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چسبندگی قیمتی، عامل گرانی بازار مسکن از نگاه حسین عبده تبریزی

رمزگشایی رکود تورمی 
بازار مسکن

فرصت امروز: ش��اه بیت گفته های حس��ین عبده تبریزی درباره وضعیت حال حاضر بازار مس��کن در یک کلمه 
خالصه می ش��ود؛ »چسبندگی قیمتی«. او معتقد است که یکی از علل افزایش قیمت مسکن، چسبندگی قیمت 

است و پیرو این اتفاق، قیمت مسکن به باالتر از چیزی که تقاضا برای آن وجود دارد، رسیده است.
او در تحلیل این وضعیت، اصطالح اوور ش��وت  )overshoot(را برای بازار مس��کن به کار می برد، یعنی قیمت 
به رقمی بس��یار باالتر از آنچه تقاضا برایش پیدا می ش��ود، رسیده است؛ مانند قیمت دالر که امسال در میانه های 

بحران ارزی به ۱۹ هزار تومان هم رسید و وقتی قدرت خرید دالر با این ارقام وجود نداشت، به کانال ۱۱ یا...

با قانون اصالح قانون صدور چک
بیشتر آشنا شوید

 ویژگی های دوازده گانه
قانون جدید صدور چک
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اوپک کاهش 8۰۰ هزار بشکه در روز را چطور محاسبه کرده است؟

گزارش »رویترز« از واکنش ها به توافق نفتی اوپک

چگونه فروشگاهی فیزیکی در کنار آنالین داشته باشیم؟

استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار

بهره وری  فردی را با شناخت انواع »تنبلی« آغاز کنید

نتایج به دست آمده از بررسی یک میلیون تیتر و عنوان

چگونه در پینترست فالوور بیشتر به دست بیاوریم؟

منع پخش آگهی به خاطر مسائل زیست محیطی یا سیاسی؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

احتمال محکومیت سنگین 
مدیر مالی هوآوی به اتهام 

معامله با ایران

7
در جلسه  خودروسازان و قطعه سازان با رئیس مجلس شورای 

اسـالمی، مقرر شد تا خودروهای باالی 4۵ میلیون 
تومان با رعایت کردن ضوابط قیمت گذاری...

افزایش قیمت خودرو رسما کلید خورد

 مکانیزم تحویل خودروهای 
پیش فروش شده چیست؟

یادداشت
چرایی کاهش بهای ارز

در روزهای اخیر

جوس��ازی های  وج��ود  ب��ا 
صورت گرفته برای ش��روع دور 
آب��ان،   ۱3 از  تحریم ه��ا  دوم 
هس��تیم  آن  ش��اهد  اکن��ون 
که از هفت��ه انتهای��ی آبان ماه 
قیمت دو متغی��ر طال و ارز در 
جاده سراش��یبی افتاده اس��ت 
و انتظ��ارات، مطاب��ق برآوردها 
محقق نشد. علت این است که 
بخش عمده ای��ن انتظارات در 
نیمه اول س��ال جذب بازارهای 
ارز، طال و مسکن شد و در ۱3 
آب��ان اتفاق جدی��دی رخ نداد 
و نرخ ها در دامن��ه قیمت های 
قبل از تحریم های آبان ماه باقی 
مان��د؛ قیمت کاالهای��ی که به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
با قیمت ارز در ارتباط بودند با 
افزایش نرخ دالر افزایش یافتند 
ک��ه البته بخش زی��ادی از آن 
متناسب با گران شدن ارز نبود.
حال که قیم��ت ارز در حال 
کاهش با ش��یب مالیم اس��ت، 
عرضه کننده  ی��ا  تولیدکنن��ده 
براس��اس قانون چسبندگی در 
براب��ر کاهش قیم��ت مقاومت 
نمی توان  بنابرای��ن  می کنن��د. 
انتظار داشت که قیمت تمامی 

کاالها نیز کاهش یابد.

2البته به بانک مرکزی...

اول ربیع الثانی 144۰ - سـال پنجم
شماره   121۵- 16صفحه - 2۰۰۰۰ ریال

Sun.9 Dec 2018

خسرو فروغان
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی 

اتاق بازرگانی ایران

فرصت امروز: دومین کنفرانس روس��ای مجالس ایران، افغانس��تان، پاکستان، 
ترکیه، چین و روسیه درباره مبارزه با تروریسم صبح شنبه با حضور رئیس جمهور 
آغاز ش��د. حس��ن روحانی در این کنفرانس با تأکید بر لزوم ساختن منطقه قوی 
و ورود به دنیای پس��اآمریکایی، هش��ت راهکار عمده ب��رای تقویت همکاری های 
شش کش��ور حاضر ارائه داد و گفت: تهران برای مش��ارکت در ساخت این منطقه 
قوی تر و ورود به دنیای پساآمریکایی آماده است؛ دنیایی که در آن آمریکا توانایی 
س��لطه بر دیگران را ندارد و این ملت ها هستند که در هم پیمانی با هم، آرزوهای 
مشترک ش��ان را پی می گیرند. روحانی با اشاره به تحوالت اخیر جهانی، افزود: ما 
فرزندان تمدن های بزرگ در معرض یورشی همه جانبه هستیم که نه تنها هویت و 
استقالل ما را تهدید می کند بلکه مصمم است پیوندهای دیرپای ما را از هم بگسلد. 
او تصریح کرد: کشوری که جنگی تجاری با چین به راه انداخته، به پاکستان طعنه 
می زند، افغانس��تان را تحقیر، ترکیه را تنبیه، روس��یه را تهدی��د و ایران را تحریم 
می کند، متهم ردیف اول در شکس��تن پیوندهاست. اگر آمریکا گمان می کند که 
می تواند ما را از هم جدا کند، س��خت در خطاس��ت و ما اینجا هس��تیم تا بگوییم 
که بنا نداریم این گس��تاخی ها را تحمل کنیم و ما در برابر آنها خواهیم ایس��تاد. 
روحانی با تأکید بر اینکه »از کسی که به دیوارها تعظیم می کند، انتظار نداریم که 
به پل ها احترام بگذارد«، اضافه کرد: از چنین مس��ئولیت گریزی، نمی خواهیم که 
به مسئولیت تازه ای گردن بنهد. از آن کس که تمدن ها را تحقیر کرده، نمی توان 
خواس��ت که نگهدارنده پایه های تمدن مشترک باش��د اما هر کجا که آمریکا در 
انهدام جوامع س��همی داشته باش��د، اجازه نخواهیم داد که از هزینه خسارت ها و 

ویرانی ها بگریزد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران به عنوان بزرگ ترین قربانی 
تروریسم، از بدو تأسیس تاکنون با این پدیده شوم مواجه بوده است، گفت: اقدامات 
تروریستی ازجمله شهادت ۷۲ تن از نمایندگان مجلس، دولتمردان و سیاستمداران 
در یک بمب گذاری در س��ال ۱3۶۰ و ش��هادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت 
کش��ور، توسط تروریست ها در بمب گذاری دیگری در همان سال و شهادت بیش 
از ۱۷۰۰۰ تن از مردم عادی در طول ۴۰ س��ال گذش��ته به دس��ت گروهک های 
تروریستی که هم اینک متأسفانه در اروپا و آمریکا تحت حمایت دولت های غربی 
هس��تند، شهادت دانشمندان هسته ای در اوایل این دهه توسط عوامل تروریستی 
دولت های بیگانه، حمله تروریس��تی داعش در س��ال گذش��ته به مجلس شورای 
اسالمی و حادثه تروریستی اخیر در شهر اهواز و همچنین حادثه دو روز گذشته در 
چابه��ار، کوچک ترین خللی در عزم و اراده دولت و ملت ایران برای مبارزه بی امان 
با تمامی اشکال تروریسم وارد نکرده و نخواهد کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، روحانی تحریم های اقتصادی ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران را شکل 
بارزی از تروریسم دانست که ملت را هدف قرار داده است و افزود: خروج آمریکا از 
برجام و اعمال مجدد تحریم ها و اقدامات این دولت علیه جمهوری اسالمی ایران و 
شرکای تجاری اش نمونه بارز تروریسم اقتصادی است؛ تروریسم اقتصادی به معنای 
وحش��ت آفرینی در مورد اقتصاد یک کشور و ایجاد رعب و ترس در دیگر کشورها 
جهت ممانعت از تجارت و سرمایه گذاری در ایران. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
امروز منطقه در مقطع حساس تاریخی قرار گرفته است، ادامه داد: مقطعی که در 
آن تروریست ها، خشونت طلبان و قانون شکنان جهانی، به دنبال راه انداختن گردابی 
از خش��ونت، فقر، تحریم، بحران، ترور و کودتا از پاکستان تا ایران، از افغانستان تا 
روسیه و از چین تا ترکیه هستند. آنها نمی خواهند ما  دورهم جمع شویم؛ گفت وگو 
کنیم، کنارِ هم بنش��ینیم و همدل و همزبان باش��یم، اما آنها باید بدانند این اراده 
ماست که دست در دست هم، بر این دشمن مشترک غلبه کنیم اما این پیروزی 
مستلزم این است که همگی مسئولیت خود را برای خشکاندن ریشه های خشونت 
به یاد داش��ته باشیم. او با بیان اینکه فقر و فساد و نابرابری از مهمترین ریشه های 

خشونت های تروریستی در منطقه است، گفت: در فضای توسعه نیافتگی است که 
اش��کال گوناگون بزهکاری، قاچاق، پولش��ویی و تروریسم به یکدیگر ملحق شده 
و امنیت انس��انی جوامع را نابود می کنند. به گفت��ه روحانی، صدای مردم منطقه 
به خوبی ش��نیده می ش��ود که می گویند: جنگ و خونریزی بس است، آوارگی و 
بی خانمانی، فقر و گرسنگی، دیوارِکشی و همسایه ُکشی، نفرت و کینه، عقب ماندگی 
و تبعیض، تحریم و تحقیر کافی است. زنان و دختران تحمل بردگی و محرومیت 
دوباره از تحصیل و اشتغال را ندارند، کودکان از برهنگی و آوارگی خسته شده اند و 
شهر ها و روستاها دیگر انفجار و سوختن و ویرانی را برنمی تابند. رئیس جمهور افزود: 
ما در اینجا گردهم آمده ایم تا به خود و دیگران یادآور شویم که ملت ها و دولت های 
م��ا در پیوند با یکدیگرن��د. ما از زمان��ه ای دور و از تاریخی کهن ب��ا هم بوده ایم؛ 
فرهنگ های ما در داد و ستدی سرزنده و پویا، تمدنی مشترک آفریده اند. تمدنی 
که از چین بزرگ تا آناتولی پهناور و از روس��یه فراخ تا فالت ایران گس��ترده شده 
و رس��التی سترگ در تمدن آسیایی به دوش کشیده است. ما فرزندان تمدن های 
بزرگی هس��تیم که اینک ما را به حراست و ارتقای خود فرامی خوانند. بگذارید به 
صراحت بگویم: ما در معرض یورشی همه جانبه هستیم که نه تنها هویت و استقالل 

ما را تهدید می کند، بلکه مصمم است پیوند های دیرپای ما را از هم بگسلد.
روحانی ادامه داد: کشوری که جنگی تجاری با چین به راه انداخته، به پاکستان 
طعنه می زند، افغانستان را تحقیر، ترکیه را تنبیه، روسیه را تهدید و ایران را تحریم 
می کند، متهم ردیف اول در شکس��تن پیوندهاس��ت. اگر آمریکا گمان می کند که 
می تواند ما را از هم جدا کند، س��خت بر خطاس��ت. وقتی تجارت چین را در تنگنا 
می گذارند، همه ما زیان می بینیم. وقتی به پاکستان طعنه می زنند، همه ما آن اهانت 
را جدی می  گیریم. تحقیر افغانس��تان، خوار شمردن ماست. با تنبیه ترکیه، ما هم 
مجازات می ش��ویم. هرگاه روسیه را تهدید کنند، ما هم امنیت خود را در مخاطره 
می بینیم؛ آنگاه که ایران را تحریم می کنند، همه ما را از مواهب تجارت بین المللی، 
امنیت انرژی و توس��عه پایدار بی بهره می سازند و در واقع همه را تحریم می کنند. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما اینجا هستیم تا بگوییم که بنا نداریم این گستاخی ها 
را تحمل کنیم، از روسای مجالش شش کشور حاضر در این کنفرانس خواست در 

راه تحقق منطقه قوی تر تالش کنند و هشت راهکار خود را پیشنهاد داد.
۱ - پیوندهای چندجانبه و دوجانبه را میان خود تحکیم کنیم.

۲ - ایجاد امنیت شبکه ای با همه همسایگان خود را در دستور کار قرار دهیم و 
حس احترام به حاکمیت ملی آن ها را به نمایش بگذاریم.

3 - چندجانبه گرایی را در دیپلماسی و قراردادهای تجاری تعقیب کنیم.
۴ - مش��ارکت جدی در فرآیندهای صلح سازی در منطقه را داشته باشیم و در 
عی��ن تقویت همه جانبه قدرت دفاعی، نظامی گری در س��طح منطقه ای را تقلیل 

دهیم.
5 - بر تبادالت مردمی، علمی و فرهنگی و گردشگری منطقه ای، فارغ از تعلقات 

قومی و مذهبی بیفزاییم.
۶ - زیرساخت الزم را برای ترانزیت و انتقال انرژی و اطالعات با همه همسایگان 
خود و سایر کشورهای عالقه مند به استفاده از ظرفیت های ترانزیتی، فراهم کنیم.

۷ - از تج��ارت کاال و خدم��ات به خص��وص کااله��ا و خدم��ات فرهنگی میان 
همسایگان حمایت کنیم.

8 - به توازن قوای پایدار با همسایگان مبتنی بر خویشتن داری استراتژیک و عدم 
رقابت مخرب دست یابیم.

روحانی در پایان تأکید کرد: مسئولیت برعهده ماست و امیدوارم در اینجا بتوانیم، 
س��نگ بنای مستحکمی را برای دس��ت یافتن به آرمان ها و تفوق بر دشواری ها و 
تهدیدات مش��ترک پایه بگذاریم و در این مس��یر، جمهوری اسالمی ایران مانند 
همیشه آماده یاری رساندن به رسالت خطیر تمدنی خود در همکاری با شماست. 

رئیس جمهور در دومین کنفرانس چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای ارائه داد

راهکارهای هشت گانه برای تحقق منطقه ای قوی تر در دنیای پساآمریکایی



فرصت امروز: شاه بیت گفته های حسین عبده تبریزی درباره وضعیت 
حال حاضر بازار مس��کن در یک کلمه خالصه می ش��ود؛ »چس��بندگی 
قیمت��ی«. او معتقد اس��ت ک��ه یکی از عل��ل افزایش قیمت مس��کن، 
چس��بندگی قیمت اس��ت و پیرو این اتفاق، قیمت مس��کن به باالتر از 

چیزی که تقاضا برای آن وجود دارد، رسیده است.
او در تحلیل این وضعیت، اصطالح اوور شوت  )overshoot(را برای 
بازار مس��کن به کار می برد، یعنی قیمت به رقمی بس��یار باالتر از آنچه 
تقاضا برایش پیدا می شود، رسیده است؛ مانند قیمت دالر که امسال در 
میانه های بحران ارزی به ۱۹ هزار تومان هم رسید و وقتی قدرت خرید 
دالر با این ارقام وجود نداشت، به کانال ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بازگشت.
این اقتصاددان بر این باور اس��ت که وضعیت بازار مسکن هم این گونه 
شده اس��ت؛ به طوری که قیمت بخش زیادی از واحدهای مسکونی در 
شهر تهران به بیش از آنچه تقاضا برایش وجود دارد، رسیده و به همین 

دلیل هم حجم خریدوفروش بازار مسکن کاهش یافته است.
عبده تبریزی در تازه ترین گفت وگویش با »مهر« به ابعاد مختلف بازار 
مس��کن پرداخته و درباره اینکه آیا می توان وضعیت فعلی بازار مس��کن 
را وضعیت »رکود تورمی« نامید، گفته اس��ت: در مورد قیمت مس��کن 
مالکان عالقه مندند قیمت را به میزان افزایش قیمت دالر باال ببرند، اما 
بخ��ش تقاضا چنین توانی را برای پرداخت ندارد؛ می دانیم که درآمد یا 

ثروت خانوارها به اندازه تفاوت قیمت دالر باال نرفته است.
این اقتصاددان و مش��اور س��ابق وزیر راه و شهرس��ازی همچنین در 
پاس��خ به این س��وال که چه بر سر بازار مسکن آمده است؟ گفت: وقتی 
به قیمت های مناطق مختلف ش��هر تهران مانن��د منطقه ۲۲ یا اطراف 
می��دان انقالب یا خیاب��ان طالقانی نگاه می کنی��م، می بینیم که مظنه 
قیمت مسکن در این مناطق تا ۱۲ و ۱3 میلیون تومان در هر مترمربع 
مس��کونی عنوان می ش��ود. یعنی قیمت یک واح��د ۶۰متری، برابر یک 
میلیارد تومان می ش��ود. وقتی می پرس��یم چرا با این قیمت باال عرضه 
می ش��ود؟ پاس��خ می ش��نویم که مس��کن متری 5۰ میلیون تومان هم 
وجود دارد. بله چنین واحدهایی در بعضی نقاط ش��هر تهران داریم که 
قیمت های باالیی دارند و مشتری خود را هم دارند، اما چنین خریدارانی 

بسیار محدودند و این امالک مشتری خاص خود را دارند.
9۵درصد مردم، دیگر قدرت خرید مسکن ندارند

عب��ده تبریزی ادامه داد: اما به نظر من زوج ه��ای جوان خانواده های 
متوسط و خانواده های با درآمد پایین که ۹5درصد مردم ایران را شامل 
می ش��وند، یک میلیارد تومان را از کجا بیاورند تا یک واحد ۶۰متری را 
به چنین مبلغی بخرند؟ مطمئناً جوانان و خانه اولی های چنین قشرهایی 
حتماً نمی توانند، چراکه وام مسکن فعاًل ۱۶۰ میلیون تومان است، ۱۰۰ 
میلی��ون تومان هم با فروش خ��ودروی خود تجهیز کنند؛ ۱۰۰ میلیون 
تومان هم از بستگان ش��ان بگیرند، بازهم به هیچ وجه توان خرید مسکن 

متری ۱3 یا ۱۴ میلیون تومان را ندارند.
چسبندگی قیمتی مسکن پیش آمده است

او با بیان اینکه در بخش مسکن هم چسبندگی قیمت ها وجود دارد، 
توضی��ح داد: وقتی در منطقه ای، واحد مس��کونی ب��ا قیمت باال معامله 
می شود، س��ایر مالکان هم به این رقم استناد کرده و می خواهند ارزش 
مل��ک خود را به آن رقم برس��انند و مقاومت برای کاهش وجود خواهد 
داش��ت. البت��ه بعد از مدت ها ب��ه دلیل تورم ارزش مل��ک به آن رقم ها 
هم می رس��د. کاهش تع��داد معامالت هم به این دلیل اس��ت که برای 
قیمت های مازاد جاری تقاضا نیس��ت، وگرنه تقاضای مصرفی که از بین 
نرفته و مردم نیاز به مس��کن را به بازار می آورند، اما قدرت خرید با این 
نرخ ها را ندارند. بخش مس��کن با بقیه بخش ها تفاوتی ندارد که بگوییم 
در بخش مس��کن رکود تورمی وجود دارد، ولی در سایر بخش ها چنین 
وضعیتی نیست. البته، تقاضای سوداگری و سفته بازی در بخش مسکن 
بسیار کمتر از دهه های قبل است و تقاضای مصرفی بالقوه وجود دارد.

بازار رهن متناسب با نیاز رشد نکرد
عبده تبریزی در پاس��خ به پرسشی درباره تسهیالت مسکن، با تأکید 
بر اینکه باید س��قف وام مس��کن افزایش یابد، گفت: بارها گفته ش��ده 
که مس��کن کاالیی عمده اس��ت که خانوار باید آن را از محل پس انداز 
آینده خریداری کند و پس انداز گذش��ته پاسخگو نیست. در هیچ جای 
دنی��ا هم مردم عادی از محل پس انداز گذش��ته مس��کن نمی خرند. در 
همه کشورهای توس��عه یافته بازار رهن )بازار تسهیالت بلندمدت خرید 
مس��کن( وجود دارد که در آن مردم پول کمی می دهند و مابقی قیمت 
مس��کن را به صورت تس��هیالت و ب��ا بازپرداخت طوالنی م��دت تأمین 

می کنند.
وی ادامه داد: ازآنجایی که در ۴۰سال گذشته نرخ تورم باال داشته ایم، بازار 
رهن )بازار تسهیالت بلندمدت خرید مسکن( کشور توسعه نیافته است؛ به 
همین دلیل بانک های فعلی حاضر به پرداخت چنین وامی نیستند، چون 
اگر بخواهند با نرخ س��ود ۲5درصد وام بدهند که کس��ی توان بازپرداخت 
اقساط را ندارد. در حال حاضر، تنها بانک عامل بخش مسکن چنین توانی 
را دارد، چ��ون از مح��ل خط اعتباری ارزان قیمتی که از بانک مرکزی بابت 
مسکن مهر گرفته، می تواند با سود ۱۰درصد تسهیالت بدهد. ضمن اینکه 
همین ارقام تس��هیالت ۶۰ و 8۰ میلیون تومان را هم با مش��کالت زیادی 

تأمین می کند، بنابراین وام بیشتر و بزرگ تر نمی تواند بدهد.
وام مسکن به مناطقی که احتمال سفته بازی دارد، داده نشود

مش��اور سابق وزیر راه و شهرس��ازی افزود: سقف تسهیالت مسکن را 
بای��د افزای��ش داد، اما بانک مس��کن منابعی ندارد تا ای��ن کار را انجام 
ده��د. بنابراین، نباید نگران بود که افزایش تس��هیالت خرید مس��کن، 
خ��ود به قیمت باالتر مس��کن بینجامد. اگر پولی بود که وام بیش��تری 
داده ش��ود، می توان این منابع را مدیریت کرد که هر جا احس��اس شود 

امکان س��فته بازی وجود دارد، وام مس��کن در آن مناطق داده نش��ود. 
این ها وظیفه بانک مرکزی است که نظارت کند تا تسهیالت سفته بازانه 

داده نشود.
وی خاطرنش��ان کرد: در دولت های نهم و ده��م گفتند اگر وام برای 
خرید مس��کن بدهیم، باعث تورم می شود. به همین دلیل برای ساخت 
تسهیالت داده شد، اما این تسهیالت به واحدهای لوکس و تجاری داده 
شد که هنوز هم این منابع به بانک ها برنگشته است. درحالی که اگر این 
وام ها به مردم عادی بابت خرید مس��کن مصرفی داده می شد، تابه حال 

پول بانک ها باز پس داده شده بود.
باید از سمت تقاضای مسکن حمایت شود

این اقتصاددان درباره اینکه آیا باید همچنان از س��مت تقاضا حمایت 
ش��ود یا اینکه با توجه به کمبود مسکن، از سمت عرضه حمایت صورت 
گی��رد؟، گفت: اگر پ��ول کافی در نظام بانکی باش��د که از طرف عرضه 
کار را ش��روع کنیم و از عرضه هم حمایت ش��ود، طبع��اً بنده مخالفتی 
ندارم، اما اگر متقاضیان خرید مس��کن توانمند ش��وند و بتوانند مسکن 
بخرند، س��ازنده ها به شکلی س��رمایه کافی برای ساخت فراهم خواهند 
کرد. در حال حاضر منابع کافی برای س��اخت وجود دارد، سازنده به قدر 
کافی داریم و س��ازنده ها برای س��اخت اعتبارهایی دارند و می توانند از 
بانک های مختلف هم وام بگیرند. در شرایط جاری که قیمت مصالح باال 
رفته، آن ها به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارند اما اگر مطمئن شوند 
تقاضای خرید هست، سازندگان به هرحال مسائل خود را حل می کنند. 
البته، روش معمول در همه جای دنیا آن است که ابتدا یک وام با سود 
باالتر برای س��اخت می دهند و سپس وام بلندمدت با نرخ سود پایین تر 
ب��رای خرید می دهند و س��ازنده با آن می تواند بده��ی بانک را بدهد تا 
ای��ن چرخه ادامه یابد. اما به دلیل محدودیت منابع بانکی، به گمان من 
اگر منابع خرید را تأمین کنیم، امالک مس��کونی با منابع سازندگان هم 

ساخته می شود.
وی تصریح کرد: البته متأس��فانه تا زمانی که نرخ تورم تا این حد باال 

باشد، نمی توان بازار رهن کشور را سامان داد.
روش پایین نگه داشتن نرخ تورم در دولت یازدهم

عبده تبریزی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا در این چندساله که 
دولت ادعا می کرد نرخ تورم را تک رقمی کرده، بازار رهنی رش��د نیافته 
است؟، گفت: در این مدت بانک ها سود خود را پایین نیاوردند و با سود 
3۲درصد تسهیالت می دادند. نرخ تورم پایین بود، اما نرخ سود متناسب 
ب��ا آن کاهش نیافت. این ن��رخ تورم اعالمی پایدار نب��ود و نظام بانکی 
بیش��تر درگیر یک بازی شده بود. نرخ تورم در دولت دهم با دالر ارزان 
پایین نگه داش��ته شد؛ در دولت یازدهم هم نرخ تورم با باال نگاه داشتن 
نرخ سود بانکِی بیش از 3۰درصد روی سپرده ها و ۲۷درصد روی منابع 

بین بانکی پایین نگاه داشته شد. 

چسبندگی قیمتی، عامل گرانی بازار مسکن از نگاه حسین عبده تبریزی

رمزگشایی رکود تورمی بازار مسکن

قیم��ت خانه ه��ای کمتر از 5۰ متر ب��ه عن��وان پرمتقاضی ترین انواع 
مس��کن در بازار افزایش قاب��ل توجهی را تجربه کرده اس��ت. در حالی 
قیم��ت واحدهای مس��کونی کمتر از 5۰ مت��ر از ۲۰۰میلیون تومان در 
تهران فراتر رفته اس��ت که بس��یاری از مش��اوران امالک و فعاالن بازار 
مس��کن می گویند معامله واحدهای مس��کونی کوچ��ک از حالت متری 

خارج شده است .
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، برخی مش��اوران ام��الک در این خصوص 
می گوین��د قیمت واحده��ای ۴۰متری در برخی مناط��ق به متری ۱۰ 
تا ۱۲ میلیون تومان می رس��د در حال��ی که همین قیمت در متراژهای 
باال حدود 8میلیون تومان است. چنانچه روز شنبه هفدهم آذرماه برای 

یک واحد 38 متری در خیابان فلس��طین، قیمت پایه ای در حدود ۴۰۰ 
میلیون تومان تعیین ش��ده اس��ت. واحدی ۴5 مت��ری در ابوریحان نیز 
با قیمتی برابر با 38۰ میلیون تومان آگهی ش��ده اس��ت. بر این اساس 
ی��ک واحد مس��کونی در 3۰ متری ج��ی نیز به مت��راژ ۴۰ متر حدود 
۲۶5میلیون تومان قیمت خورده اس��ت. برخی آگهی های مس��کن، در 
کنار اعالم ش��رایط واحد مسکونی، گزینه مناسب برای سرمایه گذاری را 
نیز ذکر کرده اند و همین امر نش��ان از هجوم س��رمایه های سرگردان به 

بازار مسکن دارد .
 یک واح��د ۴3 متری در خیابان آذربایجان نی��ز 3۶5میلیون تومان 
قیم��ت خورد. واح��دی ۴5 متری نیز در محدوده اس��تاد معین قیمتی 

برابر با 33۰میلیون تومان را داراس��ت. در عین حال واحدی ۴8 متری 
در خیابان پلیس ۶۲۰ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

 گزارش های رس��یده از بازار مس��کن حکایت از کاهش حجم خرید و 
فروش در این بازار دارد و به نظر می رس��د بازار در وضعیتی رکودی به 
سر می برد، اما با این حال رشد قیمت ها در همین شرایط نیز محسوس 
اس��ت . برخ��ی از فعاالن ب��ازار می گویند، با توجه ب��ه احتمال افزایش 
تورم در ماه های آتی فروش��ندگان قیمت های باالیی را برای ملک خود 
اع��الم می کنند و هرچند قیمت های مذک��ور مانع روانی خرید و فروش 
می ش��ود اما در عین حال س��بب باال رفتن قیمت ها در مناطق مختلف 

تهران شده است. 

شیوه قیمت گذاری واحدهای کوچک تغییر کرد 

تازه ترین قیمت مسکن در پایتخت

یادداشت

چرایی کاهش بهای ارز در روزهای اخیر

با وجود جوسازی های صورت گرفته برای شروع دور دوم تحریم ها 
از ۱3 آبان، اکنون ش��اهد آن هس��تیم که از هفته انتهایی آبان ماه 
قیم��ت دو متغی��ر ط��ال و ارز در جاده سراش��یبی افتاده اس��ت و 
انتظارات، مطابق برآوردها محقق نش��د. علت این اس��ت که بخش 
عمده این انتظارات در نیمه اول س��ال ج��ذب بازارهای ارز، طال و 
مس��کن شد و در ۱3 آبان اتفاق جدیدی رخ نداد و نرخ ها در دامنه 
قیمت ه��ای قبل از تحریم های آبان م��اه باقی ماند؛ قیمت کاالهایی 
که به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم با قیمت ارز در ارتباط بودند 
ب��ا افزایش ن��رخ دالر افزایش یافتند که البته بخ��ش زیادی از آن 

متناسب با گران شدن ارز نبود.
ح��ال ک��ه قیم��ت ارز در ح��ال کاهش با ش��یب مالیم اس��ت، 
تولیدکنن��ده یا عرضه کننده براس��اس قانون چس��بندگی در برابر 
کاهش قیمت مقاومت می کنند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که 

قیمت تمامی کاالها نیز کاهش یابد.
البته به بانک مرکزی هم اختیاراتی داده شد تا بازار ارز را جدی تر 
مدیریت کند؛ بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای را صادر کرده که 
در آن »معافیت س��االنه یک میلیون یورویی برای تزریق ارز حاصل 
از صادرات به س��امانه نیما )نظام معامالت یکپارچه ارزی(« تعیین 
کرده است. همچنین رئیس بانک مرکزی اعالم کرده بازار معامالت 
آزاد نق��دی و حواله ارزی راه اندازی خواهد ش��د که اصطالحاً بازار 

حراج نامیده می شود.
قط��ع س��امانه س��وئیفت و در نتیجه کاه��ش نی��از ارزی برای 
واردات تقاض��ای ارز و قیمت آن را کاهش داده اس��ت. جمع آوری 
دس��تگاه های پوز در خارج از کش��ور برای کنترل خروج سرمایه و 
محدودسازی خرید روزانه از طریق کارتخوان های فروشگاهی به هر 
ش��ماره ملی، سبب ش��د تا قیمت ارز شروع به کاهش کند. در این 
میان سفته بازان و افرادی که طال یا ارز را با هدف کسب سود بیشتر 
در خانه های ش��ان ذخیره کرده بودند به دلیل نگرانی از ضرر ناشی 

از کاهش قیمت به بازار سرازیر شدند و بر میزان عرضه افزودند.
این نوع دخالت ها در بازار ارز شاید در مقطعی آرامش را در بازار 
حاک��م کند اما هزینه معامالت بخش خصوصی را افزایش و فش��ار 
بیشتری به تولید کننده و روند تولید وارد می کند. آنچه مسلم است 
نرخ موجود ارز نرخ واقعی نیس��ت و با توجه به اینکه ش��کاف بین 
نرخ آزاد و س��امانه نیما کاهش یافته، به جای سیستم چند نرخی، 
مسئوالن باید به دنبال نرخ ارز تعادلی باشند. تغییرات نرخ ارز بیش 

از آن که تحت تاثیر مسائل اقتصادی باشد سیاسی است.
نگرانی از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و بازگشت درآمد 
حاص��ل از آن با توجه به قط��ع روابط بانکی از یک طرف و احتمال 
خلق ش��به پول در بانک ها و ایجاد نقدینگی جدید و افزایش تورم 
از طرفی دیگر شرایط دشواری را پیش روی دولت قرار داده است.

با توجه به نقدینگی و تورم موجود احتمال ش��وک های جدید در 
ب��ازار و افزایش مجدد قیمت ها وجود دارد و پیش بینی می ش��ود تا 
پایان س��ال به تعادل پایدار به معنای واقعی دس��ت نیابیم و نرخ ها 
در همین دامنه نوس��ان داش��ته باش��ند. تا زمانی که شرایط بازار 
عادی نباش��د، دولت روبه روی بخش خصوصی باشد و سهم بخش 
خصوص��ی را در تصمیم های کالن کاهش دهد و همچنان متکی بر 
درآمدهای نفتی باش��د نمی توان امید داش��ت که ثبات در بازار ارز 

پایدار بماند.
اگر بانک مرکزی تنها در جهت تامین مالی دولت و خواسته های 
آن عمل کند و با ابالغ دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد تعادل 
ب��ازار پ��ول و ارز را بهم زن��د و قیمت ها را کنترل کن��د، نمی توان 
متناسب با رویکرد اقتصاد و شاخص های کالن اقتصادی گام بردارد.

در مقابل همگرایی دولت و بخش خصوصی و کاهش کنترل روی 
قیمت ها در بازار ارز در ش��رایط تحریمی از صدمات ناشی از بحران 
موجود تا اندازه زیادی می کاهد. مهم تر از همه در نظر گرفتن لوایح 
مربوط ب��ه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( اس��ت که پذیرش آنها 

سیگنال مثبتی در فضای بین المللی منعکس می کند.
اگ��ر در تصمیم های اقتصادی، جناحی و سیاس��ی عمل نکنیم و 
هدف را رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار بدهیم هم نتیجه 
بهتری می گیریم و هم بازار ارز می تواند به آرامش بیشتری برسد.

منبع: ایرنا

آخرین قیمت ها از بازار سکه و طال
در نخس��تین روز هفته قیمت طال و سکه باافزایش قیمت مواجه 
ش��د که به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال و 
جواهر تهران، دلیل آن، افزایش نرخ جهانی طال و تغییرات در بازار 

نفت اوپک بوده است.
به گزارش ایس��نا، روند قیمت طال و س��که طی روزهای گذشته، 
عک��س دو هفت��ه اخیر اس��ت و افزایش قیمت ها مجددا به چش��م 
می خ��ورد، به گونه ای که به گفته ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه 
فروشندگان طال و جواهر، قیمت سکه تمام بهار طرح جدید و طرح 
قدیم به ترتیب 3میلیون و ۹۶۱ هزار تومان و 3میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان است. همچنین نیم سکه، دو میلیون و ۹8۱ هزار تومان، ربع 
سکه، یک میلیون و ۱5۱ هزار تومان و سکه یک گرمی، ۶5۴ هزار 
تومان به فروش می رسد. محمدولی ادامه داد: قیمت هر گرم طالی 
۱8 عی��ار و هر مثقال طالی آب ش��ده ۱۷ عیار به ترتیب 35۴هزار 
و ۴۰۰ توم��ان و ی��ک میلیون و 535 هزار تومان اس��ت. همچنین 
هر انس طالی جهانی نیز به ۱۲۴8 دالر رس��ید که نس��بت به روز 

گذشته افزایش قیمت را تجربه کرد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان ط��ال و جواهر تهران 
گفت: در حال حاضر با تغییراتی که در بازار نفت و کشورهای عضو 
اوپک افتاد که مقرر ش��د تا تولید نفت کاهش یابد، شنیده شده که 
کش��ورهایی مانند چین و روسیه در حال تبدیل ذخایر خود به طال 
هس��تند و از همین رو نیز قیمت اونس جهانی طال با افزایش رو به 
رو ش��ده است و روی بازار داخلی طال و سکه ایران نیز اثر گذاشته 
اس��ت اما امیدواریم با پایان یافتن خرید این دو کشور و حل شدن 
دیگ��ر تغییر و تحوالت در بازار جهانی ن��رخ اونس جهانی به ثبات 

برسد و بازار طال و سکه ایران نیز به آرامش خود برگردد.
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فرصت امروز: آخرین اجالس اوپک در س��ال ۲۰۱8 میالدی درحالی 
با کاهش تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه ای به پایان رسید که این 
تصمی��م واکنش های زیادی در میان بازیگ��ران و تحلیلگران بین المللی 
ح��وزه نفت و انرژی برانگیخ��ت و موجب افزایش قیم��ت جهانی نفت 

نیز شد.
اعضای س��ازمان کش��ورهای صادرکنن��ده نفت )اوپ��ک( و متحدان 
غیراوپک��ی که در این س��ازمان عضوی��ت ندارند، روز جمع��ه به توافق 
رس��یدند تا تولید نفت خود را مجموعاً به میزان ۱.۲ میلیون بش��که در 
روز )8۰۰ هزار بش��که از سوی اعضای اوپک و ۴۰۰ هزار بشکه از سوی 

کشورهای غیرعضو( کاهش دهند.
نشست حساس اعضای اوپک و کشورهای غیرعضو به رهبری روسیه 
در حالی برگزار ش��د که بازار نفت روزهای سختی را پشت سر گذاشته 
و قیمت این محصول استراتژیک در قیاس با نقطه اوج آن در اوایل ماه 
اکتب��ر حدود 3۰درص��د کاهش یافته بود. از طرفی عربس��تان به عنوان 
بزرگتری��ن تولیدکننده نفت در اوپک فش��ار زی��ادی را از جانب دولت 
ترامپ –که از این کش��ور می خواهد برای کاهش هرچه بیش��تر قیمت 

نفت تالش کند- احساس می کرد.
ب��ا این همه، صدوهفتادوپنجمین اج��الس اوپک با تصمیمی مبنی بر 
کاهش تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه ای به پایان رسید؛ تصمیمی 
که اعضا برای متعادل ک��ردن قیمت های جهانی اخذ کردند تا با حذف 
مازاد عرضه از سقوط بیش تر قیمت ها که طی ماه اخیر کاهش شدیدی 
داش��ته جلوگیری ش��ود. نکته قابل توجه این اس��ت که ایران به همراه 
لیبی و ونزوئال از این کاهش تولید مس��تثنی شده و به نظر می رسد این 

تصمیم بر متعادل کردن قیمت ها تاثیر مطلوبی خواهد داشت.
اما س��وال مهم آن اس��ت که اوپک کاهش 8۰۰ هزار بشکه در روز را 
چطور محاسبه کرده است؟ پس از اجالس وین، اوپک پالس اعالم کرد 
که روزانه ۱.۲میلیون بش��که از تولید نفت خود خواهد کاس��ت. از این 
میزان، س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، 8۰۰ هزار بشکه در 
روز و متحدان غیر اوپکی آن ۴۰۰ هزار بشکه در روز را برعهده گرفتند.

در پایان اجالس اوپک، س��هم هر عضو به طور مش��خص و با جزییات 
بیان نش��د، اما حداقل اش��اره ش��د که کاهش تولیدات از س��طح تولید 
مبنای ماه اکتبر محاس��به خواهد ش��د. البته در ای��ن میان طبق اعالم 
منابع ثانویه، کویت مستثنی خواهد بود و برای این کشور، ماه سپتامبر 

به عنوان مبنای محاسبات لحاظ خواهد شد.
بلومب��رگ انگلیس��ی در گزارش��ی در همین زمینه نوش��ت؛ در ابتدا 
مذاکرات در مورد کاهش ۲.5درصدی برای همه اعضا صورت گرفت. بر 
این اساس و با استفاده از تولید ماه اکتبر به عنوان ماه مبنا، میزان دقیق 
کاه��ش تولید 8۰8 هزار بش��که در روز می ش��د. هرچند رئیس کنونی 
اوپک، س��هیل محمد المزروعی، که دوره ریاست او در حال اتمام است، 
تایی��د کرد که ایران، لیب��ی و ونزوئال از این کاهش تولید معاف خواهند 
بود. اگر س��هم کاهش تولید این کش��ورها از کل کم ش��ود، میزان کل 

کاهش تولید اوپک به ۶۶۹ هزار بشکه در روز افت می کند.
پس چطور میزان کاهش تولید 8۰۰ هزار بش��که در روز اعالم ش��د؟ 
در ط��ول کنفرانس خبری نهایی پس از توافق در روز جمعه، المزروعی 
توضیح داد که برخی از اعضا بیش از ۲.5درصد مشارکت خواهند داشت 
تا میزان سهم کاهش تولید اعضایی که معاف شده اند را جبران کنند. او 
گف��ت کل اوپک تضمین می کند که به هدف کاهش تولید خود خواهد 

رسید. رئیس اوپک بیش از این توضیحی نداد.
برای ۱۱ عضو باقی مانده اوپک، که معاف نشده اند، این توافق در واقع 
با کاهش 3درصدی تولید به هدف خود می رس��د. با این حس��اب، سهم 
عربس��تان سعودی از این کاهش تولید، 3۱۹ هزار بشکه در روز خواهد 
ش��د و باید دوباره سطح تولید خود را به ۱۰.3 میلیون بشکه در روز باز 
گردان��د. کاهش 3درصدی برای ۱۱ عضو اوپک، به معنای کاهش دقیق 

8۰۲ هزار بشکه در روز از تولید کل این گروه است.
واکنش ها به توافق کاهش تولید نفت

اما تصمی��م اخیر اعضای اوپک و کش��ورهای غیرعضو که به افزایش 
نس��بتاً قابل توجه بهای نف��ت در معامالت روز جمع��ه بازارهای جهانی 
منجر ش��د، واکنش ه��ای متفاوتی را از س��وی تحلیلگ��ران بین المللی 
حوزه نفت و انرژی به دنبال داش��ته است که رویترز در گزارشی به این 

واکنش ها پرداخته است:

* رابرت مک نالی، رئیس مؤسسه راپیدان انرژی در واشنگتن: با توجه 
به بزرگی س��ونامی عرضه نفت، این میزان کاهش تولید برای جلوگیری 
از رشد موجودی انبارهای نفت در سال آینده میالدی کافی نخواهد بود. 
دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین عماًل از کاهش بیش��تر تولید نفت اوپک 
و متحدانش جلوگیری کردند، در حالی که این مس��ئله برای ایجاد یک 
کف قیمتی مس��تحکم در بازار نفت حیاتی بود. آنها در عوض یک کف 

قیمتی متزلزل را در بازار نفت ایجاد کرده اند.
* کریل تاچنیکوف، تحلیلگر ارشد نفت و گاز مؤسسه سرمایه گذاری 
BCS GLOBAL در مس��کو: به نظر ما این یک توافق بس��یار مثبت 
اس��ت زیرا کاهش توافق شده حتی بیشتر از انتظارات بازار )یک میلیون 
بش��که در روز( ب��وده اس��ت. اکنون م��ا معتقدیم کاه��ش عرضه نفت 
چشم انداز مثبتی را برای بازار نفت در سال آینده به دنبال خواهد داشت 

و در اواسط سال ۲۰۱۹ سقف قیمتی جدیدی شکل خواهد گرفت.
AGAIN CAP -    جان کیلداف، شریک مؤسسه سرمایه گذاری

TAL در نیویورک: میزان تعیین ش��ده برای کاه��ش تولید نفت، برای 
بازگرداندن تعادل به بازار نفت در کوتاه مدت کافی به نظر می رسد. این 
کار باید انجام می ش��د اما مش��کل افزایش مداوم تولید و صادرات نفت 
آمریکا همچنان پابرجاست و اوپک را تحت فشار قرار می دهد. از طرفی 
معاف کردن ایران و لیبی از مش��ارکت در کاهش تولید ممکن اس��ت از 

اثربخشی این توافق بکاهد.
* فلوری��ان تالر، استراتژیس��ت بخش نفت مؤسس��ه مش��اوره انرژی 
س��یگنال گروپ در لندن: روز جمعه یک روز امیدوارکننده برای اوپک 
بود و قیمت نفت نیز واکنش مثبتی به نتایج نشس��ت اوپک نش��ان داد. 
هدف اوپک این بود که مازاد عرضه ۱.3 میلیون بش��که ای در بازار نفت 
را کاهش دهد و اکنون با حصول توافق برای کاهش تولید نفت به میزان 
8۰۰هزار بش��که برای اعضای اوپک و ۴۰۰ هزار بشکه برای کشورهای 

غیرعضو، به این هدف مهم دست یافته است.
* هری چیلینگوریان، استراتژیست جهانی نفت گروه خدمات مالی و 
بانکداری بی ان پی پاریبا در پاریس: کاهش ۱.۲ میلیون بش��که ای تولید 
نف��ت، اگ��ر به صورت کامل و فوری اجرا ش��ود، می توان��د برای کاهش 
قابل توجه )و نه حذف( مازاد عرضه نفت در نیمه اول س��ال آینده کافی 

باشد.
* آرتم آبراموف، نایب رئیس بخش تحلیل نفت شیل مؤسسه ریستاد 
انرژی در اسلو نروژ: هنوز کاماًل مشخص نیست که این تصمیم در نهایت 
چه تأثیراتی بر قیمت نفت خواهد داش��ت. ما در ماه های آینده خواهیم 
دید که اوپک و روسیه چگونه طرح خود را اجرایی خواهند کرد. در هر 

صورت من فکر می کنم در حال حاضر جو مثبتی شکل گرفته است.
 BMO رندی اولن برگر، مدیر ارشد مؤسسه مشاوره سرمایه گذاری *
CAPITAL در کلگ��ری کان��ادا: اگرچ��ه حصول این تواف��ق از قبل 
محتمل بود اما کاهش ۱.۲ میلیون بش��که ای تا حدودی کمتر از چیزی 
بود ک��ه قبل از برگزاری نشس��ت انتظار می رفت. ب��ا این وجود همین 
که میزان کاهش تولید باالتر از یک میلیون بش��که در روز اس��ت، جای 
امی��دواری دارد. ما اثر این توافق بر قیمت نفت و محصوالت وابس��ته را 
مثب��ت ارزیابی می کنیم. ب��ا لحاظ کردن کاهش تولی��د نفت اوپک در 
چش��م انداز عرضه و تقاضای جهانی نفت، پیش بینی ما این است که در 

سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بازار نسبتاً متعادلی را شاهد باشیم.
* آنا لوئیس هیتل، نایب رئیس بخش تحلیل های کالن نفتی مؤسسه 
مدیریت و مشاوره وود مکنزی در بوستون: تصمیم اخیر اوپک و روسیه 
احتماالً با حمایت تولیدکنن��دگان نفت در آمریکا –که نگران بودند در 
ص��ورت عدم حصول چنین توافقی قیمت نفت بیش از این کاهش یابد 
و فعالیت ه��ای آنها را تحت تأثیر قرار دهد- همراه خواهد ش��د. کاهش 
۱.۲میلیون بش��که ای تولید نف��ت موجب کمبود عرض��ه این محصول 
به ویژه در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ خواهد شد و قیمت نفت برنت را به 

باالتر از ۷۰ دالر در هر بشکه باز خواهد گرداند.
 RBC مای��کل تران، استراتژیس��ت بخش کاالهای خام مؤسس��ه *
CAPITAL در تورنت��و: اگرچ��ه کاهش ۱.۲ میلیون بش��که ای تولید 
نفت احتماالً نمی تواند ش��وک مثبت ناگهانی که بس��یاری در بازار نفت 
منتظرش بودند را ایجاد کند اما هم صدا ش��دن تولیدکنندگان نفت که 
در نشست خبری آنها نیز مشهود بود، شاید پایانی بر روند نزولی قیمت 

نفت باشد و خوش بینی تازه ای را به بازار تزریق کند.

* بیل فارن پرایس، مدیر مؤسسه RS ENERGY در لندن: مقیاس 
اعالم ش��ده برای کاهش تولید نفت کم و بیش با انتظارات ما همخوانی 
دارد ام��ا تنه��ا زمانی می توان در مورد اعتبار ای��ن توافق جدید قضاوت 
کرد که مش��خص ش��ود اوپک و متحدانش قرار اس��ت در سال ۲۰۱۹ 
دقیق��اً چه میزان نفت به بازار عرضه کنند. تحریم های نفتی علیه ایران 
و معافیت هایی که در این زمینه به برخی کش��ورها اعطا ش��ده اس��ت، 
تردیدهای بزرگی را ایجاد کرده است. تا زمانی که برنامه های آمریکا در 
مورد این تحریم ها روش��ن نش��ود، سیاست گذاری دقیق و مناسب برای 

تولیدکنندگان نفت امری دشوار خواهد بود. 

اوپک کاهش 8۰۰ هزار بشکه در روز را چطور محاسبه کرده است؟

گزارش »رویترز« از واکنش ها به توافق نفتی اوپک
حملونقلریلی

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عضو هیات مدیره توانیر:
رشد مصرف برق کشور سالیانه 7درصد است

در صورت تحقق رش��د اقتصادی مطابق برنامه، میزان رشد تقاضا 
در س��ال های آینده ۷درصد خواهد بود. به گزارش توانیر، مصطفی 
رجبی مش��هدی عضو هیات مدیره توانیر با اشاره به رشد پیک برق 
اظهار کرد: در صورت تحقق رش��د اقتص��ادی مطابق برنامه، میزان 
رش��د تقاضا در س��ال های آینده ۷درصد خواهد ب��ود. وی افزود: با 
توج��ه به کم آبی در س��ال آب��ی ۹۷-۹۶، علی رغ��م افزایش ۲۰۰۰ 
مگاوات قدرت اس��می نیروگاه های جدید به ش��بکه، امکان تأمین 
تقاضا به طور کامل فراهم نش��د. رجبی ادام��ه داد: امکان تأمین بار 
ب��رای تعداد س��اعت محدود و کمتر از 5۰۰ س��اعت در س��ال نیاز 
به س��رمایه گذاری بس��یار س��نگینی در توس��عه بخش های انتقال 
و تولی��د دارد. معاون برنامه ریزی ش��رکت توانی��ر اظهار کرد: طی 
س��ال های اخیر به دلیل کمبود منابع مالی، توس��عه شبکه انتقال و 
ف��وق توزیع به تعویق افتاده اس��ت و در صورت احداث نیروگاه های 
جدی��د ام��کان انتقال و توزی��ع آن به طور کامل ب��ا راهکار هایی از 
جمل��ه هوشمندس��ازی ممکن اس��ت. عضو هیأت مدیره ش��رکت 
توانیر با تاکید بر  اقدامات انجام ش��ده برای مدیریت س��مت تقاضا 
و پاس��خگویی بار در تابس��تان امس��ال گفت: طرح تشویقی ذخیره 
عملیاتی صنایع، س��اعت کارکرد چاه های کشاورزی و اصالح ساعت 
کار ادارات از جمله طرح هایی بودند که در تابس��تان امس��ال مورد 
اس��تفاده قرار گرفتند. رجبی مش��هدی تصریح کرد: با اجرای طرح 
ذخیره عملیاتی صنایع بزرگ، گس��ترده اعمال خاموش��ی ها به ۱8 
روز کاهش یافت و در ساعت های محدودی به اجرا در آمد.  رجبی 
مشهدی استفاده از طرح های حفاظت ویژه را برای رفع گلوگاه های 
ش��بکه انتقال که منجر به رفع حبس تولید بیش از 3هزار مگاوات 
ظرفی��ت نیروگاهی و جلوگیری از 3هزار مگاوات اعمال خاموش��ی 
ناش��ی از پرشدگی خطوط و ترانس��فورماتور ها و افت ولتاژ را برای 
حفظ پایداری ش��بکه در کوتاه مدت س��ودمند دانس��ت. وی افزود: 
طرح ه��ای حفاظت وی��ژه زمینه ای برای توس��عه هوشمندس��ازی 
ش��بکه انتقال است که با الگوریتم های کامل تر و هوشمند می تواند 
ش��رایط را برای س��ال های آینده تنگنا های صنعت ب��رق را مرتفع 
کند. معاون برنامه ریزی ش��رکت توانی��ر بر وضعیت حال و نیاز های 
آینده هوشمندس��ازی ش��بکه برق ایران اش��اره کرد و افزود: شبکه 
فیبرن��وری صنعت برق، بزرگترین ش��بکه مخابراتی کش��ور بعد از 
ش��بکه ملی مخابرات کشور بوده و زیرساخت اصلی شبکه هوشمند 
اس��ت. وی بر دفاع سایبری با بومی سازی نرم افزار ها و سخت افزار ها 
اش��اره و بر آمادگی در برابر تهدیدات و بازیابی ش��بکه تاکید کرد. 
رجبی مش��هدی تصریح کرد: در حال حاض��ر ۶5۰مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر نصب ش��ده که براس��اس برنامه ریزی ها این میزان باید 
ب��ه ۴هزار مگاوات برس��د. در صورت تحقق این برنامه، الزم اس��ت 
متناسب با افزایش ضریب نفوذ تولید تجدیدپذیر حفظ یکپارچگی، 

کنترل تولید و ذخیره ساز ها در اولویت قرار گیرند.
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فرصت امروز: در نخستین روزهای آذرماه امسال بود که رئیس جمهور 
قانون جدید صدور چ��ک را برای اجرا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
ابالغ کرد. این قانون ۱3 آبان ماه در مجلس تصویب شده و در ۲3آبان ماه 
نیز به تأیید ش��ورای نگهبان رسیده بود. با اینکه مدت های مدیدی بود 
که اصالحیه قانون چک منتظر تصویب و ابالغ قانونی بود، سرانجام این 
اتفاق افتاد، اما با این حال، بررس��ی ویژگی های دوازده گانه قانون جدید 
صدور چک به زمان و تامل بیشتری احتیاج دارد و در عین حال باید با 
گذشت زمان نحوه اجرای آن و نظر دادگاه ها و همینطور مدیران بانکی 

در خصوص آن روشن شود.
طب��ق قانون اصالح قان��ون صدور چک، بانک مرک��زی و قوه قضاییه 
مکلف شده اند همکاری منظم و سیستماتیکی درخصوص اطالعاتی که 
مربوط به صدور چک و مس��اله پرداخت و عدم پرداخت آن می ش��ود، 
داش��ته باش��ند؛ به نحوی که بانک  مرکزی اطالعات مربوط به برگشت 
خوردن چک ها را در اختیار س��امانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه 
قضایی��ه نیز اطالعات مربوط به ورشکس��تگان را به بانک مرکزی اطالع 
ده��د. همچنین وکی��ل و نماینده ای که چک را امضا می کند همس��ان 
صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او لحاظ می شود. 
بانک ه��ا و موسس��اتی هم که اقدامات پیش بینی ش��ده در قانون را اجرا 

نکنند مسئول خسارات اشخاص ثالث می شوند.
12 ویژگی قانون جدید صدور چک

در همی��ن زمینه، ایرنا در گفت وگویی با محس��ن بزرگی، حقوقدان و 
عض��و هیات مدیره کانون وکالی دادگس��تری، ۱۲ ویژگی قانون جدید 
صدور چک را بررس��ی کرده اس��ت. ازجمله ای��ن ویژگی ها، ثبت فوری 
غیرقاب��ل پرداخت بودن چک در س��امانه بانک مرک��زی، تاثیر غیرقابل 
پرداخ��ت بودن چک بر تمام حس��اب های صاحب آن، مس��دود کردن 
حس��اب های اصیل و نماینده، رفع س��وءاثر از چک برگشتی، اعتبار سه 
س��اله دسته چک، اضافه ش��دن چک موردی به انواع چک، جرم انگاری 
دریافت دس��ته چک مغایر با وضعیت مالی صادرکننده، محرومیت افراد 
دارای چک برگش��تی از خدمات بانکی مرتبط با چک، ممنوعیت صدور 
چک در وجه حامل و رس��یدگی به تخلفات بانک ها و کارمندان خاطی 

توسط بانک مرکزی است.
این حقوقدان با اش��اره به ویژگی های قانون جدید صدور چک که به 
تازگی ابالغ ش��ده، معتقد اس��ت: طبق این قانون جدید، در صورتی که 
موج��ودی صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باش��د، بانک 

مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد.
بزرگ��ی درب��اره ویژگی های قانون جدی��د صدور چ��ک توضیح داد: 
نخس��تین ویژگی این قانون، شناس��ایی چک های الکترونیکی است که 
طبق تبصره الحاقی ماده یک، قوانین و مقررات مرتبط با چک، حس��ب 
م��ورد راجع به چک هایی که به ش��کل الکترونیک��ی )داده پیام( صادر 
می ش��وند نیز الزم الرعایه است. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است 
اقدامات و دستورالعمل های الزم درخصوص چک های الکترونیکی )داده 

پیام( را ظرف یک سال پس از الزم االجرا شدن این قانون انجام دهد.
ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی

او دومی��ن ویژگی قانون جدید صدور چک را »ثبت غیرقابل پرداخت 
ب��ودن چ��ک در س��امانه یکپارچه بان��ک مرکزی و درج ک��د رهگیری 
در گواهینامه ه��ای ع��دم پرداخت« عنوان کرد و گفت: براس��اس ماده 
۴ اصالح��ی، ه��رگاه وجه چک به علتی از قبیل فق��دان یا عدم کفایت 
موج��ودی، عدم مطابقت امضا، اختالف در مندرجات، خط خوردگی در 
متن چک و دس��تور عدم پرداخت توس��ط صادرکننده، پرداخت نشود، 
بانک مکلف اس��ت بنا بر درخواست دارنده چک فورا، غیرقابل پرداخت 
بودن آن را در س��امانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد 
رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک، هویت و نشانی 
کامل صادرکننده در آن ذکر ش��ده باش��د، علت یا علل عدم پرداخت را 

صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.

وی ب��ا بیان اینکه به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و 
ثبتی ترتیب اثر داده نمی ش��ود، ادام��ه داد: در برگ مزبور باید مطابقت 
امض��ای صادرکننده ب��ا نمونه امض��ای موجود در بان��ک )حدود عرف 
بانک��داری( یا ع��دم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق ش��ود. همچنین 
بانک مکلف اس��ت به منظور اطالع صادرکننده چک، فورا نس��خه دوم 
این برگ را به آخرین نش��انی صاحب حساب که در بانک موجود است، 
ارس��ال کند و در برگ مزب��ور باید نام و نام خانوادگی و نش��انی کامل 
دارنده چک نیز قید شود. همچنین مطابق ماده 5 اصالحی، در صورتی 
ک��ه موجودی حس��اب صادرکننده چک نزد بانک کمت��ر از مبلغ چک 
باش��د، ب��ه تقاضای دارنده چک بانک مکلف اس��ت مبل��غ موجودی در 
حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده 

پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
این حقوقدان اضافه کرد: بانک مکلف اس��ت بنابر درخواس��ت دارنده 
چک، فوراً کس��ری مبلغ چک را در س��امانه یکپارچه بانک مرکزی وارد 
کن��د و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مش��ابه ماده 

قب��ل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در 
مراج��ع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی ش��ود و چک مزبور نس��بت 
به مبلغی که پرداخت نش��ده، بی محل محس��وب و گواهینامه بانک در 
این مورد برای دارنده چک، جانش��ین اصل چک می شود. در مورد این 
ماده نیز بانک مکلف اس��ت اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب 

حساب ارسال کند.
تاثیر غیرقابل پرداخت بودن چک بر تمام حساب های صاحب آن

بزرگ��ی، ویژگ��ی دیگر قانون جدی��د صدور چک را »تاثی��ر غیرقابل 
پرداخت ب��ودن یک چک بر تمام حس��اب های صادرکننده آن« خواند 
و گف��ت: مطابق ماده 5 مک��رر، بعد از ثبت غیرقاب��ل پرداخت بودن یا 
کس��ر مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را 

به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطالع می دهد. 
وی افزود: پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری 
حس��ب مورد مکلفند تا پیش از رفع س��وءاثر از چک، اقداماتی ش��امل 
»عدم افتتاح هرگونه حس��اب و صدور کارت بانکی جدید«، »مس��دود 
کردن تمام حس��اب ها و کارت های بانکی و ه��ر مبلغی که صادرکننده 

تحت ه��ر عنوان نزد بانک یا مؤسس��ه اعتب��اری دارد )فقط( به میزان 
کس��ری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از س��وی بان��ک مرکزی«، »عدم 
پرداخ��ت هرگونه تس��هیالت بانکی یا ص��دور ضمانت نامه های ارزی یا 

ریالی« و »عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی« را انجام دهند.
مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده

این وکیل دادگستری با اش��اره به »امکان مسدود کردن حساب های 
اصیل و نماینده به صورت همزمان به دلیل مس��ئولیت تضامنی« گفت: 
در صورت��ی که چک به وکال��ت یا نمایندگی از طرف صاحب حس��اب 
اعم از ش��خص حقیقی یا حقوقی صادر ش��ود، اقدامات مذکور عالوه بر 
صاحب حس��اب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه 
در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب 
حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. طبق تبصره دوم ماده 5 مکرر 
قان��ون جدید، بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، 
در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را 

نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.

موارد رفع سوءاثر از چک برگشتی
این حقوقدان با استناد به تبصره های سه، چهار و پنج ماده پنج مکرر 
قانون جدید و با اش��اره به موارد رفع سوءاثر از چک برگشتی گفت: در 
صورت واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و 
ارائه درخواس��ت مسدودی، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ 
مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک س��ال، ظرف 
مدت س��ه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به 

اطالع دارنده چک برساند.
به گفته بزرگی همچنین در صورت »ارائه الش��ه چک به بانک محال 
علیه«، »ارائه رضایت نامه رسمی )تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی( از 
دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی 
دارن��ده چک«، »ارائه نامه رس��می از مرجع قضای��ی یا ثبتی ذی صالح 
مبن��ی بر اتمام عملیات اجرایی درخص��وص چک«، »ارائه حکم قضایی 
مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک و سپری شدن مدت 
س��ه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح 
دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توس��ط دارنده«، بانک مکلف 

اس��ت مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا فورا و به 
صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

حداکثر اعتبار دسته چک، 3 سال است
عضو هیات مدیره کانون وکالی دادگس��تری مرکز ادامه داد: براساس 
این قانون، حداکثر مدت اعتبار دس��ته چک س��ه سال است و هر برگ 
دس��ته چک باید دارای شناس��ه یکتا باشد و برای متقاضی دسته چک، 

سقف مجاز اعتبار در نظر گرفته می شود. 
وی افزود: بانک ها مکلفند برای ارائه دس��ته چک به مش��تریان خود، 
صرفا از طریق س��امانه صدور یکپارچه چک )صی��اد( نزد بانک مرکزی 

اقدام کنند. 
اضافه شدن چک موردی به انواع چک

بزرگ��ی افزود: مطابق تبصره دوم م��اده ۶ اصالحی، به منظور کاهش 
تقاضا برای دس��ته چک و رفع نیاز اش��خاص به ابزار پرداخت وعده دار، 
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزم االجرا شدن 
این قانون، ضوابط و زیرس��اخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت 
چک موردی برای اش��خاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه 
در نظ��ام بانک��ی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارس��نجی، 
رتبه بندی اعتباری و اس��تفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب 

این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. 
به گفت��ه وی، در صورت ع��دم موجودی کافی ب��رای پرداخت چک 
موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در 
بندهای ماده5 مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دس��ته چک، 

صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می شود. 
محرومیت افراد دارای چک برگشتی از خدمات بانکی مرتبط با چک
بزرگ��ی توضیح داد: مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید، بانک مرکزی 
مکلف اس��ت ظرف مدت دو سال پس از الزم االجرا شدن این قانون در 
مورد اش��خاص ورشکسته، معس��ر از پرداخت محکوم به یا دارای چک 
برگش��تی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید 

در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند.
وی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن باید امکان اس��تعالم آخری��ن وضعیت 
صادرکننده چک ش��امل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه 
س��ال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی 

که قصد دریافت چک دارند، فراهم کند.
او ادامه داد: س��امانه مذکور به نح��وی خواهد بود که صدور هر برگه 
چک مس��تلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاری��خ مندرج در چک برای 
شناس��ه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک 
به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص 
جدی��د برای همان شناس��ه یکتای چک امکان پذیر باش��د و مبلغ چک 
نبای��د از اختالف س��قف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نش��ده 

بیشتر باشد.
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

بزرگی گفت: طبق تبصره دوم ماده ۲۱ مکرر، پس از گذشت دو سال 
از الزم االجرا ش��دن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک 
)چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در س��امانه و در وجه مالک نهایی 
چک براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چک هایی که 
مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده 
و از مزای��ای قان��ون صدور چک برخوردار نیس��تند و بانک ها مکلفند از 

پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
وی تاکی��د کرد: همچنین صدور و پشت نویس��ی چک در وجه حامل 
ممنوع اس��ت و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی 
چک خواهد بود و این ممنوعیت ها در مورد اش��خاص ورشکسته، معسر 
از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگش��تی رفع سوءاثر نشده )که به 
وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حس��اب اعم از ش��خص حقیقی یا 

حقوقی اقدام می کنند( نیز اجرا می شود.  

با قانون اصالح قانون صدور چک بیشتر آشنا شوید

ویژگی های دوازده گانه قانون جدید صدور چک

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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با توس��عه پیش��رفت های تکنولوژیک در حوزه برنامه های معامالتی و 
بازارهای مالی، معامالت الگوریتم��ی مورد اقبال و پذیرش بورس ها در 
سراس��ر جهان قرار گرفته است. این روش در طول یک دهه گذشته در 
بازارهای توس��عه یافته رایج ترین ش��یوه معامالتی بوده و در کشورهای 
در حال توسعه نیز به س��رعت در حال گسترش است. امروزه معامالت 
الگوریتمی آخرین روش داد و ستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته 
محسوب می شود و بازار ایران نیز به تقویت این نوع معامالت نیاز دارد. 
در چند سال گذش��ته فرآیند داد و ستد در بازار سرمایه تغییرات قابل  
توجهی داش��ته  و اکنون به واسطه سیس��تم  های الکترونیکی و پیچیده 
شدن بازارهای مالی، نحوه معامالت از حالت سنتی به سمت روش های 
نوین حرکت کرده است. در این مسیر بهره گیری از معامالت الگوریتمی 
منجر به انجام بهتر و دقیق تر اس��تراتژی های معامالتی س��رمایه گذاران 
می ش��ود. در این روش س��فارش ها )هم برای ط��رف خریدار هم طرف 
فروشنده( بدون دخالت عامل انسانی از طریق سیستم ها ثبت می شود.

پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( در گزارشی، ضرورت توسعه معامالت 
الگوریتمی را در گفت وگو با مدیران و فعاالن بازار سرمایه کشور بررسی 

کرده است.
* س��ید مصطفی رضوی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار 
درخصوص اهمیت توس��عه معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه معتقد 
اس��ت: امروز بخش عمده ای از فعالیت   های بازار سرمایه از حالت دستی 
خارج ش��ده و الکترونیکی انجام می ش��ود. عضو هیات مدیره س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار با بیان اینکه یکی از مهمترین متدها در مس��یر 
بازار سرمایه الکترونیکی معامالت الگوریتمی است، افزود: در این روش 
براس��اس فاکتورهای دقیق تصمیم گیری و رفتارهای مبتنی بر ش��ایعه 
و هیجان از فرآیند داد و س��تد حذف می ش��ود. سید مصطفی رضوی با 
تاکید بر اینکه معامالت الگوریتمی به علمی ش��دن تصمیم گیری ها در 
ب��ورس کمک می کند، گفت: در معامالت الگوریتمی ما ش��اهد افزایش 
ش��فافیت هس��تیم و بازیگران با اطمینان، ایمنی و ریسک کمتری داد 
و س��تد می کنند. وی ادامه داد: به رغم پیش��رفت در توس��عه معامالت 
الگوریتمی اما هنوز عموم س��رمایه گذاران با ساز و کارهای اجرایی این 
روش آش��نایی ندارند و در نتیجه در این مس��یر به فرهنگ س��ازی نیاز 

داریم.
* س��عید اس��المی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری 
مهم ترین تحوالت بازار س��رمایه در س��ال های آتی را مبتنی بر فناوری 
اطالعات دانست و گفت: معامالت الگوریتمی ابزاری آی تی محور است و 
اگر مسیر آن به درستی هدایت شود حتما به توسعه بازار سرمایه کمک 
می کند. عضو ش��ورای عالی بورس افزود: در صورتی که فرهنگ س��ازی 
الزم و صحیح درخصوص معامالت الگوریتمی انجام شود شاهد افزایش 
حجم معامالت، تس��هیل فرآیند نقدش��وندگی و افزای��ش کارایی بازار 
خواهیم بود. وی با اش��اره به نتایج مثبت لیگ س��تارگان بورس، گفت: 
در این مسیر برگزاری رویدادهایی همچون لیگ ستارگان بورس کمک 
می کند نخبگان جوان حوزه آی تی با عالقه به بازار سرمایه وارد شوند و 

مسیر ورود آنها به بورس هموار شود.
* علی امین تفرش��ی، عضو هیات مدیره ش��رکت بورس اوراق بهادار 
تهران نیز گفت: معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه به معنای استفاده 
از برنامه  های رایانه ای و ماشین به جای انسان، در خرید و فروش سهام 

است. در این نوع داد و ستد، سیستم ها با استفاده از داده ها، زمانبندی، 
قیمت و حجم سفارش��ات را ثبت می کنند. عضو هیات مدیره ش��رکت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران ادام��ه داد: در دنیا درص��د قابل توجهی از 
معام��الت با این روش انجام می ش��ود و آمارهای ش��رکت بورس تهران 
نش��ان می دهد در بازار س��رمایه ما نیز معامالت الگوریتمی رشد بسیار 
خوبی داشته است. وی ادامه داد: با این حال بازار سرمایه ما جوان است 
و توس��عه امکانات جدید همچون معامالت الگوریتمی به فرهنگ سازی 
نیاز دارد و برگزاری مس��ابقات، فضایی برای آش��نایی عموم با ابزارها و 

روش های نوین ایجاد می کند.
* یاسر فالح، مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس با اشاره 

ابزارهای  اینکه لزوم توسعه  به 
مالی بر کسی پوشیده نیست، 
گف��ت: صاحب نظ��ران تواف��ق 
جمع��ی دارن��د که با توس��عه 
ابزاره��ای مالی بازار س��رمایه 
کش��ور کاراتر می ش��ود و این 
موضوع��ی اس��ت ک��ه طی دو 
س��ال گذش��ته م��ورد توج��ه 
بوده  نی��ز  تصمیم س��از  نه��اد 
ش��رکت  مدیرعام��ل  اس��ت. 
اطالع رسانی و خدمات بورس، 
ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه نفوذ 
آی تی در حوزه های اقتصادی، 
بهره برداری از ابزارهای مبتنی 
بر فن��اوری اطالع��ات در بازار 
س��رمایه ما نیز به یک ضرورت 
معام��الت  و  ش��ده  تبدی��ل 
الگوریتم��ی یک��ی از همی��ن 
م��وارد اس��ت. به گفته یاس��ر 
ف��الح، اما آنچ��ه اهمیت دارد 
این اس��ت ک��ه بای��د از طریق 
شدن  فراگیر  به  فرهنگ سازی 
ابزارها کم��ک کنیم. به همین 
منظ��ور »مس��ابقه معام��الت 
الگوریتم��ی بازار س��رمایه«  با 
مشارکت شرکت اطالع رسالنی 

و خدمات بورس و با همکاری بخش های مختلف سازمان بورس و اوراق 
بهادار و س��ایر ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی طراحی شده است و 
امیدواریم برپایی این مس��ابقه به توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و بسط 

مفاهیم مالی کمک کند.
* حس��ین فهیمی، مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
به��ادار و تس��ویه وجوه )س��مات( هم گف��ت: در معام��الت الگوریتمی 
سیستم ها براساس اطالعات به جای فرد تصمیم گیری می کنند و نتیجه 
آن نقدشوندگی بازار و روانی داد و ستد در بازار ثانویه است. از آنجا که 
توس��عه بازار اولیه وابس��ته به ایجاد بازار ثانویه ای مدرن و روان است و 
معامالت الگوریتمی نقش مهمی در روان سازی معامالت و نقدشوندگی 

دارد از این رو به یکی از ابزارهای ضروری و اجتناب ناپذیر بازار سرمایه 
بدل ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه معامالت الگوریتم��ی باید تنها در 
اختی��ار افراد حرفه ای قرار بگیرد و در غیر این صورت ممکن اس��ت به 
بازار آسیب وارد کند، تاکید کرد: برای استفاده از این ابزار فرهنگ سازی 

صحیح ضروری است.
* غالمرض��ا خلیل ارجمن��دی، مدیرعامل گروه مالی س��امان، با بیان 
اینکه تنوع ش��رکت ها در بورس افزایش پیدا کرده، گفت: تنوع صنایع، 
تن��وع ش��رکت ها و همچنین تن��وع ابزاره��ای مختلف، بازار س��رمایه 
را پیچی��ده می کند و س��رعت داد و س��تد در ب��ازار را افزایش می دهد. 
در نتیجه ریس��ک ها نیز زیاد می ش��ود. عضو هیات مدیره بانک س��امان 
افزود: معامالت الگوریتمی این 
ک��ه  می ده��د  را  فرص��ت 
س��هامداران ریس��ک خ��ود را 
توزیع کنن��د و خرید و فروش 
آنه��ا در زمان درس��تی انجام 
ش��ود. وی ادامه داد: احساس 
الگوریتمی  معام��الت  می کنم 
امکان خوبی برای بازار سرمایه 
فراهم و در توس��عه بازار  نقش 
موث��ری را ایف��ا می کن��د، اما 
به��ره  ب��رداری از نتایج مثبت 
آن به فرهنگ س��ازی نیاز دارد 
و رویداد های��ی مش��ابه لی��گ 
رقاب��ت  و  ب��ورس  س��تارگان 
الگوریتمی ابزار مناس��بی برای 

فرهنگ سازی است. 
ش��هرآبادی،  ابوالفض��ل   *
مع��اون تامی��ن مال��ی لوتوس 
پارس��یان درخص��وص اهمیت 
توس��عه معام��الت الگوریتمی 
نی��ز گف��ت: از س��ال ها پیش 
روش معام��الت الگوریتمی در 
جهان مطرح ش��ده و در حال 
حاض��ر حجم زی��ادی از داد و 
س��رمایه  بازارهای  س��تدهای 
پیشرفته به این متد اختصاص 
دارد و توس��عه ای��ن تکنولوژی جدید در بورس ای��ران یک قدم مهم به 
جلو محس��وب می ش��ود. این کارشناس ارشد بازار س��رمایه تاکید کرد: 
کاه��ش هزینه ها، افزای��ش حجم معامالت و افزایش س��رعت در داد و 
س��تدها محصول معامالت الگوریتمی است. معاون تامین مالی لوتوس 
پارسیان ضمن بیان اینکه دخالت انسان در فرآیند بازار با این تکنولوژی 
حذف می ش��ود، افزود: توس��عه معامالت الگوریتمی مستلزم استفاده از 
همه امکانات در مس��یر فرهنگ سازی مستمر اس��ت و برگزاری رقابت 

الگوریتمی می تواند در توسعه این روش معامالتی موثر باشد.
* سیدرضا علوی، مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات، با بیان 
اینکه معامالت الگوریتمی در دنیا حجم زیادی از داد و ستدها را به خود 

اختصاص داده، گفت: توس��عه معامالت الگوریتم��ی عامل پویایی بازار 
سرمایه، تسهیل نقدشوندگی و افزایش شفافیت است و حجم معامالت 
را افزایش می ده��د. وی ادامه داد: هرچند ما برای بهره برداری کامل از 
معامالت الگوریتمی نیاز داریم تا عمق بازار س��رمایه کش��ور را افزایش 
دهیم، اما در مجموع توس��عه این روش معامالتی امری ضروری اس��ت. 
مدیرعام��ل کارگزاری بانک توس��عه صادرات تاکید ک��رد: البته اگر هم 
زمان با توس��عه معامالت الگوریتمی فرهنگ س��ازی الزم انجام نشود و 
افراد بدون آشنایی الزم از این روش استفاده کنند دچار زیان می شوند 
و رقابتی مشابه لیگ ستارگان بورس گامی مهم برای آشنایی جامعه با 

داد و ستد الگوریتمی است.
* علیرضا تاج بر، مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین هم معتقد 
اس��ت: ش��کل بازار اس��تفاده از معامالت الگوریتم��ی را اجتناب ناپذیر 
کرده اما ما اکنون در ابتدای مس��یر هس��تیم. در حال حاضر معامالت 
انجام ش��ده در این قالب بیشتر شرطی اس��ت تا الگوریتمی! و امیدوارم 
با ظرفیت هایی که س��ازمان ایجاد می کند ش��اهد آینده بسیاری خوبی 
برای معامالت الگوریتمی باشیم و قطعا رقابت هایی شبیه لیگ ستارگان 
بورس می تواند س��طح آگاهی فعالین آی تی درخصوص بازار سرمایه را 

افزایش دهد.
* مصطفی صفاری، مدیرعامل ش��رکت س��بدگردان سرمایه ایرانیان 
درخصوص معامالت الگوریتمی گفت: در معامالت الگوریتمی دستورات 
خرید و فروش اتوماتیک به س��امانه معامالت ارس��ال می ش��ود و جزو 
روش های پیشرفته معامالت برخط است و عکس العمل معامله گران در 
ب��ازار را افزایش می دهد. وی ادام��ه داد: بهره بردن از ابزارهای معامالت 
نوی��ن همچون معامالت الگوریتم، اطمینان به بازار را افزایش می دهد و 
س��بب جذب بازیگران بیشتر می شود اما ما نیاز داریم در کنار آن عمق 

بازار را افزایش دهیم.
* فردی��ن آقا بزرگ��ی، مدیرعامل کارگزاری بانک دی، در پاس��خ به 
اینکه برگزاری رقابت معامالت الگوریتمی چه نقش��ی در فرهنگ سازی 
ایف��ا می کند، گفت: دسترس��ی ب��ه نرم افزارها و فن��اوری اطالعات در 
نظام معامالتی بورس ما طی ۲5 س��ال گذش��ته افزایش چشمگیری را 
تجربه کرده اس��ت، اما ما همچنان با دنیا فاصل��ه داریم. وی ادامه داد: 
به عنوان نمونه امروز معامالت الگوریتمی آخرین روش داد و س��تد در 
بازار سرمایه کش��ورهای پیشرفته محسوب می شود و بازار ما به تقویت 
این نوع معامالت نیاز دارد. این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: ما باید 
مکانیزم بازارگردانی ب��ه کمک الگوریتم ها را ارتقا بدهیم و عالوه بر آن 
افزایش آگاهی جامعه درخصوص معامالت الگوریتمی وظیفه نهاد ناظر 

است.
* به��روز خدارحمی، مدیرعامل گروه س��پهر صادرات نیز گفت: یکی 
از مهمترین موضوعات در بازار س��رمایه کش��ورهای پیشرفته معامالت 
الگوریتمی اس��ت و ما نیز باید در این مس��یر حرکت کنیم، اما  اجرای 
کامل معامالت الگوریتمی در بورس نیازمند ارتقای زیرس��اخت ها بازار 
س��رمایه و فرهنگ سازی اس��ت. بهروز خدارحمی با بیان اینکه فناوری 
اطالع��ات در روش الگوریتمی نقش اول را برعهده دارد، اظهار داش��ت: 
ب��ا ای��ن روش خطای انس��انی حذف می ش��ود. وی تاکید ک��رد: بدون 
فرهنگ س��ازی ما نمی توانیم در هیچ حوزه ای از بازار س��رمایه توس��عه 

ایجاد کنیم و معامالت الگوریتمی نیز از این امر مستثنی نیست. 

رقابت معامالت الگوریتمی، گام مهم فرهنگ سازی است

کارکرد معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه ایران
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محموله های جدید برنج هفته آینده وارد کشور می شود
 قیمت مصوب هر کیلو برنج خارجی 8 هزار 

تومان
دبیر انجمن برنج گفت با توجه به ثبت س��فارش برنج پیش بینی 

می شود که محموله های جدید از هفته آینده وارد کشور شود.
مس��یح کشاورز، دبیر انجمن برنج کش��ور در گفت وگو با  باشگاه 
خبرنگاران جوان، از رفع ممنوعیت واردات برنج طی یک هفته اخیر 
خب��ر داد و گف��ت: با توجه به آنکه تا پایان س��ال زمان زیادی باقی 

نمانده است، ثبت سفارش برای واردات برنج در حال انجام است.
وی اف��زود: برای تنظیم بازار ش��ب عید و جلوگی��ری از کمبود، 
افزایش قیمت و گران فروش��ی باید 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن برنج وارد 

کشور شود.
کش��اورز درباره آخرین وضعیت بازار برن��ج خارجی بیان کرد: با 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات بعید است که نوسان خاصی 
در سطح عرضه اتفاق بیفتد چراکه قیمت های جهانی تغییر چندانی 

نداشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاس��خ به این س��وال که دلیل 
نوس��ان قیمت برن��ج در هفته های اخیر در س��طح خرده فروش��ی 
چیس��ت، گفت: قبل از آزاد شدن ثبت س��فارش برنج و کمبود در 
انبارها، برخی خرده فروش��ان به بهانه کمبود اقدام به افزایش قیمت 
در سطح بازار کردند که پیش بینی می شود ورود محموله های برنج 

از هفته آینده بر سطح قیمت ها تاثیر بسزایی بگذارد.
وی در پای��ان قیم��ت مص��وب ه��ر کیل��و برن��ج خارج��ی در 
خرده فروشی ها را 8 هزار تومان اعالم کرد و افزود: فروش با نرخ های 

باالتر تخلف به شمار می رود.

احداث پایانه های صادراتی قارچ خوراکی 
امسال کلید می خورد

احداث پایانه های صادراتی قارچ خوراکی در شهرستان شهریار، به 
منظور تسهیل در توزیع و دسترسی آسان مشتریان به این محصول 

امسال کلید می خورد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، غالمرضا تقوی، مدیرکل دفتر 
امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی 
وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت: این پایانه ها در راس��تای راه اندازی 
ش��بکه مویرگی توزیع قارچ خوراکی و توزیع آن در استان تهران و 
کل کش��ور و عرضه قارچ خوراکی به ویژه با برچس��ب هولوگرام، به 

منظور شفاف سازی مسیر عرضه احداث می شود.
وی ب��ا بیان اینکه تفاهم اولیه واگ��ذاری زمین و جانمایی آن در 
یکی از میادین میوه و تره بار شهرس��تان باغس��تان میان شهرداری 
این شهرس��تان و انجمن صنفی قارچ س��اخته شده است، افزود: در 
جانمای��ی اول که به زودی راه اندازی می ش��ود یک هکتار زمین در 

قالب ۱3 غرفه واگذار خواهد شد.
تق��وی ادامه داد: در جانمایی دوم، زمینی به مس��احت دو هکتار 
در شهریار شناسایی و تصویب شد که تا پایان دی ماه امسال کلنگ 
احداث آن به زمین زده شود که بر این اساس، ۴۰درصد قارچ کشور 

از محل این پایانه ها توزیع شود.
وی گفت: در حال حاضر عرضه قارچ خوراکی در بازار های موقت 

و سنتی و یا به صورت مستقیم به رستوران ها صورت می گیرد.
مدی��رکل دفتر ام��ور گلخانه ها، گیاهان داروی��ی و قارچ خوراکی 
معاون��ت امور باغبانی اظهار کرد: با توج��ه به تدوین برنامه ای برای 
افزایش س��رانه مصرف قارچ در کش��ور، یک��ی از راهکار ها برگزاری 
جشنواره ها آشپزی با قارچ و راه اندازی رستوران های تخصصی قارچ 

است.
وی س��رانه مصرف ق��ارچ در ایران را یک کیلوگ��رم اعالم کرد و 
افزود: تا رس��یدن به شاخص های جهانی مصرف سرانه این محصول 

فاصله زیادی داریم.
تقوی در پایان سرانه مصرف جهانی قارچ خوراکی را دو کیلوگرم 
و اروپ��ا را چه��ار کیلوگرم برای ه��ر نفر اعالم ک��رد و گفت: تهیه 
برچس��ب هولوگرام برای بس��ته های قارچ از جمل��ه اقدامات برای 

اعتمادسازی مردم و افزایش مصرف این محصول است.

جایگزینی 1۰ میلیارد دالر تولیدات داخلی با 
کاالهای وارداتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه وزارت صنعت برای 
حمایت از تولید و تولیدکننده، حد و مرز نمی شناسد، گفت: اولویت 

اصلی ما حفظ وضعیت فعلی تولید است.
به گزارش ایس��نا، رضا رحمان��ی در دیدار با نماین��ده ولی فقیه 
در اس��تان آذربایجان ش��رقی با تاکید بر اینکه حفظ وضع موجود 
واحدهای تولیدی و فعالیت واحدهای تولیدی از فرامین مقام معظم 
رهب��ری بوده و دولت نی��ز این موضوع را نصب العین کرده اس��ت، 
افزود: در ش��رایط جدید اولویت اصلی ما حفظ وضعیت فعلی تولید 
و به تبع آن اشتغال است.  وی افزود: در این باره، تامین مواد اولیه 
واحدها و چه مواد داخلی و چه موادی که از خارج وارد می شود، از 

جمله اولویت های ماست.
وی با تاکید بر اینکه اگر موانع و ناهماهنگی هایی در حوزه تولید 
وجود داش��ته یا مواردی وجود دارد که باعث غیرتسهیلگری در این 
مسیر می شود، باید حل شود، گفت: امید است با استفاده از ظرفیت 
اس��تان ها و به ویژه استان های مرزی که ظرفیت های خوبی دارند و 
همچنین با تفویض اختیارات به استانداران مسیر فعالیت واحدهای 
تولیدی تسهیل شده و پیگیر هستیم تا مشکالت واحدهای تولیدی 
را ح��ل کنیم. رحمانی با تاکید بر اینکه تحریم های اعمال ش��ده در 
کن��ار محدودیت ها، برخ��ی فرصت ها را هم ایجاد کرده اس��ت که 
باید شناس��ایی و مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: چنانچه 
افزای��ش نرخ ارز باعث ش��ده تا قاچاق از توجیه افت��اده و صادرات 

توجیه پذیرتر شود.
وی با بیان اینکه در برخی از حوزه ها مانند تولید پوش��اک، لوازم 
خانگی و... تولیدات داخلی داریم، گفت: در سال جاری پروژه ویژه ای 
ب��رای حمای��ت از کاالی ایرانی ک��ه از جمله منوی��ات مقام معظم 
رهبری اس��ت، داریم و برنامه ریزی شده تا معادل ۱۰ میلیارد دالر، 
تولیدات داخلی، جایگزین برخی از کاالهای وارداتی در کشور شود. 

 

اخبـــار

تولید چ��رم و تامین آن به عنوان یک��ی از پیش نیازهای اصلی تولید 
کیف و کفش از ظرفیت های بالقوه به شمار می رود.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چرم از نمونه محصوالتی به شمار 
می رود که تولید آن در ایران از تاریخ و س��ابقه ای کهن برخوردار است، 
ب��ا این اوصاف و علی رغم برخورداری از تجربیات فراوان در این صنعت، 
در مقایسه با بس��یاری از کشورهای تولیدکننده چرم، صنعت مذکور با 

مشکالت عدیده ای مواجه است.
به واق��ع، آنچنان ک��ه از چرم به عنوان پیش نیاز بس��یاری از تولیدات 
همچ��ون کیف و کفش و ...یاد می ش��ود، تامین این محصول به خودی 
خود، مس��تلزم وجود پوس��ت خام مناس��ب و کافی اس��ت و بالطبع در 
فقدان این محصول، عمال بروز نارس��ایی در فرآیند تولید، امری نزدیک 

به یقین خواهد بود.
تولید چرم و توس��عه صنع��ت مذکور در کن��ار  اقتضائات خاص این 

فعالی��ت ک��ه در ذیل این گزارش به آن اش��اره خواهد ش��د، مس��تلزم 
ضروریاتی دیگر همچون برخورداری از علفزارها و چمنزارهای مناس��ب 

و انبوه برای تامین تغذیه دام هاست.
با در نظر گرفتن این واقعیت که ماده اولیه چرم، پوس��ت دام اس��ت، 
بالطبع هر آنچه بر ارتقای کمی و کیفی حوزه دامپروری کش��ور افزوده 
شود به همان میزان، روند توسعه صنعت چرم سازی کشور نیز با سرعت 

و شتاب فزاینده تری همراه خواهد شد.
بابک یزدان بین، یکی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کیف و کفش 
در غرب اس��تان تهران،  با اش��اره به نقش بسیار اساسی چرم به عنوان 
محصول اولیه تولید چنین اقالمی، اظهار کرد: در صورت بروز نارس��ایی 
در فرآیند تولید و عرضه این محصول، بروز چالش در عرصه تولید کیف 

و کفش نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی افزود: تامین چرم مناسب مستلزم پوست دام باکیفیت خواهد بود 

ک��ه این محصوالت نیز نیازمند چراگاه ه��ا و علفزارهای مطلوب و کافی 
برای تامین تغذیه مورد نیاِز دام است.

یزدان بین گفت: از دیگر س��و، ظهور خشکس��الی، عرص��ه علفزارها و 
چمنزارهای ایران را نیز تحت الش��عاع ق��رار داده و مجموعه این عوامل 

به محدود شدن شرایط مناسب در تولید پوست دام منتهی می شود.
این فعال س��ابق در حوزه تولید کیف و کفش و فعال فعلی در عرصه 
توزیع محص��والت این چنینی تصریح کرد: متاس��فانه در این حوزه نیز 
ش��اهد فرآوری ضعیف و نوعی از خام فروشی هستیم، به نوعی که چرم 
تولی��دی اولیه به دلیل عدم توان کافی در پرداخت مناس��ب و مطلوب، 
به ترکیه و ایتالیا فروخته می شود و کشورهای مذبور با فرآوری به روز و 
پیش��رفته روی آن، محصول نهایی را با ارزش افزوده چندین برابری به 
م��ا بازفروش می کنند که قطعا باید برای حل و فصل این عارضه تدابیر 

مقتضی اتخاذ شود.

صنعت چرم و چالش های پیش روی آن

رئی��س اتحادیه صنف دارن��دگان قنادی، میوه فروش��ی و کافه قنادی 
تهران گفت با وجود افزایش هزینه های تولید، ش��یرینی برای شب چله 

و شب عید افزایش قیمتی نخواهد داشت.
ب��ه گزارش تس��نیم، علی بهره من��د رئیس اتحادیه صن��ف دارندگان 
قنادی، میوه فروش��ی و کافه قنادی تهران دیروز در نشست خبری اولین 
نمایشگاه تخصصی قنادان کشور اظهار کرد: در این نمایشگاه به معرفی 
اصناف کوچک و متوسط این صنف در سراسر کشور پرداخته می شود.

وی افزود: سابقه فعالیت قنادان در دنیا به ۲ هزار سال قبل برمی گردد 
و پخت ش��یرینی در کشورمان س��ابقه طوالنی دارد. همچنین اتحادیه 

قنادان از قدیمی ترین صنف های موجود در کشور است.
رئی��س اتحادیه صنف دارن��دگان قنادی، میوه فروش��ی و کافه قنادی 
تهران با اش��اره به دو رویداد پیش روی ش��ب چل��ه و عید نوروز گفت: 
هم��کاران ما خود را برای ارائ��ه خدمت در این ایام آماده کرده اند، اما با 
وج��ود افزایش هزینه های تولید، هیچ گونه افزایش قیمتی برای این ایام 

و حتی پایان سال جاری نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در این نمایش��گاه ۴۰ غرفه فعالیت خواهند داشت، 
گف��ت: 35 هزار واحد قنادی در کش��ور داریم که این تعداد در اس��تان 

تهران، ۲5۰۰واحد در استان تهران مشغول به کارند.
وی گفت: قیمت مواد اولیه تولید صنف ما در س��ال جاری افزایش��ی 
۱۰۰درصدی را تجربه کرده اس��ت. ما در س��ال ج��اری تنها ۲۰درصد 

قیمت محصوالت خود را در حدود سه ماه قبل افزایش دادیم.
قیمت جعبه از شیرینی بیشتر شد

بهره مند گفت: قیمت هر کیلوگرم جعبه ش��یرینی که در سال قبل ۴ 
هزار تومان بود امسال به ۱5 تا ۲۲هزار تومان رسیده است و نرخ آن از 

بعضی شیرینی ها باالتر رفته است.
وی تاکید کرد که ش��یرینی هایی داریم که قیمت آن ۱5 هزار تومان 
اس��ت اما در جعبه هایی گذاشته می شود که قیمت هر کیلوگرم آن ۲۲ 
هزار تومان اس��ت؛ در ش��رایط فعلی قیمت هر کیلوگرم کیک یزدی و 

دانمارکی از جعبه آن ارزان تر است.
وی گف��ت: ص��ادرات در صنف قنادان به ش��کل قانون��ی وجود ندارد 
هرچند به ش��کل چمدانی و مس��افرتی به کشورهای کانادا و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس می رود، اما با توجه به ظرفیتی که داریم از مسئوالن 

می خواهیم ما را برای صادرات ارزآوری در این صنعت یاری کنند.
بهره من��د با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش میزان 

تقاضا در این صنف شده است، گفت: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 
و به تبع آن کاهش تقاضا همکاران ما سعی کرده اند تا از افزایش دوباره 
قیمت ه��ا جلوگی��ری کنند تا از این طریق ه��م بتوانند به قدرت خرید 

مردم کمک کنند هم ادامه فروش خود را داشته باشند.
وی با اش��اره به مشکالت تامین مواد اولیه تولید گفت: هیچ کمبودی 
ب��رای تامین مواد اولی��ه تولید نداریم اما این محص��والت با قیمت های 
باالتری به دست تولیدکنندگان این صنف می رسد و ما مجبوریم آنها را 
از واس��طه ها و با قیمت های باالتر خرید کنیم و با وجود درخواست رفع 
این مشکل اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 

تاکنون راه حلی برای حل مشکل ما پیدا نشده است.
وی گفت: قیمت هر کیلوگرم ش��یرینی پاپی��ون درجه یک ۲۱ هزار 
توم��ان، ش��یرینی تر ۲۶ ه��زار تومان، کی��ک یزدی ۱5 ه��زار تومان، 
دانمارک��ی با برنجی نیز ۲۱ هزار تومان اس��ت و در صورتی که واحدی 
باالت��ر از ای��ن نرخ محصوالت خود را در تهران به فروش برس��اند با آن 
برخورد خواهد ش��د و قیمت مابقی ش��یرینی ها براساس عرضه و تقاضا 
مش��خص می شود که اتحادیه و بازرس��ی اصناف بر آن نظارت خواهند 

داشت.

رئیس اتحادیه کاشی فروشان و کاشی سازان با بیان اینکه قیمت گذاری 
کارخانجات تولیدی افسارگس��یخته اس��ت، گف��ت کیفیت محصوالت 
داخل��ی، قابلیت رقابت با محصوالت درجه یک جه��ان را دارد اما عدم 
بازاریابی مناس��ب در بازارهای هدف، اجازه صادرات کاش��ی و سرامیک 

ایران را نمی دهد.
مصطفی گودرزی در گفت وگو با ایس��نا، درباره بازار کاشی و سرامیک 
اظهار کرد: حجم قابل توجهی از مواد اولیه تولید کاش��ی و س��رامیک از 
طریق واردات تأمین می شود و این موضوع عاملی شده تا ارز بسیاری در 
این صنعت مورد اس��تفاده قرار گیرد و با نوسانات نرخ ارز به ویژه دالر، 

نوسان قیمتی گریبان این بازار را بگیرد.
رئیس اتحادیه کاشی فروش��ان و کاشی س��ازان خاطرنش��ان کرد: در 
ش��رایط فعلی تولید با کمبود مواد اولیه مواجه است که متأسفانه برخی 
از تولیدکنندگان با تکیه بر افزایش نرخ ارز و عدم دسترس��ی آس��ان به 

م��واد اولیه باکیفیت، قیمت محصوالت را بیش از حد منطقی و واقعیت 
بازار گران کرده اند. وی افزود: بررسی ها نشان از آن دارد که قیمت مواد 
اولیه و هزینه های تولید نس��بت به ابتدای س��ال با افزایش 8۰درصدی 
روبه رو ش��ده اس��ت اما قیمت محصول نهایی در این مدت ۱۰۰درصد 
رش��د داشته که می توان گفت در این میان ۲۰درصد قیمت محصوالت 

حباب است.
گودرزی، کاهش نقدینگی را یکی از مش��کالت فرآیند تولید کاشی و 
سرامیک خواند و یادآور شد: واردات برای تولید داخلی معضل محسوب 
نمی ش��ود زیرا تولیدات داخلی توان رقابت با محصوالت مشابه وارداتی 
را دارد و با آغاز ممنوعیت واردات تجار کاشی و سرامیک به محصوالت 
باکیفیت ک��ه دارای مزیت رقابتی با محصوالت اروپایی هس��تند، روی 
آورده ان��د. وی اظهار کرد: با وجود مزی��ت رقابتی تولید داخلی به دلیل 
عدم فرهنگ س��ازی و بازاریابی مناسب در بازارهای هدف به ویژه اروپا، 

کاش��ی و س��رامیک ایران در حجم قابل توجه و به ص��ورت ثابت به اروپا 
صادر نمی شود.

رئیس اتحادیه کاشی فروش��ان و کاشی س��ازان درباره ب��ازار صادراتی 
ایران هم گفت: صادرات ایران به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام 

می شود و عماًل صادرات کاشی برای کشور ارزآوری ندارد.
وی تصریح کرد: طراحی تولیدات داخلی با توجه به آنکه زیرس��اخت 
فرآیند تولید، برگرفته از کش��ورهای بنام تولید کاشی و سرامیک است، 

تمام سالیق را در سطح جهانی پوشش می دهد.
گودرزی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا با افزایش قیمت و دسترسی 
س��خت به مواد اولیه، کیفیت محصوالت داخلی افت کرده است، تأکید 
کرد: به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه، کیفیت محصوالت افت نکرده 
و تنها در برخی موارد به واسطه عدم دسترسی آسان به مواد اولیه درجه 

یک احتمال آن وجود دارد که کیفیت با افت همراه بوده است.

شیرینی تا پایان سال گران نمی شود

حباب قیمتی به کاشی و سرامیک سرایت کرد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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افزایش قیمت خودرو با فرمول آزادسازی 
کلید خورد

ب��ا اعالم قیمت جدید چه��ار محصول ایران خ��ودرو، قیمت گذاری 
خودروهای داخلی براساس فرمو ل های جدید و به صورت شبه آزادسازی 
در حالی ص��ورت می گیرد که حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت هر 
خودرو افزوده خواهد ش��د. براس��اس این فرمول قیم��ت خودروهای 
داخلی تا 5درصد زیر قیمت بازار تعیین می ش��ود تا به ش��کل رسمی 
آزادسازی قیمت خودرو در بازار خودروی کشور آغاز شود؛ این تصمیم 
ک��ه در وزارت صنع��ت معدن و تجارت گرفته ش��ده ظاهراً با موافقت 
رئیس جمهور بوده و زمزمه موافقت دولت، مجلس ش��ورای اس��المی 
و خودروس��ازان بر سر تعیین قیمت خودرو نیز که از هفته گذشته به 
گوش می رسید و مهر تایید زده است. براساس خبری که سایت رسمی 
ایران خودرو چهارش��نبه شب روی خروجی س��ایت خود قرار داد این 
شرکت با ارسال بخشنامه ای نرخ های جدید خود را اعالم کرده و رسما 
آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار کلید زده است. براساس 
بخش��نامه جدید ایران خودرو وانت آریس��ان تندر پیکاپ، دانگ فنگ 
کراس صندوقدار و پژو پارس اتومات رس��می مناسب با فرمول حاشیه 
بازار و به صورت شبه آزادسازی قیمت گذاری شده ند. به استناد خروجی 
قرار گرفته در سایت ایران خودرو قیمت پژو پارس اتومات چیزی حدود 
۴۰ میلی��ون تومان افزایش یافته و به 83 میلی��ون تومان در کارخانه 
رس��یده است این محصول در بازار 88میلیون میلیون تومان به فروش 
می رس��ید با توجه به قیمت پژو پ��ارس اتومات در بازار که88 میلیون 
میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده است ایران خودرو محصول خود را 
براساس فرمول شبه سازی و مناسب با 5درصد زیر قیمت بازار محاسبه 
کرده اس��ت. بررسی س��ایر محصوالت ایران خودرو نظیر وانت تندر و 
وانت آریس��ان نیز نشان می دهد که فرمول حاشیه بازار بر قیمت های 
مذکور کاماًل صدق کرده و ایران خودرو چهار محصول پرفروش خود را 

براساس قیمت آزاد ارائه کرده است .
نکته قابل توجه آن اس��ت که در ای��ران خودرویی ها اعالم کردند 
محصوالت عرضه شده در این طرح تعهد معوق یا تأمین شده ندارد 
و ب��ه عبارتی چهار محصول مورد نظ��ر با قیمت قطعی و به صورت 
فوری عرضه می شود و قرار است طی ۱5 روز تحویل مشتری شوند.

جای خالی مصرف کننده واقعی در بازار 
خودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران گفت امروز اگر قیمت 
تمام خودروها 5درصد پایین تر از قیمت بازار عرضه ش��ود باز هم به 

دلیل اشباع بودن بازار، خریداری برای خودروها وجود ندارد.
به گزارش پدال نیوز، سعید موتمنی در گفت و گو با پایگاه خبری 
»عصر خودرو«، با بیان این مطلب افزود: معامالت در بازار خودرو با 
قیمت های فعلی قفل ش��ده و در صورت افزایش قیمت، بازار کشش 
بیش��تر نخواهد داشت در این شرایط الزم است خودروسازان هرچه 

سریع تر نسبت به افزایش میزان عرضه اقدام کنند. 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اختالف قیمت 8۰ تا ۱۰۰درصدی 
کارخانه تا بازار به دلیل بسته بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان 
اس��ت، تصریح کرد: همزمان با اعالم پیش��نهاد تعیین قیمت خودرو 
5درصد پایین تر از قیمت بازار این پرسش مطرح می شود که چرا این 
پیشنهاد در زمانی که قیمت پراید کارخانه ای ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان بود مطرح نش��د؟ بر این اساس الزم است قیمت گذاری از سوی 
خودروس��ازان هرچه سریع تر مورد بررس��ی قرار گیرد.  موتمنی ادامه 
داد: در حال حاضر خریداران فعلی تنها به دنبال کس��ب سود هستند 
و هم اکن��ون مصرف کننده واقع��ی وجود ندارد و در چنین ش��رایطی 
پیش بینی می شود خریداری برای خودروهای پیش فروش شده وجود 
نداشته باشد ضمن آنکه در شرایط فعلی همه تبدیل به فروشنده شده 
و در انتظار تعیین تکلیف قیمت های جدید خودرو هستند.  این فعال 
بازار خودرو با بیان اینکه به طور قطع در صورت عرضه زیاد، قیمت ها به 
حدود قیمت های کارخانه می رسد، تصریح کرد: در چنین شرایطی که 
برخی خودروها با قیمت های جدید به فروش گذاشته شده این پرسش 
مطرح می ش��ود آیا این خودروها نیز به اندازه کافی عرضه خواهند شد 
و یا به دالیل کمبود عرضه باز هم اعالم خواهد شد که خودرویی برای 

عرضه وجود نخواهد داشت؟ 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خ��ودروی تهران با تاکید بر ضرورت 
ح��ذف انحصار در فروش گفت: خریدار بای��د با پرداخت مبلغ خود 
قادر به دریافت ۱۰ روزه خودرو باش��د ضمن آنکه فروش نباید تنها 
محدود به چند نمایندگی خاص ش��ود البته معتقدم همه مشکالت 
موجود به کمبود عرضه برمی گردد و در صورت عرضه به میزان زیاد 

شاهد دونرخی بودن قیمت خودروها نخواهیم بود.

تعداد ثبت نام کنندگان کارت سوخت المثنی 
به مرز یک میلیون نفر رسید

درحال��ی که ی��ک هفته تا اتمام مهل��ت ثبت نام ب��رای دریافت کارت 
س��وخت المثنی باقی مانده اس��ت، آمارها حاکی است که به طور کلی از 
س��وم آذرماه تاکنون جمعا حدود 8۹۰ ه��زار نفر موفق به ثبت نام کارت 
س��وخت المثنی شده اند. به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو« به نقل از 
ایس��نا، فرآیند ثبت نام کارت س��وخت المثنی از سوم آذرماه آغاز شد و از 
روز دوش��نبه، پنجم آذرماه هم س��امانه الکترونیکی و اپلیکیشن خدمات 
دولت همراه برای ثبت نام در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین از شش��م 
آذرماه متقاضیان می توانس��تند از طریق کد دستوری # ۴* برای ثبت نام 
کارت س��وخت المثنی اقدام کنند. در ابتدا قرار شد افراد در روزهایی که 
براس��اس رقم سمت راس��ت تلفن همراه آن ها تعیین شده، برای ثبت نام 
اقدام کنند که این محدودیت در چهاردهم آذرماه برداش��ته شد و مالکان 
فاق��د کارت س��وخت می توانند تا مهلت تعیین ش��ده ) ۲۴ آذرماه( در هر 
روزی که می توانند از طریق روش هایی که از س��وی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی معرفی ش��ده است، برای ثبت نام اقدام کنند. 
در این راس��تا، زیبا اس��ماعیلی - سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی - با بیان این که تاکنون ۷میلیون نفر برای ثبت نام کارت 
س��وخت المثنی اقدام کرده اند، به ایسنا توضیح داد: از این میان بیش از 
۷3۰ هزار نفر به صورت غیرحضوری، یعنی با مراجعه به سامانه و اپلیکیشن 
خدمات دولت همراه و اس��تفاده از سامانه # ۴*، و بیش از ۱۶۰ هزار نفر 

به صورت حضوری و با مراجعه به پلیس ۱۰+ ثبت نام موفق داشته اند.

در جلسه  خودروسازان و قطعه سازان با رئیس مجلس شورای اسالمی، 
مقرر شد تا خودروهای باالی ۴5 میلیون تومان با رعایت کردن ضوابط 

قیمت گذاری، افزایش قیمت بدهند.
با اعالم رس��می ایران خودرو برای افزای��ش قیمت برخی محصوالت 
خود از جمله وانت آریس��ان، قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک 
83 میلی��ون تومان،  S3۰ اتوماتی��ک ۱۴۱ میلیون تومان، رنو تندر ۹۰ 
پیکاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آریس��ان دو گانه سوز 3۶ میلیون تومان 
مشخص شده است. با این اقدام ایران خودرو، عمال افزایش قیمت خودرو 
به صورت رسمی در بازار کلید خورد. این در حالی است که زمزمه هایی 
طی روزهای گذش��ته مبنی بر افزای��ش قیمت خودرو با فرمول 5درصد 
کمتر از حاش��یه بازار آزاد به گوش می رسد که البته هنوز هیچ تایید یا 
تکذیبی بر آن گذاش��ته نشده و کار به سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان احاله داده شده است.
 شهاب الدین بی مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی 
با اشاره به افزایش رسمی قیمت خودرو طی یکی دو روز گذشته گفت: 
جلس��ه ای میان خودروس��ازان و قطعه س��ازان با رئیس مجلس شورای 
اس��المی برگزار شده و بر این اس��اس با توجه به اینکه خودروسازان بر 
این باورند که س��ود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است 

و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار، سودی نمی برند، تصمیم بر این گرفته 
شد که برای خودروهایی که تحت قیمت گذاری شورای رقابت به شمار 
نمی روند، خودروس��ازان براساس سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین 
کنند؛ بر این اس��اس تغییرات قیمت ۴محصول ایران خودرو نیز در این 

جهت انجام شده است.
وی افزود: براس��اس مصوبات ش��ورای رقاب��ت، خودروهای باالی ۴5 
میلیون تومان عمال از ش��مول قیمت گ��ذاری خارج بوده و قیمت آنها با 
توجه به ش��رایط بازار تعیین می شد؛ بر این اساس، قرار شد تا نرخ این 
خودروه��ا با در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و نظارت هایی که از س��وی 

دستگاه های ذی ربط انجام می شود، در بازار افزایش یابد.
بی مقدار گفت: براس��اس تصمیماتی که در این جلسه لحاظ شد، قرار 
بر این اس��ت که در م��ورد خودروهای کمت��ر از ۴5 میلیون تومان نیز 
کارگ��روه تنظیم بازار با همکاری س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را 
به صورت رسمی تغییر دهند. البته پیشنهادات مطرح شده در آن جلسه 
این بود که خودروس��ازان تمهیداتی بیندیشند که خودرو به خریداران 
واقع��ی اختص��اص یافته و پول آن به صورت اقس��اطی از مردم دریافت 

شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، دست دالالن قطع خواهد شد.

وی ب��ه اش��تغال 55۰ ه��زار نف��ری در صنعت قطعه س��ازی اش��اره 
و خاطرنش��ان ک��رد: هم رئی��س مجلس و ه��م نماین��دگان و اعضای 
کمیس��یون حمایت از تولید داخلی، تاکید دارند که مجموعه تصمیمات 
خودروس��ازان به نفع خریداران واقعی و مصرف کنندگان خودرو باش��د، 
تا دس��ت دالالن هم قطع ش��ود؛ همچنین در این جلسه تصمیم گرفته 
شد تا ابتدا خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبودند، 
اص��الح قیم��ت داده ش��وند و در مرحله بعد، خودروه��ای کمتر از ۴5 
میلیون تومان با مکانیزم تعیین ش��ده که از سوی کارگروه کنترل بازار و 

سازمان حمایت اعالم خواهد شد، قیمت گذاری شوند.
رئیس فراکس��یون حمایت از صنعت قطعه س��ازی ادام��ه داد: در این 
جلس��ه مقرر شد تا اگر خودروسازان اقدام به پیش فروش خودرو کردند، 
۶۰درص��د مبلغ حاصل را به قطعه س��ازان اختصاص دهن��د تا تولید و 
توزیع قطعات یدکی خودرو با مش��کل مواجه نشود. اما خودروسازان نیز 
باید به تعهدات قبلی خود عمل کنند و هرچه س��ریع تر آنها را مطابق با 

قراردادهای منعقدشده، عملیاتی کنند.
وی اظهار داشت: آن دسته از خودروهایی که با نرخ قطعی به فروش 
رس��یده اند، حق افزایش قیم��ت ندارند و آن دس��ته از خودروهایی که 
پیش فروش شده اند، با قیمت روز به مشتریان تحویل داده خواهند شد.

افزایش قیمت خودرو رسما کلید خورد

 مکانیزم تحویل خودروهای پیش فروش شده چیست؟

دبیر انجمن قطعه س��ازان همگن گف��ت آنهایی که می گویند ما داریم 
باج خواهی می کنیم جواب این مساله را بدهند که کدام آدم عاقلی خود 
و خانواده اش را درگیر توقیف اموال و دادگاه و زندان می کند ما امروز به 
دنبال سود نیستیم فقط می خواهیم زنده بمانیم و آبروی مان حفظ شود 
و اموال مان توقیف نش��ود و به زندان نرویم. برخی از اعضای ما به خاطر 
پرداخت نکردن بدهی اموال شان توقیف شده و احکام قضایی علیه شان 
صادر می ش��ود در حال��ی که همین اف��راد از خودروس��ازها چند برابر 
بدهی ش��ان طلب دارند امروز اموال ما توقیف می ش��ود دادگاه می رویم 

ممنوع الخروج می شویم چون صنعت خودرو سیاسی شده است.
آرش محبی ن��ژاد، دبی��ر انجم��ن قطعه س��ازان همگ��ن در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار ایلنا، درخص��وص نامه این انجمن ب��ه رئیس جمهور گفت: 
این نامه که به صورت سرگش��اده منتش��ر ش��ده بود در مورد مشکالت 
قطعه سازان و خطر بیکاری بیشتر در این صنعت بود که متاسفانه هیچ 
ترتیب اثری به آن داده نش��د و تنها رئیس جمهور این نامه را به مشاور 

وزیر صمت جهت بررسی ارجاع داد.
وی ادامه داد: طبق بررس��ی های ما 55۰ هزار نفر ش��اغل مس��تقیم 
در رده ی��ک یعنی قطعه س��ازانی که مس��تقیم محصوالت خ��ود را به 
خودروس��ازان می دهن��د و در رده دو یعن��ی واحدهای��ی ک��ه قطعات 

نیم ساخته به قطعه سازان رده یک می دهند و رده سوم یعنی واحدهایی 
که مواد اولیه و ملزومات قطعه سازان رده دوم را تامین می کنند مشغول 

به کار هستند.
محبی نژاد با اش��اره به آمار افراد بیکارشده در رده های مختلف گفت: 
در رده ی��ک ۲5۰ هزار نفر در قالب ۶۰۰ واحد تولیدی و الباقی در رده 

دوم و سوم مشغول هستند.
وی ادام��ه داد: از ابتدای امس��ال ب��ه دلیل تحریم های ضد انس��انی 
اولیه و ثانویه ترامپ، ۱۰۰هزار نفر تعلیق و یا تعدیل ش��دند که معادل 
۲۰درصد از کل اشتغال مستقیم قطعه سازی است. با شروع تحریم های 
ثانویه ظ��رف دو هفته اخیر ۱۷درصد که مع��ادل ۹۰هزار نفرند نیز به 
جم��ع بیکاران این صنعت اضافه ش��ده اند یعنی طی این دو موج، ۱۰۰ 
واح��د قطعه س��ازی از ۱۲۰۰ کارخانه فعال در ای��ن حوزه فعالیت خود 
را به حال��ت تعلیق درآوردند. محبی نژاد با اش��اره به پیش بینی انجمن 
قطعه سازان همگن درخصوص موج سوم بیکاری گفت: برآورد ما در این 
خصوص این است که ۱5درصد دیگر یعنی نزدیک به 8۰ هزار نفر ظرف 
دو تا سه هفته آینده بیکار خواهند شد در واقع نزدیک به نصف شاغلین 
این صنعت طی این س��ه موج بیکار می ش��وند اما مساله مهمی که موج 
س��وم را حائز اهمیت کرده اس��ت این است که طی این روند کارخانه ها 

نی��ز تعطیل خواهند ش��د که م��ا نزدیک به ۴۰۰ واحد قطعه س��ازی را 
پیش بینی کرده ایم مساله مهم این است که با تعطیلی این واحدها دیگر 

امیدی به بازگشت به کار کارگران وجود ندارد.
محبی نژاد افزود: ما ابتدای س��ال طی نامه های متعدد به مقامات تراز 
اول کش��ور اعالم خطر کردیم و موج اول بیکاری را تش��ریح کردیم در 
نامه سرگش��اده ۲۶آبان ماه نیز به رئیس جمه��ور درخصوص موج دوم 
بیکاری هش��دار دادیم که متاس��فانه پیش بینی ما درست از آب درآمد 
االن هم پیش بینی ما این اس��ت که ظ��رف روزهای آینده 8۰ هزار نفر 
طی موج س��وم بیکار خواهند ش��د و به زودی شاهد مرگ قطعه سازی 
خواهیم بود. مساله این است که مسئولین خودشان را به خواب زدند و 
آدمی که نمی خواهد از خواب بیدار ش��ود نمی تواند اهمیت این موضوع 

را درک کند.
دبیر انجمن قطعه س��ازان افزود: خودروسازی و تولید آن یک موضوع 
سیاسی شده بود و در این وسط فشار این سیاسی بازی ها بر روی دوش 
قطعه س��ازان اس��ت. وقتی قیمت گذاری خودرو تبدیل ب��ه ابزاری برای 
رس��یدن به اهداف سیاسی می شود کارگران و قطعه سازان این وسط له 
می ش��وند ما هیچ وقت نخواسته ایم که وارد این بازی های سیاسی شویم 

و تنها خواسته ما این است که این صنعت زنده بماند.

طب��ق اع��الم قبلی از دی��روز قرار اس��ت ۴ قلم از محص��والت ایران 
خودرو افزایش قیمت داش��ته باشند. این افزایش قیمت ها پس از اصرار 
خودروس��ازان به افزایش قیمت محصول تا 5درصد قیمت حاشیه بازار 

انجام شد. 
به گ��زارش گ��روه اقتص��ادی قدس آنالین، بع��د از اینکه ش��ورای 
رقابت از ش��مول قیمت گذاری خودرو خارج ش��د، مقرر شد تا قیمت 
تمام ش��ده خودروه��ای داخلی با توجه به تحوالت اخیر ارزی توس��ط 
س��ازمان حمایت بررسی شود که تاکنون در این مورد سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هیچ گونه اظهار نظر رس��می نداشته 
اس��ت. افزایش خودسرانه قیمت های خودرو توس��ط خودروسازان در 
حالی اتفاق می افتد که چهارش��نبه هفته گذش��ته رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد »س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان مس��ئول اعالم قیمت خودرو و تنظیم بازار اس��ت و 
رس��یدگی خواهد کرد.« رحمانی همچنی��ن گفته بود »قیمت خودرو 
را باید حتم��اً پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و داللی 

پیش بیاید!«
حال اینکه پس از افزایش رس��می قیمت توس��ط ای��ران خودرو باید 
اذعان کرد که آنچه خودروسازان از حدود ۴ ماه پیش شروع کرده بودند 

اکنون موسم چیدن میوه های آن است.
این سناریو سه مرحله داشت:

■ مرحله اول: کاهش عرضه و احتکار
همزمان با افزایش قیمت ارز و س��که و همچنین تخلفات و مشکالتی 
که بر س��ر راه ثبت س��فارش خودروهای خارجی پیش آمد و درس��ت 

زمانی که خودروس��ازی داخلی می توانست از عطش بازار بکاهد، عرضه 
خود را کاهش داد.

همان زمان س��عید مؤتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودروی تهران گفت: کاه��ش عرضه خودرو به بازار یکی 
از ترفنده��ای همیش��گی خودروس��ازان ایرانی ب��رای افزایش قیمت یا 

پیش فروش محصوالت شان است.
وقت��ی در بحبوحه برخورد با احت��کار کاال تصاویری از پارکینگ های 
کارخانه های ایران خودرو منتش��ر شد که پر از خودرو است، علت عدم 
ترخیص خودروها را نبود بخش��ی از قطعات عنوان کردند و پاسخ نداند 
خودروهایی که حجم بس��یاری از قطعات آن در داخل تولید می ش��ود 

دقیقاً چه کمبود قطعاتی دارد؟
■ مرحله دوم: پیش فروش خودرو با قیمت زمان تحویل

بعد از آنکه بازار به دلیل کاهش عرضه به ش��دت نیازمند محصوالت 
جدید بود، س��ایپا و ایران خودرو شروع به پیش فروش محصوالت خود 
کردند، اما ن��رخ خودروها را قطعی نکرده و نرخ روز تحویل را مبنا قرار 
دادند. نکته مهم این است آنچه برای خریداران انگیزه ایجاد می کند که 
چندین ماه در صف تحویل خودرو منتظر بمانند تفاوت قیمت خودروی 
کارخانه و بازار اس��ت و اگر پیش خرید کنندگان می دانستند تنها دو ماه 
پس از پیش خرید قرار است قیمت کارخانه با قیمت بازار تفاوت ناچیزی 

پیدا کند آیا حاضر به پیش خرید می شدند؟
■ مرحله سوم: افزایش قیمت خودروها

اولین قدم نهایی بعد از پیش فروش گسترده، روز گذشته برداشته شد 
و آن افزایش رسمی قیمت کارخانه است.

شرکت های خودروسازی بعد از آنکه پول خوبی را با استفاده از عطش 
بازار و پیش فروش ها به جیب زدند، شروع به تحت فشار گذاشتن دولت 
کردن��د تا با افزایش قیمت ها موافقت ش��ود و بع��د از کش و قوس های 

فراوان گویا موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند.
با مرور س��ناریوی فوق می توان س��ه س��ؤال از ایران خودرو و س��ایپا 

پرسید؛
۱. ش��ما که توان ترخیص خودروها ب��ه دلیل فقدان برخی قطعات را 

نداشتید چگونه اقدام به پیش فروش خودرو کردید؟
۲. در زمان��ی که مش��غول پیش فروش خودروه��ا بودید و در مواردی 
حتی مدل خودرو را هم مشخص نمی کردید، نمی دانستید با این اوضاع 
قیمت توان تولید را ندارید یا همان زمان به فکر افزایش قیمت ها بودید، 

اما برای جلوگیری از ریزش مشتری های تان آن را اعالم نکردید؟
3. اگر مردم می دانس��تند قرار اس��ت قیمت کارخانه و بازار تا این حد 
به هم نزدیک ش��ود حاضر به معطل کردن سرمایه خود در مدل فروش 

پیش خرید می شدند؟
در آخر می توان نتیجه گرفت خودروسازان با یک سناریو به سه هدف 

رسیدند:
ابتدا با کاهش عرضه زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی را فراهم 
کردند، س��پس از عطش بازار برای پیش فروش محصوالت خود آن هم 
با قیمت زمان تحویل اس��تفاده کردند و بدین ش��کل، بخشی از مشکل 
کمب��ود نقدینگی خود را جبران کردند و در آخر به وس��یله پیش فروش 
خ��ودرو از کاهش تقاضا به دلیل افزای��ش قیمت جلوگیری کردند یا به 

زبان ساده تر برای محصوالت گران خود مشتری جور کردند.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن در گفت وگو با ایلنا:

صنعت خودرو سیاسی شده است

یک تیر و سه نشان ماشین سازان 
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کسب و کارامـروز8

جلسه کارگروه آب در س��تاد توسعه فناوري هاي »آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست« معاونت علمی؛ به منظور بررسی اولویت های 
فناوری س��ال جاری تش��کیل ش��د، در این جلس��ه ضم��ن تاکید بر 

لزوم هم��کاری با ش��رکت های دانش بنیان 
برنام��ه  در  ض��روری  اولویت ه��ای  ب��ر 
کسب وکارهای نوپا و شتاب دهنده ها تاکید 

شد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری؛  
توس��عه  در س��تاد  آب  کارگ��روه  جلس��ه 
فناوري هاي »آب، خشکس��الي، فرس��ایش 
و محیط زیس��ت« معاونت علم��ی با حضور 
نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری 
آب، خشکسالي، فرس��ایش و محیط زیست 
معاونت علم��ی و همچنین اعضای کارگروه 
آب به منظور بررسی اولویت های فناوری در 

س��ال جاری تشکیل ش��د؛  موضوع مطرح ش��ده در این جلسه ضمن 
بررس��ی اولویت های فناوری در حوزه آب، بر ل��زوم  ارائه اولویت های 

ضروری در پیش��برد اهداف  کس��ب وکارهای  نوپا و ش��تاب دهنده ها 
تاکید شد.

براس��اس این گ��زارش؛ جهانگیر پورهمت، دبیر کارگروه آب س��تاد 
توسعه فناوری آب، خشکسالي، فرسایش 
و محیط زیس��ت معاون��ت علم��ی، ضمن 
ش��رح  مختصری از وظایف م��ورد انتظار 
ای��ن کارگروه بیان کرد: راهبري طرح هاي 
کالن، رص��د فناوري ه��اي ح��وزه آب در 
مقیاس مل��ي و بین الملل��ي، تبیین وضع 
موجود و اولویت بن��دي طرح ها از وظایف 

این کارگروه است. 
وی همچنین با اشاره به سند راهبردي 
توس��عه فناوري ه��اي »آب، خشکس��الي، 
فرسایش و محیط زیست« 3۰ عنوان طرح 

را از اولویت هاي سال جاري خواند.
در این جلسه ضمن بررسي اولویت هاي 
فناوري س��ال جاري، سازوکار و مباني اولویت بندي طرح ها  موردبحث 

و بررسي قرار گرفت. 

در هفت��ه ج��اری چهارمی��ن همایش مب��ارزه با فس��اد در بخش 
خصوص��ی در اتاق تهران برگزار می ش��ود. همچنین صادرکنندگان 
نمونه استان تهران در همایشی از سوی اتاق بازرگانی تهران معرفی 

و از آنان تجلیل و تقدیر خواهد شد.
و  مع��ادن  صنای��ع،  بازرگان��ی،  ات��اق 
کش��اورزی تهران در هفته جاری روزهای 
ش��لوغ و پ��رکاری در پی��ش دارد و بنابر 
انجام ش��ده نشس��ت ها و  برنامه ریزی های 
جلسات مهمی در پارلمان بخش خصوصی 
پایتخت برگزار می ش��ود. هفته پرکار اتاق 
بازرگان��ی تهران ب��ا برگ��زاری چهارمین 
همایش ساالنه مبارزه با فساد، همزمان با 
نهم دس��امبر، روز جهانی مبارزه با فساد، 
آغاز می ش��ود. روز دوشنبه ۱۹ آذرماه نیز 
صادرکنن��دگان نمون��ه اس��تان تهران در 
همایش��ی از س��وی ات��اق بازرگانی تهران 

معرفی می ش��وند و م��ورد تجلیل قرار می گیرن��د. نمایندگان بخش 
خصوص��ی همچنی��ن صبح سه ش��نبه ۲۰ آذرماه نیز ب��رای برپایی 

نشست ماهانه خود در هیات نمایندگان اتاق تهران گرد هم خواهند 
آمد.

چهارمین همایش مبارزه با فساد در بخش خصوصی 
به گزارش رواب��ط عمومی اتاق تهران، 
به مانند س��نت چند سال اخیر، همزمان 
با نه��م دس��امبر، روز جهانی مب��ارزه با 
فس��اد، چهارمی��ن همای��ش مب��ارزه با 
فس��اد در بخش خصوصی در اتاق تهران 
برگ��زار می ش��ود و ط��ی آن اقدامات و 
دس��تاوردهای یک س��ال گذشته بخش 
خصوصی در این حوزه مورد ارزیابی قرار 
گرفته و راهکارهای جدید نیز برای بهتر 
طی ش��دن فرآیندهای مبارزه با فساد در 

کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
در س��ه دوره اخیر این همایش ساالنه، 
چهره ه��ای مطرحی از دولت و حاکمیت 
در کنار فعاالن بخش خصوصی به تحلیل ریش��ه های ش��کل گیری 

فساد در کشور و راه های مقابله با آن پرداختند. 

 ارائه اولویت های ضروری در پیشبرد
اهداف کسب وکارهای نوپا و شتاب دهنده ها

 گفتمان بخش خصوصی و دولت
بر سر جدی ترین چالش های کسب و کار

تکنیک ه��ای قدرتمن��د ب��رای راهیابی به احس��اس و ورود به ذهن 
مشتریان موضوع این مقاله کوتاه است.

امروزه، به قدری محصوالت مش��ابه در بازار زیاد شده است که همه 
ش��رکت ها و  برنده��ای مختلف به این فک��ر افتاده اند از چه روش ها و 
تکنیک هایی استفاده کنند تا بتوانند بیشتر از رقیب های خود در بازار، 
مشتری به دست بیاورند و بین خود و آنها تفاوت ایجاد کنند. زیرا تنها 
با تفاوت در محصول یا خدمات اس��ت که یک شرکت یا برند می تواند 

مشتریان کافی در بازار به دست آورد.
ب��رای اینکه بتوانیم مش��تری های مد نظر خود در بازار را به دس��ت 

آوری��م و از طریق محصوالت 
ی��ا خدمات خود بر احس��اس 
و عق��ل آنه��ا تأثی��ر بگذاریم 
باید از رو ش ها و تکنیک هایی 
استفاده کنیم. وظیفه مشاوره 
ای��ن حوزه ه��ا  در  بازاریاب��ی 
م��وارد  س��ایر  از  پررنگ ت��ر 
می تواند باشد. در این مقاله به 
ارائه چن��د تکنیک قوی برای 

این منظور می پردازیم.
1- شناسایی انواع مشتریان

ب��رای اینک��ه بتوانی��م ب��ر 
احس��اس و عقل مشتریان اثر 
بگذاریم باید ابتدا این احساس 
و تفکرات را شناس��ایی کنیم 
ت��ا در مرحله بع��دی به فکر 
اثرگذاری بر روی آنها باش��یم. 
ت��ا زمانی که م��ا ندانیم با چه 
هس��تیم  مواجه  احساس��اتی 
راهکارهای اثرگ��ذاری بر آنها 
را نیز نمی توانیم کشف کنیم. 
برای این کار بهتر اس��ت ابتدا 
س��عی کنید انواع مش��تریان 
ک��ه  مختلف��ی  گروه ه��ای  و 
جزو مش��تریان شما محسوب 

می ش��وند بشناس��ید. همه افراد یک ویژگی یکس��انی ندارند. افراد به 
شدت تحت تأثیر ویژگی هایی چون فرهنگ  زبان، قومیت، سن، جنس 
و . . . هستند. اولین گام پس پی بردن و شناسایی این احساسات است.

2- نحوه تعامل
یکی از بهترین راه هایی که می توانید احساسات مشتریان خود را به 
نفع خود تغییر دهید این است که به زبان آنها صحبت کنید. اگر زبان 
یا گویش مشتریان خود را می شناسید و می توانید به آن زبان یا گویش 
صحب��ت کنید حتماً در برقراری ارتباط با آنه��ا به زبان یا گویش آنها 
صحبت کنید. اگر با زبان اصلی هر فردی با او صحبت شود، می توانیم 
عمیق ترین و نزدیکترین و موثرترین ارتباط ها را با افراد داشته باشیم.

3- محصوالت متناسب با فرهنگ های مختلف
اگر برای شما امکان پذیر است که محصوالت متناسب با هر فرهنگ 
و افرادی برای ش��ان تولید کنید می توانید در به دست آوردن احساس 
مش��تریان بس��یار موفق باشید. در کش��ورهای بزرگی همچون آمریکا 
ک��ه بزرگترین کش��ور در زمینه بازاریابی اس��ت، معموالً ش��رکت ها و 
برندهای مختلف سعی می کنند برای گروه های مختلف مشتریان خود،  
محصوالت متناس��ب با آنها را تولید کنن��د. می توان به راحتی، تجربه 
این کشورها را در بازاریابی مورد الگو قرار داد و تا جایی که امکان پذیر 
است از روش آنها برای یافتن مشتریان متناسب و راهیابی به احساس 

و ذهن این مشتریان استفاده کرد.
4- یافتن قومیت ها و فرهنگ های خاص

معم��والً در هر کش��وری، ممکن اس��ت فرهنگ ها ی��ا قومیت هایی 
باش��ند ک��ه هنوز به س��بک 
می کنن��د،  زندگ��ی  س��نتی 
غذاهای س��نتی و محلی خود 
را تهی��ه می کنن��د و فرهنگ 
و زب��ان خود را ش��دیداً حفظ 
کرده اند. معموالً در کشورهای 
اینک��ه  ب��رای  توس��عه یافته، 
مش��تری مداری خود را نشان 
دهن��د و بر احس��اس و ذهن 
مش��تریان خود تأثیر بگذارند 
ای��ن قومیت ه��ا  ب��ه دنب��ال 
و  می گردن��د  فرهنگ ه��ا  و 
محص��والت مورد نی��از آنها را 

تولید می کنند.
نه تنه��ا  اقدامات��ی  چنی��ن 
تا پیش��گام  موجب می ش��ود 
ارائ��ه خدم��ات به ای��ن افراد 
و فرهنگ ه��ا باش��ید، بلکه به 
راحتی می توانید از این تجربه 
خود برای خلق تفاوت در بین 
رقیبان خ��ود ایجاد کنید و از 
طرفی در بین مردمی که برای 
آنها این محصوالت و خدمات 
می کنی��د  تولی��د  را  خ��اص 
محبوبیت پی��دا خواهید کرد. 
نکت��ه مهم و قابل توجه این اس��ت ک��ه در تبلیغات نیز س��عی کنید 

متناسب با زبان و فرهنگ این افراد، تبلیغ های خود را تهیه کنید.
۵- اهمیت کانال ارتباطی

در ح��وزه بازاریاب��ی، همانطور که مهم اس��ت زبان و فرهن��گ افراد را 
شناسایی کنید و متناسب با خودشان با آنها ارتباط برقرار کنید. الزم است 
برای برقراری ارتباط با آنها از یک رسانه و کانال مناسبی نیز استفاده کنید. 
اگر با فرهنگ و قومیت خاصی در ارتباط هستید که، از رسانه های عمومی 
مانند تلویزیون و رادیو بیشتر استفاده می کنند شما نیز حتماً الزم است از 

این رسانه برای برقراری ارتباط با آنها استفاده کنید.
qmpmarketing: منبع

تکنیک های قدرتمند برای راهیابی به احساس و ورود به ذهن مشتریان

دریچــه

معاون فناوری و کاربردسازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت 
در یک س��الی که از ایجاد این معاونت گذشته، 3۴ استارتاپ مرتبط با میراث 
فرهنگی و گردش��گری فعال شده اند که حوزه های گردشگری و صنایع دستی 
 )Start-up یا Startup را متح��ول خواهند کرد. اس��تارتاپ )به انگلیس��ی
کس��ب و کارهای نوپا هس��تند که با اس��تفاده از فناوری اطالع��ات بازارهای 
مختلف، عرضه و تقاضا را به هم وصل می کنند؛ به جای اینکه یک گروه، همه 
کاره��ا را خود، انجام دهند. همچنین اس��تارتاپ ها تجارت های مقیاس پذیر و 
تکرارپذیر هستند؛ تکرارپذیر یعنی قابل ارائه به بازارهای مختلف هدف، افراد 
و مدل های متفاوت مقیاس پذیر به این معنا که قابل ارائه در س��طوح مختلف 

شهر، شهرستان و کشور باشند.

فعالیت 34 استارتاپ میراث فرهنگی 
و گردشگری

محمدرضا محمدی
کارشناس کسب و کار

یکشنبه
18 آذر 1397

شماره 1215
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یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره تهدیدی بزرگ در کمین بازار 
کسب و کار در تمامی حوزه ها هشدار داد.

 به گزارش گروه وبگردی باش��گاه خبرنگاران ج��وان، علی اکبر لبافی، 
کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی در ارزیاب��ی 
ساماندهی مشاغل غیرسمی در کشور، اظهار 
کرد: مشاغل زیرپله ای یا زیرزمینی، مشاغلی 
با ساعات کار کمتر در کنار شغل اصلی افراد 
اس��ت که عمدتا تحت تاثیر وضعیت اقتصاد 

کشور در جامعه گسترش می یابد.
وی ادامه داد: افرادی که ش��غل دوم شان 
دستفروشی یا اصطالحا بساطی است صرفا 
به دلیل مشکالت مالی و هزینه های سنگین 

زندگی است که به این کار دست می زنند.
لبافی افزود: دستفروشی و مشاغل کاذب 
در س��ال های آینده رو به گس��ترش خواهد 
رفت و نشانه های آن نیز هم اکنون در گوشه 

و کنار ش��هر، متروها و پارک ها دیده می شود، لذا دولت باید به سمت 
مش��اغل پایدار و ایجاد ش��غل های ارزان و کم هزینه برود در غیر این 

صورت با رشد روزافزون و افزایش سریع این گونه شغل ها تا چند سال 
آینده روبه رو خواهیم شد که بازار کار را قبضه خواهند کرد.

این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در ادامه با اش��اره به اجرای طرح 
اش��تغال روس��تایی گفت: طرح توس��عه 
اشتغال روس��تایی فی نفسه خوب است و 
از این جهت که به ماندگاری در روس��تاها 
و جلوگی��ری از مهاج��رت کمک می کند، 
ارزش��مند است ولی آیا با توجه به شرایط 
جوی و نبود آب و خشکسالی در بسیاری 
از مناطق کشور،  هزینه کردن در روستاها 

جواب می دهد؟
وی ادام��ه داد: وزارت کار ب��ه عن��وان 
مجری این طرح به جای مدیران اس��تانی 
که به آنها آمار و ارقام داده می ش��ود باید 
با دس��ت اندرکاران اصلی و مجریان طرح 
جلس��ه بگذارد و مشکالت اجرایی طرح را 
بررسی و آسیب شناسی کند و مجریان طرح به وزارت کار پاسخ بدهند 

که گره های کور و مشکالت پیش روی اجرای طرح چیست؟ 

چهارمین گردهمایی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران 
ب��ا حضور دکتر محمود نیل��ی احمدآبادی رئیس دانش��گاه تهران، دکتر 
س��اداتی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 

و حضور گسترده دانشجویان در سالن عالمه 
امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرن��گار ب��ازارکار، دکتر ناصر 
غالمی قائم مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران 
در چهارمین گردهمایی دانش��جویان بورسیه 
بنیاد حامیان دانش��گاه تهران گفت: در سال 
ج��اری بی��ش از یکص��د ط��رح کارآفرینانه 
دانش��جویان دانش��گاه ته��ران حمایت مالی 

می شوند.
وی درباره شرایط کسانی که مورد حمایت 
قرار می گیرند، گفت: دانش��جویان دانش��گاه 
تهران می توانند ایده های خود را در قالب یک 
تیم چند نفره به پارک علم و فناوری دانشگاه 

تهران ارائه کنند و پارک علم و فناوری بعد از بررس��ی ایده های کس��ب و 
کار را به بنیاد حامیان دانشگاه تهران معرفی می کند و بنیاد هم برای هر 

نفر ۲ میلیون تومان کمک مالی می کند و این حمایت برای یک تیم پنج 
نفره ۱۰میلیون تومان است.

همچنین دکتر محم��ود کمره ای، رئیس هیات مدی��ره بنیاد حامیان 
دانشگاه تهران نیز از بورسیه تحصیلی ۱58۴ 
نفر از دانشجویان دانشگاه تهران خبر داد و 
اعالم کرد: این دانشجویان ماهانه ۲۰۰هزار 

تومان دریافت می کنند.
 رئی��س دانش��گاه تهران گفت: مس��ائل 
مش��ارکت خیری��ن در طرح های دانش��گاه 
تهران در دوره ای با مشکالتی مواجه بود که 
به مرور حل ش��ده و در زمان حاضر مدل و 
الگویی برای مشارکت آنها تدوین شده است. 
استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران با اشاره 
به پیشینه وقف در دانشگاه تهران اظهار کرد 
این دانشگاه از زمان تاسیس خود با مسئله 
وقف و اهدا توسط خیرین مواجه بوده است 
و به همین جهت دانشگاه تهران یکی از بزرگترین مجموعه هایی است که 

بیشترین میزان وقف را به خود اختصاص داده است.

 خطر بزرگی که بازار کسب و کار را
در تمامی حوزه ها تهدید می کند!

 حمایت مالی بنیاد حامیان دانشگاه تهران
از ایده های کسب و کار دانشجویان

مطمئن��ا در ط��ول روز باره��ا کلم��ه پیام رس��ان را ش��نیده اید و با 
پیام رس��ان های مختلف��ی آش��نا هس��تید اما س��وال اینجاس��ت این 
پیام رس��ان ها چ��ه تاثی��ری در  کس��ب و کار م��ا دارن��د؟ و بازاریابی 

پیام رسانی دقیقا به چه معناست؟
به عبارت ساده، بازاریابی پیام رسانی استفاده از برنامه های پیام رسانی 
 Snap یا Whats App،Facebook Messenger فوری مانن��د
chat ب��رای ارتب��اط اف��راد با یکدیگر، ارتباط ش��رکت ها ب��ا کاربران، 

مشتریان و مشتریان بالقوه در زمان مشخص است.
هدف مش��تریان از اس��تفاده پیام رسان های یک ش��رکت آگاهی از 
آخرین پیش��نهادات، محصوالت فعلی یا اخبار برند مورد نظر است. از 
س��وی دیگر، آنها می خواهند پاسخ سواالت خود را در مورد خدمات و 

محصوالت برند به طور مستقیم و در زمان مشخصی دریافت کنند.
ارتباط از طریق پیام رس��ان ها می تواند فرصتی جدید برای گفت وگو 
و راه هایی برای پاس��خگویی به درخواس��ت ها فراهم کن��د که فراتر از 

ارتباط یک طرفه است.
ام��روزه رون��د اس��تفاده از برنامه های پیام رس��ان در ح��ال افزایش 

 Whats اس��ت. برنامه های��ی مانن��د
 App، Facebook Messenger،
بخ��ش  ب��ه  غی��ره  و   ،Snapchat
جدایی ناپذی��ر از عادت ه��ای ارتباطی 
کارب��ران تلف��ن هم��راه تبدیل ش��ده 
اس��ت. این پدیده در بیشتر کشورهای 
دنیا قابل مش��اهده و در حال گسترش 
اس��ت. به گفته بازاریاب��ان الکترونیکی 
۱.8۲میلیارد نفر از این ابزار در سراسر 
جه��ان تا پایان س��ال۲۰۱8 اس��تفاده 

خواهند کرد.
از  اس��تفاده  گس��ترش  و  توس��عه 
پیام رس��ان ها، مدی��ران بازاریاب��ی را با 
فرصت ها و همچنی��ن خطراتی مواجه 
می س��ازد. مدی��ران بازاریاب��ی ب��رای 
رس��یدن به مش��تریان هدف خود باید 

از بازاریاب��ی پیام رس��انی در ی��ک کانال ارتباطی درس��ت بدون ایجاد 
مزاحمت برای کاربران استفاده کنند.

با ش��روع برقراری تماس، پیام رس��ان ها از مزایا و گزینه های منحصر 
به فردی برخوردار می شوند. استفاده از روبات های چت می تواند راهی 

امیدوارکننده برای دستیابی به این هدف باشد.
دالیل استفاده از بازاریابی پیام رسانی

تاکن��ون برنامه های پیام رس��ان و کانال های ارتباط��ی در درجه اول 
برای ارتباطات شخصی و خصوصی مورد استفاده قرار گرفته اند، با این 
حال به عنوان بخش��ی از مجموعه بازاریابی ش��رکت ها این برنامه های 
پیام رس��ان می توانن��د مزایای دیگری را نس��بت به س��ایر کانال های 

بازاریابی برای برند داشته باشند.
در ادام��ه به مهمترین دالیل اس��تفاده از برنامه های پیام رس��ان به 

عنوان بخشی از بازاریابی پیام  رسانی اشاره می کنیم :
دسترسی به مخاطبان گسترده تر

برنامه ه��ای پیام رس��انی در ح��ال حاض��ر در همه گروه های س��نی 
استفاده می شود، به صورتی که هدف این برنامه های پیام رسان افزایش 

دسترسی های جهانی در کلیه سطوح است.
طب��ق تحقیق��ات انجام ش��ده وب س��ایت zenith media حدود 
۶۶درصد افراد دارای گوش��ی های هوش��مندی هس��تند ک��ه قابلیت 

استفاده از برنامه های پیام رسان را دارند.
نرخ باالی بازگشایی و کلیک

کاربران پیام رس��ان معموال به راحتی می توانند در دسترس باشند. با 
نرخ بازگشایی ۹۰درصد پست ها و میزان ۲۰تا3۰درصد کلیک برروی 
لینک ها. انتقال اطالعات به کاربران با اس��تفاده از پیام رس��ان ها بسیار 

موثرتر از سایر رسانه ها است.
مشتریان وفادار

به طور متوس��ط کمتر از یک درصد کاربران از کانال های پیام رسان 
لغو عضویت می کنند. گفت وگو از طریق برنامه های پیام رسان می تواند 
برای برقراری ارتباط مس��تقیم با هر یک از مشترکین استفاده شود و 

بنابراین وفاداری مشتریان را در درازمدت حفظ کند.
کانال ارتباطی مستقیم به شرکت

مش��تریان می توانند از طریق برنامه های پیام رسان به طور مستقیم 
با شرکت ها تماس بگیرند و گفت وگو 
داشته باش��ند. گفت وگوهای عمومی 
از ای��ن قاعده مس��تثنی هس��تند به 
این ترتیب، این کانال، سخنرانی های 
نفرت انگی��ز و امث��ال آن را ش��امل 

نمی شوند.
محتوای منتشرشده

با اس��تفاده از برنامه های پیام رسان 
به آسانی می توان محتوای مورد نظر 
را به اشتراک گذاشت. محتوای مورد 
نظر برند به راحتی در میان مکالمات 
خصوصی مش��تریان بالقوه قابل نشر 
است. به این ترتیب، پیام رسان ها یک 
روش ای��ده آل برای انتق��ال محتوای 

چند رسانه ای ارائه می کنند.
تصاوی��ر،  ویدئوی��ی،  کلیپ ه��ای 
فایل های صوتی یا فایل های PDF می توانند به خبرنامه های رس��می 
و چت ها ضمیمه ش��وند، این کم��ک می کند تا دنیایی جدید از تجربه 

برای مشتریان ایجاد شود.
فراهم کردن پشتیبانی چت بات

فراهم کردن پش��تیبانی چت بات یک گام هوش��مندانه در راس��تای 
مکانیزه کردن ارتباطات پیام رس��ان ها و ی��ک راه جدید برای تبادل با 

مشتریان و آینده نگری است.
افزایش اعتبار چت بات

چت بات ها یا روبات های گفت وگو مزایای زیادی برای مشتریان دارند.
آنها دیگر کند نیس��تند و به جای آن پاس��خ های سریع را در اطراف 
دریافت می کنند. تمام گفت وگوها با روبات ها یا انس��ان ها در چت ثبت 
شده است، به این معنا که مشتریان نباید نگرانی خود را نسبت به هر 
یک از مخاطبین جدید از ابتدا توضیح دهند. پیام رس��ان فیس بوک و 
برخی برنامه های س��ازمانی در حال حاضر به وضوح نشان می دهند که 

ما به کجا هدایت می شویم.
beloved.marketing: منبع

شـنبه گذشـته »منگ وانژو«، مدیر مالی هوآوی و دختر بنیانگذار این شـرکت به اتهام نقض تحریم های ایران در 
کانادا دستگیر شد و حاال ممکن است به زندان طوالنی مدت محکوم شود.

به گزارش دیجیاتو، دستگیری خانم وانژو به تحقیقات مقامات آمریکایی پیرامون طرحی مربوط می شود که در آن 
با اسـتفاده از سیسـتم بانکداری جهانی تحریم ها علیه ایران دور زده شـده و به همین خاطر سیستم قضایی ایاالت 
متحده خواستار استرداد مدیر مالی هوآوی به این کشور شده است. از سوی دیگر مقامات چینی از این اقدام بسیار 

خشمگین شده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی هستند.
علی رغم خشـم چینی ها از دسـتگیری مدیر هوآوی ظاهرا مقامات کانادایی مصمم به محاکمه وی هستند و وزارت 
دادگسـتری این کشـور اعالم کرده که نباید قرار وثیقه برای وانژو صادر شـود چرا که احتمال فرار وی به چین وجود 
دارد. براسـاس گزارش نیویورک تایمز وانژو در آمریکا به تقلب متهم شـده و در صورت محکومیت باید خود را برای 
3۰ سـال زندان آماده کند. بر این اسـاس وی چندین موسسـه مالی را برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران 

فریب داده است.
Sk -  ززارت دادگسـتری آمریکا مدعی اسـت که هوآوی از طریق یکی از زیرمجموعه هایش در هنگ کنگ به نام

Com  تحریم های ایران را نقض کرده و این در حالی است که این دو شرکت منکر چنین ارتباطی هستند.
بانک ها و موسسات مالی آمریکا نیز بر ارتباط بین وانژو و SkyCom صحه گذاشته اند، اما این مساله از سوی متهم 
تکذیب شـده اسـت. این در حالی است که منگ در سـال 2۰13 در هیات مدیره Skycom فعالیت داشت و قرار بود 

برخی تجهیزات HP را از طریق هوآوی به ایران وارد کند اما هرگز به نتیجه نرسید.
به گفته مسـئوالن هوآوی اطالعات بسـیار اندکی از این پرونده در اختیار آنها قرار گرفته و آنها از هرگونه اقدامات 

خالف قانون وانژو بی اطالع هستند.
 

بازاریابی پیام رسانی چیست؟ کاربردهای آن در بازاریابی

احتمال محکومیت سنگین مدیر مالی 
هوآوی به اتهام معامله با ایران

یادداشـت

مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت دولت 
از گسترش استارتاپ های فرهنگی و اجتماعی برای کارآفرینی با بهره گیری از 

ایده پردازی جوانان عالقه مند و مستعد حمایت می کند.
امیرحس��ین آل اس��حاق جمعه ش��ب در آیین اختتامیه همایش مسئوالن 
استارتاپ های فرهنگی و اجتماعی یزد افزود: دولت از ایده های مختلف حوزه 
کس��ب و کار برای تجاری سازی که توسط اس��تارتاپ ها ارائه می شود حمایت 

می کند و باید برای رسیدن به اهداف جدید اقدام کرد.
وی همکاری بین بخش��ی دس��تگاه های اجرایی را برای رس��یدن به اهداف 
حوزه کسب و کار ویژه جوانان بسیار مهم خواند و یادآور شد: برنامه دولت در 

این راستا حمایت از آنهاست. 

حمایت دولت از ایده های استارتاپی 
فرهنگی و اجتماعی



اگر یکی از اهداف ش��ما در ش��بکه های اجتماعی یادگیری چگونگی 
جذب فالوور در پینترس��ت اس��ت، مطالعه این مقاله به کار شما خواهد 

آمد.
پلتفرم پینترس��ت ب��ه طور کامل ح��ول محور الهام گیری و کش��ف 
ایده های نو ش��کل گرفته اس��ت. این بدان معناست که چنین پلتفرمی 
نه فقط محیطی مناس��ب برای تعامل با مش��تریان فعل��ی، بلکه یافتن 
فالوورهای جدید نیز هس��ت. به ویژه پس از آنکه این شبکه اجتماعی از 
مرز ۲5۰ میلیون کاربر فعال در ماه عبور کرد. براساس آمارهای رسمی 
۷۰درص��د از کاربران فعال در زمینه تولید محتوا در پینترس��ت به طور 
مداوم برندهای جدیدی را کش��ف می کنند. همچنین ۷8درصد کاربران 

این پلتفرم محتوای برندها را کارآمد توصیف کرده اند. 
فاکتور اصلی اهمیت پینترس��ت در زمینه فروش روی شمار کاربران 
عالقه مند به خرید محصوالت در آن اس��ت. به این ترتیب از نظر تمایل 
به خرید محصوالت کاربران پینترست بیشترین میزان تمایل را از خود 
نش��ان می دهند. به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ و کوچک اکنون 
در پینترس��ت اکانت رسمی دارند. به منظور اطالع از آخرین روش های 

موفقیت در بازاریابی پینترست به مطالعه این مقاله ادامه دهید.
۲۴ روش واقعی برای جذب فالوور بیشتر در پینترست

1. شناخت افرادی که از پینترست استفاده می کنند
ب��دون تردید همه ما به هنگام تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی 
عالقه مند به اس��تقبال کاربران از آن هستیم. به همین خاطر باید پیش 
از تولید محتوا نظرات و س��لیقه آنها را م��د نظر قرار دهیم. در غیر این 

صورت محتوای ما شاید فقط برای خودمان جذاب باشد.
در اینجا به آمارهای ذیل برای شروع کار توجه کنید:

• اغلب قریب به اتفاق کاربران پینترست را خانم ها تشکیل می دهند. 
به این ترتیب فقط 3۰درصد کاربران این پلتفرم مردها هس��تند. با این 

حال رقم حضور آقایان در پینترست به سرعت در حال افزایش است.
• پینترست 83درصد از خانم های بین ۲5 تا 5۴ سال در آمریکا را به 
عنوان کاربر فعال میزبانی می کند. این رقم بیشتر از اینستاگرام، اسنپ 

چت و توییتر است.
• افراد جوان )متولدین اوایل قرن ۲۱( بیش��ترین شمار کاربران فعال 
پینترس��ت را ش��کل می دهند. از میان هر دو نوجوان آمریکایی یکی از 

آنها به طور روزانه پینترست را چک می کند.
• تقریبا نیمی از کاربران پینترس��ت خارج از اروپا و آمریکای شمالی 
زندگی می کنن��د. به این ترتیب فعالیت در ای��ن پلتفرم برای برندهای 

سراسر دنیا مفید خواهد بود.
• پینترس��ت در زمین��ه جل��ب نظر افراد س��اکن در حومه ش��هرها 
و روس��تاها بس��یار موفق عمل کرده اس��ت. به این ترتی��ب این پلتفرم 
بیش��ترین کاربر حومه نشین را در میان سایر ش��بکه های اجتماعی در 

اختیار دارد. 
2. تعامل با آنچه محبوب است

ب��ه عن��وان یک بازاریاب ابتدا نگاهی به آنچه در پینترس��ت ش��هرت 
باالی��ی دارد، بیندازی��د. بهترین راه برای اطالع از ترندهای پینترس��ت 
چک کردن بخش مش��هورترین ها )Popular Feed( اس��ت. در اینجا 
ش��ما با مجموعه ای از پربازدیدترین مطالب پینترس��ت مواجه خواهید 
شد. پس از مشاهده مطالب این بخش باید به دقت آنها را مورد بررسی 
قرار داده و در محتوای خود به آنها مراجعه کنید. به بیانی ساده تر، باید 

مطالب خود را با المان های موفق در پینترست ترکیب کنیم.
هنگامی که نوبت به تولید محتوا می رس��د، باید به چند نکته جانبی 
نی��ز توجه داش��ت. به منظور جلب توجه بیش��تر مطلب م��ا باید دارای 
توضیح مناس��ب، تگ های مرتبط و همچنین سرعت باال در پاسخگویی 
ب��ه کامنت های کاربران باش��د. با توجه به این ن��کات عالقه مخاطب به 
گفت وگو بیشتر و کس��ب اطالعات پیرامون برند ما افزایش چشمگیری 

خواهد یافت.
نکته مهم در مورد درج کامنت در ذیل مطلب مان پیرامون اس��تفاده 
از هشتگ هاس��ت. در حقیقت اگر بیش از اندازه کامنت دارای هش��تگ 

در ذیل پس��ت مان درج کنیم، پینترست مطلب ما را تحت عنوان اسپم 
ح��ذف خواهد کرد. به همین خاطر باید در زمینه درج هش��تگ به 3۰ 

تا 5۰ مورد اکتفا کرد.
3. پیوستن به گروه های مرتبط 

یک��ی از بخش های مش��هور پینترس��ت بردها )گروه ها( هس��تند. در 
یک تعریف س��اده، برد به بخش خاصی گفته می ش��ود که محتوای هم 
ش��کل در آن گردآوری می ش��ود. به عنوان مثال برد هنر، سینما، غذا، 
کس��ب وکار و پوش��اک با یکدیگر تفاوت دارد. این کار به کاربران اجازه 
انتشار پست های مرتبط با کسب وکارشان در هر بخش را می دهد. عالوه 
بر آن برخی از بردها به طور خصوصی اداره می ش��وند. معموال بردهای 
خصوصی دامنه محدودتری از محتوا را پوشش می دهند. به عنوان مثال 
اغلب بردهای مربوط به س��بک های مختلف موسیقی خصوصی هستند. 
به منظور پیوس��تن به این بردها باید درخواست عضویت ارسال کرد. در 
صورت تایید مدیر برد ش��ما اجازه مش��اهده مطالب آن برد و در برخی 
موارد اف��زودن مطلب به آن را خواهید داش��ت. مزی��ت اصلی بردهای 

تخصصی دستیابی به مخاطب عالقه مند در آن زمینه است.
4. بارگذاری محتوای تازه و اصل

پینترس��ت به بارگذاری محتوای اصل اهمیت زیادی می دهد. بر این 
اس��اس اگر ش��ما به عنوان یک برند محتوای تولیدی خود را بارگذاری 
کنید، الگوریتم پینترست کمک فراوانی به شما در جهت دریافت بازدید 
بیش��تر خواهد کرد. برعکس، اگر محتوای شما تکراری و کپی از منبعی 
دیگر باش��د، پینترست چندان در توسعه آن کمکی به شما نمی کند. در 
هر صورت اغلب کاربران پینترست در این پلتفرم به دنبال محتوای تازه 

و اصل هستند.
اگر به دنبال موفقیت در زمینه دستیابی به مخاطب های تازه هستید، 
از تصاویر استاک و کلیشه های رایج صرف نظر کنید. در بخش راهنمای 
پینترس��ت توصیه ای به شرح ذیل درج شده اس��ت: »با برجسته سازی 
هرگونه المان و محتوای تازه به راحتی نظر کاربران عالقه مند را به خود 
جلب کنید.« در این زمینه پینترس��ت دقیق��ا نکته مورد نیاز برند ما را 

بیان کرده است.
۵. همگام با محتوای بصری زیبا

با توجه به گزارش پینترس��ت، بهترین مطالب این پلتفرم س��ه عنصر 
مشترک دارند: زیبایی، جذابیت و عمل گرایی. 

پینترس��ت در اصل یک پلتفرم عکس محور اس��ت. ب��ه همین دلیل 
جلوه ه��ای بص��ری برای جل��ب نظر کارب��ران آن اهمی��ت باالیی دارد. 
بی تردید در این میان تصاویر زیبا و جذاب چش��م بسیاری از کاربران را 

به خود خواهد دوخت.
در اینج��ا به برخی از نکات مهم در تصاویر موفق پینترس��ت اش��اره 

کرده ایم:
• استفاده از تصاویر دارای کیفیت و رزولوشن باال.

• اس��تفاده از تصاویر مرتبط با س��بک زندگی. این تصاویر به نس��بت 
سایر الگوها مورد پسند خیل بیشتری از کاربران پینترست قرار دارد. 

• پرهیز از تولید تصاویر بیش از اندازه شلوغ.
• تالش برای اس��تفاده از دوربین های حرفه ای به منظور ثبت تصاویر 
باکیفیت. از آنجایی که اغلب کاربران پینترس��ت از گوشی های هوشمند 
استفاده می کنند، مش��اهده تصاویر بس��یار باکیفیت در این دستگاه ها 

لذت دو چندانی خواهد داشت.
• تصاوی��ر خود را بی��ش از اندازه بلند ویرایش نکنید. اندازه مناس��ب 

برای تصاویر در پینترست ۲:3 است.
• ب��ه منظ��ور نمای��ش محصوالت م��ان بهترین گزین��ه نمایش چند 
محصول در یک تصویر است. به این ترتیب شما وقت مخاطب را بسیار 

کمتر خواهید گرفت.
• تالش برای بارگذاری ویدئو در پینترست بسیار هیجان انگیز خواهد 
بود. در حقیقت بس��یاری از برندها این نکته را خالق قوانین پینترست 
می دانند. با این حال تیم فنی پینترست اجازه انتشار ویدئو را می دهد.

6. افزودن توضیحات تکمیلی به محتوا
تصویر زیبای شما شاید در نگاه نخست توجه مخاطب را جلب کند. با 
ای��ن حال به منظور حفظ توجه مخاطب برند ما نیاز به ارائه توضیحات 
متنی نیز دارد. در این زمینه توصیه من فراموش��ی کپش��ن های کوتاه و 

و تک جمله ای اس��ت. در حقیقت وظیف��ه اصلی ما در اینجا تالش برای 
جلب نظر مخاطب اس��ت. به این ترتیب بدون ذکر توضیحات دقیق در 
کنار مطلب مان ش��انس چندانی برای موفقیت نخواهیم داش��ت. هدف 
اصلی در ارائه متن تکمیلی ارائه اطالعات کافی به مخاطب است. به این 

ترتیب بدون ارائه اطالعات مورد نیاز هرگز کار را رها نکنید. 
به یاد داش��ته باش��ید که محتواه��ای موفق در پینترس��ت همگی از 

توضیحات تکمیلی مناسبی برخوردار هستند.
7. افزودن کلمات کلیدی و هشتگ های مرتبط

پینترس��ت در عمل یک موتور جست وجوی بسیار موفق است. به این 
ترتیب محتوای ما باید دارای ویژگی جست وجوپذیری باشد. به عبارتی 
دیگ��ر، مخاطب باید ب��ه راحتی مطلب ما را در می��ان خیل عظیمی از 
دیگ��ر محت��وا پیدا کند. به همین دلیل بای��د از وجود کلمات کلیدی و 

هشتگ های مناسب در متن تکمیلی پست مان اطمینان حاصل کنیم.
پرس��ش اصلی در اینجا ش��یوه های یافتن هشتگ ها و کلمات کلیدی 

مناسب است. در این زمینه به توصیه های ذیل توجه کنید:
• اس��تفاده از مطالب بخش راهنمای جست/ وجوی پینترست بسیار 
کاربردی خواهد بود. در این بخش تیم فنی پینترس��ت ش��یوه  عملکرد 

الگوریتم پینترست را توضیح می دهد.
• کلمات کلیدی را که در بخش ابتدایی موتور جست وجوی پینترست 
ب��ه نمای��ش در می آید را در ذهن به خاطر بس��پارید. این کلمات و هم 
معنی های آنها معموال به دستیابی ساده تر مخاطب به محتوای ما کمک 

خواهد کرد.
• به هنگام انتخاب هشتگ به فهرست هشتگ های کمکی پینترست 
ن��گاه کنید. این بخش به م��ا در زمینه انتخاب بهتری��ن و مرتبط ترین 

هشتگ ها کمک شایانی خواهد کرد. 
• ب��ه بخش ترندهای هش��تگ نگاه کنید )این بخ��ش فقط در ورژن 

اندروید و IOS این پلتفرم ابل دسترسی است(.
8. انتخاب نام بردمان به صورت هوشمندانه

بردها عالوه بر نمایش یکجای مطالب به جست وجوی راحت تر کابران 
نی��ز کمک می کند. در زمینه انتخاب نام برد باید به منحص به فردی و 
هماهنگی آن با ماهت محتوای مان توجه کافی داشته باشیم. توصیه من 
در اینجا استفاده از کلمات کلیدی در بخش نام برد و توضیحات جانبی 
آن اس��ت. به این ترتیب کاربران به راحتی در بخش جست وجو شما را 
پی��دا خواهند کرد. اگر در زمینه درج بردتان در دس��ته بندی  مناس��ب 
تردی��د دارید، نگاهی دقیق به همه بردها انداخته و س��پس بردی را که 

نزدیکی بیشتری با ماهیت مطالب شما دارد انتخاب کنید.
9. سازماندهی بخش بردها

پینترس��ت اخیرا س��رویس Sections را برای کم��ک به مدیریت و 
سازماندهی بردها معرفی کرده است. به عنوان مثال، اگر شما برد بسیار 
وسیعی مانند دکوراسیون داخل منزل دارید، اکنون شما امکان طراحی 
بخش ها )Sections( گوناگونی برای برد خود خواهید داش��ت. این کار 
مخاطب ما را بس��یار راحت تر به س��وی محتوای مورد نظرش راهنمایی 
خواهد کرد. در اینجا نیز باید به استفاده از واژگان مناسب برای معرفی 
بردم��ان به مخاطب توجه کنی��م. در غیر این صورت فعالیت و تالش ما 

در پینترست نتیجه دلخواه را به ارمغان نخواهد آورد.
1۰.  مثبت و کمک کننده باشید

بخش زیادی از کاربران پینترست عالقه زیادی به مطالب کاربردی دارند. 
به این ترتیب آنها مطالبی که به آنها در زندگی ش��ان کمک کند، بس��یار 
دوس��ت خواهند داش��ت. به همین دلیل برندهای زیادی در پینترست به 

دنبال تولید محتوای مناسب با نیاز مخاطب های شان هستند. 
کوین نایت، مدیر ارش��د بخش اس��تراتژی برندس��ازی در پینترست 
توصی��ه مناس��بی در این م��ورد دارد: »مطال��ب دارای روحیه مثبت و 
کاربردی در زندگی کاربران ش��انس بسیار بیشتری برای دیده شدن در 

الگوریتم طبقه بندی مطالب پینترست دارد.« 
عالوه ب��ر اهمیت کم��ک به مخاط��ب و تولید محت��وای مثبت باید 
ب��ه ارتب��اط صمیمی با آنها نیز توج��ه کنیم. به این اعتبار اس��تفاده از 

ضمیرهای خودمانی بهترین توصیه در این بخش به نظر می رسد.
ادامه دارد ...
hootsuite: منبع

منع پخش آگهی به خاطر مسائل 
زیست محیطی یا سیاسی؟

 »Iceland«، یک فروش��گاه زنجیره ای انگلیسی، گزارش داد که 
پخش آگهی تبلیغاتی کریسمس جدید آن در تلویزیون ممنوع شده 
است. این آگهی تبلیغاتی در اصل یک فیلم کوتاه محصول سازمان 
زیست  محیطی غیر دولتی »Greenpeace« است که روی روغن 
پال��م و خطرات آن برای محیط زیس��ت، به خص��وص جنگل زدایی 
متداول در مناطق��ی نظیر مالزی و اندونزی تمرکز دارد. در این دو 
کشور بیش از دو و نیم میلیون هکتار جنگل بارانی سالیانه از دست 
می رود. قطع درختان در راس��تای ایجاد فضا برای تهیه روغن پالم 
منجر به کاهش ش��دید جمعیت اورانگوتان ها ش��ده است. در ادامه 
فقط س��ه گونه از آن ها باقی مانده اند که به ش��دت در معرض خطر 
انق��راض قرار دارند. طب��ق برآورد های بنی��اد بین المللی اورانگوتان 
)OFI(، بین ۱۰۰۰ تا 5 هزار اورانگوتان س��الیانه در جریان فرآیند 

اعطای امتیاز تولید روغن پالم کشته می شوند. 
این آگهی تبلیغاتی ضمن تمرکز بر یک ش��خصیت اورانگوتان به 
ن��ام »رانگ-تان«، بیانگر ترس و نگرانی نس��بت به از دس��ت دادن 
زیستگاه طبیعی و تهدید جدید انقراض گونه های این حیوان است. 
به گفته نماین��ده Iceland، در هر صورت، هدف از انجام این کار 
آگاهی دادن درباره ناب��ودی جنگل های بارانی به علت تولید روغن 
پال��م و تاثیر ویرانگر آن روی اورانگوتان به ش��دت در معرض خطر 
است. براساس گزارش های دریافتی از Clearcast، شرکت مسئول 
بررس��ی آگهی های تبلیغاتی قبل از پخش، براساس قانون ارتباطات 
مصوب سال ۲۰۰3 میالدی، داستان رانگ-تان بیش از حد سیاسی 
ب��ود و امکان پخش آن در تلویزیون وجود نداش��ت. در نتیجه عدم 
سازگاری آن با قانون مطبوعات، Clearcast نامناسب بودن آگهی 
تبلیغاتی برای نمایش در این رسانه را تایید کرد. صدای یک بازیگر، 
نویس��نده و فعال محیط زیس��ت بریتانیایی، اما تامس��ون، روی این 

آگهی تبلیغاتی شنیده می شود.
روغ��ن پالم یک روغن به ش��دت مورد اس��تفاده در می��ان انواع 
مختل��ف روغن ه��ای گیاهی اس��ت و در تقریبا 5۰درص��د از همه 

محصوالت مخصوص خانوار و مواد غذایی یافت می شود.

»بیدود« با دوچرخه های هوشمند
 راه اندازی طرح استفاده شهروندان تهرانی از دوچرخه های هوشمند 
که از طریق نصب اپلیکیشن روی گوشی های موبایل شهروندان امکان 
اس��تفاده از آن فراهم می ش��ود، در طرحی به نام »بیدود« یکی از راه 
حل  های کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا و همچنین تس��ریع در 
س��فرهای درون شهری است که این روزها در مناطق مختلفی از شهر 

جایگاه های استقرار این دوچرخه ها به چشم می خورد.

مس��ئول واحد توسعه سیس��تم های حمل و نقل پاک شهرداری 
تهران در گفت وگو با ام بی ای نیوز ضمن تاکید بر اهمیت تس��هیل 
حمل و نقل در س��فرهای درون ش��هری افزود: در ح��ال حاضر فاز 
اول ای��ن طرح که بیدود ن��ام دارد در برخی مناطق تهران در مدت 
زمان س��ه ماه به صورت پایلوت اجرایی ش��ده اس��ت و در صورت 
بررسی نتایج و رفع موانع و مشکالت قرار است در فاز بعدی توسعه 
داش��ته باشد، الزم به ذکر اس��ت در طرح پایلوت 3۰۰ دوچرخه در 
3۰ ایس��تگاه به شهروندان خدمات می دهد، اما در فاز بعدی 5هزار 

دوچرخه در این طرح وارد می شود، ایستگاه نیز افزایش می یابند.
آزاده  دل گف��ت: متقاضی��ان می توانند با نصب اپلیکیش��ن بیدود 
روی گوش��ی های تلفن همراه خود نس��بت به موقعیت نزدیک ترین 
ایس��تگاه و دوچرخه هایی که هوشمند هستند و این اطالعات را به 
کاربر می دهند اقدام کرده و همچنین هزینه آن را به همین ش��کل 
پرداخ��ت کنند. متقاضیان بعد از طی مس��یر م��ورد نظر می توانند 
دوچرخه را در ایس��تگاه مستقر کنند و در صورت عدم دسترسی به 
جایگاه ها امکان اس��تقرار در سطح شهر وجود دارد، اما برای رعایت 
انضباط ش��هری دوچرخه ها به ایس��تگاه تحویل داده ش��ود امتیاز 

بیشتری برای کاربر لحاظ شده و شامل تخفیف می شود.
وی در مورد هزینه های مالی اس��تفاده از دوچرخه های هوشمند 
اظهار داش��ت: پرداخت هزینه از طریق اپلیکیش��ن صورت می گیرد 
که ش��امل اجاره رفت و برگشت سفر و مبلغی بابت بیمه همچنین 
مبلغی به عنوان سپرده برای تضمین سالم تحویل دادن وسیله است.

او با اشاره به اینکه یک شرکت خصوصی به نام پاک چرخ ایرانیان 
تمام مس��ئولیت این کار را عهده دار است و سرمایه گذار بوده است 
و معاونت حمل و نقل ترافیک ش��هرداری تهران در زمینه مس��ائل 
قانونی و بسترسازی و نظارت مش��ارکت دارد، گفت: شهروندان در 
شبکه های اجتماعی نس��بت به این طرح عالقه نشان داده اند و اگر 

مورد استقبال قرار گیرد، نسبت به توسعه آن اقدام می شود.
مس��ئول واحد توسعه سیس��تم های حمل و نقل پاک شهرداری 
تهران در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر مسیرهای مناسب 
در سطح شهر تهران برای تردد دوچرخه طراحی شده یا خیر، افزود 
در همه دنیا ابتدا دوچرخه ها تردد داش��تند و براساس نیاز اقدام به 
ایجاد مس��یر شده اس��ت که امیدواریم این اتفاق در کشور ما هم با 

توجه به مسائل آلودگی هوا و ترافیک شهری رخ دهد.
وی مسیرهای مناسب فعلی تردد دوچرخه را در منطقه ۶ شامل 
بوستان های الله و ایرانشهر و بلوار کشاورز و خیابان کریمخان عنوان 
کرده و گفت: این طرح ابتدا به دلیل ش��رایط خاص دانشگاه تربیت 
مدرس در این دانش��گاه اجرایی ش��ده بود و اکنون در ایستگاه های 

مختلفی در سطح شهر تهران مستقر است.
mbanews: منبع
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ما درCoSchedule، به مشتریان برای برنامه ریزی محتوای بالگ ها 
و ش��بکه های اجتماعی به وس��یله یک تقویم کاربردی کمک می کنیم. 
البت��ه که این یک اتفاق خوش��ایند اس��ت، اما مفهوم اصلی آن اس��ت 
ک��ه ما به مقدار بس��یار زی��ادی از اطالعات تیتر ه��ای بالگ ها و میزان 

اشتراک گذاری آنها دسترسی داریم.
پس از نزدیک ش��دن به یک میلیون تیتر ذخیره ش��ده در سیس��تم، 
کنجکاو ش��دیم تا ببینیم چه مؤلفه هایی می توانند به نوش��تن تیتر های 

بهتر کمک کنند. بیش از همه به دنبال آن بودیم که بفهمیم:
چه چیزی باعث خواهد شد تا یک عنوان دفعات بیشتری به اشتراک 

گذاشته شود.
داده ها

برای این مقاله، کار خود را با یک مجموعه داده، متش��کل از نزدیک 
ب��ه یک میلی��ون تیتر مختلف ش��روع کردیم. پ��س از آن، تیتر ها را به 
پست هایی که فقط به زبان انگلیسی ارسال شده بودند، خالصه کردیم. 
س��پس پس��ت هایی را در نظ��ر گرفتیم ک��ه حداقل ۱۰۰ب��ار در تمام 
ش��بکه های اجتماعی معروف به اشتراک گذاشته شده بودند. در نهایت 
ی��ک گروه دیگ��ر از تیترها را به وجود آوردیم ک��ه بیش از ۱۰۰۰بار به 
اش��تراک گذاشته ش��ده بودند. این اتفاق باعث ش��د تا به اولین نتیجه 

قابل تأمل دست یابیم. 
بیشتر محتوا چندان به اشتراک گذاشته نمی شوند.

تنه��ا یک دقیقه ب��ه این نگاره توج��ه کنید. براس��اس آن 8۹درصد 
از محتوای تولید ش��ده هیچ گاه بیش از ۱۰۰ بار به اش��تراک گذاش��ته 
نمی شوند! عالوه بر ناراحت کننده بودن این امر، شاید بتواند برای شما و 

در راستای تغییر رویه، انگیزه ایجاد کند.
در ای��ن مقاله، من به طور مش��خص روی تیترهایی که در ۱۱درصد 
باالی این داده ها قرار داشتند، تمرکز خواهم کرد. شما خواهید دید چه 
چیزی باعث عملکرد بس��یار خوب پست های موفق می شود و می توانید 
ای��ن ایده ه��ا را در محتوای خود به کار بری��د و در زمره بالگ های تراز 

باال قرار گیرید.
از چه کلمات و جمالتی در تیتر هایی با بسامد باال استفاده شده است؟

برای ش��روع، چند عبارت و کلمه استفاده ش��ده در تیتر هایی با بیش 
از ۱۰۰۰ بار اشتراک گذاری را بررسی کردم؛ نتایج کاماًل واضح بودند.

نتیجه شماره ۱ پست های لیستی بسیار موفق هستند.
یکی از اولین موارد این بود که پست های لیستی بسیار موفق هستند 
و بیش��ترین احتمال برای بیش از ۱۰۰۰ و یا ۱۰۰ بار اش��تراک گذاری 
متعلق به این نوع پست هاس��ت. جالب تر از آن، پس��ت های لیستی تنها 
5درصد پس��ت های نوشته شده بودند؛ بدین مفهوم که ما به اندازه کافی 
به این نوع از پس��ت ها توجه نمی کنیم. اولین نتیجه گیری این است که 

ساخت پست های لیستی بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.
نتیجه شماره ۲ از کلمات »شما« و »تان« زیاد استفاده کنید.

پست هایی که از عباراتی مانند »شما« در تیتر های خود استفاده کرده 
بودند، عملکرد بهتری داش��تند و دفعات بیش��تری به اشتراک گذاشته 
ش��ده بودند. در طرف مقابل، احتمال به اش��تراک گذاری پست هایی که 
از عباراتی مانند »من« اس��تفاده کرده بودند، س��ه برابر کمتر بود. این 
مش��اهده بیانگر این است که پس��ت هایی که در نوشتن از دوم شخص 
اس��تفاده می کنن��د، از احتمال به اش��تراک گذاری بیش��تری برخوردار 
هس��تند. طبیعتاً خوانندگان دوس��ت دارند تا با چی��زی که می خوانند 

همذات پنداری کنند. 
نتیجه شماره 3 به خوانندگان کمک کنید تا زندگی بهتری را تجسم 

کنند. 
م��ردم محتوایی را دوس��ت دارند که به آنها ب��رای انجام کاری جالب 
کمک کنند؛ کارهایی مانند برنده ش��دن یک آیتم مجانی و یا یادگیری 
مطلب��ی جدید. این امر به س��ادگی در تکرر کلمات��ی مانند »مجانی«، 
»جایزه« و »چگونه« پیداس��ت. از کلماتی نوید دهنده اس��تفاده کنید تا 

احتمال به اشتراک گذاری محتوای شما توسط خوانندگان بیشتر شود. 
چگونه کلمات استفاده ش��ده در تیترهای عمومی، براس��اس ش��بکه 

اجتماعی تغییر می کنند؟
ما ب��ه دنبال پیدا ک��ردن تعدد تغیی��رات کلمات کلی��دی در تیترها 

براساس شبکه اجتماعی بودیم. نتایج ما را شگفت زده کردند. 
حقیقت: فیس بوک و گوگل+ به صورت جالب توجهی خانگی هس��تند 
و کلماتی مانند »دستورالعمل« و »خانگی« در صدر جدول کلمات آنها 
قرار دارند. از طرفی دیگر تمرکز ش��بکه اجتماع��ی توییتر به تجارت و 

تکنولوژی معطوف شده است.
نتیجه ش��ماره ۴ پست های لیس��تی در فیس بوک، توییتر و لینکدین 

عملکرد بهتری دارند.
ما متوجه شدیم پست های لیستی در به  اشتراک گذاری موفق هستند، 
اما کدام ش��بکه های اجتماعی به آنها بهای بیش��تری می دهند؟ در یک 
لیس��ت از بعضی عمومی ترین کلمات استفاده ش��ده در شبکه، چندین 
کلمه به پس��ت های لیستی اش��اره داش��تند. برای مثال در فیس بوک، 
توییتر و لینکدین، کلماتی مانند »چیزهایی، باید و دالیل« به وضوح به 

یک پست لیستی اشاره می کردند. 
شما به راحتی می توانید تیترهای زیر را تجسم کنید:

5 کاری که می توانید برای نوشتن تیترهای بهتر انجام دهید.
۴ دلیل که باید روزانه موهای خود را بشویید.

8 چیزی که هر مادری به فرزندان خود می گوید.
نکته جالب توجه این اس��ت که این کلمات لیس��تی، عباراتی بس��یار 
احساس��ی هس��تند و یک س��یگنال بس��یار قوی را در مورد داده  ها به 

مخاطب ارسال می کنند.
نتیجه شماره 5 ویدئو در فیس بوک پرطرفدارترین است.

فیس بوک پرطرفدارترین شبکه در زمینه محتوای ویدئویی بود و تنها 
شبکه ای محسوب می شد که کلمه ویدئو در باالترین ورودی  تیترهایش 
قرار داشت. احتماالً دلیل این امر به قرار دادن ویدئوها در قسمت خبرها 

توسط فیس بوک مربوط می شود.
نتیجه شماره ۶ برای هر شبکه اجتماعی، تیترهای خود را تغییر دهید.

هر ش��بکه مخاطبان خاص خود را دارد و محتوا باید براساس سلیقه 
آنها ش��کل بگی��رد. برای مث��ال و در نتایج ما، فیس بوک و پینترس��ت 
)Pinterest( بیش��تر خانگی و شبکه های توییتر و لینکدین بر تجارت 
متمرکز بودند. مخاطبان متفاوت نیازمند محتوای متفاوت نیز هستند. 
یک��ی از راه های مقابله با این مس��ئله، تغییر تیترها برای هر ش��بکه 
اجتماعی و براساس خواس��ته  های مخاطبان است و نباید از همان تیتر 
CoSche -  ددیمی در تمامی پلتفرم ها استفاده شود. ما با استفاده از

ule و ب��ا علم ب��ر اهمیت این موض��وع، این گونه اش��تراک گذاری های 
اجتماعی را راحت تر از همیشه خواهیم ساخت. 

محبوب تری��ن تیتره��ای دنیا در چه مکان هایی به اش��تراک گذاش��ته 
می شوند؟

برای پیدا کردن درک بهتری از اینکه چه تیترهایی به اشتراک گذاشته 
می شوند، فهم اینکه کاربران چگونه محتوای ما را به اشتراک می گذارند 
مهم اس��ت. وقت��ی به میزان اش��تراک گذاری در ش��بکه های اجتماعی 
مختل��ف نگاه کردیم، نتایج جالب توجهی به دس��ت آمد. پینترس��ت در 

سطحی کاماًل متفاوت قرار داشت.
نتیجه ش��ماره ۷ اگر بتوانید مخاطبان را پیدا کنید، پینترست میزان 

بسیار باالیی از به اشتراک گذاری را ارائه می کند.
در میان تیترهایی که بیش از ۱۰۰۰ بار به اش��تراک گذاش��ته ش��ده 
بودند، پینترس��ت میزان اعجاب آور ۹۰درصد از کل اشتراک گذاری ها را 
در اختیار داش��ت. پینترست بسیار عظیم است! البته، شما باید محتوای 
متناس��ب با این شبکه را داشته باشید، اما اگر بتوانید این کار را درست 

انجام دهید، یک پلتفرم بسیار مناسب در اختیار شماست.
نتیجه ش��ماره 8 در نهایت، پیش��ی گرفتن از فیس بوک بسیار مشکل 

است.   
هنگامی که پینترست را از معادله حذف کنیم، فیس بوک محبوب ترین 
Upwo -  ببکه اجتماعی برای به اش��تراک گذاری محتواست. سایت

thy نیز بر همین عقیده اس��ت. اگر به دنبال اشتراک های زیاد هستید، 
فیس بوک و پینترست گزینه های بسیار مناسبی هستند.

آیا می توانید محبوبیت یک تیتر را پیش بینی کنید؟ )بله!(
با تحقیق بیش��تر، ما ب��ه دنبال یافتن یک راه س��اده برای رتبه بندی 
تیتره��ا و همچنین پیش بین��ی موفقیت آنها در به اش��تراک گذاری در 

شبکه های اجتماعی بودیم.
بدین منظور، برخی از موفق ترین پس��ت های به اشتراک گذاشته شده 
 Emotional Marketing Value Headline وس��یله  ب��ه  را 
 Advanced Marketing ی��ک برنام��ه ک��ه توس��ط( Analyzer
Institute س��اخته شده اس��ت( مورد آزمایش قرار دادیم. این برنامه 
سودمند با شمارش تعداد کلمات احساسی استفاده شده در تیتر، میزان 

»احساسی« بودن تیتر را مشخص می کند.
اس��تفاده از این برنامه بسیار ساده است. شما باید تیتر مورد نظر را در 
قس��مت تعبیه ش��ده قرار دهید و در ادامه یک نمره EMV برای تیتر 

ذکرشده مشخص می شود. 
هرچ��ه می��زان نم��ره ب��ه دس��ت آمده باالتر باش��د، می��زان کلمات 
احس��اس برانگیز بازاریابی در آن بیش��تر اس��ت. همچنی��ن، نمره ۱۰۰ 
باالتری��ن میزان ممکن و امکان وقوع آن فق��ط در تیتر های کمتر از 5 

کلمه امکان پذیر است.
س��ؤال اصلی این است که آیا این برنامه می تواند موفقیت یک تیتر را 
پیش بین��ی کند؟ برای آزمایش آن، ما یک میانگین از نمونه های تیترها 

در سه گروه مختلف تعیین شده را در نظر گرفتیم.
۱. پست هایی که بیش از ۱۰۰۰ بار به اشتراک گذاشته شده بودند

۲. پست هایی با 5۰۰ بار اشتراک گذاری
3. پست  هایی با ۱۰۰ بار اشتراک گذاری
نتایج به دست آمده بدین صورت بودند:

پست هایی که تعداد اش��تراک گذاری باالیی داشتند، به صورت مکرر 
به نمره 3۰ تا EMV ۴۰ می رسیدند که باالتر از گروه های دیگر بود. 

نتیجه بس��یار مهم ش��ماره ۹ تیترهای احساسی بیش��تر به اشتراک 
گذاشته می شوند.

نتایج ما نش��ان دهنده آن بود که نمره EMV برای تیترهایی که در 
به اش��تراک گذاشته شدن موفق بودند، بیشتر اس��ت. یعنی احتمال به 
اش��تراک گذاری تیترهایی که نمره EMV باالتری دارند نسبت به بقیه 
تیترها بیش��تر است. در اصل، میان تعداد کلمات احساسی استفاده شده 
در تیتر ها و احتمال به اش��تراک گذاری آنها بیش از ۱۰۰۰ بار، ارتباطی 
مس��تقیم وج��ود دارد. این ی��ک نتیجه گیری بس��یار بزرگ اس��ت که 

می توانیم در اسرع وقت در پست های مان از آن استفاده کنیم. 
طبعاً و به دلیل اهمی��ت این موضوع، ما به دنبال اثبات داده های مان 
بودیم و می خواستیم بدانیم اگر 5 تیتر موفق را با 5 پستی که کمترین 
میزان به اشتراک گذاری در بالگ های محبوب دارند مقایسه کنیم، چه 
اتفاق��ی خواه��د افتاد؟ آی��ا در این صورت نیز نم��ره EMV یک روش 

مناسب خواهد بود؟
جواب این سؤال آری است. 

نتیجه شماره۱۰ ش��ما می توانید به راحتی میزان احساسی بودن یک 
تیتر را اندازه گیری کنید.

با بررس��ی س��ه بالگ که میزان باالیی از به اشتراک گذاری را داشتند 
پی بردیم که پست هایی با نمره EMV باالتر، در به اشتراک گذاری نیز 
موفقتر بودند. ش��گفت انگیز است! براس��اس این نتایج، ما باید به دنبال 

نمره EMV باالتر از 3۰ باشیم.
طبیعت��اً نم��ره EMV  باالت��ر از ۴۰ ش��انس ما را ب��رای ۱۰۰۰ بار 

اشتراک گذاری افزایش خواهد داد.
در انتها، میزان اش��تراک گذاری پست های شما به میزان قابل توجهی 
افزایش خواهن��د یافت، اما راه های دیگری نیز برای کمک به این اتفاق 
 EMV وج��ود دارند. یکی از راه های خوب می تواند آنالیز میانگین نمره
برای برخی از پست های محبوب شما باشد. شما می توانید از این روش 

ساده برای کسب اطالعات بدون هزینه اضافی استفاده کنید. 
okdork: منبع

۵ قدم هوش هیجانی که بازاریاب موفق 
فراموش نمی کند)2(

۱. سطح آگاهی از برند را بررسی کنید
فالسفه یونان باستان هوش هیجانی باالیی داشتند. هر فیلسوف خوب 

در آن زمان، اولین قدم برای درک درست را اینطور مطرح می کرد:
خود را بشناسید 

خودآگاهی اولین قدم برای کنترل هوش هیجانی در کمپین بازاریابی 
نیز است.

در اینجا برخی سواالت برای تقویت آگاهی شما از برندتان آورده شده  
است.

پرسش های خودآگاهی
• مردم چگونه شرکت و برند شما را درک می کنند؟

• چرا مردم شما را دوست دارند؟
• چرا مردم با شما مشکل دارند؟

• شخصیت شما چکونه است؟
• ارزش های اصلی شما کدامند؟

 شناخت خودتان ترکیبی از این است که:
• چگونه می خواهید درک شوید
• دیگران چگونه شما را می بینند

• بهترین روش برای پر کردن این خأل، پرسش از مردم است.
 پس از مشتریان فعلی خود بپرسید که:

• چرا شما را دوست دارند
• چه چیزی را می توانید بهبود ببخشید

• از دیگران علت کار کردن با شما را بپرسید
• روشن کنید چه چیزی کمپین شما را تقویت می کند؟
۲. انگیزه های خود از این کمپین بازاریابی را بیان کنید

باید ببینید این تالش و هدف شما چه سودی برای مخاطب شما دارد.
هر فعالیت بازاریابی موفق با هدف شروع می شود. زمانی که یک هدف 

ایجاد می کنید، به خود انگیزه انجام آن را می دهید.
آیا می خواهید:

• فروش را باال ببرید؟
• ترافیک وب را افزایش دهید؟
• مشتریان فعلی را نگه دارید؟

و …
 درس��ت اس��ت که هدف اصلی تالش های بازاریابی رسیدن به هدف 

انتخابی است، اما توجه کنید چه قیمتی برای مخاطبین شما دارد؟
 جان کالم اینکه:

ع��الوه ب��ر اینکه باید در م��ورد چیزی که برای رس��یدن به آن تالش 
می کنید صادق باشید،

باید ببینید این تالش و هدف شما چه سودی برای مخاطب شما دارد.
 

باید یادآوری کنم که کمپین های دارای هوش هیجانی باال اس��تراتژی 
کوچکی را دنبال نمی کنند. مثال فقط برگشت سرمایه.

این کمپین های بازاریابی به دنبال دس��تیابی به اهداف در حین ایجاد 
رابطه با مخاطبین است.
 پرسش های انگیزه ای

• هدف نهایی شما چیست؟
• اهداف شما چطور به مردم کمک می کند؟

• آیا می خواهید به هر قیمتی به هدف خود برسید؟ و یا حاضر به حذف 
تاکتیک هایی هستید که ممکن است باعث مزاحمت مخاطب شوند؟

• در حین دستیابی به اهداف خود چگونه روابط خود را ایجاد می کنید
• آیا موفقیت کمپین شما شامل یک عنصر انسانی می شود و یا کامال 

کارکردی است؟
 با درک انگیزه تان، می توانید عمیق تر در ذهن خود کاوش کنید.

زمانی که می دانید چه کسی هستید و چه می خواهید،
می توانید یک مکالمه صادقانه در مورد مشکالت ممکن برای اجتناب 

از آن داشته باشید.
 3. با مخاطبین خود همدلی کنید

هم��ه ما می دانیم که بازاریابی موثر یک نقطه دردی را حل و یا نیازی 
را برآورده می کند.

پیشنهاد ارزشی برای اینکه زندگی فرد بهتر شود همان چیزی است که 
هر بازاریاب بزرگ باید برای آن تالش کند.

اما این همه داستان نیس!
یافتن یک نیاز حتما به این معنا نیس��ت که شما یک بازاریاب همدل 

هستید.
همدلی در بازاریابی به معنای قرار دادن خودتان در موقعیت مخاطب است.
به جای فکر کردن در مورد انگیزه های خود برای رس��یدن به هدف، از 

خودتان بپرسید که مخاطب به چه چیزی اهمیت می دهد.
 همدلی با مخاطب، می تواند بازاریابی شما را موفق تر کند:

انگیزه ها، پیام ش��ما و اینکه چطور آن پیام را انتقال دهید را مناسب تر 
می کند.

 ی��ک راه عالی ب��رای همدلی بیش��تر از طریق نگاش��ت)مپ کردن( 
همدردی است.

ش��بکه های اجتماعی، بازاریابی ایمیلی و پشتیبانی مشتری سه کانال 
هستند که شما را قادر می سازند تا از مردم سواالتی بپرسید و مخاطبین 

زیادی را بررسی کنید.
توصیه می کنم برای درک مخاطبین خود فراتر از آنچه که می خواهند، 
کار کنید. ببینید آنها چه کس��انی هس��تند و چه چی��زی به آنها انگیزه 

می دهد و منجر به خریدشان می شود.
پرسش های همدلی

• آیا باور، آرزو و ترس های مخاطب هدف را درک می کنید؟
• چطور بازاریابی شما با این احساسات برخورد می کند؟

• آیا بازاریابی شما به مخاطب احترام می گذارد؟
• چگونه می توانید از طریق فیلتر همدلی به اهداف بازاریابی خود دست 

یابید؟
• آیا با مخاطب صادقانه همدلی می کنید؟ چطور می توانید مطمئن شوید؟

• وقتی مردم احساس قدردانی و احترام می کنند، به طور مثبت واکنش 
نشان می دهند و به سرعت به دنبال شما می آیند.

بهترین راه تشخیص هم امتحان کردن آن است.
ایده های خود را با مش��تریان احتمالی به اش��تراک بگذارید تا بازخورد 
خام و بی طرفانه دریافت کنید.                                    ادامه دارد ...

ایستگاهبازاریابی

نتایج به دست آمده از بررسی یک میلیون تیتر و عنوان
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بهره وری  فردی را با شناخت انواع »تنبلی« 
آغاز کنید

تنبلی یکی از خصلت های رایج انسان است. متاسفانه این خصلت 
انرژی، قدرت و اعتماد به نفس ما را کاهش می دهد. سه نوع تنبلی 

وجود دارد:
اولین نوع تنبلی، براس��اس تمایل ما به »راحت طلبی و اجتناب از 

زحمت و دردسر« است:
ما می خواهیم اس��تراحت کنیم و می خواهیم برای خودمان زنگ 
تفریح داش��ته باشیم. ولی آرامش بخشیدن به خودمان رفته رفته به 
عادت تبدیل می ش��ود و تنبل می ش��ویم. مثال وقتی باران می بارد، 
مس��یر کوتاه را با ماش��ین می رویم تا خیس نشویم. به محض اینکه 
کمی گرم مان می ش��ود، کولر را روشن می کنیم. با چنین رفتارهایی 
نمی توانیم با تار و پود زندگی مانوس ش��ویم و حقیقت آن را درک 
کنیم. این نوع تنبلی ما را پرخاش��گر بار می آورد و هنگام رویارویی 
با یک دردس��ر، عصبانی می شویم. راحت طلبی باعث می شود ما قدر 
مناظ��ر و صداه��ای اطراف مان را کمتر بدانیم و همیش��ه از زندگی 
ناراضی باشیم. گاهی خودمان هم به این مسئله اعتراف می کنیم که 

لذت خالص، مسیری برای شادی پایدار نیست.
دومین نوع تنبلی، نوعی حس» ناامیدی« است:

جلوی تلویزیون می نش��ینیم، می خوریم و می آشامیم. بدون فکر 
برنامه ه��ای تلویزیون را یکی پ��س از دیگری می بینیم و نمی توانیم 
هی��چ کاری انجام دهیم بلکه حال و هوای مان تازه ش��ود. حتی اگر 
ب��ه خودمان زحمت دهیم و پنجره را باز کنیم این کار را با حس��ی 
کس��ل کننده و ناامیدانه انجام می دهیم. شاید در ظاهر ژست زرنگی 
را ب��ه خود بگیری��م، ولی آن حس ناامیدی درون��ی هنوز درون مان 
وج��ود دارد. ما هنوز هم ب��ه خودمان می گوییم ک��ه »من بدترین 
هستم. هیچ نور امیدی برای من وجود ندارد.« ما فراموش کرده ایم، 

چطور به خودمان کمک کنیم.
سومین نوع تنبلی، مشخصه اش »خشم« است:

 این هم مثل نوع دوم اس��ت، ولی بس��یار س��خت تر. در نوع دوم 
مق��داری نرم��ی و آس��یب پذیری وج��ود دارد، ولی این نوع س��وم 
تهاجمی تر و خش��ن تر اس��ت. چنین اف��رادی می گویند دنیا چیزی 
را که ما س��زاوارش هس��تیم به ما نداده است، پس چرا به خودمان 

زحمت بدهیم؟ صبح تا شب به خوشگذرانی می پردازیم و اگر کسی 
با ما صحبت کند با او دعوا می کنیم، یا به تختخواب می رویم و پتو 

را روی سرمان می کشیم.
ما معموال نمی خواهیم تنبلی یا هر عادت دیگری را بررسی کنیم: 
بلکه می خواهیم به ش��وخی بگیریم، نادیده بگیریم یا محکوم کنیم. 
ما احس��اس بی ارزش بودن یا سرکوب شدن می کنیم. نمی خواهیم 
هیچ راه خروجی پیدا کنیم. فقط می خواهیم گوش��ه ای بنشینیم و 
در غ��م و غصه ف��رو برویم. ما از تنبلی به عنوان روش��ی برای انتقام 
گرفت��ن اس��تفاده می کنیم. این ن��وع تنبلی به راحت��ی می تواند به 

افسردگی ناتوان کننده تبدیل شود.
انسان ها بر حسب عادت از سه روش برای توصیف تنبلی یا هرگونه 
احساس ناراحتی استفاده می کنند. این سه روش عبارتند از: »تهاجم«، 
»به شوخی گرفتن« و »نادیده گرفتن«. روش »تهاجمی« بسیار معروف 
اس��ت. وقتی ما تنبلی خود را می بینی��م خودمان را محکوم می کنیم. 
از خودم��ان انتقاد می کنیم و به خاطر اینکه در راحتی غرق ش��ده ایم، 

شرمنده می شویم و احساس گناه می کنیم.
روش »به ش��وخی گرفت��ن« نیز به همان ان��دازه  تهاجم، معروف 
است. ما تنبلی خود را توجیه و حتی تحسین می کنیم و می گوییم: 
»من همینم که هس��تم«، »من سزاوار زحمت یا ناراحتی نیستم«،  
»من دالیل زیادی برای عصبانی بودن یا ۲۴ س��اعت خواب در روز 
دارم.« ممکن اس��ت مکررا به خود شک کنیم و احساس بی کفایتی 

کنیم ولی با خودمان صحبت و از رفتارمان چشم پوشی می کنیم.
روش »نادیده گرفتن«، حداقل برای مدتی کامال موثر است. ما هر 
کاری می کنی��م تا خودم��ان را از حقایق عادت های خود دور کنیم، 
بدون این که فکر کنیم. فقط سعی می کنیم به آنچه که داریم انجام 

می دهیم، زیاد دقت نکنیم.
تنبلی امر وحشتناک یا عجیبی نیست، بلکه نوعی از رفتار انسانی 
اس��ت که تجربه  مستقیم آن، می تواند امری متحول کننده باشد. به 
جای تهاجم، به ش��وخی گرفتن یا نادیده گرفتن تنبلی، بهتر است 
با آن رو به رو ش��ویم،  ریش��ه چنین رفتاری را پیدا کنیم و برای آن 
راه حل در نظر بگیریم. به این ترتیب، انرژی فوق العاده ای که توسط 
عادت فرار کردن ما مس��دود ش��ده اس��ت، آزاد می شود و هویت ما 

به عنوان کسی که تنبل است، از هم فرو می پاشد.
medium/modirinfo: منبع 
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هدف اولیه هر ش��رکتی که در ابتدا سهم برتر بازار را در اختیار دارد، 
که معموال یک پیش��گام در بازار است، در یک بازار در حال رشد؛ حفظ 
س��هم بازار و برتر خود اس��ت. از دیدگاه بازاریابی، ش��رکت می باید دو 
وظیفه اصلی را به انجام رس��اند: )۱( حفظ مشتریان فعلی اش و ترغیب 
آنه��ا به تکرار خرید از ش��رکت، یعن��ی وفادار کردن آنه��ا و )۲( تداوم 
تاالش ها ب��رای قبضه بخش عمده فروش ها به تعداد در حال افزایش��ی 
از مش��تریان جدیدی که برای اولین بار وارد آن بازار می ش��وند. شرکت 
پیش��گام می تواند از یک��ی از چندین اس��تراتژی بازاریابی موجود برای 
وصول به این اهداف اس��تفاده کند. ش��رکت پیشگام ممکن است سعی 
کن��د به اتکای حج��م فروش عمده ای ک��ه در ابت��دای فعالیت معرفی 
محص��ول جدید به دس��ت آورده و به اتکای تجربیاتی که کس��ب کرده 
اس��ت، هزینه های تولید و قیمت های محص��والت خود را کاهش بدهد 
یا اینکه ممکن اس��ت روی بهبود سریع محصول خود تمرکز کند، برای 
جلب بخش های نوظهور و جدید مش��تریان، خان��واده محصول خود را 
توس��عه بخش��د یا تالش های فروش و بازاریابی خ��ود را افزایش بدهد. 
در یادداش��ت قبل توضیح داده شد که چطور شرکت نایک برای کسب 
پیش��گامی در بازارهای جهان��ی کفش های ورزش��ی از همه روش های 
فوق استفاده کرد. هدف اس��تراتژیک یک شرکت چالشگر )شرکتی که 
می خواهد با ش��رکت پیش��گام چالش و رقابت کند وگوی رقابت را از او 
برباید( در یک بازار در حال رشد معموال عبارت است از ایجاد سهم بازار 
از طریق افزایش فروش های س��ریع تر از نرخ رشد کلی بازار. شرکت های 
پیرو این کار را معموال یا از طریق جذب مش��تریان ش��رکت پیشگام یا 
دیگر رقبا، یا از طریق جذب تعداد بیشتری از مشتریان جدید از شرکت 
پیش��گام ی��ا دیگر رقبا، یا از هر دو روش انج��ام می دهند. باز هم تاکید 
می کنیم که شرکت های چالشگر می توانند از انواع استراتژی های موجود 
ب��رای وصول به این اهداف اس��تفاده کنند. از جمله آن اس��تراتژی ها و 
روش ه��ا عبارتن��د از: )۱( تکنولوژی محصول برت��ر؛ )۲( تمایز از طریق 
نوآوری های س��ریع در محصول، گس��ترش خان��واده محصوالت موجود 
یا محص��ول جدید، یا ارائه خدمات مش��تری برت��ر؛ )3( کاهش قیمت 
محصوالت؛ )۴( تمرکز روی بازارهای بس��یار خاصی که شرکت پیشگام 
هنوز خود در آنها جا نیفتاده است. موفقیت استراتژی یک شرکت حین 
مرحله رش��د، عامل تعیین کننده مهمی اس��ت در توانایی کس��ب سود 
ی��ا حتی بقای آن ش��رکت، هنگامی که یک ب��ازار محصول وارد مرحله 
بلوغ خود می ش��ود. متاسفانه طول مرحله رشد اغلب کوتاه است؛ ضمن 
اینکه تغییر س��ریع تکنولوژی که هر روز بر س��رعت ای��ن تغییر افزوده 
می شود و پراکندگی بازار موجب کوتاه تر شدن مرحله رشد در بسیاری 
از صنایع می گردد. این جریان کوتاه ش��دن عمر مرحله رد شد، بسیاری 
از ش��رکت ها را نگران می کند، به ویژه آن دسته از شرکت هایی که دیر 

وارد بازار ش��ده اند یا قادر نیستند س��هم بازار قابل توجهی کسب کنند 
زیرا همین طور که مرحله رش��د حین انتقال به سوی مرحله بلوغ کند 
می ش��ود؛ اغلب اوق��ات رقبای ضعیف تر شکس��ت می خورند و از صحنه 
خارج می شوند. بنابراین مدیران ش��رکت هنگام انتخاب استراتژی های 
بازاریابی برای رقابت در بازار محصولی در حال رشد، باید به دقت روی 
ایج��اد یک مزی��ت رقابتی تمرکز کنند که می توانن��د آن را هنگام کند 

شدن رشد و بلوغ بازار حفظ کنند.
چرا شرکت های پیرو مجذوب بازارهای به سرعت در حال رشد می شوند؟ 
خ��رد جمعی می گوید که چنین بازارهای��ی دربردارنده فرصت های جذاب 

دستیابی به سود بیش تر در آینده هستند زیرا:
۱ – وقتی که بازاری در حال رشد است، کسب سهم بازار آسان تر است.

۲ – ارزش س��هم ب��ازاری که در یک بازار در حال رش��د نصیب یک 
ش��رکت می شود از ارزش س��هم بازاری که در یک بازار در حال بلوغ یا 

بالغ می شود بیشتر است.
3 – رقابت بر سر قیمت محصوالت، کمتر است.

۴ – مشارکت و حضور سریع در یک بازار در حال رشد برای مطمئن 
شدن مدیران شرکت از اینکه شرکت از تحوالت تکنولوژیک عقب مانده 

است، ضروری است.
اگرچه هر یک از این فرضیات در کل درس��ت هستند، اما هر یک از 
آنها می توانند بس��یار گمراه کنند باش��ند، به ویژه برای شرکت یا واحد 
فعالیتی که در موقعیتی خاص قرار گرفته است. بسیاری از شرکت های 
پیرو که به دلیل رش��د س��ریع یک بازار جذب آن بازار می شوند، بعدا 
وقتی که از س��رعت رش��د آن بازار کاسته می شود دچار بحران شده و 
مجبور به خروج از آن بازار می ش��وند، زیرا یا دیگر مزیت های قبلی و 
اولی��ه باقی نمی ماند ی��ا اینکه آنها به حد کاف��ی نمی توانند از مزایای 
رش��د بازار بهره برداری کنند و یک جایگاه برتر پایدار برای خود دست 
و پ��ا کنند. با درک محدودیت ه��ای فرضیات فوق، یعنی فرضیاتی که 
درباره بازارهای در حال رش��د و ش��رایط آنها ارائه ش��ده اس��ت؛ یک 
مدی��ر بهت��ر می تواند در رابطه ب��ا ورود به یک بازار و نوع اس��تراتژی 
بازاریاب��ی ای که می تواند موثر باش��د تصمیم گیری کند. این فرض که 
برای یک ش��رکت، افزایش س��هم بازار خود در یک بازار در حال رشد 
ساده تر اس��ت بر پایه دو دلیل استوار است. اوال، ممکن است بسیاری 
کاربران و مصرف کنندگان بالقوه وجود داش��ته باشند که هنوز به یک 
نام تجاری وفادار نش��ده اند یا احس��اس تعهد نمی کنند و ممکن است 
نیازها یا ترجیح��ات متفاوتی با نیازها یا ترجیحات پذیرندگان اولیه و 
زودتر محصول جدید داش��ته باش��ند، بنابراین ممکن اس��ت شکاف ها 
یا بخش هایی توس��عه نیافته در بازار وجود داش��ته باش��د. پس برای 
یک رقیب تازه جذب آن کاربران بالقوه جدید آس��ان تر است از تبدیل 
مش��تریان در یک ب��ازار بالغ، ثانیا رقبای باس��ابقه و قوی تا زمانی که 
محصوالت شان با نرخ رضایت بخش��ی به فروش می رسد و فروش شان 
بیشتر می ش��ود، واکنش جدی ای نس��بت به کاهش سهم بازار نشان 

نمی دهند. در رابطه با دلیل اول باید گفت که این اس��تدالل تا حدی 
درس��ت است. برای یک رقیب جدید جذب کاربران و مصرف کنندگان 
برای اولین بار آس��ان تر است تا قاپیدن مش��تریان رقبای پرقدرت. اما 
برای بهره برداری از چنین موقعیت و فرصتی، رقیب تازه می باید بتواند 
یک محصولی طراحی و تولید کند که از نظر مشتریان جدید جذاب تر 
از محصول مش��ابه شرکت های رقیب باش��د و باید از منابع بازاریابی و 
شایس��تگی های الزم ب��رای ترغیب آنها به عملی کردن برداش��ت ها و 
نظرات خود برخوردار باش��د. این کار می تواند دش��وار باش��د، به ویژه 
وقتی که پیش��گام ماه ها یا سال ها فرصت داشته باشد تا بر معیارهای 
تصمیم گیری و ترجیحات مشتریان بالقوه تاثیر بگذارد. این عقیده که 
رقبای باس��ابقه تا زمانی که درآمدهای ش��ان با نرخی قابل قبول رشد 
می کند حساسیت چندانی به کاهش سهم بازار نشان نمی دهند، خیلی 
ضعیف و دور از ذهن به نظر می رسد. این عقیده این حقیقت را نادیده 
می گیرد که ممکن است آن رقبا در زمانی که خود بازار در حال رشد 
است، درآمدهای بیش��تری را انتظار داشته باشند. سرمایه گذاری های 
مال��ی و بودجه های عملیاتی س��االنه معموال با توج��ه به آن انتظارات 
فروش تعیین می شوند؛ لذا، رقبا معموال خشن و شدید عمل می کنند 
اگر احس��اس کنند که فروش ها پایین تر از س��طح انتظار آنها است یا 
می��زان فروش آنها دیگ��ر افزایش نمی یابد. این مس��ئله به ویژه وقتی 
صادق است که افزایش رقابت سهم بازار نسبی شرکت، علی رغم تداوم 
افزایش حجم فروش، کاهش یابد. به عنوان مثال، ممکن اس��ت سهم 
بازار شرکت پیش��گام از ۱۰۰ درصد در آغاز مرحله رشد به 5۰درصد 
تا مرحله بلوغ برس��د، علی رغم اینکه حجم کلی فروش های ش��رکت، 

رشد ثابتی را نشان بدهد.
ش��رکت های پیش��گام در ی��ک صنع��ت، وقتی ک��ه نرخ رش��د فروش 
محصوالت ش��ان زیر میانگین صنعت قرار می گیرد، اغلب با قدرت واکنش 
نشان می دهند. مثال وقتی که رشد در بازار کامپیوترهای شخصی در سال 
۲۰۰۰ به دلیل ناکامی ش��رکت های اینترنتی و عوامل دیگر متوقف ش��د، 
کامپیوتر دل هدف رش��د فروش گس��ترده خود را تعدی��ل نکرد. بلکه در 
عوض، یک جنگ قیمت بی رحمانه با هدف ربودن فعالیت ها و فرصت های 
بیش��تر از رقبا به راه انداخت تا به هدف خود دس��ت یابد. به دلیل تمرکز 
شرکت دل روی فروش مستقیم از طریق اینترنت، سیستم تولید سفارشی 
این ش��رکت به همراه زنجیره عرضه یکپارچ��ه اش، دل را  به تولیدکننده 
محص��والت کم هزینه و ارزان قیم��ت در این صنعت تبدیل کرد و علی رغم 
اینکه حاشیه سود ناخالص این شرکت از3/۲۱درصد در اواسط سال ۲۰۰۰ 
به 5/۱۷درصد در اواسط سال ۲۰۰۱ کاهش یافت اما باز هم سودآور باقی 
ماند. در نتیجه، س��هم بازار برتر ش��رکت دل در بازار جهانی کامپیوترهای 
شخصی از ۱۰درصد به ۱3درصد تا جوالی۲۰۰۱ افزایش یافت و در حالی 
که این شرکت طی نیمه سال ۲۰۰۱، 3۶۰ میلیون دالر سود کرد، رقبایش 

در کل یک میلیارد دالر ضرر کردند.
ادامه دارد...

استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار )بخش دوم(

ایجاد سهم بازار از طریق افزایش فروش های سریع تر از نرخ رشد کلی بازار
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ب��ه باور بس��یاری از کارشناس��ان، صنعت خرده فروش��ی در آس��تانه  
»آخرالزمان��ی« ق��رار دارد و تح��والت ناش��ی از آن از مدتی پیش آغاز 

شده است.
زمزمه ه��ای اخیر درباره  تعطیلی برخی ش��عب فروش��گاه زنجیره ای 
Sears و در  عی��ن  ح��ال خب��ر راه اندازی و اداره  بی��ش از ۶۰۰ زنجیره  
خرده فروش��ی حض��وری آم��ازون، حکای��ت از ای��ن دارد ک��ه صنعت 

خرده فروشی در میانه  تغییراتی چشمگیر قرار گرفته است. 
 )Amazon Go( مسلما راه اندازی فروشگاه های فیزیکی آمازون گو
از آن خبرهایی اس��ت که آینده  صنعت خرده فروش��ی را نشان می دهد. 
این اخبار از تغییری بزرگ در قواعد بازی تجارت الکترونیک نشان دارد. 
ادغام فروش��گاه های آنالین و حضوری و تالش فروش��گاه های فیزیکی 
برای به دس��ت آوردن س��هم بازار تجارت الکترونیک از یک س��و و خیز 
فروش��گاه های اینترنتی ب��رای حضور در فضای خرده فروش��ی فیزیکی 
به منظور تکمیل زنجیره  تأمین و دس��تیابی به بازارهای بزرگ تر از دیگر 

سو، همگی نشان دهنده  تغییری شگرف در صنعت خرده فروشی است.
درواقع، مشتریانی که روزگاری برای خرید به فروشگاه های زنجیره ای 
هجوم می آوردند و س��پس با فراگیرشدن فروش��گاه های آنالین به این 
ش��کل از خری��د روی آوردند، همچنان ترجیح می دهند خریدش��ان را 
 Brick and( »در فروشگاه های س��ّنتی یا به اصطالح »خش��ت وِگلی

Mortar( انجام دهند.
فرآین��د و محص��ول و فضای ارتباط با مش��تری در کس��ب و کارهای 
خش��ت وِگلی، فیزیکی اس��ت و این قبیل مراکز صرفا به طریقه  س��ّنتی 
و معموال بدون اس��تفاده از اینترنت فعالیت می کنند. این دس��ت مراکز 
ف��روش به دلیل آنکه تجرب��ه ای عمیق تر از تعامل با برن��د را در اختیار 

مشتری قرار می دهند، با اقبال مصرف کنندگان کنونی مواجه شده اند.
براساس مطالعه  مؤسسه  ان اف آر، ۷۹درصد از مصرف کنندگان اعتقاد 
دارند تجربه آن ها از خرید و نیز کم ّوکیف تعامل با برند است که فراوانی 
و می��زان خرید آن ها و نیز تعداد مراجعات ش��ان به فروش��گاه را تعیین 
می کن��د. عالوه  بر این، تقریبا ۶ نفر از ه��ر ۱۰خریدار به بهانه برگزاری 
رویدادهای خاص در فروشگاه از جمله امکان امتحان کردن محصوالت، 
جش��نواره  های فروش ویژه، نمایش عرض��ه  و معرفی محصوالت جدید، 
جلس��ات آموزش��ی مرتبط  با شیوه  اس��تفاده از محصوالت خاص و نیز 
رویدادهای تجربی و میدانی دیگر تدارک دیده ش��ده  خرده فروش��ان، به 

فروشگاه ها مراجعه می کنند.
درنتیجه، به دلیل تجربه  ش��خصی عمیق تری که مش��تری از مراجعه 
به فروش��گاه های س��ّنتی و حضوری کسب می کند، توس��عه روزافزون 
فروش��گاه های »کلیک به خش��ت« )Click and Mortar( را ش��اهد 
هس��تیم. منظور از فروشگاه کلیک به خشت فروشگاهی است که عالوه بر 
فروش مجازی، به راه اندازی فروشگاه فیزیکی و انجام عملیات فروش از 

این  طریق نیز مبادرت کند.
درواقع، هم اکنون برندهای فروش��گاهی بسیاری در کنار فعالیت های 
آنالین خود به راه اندازی شعب فیزیکی اقدام می کنند. امروزه، برندهایی 
مث��ل Everlane و Warby Parker و Wayfair ک��ه به ص��ورت 
آنالی��ن فعالیت می کنن��د، به منظور ایجاد راهی جدید ب��رای ارتباط با 
مخاطبان ش��ان به گشایش فروشگاه های خشت وِگلی روی آورده اند. این 
قبیل فروش��گاه ها امکان مشاهده و لمس و تجربه  محصوالت و برندهای 

مختل��ف را برای مش��تری فراهم می کنن��د و باعث تعام��ل عمیق تر با 
مشتری و وفادارسازی او به برند می شوند.

همان طور که می دانیم، تبدیل ش��دن از فروشگاه مجازی به فروشگاه 
فیزیک��ی و فعالیت همزمان در هر دو فضا، فرآیندی مسئله س��از و گاه 
ناممکن برای بس��یاری از برندها است. اجاره های بلندمدت و سنگین و 
لزوم سرمایه گذاری کالن و هزینه های مربوط  به تدارکات عملیاتی، این 
فرآیند را وقتگیر و پرهزینه می کند. باوجود تمایل مصرف کنندگان برای 
انواع جدیدی از تجارب خرید، الگوی فعلی ظرفیت الزم برای ایجاد این 
دس��ت تجربه ها را ندارد؛ بنابراین، نیازمند ایجاد الگویی تازه در صنعت 
فروش��گاه داری هس��تیم. درواقع، اگر این صنعت بخواهد به حیاتش در 
عص��ر دیجیتال ادامه بدهد، خود را ب��ا نیازمندی های این عصر نیز باید 

تطبیق دهد.
ب��ا وج��ود جنب و جوش ه��ا و تالش های بس��یار برای پیاده س��ازی و 
به کارگی��ری فن��اوری در حوزه ه��ای مختل��ف به منظور بهب��ود تجربه  
مشتری، اغلب نقش خرده فروشان س��ّنتی در این معادله نادیده گرفته 
می شود. ازاین رو، الگوی سّنتی خرده فروشی توفیق چندانی در استقرار 
و به کارگیری فناوری نداش��ته اس��ت. این صنع��ت، گویی در چرخه ای 

باطل گیر افتاده و دربرابر تغییر مقاومت می کند.
درواقع، مدل فعلی خرده فروش��ی تازمانی  که نتواند ساختارهایش را 
ب��رای تحقق نیازه��ای جدید برندها و مصرف کنن��دگان بهبود دهد، به 
پیشرفت شایان توجهی دس��ت نخواهد نیافت. خرده فروشی ها درنهایت 
درمی یابن��د پذیرش تغییر و سوارش��دن بر موج تحول می تواند به آن ها 
در جهت اجرای روان تر اس��تراتژی ها و عملیات بازگشت سرمایه کمک 
کند. بنابراین، فراهم کردن ابزارهای مناسب و بسترهای الزم برای رشد 
و توس��عه، اس��تفاده از فناوری برای ساده س��ازی فرآیندهای عملیاتی، 
تأمین سیستم پش��تیبانی قوی به منظور تضمین موفقیت در درازمدت 
و فراهم آوردن بس��ترهای الزم ب��رای برندها به منظ��ور ایجاد تجربه ای 
مطلوب ب��رای مصرف کنندگان، ازجمله الزام��ات تحول در این صنعت 

محسوب می شود.
حال چه می ش��ود اگر بتوانیم فناوری ه��ا و فرآیندهایی که کارآمدی 
خ��ود را در صنایع دیگر و به خصوص تجارت الکترونیک اثبات کرده اند، 

در تجارت های خشت وِگل اعمال کنیم؟
درک ضرورت و انتخاب اس��تراتژی مناسب به عنوان بخشی از فرآیند 
تح��ول بس��یار اهمی��ت دارد. اگر قص��د دارید در کنار ف��روش آنالین، 

فروشگاه حضوری راه اندازی کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:
خرده فروشی سّنتی همچنان زنده است؛ اما به فناوری نیاز مبرم 

دارد
بس��یاری از امور زندگی ما به لطف فناوری آسان شده است؛ پس چرا 
از فناوری در تس��هیل فرآیندهای اداره کس��ب وکارمان استفاده نکنیم؟ 
فروشگاه های س��ّنتی باید خود را با وضعیت درحال  تغییر وفق دهند و 
ب��ه تحول دیجیتال��ی روی بیاورند؛ وگرن��ه از دور رقابت خارج خواهند 
 Square ،Shopify ،Dor ش��د. هم اکنون، خدمات متعددی نظی��ر
Zendesk، و QuickBooks فرآینده��ای اغل��ب خس��ته کننده و 
وقت گیر، اما الزم برای اداره  فروشگاه ها را خودکار کرده اند. این برنامه ها 
و نرم افزاره��ا ب��ه حذف و خودکارس��ازی وظایف معم��ول و روزمره در 
فروش��گاه ها مانند عملیات فروش، ارزیابی پاخور فروشگاه، پشتیبانی از 

مش��تری و امور حس��ابداری کمک و زمان الزم را برای تمرکز بیشتر بر 
تعامل با مش��تریان و توس��عه  کس��ب و کار و کمک به رشد و شکوفایی 

جامعه  محلی فراهم کرده اند؛ جامعه ای که در آن به کار مشغولیم.
به انجمن بپیوندید یا خود در ایجاد آن پیشقدم شوید

انجمن ه��ای حمایتی و صنف��ی عالوه بر نقش خود در پش��تیبانی از 
بس��یاری از امور روزمره  بنگاه های اقتصادی، به رشد و توسعه  آن ها نیز 
کمک می کنند. با گروهی از افراد، مربیان، دوس��تان و مشتریان هم فکر 
خود شبکه ای ارتباطی ایجاد کنید؛ افرادی که به یاری رساندن به شما و 
کسب وکارتان متعهد هستند. عالوه بر شبکه  محلی، می توانید نیم نگاهی 
نیز به سازمان های بزرگ ملی بیندازید. اتاق های بازرگانی و انجمن های 
صنف��ی محلی و اتحادیه های تجاری می توانن��د در این  زمینه یاری تان 
کنند. پیوس��تن به خرده فروش��ی های چندبرندی نیز راهی آسان برای 
شبکه سازی و تبدیل ش��دن به بخشی از مقصد خرید بزرگ تر محسوب 
می ش��وند و در  عین  حال، به افزایش محبوبیت و شهرت کسب وکارتان 

کمک می کنند.
مسئولیت اجتماعی تان را ادا کنید

راه��ی برای ادای ِدین خ��ود به جامعه پیدا کنید. می توانید بخش��ی 
از محصوالت ت��ان را به مناس��بت های مختلف اه��دا کنید، کمپین های 
اجتماعی راه بیندازید، در امور اجتماعی داوطلب شوید و در فعالیت های 

مؤسسات خیریه همسو با ارزش های کاری خود سهیم شوید.
مس��ئولیت اجتماعی راهی عالی برای صرفه جویی در منابع و تثبیت 
جایگاه اجتماعی ما است. مشتریان امروزی مایلند بدانند که پول خود را 
کجا خرج می کنند. بنابراین، احتمال خرید مصرف کنندگان از برندهایی 

بیشتر است که ارزش هایی مشترک با آن ها و اجتماع شان دارند.
ایجاد تجربه ای ناب برای مشتری

وقتی کس��ب وکاری در رفع خواسته های مصرف کنندگان خود ناتوان 
باش��د و تجربه  مشتری اولویت آن نباشد، مصرف کنندگان نیز به رقیب 
روی می آورن��د و در پی کس��ی خواهن��د رفت که بتواند ای��ن نیازها را 
برطرف و تجربه ای  دلچسب برای آن ها فراهم کند. تجربه  مشتری همان 
انتظارات آگاهانه یا ناآگاهانه  او از ارتباط با برند ما اس��ت؛ انتظاراتی که 

از تمام تعامالت مشتری با برند نشأت می گیرد.
از ای��ن  رو ارتباط پیوس��ته و مؤثر ب��ا مصرف کنن��دگان، کلید ایجاد 
تجربه ای مطلوب برای وی و عاملی است که به بازگشت مشتری و تکرار 
خرید می انجامد. فراموش نکنید هیچ کس با واردش��دن به فروش��گاهی 
که رابطه  انس��انی در آن وجود ندارد، تجربه  ش��یرینی به دست نخواهد 
آورد. بنابرای��ن، همواره در فکر روش ه��ای نوآورانه برای ایجاد تجربه ای 
منحصربه فرد برای مش��تریان خود باش��ید؛ تجربه ای که آن  را در جایی 
غیر از فروشگاه ش��ما نمی یابند. خرده فروشان موفق هنر فروش را احیا 
خواهند کرد؛ چراکه باور دارند هس��ته  اصلی خرده فروشی های فیزیکی 
موفق، تجارب و احساس��ات خاصی است که در حین خرید به مشتری 

القا می شود. 
ایده هایی مثل ویترین ها و قفس��ه های تعاملی جذاب، سفارشی سازی 
در نقط��ه  فروش، ارائه  نمونه  محصوالت و ام��کان تحویل در همان روز 
سفارش، مدیریت هوشمند موجودی، به کارگیری فناوری اینترنت اشیا 
از جمله  راهکارهایی هستند که به ایجاد تجربه ای متمایز برای مشتریان 
حضوری کمک می کنند. »مدیریت تجربه  مش��تریان« فراتر از خدمات 

معمول به مش��تری اس��ت و راهبردی متمایزکننده به شمار می آید که 
تعامالت مش��تری را در جه��ت برآورده کردن انتظارات��ش و درنتیجه، 
افزایش رضایت و وفاداری و حمایت مشتری طراحی می کند. می توان با 
پیاده س��ازی فرآیندهای مدیریت تجربه  مشتریان، ارزشی منحصربه فرد 
ب��رای آن ه��ا ایجاد کرد تا نه تنها ب��ه برندتان وفادار ش��وند؛ بلکه آن را 
به دوس��تان و خان��واده  خود نیز معرفی کنند؛ روش��ی که به طور حتم، 

ارزشمندترین و اثربخش ترین نوع تبلیغات است.
شاید گمان کنیم رشد افسارگس��یخته  فروشگاه های مجازی، صنعت 
خرده فروشی سّنتی را به س��وی زوال و مرگ تدریجی پیش می برد، اما 
آمارهای متعددی نشان می دهد مصرف کنندگان همچنان به مراجعه به 
فروشگاه های فیزیکی عالقه نشان می دهند. باوجود این، نمی توان تحول 
ش��تابان این صنعت را کتمان کرد؛ بنابراین، بازیگران این صنعت برای 
رش��د و توسعه باید نوآوری های فناورانه را برای ارتقای تجربه  مشتریان 

به کار بگیرند.
اولویت دادن به مشتری و تنظیم عرضه و محصوالت براساس ارائه  بهترین 
تجربه خرید در فروشگاه ها، توجه به دغدغه های جامعه  محلی و تمرکز بر 
ارائه خدماتی که به بقا و بالندگی کسب وکار ما کمک می کند، به طراحی 
الگویی جدید در صنعت خرده فروشی می انجامد که هم مطلوب خریداران 

و هم موردنیاز برندها است و مسیر آینده  این صنعت را روشن می کند.
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می توان با چند تمرین مثل یادداش��ت برداری دس��تی، جلسات 
مطالعات��ی و همین طور حف��ظ آب بدن و رعایت م��وارد دیگر، به 

بهبود یادگیری کمک کرد.
یادگیری بخش عمده ای از زندگی هر شخصی را تشکیل می دهد. 
انسان همیشه تشنه  آموختن و رشد است، اما یادگیری به زمان نیاز 
دارد و زمان هم ارزش��مند است. بنابراین چگونه می توان از طریق 
افزایش س��رعت فرآیند یادگیری، حداکثر استفاده از زمان را برد؟ 
ب��ه لطف علوم عصبی، درک بهت��ری از روش یادگیری و مؤثرترین 
روش های پردازش مغزی و حفظ اطالعات به وجود آمده است. برای 
توس��عه دانش و جهش س��ریع، در ادامه ۱۰ روش اثبات شده برای 

یادگیری سریع ارائه شده است.
1. با خودکار و کاغذ یادداشت برداری کنید

ش��اید به نظر برسد که یادداش��ت برداری با لپ تاپ در طول یک 
کنفرانس یا س��خنرانی، دقیق تر باشد و به یادگیری سریع تر کمک 
کند، اما این راه نتیجه بخش نیس��ت. برای تس��ریع روند یادگیری، 
لپ ت��اپ خ��ود را کنار بگذارید و به ش��یوه س��نتی ب��ا کاغذ و قلم 
یادداش��ت برداری کنید. براساس پژوهش ها، درصد حفظ اطالعات 
در حافظه  افرادی که نکات را تایپ می کنند، کمتر است؛ اما افرادی 
که یادداش��ت را به صورت دس��تی برمی دارند، نکات بیشتری را یاد 

می گیرند.
با اینکه فرآیند یادداشت برداری با دست، کندتر و خسته کننده تر 
از تایپ اس��ت اما نوشتن اطالعات باعث توسعه  درک و حفظ آن ها 
می ش��ود. چارچوب بندی مجدد اطالعات براساس کلمات، به حفظ 
طوالنی م��دت اطالعات کم��ک می کند و به معن��ای بهبود فرآیند 

فراخوانی اطالعات و عملکرد شما در آزمون ها خواهد بود.
2. مهارت های یادداشت برداری بهینه

هر چقدر یادداش��ت های شما بهتر باش��ند، سرعت یادگیری هم 
افزایش خواهد یافت. دانستن روش یادداشت برداری دقیق به شما 
در به خاطر س��پردن مفاهیم، دس��تیابی به درک عمیقی از بحث و 
توسعه  مهارت های یادگیری معنادار کمک می کند. بنابراین قبل از 
یادگیری یک بحث جدید، مطمئن ش��وید اس��تراتژی های مختلف 
یادداش��ت برداری ازجمله روش کرنل را یاد گرفته اید؛ این روش در 
سازماندهی یادداشت های کالسی به صورت خالصه  و قابل هضم به 

شما کمک می کند.
صرف نظر از روش��ی ک��ه به کار می بری��د، بعض��ی مفاهیم پایه  

یادداشت برداری عبارتند از:
•  شنیدن و یادداشت برداری به زبان خود

• ق��رار دادن فضاهای خال��ی و خطوط بین ایده ه��ای اصلی به 

صورتی که بتوانید دوباره به آن ها نکته اضافه کنید
• توس��عه  یک سیس��تم پایدار از عالئم اختصاری و نمادها برای 

صرفه جویی در زمان
• نوشتن عبارت ها، نه صرفا جمالت کامل

• یادگیری برای ج��ذب اطالعات مهم و نادیده گرفتن اطالعات 
ناچیز

3. تمرین توزیع شده
این روش شامل استفاده از تمرین های مختلف برای یک موضوع 
)برای مثال جلس��ات مطالعه( در یک بازه  زمانی مش��خص اس��ت. 
جلسات فاصله دار مطالعه برخالف جلسات فشرده، مهارت یادگیری 
مفهوم��ی و تکراری را بهب��ود می دهند. در اولین قدم باید در طول 
ش��رح درس یا موضوع، یادداشت برداری کنید. در مرحله  بعد، چند 
دقیقه صرف بررسی یادداشت ها کنید و تغییرات الزم را برای اضافه 

کردن جزییات و اطمینان از دقت آن ها اعمال کنید.
س��عی کنید این روند را خیلی سریع و پس از هر کالس یا درس 
انجام دهید. به مرور زمان می توانید جلسات را پراکنده کنید و آن ها 
را از هر روز به س��ه روز در هفته برس��انید. تمرین فاصله گذاری در 
یک دوره  طوالنی بسیار مؤثر است، زیرا معموال مطالعه در بازه های 

کوتاه آسان تر از مطالعه  پیوسته و طوالنی است.
4. مطالعه، خواب، مطالعه  بیشتر

فرض کنید فردا یک پروژه یا ارائه  بزرگ دارید اما هنوز برای آن 
آماده نیس��تید. ممکن است مانند بسیاری از افراد تا دیروقت برای 
انجام کارها بیدار بمانید. مطمئنا سخت کوش��ی، پاداشی را به دنبال 
خواهد داش��ت اما اگر روز بعد خس��ته باش��ید چطور؟ باید بدانید 
کار س��خت و زی��اد، تنها راه بهینه برای پردازش اطالعات توس��ط 

مغز نیست.
براس��اس پژوهش ها ارتباطی عمیق بین خواب و یادگیری وجود 
دارد. بس��تن چش��م ها می تواند ب��ه تقویت یادگی��ری کمک کند. 
همین طور خواب عمیق  طی ۱۲س��اعت فرآیند یادگیری می تواند 
ب��ه بهبود حافظه کمک کند. دانش آموزانی که هم مطالعه می کنند 
و ه��م زیاد می خوابند، نه تنها عملکرد آموزش��ی بهتری دارند بلکه 

خوشحال تر نیز هستند.
۵. شیوه  تمرین خود را تغییر دهید

اگ��ر در حال یادگیری یک مهارت هس��تید، یک نکت��ه را بارها 
تکرار نکنید. اعمال تغییرات کوچک در طول تکرار تمرین ها باعث 
می ش��ود مهارت را سریع تر یاد بگیرید. در یک بررسی روی افرادی 
ک��ه به مه��ارت کامپیوتری پرداختن��د، افرادی که مه��ارت را یاد 
گرفتند و س��پس جلسه  تمرین خود را کمی تغییر دادند نسبت به 

افرادی که صرفا ی��ک وظیفه را بارها و بارها تکرار کردند، عملکرد 
بهتری داشتند.

ای��ن روش تنها زمانی ج��واب می دهد که تغییرات اعمال ش��ده 
کوچک باش��ند، اعمال تغییرات بزرگ در روش اجرای یک مهارت 
کم��ک زیادی به ش��ما نخواهد ک��رد. برای مثال اگ��ر به یادگیری 
مه��ارت گلف یا تنیس می پردازید س��عی کنید اندازه یا وزن چوب 

گلف یا راکت خود را در هر بار تمرین تغییر دهید.
6. استفاده از دستگاه های یادیار )حافظه(

یکی از بهتری��ن روش ها برای به خاطر س��پردن بخش زیادی از 
اطالعات، اس��تفاده از یک دس��تگاه یادیار اس��ت که شامل الگویی 
از ح��روف، صداه��ا و موارد دیگ��ر برای کمک به یادگیری اس��ت. 
یکی از محبوب ترین دس��تگاه های حافظه، آهنگ الفبا اس��ت )که 
در کودکس��تان یاد گرفتید(. این آهنگ به کودکان کمک می کند 
تا حروف الفبا را به خاطر بس��پارند و حتی پس از سال ها در حافظه  

بزرگساالن هم باقی مانده است.
دستگاه های حافظه، به ساده سازی، خالصه سازی و فشرده سازی 
اطالع��ات و در نتیجه یادگیری آس��ان تر آن ها کمک می کنند. این 
دستگاه می تواند به دانش��جویان پزشکی یا حقوق و یادگیری یک 
زب��ان جدید کم��ک کند، بنابراین اگر می خواهی��د حجم زیادی از 

اطالعات را به خاطر بسپارید، از دستگاه حافظه استفاده کنید.
7. برای بازیابی تمرکز به مغز خود استراحت دهید

گاه��ی اطالعات بیش از اندازه در مغز بارگذاری می ش��وند. برای 
یادگیری یک بحث جدید، مغز ش��ما با ارس��ال س��یگنال هایی به 
گیرنده های حس��ی می توان��د اطالعات جدید را ذخی��ره کند، اما 
اس��ترس و بارگذاری بیش ازحد اطالعات، مانع از پردازش بهینه و 

ذخیره سازی اطالعات در مغز می شوند.
وقت��ی گیج یا مضطرب می ش��وید، مغز ش��ما اصطالحا خاموش 
می ش��ود. ب��رای مث��ال وقت��ی دانش��جویان مجب��ور به ش��نیدن 
س��خنرانی های دقیق و طوالنی می ش��وند، خیل��ی زود از توجه به 
گفته های س��خنران دس��ت می کش��ند. آن ها نمی توانند به صورت 
بهینه اطالعات را به بانک حافظه خود هدایت کنند؛ بنابراین بخش 
یادگیری آن ها غیرفعال می شود. بهترین راه برای رفع این وضعیت، 
استراحت مغزی یا تغییر فعالیت برای تمرکز بر یک موضوع جدید 
است. حتی استراحت پنج دقیقه ای هم می تواند شما را از خستگی 

مغزی نجات دهد و به تمرکز بیشتر کمک کند.
8. آب بدن را حفظ کنید

همه می دانند نوشیدن آب مفید است. آب برای پوست و سیستم 
ایمنی مفید است و به حفظ عملکرد بهینه کمک می کند. با حفظ 

آب بدن می توانید توانایی های ش��ناختی خود را هم توسعه دهید. 
نوش��یدن آب می تواند هوش را افزایش دهد. براساس یک بررسی، 
دانش آموزانی که در اتاق امتحان آب همراه خود می برند، نسبت به 

دانش آموزانی که آب نمی برند عملکرد بهتری دارند.
کم ش��دن آب بدن، می تواند تأثیر جدی بر عملکرد ذهنی داشته 

باشد. وقتی آب ننوشید، مغز سخت تر از حد معمول کار می کند.
9. یادگیری اطالعات به روش های متعدد

وقت��ی از روش ه��ای متعدد ب��رای یادگیری موضوعی اس��تفاده 
می کنید، مناطق بیش��تری از مغز در ذخیره سازی اطالعات سهیم 
می ش��وند. به این صورت اطالعات به یکدیگر وصل ش��ده و در مغز 
ش��ما تعبیه می ش��وند. ای��ن روش، افزونگی اطالع��ات در ذهن را 
افزایش می ده��د. با این روش اطالعات به حافظه  بلندمدت ش��ما 

منتقل می شود و صرفا آن ها را حفظ نمی کنید.
می توانید از واس��طه های مختلف از جمله خواندن یادداش��ت ها، 
خواندن کتاب، تماش��ای یک ویدئو، شنیدن یک پادکست یا فایل 
صوت��ی در م��ورد آن موضوع ب��ه تحریک بخش ه��ای متعدد مغز 
بپردازید. هر چقدر تعداد منابع ش��ما برای یادگیری بیش��تر باشد، 

موضوع دلخواه خود را سریع تر خواهید آموخت.
1۰. اتصال آنچه آموخته اید، به آنچه می دانید

هر چقدر بیش��تر بتوانید بین مفاهیم جدید با ایده های گذش��ته 
ارتباط برق��رار کنید، س��ریع تر قادر به یادگی��ری اطالعات جدید 
خواهی��د ب��ود. براس��اس کت��اب Make It Stick، بس��یاری از 
عادت های متداول مطالعه مفید نیس��تند. ای��ن عادت ها می توانند 
توه��م مهارت را ایجاد کنند، اما اطالعات به س��رعت از ذهن ش��ما 

ناپدید می شود.
حافظه نقش اصلی را در توانایی انجام وظایف ش��ناختی پیچیده 
از جمله پیاده س��ازی اطالعات برای حل مس��ائلی که قبال با آن ها 
روبه رو نش��ده اید و رس��یدن به نتیجه از حقایق قبلی، ایفا می کند. 
ب��ا پی ب��ردن به روش تعبی��ه  اطالعات جدید در دان��ش قبلی، به 
الیه های بیش��تری از معنا در بحث جدید پی خواهید برد و به این 
صورت به ش��کلی بنیادی موضوع را درک می کنید و دقیق تر آن را 
به یاد خواهید آورد. ایالن ماس��ک، مؤسس تسال و اسپیس ایکس، 
از این روش استفاده می کند. او  دانش را به صورت یک درخت معنا 
در نظ��ر می گیرد. توصیه  او ب��رای یادگیری نکات جدید، در درجه  
اول درک مفاهی��م اصلی از جمله هرس ش��اخه های بزرگ قبل از 
رسیدن به جزییات است. وقتی جدید را به قدیمی پیوند بزنید، به 

قالب های ذهنی در مورد دانش جدید خواهید رسید.
ENTREPRENEUR/zoomit: منبع
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اخبار

 تبریـز - ماهان فـالح: نماینده ول��ی فقی��ه در آذربایجان باید 
ش��رقی و امام جمعه تبریز تاکید کرد: مردم نجیب آذربایجان محبت 
و تفقد می خواهند، در خدمت رسانی به ملت همیشه در صحنه باید 
فراجناحی عمل شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت االسالم 
والمس��لمین س��ید محمدعلی آل هاشم در مراس��م تکریم و معارفه 
اس��تاندار آذربایجان شرقی، با بیان اینکه باید امکانات کشور برای حل 
مشکل کارخانجات و صنعت استان بسیج شود، گفت: بانک ها باید به 
صنعت استان کمک کنند، اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری 
و ترویج فرهنگ مصرف کاالی ایرانی مورد توجه باشد. امام جمعه تبریز، 
با اشاره به اینکه قیمت ارز کاهش یافته ولی کاالها همچنان گران است 
و فرقی در قیمت کاال وجود ندارد، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده 
اهالی صنعت و بازار را تحت فش��ار قرار داده که باید برای این موضوع 
تدبیری اندیشیده شود. وی با تقدیر از نجابت مردم قهرمان آذربایجان 
که در کنار مردم غیرتمند ایران اسالمی در همه عرصه ها و صحنه ها 
حض��ور فعالی دارند، گفت: همه مدیران اس��تان و مردم را به وحدت، 
همدلی و صفا و صمیمیت دعوت می کنم چرا که همین وحدت و البته 
تبعیت از رهبری، رمز موفقیت ما در برابر دشمنان است. حجت االسالم 
والمسلمین آل هاشم در ادامه از خدمات ارزشمند مجید خدابخش در 
دوران استانداری آذربایجان شرقی تقدیر کرد و افزود: خدابخش استاندار 
پاکدس��ت، متدین و عالقمند بود که یک بار هم در مدت استانداری 
نمازجمعه را ترک نکرد و یکی دیگر از امتیازات خدابخش این است که 
مس��ایل سیاسی و جناحی را به کار ارتباط ندادند و با همه جریان ها 

ارتباط سازنده داشتند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید 
بر اینکه تالش های خدابخش را فراموش نمی کنیم چرا که همیشه در 
حال پیگیری مشکالت اقتصادی استان بودند، گفت: ایشان هم باالخره 
تسلیم قانون و بازنشسته شدند که از خدمات وی تقدیر می کنیم. وی، 
دکتر پورمحمدی، اس��تاندار جدید را نیز یک چهره فرهنگی و علمی 
توصیف کرد و به دولت بابت این انتخاب و همدلی نمایندگان در انتخاب 
وی تبریک گفت و ادامه داد: باب خوبی باز ش��د که از دانشگاهیان در 
سکانداری استان ها استفاده شود و این یک افتخار برای استان است. 
استاندار جدید، فردی فهیم، فرهیخته و استاد تمام دانشگاه تبریز است 
که باید همه کمک کنند تا این ش��خصیت علمی و فرهیخته در این 
مسئولیت موفق شود. امام جمعه تبریز با بیان توصیه هایی به استاندار 
جدید آذربایجان ش��رقی و مدیران استان، گفت: »ارتباط مسئوالن و 
مردم«، »حل مشکالت اقتصادی«، »حمایت از کارگران و کارخانجات«، 

»ارج گذاری به فرهنگ ایثار و شهادت«، »فراجناحی کردن در خدمت 
رسانی به مردم«، »توجه به جوانان و میدان دادن در کارهای اجرایی با 
استفاده از تجربیات پیشکسوتان و بازنشستگان« از مهمترین موضوعاتی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. حجت السالم والمسلمین آل هاشم 
ادامه داد: »توجه ویژه به مس��ایل زیس��ت محیطی«، »توجه به فقرا و 
نیازمندان و حمایت از بهزیستی و کمیته امداد«، »توجه به اهالی علم 
و فرهنگ«، »حل مش��کالت بازار و اصناف«، »تقویت ورزش استان و 
تبری��ز و تقویت ورزش همگانی با ترویج اخالق ورزش��ی«، »کمک به 
ازدواج جوانان«، »توجه به بازنشستگان برای ارج نهادن به شاغالن« و 
»حمایت از کارهای فرهنگی« از جمله موضوعاتی است که باید مورد 
توجه مدیران، به ویژه اس��تاندار جدید آذربایجان شرقی باشد. حجت 
االس��الم والمسلمین آل هاشم با تاکید بر اینکه برای مقابله با هجمه 
فرهنگی دش��منان، نیازمند کار فرهنگی هستیم و باید از ارگان های 
فرهنگی که برای ترویج اسالم تالش می کنند حمایت کنیم، تصریح 
کرد: باید دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب را هم به مردم گوشزد کنیم. وی 
»حمایت از رسانه ها و خبرنگاران« را هم مورد اشاره قرار داد و افزود: با 
شکایت کردن از خبرنگار مشکل حل نمی شود، باید فضا را طوری آماده 
کنیم که زمینه ش��کایت ایجاد نشود. نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه »حمایت از نیروهای مسلح و سپاه و ارتش، نیروی 
انتظامی و امنیتی استان« هم باید در اولویت اقدامات مدیران قرار گیرد، 

گفت: »مبارزه با فساد و مواد مخدر« هم با جزو اولویت ها باشد.

اورمیه- رونق : احمد مجرد، مدیر منطقه در نشستی با مسئولین 
استان در این خصوص، ضمن قدردانی از تعامل و همراهی دستگاه های 
اجرایی و س��ازمان های نظامی و انتظامی مستقر در مرزهای استان، 
گفت: پایش و کنترل سوخت به استناد دستورالعمل مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، در محل های تعیین شده با بکارگیری تکنولوژی  های نوین 
و سیستم های نرم افزاری مبتنی بر وب توسط کارکنان این شرکت 
انجام می شود   مجرد با تاکید بر همکاری تمامی سازمان های ذیربط 
در کنترل کامیون های خروجی از مرزها و جلوگیری از عرضه خارج از 
شبکه سوخت، اظهار کرد: امید است با همکاری دستگاه های انتظامی 

و امنیتی استان این پدیده شوم را ریشه کن کنیم   مدیر منطقه  افزود: 
انسداد مرزی و اقدامات مرزبانی در استان آذربایجان غربی و کنترل های 

الکترونیکی پایش سوخت، یکی از دالیل مهم کاهش محسوس قاچاق 
سوخت در چند سال اخیر است   در ادامه، سردار رشیدیان فرماندهی 
مرزبانی آذربایج��ان غربی ضمن قدردانی از اقدامات کنترلی و پایش 
سیستمی سوخت، گفت: قاچاق سوخت نسبت به گذشته بسیار کم 
شده و این میزان عرضه خارج از شبکه سوخت نیز به جهت اختالف 
قیمت سوخت در آنسوی مرزها می باشد   وی تصریح کرد: با کنترل 
تخصیص س��وخت به مصرف کنندگان در کلیه بخش های مصرف و 
تکیه بر تفکر سیستمی در کنترل های داخل محوطه گمرک، می توان 

میزان قاچاق سوخت در مرز ها را کاهش دهیم.

اراک- مینو رسـتمی - به گزارش روابط عمومي برق باختر 
استاندار مرکزي در آئین بهره برداري از مرکز مانیتورینگ شرکت 
برق منطقه اي باختر ضمن تقدیر از زحمات مدیران و پرسنل شرکت 
برق منطقه اي باختر افزود : هزینه باالي تولید برق و دریافت کمتر 
از نیمي از بهاي تمام شده برق از مشترکان جوابگوي نیازهاي برق 
منطقه اي باختر نیست و باید براي رفع این مشکل چاره اندیشي 
کرد.  س��ید علي آقازاده ادام��ه داد: نهادینه کردن فرهنگ صرفه 
جویي و درست مصرف کردن در شرایط کنوني بهترین راهکار براي 
حل این مشکل اس��ت که در این راستا کارگروه استاني با حضور 
مسئوالن شرکت برق منطقه اي باختر، شرکت توزیع برق، کارکنان 
دستگاه هاي اجرایي، استاندار و معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منابع استاندار مرکزي تشکیل شده است.  استاندار مرکزي 
اضاف��ه کرد: عالوه بر برنامه ریزي کاهش مصرف برق در اس��تان، 
مطالبات شرکت برق منطقه اي باختر و شرکت توزیع برق استان 
از دس��تگاه هاي اجرایي، صنایع و مشترکان خانگي نیز با جدیت 

در این کارگروه پیگیري مي شود.  آقازاده بیان کرد: اگرچه استان 
مرکزي در تابستان امسال به لحاظ مدیریت بهینه مصرف برق از 
رئیس جمهوري تقدیرنامه دریافت ک��رد اما، باید این فرهنگ در 
تمام مدت س��ال در الیه هاي مختلف جامعه به خصوص صنایع 
نهادینه شود.  وي اظهار داشت: صنعت برق در بخش هاي تولید، 
نگهداري و توزیع پر هزینه اس��ت و بای��د از این انرژي به بهترین 
شکل ممکن استفاده کرد.  استاندار مرکزي گفت: برق منطقه اي 

باختر کانون تولید برق در هسته مرکزي کشور است و دستگاه هاي 
اجرایي باید نسبت به پشتیباني و همکاري با این مرکز بیش از پیش 
تالش کنند.  وي ادامه داد: مرکز مانیتورینگ هوشمند شرکت برق 
باختر بیش از ۹۰۰ دوربین را در سراسر استانهاي تحت پوشش به 
صورت هوشمند رصد مي کند که کوچکترین حرکت و اتفاقي را 
در شبکه به سرعت اطالع مي دهد و در مرکز کنترل رسیدگي مي 
ش��وند.  مقام عالي دولت در استان در ادامه گفت : بهره برداري از 
این مرکز اهمیت زیادي دارد چرا که استفاده از این تکنولوژي در 
ارائه مطلوب خدمات برق مؤثر مي باشد استاندار مرکزي عنوان کرد 
انجیرک به عنوان پست محوري در انتقال و تأمین برق کشور نقش 
بسیار مهمي دارد به گونه اي که این پست در تأمین برق کشور از 
اولویت باالیي برخوردار است . آقازاده تصریح کرد ؛ استان مرکزي 
به عنوان کریدور انتقال برق کشور مطرح مي باشد که این وظیفه 
از طریق ۱۱۰۰۰ کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع در کشور انجام 

مي گیرد .  

اراک- مینو رستمی- آئین رو نمایي از رله هاي جریاني با حضور 
اس��تاندار ،معاونین و مدیران اس��تانداري مرکزي در برق باختر برگزار 
ش��د .  به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي باختر در این مراس��م 
فرهاد شبیهي مدیرعامل این شرکت اظهار داشت : با توجه به جایگاه 
سیستم هاي حفاظتي در شبکه برقرساني که نقش مهمي در پایداري 
و قابلی��ت اطمینان و حفاظت از تجهیزات با ارزش دارد این ش��رکت 
پس از تجربه موفق مشارکت درساخت دستگاه تست رله پشتیباني و 
حمایت از ساخت رله حفاظتي و مالتي فانکشن شبکه انتقال را با دانش 
بنیان و وبکو در اهداف و برنامه ریزي هاي خود قرار داده اس��ت .  وي 
اظهار داش��ت :  پلتفرم مربوطه بر اساس نیاز صنعت برق کشور به رله 
هاي ماژوالر ، مالتي فانکشن با قابلیت تعریف در کالس جهاني و تأمین 

نیازهاي متونع موجود شبکه پیش بیني شده است .  شبیهي ادامه داد 
؛ در راستاي تکیه بر بومي سازي ، تحقق منویات رهبر معظم انقالب و 
مبارزه با تحریمهاي ظالمانه ، بهره گیري از دانش فني و توان علمي و 

پژوهشي مهندسان داخلي در دستور کار شرکت برق منطقه اي باختر 
قرار گرفت .  وي اظهار داشت :  به این طرح به عنوان پروژه ملي ساخت 
رله براي شبکه انتقال در مأموریت ویژه مدیرعامل محترم شرکت توانیر 
به این شرکت ابالغ شده است و بر تولید ساخت داخل با حفظ کیفیت 
تجهیز و احصاء دانش فني و کاهش هزینه ها تأکید گردیده اس��ت .  
مدیر عامل شرکت برق منطقه اي باختر بیان کرد هزینه هاي ارزي باال 
، واردات رله و وابس��تگي شدید به طرف خارجي از جمله دالیل اصلي 
توجه صنعت برق کش��ور به این مهم بوده است  وي اظهار امیدواري 
کرد : رله هاي مالتي فانکش��ن مورد نیاز طي چند ماه آینده با حضور 
مسئولین وزارت نیرو و توانیر رونمایي خواهد شد و انتظار میرود استان 
مرکزي با رویکرد مربوطه به عنوان قطب حفاظت کشور مطرح گردد . 

قم- خبرنگار فرصت امروز- ۱۶ آذر، س��الروز ش��هادت س��ه 
شهید دانش��جوی مسلمان و مبارز میهن اسالمی که یاد و نام نیک 
آن��ان همواره به عنوان نماد استکبارس��تیزي، آرمان خواهي، عدالت 
جوی��ي و آزادي طلبي ملت بزرگ ای��ران در اذهان تداعي مي کند 
به نام روز دانشجو نامگذاري شده است. بزرگداشت این روز بزرگ به 
عنوان مطلع ورود عملي جامعه دانشگاهي کشور به صحنه مبارزات 
ضد استکباري و تجلي نقش آفریني قشر فرهیخته دانشجو در شکل 
گی��ري نهضت حضرت امام خمیني)ره( و تداوم حیات نظام مقدس 
جمهوري اسالمي بسیار ضروري و از جهات مختلف حائز اهمیت مي 
باشد. دانشجویاني که با تأسي از تعالیم حیات بخش اسالم، سکوت و 
نظاره گر بودن در برابر ظلم و ستم رژیم شاهنشاهي و غارت و چپاول 
سرمایه ها و منابع ملي را برنتابیده و با روحیه جهاد و شهادت طلبي 

در برابر ظلم و ستم زورگویان و چپاول گران، ایستادگي کرده و پایه 
گذار جنبشي عظیم و سرنوشت ساز در حیات انقالب اسالمي شدند 
و امروز با گذشت ۶5 سال از آن واقعه روشنگرانه ، شاهدیم که قشر 
دانشجویي همچنان پرشور و بالنده و با تکیه بر باور هاي اعتقادي و 

اسالمي و بینش خردمندانه به یادگار مانده از شهداي ۱۶ آذر، ایفا گر 
نقشي مهم و تأثیرگذار در تحوالت سیاسي و اجتماعي کشور بوده و 
به عنوان عضوي آگاه به مسائل، قانونمدار، مسؤلیت پذیر و عالقمند 
به سرنوش��ت جامعه، دفاع از عزت ملي و پیشرفت و تعالي روزافزون 
نظام مقدس جمهوري اس��المي را وظیفه مهم خ��ود فرض کرده و 
براي تحقق آن از هیچ تالش و کوشش��ي فروگذار نیس��ت. اینجانب 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداي پرافتخار عرصه علمي کشور، 
فرارس��یدن ۱۶ آذر »روز دانشجو« را به همه تالش گران عرصه علم 
و ایمان خصوصاً اساتید و دانشجویان فهیم و فرهیخته استان مقدس 
قم تبریک عرض نموده، توفیقات همگي ای��ن عزیزان را در راه علم 
جویي و رشد و بالندگي ایران اسالمي از درگاه ایزد منان مسألت دارم.
سید محمد رضا هاشمي - سرپرست استانداري قم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

در خدمت رسانی به ملت همیشه در صحنه باید فراجناحی عمل شود

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه:

بررسی راهکارهای مطلوب پایش سوخت در مرزهای آذربایجان غربی

با حضور استاندار مرکزي صورت گرفت : 

بهره برداري از مرکز مانیتورینگ شرکت برق منطقه اي باختر

با حضور استاندار مرکزي و در راستاي اقتصاد مقاومتي؛

رو نمایي از رله جریاني ساخت داخل با رویکرد بومي سازي دانش ساخت در برق باختر انجام شد

پیام سرپرست استانداري قم به مناسبت روز دانشجو

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناس��بت فرا رس��یدن 
پانزدهم آذر که به نام روز حس��ابدار نامگذاری ش��ده است، مدیرکل 
اس��تاندارد گلستان از همکاران خود در اداره امور مالی تقدیر کرد.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل اس��تاندارد گلستان، محمود فرمانی 
به همراه ذیحساب و معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی استاندارد 

گلستان در اداره امور مالی حضور یافت و با اهداء لوح سپاس از زحمات 
وتالش های  کارکنان این بخش تقدیر کرد.مدیرکل استاندارد گلستان 
ضمن  تبریک روز حسابدار به همکاران حود در اداره امور مالی گفت: 
حس��ابداری یکی از مشاغل مهم و حساس در هر سازمانی است که 
موفقیت آن س��ازمان به حسابداران و مدیران مالی آن بستگی دارد.

وی بر نقش مهم حس��ابداران در تصمیم گیری های اداره کل تاکید 
کرد  و عملکرد آنان را یکی از عوامل اثرگذار در رضایت ارباب رجوعان 
بیرونی و درونی اداره کل دانس��ت.اداره امور مالی استاندارد گلستان 
توسط 5 نفر از همکاران  این مجموعه شامل حسابدار، امین اموال، و 

کارپرداز اداره می شود.

حسابداران استاندارد گلستان  تجلیل شدند

در اولین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب اعالم شد:
یکی از عوامل موثر درکاهش مصرف سرانه آب در اصفهان اجرای 

برنامه های متنوع فرهنگی است
اصفهان - قاسـم اسـد- مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: در سال گذشته مصرف سرانه آب در اصفهان به ۱5۴ لیتر در شبانه روز رسید این امردر 
حالی صورت گرفت که طی چند سال اخیر آبفا استان اصفهان برنامه های فرهنگی متنوعی بطور 
مستمر در راستای مصرف بهینه آب تمام گروههای سنی در نظر گرفت همچنین در هفت ماهه سال 
۹۷ نیز بیش از ۷ درصد، مصرف آب مشترکین خانگی استان کاهش یافته است. سیداکبر بنی طبا 
گفت: در سال جاری جشنواره نخستین واژه آب بهمراه طرح پژوهشیتحت عنوان) نقش آموزش در 
مصرف بهینه آب( در میان دانش آموزان مقطع  اول ابتدایی  در ۶ منطقه شهر اصفهان و ۷ شهرستان برگزار می شود این در حالیست 
کارگاه آموزشی راههای مصرف صحیح مصرف آب  برای انجمن  اولیاء و مربیان  مدارس تمام مناطق و شهرستانهای، استان اصفهان 
نیز برگزار می شود. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:سازگاری با کم آبی در واقع یعنی 
متناسب با منابع موجودرفتار مصرفی خود را تنظیم نمودن در این راستا درچند سال اخیر شرکت آبفا استان اصفهان سعی نموده با 
اجرای  برنامه های فرهنگی متنوع برای  تمام گروههای سنی به ویژه کودکان و نوجوانان، آنها را ترغیب به مصرف بهینه آب نمایند. 
سیداکبربنی طباء افزود: نهادینه کردن  فرهنگ مصرف صحیح آب در جامعه امری ست که به مرور زمان پس از سالها اجرای برنامه 
های فرهنگی و آموزشی حاصل می شود بر این اساس شرکت آبفا استان اصفهان اجرای  برنامه های فرهنگی و آموزشی پیرامون 
مصرف بهینه آب را بطور مستمر همه ساله با جدیت دنبال می کند. وی یکی از عوامل موثر در کاهش مصرف آب در اصفهان را اجرای 
برنامه های فرهنگی و آموزشی پیرامون مصرف صحیح دانست و اعالم کرد: کاهش مصرف سرانه آب در اصفهان مرهون اجرای برنامه 
های متنوع فرهنگی است بعنوان مثال  در سال جاری دهمین دوره از جشنواره نخستین واژه آب در استان اصفهان برگزار می شود

چراغ سبز به شرکت دارویی بان شیمی آق قال به اخذ پروانه استاندارد حالل
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  در راستای حمایت از تولیدکننده های داخلی و تحقق شعار سال جاری مدیر کل استاندارد گلستان 
از شرکت دارویی به بان شیمی در شهرک صنعتی آق قال بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، محمود 
فرمانی در دیدار با حسن کرجالیان مدیر عامل شرکت به بان شیمی بر اهمیت کیفیت فرآورده ها و استمرار انطباق کیفیت کاال با 
استاندارد مربوطه به منظور حفظ بازار تاکید کرد و گفت: توسعه مباحث استانداردسازی، حضور موفق واحدهای تولیدی استان در 
سطح بازارهای داخلی و بازارهای هدف و گسترش صادرات باعث رونق و افزایش فعالیت واحدهای تولیدی می شود و رشد واحدهای 
تولیدی و خدماتی ،رتبه استان را در کشور ارتقاء می دهد.مدیر کل استاندارد گلستان ضمن اشاره به اینکه استاندارد حالل به عنوان 
یک استاندارد جهانی معیار کیفیت غذای سالم و بهداشتی است، یادآور شد: استاندارد حالل یکی از مهم ترین خصیصه های موفقیت 
صادرات یک کاال به کشورهای اسالمی محسوب می شود.دبیرشورای استاندارد گلستان بر آمادگی و همکاری استاندارد گلستان در 
جهت اعطای پروانه استاندارد حالل و گواهی استاندارد محصوالت دانش بنیان به شرکت به بان شیمی تاکید کرد.حسن کرجالیان 
مدیر عامل شرکت به بان شیمی  نیز در این بازید گفت: شرکت دارویی به بان شیمی به عنوان شرکتی دانش بنیان در زمینه تولید 
و سنتز مواد ضدعفونی کننده جدید در سال ۱38۱ در شهرک صنعتی آق قال تاسیس گردید که در حال حاضر طیف وسیعی از 
محصوالت مرتبط با افزایش ایمنی بهداشتی را تولید و به بازارهای منطقه عرضه می دارد.وی ضمن استقبال از پیشنهاد مدیرکل 
استاندارد گلستان مبنی بر اخذ پروانه استاندارد حالل و گواهی استاندارد دانش بنیان ، آن را نیاز بازارهای کشور اسالمی دانست و 
گفت: با توجه به صادرات محصوالت این شرکت به کشورهای منطقه، اخد پروانه استاندارد حالل می تواند پشتوانه خوبی در توسعه 
صادرات باشد.در ادامه بازدید مدیرکل استاندارد و هئیت همراه  از قسمت های مختلف  شرکت به بان شیمی نظیر آزمایشگاه کنترل 
کیفی، خط تولید و ... بازدید کردند.در این بازدید معاون ازیابی انطباق، رئیس اداره نظارت بر اجرای اس��تانداردها، رئیس اداره امور 
آزمایش��گاه ها، مس��ئول  و کارشناس روابط عمومی، کارشناس حالل و دانش بنیان اداره کل استاندارد گلستان، محمود فرمانی را 

همراهی کردند.

شهردار فردیس تاکید کرد:
لزوم نوآوری و بهره مندی از ظرفیت های موجود در مدیریت شهری

کرج- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار فردیس بر لزوم نوآوری و بهره مندی از ظرفیت های 
موجود در مدیریت ش��هری تاکید کرد. منوچهر غفاری در آیین تکریم معاون سابق توسعه و منابع 
انس��انی شهرداری فردیس که عصر چهارشنبه در دفتر ش��هردار برگزار شد، با اشاره به اولویت های 
مدیریت ش��هری در حوزه توس��عه و منابع انسانی، اظهار کرد: حفاظت و صیانت از سالمت و امنیت 
شغلی منابع انسانی، بهبود مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان، ایجاد و برقراری تعادل و تناسب نیروی 
انسانی با وظایف و مأموریت های محوله، تالش و کوشش با روحیه جهادی و بهره گیری از توان علمی و 
کارشناسی مدیران و کارکنان مجموعه از جمله محورهای مورد توجه در معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری است. وی در ادامه با 
بیان اینکه موضوع منابع انسانی و ارتقای وضعیت کارکنان شهرداری به عنوان سرمایه اصلی مدیریت شهری همواره مورد تاکید است، 
تصریح کرد: خط مقدم جبهه خدمت، شهروندان هستند. شهردار فردیس با بیان اینکه نوآوری و بهره مندی از ظرفیت های موجود 
برای انجام خدمات مطلوب تر از مهمترین اهداف مدیریت شهری فردیس است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت ها 
در ارائه خدمات در حوزه منابع انسانی نوآوری داشته باشیم. به گفته وی کیفیت حاصل تمرکز، دقت، برنامه ریزی و همدلی است و 

همفکری  مدیران نیز امکان دستیابی به این مهم را فراهم خواهد ساخت.

برقداری خط 132 کیلوولت گتوند - اللی در خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند- عملیات احداث ورود و خروج خط گتوند - اللی در پست عقیلی 
به طول ۲ کیلومتر شامل تامین تجهیزات، نصب برج و سیمکشی به پایان رسید و برقدار 
ش��د. مجری طرح های خطوط این شرکت، ارزش سرمایه گذاری این پروژه را بالغ بر ۱۲ 
میلیارد ریال اعالم کرد. غالمرضا ذاکر مشفق گفت: تامین برق مطمئن و پایدار در نواحی 
تحت پوش��ش، افزایش ظرفیت و ضریب اطمینان شبکه و کاهش خاموشی ها و افزایش 

پایداری شبکه از اهداف بهره برداری از این پروژه است.

مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی در برنامه دستاوردهای 4۰ ساله انقالب ؛
دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه مخابرات بر هیچکس پوشیده نیست

مشهد - صابر ابراهیم بای -  مهندس کارگزار  مدیر مخابرات خراسان رضوی بیان کرد: بیش از 
سی سال از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی می گذرد. این انقالب پدیدهای الهی و مبارک بود که 
در اواخر قرن بیستم ، جهان را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن 
کرد. وی گفت:تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ما شاهد حداقل امکانات ارتباطی در کشور بودیم به 
طوری که مردم  برای برقراری یک تماس ساده باید ساعت ها در صف های مخابراتی معطل می شدند 
و در نهایت یک ارتباط بی کیفیت و با کلی قطعی برقرار می کردند. ایشان با اشاره به اینکه به برکت 
انقالب اسالمی اکنون بیش از ۹8 درصد جاده های پر تردد کشور به شبکه مخابراتی متصل هستند اظهار کرد:با همت و تالش شبانه 
روزی متخصصان داخلی، اکنون بیش از ۴ هزار کیلومتر از جاده های خراسان رضوی تحت پوشش تلفن همراه اول قرار دارند و بیش 
از 3 هزارو نهصد سایت BTS  در این استان ارتباط بین 5 میلیون مشترک تلفن همراه اول را در خراسان رضوی برقرار می کند. 
مهندس کارگزار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محرومیت زدایی روستاها به برکت انقالب اسالمی اشاره  و بیان کرد:تا 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی کال 3۱ روستا در خراسان رضوی دارای ارتباط مخابراتی بودند که این رقم در چهل سالگی انقالب 

اسالمی  به بیش از ۲ هزارو ۷۰۰ روستا می رسد.

 کلنگ اجرای طرح فاضالب منطقه  معلولین شهر رشت 
با اعتبارات تبصره 3 به زمین زده شد 

رشت- زینب قلیپور - در ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن هدف از اجرای این طرح 
را تفکیک فاضالب شهری از آب های سطحی برای جمعیتی حدود ۷۰۰۰ نفر از ساکنین منطقه معلولین شهر رشت اعالم کرد و 
گفت: با اجرای این طرح 35لیتر در ثانیه فاضالب این منطقه از آب های سطحی جداسازی خواهد شد.وی در ادامه افزود: این پروژه 
در سه مرحله  انجام می شود، ابتدا خطوط شبکه جمع آوری فاضالب به طول 55۰۰متر اجرا که ۲8۰۰ متر خطوط اصلی و مابقی 
مربوط به نصب انشعابات می باشد و همزمان نصب ۴5۰فقره انشعاب بهداشتی فاضالب نیز انجام خواهد شد.مدیرعامل آبفای گیالن 
با تأکید بر اینکه دیدگاه مثبت اعضاء شورای شهر در راستای دستیابی به اهداف واالی شرکت و اجرای تبصره 3 بسیار حائز اهمیت 
و موثر می باشد تصریح کرد: به منظور بهره مندی مناطق حاشیه شهر از طرح فاضالب بهداشتی، اولین پروژه از محل اجرای تبصره 
3 طرح جمع آوری فاضالب منطقه معلولین با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال بوده است.وی در ادامه یادآور شد: با توجه به تصویب 
قانون تبصره 3 ماده واحده اصالح و توسعه شبکه های آب و فاضالب در چارچوب دستورالعمل مجلس شورای اسالمی و براساس 
موافقت شورای شهر رشت، درآمد حاصل از این محل در راستای اهداف سازمانی شرکت و عمران و آبادانی منطقه هزینه خواهد 
شد.سپس کوچکی نژاد نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه اجرای پروژه های جمع آوری و دفع 
بهداشتی فاضالب هزینه زیادی در بردارد اظهار داشت: با توجه به کاهش اعتبارات دولتی اعتبارات تبصره 3 به روند اجرای این پروژه 

ها سرعت بیشتری خواهد بخشید. 

یکشنبه
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اگر نحوه  دس��توردادن به کامپیوترها یا همان کدنویسی 
را یاد نگیریم، در آینده، جزو افرادی به شمار می آییم که از 

کامپیوترها دستور می گیرند.
ای��ن روزها ب��ا پیش��رفت تکنول��وژی و همه گیرش��دن 
آن، آش��نایی ب��ا حداقل یک��ی از زبان های برنامه نویس��ی 
اجتناب ناپذیر است. گسترش کامپیوترها و اینترنت مشاغل 

را به دو دسته  کلی تقسیم بندی می کند:
• افرادی ک��ه به کامپیوترها می گوین��د چه کاری انجام 

دهند
• افرادی که از کامپیوترها دستور می گیرند

ب��رای اینک��ه یکی از افرادی باش��ید که ب��ه کامپیوترها 
دستور می دهند، نیازی نیست برنامه نویس حرفه ای باشید. 
درع��وض، به فکر ی��اد گرفتن مهارت های نوآوری باش��ید 
ک��ه درک درس��تی از نحوه کار نرم افزار و تجربه مش��تری 
از نرم افزار می دهند. به عبارت دیگر، فرد باید اعتمادبه نفس 
خالقانه ای داش��ته باش��د تا بتواند در روند ساخت نرم افزار 
نق��ش مهمی ایفا کند. برای رس��یدن به این اعتمادبه نفس 
یاد گرفتن مفاهیم کوچک، اما مهم و مرتبط با زمینه  کاری 

ضروری است.
یادگرفت��ن مهارت های کدنویس��ی س��خت نیس��ت، اما 
نیازمن��د انرژی و تالش مداوم اس��ت. درادام��ه  این مقاله ، 
راه های��ی را بررس��ی می کنیم که ضرورت برنامه نویس��ی و 

نحوه  یادگیری آن را توضیح می دهند.
1- محتوای وب سایت را خودتان عوض کنید

این روزها کس��انی که بلد نباشند با کدهای HTML و 
CSS )کدهای مرتبط با س��اخت وب س��ایت( کار کنند، در 
دس��ته  افراد بی س��واد قرار می گیرند. شاید این حرف کمی 
جدی یا خش��ن به نظر برسد، اما واقعیت دارد و خبر خوب 

این است که یادگرفتن آن بسیار ساده است.
C - برنامه نویس��ی کدکادم��ی  آم��وزش  )بب س��ایت 

deacademy( دوره  آموزشی آنالین مفید و رایگانی برای 
آم��وزش HTML و CSS دارد و کارب��ر می تواند با انجام 
پروژه های این دوره   آموزش��ی، مهارت هایش را به س��رعت 
رش��د دهد. اعتمادبه نفس خالق و توانایی درک مسائل دو 
نکته  مهمی هستند که هنگام یادگرفتن کدنویسی اهمیت 

دارند.
2-ارائه  ایده ها با نمونه  اولیه به جای پاورپوینت

زمانی که ش��خصی ایده  مدنظرش را ب��ا نمونه  اولیه ارائه 
می دهد، تأثیر بهتری روی طرف مقابل می گذارد و راحت تر 
می توان��د او را متقاعد کند. ارائه نمونه  اولیه، یعنی فرد باید 
طراحی خود را با یکی از زبان های برنامه نویسی، مانند جاوا 
اس��کریپت یا پایت��ون اجرا کند و ای��ن کار یکی از بهترین 

تمرین ها برای یادگرفتن برنامه نویسی است.
برای انجام این کار به تهیه  نقش��ه  مسیر نیاز دارید. پیش 
از هر کاری، هدفی روش��ن و واضح تعریف کنید تا جزییات 
مراحل بع��د گمراه تان نکند. معموال کالس های آموزش��ی 
توصیه می شوند که مطالعات مبتنی بر طراحی دارند و کد 
استارت ارائه می دهند؛ زیرا نحوه  ارتباط میان نرم افزارهای 

پیشرفته را با توسعه  واقعی نشان می دهند.
3- ارتباط بیشتری با مهندسان و توسعه دهندگان 

داشته باشید
مدیرمحصول تیم های داخلی ش��رکت هایی مانند گوگل 
باید در یکی از رش��ته های دانش��گاهی عل��وم، تکنولوژی، 
مهندس��ی و ریاض��ی تحصیل کرده و فارغ التحصیل ش��ده 
باشند. او باید بتواند ارتباط سازنده ای با اعضای تیم داشته 
باشد؛ به همین دلیل، تحصیل در یکی از رشته های ذکرشده 

ضروری است.
کدنویس��ی درک بهتری از مراحل تبدیل ش��دن »طرح« 
به »کد« می دهد و همچنین س��طح جزییاتی را مش��خص 
می کند که درباره  آیتمی خاص باید در اختیار همکاران قرار 

گیرد. همه این کارها برای ش��روع یادگیری برنامه نویس��ی 
مفیدن��د و اگر پروژه  خاص��ی در ذهن دارید، یادگیری را با 

کار روی همان پروژه آغاز کنید.
4-ارائه  دستورالعمل برای افزایش سرعت یا بهبود 

کار توسعه دهنگان
هیچ کس دوس��ت ندارد نح��وه  انجام کار را م��دام به او 
ی��ادآوری کنند. همگان موفقیت را دوس��ت دارند و هرچه 
تعریف بهتری از وظایف و ارزش های کارمند ش��ده باش��د، 
نتیج��ه  کار بهتر خواه��د بود. مدیرمحص��ول باید امکانات 
مختل��ف را امتحان و ارزیابی کن��د تا ارزش های کاربران را 
بشناسد و سپس، آن ها را به تیم توسعه دهنده منتقل کند.
ب��رای یادگرفتن نحوه  آزمایش و تأمین ورودی های الزم، 
پیداکردن روش��ی متعادل از طراحی و کدنویسی پیشنهاد 
می ش��ود. توجه کنید هنگام کدنویس��ی باید روی خروجی 

مدنظر، یعنی طراحی خاص تمرکز کرده باشید.
۵. شک داشتن به نحوه کار تیم توسعه

بهترین کار این اس��ت تصور کنید توسعه دهندگان نحوه  
کار خ��ود را می دانن��د و نیت خوبی دارند و وظیفه  ش��ما 
این اس��ت که بهترین ورودی ها را برای شان مهیا کنید. اگر 
هن��وز هم درباره  عملکرد اعضای تیم ش��ک دارید، بهترین 
کار این اس��ت که با مدیر توسعه دهندگان صحبت کنید تا 

چشم انداز بهتری بابت این موضوع بیابید.
6- ساختن اپلیکیشن

ساختن اپلیکیشن نیز ایده و شروع خوبی برای یادگرفتن 
کدنویس��ی است. برای س��اخت اپلیکیش��ن کافی است از 
ابزارهای��ی، مانند تفکر طراحی برای درک بهتر مش��تری و 
مفاهیمی، مانند لین اس��تارتاپ )Lean Startup( برای 
آزمایش ایده  خود استفاده کنید تا تأمین سرمایه الزم برای 

ساخت نرم افزار راحت تر شود.
ENTREPRENEUR/zoomit: منبع

یادگرفتن کدنویسی برای همه ضروری است؟
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اگر مجبور به کار در تعطیالت هستید، اینگونه عمل کنید

بله، باید از دنیا جدا شوید اما گاهی اوقات، هنگامی که در تعطیالت هستید کارکردن غیر قابل اجتناب است. در اینجا به 
روش های انجام کارها در حین تفریح اشاره کرده ایم. سرانجام به زمان تعطیالتی که می خواستید نزدیک شده اید، اما چه 
علت پروژه ای مهم باشد و چه مانوری در دقیقه آخر، واضح است که مقداری از زمان شما در سفر گرفته خواهد شد. اگر 
اینطور اس��ت، بدانید که تنها نیستید. یک نظرسنجی در ماه مه ۲۰۱8، توسط مؤسسه کاریابی Accountemps نشان 
داد ک��ه 5۶درصد از کارمندان حین زمان اس��تراحت خود با اداره تم��اس می گیرند. در حالی که همه  ما مزایای اقتصادی 
و حرفه ای تعطیالت را می دانیم، برخی اوقات رس��یدگی به کس��ب و کار در زمان استراحت گریزناپذیر است. جان ِد گراف 
)John de Graaf(، بنیانگذار Take Back Your Time، مؤسسه ای که علیه فرهنگ کار بیش ازحد در جامعه  تالش 
می کند و همچنین نویسنده  کتاب زمان خودت را پس بگیر: مبارزه با کار بیش از حد و فقر زمانی در آمریکا می گوید، »من 
از آن آدم هایی نیس��تم که می گویند هرگز نباید حین تعطیالت کار کرد. از طرف دیگر کاماًل واضح اس��ت که این کار قلق 
خود را دارد، بنابراین باید راهی بیابید که انتظار انجام دوباره و دوباره آن ایجاد نشود، چرا که این کار از تحقق هدف اصلی 
]از تعطیالت[ جلوگیری می کند.« با این تفاسیر چگونه می توانید کاری که برعهده  شماست را انجام دهید و در عین حال 

استراحت کنید؟ در اینجا چند توصیه را باید به یاد داشته باشید. 
برای سفر خود برنامه ریزی کنید

متخصص رهبری، هولی داولینگ )Holly Dowling( می گوید، ممکن اس��ت برای برنامه ریزی س��فر کمی دیر شده 
باشد، اما در حالت ایده آل باید حداقل چند هفته زودتر به فکر کارهایی می افتادید که ملزم به پوشش آنها دور از محل کار 
هستید. به افراد حداقل دو هفته زودتر هشدار دهید که قرار است در اداره نباشید. از فرصت های کلیدی مانند مالقات های 
مرب��وط به پروژه ها یا جلس��ات دوره ای برای یادآوری به آنها اس��تفاده و در ضمن انتظ��ارات را در مورد زمانی که خارج از 
دسترس هستید مدیریت کنید.  هولی می گوید، »مسائل را با یکدیگر، با تیم خود و هر که برایش کار می کنید در میان 
بگذارید. صرفاً نگویید که قرار است خارج از اداره باشید.« گراف می گوید، اگر ممکن بود، یک دوره  تسهیل سازی در هفته  
پیش از رفتن تدارک ببینید و در آن با جدیت کامل مهمترین فعالیت هایی که باید انجام شوند را اولویت بندی کنید. این 
کار همیشه امکان پذیر نیست، اما اگر بتوانید بر کارهای ضروری تمرکز کنید، احتمال اینکه کارهای دیگر تا زمان بازگشت 
شما به دیگران محول یا به تعویق انداخته شوند، باال می رود. گراف اضافه می کند، آموزش متقابل دیگران نیز در این شرایط 
اهمیت دارد. او می گوید این کار -که کارکنان را قادر می سازد وارد عمل شوند و جای یکدیگر را پر کنند- در مرخصی ها و 

تعطیالت به افراد و مجموعه کمک می کند. 
همکاران خود را در جریان بگذارید

ملینا گیلیس )Melina Gillies(، متخصص منابع انس��انی در ش��رکت راهنمای کس��ب و کار Sales Up! در اونتاریو 
می گوید، اگر در یک دفتر کار می کنید، ممکن اس��ت همکار یا دس��تیاری داشته باشید که بتواند در غیاب شما وظایف را 
دسته بندی کند و مطمئن شود تنها در موارد ضروری با شما تماس گرفته می شود. او اضافه می کند، نیاز به گفتن نیست 
که باید برنامه ریزی خود را با آن شخص در میان بگذارید تا وظایف محوله شما را غافلگیر نکنند. اگر به تنهایی کار می کنید، 
از یک دستیار مجازی یا همکار مورد اعتماد برای دسته بندی وظایف در زمان مرخصی کمک بگیرید. او می گوید پس از این 
کارها باید به تیم خود اعتماد کنید؛ آنها تفاوت میان »وضعیت قرمز« و آنچه می توان به تعویق انداخت را می دانند، اما داشتن 

واسطه ای میان شما و مشتریان یا همکاران تان سبب می شود مجبور نباشید به تک تک ایمیل ها یا پیامک ها پاسخ دهید.
از فناوری بهره بگیرید

نیازی به گفتن نیس��ت که تنظیم یک پاس��خگوی خودکار و پیام های ضبط ش��ده  صندوق صوتی با اطالعاتی در مورد 
سفرتان، بازگشت و شخص جایگزین تان امری مفید است. داولینگ می گوید، اعالن های خود را در پلتفرم های مختلف مانند 
Slack، Trello، و غیره خاموش کنید، در غیر این صورت ممکن است خود را درگیر حواس پرتی های معمولی بیابید که 
تمرکز کردن را س��خت می س��ازند. زمانی که با خانواده هستید یا در مواقعی که واقعاً نمی خواهید کسی مزاحم تان شود، از 

حالت »مزاحم نشوید« گوشی خود استفاده کنید.
حد و مرز تعیین کنید

 Brand Lift متخصص برندسازی اینترنتی و مؤسس شرکت بازاریابی دیجیتال ،)Brandon Loures( برندون لورس
در سن دیه گو می گوید، وقتی کارها تلنبار می شود »آنها را سریع از سر راه بردارید تا بتوانید از زمان آزاد خود نهایت لذت را 
ببرید.« یک یا دو ساعت از زمان صبح زود خود را به کار اختصاص دهید و سپس آن را رها کنید.  گراف با محدود کردن 
زمان به محدوده  خاصی در روز یا هفته موافق است، اما راهکاری با آزادی عمل بیشتر را نیز توصیه می کند. اگر همه در گروه 
شما مشغول چرت بعدازظهر هستند، از این زمان استفاده کنید. اگر شب زنده دار هستید و بیش از دیگران بیدار می مانید، 
به ایمیل های تان رس��یدگی کنید. او می گوید زمان هایی را پیدا کنید که کمتر مزاحم وقت گذراندن با دوس��تان و خانواده 
می شوند. اگر باید با همکاران تعامل کنید، به آنها زمان هایی از روز که ایمیل خود را چک می کنید، به همراه زمان هایی که 
کاماًل خارج از دسترس هستید را اطالع دهید تا بدانند چه زمانی انتظار پاسخ داشته باشند و مدام سعی نکنند با شما تماس 
بگیرند. لورس هش��دار می دهد، هر کاری می کنید، پای همس��فران تان را به دردسرهای کاری خود باز نکنید. او می افزاید 
»سایرین نمی خواهند در مورد کار شما چیزی بشنوند و شما نباید آن را به مسئله  اصلی در تعطیالت خود تبدیل کنید. 
زمانی را برای انجام کار خود در محلی آرام و با بازدهی باال اختصاص دهید. زمانی که انگیزه  شما رفتن به یک ماجراجویی 

هیجان انگیز باشد، از حجم کار واقعی که در یک ساعت می توانید انجام دهید شگفت زده خواهید شد.«
عوامل حواس پرتی را پیدا کنید

 Kim به عن��وان یکی از بنیانگذاران س��ازمان حقوقی مالکیت معن��وی تجاری ،)Laura Winston( ل��ورا وینس��تون
Winston.LLP در یونک��رز نیویورک، معموالً خود را ملزم می بیند به چند تماس یا پیام ایمیلی هنگامی که در محل کار 
نیست پاسخ دهد. وی سعی می کند حد و مرزها را نگه دارد و قانونی برای خود وضع کرده است که بر همه چیز تقدم دارد. او 
می گوید، »هر آنچه ذهنم را از تعطیالت منحرف  کند باید حل شود، حتی اگر مسئله ای با ضرب االجل مشخص نباشد.« اخیراً 
وی یک هفته برای یادگیری شیشه گری به مرخصی رفت و هنگامی که تیم خود را در جریان گذاشت، انتظارات را مدیریت 
و حد و مرزها را تعیین کرد، متوجه ش��د که ذهنش مدام به س��مت کاری ناتمام منحرف می شود. او می گوید، »روز اول، این 
پروژه ذهن من را به خود مشغول کرده بود و ضرب االجلی هم نداشت. بیشتر مربوط به ارتباط با مشتریان می شد.« آن روز 
عصر، لورا زمانی را اختصاص داد تا کارهای ناتمام و آزاردهنده را انجام دهد، بتواند حواس پرتی را کنار بگذارد و بر روی تفریح 

جدیدش تمرکز کند. اگر مسئله ای واقعاً شما را اذیت می کند، به آن رسیدگی کنید تا بتوانید به وقت آزاد خود باز گردید.
اولویت ها را به خود یادآوری کنید

گیلیس می گوید، تعطیالت چیزی نیست که برای زیاد کردن زحمت همکاران تان انجامش دهید. به خودتان دالیل مهم 
مرخصی را یادآوری کنید. جدا از مزایای مرتبط با سالمتی ، تمرکز و خالقیت، شما نیاز دارید خارج از محیط کار نیز زندگی 
کنید. او می گوید، »اما همچنین نیاز دارید در زمان تفریحی که به خود و خانواده  تان اختصاص داده اید، باانگیزه و متمرکز 
باشید. شما هنوز تالش می کنید خاطرات خوب بسازید و یک زندگی شخصی موفق بنا کنید.« اگر ذهنیتی مبنی بر »جدی 
کار کن، جدی خوش بگذران« دارید، قسمت »جدی خوش بگذران« را از قلم نیندازید. با ساختن خاطرات خوب و گذراندن 
زمان با خانواده و دوستان، با همان جدیتی برخورد کنید که کار خود را انجام می دهید –در غیر این صورت ممکن است 
بعدها حسرتش را بخورید.  داولینگ می گوید، اگر امکانش وجود دارد، یک روز سبک را پس از برگشت برنامه ریزی کنید تا 
بازگشت به جریان کار را برای خود آسان تر سازید. گراف نیز می گوید، اگر فرهنگ شرکت شما رفتن به تعطیالت را با ارجاع 
مسائل کاری به شما مشکل می سازد، با یک مشکل رهبری مواجه است. از مکانیزم های دریافت بازخورد مانند نظرسنجی از 
fastcompany: کارکنان استفاده کنید تا این نگرانی را با تیم رهبری شرکت خود در میان بگذارید.                منبع


