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مرگ اوپک نزدیک است؟

 چشم انداز بازار نفت
به روایت »اویل پرایس«

فرصت امروز: 19 شهریورماه سال 1339 با گردهمایی پنج کشور حاشیه خلیج فارس شامل ایران، عراق، کویت 
و عربس��تان به همراه ونزوئال در کنفرانس بغداد، س��ازمانی متولد ش��د که هنوز بعد از گذشت بیش از نیم  قرن، 
مهم ترین و قدرتمندترین بازیگر صحنه نفت و احیانا انرژی جهان تلقی می ش��ود: سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت یا اوپک. حاال اما س��ه ماه پس از پنجاه و هش��تمین سالگرد تاس��یس اوپک، برخی تحلیلگران از پایان عمر 
این کارتل بزرگ نفتی سخن می گویند. استناد آنها به ناتوانی اوپک در کنترل بازار نفت و سقوط قیمت نفت در 
هفته ها و ماه های گذشته است؛ چنانچه قیمت نفت دیروز سه شنبه نیز تحت تاثیر پیش بینی  رشد ذخایر آمریکا...

ناگفته های صریح رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سرخابی ها

آنچه تیشه به ریشه خصوصی سازی می زند
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دستور وزیر اقتصاد برای شفاف سازی پیرامون درگیری لفظی کارمند گمرک با نماینده مجلس

تعیین تکلیف بازپرداخت وام های ارزی

1۰ روش و ترفند مدیریت کسب و کار برای کارآفرینان
6 دلیل اهمیت زمان مرده برای مدیران 

9 استراتژی برتر بازاریابی کسب وکارهای آنالین
برترین توسعه های برندها در سال 2۰18
تاثیر اینستاگرام در تبلیغات و بازاریابی

راهکارهای نگارش کپشن حرفه ای در اینستاگرام

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

سرمایه گذاری یک میلیارد 
 دالری گوگل در نیویورک
برای ایجاد 7 هزار شغل
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فرصـت امـروز: دومیـن کنفرانس دوسـاالنه اقتصـاد آب« 

با شـعار »کارآمـدی ابزارهـای اقتصـادی و بهبود 
بهره وری آب« دیروز در اتاق بازرگانی ایران آغاز...

 »دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب«
دیروز در اتاق ایران شروع به کار کرد

آب را سیاسی نکنیم

یادداشت
تبدیل بازار به نابازار در سایه 

بی توجهی به اصل 44

ب��ه طور کل��ی اقتص��اد این 
مطل��ب را ب��ه ما الق��ا می کند 
که تم��ام افراد جامعه در قالب 
بنگاه ه��ای تج��اری و تولیدی 
می توانند بدون هماهنگی قبلی 
در یک بازار رقابتی به فعالیت 
بپردازند. دولت هم سازوکاری 
اس��ت ک��ه ای��ن هماهنگی را 
در  اقتص��ادی  فع��االن  بی��ن 
بازار به وجود م��ی آورد. دولت 
هایی که بیش��ترین تصدی را 
در ح��وزه و قلم��رو اقتصادی 
دارند به جهت رش��د روزافزون 
ان��دام فیزیک��ی خ��ود و ایجاد 
اش��تغال دولت��ی هم��واره ب��ا 
می ش��وند،  روب��ه رو  چال��ش 
زیرا ب��ازار را به ناب��ازار تبدیل 
می کنند. ب��ه دلیل تصدی ها و 
مالکیت ه��ای عم��ده ای که در 
انحصار  اقتص��اد دارا هس��تند 
را ب��ه جای رقاب��ت، در بازارها 
نهادین��ه می کنن��د و در واقع 
بخش خصوص��ی را روز به روز 

ضعیف تر می سازند.
متاسفانه اقتصاد نفت پایه ما 
که  اقتصادی، سیاس��ی و رانتی 
اس��ت، از همین مش��خصه ای 

که در باال ذکر ش��د، 
1برخوردار است...

محمود جامساز 
اقتصاددان
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ب��ه طور کلی اقتصاد ای��ن مطلب را به ما القا می کن��د که تمام افراد 
جامعه در قالب بنگاه ه��ای تجاری و تولیدی می توانند بدون هماهنگی 
قبلی در یک بازار رقابتی به فعالیت بپردازند. دولت هم سازوکاری است 
ک��ه این هماهنگ��ی را بین فعاالن اقتصادی در ب��ازار به وجود می آورد. 
دولت هایی که بیش��ترین تصدی را در حوزه و قلمرو اقتصادی دارند به 
جهت رش��د روزافزون اندام فیزیکی خود و ایجاد اشتغال دولتی همواره 
با چالش روبه رو می شوند، زیرا بازار را به نابازار تبدیل می کنند. به دلیل 
تصدی ه��ا و مالکیت های عمده ای که در اقتصاد دارا هس��تند انحصار را 
به جای رقابت، در بازارها نهادینه می کنند و در واقع بخش خصوصی را 

روز به روز ضعیف تر می سازند.
متاس��فانه اقتصاد نفت پایه ما که  اقتصادی، سیاس��ی و رانتی است، از 
همین مشخصه ای که در باال ذکر شد، برخوردار است.  اینطور که گفته 
می شود حدود ۸۵درصد اقتصاد را در تصدی و مالکیت دارد. گرچه خود 
معتقد به ضعف آماری در اقتصاد ایران هستم ولی این ارقام باال بدیهی 
اس��ت که نشانگر میزان حداکثری تصدیگری و مالکیت دولت در قلمرو 

اقتصاد کشور باشد.
اگر نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی بیندازیم در تقسیم بندی اقتصاد 
وجود 3 بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی کامال مشهود است که 
این اصل یک اصل مربوط به ش��رکت های مرتبط با مصادره اموال است. 
زیرا تمام بنگاه ها و ش��رکت های تولیدی و تجاری، نیروگاه ها،  رسانه ها،  
رادیو و تلویزیون، مخابرات، ش��رکت نفت، آب و برق و گاز، کش��تیرانی، 
هواپیمای��ی و تمام فعالیت های بزرگ اقتصادی در اختیار دولت انقالبی 

قرار گرفته است.
البت��ه در مورد بخش تع��اون که به عنوان دومی��ن بخش اقتصاد نام 
برده می شود نیز باید گفت که، تعاونی ها از دل بخش های دولتی بیرون 
آمده اس��ت.  در مورد بخش خصوصی که ب��ه عنوان مکمل بخش های 
تعاون و دولتی نام برده می ش��ود نیز الزم به توضیح است که متاسفانه 
این بخش به س��بب نبود بازاره��ای رقابتی و نبود حمایت های دولتی و 

بانکی نتوانس��ت به عنوان یک بخش فعال، سازنده و موتور مولد توسعه 
اقتص��ادی عمل کند زیرا اقتدار اقتصادی دولتی چنین زمینه ای را برای 

فعالیت بخش خصوصی فراهم نکرده است.
طبیعی است با توجه به روند تاریخی اقتصادهای دولتی از 1۰۰ سال 
پیش تاکنون این نتیجه حاصل ش��ده ک��ه اقتصاد دولتی قادر به تامین 

رفاه  جامعه، آسایش مردم و تامین معیشت آنان نبوده است.
در اقتصادهای دولتی که اقتصاد در خدمت سیاست قرار دارد همواره 
اهداف سیاس��ی بر اه��داف اقتصادی ارجع بوده و ب��ه همین دلیل اگر 
توسعه ای اتفاق افتاده، توسعه اقتصاد ناپایدار و نامتوازن بوده است. زیان 
عدم توازن در توس��عه بیش از عواقب توس��عه نیافتگی است زیرا فاصله 

بین فقر و غنا را به شدت افزایش می دهد.
یک مثال بارز، اتحاد جماهیر ش��وروی اس��ت که در نوع خود یکی از 
بزرگترین اقتصادهای سوسیالیستی دولتی را رهبری می کرد؛ این کشور 
بیش��ترین توسعه را در امور تسلیحاتی و نظامی و در حوزه های دریایی 

و هوایی و زمینی به دست آورد.
حتی در زمینه ارسال و یا پرتاب ماهواره ها به جو زمین نخستین کشوری 

بود که یوری گاگارین را در مدار قرار داد و از آمریکا نیز جلو افتاد.
حزب کمونیست که اقلیتی را تشکیل می دادند، بسیار ثروتمند شدند 
و در خانه ه��ا و ویالهای تزاری زندگ��ی می کردند در حالی که اکثریت 
جامع��ه در فق��ر بوده و فاقد رف��اه عمومی و اجتماعی به س��ر می برند.  
همی��ن فاصله طبقاتی به تدریج اس��باب تجمیع ی��ک جامعه مدنی را 
فراهم کرد که اگر سیاس��ت های گورباچف اعمال نمی ش��د و فروپاشی 
ش��وروی اتفاق نمی افتاد، قدرت جامعه مدنی به حدی می رس��ید که از 

قدرت حاکمیت فراتر می رفت و باعث سقوط شوروی می شد.
در کش��ور ما نیز در تمام دوره ها از بدو انقالب تاکنون، اقتصاد دولتی 
به جای پیش��رفت در مسیر توسعه و تکامل علی رغم منابع عظیم نفتی 
و گازی و س��ایر مناب��ع طبیعی زیر و روی زمی��ن که در اصل ۴۵قانون 
اساس��ی به عنوان انفال در اختیار دولت گذارده شده بود تا در راه تاثیر 

منابع عمومی جامعه به مصرف برس��د؛ روز به روز واپس��گراتر شد. زیرا 
تحقق اهداف ایدئولوژیک و سیاس��ی هم��واره مقدم بر اهداف اقتصادی 
که تامین رفاه عمومی و افزایش س��طح زندگی، معیشت و مسکن آحاد 
جامعه مدنظر اس��ت. تا اینکه سیاس��ت های کلی نظام در مورد کوچک 
کردن اندام دولت و تصدیگری و مالکیت های دولتی و آزادسازی اقتصاد 
و خصوصی س��ازی تعامل ب��ا اقتصاد جهانی رویکردهای��ی را اتخاذ کرد 
که بر آن اس��اس در برنامه های پنج س��اله توسعه هم به نحوی منعکس 

شده است.
اما متاسفانه این رویکردهای مترقیانه به روی کاغذ مانده است و هیچ 
یک از برنامه های پنج ساله توسعه در مسیر واقعی خود قرار نگرفته است 

و به اهداف تاییدشده دست نیافته است.
خصوصی س��ازی به ش��یوه ای که اجرا ش��د یکی از بدترین روش های 
نابودی اقتصاد بود که ش��اید نتوان اسم آن را خیانت گذاشت اما شیوه 
اجرای آن به ش��دت از بی مسئولیتی و عدم دانش سیاست مداران وقت 

حکایت می کرد.
تمام بنگاه های عظیم اقتصادی و تولیدی که اغلب آنها در صدر اصل 
۴۴آمده است در بند »ج« قانون خصوصی سازی قرار گرفت تا به بخش 
واقع��ی خصوص��ی با صالحی��ت و کاردان و متخصص در ام��ور تولید و 

خدمات واگذار شود.
اما متاسفانه کس��انی که از این فرآیند خصوصی سازی بهرمند شدند 
ک��ه نه تنها متعلق به بخش خصوصی واقعی اقتصاد نبودند بلکه نماینده 
غیررس��می نهادها و بنگاه ه��ای فرادولتی و یا ش��به دولتی بوده و فاقد 

تخصص الزم برای اداره امور این بنگاه های عظیم بودند.
به طوری که پس از مدتی اغلب بنگاه ها و تاسیسات گروه های عظیم 
صنعتی و تولیدی ورشکس��ت ش��ده و به تعطیلی کشانده شدند. اموال 
آنه��ا به غارت رفت مخصوصا هزاران هکتار زمین این گروه های صنعتی 
با اس��تفاده از رانت های اطالعاتی، دولتی به قطع��ات متعدد تفکیک و 
فروخته شدند و وجوه آن نصیب کسانی شد که طرف خصوصی سازی ها 

بودند.
گروه ه��ای صنعت��ی عظیم مانن��د گروه های حاج برخ��وردار و رحیم 
متقی روان��ی )گروه صنعتی کفش ملی(، گروه ه��ای صنعتی مربوط به 
خسروش��اهی ها و همین طور حس��ین زاده ها، گروه کف��ش صنعتی بال، 
مجتم��ع بزرگ چغندرقن��د دزفول که در دهه۴۰تاس��یس ش��د و در 

خاورمیانه اولین بود و بسیاری از موسسات دیگر همه تعطیل شدند.
اخی��را نیز موجی در کارخانه های نیش��کر هف��ت تپه و مجتمع فوالد 
ف��ارس و س��ایر بخش های تولی��دی ب��ه راه افتاده و کارگران ش��ریف 

درخواست پرداخت حقوق معوق چند ماهه خود داشتند.
برای گذار از ش��رایط فعلی در دو بخش باید مس��ائل را حل کرد؛  در 
بخش خارجی ایران باید دیپلماس��ی ای اتخاذ کند که بتواند دوس��تانی 
را در س��طح جهان برای خود دس��ت و پا کند که به هر حال در تجارت 

خارجی یار و یاور ایران باشند.
به هر حال کش��وری که تجارت خارجی نداشته باشد مانند جزیره ای 
دورافتاده اس��ت که کس��ی ب��ه آن توجه نمی کند در حال��ی که اگر ما 
صادرات و واردات داشته و با جهان ارتباط داشته باشیم آن زمان تولید 
رونق گرفته و رشد می کند و اشتغال ایجاد می شود؛ درآمد ملی افزایش 
پیدا کرده و محصول ملی بیشتر می شود از تقاضای ملی جلو زده و برای 
صادرات آماده می ش��ود و ارزآوری افزایش یافته و به تدریج خام فروشی 
را کن��ار بگذاریم و فرآورده ه��ای نفتی را صادر کنیم که ارز بیش��تری 
نصیب مان ش��ود. اکنون باید مناسبات خود را با شرکای تجاری سنتی 

که اروپایی های هستند را تلطیف و حفظ کنیم.
در بخش داخلی نیز باید زیرساخت های ایران به شدت تقویت شود تا 
بتواند مسیر توسعه را از طریق بخش خصوصی فعال هموار کند و موتور 
و توربین توس��عه را به حرکت بیندازد؛  اش��تغال و رشد اقتصادی ایجاد 
کند. بیکاری را کاهش دهد و این کار تنها و تنها در سایه تولید و تولید 

و تولید امکانپذیر است و بس. 
منبع: خبرآنالین
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فرص��ت ام��روز: دومین کنفران��س دوس��االنه اقتصاد آب« با ش��عار 
»کارآم��دی ابزاره��ای اقتصادی و بهبود به��ره وری آب« دیروز در اتاق 
بازرگان��ی ایران آغ��از به کار کرد و ام��روز به کار خ��ود پایان می دهد. 
»دول��ت، اقتص��اد کالن و بهره وری آب«، »تخصی��ص بهینه آب، نقش 
تنظی��م مقررات و بازار آب در بهره وری آب«، »بهبود و توس��عه محیط 
کس��ب وکار در بخش آب«، »اقتصاد آب«، »مدیریت تقاضا و مصرف« و 
»اقتصاد آب و محیط زیس��ت« ازجمله محورهای این کنفرانس است و 
رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی، محمد 
نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و غالمحس��ین شافعی، رئیس 
اتاق ایران در نخس��تین روز این همایش سخنرانی کردند. همچنین روز 
گذش��ته تفاهم نامه ای به منظور ارتقای بهره وری آب در حوزه تولیدات 
کش��اورزی میان بخش خصوصی و دولت امضا شد. طبق این تفاهم نامه 
که از سوی غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و محمود حجتی وزیر 
جهاد کش��اورزی به امضا رس��ید، دو طرف متعهد ش��ده اند که با هدف 
»افزایش بهره وری آب کل تولیدات گیاهی از 1.1در س��ال پایه به 2.2 

کیلوگرم بر متر مکعب در سال 1۴۰۵« فعالیت کنند.
گزارش »فرصت امروز« از نخس��تین روز »دومین کنفرانس دوساالنه 

اقتصاد آب« را در ادامه می خوانید.
سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی

وزی��ر نی��رو در »دومین کنفرانس دوس��االنه اقتصاد آب« با تش��ریح 
س��از و کارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی گفت: رتبه پنجم سطح 

زیرکشت آبی در دنیا، به ایران اختصاص داده شده است.
رض��ا اردکانیان با بیان اینکه وظیفه ذاتی دولت، فراهم آوردن حداقل 
نیاز پایه آبی کلیه آحاد کش��ور اس��ت، گفت: مردم باید در تمامی نقاط 
کش��ور دسترس��ی اقتصادی و فیزیکی به حداقل نیاز پایه آب را داشته 
باش��ند و این از وظایف ذاتی دولت ها به شمار می رود. در این میان باید 
پذیرفت زمان دسترس��ی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه های 
اقتصادی، اجتماعی و زیس��ت محیطی اندک، سپری شده و بسیاری از 
کش��ورهای جهان، در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب براس��اس 

اقتصاد آب رو به رشد هستند.
اردکانیان ادامه داد: توجه به این موضوع بر پایه رقابت روزافزون برای 
بهره وری از آب استوار است که در حال حاضر با توجه به میزان مصارف 
آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجهه با کمبود آب قرار 
دارد و ضرورت اهمیت و توجه بیش��تر ب��ه مقوله اقتصاد آب واضح تر از 

قبل شده است.
او با بیان اینکه صرف نظر از میزان کارایی، سیاست های موجود کشور 
در زمینه مدیریت آب، این سیاس��ت ها برای پاسخگویی به چالش های 
آتی فراروی آب مناس��ب و کافی به نظر نمی رس��د، خاطرنش��ان کرد: 
آمارها نش��ان می دهد در ش��رایطی که فقط 12درصد مس��احت ایران 
زیرکش��ت می رود، حدود 9۰درصد آب در بخش کش��اورزی به صورت 
ناخالص مصرف می شود و بازدهی آن کمتر از ۴۰درصد متوسط جهانی 

تولید محصول خشک به ازای هر مترمربع آب مصرفی است.
وی ادامه داد: تنها 11درصد تولید ناخالص کش��ور از راه کش��اورزی 
بوده است؛ به نحوی که سطح زیرکشت آبی کشور به ۸.۸ میلیون هکتار 
رس��یده درحالی که ایران صرف نظر از س��طح زیرکش��ت آبی، پنجمین 
کش��ور جهان اس��ت اما س��ی امین تولیدکننده محصوالت آبی به شمار 
می رود، پس س��از و کاره��ای موجود اقتصاد آب در بخش کش��اورزی 

کارآمد نیست.
به گفته وزیر نیرو، بخش عمده کشاورزی ما معیشتی است و نزدیک 
ب��ه 92درصد زمین های کش��اورزی در روس��تاها خرده مالکی اس��ت و 
بیش از 9۴درصد از اقتصاد روس��تایی در ایران وابس��ته به کش��اورزی 
و دامپروری اس��ت که با معیارهای اقتصادی و صنعتی دنیای پیشرفته 
ام��روز فاصله دارد و از س��وی دیگر تحمیل بار اش��تغال زایی بخش آب 
و کش��اورزی با سیس��تم فعلی عالوه بر آس��یب جدی به منابع آبی، در 

اشتغال زایی هم موفق عمل نکرده است.
اردکانیان گفت: در دنیای امروز بس��یاری از کش��ورها مس��یر توسعه 
را از تربیت اقتصاد غیرکش��اورزی و روس��تایی آغاز کرده اند؛  اگرچه در 
روس��تاهای کش��ور ما خوش��بختانه این قابلیت وجود دارد که از طریق 

صنایع تبدیلی، گردش��گری و صنایع دستی سهم اقتصاد غیرکشاورزی 
ارتقا یابد.

اصالح الگوی مصرف آب
مع��اون اقتصادی رئیس جمهور نیز در ای��ن همایش با بیان اینکه آب 
یک مس��ئله ملی اس��ت و باید به اصالح الگوی مص��رف آن توجه کرد، 
گفت: نباید این مس��ئله ملی را به یک مسئله سیاسی تبدیل کنیم چرا 

که حل آن سخت تر خواهد شد.
محمد نهاوندیان با اش��اره به جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
مساله آب افزود: از آنجا که به ریشه های مساله آب هیچ گاه نپرداخته ایم 
همواره این موضوع در برخی از اس��تان ها به مسائل و مشکالت سیاسی 
تبدیل ش��ده اس��ت اما باید بدانیم که هرچه مشکل آب سیاسی تر شود 

حل آن سخت تر می شود.
او ادام��ه داد: باید در زمین��ه آب به گونه ای س��رمایه گذاری کنیم تا 
این موضوع را اقتصادی کنیم. در این صورت اس��ت که مشارکت بخش 
خصوصی را هم خواهیم داشت. چرا که امکان ندارد صرفا با اتکا به منابع 
دولتی مشکل آب را حل کنیم. بنابراین در این زمینه باید به عرضه آب 

توجه ویژه داشته باشیم و تقاضای آن  را مدیریت کنیم.
نهاوندی��ان تصریح ک��رد: در حوزه آب نمی توان به بخش کش��اورزی 
بی توج��ه ب��ود، چرا که این یک مس��ئله اجتماعی اس��ت و درصد قابل 
توجهی از اش��تغال در جامعه کش��اورزی رخ می دهد، بنابراین نمی توان 

احکامی وضع کرد که زندگی کشاورزان به هم بریزد.
به گفته وی، باید آگاهی عمومی نسبت به آب را ارتقا داد چرا که آب 
یک مس��ئله ملی و حیاتی اس��ت و در صورتی که تصمیم گیری واحدی 
ب��ا همبس��تگی ملی در مورد آب گرفته ش��ود، حتما مش��کل آب قابل 
ح��ل خواهد بود. معاون اقتصادی رئیس جمهور با اش��اره به اینکه علت 
تنش های آبی تنها کاهش نزوالت آس��مانی نیس��ت، گفت: بس��یاری از 
مش��کالت به دلیل این اس��ت که طرف تقاضا را هوش��مندانه مدیریت 
نکرده ای��م. البته ابتکارات مناس��بی برای اقتصادی ک��ردن فعالیت های 
مرتبط با بهره وری آب و ارتقای آن ارائه ش��ده است که نیازمند تاکید و 

تشویق هرچه بیشتر است.
نهاوندیان در پایان گفت: سیاست دولت در چند سال گذشته استقبال 
از بخش خصوصی در پروژه های مدیریت بهینه آب بوده اس��ت و دولت 
در این زمینه مشوق های الزم را تامین کرده، به گونه ای که تاکنون 3۵ 
قرارداد در قالب های مختلف به ارزش 1۷9۰ میلیارد تومان منعقد شده 
و همچنین 32 قرارداد بی��ع متقابل نیز به ارزش ۴1۴1 میلیارد تومان 

به امضا رسیده است.
بازار آب با مشارکت صاحبان تخصیص آب ایجاد شود

غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق ای��ران نیز در »دومی��ن کنفرانس 
دوس��االنه اقتص��اد آب« با حمایت از ورود آب به ب��ازار به عنوان یکی از 
راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی، گفت: بازار آب 
باید با مش��ارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی ش��ود و دولت فقط در 

تخصیص آب تمرکز کند و به نظارت در این حوزه بپردازد.
ش��افعی ادامه داد: قرار گرفتن س��رزمین ایران در منطقه ای خش��ک 
و نیمه خش��ک که محدودیت منابع آب های زیرزمینی و س��طحی را به 
دنبال داشته از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود 
و ارزش��مند را به بهترین ش��کل مدیریت کنند و در این راس��تا تالش 
بهره برداران و کس��ب تجربیات ارزشمند در بس��تر اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و طبیعی منجر به ش��کل گیری نظام بهره برداری پایدار منابع 

آب در کشور شده است.
ب��ه گفته او، ایرانی��ان از چرخه آب در طبیع��ت و هیدرولوژی اطالع 
خوبی داش��ته اند و برای بهره ب��رداری از آب رودخانه ها و آب های جاری 
و آب زیرزمینی، تأسیس��اتی شامل کاریزها، سدهای مخزنی و انحرافی، 
آب بندها، آب انبارها، س��واره ها، تونل انتقال در عمق کوه ها و زهکش ها 

را با مهارت ساخته اند.
ش��افعی با اش��اره به اینکه تالش ایرانیان در بهره ب��رداری از آب های 
س��طحی و زیرزمینی و مدیریت آن تحس��ین مورخان و صاحب نظران 
غیرایران��ی را نی��ز برانگیخته اس��ت، گف��ت: در کلیه این م��وارد، نقش 
مؤثر تش��ّکل های مردم بوم��ی و محلی در مدیریت، س��رمایه گذاری و 

بهره ب��رداری آب در حقیق��ت از مهم تری��ن نقاط ق��وت مدیریت پایدار 
کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایران زمین بوده است.

او ادام��ه داد: تا اوایل س��ال 1322 بهره ب��رداری از منابع آب به طور 
مستقیم در اختیار بهره برداران بوده و حقوق مالکیت از شرع و عرف هر 
منطقه با توجه به مسائل منطقه تعیین و از طریق مدیریت های محلی و 
با مشارکت بهره برداران اداره می شده است اما در ادامه با ایجاد و تقویت 
تدریجی دولت مرکزی و تش��کیل بنگاه مستقل آبیاری در سال 1322 
و متعاقب��اً با تش��کیل وزارت آب و برق در س��ال 13۴۴، نیاز به اجرای 
طرح های بزرگ توسعه منابع آب الزامی شد و عاقبت با تصویب قوانین 
مل��ی ش��دن آب، توزیع عادالنه آن و ایجاد ش��رکت های آب و فاضالب 
به تدریج ابعاد و خصوصیات نهاد مدیریت نوین آب در ایران را در سطح 

ملی شکل پیدا کرد.
رئیس اتاق ایران گفت: بعد از انقالب اسالمی در قانون توزیع عادالنه 
آب مص��وب 1361، منابع آب در اختیار حکومت اس��المی قرار گرفت 
اما عدم ش��فافیت قانون و برداش��ت های مختلف از آن به تدریج موجب 
س��لب مالکیت خصوصی بهره برداران برای مثال از طریق کاهش میزان 

برداشت در پروانه بهره برداری شد.
ش��افعی ادامه داد: با گس��ترش احداث س��دهای ذخیره ای، در برخی 
موارد احداث س��د در مس��یل های تغذی��ه آب های زیرزمین��ی، تغذیه 
آبخوان ها کاهش چشمگیری یافت و موجب ایجاد تعارض اجتماعی بین 
بهره ب��رداران از یک  طرف و برهم خوردن تعادل بهره برداران باالدس��ت 
و پایین دس��ت از طرف دیگر ش��د که این امر با مداخالت سیاس��یون و 

مدیران اجرایی کشور در سال های اخیر رو به فزونی نهاده است.
به گفته او سیاست ها و اقدامات انجام شده عمدتاً، تنها به دنبال قانونی 
ک��ردن فعالیت ه��ای غیرمجاز صورت گرفته در دهه های گذش��ته بوده 
است و در این  بین قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز آخرین ضربه 

را به سفره های تخلیه شده آب زیرزمینی در کشور وارد آورد.
ش��افعی با اش��اره ب��ه اینکه در راس��تای اجرای قان��ون بهبود فضای 
کس��ب وکار، اتاق ایران نیز از س��ال 139۰ به مطالعات راهبردی آب و 
کش��اورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق 
طی سال های اخیر با وزارت نیرو داشته، توافق هایی برای همکاری های 
در س��ه زمینه »تعادل بخش��ی آب های زیرزمینی«، »نظام نامه عملیاتی 
مش��ارکت بخش خصوصی در فعالی��ت آب« و »اقتصاد آب در مدیریت 

آب کشور« انجام شده است.
رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود ضمن تشکر از همکاری ارزشمند 
مهن��دس چیت چیان وزیر س��ابق و دکتر اردکانیان وزی��ر فعلی نیرو و 
معاونی��ن و مدیران محترم آنها، افزود: انتظار می رود هر دو طرف ضمن 
تالش مضاعف در اجرای توافق های مذکور همکاری های خود را در سایر 
زمینه های آب به دلیل اهمیت فراوان و نقش��ی که در اثربخشی فضای 

کسب وکار و رونق اقتصادی کشور دارد، گسترش دهند.
به گفته ش��افعی برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت 
آنها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری نیاز است تا فضا برای ورود 
بخش خصوصی در زمینه های مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شود.
همچنین او پیش��نهاد داد: ضمن حمایت از ورود آب به بازار به عنوان 
یک��ی از راهکاره��ای حضور بخش خصوص��ی در مدیری��ت اقتصادی، 
ضرورت دارد، بازار با مش��ارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و 
حضور دولت تنها در تخصیص آب متمرکز ش��ود. از این  رو الزم اس��ت 
قانون گذار نسبت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصالح 
قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد 

بازار آب اقدام کند.
شافعی تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال 
بخش خصوصی در س��رمایه گذاری و مدیریت آب کش��ور را نیز یکی از 
نیازهای افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب عنوان کرد
رئیس اتاق ایران در پایان با اشاره به همکاری های مشترک اتاق ایران 
و وزارت جهاد کشاورزی در »طرح جامع بهره وری آب« ،»تشکیل بنیاد 
ش��ورورزی ایران« و »پایلوت الگوی کش��ت در دو دشت استان قم« از 
همکاری محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه این وزارتخانه 

تشکر و قدردانی کرد. 

»دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب« دیروز در اتاق ایران شروع به کار کرد

آب را سیاسی نکنیم
یادداشت

مسکن در برزخ

بازار مسکن در حال رشد است و نه می توان آن را در حال رکود 
توصیف کرد و نه در وضعیت کسادی. نسبت معامالت آنقدر پایین 
نیامده که بگوییم این بخش وارد رکود ش��ده اس��ت و ورود دوباره 
مس��کن به دوره رکود هم محتمل نیس��ت. تا نیمه اول سال آینده 
رش��د مس��کن، هرچند با ش��یب مالیم ادامه پیدا می کند. سرعت 
س��ال گذشته در رش��د بخش مسکن ش��اید دیگر تجربه نشود اما 
رشد اندک ادامه دارد. پیش بینی ها برای بخش مسکن در سال 9۷ 
افزایش قیمت با س��رعت باال در تیر و خردادماه بود. این پیش بینی 
محقق ش��د و پس از گذر از این بازه زمانی، س��رعت رش��د کاهش 

یافت و به وضعیت فعلی رسیدیم.
رش��د قیمت ه��ا و می��زان معامالت در بازار مس��کن ب��ه دالیل 
اقتصادی، روانی و  سیاس��ی رخ می دهد. در مقطعی بحث تحریم ها 
روی بازار مسکن اثر گذاشت. حدس  جامعه بر این بود که سرمایه  
از بخش مس��کن به سمت دیگر بخش ها حرکت کند. تحریم ها رخ 
داد اما اثر آنچنانی خود را نشان نداد. ارز با توجه به کششی که در 
ماه های پیش از خود نشان داد و اوج قیمت، وارد دوره رکود شد و 
این زمینه حرکت دوباره سرمایه به بخش مسکن را فراهم می کند. 
می توان وضعیت کنونی بازار مسکن را اینطور توصیف کرد: مسکن 
در برزخ است؛ برزخی که در انتظار حرکت سرمایه  ها از بخش هایی 
مثل طال و ارز به س��مت خود است و از س��وی دیگر حرکت دیگر 

بخش ها و بروز اثرات جدید ممکن است معادله را تغییر دهد.  
پیش بینی ها این اس��ت که رش��د اندک مسکن تا پایان نیمه اول 
س��ال 9۸ ادامه پیدا کند. از سوی دیگر افزایش نرخ اجاره بها را در 
همین بازه زمانی شاهد خواهیم بود. در نیمه اول پیش از شهریور و 
مهر یعنی در تیر و مردادماه که جا به جایی بیشتری انجام می شود، 

رشد اجاره بها را شاهد هستیم.

گره گشای رکود بازار مسکن چیست؟
رکود مسکن در انتظار شهرستان ها

ب��ه دنبال رکود تورمی بازار مس��کن ش��هر ته��ران، پیش بینی 
کارشناس��ان این است که تا س��ه چهار ماه آینده این وضعیت به 

شهرستان ها نیز سرایت کند.
به گزارش ایس��نا، آم��ار اتحادیه امالک می گوی��د معامالت در 
تهران طی 1۸ روز آذرماه 6۰درصد نس��بت به ماه مش��ابه س��ال 
گذشته افت کرده اما در کل کشور وضعیت تا حدودی بهتر است 
و خرید و فروش مس��کن 1۵درصد کاهش نش��ان می دهد. با این 
وجود کارشناسان معتقدند با توجه به پیشرو بودن شهر تهران در 
معادالت بازار مسکن، کسادی خرید و فروش ملک در پایتخت تا 

ماه های آینده به کل کشور تسری پیدا می کند.
در ای��ن خصوص منصور طاق��ه ای، رئیس انجمن انبوه س��ازان 
کرمانش��اه با اشاره به رکود تورمی مس��کن در تهران گفته است: 
به طور معمول این اوضاع و ش��رایط با تاخیر سه تا چهار ماهه به 

استان ها می رسد.
وی ب��ه تاثیر س��ه تا چهار برابر ش��دن رش��د قیم��ت مصالح 
س��اختمانی بر هزینه های تولید اش��اره و تصریح کرد: در استان 
کرمانشاه هم اکنون ۸۰درصد انبوه س��ازان به دلیل اینکه ساخت 
و س��از توجیه اقتص��ادی ندارد، پروژه های خ��ود را متوقف و کار 

را خوابانده اند.
اما در ش��رایطی که پ��س از افزایش ن��رخ دالر، قیمت مصالح 
س��اختمانی رش��د چش��مگیری داش��ته، آمارهای اعالم ش��ده از 
مرکز آمار حاک��ی از افزایش 31,6درصدی واحدهای مس��کونی 
پیش بینی ش��ده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان 
توس��ط شهرداری تهران در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار 
پارسال است. البته این احتمال که به دلیل رشد قیمت نهاده های 
س��اختمانی، ساخت و س��از در تهران نیز کاهش پیدا کند وجود 
دارد، اما با توجه ب��ه کاهش ۵۴درصدی معامالت، احتماال نیمی 
از واحده��ای آماده تولید به ۴9۰ هزار واحد خالی اس��تان تهران 
افزوده خواهد ش��د. همچنین اغلب مصالح س��اختمانی با رش��د 
قیمت مواجه ش��ده ک��ه می تواند به فاصله زمان��ی، اثر منفی در 
تولید و عرضه مس��کن بگذارد. طبق آمار در ش��ش ماهه ابتدای 
سال 139۷ گروه لوله و پروفیل های فوالدی از 26 تا 1۵1درصد، 
گروه میلگرد از 9۸درصد تا 1۴6 درصد، گروه ورق های گالوانیزه 
از ۵۴ تا 93درصد و گروه سنگ های تخت پالک از ۷ تا ۵6درصد 
افزایش قیمت داش��ته اند. رشد عجیب و غریب مصالح ساختمانی 
در حالی رقم خورده که عمده این مصالح در داخل کش��ور تولید 
می ش��ود و نمی تواند تاثیرپذیری چندانی از جهش نرخ ارز داشته 

باشد.
در همی��ن زمینه، فرش��ید پورحاجت، دبیر کانون انبوه س��ازان 
معتقد است: حمایت دولت از بخش مسکن با کاهش قیمت زمین 
و کاه��ش عوارض دولتی دریافتی از طرح های انبوه س��ازی و حل 

هزینه های سنگین بیمه کارگری ممکن می شود.
همچنین سعید ساعی ش��اهی، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان 
مس��کن اس��تان یزد، رکود مس��کن با وجود نیاز مردم را حاصل 
کاهش قدرت خرید آنان دانس��ت و از اعطای تسهیالت صندوق 
یکم بانک مسکن به عنوان فرصتی برای رونق انبوه سازی نام برد.

وی کاهش به��ای زمین و پایین آوردن هزینه های س��اخت با 
اس��تفاده از فناوری های نوین را گره گش��ای رکود مسکن خواند 
و خواس��تار هم��کاری همه جانب��ه دس��تگاه ها در جهت کاهش 

هزینه های تولید مسکن شد.
گفتنی اس��ت براس��اس آخرین گزارش بانک مرک��زی از بازار 
مس��کن تهران در آبان 139۷، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع واحد مس��کونی در ش��هر تهران ب��ه 9 میلیون و 1۸۰ 
هزار تومان رس��یده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91.۵درصد 
افزایش نش��ان می دهد. همچنین تعداد معامالت انجام شده طی 
این ماه 69۰۰ فقره بود که نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش 
۵3.6درصدی و نس��بت به ماه گذش��ته نیز کاهش 26.۷درصدی 

را نشان می دهد. 
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فرصت امروز: 19 ش��هریورماه س��ال 1339 با گردهمایی پنج کشور 
حاش��یه خلیج فارس ش��امل ایران، عراق، کویت و عربس��تان به همراه 
ونزوئال در کنفرانس بغداد، س��ازمانی متولد شد که هنوز بعد از گذشت 
بی��ش از نیم  قرن، مهم ترین و قدرتمندترین بازیگر صحنه نفت و احیانا 
انرژی جهان تلقی می شود: سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک. 
حاال اما س��ه ماه پس از پنجاه و هشتمین سالگرد تاسیس اوپک، برخی 
تحلیلگران از پایان عمر این کارتل بزرگ نفتی سخن می گویند. استناد 
آنها به ناتوانی اوپک در کنترل بازار نفت و سقوط قیمت نفت در هفته ها 
و ماه های گذش��ته اس��ت؛ چنانچه قیمت نفت دیروز سه شنبه نیز تحت 
تاثیر پیش بینی  رشد ذخایر آمریکا و تولید نفت شیل، برای سومین روز 

متوالی کاهش پیدا کرد و به ۵۸دالر در هر بشکه رسید.
در همین زمینه، »اویل پرایس« در گزارش��ی به بررسی عوامل مثبت 
و منف��ی تاثیرگذار بر ب��ازار نفت پرداخته که در س��ال 2۰19 روی هر 
دو بخ��ش عرضه و تقاضا تاثیر خواهند گذاش��ت. از نگاه»اویل پرایس« 
عوامل مثبت تاثیرگذار بر قیمت نفت در سال آینده شامل ایران، لیبی، 
ونزوئال، نفت شیل آمریکا، کاهش تولید اوپک پالس و عدم رشد عرضه 
خواهد بود، اما در مقابل، رکود اقتصادی، رش��د صنعت ش��یل آمریکا و 
عدم پایبندی اوپک پ��الس ازجمله عوامل منفی تاثیرگذار بر بازار نفت 

در سال آینده میالدی ارزیابی می شوند.
ایران

به گزارش ایس��نا، بزرگترین و روشن ترین ریس��ک برای عرضه نفت 
مربوط به ایران اس��ت. مدت معافیت آمریکا به هشت خریدار نفت ایران 
در ماه مه به پایان می رس��د. پس از اینکه نفت برنت در نوامبر به باالی 
۸۰ دالر در هر بش��که صعود کرد، دولت ترامپ دچار نگرانی ش��ده و با 
عقب نش��ینی از موضع قبلی خود برای به صفر رس��اندن صادرات نفت 
ایران، مجموعه ای از معافیت ها را صادر کرد. تمدید این معافیت ها، برای 
بازار اهمیت خواهد داش��ت به خصوص که هنوز عرضه مناطق دیگر در 

معرض ریسک اختالل قرار دارد.
لیبی

لیبی پس از اینکه موفق ش��د تولی��دش را به باالترین رکورد در چند 
س��ال اخیر افزایش دهد، به دلیل فعالیت گروه های مسلحانه ۴۰۰ هزار 
بش��که در روز از تولی��دش را از دس��ت داد. این عض��و آفریقایی اوپک 
سال هاست که دچار بی ثباتی شده و اگرچه اهداف بلندپروازانه ای برای 
افزای��ش تولید در س��ال 2۰19 دارد اما احتم��ال دارد با کاهش عرضه، 

بازار را غافلگیر کند.
ونزوئال

ونزوئال امس��ال را در حالی به پایان می رس��اند که تولیدش به حدود 
یک میلیون بش��که در روز رسیده اس��ت که 6۰۰ هزار بشکه در روز از 
ژانویه تاکنون کاهش نشان می دهد و هیچ ناظری را نمی توان یافت که 

پیش بینی کند تولید این کشور بهبود خواهد یافت.
شیل آمریکا

هر طور که حس��اب کنیم، تولید نفت ش��یل آمریکا همچنان به رشد 
انفجاری خ��ود ادامه خواه��د داد. در حقیقت تولیدکنندگان ش��یل از 
پیش بینی های سال 2۰1۸ فراتر رفته اند و تولیدشان حدود یک میلیون 
بش��که در روز باالتر از برآوردهای اولیه بوده اس��ت. این مسئله با توجه 
به محدودیت های ظرفیت خط لوله در مناطق بزرگ ش��یل قابل توجه 
اس��ت. با این حال افت اخیر قیمت نفت، مشکالت مالی و ادامه مسائل 
مربوط به خط لوله ممکن اس��ت س��رانجام رش��د تولید شیل را آهسته 
کن��د با این حال هیچ کس انتظار ندارد تولید ش��یل کاهش پیدا کند یا 
ثابت بماند اما به دلیل اینکه سناریوهای مختلف برای قیمت نفت، رشد 
چش��مگیر شیل را پیش بینی کرده اند حتی ذره ای عملکرد ناامیدکننده 

آن باعث خواهد شد بازار متوازن تر از حد انتظار شود.
کاهش تولید اوپک پالس

کاهش تولید 1.2 میلیون بشکه در روز از سوی اوپک پالس به حذف 
بخش��ی از مازاد عرضه کمک خواهد کرد. این گروه ممکن اس��ت ناچار 
ش��ود میزان کاهش تولید خود را افزایش دهد اما دستیابی به توافق در 

این خصوص دش��وار خواهد بود. اوپک پالس می تواند به س��ادگی این 
توافق را تا پایان س��ال تمدید کند تا مطمئن ش��ود قیمت نفت از این 

پایین تر نخواهد رفت.
عدم رشد عرضه

این مسئله بیشتر پس از سال 2۰2۰ مشکل ساز خواهد بود، اما کاهش 
چشمگیر هزینه که در س��ال 2۰1۴ آغاز شد هنوز واقعا ملموس نشده 
اس��ت. افزایش عرضه ش��یل تاحدودی کمبود پروژه های مرسوم جدید 
را پوشانده اس��ت. با کاهش پروژه های جدید از سال 2۰2۰ محدودیت 
عرضه ملموس تر خواهد ش��د. افت اخیر قیمت نفت ممکن اس��ت باعث 
شود هزینه اندک روی توسعه تولید برای یک سال دیگر ادامه پیدا کند.

رکود اقتصادی
شاید بزرگترین ریسک برای قیمت نفت، رکود اقتصادی است. اقتصاد 
جهان��ی در حال حاضر س��یگنال های هش��داردهنده ای را بروز داده که 
ش��امل کندی رشد اقتصادی در چین، رشد منفی تولید ناخالص داخلی 
در بخش های��ی از اروپا، بحران های ارزی در بازارهای نوظهور و نوس��ان 
مالی در سراس��ر جهان بوده است. تحلیلگران شرکت »وود مک کنزی« 
در این باره نوش��تند: زنگ خطر به صدا درآمده اس��ت. رشد تقاضا یکی 
از ارکان قوت بازار نفت از زمان افت قیمت ها بوده و از س��ال 2۰12 هر 
س��ال از یک میلیون بش��که در روز فراتر رفته است. ما رشد تقاضا برای 
نفت در سال 2۰19 را 1.1 میلیون بشکه در روز پیش بینی می کنیم اما 

این روند در خطر است.
رشد صنعت شیل آمریکا

با وجود بازبینی نزولی که آژانس بین المللی انرژی نس��بت به گزارش 
قبلی خود داش��ته اس��ت، همچنان انتظار دارد عرضه غیراوپک در سال 
میالدی آینده 1.۵ میلیون بش��که در روز رشد کند که فراتر از تقاضای 
جهانی خواهد بود. عمده رش��د عرض��ه از جانب آمریکا صورت می گیرد 

زیرا فعالیت خطوط لوله جدید قرار است از نیمه دوم سال آغاز شود.
عدم پایبندی اوپک پالس

روس��یه اعالم کرده تولید نفت خود را تا ژانویه که توافق جدید اوپک 
پالس اجرایی می ش��ود کاهش نخواهد داد. به این ترتیب این ریس��ک 
وجود دارد که کاهش تولید محقق نش��ود. عربستان عمده کاهش تولید 
را برعهده می گیرد و از آنجا که به ش��دت خواهان باال رفتن قیمت نفت 
اس��ت، به کاهش تولید قابل توجهی دس��ت خواهد زد، اما درباره اینکه 
اوپک پالس می تواند به ماموریت متعادل کردن بازار دس��ت پیدا کند، 

تردید وجود دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند س��ازمان 6۰ ساله اوپک در لبه پرتگاه قرار 
دارد و به دلی��ل تحوالتی ک��ه این روزها در ب��ازار رخ می دهد، روزهای 
آخر عمر خود را س��پری می کند. درمقاب��ل، برخی دیگر معتقدند نباید 
بازار نفت را در کوتاه مدت س��نجید و اوپک که در سالیان گذشته، فراز 
و نش��یب  زیادی را پشت سر گذاش��ته، این بار هم می تواند از پس همه 

تحوالت اقتصادی که رنگ سیاست به خود گرفته اند، بربیاید.
هرچن��د اعضای اوپک در آخرین نشس��ت خود ب��رای تعادل عرضه و 
تقاضا و افزایش قیمت نفت بر س��ر کاهش تولید به توافق رس��یدند، اما 
ب��از هم برخ��ی تحلیلگران انحالل این س��ازمان را پیش بینی کرده و بر 
این باورند که این گروه نش��ان داد قادر نیست به تنهایی تصمیم بگیرد 
و اعضای کوچک تر مجبور ش��دند با کاهش تولی��دی موافقت کنند که 
تنها پس از به دس��ت گرفتن کنترل مذاکرات از س��وی روسیه، در مقر 

اوپک حاصل شد.
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت نیز معتقد اس��ت تهدی��دات درونی و بیرونی 
متوجه اوپک اس��ت. به گفته وی، الیح��ه ای در آمریکا به  نام نوپک در 
جریان اس��ت که علیه هر تصمیمی خواهد بود که درباره قیمت و تولید 
نفت گرفته می ش��ود. عده ای نگران هس��تند که این موضوع، مقدمه ای 

شود بر اینکه تشکیالتی جایگزین اوپک شکل بگیرد.
اوپک منحل می شود؟

اما س��یدمهدی حس��ینی، تحلیلگر ارش��د حوزه انرژی با این موضوع 
مخالف اس��ت. او ب��ا تاکید بر اینک��ه اوپک دوره های پرفراز و نش��یبی 

را پش��ت س��ر گذاش��ته گفت: در دهه ۷۰ میالدی، یعنی کمتر از 1۰ 
س��ال بعد از اینکه اوپک تشکیل ش��د، آژانس بین المللی انرژی توسط 
کشورهای قدرتمند مصرف کننده انرژی با هدف مقابله با اوپک تشکیل 
ش��د. هدف این آژانس، عدم وابستگی بازار مصرف، مخصوصا کشورهای 
صنعتی به نفت اوپک بود که می توانس��ت بزرگ ترین ضربه را به اوپک 

وارد کند و این اتفاق نیز افتاد.
به گفته وی، این آژانس روی راندمان های صنعتی کار کرد و راندمان ها 
را باال بردند. همچنین ب��ا کار روی انرژی های جایگزین، انرژی اتمی را 
توس��عه دادند و این باعث ش��د در نیمه ده��ه ۸۰ میالدی قیمت نفت 
س��قوط کند. اما با این همه، اوپک در بازار باقی ماند. از زمانی که اوپک 
تش��کیل شده تاکنون، ش��اهد بحران های اقتصادی در بازار انرژی، عدم 
ثبات قیمت نفت، جنگ نفت در دهه 9۰ میالدی، تحریم ها علیه ایران، 
عراق و لیبی بودیم. کش��ورهای عضو اوپک همه  این فراز و نش��یب ها را 

گذرانده اند اما نقش سازنده ای در ثبات بازار انرژی هم ایفا کردند.
حس��ینی با بیان اینکه اوپک عملکرد خوبی داش��ته و توانس��ته زنده 
بماند، گفت: سهم اوپک هنوز سهم بزرگی در بازار است و نباید در حال 
حاضر که بازار از نظر عرضه اشباع است، فکر کنیم بیش ترین آسیب را 

اوپک خواهد دید و ممکن است منحل شود. 

مرگ اوپک نزدیک است؟

چشم انداز بازار نفت به روایت »اویل پرایس«
حملونقلریلی

مبنای دریافت بسته حمایتی کارگران چیست؟
چه زمانی بسته حمایتی کارگران توزیع 

می شود؟  
در حال��ی ک��ه تاکن��ون »مددجویان نهاده��ای حمایتی«، 
»بازنشس��تگان کش��وری، لش��کری و صن��دوق ف��والد« و 
»کارمندان«، بس��ته حمایت��ی خود را دریاف��ت کرده اند، اما 
کارگران همچنان منتظر دریافت بسته حمایتی خود هستند.
ب��ه گزارش مهر، در جلس��ه دوم آبان هیات وزیران، بس��ته 
حمایت��ی دول��ت از خانواده ها به تصویب رس��ید و توزیع آن 
برای جبران بخش��ی از مایحتاج و کاالهای اساسی خانوارها، 
از بیس��تم آبان ماه در دستور کار دولت قرار گرفت و در قالب 
این طرح، گروه های مش��مول در نوبت ه��ای مختلف، از این 

طرح بهره مند شدند.
ارزش بس��ته حمایتی دولت بی��ن 1۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان 
اس��ت که به تناسب تعداد اعضای خانوار، مبلغ واریزی متغیر 
خواهد بود و به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود.

براس��اس این طرح، خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و س��ازمان بهزیس��تی کش��ور، 
خانواره��ای تحت پوش��ش بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران، 
کارگ��ران با درآمد کمتر از  3میلیون تومان، ش��اغالن صنایع 
دستی، مش��اغل آزاد و خویش فرمایان، رانندگان، زنبورداران، 
شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه های متفرقه، 
عش��ایر و روس��تاییان، بازنشس��تگان، دریافت کنندگان بیمه 
بیکاری و سایر گروه های مش��مول، از طرح حمایت غذایی و 
بس��ته حمایتی بهره مند خواهند شد؛ ضمن اینکه گروه هایی 
که از سوی وزارت تعاون شناسایی می شوند نیز مشمول طرح 

حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه خواهند شد.
در مرحل��ه اول اج��رای ط��رح، بس��ته حمایتی مش��مول 
مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان 
کش��وری، لش��کری و صندوق ف��والد و در مرحله س��وم نیز 
کارمندان دول��ت با درآمد کمتر از 3میلیون تومان در ماه در 
نوبت دریافت مبلغ بس��ته حمایتی قرار گرفتند، اما کارگران، 
رانندگان و بازنشس��تگان تحت پوش��ش تامین اجتماعی، در 
نوبت چهارم دریافت بس��ته حمایتی قرار دارند که هنوز مبلغ 

بسته حمایتی آنها واریز نشده است.
ب��ا توجه به اینکه شناس��ایی خانوارهای مش��مول دریافت 
هزینه بس��ته حمایتی، طبق قانون ب��ه معاونت رفاهی وزارت 
تعاون واگذار ش��ده، پیگیری ها درخص��وص زمان آغاز توزیع 
بس��ته حمایتی این گ��روه از جامعه بی نتیج��ه ماند و ظاهرا 

مسئوالن معاونت رفاهی در این خصوص سکوت کردند.
اما یک��ی از ابهامات دیگر، میزان حقوق این گروه از جامعه 
اس��ت. به این ترتیب که »خالص دریافتی« کارگران به عنوان 
مبنای دریافت بس��ته حمایتی در نظر گرفته خواهد ش��د یا 
»مجموع حقوق و مزایای آنها«؛ آنچه منطقی به نظر می رسد 
این اس��ت که »خالص دریافتی« کارگران باید مبنای دریافت 
بس��ته حمایتی باش��د؛ چراکه ممکن اس��ت مجموع حقوق و 
مزای��ای کارگ��ری بیش از 3 میلیون تومان در ماه باش��د، اما 
با مجموع کس��ورات بیمه، مالیات و س��ایر ردیف ها، مجموع 

دریافتی وی کمتر از 3 میلیون تومان شود.
اما آخرین گروهی که مش��مول بس��ته حمایتی می ش��وند، 
افرادی هس��تند ک��ه درآمد آنها زیر 3میلی��ون تومان در ماه 
است و در هیچ یک از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان 
و نهاده��ای حمایتی قرار ندارند. این افراد عمدتا روس��تاییان 
و س��اکنان حاشیه نشین ش��هری هس��تند و افراد فاقد انواع 
بیمه های اجتماعی هس��تند که براساس پایگاه اطالعات رفاه 

ایرانیان شناسایی شدند. 
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بهای سکه تحت تاثیر افت قیمت ارز کاهش یافت
افت انواع قیمت سکه در بازار تهران

ب��ا وجود آنک��ه بهای هر اونس طال در بازاره��ای جهانی به دلیل 
احتم��ال توقف روند افزایش نرخ بهره در آمریکا رو به افزایش نهاده 
اس��ت، افت قیمت ارزهای عم��ده در بازار تهران، روند نزولی قیمت 

انواع سکه را سرعت بخشید.
به گزارش ایرنا، موضوع اصلی نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزو 
آمریکا، سیاست های پولی این کشور برای سال آینده میالدی است، 
اما آنگونه که خبرگزاری رویت��رز گزارش داده، انتظار می رود بانک 
مرک��زی آمریکا به زودی روند افزایش نرخ بهره را متوقف کند. این 
گمانه زنی ها سبب ش��ده تا نه تنها شاخص ارزش دالر در برابر سبد 
ارزهای معتبر جهانی چهار دهم درصد کاهش یابد، بلکه قیمت طال 
نیز اندکی افزایش یافته و به یک هزار و 2۴9دالر و ۴۰ سنت رسید. 
تحلیلگران بازار طال به رویترز گفته اند که سرمایه گذاران امیدوارند 
قیمت طال پس از این نشس��ت باز ه��م افزایش یابد و حتی به رقم 

یک هزار و 2۵1 دالر هم برسد.
اما بنا بر نرخ های اعالمی اتحادیه سکه، طال و جواهر تهران، دیروز 
سه ش��نبه هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 
39۰ هزار تومان، نیم س��که یک میلی��ون و ۷2۰ هزار تومان، ربع 
س��که یک میلیون و 2۰ هزار تومان و سکه گرمی 63۰ هزار تومان 
فروخته ش��دند که همگی نسبت به پایان معامالت روز قبل کاهش 

داشتند.
با ای��ن حال بهای هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم 
3 میلیون و 2۵۰ هزار تومان اس��ت که نس��بت به روز گذش��ته اش 
تغیی��ری پیدا نکرد. همچنین مظنه طال )مثقال طال( یک میلیون و 
31۵ هزار توم��ان و بهای هر گرم طالی خام 1۸عیار، 3۰3 هزار و 
6۰۰ تومان اعالم ش��ده است که البته نسبت به روز قبل و متاثر از 

رشد بهای طال در بازارهای جهانی رشد دارد.

تسهیالت بانک ها کجا رفت؟
بان��ک مرکزی اع��الم کرد که مانده تس��هیالت اعطایی بانک ها و 
موسسات اعتباری تا مهرماه سال جاری 1166 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که بیشترین تسهیالت اعطایی در قالب مشارکت مدنی بوده 

است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس آمار بانک مرکزی مانده تس��هیالت 
اعطایی بانک ها و موسس��ات اعتباری تا مهرماه س��ال جاری 1166 
هزار میلیارد تومان اس��ت که نسبت به اسفند سال گذشته که رقم 

آن 1۰۸2هزار میلیارد تومان بود، ۷.۸درصد رشد داشته است.
براس��اس این گزارش، از مجموع کل تس��هیالت اعطایی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری در این مدت، بیش��ترین س��هم را تسهیالت 
مربوط به مش��ارکت مدنی با 3۴.۴ درصد و فروش اقساطی با سهم 

26.9درصد از کل تسهیالت اعطایی داشته اند.
این گزارش حاکی از آن اس��ت که تا پایان مهرماه س��ال جاری، 
سهم تسهیالت قرض الحس��نه از کل تسهیالت پرداختی بانک ها و 
موسس��ات ۷1 هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به اسفند سال 

گذشته 19.3درصد رشد را نشان می دهد.
در ای��ن مدت تس��هیالت اعطایی مضاربه نی��ز 1۷.2هزار میلیارد 
تومان، س��لف ۸.6 هزار میلیارد توم��ان و جعاله ۵2.۷ هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت که هر کدام نس��بت به اس��فند س��ال گذشته به 

ترتیب 1.1درصد، 3۴.6درصد و 1۷.6درصد رشد داشته اند.
در ای��ن میان مانده کل تس��هیالت اعطایی مربوط به مش��ارکت 
مدنی ۴۰1 هزار میلیارد تومان بوده که به رغم سهم 3۴.۴درصدی 
از کل تس��هیالت اعطایی نسبت به اسفند س��ال گذشته با کاهش 

1.۸درصدی روبه رو بوده است.
مانده تس��هیالت اعطایی مربوط به فروش اقس��اطی نیز تا پایان 
مهرماه س��ال جاری 313.۴ هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به 
اس��فندماه سال گذشته که رقم آن 2۸6.3 هزار میلیارد تومان بوده 

است، رشد 9.۵درصدی را نشان می دهد.
براس��اس این گ��زارش، تا پایان مهرماه س��ال جاری تس��هیالت 
پرداخت ش��ده بانک ها و موسسات اعتباری در قالب مرابحه 1۰۵.۷ 
هزار میلیارد تومان و مش��ارکت حقوق��ی 31.3 هزار میلیارد تومان 
بوده اس��ت که تس��هیالت مرابحه رش��د 21.2درصدی و مشارکت 

حقوقی کاهش 1.2درصدی داشته است.
بانک مرکزی ایران از تیرماه س��ال 139۴ تهس��یالت اعطایی به 
تفکیک عقود مرابحه و اس��تصناع را اعالم می کند که بر این اساس 
رقم کل تس��هیالت اعطایی در قالب اس��تصناع 16۰ میلیارد تومان 
بوده که نسبت به اسفند سال گذشته رشد 23درصدی داشته است.

رقم مانده تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات در قالب اجاره 
به شرط تملیک نیز از 3۵6۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته 
با رش��د 32درصدی به ۴۷1۰ میلیارد تومان و رقم سایر تسهیالت 
اعطایی نیز با رش��د 1۸.۸درصد نس��بت به اس��فند سال گذشته به 

1۵2.2 هزار میلیارد تومان رسیده است.
سهم انواع بانک ها از تسهیالت اعطایی

براساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی، سهم بانک های 
تخصصی از تس��هیالت اعطای��ی کل بانک ها و موسس��ات اعتباری 
1۸9.6 هزار میلیارد تومان بوده که 16درصد از کل تس��هیالت در 
این مدت اس��ت و این در حالی اس��ت که مانده تسهیالت اعطایی 
از سوی بانک های تخصصی در اسفندماه سال گذشته 1۷1.3 هزار 
میلی��ارد تومان بوده که تا مهر ماه س��ال جاری 1۰.۷درصد رش��د 

داشته است.
از س��وی دیگر مانده تس��هیالت پرداختی بانک های تخصصی تا 
مهرماه س��ال جاری نی��ز از 23۸.1 هزار میلیارد تومان در اس��فند 
سال گذش��ته به 2۵۷.2 هزار میلیارد تومان در مهرماه سال جاری 
رسیده که نشان می دهد تسهیالت بانک های تخصصی در این مدت 
افزایش ۸درصدی داشته است.  در عین حال این بانک ها 22درصد 

از کل تسهیالت اعطایی را نیز به خود اختصاص داده اند.
اما بیش��ترین سهم از مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری تا پایان مهرماه س��ال جاری مربوط به بانک های غیردولتی 
و موسسات اعتباری اس��ت که 61درصد از کل تسهیالت پرداختی 
را ش��امل می ش��ود. این بانک ها در این م��دت ۷19.9هزار میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که نسبت به اسفند سال گذشته 

که 6۷2.۸ هزار میلیارد تومان بوده، رشد ۷درصدی داشته است. 

خبرنــامه

فرصت امروز: روزهای گذش��ته روزهای پرحاشیه ای برای وزیر اقتصاد 
بود و پس از جنجال هایی که پیرامون درگیری لفظی یکی از نمایندگان 
مجلس با کارمند گمرک ایجاد ش��د، کار به درخواس��ت استیضاح وزیر 
اقتصاد نیز کشیده شده و حاال آنطور که وزارت اقتصاد خبر داده، فرهاد 
دژپسند دستور شفاف سازی و بررسی ویژه در رابطه با فیلم منتشر شده 
را صادر کرده اس��ت. ماجرا به روز سه شنبه هفته گذشته برمی گردد که 
درازهی، نماینده مردم س��راوان در مجلس، هنگام ورود به س��اختمان 
گمرک در خیابان بهش��تی تهران، با کارمند گمرک و یک ارباب رجوع 
درگیری لفظی پیدا می کند. او قصد دیدار با رئیس کل گمرک را داشت، 
ام��ا از آنجا که هماهنگی قبلی انجام نش��ده ب��ود از ورود خودروی این 
نماینده به پارکینگ گمرک به دلیل ظرفیت پایین پارکینگ جلوگیری 

شد و همین امر موجب درگیری کالمی شد.
این ماجرا مس��کوت ماند تا اینکه فیلم این درگیری لفظی منتشر شد 
و حاال با حواش��ی پیش آمده برخی نمایندگان مجلس، بحث استیضاح 
وزیر اقتصاد و همچنین برکناری رئیس گمرک و حراس��ت آن را مطرح 
کرده اند. از همین رو، فرهاد دژپسند دستور شفاف سازی و بررسی ویژه 
این ماجرا را داده و تاکید کرده که در صورت محرز شدن تخلف از سوی 

یکی از کارکنان گمرک، قطعا عذرخواهی خواهیم کرد.
ام��ا این تنها خبرس��ازی وزیر اقتصاد در روز گذش��ته نب��ود و فرهاد 
دژپسند در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش  خصوصی و 
در جمع خبرنگاران، از اصالح فوری نظام بانکی سخن گفت و همچنین 

از تعیین تکلیف بازپرداخت وام های ارزی خبر داد.
او با تش��ریح آخری��ن وضعیت اص��الح نظام بانکی گفت: بخش��ی از 
اصالح��ات در نظام بانکی باید به فوریت انجام گیرد که بر این اس��اس، 

موارد مرتبط در مرحله تصویب در دولت قرار دارد.
به گزارش مهر، وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصالح نظام بانکی بخشی از یک 
پروژه مفصل است، از اصالح نظام بانکی به طور فوری سخن گفت و ادامه 
داد: اصالح نظام بانکی، باید یک مجموعه کامل باشد که به صورت همزمان 
پیاده سازی می شود، اما به دلیل اینکه در برخی زمینه ها این ضرورت وجود 
دارد که با فوریت، بخشی از این طرح اجرایی شود، تصویب آن را در دستور 

کار قرار داده ایم که در مراحل تصویب قرار دارد.
ب��ه گفت��ه دژپس��ند، جزییات اص��الح نظ��ام بانکی بع��د از تصویب 

اطالع رسانی خواهد شد.
او همچنین در پاس��خ به س��والی مبنی بر بازپرداخت ال سی، یوزانس 
و تعهدات ارزی، از تش��کیل کارگروهی برای تعیین تکلیف این موضوع 
خبر داد و تصریح کرد: این موضوع در کمیس��یون اقتصاد دولت مطرح 
ش��د؛ ولی به واسطه اینکه ابهامات و سواالتی در مورد آن وجود داشت، 

موضوع به کارگروهی ارجاع داده شده است.
وزی��ر اقتص��اد گفت: قرار اس��ت تا هفت��ه آینده، نتیجه بررس��ی این 
کارگروه مش��خص ش��ود تا تعیین تکلیف نهایی در ای��ن زمینه صورت 
گیرد. البته این بحث جدید و خاصی نیس��ت؛ بلکه در چهار دهه اخیر، 
س��ه بار این بحث مطرح شده و دلیل آن هم جهش های ارزی است که 

وجود داش��ته است؛ بنابراین باید به س��از و کارهایی برسیم که فعاالن 
اقتص��ادی، با پیش بینی آینده، س��از و کاری را تعریف کنند که در این 

چنین مواقعی، بازپرداخت صورت ندهند.
وی تاکی��د ک��رد: اظهارنظر در ای��ن موضوع، بحثی نیس��ت که االن 
بخواهم به عنوان موضع دولت، آن را بیان کنم، اما به زودی کمیسیون 
اقتصاد آن را بررسی کرده و به جمع بندی نهایی خواهد رسید. آنگاه به 

دولت خواهد رفت و تصویب نهایی می شود. 
دژپسند گفت: نتایج بررسی کارگروه، در جلسه هفته آینده کمیسیون 

اقتصاد مطرح می شود.
وی درخص��وص فروش ام��وال م��ازاد بانک ها نیز خاطرنش��ان کرد: 
خوش��بختانه این کار به ص��ورت خیلی منظم در حال انجام اس��ت؛ به 
ای��ن معنا که بانک ها برای آن برنامه هایی ارائه کرده اند و وزارت اقتصاد 
نی��ز آن را بررس��ی کرد، بنابراین ب��ا توجه به اینکه برنام��ه نظام بانکی 
تامین کننده همه خواسته های ما نیست، در حال تجدیدنظر هستیم که 

تا آخر هفته باید این کار کامل شود.
وزی��ر اقتصاد درخصوص رقم فروش رفته از اموال مازاد بانک ها گفت: 
اموال مازاد بانک ها دارای تنوع است، اما به هر حال شرکت های وابسته 
به بانک ه��ا، در فراخوان های جداگانه مزایده های��ی را انجام داده اند که 
برخی اعتراضات از سوی مخالفان نیز در این میان کامال ملموس است.
وی افزود: این کار در ش��بکه گس��ترده ای در حال انجام است و ما تا 

تحقق هدف، نباید کوتاه بیاییم.

دستور وزیر اقتصاد برای شفاف سازی پیرامون درگیری لفظی کارمند گمرک با نماینده مجلس

تعیین تکلیف بازپرداخت وام های ارزی

شرکت بیمه پاسارگاد در راستای تحقق امر مشتری مداری و پرداخت 
به موق��ع خس��ارت، مبلغ بیش از ی��ک میلی��ارد و ۸2۸ میلیون تومان 

خسارت ثالث جانی در یک حادثه رانندگی پرداخت کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، راننده یک دس��تگاه وانت 
پیکان با خرید بیمه نامه شخص ثالث )به مبلغ ۴۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان( 
ب��ه تعهد یک میلی��ارد و ۸2۸ میلیون و ۷۷ ه��زار و 3۰۰ تومانی برای 

مصدوم شدن یک نفر در اثر حادثه توسط بیمه پاسارگاد عمل نمود.

براس��اس گزارش های دریافت��ی، در اثر حادثه برخورد یک دس��تگاه 
وانت پیکان در خیابان کاشانی برخوار شهرستان دستجرد به علت عدم 
رعای��ت حق تقدم حین گردش به چپ با یک دس��تگاه موتورس��یکلت 
برخورد و راکب موتورس��یکلت در اثر شدت آس��یب وارده از ناحیه سر 

دچار شکستگی می شود.
مص��دوم حادثه ب��ه مراکز درمانی منتقل و در نهایت به علت ش��دت 
شکس��تگی، معالجات مثمر ثمر نبوده و با بررس��ی مس��تندات پزشکی 

زندگ��ی نباتی وی تأیید ش��د. به  دنبال وقوع این حادث��ه پرونده ای در 
شعبه اصفهان تشکیل و با رأی مراجع قضایی جمع صدمات مصدوم که 

مشمول تعدد دیات شده برابر با ۷92.۸3 نفر شتر تعیین شد.
گفتنی اس��ت پس از بررس��ی و تأیید خسارت مذکور توسط مدیرکل 
بیمه ه��ای اموال، کمیت��ه فنی بیمه های اموال و مس��ئولیت و مدیریت 
بیمه های اتومبیل مبلغ این خس��ارت توس��ط شعبه اصفهان به مصدوم 

حادثه پرداخت شد.

نزول قیمت ارز )نسبت به کشف قله 2۰ هزار تومانی دالر( در روزهای 
گذش��ته مس��اله ای اس��ت که قبل از هر چیز به تغییر رویکرد دولت در 
قبال مس��ائل روز اقتص��اد ایران برمی گردد؛ تغیی��ر رویکردی که باعث 
افزایش تزریق ارز به بازار شده که البته با خوش اقبالی کاهش تقاضا نیز 
همراه اس��ت. به گزارش ایسنا، آزادس��ازی نرخ ارز، سیاست بازار آزادی 
ب��ود ک��ه در جهت حذف دخالت دول��ت در بازار یا ب��ه عبارتی کاهش 
هزینه های دخالت دولت در بازار طراحی ش��د؛ سیاستی که بعد از آغاز 
روزهای کاری سال 139۷ و همزمان با خروج ترامپ از برجام در پیش 

گرفته و باعث شد بازار دالر در روزهای گرم تابستان داغ شود.
بعد از همه آن کش و قوس ها و با تغییر نگرش دولت مردان به استفاده 
از سیاست های نهادگرا برای کنترل بازار ارز حاال نرخ ارز روندی کاهشی 
به خود گرفته است و این روزها قیمت دالر حتی تا کانال 9۰۰۰ تومان 

هم نزول پیدا کرده است.
در همی��ن باره وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی در نشس��تی با هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تزریق 6۰ میلیون یورویی در س��امانه 
نیما اش��اره کرده و گفته که »بازار ارز به س��مت و س��وی متعادل شدن 
حرکت کرده است. به دنبال آن ورود صادرکنندگان به عرضه ارز بسیار 
کم��ک خواهد کرد و ای��ن دو در کنار یکدیگر عالوه بر اینکه به افزایش 
عرضه کمک می کنند، تقاضای مصنوعی و کاذب ارز را هم کنترل کرده 

و تعادل را به بازار برمی گردانند.«
اظهارات دژپسند درباره تعادل بخشی به بازار ارز بیشتر ناظر بر تقویت 
بخش عرضه اس��ت که به دخالت دولت از طریق تزریق ارز اشاره دارد؛ 

امری که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان نهادگرا برای جلوگیری 
از افزایش قیمت ارز بر آن تاکید کرده بودند.

تا اینجای کار تیم جدید اقتصادی دولت که از پش��تیبانی استراتژیک 
وزیر اس��بق اقتصاد هم برخوردار اس��ت کار خود را به خوبی انجام داده 
است. حضور علی طیب نیا به عنوان یک تئوری پرداز اقتصادی در شورای 
پ��ول و اعتبار بانک مرکزی از س��ویی و همچنی��ن دادن اختیارات الزم 
حقوقی به بانک مرکزی از طرف س��ران سه قوه باعث شده این بار بانک 

مرکزی منسجم تر و مطمئن تر از قبل تصمیم بگیرد.
با این حال به نظر می رس��د در طرف تقاضای بازار ارز نیز اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است که باعث شده روال کنترل ارز بسیار ساده تر از قبل 
ش��ود. یکی از مهمترین این اتفاقات کاه��ش تقاضا برای واردات قاچاق 
کاال به خاطر گران ش��دن ارز و عدم تمایل مردم به مصرف محصوالت 

خارجی است.
ب��ه گفته س��ید کمال س��یدعلی، معاون اس��بق بان��ک مرکزی »در 
هفته ه��ای اخیر تقاضا برای خری��د ارز از بازار )به منظور واردات کاالی 
قاچاق( بس��یار کمتر شده اس��ت؛ به طوری که شاید بتوان گفت حجم 
واردات کاالی قاچاق از 1۵ میلیارد دالر در سال های گذشته به هفت تا 

هشت میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است.«
از سوی دیگر با این شوک ۸۰۰۰ تومانی کاهش نرخ ارز )بعد از صعود 
2۰ هزار تومانی( بس��یاری از مشتریان عادی و خرده پای بازار ارز که به 
امید کس��ب س��ود دارایی اندک خود را به دالر تبدی��ل می کردند حاال 
دیگر اصطالحا چشم ش��ان از این اتفاقات بازار ارز ترسیده است و عالوه 

بر اینکه برای فروش ارز خود صف بسته اند، دیگر بعید است با نوسانات 
بعدی نرخ ارز جرات ورود به این بازار را داشته باشند.

به نظر می رسد ترکیب این چند عامل مهم در طرف عرضه و تقاضای 
ب��ازار آزاد ارز، عل��ت اصلی کاهش  قیمت ها در روزهای اخیر باش��د، اما 
اینکه این روند کاهش��ی ادامه  خواهد یافت یا خیر؛ امری است که باید 

برای دانستن آن منتظر اتفاقات بعدی بازار در ماه های آینده باشیم.
به گزارش ایس��نا، براس��اس اعالم بانک مرکزی، هر یورو روز یکشنبه 
)2۵آذر( در س��امانه نیما به 9۵۰۸تومان رس��ید که نسبت به روز قبل 
از خود با کاهش 163 تومانی روبه رو بوده اس��ت. براساس این گزارش، 
مجموع معامالت در س��امانه نیما از نیمه م��رداد تاکنون از 11 میلیارد 
ی��ورو عبور ک��رده و به 11 میلیارد 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.

 

عمل به تعهدی دیگر از سوی بیمه پاسارگاد

مهار بازار سرکش ارز با دخالت دولت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده صاحبان سهام
ش��ماره  شناس��ه  و  ثب��ت266۰  ش��ماره  ب��ه  خ��اص(  میرداد)س��هام  ش��رکت 
1۰1۰۰61۴663بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم ش��رکت میرداد)سهامی خاص( 
دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی به طور فوق العاده ش��رکت که در 
س��اعت1۰صبح روز چهارشنبه 9۷/1۰/۵ به آدرس تهران کیلومتر 23 جاده امام رضا )ع( 
جاده فرون آباد کارخانجات آجر ماشینی میرداد تشکیل میگردد حضور بهم می رسانند.

1 .انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2.سایر مواد که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد

هیت مدیره شرکت )سهامی خاص(
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افت 6۰3 واحدی شاخص بورس با کاهش بهای نفت
بورس همچنان قرمزپوش است

ش��اخص بورس در روزهای اخیر تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، 
اف��ت بهای ارزهای خارجی، بروز مش��کالت در صادرات محصوالت 
برخی شرکت ها و همچنین کاهش نرخ کامودیتی ها، روند نزولی را 
تجربه می کند. چنانچه روز سه شنبه در پی افت شدید قیمت نفت، 
سهام شرکت های پاالیشی تحت تاثیر قرار گرفت و با افزایش فشار 
فروش مواجه ش��د. در نتیجه شاخص بورس با افت 6۰3 پله ای در 

جایگاه 1۵9 هزار و 1۴6 واحدی قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش ایرنا، قیمت نف��ت برنت در بازاره��ای جهانی دیروز 
بش��که ای ۵۷ دالر و ۷ سنت معامله شد و بهای نفت سبک آمریکا 
نی��ز با افت بیش از یک دالری به بش��که ای ۴۸ دالر و ۵۷ س��نت 
کاهش یافت. با توجه به س��هم شرکت های مرتبط با نفت در بورس 
تهران، ش��اخص های اصلی بورس نیز تحت تاثی��ر افت بهای نفت، 

کاهش یافتند.
بر این اساس، در معامالت روز سه شنبه، یک میلیارد و ۵3 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3 هزار و 16۷ میلیارد ریال 
در 92 هزار و 6۵6 نوبت دادوستد شد و نمادهای شپنا)پاالیش نفت 
اصفهان(، شتران )پاالیش نفت تهران(، شبندر)پاالیش نفت تهران(، 
مبین )پتروش��یمی مبین(، فارس)هلدین��گ خلیج فارس( و پارس 

)پتروشیمی پارس( بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.
افت دسته جمعی شاخص ها

بررسی ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه نشان می دهد شاخص 
قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش س��هام شرکت های بزرگ 
اثر بیش��تری بر ش��اخص می گذارد، 1۷۵ واحد افت کرد و شاخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و 
کوچک در محاس��به شاخص کل، یکس��ان در نظر گرفته می شود، 

216 واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 1۵2 واحد پایین آمد؛ این شاخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت س��هام ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس اس��ت. شاخص آزاد شناور 62۰ واحد افت کرد؛ این شاخص 

بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
ش��اخص ب��ازار اول مربوط به ش��رکت های برتر از نظر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 269واح��د کاهش یافت و 

شاخص بازار دوم بورس نیز 2هزار و ۴۸ واحد افت کرد.
صدرنشینی گروه خودرو

گروه خ��ودرو طی این معامالت صدرنش��ین ش��د؛ در این گروه 
2۰۷ میلیون س��هم به ارزش 292 میلیارد ریال دادوستد شد. گروه 
شیمیایی به ارزش 2۸۵میلیارد ریال و بانک به ارزش 266 میلیارد 
ری��ال جایگاه های بع��دی را به خود اختصاص دادن��د. گروه فلزات 
اساس��ی با دادوس��تدی به ارزش 221میلیارد ری��ال در رده چهارم 
معامالت ق��رار گرفت؛ گروه فرآورده های نفتی نی��ز با معامالتی به 

ارزش 16۵ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
عقبگرد فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( نیز یک واحد افت کرد و در جایگاه 
یک هزار و ۸۰۸ واحدی قرار گرفت. در بازار فرابورس بیش از 6۸2 
میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از ۴ هزار و ۴36 میلیارد 
ریال دادوستد ش��د. نمادهای زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، سمگا 
)س��رمایه گذاری میراث فرهنگی( و هرمز )فوالد هرمزگان جنوب( 
بیش��ترین سهم را در افت شاخص داش��تند، اما ذوب )ذوب آهن(، 
میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( و مارون )پتروش��یمی مارون( 

باالترین تاثیر مثبت را بر جا گذاشتند. 

نماگربازارسهام

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با اش��اره به واگذاری دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس گفت اکثر فسادهایی که در مزایده ها به وجود 
می آید و تیش��ه به ریشه خصوصی س��ازی می زند کلمه اهلیت است؛ 

اهلیت هایی که هیچ متری ندارد.
علی اشرف عبداهلل پوری حسینی که در یک برنامه تلویزیونی حاضر 
ش��ده بود درباره واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس گفت: 
میِل داش��تِن این دو باش��گاه در دولت صفر نشده ولی بخش مثبتش 
سنگینی می کند. اینکه این دو باشگاه در سال های قبل واگذار نشدند، 
فکر نکنیم که همه اش تقصیر ش��خص خاصی بود. یک عده معتقدند 
اگر این دو باش��گاه را به دست بخش خصوصی بدهیم مشکل امنیتی 
برای کش��ور به وجود می آورن��د و در انتخابات ها دخالت می کنند. به 
اینکه آیا این اعتقاد درس��ت اس��ت یا نه کاری ندارم ولی این موضوع 

تصمیم هیات وزیران را تحت الشعاع قرار می دهد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در چهار مزایده ای که برگزار کردیم 
آنهایی که دوس��ت داشتیم بیایند جلو نیامدند که باشگاه را خریداری 
کنند. بعضی از آنهایی که در مزایده آخر آمدند، تحمیلی، توصیه ای و 
سفارشی جلو آمدند. رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اینکه 
ش��ما دوست داشتید چه کسانی برای خرید جلو بیایند، گفت: آنهایی 
که با ورزش بزرگ ش��دند و ورزش را درک می کردند. خودروساز چه 
نس��بتی با ورزش دارد؟ به نظر می آید س��ایپا و ایران خودرو با دستور 
جلو آمدند. متاس��فانه وقتی وضعیت مالی اینها را بررس��ی کردیم از 
بعضی بخش های خصوصی که آمدند جلو به مراتب وضعیت شان بدتر 

است و به مراتب بدهکارترند.
وی ب��ا بیان اینکه متقاضیان هم در این موضوع مقصر بودند، اظهار 

کرد: بعضی از س��تارگان تیم ملی در آن زمان با من تماس گرفتند و 
گفتند خیال تان راحت ولی آنها هم نیامدند. آنها هم مقصر هس��تند. 
اگر کار ما عیب داشت به ما می گفتند. اگر شرایط بد بود، می گفتند.

پوری حس��ینی افزود: بحث اهلیت بحث بس��یار پیچیده ای اس��ت. 
اکثر فس��ادهایی که در مزایده ها به وجود می آید و تیش��ه به ریش��ه 
خصوصی س��ازی می زند، همین کلمه اهلیت است. اهلیت یعنی اینکه 
ی��ک چاقوی تیز را دس��ت هر کس بدهی که ه��ر جایی را که دلش 
خواس��ت قطع کند. حق تش��خیص به عده ای می دهی��د. البته ما در 
سازمان خصوصی سازی یک اهلیت عمومی برای همه مزایده ها داریم 
ولی در مزایده های س��وم و چهارم، سه اهلیت جدید برای استقالل و 
پرسپولیس گذاش��تیم که یکی از مواردش این بود که از نظر امنیتی 
تایید ش��ود. تشخیص این س��ه مورد را به سه بزرگوار دادیم که افراد 

فرهیخته ای هم بودند.
وی ادامه داد: وزیر ورزش، وزیر دادگس��تری و وزیر اقتصاد آن سه 
شخص بودند ولی آنها متر مش��خص و تعریف شده ای برای تشخیص 
آن موارد نداش��تند. وقت��ی ما یک تعریف جام��ع و مانع برای اهلیت 
نداری��م، تهش این می ش��ود که از هر کس خوش��مان بیاید برنده اش 
می کنیم و از هر کس خوش��مان نیاید برنده اش نمی کنیم و این یعنی 
مزایده کش��ک است! ما این کارها را در سازمان خصوصی سازی انجام 

ندادیم.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی درب��اره قیمت گذاری دو باش��گاه 
استقالل و پرس��پولیس با اشاره به اینکه 9۰درصد بدهی های این دو 
باشگاه داده شده است، گفت: تازه 1۰درصد مانده که این دو باشگاه به 
صفر برس��ند. آیا از خودمان نمی پرسیم که دولتی نگه داشتن بنگاه ها 

و باش��گاه های دولتی به چه قیمت��ی؟ اگر بخش خصوصی یک چنین 
اس��تقالل و پرسپولیس��ی را تحویل ما می داد سرزنشش نمی کردیم؟ 
دس��تگیر و زندان��ی اش نمی کردیم؟ از بخش خصوصی واقعی کس��ی 
توقع دارد که 1۰۰میلیارد تومان بدهی مالیاتی داش��ته باشد؟ یکی از 
بخش های خصوصی که از ما شرکت خریده است اینطور شرکت داری 
کند در موردش چه می گوییم؟ نتیجه ۴۰ س��ال حضور دولت در این 
دو باش��گاه چه بوده؟ االن می گویند ک��ه تالش کردیم تازه 1۰درصد 
بدهی مانده، حاال اگر س��ازمان خصوصی سازی این شرکت را به صفر 
ریال دهد کار بدی کرده؟ س��ودی داشته؟ با اینکه دولتی ها بلد بودند 
با اجبار دولتی بودن اسپانس��رها را مجبور به اسپانسری کنند، این دو 
باشگاه در این ۴۰ س��ال به کجا رسیده اند؟ ریالی سود داشته؟ وقتی 

ریالی سود نداشته بخش خصوصی به چه امیدی پول دهد؟
وی درب��اره قیمت دو باش��گاه نیز گفت: من ب��رای قیمت عددی را 
نمی توان��م بگویم. هیات کارشناس��ی قیمت گذاری می کند و به هیات 
واگ��ذاری می دهد. این هیات به موجب اختی��ارات قانونی هر قیمتی 
می توان��د بگذارد. تصورم این اس��ت که این بار واگذاری اس��تقالل و 
پرس��پولیس با چهار س��ال قبل یک تفاوت ماه��وی دارد. دقت کنید 
ک��ه چهار س��ال قبل برند به ع��الوه یک ورزش��گاه می فروختیم ولی 
االن داریم ش��رکت می فروش��یم که بدهی، تعه��دات و ذخایر هم در 
آن هس��ت. یعنی هر کس این دو باش��گاه را بخرد مسئول بدهی های 

احتمالی هم هست.
پوری حس��ینی درباره زمان مزایده دو باش��گاه نی��ز اظهار کرد: اگر 
صورت های مالی آماده باشد، اوایل اسفندماه مزایده را اعالم می کنیم 

که برای اواخر این ماه مزایده انجام شود. 

ناگفته های صریح رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سرخابی ها

آنچه تیشه به ریشه خصوصی سازی می زند
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»همتی« قول داد، مشکالت ارزی 
تولیدکنندگان را رفع کند

رئیس کمیس��یون ویژه تولید ملی مجلس با بیان اینکه متأس��فانه هر 
مسئولی برای حل مشکالت وعده می دهد اما در عمل خبری از رفع موانع 
بخش تولید نیست، گفت منتظر تدبیر رئیس کل بانک مرکزی برای رفع 
مشکالت ارزی تولیدکنندگان هستیم. حمیدرضا فوالدگر در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی تس��نیم، با اش��اره به اینکه در حال حاضر واحدهای 
تولیدی در تأمین ارز مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه با مشکالت متعددی 
روبه رو هس��تند، اظهار داش��ت: تولیدکنندگان مدام گله ه��ای زیادی از 
وضعیت فعالیت خود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال می کنند 
و ما نیز در تالش برای رفع مشکالت هستیم. وی با بیان اینکه متأسفانه 
هر مسئولی وعده ای در حل مشکالت می دهد اما در عمل خبری از رفع 
موانع بخش تولید نیست، افزود: در آخرین جلسه ای که با رئیس کل بانک 
مرکزی داشتیم تأکیدات زیادی برای حل مشکالت ارزی واحدهای تولید 
بیان شد که در نهایت رئیس کل بانک مرکزی هم قول هایی را برای رفع 
این مشکالت و موانع مطرح کرد. رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی اضافه 
کرد: از آن جلسه دو هفته می گذرد و ما همچنان منتظر تدبیر رئیس کل 

بانک مرکزی برای رفع مشکالت ارزی تولیدکنندگان هستیم.

وزیر صنعت: واردات کاال با ارز صادراتی 
محدودیت ندارد

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت فع��االن اقتصادی می توانند 
ارز حاصل از صادرات ش��ان را بدون هی��چ محدودیتی برای واردات 

کاالهایی که قابلیت ثبت سفارش دارند استفاده کنند.
ب��ه گزارش تس��نیم، رضا رحمانی در حاش��یه جلس��ه ش��ورای 
گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی با حضور 
جمعی از فعاالن اقتصادی و با شرکت وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی و رئیس اتاق بازرگانی برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سؤالی درباره اولویت واردات کاال 
از محل ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: براس��اس بخشنامه بانک 
مرک��زی، هیچ اولویتی ب��رای واردات کاال از محل ارز های صادراتی 
وج��ود ن��دارد و فعاالن اقتص��ادی می توانند از مح��ل ارز  حاصل از 
صادرات شان کاالهایی را که قابلیت ثبت سفارش دارند، وارد کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کاالها با ارز حاصل 
از صادرات بدون محدودیت بوده و اولویت ها مش��مول آنها نمی ش��ود، 
گفت: صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات شان را برای واردات 
کاالها بدون اولویت واردات اختصاص دهند و عالوه بر آن نیز این امکان 
برای آنها در نظر گرفته شده تا امتیاز مذکور را در اختیار دیگران قرار 
دهن��د. به گفته وی صادرکنندگان کاال عالوه بر ای��ن موارد قادرند ارز 

حاصل از صادرات کاالهای شان را در سیستم نیمایی عرضه کنند.

تبدیل سرشاخه های نیشکر به خوراک دام
تولید پنبه تراریخته از سوی سازمان 

تحقیقات مجوز نگرفته است
رئیس س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش��اورزی اس��تفاده از 
سرش��اخه های نیش��کر خوزس��تان با تبدیل فرمول خاص به خوراک 
دام یکی دیگر از کارهای مهم س��ازمان تحقیقات در بحث علوم دامی 

برشمرد.
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، کاظم خاوازی در حاش��یه 
مراس��م تجلیل از محققان برتر و نمونه های ملی بخش کش��اورزی در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: دس��تاوردهایی که امروز در این مراس��م 
رونمایی شد، بخش کوچکی از دستاوردهای سازمان تحقیقات و ترویج 
کش��اورزی مربوط به حوزه گندم، برن��ج و فناوری بوده که در کیفیت 

محصوالت کشاورزی به ویژه باغبانی تاثیرگذار است.
وی تهیه بذور مورد نیاز با کیفیت باال و تولید ماش��ین آالت کاشت، 
داش��ت و برداش��ت را بخش دیگری از برون س��ازی دانش و تحقیقات 

برشمرد.
خاوازی با اش��اره به اینکه این دستاوردها در صرفه جویی هزینه های 
تولید تاثیر بس��زایی دارد، بیان کرد: دستیابی به این دستاوردها عالوه 
بر رهایی از وابستگی به کشورهای بیگانه در کاهش بیماری و افزایش 
عملکرد بذور در واحد سطح تاثیر بسزایی دارد، به گونه ای که هم اکنون 
ب��ا تولید بیش از 9۰درصد گندم توس��ط موسس��ه تحقیقات به طور 

متوسط 6۰۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد را افزایش می دهد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: تولید 
بذور توسط موسس��ه تحقیقات  عالوه بر کاهش مصرف سم، افزایش 

بهره وری منابع آبی را به همراه دارد.
به گفته وی بخشی از مشکالت کنونی کشور همچون مسائل مربوط 
به سدس��ازی و زاینده رود ناشی از عدم توجه به توصیه های پژوهشی 
ما بوده اس��ت در حالی که اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری به 
عنوان یکی از نمونه های پژوهش سازمان تحقیقات می توانست مشکل 
آب کش��ور نه تنها در بخش کش��اورزی بلک��ه در کالن را مرتفع کند، 
این در حالی است که سرمایه های عظیمی در بخش سدسازی هزینه 

شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 
دیگر فعالیت های سازمان تحقیقات بیان کرد: استفاده از سرشاخه های 
نیش��کر خوزس��تان  با تبدیل فرمول خاص به خوراک دام یکی دیگر 
از کارهای مهمی که س��ازمان تحقیقات در بحث علوم دامی توانسته 
با همکاری موسس��ه جهاد نصر در فاز اول بخش��ی از خوراک دام را با 
ضایعات نیش��کر که خود به خود سوزانده می شود، به نهاده های دامی 

تبدیل کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنکه آیا تولید پنبه تراریخته 
مجوز گرفته است، افزود: تولید پنبه تراریخته از سوی سازمان تحقیقات 
مجوز نگرفته است و همچنان متولی اظهار نظر وزارت بهداشت در این 

زمینه هستیم.
ب��ه گفته خاوازی اگر وزارت بهداش��ت تولید محصوالت تراریخته را 
تایید کند، در صدور مجوز براساس مشخص های خاص مشکلی نداریم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان تصریح 
کرد: اگر تمامی دستگاه های مسئول همچون سازمان محیط زیست و 
وزارت بهداش��ت به عنوان کلیدی ترین دستگاه با تولید پنبه تراریخته 

موافقت کند، سازمان تحقیقات مجوز نهایی را صادر خواهد کرد.

اخبـــار

نایب رئیس انجم��ن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوش��اک با بیان 
اینکه از ابتدای دی ماه قرار است طرح مقابله با فروش پوشاک قاچاق از 
سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عملیاتی شود، گفت فروشگاه های 

عرضه کاالی قاچاق برای بسته نشدن میلیاردی هزینه می کنند.
به گزارش تسنیم، بهرام ش��هریاری روز گذشته در نشستی خبری با 
اش��اره به تصمیم جدید دولت برای انجام واردات بدون ثبت سفارش از 
مناطق آزاد، اظهار داش��ت: متأسفانه این موضوع خود باعث رونق ورود 
قاچاق پوش��اک به کشور خواهد شد. به همین دلیل تقاضای ممنوعیت 

ورود پوشاک به مناطق آزاد را از دولت داریم.
وی با اعالم اینکه از ابتدای دی ماه  قرار اس��ت طرح مقابله با فروش 
پوشاک قاچاق از س��وی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عملیاتی شود، 
افزود: از این تاریخ قرار ش��ده با عرضه کاالهای قاچاق در س��طح ش��هر 
برخورد ش��ود که امیدواری��م این موضوع مجدد ب��ا البی های متخلفان 
همراه نشود. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، 
گفت: دو س��ال اس��ت بخش خصوصی به همراه بخش دولتی از وزارت 
صمت تا س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و س��ازمان حمایت در مبارزه 
ب��ا قاچاق نقش دارند اما هنوز هم قاچاق پوش��اک به راحتی در بازار به 

فروش می رسد.
هزینه های میلیاردی فروشگاه های عرضه کاالی قاچاق برای 

فعالیت در بازار
وی با اش��اره به اینکه بخش خصوصی به همراه وزارت صمت، س��تاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و س��ازمان حمایت به دنبال مبارزه با قاچاق 
پوش��اک هس��تند، تصریح کرد: متأس��فانه برخی در صدد فرصت هایی 

هس��تند تا با مذاکره با مقامات دولتی از جمله وزیر کش��ور، زمینه ساز 
جلوگیری از مبارزه با پوش��اک قاچاق در س��طح عرضه ش��وند. این در 
حالی اس��ت که مدیران مجتمع های بزرگ تجاری به بهانه بس��ته شدن 
فروش��گاه های عرضه کاالی قاچاق تالش دارند تا از مبارزه با قاچاق در 
س��طح عرضه جلوگیری کنند و حاضرند میلیاردها، پول وکیل و قاضی 

بدهند.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ادامه داد: 
براساس دستورالعمل ها، هر برند خارجی در زمینه پوشاک موظف است 
مجوزه��ای الزم برای عرضه کاالهای خود و معرفی نامه از کمپانی مادر 
را اخذ کرده و بعد اقدام به عرضه کاالها کند؛ ضمن اینکه در کنار این، 
شناس��ه کاال و کد رهگیری نیز باید بر روی کاالها نصب شود که بر این 
اساس، از خردادماه سال گذشته از سوی وزیر وقت صنعت، تا مردادماه 
به برندهای خارجی اجازه داده ش��د که شناس��ه کاال را تهیه کنند و هر 

کاال که شناسه نداشته باشد باید تعیین تکلیف شود.
ش��هریاری گفت: این کار به دالیلی متوقف شد، اما به هر حال منتظر 
این هستیم که براساس دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 
ابتدای دی ماه کار برخورد با پوش��اک قاچاق در سطح عرضه آغاز شود. 
از سوی دیگر، ما نیز بعد از مذاکراتی که با وزیر جدید صنعت داشتیم، 
نامه ای هشت بندی را به منظور آگاه سازی از فرآیندهای قاچاق پوشاک 
و کمبودهای مواد اولیه تولید تهیه کرده و به دفتر وی ارس��ال کرده ایم 

و امیدواریم که به نتیجه برسد.
به گفته وی، البته تصور ما بر این اس��ت که افرادی که صاحب قدرت 
هس��تند در این رابطه کارش��کنی کنند ولی به هر ح��ال ما در رابطه با 

مسائل و مشکالت قاچاق موارد را در نامه قید کرده ایم.
ش��هریاری با بیان اینکه اکنون بیش��تر صنایع تولیدی کشور مشکل 
تامین مواد اولیه دارند، گفت: این موضوع به دلیل محدودیت های نیما و 
برگشت ارز حاصل از صادرات است؛ به هر حال نیاز به مواد اولیه متنوع 
در صنع��ت وجود دارد که اگر زمینه واردات موادی مثل پنبه که تولید 
داخلی ندارد، فراهم ش��ود، می توان در زمینه تولید نخ گام برداشت و از 

واردات آن جلوگیری کرد.
کاالی قاچاق تولیدکنندگان داخلی پوشاک را زمین گیر کرد

همچنین در این نشس��ت ش��اهرخ جعف��ری عضو کارگ��روه اجرایی 
دس��تورالعمل ثب��ت نمایندگی برنده��ای خارجی پوش��اک نیز گفت: 
تولیدکنندگان شناس��نامه دار پوش��اک به هیچ عنوان با واردات رسمی 
پوشاک مخالف نیستند. بیشترین مشکل ما واردات غیررسمی و قاچاق 
اس��ت ما امروز در رقابت نابرابر قرار داریم که همین امر اشتغال داخلی 
این صنعت بس��یار تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که ما در صنعت 
داخلی پوش��اک هم اکنون با همتایان خود دارای رقابت سالم هستند و 

مشکلی از این بابت ندارند.
وی افزود: پوش��اک یکی از اش��تغال آفرین ترین صنایع دنیا اس��ت و 
می تواند به راحتی دغدغه های دولتمردان در رابطه با اشتغال را برآورده 
س��ازد؛ ما از دولت فقط تقاضا داریم که جلوی پوشاک غیررسمی را در 
مبادی ورودی و عرضه بگیرد. هم اکنون با ورود کاالی قاچاق بسیاری از 
تولیدکنندگان داخلی زمین گیر ش��ده اند و از زنجیره اشتغال زایی خارج 
ش��ده اند، البته باید از ترخیص کیلویی جنس از گمرکات نیز جلوگیری 

شود.

صرف هزینه های میلیاردی توسط فروشندگان کاالی قاچاق برای ماندن در بازار

مع��اون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی از بهره برداری فاز اول طرح 
جامع حمل ونقل تا پایان امسال خبر داد و گفت به نظر می رسد انحراف 
معیار بین دغدغه کاربران و ضوابط وجود دارد هرچه این انحراف معیار 

کمتر باشد شاهد افزایش مشارکت بخش خصوصی خواهیم بود.
ب��ه گزارش تس��نیم، ش��هرام آدم ن��ژاد در آیین اختتامیه نمایش��گاه 
حمل ونقل اظهار کرد: امس��ال تعداد 263مجموعه از بخش خصوصی و 
دولتی در نمایش��گاه حضور یافتند، اهمیت حضور این شرکت ها بیانگر 
گس��تردگی حوزه حمل ونقل بود. وی با اش��اره به مس��ئولیت اجتماعی 
بخش حمل ونقل، تصریح کرد: اولین مس��ئولیت که وزیر روی آن تاکید 
دارد کیفیت خدمات دهی به مردم اس��ت. مردم در ایستگاه ها، جاده ها، 
حمل ونقل دریایی، هوایی و... از خدمات اس��تفاده می کنند که همه آنها 

باید شاخصی برای ممیزی داشته باشند.
وی افزود: اگر قرار اس��ت قوانینی در این بخش داشته باشیم این کار 

باید با تعامل با بخش خصوصی انجام شود. به نظر می رسد انحراف معیار 
بین دغدغه کاربران و ضوابط وجود دارد هرچه این انحراف معیار کمتر 

باشد شاهد افزایش مشارکت بخش خصوصی خواهیم بود.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه بهبود پایداری 
س��رمایه گذاری در حوزه حمل ونقل گفت: ایران نیازمند حجم عظیمی 
برای نوس��ازی ناوگان اس��ت و در این مس��یر نیازمن��د تولید داخلی و 

استفاده از توان ایرانی ها در این رابطه هستیم.
آدم نژاد یادآور شد: نگهداری از زیرساخت های حمل ونقل باید مبتنی 
بر داده  محور باش��د، از سوی دیگر امسال انرژی مضاعفی رو طرح جامع 

حمل ونقل صرف شده است.
وی از بهره برداری از فاز یک این طرح تا پایان امسال خبر داد و اظهار 
کرد: جای یک پیمان منطقه ای برای تس��هیل عبور و مرور خالی است؛ 
کاره��ای اولیه این پیمان با وزارت امور خارجه انجام ش��ده و امیدواریم 

امسال عملیاتی شود.
وی بی��ان کرد: حدود 13 س��ال قبل تصمیم گرفته ش��د به موضوع 
ایمنی جاده ها وارد ش��ویم که در این راستا تعداد کشته ها از حدود 26 

هزار نفر در سال به حدود 1۷ هزار نفر کاهش یافته است.
وی ادام��ه داد: اگ��ر نتوانیم س��رعت را کنترل کنی��م حفظ این عدد 

سخت خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به غفلت از آموزش ها در حوزه 
حمل ونقل اظهار کرد: در این راستا باید از کودکان و فرزندان این کار را 
شروع کنیم که در این مسیر از آموزش و پرورش کمک خواهیم گرفت.
آدم نژاد با اش��اره به بحث تحریم ها که ج��ان مردم را هدف قرار داده 
اس��ت، گفت: باید هزینه تحریم کنندگان را افزایش دهیم و باید با یک 
نگاه چابک و مسئولیت پذیر س��عی کنیم رفتارها را به نفع کشور تغییر 

دهیم.

با گذش��ت 9 روز از ابالغ مصوبه س��تاد تنظیم ب��ازار، باالخره کاهش 
قیمت محصوالت لبنی در بازار کلید خورد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با گذش��ت 9روز از ابالغ مصوبه 
س��تاد تنظیم بازار، باالخره کاهش قیمت محصوالت لبنی در بازار کلید 

خورد.
بر این اس��اس آحاد جامعه انتظار دارند که تمامی کارخانه های لبنی 
طبق مصوبه تنظیم بازار، تَن به اجرای کاهش ۷ تا 11درصدی قیمت ها 
بدهن��د تا آنها بتوانند این محصول ارزش��مند را در س��بد غذایی خود 
بگنجانند. بررسی های میدانی نشان می دهد که افزایش چشمگیر قیمت 
محصوالت لبنی در ماه های اخیر کار را به جایی رسانده بود که بسیاری 

از خانوارها چاره ای جز حذف آن از سبد غذایی خود نداشتند.
یکی از فروشندگان فروشگاه زنجیره ای، می گوید: اگرچه بنابر مصوبه 
جدید س��تاد تنظی��م ب��ازار در 1۸ آذر ماه قرار ب��ود قیمت های جدید 
محصوالت لبنی روی کاال درج ش��ود، اما این مس��ئله به س��بب مسائل 
قرنطین��ه ای محصول و فروش محصوالت قبل��ی در بازار کمی زمان بر 

است.
ای��ن فروش��نده با بی��ان اینکه پس از اع��الم این مصوب��ه، همه روزه 
خریداران زیادی نس��بت به قیمت محصوالت لبنی به مدیریت فروشگاه 

معترض هستند، افزود: خریداران با نگاهی به برچسب قیمت محصوالت 
لبنی و عدم تغییر آن گالیه مندند که همواره مدیریت فروشگاه در پاسخ 
ب��ه اعتراض آنها می گوید که طبق اعالم کارخانه ها، نرخ های جدید پس 
از گذراندن دوره قرنطینه تولید کاالهای جدید به زودی اعمال می شود.
در همی��ن رابط��ه یک��ی از خری��داران، می گوید: همه س��اله قیمت 
محص��والت لبنی در طول س��ال به بهانه های مختل��ف در بازار افزایش 
می یابد که این امر موجب ش��ده است تا بسیاری از خانوارها، لبنیات را 

از سفره خود حذف کنند.
این خریدار می گوید: با توجه به آنکه رس��انه ها خبر از اجرای مصوبه 
جدید ستاد تنظیم بازار و آغاز کاهش ۷ تا 11درصدی قیمت محصوالت 
لبن��ی از 2۷ آذر در ب��ازار داده اند، انتظار می رود که تمامی نش��ان های 
تجاری لبنی، تَن به اجرای مصوبه بدهند و همواره دستگاه های ذی ربط 

با اعمال نظارت بیشتر بر بازار با متخلفان برخورد کند.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که اگر نوسان خاصی در حوزه ارز و 
همچنین تغییر خاصی در بودجه سال آینده مبنی بر قیمت حامل های 
انرژی، حقوق و دستمزد و ... رخ ندهد، قیمت های مصوب فعلی حداقل 

تا سال آینده پابرجا خواهد بود.
ناگفته نماند که بس��یاری از دامداران به س��بب تاخی��ر کارخانه های 

لبن��ی در اجرای مصوبه، گالیه هایی دارن��د و می گویند با وجود کاهش 
3۰۰ ت��ا ۵۰۰تومانی نرخ خرید هر کیلو ش��یر خ��ام، انتظار می رود که 
تمام��ی کارخانه ها مصوبه جدید را اجرا کنند تا اجحافی در حق دامدار 

و مصرف کننده صورت نگیرد.
رض��ا باکری، دبیر انجمن  صنایع لبن��ی درباره آخرین وضعیت قیمت 
محصوالت  لبنی اظهار کرد: بنابر مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت 
محصوالت لبنی بر حس��ب پیشنهاد انجمن صنایع لبنی ۷ تا 11درصد 

کاهش یافته است.
وی افزود: براساس ابالغیه جدید ستاد تنظیم بازار، تمامی کارخانه های 

لبنی از امروز مکلفند که قیمت های جدید را بر روی کاال درج کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه کارخانه های لبنی از زمان 
اب��الغ مصوبه به منظ��ور رعایت دوره قرنطینه و تطابق خود با بازار، یک 
هفته فرصت داش��تند، بنابراین از امروز قیم��ت لبنیات در بازار کاهش 
می یابد و تمامی محصوالت با قیمت های جدید به بازار عرضه می شوند.
باک��ری ادامه داد: با وجود آنکه محص��والت لبنی به  مدت 2۴ تا ۴۸ 
س��اعت تا جواب نهایی آزمایش و بررس��ی های بهداش��تی در قرنطینه 
می مانن��د، بنابراین ف��روش محصوالت لبنی با نرخ ه��ای قبلی و  عرضه 
محصوالت با نرخ جدید در فروشگاه ها حداقل یک هفته زمان نیاز داشت.

هزینه تحریم کنندگان را افزایش می دهیم

تب قیمت محصوالت لبنی فروکش کرد

 آغاز عرضه لبنیات با نرخ های جدید در بازار 
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رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گفت وگو با میزان:
 95درصد ثبت نام کنندگان

خودرو را برای مصرف نمی خواهند
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گف��ت بیش از 
9۵درصد ثبت نام کنندگان خودرو را برای مصرف نمی خواهند 

و فقط برای فروش این کار را صورت دادند.
محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد 
خبرگزاری میزان اظهار کرد: تعیین قیمت جدید برای خودرو 
حداقل باید دو ماه قبل صورت می گرفت و اکنون بس��یار دیر 

شده و جبران ضرر و زیان خیلی سخت شده است.
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی اف��زود: حتی با 
قیمت جدید هم پرداخت مطالبات صنعت قطعه سازی کشور 
بس��یار زمان بر خواهد ش��د، هرچه س��ریع تر این کار صورت 
بگی��رد بهتر خواهد بود تا چرخ صنعت قطعه س��ازی کش��ور 

متوقف نشود.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که ب��ا افزایش قیم��ت آیا 
ثبت نام کنن��دگان انص��راف نخواهن��د داد، گف��ت: بی��ش از 
9۵درصد ثبت نام کنندگان خودرو را برای مصرف نمی خواهند 
و فق��ط ب��رای فروش این کار را صورت دادن��د و هر زمان در 
بازار آن را بفروش��ند س��ود می برند و در کنار آن سود حاصل 
از مش��ارکت را هم دریافت می کنند بنابراین مش��کلی از این 

نظر نخواهد بود.
نجفی من��ش ادام��ه داد: همانطور که هفته گذش��ته برای 

پیش فروش اعالم شد و در سریع ترین زمان به اتمام رسید.
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی درباره مطالبات 
قطعه س��ازان از خودروسازان خاطرنشان کرد: بین 1۵ هزار تا 
2۰ هزار میلیارد تومان  حجم مطالبات از خودروسازان است.
وی ادام��ه داد: نه تنه��ا حجم مطالبات کاه��ش نیافته بلکه 

بیشتر از گذشته نیز شده است.
به گزارش میزان چندین ماه است که اختالف قیمت خودرو 
بین کارخانه و بازار بس��یار زیاد ش��ده است و خودروسازان و 
خری��داران خودرو در انتظار تعیین تکلی��ف قیمت خودرو از 

سوی مسئوالن هستند امری که هنوز صورت نگرفته است.

کاهش 4۰درصدی قیمت خودرو در گرو 
تصمیم گیری سریع مسئوالن

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو اعالم 
می کند قیمت انواع خودرو از هفته گذش��ته تاکنون با کاهش 
مواجه ش��ده و اگر س��ریعا و به دور از تاثیر روانی ش��ایعات، 
تصمیم گی��ری در م��ورد قیمت خودرو انجام و اجرایی ش��ود 
و عرض��ه نیز به میزان کافی باش��د قیمت ها در ب��ازار 3۰ تا 

۴۰درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبر خ��ودرو، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو اعالم کرد قیمت ان��واع خودرو از هفته 
گذش��ته تاکنون با کاهش مواجه ش��ده و اگر سریعا و به دور 
از تاثیر روانی ش��ایعات، تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو 
انجام و اجرایی شود و عرضه نیز به میزان کافی باشد قیمت ها 

در بازار 3۰ تا ۴۰درصد کاهش خواهد یافت.
س��عید موتمنی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو اظهار 
داش��ت: قیمت خودروهای وارداتی نس��بت به هفته گذشته، 
۵ ت��ا ۸درص��د کاهش یافت��ه و قیمت خودروه��ای داخلی و 
خودروهای مونتاژی نیز در چند روز گذش��ته روند کاهش��ی 
داش��ته، به طوری که قیمت خودروه��ای مونتاژی گروه های 
ایران خودرو و س��ایپا و س��ایر گروه ها حدود ۵ الی ۷ میلیون 
توم��ان و قیم��ت خودروهای داخلی 1 ال��ی 3 میلیون تومان 

کاهش یافته است.
وی اف��زود: هم اکنون در بازار، تقاضای��ی برای خرید وجود 
ن��دارد زیرا قیمت خ��ودرو از نظر مصرف کننده باال اس��ت و 
مصرف کننده معتقد است قیمت ها هنوز واقعی نشده و از این 
بازار اس��تقبال نمی کند و منتظر اس��ت که قیمت ها به حالت 
عادی برگردد. مصرف کننده به حق انتظار دارد با کاهش نرخ 
ارز و رس��یدن نرخ ارز به قیم��ت مردادماه، قیمت خودرو نیز 
به قیمت های م��رداد برگردد، در صورتی که هم اکنون قیمت 

خودرو بسیار باالتر از قیمت های مردادماه است.
وی درخص��وص دلیل عدم کاهش قیمت خودرو متناس��ب 
ب��ا کاهش نرخ ارز گفت: قیمت انواع خودرو به دلیل مس��ائل 
روانی پایین نیامده است. وقتی طی چند روز، خبری مبنی بر 
افزایش قیمت خودرو در رس��انه ها منعکس می شود و سپس 
تکذیب می ش��ود تمام این مس��ائل در بازار اث��ر روانی دارد و 
افرادی که خ��ودرو در اختیار دارند حاضر به فروش با قیمت 
پایین نمی شوند. از طرف دیگر میزان عرضه اندک است و اگر 
عرضه به اندازه کافی و زیاد باشد در این بازار 3۰ تا ۴۰درصد 

کاهش قیمت به وجود خواهد آمد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تصریح 
کرد: ش��ایعات بر بازار اثرگذار است، زمانی که قرار به افزایش 
قیمت است باید ش��ب تصمیم گیری و صبح اجرا شود. وقتی 
این امر زمان بر می ش��ود اثر روانی در بازار خواهد داش��ت، در 
صورتی که افزای��ش قیمت نباید بر بازار تاثیر روانی داش��ته 

باشد.
موتمنی درخصوص تاثیر فروش و پیش فروش خودروسازان 
براس��اس ۵درصد زیر قیمت بازار گف��ت: اگر این امر ادامه دار 
و منظم باش��د قطعا بر بازار و کنترل و کاهش قیمت ها تاثیر 

مطلوب خواهد داشت. 
اگر خودروس��ازان فروش را برای مثال، 1۵روزه اعالم کنند 
و در موع��د مق��رر خودروها را تحوی��ل داده و مجددا فروش 
جدی��د اع��الم کنند و م��ردم مرتبا ب��ه ف��روش کارخانجات 
دسترسی داش��ته باش��ند، در این صورت به سمت خرید در 
ب��ازار با قیمت باالت��ر نمی روند. بنابراین اگ��ر این نوع فروش 
از س��وی خودروس��ازان ادامه دار باش��د در بازار تاثیر مطلوب 
خواهد داشت اما در غیر این صورت اگر این امر ادامه دار نباشد 

تاثیری بر بازار نخواهد داشت.

تغییرات نرخ ارز س��بب ش��ده تا برخی از کارشناس��ان معتقد باشند 
زمینه صادرات در صنعت خودرو بیش از گذش��ته فراهم ش��ده است و 
خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان در بازارهای هدف صادراتی با توجه به 

قیمت دو، سه هزار دالری شان رقیبی نخواهند داشت.
به گزارش پدال نیوز، در سند توسعه ملی صنعت خودرو و در اهداف 
چش��م انداز صنعت خودرو در افق 1۴۰۴، رس��یدن ب��ه تولید 2میلیون 
دس��تگاه برای بازار داخل و تولید یک میلیون دس��تگاه برای صادرات و 
در واقع صادرات از هر سه دستگاه یک دستگاه دیده شده است. اگرچه 
ش��اید با مشکالت فعلی رس��یدن به تولید 2میلیون دس��تگاه در سال 
دست یافتنی نباشد اما در زمینه صادرات شاید بتوان موثرتر عمل کرد. 
برخی از خودروهای تولید داخل که با قیمت چیزی حدود دو الی س��ه 
هزار دالر  قابلیت صادراتی دارند شاید فرصت خوبی برای خودروسازان 
باشند. این در شرایطی است که دیگر در جهان خودرویی با این قیمت 
وجود ندارد و خودروس��ازان می توانند از این فرصت اس��تفاده کرده و از 

ظرفیت های موجود بهره ببرند. 
 در همین رابطه س��عید مدنی، کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل 
اسبق س��ایپا می گوید: »در چنین ش��رایطی که نرخ ارز تغییراتی دارد 
حتما زمینه برای صادرات فراهم تر هس��ت. حتی اگ��ر خودروی پراید، 
۴۰ میلیون تومان هم ش��ود باز هم قیمت آن قیمت رقابتی خوبی است 
و پ��ول خوبی را برای خودروس��ازان می آورد. زمانی ک��ه قیمت دالر از 

هزارتومان سه هزارتومان شد صادرات نیز به عراق و سوریه رونق گرفت. 
اگرچه با مش��کالتی که در س��وریه به وجود آمد به مشکل خورد اما در 

عراق راحت تر توانستیم صادرات را انجام دهیم.« 
 او می افزاید: »اما اکنون دنیا خیلی س��ریع در حال پیش��رفت است و 
خودروهای جدید در راه بازار هس��تند، امثال خودروهای پراید را ممکن 
است فقط کشورهای جهان س��ومی از ما خریداری کنند. اکنون کشور 
چین وارد بازار عراق ش��ده و در حال گرفتن بازار پژوی ما در آنجاست، 
اما ما در کش��ورهای دیگری همانند آفریقا می توانیم بازار داشته باشیم. 
اگ��ر قیمت پراید در ایران ۴۰ میلیون تومان ش��ود قیمت صادراتی آن 
چ��ون دیگر ارزش اف��زوده و هزینه های مالی و ش��ماره گذاری و بیمه 
ن��دارد عمال به یک خ��ودروی 3۰ میلیون تومانی تبدیل می ش��ود. این 
خ��ودروی 3۰ میلیون تومانی هم می ش��ود 3 هزار دالر که 3 هزار دالر 
اصال قیمتی نیس��ت و دیگر خودرویی در دنیا پیدا نمی کنید که قیمت 

آن 3هزار دالر باشد.« 
  مدن��ی تصری��ح می کند: »اما نکت��ه ای که وجود دارد این اس��ت از 
آنجایی که قدرت خرید مردم  در کش��ورهای جهان سومی بسیار پایین 
اس��ت باید این خودروها به صورت اعتباری به آنها فروخته ش��ود. یعنی 
بانک توس��عه صادرات به آنها کمک کند یا ب��ه خریداران این خودروها 
ی��ا به تولیدکنن��دگان که به آن اعتبار اختصاص داده ش��ود که بتوانند 
خودروهای ش��ان را به صورت قس��طی و اعتباری به فروش برسانند. اگر 

این کار ص��ورت بگیرد با توجه به قیمت می توانیم بازار صادراتی خوبی 
در این رنج قیمتی داش��ته باش��یم. تنها پراید نیست که این وضعیت را 
دارد ب��ه طور وی��ژه خودروهایی که تیراژ تولید آنها در ایران باال اس��ت 
همانند س��اینا، تیبا 2، تیبا، کوییک این قابلیت را دارند. به همین علت 
پروژه هایی همانند پلتفرم داخلی خودمان را هرچه س��ریع تر بتوانیم به 
تولید برسانیم قیمت صادراتی آن بسیار مناسب تر در می آید و با کمک 

به خریدار می  توانیم این خودروها را به صورت اقساطی بفروشیم.« 
 او در م��ورد کیفیت خودروهای صادراتی نیز عنوان می کند: »خودرو 
ب��دون کیفیت که اصال معن��ا ندارد، خودروس��ازهای چینی هم نقطعه 
ضعف های شان را در بخش کیفی رفع کرده اند و با سرعت از این مرحله 
رد می ش��وند. خودروی 1۰ سال پیش چینی با خودروی امروز آن قابل 

مقایسه نیست. 
به عقیده این کارش��ناس ب��ا وجود آنکه کیفی��ت خودروهای چینی 
پایین است ولی عامل اصلی نارضایتی متقاضیان خدمات پس از فروش 
است. اگر این موضوع در کش��ورهای هدف صادراتی انجام شود بالطبع 

خودروهای ما در کشورهای دیگر می تواند  موفق باشد. 
  او تصریح می کند: »یکی از علت های موفقیت ما در صادرات خودرو 
به عراق و سوریه این موضوع بود که ما خدمات پس از فروش خوبی را 
در آنج��ا ارائه دادیم. برای خودروهای جدیدی هم که می خواهیم صادر 

کنیم باید زمینه های خدمات پس از فروش را فراهم کنیم.«

بازارهای صادراتی خودروسازان به کجا رسید؟

آنطور که مس��ئوالن گمرک می گویند، تا زمانی که مجوزهای قانونی 
برای ترخیص خودروهای دپو ش��ده در گمرک صادر نشود، در این باره 
اقدام خاصی انجام نخواهند داد. با توجه به توقف ثبت سفارش از سوی 
دول��ت باید ابالغیه ای در این باره از طرف هیات دولت و البته س��ازمان 
توس��عه تجارت به گمرک برای ترخیص وجود داشته باشد، اما تاکنون 

چنین مجوزی صادر نشده است.
به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو«، چند ماهی است که چند هزار 
خ��ودروی وارداتی به دالیلی در گمرگ دپو ش��ده و مجوز ترخیص آنها 
صادر نش��ده اس��ت؛ تا اینکه به تازگی برخی مس��ئوالن در رابطه با این 
موضوع نامه هایی به بخش های مربوطه ابالغ کرده و خواس��تار تس��هیل 
شرایط موجود شدند. در تازه ترین اقدام، جهانگیری - معاون اول رئیس 
جمه��ور - در نام��ه ای ب��ه وزرای صنعت، معدن و تج��ارت و اقتصاد به 
نوعی در این باره تاکید کرد که برای مواردی که تخلفی انجام نش��ده و 

در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند نباید مشکلی ایجاد شود.
در بین حدود 11 ه��زار خودرویی که در گمرک مانده و البته عمدتا 
پیش ف��روش ش��ده اند، حدود 6۴۰۰ دس��تگاه مربوط ب��ه جریان ثبت 
س��فارش های غیرقانونی است که در سال گذشته با تخلفاتی انجام شد 
و با دس��تور مرجع قضایی امکان ترخیص ندارن��د و مابقی نیز به دلیل 

ممنوعیت فعلی ثبت سفارش، امکان ترخیص ندارند.
در عین حال مس��ائل ارزی درباره نوع ارز دریافتی نیز مطرح اس��ت؛ 

چراکه خودروهایی که با ارز دولتی )۴2۰۰ تومان( وارد ش��ده اند، برای 
ترخیص باید مابه التفاوت آن با نرخ نیمایی را پرداخت کنند.

در حالی در رأس ماجرای این خودروها و حواشی آن گمرک قرار دارد 
و در نهایت باید ترخیص از این بخش انجام شود که دریافت توضیحاتی 
از گم��رک از این حکایت دارد که تا زمانی که مجوزی از س��وی دولت 

ابالغ نشود، این امکان وجود ندارد.
براساس اعالم گمرک، گمرک سیاست گذار و قانون گذار نیست و باید 
از طریق مراجع باالدس��تی از جمله س��ازمان توسعه تجارت و با دستور 
دولت مجوز ثبت س��فارش صادر و به گمرک ارس��ال ش��ود تا بتواند در 
چارچوب مقررات و تش��ریفات گمرکی و همچنین ضوابط فنی خودرو، 
مورد بررس��ی قرار گیرد و مجوز ترخیص آن صادر ش��ود، این در حالی 
اس��ت که تاکنون چنین ابالغیه و مجوزی برای گمرک ارس��ال نش��ده 
اس��ت. همچنین س��ازمان توس��عه تجارت نیز نمی تواند به خودی خود 
مجوز ثبت س��فارش را برای این خودروها صادر کند، چراکه ممنوعیت 
از س��وی دولت بوده و باید از این مس��یر ممنوعیت لغو ش��ود و با ابالغ 
به وزارت صمت به س��ازمان توس��عه تجارت به عنوان متولی ابالغ این 
بخش��نامه ها به گمرک به آن اعالم و اقدامات الزم صورت گیرد. با این 
حال در مورد خودروهایی که مجوز ثبت س��فارش داشته اند و در شمار 
6۴۰۰ خ��ودروی ثبت س��فارش ش��ده غیرقانونی ق��رار ندارند، گمرک 
تا کن��ون با مج��وز دولت و در چارچوب مق��ررات و ضواب ابالغی هیات 

وزیران مجوز ترخیص آنها را صادر کرده است.
طبق اع��الم گمرک، خودروهای فعلی مانده در گمرک ها، مجوز ثبت 
س��فارش ندارند و تا هنگامی که مجوزی از س��وی دستگاه های مربوطه 
به آن ابالغ نش��ود، ترخیصی انجام نخواهد داد. این در حالی اس��ت که 
تاکی��د اخیر معاون اول رئیس جمهور نیز بر این اس��ت که خودروهایی 
که مشکلی ندارند و به صورت قانونی فرآیند خود را طی کرده اند به آنها 

اجازه ترخیص داده شود.
بنابراین با توجه به این دستور، الزم است پیشنهادات مربوطه را وزیر 
صمت به هیات دولت ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال 
که برخی از خودروهایی که ترخیص آنها متوقف ش��ده  است، با دستور 
مراجع قضایی بوده و باید در جلس��ه  ش��ورای هماهنگی اقتصادی که 
س��ران ق��وا در آن حضور دارند مطرح و بررس��ی ش��ده و در مورد آنها 
تصمیم گیری ش��ود که در آن صورت تمامی دس��تگاه ها ملزم به اجرای 

تصمیم نهایی هستند.
گم��رک ب��ر این تاکی��د دارد که در هم��ه موارد اگ��ر کاالی وارداتی 
مجوزه��ای الزم و قانونی را اخذ کرده باش��د، به طور حتم در چارچوب 
قوانین ترخیص آن از س��وی گمرک انجام خواهد شد که این اقدام نیز 
زمان محدودی داش��ته و بین سه ساعت تا سه روز انجام می شود، ولی 
اگر مش��کل قانونی وجود داش��ته و مجوز ترخیص وجود نداشته نباشد، 

گمرک نیز در چارچوب قانون از این موضوع خودداری خواهد کرد.

قیمت گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه نه تنها هنوز تعیین تکلیف 
نشده است، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش بینی می شود اعالم 
قیمت های جدید باز هم به تاخیر افتد. اظهارات بعضا متناقض در مورد 
روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این س��وال را در اذهان 
به وجود آورده که فرمان قیمت گذاری در دست کیست؟ زیرا دیروز وزیر 
صنع��ت، قیمت گذاری خودرو با ۵درصد کمتر از حاش��یه بازار را تایید 
کرد، اما س��خنگوی کمیس��یون اصل 9۰ مجلس از تشکیل کارگروهی 

خبر داد که قرار است در آن نحوه قیمت گذاری مشخص شود.
 طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا آبان ماه 
با افت ۵۷درصدی روبه رو بوده و این در ش��رایطی اس��ت که بنا به گفته 
خودروس��ازان، افزای��ش هزینه های تولید و بدهی آنها به قطعه س��ازان و 
بانک ها مانع از ثبات کمی و کیفی خودرو در ش��رایط کنونی شده است. 
تولید کنندگان با توجه به وضعیت کنونی، افزایش قیمت را تنها راه نجات 
خود می دانند حال آنکه وزارت صنعت هنوز نتوانس��ته پاسخ مناسبی به 
درخواست خودروسازان بدهد. در این زمینه به نظر می رسد که مسئوالن 
صنعتی کش��ور به خص��وص وزیر صنعت با در نظ��ر گرفتن جوانب منفی 
افزایش قیمت، نمی توانند در مورد اعالم قیمت های جدید ریسک کنند و 
در انتظار موقعیتی مناس��ب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعالم 
آن هس��تند. اما گذش��ته از پیامدهای منفی که افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو خواهد داش��ت و همچنین اعتراض مشتریان، وزارت صنعت باید 

نمایندگان معترض مجلس را نیز راضی نگه دارد. نمایندگانی که همزمان 
ب��ا اعالم رقم های نجوم��ی برای قیمت خودروها، وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت را تهدید به اس��تیضاح کرده و تاکید داشتند که در صورت اعالم 
قیمت های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواس��ت قرار خواهند 
داد. به این ترتیب به نظر می رس��د که رحمانی حتی اگر مجبور به نادیده 
گرفتن حقوق مش��تریان در افزایش قیمت ها شود، نمی تواند از اعتراضات 
برخی از مسئوالن دولتی و مجلس در این زمینه به راحتی بگذرد؛ چراکه 
ای��ن اعتراضات برای وی دردسرس��از خواهد ش��د. در این مورد برخی از 
دس��ت اندرکاران صنعت خ��ودرو اعتراف می کنند که اگر ش��ورای رقابت 
همچنان بر س��رکار بود به دلیل فراقوه ای بودن این ش��ورا، به طور حتم تا 
ب��ه امروز نه تنه��ا قیمت های جدید با توجه به افزای��ش هزینه های تولید 
تعیین می ش��د، بلکه بازار هم از بالتکلیفی و سردرگمی نجات یافته بود. 
در هر صورت آنچه مشخص است در شرایط کنونی قیمت گذاری خودرو 
به کالف سردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسئوالن 
صنعتی و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشن، آن هم در مدت زمانی کوتاه 
برای آن دیده نمی شود، این اظهارات از یکسو متناقض از یکدیگر است و 
از س��وی دیگر نشان از سردرگمی مسئوالن در چاره اندیشی برای قیمت 
خودرو دارد. به عنوان نمونه روز گذشته در شرایطی روابط عمومی سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان بر اع��الم قیمت های جدید 
خ��ودرو تا پایان هفته جاری تاکید کرد که س��خنگوی کمیس��یون اصل 

9۰ مجلس با توجه به حضور وزیر صنعت، خودروس��ازان و دیگر اعضای 
دخیل در قیمت گذاری در کمیس��یون مذکور اظهار کرد که قرار است با 
تش��کیل کارگروهی در مجلس نحوه قیمت گذاری  خودرو مشخص  شود. 
اما اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پازل تناقض گویی 
در م��ورد قیمت ه��ای جدید را تکمیل کرد؛ چراکه وی یکش��نبه ش��ب 
گذش��ته در کمیس��یون اصل 9۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به 
خودرو برگزار شده، اظهار داشته که »برای تعیین قیمت خودرو براساس 
فرمولی که پیش بینی ش��ده باید خودروها ۵درصد زیر قیمت بازار عرضه 
شود و هفته بعد دوباره ۵درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در 
نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برس��یم.« وی همچنین 
در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در حال تهیه بس��ته جامعی برای 
صنعت خودرو هس��تیم که رویکرد آن حمای��ت از تولید داخلی، افزایش 
تولی��د، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت اس��ت. ب��ه این ترتیب با 
توجه ب��ه اظهارات مختل��ف و بعضا متناقض هنوز معلوم نیس��ت که آیا 
فرمول جدید قیمت گذاری خودرو در سازمان حمایت تعیین شده یا قرار 
اس��ت با تش��کیل کارگروهی در مجلس تعیین تکلیف شود. در روزهای 
آخر حضور محمد ش��ریعتمداری در وزارتخان��ه صنعت، معدن و تجارت 
وی بارها عنوان کرده بود که فرمول محاس��به قیمت خودرو در س��ازمان 
حمایت صورت گرفته و قیمت های جدید برای ابالغ به خودروس��ازان به 

ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شده است. 

ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک وظیفه کیست؟

فرمان قیمت گذاری خودرو در دست کیست؟
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کسب و کارامـروز8

معاون توس��عه کارآفرینی و توس��عه اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی گفت اگرچه اصطالح کارآفرینی بس��یار اس��تفاده می ش��ود، 
اما قوانین و سیاس��ت گذاری در این زمینه در س��طح کالن تغییر نکرده 

اس��ت. به گزارش فارس، عیسی منصوری در 
دومین کنفرانس ملی کارآفرینی در دانشگاه 
صنعتی ش��ریف با تاکید بر اینکه دانشجویان 
برای افزایش روحیه کارآفرینی و کاهش نرخ 
بیکاران با یادگیری کس��ب و کار رشته خود، 
از دانش��گاه فارغ التحصی��ل ش��وند، گفت: از 
دانش��گاه ها انتظار می رود با ارائه الگویی ثابت 
کارآفرین��ی را تدری��س کنند و دانش��جویان 
ب��ا آگاهی مولد ب��ه ص��ورت جریان یافته در 
کارگاه های آموزش��ی تدریس و تولید حضور 
یابن��د . معاون توس��عه کارآفرینی و توس��عه 
اش��تغال وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
ب��ا بیان اینکه آموزش های ح��وزه کارآفرینی 

باید به صورت فرهنگ جمعی ش��کل بگیرد، تصریح کرد: در اکوسیستم 
کارآفرینی الزم است سیستم و چارچوب رشته های فعالیتی تعریف شود 
زیرا هر رشته مقتضیات شرایطی خود را دارد. وی گفت: تمام مولفه های 

کس��ب و کار، کارآفرینی، پژوهش��ی به صورت فردی به شرایط مطلوب 
رس��یده اس��ت، اما در اتصال و همکاری این مولفه ها مشکل وجود دارد و 
نیازمند اطالعاتی است که آن را به یک اکوسیستم تبدیل کند. منصوری با 
بیان اینکه هرچند اصطالح کارآفرینی بسیار 
استفاده می شود، اما قوانین سیاست گذاری 
در این زمینه در س��طح کالن تغییر نکرده 
اس��ت، یادآور ش��د: بخش خصوصی در این 
زمینه ب��ه ص��ورت مطلوب عمل ک��رده و 
نهاده��ای کالن ه��م سیاس��ت گذاری های 
صحیح را ارائه نکرده ان��د. وی با بیان اینکه 
در بخ��ش خصوص��ی روی��داد کارآفرینی 
رخ داده اس��ت، افزود: ب��ه دلیل عدم تغییر 
سیاس��ت گذاری ها و نبود برنامه ریزی کالن 
در جامعه فرهنگ سازی صحیحی در زمینه 
کارآفرینی صورت نگرفته اس��ت. منصوری 
با اش��اره به اینکه م��ردم در برابر تحریم ها 
انعطاف و مشارکت جمعی دارند، گفت: اغلب کشورهای موفق یا در حال 
توسعه دوره بحران و تهدید کشورهای خارجی را تجربه کرده و سپس با 

مدیریت درست چالش ها به موفقیت رسیده اند.

مشاور وزیر و دبیر ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت در اولین 
نشست هم اندیشی مسئوالن ستادهای کارآفرینی و اشتغال دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور با بیان اینکه شیرازه اشتغال، کارآفرینی است، گفت: 

تولید و اش��تغال از دس��تاوردهای کارآفرینی 
اس��ت. همچنین کارآفرینی فرآیندی اس��ت 
که بر تشخیص، کشف یا خلق و بهره برداری 
از فرصت ها متمرکز اس��ت. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دولت، دکتر محمد میرزابیگی در 
اولین نشست هم اندیشی مسئوالن ستادهای 
کارآفرین��ی و اش��تغال دانش��گا ه های عل��وم 
پزش��کی  کش��ور با بیان اینکه حوزه اشتغال 
یکی از پیچیده ترین حوزه های سیاست گذاری 
است، گفت: تعدد ذی نفعان، تنوع دیدگاه های 
متع��دد و بعضا متضاد گروه ه��ای مختلف و 
تاثیر متف��اوت برخی عوامل از جمله فرهنگ 
و س��اختارهای اجتماعی از عوامل پیچیدگی 

اش��تغال محسوب می شوند.  دبیر ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال با بیان 
اینکه طی س��ال ها نگاه به موضوع اش��تغال تک بعدی بوده است، تصریح 
کرد: اشتغال، مس��اله ای کامال بین بخشی است و باید همه ارگان ها برای 

تولید، اشتغال و کارآفرینی تالش کنند. دکتر میرزابیگی افزود: در گذشته، 
ایجاد بنگاه های زودبازه یا اعطای تسهیالت و به تعویق انداختن مساله به 
امید یافتن راه حل بهینه، از جمله راهکارهایی بود که مدیران در مواجهه با 
مسائل مورد توجه قرار می دادند، ولی امروزه 
برای حل مساله نیازمند مجموعه ای فراگیر 
از مفاهی��م و ابزار متنوع ب��رای جمع آوری 
اطالعات به منظور سیاست گذاری هستیم. 
مش��اور وزیر و دبیر ستاد ملی کارآفرینی و 
اش��تغال وزارت بهداش��ت بر ضرورت درک 
درس��ت مدیران در حوزه کارآفرینی تاکید 
ک��رد و گفت: ترکیب دانش بین س��ازمانی 
ب��ه منظ��ور کارآفرینی و ن��وآوری و ارتباط 
مس��تمر میان مدی��ران کارآفرینی با هدف 
یادگیری حین عم��ل، امری الزم و ضروری 
است. دکتر میرزابیگی با بیان اینکه شیرازه 
اش��تغال، کارآفرینی اس��ت، افزود: تولید و 
اش��تغال دستاورد های کارآفرینی هستند زیرا کارآفرینی فرآیندی است 
که بر درک و تش��خیص، کش��ف و خلق و نهایتا  بهره برداری از فرصت 

ها متمرکز است.

تولید و اشتغال 2 مورد از دستاوردهای مهم کارآفرینی محسوب می شوندبازنگری در قوانین و سیاست گذاری کالن کارآفرینی ضروری است 

پیت��ر دراکر از جمله دانش��مندان بزرگ ح��وزه مدیریت بیان 
می کند: هدف هر کس��ب و کاری ایجاد و نگه داش��تن مش��تری 
اس��ت. این جمله راز موفقیت بس��یاری از کس��ب و کارها است. 
مشتریان در حفظ و شکوفایی یک کسب و کار و حتی در نابودی 

یک کسب و کار می توانند نقش کلیدی و مهمی را ایفا کنند.
 ب��ا نگاهی اجمالی به س��یر تحول دوره ه��ای تاریخی بازاریابی 

می توان به نقش مشتریان آگاهی بیشتری یافت .
فلس��فه تولید: اهم توجه پیرامون تولید انبوه بوده و مهندس��ی 
فرآینده��ای توزیع عموما مورد توجه ق��رار می گرفت. تولید انبوه 

برای کاهش هزینه ها شاخصه کلیدی این عصر است.
فلسفه محصول: کسب و کارها در پی افزایش کیفیت محصوالت 
خ��ود بوده و بر این اصل که ویژگی ه��ای خود کاال باید منجر به 
فروش آن شود پیش می رفتند، لذا تاکید اصلی این فلسفه تمرکز 

بر بهبود ویژگی های محصول بوده است .
فلس��فه فروش: محص��ول باید با اس��تفاده از راهکاره��ا و ابزار 
فروش به فروش برس��د و تاکید چندانی بر ویژگی های کیفی و ... 

محصوالت وجود نداشت .
فلس��فه بازاریابی: از آغاز این دیدگاه تح��ول بزرگی در نگرش 
کسب و کارها رخ داد. کسب و کارها به دنبال یافتن بهترین بازار 

برای محصوالت خود بودند.
فلسفه بازاریابی اجتماعی: این دیدگاه در اثر توسعه و پیچیدگی 
دیدگاه قبلی رخ داد. کس��ب و کارها بازارهای متناسب با خود را 
پیدا کردند، اما صرفا یافتن بازار متناس��ب کافی نبود. لزوم توجه 
به مش��تریان، شناخت نیاز آنها، ش��ناخت ویژگی های مشتریان، 

توجه کافی به عموم جامعه و محیط زیست و ... مطرح شد .
مش��تریان نقش کلیدی هر کسب و کاری هستند. یک مشتری 
ناراضی شما پنج مشتری بالقوه شما را از بین خواهد برد. بهترین 
شیوه تبلیغات و برندسازی برای هر کسب و کار مشتریان هستند. 
با توجه به ضرورت توجه به مش��تریان مدیریت رابطه با مشتریان 

یا CRM  شکل گرفت.
علل توجه به مشتریان :

1.افزای��ش رقاب��ت در صنعت: با توجه به ش��رایط رقابتی عصر 
حاضر و افزایش شدت رقابت در صنعت حفظ مشتریان هر کسب 

و کاری اهمیت بسیاری دارد.
2.شباهت بین محصوالت: کاهش تمایز و تفاوت بین محصوالت 
نظیر سطح کیفیت و قیمت و ... لزوم توجه به مشتریان را افزایش 
می ده��د چرا که یک��ی از عوامل رقابتی بس��یار مهم محس��وب 
می ش��ود که مش��تریان به راحتی تامین کنندگان خود را تعویض 

کرده و قدرت چانه زنی آنها افزایش می یابد.
3.دسترس��ی به فض��ای مجازی: آمارها حاکی از آن اس��ت که 
فض��ای مجازی عنص��ر الینفک از زندگی مش��تریان محس��وب 
می ش��ود. دسترسی مش��تریان به فضای مجازی از این جهت که 
در ص��ورت رضایت آنه��ا تبلیغات دهان به دهان برای کس��ب و 
کارت��ان صورت می گیرد و محبوبیت برند ش��ما افزایش می یابد، 

فرصت بس��یار خوبی محسوب می ش��ود اما از طرفی با نارضایتی 
آنها به راحتی محبوبیت برند ش��ما و سایر مشتریان شما کاهش 

پیدا می کند.
در تعری��فCRM یا مدیری��ت ارتباط با مش��تریان اتفاق نظر 
وج��ود ندارد اما می توان نقطه اش��تراک تعاریف متعدد را در نظر 

گرفت.
مدیریت ارتباط با مش��تریان به تمام��ی فرآیندها،  تکنولوژی، 
منابع انس��انی و اف��راد و ... را که به جذب و توس��عه و نگهداری 

مشتری می انجامد، گفته می شود.
مدیریت ارتباط با مش��تریان از ۴ بعد تشکیل شده است که در 

ادامه به بررسی آن می پردازیم :
1.تمرکز بر مش��تریان اصلی کس��ب و کار: در این بعد بر روی 
مش��تریان وفادار، مش��تریان بالفعل و مش��تریان کلیدی تمرکز 
می شود و به طور مس��تمر ارزش ها، محصوالت و خدمات به آنها 
عرضه می شود. حتی می توان به سفارشی سازی ) شخصی سازی( 
محصوالت و خدمات برای مشتریان پرداخت. می توان برای حفظ 
ارتباط بیش��تر با این دسته از مشتریان بن های تخفیف، عضویت 

در باشگاه مشتریان و ... در نظر گرفت .
2.تمرکز بر س��ازمان یا کس��ب و کار: قب��ل از اجرای مدیریت 
ارتب��اط با مش��تریان باید چالش ها و مش��کالت کس��ب و کار را 
ش��ناخت و به رفع آنها پرداخت. در ای��ن بعد باید توجه به منابع 
انس��انی س��ازمان یا کس��ب و کار افزایش یابد. فلس��فه توجه به 
مش��تریان باید در هر فردی از س��ازمان از مدیران عالی گرفته تا 

پایین ترین سطح سازمانی نهادینه شود.
3.تمرک��ز بر حف��ظ ارتباط ب��ا مش��تریان: با حف��ظ ارتباط با 
مش��تریان می توان در دانش و تجربیات مشتریان سهیم شد و از 
طریق ارتباط مستمر با آنها با آگاهی از نظران و پیشنهادات آنها 

چالش ها و مشکالت پنهان را شناسایی و برطرف کرد.
۴.تمرک��ز بر فن��اوری: با توجه به رش��د تکنول��وژی و فناوری 
مفهوم جدید شکل گرفته E-CRM است که نقطه تفاوت آن با 
CRM در استفاده از فناوری اطالعات و بستر اینترنت در اجرای 
اس��تراتژی ها اس��ت. در این بعد داده کاوی مش��تریان و شناخت 

مشتریان و نیازهای آنها و ... با استفاده از فناوری و IT  است.
مدیریت ارتباط با مش��تریان برای هر کس��ب و کار مزیت هایی 

را به همراه دارد :
1.جذب مش��تریان بالقوه: ب��ا توجه به مش��تریان بالفعل خود 
می توانید مشتریان بالقوه خود را نیز جذب کنید. قدرت تبلیغات 

دهان به دهان را دست کم نگیرید !
2.توس��عه روابط با مش��تریان: حفظ ارتباط با مش��تریان، ارائه 
خدم��ات جانبی برای آن ها و ... می تواند ای��ن رابطه را پررنگ تر 

کند و فرآیند تکرار خرید مجدد افزایش پیدا کند.
3. نگهداری و مراقبت از مشتریان: نگهداری از مشتریان کنونی 
خود و حفظ آنها از جذب مش��تریان بالق��وه هزینه کمتری برای 
ش��ما دارد چرا که ش��ما از نیازهای مشتریان بالفعل خود آگاهی 
یافته ای��د و نی��ازی به تبلیغات فراوان برای اثب��ات خود نخواهید 

داشت.
modirinfo: منبع 

با »CRM« مشتریان تان را حفظ کنید!

دریچــه

سرپرس��ت دانش��گاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه امروز مأموریت 
دانشگاه ها فراتر از مباحث آموزش و پژوهش است، گفت ایجاد فرهنگ کارآفرینی 
و ن��وآوری از مأموریت های اصلی دانشگاه هاس��ت. به گزارش فارس، نخس��تین 
پیش رویداد استارتاپی همایش جایزه بزرگ شیخ بهایی با محوریت های استارتاپ 
و اجزای تشکیل دهنده یک استارتاپ موفق، دو متدلوژی رایج در استارتاپ ها، بوم 
ناب و بوم مدل کسب و کار، نوآوری در مدل کسب و کار استارتاپ ها و اکوسیستم 
اس��تارتاپی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد. رضا مسعودی، سرپرست واحد 
علوم و تحقیقات در این همایش تخصصی با بیان اینکه امروزه مأموریت دانشگاه ها 
فراتر از مباحث آموزش و پژوهش اس��ت، ایجاد فرهنگ کارآفرینی و نوآوری را از 

مأموریت های اصلی دانشگاه ها دانست.

 ایجاد فرهنگ کارآفرینی و نوآوری
از مأموریت های اصلی دانشگاه است

نویسنده: ملیکا نصیر
دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی

چهارشنبه
28 آذر 1397

شماره 1223
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رئیس دانشگاه پیام  نور زنجان به ضرورت ارتباط دانشگاه با صنعت در 
راستای ایجاد اشتغال به عنوان یکی از دغدغه های امروز جامعه تاکید کرد.
به گزارش مهر، علی محمدی روز دوش��نبه در نشست خبری در محل 

دانش��گاه پیام نور اس��تان زنجان، با تاکید بر 
اینکه امروز برای ایجاد اش��تغال، بیش از هر 
زمان دیگری ب��ه ارتباط دانش��گاه و صنعت 
نیاز داریم، افزود: بدون ش��ک، تقویت ارتباط 
دانشگاه و صنعت برکات زیادی در جامعه به 
دنبال داشته و باعث خواهد شد تا نقش آفرینی 
این ارتباط بیش از گذشته در توسعه کسب و 
کار نمود داشته باشد، به همین خاطر اهتمام 
به این موضوع یکی از رویکردهای این دانشگاه 
است. وی با یادآوری اینکه دانشگاه پیام  نور در 
مرکز شهرس��تان های زنجان و ابهر راه اندازی 
شده است، ادامه داد: این دانشگاه برنامه های 
زی��ادی را در عرصه های مختلف تدوین کرده 

که یک��ی از مهم ترین آنها، برنامه ریزی در راس��تای برگزاری رویدادهای 
کارآفرینی است که از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا برنامه ریزی های 
الزم برای برگزاری این اس��تارتاپ در حوزه کشاورزی سالم صورت گرفته 

اس��ت. رئیس دانشگاه پیام  نور زنجان با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور با 
رس��التی که در پیش گرفته، تحصیل دانشجویان به صورت غیرحضوری 
را فراهم کرده است، تصریح کرد: این ویژگی را باید یکی از ماموریت های 
متمایز این دانش��گاه با سایر مراکز آموزشی 
برش��مرد؛ چراک��ه معتقدی��م بس��یاری از 
عالقه مندان به کس��ب علم و دانش هستند 
که به دالیل مختلف قادر به حضور در کالس 
نیستند و باید زمینه علم آموزی این افراد به 

صورت غیرحضوری فراهم شود.
محم��دی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه تحصیل 
غیرحضوری دانش��جویان باعث شده است 
که دانشگاه پیام  نور رویکرد جدی تری را از 
هم��ان ابتدای تاس��یس در نظر بگیرد و آن 
ارتقای سطح کیفی دانش��گاه است که این 
مهم تا به امروز نیز ادامه داشته است، اظهار 
کرد: خوش��بختانه با این رویکرد، دانش��گاه 
پیام  نور زنجان در چهار دهه گذشته توانسته است به دستاوردهای قابل 
توجهی در عرصه های مختلف دست یابد که بی شک بخش اعظمی از این 

موفقیت ها را مدیون آموزش های باکیفیت هستیم.

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری با اش��اره به س��ودآوری و ارزش آفرینی 
کم نظیر حوزه پژوهش و فناوری، گفت شرکت های دانش بنیان می توانند 
ضمن رفع مشکالت و مسائل جاری، به رونق اقتصادی کشور کمک کنند.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، آیین افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه 
هفت��ه پژوه��ش و جش��نواره دانش آم��وزی 
ب��ا حض��ور  چهارمحال وبختی��اری  اس��تان 
اس��تاندار، نماینده مجلس  ش��ورای  اسالمی، 
رئیس بنی��اد نخبگان اس��تان، رئیس پارک 
علم و فن��اوری چهارمحال وبختیاری و جمعی 
از مسئوالن، دانشگاهیان و فرهنگیان استان 
در شهرکرد برگزار شد. اقبال عباسی با اشاره 
ب��ه ارزش آفرینی و ثروت  افزایی پایدار تحقیق 
و پژوهش، گفت: س��ودآوری س��رمایه گذاری 
در عرصه پژوهش و فناوری بس��یار بیشتر از 
دیگر حوزه ها است؛ از همین رو هرچه اعتبار 

بیشتری به این حوزه اختصاص داده شود، سود بیشتری نیز حاصل خواهد 
ش��د. وی ادامه داد: کشورهای پیشرفته س��رمایه گذاری روی پروژه های 
علمی و تحقیقاتی را از سال های گذشته مدنظر قرار داده و امروز به نتایج 

و ثمرات آن دس��ت یافته اند؛ با این  حال در کشور به تازگی به این مقوله 
مهم توجه شده است به همین دلیل باید با سرعت بیشتری حرکت کرد 

تا فاصله ایجادشده را کمتر کرد.
عباسی با اش��اره به حمایت های دولتی از 
طرح های دانش بنیان، تصری��ح کرد: دولت 
تس��هیالت بدون س��قف برای فع��االن این 
عرص��ه در نظ��ر گرفته که اس��تفاده از این 
فرص��ت می توان��د، ضمن رفع مش��کالت و 
مسائل جاری، به رونق اقتصادی کشور منجر 

شود.
در  چهارمحال وبختی��اری  اس��تاندار 
بخش دیگری از س��خنان خود به تحوالت 
شکل گرفته در حوزه علم و فناوری در استان 
طی سال های بعد از پیروزی انقالب  اسالمی 
اش��اره کرد و گفت: قب��ل از پیروزی انقالب 
تنها یک دانشکده، ۵9۰ دانشجو و 1۰ عضو 
هیات علم��ی در اس��تان فعال بود اما بعد از پی��روزی انقالب تعداد مراکز 
آموزشی به 2۴ واحد، تعداد دانشجویان به ۵3 هزار و ۵33 دانشجو و تعداد 

اعضای هیات علمی به یک هزار و ۸1۰ نفر افزایش یافته است.

شرکت دانش بنیان می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی کشور باشدضرورت ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای اشتغال زایی

اینکه تعداد کمی از ایده های خوب برای شروع یک کسب و کار وجود 
دارد، ی��ک تصور غلط اس��ت. برخی از افراد می ترس��ند ایده های خود را 
به اش��تراک بگذارند زیرا فکر می کنند ممکن اس��ت دیگران ایده  آنها را 
بدزدند، اما در حقیقت ایده های بی شماری وجود دارند که امروزه می توانند 
تبدیل به کسب و کارهای موفقی شوند. راه های قابل توجهی وجود دارد 
تا مش��کالت روزانه را با آن حل کرد و به دلیل طبیعت دنیایی که در آن 
زندگی می کنیم، زندگی را آس��ان تر کرد.  به همین دلیل اس��ت که شما 
می شنوید ایده های بسیار زیادی وجود دارند. با یک گروه خوب و متعهد 
کس��ب و کارهای میلیون دالری زیادی وج��ود دارند که می توان آن ها را 
تاس��یس کرد. در اینجا می خواهیم 9 ایده که به طور خاص ش��ما حتی 

می توانید در خوابگاه دانشگاه شروع کنید را با شما در میان بگذاریم.
1. یک سیستم مدیریت یادگیری همگانی

دانش آموزان بی شماری هنوز برای پیدا کردن شریکی در درس خواندن 
و یا حل تمرین درس های شان تالش می کنند. در حال حاضر سیستم های 
مدیریت یادگیری وجود دارند که به معلمان و استادها کمک می کنند با 
دانش آموزان و دانشجویان در ارتباط باشند. با این وجود هیچ روش موثری 

برای دانش آموزان و دانشجویان وجود ندارد تا با یکدیگر کار کنند.
شرکت Piazza کمی این مشکل را حل کرده است، اما به دانش آموزان 
و دانشجویان فرصت برقراری ارتباط بدون نظارت معلم و استاد را نمی دهد. 
کتاب های راهنمای جامع، نکات امتحانی از دانش آموزان و دانش��جویان 
قبلی و کمک به مفاهیم، می تواند یک کمک بزرگ برای دانشجویان باشد. 

این کار تنها به یک سیستم سبک و آسان برای استفاده نیاز دارد.
2. واژه نامه آنالین برای محصالن خارج از کشور

بیش از 3۰۰هزار دانشجو هر سال در خارج از کشور تحصیل می کنند. 
ب��ا این حال، هیچ مکان خاصی برای آنها وج��ود ندارد تا تجربیات خود، 
کارهای��ی که انج��ام داده اند و جایی که رفته اند را با دیگران به اش��تراک 
بگذراند. دانش��جویانی که می خواهند در آینده به خارج از کش��ور بروند، 
حاضرن��د مبلغ خوبی را برای نکاتی از س��فر دیگر دانش��جویان پرداخت 
کنند. جست و جوی گوگل کمک آنچنانی در سفرهای خارج از آمریکا و 

برنامه ریزی برای سفر نمی کند. این می تواند یک بازار بزرگ باشد.
3. یک خوابگاه هوشمند

حتی داش��تن اَلِکس��ا و Google home در خوابگاه دانش��گاه چیز 
جدیدی به حساب می آید. دانشجویان می توانند دوستان خود را با آهنگ، 
زنگ هشدار و کارکرد های دیگر دستیار صوتی هوشمند، تحت تاثیر قرار 
دهند. دانشجویانی که تالش بسیار می  کنند می توانند اتاق خوابگاه خود را 
حتی پیشرفته تر کنند، اما بسیاری از آنها  نمی خواهند آنقدرها تالش کنند 
و خود را خسته کنند. این بدین معنا است که فرصت بزرگی برای کمک 
به ایجاد اتاق خوابگاه هوشمند برای دانشجویان وجود دارد. این سرویس 
می تواند شامل یک پکیج و چگونگی نصب دستیار صوتی هوشمند برای 
چراغ، تلویزیون و اس��پیکر باش��د. یک راه برای انجام این کار در مدرسه 
می تواند فرصتی عالی برای صدها و هزاران نفر از دانش��جویانی باشد که 
هر س��اله به خوابگاه می رون��د. چیزهایی مانند ای��ن را حتی می توان به 

دانشگاه هایی فروخت که می خواهند خود را متفاوت جلوه دهند.
4. جفت کردن دانشجویان برای آموزش تناسب اندام

اکثر مردم از باش��گاه دانشگاه می ترس��ند، زیرا باشگاه های دانشگاه پر 
از افراد بزرگ جثه و قوی ترین افراد دانش��گاه اس��ت که وزنه های سنگین 
می زنند و این می تواند برای برخی ترسناک باشد. یک سرویس می تواند به 

عنوان واسطه عمل کند و دانشجویان دانشگاه  را با کسانی که می خواند به 
تمرین کردن دیگر دانشجویان کمک کنند جفت کنند و به هم برسانند. به 
دلیل اینکه اکثر مربیان هزینه باالیی دریافت می کنند استخدام مربی برای 
دانش��جویان دشوار است. دانشجویان مایلند با هزینه ای مناسب شخصی 
را آم��وزش دهند. در این زم��ان، تطبیق تمرین ه��ا و برنامه های غذایی 
مناسب برای مردم سخت است. جفت کردن دانشجویان )یا حتی کارکنان 
بزرگسال( با یکدیگر، اگر بتوانید با مسائل مسئولیتی کنار بیایید، می تواند 

به حل این مشکل کمک کند.
5. پوسترهای ارزان و جمع آوری تصاویر

کس��ی ک��ه تالش می کند ی��ک ات��اق را تزئین کند می دان��د که پیدا 
کردن پوس��تر کیفیت باال چقدر دشوار می تواند باشد. مغازه ها نمی توانند 
پوس��ترهای ب��ا کیفیتی را تولید کنند و س��ایت های نی��ز تنوع کمی در 
پوس��ترهای خود دارند. یک جمع آوری برای این پوس��ترها ارزش زیادی 
خواهد داشت. این می تواند به مردم کمک کند تا خوابگاه دانشگاه و خانه 
خود را تزیین کنند و در نهایت سپس در عوض ارائه فقط پوستر به نقاشی 

و سایر ابزار دکوراسیون خانه  نیز می توانید روی بیاورید.
6. جامعه ای فراگیر برای هدایت در روند دانشگاه

جامعه های محرمانه دانش��گاهی و وبالگ های بسیاری وجود دارند، اما 
ب��ا این  حال هیچ جامعه و منبع واقعا موثری برای کمک به دانش آموزان 
دبیرس��تانی و والدین ش��ان برای هدایت در روند ثبت نام، هزینه و س��ایر 
مش��کالت دانش��گاه وجود ندارد. این س��رویس می تواند شامل کمک به 
دانش آموزان در پیدا کردن دانش��گاه براس��اس وضعیت مالی شان باشد. 
حتی می تواند کمک به دانش آموزان در انتخاب رشته باشد. این سرویس 
حتی می تواند تجارب واقعی دانش��جویان را در دانشگاه های مختلف برای 
کمک به تمایز دانشگاه ها از یکدیگر و یا وب سایت هایی که همانند یکدیگر 
هس��تند را در بر بگیرد. وقت و انرژی زیادی به دلیل کمبود راهنمایی در 

رابطه با دانشگاه صرف می شود. در اینجا یک فرصت بزرگ وجود دارد.
۷. ارائه دادن پروژه های شرکت های محلی به دانشجویان

رستوران های محلی، استارتاپ ها و سایر شرکت های کوچک پول خوبی 
را برای کمک دانش��جویان پرداخت می کنن��د. این کمک ها می توانند در 
قالب، طراحی، مهندس��ی نرم افزار، بازاریابی، فروش و . . . باش��د. تعدادی 
برنامه  و وب سایت کاریابی در کشور وجود دارد اما چنین چیزی مخصوص 
دانش��جویان بسیار کم است و با گرفتن درصد کمی از حقوق اولین سال 
به عنوان حق الزحمه این گونه وب سایت و یا برنامه  می تواند پول ساز باشد.

8. مشخصات و ارزیابی اساتید
تقریبا می توان گفت هیچ س��ایتی برای ارزیابی اس��اتید وجود ندارد و 

چنین سایتی می تواند بسیار پرطرفدار شود.
این س��ایت می تواند تبدیل به س��ایتی شود که دانش��جویان )و حتی 
کارفرمای��ان مانند دانش��گاه ها( عالقه مند به دیدن آن هس��تند. یکی از 
مشخصات آسان می تواند تحقیقات اس��اتید، زندگینامه و یا راه ارتباط و 
عالقه مندی های آنها باش��د. سپس، دانشجویان می توانند انتقاد و نظرات 
خود را از اس��تاد مورد نظر خود در دانشگاه های مختلف، بیان کنند. این 
می تواند به طور قابل توجهی به دانشجویان کمک کند تا کالس های خود 
را براساس اساتید انتخاب کنند، به اساتید کمک می کند تا خود را نشان 
دهند و به دانشگاه ها کمک می کند تا استخدام اساتید را براساس کیفیت 

آنها در نظر بگیرند.
Entrepreneur/ucan: منبع 

گوگل 18 سـال پیش اولین دفتر خود در کالنشـهر نیویورک را افتتاح کرد و در حال حاضر 7هزار کارمند در 
این شهر دارد، اما کمپانی یادشده به تازگی اعالم کرده که قصد دارد یک میلیارد دالر برای ساخت و گسترش 
دفتر کاری در این شـهر سـرمایه گذاری کند تا بتوانند با افتتاح دفتر جدید گوگل در نیویورک طی چند سـال 

آینده، 7۰۰۰شغل دیگر بیافریند.
به گزارش دیجیاتو، این دفتر جدید که قرار اسـت در  خیابان هادسـون منطقه  منهتن سـاخته شـود بیش از 
 Global Business( 1.7 میلیـون متر مربع مسـاحت خواهد داشـت و به مقر اصلی سـازمان تجارت جهانـی
 West  در نیویـورک بدل خواهد شـد. عـالوه بر این دفتری نیز در خیابان واشـنگتن محله )Organization

Village ساخته خواهد شد.
گوگل که سـال 2۰1۰ مقری در منطقه  چلسـی خریداری کرد و مقر کنونی شرکت مذکور در نیویورک، همین 
دفتر محسـوب می شـود. چندی پیش این شرکت مدعی شده بود که قصد دارد با سـرمایه گذاری 2.4 میلیارد 

دالری خود در همین منطقه ساخت و ساز به راه اندازد و مقر خود را بزرگ تر از پیش کند.
به نظر می رسـد بسیاری از شـرکت های بزرگ تکنولوژی قصد دارند که گستره فعالیت شان را از خلیج غربی 
فراتر ببرند تا بتوانند افراد بیشتر و بهتری را استخدام کنند چراکه ممکن است بسیاری از متخصصان عالقه ای 

به اسکان در کالیفرنیا یا سیاتل نداشته باشند.
گوگل سعی دارد تا پایان سال 2۰2۰ میالدی به مقر خیابان هادسون انتقال یابد و سال 2۰22 نیز زمان افتتاح 

دفتر خیابان واشنگتن خواهد بود.
چندی پیش این شـرکت محبوب، نقشه های توسعه ساختمانی مانتین ویو کالیفرنیا را منتشر کرد و مشخص 
نمود که این شـرکت آمریکایی برنامه های جاه طلبانه ای برای توسعه آن دارد. محبوب ترین موتور جست وجوی 
اینترنتـی می خواهد دفاتر کاری، فروشـگاه، مناطق مسـکونی یا تفرجگاه های عمومی بیشـتری بسـازد و در 

مساحتی نزدیک به 3.12 متر مربع ساختمان سازی کند.
طبق اسـناد منتشرشـده، 8 هزار خانه  جدید و 14۰هزار متر مربع تفرجگاه عمومی ساخته می شود و گوگل با 

همکاری شرکای خود قصد دارد 66۰۰واحد مسکونی در این منطقه افتتاح کند.
 

8 ایده میلیون دالری که می توانید آن را در خوابگاه 
دانشگاه تان اجرا کنید

سرمایه گذاری یک میلیارد دالری گوگل 
در نیویورک برای ایجاد ۷ هزار شغل

یادداشـت

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان گلس��تان با اشاره به استفاده 
از اقتصاد دیجیتال گفت اس��تفاده از اقتصاد دیجیتال موجب توانمندس��ازی 
اقتصادی، علمی و فرهنگی بانوان می شود.  محمد احمدی، مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات این استان با اشاره به گسترش استفاده از فناوری اطالعات 
در س��طوح مختلف جامعه، ICT را ابزاری مناس��ب برای توسعه کسب و کار 
دانس��ت و عنوان کرد: امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات فرصت خوبی برای 

توانمندسازی افراد در حوزه های مختلف فراهم کرده است.
وی ب��ا بیان نمونه ای از فعالیت های موفق در حوزه ICT گفت: ارتباطات و 
فناوری اطالعات همواره باعث افزایش بهره وری در حوزه های مختلف ش��ده و 

بستر مناسب برای توسعه مشاغل سنتی را ایجاد می کند.

اقتصاد دیجیتال موجب توانمندسازی 
اقتصادی و علمی بانوان می شود



آی��ا تا به ح��ال فکر کرده اید چه چیزی یک س��ال را ب��رای برندها 
موفقیت آمی��ز جل��وه می ده��د؟ گاهی اوق��ات موفقیت ش��امل خلق 
فرصت های تازه برای ش��رکت مان می شود. در س��ایر مواقع ما باید به 
طور هوشمندانه ای در برابر حوادث ناگوار از خود واکنش نشان دهیم. 
در ای��ن مقاله من به بررس��ی هفت م��ورد از موفقیت های الهام بخش 
برندهای بزرگ و کوچک پرداخته ام. اجازه دهید به س��راغ بررسی هر 

کدام از آنها برویم.
1. وقتی برگرکینگ خودرأی می شود

کمپین تبلیغاتی برند برگرکینگ در ژانویه 2۰1۸ تعجب بس��یاری 
از کارش��ناس ها و مشتریان این برند را برانگیخت. بخش قابل توجهی 
از حی��رت کاربران در فضای اینترنت به دلی��ل تاثیرگذاری باالی این 
کمپین بود. محور اصلی این کمپین تفاوت ارائه س��رویس اینترنت به 
افراد مختلف در ایالت ه��ای گوناگون بود. به این ترتیب برگرکینگ با 
تاسیس فروشگاه فست فود در یک مرکز تجاری غذاها را با قیمت های 
مختلف به افراد ارائه می کرد. در این میان معیار انتخاب آنها مشخصات 
ظاهری افراد بود. این کار اعتراض بسیاری از افراد حاضر در ویدئوهای 
آنه��ا را برانگیخ��ت. با این ح��ال در نهای��ت درس مهمی درخصوص 

عملکرد غیراخالقی اپراتورهای تامین اینترنت به عموم مردم داد. 
کمپین دوم این برند مربوط به جوالی 2۰1۸ اس��ت. در این کمپین 
برگرکین��گ موضوع تبعیض جنس��یتی را مطرح کرد. بر این اس��اس 
آنها به تف��اوت قیمت تبلیغ محصوالت مخصوص خانم ها با نمونه های 
وی��ژه آقایان اعتراض کردند. به عنوان مثال در درون اپ ها با پرداخت 
فقط 1۰ دالر امکان توس��عه تبلیغات متعلق به مردان را دارید. با این 
حال چنین رقمی برای محصوالت ویژه خانم ها بس��یار بیش��تر است. 
برگرکین��گ با توجه به ای��ن موضوع حمایت بس��یاری از انجمن های 

اجتماعی را به خود جلب کرد.
2. کراک پات نقشه فرار از بحرانش را رو می کند

برند کراک پات به عنوان یکی از ش��رکت های معتبر در زمینه تولید 
لوازم آش��پزی در اوایل س��ال 2۰1۸ با بحران عجیب و غریبی دست 
به گریبان ش��د. ماج��را به این ترتیب بود که دیر پ��ز برند کراک پات 
به دلیل نقص فنی موجب آتش س��وزی و مرگ جک پیرس��ن، یکی از 
س��تاره های سریال مشهور شبکه NBC به نام »این ما هستیم«، شد. 
در پی بروز چنین حادثه ای ش��مار باالیی از هواداران این سریال اقدام 
به راه اندازی کمپین هایی برای دور انداختن دیر پزهای این ش��رکت و 
تحریم خرید محصوالتش کردند. پس از بروز چنین حادثه ای ش��رکت 
به س��رعت اقدام به واکنش در شبکه های اجتماعی کرد. بر این اساس 
آنها در اکانت های شان نظرات مثبت مشتریان نسبت به کیفیت ساخت 
دیر پزها و همچنین تس��ت های کیفیت فنی محصوالت ش��ان را بیان 

کردند. به عالوه مرگ بازیگر مش��هور س��ریال »این ماه هس��تیم« به 
دلی��ل بی احتیاطی خودش نیز بود. واکنش مناس��ب این برند در برابر 
یک فاجعه بر میزان شهرت و اعتبارش نزد مخاطب افزود. شاید بی راه 
نباشد که اعتبار فعلی این برند را حتی بیشتر از زمان قبل فاجعه مرگ 

جک پیرسون بدانیم.
KFC .3 و بیان عذرخواهی جالب

آیا ش��ما اخبار مربوط به تمام ش��دن مرغ های فس��ت فود KFC را 
شنیده اید؟ ش��وخی نمی کنم، بلکه کامال جدی هستم. در فوریه سال 
2۰1۸ نزدی��ک به 9۰۰ رس��توران این برند در بریتانیا مرغ های ش��ان 
تمام ش��د. اگر این خبر به نظر ش��ما خنده دار اس��ت، باید به واکنش 
ج��ذاب و خنده دار KFC نیز توجه کنید. بر این اس��اس تیم تبلیغات 
شرکت در سطح لندن بیلبوردهایی با تصویر یک بسته مرغ مخصوص 
KFC منتش��ر کرد. نکته جالب این تصویر نبود مرغ داخل ظرف غذا 
ب��ود. به این ترتیب برند KFC به گون��ه ای طنزآلود به اتمام مرغ های 
 KFC رستوران های  خود در بریتانیا واکنش نشان داد. مثال حاضر از
یکی از س��اده ترین جوک ها و در عین حال عاری از هرگونه توهین را 

شامل می شود. 
4. تویوتا وارد جاده اصلی می شود

زمانی که پرس��تار آلین پیرس فرصت مناس��ب برای کمک به مردم 
جامانده در آتش س��وزی شهر پارادایس از توابع ایالت کالیفرنیا را پیدا 
کرد، تصمیم بس��یار ش��جاعانه ای گرفت. این پرستار شجاع با استفاده 
از خودروی تویوتا شخصی اش شمار قابل توجهی از مصدومان و مردم 
عادی را از بیمارستان شهر به نقطه ای امن منتقل کرد. به این ترتیب 
جان بسیاری از افراد طی این اقدام از مرگ و آسیب جدی حفظ شد. 
وقتی آلین پ��س از این اقدام تصویر خودروی توندرا تویوتا خود را که 
به دلیل عبور از آتش صدمه جدی دیده بود روی اکانت ش��خصی اش 
بارگ��ذاری ک��رد، واکنش برند تویوتا تحس��ین هم��گان را برانگیخت. 
صفحه رس��می تویوتا در اینستاگرام ضمن درج پیامی دلگرم کننده در 
ذیل پس��ت آلین به وی وعده تحوی��ل یک خودروی توندرا کامال نو را 
داد. اگرچه این اقدام از س��وی تویوتا نیازمند برنامه ریزی خاصی نبود، 

با این حال سرعت واکنش شان جای تقدیر دارد.
اگر کس��ب وکار ش��ما نیز در حوزه ه��ای ارائه کاالس��ت، با تعویض 
رایگانش برای افراد فداکاری مانند آلین بر میزان اعتبار و ش��هرت تان 
بیفزایید. البته در اینجا بحث فقط مربوط به ش��هرت نیست، بلکه پای 

تعهد به ارزش های انسانی کسب وکار نیز مطرح خواهد بود. 
Payless .5 بدل به فروشگاهی لوکس می شود

در م��اه اکتبر وقتی مش��تریان برن��د Payless وارد فروش��گاه های 
این شرکت ش��دند، با قیمت های سرسام آوری رو به رو شدند. به طور 
معمول کفش های این فروش��گاه بین 2۰ تا ۴۰ دالر ارزان تر از س��ایر 
مراک��ز خرید بود. با این حال اکن��ون کفش هایی با قیمت خیره کننده 
1۸۰۰ دالری در ویترین ها خودنمایی می کرد. وقتی مش��تریان دلیل 

چنین اقدامی را جویا ش��دند، پاس��خ Payless از طرحی جاه طلبانه 
حکایت داشت. در حقیقت افزایش قیمت کفش ها در پی اجرای طرح 
کم��ک به افراد فقی��ر بود. البته در این میان بار اصلی فقط روی دوش 
خریدارها نبود. برند Payless نیز دقیقا دو برابر کمک های مشتریانش 
ب��ه مبلغ جمع ش��ده افزود. ب��ه این ترتیب Payless ب��ه جای تولید 

تبلیغات گران قیمت به سوی امری عام المنفعه جهت گیری کرد. 
6. توجه برند Ikea به سگ ها

شعبه Ikea در شهر کاتانیا در ایتالیا در ماه نوامبر دست به اقدامی 
بسیار تحس��ین برانگیز در حمایت از حیوانات زد. در روزهای سرد ماه 
نوامبر کارکنان ش��عبه کاتانیا شاهد حضور سگ های ولگرد در اطراف 
فروش��گاه بودند. این سگ ها به دلیل س��رمای زیاد به سوی این مرکز 
خری��د آمده بودند. در ای��ن میان کارمندان Ikea ب��ه جای تماس با 
پلیس به منظور جمع آوری س��گ ها، درهای فروش��گاه را به روی آنها 
باز کردند. به این ترتیب آن ش��ب سگ های بیچاره جای گرم و غذای 
مناس��بی در اختیار داش��تند. این اقدام انس��انی کارکن��ان Ikea در 
شبکه های اجتماعی بازخورد بسیار زیادی داشت. به گونه ای که حتی 
سازمان های حفاظت از حقوق حیوانات نیز دست به تقدیر از این برند 
زدن��د. نکته جالب درخصوص اقدام کارکنان Ikea قبول سرپرس��تی 
برخی از س��گ های ولگرد از س��وی آنها و همچنین برخی از مشتریان 
آن ش��عبه بود. به این ترتیب س��گ های ولگرد کاتانیا به نوعی صاحب 

خانواده شدند.
ش��اید اگر بس��یاری از ما به ج��ای کارکن��ان Ikea بودیم، درهای 
فروشگاه را هرگز روی سگ های ولگرد باز نمی کردیم. تفاوت یک برند 
آینده نگر و سایر شرکت ها نیز دقیقا در همین نکته است. گاهی اوقات 
یک حرکت هرچند کوچک مانند پناه دادن به سگ ها موجب افزایش 
شهرت برندمان می شود. بنابراین اقدام منطقی در چنین مواردی اقدام 

به مانند Ikea است.
7. استفان کری و شاد کردن قلب یک دختربچه

رایلی موریس��ون 9 س��اله به هنگام بازدید از فروش��گاه های کفش 
متوجه عرضه ورژن »کری ۵« که به نام اس��تفان کری تولید می شود، 
در مدل های انحصاری مردانه شد. به همین دلیل این دختربچه نامه ای 
برای اس��تفان کری نوشت. واکنش اس��تفان کری به نامه دست نوشته 
این دختربچه بسیار جالب بود: ایجاد خط تولید نسخه دخترانه و زنانه 
کفش ه��ای کری. همچنین رایلی ی��ک جفت کفش نو رایگان دریافت 
ک��رد. در روز جهان��ی بانوان نیز اس��تفان کری ش��خصا از رایلی برای 
مش��اهده مسابقه بس��کتبال NBA دعوت به عمل آورد. بدون تردید 
اقدام اس��تفان کری در واکنش به نامه رایلی اوج احترام به مشتریان و 
طرفداران سلبریتی هاست. به همین دلیل شماره پایانی این مقاله را به 
استفان کری اختصاص دادم. او با این کار ثابت کرد که فقط در زمین 

بسکتبال اسطوره نیست. 
inc: منبع

تاثیر اینستاگرام در تبلیغات و بازاریابی
اینس��تاگرام یکی از پرکاربرترین و قدرتمندترین شبکه های 
اجتماعی ب��رای معرفی کاالهای صنایع گوناگون در سراس��ر 
دنیا اس��ت، البته ش��ایان ذکر است که وس��یله مناسبی برای 

برندسازی بر پایه تبلیغات نیست.
به طور کلی تبلیغات در اینستاگرام یکی از بهترین شیوه های 
تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی است و این نوع تبلیغات برای 
کلیه صنایع بس��یار مهم و بااهمیت اس��ت و س��عی کنید که 
کلیه محصوالت تولیدی سازمان خود را در اینستاگرام معرفی 
کنید تا هم محصوالت و هم برند شما در این رسانه اجتماعی 

تبلیغاتی معرفی شود.
ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام ی��ک زیرمجموعه از ش��بکه 
اجتماع��ی فیس بوک به حس��اب می آی��د و از طریق تبلیغات 

کسب درآمد می کند. 
حدود سه سال از راه اندازی این شبکه اجتماعی می گذرد و 
برندهای مش��هور جهان نیز به عنوان کوتاه ترین و ساده ترین 
و البته موثرترین ش��بکه اجتماع��ی برای تبلیغات محصوالت 
خود از آن اس��تفاده می کنند، این ش��رکت ها پس از گذشت 
س��ه س��ال حضور فعال در این رس��انه اجتماع��ی به صورت 
میلیونی فالوور دارند و به س��اده ترین و س��ریع ترین حالت به 
معرفی محصوالت جدید خود به مشتریان ش��ان می پردازند، 
البته برندهای کوچک نیز از این شبکه اجتماعی در خصوص 
تبلیغ��ات و معرفی محصوالت خود نیز اس��تفاده می کنند که 
بازخ��ورد مناس��بی را تجربه کرده اند، به ط��وری که هر یک 
از کاربران این ش��بکه اجتماعی با یک جس��ت وجوی کوتاه و 
سریع درخصوص کاالی موردنیازشان می توانند هم برندهای 
مش��هور و بزرگ جهانی و هم برندها و ش��رکت های تولیدی 

کوچک را بیابند.
در ای��ران نیز صنایع گوناگون از اینس��تاگرام به عنوان یک 
شبکه اجتماعی جهت تبلیغات نیز استفاده می کنند، بنابراین 
با توجه به مطالبی که گفته ش��د حتما برای کسب و کار خود 
یک صفحه اختصاصی در اینستاگرام درست کنید و به معرفی 
و تبلیغ��ات محصوالت و خدمات خود بپردازید تا بتوانید برای 
برند و محصوالت و خدمات خود مخاطبان بیش��تری را جذب 

کنید.
آیا می دانید رس��انه اجتماعی اینستاگرام دارای 3۰۰میلیون 

یوزر فعال است
یکی از عواملی که باعث رونق رس��انه اجتماعی اینستاگرام 
شد، بی حوصلگی انسان ها و بی توجهی آنها نسبت به نوشته ها 
ب��ود، اف��راد توانس��تند با دی��دن عکس ها به م��واردی که در 
جس��ت وجوی آنها بودند به خوبی دس��ت یابن��د، بنابراین به 
این رس��انه روی آوردند، تا جایی که در سال گذشته میالدی 
پرمخاطب تری��ن و پرطرفدارترین رس��انه اجتماعی ش��ناخته 
ش��د، خوب اس��ت بدانید که البته یکی از عواملی که در رونق 
این ش��بکه اجتماعی دخیل بوده اس��ت فروش این شبکه به 

فیس بوک است.
تحلیل نویس��نده از اس��تقبال گروه های مختلف مردمی از 
این ش��بکه اجتماعی این اس��ت که کاربران بیشتر عالقه مند 
به دیدن تصاویر هس��تند و دیگر با شبکه های اجتماعی مثل 
توییت��ر و فیس بوک که متن های زی��ادی دارند ارتباط برقرار 

نمی کنند.
ام��ا مهمترین موضوعی که در این میان مطرح اس��ت نحوه 

استفاده از اینستاگرام برای تبلیغات است.
نحوه تبلیغات در رسانه اجتماعی اینستاگرام :

1- فقط ب��رای معرفی محصوالت خود از صفحه اختصاصی 
اینس��تاگرام استفاده کنید و به تبلیغ و معرفی برندهای دیگر 

هرگز نپردازید.
2- در صفحه اختصاصی اینستاگرام خود تاریخ نمایشگاه های 

اختصاصی صنعت خود را به اشتراک گذارید.
3- بن��ری تهیه کنی��د و در آن آدرس فیس ب��وک، توییتر، 
لینکدین س��ازمان خود را در صفحه اختصاصی اینس��تاگرام 

خود به اشتراک گذارید.
۴- از عکس ه��ای ج��ذاب ب��رای معرفی محص��والت خود 

استفاده کنید.
۵- حتم��ا شناس��نامه ای کوتاه از محصول معرفی ش��ده در 
پایین عکس مربوط به محصول بنویس��ید و هرگز گذاش��تن 

هشتگ را در این نوشتار فراموش نکنید.
6- ش��رکت های مرتب��ط و مخاط��ب صنع��ت خ��ود را در 

اینستاگرام خود فالو کنید و عکس های آنها را الیک کنید.
۷- از لوگوی ش��رکت خ��ود برای عکس اینس��تاگرام خود 

استفاده کنید.
۸- لینک سایت خود را در اطالعات پروفایل خود قرار دهید.
ح��ال خوب اس��ت بدانی��د که چگون��ه می توان ب��ه تبلیغ 

محصوالت خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام بپردازید.
همانطور که پیش��تر گفته شد یکی از بهترین مکان ها برای 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی اینستاگرام است، اما چگونگی 
تبلیغ در این شبکه اجتماعی بسیار بااهمیت است، به طور کلی 
تصاویری که در این شبکه اجتماعی به اشتراک می گذارید باید 
جذاب و مورد پسند مخاطبان قرار گیرد، بنابراین برای معرفی 
محص��والت از عکس ها و بنرهای��ی که به صورت اختصاصی با 
کیفیت باال ب��رای خود تهیه کرده اید اس��تفاده کنید و هرگز 
برای تهیه این عکس ها و بنرها صرفه جویی نکنید زیرا بیش��تر 
آنچه که هزین��ه کرده اید بازخورد خواهید داش��ت و چنانچه 
از عکس ها و بنرهای نامناس��ب اس��تفاده کنید مطمئنا اثرات 
مخربی برای ش��ما به همراه خواهد داش��ت و از اهمیت برند 

شما مطمئنا خواهد کاست.
بنابرای��ن وقتی از عکس ها و بنرهای جذاب اس��تفاده کنید، 
بازدیدکنن��ده صفحه ش��ما باال خواهد رفت و ش��ما در میان 
مخاطبان خود جایگاه مناسبی پیدا خواهید کرد، ضمنا صفحه 
اینس��تاگرام خود را در میان صفح��ات متفرقه و بی ارتباط به 
صنعت خود تبلیغ ننمایید، فالور بیش��تر و الیک زیاد تاثیری 
در معرفی برند و محصوالت شما نخواهد داشت، بنابراین بازار 

هدف محصوالت خود را بیابید و در آن فعالیت کنید.
qmpmarketing: منبع
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در ی��ک توضی��ح جامع می توان اس��تراتژی را برنام��ه ای جامع برای 
دس��تیابی به اهداف دانس��ت که در این میان با توجه به اهمیت بسیار 
ب��االی بازاریابی برای هر س��ازمان، بدون ش��ک وجود اس��تراتژی های 
بازاریاب��ی از جای��گاه حیات��ی برخ��وردار خواهد ب��ود. اگرچ��ه امروزه 
شرکت های بس��یاری در تالش برای استفاده از استراتژی های برندهای 
موفق دارند، با این حال توصیه می ش��ود تا در این رابطه تنها به دنبال 
بررسی عملکرد سایرین در راستای بهبود طرح ریزی خود باشید. درواقع 
ه��ر برنامه ای با توجه به نیاز و ش��رایط ش��رکت ها تعیین می ش��ود که 
نمی توان تصور کرد که شما نیز درست در شرایطی مشابه شرکت دیگر 
باشید. به همین خاطر آگاهی از اصول و قواعد این امر، ضروری به نظر 
می رسد. در این رابطه توجه داشته باشید که قبل از شروع این کار شما 
نیازمند جمع آوری اطالعات کاملی از بازار هدف و اوضاع ش��رکت خود، 
خواهید بود. امروزه کس��ب وکارهای آنالین، رشدی فوق العاده را تجربه 
می کنند که این امر باعث می شود تا ضرورت توجه به آنها افزایش یابد. 
در همین راستا و در ادامه به بررسی 9 استراتژی برتر بازاریابی این نوع 

کسب وکارها خواهیم پرداخت.
1-وب  سایتی مناسب طراحی کنید 

اغل��ب افراد در رابطه ب��ا اهمیت طراحی وب به عن��وان یک تکنیک 
بازاریابی؛ ناآگاه هس��تند. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که آنها 
توجه خود را بیش��تر روی محتویات ارس��الی قرار می دهند. این امر در 
حالی اس��ت که محیط کاربری س��ایت، نخس��تین چیزی است که در 
ابتدای کار توجه مخاطب را به خود جلب می کند. نمونه های بس��یاری 
را می توان در این رابطه ذکر کرد که عدم طراحی مناس��ب باعث ش��ده 
اس��ت تا برندهای رقیب بتوانند علی رغم عملکردی یکس��ان و تنها به 
عل��ت طراحی جذاب تر، بتوانند به موفقیت مورد نیاز دس��ت پیدا کنند. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا نخستین گام شما برنامه ریزی برای نحوه 
طراحی وب س��ایت رسمی شما باش��د. در این رابطه دو عامل مهم باید 
همواره مورد نظر قرار گیرد. نخس��ت رعایت اصل سادگی و سهولت کار 
و دیگری جذاب س��اختن محیط کاربری که باعث می شود تا ما به تیم 
طراحی خبره ای نیاز داشته باشیم. در نهایت توجه داشته باشید که تنها 
به روز رسانی مطالب اهمیت نداشته و الزم است تا برنامه ای دقیق برای 
به روز رسانی و حتی تغییر محیط کاربری نیز داشته باشید. علت این امر 
به این خاطر است که اقدامات شما ممکن است در طول زمان جذابیت 
اولیه خود را از دس��ت داده و کارب��ر را دچار روزمرگی کند. با این حال 
یک تغییر به موقع می تواند همه چیز را به نفع شما تغییر دهد. در این 
رابطه امروزه بس��یاری از س��ایت های جهانی، با توجه به تغییرات فصلی 
اقدام به اعمال تغییراتی در محیط کاربری سایت خود می کنند که این 

امر خود جذابیت باالیی را برای بازدیدکنندگان به همراه خواهد داشت. 
در این رابطه توصیه می شود تا تغییرات شما به اندازه ای نباشد که فرد 
خود را با سایتی جدید مواجه کند و درواقع ضروری است تا همواره در 
تالش برای حفظ اصالت خود باش��ید. در این رابطه این امر که همواره 
نظرات کاربران را در رابطه با تغییرات خود جویا ش��وید، باعث می شود 

تا در نهایت بتوانید سایت خود را به شرایط ایده آل، نزدیک  تر کنید. 
2-اهمیت بهینه سازی موتور جست وجو)سئو( را جدی بگیرید 

 س��ئو درواقع یک روند در راس��تای بهتر دیده ش��دن وب سایت شما 
خواهد بود که کمک می کند تا در جس��ت  و جوهای افراد، در رتبه های 
باالتری قرار گیرید. با توجه به این امر که افراد معموال جس��ت وجوهای 
خود را محدود به صفحه نخس��ت می کنند، به همین خاطر اس��تفاده از 
این روش کامال ضروری محس��وب می ش��ود. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که سئو موارد متعددی را شامل شده و تنها محدود به متن های 
ارس��الی نخواهد بود. به همین خاطر نیز روش ه��ای مختلفی در رابطه 
با آن وجود دارد که الزم اس��ت تا نس��بت به آنها به آگاهی کافی دست 
پیدا کرده و یا فردی حرفه ای را در این رابطه به اس��تخدام شرکت خود 
درآوری��د. به طور کل��ی فاکتورهای زیادی برای بهب��ود رتبه و کیفیت 
صفحات وجود دارد که با بهینه س��ازی آنها می توان به رتبه باالتری در 
نتایج جس��ت وجوها دست پیدا کرد که به دو بخش کلی درون و بیرون 

سایتی تقسیم می شود.
3-در اقدامات خود تنوع کافی را داشته باشید 

این امر که مطالب ارسالی شما تمامی جنبه های مورد نیاز را پوشش 
دهد، بدون ش��ک از جمله مواردی خواهد بود که ش��انس موفقیت کار 
ش��ما را افزایش خواهد داد. برای مثال در رابطه با معرفی یک محصول، 
تنها ارائه توضیحات جامع، نمی تواند نیاز افراد را برطرف کرده و آنها را 
به اطمینان الزم برای خرید خود برساند. به همین خاطر الزم است تا از 
تصاویر و فیلم های مختلف در این رابطه استفاده کنید. با این حال این 
موارد تنها الزامات اصلی محس��وب شده و نمی توان آن ها را نقطه پایان 
تصور کرد. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا س��ایر موارد نظیر قابلیت 
ارسال نظر و مواردی از این قبیل را نیز جدی بگیرید. در نهایت با توجه 
به بازار رقابتی حال حاضر، برندی که بتواند خدمات و امکانات بیشتری 

را در اختیار مشتری قرار دهد، برنده میدان خواهد بود.
4-یک مشاور حرفه ای را به استخدام شرکت درآورید 

دنیای بازاریابی اینترنت به قدری وسیع است که همواره این احتمال 
وجود دارد که س��طح دانش ش��ما برای قدم نهادن در این مسیر کامال 
کافی نباش��د. به همین خاطر ضروری اس��ت تا فردی حرفه ای در این 
رابطه را به اس��تخدام شرکت درآورده  و از مشاوره های وی برای بهبود 
کار خود استفاده کنید. خوش��بختانه امروزه مقاالت متعددی در رابطه 
با اهمیت و خصوصیات یک مش��اور بازاریابی به چاپ رس��یده است که 

مطالعه آن می تواند شما را در این رابطه یاری کند.

5-از بازاریابی ایمیلی استفاده کنید
در رابط��ه ب��ا بازاریابی ایمیلی، اکثر افراد بر این باور هس��تند که این 
امر تنها ش��امل ارس��ال ایمیل به افراد گوناگون می شود. اگرچه این امر 
صورت کلی کار را تعریف می کند، با این حال در این رابطه نکاتی وجود 
دارد که در صورت عدم رعایت آن، شما تنها زمینه نارضایتی را در افراد 
ایجاد خواهید کرد. در این رابطه توجه داشته باشید که الزم است تا در 
ابتدا نسبت به جذابیت باالی پیام خود برای مخاطبان، اطمینان حاصل 
کرده و یک جدول زمانی درس��ت را برای ارس��ال آن ها مشخص کنید. 
این امر نیز کامال بستگی به جامعه هدف شما خواهد داشت. برای مثال 
در صورتی که کارمندان س��طح یک ش��هر، هدف اصلی ش��ما محسوب 
می ش��وند. بهتر است تا پیام های خود را در ساعات اولیه و یا پایانی روز 
ارس��ال کنید. همچنین ارسال مداوم پیام ها نیز اقدامی نادرست خواهد 

بود و الزم است تا فواصل مناسبی میان پیام ها وجود داشته باشد.
6-مخاطبان خود را دسته بندی کنید 

این امر که همه افراد برای ش��ما از جایگاه یکس��انی برخوردار باشند 
نیز از دیگر اشتباهاتی محسوب می شود که شرکت ها ممکن است انجام 
دهند. در این رابطه الزم اس��ت تا با توجه به بازخورد افراد، مخاطبان را 
در گروه  بندی ه��ای مختلفی قرار داده و برای هر یک از آنها برنامه ریزی 

جداگانه ای داشته باشید. 
7-مطالب جدید و محتواهای ارزشمند را به اشتراک بگذارید 

برخی از مطالب ممکن است جذابیت باالیی داشته باشند با این حال 
ارزش محتوایی پایینی دارند. درس��ت عکس این قضیه نیز ممکن است 
رخ دهد. به همین خطار الزم است تا در تالش برای نزدیک کردن این 
دو به یکدیگر باشید. درواقع شما نیازمند مطالبی جذاب و در عین حال 
ارزش��مند خواهید بود تا نه تنها جایگاه برند خود را افزایش دهید، بلکه 
ب��ه محبوبیت کاف��ی در نزد مخاطب نیز برس��ید. در نهایت این امر که 
همواره به مصاحبه و تولید محتوا اکتفا نکرده و مطالب مناسب خارجی 
نیز ترجمه کنید، از جمله اقدامات مهم در این رابطه محسوب می شود. 

8- در زمینه خبررسانی نیز فعالیت داشته باشید 
مق��االت و نوش��ته ها تنها نیاز اطالعاتی کاربران نب��وده و اخبار نیز از 
جمله موارد بسیار مهم در این رابطه محسوب می شود. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا در ابتدا اخبار ش��رکت خود و در نهای��ت مهم ترین اخبار 

داخلی و خارجی را در معرض نمایش قرار دهید. 
9-مسابقات و چالش های جذاب ایجاد کنید 

الزم اس��ت تا ارتباط خود را با کاربران افزایش داده و آنها را به نوعی 
با خود درگیر کنید. در این رابطه برگزاری مسابقه و چالش های متنوع، 
از جمله اقدامات جذاب و مفید محسوب می شود. برای مثال عکاسی از 
محصوالت تولیدی ش��رکت، از جمله رایج ترین و محبوب ترین موارد در 

این رابطه محسوب می شود. 
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 بهبود استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی
با توصیه های ساده)2(

راهکارهای نگارش کپشن حرفه ای در اینستاگرام

در مطلب پیش��ین به س��ه مورد از راهکارهای نگارش کپش��ن حرفه ای در 
اینستاگرام اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

4. جایگذاری کلمات مهم در ابتدای کپشن
دوباره تاکید می کنم، کپشن ها فقط سه خط برای جلب نظر مخاطب فرصت 
دارند، بنابراین باید کلمات کلیدی مان را در همین سه خطر قرار دهیم. هرگونه 
هشتگ یا تگ صفحات دیگر را به انتهای مطلب موکول کنید. در زمینه طراحی 
هوشمندانه کپشن، ذکر کلمات کلیدی و مهم در ابتدای کار بسیار مهم است. 
بر این اساس شما هوک اول را بسیار محکم به مخاطب خواهید زد. در چنین 
شرایطی مخاطب دیگر به طور خودکار بقیه مطلب را مطالعه می کند. حتی اگر 

نیاز به لمس گزینه »More« باشد.
5. ویرایش و بازنویسی

به هنگام نگارش مطلب اصال عجله نکنید. به سراغ منابع مختلف رفته و همه 
نکات کلیدی را در نظر داشته باشید. به ویژه اگر کپشن شما بسیار کوتاه طراحی 
شده است. در چنین شرایطی دقت در ویرایش و بازنویسی مطلب اهمیت باالیی 
دارد. بی ش��ک هیچ کدام از ما عالقه ای به مطالعه مطلبی با غلط های پرشمار و 
قاعده نگارش��ی نامطلوب نداریم. همچنین اگر در متن مان شوخی های جذاب 
نی��ز داریم، اهمیت مطالعه دوباره متن افزایش خواهد یافت. به هنگام ویرایش 
و بازنویس��ی مطلب تا جای ممکن زوائد را حذف کنید. همچنین کارتان را به 
شخص دیگری نیز نشان دهید. این کار باعث افزایش ضریب اطمینان از کیفیت 
مطلب تان خواهد شد. در هر صورت یک جفت چشم آماده که خسته از فرآیند 
نگارش کپشن نیست، ایرادهای پنهان کار را بهتر کشف می کند.  با استفاده از 
ابزارهای جانبی نظیر دستیار Hootsuite شما به راحتی امکان ارسال خودکار 
مطلب تان برای بخش های مختلف شرکت و درخواست بازخوانی آن را خواهید 
داش��ت. به این ترتیب ضریب اشتباه مطالب تان در شبکه های اجتماعی تا حد 

زیادی کاهش خواهد یافت.
6. استفاده هوشمندانه از هشتگ ها

از هشتگ هایی که با ماهیت کسب وکارتان در ارتباط هستند، استفاده کنید. 
همچنین توجه داشته باشید که با افزودن شمار باالیی از هشتگ ها مخاطب را 
اذیت نکنید. در حقیقت هشتگ های فراوان فرآیند مطالعه کپشن را به شدت 
دشوار می کند. اگر قصد استفاده از هشتگ های به گونه ای هوشمندانه را دارید، 

به توصیه های ذیل توجه کنید:
• جداسازی فهرست هشتگ ها از متن اصلی با جایگذاری شان در انتهای پیام 

و استفاده از خط تیره به منظور جداسازی ضروری است.
• به جای ذکر هشتگ ها در کپشن آنها را به صورت کامنت در زیر پست تان 

ارسال کنید.
7. طراحی سوال

یکی از راهکارهای ساده برای دستیابی به کامنت های بیشتر در ذیل پست مان 
استفاده از یک سوال جذاب در کپشن است. به این ترتیب مخاطب نسبت به 
پاسخ آن کنجکاو خواهد شد. توجه داشته باشید که پرسش شما باید به اندازه 
کافی جذاب و فریبنده باشد. در عین حال پاسخگویی بدان نباید هرگز سخت 
یا پیچیده ش��ود. به این ترتیب پیش از انتش��ار کپشن پرسش آن را در اختیار 
برخی از اعضای تیم ش��رکت قرار دهید. به این ترتیب آنها نظرات س��ازنده ای 
در مورد ماهیت پرس��ش ها و به طور کلی کپش��ن تان ارائه خواهند کرد. عالوه 
بر پرس��ش های معمولی شما می توانید درخواست ارائه نظر یا توصیه در مورد 
محصول یا تصویر تان را نیز از مخاطب ها داش��ته باشید. در این زمینه عملکرد 
برندهای حوزه مد و پوشاک مثال زدنی است. آنها به طور معمول از مخاطب شان 
درخواست ارائه نظر پیرامون کیفیت محصوالت یا کاتالوگ فصل شان را دارند. 

بی شک پاسخگویی به چنین پرسش هایی برای همه ما جذاب خواهد بود.
8. شانس تان را با تگ کردن دیگران امتحان کنید

آیا مطلب شما در ارتباط با یک کاربر رسمی دیگر در اینستاگرام است؟ در 
صورت مثبت بودن پاسخ، با تگ نام کاربری اش به کپشن تان ظاهر حرفه ای تری 
دهید. در حقیقت تگ دیگر ش��رکت ها در پست مان به معنای ارتباط دوستانه 
میان ماس��ت. چنی��ن روندی ماهیت حرفه ای کس��ب وکار را به خوبی نمایش 
می دهد. به ویژه اگر طرف مقابل یکی از رقبای شما باشد، ذکر نامی از وی به 
همراه تگ اکانتش بیانگر احترام شما به رقبای تان خواهد بود. چنین المان هایی 
هیچ گاه از دیدگان مش��تریان دور نمی ماند. عالوه بر نمایش جلوه ای حرفه ای 
از کس��ب وکارمان، با تگ دیگر ش��رکت ها یا سلبریتی ها بخش قابل توجهی از 
هواداران شان نیز به سراغ مطلب مان خواهند آمد. به این ترتیب شمار الیک ها و 

کامنت های پست مان به شدت افزایش می یابد.
9. تقویت فرآیند جذب مخاطب با ترغیب  آنها به انجام عملی خاص

آیا مایل به افزایش س��طح جذب کاربران به مطلب تان هس��تید، با دعوت از 
کاربران به منظور درج کامنت در زیر پست تان این هدف را به گونه ای خالقانه 
فراهم خواهید کرد. همچنین با درخواست از مخاطب ها به منظور تگ دوستان 

و نوشتن نظرشان میزان تعامل با کاربران افزایش خواهد یافت. 
بی شک مطلب ما باید بسیار جذاب باشد تا کاربران نسبت به درج کامنت 
در ذیل آن متقاعد ش��وند. برهمین اساس تالش تان را روی نگارش بهترین 
کپش��ن ممکن و اس��تفاده از برترین عکس ها با کیفیت باال قرار دهید. در 
غی��ر این صورت جلوه حرفه ای برندتان صدمه خواهد دید. به هر حال هیچ 
کاربری عالقه ای به مطالعه و از همه مهم تر درج کامنت در زیر پس��ت های 
بی کیفیت ندارد. اگر هم کامنتی دریافت شود، حاوی مطالب توهین آمیز به 
دلی��ل اتالف وقت کاربران خواهد بود. به منظور ترغیب مخاطب برای درج 
کامن��ت در نظرگیری جایزه ای برای آنها راه��کار کامال تاثیرگذاری خواهد 
بود. ب��ه این ترتیب به قید قرعه به برخی کامنت های کاربران جایزه دهید. 
ای��ن جای��زه باید به اندازه ای جذاب باش��د که خیل عظیم��ی از کاربران را 

جذب کند.
1۰.   استفاده از اموجی ترس ندارد

آیا اس��تفاده از اموجی در کپش��ن اینس��تاگرام کار مطلوبی است؟ در مقام 
پاس��خگویی باید به یک نکته روانش��ناختی توجه کنیم. بر این اساس هرگونه 
المان متفاوت در متن، چه از نظر رنگ یا اندازه، توجه مخاطب را بیش از پیش 
به خود جلب خواهد کرد. پس استفاده از اموجی های جذاب هیچ تاثیر منفی 
روی کپشن مان نخواهد داشت. با این حال این امر به معنای امکان استفاده از 
شمار باالی اموجی ها نیست. به طور معمول در هر سطر بین 1 تا 3 اموجی را 

استفاده کنید. به این ترتیب تاثیر روانشناختی آن حفظ خواهد شد.
همچنین در برخی موارد به جای درج متن به عنوان کپش��ن کافی اس��ت 
از اموج��ی یا مجموعه اموجی های مناس��ب اس��تفاده کنید. پس��ت های برند 
استارباکس در این زمینه مثال بسیار بارزی محسوب می شود. بی شک با نگاهی 

به آنها خیل عظیمی از ایده ها را دریافت خواهید کرد.
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6 دلیل اهمیت زمان مرده برای مدیران 

هم��واره مدیران به علت حجم باالی کاری ک��ه در اختیار دارند، با معضل 
کمب��ود وقت مواجه هس��تند. همین امر نیز باعث می ش��وند تا آنها به دنبال 
راهکارهایی برای بهبود اس��تفاده حداکثری از زمان خود باشند. در این رابطه 
اگرچ��ه ارائه راهکارهای خالقانه ب��رای انجام کارها و یا ح��ذف آن، از جمله 
اقدامات رایج محسوب می شود، با این حال توجه داشته باشید که این امر برای 
تمامی شرایط قابل اجرا نخواهد بود. برای مثال ممکن است یک مدیر نتواند از 
حجم کاری خود بکاهد و کاهش این امر به معنای وارد کردن یک ضرر به بدنه 
شرکت خواهد بود. به همین خاطر از جمله راهکارهای کامال مفید این است 
که به زمان های مرده خود توجه بیشتری داشته باشید. اصطالح زمان مرده به 
اوقاتی تلقی می شود که شما به هیچ کار مهمی نمی پردازید. برای مثال زمان 
رس��یدن به محل کار و یا صرف ناهار، از جمله این موارد محس��وب می شود. 
درواقع توصیه می شود تا به جای کاهش حجم کاری، در ابتدا نگاهی به نحوه 
استفاده از زمان خود داشته باشید. با این اقدام شما متوجه زمان هایی خواهید 
ش��د که تاکنون مورد توجه شما نبوده و می توانید از آن برای انجام بخشی از 
کارهای مهم خود استفاده کنید. با این حال الزم است تا نسبت به اهمیت این 
امر به باور کافی دست پیدا کرده باشید که در همین راستا و در ادامه به بررسی 

شش دلیل اهمیت زمان های مرده برای مدیران، خواهیم پرداخت. 
1-امکان افزایش مهارت و دانش را فراهم خواهد آورد 

ام��روزه از جمله رایج ترین بهانه های افراد در رابطه با علت عدم مطالعه کافی، 
مس��ئله کمبود وقت اعالم می شود. این امر در حالی است که افرادی که مطالعه 
کافی دارند نیز از شرایط مشابه شما برخوردار هستند. به همین خاطر این بهانه ها 
نمی تواند دالیل منطقی و قابل قبول برای این امر محس��وب شود. در این رابطه 
توجه داش��ته باشید که ش��ما نیازمند به روز نگه داشتن دانش و یا حتی افزایش 
سطح توانایی های خود هستید. ضرورت این امر برای مدیران از اهمیت به مراتب 
باالتری برخوردار است. علت این امر نیز به این خاطر است که تصمیمات مدیران، 
آینده یک سازمان را رقم خواهد زد. به همین خاطر الزم است تا آنها در باالترین 
س��طح ممکن قرار داشته باشند. برای مثال امروزه بسیاری از افراد از کتاب های 
صوت��ی برای زمان های بیکاری و اس��تراحت خود اس��تفاده می کنند، که باعث 
می شود آنها با محدودیت های کتاب های چاپی رو به رو نشوند. درواقع استفاده از 
زمان های مرده کامال وابسته به میزان خالقیت شما خواهد بود. به همین خاطر 

نباید خود را به یک یا چند روش در این رابطه محدود دانست. 
2-شما را در مسیری مثبت و رو به رشد قرار خواهد داد 

تفاوت بزرگ افراد موفق و شکست خورده، در رابطه با نحوه به پایان رساندن 
روز آنها است. درواقع اگر خواهان موفقیت هستید، الزم است تا نهایت تالش 
خود را انجام داده و اقدامات الزم را برای این امر به خوبی به انجام برسانید. در 
این رابطه در صورتی که ش��ما بتوانید از امکاناتی استفاده کنید که اکثر افراد 
از آن غافل هستند، بدون شک شما یک قدم جلوتر خواهید بود. درواقع شما 
می توانید با استفاده از زمان های مرده، جریان زندگی خود را در مسیری بهتر 
قرار دهید که پیشرفت دائم شما را تضمین خواهد کرد. از جمله اشتباهات رایج 
مدیران این است که جایگاه خود را نقطه پایانی کار تصور می کنند. همین امر 
نیز باعث می شود تا آنها نیازی به پیشرفت و ترقی را در خود احساس نکنند. 
علت این تفکر نیز ریش��ه در عملکرد مدیران قدیمی دارد. با این حال امروزه 
تمامی کس��ب وکارها از فضای کاری آن زمان عب��ور کرده اند. درواقع امروزه با 
توجه به وجود رقبای متعدد، دیگر نمی توان بدون برنامه ریزی دقیق برای رشد 
و پیشرفت خود، در مسیر موفقیت گام نهاد. در نهایت این امر که شما به عنوان 
مدیر یک ش��رکت، نسبت به زمان های مرده خود توجه کافی را داشته باشید 
باعث خواهد شد تا سایرین نیز به الگوبرداری از شما پرداخته و یک فرهنگ و 

مزیت بزرگ در شرکت شکل گیرد. 
3-به نوآوری و خالقیت شما کمک خواهد کرد

امروزه ضرورت نوآوری و خالقیت مدیران برای ش��رکت ها به اثبات رسیده 
اس��ت. در این رابطه بس��یاری از آنها به دنبال راهکارهایی برای بهبود این امر 
هس��تند. جالب اس��ت بدانید که اس��تفاده از زمان های مرده به این علت که 
خالقیت شما را به خوبی تحریک خواهد کرد، خود به این امر کمک شایانی را 
می کند. در این رابطه بسیاری از مدیران جهانی به مانند استیو جابز، روش های 
متع��ددی را برای این امر اب��داع کرده اند که خود به افزایش وجهه آنها کمک 

کرده و به اعتباری برای شرکت تبدیل شده است. 
4-به انتخاب موارد مهم در کار و زندگی و تمرکز روی آنها 

کمک خواهد کرد
برای اس��تفاده موثر از زمان خود، ش��ما نیاز به به اولویت بخشی و انتخاب 
مواردی خواهید داشت که به بهبود کار و یا زندگی شخصی شما کمک خواهد 
کرد. در این رابطه توجه داشته باشید که همواره مشاهده شده است که برخی 
از مدیران تنها بعد کاری زندگی خود را مورد توجه قرار داده و همین امر باعث 
می ش��ود تا در درازمدت با مشکالت متعددی در زمینه زندگی شخصی خود 
مواجه شوند. به همین خاطر الزم است تا از زمان مرده خود برای بهبود هر دو 
بخش مهم زندگی استفاده کنید. با توجه به این امر که شما باید از این زمان ها 
برای اقداماتی استفاده کنید که منفعتی را برای شما به همراه خواهد داشت، 
این امر به انتخاب و تمرکز بیش تر روی موارد مهم کمک خواهد کرد. در آخر 
فراموش نکنید که همه چیز به موقعیت شما بستگی خواهد داشت. برای مثال 
در صورتی که در زمینه کاری خود با ضعف های بیش تری مواجه هستید، الزم 

است تا بیش تر زمان مرده خود را به این امر اختصاص دهید. 
5-به واقعیتی درست از خود دست پیدا خواهید کرد 

ب��رای پیدا کردن موارد مناس��ب برای پر کردن زمان های مرده، ش��ما نیاز 
به بررس��ی خود خواهید داش��ت. این امر خود به شما کمک خواهد کرد تا به 
درک بهتری از خود دست پیدا کرده و به ضعف ها و مواردی دست پیدا کنید 
که تاکنون از نگاه ش��ما غافل مانده اس��ت. در این رابطه توجه داش��ته باشید 
که مدیران نیازمند حفظ وجهه و جایگاه خود هس��تند. به همین خاطر بهتر 
اس��ت تا قبل از اعالم س��ایرین، خود برای برطرف ک��ردن ضعف های موجود 

برنامه ریزی کنید. 
6-به کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس کمک خواهد کرد 
هنگامی که افراد در جایگاه مطلوب خود نباشند، بدون شک دچار استرس 
خواهند شد. در این رابطه استفاده از زمان های مرده باعث خواهد شد تا شما 
بتوانید برنامه ریزی بهتری را داش��ته باش��ید و به علت این امر که همواره در 
حال بهبود اوضاع خود هس��تید، اعتماد به نفس شما نیز افزایشی چشمگیر 
را پیدا خواهد کرد. درواقع این امر باعث خواهد ش��د تا ش��ما با بن بس��تی در 
زندگی خود مواجه نش��ده و همواره بتوانید برنامه ریزی به مراتب بهتری برای 
کار و زندگی خود داشته باشید. در این رابطه توجه داشته باشید که اعتماد به 
نفس و رضایت خاطر شما، در نهایت به تمامی اعضای تیم کاری نیز سرایت 

پیدا خواهد کرد.
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مدیریت کس��ب و کار، کار چندان راحتی نیست. با وجود این، نیازی 
نیس��ت حتما صاحب یک ش��رکت بزرگ باش��ید یا پول فراوانی داشته 
باشید که بتوانید از توصیه های مدیریت کسب و کاری که در این مقاله 
به آنها پرداخته می شود بهره ببرید. پس بهتر است کشف راه های مفید 
برای بهتر س��اختن جنبه های مختلف مدیریت کس��ب و کارتان را آغاز 
کنید؛ کاری که می تواند به پرثمرتر شدن کسب و کارتان بینجامد. با ما 
همراه باشید و 1۰ روش و ترفند مدیریت کسب و کار برای کارآفرینان 

را به دقت از نظر بگذرانید.
1. فقط دانستن چگونگی و نحوه انجام کار کافی نیست

اگر فکر می کنید چون در این حوزه متخصص هس��تید، بنابراین همه  
فاکتورهای الزم برای تبدیل ش��دن به یک مالک کس��ب و کار حرفه ای 
را دارید پس س��خت در اشتباه هس��تید. اطالع از بازاریابی و مدیریت، 
حداقل برای چرخاندن چرخ های تشکیالت اقتصادی تان، جزو ضروریات 

است.
بگذارید مثال مش��خص و روش��نی بزنیم. می دانید که سرآش��پزها یا 
حرفه ای ه��ای زیادی در حوزه  خوراک وجود دارن��د. با وجود این، همه  
آنه��ا نمی توانند رس��تورانی موفق را راه اندازی کنند. همه  آن ها عاش��ق 
غذا و پخت و پز هس��تند، اما خوب غذا پختن کافی نیس��ت. مشتریان 
باید از آن غذاها باخبر ش��وند و آنها را امتح��ان کنند. اگر نتوانند طعم 
غذا را به مش��تریان بچشانند، در نتیجه نمی توانند مشتری جلب کنند. 
در ادامه ش��ش مهارت پایه ای که یک مدیر کسب و کار باید بداند را به 

شما ارائه می کنیم:
– برنامه ریزی

در واقع، از پی��ش برنامه ریزی کردن به آدم ها کمک می کند از منابع 
محدودش��ان، ش��امل وقت، پول و مواد به بهترین نحو اس��تفاده کنند. 
در آغ��از، الزم اس��ت که ب��ه بودجه کس��ب و کار فعلی ت��ان فکر کنید 
ت��ا بفهمی��د چه مقدار پول نی��از دارید و چه وقت و چگون��ه باید از آن 
اس��تفاده کنید. بعد از آن، باید انتظارات تان را از سوددهی که می توانید 
از س��رمایه گذاری تان ب��ه دس��ت آورید مورد توجه قرار دهید. س��پس، 
محصوالت و خدمات، مشتریان و اس��تراتژی های راه اندازی را مشخص 

می کنید.
– خرید

اکثر کسب و کارهای کوچک با خرید سر و کار دارند. سود، تفاوت بین 
مبلغی اس��ت که خرج می کنید و مبلغی که مش��تریان به شما پرداخت 
می کنند. بهتر اس��ت هرگاه که ممکن بود به فکر پس انداز پول باش��ید. 
برای آنکه خریدار بزرگی باشید، فقط به خرج کردن تان در دسته بندی ها 
و زمینه ه��ای مختلف فکر کنید. اگر به لحاظ مالی در مضیقه هس��تید، 
پس می توانید به س��رعت مش��خص کنید در کجاه��ا می توانید جلوی 
مخارج اضافی را بگیرید. برعکس، اگر پول و نقدینگی تان زیادی اس��ت، 
پس به فکر نحوه  اس��تفاده از آن برای پرورش کس��ب و کار کنونی تان 
باشید. به این کار، سرمایه گذاری مجدد می گویند. به عالوه، یک خریدار 
ماهر بودن یعنی اینکه کاالها و خدمات مورد نیاز را به وقت ضرورت در 
اختیار داشته باش��ید. یادتان باشد زمان بندی برای کسب و کار حیاتی 

است.
– تولید

واژه  »تولی��د« در اینج��ا یعن��ی اینکه محص��والت و خدماتی را برای 
مشتریان فراهم می آورید تا آنها را از شما خریداری کنند. تولیدکنندگان 
ب��ه این فرآیند پروس��ه  تولی��د می گویند در حالی ک��ه تامین کنندگان 
خدمات ممکن است آن را پروسه تحویل خدمات بنامند. تقویت فرآیند 
تولی��د به معنای تقویت درآمدتان نیز هس��ت. اگر بتوانید محصوالت و 
همچنین خدمات باکیفیت تری را ارائه بدهید، به فروش بسیار بیشتری 

دست پیدا خواهید کرد.
– فروش

برای فروش، الزم اس��ت در زمینه تقاضا و عادات خرید، درک خوبی 
از مشتریان تان داش��ته باشید. مشتریان باید محصوالت تان را بشناسند 
و به آنها عالقه مند باش��ند. همچنین، الزم اس��ت به این باور برسند که 

محصوالت یا خدمات تان نیازهای آنها را مرتفع خواهد ساخت. به عالوه، 
شما، به عنوان یک مالک کسب و کار، باید سیاست های پرداخت را نیز 
مد نظر داشته باش��ید. برمبنای محصوالت و خدماتی که می فروشید و 
ارائه می کنید، باید تصمیم بگیرید که مشتریان نه تنها چه مقدار هزینه، 
بلک��ه چه مقدار زمان برای انجام پرداخت های تان نیاز خواهند داش��ت. 
به عنوان مثال، بعضی از کسب و کارها موقع سفارش گرفتن ۵۰درصد 
می گیرند و در نهایت موقع تحویل نیز ۵۰درصد باقیمانده را از مشتری 

می گیرند.
– پیگیری

این به مهارت حفظ ثبت و س��ابقه  کس��ب و کاری خوب برمی گردد. 
اگر به طور پیوس��ته پول موجود در کس��ب و کارتان را پیگیری نکنید، 
ممکن اس��ت آن را از دس��ت بدهید. پیگیری همچنین برای پر کردن 
صحیح فرم های مالیات نیز الزم است. با این روش، برای تقویت فروش، 
کارآم��دی  و س��وددهی کس��ب و کار کنونی ت��ان می توانید تصمیمات 

عاقالنه ای بگیرید.
– مدیریت

مدیریت یعنی اینکه ش��ما باید نسبت به چگونگی اداره  کردن کسب 
و کارتان از بینش درست و کافی برخوردار باشید و برای هدایت کسب 
و کارتان به س��مت اهداف م��ورد نظر خودتان را ب��ا تغییرات همگام و 
به روزرس��انی کنید. با گوش کردن و کار کردن برای مدیران باتجربه که 
از موفقیت ها و شکس��ت های خود درس های فراوانی آموخته اند به یک 

مدیر عالی تبدیل شوید.
2. انتخاب درست کارکنان

در صورت��ی ک��ه در زمینه  کاری خود فوق العاده هس��تید اما از دانش 
بازاریابی بی بهره اید، پس بهتر اس��ت به فکر اس��تخدام افراد مناس��ب و 

واجد شرایط برای پر کردن این جای خالی در کسب و کارتان باشید.
اما، در صورت امکان، دوستان تان را استخدام نکنید. این نکته ممکن 
اس��ت برای خیلی از افراد روش��ن و مبرهن باشد. استخدام دوستان تان 
می توان��د باعث س��ازش و ایجاد دوس��تی  خوب بش��ود و در عین حال 
می تواند برای کس��ب و کارتان نیز همین گونه باش��د. ش��اید گاهی این 
موضوع کارس��از واقع شود. اما، س��عی کنید با دقت دست به استخدام 
اف��راد بزنی��د. به عالوه، الزم اس��ت رفت��اری که در مح��ل کار دارید با 
رفتارتان بیرون از محل کار متفاوت باشد و این اصال کار ساده ای نیست.

3. به فکر مشتریان خود باشید
وقتی نوبت به توصیه های مدیریت کس��ب و کار می رس��د، مشتریان 
را نمی توان نادیده گرفت. اگر به فکر مش��تریان خود و رفاه و همچنین 
رضایت آنها باش��ید، متوجه خواهید ش��د که با تقاضای بیشتری دوباره 
به ش��ما رجوع خواهند کرد. این امر می تواند به فروش و عایدی بیشتر 
منجر ش��ود. بهتر است کس��ب و کار بصیرتش نسبت با این حقیقت را 
از دس��ت ندهد که این مشتریان هستند که درآمد را تامین می کنند و 

مهم ترین رابطه در زنجیره  کسب و کار را تشکیل می دهند.
4. گوش کنید

مادام��ی که فق��ط حرف بزنی��د حرف س��ایرین را نخواهید ش��نید. 
همکاران ت��ان، کارکنان ت��ان، تامین کنندگان ت��ان و مش��تریان تان همه 
حرف های باارزش��ی برای بیان کردن دارن��د، بنابراین به آنها و آدم های 
اطراف ت��ان خوب گ��وش بدهید. اگر م��دام حرف بزنی��د هرگز متوجه 
حرف های به دردبخور آن ها نخواهید ش��د. به یاد داش��ته باش��ید، تنها 
چیزی می تواند از دهان تان بیرون بیاید که نس��بت به آن علم داش��ته 

باشید. فقط ساکت باشید و یاد بگیرید.
5. منظم باشید و برنامه ریزی داشته باشید

قب��ل از آنکه ف��روش و تبلیغ��ات را آغاز کنید، ابتدا منظم باش��ید و 
س��ازماندهی داشته باشید، یعنی فهرس��تی از کارها، آدم هایی که برای 
س��ازماندهی نیاز دارید تهیه کنید. تعیین کنید چه کس��ی چه چیزی 
را چه وقت و کجا باید انجام بدهد. ش��ما نمی توانید ش��خصی باشید که 
1۰ یا 1۵ ش��غل در ش��رکت تان دارد. آن فهرست را درست و آدم هایی 
که به شما کمک خواهند کرد، به خصوص در شروع کار، را پیدا کنید.

6. مسئولیت ها را محول کنید
این یکی از مهمترین توصیه های مدیریت کس��ب و کار اس��ت که هر 
کارآفرین��ی باید بداند. محول کردن ماهرانه  مس��ئولیت ها امری حیاتی 
اس��ت. هرچه زودتر این کار را بکنید، بهتر می توانید کسب و کارتان را 
مدیریت کنید. به ویژه، در آغاز کار، معموال فکر می کنیم برای مدیریت 
اوض��اع و هدایت دقیق کس��ب و کارمان باید همه چی��ز را تحت نظر و 
کنترل خودمان داش��ته باش��یم. هرچند هیچ کس��ی نمی تواند بهتر از 
خودتان این کار را انجام دهد، اما عمال این موضوع حائز اهمیت نیست. 
در واقع، قرار نیس��ت هر کاری که انجام می دهید بی نقص باش��د، فقط 
باید آن کارها انجام بش��وند و هر کسی که بخواهد و قادر باشد می تواند 

آن را برای تان انجام بدهد.
7. انتظارات و توصیفات شغلی واقع گرایانه ای تعیین کنید

اگر دل تان نمی خواهد عصبانی ش��وید و نمی خواهید بعدا پش��یمانی 
به بار بیاید، از همین حاال، باید درباره  نحوه ای که دوس��ت دارید کارها 
انجام ش��ود آگاهی و ش��فافیت کافی و الزم را داشته باشید. این بخشی 
از تکلیف ش��ما است. از هر کارمندی که اس��تخدام می کنید، بخواهید 
توصیف مفصلی از آنچه قرار اس��ت برون س��پاری کنی��د ارائه بدهد. در 
واق��ع، هرچه در ای��ن زمینه ریزتر و دقیق تر باش��ید، بعدها کمتر دچار 

سردرگمی خواهید شد.
8. نظارت داشته باشید

قطع��ا اگر بخواهید یک مدیر کس��ب و کار حرفه ای باش��ید واگذاری 
مسئولیت ها و تفویض اختیارات اهمیت پیدا می کند. اما، این به معنای 
آن نیس��ت که کامال خودتان را از هر مسئولیتی کنار بکشید. آدم ها به 
رهبر احتیاج دارند و به کسی که شخصیتی مسئوالنه و قدرتمند داشته 
باش��د احترام می گذارند و از او پی��روی خواهند کرد. نظارت وفاداری و 
احترام ایجاد خواهد کرد؛ احس��اس ش��خصی تان را نیز دخالت بدهید و 
س��عی کنید نام و سرگذش��ت همه کسانی که با شما همکاری می کنند 
را بدانید. بعد، یک تیم در اختیار خواهید داش��ت، متش��کل از کس��انی 
ک��ه عاش��ق کار کردن برای ش��ما و افزایش بهره وری کس��ب و کارتان 
هس��تند. اگر برای درک تقاضاها و خواس��ته های تیم تان وقت بگذارید، 

قادر خواهید بود نتایج بلندمدت بهتری به دست بیاورید.
9. تیم خودتان را مدیریت کنید

همان قدر که مدیریت کردن آدم ها و پروژه ها حیاتی اس��ت، مدیریت 
صحی��ح زمان تان نیز از اهمیت برخوردار اس��ت. ه��دف نهایی مدیریت 
کس��ب و کار آن است که وقت شما را آزاد کند تا روی کسب و کارتان 

کار کنید و نه در کسب و کارتان!
1۰. ثبات برای مدیریت کسب و کار داشته باشید

ای��ن م��ورد می تواند خودش کلی��د عملیات کس��ب و کاری بی نظیر 
باش��د. اگر هیچ کار دیگری از ش��ما بر نیامد، الاقل س��عی کنید ثبات 
عمل داشته باش��ید. ثبات عمل دقیقا همان چیزی است که فرانشیزها 
براساس آن تعیین می شوند. مک دونالد در این زمینه پیشتاز بود و آن 
را به سطحی بهینه رساند. وقتی در هر کجای جهان وارد رستوران های 
م��ک دونالد می ش��وید، دقیقا می دانید چیزی را که س��فارش می دهید 
بی کم و کاس��ت برای تان مهیا خواهند کرد. با داشتن ثبات، برنامه ریزی 
استراتژی های درست و هماهنگی با ناظران، می توانید یک کسب و کار 
خوب و تمام عیار را اداره کنید. هرگز نگویید که کس��ب و کار ش��ما با 
دیگران متفاوت اس��ت و شما مجبور نیستید از این قوانین پیروی کنید 
و از دوباره کاری کردن پرهیز کنید. در ادوار مختلف، مدیریت کس��ب و 

کار عالی یعنی داشتن کسب و کار عالی.
یک مدیر کس��ب و کار موفق بودن کار س��اده ای نیست و به تالش و 
شکیبایی ش��ما نیاز دارد. برای آنکه یک مدیر کسب و کار بسیار خوب 
باش��ید، ابتدا، الزم است ش��ش مهارت  فوق الذکر را به صورت کامل یاد 
بگیرید و توصیه های مدیریت کس��ب و کار پس از آنها را به درس��تی به 
کار بگیرید تا بتوانید کنترل کس��ب و کارتان را به دس��ت بگیرید و در 

گذر زمان کارآمدی کسب و کارتان را بهتر کنید.
vkool/bazdeh: منبع

10 روش و ترفند مدیریت کسب و کار برای کارآفرینان
به قلم: رایان رابینسون نویسنده حوزه مدیریت و بازاریابی

مترجم: امیر آل علی
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چه زمانی رقابت بین همکاران، به رفتارهای غیراخالقی منجر می شود
چه زمانی رقابت بین همکاران، به رفتارهای غیراخالقی منجر می شود
اگر رقابت درون تیمی براس��اس س��اختار مقایس��ه  نس��بی کارمندان 
تنظیم شود، به یک عامل انگیزه بخش منفی برای اقدامات و رویکردهای 

غیراخالقی تبدیل می شود.
بسیاری از ما، عاشق رقابت کردن و مخصوصاً برنده شدن در رقابت ها 
هس��تیم. رقابت، باعث می شود ما به س��مت اهداف مان حرکت کنیم و 
عملکرد خود را بهبود دهیم. ضمن اینکه بدون شک، اعتبار و قدرتی که 
از برنده شدن در رقابت حاصل می شود، اعتمادبه نفس ما را باال می برد. 
به عالوه، برنده ش��دن، ترش��ح هورمون های دوپامین و تستوس��ترون را 
افزایش می دهد که به نوبه  خود، باعث افزایش اعتمادبه نفس و تمایل به 
ریسک پذیری بیشتر می شود، یعنی ویژگی هایی که فرصت موفقیت های 

آتی ما را توسعه می دهد.
از طرف دیگر، عالقه و تمایل به بُرد، ممکن است چشم ما را به روی 
مالحظات اخالقی ببندد. این امر در تمامی حوزه ها، یک مش��کل بالقوه 
محس��وب می ش��ود؛ برای مثال همکارانی که رقابتی ش��دید با یکدیگر 
دارن��د، مدیرانی که باید در یک دوره  س��ه ماهه، آم��ار و ارقام بهتری را 
ب��ه مقامات باالی خ��ود تحویل دهند یا حتی احزاب سیاس��ی که باید 
برای جمع آوری رأی بیش��تر، هزینه  کمپین ه��ای تبلیغاتی را بپردازند. 
تم مش��ترک این موقعیت ها، این است که در همه  آن ها، تنها یک برنده 
وجود دارد که پول، پیش��رفت، شهرت و اعتبار یا نظیر آن را از آن خود 

می کند.
عاملی که رقابت های فوق را به ش��رایط س��خت تری تبدیل می کند، 
ای��ن اس��ت که می دانیم عملکرد م��ا، نه در یک چارچ��وب کامل، بلکه 
در مقایس��ه ب��ا دیگران س��نجیده می ش��ود. در محیط کار، م��ا غالباً با 
سیس��تم های »رتبه بن��دی و اخراج« یا منحنی پویای��ی، رده بندی های 
اجباری و سیس��تم انباشت روبه رو هس��تیم. بدین معنا که 2۰درصد از 
کارمندان، در گروه عملکرد عالی قرار می گیرند و 1۰درصد از آن ها نیز 
تح��ت گروه کارمندان غیرمفید و ناکارا )که اخراج آن ها س��اده اس��ت( 
رده بندی می ش��وند. ی��ا به عنوان  مثال، کارمندانی ک��ه دارای مدرک یا 
گواهینامه  MBA هستند، صرف نظر از اینکه عملکرد کلی آن ها چگونه 

باشد، در جایگاه بهتری نسبت به همکاران خود قرار دارند.
در آخری��ن تحقیقات��ی که کریتی جاین، پروفس��ور رفتار س��ازمانی 
دانش��کده  کسب وکار IE به پایان برده و خالصه  آن در ژورنال مدیریت 
منابع انس��انی منتشر ش��ده است؛ نکته ای مطرح می ش��ود که همه  ما 
تاکنون ب��ه آن اندیش��یده ایم: طرح ه��ای ارزیابی عملک��رد کارمندان، 
درصورتی  که بر مبنای مقایس��ه  همکاران تنظیم شوند، نرخ و پتانسیل 

رفتارهای غیراخالقی را باال می برند.
در این تحقیقات، از 16۴ دانش��جوی رش��ته  MBA خواسته شد که 
یک س��ناریوی فرضی را مطالعه کنند. هرچند این س��ناریو، براس��اس 
جریانات واقعی تنظیم  ش��ده بود. ماجرای س��ناریو، داستان یک بانکدار 
سرمایه گذاری است که در شرایطی پیچیده و دشوار )به لحاظ اخالقیات( 
قرار گرفته و حاال این سؤال مطرح می شود که آیا او می تواند از انتخاب 

رفتار غیراخالقی، دست بکشد یا خیر. دانشجویانی که در این تحقیقات 
ش��رکت کرده بودند، به صورت رندوم به س��ه گروه تقس��یم  شده بودند. 
ب��ه هر یک از این گروه ها گفته ش��د که بانک��دار مذکور، به چه ترتیبی 
حق��وق خود را دریافت می کند: الف( حقوق ثابت، بدون هیچ پاداش��ی. 
ب( حقوق ثابت و پاداش��ی که به تعداد قراردادها یا معامالت او بستگی 
دارد. ج( حقوق ثابت و پاداش��ی که به سطح عملکرد بانکدار در مقایسه 
با همکاران او بستگی دارد. نتایج مطالعات نشان می داد که دانشجویان، 
در شرایط ارزیابی نسبی عملکرد، انتظار داشتند که بانکدار به شیوه های 

غیراخالقی رفتار کند.
در مطالع��ه  دوم، محقق��ان رفت��ار اخالق��ی کارمن��دان را در زمینه  

گزارش های شخصی آن ها از سطح عملکرد خودشان، مورد بررسی قرار 
دادند. آن ها از 16۰ ش��رکت کننده  آنالین خواس��تند که به یک تس��ت 
IQ 1۰ س��ؤالی پاس��خ دهند. سپس از ش��رکت کنندگان خواسته شد 
که پاس��خ های درست را بررس��ی کرده و نمرات خود را گزارش دهند. 
این ب��ار هم ش��رکت کنندگان به صورت تصادفی به س��ه گروه تقس��یم 
می ش��دند: گ��روه اول صرف نظ��ر از عملکرد، در هر صورت 1۰ س��نت 
پ��اداش دریافت می کردند. گروه دوم پاداش��ی ثاب��ت به عالوه  جایزه ای 
براس��اس تعداد پاس��خ های درس��ت دریافت می کردند و گروه سوم نیز 
پاداش��ی ثابت به ع��الوه جایزه ای که فقط برای بهتری��ن نمرات در نظر 
گرفته  ش��ده بود. نتایج این مطالعات، محققان را شگفت زده کرد. گرچه 

هر سه گروه، تفاوت زیادی به لحاظ سطح عملکرد نداشتند، ولی اغلب 
شرکت کنندگان نمرات خود را باالتر از سطح واقعی گزارش داده بودند؛ 
ضم��ن اینکه تعداد افرادی ک��ه عملکرد خود را باالتر از واقعیت گزارش 
داده بودند، در گروه سوم بیشتر از سایرین بود. یعنی همان گروهی که 
در آن، ب��ه برترین نمرات جایزه ای تعل��ق می گرفت. نکته ای جالب این 
ب��ود که »همه « اعض��ای این گروه، نمرات خ��ود را باالتر گزارش کرده 
بودند. نتیجه  مطالعات واضح بود: فش��ار رقابتی و سیس��تم مقایسه ای، 

نرخ قانون شکنی و رفتار اخالقی را افزایش می دهد.
هنوز هم سازمان های زیادی هستند که مباحثه و گفت وگو در زمینه  
مزایا و معایب سیس��تم های مقایسه ای را ادامه می دهند. برای مثال در 

همین س��ال های اخیر، یاهو این سیستم را تصدیق کرد و مایکروسافت 
آن را کنار گذاشت. با این  حال، یک موضوع کاماًل روشن است: مقایسه  
نس��بی، رویکردی فراگیر است و به سادگی قابل حذف نیست. با مفروض 
دانس��تن این امر، چگونه می توان وسوس��ه  رفتارهای غیراخالقی را در 

سازمان هایی که از چارچوب مقایسه نسبی برخوردارند، کاهش داد؟
پیش��نهاد محقق��ان، بهره گیری از یک مداخله  ظریف و س��اده به نام 
»تأمل اثربخش« اس��ت؛ به این معنا که باید به افراد انگیزه بدهیم تا در 
مورد نتایج مثب��ت و منفی تصمیمات خود فکر کنند. تحقیقاتی که در 
مراحل بعد صورت گرفت، حاکی از این بود که وقتی افراد به مدت چند 
لحظ��ه )مدتی کوتاه( به عواقب احتمال��ی رفتارهای خود فکر می کنند، 

تمایل بسیار کمتری به اقدامات غیراخالقی دارند. محققان در مطالعات 
جدی��د، از 1۸۴ ش��رکت کننده  آنالین درخواس��ت کردن��د که در یک 
س��ناریوی تصمیم گیری حضور یابند. شرکت کنندگان نقش یک استاد 
دانشگاه را ایفا می کردند و وظیفه  ارزیابی صالحیت دانشجویان را نیز به 
عهده داشتند. این ارزیابی ها در یک دفتر دست نویس نگهداری می شد. 
این احتمال وجود داش��ت که اگر تجزیه وتحلیل داده ها، نتیجه  دلخواه 
اس��تادان را ارائه ندهد، آن ها گزارش ها را دس��تکاری کنند. محققان از 
نیمی از ش��رکت کنندگان خواس��ته بودند که پیش از هر تصمیمی، در 
نتای��ج مثب��ت و منفی آن تأمل کنند. درنهایت نیز مش��خص ش��د که 
همین گروه از ش��رکت کنندگان، تمایل کمتری ب��ه اعمال غیراخالقی 

نشان داده بودند.
چرا این نوع یادآوری های ساده، مؤثر هستند؟ طبق تحقیقات علمی، ما 
انسان ها بسیاری از اوقات به صورت خودکار )اتومات( عمل می کنیم. فشار 
ش��غلی، عمدتاً به این معنا اس��ت که ما زمان خودمان را به مکث و تأمل، 
اختصاص نمی دهیم. به همین دلیل بسیاری از رفتارهای ما، حسی و غریزی 
یا از روی عادت ش��کل می گیرند. این رون��د در حوزه  اخالقیات، به صورت 
»خودمحوری« بروز پیدا می کند، یعنی نگرش��ی که ش��خص ما و مزایای 
فوری ما را بر همه چیز مقدم می داند. خودمحوری باعث می شود پیامدهای 

بلندمدت لغزش های غیراخالقی را نادیده بگیریم.
مالحظ��ه و تأمل پیش از تصمیم گیری: از کارمندان و تیم ها بخواهید 
که همیش��ه پیش از اتخ��اذ تصمیماتی که تحت تأثی��ر اخالقیات قرار 
می گیرند، کمی مکث کنند و مدتی به پیامدها و عواقب مثبت و منفی 

رویکرد خود بیندیشند.
سازماندهی هکاتون های اخالقی: به طور منظم، اعضای تیم را دورهم 
جمع کنید و تصمیم گیری های آتی را به اش��تراک بگذارید. اجازه دهید 
که هم تیمی ها، تصمیمات و مس��ائل را تش��ریح کنن��د، نقش مخالف یا 
وکی��ل مدافع ش��یطان را بازی کنند و اختالفات بالق��وه با ذی نفعان را 

مطرح کنند.
آموزش صبر و تأمل: کارمندان را تشویق کنید که یک رویکرد مدبرانه 
و متفکران��ه را برای تصمیم گیری در نظر بگیرند. جلس��ات تمرین ذهن 
آگاهی، به کارمندان کمک می کنند س��رعت واکنش های خود را پایین 

بیاورند و با حضور ذهن و هوشیاری بیشتری دست به عمل بزنند.
اص��ول اخالقی را یکی از ارزش های س��ازمان بدانید: این اصول را در 
بیانیه  مأموریت ش��رکت و شعارهای فرهنگ  س��ازمانی خود بگنجانید. 
تلنگرها و یادآوری هایی مانند »اول فکر، س��پس عمل« یا »نظر دیگران 

را جویا شدن« را در دفاتر کاری، پررنگ تر کنید.
همان طور که محققان اش��اره می کنند، نقط��ه  قوت مداخالت مثبت 
انس��انی، پیاده سازی آسان، ارزان و مؤثر آن ها است. به عالوه، به احتمال 
 زیاد، کارمن��دان با چنین یادآوری هایی مخالف��ت نمی کنند. مداخالت 
روان ش��ناختی ساده، بخش��ی ارزشمند از جعبه ابزار س��ازمان است که 

پایه های فرهنگ اخالقی را بنا می گذارد.
HBR/zoomit: منبع
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اخبار

تبریز – ماهان فالح: مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز 
از اج��رای 9 پروژه به ارزش بالغ بر 1۰ میلیارد ریال توس��ط امور برق 
باغمیشه خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی هدف 
اصلی اجرای پروژه های یاد شده را بهبود و افزایش پایداری شبکه توزیع 
برق عنوان کرد و افزود: این پروژه ها شامل احداث چندین پست هوایی، 
ساماندهی شبکه های فشار ضعیف، اصالح پایه های فلزی، رفع حریم، 
ایجاد و افزایش قدرت مانور در ش��بکه زمینی 2۰ کیلوولت و کاهش 
طول شبکه فشار ضعیف است. وی با تشریح پروژه عملیاتی انجام شده 
در خیابان توانیر، بیان کرد: این پروژه با ارزش بالغ بر یک میلیارد ریال 
شامل 2۴۰ متر شبکه فش��ار ضعیف زمینی و 2۸۰ متر شبکه فشار 
ضعیف هوایی و نصب یک دس��تگاه پست هوایی می باشد که توسط 
این امور به بهره برداری رسیده است. وی با اشاره به پروژه جاده تهران 
اظهار داشت: اصالح پایه های فلزی پوسیده جاده تهران با هزینه بالغ بر 
دو میلیارد ریال به طول 3۰۰۰ متر، برکناری تجهیزات روشنایی معابر 
و احداث3۰۰۰ متر شبکه روشنایی معابر جدید اقدامات انجام شده در 
این محل می باشد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، اظهار 
داش��ت: احداث شبکه 2۰ کیلوولت شبکه زمینی به متراژ یک هزار و 
11۰ متر در خیابان گلکار به ارزش بالغ بر دو میلیارد ریال و برکناری 
2۰ کیلوولت هوایی به متراژ ۴3۵ متر و با اعتبار 1۸ میلیون ریال توسط 

امور برق باغمیشه انجام شده است. کاظمی افزود: احداث شبکه فشار 
ضعیف هوایی به متراژ 2۰۰ متر و شبکه فشار ضعیف زمینی به متراژ 
3۰ متر به ارزش بالغ بر 11۰ میلیون ریال در کوی مهتاب غربی به بهره 
برداری رسیده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تشریح 
پروژه عملیاتی انجام یافته در میدان رازی بیان کرد: این پروژه با ارزش 
بالغ بر 1۷1 میلیون ریال و به طول 1۰۰ متر شبکه فشار ضعیف زمینی 
و 3۰۰ متر فشار ضعیف هوایی به بهره برداری رسیده است. به گفته 
کاظمی همچنین یک دستگاه ترانسفورماتورهوایی به ارزش بالغ بر ۵۰۰ 
میلیون ریال در میدان رازی نصب و به بهره برداری رسیده است. وی 
در خصوص پروژه میدان رازی اظهار داشت: مبلغ کلی این پروژه بالغ بر 

یک میلیارد ریال است که با احداث شبکه 2۰ کیلوولت زمینی و هوایی 
در این خیابان اجرا شده است.  کاظمی با اشاره به احداث 31 متر شبکه 
خط 2۰ کیلوولت هوایی، در کوی نور ولیعصر گفت: یک دستگاه پست 
هوایی ۴۰۰ کیلوولت آمپر نیز به ارزش بیش از 9۵۰ میلیون ریال در 
این کوی نصب شده است. وی ادامه داد: همچنین شبکه فشار ضعیف 
زمینی و هوایی به طول صد و 6۰ متر و نیز شبکه 2۰ کیلوولت هوایی 
به طول 31۰ متر را در فلکه مصدق، احداث و بهره برداری رسیده است. 
همچنین وی افزود: نصب یک دستگاه پست هوایی و برکناری خطوط 
فشار ضعیف هوایی به متراژ 1۰۰ متر در همین فلکه با هدف کاهش 
تلفات انجام ش��ده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، با 
تاکید بر هدف کاهش طول ش��بکه فش��ار ضعیف و کاهش تلفات در 
فلکه بزرگ کوی ولیعصر بیان کرد: شبکه فشار ضعیف هوایی به متراژ 
2۰۰ متر و ش��بکه فشار ضعیف زمینی به متراژ 1۰۰ متر توسط امور 
برق باغمیش��ه در این میدان احداث شده است. وی خاطرنشان شد: 
احداث ش��بکه 2۰ کیلوولت زمینی به متراژ 3۰ متر از دیگر اقدامات 
انجام ش��ده در فلکه بزرگ ولیعصر می باش��د. الزم به ذکر است جابه 
جایی ۷ اصله تیر از منطقه صعب العبور، رفع حریم و اصالح شبکه به 
ارزش 13۰ میلیون ریال نیز در جاده تهران، کوی سنگ شهر توسط 

این امور انجام شده است.

ارومیه - رونق - اکبر حس��ن بکلو مدیرعامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی از فروش بیش از 2۵۸6 میلیون کیلووات 
ساعت در آذربایجان غربی درشش ماهه اول سال جاری خبر داد . 
وی با تحلیل مقایسه مصرف انرژی در نیمه اول سال 9۷ و 96 گفت 
: مجموع فروش انرژی در نیم س��ال اول 9۷ به عدد 2۵۸6 میلیون 
کیلووات ساعت رس��ید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 
96 با فروش انرژی به میزان 2۵۸۵ میلیون کیلووات س��اعت، تنها 
۰/22 درصد افزایش دارد به بیانی دیگر تغییرات چندانی در افزایش 
انرژی مصرفی مشترکین در نیم سال اول سال 9۷ نسبت به مدت 
مشابه سال 96 مشاهده نمی شود. حسن بکلو افزود : این در حالی 
است که متوسط رشد مصرف انرژی در شش ماهه اول سال جاری 

نس��بت به سال گذشته در کش��ور حدود 2 درصد بوده است و این 
اعداد نشان می دهد شرکت توزیع برق آذربایجان غربی در کنترل 

رشد مصرف و مصرف بی رویه برق، علیرغم افزایش تعداد مشترکین 
عملکرد قابل قبولی داشته است.  ایشان از همکاری خوب و آگاهانه 
بخش دولتی و عمومی غیردولتی خبر داد و عنوان کرد : در تیرماه 
س��ال جاری در مقایسه با تیرماه سال گذشته، به میزان 16 درصد 
متوس��ط کاهش مصرف انرژی در تعداد 1۰2۸ مشترک دیماندی 
شامل دستگاه های دولتی و وابسته به دولت به ثبت رسیده است. 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی ب��رق آذربایجان افزود : این نتایج 
با توجه به ابالغ دس��تور العمل های هیئت دولت، همکاری خوب 
مشترکین، اقدامات منجسم و مستمر مدیریت مصرف و پیک سایی، 
فعالیت های فرهنگی و اطالع رسانی به مشترکین و تغییر ساعت 

کار اداری در تابستان بوده است .

اصفهان - قاسـم اسد- تا پایان ۸ ماه سال جاري و با همکاري 
متخصصان داخلي، در  ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان  تعداد 2۴۸  
قطع��ه با تیراژ  ۰۰۷ر۸۸ عدد و با صرفه جویي حدود  12۷ میلیارد 
ریال تولید ش��د. رئیس پشتیباني ساخت داخل  این شرکت با بیان 
اینکه تیراژ  اقالم ساخته شده  نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
بیش از ۴۰درصد رشد داشته است،  اظهار داشت: در  این مدت  موفق 
به س��اخت تعداد زیادي از انواع قطعات یدکي دستگاههاي پاالیشي  
شده ایم  که این نشان از تخصِص و همت صنعتگران ایراني توانمند و 
پر تالش دارد. سعید احترامیان  تصریح کرد:   در این ۸ ماهه  ساخت 
قطعات یدکي با استفاده از توانمندیهاي  سازندگان داخل کشور  بالغ 
بر 1۸ میلیارد ریال،  هزینه  داشته  و این در حالي است  که اگر مي 
خواستیم نیاز خود را از خارج کشور تامین نمائیم  مي بایست  بیش 
از 1۴۵ میلیارد ریال در نظر مي گرفتیم.  وي افزود: این واحد از سال  

13۸۰  شروع به کار نموده که در زمینه تامین قطعات دستگاههاي 
پاالیشي و به ویژه ماشین آالت دّو ار از قبیل توربین، پمپ، کمپرسور، 
چرخ دنده و...... تا کنون فعالیت نموده اس��ت. احترامیان   همچنین 
اعالم نمود: تمرکز و اولویت واحد پش��تیباني ساخت داخل شرکت، 
ب��ا تکیه برتوانمندي صنعتگران و متخصصان اصفهان  بوده و حدود 

۷۰% قطعات از این طریق تولید و درفرآیند عملیاتي قرار گرفته است. 
رئیس پشتیباني ساخت داخل  با بیان اینکه در حال حاضر با بیش 
از  ۴۵۰ شرکت سازنده داخلي ارتباط داریم،  گفت : تا کنون با این 
روش ساخت قطعات بسیار مهم و ارزشمندي انجام گرفته به طوري 
که  با نمونه هاي خارجي قابل رقابت اس��ت.  به بیاني دیگر با وجود 
تحریم هاي ظالمانه و جهت دارصورت گرفته علیه کش��ور عزیزمان 
ایران، شرایط مطلوبي فراهم آمده تا ما بیش از گذشته بر توانمندیهاي 
متخصصان و س��ازندگان داخلي تکیه کنیم و بسیج تمامي امکانات 
و تخص��ص و تجارب در کیفیت و ارتقا فعالیت ها س��بب گردید تا 
ساخت قطعات خاص مذکور براي اولین بار براي  پاالیشگاه اصفهان 
انجام گرددو اکنون با قاطعیت مي توان گفت تحریم دشمن تبدیل به 
فرصت در جهت خودکفائي و قطع وابستگي در کلیه امور و پیشرفت 

شده است. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- خاک قم در دهم ربیع الثانی توفیق 
میزبانی میراث والیت را یافت. یکی از الطاف زیبای تجلی نعمت های 
الهی، همجواری و همس��ایگی در جوار ب��ارگاه نورانی ائمه اطهار)ع( 
و در قم مضجع ش��ریف حضرت فاطمه معصومه)س( اس��ت که در 
توسعه بخشی به فضای معنوی و تبلیغ دین جایگاهی سترگ داشته 
و خاک قم توفیق میزبانی و امانت داری از این میراث ارزشمند امامت 
را برعهده گرفته است. تاریخ تمدن اسالمي همواره شاهد جلوه های 
وی��ژه تبیین معرفت دینی با هویت های اصیل بندگی بوده که تاثیر 
دامنه انعکاس ظهور و بروز اهتمام وافر آنان در ایام حیات و بعد از آن 
برای اعتالی پرچم آموزه های دینی ماندگار مانده و فهم این مهندسی 
س��ازه های هدایت بش��ری،  نیازمند بینشی عمیق و معرفتی دقیق 

است و چنان مجاهدانه کوشیدند که فرازهای بلندمعانی در فرودهای 
الفاظی همانند َوبََذلُْتْم اَنُْفَسُکْم فی َمْرضاتِِه، َوَصَبْرتُْم َعلی ما اَصابَُکْم 
ف��ی َجْنِبِه تجلی یافت .   درس آم��وزی از گفتمان حضرت فاطمه 

معصومه)س( می بایس��ت پیوست زندگی فردی و اجتماعی گردد و 
َِّذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا فِي  عطر زیبای عمل به این آیه شریفه ال
ِ َو أُولِئَک ُهُم الْفائُِزون  ِ بِأَْموالِِهْم َو أَنُْفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اهللَّ َسِبیِل اهللَّ
را در زندگانی و وجود نازنین این بانوی بزرگوار ش��اهدیم . بی ش��ک 
شکرانه هم جواري با مضاجع شریف ائمه اطهار)ع( و امامزادگان واجب 
التعظیم)ع(  عمل به دس��تورات آن بزرگواران و تکریم و خدمت به 
زائرین و مجاورین خواهد بود.اینجانب ایام سوگواری این بانوی افتخار 
آفرین را تس��لیت گفته و برای خود و همگان بهره مندی و خوش��ه 
چینی از خرمن با برکت این سالله پاک را که  معراجي براي رسیدن 
به حقیقت نور علم توحیدی است آرزومندم  و اقتدا به بارقه های امید 

در محراب بندگی ایشان را مسالت دارم.

اهواز - شبنم قجاوند- برای مقابله با گرد و خاک و آلودگی های 
صنعتی، 2۴۵ زنجیر مقره شامل 16۴ زنجیر مقره کششی و ۸1 زنجیر 
مقره عبوری بر روی خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در شهر های ماهشهر، سربندر و هندیجان تعویض شد. 
مدیر امور بهره برداری جنوب شرق این شرکت گفت: ناحیه جنوب 
ش��رق، آلوده ترین ناحیه از نواحی 9 گانه بهره برداری ش��رکت بوده 
که عالوه بر مشکل پدیده گرد و خاک با معضل آلودگی های بسیار 
زیاد ناشی از وجود 23 مجتمع پتروشیمی فعال و فوالد خوزستان در 

سایت منطقه ویژه روبرو می باشد. حمیدرضا زرین جویی بیان کرد: 
لذا این امور با هماهنگی امور بهینه سازی معاونت بهره برداری اقدام 
به تعویض مقره های چینی با سیلیکونی بر روی خطوط 132 کیلو 
ولت کرده است. وی هدف از تعویض مقره ها را تامین برق مطمئن و 
پایدار در ناحیه جنوب شرق دانست و افزود: با وجود شرایط سخت و 
آب گرفتگی های موجود، مجموع 2۴۵ زنجیر مقره شامل 16۴ زنجیر 
مقره کششی و ۸1 زنجیر مقره عبوری بر روی خطوط انتقال و فوق 

توزیع شهر های ماهشهر، سربندر و هندیجان تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد؛

اجرای 9 پروژه به ارزش بالغ بر 10 میلیارد ریال در امور برق باغمیشه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

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

صرفه جویي بیش از 127 میلیارد ریالي پاالیشگاه اصفهان در تامین قطعات مورد نیاز 

پیام تسلیت شهردار قم به مناسبت سالروز ارتحال حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها

پایدار سازی خطوط برق ماهشهر، سربندر و هندیجان

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز-  مدیرکل بیمه س��المت 
استان گلستان از آغاز نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه 
س��المت در س��طح ملی از 1۵ آذرماه جاری خبر داد و گفت: 1۵ 
دی ماه امس��ال آخرین مهلت برای ثبت ایده ها است.س��یدمحمد 
حس��ینی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که با 
موضوع نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سالمت برگزار 
ش��د اظهار ک��رد: حدود یک میلی��ون و 3۰۰ هزار نفر از جمعیت 
استان گلستان تحت پوشش بیمه سالمت هستند  که بیش از 6۵ 
درصد جمعیت اس��تان را شامل می شود.وی از برگزاری نخستین 
رویداد هم اندیش��ی در عرصه بیمه س��المت در سطح کشور خبر 
داد و گفت: این رویداد هم اندیش��ی از 1۵ آذرماه جاری آغاز شده 
و تا 1۵ دی ماه امس��ال ادامه دارد.مدیرکل بیمه سالمت گلستان 

بیان کرد: تعداد زیادی بیمه شده در سطح کشور و استان ظرفیتی 
بالقوه و بالفعل محس��وب می شود و باید برای رفع خألها و نواقص 
تالش کنیم و راهکارهایی در این استا اندیشیده شود که برگزاری 
رویداد هم اندیشی به این مهم کمک می کند.حسینی با بیان اینکه 
نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سالمت برای مشارکت 
در ایده های نو است، افزود: عالقه مندان می توانند ایده های خود را در 
سایت www.shareidea.ihio.gov.ir ثبت کنند، این رویداد 
هم اندیشی یک مسابقه علمی است و در پایان افراد دارای ایده های 
برتر تجلیل می شوند.وی یادآور شد: در نخستین رویداد هم اندیشی 
در عرصه بیمه سالمت پیشنهادات و ایده  ها در محورهای مختلف 
اعم از آموزش، پیشگیری و ارتقای سالمت، پوشش بیمه ای، قوانین، 
مقررات و فرایندها، کاربرد فناوری اطالعات در نظام بیمه سالمت، 

مدیریت منابع، مصارف و سرمایه  انسانی و نظارت بر خدمات بیمه 
سالمت از اس��اتید و دانشجویان دانشگاه های کش��ور، کارکنان و 
بیمه شدگان س��ازمان بیمه سالمت ایران، پزشکان و متخصصان، 
کارکنان مراکز تش��خیصی و درمانی و دفاتر پیش��خوان خدمات 
دولت جمع آوری می ش��ود.مدیرکل بیمه س��المت گلستان؛ ارائه 
بهترین راهکار برای جلوگیری از هم پوشانی بیمه ای بیمه شدگان، 
ارائه بهترین مدل برای ترویج فرهنگ بیمه س��المت در کش��ور، 
ارائه بهترین راهکار برای تجمیع سازمان های بیمه گر پایه، طراحی 
روش های نوین برای شفاف س��ازی هزینه کرد مردم و جلوگیری از 
تخلفات احتمالی پزشکان طرف قرارداد،اندیشیدن راهکاری برای 
حذف دفترچه بیمه سالمت را از دیگر محورهای رویداد هم اندیشی 

عرصه بیمه سالمت برشمرد.

مدیرکل بیمه سالمت گلستان:

برگزاری نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سالمت

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
ضرورت فعالیت جهادی درحوزه مقابله با آسیب های اجتماعی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد گفت: امروز رسالت متولیان حوزه فرهنگی، قرآنی و اجتماعی 
بسیار سنگین است و باید در راستای کاهش آسیب های اجتماعی اقدامی جهادی داشته باشند.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد در کارگاه آموزشی مبارزه با آسیب های اجتماعی که با حضور نخبگان مؤسسات و مراکز قرآنی، فرهنگی 
و اجتماعی برگزار شد عنوان داشت: خانواده ها باید از استحکام و اصولی برخوردار باشند که همه اعضای آن احساس آرامش کنند 
همچنین امروز وجود برخی از مشکالت باعث رنجش جامعه شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.مدیر کل تبلیغات اسالمی 
استان گلستان با بیان اینکه زندگی دارای یک فرمول است و باید آن را مدیریت کرد،گفت: مادران نقش اساسی در مدیریت خانواده 
و برطرف کردن برخی از مشکالت دارند.وی افزود:مشکالتی که گاهی در بین خانواده ایجاد می شود نمی توان با قوه قضائیه یا نیروی 
انتظامی برطرف کرد بلکه با چاره اندیشی می توان آن را از بین برد.در ادامه حجت االسالم سایری عنوان داشت:آسیب های اجتماعی 

یکی از پدیده هایی است که مشکالتی فرا روی جامعه ی امروزی ایجاد کرد و در اکثر خانواده های ایرانی جای گرفته است.

دیدار نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی با رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ساری - دهقان - نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی جهت بررسی 
مسائل حوزه سالمت شهرستان نور با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رئیس این 
دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. دکتر علی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های نور و محمودآباد 
در مجلس شورای اسالمی در دیدار با دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران  در خصوص مسائل مرتبط با حوزه سالمت  حوزه انتخابیه بحث و تبادل نظر شد . 
گفتنی است در این دیدار که معاونین امور اجتماعی ، درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران و معاون اجرایی معاونت بهداشتی این دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور نیز حضور داشتند 
گفتگو در خصوص پروژه بیمارستان جایگزین شهرستان نور ، تخصیص نیروهاي تخصصي و رفع کمبودهاي امکانات و تجهیزات مورد 

نیاز و مشکالت بهداشتي درماني از جمله محورهاي نشست امروز رییس دانشگاه با مسئوالن شهرستان نور بود.

بارندگی های فصلی و مدیریت بحران شهرداری قدس
 شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی - با توجه به آمار سازمان هواشناسی ,بارش کشور در شش 
ماهه دوم سال جاری در محدوده نرمال پیش بینی شده است این بدان معناست که الگوی بارش کشور 
در شش ماهه دوم سال دارای بیشینه بارش در فصل پاییز و زمستان است تداوم بارش ها در فصول 
بارندگی موجب آب گرفتگی معابر شده و تردد شهروندان با مشکل مواجه خواهد شد  لذا شهرداری 
قدس جهت مقابله با مشکالت احتمالی ناشی از بارش باران و برف  مبادرت به اتخاذ تصمیمات موثری 
نموده است .  مسعود مختاری گفت :به منظور تسریع و تسهیل در رفع آبگرفتگی های سطح شهر و 
زیر گذرها به هنگام بارندگی های فصلی چهار عدد دستگاه پمپ لجن کش خریداری شده است . شهردار قدس افزود: این دستگاه 
ها در اختیار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و شهرداری مناطق قرار گرفته تا در مواقع مورد نیاز نسبت به حل و رفع مشکالت 
آبگرفتگی معابر سطح شهر اقدامات الزم را انجام دهند.  وی عنوان کرد: یکی از معضالت مهم در خصوص جریانهای آب ناشی از 
بارندگی ها، میزان رسوبات و ذرات جامد و معلقی است که توسط این جریان ها حمل می شوند که پاکسازی و الیروبی آنها هزینه 
های زیادی را به شهرداری تحمیل می کند که همین مسئله ضرورت تأمین تجهیزات و امکانات برای رفع معضل آبگرفتگی و روان 

سازی ترافیک شهری را دو چندان کرده است. 

شهریار در لیگ کشتی ، صاحب تیم خواهد شد
شهریار- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریاردر جمع 
خبرنگاران از حضور یک تیم در رشته کشتی در سال 9۸ خبر داد. علیرضا صیفوری در این باره گفت: 
شهرستان شهریار در زمینه ورزش از پتانسیل خوبی برخوردار است و در سطح کشور مطرح می باشد 
که با برنامه ریزی های صحیح در پی ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه فعلی هستیم.  وی تصریح کرد: سعی 
می کنیم بزودی عالوه بر کشتی در رشته های فوتبال و والیبال هم تیمی در سطح استانی  برای حضور 
در لیگ دسته یک معرفی کنیم. صیفوری با بیان اینکه سرانه ورزشی ما در حال حاضر ۴2 سانتی متر 
است ، افزود: فعال با استاندارد ملی ۵۸ سانتی متر فاصله داریم که بزودی با افتتاح پروژه های ورزشی که در حال احداث  و تکمیل 

هستند، شاهد نزدیکی شدن به استاندارد کشوری خواهیم بود.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد:
ابالغ بیش از 17۰ اخطار سد معبر در 9 ماهه اول سال 97

سمنان - زیاری: افضلی سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل از ابالغ 
اخطار به 1۰ واحد صنفی متخلف خبر داد و گفت: در راستای صیانت از 
حقوق شهروندی و اجرای قانون، به واحدهای صنفی متخلف که باعث 
مزاحمت و ایجاد سر و صدا و بر هم زدن آسایش شهروندان می شوند، 
اخطار جهت رفع مزاحمت صادر ش��ده و در صورت تکرار تخلف پرونده 
آنها به کمیس��یون بند 2۰ ماده  ۵۵ قانون شهرداری ها ارجاع می شود. 
مدیرعامل س��ازمان س��اماندهی مشاغل شهری شهرداری یادآور شد: از ابتدای س��ال 9۷ تاکنون 1۷۰ مورد اخطار به واحد صنفی 
متخلف در سطح شهر ابالغ شده است که در حال بررسی می باشد.  افضلی در پایان افزود: شماره تماس 33322۰21 پل ارتباطی 
شهروندان با سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان است که در جهت اعالم سد معبر و مزاحمت های مشاغل شهری 

در سطح شهر می باشد.

طرح پایش مصرف گاز در ادارات خراسان رضوی آغاز شد
مشـهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: طرح پایش ادارات 
دولتی در سطح این استان به منظور مصرف بهینه و ایمن گاز، آغاز شد. سید حمید فانی افزود: مطابق 
بخش��نامه معاون اول رئیس جمهور همه سازمانها، موسس��ات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقالب 
اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری تا پایان سال موظف به رعایت کامل مصرف بهینه و ایمن گاز 
طبیعی هستند. وی ادامه داد: برای اجرای این بخشنامه رعایت دمای 1۸ تا 21 درجه سانتیگراد در 
فضاهای داخلی و بسته و دمای 1۸ درجه سانتیگراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده، روشن 
نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها یک ساعت پیش از پایان وقت اداری، خاموش 
نمودن وس��ایل گرمایشی در روزهای تعطیل و استفاده از دستگاههای گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال در اولویت قرار دارد. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه  ها توسط شرکتهای تایید صالحیت شده )بر اساس ماده 
1۷ قانون هوای پاک(، سرویس و تعمیر دوره  ای تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه 
به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گازسوز نیز جزو وظایفی است که باید توسط ادارات با جدیت پیگیری و دنبال شود.

در تقاطع غیرهمسطح ورزش اراک  صورت گرفت
آغاز عملیات لوله گذاری جابه جایی کلکتور اصلی فاضالب شهر

اراک- مینو رستمی - در راستای ادامه عملیات اجرایی و رفع معارضین پروژه تقاطع غیرهمسطح ورزش، عملیات لوله گذاری 
جابجایی کلکتور اصلی فاضالب شهر در تقاطع غیرهمسطح میدان ورزش تحت نظارت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری 

از دیروز آغاز گردیده است.

 برگزاری دوره ی آموزش تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع 
در سالن همایش های شهرداری  بوشهر 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  : در راستای ارتقاء سطح بینش علمی 
و فک��ری و همچنین آگاهی های نوین و راهب��ردی کارکنان پر مخاطب 
ش��هرداری مرکزی و نیز مناطق 1 و 2 و س��ازمان های وابس��ته دورۀ سه 
س��اعته تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع به هم��ت واحد آموزش حوزۀ 
برنامه ریزی و توسعة شهرداری برگزار گردید در راستای ارتقاء سطح بینش 
علمی و فکری و همچنین آگاهی های نوین و راهبردی کارکنان پر مخاطب 
شهرداری مرکزی و نیز مناطق 1 و 2 و سازمان های وابسته دورۀ سه ساعته 
تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع به همت واحد آموزش حوزۀ برنامه ریزی و توسعة شهرداری برگزار گردید. در این دورۀ سه ساعته 
پرسنل مربوطه با آخرین متدها و روش های نوین و علمی دورۀ مزبور در زمینه گردش اطالعات، مشتری مداری و پاسخگویی، آشنا 

گردیدند.
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اضطراب معضلی است که هر روز با آن مواجه می شویم. 
زندگی برخی افراد بیشتر تحت تأثیر اضطراب است و برخی 
دیگر کمتر، اما وج��ود آن در زندگی های امروزی غیرقابل 
انکار اس��ت. با ما همراه باشید تا چند جمله انگیزشی برای 

غلبه بر اضطراب بیان کنیم.
وج��ود اس��ترس در مح��ل کار و س��رایت آن ب��ه دیگر 
بخش ه��ای زندگ��ی اجتناب ناپذی��ر اس��ت. در محل کار 
انتظ��ارات زی��ادی از کارمن��دان وج��ود دارد ک��ه گاهی 
زندگی را بس��یار مش��کل می کند. به احتمال زیاد شما هم 
طعم ش��یفت های طوالنی، اضافه کاری های س��خت و ... را 
چش��یده اید. این فشارها از سوی محل کار به شما تحمیل 
می شود و زندگی را برای تان دشوار می کند. در ادامه مقاله، 
نقل قول هایی ارزش��مند و آرامش بخ��ش را برای تان بیان 

می کنیم که از این اضطراب می کاهد.
زندگی امروز و اضطراب های فراوان

پیامده��ای اضطراب تمام زندگ��ی ما را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت. مطالعات علمی حاکی از آن اس��ت که رابطه 
مس��تقیمی می��ان عوامل اس��ترس زا در مح��ل کار چون 
س��اعت کاری زیاد و س��المت جس��می وج��ود دارد. این 
عوامل س��بب کاهش کیفیت نتایج کاری می ش��ود، آمار 
تصادفات را افزایش می دهد، باعث افسردگی و فرسودگی 
شغلی می شود و در نهایت بهره وری را در سازمان کاهش 

می دهد.
میزان باالی اضطراب سبب کاهش توانایی فرد در کنترل 
چالش ها می شود و هرس��اله میلیاردها دالر از بهره وری را 
تحت تأثیر خود قرار می دهد. این موارد از پیامدهای منفی 
دنیای پراس��ترس زندگی ما نیس��ت. این میزان اضطراب و 
اس��ترس که زندگی امروزی به او تحمیل می کند، روابط و 
اعتماد او را دچار چالش می کند. مهار کردن اس��ترس، کار 
چندان س��اده ای نیس��ت اما با کمی ت��الش و آگاهی قابل 
انجام اس��ت. گام صحیح در این مس��یر، نحوه رویارویی با 

انواع مختلف اضطراب است.
اگ��ر به دنبال راه هایی برای رهایی از اضطراب هس��تید، 
باید نح��وه  ادراک خود را تغییر دهی��د. در واقع، مدیریت 
ش��رایط س��خت و موقعیت های اس��ترس زا اهمیت زیادی 
دارد. بای��د بدانید طرز نگاه و درک تان از ش��رایط مختلف 

بس��یار حیاتی اس��ت. ش��اید خواندن جمالت انگیزشی را 
تکراری بدانید، اما الزم است بپذیرید جمالت الهام بخش و 
انگیزه بخش می تواند شما را در مسیر دستیابی به اهداف و 

زندگی آرامش بخش قرار دهد.
بهترین جمالت انگیزشی برای مقابله با اضطراب

دیپاک چوپرا: »اگر می خواهی همانند راهکارهای ناموفق 
گذش��ته نسبت به موقعیت های سخت واکنش نشان دهی، 
از خ��ودت بپرس: می خواهی اس��یر گذش��ته ات باش��ی یا 

خواستار آینده ای شاد؟
اس��تیو مارابول��ی: »اگ��ر یاد بگی��ری که بگ��ذری، تمام 
اس��ترس ها از تو دور می شوند. گذش��تن بسیار مهم است، 

زیرا تو بر همه چیز کنترل نداری.«
زی��گ زیگالر: »معموالً جاده های پرپیچ و خم به بهترین 
مقاصد می رس��ند. هنوز بهترین اتفاق زندگی ات رخ نداده 

است. پس منتظر باش.
مارتی��ن لوتر کینگ: »اگر نمی توانی پرواز کنی، بدو، اگر 
نمی توانی بدوی راه برو، اگر نمی توانی راه بروی س��ینه خیز 

برو، اما هرچه می کنی، به سمت جلو قدم بردار.
ضرب المثلی معروف: »کرم ابریش��م همان وقتی که فکر 

می کرد دنیایش به پایان رسیده، تبدیل به پروانه شد«.
برنه براون: »اگر اعتبارت را به بهای امنیت بدهی، نتیجه 
تجرب��ه ات تنها اضطراب، افس��ردگی، اخت��الل در تغذیه، 

اعتیاد، خشم، گناه، نفرت و غم خواهد بود.
مری انگل بریت: »اگر چیزی را دوس��ت نداری، به دنبال 
تغیی��رش باش و اگر نمی توانی تغییرش دهی، نگرش��ت را 

نسبت به آن تغییر بده.«
ب��اب ِکری: »مهربانِی غیرمنتظره که همیش��ه از آن دور 
هس��تیم، تأثیرگذارترین و کم هزینه تری��ن عامل تغییر در 

انسان است.«
ایمی کادی: »نوع نگرش تو نسبت به خودت بسیار مهم 

است.«
الئو تسه: »وقتی آنچه هستم را رها می کنم به چیزی که 

می توانم باشم، تبدیل می شوم.
ضرب المث��ل س��وئدی: »نگران��ی معم��والً ب��ه چیزهای 

کوچک، سایه ای عظیم می بخشد.«
گرتچ��ن روبین: »ب��ه گونه ای عمل کن ک��ه می خواهی 

احساس کنی.«
مارتا گراهام: »ه��ر آنچه دیگران درباره تو فکر می کنند، 

حقیقتاً به تو مربوط نیست.«
استیون. آر. ُکووی: »برای تغییر نتیجه بخش خود قبل از 

هر چیز باید نگاه مان را تغییر دهیم.«
الن��ور روزولت: »نباید خیلی نگران طرز تفکر دیگران در 
مورد خود باش��ید؛ کافی است بدانید آنها به ندرت به شما 

فکر می کنند.«
وین دابلیو.وایِر: »افراد بامحبت در دنیای عشق و محبت 
حض��ور دارند و اف��راد متخاصم هم در دنیای دش��منی و 
کدورت. جالب اس��ت بدانید هر دو دنیا نیز مکان یکسانی 

است.«
جوی��س ِمی یِر: »داش��تن نگرش مثبت ب��ه جای اینکه 
اجازه دهد شرایط، ش��ما را تحت سلطه خود داشته باشد، 

شرایط را تحت سلطه  شما قرار می دهد.«
ویلیام جیمز: »بهترین اسلحه در مقابل اضطراب، قدرت 

انتخاب ما در نوع تفکرمان است.«
هانس ِس��لی: »اضط��راب ما را نمی کش��د، بلک��ه نحوه  

برخوردمان با آن، ما را می کشد.«
وینی ِد پو )ش��خصیتی کارتونی(: »گاهی نیاز نیست کار 
خاصی انجام دهیم، همین که باش��یم، به حرف های ناگفته 

توجه کنیم و کسی را اذیت نکنیم کافی است.«
اِرما بامِبک: »نگرانی همانند گهواره ای است. شما را سوار 
می کند و حرکت می دهد اما به هیچ مقصدی نمی رسید.«

ف��ِرد راج��رز: »ای کاش می توانس��تید دریابید چقدر در 
زندگ��ی افرادی ک��ه می بینید، اهمیت داری��د و چقدر در 
زندگی کسانی که حتی در رؤیا هم ندیده اید مهم هستید. 
بخشی از شما در هر مالقات و برخورد با دیگران به یادگار 

می ماند.«
رالف والدو امرسون: »هیچ چیز جز خودت باعث آرامش 

تو نمی شود.«
اگ��ر این جمالت انگیزش��ی را قبول کنی��د، عمیق تر به 
آنها خواهید اندیش��ید. باید بپذیرید گاهی جمله ای س��اده 
می تواند باعث تغییری عظیم و انگیزه ای فوق العاده در شما 

شود. ما الیق بهترین ها هستیم. تنها باید باور کنیم.
inc/ucan: منبع 

با 23 جمله  انگیزشی و آرامش بخش، بر استرس خود غلبه کنید

 بازاریابی شبکه اجتماعی
به سبک Personal Branding در اینستاگرام

داش��تن یک استراتژی برنامه ریزی ش��ده بخش مهمی از برندسازی شخصی و همچنین بازاریابی شبکه 
اجتماعی محس��وب می ش��ود. برای اینکه در ش��بکه های اجتماعی حضور داشته باش��ید و فروش خود را 

افزایش دهید باید از تمام پتانسیل های شبکه های اجتماعی استفاده کنید.
شبکه اجتماعی اینستاگرام در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی در ایران و جهان 
محس��وب می ش��ود، بنابراین برندها برای ایجاد تعامل با مخاطبان خود به خوبی می توانند از این پلتفرم 
اس��تفاده کنند. انتش��ار تصاویر و ویدئوهایی که توجه مخاطبان را جلب کند، بخش مهمی از فعالیت شما 

در قالب بازاریابی شبکه اجتماعی در اینستاگرام است.
انتخاب هش��تگ ها و کپش��ن های مناسب نیز باعث می ش��ود مطالب شما بیش��تر از قبل دیده شده و 
پیامی که در نظر دارید را به مخاطبان خود برس��انید. در اینجا به روش هایی اش��اره می کنیم که شما را از 

رقبای تان متمایز می کند:
– بازاریابی شبکه اجتماعی با استفاده از پست های اسپانسر شده

در کنار پست های عادی که در صفحه اینستاگرام خود قرار می دهید، استفاده از پست های اسپانسر 
ش��ده از طریق فیس بوک و یا در داخل خود اینس��تاگرام، به شما کمک می کند مزایای محصول خود 
را هرچه بیش��تر نمایش داده و با اس��تفاده از هشتگ مشخص، افراد زیادی را به فالوورهای خود اضافه 

کنید.
– جذب مخاطب در محدوده های خاص

در حالی که کماکان بالگ یکی از ابزارهای بس��یار خوب برای ارتباط با س��ایر برندها و سرویس هاست، 
ام��ا اینس��تاگرام نیز پتانس��یل باالیی برای ارتباط با مش��تریان به روش های مختل��ف و همچنین فروش 

محصوالت دارد.
در هر یک از پس��ت ها ش��ما می توانید با استفاده از هشتگ یا لوکیش��ن های خاص، افراد حاضر در آن 

محدوده یا پروژه های خاصی از مخاطبان خود را به خرید آن محصول یا سرویس ترغیب کنید.
imarketor: منبع
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 قبل از تجاری سازی ایده های تان
مدل پذیرش فناوری را بشناسید!

 امروزه دنیا با تغییرات گس��ترده ای مواجه اس��ت. ظهور گوش��ی های هوش��مند، اینترنت پرس��رعت و 
دسترس��ی آس��ان به آن، افزایش آگاهی مصرف کنندگان و گسترش بی سابقه اس��تفاده از فضای مجازی 

و ... از جمله عواملی  است که نیاز بشریت به تکنولوژی و معرفی نوآوری  های جدید را آشکار می سازد!
TAMیا مدل پذیرش تکنولوژی )فناوری( در بررسی فناوری های نوین و شرایط تقاضا برای آن نوآوری 

جدید مورد استفاده قرار می گیرد.
به زبان س��اده تر می توان گفت TAM میزان پذیرش محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری و نوآوری 

را از دید مصرف کننده بررسی می کند.
این مدل بر 3 اصل استوار است :

1.سودمندی ادراک شده
در این رکن از TAM مصرف کننده یا مش��تری فناوری جدید را از حیث نیاز خود بررس��ی می کند. 
مش��تری منفعت و سود خود را نسبت به آن محصول در نظر می گیرد! برای مثال با ظهور گوشی های 
هوش��مند مصرف کنندگان نسبت به مزایا و فواید این فناوری جدید و نوآوری آگاهی یافته و به عنوان 
نیاز تلقی کردند و امروزه این گوش��ی های هوش��مند جایگاه غیرقابل انکاری در بین عموم پیدا کرده  

است.
در بررسی این عنوان الزم است منحنی زمان پذیرش نوآوری را بشناسیم :

در این منحنی نوجویان گروهی 2.۵درصدی هستند با ویژگی هایی چون ریسک پذیری باال، سطح سواد 
و درآمد نس��بتا باال و رقابت طلب و ... که به دنبال نوآوری و فناوری های جدید هس��تند. در تجاری سازی 
ایده ها این گروه به طوری جدی باید مورد بررسی قرار گیرد. در مقابل آنها واپسگرایان قرار دارند، گروهی 
که دیرتر از همه پذیرای نوآوری و فناوری جدید هس��تند و هنگامی که نسبت به آن محصول یا خدمات 
اطمینان کامل پیدا کردند و خطر و ریس��کی آنها را تهدید نکرد و گروه های دیگر از آن اس��تفاده کردند 

به سراغ آن فناوری می روند.
2.سهولت استفاده ادراک شده

در این رکن به آس��انی اس��تفاده از محصوالت یا به اصط��الح USERFRIENDLY بودن آن توجه 
می شود. برای مثال: بانکی در ایران برای برطرف سازی مشکالت پرداختی بازنشستگان خدمات بانکداری 
الکترونیکی را برای آن ها عرضه کرد، اما با مش��کالت بیش��تری مواجه شد. چراکه اکثریت بازنشستگان را 
افراد مس��ن تش��کیل می دهند و این گروه از افراد توانایی کار با فناوری های نوین را نداشتند لذا پذیرش 

فناوری با شکست مواجه شد.
اما در مقابل ش��رکت تولید چرخ های خیاطی کاچیران هنگام عرضه محصوالت جدید خود به برگزاری 
کالس های آموزشی و ارائه CDهای آموزشی و ... پرداخت و به راحتی چرخ خیاطی های نسل جدید مورد 

پذیرش افراد قرار گرفت.
3.ریسک ادراک شده

هر چقدر فناوری های جدید با ریسک بیشتری برای مصرف کنندگان همراه باشد فناوری و نوآوری دیرتر 
پذیرفته می شود و در مقابل فناوری های جدید و نوآوری هایی که ریسک کمتری را برای مصرف کنندگان 

به همراه دارند، راحت تر مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار خواهند گرفت.
می ت��وان گف��ت قب��ل از تجاری س��ازی ایده های مان بهتر اس��ت نوآوری عرضه ش��ده خ��ود را از دید 

مصرف کنندگان ببینیم و خود را به عنوان مصرف کننده آن نوآوری و فناوری جدید در نظر بگیریم. 
اگر محصوالت و خدمات ما به عنوان یک نیاز و یک منفعت برای مشتری های مان مطرح نمی شود، قبل 
از عرضه محصوالت آن نیاز را از طریق تبلیغات و ... ایجاد کنیم و س��ود حاصل از اس��تفاده نوآوری های 
جدی��د را برای آن ها ش��رح دهیم. اگر ن��وآوری و فناوری های جدید ما نیاز به آم��وزش و یادگیری برای 
مصرف کنندگان مان را دارد خدمات همراه آن نوآوری را نظیر دوره های آموزش��ی، بروش��ورهای آموزشی 
و تبلیغات و ... را اضافه کنیم و در نهایت ریس��ک اس��تفاده از نوآوری و فناوری جدید عرضه شده را برای 

مصرف کنندگان به حداقل برسانیم.


