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نرخ تورم به سود سپرده های بانکی نزدیک می شود

فرار سپرده های بانکی 
نزدیک است؟

ارقام رس��می تورم اعالمی توس��ط بانک مرکزی رفته رفته در حال نزدیک شدن به نرخ سود سپرده های بانکی 
اس��ت؛ مس��اله ای که یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهش��تی آن را عاملی برای خروج سرمایه ها از بانک ها 
توصیف می کند. به گزارش ایس��نا، براس��اس آمارهای اعالم شده توسط بانک  مرکزی، نرخ تورم در ماه میانی پاییز 
امسال 18.4درصد اعالم شده است، این در حالی است که تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار هنوز 15.6درصد 
است. با این همه آن چیزی که در این ارقام رسمی مشخص است نزدیک شدن نرخ تورم به نرخ سود بانکی است...

 همتی: تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز
پرقدرت تر از همیشه است

 بازار خود را آماده
کاهش بیشتر نرخ ارز می کند
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1۶۰ میلیون تومان وام چند متر خانه در تهران می شود؟

افزایش دوره انتظار برای خرید خانه در پایتخت

بدترین محصوالت هوشمند سال 2۰18 کدامند؟
جوان ترین میلیاردرهای زیر 4۰ سال

مزیت های بازاریابی اینفلوئنسر در اینستاگرام
راهکارهای تبدیل مخاطب هدف به مشتری وفادار

7 اشتباه برندسازی بزرگ در سال 2۰18
ویژگی های یک شرکت تبلیغاتی موفق و ساختار آن

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

بازداشت مجدد کارلوس گوسن در 
ژاپن به اتهام تحمیل زیان به نیسان

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی 

اتاق بازرگانی ایران

7

در بـازار خودرو چه خبر اسـت؟ حتی یک نـگاه اجمالی بر 
اوضاع بازار خودرو نشان می دهد که همه چیز پیچیده به نظر 

می رسد. یکی از حساسیت برانگیزترین موضوعات 
در رابطه با خودرو، مسئله تعیین قیمت است...

 حل معادله پیچیده
تعیین قیمت خودرو

یادداشت
 چالش های ارتباط دانشگاه

با صنعت در کشور

برای شناخت ماهیت فراگردها و 
مفاهیم ارتباط صنعت با دانشگاه، 
بررسی ریشه های تاریخی آن مفید 
خواهد بود. برخی از پژوهش��گران 
س��ابقه ای��ن ارتب��اط را ب��ه آغاز 
پیدایش دانشگاه ارتباط می دهند. 
برخ��ی نی��ز آن را ب��ه بازس��ازی 
کش��ورهای جن��گ زده در زم��ان 
انقالب صنعتی نسبت می دهند که 
ایجاد و بهبود این ارتباط منجر به 
وقوع سه انقالب صنعتی دیگر شد 
و ام��ا این ارتباط در ایران به زمان 
تاسیس دارالفنون در سال 1۲۳۰ 
ب��ر می گ��ردد.  بعدها به ش��کل 
رس��می تر در سال 1۳5۹ سازمان 
پژوهش های صنعتی شکل گرفت 
و پ��س از آن ب��رای تقوی��ت این 
ارتب��اط دفت��ر ارتباط ب��ا صنعت 
در س��ال 1۳61 تاس��یس شد. در 
سال های اخیر نیز در برنامه سوم 
تا شش��م توسعه، این ارتباط مورد 
تشویق و حمایت بیشتر دولت قرار 
گرفت اما در عمل اجرایی نشده و 
رابطه دانش��گاه و صنعت کمرنگ 
باقی مانده در حالی که  باید ارتباط 
صنعت و دانشگاه به سمت و سویی 
برود که از نتیجه  این همکاری های 
اقتصادی، دانش��گاه هم از منافعی 
که ب��رای صنعت ایج��اد می کند، 

نفع ببرد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
در ح��ال حاض��ر نی��ز صنع��ت در قال��ب اس��تخدام و قراردادهای��ی با 
فارغ التحصیالن و اساتید دانش��گاهی، رشد صنعت را پیش می برد اما این 
ارتباط در چارچوب ارتباط صنعت و دانش��گاه نبوده است بلکه صرفاً مبین 
ارتباط صنعت با دانش��گاهیان است. با وجود آنکه در ایران به ازای هر یک 
میلیون نفر جمعیت ۳۳ دانش��گاه وجود دارد و این رقم برای انگلستان 4، 
آمریکا 1۰، آلمان 5 است اما با این حال کیفیت مورد نظر بخش صنعت از 
این دانشگاه ها مرتفع نگردیده است. دلیل اینکه رابطه دانشگاه با صنعت پا 
نمی گیرد این است که دانشگاه ها نیازمند تغییر ساختار هستند. به عنوان 
مثال نظام دانش��گاهی در منعقد کردن ق��رارداد با صنعت و ارائه تضامین 
قرارداد و بهبود روند تحقیق توس��عه دچار کاستی هستند. به عبارتی یکی 
از موارد، کاربردی نبودن دفاتر »ارتباط با صنعت« دانشگاه است که جهت 
کاربردی شدن به اصالحات فراوانی از قبیل، توانایی عقد قرارداد با واحدهای 
اقتصادی، توانایی اعطای تضمین های کافی، ایجاد ارتباط درون دانشگاهی 
بین اساتید و دانشجویان با صنعت، تعیین قوانین و ساز و کارهایی از قبیل 
نحوه پرداخت ها از منافع طرح، شناس��ایی اساتید توانمند جهت معرفی به 
صنعت و شناس��ایی و طبقه بندی مش��کالت و نیازهای صنعت است. این 
درحالی است که کشورهای موفق در این زمینه مانند استرالیا بخش ارتباط 
با صنعت دانشگاه بسیار فعالی دارند و با برنامه ریزی و فعالیت این واحدها، 
قرارداد بین صنعت و دانشگاه توسط واحد حقوقی دانشگاه بسته می شود. 
عالوه برآن سهم دانشگاه و استاد در پروژه مشخص است. با شرایطی که این 
دفاتر ایجاد کرده اند دانشگاه دخل تصرفی در هزینه کرد پروژه ندارد و استاد 

آزادی عمل را الزم دارد.
از دیگر مش��کالتی که مانع ارتباط دانش��گاه ها با صنعت شده است عدم 
کاربردی بودن نظام آموزش��ی کشور اس��ت. به طور مثال در دانشگاه های 
ایران س��رفصل های زیادی خوانده می ش��ود، در حالی ک��ه عموماً کابردی 
نیس��تند. )نیاز به اصالح نظام آموزش��ی( و به تبع آن صنعت به دانش��گاه 
اعتماد ندارد که دانشگاه بتواند مشکلی از صنعت حل کند. همچنین تمایل 
بیش��تر واحدهای صنعتی به سنتی کاری و عدم اش��تیاق کافی آنها برای 
برعهده گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه این مشکالت را دوچندان کرده 
اس��ت. این درحالی است که در کش��ورهایی مانند استرالیا و کانادا، جذب 
دانش��جویان تحصیالت تکمیلی با هدف برطرف کردن مش��کالت صنعت 
صورت می پذیرد که  از عواید آن می توان به افزایش درآمد، ایجاد اش��تیاق 
در اساتید دانشگاهی به جذب پروژه از صنعت به دلیل افزایش درآمد )چرا 
که درآمد اس��اتید دانش��گاهی 4۰درصد پایین تر از کار در صنعت است(، 
ارتقای رتبه )جذب پروژه از صنعت در ارتقای رتبه اس��اتید موثر اس��ت( و 
تأمین هزینه دانشجو)هزینه دانشجو در طول تحصیل از محل پروژه تامین 

می گردد( اشاره کرد.
ب��ا توجه به آنکه تم��ام  نوآوری های جدید محصول اس��تفاده از علوم و 
نتیجه تحقیق و توس��عه هستند؛ لذا کشورهای توس��عه یافته سهم قابل 
توجهی از هزینه های خود را صرف تحقیق و توسعه می کنند، به طوری که 
سهم تحقیق و توسعه از GDP کشور ژاپن حدود ۳.1درصد، کره جنوبی 
4.۲درصد و در ایاالت متحده ۲.۷ درصد برآورد شده است در حالی که این 
سهم در ایران کمتر از یک درصد از GDP کشور را شامل می شود که این 

سهم می بایست تا افق 14۰4 به 4درصد از GDP کشور برسد.
از طرفی س��رانه تحقیق و توس��عه در ایران حدود 4۳ دالر است، این در 
حالی اس��ت که سرانه تحقیق و توس��عه در کشورهای آمریکا و استرالیا به 

ترتیب حدود 1، 555 و 1، 54۷ دالر )حدود ۳6 برابر ایران( است.

سهم اندک ایران از کاربردی شدن مقاالت چاپ شده، از دیگر کاستی های 
نظام آموزش��ی دانشگاه های کشور اس��ت به طوری که در ژاپن از هر 1.4 
مقاله یک کش��ف یا ثبت اختراع، در آمریکا از هر ۲.۷ مقاله یک اختراع و 
در کره جنوبی از هر س��ه مقاله یک اختراع به ثمر می انجامد. در مقابل در 
کشور ایران از هر 8۲۰ مقاله  یک اختراع  صورت می پذیرد. پایان نامه های 
دانش��گاهی بای��د از دل صنعت و به صورت پروژه ه��ای مفید برای صنعت 
استخراج شوند چرا که با چنین روشی هم مقاله ها و پایان نامه ها کاربردی 
می ش��وند و هم منافعی برای دانشگاه ایجاد می شود، صاحب صنعت نیز از 
آن استفاده می کند چون باید به سمت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 

پیش بروند.
همانطورکه بیان شد، ارتباط صنعت با دانشگاه در ایران کمرنگ است و 
بسیاری از مقاالت خروجی دانشگاهی ایران کاربردی نیست، این در حالی 
است که بخش خصوصی در زمینه کاربردی کردن آموزش، بسیار موفق تر 
عمل کرده، به طور مثال یک ش��رکت خصوصی فع��ال در حوزه معدن با 
جذب فارغ التحصیالن دانش��گاهی و تغییر سیستم آموزشی توانست باعث 
افزایش بهره وری و بومی سازی دانش از طریق ساخت قطعات ماشین آالت 
 گردی��د. این ش��رکت با جذب فارغ التحصیل دانش��گاه و ط��ی آموزش دو 
س��اله این نیروها با سرفصل های تعیین شده صنعتی و اعزام کارشناسان و 
سرپرستان نگهداری و تعمیرات به مرکز آموزش نیروی انسانی شرکت های 
لیبهر در کشور فرانسه و کاترپیالر در کشور امارات پرداخت و همچنین به 
بهره گیری از مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو مشغول شدند. ماحصل این 
اقدامات و فعالیت های مثبت، کاهش 4۲درصدی هزینه های تعمیر موتور 
شاول توسط متخصصین داخلی این شرکت را به دنبال داشت و بهره گیری 
از نیروهای کارآمد و آموزش دیده سبب بهبود کارایی عملیات تولید شد که 

موجبات افزایش شاخص حجم بر ساعت برای ماشین آالت را فراهم آورد.
در پایان باید اذعان کرد که برقراری پیوند بین صنعت و دانش��گاه باعث 
رونق کس��ب و کار می گردد و می تواند افزای��ش درآمد مالیاتی دولت را به 
همراه داشته باشد که این امر خود باعث افزایش حمایت دولت از فعالیت های 
پژوهشی دانشگاه ها و بنگاه های اقتصادی و در نهایت، اشتغال زایی و افزایش 
GDP کش��ور می گردد. از طرفی این ارتباط افزایش س��طح کمی و کیفی 
بن��گاه اقتصادی را به دنبال دارد و باعث افزایش کیفیت محصوالت، کاهش 
قیمت تمام شده و نتیجتاً افزایش فروش و توسعه صادرات بنگاه می گردد 
که بنگاه عالوه بر خود، دانشگاه و دولت را نیز از این ارتباط منتفع می سازد. 
از طرف دیگر، عالوه بر افزایش سطح کمی و کیفی دانشگاه، مدل دانشگاه 
نی��ز تغییر پیدا می کند، کارایی دانش��گاه افزایش می یابد، کیفیت آموزش 
افزای��ش می یابد، آموزش ها جهت دار می ش��ود، دانش��گاه ها در آینده نیاز 
کمتری به بودجه دولتی خواهند داشت، زمینه اشتغال دانشجویان فراهم 
می شود، کیفیت علمی اساتید از طریق اساتید باتجربه تر افزایش می یابد و 
همچنین بنگاه های اقتصادی از جذب این دانشجوها سود می برند اما آنچه 
که بر می آید نش��ان می دهد که دانش��گاهی ها بیشتر عالقه مند به مشاوره 
دادن هس��تند و کاری به موثر بودن یا نبودن نتیجه مش��اوره خود ندارند 
و هیچ تضمینی در خصوص حصول اطمینان از نتایج پیش��نهادهای خود 
نمی دهند. دانش��گاهی ها به جای آنکه فقط در جایگاه مشاوره قرار بگیرند، 
بهتر اس��ت در قالب دانشگاه و در چارچوب قرارداد بین دانشگاه با صنعت، 
پیشنهادهای خود را برای رفع مشکالت صنعت ارائه دهند، سپس اجرایی 
کنند و بتوانند از منافع آن بهره مند شوند. بنابراین الزم است پایان۳نامه های 
دانش��جویان در راس��تای پروژه های صنعتی تصویب شود که  هم مشکل 

صنعت را حل کنند و هم درآمدی برای ذی نفعان داشته باشند.

چالش های ارتباط دانشگاه با صنعت در کشور



»من حمید باقری درمنی فرزند محمدباقر متاهل، متولد س��ال 1۳48 
هس��تم.« این معرفی اجمالی، بخش��ی از اولین  صحبت های حمید باقری 
درمنی که بعدها به س��لطان سکه معروف شد در ششمین جلسه دادگاه 
رسیدگی به اتهاماتش است. طبق اطالعاتی که دادستانی و قوه قضاییه در 
اختیار رس��انه ها قرار داد، وی دارای پرونده های قضایی گوناگون در زمینه 
قاچاق کاال و پولش��ویی با ارزش نجومی و پرونده های معوقات بازپرداخت 
وام های بانکی و قاچاق ش��مش طال از سال 8۳ به بعد بوده و اولین بار در 
روز ۳1 مرداد س��ال ۹۳ به اتهام افس��اد فی االرض بازداشت شد. بررسی 
پرونده او از ۳1 مرداد ۹۳ تا شهریورماه 1۳۹۷ زمان برد و برخی دلیل این 

تاخیر را پیچیدگی پرونده او می خوانند.
به گزارش خبرآنالین، ماجرا از آنجایی آغاز ش��د که ش��رکت نفت جی 
دچار کالهبرداری بزرگی از سوی یک باند بزرگ شد. شانزدهم اسفندماه 
س��ال ۹1 بود که وکیل ش��رکت پاالیش نفت جی در دادسرای ناحیه 18 
تهران اعالم شکایت کرد و مدعی شد که از اوایل سال 1۳۹۰ شرکت های 
شش گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد 
مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو 
ش��رکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ 
1۷8 هزار تن قیر از ش��رکت نفت جی و تحصیل نامش��روع اموال شرکت 
مذک��ور کرده اند.گزارش مرکز عملیات وی��ژه پلیس ناجا حاکی از این بود 
که حمید باقری درمنی سرش��اخه شبکه ای است که با شرکت های شش 
گانه اقدام به کالهبرداری و تس��هیل مال نامش��روع کرده اند که در نهایت 
در س��ال ۹۳ بازداشت ش��د. متهم دارای چندین سابقه کیفری در زمینه 
کالهبرداری، قاچاق، پولشویی و پرداخت رشوه است. پرونده درمنی 156 

جلد با بیش از ۲5 هزار برگ دارای ۳۳ متهم از آن زمان به جریان افتاد.
او چگونه توانست به این تخلفات دست بزند؟

در واقع باقری درمنی س��رکرده  یک باند بود که ش��رکت های شش گانه 
عنوان ش��ده در پاراگراف ب��اال را مدیریت می کرد. او ام��ا برای این کارها 
نیاز به تاییدیه ها و ضمانت نامه های بانکی داش��ت. بر همین اساس از این 
ج��ای پرونده نام ۲ متهم بزرگ بانکی در بانک ملی ایران به میان می آید. 
نخست جوانمیر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی و دوم خاوری 
رئیس س��ابق بانک مل��ی ایران که ارتباطی حمایتی از او داش��ت. یکی از 
مهره های اصلی درمنی در تهی��ه و جعل فرم های ضمانت نامه های بانکی 
جوانمیر محمدی، رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار است که در بخشی از 
اظهاراتش آورده است: بعد از اینکه متوجه شدم ضمانت نامه ها جعلی است 
به درمنی پناه بردم؛ رفتم دفترش گفتم چه بالیی س��ر من آمده؟ گفت: 

نمی گذارم مشکل درست شود...
او چرا همدستان خود را فراری داد؟

یک��ی از عمده ترین دالیلی که باعث طوالنی تر ش��دن بررس��ی پرونده 
درمنی ش��د، فراری دادن اعضای باند او بود. او تقریبا با این کار توانس��ت 
برای اطاله دادرسی خود زمان بیشتری بگیرد. باقری درمنی پس از انجام 

عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی ش��بکه را به خروج از کش��ور 
تشویق کرد که از جمله آنها می توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری 
درمنی، محمد جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی اشاره کرد.

جوانمیر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی در حالی که مدتی 
به دس��تور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمد جزایری 
که در انجام معامالت با ش��رکت نفت جی نماینده تام االختیار درمنی بود 
همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند. محمد خزائلی پارسا با جعل 
در اس��ناد رس��می به ش��بکه درمنی خدمت می کرد که وی نیز از کشور 

گریخت.
در نهای��ت مجید باقری درمنی، ب��رادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل 
وقت ش��رکت فجر گستر نوین که در کالهبرداری از شرکت پاالیش نفت 
ج��ی و بیمه ایران با ایجاد ش��بکه چند نفری به برادرش خدمت رس��انی 

می کرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت.
کلکسیون اتهامات او چه بود؟

حمید باقری درمنی که در بازداشت به سر می برد با صدور کیفرخواست 
۳۲5 صفحه ای و با اتهام افساد فی االرض محاکمه شد برخی از مهمترین 

عناوین اتهامی وی عبارتند از:
1. مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پاالیش 
نفت جی با وصف سردس��تگی و سرگروهی به میزان ۳۲۲میلیون و ۲4۳ 

هزار و ۳۳6 کیلوگرم قیر
۲. مشارکت در شروع به کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت 

سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی
۳. مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران 
با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ 41 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان
4. مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری 

با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ ۹ میلیارد تومان
5. مشارکت در شروع به کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک 

گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی
6. مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سامان 
مجد به مبلغ 5۷ میلیارد و ۲۷1 میلیون و 4۰۰ هزار تومان و از ش��رکت 
صرافی اقتصادنوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و 4۰۲ میلیون و 8۰۰ هزار تومان 

با وصف سردستگی و سرگروهی
۷. پرداخت رش��وه با واحد پولی دالر و در موردی دیگر پرداخت رش��وه 

1۰ میلیون تومانی
باقری درمنی و تالشی ناکام برای فرار از زندان

اما یکی دیگر از زوایای این پرونده که گرچه به طور رسمی مورد تایید 
قرار نگرفت، تالش��ی ناکام از س��وی باقری درمنی برای فرار از زندان بود. 
آنط��ور که خبرگزاری مهر روایت کرده اس��ت، در زم��ان محاکمه حمید 
باقری درمنی در دادگاه و بررس��ی ابع��اد مختلف آن، به نام و عنوان یکی 
از نهادها تماس��ی جعلی و مش��کوک مبنی بر احضار باقری درمنی برقرار 

می شود، ماموران زندان، فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده 
و مقام های قضایی از اعزام وی جلوگیری می کند. )پیگیری تماس و منشأ 

آن به سرعت انجام و اقدام می شود(.
براس��اس گزارش خبرگ��زاری مهر، ماجرا از این قرار بوده اس��ت که در 
جریان رسیدگی به پرونده باقری درمنی قاضی صلواتی به ماموران زندان 
و تیم بدرقه تاکید بسیاری برای اهمیت اعزام های صورت گرفته کرده بود 
و در نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید ش��ده ب��ود تمامی اعزام های 
مته��م باید با هماهنگی قاضی صلواتی و مقامات مس��ئول در قوه قضاییه 

صورت بپذیرد.
بالفاصله پس از تماس جعلی و مش��کوک و برقراری برخی تماس ها از 
س��وی جریان وابسته به درمنی حفاظت و اطالعات قوه قضاییه به پرونده 

ورود می کند و سرانجام تیم فرار شناسایی و دستگیر می شود.
با دس��تگیری تیم فرار مش��خص می ش��ود این افراد بدون وابستگی به 
نهادی ولی با عنوان جعلی قصد داش��ته اند با ارسال نامه  و تماس ها وی را 
از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در 
اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند تا جایی که عنوان شد 
مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات 1۰میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می گرفت.
ادامه بررسی اتهامات و تایید حکم اعدام

۲4 شهریورماه، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده حمید باقری 
درمنی در ش��عبه 15 دادگاه انقالب اس��المی با حضور مستشاران دادگاه، 

متهم، وکالی متهم و نمایندگان دادستان به صورت علنی برگزار شد.
در این جلس��ه یکی از نمایندگان دادس��تان در جایگاه حاضر شد و به 

قرائت ابهاماتی که در پرونده از سوی متهمین اشاره شده بود، پرداخت.
نماینده دادس��تان گفت: آقای حمید باقری درمنی پیش��تر نیز به اتهام 
تحصیل مال از طریق نامش��روع و با شکایت بانک سپه، ملی و کشاورزی 
به تحمل 1۳ ماه حبس و رد مال محکوم ش��ده است که در کیفرخواست 

قرائت شد.
نماینده دادستان پاسخ بانک ملی، بانک سپه و بانک کشاورزی را که در 
ابهامات ذکر ش��ده بود قرائت کرد و ضمن بیان سابقه محکومیت کیفری 
حمید باقری درمنی گفت: اظهارات آقای حمید باقری درمنی در دفاعیات 
جلس��ه شش��م دادگاه مبنی بر فقدان سابقه کیفری با توجه به مستندات 
موج��ود در پرونده دور از واقعیت اس��ت. وی س��وابقی دارد تحت عنوان 
کالهبرداری و تحصیل مال نامش��روع که در روند تحقیق��ات قرار دارد و 

نامبرده واجد سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کالهبرداری است.
۹ مهرماه امس��ال بود که حجت االس��الم و المس��لمین محسنی اژه ای 
مع��اون اول قوه قضاییه اعالم ک��رد: حمید باقری درمنی فرزند محمد که 
دارای س��ابقه کیفری بوده، در دادگاه بدوی به عنوان مفس��د فی االرض 
محکوم به اعدام ش��ده اس��ت. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی اس��ت و 

می تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.

زوایای پنهان پرونده سلطانی که از قیر، طال می ساخت

از ۱۷۸ هزار تن قیر تا کالهبرداری های میلیاردی

به ه��م خوردن تعادل عرض��ه و تقاضا در بازار نف��ت روی قیمت آن 
تاثیرگ��ذار بود و باعث س��قوط قیمت جهانی نفت ش��د؛ تصمیمی که 
اعضای اوپک را بر آن داشت تا گردهم جمع شده و باز بر تعهد کاهش 
تولید، مهر تایید بزنند تا قیمت ها به حد نرمال خود برسد. تصمیمی که 
تحلیلگران می گویند اگر اجرایی شود، قیمت نفت در محدوده 6۰ تا ۷۰ 

دالر در حرکت خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، معافیت دادن آمریکا به هشت مشتری نفت ایران، 
باعث وارد ش��دن شوک به بازاری بود که عربس��تان، روسیه و آمریکا، 
بزرگ ترین تولیدکنندگان آن، بنا به خواسته آمریکا و برای جبران خأل 
نفت ایران در بازار تولید خود را به باالترین حد رسانده بودند. این شوک 
باعث س��قوط ناگهانی قیمت نفت و نگرانی عربس��تان و س��ایر اعضای 

اوپک شد.

به همین دلیل، در اجالس 1۷5 اوپک و درحالی که رئیس جمهوری 
آمری��کا پیش  از این اج��الس، بارها مخالفت خود را با کاهش تولید که 
افزای��ش قیمت نفت در ب��ازار جهانی را در پی دارد، اع��الم کرده بود، 
اعض��ای اوپک و غیراوپک بر س��ر کاهش 1.۲ بش��که ای نفت به توافق 
رس��یدند. قرار اس��ت این کاهش تولید، از ابتدای سال جدید میالدی 
اجرایی ش��ود و کارشناس��ان بازار نفت بر این باورند که قیمت نفت در 

محدوده 6۰ تا ۷۰ دالر نگه خواهد داشت.
در این راس��تا، سید مهدی حسینی - کارش��ناس ارشد حوزه انرژی 
- قیمت 6۰ تا ۷۰ دالر را قیمتی منطقی برای نفت در آینده دانس��ت 
و به ایس��نا، گفت: سه سناریو تعیین کننده قیمت در آینده خواهد بود. 
نخستین سناریو این است که  توافق اوپک و غیراوپک باقی بماند و به 
دقت اجرا شود. در این شرایط،  1.۲ بشکه باید از بازار حذف شود. اگر 

این اتفاق رخ دهد و تحریم های ایران ادامه دار باش��د و معافیت هش��ت 
مش��تری نفت ایران نیز تمدید شود، قیمت نفت در رنج 6۰ تا ۷۰ دالر 

خواهد بود.
وی افزود: یک س��ناریوی دیگر این اس��ت که توافق اوپک، به صورت 
صددرصد اجرایی نشود و اعضای اوپک و غیراوپک، 8۰درصد این توافق 
را اجرا کنند، از س��وی دیگر، معافیت مش��تریان ایران تمدید شود، در 
این ش��رایط قیمت نفت بیش تر افت می کند. زیرا میزان عرضه در بازار 

بیش تر از تقاضا خواهد بود.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، سناریوی دیگر این است که 
معافیت ها حذف ش��ود و ایران نتواند نفتی صادر کند و اعضای اوپک و 
غیراوپک تولید خود را کاهش دهند. در این شرایط قیمت بسیار افزایش 

خواهد یافت و حتی به مرز 8۰  دالر خواهد رسید.

بررسی 3 سناریوی تعیین کننده قیمت نفت در آینده

دریچــه

وال استریت ژورنال پاسخ می دهد
چرا توافق اوپک روند نزولی قیمت نفت را 

متوقف نکرد؟
با وجود توافق اخی��ر اوپک و متحدانش برای کاهش تولید نفت، روند 
نزولی قیمت این محصول در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد. نشریه 
آمریکایی وال اس��تریت ژورنال در یادداشتی به قلم گئورگی کانچف علت 

این روند غیرمنتظره را بررسی کرده است.
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، در حالی که دو هفته از توافق اوپک و 
متحدانش برای کاهش 1.۲ میلیون بش��که ای تولید نفت می گذرد، روند 
نزول��ی قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان ادام��ه دارد و بهای این 

محصول اکنون به کمترین میزان خود در 15 ماه اخیر رسیده است.
برخی کارشناس��ان و فعاالن بازار نفت، ت��داوم روند نزولی قیمت ها را 
به عوام��ل مختلفی همچون افزایش تولید نفت ش��یل در آمریکا، کافی 
نبودن میزان کاهش تولید نفت اوپک و روس��یه و نیز معاف شدن برخی 
واردکنندگان نفت ایران از اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه این کشور 
نس��بت می دهند. در واقع آنها طرف عرضه را عامل اصلی کاهش قیمت 

نفت می دانند.
اما گروهی دیگر از تحلیلگران نگاه متفاوتی به شرایط کنونی بازار نفت 
دارند و معتقدند نباید نقش طرف تقاضا را در کاهش چش��مگیر قیمت 
نفت نادیده گرفت. به گفته آنها، در سال آینده میالدی نرخ رشد تقاضای 

جهانی نفت خام به کمترین میزان آن پس از سال ۲۰11 خواهد رسید.
نشانه هایی که از کاهش نرخ رشد مصرف نفت در کشورهای چین، هند 
و اقتصادهای نوظهور آس��یایی حکایت دارند، هرروز پررنگ تر می شوند و 
با توجه به اینکه دوس��وم از رش��د تقاضای نفت در جهان به این کشورها 
وابس��ته است، کاهش نرخ رش��د تقاضای جهانی نفت کاماًل محتمل به 
نظر می رس��د. نااطمینانی های ناش��ی از رویارویی تجاری آمریکا و چین، 
چش��م انداز بازار نفت را تیره کرده و از سوی دیگر مشکالت اخیر منطقه 
یورو )به ویژه ناآرامی های اخیر در فرانسه( بر شدت نگرانی ها افزوده است.

یوجین لیندل، تحلیلگر ارش��د بازار نفت در مؤسسه جی بی سی انرژی 
اتریش، در این خصوص می گوید: »وقتی به ارقام مرتبط با تقاضای نفت 
نگاه می کنیم، متوجه می ش��ویم که اتفاقات مشکوکی در حال رخ دادن 
است«. لیندل اخیراً پیش بینی خود از رشد تقاضای نفت در سال ۲۰1۹ 
را به 8۹۰ هزار بش��که در روز تعدیل کرده اس��ت که در صورت تحقق، 

کمترین میزان رشد تقاضای نفت در 8 سال اخیر خواهد بود.
اگرچه سایر کارشناسان ارقام باالتری را برای رشد تقاضای نفت در سال 
آینده میالدی پیش بینی کرده اند اما پیش بینی های آنها نیز از کاهش نرخ 
رش��د تقاضای نفت نسبت به سال های اخیر حکایت دارد. به عنوان مثال 
امریتا سن، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه انرژی اسپکتس لندن، به تازگی 
پیش بینی خود از رش��د تقاضای نفت در س��ال آینده میالدی را به یک 
میلیون بشکه در روز کاهش داده است. مؤسسه انرژی اسپکتس که قباًل 
متوسط قیمت هر بشکه نفت خام س��بک تگزاس در سال ۲۰1۹ را ۷۲ 
دالر پیش بینی کرده بود، اخیراً پیش بینی خود را به 66 دالر تغییر داده 
است. امریتا سن که در پیش بینی های خود از شاخص های کالن اقتصادی 
مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد تولید صنعتی و ... بهره می گیرد، 
در مورد آینده بازار نفت می گوید: »در حال حاضر نااطمینانی های زیادی 
در م��ورد آینده وجود دارد و به همین دلی��ل می توان گفت کاهش نرخ 
رشد تقاضا، سناریویی است که احتماالً خود به خود محقق خواهد شد«.

تغییرات ش��اخص های کالن اقتصادی در کش��ور چین بر کاهش نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی این کشور –که بزرگترین واردکننده نفت در 
جهان است- داللت دارند. در ماه گذشته میالدی شاخص تولید صنعتی 
چین به کمترین میزان خود از اوایل س��ال ۲۰16 تاکنون را لمس کرد و 
نرخ رشد خرده فروشی در این کشور نیز به پایین ترین رقم خود در بیش 
از 15 سال اخیر رسید. از طرفی اگرچه رهبران چین و آمریکا برای ترک 
موقت مخاصمات تجاری خود به توافق رسیده اند اما نااطمینانی های ناشی 
از کش��مکش های تجاری بالقوه دو ابرقدرت اقتصادی جهان همچنان بر 
بازار نفت سنگینی می کند. عامل مهم دیگری که تقاضای نفت چین در 
سال های آتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، تالش دولت این کشور برای 
جایگزین کردن کلیه تاکسی ها، اتوبوس ها و کامیون های سنتی )بنزینی 
یا دیزلی( با خودروهای برقی است. دولت چین برای حمایت از این تحول 

بزرگ، یارانه های هنگفتی را در نظر گرفته است.
از هند نیز که پس از چین دومین کش��ور تأثیرگذار در رش��د تقاضای 
نفت محسوب می ش��ود، اخبار خوبی به گوش نمی رسد. اگرچه تقاضای 
روزانه نفت هند در 11 ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 
حدود ۲۰۰ هزار بشکه افزایش نشان می دهد اما تقاضای روزانه نفت این 
کشور در ماه نوامبر امسال 4۰ هزار بشکه نسبت به ماه نوامبر سال گذشته 
کاهش یافته است که این تغییر روند را باید هشداری جدی قلمداد کرد. 
تحلیلگران می گویند این مس��ئله به دلیل نمایان شدن اثر کاهش ارزش 
پ��ول ملی هند بوده اس��ت و احتماالً در ماه های آین��ده باز هم تقاضای 
نفت هند صعودی خواهد بود. ابیمانیو س��وفات، مدیر تحقیقات شرکت 
کارگزاری IIFL بمبئی در این خصوص خاطرنش��ان می سازد: »تقاضای 

نفت در هند افزایش خواهد یافت اما با سرعتی کمتر از گذشته.«
افزای��ش ارزش دالر آمریکا در برابر پول ملی اقتصادهای نوظهور مانند 
هند، ترکیه و آفریقای جنوبی یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده نگرانی ها 
در بازار نفت اس��ت زیرا معامالت نفت در بازارهای جهانی بر حسب دالر 
انجام می ش��ود و افزایش ارزش دالر در برابر پول ملی کش��ورهای دیگر، 

معنایی جز گران تر شدن نفت برای آنها ندارد.
مسئله دیگری که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده، رشد اندک 
و نه چندان محس��وس تقاضای جهانی گازوییل اس��ت. از آنجا که بخش 
عمده مصرف گازوییل به کامیون ها، تجهیزات استخراج معدن و نیروگاه ها 
اختصاص دارد، کاهش رشد مصرف جهانی این محصول می تواند نشانه ای 

از کند شدن سرعت رشد فعالیت های اقتصادی در جهان باشد.
البته برخی ناظران بازار، از جمله کارشناسان آژانس بین المللی انرژی، 
معتقدند رش��د تقاضای روزانه نفت در س��ال آینده می��الدی حدود 1.4 
میلیون بش��که خواهد بود که در قیاس با میزان رشد آن در سال جاری 
تفاوت چندانی نش��ان نمی دهد. به گفته آنها باقی ماندن قیمت نفت در 

سطح کنونی، مصرف کنندگان را به تقاضای بیشتر ترغیب خواهد کرد.
در این میان برخی سرمایه گذاران نیز هنوز در مورد روند تقاضای نفت 
در آینده تردید دارند و منتظر نشانه های بیشتری هستند. دوگ کینگ، 
مشاور ارشد سرمایه گذاری در صندوق پوشش ریسک مرچنت کامودیتی 
س��نگاپور، در این رابطه می گوید: »اکنون زمان مناسبی برای پیش بینی 
آینده بازار نفت نیس��ت و به همین دلیل م��ا یک موضع خنثی را اتخاذ 
کرده ایم. تقاضای نفت هنوز خوب اس��ت ام��ا هرگونه رکودی در اقتصاد 

جهانی برای بازار نفت فاجعه بار خواهد بود.«
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افزایش قیمت مسکن در سال جاری قدرت خرید تسهیالت مسکن را با 
کاهشی قابل توجه روبه رو کرده و به تعبیری، قیمت خانه در تهران نسبت 
به پارسال دو برابر شده است. البته که آمار بانک مرکزی می گوید متوسط 
قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در آبان ماه 86.1 میلیون ریال 
بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 6.4 و 8۳.5 
درصد افزایش نش��ان می دهد. با این رشد قیمت مسکن، اما همچنان وام 
مس��کن همان رقم ثابت باقی مانده اس��ت. اتفاقی که باعث می شود دوره 

انتظار برای خرید خانه در تهران طوالنی تر شود.
از سوی دیگر، آمارهای وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی نشان 
می دهد متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده 
است. به عبارتی با 16۰ میلیون تومان، وام مسکن زوجین تنها می توان 1۷ 
متر خانه خرید. اگر یک نفر بخواهند به تنهایی از وام اس��تفاده کند و 8۰ 

تومان تسهیالت دریافت کند، تنها می تواند 8 متر خانه بخرد.
به عبارت دیگر، با توجه به س��قف 16۰ میلیون تومانی نرخ تس��هیالت 
مس��کن، این اعتبار تکافوی خرید 1۷ متر مربع مس��کن در تهران را می 
دهد. به این ترتیب خرید یک واحد مسکونی 5۰ متری در تهران، هزینه ای 
نزدیک به 45۰ میلیون تومان را روی دست خریدار می گذارد که این رقم 
چیزی در حدود ۳5درصد قیمت خانه را در تهران پوش��ش می دهد. این 
بدان معناس��ت که فرصت خانه دار شدن برای بسیاری از خریداران بالقوه 
از میان رفته و پروس��ه تملک واحد مسکونی برای پایتخت نشینان دشوار 

شده است.
 اجاره نشین خوش نشین نیست

 هرچند ضرب المثلی در زبان فارس��ی داللت دارد بر اینکه اجاره نشینی 
خوش نش��ینی است اما در مقابل آن »چاردیواری، اختیاری را می توان نام 
برد.« اهمیت تملک مس��کن در ایران به حدی است که مهمترین کاالیی 
ک��ه یک خانوار در طول فعالی��ت کاری خود خریداری می کند را می  توان 
مسکن نامید. مسکن در حقیقت عصاره فعالیت اقتصادی یک خانوار تلقی 
می شود و سرمایه ای استراتژیک برای خانواده ایرانی است. افزایش نرخ تورم 
و رشد اجاره بها به شکل توامان اجاره نشینی را از خوش نشینی بسیار دور 

کرده است چرا که ارزش پول در اثر رشد تورم می ریزد و قیمت مسکن باال 
می رود. اتفاقا در دوره های رکود این نرخ اجاره اس��ت که از افزایش قیمت 
مسکن پیشی می گیرد.  در چنین شرایطی وام ابزار تجهیز و تقویت توان 
مال��ی تلقی می ش��ود. هرچند در دولت یازدهم تالش فراوانی برای رش��د 
قدرت خری��د و افزایش توان مالی خریداران صورت گرفت و در این قالب 
سقف تسهیالت مسکن به میزان قابل توجهی باال رفت اما در عمل، رشد 
۹۰درصدی قیمت مس��کن در هفت ماه، رش��ته ها را پنبه کرد و بار دیگر 

انتظار پیش رو برای خانه دار شدن را طوالنی کرد.
وام مسکن افزایش پیدا نمی کند

با کاهش ارزش وام مس��کن، صحبت هایی درباره افزایش و یا تغییراتی 
در آن ب��ه میان آمده ب��ود. اوایل آذرماه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی هم کم بودن رقم تس��هیالت مسکن با توجه به قیمت های فعلی 
را پذیرفته و در عین  حال اعالم کرده اس��ت که روی این موضوع باید کار 
شود تا ایجاد مشکل نکند. او با بیان اینکه درخصوص تسهیالت مسکن نیز 
صحبت هایی انجام  شده است، اظهار کرد: ما در این زمینه باید هم به فکر 
رونق بهینه بخش مسکن باشیم و هم حواس مان باشد که تورم ایجاد نشود 

که به محض اتخاذ تصمیمات مناسب آن را اعالم می کنیم.
این در حالی است که اوایل امسال، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
س��ابق، از دو پیشنهاد ارائه ش��ده به دولت صحبت کرد و گفته بود که در 
صورت تصویب شرایط خرید مسکن برای مردم راحت تر خواهد شد. اول، 
افزایش س��قف وام مسکن و دوم، کاهش نرخ س��ود وام. او در گفت وگو با 
تسنیم با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی پنج سال گذشته 
در پاسخ به این پرسش که آیا در سال ۹۷ سقف وام خرید مسکن افزایش 
می یابد، گفته بود: وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، در این راستا 
تقاضای کاهش سود وام مسکن به 6درصد را ارائه کرده ام که البته تصویب 
می شود چون رئیس جمهوری آن را تأیید کرده است. پیگیر افزایش سقف 
وام هم هس��تیم که براس��اس آن وام 16۰ میلیون تومانی حداقل به ۲۰۰ 

میلیون تومان افزایش می یابد.
حاال س��ود وام که کاهش پیدا نکرده اس��ت، هیچ؛ وزی��ر راه فعلی هم 
می گوید خبری از افزایش رقم وام مس��کن در کار نیست. محمد اسالمی 

گفت: وام مس��کن ممکن اس��ت افزای��ش نیابد، اما باید ب��رای پروژه های 
نیمه تمام، متناسب سازی وام انجام شود.

به گفته او، نکته مهم برای وزارت راه و شهرس��ازی فعال س��ازی جریان 
تولید مس��کن است که تکمیل 5۰۰ هزار واحد مسکونی مهر و 4۰۰ هزار 
واحد جدیدی که ابالغ و با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، نقطه آغازی 
بوده که تحرک در تولید مس��کن را پایه گذاری کرده است. اسالمی ادامه 
داد: دولت اقدامات الزم را انجام می دهد تا بتوان اقشار متوسط و کم درآمد 
را توس��ط فعاالن اقتصادی و مسکن س��ازها خانه دار ک��رد. زمین عرضه و 
تسهیالت مناسب وام مسکن در اختیار مسکن سازها قرار می گیرد تا جریان 

تولید مسکن شکل بگیرد.

1۶۰ میلیون تومان وام چند متر خانه در تهران می شود؟

افزایش دوره انتظار برای خرید خانه در پایتخت

در یک هفته گذشته قیمت لبنیات، برنج، حبوبات، میوه، گوشت قرمز، 
مرغ، چای و روغن نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت.

بررس��ی آخرین گزارش بانک مرکزی نش��ان می دهد، متوس��ط قیمت 
خرده فروشی برخی از مواد خوراکی  در هفته منتهی به بیست و سوم آذر 

نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۳ گروه کاهش یافته است.
در هفته منتهی به بیست و سوم آذر نسبت به هفته قبل از آن، قیمت 
لبنی��ات 1.۳درص��د، برنج ۰.۳درص��د، حبوب ۰.۳درص��د، میوه های تازه 
6.6درصد، گوشت قرمز ۰.5درصد، گوشت مرغ 5.۹درصد، چای ۰.1درصد 
و روغن نباتی ۰.1درصد  افزایش و نرخ تخم مرغ ۳.1درصد، س��بزی های 
تازه 1.4درصد و قند و ش��کر ۰.۲درصد نس��بت به مدت مشابه هفته قبل 

کاهش یافته است.
لبنیات و تخم مرغ 

در هفته گذشته، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاس�توریزه نسبت به 
هفته قبل معادل یک درصد و شیر پاستوریزه 5.6درصد افزایش، ولی بهای 
ماس��ت پاستوریزه ۰.1درصد کاهش داشت. قیمت سایر اقالم بدون تغییر 
بود. بهای تخم مرغ معادل ۳.1درصد کاهش یافت و شانه ای 1۳8 هزار تا 

۲4۰ هزار ریال فروش می رفت.
برنج و حبوب

در ای��ن هفته در گ��روه برنج، قیمت برنج واردات��ی غیرتایلندی معادل 
۰.۳درصد و برنج داخل درجه دو 1.8درصد کاهش، ولی بهای برنج داخل 
درجه یک ۰.6درصد افزایش داش��ت. در گ��روه حبوب قیمت نخود ثابت 
بود. بهای لپه و نخود معادل ۰.۲درصد کاهش، ولی قیمت سایر اقالم بین 

۰.۲درصد تا ۳.4درصد افزایش یافت.
میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررس��ی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو، 

هندوانه و موز عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی 
از آن ها از نظر کیفی در مقایس��ه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به 

نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.
در میوه فروشی های سطح شهر نیز در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال 
درجه یک مع��ادل ۲.۳درصد، پرتقال درج��ه دو ۳.۳درصد و نارنگی ۰.۲ 
درصد کاهش، ولی قیمت سایر اقالم بین ۲.۷درصد تا 5۳.۹درصد افزایش 

داشت.
در گروه س��بزی های تازه بهای خیار و گوجه فرنگی هر یک معادل ۳.۷ 
درصد، لوبیا س��بز 1.6درصد و س��بزی های برگی ۳.5درصد کاهش، ولی 

قیمت سایر اقالم بین 1.1درصد تا ۹.۹درصد افزایش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته گذش��ته قیمت گوشت گوس��فند معادل ۰.۷ درصد و گوشت 
مرغ 5.۹درصد افزایش، ولی قیمت گوش��ت تازه گاو و گوساله ۰.1 درصد 

کاهش داشت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.1درصد و شکر ۰.۳درصد کاهش، ولی 
قیمت چای خارج��ی ۰.1درصد و روغن نباتی جام��د ۰.۳درصد افزایش 

یافت. بهای روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.
تغییرات یکساله

متوس��ط قیمت خرده فروش��ی در هفته منتهی به بیست و سوم آذرماه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که نرخ لبنیات 
68درص��د، تخم مرغ 4۳.۷درصد، برن��ج ۲۳.۹درصد، حبوب 14.5درصد، 
میوه ه��ای تازه 58.4درصد، س��بزی های تازه ۳1.5درصد، گوش��ت قرمز 
48.۹درصد، گوش��ت م��رغ 5۷.۹درصد، چای ۲۲.8درص��د، روغن نباتی 

4۳.۹درصد و قند و شکر ۳۹.5درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت 8 گروه کاالیی در یک هفته اخیر

گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمتی کاالهای اساسی

دریچــــــه

بیشترین دانلود به کدام اپلیکیشن ها در سال 
2۰18 تعلق دارد؟

در جدیدترین گزارشی که از میزان دانلود اپلیکیشن های مختلف در 
سال ۲۰18 میالدی منتشر شده، می توان دریافت که سه اپلیکیشن 
توسعه داده شده توسط ش��رکت فیس بوک در صدر پرمخاطب ترین 
برنامه های جهان قرار گرفته اند. به گزارش ایسنا، همواره گزارش های 
متعددی از س��وی موسس��ات تحقیقاتی مختل��ف در فضای مجازی 
درخص��وص عملک��رد ش��رکت های مختل��ف و همچنی��ن موفقیت 
اپلیکیشن و س��رویس های مختلف در جلب رضایت کاربران منتشر 
می ش��ود که برای شرکت های توس��عه دهنده آنها از اهمیت خاص و 
بسزایی برخوردار است. این فهرست که از سوی پژوهشگران فعال در 
موسس��ه App Annie منتشر شده، به وضوح نشان می دهد فیس 
بوک با وجود همه رس��وایی های اطالعات��ی و نقض حریم خصوصی 
کاربرانش در س��ال جاری میالدی، همچنان گوی رقابت را از س��ایر 
رقبای فعال در این حوزه ربوده اس��ت چرا که س��ه اپلیکیشن فیس 
بوک مسنجر، فیس بوک و واتس اپ که همگی از زیرمجموعه های این 
شرکت به شمار می روند، بیشترین تعداد دانلود را به نام و نشان خود 
ثبت کرده اند. این موسس��ه ک��ه آمارهای خود را از طریق جمع آوری 
داده از سوی دو فروشگاه اینترنتی و آنالین اپ استور اپل و گوگل پلی 
استور به دست آورده است، تعداد دفعاتی که اپلیکیشن و برنامه های 
مختلف از طریق این دو پلتفرم در سراس��ر جه��ان دانلود و دریافت 
شده اند را نمایش می دهد که گویای یک رشد و افزایش 1۰درصدی 
در س��ال ۲۰18 میالدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده 
و تعداد دانلود اپلیکیشن ها در جهان به 11۳ میلیون بار رسیده است. 
همچنین کارشناس��ان و محققان فعال در این موسس��ه خاطرنشان 
کرده اند که کاربران بیشتر به سمت و سوی استفاده از اپلیکیشن های 
پیام رس��ان و ش��بکه های اجتماعی روی آورده ان��د و این به وضوح با 

میزان و تعداد دفعات دانلود آنها مشهود است.
براس��اس گزارشی که در وب س��ایت AndroidPIT منتشر شده 
است، آنها همچنین در ادامه برآورد کرده اند که کاربران در سال جاری 
می��الدی بیش از ۷6 میلیارد دالر در اپلیکیش��ن ها هزینه کرده اند که 
این رقم در مقایس��ه با س��ال قبل از آن ۲۰درصد بیش��تر شده است. 
بعد از فیس بوک مسنجر، فیس بوک و واتس اپ، از دیگر اپلیکیشن های 
پرطرفدار با بیشترین میزان دانلود می توان به ترتیب به اپلیکیشن های 
 ،)UC Browser ( تیک تاک، اینس��تاگرام، مرورگر یو سی براوس��ر
شیرایت )ShareIt(، اس��نپ چت، نت فلیکس و ویگو ویدئو نیز اشاره 
کرد. البته این در حالی اس��ت که تحلیلگران بر این باورند این آمارها 
تا نیمه نخس��ت ماه دس��امبر ۲۰18 میالدی به ثبت رسیده است و با 
توجه به نزدیک شدن به فصل تعطیالت کریسمس و آغاز تخفیف های 
شرکت های توسعه دهنده اپلیکیشن های پولی، به نظر می رسد که آمار 
دانلود برنامه های پولی همچون نت فلیکس که یک س��رویس پخش و 
استریم آنالین فیلم به شمار می رود نیز افزایش پیدا کند و این فهرست 

را با تغییر و تحول مواجه کند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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نتیجه آرای سهامداران بانک  پاسارگاد مشخص شد
 تعیین بازرسان اصلی و علی البدل

بانک  پاسارگاد
با شمارش آرای سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه، مؤسسه 
»دایا رهیافت« به عنوان بازرس اصلی بانک  پاس��ارگاد، برای سال مالی 

منتهی به ۲۹ اسفند 1۳۹۷ انتخاب شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی، مش��اور 
مدیرعام��ل و مدیر روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد ضمن اعالم این خبر 
گفت: پس از ش��مارش آرای س��هامداران درخصوص انتخاب بازرسان 
اصل��ی و علی البدل، مؤسس��ه »دایا رهیافت« به عن��وان بازرس اصلی و 
مؤسسه »آزمون پرداز ایران مشهود« به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

شدند.
وی ادامه داد: به دنبال برگزاری موفق مجمع عمومی عادی س��الیانه 
بانک  پاس��ارگاد در تاری��خ ۲8 آذر و تصویب مصوبات مجمع با اکثریت 
آرای سهامداران، امیدوار هستیم به زودی و پس از طی مراحل قانونی، 
نماد بانک  پاسارگاد در بورس بازگشایی شده و شاهد بازگشت این نماد 

به روال عادی باشیم.
رفیعی ضمن تش��کر از سهامداران بانک  پاس��ارگاد به دلیل همراهی 
ب��ا این بانک و همچنین حض��ور اکثریت آنها در مجم��ع تصریح کرد: 
بانک  پاس��ارگاد ضمن رعایت کلیه  قوانین و مقررات وضع شده از سوی 
نهاده��ای نظارت��ی، تم��ام تالش خ��ود را برای حف��ظ و تأمین حقوق 
س��هامداران خود به کار بسته و همچون گذش��ته با گام هایی استوار و 

پرصالبت مسیر موفقیت را طی خواهد کرد.

همتی: تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت تر از همیشه است
 بازار خود را آماده

کاهش بیشتر نرخ ارز می کند
رئی��س کل بانک مرک��زی که این روزها ترجی��ح می دهد از صفحات 
ش��خصی خود در ش��بکه های اجتماعی در قالب پیام رسانی ویژه برای 
مخاطب��ان خاص خود بهره گیرد، ح��اال از مطلوبیت ذخایر ارزی خود 
س��خن گفته و وعده تقویت بیش از پیش پول ملی را داده اس��ت. این 
بدان معناس��ت که در روزهای آتی روند کاهشی حاکم شده بر بازار ارز 

تداوم خواهد داشت.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته است 
که  ذخایر ارزی کش��ور در وضعیت مطلوبی هس��ت و تس��لط و احاطه 
بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت تر از همیش��ه اس��ت. این اطمینان در 
حالی از سوی وی داده شده است که اخیرا خط خبری پررنگی با هدف  
دروغ پردازی از قول وی و دیگر مقامات رسمی در شبکه های اجتماعی 
راه اندازی شده اس��ت . به گزارش خبرآنالین، اقتصاد ایران چند ماهی 
اس��ت از التهابی ویژه در رنج است. تشدید تحریم ها به همراه زخم های 
قدیمی اقتصاد، وضعیت را از حالت عادی خارج کرده است اما از حدود 
دو ماه قبل ش��رایط به نفع ثبات در حال تغییر  است. تحرکاتی با بازار 
دروغ پردازی از قول همتی و دیگر مقامات رسمی را می توان تالش هایی 

با هدف از میان بردن آرامش کنونی ارزیابی کرد.
حاال اما در شرایطی که دالر در کانال 1۰ هزار تومان معامله می شود 
و می��ل ب��ه ریزش به کانال ۹ ه��زار تومان را عی��ان می کند، انتظارات 
تورمی دس��تخوش تغییر ش��ده است. حاال هس��تند از کسانی که دالر 
۹ ه��زار تومانی و 1۰ ه��زار تومانی را نیز گران می دانند و از رس��یدن 
قیمت ه��ا به 8هزار تومان س��خن می گویند. با توجه ب��ه مواضع اخیر 
رئیس کل بانک مرکزی به نظر می رس��د بازار خود را آماده رویارویی با 

قیمت های پایین تر ارز در هفته جاری می کند. 
 بای��د در نظر داش��ت بدبینانه ترین تحلیل ها در س��ال 1۳۹6، وقتی 
تحرکات در بازار دالر آش��کار ش��ده بود، به رسیدن قیمت ها به حدود 

5هزار تومان داللت داشت حاال اما شرایط دیگری برقرار است .
 همتی در صفحه اینس��تاگرام خ��ود از برقراری یا ب��ه عبارت دیگر 
بازگشت ثبات نس��بی به بازار ارز خبر داده و تاکید کرده است: »ثبات 
نسبی ایجادشده در بازار ارز، به همراه تقویت تدریجی ارزش پول ملی 
کش��ور،که موجب آرامش در بین اقش��ار مختلف مردم ش��ده است، با 
ترفندهایی از طرف کس��انی که با اهداف مختلف از جمله کس��ب سود 
از نوس��انات بازار علیه ثبات و آرامش اقتصادی کش��ور جو روانی ایجاد 
می کنند، همراه شده است. الزم می دانم تاکید کنم نه تنها ذخایر ارزی 
کش��ور در وضعیت مطلوبی هست بلکه تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، 
پرقدرت تر از همیش��ه است و سیاس��ت های بانک مرکزی برای تقویت 
ارزش پول ملی و واقعی ش��دن نرخ ارز، بر مبنای نظرات کارشناسی و 

واقعیت های اقتصادی تداوم می یابد.«
به این ترتیب به نظر می رس��د روزه��ای آتی برای نظام بانکی و بازار 
ارز روزهای پرخبرتری باشد چرا که همتی به صراحت از ورود به پروژه 

اصالح نظام بانکی سخن می گوید.

ثبات قیمت طال و سکه پس از یلدا
بازار طال و سکه در آغاز زمستان درجا زد

بازار طال و س��که نخس��تین روز فصل زمستان را با توقف نرخ ها آغاز 
کرد به ش��کلی که بهای هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
بدون تغییر نسبت به پنجش��نبه گذشته، ۳میلیون و 4۰۰ هزار تومان 

فروخته می شود.
به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، 
قیمت طال و سکه تقریبا در بازار، روند باثبات و بدون نوسانی را تجربه 

کرده و امیدواریم در ادامه هفته نیز ارزانی را شاهد باشیم.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: قیمت هر عدد سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح جدید به ۳ میلیون و 4۰۰ هزار تومان و س��که 
طرح قدیم به ۳ میلیون و ۲5۰ هزار تومان رس��یده است. نیم سکه نیز 
یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 1۰هزار تومان 

و سکه گرمی 615 هزار تومان معامله می شود.
او با بیان اینکه نرخ اونس جهانی طال به 1۲56 دالر رس��یده اس��ت، 
گف��ت: گرچه قیمت جهانی هر اونس طال نس��بت ب��ه روزهای قبل با 
اندکی کاهش مواجه شده اما نسبت به هفته های گذشته روند افزایشی 
را نش��ان می دهد. قیمت طال در بازار تهران نیز همچون س��که چندان 
نوسانی نداشته و تقریبا بدون تغییر بوده چرا که هر مثقال طال 1۷ عیار 
ی��ک میلیون و ۳1۹ هزار تومان و هر گرم طالی 18عیار، ۳۰4 هزار و 

5۰۰ تومان قیمت دارد.

خبرنــامه

رئیس  کل بانک مرکزی در حالی اصالح ناترازی بانک ها را نخستین گام 
در اص��الح نظام بانکی عنوان کرده که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش 
مانده بدهی ح��دود 4۳درصدی بانک ها به بانک مرکزی اس��ت و در این 
میان، بدهی بانک های تجاری و تخصصی افزایش یافته، اما بدهی بانک های 

غیردولتی و موسسات غیربانکی بیش از دو برابر شده است.
به گزارش ایس��نا، ط��ی چندماه اخیر، رئیس کل بان��ک مرکزی و وزیر 
ام��ور اقتص��ادی و دارایی تغییر کرده اند و در ای��ن میان یکی از مهم ترین 
خواس��ته های رئیس جمهوری از وزیر و رئی��س جدید، اطالح نظام بانکی 
کشور است که از سال های پیش نیز مورد توجه برجسته ترین اقتصاددانان 

ایرانی بوده است.
صحبت از اصالح نظام بانکی در سال های گذشته هم بوده، اما این اقدام 
هیچ گاه به طور عملی انجام نش��ده و همیش��ه در همان مراحل نخستین 

کار مانده است.
ام��ا این بار هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی بیش از گذش��ته عزم 
ج��دی خود را برای این کار نش��ان داده اند، به ط��وری که وزیر اقتصاد به 
محض نشس��تن بر کرسی این وزارتخانه بر ضرورت اصالح نظام بانکی در 
آینده نزدیک تاکید کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز براساس برنامه ای که 

از اصالح نظام بانک داری اعالم کرد، این کار را آغاز کرده است.
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل درباره قدم های پیش رو برای اصالح نظام 
بانکی، گفته بود: قطعا اولین گام در این مسیر اصالح، ناترازی بانک هاست؛ 
چرا که این کار س��بب اضافه برداشت می شود و پس از آن، بحث نرخ سود 
است که ما با تعیین یک هدف تورمی نرخ سود را تعیین می کنیم و بانک ها 

در این حوزه می توانند اختیارات را براساس نرخ تعیین شده انجام دهند.
حال آن که اقدامات دیگری هم تاکنون در جهت اصالح نظام بانکی انجام 

شده که از جمله آن ها می توان به ابالغ بخشنامه هایی درجهت شفاف سازی 
پولی و بانکی و کاهش فساد اشاره کرد؛ از سوی دیگر همتی چندی پیش 
نیز از برخورد جدی با بانک هایی خبر داد که نرخ س��ود س��پرده بیش از 

۲۰درصد پرداخت می کنند.
ام��ا به گفته خود رئیس کل بانک مرکزی، نقطه اصلی آغاز اصالح نظام 
بانکی از اصالح ناترازی بانک هاس��ت، چراکه این موضوع باعث می شود که 
بانک ها بدهی هایی را که دارند، از طریق اضافه برداش��ت از بانک مرکزی 
تامین کنند و این کار می تواند مشکالت بسیار زیادی را برای نظام بانکی 

کشور ایجاد کند.
ب��ه همین دلیل در نخس��تین گام باید تالش کرد ت��ا بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی و دولت تس��ویه شود، تا بتوان ش��رایط بهتری را برای ادامه 

کار بانک ها رقم زد.
در این راس��تا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی سقف استفاده از اوراق 
خزان��ه نوع دوم برای تس��ویه بدهی برخی بانک ه��ا را افزایش داد تا آن ها 

بتوانند از طریق این اوراق بدهی خود را به دولت رفته رفته تسویه کنند.
نگاهی به آمار بانک مرک��زی ایران از میزان مانده بدهی بانک ها به این 
نهاد، بر اصالح این ناترازی بیش از پیش تاکید می کند، چرا که براس��اس 
این آمار، مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی در طول یک س��ال گذشته 

حدود 4۳درصد افزایش یافته است.
بان��ک مرکزی ایران در گزارش��ی که از وضعی��ت بدهی بانک ها با بانک 
مرکزی تا پایان مهرماه س��ال جاری ارائه کرده اس��ت، نش��ان می دهد که 
مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مهرماه س��ال گذشته 11۲ هزار و 
۳8۰ میلیارد تومان بوده که در مهرماه س��ال جاری به 16۰ هزار و 54۰ 

میلیارد تومان رسیده است.

به این ترتیب میزان مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی از مهرماه سال 
گذشته تا مهر سال جاری 4۲.۹درصد رشد داشته و همچنین میزان این 
بدهی از اس��فند سال گذشته که 1۳۲ هزار میلیارد تومان بوده تا مهرماه 

سال جاری رشد ۲1.6درصدی داشته است.
این در حالی اس��ت که مانده بدهی بانک ه��ا به بانک مرکزی از مهرماه 
س��ال 1۳۹5 تا مهر سال گذشته تنها 14.5درصد رشد کرده بود، بنابراین 
می توان مشاهده کرد که سرعت افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در 

یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
اما ادامه بررسی آمار حاکی از آن است که به رغم افزایش بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی، بدهی بانک های تجاری در این مدت با کاهش 65درصدی 
هم��راه بوده و از 11 هزار و ۳۰۰ میلی��ارد تومان به ۳۹4۰ میلیارد تومان 

رسیده است.
بده��ی بانک های تخصص��ی نیز به بانک مرک��زی در این مدت کاهش 
۳.1درصدی داشته و از 48 هزار و ۳5۰ میلیارد تومان در مهر سال گذشته 

به 46 هزار و 86۰ میلیارد تومان در مهر سال جاری رسیده است.
ام��ا در مقابل بده��ی کل بانک ه��ای غیردولتی و موسس��ات اعتباری 
غیربانکی به بانک مرکزی در این مدت بیش از دو برابر شده و 1۰8درصد 
رشد داشته است؛ به طوری که بدهی این دسته از بانک ها در مهرماه سال 
گذش��ته 5۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده و در مهر ماه س��ال جاری به 

1۰۹ هزار و ۷4۰ میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب، به نظر می رسد که در اصالح ناترازی بانک ها، پیش از هر 
چیز بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که جلوی رشد بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی گرفته شود و در عین حال بانک ها بتوانند به تدریج بدهی 

خود را نیز تسویه کنند.

مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی چقدر است؟

بانک ها امسال بدهکارتر از پارسال

آن ط��ور که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه می گوی��د احتماال الیحه 
بودجه س��ال آینده یکشنبه یا سه ش��نبه همین هفته به مجلس شورای 
اسالمی ارائه خواهد شد. البته محمدباقر نوبخت خبر دیگری هم درباره  
الیحه بودجه داش��ت و گفت که الیحه بودجه س��ال آینده با نگرش دو 
س��اله تنظیم شده اس��ت. او جزییاتی در این باره اعالم نکرد، اما تاکید 
داشت که الیحه را به گونه ای بازنگری کردند که بتوانند بیش از گذشته 

کشور را در مقابل تحریم ها مقاوم کنند.
به گزارش ایس��نا، 15 آذرماه امسال بود که دولت الیحه بودجه سال 
آینده را آماده کرده و با توجه به این که نمایندگان در تعطیالت به س��ر 
می بردند، آن را برای مجلس ارسال کرد اما طولی نکشید که با نظر مقام 
معظم رهبری و همچنین س��ران قوا قرار بر اصالح بخش هایی از الیحه 

بودجه به ویژه در بخش های هزینه ای شد.
در همی��ن ب��اره، نوبخت اعالم کرد که با توجه ب��ه نظری که وجود 

داش��ته اصالحات در الیحه انجام ش��ده اس��ت و در نهای��ت با نظر و 
هماهنگی دو قوه مجریه و مقننه الیحه احتماال یکش��نبه یا سه ش��نبه 
هفته جاری رسما از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسالمی 

ارائه می شود.
الیح��ه بودجه س��ال آینده براس��اس پیش بینی ش��رایط تحریمی و 
همچنین تورمی تدوین ش��ده بود؛ به طوری که با توجه به تحریم های 
اعمالی آمریکا در س��ال جاری و تاثیری که بر برخی از محل های تامین 
منابع داشت، میزان درآمد نفتی دولت را تا حدی کاهش داد؛ از این رو 
پیش بینی ش��د تا در س��ال آینده میزان فروش نفت حدود 1.5 میلیون 
بشکه و با برآورد 54 دالر در هر بشکه و از سویی دیگر نرخ دالر 5۷۰۰ 

تومان به عنوان مبنای تبدیل درآمد نفتی به ریال باشد.
این در ش��رایطی اس��ت که دولت در س��ال جاری بودجه را با فروش 
روزانه ۲میلیون و 5۰۰ هزار بشکه و با دالر 55 دالر بسته بود. از سوی 

دیگر میزان افزایش حقوق کارکنان برای پوش��ش آس��یب های موجود 
۲۰درصد پیش بینی شده و مبلغ یارانه های نقدی تغییری نخواهد کرد.
تاکن��ون دولت به صراحت در مورد افزای��ش قیمت حامل های انرژی 
س��خن نگفته و تنها تاکید داش��ته که افزایش��ی در بودجه برای قیمت 
سوخت این باره نخواهد داشت، با این حال بررسی ها برای تغییر قیمت 

حامل های انرژی  وجود دارد.
یک��ی از اصالحاتی که در الیحه بودجه انجام ش��ده مربوط به س��هم 
صندوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی اس��ت که برای س��ال آینده تا 
۲۰درصد پیش بینی شد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم 
توس��عه در س��ال 1۳۹8، ۳4درصد منابع نفتی به عن��وان ذخیره ارزی 
به صندوق واریز می ش��د، اما ش��رایط خاص اقتصادی به ویژه در حوزه 
بین الملل موجب شده تا سهم صندوق به بیش از ۲۰درصد کاهش یافته 

و مابقی به طور مستقیم در اختیار دولت قرار بگیرد.

ارقام رسمی تورم اعالمی توسط بانک مرکزی رفته رفته در حال نزدیک 
ش��دن به نرخ سود س��پرده های بانکی است؛ مساله ای که یک عضو هیات 
علمی دانشگاه شهید بهشتی آن را عاملی برای خروج سرمایه ها از بانک ها 

توصیف می کند.
به گزارش ایس��نا، براساس آمارهای اعالم شده توسط بانک  مرکزی، نرخ 
تورم در ماه میانی پاییز امسال 18.4درصد اعالم شده است، این در حالی 
است که تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار هنوز 15.6درصد است. با این 
همه آن چیزی که در این ارقام رس��می مشخص است نزدیک شدن نرخ 
تورم به نرخ سود بانکی است؛ امری که یک اقتصاددان معتقد است می تواند 

باعث خروج سرمایه ها از بانک ها شود.
حس��ین وکیلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهش��تی با اشاره به 
تفاوت نرخ اعالم  شده تورم توسط بانک  مرکزی و مرکز آمار ایران ادامه داد: 
مساله دیگر تفاوت تورم در آمارهای اعالم شده توسط این نهادهای رسمی 
اس��ت با آنچه که م��ردم در کف بازار احس��اس می کنند. میانگین قیمت 

مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک بسیار دورتر از آن چیزی است که در 
آمارها می آید. این مساله در مورد کاالهای مصرفی نیز صادق است که در 

آنجا ضرایب خیلی بیشتر است.
او با اشاره به سازوکار تعیین نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اظهار 
کرد: یکی از مسائلی که در تعیین نرخ سود بانکی اثرگذار است، نرخ تورم 
رسمی اعالم شده است. با این حال واقعیت این است که مردم خودشان در 
کف بازار حضور دارند و متوجه افزایش واقعی قیمت ها هستند و با افزایش 
تورم ممکن است نسبت به تصمیم گیری در مورد سپرده های بانکی خود 

تجدیدنظر کنند.
وکیلی با اشاره به کاهش سود بانکی تا 15درصد در شهریور سال گذشته 
و افزایش دوباره آن تا ۲۳درصد اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی واقعی 
نس��بت به تورم می تواند باعث خروج س��رمایه ها از بانک ها و ورود آن به 
سمت فعالیت های غیرمولد مانند خرید خودرو، ارز و سکه شود. در چنین 

شرایطی هیچ فعالیت مولدی نمی تواند شکل بگیرد.

او با اشاره به ماهیت بانک ها به عنوان تامین کننده فعالیت های مولد ادامه 
داد: بانک ها یکی از مطمئن ترین مسیرها برای سرمایه رسانی به فعالیت های 
مولد هستند. از این جهت قرار گرفتن سرمایه های مردم در بانک ها امری 

است که باید تقویت شود.
این اس��تاد دانش��گاه در نهایت با تاکید بر ضرورت ارائه آمارهای واقعی 
توس��ط نهادهای رس��می پیش��نهاد کرد که نرخ گذاری س��ودهای بانکی 
براس��اس یک موازنه با آمارهای واقعی صورت بگیرد تا س��پرده گذاران از 

تمرکز پول خود در بانک ها احساس خطر نکنند.
گفتنی اس��ت با اینکه نرخ س��ود بانکی مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
15درصد اس��ت اما نرخ سودی که عمال پرداخت می شود تا ۲۳درصد هم 
افزایش دارد. هرچند این س��ود نسبت به نرخ تورم اندک به نظر می رسد 
اما با اتفاقاتی که در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند بازار ارز و سکه و حتی 
طال اتفاق می افتد ظاهرا امنیت بیشتر کماکان اصلی ترین جذابیت بانک ها 

در بازارهای سرمایه ای است.

نوبخت: بودجه یکشنبه یا سه شنبه به مجلس می رود

نرخ تورم به سود سپرده های بانکی نزدیک می شود

فرار سپرده های بانکی نزدیک است؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عرضه 3میلیون بشکه 
نفت خبر داد

صدور مجوز فروش 1۰۰درصد ریالی نفت در بورس
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس درب��اره جزییات مصوبه جدید 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره عرضه نفت خام در بورس گفت 
قرار اس��ت ۳میلیون بشکه نفت در بورس عرضه ش��ود و وزارت نفت 
اختی��ار دارد 1۰۰ درصد ریالی تس��ویه وجوه را انجام دهد. محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و عضو 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در گفت وگو با فارس، درباره مصوبه 
جدید این ش��ورا درباره عرضه نفت خام در بورس گفت: خوش��بختانه 
این مس��اله مورد توافق سران قوا قرار گرفت. ما هم در این جلسه نظر 
مثبت مان را اعالم کردیم. براساس این مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، قرار اس��ت بحث عرضه نفت در بورس انرژی اس��تمرار پیدا 
کند. همچنین شرایط قبلی که بخشی از آن ارزی و بخش از آن ریالی 
بود تس��هیل می شود. پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس تقریبا حتی 
تا 1۰۰درصد ریالی هم می تواند انجام ش��ود. البته این اختیاری است 
که به وزارت نفت داده ش��ده است تا بتواند حتی تا سقف 1۰۰ درصد 
هم به صورت ریالی تسویه کند. لذا این مساله حتما بر ساختار بورس 
نفت و ظرفیت بورس انرژی اثر مثبت خواهد داشت. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در پاس��خ به س��والی درباره میزان نفتی که براساس 
این مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتص��ادی در بورس انرژی عرضه 
خواهد ش��د، گفت: فک��ر می کنم فعاًل در فاز اول تا ۳ میلیون بش��که 
توافق ش��ده اس��ت و ان ش��اءاهلل در روزهای بعدی به این حجم اضافه 
می شود. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه بعد از اتمام حجم مذکور، مجددا 
باید ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه جدیدی در این زمینه 
داش��ته باش��د، اضافه کرد: البته به دلیل اینکه الزم بود شورا نتیجه را 
دریافت کند و بعد ارزیابی بکند، طبیعتاً اگر نتیجه مثبت باش��د مثل 
همان ش��رایط ارزی در ریالی هم می تواند این اس��تمرار داشته باشد. 
پورابراهیمی درباره شایعه نبودن خریدار برای نفت عرضه شده در بورس 
گفت: خیر. ما در جلساتی که با مدیران بازار سرمایه به ویژه بورس انرژی 
داشتیم، آنها اعالم کردند اخیراً نمایندگان از طرف سفارت خانه ها، حتی 

سفرای کشورهای مهم اقتصادی، اعالم آمادگی کردند.

اظهار امیدواری نسبت به افزایش عمق 
معامالت بورس با ابزارهای جدید

مدیریت نظارت بر بورس های س��ازمان بورس با اش��اره به ابزارهای 
جدیدی که قرار اس��ت تا پایان س��ال وارد بازار س��رمایه ش��ود، گفت 
موضوعات مربوط به IT یکی از مس��ائلی است که برای هر ابزار مالی 
جدیدی در نظر گرفته می شود، ما به افزایش عمق معامالت از طریق 
ابزارهای مالی جدید امیدواریم. محسن خدابخش در گفت وگو با ایسنا، 
در پاسخ به اینکه آیا امیدوار هستید که عمق معامالت آتی سبد سهام 
مقدار مناس��بی باش��د، اظهار کرد: موضوعات مالی و IT خیلی به هم 
وابس��ته هس��تند. ما موضوعات مربوط به IT را در ابزار آتی معامالتی 
سبد سهام شروع کردیم و شرکتی که این سیستم را نوشته به راه اندازی 
این ابزار کمک کرده اس��ت. وی اف��زود: با توجه به اینکه این ابزار تک 
سهم نیست و روی شاخص تعریف شده است و با توجه به موضوعات 
زیرس��اختی که برای IT آن فراهم ش��ده من امی��دوارم این معامالت 
مورد اس��تقبال قرار گیرد. مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس 
در پاس��خ به اینکه آیا فروش اس��تقراضی تا پایان سال قطعا عملیاتی 
خواهد ش��د، گفت: اگر بحث فقهی آن حل شود و مدلی داشته باشیم 
که با آن مسائلی که کمیته فقهی سازمان تاکید دارد را در نظر داشته 
باشد فروش استقراضی هم به بازار سرمایه می آید. خدابخش در پاسخ 
ب��ه اینکه آیا در راه اندازی این ابزار معامالتی با مش��کالت زیرس��اخت 
معامالتی ه��م مواجه اید، گفت: یک پایه هر ابزار جدیدی IT اس��ت. 
با توجه به اینکه در فروش اس��تقراضی بدون اینکه س��هامی داش��ته 
باشیم باید آن را به فروش برسانیم یک سری تغییراتی باید در سامانه 
معامالتی به وجود آید. چون از جمله چیزهایی که در سامانه معامالتی 
چک می شود این است که فروشنده باید آن دارایی پایه را داشته باشد. 
گفتنی است سازمان بورس به تازگی اعالم کرده که تا پایان سال جاری 
ابزار معامالتی جدید از جمله وارانت و فروش استقراضی با بازار سرمایه 
خواهد آمد. این سازمان تاکید کرده است که ابزارهای مالی کالسیک 
تا زمانی که در کمیته فقهی تایید نش��وند در بازار سرمایه ایران مورد 

استفاده قرار نمی گیرند.

طی آذرماه رقم خورد
معامله 5۲ هزار میلیارد ریال انواع محصول در بورس کاالی ایران

تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران طی آذرماه س��ال ۹۷ شاهد 
معامل��ه بیش از یک میلی��ون و ۲۲5 هزار تن ان��واع کاال به ارزش 

نزدیک به 5۲ هزار میلیارد بود.
به گزارش »کاالخبر«، در ماه گذش��ته تاالر محصوالت کشاورزی 
شاهد معامله بیش از 16۲ هزار و 155 تن گندم به ارزش یک هزار 
و 5۹۰ میلیارد ریال بود. این گزارش حاکی است، تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی ب��ورس کاالی ایران نیز در ماهی که گذش��ت 
شاهد معامله افزون بر ۷4۷هزار و 1۷1 تن انواع کاال به ارزش بیش 
از ۳4 ه��زار و 1۳۳ میلی��ارد ریال در دو بخ��ش داخلی و صادراتی 
ب��ود. در ای��ن تاالر بالغ بر ۳۳8 هزار و 8۳ ت��ن انواع قیر، 181هزار 
و 81۲ تن انواع مواد پلیمری و ۹6هزار و 844 تن مواد ش��یمیایی 

معامله شد.
از دیگر کاالهای معامله ش��ده در این تاالر می توان به دادوس��تد 
۲14 هزار و ۳8۰ تن وکیوم باتوم، 4هزار و ۹۰۰ تن گوگرد، ۳ هزار 

و 6۲۰ تن عایق رطوبتی و ۲۰ تن گازها و خوراک ها اشاره کرد.
ت��االر محص��والت صنعتی و معدنی ب��ورس کاال نی��ز در آذرماه 
میزب��ان معامله ۲8۹ ه��زار و 84۰  تن انواع کاال به ارزش 15 هزار 
و 8۳5میلی��ارد ری��ال بود. در این تاالر ۲5۲ ه��زار و ۳۳8 تن انواع 
فوالد، ۹ هزار و 1۹5 تن انواع مس، ۳8۰ تن کنس��انتره مولیبدن، 
۲۷تن کنس��انتره، 8 هزار و ۷۰۰ تن آلومینیوم، ۲ هزار تن سیمان، 
۳۰۰ هزار تن سنگ آهن، یک هزار و ۷۰۰ تن روی، 15هزار و 5۰۰ 
تن آهن اس��فنجی و یک کیلوگرم ش��مش طال از س��وی مشتریان 

خریداری شد.
بازار فرعی بورس کاالی ای��ران نیز طی مدت مذکور معامله یک 

هزار و 8۲6 تن انواع محصول را تجربه کرد.

دریچه

بورس تهران، فصل زمستان را همانند آخرین روزهای پاییز با افت آغاز 
کرد و ش��اخص بورس در ادامه روند نزولی خ��ود با افت یک هزار و 5۳۲ 
واحدی در جایگاه 154 هزار و 55۰ واحدی قرار گرفت. کارشناس��ان، این 
روند کاهشی را اصالح هیجانات گذشته می دانند و معتقدند بخشی از رشد 
ش��تابان بورس در فصل تابستان و ابتدای مهرماه ناشی از فضای هیجانی 
بوده و طبیعی است که پس از آن رشد سریع، حاال وارد مرحله اصالح شود.
به گزارش ایرنا، در معامالت اولین روز دی ماه یک میلیارد و ۲۲8 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4هزار و 88 میلیارد ریال در ۹1 
هزار و ۳4۹ نوبت دادوس��تد ش��د. بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه 
نش��ان می دهد ش��اخص قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 445 واحد افت کرد 
و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و 
کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۲۳ واحد 

کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 16 واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس است. 
شاخص آزاد شناور یک هزار و 16۷ واحد افت کرد؛ این شاخص بخشی از 
س��هام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد. شاخص بازار اول 
مربوط به ش��رکت های برتر از نظر س��رمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد 
ش��ناور یک هزار و ۹۹ واحد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس نیز ۳ 

هزار و 1۹8 واحد افت کرد.
بر این اساس، در معامالت دیروز شنبه، نمادهای فارس )هلدینگ خلیج 
فارس(، پارس��ان )نفت و گاز پارسیان(، شبندر )پاالیش نفت بندرعباس(، 

شپنا )پاالیش نفت اصفهان( و شتران)پاالیش نفت تهران( بیشترین تاثیر 
منفی را بر شاخص داشتند.

صدرنشینی گروه پاالیشی
گروه فرآورده های نفتی در معامالت دیروز بورس صدرنش��ین ش��د؛ در 
این گروه 5۳ میلیون سهم به ارزش ۳6۹ میلیارد ریال دادوستد شد. گروه 
شیمیایی به ارزش ۳56 میلیارد ریال و بانک به ارزش ۳۳۹ میلیارد ریال 
جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. گروه خودرو با دادوس��تدی 
ب��ه ارزش ۲۹1 میلی��ارد ریال در رده چهارم معامالت ق��رار گرفت؛ گروه 
فلزات اساس��ی نیز با معامالتی به ارزش 141میلی��ارد ریال، رده پنجم را 

از آن خود کرد.
عقبگرد فرابورس

شاخص فرابورس )آیفکس( در معامالت روز گذشته 11 واحد افت کرد 
و در جایگاه یک هزار و ۷8۰ واحدی قرار گرفت. در بازار فرابورس بیش از 
44۷ میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش بیش از ۲ هزار و 658 میلیارد 
ریال دادوس��تد ش��د. طی این معامالت، نمادهای زاگرس )پتروش��یمی 
زاگرس(، ذوب )ذوب آهن(، کگهر )سنگ آهن گهرزمین( و )پاالیش نفت 

شیراز( بیشترین تاثیر منفی را در افت شاخص فرابورس برجا گذاشتند.
چشم انداز مبهم بازار سرمایه

بهروز عباس زاده، کارش��ناس بازار س��رمایه درباره  چشم انداز بازار سهام 
گفت: بخش��ی از رشد شتابان بورس در ماه های گذشته ناشی از هیجانات 
بود و براس��اس تجربه سال های گذشته، همواره پس از رشد سریع بورس، 

باید انتظار یک دوره اصالح فرسایشی را داشته باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: برخی افراد در زمان رشد شتابان 

ش��اخص به صورت هیجانی اقدام ب��ه خرید می کردند و در معامالت خود 
توجهی به تحلیل ها نداشتند، اکنون نیز برخی افراد به صورت هیجان زده و 
به دور از تحلیل اقدام به فروش می کنند. از همین رو، پیش بینی چشم انداز 
بورس در ماه های پیش رو دش��وار است زیرا هر روز اخبار جدیدی منتشر 
می ش��ود که می تواند تاثیر منفی یا مثبت بر بازار بگ��ذارد، اما اگر تحول 
سیاسی و یا اقتصادی مهمی رخ ندهد با یک بازار با ثبات مواجه خواهیم 
بود و حرکت های هیجانی دسته جمعی مانند صف های خرید و صف های 

فروش در آن نسبت به چند ماه اخیر کمتر به چشم خواهد خورد.
عب��اس زاده ادام��ه داد: با توجه به افزایش نرخ ت��ورم و باال رفتن هزینه 
ش��رکت ها نباید در گزارش های مالی که در آینده منتش��ر می شود انتظار 
س��ودآوری خیلی زیادی را داش��ت. به نظرم در ماه های آتی، شاهد افت و 
خیزهای با ش��تاب و س��ریع در بازار بورس نخواهیم بود و شاخص بورس 
با افت کمی به روند خود ادامه خواهد داد.  این کارش��ناس بازار س��رمایه 
گفت: باید توجه داشت که اکنون عالوه بر متغیرهای سیاسی و اقتصادی 
داخلی س��ایر عوامل مانند متغیرهای بین المللی نی��ز بر بازار تأثیرگذارند 
که قابل پیش بینی نیست.  عباس زاده درباره تاثیر محدودیت های مبادالت 
بین المللی و اثرات تحریم نیز گفت: تاکنون تغییر ملموس��ی از نظر میزان 
فروش ش��رکت ها گزارش نشده اس��ت، اما احتمال دارد در ماه های آینده 
مشکالتی برای شرکت ها رخ دهد. وی با توصیه به سهامداران گفت: اکنون 
بازار س��رمایه در شرایطی نیس��ت که بتوان در کوتاه مدت از آن سودهای 
پایداری را کس��ب کرد اما در صورتی که س��هامداری برای دوره بلندمدت 
و میان مدت و با در نظر گرفتن وضعیت س��ودآوری شرکت ها انجام شود 

احتمال کسب موفقیت در سرمایه گذاری بیشتر می شود.

ادامه روند نزولی بورس با کاهش یک هزار و 532 واحدی

شاخص بورس معامالت زمستان را با افت شروع کرد

در ش��رایط کنون��ی تصمیم��ات دولت، ن��رخ ارز، قیمت نف��ت، طال و 
کامودیتی ها در روند بازار سرمایه اثرگذاری زیادی دارد و این روزها شاهد 

احتیاط سرمایه گذاران در بورس هستیم.
علی امین تفرش��ی، عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
در گفت وگو با س��نا، با بیان این مطلب گفت: در روزهای گذش��ته فضای 
بورس تحت تاثیر ریس��ک های سیستماتیک، تغییرات قیمت طال و ارز و 
همچنین قیمت جهانی نفت قرار داشت و اکنون تاثیر این ریسک ها کاهش 

پیدا کرده است.
عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه مهمترین 
مس��اله در اقتصاد کش��ور ثبات در بازار ارز و سکه بود، گفت: خوشبختانه 
دولت در چند هفته اخیر توانس��ت تا حد قابل توجهی از نوس��انات ارزی 
بکاهد و تداوم این روند می تواند ورود موج جدیدی از نقدینگی را به بورس 
نوید دهد. اگر این ثبات همچنان توس��ط دولت مدیریت شود مطمئنا در 

کوتاه مدت و میان مدت شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود.
علی امین تفرش��ی، ادامه داد: معموال بازاره��ای پولی و مالی در تقابل 
با یکدیگر هس��تند و زمانی که در یک بازار ایس��تایی ایجاد شود طبیعی 
اس��ت که نام بازار دیگری که پتانسیل جذب نقدینگی سرگردان را داشته 

باشد مطرح می شود! در نتیجه عقب نشینی بازار سکه و ارز و سایر بازارها 
می تواند عاملی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باشد. با این حال بازار 
س��رمایه از جمله معدود نهادهای اقتصادی است که در صورت رونق سایر 
بازارهای موازی نیز توان رقابت با آنها را دارد، بنابراین بورس چه در رونق و 

چه در رکود بازارهای موازی از شرایط رشد برخوردار است.
عضو هیات مدیره ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، ضمن بیان اینکه 
محور پویایی اقتصاد در دنیا عملکرد شرکت ها است و اگر ما نیز بخواهیم به 
رشد اقتصادی مطلوب برسیم باید به رشد و توسعه شرکت ها کمک کنیم، 
افزود: ما با ساختار شرکت های کوچک نمی توانیم اقتصاد کشور را متحول 
کنی��م و از آنجا که مح��ور تامین مالی کم هزینه بخش مولد اقتصاد، بازار 
سرمایه است لذا تقویت بورس  به توسعه ساختاری شرکت ها و سپس به 

رشد اقتصادی منتهی می شود.
پذیرش شرکت های جدید در دستور کار شرکت بورس

علی امین تفرش��ی، در ادامه گفت وگو با سنا به برنامه های جدید هیات 
مدیره ش��رکت بورس تهران با هدف توس��عه بازار اش��اره کرد و گفت: در 
حال حاضر یک ط��رح تحول جامع در هیات مدیره بورس تهران با هدف 
چابک سازی و توسعه بازار تدوین شده است. ما در حال حاضر ظرفیت های 

بسیار زیادی برای توسعه بازار سرمایه داریم و یکی از موارد پیش بینی شده 
جذب شرکت های بزرگی است که هنوز به بازار سرمایه نیامده اند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در دستور کار هیات مدیره بورس تهران 
قرار دارد توجه به فرهنگ س��ازی است. عملکرد بخشی از آحاد جامعه ما 
همچنان سنتی اس��ت و پس اندازها به سمت سرمایه گذاری های فیزیکی 
یا بانکی حرکت می کند این در حالی اس��ت که در ش��رایط فعلی و با این 
حج��م نقدینگی باید فرهنگ س��رمایه گذاری در چارچوب بازارهای مالی 

تقویت شود.
علی امین تفرش��ی در پایان اف��زود: تمامی اخبار مثبت بازار س��رمایه 
همچون یک زنجیره عمل می کند و به رشد و توسعه بازار سرمایه منتهی 
می شود. ارتقای جایگاه ایران در آیسکو نیز یکی از اخبارهای مثبتی است 

که می تواند در شرایط فعلی به رشد بازار سرمایه ما کمک کند.
عضو هیات مدیره ش��رکت بورس اوراق به��ادار تهران با تاکید بر اینکه 
ارتق��ای جایگاه ایران در عرصه بین الملل الهام بخش توس��عه بازار اس��ت، 
افزود: با ارتقای جایگاه ایران در آیس��کو می توانیم ش��اهد حضور بیش��تر 
سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه کشور باشیم و سرعت رشد و توسعه 

بازار سرمایه را افزایش دهیم.

عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران:

تقویت بازار سرمایه به توسعه اقتصادی منتهی می شود
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تخم مرغ ارزان شد
 افزایش تولید، دلیل اصلی کاهش قیمت

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از کاهش هزار و 8۰۰ تومانی 
نرخ هر کیل��و تخم مرغ درب مرغداری خب��ر داد. ناصر نبی پور، رئیس 
هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران در گفت و گو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، از کاهش هزار و 8۰۰ تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری خبر داد و گفت: هم اکنون متوس��ط هر ش��انه تخم مرغ 
درب مرغ��داری ۷ ه��زار و ۲۰۰ معادل ش��انه ای 14 هزار و 5۰۰ تومان 
است. وی افزایش تولید و عرضه را دلیل اصلی کاهش قیمت  تخم مرغ 
در بازار اعالم کرد و افزود: اگر در ماه های آتی شیوع بیماری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان را در کانون های مرغداری نداشته باشیم، پیش بینی می شود 
نه تنها قیمت ها افزایش نخواهند داشت بلکه به سبب ازدیاد تولید احتمال 
کاهش قیمت دور از انتظار نیس��ت. نبی پور درباره آخرین وضعیت روند 
آنفلوآن��زای حاد پرندگان بیان کرد: با توجه به آنکه تاکنون 1۳ میلیون  
قطعه مرغ در برابر بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان واکسینه شدند و از 
طرفی ۳۰ تا 4۰درصد ظرفیت تولید در استان های اصلی تولید کاهش 
یافته اس��ت، پیش بینی  می ش��ود که خبری از بیم��اری در کانون های 
مرغداری همانند مدت مش��ابه س��ال قبل نباش��د. رئیس هیات مدیره  
اتحادی��ه مرغداران  تهران ادامه داد: بنابر آخرین آمار بیماری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان در چند کانون اس��تان اصفهان و چند واحد مرغ مادر در 
مازندران گزارش ش��ده است. به گفته نبی پور بنابر آخرین آمار مجموع 
معدوم سازی طیور به ۲ میلیون  قطعه می رسد، در حالی که سال گذشته 
تنها در مهرماه 4 میلیون  قطعه طیور معدوم ش��د. وی در پاسخ به این 
س��وال که چرا قیمت تخم مرغ در خرده فروش��ی ها همچنان باالست، 
بیان کرد: ما به عنوان  تش��کل تولیدکنندگان تنها متولی تولید هستیم 
و خرده فروش��ی هیچ ارتباطی به ما ندارد و  همواره دستگاه های ذی ربط 
باید بر بازار   نظارت داش��ته باش��ند. وی از توزیع تخم مرغ های داخلی با 
نرخ هر ش��انه 16 هزار  تومان  و وارداتی 1۳ هزار و 8۰۰ تومان خبر داد 
و گفت: تخم مرغ های وارداتی بر روند بازار تاثیری نداش��ته است و تنها 
واردات آن منجر به خروج ارز از کشور می شود. این  مقام  مسئول با اشاره 
به اینکه حک ش��دن  قیمت روی تخم  مرغ تاثی��ری در روند بازار ندارد، 
بیان کرد: در هیچ کشوری قیمت به سبب وزن متفاوت  تخم مرغ روی 
آن حک نمی شود، از این رو اجرای این امر در کشور ما هم شدنی نیست 
و نمی تواند راهگش��ای تنظیم  بازار باشد. وی در پایان  با انتقاد از نوسان 
قیمت تخم مرغ در بازار تصریح کرد: شرایط سخت بارگیری نهاده های 
دامی در ماه های اخیر و افزایش کرایه های حمل و  نقل بر افزایش قیمت 
ذرت و کنجاله سویا و قیمت تمام شده مرغدار، تاثیر بسزایی داشته است.

افزایش سرمایه گذاری خارجی در ترکیه
وزارت صنعت ترکیه اعالم کرد اتحادیه اروپا بزرگ ترین سرمایه گذار 
خارجی در این کش��ور است.  به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، وزارت 
صنع��ت و تکنولوژی ترکی��ه اعالم کرد حجم س��رمایه گذاری خارجی 
در ترکیه در ۹ ماهه امس��ال به 8.1 میلیارد دالر رس��یده اس��ت که در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته حدودا ۳.5 میلیارد دالر بیشتر 
است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تامین 65درصد از کل این مبلغ، 
بزرگ ترین س��رمایه گذار خارج��ی در ترکیه بوده اند. ط��ی این مدت، 
بیشترین سرمایه گذاری خارجی ماهانه در ترکیه در ماه اوت با جذب 1.۳ 
میلیارد دالر به ثبت رسیده است. ایتالیا با 4۷8 میلیون دالر، اتریش با 
418 میلیون دالر و هلند با ۳۳8 میلیون دالر، بزرگ ترین سرمایه گذاران 
خارجی در ترکیه بوده اند. طی همین مدت، ترکیه موفق ش��ده اس��ت 
۹۹۷ میلیون دالر س��رمایه از کشورهای آس��یایی و ۲4۹ میلیون دالر 
س��رمایه از آمریکا جذب کند. در حال حاضر 4۹18 ش��رکت خارجی 
دارای ش��عبه در ترکیه هستند و 8۷ شرکت ترک نیز با سرمایه گذاری 
طرف خارجی به فعالیت مشغول هستند. سال گذشته ترکیه در مجموع 

حدود 11 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب کرد.

تمایل بهارستانی ها برای خرید هواپیمای روسی
 آمریکا مجوز فروش سوخو را می دهد؟

در حالی وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرده برنامه ای برای خرید 
هواپیمای س��وخو ندارد و آمریکا با ای��ن موضوع مخالفت کرده که 
رئیس کمیس��یون عمران مجل��س از مأموریت کارشناس��ان برای 
بررسی وضعیت و کیفیت هواپیماهای مسافربری روسی و اوکراینی 
خبر داده است. به گزارش تسنیم، از اردیبهشت ماه امسال با خروج 
آمریکا از برج��ام و لغو مجوزهای اوفک ب��رای تحویل هواپیماهای 
ATR، ایرباس و بوئینگ گمانه زنی ها برای خرید هواپیما از چین و 
روس��یه افزایش یافت. پیش از این اقدام آمریکایی ها، افراد مسئولی 
در نهاد ریاس��ت جمهوری ترتیب نمایش س��وپر جت س��وخو را در 
تهران برای ایرالین های داخلی دادند. بر این اساس بیست و سومین 
روز از بهمن سال گذش��ته یک فروند هواپیمای سوخو در فرودگاه 
مهرآباد به زمین نشست و در آشیانه هواپیمایی آسمان برای بازدید 
ش��رکت های هواپیمایی پارک شد. با وجود تبلیغات گسترده، سفیر 
روس��یه و دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی مسئوالن و مدیران 
ش��اخصی بودند که در این ش��و حضور یافتند و ن��ه خبری از وزیر 
سابق راه و شهرسازی شد و نه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری.

اس��عدی سامانی، دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی همان ایام 
درخصوص چگونگی حضور س��وخو 1۰۰ در ایران به تس��نیم گفته 
بود:  ش��رکت س��وخو از ایران درخواس��ت کرد با توجه به اینکه در 
نمایشگاه هوایی س��نگاپور حضور دارد زمان برگشت و در مسیرش 
توقفی در تهران داشته باشد. سوخو عالقه مند بود تا این هواپیما را 
با تغییرات اعمال شده برای ایرالین های ایرانی به نمایش بگذارد تا 
در صورت تمایل ش��رکت های هواپیمایی داخلی با آنها وارد مذاکره 
ش��ده تا در قالب اجرا یا خرید این نوع هواپیما وارد ناوگان کش��ور 

شود.
از این ماجرا حدود 1۰ ماه می گذرد و یک بار دیگر موضوع خرید 
هواپیمای سوخو از سوی عده ای از جمله برخی نمایندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی مطرح شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس 
دیروز از بررس��ی خرید هواپیمای سوخو 1۰۰ و آنتونوف خبر داده 
و گفته است: »کمیس��یون عمران مجلس، جمعی از کارشناسان و 
متخصصان صنعت هوایی کشور را مأمور بررسی وضعیت و کیفیت 
هواپیماهای مس��افربری روسی و اوکراینی کرده و قطعاً در آینده ای 

نزدیک گزارش نهایی آنها به کمیسیون ارسال خواهد شد.«

اخبـــار

طی هفته های گذش��ته، به واس��طه تمهیدات اجرایی شده، نرخ ارز با 
روند نزولی همراه شد، اما در شرایطی که بسیاری، ریشه گرانی ها را در 
افزایش نرخ ارز بیان می کردند، قیمت باالی بس��یاری از کاال ها به قوت 

خود باقی است.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، نیمه نخست سال جاری، اقتصاد 
کش��ور یکی از ملتهب ترین مقاطع را در طول ادوار گذشته خود تجربه 
ک��رد، افزایش فزاینده ن��رخ ارز و به تبع آن گران��ی و باال رفتن قیمت 
اکثری��ت قریب ب��ه اتفاق اق��الم و کاال های موجود در ب��ازار، به صورتی 
عجی��ب، باورنکردن��ی و البته غیر قابل هضم، بس��یاری از عموم جامعه، 

حتی طبقات مرفه را حیرت زده کرد.
گرانی ه��ا، نه به صورت نرم، آرام آرام و پلکانی، بلکه به صورت فزاینده، 
هفتگی، روزانه و بعضا س��اعت به ساعت، ظهور و بروز پیدا می کرد و در 
این میان برخی با سودجویی و اقدامات غیرسازنده، بر پیچیدگی بازار و 

بغرنج تر شدن شرایط دامن زدند.
در این میان و در مواجهه با سوال عمومی مردم، مبنی بر چرایی این 
گرانی ها، موضوع افزایش نرخ ارز مطرح می ش��د و بالطبع این نوسانات 
قیمت��ی در ارتباط ب��ا کاال ها و محصوالت خارجی به صورت مش��هود و 

برجسته تری ظهور و بروز پیدا کرد.

البت��ه در این می��ان، اقالم و محصوالت داخل��ی از تالطمات هیجانی 
افزایش قیمت ها در بازار بی نصیب نماند، تا جایی که از لوله، لواش��ک و 
باقالی تا مصالح س��اختمانی و غیره هم از گزند نوسانات قیمتی مصون 

نماند.
ب��ا همه این اوصاف، ب��ا برنامه ریزی هایی که از س��وی دولت لحاظ و 
اعمال شد، نرخ ارز، وارد روند نزولی شد، اما مقاومت کاال ها و محصوالت 

برای کاهش قیمت ها همچنان به قوت خود باقی است.
نقش نرخ های چندگانه ارز در تثبیت و استمرار برخی گرانی ها

محمدرض��ا نجفی منش، عض��و ات��اق بازرگانی ته��ران، در گفت وگو 
با رس��انه ها در تش��ریح علت ای��ن موضوع، اظهار ک��رد: وجود نرخ های 
چندگان��ه ارز، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ها با وجود کاهش نرخ 

ارز در بازار محسوب می شود.
وی می گوید: برخی از اقالم و محصوالت بازار همچون برنج و حبوبات 
ک��ه با ارز 4 ه��زار و ۲۰۰ تومانی خریداری و وارد ش��ده اند، با افزایش 
قیمت چندانی مواجه نش��دند، اما رش��د قیمت ه��ا در ارتباط با اقالمی 
همچ��ون میوه، مرغ، گوش��ت و غیره ب��ارز، ملموس و مش��هود به نظر 
می رس��د که یکی از دالیل ای��ن امر، به افزایش قیمت تمام ش��ده این 

محصوالت باز می گردد.

به گفته این عضو اتاق بازرگان��ی تهران، وجود نرخ های چندگانه ارز، 
ساز و کار اعمال نظارت را سخت و دشوارتر کرده و از دیگر سو با توجه 
به نرخ ت��ورم واقعی که حدود باالی 4۰درصد برآورد می ش��ود، قیمت 

برخی کاال های اساسی به چندین برابر، افزایش یافته است.
نجفی من��ش می گوید: بعضا ش��اهدیم، الگوی قیمت گ��ذاری کاال ها و 
محص��والت موجود در بازار و مبنا و معیار آن، به ارز آزاد گره می خورد 

که باالترین نرخ را دارد.
وی در ادامه و در تشریح این موضوع می افزاید: به طور مثال در ارتباط 
با برخی محصوالت همچون اقالم لبنی، ش��یر و . . . قیمت ها به ش��دت 
وابسته به واردات مواد اولیه است و این در شرایطی است که مواد اولیه 
مذکور و حتی بس��ته بندی آن با ارز گران تر که از نرخ ارز نیمایی  باالتر 
اس��ت، ارتباط تنگاتنگی دارد و قیمت بسیاری دیگر از کاال های اساسی 

تابعی از نرخ ارز آزاد در بازار است.
وی راهکار برون رفت از شرایط موجود را در اصالح وضعیت موجود 
و تعیی��ن تکلی��ف ارز چند نرخی عنوان می کند و معتقد اس��ت پس 
از این اقدام می توان با تزریق سوبس��ید ریالی به اقش��ار و دهک های 
ضعیف جامعه، پش��تیبانی الزم را از طیف های آس��یب پذیر اقتصادی 

لحاظ کرد.

مردم همچنان در انتظار شکسته شدن قیمت کاالها

 چرا حضور دستگاه های نظارتی در بازار کمرنگ است؟

دبی��رکل جامعه صنعت کفش ای��ران، گفت نزدیک ب��ه 5۰درصد از 
کفش ها به ویژه کفش های ورزشی به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

علی لش��گری، دبیرکل جامع��ه صنعت کفش ای��ران  در گفت وگو با  
باش��گاه خبرنگاران جوان،  اظهار کرد: صنعت کفش در ایران با نام های 
پرآوازه بالاّ و کفش ملی گره خورده اس��ت؛ کارخانه هایی که  یک روزی 
محصوالت��ش را به اروپای ش��رقی و ش��وروی صادر می ک��رد، اکنون با 
واگ��ذاری به بخش دولتی از تولیدکنندگی دور و تبدیل به توزیع کننده 

شدند.
لش��گری افزود: صنع��ت کفش کش��ور ظرفیت تولی��د 4۰۰ میلیون 
جفت کفش را دارد و نیازی به واردات نیس��ت، ولی متأسفانه نزدیک به 
5۰درصد از کفش ها به خصوص کفش های ورزش��ی به صورت قاچاق و 

از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود.

دبی��رکل جامع��ه صنعت کفش ای��ران ادامه داد: می توان بس��ته های 
تشویقی در حوزه اشتغال برای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ایجاد کرد. 
اخی��را وزارت کار مباحثی را مطرح کرد که اگر نیروی های تحصیلکرده 
اس��تخدام کنید سهم بیمه کارفرما را دولت پرداخت می کند؛  این مورد 
می تواند یکی از عوامل افزایش اش��تغال در کش��ور باشد و در اصل باید 
مکانیزم هایی طراحی ش��ود که آن مکانیزم ها به جذب نیروی انسانی  و 

اشتغال بیشتر کمک کند و تولید در کشور جان تازه ای بگیرد.
وی  افزود: در صنعت کفش، می توان با مس��ائل تش��ویقی شرط هایی 
گذاش��ت که اگر تولیدکنن��دگان، تولید را افزای��ش دهند و جذب نیرو 
داشته باش��ند از مالیات ارزش افزوده معاف خواهند شد و یا اینکه پنج 
س��ال معافیت مدت دار در نظر گرفته ش��ود، می تواند ب��ه ارتقای تولید 
کمک کند و یا در بحث تأمین اجتماعی در بحث اشتغال به میزانی که 

اشتغال انجام می شود در سال های اول دولت می تواند یک سهمی را به 
عنوان کمک در اختیار کار آفرینان قرار دهد.

لش��گری درخص��وص واردات در حوزه صنعت کف��ش، تصریح کرد: 
متأس��فانه در حوزه کفش بی��ش از واردات، قاچاق وج��ود دارد البته 
در گذش��ته میزان قاچاق بیشتر و واردات رس��می کمتر بود. در حال 
حاض��ر به دلیل ش��رایطی که دولت به وج��ود آورده و عظم جدی که 
برای مبارزه با قاچاق وجود دارد میل واردکنندگان به س��مت واردات 
رسمی تر رفته اس��ت و جهت گیری واردات رسمی ما نسبت به قاچاق 

تغییر کرده است.
دبی��رکل جامعه صنعت کف��ش ایران، گفت: در س��ال های ۹۲ و ۹۳  
5۰۰ میلیون دالر واردات کفش داش��تیم که در سال های اخیر به دلیل 
افزایش نرخ دالر واردات کفش به ۲۰۰ میلیون دالر کاهش یافته است.

در حالی که برخی رس��انه ها از اینکه ممکن اس��ت طرح رجیستری 
گوش��ی های مس��افری در آینده با چالش مواجه ش��ود صحبت کرده 
بودند رئیس س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز اع��الم کرد که چنین 
مس��ئله ای صحت ندارد و هیچ یک از گوشی های وارداتی بدون اینکه 

رجیستر شوند، امکان فعال شدن و راه اندازی در ایران را ندارند.
چندی پیش برخی رس��انه ها خبر داده بودند که براس��اس تصمیم 
اخی��ر کمیته راهب��ری طرح رجیس��تری، از نوزدهم آذرماه امس��ال 
درخواس��ت ثبت گوش��ی های مسافری در س��امانه همتا متوقف شده 
اس��ت و دیگر نباید روی رجیستری گوش��ی های مسافری حساب باز 
کرد. این خبر در حالی منتش��ر ش��د و در فضای مج��ازی بین مردم 
دست به دست شد که علی مویدی - رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز - در این باره به ایسنا، گفت: چنین مسئله ای امکان پذیر نیست و 
هر گوشی که در ایران بخواهد فعال شود باید رجیستر شود و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد. وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا 
همه برندهای موجود در بازار ایران وارد طرح رجیس��تری ش��ده اند یا 
خیر؟ گفت:  بله و مس��لما هر گوش��ی تلفن همراهی که س��یم کارت 
روی آن نصب ش��ود و بخواهد از اپراتورهای موجود در کشور خدمات 
دریافت کند، باید ابتدا رجیس��تر ش��ده باشد و همه مراحل و مقررات 

رجیستری را طی کند.
البت��ه پیش از این نیز محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات - در حاشیه نهمین سمپوزیوم مخابرات در این باره 
اظهار کرد که قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست بلکه موضوع 
وصل سیستم س��امانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید 
اتفاق می افتاد. قرار بود این اتصال برای مش��خص شدن دقیق واردات 
گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه اینکه به اسم بار مسافر بتوان 
خارج از روال های مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوش��ی 

وارد ک��رد. به گفت��ه آذری جهرمی، اکنون فرآیند بار مس��افر در حال 
پیاده س��ازی است و مش��کلی در این زمینه وجود ندارد. برخی انتقاد 
دارند که چون کانال های اصلی واردات به درستی کار نمی کند، جلوی 
واردات گوش��ی به شیوه مسافری گرفته شده و در بازار اختالل ایجاد 
کرده اس��ت اما همه باید مس��ئولیت قانونی خود در این بازار را انجام 
دهند و اگر کانالی در زمینه واردات گوش��ی دچار مش��کل است، آن 
مشکل باید حل شود نه اینکه خالف ضوابط، راهی جدید برای واردات 

در این زمینه باز کنیم.
به گزارش ایس��نا، با توج��ه به این اظهارات باید دی��د که در ادامه 
گوشی هایی که از طریق واردات مسافری به دست مردم رسیده است 
می توانند بدون مش��کل در کش��ور فعال ش��وند و از اپراتورهای تلفن 
همراه خدمات دریافت کنن��د یا اینکه اختالالتی در این زمینه ایجاد 

می شود.

قاچاق 5۰درصدی کفش به کشور

 نیازی به واردات نداریم

همه گوشی های وارداتی رجیستر می شوند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

تصمیم های کالن برای خودرو، خارج از این 
صنعت گرفته می شود

 مدیرعامل اس��بق س��ایپا با بیان اینکه در ح��ال حاضر قیمت 
یک دس��تگاه پراید ۳ هزار و 5۰۰ دالر اس��ت که همین خودرو 
در خ��ارج از کش��ور با قیمت 4 ه��زار و 8۰۰ دالر تا 5 هزار دالر 
به فروش می رس��د،  گفت 15درصد از قیم��ت خودروهای تولید 
داخل ناشی از هزینه های مالی مانند بیمه، مالیات، شماره گذاری، 
س��ود تسهیالت و … است که اگر این هزینه ها حذف شود هیچ 
خودرویی از نظر قیمتی قابل رقابت با خودروهای داخلی نخواهد 

بود.
س��عید مدنی با بیان اینکه صنعت خودروس��ازی با بسیاری 
از زیرس��اخت های کش��ور ارتباط دارد و تصمیمات درباره آن 
خ��ارج از این صنعت گرفته می ش��ود، اظهار داش��ت: در حال 
حاضر مدیران شرکت های خودروسازی در تصمیم گیری ها تنها 
نقش ۳۰درصدی دارند و بیش از  6۰درصد تصمیم گیری های 
کالن برای خودروس��ازی های بیرون از این مجموعه ها گرفته 

می شود.
وی اف��زود: باید به مردم واقعیت ها را گفت. در حالی که قیمت 
دالر ۳ براب��ر ش��ده و قیمت یک دوچرخه ب��ه 1۲ میلیون تومان 
رس��یده، چطور می توان انتظار داش��ت که همچنان قیمت پراید 
تغییر نکند. امروز قیمت پراید با دو دس��تگاه دوچرخه برابر است 
و بای��د م��ردم بدانند که قیمت دالر تمام اجن��اس را تحت تاثیر 

قرار داده است.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: دولت حق دارد برای تنظیم 
بازار قیمت ها را کنترل کند و این حق مسلم دولت  و مردم است 
اما اگر قرار اس��ت مابه التفاوت و یارانه ای داده ش��ود، دولت نباید 

آن را از جیب بنگاه اقتصادی بپردازد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر دستگاه پراید ۳5 میلیون 
تومان اس��ت اما ۲۲ میلیون تومان به فروش می رسد،  گفت: این 
فاصله  قیمت باعث کمبود نقدینگی خودروس��ازی ها می ش��ود و 
زیان ای��ن صنعت را افزایش می دهد. هر خ��ودروی پرتیراژی به 
طور متوس��ط ۲ هزار دالر ارزب��ری دارد و اگر مابه التفاوت تغییر 
قیمت دالر  را 6 هزار تومان در نظر بگیریم تولید هر خودرو 1۲ 

میلیون تومان بودجه را به خودروسازی ها تحمیل می کند.

 نسخه شفابخش
برای آشفته بازار خودرو

هنوز بسته جامع قیمت گذاری خودرو که حدود 1۰ روز پیش 
وزیر صمت وعده آن را داده بوده تعیین تکلیف نشده است، این 
در شرایطی است که وی اواخر هفته گذشته از بسته دیگری در 

تعیین قیمت خودرو رونمایی کرد
.به گزارش فانوس، در بس��ته جامع پیش��نهادی از سوی رضا 
رحمان��ی، قرار ب��ر این بود ک��ه ارائه خدمات پ��س از فروش و 
همچنین کیفیت در روند قیمت گذاری محصوالت خودروسازان 
به عنوان دو شاخص مهم دخیل باشد. حال نه تنها از بسته جامع 
قیمتی خبری نیس��ت؛ بلکه وزیر هفته گذش��ته از بسته دیگری 
خب��ر داد ک��ه در آن قیمت ها با فرمول متف��اوت دیگری تعیین 

خواهند شد.
مبن��ای این فرمول کاه��ش فاصله ای قیمت ه��ا در کارخانه و 
بازار است، به طوری که اگر خودرویی با قیمتی کمتر از 5درصد 
بازار از س��وی خودروس��از عرضه ش��د به فاصله کمی در مرحله 
بعد خودروس��از اقدام به کاه��ش 5درصدی قیمت کند و همین 
رون��د تداوم یابد. به ای��ن ترتیب رحمانی، وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت در ش��رایطی از قیمت گذاری جدید خودروها رونمایی 
کرد که این روش با ابهامات زیادی روبه روس��ت؛ به طوری که وی 
در اظه��ارات خود عنوان نکرد این روش برای تمامی محصوالت 
خودروسازان است یا با تفکیک پرتیراژ ها از خودروهای باالی 45 
میلیون تومان ارائه ش��ده است. این روش چندی پیش از سوی 
ایران خودرو اعمال ش��د؛ به طوری که این شرکت چهار محصول 
خود را 5درصد کمتر از حاشیه بازار با تحویل 15 روزه به فروش 
رساند و در پیش فروش بعدی، همین محصوالت  با قیمت کمتر 
به بازار عرضه ش��د. به گفته وزیر هدف این اس��ت که قیمت ها 
به طور پلکانی و تدریجی روند کاهشی داشته باشد. در این زمینه 
برخی از کارشناس��ان معتقدند تفکری که پش��ت فرمول جدید 
خودرو  اس��ت، به نوعی ش��باهت زیادی با سیاست گذاری بانک 
مرک��زی در ارتباط با ب��ازار ارز دارد. به اعتقاد این کارشناس��ان 
مس��ئوالن وزارت صمت تالش می کنند ت��ا از فرمولی که بانک 
مرکزی برای کاهشی کردن نمودار نرخ ارز در بازار استفاده کرده 
بهره  ببرند و قیمت خودرو را در بازار در مدار کاهشی قرار دهند؛ 
فرمولی که بانک مرکزی در بازار ارز از آن بهره جس��ت روی دو 
عام��ل متمرکز ب��ود. عامل اول کنترل و خ��ارج کردن دالالن و 
واس��طه ها از بازار  و عامل دوم تزریق ارز به صورت مس��تمر که 
س��بب کاهشی ش��دن نرخ ارز در بازار شد. البته در کنار این دو 
عام��ل می توان به مدیری��ت منابع ارز و جلوگی��ری از هدررفت 

منابع نیز اشاره کرد.
با توجه به عوامل موثر در کاهش نرخ ارز، وزارت صنعت تالش 
کرده با نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار، دست دالالن 
و واس��طه ها را از بازار کوتاه کند. وزارت صمت از نزدیک کردن 
قیمت کارخانه به قیمت بازار  عالوه بر خارج کردن واس��طه ها از 
ب��ازار هدف دیگری را هم دنب��ال می کند و آن افزایش نقدینگی 
ش��رکت های خودروس��از اس��ت. در کنار این مس��اله وزارتخانه 
امیدوار اس��ت که افزایش نقدینگی شرکت های خودروساز منجر 
به افزایش عرضه از س��وی آنها ش��ود. بنابراین افزایش عرضه در 
کنار خروج واس��طه گرها این امکان را فراهم می کند تا قیمت ها 
به تدریج روند کاهش��ی در پیش بگیرد و به س��مت واقعی شدن 
حرک��ت کن��د. البته ای��ن پارامترها و ایده پردازی ها در ش��رایط 
کنونی تنها روی کاغذ است و هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که 
این فرمول می تواند نسخه شفابخشی برای هر دو طرف عرضه و 
تقاضا در بازار باش��د. از این رو این سوال مطرح می شود که اگر 
قرار است این فرمول قیمت گذاری نسخه شفابخش باشد، چگونه 

باید اجرا شود تا تاثیرگذاری حداکثری داشته باشد؟

در ب��ازار خودرو چه خبر اس��ت؟ حتی یک نگاه اجمالی ب��ر اوضاع بازار 
خ��ودرو نش��ان می دهد ک��ه همه چیز پیچی��ده به نظر می رس��د. یکی از 
حساسیت برانگیزترین موضوعات در رابطه با خودرو، مسئله تعیین قیمت 
است. تعیین قیمت در دو ماه اخیر حرف وحدیث های متعددی را به دنبال 
خود داش��ت. به گزارش جام جم آنالین، تعیین قیمت خودرو در شرایطی 
که این صنعت در س��ال جاری با افزایش حیرت انگیز و جهش واری روبه رو 
ش��د، بسیار مهم تلقی می شود. گرانی انواع خودرو در ایران ادامه دارد و در 
این میان س��ودجویی های متعددی نیز به وجود می آید. برای مشتری بازار 
انواع خودروی داخلی و مونتاژ ش��ده مهم ترین مسئله این است که قیمت 
یک خودرو چگونه تعیین می ش��ود و چه روندی را پش��ت سر می گذارد و 
آیا با این روند به صرفه اس��ت که او خودرویی را بخرد یا خیر؟ و اگر بخرد 
قیمت خودروی وی چه فرآیندی را پشت سر گذاشته است؟ اگر از کارخانه 
خودروی خود را مس��تقیم گرفته، قیمت ای��ن خودرو چقدر با قیمت بازار 

فاصله دارد و بالعکس.
بدیهی ترین مس��ئله در رابطه با قیمت خودرو این است که اصوالً قیمت 
ب��ازار با قیمت قیمت نمایندگی فاصله قابل توجهی دارد. در برخی از موارد 
قیم��ت کارخانه با نمایندگی ۷5درصد تفاوت دارد. درواقع آنچه باعث رقم 
خ��وردن چنین تفاوت هایی بین قیمت کارخانه و بازار می ش��ود به کاهش 
عرضه و فروش خودروی کارتکسی توسط شرکت های خودروسازان مربوط 
می شود البته یک خودروی کارتکسی ممکن است ۲۰ دست جابه جا شود 

تا باالخره سند زده شود و همین اتفاق منجر به افزایش قیمت می شود.
نکته بسیار مهم به همان میزان تولید خودرو برمی گردد. یکی از عمده ترین 
و اص��اًل تأثیرگذارترین اتفاق در افزایش قیم��ت خودرو به کاهش تولید از 
س��وی کارخانه ها ارتباط دارد. هر چقدر تولید کمتر ش��ود به همان میزان 
قیمت افزایش می یابد، روندی که در س��ال جاری مش��اهده کردیم. برخی 
از خودروس��ازان میزان تولیدات خود را کاهش دادند. در شش ماهه نخست 
سال، خودروسازان کاهش 18درصدی تولید را نسبت به سال گذشته تجربه 

کردند. درواقع تحریم ها و قیمت ارز روی تولید تأثیر مستقیم گذاشته بود.

آن ط��ور که آم��ار وزارت صنعت نش��ان می دهد، ایران خودرو، س��ایپا و 
پارس خودرو به عنوان س��ه خودروساز اصلی کشور، درمجموع 481 هزار و 
۹6۷ دستگاه انواع محصوالت سواری را طی شش ماه ابتدایی امسال تولید 
کرده اند. در این  بین، ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروس��از داخلی، 
با تولید ۲4۷ هزار و 16 دس��تگاه انواع خودروی س��واری، کاهش تیراژی 
۲.۲۳درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. سایپا نیز 
که 14۹ هزار و ۳4۲ دستگاه انواع محصوالت سواری را در شش ماه نخست 
امسال به تولید رسانده، کاهشی 6.1درصدی را به خود می بیند. همچنین از 
پارس خودرو نیز خبر می رسد این شرکت با تولید 85 هزار و 6۰۹ دستگاه 
انواع خودرو های سواری تا پایان شهریور امسال، 18.۲درصد کاهش تولید را 

نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته تجربه کرده است.
با توجه به توفان س��همگینی که در سال جاری در بازار خودرو به وجود 
آمد سلس��له اتفاقاتی به صورت زنجیروار روی قیمت خودرو تاثیر گذاشت. 
با اعمال تحریم ها علیه ایران و افزایش بی س��ابقه قیمت ارز در ایران، مواد 
اولیه و ابزار و قطعات خودرو نیز افزایش یافت که این موضوع روی مسئله 
تولی��د خودرو نق��ش خیره کننده ای داش��ت. هم اکنون س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت 
خودرو هستند. قرار است نرخ کارخانه ای خودروها به فاصله 5درصد کمتر از 
حاشیه بازار تعیین شود تا به این واسطه، ضمن حذف داللی و واسطه گری، 
نقدینگی در صنعت خودرو نیز افزایش یابد. خودروسازان در انتظار تعیین 
قیمت محصوالت خود مطابق با ریزهزینه ها و متناسب با افزایش قیمت های 
اخیر در نهاده های تولید هستند. در این میان اعتراضاتی هم رخ داده که به 
جایی نرس��یده است. این اعتراضات از سوی خودروسازان است و به تعیین 

قیمت خودرو اعتراض دارند و آن را در شرایط کنونی منطقی نمی دانند.
ب��ا توجه به ش��رایطی که وج��ود دارد به نظر می رس��د کاهش اجباری 
محصوالت باعث می شود تا این خودروسازان به منظور ایجاد مانع در برابر 
کاهش 5درصدی و ابالغ شده به آنها دست به کاهش تولید بزنند. کاهش 
نیز همیش��ه به دنبال خود افزایش قیمت را به دنبال داشته است. بدیهی 

به نظر می رسد که خودروسازان از مسئله کاهش به عنوان نخستین حربه 
استفاده می کنند. اما زمانی که مسئله کاهش 5درصدی اعالم شد مشخص 
بود که پشت سر آن سلسله تصمیمات و پیش بینی های وجود داشته باشد. 
یکی از این پیش بینی ها این اس��ت که با خودروسازانی که عمدا به کاهش 
تولید روی می آورند برخورد الزم و قانونی صورت بگیرد. این برخورد البته 
هنوز به شکل برنامه ای مدون و اصولی نیست و در واقع پیش نویسی برای 
آن وجود ندارد. آنچه واضح به نظر می رس��د این است که خودروسازان به 
سختی به افزایش تولید و کاهش قیمت تن می دهند. مسئله کاهش تولید 
همیشه اثری شدید بر روی بازار خودرو گذاشته است و جهش های قیمتی 

را رقم می زند.
از س��وی دیگ��ر برخی از خودروس��ازان اعتق��اد دارند اگ��ر در رابطه با 
قیمت گ��ذاری اصالحاتی صورت بپذیرد آنگاه ش��اهد این خواهیم بود که 
قطعه س��ازان محصول با کیفیت تری به کارخانجات خودروس��ازی جهت 
تولید ارائه می دهند. مس��ئله کنونی این اس��ت که ب��ا توجه به بدهی های 
بس��یار سنگین خودروسازان به شرکت ها و کارخانجات تولید قطعات، آنها 
محص��ول کم کیفیت تری را تولید می کنن��د. این اتفاق یکی دیگر از موارد 
بسیار تاثیر گذار در قیمت خودرو است. در واقع اگر این بدهی های سنگین 

پرداخت شود آنگاه بخشی از مشکالت بازار خودرو رفع می شود.
در حال حاضر رقمی بین 15 تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه س��ازها 
بدهکارند و این موضوع سبب کاهش تیراژ قطعات و همچنین سطح کیفی 
آنها شده اس��ت. قطعه سازان همیشه نقش اساس��ی را در فرمول پیچیده 
قیمت های خودرو ایفا کرده اند. در واقع باید گفت که نقش اساس��ی را ایفا 
می کنن��د اما اینکه عمدا قطعات بی کیفیت تولی��د می کنند نیز باید مورد 

بررسی قرار بگیرد و صحت و سقم آن مشخص شود.
با تمام این اوصاف حتی کاهش 5درصدی هم قرار نیس��ت ش��وک قابل 
توجهی را به بازار وارد کند و باعث ش��کل گرفتن یک کاهش شدید باشد. 
محصوالت انواع خودروس��ازان با کاهش دستوری با ۲ میلیون تومان کمتر 

به فروش می رسند.

حل معادله پیچیده تعیین قیمت خودرو

 محمدرضا منصوری به تش��ریح راهکارهایش ب��رای خروج صنعت 
خودروس��ازی از وضعیت نابس��امان فعلی پرداخ��ت و اظهار کرد برای 
فائق آمدن بر بحران ناش��ی از نابسامانی های بازار خودرو باید از تنوع 
محصول که اثر معکوس در بازار داش��ته اس��ت، کاست، نیاز مشتریان 

داشتن یک دستگاه خودروی مناسب است.
یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گف��ت: اخراج مدیران 
رش��وه گیر به جای تعدیل کارگران ش��رکت های خودروس��از از ضریب 
اثرگذارِی به مراتب بیشتری در کاهش هزینه های سرباری خودروسازان 
برخوردار اس��ت. محمدرضا منص��وری  به تش��ریح راهکارهایش برای 
خروج صنعت خودروسازی از وضعیت نابسامان فعلی پرداخت و اظهار 
ک��رد: برای فائق آمدن بر بحران ناش��ی از نابس��امانی های بازار خودرو 
باید از تنوع محصول که اثر معکوس در بازار داش��ته است، کاست، نیاز 
مش��تریان داشتن یک دستگاه خودروی مناس��ب است. بسیار طبیعی 
اس��ت در ش��رایط تحریم با چالش تهیه خودرو روبه رو باشیم. اگر قرار 
باشد خودروها از رده خارج شود و ورودی نداشته باشیم قیمت خودرو 
افزایش پیدا می کند. نماینده مردم س��اوه در مجلس با اش��اره به طرح 
خروج خودروهای فرسوده، گفت: استمرار اجرای این طرح باید مشروط 
به جایگزین ش��دن خودروهای جدید ش��ود. با توجه به شرایط تحریم 

بعید است طرح مذکور که به دالیل مختلف متوقف است، اجرایی شود. 
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در پیش��نهادی خواستار 
ص��دور اجازه واردات خودروهای ب��ه روز و در حال تردد در مناطق آزاد 
و تجاری به داخل مرزهای کش��ور و دریافت عوارض واردات از آنها شد 
و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاس��خ به نیاز مش��تریان 
خودروهای وارداتی می تواند به خودروهای لوکسی که در مناطق آزاد و 
تجاری در تردد است و موجب خروج ارز هم از کشور نمی شوند، اجازه 
ورود به داخل کش��ور بده��د تا در کنار ترخی��ص خودروهای وارداتی 
از گم��رک قیمت در ب��ازار خودروه��ای لوکس تحت کنت��رل درآید. 
منصوری با بیان این ادعا که ش��رکت های خودروس��ازی داخلی زمین، 
ام��الک و دارایی های فراوانی در داخل و خارج از کش��ور دارند، گفت: 
بخش قابل توجهی از این دارایی ها صرفا برای حفظ س��رمایه از چرخه 
تولید خودروس��ازان خارج شد. وقت آن است که این سرمایه گذاری ها 
به داخل صنعت خودرو بازگردانده ش��ود و صرف تامین نیازهای مالی 
خودروس��ازان و بازپرداخت مطالبات قطعه س��ازان شود. نماینده مردم 
س��اوه در مجلس تعطیلی دفاتر و نمایندگی ه��ای غیراقتصادی خارج 
از کش��ور ایران خودرو و س��ایپا را خواس��تار ش��د و افزود: این دفاتر و 
نمایندگی ها ب��ه جز بلعیدن منابع ارزی خودروس��ازان، درآمدی برای 

شرکت های خودروس��از ندارند. با تعطیلی آنها باید از خروج ارز و هدر 
رفتن بیشتر آنها جلوگیری کرد. وی تصریح کرد: مدیران دولتی صنعت 
خودروسازی و مدیران عامل ش��رکت های خودروسازی کشور به جای 
جراح��ی اقتصادی و خروج صنعت خودرویی از نابس��امانی های متعدد 
مالی، اجرایی و مدیریتی، ُمسِکن درمانی را تجویز کردند و سال به سال 
بر حجم بدهی های این ش��رکت ها افزودند. این عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروس��ازان 
به این پیش��نهادات را خواس��تار ش��د و ابراز عقیده کرد: بیش از چهار 
دهه اس��ت که هر فردی، مدیرعامل ش��رکت های خودروس��از ش��د با 
دریافت تسهیالت از نظام بانکی، برای این شرکت ها بدهی روی بدهی 
انبار کرده است. براس��اس آمارهای مختلف مجموع بدهی شرکت های 
خودرویی مرز 5۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده و مرتبا رو به افزایش 
است. منصوری در پیشنهادی دیگر خواستار فروش به قیمت قطعی در 
ش��رکت های خودرویی ش��د و افزود: خودروسازان به جای پیش فروش 
کردن خودرو با قیمت ه��ای نامعلوم، فروش به قیمت قطعی را به اجرا 
درآورند و یک سال بعد خودرو را تحویل مشتریان شان بدهند به شرط 
آن که وام و لیزینگ با س��ودهای مختلف کنار گذاش��ته ش��ود. در این 

صورت می توان گفت ماِل این شرکت ها نیز برکت پیدا می کند.

ثبت نام کارت س��وخت المثنی که از روز ش��نبه ۳ آذرماه آغاز شد، 
پس از ۲۷ روز فعالیت، یکم دی ماه در روز پایانی خود قرار گرفت.

به گ��زارش  پای��گاه خبری»عصرخودرو« ، ثبت نام کارت س��وخت 
المثنی پس از گذش��ت یک دوره زمانی ۲۷ روزه در نهایت به آخرین 
روز ثبت نام خود رس��ید تا صاحبان خودرو یا موتورس��یکلت هایی که 
ب��ه کارت خود به هر دلیلی دسترس��ی ندارن��د، کارت المثنای جدید 

دریافت کنند.
روند ثبت نام کارت س��وخت که بار ها از س��وی شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران در قالب اطالعیه های مختلف مطرح 
ش��ده بود ش��امل مراجعه حضوری به دفاتر پلیس 1۰+، اس��تفاده از 
درگاه اینترنتی سامانه دولت همراه و یا اپلیکیشن آن و استفاده از کد 
دستوری #4* مطرح ش��د تا متقاضیان با توجه به سهولت خود یکی 

از روش ها را انتخاب کنند.
پس از ثبت نام، س��واالتی برای متقاضیان مطرح شد که برای یافتن 

جواب این سواالت با مسئولین مربوطه به گفت وگو پرداختیم.
امکان ویرایش اطالعات پس از پایان ثبت نام

درخصوص پروسه ویرایش اطالعات در این میان امیر ناظمی، معاون 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات در 
گفت وگو با خبرگزاری میزان، درخصوص امکان ویرایش اطالعات پس 

از ثبت کارت س��وخت از روش های غیرحضوری گفت: امکان ویرایش 
اطالعات اف��راد متقاضی تغییر کارت بانکی به کارت س��وخت پس از 

پایان ثبت نام یا به عبارتی از ۲4 آذرماه به بعد آماده می شود.
وی اف��زود: امکان ویرایش اطالع��ات دائمی خواهد بود تا در صورت 
بروز مشکالتی مانند اتمام تاریخ انقضای کارت، فروش خودرو، تصمیم 
به تغییر کارت بانکی به عنوان کارت س��وخت و موارد مش��ابه، کارت 

دیگری جایگزین شود.
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات در ادام��ه به بانک جامع اطالعاتی 
اش��اره و عنوان کرد: پایگاه داده درخصوص کارت های بانکی در حدود 
۹8درصد پوشش، در زمینه خودرو نیز تعدادی از آن ها که در مناطق 
آزاد بوده اند اطالعات ش��ان به صورت کامل وارد نشده و در زمینه خود 
س��یم کارت ها نیز یکی از NVOها اطالعات ش��ان وارد نش��ده که به 
عب��ارت دیگر تک تک پای��گاه داده باالی ۹8 یا ۹۹درصد پوش��ش را 
دارند، اما به پوش��ش 1۰۰درصدی نرس��یده که به مرور زمان تکمیل 

خواهد شد.
امکان پیگیری کارت های سوخت موجود در پست

محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی ش��رکت ملی پست ایران در 
گفت وگو با خبرگزاری میزان، با اش��اره ب��ه اینکه بیش از یک میلیون 
کارت سوخت در دفاتر پستی وجود دارد، گفت: در سایت شرکت ملی 

پس��ت به نشانی )http://post.ir( قسمتی به نام خدمات الکترونیک 
وجود دارد که ذیل آن گزینه ای به نام رهگیری مرس��والت س��ازمانی 
لحاظ شده که کارت هایی که مجددا برای باز ارسال تحویل داده شده 
می توانند از طریق این س��امانه و با ورود ش��ماره VIN از سرنوش��ت 
مرس��وله کارت سوخت خود مطلع شوند که در حال حاضر این کارت 

کجاست و در چه مرحله ای قرار دارد.
وی تصریح کرد: مردم از طریق این س��امانه سرنوشت کارت سوخت 
خود را پیگیری و بعد در سیس��تم توزیع پس��تی به درب نشانی افراد 

ارسال می شود.
احمدی عنوان کرد: ش��رکت ملی پست برای سهولت افراد اقدامات 
ارزش افزوده ای را راه اندازی کرده که ش��هروندان می توانند درخواست 
توزیع بعد از ظهر یا توزیع ویژه را داش��ته باش��ند تا کارمندان پس��ت 
کارت س��وخت آن ه��ا را در زمانی که در من��ازل حضور دارند به درب 

منازل شان ببرند.
معاون فنی و بازرگانی ش��رکت ملی پست ایران در پایان خاطرنشان 
کرد: درخصوص کارت سوخت هایی که متقاضیان آن مراجعه ای برای 
دریافت آن ندارند ش��رکت ملی پس��ت در یک زمان سه یا شش ماهه 
در باجه های معطله خود نگه می دارد و پس از آن کارت ها را برگش��ت 

می زند.

اخراج مدیران رشوه گیر بهتر از اخراج کارگران است

ثبت نام کارت سوخت به روز پایانی خود رسید

چالش های پیش روی اجرای طرح چیست؟
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س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، گفت در حال 
حاضر اکوسیستم کار آفرینی در کشور شکل گرفته است، ما در این سیستم 
هم��ه باهم کتک خوردیم و امروز پیروز این میدان ش��ده ایم و کس��انی که 

این اکوسیس��تم را ایجاد کرده اند کار آفرینان و 
ایده پردازان بودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با بیان اینکه در گذشته اقتصاد کشور به صورت 
نفتی بود اظهار کرد: در گذش��ته اقتصاد ایران 
نفت��ی و با دول��ت چاقی اداره می ش��د؛ دولتی 
ک��ه تعداد کارمن��دان آن زیاد بودن��د و قوانین 
دس��ت و پا گیر ضد تولید در آن وجود داش��ت 
و همین مش��کالت و تفکرات قدیمی س��د  راه 
کار آفرینان می شد. وی درباره حضور کار آفرینان 
بیان کرد: خوش��حالم که شما کار آفرینان برای 
اصالح این ساختار ایستادگی کردید و توانستید 
ش��رکت های دانش بنیان و خالق��ی را به وجود 

بیاورید؛ شرکت هایی که بر پایه نیروی انسانی فوق العاده ای ساخته شده اند.
ستاری با اشاره به اکو سیستم ایران گفت: به طور قطع اکوسیستم نوآوری 
کش��ور ما در دنیا ممتاز اس��ت و فقط چند کش��ور اروپایی در جهان وجود 

دارند که اکو سیستم آنها همانند ایران است. معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه پیشرفت اکوسیستم نوآوری در کشور مدیون توجهات 
مردم اس��ت، گفت: به دلیل حمایت های مردم بازار استارتاپی ایران گسترده 
ش��د، اما به همین بازار ب��زرگ باید یک نقد 

جدی وارد کرد.
وی ادام��ه داد: اس��تارتاپ ها بای��د در تمام 
چالش های کشور وارد عمل شوند اما متاسفانه 
همه آنه��ا به دنبال یک ایده حرکت می کنند 
اکنون مش��کالت بس��یاری همچون آلودگی 
هوا، ورزش و مش��کالت زیس��ت محیطی در 
کش��ور وجود دارد که اس��تارتاپ ها می توانند 
آنها را برطرف کنند؛ ما به چند برنامه تاکسی 

اینترنتی هیچ نیازی نداریم.
س��تاری با اشاره به مش��کل یک استارتاپ 
بیمه ای اظهار کرد: ابتدای امسال استارتاپ های 
بیمه ای دچار مش��کل ش��دند اما امروز کار به 
جایی رس��یده است که رئیس بیمه مرکزی به دنبال استارتاپ هاست و این 
موضوع نش��ان می دهد که بخش س��نتی به این نتیجه رسیده که باید روی 

ایده های نو سرمایه گذاری کرد.

 رویداد کارآفرینی اس��لوب با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های نرم و 
هویت ساز معاونت علمی در حوزه گردشگری، صنایع دستی، مد و پوشاک، 
فناوری های آموزشی، کمیک )پی نما( در پارک ملی علوم فناوری های نرم 

و صنایع فرهنگی برگزار شد.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
رویداد کارآفرینی اس��لوب توسط شتابدهنده 
ش��کوفا پارک مل��ی علوم فناوری ه��ای نرم و 
صنایع فرهنگی طراحی  ش��ده اس��ت و هدف 
اصلی آن جذب تیم های اس��تارتاپی مس��تعد 
و ج��دی با ای��ده مطل��وب برای اس��تقرار در 
ش��تابدهنده این پارک است. پارک ملی علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، نخستین 
پارک ملی اس��ت که در حوزه صنایع فرهنگی 
فعالیت می کند و اس��تارتاپ ها و ش��رکت ها را 
در پیش��برد اه��داف کسب وکارش��ان هدایت 

کرد. محورهای این رویداد ش��امل گردشگری، مد و پوشاک، صنایع دستی، 
فناّ��اوری آموزش��ی و کمیک )پی نما( اس��ت. رویداد کارآفرینی اس��لوب از 
دو مرحل��ه  کارگاه های آموزش��ی و کار تیمی تش��کیل ش��ده بود. مرحله 

نخس��ت در یک روز برگزار شد و هدف آن نیز آموزش شرکت کنندگان در 
حوزه های مختلف کارآفرینی توس��ط اساتید برجسته برای آمادگی حضور 
و فعالیت در کار تیمی اس��ت. در س��ه حوزه اصول کار تیمی، تش��خیص 
فرصت کارآفرین��ی، اصول نوآوری و خلق به 
ش��رکت کننده ها آموزش داده ش��د. افراد در 
این کارگاه ایده پردازی را آموزش می بینند و 
طی یک هفته تا مرحله دوم رویداد ایده های 
خود را ارس��ال می کنند.  حض��ور در کارگاه 
برای تمام ش��رکت کنندگان روی��داد الزامی 
بوده و افرادی که در کارگاه ش��رکت نکنند، 
ح��ق حض��ور در مرحل��ه دوم )کار تیمی( را 

نخواهند داشت.
 مرحله دوم کار تیمی است. این مرحله در 
سه روز متوالی به منظور دستیابی به خروجی 
نهایی برگزار ش��د. در روز نخست ایده هایی 
که در طول هفته گذشته ارسال شده و مورد 
تأیید تیم ارزیابی قرار گرفته است، ارائه شده و صاحبان ایده به تیم سازی 
می پردازند. برای بازدهی بهتر باید تعداد اعضای تیم بین ۳ تا ۷نفر باش��د. 

پس از تیم سازی، طراحی مدل کسب وکار به تیم ها آموزش داده شد.

رویداد کارآفرینی اسلوب برگزار شدنویدی برای کارآفرینان و ایده پردازان

برنامه دولت برای ایجاد ۷۰۰ هزار ش��غل در س��ال با حمایت همزمان از 
مش��اغل خرد و خانگی در کنار تکمیل طرح ه��ای صنعتی بزرگ و کوچک 

میسر می شود.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ۲۰ آذرماه جاری 
از پرداخت ۲1 میلیارد تومان تسهیالت برای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی 

جدید خبرداد.
محمدباقر نوبخت در مراس��م امضای تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با تاکید بر اینکه اشتغال زایی به دلیل تحریم ها دچار نقصان شده که 
این خواسته بدخواهان است اما نباید دست روی دست گذاشت، تصریح کرد: 
تسهیالت ۲1 هزار میلیارد تومانی از محل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی 

و خزانه تامین می شود.
در گام دولت برای اش��تغال زایی چهار برنامه اصلی وج��ود دارد. قدم اول 
تکمیل ۲ هزار و 66 واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی اس��ت که پیش��رفت 
فیزیکی باالی 6۰درصد دارد و با اجرای این برنامه بیش از 1۳۰ هزار فرصت 
ش��غلی ایجاد می ش��ود. برنامه دوم بازسازی و نوس��ازی ۲ هزار و 165 واحد 

صنعتی است که می تواند بیش از 5۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد  کند.
برنامه سوم شامل پرداخت تسهیالت س��رمایه در گردش برای واحدهای 
فعال صنعتی و معدنی اس��ت که این امر به فعال شدن ظرفیت های خالی و 

ایجاد 8۷ هزار شغل جدید منجر می شود.
برنامه چهارم نیز پرداخت کمک های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه های 
صنعتی و کلینیکی است که برای آن اعتبار 46 میلیارد تومانی در نظرگرفته 

شده و می تواند یک هزار شغل جدید ایجاد کند.
حمایت از تولید با مهار رکود

در ش��رایطی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ با کمبود مواد 
اولیه روبه رو ش��ده و به ناچار ظرفیت  های تولید را کاهش می دهند و ازسوی 
دیگر به دلیل تحریم ها بازارهای صادراتی کاهش پیدا کرده است این سوال در 
اذهان متبادر می شود که آیا برای اشتغال زایی باید به سمت توسعه واحدهای 

صنعتی بزرگ حرکت کرد؟
نماینده پیش��ین کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، در این باره گفت: در حال حاضر فکر ایجاد اشتغال بسیار مطلوب است 
اما باید در گام اول به فکر واحدهایی باش��یم که به س��ختی برای بقا تالش 

می کنند.
احمد پورفالح افزود: در شرایط عادی بحث تکمیل واحدهای تولیدی نیمه 
تمام بسیار مطلوب است اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد نه سرمایه گذاری 
حاضر است در این زمینه دست به سرمایه گذاری بزند و نه الزم است دولت 

منابع موجود را برای تکمیل این واحدها تخصیص دهد.
این کارفرما ادامه داد: دولت در گام نخست باید تالش کند رکود بازار را از 

بین ببرد و در گام دوم نیز برای حفظ واحدهای فعال اقدام کند.
این فعال اقتصادی گفت: حمای��ت از واحدهای صنعتی که امکان حضور 
محصول در بازارهای هدف را دارند و ایجاد ظرفیت برای جذب نیروی انسانی 
در همین واحدها بهترین اقدامی اس��ت ک��ه دولت می تواند برای حمایت از 

مشاغل موجود و اشتغال زایی انجام دهد.
پورفالح تصریح کرد: امروز بس��یاری از واحدهای تولیدی فعال با مش��کل 
نقدینگی و کمبود مواد اولیه و بازار روبه رو هستند بنابراین باید قدرت خرید 
مردم حفظ شود تا هم واحدهای موجود بتوانند سر پا بایستند و هم اینکه با 

افزایش ظرفیت تولید در این واحدها امکان ایجاد مشاغل جدید را مهیا کرد.
توسعه مشاغل خرد و خانگی

افزایش جمعیت بیکار بدون تردید یکی از معضالتی اس��ت که این روزها 
جامعه با آن روبه رو است که پیامدهای خاص اقتصادی و اجتماعی به دنبال 
دارد؛ بنابراین باید برای عبور از این معضل که با تحریم های جدید تش��دید 

شده است راهکاری اندیشید.
برخی فعاالن اقتصادی نس��بت به طرح دولت برای ایجاد ۲۷۰ هزار شغل 
ب��ا تکمیل واحدهای تولیدی انتقاداتی دارند و راهکار عبور از معضل بیکاری 
را در حمایت از واحدهای فعال صنعتی می دانند اما آیا به واقع صنایع بزرگ 
می توانند به تنهایی نیاز جامعه به فرصت های جدید شغلی را جوابگو باشند؟ 
ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی ایران و تاثیر تحریم ه��ا و ایجاد محدودیت در 
بازارهای هدف می توان از چه شیوه ای برای اشتغال زایی پایدار استفاده کرد؟

چندی پیش معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار ایرنا، گفت: 
با توجه به شرایط اقتصادی و تبعات تحریم ها از این پس شاهد افزایش تقاضا 

برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی خواهیم بود.
سلیمان پاک سرش��ت افزود: توسعه این مشاغل به حمایت های مالی نیاز 

دارد؛ بنابراین باید بانک ها در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهند.
سه طرح ویژه حمایتی

در این باره مدیرعامل بانک توسعه تعاون از حمایت های این بانک از مشاغل 
خرد و خانگی به خبرنگار اقتصادی ایرنا، خبر داد و گفت: س��ه طرح ویژه را 

برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی در دستور کار داریم.
حجت اهلل مهدیان با بیان اینکه بانک توس��عه تعاون بانکی برای حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط است، افزود: حمایت از مشاغل خرد و خانگی نیز 
در دس��تور کار ما قرار دارد و تا دو هفته آینده جزییات طرح های حمایتی از 

این نوع مشاغل را اعالم خواهیم کرد.
در این باره معاون توس��عه کارآفرینی و مش��اغل وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماهی ۲۳ آذرماه از اجرای طرح الگوی توس��عه مش��اغل خانگی در 1۰ 
استان خبر داد و گفت: این طرح در سه مرحله بررسی و شناسایی مزیت ها، 
توانمندس��ازی و آموزش و در پایان، اتصال تولیدکنندگان خرد به بازارهای 

فروش انجام می شود.
عیسی منصوری افزود: تالش می شود این طرح ها به شکل هدفمند انجام و 

به بهبود فضای کسب و کار منجر شود.
 فرجام سخن

ضرورت ایجاد فرصت های ش��غلی جدید بر کسی پوشیده نیست اما برای 
تحقق این امر نمی توان فقط به یک شیوه و راهکار اکتفا کرد.

حمایت از صنایع بزرگ و تکمیل واحدهای نیمه تمام به شرط ایجاد رونق 
در بازار در کنار حمایت از مشاغل خرد و خانگی می تواند راه حلی برای عبور 

از معضل بیکاری در جامعه باشد.
نکته مهم این است که نباید به نام اشتغال زایی در صنایع بزرگ و کوچک و 

مشاغل خرد و خانگی بستری برای پول پاشی در کشور مهیا شود.
هنوز تجربه سال های گذشته از ایجاد مشاغل خرد و خانگی و فهرست های 
پی��دا و پنهان بدهکاران بزرگ بانکی را که به نام تولید، منابع مالی را صرف 

سفته بازی در بازارهای مختلف کرده اند فراموش نکرده ایم.
ش��رایط اقتصادی کشور خاص اس��ت، بنابراین باید مراقب نوع هزینه کرد 
منابع مالی که به نام حمایت از مشاغل خرد و بزرگ پرداخت می شود، باشیم.

درحالی که قرار بود کارلوس گوسـن دیروز به قید وثیقه آزاد شـود، رسـانه های ژاپن از بازداشت مجدد او به اتهام تحمیل زیان به نیسان خبر می دهند.  به گزارش 
زومیت، رسانه های محلی ژاپن گزارش دادند که مقامات ژاپنی روز جمعه پیش از آنکه کارلوس گوسن بتواند به قید وثیقه آزاد شود، او را به اتهامات جدیدی بازداشت 
کرده اند. مدیرعامل و رئیس سابق هیات مدیره  شرکت های نیسان و میتسوبیشی و مدیرعامل کنونی رنو ماه گذشته به اتهام تخلف مالی در زندان به سر می برد و طرح 
اتهامات جدید باعث می شود تا او 1۰ روز دیگر را نیز در زندان توکیو بگذراند.   کارلوس گوسن اکنون در پرونده  جدید متهم شده که طی بحران مالی جهانی در پاییز 
سـال 2۰۰8، زیانی حدود 1۶.۶ میلیارد دالر ناشـی از سرمایه گذاری شخصی به نیسان تحمیل کرده است. این اتهام پس از آن مطرح می شود که دادگاه توکیو به طور 

غیرمنتظره درخواست دادستان را برای تمدید بازداشت گوسن )که قرار بود روز جمعه به قید وثیقه آزاد شود(، رد کرد. 
نکته قابل توجه در رویدادهای روز جمعه پس از بازداشت گوسن، صحبت هایی است که وکیل گوسن از طریق رسانه  NHK مطرح کرد. موتوناری اوتسورو اعالم کرد 

که موکلش این شرایط را غیرقابل قبول توصیف کرده و خواستار برگزاری کنفرانس خبری پس از آزادی است. اوتسورو به نقل از کارلوس گوسن گفت:
من می خواهم که عموم مردم صحبت های من را بشـنوند و من بتوانم اعتبار خود را در دادگاه بازپس بگیرم. گوسـن ابتدا در 28 آبان ماه امسـال پس از اعالم جرم 
نیسان علیه او به اتهام تخلف مالی، در ژاپن دستگیر شد؛ از جمله موارد تخلف گوسن می توان به تخصیص بودجه نیسان برای استفاده شخصی و کمتر گزارش کردن 
میزان درآمد خود به مقامات ژاپنی به مبلغی حدود 45 میلیون دالر و طی مدتی بیش از پنج سـال اشـاره کرد. شـرایط گوسـن طی روزهای بعد با عزل او از ریاست 
هیات مدیره در شرکت های نیسان و میتسوبیشی پیچیده تر شد.  خودروساز فرانسوی رنو تاکنون مدیرعامل جدیدی به عنوان جایگزین گوسن انتخاب نکرده است، 
بلکه فعالً قصد دارد تا زمان آزادی او با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره  موقت به کار خود ادامه دهد. برونو لومایر، وزیر اقتصاد فرانسه ماه گذشته گفت که دولت این 
کشور سهم 15درصدی از این گروه خودروسازی دارد و برای آزادی گوسن به فشارهای خود بر مقامات ژاپنی ادامه می دهد؛ زیرا این کشور هیچ مدرکی علیه گوسن 
در زمینه  تخلف مالی ندارد.  این پرونده طی روزهای اخیر جنجال زیادی در سطح جهانی ایجاد کرده است و نتیجه  آن به کشور آسیای شرقی بستگی دارد. کارلوس 
گوسن چند سال پیش وقت و انرژی خود را برای نجات یکی از بزرگ ترین خودروسازان ژاپنی وقف کرد و توانست آن را از ورشکستگی و زیان دهی نجات دهد. اما 
این مسئله توجه جهانیان را به سیستم حقوقی ضعیف ژاپن نیز جلب کرده است؛ پرونده ای که موجب انتقاد زیادی از شیوه های بازداشت و بازپرسی ژاپنی ها نظیر 
نگه داشـتن مظنونین در بازداشـت به مدت طوالنی و ممنوع کردن حضور وکیل مدافع در بازجویی ها می شود؛ همچنین برخی از این بازجویی ها تا هشت ساعت در 
روز ادامه دارد و توجهی به وضعیت متهم نمی شود.  در صورتی که جرم کارلوس گوسن در دادگاه ثابت شود، او احتماالً به مجازاتی حدود 1۰ سال زندان و جریمه  5.5 
میلیون دالری محکوم خواهد شد. گوسن تاکنون هیچ اظهارات عمومی پس از دستگیری اش منتشر نکرده است، اما تیم حقوقی او ادعاهای دادستان را رد کرد و ادعا 
می کند که آن ها نادرست هستند؛ زیرا مواردی که توسط نیسان اعالم می شود، به حقوق گوسن ارتباطی ندارند؛ بلکه به پرداخت های آینده که پس از بازنشستگی 

دریافت می شود، مربوط هستند.

 حمایت همزمان از مشاغل خرد و صنایع بزرگ
راهی برای حذف بیکاری

 بازداشت مجدد کارلوس گوسن در ژاپن
به اتهام تحمیل زیان به نیسان

دریچــه

دانشجوی کارآفرین دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی در مورد 
نقش دانش��گاه جامع علمی کاربردی در ارتق��ای فعالیت هایش گفت تحصیل 
در دانش��گاه جامع علمی کاربردی، محوری برای تقویت فعالیت هایم در حوزه 
کارآفرینی ش��د و باعث شد تا بتوانم علمی تر و کاربردی تر مهارت های خود را 
به کار گرفته و اهدافم را دنبال کنم. نیر ولی زاده در حاشیه نمایشگاه اشتغال 
و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان  آذربایجان شرقی در 
گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به نقش این دانشگاه در کاربردی کردن مهارت ها، 
اظهار کرد: آموزش های ارائه ش��ده در دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهترین 
ن��وع آموزش های مهارتی بوده و هر قدر که آموزش مهارت ها علمی تر باش��د، 

همانقدر به اهداف خود نزدیک تر خواهیم شد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش 
بسزایی در کاربردی کردن مهارت ها دارد

یکشنبه
2 دی 1397

شماره 1225
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دبیر کارگروه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق بیان کرد با توجه به اینکه 
جش��نواره ملی فرهنگی هنری»ایران س��اخت« ازجمله مبادی این دبیرخانه است، 
شرکت های برگزیده این رویداد به عنوان شرکت خالق پذیرفته می شوند و می توانند 

از تسهیالت مربوطه بهره مند شوند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سید محمدحسین 
سجادی نیری دبیر کارگروه برنامه توسعه زیست بوم 
ش��رکت های خالق گفت: شرکت های خالق توسط 
مبادی معین ش��ده به دبیرخانه معرفی می ش��وند. 
مبادی مجموعه هایی هستند که براساس آیین نامه ای 
که از سوی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ابالغ ش��ده، تعیین ش��ده اند. به گفته وی، از جمله 
مبادی که ش��رکت های خالق را به دبیرخانه برنامه 
توسعه زیست بوم شرکت های خالق معرفی می کنند  
VCها، صندوق های سرمایه گذاری، رویدادهایی که 
روال کار و داوری مشخص دارند و مجموعه های فعال 
در حوزه خدمات تجاری سازی و تسهیلگری هستند. 

س��جادی نیری افزود: جشنواره ملی »ایران ساخت« نیز از جمله مبادی معین شده 
برای این دبیرخانه است. در نتیجه شخصیت های حقوقی و شرکت های برگزیده این 
جشنواره به عنوان شرکت خالق معرفی می شوند و می توانند از مزایای برنامه خالق 

معاونت علمی بهره مند شوند. وی خدمات برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق 
را شامل حضور در نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی، تهیه گزارش های تحقیق 
بازار، اس��تقرار در منازل مس��کونی، خدمات بیمه تکمیلی، تس��هیالت نظام وظیفه، 
تس��هیالت اش��تغال پایدار روس��تایی، استقرار در 
پارک ه��ای علم و فن��اوری، ش��رکت در دوره ها و 
سمینارهای آموزشی، تسهیل در صدور ضمانت نامه 
و جذب سرمایه طرح های خالق عنوان کرد. دومین 
جش��نواره ملی فرهنگی، هنری »ایران ساخت« با 
اهداف »جریان س��ازی و تولید محتوا برای فضای 
مجازی مرتبط با چرخه تجاری سازی، کارآفرینی و 
اقتصاد دانش بنیان«، »حمایت از خدمات و تولیدات 
دانش بنیان س��اخت ایران«، »س��اماندهی واردات 
بی روی��ه و ارج نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی 
باکیفیت« و همچنین »کمک به برجسته س��ازی 
)نشان تجاری( کاالهای مرغوب ایرانی«، در بخش 
ادبی��ات، هنرهای تجس��می، رس��انه های دیداری 
و ش��نیداری، رس��انه های دیجیتال و ایده بازار و بخش دانش آموزی به همت ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و به دبیرکلی پرویز کرمی و با شعار 

»فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی« 4 تا 8 دی ماه سال جاری برگزار می شود.

 یک ش��رکت دانش بنیان در کش��ور در زمینه توس��عه سامانه های 
انتق��ال قدرت در خودرو مانند موتور و جعبه دنده، در کش��ور فعالیت 
می کند. هدف اصلی این شرکت، تحقیق و توسعه برای کاهش مصرف 

س��وخت و انتش��ار آالینده ها با اس��تفاده از 
توسعه موتورهای گازسوز است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
این ش��رکت دانش بنیان داخل��ی از دانش 
ح��دود ۳۰۰ کارش��ناس خب��ره در زمینه 
موتورهای احتراق داخلی سمبه ای استفاده 

می کند.
»مرکز تحقیقات موتور« این ش��رکت در 
سال ۷6 تاسیس شد. این مرکز در سال ۷۷ 
نخستین آزمایشگاه موتور خود را راه اندازی 
و ب��ا هم��کاری 16 نفر کارش��ناس موتور، 
طرح های تحقیقات��ی و کاربردی صنعت را 

آغاز کرد. به گفته محمد زالی، مدیرعامل این ش��رکت، ایپکو در سال 
۷8 با هدف گردآوری کارشناسان و عالقه مندان موتور ایران، نخستین 
همای��ش بین المللی دوس��االنه موتور را پایه گذاری کرد. در س��ال 81 

در راس��تای ایجاد ش��رکت رده اولی در گروه صنعت��ی ایران خودرو، 
»مرکز تحقیقات موتور« به »ش��رکت تحقی��ق، طراحی و تولید موتور 
ای��ران خودرو« تغیی��ر کرد. با این تغییر راهب��ردی، بخش های تولید، 
مهندس��ی محصول و تضمین کیفیت نیز 

در این شرکت، شکل گرفت. 
هم اکنون ش��رکت ایپکو به همت حدود 
۲۰۰ مهن��دس کام��ال متخص��ص که در 
زمینه قوای محرکه دارد، به عنوان پیشرو 
در این صنعت به تحقیق، طراحی و تولید 
انواع موتورها و جعبه دنده های خودرویی 

مشغول است.
وی اف��زود: ارزش ه��ای ش��رکت ایپکو 
شامل »توس��عه پیوس��ته نیروی انسانی 
»ارتق��ای  کارآم��د«،  و  خب��ره  وف��ادار، 
به��ره وری مدیری��ت طرح ه��ا«، »تفک��ر 
راهب��ردی همگام ب��ا توس��عه جهانی«، 
»اج��رای راهکارهای عملی با هدف حفظ محیط زیس��ت«، »احترام 
به مش��تریان و احساس مسئولیت در قبال جامعه« و »کار گروهی و 

بهبود پیوسته فرآیندها« می شود.

کاهش مصرف سوخت و انتشار آالینده ها به همت یک شرکت داخلیبرگزیدگان جشنواره ملی »ایران ساخت« شرکت خالق شناخته می شوند

هر فردی تصور می کند برای ثروتمند ش��دن باید ش��غل خوب با 
درآمد باال داشت، اما باید بدانید شرط اصلی پولدارشدن، حقوق باال 
نیس��ت. بلکه می توانید با برنامه ریزی درست، بهترین بهره را از پول 

خود ببرید و ثروتمند شوید. 
تصور بیش��تر افراد از پولدار بودن این اس��ت که هر کاری دل شان 
بخواه��د انجام دهند و ولخرجی های زیادی داش��ته باش��ند. معموالً 
وقتی پولدار و مرفه هس��تیم که سوار بر ماشین گران قیمت  شویم و 

مهمانی های مجلل برگزار  کنیم.
شاید برای تان جالب باشد بدانید با یک درآمد متوسط هم می توان 
این کارها را انجام داد. ش��ما اکنون چ��ه برنامه ای برای خرج کردن 
درآمد فعلی خود دارید؟ آیا اعتقادی به پس انداز کردن دارید؟ برای 

آینده خود سرمایه گذاری می کنید؟
ب��رای پولدار ش��دن باید روی ارتب��اط خود با دیگر اف��راد جامعه 
نی��ز وقت بگذاری��د. در ادامه چهار عادت مؤث��ر را بیان می کنیم که 
می تواند ش��ما را به موفقیت و استقالل مالی برساند. در واقع همین 
عادت هاس��ت که س��بب ایجاد تفاوت میان زندگ��ی افراد معمولی و 

پولدارها می شود.
از راه های مختلفی به کسب درآمد بپردازید

با تکیه ب��ر یک منبع درآمد نمی توانید به موفقیت مالی برس��ید. 
اگر شغل خود را از دست بدهید، مجبور خواهید شد از پس اندازتان 
اس��تفاده کنید تا ش��غل دیگری پیدا کنید، اما وقتی این زمان طول 
بکشد چاره ای جز قرض گرفتن از دوستان خود نخواهید داشت، اما 
افراد پولدار معموالً چند منبع مختلف برای کسب درآمد دارند؛ پس 
آن ها می توانند در ش��رایط عادی به قدر کافی پول پس انداز کنند و 
اگر یکی از شغل های ش��ان را از دست بدهند خیال شان راحت است 
که منبع درآمد دیگری دارند و به پس اندازها نیز دست نخواهند زد.

پیش��نهاد می کنیم برای افزایش درآم��د خود پول های تان را برای 
گرفتن بهره بانکی در بانک بگذارید یا خریدوفروش س��هام داش��ته 
باش��ید. می توانید از طریق انجام دادن کار موردعالقه تان برای خود 
درآمد داش��ته باشید، در این زمینه آزادکاری بسیار خوب است تا از 
مهارت هایی که کسب کرده اید بهره ببرید و منبع درآمد دیگری برای 
خ��ود ایجاد کنید. مثاًل می توانید وب س��ایتی را به صورت دورکاری 
طراح��ی کنید؟ یا به صورت خصوصی یوگا آموزش دهید؟ وقتی این 
کارها را در زمان استراحت و بیکاری خود انجام دهید، هم به درآمد 
بیش��تری دست خواهید یافت و هم از انجام کار موردعالقه تان لذت 
می برید. وقتی یک ش��غل جانبی پیدا می کنی��د که از انجام آن کار 
لذت ببرید. حاال وقتی پول های تان روی هم جمع می شود که بتوانید 
میان کارهای جانبی و شغل اصلی خود ارتباط برقرار کنید. پس هم 
از انجام کارهای خود لذت می برید و هم یک گام به ثروتمند ش��دن 

نزدیک تر خواهید شد.
در خرج کردن زیاده روی نکنید

برای ثروتمند ش��دن باید درس��ت خرج کردن را یاد بگیرید. افراد 
پولدار و میلیونر به خوبی بر این مسئله واقفند که کم خرج کردن به 
آن ها فرصت می دهد تا در حوزه  موردنظرش��ان سرمایه گذاری کنند 

یا به یک خیریه کمک برسانند.
جی��م ران، کارآفرین موف��ق، برای خرج ک��ردن، پس انداز کردن، 
س��رمایه گذاری و کمک کردن از قانون ۷۰/۳۰ اس��تفاده می کند. او 

می گوی��د ۷۰درصد درآمد خ��ود را در کارهای مهم و ضروری خرج 
کنی��د و ۳۰درص��د را به ۳ قس��مت 1۰درصدی تقس��یم کرده و به 
س��رمایه گذاری، پس انداز و کمک کردن به دیگران اختصاص دهید. 
ای��ن کار به ش��ما امکان می دهد تا روی درآم��د خود کنترل بهتری 
داش��ته باش��ید. باید کم خرج باش��ید، یعنی کمتر به رستوران های 
گران قیم��ت بروید، هدایای غیرضروری نخرید و یا از وس��ایل نقلیه  

عمومی استفاده کنید.
در دخل وخ��رج و پس ان��داز کردن میان افراد پول��دار و افراد فقیر 
تف��اوت وجود دارد. ب��ه گفته  ران، افراد فقیر ابت��دا پول های خود را 
خ��رج می کنند و مابقی آن را پس انداز می کنن��د؛ اما افراد ثروتمند 
ابتدا س��هم الزم را پس انداز کرده و مابقی آن را خرج می کنند. پس 
برای پولدار ش��دن باید قبل از این که محصول��ی بخرید، از خودتان 
بپرس��ید آیا واقعاً به این محصول نیاز دارم یا تنها دلم می خواهد آن 

را داشته باشم؟
یک برنامه  مناسب برای سرمایه گذاری داشته باشید

افراد پولدار به خوبی می دانند برای زیاد کردن پول های  ش��ان نیاز 
اس��ت یک نقشه  سرمایه گذاری داشته باشند. این نقشه باید متشکل 
از پرداخ��ت منظم به حس��اب بودجه مش��ترک، حس��اب تجاری و 
حساب بازنشستگی باش��د. برای ثروتمند شدن و زیاد کردن میزان 
دارایی خود نیاز به س��رمایه گذاری های ارزش��مند و ب��زرگ دارید. 
پ��س می توانید روی یک کس��ب وکار، بازاریاب��ی، فروش محصوالت 
جدید یا یک ش��رکت و استارتاپ س��رمایه گذاری کنید. البته قبل از 
اینک��ه اقدامی انجام دهید، ریس��ک کار را در نظر بگیرید و با دانش 
کامل دس��ت به سرمایه گذاری بزنید. ابتدا اطالعات خود را در حوزه 
ام��ور مالی افزایش دهید و ب��ا دیگران دراین باره ح��رف بزنید. باید 
س��رمایه گذاری خود را از تمام جوانب مورد بررس��ی قرار دهید و به 

اطالعات الزم دست یابید.
عالوه بر س��رمایه گذاری، باید 1۰درصد از حقوق روزانه خود را به 
پس انداز اختصاص دهید. حتی می توانید از کارفرمای خود بخواهید 
تا این مبلغ را به حس��اب دیگری بریزد. پس اندازهای خود را راحت 
خ��رج نکنید، بلک��ه آن را برای روزهای س��خت زندگ��ی و حوادث 
غیرقابل پیش بینی کنار بگذارید. پس انداز کردن کمک می کند وقتی 

به پول نیاز دارید دست به حساب سرمایه گذاری خودتان نزنید.
به افراد نیازمند پول دهید

شاید خیلی برای تان سخت باشد به فرد دیگری پول قرض دهید، 
اما باید بدانید این کار به قدر سرمایه گذاری برای ثروتمند شدن مهم 
اس��ت. وقتی به کس��انی که نیاز به پول دارند ق��رض دهید، با افراد 
بیش��تری ارتباط برقرار خواهید کرد و این می تواند به موفقیت مالی 

شما کمک کند.
وقت��ی ب��ه دیگ��ران کمک کنی��د برای انج��ام این کار احس��اس 
خوش��حالی و مفید بودن خواهید داش��ت. برای ثروتمند شدن تنها 
نبای��د پول ها را در یک حس��اب بانکی جمع کنی��د، بلکه باید کاری 

انجام دهید که برای تمام جامعه مفید باشد.
اف��رادی که ای��ن کار را انجام می دهند باور دارند همان احس��اس 
خوب��ی که به دیگران منتقل می کنند، در آخر به زندگی خودش��ان 

برمی گردد و در زندگی احساس شادی و رضایت خواهند داشت.
entrepreneur/ucan : منبع 

درحالی که قرار بود کارلوس گوسـن دیروز به قید وثیقه آزاد شـود، رسـانه های ژاپن از بازداشت مجدد او به اتهام تحمیل زیان به نیسان خبر می دهند.  به گزارش 
زومیت، رسانه های محلی ژاپن گزارش دادند که مقامات ژاپنی روز جمعه پیش از آنکه کارلوس گوسن بتواند به قید وثیقه آزاد شود، او را به اتهامات جدیدی بازداشت 
کرده اند. مدیرعامل و رئیس سابق هیات مدیره  شرکت های نیسان و میتسوبیشی و مدیرعامل کنونی رنو ماه گذشته به اتهام تخلف مالی در زندان به سر می برد و طرح 
اتهامات جدید باعث می شود تا او 1۰ روز دیگر را نیز در زندان توکیو بگذراند.   کارلوس گوسن اکنون در پرونده  جدید متهم شده که طی بحران مالی جهانی در پاییز 
سـال 2۰۰8، زیانی حدود 1۶.۶ میلیارد دالر ناشـی از سرمایه گذاری شخصی به نیسان تحمیل کرده است. این اتهام پس از آن مطرح می شود که دادگاه توکیو به طور 

غیرمنتظره درخواست دادستان را برای تمدید بازداشت گوسن )که قرار بود روز جمعه به قید وثیقه آزاد شود(، رد کرد. 
نکته قابل توجه در رویدادهای روز جمعه پس از بازداشت گوسن، صحبت هایی است که وکیل گوسن از طریق رسانه  NHK مطرح کرد. موتوناری اوتسورو اعالم کرد 

که موکلش این شرایط را غیرقابل قبول توصیف کرده و خواستار برگزاری کنفرانس خبری پس از آزادی است. اوتسورو به نقل از کارلوس گوسن گفت:
من می خواهم که عموم مردم صحبت های من را بشـنوند و من بتوانم اعتبار خود را در دادگاه بازپس بگیرم. گوسـن ابتدا در 28 آبان ماه امسـال پس از اعالم جرم 
نیسان علیه او به اتهام تخلف مالی، در ژاپن دستگیر شد؛ از جمله موارد تخلف گوسن می توان به تخصیص بودجه نیسان برای استفاده شخصی و کمتر گزارش کردن 
میزان درآمد خود به مقامات ژاپنی به مبلغی حدود 45 میلیون دالر و طی مدتی بیش از پنج سـال اشـاره کرد. شـرایط گوسـن طی روزهای بعد با عزل او از ریاست 
هیات مدیره در شرکت های نیسان و میتسوبیشی پیچیده تر شد.  خودروساز فرانسوی رنو تاکنون مدیرعامل جدیدی به عنوان جایگزین گوسن انتخاب نکرده است، 
بلکه فعالً قصد دارد تا زمان آزادی او با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره  موقت به کار خود ادامه دهد. برونو لومایر، وزیر اقتصاد فرانسه ماه گذشته گفت که دولت این 
کشور سهم 15درصدی از این گروه خودروسازی دارد و برای آزادی گوسن به فشارهای خود بر مقامات ژاپنی ادامه می دهد؛ زیرا این کشور هیچ مدرکی علیه گوسن 
در زمینه  تخلف مالی ندارد.  این پرونده طی روزهای اخیر جنجال زیادی در سطح جهانی ایجاد کرده است و نتیجه  آن به کشور آسیای شرقی بستگی دارد. کارلوس 
گوسن چند سال پیش وقت و انرژی خود را برای نجات یکی از بزرگ ترین خودروسازان ژاپنی وقف کرد و توانست آن را از ورشکستگی و زیان دهی نجات دهد. اما 
این مسئله توجه جهانیان را به سیستم حقوقی ضعیف ژاپن نیز جلب کرده است؛ پرونده ای که موجب انتقاد زیادی از شیوه های بازداشت و بازپرسی ژاپنی ها نظیر 
نگه داشـتن مظنونین در بازداشـت به مدت طوالنی و ممنوع کردن حضور وکیل مدافع در بازجویی ها می شود؛ همچنین برخی از این بازجویی ها تا هشت ساعت در 
روز ادامه دارد و توجهی به وضعیت متهم نمی شود.  در صورتی که جرم کارلوس گوسن در دادگاه ثابت شود، او احتماالً به مجازاتی حدود 1۰ سال زندان و جریمه  5.5 
میلیون دالری محکوم خواهد شد. گوسن تاکنون هیچ اظهارات عمومی پس از دستگیری اش منتشر نکرده است، اما تیم حقوقی او ادعاهای دادستان را رد کرد و ادعا 
می کند که آن ها نادرست هستند؛ زیرا مواردی که توسط نیسان اعالم می شود، به حقوق گوسن ارتباطی ندارند؛ بلکه به پرداخت های آینده که پس از بازنشستگی 

دریافت می شود، مربوط هستند.

چطور می توانیم با داشتن درآمد متوسط، ثروتمند شویم؟

 بازداشت مجدد کارلوس گوسن در ژاپن
به اتهام تحمیل زیان به نیسان

یادداشـت

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت گذراندن واحدهای نظری و محروم 
مان��دن از آموزش های عملی و مهارتی همراه با خالقیت در س��ال های گذش��ته 
نشان می دهد که مس��ئله بیکاری به سمت دانش آموختگان دانشگاه های نظری 
س��وق یافته است. محمدحسین امید در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دانشگاه 
جامع علمی کاربردی آموزش های خود را بر پایه  مهارت های عملی بنا نهاده است، 
اظهار کرد: طبق آمار، اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه های علمی کاربردی 
1۰درصد از میانگین دانش آموختگان دانشگاه های نظری باالتر است.  امید اظهار 
کرد: در قانون برنامه  ششم توسعه ذکر شده که ۳۰درصد از دانشجویان کشور باید 
مهارتی باشند، اما این عدد کمتر از 15درصد است؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی 

توانایی فراهم کردن بستر برای رسیدن به این هدف گذاری را دارد.

بیکاری به سمت دانش آموختگان 
رشته های نظری سوق یافته است



تقریبا هر ایده ای در اتاق کنفرانس ش��رکت ها جذاب به نظر می رسد. با 
این حال وقتی همان ایده از اتاق کنفرانس خارج ش��ده و در دنیای واقعی 
اعمال می شود، امکان بروز خطا وجود خواهد داشت. متاسفانه در برخی از 
موارد اشتباه های بسیار بزرگی در زمینه اجرای ایده های برندسازی صورت 

گرفته است. 
فرقی ندارد خطای مورد نظر به دلیل اشتباه در اجرای مفهوم مورد نظر، 
کمپین بازاریابی یا برندس��ازی نامناسب یا حتی خطای دسته جمعی تیم 
شرکت رخ داده باشد. در هر صورت پایان کار برند شما برچسب نامناسبی 
را دریافت خواهد کرد. در این مقاله من به بررس��ی هفت مورد از بدترین 
اشتباهات برندسازی در سال ۲۰18 پرداخته ام. برای فهم مشکالت برندها 

در این زمینه اجازه دهید به بررسی هر کدام از آنها بپردازیم.
H&M .1

در ماه ژانویه غول دنیای مد و پوشاک تصویری از یک کودک آفریفایی- 
آمریکایی را در وب سایت خود منتشر کرد. این کودک به عنوان مدل برند 
H&M ی��ک ژاکت س��بز به تن داش��ت که بر روی آن ای��ن عبارت درج 
ش��ده بود: »بامزه ترین میمون در جنگل«. همین اقدام نادرست کافی بود 
تا مش��تریان زیادی با خشم، اعتراض خود را به شرکت نشان دهند. عالوه 
بر برگزاری تجمع علیه H&M، در توییتر نیز کاربران اعتراض های تندی 
به این ش��رکت کردند. به عالوه کاربران توییتر نیز به این پلتفرم به دلیل 
اجازه انتش��ار چنین محتوایی اعتراض کردند.  سلنا آریانال، به عنوان یکی 
از اف��راد تاثیرگذار فعال در توییتر به اق��دام برند H&M اینگونه واکنش 
نش��ان داد: »H&M این کار تو واقعا نادرست، توهین آمیز و نژادپرستانه 
اس��ت چرا یک کودک سفید پوس��ت نجات دهنده جنگل است و کودک 
سیاه پوست بامزه ترین میمون جنگل؟ چطور گمان می کنی چنین عبارتی 

صحیح است؟ این اقدام تو به هیچ وجه قابل بخشش نیست.«
2. ایستی الودر

بازهم در ماه ژانویه برند آرایش��ی و بهداش��تی ایستی الودر از نمونه جدید 
لوازم آرایش��ی خود تحت عنوان کرم آرایش��ی دو فازه حاوی آب تازه طبیعی 
رونمایی کرد. اگرچه این برند محصول خود را در تنوع رنگی بسیار زیادی تولید 
کرد، با این حال همه آنها مناسب افرادی با پوشت سفید بسیار روشن بود. به 
همین دلیل بانوان دارای پوست های رنگی و به طور ویژه رنگین پوست ها امکان 
استفاده از این محصول را نداشتند. بدون تردید این محصول برند ایستی الودر 
پیام واضحی را برای مخاطب های سراسر جهان مخابره کرد. در حقیقت پیام 
مورد نظر تعلق خاطر برند به مخاطب هدف خاصی را بیان کرد. به همین دلیل 
از ماه ژانویه کمپین های زیادی در راستای تحریم خرید محصوالت این برند 
ش��کل گرفته است. تاثیر چنین اقداماتی را به خوبی در کاهش معنادار سود 

ایستی الودر می توان مشاهده کرد. 

3. میلواکی باکس
یک زمان  بندی نامناسب باعث شد تا در ماه ژانویه بسیاری از طرفدارهای 
بس��کتبال گمان کنند تیم میلواکی باکس در حال خوشحالی برای اخراج 
جیسون کید، سرمربی این تیم، هستند. این اشتباه از آنجایی روی داده بود 
که اخراج سرمربی تیم مصادف با جشن 5۰ سالگی تاسیس آن شده بود. 
به همین دلیل طرفداران تیم وقتی به س��ایت رسمی و صفحات میلواکی 
باکس در ش��بکه های اجتماعی می شدند، پیام تبریک مشاهده می کردند. 
بدون تردید تبریک سالگرد تاسیس باشگاه هیچ اشکالی ندارد. با این حال 
یک اش��تباه کوچک باعث شد تا فقط عبارت »به شما تبریک می گوییم« 
روی صفحه آنها نقش ببندد. به این ترتیب اغلب کاربران گمان کردند که 
این پیام به مناسبت اخراج سرمربی شان درج شده است. پاسخ های ارسالی 
به اکانت رسمی تیم در توییتر حاوی پرسش های بسیاری در زمینه دلیل 
درج چنین پیامی بود. یکی از کاربران اینگونه به پیام مضحک تیم میلواکی 
باکس واکنش نش��ان داد: »میلواکی باکس، چرا  بابت اخراج س��رمربی تا 
این اندازه خوش��حال هستی؟ آیا واقعا اخراج یک سرمربی ارزش این همه 

خوشحالی مضحک را دارد؟«.
اگرجه پیام مذکور به دلیل اش��تباه تیم فنی باش��گاه بدون ذکر تبریک 
س��الگرد تاسیس تیم درج شده بود، اما در نهایت کاربران آن را به حساب 

بی احتیاطی باشگاه میلواکی باکس گذاشتند. 
4. پپسی

در ماه مارس برند مشهور پپسی اقدام به تولید آگهی با صدای پس زمینه 
خنثی کرد. در این تبلیغ یک فروشنده نوشیدنی در کافه سه لیوان نوشابه 
پپس��ی را به سوی سه مشتری سیاه پوست هل می دهد. در میان این سه 
نفر دو مرد کامال تیره پوست و یک زن اندکی روشن پوست تر حضور دارند. 
پ��س از آنکه این تصویر برای مخاطب ب��ه نمایش در می آید، عبارت ذیل 
بر روی صفحه نقش می بندد: »گاهی اوقات روش��ن تر بهتر است«. در این 
مورد باید یک توضیح اضافه داد. عبارت Light به معنای روش��ن اس��ت. 
همچنین نس��خه بدون قند نوشابه های پپسی نیز Light نام دارد. اگرچه 
در این تبلیغ منظور پپسی نسخه Light )بدون قند نوشیدنی اش( بود، اما 

کاربران آن را به نوعی توهین نژادپرستانه مرتبط دانستند. 
یکی از رپرهای آمریکایی تحت عن��وان Chance The Rapper در 
توییتر به طور واضح سیاست تبلیغاتی پپسی رو مورد سرزنش و انتقاد قرار 
داد: »من گمان می کنم که برخی از برندها از قصد در حال تولید تبلیغات 
نژادپرستانه هستند. اگرچه در برخی از موارد اشتباه شرکت ها غیرعمدی 
است، اما در مورد آگهی پپسی مجبورم اعتراف کنم که به هیچ وجه نیت 

نژادپرستانه اش از چشم من دور نمانده است.«
5. تارگت

در ماه ژوئن خریدارهای فروشگاه های زنجیره ای تارگت از مشاهده کارت 
تبریک روز پدر در غرفه های این فروشگاه متعجب شدند. در پوستر اصلی 
این غرقه ها یک خانواده س��یاه پوست قرار داش��ت که عبارت دارای ایهام 

»بچه پدر« ذیل آن نقش بس��ته بود. وقتی به فرهنگ عامه مردم آمریکا 
مراجعه کنیم، عبارت »بچه پدر« برای توهین به پدرهای س��یاه پوس��ت 
مورد اس��تفاده قرار می گرفته است. به همین دلیل با کاربرد چنین واژه ای 
مردم آمریکا زنده ش��دن دوباره خلق و خوی نژادپرس��تانه سرمایه دارها را 
احساس کردند. به همین دلیل واکنش ها به پیام تارگت بسیار تند و خشن 
بود. این واکنش ها حتی پس از عذرخواهی رس��می برند تارکت نیز پایان 
نیافت. نتیجه کوتاه مدت این اشتباه تارگت کاهش قابل مالحظه مراجعه 

مشتریان به شعبه های مختلف فروشگاهش در سه ماهه پس از آن بود. 
۶. پیتزا دومینوز

در ماه س��پتامبر، شعبه روس��ی دومینوز پیتزا اقدام به برگزاری کمپین 
جنجالی کرد. بر این اساس این برند به مشتریانی که لوگوی پیتزا دومینوز 
را بر روی بدن شان تتو کنند، به مدت 1۰۰ سال هر ساله 1۰۰ عدد پیتزا 

رایگان اهدا می کرد. 
پس از آنکه بسیاری از افراد در شبکه های اجتماعی اقدام به تتو لوگو این 
برند بر روی پوست شان کردند، پیتزا دومینو محدودیت هایی را روی تتوها 
گذاشت. بر این اساس هر کدام از آنها باید اندازه مشخصی را داشته باشند 
تا مورد تایید واقع ش��وند. اگرچه پیش بینی شرکت برگزاری یک ماه این 
مسابقه بود، اما آنها مجبور به لغو آن تنها چند روز پس از شروعش شدند. 
دلیل اصلی نیز استقبال بیش از اندازه کاربران شبکه های اجتماعی از این 

کمپین بود که خرج زیادی را  روی دست شرکت می گذاشت. 
اگ��ر به دنب��ال برگزاری یک کمپین هس��تید، آن را به گونه ای طراحی 
کنید که با برنامه های شما و بودجه تان هماهنگی داشته باشد. در غیر این 
ص��ورت مانند پیتزا دومینوز مجبور به لغو آن همراه با تحمل اعتراض ها و 

توهین های گسترده خواهید بود. 
Dolce & Gabbana .7

در م��اه نوامبر، برند لوکس حوزه مد و پوش��اک کمپی��ن بازاریابی پر از 
 Dolce عناصر داس��تانی قومی منتشر کرد. در تبلیغات این کمپین برند
Gabbana & از مدل چینی استفاده کرد که در ظرف غذاهای ایتالیایی 
در حال خوردن غذا با چوب های مخصوص وطنش بود. اگرچه این تبلیغ 
از جنبه تبعیض جنس��یتی )به دلیل اس��تفاده از دخت��ر چینی با آرایش 
شبیه به افراد دیوانه( نیز قابل پیگیری است، اما توجه اغلب کاربران دنیای 
ش��بکه های اجتماعی بر روی تالش برن��د Dolce & Gabbana برای 
نمای��ش ملت چین به صورت افراد فاق��د درک الزم از فرهنگ های دیگر 
معطوف شد. به این ترتیب بسیاری از افراد سرشناس و میلیون ها کاربر در 

سراسر جهان به این شیوه تبلیغاتی شرکت اعتراض کردند. 
اگرچه از زمان رسوایی برند Dolce & Gabbana مدیرعامل و سایر 
مسئوالن بلند پایه آن بارها از مشتریان عذرخواهی کرده اند، اما همچنان 
مورد خشم و نفرت عموم قرار دارند. کاهش چشمگیر نرخ فروش این برند 

در یک ماه اخیر به خوبی موید این خشم عمومی است. 
inc :منبع

ویژگی های یک شرکت تبلیغاتی موفق و 
ساختار آن

بیشتر شما به عنوان یک مشتری ممکن است تجربه های خوب یا بدی را در 
رابطه با آژانس های تبلیغاتی داشته باشید. یک شرکت تبلیغاتی می تواند همانند 
اهرمی در کنار شما به ترفیع، توسعه و بهبود کسب و کارتان کمک کند. گاهی 
اوقات نیز شرکت های بازاریابی به دلیل عدم به کارگیری استراتژی های درست، 
می توانند موجب هدررفتن بودجه بازاریابی ش��رکت ش��ما شوند و مانعی برای 
رسیدن به اهدافی که موجب پیشرفت کسب وکارتان می شوند، باشند. براساس 
تجربه های کس��ب ش��ده، تجربیات تلخ و ش��یرینی که مخاطبین ما داشته اند 
تعدادی از ویژگی های یک آژانس تبلیغاتی موفق را با شما به اشتراک می گذاریم.

ویژگی  های یک شرکت تبلیغاتی موفق
کارکنان ماهر

در جای��گاه یک آژانس تبلیغات��ی، موفقیت به مهارت و س��طح توانایی افراد 
تیم بس��تگی دارد. همکاری متقابل، تکمیل کردن نقش یکدیگر توس��ط اعضا 
از مهم ترین راه  ها برای تحقق بخش��یدن به اهداف س��ازمان است. متفاوت بودن 
اس��تعداد و توانایی های اعضا عامل اساسی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان 
است. یک شرکت تبلیغاتی موفق باید در زمینه تبلیغات، تحلیل داده ها، طراحی 
کمپین های بازاریابی، طراحی و آنالیز وب سایت و…تیمی ماهر با آگاهی و دانشی 

به روز داشته باشد.
یک تیم دوستانه و منسجم

اجرایی کردن راهکارها و اس��تراتژی های بازاریابی مانند برگزاری یک کمپین 
موفق تنها از طریق ارتباط و همکاری تیمی و درون س��ازمانی امکان پذیر است. 
مهم نیس��ت در کدام یک از بخش های بازاریابی و یا طراحی وب سایت حرفه ای 
هستید، مهم این است که بتوانید در قالب یک گروه منسجم با روابط دوستانه، در 

زمان مقرر و با بهترین بازدهی استراتژی های مورد نظر را اجرایی کنید.
خالقیت

خالقی��ت از جمله عواملی اس��ت ک��ه در موفقیت و ماندگاری یک ش��رکت 
تبلیغاتی تاثیرگذار اس��ت. وجود یک تیم فک��ری خالق که بتواند محدودیت ها 
را کاهش دهد و برای پیش��برد کارها ایده های نو ارائه دهد، بیشتر از هر مهارت 

دیگری در بازاریابی به جذب مشتری کمک می کند.
توانایی اجرا

گاهی اوقات صحبت کردن درباره ایده ها بس��یار جذاب و هیجان انگیز است، 
اما عملی کردن بعضی ایده ها می تواند پرهزینه، زمانبر و به آن نتیجه واقعی که 
مدنظر مشتری است، نرسد. بزرگ  نمایی ایده ها گاهی اوقات مخاطبین را از اصل 
موضوع که ممکن است افزایش آگاهی از برند، انتقال درست پیام برند به جامعه 
هدف باش��د، دور کند. ایده ها می توانند بسیار جذاب و مخاطب پسند باشند اما 
ممکن است قابلیت اجرایی شدن را نداشته باشند بنابراین یک شرکت تبلیغاتی 
موفق آژانسی است که براساس دانش و تجربه ای که دارد، بتواند نیازمندی های 
مخاطبین و برند را شناسایی کرده و براساس بودجه برند، خالقانه ترین و بهترین 
ای��ده ای را پیش��نهاد دهد که اجرای آن در جهت بهب��ود جایگاه برند و افزایش 

فروش برای برند مشتری باشد.
مهارت در حل چالش ها

انجام دادن کمپین های تبلیغاتی در س��طح گسترده برای برندهای بزرگ به 
صورت یکپارچه و همزمان در بسترهای آنالین و آفالین همیشه با موفقیت همراه 
نیست زیرا اجرایی کردن این کمپین ها می تواند کاستی ها، موانع و سختی های 
مختص به خود را داشته باشد که یک شرکت تبلیغاتی خوب در صورت مجرب 
بودن به دلیل تجربه اجرایی کردن کمپین های زیاد باید بتواند، از ایجاد مسائل 
و مش��کالت پیش رو جلوگیری کند و همچنین در صورت بروز اشتباهات آنها 
را قب��ول و در ح��ل چالش های به وجود آمده و رفع کامل آنها همراه و همگام با 

مشتریان خود باشد.
تسلط بر داده ها و توانایی تحلیل آنها

یک آژانس تبلیغات و بازاریابی باید توانایی جمع آوری و تحلیل داده های مورد 
نیاز برای اجرایی کردن پروژه ها را داشته باشد. همچنین الزم است بتواند کلیه 
داده های به دس��ت آمده از نتایج حاصل از کمپین های اینترنتی، استراتژی های 
بازاریابی و چگونگی رفتار کاربران یک برند در فضای آنالین را تحلیل و بررسی 

کند و از نتایج آنها در سایر پروژه ها استفاده کند.
خدمات اینترنتی و حضوری پررنگ در فضای آنالین

یک شرکت تبلیغاتی باید با جدیدترین متدهای بازاریابی و تبلیغات همگام باشد، 
بدی��ن معنی که اگر بر اهمیت و ضرورت اس��تفاده از بازاریابی محتوایی، طراحی 
وب سایت های مینیمال، س��ئو وب سایت و… در دنیای امروز تاکید دارد، باید در 

ارائه نمونه پروژه های اجرایی اش به مخاطبین حرفی برای گفتن داشته باشد.
تعهد در ارائه خدمات

بازاریابی خدمات امروزه از اصول اساسی دنیای بازاریابی است، که به کارگیری 
آن می توان��د در ش��رکت های تبلیغاتی موثر باش��د. بدین معنی ک��ه آنها باید 
خدمت رسانی درست و به موقع را برای مشتریان خود مدنظر داشته باشند. یک 
آژانس تبلیغاتی زمانی موفق اس��ت که بتواند به تعهدات خود پایبند باشد و به 
اجرایی کردن آنها بپردازد. به عنوان مثال اگر روی وب سایت، فرم مشاوره رایگان 
ثبت شده است، باید به درخواست هایی که ارسال می شود، طی یک بازه زمانی 
مش��خص )حداکثر یک هفته( پاسخگو باشد یا زمانی که ساخت یک وب سایت 
به پایان می رسد در ارائه خدمات پشتیبانی به مشتری و پاسخگویی به نیازهای 
آنها در دس��ترس باشد. بازاریابی دهان به دهان اگرچه امروزه با روش های نوین 
اینترنتی از طریق شبکه های اجتماعی ادغام شده است، اما یکی از معروف ترین، 
  B۲Bکم هزینه ترین و اثربخش ترین روش های بازاریابی خصوصا برای صنعت های
اس��ت. از این رو ما معتقدیم اگر مش��تریان مان را راضی و خوشحال نگهداریم، 
خدمات پس از فروش مناس��بی به آنها ارائه دهیم و به توسعه کسب و کارشان 
کمک کنیم، آنها نیز در آینده می توانند مش��تریان بیش��تری را به مجموعه ما 

معرفی کنند.
صداقت در اجرای برنامه های بازاریابی

صداقت یک رکن اساسی در جذب مشتری است. یک آژانس تبلیغاتی زمانی 
موفق است که بتواند در صورت بروز اشتباهاتی مثل: اشتباهات تایپی در پروپوزال 
یا تعرفه ها، تحویل دادن پروژه با دو الی سه روز تاخیر، عدم دستیابی به اثربخشی 
مدنظر در اجرایی کردن کمپین ها و… حتما به آنها اقرار کند. زیرا رو راست بودن 
با مشتریان باعت اعتماد آنها به برند می شود. در آژانس بیالودمارکتینگ به عنوان 
یک ش��رکت تبلیغاتی س��عی کرده ایم از اصول اساسی که در این صنعت وجود 
دارد مانند، اس��تراتژی های بازاریابی، بازاریابی خدمات و… به درستی استفاده 
کنیم. بیالودمارکتینگ با بیش از یک دهه س��ابقه فعالیت در عرصه بازاریابی و 
تبلیغات توانسته اس��ت با تجربه باال، صداقت، وقت شناسی، پاسخگو بودن، نیاز 
سنجی مخاطبین کیفیت مناسب، داشتن کادری مجرب و… موجبات رضایت 
مش��تریان را فراهم آورد. عالوه بر موارد ذکرش��ده به کارگیری به روزترین متد 
بازاریابی در اجرایی کردن پروژه ها و ارائه راهکارها و خدمات باکیفیت براس��اس 
بودجه مخاطبین از دالی��ل اصلی تفاوت تعرفه های آژانس بیالودمارکتینگ در 
بس��یاری از بخش های بازاریابی و تبلیغات، نس��بت به سایر آژانس های فعال در 
beloved.marketing :این عرصه است.                                      منبع
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مراس��م امس��ال »1۰۰ برند با ارزش ایاالت متحده« از س��وی موسسه 
WPP و کارشناس مشهور کانتار میلوارد مورد پوشش قرار گرفت و همراه 
با چند غافلگیری عمده بود. البته در مورد رتبه های اول تا س��وم با حضور 
اپ��ل، گوگل و آمازون ج��ای چندان تعجبی نبود. با این حال با بررس��ی 
گزارش های رسمی این مراسم متوجه رشد بالغ بر ۲۰۰درصدی برندهای 
خالق در زمینه ارائه تجربه رضایت بخش به مش��تریان می ش��ویم. به این 
ترتیب چنین برندهایی با اس��تفاده از ش��یوه های نوین و خالقانه موفق به 
پیش��ی گرفتن از رقبای خود شده  و مش��تریان وفاداری برای خود دست 

و پا کرده اند.
بدون ش��ک بررسی و تحلیل عامل جذب مشتری به برند ما و تبدیلش 
به مش��تری وف��ادار از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. براس��اس آمارهای 
رسمی جذب مشتری جدید پنج برابر پرهزینه تر از حفظ مشتریان فعلی 
برندهاست. البته در این میان فقط 18درصد از برندهای آمریکایی برنامه ای 
مشخص در استراتژی بازاریابی شان برای حفظ مشتریان فعلی خود دارند. 
به همین دلیل بحث »حفظ مش��تریان فعلی« برای برندها تا حد زیادی 
ناش��ناخته باقی مانده است. با این حال برای برندهایی که برخالف جهت 
رود ش��نا می کنند، توجه به مشتریان فعلی نتایج بسیار مطلوبی به همراه 
دارد. ب��ه عنوان مثال، در کس��ب وکار فروش آنالین آمارها بیانگر س��هم 
4۰درصدی فقط یک درصد از مشتریان وفادار برندها در درآمدشان است. 
به این ترتیب همه برندها در کسب وکار فروش آنالین مدیون یک درصد از 

مشتریان بسیار وفادار خود هستند. 
بنا بر آنچه در سطر باال گفته شد، اگر به عنوان یک برند خواهان تداوم 
افزودن ارزش به کس��ب وکارتان از سوی مشتریان تان هستید، باید به فکر 
اقدامی عملی برای بازپس دهی ارزش دریافتی به آنها باشید. در این مورد 
حتی برگزاری یک مراس��م ویژه برای بیان احترام و نمایش ارزش��مندی 
حضور مشتریان تان در کنار برند خود نقش مهی را ایفا می کند. به عنوان 
مثال برند اس��تارباکس به منظور قدردانی از مش��تریان وفادار خود در روز 
تولدش��ان به آنها هدیه های ویژه ای تقدی��م می کند. به این ترتیب در روز 
تولد مش��تریان امکان س��فارش رایگان قهوه از طریق گوش��ی های همراه 
خود را دارند. همچنین اس��تارباکس به آنها کلوچه های ویژه ای نیز تقدیم 
می کند. در س��ال جاری اس��تارباکس عالوه بر هدیه های رایگان، تخفیف 
4۰درصدی را نیز برای مش��تریان وفادار خود در نظر گرفته است. به این 

ترتیب مشتریان احساس احترام و ارزشمندی خواهند داشت. 
بدون تردید فراهم سازی فرصت س��فارش آنالین محصوالت به صورت 
رای��گان و تخفیف های ویژه اقدام ابتدایی بس��یار مناس��بی ب��رای بهبود 
رابطه مان با مشتریان است. با این حال هرگز نباید به این حد اکتفا کنیم. 
به عبارت س��اده، احترام به مش��تریان فقط ش��امل امور مادی مانند ارائه 
تخفیف نمی شود. به همین خاطر باید سایر نکات روانی و ارتباطی را نیز مد 
نظر قرار دهیم. به منظور آشنایی بیشتر با شرایط احترام و بیان ارزشمندی 
مش��تریان با هدف تبدیل ش��ان به مش��تریان وفادار در ادامه این مقاله به 

بررسی سه راهکار خالقانه خواهیم پرداخت.
1. استفاده از اطالعات به منظور رفع نیاز مشتریان

برای سال های متمادی ارائه سرویس به مشتریان بر مبنای روش واکنشی 
صورت می گرفت. براساس این روش وقتی مشتریان دچار مشکل می شوند، 
اقدام به تماس با بخش خدمات برندها می کنند. این تماس فرصت مناسبی 
برای هر برندی در راستای توسعه سطح ارتباط و تعاملش با مشتریان تلقی 
می شد. به همین دلیل در چنین روش هایی استخدام نیروی بسیار مجرب 
برای بخش پش��تیبانی امور مش��تریان اهمیت باالیی داشت. با این حال 
نتیجه چنین روشی در بیشتر مواقع به جای جذب بیشتر مخاطب به ترک 
برند از سوی وی منجر می شد. به همین دلیل بازاریاب ها و کارشناس های 
برندس��ازی به سوی روش خالقانه و پیش دس��تانه حرکت کردند. در این 
روش به جای انتظار برای مش��تریان، برندها به س��راغ آنها خواهند رفت. 

ای��ن کار از طریق تحلیل اطالعات مختلف و پیش بینی نیازهای احتمالی 
مش��تریان صورت می گیرد. به این ترتیب نیاز مشتریان پیش از وقوع رفع 
خواهد ش��د. این ش��یوه عالوه بر تاثیر روانی مثبت روی مشتریان فرصت 
مناسبی به منظور توسعه سطح ارتباط میان برند و آنها را فراهم می کند. 

خوش��بختانه امروزه مراکز تحلیل اطالعات بسیار زیادی برای کمک به 
کسب وکارهای مختلف در سراسر دنیا فعالیت دارند. به عنوان مثال، مرکز 
اطالعات صنعتی Parse به طور تخصصی روی تجزیه و تحلیل ابرداده ها 
 Parse به منظور کمک به کسب وکارهای مختلف تمرکز دارد. در این روش
پس از  وری اطالعات مختلف بر حسب مورد به برندهای مختلف پیشنهاد 
اصالح کارش��ان با اس��تفاده از اطالعات خود را می ده��د. به طور معمول 
اطالع��ات ای��ن مرکز در قالب بس��ته های یکجا ارائه می ش��ود. نکته مهم 
درخصوص این بس��ته ها آپدیت مداوم شان است. به این ترتیب برند مورد 
نظر همیشه آخرین اطالعات را در مورد مشتریان در دست خواهد داشت. 

2. فراهم سازی محتوای ارزشمند
یک��ی دیگ��ر از راهکارهای مهم در راس��تای فراهم ک��ردن ارزش برای 
مشتریان مان تولید محتوای تعاملی است. هدف اصلی از تولید این محتوا 
باید سرگرم س��ازی مخاطب باشد. مفهوم سرگرم سازی به هر نوع محتوای 
جذاب برای مخاطب اشاره دارد. بنابراین کار برندها در اینجا بسیار دشوار 
خواه��د بود، زیرا باید محتوای مورد عالقه هر طیف از مش��ریانش را پیدا 
کنند. همچنین در کنار این سرگرم س��ازی باید توس��عه روابط میان ما و 
مش��تریان پیگیری شود. توجه داشته باش��ید که افزایش سطح تعامل با 
مش��تریان بدون یک کار جذاب )در اینجا تولید محتوای س��رگرم کننده( 
امکان پذیر نیس��ت. در حالت خام، مخاطب احس��اس سوء استفاده شما از 
خود را خواهد داش��ت. به همین دلیل تولید محتوا برای جلب اعتماد آنها 

ضروری به نظر می رسد.
متاس��فانه بسیاری از برندها گمان می کنند که مشتریان توجه چندانی 
به محت��وای با کیفیت در فضای آنالین و واقع��ی ندارند. در نتیجه اغلب 
برندها برنامه مش��خصی برای بازاریابی آنالین و سرگرم سازی مشتریان به 
ش��یوه های گوناگون ندارند. در حالت بس��یار خوش بینانه برخی از برندها 
محتوای��ی س��طحی را تولید می کنند. با این حال ب��ه منظور جلب نظر و 
تعامل مشتریان تولید محتوای سطحی به هیچ وجه کافی نیست. درست 
به همین خاطر اغلب چنین برندهایی هیچ بازده مشخصی از برنامه های به 

ظاهر سرگرم کنندن خود دریافت نمی کنند.
کریس��توفر رودی، یکی از موسس ها و س��رگروه بخش تهیه استراتژی 
موسس��ه رس��انه ای Next-gen، توضیحات بس��یار روشنگری در زمینه 
ش��یوه های بهبود کیفیت محتوای تولیدی برندها و افزایش سطح تعامل 
میان آنها و مشتریان ش��ان دارد. محور اصل��ی توصیه های وی روی یافتن 
المان های مختلف مورد عالقه مش��تریان، خلق صدایی رسا و جذاب برای 
برندمان، تعیین ش��عار اصلی و تعهد پایه ای برای ش��رکت مان اس��ت. به 
بی��ان رودی: »امروزه دیگر مصداق محت��وای ویژه برای مخاطب را برندها 
معین نمی کنند، بلکه این مش��تریان هس��تند که خود نوع محتوای مورد 
پسندش��ان را بیان خواهند کرد.« در اینجا به مفهوم ضرورت گوش دادن 
به صحبت های مشتریان می رسیم. به بیان رودی اشکال بزرگ بسیاری از 
برندها عدم توجه به خواسته های مطروح مشتریان است. به این ترتیب در 
عمل جدایی معناداری میان یک برند و مش��تریانش ایجاد می شود. شکی 
نیست که ادامه این روند باعث ناراحتی و دل خوری مشتریان خواهد شد. 
بنابراین در چنین شرایطی کاهش شمار مشتریان برندها امر تعجب آوری 

محسوب نمی شود. 
بس��یاری از برندها ب��ا توجه به توصیه های کریس��توفر رودی به عنوان 
کارشناس��ی خب��ره در مس��ائل بازاریاب��ی و برندس��ازی در جهت تغییر 
س��بک تولید محتوای ویژه شان برای مش��تریان حرکت کرده اند. یکی از 
جهت گیری های مناس��ب در این میان ش��روع به بازنشر محتوای تولیدی 
کاربران اس��ت. به این ترتیب مش��تریان عالوه بر خری��د محصوالت  ما و 
مشاهده مطالب مان در شبکه های اجتماعی به سوی تولید محتوا برای ما 
نیز ترغیب خواهند ش��د. به عنوان مشتری وقتی مطلب مان را در صفحه 

رس��می یک برند مشاهده می کنیم، احساس مهم بودن خواهیم کرد. این 
احس��اس برای یک برند اهمیت بس��یار باالی��ی دارد. دلیل اصلی آن هم 
فراهم شدن بستر مناسب در جهت افزایش سطح تعامل متقابل و تبدیل 
مش��تریان موجود به مش��تریان وفادار اس��ت. همچنین باید توجه داشت 
که بس��یاری از برندها در عمل به س��وی تولید محتوای کاربردی در قالب 
پادکست جهت گیری کرده اند. به این ترتیب مخاطب در هر زمان و مکان 

دلخواه به محتوای ما توجه خواهد کرد. 
3. برقراری ارتباط در سطح عاطفی

مشتریان تا زمانی در مهمانی برندها حضور دارند که عواطف خاصی را 
احساس کنند. در این میان حس تعلق به برند مورد نظر از همه مهم تر 
اس��ت. وقتی ش��ما توانایی برقراری ارتباط مبتنی بر چنین احساسی را 
داش��ته باش��ید، نتیجه کار بدون نیاز به هیچ گونه تالش از س��وی شما 
تاثیر مثبتی بر روی کس��ب وکارتان خواهد داش��ت. براس��اس پژوهشی 
که از س��وی موسسه موتیستا صورت گرفت و در سایت رسمی هاروارد 
بیزینس ریویو نیز منتشر شد، مشتریان در درگیر تعامل عاطفی با یک 
برند 5۲درصد از سایر مشتریان ارزشمندتر هستند. به این ترتیب برای 
برندها جهت گیری به س��وی افزایش تعامل عاطفی با مشتریان اهمیت 

خاصی دارد. 
پژوهش موتیس��تا براس��اس شناس��ایی بیش از ۳۰۰ مش��ارکت کننده 
عالقه من��د صورت گرفته اس��ت. در ای��ن آزمایش نظرات اف��راد عالوه بر 
راستی آزمایی با گذشت چند ماه دوباره پرسیده شده است. به این ترتیب 
تغیی��رات عملکرد برندهای م��ورد نظر در طول این زم��ان نیز به عنوان 
ضمیمه در انتهای متن پژوهش درج ش��ده اس��ت. نکت��ه جالب اینکه در 
تعیین شرکت کنندگان به سلیقه و سطح درآمدشان نیز توجه شده است. 
به این ترتیب برای مش��تریان یک برند تولید یخچال همان مخاطب یک 
برند تولید اتومبیل لوکس را در نظر نگرفته اند. دقیقا به همین خاطر نتایج 

این پژوهش از درجه باالیی از اعتبار برخوردار است. 
بدون تردید بهترین روش برای فهم عالقه و انگیزه هدایتگر مش��تریان 
طرح پرسش از آنهاست. پس از این مرحله برند ما به راحتی فرصت کافی 
طراحی اس��تراتژی مناسب را خواهد داشت. به عنوان مثال براساس نتایج 
این پژوهش مش��تریانی که در سطح تعامل عاطفی با یک برند قرار دارند، 
6۰درصد تمایل بیش��تری به دنبال کردن اکانت رس��می برند مدنظر در 
ش��بکه های اجتماعی خواهند داش��ت. در این میان اینستاگرام به نسبت 
س��ایر ش��بکه های اجتماعی در وضعیت بهتری ق��رار دارد. پس از آن نیز 
پلتفرم هایی نظیر فیس بوک، توییتر، پینترست و لینکدین در جایگاه های 

بعدی هستند. 
به منظور جلب نظر مش��تریان و تبدیل شان به مشتریان وفادار برندمان 
باید اعتماد آنها را جلب کرد. این کار بدون تولید ارزش برای ش��ان امکان 
پذیر نخواه��د بود. در هر صورت برندهای بی ش��ماری مانند ما در عرصه 
کس��ب وکار فعالیت دارند. مش��تری نیز در مقام انتخاب یک برند فقط به 
کیفی��ت محصول توجه نمی کند )اگرچه کیفیت نیز اهمیت باالیی دارد(، 
بلکه معیارهای دیگری را نیز مد نظر قرار خواهد داد. یکی از این معیارها 
سطح برخورد و احترام برندهای مد نظر است. به این ترتیب اگر به دنبال 
سوء استفاده از اعتماد مخاطب برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت هستید، 

به زودی برندتان با شکستی فاجعه آمیز مواجه خواهد شد. 
باتوجه به آنچه در این مقاله گفته ش��د، جمع آوری اطالعات مورد نیاز 
ب��رای طراحی کمپین ها، طرح های تعاملی و در نهایت جلب نظر مخاطب 
امری ضروری به نظر می رسد. در این میان همکاری با آژانس های بازاریابی 
یا برندس��ازی گزینه چندان بدی نخواهد بود. البت��ه در این میان باید به 
س��طح بودجه مان نیز توجه داشته باشیم. اگر بودجه برندمان اجازه چنین 
دس��ت و دلبازی را نمی دهد، استفاده از توصیه های مقاالتی نظیر همین 
مقاله فعلی راهکار جایگزین مطلوبی محسوب می شود. در نهایت، امیدوارم 
توصیه های این مقاله به ش��ما کمکی هرچند کوچک در راس��تای بهبود 

وضعیت برندتان کند. 
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مزیت های بازاریابی اینفلوئنسر در اینستاگرام 
برای برندهای محصوالت تندمصرف چیست؟

از فش��ارهای مضاعف برای کاهش هزینه های عملیاتی گرفته تا باال 
بردن س��رعت تولید محصوالت، برندهای محصوالت تندمصرف باید 
روی جنبه های مختلفی نظارت و کنترل داش��ته باشند، اما در طول 

سال های گذشته این برندها با چالش بزرگ تری مواجه شده اند.
افزای��ش تقاض��ا برای محصول ش��یوه ف��روش محص��والت را نیز 
دس��تخوش تغییر کرده و این به این معنی اس��ت ک��ه اکنون جلب 
توجه مشتریان از گذشته سخت تر است، بنابراین برندهای تندمصرف 
باید س��عی بیشتری در زنده نگه داش��تن صنعت خود داشته باشند. 
خوش��بختانه اینفلوئنس��ر مارکتینگ در اینس��تاگرام می تواند ترفند 

خوبی برای این برندها باشد.
اکن��ون بی��ش از هر زمان دیگری مش��تریان ب��رای فهمیدن نحوه 
کار ک��ردن یک محصول به اینس��تاگرام مراجعه می کنند. براس��اس 
نتایج تحقیقات منتشرش��ده در این زمینه، احتم��ال دارد ۳۰درصد 
از مش��تریان آیتمی که توسط یک اینفلوئنس��ر غیرسلبریتی معرفی 
ش��ده اس��ت را خریداری کنن��د. بنابراین حتما ارزش��ش را دارد که 
بخشی از بودجه بازاریابی خود را به بازاریابی اینفلوئنسرها اختصاص 
دهید. افراد تاثیرگذار اینس��تاگرام به برندهای محصوالت تندمصرف 
کمک می کنند تا بازگش��ت سرمایه خود را افزایش دهند و توجه های 

بیشتری را به سوی خود جلب کنند.
بصری بودن اینس��تاگرام این پلتفرم را به یک��ی از محبوب ترین و 
بهتری��ن پلتفرم ها برای برندهای محص��والت تندمصرف تبدیل کرده 
اس��ت، بنابراین این برندها باید هرچه سریع تر خود را مهیای حضور 
در ای��ن فضا کنند. در ادامه دالیلی که برنده��ای تندمصرف باید در 
اینس��تاگرام حضوری فعال و جدی داش��ته باش��ند را با هم بررسی 

خواهیم کرد.
قدرت بصری اینستاگرام همان چیزی است که برندهای 

محصوالت تندمصرف به آن نیاز دارند
همانند س��ایر پلتفرم های اجتماعی، اینس��تاگرام نیز به کاربرانش 
اجازه پس��ت کردن محتواهای بصری را می ده��د، اما برخالف دیگر 
پلتفرم ها که تمرکز س��نگینی روی متن و نوش��ته دارند، اینستاگرام 
پلتفرمی اس��ت که به صورت اختصاصی برای انتش��ار عکس و ویدئو 
توسعه پیدا کرده اس��ت. فضای اینستاگرام دقیقا همان فضایی است 
ک��ه برندهای محص��والت تندمصرف به آن نیاز دارن��د. یعنی فضایی 
که بتوانند تصاویر و ویدئوهای محصوالت خود را در آن به اش��تراک 
بگذارن��د ت��ا کاربران بتوانند س��ریع تر و بهتر محص��والت آن ها را در 

قفسه های فروشگاه ها شناسایی کنند.
اینس��تاگرام یک فرصت وی��ژه و مخصوص ب��رای بازاریابان حوزه 
محصوالت تندمصرف اس��ت. به جای اس��تفاده از روش های س��نتی 
ب��رای جلب توجه مش��تریان جهت خرید محص��والت، این بازاریابان 
می توانند از اینس��تاگرام برای ایجاد محتواهایی قانع کننده اس��تفاده 
کنن��د. پلتفرم ه��ای بصری مانند اینس��تاگرام این امکان را به ش��ما 
می دهن��د تا فرهنگ س��ازمانی و تصویر برند خ��ود را در معرض دید 
عموم قرار دهید و بازاریابی اینفلوئنس��ر در اینستاگرام به شما کمک 
می کن��د تا در کانون توجه ق��رار بگیرید. اینفلوئنس��رها می توانند از 
طری��ق روش های خالقانه و جالب توج��ه ویژگی های بارز محصوالت 
ش��ما را برجسته س��ازی کنند که این در نهای��ت می تواند به افزایش 

فروش منجر شود.
قدرت هشتگ ها در اینستاگرام

آیا می دانس��تید اس��تفاده از هش��تگ در پس��ت های اینس��تاگرام 
می توان��د نرخ تعامل را ت��ا حدود 4۲۲درصد باال ببرد؟! بله درس��ت 
اس��ت. هش��تگ ها ش��اخص ترین عنصر جلب توجه در اینس��تاگرام 
هستند و وقت آن رس��یده که دست کم گرفتن هشتگ ها را متوقف 
کنید. دیده ایم که بس��یاری از برندها در پایان مطالب خود از هشتگ 
استفاده نمی کنند. اگر از این عناصر کلیدی به درستی استفاده کنید، 
پس��ت های تان توجهات بیشتری را جلب می کنند و نرخ تعامل نیز به 

میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
برندهای تندمصرف زیادی برای مقاصد بازاریابی خود از اینستاگرام 
استفاده نمی کنند. یکی از روش هایی که افراد می توانند در اینستاگرام 
محتواها را پیدا کنند از طریق هشتگ است، بنابراین حتما از هشتگ 
برای باال بردن میزان بازدید از محتواهای خود اس��تفاده کنید. برای 
اینکه بدانید باید چگونه به ش��یوه صحیح از هشتگ ها استفاده کنید، 
پیش��نهاد می کنیم که حتم��ا این مطلب از وب��الگ آژانس بازاریابی 

دیجیتال دارت را مشاهده کنید.
قدرت اینفلوئنسرها: دیده شدن بیشتر و دستیابی به 

مخاطبان جدید
اینس��تاگرام پر از کاربرانی است که به دنبال اینفلوئنسرهای جدید 
می گردند. آن ه��ا درواقع از این پلتفرم ب��رای تصمیم گیری به خرید 
اس��تفاده می کنند و ایفلوئنس��رها این ق��درت را دارند که تردیدهای 
مشتری برای خرید یک محصول را از بین ببرند و او را به سمت خرید 
س��وق دهند. از آنجایی که فرد اینفلوئنس��ر در پست یا ویدئوی خود 
مستقیما از برند شما نام می برد، در نتیجه برندتان می تواند به صورت 
اتوماتیک در فضای اینس��تاگرام گسترش یابد. اینفلوئنسرها شبکه ای 
گس��ترده دارند که می توانند در مقیاسی عظیم روی مخاطبان هدف 
ش��ما تاثیر بگذارند. آن ها این قدرت را دارند که دنبال کنندگان خود 

را به داخل فانل فروش سوق دهند.
انتخاب ایفلوئنس��رهای مناس��ب از جمله حیاتی ترین مراحل است 
که متاسفانه بس��یاری از برندهای محصوالت تندمصرف در آن دچار 
اش��تباه می ش��وند. خبر خوب این است که اینفلوئنس��رهای زیادی 
وجود دارند که حوزه فعالیت آن ها می تواند برای برندهای محصوالت 
تندمصرف مناس��ب باش��د. برای مثال کس��انی ک��ه ویدئوهای طنز 
می سازند و کسانی که در فضای اینستاگرام تصاویر آشپزی خود را به 

اشتراک می گذارند از جمله این افراد هستند.
نتیجه گیری

اینس��تاگرام می تواند کارهایی فراتر از افزایش تعامل را برای برندها 
انج��ام دهد که یک��ی از آن ها باال ب��ردن میزان فروش اس��ت. تاثیر 
اینس��تاگرام در افزایش فروش نش��انه خوبی از این است که برندهای 
محصوالت تندمصرف بیشتری باید به سمت استفاده از این فضا سوق 
پیدا کنند. برندهای تندمصرف که از رویکرد اینفلوئنس��ر مارکتینگ 
برای محصوالت خود اس��تفاده می کنند می توانند س��ریع تر به نتیجه 

برسند و فروش شان نیز افزایش می یابد.
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 جوان ترین میلیاردرهای
زیر 4۰ سال

فوربس لیستی از جوان ترین ثروتمندان سال ۲۰1۷ را کنار 
هم گرد آورده و آن را با لیس��ت س��ال های قبل مقایسه کرده 
اس��ت. برای آشنایی با این ثروتمندان و نحوه به دست آوردن 

ثروت شان در ادامه با ما همراه باشید.
فهرس��ت  در  زی��ر 4۰ س��ال  میلیاردره��ای  از  ش��ماری 
میلیاردرهای سال ۲۰16 ظاهر شدند.  در سال ۲۰1۷، تعداد 
ثروتمندهای جوان با ثروت 1۰ رقمی در لیست میلیاردرهای 
جهانی به می��زان 1۰درصدی از 66 ت��ا 56 کاهش یافته که 
بخش��ی از آن به دلیل بازارهای ناپایدار در چین و هند  بوده 
اس��ت. ۳۰نفر از میلیاردرهای جوان، کارآفرینان خودساخته 
هس��تند، تنها یکی از آن ها زن اس��ت. ۲۳ نفر از میلیاردرها، 
ث��روت خ��ود را در تکنولوژی بیش از ه��ر صنعت دیگری در 
لیس��ت به دنبال هفت نفر در مراقبت های بهداشتی به دست 

آورده اند.
جوان ترین میلیاردر جهان در لیس��ت، الکس��اندرا اندرسن، 
۲۰ ساله اس��ت. او و خواهرش، کاترینا اندرسن، ۲1 ساله، در 
س��ال ۲۰16 زمانی که پدرشان کنترل شرکت سرمایه گذاری 
خان��واده خود را به خواهران، که س��هم هر کدام 1.۲ میلیارد 

دالری بود سپرد به لیست میلیاردرهای جهان پیوستند.
یک��ی از بنیان گ��ذاران Stripe ج��ان کالیس��ون، که ۲6 
س��اله است، به تازگی خود را در لیس��ت جوان ترین میلیاردر 
خودساخته ش��ده جای داده. او و برادرش پاتریک کالیسون، 
۲8 ساله، زمانی که Stripe،  استارتاپ پرداختی در ماه نوامبر 
۲۰16، ۹.۲میلیارد دالر س��رمایه به دست آورد دارای ثروت 
میلیاردی ش��دند. هر برادر دارای ث��روت 1.1 میلیارد دالری 
است. جان کالیسون تنها دو ماه جوان تر از اوان اسپیگل، یکی 
از بنیان گذاران شرکت Snap است که در گذشته جوان ترین 
میلیاردر خودساخته بود. اس��پیگل و همکارش، بابی مورفی، 
۲8 س��اله، اکنون تنها میلیاردرهای زیر ۳۰ س��ال هستند که 
یک ش��رکت تج��ارت عموم��ی را در ۲ مارس پ��س از اولین 
نمای��ش عمومی اداره می کنند. این دو جفت بنیان گذاران در 
کنار هم، تنها چهار نفر در ۲۰ س��الگی خود در زمین هستند 

که ثروت میلیارد دالری را کسب کرده اند.
در حالی ک��ه تع��داد میلیاردرهای جوان در س��ال ۲۰1۷ 
کاه��ش یافته، ارزش خالص آن ه��ا روی هم از 11.8 میلیارد 
دالر ب��ه ۲۰8 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. تقریب��اً تمام این 
دس��تاورد ب��ه ثروتمندترین میلی��اردر زیر 4۰ س��ال، مارک 
زاکربرگ از فیس بوک مربوط می ش��ود که در س��ال گذشته 
11.4 میلیارد دالر ارزش خالص خود را افزایش داد. در س��ن 
۳۲س��الگی، زاکربرگ 44.۷ میلیارد دالر پولدارتر از هر کس 
دیگری در گروه س��نی خود اس��ت. فورب��س ارزش خالص او 
را 56میلی��ارد دالر ب��رآورد کرده اس��ت. زاکربرگ دارای یک 
چهارم مجم��وع ثروت این میلیاردرهای جوان اس��ت و یکی 
از بزرگ ترین ش��رکت های فناوری جه��ان را اداره می کند. او 
همچنین پنجمین فرد ثروتمند در جهان اس��ت، هرچند که 
حداقل دو دهه از پنج میلیاردر دیگر در سطح جهانی جوان تر 

است.
ایاالت متحده دارای میلیاردرهای جوان بیشتری نسبت به 
هر کش��ور دیگر اس��ت و ۲4 نفر از این میلیاردهای جوان )از 
جمله چهار مهاجر( این کشور را خانه  خود می نامند. ۷۰درصد 
از ای��ن جوان��ان در ایال��ت کالیفرنی��ا زندگ��ی می کنند. 1۲ 
میلیاردر جوان آمریکایی در سانفرانسیس��کو زندگی می کنند 
 Airbnb، Uber، Instagram، و ش��رکت های فن��اوری
Pinterest و Facebook را تأس��یس کرده اند. آن ها بیش 
از نیم��ی از ۲۳ میلی��اردر فناوری زیر 4۰ س��ال را تش��کیل 

می دهند.
در فهرس��ت میلیاردرهای جهانی زیر 4۰سال ۲۰1۷ ده نفر 
تازه وارد هستند که تعداد این تازه واردها 1۷ نفر کمتر از سال 
گذشته بوده اس��ت. عالوه بر برادران کولیسون، پنج نفر دیگر 
نیز وجود دارند که ثروت شان را خود کسب کرده اند: میلیاردر 
توزیع گاز زو ییفنگ، کوین سیستروم از اینستاگرام، کارآفرین 
پرداخ��ت قبض تلف��ن همراه هن��د ویجای ش��ارما، میلیاردر 
قطعات خ��ودرو چینی لیو روئوپن و بازی موبایل چینی ش��و 
بو. در سوئد خواهران، کاترینا مارتینسون و لوییس لیند، پس 
از به ارث بردن 14درصد سهام شرکت سرمایه گذاری خانواده 
خود، با ثروت هر کدام 1.1 میلیارد دالر به لیس��ت پیوستند. 
برین ش��فیلد آمریکایی ، ۳8 س��اله زمانی که چاه های قدیمی 
که پدربزرگش در تگزاس به منظور یافت انرژی پارسیلی کنده 
بود را به دس��ت گرفت و پس از اینکه سهمیه انرژی پارسیلی 

در سال ۲۰16، ۹4درصد افزایش یافت وارد لیست شد.
تنها یک چهارم میلیاردرهای زیر 4۰ سال زن هستند و تنها 
یکی از این زنان میلیاردر خودساخته است - تازه وارد چینی 
ژو که ش��رکت انرژی شرقی واردات و توزیع گاز مایع را اداره 
می کن��د. یک زن جوان در این لیس��ت کم اس��ت: بنیان گذار 
Theranos الیزابت هولمز. فوربس ارزش خالص او را از ۳/۳ 
میلیارد دالر فرد آخر لیس��ت در میلیاردره��ا به صفر در ماه 
ژوئن ۲۰16 برآورد کرد. این س��قوط پس از آنکه اس��تارتاپ 
آزمایش خون او، ب��ا اتهاماتی مبنی بر اینکه محصوالتش کار 
نمی کند و تحقیقات مقامات فدرال رو به رو ش��د حاصل شد. 
ثروتمندترین میلیاردر زن زیر 4۰ س��ال، یانگ هویان، وارث 
چینی اس��ت که 55درصد س��هام خود را در باغبانی کشور از 
پدرش به ارث برده؛ ثروت این ۳5 ساله ۹ میلیارد دالر است.
1۰ نف��ر از جوان ترین میلیاردرهای س��ال ۲۰16 در س��ال 
گذش��ته 4۰ س��اله ش��دند، این افراد ش��امل ج��ک دورزی، 
مدیرعام��ل توییتر و Square و تراویس کاالنیک، مدیرعامل 
اوبر می ش��وند. 1۰ نفر دیگر از این لیس��ت حذف ش��دند.این 
حذف ش��دگان به طور عمده در آس��یا، زمانی که ثروت ش��ان 
به زیر یک میلیارد دالر کاهش یافت از لیس��ت خط خوردند. 
این میلیاردرها شامل بنیان گذاران Flipkart بینی بانسان و 
ساچین بانسال و مدیرعامل ش��رکت Didi Kuaidi چنگ 

وی، می شوند.
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برخی از اختراعات در طول تاریخ پتانسیل تغییر جهان را داشته اند. این 
در حالی است که بقیه اختراعات چندان مورد توجه عموم قرار نگرفته اند. 
امروزه در حوزه کس��ب وکار به جز بحث اختراعات شاهد معرفی تغییرات 
پیاپ��ی روی محصوالت مختلف هس��تیم. در حقیقت برندها در راس��تای 
افزایش جذابیت و کاربرد محصوالت ش��ان اقدام به اعمال تغییرات در آنها 
می کنند. پیش فرض اصلی چنین اقدامی افزایش تمایل مشتریان به خرید 
محصوالت است. با این حال در برخی از موارد ایجاد تغییر در محصوالت 
بازخورد مناس��بی از س��وی کارشناس ها و مش��تریان به همراه ندارد. در 
این مقاله من به بررس��ی هفت مورد از تغییرات بی مورد و ناموفق برندها 
روی محصوالت ش��ان خواهم پرداخت. اگر فقط یک نکته را باید از چنین 
اشتباهی یاد گرفت، آن به شرح ذیل است: اگر برند ما توانایی اعمال تغییر 

یا خلق محصولی را دارد، این به معنای ضرورت انجام آن نیست.
1. کافه چی روبوتیک

آیا ش��ما مش��کل زیادی در برقراری ارتباط با انس��انی دیگر به منظور 
س��فارش نوش��یدنی دارید؟ ش��اید هم به عنوان صاحب یک رستوران یا 
کافه از تعامل مداوم با مش��تریان خسته ش��ده اید. همچنین در برخی از 
موارد صاحبان رستوران و کافه از پرداخت دستمزد به کافه چی ها رضایت 
خاطر ندارند. در این صورت کافه چی روبوتیک دقیقا مناس��ب شما خواهد 
بود. یک شرکت اس��تونیایی با سرمایه گذاری یک میلیون دالری اقدام به 
تولید روباتی کامال هوشمند به منظور سرویس دهی به مشتریان در کافه ها 
کرده است. این روبات به صورت کامال هوشمند و خودکار فر آیند دریافت 
سفارش تا تحویل آن را انجام می دهد. نکته جالب در مورد روبات کافه چی 
تعامل واقع گرایانه اش با مش��تریان اس��ت. به این ترتی��ب در طول زمان 
آماده سازی نوشیدنی خریدار، چت دوستانه و بیان جوک های خنده دار از 

جمله ویژگی های کافه چی روبوتیک این بخش است. 
شاید تنها مزیت این روبات عدم نیاز به پرداخت انعام باشد. بدون تردید 
همه ما عالقه مند به صحبت با کافه چی واقعی هستیم. یک روبات هر قدر 

هم که هوشمند باشد، توانایی عملکرد مطابق هوش انسانی را ندارد. 
2. ردیاب فوق پیشرفته کودکان

به طور معمول یکی از نگرانی های خانواده هایی که در آنها هر دو والدین 
شاغل هستند، وضعیت کودکان شان در طول مدت روز است. تالش برای 
مراقبت از کودکان با اس��تخدام پرستار ش��اید هزینه بسیار زیادی را روی 
دس��ت افراد بگذارد. به همین دلیل جهت گیری به س��وی دس��تگاه های 
هوشمند برای مراقبت از کودکان رواج باالیی یافته است. البته باید توجه 
داشت که مراقب از فرزندان فقط مخصوص دوره نوزادی نیست. در سنین 
پایین نیز والدین نیاز به کنترل و مراقبت از کودکان شان را حس می کنند. 
ب��ه همین دلیل در ماه نوامبر امس��ال پژوهش��گران موسس��ه تحقیقاتی 
MiSafe دست به طراحی ساعتی هوشمند برای مراقبت از کودکان زدند. 

این ساعت با قیمت 8۰ دالر روانه بازار شده و امکاناتی نظیر برقراری تماس 
 GPS صوت��ی و تصویری را به والدین می دهد. همچنین با پش��تیبانی از
موقعیت مکانی کودک نیز برای والدین به نمایش در می آید. اگر هم ضربان 
قلب کودک یا س��طح استرس اش بیش از اندازه افزایش یابد، این دستگاه 

پیام خطری به والدین و در مواقع ضروری اورژانس ارسال خواهد کرد. 
در نگاه نخست محصول مورد نظر بسیار کاربردی به نظر میرسد. با این 
ح��ال با نگاهی عمیق تر می توان به یک نکته بس��یار مهم پی برد: اکنون 
گوش��ی های هوش��مند تقریبا همین کار را برای والدی��ن با هزینه کمتر 
انج��ام می دهند. به ویژه اگر از کاربران محصوالت اپل باش��ید، گجت های 

بی شماری در این زمینه در اختیار شما خواهد بود. 
3. توالت هوشمند

اکنون در حوزه دیجیتال المپ های هوش��مند، یخچال های هوشمند و 
گازهای هوش��مند وجود دارد. به این ترتیب فقط زمان اندکی برای ورود 
حوزه دیجیتال به س��رویس بهداش��تی نیاز بود. برن��د کوهلر در محصول 
جدیدش به نام نومی نس��خه ای از توالت های هوش��مند را رونمایی کرده 
اس��ت که به سرویس الکسا آمازون متصل می ش��ود. مزیت اصلی آن نیز 
مدیریت امور به صورت کامال هوشمند و خودکار است. به منظور استفاده 
از ای��ن محصول عجیب باید اندکی دس��ت به جیب ش��ده و 8 هزار دالر 

پرداخت کنید.
صادقانه بگویم، هنوز هم متوجه هدف اصلی از تولید این محصول نشده ام. 
در هر حال چه کسی نیاز به توالت هوشمند دارد؟ مگر سرویس های فعلی 
ایراد آشکاری دارد؟ بدون تردید محصول برند کوهلر با فاصله ای معنادار در 

میان بدترین تولیدات سال جاری قرار می گیرد. 
4. ماشین های مسابقه کوچک در فرودگاه ها

در ای��ن فهرس��ت محص��والت عجی��ب و غری��ب کم نیس��ت. یکی از 
خنده دارترین محصوالت مقاله من متعلق به برند کارت اس��کو است. این 
جعبه به عنوان صندوق حمل و نقل بار در فرودگاه ها مورد اس��تفاده قرار 
خواه��د گرفت. ه��دف اصلی از طراحی آن نیز کمک ب��ه جا به جایی بار 
مس��افران در کمترین زمان ممکن اس��ت. به این ترتیب مس��افران از این 
محصول عالوه بر جا به جایی بارهای ش��ان به منظور سواری نیز استفاده 
خواهند کرد. برای استفاده از خدمات این محصول هر فرودگاه باید 15۰۰ 
دالر هزینه کند. با حسابی سرانگشتی برای تامین یک فرودگاه بین المللی 
به چند صد هزار دالر پول نیاز اس��ت. بدون ترید هیچ فرودگاهی اقدام به 
خرید محصولی که س��ود چندانی برای کسب وکارش ندارد، نخواهد کرد. 
فرض کنید در فرودشگاه از ماشین های جعبه مانند کوچک برای جابه جایی 
استفاده کنید. در این شرایط زندگی واقعی بیشتر شبیه بازی سوپر ماریو 
خواهد ش��د. در هر ص��ورت باید بابت گرانی بی��ش از اندازه این محصول 
سپاس��گزار باش��یم. در غیر این صورت ش��اید فرودگاه ها اقدام به تجهیز 

شعبه های شان با آنها می کردند. 
5. تا کن خودکار لباس ها

تنبلی ویژگی بارز بس��یاری از افراد است. همه ما عالقه زیادی به پرتاب 

لباس های مان به گوشه ای و واگذاری مسئولیت شست وشو و تا کردن شان 
ب��ه دیگران داریم. برند Laundroid با توجه به همین نیاز افراد اقدام به 
معرفی دستگاهی هوش��مند برای تحویل لباس های شست وشو شده و تا 
کردن شان کرده است. این محصول جالب در ژانویه ۲۰18 رونمایی شد. در 
نگاه نخست استفاده از چنین محصولی بسیار جالب است. دیگر نیازی به 
نگرانی پیرامون شست وشو و تا کردن منظم لباس ها برای ما وجود نخواهد 
داش��ت. همه این رویاهای زیبا تا پیش از بیان قیمت نهایی این محصول 
چشم نواز خواهد بود. وقتی صحبت از پرداخت 16 هزار دالر برای استفاده 
از این محصول در میان باشد، هیچ کدام از ما عالقه ای به آن پیدا نخواهیم 
کرد. در عوض همت ما برای مرتبط کردن کمدها و لباس های درون آنها 

افزایش چشمگیری خواهد یافت.
در هر کسب وکاری تعیین قیمت نهایی اهمیت خاصی دارد. باید در مورد 
قیمت کارایی محصول را نیز مد نظر داشت. به این ترتیب تعیین قیمت 16 
هزار دالری برای یک دستگاه هوشمند مرتب سازی لباس ها اصال منطقی 
به نظر نمی رسد. به همین دلیل محصول Laundroid تا به حال فروش 

چندانی نداشته است. 
۶. لباس زیر هوشمند

م��دل Skiin یکی از محصوالت ویژه برند میان��ت در زمینه لباس زیر 
اس��ت. این محصول به افراد امکاناتی نظیر آگاهی از ضربان قلب، وضعیت 
تنفس و چرخه خواب را می دهد. همچنین ش��رکت در پی توسعه کارش 
و اف��زودن ی��ک برنامه ثالث به منظور پخش موزیک مناس��ب با روحیه و 
وضعیت جس��مانی افراد از طریق اسپاتیفای است. در این راستا با بررسی 
دمای بدن، ضربات قلب و میزان فش��ار خون موس��یقی مناسب انتخاب و 
پخش خواهد شد. نکته جالب اینکه چنین زیرشلواری هایی قابلیت اتصال 

به گوشی های هوشمند را نیز دارند. 
ص��رف نظر از قیمت این محص��ول، آیا واقعا افراد نی��ازی به لباس زیر 
هوشمند برای کسب اینگونه اطالعات دارند؟ به نظر من برند میانت فقط 
به دنبال اس��راف بودجه اش اس��ت. وگرنه هیچ دلیل��ی برای تولید چنین 

محصولی وجود ندارد. 
7. تلویزیون- دیوار هوشمند

اگر دیوار شما یک تلویزیون نیز بود چه؟ یا به عبارت دیگر، اگر تلویزیون 
شما در عین حال یک دیوار نیز بود، چه؟ اگر شما نیازمند چنین محصولی 
هس��تید )و توان پرداخت هزین��ه اش را نیز دارید(، ی��ک تلویزیون- دیوار 
هوش��مند 146 اینچی در انتظار شماس��ت. نکته جال��ب در خصوص این 
محصول تولیدش از سوی یکی از برندهای خوشنام عرصه دیجیتال است. 
برند سامسونگ با اندازه گیری میانگین دیوارهای خانگی به عدد 146 اینچ 
رسیده است. اگرچه هنوز هم قیمت نهایی این محصول مشخص نیست، اما 
گمانه زنی ها رقم عجیب صد هزار دالر را بیان می کند. اگر این رقم صحیح 
باشد، بدون تردید مشتری هدف سامسونگ افراد عادی نخواهد بود. در هر 

حال هیچ فردی با درآمد متوسط توان پرداخت صد هزار دالر را ندارد. 
inc :منبع

بررسی نوآوری های بی فایده در حوزه تکنولوژی در سالی که گذشت

بدترین محصوالت هوشمند سال 20۱۸ کدامند؟

Inc به قلم: کوین جی رایان نویسنده و کارشناس
ترجمه: علی آل علی    
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اخبار

تبریز - پاشـایی- نشس��ت مش��ترک وحید مجیدی، 
مدیرکل بیمه سالمت استان با اعضای هیئت مدیره و بازرسان 
خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل 
بیمه سالمت استان، مجیدی در این نشست صمیمی، دغدغه 
های اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات اس��تان را در حوزه 
سالمت جویا شد. مجیدی، نقش خبرنگاران و رسانه ها را در 
جامعه غیرقابل انکار دانست و تاکید کرد: مدیران باید با اصحاب 
رسانه تعامل داشته باشند. وی با اذعان بر اینکه در طول فعالیت 
خود در اداره کل بیمه سالمت، سعی کرده است همواره تعامل 
خود با رس��انه ها را حفظ کند، بیان کرد: اگر تعداد خبرهای 

منتشر شده توسط روابط عمومی طی چهار سال گذشته را نسبت به 
دوره های قبلی مقایسه کنیم، متوجه افزایش سه تا چهار برابری تولید 
خبر و محتوا می شویم. مدیرکل بیمه سالمت استان، ضمن قدردانی 
از زحمات فعاالن رسانه ای استان گفت: اگر رسانه قوی کار کند، قطعا 
آگاهی های عمومی مردم نیز باال می رود، آنچه که امروز نیاز داریم، 
فارغ از هرگونه جریان سیاس��ی، افزایش آگاهی مردم است، اما نباید 
فضا را به سمت اخبار ناامید کننده کشاند، مردم در این موقعیت نیاز 

به آرامش و اخبار شاد و امیدوار کننده دارند. مجیدی افزود: مردم واقعا 
خسته هستند، امروز شاهد افزایش افراد مبتال به سرطان، کاهش سن 
س��کته قلبی در جامعه هستیم و من فکر می کنم مسئولیت ما این 
است که مردم را فدای جریانات سیاسی نکنیم، چرا که این امر خیانت 
به نظام و مردم است. وی در خصوص رسانه های استان در ارتباط با 
حیطه بیمه سالمت و تعامل با این اداره کل، گفت: بنده حدود 8۰- 
۹۰ درصد از عملکرد مطبوعات استان رضایت دارم و قدردان زحمات 

بی دریغ این قشر در راستای تنویر افکار عمومی هستم.

ضرورت توجه به بیمه درمانی خبرنگاران استان
در این جلسه، اسد فالح، رئیس خانه مطبوعات و رسانه های 
استان آذربایجان شرقی به بیان دغدغه های درمانی اصحاب 
مطبوعات و خبرنگاران پرداخت و افزود: تعدادی از افراد رسانه 
ای در اس��تان نه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند 
و نه دارای دفترچه درمانی می باش��ند و حل مشکل درمانی 
این قشر ضروری است.  وی در ادامه خواستار ایجاد شرایطی 
برای بهره مندی اعضا از بیمه تکمیلی شد. فالح همچنین از 
اعالم آمادگی و تعامل خانه مطبوعات و رسانه های استان در 
خصوص برگزاری همایش های تخصصی در حوزه س��المت، 
برگزاری جش��نواره استانی در بخش سالمت و بیمه درمانی، 
اج��رای کارگاه ه��ای آموزش مفاهیم بیمه ای و درم��ان و برگزاری 
تورهای رسانه ای به منظور آشنایی بیشتر اصحاب رسانه با فعالیت 
های بیمه س��المت استان خبر داد. الزم به ذکر است مدیرکل بیمه 
سالمت آذربایجان شرقی بعد از شنیدن خواسته های رئیس و اعضای 
هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان از اعالم آمادگی برای 
تسهیل شرایط بیمه درمانی خبرنگاران خبر داد و بر افزایش تعامالت 

با این مجموعه تاکید کرد.

اصفهان - قاسم اسد- رئیس هیات ورزش شرکتهای آب و برق 
استان اصفهان در جلسه دبیران هیات ورزش که با حضور اعضای تیم 
فوتسال و تیم فوتبال کارگری آبفا برگزارشدگفت: در چند ماه گذشته  
برای اولین بار تیم فوتسال آبفا موفق شد در مسابقات فوتسال وزارت 
نیرو به مقام نخست دست یابد که این جای تقدیر دارد اما آنچه مسلم 
اس��ت این برتری باید در تمام زمینه ها محرز باشد  مهندس هاشم 
امینی با بیان اینکه کارکنانی که در عرصه ورزش برای شرکت افتخار 
آفریدند از آنها انتظار می رود در انجام وظایف محوله هم سرآمد باشند 
عنوان کرد:اولویت و دغدغه اصلی شرکت آب و فاضالب تامین پایدار 
آب ش��رب و دفع بهداشتی فاضالب مشترکین در سطح استان می 
باشد بنابراین از کارکنانی که  دررقابت های ورزشی در سطح استان و 
کشور به موفقیت هایی دست می یابند باید درانجام وظایف سازمانی 
هم سرآمد دیگر کارکنان باش��ند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشاره به افزایش کیفیت خدمات اعالم کرد:افزایش 
کیفیت خدمات یکی از راهبردها و سیاس��تگذاریهای اصلی صنعت 

محس��وب می ش��ود بدین ترتیب در چندسال اخیر تمام تالشها در 
شرکت آبفا استان حول محور توسعه خدمات با بهترین کیفیت بوده 
اس��ت. وی توس��عه اماکن و تجهیزات ورزشی را بسیار حائز اهمیت 
برش��مرد و خاطرنشان ساخت: در چندسال گذشته توسعه اماکن و 
فضای ورزشی بهمراه تجهیزات  ورزشی در دستور کار قرار گرفت به 

گونه ایی که سالن ورزشی باران یکی از مجهزترین سالنهای ورزشی 
در استان محسوب می شود  مهندس هاشم امینی  در اختیارقراردادن 
امکانات ورزش��ی آبفا استان،را به متقاضیان امری انسانی برشمرد  و 
تصریح کرد:ما معتقدیم به لحاظ انسانی و نیز توسعه ورزش در استان 
امکانات وتجهیزات ورزشی شرکت آبفا استان در اختیار  سایرمتقاضیان  
قرار گیرد و این امکانات فقط مختص به کارکنان شرکت آبفا استان 
اصفهان نمی باش��د . رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت آبفا 
استان اصفهان یکی از راههای  تقویت روحیه نشاط و شادابی را میان 
کارکنان پرداختن به ورزش برش��مرد و اظهارداشت:کارکنانی که در 
طول شبانه روز زمانی را به ورزش کردن می پردازند نسبت به افرادی 
که ورزش نمی کنند از نشاط و شادابی بیشتری برخوردار هستند که 
مطمئنا این ویژگی در افزایش بهره وری آنها تاثیر بسزایی دارد. وی 
اعالم کرد:هزینه کردن برای ورزش نوعی سرمایه گذاری محسوب می 
شود چرا که با ارتقاءسطح سالمت روحی و جسمی افراد، شاهد انجام 

بهتر کارها می شویم که این همان هدف نهایی است.

ساری - دهقان - نشست هماهنگی مدیران شبکه های بهداشت 
و درمان استان مازندران با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
، معاون بهداشتی این دانشگاه و مدیران شبکه های بهداشت و درمان 
استان در ساری برگزار شد. دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران در  نشس��ت هماهنگی مدیران ش��بکه های 
بهداش��ت و درمان استان مازندران گفت : جهت افزایش بهروی باالتر 
نظام سالمت و سنجش کارنامه مدیریتی باید شاخص های سنجش 
کلی و جزئی بهره وری در حوزه های مختلف نظام هاي سالمت تعریف 
شود . رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  با تاکید بر تشویق مدیران  
ن��وآور و خالق در حوزه س��المت اظهار کرد : مدی��ران باید  در عرصه 
فعالیت خود با خالقیت و نوآوری تصمیمات و ب�رن�ام�ه ه�ای پ�یشرفت 
حوزه خود را ترس��یم نمایند و به اهداف مورد نظر دست یابند. وی بر 
الکترونیکی کردن حوزه سالمت در تمامی شبکه های بهداشت و درمان 
استان تاکید کرد و از سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانست  
و گفت : باید در روند  ارائه خدمات حوزه سالمت و فعالیت های مربوط 

به ثبت داده ها کاغذ را  حذف کنیم. دکتر موسوی  همچنین  خواستار 
پررنگ تر شدن نقش حاکمیتی  مدیران در بخش سیاستگذاری ، برنامه 
ریزی و نظارت در حوزه سالمت شد و خواستار واگذاری تصدی گری و 
برون سپاری بخشی از خدمات حوزه بهداشت به بخش خصوصی  شد . 
دکتر محسن اعرابی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
این  نشست با بیان به این که باید به گروههای خاص و پرخطرجامعه 
اهمیت داده شده است بر فعالیت مدیران شبکه های بهداشت و درمان 

شهرس��تانها  در بحث کنترل بیماریهای واگیرو غی��ر واگیر، افزایش 
مراقب��ت پیش ب��ارداري ، مادران پر خطر و نوزادان و ارتقآء س��المت 
کودکان ، میانس��االن و س��المندان تاکید کرد و ابراز داشت : باید هر 
چه بیشتر در زمینه کنترل و پیشگیري فعالیتهاي مداخله اي از جمله 
آموزش و اطالع رس��اني همگاني در سطح جامعه انجام گیرد . رئیس 
مرکز بهداشت استان مازندران یادآور شد: پایش عملکرد باید بصورت 
مستمر و دائم باشد  و در این راستا شاخص های مختلف بهداشتی و 
چالش های آن بررسی شود  و اقدامات الزم برای  رفع آن  انجام شود. 
گفتنی است در ادامه  این نشست دکتر فرزاد گوهردهی مشاور رئیس 
و  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در جمع مدیران ش��بکه های بهداش��ت و درمان استان مازندران طی 
سخنانی بر نقش رابطین روابط عمومی های واحدهای تابعه تاکید کرد 
و خواستار نگاه جدی و حمایت  مدیران شبکه در تقویت جایگاه اداري 
و تامین و تجهیز نیازهاي ضروري آنان  شد و همچنین گزارشي از روند 

فعالیتهاي روابط عمومي در بخش اطالع رساني ارائه داد.

قـم- خبرنگار فرصـت امروز-  مدیرکل بیمه س��المت قم با 
بیان اینکه بیمه س��المت بیمه تکمیلی ندارد و کس��ی از طرف این 
مرکز با مردم تماس نمی گیرد، گفت: مردم به وعده های دروغین این 
شرکت ها و افراد سودجو توجه نکنند. محمدرضا فخاریان قمی قبل 
از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل 
بیمه استان قم برگزار شد، اظهار کرد: آخرین آمار بیمه شدگان بیمه 
سالمت در قم ۳5۳ هزار نفر است که صندوق بیمه همگانی 151 هزار 
نفر جمعیت دارد و 64۲۰ نفر عضو صندوق اتباع هستند. وی با اشاره 
به اینکه 65۹ مرکز طرف قرارداد بیمه سالمت هستند، گفت: از ۲۳۹ 
مورد بازدید از مراکز طرف قرارداد در شهر قم داشتیم و ۷۰ بازدید نیز 
از مراکز درمانی روستایی انجام شده است. مدیرکل بیمه سالمت قم 
با بیان اینکه جمعیت بیماران خاص در قم 14۷۳ نفر است و داروهای 
آن ها به طور رایگان ارائه می ش��ود، گفت: برای بیماران خاص تا پایان 

آبان ماه 1۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداختی داشتیم.
حذف دفترچه در بیمارستان های دولتی

وی بیان کرد: در کش��ور 45 هزار نفر طرف قرارداد بیمه سالمت 
هستند و طرح استحقاق سنجی با حذف دفترچه در بیمارستان های 
دولتی از اول آبان ماه آغاز ش��ده و افراد بیمه ش��ده با ارائه کد ملی از 

خدمات بستری در بیمارستان های دولتی بهره می برند.

تالش برای رفع هم پوشانی بیمه ای
وی با بیان اینکه در راستای مدیریت منابع و هزینه ها، 1۰ درصد 
کاهش هزینه داش��تیم و پرداختی ها نیز منظم ش��ده است، گفت: 
در بیمارس��تان های دولتی س��ند را دریافت می کنیم که ۷۰ درصد 
علی الحس��اب و ۳۰ درصد با تأخیر دوماهه پس از رسیدگی سندها 

و مدارک پرداخت می شود.
سامانه 1۶۶۶ و پاسخ گویی به مردم و بیمه شدگان

فخاریان قمی عنوان کرد: همکاران ما در اداره بیمه سالمت استان 
قم در راس��تای بهره برداری از س��امانه 1666 پاس��خگوی شکایت، 
انتقادات، پیشنهادها و سایر موارد هستند؛ هم چنین دوشنبه ها ساعت 
1۰ تا 1۲ مدیرعامل، مدیران س��تادی و استانی از طریق این سامانه 

به صورت حضوری پاسخگوی بیمه ش��دگان، شرکای کاری و مراکز 
طرف قرارداد هستند.

برگزاری رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سالمت
مدیرکل بیمه سالمت استان قم تصریح کرد: بیمه سالمت بیمه 
تکمیلی ندارد هیچ ش��رکتی از طرف بیمه س��المت با مردم تماس 
نمی گیرد؛ طبق ضوابط دفترچه را ارائه می کنیم و مردم به وعده های 
دروغین این ش��رکت ها توجه نکنند و این شرکت ها و افراد سودجو 
به مراجع قضایی معرفی ش��ده اند.وی با اشاره به اینکه به زودی 5۰۰ 
میلیون یورو برای پرداخت مطالبات در اختیار سازمان بیمه سالمت 
برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد قرار می گیرد، اظهار کرد: 
رویداد هم اندیش��ی در عرصه بیمه سالمت بستری برای ایده های نو 
و افراد خالق اس��ت که به عرصه بیمه و سالمت کمک کنند.فخاران 
قم��ی ادامه داد: عالقه من��دان از 15 آذر تا 15 دی ماه مهلت دارند تا 
در محورهای پوش��ش بیمه ای، قوانین مقررات و فرایندها، نظارت بر 
خدمات بیمه سالمت، آموزش پیشگیری و ارتقای سالمت، مدیریت 
منابع، مصارف و سرمایه انسانی، کاربرد فناوری اطالعات در نظام بیمه 
س��المت ایده ها خود را در راس��تای ارتقای بیمه سالمت در سایت 
SHareidea. Ihio.Gov.ir ارائ��ه دهند و برای برندگان جوایز 

نفیسی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان اعالم کرد؛

تالش در جهت رفع مشکل بیمه درمانی اصحاب مطبوعات و  رسانه های آذربایجان شرقی

رئیس هیات ورزش شرکتهای آب و برق استان اصفهان  در جمع دبیران کمیته ورزش اعالم کرد:

ورزش کردن برنشاط و افزایش بهره وری تاثیر بسیاری دارد 

با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد : 

نشست هماهنگی مدیران شبکه های بهداشت و درمان مازندران 

مدیرکل بیمه استان قم:

مردم مراقب شرکت های سودجو در زمینه بیمه باشند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  : مدیرکل بیمه سالمت استان 
بوش��هر در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: رویداد هم اندیشی 
بستری برای ایده پردازی خالقانه در حوزه بیمه سالمت است. دکتر 
پرویز رمضانی افزود: رویداد هم اندیشی در نظر دارد تا با فراهم کردن 
فضایی رقابتی و مهیج، ایده پردازان را ترغیب نماید تا طرح های نوآورانه 
خود را ارائه نمایند و ایده های برگزیده را با حمایت مالی و معنوی به 
منصه ظهور رس��اند. دکتر رمضانی با اشاره به اینکه هر فرد یا گروه 
حداکثر در ۲ مس��ئله از محورهای رویداد می تواند ایده های خود را 
ارسال نماید، افزود: داوری طرح های ارسالی توسط شرکت کنندگان، 

بر عهده  کمیته  علمی بوده و تیم های شرکت کننده ملزم به پذیرش 
رأی کمیته ی علمی هس��تند. مدیرکل بیمه سالمت اظهار داشت: 

طرح های ارسالی توسط کمیته علمی رویداد و براساس پارامترهایی 
از جمل��ه میزان نوآوری، میزان برآورده کردن نیازهای خدمات بیمه 
درمانی در کشور، میزان علمی و اصولی بودن ایده و کارآیی آن مورد 
داوری قرار خواهد گرفت. دکتر رمضانی تصریح کرد: دبیرخانه رویداد 
می تواند کلیه ایده ها و طرح های ارسالی عالقه مندان را با حفظ مالکیت 
معنوی و نام خالق اثر، در نش��ریات متعلق به س��ازمان )وب سایت، 
کتاب، کاتالوگ، گزارش و...( ب�ه ه�ر آن گون�ه ک�ه ص�الح می دان�د، 
اس�تفاده کند. از سوی سازمان بیمه سالمت ایران به سه ایده برگزیده 

هر محور جوایزی ارزنده ای اهدا خواهد شد.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر؛  

رویداد هم اندیشی بستری برای ایده پردازی خالقانه در حوزه بیمه سالمت است

توسط رییس اداره بازرسی شرکت ملی نفت ایران و هیأت همراه؛

بازدید از زادگاه نفت ایران و خاورمیانه
اهواز- شـبنم قجاوند- رییس اداره بازرسی شرکت ملی نفت ایران و هیأت 
همراه از زادگاه نفت ایران و خاورمیانه بازدید نمودند . کیومرث کرمی مقدم که در 
این بازدید از سوی محمد رضایی رییس اداره بازرسی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و کارشناسان بازرسی شرکت ملی نفت ایران همراهی می شد با حضور در 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با مدیرعامل و اعضای هیأت  مدیره 
ی این شرکت دیدار و گفتگو کرد . کرمی مقدم سپس بمنظور بررسی شرایط تولید 
در این شرکت با همراهی مهندس قباد ناصری مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره به واحد نمک زدایی و بهره برداری هفت شهیدان 
رفت و ضمن حضور در میان کارکنان این کارخانه در جریان مشکالت ، شرایط و چگونگی تولید نفت و گاز در این شرکت قرار گرفت .

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی:
فعالیت ۶8 اکیپ راهداری جاده ای در فصل زمستان

 ارومیه -رونق - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در نشست مطبوعاتی به مناسب فرارسیدن هفته 
حمل و نقل، راهداری و رانندگان گفت: حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی یکی از 
مهم ترین مولفه های توسعه پایدار اقتصادی به شمار می رود که در کشور ۹5 درصد 
حم��ل و نقل به صورت زمین��ی و ریلی صورت می گیرد که از این میزان بیش از 
۹۰ درصد به حمل و نقل زمینی از طریق جاده ها اختصاص دارد  ارسالن شکری 
توس��عه ناوگان های مورد نیاز در استان از جمله ناوگان یخچال دار جهت حمل 
و نقل محصوالت کشاورزی منطقه، توسعه پایانه های مرزی، راهسازی و ارتقای 
محورها، ارتقای درجه راه ها و ایمن سازی محورها و… را از جمله اولویت ها مطرح کرد و افزود: در بحث های زیرساختی توسعه راه ها 
و پایانه ها بیشتر مدنظر است و در ارتقای محورها موضوع باندهای دوم مطرح است که جزو سرمایه های ملی محسوب می شود .مدیر 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی متذکر شد: آذربایجان غربی به لحاظ گردشگری در نوع خود از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است به گونه ای که آثار گردشگری جهانی و ملی را در خود جای داده که نیازمند توسعه زیرساخت های حمل و نقلی برای 
جذب سرمایه گذار است  وی از وجود 18 هزار کیلومتر راه همسنگ در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی با احتساب 
راه های روستایی 1۲ هزار کیلومتر راه خام دارد که 8 هزار کیلومتر آن روستایی است و از مجموع راه های روستایی 5۰ درصد آن با 

بهره مندی 8۰ درصدی خانوارهای روستایی استان آسفالت شده و مابقی راه های روستایی خاکی است  

37 واحد صنعتی راکد در کرمانشاه فعال شد
کرمانشاه - منیر دشتی - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه گفت: ۳۷ واحد صنعتی راکد شهرک های صنعتی 
استان از ابتدای امسال تاکنون فعال شده است. بیژن کردستانی در جمع خبرنگاران، میزان سرمایه گذاری این واحدها براساس پروانه 
بهره  برداری را بیش از ۷۳6 میلیارد ریال اعالم کرد که براساس نرخ امروز بسیار بیشتر از این ارقام است. وی از هدفگذاری فعالسازی 
4۰ واحد راکد موجود در شهرک های صنعتی استان تا پایان امسال خبر داد و عنوان کرد: امیدواریم در صورتیکه شرایط فراهم شود 
به این هدفگذاری دست پیدا کنیم. کردستانی اضافه کرد، فعالسازی واحدهای راکد موجود در شهرک های صنعتی استان در ۹ ماه 
سپری شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۰ درصدی داشته است. وی با اشاره به تالش های فراوانی که 
برای فعالسازی این واحدها صورت گرفته، ادامه داد: برای رفع مشکل هریک از این واحدها زمان زیادی صرف شده و نیازهای آنها 
در بخش های مختلف آموزش، تامین منابع مالی، صدور ضمانتنامه از صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک، عارضه یابی، شناسایی 

نیازهای فناورانه و ... انجام شده است.

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

اراک- مینو رسـتمی؛ در راستای ادامه عملیات اجرایی و رفع معارضین پروژه تقاطع غیرهمسطح ورزش، 
عملیات لوله گذاری جابجایی کلکتور اصلی فاضالب ش��هر در تقاطع غیرهمس��طح میدان ورزش تحت نظارت 

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری از دیروز آغاز گردیده است.

طرح ساماندهی صنوف دردستورکار اداره صمت شهریار
شـهریار - غالمرضا جباری - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ازاجرای طرح س��اماندهی 
صنوف بدون پروانه دراین شهرستان خبرداد . رضامصلحی درجمع خبرنگاران بابیان اینکه رکن اول 
نظارت برصنوف ، اتحادیه ها هستند، اظهارداشت: بدنبال ساماندهی صنوف بدون پروانه هستیم . در 
همین رابطه برای اتحادیه ها مهلت زمانی تعیین کرده ایم تا نسبت به پروانه دار کردن صنوف متخلف 
اقدام کنند. وی افزود؛ ازحدود16۰۰۰ واحد صنفی فعال درشهرستان 65۰۰ واحدبدون پروانه کسب 
فعالیت می کنند که این تعداد صنوف فاقد پروانه کسب قانونی،  برای شهریار آسیب های زیادی وارد 
می کند. مصلحی درباره مقدارپرداختی ها ازطرف صنوف به اتحادیه ها گفت؛ قانون تسهیم از ابتدای 
آذر ۹۷ به اجرا گذاشته شده است که بااجرایی شدن این قانون، منبعد فعاالن صنفی مبالغ پرداختی را به حساب مالی مشخص شده 
فرا شهرستانی، واریز میکنند وپس از کسر درصد قانونی نهادها و مراکزباالدستی، مابقی، بحساب اتاق اصناف شهرستان واتحادیه ها 
واریز می گردد. بااجرای این روش ، جلوی برخی تخلفات گرفته شده و درزمینه حسابهای مالی مجامع امور صنفی و اتحادیه ها، 
شفاف سازی می شود. ماکال 4بازرس برای امر نظارت دراختیار داریم که بااین تعداد نمیشود اقدام مناسبی صورت داد. اتحادیه ها باید 

باقدرت بیشتر به این موضوع وارد شوند تابتوان به نتایج مطلوبی دست یافت.

نماینده مجلس: هم افزایی مسئوالن، الزمه پیگیری مشکالت مشهد
مشهد- صابر ابراهیم بای -  نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اس��المی  گفت: اگر انسجام مسئوالن در مقام عمل اتفاق بیفتد، برخی از مشکالت کالنشهر مشهد 
با سرانگش��ت تدبیر حل و فصل خواهد ش��د. حجت االسالم و المسلمین نصراله پژمان فر بیان کرد: 
امروز به دلیل مشکالت اقتصادی حاکم بر کشور، با شرایط سختی مواجه هستیم که با هم افزایی و 
انسجام مدیران می توانیم به این مشکالت فائق آییم. وی ادامه داد: اگر هم افزایی کامل در بین نهادها 
و دستگاه های اجرایی شکل گیرد، حداقل یکی از مشکالت مشهد برطرف خواهد شد که نتیجه خوبی 
است.نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی  تأکید کرد: اگر انسجام و هم  افزایی مسئوالن در عمل اتفاق نیفتد، همان طور که 

در از این به بعد هم خواهیم بود. گذشته با انباشت مشکالت رو به رو بودیم

اقدامات شهرداری قدس جهت بهسازی معابر
شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - توجه به زیرساخت های اساسی عمران شهری از جمله 
معابر و خیابان ها با وجود هزینه بر بودن، به عنوان اولویت اول زیباسازی شهر، مورد توجه مسئوالن 
شهری قرار گرفته است. خیابان ها، معابر و کوچه های پرتردد شهری به علت تخریب و حفاری ها به 
زیر سازی و مرمت نیاز دارند . شهرداری قدس در راستای اصالح گذرگاه های شهری  . ارتقای کیفیت 
آسفالت و روکش معابر را به عنوان یکی از اولویت های خدمت رسانی در برنامه های اجرایی و عمرانی 
خود قرار داده است. مسعود مختاری گفت: به منظور تسهیل و بهبود در تردد و رفاه حال شهروندان 
این شهرداری، با جانمایی دقیق آسفالت ریزی در 8 ماه نخست سال جاری اقدام به زیرسازی و آسفالت معابر شهری در وسعتی بالغ 

بر 16۰ هزار متر مربع با صرف هزینه ای حدود 148 میلیارد ریال با تناژ ۲15۰۰ متر مربع  نموده است. 

با حضور سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسالمی شهر؛ 
رژه 8۰ دستگاه ناوگان اتوبوسرانی شهرداری رشت برگزار شد

رشت- مهناز نوبری - علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت ضمن تبریک و گرامیداشت هفته حمل و نقل، اظهار داشت: 
نظر به اهمیت تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی و در راستای تاکیدات و برنامه های موجود در طرح جامع ترافیک رشت، توجه 
ویژه به حمل و نقل عمومی در برنامه های شهرداری و شورای اسالمی رشت قرار داردوی افزود: در این راستا برای توسعه حمل و نقل 
عمومی اقدامات الزم برای احداث خطوط تراموا با پیگیری های شهرداری،شورای اسالمی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
شهرستان رشت صورت گرفته و در مرحله اول قرارداد مطالعات و تهیه اسناد با مشاور مربوطه منعقد شدبهارمست با اشاره به اینکه در 
خصوص تقویت ناوگان اتوبوسرانی رشت اقدامات خوبی انجام شده است مطرح کرد: با خریداری ۲۰ دستگاه اتوبوس و بازسازی اتوبوس 
های پیشین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت اکنون تعداد اتوبوس های فعال در سطح شهر به 8۰ دستگاه 
اتوبوس رسیده و در کوتاه ترین زمان ممکن این تعداد به یکصد دستگاه اتوبوس افزایش خواهد یافت. سرپرست شهرداری رشت در 
پایان از زحمات رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت، همکاران و رانندگان خدوم آن سازمان قدردانی کرد. 
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت اظهار کرد: سال گذشته حدود ۲۳ دستگاه اتوبوس در رشت فعال بود 
و با سیاست گذاری انجام شده در سازمان تالش کردیم در یک بازه زمانی یک ساله تعداد دستگاه های اتوبوس به 1۰۰ عدد برسد.  
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تحمی��ل رفتارهای برون گرایانه بر اف��راد درون گرا، تأثیر 
مثبتی بر اعتمادبه نفس و روابط اجتماعی شان نمی گذارد و 

شاید مضر هم باشد.
روان شناس��ان ش��خصیتی ب��رای چندین ده��ه، یکی از 
الگوهای مش��خص و برجس��ته  رفتاری را تش��خیص داده 
بودند؛ بدین شکل که افراد برون گرا بیشتر از افراد درون گرا 
خوشحال هس��تند. برای هرکس��ی که به ارتقای سالمتی 
روانی عالقه مند اس��ت، این سؤال مطرح می شود آیا ممکن 
است با ترغیب مردم به رفتارهای برون گرایانه از مزایای آن 
بهره مند ش��د؟ شواهد موجود چنین روندی را تا این زمان 

ممکن می دانستند.
برای مثال، افرادی که می خواهند مانند برون گراها رفتار 
کنند، صرف نظر از حالت روحی فعلی خود، به نش��ان دادن 
ظاهری خوش��حال و مطمئن تمای��ل دارند. چنین ظاهری 
نش��ان دهنده  رفتاری فعال و اجتماعی و مطمئن است. این 
پیش��نهاد رابطه  س��اده ای اس��ت که می تواند به روش های 
متفاوت تفس��یر شود. بااین حال، پژوهش های آزمایشگاهی 
نشان  داده اند افراد با شخصیت درون گرا با انجام فعالیت های 

برون گرایانه بیشتر احساس خوشحالی می کنند.
البت��ه پیش از اینکه همه  ما برای دس��تیابی به ش��ادی، 
انج��ام ای��ن رفتارها را ش��روع کنیم، بهتر اس��ت به مقاله  
منتشرش��ده در PsyArXiv توج��ه کنیم. ای��ن مقاله را 
گروهی از روان شناس��ان به سرپرس��تی روآن همیلتون در 
دانش��گاه ملبورن نوشته اند. سرپرس��ت این گروه پژوهشی 

درباره  مقاله شان می گوید:
تا وقتی فهم درس��ت و دقیق��ی از عواقب مثبت و منفی 
رفتارهای برون گرایانه به دس��ت نیاورده ایم، دفاع از هرگونه 
کاربرد این رفتارها و تجویز آن برای افراد درون گرا می تواند 

نسنجیده و خطرناک باشد.
برای بررس��ی موش��کافانه  این پیش��نهاد، گ��روه اولین 
آزمای��ش تصادف��ی کنترل ش��ده  را درب��اره فرضی��ه  انجام 
رفتاره��ای برون گرایانه، برخالف پژوهش ه��ای قبلی و در 

محیطی خ��ارج از فضای آزمایش��گاهی انج��ام داد. آن ها 
تصمیم داشتند تأثیر مثبت و منفی این کار را بر احساسات 

انسان در زندگی روزمره ارزیابی کنند.
ده ها تن از ش��رکت کنندگان در پژوهش به طور تصادفی 
در گروه های��ی ب��ا رفت��ار برون گرایانه و نی��ز گروه هایی با 
رفتار آرام و درون گرایانه گنجانده ش��دند. ایده پش��ت این 
دسته بندی، تش��ویق به پذیرش رفتارهایی با صفات اصلی 
ش��خصیتی دیگری همانند توافق و پایداری احساسی بوده 
اس��ت. گروه کنترلی به موازات این گروه ها انتخاب شدند؛ 
ولی هیچ دس��توری مبنی بر تغیی��ر رفتارهای درون گرایی 
و برون گرای��ی دریاف��ت نکردن��د و رفتار طبیع��ی خود را 

داشته اند.
اهداف واقعی پژوهش از ش��رکت کنندگان پنهان ش��ده 
بود. به طور مثال، برای گروه اول، یعنی برون گراها، آزمایش 
مدنظر این بود که دس��تورالعمل های رفتاری را برای هفت 
روز به طور مستقیم در مواجهه با افراد دنبال کنند؛ هرچند 
چنین کاری برای وضعیتی که در آن  بودند، نامناسب باشد.

ش��رکت کنندگان از دس��تورها پی��روی کردن��د و برای 
پیگی��ری احساس��ات و رفتارهای ش��ان نظرس��نجی ها را 
کامل کردن��د. همچنین در طول دوره  هفت روزه، به صورت 
غیرمنتظره  ش��ش مرتبه در روز تلفنی از آن ها نظرسنجی 
ش��د. هم زمان در طول روز هش��دارهایی مبنی بر توجه به 
راهنمایی های آزمایش برای شرکت  کنندگان با کمک تلفن 

ارسال شد.
برای افراد معمولی، بودن در گروه برون گرایی در مقایسه 
 با افرادی که در گروه ش��خصیتی آرام تر بودند، احساسات 
مثبت بیشتری، مانند سرزندگی و اعتمادبه نفس و هیجان، 
به همراه داش��ته اس��ت. این نتایج هم در نظرس��نجی های 
س��رزده و هم در ارزیابی های با نگاه به گذش��ته به دس��ت 
آمدند. با مقایس��ه  ارزیابی ها، افراد معمولی که به رفتارهای 
برون گرایانه تش��ویق ش��ده بودند، بدون داش��تن تأثیرات 
منف��ی، مانن��د خس��تگی و تجرب��ه  احس��اس منف��ی،  به 

اعتمادبه نفس و ش��ادی بیش��تری رس��یده بودند. بنابراین 
پژوهش��گران نتیجه گرفتند مداخله در رفتار افراد معمولی 
هی��چ اثر منفی نداش��ته اس��ت. بااین حال، داس��تان اینجا 
تمام نمی ش��ود؛ چون در ای��ن پژوهش، به تأثیر تش��ویق 
ب��ه برون گرای��ی روی افراد درون گرا و آرام پرداخته ش��ده 
است. پژوهش های قبلی نش��ان داده صرف نظر از وضعیت 
ش��خصیتی فرد، انجام رفتارهای برون گرایانه به یک میزان 
روی شادی و احساس رضایت انسان اثر می گذارد، ولی در 

اینجا چنین نتیجه  ای گرفته نشده است.
در نتیجه ای که دور از انتظار هم نیس��ت، افراد درون گرا 
نتوانس��تند در آزم��ون انجام رفت��ار برون گرایان��ه به اندازه  
سایر تیپ های ش��خصیتی موفق ش��وند. درحالی که آن ها 
در ارزیابی ه��ای لحظه ای احساس��ات مثبت خ��ود را بیان 
می کردن��د، در پایان آزمایش نگاه به گذش��ته، دس��تاورد 
درخورمالحظه ای گزارش نکردند. همچنین برخالف گروه 
برون گ��را، با انجام ای��ن آزمون آن ها ح��س اعتمادبه نفس 
کمت��ری در ارزیابی ه��ای لحظ��ه ای بُ��روز دادن��د. در این 
آزمایش، گروه درون گرا در ارزیابی نگاه به گذشته  خودشان 

احساسات منفی نشان دادند.
همیلت��ون و گروه��ش این یافت��ه را مهم تری��ن نتیجه  
پژوهش شان می دانند. دخالت در رفتار طبیعی درون گرایان 
و تش��ویق به عمل کردن مانند برون گراه��ا، مزایای مثبت 
آن چنان��ی در پ��ی نخواه��د داش��ت و حت��ی هزینه هایی 
خواهد داش��ت. افزون  بر این، نتیجه گیری مهمی در ادامه 
بی��ان می کند که افراد درون گرای عمیق، ش��اید به تجربه  

احساسات مثبت مانند برون گراها تمایلی ندارند.
بااین ح��ال، ای��ده  یادگی��ری درون گراه��ا ب��رای تجربه  
احساسات مثبت ممکن است حرف هایی برای گفتن داشته 
باش��د؛ چون نه تنها این فقط یک پژوهش بوده؛ بلکه افراد 
درون گ��را این تجربه را در لحظه داش��ته اند و این می تواند 

زمینه ای برای پژوهش های بعدی باشد.
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تحمیل رفتارهای برونگرایانه بر افراد درونگرا چه پیامدهایی دارد؟

4 سوالی که هر شخص موفق باید به آن پاسخ دهد
تقریباً همه عالقه دارند در زندگی به موفقیت برسند اما تعریف موفقیت در ذهن هر فرد با دیگری تفاوت دارد. 
به همین دلیل هر فرد تا زمانی که این مسئله را برای خودش مشخص نکند نمی تواند به شخص موفقی بدل 
شود. به همین دلیل است که اپرا وینفری در صحبتی که با فارغ التحصیالن دانشگاه اسکیدمور داشت از آنها 

درخواست کرد تا به چهار سوال اساسی سریعاً پاسخ دهند تا بتوانند به موفقیت دست یابند.
وجدان تان به شما چه می گوید؟

اپ��را درباره وجدان نظر جالبی دارد. او ب��اور دارد که مجموعه ای از حس های درونی وجدان یک فرد را 
تش��کیل می دهند. او می گوید: »من به جایگاه خوبی در زندگی ام رس��یدم چرا که به ندای وجدانم گوش 
دادم و بر این اس��اس تصمیم گرفتم.« او مدعی ش��ده که وجدانش به او گفت ش��غل درآمدزای خود را 
ت��رک گوی��د و  برنامه  خود را به راه اندازد تا بتواند آنچه دوس��ت دارد انجام دهد. همه ما می دانیم اکنون 
اپرا ثروتمندترین و مقبول ترین زن در صنعت س��رگرمی محس��وب می شود. محبوبیت در چنین مقیاسی 
نیازمند آن است که شخصیت رهبر داشته باشید. اگر فقط به دانش دیگران اطمینان کنید، قادر نخواهید 

بود به بینش تان عمل کنید و راه موفقیت در پیش بگیرید.
مقصودتان از زندگی چیست؟

اپرا طی مصاحبه  خود از معلم معنوی خود گری زوکاو صحبت کرد و عنوان نمود که این نویسنده یکی 
از مهمترین اصول موفقیت را به وی آموخته است.

از نظ��ر او بای��د افراد در زندگی، مقصود ی��ا هدفی خاص را دنبال کنند. تنها به دنبال پول، ش��هرت و 
معروفیت بودن نمی تواند هر فرد را به شخص موفق تبدیل کند.

او می گوید پس از خواندن مطالب زوکاو، توجهش به مقصود تصمیماتش جلب ش��ده تا ببیند با انجام 
هر فعالیتی به دنبال چه چیزی اس��ت. همین مس��ئله موجب شد تا س��اختن یک شوی سرگرم کننده از 
اولویت های��ش خارج ش��ود و ترجیح دهد زندگی مخاطب��ان را تحت تاثیر قرار داده ت��ا بتواند در زندگی 

بسیاری از آنها تغییر ایجاد کند.
چه چیزی در زندگی شما نیازمند قدردانی است؟

کارشناس��ان باور دارند که اگر قدر موقعیت ها و خصوصیت های خوب زندگی تان را بدانید، ذهن ش��ما 
مثبت اندیشی، امیدواری و خوشحالی را می آموزد.

اپرا می گوید که آموخته همیشه در سخت ترین شرایط هم قدردان موهبت هایش باشد و به همین دلیل 
است که به ثروت و موفقیت بسیاری دست یافته است.

چه چیزی واقعیت زندگی تان را تشکیل می دهد؟
این س��وال می تواند بسیار ترسناک باشد اما اگر قصد دارید که در زندگی به موفقیت دست یابید، قطعاً 
باید با واقعیت زندگی تان مواجه ش��وید. ش��اید در ابتدا، این مس��ئله برای تان دلهره آور باش��د اما قدرتی 

باورنکردنی به شما خواهد بخشید.
اپرا باور دارد که همه با سختی ها و آزمایش های فراوانی در زندگی مواجه می شوند. ممکن است بیماری، 
شغل یا بحران های زیادی بر سر راه رسیدن به موفقیت قرار گرفته باشد اما اگر شخصی بتواند با واقعیت 
خود روبه رو ش��ود بداند که چه کس��ی اس��ت، آنگاه حقیقت او را آزاد می کند و می تواند بدون دردسر به 

سمت موفقیت حرکت کند.
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راز ایالن ماسک برای یادگیری سریع
ایالن ماسک یکی از خاص ترین ذهن های دنیا را در اختیار دارد و مشخصاً ژن هایش در این زمینه تاثیر 
بس��زایی داشته اند اما مسلماً وی مجبور بوده برای آنکه بتواند در این سطح به فعالیت بپردازد، کتاب های 
بسیاری بخواند و مطالب فراوانی بیاموزد. بدین ترتیب او یکی از اشخاصی است که نحوه  یادگیری درست 

و سریع را آموخته. حال سوال اینجاست که راز ایالن ماسک برای یادگیری سریع چیست؟
کار آس��انی نیس��ت که اواس��ط دوران حرفه ای تان مجبور ش��وید که علم پرتاب موش��ک را تا حدودی 
بیاموزی��د. مخصوص��اً اگر پیش از آن، یک ش��رکت مع��روف پرداخت آنالی��ن PayPal و کمپانی تولید 

ماشین های الکترونیکی به راه انداخته باشید.
اکنون ایالن ماسک در مصاحبه ای، راز خود برای یادگیری سریع را با دیگر کاربران به اشتراک گذاشته 
و مشخص کرده یک فرد موفق، چه مطلبی را چگونه و در چه نقطه از ذهنش ذخیره می کند. صحبت های 

او را می توان در دو سرفصل خالصه کرد؛
دانش همانند درخت است

همه می دانند که ایالن ماس��ک کتاب های زیادی خوانده و سعی کرده با استخدام افراد باهوش، تمامی 
مطالب آموخته ش��ده توس��ط آنها را همانند اسفنج جذب کند اما سوال اینجاس��ت که وی چگونه موفق 

می شود هر روز مطالب جدیدی به حافظه خود اضافه کند؟  
او در مصاحبه ای مدعی ش��ده که گاهی اوقات تصور می کند که ظرفیت ذهنش پر ش��ده و دیگر جایی 
برای یادگیری ندارد اما وی همیش��ه خود و همه افراد را تش��ویق می کند که بر محدودیت های شان غلبه 

کنند چرا که باور دارد انسان ها می توانند بسیار بیشتر از حد تصورات شان موفق شوند.
عالوه بر این ایالن ماس��ک، دانش را به یک درخت تش��بیه می کند و می گوید: »باید بدانید که دانش 
همانند یک درخت معنایی دارد. شما باید در ابتدا اصول بنیادی را بیاموزید و تنه یا ریشه این درخت را 
در زمین بکارید و س��پس س��راغ برگ ها یا جزییات بروید. اگر عکس این روند را در پیش بگیرید، برگ ها 

بر زمین خواهند افتاد.«
با ربط دادن مطالب می توان آنها را بهتر حفظ کرد

متخصصان باور دارند که بهترین راه حفظ کردن مطلبی جدید، ربط دادنش به چیزی است که پیشتر 
آن را آموخته اید. اگر نتوانید مس��ائل جدید را به دانش قبلی خود قالب کنید، همانند این اس��ت که تنها 

آن را اصاًل نشنیده باشید.
یادگی��ری اصول و پایه  تمامی این مطالب، س��تونی را فراهم می کند و می توان از آن برای قالب کردن 
جزئیات یا آموخته های جدید بهره گرفت. اگر عکس این روند در پیش گرفته ش��ود، موجب س��ردرگمی 

خواهد شد و دیگر نمی توان به درستی مطالب را به یاد آورد.
بنابراین اگر کس��ی بخواهد روش ایالن ماس��ک را برای یادگیری سریع در پیش بگیرد، باید استراتژیک 
عمل کند و سریعاً سراغ مسائل جزئی یا پیشرفته نرود؛ در ابتدا به آرامی اصولی پایه را بیاموزد و پس از 

آن درخت خود را به بار دانش مزین کند تا چرخ نیلوفری را به زیر آورد.
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