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با تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی ماه شمار شد

ساماندهی
»پارکینگپولی«بانکها

با تصمیم شورای پول و اعتبار، دیگر بانک ها اجازه ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت کنند 
و از ابتدای بهمن ماه امس��ال، پرداخت س��ود سپرده های س��رمایه گذاری کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار تغییر 
خواهد کرد. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که ابتدای این هفته به شبکه بانکی کشور ابالغ شد، نرخ سود 
علی الحساب کوتاه مدت کماکان برابر با ۱۰درصد است و تغییری در این زمینه اتفاق نیفتاده است. بر این اساس، 
شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در ۲۰ آذرماه امسال تصویب کرد که معیار...
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بازار کساد مسکن کی تکان می خورد؟

گزارش حیرت انگیز از بازار مسکن تهران

گام های تدوین استراتژی های کسب و کار
8 کتاب برتر مدیریتی سال 2018

B2I معرفی تجارت جدیدی به نام
دنیای بازاریابی در دستان محتوای عمودی
اهمیت زبان برندها در بازاریابی و تبلیغات

چگونه ویدئوهای الیو بهتری داشته باشیم؟
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 شرکت ZTE هم
 به شمار تولیدکنندگان
موبایل تاشو پیوست
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با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت، حاال شمارش معکوس 
بـرای تعیین تکلیف بنزین آغاز شـده و هرچند دولتمردان 

تاکیـد می کننـد که برنامـه ای برای سـهمیه بندی 
بنزین در دستور کار نیست، اما خبرهای رسیده...

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف بنزین

3سناریویبنزینی

سرمقالـه
ضرورت تغییر سیاست گذاری 

در صنعت خودرو

ضرورت تغییر سیاست گذاری در صنعت خودرو

شرایط مبتال به بازار خودرو و 
افزای��ش قیمت و کاهش عرضه 
آن در بازار طی چند ماه گذشته 
باعث شد تا جامعه مصرف کننده 
در مرحله اول و اقتصاد کشور در 
مرحله بعد با مشکالت عدیده ای 
مواجه شود. نتیجه این موضوع 
بالتکلیفی م��ردم،  ب��ر  ع��الوه 
زمین��ه افزای��ش نارضایتی های 
جامع��ه را هم فراهم ک��رد. در 
پی مشکالت ایجادشده؛ پس از 
کش و قوس های فراوان سرانجام 
با حذف شورای رقابت از فرآیند، 
تکلی��ف قیمت گذاری  تعیی��ن 
خودروهای داخلی  به س��ازمان 
و  مصرف  کنن��دگان  حمای��ت 
تولیدکنن��دگان وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت واگذار ش��د و 
ای��ن وزارتخان��ه هم با بررس��ی 
س��ناریوهای مختلف و تشکیل 
جلسات متعدد کارشناسی نهایتاً 
اعالم کرد که قیمت خودروهای 
داخلی با ش��یوه های مختلفی از 
جمله عرضه با قیمت در حدود 
5درصد کمتر از قیمت حاش��یه 
ب��ازار تعیی��ن می ش��ود و این 
موضوع رسماً مهر تاییدی بود بر 
افزایش سرسام آور قیمت خودرو.
ادامه در همین صفحه

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
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ادامه از همین صفحه
آث��ار این تصمیم زمینه های الزم ب��رای افزایش قیمت حوزه ه��ای مختلف را هم که تا 
حدودی در بالتکلیفی به س��ر می ب��رد با افزایش قیمت مواجه می ک��رد و این موضوع به 
واسطه جایگاه و نقش خودروسازی در اقتصاد ایران به واسطه شرایط خاص آن، تاثیرگذاری 
مس��تقیمی بر دیگر مولفه های اقتصادی دارد و می تواند ش��رایط تورمی جامعه را تا حدود 

غیرقابل انکاری تحت تاثیر قرار دهد.
نگاهی به صنعت خودروس��ازی در جهان نش��ان می دهد که این صنعت به عنوان یکی 
از صنایع مادر، مهم و محرک دیگر صنایع ش��ناخته می شود و هرگونه حرکت این صنعت 
می تواند صنایع دیگر را نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین هرگونه تالش در 
جهت حمایت و توسعه این صنعت در اصل تالشی است که برای توسعه کل صنایع لذا باید 

این حمایت هدفمند، هوشمندانه با دیدی کالن نگر انجام شود.
س��ابقه حمایت از این صنعت به صورت جدی و سازماندهی ش��ده بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی به دوران دولت سازندگی بر می گردد. از آن زمان دولت های مختلف تالش کردند تا 
ضمن پشتیبانی و سرمایه گذاری همه جانبه در این صنعت زمینه های توسعه کمی و کیفی 
آن را فراهم کنند؛ لذا در این راستا دولت ها از هیچ گونه حمایت و تالشی برای موفقیت این 
صنعت فروگذاری نکردند؛ به طوری که این حجم از حمایت عماًل موجب خسارت به این 
صنعت گردید: اقداماتی از قبیل ایجاد انحصار در بازار خودرو، وضع تعرفه های حمایتی در 
واردات خودرو، ارائه حامل های انرژی یارانه ای، ارائه تسهیالت بانکی با شرایط خاص، تالش 
در جهت تغییر س��اختار این صنعت به ش��رکت خصولتی و. . . از جمله اقداماتی بود که  از 
سوی دولت ها برای حمایت از این صنعت انجام شد. نگاهی قریب به 3۰ سال برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری دولتی برای حمایت از این صنعت نشان داد که این رفتار دولت آثار و تبعات 
غیرقابل انکاری داشته است. در برخی حوزه ها ورود غیرموثر و غیرکارشناسی دولت در این 
صنعت و حمایت های غیرهدفمند، سنگ بنای عقب ماندگی و وابستگی این صنعت را فراهم 
کرده است؛ موضوعی که تاکنون نیز استمرار یافته است. خروجی این اقدامات نتیجه ای که 
عاید نموده این اس��ت که دخل و خرج خودروسازان متناسب طراحی نشده است. توسعه 
کمی عماًل به رش��د و توس��عه کیفی نینجامیده اس��ت و تولید آنها نیز رضایت مشتری و 
مصرف کننده را نیز فراهم نکرده است. مراجع نظارتی از منظر کیفی استانداردهای بسیاری 
از خودروه��ای تولیدی را در ش��رایط مطلوبی ارزیابی نمی کنن��د و در حوادث جاده ای نیز 
تلفات ناشی از نقص فنی خودرو در کنار جاده های ناایمن و رانندگی نامناسب، جایگاه اول 
را در حوادث جاده ای  کشور رقم زده است که در این زمینه ارزیابی هزینه های داده شده و 
فایده های عاید شده به شکل بسیار شگفت آوری زیانبار جلوه می کند. رانت های ایجادشده از 

قبل این حمایت ها نیز بر مشکالت افزوده است.  
این موضوع درحالی مطرح می شود که از مدت ها پیش اعالم شده بود که این صنعت در 
بسیاری از زمینه ها به مرز خودکفایی رسیده است. ولی در شرایطی که زمزمه های بازگشت 
تحریم ها آغاز شد این صنعت جزو اولین بخش ها محسوب می شد که دچار بحران گردید. 
اگرچه بخشی از آن به واسطه قراردادها با شرکت های بین المللی قابل پیش بینی بود ولی 
بخش دیگر آن به خصوص موضوعات مرتبط با خودروهای با ماهیت ملی این موضوع غیر 
قاب��ل پذیرش می نماید. نتیجه این رویداد برهم خوردن ش��رایط تعادلی در بازار بود.  این 
موضوع در حالی انجام ش��د که بازار ارز به اوج نرس��یده بود، ولی صنعت خودروس��ازی با 
اقدام تکراری توقف عرضه، ش��تاب در افزایش ش��رایط تورمی را رقم زد؛  مقوله ای که در 
سال های قبل نیز برای دولت ها و مردم نتیجه ای جز افزایش ناگهانی قیمت خودرو به شکل 

سرسام آوری نداشته بود. 

این موضوع سرنوشت قیمت خودرو را از شورای رقابت سلب و در عمل به جاده مخصوص 
کرج و در اختیار خودروس��ازان قرار داد تا زمینه افزایشی مجدد را فراهم کنند. به هرحال 
نتیجه بازی موش و گربه قیمت خودرو طی چندماه گذشته وزارت صمت و سازمان حمایت 
را وادار کرد تا ش��رایط فعلی را برای قیمت خودرو پیش��نهاد نمایند. اینکه این جریان تا 
چه میزان می تواند صنعت خودروس��ازی کش��ور را از مشکالت موجود نجات دهد در یک 
جمل��ه می توان گفت که این نس��خه جدید نیز درمانی برای تس��کین دردهای کهنه این 
صنعت نیست. واقعیت این است که دلسوزی های مهربان تر از مادر مسئولین در حق صنعت 
خودروسازی باعث شده که این صنعت بسان یک طفل نابالغ باقی بماند و امکانی برای رشد 

و موفقیت نداشته باشد. 
 در حالی که براساس شاخص های توسعه ای در اقتصاد چهار شاخص مهم قیمت، کیفیت، 
خدمات پس از فروش و مشتری مداری از اصول مهم موفقیت هر بنگاه اقتصادی محسوب 
می شوند، اما این اصول به شکل مناسب و همزمان در این صنعت آنچنان که باید نهادینه 
نشده است و هر یک از این مقوله ها در حد یک دغدغه باقی مانده است. صنعت خودروسازی 
کشور طی سالیان متمادی حمایت ها و مداخالت دولتی امکانی برای هدف گذاری مناسب 
برای رسیدن به این اصول را به شکل  جدی فراهم نکرده است اگرچه تالش هایی در حوزه 
خدمات پس از فروش انجام ش��ده اس��ت ولی عدم ارتقای کیفیت عماًل این اقدامات را )به 

سبب حجم مراجعات چندباره مشتریان ( غیر موثر نشان می دهد.
 به نظر می رس��د که مدیریت وابس��ته در این صنعت آثار مخرب خود را بسیار بیشتر از 
حمایت های دولتی از خود به جای گذاشته است و این امر با راهبردهای اقتصاد مقاومتی 
ابالغی مقام معظم رهبری در استفاده مناسب از منابع و افزایش بهره در مغایرت آشکاری 
قرار دارد.  بی انضباطی مالی و عدم مدیریت هزینه ها، افزایش نیروهای غیرمولد، اس��تفاده 
غیر بهینه از منابع، عدم توجه بایسته به تحقیق و توسعه و انجام سرمایه گذاری غیرهدفمند 
در س��ایت های تولیدی داخلی و خارجی از نتایج مخرب این نوع نگاه به این صنعت تعبیر 

می شود.
سهامداران و دلس��وزان این صنعت باید بدانند که افزایش ناگهانی قیمت فقط می تواند 
بخشی از مشکالت اعتباری آنها را برای مدت محدودی مرتفع کند ولی درمانی قطعی برای 
بیماری های مزمن مبتال به این صنعت نیست و این صنعت با این شیوه و روش، عمالً به جز 
اتالف منابع و امکانات نتیجه ای عاید کشور نخواهد کرد. اگرچه ممکن است منافعی مقطعی 
را عاید کش��ور نماید ولی در نگاه کالن نگر و ملی خس��ارت بار جلو می کند. عدم حاکمیت 
تفکر ملی و توسعه ای در این صنعت و نگاهی گذرا و کوتاه مدت به این صنعت زمینه های 
ناکارآمدی آن را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. برای حل این مش��کل عالوه بر مردم و 
مصرف کنندگان متولیان اصلی این صنعت باید قیود و بندهای خواس��ته و ناخواسته را از 
پای این صنعت باز کنند و اجازه دهند تا ش��رایط تولید رقابتی توام با حمایت موثر از این 
صنعت در کشور با محوریت مردم فراهم شود، چرا که ماهیت انقالبی نظام اسالمی ما نشان 
داده است که هر کجا مردم ورود کنند حتما موفقیت نیز همراه خواهد بود. لذا استفاده از 
دیدگاه های انحصارگرایانه و نیابتی همواره به عنوان تهدیدهایی اصلی ماهیت وجودی این 
صنعت را نش��انه گرفته است؛ دغدغه ای که بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و فعاالن 
این عرصه  بر آن مهر تایید می زنند. استفاده از اصل شایسته ساالری در مدیریت کالن این 
صنعت، انضباط مالی و توس��عه R&D  و صرفه جویی در منابع و امکانات و س��ازماندهی 
مناس��ب ساختارها و استفاده بهینه و مناسب از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در کنار 
ایجاد فضای رقابت سالم تنها راهکارهای نجات این صنعت مهم و استراتژیک کشور محسوب 

می شود.  

عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران هشدار داد
نابودی بازارهای صادراتی قیر ایرانی

فرصت امروز: نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران )اوپکس( عصر شنبه 
برگزار شد و اعتراض به بخشنامه جدید بانک مرکزی در طبقه بندی صادرکنندگان، افزایش هزینه صادرات، انتقاد از 

وضعیت عرضه خوراک در بورس و از دست رفتن بازارهای صادراتی قیر ایران ازجمله محورهای این نشست بود.
احس��ان باقریان، س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی در این نشست با انتقاد از 
بخش��نامه جدید بانک مرکزی در طبقه بندی صادرکنندگان گفت: سیاس��ت های مختلف ارزی باعث کاهش صادرات 

شده است.
به گفته باقریان، طبقه بندی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی، تنبیه شرکت هایی است که بیش از ۱۰ میلیون دالر 

صادرات داشته اند؛ زیرا در صورت صادرات کمتر از این مقدار، می توانستند از امتیازاتی برخوردار شوند.
او با بیان اینکه متاسفانه بخشنامه بانک مرکزی عطف بماسبق شده که برخالف رویه های جاری است، ادامه داد: با 
وجود اینکه این بخشنامه در آبان ماه امسال ابالغ شده، بر صادراتی که از ۲۲ فروردین امسال انجام شده، تسری یافته 

است. از همین رو، این بخشنامه فسادزا بوده و می تواند باعث گسترش فساد شود.
افزایش هزینه صادرات 

باقریان با بیان اینکه به دنبال خودداری از آوردن ارز به داخل کشور نیستیم، افزود: روند عرضه ارز صادراتی توسط 
صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی در شرایط مطلوبی بوده به طوری که از 6.5 میلیارد دالر صادرات سال 96 حدود 
4.5 میلیارد دالر مربوط به پتروش��یمی ها بوده اس��ت، اما صادرکنندگان غیر پتروش��یمی در آوردن ارزهای حاصل از 
صادرات به داخل کشور با مشکالتی روبه رویند. او افزود: صادرکنندگان غیرپتروشیمی هیچ گاه ارز خود را به نرخ 38۰۰ 
تومان و یا سایر نرخ های دولتی دریافت نکردند که بتوان اکنون آنها را مجبور کرد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما 
عرضه کنند. این دسته از صادرکنندگان خوراک را به نرخ بازار آزاد و یا سامانه نیما دریافت کرده اند، اما ناچار شده اند 

که درآمد ارزی خود را به نرخ سامانه نیما عرضه کنند که عادالنه نیست.
وضعیت نامناسب عرضه خوراک در بورس

سخنگوی اوپکس با انتقاد از وضعیت عرضه خوراک واحدهای تولید در بورس کاال، گفت: شرایط عرضه خوراک در 
بورس کاال باید بهبود یابد، چراکه برداشتن سقف رقابت خوراک واحدهای تولیدی در بورس کاال درست نبوده و افزایش 

هزینه های واحدهای تولیدی را به دنبال داشته است.
وی اضافه کرد: طرحی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنایع پاالیش��گاهی و پتروش��یمی در دست اجراست که 

براساس آن، معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه ای که در کشور کاربرد دارد، لغو می شود. 
به گفته باقریان، نرخ خوراک باید تعدیل و با شرایط مناسب عرضه شود اما در مقابل از محصوالت نهایی تولیدشده، 

مالیات اخذ شود.
باقریان همچنین با اشاره به یارانه بنزین و بحث قاچاق سوخت گفت: از جمله پیشنهادهای خوبی که برای اصالح 
پرداخت یارانه سوخت مطرح شده، پرداخت سهمیه سوخت به همه افراد به جای خودروست. با توجه به اینکه 5۰درصد 
جمعیت کش��ور خودرو ندارند اعطای س��همیه سوخت به همه افراد همسو با عدالت اجتماعی است، چراکه یارانه های 
پرداخت��ی ب��رای حامل  های انرژی باعث اختالف قیمت بین داخل و خارج ای��ران و در نتیجه افزایش جذابیت قاچاق 
می شود. همچنین اقدام دیگری که برای مقابله با قاچاق سوخت باید متوقف شود ارائه یارانه به سوخت هایی مانند نفت 

سفید و نفت کوره است که در کشور کاربرد زیادی ندارند.
کاهش بازارهای صادراتی قیر ایرانی

همچنین وحید شیخی عضو هیات رئیسه اتحادیه اوپکس در این نشست به وضعیت بازارهای صادراتی قیر ایران اشاره 
کرد و گفت: ایران به دلیل بی ثباتی نرخ ارز و گرانی خوراک در حال از دست دادن مشتریان و بازارهای سنتی قیر خود 
است؛ به طوری که قطر-از مشتریان قدیمی ما- به تازگی نیاز خود را با چند محموله از یونان و آمریکا تامین کرده است.
به گفته شیخی، ما در حالی بازارهای سنتی خود را از دست می دهیم که ایران در گذشته ۱۰درصد بازار قیر دنیا را 
در اختیار داشت. او ادامه داد: نوسان نرخ ارز باعث ایجاد مشکالتی برای تولیدکنندگان شده است؛ صادرکننده ای که 
چند ماه پیش، مواد اولیه را با ارز ۱5 هزار تومانی تهیه کرده بود اکنون باید ارز خود را به نرخ حدود 9 هزار تومان در 
سامانه نیما عرضه کند.  عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در پایان گفت: 
در بورس کاال میزان عرضه »وی.بی« )ماده اولیه تولید قیر( با تقاضا همخوانی ندارد؛ به طوری که در ماه گذشته میزان 
تقاضا 5۰ هزار تن اما مقدار عرضه ۱5 هزار و 5۰۰تن بود بنابراین تغییر مبنای تسعیر نرخ ارز »وی.بی« مشکالتی را 

برای صنعت قیر ایجاد کرده است. 
شیخی افزود: براساس مصوبه بیست و نهم مهرماه، قرار بود دولت مابه التفاوت نرخ خوراک قیر را تامین کند، اما طبق 
مصوبه بیستم آبان ماه قرار شد نرخ تسعیر ارز برای خوراک وی.بی با نرخ سامانه نیما توسط تولیدکنندگان تسویه شود. 
این تصمیم باعث ایجاد مشکالتی برای واحدهای تولیدی می شود که در صورت رفع نشدن آنها، واحدهای تولید قیر 

تعطیل و در روند صادرات اخالل ایجاد می شود. 



فرصت امروز: هیچ یک از برنامه هاي اول تا س��وم توس��عه در ایران به 
طور مس��تقیم به موضوع انتقال تکنولوژي اشاره اي ندارند و برنامه چهارم 
توس��عه نیز نسبت به س��ه برنامه قبلی، تنها به موضوع دانش و فناوري و 
جذب و انتقال آن حساستر بوده است. اگر برنامه هاي اول تا سوم توسعه را 
با دقت بیشتري مطالعه کنیم، در میان تبصره ها به اشاره های غیرمستقیم 
و ضمن��ي در این رابطه مي رس��یم که با دیدگاهي س��خت افزاري، انتقال 
تکنولوژي را تنها خرید ماش��ین آالت و تجهیزات از خارج از کشور دانسته 
و در رابط��ه با انتق��ال دانش فني یا ارتباط با مراکز ن��وآوري و بازار، هیچ 

استراتژي و برنامه مشخصی دیده نمي شود.
ای��ن همان نکته ای اس��ت که در تازه ترین گزارش ات��اق بازرگانی ایران 
پیرامون »چالش ها و موانع انتقال تکنولوژی در ایران« به آن اش��اره شده 
و تقلی��ل مفهوم »انتق��ال فناوری« به بعد فیزیکی و س��خت افزاري آن را 
موجب انحراف در سیاس��ت گذاری دانسته اس��ت؛ چنانچه درک سطحی 
و س��اده انگارانه از انتقال فناوری موجب شده اقتصاد ایران با وجود صرف 
زم��ان و هزینه زیاد و حجم قابل مالحظه ای از س��رمایه گذاری خارجی در 
دهه های گذشته، در عمل با شکست و ناکامی تاریخی در انتقال تکنولوژی 

روبه رو شود.
انتقال فناوری؛ پیچیدگی ها و چالش ها

آخرین بولتن معاونت اقتصادی اتاق ایران با بررس��ی تجربه کره جنوبی 
و چین به عنوان دو کش��ور موفق در حوزه جذب س��رمایه گذاری خارجی، 
بهره وری نیروی کار و بهبود ش��اخص رقابت پذیری، به ریش��ه یابی دالیل 

شکست ایران در انتقال فناوری و تکنولوژی پرداخته شده است.
این گ��زارش، دالیل ناکامی و شکس��ت ایران در انتق��ال فناوری را در 
عدم برنامه ریزی عالمانه در این زمینه و نداش��تن شرح وظایف مشخص و 
تأثیرگذار برای دولت در راس��تای نقش آفرینی و رفع موانع انتقال فناوری 
برش��مرده اس��ت. از نگاه اتاق ایران، به هم ریختگی و سردرگمی در حوزه 
نظری و نبود دس��تور کار مش��خص و کارشناس��ی ش��ده باعث شده که 
تالش ه��ا در این زمین��ه چه در بخش خصوصی و چ��ه در بخش عمومی 
اقتصاد ایران، دستاورد قابل مالحظه ای از منظر توسعه کشور کسب نکند.

در این گزارش با بررس��ی آمار س��رمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از 
اصلی ترین کانال های انتقال فناوری و همچنین نرخ بهره وری و ش��اخص 
رقابت پذی��ری جهانی به مثابه اصلی ترین کارکرده��ای جذب فناوری های 
مدرن در سه کش��ور ایران، کره جنوبی و چین، مشاهده شد که از طریق 
برنامه ریزی کارشناس��ی و اجرای دقیق آن، انتقال فناوری در کش��ورهای 
موفق چین و کره جنوبی، چه تأثیرات عمیق و دامنه داری بر اقتصاد ملی 
و به واسطه آن بر روند توسعه کشور می گذارد. در غیر این صورت علی رغم 
ص��رف هزینه ه��ای زیاد و دادن امتی��ازات فراوان ب��ه طرف های خارجی، 
س��رمایه گذاری های خارجی در وهله اول به س��مت فعالیت های صنعتی 
مدرن هدایت نخواهد ش��د و در موارد معدودی که این اتفاق می افتد نیز 

توانایی جذب و بومی کردن فناوری وارداتی به وجود نمی آید.
کره جنوبی و جهش به سمت صنعتی شدن

ک��ره جنوبی در دهه 6۰ میالدی، در ش��رایطی اولی��ن تالش ها را برای 
صنعتی ش��دن آغاز کرد که تولید ناخالص داخلی س��رانه آن معادل ۱58 
دالر بود و سهم بخش صنعتی در تولید ناخالص ملی به بیش از ۱5درصد 
نمی رس��ید. ضمن اینکه تجارت نیز هنوز ش��کل نگرفت��ه و صادرات کره 

55 میلی��ون دالر و می��زان واردات آن 39۰ میلی��ون دالر ب��ود. در ادامه 
اما دولتمردان این کش��ور برای عبور از اقتصاد جنگ زده آن زمان، نقش��ه 
صنعتی س��ازی کره جنوبی را به صورت مرحله به مرحله، از صنایع س��اده و 
سنگین تا صنایع پیشرفته و پیچیده اجرایی کردند و طی سه دهه اقتصاد 

کره جنوبی را به جایگاه فعلی رساندند.
بررس��ی روند سرمایه گذاری خارجی مس��تقیم در کره جنوبی به خوبی 
نش��ان دهنده موفقی��ت مرکز انتقال فناوری این کش��ور به عنوان متصدی 
اصلی جذب س��رمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری در ساختار اقتصادی 
کره جنوبی است. همچنین انتقال حجم باالی سرمایه و به تبع آن فناوری 
به این کش��ور طی چند ده��ه اخیر حاکی از توان ب��االی کره جنوبی در 

تشویق و جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است.
ط��ی دوره زمان��ی طی ش��ده ب��ه  غی��ر از دو مقطع زمانی که ش��امل 
بح��ران آس��یایی دهه 9۰ و بح��ران جهانی ۲۰۰8 می ش��ود، روند جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در کره جنوبی نرخی صعودی و فزاینده داشته و 
هم زمان بررسی نمودار بهره وری کل عوامل تولید در این کشور نیز گویای 
هم راس��تایی دستیابی س��رمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری با افزایش 
نرخ بهره وری بوده اس��ت. در ای��ن دوره زمانی بهره وری در کره جنوبی از 
نرخ یکنواخت صعودی برخوردار بوده که از بهبود مس��تمر فناوری تولید 

در این کشور حکایت دارد.
همچنین بررسی رتبه کره جنوبی به لحاظ شاخص رقابت پذیری جهانی 
در مدت مش��ابه با دوره بررسی ش��ده ایران، نشان می دهد که این کشور 
توانسته است طی یک دهه گذشته موقعیت خود را در میان کشورهای با 
بیش��ترین قدرت رقابتی در اقتصاد جهانی تثبیت کند و حاال در بین 3۰ 

اقتصاد برتر دنیا به لحاظ رقابت پذیری بایستد.
چینی ها چطور دومین اقتصاد بزرگ جهان شدند؟

هرچند به عقیده برخی کارشناس��ان، انتقال فناوری دلیل اصلی توسعه 
اقتص��ادی در مراحل اولیه خیزش اقتصادی چین نبوده و جرقه اولیه این 
معجزه اقتصادی در توسعه روستایی و توانایی نظام برنامه ریزی منطقه ای 
در ایجاد تولید انبوه محصوالت مصرفی بوده اس��ت، اما تمامی متخصصان 
بر اهمیت و نقش انتقال فناوری در مراحل بعدی توس��عه اقتصادی چین 

اتفاق نظر دارند.
اصالحات اقتصادی از سال ۱979 در چین آغاز شد و این کشور از یک 
اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی فاصله گرفت. همچنین سیستم اداری 
مرتبط با توس��عه و انتقال فناوری نیز در همین راستا، اصالحات متعددی 
را تجربه کرد و هدف از همه این اصالحات، برآورده سازی نیازهای توسعه 
اقتصاد ملی بود و براس��اس آن هر نهاد تحقیقاتی باید برمبنای مکانیس��م 

رقابت، پروژه های تحقیق و پژوهش خود را توسعه می داد.
در بررس��ی وضعیت ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی در اقتصاد چین 
به وضوح می توان بازتاب انجام اصالحات س��اختاری در سیس��تم توس��عه 
و انتق��ال فن��اوری چین را در روند ورود س��رمایه گذاری خارجی و انتقال 
فناوری از خارج پیگیری کرد به گونه ای که هم تراز با مرحله اول اصالحات 
س��اختاری چین در میانه دهه 8۰میالدی، سرمایه گذاری خارجی در این 
کش��ور نیز به صورت صعودی افزایش پیدا کرده اس��ت. ب��ه عبارت دیگر، 
افزای��ش س��رمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری از ای��ن طریق، بر بافت 
فناوری موجود در صنایع چین و بهبود سطح فناوری تولید در این کشور 

تأثیر گذاشته است.
از ط��رف دیگر، بررس��ی وضعیت چین از منظر ش��اخص رقابت پذیری 
جهانی نیز گویای آن اس��ت که انتقال فناوری در این کشور نه تنها موجب 
افزای��ش بهره وری عوامل تولید ش��ده، بلکه توان رقابت��ی چین در عرصه 
اقتصاد جهانی را نیز به صورت مستمر بهبود بخشیده است. بهبود وضعیت 
چین در دو ش��اخص بهره وری و رقابت پذی��ری، که مهم ترین کارکردهای 
م��ورد انتظار از انتقال موفق فناوری برش��مرده می ش��وند، نش��ان دهنده 
موفقیت برنامه های این کش��ور برای جذب و توسعه فناوری های خارجی 

در اقتصاد بوده است.
جذب ناکام سرمایه گذاری خارجی در ایران

ایران به عنوان یک کش��ور با اقتصاد نفتی درحال  توس��عه، از یک سو از 
درآم��د هنگفتی برای خرید و واردات انتقال فن��اوری برخوردار بوده و از 
س��وی دیگر در راس��تای افزایش توان رقابتی، انگی��زه باالیی برای جذب 
فناوری های خارجی داش��ته است. این مس��ئله که انعکاس آن را می توان 
به روش��نی در اسناد باالدستی سیاس��ت گذاری کشور مشاهده کرد، باعث 
شده در چند دهه اخیر تالش زیادی برای جذب فناوری های مدرن توسط 
نظام اجرایی کشور صورت گیرد، به گونه ای که بررسی روند سرمایه گذاری 
خارجی در اقتصاد ایران نش��ان می دهد علی رغم بروز مناقش��ات سیاسی 
در عرص��ه بین الملل و اعمال تحریم های اقتصادی، اقتصاد ایران از س��ال 
۲۰۰۰ میالدی رشد باال و پایداری در جذب سرمایه گذاری خارجی تجربه 

کرده است.
س��یر صعودی و پایدار ورود س��رمایه گذاری خارج��ی در بعضی صنایع 
بزرگ ایران از قبیل صنعت نفت و پتروشیمی و صنعت خودروسازی نمود 
ویژه ای داش��ته و در چند دهه گذش��ته قراردادهای خارجی سنگینی در 
این صنایع منعقد ش��ده که هم��واره از مهم ترین محورهای این قراردادها 
مسئله انتقال فناوری بوده است. با این  وجود، ورود سرمایه و فناوری فاقد 
یک��ی از مهم ترین کارکردهای مورد انتظار، یعن��ی افزایش بهره وری بوده 
است درحالی که انتقال موفق فناوری، به طور منطقی باید به ارتقای سطح 

فناوری موجود و از این طریق به افزایش بهره وری منجر شود.
یک��ی دیگ��ر از اه��داف م��ورد انتظ��ار انتقال فن��اوری، افزای��ش توان 
رقابت پذی��ری اقتصاد ای��ران در عرصه بین المللی اس��ت اما در این زمینه 
نیز بررس��ی وضعیت ایران از منظر شاخص رقابت پذیری نشان دهنده عدم 
تغییرات محسوس و قابل اتکا بوده که این روند نیز تأییدکننده عدم جذب 

موفق فناوری های منتقل شده در داخل ایران است.
ناتوانی در جذب فناوری های واردش��ده که منجر به عدم انتشار آنها در 
نظام اقتصادی می ش��ود را به راحتی می توان در ع��دم تبعیت بهره وری و 
قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران از میزان سرمایه گذاری خارجی ردگیری 
کرد، چنانچه برخوردهای سطحی نگر موجب شده که انتقال فناوری نتواند 
ب��ه مهم ترین کارکرده��ای مورد انتظار، یعنی افزای��ش بهره وری و قدرت 
رقاب��ت بینجامد، بنابرای��ن بازبینی در سیاس��ت گذاری ها در حوزه انتقال 
فناوری به کش��ور اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. روند طی شده به روشنی 
با شکس��ت روبه رو ش��ده و نیازمند آن هستیم که در قدم اول به بازنگری 
و یادگیری از اش��تباهات گذش��ته خود و در قدم بعد ب��ه اصالح بنیادین 
سیاست های حاکم در این حوزه، با توجه به تجربیات تاریخی و الگوگیری 

از کشورهای موفق در زمینه انتقال فناوری بپردازیم.

چالش ها و موانع انتقال تکنولوژی در ایران در مقایسه با تجربه موفق چین و کره جنوبی

ناکامیتاریخیدرانتقالفناوری

همیشه نرخ تورمی که مرکز آمار اعالم می کند، مقداری از نرخ تورم بانک 
مرکزی پایین تر اس��ت. حاال مرکز آمار جزییات تورمی در آذرماه امسال را 
منتش��ر کرد که نش��ان می دهد دهک ه��ای درآمدی تورم��ی بین ۱7 تا 
۱9.5درصد را در آذرماه تجربه کردند و خانوارهای ایرانی به طور متوس��ط 
حدود37.4درصد بیش��تر از آذرماه سال گذشته برای خرید کاال و خدمات 
هزینه کرده اند. این در حالی است که بررسی روند تغییرات تورم در بین ۱۰ 
دهک ه��ا از اختالفی حدود ۲.5درصد بین دهک اول تا دهم حکایت دارد. 
جزییات تورمی در بین دهک ها در دو بخش »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و 
دخانیات« و همچنین»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« قابل بررسی بوده 
و نشان می دهد که در بخش خوراکی ها دهک اول تا هشتم بین 4.6درصد 

تورم را در فاصله آبان تا آذرماه داشته اند و دو دهک آخر یعنی نهم و دهم پنج 
تا 5.۱درصد تورم تجربه کرده اند. در مورد کاالهای غیرخوراکی و خدمات نیز 
متوسط تورم در شش دهک اول باالتر بوده و بین ۱.6 تا ۱.۲ بوده است، اما 
برای دهک هفتم تا نهم به ۱.۱درصد رسیده و برای دهک دهم ۱.۲درصد 
بوده است. در حالی تورم در دهک های باالی درآمدی پایین تر است که در 
سال های اخیر و در جریان پرداخت یارانه های نقدی بارها بر حذف یارانه 45 
هزار و 5۰۰ تومانی س��ه دهک اول تاکید ش��ده و حتی در قانون بودجه از 
تکالیف دولت بوده است. با این حال تاکنون با وجود اختالف درآمدی که 
وجود دارد دولت در این  باره اقدامی نکرده و تمامی ۱۰ دهک درآمدی به 

طور یکسان از یارانه استفاده می کنند.

شهری ها و روستایی ها چقدر تورم داشتند؟
ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در آذرماه ۱397 
به عدد ۱5۱.۰ رس��ید که نس��بت به ماه قبل ۲.5درصد افزایش نشان 
می دهد. درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 
36.9درصد است که نسبت به ماه قبل )34.5درصد( ۲.4 واحد درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. همچنین ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای 
روس��تایی کش��ور در آذر ماه ۱397 به عدد ۱55.3 رس��ید که نسبت 
به ماه قبل 3.۰درصد افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییر شاخص کل 
نس��بت به ماه مشابه سال قبل 39.9درصد است که نسبت به ماه قبل 

)37.3درصد( ۲.6 واحد درصد افزایش داشته است.

رشد تورم مناطق روستایی در آذرماه بیشتر از نقاط شهری است

تورم در 10 دهک درآمدی چقدر است؟

دریچــه

کاهش قیمت جهانی نفت چه تاثیری بر بودجه می گذارد؟
سر ناسازگاری قیمت نفت با بودجه ایران

در ش��رایطی ک��ه مس��ئوالن دولت��ی ت��الش می کنن��د باوجود 
تحریم های آمریکا و فش��ار بر دیگر کشورها برای توقف خرید نفت 
از ایران، میزان صادرات نفت کشورمان کاهش پیدا نکند؛ حاال افت 
ش��دید قیمت نفت در بازارهای جهانی به چالشی جدی برای ایران 
بدل شده است. درحالی که خبرها نشان می دهد الیحه بودجه سال 
آینده بر مبنای نفت 55 دالری تنظیم  ش��ده اس��ت قیمت جهانی 
طالی س��یاه در روزهای گذش��ته به کمتر از 54 دالر رسیده است 
و اگ��ر ای��ن روند ادامه پیدا کن��د دولت چاره ای ن��دارد جزء اینکه 
در الیحه بودج��ه )قیمت نفت و درآمدهای نفتی( تجدیدنظر کند. 
براس��اس اعالم مسئوالن مختلف دولتی وابس��تگی بودجه به نفت 
برای س��ال 98 بین ۲7 ت��ا 3۰درصد خواهد بود ک��ه همچنان در 
الیحه به قطعیت نرس��یده اس��ت و باید دید که درنهایت روی چه 
عددی از سوی دولت می ایستد و در الیحه به مجلس ارائه می شود، 
اما در سال جاری و در الیحه مصوب مجلس که هم اکنون در حال 

اجراست وابستگی بودجه به نفت 35.7درصد تعیین شده است.
در بودجه س��ال آینده )98( پیش بینی شده تا روزانه ۱.5میلیون 
بش��که نفت فروخته ش��ود اما افت قیمت طالی س��یاه از یک س��و 
و تح��والت احتمال��ی در رفتار خری��داران نفت ایران ب��ا توجه به 
تحریم های یک جانبه آمریکا و تمام شدن زمان معافیت آمریکا برای 
خرید نفت هش��ت کش��ور از ایران و... این پرسش را به همراه دارد 
که آیا بس��تن بودجه بر مبنای نفت 55دالری و ۱.5 میلیون بشکه 
در روز منطقی اس��ت؟ زیرا اگر روند کاهش قیمت کنونی ادامه دار 
باشد و یا اینکه حتی قیمت نفت روی عدد 5۰ دالر ثابت بماند و از 
سوی دیگر میزان صادرات هم کمتر از ۱.5 میلیون بشکه باشد، در 

آن زمان احتمال کسری بودجه وجود خواهد داشت.
البته در سال های گذش��ته دولت تالش کرده است که وابستگی 
بودج��ه به نفت را باوجود اینک��ه ایران اقتصادی نفتی دارد؛ کاهش 
ده��د و موفقیت های��ی ه��م در این  بین به دس��ت  آم��ده تا جایی 
ک��ه وابس��تگی به نفت در بودج��ه از 68درصد در س��ال ۱384 به 
35.7درصد در سال جاری رسیده. هنوز هیچ مقامی از وزارت نفت 
به کاهش قیمت نفت واکنش��ی نشان نداده درحالی  که ارزش سبد 
نفتی اوپک در روز پنجش��نبه گذشته به 53دالر و 9۲سنت رسید 
که نشان می دهد نسبت به زمان توافق اخیر کشورهای صادرکننده 
نف��ت اوپ��ک و غیراوپک در دو هفته گذش��ته برای کاهش س��قف 
تولید خود، قیمت س��بد نفتی اوپک بیش از 5دالر معادل 9درصد 
کاهش  یافته اس��ت. این در حالی است که قیمت نفت برنت دریای 
ش��مال در روز جمعه به 56دالر و 6۰س��نت و نفت س��بک آمریکا 
هم به 46دالر و ۲۱س��نت رسید. در این  بین الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه در واکنش به افت محسوس قیمت نفت با بیان اینکه 
تولیدکنن��دگان نفت که برای کاهش تولید توافق کرده اند، به رصد 
قیمت ها ادامه می دهند، می گوید: نشس��ت اضطراری میان اوپک و 
س��ایر تولیدکنندگان ضروری اس��ت. به گزارش رویترز، وی تأکید 
کرد: به دلیل توافق جهانی کاهش تولید نفت، ممکن اس��ت تولید 
نفت روس��یه در س��ال آینده میالدی کاهش یابد. براس��اس توافق 
اوپک و غیراوپک در دوهفته گذش��ته، روسیه متعهد شده تا تولید 
نفت خود را از آغاز س��ال آینده میالدی روزانه ۲۲8هزار بشکه کم 
کند و به گفته وزیر انرژی این کشور، این کاهش تولید در سه ماهه 
نخس��ت س��ال ۲۰۱9 میالدی محقق خواهد ش��د. همچنین خالد 
الفالح، وزیر انرژی عربس��تان سعودی اعالم کرد انتظار دارد ذخایر 
نفت تا پایان سه  ماهه اول سال آینده میالدی کاهش پیدا کند اما 
بازار تحت  تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصاد کالن و سفته بازی قرار 
دارد. او اعالم کرد: اعضای اوپک و غیراوپک ش��امل روس��یه متعهد 
هس��تند تحت توافقی که هفتم دسامبر در وین حاصل شد، سطح 

ذخایر را کاهش دهند و روند کاهش عرضه آغاز شده است.
تحلیلگران بازار نفت دلیل س��قوط قیم��ت، آن هم پس از توافق 
اوپک و اعضای غیراوپکی صادرکننده نفت را نگرانی از چش��م انداز 
رش��د جهانی، کاهش تقاضا و اشباع بازار به  دلیل عرضه در ماه های 
اخیر می دانند. از سوی دیگر، برخی گزارش ها نشان می دهد ذخایر 

استراتژیک نفت برخی کشورها در ماه های اخیر رشد کرده است.

وضعیت اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین المللی پول
اقتصاد دنیا به کدام سمت می رود؟

صندوق بین المللی پول در گزارش��ی، به وضعیت اقتصادی جهان 
در س��ال ۲۰۱8 پرداخته و پنج محور را برای س��ال آینده میالدی 

برشمرده است.
۱- اقتصاد جهانی س��ال ۲۰۱8 را با روند خوبی ش��روع کرد. این 
رشد هم از رونق تجارت و تولید در سال ۲۰۱7 به دست آمده بود. 
اما اعتماد س��رمایه گذاران از چش��م انداز اقتصادی جهان رفته رفته 

شور و شوق خود را از دست داد.
۲-یک��ی از دالیل این نگاه بدبینانه به رش��د اقتص��ادی، اجرای 
تعرفه ه��ای وارداتی در اقتصادهای اصلی ب��ه ویژه ایاالت متحده و 
اقدام��ات تالفی جویانه دیگر کش��ورها از جمله چی��ن بود. حمایت 
فزاین��ده از تولی��د داخل��ی در تجارت ب��ه معنای ع��دم اطمینان 
بیش��تر در مورد سیاس��ت های تجاری اس��ت ک��ه روی تصمیمات 

سرمایه گذاری های آینده اهمیت دارد.
3-با وجود این اقدامات، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱8 به سرعت 
رش��د کرد. البته این رش��د به دلی��ل کاهش مالیات ه��ا و افزایش 
هزینه های تحریک تقاضا بوده است. از طرفی هم فدرال رزرو آمریکا 
ب��ه باال بردن نرخ بهره ادامه داده اس��ت. نرخ به��ره در اوراق قرضه 
بلندمدت آمریکا کمتر افزایش یافته اس��ت چراکه س��رمایه گذاران 

ریسک هایی در رشد اقتصادی آینده می بینند.
4-هم رشد اقتصادی و هم نرخ بهره در آمریکا از دیگر اقتصادهای 
اصلی باالتر رفته است. دالر آمریکا در برابر بیشتر ارزهای جهان در 

سال ۲۰۱8، رشد و ارزش قابل توجهی داشت.
5-برخ��ی از اقتصادهای نوظهور آس��یب پذیر ب��ا افزایش قدرت 
دالر آمریکا، ارزش خود را از دس��ت دادند که باعث ش��د وضعیت 
اقتصاد آنها بهم بریزد و س��رمایه گذاران از ای��ن بازارها بروند. اکثر 
این کشورها شاهد افزایش بدهی های خارجی بودند، اما میزان این 

افزایش متفاوت بوده است.
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فرصت امروز: در حالی که فعاالن بازار از بازگش��ت گام به گام رکود به 
بازار مسکن خبر می دهند و به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان 
تهران، تعداد معامالت مسکن در آذرماه امسال در کشور کاهشی محسوس 
و ۲۲درصدی داش��ته اس��ت، خانه هایی در تهران با قیمت های نجومی در 
معرض فروش گذاشته می شوند. چنانچه خبرآنالین در گزارشی آگهی های 
فروش بیش از 7۰واحد مسکونی در نخستین روز زمستان را بررسی کرده 
و از ف��روش آپارتمان های الکچری با قیم��ت متری 75 میلیون تومان در 

گران ترین مناطق پایتخت خبر داده است.
ای��ن واحدهای مس��کونی که با مت��راژ باالتر از 3۰۰ مت��ر در راهنمای 
همش��هری )نیازمندی ه��ای صب��ح تهران( آگهی ش��ده اس��ت، غالبا در 
گران ترین مناطق تهران واقع شده  و موقعیتی بسیار بیشتر از یک آپارتمان 
را دارا هستند؛ مشاعات خاص، چشم انداز ابدی، تعداد باالی پارکینگ های 
س��ندی، اتاق خواب های متعدد، سقف های بلند، دیزاین داخلی متفاوت و 
بالکن های بزرگ، این واحدهای مسکونی را به واحدهای سوپرلوکس بدل 

کرده است.
 بررسی فایل های ارائه شده برای فروش نشان می دهد پایین ترین قیمت 
برای هر متر مربع از این واحدهای مسکونی در حدود ۲5میلیون تومان و 
حداکثر در حدود 8۰ میلیون تومان اس��ت. این واحدها اکثرا با تجهیزات 
کامل و به صورت مبله فروخته می شوند. قیمت هر متر مربع از این واحدها 
در حالی بین ۲5 تا 8۰ میلیون تومان اس��ت که متوس��ط قیمت خانه در 
تهران به 9 میلیون تومان بنا بر اعالم بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی 

رسیده است.
یکی از مشاوران امالک در خیابان فرشته درخصوص وضعیت معامالت 
امالک بسیار گران قیمت گفت: این واحدها همواره مشتریان بسیار خاص 
دارند. مشتریانی که بتوانند برای خرید یک واحد مسکونی چند ده میلیارد 
تومان هزینه کنند همواره کم هستند از این رو این دسته از معامالت رونق 

چندانی ندارد.

 به گفته او، بسیاری از تاجران، شرکت داران، ایرانیان دو تابعیتی که در 
آن س��وی مرزها ش��غل و تجارت خاصی دارند و ... مشتریان این دسته از 
آپارتمان ها هستند که تعدادشان در سال های اخیر افزایش یافته و در یک 
روز بیش از 7۰واحد فایل می ش��ود. این دس��ته از امالک همواره شاخص 
هس��تند و به دلیل ش��رایط ویژه آن کار کردن ب��ر روی این فایل ها برای 
بس��یاری از فعاالن بازار ملک، موقعیت ویژه ای است چرا که پورسانت یک 

معامله از این دست معامالت، میلیاردی است.
 جس��ت وجویی در فهرس��ت آگهی های امالک لوکس نش��ان می دهد 
واحدی 65۰ متری در خیابان فرشته با 7۰ متر تراس و مبله شده، سقف 
7متری و 8هزار متر مشاعات متری 55 میلیون تومان قیمت خورده است. 
در عین حال واحدی مسکونی در همین خیابان، در ساختمانی نوساز و ۱۱ 
طبقه، دو واحدی به متراژی در همین حدود با ش��ش اتاق خواب، س��قف 
هفت متری، دید چهار جهت، روف گاردن و مشاعات و سالن بولینگ و ... 
متری 75 میلیون تومان قیمت دارد. این واحد آپارتمانی قیمتی برابر با 48 

میلیارد و 75۰میلیون تومان دارد.
در خیابان سعادت آباد نیز واحدی 33۰ متری چهار خوابه با دو پارکینگ 
و مش��اعات خاص متری 3۰ میلیون تومان آگهی شده است که در قیاس 
با دیگر واحدهای لوکس بسیار اندک است. واحد دیگری با متراژ 88۰ متر 
در ولنجک آگهی شده است که چهار پارکینگ سندی و سوییت های مجزا 
به همراه 5 اتاق خواب دارد و 3۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع قیمت 
دارد. به این ترتیب این ملک ۲6 میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
 متریال خاص، ویوی ابدی، مش��اعات و س��الن های اجتماعات، چندین 
پارکین��گ، ات��اق خواب ه��ای متعدد، س��ونا و جکوزی داخ��ل آپارتمان، 
آسانسورهای اختصاصی و ... از جمله ویژگی هایی است که مشاوران برای 

توضیح شرایط امالکی از این دست بدان استناد می کنند.
کاهش ۲۲درصدی معامالت مسکن در آذرماه

به گفته رئیس اتحادیه مش��اوران امالک استان تهران، در آذرماه ۱397 

معامالت مسکن در کل کشور ۲۲درصد کاهش یافته است. مصطفی قلی 
خس��روی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: در آذرماه ۱397 بالغ بر 46 هزار و 
۲۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور منعقد شده که نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل ۲۲درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در آذرماه 
38 هزار و 88۲ اجاره نامه در کل کش��ور به امضا رسیده که نسبت به ماه 

مشابه سال قبل ۱6درصد کاهش یافته است.
او ادام��ه داد: در ش��هر ته��ران نیز ط��ی 3۰ روز آذرم��اه ۱397 تعداد 
قراردادهای خرید و فروش مسکن 8۰4۰ مورد بود که نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل 64درصد کمتر شده است. همچنین در همین مدت در تهران 
۱۱ هزار و ۲9۱ اجاره نامه در تهران داش��تیم که نس��بت به آذرماه س��ال 

گذشته ۲۰درصد افت کرده است.
خسروی در تحلیل کسادی بازار مسکن گفت: یکی از عوامل پایین آمدن 
معامالت به نوسانات فصلی مربوط می شود که در پاییز همواره شاهد کاهش 
خرید و فروش ملک هستیم. دلیل دیگر آن است که تقاضای سرمایه ای در بازار 

امالک که بعد از افزایش نرخ ارز ایجاد شده بود فروکش کرده است.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک ادامه داد: به دنبال جهش قیمت دالر، 
مردم پول های خود را ش��تابزده از بانک بیرون کشیدند و به خرید مسکن 
اختصاص دادند که منجر به رش��د قیمت ها و پایین آمدن توان متقاضیان 
شد. همین موضوع در ادامه، پایین آمدن تعداد معامالت را در پی داشت.

وی در پیش بین��ی وضعیت آینده بازار مس��کن گفت: مش��ابه وضعیت 
فعلی را در س��ال ۱39۱ به دنبال نوسانات نرخ ارز داشتیم که پس از یک 
دوره جهشی، اوضاع به روال عادی برگشت و امسال نیز همین روند اتفاق 
می افتد. تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش معامالت مسکن رخ نمی دهد 
و به تدریج ش��اهد ثبات قیمت ه��ا خواهیم بود. از س��وی دیگر مهندس 
اسالمی، وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده که برنامه های مناسبی در حوزه 
تولید و عرضه مس��کن دارند که در صورت تحقق می تواند به بازار امالک 

سر و سامان بدهد.

بازار کساد مسکن کی تکان می خورد؟

گزارشحیرتانگیزازبازارمسکنتهران

با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت، حاال شمارش معکوس برای تعیین 
تکلیف بنزین آغاز ش��ده و هرچند دولتمردان تاکید می کنند که برنامه ای 
برای س��همیه بندی بنزین در دس��تور کار نیس��ت، اما خبرهای رسیده از 
تدوین بودجه س��ال آین��ده حکایت از آن دارد که حت��ی در صورت عدم 
تغییر قیمت و ش��یوه توزیع بنزین، سال آینده تغییراتی در این زمینه رخ 

خواهد داد.
به گزارش خبرآنالین، بررس��ی ها نش��ان می دهد افزایش صد درصدی 
قیمت و رسیدن نرخ بنزین به ۲ هزار تومان در کنار تخصیص سهمیه ای 
متعارف، بین 4۰ تا 6۰ لیتر در ماه برای خودروها و باال رفتن قیمت بنزین 
آزاد در عی��ن حال یکی از پرطرفدارترین گزینه های پیش رو برای تعیین 

تکلیف بنزین در سال آینده است.
این در حالی اس��ت که برخی از مخالفان معتقدند در این شیوه، قاچاق 
بنزین نه از طریق داده ه��ای اقتصادی که با صرف هزینه های فراوان باید 
متوقف شود. تجربه نشان می دهد هزینه برخورد با قاچاق، در صورت نبود 

ماهیت اقتصادی بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.
در عین حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز سه سناریوی 
مشخص در این خصوص ارائه کرده است که اولی بر افزایش صد درصدی 
قیمت بنزین بدون سهمیه بندی داللت دارد. سناریوی دوم، افزایش قیمت 
بنزین به ۲۰۰۰ تومان و تخصیص سهمیه 6۰لیتری بنزین برای هر خودرو 

و سنایوی سوم نیز سهمیه ۲۰ لیتری برای هر فرد با در نظر گرفتن قیمت 
بنزین ۲۰۰۰ تومان اس��ت. خبرهای رسیده از جلس��ات متعدد در قالب 
تدوین الیحه بودجه و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اما نشان 
می ده��د پرطرفدارترین گزینه دو نرخی ش��دن بنزین، در عین تخصیص 

سهمیه ای مشخص برای دارندگان خودرو است.
همه یارانه می گیرند؟

در این میان طرح تازه ای نیز از سوی برخی کارشناسان ارائه شده است 
که بر بحث عدالت اجتماعی و تخصیص یارانه بنزین به تمامی افراد جامعه 
دالل��ت دارد. به این صورت که یارانه بنزی��ن به تمامی افراد تعلق گیرد و 
یارانه 45 هزار و 5۰۰ تومانی در این میان حذف شده و این یارانه جایگزین 
آن شود. در مکانیسم های پیشنهادی، تخصیص سهمیه ای برابر با ۲۰ لیتر 
به هر فرد ایرانی پیش بینی شده اس��ت. افراد دارای خودرو می توانند این 
سهمیه را استفاده کرده و یا معادل آن را به صورت نقدی از دولت دریافت 

کنند.
در این میان پیشنهادی نیز با هدف تخصیص سهمیه به خانوار ارائه شده 
اس��ت. در این پیشنهاد اگر خانواری بیش از یک خودرو داشته باشد تنها 
از یک سهمیه بهره مند خواهد شد. این اقدام نیز با هدف مدیریت مصرف 
بنزین و همچنین ایجاد شرایطی به منظور خودکفایی و عدم واردات بنزین 

ارائه شده است.

 آنچه مسلم است اینکه چراغ افزایش قیمت بنزین حاال سبز شده است. 
هرچند زنگنه تاکید دارد فعال خبری از سهمیه بندی نیست اما به محض 
رویارویی با خبرنگاران مورد پرسش قرار می گیرد که تکلیف سهمیه بندی 
چیس��ت. وی در آخرین اظهارنظر تاکید کرد: »فعال بحث س��همیه بندی 
مطرح نیس��ت و اع��داد و ارقامی که در مورد س��همیه بندی بنزین اعالم 
می شود نادرست است. بحث اس��تفاده از کارت سوخت در تحویل بنزین 

مطرح است.«
وزیر نفت همچنین درخصوص احتمال کاهش قیمت جهانی نفت،  گفت: 
»اینها پیش بینی و حرف اس��ت و قیمت نفت را عرضه و تقاضا مش��خص 
می کند. البته دخالت برخی کشورها برای اشباع بازار و ضربه زدن به ایران 

را نیز نباید نادیده گرفت.«
در عین حال رئیس جمهور نیز  در نشستی با وزیر و مدیران ارشد وزارت 
راه و شهرسازی گفت: »چه اشکالی دارد بنزین را برای راننده ای که خوب 

رانندگی می کند و کسی که خوب رانندگی نمی کند، دو نرخی کنیم.«
این بدان معنا اس��ت که در مولفه تعیین قیمت بنزین حاال قرار اس��ت 
رفتار اجتماعی ش��هروندان نیز دخیل باشد. در این صورت رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی و ... می تواند بر میزان پرداخت پول سوخت موثر واقع 
شود. با این حال هنوز مکانیزمی در این حوزه برای اجرایی شدن پیشنهاد 

رئیس جمهور طراحی نشده است.

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف بنزین

3 سناریوی بنزینی

مسکن

آخرین توضیحات وزیر راه و شهرسازی درباره بازار مسکن
اجاره نشین ها صاحب خانه ارزان می شوند؟

فرصت امروز: محمد اسالمی، تعادل بخشی به جریان تولید و عرضه 
مسکن را وظیفه وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت اقداماتی چون 
احداث 4۰۰ هزار واحد مس��کونی، تس��هیل احداث مسکن و افزایش 
طبقات، جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان 
و بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده در دستور کار وزارت راه و 

شهرسازی قرار دارد.
او که شامگاه اول دی ماه در شبکه یک سیما حاضر شده بود، ایجاد 
تعادل در جریان عرضه و تقاضای مس��کن را جزو وظایف وزارت راه و 
شهرسازی برشمرد و افزود: این تعادل بخشی تنها در شرایطی می تواند 
رخ دهد که جریان تولید مسکن برای جامعه هدف رونق بگیرد. جامعه 
هدف اقش��ار متوسط و کم درآمد هستند و قانون اساسی صراحت دارد 

که دولت وظیفه دارد زمینه خانه دار شدن مردم را فراهم کند.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به برنامه ای��ن وزارتخانه برای تولید 
مس��کن گفت: ما به طور طبیعی حداقل باید س��االنه ش��رایط عرضه 
9۰۰هزار واحد مسکونی را فراهم کنیم تا تعادل برقرار شود. این بسیار 
مهم است که جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل 
شود و از شرایط نوسانی متنوع و گوناگونی که وجود دارد آسیب نبیند.
وی ادامه داد: اکنون متاثر از شرایط و مداخله هایی که صورت گرفته 
و منابعی که از سوی افراد گوناگون وارد حوزه مسکن شده، واحدهایی 
تولید شده که برای این جامعه هدف و به ویژه مسکن اولی ها قابل ابتیاع 
نیست و در واقع مسکن های گران قیمتی تولید شده است. آنچه که در 
قانون برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده همین سالیانه 9۰۰ هزار 
واحد است که طبق آن خانه های روستایی و شهری باید احداث شود.

برنامه تولید 400 هزار واحد مسکونی
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسالمی از برنامه این 
وزارتخانه برای تولید 4۰۰ هزار واحد مسکن خبر داد و گفت: از جمله 
برنامه های وزارت راه و شهرس��ازی که دو هفته پیش با حضور رئیس 
جمهور رونمایی ش��د، برنامه تولید 4۰۰ هزار واحد مسکونی را در سه 

تعریف رسما اعالم کردیم.
وی ادامه داد: یکی از این برنامه ها احداث ۱۰۰ هزار واحد مس��کونی 
ش��هری است که باید توس��ط بنیاد مس��کن انقالب اسالمی با همان 
تدابیری که در قانون پیش  بینی ش��ده در ش��هرهای زیر 5۰ هزار نفر 
احداث ش��ود. یعنی ما تسهیلگری کنیم که انبوه س��ازان و خود مردم 
بتوانند این واحدها را احداث کنند. مهم ترین هدف این برنامه این است 
که اقش��ار هدف را در ش��هرهایی که براساس مطالعات آماری انتخاب 

می شوند، پوشش دهد.
اس��المی به توجه وزارتخانه به بافت فرس��وده اش��اره ک��رد و افزود: 
همچنین اح��داث ۱۰۰ هزار واحد مس��کونی در بافت های فرس��وده 
پیش بینی ش��ده اس��ت که به این منظور ۲7۰۰ محله در 3۱ اس��تان 

کشور هدف گیری شده اند.
وی از برنام��ه این وزارتخانه برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مس��کونی 
در ش��هرهای جدید خبر داد و گفت: ۲۱ ش��هر جدید وجود دارد و باز 
هم ش��هرهای جدید در حال شناسایی هستند. باید بتوان با توجه به 
شرایط زیس��ت محیطی، منابع آبی و انرژی الزم برای این شهرک ها، 
شهرهای جدید را جانمایی کرد. احداث این 4۰۰ هزار واحد مسکونی 
در یک دوره زمانی دو س��االنه، نقطه آغاز حرکت اس��ت که بتوانیم به 
جریان سازی تولید مسکن شکل دهیم. این واحدها تا پایان سال 98 و 

99 ساخته و تحویل خواهد شد.
جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به موضوع اجاره مس��کن گفت: این 
موضوع واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی توان در مورد آن 

توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.
وی به وجود س��وداگری در بازار اجاره مسکن اشاره کرد و افزود: در 
آژانس های مس��کن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار 
پول متصل می کنند. وقتی چنین مولفه ای در کار است، به هر نحوی 
که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به 
اجاره نشین ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره 
بها متاثر از آن اس��ت. ما باید بتوانی��م اتحادیه آژانس های امالک را به 
رویه ای برای تنظیم بازار اجاره مسکن هدایت کنیم، به نحوی که بتوان 
محل مراقبتی از حقوق طرفی��ن ایجاد کنیم. باالخره هم مالک و هم 

مستاجر حقوقی دارند که باید رعایت شود.
اس��المی جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن 
ارزان را ه��دف دولت دانس��ت و گفت: تجربه مهمی که اکنون باید در 
پیش بگیریم، این اس��ت که بتوانیم این قش��ری را که به طریق اولی 
ظرفیت ابتیاع مسکن را ندارند، به ابتیاع مسکن امیدوار کنیم و تقاضای 
اجاره نش��ینی را بتوانی��م با تقاضای خرید مس��کن با قیمت مناس��ب 
جایگزین کنیم. وی ادامه داد: یکی از راه ها عرضه واحدهای مسکونی با 
قیمت مناسب است، یعنی همین 4۰۰ هزار واحدی که برنامه ساخت 
آن را داریم. همچنین تعیین تکلیف 5۰۰ هزار واحد مس��کونی مهری 
که نیمه تمام مانده یا تحویل نش��ده نیز به این موضوع کمک می کند. 
این واحدها هر کدام دارای عوارض و مش��کالتی است. برای ما اولویت 
این است که در رابطه با احداث مسکن، زمینه هایی را فراهم کنیم که 

خانه دار شدن به سهولت فراهم شود.
اهدای زمین های دولتی برای احداث مسکن

وزیر راه و شهرسازی سپس به برشمردن اقداماتی که برای سهولت 
خانه دار ش��دن در دس��تور کار قرار دارد، پرداخ��ت و گفت: یک اقدام 
این اس��ت که در بحث بافت های فرسوده، زمین های دولتی که وجود 
دارد را با ش��تاب شناس��ایی کرده و در اختیار سازندگان قرار دهیم تا 
س��اخت و ساز در این بافت ها که تاسیسات زیربنایی دارد و در محیط 
شهری است، اما بافت پوسیده  را به وجود آورده و وضعیت اجتماعی و 

سکونتگاه ها را به مخاطره انداخته، رونق دهیم.
وی ادامه داد:  امس��ال ۲۰۰ هکتار از زمین های دولتی واقع در این 
بافت ها در اختیار این کار قرار داده شده است.  همچنین استانداران را 
در ستاد بازارهای مصرف محور قرار دادیم، تا این حرکت آغاز شود. باید 
ساخت و ساز مسکن آغاز شود و نور امید به وجود بیاید تا همه ببینند 

که ساخت و ساز مسکن آغاز شده است.
اسالمی اقدام دوم را تسهیلگری برای انبوه سازان و سازندگان مسکن 
دانس��ت و گفت: س��ازندگان بای��د بتوانند با توجه به مج��وز رایگان و 
تسهیالتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیارشان خواهیم 
گذاش��ت، به ساخت مس��کن اقدام کنند. تخصیص این منابع تصویب 
شده که از طریق بانک مسکن که بانک عامل این پروژه است، در اختیار 

سازندگان قرار گیرد.
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رئیس دانشگاه خاتم در کنفرانس گروه مهندسان مالی و 
بیم سنجی ایران مطرح کرد

وجود مبنای علمی برای مدل ها، 
اجتناب ناپذیر است

 مراس��م افتتاحی��ه پنجمی��ن دوره کنفرانس گروه مهندس��ان مالی و 
بیم سنجی ایران، در تاریخ ۲ دی در محل دانشگاه خاتم و با حضور جمعی 

از فعاالن عرصه مالی و بانکی، استادان و پژوهشگران برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در این مراس��م دکتر مجید 
قاس��می رئیس دانشگاه خاتم ضمن اشاره به مقام واالی پروفسور حسابی 
و نگاه عمیق ایش��ان به انواع علوم گفت: رابطه بین اس��تاد و دانشجو باید 
یک رابطه کاماًل دوس��تانه، متعامل و متقابل باشد. ما نظریه های اقتصادی 
بسیاری داریم که در نتیجه رابطه استاد و دانشجو تبیین و همه گیر شده اند. 
وی ادامه داد: ما دانش��جویان و فارغ التحصیالن نخب��ه و خوبی داریم، اما 
در همان رش��ته هایی که این عزیزان فارغ التحصیل شده اند مشاغل خالی 
بسیاری هم وجود دارد. علت این ناهماهنگی این است که حوزه دانشگاهی 
ما نمی تواند باعث ایجاد مهارت شود. وی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت 
علم فلسفه به عنوان علم پایه افزود: باید توجه داشته  باشیم که در اقتصاد 
نباید به طور مطلق نگاه کمی و مقداری داشته  باشیم. این بزرگ ترین اشتباه 
یک متخصص است و همیشه جواب نمی دهد. هر مدلی باید مبنای تئوری 
و نظری داش��ته  باش��د. حتی در بحث های مالی هم مبنای نظری بسیار 
مهم اس��ت. در هر مدلی رابطه  بین تاب��ع و متغیر باید یک مبنای علمی 

داشته  باشد.
دکتر قاسمی همچنین درخصوص تعریف و حوزه های مهندسی مالی، 
انواع رویکردهای مدل س��ازی، لزوم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در حوزه مالی و بانکی، لزوم انجام پژوهش های دانش��گاهی در زمینه علوم 
مال��ی با همکاری پژوهش��گران اقتصادی و ... صحبت کرد. گفتنی اس��ت 
کنفرانس گروه مهندسان مالی و بیم سنجی ایران از یکم تا چهارم دی ماه 
در محل دانشگاه خاتم و با تشکیل کارگاه های مهمی با موضوعاتی از قبیل 
تعامل ریاضیات مالی و بخش انرژی، مبانی یادگیری ماش��ینی در مالی و 
بیمه، آشنایی با سامانه معامالت الگوریتمی، کمی سازی ریسک اعتباری با 

یادگیری ماشینی و عمیق، فین تک و آینده خدمات مالی برگزار می شود.

دالیل سیر صعودی قیمت کاالهای اساسی
چرا کاالها ارزان نمی شوند؟!

اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفهان ب��ا بیان اینکه برخورد با فس��اد بدون 
شناس��ایی متخلفان دولتی آنچنان اثربخش نیس��ت، گفت در کوتاه مدت 
و به خصوص تا نوروز 98 پیش بینی افزایش و نوس��ان ش��دید قیمت ها و 

همچنین نرخ ارز پیش بینی نمی شود.
مه��دی طغیان��ی در گفت وگ��و با خبرنگار ایس��نا، درخص��وص دالیل 
س��یرصعودی قیمت کاالها به خصوص کاالهای اساس��ی در بازار باوجود 
کاهش نرخ دالر، اظهار کرد: به طور قطع بخشی از دالیل افزایش قیمت ها 
وابسته به دالر است که بر نرخ مواد اولیه، لوازم تعمیرات، هزینه های حفظ 
و نگهداری دستگاه ها و ... تأثیرگذار است و با وقوع هر اتفاقی در بازار ارز، 
تأمین کننده ه��ای مواد اولیه که عمدتاً خارجی اس��ت، با توجه به بدترین 
حالت نرخ ارز تغییر می کند. وی با بیان اینکه بیشتر تولیدکنندگان در چند 
ماه گذش��ته قیمت های خود را براساس بازار غیررسمی ارز تأمین کردند، 
گفت: مطابق نظریه چسبندگی قیمت ها در اقتصاد، با کاهش قیمت ها در 
بازار غیررس��می، اجناس بعد از تغییر قیمت همچنان به وضعیت موجود 
خود چسبندگی دارند و به راحتی و با انعطافی که قیمت ها باال رفت، سیر 

نزولی پیدا نمی کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه در سال جاری قیمت ها 
دچار شوک ارزی شد، تصریح کرد: در شرایط عادی قیمت ها به سمت باال 

سوق پیدا نمی کند، چراکه تغییر برای تولیدکننده هزینه بر است. 
وی در خص��وص اینکه چرا قیمت ها به راحتی کاهش نمی یابند، افزود: 
بازار ارز همچنان نیاز به حفظ ثبات در طوالنی مدت دارد و هنوز بسیاری 
از تولیدکنن��دگان و تجار به کاهش و ثبات ن��رخ دالر اعتماد ندارند و این 
موض��وع زمان بر اس��ت. طغیانی با بی��ان اینکه باوجود کاه��ش نرخ دالر، 
قیمت ها همانند س��ابق نمی ش��ود، گفت: در شرایط تورمی تمام قیمت ها 
در حال تغییر اس��ت و اگر نرخ مواد اولیه ای کاهش یابد به دلیل افزایش 
قیمت های دیگر در س��بد تولیدکننده، نرخ محصول دیگر مشابه و معادل 

کاهش قیمت نمی تواند کاهش یابد.
وی درخصوص اینکه چرا قیمت کاالهایی که به طور مستقیم در سبد 
حمایتی دولت هس��تند رو به افزایش اس��ت، گفت: ب��رای تعادل قیمت 
این گونه کاالها نیازمند فعالیت دس��تگاه های دولتی عرضه کننده در بازار 
هس��تیم، البته موضوع قاچاق کاالها به خارج کشور نیز موجب گرانی در 
بازار می شود. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تفاوت قیمت در 
بازار داخل و خارج زیاد نباید فاحش باش��د، گفت: ایران مرزهای طوالنی 
با کش��ورهای همسایه خود دارد و به دلیل نوس��انات ارزی کاالهای ارزبر، 
در خارج کش��ور بسیار گران تر از ایران است که البته با اعمال راهکارهایی 

دستگاه های مسئول می توانند اقدام به کنترل قیمت ها کنند. 
وی در پاس��خ به این سؤال که آیا ریشه گرانی ها در بازار تنها مربوط به 
نوسانات نرخ ارز است، تأکید کرد: متغیر دالر در اقتصاد کوچک نیست و 
بسیار اثرگذار است و تغییر آن سیستم را دچار تغییر می کند و روی افزایش 

نرخ تورم، بیکاری و ... بسیار تأثیرگذار است. 
طغیانی درخصوص اینکه بازار ایران چه زمانی به ثبات می رسد، ادعا کرد: 
در کوتاه مدت و به خصوص تا نوروز 98 پیش بینی افزایش و نوسان شدید 

قیمت ها و همچنین نرخ ارز پیش بینی نمی شود.
وی با اعتقاد بر اینکه هنوز در کنترل و نظارت بازار دچار مشکل هستیم، 
تصریح کرد: کشور هنوز در برخورد با فساد، کنترل های مالیاتی و پولشویی 
به طور جدی وارد نشده است و همچنان شاهد سوءاستفاده هایی در بازار 
ارز و طال هستیم. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تأکید کرد: متاسفانه هنوز 
ش��اهد برخی پول های آلوده در سیس��تم بانکی هستیم و نظام مالیاتی و 

بانکی کشور همچنان موفق به کنترل این مسئله نشده اند. 
وی ب��ا بیان اینکه برخوردهای س��خت گیرانه همچون اع��دام با دالالن 
و متخلفان، ریس��ک تخلف در ب��ازار را باال می برد، گف��ت: البته این گونه 
برخوردها تنه��ا در کوتاه مدت اثر دارد و در بلندمدت موفق نخواهیم بود، 
چراکه فساد و سوءاستفاده در کشور باید به صورت سیستمی کنترل شود.

طغیانی بر این باور است اگر دولت و نظام قضایی در برخورد با متخلفان 
بازار عزم جدی دارد، این اتفاق بدون شناس��ایی متخلفان دولتی که عامل 
کمک به برخی بوده اند نهایی نخواهد ش��د هر زمانی که متخلفان دولتی 
معرفی شدند مردم اطمینان جدی از برخورد با فساد پیدا می کنند، اما اگر 
متخلفان دولتی معرفی نشود برخورد با فساد آنچنان اثربخش نخواهد بود.

دریچه

با تصمیم شورای پول و اعتبار، دیگر بانک ها اجازه ندارند به سپرده های 
کوتاه مدت س��ود روزش��مار پرداخت کنند و از ابتدای بهمن ماه امس��ال، 
پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار 

تغییر خواهد کرد.
براس��اس بخش��نامه جدید بانک مرکزی که ابتدای این هفته به شبکه 
بانکی کش��ور ابالغ شد، نرخ سود علی الحساب کوتاه مدت کماکان برابر با 
۱۰درصد است و تغییری در این زمینه اتفاق نیفتاده است. بر این اساس، 
ش��ورای پول و اعتبار در هزار و دویس��ت و ش��صت و دومین جلسه خود 
در ۲۰ آذرماه امس��ال تصویب کرد که معیار پرداخت س��ود س��پرده های 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزش��مار به ماه ش��مار تغییر یابد؛ به 
 گونه ای که حداقل مانده حس��اب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های 

یادشده باشد.
در این جلسه همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابالغ مصوبه 
و تمهید مقدمات و زیرس��اخت های الزم در ش��بکه بانکی کشور، طی آن 
مقط��ع زمانی، مراتب در بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی به اجرا 
درآید، بنابراین شورای پول و اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
را موظف کرده که اطالع رس��انی الزم را در این خصوص به سپرده گذاران 

خود انجام دهند.
پایان پرداخت سود روزشمار حساب های بانکی

آنچنان که جزییات مصوبه ویژه ش��ورای پول و اعتبار نش��ان می دهد، 
مبنا برای پرداخت سود روزشمار دیگر میانگین حساب بانکی نخواهد بود 
و مبنا برای پرداخت س��ود حداقل مانده حساب در بانک ها خواهد بود. به 
این ترتیب بانک ها با این مصوبه از بار سنگین پرداخت سود به سپرده های 
کوتاه مدت رها خواهند شد. این در حالی است که بانک ها پیشتر با هدف 
جذب سپرده های بیشتر، نرخ س��ود سپرده های کوتاه مدت را نیز معادل 
بلندمدت محاسبه کرده بودند و از این رو بخش عمده ای از سپرده گذاران 
تمایل به س��پرده گذاری کوتاه مدت داش��تند. در واقع، س��ود سپرده های 
کوتاه مدت تا حدود یک س��ال پیش در برخی بانک ها به حدود ۲۰درصد 
نیز می رس��ید و در همین حال، س��ود سپرده های بلندمدت نیز در همین 
حد و اندازه بود و در نتیجه سپرده گذاری بلندمدت سودی برای مشتریان 

در برنداشت.
از همین رو و در چنین ش��رایطی، بانک مرکزی در س��ال گذشته همه 
بانک ه��ا را مکلف به رعایت س��قف س��ود برای س��پرده های کوتاه مدت و 
بلندمدت کرد. بر این اس��اس حداکثر نرخ س��ود سپرده های بلندمدت در 
سیس��تم بانکی ۱5درصد و حداکثر نرخ سود س��پرده ها برای سپرده های 

کوتاه مدت ۱۰درصد تعیین شد.
ماندگاری بیشتر پول در شبکه بانکی

در همی��ن زمین��ه، محمدرضا جمش��یدی، دبیرکل کان��ون بانک های 
خصوص��ی و موسس��ه های اعتباری در گفت وگو با ایرنا، معتقد اس��ت: در 
سال های اخیر حساب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده 
بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به  این حساب واریز 
می کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود 

می گرفت.
به گفته جمش��یدی، بانک ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه 
مدت مشتری را ۱۰ روز حساب می کردند و به میزانی که پول در حساب 
مانده بود، س��ود به آن می پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار 
در حقیقت هم این حساب ها سامان می یابد و هم از هزینه های بانک ها کم 
می شود. به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه 

مدت باقی مانده باشد تا به آن سود ۱۰درصدی تعلق گیرد.
اما ویژگی دیگر این مصوبه این است که ماندگاری پول را در شبکه بانکی 
بیش��تر کرده و از سیال بودن نقدینگی می کاهد زیرا در زمان بروز نوسان 
ارزی، یکی از اش��کال هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح 
می شد، حس��اب های کوتاه مدت بود. دارندگان حساب های سپرده گذاری 
کوتاه مدت البته با ارقام کالن، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف 
ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد 
با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می کشیدند و هم از 

بانک ها بابت حداقل ۱۰ روز رسوب پول سود می گرفتند.
حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه مبنای سود است

همچنی��ن ب��ه موج��ب تازه ترین تصمیم ش��ورای پول و اعتبار، س��ود 
س��پرده های کوتاه مدت تنها در صورتی باید به حس��اب سپرده گذار واریز 

ش��ود که برداش��تی از این حس��اب در طول ماه انجام نشده باشد. این در 
حال��ی بود که ت��ا پیش از این مصوب��ه، بانک ها حتی در ص��ورت واریز و 
برداش��ت به حساب های کوتاه مدت، سود روزش��مار را در پایان هر ماه به 
حس��اب س��پرده گذاران واریز می کردند. اما حاال در بخشنامه جدید بانک 
مرکزی تاکید شده است که »حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه« برای  

محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
بان��ک مرکزی با ابالغ این بخش��نامه به بانک ها تاکید کرده اس��ت که 
این نهاد عالوه بر رصد عملکرد ش��بکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل 
شرکت های پشتیبانی فناوری اطالعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز 
تحت پایش و بررسی خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه 
مغای��رت یا هرگونه اقدام��ی که منجر به کتمان ی��ا غیرواقعی جلوه دادن 

رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط 
و صالحیت الزم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

همه اینها در حالی اس��ت که چندی پیش، عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی به شبکه بانکی هشدار داده و اعالم کرده بود که با بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری که سود بیش از ۲۰درصد به سپرده ها بدهند، 
برخورد جدی خواهد کرد. با این همه، تصمیم تازه ش��ورای پول و اعتبار و 
بخشنامه جدید بانک مرکزی که در راستای کاهش نرخ سود پرداختی به 
سپرده های بانکی گرفته شده است، پیش زمینه ای برای اصالح نظام بانکی 
و ناترازی بانک هاست، چراکه رئیس کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود که 
بانک ها با پرداخت سود باال به سپرده ها نمی توانند منابع آن را تامین کرده 

و این کار سبب اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می شود.

با تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی ماه شمار شد

ساماندهی»پارکینگپولی«بانکها

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

برخالف ۱۲ روز گذش��ته که قیمت ها در بورس تهران کاهش��ی بود، 
سرانجام در دومین روز این هفته شاخص بورس توانست ۲ هزار و ۱4۲ 

پله باال رفته و در جایگاه ۱56 هزار و 69۲ واحدی بایستد.
به گزارش ایرنا، در معامالت روز یکشنبه یک میلیارد و 734 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4 هزار و 7۰8 میلیارد ریال در 

۱۱7 هزار و 9۰8 نوبت دادوستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی - ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
شاخص می گذارد، 6۲۲ واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در 
آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص 

کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۲97 واحد افزایش یافت.
شاخص قیمت )هم وزن( نیز ۲۰9 واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته ش��ده در بورس است. 
شاخص آزاد شناور ۲هزار و 9۱6 واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی از 

سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد سهام آزاد شناور یک هزار و 87۲ واحد افزایش یافت و شاخص 

بازار دوم بورس نیز ۲هزار و 849 واحد رشد کرد.
بر این اس��اس، در معامالت دی��روز نمادهای فوالد )ف��والد مبارکه(، 
کگل )صنعتی و معدنی گل گهر(، شپنا )پاالیش نفت اصفهان(، وتجارت 
)بان��ک تجارت(، وبمل��ت )بانک ملت(، وغدیر )س��رمایه گذاری غدیر( و 
شتران)پاالیش نفت تهران( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته و 
آن را باال کش��یدند، اما در مقابل، شبریز )پاالیش نفت تبریز( و پارسان 
)نفت و گاز پارس��یان( با بیش��رین تاثیر منفی مانع رشد بیشتر شاخص 

شدند.
صدرنشینی گروه بانک

گروه بانک در معامالت روز یکش��نبه بورس صدرنش��ین شد؛ در این 
گروه 7۲9 میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۱49 میلیارد ریال دادوستد 
ش��د. گروه فرآورده های نفتی ب��ه ارزش 397 میلیارد ریال و خودرو به 
ارزش 348 میلی��ارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. 
گروه شیمیایی با دادوستدی به ارزش 3۰8 میلیارد ریال در رده چهارم 
معامالت قرار گرفت؛ گروه فلزات اساسی نیز با معامالتی به ارزش ۲۲6 

میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.

رشد آیفکس 
ش��اخص فرابورس )آیفکس( در معامالت دیروز 36 واحد رشد کرد و 
در جایگاه یک هزار و 8۱6 واحدی قرار گرفت. در بازار فرابورس بیش از 
545 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از 4هزار و 748 میلیارد 

ریال دادوستد شد.
در پای��ان معامالت این روز، نمادهای زاگرس )پتروش��یمی زاگرس(، 
کگهر )س��نگ آهن گهرزمین(، میدکو )هلدین��گ معدنی خاورمیانه( و 
ذوب )ذوب آهن( بیش��ترین تاثیر مثبت و همچنین مارون )پتروشیمی 

مارون( باالترین تاثیر منفی را داشت.
تمایل خارجی ها برای خرید نفت از بورس

ب��ا اینک��ه زمان مرحل��ه جدید عرض��ه نفت خام در ب��ورس هنوز 
مش��خص نش��ده، اما گمانه زنی ها در این باره باال گرفته اس��ت و در 
تازه تری��ن اظهارنظر، مدیرعام��ل بورس ان��رژی از تمایل خارجی ها 
برای خرید نفت از بورس خبر داده و گفته اس��ت: برخی کش��ورها از 
طریق سفارتخانه ها دنبال کسب اطالعات درباره خرید نفت از بورس 
بوده اند، ش��ماری از ش��رکت های خارجی نیز به طور مس��تقیم برای 

رایزنی در این باره مراجعه و حتی کد معامالتی نیز اخذ کرده اند.
س��یدعلی حس��ینی با بیان اینکه زمان مرحل��ه جدید عرضه نفت 
در بورس هنوز مشخص نشده اس��ت، افزود: شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی )با حضور س��ران س��ه قوه( با تداوم عرض��ه نفت در بورس 
موافق��ت کرده اس��ت و بر این اس��اس مرحله جدی��د عرضه پس از 

آماده سازی توسط وزارت نفت انجام خواهد شد.
مدیرعامل بورس انرژی درباره تس��ویه ۱۰۰درصد ریالی پول خرید 
نفت، اضافه کرد: درخواس��ت های متعددی توس��ط مش��تریان برای 

تسویه همه پول خرید به صورت ریالی ارائه شده است.
وی درباره حجم عرضه نفت در بورس نیز بیان داشت: در هفته های 
اخیر پیشنهادات و درخواست های فراوانی برای خرید نفت ارائه شده 
که نش��ان می دهد جذابیت عرضه نفت باالس��ت بنابراین محدودیتی 

برای میزان عرضه توسط شرکت ملی نفت وجود ندارد.
حس��ینی به اس��تقبال خارجی ها از خرید نفت اشاره کرد و تصریح 
کرد: اکنون از نظر ش��مار مشتریان خرید نفت، مشکل و محدودیتی 
وجود ندارد و تنها مس��اله ای که باید م��ورد توجه قرار گیرد موضوع 

بی ثباتی بازارهای جهانی نفت و روند نزولی آن است.

مدیرعام��ل ب��ورس انرژی ادام��ه داد: امیدوارم ش��رکت ملی نفت 
براس��اس مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی هرچه س��ریع تر 
نس��بت به ارائه برنامه خود برای عرضه مج��دد نفت در بورس اقدام 

کند. 
گفتنی اس��ت طرح عرضه نفت خام در بورس در سال های گذشته 
بارها مطرح شد اما ناکام ماند تا سرانجام در تیرماه امسال با حمایت 
دول��ت و تاکید معاون اول رئیس جمهوری ای��ن طرح کلید خورد و 
در آبان امس��ال، اجرایی ش��د. در مرحله نخست فروش نفت )6 آبان 
امس��ال(، یک میلیون بش��که نفت خام عرضه شد اما هشت محموله 
35 هزار بشکه ای )معادل ۲8۰ هزار بشکه( به نرخ بشکه ای 74 دالر 
و 85 س��نت به فروش رس��ید. در دومین مرحله فروش نفت خام در 
بورس انرژی )۲۰ آبان( نیز 7۰۰ هزار بشکه نفت خام به نرخ بشکه ای 

64 دالر و 97 سنت داد و ستد شد.
تاکن��ون، ش��یوه فروش نفت در ب��ورس انرژی ۲۰درص��د ریالی و 
8۰درصد ارزی بوده، اما با توجه به درخواست ها و پیشنهادات مطرح 

شده قرار است از این پس به صورت ۱۰۰درصد ریالی انجام شود. 

شاخص بورس سرانجام پس از 12 روز مثبت شد

ورقدربازارسرمایهبرگشت
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بورس روی موج دالر پیش می                                                                                                                  رود

 سال 97 سال پرتالطمی در اقتصاد کشورمان بوده است. از اوایل سال 
جاری و پس از اعالم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور از 
توافق هس��ته ای )برجام( و بازگشت تحریم ها، نگرانی از محدودیت در 
صادرات نفت و س��ایر کاالها و به تبع آن کاه��ش درآمدهای ارزی، از 
منظر روانی و واقعی بر اقتصاد کش��ور تاثیرگذار بوده است.  این موارد 
موجب افزایش شدید نرخ ارز و سبب ساز تحوالت در اقتصاد کالن بوده 
و تمامی بازار های کش��ور را متاثر کرده است. در این بین بازار سرمایه 
نیز از این قاعده مس��تثنا نبوده به طوری که بورس در س��ال ۱397 با 
شاخص 96۲9۰ واحد کار خود را شروع کرد و در ادامه ضمن داشتن 
فراز و فرودهایی به روند افزایش��ی خود ادامه داد و در 9 مهرماه به قله 
۱9548۰ واحد رسید و از آن پس با فراز و نشیب هایی که ناشی از ذات 
بازار سرمایه اس��ت، مواجه بود. در نهایت در ۱5 آبان شاخص در عدد 
۱85۱۰۰ واحد ایستاد و بازدهی بورس در مدت زمان هشت ماه و نیم 

سپری شده از سال ۱397به 9۲درصد رسید.
عمده دلیل روند صعودی و محرک اصلی رشد بازار سرمایه در سال 
جاری، افزایش نرخ ارز در کشور است که از یک طرف موجب افزایش 
سودآوری شرکت ها                                               به خصوص شرکت های کاالیی و صادرات محور و از 
طرف دیگر افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها شده است. در این شرایط 
افراد جامعه به جهت ترس از افزایش بیشتر نرخ ارز و تورم انتظاری و 
به منظور برخورداری از س��ود مناسب با ریسکی معقول و حفظ ارزش 
پول ش��ان، به دنبال تبدیل منابع ریالی خود به انواع دیگر دارایی های 
                  مالی از جمله س��هام بوده اند. به خصوص سرمایه های                   کوچک که اوال 
توان جذب در س��ایر بازارها را ندارند، ثانیا تمایلی به سرمایه گذاری در 
س��ایر بازار های                   موازی به علت ریسک سرمایه گذاری باال و تالطم های 
                  قیمتی در بازار های سکه و ارز ندارند، که این موضوع باعث افزایش قابل 

توجه جذب نقدینگی به بازار بورس طی سال جاری شده است.
با عنای��ت به فرصت پیش آم��ده، اگر برنامه ریزی مناس��بی در این 
خص��وص صورت می                                                                                                                  گرفت، اقبال از بازار س��رمایه و ورود نقدینگی به 
بازار بورس عالوه بر رونق و افزایش قدرت نقدشوندگی سهام شرکت ها 
                                              و کنترل رشد نامتعارف بخشی از سهام های                   غیرارزنده، موجبات موارد 
زیر را فراهم می کرد: تعمیق بازار از طریق عرضه سهام شرکت ها                                               توسط 
س��ازمان خصوصی س��ازی، عرضه سهام شرکت ها                                               توس��ط بانک ها در 
راس��تای خروج بانک ها                                               از بنگاه داری، افزایش شناوری سهام بنگاه ها، 
پذیرش و عرضه ش��رکت های جدید، تامین مالی بنگاه های بورسی که 
امروزه با توجه به جهش نرخ ارز، یکی از مش��کالت اساسی بنگاه های 
اقتصادی اس��ت با تسریع افزایش س��رمایه ها                                               و ارائه مجوز سریع تر به 
افزایش س��رمایه ها. در این زمینه بازار سرمایه نیازمند آگاهی بخشی، 
ارتقای ش��فافیت، مقررات زدایی و رفع قوانین مزاحم و چابکی بیش از 

پیش برای استفاده از فرصت ها                                               و به عبارتی افزایش کارایی است.
بازار س��رمایه به جهت رشد قابل توجه در س��ال جاری و در ادامه به 
دلیل عوامل اثرگذار داخلی و خارجی از قبیل باال بودن حجم نقدینگی 
کش��ور به جهت دارا بودن توان افزایش قیمت ها                                               و تغییرات احتمالی در 
نرخ سود بانکی، ابهام در میزان تاثیر تحریم ها                                               در اقتصاد کشور و روابط 
سیاسی و تعامالت بین المللی با سایر کشورها و تغییرات احتمالی قیمت 
جهانی مواد پایه و معدنی با فرصت ها                                               و ریسک های متعددی مواجه است.
منبع: آینده نگر

عباس آرگون
 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
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هند به خرید نفت از ایران ادامه می دهد
سفیر هند در تهران اعالم کرد واردات نفت هند از ایران قطع نشده 

و ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، سورابح کومار، سفیر هند در ایران درباره جدیدترین 
قراردادهای نفتی میان دو کش��ور و ایجاد کانالی برای مبادالت مالی، 
اظهار کرد: مکانیزم روپیه برای این منظور مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
وی خاطرنش��ان کرد خرید نفت هند از ایران متوقف نش��ده و این 
کشور به طور میانگین ۱.۲5 میلیون تن در ماه نفت از ایران خریداری 

می کند و مطمئنا این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
براساس گزارش پایگاه خبری بیگ نیوز نت ورک، سورابح گفت: ما 
با بانک UCO برای این منظور همکاری می کنیم و مکانیزم پرداخت 

به روپیه تا دو هفته دیگر ایجاد خواهد شد.
آمریکا تحت معافیت هایی که ماه میالدی گذشته صادر کرد به هند 
اجازه داده اس��ت به مدت ۱8۰ روز حداکثر 3۰۰ هزار بش��که در روز 
نف��ت ایران را وارد کند. ادامه خرید نفت از ایران برای هند که حدود 
8۰درصد از نفت مورد نیازش را وارد می کند ضروری به شمار می رود 
و تهران در گذشته شرایط اعتبار بهتری نسبت به سایر تولیدکنندگان 
خاورمیانه عرضه کرده و قبول کرده اس��ت به جای دالر آمریکا، پول 

نفت را به روپیه هند دریافت کند.

صادرات دام زنده غیرگوشتی آزاد شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که ممنوعیت صادرات دام 

زنده غیرگوشتی رفع شده است.
به گزارش تس��نیم، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در نامه ای که 
به دفتر صادرات و گمرک ارس��ال کرده  است، صادرات دام زنده مولد 

غیرگوشتی و همچنین صادرات پریفرم را بالمانع اعالم کرد.
اس��ب مولد نژاد خالص، اسب مسابقه، ش��تر مولد نژاد خالص، گاو 
مولد نژاد شیری و همچنین پریفرم PET پنج ردیف کاالیی است که 

ممنوعیت صادرات آن رفع شده است.
بنابر این گزارش در این نامه اش��اره نشده که این رفع ممنوعیت با 

جلب نظر وزارت جهادکشاورزی بوده است یا خیر.
همچنین آزاد کردن صادرات بی رویه دام شیری مولد ممکن است 

تامین نیاز بازار داخلی را با مشکل مواجه کند.
کاهش ارزش پول مل��ی در ماه های اخیر، موجب افزایش صادرات 
کاالهای غیرنفتی شده؛ اما صادرات بی رویه نیز موجب گرانی در بخش 

کاالهای مصرفی مردم شده است.

 بسته های اینترنت بدون اینستاگرام
در راه است؟

اخیراً نامه ای درباره محدودسازی برای اینستاگرام منتشر و البته از 
سوی س��خنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم شده که 

ارتباطی با فیلترینگ این شبکه اجتماعی ندارد.
به گزارش ایس��نا، رئیس مرکز روابط عموم��ی ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات، خبر داده که نامه ای که اخیراً درباره محدودس��ازی برای 
اینستاگرام منتشر ش��ده، ارتباطی با فیلترینگ این شبکه اجتماعی 
ندارد. در این طرح، بس��ته ها و طرح های فروش اینترنت، بدون امکان 

اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه می شود.
در این نامه ظاهرا از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، 
خطاب به ش��رکت  مخابرات ای��ران و کلیه ش��رکت های ارائه کننده 
خدمات اینترنتی آمده است که با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ 
اسالمی ایرانی و حریم خانواده ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید 
فوریت تصمیمی اتخاذ کنند که بسته ها و طرح های فروش اینترنت 
بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام، تهیه و در 

لیست بسته های فروش خود قرار دهند.
سیدجمال هادیان، نوشته است: درباره نامه زیر پرسیده اید. این نامه 
محرمانگ��ی ندارد و به صادرکننده تذکر داده ش��ده. ماجرا به ابالغیه 
مرک��ز ملی فضای مج��ازی بازمی گردد. ارتباطی ب��ا فیلتر هم ندارد. 
خواسته اند که این امکان فراهم شود تا اگر خانواده ای بسته اینترنتی 

بدون اینستاگرام بخواهد، امکانش فراهم باشد.

 3 میلیون تن دانه روغنی و سویا
به کشور وارد شد

در س��ال جاری ۲ میلیون و ۱33 ه��زار تن دانه های روغنی و یک 
میلیون و 6۱ هزار تن کنجاله سویا به کشور وارد شد.

به گزارش تسنیم ، براساس آمار گمرک، در سال جاری ۲ میلیون 
و ۱33 ه��زار تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و 4۱ میلیون دالر 
طی مدت مذکور وارد کشور شده است که افزایش 4درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال 96 را داشته است.
این گزارش حاکی اس��ت واردات کنجاله س��ویا نیز طی این مدت 
افزایش 5۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته به طوری 
ک��ه یک میلی��ون و 6۱ هزار تن ب��ه ارزش 496 میلی��ون دالر وارد 
کشور شده است. براس��اس این گزارش، 9۰درصد کاالهایی که وارد 
گمرک می شوند در کمتر از سه روز ترخیص می شوند و در این بین 
ترخیص کاالهای اساس��ی در اولویت قرار دارد. گمرکات مهم کشور 
برای ترخیص کاالهای اساسی به طور شبانه روزی فعالیت می کنند تا 
وقفه  ای در واردات این کاالها ایجاد نشود و روند ترخیص این کاالها به 
صورت لحظه ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر 

واردات گمرک رصد می شود .

اخبـــار

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت توضیحاتی درباره قیمت برخی کاالها از 
جمله لوازم خانگی، مرغ، موبایل و خودرو ارائه کرد.

به گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، رضا رحمانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو سیما با 
بیان اینکه در سفر ترکیه در حوزه تعرفه ترجیحی پیشنهادات خوبی ارائه 
شد و ترکیه پذیرفت که مطابق تخفیف های اتحادیه اروپا نسبت به تامین 
نیازهای ما اقدام کند، افزود: در نظر داریم ۱۰ میلیارد دالر مرودات تجاری 
کنونی را به 3۰ میلیارد دالر برسانیم و این در حالی است که افزایش هر 
یک میلیارد دالر مراودات تجاری 5۰ هزار ش��غل جدید در کش��ور ایجاد 

می کند.
وی در ادام��ه درب��اره کاهش قیمت کاالهای اساس��ی مطابق با کاهش 
قیمت ارز گفت: وقتی ارز کنترل می شود با یک وقفه ای بازار خود را با آن 
وفق می دهد که بحثی روانی و اجتماعی دارد و از س��وی دیگر، مواد اولیه 
تا در پروس��ه تولید به جریان افتد و عرضه شود بازه زمانی سه ماهه طول 

می کشد تا تبدیل به کاال و عرضه شود.
رحمانی با اشاره به نشست هفته گذشته خود با انجمن ها و تولیدکنندگان 
لوازم خانگ��ی افزود:  با کنترل ارز مردم توقع دارند قیمت ها کاهش یابد و 
تولیدکنندگان لوازم خانگی تواف��ق کردند که قیمت ها را کاهش دهند و 
امروز پیگیری کردم در برخی اقالم که بیشتر وابسته به ارز بوده اند کاهش 

محسوس تری داشته ایم.
رحمانی با اش��اره به اینکه در مورد کاالهای اساسی از آنجا که دولت با 

ارز 4۲۰۰ تومان��ی این کاالها را تامین می کند دلیل منطقی برای افزایش 
قیمت وجود ندارد و گروه یک کاالیی نباید هیچ تاثیری از نوسان ارز داشته 
باش��ند، افزود: دکتر روحانی نیز به این مساله حساس است و در جلسات 

ستاد اقتصادی در این زمینه از ما سوال می کند.
وی با بیان اینکه البته مسئولیت تامین کاالهای اساسی با وزارت جهاد 
کشاورزی است و حوزه کنترل اصناف و بازار در حیطه اختیارات و وظایف 
ما است، گفت: این در حالی است که در حوزه تامین مشکلی وجود ندارد 
و در زنجیره توزیع مشکالتی هست و به دست مصرف کنندگان نمی رسد 
و از این رو تصمیم به بازنگری در فرآیند توزیع این کاالها گرفتیم و سعی 

می کنیم کنترل ها را تشدید کنیم.
رحمانی با اش��اره به اینکه در هش��ت ماهه امسال مجموع بازرسی های 
ح��وزه اصناف بیش از ۲ میلیون مورد بوده و این بدان معناس��ت که بازار 
رها شده نیست، افزود: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ارائه 
طرحی برای چگونگی توزیع شد و بر این اساس سعی داریم از رسیدن کاال 

به دست مصرف کننده واقعی مطمئن شویم.
رحمانی اعالم کرد: اقالم اساسی یارانه ای و بسته های جبرانی با مشخص 
کردن جامعه هدف، شامل کارکنان دولت چه بازنشستگان و چه شاغلین و 

نیز مشمولین نهادهای حمایتی پرداخت می شود.
وی یادآور ش��د: در مورد قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار توافق شد که 
بازار از لحاظ عرضه و قیمت تنظیم ش��ود و با توجه به افزایش هزینه های 
حمل و نقل و نهاده ها، وزارت جهاد کش��اورزی اقدام به عرضه ذخایر خود 

کرده است.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت در این زمینه به راهکار ممنوعیت صادرات 
مرغ اشاره کرد و گفت: ممنوعیت این اقدام با وزارت جهاد کشاورزی است 
و در کارگروه س��تاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت شیر به شرط تامین شیر 

مورد نیاز واحدها، اصالح و از روند افزایشی قیمت ها جلوگیری شود.
رحمانی از روند کاهشی قیمت موبایل نیز خبر داد و افزود: روند کاهشی 
با ورود گوشی های ثبت سفارش شده جدید ادامه دارد و بر بازار شب عید 

تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه در حوزه خودرو ۲۰۰۰ قطعه س��از در ۱5 استان فعال 
هس��تند، گفت: در بازار 7۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت، حدود 5۰۰ 
هزار شغل در خودروسازی، قطعه سازی و فعالیت های جنبی و خدمات پس 

از فروش ایجاد شده است.
وی در ادامه با اشاره به قیمت خودرو گفت: توجه بر پرتیراژها بیشتر 
اس��ت و مصوبات قیمت گذاری بر مبنای حاش��یه بازار بود و مقرر ش��د 
بر همین اس��اس عرضه آغاز ش��ود و ش��رط کردیم که خودروسازان به 
تعه��دات خود عم��ل کنند و داخلی س��ازی و تولید قطع��ات در داخل 
در اولوی��ت ق��رار گیرد و خودروس��ازان ام��وال غیرتولیدی خ��ود را به 
فروش برس��انند و سرمایه الزم تامین ش��ود و برای بلندمدت نیز برنامه 

اساسی تری در نظر داریم.
رحمان��ی ادامه داد: دول��ت و مجلس نظراتی در ای��ن خصوص دارند و 

تصمیماتی از مراجع ذی ربط گرفته ایم که موظف به اجرای آنها هستیم.

توضیحاتوزیرصنعتدربارهقیمتبرخیکاالها

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان گفت: عدم 
کاهش قیمت ها پس از کاهش نرخ ارز تخلف است.

رضا اس��تجلو در گفت وگ��و با ایس��نا، در رابطه با نوس��انات قیمت مرغ، 
اظهارک��رد: با توجه به پیگیری های ص��ورت گرفته علت افزایش قیمت مرغ 
گرانفروش��ی مر غداران است که قیمت تمام شده پایین تر از قیمتی است که 
به بازار عرضه می کنند و با توجه به جلسه ای که با معاونت بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت داش��تیم، در حال تش��کیل پرون��ده تعزیراتی برای 

مرغداری های متخلف هستیم.
 این مس��ئول ادامه داد: با توجه به س��یر نزولی ارز باید به تبع آن قیمت 
کاالها و خدماتی که مرتبط با نوسانات ارز است کاهش یابد و در صورتی که 
روند نزولی ادامه یابد و نرخ کاال و خدمات کاهش نیابد، تخلف صورت گرفته 

و باید معاونت بازرس��ی و نظارت با واحدهای صنفی و ش��رکت های تولیدی 
متخلف برخورد کند.  وی افزود: باتوجه به آنچه که گفته ش��د، متاسفانه هر 
روز شاهد افزایش قیمت شرکت های تولیدی و سایر کاالها هستیم و ضمنا 
تنها ارگان مبارزه با گران فروش��ان و احتکارکنندگان در میدان عمل و اجرا 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت است که به صورت دو شیفت صبح 
و بعد از ظهر در اختیار سازمان قرار دارند ولی این بازرسان با وجود نوع کار 
حاکمیتی که دارند حداقل حقوق دریافت کرده و مشکل معیشت دارند و این 

خود می تواند مشکالتی را در امر بازرسی ایجاد کند.
 اس��تجلو تصریح کرد: مسئوالن ذی ربط باید به این امر واقف باشند که با 
توجه به تحریم ها و وضعیت اقتصادی بس��ته های حمایتی از بازرس��ان را به 
استانداری ها یا مجلس ش��ورای اسالمی ارائه دهند؛ چراکه خروجی اجرایی 

جلسات ستاد تنظیم بازار، کمیسیون نظارت، کمیسیون کاالی قاچاق و سایر 
جلساتی که مرتبط با حقوق مصرف کننده است را بازرسان سازمان صنعت، 

معدن و تجارت انجام می دهند.
 رئیس س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کننده استان زنجان، خاطرنشان 
کرد: گشت های بازرسی  را بازرس��ان سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام 
می دهند که صدا و س��یما با عنوان گش��ت تعزیرات ذکر می کند و الزم به 
توضیح اس��ت که شعبات تعزیرات نسبت به پرونده های بازرسان حکم صادر 
می کند. همچنین متاس��فانه اخیرا مطلع ش��دیم که کمیس��یون اجتماعی 
مجلس طرح ساماندهی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت را رد کرده 
و ای��ن اقدام نمایندگان ملت منج��ر به تضییع حقوق مصرف کننده و ضعف 

واحدهای بازرسی شده است.

به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در پی 
ممنوعی��ت ص��ادرات ۱7 قلم کاال از ابتدای دی م��اه، اینکه هر روز بر 
تعداد اقالم ممنوعه برای صادرات اضافه می شود نشان از عدم آشنایی 

سیاست گذاران با حوزه صادرات دارد.
چندی پیش علی اکبر شادمانی - مدیرکل دفتر صادرات گمرک - در 
بخشنامه ای به گمرکات اجرایی موضوع ممنوعیت صادرات کره، انواع 

حبوبات و برخی کاالهای کشاورزی از ابتدای دی ماه را ابالغ کرد.
براس��اس بخشنامه ابالغی، با توجه به لزوم تامین و تنظیم بازار کره 
و حبوب��ات از تاریخ اول دی  ماه س��ال جاری صادرات انواع کره، نخود 
فرنگی، نخود رس��می )لپه(، س��ایر نخودهای رسمی، لوبیا، لوبیا قرمز، 
لوبیا چیتی، س��ایر لوبیاهای رسمی از جمله لوبیا سفید، بامبارا )نوعی 

لوبیای چشم بلبلی(، لوبیای چشم بلبلی، سایر انواع لوبیا، عدس، باقاال، 
نخود کفتری، س��ایر محصوالت نباتی و مواد نباتی و تفاله های نباتی، 

آخال و سایر محصوالت فرعی نباتی ممنوع شد.
در این رابطه عدنان موس��ی پور - رئیس کمیسیون توسعه صادرات 
ات��اق بازرگانی ایران - در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: اینکه هر از 
چندگاهی ممنوعیت صادرات برخی کاالها ایجاد می ش��ود، بسیاری از 

منافع کشور را به خطر می اندازد.
وی افزود: با وجود تمام مش��کالت در تولید، کاال تولید ش��ده و تالش 
می شود که کاالهایی همچون مواد غذایی تولید شده، در بازارهای جهانی 
معرفی شود و جای خود را باز کند، با این حال با اعالم ممنوعیت صادرات 
آن کاال، هم��ه زحمت ها از بی��ن خواهد رفت و نتیجه آن، بی اعتمادی به 

کاال و تج��ار ایرانی خواهد بود. رئیس کمیس��یون توس��عه صادرات اتاق 
بازرگان��ی ایران با تاکید بر اینکه نس��خه ممنوعیت صادرات، ش��فابخش 
دردها نیس��ت، گفت: ممنوعیت صادرات بارها و بارها در گذش��ته تجربه 
ش��ده و مشکالت فراوانی ایجاد کرده اما درس عبرت نشده است تا جایی 
که تصمیم گیری های اشتباه کم کم برای مان عادت شده است. موسی پور 
تصریح کرد: اینکه هر روز مانع جدی��دی برای صادرات و صادرکننده در 
نظر گرفته می شود نشان می دهد که سیاست گذاران نه تنها آشنا با حوزه 
صادرات نیس��تند بلکه تا جایی که می توانند و ش��رایط اقتضا می کند، به 
صادرات ضربه وارد می کنند و این نکته را در نظر نمی گیرند که این تنها 
ضربه به صادرات نیست که وارد می شود؛ ضربه به صادرات ضربه به تولید، 

واردات و بسیاری موارد دیگر است.

کاهش نیافتن قیمت ها پس از کاهش نرخ ارز تخلف است

تابلوی ایست مقابل 17 کاالی دیگر
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اخبار

پژو پارس رکورد رشد تولید را شکست
نگاهی به آمار تولید محصوالت ایران خودرو در آبان ماه امس��ال 

نشان می دهد که پنج مدل خودرو با رشد تولید مواجه بوده اند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو«، پ��ژو ۲۰6 تیپ ۲ از 
جمله خودروهایی است که تولید آن هم در آبان ماه امسال و هم 
در مجموع هش��ت ماهه امسال دارای رش��د بوده است. به طوری 
که تولید این خودرو در آبان امسال به هزار و 4۱۱ دستگاه رسید 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته دارای رشد ۱7.3درصدی 
بوده اس��ت در همین حال تولید تجمعی این خودرو تا پایان آبان 
ماه امس��ال نیز به ۱۲ هزار و 7۲8 دستگاه رسید که نشان از رشد 

7۰.8درصدی داشته است.
پ��ژو ۲۰۰8 نی��ز در آبان امس��ال به ۲84 دس��تگاه رس��ید که 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته که ۱۰۰ دستگاه بوده رشد 
۱84درصدی تجربه کرده اس��ت. تولید تجمعی این خودرو نیز تا 
پایان آبان ماه 4 هزار و 47۱ دستگاه بوده که رشد 456.۱درصدی 

نسبت به هشت ماه سال گذشته داشته است.
تولید تجمعی دنا نیز تا پایان آبان ماه از رش��دی ۱9.4درصدی 
برخوردار بود به طوری که در هش��ت ماه امس��ال ۲7 هزار و 385 

دستگاه دنا تولید شده بود.
هایما از دیگر محصوالتی بود که شاهد رشد تولید بود به طوری 
ک��ه تولید این خودرو در آبان ماه امس��ال به هزار و ۲۰ دس��تگاه 
رس��ید که رش��د ۱۱۲.9درصدی را نس��بت به تولید سال گذشته 
تجربه کرد. تولید تجمعی هایما نیز تا پایان آبان ماه امسال به ۱۰ 
هزار و ۱۲6 دس��تگاه رسید که در مقایسه با تولید 6 هزار و 983 
دستگاه در هشت ماه سال گذشته رشد 45درصدی داشته است.

پژو پارس معمولی نیز رش��د چشمگیر تولید را تجربه کرد و در 
هش��ت ماهه امسال ۱4 هزار و 54 دس��تگاه تولید شد که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد 95۰.4درصدی داشته است. در 
آبان ماه امسال نیز تولید این خودرو هزار و 447 دستگاه رسید که 
64.6درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

تولید پژو پارس در اتومبیل سازی فردا نیز شاهد رشد تولید بود 
به ط��وری که تولید پژو پارس در این واح��د تولیدی در آبان ماه 
امس��ال به 336دستگاه رسید که شاهد رش��د 57۲درصدی بوده 
است. تولید تجمعی این خودرو تا پایان آبان ماه امسال نیز 3 هزار 
و 749 دس��تگاه بود که رش��د 7398درصدی را تجربه کرد که بر 

این اساس رکورد رشد تولید را شکست.

دولت نباید نرخ خودرو را متاثر از دالل ها 
تعیین کند

 »امراهلل امینی« در گفت و گو با  خبرگزاری شبستان با اشاره به 
تصمیم دولت به منظور افزایش قیمت رس��می خودرو تا 5 درصد 
کمتر از قیمت بازار، گفت این درس��ت نیست که دولت برای بازار 
خودرو و قیمت رس��می آن برنامه ای نداش��ته باش��د و بنا به نظر 

تعدادی دالل و واسطه گر قیمت خودرو را تعیین کند.
 کارشناس خودرو با تاکید بر این نکته که دولت باید برای تولید 
و عرضه خودرو برنامه ریزی انجام دهد، افزود: این درست است که 
بازار باید تعیین کننده نرخ خودرو باشد اما بازار خودروی ایران این 
روزها بازار معقولی نیس��ت و در دس��ت تعدادی دالل و واسطه گر 
ق��رار دارد که نمی توان با اتکا به آنها برای قیمت رس��می خودرو 
تصمیم گیری داش��ت. وی با بیان اینکه مردم نباید تحت تاثیر نظر 
این دالل ها و واسطه گرها از نظر اقتصادی در زمینه خودرو متضرر 
ش��وند، تاکید کرد: برای حل این معضل باید خودروسازان و دولت 
راه��کار علمی و فنی ارائه دهند نه اینک��ه اجازه بدهند بازار برای 

آنها تصمیم بگیرد.
 عض��و هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالمه تهران در 
ادامه بر ضرورت ایجاد تغییراتی در ساختار صنعت خودروی کشور 
نی��ز تاکید کرد و گفت: باید مدیریت در این صنعت کارآمد و فنی 
ش��ود تا هزینه های تولید خودرو کاهش یابد و در نهایت خودرو از 

ردیف کاالهای سرمایه ای خارج شود.
 امینی همچنین با تصریح این مطلب که نباید انتخاب مدیران و 
روس��ا در صنعت خودرو سیاسی باشد، خاطرنشان کرد: دولت باید 
این صنعت را به فعاالن واگذار کند به گونه ای که خصوصی  سازی 
واقع��ی در صنعت خ��ودرو صورت بگیرد و در ای��ن زمینه نیز نیاز 
اس��ت تا دولت بیشترین سهم را به کارگران و کارمندان اختصاص 
دهد.  عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه عالمه تهران در 
پایان تصریح کرد: اگر دولت نقش زیادی در صنعت خودرو داشته 
باشد جامعه دچار ضرر و زیان خواهد شد و برای جلوگیری از این 
مس��اله نیاز است که فعاالن اصلی بازار خودرو نقش جدی تری در 

این صنعت ایفا کنند.

برنامه ای برای گران کردن بلیت مترو نداریم
رئیس ش��ورای شهر تهران در مورد اظهارات یکی از اعضا مبنی 
بر بلیت ۱۰ هزار تومانی مترو گفت منظور ایشان قیمت تمام شده 
بلی��ت بود نه اینکه از مردم ۱۰ هزار تومان بابت بلیت بگیریم و ما 

برنامه ای برای گران کردن بلیت نداریم.
 به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو«، محسن هاشمی ظهر روز 
گذش��ته در حاشیه جلسه شورای ش��هر تهران با بیان اینکه امروز 
برای اولین بار تحقیق و تفحص از موسس��ه همشهری در شورای 
ش��هر تهران مطرح شد، گفت: اعضای ش��ورا پس از ماه ها تحقیق 

و تفحص در مورد موسسه همشهری نظرات خود را بیان کردند.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه نتیجه تحقی��ق و تفحص چه 
می شود، گفت: یا باید به سازمان تخلفات اداری ارجاع داده شود و 

یا موضوع برای پیگیری بیشتر به قوه قضاییه ارجاع شود.
هاشمی همچنین از تصویب کلیات انتشار 3۰۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مش��ارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت:  
بر این اس��اس ۲۰۰۰ میلیارد تومان ای��ن اوراق به مترو و ۱۰۰۰ 

میلیارد تومان به اتوبوس اختصاص داده می شود.
وی در پاس��خ به س��والی در مورد اظهارات یکی از اعضای شورا 
مبن��ی بر بلیت ۱۰ ه��زار تومانی برای مترو گفت: منظور ایش��ان 
قیمت تمام ش��ده بلیت بود نه اینکه از مردم ۱۰ هزار تومان بابت 

بلیت بگیریم و ما برنامه ای برای گران کردن بلیت نداریم.

شرکتهایاقماریخودروسازانحسابوکتابدقیقیندارند

 بحران خودروس��ازی ها باید نه تنها برای مردم بلکه توسط مدیران 
هم احساس شود

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت  باید همه چیز با 
حس��اب دقیق باشد قرار نیس��ت اگر صنعت خودروی ما بحرانی است 
فالن مدیرش به رقم خیلی باالیی حقوق بگیرد. اگر در خودروس��ازی 
بحران هس��ت باید برای ایشان هم بحران باشد یعنی این بحران همه 
جا حس شود و این بحران با افزایش قیمت ها فقط برای مردم نباشد.

حمید گرمابی در گفت و گو با خبرنگار سیاس��ی ایلنا، درباره آخرین 
وضعیت بازار خودرو و اینکه خودروس��ازان مدت هاست که خودروهای 
م��ردم را حتی با اینکه پ��ول آن را دریافت کرده اند تحویل نمی دهند، 
تاکید کرد: وقتی قراردادی بس��ته ش��ده باید به آن قرارداد عمل شود. 
اگر بر فرض محال قیمت خودرو کاهش پیدا می کرد، سازنده هیچ گاه 

پول گرفته را برنمی گرداند.
وی با اش��اره ب��ه قواعد تجارت اظهار کرد: اگرچ��ه افزایش قیمت ها 
خیلی زیاد بوده ولی به قراردادی که بس��ته شده نمی توان عمل نکرد 

اگر قراردادی بسته شده باید به آن عمل کنند.
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال 
که »خودروسازان ادعا می کنند که قطعه ای برای ساخت خودرو ندارند 
و ب��ه این بهانه خودروها را تحویل نمی دهن��د حال اگر قطعه ای برای 
ساخت خودرو ندارند و نمی توانند خودرو بسازند پس چرا می خواهند 
قیمت  ه��ا را افزایش دهن��د؟«، گفت: البته این بح��ث وجود دارد که 
قطعه س��ازان نمی توانن��د با آن قیمت قبلی قطعات خ��ودرو را تحویل 
دهد به این معنا که اگر قرار اس��ت قطعات خودرو را تحویل دهد باید 
با قیمت جدید تحویل بدهد. قطعه سازان با قیمت جدید افزایش یافته 
می توانن��د قطعات خودرو را تحویل دهند اما ب��ا آن قیمت های قبلی 

عمال نمی توانند قطعه را بسازند و تحویل دهند.
این نماینده اصالح طلب در واکنش به این موضوع که »اگر قیمت ها 

بیش از این افزایش پیدا کند بازار خرید و فروش خودرو از دست اقشار 
متوسط و ضعیف جامعه خارج خواهد شد«، تصریح کرد: این وضعیتی 
خاص اس��ت که از طرفی قیمت ارز افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر 
خودروه��ا ارزبری های خاصی دارد که ب��رای یک خودرو کمتر و برای 
خودرویی دیگر بیشتر است. قیمت مواد اولیه که عمده ترین آن فوالد 
و پلیمر اس��ت، علی رغم اینکه داخلی هم هستند افزایش قابل توجهی 

پیدا کرده است.
این عضو فراکسیون امید یادآور شد: اینکه از خودروساز و قطعه ساز 
انتظار داشته باش��یم که محصوالت شان را با همان قیمت قبل عرضه 
کنند، غیرممکن اس��ت اما ب��رای افزایش قیمت ها بای��د آنالیز وجود 
داشته باش��د. نمی توانیم همینطور کیلویی بگوییم قیمت ها 5۰درصد 
افزای��ش پیدا کن��د. قیمت هر خودرویی باید ب��ا  آنالیز دقیق  به طور 

واقعی تعیین شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه خودروس��ازان هزینه های اضاف��ی دارند که 
باید آن را کم کنند، گفت: به عنوان مثال خودروس��ازان ش��رکت های 
اقماری دارند که حس��اب و کتاب ش��ان خیلی مثل خود ش��رکت های 
خودروس��ازی دقیق نیست. در این ش��رکت ها نباید پول بدون حساب 
دقیق هزینه ش��ود. ممکن اس��ت هزینه های جانبی هم وجود داش��ته 
باش��د که قطعا کسانی هس��تند که گفته می شود نیروی اضافی دارند 
و اخ��راج آن ها هم بیکاری ایجاد می کند اما با افزایش تولید می توانند 

این نیروها را به کار بگیرند.
نماینده مردم نیش��ابور عنوان کرد: باید همه چیز با حس��اب دقیق 
باشد. قرار نیست اگر صنعت خودروی ما بحرانی است فالن مدیرش به 
رقم خیلی باالیی حقوق بگیرد. اگر در خودروسازی بحران هست باید 
برای ایشان هم بحران باشد یعنی این بحران همه جا حس شود و این 

بحران فقط با افزایش قیمت ها برای مردم همراه نباشد.
وی اف��زود: بن��ده به لحاظ اینک��ه در موضوع هس��تم می گویم این 

افزایش قیمت باید وجود داش��ته باش��د و نمی ش��ود ک��ه این افزایش 
قیمت ه��ا صورت نگیرد ام��ا مقدار افزایش قیمت مهم اس��ت و اینکه 
به چه میزان باش��د ی��ک آنالیز دقیق می خواهد که بای��د مورد تایید 

متخصصان باشد و برای هر خودرو هم می تواند متفاوت باشد.
گرمابی در پاس��خ به این س��وال که خودروسازان محصوالت خود را 
تا س��ال 98 پیش فروش کرده اند حال آیا قرار است برای تحویل این ها 
خودرو تولید کنند، گفت: قطعا خودرو ندارند اگر داشتند که می دادند 

این  ها پیش فروش کرده اند.
وی در پاسخ به این س��وال که مشاهدات نشان دهنده پر بودن انبار 
خودروس��ازان از انبوه خودرو است، گفت: انبار پر ممکن است ناشی از 
اتفاقات دیگر هم باش��د ولی یک خودروسازی که روزی ۱5۰۰ خودرو 
تولید می کرده اگر یک هفته تولید خود را نگاه دارد، به ۱۰ هزار خودرو 
می رس��د حال برای نگهداری این مقدار خودرو چقدر فضا نیاز است؟ 
این که انبارها پر است گاهی پیش می آید که این ها قطعاتی کم دارند.

این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:  نمی ش��ود 
کتم��ان کرد ک��ه یک کارهایی هم وجود دارد که ممکن اس��ت خارج 
از نرم معمول انجام بدهند ولی اینکه تولید خودرو به دلیل مش��کالت 
مختلف کم و تقاضا زیاد شده وجود دارد. این عدم تعادل بین عرضه و 
تقاضا خودش یک عامل اصلی افزایش قیمت است در این دو مورد ما 
شکی نداریم که تولید خودرو کم شده و تقاضا زیاد شده است. همین 

را اگر در ترازو قرار دهیم، می تواند عاملی برای تعدیل قیمت باشد.
گرمابی با بیان اینکه شرایط بازار خودرو مناسب نیست، اظهار کرد: 
باید تکلیف مش��خص ش��ود که قطعه ساز و خودروس��از با چه قیمتی 
کارش��ان را انجام دهند و تولید داشته باشند و با چه قیمتی به دست 
م��ردم بدهند و چند ماهه تحویل دهند و چقدر مطمئن هس��تند که 
س��ال 98 می توانند تولیدش��ان را به اندازه ای که تعهد کرده اند انجام 

دهند.

هیچ خودروس��ازی نیس��ت که قطعه س��از خ��ود را حمای��ت نکند 
و هزینه ه��ای آن را تامی��ن نک��رده باش��د و فقط در ایران اس��ت که 
خودروس��ازان ب��ا اعمال برخی سیاس��ت ها و اختصاص س��ورس های 

موازی، قطعه سازان را به سمت نابودی کشانده اند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار پرش��ین خ��ودرو، در حالی آم��ار مطالبات 
قطعه س��ازان هر روز بیش��تر و بیشتر می ش��ود که بنا به گفته یکی از 
فعاالن این صنعت رقم هایی که امروز در خصوص مطالبات قطعه سازان 
اعالم می ش��ود مربوط به مطالبات یک سال گذشته قطعه سازان است 

که به امسال منتقل شده است.
یک عضو انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کشور همچنان معتقد 
است ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه سازان موجب 
افزایش بحران نقدینگی و تعطیلی واحدهای قطعه س��ازی در کش��ور 

شده است.
احمدرض��ا رعنایی در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، عنوان 
کرد: هر پیش��نهاد اصالح یا افزایش قیمتی که مورد موافقت س��ازمان 
حمایت و س��تاد تنظیم بازار قرار گیرد مربوط به خودروهایی می شود 
که قرار اس��ت ب��ا قیمت های جدید پیش فروش ش��ود تا امکان تامین 
قطعات مورد نیاز خودروس��ازان فراهم شود و فقط کمکی برای تامین 

سرمایه در گردش قطعه سازان برای تحویل قطعات جدید خواهد بود.
وی با اش��اره به عدم تجاری سازی تعداد زیادی از خودروها به علت 
ع��دم تامین قطعات یا ب��ه بهانه کمبود قطعات، گفت: بدون ش��ک با 
اص��الح قیمت خودرو، تعداد قابل توجه��ی از خودروهایی که در کف 

کارخانجات دپو شده، تجاری شده و وارد بازار خواهد شد.
رعنایی تاکید کرد: هر رقمی که بابت افزایش قیمت خودرو محاسبه 
ش��ود و 6۰ تا 8۰درصد آن را هم به قطعه سازان پرداخت شود باز هم 
مربوط به پیش فروش های جدید خودروس��ازان می شود که قرار است 

در آینده نزدیک به فروش رسانده و تحویل مشتریان شود.
این فعال در صنعت قطعه س��ازی اضافه کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی خودروس��ازان به قطعه سازان برای یک س��ال گذشته است که 
به امس��ال منتقل ش��ده و تاکن��ون هیچ رقمی از آن پرداخت نش��ده 
است بنابراین در صورتی که وضعیت این مطالبات تعیین تکلیف نشود 

صنعت قطعه سازی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.
رعنایی در ادامه به نقش داخلی سازی قطعات در رفع مشکل واردات 
و رشد تولید خودروسازان پرداخت و گفت: مشکل اصلی که همچنان 
دام��ن صنعت خودرو و قطعه س��ازی را گرفته ناش��ی از آن اس��ت که 
در سالیان گذش��ته خودروس��ازان با بی  مهری از قطعه سازان حمایت 

نکرده اند.
وی اضاف��ه کرد: هیچ خودروس��ازی را در دنیا نمی ت��وان یافت که 
قطعه ساز خود را حمایت نکند و هزینه های آن را تامین نکرده باشد و 
روز به روز موجب نحیف تر ش��دن قطعه سازان شود. تنها این سیاست 
در ایران وجود دارد که خودروس��ازان قطعه س��ازان را با س��ورس های 
موازی به س��مت نابودی بردند و با استثمار، قطعه سازان را به این روز 

درآوردند.
این قطعه س��از داخلی تاکید کرد: به طور قطع در آینده ضربات این 

بی مهری متوجه خود خودروسازان خواهد شد.
عضو هی��ات مدی��ره صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور همچنین 
عدم پرداخت مطالبات قطعه س��ازان در مس��یر توس��عه و پیشرفت در 
واحدهای قطعه سازی را بسیار موثر دانست و یادآور شد: در صورتی که 
خودروسازان مطالبات قطعه س��ازان را پرداخت می کردند قطعه سازان 
واحدهای تحقیق و توسعه را فعال کرده و با پیشرفت در این حوزه به 
تولید قطعات به روز دنیا می پرداختند و همزمان امکان توسعه بازارهای 
صادراتی برای آنها فراهم می ش��د اما به دلیل اینکه پول های ش��ان در 
جای دیگری درگیر ش��ده، به روزمرگی افتادند و تاکنون نتوانس��تند 

پیشرفتی داشته باشند.

ضربات بی مهری به قطعه سازان متوجه خودروسازان خواهد شد
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رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت امروز مسئولیت اجتماعی دانشگاه 
مبتنی بر رویکرد کارآفرینی و استفاده از فناوری های نوین در همه رشته های 

دانشگاهی است.
دکتر علیرضا بندانی در گفت و گو با ایس��نا، 
ضمن بی��ان این مطل��ب اظهار کرد: دانش��گاه 
سیستان و بلوچستان متناسب با همین نیاز در 
صدد است که ماموریت ها و فعالیت های خود را 
تغیی��ر دهد تا به عنوان دانش��گاه کارآفرین و با 
مسئولیت جدید کارآفرینی را انجام دهد و بتواند 
ارتباط نزدیکی با جامعه و صنعت برقرار و با عبور 
از مدل های قدیمی، مدل جدیدی برای فعالیت 
خود ترسیم و توجه جدی به نیازهای اجتماعی و 

اقتصادی جامعه کند.
وی دانشگاه سیستان و بلوچستان را به عنوان 
قطب علمی و پژوهش��ی در منطقه جنوب شرق 
کش��ور معرفی کرد و اظهار کرد: این دانشگاه به 

دلیل برخورداری از امکانات و اس��اتید مجرب تنها به جایگاه آموزش��ی خود 
در استان بس��نده نکرده و تالش کرده است با توجه به پتانسیل ها و نیازهای 
منطقه همواره خدمات ارزشمندی را در راستای توسعه استان ارائه و در بحث 

بین المللی قدم های محکمی بردارد .
بندانی ادامه داد: در اس��تان سیس��تان و بلوچستان 7۰ مرکز آموزش عالی 
داشته و حدود ۱۱۰ هزار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند .
وی با اش��اره ب��ه ظرفیت عظی��م علمی در 
سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ۲۰۰۰ 
عض��و هیات علمی در اس��تان داش��ته و بیش 
از 6۰درصد دانش��جویان ما بومی هس��تند که 
مجموعه اینها سرمایه ای برای نظام جمهوری 

اسالمی به شمار می رود .
بندانی خاطرنش��ان کرد: تبدی��ل دانش به 
محصول و ایجاد کس��ب و کاره��ای نوآورانه از 
اولویت های دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین 
به ش��مار می رود که دانشگاه های برتر نیز طی 
چندسال گذش��ته فعالیت های خود را در این 

مسیر قرار داده اند.
رئیس دانش��گاه سیس��تان و بلوچس��تان تصریح کرد: دانش��گاه ها باید با 
پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری زیربنای اقتصاد مقاومتی به سمت 

دانشگاه های کارآفرین با سرعت بیشتری حرکت کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان گفت جوانان ما، نیازمند ایده های 
بهتری برای استارتاپ ها هستند. 

به گزارش ایس��نا، داوود مرادخانی روز گذش��ته در جلس��ه بررسی مسائل 
پارک علم و فناوری، با اش��اره به اینکه مهم ترین 
خروجی پارک ها، شرکت های فناور و دانش بنیان 
و تولیدات آن ها اس��ت، اظهار کرد: در پارک های 
عل��م و فناوری، مهارت و ب��اور به جوانان تزریق 
و هرچه این پارک بیش��تر توسعه یابد، به همان 
میزان آمار شرکت های دانش بنیان باال می رود و 

به افزایش تولید ثروت منتج می شود.  
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در پ��ارک عل��م و 
فناوری، فقط ش��رکت هایی مستقر می شوند که 
ایده های شان تجاری شده و دست شان در جیب 
خودشان باشد، ادامه داد: اگر فردی صاحب ایده 
باشد ولی موفق به تجاری سازی نشده باشد، در 
مراکز رشد پارک مستقر شده و زمینه ورود وی 

به پارک فراهم می شود.  
مرادخانی تصریح کرد: برخی از ش��رکت ها در مراکز کار مش��ترک با پارک 
فعالی��ت می کنن��د؛ در واقع این ش��رکت ها محصول ندارن��د و صرفا صاحب 

ای��ده هس��تند، از این رو پارک زمینه ای را فراه��م می کند تا محصول خود را 
تجاری س��ازی کنن��د.   رئیس پارک علم و فناوری اس��تان زنجان افزود: طی 
رویدادهای استارتاپی که در استان برگزار می شود، معموال جوانان ما به خاطر 
اینکه کمتر از اس��تان خارج شده اند، ایده های 
چن��دان خوبی ندارند. در همین راس��تا، پارک 
ش��رایطی را فراهم می کند تا جوانان بتوانند از 
توانمندی چهره های برجسته کشوری در علوم 

روز نظیر نانو برای ایده یابی بهره بگیرند.  
وی با بیان اینکه هفت مرکز رشد در استان 
زنجان وجود دارد، افزود: مرکز رش��د دانشگاه 
زنجان در سال 88 افتتاح شده و ۲۲ واحد فناور 
دارد. همچنین مرکز رشد دانشگاه آزاد در سال 
93 راه اندازی شده و ۱۰ واحد فناور دارد. مرکز 
رشد جهاددانشگاهی نیز که ۱3 ماه از افتتاحش 

می گذرد، ۱8 واحد فناور دارد.  
مرادخان��ی ادامه داد: مرکز رش��د دانش��گاه 
علوم پایه که از سال 8۲ ایجاد شده است، 55 واحد فناور در آن مستقر است. 
مرکز رش��د دانشگاه علوم پزش��کی نیز 96 ماه از افتتاحش می گذرد و 9 واحد 

فناور دارد.  

جوانان، نیازمند ایده های بهتری برای استارتاپ ها هستندرویکرد دانشگاه مبتنی بر کارآفرینی و استفاده از فناوری های نوین است

Ella's Kitchen، مؤس��س اس��تارتاپی موف��ق می گوی��د کنج��کاوی، 
ریسک پذیری و طرز تفکر خالقانه از خصوصیات کودکان است و هر کارآفرینی 

با داشتن این ویژگی ها به موفقیت دست می یابد. 
آیا تاکنون با خود فکر کرده اید چه چیزی س��بب ش��ده کارآفرینان بزرگی 
 )Sheryl Sandberg( شریل سندبرگ ،)Elon Musk( چون ایالن ماسک
و ریچ��ارد برنس��ون )Richard Branson( بتوانن��د کاره��ای فوق العاده و 
چالش برانگیز انجام دهند و بدون هیچ محدودیتی در مسیر موفقیت قرار گیرند؟ 
اگر نام تمام افرادی که توانسته اند با رقبای شان متمایز شوند را یادداشت کنید 
می بینید تمام آن ها در داشتن یک خصوصیت یعنی »تفکر خالقانه« اشتراک 

دارند.
 Paul( لیندل��ی  پ��اول 
س��ریالی  کارآفرین   ،)Lindley
 Ella's ش��رکت  بنیان گ��ذار  و 
Kitchen، کس��ب و کار خ��ود 
را در س��ال ۲۰۱3 ب��ه رقم ۱۰4 
ای��ن  فروخ��ت.  دالر  میلی��ون 
کارآفرین موفق ب��ا نام »پدر اال« 
معرف��ی می ش��ود و در کتاب��ی 
ک��ه منتش��ر ک��رده از تأثی��رات 
فوق الع��اده تفک��ر خالقانه خود 
س��خن می گوید. او باور دارد هر 
فردی برای دستیابی به موفقیت 
باید به کودک درون خود اهمیت 
دهد. در ادامه به ش��ما می گوییم 
طرز تفکر کودکانه چطور س��بب 

موفقیت استارتاپ ها می شود.
کودک درون تان را آزاد 

بگذارید
ب��ه  زی��ادی  عالق��ه   بچه ه��ا 
ب��ازی ک��ردن، آزمای��ش کردن، 
شکس��ت خ��وردن و یادگی��ری 
از اشتباهات ش��ان دارن��د. آن ها 
ش��جاعت باالیی دارند و با ش��ور 
و اش��تیاق فراوان از این موضوع 

استقبال می کنند. کودکان به سراغ چیزهایی می روند که اطمینانی به آن ندارند 
و گاهی سؤاالتی می پرسند که هیچ کسی برای سؤاالت آن ها جواب ندارد. به 
گفته  لیندلی، نه تنها این خصوصیات سبب دستیابی به موفقیت می شود بلکه از 
اصلی ترین ویژگی های یک کارآفرین به حساب می آید. حتماً می دانید اختراع 
دوربین های چاپ فوری عکس از مهم ترین اختراعات دست بشر در قرن بیستم 
است که با کنجکاوی دختر بچه  سه ساله یک فیزیکدان کشف شد. او روزی از 
پدر خود سؤال کرد چرا نمی تواند همان لحظه عکس هایی که گرفته می شود 
را ببیند. این سؤال جرقه ای در ذهن فیزیکدان مشهور ایجاد کرد تا مهم ترین 

اختراع تاریخ جهان را انجام دهد.
افکاری ساده در ذهن بپرورانید

بیش��تر دانش��جویان وقتی فارغ التحصیل می ش��وند، تمام خالقیت خود را 
کنار می گذارند. نیمکره  راس��ت مغز مرتبط با خالقیت اس��ت و نیمکره  چپ 

که منطق انسان را در بر می گیرد همواره با هم در تضاد هستند. نیمکره  چپ 
سعی می کند با آوردن دالیل منطقی فرد را از ریسک کردن دور کند. لیندلی 
می گوید داشتن تفکر ساده و بی ریا همانند کودکان به او کمک کرده تا کسب 
و کارش را رونق دهد، خصوصاً وقتی برای انجام کارهایش به دنبال راهکارهای 
سریع، بهتر و ارزان بوده است. وقتی همیشه به دنبال روش های متداول انجام 
یک کار هستید، فرصت های جدید را به خاطر دوری از خطر رها می کنید. پس 
عمل کردن با نیمکره  چپ مغز را کنار بگذارید و با ریسک پذیری از فرصت های 
جدید بهره ببرید. البته باید بدانید داشتن چنین طرز تفکری در مرحله  ایجاد 
اختالل مؤثر است نه وقتی یک ریسک کوچک می تواند تمام کسب و کارتان 

را به نابودی بکشد.
با مشکالت مواجه شوید

لیندلی یک روز صبح با دختر 
س��ه س��اله اش با نام اال صبحانه 
می خورد ک��ه ناگهان به این فکر 
افتاد غذای کودکان می تواند بهتر 
از این باشد. او نوع خاصی از غذای 
کودکان را در فرانسه دیده بود اما 
مختص  محصوالت  بس��ته بندی 
والدین بود. لیندل��ی به این ایده 
رس��ید غذاها را در بس��ته بندی 
متفاوتی عرضه کن��د تا کودکان 
خودش��ان ترغیب ش��وند بدون 
کمک والدین غذا بخورند. از ایده  
لیندلی دریافتی��م یک کارآفرین 
هیچ وقت نباید از مش��کالتی که 
در مس��یر قرار دارد بترس��د، چرا 
که اگر این مش��کالت به درستی 
مدیریت ش��وند می توانند به یک 

ایده  میلیون دالری تبدیل شوند.
روحیه جنگجویی را در 

خود تقویت کنید
اغل��ب کارآفرینان��ی ک��ه ب��ه 
موفقیت های چشمگیر رسیده اند، 
افراد خیال پردازی هستند که باور 
دارند می توانند به جایی برسند که تاکنون هیچ کس به آنجا نرسیده است. این 
افراد به احس��اس درونی خود اعتماد کرده و اکنون فرصتی فراهم شده تا ایده  
خود را عملی کنند. لیندلی می گوید س��ختی و مشکالت در مسیر کارآفرینی 
اجتناب ناپذیر اس��ت. هر کارآفرینی ممکن است به این فکر کند نمی تواند به 
اهدافش برس��د اما نباید ناامید ش��ود. کارآفرینان موفق در مسیر دستیابی به 
اهداف شان با مشکالت عدیده ای رو به رو بوده اند اما هیچ وقت تسلیم نشدند. 
پس همواره از شکست های خود درس بگیرید و طرز تفکر خالقانه را به عادت 

روزانه خود تبدیل کنید.
بهتری��ن راهکار برای آزاد ک��ردن کودک درون، بازی ب��ا بچه های کوچک 
است. وارد بازی بچه ها شوید و با خلق و خوی آن ها آشنا شوید. این کار تأثیر 

چشمگیری روی زندگی شخصی و شغلی شما خواهد داشت.
inc/ucan :منبع

داشتن تفکر بچه گانه سبب موفقیت کارآفرینان زیادی 
شده است

دریچــه

مدیر فناوری اطالعات و ش��بکه دولت اس��تانداری خراسان رضوی گفت در سال 
گذش��ته حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کس��ب و کار اینترنتی در خراسان رضوی ثبت شده 
اس��ت. به گزارش مهر، حمیدرضا روحبخش ش��نبه شب در حاشیه همایش حوزه 
فناوری اطالعات اظهار کرد: پس از تعریف طرح توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار  
در رسته فناوری اطالعات از سال گذشته و پیرو هم افزایی انجام شده و سرمایه گذاری  
صورت گرفته در حوزه  کسب وکارهای آنالین و حمایت های بخش دولتی در استان 
رش��د نس��بی خوبی را در این حوزه شاهد بودیم. وی افزود: دنیای کسب و کارهای 
آنالین و استارتاپ ها در استان در سال های اخیر تغییرات زیادی را شاهد بوده است و 
فقط در سال قبل حدود ۲۲۰۰ کسب وکار اینترنتی ثبت شده در استان داشتیم و از 

سال قبل تاکنون ۱۰۰۰ کسب وکار اینترنتی جدید ایجاد شده است.

ثبت بیش از 2 هزار کسب و کار 
اینترنتی در خراسان رضوی

دوشنبه
3 دی 1397

شماره 1226
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کاه��ش حجم معامالت بیت کوی��ن و ادامه  رکود ب��ازار ارزهای دیجیتال، 
بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه را به تأمل واداشته است.

به گ��زارش زومیت، تحقیقات و ارزیابی های تیم تحلیلگران جی پی مورگان 
پنیگیرتزوگل��و  نی��کالس  ازجمل��ه   ،)JPM(
استراتژیس��ت بازار جهانی، حاکی از آن است که 
مؤسس��ات و نهادهای سرمایه گذاری، از طوالنی 
شدن دوران بی رونقی بازار دارایی های دیجیتال 

ترسیده اند.
در  تی��م جی پی م��ورگان  دس��امبر  روز ۱4 

یادداشت تحقیقی خود نوشت :
به نظر می رسد که مشارکت و حضور مؤسسات 
مال��ی در بخش تجارت و معام��الت بیت  کوین 
بس��یار کمرنگ تر شده اس��ت. ما شاهد کاهش 

چشمگیر متریک های جریان کلیدی هستیم.
به گفته  پنیگیرتزوگلو، حجم معامالت ارزهای 
رمزنگاری ش��ده، همچنان س��یر نزول��ی را طی 

می کند و هم زمان، عالقه  تجار و سرمایه گذاران به بیت کوین نیز در حال کاهش 
است. این روندها، آثار جانبی بسیار مخربی را در سراسر بازار به وجود می آورند.

JPM: آلت کوین ها به شدت در حال آسیبند

یادداش��ت جی پی مورگان به این نکته اش��اره می کند که در طول این دوره 
رکود، سایر ارزهای دیجیتال نیز از آسیب های بزرگ در امان نبوده اند. به عالوه، 
عدم سودآوری ماینرها در زمستان دارایی های رمزنگاری شده، همچنان ادامه 

دارد.
ای��ن امر نش��ان می دهد که س��قوط قیمت 
رمزارزها، به نقطه ای رسیده است که استخراج 
آن ه��ا برای برخی از ماینره��ا صرفه  اقتصادی 
ندارد و آن ها ترجیح می دهند دستگاه های خود 

را خاموش کنند.
ام��ا برخ��ی از فعالین داخل ب��ازار معتقدند 
که تحلیلگ��ران به علت تمرک��ز بیش ازحد بر 
هزینه های اس��تخراج، چش��م انداز اصلی بازار 
را از دس��ت  داده اند. برای مثال بری سیلبرت، 
 Digital بنیان گ��ذار صندوق س��رمایه گذاری
ک��ه  اس��ت  معتق��د   Currency Group
هزینه ه��ای مع��دن کاوی یا اس��تخراج، معیار 

مناسبی برای ارزش گذاری کالس دارایی دیجیتال نیستند. او می گوید:
شما باید تصمیمات سرمایه گذاری یک ماینر را از هزینه های عملیاتی که او 

برای استخراج بیت کوین متحمل می شود، متمایز بدانید.

داوود مرادخانی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 5۰ واحد متقاضی داریم 
ک��ه هنوز مکانی ندارند و این مهم به یکی از دغدغه های پارک علم و فناوری 
در اس��تان تبدیل شده است که امیدواریم در کم ترین زمان ممکن شاهد رفع 

این مشکل باش��یم، افزود امروز جوانان فعال در 
عرصه علم و دانش به زیرساخت های اساسی نیاز 
دارند که بی شک با فراهم کردن این زیرساخت ها 

می توان علم را به سمت خلق ثروت سوق داد.
به گزارش مهر، وی با اش��اره ب��ه اینکه امروز 
رویدادهای استارتاپی زمینه خوبی را برای خلق 
ثروت از ایده های ناب علمی جوانان فراهم کرده 
است، تصریح کرد: به اعتقاد ما این ایده ها کافی 
نبوده و جوانان، نیازمن��د ایده های بهتری برای 
رویدادهای کارآفرینی )اس��تارتاپ ها( هستند تا 
بتوان خروجی بهتری از این رویدادها که همان 
تولید شرکت فناور و دانش بنیان است، به دست 
آورد. رئیس پاک علم و فناوری اس��تان زنجان با 

تاکید بر اینکه اگر خواهان افزایش تعداد کیفی و کمی شرکت های دانش بنیان 
و فناور در اس��تان هستیم، باید زمینه ای را فراهم کنیم که جوانان بتوانند در 
پارک های علم و فناوری، مهارت و باور را توأمان کس��ب کنند و امروز نیازمند 

تزریق این باور در جوانان هستیم تا بتوانیم شاهد افزایش تولید ثروت به واسطه 
به کارگیری علومی که خروجی شرکت های دانش بنیان بوده است، باشیم.

مرادخانی با یادآوری اینکه پارک علم و فناوری استان، پذیرای شرکت هایی 
اس��ت که توانس��ته اند ایده های خود را تجاری 
کرده و هزینه های ش��ان را از جیب خودش��ان 
پرداخ��ت کنند، ادامه داد: پارک علم و فناوری 
تالش می کند تا در کنار همه این فعالیت ها به 
مهم ترین رویکرد خود که کمک به تجاری سازی 
محصوالتی است که توسط شرکت های صاحب 

ایده تولید شده است، بپردازد.
رئیس پ��ارک علم و فناوری اس��تان زنجان 
در ادام��ه با اش��اره به اینک��ه ایده پردازی یکی 
از دغدغه ه��ای اصل��ی جوانانی اس��ت که در 
رویداده��ای کارآفرین��ی ش��رکت می کنن��د، 
اظه��ار کرد: امروز باید زمینه ای را فراهم کنیم 
ت��ا جوانان خالق اس��تان بتوانن��د از تجربیات 
چهره های برجسته کشوری در علوم روز به ویژه علومی چون نانو استفاده کنند؛ 
چ��را که مهم ترین دغدغه جوانان در خصوص ایده پردازی، کم تجرگی آنان به 

واسطه حضور کمرنگ در خارج از استان بوده است.

50 واحد فناور در انتظار مکانی برای فعالیت هستندبازار نزولی بیت کوین، سرمایه گذاران را وحشت زده کرده است

اخراج از محل کار جزو اتفاقاتی است که امکان دارد بارها رخ دهد. 
بسیاری از بزرگان دنیای تکنولوژی و مدیریت بارها از شغل های شان 
اخراج شده اند. »استیو جابز« بنیانگذار اپل حتی از سمت مدیرعاملی 
ش��رکت خود نیز اخراج ش��د اما پس از آن دوباره استخدام آسان را 

تجربه کرد.
پس با اخراج از شغل تان، آسمان آنچنان هم به زمین نیامده و دنیا 
به پایان نخواهد رسید. در این مواقع تنها کافی است ذهن تان را آرام 
کنید و با آرامش به دنبال راه حل یا شغل جدید بروید. خوشبختانه 
روانشناس��ان و کارشناسان کاریابی، تحقیقات بسیاری انجام داده اند 
و ن��کات خاصی برای کمک به اخراجی ها، یافته اند. مطمئن باش��ید 
که ش��ما هم با دانستن 6 اصل استخدام آسان می توانید توانایی ها و 
مهارت ه��ای منحصر به فرد خ��ود را یافته و با اعتماد به نفس کامل 

سراغ شغل جدید و مورد عالقه خود بروید.
نفس عمیق بکشید. حتی اگر بخواهیم در همین پاراگراف، ِوردی 
جادویی برای پیدا کردن کار دلخواه تان به ش��ما بدهیم، اگر استرس 
داش��ته باشید نمی توانید ِورد را به درستی بخوانید. البته قرار نیست 
ب��ا گفتن راهکار های عجیب و غریب بخواهیم ذهن تان را مغش��وش 

کنیم.
حتی اگر به بدترین ش��کل ممکن هم اخراج ش��ده باش��ید، هنوز 
می توانی��د نکات خوب را ببینید و امیدوار باش��ید. برای مثال ش��ما 
توانس��ته اید با کار در ش��رکت قبلی، رزومه  خوبی برای خود فراهم 
کنید. این مس��ئله مطمئناً برای پیدا کردن شغل بعدی به کمک تان 

خواهد آمد.
حال که آرام ش��دید می توانید شش اصل اس��تخدام آسان بعد از 
اخراج را مطالعه کرده و روند بازگش��ت به کار را با س��رعت بیشتری 

طی کنید:
1. مطمئن باشید که شما تنها نیستید

ش��اید فکر کنید دیگر هیچ ارگانی ش��ما را بعد از اخراج تان قبول 
نخواه��د ک��رد و هیچ کارفرمای��ی مایل به اس��تخدام نیرو های کنار 
گذاشته شده نیست. این مس��ئله کاماًل اشتباه است. با اینکه اخراج 
ش��دن می توان��د بدترین راه برای پایان کار یک فرد باش��د اما پیش 
از این برای بس��یاری از افراد رخ داده و بس��یاری از کافرمایان با آن 

آشنا هستند.
بس��یاری از افراد که پروس��ه های عجیبی را در اخراج خود تجربه 
کرده  اند، به راحتی توانسته اند که کار یا حرفه  جدیدی انتخاب کرده 
و در آن موفق شوند، پس به یاد بسپارید شما تنها کسی نیستید که 

رها شدن از شغل تان را تجربه کرده اید.
2. آرامش تان را حفظ کرده و برای پیدا کردن شغل مناسب 

عجله نکنید
وقت��ی فهمیدید تنها کس��ی نیس��تید که این وضعی��ت را تجربه 
می کنید، بهتر اس��ت آرامش خود را حفظ کنید. اگر شما در بهترین 
حالت خود نباش��ید، قادر نیستید اثر خوبی از خود برجای بگذارید. 
حتی ممکن است چیزهایی بگویید و از گفتن آنها پشیمان شوید یا 

تصمیمات غلطی بگیرید.
پس بهتر است که چند روز یا چند هفته را به آرامی بگذرانید و 5 
مرحله عزاداری را سپری کرده تا بتوانید اعتماد به نفس تان را دوباره 

به دست آورده و شغل دلخواه خود را پیدا کنید.

3. سعی کنید هر طور شده از محل کار قبلی خود 
توصیه نامه ای دریافت کنید

این مسئله ممکن است در اوایل اخراج کمی سخت به نظر آید اما 
عملی است. شاید شما فکر کنید همه در حال صحبت کردن درباره 

اخراج تان باشند اما این مسئله بعد از مدتی فراموش خواهد شد.
بهتر اس��ت سراغ مدیر مستقیم خود یا کسی که موجب اخراج تان 
ش��ده نروید. به یکی از همکاران خوب تان بس��پارید که با استفاده از 

لینک هایش مشکل را حل کرده یا حداقل شرایط را بسنجد.
پس از این اتفاق بهتر اس��ت درخواس��ت خود را با ادبیاتی بسیار 
س��اده مطرح کنید. البته ممکن اس��ت با واسطه قرار دادن یک فرد 
موجب ش��وید که موقعیت کاری وی نیز به خطر بیفتد. پس مراقب 

باشید که دوست تان فراتر از حد معقول از شما طرفداری نکند.
4. تالش کنید به نحوی درست دلیل اخراج تان را توضیح 

دهید
ش��اید این مس��ئله مهمترین نکته در مصاحبه های بعدی شما به 
ش��مار آید. ش��ک نکنید که در تمامی مصاحبه ها از ش��ما خواهند 
پرس��ید که چرا محل کار قبلی تان را ترک گفته اید. بهترین کار این 
اس��ت که بدون قضاوت کردن رؤس��ای قبلی، به طور صریح و قاطع 
بگویید که تغییر شرایط کاری موجب شده که کارتان را ترک کنید.
س��پس می ت��وان ش��رایط کاری مناس��ب، ارزش ه��ا، آرزوه��ا و 
دس��تاورد هایی که در آینده خود را می بینی��د مطرح کرده و عنوان 
کنید که به دنبال رس��یدن به آن هس��تید ت��ا موفقی تان را تضمین 
کنید. این مس��ئله می تواند به ساخت کاراکتر قدرتمند و هدفمند از 

شما در ذهن کارفرمایان کمک کند.
5. به شغل های موقت فکر کنید تا در زمان مناسب به کار 

مورد عالقه تان برسید
اگر نمی دانید که دوست دارید کاًل حرفه  خود را عوض کنید یا در 
همان شغل قبلی باقی بمانید، بهتر است قدری تحمل کرده و زمان 
را س��پری کنید. بهتر است سراغ شغل های موقت بروید. این مسئله 
موجب می ش��ود که زم��ان کافی برای انتخاب ش��غل و تمرکز روی 
حرف��ه مورد عالقه تان پیدا کنید. بدون آنکه مجبور باش��ید تعهدات 

کاری زیادی را برعهده بگیرید.
این مس��ئله می تواند روند و پروسه  مصاحبه های پی در پی را قابل 

تحمل کرده و رزومه  شما را پرتر از قبل کند.
6. روابط خود با دیگران را بهبود بخشید

اگر روابط کاری زیادی با همکاران یا افراد هم حرفه  خود دارید، به 
یاد داش��ته باشید که به احتمال قوی دوباره به آنها برخواهید خورد. 
پس می توانید با تماس یا توجه به آنها ش��رایط را طوری رقم بزنید 

که ارتباط مثبت تان با آنها حفظ شود.
ش��اید یک عذرخواهی مستقیم بتواند س��وءتفاهمات را به راحتی 
حل کند. قدردانی و قدرشناس��ی هم  می تواند راهکاری باشد که در 

تفکرات به وجود آمده پیرامون شما تاثیر مثبت بگذارد.
همه ما می دانیم که از دست دادن شغل می تواند اتفاق بسیار بدی 
باش��د اما ش��ما با بهره گرفتن از اصول استخدام آسان بعد از اخراج 
می  توانید ش��دت ضربه وارده را کاهش داده و در مس��یر مثبت برای 

استخدام در شغل مورد عالقه تان قدم بردارید.
fastcompany/digiato :منبع

کمپانی ZTE در سال 2017 میالدی از گوشی Axon M با دو صفحه نمایش 5.2 اینچی 
رونمایی کرد که این نمایشـگرها با لوال به هم متصل بودند. البته مفهوم و تکنولوژی به 
کار رفته برای موبایل تاشـو با موبایل قدیمی این شرکت تفاوت زیادی پیدا کرده است. 
به همین دلیل کمپانی چینی یاد شـده پتنت جدیدی برای موبایل تاشـو ثبت کرده و به 

نظر می رسد قصد دارد با تولید چنین محصولی از دیگر تولیدکنندگان عقب نیفتد.
بـه گـزارش دیجیاتو، همانطور که می دانید تا به حال مشـخص شـده کـه هر کدام از 
شـرکت های سامسـونگ، هوآوی و ال جی قصد دارند که موبایل تاشو متفاوتی در سال 
میالدی آینده عرضه کنند. اکنون با ثبت شدن پتنتی جدید از این شرکت درباره موبایل 
تاشـو، به نظر می رسـد ZTE هم قصد دارد سـراغ تولید چنین محصولـی برود. پتنت 

مذکور سال گذشته در سازمان مالکیت معنوی ملی چین یا CNIPA ثبت شده است.
براسـاس پتنت لو رفته، گوشی های یادشده شباهت زیادی به طرح هایی دارند که ماه 
گذشته توسط سامسونگ معرفی شده بودند و همانند همین محصوالت، از یک نمایشگر 
خارجـی در بدنـه  جلویی بهـره می برند. در بدنه  پشـتی آنها نیز یـک دوربین دوگانه و 

حسگر اثر انگشت قرار گرفته است.
در این پتنت به سـایز نمایشگر های اسـتفاده شده در موبایل تاشو ZTE اشاره نشده 
اما بزرگی صفحه نمایش اسـتفاده شـده در تبلت، دو برابر نمایشگر خارجی خواهد بود. 
البتـه برخالف طرح های لو رفته از موبایل سامسـونگ، این دو نمایشـگر، کشـیدگی و 

بلندی یکسانی دارند.
در سه ماهه اول سال 2018 میالدی، ZTE موفق شده بود که به چهارمین تولیدکننده 
موبایل در ایاالت متحده بدل شـود اما با توجه به تحریم این شـرکت بنابر گزارشـاتی 
مبنی بر جاسوسی برای دولت چین، موتوروال موفق شد این جایگاه را در سه ماهه دوم 
و سـوم از آن خود کند. به همین دلیل احتمال دارد که موبایل تاشـو ZTE هیچ گاه در 

بازار آمریکا عرضه نشود.

6 اصل استخدام آسان بعد از اخراج

شرکتZTEهمبه
شمارتولیدکنندگان
یادداشـتموبایلتاشوپیوست

برای حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی و کاهش موانع این 
نوع مشاغل، دستورالعمل »تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب 
و کارهای مجازی از طریق س��اماندهی و کاهش شکایت دستگاه ها به ظرفیت 

آنها«، به دستگاه های مربوطه ابالغ شد.
 به گزارش مهر، براس��اس این ش��یوه نامه، کارگروه کاهش موانع کس��ب و 
کارهای مجازی با عضویت نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان 
رئی��س کارگروه و نماین��دگان وزارتخانه های ارتباط��ات و فناوری اطالعات � 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی � صنع��ت، معدن و تجارت �فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی � امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری 

در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می شود.

آیین نامه کاهش موانع مشاغل 
مجازی ابالغ شد



آی��ا ش��ما تا به حال به چاپلوس��ی یا ط��رح کامنت های طن��ز در ذیل 
مطالب برندها در شبکه های اجتماعی پرداخته اید؟ به طور معمول، حتی 
کامنت های کوتاه کاربران در ذیل پست های برندها نیز تاثیر شگرفی روی 

جلوه آنها در دید سایر کاربران دارد. 
نکته مهم درخصوص فعالیت برندها در ش��بکه های اجتماعی رخ دادن 
اش��تباهات اس��ت. باید پذیرفت که هیچ کس، حتی ی��ک بازاریاب ، کامل 
نیس��ت. به منظور پشگیری از بروز اش��تباه و فاجعه بازاریابی و برندسازی 
در ش��بکه های اجتماعی در این مقاله ما به بررسی کلمات نامناسب مورد 
استفاده کاربران پرداخته ایم. به منظور سهولت خوانندگان این کلمات در 
چهار دسته بندی کلی قرار گرفته اند. در بخش های بعد به بررسی هر کدام 

از این چهار مورد خواهیم پرداخت.
چه عبارت هایی را باید در اکانت مان به دست فراموشی بسپاریم؟

1. زبان جذابی که برای مخاطب کسل کننده است
همه ما در دوران جوانی موسیقی های خاصی را گوش می دادیم. به طور 
معمول والدین ما میانه چندان مناس��بی با چنین موسیقی هایی نداشتند. 
گاهی اوقات در شبکه های اجتماعی برندها اقدام به استفاده از نوع ویژه ای 
از زبان می کنند که فقط به نظر خودش��ان جذاب اس��ت. اگر بخواهم این 
احساس را به خوبی منتقل کنم، باید به خاطره ای نفرت انگیز اشاره کنم. بر 
این اساس، زبان لوس بسیاری از برندها مانند بازجویی والدین مان پیرامون 
موسیقی های راک دهه 8۰ و 9۰ مورد عالقه مان است. هر دو این تجربه ها 
برای ما به عنوان مخاطب اصلی زجرآور محسوب می شود. استفاده از زبان 
خاص برای برندمان فقط در صورتی مجاز است که با ماهیت کلی و صدای 
اصلی ما هماهنگی الزم را داشته باشد. در غیر این صورت تالشی نافرجام 

برای بهبود وضعیت برندمان خواهد بود. 
نکته مهم درخصوص اس��تفاده از زبانی خ��اص برای تعامل با مخاطب، 
گزینش محتوا و المان های جذاب از س��وی کاربران اس��ت، نه شرکت ها. 
متاسفانه بسیاری از شرکت ها خود را در جایگاه تعیین تکلیف مخاطب شان 
قرار می دهند. به همین دلیل نتیجه کار مطابقت چندانی با سلیقه کاربران 

شبکه های اجتماعی ندارد. 
اگر به دنبال موفقیت فرآیند بازاریابی و برندسازی مان هستیم، باید چند 
جمل��ه و عبارت ه��ای کوتاه را به کلی فراموش کنیم. ب��ه عنوان مثال، به 

عبارت های ذیل توجه کنید:
• امروزه بسیاری از افراد و برندها در شبکه های اجتماعی از عبارت »حتی 
نمی توانم آن را توصیف کنم« به منظور بیان هیجان شان استفاده می کنند. 
نکته مهم درخصوص اس��تفاده برندها از این کلمه بیان ناتوانی شان است. 
وقت��ی یک برند توان تعامل و برقراری ارتب��اط کالمی با مخاطب خود را 
ندارد، عدم توج��ه کاربران به محتوا و به تبع آن محصوالتش چندان دور 

از ذهن نخواهد بود. 
• یک��ی از اصطالحاتی که برای بیان میزان جذابیت یک محصول یا فرد 
به کار می رود، Chill )به معنای س��طح باالی هیجان که باعث یخ زدگی 
ما می شود( اس��ت. ابتدا این عبارت در انگلیسی مورد استفاده وسیع قرار 
گرفت. سپس در اغلب زبان ها به همان صورت کاربرد یافت. اگر به ابتدای 
مقال��ه توجه کرده باش��ید، تاکید من روی تعیین المان جذاب از س��وی 
مخاطب است. به این ترتیب کاربرد چنین واژگانی از سوی یک برند تاثیر 

منفی روی ارزیابی کاربران از شخصیتش دارد. 
• چند ماهی اس��ت که عبارت گوچی بس��یار مورد استفاده کاربران در 
شبکه های اجتماعی قرار می گیرد. در وهله نخست ذهن همه ما به سوی 
برند مش��هور گوچی در زمینه مد و پوش��اک می رود. ب��ا این حال منظور 
جوانان از این واژه تفاوت مفهومی ش��دیدی با دریافت ما دارد. نسل جوان 
برای اش��اره به س��طح جذابیت و خوبی یک محصول یا فرد از این عبارت 
استفاده می کنند. به عنوان یک برند به دلیل ایهام نهفته در عبارت گوچی 
بای��د تا جای ممکن از کاربردش اجتناب به عمل آورد. در غیر این صورت 

مخاطب مان دچار سرگیجه خواهد شد. 
2. معمای عبارت های بی معنی

به عن��وان یک بازاریاب، وظیف��ه ما اطمینان از روش��نی و وضوح پیام 
برندمان است. متاسفانه، کاربرد عبارت های تخصصی، رایج در میان اهالی 

کسب وکار و بیش از اندازه محلی محتوای بسیاری از برندها را دچار نقصان 
شدیدی کرده است. به این ترتیب شمار قابل توجهی از کاربران به هنگام 
مشاهده مطالب برندها در شبکه های اجتماعی منظور اصلی آنها را متوجه 
نمی ش��وند. ادامه این روند موجب دلس��ردی و ریزش شدید مخاطب های 

صفحه برندمان در شبکه های اجتماعی می شود. 
پروفس��ور جنیفر چتمن، استاد مدرسه کس��ب وکار دانشگاه کالیفرنیا- 
برکل��ی، در مصاحبه با مجله فوربس پیرامون معمای عبارت های بی معنی 
اینگونه اظهار نظر کرده است: »مردم به طور معمول از عبارت های خاص 
خودشان استفاده می کنند. این امر ضرری ندارد، چراکه همه ما متوجه آن 
می ش��ویم. با این حال در مورد برندها ماج��را فرق دارد. در صورت کاربرد 
عبارت های تخصص یا س��اخته برنده��ا، مخاطب در فهم پیام اصلی دچار 

مشکالت فراوانی می شود.«
برخ��ی از مش��هورترین عبارت های بی معنی و نامفه��وم برای مخاطب 

عبارتند از:
• ب��ه طور معمول وقتی بازاریاب ها قصد بیان محبوبیت یک محصول یا 
محتوای خاصی را دارند، از عبارت Viral اس��تفاده می کنند. این عبارت 
به معنای ش��هرت و گس��تردگی باالی هر چیز است. متاسفانه بسیاری از 
بازاریاب ها نس��بت به ناآگاهی ش��مار کثیری از کاربران پیرامون این واژه 
اطالع کافی ندارند. به همین دلیل روز به روز کاربرد آن در میان بازاریاب ها 
افزای��ش پیدا می کند. اگر قص��د حذف این عب��ارت از پیام های تان برای 
مخاط��ب را ندارید، حداقل معن��ای دقیق آن را در داحل متن به محاطب 

یادآور شوید. 
• بندویث )Bandwith( عبارتی تخصصی برای اشاره به میزان پهنای 
باند است. برای بسیای از افراد پهنای باند به سرعت ذهن را به سوی حوزه 
اینترنت سوق می دهد. با این حال در عرصه بازاریابی پهنای باند به معنای 
میزان توان جذاب مخاطب از س��وی محتوایی خاص است. به این ترتیب 
به نظر هیچ ضرورتی برای استفاده از این عبارت در پیام مان برای مخاطب 
یافت نمی شود. به این ترتیب توصیه من به شما فراموشی کامل آن است. 
در ه��ر صورت مقصود اصلی ما از نگارش پیام برای مخاطب جلب نظرش 
است. در صورت کاربرد وسیع واژگان تخصصی این فرآیند هرگز به صورت 

مطلوب رخ نخواهد داد. 
• وقتی بازاریاب ها قصد اش��اره به نس��ل متولد بین سال های ۱98۰ تا 
۲۰۰۰ را دارند، از عبارت Millennial )نس��ل هشتم( استفاده می کنند. 
برای افراد عادی اشاره به نسل هشتم معنای خاصی را تداعی نمی کند. به 
این ترتیب ش��انس مطلب حاوی چنین عبارتی برای دیده نشدن از سوی 
مخاطب بس��یار باال خواهد بود. عبارتی که معموال به جای نسل هشتم به 
کار می رود، نسل زد )Gen Z( است. اگرچه این عبارت شیوایی و رسایی 
بیشتری دارد، اما باز هم تا حدی برای مخاطب عادی سخت فهم می نماید. 

3. عبارت های اغراق آمیز را فراموش کنید
چارلی بروکر، نویس��نده و خبرنگار خبرگ��زاری گاردین، در بیان دلیل 
اس��تفاده از عبارت های اغراق آمیز اظهار نظر جالب��ی دارد: »ما در زندگی 
روزمره مان هم عالقه زیادی به اغراق داریم. متاس��فانه در حوزه بازاریابی و 
تبلیغات نیز عنصر اغراق به یکی از پایه های بنیادی بدل شده است. وقتی 
یک برند در بیان موضوعی اغراق به خرج می دهد، دریافت مخاطب از آن 
بس��یار نامطلوب خواهد بود. همچنین مخاطب حس اعتماد خود به برند 

مورد نظر را هم از دست می دهد«.
اگر به دنبال تداوم اقتدار و جلوه مطلوب برندتان نزد مخاطب هس��تید، 

فکر استفاده از عبارت ها و متن های اغراق آمیز را به کلی فراموش کنید. 
یکی از راهکارهای ساده برای فهم اغراق آمیز یک متن پرسش در مورد 
صحت دقیق آن اس��ت. به این ترتیب اگر متن شما کامال دقیق و مبتنی 
بر واقعیت نیس��ت، باید آن را اصالح کنید. برخی از عبارت های همیش��ه 

کلیشه ای در مورد اغراق به شرح ذیل هستند:
• بهترین/ عالی ترین: آیا شما واقعا توان اثبات اینکه محصول پیشنهادی 
شما بهترین نمونه بازار است، خواهید داشت؟ استفاده از چنین عبارت های 
گنگی همیش��ه برندها را دچار مشکل می کند. تالش شما باید استفاده از 

کلمات دقیق و قابل اندازه گیری ساده باشد. 

• بدترین: در اینجا هم توصیه فوق را تکرار می کنم. اگر قصد بیان بدترین 
ب��ودن چی��زی را دارید، از صحت آن اطمینان حاص��ل کنید. در غیر این 
صورت اقدام ش��ما فقط تالش برای تخری��ب ناموفق یک برند دیگر جلوه 

خواهد کرد. 
• نیاز: بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب اقدام به بیان نیازمندی 
آنها به محصول مورد نظ��ر می کنند. همچنین در مورد ویدئوهای برندها 
در شبکه های اجتماعی همیشه عبارت »شما نیازمند مشاهده این محتوا 
هس��تید« در ذیل آنها درج ش��ده است. کاربرد وسیع این عبارت در میان 
برندها در بلندمدت مخاطب را نس��بت به هرگونه محتوای تولیدی برندها 
بی تفاوت خواهد کرد. اگر قصد استفاده از چنین عبارتی را دارید، فقط باید 
در صورت اطمینان آن را به کار ببرید. نتیجه اینکه باید از جمالت حاوی 

عبارت »نیاز« بسیار کم استفاده کنیم.
• فق��ط: برندها به هنگام تولید محتوای آموزش��ی عالقه زیادی به بیان 
عبارت »فقط این ویدئو/ تصویر به کارتان می آید« دارند. واقعیت این است 
که شمار بس��یار زیادی از محتوای آموزشی مفید دیگر نیز در شبکه های 
اجتماعی وجود دارد. به این ترتیب استفاده از قید انحصار برای محتوای مان 
بیشتر نوعی خود بزرگ بینی مسخره خواهد بود. توصیه من عدم استفاده 
از چنی��ن عبارت هایی به طور کلی اس��ت. به این ترتیب برند ش��ما جلوه 

حرفه ای تری به خود خواهد گرفت. 
4. توصیفات مسخره برای بخش های سایت

آخری��ن دس��ته از عبارت های��ی که باید دورش��ان خط قرمز بکش��یم، 
پس��وندهای مسخره برای توصیف بخش های مختلف سایت یا وبالگ مان 

است. به نمونه های ذیل توجه کنید:
• توسعه شبکه های اجتماعی به شیوه نینجایی

• راک استار بازاریابی
• غول بازاریابی محتوایی

• هکر شبکه های اجتماعی
• هکر توسعه برندها

• قهرمان برندسازی جهانی
چنی��ن عبارت ه��ای توصیفی اگرچه در نگاه نخس��ت بس��یار جذاب و 
خنده دار به نظر می رس��ند، اما به طور مشخص جلوه حرفه ای کسب وکار 
ما را هدف قرار می دهند. همانطور که سش��و ِکران، موس��س و مدیرعامل 
برن��د Xair، بیان می کند، عبارت های توصیفی بیش از حد غیرواقعی که 
جنبه شوخی دارند، محتوای اصلی را به مخاطب منتقل نمی کنند. به ویژه 
در س��ایت ها مخاطب دچار سردرگمی شدیدی خواهد شد. به این ترتیب 

میزان بازدید مطالب ما کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
براساس پژوهشی از سوی آژانس دیجیتال مدیا، 7۲درصد از افراد فعال 
در زمین��ه بازاریاب��ی عنوان کرده اند که از عبارت های مس��خره برای بیان 
جایگاه  حرفه ای ش��ان حراج از صنعت بازاریابی استفاده نمی کنند. به این 
ترتیب در پاسخ به پرسش افراد بسیاری از دست اندرکاران حوزه بازاریابی 
فقط اشاره ای کوتاه به »فعالیت در عرصه بازاریابی« می کنند. به این ترتیب 
دیگر نیازی به بیان جایگاه دقیق مان )که از قضا ش��اید بسیار تخصصی و 
س��خت فهم برای مخاطب باشد( نخواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید 
ک��ه به هن��گام تعامل با مخاطب نباید اطالعات س��خت و پیچیده به وی 
ارائ��ه کنیم. در غیر این صورت ش��اید اولین و آخرین دیدار ما با مخاطب 
رقم بخورد. برندهای موفق در زمینه بازاریابی و تبلیغات همیش��ه از زبان 
س��اده ای سود می برند. این مطلب در مورد س��ریال های جذاب نیز صدق 
می کند. به این ترتیب در سریال های مشهور هیچ گاه شاهد کاربرد واژگان 
و عبارت های سخت و دشوار نیستیم. به همین دلیل اغلب افراد متن اصلی 

این سریال ها را متوجه شده و در دسته طرفداران آن قرار می گیرند. 
در تعیین هر استراتژی آنالینی برای شبکه های اجتماعی انتخاب زبان 
مناس��ب حرف اول را می زند. توجه داشته باشید که زبان مورد استفاده ما 
محور اصلی ارتباط برندمان با مخاطب است. در صورت کاربرد زبان اشتباه 
جای جبران چندانی برای ما باقی نخواهد ماند. به همین خاطر باید نهایت 

دقت را به هنگام کاربرد واژگان به خرج داد. 
hootsuite :منبع

چگونه ویدئوهای الیو بهتری داشته باشیم؟
بیش از هر زمان دیگری، امروزه استفاده از شبکه های اجتماعی به معنای در 
لحظه زندگی کردن است. پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، فیس بوک و یوتیوب 
امکان بارگذاری ویدئوه��ای الیو را فراهم کرده اند تا کاربران بتوانند در لحظه 
آن چیزی که در حال وقوع اس��ت را به اش��تراک بگذارند. به اش��تراک گذاری 
ویدئوهای زنده روشی عالی برای تعامل نزدیک تر با مخاطبان است و می تواند 
در ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کار موثر باشد. افراد می توانند از طریق 
این ویدئوها بفهمند که یک کسب و کار یا افراد شاغل در آن در لحظه مشغول 
انجام چه کاری هس��تند. البته به اشترک گذاری ویدئوهای الیو به سادگی باز 
کردن اینس��تاگرام و فشردن دکمه الیو نیس��ت. اگر ندانید که باید چگونه از 
این قابلیت اس��تفاده کنید قطعا وجهه کس��ب و کار خود را تخریب خواهید 
کرد و پیامی غیرش��فاف و غیرمرتبط را به گوش مش��تریان و مشتریان بالقوه 
می رسانید. با توجه به اهمیت ویدئوهای الیو در بازاریابی شبکه های اجتماعی، 
این مقاله به بررسی این موضوع اختصاص دارد که چگونه می توانیم ویدئوهای 
الیو بهتری داشته باشیم. اگر می خواهید به صورتی موثر و استراتژیک از قابلیت 

الیو اینستاگرام یا سایر سرویس ها بهره ببرید، این مقاله را از دست ندهید.
1- از قبل برنامه ریزی کنید

قب��ل از اینکه تصمیم بگیرید الیو بگذارید، بای��د برای آن برنامه ای از پیش 
تعیین ش��ده داشته باش��ید. تحقیقات خود را به صورت حرفه ای انجام دهید. 
زمانی الیو بگذارید که می دانید کاربران تان بیشتر فعال هستند. همچنین روزها 
یا ساعاتی قبل از ارائه ویدئوی الیو، کاربران را در جریان برگزاری آن بگذارید 
و به آن ها بگویید که در این ویدئوی الیو قرار است در مورد چه مسائلی بحث 
ش��ود. در طول الیو به یاد داش��ته باشید که شما در یک گفت وگوی دو سویه 
قرار دارید: باید در لحظه به کامنت های مخاطبان پاس��خ دهید. همچنین الیو 
را ب��ه صورت ناگهانی به پایان نبرید و اگر می خواهید آن را قطع کنید، حتما 

به کاربران اطالع دهید.
2- چیزی ارزشمند را به مخاطبان خود ارائه دهید

ش��ما برای جلب توجه مخاطبان ب��ه الیو خود باید با دوس��تان، خانواده و 
س��لبریتی هایی که مخاطب تان دنبال می کنند رقابت کنید. بنابراین باید طی 
فقط چند ثانیه توجه مخاطب را جلب کنید و کاری کنید که او تماشای الیو 
ش��ما را به تماشای الیو س��لبریتی مورد عالقه اش ترجیح دهد. تجربه ای را به 
مخاطب خود بدهید که او در هیچ جای دیگری نمی تواند به دس��ت آورد. به 

وقت مخاطبان تان احترام بگذارید.
3- الیو یوتیوب را فراموش نکنید

یوتیوب بعد از گوگل دومین موتور جست وجوی بزرگ جهان است و وقتی 
نوبت به نرخ تبدیل می رسد، این پلتفرم می تواند عملکرد بسیار بهتری نسبت 
به سایر پلتفرم های اجتماعی داشته باشد. همچنین هزینه تبلیغات ویدئویی 
در یوتیوب نیز نسبتا مقرون به صرفه است. نرخ تبدیل باال و مقرون به صرفه 
بودن هزینه تبلیغاتی دقیقا مواردی هستند که یک کمپین بازاریابی ویدئوی 

الیو موفق را تعریف می کنند.
4- بازنشر دهید و بزرگ نمایی کنید

تحوی��ل دادن پیام به مخاطب هدف از طریق ویدئ��وی زنده فقط قدم اول 
اس��ت. برای ادامه این جریان، ویدئوی خود را در پلتفرم های مختلف به همراه 
تبلیغات هدف گذاری ش��ده به اش��تراک بگذارید. با این کار می توانید مطمئن 
ش��وید که ویدئو توسط مخاطبان هدف دیده شده اس��ت و آن ها به شیوه ای 
خالقانه و پویا پیام ش��ما را دریافت می کنند. اینس��تاگرام این قابلیت را دارد 
ک��ه بتوانید بعد از پایان یافت��ن ویدئوی الیو، آن را برای مدتی ذخیره کنید تا 
کاربرانی که فرصت تماشای نسخه زنده را نداشته اند بتوانند آن را بعدا ببینند.

5- چیزی را ارائه دهید که ارزشش را داشته باشد
موفق ترین ویدئوهای الیو یکی از این دو چیز را به بازدیدکنندگان خود ارائه 
می دهند: یک رونمایی بزرگ یا نش��ان دادن آن چیزی که در پش��ت صحنه 
می گذرد. وقتی برند ش��ما لحظات خوش��حالی و هیجان زدگی مشتریان را به 
اشتراک می گذارد، بازدیدکنندگان قطعا تمایل شان به بازدید از ویدئوهای الیو 

آینده بیشتر می شود.
6- هماهنگی و پیوستگی داشته باشید

هماهنگی در ویدئوهای الیو می تواند برای ش��هرت برندتان مفید باشد و به 
ساخت یک رابطه خوب با مشتریان نیز کمک کند. هر کمپین ویدئویی باید با 
تصویر برند هماهنگ باشد و حاوی گرافیک ها و صداهایی باشد که مخاطبان از 
طریق آن ها سریعا بتوانند برند را شناسایی کنند. همچنین پیوستگی و داشتن 
یک جدول زمان بندی منظم برای ارائه ویدئوهای زنده نیز می تواند باعث ایجاد 
وفاداری در مخاطبان و مشتریان شود. زیرا افراد می دانند که شما در آن روز به 

خصوص قرار است چیزی ارزشمند را به آن ها ارائه دهید.
7- نقش خود را بشناسید

الیو دادن مانند یک بازی اس��ت. ش��ما باید نقش��ی ک��ه در گفت وگو با 
مخاطبان زنده برعهده دارید را بشناس��ید. ش��ما باید بدانید که مخاطبان 
از ش��ما انتظ��ار دارند چه چیزی باش��ید. آیا آن ها از ش��ما می خواهند که 
س��رگرم کننده حرف بزنید یا اطالعاتی در مورد محصول یا س��رویس را به 
آن ها ارائه دهید؟ ش��ناختن نقش خود به عنوان کس��ی که قرار است الیو 
را اجرا کند بس��یار مهم است. اگر نقش درستی را انتخاب نکنید، نخواهید 

توانست مخاطبان را حفظ کنید.
8- برای مشاهده ادامه الیو یک دلیل به مخاطبان بدهید

قوی ش��روع کنید و برای اینکه مخاطبان را تا پایان با خود همراه داش��ته 
باشید یک دلیل قانع کننده به آن ها بدهید. وقتی کاربران به فید الیو شما اضافه 
می ش��وند، آن ها فقط طی چند ثانیه تصمیم می گیرند که آیا الیو شما ارزش 
دیدن دارد یا نه. برای پشتیبانی از این، شما قطعا می خواهید تعداد تماشاگران 
افزای��ش یابد، بنابراین با ارائه یک محتوای تعاملگر به آن ها کمک کنید که تا 
پایان با ش��ما همراه بمانند. وقتی به خاطر محتواهای خوب الیوتان ش��ناخته 

شوید، افراد هرگز ویدئوهای الیو بعدی شما را از دست نخواهند داد.
9- فقط نشان دهید و چیزی نگویید

محتواه��ای الیوتان نباید بیش از حد تبلیغاتی باش��د. در عوض، از فرصت 
ویدئوهای الیو برای تعامل با مخاطبان و تقویت ارتباط استفاده کنید. راه حلی 
را به مخاطبان ارائه دهید که به دنبالش هس��تند. به آن ها در مورد موضوعی 
خ��اص آموزش دهید یا یک اطالعات منحصر ب��ه فرد را از طریق الیو با آن ها 

به اشتراک بگذارید.
10- در لحظه بازخوردها را دریافت کنید

ص��دای مش��تری در ایجاد وفاداری به برند بس��یار اهمی��ت دارد. از طریق 
روش های متعددی می توانید از نظرات و ایده های بازدیدکنندگان آگاه شوید. 
وقتی تجربیات برند را در فضای زنده به اشتراک می گذارید، فوریت بازخوردهای 
مشتریان می تواند بسیار قدرتمند باشد. فضاهای شبکه های اجتماعی و انتشار 
بازخوردها می تواند س��ر و صدای زیادی در مورد برند ش��ما ایجاد کند و باعث 
شود افراد بیشتری با برندتان آشنا شوند. همچنین می توانید از طریق ویدئوهای 
زنده بازخوردهای مشتریان را دریافت کنید و براساس این بازخوردها اصالحات 

و تغییرات الزم را به وجود بیاورید.
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در برنامه ریزی های بازاریابی از مشتریان 
سالخورده و مسن غافل نباشید !

در بس��یاری از متن هایی که با موضوع مصرف کننده و بازاریابی به آن 
پرداخته ش��ده است همیشه این مطلب مورد تأکید قرار می گیرد که به 

اطالعات جمعیت شناختی مشتریان و مصرف کنندگان خود دقت کنید.
این اطالعات ش��امل: س��ن، جن��س، قومیت، تحصی��الت، وضعیت 
اقتصادی، وضعیت اجتماعی و فرهنگ است. شاید بتوان گفت در میان 
همگی این اطالعات، اطالعات مربوط به س��ن مشتریان، بیشتر از همه 
برای بازاریابی مهم باش��د. زیرا کاالیی که ما تولید می کنیم به درد همه 
گروه های س��نی نمی خورد. پس بهتر است دقیقا بدانیم که با چه گروه 
سنی سر و کار داریم تا بتوانیم کاالی مناسب و در عین حال تبلیغات و 

بازاریابی مناسبی نیز برای آن انتخاب کنیم.
از می��ان گروه ه��ای س��نی مختل��ف می توان ب��ه ج��رأت گفت که 
مصرف کنندگان س��الخورده ش��اید در بس��یاری از مواق��ع مورد غفلت 
قرار گیرند. علت این نادیده گرفته ش��دن این اس��ت که افراد مسن در 
اغل��ب اوقات، درآم��د کمتری داش��ته و رفتار متفاوت تری نس��بت به 
مصرف کننده ه��ای جوان تر دارن��د. بنابراین، تمرکز اکثر ش��رکت های 
بازاریابی روی مصرف کننده ها و مشتریان جوان است و مصرف کننده های 
مس��ن تر خود را که شاید تعداد آنها هم خیلی کمتر از جوان ترها نباشد 

فراموش می کنند.
با این حال، ش��رکت هایی که حقوق مصرف کنندگان و مشتریان را در 
رأس امور و برنامه های خود قرار می دهند همیشه به اقشار و طیف های 
مختلف مش��تریان خود توجه دارند. به همین دلیل اس��ت که برخی از 
برندها می توانند در میان س��ایر برندها یک سر و گردن باالتر بایستند و 

مشتریان زیادی را در بازار به سوی خود جلب کنند.
زی��را آنها حقوق مصرف کنن��دگان را در اولویت فعالیت های خود قرار 
داده ان��د و ت��الش کرده اند ت��ا نیازهای افراد مختل��ف را در نظر بگیرند. 
از آنجای��ی که ممکن اس��ت اغلب بازاریابان به مش��تری های مس��ن تر 
خود چندان توجهی نداش��ته باش��ند سعی شده اس��ت در این مقاله به 

تکنیک های ارائه خدمات به این گروه سنی پرداخته شود.
1- در نظر گرفتن نقص های جسمی مختلف این 

مصرف کنندگان
افراد مسن، غالباً توانایی های جسمانی خود را کم کم از دست داده اند. 
توانایی بینایی، چشایی، حرکتی در آنها ضعیف شده است بنابراین، برای 
این دس��ته از مشتریان خود باید تس��هیالت ویژه ای مانند حمل و نقل 
رایگان اجناس خریداری شده، خدمات پس از فروش ویژه، ارائه خدمات 

تعمیر و نصب کاالهای خریداری شده در منزل آنها  در نظر بگیرید.
2- فرصت کافی برای خرید

باید به فروشنده های خود یادآوری کنید که افراد سالخورده را هنگام 
خری��د وادار به عجله برای تصمیم گیری نکنن��د. این افراد از آنجایی که 
توانایی های جس��مانی مانند بینایی و حرکتی ضعیفی دارند؛ به سرعت 
افراد جوان ت��ر نمی توانند اطالعاتی مانند ویژگی های محصول، قیمت و 
مش��خصات آن را از روی کاال بخوانند و به س��رعت م��ورد پردازش قرار 
دهند به همین دلیل نیاز به زمان بیش��تری دارند. بهتر است زمانی که 
با مشتریان سالخورده مواجه می شوید به آنها زمان کافی برای انتخاب و 
تصمیم گیری بدهید و در مقابل آنها صبورانه و خوش برخورد رفتار کنید 

تا احساس راحتی داشته باشند و بتوانند نیاز خود را تأمین کنند.

3- توجه به تبلیغات برای این افراد
س��عی کنید در زمان تبلیغ محصول یا خدم��ات خود برای این افراد، 
حتماً ویژگی های این گروه را مد نظر قرار دهید. نوشته های تبلیغاتی خود 
را با فونت های بزرگ تر بنویس��ید و از رنگی انتخاب کنید که به راحتی 
برای آنها قابل دیدن و تشخیص باشد. همچنین افراد مسن، بسیار کمتر 
از جوان ترها از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. در حالی که امروزه 

طیف وسیعی از تبلیغات از طریق شبکه های اجتماعی منتشر می شود.
اگر شما می خواهید تبدیل به برندی شوید که شرایط همه مشتریان 
خود را در نظر می گیرد باید س��عی کنید از کانال های دیگر مانند رادیو، 
تلویزیون و روزنامه و مجله که بیشتر توسط این افراد مورد استفاده قرار 

می گیرد، آگهی تبلیغاتی خود را به آگاهی آنها برسانید.
از نظ��ر مش��اوره بازاریابی رعایت کردن این اصول در برابر مش��تریان 
س��الخورده، نه تنها رضایت مشتریان سالخورده شما را افزایش می دهد 
بلکه به طور غیرمستقیم می تواند بهترین تبلیغ برای برند شما باشد چرا 

که مشتری مداری را در اولویت برنامه های شما خواهند دید.
qmpmarketing :منبع

یک دهه پیش هیچ کس س��خنی از محتوای بص��ری عمودی به میان 
نمی آورد. با این حال ورود گوش��ی های هوش��مند تغییری شگرف در این 
ماجرا پدید آورد. پس از معرفی گوش��ی های هوش��مند اهمیت محتوای 

عمودی افزایش چشمگیری یافت. 
امروزه گوشی های هوشمند در دست اغلب افراد پیدا می شود. به همین 
دلیل در زمینه بازاریابی و تبلیغات گوشی های هوشمند یکی از مهم ترین 
گزینه ها به حس��اب می آید. به تبع اهمیت یابی گوش��ی های هوش��مند، 
محتوای بصری عمودی نیز توجه بیش��تری را به خود جلب کرده اس��ت. 
پیوستگی میان مفهوم محتوای بصری عمودی و گوشی های هوشمند به 
اندازه ای اس��ت که به هنگام اس��تفاده از عب��ارت محتوای بصری عمودی 

همیشه پس از آن کلمه گوشی های هوشمند را نیز به کار می بریم. 
چرا عمودی؟

پیش از آنکه روی موضوع مقاله بیش از حد متمرکز شویم، باید محتوای 
بصری عمودی را تعریف کنیم. بر این اساس محتوای بصری عمودی نوعی 
از محتوای تصویری اس��ت که به راحتی در صفحه های مس��تطیل شکل 

مانند گوشی های هوشمند قابل مشاهده و مطالعه باشد. 
براساس پژوهش موسس��ه Mary Meeker، ۲9درصد از آمریکایی ها 
زمان فراغت خود را به تماشای آنالین ویدئو در گوشی های هوشمندشان 

اختصاص می دهند. 
بسیاری از کاربران استفاده از گوشی های هوشمند به صورت عمودی را 
کامال عادی و طبیعی قلمداد می کنند. اگرچه در این میان برای تماش��ای 
برخی ویدئوها و اجرای بازی های خاص باید حالت گوشی را به افقی تغییر 

دهیم. 
همانطور که در ابتدای این مقاله اش��اره ش��د، برای موفقیت در عرصه 
بازاریابی باید به پلتفرم گوشی ها هوشمند توجه ویژه ای داشته باشیم. یکی 
از ضرورت های این کار آگاهی کامل از رفتار حداقل نیمی از مخاطب های 

هدف مان به هنگام کار با گوشی های هوشمند است. 
محتوای عمودی چگونه خلق شدند؟

آیا روزهای نخس��ت معرفی پینترس��ت را به یاد داری��د؟ مارس ۲۰۱۰ 
نخستین روز خلق محتوای عمودی محسوب می شود. 

اگر به دنیای محتوای آنالین امروزی نگاه کنیم، محتوای عمودی به طور 
گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از نقطه عطف های استفاده از 
این فرمت محتوایی را اسنپ چت ارائه کرد. بعدها نیز اینستاگرام با تقلید 

از ایده آنها محتوای عمودی را بیش از پیش مهم ساخت. 
اس��نپ چت عالوه بر ایجاد تحول در مفهوم محتوای عمودی نخستین 
تبلی��غ در قالب ای��ن فرمت را نیز ارائه کرد. 3v ی��ا بازدیدهای ویدئوهای 
عمودی ایده خالقانه آنها بود. اینستاگرام در اینجا نیز دنباله رو اسنپ چت 
اس��ت. به این ترتیب اکنون چند ماهی از ارائه س��رویس IGTV از سوی 
اینس��تاگرام می گذرد. این سرویس به طور کامل با تقلید از الگوی اسنپ 

چت طراحی شده است. 
محتوای عمودی چگونه شناخته می شوند؟

یکی از راهکارهای ساده برای فهم تفاوت میان محتوای عمودی با سایر 
فرمت ها توجه به میزان اشغال صفحه از سوی آنهاست. بر این اساس یک 
تصویر یا ویدئوی عمودی تمام یا بیش��تر صفحه دس��تگاه هوشمند ما را 

پوشش می دهد. چنین نکته ای برای محتوای افقی دقیقا برعکس است. 
ش��اید بسیاری از شما پست های عمودی و افقی زیادی را در شبکه های 

اجتماعی، به ویژه اینستاگرام، مشاهده کرده باشید. در اینستاگرام محتوای 
عمودی از نظر طولی بسیار بلندتر از سایر نمونه های افقی هستند. 

حال پس از ش��ناخت وجه تمایز محتوای عمودی باید به س��راغ شیوه 
استفاده از آن برای جذب و تعامل هرچه بیشتر با مخاطب هدف رفت. در 
حالی که برای این مسئله پاسخ واحدی وجود ندارد، اجازه دهید به سراغ 

سه نمونه از برترین انواع محتوای عمودی برویم.
1. اینفوگرافی ها

اینفوگرافی ها ش��اید قدیمی ترین نوع محتوای عمودی قلمداد شود. در 
اصل، این نوع محتوا برای کاربران موبایل طراحی نش��ده بود. با این حال 

اینفوگرافی ها برای فرمت گوشی های هوشمند بسیار عالی هستند. 
به منظور اس��تفاده بهینه و موفقیت آمیز از اینفوگرافی ها باید به نکاتی 

چند توجه داشت:
• مطمئن شوید که اینفوگرافی های شما دارای برچسب رسمی برندتان 
باش��د. همچنین محتوای اینفوگرافی ها باید به طور کامل در راستای ارائه 

اطالعات کاربردی کسب وکارمان به مخاطب تنظیم شود.
• از اینفوگرافی ها برای بیان داستان های مرتبط با کسب وکارتان استفاده 

کنید.
• از کارایی اطالعات اینفوگرافی تان برای مخاطب اطمینان حاصل کنید. 

محتوای ارزشمند برای همیشه در یاد مخاطب باقی خواهد ماند. 
• هنگام به روز رس��انی سایت یا وبالگ تان به فکر تولید اینفوگرافی ها به 

عنوان محتوای جذاب باشید. 
• فرآیند به اش��تراک گذاری محتوای خود را بسیار ساده قرار دهید. این 
کار به ش��ما در راس��تای توسعه هرچه بیش��تر اینفوگرافی های تان کمک 

خواهد کرد. 
اجازه دهید توجه ش��ما را به یک مطالعه در مورد موسسه ِسیکو جلب 
کنم. براساس پژوهش آزمایشگاه موجو مدیا، برند ِسیکو موفق به افزایش 
جذب مخاطب آنالین خود در کمپین های بازاریابی اش تا 945درصد شده 
است. این موفقیت به طور کامل به خاطر استفاده از اینفوگرافی های جذاب 

است. 
2. استوری ها

یکی دیگر از راهکارهای مناسب در اینجا تالش برای انتشار استوری در 
اسنپ چت و اینستاگرام است. در اینستاگرام به طور روزانه 4۰۰ میلیون 
نفر از استوری های مختلف بازدید می کنند. به همین دلیل شانس مشاهده 
محتوای ما در این س��رویس بس��یار باال خواهد بود. مزیت اصلی سرویس 
اس��توری عدم نیاز به اعمال تنظیمات خاص برای تولید محتوای عمودی 
اس��ت. بر این اس��اس محتوای تولیدی ش��ما به طور پیش فرض عمودی 

خواهد بود.
به منظور استفاده مناسب از استوری ها به نکات ذیل توجه داشته باشید:
• استفاده از استیکر ها به شما در انتقال مفاهیم و افزایش جذابیت بصری 

مطلب تان کمک خواهد کرد.
• شخصی سازی استیکرها به شما فرصت تولید استیکرهای ویژه برندتان 

و استفاده از آنها در صفحه  رسمی برند را خواهد داد.
• توج��ه به بخش منش��ن دیگر کاربران س��طح تعامل برند ما با س��ایر 
شرکت ها را افزایش خواهد داد. به این ترتیب فقط باید دیگر برندها یا افراد 

مشهور را در محتوای مناسب منشن کنیم.
امروزه بس��یاری از برندها س��رویس اس��توری را بخش��ی جدایی ناپذیر 
از اس��تراتژی بازاریاب��ی خود قلم��داد می کنند. در این زمینه بیش��ترین 
طرفداره��ای بخ��ش اس��توری در اختیار نش��نال جئوگرافی��ک، نایک و 

Victoria’s Secret است. 

3. ویدئو و سرویس پخش زنده
اگرچ��ه هنوز هم یوتیوب محبوب ترین پلتفرم تماش��ای ویدئو در میان 
کاربران اینترنتی اس��ت، این پلتفرم همچنان از ضعف نمایش ویدئوهای 

عمودی برای مخاطب رنج می  برد. 
به منظور ایجاد ویدئوهای مناسب برای فرمت گوشی  های هوشمند شما 
نی��از به ضبط و نمایش محتوای عمودی دارید. فیس بوک و اینس��تاگرام 
بیش��ترین تالش ها را در راستای س��ازگاری با این نکته انجام داده اند. به 
ویژه پس از معرفی س��رویس IGTV شمار کاربران عالقه مند به تماشای 
ویدئو در اینس��تاگرام به سرعت افزایش یافته است. همچنین اسنپ چت 
نیز با بازدید روزانه ۱۰میلیون کاربر از ویدئوهای مختلفش پلتفرم میزبان 

مناسبی برای کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی به حساب می آید. 
در اینجا به ذکر چند نکته کاربردی پیرامون محتوای ویدئویی عمودی 

خواهم پرداخت. نکات ذیل را به خاطر داشته باشید:
• در ویدئوه��ای خ��ود به جای تمرکز روی کاال یا س��رویس تان به بیان 

داستانی جذاب بپردازید.
• همیشه مراقب ۱۰ ثانیه نخست ویدئوی خود باشید. بیشترین میزان 
تاثیرگذاری روی مخاطب در این زمان صورت می گیرد. در حقیقت از هر 
پنج کاربر فقط یکی در صورت عدم عالقه به ۱۰ ثانیه نخس��ت یک ویدئو 
آن را تا انتها تماشا می کند. به این ترتیب کار شما برای جلب نظر مخاطب 

بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود.
• سرمایه گذاری روی محتوای اصیل به معنای تالش برای تولید محتوا 
به جای کپی از سایر منابع است. در هر صورت ویدئو برند ما باید داستان 

ویژه کسب وکارمان را بیان کند، نه ایده های دیگر برندها را.
• خالق باشید. استفاده از آمارهای ماهانه فیس بوک و اینستاگرام برای بهبود 
وضعیت برندمان یکی از نکات مهم محسوب می شود. این آمارهای رسمی در 

انتهای هر هفته، ماه و سال برای کاربران قابل دسترس خواهد بود. 
یک��ی از بهترین مثال ه��ا در اینجا برند کوکا کوالس��ت. ای��ن برند در 
شبکه های اجتماعی به طور مداوم محتوای تولیدی کاربران خود را بازنشر 
می دهد. به این ترتیب صحنه هایی زیبا از نوشیدن کوکا در صفحه این برند 
قابل مشاهده است. همچنین بیان شیوه تاثیرگذاری محصوالت کوکاکوال 
روی زندگی مش��تریان از دیگر المان های مورد تاکید ش��رکت به هنگام 
بازنش��ر محتوای تولیدی کاربران اس��ت. برند ش��ما نیز با انتشار محتوای 
ارس��الی از س��وی کاربران توان جلب نظر طیف وس��یع تری از کاربران را 

خواهد داشت.
نتیجه گیری

تالش ب��رای تولید و نمایش محتوای عم��ودی )فیلم و عکس( یکی از 
ضرورت ه��ای اجتناب ناپذی��ر فعالیت در دنیای مدرن اس��ت. در حقیقت 
برای کاربران گوش��ی های هوش��مند فقط این نوع محتوا قابل مشاهده با 
کیفیت و مطالعه دقیق است. همیشه توجه داشته باشید که حداقل نیمی 
از مخاطب های هدف شما از گوشی های هوشمند یا تبلت برای دسترسی 
به محتوای برندتان استفاده می کنند. بازاریاب های موفق همیشه نسبت به 
سهولت دسترسی و مشاهده نیمی از مخاطب های خود حساسیت به خرج 
می دهند. اگر شما نیز برای زمان مخاطب ارزش قائل هستید، همین شیوه 

را سرلوحه کارتان قرار دهید. 
ب��ه عن��وان نکته پایانی، اگر به جز س��ه م��ورد مذکور ان��واع دیگری از 
فرمت های بصری عمودی را می شناسید، با معرفی آن به دیگران در قالب 
مقاله یا یادداش��تی کوتاه عالوه بر اطالع آرس��انی، فرآیند جذب مخاطب 

برندتان را نیز تسریع نمایید.
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B2I معرفی تجارت جدیدی به نام
محص��والت و خدم��ات جدی��د برندها با س��رعت زیادی به س��مت 
شخصی س��ازی شدن برای هر مشتری تغییر می کنند و تجارت B۲B و 

B۲C به زودی کنار گذاشته می شوند.
پیشرفت سریع تکنولوژی باعث شده است محصوالت شخصی سازی 
ش��ده و تجربه  مشتری به مزایای رقابتی جدید تبدیل شده و جنبه های 
قدیم��ی کس��ب وکار فراموش ش��وند. همان ط��ور ک��ه می دانید اغلب 
کس��ب وکارها به سه دس��ته  B۲B یعنی تجارت با س��ایر کسب وکارها 
و B۲C یعن��ی تج��ارت با مش��تری و C۲C یعنی تجارت مس��تقیم 
مصرف کنندگان با یکدیگر تقس��یم بندی می ش��وند، اما در نظر گرفتن 
یک شخص تنها به عنوان یک مشتری صحیح نیست. زمانی که صاحب 
کسب وکار مشتری را تنها به چشم خریدار کاال می بینید یعنی اهمیتی 
برای شخصیت او قائل نیست و لیست خرید او بیش از هر چیز دیگری 

اهمیت دارد.
ای��ن موض��وع در م��ورد تجارت B۲B نیز صادق اس��ت. بس��یاری از 
کس��ب وکارها در معامالت خود عواملی که باعث تمایز انسان ها می شود 
یعنی قضاوت و اعتماد را نادیده می گیرند. اگر چنین چیزی درست بود 
همه  معامالت تجاری باید تنها براساس قیمت انجام می گرفت. به عبارتی 
تفاوت میان تجارت B۲B و B۲C دیگر مانند گذشته برای کسب وکارها 
مفید نیس��ت و باید به نوع جدیدی از تجارت یعنی B۲I فکر کرد. I از 
ابتدای کلمه  individual به معنای شخص یا فرد گرفته شده است. این 
روزها دلیل اصلی موفقیت و شکست کسب وکارها توانی شان در ساخت و 
نگهداری روابط با افراد است. یک کسب وکار برای رسیدن به موفقیت باید 

اعتماد مشتری را جلب کند یا محکوم به شکست خواهد بود.
ای��ن واقعیت نوعی برگش��ت به دنیای غیرصنعتی و زمانی را نش��ان 
می ده��د که اغلب محصوالت براس��اس عالقه مندی مش��تری طراحی 
می ش��د. به عنوان مثال در گذشته بس��یاری از مغازه های لباس فروشی 
خودشان تولیدکننده  اجناس یعنی لباس ها بودند. خیاط با هر مشتری 
قرار مالقات جداگانه داش��ت تا در مورد س��ایز، پارچه، مدل مورد نظر و 
س��ایر جزییات اطالعات کسب کند، اما تولید انبوه و خرده فروشی همه 
چیز را تغییر داده است. شخصی سازی اجناس براساس سلیقه  مشتری 
از بین رفت و این روزها مردم لباس هایی را خریداری می کنند که برای 

بسیاری از افراد قابل استفاده است.
اما کس��ب وکارها بار دیگر به سمت شخصی سازی کردن هر محصول 
برای هر مش��تری می روند. این یعنی باید اس��تانداردهای محصوالت و 
خدمات خود را مانند خیاط ها به طور پیوسته تغییر دهند. کسب وکارها 
فاقد از صنعتی که دارند به سمت تولید محصوالت شخصی سازی شده 
برای هر فرد در کمترین زمان حرکت می کنند. به عنوان مثال شرکت هایی 
مانند آدیداس ویژگی های جدیدی را به خرید آنالین اضافه کرده اند که 
مشتری می تواند درخواست های خود را عنوان کرده تا محصولی براساس 

سلیقه  شخصی او ساخته شود.
در تج��ارت B۲B نی��ز اتفاقات مش��ابهی رخ داده اس��ت و بس��یاری 
از کس��ب وکارها ط��رح و رنگ مورد نظر خود را ب��ه کارگاه های تولیدی 
س��فارش می دهند. یا بسیاری از ش��رکت های بیمه کارمندان و نیروی 
کار کس��ب وکارها را براساس نیاز منابع انسانی بیمه می کنند. درنتیجه 
مشتری ها از س��ایر کس��ب وکارها نیز انتظار ارائه  خدمات مشابه دارند. 
تحقیقات Salesforce روی بیش از 67 هزار مشتری و کسب وکار نشان 
می دهد 84درصد مش��تری ها و 83درصد کسب وکارها ترجیح می دهند 

به عنوان یک فرد خاص در نظر گرفته شوند نه تنها یک عدد.
شرکت آمازون نیز در کسب وکار آنالین خود به سمت شخصی سازی 
کردن خدمات حرکت می کند. به این صورت که با استفاده از یادگیری 
ماش��ین محصوالت موردعالقه  کارب��ر را به او نش��ان می دهد و فرآیند 
خواندن نقد سایر مشتری ها را تسهیل می کند. از طرفی نتیجه  تحقیقات 
دیگری نشان داده است 74درصد مشتری ها حاضر هستند بهای بیشتری 
پرداخت کنند تا تجربه بهتری داشته باشند. خدماتی که یک کسب وکار 
بعد از فروش محصول یا خدمات ارائه می دهد به اندازه  خود محصول یا 

خدمات ارزش دارد.
چسباندن برچسب مشتری به افراد به معنای نادیده گرفتن شخصیت 
آن ها و اهمیت ندادن به عالقه مندی های شان در تولید محصول و خدمات 

است.
برای داشتن کسب وکاری که بتواند تجربه  خوبی را برای مشتری رقم 
بزن��د، رهبران کس��ب وکار باید در نحوه  اس��تفاده از داده های مربوط به 
کاربران تجدید نظر کنند. این یعنی باید شناخت بهتری از شخصیت افراد 
داشت و به لیست خرید آن ها اکتفا نکرد. با این حال بسیاری از شرکت ها 
هنوز هم به داده  جمع آوری شده از تعامل با کاربران اهمیت نمی دهند. در 
صورتی که هر بخش از کسب وکار داده های مفیدی از ارتباط با کاربران 

دارد و تنها کافی است به روشی درست از آن ها استفاده کند.
کس��ب وکارها ترجیح می دهند برای ش��ناخت بیش��تر مشتری ها از 
داده های جمع آوری ش��ده از سایر منابع استفاده کنند و این کار اشتباه 
است. داده های جمع آوری شده از هر بخش کسب وکار باید توسط سایر 
بخش ها قابل مشاهده و استفاده باشد. ناگفته نماند جمع آوری داده نیز 
باید با روش��ی درست باشد و به حریم خصوصی کاربران احترام گذاشته 

شود.
با این حال داده به تنهایی برای بهبود تجربه  مش��تری کافی نیس��ت. 
هوش مصنوعی باید وجود داش��ته باش��د که این داده ها را تحلیل کرده 
و نیازهای مش��تری را پیش بینی کند. به عنوان مثال یک خیاط مجازی 
باید سایز، پارچه  مورد عالقه، شیوه  لباس پوشیدن و سایر جزییات همه  

مشتری ها را بداند تا بتواند بهترین پیشنهاد را به هر مشتری ارائه دهد.
یا تصور کنید شخصی به دلیل موقعیت شغلی خود به یک شهر زیاد 
مسافرت می کند و هر بار در هتل یکسانی اقامت دارد. صاحب این هتل 
می دان��د چگونه باید از اطالعات جمع آوری ش��ده در راس��تای خدمات 
بهتر اس��تفاده کند درنتیجه اتاق مس��افر مورد نظر را براساس سلیقه  او 
شخصی س��ازی می کند. به این صورت که عکس های خانوادگی او را در 
قاب عکس های دیجیتال در اتاق می دهد، دما و نور اتاق را براساس سلیقه  
مشتری تنظیم می کند، غذای مورد عالقه  او را با روشی که دوست دارد 
پخته شود در منوی غذا درج می کند، بعد از روشن شدن تلویزیون فیلمی 
از هنرپیش��ه  مورد عالقه  او را که تا به حال مش��اهده نکرده برای پخش 
پیش��نهاد می دهد، مدل ماشینی که قصد دارد بخرد را به عنوان ماشین 
اج��اره ای معرفی می کند و همچنین خوردن داروهای مس��افر در زمان 

مشخص را به او یادآوری می کند.
انجام این کارها بازاریابی نیس��ت بلکه اس��تفاده از هوش مصنوعی و 
استفاده از داده های جمع آوری شده از مشتری ها برای بهبود تجربه  خرید 

و شخصی سازی خدمات نام دارد.
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با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال، معرفی م��وارد برتر از جمله 
مواردی است که در هر حوزه ای برای مخاطبان جذابیت باالیی را به همراه 
خواهد داشت. در زمینه کسب وکار نیز به علت این امر که مطالعه و افزایش 
سطح دانش، از جمله مهم ترین موارد محسوب می شود. با این حال با توجه 
به وجود تعداد بی شماری کتاب و عدم وجود وقت کافی برای مطالعه همه 
آن ها، بسیار ضروری است تا در ابتدا نسبت به برترین های موجود آگاهی 
داش��ته باشید. درواقع این دسته از کتاب ها موارد کامال ضروری محسوب 
می ش��وند که باید در اولویت افراد قرار گیرند. اگرچه هیچ فردی نمی تواند 
صرفا با مطالعه کتاب خ��ود را یک مدیر و یا کارآفرین موفق تلقی نماید، 
با این حال این امر به افزایش س��طح کاری و پیش��رفت سریع شما کمک 
خواهد کرد. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی هشت کتاب برتر سال 

جاری برای مدیران و کارآفرینان، خواهیم پرداخت. 
1-استارتاپ 100 دالری
به قلم: کریس گیلبو

نویسنده در این کتاب به تحقیقات و مصاحبه های متعددی با کارآفرینان 
مختلف پرداخته اس��ت که اس��تارتاپ خود را با سرمایه ای بسیار کم آغاز 
کرده و در مدت کوتاهی موفق ش��ده  اند تا به دستاوردی بزرگ دست پیدا 
کنند. درواقع این ش��رکت ها رویکردی متفاوت نسبت به نگاه رایج داشته 
و منتظر شرایط ایده آل و مهیا شدن همه چیز نمی-مانند. همین امر نیز 
باعث می ش��ود تا آن ها ش��روعی کوچک ولی اراده ای بزرگ داشته باشند. 
همچنین این کتاب مثال های متعددی را از شرکت هایی بیان می کند که 
با هزینه های هنگفت کار خود را آغاز کرده و نتوانسته اند تا به جایگاه مورد 
نیاز خود دس��ت پیدا کنند. به همی��ن خاطر نباید امکانات مالی را ضامن 
موفقیت خود تلقی کرد. از دیگر مزیت های این کتاب این اس��ت که تنها 
به توصیف و بیان مصاحبه ها و مثال ها بس��نده نکرده و از آمارها و جداول 
بی شماری نیز برخوردار اس��ت که به درک بهتر موضوعات کمکی شایان 
می کند. در آخر این کتاب به ش��ما کمک خواهد ک��رد تا به این واقعیت 
دست پیدا کنید که امر کارآفرینی، اقدامی نیست که تنها افرادی خاص و با 
در اختیار داشتن امکاناتی مطلوب، قادر به انجام آن باشند. درواقع اشتیاق 

در این زمینه اصل نخست محسوب می شود. 
2-تحت فشار قرارش بده

به قلم: گری واینرچاک
ایجاد یک نام تجاری برای کارآفرینان بس��یار مهم اس��ت. در این رابطه 
نویس��نده این کتاب خود در زمینه بازاریابی شبکه های اجتماعی و حوزه 
برند، دارای دانش فوق العاده ای اس��ت. در زمینه بازاریابی و مدیریت برند، 
مرزهای کسب وکارها کنار رفته و عمال تفاوتی نمی کند که در چه حوزه ای 
مش��غول به فعالیت هس��تید. ش��ما باید در رابطه با نحوه استفاده درست 
از ش��بکه های اجتماعی برای اهداف تجاری خود و برندس��ازی حرفه ای، 
اطالعات کافی را داش��ته باش��ید که این کتاب شما را در این زمینه یاری 
خواهد کرد. امروزه تعداد بی شماری از افراد در شبکه های اجتماعی مختلف 
حضور دارند که یک مکان ایده آل را نه تنها برای تبلیغات، بلکه حتی برای 
فروش مس��تقیم نیز ایجاد کرده اس��ت. با این حال در صورتی که نسبت 
به اصول و راهکارهای این امر آش��نایی کافی را داش��ته باشید، بدانید که 

عملکرد متفاوتی را تجربه خواهید کرد. مزیت اصلی این کتاب این اس��ت 
که نویسنده آن آقای واینرچاک، مدیرعامل شرکت VaynerX بوده و از 
جمله پیشگامان امر بازاریابی محسوب می شود. وی در این کتاب بسیاری 
از تجربه های خود در کنار تجربیات برتر سایر مدیران را به اشتراک گذاشته 

است. 
3-الین سرعت میلیونرها
به قلم: ام.جی.دی مارکو

در ای��ن کتاب نویس��نده که خود از جمل��ه میلیونرهای موفق جهان 
محس��وب می ش��ود، یک تئوری بس��یار جال��ب را مطرح کرده اس��ت. 
درواقع وی عقیده دارد که مردم در س��ه الین زندگی می کنند. در این 
تقسیم بندی پیاده روها برای افراد فقیر، الین معمولی برای قشر متوسط 
و الین س��رعت برای اف��راد متمول جامعه اختص��اص  دارد. افراد فقیر 
هیچ گاه برای خود برنامه  مش��خصی را نداش��ته و این امر باعث می شود 
تا برای آن ها امکان رش��د فراهم نشود. با این حال قشر متوسط جامعه 
همواره بر طبق اصول و قواعد رایج عمل کرده، درس خوانده و برنامه ای 
برای دوران بازنشس��تگی خ��ود دارند. اگرچه این اف��راد در وضعیت به 
مراتب بهتری از دسته اول قرار دارند، با این حال رشد آن ها نیز محدود 
به س��طح خاصی خواهد بود. این امر در حالی اس��ت که ریسک پذیرها 
مجوز ورود به الین س��رعت را پیدا خواهند کرد. همین ریس��ک آن ها 
باعث می ش��ود تا به افراد خاص جامعه تبدیل شده و رشدی بی نظیر را 
تجربه کنند. بدون ش��ک افرادی که در الین سرعت قرار دارند، نه تنها 
زودتر به مقاصد خود دس��ت پیدا می کنند، بلکه درگیر مشکالتی نظیر 
ترافیک نخواهند شد. بدون شک نخستین گام در راستای تبدیل شدن 
به یک کارآفرین، تغییر نگرش و طرز فکر ش��ما اس��ت که این کتاب به 

بهترین شکل آن را انجام خواهد داد. 
4-کارآفرینی دورنگرا

به قلم: بت بولو
همه ما با این جمله روان شناسانه آشنا هستیم که افراد از دو گونه درون 
و برونگرا تش��کیل ش��ده اند. اگرچه در نگاه اول افراد برونگرا از صالحیت 
بیش تری برای امر کارآفرینی برخوردار هستند، با این حال نویسنده با ارائه 
دالیل��ی منطقی اثبات می کند که درونگرا ها از قابلیت های بیش تری برای 
تبدیل ش��دن به یک کارآفرین افسانه ای بهره-مند هستند. در این رابطه 
درونگرایی تنها شامل عدم ارتباط کافی با محیط پیرامون نیست و درواقع 
به این امر نیز اشاره دارد که الزم است تا نگاه ویژه ای به خود داشته باشید. 
بدون شک این امر که همواره به خود به دید یک منتقد نگاه کنید، باعث 
خواهد ش��د تا به علت این امر که شما صادق ترین فرد با خودتان خواهید 
بود، به نتایج به مراتب بهتری دست پیدا کنید. در نهایت بت بولو در کتاب 
خود ب��ه ارائه راهکارهایی می پردازد که به اف��راد برای درونگرایی بیش تر 

کمک خواهد کرد. 
5-قدرت شکست

به قلم: دیموند جان
دیموند جان یک کارآفرین، س��رمایه گذار، نویسنده و مجری معروف در 
ش��بکه های تلویزیونی است. در این کتاب نویس��نده در تالش است تا به 
مخاطبان خود نشان دهد که چگونه می توان از دل محدودیت ها به ایده-

های فوق العاده دست پیدا کرد. با توجه به این امر که نویسنده این کتاب 
خود انواع شکس��ت ها را تجربه کرده و در س��خت ترین شرایط ممکن به 

کار خود ادامه داده اس��ت. به عقیده وی ش��رایط سخت باعث می شود تا 
شما بتوانید به راهکارهای خالقانه ای دست پیدا کنید که سایرین ترجیح 
خواهند داد تا آن ها را به شیوه رایج و کم ریسک خود انجام دهند. اگرچه 
برای بسیاری از افراد شکست نقطه پایان و یک اتفاق وحشتناک محسوب 
می ش��ود، با این حال پس از مطالعه این کتاب شما به نگرشی دست پیدا 
خواهید کرد که واکنش شما را نسبت به این واقعیت طبیعی کامال متحول 
خواهد ساخت. جالب است بدانید که وی امپراتوری 6 میلیارد دالری خود 
را با تنها 4۰ دالر آغاز کرده و تاکنون جوایز متعددی را از سوی نهادهای 
مختلف دریافت کرده است. به همین خاطر راهکارهای وی کامال کارساز، 

واقع بینانه و عملی محسوب می شود. 
6-زن میلیون دالری

به قلم: جولیا پیمسلور 
همواره کارآفرینی برای زنان امری غیرمعمول تصور می ش��ود. درواقع با 
مقایس��ه تعداد کارآفرینان مرد و زن نیز به درستی این گفته پی خواهید 
برد. با این حال واقعیت این است که هیچ معیار درستی برای برتری مردان 
در این زمینه وجود نداش��ته و بس��یاری از موانع ناشی از نگرش جامعه و 
محدودیت های ذهنی اس��ت. در این رابطه جولیا پیمسلور در کتاب خود 
ب��ه صورت اختصاصی به زنان پرداخته و راهکارهایی را برای تحقق رویای 
کارآفرینی برای آن ها، ارائه می دهد. نکته قوت دیگر این کتاب استفاده از 
نظرات و گفته های کارآفرینان زن برتر جهان است که آن را به یک کتاب 

جامع و مفید تبدیل ساخته است. 
7-پرواز بهترین تصمیم اقدام برای حرکت رو به جلو

به قلم: پت فلین
بس��یاری از اف��راد در رابطه ب��ا نحوه به اجرا گذاش��تن ایده های خود با 
مش��کالتی جدی مواجه هس��تند. همین امر نیز باعث می شود تا آن ها تا 
پایان عمر در حسرت آرزوهای خود باشند. این امر در حالی است که شما 
در صورت آشنایی با روش انجام این کار، قادر به محقق ساختن ایده های 
خود خواهید بود. با این حال فراموش نکنید که بهتر است تا در ابتدا روی 
ای��ده خود کار کرده و آن را از حالت خام��ی درآورید. در غیر این صورت 
زمان ش��ما صرف کاری خواهد ش��د که نتیجه دلخواه ش��ما را به همراه 
نخواهد داشت. درواقع این کتاب به شما تمام آن  چیزی را که برای شروع 
کار کارآفرینی نیاز خواهید داشت، به طور کامل در اختیارتان قرار می دهد.

8-کارآفرینان جوان 
به قلم: آدام تورن

ام��روزه ب��ا توجه به ش��رایط مطلوب ب��رای آم��وزش، کارآفرینی دیگر 
محدودیت سنی نداشته و همین امر باعث می شود تا در جهان با تعدادی از 
کارآفرینان بسیار جوان مواجه شویم. اگرچه این پدیده کامال نوپا محسوب 
می شود، با این حال الزم است تا نسبت به آن توجه ویژه ای داشته باشید. 
در همین راس��تا ش��ما می توانید کودکان خود را از همان سنین اولیه در 
مس��یر تبدیل ش��دن به یک کارآفرین قرار دهید. بدون ش��ک فردی که 
از همان ابتدای جوانی درگیر این مس��ئله باش��د، از شانس بیشتری برای 
موفقی��ت در این عرصه برخ��وردار خواهد بود. این کتاب به صورت گام به 
گام اقدام��ات مهم برای تقویت روحی��ه کارآفرینی در کودکان و نوجوانان 
را ش��رح می دهد. به همین خاطر در حال حاضر بزرگترین مرجع در این 

رابطه محسوب می شود. 
thebalancesmb :منبع

8کتاببرترمدیریتیسال2018

به قلم: امیلی دلبریج نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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گامهایتدویناستراتژیهایکسبوکار

در کج��ا باید رقابت کنیم؟ چگونه رقابت کنیم؟ در بازار رقابتی امروز 
چگونه کس��ب و کار خود را توس��عه دهیم؟ و ... س��واالتی هس��تند که 
ذهن بس��یاری از کس��ب و کارهای بزرگ و کوچک را به خود مشغول 

کرده  است!
رقابت عنصر کلیدی برای هر کسب و کار محسوب می شود و می تواند 
ب��ه عنوان نقط��ه قوتی برای کس��ب و کارهای پی��روز و نقطه ضعف و 

تهدیدی برای کسب و کارهایی با عملکرد ضعیف باشد.
برای پاس��خ به این دس��ته از س��واالت می توانیم از چارچوب تدوین 

استراتژی زیر استفاده کنیم:
۱.تعیین چشم انداز و ماموریت ها:

چشم انداز را می توان تصویری از آینده کسب و کارمان تعریف کرد به 
عبارتی آن  چیزی است که دوست داریم به آن برسیم، چشم انداز هدف 

بلندمدتی محسوب می شود با ویژگی آرمانی بودن!
ماموریت را می توان فلس��فه و علت وجودی هر کسب و کاری دانست 
ی��ا ب��ه زبان دیگر کاری که ه��ر کس��ب و کاری در وضعیت فعلی خود 

انجام می دهد.
اما چرا تعیین چشم انداز و داشتن هدفی آرمانی آنچنان اهمیت دارد 

که در اولین گام از آن یاد می کنیم؟
۱.چش��م اندازها کنترل کننده کسب و کار هستند: اگر کسب و کارها 
در مس��یر خود با مشکالتی مواجه ش��وند یا از مسیر اصلی خود گمراه 
شوند، چشم اندازها عامل کنترلی برای کسب و کارها و اصالح اشتباهات 

و رفع خطا خواهند بود.
۲.چش��م اندازها الهام بخش و انگیزاننده اند: چشم اندازها انرژی شما را 
افزایش می دهد، انتخاب چش��م اندازی مناسب می تواند عامل انگیزشی 

برای هر کسب و کاری باشد.
3.چش��م اندازها چراغ راهنمای هر کس��ب و کاری هس��تند: با وجود 
چشم اندازی مناسب، آنها کسب و کار شما را در راه پر پیچ و خم رقابت 

یاری می دهند.
۲.تعیین اهداف بلندمدت:

برای تش��خیص اهداف بلندمدت س��ازمانی ب��ه تحلیل محیط درونی 
س��ازمان و بررس��ی نقاط ضعف و ق��وت خود و تحلی��ل محیط بیرونی 
س��ازمان بررس��ی فرصت ها و تهدیدهای پیش رو نیازمند خواهیم بود 
.ماتری��س SWOT در حقیقت برای ش��ما گزینه های پیش��نهادی را 
مدون کرده و به قولی جهت گیری های س��ازمان را مشخص می کند اما 

نظر قطعی در انتخاب هیچ یک از گزینه ها به شما ارائه نخواهد کرد.
3.بررسی، ارزیابی و انتخاب استراتژی:

در این گام با استفاده از ماتریس SWOT استراتژی مناسب با کسب 
و کار خود را پیدا می کنیم:

الف( استراتژی تهاجمی )SO(: این نوع استراتژی ها از جنس نوآوری 
و خالقیت در کس��ب و کار شما هس��تند و هنگامی که کسب و کار در 
ش��رایط بس��یار خوبی با فرصت هایی مواجه می ش��ود، می توانید از این 

دسته از استراتژی ها نظیر: رشد، سرمایه گذاری و توسعه بازار یا محصول 
و ... استفاده کرد.

ب( اس��تراتژي رقابتی )ST(: کس��ب و کار ما در این مرحله عملکرد 
ق��وی و خوبی دارد ام��ا با این حال از خطر تهدیده��ای محیط بیرونی 
مصون نیس��ت، چگون��ه با وجود نقاط قوت خ��ود می توانیم تهدیدها را 
بی اثر سازیم؟ عنصر کلیدی این خانه »ثبات در عین رقابت « محسوب 

می شود.
ج(اس��تراتژي تدافع��ی)WT(: در این خانه کس��ب و کار به ش��دت 
ضعیف اس��ت و نقطه قوتی برای رهایی از خط��ر تهدیدها وجود ندارد، 
از راهکارهای پیش��نهادی برای کس��ب و کارهای این چنینی می توان 

عقب نشینی، تعطیلی و انحالل و ... را نام برد.
د(اس��تراتژی محافظه کارانه)WO(: کس��ب وکار اگرچ��ه با عملکرد 
ضعیف تری نس��بت به رقبا مش��غول به فعالیت است لیکن فرصت های 
خوبی برای آن فراهم خواهد شد. جنس راهکارهای پیشنهادی از همان 
دس��ته رشد و س��رمایه گذاری و نوآوری خواهد بود اما عنصر احتیاط و 

محافظه  کاری به آن اضافه خواهد شد.
 BCG، IFE،GE با توجه به اطالعات به دست آمده از هر ماتریسی نظیر

و ...می توان استراتژی متناسب با سازمان خود را انتخاب کرد.
4.تعیین اهداف کوتاه مدت:

در ای��ن گام با توجه به ارزیابی اولیه کس��ب و کارتان می توانید برای 
کس��ب و کار خود اهداف س��الیانه و کوتاه مدت مش��خص کنید. ابتدا با 
تعیین اه��داف بلندمدت و انتخاب اس��تراتژی در گام های قبلی ش��ما 
می توانی��د اه��داف کوتاه مدت و انگیزه بخش در راس��تای رس��یدن به 
چشم انداز خود تدوین کنید. اهداف کوتاه مدت تعیین شده باید با توان 

کسب و کارتان تناسب داشته و در راستای گام های قبلی باشد.
5.تعیین بودجه:

تعیین بودجه بدین معناس��ت که ش��ما بیش��تر از توان مالی کسب و 
کارتان در راس��تای اهداف خود هزینه نکنید. این گام به معنای کنترل 
کسب و کار شما و جلوگیری از توسعه آن نخواهد بود بلکه دید جامعی 

را نسبت به هزینه های صورت گرفته و درآمد شما ارائه خواهد داد. 
6.ارزیابی عملکرد:

در انته��ای ای��ن طیف ارزیابی کس��ب و کارتان ق��رار خواهد گرفت. 
وضعیت فعلی کسب و کار شما با وضعیت مطلوبی که در ابتدا مشخص 
کرده بودید، مقایس��ه خواهد شد. عملیات ارزیابی فعالیتی دشوار است 
چرا که برای هر کسب و کاری پذیرش این که  عملکرد ضعیفی داشته 
نس��بتا دشوار خواهد بود، لذا در این راستا شما می توانید از افراد خارج 

از کسب و کارتان استفاده کنید.
به یاد داش��ته باشید کس��ب و کارهای موفق امروزی یک شبه به این 
موفقیت دست نیافته اند، هر کسب و کاری فراز و نشیب های مسیر خود 
را داش��ته و شکست هایی را متحمل ش��ده و امروز به کسب و کار الگو 

مبدل شده است.
ب��ه عنوان مث��ال در ادامه می توانی��د درباره نحوه تدوین اس��تراتژی 

شرکت پاناسونیک بخوانید:
صنایع الکتریکي ماتسوش��یتا، که امروزه بیش��تر به همان نام نش��ان 

تجاری معروف خود یعني پاناسونیک شناخته مي شود، چشم انداز خود 
را چنین ترسیم کرده است:

چشم انداز شرکت پاناسونیک:
 برترین ش��رکت جهاني از طریق پیگی��ري اهداف مدیریت در زمینه 
تحقق ش��بکه فراگی��ر با فناوري هاي نوین و حض��ور در محیط جهاني، 
انتخ��اب یک چش��م انداز الهام بخ��ش و کنترل کننده به عن��وان چراغ 

راهنمایی مسیر شرکت پاناسونیک را روشن کرده  است .
در بررس��ی و انتخاب چش��م انداز از تمامی خواسته ها و آرزوهایی که 

برای کسب و کارتان در نظر دارید، استفاده کنید.
موسسه ما باید سازمانی باشد که در قرن ۱۲ ژاپن را رهبری کند. این 
موسسه باید به جامعه کمک کند و تبدیل به سازمانی پژوهش مدار شود 
که مردم ژاپن بتوانند به آن متکی باشند. امروز شرکت ما کوچک است 
و این موضوع بستگی به قابلیت های ما دارد، اما 3۰ سال دیگر خواهیم 

توانست به قله های مرتفع صعود کنیم.
در بررسی نقاط قوت این شرکت می توان به مواردی نظیر:

 ۱. ارائه محصوالت نسبتا باکیفیت
 ۲. قیم��ت کمت��ر محصوالت پاناس��ونیک در مقایس��ه با محصوالت 

شرکت های دیگر
 3.توجه به مسئولیت های اجتماعی و اولویت دهی به محیط زیست

 4.حفظ ارتباط مداوم با مشتریان
 5. استفاده از نیروی کار ماهر و ...

نقاط ضعف این شرکت را می توان به:
۱. کیفیت کمتر محصوالت از رقبایی نظیر سامسونگ و الجی و ...

 ۲.ضعف برندس��ازی در مقابل رقبای قدرتمند این عرصه و .... اشاره 
کرد.

فرصت های پیش روی شرکت پاناسونیک عبارت است از:
 ۱.وجود تامین کنندگان اولیه فراوان

 ۲. همکاری با برند معتبری همچون مایکروسافت
 3.عرضه محصوالت به کشورهای مختلف

اما در مقابل این فرصت ها تهدیدهایی نظیر:
 ۱.وفاداری مشتریان به برندهای دیگر

 ۲.بحران های اقتصادی شرکت پاناسونیک
 3.نوآوری های استفاده شده در محصوالت توسط سایر رقبا

 OLED در این بخش به استراتژی های مربوط به تولید تلویزیون های
LED. LCD.CRT .  می پردازیم :

تلویزیون ه��ای CRT در قس��مت WT اس��تراتژی های تدافعی قرار 
خواه��د گرفت. این دس��ته از تلویزیون ها با توجه به پیش��رفت فراوان 
تکنول��وژي و نوآوری دیگر در بی��ن مصرف کنندگان جایگاهی نخواهند 
داشت لذا استراتژی پیشنهادی برای این محصول توقف تولید محصول 

و عدم توسعه برای آن خواهد بود .
تلویزیون های LCD  در قس��مت  ST استراتژی رقابتی قرار خواهند 
گرفت. این تلویزیون ها در بین عموم مردم مقبولیت یافته اند و امروزه در 
هر خانه ای دیده می شوند، عملکرد بسیار قوی دارند اما از خطر قدیمی 
ش��دن تکنولوژی خود و ورود محصوالت جدی نظیر LED  ها مصون 

نیستند لذا استراتژی پیشنهادی ادامه تولید محصوالت است اما باید به 
تهدیدها نیز توجه کرد. تلویزیون های LED  در قس��مت SOاستراتژی 
تهاجم��ی ق��رار گرفته اند این دس��ته از محصوالت ب��ه زودی جایگزین 
LEDها می ش��وند عملکرد بس��یار قوی از حیث نوآوری و اس��تفاده از 
تکنولوژی جدید و قیمت نس��بتا متناسب این محصوالت سبب می شود 

که به رشد، توسعه و سرمایه گذاری بیشتر توجه کرد.
WO  در دسته OLED  اما محصوالت با نوآوری جدید عرضه شده
اس��تراتژی محافظه کارانه قرار می گیرد.  فرصت رش��د بسیار خوبی در 
انتظار این دس��ته از محصوالت قرار دارد اما هنوز از نقاط ضعفی نظیر 

قیمت باالی محصوالت و ... مواجه است.
با مشخص شدن استراتژی برای هر یک از انواع محصوالت این شرکت 
باید اهداف کوتاه مدت برای هر استراتژی انتخابی خود را مشخص کرده 
و بودجه متناس��ب با آن را تدوین کند و در انتها به ارزیابی فعالیت های 

خود و نتایج آن بپردازد.
modirinfo :منبع

نویسنده: ملیکا نصیر
دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی
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اخبار

تبریز - ماهان فالح- انتخاب طرح پژوهشی »طراحی، ساخت 
و بهره برداری از سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون 
پالسمایی با ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه« به عنوان طرح پژوهشی برتر 
مجموعه صنعت آب و فاضالب کش��ور در سال ۱397 انتخاب شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بر اس��اس ارزیابی بعمل آمده توسط 
کمیته داوری شرکت مهندسی آب و شرکت کشور، طرح پژوهشی 
»طراحی، س��اخت و بهره برداری از سیستم حذف فلزات سنگین به 
روش کاویتاسیون پالسمایی با ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه«  به عنوان 
طرح پژوهش��ی برتر مجموعه صنعت آب و فاضالب کشور در سال 
۱397 انتخاب و در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش وزارت نیرو با 
اهداء لوح به علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی توسط وزیر نیرو تقدیر شد. مهمترین 
محورهایی که در انتخاب طرح پژوهش��ی برتر در سال جاری مورد 

توجه قرار گرفته است، عبارتند از:

- همراستایي و تطابق پروژه با اولویت هاي تحقیقاتي مصوب وزارت 
نیرو و اسناد باالدستی

- دستاوردهاي پروژه در صنعت
- ارزش فني، اقتصادي و اجتماعي حاصل از اجراي پروژه- صرفه 

جویي، افزای��ش تولید و بهره وري، اس��تفاده از منابع داخلي، امکان 
صادرات، پیشگیري و رفع مشکالت بهداشتي و زیست محیطي
- اخذ تاییدیه و جوایز از مراجع علمي داخل یا خارج کشور

- انتشار نتایج پژوهش در مجامع و نشریات معتبر علمي
شایان ذکر است امسال از مجموعه شرکتهای مادر تخصصی وزارت 
نیرو 5 طرح بعنوان طرح پژوهش��ی برتر معرفی شده که طرح فوق 
الذکر از شرکت آب و فاضالب استان انتخاب شد. مراسم گرامیداشت 
هفته پژوهش وزارت نیرو با حضور جمع کثیری از مقامات وزارت نیرو 
از جمله وزیر نیرو، معاونین وزیر، روسای شرکت های مادر تخصصی 
وزارت نی��رو، مدیران عامل ش��رکت ها در ح��وزه توانیر، منابع آب و 
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی در محل پژوهشگاه نیرو 
برگزار گردید. در حاش��یه این مراسم وزیر نیرو به همراه مدیرعامل 
شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور از نمایش��گاه صنعت آب و 

فاضالب کشور بازدید کردند.

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در 
پیامی سی و نهمین سالگرد تاسیس شرکت  را به مجموعه کارکنان 
س��ختکوش این شرکت تبریک گفت. در پیام مهندس سید عبداهلل 

موسوی آمده است :
همکاران ارجمند

اول دیماه روز پاسداشت و تکریم فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری 
اسالمی است که استقالل صنعت راهبردی حفاری در کشور را فراهم 
آورد. امروز سختکوشان صنعت حفاری افتخار می کنند که در چهار 
دهه گذش��ته با دانش و توان فنی و غلبه بر محدودیت ها توانس��تند 
شرکت ملي حفاري ایران را به یکی از نمادهاي استقالل و خودباوری 
کش��ور مبدل و با تکیه بر توان متخصصان داخلی و بومی سازی این 
صنعت راهبردی به عنوان بازوی توانمند صنعت نفت در تحقق برنامه 
های حفر و تکمیل چاه های نفت و گاز گام بردارند. بی تردید کسب 
این موفقیت  ها مرهون سختکوشی و کار مضاعف مجموعه کارکنان 
شرکت اعم از نیروهای صف و ستادی به خصوص کارکنان عملیاتی 
است که در سخت ترین شرایط اقلیمی در جای جای مناطق نفتخیز 
خش��کی و دریایی میهن اسالمی برای پیش��برد اهداف اقتصادی و 
سربلندی کشور تالش می کنند. اینجانب با ابراز خرسندی از حضور 

در جمع شما سختکوشان خستگی ناپذیر، همت واالیتان را می ستایم 
و از بودن در کنار ش��ما احس��اس مباهات می کنم و بر این باورم که 
باید با تفکر بسیجی و مدیریت جهادی، همسو با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، عزم خود را جزم تا با توجه به شرایط حساس کنونی بتوانیم 
مانند گذش��ته نقش خود را در فرآیند تولی��د نفت به خوبی ایفا و با 
استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود، افزون بر ارتقاء راندمان 
کار، اهداف کالن شرکت ملی نفت ایران را در حفظ، نگهداشت تولید 
و توسعه میادین به ویژه مخازن مشترک تحقق بخشیم. ضمن تاکید 
بر نظم و انضباط کاری، اجرای فرآیند کنترل، نظارت، پایش مستمر، 

بهره وری، اعمال دقیق مقررات و دس��تورالعمل های HSE و بسط 
آموزش های تخصصی،  باید این نکته را یادآور شوم که در جهان امروز 
همه س��ازمان ها و شرکت های بزرگ برای حفظ و ارتقاء سهم خود 
از صنعت انرژی، در بازارهای بین المللی حضوری مس��تمر دارند و به 
همین دلیل ما نیز باید ضمن دوری از ایستایی، رشد و بالندگی را در 
سرلوحه کار خود قرار داده و با هدفگذاری صحیح سهم خود را در بازار 
کار داخل افزایش  و در عرصه بازارهای منطقه نیز حضوری فعال داشته 
باشیم که با توجه به سوابق کاری ارزشمند شما سختکوشان، دستیابی 
به این مهم دور از انتظار نخواهد بود. در خاتمه ضمن تبریک مجدد 
اول دی ماه، سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران به فرمان امام 
خمینی )ره( به تمامی خدمتگزاران این عرصه و ارج نهادن به خدمات 
مجموعه مدیران، مسئوالن و کارکنان شرکت در مسیر تحقق اهداف 
صنعت نفت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه صنعت 
حفاری و همچنین همکارانی که در حین انجام وظیفه جان باختند 
و تاکید بر حفظ جایگاه و قداست سازمان به عنوان گنجینه ارزشمند 
صنعت نفت کشور، امیدوارم مجموعه همکاران تحت توجهات حضرت 
ولی عصر )عج( و منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف عالیه 

نظام مقدس جمهوری اسالمی موفق و موید باشند.

اصفهان - قاسـم اسد- مهندس منصور یزدي زاده مدیر عامل ، 
دکتر بهرام سبحانی رییس هیات مدیره، معاونین و تعدای از مدیران 
ذوب آه��ن اصفهان با دکتر عباس رضایي اس��تاندار اصفهان  دیدار و 
گفتگو کردند . مهندس یزدي زاده در این دیدار با تشریح دستاوردهاي 
شرکت ، گفت : ذوب آهن در راستاي تولید اقتصادي و محصوالتي با 
ارزش افزوده بیش��تر، تولید ریل UIC6۰ و سایر مقاطع این محصول 
استراتژیک ، شمش مورد نیاز ریل و تیر آهن بال پهن را برنامه ریزي 
نمود که در س��ال جاري موفق ش��د این محصوالت را تولید و به بازار 
عرض��ه نماید. مدیر عام��ل ذوب آهن اصفهان ، تامین م��واد اولیه را 
بزرگترین چالش فرا روي این شرکت دانست و افزود: امیدواریم با تامین 
پایدار مواد اولیه ، تولید ذوب آهن را به ظرفیت اسمي برسانیم. وي با 
بیان این که تحقق منویات مقام معظم رهبري در حمایت از تولید ملي 

، س��رلوحه فعالیت هاي ذوب آهن است، تصریح کرد: ۱4 هزار همکار 
ذوب آهن��ي با تجهیزات تولیدي ش��رکت به تحقق منویات معظم له 
اهتمام ویژه اي دارند. دکتر عباس رضایي ، استاندار اصفهان نیز در این 
دیدار با تاکید و اعالم آمادگي براي رفع مشکالت و تنگناهاي پیش روي 

واحدهاي تولیدي استان به ویژه ذوب آهن اصفهان ، گفت : مشکل آب 
استان ، مسئله با اهمیتي است که همه ما باید هماهنگ ،برنامه ریزي 
شده و با جدیت از بروز بحران جلوگیري کنیم. وی ، ذوب آهن اصفهان 
را پیشگام و پیشران صنعت کشور خواند و افزود:این شرکت بر صنعت 
کش��ور حق بزرگی دارد و همه باید در جهت اعتالی نام ذوب آهن و 
توسعه آن تالش کنیم. استاندار اصفهان ،شرط موفقیت در حرکت به 
سمت اهداف برنامه ریزي شده را همدلي و همراهي مسئولین عنوان 
کرد و  گفت : با توجه به شرایط کنوني استان و هم چنین مشکالتي که 
تحریم هاي ظالمانه براي ما به وجود آورده است، باید دست در دست و 
به اتفاق هم بر کمبود ها و مشکالت فایق آییم . دکتر رضایي با بیان این 
که دست خدا با جماعت است ، تاکید کرد: اگر براي خدا و تامین منافع 

ملي کار کنیم بي گمان خداوند یاري مان خواهد کرد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز    : مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
ش��هری ایران در جلسه س��تاد بازآفرینی محالت هدف استان بوشهر 
با بیان اینکه برنامه بازآفرینی ش��هری ۱۰ ماه قبل در کشور تدوین و 
عملیات اجرایی آن آغاز شد اظهار داشت: در اجرای این طرح بهسازی، 
بازس��ازی، توس��عه زیرس��اخت ها در ۲7۰۰ محله در بافت فرسوده و 
ناکارآمد ش��هری مورد هدف قرار گرفت. هوش��نگ عشایری  به بیان 
اینکه برای بازآفرینی شهرها در استان ها ساالنه ۲7۰ محله مورد هدف 
قرار گرفته اس��ت افزود: بهسازی و بازس��ازی ۲ هزار و 7۰۰ محله در 
بافت های فرس��وده در دو برنامه ششم و هفتم برنامه ریزی شده که در 
سال نخست س��اخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده 
شهری استان ها هدف گذاری شده است. مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری ۲7۰ محله در بافت های 
فرسوده در سال نخس��ت نیازمند ۲5هزار میلیارد تومان اعتبار است 
خاطر نش��ان کرد: از این  میزان اعتب��ار ۱۰هزار میلیارد تومان بخش 
خصوصی، 7 هزار میلیارد تومان شهرداری ها و 8 هزار میلیارد تومان هم 
دولت تامین می کند. عشایری با اشاره به کسری بودجه 8۰۰۰ میلیارد 

تومانی دولت در اجرای بازآفرینی محالت هدف افزود: از 8 هزار میلیارد 
تومان سهم دولت تاکنون 4 هزار میلیارد تومان اعتبار آن پیش بینی 
ش��ده و برای 4 هزار میلیارد تومان کسری با تصمیم سران سه قوه از 
محل صندوق توسعه ملی با دستور مقام معظم رهبری تامین شد. وی، 
با اش��اره به  اجرای اقدام مشترک برای توسعه زیرساخت های شهری 
در محالت هدف بافت های فرسوده افزود: برای  ایجاد زیرساخت ها در 
بخش های مختلف اقدام مش��ترک و هماهنگی بین دستگاه ها، محور 

اصلی برنامه ملی بازآفرینی است. معاون وزیر راه و شهرسازی، بوشهر 
را در برنامه ملی بازآفرینی کشور پیشتاز دانست و تصریح کرد: استان 
بوشهر در اقدام مشترک و هماهنگی بین دستگاه ها در اجرای بازآفرینی 
محالت هدف در بین استان ها پیشتاز است که از خدمات مسئوالن در 
این عرصه قدردانی می شود. عشایری با تاکید بر اجرای طرح بازآفرینی 
در تمامی ش��هرها افزود: طرح بازآفرین��ی در محالت هدف با اولویت 
شهرهای باالی 5۰ هزار نفر جمعیت اجراء می شود ولی این بدین معنی 
نیست که دیگر شهرها از این طرح مستثنی هستند بلکه همه شهرها در 
این طرح در بر می گیرد. وی با اشاره به  پرداخت وام ساخت واحدهای 
مسکونی در بافت های فرس��وده با سود 9 درصد خاطر نشان کرد: در 
س��ال  نخس��ت ۱۰۰ هزار فقره  وام 4۰ میلیون تومانی در شهرهای 
متوس��ط و کوچ��ک و 5۰ میلیون تومان در کالن ش��هرها در اختیار 
سازندگان حرفه ای قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایران گفت: عالوه بر 4۰ میلیون تومان وام 9 درصدی باقیمانده آن تا 
سقف ۱۱۰ میلیون تومان نیز توسط بانک مسکن با سود ۱8 درصد در 

اختیار سازندگان واحدهای مسکونی در بافت فرسوده قرار می گیرد.

سـاری - دهقان - دومین جش��نواره اولین واژه آب در مدرسه 
شهید رحیمی روستای شیرودکال شهرستان قائمشهر برگزار شد. به 
گ��زارش نقل اداره روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و 
فاضالب روستایی مازندران؛هر ساله جش��نواره اولین واژه آب برای 
دانش آموزان پای��ه اول ابتدایی پس از آموزش اولین واژه که »آب« 

است به صورت نمادین در برخی از مدارس روستایی استان برگزار می 
شود تا ضمن بیان اهمیت آب در زندگی، مدیریت مصرف از همان 
ابتدا برای دانش آموزان فرهنگسازی شود و در جامعه گسترش یابد. 
در این مراسم مهندس مصطفی زمانی مدیر امور آبفار شهرستانهای 
قائمشهر و سیمرغ ضمن تبریک به دانش آموزان برای یادگیری اولین 

واژه ها و خواندن و نوشتن با تاکید بر اهمیت جایگاه آب در چرخه 
حیات و ضرورت مدیریت مصرف به بحران کمبود آب پرداخت و از 
آنها خواست با صرفه جویی در مصرف آب به خانواده ها هم هشدار 
دهند. در پایان به آثار برتر نقاشی در زمینه روشهای کاهش مصرف 

آب  و صرفه جویی جوایز و لوحهای تقدیری اهداء شد.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز    در جلس��ه ش��ورای اداری 
شهرس��تان ازنا که با حضور کیانپور نماینده محترم شهرستان های 
دورود و ازنا ، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره ( استان و اعضای 
شورای اداری شهرستان برگزار شد، محمدی نژاد فرماندار ازنا با اهداء 
لوحی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرس��تان به عنوان دستگاه 

برتر در طرح برگزاری اوقات فراغت تقدیر کرد.
متن لوح تقدیر به شرح ذیل است:

جناب آقای صادق مرزبان  
ریاست محترم اداره فنی و حر فه ای شهرستان ازنا 

با اهداء س��الم و تحی��ت گام نه��ادن در وادی خدمت به افراد 
جامع��ه، فضیلتی محس��وب می ش��ود که جان و دل انس��ان ها 
را به ش��وق و ش��عور زیور می بخش��د . با عنایت به ارزیابی های 

بعمل آمده در خصوص عملکرد س��ال 97 در راس��تای برگزای و 
اجرای کالسهای اوقات فراغت به منظور جلوگیری از هجمه های 
فرهنگی و انحرافات اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی و تقویت 
اس��تعداد های جوانان و نوجوانان در سطوح مختلف، بدینوسیله 
ب��ر خود الزم می دان��م از تالش  و همکاری صمیمانه جنابعالی و 
همکاران آن مجموعه به عنوان دستگاه برتر در اجرای برنا مه های 

اوقات فراغت تقدیر و تشکر نمایم .
امید اس��ت که همچنان در ظل عنایت خداوند متعال در مس��یر 
توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان و سیاست های دولت تدبیر و 

امید بیش از از پیش موفق پیروز و سربلند باشید.

در بین شرکت های زیر مجموعه صنعت آب و فاضالب کشور؛

طرحپژوهشیشرکتآبوفاضالبآذربایجانشرقیبعنوانطرحبرترانتخابشد

پیام مهندس سید عبداهلل موسوی؛

به مناسبت اول دیماه سالروز تاسیس شرکت شرکت ملی حفاری ایران

استاندار اصفهان:

ذوب آهن اصفهان ، پیشگام و پیشران صنعت کشور است

110 میلیون تومان وام برای ساخت واحد مسکونی در بافت های فرسوده بوشهر   پرداخت می شود

برگزاری دومین جشنواره » اولین واژه آب« در مدرسه روستای شهرودکال قائمشهر

مرکزآموزش فنی و حرفه ای ازنا دستگاه برتر طرح برگزاری  اوقات فراغت 

38 درصد گاز طبیعی خراسان رضوی در بخش نیروگاهی مصرف شد
مشهد - صابر ابراهیم بای -مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در مدت زمان 9 ماهه 
نخت سال 97، سه میلیارد و 3۲6 میلیون مترمکعب گاز تحویل بخش نیروگاهی شده که این رقم 
معادل 38 درصد مصرف گاز استان دراین مدت است. سیدحمید فانی با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
این مدت شش نیروگاه بزرگ تولید برق استان، سه میلیارد و 3۲6 میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده 
اند که به ترتیب نیروگاه نیشابور با 95۱ میلیون مترمکعب و شمس با 4۱ میلیون مترمکعب بیشترین 
و کمترین آمار مصرف این بخش را به خود اختصاص داده اند. وی افزود: همچنین نیروگاه فردوسی 
با 8۱5 میلیون مترمکعب، شریعتی 534، طوس 5۲۰ و نیروگاه مشهد با 465 میلیون مترمکعب به ترتیب در رده های بعدی قرار 
دارند. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: در مدت زمان 9 ماهه سال گذشته، سه میلیارد و ۱69 میلیون مترمکعب گاز تحویل 
نیروگاههای اس��تان ش��ده است. این رقم نشان دهنده رشد 5 درصدی گازرسانی به این بخش در سال جاری است. فانی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل زمستان گفت: از ماههای گذشته، تمام پیش بینی های الزم برای تامین حداکثری انرژی 

گرمایشی گاز مشترکین اندیشیده شده است. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم:
خدمات رسانی به مردم به صورت الکترونیکی ارایه می شود

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در جلسه کارگروه 
"میز خدمت" از ارایه خدمت رسانی الکترونیکی به مردم از ابتدای دی ماه خبر داد. مهندس مهدی 
آهنین پنجه بر لزوم خدمت رسانی سریع و به موقع به مردم تاکیدکرد و افزود: شرکت توزیع نیروی 
برق استان قم از ابتدای دی ماه 97 کلیه خدمات شناسنامه دار و مورد تاکید شرکت توانیر را از طریق 
پورتال این شرکت به نشانیwww.qepd.co.ir   ارایه خواهد کرد. وی در ادامه یادآور شد:شرکت 
توزیع برق اس��تان قم طبق برنامه و بر اس��اس دستورالعمل های ابالغی وزارت نیرو و شرکت توانیر 
ازابتدای تیرماه امسال با استقرار "میزخدمت حضوری" اقدام کرد و با رفع نواقص و تامین زیرساخت های الزم از ابتدای دی ماه جاری، 
ارایه کلیه خدمات به صورت غیرحضوری و از طریق پورتال این شرکت فراهم شده است. آهنین پنجه با بیان این مطلب که در فاز 
نخست ارایه خدمات از طریق میز خدمت حضوری ،پیشرفت قابل قبولی را شاهد بودیم،افزود:در فاز دوم ارایه خدمات غیرحضوری نیز 
امیدواریم با اقبال عموم مردم مواجه شویم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در ادامه به تعامل و  نقش همکاری دفاتر 
ارایه خدمات پیشخوان دولت و دیگر مراکز ارتباطی در جهت الکترونیکی شدن فعالیتها در کنار سامانه ارایه خدمات غیرحضوری  این 
شرکت )3۱۲۱ (اشاره و تصریح کرد:برای استقبال عموم مردم به استفاده از میز خدمت غیر حضوری و انجام الکترونیکی درخواستها 

ی مردمی و کاهش مراجعات ارباب رجوع نیاز به اطالع رسانی و فرهنگ سازی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
تقویت سالمتی کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از تقویت سالمتی کارکنان شرکت خبر داد .به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان علی اکبر نصیری در مراسم اختتایمه دوازدهمین دوره مسابقات والیبال 
برادران وزارت نیرو که با حضور مدیران عامل صنعت آب و برق استان و مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولین وزارت نیرودر 
گرگان برگزار شد گفت : یکی از سرمایه های هر سازمان ، نیروی انسانی است و سالمت این نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار 
است.وی ادامه داد : امیدوارم که شرکت توزیع نیروی برق میزبان خوبی جهت برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات والیبال برادران 
وزارت نیرو ش��ده باش��د.نصیری گفت : ۱78 نفر از ورزش��کاران در قالب ۱6 تیم شرکت های تابعه وزارت نیرو در گرگان به رقابت 
پرداختند و در نهایت تیم شرکت توزیع نیروی برق گلستان که بعنوان میزبان این مسابقات بود برنده این دوره مسابقات گردید.رئیس 
شورای ورزش صنعت آب و برق گلستان در پایان از کلیه روسا و اعضای کارگروهها که از هیچ تالشی جهت هرچه باشکوه تر برگزار 

شدن این مسابقات دریغ ننموده اند تشکر ویژه نمود.

جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه شورای مدیران  با حضور مدیرمنطقه مخابرات گلستان ، معاونین ومدیران پیرامون 
اهداف وبرنامه ها ی شرکت برگزار شد.در این جلسه مهندس شهمرادی مدیرمنطقه با بیان و اولویت بندی اهداف اساسی مخابرات 
منطقه  گفت: فرایند واهداف مخابرات نسبت به گذشته متفاوت بوده  وارایه  خدمات وسرویس بهتر با پشتیبانی قوی به مشتریان 
جزء اولویت های اصلی شرکت است .مدیرمخابرات  منطقه گلستان بحث ارتقاء وپشتیبانی سرویس را از موضوعات مهم شرکت 
دانست وگفت : بایددر این حوزه همکاران جذب مشتری ، رضایت مشتری و توسعه مشتری را در دستور کار خود قرار دهند تابتوانیم 
در این زمینه هاهم موفق عمل کنیم.وی یکی از رمزهای موفقیت مخابرات منطقه گلستان را وحدت وفضای همدلی وپرهیز از هر 
گونه حاش��یه سازی میان کارکنان دانست واظهار داشت موفقیت هر سازمانی مدیون تالش تک تک کارکنان آن مجموعه بوده و 
همه کارکنان  از نیروی خدماتی گرفته تا مدیران در آن نقش دارند .مهندس شهمرادی خاطر نشان کرد باید برنامه ریزی ویژه ای 
در خصوص اهداف وسیاست ها ی شرکت داشته باشیم و جهت تامین خدمت برجسته به مردم با جدیت اقدام نماییم تا بتوانیم 
در این مدت شاهد رشد و شکوفایی مخابرات منطقه در تمامی حوزه ها باشیم . وی شاخص های راهبردی برای رسیدن به اهداف 
مورد نظر را ، مدیریت زمان ، توانمندسازی وبروز بودن درحوزه های کاری، تمرکز کاری ، وجدان کاری،نظارت برکار تفکر وعقالنیت 
، برنامه ریزی کنترل وهدایت ذهن بر افکار مثبت و.. عنوان نمود و خاطر نشان کرد با متمرکز شدن روی این شاخص ها می توانیم 

موفقیت الزم را بدست بیاوریم .

خدمتی دیگر از شرکت آبفا استان کرمان
کمیت و کیفیت آب شرب شهر کهنوج به زودی ارتقاء می یابد

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- با اجرای ۱4/5 کیلومتر خط انتقال از دشت رضا آباد به شهر 
کهنوج، کمیت و کیفیت آب ش��رب این ش��هر ارتقاء می یابد. محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: به منظور رفع کمبود آب در قسمتی از شهر 
کهنوج و ارتقاء کیفیت آب این شهر، سه حلقه چاه در دشت رضا آباد حفر شده که از آب با کیفیت 
عالی برخوردار می باشد . وی افزود: برای انتقال آب چاههای مذکور به شهر کهنوج به زودی عملیات 
اجرای ۱4/5 کیلومتر خط انتقال آغاز می شود و با اجرای این خط انتقال و رساندن آب از دشت رضا 
آباد به شهر کهنوج ، عالوه بر رفع مشکل کمبود آب در برخی از نقاط شهر که با آن مواجه هستند، کیفیت آب شرب این شهر نیز 

ارتقاء می یابد.

کمالی زاده شهردار کرج:
با تجهیزات و آمادگی کامل به استقبال زمستان می رویم

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج گفت: مجموعه مدیریت شهری با آمادگی کامل و 
استفاده از تجهیزات سبک و سنگین به استقبال زمستان می رود.  علی اصغر کمالی زاده در آیین مانور 
عملیات زمستانی شهرداری کرج، اظهار کرد: شهروندان در امر خدمات رسانی کنار مجموعه مدیریت 
شهری باشند تا شاهد زمستاِن بی دغدغه ای باشیم. شهردار کرج با اشاره به نقش اطالع رسانی در 
کاهش آسیب های زمان بحران، گفت: اطالع رسانی های پیشگیرانه به کاهش آسیب در مواقع بحران 
کمک می کند. وی ادامه داد: در گذش��ه بعد از بارش برف با اس��تفاده از هزاران تُن نمک شورابه ای 
درست می کردیم که نتیجه ی آن وارد شدن خسارت های فراوان به پل ها و فضای سبز بود.  امروز باید با بهره مندی از شیوه  هایی 
نوین،  استفاده از روش های آسیب زا را به حداقل رساند.  کمالی زاده با بیان اینکه  ۱3هزار و 5۰۰ هکتار محدوده مساحت کرج است 
که این میزان ماشین آالت نمی تواند کمک شایانی در مواقع بحرانی کند، گفت: امیدواریم با همکاری سایر ارگان ها بتوانیم در هنگام 
وقوع بحران، خسارت های وارده را تا حد امکان کاهش دهیم. شهردار کرج گفت: وظایف کلیه معاونت ها، مناطق، سازمان ها و در قبل، 

حین و بعد از بارش ها اعالم شده است و همه موظفیم بر اساس تکالیف تعیین شده اقدام کنیم.

 کارگاه آموزشی خانواده و فضای مجازی و " توانمند سازی زنان " 
در حوزه فناوری اطالعات در اراک برگزار شد

اراک- مینو رسـتمی - کارگاه آموزش��ی » خانواده و فضای مجازی « و » توانمند س��ازی زنان در حوزه 
فناوری اطالعات «توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وهمکاری مخابرات منطقه مرکزی در اراک برگزار 
ش��د   به گزارش اداره روابط عمومی منطقه مرکزی ، این دو کارگاه آموزش��ی در راستای اجرای دو طرح ملی 
»خانواده و فضای مجازی« و »نقش فناوری اطالعات در توان افزایی زنان« با رویکرد کارآفرینی و اشتغال ، که 
از س��ال گذش��ته در سه سطح مراکز استان ، شهرستان ها و روستاها آغاز و در سال 97 نیز ادامه یافته است ، 
برگزار ش��د. ارتقای دانش و آگاهی زنان در استفاده از فناوری  های ارتباطاتی و اطالعاتی به عنوان رکن اصلی 
خانواده ، از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه های آموزشی است که با حضور و استقبال خوب بانوان شاغل 
در سازمان ها و ادارات استان مرکزی و عموم بانوان عالقه مند در سطح شهر اراک ، در مخابرات منطقه مرکزی 
برگزار شد. گفتنی است ، کارگاه آموزشی نیم روزه " خانواده و فضای مجازی" و " توانمندسازی زنان در حوزه 

فناوری اطالعات" با مشارکت و همکاری مخابرات منطقه مرکزی در اراک برگزار شد.

دوشنبه
3 دی 1397

شماره 1226



خس��تگی، اس��ترس، اختالفات و ناامیدی از کار، باعث 
می ش��ود بهره وری ت��ان در طوالنی م��دت کاه��ش یابد و 

سالمت جسمی و روحی تان نیز تحت تأثیر قرار گیرد. 
براس��اس گزارش س��ازمان گالوپ از وضعیت محل کار 
جهانی که صنایع ۱55 کشور مختلف را مورد بررسی قرار 
داده است، فقط ۱5درصد از کارمندان، تعهد به کار دارند. 

آیا این آمار به خستگی شغلی مربوط است؟
نبود تعهد شغلی و عدم تعادل میان کار و زندگی، رابطه  
مس��تقیمی با هم دارند و نقطه مشترک هر دو، ناکارآمدی 

کارمندان است.
فرس��ودگی از منظ��ر روانشناس��ان این چنی��ن تعریف 
می شود: »خس��تگی، ناامیدی و بی میلی ناشی از استرس 
طوالنی مدت یا کار بیش از حد.« براساس گزارش کتابخانه  
پزش��کی ملی آمریکا، فرسودگی و افسردگی بالینی عالئم 
یکسانی دارند. کارشناسان با تأکید روی اختالل فرسودگی 
ش��غلی، به کارمندان پیش��نهاد می دهند از استراتژی های 

زیر استفاده کنند:
برنامه استراحت منظمی برای خود تدوین کنید

چارلز دیکنز، نویسنده  کتاب س��رود کریسمس، عادات 
س��خت گیرانه ای در هنگام نوش��تن برای خود اتخاذ کرده 
بود. او کار خود را هر روز صبح س��اعت 9 آغاز می کرد و تا 
دو بعدازظهر به اتمام می رساند؛ همان ساعتی که اقدام به 
پیاده روی سه ساعته در حومه  شهر لندن می کرد. این طور 
گفته می شود که پیاده روی او الهام بخش تصاویر بی نظیری 

بود که در داستان های خود به تصویر می کشید.
ش��ما هم لیس��تی از دو تا چهار کار مهم ت��ر برای خود 
تهی��ه کنید و روی آن ها متمرکز ش��وید. بع��د از هر 9۰ 
دقیق��ه کار کمی به خود اس��تراحت دهی��د. برنامه  منظم 
کار و اس��تراحت، کارایی ش��ما را نسبت به زمانی که روی 
چن��د پروژه مختل��ف کار می کنید و تنها زمانی به س��راغ 
اس��تراحت می روید که دیگر هیچ انرژی ای نداشته باشید، 

باالتر می برد.
نباید به خاطر اس��تراحت منظم و پی در پی احس��اس 

ناراحتی کنید. نیاز نیست شما هم به دنبال پیاده روی سه 
س��اعته باشید، اما کمی استراحت به شما کمک می کند تا 

تعادل میان کار و زندگی را بهتر حفظ کنید.
به صدای درونی خود گوش کنید

شما واکنش بدن تان را نسبت به کاری که در حال انجام 
آن هستید، احس��اس می کنید. هر چقدر سعی کنید این 
احساس را نادیده بگیرید یا آن را بخشی از استرس روزمره 
خود تلق��ی کنید، چیزی تغییر نمی کند، اما اگر به صدای 
درونی خ��ود گوش دهید و روی آنچ��ه در حال رخ دادن 
اس��ت تمرکز کنید، ب��ه احتمال زیاد می توانید در مس��یر 

درست قرار گیرید.
داشتن یادداشت صوتی روزانه روی گوشی موبایل، کمک 
زیادی به ش��ما می کند. هر روز صبح به طور خصوصی، هر 
آنچ��ه در اطراف تان می گذرد را با صدای خود ضبط کنید. 
در نتیجه متوجه می ش��وید چه وقتی از عبارت های منفی 
اس��تفاده کنید و در نهایت خ��ود را بهتر درک می کنید و 

تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ می کنید.
با زبان دیگری حرف بزنید

آی��ا تم��ام کلماتی که به زب��ان می آوری��د و افکاری که 
از ذهن تان گ��ذر می کند، مثبت و انگیزه بخش هس��تند؟ 
جدیدترین مطالع��ات حاکی از آن اس��ت، جمالت منفی 
چون »ن��ه«، »نمی توانم انجام دهم«، »موفق نمی ش��وم« 
سبب می ش��ود مغز هورمون استرس بیشتری ترشح کند. 
حت��ی واژه های منف��ی نیز می توان��د روی زندگی ما تأثیر 

منفی بگذارد.
زمانی ک��ه متوجه می ش��وید تمرکزت��ان روی افکار و 
جمالت منفی است، از طریق یک راه حل کاماًل معکوس، 
نگرش خ��ود را تغییر دهید. برای مث��ال، جمله  »من به 
قدر کافی قوی/باهوش/خوب نیس��تم ک��ه بتوانم این کار 
را انجام دهم«، این جمله را بگویید: »من تمام تالش��م را 
می کنم و کنترل کارها را به دس��ت می گیرم.« حتی بهتر 
اس��ت از راه حل دیگری در کن��ار جمله  مثبت تأکیدی، 

استفاده کنید.

ارتباط و تعامل بهتری برقرار کنید
دکتر اما س��پاال وقتی به دنبال تحقیقات��ی برای تألیف 
کتاب »چطور به کمک علم شادمانی، سریع تر به موفقیت 
دس��ت یابیم« بود، دریافت تقریباً بیشتر نیروی کار، دچار 
فرسودگی شغلی هستند. براساس گزارش سازمان گالوپ، 
مدیری��ت بهتر منجر ب��ه تعهد و تعامل بیش��تر کارمندان 
می ش��ود. دکتر ماسلچ نیز می گوید بیش��تر پیش نیازهای 
الزم برای دوری از فرس��ودگی شغلی، به سازمان و شرکت 

وابسته است.
اگ��ر مدیر یک ش��رکت هس��تید، ب��ه تی��م کاری برای 
دستیابی به اهداف پاداش بدهید. برای استراحت کارمندان 
برنامه ریزی کنید و به ه��ر کارمند وظیفه ای محول کنید 
که هم راستا با تخصص اوست؛ بدین ترتیب اعتماد به نفس 
بیشتری برای انجام آن وظیفه خواهید داشت. باید بتوانید 

اعضای تیم را به ارتباط با یکدیگر تشویق کنید.
اگر در تیم مدیریتی نیس��تید، باز هم می توانید راهی برای 
بهبود ارتباطات خود پیدا کنید. یک شبکه  ارتباطات حرفه ای 
در اطراف خود تشکیل دهید. هر روز گامی برای نزدیک شدن 
به اهداف تان بردارید و بدانید کنترل اقدامات خود را در دست 
دارید. ب��دون توجه به اینکه چه اتفاق��ی می افتد، می توانید 

انتخاب کنید چه واکنشی از خود نشان دهید.
فرس��ودگی ش��غلی در بیش��تر مواقع، به دلیل احساس 
ناامیدی اس��ت. همیش��ه باید تعادل کار و زندگی را حفظ 
کنید. فرسودگی ش��غلی به شما می گوید کمی دست نگه 
دارید و هر آنچه در اطراف تان می گذرد، مورد بازبینی قرار 
دهی��د. اگر در مع��رض این اختالل باش��ید، احتماالً هنوز 
می توانید وظایف تان را به انجام برس��انید، اما اگر با وجود 
تالش برای تغییر و اجتناب از فرس��ودگی ش��غلی، باز هم 
همان احساس همیشگی را دارید، شاید نیاز به کمک های 
بیشتری داشته باشید یا شاید هم اصاًل این شغل برای تان 
مناس��ب نیست. پس به دنبال راه حل باشید و به سالمتی 

خود توجه بیشتری نشان دهید.
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چطور مانع خستگی شغلی شویم و در محل کار شادتر باشیم؟

لطفا با میمون شروع کنید!

هر سازمانی نیاز به نوآوری دارد. مهم نیست جایی که شما هستید سازمانی غیرانتفاعی یا نهادی دولتی 
است، حقیقت ساده این است که هر مدل کسب و کاری در نهایت با شکست مواجه می شود، زیرا شرایط 

در طول زمان تغییر می کنند.
حقیقت این اس��ت که نوآوری تنها یک مس��یر خاص ندارد. هر کس��ی باید راه خودش را پیدا کند. اگر 
کسی با به کارگیری یک استراتژی خاص موفق می شود، دلیل بر این نیست که آن استراتژی برای مشکل 
ش��ما نیز کارآمد خواهد بود بنابراین بهترین توصیه این اس��ت که تا می توانید راه های زیادی را برای خود 

پیدا کنید.
در ادام��ه، چهار حقیقت بس��یار مه��م درباره نوآوری را مط��رح می کنیم که احتماال ب��ه ندرت چیزی 

درباره اش شنیده اید:
1- موفقیت تان اغلب مانعی برای شما خواهد بود

مدیران در اکثر موارد مس��ئول نوآوری نیستند. آنها مس��ئول مدیریت عملیات ها هستند، یعنی درگیر 
اس��تخدام و توانمندس��ازی کارمندان قوی، بهینه س��ازی ش��یوه ها و فرآیندها، کاهش خطاها و اشتباه ها 
می ش��وند. به طور کلی مدیران س��عی نمی کنند روش بهتری ایجاد کنند، آنها س��عی می کنند کارها را 

یکنواخت و کارآمد انجام دهند.
مدیریت یک عملیات باکیفیت، کار آسانی نیست و به استعداد، تعهد و مهارت نیاز دارد بنابراین قبل از 

اینکه چنین کاری را انجام داده باشید، سریع در موردش قضاوت نکنید.
با این حال مدیران باید بدانند اجرای عملیات های کارآمد، نیاز به استانداردسازی و کنترل برای رسیدن 
به نتایج قابل پیش بینی دارند. از سوی دیگر نوآوری مستلزم آزمایش است، یعنی چیزهای زیادی آزمایش 

و اکثر آنها با شکست مواجه می شوند.
به همین خاطر است که اغلب اوقات موفقیت به شکست منجر می شود. آنچه که اکنون باعث موفقیت تان 
در محیط رقابتی می ش��ود، وقتی همه چیز تغییر کند، احتماال تبدیل به مانعی برای موفقیت تان خواهد 
ش��د بنابراین باید تعادلی س��الم برقرار کنید و تا جایی که می توانید از زمان حال استفاده کنید و در عین 

حال فضا را برای ایجاد و سازندگی در آینده، باز کنید. 
2- به دنبال یک نمونه  واقعا نوآورانه بگردید

مدیران عملیاتی خوب، یاد می گیرند بازارهای بزرگ قابل بررس��ی را شناس��ایی کنند. بازارهای بزرگ تر 
به ش��ما کمک می کنند کس��ب و کار خود را مقیاس بندی و در عملیات ها سرمایه گذاری کنید تا بتوانید 
کارایی بیش��تری ایجاد کنید. کارایی های بیش��تر به حاشیه های سود باالتر منجر می شوند، در این صورت 

می توانید حتی در بهبودها و ایجاد چرخه ای سالم و خوب نیز سرمایه گذاری کنید.
ب��ا این حال وقتی س��عی می کنید واقعا کار جدی��د و متفاوتی انجام دهید، ت��الش برای مقیاس بندی 
خیلی س��ریع باعث می ش��ود کسب و کارتان حتی قبل از ش��روع از بین برود. یک محصول واقعا نوآورانه، 

غیرقابل پیش بینی است زیرا طبیعتا به خوبی درک نشده است.
نوآوری، هرگز یک رویداد واحد نیست. بلکه فرآیندی طوالنی شامل کشف، مهندسی و تحول است.

3- کار خود را با میمون شروع کنید!
اصال اشتباه نکنید. نوآوری در مورد ایده نیست، بلکه در مورد حل مشکالت است. حقیقت این است که 
هیچ کس توجهی به ایده های ش��ما ندارد، افراد فقط به مشکالتی که می توانید برای آنها حل کنید توجه 
می کنند. دلیل اینکه اکثر افراد نمی توانند نوآور باشند این نیست که آنها هیچ ایده ای ندارند، بلکه به این 

خاطر است که آنها استقامت الزم را برای حل مشکلی واقعا دشوار را ندارند.
در شرکت گوگل X که غول فناوری است ایده این است که اگر می خواهید میمون روی یک چهارپایه 
بایستد و شعر بخواند، باید کار خود را با آموزش میمون شروع کنید، نه با ساخت چهارپایه. چون آموزش 

میمون کار سختی است ولی یک چهارپایه را هر کسی می تواند بسازد.
مش��کل این اس��ت که اکثر افراد کار را با چهارپایه ش��روع می کنند، چون این تنها کاری اس��ت که بلد 
هستند و با ساخت آن می توانند پیشرفت اولیه در جدول زمانی خود داشته باشند. متاسفانه ساخت یک 
چهارپایه شما را به جایی نمی رساند. اگر نتوانید میمون را آموزش دهید با ساخت چهارپایه در واقع وقت 

خود را تلف کرده اید.
4- گاهی دنیا هنوز آماده نیست

وقتی »الکساندر فلمینگ« اولین بار کشف جدید خود یعنی پنی سیلین را رونمایی کرد، هیچ کس واقعا 
متوجه آن نشد. ما همیشه فکر می کنیم که کار بزرگ بعدی، مشهود و واضح خواهد بود ولی در واقع هر 

چیز جدید و بزرگی، در ابتدا انگار اصال وجود ندارد.
وقت��ی چی��زی واقعا قدرت تغییر دنیا را دارد، دنیا برای آن آماده نیس��ت و قبل از اینکه آن چیز بتواند 
تاثیر خود را بگذارد، نیاز به ایجاد حمایت، ایجاد کشش بین یک حوزه یا صنعت خاص و ترکیب با سایر 

نوآوری ها دارد.
ما ش��رطی شده ایم و همیش��ه فکر می کنیم که کسی مثل »استیو جابز« باید روی صحنه برود و اعالم 
کند که دنیا تغییر کرده است و همه فقط باید با او همراهی کنند. در واقع چنین امری هرگز رخ نمی دهد، 
چون نوآوری هرگز رویداد واحدی نیست، بلکه فرآیندی طوالنی شامل کشف، مهندسی و تحول است که 

معموال حدود 3۰ سال به طول می انجامد.
ن��وآوران بزرگ، فقط افراد صاحب ایده نیس��تند. آنها افرادی هس��تند که پیگیر ایده  خود می ش��وند و 

سرزنش های مردم را تحمل می کنند. در نهایت اگر خوش شانس باشند واقعا دنیا را تغییر می دهند.
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