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 قائم مقام بانک مرکزی از برنامه ریزی
برای جلوگیری از تالطم های ارزی در آینده خبر داد

مهار اسب سرکش دالر
فرصت امروز: قائم مقام بانک مرکزی گفت با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخذ مجوزهای الزم از س��ران 
قوا، توانس��تیم ظرف مدت کوتاهی اس��ب س��رکش دالر را رام کنیم، اما با این وجود، همچنان نظام ارزی کشور 
نیازمن��د اصالح��ات و اقدامات تکمیلی برای اجتناب از بروز تالطم های ارزی در آینده اس��ت. اکبر کمیجانی روز 
دوش��نبه در هشتمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و با بیان اینکه نخستین محور موردنیاز پژوهش های حوزه 
پولی و بانکی، مهار نقدینگی و تورم اس��ت، گفت: به س��بب مجموعه اقدامات انجام ش��ده، روند شتابان نرخ تورم 
ماهانه متوقف ش��ده و در حال نزول اس��ت و امیدواریم که این کاهش ادامه دار باش��د. به گفته کمیجانی، وجود 
انباره نقدینگی که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانسیل بروز فشارهای تورمی را دارد، 
بنابراین ضروری است که در کانال های عرضه نقدینگی به جامعه، اصالحات اساسی انجام شود تا نقدینگی اضافه...

سرانجام استقالل و پرسپولیس برای خصوصی سازی پا به توپ شدند

2 ماه تا قیمت گذاری سرخابی ها
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بیش از 3 هزار و 900 بنگاه مشکل دار طی سال های 87 تا 94 از چرخه اقتصادی خارج شدند

ریزش 1/7درصدی کارفرمایان بخش  خصوصی

16 ایده کسب درآمد از طریق تلفن های همراه
راهکارهای نگارش کپشن حرفه ای در اینستاگرام

چگونه برند یا محصول کسل کننده مان را توسعه دهیم؟
چگونه برندمان را از حالت بی تفاوتی خارج کنیم؟

رنو داستر جدید صاحبش را می شناسد
عصر کریسمس آنها که سر کارند را بسازید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

خالق نخستین واژه پرداز 
کامپیوتری دنیا درگذشت

7

سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اخبار منتشرشـده در فضای مجازی مبنی 

بر افزایش متوسـط 70درصـدی قیمت خودروها را 
رد کرد و گفت: این اعداد و ارقام در حد گمانه زنی...

 قیمت خودروها
نهایی نشده است

یادداشت

رنج های صادرات

بزرگتری��ن  از  یک��ی 
اقتصادی  فع��االن  دغدغه های 
کش��ور در ماه ه��ای پیش رو و 
کنون��ی، محدودی��ت صادرات 
است. به دلیل تشدید تحریم ها 
حم��ل و نق��ل، بیم��ه و نقل و 
انتقال پول دش��وار شده است 
و به طور حتم این دش��واری ها 
ص��ادرات را کاه��ش می دهد. 
از س��وی دیگر  برخی مس��ائل 
داخل��ی به محدودیت بیش��تر 
ص��ادرات دامن می زن��د که از 
جمله آن بحث الزام بازگش��ت 
ارز و پیمان سپاری ارزی است. 
از نظر من وزن پیمان س��پاری 
ارزی و الزام��ات مرب��وط ب��ه 
از  بی��ش  اگ��ر  ارز  بازگش��ت 
تحریم ها نباش��د کمت��ر از آن 
کنون��ی  در ش��رایط  نیس��ت. 
صادرات کنندگان  از  بس��یاری 
محص��ول را اعتباری به فروش 
می رس��انند. در واق��ع، نس��یه 
می دهی تا بعد پول را دریافت 

کنی.
ای��ن  کنون��ی  ش��رایط  در 
ک��ه  نیس��ت  صادرکنن��ده 
خرید  ش��رایط  تعیین کنن��ده 

است.
ادامه در همین صفحه

عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان 
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ادامه از همین صفحه
خریدار در تعیین شرایط خرید تعیین کننده تر است و به دلیل مشکالت فعلی 
تج��ارت با ایرانیان همه نوع اجحافی به صادرکننده ایرانی اعمال می ش��ود و از 
سوی دیگر در شرایطی که در معامله در موضع ضعف قرار گرفته اید، با مقرراتی 

مثل پیمان سپاری ارزی هم درگیر هستید. 
چنی��ن مقرراتی مزیت هایی که نرخ ارز برای ص��ادرات ایران به همراه آورده 

را خنثی می کند.
هرچند ش��رایط تحریمی امروز مش��ابه شرایط س��ال های گذشته است اما از 

منظر عوامل محدودکننده داخلی صادرات بیش از آن سال ها تحت فشار است. 
این در حالی اس��ت که به طور معمول دولت ها باید از صادرکنندگانی که تحت 
تحریم های ظالمانه قرار می گیرند حمایت کنند. قواعدی که در ش��رایط عادی 
به کار می آید، مناسب فعالیت در شرایط اضطرار نیست اما این ضرورت از سوی 
تدوین کنن��دگان مقررات و آیین نامه های مرتبط با تجارت دیده نش��ده اس��ت. 
دولت باید در نظر بگیرد که اثر محدودکننده مقررات امروز ش��اخص های کالن 
اقتصاد را هم تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن اس��ت با کاهش میزان صادرات 

غیرنفتی کشور، رشد اقتصادی پیش بینی شده محقق نشود. 

آیا فنالند، آمریکا، ژاپن و... به کودکان مشق شب می دهند؟

نگاهی به تجربه کشورهای دنیا در حذف مشق شب
ده ها س��ال است که دانشمندان در کشورهای مختلف تحقیقات مختلفی در 

رابطه با نتایج مشق شب بر دانش آموزان انجام داده اند.
به گزارش خبرآنالین، صبح زود از خواب بیدار می شوید، به مدرسه می روید 
و ح��اال که به خانه برگش��تید نوبت انجام تکلیف اس��ت، کاری که دیگر برای 

کودکان به یک مسئولیت روزانه تبدیل شده؛ مسئولیتی پر از اضطراب.
مسئولیت »مشق شب« تجربه ای است که قطعا اکثر شما داشته اید، اما شاید 

برای نسل بعدی دیگر ۲خط باال نامفهوم باشد.
شهریورماه امس��ال معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، از طرح 

حذف مشق شب برای دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی خبر داد. 
آنط��ور ک��ه وزارت آم��وزش و پرورش خب��ر داده، ه��دف از چنین طرحی، 
جایگزینی مهارت آموزی به جای رونویس��ی اس��ت. رضوان حکیم زاده، معاون 
وزی��ر آموزش و پرورش در ایران باره گفته بود: »م��ا در دوره ابتدایی تصمیم 
گرفتی��م برای تغییر فض��ای کالس از حافظه پروری به س��مت مهارت محوری 
برویم و در کالس هایی که امکانش وجود دارد تکالیف مهارت محور را جایگزین 

مشق شب کنیم.«
ام��ا ای��ن روند به راحتی ادامه پیدا نکرد، حاال که س��ه ماه از ش��روع س��ال 
تحصیلی گذشته  است »حذف مشق شب« منتقدینی پیدا کرده. به طوری که 
آیت اهلل جعفر س��بحانی از مراجع تقلید ش��یعه در قم، حذف مشق شب برای 

دانش آموزان را برخالف سنت و قرآن کریم می دانند.
دیگر منتقدین این موضوع هم کسانی هستند که از تکالیف شب سود مالی 

می برند؛ ناشران کتاب های درسی.
انجام تکالیف شب منجر به افزایش استفاده دانش آموزان از کتاب های کمک 
آموزش��ی ش��ده، حکیم زاده در همین رابطه دیروز توضی��ح داد: »البته ما در 
این میان تکالیف موسس��اتی را حذف کردیم ب��ه این صورت که دانش آموزان 
مجبور نباش��ند به عنوان مشق شب صفحه هایی از کتاب های مختلف آموزشی 

و کمک  درسی را بخوانند. 
همچنین دیگر نمی گذاریم دانش آموزان با خرید کتب حل المسائل هزینه ای 
را به خانواده ها تحمیل کنند، از این رو تکالیف این کتب حذف ش��ده اس��ت و 

به جای آن تکالیف مهارت محور جایگزین شده است.«
برخی از معلم ها هم با این موضوع به شدت مخالفند، به طوری که هنوز هم 

به کودکان دبستانی مشق شب می دهند.
علم، درباره »مشق شب« چه می گوید؟

به موازات تمام بحث های اقتصادی در رابطه با »مش��ق ش��ب«، دنیا در حال 
یک بحث علمی در این رابطه اس��ت بحث هایی که براس��اس آن سیستم های 

آموزشی کشورهای مختلف تصمیم خود را برای مشق شب گرفته اند.
یکی از معتبرترین تحقیقات علمی در این رابطه توس��ط هریس کوپر استاد 

روان شناس��ی دانش��گاه دوک انجام ش��ده، او در تحقیق خود از سال ۱۹۸۷ تا 
۲۰۰۳ وضعی��ت دانش آموزان را در زمینه تکلیف ش��ب و تاثیر آن روی میزان 

درس آموزی آن ها انجام داده و به نتیجه جالبی رسیده. 
تحقیق این اس��تاد دانش��گاه می گوید که دانش آموزان نبای��د بدون تکلیف 
باش��ند، اما از سویی یک کودک دوم دبستانی هم نباید روزانه دو ساعت مشق 

بنویسد.
این چیزی اس��ت که ب��ه آن قانون ۱۰ دقیقه  می گویند؛ کودکان براس��اس 
پایه تحصیلی خود باید روزانه به مضرب های ۱۰دقیقه مش��ق داش��ته باشند، 
یعنی میزان مشق برای اول دبستانی ها روزانه ۱۰دقیقه، برای دوم دبستانی ها 

۲۰دقیقه و ... باشد.
ام��ا هریس کوپ��ر مخالفان جدی هم دارد، کچی وارلوت اس��تاد آموزش در 
دانش��گاه میزوری در این رابطه به روزنامه تایمز در نقد تحقیق کوپر به مجله 
تایمز گفت: »ارتباط بین موفقیت و مش��ق شب کودکان به این منظور نیست 
که مشق عامل موفقیت است. مشق عامل موفقیت است یا دانش آموزان موفق 

مشق خود را انجام می دهند؟!«
وارلوت اعتقاد دارد که کیفیت تکالیف باید تغییر کند و از سویی کودکان در 

سن پایین هم اصال نباید تکلیفی داشته باشند.
س��ازمان همکاری های اقتصادی و توس��عه که بیش از ۴۰کشور در آن عضو 
هس��تند در ای��ن رابطه مطالعات��ی انجام داده که با ی��ک نتیجه عجیب حرف 
وارل��وت را تایید می کند؛ دانش آموزانی که تکلیف ش��ب ندارند نمرات بهتری 

می گیرند!
سیاست کشورها در قبال این نتایج علمی چیست؟

همین موضوع باعث ش��ده تا در س��ال های اخیر س��اعات مشق شب هم در 
کش��ورهای مختلف به شدت کاهش پیدا کند، سازمان همکاری های اقتصادی 
در همین رابطه آماری منتشر کرده که البته مربوط به همه پایه های تحصیلی 
است. گفتنی اس��ت در بسیاری از کشورهای جدول زیر از جمله فنالند مشق 

شب در دبستان ها حذف شده است.
مقایس��ه این آمار با س��ال ۲۰۰۳ نشان داده که تنها در کشور آمریکا ساعت 

مشق شب افزایش پیدا کرده.
البته گزارش های منتشرش��ده در چند سال گذشته از ایاالت متحده آمریکا 
هم نش��ان داده که در برخی از ش��هرهای این کش��ور مشق ش��ب از مدارس 

ابتدایی حذف شده اند.
بحث های علمی درباره حذف مش��ق ش��ب در کش��ورهای خارجی همچنان 
ادامه دارد و کشورهای مختلف هر کدام برنامه متفاوتی داشته اند اما مطالعات 
انجام شده یک موضوع را قطعی کرده است؛ مشق بیشتر حتما به منظور تعلیم 

و تربیت بهتر نیست.

ایران از برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی عقب افتاده است
سهم 24درصدی پتروشیمی در صادرات غیرنفتی ایران

از کل برداشت ساالنه کشور حدود ۷درصد آن در صنعت پتروشیمی مصرف شده است. ایران با در اختیار داشتن بیش 
از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و 
مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. در اسناد 
باالدستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از راه های جلوگیری از ضربه پذیری اقتصاد از درآمدهای 
نفت و گاز، افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی مشخص شده است. از سوی دیگر محصوالت تولیدی این صنعت، 

مواد اولیه بخش های زیادی از اقتصاد ایران را فراهم می کند.
مقدار تولید واقعی، فروش داخلی و صادرات محصوالت پتروشیمی به ترتیب با روند افزایشی از 6.۱، ۰.۵۷ و 6 میلیون 
تن در سال ۱۳۵۷ به 6.۵۳، 6.۱۷ و ۴.۲۲ میلیون تن در سال ۱۳۹6 در سال رسید. مقدار ظرفیت اسمی ایجادشده در 
این سال حدود 6۴ میلیون تن بوده که با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه مقدار فروش محصوالت پتروشیمی باید به 
۱۰۰ میلیون تن برسد. تنوع محصوالت پتروشیمی تولیدی، یکی دیگر از ویژگی های صنعت پتروشیمی کشور است، به 
طوری که در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ نوع محصول پتروشیمی در بخش های مختلف این صنعت در حال تولید است.

طی سال های اخیر به طور متوسط سهم صنعت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی ۲۴درصد بوده است. از بعد بین المللی 
و منطقه ای نیز در سال ۱۳۹6 سهم ایران از ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی در خاورمیانه بیش از ۵.۲۲درصد بود 
که هدف پیش بینی شده، دستیابی به سهم ۳۴درصد است. سهم ایران از ظرفیت محصوالت پتروشیمی جهان در حال 
حاضر، بیش از ۲درصد است که هدفگ ذاری آن، دستیابی به سهم ۳.6درصد است. همچنین براساس آخرین آمار موجود 
سهم ارزش افزوده زیربخش ساخت مواد و محصوالت شیمیایی در میان سایر زیربخش های بخش صنعت با 6.۲۷درصد 
بیش��ترین سهم بوده اس��ت. در اثر حذف تقاضای واسطه بخش ساخت مواد ش��یمیایی و محصوالت شیمیایی از سایر 
بخش های اقتصادی در حدود ۲۵۴ هزار میلیارد ریال از تولید کل کش��ور ۵۲.۲درصد کاس��ته می شود. از سوی دیگر در 
اثر حذف عرضه واسطه بخش مورد نظر به سایر بخش های اقتصادی تولید کل اقتصاد در حدود ۲۹۷هزار میلیارد ریال 
)۹۵.۲درصد( کاهش خواهد یافت. از مجموع ۲۵۴ هزار میلیارد ریال کاهش تولید اقتصاد در اثر حذف تقاضای واسطه 
بخش ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی، سهم بخش توزیع گاز طبیعی در حدود ۸۳.۲6درصد است. از سوی 
دیگر با حذف عرضه واسطه بخش ساخت محصوالت شیمیایی در مجموع حدود ۲۹۷ هزار میلیارد ریال از تولید کشور 
کاسته شده است. نتایج مطالعات تطبیقی ساختار صنعت پتروشیمی در کشورهایی که صنعت پتروشیمی از جمله صنایع 
کلیدی در میان سایر فعالیت های اقتصادی شان محسوب می شود نشان می دهد که صنعت پتروشیمی در این کشورها با 
بخش های خدمات دهنده مانند بخش بیمه و نهادهای مالی ارتباط تنگاتنگی دارند. از این روی انتظار می رفت که با توجه 
به حجم باالی سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و باال بودن احتمال خطر و حجم خسارات در 
این صنایع، پیوند صنعت بیمه با بخش ساخت محصوالت شیمیایی کشور قوی تر باشد. این در حالی است که سهم صنعت 
بیمه کشور از مجموع ۲۵۴ هزار میلیارد ریال کاهش تولید اقتصاد در اثر حذف تقاضای واسطه بخش ساخت مواد شیمیایی 
و محصوالت ش��یمیایی حدود ۱/۱درصد محاسبه ش��د که در قسمت سایر بخش ها گنجانده شده است. در حال حاضر 
بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی در کشور فعال هستند و بیش از 6۴ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می کنند. این 

محصوالت در پنج گروه عمده محصوالت 
ش��یمیایی پای��ه، کوده��ا، آروماتیک ها، 
پلیمرها و سوخت تقسیم بندی می شوند. 
برخی از این محصوالت جزو محصوالت 
باالدست پتروشیمی محسوب می شوند و 
خوراک شان از منابع هیدروکربوری نفت 
و گاز ف��رآورش و پاالیش ش��ده تأمین 
می ش��ود. گاز طبیعی در حال حاضر به 
عنوان خ��وراک در برخی از مجتمع های 
پتروشیمی از جمله واحدهای تولیدکننده 
اوره، آمونی��اک و متان��ول و ب��ه عنوان 
سوخت در اکثر مجتمع های پتروشیمی 
مص��رف می ش��ود. در س��ال ۱۳۹۵ در 
مجموع ۱6/۸ میلیارد مترمکعب گاز در 
صنعت پتروشیمی مصرف شده که از این 
مقدار ح��دود ۵/۹ میلیارد مترمکعب به 
عنوان خوراک و ۱۰/۹ میلیارد مترمکعب 

به عنوان سوخت مصرف شده است. 

رنج های صادرات



فرص��ت امروز: هیات وزیران س��رانجام عصر روز یکش��نبه به یکی از 
جنجالی ترین واگذاری ها و خصوصی س��ازی های کش��ور یعنی واگذاری 
سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس رای مثبت داد، اما چرا واگذاری 
ای��ن دو باش��گاه محبوب با میلیون ها هوادار از هم��ان ابتدا با جنجال و 
هیاه��و همراه بوده و نیاز به مصوبه هیات وزیران برای واگذاری داش��ته 

است؟
س��ال ۱۳۹۴ بود که هیات وزیران مصوبه ای را تایید کرد که براساس 
آن، دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس، بنگاه های فرهنگی به حساب 
می آین��د و در نتیج��ه نباید خصوصی ش��وند اما در مقابل، بس��یاری از 
کارشناسان معتقدند که این دو باشگاه جنبه ورزشی دارند، نه فرهنگی. 
در نتیجه طی این س��ال ها با این اس��تدالل که دو باش��گاه استقالل و 
پرس��پولیس از س��وی هیات دولت ب��ه عنوان بنگاه فرهنگی ش��ناخته 
ش��ده اند، واگذاری آنها امکانپذیر نبود، مگر اینکه هیات دولت بر مصوبه 
خود بازنگری کرده تا در آن صورت این دو باشگاه سرخ و آبی به چرخه 

واگذاری بازگردند.
ام��ا چندی پیش وزیر ورزش نامه ای به دولت ارس��ال کرد و خواهان 
خصوصی س��ازی دو باش��گاه استقالل و پرس��پولیس ش��د، بنابراین با 
نامه ای که به  درخواس��ت وزیر ورزش و جوانان برای شروع مجدد روند 
خصوصی س��ازی این دو تیم از س��وی سرپرست وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به هیات دولت رفت، هم��گان منتظر مصوبه هیات وزیران برای 

شروع روند واگذاری استقالل و پرسپولیس بودند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی س��ازی، وزارت اقتصاد هم به همراه 
وزی��ر ورزش به هی��ات دولت نامه نوش��ته که ما موافق ای��ن واگذاری 
هستیم، ولی برای واگذاری سرخابی ها بزرگترین مشکلی که وجود دارد 
این اس��ت که مصوبه هیات وزیران در مرداد یا ش��هریور س��ال ۱۳۹۴ 
س��دی ب��رای این راه اس��ت. در آن مصوبه به صراحت اعالم ش��ده بود 
که این باش��گاه ها فرهنگی هس��تند لذا از مدار خصوصی س��ازی خارج 
می شوند. در نتیجه مسئوالن تاکید می کردند که اگر قرار است واگذاری 
این دو باش��گاه انجام ش��ود باید آن مصوبات هیات وزیران اصالح شود 
و تا زمانی که آن مصوبات اصالح نش��ود ب��رای واگذاری آنها نمی توانیم 

کاری انجام دهیم.
اما حاال با موافقت هیات دولت با واگذاری این دو باش��گاه، سرخابی ها 
دوب��اره به م��دار خصوصی س��ازی بازگش��تند و منتظ��ر قیمت گذاری 
هس��تند. اگرچه در سال های گذش��ته دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
قیمت گذاری ش��دند ولی قیمت گذاری بنگاه ها شش ماه اعتبار دارد و از 
زمانی که دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس قیمت گذاری شده اند، چهار 
س��ال می گذرد و در نتیجه بعد از مصوبه هیات وزیران بار دیگر این دو 

باشگاه باید دوباره قیمت گذاری شوند.
استقالل و پرسپولیس چقدر قیمت می خورند؟

عصر یکش��نبه همین هفته بود که هیات وزیران به واگذاری سهام دو 
باش��گاه استقالل و پرسپولیس رای مثبت داد و بعد از سال ها کشمکش 
بر س��ر این موضوع، مس��یر برای تحقق این اتفاق هموار شد. سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان بعد از این جلسه گفت: »در هیات دولت به ریاست 
رئیس جمهور، پیشنهاد وزارتخانه مبنی بر واگذاری دو شرکت استقالل 
و پرس��پولیس که به تایید رئیس جمهور رس��یده بود بعد از طی کردن 
مراحل  کارشناسی در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید. با توجه به 
این مصوبه هیات وزیران، سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تمامی مراحل ارزیابی، قیمت گذاری، تعیین شرایط و 

نحوه واگذاری به متقاضیان را برعهده خواهد داشت.« 
همچنین بعد از این جلس��ه میرعلی اش��رف حسینی، رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی نیز گفت: »تالش س��لطانی فر و موافقت رئیس جمهور 

موجب ش��د اس��تقالل و پرس��پولیس دوب��اره وارد چرخ��ه واگذاری و 
خصوصی س��ازی ش��وند. مراحل ارزیاب��ی و قیمت گذاری دو باش��گاه را 
حداکث��ر تا دو ماه آینده انج��ام خواهیم داد و قیم��ت پایه را به هیات 
محت��رم واگ��ذاری اعالم می کنی��م و قصد داریم تا قب��ل از عید مزایده 
واگذاری اس��تقالل و پرسپولیس را انجام دهیم.« او درباره قیمت گفت: 
» قطعا قیمت پایه به گونه ای خواهد بود که در دس��ترس عالقه مندان و 

پیشکسوتان دو باشگاه قرار بگیرد.«
ابت��دای آذرم��اه بود ک��ه مازی��ار ناظمی، رئی��س رواب��ط عمومی و 
اطالع رس��انی وزارت ورزش و جوان��ان در توییت��ر خ��ود اع��الم کرده 
بود: »مقدمات خصوصی ش��دن اس��تقالل و پرس��پولیس در س��ازمان 
خصوصی س��ازی آغاز ش��ده و بعد از تایید هیات وزیران کار با سرعت و 

دقت پیش می رود.« 
او رق��م احتمالی مزای��ده این دو باش��گاه را ۵۰۰میلیارد تومان اعالم 
ک��رده بود، آن هم در ش��رایطی که این دو باش��گاه تقریب��اً هیچ محل 
درآمدی به جز اسپانسر روی پیراهن خود ندارند و رقم بدهی های آن ها 

هم هنوز مشخص و نهایی نشده است.
همچنین هیات دولت در شرایطی رأی به واگذاری و خصوصی سازی 
مهم ترین باشگاه های ورزشی کشور داده است که پیش  از این هم  بارها 
خیزهایی برای خصوصی سازی این دو باشگاه برداشته  شد ولی هیچ کدام 
به نتیجه خاصی نرسیدند. حتی در سال ۱۳۹۲ موضوع به قیمت گذاری 
هم رسید و زمان و شرایط واگذاری هم اعالم شد ولی عملیاتی نشد. در 
آن زمان سازمان خصوصی سازی شرایط واگذاری این دو باشگاه را اعالم 
و در روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ را عنوان روز برگزاری مزایده تعیین کرد. 
همچنین طبق آگهی منتشرش��ده در روزنامه های ورزش��ی و اقتصادی، 
اسم و عالمت تجاری)برند( و دارایی های ثابت متعلق به شرکت فرهنگی 
ورزشی استقالل ایران – سهامی خاص درمجموع به ارزش ۲۹۰میلیارد 
تومان و اسم و عالمت تجاری)برند( و دارایی های ثابت متعلق به شرکت 
فرهنگی ورزشی پیروزی)پرس��پولیس( – سهامی عام نیز درمجموع به 

ارزش ۲۹۰ میلیارد تومان تعیین شد.
همچنین شرایط واگذاری از س��وی سازمان خصوصی سازی این گونه 
مشخص ش��ده بود: »طبق این آگهی، مبلغ س��پرده شرکت در واگذاری 
این دو تیم ۸۷ میلیارد ریال تعیین شده و قرار است دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس به صورت ۴۰درصد نقد و بقیه اقساط دوساله واگذار شوند 
و خری��دار هم ۲۰روز کاری پس از قطعیت معامل��ه، زمان دارد تا وجه 
نقد پیش��نهادی خود را بپ��ردازد. فواصل زمانی اقس��اط از یکدیگر نیز 
شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۵درصد است و در واگذاری های 
اقس��اطی، خرید کاًل نقدی بالمانع اس��ت. معادل مانده اقس��اطی مورد 
معامله هم تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروش��نده به عنوان وثیقه باقی 
خواهد ماند و حداقل معادل۵۰درصد از مانده بدهی ناش��ی از اقس��اط، 
اسناد تضمینی دریافت می شود. همچنین خریداران قبلی سهام بلوکی 
اقساطی از سازمان خصوصی س��ازی که در اجرای قراردادهای منعقده، 
اقس��اط آنان معوق گردیده، تا تس��ویه بدهی های قبلی، حق شرکت در 
مزایده و خرید دارایی های عرضه شده استقالل و پرسپولیس را نخواهند 

داشت.« 
در آن زمان ش��روط نداش��تن »بده��ی معوق بانکی«، »عدم س��ابقه 
محکومی��ت مؤث��ر کیف��ری« و »عدم سوءس��ابقه امنیتی ثبت ش��ده«، 
جزو ش��رایط اهلیت متقاضیان تعیین ش��ده بود. همچنین طبق آگهی 
منتشرشده در آن زمان )۱۳۹۲( خریداران موظف شده بودند ۲۰درصد 
سهام شرکت های تأسیس ش��ده را در مدت سه ماه از تاریخ تأسیس به 
پیشکس��وتان و هواداران)اولویت پیشکسوتان( همان باشگاه که اسامی، 
ش��رایط، نحوه شناس��ایی و میزان قابل تخصیص به آنان توسط وزارت 

ورزش و امور جوانان تعیین و به سازمان خصوصی سازی اعالم می شود، 
باقیمت و ش��رایط خریداری شده یا قیمت کمتر و شرایط سهل تر واگذار 
کنند، اما نکته جالب این اس��ت که در آن دوره نس��بت به اهلیت اینکه 
اصال کس��ی که قصد خرید را دارد باید آش��نایی نس��بت ب��ه فوتبال و 
ای��ن دو تیم داش��ته باش��د، وجود نداش��ت اتفاقی ک��ه می تواند بعد از 
واگذاری این دو باش��گاه با طرف��داران میلیونی آن ها به چالش��ی مهم 
تبدیل و برای کش��ور حتی دردسر درست کند. نکته ای که در سال های 
گذشته در بسیاری از واگذاری ها می بینیم زیرا افرادی که مثاًل کارخانه 
فوالد، نیش��کر و... را خریداری کرده اند اصاًل شناختی نسبت به آن کار 
ندارند. با همه این اوصاف باید منتظر ش��د و دید آیا این بار واگذاری و 
خصوصی س��ازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس رنگ واقعیت به خود 

می گیرد یا اینکه بار دیگر روی کاغذ و در حد مصوبه باقی می ماند.
استقالل و پرسپولیس 2 ماه تا قیمت گذاری

در همین زمینه، علی اش��رف عبداهلل پوری حس��ینی، رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی با اشاره مصوبه هیات وزیران درباره دو باشگاه استقالل 
و پرس��پولیس گفت: تا دو ماه دیگر و نهایتا تا پایان س��ال قیمت گذاری 

این دو باشگاه انجام می شود.
پوری حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا، درباره قیمت پایه دو باش��گاه 
پرس��پولیس و استقالل و زمان واگذاری آن اعالم کرد که قطعا سازمان 
خصوصی س��ازی تالش می کند به وظایف خود به درس��تی عمل کند و 

اقدامات الزم را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد.
به گفته وی، تا دو ماه بعد قیمت گذاری این دو باشگاه انجام می شود و 
این قیمت را به هیات واگذاری اطالع می دهیم و تالش می کنیم تا پایان 

سال جاری و قبل از عید نوروز مزایده این دو باشگاه را انجام دهیم.
اعالم آمادگی بخش خصوصی برای خرید

همچنین حسین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در پی تصمیم 
دولت برای واگذاری باش��گاه های اس��تقالل و پرسپولیس اعالم کرد که 
بخش خصوصی آمادگی و توان خرید این دو باشگاه را دارد، اما شرایط 

واگذاری آنها باید شفاف و منطقی باشد.
به گفته سالح ورزی، واگذاری باش��گاه های مردمی پایتخت به بخش 
خصوصی بارها مطرح شده و هر بار به دالیلی منتفی شده است، چراکه 
ش��رایط واگذاری آنها هیچ گاه ش��فاف و منطبق با منطق های اقتصادی 

نبوده است.
ای��ن فعال اقتصادی ادامه داد: نمی توان تنها با اتکا به عش��ق و عالقه 
برخی فعاالن بخش خصوصی به این دو تیم، نس��بت به واگذاری اقدام 
ک��رد، بلکه باید مقدمات واگذاری این دو باش��گاه منطبق با منطق های 

خصوصی سازی فراهم شود.
نایب رئیس اتاق ایران معتقد است تا زمانی که فعالیت این دو باشگاه 
با معذوریت های اقتصاد دولتی همراه است، نمی توان از خصوصی سازی 

واقعی سخن گفت. 
به گفته سالح ورزی، ابتدا باید تکلیف پرداخت حق پخش تلویزیونی، 
تبلیغات، بلیت فروش��ی، اسپانس��رینگ حرفه ای، فروش پیراهن و سایر 
الزامات باشگاه داری طبق اس��تانداردهای فیفا مشخص شود، سپس به 

سوی خصوصی سازی واقعی پیش رفت.
 وی افزود: در صورت فراهم ش��دن ش��رایط خصوصی س��ازی، بخش 
خصوص��ی می تواند با پش��توانه محک��م و منطقی وارد میدان ش��ود تا 
دولت نیز نس��بت به اداره این دو باش��گاه اطمینان خاطر داشته باشد. 
اگر اینگونه نباش��د و نسبت به فصول درآمدی باشگاه ها اطمینان وجود 
نداش��ته باشد، خریداران تنها به واس��طه مسائل احساسی به خرید این 
باش��گاه ها دس��ت می زنند که ممکن است این دو باش��گاه مردمی را به 

مخاطره بیندازد. 

سرانجام استقالل و پرسپولیس برای خصوصی سازی پا به توپ شدند

۲ ماه تا قیمت گذاری سرخابی ها
دریچه

آیا سوخو به آسمان ایران می رسد؟
مانع بزرگ اوفک

خ��روج ایاالت  متحده آمریکا از برجام در بهار س��ال جاری 
ش��رایط را برای ن��اوگان هوایی ایران پیچیده تر کرده اس��ت. 
س��وخو ک��ه در پس��ابرجام کمتر م��ورد توجه ش��رکت های 
هواپیمایی قرار می گرفت، به گزینه امروز خطوط هوایی ایران 
تبدیل شده است. فرزانه ش��رف بافی مدیرعامل ایران ایر، در 
آبان ماه س��ال جاری از این سخن گفت که هما از هر بخشی 
که بتوان��د هواپیمای موردنی��ازش را تأمین کند، اس��تقبال 
می کند. ش��رف بافی گفت هما حتی سراغ هواپیماهایی مانند 
س��وخو ۱۰۰ یا هواپیماهایی که تولید کشورهای غیر اروپایی 
هستند هم رفته است اما در شرایطی می تواند از آنها هواپیما 

بخرد که مجوز اوفک نیاز نباشد.
اما دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی در آخرین واکنش 
نس��بت به خرید س��وخو آب پاکی را روی دست ریخت و از 
این سخن گفت که ایرالین های ایرانی که با سوخو تفاهم نامه 
امض��ا کردند، باید برای خرید این هواپیماها انتظار بکش��ند. 
به گفته اس��عدی س��امانی به دلیل نیاز به مجوز اوفک برای 
خرید س��وخو هنوز امکان تبدیل تفاهم نامه به قرارداد خرید 

به وجود نیامده است.
اسعدی سامانی گفت: بخش زیادی از قطعات هواپیماهایی 
که در دنیا تولید می شود باالی ۱۰درصد محصول آمریکاست. 
بخش��ی از قطعات هواپیمای س��وخو هم تولید آمریکاس��ت. 
درصورتی ک��ه باالی ۱۰درصد قطعات هواپیماها تولید آمریکا 
باش��د فروش آن به ای��ران نیازمند مجوز اوف��ک خواهد بود. 
بنابرای��ن روس ه��ا برای ف��روش هواپیمای س��وخو به ایران 
نیازمند تبدیل قطعات هواپیماها به محصوالت غیرآمریکایی 
هس��تند. اجرای این کار به س��رمایه گذاری سنگینی از سوی 
روس ها نیاز دارد تا بتوانند بخش زیادی از قطعات آمریکایی 
را حذف و به جای آن قطعات روس��ی در س��وخو نصب کنند 
ی��ا اینکه این قطعات را از طریق مناب��ع غیرآمریکایی تأمین 
کنند. نکته مهم اینکه حذف قطعات آمریکایی از هواپیماهای 
س��وخو زمان بر ب��وده و بیش از دو س��ال زمان نی��از دارد تا 
روس ها بتوانند هواپیمای تمام روسی تولید کنند درحالی که 

ما نیاز فوری به تأمین ناوگان هوایی داریم.
با توجه به این مس��ئله ن��اوگان هوایی برای تأمین نیازهای 
فوری به نوس��ازی، چاره ای جز خرید هواپیمای دست دوم از 
واسطه ها ندارد. نکته قابل تأمل اینکه مجوز اوفک برای فروش 
هواپیمای ایرباس به ایران تا دی ماه س��ال جاری مهلت دارد 
اما مش��کالت مالی وزارت راه و شهرس��ازی در تأمین منابع 
الزم باعث ش��ده ایران تا فروردین ماه سال ۹۷ تنها سه فروند 
ایرب��اس دریافت کند و البته خروج ای��االت  متحده آمریکا از 
برجام در بهار سال جاری شرایط را برای ناوگان هوایی ایران 

پیچیده تر کرده است.

مدیرعامل ایران ایر خواستار شد
اتحادیه اروپا از اوفک مجوز فروش ایرباس ها 

را بگیرد
فرزانه شرف بافی، مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری 
اس��المی ایران در تازه ترین نشس��ت خبری اش گفت ایران از 
اتحادیه اروپا خواست تا همان طور که در رابطه با هواپیماهای 
ATR مجوزهای الزم صادر شد، برای ورود ایرباس های ایران 
ایر به کش��ور نی��ز پیگیری کند تا وزارت خزان��ه داری آمریکا 

مجوزهای الزم را صادر کند.
به  گزارش  ایس��نا، مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری 
اس��المی ایران در این نشس��ت خب��ری اظهار ک��رد: یکی از 
اصلی تری��ن دغدغه های م��ا در طول ماه های گذش��ته تالش 
برای اس��تفاده حداکثری از توان ایران ایر برای خدمت رسانی 
به مس��افران بوده اس��ت که قطعا در این مس��یر هواپیماهای 
برجام��ی کمک جدی به ما کرده اس��ت. در آینده نیز امیدوار 
هس��تیم که امکان ورود هواپیماهایی که قراردادش��ان نهایی 
شده اس��ت، فراهم شود. هرچند که با امکانات فعلی نیز تمام 
تالش خود را برای خدمت رسانی به مسافران و مردم ایران به 
کار خواهیم بس��ت و ایران ایر به عنوان ش��رکت حامل پرچم 
ایران در جهان هرگز از مس��یر حرکت خ��ود متوقف نخواهد 

شد.
وی در پاس��خ به این س��وال که چرا برخی افراد نس��بت به 
قرارداده��ای خری��د هواپیما از س��وی ایران ای��ر انتقاداتی را 
مط��رح می کند، اظهار کرد: آنچه ک��ه در جریان قراردادهای 
اخیر اتفاق افتاد، ایجاد یک ش��فافیت در فرآیند ورود هواپیما 
به ایران بود. همین مساله باعث شد تا منافع برخی از افراد به 
خطر بیفتد و نسبت به این قراردادها انتقاداتی را مطرح کنند.
مدیرعام��ل ایران ایر در ادامه  با اش��اره به اینکه ما هما را در 
ش��رایطی تحویل گرفتیم که اوضاع بس��یار س��ختی را تجربه 
می کرد، با اش��اره ب��ه نقش هواپیماهای جدی��د تصریح کرد: 
آنچه که هواپیماهای برجامی برای ما داش��ته است، این است 
که توانس��ته ایم بیش از ۲۰ مس��یر هوای��ی جدید را که برای 
س��ال های طوالنی متوقف شده فعال کنیم و در طول ماه های 
گذش��ته هرگز در هزینه ه��ای جاری مانن��د پرداخت حقوق 
مشکلی نداشته ایم. ایران ایر در سال گذشته برای امور جاری 
خود مجبور ش��د از سازمان بنادر اس��تقراض کند، اما ما این 
قرض را همان س��ال تسویه کرده و پس از آن نیز دیگر نیازی 
به قرض نداش��تیم. همچنین بخشی از عملیات حج امسال با 

استفاده از هواپیماهای برجامی انجام شد.
ش��رف بافی درباره آخرین وضعیت تاخیرهای پروازی ایران 
ای��ر نیز گفت : طب��ق آمارهای جدید م��ا در پروازهای داخلی 
۷درص��د و در پروازه��ای خارج��ی ۱۳درصد کاه��ش تاخیر 
داشته ایم. البته مسائلی مانند شرایط بد جوی و یا مسائلی که 
خارج از دس��ت ایر الین است، می تواند در تاخیرها تاثیرگذار 
باشد، اما با این حال ایران ایر توانسته است عملکرد مثبتی را 

در این بخش به ثبت برساند. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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س��هم ش��اغالن کارفرمای بخش خصوصی از کل ش��اغالن کشور از 
۴.۹درصد در سال ۸۷ به ۳.۲درصد در سال ۹6 کاهش یافته است.

به گزارش مهر، تازه ترین گزارش ها از ۱۳۵6بنگاه  مش��کل دار کش��ور 
منتهی به ش��هریور ۹۷ نش��ان می دهد، »کمبود نقدینگی و سرمایه در 
گردش« بیش��ترین عوامل بروز بنگاه های مشکل دار هستند که دو بنگاه 
مش��کل دار شرکت کشت و صنعت نیش��کر هفت تپه و گروه ملی فوالد 

اهواز در زمره این بنگاه ها قرار دارند.
یکی از ترکش های بنگاه های مشکل دار تاثیر آن بر فرصت های شغلی 
و ب��ه تبع آن کاهش انگیزه برای ایجاد کس��ب و کار اس��ت؛ براس��اس 
این گزارش، اطالعات مربوط به توزیع نس��بی شاغالن کشور به تفکیک 
وضعی��ت ش��غلی مربوط به س��ال های ۱۳۸۷ ال��ی ۱۳۹6 نیز حاکی از 
آن اس��ت که در این بازه زمانی روند س��هم ش��اغلین کارفرمای بخش 
خصوصی کاهش یافته و از ۴.۹درصد از کل ش��اغالن در سال ۱۳۸۷ به 
۳.۲درصد از کل ش��اغالن در س��ال ۱۳۹6 رسیده است که این کاهش، 
پدیده مطلوبی در بازار کار محس��وب نمی  ش��ود چرا که سهم بزرگی از 

فرصت های شغلی، توسط کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد می  شود.
ب��ا توج��ه ب��ه بررس��ی  های صورت گرفت��ه ب��ه ازای ه��ر کارفرما در 
سال۱۳۹6، ۱۲.۳ نفر فرصت شغلی در بخش مزد و حقوق بگیری وجود 
داش��ته است. از این رو با توجه به روند کاهشی سهم کارفرمایان بخش 
خصوصی می  توان نتیجه گرفت، قسمت اعظم کاهش فرصت های شغلی 
در بخش خصوصی ناش��ی از کاهش س��هم کارفرمایان بخش خصوصی 
از کل ش��اغلین بوده اس��ت در حالی که این ظرفیت برای خوِد اشتغال 

وجود ندارد.
این موضوع در طول زمان باعث می ش��ود روحیه انزوای اقتصادی در 
بخش خصوصی تقویت ش��ده و بسیاری از شاغالن ترجیح  دهند که به 

تنهای��ی به فعالیت اقتصادی بپردازند که ای��ن نوع گرایش ضمن اینکه 
نش��انه بی  ثباتی اقتصادی )افزایش اش��تغال بخش غیررسمی( است، با 
ایجاد فرصت های شغلی بیشتر نیز مغایر است، بنابراین به نظر می  رسد 
بای��د روی دو گ��روه »کارفرمایان« و »م��زد و حقوق بگیران« در بخش 
خصوصی تمرکز زیادی شود و با اتخاذ سیاست های مناسب راه تشکیل 
بنگاه های جدید در فعالیت های گوناگون اقتصادی هموار شود تا از این 

طریق ظرفیت ایجاد اشتغال در بازار کار کشور فراهم شود.
تعطیلی 3900 بنگاه مشکل دار طی 8 سال

اما بنگاه های مشکل دار پاشنه آشیل دولت هستند؛ به طوری که اخیرا 
مع��اون اول رئیس جمهور زنگ خطر رکود بنگاه ه��ا را به صدا درآورد؛ 
جهانگیری در نشست معارفه وزیر جدید کار، با اعالم این هشدار که اگر 
از اش��تغال موجود صیانت نکنیم، هر شغلی که از دست برود، راه اندازی 
مجدد همان ش��غل بس��یار پرهزینه تر خواهد بود، گفت: »در ارتباط با 
مسئله اشتغال که به عنوان اصلی ترین مسئله باید به آن بپردازیم، اگر از 
بنگاه ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نکنیم، ریزش نیروی کار می تواند 
بیکاری را تش��دید کند و یکی از مهمترین عوارض تحریم این است که 

بنگاه های تولیدی و اقتصادی ممکن است با رکود مواجه شوند.«
جهانگیری اما تاکید کرد که اولین اولویت دولت این است که نگذارد 
در دوران تحری��م بنگاه ه��ای اقتصادی دچار رکود ش��وند؛ او همچنین 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مامور کرد تا فعال تر از گذشته موانع 

بنگاه ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
اما آمار رسمی از وضعیت بنگاه های صنعتی به استناد مرکز آمار ایران 
نشان می دهد، تعداد کارگاه های صنعتی باالی ۱۰ نفر کارکن کشور، از 

سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۴ به طور مستمر کاهش یافته است.
این آمار نش��ان می دهد، تعداد کارگاه های صنعتی کشور که در سال 

۱۳۸۷ مع��ادل ۱۷ هزار و 6۴ واحد بود، در س��ال ۱۳۹۴ به ۱۳ هزار و 
۱۲۳ تقلیل پیدا کرده اس��ت، بنابراین در بازه زمانی هش��ت ساله ۸۷ تا 
۹۴، س��ه هزار و ۹۴۱ کارگاه صنعت��ی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج 

شده است.
در شرایط فعلی نیز براس��اس آمار منتهی به شهریورماه سال جاری، 
در ۱۳۵6 بنگاه مش��کل  دار در کش��ور بالغ بر ۱۴۵ هزار نفر نیروی کار 
در این بنگاه ها ش��اغل هستند. تعداد بنگاه های مشکل دار در کل کشور 
»ب��ه تفکی��ک نوع مالکیت« نش��ان می دهد، از مجم��وع بالغ بر ۱۳۵۰ 
بنگاه مش��کل دار در کش��ور، ۸۷درصد معادل ۱۱۲۱ واحد از بنگاه های 
خصوص��ی، ۹درصد معادل ۱۲۰ بنگاه از ش��رکت های تعاونی و ۴درصد 

مابقی از بنگاه های دولتی و سایر نهادها هستند. 

بیش از 3 هزار و 900 بنگاه مشکل دار طی سال های 87 تا 94 از چرخه اقتصادی خارج شدند

ریزش 1/7درصدی کارفرمایان بخش  خصوصی
دریچه

دخل و خرج ماهانه خانوار شهری و روستایی چقدر است؟
ارزان ترین و گران ترین استان را بشناسید

نتایج تازه ترین مطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد متوسط میزان 
درآمد ماهیانه خانوار ش��هری با رشد ۱۵.6درصدی به ۳ میلیون و ۵۷ 
هزار تومان و میزان هزینه خانوار ش��هری نیز با رشد ۱۵.۷درصدی به 
ماهیانه ۲ میلیون و ۷۴6 هزار تومان رس��یده است. همچنین متوسط 
میزان درآمد ماهیانه یک خانوار روس��تایی با رش��د ۱۴.۱درصدی به 
یک میلیون 6۸۰ هزار تومان و میانگین هزینه خانوار روس��تایی نیز با 

رشد ۱۳.۹درصدی به یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده است.
ب��ه گزارش مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با 
هدف برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار 
روس��تایی در سال گذشته با آمارگیری از ۱۸هزار و ۷۰۱ خانوار نمونه 
در نقاط ش��هری و ۱۹ ه��زار و ۲6۱ خانوار نمونه در نقاط روس��تایی 
کشور انجام ش��د. نتیجه این آمارگیری نشان می دهد متوسط هزینه  
کل خالص ساالنه  یک خانوار شهری ۳۲۹.۵۲۵ هزار ریال )ساالنه ۳۲ 
میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان( بوده که نس��بت به رقم مش��ابه در 
سال قبل ۱۵.۷درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه  کل ساالنه  خانوار 
ش��هری۷6.۷۵۰ هزار ریال با س��هم ۲۳.۳درصد مربوط به هزینه های 
خوراکی و دخانی و۲۵۲.۷۷۵ هزار ریال با س��هم۷6.۷درصد مربوط به 
هزینه های غیرخوراکی بوده اس��ت. بین هزینه های خوراکی و دخانی، 
بیشترین س��هم با ۲۲.۱درصد مربوط به هزینه  آرد، رشته، غالت، نان 
و فرآوردهای آن و در بین هزینه های غیرخوراکی بیش��ترین س��هم با 

۴۳.۰درصد مربوط به مسکن بوده است.
همچنین متوسط درآمد اظهارشده  ساالنه  یک خانوار شهری ۳66،۸۴۸ 
هزار ریال)س��االنه ۳6میلیون و 6۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان( بوده که نسبت 
به س��ال قبل، ۱۵.6درصد افزایش داشته اس��ت. بر این اساس در سال 
۱۳۹6 رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه 
کل ساالنه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می  دهد که 
۳۴.۴درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱6.۱درصد از مشاغل 
آزاد کش��اورزی و غیرکشاورزی و۴۹.۵درصد از محل درآمدهای متفرقه 
خانوار تأمین شده است. مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده 
از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹6 نشان می  دهد 
که خانوارهای اس��تفاده کننده؛ اتومبیل شخصی از ۴۷.6 به ۵۰.6درصد، 
یخچال فریزر از 6۰.۵ به  6۳.۲درصد، جاروبرقی از ۹۰.۳، به ۹۱.۰درصد، 
ماشین لباسشویی از ۸۴.۵ به  ۸6.۳درصد،  ماشین ظرفشویی از ۵.۸ به 
۷.۳درصد و مایکروفر از ۱۰.۳ به ۱۲.۴درصد افزایش یافته است. در سال 
۱۳۹6، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۹۳.۸درصد از خانوارهای شهری 
برای گرما، گاز طبیعی بوده است. بررسی متوسط هزینه کل ساالنه یک 
خانوار ش��هری نشان می دهد که اس��تان تهران با ۴۷۹.۹۴۸ هزار ریال 
بیشترین و استان کرمان با ۱۹۲.۳۲۹هزار ریال کمترین هزینه را در سال 
۱۳۹6 داشته اند. همچنین استان تهران با ۵۱۵.۳۵۱ هزار ریال بیشترین 
و استان آذربایجان غربی با ۲۴۰.۳۹۳ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد 
ساالنه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹6 به خود اختصاص داده است. 
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جدیدترین قیمت سکه و طال در بازار
 سکه 3میلیون

و 3۵0 هزار تومان شد
رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و 
س��که تهران اعالم کرد که قیمت انواع س��که و ط��ال در بازار با 
افزایش ناچیزی همراه بوده است اما در روزهای آینده امیدواریم 

روند ارزانی ادامه پیدا کند.
بازار س��که و طال دیروز دوش��نبه با روزها و هفته های گذشته 
متفاوت بود و افزایش قیمتی هرچند ناچیز در نرخ ها مش��اهده 
شد، به گونه ای که ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و س��که تهران _ در گفت وگو با 
ایسنا، گفت که قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
به ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۳ میلیون 
و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین نیم سکه یک میلیون 
و ۷6۰ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون تومان و س��که گرمی 

6۳۰ هزار تومان معامله می شود.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و 
س��که تهران با بیان این که نرخ انس جهانی طال در روز دوشنبه 
همچون یکش��نبه روند کاهشی داش��ته و به ۱۲۳۸ دالر رسیده 
اس��ت، گفت: قیمت طال در بازار تهران نیز با افزایش نس��بی رو 
به رو شده است و هر مثقال طالی ۱۷ عیار یک میلیون و ۳۳۰ 
ه��زار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عی��ار، ۳۰۷هزار و ۵۰۰ تومان 

قیمت دارد.
محمدولی عنوان کرد که با وجود افزایش نس��بی قیمت سکه 
و ط��ال در بازار تهران که ناش��ی از دالی��ل و عوامل داخلی بوده 
اس��ت، عزم و اراده مسئوالن بر این است که تا جایی که ممکن 
اس��ت قیمت ها را در راستای کاهش آن تا رسیدن به نرخ واقعی 
کنت��رل کنند و بنابراین همچنان امید ارزانی قیمت در این بازار 

وجود دارد.
پایه های لرزان ارز و سکه در بازار آزاد

بازار ارز نیز همچنان روند نزولی روزهای اخیر را طی می کند؛ 
ب��ه گونه ای ک��ه صرافی بانک ملی دیروز دوش��نبه هر دالر را ۹ 
ه��زار و ۹۷۰ تومان عرضه کرد. براس��اس ای��ن گزارش، صرافی 
مل��ی ایران حداقل قیم��ت فروش هر دالر را ۹ ه��زار و ۹۷۰ و 
ه��ر یورو را ۱۱ ه��زار و ۸۷۰ تومان و بهای خری��د این ۲ ارز از 
ش��هروندان را به ترتیب ۹ هزار و ۹۵۰ تومان و ۱۱هزار و ۸۳۰ 
توم��ان اعالم کرد. ب��ه این ترتیب با ورود ن��رخ دالر به محدوده 
چهاررقمی، امیدواری ها برای تداوم کاهش بهای آن و رس��یدن 
به نقطه تعادلی بیشتر شده است؛ زیرا روز یکشنبه متوسط نرخ 
فروش یورو و دالر در سامانه سنا - که بیانگر معامالت انجام شده 
توس��ط بانک ها و صرافی های مجاز کل کش��ور است - به ترتیب 

۱۱ هزار و ۷۹6تومان و ۱۰ هزار و ۱۷ تومان بود.
در س��امانه نیما که حواله ه��ای ارزی صادرکنن��دگان مبادله 
می شود نیز در روز یکشنبه متوسط بهای فروش هر یورو ۹ هزار 

و ۴6۸ تومان و بهای فروش هر دالر ۹ هزار و ۲6۷ تومان بود.
ب��ه گفته »عبدالناصر همتی« رئیس کل بانک مرکزی، »آنچه 
که امروز در بازار ارز ش��اهد آن هس��تیم رون��د طبیعی تعدیل 
تدریجی قیمت ارز در مس��یر واقعی شدن آن است؛ این بازار در 
کنترل بانک مرکزی بوده و نحوه دخالت در بازار بخشی از برنامه 

مدیریت بازار است.«

یک اقتصاددان:
 کاهش نرخ ارز

سناریو مقابله با تحریم ها بود
یک اقتصاددان با اش��اره ب��ه کاهش نرخ ارز در ب��ازار آزاد، آن 
را نتیجه س��ناریو دولت ب��رای مقابله با تحریم ه��ا ارزیابی کرد و 
گف��ت ثبات نرخ ارز برای برنامه ریزی فعاالن اقتصادی مس��اله ای 

ضروری است.
محمود جام س��از در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه افزایش 
یا کاهش دالر تا به حال در اختیار مدیریت ش��ناور ارزها توس��ط 
دولت بوده است، گفت: قبل از اینکه تحریم های آمریکایی شروع 
ش��وند یک جهش قیمتی دالر را تجربه کردیم که دولت در برابر 
آن واکنش��ی نش��ان نداد و به جای تزری��ق دالر اقدامات امنیتی 
انجام داد که این مساله معامالت را زیرزمینی کرد و همین باعث 

افزایش قیمت ها شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در جریان جهش ارزی سعی 
داش��ت تا منابع خود را تقویت کند، علت این مس��اله را آمادگی 
دولت برای تحریم ه��ای بعدی آمریکا ارزیابی و اظهار کرد: دولت 
بع��د از تحریم ها س��عی کرد ت��ا با تزریق دالر قیمت ه��ا را پایین 
بیاورد تا به لحاظ سیاس��ی این پیام را منتقل کند که تحریم های 

آمریکایی اثری نداشته و قیمت دالر پایین هم آمده است.
او با بیان اینکه دولت س��ناریوی خود را برای مقابله با تحریم ها 
به خوبی اجرا کرد، گفت: قدم بعدی ثبات نرخ ارز اس��ت که این 
مس��اله از اهمیت باالتری از کاهش آن برخوردار است، چراکه اگر 
در بازار ثبات وجود نداش��ته باش��د، فعاالن اقتص��ادی نمی توانند 
برنامه ریزی درس��تی داشته باش��ند و تولید ملی هم در نهایت از 

این شرایط آسیب خواهد دید.
وی در پای��ان با اش��اره به ت��الش آمریکا برای مس��دود کردن 
راه های نفوذ دالر به ایران، اظهار کرد: به نظر می رسد اروپا نیز به 
تدریج با تحریم های  آمریکایی کنار آمده که با توجه به محدودیت 
صادرات نفت ایران این مس��اله می توان��د روی منابع ارزی ما در 

آینده تاثیر بگذارد.
گفتنی اس��ت براساس اعالم بانک مرکزی، هر یورو روز یکشنبه 
)۲۵آذر( در س��امانه نیما به ۹۵۰۸ تومان رس��ید که نس��بت به 
روز قبل با کاهش ۱6۳تومانی روبه رو بوده اس��ت. براس��اس این 
گزارش، مجموع معامالت در سامانه نیما از نیمه مرداد تاکنون از 
۱۱ میلی��ارد یورو عبور کرده و به ۱۱میلیارد و ۴۵۷ میلیون یورو 
رس��ید؛ این در حالی است که طی هفته های اخیر قیمت یورو در 
بازار ثانویه با افزایش همراه بود و در هفته جاری این رقم کاهشی 

شده است. 

دریچــه

فرص��ت امروز: قائم مق��ام بانک مرکزی گفت با آغ��از مدیریت جدید 
بانک مرکزی و اخذ مجوزهای الزم از س��ران قوا، توانستیم ظرف مدت 
کوتاهی اس��ب سرکش دالر را رام کنیم، اما با این وجود، همچنان نظام 
ارزی کش��ور نیازمند اصالحات و اقدامات تکمیلی برای اجتناب از بروز 

تالطم های ارزی در آینده است.
اکب��ر کمیجان��ی روز دوش��نبه در هش��تمین جش��نواره تجلی��ل از 
پژوهش��گران و با بیان اینکه نخستین محور موردنیاز پژوهش های حوزه 
پول��ی و بانکی، مهار نقدینگی و تورم اس��ت، گفت: به س��بب مجموعه 
اقدامات انجام شده، روند شتابان نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در حال 

نزول است و امیدواریم که این کاهش ادامه دار باشد.
به گفت��ه کمیجانی، وجود انباره نقدینگی ک��ه در حال حاضر حدود 
۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان اس��ت، پتانس��یل بروز فش��ارهای تورمی را 
دارد، بنابراین ضروری است که در کانال های عرضه نقدینگی به جامعه، 
اصالحات اساسی انجام شود تا نقدینگی اضافه شده به کسب  و کارها و 

بخش مولد اقتصاد هدایت شود.
قائم مق��ام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین از بعد تقاضای نقدینگی 
نیز باید س��ازوکار جذب س��پرده و نرخ های س��ود به نحوی باشد که با 
افزایش ماندگاری س��پرده ها، از یک سو ش��بکه بانکی توانایی پرداخت 
هزینه های جذب س��پرده را داشته باش��د و از سوی دیگر وام گیرندگان 

نیز توانایی بازپرداخت سود تسهیالت را داشته باشند.
او ادام��ه داد: ش��واهد امر بیانگر آن اس��ت که با وج��ود تحقیقات و 
مطالع��ات فراوانی که درخصوص مس��ائل پولی و بانک��ی اقتصاد ایران 
انجام شده اس��ت، اما هنوز نتوانس��ته ایم به اثرگذاری مطلوب پژوهش 
در این حوزه دس��ت پیدا کنیم، به نحوی که ممکن اس��ت برای پاس��خ 
به نیازهای امروز ش��بکه بانکی و حل مش��کالت این حوزه پژوهش های 

اصیل انگشت شمار باشد.
راهبرد هدایت پژوهش در سیستم بانکی

ب��ه گفته قائم مق��ام بانک مرک��زی، پژوهش های حوزه پ��ول و بانک 
بای��د بگونه ای باش��د که خروج��ی و یا دانش حاصل از آن، از یک س��و 
درک سیاس��ت گذار از پویایی ه��ای اقتصاد را افزایش دهد و از س��وی 
دیگ��ر ارتقادهنده کارایی سیس��تم بانکی و عملکرد نظام پولی باش��د. 
تحت این ش��رایط اس��ت که کاربس��ت نتایج پژوهش ها با بهبود محیط 
کالن اقتصادی،  زمینه ساز افزایش رفاه عمومی خواهد بود. بدین منظور 
ضروری است که در انجام پژوهش ها برخی از اصول و نکات مهم که در 

ادامه توضیح خواهم داد رعایت شود.
کمیجان��ی تصریح کرد: به منظور ارتقای کارایی و عملکرد سیس��تم 
بانکی، نیازمند گس��ترش تحقیقات و پژوهش ه��ای عمدتاً کاربردی در 
ش��بکه بانکی هستیم. از این منظر ضروری است که اوالْ بانک ها نسبت 
به تقویت واحدها و بخش های تحقیق و توسعه خود بیشتر همت نمایند 
و ثانی��اً مراکز تحقیقاتی نیز ش��امل واحدهای داخ��ل بانک و همچنین 
واحدهای خارج از بانک یعنی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ارتباطات 

خود را با واحدهای اجرایی بانک افزایش دهند.
این مقام مس��ئول در بان��ک مرکزی با بیان اینکه این تعامل س��بب 
می ش��ود که از یک س��و در ارائه راه حل های مش��کالت شبکه بانکی به 
بیان توصیه های کلی اکتفا نش��ود و راهکارهای ارائه ش��ده عملیاتی تر و 
منطبق بر شرایط اقتصاد کالن کشور،  شبکه بانکی و در نهایت یک بانک 
مد نظر و به صورت سفارش��ی ش��ده باش��د، گفت: از سوی دیگر، سبب 
می شود که سیاستگذاران و مدیران بانکی نیز به شکل مستمر اطالعات 
خود را از تحوالت و فرآیندهای پولی و بانکی نظام مالی بین الملل به روز 
رس��انی کرده و با درک کاستی ها و ضعف های وضع موجود، محصوالت 
و قراردادهای مالی خود را منطبق با فرهنگ اقتصادی-اجتماعی جامعه 
م��ا عرضه کنند. ب��ه عنوان مثال، در دهه های اخیر میالدی، پیش��رفت 
فناوری اطالعات س��بب تح��ول در ارائه ابزاره��ای پرداخت و نگهداری 
دارایی با درجه نقدپذیری گوناگون در کش��ورهای مختلف ش��ده است. 
همچنین، ارائ��ه انواع خدمات بانکی دیجیتال ب��دون توجه به مرزهای 
جغرافیای��ی، ابعاد جدیدی ب��ه بانکداری بین المللی اضافه کرده اس��ت 
که ضروری اس��ت جریان تحقیق و توس��عه به منظ��ور ارتقای کیفی و 
عمق بخش��ی به خدمات مالی کش��ور، به کمک بخش های اجرایی نظام 

بانکی اقتصاد ایران بشتابد.
کمیجانی با بیان اینکه قوانین و اس��تانداردهای نظام بانکی بین الملل 
طی دهه گذش��ته با رش��د چشمگیری مواجه ش��ده است ولی به دلیل 
تحریم های بین المللی، نظام بانکی ایران از همراهی و انطباق با بسیاری 
از تحوالت محیط بانکداری اقتصاد جهانی محروم بوده است، ادامه داد:  
ضروری اس��ت که برخی از تالش های پژوهشی بر شیوه های نوین انجام 
وظای��ف بخش  بین الملل بانک ها و بانک مرکزی متمرکز ش��ده و دانش 
حاصل از آن به همکاران سیاست گذار و کارگزاران بانکی منتقل شود تا 
با تکیه بر ابزارهای جدید مراودات نظام مالی کشور در سطح بین الملل 

با موانع و اخالل کمتری انجام شود. 
قائم مق��ام بان��ک مرکزی همچنی��ن تاکید کرد که از م��وارد مهم در 
این حوزه، به روزرسانی ش��یوه های مدیریت ریسک و اصول گزارشگری 

مالی اس��تاندارد است و افزود: همچنین با توجه به گسترش پیمان های 
پول��ی دوجانبه و چندجانبه از یک س��و و آغ��از دور جدید تحریم های 
ظالمانه آمریکا از س��وی دیگر ضروری است که پژوهشگران درخصوص 
ابعاد مختلف این پیمان ها، ش��رایط اقتصادی کش��ورها و ضوابط حاکم 
بر دریافت ها، پرداخت ها و تس��ویه کس��ری  و مازاد آنها تالش بیشتری 

صرف کنند.
کمیجان��ی اف��زود: در مجموع مقصود از ذکر این ن��کات تاکید بر این 
اس��ت که در بحث پژوهش باالخص در حوزه پول و بانک هدف ما علم 
الینفع و صرف چاپ یک مقاله و یا یک کتاب نیست، بلکه ضروری است 
که پژوهش ها در جهت پاس��خ به مسائل اساسی و با رویکرد راهکارهای 

عملیاتی در نظام پولی و بانکی اقتصاد ایران هدایت شود. 
مهم ترین اولویت های پژوهشی سیستم بانکی

وی با بیان اینکه به س��بب مجموعه اقدامات انجام ش��ده روند شتابان 
نرخ تورم ماهانه متوقف ش��ده و در حال نزول است و امیدواریم که این 
کاهش ادامه دار نیز باشد، ادامه داد: علی رغم این، وجود انباره نقدینگی 
ک��ه در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان اس��ت، پتانس��یل 
ب��روز فش��ارهای تورمی را دارد و لذا ضروری اس��ت ک��ه در کانال های 
عرضه نقدینگی به جامعه اصالحات اساس��ی ص��ورت گیرد تا نقدینگی 

اضافه شده به کسب  و کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود.
کمیجان��ی تصریح ک��رد: همچنین از بعد تقاض��ای نقدینگی نیز باید 
س��ازوکار جذب س��پرده و نرخ های سود به نحوی باش��د که با کاهش 
س��یالیت و افزایش ماندگاری سپرده ها، از یک سو شبکه بانکی توانایی 
پرداخ��ت هزینه های جذب س��پرده را داش��ته باش��د و از س��وی دیگر 

وام گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت سود تسهیالت را داشته باشند.
وی ب��ه بهبود س��ازوکار مدیریت و عملیات نظام ارزی اش��اره کرد و 
افزود: خوشبختانه با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخذ مجوزهای 

الزم از سران محترم قوا، همکاران اینجانب توانسته اند ظرف مدت زمان 
کوتاهی با مجموعه ای از اقدامات و سیاس��ت های موثر اس��ب س��رکش 
دالر را رام کرده و آن را طی یک مس��یر کارشناسی ش��ده به کانال های 

پایین تر هدایت کنند.
کمیجانی گفت: با وجود گام های بزرگی که در این راستا برداشته شده 
است، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصالحات و اقدامات تکمیلی به 
منظ��ور حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتناب از بروز تالطم های ارزی در 
آینده است. بدین منظور چگونگی ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای 
پوشش ریس��ک ارزی فعاالن بخش حقیقی اقتصاد و ارتقای سازوکاری 
الزم برای تس��هیل نقل و انتقال منابع ارزی از س��واالتی اس��ت که باید 
پژوهش های ما برای تصمیم س��ازی صحیح در حوزه ارزی به آن پاس��خ 

دهد.
قائم مقام بان��ک مرکزی با تاکید بر اهمیت اص��الح نظام بانکی ادامه 
داد: همانگونه که بارها نیز تاکید ش��ده است اصالح نظام بانکی در این 
دوره با جدیت پیگیری می شود. شرایط خاص ترازنامه بانک ها و مسائلی 
از جمل��ه بدهی بانک ه��ا به بانک مرکزی، مطالب��ات غیرجاری، کاهش 
کیفیت دارایی ها و بنگاه داری بانک ها موضوعاتی هس��تند که تداوم آن 

دیگر پذیرفتنی است.
در این ارتباط تهیه و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات 
و بانک های مش��کل دار، ارتق��ای نظام نظارت و پایش س��المت بانکی، 
اصالح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی 
در بانک ها محورهایی هس��تند که دس��تاوردهای پژوهشی آن می تواند 
نقش بس��زایی در برنامه ریزی و تصمیم سازی شیوه انجام فرآیند اصالح 
نظام بانکی داش��ته باش��د. امید اس��ت با تکیه بر پژوهش های روزآمد، 
عقب ماندگ��ی نظ��ام بانکی کش��ور از وضعیت مطلوب کاه��ش یافته و 

ماموریت های بخش پولی و بانکی به نحو شایسته انجام شود.

قائم مقام بانک مرکزی از برنامه ریزی برای جلوگیری از تالطم های ارزی در آینده خبر داد

مهار اسب سرکش دالر 
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اوایل آبان ماه امس��ال بود که برای اولین بار یک میلیون بش��که نفت 
خ��ام در بورس انرژی روی میز معامالت ق��رار گرفت و چندی بعد نیز 
برای دومین بار نفت خام س��بک در بورس انرژی ایران عرضه شد. حاال 
در حالی که دو بار نفت خام س��بک ایران در بورس انرژی عرضه شده، 
رئیس سازمان بورس از احتمال عرضه مجدد نفت در بورس انرژی، این 

بار به صورت ریالی خبر داده است.
به گزارش ایس��نا، اوایل آبان م��اه برای اولین بار یک میلیون بش��که 
نف��ت خام در بورس انرژی روی میز معامالت قرار گرفت که قیمت پایه 
هر بش��که نفت در آن زمان حدود ۷۹ دالر بود. در روز معامالت اولین 
عرضه، سه نفر در این رقابت شرکت کردند و در نهایت با تعدیل قیمت 
نفت در بورس  ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام سبک به  قیمت هر بشکه ۷۴ 

دالر و ۸۵ سنت داد و ستد شد.
اما بعد از عرضه نفت در بورس بود که مدیرعامل بورس انرژی از احتمال 
تعدیل قیمت نفت در بورس خبر داد و گفت که این قیمت، قیمت متعادلی 
است؛ ضمن اینکه اگر تا زمان بارگیری محموله، قیمت نفت خام افزایش یا 

کاهش یابد، قیمت متناسب با آن تعدیل خواهد شد.
در ای��ن میان، ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ هم برای دومین بار نفت در بورس 
عرضه ش��د. آنگونه که در اطالعیه عرضه آم��ده بود، قرار بر این بود که 
۷۰۰ هزار بش��که نفت خام س��بک برای عرضه روی تابلو معامالت برود 
که در نهایت قیمت هر بشکه نفت خام سبک در رینگ بین الملل بورس 
ان��رژی در دومی��ن عرضه 6۴.۹۷ دالر معامله ش��د؛ بدین معنا که نفت 

بورسی در این مدت حدود ۱۰ دالر نسبت به اولین دوره تعدیل شد.
ح��اال و در ش��رایطی که دو بار نفت خام س��بک در بورس به صورت 
ارزی - ریالی عرضه ش��ده است، رئیس س��ازمان بورس اوراق بهادار از 
احتمال عرضه مجدد نفت در بورس انرژی خبر داده و گفته قرار اس��ت 
نفت به صورت کامال ریالی در بورس عرضه شود. به گفته محمدی، »با 
وزارت نفت در این مورد وارد مذاکره ش��ده ایم که نفت به صورت کامال 
ریال��ی در بورس عرضه ش��ود. هر زمان که وزارت نف��ت بگوید ما آماده 

عرضه نفت در بورس هستیم.«
ف��روش نفت در بورس انرژی به ص��ورت ۲۰درصد ریالی و ۸۰درصد 
ارزی اس��ت؛ به طوری که متقاضیان خرید برای شرکت در معامله، باید 
۱۰درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت پیش 
از عرضه به حس��اب اعالمی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه واریز کنند که در صورت انجام معامله بخشی از ۲۰درصد 

ریالی محسوب خواهد شد.
در عین حال مدتی است که عرضه نفت در بورس انرژی متوقف شده 
و در این مدت اطالعیه عرضه ای منتش��ر نش��ده اس��ت ولی در آخرین 
واکنش ه��ا وزیر نفت اعالم ک��رده که عرضه نفت در ب��ورس در انتظار 
تصمیم ش��ورای هماهنگی اقتصادی است. زنگنه تاکید کرد که »پیش 
از ای��ن برای فروش یک میلیون بش��که نفت اجازه صادر ش��ده بود که 
به دنبال آن هس��تیم برای عرضه ش��ش ماهه و فروش ریالی نیز مجوز 
بگیریم. امیدواریم این موضوع در اولین جلس��ه شورای عالی هماهنگی 
مط��رح ش��ود و با ی��ک تغییراتی و تجارب��ی که پیدا کردی��م، ما تقاضا 
می کنیم که اگر قبول کردند با مقدار بیش��تری ولی ش��ش ماهه اجازه 

بگیریم که عرضه کنیم و این راه را باز کنیم.«
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از س��وی دیگر، به نظر می رس��د با توجه به افزایش قابل مالحظه نرخ 
ارز در س��ال جاری، رتبه صنایع برتر به شرکت هایی که توان باالیی در 

صادرات دارند از جمله صنایع پتروشیمی و فوالدی تعلق بگیرد.
عباس آرگون در گفت و گو با س��نا، با بیان این مطلب و در پاس��خ به 
س��والی درخصوص برآیند کلی از بازار س��رمایه در چند ماه اخیر گفت: 
س��ال ۹۷ س��ال پرتالطمی در اقتصاد کش��ورمان بود و به علت خروج 
آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم ها، نگران��ی از منظر روانی بر اقتصاد 
کش��ور موثر بوده و موجبات تحوالت در اقتصاد و افزایش نرخ ارز ش��ده 

است.
آرگون ادامه داد: به تبع آن بازار س��رمایه نیز از منظر س��ودآوری )به 
خصوص ش��رکت های صادرات محور( و ارزش جایگزینی شرکت ها متاثر 
شده و شاخص بورس به رغم فراز و نشیب ها طی سال جاری تاکنون به 

رشدی بیش از ۷۰درصد نائل شده است.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به نوسانات نفت و نقش آن در 
روند قیمتی سهام ش��رکت های مختلف بورسی گفت: با توجه به اینکه 
اقتصاد کش��ورمان مبتنی بر درآمدهای نفتی اس��ت، نوس��انات قیمت 
نفت در اقتصاد کش��ور به صورت عام و ش��رکت های فعال در این حوزه 
ب��ه صورت خاص تاثیرگ��ذار خواهد بود و با نظر به اینکه ش��رکت های 
گروه های پاالیش��ی و پتروش��یمی س��هم باالیی در بورس اوراق بهادار 

دارند، مسلما از روند نوسانات قیمت نفت تاثیر می پذیرد.
آرگون همچنین در پاس��خ به این س��وال که چگونه می توان بورس را 
گزینه اول س��رمایه گذاری و محل ج��ذب نقدینگی ها کرد، توضیح داد: 

برای تبدی��ل بورس به عنوان گزینه اول س��رمایه گذاری و محل جذب 
نقدینگی ها در کشور نیازمند اقدامات متعددی در درون بازار سرمایه از 

یک سو و خارج از بازارسرمایه از سوی دیگر هستیم.
وی اف��زود: در ای��ن خصوص می توان ب��ه آگاهی بخش��ی و آموزش، 
توسعه زیرساخت های بازار، افزایش قدرت نقدشوندگی سهام شرکت ها، 
عدم دخالت در ب��ازار و تصمیم گیری های خلق الس��اعه، افزایش قدرت 
پیش بینی پذیری س��ودآوری ش��رکت ها، رفع قوانی��ن مزاحم و مخل و 
ورود با تحلیل و رویکرد بلندمدت به بازار و پرهیز از رفتارهای هیجانی 

و توده وار اشاره کرد. 

رئیس سازمان بورس از احتمال عرضه مجدد نفت در بورس انرژی به صورت ریالی خبر داده است
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شاخص بورس 19۵8 واحد افت کرد
پسروی بورس به کانال 1۵9 هزار واحدی

ش��اخص بورس در سایه افت حجم معامالت یک هزار و ۹۵۸ پله 
پایی��ن آم��د و در جایگاه ۱۵۹ هزار و ۷۴۹واح��دی قرار گرفت. در 
حالی که روز یکش��نبه معدنی ها و فلزی ها به کاهش ش��اخص های 
بازار س��هام دامن زدند، دیروز دوشنبه نیز این روند ادامه پیدا کرد 
و این دو گروه بازهم از تاثیرگذارترین گروه ها در نوس��انات دماسنج 

بازار بودند.
به گزارش ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
به��ادار تهران ۱۹۵۸ واح��د افت کرد و به رق��م ۱۵۹ هزار و ۷۴۹ 
واحدی رس��ید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۱۵۴ واحد کاهش 
تا رقم ۲۷هزار و ۱۷۹ واحدی پایین رفت. ش��اخص آزاد شناور نیز 
۲۲۵۴ واح��د پایین رفت و در تراز ۱۷۱ه��زار و ۲۰۲ واحدی قرار 
گرفت. همچنین شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۹۲۴ و 

۱۵۲۵ واحد کاهش یافت.
فلزات اساس��ی، معدنی ها و برخی نمادهای بانکی و پتروش��یمی 
بیش��ترین تاثیر را روی نوس��انات ش��اخص کل داش��تند به طوری 
ک��ه فوالد مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران و گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید هر یک به ترتیب ۲۹۸، ۱۷۵ و ۱۷۴ واحد تاثیر 
کاهنده روی ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. همچنین معدنی و 
صنعتی گل گهر، فوالد خوزس��تان، گروه مپن��ا و بانک ملت نیز در 

جهت کاهش نماگرهای بازار حرکت کردند.
اما خودرویی ها تاثیرات مثبتی روی ش��اخص کل بورس داشتند، 
به طوری که دو نماد س��ایپا و ایران خ��ودرو هر یک به ترتیب ۵۵ 
و ۴۲ واحد به افزایش ش��اخص بازار س��رمایه کمک کرد. همچنین 
سرمایه  گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین نیز تاثیر ۱۳۱ واحدی 

روی شاخص کل داشتند.
فلزات اساس��ی نیز همچون روز گذش��ته با کاهش قیمت روبه رو 
ش��دند و س��هم های تاثیرگذار این گروه بیش از ۳درصد در قیمت 
پایان��ی و قیمت آخرین معامله افت را تجرب��ه کردند. معدنی ها نیز 
همراس��تا با فلزات اساس��ی با کاهش قیمت س��هام مواجه شدند و 
بس��یاری از سهم های شان بیشتر از ۲درصد کاهش قیمت را تجربه 
کردن��د. در عین ح��ال بانکی ها نیز با کاهش قیمت روبه رو ش��دند. 
البته این کاهش قیمت به اندازه دو گروه یاد ش��ده نبود و تعدادی 

از نمادهای این گروه کمتر از یک درصد نوسان را تجربه کردند.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم ۴6۱ میلیارد تومان رس��ید 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۱.6 میلیارد سهم و اوراق 
مال��ی بود. همچنین تعداد معامالت این بازار رقم ۱۲۷ هزار و ۷۸۷ 

را تجربه کرد.
آیفکس نیز با ۱6 واحد کاهش مواجه ش��د و به رقم ۱۸۰۹ واحد 
رس��ید. ارزش معامالت فرابورس ایران رق��م ۴۷۹ میلیارد را تجربه 
کرد و حجم معامالت به عدد ۹۹۵ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 
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صادرات 22 میلیارد دالری فرآورده های 
صنعتی و معدنی

مدیرکل دفتر توس��عه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفت 
صادرات کاال های صنعتی و معدنی در هش��ت ماهه س��ال جاری به 
رقمی بیش از ۲۲ میلیارد دالر رس��یده اس��ت که نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر ارزشی رشد ۲۳درصدی را نشان می دهد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مس��عود کمال��ی اردکانی 
اظهار ک��رد: صادرات کاالهای صنعتی و معدنی ش��امل محصوالت 
پتروش��یمی )به غیر از میعانات گازی( در هش��ت ماهه سال جاری 
به رقمی بیش از ۲۲ میلیارد دالر رس��یده است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر ارزشی رشد ۲۳درصدی را نشان می دهد.
وی اف��زود: در ای��ن مدت در گ��روه محصوالت پتروش��یمیایی، 
محص��والت پتروش��یمی با ۱۰.۳میلی��ارد دالر و ۳۲درصد رش��د، 
محصوالت پایه نفتی شامل قیر و روغن های صنعتی با ۱.۸ میلیارد 
دالر و ۱۴درصد رشد و محصوالت شیمیایی و پلیمری نیز با حدود 
۱.۴ میلیارد دالر صادرات، ۴۰درصد رش��د را نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته تجربه کرده اند.
کمالی اردکانی درخصوص ص��ادرات کاال های گروه معدن گفت: 
مواد معدنی و صنایع فلزی ش��امل سنگ آهن، فوالد، فلزات رنگین 
و لوله و پروفیل با ۴.۴میلیارد دالر صادرات، بیش از ۹درصد رش��د 
داش��ته و همچنین صادرات صنایع غیرفلزی شامل سیمان، کاشی، 
س��نگ های تزئینی و دیگر اقالم این گروه نی��ز با ۱.۴ میلیارد دالر 
صادرات، رشد ۱6درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی، ضمن 
اشاره به رشد صادرات محصوالت لوازم خانگی اظهار کرد: صادرات 
ل��وازم خانگی انرژی بر و غیرانرژی بر ب��ه ارزش ۳6۰ میلیون دالر با 

۲۲درصد رشد همراه بوده است. 
 بازارهای اصلی محصوالت صنعتی عمدتاً کش��ورهای همسایه و 
به خصوص کش��ورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و 

ترکیه است.

پرداخت مطالبات چایکاران تا یک ماه آینده
مشکلی در فروش چای تولیدی نداریم

رئیس س��ازمان چای، از پرداخت باقیمان��ده مطالبات چایکاران 
ظرف یک ماه آینده خبر داد.

حبیب جهان س��از، رئیس س��ازمان چای در گفت و گو با  باشگاه 
خبرن��گاران جوان، از پرداخت بیش از ۹۷درصد مطالبات چایکاران 
خبر داد و گفت: امس��ال ۱۱۲ هزار و ۷۳6 تن برگ س��بز چای با 
ارزش بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تنها 

۴ میلیارد تومان از بهای آن پرداخت نشده است.
وی با اش��اره به اینکه باقیمانده مطالب��ات ظرف یک ماه آینده به 
حس��اب چایکاران واریز می ش��ود، افزود: دولت تا تاریخ ۹ آبان ماه، 
۱۲۷.6 میلی��ارد توم��ان مجم��وع مطالب��ات خود به چای��کاران را 
پرداخت کرده  و مابقی مربوط به کارخانه های چای سازی است که 

به مرور پرداخت می شود.
جهان ساز درباره آخرین وضعیت فروش چای خشک تولیدی بیان 
کرد: امس��ال ۲۵ هزار و 6۳۳ تن چای خشک از مجموع بهای برگ 
س��بز خریداری شده، اس��تحصال شده اس��ت که به سبب افزایش 
کیفیت و استقبال مصرف کنندگان، مشکلی در فروش چای تولیدی 

نداریم.
رئیس س��ازمان چای در پایان درباره آخرین وضعیت تس��هیالت 
پرداخت��ی به چایکاران گفت: برای س��ال زراعی جدید ۳۰ میلیارد 
تومان تسهیالت از محل صندوق چایکاران برای سرمایه در گردش 
در اختیار چایکاران قرار خواهد گرفت که مبلغ آن به مرور از بهای 

برگ سبز تحویلی کسر می شود.

 ضرورت پایش قوانین
در شرایط ویژه اقتصادی

معاون امور صنایع س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
گف��ت برخ��ی قوانین به عنوان مانعی بر س��ر راه تولید قرار دارند و 

ضروری است تا مورد بازنگری قرار بگیرند.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان،  قوانین اساسا برای تسهیل 
امور تصویب می ش��ود، اما گاهی با قوانینی برخورد می کنیم که در 
تدوین آن، ش��رایط به طور جامع دیده نشده و باعث ایجاد مانع بر 
س��ر راه فعالین اقتصادی می شود؛ این در حالی است که در شرایط 
ویژه اقتصادی امروز کش��ور، بای��د از تولید قانون جلوگیری کرده و 

قوانین موجود را پاالیش و بهینه کنیم.
حبیبی با اش��اره به قانونی که اخیرا تح��ت عنوان »هوای پاک« 
ابالغ ش��ده، افزود: براساس این قانون واحدهای صنعتی هر اقدامی 
که در خصوص توس��عه، نوسازی و یا افزایش تولید در برنامه کاری 
خود داش��ته باش��ند، مکلف هس��تند تا از س��ازمان محیط زیست 

استعالم مربوطه را دریافت کنند.
معاون امور صنایع س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
بی��ان کرد: این در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون در اس��تان تهران با 
محدودیت های باالیی برای صنعتگران مواجه هس��تیم و اجرای این 

قانون نیز به مشکالت قبلی می افزاید.
وی با بی��ان اینکه قانون مالیات بر ارزش اف��زوده، قانون دیگری 
اس��ت که واحدهای اقتصادی را به خود گرفتار کرده، افزود: در دنیا 
این مالیات از مصرف کننده نهایی گرفته می ش��ود، اما در کش��ور به 
دلیل این که زیرس��اخت الزم برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
از مصرف کننده نهایی وجود ندارد، این مالیات از تولیدکننده گرفته 

می شود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
ادام��ه داد: دریافت مالیات از تولید باعث ش��ده ک��ه فرآیند اخذ 
مالیات ارزش افزوده از خریداران و همچنین نگهداری حساب های 
مربوط��ه و اختالفات و تفاس��یر ممیزی��ن مالیاتی با مس��ئولین 
واحدهای تولیدی به عاملی برای کاهش ورود س��رمایه گذاران به 

فعالیت های مولد شود.

اخبـــار

اعضای اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران خواس��تار 
مقابله جدی با فعالیت فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک 
از ابتدای دی ماه س��ال جاری توسط دستگاه های ذی ربط از جمله ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز شدند.
به گزارش ایس��نا، در نشستی خبری که روز گذشته در اتحادیه تولید 
و صادرات نس��اجی و پوشاک ایران برگزار شد، در ابتدا بهرام شهریاری 
– نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک 
ایران - با اش��اره به اینکه برندهای پوشاک تا ابتدای دی ماه سال جاری 
مهلت دارند تا نس��بت به تعیین تکلیف کاالهای قاچاق خود در س��طح 
عرض��ه اقدام کنند، اظهار کرد: دو س��ال اس��ت که بخ��ش خصوصی با 
همراهی بخش دولتی توانس��ته است بس��تری را آماده کند تا نسبت به 
س��اماندهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های عرضه کننده پوشاک 

در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه اقدام شود.
وی ادامه داد: این مقوله در دو بخش مجوز گواهی فعالیت و شناس��ه 
کاال و کد رهگیری در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که در بخش اول 
و بنابر ابالغیه ای از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل 
نح��وه  صدور گواهی فعالیت نمایندگان و ش��عب ش��رکت های خارجی 
عرضه کننده پوش��اک در ایران مدنظر قرار گرفت تا طی مدت دو س��ال 
نس��بت به این موضوع اقدام ش��ود. عالوه بر این و در زمینه  شناسه کاال 

و کد رهگیری مردادماه س��ال گذشته ابالغیه ای مدنظر قرار گرفت و تا 
خردادماه سال جاری فرصت داده شد تا نسبت به شناسه دار کردن کاال 
اقدام شود، اما قرار بر این شد تا برای پوشاکی که از قبل هم وارد کشور 
ش��ده بود، تعیین تکلیف ص��ورت گیرد و تا مردادماه س��ال جاری این 
کاالها یا به فروش رس��یده و یا از بازار جمع شود و پس از تاریخ مذکور 

هر پوشاکی بدون شناسه کاال، قاچاق محسوب شود.
نایب  رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک 
ایران با بیان اینکه از ابتدای خردادماه سال جاری منتظر برخورد جدی 
در س��طح عرضه و مقابله با کاالهای قاچاق بودیم، بیان کرد: متاس��فانه 
این اتفاق رخ نداد و مش��کالت عدیده ای به وجود آمد و به نظر می رسد 
البی ه��ای قدرت و کانال های��ی که همواره در مقابله ب��ا قاچاق قد علم 

کرده اند سعی در منحرف کردن این مسیر دارند.
ش��هریاری با اش��اره به اینکه این افراد می گویند مشکل قاچاق وجود 
ن��دارد و مس��اله ما در حال حاضر مش��کل کمبود م��واد اولیه، تعطیلی 
کارخانجات و افزایش بیکاری است، گفت: با طرح چنین مساله ای افراد 
مذکور س��عی در منحرف کردن مسیر مقابله با قاچاق پوشاک در کشور 

دارند.
در این نشس��ت رامین جوانرود – عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران – با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، بانک اطالعاتی درس��تی از توانمندی های تولید داخل در حوزه 
پوش��اک ندارد، خاطرنشان کرد: ما در روس��تاها از توانایی بسیار باالیی 
ب��رای تولید برخورداریم در حالی که باید ۸۰درصد پوش��اک در کش��ور 
تولید داخل و تنها ۲۰درصد پوشاک وارداتی باشد، اما به چنین ارقامی 

دست نیافته ایم و متاسفانه روندی برای ساماندهی پوشاک نمی بینیم.
وی ادامه داد: باید واردات از مس��یر رسمی انجام شود و دولت بتواند 
عواید حاصل از این کار را کسب کند، چراکه تولیدکنندگان داخلی نیز 
مکلف به پرداخت مالیات هس��تند و بنابراین واردکنندگان باید در صف 

قانون قرار گیرند.
در ادام��ه محم��د خاضع - دیگر عض��و هیات مدی��ره اتحادیه تولید 
و صادرات نس��اجی و پوش��اک ای��ران - با بیان اینکه پوش��اک یکی از 
اش��تغال زاترین صنایع دنیاس��ت، گفت: در حالی که با چنین پتانسیلی 
در حوزه پوش��اک روبه رو هستیم، اما کماکان در کشور ما و در خصوص 
مقول��ه قاچاق چانه زنی وج��ود دارد! بروید و تحقیق کنید که کدام یک 
از برنده��ای خارجی پوش��اک به گونه ای که در ای��ران فعالیت می کنند 
می توانند در س��ایر کشورهای دنیا نیز فعالیت کنند. متاسفانه کشور ما 
به محل بازی برندهای قاچاق تبدیل ش��ده اس��ت در حالی که اشتغال 
باید در زنجیره تولید دیده ش��ود، اما متاس��فانه چنین مساله ای صورت 

نمی گیرد.

پوشاک؛ رتبه اول قاچاق در ایران

یلدا درازترین ش��ب سال در راه است، عروس پاییز لباس هزار رنگش 
را در ش��ب یلدا عوض می کند و جامه سفید برفی اش را بر تن می  کند. 
یلدا ش��ب دوستی و صفا و یکرنگی، شب لبخند و حافظ خوانی است. به 
رسم سنت حسنه ایرانیان در درازترین شب سال سرمای یلدا در گرمای 
خانواده  ها رنگ می    بازد. به گزارش ایسنا، چند روزی بیشتر به شب یلدا، 
این آیین سنتی ایرانیان که نشان از صفا، صمیمت، مهمان نوازی و البته 
صله رحم دارد باقی نمانده اس��ت. همیشه چند روز مانده به یلدا ایران 
تکانی می خورد، مردم به جنب و جوش می افتند تا به این بهانه مبارک 
از روی ش��ادمانی خرید کنن��د، از این مغازه به آن مغ��ازه بروند و یلدا 
مبارکی بگویند و انار و هندوانه و آجیل به خانه ببرند، اما امس��ال طعم 
ش��ب یلدای ایرانی طعم گرانی است، قدرت خرید مردم کاهش یافته و 
بازار یلدا خلوت اس��ت، اما مردم همچنان بی تاب یلدا هس��تند و گرانی 

بازار گذر از این بی تابی را سخت می کند.
اگ��ر این روزها گش��تی در ب��ازار زده باش��ید و نگاهی ب��ه قیمت ها 
انداخته باش��ید خواهید دی��د که افزایش چندبراب��ری قیمت کاالها به 
ویژه آجیل، خش��کبار، شیرینی، مرغ و گوشت و ... نگران کننده است و 
چه بسا بسیاری از خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد از خرید این اقالم با 
قیمت هایی که در بازار عرضه می شود، منصرف شوند و یلدا را دیگرگونه 

سر کنند... چه برسد به مهمانی!
یک شهروند س��اوجی با انتقاد از قیمت باالی کاالهای اساسی گفت: 
چرا مسئوالن با گرانفروشان برخورد نمی کنند. چرا باید افزایش قیمت ها 
توان خرید مردم را کاهش دهد. »س��یدآقامیر هاشمی« گفت: گرانی در 
بازار به حدی رس��یده اس��ت که مردم دیگر قادر به خرید نیازهای اولیه 
خود نیز نیستند. بسیاری از مردم در حالت معمول هم توان خرید میوه، 
گوش��ت، مرغ و ... را ندارند چه برس��د که بخواهند در ش��ب یلدا با این 

وضعیت گرانی اقدام به خرید ویژه کنند و مهمانی بدهند.
وی افزود: قیمت ها به قدری باالس��ت که یک کارگر با حقوق حداقلی 
باید برای خرید چند کیلو میوه، آجیل، هندوانه، مرغ، برنج برای ش��ب 
یل��دای یک خانواده چهار نفره حدود یک س��وم حقوق خود را پرداخت 
کند. به نظر ش��ما آیا چنین کارگری قدرت خرید خواهد داش��ت و اگر 
بخواهد این می��زان هزینه کند برای روزهای باقیمانده تا پایان ماه باید 

گرسنه بماند تا وقتی حقوق دریافت کند.
هاش��می تصریح ک��رد: گرانی و تورم بیش��تر سرپرس��تان خانواده را 
ش��رمنده زن و بچه کرده اس��ت و در س��اوه که بیش��تر جمعیت آن را 
کارگران تش��کیل داده اند این روزها گرانی بازار چیزی جز شرمساری و 

خجالت زدگی در برابر خانواده برای کارگران ندارد.

دالر کوتاه آمد، بازار نه
یک ش��هروند دیگر ساوجی نیز گفت: کام مردم در روزهای منتهی به 
شب یلدا با رشد نجومی قیمت ها تلخ شده است و مردم مجبورند برای 
پذیرای��ی از مهمانان و خانواده خود به س��مت خری��د اقالم نامرغوب با 

قیمت به مراتب کمتر روی بیاورند.
محمدتق��ی خادمی افزود: خیلی از افراد وقت��ی قیمت ها را می بینند 
خیلی آرام و بی صدا از جلوی مغازه ها عبور می کنند چرا که فروشندگان 
در چنین بازاری حتی حاضر نیس��تند جنس خود را به صورت نس��یه و 
عاریه به خریدار بدهند. چنین وضعیتی برای مردم غیرقابل تحمل است 

و سروصدای همه درآمده است.
وی بیان کرد: مردم چاره ای ندارند چرا که در طول س��ال همین یک 
ش��ب است که همه فامیل دور هم جمع می ش��وند، بنابراین ناچارند به 
هر طریقی که ش��ده اس��ت مایحتاج این شب را به هر قیمتی که هست 

تهیه کنند.
خادمی از مسئوالن خواس��ت که برای رسیدن بازار به قیمت تعادلی 
چاره اندیشی کنند و این سوال را از مسئوالن پرسید که چرا با افت نرخ 
دالر ش��اهد کاهش قیمت ها در بازار نیس��تیم و بای��د اهرم های نظارتی 

برای رسیدن بازار به تعادل تقویت شود.

س��عد محمدی گفت امیدواریم با اکتش��افاتی که در حال انجام است 
بتوانیم میزان ذخایر سنگ آهن را در کشور افزایش دهیم.

اردش��یر س��عد محمدی، عضو هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به کاربرد فوالد در صنایع گفت: در بخش س��اخت و ساز برای 
ساختمان هایی که اس��کلت بتنی دارند به ازای هر متر مربع ساختمان 
حدود  ۴۰ تا ۴۵ کیلوگرم فوالد مصرف می شود  ولی در ساختمان های 

اسکلت فلزی این عدد بیشتر است.
 سعدمحمدی در تشریح نقش فوالد در زیرساخت های توسعه ای بیان 
ک��رد: فوالد در محصوالت طویل مانند میلگرد و تیرآهن برای س��اخت 
کارخانه ها و س��وله ها، س��اخت مس��کن و همچنی��ن در بخش صنعتی 

همچون خودرو استفاده می شود. 
وی اف��زود: ام��روز فوالد ای��ران با بهتری��ن اس��تانداردهای روز دنیا 
محصوالت باکیفیت را به صنایع ارائه می کند، اما نکته ای که بیشتر باید 
مورد توجه قرار گیرد، برنامه ریزی برای افزایش س��رمایه گذاری در این 
بخش اس��ت و همچنین تولید فوالدهای آلیاژی را باید با ارزش افزوده 

بیشتر در کشور ایجاد کنیم.
شناسایی 30 میلیارد تن ظرفیت سنگ آهن برای کشور

عضو هیات مدیره سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران درخصوص مراحل س��اخت فوالد گفت: ایران یکی از کش��ورهایی 
اس��ت که مواد اولیه برای ساخت فوالد را داراست و اگر بخواهیم روش 
تولید به صورت کوره بلند را در نظر بگیریم، در حال حاضر ۳۰ میلیارد 
تن س��نگ آهن برای کشور شناسایی شده و امیدواریم با اکتشافاتی که 
در حال انجام و س��رمایه گذاری اس��ت بتوانیم میزان ذخایر را در کشور 

افزایش دهیم.
سعد محمدی با بیان اینکه ماده دومی که در بحث کوره بلند مصرف 
می ش��ود زغال س��نگ اس��ت، گفت:  در حال حاضر در کش��ور حدود 
۲میلی��ون و ۷۰۰ ه��زار تن زغال خام تولید می ش��ود و نزدیک به یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار تن زغال کنسانتره و همچنین کک مورد نیاز برای 

احیای سنگ آهن در کوره بلند  تولید می شود.
صنعت فوالد نیاز به ۵ میلیون تن کنسانتره زغال سنگ دارد

وی ادامه داد: به ازای هر تن فوالدی که تولید می شود 6دهم تن نیاز 

به کک داریم و برای تولید هر تن کک حدود ۱ .۴ دهم تن زغال سنگ 
مصرف می شود، بنابراین ما برای ظرفیت 6 میلیون تن فوالد کوره بلند 
در کش��ور که تا یک س��ال و نیم آینده ش��کل واقعی به خود می  گیرد، 
حداق��ل حدود ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تن کک نیاز داریم و با این  مقدار 

کک، به ۵ میلیون تن کنسانتره زغال نیاز است.
عضو هیات مدیره سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران با اش��اره به اینکه  ظرفیت تولید  زغال س��نگ را باید ارتقا دهیم، 
گفت: طرح های��ی را در کارخانه زغال خمرود برای ۷۰۰ هزار تن زغال 
خ��ام، در منطق��ه طبس با س��ه طرح که دو ط��رح آن مربوط به بخش 
خصوصی است از قرار یک ۴۰۰هزار تن و یک ۷۵۰ هزار تن زغال خام 
که دو طرح جداگانه دارد س��رمایه گذاری می ش��ود و یک طرح که خود 
ایمیدرو در منطقه طبس با اس��تفاده از فاینانس کش��ور چین در حال 
عملیاتی کردن آن اس��ت ح��دود ۸۰۰ هزار تن زغال خ��ام که تبدیل 
می ش��ود به ۴۰۰هزار تن کنس��انتره در حال س��رمایه گذاری است؛  در 
مجم��وع حدود ۷۰۰ ه��زار تن زغال خام که نزدی��ک به یک میلیون و 

سیصد و پنجاه هزار تن کنسانتره خواهد شد را در دستور کار داریم.

طعم تلخ گرانی زیر دندان یلدا

شناسایی ظرفیت 30 میلیارد تُنی سنگ آهن در کشور

 تولید ریل در کارخانه ذوب آهن کلید خورد
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اخبار

وابستگی به قطعات خارجی خودرو کمتر 
می شود

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت برنامه ای تدوین ش��ده تا به 
سرعت به سمت داخلی سازی قطعات خودرو حرکت کنیم.

ب��ه گزارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو«، رض��ا رحمانی در 
حاش��یه جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران با اشاره 
ب��ه اهمیت صنعت قطعه س��ازی خودرو گفت: جلس��ه امروز به این 
موضوع اختصاص داشت و گزارشی از وضعیت موجود این صنعت و 

راهکارها و تدابیری که باید اتخاذ شود ارائه شد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت های خوب تولید در ماه های گذشته 
افت تولید داش��تیم اما چند هفته ای است که این روند بهبود یافته 

و میزان تولید در حال افزایش است.
وی با اش��اره به تعهدات خودروس��ازان و پیش فروش هایی که از 
گذش��ته و سال قبل انجام ش��ده، گفت: الزمه عمل به این تعهدات 

این است که تولید بیشتر شود.
وزی��ر صنعت اف��زود: خودروهایی که تولید بیش��تری دارد، بیش 
از ۸۰درصد داخلی س��ازی ش��ده ب��ا این حال در برخ��ی موارد ۱۰ 
ت��ا ۱۵درصد ارزبری داریم که برای آنها باید به س��رعت به س��مت 

داخلی سازی حرکت کنیم.
وی افزود: در این جلس��ه قرار ش��د قطعاتی که وارد می ش��ود به 

سرعت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد .
وی گفت: باید وابس��تگی خود را ب��ه قطعات خارجی کمتر کنیم 
تا هم قیمت تمام ش��ده کاهش یابد و ه��م از توانمندی های داخلی 

استفاده بیشتر شود.
وی افزود: برای زنجیره قطعه س��ازی که در اکثر اس��تان ها وجود 
دارد و فرصت اش��تغال زایی خوبی وجود دارد تمهیداتی اندیش��یده 

شود تا مشکلی در آینده نداشته باشیم.

۵0درصد ناوگان اتوبوسرانی درون شهری 
فرسوده است

رئیس س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور گفت در 
ح��ال حاضر یک هزار و ۷۳۹ واگن در ش��بکه ریلی درون ش��هری 

فعالیت می کنند و به ۲هزار واگن دیگر هم نیاز داریم.
 به گ��زارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، مه��دی جمالی نژاد در 
همای��ش بزرگداش��ت روز حمل و نقل که روز دوش��نبه ۲6 آذرماه 
در وزارت کش��ور برگزار ش��د، در جمع خبرن��گاران اظهار کرد: در 
حوزه حمل و نقل ۵۰درصد از ناوگان اتوبوسرانی درون شهری کشور 

فرسوده است.
وی با تأکید بر اینکه س��ازمان ش��هرداری های وزارت کش��ور در 
زمینه نوس��ازی این ناوگان اقدامات خوبی انجام داده اس��ت، افزود: 
ت��الش کردیم تا اتوبوس های فرس��وده فعلی را ب��ه ناوگان عمومی 
برگردانی��م و از طری��ق تبص��ره ۱۸ ه��م اتوبوس ه��ای جدیدی را 

خریداری کنیم و به ناوگان اتوبوسرانی اضافه کنیم.
رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با بیان 
اینکه در تاکس��یرانی برای تأمین ملزوماتی مانند الستیک اقدامات 
مناس��بی انجام شده است، گفت: بیمه تأمین اجتماعی رانندگان به 
مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توس��ط مجلس تصویب ش��د و 

می توانیم رضایت رانندگان را هم جلب کنیم.
وی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در حوزه ریل��ی گفت: برای 
تأمین تجهیزات ریلی در ۹ کالنشهر ورود کرده ایم و در حال حاضر 
۲۹۵ کیلومتر خطوط ریلی بهره برداری می ش��ود و با داش��تن ۲۹۳ 

ایستگاه، یک هزار و ۷۳۹ واگن در حال فعالیت هستند.
جمالی ن��ژاد با بی��ان اینکه به ۲ هزار واگن دیگ��ر نیز نیاز داریم، 
گفت: تالش می کنیم شهر ها را به شهرهایی آرام و سبز تبدیل کنیم 

و تردد خودرو های شخصی را کمتر کنیم.
رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با بیان 
اینک��ه کم ش��دن ترافیک و آلودگی کاری نیس��ت که توس��ط یک 
دس��تگاه کشور انجام ش��ود، گفت: در بودجه سال آینده تسهیالتی 
ب��رای اتوبوس ها فراهم خواهیم کرد و تاکنون هم چندین ش��هر در 

قالب اوراق مشارکت کمک هایی دریافت کرده اند.
جمالی نژاد درخصوص کمک به تاکس��ی ها ادام��ه داد: از آنجایی 
که بس��یاری از لوازم خودرو گران ش��ده، ت��الش می کنیم از طریق 
اتحادیه تاکس��یرانی لوازم مورد نیاز را به قیمت مناس��ب در اختیار 

تاکسیرانان قرار دهیم.

حذف زوج و فرد میل به سکونت در این 
محدوده را افزایش می دهد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت با حذف طرح 
زوج و فرد، میل به سکونت در این محدوده افزایش پیدا می کند.

 به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، محسن پو رسیدآقایی، 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  به برخی انتقادات 
درخصوص آثار حذف طرح زوج و فرد بر زیس��ت ش��بانه ش��هر 
واکنش نش��ان داد و اظهار کرد: حذف ط��رح زوج و فرد نه تنها 
زیس��ت ش��بانه را تضعیف نمی کند، بلکه باع��ث تقویت آن هم 

می شود.
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران تصریح کرد: با 
حذف طرح زوج و فرد، میل به س��کونت در ای��ن محدوده افزایش 

پیدا می کند.
وی ب��ا بیان اینکه ما تاکنون تنها س��ه روز اجازه تردد به مردم را 
در این محدوده می دادیم و س��ه روز دیگر آن ها را در خانه های شان 
س��اکن می کردی��م، گفت: با حذف طرح زوج و ف��رد مردم خواهند 
توانس��ت که روزهای بیشتری را از محیط شهری استفاده کنند، لذا 

میل به سکونت هم بیشتر می شود.
پورس��ید آقایی خاطرنش��ان کرد: تاکنون  هم اجرای طرح ترافیک 

میل به سکونت را در این منطقه افزایش داده است.
الزم به ذکر اس��ت؛ مدتی پیش پورس��ید آقایی پیشنهادی مبنی 
ب��ر حذف طرح زوج و فرد و پولی ک��ردن آن را مطرح کرد که این 

پیشنهاد با انتقاد نظری عضو شورای شهر تهران مواجه شد.

سرپرس��ت رواب��ط عموم��ی س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان اخبار منتشرش��ده در فضای مج��ازی مبنی بر افزایش 
متوسط ۷۰درصدی قیمت خودروها را رد کرد و گفت: این اعداد و ارقام 

در حد گمانه زنی است و هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.
  ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصرخ��ودرو«، »محمدمهدی محمدی« 
روز دوش��نبه اف��زود: جلس��ه ها و نشس��ت های کارشناس��ان خودرویی 
ب��ا کارشناس��ان س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
درخصوص قیمت گذاری جدید خودروها ادامه دارد و اعداد و ارقامی که 
از گوشه و کنار در سایت ها و کانال های فضای مجازی اعالم می شود، به 
هیچ عنوان قطعی نیس��ت. وی بیان داشت: مطابق قولی که داده بودیم 
مقرر بود این هفته قیمت خودروها نهایی شده و اعالم شود، زیرا تعداد 
زیادی معوقه های خودرویی وجود دارد که از س��وی خودروس��ازان باید 

تعیین تکلیف و به مشتریان تحویل شود.
 از ش��ب گذش��ته تاکنون در فضای مجازی و برخی سایت ها خبری 

منتشرش��ده مبنی بر اینکه »در آخرین جلس��ه مربوط به تعیین فرمول 
قیمت گ��ذاری خودرو در س��ازمان حمایت، مقرر ش��ده نرخ کارخانه ای 
خودروهای تولید داخل دس��ت کم ۵۰ و حداکث��ر ۱۳۰درصد باال برود. 
ب��ا این حس��اب، قیمت خودروها به طور میانگی��ن نزدیک به ۷۰درصد 
افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد، فهرس��ت قیمت ها توس��ط ستاد 
تنظیم بازار طی این هفته یا در نهایت هفته آینده اعالم و ابالغ خواهد 

شد.«
تعهدی که خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند

سرپرس��ت رواب��ط عموم��ی س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان درباره نگرانی مش��تریان از دریافت خودرو به قیمت روز 
از سوی خودروسازان نیز گفت: این موضوع بسیار مهم بوده و در جلسه 

اخیر سازمان حمایت با خودروسازان نیز مورد تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: »خودروهایی که موعد تحویل شان سررسید شده، باید 
به قیمت تاریخ روز تحویل در اختیار صاحبان شان قرار بگیرد و سازمان 

حمایت بر این موضع تاکید دارد.« اگر خودروسازان بخواهند قیمت های 
امروز را از صاحبان خودروهایی که موعد تحویل ش��ان گذشته، مطالبه 
کنند، تخلف کرده اند.   صبح امروز »رضا رحمانی« وزیر صنعت، معدن 
و تجارت درخصوص وضعیت قیمت گ��ذاری خودرو و تصمیم دولت در 
این زمینه، گفت: هر تعهدی که در قرارداد خودروس��ازان و مش��تریان 
وجود دارد، خودروس��ازان باید به آن پایبند باش��ند. وی گفت: با توجه 
به وضعیت رو به رش��د تولید، تالش می کنیم تا تیراژ )شمارگان( تولید 

خودرو افزایش یابد و به طور طبیعی مشکلی وجود ندارد.
تعهد 300 هزار خودرویی دو خودروساز

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز عصر دیروز 
در پایان جلس��ه با خودروس��ازان با اعالم اینکه تعهدات انجام نشده دو 
گروه س��ایپا و ایران  خودرو حدود ۳۰۰ هزار خودرو اس��ت، گفت: مقرر 
شده است تا تحویل تعهدات معوق در اولویت خودروسازان قرار بگیرد و 

براساس قراردادهای منعقد نسبت به تعهدات خود عمل کنند.

قیمت خودروها نهایی نشده است

ریاست انجمن قطعه سازان خودرو اذعان کرد اگر دولت خواهان رونق 
صنعت خودروسازی کشور است به جای خام فروشی می تواند مواد اولیه 
را به طور ارزان در اختیار قطعه سازان کشور قرار دهد تا دست به دامان 

بیگانگان نباشیم.
مهندس احمدرضا رعنایی، رئیس انجمن قطعه سازان خودروی استان 
مرک��زی در گفت وگو با برنامه رویداد رادیو گفت و گو با موضوع قیمت 

خودرو بیان داشت:
م��ا می توانیم صنایع خودروس��ازی را به طور خصوص��ی اداره کنیم 
مش��روط ب��ر اینکه تصمیم بر این ش��ود ک��ه در بخش خودروس��ازی، 
نماین��ده ای از انجمن های مرتبط،)نظیر انجم��ن نیرومحرکه( به عنوان 
عضو هیات مدیره در این صنعت نظارت داش��ته و به مثابه  کمک رسان 

در مدیریت و برنامه ریزی این حوزه حضور بهم رسانند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه می ت��وان منتظ��ر اتفاق��ات خوب��ی در صنعت 
خودروس��ازی بود، خاطرنشان کرد: کش��تی صنعت خودروسازی روزی 
به مقصد اعال خواهد رسید که به منظور خروج از بحران موجود در آن 

گروه خودروسازان و قطعه سازان کشور سکان آن را در دست بگیرند.
رعنای��ی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا رون��د حمای��ت از صنایع 

خودروس��ازی ب��ار اضافی برای کش��ور اس��ت؟یا باید رون��دی ادامه دار 
باش��د؟ تصریح کرد: این روند، خواه ناخواه محکوم به شکس��ت است و 
در آینده ای نزدیک سرنوشت بنگاه هایی نظیر بنگاه های مالی_اعتباری 

آرمان و ثامن الحجج را خواهد داشت.
وی تاکی��د کرد: واقعیت این اس��ت که متاس��فانه م��ا در آینده باید 
ش��اهد فروپاشی خودروسازی های کشور باش��یم و نیز شکست مردمی 
که در پیش خریدها ش��رکت داش��ته اند تنها کوچک تری��ن نتیجه روند 
غلط خودروسازی کش��ور است. ریاس��ت انجمن قطعه سازان خودروی 
استان مرکزی در رادیو گفت و گو اظهار داشت: در حال حاضر به تمام 
مس��ئولین دولتی صنعت خودروسازی کشور هشدارهای الزم را داده ایم 
و از آنه��ا می خواهیم این صنعت را رها کنند و اجازه دهند س��از و کار 
مدیری��ت واقعی در این صنع��ت جریان یابد تا بت��وان مانند بنگاه های 
خصوصی که واقعا براساس سود و زیان اداره می شوند ظهور پیدا کنند.
مهندس رعنایی در ادامه خاطرنش��ان کرد: چرا در حالی که کشور ما 
پتانسیل های فراوانی از آلومینیوم، فوالد و پتروشیمی را در اختیار دارد 
باید با بحران صنعت خودروس��ازی مواجه ش��ود؟ و چرا دست به دامان 
بیگانگان باش��د؟ من تقاضا دارم به جای ص��ادرات خام اینگونه مواد به 

خارج از کشور، آنها را به صورت ارزان در اختیار قطعه سازان بگذاریم.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی اذعان کرد: از ابتدای امسال 
۱۰۰ هزار نیرو از چرخه این صنعت حذف شده اند و پیش بینی می شود 
قری��ب ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار نفر دیگر نیز کنار گذاش��ته ش��وند لذا )در 
چنین بحران گسترده ای( دولت و مجلس اگر خواهان یاری رساندن به 
صنعت خودروسازی کشور هستند موظفند، مواد اولیه ای که در ایران به 
وفور یافت می شود را در اختیار قطعه سازان قرار دهند تا تولید خودروی 

داخلی توسعه یافته و صادرات خارجی نیز گسترش یابد.
رعنایی با اش��اره به کش��ور چین که تمام امکان��ات الزم را در اختیار 
قطعه سازان خود قرار داده بیان داشت: چین درست برعکس دولتمردان 
ما به دنبال ارزش افزوده اس��ت در حالی که در ایران عمال مرگ کارگر 

را می خواهند لذا فضا بسیار کشنده است.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی دیگر مبنی ب��ر اینکه چ��را تصمیم گیران 
اقتصادی ایران فاقد آینده نگری هستند؟ به رادیو گفت و گو گفت: زیرا 
در ایران هیچ مدیری بازخواست نمی شود و هر مدیری به طور مقطعی 
کار خ��ود را به دیگری واگذار می کند و بدون آنکه نتیجه مثبتی گرفته 

باشد به پست باالتری صعود می کند.

سال هاست، خودروسازها تالش می کنند تا قیمت خودرو را در بازار آزاد 
کنند؛ هرچند معنای آزادس��ازی قیمت ها در نگاه آنها، قدری با آزادسازی 
واقعی متفاوت اس��ت، چون خودروس��ازهای ما، زمانی که واردات ممنوع 
شده و بازار انحصاری در دست خودشان است، حرف از آزادسازی قیمت ها 
می زنند. سال هاست، خودروسازها تالش می کنند تا قیمت خودرو را در بازار 
آزاد کنند؛ هرچند معنای آزادسازی قیمت ها در نگاه آنها، قدری با آزادسازی 
واقعی متفاوت است، چون خودروسازهای ما، زمانی که واردات ممنوع شده 
و بازار انحصاری در دس��ت خودش��ان اس��ت، حرف از آزادسازی قیمت ها 
می زنند. به گزارش »تابناک«، خودروسازها به کمک البی های سنگینی که 
در ارکان قدرت دارند، توانسته اند به مقصود خود برسند و مسئوالن کشور 
را راضی کنند تا محصوالت خود را با قیمت ۵درصد پایین تر از حاشیه بازار 
به فروش برسانند؛ طرحی که محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت، با آن 
مخالفت کرد و شاید بتوان گفت، یکی از چشم های اسفندیار استعفای وی 

نیز همین موضوع بود!
به هر حال، عمر وزارت ش��ریعتمداری ب��ه تغییرات قیمت خودرو قد 
ن��داد و حال گردون��ه تغییر قیمت به رضا رحمان��ی، وزیر جدید صمت 
رس��یده اس��ت. وی که زمانی رئیس کمیس��یون صنای��ع مجلس بود، 
ارتباط��ات نزدیکی با خودروس��ازان دارد و هرچن��د در اوایل کار قدری 

در مقابل این موضوع مقاومت کرد، س��رانجام درخواس��ت خودروسازان 
را تمام و کمال پذیرفت.

اما در س��وی دیگر این ماجرا، نمایندگان مجلس هس��تند که در بین 
آنها هم مانند وزارت صنایع طرفداران خودروسازی ها بیش از طرفداران 
مصرف کننده هاس��ت و اینکه از اول سال جاری، طرحی برای ساماندهی 
بازار خودرو در دس��تور کار مجلس ق��رار گرفته و هنوز خبری از آمدن 
آن به صحن نیس��ت و حتی شنیده ها، حکایت از تغییرات اساسی و ابتر 

ماندن طرح اولیه دارد.
بهرام پارس��ایی در گفت وگو با تابناک، در این باره اظهار داش��ت: این 
طرح ماه هاس��ت، در پی��چ و خم های مجلس گیر کرده اس��ت؛ هرچند 
برخ��ی اعضای کمیس��یون صنای��ع از این طرح دف��اع کردند، خروجی 

کمیسیون آن چیزی نیست که هدف طراحان بوده باشد.
این نماینده مجلس در توضیح این مطلب گفت: کمیسیون صنایع در 
کنار بررسی این طرح، قوانین الیحه هوای پاک را قرار داده که بسیاری 
از ای��ن موارد کامال با روح این طرح در تناقض اس��ت. خالصه آنکه این 
طرح آن چیزی نیس��ت که ما پیش��نهاد داده بودیم، ولی اگر به صحن 
برس��د، ما دو پیش��نهاد در این خصوص داده ایم: پیشنهاد نخست اینکه 
طرح اولیه بازگردد. پیش��نهاد دوم نیز اصالح بندهایی است که به کلی 

تغیی��ر پیدا کرده اس��ت؛ بنابراین، با توجه به دالی��ل متقن و نارضایتی 
عمومی � که نسبت به صنعت خودرو در جامعه وجود دارد و نمونه های 
زیادی از آن نیز دیده می ش��ود � فکر می کنم که مجلس با برگش��ت به 

طرح اولیه موافقت کند.
عضو کمیس��یون اصل نود مجلس در ادامه افزود: همین صدا و سیما، 
چند وقت پیش در یکی از برنامه های خود، نظرس��نجی درباره افزایش 
قیمت خودرو برگزار کرد و از مردم پرسیده بود، نظر شما درباره افزایش 
قیمت چیست و سود آن به چه کسی می رسد؟ پاسخ بیش از ۹۷درصد 

مردم، خودروسازها و دالل ها بود.
این نش��ان می دهد، بیشتر مردم از این وضعیت ناراضی هستند و این 
نارضایتی قطعا به نمایندگان نیز منتقل ش��ده است. این موضوع از روز 
هم روشن تر است که وضعیت صنعت خودروسازی ما در راستای منافع 
عمومی نیس��ت، بلکه در راس��تای حفظ منافع خودروس��ازان و مدیران 
آنهاست؛ بنابراین، فکر می کنم نمایندگان به این طرح رأی خواهند داد.

ای��ن نماینده مجلس درخصوص افزایش های اخیر خودروهای داخلی 
نیز گفت: من اعتقاد دارم که این آش��فته بازار، برنامه خودروسازها بوده 
و تحویل ندادن خودرو در زمان مقرر به خریداران و اشتیاق بازار، باعث 

افزایش قیمت خودرو شده است.

ریاست انجمن قطعه سازان خودرو:

دولت به جای خام فروشی از قطعه سازان حمایت کند 

آینده بسیار بدی در انتظار خودروسازهای داخلی است

 بازار را دو دستی تقدیم دالالن کردیم
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کسب و کارامـروز8

»چهارمی��ن جش��نواره مل��ی ایده ها و فرصت ها« توس��ط مرکز 
شتابدهی و نوآوری معاونت علمی برای استفاده از ایده های جوانان 
و نوجوانان خالق به منظور ارتقای آگاهی های عمومی آحاد جامعه 

در راس��تای پیشگیری از جرائم و کاهش 
آسیب های اجتماعی و تقویت کارآفرینی 

اجتماعی برگزار می شود.
و  ارتباط��ات  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
اطالع رس��انی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، تف��اوت زندگی امروز 
در مقایس��ه ب��ا زندگی پ��دران و مادران 
م��ا تا حدودی ناش��ی از تغیی��ر نگرش و 
روش های صاحبان کس��ب وکارها در ارائه 

محصول و خدمات به مردم است.
اصلی تری��ن علت این تغییر، ورود تفکر 
و ایده ای خالقانه و نوآور به کسب وکارها 
اس��ت. ای��ن ن��وع تفک��ر باع��ث ایج��اد 

ارزش افزوده و دوام یک کس��ب و کار نس��بت به نوع س��نتی خود 
خواهد ش��د. بس��یاری از این ایده های خالقانه از مسئولیت پذیری 
افراد نسبت به نیازها و دغدغه های جامعه خود نشأت گرفته است.

یکی از آس��یب هایی که تمامی جوامع با آن دس��ت به گریبانند  
و جزئ��ی جدایی ناپذیر از آنها محس��وب می ش��ود، وق��وع جرم و 
رفتارهای مجرمانه اس��ت. آگاهی بخش��ی، آموزش و اس��تفاده از 
روش های پیش��گیرانه، موثرترین روش 
برای جلوگی��ری از وقوع جرم و کاهش 
آسیب های اجتماعی است. این اقدامات 
ب��ه اف��راد جامع��ه کمک می کن��د تا با 
مراقب��ت از رفتار و عملکردهای خود در 
حوزه ه��ای مختل��ف و شخصی س��ازی 
اطالع��ات، راه های سوءاس��تفاده از آنها 
را بس��ته و از وق��وع رفتارهای مجرمانه 

جلوگیری کنند.
روش ه��ای  از  اس��تفاده  همچنی��ن 
نوآوران��ه راهکاره��ای بس��یار بهتری را 
ب��رای کاهش جرم ارائ��ه می دهند. این 
ن��وآوری وقت��ی در تولید محت��وا برای 
ابزارهای رس��انه ای پرکارب��رد همانند نرم افزاره��ای تلفن همراه، 
نرم افزارهای رایانه ای، بازی های رایانه ای و انیمیشن صورت بگیرد 

تأثیر بیشتری خواهد داشت.

مع��اون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر ب��ا تاکید بر اینکه برق 
نیروگاه های خودتامین با قیمت های جذاب خریداری خواهد ش��د، 
گف��ت براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته ۷۰ پس��ت انتقال و فوق 

توزیع تا پیک تابس��تان س��ال آینده وارد 
مدار خواهد شد.

به گزارش فصل تجارت به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، مصطفی 
رجبی مشهدی در پنجمین نشست سالیانه 
معاونین طرح و توس��عه ش��رکت های برق 
منطقه ای سراس��ر کش��ور که به میزبانی 
ش��رکت برق منطق��ه ای خراس��ان برگزار 
ش��د، با بیان این مطلب افزود: وزارت نیرو 
برنامه های متنوعی ب��رای افزایش تولید و 
عبور از پیک بار سال ۹۸ پیش بینی کرده 

است.
وی با اشاره به اینکه کمبود بارش ها در 

س��ال جاری موجب کاهش تولید نیروگاه های برق آبی ش��ده است، 
عن��وان ک��رد: به منظ��ور مدیریت پیک ب��ار س��ال ۹۸ از هم اکنون 
برنامه های جدی تدوین ش��ده اس��ت که اولین اق��دام در این بخش 

مربوط به کاهش وابس��تگی تولید به نیروگاه های برق آبی اس��ت که 
ب��ه موازات آن برای تولید حدود ۵هزار و ۲۰۰ مگاوات برق توس��ط 

نیروگاه های حرارتی برنامه ریزی شده است.
رجبی مش��هدی توجه ب��ه نیروگاه های 
مقی��اس کوچ��ک را یک��ی از برنامه های 
تولید برق عنوان کرد و افزود: اس��تفاده 
مقی��اس  تجدیدپذی��ر،  نیروگاه ه��ای  از 
کوچک، برق آبی و ارتقای توان واحد های 
موجود جزو برنامه های تولید برق اس��ت 
که ب��ا تالش همکاران صنع��ت برق این 
نیروگاه ه��ا ت��ا موع��د مق��رر وارد مدار 

خواهند شد.
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی 
ش��رکت توانیر ادامه داد: ش��رکت توانیر 
طرحی با عنوان خرید تابس��تانه برق در 
برنام��ه دارد که از ظرفی��ت نیروگاه های 
موجود صنای��ع و مولدین خود تامین ادارات، س��ازمان ها، ارگان ها، 
بیمارستان ها و... استفاده خواهد شد و برق تولیدی این نیروگاه ها با 

قیمت های جذاب خریداری خواهد شد.

حمایت از کسب و کار های نوپا برای کاهش مصرف برق پیک تابستانپیشگیری از جرائم اجتماعی با جشنواره ایده ها و فرصت ها

استارتاپ ترانوس چندین س��ال وانمود می کرد محصوالتی کاربردی 
می سازد، اما درحقیقت، تقلبی بودند و کاربردی نداشتند. این استارتاپ 

حتی به یکی از یونیکورن های سیلیکون ولی تبدیل شده بود.
معموال داستان های منتشرشده درباره استارتاپ شکست خورده  کلی 
هستند و کمتر پیش می آید جزییات و دالیل آن کامل بررسی شود. 
اغلب اوقات، دالیل مش��ترکی به شکست  اس��تارتاپ منجر می شوند 
که مهم تری��ن و رایج ترین آن دریافت نکردن س��رمایه  کافی اس��ت؛ 
درنتیجه، اس��تارتاپی که داس��تان جدیدی حتی در شکست خوردن 
نداش��ته باش��د، معموال موردتوجه جامعه کارآفرینی قرار نمی گیرد. 
بااین حال، اس��تارتاپ ترانوس )Theranos( یکی از استارتاپ هایی 
است که داستان شکست خوردنش سروصدای زیادی به همراه داشت.

تران��وس ازجمله اس��تارتاپ های فعال در زمین��ه بیوتکنولوژی بود 
که قصد داش��ت ب��ا محصوالت آزمایش خون انق��الب بزرگی در این 
صنعت ایج��اد کند؛ به طوری که هر ش��خص بتواند خودش در منزل 
آزمایش خون دهد. این اس��تارتاپ به یکی از استارتاپ های استثنایی 

و برجسته  سیلیکون ولی تبدیل و مدیرعامل 
جوانش با ایده ای نوآورانه متعهد ش��ده بود 
نه تنه��ا سیس��تم مراقبت بهداش��تی، بلکه 
سالمت و رفاه انس��ان ها را نیز بهبود دهد. 
درواقع، وعده های این استارتاپ به اندازه ای 
جذاب بود ک��ه در دنیای خ��ارج از حباب 
س��یلیکون ولی، اج��رای آن عمل��ی به نظر 

نمی رسید.
درنهایت، سقوط و شکست این استارتاپ 
به ق��دری س��ریع بود ک��ه جزییات رش��د 
و پیش��رفت آن در ذه��ن م��ردم مان��دگار 
الیزاب��ت  اس��ت. در س��ال ۲۰۰۴،  ش��ده 
هولم��ز)Elizabeth Holmes(، یکی از 

دانشجویان ترک تحصیلکرده  دانشگاه استنفورد، ترانوس را راه اندازی 
کرد. او قصد داش��ت نه تنها آزمایش خون، بلکه روش های س��ّنتی و 
دردآور خون گرفت��ن از رگ های بیمار را نیز متحول کند و محصولی 
ارائ��ه دهد که تمام آزمایش های خ��ون را فقط با دریافت چند قطره  

خون انجام دهد.
ای��ده  این اس��تارتاپ به اندازه ای خالقانه بود ک��ه در مدت کوتاهی 
بس��یار محبوب شد و با دریافت سرمایه  زیاد توانست نیروی کارش را 
با سرعت گسترش دهد. استقبال مطبوعات و تشکیل هیات مدیره ای 
از اعضای شناخته ش��ده در این صنعت، ترانوس را به یکی از بهترین 
اس��تارتاپ های س��یلیکون ولی و یکی از اس��تارتاپ های یونیکورن با 

ارزش یک میلیارد دالر تبدیل کرد.
هولمز چهره  محبوب دنیای اس��تارتاپی ش��ده ب��ود و ترانوس قرار 
بود تحوالت بزرگی در دنیا ایجاد کند. این اس��تارتاپ حتی توانس��ت 

۷۰۰میلیون دالر سرمایه از سرمایه گذاران بین المللی دریافت کند.
در س��ال ۲۰۱۵ و بعد از اینکه دنیا به ماهیت اصلی این استارتاپ 
پی برد، مردم متوجه ش��دند موفقیت هولم��ز و ترانوس درواقع روی 
هیچ بنا شده است. در اکتبر همان سال، روزنامه وال استریت مقاله ای 
درباره  ترانوس و حقایق آن منتشر کرد. در این مقاله نوشته شده بود:

تعداد زیادی از ماش��ین های س��اخت این ش��رکت کار نمی کنند و 

ترانوس با اس��تفاده از سایر ماشین های آزمایش خون، دقت و نتیجه 
آزمایش ها را اعالم می کند.

بعد از انتش��ار این مقاله، ترانوس تالش ک��رد علیه اتهامات مقابله 
کند، اما ش��واهد ارائه  شده به اندازه ای کامل و قانع کننده بود که اغلب 
طرفداران آن به ماهیت اصلی ش��رکت پی بردن��د. بعد از این ماجرا، 
بیشتر قراردادهای شرکت لغو ش��د و سرمایه گذاران شکایات قانونی 
زیادی مطرح کردند. تا اینکه در ماه ژوئن سال جاری، هولمز و سانی 
بالوانی )Sunny Balwani(، رئیس و مدیرعامل س��ابق شرکت، به 

جرم تقلب جنایی متهم شدند.
س��ؤالی که پیش می آید این اس��ت که چه عاملی باعث شکس��ت 
تران��وس ش��د؟ مطمئنا این واقعی��ت را نمی توان نادی��ده گرفت که 
محصوالت این شرکت کار نمی کردند و ماهیت جعلی آن در روزنامه ها 
و وب س��ایت های سراس��ر دنیا پخش ش��ده بودن��د. بااین حال، اغلب 
ش��رکت هایی که محصول شان کار نمی کند، نمی توانند به درجه ای از 
محبوبیتی برس��ند که ترانوس به آن رسیده بود. معموال شرکت ها و 
بنیان گذاران آن به اصول اخالقی پایبند 
هستند؛ ولی به نظر می رسد این موضوع 
درباره ترانوس صدق نمی کرد و توانست 

عده  زیادی را فریب دهد.
ای��ن موضوع که دروغ��ی بزرگ تا این 
ان��دازه ادام��ه پی��دا کند، نش��ان دهنده  
ضعف ش��خصیتی و اخالق��ی بنیان گذار 
آن اس��ت، ام��ا اینکه او و س��ایر مدیران 
ارش��د توانس��ته اند موضوعی را تااین حد 
پنهان کنند و دس��تگیر نش��وند، قدرت 
خطرناک باور انس��ان ها را نشان می دهد. 
ج��ان کریرو کت��اب خون ب��د را با الهام 
از داس��تان اس��تارتاپ ترانوس نوشته و 
در ای��ن کتاب توضیح می دهد ایده  برجس��ته و کاریزمای ش��خصی 
هولم��ز چگونه توانس��ت روی اعضای هیات مدیره و س��ایر کارمندان 
مهم ش��رکت و حتی افرادی تأثی��ر بگذارد که در رویدادهای ترانوس 

شرکت می کردند.
همچنین در این کتاب، کریرو درباره  خطرهای جاه طلبی های بزرگ 
و تأثی��رات مخرب این ضرب المثل معروف صحبت می کند: »به انجام 
کاری وانمود کن تا واقعا به آن دس��ت پیدا کنی«. افزون  بر این، در 
کتاب خون بد به این موضوع پرداخته ش��ده که هولمز و اطرافیانش 
چگونه توانس��تند چند س��ال به موفقیت در ساخت محصولی وانمود 

کنند که ایده ای بیش نبود.
تران��وس مثال جالبی از تمایالت و تعهدات افرادی اس��ت که در این 
ماجرا درگیر هس��تند و نیز درس های آموزن��ده ای از دنیای کارآفرینی 
و اس��تارتاپی می دهد. هر کارآفرینی برای رس��یدن به موفقیت باید به 
خودش و ایده هایش ایمان داش��ته باشد، اما اعتمادبه نفس آن ها زمانی 
نتیجه مثبت می دهد که با نصیحت مشاوران راستگو همراه باشد. گاهی  
اوقات، حقیقت تلخ است و اعتراف به اشتباهات و حتی شکست دردناک 
اس��ت؛ ولی اگر پذیرفته نشود، عواقب سنگینی برای استارتاپ به همراه 

دارد و حتی شاید به زندانی شدن بنیان گذارش منجر شود.   
FORBES/zoomit: منبع

معرفی استارتاپ شکست خورده ترانوس

دریچــه

س��ی و یکمین رویداد کارنو با رویکرد توانمندسازی سرمایه های انسانی ویژه  
متخصص��ان فناوری نانو، با حمایت س��تاد توس��عه فناوری نان��و معاونت علمی  
۵الی ۷دی ماه در دانش��گاه کاشان برگزار می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، سی و یکمین رویداد 
کارنو رویدادی سه روزه است که با استفاده از تجارب اساتید مجرب و کارآزموده، 
مفاهیم ش��روع یک کس��ب و کار، از پرورش ایده تا چگونگی نوشتن بوم کسب 
و کار، تجاری س��ازی و بازاریابی محصول، تیم سازی، آشنایی با مالکیت فکری و 
چگونگی جست وجو و ثبت پتنت آموزش داده می شود. پس از پایان این رویداد، 
دو گواهینامه از ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و سازمان فنی و حرفه ای 

کشور )بین المللی(، به شرکت کنندگان اهدا می شود.

متخصصان فناوری نانو در رویداد 
کارنو توانمند می شوند

سه شنبه
27 آذر 1397
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره های 
علمی گفت هدف از برگزاری این جشنواره ها شناسایی و معرفی صاحبان 
ایده است. به گزارش ایرنا، منصور غالمی  در حاشیه مراسم اعطای جوایز 

بیستمین دوره جش��نواره جوان خوارزمی در 
جم��ع خبرنگاران درخص��وص اقدامات برای 
کاربردی ش��دن طرح ها اظهار داش��ت: برای 
کارب��ردی ک��ردن طرح ها هم مراکز رش��د و 
هم پارک ه��ای علم و فناوری وجود دارند که 
این مراکز حمایت خ��ود را از ایده های برتر و 
کارهای گروهی به ش��کل استارتاپ به عمل 
می آورن��د. وی ادام��ه داد: در طرح های صرفا 
علمی هم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی حمایت 

می کنند و آمادگی کمک دارند.
وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری درباره 
تسهیالت برای تجاری س��ازی طرح ها افزود: 
یک بحث کلی برای حمایت از صاحبان ایده 

وجود دارد و دنبال این هستیم که حمایت از جوانان را در پارک ها و مراکز 
رشد ببریم تا از ظرفیت جوانان استفاده شود.

وی تاکید کرد: صندوق های حمایت پژوهشگران و نوآوری و شکوفایی 

وجود دارند که از صاحبان ایده حمایت کنند.
منصور غالمی در مورد اهداف جشنواره های علمی و جشنواره خوارزمی 
نیز توضیح داد: این جش��نواره ها با هدف معرفی استعدادهای برتر علمی 
است تا در درجه اول شناسایی استعدادها و 
معرفی آنها به جامعه علمی انجام شود. اگر 
ایده کاربردی باش��د قطعا به بخش صنعت 
و نهاده��ای متولی که می توانن��د از ایده ها 
برای تبدیل به فناوری استفاده کنند، ارجاع 

خواهد شد.
وی گفت: بسیاری از جشنواره های علمی 
امروز اصحاب دارای ایده را به مراکز مختلف 

معرفی می کنند.
وزی��ر عل��وم در مورد همکاری ب��ا وزارت 
صنعت برای تجاری شدن طرح ها خاطرنشان 
کرد: معموال بعد از جشنواره افرادی که برتر 
هستند به سمت دستگاه هایی که می توانند 
از آنها بهره ببرند معرفی می شوند؛ وظیفه وزارت علوم و معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری این است که از آنها حمایت کنند تا به سمت 

کاربردی شدن پیش بروند. 

۴۳ برگزیده بیس��تمین جش��نواره جوان خوارزمی روز دوش��نبه با 
حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری معرفی شدند.

به گ��زارش ایرنا، س��الن خوارزمی س��ازمان پژوهش ه��ای علمی و 
صنعتی ایران  میزبان مراس��م اعطای جوایز 
بیستمین دوره جشنواره جوان خوارزمی با 

حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بود.
این جش��نواره در دو بخش دانش پژوهان 
و فن��اوران و بخش دانش آم��وزی به همت 
سازمان پژوهش های علمی و همکاری مرکز 
ملی پرورش اس��تعدادهای درخشان وزارت 

آموزش و پرورش برگزار می شود.
در بخ��ش دانش آم��وزی امیر کفش��دار 
گوهری رتب��ه اول پژوهش های بنیادی در 
گروه عل��وم پایه، جواد تق��ی زاده رتبه دوم 
پژوهش ه��ای بنیادی در گ��روه علوم پایه، 
علی قربان زاده مقدم رتبه دوم پژوهش های 

بنی��ادی در گروه علوم پایه، مس��عود مظفری رتب��ه دوم پژوهش های 
بنیادی در گروه زیس��ت فناوری و علوم پایه پزش��کی، مظاهر احمدی 
رتب��ه دوم پژوهش های بنیادی گ��روه فناوری های ش��یمیایی، امین 

گلین ش��ریف دین��ی رتبه دوم پژوهش های کارب��ردی گروه مکانیک، 
فائق��ه عبداللهیان رتب��ه دوم پژوهش های کاربردی گروه هنر، س��ید 
فواد موس��وی رتبه س��وم پژوهش های کاربردی گروه مکانیک، احمد 
مرتضایی و احسان جوهری سلماسی رتبه 
اول طرح ه��ای توس��عه ای در گروه برق و 
کامپیوتر، بردیا دارایی رتبه دوم طرح های 
توس��عه ای گ��روه مهندس��ی نرم اف��زار و 
فناوری اطالع��ات، رض��وان نصیری رتبه 
س��وم نوآوری در گروه ب��رق و کامپیوتر، 
حمید تقوی فر رتبه س��وم ن��وآوری گروه 

مکانیک را کسب کردند.
در بخ��ش دانش آم��وزی نی��ز عدن��ان 
بابکان رتب��ه اول کامپیوت��ر، اوژن دلیلی 
و مهدی قاس��معلی رتب��ه دوم کامپیوتر، 
مهدی ش��کیبا رتبه سوم کامپیوتر، مهدی 
خلیل زاده و آورین دالوری رتبه دوم برق و 
الکترونیک، سینا چرتابی کاظم پور رتبه سوم برق و الکترونیک، مهراب 
قاسمی رتبه سوم برق و الکترونیک، علیرضا مفتخر رتبه سوم مکانیک، 
محمدمهدی تقی زاده پورکفاش رتبه سوم مکانیک را به دست آوردند.

برگزیدگان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدندهدف جشنواره های علمی شناسایی صاحبان ایده است

س��ئو و تکنیک های بهینه س��ازی موتور جست وجو به ش��کل دوره ای در حال 
 SEO تغییر هستند و همین امر باعث می شود برای موفقیت در سئو مارکتینگ
Marketing همیشه به روز باشید. ترندهایی که برای سئو مارکتینگ وب سایت 
یا بالگ پیشنهاد می شود بیشتر براساس الگوریتم های موتور جست وجوی گوگل 
ارائه می شود، بنابراین با هر تغییری در الگوریتم گوگل در صفحات نمایش نتایج 
جست وجو SERP شما هم باید دست به کار شوید. در اینجا به بررسی چند ترند 
مهم در بحث بهینه س��ازی موتورهای جس��ت وجو برای محتوای تولیدی و البته 

وب سایت شما می پردازیم:
1- جست وجوی صوتی Voice Search از مهمترین ترندهای 

سئو مارکتینگ است
همانط��ور که می دانیم جس��ت وجوی صوتی جزو ترندهای اساس��ی در حوزه 
دیجیت��ال مارکتین��گ Digital Marketing اس��ت ول��ی ای��ن موض��وع در 
ارزش گذاری سئو وبالگ یا وب سایت شما نیز بسیار ارزشمند است. جست وجوی 
صوتی و اس��تفاده از دس��تیار صوتی به شدت در حال رشد هستند و این موضوع 
س��بب شده است که وب س��ایت هایی که تنظیمات درس��تی در این حوزه دارند 
موفق تر باشند و بیشتر مورد بازدید قرار بگیرند. در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰درصد 
از جست وجوهای انجام شده از طریق جست وجوی صوتی انجام شده است و تا سال 
۲۰۲۰ پیش بینی می ش��ود میزان جست وجوی صوتی به ۵۰درصد برسد. گوگل 
گزارش داده اس��ت که در هنگام کار با اپلیکیش��ن گوگل، ۵۵درصد از نوجوانان و 
۴۰درصد از بزرگساالن به صورت روزانه از جست وجوی صوتی استفاده می کنند. 
 ، Google Assistant سرویس های جس��ت وجوی صوتی مانند دستیار گوگل
اپل سیری Apple Siri، آمازون الکسا Amazon Alexa، مایکروسافت کورتانا 
Microsoft Cortanaa، سامسونگ بیکسبی Samsung Bixby و یاندکس 
آلیس Yandex Alice را حتما مورد توجه قرار دهید. در حال حاضر موتورهای 
جس��ت وجوی صوتی از زبان فارس��ی پش��تیبانی نمی کنند اما به زودی این ترند 
مهم در حوزه س��ئو به سراغ سایت های فارس��ی می آید پس بهتر است برای آن 

آماده باشید.
2- تحقیق در مورد کلمات کلیدی مرتبط با ویدئو

ویدئو نیز همچنان یکی از مهمترین ترندهای بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو 
Search Engine Optimization خواه��د ب��ود پ��س آن را جدی بگیرید. 
س��رویس های ویدئویی مانند یوتیوب Youtube، فلیکر Flickr ، دیلی موشن 
DailyMotion ، ویمئ��و Vimeo ، و Vevo از بازیگ��ردان اصل��ی این حوزه 
هس��تند و البته در ایران بی شک وب س��ایت آپارات Aparat مهمترین سرویس 
استریم ویدئو است. البته سرویس لنز ایرانسل و چند سرویس استریم آنالین ویدئو 
دیگر نیز در حال فعالیت هستند. تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۵درصد از حجم ترافیک 
وب متعلق به ویدئو Video خواهد بود و شما باید بدانید که قرار است چه میزان 
از جست وجوی این حجم ترافیک را به خود اختصاص دهید. با توجه به آمار و ارقام 
اعالم شده، شما باید روی جست وجوی ویدئوی تمرکز کنید و ببینید مخاطبان شما 
به چه نوع ویدئوهایی عالقه مند هستند و با چه کلماتی به جست وجو برای یافتن 

آنها اقدام می کنند.
3- نسخه موبایل شما ارزشمندتر از نسخه دسکتاپ است

بگذارید با آمار و ارقام ش��روع کنیم؛ در س��ال ۲۰۱۸، ۸۰درصد از بزرگس��االن 
آمریکایی حداقل یک تلفن هوشمند دارند. الگوریتم جدید گوگل تغییرات مهمی 
در این بخش داش��ته است که رتبه بندی برتر در نتایج را به همراه خواهد داشت 
Mobile-First Index همی��ن موضوع را نش��ان می دهد. پس اگر می خواهید 
سئو سایت شما بهتر باشد باید به نسخه موبایل خود توجه فراوانی کنید. در مورد 
س��رعت بارگزاری نسخه موبایل خود بسیار متمرکز باش��ید این مورد در سئو از 

ریسپانسیو بودن وب سایت شما هم مهمتر است.

4- به تولید محتوای ارزشمند بپردازید
این موضوع بس��یار مهم است که دست از تولید محتواهای بی ارزش بردارید و 
تمرکز خود را روی کلمات کلیدی خاص و کلمات کلیدی ترکیبی بگذارید. دیگر 
زمان آن گذش��ته است که تالش کنید که به ازای هر کلمه در صفحه اول گوگل 
ش��ما را پیدا کنند. مخاطب آنقدر باهوش است که برای پیدا کردن موضوع مورد 
نظر خود از چند کلمه همزمان و به شکل ترکیبی استفاده کند؛ پس مبنای نگارش 

محتوای خود را بر این اساس قرار دهید.
6۱درصد از بازاریابان می گویند که سئو ارگانیک مهمترین برنامه در اولویت های 

بازاریابی درونگرا Inbound Marketing آنها است.
۸۴درصد از مردم از برندها توقع دارند تا محتوای آموزشی و درگیرکننده تولید کنند.

۵- از پروتکل امنیتی SSL برای سایت خود استفاده کنید
یکی از عوامل موفقیت در سئو مارکتینگ باال بردن میزان امنیت سایت است. 
برای همین موضوع پیش��نهاد می شود تا از پروتکل SSL در سایت خود استفاده 
کنید. این موضوع باعث خواهد ش��د در نتایج جست وجو در جایگاه بهتری برای 

کاربران نمایش داده شوید.
۸۲درصد از مراجعین وب سایت ها می گویند سایت هایی که به نظرشان امنیت 

کافی ندارد را سریعا ترک می کنند.
6- طراحی تجربه کاربری UX را در طراحی وب سایت جدی 

بگیرید
اگر به دنبال این هستید که بازدید کننده زیادی به سایت شما مراجعه کنند 
حتما به این نکته توجه کنید که صرف مراجعه وضعیت نمایش س��ایت ش��ما 
در نتای��ج تغییر چندانی نخواهد کرد. طراحی تجرب��ه کاربری و رابط کاربری 
وب سایت شما باید به گونه ای باشد که میزان ریزش مراجعه کنندگان یا بانس 
ریت شما کاهش پیدا کند و مخاطبین سایت زمان بیشتری را در سایت شما 
ص��رف کنن��د. این عامل باعث خواهد ش��د تا وضعیت نمایش ش��ما در نتایج 
صفحات جس��ت وجو SERP به وضعیت مناس��ب تری ارتقا پیدا کند. پس در 
طراحی وب س��ایت خ��ود حتما از تگ های هدر H و منوی دس��ت یافتنی و با 

کاربری آسان استفاده کنید.
7- از اینفلوئنسر مارکتینگ در سئو مارکتینگ استفاده کنید

اثرگذاری اینفلوئنسر بر ذهن مخاطب بر کسی پوشیده نیست پس بهتر است 
تا از آنها برای معرفی ش��ما و پیشنهاد دادن شما به مخاطبان شان استفاده کنید 
و س��عی کنید از آنها بک لینک Backlink داش��ته باشید. از اینفلوئنسرها برای 
تولید محتوای خالقانه و همچنین تارگت کردن روی کلمات کلیدی مورد عالقه 

مخاطبین خود استفاده کنید.
6۷درص��د از بازاریاب��ان اعتقاد دارند که اینفلوئنس��ر مارکتینگ به آنها کمک 

می کند.
* اینفلوئنس��ر در حوزه سئو مارکتینگ مورد بحث ما هستند و نه اینفلوئنسر 

مارکتینگ در شبکه های اجتماعی.
8- از محتوای ارزشمند طوالنی در بازاریابی محتوا استفاده کنید

این جمله به معنای آن نیس��ت که تالش کنید تا جمالت خود را کش بدهید 
تا به یک مقاله طوالنی برسید، برعکس سعی کنید محتوا آنقدر ارزشمند و مفید 
باشد که بتوان مطالب طوالنی تری برای آن تهیه کنید. همچنین عالوه بر استفاده 
محتوای تصویری در مقاله تالش کنید با فرمت دادن درس��ت به مقاله خود برای 

مخاطب انگیزه مطالعه مقاله را باال ببرید.
با استفاده از تاکتیک های بازاریابی درونگرا Inbound Marketing نسبت به 

تبلیغات می توان ۵۴درصد Lead موثرتری ایجاد کرد.
۷۰درصد از بازاریابان فاقد یک برنامه بازاریابی یکپارچه هستند.
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یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های دنیای فناوری و مخترع اولین سیستم پردازش 
کلمات دنیا در سن 93 سالگی چشم از جهان فرو بست.

هـر بار که در حال تایپ کردن هسـتید، بلیت هواپیمـا رزرو کرده یا تراکنش بانکی 
انجام می دهید در واقع در حال بهره بردن از میراثی هسـتید که نخستین سنگ بنای 

آن را »اِولین بِرزین« ایجاد کرده است.
به گزارش دیجیاتو، برزین در سـال 192۵ از پدر و مادری مهاجر به دنیا آمد. او پس 
از مطالعه نشـریات علمی تخیلی برادرش به فیزیک عالقه مند شـد و در دانشگاه هم 
به مطالعه همین زمینه پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در سـال 194۵ وارد صنعت 
نوپای کامپیوتر شـد و تخصص اصلی اش در زمینه تولید شـبکه های کامپیوتری برای 

وظایف خاص بود.
در سـال 1962 به عنـوان کارمند کمپانی Teleregister نخسـتین سیسـتم رزرو 
کامپیوتری را برای هواپیمایی ایاالت متحده توسعه داد. در آن زمان فرصت های شغلی 
حوزه فناوری برای یک خانم بسیار محدود بود. اولین برزین می گوید که در سال 1960 
برای اسـتخدام به بورس نیویورک مراجعه کرده بود اما مدیر استخدام محترمانه او را 
رد کرد چرا که یکی از وظایف این شغل مراجعه گاه و بیگاه به طبقه بازار سهام بود که 

گفتمان مطلوبی برای خانم ها نداشت.
 Redactron بنابرایـن او چند سـال بعـد ترجیح داد که شـرکت خودش را به نـام
تاسـیس کند. هدف این کمپانی توسعه ابزاری برای متحول ساختن محیط کار بود که 

در نهایت به تولید نخستین واژه پرداز منجر شد.
ایـن شـرکت 10 هـزار دسـتگاه از Data Secretary را بـا قیمت 8 هـزار دالر به 
شرکت های فعال در حوزه قضایی و موسسات دیگر فروخت، اما در نهایت توان رقابت 
بـا ابر کمپانی IBM را از دسـت داد. برزین پس از فروختن شـرکتش به عنوان عضو 
هیات مدیـره چند کمپانی بـه فعالیت پرداخت و به پاس زحماتش در سـال 2011 وارد 

تاالر مشاهیر فناوری شد.
او طی مصاحبه ای در سـال 197۵ تاکید کرد که زنان از ورود به حوزه فناوری هراس 
دارنـد و به همیـن خاطر تعداد بانوان این زمینه کم اسـت؛ با این حـال در این زمینه 

نسبت به دیگر حوزه ها مقاومت کمتری در برابر موفقیت آنها صورت می گیرد.
یکی از اولین ادعاهای جالب برزین که در دهه 70میالدی مطرح کرده به این شـرح 

است:
پس از حدود 20 سـال فعالیت در این صنعت احساس می کنم که از 90درصد افرادی 

که دیده ام توانایی ام باالتر است.
 

سئو مارکتینگ در سال 2019 به کدام سمت می رود؟ 

خالق نخستین واژه پرداز 
کامپیوتری دنیا درگذشت

یادداشـت

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه بیستمین جشنواره 
جوان خوارزمی با اشاره به اجرایی شدن طرح های فناورانه گفت برای کاربردی کردن 
طرح ها عالوه بر مراکز رشد، پارک های علم و فناوری وجود دارند تا در قالب استارتاپ 
فعالی��ت کنند. وی با بیان اینکه این مراکز و پارک ه��ا آمادگی حمایت از طرح های 
فناورانه را دارند، خاطرنش��ان کرد: به دنبال این هس��تیم که حمایت از جوانان را به 
مراکز رش��د ببریم تا از ظرفیت جوانان در آنجا اس��تفاده کنیم. وزیر علوم ادامه داد: 
صندوق های حمایت از پژوهشگران و نوآوری و شکوفایی هم برای حمایت از صاحبان 
ایده آمادگی دارند. غالمی با اشاره به جشنواره خوارزمی افزود: چنین جشنواره هایی 
برای معرفی استعدادهای برتر علمی برگزار می شوند که شناسایی استعدادها و معرفی 
آنها به جامعه علمی از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که، اگر ایده کاربردی باشد 

قطعا به بخش صنعت و نهادهای علمی معرفی می شود تا به محصول تبدیل شود.

از ایده های محققان حمایت می شود



در کس��ب وکار بی تفاوتی دش��من اصلی شماس��ت. ه��دف اصلی در 
بازاریابی و برندس��ازی ایجاد احساس خاصی در مخاطب نسبت به شما، 
برندتان، محصول تان و س��رویس های مختلف ش��رکت شماست. چنین 
احساس��اتی پایه های قوی تری را شکل می دهد که »ارتباطات عاطفی« 
نامیده شده اند. شاید جالب باشد که با مفهومی دوم بی تفاوتی نیز آشنا 
شوید. بر این اساس در اینجا بی تفاوتی به معنای تمایل مشتریان به رفع 
نیازش��ان از طریق خرید محصوالت هر برندی است. به عبارت بهتر، در 
اینجا هیچ برندی بر دیگری ارجحیت ندارد. مشتریان نیز فقط براساس 
دسترسی س��ریع تر به محصوالت یک برند اقدام به خرید خواهند کرد. 
در چنین ش��رایطی با کوچکترین تغییر در اوض��اع برندمان دیگر هیچ 

مشتری به سراغ ما نخواهد آمد. 
پرس��ش اصلی در اینجا چگونگی افزودن برخی احساس��ات انسانی و 
تعامل گرایانه به برندمان است. برای بسیاری از برندها چنین فرآیندی از 
دل تولید محتوا یا آزمون و خطاهای مختلف روی می دهد. به بیان گری 
واینرچاک، کارش��ناس امور برندسازی و بهارات آناند، پروفسور دانشگاه 
ه��اروارد، ه��ر برندی باید به خودش به مثابه یک ش��رکت مطبوعاتی و 

خبری نگاه کند.
هر برندی در دنیای کسب وکار چه بخواهید چه نخواهید، نوع خاصی 
از تجرب��ه را بازنمای��ی می کند. همچنین هر ش��رکتی از کلماتی دارای 
معنای مش��خص س��ود می برد. در این میان برخی از شرکت ها به طور 
کامل از تاثیرگذاری کلمات مورد استفاده ش��ان آگاهی ندارند. به همین 
دلی��ل در م��واردی باعث ایجاد س��وء تفاهم های مختلف می ش��وند. اگر 
شرکت ها به هنگام انتخاب کلمات خود به دقت و با استراتژی مشخصی 
کار کنن��د، فرآیند داستان س��رایی و انتقال آن به مخاط��ب )به عنوان 
یکی از عناصر مهم در برندس��ازی( راحت تر دنبال خواهد شد. به عالوه 
ش��رایط کنونی موقعیت را ب��رای تعامل عاطفی میان مخاطب و برند ما 

افزایش می دهد.
برندها باید س��ایت رس��می، کانال های ش��بکه های اجتماعی، اسناد 
مدیریت مش��تریان، توضیحات محصوالت و حتی گارانتی خدمات پس 
از ف��روش را به عنوان فرصتی برای توس��عه برندش��ان تلقی کنند. این 
داالن های ارتباطی میان برندها و مخاطب ش��ان موقعیت بسیار مناسبی 
ب��رای هدایت کاربران به س��وی پیام اصلی مان فراه��م خواهد کرد. به 
هنگام راه اندازی ابزارهای دیجیتال برای برندتان به فکر نحوه کاربرشان 
برای اقناع مخاطب و بیان داستان برندتان باشید. نکته مهم درخصوص 
داس��تان یک برند وجه خاطره انگیزی اش اس��ت. به این ترتیب مخاطب 
پس از مطالعه یا مشاهده داستان ما باید آن را برای مدت زمانی طوالنی 

در ذهن نگه دارد.
هفته گذش��ته من فیلم کرید ۲ را مشاهده کردم. نحوه داستان سرایی 

در این فیلم و پیش نمایش تبلیغاتی اش به گونه ای قدرتمند من را تحت 
تاثیر احساسی قرار داد. تاثیر این فیلم روی من به اندازه ای بود که این 
مقاله را براساس تجربه آن فیلم به نگارش در آورده ام. در ادامه مقاله به 
بررسی سه درس مهم فیلم کرید ۲ در زمینه داستان سرایی و شیوه های 

انتقال آن به مخاطب خواهیم پرداخت.
1. استفاده از کاراکترهای آشنا و دیالوگ های ماندگار

فیلم کرید ۲ در بیانی س��اده یک اقتباس مس��تقیم و ادامه مجموعه 
موفق راکی به حس��اب می آید. در حقیقت، سیلوس��تر استالونه یکی از 
کاراکترهای اصلی فیلم است. اگرچه کرید ۲ دیالوگ های خاص خود را 
دارد، با این حال مخاطب فقط ۳۰ ثانیه پس از شروع آن با دیالوگ  هایی 
از فیلم افسانه ای راکی ۴ مواجه خواهند شد. شاید جالب باشد که دلیل 
انتخاب نس��خه ۴ راکی را بدانیم. در حقیقت مجموع راکی در نسخه ۴ 
به اوج شهرت رسید. به همین خاطر دست اندر کاران کرید ۲ به سراغ 
دیالوگ ه��ای آن رفته اند. تاثیرگذاری دیالوگ های راکی ۴ حتی پس از 

۳۰ سال گذشت زمان نیز از بین نرفته است.
وقت��ی به دنب��ال اس��تفاده از المان ه��ای عاطفی و احساس��ی برای 
برندتان هس��تید، از نقطه صفر ش��روع نکنید. ش��ما توانایی استفاده از 
المان ه��ای تاثیرگذار قدیمی را نیز دارید. مزیت اصلی چنین الما ن های 

خاطره انگیزی و برانگیختن ساده تر احساسات مخاطب است. 
در زمینه بیان داستان حتی نیازی به تعلق آن به برندتان نیز نیست. 
به عنوان مثال، بس��یاری از ش��رکت ها به س��راغ دیالوگ ه��ای ماندگار 
فیلم ها و س��ریال های برتر تاریخ می روند. همچنی��ن برخی از برندها با 
بلندپروازی ش��وکه کننده در پی بهبود وضعیت ش��ان هستند. برند اپل 
در این زمینه نمونه ای کامال ش��اخص به حساب می آید. اپل در ابتدای 
کار خ��ود هدف اصل��ی اش را غلبه بر مایکروس��افت در بازارهای فروش 
عنوان کرد. اگرچه در ابتدا بسیاری از کارشناس ها این اقدام را خنده دار 
توصیف کردند، اما در کمتر از سه دهه این اپل بود که به نخستین برند 
باارزش بیش از یک تریلیون دالر رسید. بنا بر این در تعریف اهداف تان 
و خلق داستان هایی براساس آنها زیاد به فکر قید و بندها نباشید. نکته 
مه��م در اینجا بیان نیت واقعی مان و صداقت با مخاطب اس��ت. به این 

ترتیب راه برای فعالیت برند ما هموار خواهد شد.
2. همه یک داستان غیرمنتظره خوب را دوست خواهند داشت

م��ا هرگ��ز از داس��تان های حماس��ی س��یر نخواهیم ش��د. ب��ه ویژه 
داس��تان هایی که روند آنها ندایی حتی اندک از پیروزی طرف ضعیف تر 
نی��ز نمی ده��د. در اغلب افس��انه های مان��دگار در تاری��خ فرهنگ های 
گوناگون این ش��خصیت های ضعیف و در تنگنای داستان هستند که در 
نهایت پیروزی را کس��ب می کنند. در فیلم کرید ۲ نیز شخصیت اصلی 
یک بوکس��ور است. بوکس��ور داس��تان ما در حالی که امید چندانی به 

پیروزی اش نیست، برنده نهایی عنوان برترین مشت زن می شود. 
سارا بلیکلی، موسس برند اسپنکس و میلیونری خودساخته است. در 
ابتدای راه وی کسب وکارش را به عنوان یک فروشنده دوره گرد ماشین 

فکس شروع کرد. نکته جالب اینکه سرمایه اولیه برند سارا فقط ۵ هزار 
دالر پس ان��دازش بود. اگرچه در فرآیند س��اخت این برند س��ارا بلیکی 
دش��واری های زیادی را متحمل شد، اما در هر صورت با استقامت موفق 

شد برندش را به شرایط فعلی خود برساند.
همانطور که ش��ما به فکر داس��تان اصیل برندتان هس��تید، به وجوه 
الهام بخ��ش آن نیز توجه کنی��د. یکی از این وجوه تاثیرگذار تاکید روی 
داس��تان برندتان به عنوان یک پدیده اس��ت. به این ترتیب »کسب وکار 
ما در ابتدا شانس��ی برای موفقیت نداش��ت، اما افتخارات را یکی پس از 

دیگری از آن خود کرد.«
3. مبارزه با دشمنی مشترک

عصبانیت یکی از احساس��ات قوی انسان هاست. چنین حسی افراد را 
به واکنش س��ریع وادار می کند. به همین خاطر در موارد مناسب باید از 
چنین احساسی در راستای ترغیب مخاطب ایده آل مان به منظور انجام 
واکنش مناس��ب استفاده مطلوب نماییم. به طور معمول عصبانیت افراد 
معطوف به فرد، گروه یا س��ازمان خاصی است. پس از برانگیختن خشم 
مخاطب باید به س��راغ یک شگرد خارق العاده رفت. در این شگرد ما نیز 
در کنار مخاطب مان در برابر نقطه هدف خش��م آنها خواهیم ایستاد. به 

این ترتیب ما و مخاطب مان دشمنی مشترک پیدا خواهیم کرد. 
در فیل��م کرید ۲ ش��مار باالیی از دش��من ها بودند ک��ه روی صفحه 
نقره ای س��ینما نقش بستند. مخاطب در بس��یاری از سکانس های این 
فیلم احساس خشم مشترکی با قهرمان داستان بر علیه دشمنانش پیدا 
می کند. در حوزه برندسازی نیز دقیقا همین احساس مشترک نسبت به 

یک یا چند دشمن مدنظر است.
زمانی مناس��ب را برای یافتن دش��من یا دش��منانی مش��ترک میان 
برندتان و مش��تریان خ��ود اختصاص دهی��د. نکته مه��م اینکه چنین 
دشمنی الزاما یک فرد یا گروه خاص نیست. در عوض امکان تاکید روی 

احساسی ناخوشایند به عنوان دشمن اصلی وجود دارد.
پس از آنکه موس��س برند تامس، آقای بلیک میکوس��کی در یکی از 
روس��تاهای آرژانتین ش��رایط بد کودکان را مشاهده کرد، دشمن اصلی 
برن��د و مخاطب های خود را اینگونه تعریف کرد: »کودکانی با ش��رایط 
زندگی س��خت و بدون کفش«. در پی اعالم این شعار برند تامس مبالغ 
قابل توجه��ی را برای س��رمایه گذاری و کمک به کودکان روس��تاهای 
مختلف آرژانتین جمع آوری کرد. در پی این ش��عار موفقیت آمیز، تامس 
به س��راغ یک شعار جانبی نیز رفت. این شعار به شرح ذیل است: »فتح 
نفر به نفر س��نگرهای فقر.« بر این اساس میکوسکی متعهد به کمک به 

تک تک کودکان روستاهای محروم آرژانتین گردید.
بی تردید شما فرصت کافی برای غلبه بر بی تفاوتی برندتان را خواهید 
داش��ت. فقط باید با توجه به محصول تان دس��ت به انتخاب ش��یوه های 
برندس��ازی بزنید. امیدوارم توصیه های ف��وق کمکی هرچند کوچک به 

شما در راستای تحقق این هدف تان کند.
inc: منبع

رنو داستر جدید صاحبش را می شناسد
رن��و می خواه��د مردم احس��اس کنند که رنو داس��تر جدید یک 
خودروی هوش��مند اس��ت که درباره صاحبش با خود فکر می کند. 
ای��ن ش��رکت قصد دارد تا ش��رایط مناس��ب را ب��رای تعامل میان 
مصرف کننده و برند به وجود آورد. در ادامه مدیران و کارمندان رنو 
مایل نیس��تند فضایی را خلق کنند که در آن تعامل شبیه به دیگر 
وب س��ایت های فعال باش��د. به همین دلیل آنها ب��ا افزودن فناوری 
ه��وش مصنوعی به اتومبیل مدل رنو داس��تر جدید کاری کردند تا 

این اتومبیل بتواند خود را به کاربر بفروشد.
مدی��ران و کارمن��دان ش��رکت آن را »Dusty« نامیدند. پس از 
ح��رف زدن ب��ا کاربر، )برنامه هوش مصنوع��ی( Dusty طبیعت و 
نگرش او را تش��خیص و یک ش��کل ظاهری و دیزاین شخصی برای 
خودرو، بهترین ایده و جو نخستین سفر با این اتومبیل را پیشنهاد 
می ده��د. یک خودروی هوش��مند زندگی را برای ش��ما جالب تر و 

آسان تر از گذشته می کند.
  

عصر کریسمس آنها که سر کارند را بسازید
هر س��ال عصر کریسمس تعداد بی ش��ماری را می توان یافت که 
باید س��ر کار باشند. آنها فرصت جشن گرفتن با خانواده را از دست 
می دهند. شرکت س��فارش آنالین غذای Uber Eats با همکاری 

کوکاکوال اروپا قصد دارند که در این شرایط به مردم کمک کنند.
بنابراین حاصل مش��ارکت فوق ارائه یک پیشنهاد منحصر به فرد 
اس��ت که از این طریق امکان ارس��ال غذاهای خانگی و یک بطری 
کوکاکوال به نام خود ش��خص ب��ه عزیزانی که نمی توانند در هیجان 
عصر کریس��مس با خانواده شان شریک ش��وند، به وجود می آید. با 
ه��دف تبلیغ این اقدام، آژان��س »Romance« در پاریس فیلمی 
پیرامون یک نگهبان س��اختمان در شب س��اخته که در حال وفق 

دادن خود با کار طوالنی شبانه است. 

  

فیلم برنده اسکار الهام بخش آگهی 
خرده فروشی

یک خرده فروش لوازم الکترونیکی در منطقه اسکاندیناوی به نام 
»Elkjøp« یکی دیگر از طرفداران آگهی های تبلیغاتی جاه طلبانه 
به مناسبت کریسمس در سال جاری میالدی است که با یک آگهی 

تبلیغاتی سینمایی ممکن است اشک تان را در بیاورد.
ای��ن فیل��م چهار دقیق��ه ای داس��تان دختربچه ای اس��ت که در 
کریس��مس به دی��دار یکی از اق��وام بزرگ تر از خود م��ی رود. ابتدا 
فاصل��ه و تفاوت بین آن دو به نظر زیاد می رس��د اما چندی بعد به 
واس��طه عشق به پرواز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. حین بازی 
با هواپیمای بدون سرنش��ین خود، دختربچه یک هواپیمای قدیمی 

پنهان در انبار را پیدا می کند.
داس��تان س��پس گذش��ته را روایت می کند که در آن شخصیت 
مقابل دختربچه مرد جوان خلبانی اس��ت که عاش��ق می شود و در 
ادامه یک اتفاق وحش��تناک برای او می افتد. این مرحله کمی ما را 
به یاد فیلم »بیمار انگلیس��ی« می اندازد. هواپیمای بدون سرنشین 
دختربچه نیز سقوط می کند اما داستان با دادن هدیه ای مخصوص 
ب��ه او در صبح روز کریس��مس پایان می یاب��د. در حالی که برخی 
افراد ممکن است در جشن کریسمس تمایل به تماشای آگهی های 
تبلیغاتی شادتر داشته باش��ند، طرفداران درام های غم انگیز منطقه 

اسکاندیناوی احتماال عاشق آن خواهند شد.

شعار فیلم »Give More« و هدف از ساخت و نمایش آن تاکید 
روی این موضوع اس��ت که هدایایی که پشت ش��ان فکر و اندیش��ه 
خاصی اس��ت نسبت به هدایای معمولی ارزش بیشتری دارند )پیام 
آن کمی شبیه به جان لوئیس در سال جاری میالدی است اما این 
مورد خاص احتماال نقش تحریک کنندگی بیشتری در مقایسه با آن 
دارد.( به گفته ادی هرناندز، مدیر بازاریابی Nordic )کش��ورهای 
واقع در شمال اروپا، منطقه اسکاندیناوی و حاشیه اقیانوس اطلس( 
در Elkjøp Nordic، ای��ن فیل��م در راس��تای الهام بخش��یدن به 
مشتریان برای دادن هدیه های بامعنا و فکر کردن هنگام خرید یک 
هدیه تولید ش��د. به این ترتیب ارزش هدیه ه��ا باال می رود. هنگام 
خرید هدایای ش��خصی، پس زمینه و فکر پشت آن از خود محصول 

نیز مهم تر است.
آژانس تبلیغاتی »Nord DDB« با همکاری شرکت فیلمسازی 
»Bleck« و ب��ه کارگردان��ی »رون میلت��ون« این فیلم را س��اخت 
ک��ه فیلمب��رداری آن در لیتوانی و آفریقای جنوب��ی صورت گرفته 
اس��ت. آگهی تبلیغاتی فوق در نروژ، سوئد، دانمارک و فنالند پخش 

می شود. 

داستان سرایی برای برندمان با الهام از فیلم کرید BRAND2کارگاهبرندینگ

چگونه برندمان را از حالت بی تفاوتی خارج کنیم؟
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در مطلب پیش��ین به ۷ راهکار برای موفقیت بیشتر در دنیای آنالین 
اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

8. ایجاد سریال محتوا
یک��ی از راهکارهای س��اده و در عین حال تاثیرگ��ذار برای جلب نظر 
مخاطب در ش��بکه های اجتماعی تولید محتوا به صورت سریالی است. 
برن��د Blendtec در این زمینه مهارت بس��یار باالیی دارد. این برند با 
تولید یک مجموعه ویدئوهای در ظاهر معمولی و حتی خسته کننده به 
 Blendtec شهرت دست یافته است. موضوع اصلی مجموعه ویدئوهای
امتحان های عجیب و غریب است. به عنوان مثال برای آزمایش آنها یک 
آیف��ون X گران قیمت را از ارتفاع بس��یار زیاد به پایین پرتاب می کنند. 
همچنین برای فهم تاثیر شیمیایی مواد منفجره روی دستمال سرویس 

بهداشتی در محیط آزمایشگاهی دست به اقدامی خطرناک می زنند. 
نکت��ه جالب درخصوص برند Blendtec اس��تقبال کم نظیر کاربران 
از س��ری ویدئوهای آنهاست. به این ترتیب عالوه بر مشاهده ویدئوهای 
مختلف، کاربران ش��روع به تولید ش��مار باالیی از محتوا و ارسال آن به 
صفحه رس��می این برند نی��ز کرده اند. یکی از مش��هورترین افرادی که 
ویدئوی اختصاصی برای Blendtec ساخته است، جاستین بیبر است. 
ای��ن خواننده جوان و در عین حال مش��هور آمریکای��ی اجرای یکی از 
آزمایش ه��ای علمی عجیب و غریب این برند را برعهده داش��ت. در این 
آزمایش یک آیفون را با ضربات محکم پتک به طور کامل نابود می کنند. 
هدف اصلی از چین کاری نیز جلب نظر مخاطب برای مش��اهده صحنه 
ناب��ودی یک آیفون اس��ت. در هر صورت هیچ ف��ردی هرگز حتی فکر 
نابودی موبایل خود را نیز نخواهد کرد. به همین خاطر مش��اهده آن در 

قالب آزمایش یک برند لذت بخش خواهد بود.
نکته آموزش��ی نحوه فعالیت این برند برنامه ریزی برای تولید محتوای 
س��ریالی اس��ت. به این ترتیب به هنگام طراحی استراتژی کلی برندتان 
ب��رای فعالی��ت در ش��بکه های اجتماعی پی��ش از همه ب��ه فکر مفهوم 
یکدس��ت پست های مختلف تان باش��ید. به این ترتیب در طوالنی مدت 

فعالیت آنالین شما معنای خاصی را برای مخاطب تداعی خواهد کرد.
هر چقدر هم که محصول ش��ما کسل کننده و حوصل سر بر باشد، در 
صورت اس��تفاده از المان های دارای جذابی��ت )مانند نحوه فعالیت برند 

Blendtec( شمار بیشتری از کاربران را به خود جلب خواهید کرد.
9. نمایش اجرا کنید

یک��ی از مزیت های اجرای نمایش و برگزاری برنامه  )به صورت آنالین 
یا از پیش ضبط ش��ده برای نمایش در ش��بکه های تلویزیونی( مشاهده 

نحوه استفاده از محصول مان به صورت عملی از سوی مشتریان است.
جن��رال الکتریک دقیقا همین اس��تراتژی را پیش گرفته اس��ت. برند 
جنرال الکتریک نسخه ای موتور مخصوص جت ۷۴۷ اس را تولید کرده 
اس��ت. آنها به منظور نمایش ویژگی های منحصر به فرد موتور جت شان 
اق��دام به ضبط برنامه ای ویژه کردند. به ای��ن ترتیب مخاطب در کانال 

یوتیوب این برند ش��اهد عملکرد یک موتور جت با س��رعت 6۷ مایل بر 
ساعت و توانایی جابه جایی هزار مسافر به عالوه ۱۵۰خودرو بودند. 

بدون تردید مش��اهده نحوه عملکرد ی��ک محصول برای هر مخاطبی 
جذاب است. به ویژه اگر محصول مورد نظر به نوعی خاص و منحصر به 
فرد نیز باش��د. به عنوان مثال، اکانت های رسمی برندهای تولید خودرو 
را در نظ��ر بگیرید. در بس��یاری از موارد فقط تماش��ای ی��ک فراری یا 
آئودی در سرعت های باال مخاطب را به وجد می آورد. به همین دلیل در 
بسیاری از موارد برندهای فعال در کسب وکارهای جذاب نیازی به صرف 
هزینه های ب��اال برای تولید محتوای تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی 

ندارند.
اگر برند ش��ما به هر دلیلی دارای المانی جذاب برای مخاطب نیست، 
این نکته به معنای ناتوانی کلی برندتان برای جلب نظر مخاطب نخواهد 
بود. در عوض باید روی برجسته س��ازی بخش خاصی از برندتان تمرکز 
کنید. به عبارت ساده، در اینجا خود ما باید بخشی از برندمان را جذاب 
کنی��م. فقط در این صورت مخاطب ب��ه محصول نهایی ما توجه خواهد 

کرد.
10.  اجرای نظرسنجی

به طور معمول افراد زیادی تمایل به شرکت در نظرسنجی ندارند. این 
امر به دلیل وقت گیری و عدم جذابیت پرسش های بیشتر نظرسنجی ها 
رخ می ده��د. ب��ا این حال برخ��ی از برندها نظرس��نجی های خود را به 
گون��ه ای کامال خاص و متفاوت از دیگ��ران طراحی می کنند. در چنین 
مواردی مخاطب نه تنها از پرس��ش های طرف مقابل آزرده نمی ش��ود، 

بلکه از آنها استقبال نیز می کند. 
برند چارمین با طراحی نظرس��نجی های جذاب اس��م و رسمی برای 
خود در میان کاربران ش��بکه های اجتماعی مهیا کرده اس��ت. این برند 
که در زمینه تولید دس��تمال دستش��ویی و س��رویس بهداشتی فعالیت 
دارد، در اکانت توییتر خود پرس��ش های جالبی را از کاربران می پرسد. 
به عنوان مثال یکی از پرس��ش های آنها به ش��رح زیر است: »چه کسی 
باش��گاه شما را براس��اس اتاق رختکن آن مورد قضاوت قرار می دهد؟« 
ش��اید در نگاه اول این پرسش اندکی عجیب و بی مزه باشد. با این حال 
باید توجه داش��ت که یک��ی از معیارهای مهم رتبه بندی باش��گاه ها در 
آمریکای ش��مالی و اروپا کیفیت رختکن ش��ان است. سرویس بهداشتی 
نیز یکی از اجزای مهم هر رختکنی محسوب می شود. به همین دلیل با 
طرح چنین پرسشی در واقع برند چارمین به دنبال معرفی دستمال های 
خود به عنوان عنصری تاثیرگذار روی سرنوش��ت باش��گاه های ورزشی 

حرفه ای است.
بدون تردید هیچ محصولی کسل کننده تر و بی اهمیت تر از دستمال توالت 
نیست. البته در مورد برند چارمین چنین نکته ای فقط در نگاه نخست صدق 
می کند. افزودن برخی از ایده های جذاب به همراه هش��تگ های کاربردی 
حتی س��اده ترین محصوالت را نیز به جذاب ترین نمونه ها در ش��بکه های 
اجتماع��ی بدل می کن��د. به بیانی دیگر، حتی وقتی نشس��ته اید و حرکت 
 The نمی کنید نیز رویاهای بلندپروازانه داش��ته باشید )شعار برند  که در
Seat ک��ه در زمینه تولید صندلی حرفه ای ب��رای دوچرخه فعالیت دارد(. 

بی تردید برند چارمین این توصیه را مد نظر قرار داده است.
11.  خود را بیش از حد جدی نگیرید

یکی از آفت های هر برندی جدی انگاشتن بیش از حد خود است. به 
این ترتیب مخاطب احس��اس تعامل با یک سازمان غیرانسانی و خشک 
را خواهد داش��ت. برعکس اگر برند ما جلوه ای بسیار صمیمی از خود به 
اشتراک بگذارد، کاربران تمایل بیشتری به تعامل با ما خواهند داشت. 
واح��د پلی��س گینس��ویل در زمینه برخ��ورد صمیمی و دوس��تانه با 
کاربران در محیط اینترنت س��رآمد سایر س��ازمان ها و برندهای تجاری 
اس��ت. این نکته را در نظر داش��ته باش��ید که معموال واحدهای پلیس 
ب��ه عنوان س��ازمان هایی تعاملی و بس��یار صمیمی ب��ا طرف های خود 
قلمداد نمی ش��وند. البته این به معنای عدم وجود دقت، تمرکز، جدیت 
و حرفه ای گ��ری در کار واحد گینس��ویل نیس��ت. آنها فق��ط در اکانت 
رسمی شان در شبکه های اجتماعی برخورد بسیار صمیمانه و خودمانی 
با کاربران دارند. در محیط اداری و رسمی به دلیل حساسیت کار پلیس 
خبر چندانی از چنین صمیمیتی نخواهد بود. با این حال همین برخورد 
دوس��تانه در شبکه های اجتماعی نیز باعث شده بسیاری از کاربران نگاه 
متفاوتی به واحدهای پلیس پیدا کنند. در هر صورت ما انتظار مشاهده 
ش��وخی های خنده دار و تصاویر جالب از سوی افسرهای پلیس ایالتی و 

شهری را نداریم.
12.  تبدیل تراژدی به معجزه

یک��ی از برترین نمونه ه��ای تبدیل یک پدیده تراژی��ک به معجزه  در 
عرصه بازاریابی و اطالع رس��انی مربوط به س��ازمان جهانی سرتان سینه 
است. در مورد بیماری و به ویژه سرطان صحبت و تعامل با مردم بسیار 
دش��وار است. به ویژه در مورد سرطان سینه که بسیاری از زنان سراسر 
جه��ان اطالعات پایه ای نیز در م��ورد آن ندارند. به همین دلیل معموال 
کارش��ناس ها و جشنواره های بین المللی نگاه ویژه ای به خالقیت برندها 

و سازمان ها در این حوزه ها دارند. 
س��ازمان جهانی س��رطان س��ینه با طراحی کمپین »با خودتان آشنا 
ش��وید« موفقیت گسترده ای در زمینه اطالع رسانی به زنان سراسر دنیا 
کس��ب کرد. این کمپین در توییتر و فیس بوک برگزار ش��د. با این حال 
دامنه واکنش های مربوط به آن تقریبا تمام ش��بکه های اجتماعی را به 
تسخیر خود درآورد. شعار این سازمان در عین سادگی برای زنان بسیار 
جذاب بود. میزان بازنش��ر مطالب این سازمان در زمان اجرای کمپینش 
۳۱۷ برابر سایر موارد بود. این بدان معناست که مخاطب حتی در مورد 
غم انگیزترین پدیده ها نیز در صورت ارائه درست مطلب واکنش مناسبی 

نشان خواهد داد.
با محصوالت تان جذاب رفتار کنید

همانطور که مش��اهده می کنید، همیشه جایی برای محتوای جذاب، 
تعاملی و چالش برانگیز در ش��بکه های اجتماعی هست. به همین خاطر 
توصیه نهایی من فراموش��ی ش��یوه های کلیشه ای معرفی محصوالت به 
افراد و تالش برای افزودن خالقیت به آن اس��ت. به این ترتیب س��طح 

تعامل شما با مخاطب تان افزایش چشمگیری خواهد یافت.
hootsuite: منبع

بهبود استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی با 
توصیه های ساده)1(

 راهکارهای نگارش کپشن حرفه ای
در اینستاگرام

بی ش��ک یک کپشن متقاعدکننده و جذاب شانس جذب مخاطب 
را افزایش می دهد. جذب مخاطب یکی از سه عنصر اصلی الگوریتم 
اینس��تاگرام ب��رای ارائه مطالب به کاربران اس��ت. بر این اس��اس با 
دریافت الیک و کامنت بیش��تر شمار باالتری از کاربران مطالب تان 
را مش��اهده خواهند کرد. در این مقاله میش��ل آینس��لی به بررسی 

ایده های برتر در زمینه نگارش کپشنی جذاب می پردازد. 
چه چیزی یک کپشن را در اینستاگرام عالی می کند؟

یک کپشن مطلوب در اینستاگرام عالوه بر نمایش محتوای موردنظر 
شرکت، به نمایش ویژگی های برند، جذب مخاطب های هدف و ترغیب 
آنها به عمل��ی خاص می پردازد. براس��اس تنظیمات اینس��تاگرام هر 
کپش��ن می تواند تا ۲۲۰۰ کلمه باشد. در این میان کاربرد اموجی های 
مختلف و حداکثر ۳۰ هشتگ مجاز است. بی شک امکان کاربرد لغات و 
هشتگ های باال به معنای طراحی متنی پر از المان های اذیت کننده و 
طوالنی نیست. به مانند هر محتوای اینترنتی دیگری، کپشن اینستاگرام 
شما نیز باید کوتاه، ساده و قابل مطالعه در زمانی اندک باشد. همچنین 
مطلب تان باید در زمینه موردنظر و باتوجه به سطح سواد و تحصیالت 
مخاطب عام طراحی ش��ود. اجازه دهید در اینجا به توصیه هایی ساده 

برای افزایش توانایی جذب مخاطب کپشن های مان بپردازیم.
11 توصیه برای خلق کپشن فوق العاده در اینستاگرام

1. مخاطب خود را بشناسید
ابتدا به این پرس��ش جواب دهید: کدام دس��ته از یک میلیارد کاربر 
اینس��تاگرام با کسب وکار ش��ما مرتبط هستند؟ خوش��بختانه در هر 
کسب وکاری که باشید، اینس��تاگرام مخاطب های هدف مطلوب تان را 
دارد. در حقیقت براساس جدول های آماری تیم فنی اینستاگرام کاربران 
ای��ن پلتفرم از تمام کش��ورهای دنیا، با هر می��زان تحصیالت و درآمد 
متوسط  هستند. نکته مهم در این میان محبوبیت این شبکه اجتماعی 
در میان مردم عادی و س��لبریتی ها به طور یکس��ان است. با این حال 
توجه داش��ته باشید که این آمارها فقط روی کاغذ اعتبار خدشه ناپذیر 
دارن��د. بر این اس��اس هنوز هم نیاز به ش��ناخت دقیق مخاطب هدف 
وجود دارد. هرچه مخاطب های خود را بهتر بشناسید، فرآیند بازاریابی  

آنالین تان سریع تر به نتیجه می رسد.
به منظور خلق فهرس��تی از مخاطب های هدف باید ابتدا به س��راغ 
عالقه مندی های آنها بروید. این کار از طریق مشاهده پست های محبوب 
آنها به راحتی امکان پذیر است. البته شاید در نگاه اول بررسی پست های 
محبوب چند هزار کاربر کار بسیار دشواری باشد. با این حال آژانس های 
تبلیغاتی ب��رای همین کارویژه در بازار حضور دارند. همکاری با چنین 
آژانس هایی دسترسی تان را به آمارهای دقیق و طبقه بندی شده ساده تر 

خواهد کرد.
توصی��ه م��ن در زمین��ه شناس��ایی مخاطب ه��دف ابت��دا متوجه 
کسب وکارتان است. بر این اساس به عنوان گام نخست ماهیت مشتریان 
برندتان را به خوبی توصیف کنید. معموال آنها در چه رده سنی هستند؟ 
کجا زندگی می کنند؟ چه شغل هایی را در اختیار دارند؟ تفریح شان در 

خارج از زمان کار چیست؟
به محض اینکه ویژگی های مخاطب تان را کش��ف کنید، پاس��خ به 
مسئله چگونگی طراحی کپشن مطلوب امکان پذیر خواهد شد. به نکات 

زیر توجه کنید:
• آیا مخاطب من نحوه بیان کپشن فعلی را به خوبی متوجه خواهد شد؟

• آیا پلتفرم اینستاگرام از هرگونه اموجی پشتیبانی می کند؟
• آیا نیاز به افزودن مطلب بیشتر به این پست وجود دارد؟

پاسخ به پرسش های فوق مرحله اجرای کار را بسیار ساده تر خواهد کرد.
2. شناخت و انتخاب صدای برندتان

اگر تا به حال صدای برندتان در شبکه های اجتماعی و حوزه تبلیغات 
را انتخاب نکرده اید، با پاسخگویی به چند پرسش مهم بدین کار همت 
گمارید. پرس��ش ذیل یکی از کاربردی تری��ن نمونه های در این زمینه 
محسوب می شود: »قصد دارید چه ارزش هایی توسط برندتان بازنمایی 
ش��ود؟« در مقام پاس��خ به این پرسش فهرس��تی از اولیت های تان را 

گردآوری کنید.
شاید در راستای سهولت هرچه بیشتر کارتان قصد افزودن چند صفت 
اساس��ی به برندتان را نیز داشته باشد. بر این اساس چنین صفت هایی 

شما را در یافتن صدای برندتان یاری خواهد کرد.
به طور کلی کاربران اینستاگرام یک صدا و لحن مشخصی را از برندها 
تقاضا نمی کنند. بی تردید این امر بس��تگی تام با نوع مخاطب های هر 
کسب وکار دارد. مزیت داشتن یک صدا و لحن مشخص امکان افزودن 
ش��وخی های منحصر به فرد به کپش��ن مان خواهد بود. به این ترتیب 

برندمان از هویت یگانه ای در شبکه های اجتماعی برخوردار می شود.
3. اهمیت اندازه مطلب

به یاد داشته باشید که اغلب مردم با سرعت بسیار باالیی مطالب را در 
اینستاگرام مشاهده می کنند. بر این اساس اندازه کپشن شما باید بسیار 
کوتاه باشد. در حقیقت شما باید به اندازه کافی مطلب خود را ساده فهم 

کنید، اما در عین حال از زیاده گویی نیز پرهیز کنید.
نکته مهم در اینجا مطالعه سه خط ابتدایی هر پست از سوی مخاطب 
پیش از تصمیم گیری در مورد ادامه مطالعه یا حرکت به سوی مطلب 
بعدی است. بهترین گزینه طراحی کپشن مان در بازه همین سه خطر 
اس��ت. به ای��ن ترتیب کاربر نی��ازی به لمس گزین��ه »More« برای 

مشاهده بقیه کپشن مان نخواهد داشت.
اگر به دنبال کسب توجه بیشتر از سوی کاربران هستید، کپشن خود 
را کمتر از ۱۲۵ کاراکتر طراحی کنید. همچنین اگر در تصویر پست تان 
الم��ان جذابی وجود دارد، محدودی��ت کاراکترتان را برای ارائه توضیح 

بیشتر در این زمینه استفاده کنید. 
در زمینه طراحی کپش��ن های کوتاه اکانت نش��نال جئوگرافی یک 
استثنای بزرگ محسوب می ش��ود. بر این اساس اغلب پست های این 
موسسه دارای کپشن های طوالنی هستند. با این حال چنین تصمیمی 
باتوجه به زیبایی خارق العاده تصاویر آنها کامال توجیه پذیر و مورد پسند 

مخاطب است.
ادامه دارد ...
hootsuite: منبع

ایستگاهبازاریابی 12 راهکار برای موفقیت بیشتر در دنیای آنالین)2(

چگونه برند یا محصول کسل کننده مان را در شبکه های اجتماعی توسعه دهیم؟
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16 ایده کسب درآمد از طریق تلفن های همراه)2(

در مقاله گذشته ۹ مورد نخست از ۱6 ایده کسب درآمد از طریق 
تلفن های همراه را مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله و در ادامه 

به بررسی باقی موارد خواهیم پرداخت.
10-عکاسی

تصور اغل��ب افراد در رابطه با عکاس��ی، وجود آتلی��ه و ابزارهای 
مخص��وص به این امر اس��ت. با این ح��ال فرام��وش نکنید که هر 
فعالی��ت هنری میدان ب��روز خالقیت خواهد بود. ب��ه همین خاطر 
ش��ما می توانید از این اس��تعداد خود و با ارائه خالقیت های جذاب، 
درآمدهای فوق العاده ای را داش��ته باشید. فراموش نکنید که امروزه 
تقریبا تمامی افراد در شبکه هایی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند که 

نیاز به عکس های جذاب را تشدید می کند.
11-گل فروشی

با نگاهی به دکه های گل فروش به این واقعیت پی خواهید برد که 
این حرفه نیازمند فضای بسیار بزرگ نیست. با این حال مراجعه به 
این مراکز برای افراد زمان بر خواهد بود. به همین خاطر در صورتی 
که ش��ما بتوانید یک گل فروش��ی سیار را تاسیس کنید، بدون شک 
با استقبال مناس��بی مواجه خواهید شد. برای این امر شما نیازمند 
حض��ور در یک ش��بکه اجتماعی برای تبلیغ کار خ��ود و در اختیار 
داشتن یک اپلیکیشن مناسب برای دریافت سفارشات؛ خواهید بود. 
در ای��ن رابطه فراموش نکنید که ب��ه هر میزانی که بتوانید خدمات 
بیش  تر و جذاب تری را ارائه دهید، به همان میزان نیز سطح درآمد 

شما افزایش پیدا خواهد کرد.
12-آشپزی

بس��یاری از افراد تمایل دارن��د تا مهمانی های��ی را در خانه خود 
برگزار کنن��د، با این حال تهیه غذا، کیک و ش��یرینی های مختلف 
برای آنها زمان بر و سخت خواهد بود. به همین خاطر شما می توانید 
با تامین این نیاز افراد برای خود درآمد داشته باشید. همچنین این 
ام��ر که در خانه غذاهایی را تهیه کرده و آنها را به فروش برس��انید 
نی��ز از دیگر اقدامات موثر در این رابطه محس��وب می ش��ود. با این 
حال دو مورد فوق تنها راهکارهای کس��ب درآمدی شما در رابطه با 
آش��پزی نبوده و تدریس در این رابطه نیز می تواند کامال س��ودمند 
باش��د. فراموش نکنید که تمامی موارد معرفی شده در این مقاله بر 
پایه کس��ب و کارهای موبایلی است که در این رابطه ضروری است 
تا از یک خط تلفن مناس��ب که به سادگی در ذهن به خاطر سپرده 

شود، برخوردار باشید.
13-خدمات عروسی

در صورتی که از س��ه مهارت معرفی شده در موارد قبل برخوردار 
باش��ید، می توانید با ترکیب کردن آنها در زمینه خدمات عروس��ی 
فعالیت کنید. امروزه با توجه به باال رفتن هزینه های این مراسم، در 
صورتی که بتوانید برای آن راهکارهای خالقانه ای را داش��ته باشید، 
بدون ش��ک نظرات بسیاری را به سمت خود جلب خواهید کرد. در 
این رابطه توجه داش��ته باشید که ش��ما باید از ایده هایی برای این 
امر برخوردار باش��ید تا افراد به کمک گرفتن از ش��ما ترغیب شوند. 
در ای��ن رابطه اس��تفاده از یوتیوب می تواند بهتری��ن گزینه موجود 

محسوب شود. 
14-جمع آوری ضایعات

در صورت��ی که یک کامیون بزرگ را در اختیار داش��ته باش��ید، 
می توانی��د وس��ائل اضافه افراد را از خانه آنها جم��ع آوری کرده و با 
تعمیر جزئی آنها، به عنوان جنس دست دوم به فروش برسانید. در 
این رابطه شما به هیچ شبکه اجتماعی نیاز نخواهید داشت و تبلیغ 
از طریق ارس��ال پیامک، بهترین راهکار موجود خواهد بود. فراموش 
نکنی��د ک��ه امروزه بس��یاری از افراد از این وس��ایل، اس��تفاده های 
خالقانه ای را می کنند که این امر خود می تواند س��ودآوری مناسبی 
را داشته باشد. در نهایت این اقدام نیازمند زمان زائدی نخواهد بود 
و شما می توانید تنها یک روز در هفته را به این امر اختصاص دهید.

1۵-خدمات اسباب کشی و باربری
ب��ا توجه به ای��ن امر که مورد قبلی تنها یک روز از وقت ش��ما را 
اشغال خواهد کرد، شما می توانید از کامیون خود برای جا به جایی 
اسباب و وسایل افراد در باقی روزها استفاده کنید. با این حال توجه 
داش��ته باشید که شما بدون در اختیار داشتن یک تیم قادر به قرار 
دادن وس��ایل در کامی��ون خود نخواهید بود. ب��ه همین خاطر الزم 
است تا از همان ابتدا تمامی اقدامات را به خوبی مشخص کرده و در 

صورت نیاز از افرادی در این رابطه استفاده کنید. 
16-مشاوره 

برای مشاوره حتما نیازی نیست که افراد به محل کار شما مراجعه 
کرده و اقدام به استفاده از دانش و تجربیات شما کنند. برای این امر 
یک تماس تلفنی نیز می تواند کامال کارس��از باشد. نوع مشاوره شما 
نیز می تواند حوزه های مختلفی را شامل شود. برای مثال در صورتی 
که در زمینه روان شناسی کودک، مهارت هایی را دارید می توانید به 
مش��اور ۲۴ س��اعته مادران جوان تبدیل شده و سواالت و مشکالت 

آنها را برطرف کنید.
در آخر توجه داش��ته باش��ید که موارد معرفی ش��ده تنها مش��اغلی 
هستند که از طریق تلفن های همراه نیز می توانند سودآوری مناسبی را 
داشته  باشند. با این حال این امر به معنای محدود بودن شما به موارد 
معرفی شده نبوده و می توانید با خالقیت در هر حرفه ای آن را از حالت 

رایج آن خارج کرده و به یک کسب وکار تلفنی تبدیل کنید.
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اس��تارتاپ های موفق��ی که به ش��رکت های میلی��ارد دالری امروزی 
تبدیل  ش��ده اند، موفقیت و رش��د خود را مدیون مدل های کس��ب وکار 

عالی هستند.
س��ال ۲۰۰۹، س��ال خوبی برای اس��تارتاپ ها بود. در این س��ال ۲۰ 
ش��رکت ازجمله اوبر، اسلک، پینترس��ت و آپرون، بیش از یک میلیارد 
دالر ارزش گذاری ش��دند. می توان به این نکته اش��اره کرد که همه این 
شرکت ها،  جذب سرمایه  خوبی داشتند و همگی از سیلیکون ولی طلوع 
کرده بودند، اما اگر با نگاه به این ویژگی های مشترک، استنتاج کنید که 
علت اصلی موفقیت آن ها، فّناوری های پیشرفته، پلتفرم های دیجیتال و 

پایگاه مشتریان متکی بر بومیان دیجیتال بوده، اشتباه می کنید.
بله، این شرکت ها از فناوری ها، پلتفرم ها و دموگرافیک های عالی بهره 
می بردن��د، اما راز موفقیت آنها، مس��ئله ای بس��یار روتین و غیرهیجانی 
اس��ت. همه این شرکت ها موفق ش��دند نیازهای واقعی مشتریان را )که 
به یک راه حل واقعی نیاز داش��ت( برآورده کنند. زمانی که از نیاز واقعی 
مش��تی صحبت می کنیم، یعنی یک مش��کل اساس��ی در یک موقعیت 
خ��اص، که مس��تلزم راه ح��ل عملی اس��ت. به عبارت  دیگ��ر، همه  این 

شرکت ها، مدل کسب وکار فوق العاده ای داشتند.
هر شرکتی که در حوزه  عملیات خود به موفقیت می رسد، صرف نظر از 
اینکه از این موضوع آگاهی داشته باشد یا خیر، موفقیت خود را به یک 
مدل کس��ب وکار خوب مدیون است. س��ال ۲۰۰۸، یعنی پیش از اینکه 
شرکت های مذکور تأسیس شده باشند، مارک دبیلو جانسون در یکی از 
مقاالت نش��ریه  کس��ب وکار هاروارد، به نکته ای اشاره کرد که هنوز هم 
پس از ۱۰ س��ال، کاماًل صادق است. هرچند حاال، مباحثات کسب وکار 
عمدتاً روی تحول و گذار دیجیتالی متمرکزند. نظریه  جانس��ون این بود 
ک��ه »یک پلتفرم دیجیتال، ی��ا یک راهکار دیجیت��ال، می تواند آغازگر 
دوران رش��د تحول گرا باش��د اما زمانی که ش��ما کاپوت ش��رکت را باال 
می زنید تا علت اصلی رش��د مداوم آن را ببینید، متوجه می ش��وید که 

موتور تحوالت مثبت، همان مدل کسب وکار شرکت است.«
جانس��ون در مقاله خود، ب��ه توضیح چهار عنصر هم بس��ته پرداخته 
ب��ود که در کن��ار یکدیگر، هم برای مش��تریان و هم برای کس��ب وکار 

ارزش آفرینی باالیی خواهند داشت:
گزاره  ارزش مش��تری یا CPV: راهی برای کمک به مشتریان و رفع 
نیاز آن ها، یا به عبارت دیگر، چیزی که به مشتریان کمک می کند کاری 
را انج��ام دهن��د. هرچه این کار )یا نیاز(، از اهمیت بیش��تری برخوردار 
باش��د، رضایت کاربران از تالش سایر شرکت های رقیب، کمتر می شود. 
به عالوه، هرچه راهکار ش��ما ارزان تر و بهتر از راهکارهای موجود باشد، 

CPV قوی تری دارید.
فرمول س��ودآوری: ب��ه این مفهوم ک��ه ارزش آفرین��ی محصوالت یا 
خدمات ش��ما برای مشتریان، چه ارزشی برای کسب وکار خودتان ایجاد 
می کند. فرمول س��ود، از چهار عنصر حیاتی تشکیل ش��ده است: درآمد، 
س��اختار هزینه، سود نهایی و ش��تاب منابع. بهترین راه برای ایجاد یک 
فرمول س��ود، این اس��ت که رو به عق��ب کار کنیم. یعن��ی کار خود را 

باه��دف پایی��ن آوردن هزینه های تجاری، از قیمت آغ��از کنیم. چراکه 
تولیدCVP، مس��لماً به هزینه های تولیدی بستگی خواهد داشت. پس 
 از آن می توانیم ساختار هزینه ها و دیگر عوامل را تعیین کنیم. از طرف 
دیگر، کس��ب وکارهایی که به شدت از سایرین متمایز هستند، می توانند 
پروس��ه خود را با س��اختار هزینه های موردنیاز و درآمد و هزینه نهایی 

شروع کنند و نهایتاً به قیمت مطلوب خود برسند.
منابع کلیدی: دارایی هایی که برای ارائه  CPV به مش��تریان و حفظ 
سودآوری ضروری هستند. در اغلب کسب وکارها، منابع کلیدی عبارتند 
از کارمن��دان )نیروی کار(، فن��اوری، محصوالت، امکان��ات، تجهیزات، 

کانال ها و برند.
فرآیندهای کلیدی: مجموعه ای از قابلیت های عملیاتی و مدیریتی که 
به یک شرکت اجازه می دهند ارزشی را به طور تکرارپذیر و مقیاس پذیر، 
عرضه کند. در اغلب کس��ب وکارها فرآیندهای کلیدی عبارتند از تولید 
کردن، بودجه بندی، برنامه ریزی، فروش و بازاریابی و خدمات مشتریان.

مدل ه��ای کس��ب وکار موفق، از ی��ک CVP فوق الع��اده قوی و یک 
سیس��تم مقیاس پذیر و باثبات برخوردارند که در این سیس��تم، تمامی 
عناصر به صورت یکپارچه در کنار یکدیگر تکمیل می ش��وند. گرچه این 
چارچوب، س��اده به نظر می رس��د، اما قدرت آن در وابستگی متقابل و 
پیچیده  اجزای آن اس��ت. هر تغییر کوچک در یکی از اجرای سیس��تم، 

روی سایر اجزا و همچنین روی کل سیستم تأثیر می گذارد.
شرکت های بالغ، معموالً مشتاقانه و با دیده  تحسین به استارتاپ های 
موفقی مانند استارتاپ های سال ۲۰۰۹، که در کالس یونیکورن ها قرار 
می گیرند، نگاه می کنند. این ش��رکت ها سؤال مهمی را پیش روی خود 
می بینن��د: آیا آن ها می توانن��د با اضافه کردن یک مؤلف��ه  دیجیتال به 
مدل کس��ب وکار موجود خود، به��ره وری آن را باالتر ببرند؟ همان طور 
که با اضافه ش��دن یک موتور مخصوص به قایق ها، س��رعت آنها بسیار 
باالتر می رود. مس��ئله این اس��ت که عل��ت موفقیت این اس��تارتاپ ها، 
حس��ن توج��ه آنها به فناوری ه��ای دیجیتال نبود. آنچه که باعث ش��د 
س��رمایه گذاران، قدرت س��ودآوری و درآمدزای��ی و مقیاس پذیری این 
کس��ب وکارها را باور کنند، گزاره  ارزش قدرتمندی بود که به مشتریان 
ارائ��ه می دادند. به نام هایی که در ابتدای مطلب مثال زدیم، مجدداً فکر 
کنید. اوبر، مشتریان می توانند با تلفن همراه خود، یک خودروی سواری 
را فرابخوانند )اتومبیلی با یک راننده ی آزادکار، که هزینه های کار خود 
را می پردازد.( اس��لک، یک سیستم پیام رسان فوری که امکان همکاری 
و مش��ارکت در محی��ط کار را فراهم می کند. پینترس��ت، یک رس��انه  
اجتماعی اس��ت ک��ه به کاربران اجازه می دهد عالی��ق خود را به صورت 
بصری به اش��تراک بگذارند )و در آن تبلیغ کنندگان، حامی مالی محتوا 

هستند و هزینه داده های مشتریان را می پردازند(.
برای درک تحوالت یک مدل کس��ب وکار مبتنی بر عناصر دیجیتال، 
پیت��زا دومینو را در نظ��ر بگیرید که از س��ال ۲۰۱۰ تاکنون، تغییرات 
گس��ترده ای را تجربه کرده است. زمانی که وب سایت فوربس، به تحلیل 
موردی ش��رکت پیت��زا دومینو پرداخ��ت، عنوان قابل توجه��ی را برای 

گزارش خود انتخاب ک��رد: »تحوالت دیجیتال، چگونه به ارزش آفرینی 
کسب وکار منجر می شود«. این موضوع که دومینو، تحت تأثیر تحوالت 
دیجیتال��ی قرار گرفته، قابل انکار نیس��ت. س��رمایه گذاری که در س��ال 
۲۰۰۸، بخشی از سهام این شرکت را به مبلغ هزار دالر خریداری کرده 
بود )یعنی همان زمانی که این ش��رکت در آس��تانه  ورشکس��تگی بود(، 
حاال می تواند س��هام خود را به مبلغی بی��ش از ۸۰ هزار دالر به فروش 
برس��اند. در مقام مقایس��ه، هزار دالر از سهام Chipotle که در همان 
س��ال خریداری شده بود، در روزهای اوج این شرکت در سال ۲۰۱۵، به 

مبلغ ۵هزار دالر فروخته شد.
دومینو، همزمان با معرفی نوآوری های جدید در محصوالت خود، نظیر 
رس��پی های بهبودیافته و گزینه های جدید منو، به توس��عه  فرآیندهای 
خ��ود پیرامون تجارت الکترونیک نیز پرداخت و امکان س��فارش آنالین 
و تحوی��ل محصوالت را برای مش��تریان فراهم کرد. امروزه سفارش��ات 
پیتزا دومینو، بیش��تر از طریق دس��تگاه های دیجیتال ثبت می ش��ود تا 

تماس تلفنی.
ام��ا دیجیتالی ش��دن، صرفاً اولین ق��دم دومینو در مس��یر تحوالت 
گس��ترده بود. زمانی که این ش��رکت پلتفرم های آنالین و موبایل خود 
را توس��عه داد، ب��ه تبلیغات مؤثری نی��ز روی آورد که نمون��ه  آنها، در 
پروفای��ل پیتزاها قابل مش��اهده بود. به این  ترتیب مش��تریان، راحت تر 
می توانستند غذای موردعالقه  خود را انتخاب کنند. به عالوه این شرکت 
برنامه وفاداری مش��تریان را نیز به مرحله  اج��را درآورد، که فرکانس و 
تکرار مصرف را افزایش داد. فروشگاه آنالین دومینو، زمینه ساز تحوالت 
وس��یع این ش��رکت بود، اما علت موفقیت اس��تراتژی فروشگاه آنالین، 
قابلیت های شرکت در جذب و حفظ مشتریان، تبدیل مشتریان موقتی 
ب��ه هواداران دائمی و درعین حال، ارزش آفرینی بیش��تر در هر تراکنش 
بود. یکی از مهم ترین اقدامات دومینو، تغییر برندس��ازی و رابطه برقرار 
کردن با مش��تریان از طریق تجربه  »سفارش پیتزاهای جالب« بود. این 
اقدام، درواقع همان عنصر ازدس��ت رفته  CVP قدیمی دومینو اس��ت. 
حاال مشتریانی که از طریق پلتفرم موبایل، پیتزای مخصوص و موردنظر 
را س��فارش می دهند، می توانند روی آیفون با »پیتزا هیرو« بازی کنند، 

یا ساعت تحویل سفارش خود را چک کنند.
دومینو با س��اخت پلتفرم دیجیتال، حرکتی مثبت و تأثیرگذار انجام 
  CVP داد، اما علت اصلی موفقیت این ش��رکت، چیزی نبود جز تقویت
)اف��زودن راهکاره��ای تس��هیل کننده و جذاب(، فرمول س��ودآوری )با 
افزایش حجم تراکنش ها و ش��تاب منابع( و به روزرسانی و ارتقای منابع  

فرآیندهایی که از این عملیات پشتیبانی می کردند.
 م��ا در اواخر س��ال ۲۰۱۸ زندگی می کنیم و بی ش��ک، هر ش��رکت 
خدمات��ی ک��ه هنوز مؤلفه ه��ای دیجیتال را در کس��ب وکار خود لحاظ 
نکرده، باید هرچه س��ریع تر در این زمینه اقدام کند. اما به یاد داش��ته 
باش��ید که هنوز هم کلید اصلی رش��د تحولگرا، یک مدل کس��ب وکار 

قدرتمند و منسجم است.
HBR/zoomit: منبع

رشد دیجیتال بیش از تکنولوژی به مدل کسب و کار وابسته است
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در سال های اخیر، تعداد استارتاپ های موفق خارجی که ارزشی بیش 
از یک میلیارد دالر دارند، رو به افزایش است. در این بین نسل جدیدی 
از استارتاپ ها متولد شدند؛ کسب و کارهای موفقی که ارزشی بیشتر از 
۱۰ میلیارد دالر داش��تند. این استارتاپ های خارجی با هدف دستیابی 
به منابع مالی بیش��تر، همیشه خصوصی باقی خواهند ماند. با ما همراه 
باش��ید تا از پنج استارتاپ از بزرگ ترین اس��تارتاپ های موفق خارجی 

بگوییم که اکنون بیش از ۱۰ میلیارد دالر ارزش گذاری شده اند.
)Uber( شرکت اوبر

در حال حاضر، اوبر ارزش 6۸ میلیارد دالری دارد.
Travis K - )وو کارآفرین س��ریالی ب��ا نام های تراویس کاالنی��ک 

lanick( و گرت کمپ )Garrett Camp( در س��ال ۲۰۰۹ میالدی 
برنامه ای برای گوش��ی های هوش��مند س��اختند، بدین ترتیب کاربران 
می توانستند با فشار یک دکمه، تاکسی شخصی بگیرند. سال بعد شرکت 
اوب��ر در ش��هر محل زندگی ای��ن دو کارآفرین، یعنی سان فرانسیس��کو 
راه اندازی شد. دو کارآفرین موفق، پشت فرمان خودروهای لینکلن تاون 

کار خود، سان فرانسیسکو را با ارائه  بهترین خدمات احاطه کردند.
مسافران برای فراخوانی تاکسی کار زیادی انجام نمی دادند، رانندگان 
هم منبع درآمد خوبی داشتند، اوبر هم با دریافت ۲۰درصد از مبلغ هر 
س��فر، به کسب و کار پرسودی دست یافت. با شکل گیری مدل کسب و 
کار اوبر، این ش��رکت رشد جهانی قابل توجهی پیدا کرد و در طول پنج 

سال، خدمات خود را به بیش از ۲۷۰ شهر در سراسر دنیا انتقال داد.
وقتی اوبر موفق ش��د، اپ های دیگری چون لیفت )Lyft( و سایدکار 
)Sidecar( هم راه اندازی ش��دند و صدای اعتراض صنعت تاکس��یرانی 
و افرادی که نگران امنیت چنین س��فرهایی بودند به گوش رس��ید. به 
همی��ن خاطر خدمات اوبر در ن��وادای ایاالت متح��ده و بخش هایی از 
هند، چین و تایلند منحل شد. آقای کاالنیک )Kalanick(، مدیرعامل 
کمپانی اوبر، با رقبای سرسختی مواجه شد اما سرمایه گذارانی که شاهد 
دس��تیابی ارزش این ش��رکت به 6۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۱6 بودند، 
هر روز بیش��تر از قبل به این کس��ب و کار متمایل می شدند؛ ارزش 6۸ 
دالری اوبر که فیس بوک را با ارزش ۵۰ میلیارد دالر پشت سر گذاشت.

اوبر با سرمایه میلیارد دالری، شبکه  گسترده ای از وکال و با پشتیبانی 
دیوید پلوف )David Plouffe(، فعال سیاسی باتجربه، در تالش است 
مسیر قانونی را هموار کند و خدمات خود را با قوانین شهری هماهنگ 

سازد.
ش��رکت اوبر برای مقابله با موانع قانونی و رقبای خود، میلیاردها دالر 
در سراس��ر دنیا هزینه کرد، اما نتوانس��ت بازار چی��ن، بزرگ ترین بازار 
بالقوه  خود را حفظ کن��د. همچنین اوبر برای مواجهه با کمپانی دیدی 
چاکس��ینگ پول زیادی خرج کرد، اما نتوانست موفق شود و در نهایت، 
اس��تراتژی عملیاتی خود را در تبادل سهامی به ارزش ۲۰ میلیارد دالر 

به این استارتاپ محلی واگذار کرد.
کاالنی��ک قصد دارد اوبر را از ی��ک تأمین کننده  خدمات حمل و نقل 
برای افراد، به تأمین کننده  تدارکات ش��هری تبدیل کند که تمام افراد، 
کاالها و خدمات را از نقطه  الف به ب می رس��اند. هم اکنون این شرکت 

به دنبال توسعه  خودروهای خودران و تست تحویل غذا و بار است.
)DIDI Chuxing( شرکت دیدی چاکسینگ

کمپانی دیدی چاکسینگ هم اکنون ارزش ۵۰میلیارد دالری دارد.
 Didi( دو اپ ب��زرگ تاکس��ی اینترنت��ی در چین با نام دی��دی داچ
Dache( و ک��ودی داچ )Kuaidi Dache(، در فوریه ۲۰۱۵ میالدی 

با هم ادغام ش��دند و باالخره رقابت این دو شرکت برای جذب مشتری 
پای��ان یاف��ت. این مش��ارکت، س��رمایه گذارانی را که ش��امل دو رقیب 
Alibaba Group Hol - )ددیمی ت��ر، یعنی هلدینگ گروه علی بابا 

ing Ltd( و هلدینگ تنس��نت )Tencent Holdings Ltd( بودند 
را ادغام کرد.

ش��رکت ادغام شده با نام دیدی چاکس��ینگ )Didi Chuxing( به 
ابرقدرت��ی در دنیای اپ های تاکس��ی اینترنتی تبدیل ش��د و توانس��ت 
بزرگ ترین اس��تارتاپ دنیا در این صنعت یعنی اوبر را هم پش��ت س��ر 
بگ��ذارد. اوبر در اوایل س��ال ۲۰۱6 میالدی، در معامله ای س��هامی به 
ارزش ۲۰ میلی��ارد دالر، بازار چین خود را به دیدی واگذار کرد. هر دو 
شرکت هزینه  سنگینی برای اغوای رانندگان و مسافران پرداخت کردند 
و هر یک س��رمایه های جدیدی را به منظور افزایش ترافیک به خدمات 
خودش��ان ج��ذب کردند. اکنون اوب��ر در کنار اپل، علی بابا و تنس��نت، 

بزرگ ترین سهامداران دیدی به حساب می آید.
»دیدی« قصد دارد مش��تریان بیش��تری را فراتر از مرزهای چین به 
دس��ت آورد. جین لو )Jean Liu(، مدیر »دیدی« گفت این شرکت به 

دنبال تحلیل بازارهای جدید است تا وارد آن ها شود.
کمپان��ی دیدی تا س��پتامبر ۲۰۱6، هر س��اله ۲۰میلیارد دالر درآمد 
داش��ت و روزانه ۲۰ میلیون س��فر را در ۴۰۰ ش��هر دنیا ترتیب می داد. 
دی��دی همانند اوب��ر درصد کم��ی از دریافتی ها را به عن��وان درآمد از 

رانندگانش دریافت می کند.
دو ش��رکت دیدی و کودی در س��ال ۲۰۱۲ میالدی راه اندازی شدند 
و ب��ا علی بابا ارتباط خوبی دارند. کودی در هانگژو، محل اس��تقرار علی 
بابا، تأس��یس ش��د و این غول اینترنتی نقش مهمی در توس��عه  این اپ 
ایف��ا می کند. کاربران کودی قادر هس��تند پول تاکس��ی خود را با علی 
پی بپردازند؛ سیس��تم پرداخت آنالینی که توسط شرکت خدمات مالی 

وابسته به علی بابا مدیریت می شود.
دیدی داچ توس��ط وی چنگ )Wei Cheng( راه اندازی شد؛ فردی 
که تا قبل از آن به مدت هش��ت س��ال برای شرکت تجارت الکترونیک 
علی بابا کار می کرد. یکی از سرمایه گذاران اصلِی دیدی، تنسنت؛ رقیب 
عل��ی بابا اس��ت که در حوزه  ش��بکه های اجتماع��ی و بازی های آنالین 

فعالیت دارد.
)Xiaomi( شرکت شیائومی

کمپانی چینی شیائومی در حال حاضر، ارزش ۴6میلیارد دالری دارد
ش��یائومی به عنوان سازنده  گوشی های هوش��مند، طرفداران زیادی 
دارد. جدا از شرکت های مشهور چون اپل و گوگل، شرکت های فناوری 
کمی هس��تند که بتوانند با ش��یائومی چین وارد رقابت شوند. خیلی از 
افراد به چین س��فر می کنند تا ش��اهد عرضه  محصولی جدید از سازنده 
 ،)Lei Jun( محبوب ش��ان باشند. حتی در اعیاد مختلف، برای لی جون

مؤسس شیائومی هدایایی دست ساز ارسال می کنند.
ش��یائومی توانست بعد از چهار سال به بزرگ ترین سازنده گوشی های 
هوش��مند در چین تبدیل ش��ود. این شرکت در دسامبر ۲۰۱۴ و بعد از 
تأمی��ن منابع مالی جدیدی به ارزش ۱.۱ میلیارد دالر، با س��رمایه  ۴6 

میلیارد دالری، به عنوان ارزشمندترین استارتاپ دنیا معرفی شد.
ش��یائومی با ترکیب هوش��مندانه گوشی های هوش��مند با شبکه های 
اجتماعی به موفقیت های چش��مگیری دس��ت یافت. این سازنده چینی 
همواره گوش��ی هایی با امکانات پیش��رفته عرضه می کند که با برندهای 
برتر جهانی قابل رقابت هس��تند، اما اختالف قیمت قابل توجهی دارند. 

پاس��خگویی مرتب و به روز رس��انی هفتگی رابط کاربری گوش��ی های 
شیائومی از دالیل موفقیت این سازنده چینی است؛ این به روز رسانی ها 

مطابق با پیشنهادات کاربران در شبکه های اجتماعی انجام می شود.
آقای لی جون، مدیرعامل شیائومی، نقش مهمی در موفقیت این برند 
دارد. او همواره برای زیباس��ازی معرفی محصوالت جدید خود از استیو 
جابز الهام گرفته اس��ت. آقای لی قبل از راه اندازی شیائومی، مدیرعامل 
کینگ سافت، سازنده چینی نرم افزار و سرمایه گذار فرشته بود. او همان 
کسی است که مدیران برجسته ای، از جمله مدیران سابق گوگل را برای 

راه اندازی شیائومی دور هم جمع کرد.
شیائومی با عرضه محصوالتش به صورت آنالین و با بازاریابی دهان به 
دهان توانس��ت هزینه ها را کاهش دهد و به موفقیت چشمگیری برسد. 
شیائومی با رقیبان سرسختی در چین رو به رو شد اما توانست به فراتر 
از مرزهای چین هم راه یابد. بعد از چند س��ال رش��د سه رقم درصدی 
ش��یائومی، این شرکت در س��ال ۲۰۱۵ برای اولین بار توانست به هدف 

فروش خود دست یابد.
)Airbnb( شرکت ایر بی ان بی

کمپانی ایر بی ان بی، در حال حاضر ارزش ۳۱میلیارد دالری دارد.
ای��ر بی ان ب��ی )Airbnb( که در ابت��دا با نام ایر بد اند برکفس��ت 
)AirBed & Breakfast( معرفی می ش��د، نام خود را از تش��ک های 
 )Brian Chesky( بادی گرفته است. این شرکت توسط برایان چسکی
و جو گبیا )Joe Bebbia( راه اندازی شد که در اکتبر ۲۰۰۷ تشک های 
آپارتمان خود در س��ان فرانسیسکو را به چند نفر کرایه دادند تا بتوانند 

از پس پرداخت اجاره خانه شان بربیایند.
برایان چس��کی و ج��و گبیا، از این ایده برای راه اندازی کس��ب و کار 
خود استفاده کردند. در همین زمان بود که سومین شریک، یعنی ناتان 
بلکارچ��ک )Nathan Blecharczyk( هم به گروه آنها پیوس��ت تا با 
هم بازار آنالینی تش��کیل دهند که تمام مالکان خانه ها و آپارتمان هایی 
را که اتاق اضافی برای کرایه دادن دارند، به مسافرانی که به دنبال جایی 

ارزان تر از هتل هستند، به هم وصل کنند.
این اس��تارتاپ در ابتدا نتوانست توجه سرمایه گذاران را به خود جلب 
کند. به طوری که، مؤس��س وای کامبینیت��ر )Y Combinator(، پُل 
گراهام )Paul Graham( آن را ایده  افتضاحی دانست؛ البته به خاطر 
اینکه بنیان گذاران Airbnb را دوس��ت داش��ت، این کسب و کار را در 

شتاب دهنده استارتاپ خود پذیرفت.
اگرچه این استارتاپ شروع بی سروصدایی داشت، اما توانست به پایگاه 
داده آنالین��ی تبدیل ش��ود که به کاربران ام��کان می دهد هر جایی، از 
خانه های درختی در کالیفرنیا تا آسیاِب بادی قرن هجدهمی در فرانسه 
تا خانه های س��احلی بوهمی در ری��و را کرایه کنند. در همین زمان بود 
که س��رمایه گذاران جذب این استارتاپ شدند و بیش از ۳ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری کردند و ارزش این استارتاپ از دو هتل زنجیره ای بزرگ، 
یعن��ی ویندهام ورلدوای��د )Wyndham WorldWide Corp( و 

شرکت هتل های هایت )Hyatt Hotels Corp( جلوتر رفت.
هم اکنون مالکان این هتل ها در تالش هس��تند از پیشرفت استارتاپ 
ایر ب��ی ان بی جلوگیری کنند، چرا که مکان ه��ای اجاره ای کوتاه مدت 
و ارزان قیمت، برای امنیت عمومی خطرناک اس��ت، برهم زننده قوانین 
مناطق مسکونی هستند و مکان های اجاره ای بلندمدِت مقرون به صرفه 

را به چالش می کشند.
اری��ک اش��نایدرمن )Eric Schneiderman(، دادس��تان ب��زرگ 

 Airbnb نیویورک، اعالم کرد تقریباً س��ه چهارِم مکان ه��ای اجاره ای
غیرقانونی هس��تند و دولت جریمه  ۷۵۰۰ دالری ب��رای افرادی درنظر 
گرفت��ه که اماکن اجاره ای را به مدت کمت��ر از ۳۰ روز در مجتمع های 
ساختمانی در نیویورک تبلیغ کنند. به همین خاطر، پیشرفت ایر بی ان 

بی در بازار هدف با مشکل مواجه شده است.
این استارتاپ در نوامبر ۲۰۱6، از اجاره خانه ها فراتر رفت و تورهایی 
برگزار کرد که باعث ش��د به یک آژانس مس��افرتی تکامل یافته تبدیل 
شود. ایر بی ان بی در نظر دارد رزرو رستوران، پرواز و کرایه  اتومبیل را 

هم به خدمات خود بیفزاید.
)SpaceX( شرکت اسپیس اکس

اسپیس اکس، هم اکنون ارزش ۲۱ میلیارد دالری دارد.
ایالن ماس��ک )Elon Musk(، کارآفرین س��ریالی، ۱۳س��ال قبل، 
بخش زیادی از س��رمایه  شخصی خود را صرف را ه اندازی شرکت فضایی 
جدیدی کرد. او چندین س��ال انتظار کش��ید تا اینکه بعد از شش سال 
اولین موشک به موفقیت رسید. خیلی از مشتریان و مدیران، ایده  ایالن 

ماسک را بی نتیجه و ساده لوحانه خطاب می کنند.
Space Exploration Tec - )ررکت فناوری اکتش��اف فضایی 

nologies Corp( ب��ا س��رمایه گذاران اندک، در ابت��دا تنها چند ده 
کارمند داش��ت. با ای��ن حال، از همان ابتدا توانس��ت ب��ا ابرقدرت های 
هوافضای دنیا چون ش��رکت بوئینگ )Boeing Co(، ش��رکت الکهید 
مارتی��ن )Lockheed Martin Corp( و آری��ان اس��پیس فرانس��ه 
)Arianespace( وارد رقابت ش��ود. اسپیس اکس وعده داد موشک ها 

و فضاپیماهایی را با تکنولوژی های جدید طراحی کرده و بسازد.
اس��پیس اکس به عنوان استارتاپی موفق، به دنبال توسعه  جایگزینی 
کم هزینه تر و س��اده تر است که قدرت بیشتری نسبت به پرتاب کننده ها 
داش��ته باشد و س��الیان زیادی اس��ت بازارهای جهانی و بخش فضایِی 

ایاالت متحده را به خود اختصاص داده اند.
ایالن ماس��ک، کارآفرین میلیاردی که تجربه ای در پرتاب موشک 
نداش��ت، مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، پش��تیبان مالی اس��پیس 
اکس اس��ت. البته اصلی ترین نقش ماس��ک، مدیر ارش��د فنی است. 
الزم اس��ت بدانید، اس��پیس اکس به جای اینکه موتورهای موشک، 
سیس��تم های ناوبری و بخش بزرگی از مجموعه های خورشیدی خود 
را از دیگ��ران خریداری کند، همه را در داخل تولید کرده اس��ت. او 
مس��یر س��ختی را پیمود و مهندسانی را اس��تخدام کرد که به دنبال 
مسیرهای غیرمعمول بودند و اکنون سفارشات زیادی به ارزش بیش 
از ۳ میلیارد دالر، همراه با رش��ته ای از دس��تاوردهای تاریخی به نام 

خود ثبت کرده است.
اسپیس اکس اولین بخش خصوصی بود که فضاپیمایی در مدار زمین 
قرار داد و اولین شرکتی بود که تجهیزات موردنیاز را به ایستگاه فضایی 
بین المللی تحویل داد. این اس��تارتاپ برای برخی النچ ها تا ۷۰ میلیون 
دالر دریافت می کند، این مبلغ نصف آن چیزی اس��ت که نیروی هوایی 
ایاالت متحده به خدمات مش��ترک بوئینگ و الکهید می پردازد، با این 
حال مدیران اس��پیس اکس از س��ودآوری خود صحب��ت می کنند. این 
شرکت برای برآورده کردن انتظارات موجود، با چالش های زیادی مواجه 
هستند. هم اکنون اسپیس اکس به دنبال توسعه  موشک قوی تری است 
و می خواهد به سرعت بی سابقه  بیش از یک النچ در هر ماه برسد. عالوه 
بر آن، روی پرتاب کننده ای مش��غول کار اس��ت که قابل استفاده  مجدد 

باشد و بتواند به طور عمودی به زمین برگردد.
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انتخاب با شما است که کامال در کانون توجهات باشید یا نامرئی. این 
نظر ست گادین است که شما یا »گاو بنفش« هستید یا نیستید؛ یعنی 

یا متمایزید یا دیده نخواهید شد.
کمتر نویس��نده ای در س��ال های اخیر، تأثیر و محبوبیت ست گادین 
را داش��ته اس��ت. س��ت گادین کتاب های زیادی در حوزه موفقیت در 
کس��ب وکار، به  ویژه بازاریابی نوش��ته اس��ت. او را با طرز فکر متفاوتش 
می شناس��ند. مخالفان و موافقان بی شماری دارد و درست همین تجربه  

شخصی را در کتاب هایش می توانید ببینید.
یکی از کتاب های محبوب  س��ت گادین که در جست وجوی نام او در 
گوگل در صدر کتاب های او نشان داده می شود، همین گاو بنفش است. 
تمرکز و تأکید این کتاب بر متفاوت بودن با اطرافیان و تمایزداش��تن از 

آنان است. نام گذاری این کتاب به نام گاو بنفش به دو دلیل است:
۱. زمانی این نام به  یاد س��ت گادین رس��ید که ب��ا خانواده اش برای 
تعطی��الت آخر هفته به خارج از ش��هر رفته بود. آنجا مراتعی سرس��بز 
وجود داشت که گاوها در آن می چریدند و به گفته  او، در نگاه اول بسیار 
جذاب و هیجان انگیز دیده می شدند؛ اما بعد از مدت کوتاهی، همه چیز 
عادی می ش��د. او به ذهنش رسید اگر گاوی با رنگ متفاوت و جدید در 
میان این مزارع بود، می توانس��ت عادی و یکنواخت بودن منظره را به هم 

بزند و این تمایز باعث جلب توجه زیادی می شد.
 Purple  در ابت��دای کلمه P ۲. انتخ��اب رنگ بنفش به دلیل حرف
 Product بازاریابی، یعنی P اس��ت. در ای��ن کتاب، او به چهار ح��رف
)محص��ول(، Price )قیمت(، Place )مکان( و Promotion )تبلیغ( 
اشاره می کند. ست گادین اعتقاد دارد باید یک P جدید به این مجموعه 
بیفزاید. آخرین P همان گاو بنفش است که مفهوم متمایزبودن و کاری 
جالب توجه و خالقانه انجام دادن را در خود دارد. در ادامه، درباره  موضوع 
اصلی کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. با ما در زومیت همراه باشید.

سخن اصلی
تمرک��ز اصلی موضوع کتاب گاو بنفش بر متمایزبودن اس��ت. س��ت 
گادین می گوید این انتخاب ش��ما است که متفاوت و در کانون توجهات 
باش��ید یا اینکه اصال به چش��م نیایید. او س��ال ها در حوزه  بازاریابی کار 
ک��رده و در این کتاب می کوش��د این انگی��زه را در مخاطب ایجاد کند 
ی��ک گاو بنف��ش در هر چیزی قرار دهد که ایج��اد می کند یا هر کاری 
که انج��ام می دهد تا موضوعی واقعا درخورتوجه به وجود آورید. ش��اید 
اگر به خوِد ست گادین در فضای آنالین توجه کنید، نمونه  بارزی برای 
اعتقادش باشد. حتما او را با عینک زردرنگ متفاوت و منحصربه فردش 

در ویدئو ها و عکس ها دیده اید.
نظر نویس��نده این است که تأثیر تبلیغات بسیار کم رنگ تر از گذشته 
اس��ت و بهترین تبلیغ برای محصول یا خدم��ت را تمایز و انجام کاری 
خ��اص و جالب توجه می داند. س��ت گادی��ن بازاریابِی درس��ت را ایجاد 
تفاوت و خلق کاری نو مطرح می کند. این اعالنی به بازاریابانی است که 

می خواهن��د به ایجاد محصولی کمک کنند ک��ه درخور ارزش بازاریابی 
در همان مراحل اولیه باش��د؛ درس��ت همان مرحله ای که در پی چهار 

P بازاریابی می آید.
در این کتاب، ست گادین از چرایی و چگونگی تمایز سخن می گوید 
و با بیان مثال های واقعی از برندهای جهانی، این مس��ئله را بازمی کند: 
استارباکس، جت بلو، اپل و شرکت هایی نظیر آن ها چه چیزی دارند که 
ش��ما ندارید؟  بیان تجربه های واقعی به جذاب ترشدن این کتاب کمک 
کرده اس��ت. او افراد را تشویق می کند نگاه دوباره ای به کسب و کار خود 
بیندازن��د و در بازاریاب��ی خود ببینند چه چیزی درباره  محصول ش��ان 

بیان می کنند.
بخش هایی از کتاب

• نمی توانی��د م��ردم را ب��ه ش��نیدن و 
توجه ک��ردن مجب��ور کنید؛ ام��ا می توانید 
ش��نیدن  ب��ه  کس��انی  چ��ه  بفهمی��د 
حرف های ت��ان عالقه مندند. حتی اگر افراد 
به پیش��نهادهای تان مبنی بر کمی ارزان تر 
یا آس��ان تربودن گوش بدهن��د، بازهم این 
چیزی ج��ز اتالف وقت نیس��ت. مخاطبانی 
در فض��ای بازار کار مؤثرن��د که نیازی برای 
رفع کردن دارند. آن ها زمانی برای ش��نیدن 
داس��تان تان آمادگی دارند که کامال متمایز 
و خاص باش��ید؛ در غیر این ص��ورت، نادیده 

گرفته می شوید.
• اگ��ر متمایز هس��تید، این طبیعی اس��ت 
که بعضی افراد ش��ما را دوست نداشته باشند. 
این بخش��ی از تعریف متمایزبودن است. انتقاد 
به س��وی کسانی حمله ور می شود که برجسته و 

بارز هستند.
• در مقام مش��تری، گرفتارتر از آن هستیم که به تبلیغات اطراف مان 
مدام توجه کنیم، اما این روشن است که ناچاریم راه مناسبی برای رفع 

مشکل خود پیدا کنیم.
• اگر محصول نهایی متمایز به نظر نمی رس��د؛ یعنی مردم شیفته  آن 
نمی شوند. پس، وقت آن رس��یده متوجه شوید بازی عوض شده است. 
به ج��ای س��رمایه گذاری روی محصول ب��ی ارزش و فاقد خالقیت، روی 

ایجاد محصولی جدید سرمایه گذاری کنید.
• ش��رکت هایی س��ود می برند که پ��ول را صرف ن��وآوری می کنند؛ 
به گونه ای که به ایجاد گاو بعدی منجر می ش��ود. در مقابل، شرکت هایی 

که قانون گاو را فراموش می کنند، از این سود بهره ای نمی برند.
• آدرس ایمیل ۲۰درصد از مش��تریان تان را دارید که به کارهای تان 
عالقه مندند؟ اگر ندارید، حتما ش��روع به جمع آوری کنید. حاال به این 

فکر کنید چه چیزی را می توانید به این مشتریان راضی ارائه دهید که 
برای آنها فوق العاده جذاب و ویژه باشد؟

درباره  نویسنده
س��ت گادین، نویس��نده ای بین المللی اس��ت که کتاب ه��ای او جزو 
کتاب های پرفروش  حوزه  بازاریابی و کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. 
نوش��ته های وی دیدگاه بسیاری از افراد را به کار و بازاریابی تغییر داده 
اس��ت. گادین را به خاص و متفاوت بودن می شناسند. او به شدت اعتقاد 
دارد همیش��ه درحال  یاد گیری اس��ت و اف��کار و دیدگاه هایش را بیان 

می کند. خالف این نظر و عقیده رأی دادن حق شما است.
او نویس��نده و کارآفری��ن و بیش��تر از همه 
معلم است. ست گادین نویسنده ای پرفروش 
و کارآفرین و س��خنرانی بین المللی اس��ت. 
عالوه ب��ر اینکه معروف تری��ن وبالگ حوزه  
بازاریاب��ی جهان را دارد ک��ه مرتب هر روز 
آن را به روز می کن��د، بیش از ۱۸کتاب در 
حوزه کار و بازاریابی نوش��ته است؛ ازجمله 
ش��یب، گاو بنف��ش، قبایل، مه��ره  حیاتی و 
بازاریاب��ی اجازه ای. او یکی از افرادی اس��ت 
که به وبالگ نویس��ی روزانه برای رس��یدن به 

موفقیت به شدت اعتقاد دارد.
عالوه  بر اینکه ست گادین به سخنرانی ها و 
نوشته هایش معروف است، در مقام کارآفرین، 
دو ش��رکت با نام های اسکیدو و یویوداین نیز 
تأس��یس کرد و هر دو را ب��ا مبلغ هنگفتی به 

یاهو و هاب پیج فروخت.
اگ��ر روی موضوعات مختلف بازاریابی تمرکز 
کنی��م، از بازاریاب��ی مؤث��ر و رهب��ری گرفته تا 
گس��ترش ایده ها و تغییرات عمده، ست گادین توانسته افراد بی شماری 
را در سرتاس��ر جهان تحت تأثیر قرار ده��د و به آنها انگیزه دهد و الهام 
ببخش��د. کتاب جدی��د او به ن��ام this is marketing نوامبر ۲۰۱۸ 

چاپ شده است.
حضور آنالین ست گادین براساس نوشتن روزانه در وبالگش است. او 
در سایتش می نویسد اگرچه در توییتر حضور دارد، آنجا فعالیت خاصی 
ندارد و صرفا بالگ های روزانه اش را در توییتر بازنشر می کند. فعالیتش 
در فیس بوک نیز به گونه ای اس��ت که پست های وبالگی به طور خودکار 
در آنجا منتش��ر می شوند. او از کس��انی که می خواهند برای سخنرانی 
دعوتش کنند، روی س��ایتش خواس��ته فایل پی دی اف راهنما را کامل 
بخوانند و بعد برای تقاضا به او ایمیل بفرستند. ست گادین در ۳۰ سال 

اخیر، بیش از هزار سخنرانی ایراد کرده است.
ترجمه های کتاب

مؤسس��ه  فرهنگ��ی کس��ا کاوش در س��ال ۱۳۸6 کت��اب حاض��ر را 
نخس��تین بار با عنوان گاو ارغوانی و با ترجمه  گروه مهندس��ین مش��اور 
ماد سیستم منتشر کرد. این اثر از روی نسخه  ۲۰۰۳ ترجمه شده است. 
در سال ۱۳۸۷، بهشاد یاسینی گاو بنفش را از روی نسخه  ویرایش شده  
س��ال ۲۰۰۹ کتاب اصلی ترجمه و نش��ر افرا آن  را منتش��ر کرد. نش��ر 
کتیبه  پارسی در سال ۱۳۹۴ نسخه  بعدی این کتاب را با ترجمه افسانه 
درویش��ی چاپ کرد. انتش��ارات مبین اندیشه در س��ال ۱۳۹۷ آخرین 
نس��خه  کتاب گاو بنفش را با ترجمه  س��پیده س��المتی ب��ه بازار عرضه 

کرده است.
نسخه هایی که از روی نسخه  ۲۰۰۹ کتاب ترجمه شده، به مراتب بهتر 
و کامل تر اس��ت، اما درباره  اینکه کدام ترجمه بهتر اس��ت، اختالف نظر 
وجود دارد. بهتر اس��ت برای رس��یدن به بهترین ترجمه به نوبت و سال 
چاپ و ناش��ر و سابقه  او و آثار مترجم توجه کنید. در بیشتر سایت های 
فروش آنالین کتاب، ترجمه  بهش��اد یاس��ینی برای ف��روش قرار گرفته 

است.
درباره  کتاب

کتاب گاو بنفش را مجله  وال اس��تریت تحسین  کرده و بهترین کتاب 
کسب و کار هفته  برگزیده است. ست گادین این کتاب را در ۱۵۰ صفحه 
به زبان انگلیس��ی نوش��ته و اولین بار در سال ۲۰۰۳ منتشر کرده است؛ 
اما پس از آن، در س��ال ۲۰۰۹ نس��خه  بازنگری و ویرایش شده  اش را به 
 Purple Cow: :بازار عرضه کرد. عنوان اصلی و کامل کتاب این است

Transform Your Business by Being Remarkable
گاو بنف��ش در دس��ته  کتاب های کس��ب و کار و بازاریاب��ی و مدیریت 
محصول قرار گرفته اس��ت. کتاب به س��بکی روان و س��اده نوشته شده 
و مطالب آن گویا اس��ت. میلیون ها نفر از سراسر جهان کتاب های ست 
گادین و ازجمله گاو بنفش را خوانده و از مطالب آنها بهره مند ش��ده اند. 
ش��ایان ذکر اس��ت این کتاب به ۳6زبان دنیا ترجمه ش��ده است. برای 
مدت زمانی طوالنی، کتاب بارش ایده های ویروس��ی معروف ترین کتاب 
ست گادین بود و بعد از اینکه گاو بنفش نوشته شد، این کتاب در صدر 

کتاب های پرفروش بازاریابی در دهه گذشته قرار گرفته است.
سخن پایانی

واقعی��ت این اس��ت روش ه��ای س��ّنتی تبلیغات، همچ��ون تبلیغات 
رس��انه ای تلویزیونی یا تبلیغات محیطی، مانند سابق تأثیرگذار نیست. 
نظر س��ت گادین این اس��ت برای جلب نظر مردم به خود باید خاص و 
متفاوت باش��یم و تبلیغات دیگر به کسب و کار کمکی نمی کند. تنها راه 
بازاریابی شایس��ته، داشتن محصولی درخورتوجه و متمایز و ویژه است. 
متمایزبودن هم نیازمند خالقیت اس��ت. پس بی��ش از هر چیزی، باید 
روی خالقی��ت در کس��ب و کار کار ک��رد تا به خدم��ت بازاریابی بیاید و 

شرکت ها را از تبلیغات روزمره  سّنتی نجات دهد.
zoomit: منبع

معرفــی کتـــاب تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

88936651

معرفی کتاب گاو بنفش اثر ست گادین
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1۵ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

شـهریار -غالمرضـا جباری - مدی��ر اداره برق ش��هریار، وجود 
ساختمانهای بی کیفیت که از مصالح غیر استاندارد در ساخت و سازها 
آنها استفاده میشود رااز مهمترین علل باال رفتن میزان مصرف برق اعالم 
کرد. مدیران اداره برق منطقه اندیشه و شهریار در پاسخ به سوالی مبنی 
ب��ر اینکه چه اقدامات فرهنگی برای کاهش مصرف انرژی داش��ته اید 
گفتند: موضوع افزایش مصرف انرژی تنها به فرهنگ مردم ارتباط ندارد 
بلکه بخش عمده ای از مشکالت به نوع ساخت و سازهای ساختمانی 
برمی گردد. آریانفر و نادری در ادامه اظهار داشتند: مردم در فصل گرما 
و یا سرما، انتظار دارند خانه هایشان دمای مناسبی داشته باشد اما بدلیل 
دیوارها و پنجره های غیر اس��تاندارد متاس��فانه برای رسیدن به دمای 
مناس��ب انرژی زیادی باید مصرف ش��ود. مدیران ادارات برق ش��هریار 
واندیش��ه در ادامه تصریح کردند:  البته مشترکان می توانند با رعایت 
برخ��ی نکات، میزان مصرف انرژی را تا اندازه قابل مالحظه ای کاهش 
دهند که این امر اول به نفع خود مش��ترکین اس��ت . یکی از آن موارد 
تبدی��ل پنجره های قدیمی و یا معمولی به پنجره های دو یا ۳ جداره 
و عای��ق بندی دیوارهای بیرونی با هدف جلوگیری از هدر رفتن انرژی 
داخل بنا وهمچنین برنامه ریزی برای کنترل خروج گرما از دریچه های 
کولر . آریانفردرادامه اذعان داش��ت: درخصوص رعایت حریم برق ما به 

مشترکانی که حریم برق را رعایت نمی کنند خدمات نمی دهیم ولی 
متاسفانه شاهد هستیم که برخی سازندگان برای کسب منفعت بیشتر 
به سمت خیابان پیشروی داشته و حریم برق را رعایت نکردند بنابراین 
ماموران ما پس از مشاهده اینگونه تخلفات اقدام به ایجاد فاصله استاندارد 
می نمایند که هزینه این عملیات کامال بعهده مالکان س��اختمان می 
باشد  وی در خصوص ایجاد فضای سبز و یا مسیر گذر در حریم دکل 
های برق عنوان داشت؛ ایجاد چنین بناهایی که محل گذر موقت است 
از نظر اداره برق بدون اشکال است. نادری مدیر برق منطقه اندیشه نیز 
دربخشی از گفتگوی خود ، اشاره به تیرهای برق چهار راه ساسان کرد 

ودراین باره گفت: مسیری که تبدیل به خیابان و گذر شده پیش از این 
مس��یر گذر نهر آب بود که در زمان حضور شهرداران گذشته این شهر 
با توافقات انجام شده به خیابان تبدیل شد و همان موقع مکاتبه برای 
جابجایی تیربرق صورت گرفت و ما هزینه آن را اعالم کردیم ولی اقدام 
عملی در این خصوص انجام نشد و طی مکاتبایت که در چند ماه گذشته 
انجام گرفت یکبار دیگر نرخ جابجایی را اعالم کردیم ولی به دلیل عدم 
واریز مبلغ و گذر زمان باعث ش��د تا هزینه این جابجایی افزایش یابد 
ولی متاسفانه در برخی کانالهای تلگرامی این موضوع به گونه ای کامال 
متفاوت اطالع رس��انی شده بود که در این خصوص اقدامات قانونی در 
حال پیگیری می باشد. اتالف برق از دیگر موضوعاتی بود که در نشست 
فوق مطرح شد. آریانفر گفت میزان اتالف انرژی در شهریار با توجه به 
تجهیزات سیستم توزیع برق، مدیریت شهری، میزان درآمد و فرهنگ 
مردم؛ حدود ۱6 درصد است و این عدد هزینه باالیی برای ما دارد . وی 
ادام��ه داد : حدود ۵ درصد از این اتالف به تجهیزات برمی گردد که در 
کل کش��ور وجود دارد و اصالح آن آنقدر هزینه بردار اس��ت که ارزش 
نوسازی ندارد ولی مابقی این اتالف به برداشت های غیر مجاز مشترکین 
مربوط می شود یا به اصطالح برق دزدی صورت می گیرد و ما باید این 

میزان را طی برنامه ای مدون به ۱۰ درصد برسانیم. 

تبریز - فالح- شهردار منطقه هشت تبریز از تداوم عملیات کف 
سازی بازار تاریخی تبریز طی ماه های آتی با اجرای شبکه فاضالب 
بازار تاریخی خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، وی با اعالم این 
خبر افزود: بازار تاریخی و مسقف تبریز به عنوان تنها بازار ثبت شده در 
یونسکو است که این روزها شاهد تداوم عملیات اصالح  و ساماندهی 
زیرساخت ها شامل اجرای شبکه فاضالب، دفنی نمودن شبکه توزیع 
برق و کف سازی معابر بازار با سنگ اسپراخون می باشد تا با اجرای 
این طرح ها بازار تاریخی تبریز برای تردد ش��هروندان و گردشگران 
مناسب سازی شود. وی اجرای شبکه فاضالب بازار تاریخی تبریز را 
یکی از نیازهای اصلی و مبرم این مکان برشمرد و اظهار کرد: با رایزنی 
های مختلف با ش��رکت آب و فاضالب استان، طرح اجرای سیستم 
فاضالب شهری را طی ماه های اخیر در سرای حاج ابوالقاسم و بازار 

پنبه فروش��ان اجرا کرد و در بازار صفی نیز تا راسته کوچه عملیات 
لوله کشی فاضالب در حال اجرا می باشد که بعد از اتمام عملیات به 
زودی اقدام به کف سازی این مسیرها خواهیم کرد.  وی اجرای شبکه 

فاضالب را یکی از مهمترین زیرساخت های بازار اعالم کرد و افزود: به 
منظور ساماندهی بازار تاریخی تبریز چاره ای نداریم جز اینکه طرح 
ش��بکه فاضالب را پیش از اجرای کف س��ازی در معابر مدنظر برای 
کفسازی اجرایی و از تکرار کوتاهی های گذشته اجتناب کنیم. شهردار 
منطقه هشت تبریز با بیان اینکه بدون تاسیسات زیربنائی، کف سازی 
و س��نگ فرش بازار بی معنی اس��ت، یادآور شد: هم اکنون با تالش 
های صورت گرفته طرح فاضالب و کف سازی اکثر معابر اصلی بازار 
در شرف اتمام است و بر آنیم تا پروژه کف سازی کل بازار تبریز را تا 
پایان سال آتی به اتمام برسانیم. وی یادآور شد: هم اکنون با وحدت 
و همدلی به وجود آمده میان مجموعه ش��هرداری و میراث فرهنگی 
و ش��رکت آب و فاضالب استان، عملیات کف سازی، جداره سازی و 

ساماندهی بازار تاریخی تبریز با سرعت قابل توجهی پیش می رود.

اصفهان - قاسـم اسـد- س��ومین برنامه از دهمین جشنواره 
نخس��تین واژه با حضور بیش از ۵۰۰ دانش آموز مقطع اول ابتدایی 
در خمینی شهر برگزار شد. مدیر آبفا خمینی شهر با اشاره به اهمیت 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب گفت:در سال گدشته مصرف سرانه 
آب در خمینی ش��هرحدود ۱6۵ لیتر در شبانه روز بوده در حالیکه 
این رقم در ش��ش ماهه اول س��ال جاری به ۱۴۸ لیتر در شبانه روز 
کاهش یافت است مسلما ترغیب مردم به مصرف صحیح آب در تحقق 
کاهش مصرف سرانه تاثیر داشته است. جمشیدیان  با بیان اینکه ما 
معتقدیم فرهنگ سازی مصرف بهینه آب باید از کودکان شروع شود 
افزود:جشنواره نخستین واژه آب طی دو سال متوالی در خمینی شهر 
برگزارشد چراکه معتقدیم برگزاری برنامه هایی از این قبیل می تواند 
کودکان را ترغیب به مصرف صحیح آب نماید. وی اعالم کرد: در حال 
حاضر بی��ش از 6 هزار دانش آموز در مقطع اول ابتدایی در خمینی 
شهر مشغول به تحصیل هستند بنابراین اگر ما بتوانیم مصرف صحیح 
آب را به این آینده س��ازان کش��ور به خوبی آموزش دهیم قطعا گام 
بزرگی در راس��تای فرهنگ سازی مصرف آب در کشور برداشته ایم. 
مدیر آبفا خمینی شهر تعامل و همکاری  شرکت آبفا واداره آموزش 

و پرورش را یکی راههای فراهم نمودن بستر فرهنگ سازی  مصرف 
درس��ت آب میان دانش آموزان  برش��مرد و خاطرنشان ساخت: در 
چند سال اخیر تعامل بسیار خوبی میان شرکت آبفا و اداره آموزش 
و پرورش اس��تان و بدنبال آن شهرس��تان خمینی شهر در راستای 
فرهنگ س��ازی مصرف بهینه آب بوجود آمد بعنوان مثال برگزاری 
جش��نواره نخستین واژه آب ،مراس��م زنگ آب و مسابقه نقاشی آب 
مس��اوی زندگی از جمله اقداماتی در این زمینه بوده است. وی ادامه 
داد: در شهرس��تان خمینی شهر ما در تمام فصول سال برنامه هایی 
پیرامون مصرف صحیح آب برای همه اقشار جامعه در نظر گرفتیم زیرا 

باید تمام گروههای سنی را در بطور مستمر ترغیب به مصرف بهینه 
آ ب نمایی��م تا از مصرف بی روی��ه آب جلوگیری کنیم. درادامه آتنا 
یعقوبی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خمینی 
شهرگفت:در چندسال اخیر اداره آموزش  پرورش به اهمیت فرهنگ 
س��ازی مصرف بهینه آب در بین دانش آموزان بیش از پیش پی برد 
بطوریک��ه برای تمام مقاطع تحصیلی برنامه هایی در نظر گرفت اما 
مباح��ث مربوط به مصرف بهینه آب ب��رای دانش آموزان ابتدایی به 
ویژه مقطع اول با جدیت بیش��تری دنبال می ش��ود. در میان دانش 
آموزان مقطع اول ابتدای��ی پیرامون رعایت مصرف بهینه آب نقطه 
نظراتی عنوان کردندبعنوان مثال فاطمه میرزایی دانش آموز کالس 
اول گفت:چند روز پیش که درس آب داشتیم خانم معلم گفت وقتی 
آبخوری می روید با باز گذاشتن بی جهت شیر آب باعث هدر رفت آب 
می شوید از آن روز من همیشه بعد از آب خوردن شیر آب را محکم 
می بستم ولی همین چند روز گذشته یکی از بچه ها وقتی اومد توی 
آبخوری بعد از اینکه آب خورد شیر آب را نبست  من بهش گفتم شیر 
آب باید ببندی بعد بری اونم لج کرد دیگه اصال شیر آب را نبست و 

رفت ،بعدش خودم شیر آب  را بستم.

کرمانشاه - منیر دشتی - حاج حسن سلیمانی نماینده مردم 
شهرستان های کنگاور، هرسین و صحنه در مجلس شورای اسالمی 
باحضور در ش��رکت آب و فاضالب اس��تان کرمانشاه، با مدیرعامل و 
تعدادی از اعضای هیات مدیره این شرکت دیدار و گفتگو نمود. حاج 
حسن سلیمانی با تأکید بر اینکه آبفای استان کرمانشاه عملکرد قابل 
قبولی تا کنون داش��ته است، گقت: روزی که مهندس تخت شاهی 
به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به این ش��رکت آمد به او 
گفتم وارد جایی شده ای که باید با مدیریت خود، حلقه اتصال بین 
گذش��ته و آینده باشی و با س��اماندهی و مدیریت درست شرکت را 
اداره و ساماندهی کنی که این کار خیلی سختی است و خوشبختانه 
امروز ارزیابی که می کنیم، می بینیم شرکت آبفای استان کرمانشاه 
با مدیریت ایشان عملکرد قابل قبولی داشته است. وی با بیان اینکه 

همدلی و همگرایی در بین اعضای هیات مدیره میتواند عامل دستیابی 
به موفقیت های بیشتر برای آبفا باشد، ادامه داد: با هم افزایی، برادری 
و اخوت و الفت و هماهنگی با مدیریت مجموعه و همچنین احساس 
مسئولیت در برابر مردم و پاسخگویی به آنان باید هرچه بیشتر برای 
اعتال و پیشرفت شرکت تالش کنید. سلیمانی افزود: برای آنکه معایب 
و نواقص را بیابیم و برطرف کنیم و به سمت تعالی گام برداریم باید 
به آس��یب شناس��ی گذش��ته بپردازیم و برای رفع آنها همت و عزم 
همگان��ی مان را به کار گیریم. نماینده مردم شهرس��تانهای صحنه، 
هرس��ین و کنگاور در ادامه درباره مطالبات و نیازهای موکلین خود 
در شهرستانهای شرق استان در حوزه آب و فاضالب سخن گفت و از 
هیئت مدیره آبفای استان خواست تا با همکاری و همفکری شرکت با 
وی نسبت به رفع مشکالت پیش روی اتمام پروژه هایی چون احداث 

تصفیه خانه های صحنه و هرس��ین و تمهید منابع آب جایگزین در 
زمانهای اضطراری، برای شهر هرسین و... اقدام نمایند. وی تصریح کرد 
ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی باید بر اساس الزامات 
عقلی و تکلیفی به شرکت های آبفا و زیر مجموعه های وزارت نیرو 
کمک کنیم تا با مشکلی مواجه نشویم و خدمات الزامی و اساسی را 
به مردم ارائه دهیم. مهندس تخت ش��اهی مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان کرمانشاه نیز گوشه ای از زحمات تیمی این شرکت 
را در موقعیت های مختلف از جمله زلزله های یک سال گذشته بیان 
داشت و ابراز امیدواری کرد: همانطور که نمایندگان مردم استان در 
مجلس شورای اسالمی تاکنون حمایت خود را از اقدامات این شرکت 
دریغ ننموده اند، از این پس نیز با همکاری و هم افزایی بیشتر بتوان 

خدمات بیشتر و ارزنده تری به شهروندان ارائه داد.

اهواز- شـبنم قجاوند- همایش پیاده روی ویژه بانوان و صعود 
به ارتفاعات سد دز ویژه آقایان در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برگزار شد. همایش پیاده روی بانوان با هدف ایجاد نشاط و سالمتی 
بانوان شرکت، در محل جاده کمربندی کوی بوستان با حضور ۴۳ نفر 
از بانوان شاغل و همسران پرسنل برگزار و در پایان به ۱۴ نفر از شرکت 
کنندگان هدایایی اهداء شد. همچنین به مناسبت گرامیداشت سالروز 
آزاد س��ازی سوسنگرد، یک صعود ۷۴ نفره توسط گروه کوهنوردی 
آقایان و فرزندان با همراهی پرسنل ناحیه شمال، به ارتفاعات چهل پا 

سد دز در اندیمشک صورت پذیرفت.

بس��یج شرکت برق منطقه ای خوزس��تان با همکاری امور زنان و 
خانواده به مناسبت هفته بسیج، برنامه ای آموزشی فرهنگی در قالب 
دوره های آموزشی حلقه های صالحین با محوریت آموزه های قرانی 
ویژه بانوان برگزار کرد. در این برنامه مشاور مدیر عامل در امور زنان و 
خانواده سخنانی در خصوص عملکرد بانوان در پیشبرد اهداف شرکت، 
رعایت اصالح الگوی مصرف، افزایش مهارت ها و .. بیان کرد. در ادامه 
این اردوی درون ش��هری، مدرس قران در قالب دوره های آموزش��ی 
حلقه های صالحین، صحبت هایی در خصوص حقوق ش��هروندی و 

عفاف و حجاب با توجه به آموزه های قرانی مطرح کرد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه برگردان تلفن های های 
مش��ترکین wll  با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان برگزار شد 
.مهندس ش��همرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان از برگردان تلفن 
های مش��ترکین wll بر روی موبای��ل خبر داد وگفت:با پیگیری های 
انجام ش��ده فاز نخس��ت برگردان در ۱۰۳ نقطه اس��تان از نقاطی که 
دارای س��ایت های wll و موبایل می باش��ند آغاز می شود.  وی ادامه 
داد: فاز بعدی در ۵۷ نقطه اس��تان و مربوط به س��ایت های س��ینگل  
وتعویضbts  می باشد.وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت 

و س��رویس دهی مطلوب اعالم کرد وگفت :در این مرحله سیم کارت 
های قبلی مش��ترکین wll غیر فعال ش��ده و سیم کارت جدیدی در 
اختیار مشترکین قرار می گیرد.مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت : 
در فاز اول  این سرویس دهی فقط در مجموعه روستا پوشش داده می 
شود و به تعداد سیم کارت های مشغول بکار فعلی سیم کارت جدید 
تحویل مشترک می گردد.مهندس شهمرادی با بیان این مطلب که:با 
موفقیت در فاز اجرایی اول که شامل voice می باشد فازبعدی کار را 
فعالسازی دیتا وپیامک عنوان کرد و گفت: در بحث پوشش بیشتر برای 

این س��یم کارت ها پیگیری های انجام شده تا در نقاطی که خارج از 
محدوده روستا هستند نیز جزو سرویس موبایلی محسوب شوند یعنی 
هزینه های موبایل در داخل روستا مانند هزینه های تلفن ثابت محاسبه 
می گردد.مدیر مخابرات منطقه گلستان این پروژه را کشوری عنوان کرد 
وگفت در کوتاهترین زمان باید برگردان انجام ش��ود تا منجر به ارتقاء 
کیفیت وسرویس دهی در نقاط روستایی گردد.وی تاریخ شروع طرح را  
۲۴/۹/۹۷ لغایت ۳۰/۹/۹۷ اعالم کرد و گفت به مدت یک ماه احتمال 
اختالل برای مشترکین wll به جهت تعویض سیم کارت وجود دارد  .

مدیر اداره برق شهریار: افزایش مصرف انرژی نتیجه ساخت و سازهای غیر استاندارد و بی کیفیت است

حدود16درصد اتالف برق داریم

با همکاری مشترک شهرداری، میراث فرهنگی و شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی؛

عملیات کف سازی و ساماندهی بازار تاریخی تبریز با سرعت قابل توجهی پیش می رود

برگزاری سومین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب  با حضور ۵00 دانش آموزدر خمینی شهر

دیدار نماینده مردم شرق استان کرمانشاه با مدیرعامل و معاونین آبفای استان

برنامه های تفریحی ورزشی انجام شده در شرکت برق منطقه ای خوزستان

برگردان سیستم های wll بر روی تلفن همراه در مخابرات منطقه گلستان آغاز شد

بقاع متبرکه قم در سالروز میالد امام حسن عسکری)ع( غرق در نور و سرور شدند
قم- خبرنـگار فرصت امروز- بقاع متبرکه قم در س��الروز میالد امام حس��ن 
عس��کری)ع( غرق در ش��ادی و سرور بودند و مراسم جش��ن در بقاع شاخص نواحی 
و بخش های مختلف اس��تان برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اس��تان قم، مهدی قائم پناه با اش��اره به سالروز میالد فرخنده امام حسن 
عسکری)ع( اظهار کرد: به همین مناسبت در بقاع متبرکه شاخص نواحی و بخش های 
مختلف استان، مراسم جشن و سرور برگزار شد. وی افزود: در ۳ بقعه متبرکه ناحیه یک 
شهرستان قم، مراسم جشن و شادی بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء روز شنبه ۲۴ آذرماه برپا شد. مسئول روابط عمومی اوقاف استان 
قم با بیان اینکه آستان مقدس امامزادگان علی بن جعفر)ع(، سید علی)ع( و موسی مبرقع)ع( در ناحیه یک، میزبان مراسم جشن میالد 
امام حسن عسکری)ع( بودند گفت: در ناحیه دو اوقاف شهرستان قم و در هشت بقعه متبرکه مراسم جشن برگزار شده است. وی ادامه 
داد: آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و احمد)ع(، جعفر شهید)ع( و احمد بن قاسم)ع(، از جمله این بقاع متبرکه هستند. قائم پناه با 
اشاره به اینکه در بخش های مختلف استان نیز مراسم جشن و سرور به میزبانی بقاع متبرکه شاخص برگزار شده است خاطرنشان 
کرد: بر این اس��اس آستان مقدس امامزادگان زینب خاتون)س( کهک، نورعلی)ع( روستای کرمجگان، شاه اسماعیل)ع(، زکریا)ع( 
بخش خلجستان، هادی)ع( روستای وشنوه، مسجد حضرت ابوالفضل)ع( بخش جعفریه و سایر بقاع در این بخش ها، میزبان خیل 
عظیم عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت برای شرکت در مراسم جشن و سرور سالروز میالد امام حسن عسکری)ع( بودند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان:
تکمیل مجموعه سوارکاری آق قال به کمک های استانی و دولتی نیاز دارد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان با تاکید بر اهمیت تکمیل مجموعه سوارکاری آق قال، 
گفت: برای تکمیل مجموعه سوارکاری شهرستان آق قال به کمک های استانی و دولتی نیاز است. بهمن طیبی در حاشیه بازدید از 
مجموعه سوارکاری آق قال اظهار داشت: سوارکاری استان گلستان پایتخت سوارکاری کشور شناخته می شود اما برای تکمیل مجموعه 
سوارکاری آق قال به کمک های دولتی نیاز است.وی تصریح کرد: استان گلستان ۳ مجموعه سوارکاری دارد که مجموعه سوارکاری 
گنبدکاووس، آق قال و بندرترکمن اس��ت که تماشاگران زیادی در ایام بازی ها به این مجموعه ها می آیند.مدیر کل ورزش وجوانان 
استان گلستان تاکید کرد: با انتخاب آقای موحد به عنوان مسئول مجموعه سوارکاری آق قال تحول و اتفاقات عمرانی خوبی اتفاق 
افتاد اما این مجموعه نیاز به کارهای بیشتری دارد.طیبی با اشاره به رضایت مردم از این مجموعه خاطرنشان کرد: برای اجرای فاز 
دوم این مجموعه نیاز است از محل  اعتبارات دولتی برای ساخت سکوی تماشاگران اقدام شود تا شاهد حضور تماشاگران بیشتری 

در این مجموعه باشیم.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران خبر داد :
 کاهش 600 میلیون متر مکعبی آبدهی رودخانه های مازندران 

در یک دوره آماری 11 ساله
ساری - دهقان - آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: ما 
شاهد تغییرات زیادی در آبدهی ساالنه رودخانه های استان هستیم به طوری که میانگین دراز مدت 
آبدهی رودخانه های استان ۴۵۰۰ میلیون متر مکعب بوده که این رقم براساس میانگین ۱۱ ساله 
اخیر به ۳۹۰۰ میلیون متر مکعب تقلیل یافت.   وی با بیان اینکه درطول دوره آماری ۴۷ ساله روند 
بارندگی نیز کاهشی است گفت: براساس آمارهای موجود میزان بارندگی درسال آبی 66 و 6۷ ، ۷۹۸ 
میلی متر بوده که این رقم در سال آبی ۹6 و ۹۷ به ۵۴۹ میلی متر رسیده است. مدیرعامل آب منطقه 
ای مازندران وضعیت آبخوان زیرزمینی دشت های استان را نیز روند تنزلی اعالم کرد و گفت: ارتفاع سطح آب زیرزمینی براساس 
هیدروگراف ساالنه رو به کاهش بوده و در برخی از دشت ها این بیالن منفی است. ایشان با تشریح تاثیرات خشکسالی استان در سال 
گذشته تصریح نمود: عمده دشت های استان متاثر از خشکسالی بوده که این شدت خشکسالی در دشت های مرکزی و شرق استان 
بیشتر از سایر مناطق بوده است. وی وضعیت بارش در طی دوماهه اول سالجاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در مقایسه با سال 
گذشته حدود ۴۰ میلی متر شاهد افزایش بارندگی بودیم اما آبدهی رودخانه بطور میانگین حدود ۳۹ درصد نسبت به دوره شاخص 
کاهش نشان می دهد. یخکشی افزود: تاکنون ۴۵ درصد از حجم مخازن سدهای استان آبگیری شده که متاسفانه این میزان در سد 
شهید رجایی حدود ۲۷ درصد است که امیدواریم این رقم به باالی 6۰ درصد برسد.در ادامه آقای دکتر یخکشی با اشاره به چالش 
های آب استان به موضوع چالش های آب در ارتفاعات استان پرداخت و گفت: باتوجه به افزایش جمعیت شناور نیازمند مدیریت 
بهینه از منابع آب در کلیه مناطق هستیم چرا که باتوجه به عدم وجود ذخایر مطمئن آب در آن مناطق عیناً موجب ایجاد تعارضات 

اجتماعی در این مناطق خواهد شد. 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی:
فعالیت 68 اکیپ راهداری جاده ای در فصل زمستان

 اورمیه - رونق - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در نشست مطبوعاتی به مناسب فرارسیدن هفته 
حمل و نقل، راهداری و رانندگان گفت: حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی یکی از مهم ترین مولفه های توسعه پایدار اقتصادی به 
شمار می رود که در کشور ۹۵ درصد حمل و نقل به صورت زمینی و ریلی صورت می گیرد که از این میزان بیش از ۹۰ درصد به 
حمل و نقل زمینی از طریق جاده ها اختصاص دارد  ارسالن شکری توسعه ناوگان های مورد نیاز در استان از جمله ناوگان یخچال 
دار جهت حمل و نقل محصوالت کشاورزی منطقه، توسعه پایانه های مرزی، راهسازی و ارتقای محورها، ارتقای درجه راه ها و ایمن 
سازی محورها و… را از جمله اولویت ها مطرح کرد و افزود: در بحث های زیرساختی توسعه راه ها و پایانه ها بیشتر مدنظر است و 
در ارتقای محورها موضوع باندهای دوم مطرح است که جزو سرمایه های ملی محسوب می شود  وی از وجود هشت شهر مرزی در 
سطح استان با ۹6۷ کیلومتر مرز مشترک آبی و خاکی خبر داد و یادآور شد: ۵ پایانه از ۲۳ پایانه فعال در سطح کشور در آذربایجان 
غربی قرار دارد که ۲۲.۷ درصد پایانه های مرزی کشور در آذربایجان غربی قرار دارد و بالغ بر ۷۰ درصد واردات کشور از پایانه های 
مرزی استان صورت می گیرد که 6۲ درصد آن به مرز بازرگان اختصاص دارد  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان 
غربی به جایگاه استان از لحاظ گردشگری با توجه به مرزی بودن منطقه اشاره کرد و متذکر شد: آذربایجان غربی به لحاظ گردشگری 
در نوع خود از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که آثار گردشگری جهانی و ملی را در خود جای داده که نیازمند توسعه 
زیرساخت های حمل و نقلی برای جذب سرمایه گذار است  شکری از استقرار 6۸ اکیپ راهداری در آذربایجان غربی خبر داد و اعالم 
کرد: ۳۰ راهدارخانه ثابت در استان وجود دارد که بیش از ۴۵ هزار تن ماسه و نمک در این راهداری ها برای پاکسازی راه های استان 
و استفاده در ایام بارش ذخیره شده است و نیز تعداد ۵۲۰ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین با حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل 
که ۷۰۰ نفر به صورت رسمی، ۲۰۰ نفر به صورت شرکتی و مابقی به صورت کارگران نمک پاش با ۲۲ دستگاه نمک پاش آماده ارائه 

خدمات به مردم استان هستند 

مدیر شعب مسکن استان سمنان خبر داد: 
بانک بخشودگی سود و جرائم تسهیالت مسکن روستایی

سمنان - زیاری: محسن بابایی مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان با اعالم این خبر گفت: 
بخشودگی های جدید مطالبات تسهیالت این بانک مشخص و افراد می توانند از مزایای آن بهره مند 
شوند.  سود و جرایم تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی استان سمنان در صورت 
تسویه نقدی مانده بدهی اصل تسهیالت بخشیده می شود.  محسن بابایی مدیر شعب استان سمنان 
مهلت مقرر برای اس��تفاده از مزایای طرح بخشودگی س��ود و جرایم تسهیالت مسکن روستایی را 
حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۷ اعالم کرد.  وی افزود: در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده)۲( تبصره 
۳۵ اصالح قانون بودجه سال۱۳۹۵و بند ط تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱۳۹۷، چنانچه تسهیالت گیرندگان محترم روستایی نسبت 
به بازپرداخت اصل تسهیالت به صورت یکجا و نقدی اقدام نمایند، سود و جرایم متعلقه تسهیالت مشمول بخشودگی می گردد.  مدیر 
شعب بانک مسکن استان سمنان تصریح کرد: بخشودگی سود و جرایم تسهیالت دراین طرح، صرفاً شامل آن دسته از متقاضیانی 

می شود که تسهیالت اعطایی به آنان کمتر ازیک میلیارد ریال بوده و قبل از سال ۹۵ یا طی سال ۹۵ معوق شده باشد. 

هفت نکته طالیی برای استفاده ایمن از نعمت گاز
مشـهد - صابر ابراهیم بای - رئیس روابط عمومی ش��رکت گاز استان خراسان رضوی گفت: 
مشترکین باید در استفاده از وسایل گرمایشی نکات نکات ایمنی را بطور جدی رعایت کنند. سید 
احمد علوی اظهار کرد: اولین نکته ای که شهروندان در آغاز فصل سرما باید به آن توجه کنند کارکرد 
درست وسایل گاز سوز است. در صورت معیوب بودن وسایل باید ازطریق متخصصین و مراکز مجاز 
برای کنترل و رفع معایب اقدام کنند. استفاده از کالهک   اچ و اطمینان از باز بودن مسیر دودکش 
امری ضروری می باشد که برای این مورد افراد می توانند وزنه ای را از مسیر دودکش به پایین توسط 
نخ هدایت کرده و اگر وزنه در محل ورودی دودکش مشاهده شد مسیر باز می باشد،در غیر این صورت مسیر مسدود بوده و جهت 
باز بینی مسیر باید اقدامات الزم انجام شود. نکته بعدی استفاده از لوله های بخاری استاندارد است. لوله بخاری باید فلزی بوده و تحت 
هیچ شرایطی نباید از لوله های فنری یا آکاردئونی استفاده کرد. کنترل دقیق اتصاالت شیلنگ به بخاری و لوله گاز نیز نکته دیگری 
است که باید مد نظر قرار گیرد. حداکثر طول شلنگ باید ۱ متر و ۲۰ سانتی متر باشد و دو طرف محل اتصال با بست فلزی محکم 

شده و از هیچ وسیله دیگری استفاده نشود.

سه شنبه
27 آذر 1397

شماره 1222



بس��یاری از ما آنگونه بزرگ شدیم تا شغل خود را چیزی 
ج��ز راهی برای کس��ب درآم��د نبینیم. ما اغلب به ش��غل 
خود به عنوان راهی برای رش��د شخصیتی و حرفه ای فکر 
نمی کنیم، اما هر ش��غلی این فرصت را به ما می دهد. حتی 
بدترین کاری که تاکنون داش��ته اید نیز چیزی ارزشمند به 

شما آموخته است.
رفتن به سر کار مانند رفتن به باشگاه است. همیشه تمرین 

جدیدی برای رشد و ایجاد عضالت جدید وجود دارد.
ش��ما می توانید در کار تفریح بیش��تری داش��ته باشید، 
در ش��غل خود موفق تر باش��ید و از کار ه��ر روز به عنوان 
وسیله ای برای تقویت اعتماد به نفس خود استفاده کنید.
در ادامه ۱۰ روش برای انجام این کار را معرفی خواهیم کرد.

 1. از قبل برنامه ریزی کنید
هر ش��ب قب��ل از رفتن به خانه از مح��ل کار و یا زمانی 
که در خان��ه بیکارید، لیس��تی از اولویت های خود را برای 
روز بع��د آماده کنی��د. اگر تا زمانی که ب��ه محل کار خود 
برسید در مورد برنامه های خود فکر نکرده باشید، از برنامه 

عقب هستید!
2. یک نقشه اولویت ایجاد کنید

ی��ک ورق کاغذ س��اده را بی��رون بیاوری��د و ابتکارات و 
پروژه ه��ای مهم خود را روی آن بنویس��ید و هر کدام را به 
شکلی روی کاغذ ترسیم کنید. به دنبال اتصاالت و ارتباط 
میان آنها باش��ید. اولویت اول خود را به ش��کل بزرگ تری 
نس��بت به پروژه های کوچک ترس��یم کنید. ح��اال، آنها را 
س��ازماندهی کنید. چگونه می توان زم��ان و انرژی محدود 
خود را برای تکمیل مهم ترین پروژه ها و همچنین کارهای 

کم اهمیت تر تقسیم کرد؟
 3. دفترچه یادداشت داشته باشید

می توانی��د در مح��ل کار )ی��ا در خانه، ام��ا در مورد کار 
خود( موضوعاتی که می خواهید را یادداشت کنید. نوشتن 
ایده های خود در کاغذ، یک  راه عالی برای دیدن فرصت ها، 
مش��کالت، چالش ها و کارهایی اس��ت ک��ه می توانید برای 

برطرف کردن آنها انجام دهید.
 4. یاد بگیرید که بگویید »ای کاش می توانستم 

کمک کنم، اما نمی توانم«
ی��اد بگیرید در مح��ل کار خود مرزهای��ی تعیین کنید. 
هیچ ک��س به مرزهایی که تنظیم نش��ده اند احترام نخواهد 
گذاش��ت. از رئیس و همکاران خود برای سپردن کار بیش 
از حد به ش��ما عصبانی می شوید، اما نباید آنها را سرزنش 

کنید. شما کسی هستید که باید بگوید »کافی است!«  
 ۵. در مورد آینده فکر کنید

یکی از بزرگترین مشکالت مردم در کار، این است که به 
مس��ائل درس��ت در مقابل جلوی روی خود توجه می کنند 
و دیدگاه بلندمدت را نادی��ده می گیرند. آنها فکر می کنند 
»هنگام��ی ک��ه به آن رس��یدم، به آن فک��ر خواهم کرد!« 
موفق ترین افراد مردمی هس��تند که همیشه شش ماه، یک 

سال و چند سال آینده خود را می بینند.
 6. مشاوره بگیرید

محل کار می تواند مکانی رقابتی باشد. این امر درخواست 
کمک از همکاران را دش��وار می کند، اما ایده خوبی اس��ت 
که ای��ن کار را انجام دهید! این امر زمانی که غرور خود را 
کنار می گذارید تا بپرس��ید »اگر ش��ما بودید، این وضعیت 
را چگون��ه ح��ل می کردی��د؟« اعتم��اد را ایج��اد می کند. 
هنگامی که از همکاران تان مشاوره بخواهید، احتمال اینکه 
همکاران تان نیز از ش��ما درخواست مشاوره و کمک کند را 

افزایش می دهد.
 7. به لیست کارهای خود احترام بگذارید، اما آن را 

تنها تمرکز خود قرار ندهید
شرایط می توانند در یک لحظه تغییر کنند و اولویت های 
ش��ما می تواند ب��ا یک تماس تلفن��ی و یا ایمی��ل به طور 
گسترده ای عوض شود. لیست کارها  ابزاری مفید است، اما 
نباید زندگی کاری شما را مدیریت کند. چندین بار در روز 
فعالیت های خود را به منظ��ور اطمینان از انجام مهم ترین 

کار مجدداً بررسی کنید.

8. با رئیس خود هماهنگ باشید
بس��یاری از م��ردم تص��ور می کنن��د ک��ه مدیرش��ان از 
فعالیت های ش��ان آگاه است، اما این درست نیست. یک بار 
در ماه و یا بیش��تر در صورت امکان، با مدیر خود بنشینید 
و اولویت ها و پروژه های خود را عنوان کنید. به آنها بگویید 
چ��ه فکر می کنی��د و کجا گیر کرده اید. نیازی نیس��ت که 
مدی��ر خود را در فرآیند برنامه ریزی خود درگیر کنید. این 
امر به ارتباط ش��ما کمک خواهد کرد و به مدیرتان نش��ان 
می دهد ک��ه چه فعالیت هایی انجام می دهید و ش��ما را از 
هدر دادن انرژی برای کار روی چیزهایی که هیچ کسی به 

آنها اهمیت نمی دهد کمک می کند!
 9. استراحت کنید

م��ا فکر می کنی��م زمان��ی ک��ه بیش��ترین کار را انجام 
می دهی��م بیش��ترین کارایی را داریم اما  این امر همیش��ه 
درست نیست. کار بدون اس��تراحت و یک سره راهی عالی 
برای بیمار ش��دن و اش��تباه کردن اس��ت. استراحت کنید 
چش��م های تان را ببندید و ب��ه یک آهنگ از طریق هدفون 
خود گوش دهید. اگر برای انجام این کار در محل کار خود 

به مشکل برمی خورید، در محلی اشتباه کار می کنید.
 10. خود را قبول داشته باشید

بررس��ی عملکرد س��االنه نباید تنها زمانی باشد که برای 
کار س��خت به خود اعتبار می دهید. شما می توانید هر روز 
آن را انج��ام دهی��د! هنگامی که یک مه��ارت جدید را یاد 
می گیرید، جش��ن بگیرید. هنگامی که یک مشکل پیچیده 
را ح��ل می کنید، به خود پاداش دهید. هنگامی که صدای 
خ��ود را پیدا کرده و در مورد موضوعی که نیاز بود صحبت 

می کنید، از خودتان قدردانی کنید.
شغل ش��ما می تواند تمام ماهیچه های تان را رشد دهد و 
ش��ما را خوش فرم تر، قوی تر و انعطاف پذیرتر کند، اما تنها 
اگر خوب کار کنید. هم��ه ما فرصتی برای تقویت خود در 

شغل مان را داریم - می توانید اکنون شروع کنید!
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10 روش آسان برای بهتر شدن در شغل خود

۵ اقدامی که باعث کاهش نیاز به برگزاری جلسات با کارمندان خواهد شد

اگرچه ارتباط اعضای تیم با مدیریت ش��رکت، امری مطلوب محس��وب می شود. با این حال در صورتی 
که میزان این امر از حد معمولی فراتر رود، بدون ش��ک مش��کالت متعددی را خصوصا در زمینه مدیریت 
زمان به همراه خواهد داش��ت. برای مثال جلس��ات برگزارش��ده توس��ط مدیران اگرچه به بهبود روابط و 
سرعت بخشی به روند انجام کارها کمک شایانی می کند، با این حال این امر در برخی از شرکت ها به یک 
عادت روزانه و یا هفتگی تبدیل ش��ده اس��ت که بدون شک یک معضل محسوب می شود. برای جلوگیری 
از این اتفاق و مواجه شدن به معضل کمبود وقت، شما می توانید راهکارهای ساده ای را مورد استفاده قرار 

دهید که در ادامه به بررسی ۵ مورد از آنها خواهیم پرداخت. 
1-اطمینان حاصل کنید که هر جسله از اهدافی مشخص برخوردار است

با توجه به مطالبی که ارائه ش��د، برگزاری بیش از حد جلسات امری نامطلوب محسوب می شود. با این 
حال در صورتی که جلسات شما از اهداف دقیقی نیز برخوردار نباشد، بدون شک شما درگیر یک فاجعه 
خواهید بود. درواقع بسیاری از شرکت ها تنها به علت یک عادت و یا رسم درون شرکتی، اقدام به برگزاری 
جلس��اتی در زمان های مش��خص می کنند. این امر در حالی اس��ت که نیاز شما باید عامل اصلی برگزاری 
جلس��ات باشد. به همین خاطر الزم اس��ت تا همواره تنها در مواقع نیاز اقدام به طرح ریزی برای برگزاری 
یک جلسه کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که قبل از برگزاری جلسات، شما نیازمند تعیین درست 
اهداف هستید. در آخر فراموش نکنید که جلسات شما باید به صورت ساده انجام گیرد تا خود به عاملی 
برای درگیر کردن بیش از حد شما تبدیل نشود. در رابطه با تعداد کارمندان و افراد مورد نیاز برای شرکت 
در جلسه نیز اطمینان حاصل کرده و تنها افراد مرتبط را دعوت کنید. این امر باعث خواهد شد تا تمامی 

بخش های شرکت متوقف نشده و رسیدگی به کارهای شرکت با مشکل مواجه نشود.
 2-تمامی اطالعات مورد نیاز را در اختیار کارمندان خود قرار دهید 

از جمله دالیلی که باعث می شود تا ضرورت تشکیل یک جلسه شکل گیرد، عدم آگاهی کافی کارمندان 
اس��ت. این امر در حالی اس��ت که شما در صورت به اشتراک گذاش��تن تمامی اطالعات مفید، می توانید 
مش��کل آنها را به خوبی برطرف کرده و به این ترتیب، تعداد جلسات مورد نیاز را کاهش دهید. همچنین 
بهتر اس��ت تا در آخر جلس��ات خود فایل ها و اطالعات به نمایش درآمده را در اختیار همگان قرار دهید. 
علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که همواره ای��ن احتمال وجود دارد که برخی از افراد نتوانند تمامی 
اطالعات مورد نیاز خود را یادداشت کنند. به همین خاطر در صورت عدم توجه و آینده نگری شما در این 

رابطه، این احتمال وجود دارد که جلسه شما نتیجه حداکثری را به همراه نداشته باشد. 
3-ایمیل های خود را تا حد امکان ساده کنید 

در رابطه با جلس��ات، تصور اغلب افراد یک س��الن کنفرانس بزرگ و با حضور تعداد زیادی از کارمندان 
ش��رکت اس��ت. این امر در حالی است که یک جلسه ممکن اس��ت بین مدیر شرکت و حتی یک کارمند 
نیز ش��کل گیرد. به همین خاطر نباید در این زمینه دچار اشتباه شد. از جمله رایج ترین دالیلی که باعث 
می شود تا کارمندان به صورت مکرر به مدیر شرکت مراجعه کنند، عدم واضح بودن خواسته ها و مواردی 
است که توسط ایمیل به آن ها ابالغ می شود. در این رابطه بهتر است تا همواره با بیانی دوستانه و معمولی 
با افراد تیم خود صحبت کنید. این امر باعث می شود تا ارتباط برقرار کردن با آن ها ساده تر شده و سرعت 
ارسال پیام و فهمیدن منظور شما افزایشی چشمگیر را داشته باشد. در نهایت شما در ایمیل تنها به ارسال 
متن محدود نیستید و می توانید از صدا و یا تصویر برای درک بهتر موضوع نیز استفاده کنید. بدون شک 
این امر که کارمندان مجبور نباش��ند که به دفتر ش��ما مراجعه کنند، خود به مدیریت بهتر زمان هم برای 

کارمندان و هم برای مدیران، کمک خواهد کرد.
4-شنونده خوبی باشید 

این امر که همواره نیاز کارمندان را علت برگزاری یک جلسه بدانید، بدون شک باوری کامال غلط خواهد 
بود. درواقع در موارد متعددی مش��اهده ش��ده است که مدیران به علت عدم توجه به گفته های کارمندان 
خود، نمی توانند مدیریت الزم را داشته باشند. همین امر نیز باعث می شود تا ضرورت برگزاری یک جلسه 
شکل گیرد. این امر در حالی است که اگر بتوانید گفت وگوهای مناسبی را شکل داده و نسبت به نظرات 
و گفته های کارمندان خود توجه کافی را داش��ته باش��ید، بدون شک درک متقابل به مراتب بهتری شکل 

خواهد گرفت که خود یک مزیت بزرگ برای هر شرکتی خواهد بود. 
۵-در دسترس باشید 

از جمله مهم ترین دالیل برگزاری یک جلس��ه، زمانی ش��کل خواهد گرفت که شما مشکالت کوچک را 
برطرف نکرده و اجازه دهید تا جمع آنها به یک معضل تبدیل ش��ود. مشکالت درون سازمانی نیز معموال 
به این علت رخ می دهد که مدیر حضور فعال و به موقعی را نداش��ته و از ارتباط نزدیک با کارمندان خود 
برخوردار نیس��ت. این امر در حالی اس��ت که شما می توانید با خارج شدن از دفتر کار خود و قدم زدن در 
محیط ش��رکت، بس��یاری از مسائل را قبل از تبدیل شدن به یک مش��کل، برطرف کنید. در نهایت توجه 
داش��ته باش��ید که محدوده زمانی حضور ش��ما در شرکت تنها شامل س��اعات کاری نبوده و می تواند هر 
ساعتی از شبانه روز را شامل شود. درواقع شما به هر میزانی که برای کارمندان خود در دسترس تر باشید، 

بدون شک تیم شما با مشکالت کم تری مواجه خواهد شد.
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