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 چشم انداز بازار جهانی نفت در سال 2019
به روایت مرکز پژوهش های مجلس

نفت زیر تیغ
فرصت امروز: همه منتظرند ببینند س��ال آینده چه وضعیتی برای بازار جهانی نفت رقم می خورد. کارشناس��ان 
بین المللی معتقدند که حداقل در س��ه ماهه اول س��ال 2019، تغییری در کاهش مازاد عرضه یا افزایش قیمت 
مش��اهده نخواهد شد. حاال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی چشم انداز بازار جهانی نفت و وضعیت صادرات 
ایران در س��ال 2019 را مورد بررس��ی قرار داده و به این س��وال پاس��خ داده که ایران س��ال آینده چقدر نفت 
صادر می کند؟ از نگاه بازوی پژوهش��ی مجلس، نوس��انات متعدد بازار نفت در س��ال های اخیر به حدی بوده که 
پیش بینی های سازمان ها و نهادهای مختلف را با نااطمینانی همراه ساخته است. طی سال های 2014 تا سال...

4 سیگنال از بازار مسکن تهران در آذرماه 97 از پایان روند تورمی مسکن در ادامه سال خبر می دهد

افق زمستانی بازار مسکن

3

2

4

نگاهی به هم نشینی نرخ تورم و نرخ سود بانکی در چند دهه گذشته

افزایش تورم آرامش سپرده ها را به هم می زند؟

8 فیلمی که هر کارآفرینی در سال 2019 باید تماشا کند
مواردی که هنگام استخدام فریلنسرها باید در نظر بگیرید

بازاریابی موفق با الگوبرداری از مدل تاثیرگذاری
INC 10 برند برتر جهان در سال 2018به انتخاب مجله
ساندویچ پنیر اورژانسی Kraft  در میدان تایمز

Google Assistant تنها در خانه با

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت سال میالدی را باالتر 
از اپل به عنوان باارزش ترین شرکت 

آمریکایی به پایان می برد
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با پیوسـتن سـایپا بـه موج افزایـش قیمت، عملیات شـبه 
آزادسـازی در بـازار خـودرو به تدریـج توسـط دولـت و 
خودروسـازان در حـال تکمیـل شـدن اسـت. بـه گزارش 

پـدال نیـوز، دولت از حدود سـه ماه پیـش پروژه 
قیمت گذاری خودرو را در حاشیه بازار کلید زد...

عملیات شبه آزادسازی در بازار خودرو 
توسط سایپا و ایران خودرو آغاز شد

یادداشت
 واگذاری پروژه های نیمه تمام

 به بخش خصوصی
نیازمند چیست؟

بح��ث  ک��ه  مدت هاس��ت 
بخ��ش خصوصی  فعال س��ازی 
در پروژه ه��ای نیمه تمام دولتی 
مط��رح اس��ت. ه��م در بودجه 
امسال و هم  سال گذشته تأکید 
بس��یاری بر این موضوع ش��ده 
اس��ت، اما راهکار اساسی بر حل 
ای��ن موضوع چیس��ت؟ راهکار 
عملیاتی شدن این امر در گروی 
ایجاد دو زیرس��اخت س��خت و 
نرم اس��ت. منظور از زیرساخت  
نرم هم��ان »نهاد« ها هس��تند؛ 
نهادهای��ی که به ص��ورت مجزا 
متولی این امر باشند. متأسفانه 
به رغم تأکیداتی که بر واگذاری 
پروژه ه��ای نیمه تم��ام دولت��ی 
به بخ��ش خصوصی می ش��ود 
اما هن��وز نهاد مخت��ص به این 
موضوع تش��کیل نش��ده است. 
برای نمونه در چارچوب مناطق 
پیرامون کالنشهرها  که  شهری 
ش��کل می گیرد، الزم است که 
شهرداری این کالنشهرها اقدام 
به تشکیل نهاد »همیاران توسعه 
محل��ی« کنند. نه��اد همیاران 
توس��عه محلی مرکب از انجمن 
نهادهای  و  بخ��ش خصوص��ی 
تخصصی هستند تا در چارچوب 

اق��دام به  ای��ن نه��اد 
2همفکری...
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کمال اطهاری
اقتصاددان و پژوهشگر توسعه

مرحوم جالل آل احمد کتاب��ی دارد تحت عنوان »جزیره خارک، دّر یتیم 
خلیج فارس« که به تغییراتی که در آن زمان، صنعت نفت بر زیست بوم جزیره 
خارک گذاشته، می پردازد. »دّر یتیم« حکایت مرواریدی است که به تنهایی در 
صدف قرار دارد و به همین سبب درشت تر از مرواریدهایی است که چندتایی 

در یک صدف قرار دارند ولی این مروارید درشت، تنها و یتیم است.
به نظر می رسد سازمان تأمین اجتماعی را نیز بایستی »دّر یتیم« حاکمیت 
دانست چراکه طی ادوار مختلف، مجموعه اجزا و عناصر حاکمیت هرگاه که 
قصد مداخله در آن داشته اند و دارند آن را جزئی از حاکمیت تلقی و تمامی 
قوانین و مقررات حاکم بر بخش های دولتی و عمومی را برای سازمان جاری 
و س��اری می دانند و تمامی اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای را کنار گذاشته 
و ش��خصیت مستقل حقوقی و اس��تقالل مالی و اداری آن را که یک سازمان 
مشاع، بین النسلی و حق الناس است را نادیده می انگارند. ولی زمانی که بحث 
کمک و مس��اعدت و حتی ایفای تعهدات قانونی و استیفای حقوق سازمان و 
بازپرداخت بدهی های دولت به س��ازمان تأمین اجتماعی می رسد، آن را یک 
سازمان غیردولتی فرض می کنند و با او مثل یک بچه یتیم و چه بسا بچه یتیم 

ناتنی )از پدر جدا( برخورد می کنند.
ای��ن رویک��رد در هم��ه ادوار و در همه زمینه ها کم وبیش وجود داش��ته و 
دارد، به طور مثال در موضوع خصوصی س��ازی، وقتی موضوع واگذاری سهام 
و ش��رکت های دولتی باب��ت بازپرداخت بدهی های دولت به س��ازمان تأمین 
اجتماعی می شود، سازمان مزبور را در کنار بسیاری از مجموعه های حاکمیتی 
)نهادها، بنیادها و مجموعه های خارج از قوه مجریه( قرار داده و »خصولتی« 
ن��ام می گذارند، ولی وقتی موضوع واگذاری امتی��از بهره برداری از معادن و یا 
مخازن نفتی و ... به سازمان تأمین اجتماعی می رسد، می گویند اینها »انفال« 
است و قابل واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی نیست و حتی معادن گل گهر 
را که واگذارش��ده بود پس می گیرند. ولی مشاهده می شود که بعضاً معادن و 
مخازن نفتی به مجموعه های مشابه نه فقط بابت بازپرداخت بدهی دولت بلکه 
بابت تأمین مالی روزمره و تمشیت امور جاری واگذار شده و می شود و حتی 
مشاهده می شود که محصوالت معدنی و نفت را در بورس به بخش خصوصی 
واگذار می کنند و احتماالً اگر سازمان بخواهد به این عرصه ورود کند، این بار 
خواهند گفت سازمان تأمین اجتماعی دولتی یا عمومی است و امکان رقابت 

با بخش خصوصی را ندارد.
این در حالی اس��ت که تجربه نش��ان داده اس��ت خصوصی سازی در قالب 
واگذاری سهام دولتی به سازمان تأمین اجتماعی موفق تر از خصوصی سازی به 
س��بک واگذاری هپکو، هفت تپه، فوالد اهواز و نظایر آن بوده و هست، چراکه 
سازمان تأمین اجتماعی از یک نگاه اقتصادی و اجتماعی در بخش اقتصادی و 
سرمایه گذاری برخوردار است و بروز بحران کارگری یا محلی بابت شرکت های 

واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی، کمتر مشاهده شده است.
و از سر اتفاق اگر هنوز در بسیاری از شرکت های واگذارشده به برخی خاص 
و خواص و نیز مجموعه های نهادی و بنیادی بحران هایی شبیه هپکو و ... اتفاق 
نیفتاده اس��ت، به خاطر کارکرد سازمان تأمین اجتماعی است که بسیاری از 
نیروهای اخراجی و تعدیل شده این شرکت ها را تحت پوشش بازنشستگی های 
زودرس و یا خدمات بیمه بیکاری قرار داده و علی رغم تأخیر در پرداخت حق 

بیمه، خدمات بیمه ای و درمانی خود را به کارگران آنها تداوم بخشیده است.
جالب اینکه وقتی شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی و مجموعه های 
نهادی و بنیادی دچار بحران و اعتراضات کارگری می شوند مجموعه حاکمیت، 

سراس��یمه به کمک کارفرمای آنها می آید و س��یل اعتبارات، تسهیالت و ... 
به سوی این شرکت ها سرازیر می شود و حتی از جیب سازمان تأمین اجتماعی 
نیز برای رفع بحران هزینه می ش��ود )برقراری بازنشستگی زودهنگام، اعطای 
مقرری بیمه بیکاری، ارائه خدمات بیمه ای و درمانی بدون دریافت حق بیمه، 
استمهال حق بیمه های معوق و جاری و...( ولی وقتی شرکت های واگذارشده 
به س��ازمان تأمین اجتماعی دچار بحران می ش��وند )که به ندرت اتفاق افتاده 
است( مجموعه حاکمیت می گویند سازمان تأمین اجتماعی مستقل است و 

خودش باید تأمین مالی کند، سرمایه گذاری کند و ....
نگاهی به قوانین سنواتی بودجه کل کشور به خوبی مبین مظلومیت سازمان 
تأمین اجتماعی است. پرواضح است که در ادبیات بودجه ای ردیف ها، اعتبارات 
و ارقام مندرج در جداول بودجه از قابلیت اجرایی بس��یار باالتری نس��بت به 
احکام انش��ایی برخوردار است و غالباً این ردیف ها و ارقام مندرج در ردیف ها 
است که عملیاتی و محقق می شود و مهم تر آنکه از ابتدای سال قابلیت اجرا و 
عملیاتی شدن دارد و اتفاقاً در این بخش همیشه سازمان تأمین اجتماعی جزو 
محروم ترین دس��تگاه های اجرایی بوده است البته با این توضیح که ردیف ها، 
اعتبارات و ارقام مربوط به سازمان تأمین اجتماعی با سایر دستگاه های اجرایی 
و دولتی متفاوت اس��ت بدین معنا که سازمان تأمین اجتماعی خودش رأساً 
پول��ی از دول��ت نمی گیرد و اگر ردیفی و اعتباری به این س��ازمان اختصاص 
می یاب��د، وکالتی و نیابتی اس��ت و متعلق به بیمه ش��دگان و حق ش��خصی 
بیمه ش��دگان )و کارمندان و کارگران( است و یا کمکی است که دولت قصد 
داشته و دارد که به کارفرمایان داشته باشد، ولی دستگاه های اجرایی و دولتی 
غالب��اً اعتبارات و بودجه را برای تمش��یت امور جاری خ��ود و کارکنان خود 
دریافت می نمایند. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان 
مدیری��ت درآمد – هزینه و برآمده از مش��ارکت مالی ذی نفعان خود )کارگر، 
کارفرما و مستمری بگیر( است و سهم الشرکه 3درصدی دولت بابت حق بیمه 
کارگران نیز اگر محقق ش��ود )که تاکنون نشده اس��ت( به واقع حق کارگر و 
کارمند اس��ت و کمکی اس��ت که دولت به آنها می کند نه به سازمان تأمین 
اجتماعی. به طور مثال کمیته امداد در الیحه بودجه سال 1398 در ردیف های 
بودجه بالغ بر 5500 میلیارد تومان از دولت کمک می گیرد ولی سهم سازمان 
تأمین اجتماعی در ردیف های بودجه حدود 1600 میلیارد تومان اس��ت که 
1000 میلی��ارد تومان آن را خود س��ازمان یادش��ده از کارفرمایان وصول و 
به حس��اب خزانه ریخته اس��ت و متعلق به کارگران است و فقط حدود 600 
میلیارد تومان ردیف بودجه ای به سازمان مزبور بابت کمک به بیمه کارگران و 

برخی اقشار خاص در نظر گرفته شده است.
نتیجه آنکه در قوانین س��نواتی بودجه کل کش��ور، غالباً س��ازمان تأمین 
اجتماعی در بخش ردیف ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول جزو محرومین 
اس��ت و اگر هم برخی احکام انش��ایی برای بازپرداخ��ت بدهی های دولت به 
سازمان تأمین اجتماعی قید می شود غالباً تحقق نمی یابد و کماکان با سازمان 

تأمین اجتماعی مثل بچه یتیم ناتنی )از پدر جدا( رفتار می شود.

تامین اجتماعی »دّر یتیم« حاکمیت

علی حیدری
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای مسعود مداحیان 
با تالم و تاسف مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم 
صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه حضرت حق برای 

آن مرحومه مغفوره طلب آمرزش داریم.
امیر محمودی



فرصت امروز: همه منتظرند ببینند س��ال آینده چه وضعیتی برای بازار 
جهانی نفت رقم می خورد. کارشناسان بین المللی معتقدند که حداقل در 
سه ماهه اول سال 2019، تغییری در کاهش مازاد عرضه یا افزایش قیمت 
مشاهده نخواهد شد. حاال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی چشم انداز 
بازار جهانی نفت و وضعیت صادرات ایران در س��ال 2019 را مورد بررسی 
قرار داده و به این س��وال پاسخ داده که ایران سال آینده چقدر نفت صادر 

می کند؟
از نگاه بازوی پژوهش��ی مجلس، نوسانات متعدد بازار نفت در سال های 
اخیر به حدی بوده که پیش بینی های س��ازمان ها و نهادهای مختلف را با 
نااطمینانی همراه ساخته است. طی سال های 2014 تا سال 2016 قیمت 
جهانی نفت روند کاهش��ی و در س��ال 2017 رون��د آرام رو به افزایش به 
خود گرفت. اهمیت بررسی چش��م انداز بازار نفت برای کشورهای وابسته 
ب��ه درآمدهای نفتی تا حد بس��یاری در برنامه ریزی های مالی و اقتصادی 
مطرح اس��ت و عمده این کش��ورها، بودجه ریزی کالن سال های آتی خود 
را ب��ا پیش بین��ی و برآورد عرضه و تقاضا و قیم��ت جهانی نفت هماهنگ 
می کنند. بررس��ی عوامل اثرگذار بر بازار نفت نظیر رشد اقتصاد جهانی و 
میزان عرضه و تقاضا نش��ان می دهد که در س��ال 2019 با در نظر گرفتن 
نااطمینانی ها در سطح تولید و مصرف جهانی نفت، قیمت نفت برنت کمتر 

از سال 2018 باشد.
 ب��ا وجود ای��ن، بازار جهانی نفت همواره در حال تغییر اس��ت و عوامل 
ژئوپلیتیکی و عواملی نظیر مطرح شدن توافق اوپک و غیراوپک به کاهش 
تولید و رویکرد واردکنندگان نفت ایران پس از تحریم ماه نوامبر و از سوی 
دیگر، نوس��انات رش��د اقتصاد جهانی به ویژه در هند و چین، می توانند بر 

شدت این نااطمینانی ها بیفزاید.
چشم انداز صادرات نفت ایران در سال 2019

در سال 2011، کل تولید نفت ایران 4.171 میلیون بشکه در روز بود که 
از این مقدار 3.618 میلیون بش��که در روز نفت خام و 553هزار بشکه در 
روز مایعات و میعانات گازی بوده است. به دلیل تحریم های وضع شده علیه 
ایران، تولید نفت کاهش یافت و در س��ال 2013 به 3.190 میلیون بشکه 
در روز رسید که از این مقدار 2.667 میلیون بشکه در روز نفت خام و 523 
هزار بشکه در روز مایعات و میعانات گازی بوده است. بخش عمده کاهش 
تولید ایران در دوره تحریم ها مربوط به نفت خام بود و مایعات و میعانات 
گازی کاهش اندکی داشت. طی سال 2014 کل تولید ایران با 220 هزار 
بش��که در روز افزایش به 3.410 میلیون بش��که در روز رس��ید که حدود 
50درصد از مقدار افزایش یافته مربوط به افزایش تولید مایعات و میعانات 
گازی بود. در سال 2015 تولید در سطح سال قبل بود، اما از سال 2016 

تولید روند افزایشی یافت و در ژوئیه 2018 در سطح 4.637 میلیون بشکه 
در روز بود که از این مقدار 3.747 میلیون بشکه در روز نفت خام و 890 

هزار بشکه در روز مایعات و میعانات گازی بود.
طی س��ه ماه گذش��ته تولید روند کاهشی داش��ته و در اکتبر 2018 به 
3.193 میلیون بشکه در روز رسید که از این مقدار 3.303 میلیون بشکه 
در روز نفت خام و 890 هزار بش��که در روز مایعات و میعانات گازی بود. 
اگرچه تولید مایعات و میعانات گازی تغییری نداشته، اما تولید نفت خام 

444 هزار بشکه در روز نسبت به ماه ژوئیه 2018 کاهش  یافته است.
در سال 2011 و قبل از اجرای دور اول تحریم ها صادرات نفت و میعانات 
گازی ایران 2.21 میلیون بشکه در روز بود که با اجرای دور اول تحریم ها 

در سال 2012، صادرات ایران به 1.35 میلیون بشکه در روز رسید.
در س��ال 2013 روند کاهش��ی صادرات نفت ایران ادامه یافت و به 1.1 
میلیون بش��که در روز رس��ید که کمترین حجم صادرات ایران در دوران 
تحریم ب��ود. طی س��ال های 2014 و 2015 اندکی ص��ادرات نفت ایران 
افزایش یافت و با امضای برجام، صادرات نفت ایران در سال 2016 به 2.04 
میلیون بشکه در روز و در سال 2017 به 2.47 میلیون بشکه در روز رسید.

بزرگترین چالش های اوپک در سال 2019
همچنین پایگاه خبری »اویل پرایس« در گزارش��ی دیگر به مهمترین 
چالش های اوپک در س��ال 2019 پرداخت��ه و مانوئل ِکِودو، نوپک، لیبی، 

روسیه و شیل آمریکا را از جمله این چالش ها برشمرده است.
به گزارش ایس��نا، ریاست اوپک چرخشی است و برای سال 2019 این 
افتخار قرار اس��ت نصیب مانوئل ِکِودو از ونزوئال شود. او که هیچ تجربه ای 
 PDVSA در صنعت نفت ندارد، عهده دار ریاست بر وزارت نفت و شرکت
شده است.  ِکِودو که به نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال وفادار است 
اکنون نه تنها کنترل شرکت PDVSA و صنعت نفت ونزوئال را در دست 
خواهد داشت بلکه ریاس��ت چرخشی مهمترین نهاد تاثیرگذار بر صنعت 
نفت جهان را برعهده می گیرد، اما بی تجربگی وی، بخشی از مشکل است. 
اوپ��ک پیش از این هدف توییت های انتق��ادی دونالد ترامپ قرار گرفته و 
دشمنی آشکار ترامپ با مادورو که هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته نیز 
از این پس به آن اضافه می ش��ود. خود اوپک نیز ممکن اس��ت هدف قرار 
بگیرد. بدترین چیز برای اوپک، روابط پرتنش ونزوئال با واش��نگتن اس��ت 

که ممکن است روابط تیره این گروه با واشنگتن را از این هم بدتر کند.
نوپک

مانع دیگری که اوپک در س��ال 2019 ب��ا آن مواجه خواهد بود، قانون 
پیش��نهادی آمریکا معروف به »نوپک« اس��ت که اجازه می دهد ادعاهای 
حقوقی علیه اوپک بابت دستکاری قیمت های نفت پیگیری شود. اوپک در 

اواس��ط سال 2018 از اعضای خود خواست از اشاره به قیمت ها خودداری 
ک��رده و به جای آن از واژه هایی نظیر »بازار متعادل« اس��تفاده کنند. این 
رفتار اوپک نش��ان می دهد که احتمال به تصویب رس��یدن چنین قانونی 
وج��ود دارد زیرا رفتار انتق��ادی ترامپ از اوپک در توییتر و در قانونگذاری 

تاثیرگذار بوده است.
لیبی و روسیه

لیبی موفق شد از شرکت در توافق کاهش تولید اوپک که از اول ژانویه 
س��ال 2019 اجرا خواهد ش��د، معافیت بگیرد زیرا ب��ا ادامه درگیری های 
داخلی که فعالیت صنعت نفت این کشور را فلج کرده است، تولید باثباتی 
ندارد، اما این معافیت و قطعی مکرر تولید میدان نفتی شراره، چالشی برای 
اوپک ایجاد می کند که در تالش است تولیدش را مطابق با میزان تقاضای 
ب��ازار تنظیم کند. با افزایش و کاه��ش تولید لیبی، اوپک برای واکنش به 
موقع برای جبران قطع شدن یا ازسرگیری عرضه این کشور دشواری دارد. 

نامعلوم بودن وضعیت لیبی، ابهامی را برای اوپک به وجود آورده است.
همچنی��ن امضاکنندگان غیرعضو اوپک پیمان کاهش تولید، ریس��ک 
بزرگتری را برای اوپک ایجاد می کنند. اوپک برای کاهش تولید به همراهی 
مهره مهمی مانند روس��یه نیاز دارد. روس��یه به هم��راه چند تولیدکننده 
نه چن��دان بزرگ با کاهش تولید موافقت کرده اس��ت اما اعالم کرده که 
تولی��دش را از آغاز ژانویه به تدریج کاهش خواهد داد اما تا مارس به طور 
کامل به س��همیه کاهش تولید نخواهد رسید. اوپک از روی نیاز به روسیه 
روی آورده است و هم پیمانی با این کشور که رابطه دوستانه ای با ونزوئال 
و ژن��رال ِکِودو دارد، ریس��ک های بزرگتری را ب��رای اوپک به همراه آورده 
است. اگر روسیه توافق با اوپک را زیرپا بگذارد، این پیمان تا حدود زیادی 

بی ثمر خواهد شد.
شیل آمریکا

صنعت شیل آمریکا نیز از زمانی که اوپک سیاست تولید حداکثری نفت 
را در پیش گرفت تا نخس��تین دور اجرای کاهش تولید این گروه در سال 
2017، اس��باب زحمت اوپک شده اس��ت. برخالف اوپک، تولیدکنندگان 
نفت ش��یل آمریکا تنها ممکن است تحت تاثیر قیمت نفت قرار بگیرند و 
حتی کاهش قیمت نیز مانع افزایش تولید آنها نشده است. هر بشکه نفتی 
که اوپک تولید نمی کند، تولیدکنندگان نفت در آمریکا با خوش��حالی آن 

را صادر می کنند.
اوپک در سال 2019 نبرد سختی را در پیش خواهد داشت، اما اهمیت 
این کارتل بزرگ نفتی را نمی توان کامال انکار کرد. بازار نفت در سال 2019 
تا حدود زیادی تحت تاثیر اوپک قرار خواهد گرفت و البته تولیدکنندگان 

بزرگ دیگر نیز در این میان نقش خود را ایفا می کنند.

چشم انداز بازار جهانی نفت در سال 2019 به روایت مرکز پژوهش های مجلس

نفت زیر تیغ

افزایش سرسام آور بودجه شرکت های دولتی در الیحه سال 1398 در 
حالی اتفاق افتاده که به اعتقاد برخی کارشناسان، این شرکت ها اکنون 
در کن��ار هزینه ها و زیان هایی که با خود برای دولت به همراه دارند، به 

حیات خلوتی برای ذی نفعان تبدیل شده اند.
به گزارش ایسنا، الیحه بودجه 1398 با وجود تاکیدی که بر کاهش 
هزینه ها داشت، در نهایت نشان از افزایش 40درصدی سقف کل بودجه 
سال آینده و رسیدن آن به 1703 هزار میلیارد تومان دارد. از این رقم 
1274 هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
و بانک هاست که نسبت به سال جاری که 839 هزار میلیارد تومان بود، 
51.8درصد افزایش دارد. رشد تامل برانگیز بودجه شرکت های دولتی در 
حالی اتفاق می افتد که طی س��ال های گذشته همواره تاکید بر کوچک 

شدن بدنه دولت و واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی بوده است.
بررسی ابعاد افزایش بودجه شرکت های دولتی در الیحه سال آینده و 
گفت وگو با وحید شقاقی - کارشناس اقتصادی - با توضیحاتی در این 

باره همراه بود.
وی با بیان اینکه متاس��فانه قرار بر این بوده که شرکت های دولتی از 
طریق واگذاری کمکی برای کوچک شدن بدنه دولت باشند، اظهار کرد 
که نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه بر افزایش هزینه های دولت و به دنبال 

آن فضایی برای ایجاد رانت کمک کرده اند.
به گفته این کارش��ناس اقتصادی، قرار بر این بوده که ش��رکت های 

دولت��ی به محلی برای س��ودآوری تبدیل و دولت از آنها منتفع ش��وند 
و در نهایت س��ود آن به کل اقتصاد برس��د اما متاسفانه این شرکت ها 
نه تنها س��ودآوری ندارند، بلکه هزینه ه��ا و زیان های قابل توجهی که با 
خود به همراه داش��ته اند، آنها را به سرباری برای دولت تبدیل کرده که 
نه به��ره وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این 
سال ها بزرگ شده و شرکت ها بیشتر به عنوان منبعی زیانده روی دست 

دولت مانده اند.
وی با اشاره به اینکه ذی نفعان بزرگی پشت صحنه برخی شرکت های 
دولتی قرار دارند، گفت: اگر حس��اب های این ش��رکت ها بررسی شود، 
ب��ه وضوح نش��ان می دهد که چگونه برخی از آنها به پش��ت صحنه ای 
ب��رای رانت خواری و حیات خلوتی برای ذی نفعان تبدیل ش��ده اند که 
این ذی نفعان بزرگ اجازه ورود به این ش��رکت ها و واکنش های آنها را 

نمی دهند.
ش��قاقی همچنین به موضوع دیگری در رابطه با شرکت های دولتی 
اشاره کرد و گفت: ماندن و حیات آنها با ناکارآمدی که دارند در نهایت 
با توجه به زیان های قابل توجه باعث شده که به سمت دست اندازی به 
ش��بکه بانکی پیش بروند؛ به گونه ای که برای پوشش هزینه های خود 
از منابع بانکی اس��تفاده کرده و دائم به س��مت اس��تقراض می روند که 
ای��ن موضوع را می توان به وضوح در ترازنامه بانک ها مش��اهده کرد که 
چگونه دائم بر بدهی دولت به بانک ها و به طور خاص بدهی موسسات 

و شرکت های دولتی به شبکه بانکی افزوده می شود.
در همین رابطه باید یادآور ش��د که افزایش بدهی دولت به ش��بکه 
بانکی طی س��ال های گذش��ته از بزرگترین معضالت شبکه بانکی بوده 
و دولت با وجود اقداماتی که اخیرا انجام داد، نتوانست عملکرد چندان 
موفقی در تسویه این بدهی داشته باشد؛ به طوری که طبق آخرین آمار 
بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود 230 هزار میلیارد 
تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود 30هزار میلیارد آن متعلق 

به شرکت ها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده است.
با این حال دولت طی سال های گذشته همواره هزینه سنگینی برای 
بودجه ش��رکت های دولتی در بودجه س��االنه خود ثبت کرده و بر آن 

افزوده شده است.
بودجه کش��ور از دو بخش عمومی و ش��رکت ها تشکیل می شود که 
برای س��ال جاری حدود 1222 هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه 
است که 839 هزار میلیارد تومان آن مربوط به »شرکت ها و موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها« و 440هزار میلیارد تومان آن مربوط 
به بودجه عمومی می ش��ود، اما برای س��ال آینده با رشدی قابل توجه 
سقف کلی بودجه به 1703 هزار میلیارد تومان رسیده که در آن بودجه 
ش��رکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها بالغ بر 1274 
هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت که کل کش��ور را با آن اداره 

می کند حدود 470 هزار میلیارد تومان است.

پشت صحنه غوغای بودجه شرکت های دولتی

دولت سال به سال چاق تر می شود!

یادداشت

واگذاری پروژه های نیمه تمام به 
بخش خصوصی نیازمند چیست؟

مدت هاس��ت که بحث فعال س��ازی بخش خصوصی در پروژه های 
نیمه تمام دولتی مطرح است. هم در بودجه امسال و هم  سال گذشته 
تأکید بسیاری بر این موضوع شده است، اما راهکار اساسی بر حل این 
موضوع چیس��ت؟ راهکار عملیاتی ش��دن این امر در گروی ایجاد دو 
زیرساخت سخت و نرم است. منظور از زیرساخت  نرم همان »نهاد« ها 
هس��تند؛ نهادهایی که به صورت مجزا متولی این امر باشند. متأسفانه 
به رغم تأکیداتی که ب��ر واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش 
خصوصی می شود اما هنوز نهاد مختص به این موضوع تشکیل نشده 
است. برای نمونه در چارچوب مناطق شهری که پیرامون کالنشهرها 
شکل می گیرد، الزم است که شهرداری این کالنشهرها اقدام به تشکیل 
نهاد »همیاران توسعه محلی« کنند. نهاد همیاران توسعه محلی مرکب 
از انجمن بخش خصوصی و نهادهای تخصصی هستند تا در چارچوب 
این نهاد اقدام به همفکری و مش��ارکت و مهم ت��ر از آن اولویت بندی 
پروژه هایی کنند که بخش خصوصی می تواند در آنها فعاالنه مشارکت 
داش��ته باشد. در همین راستا و در برنامه ششم توسعه مفهومی تحت 
عنوان »مکان محوری« نامبرده ش��ده است بدون اینکه نهادهای الزم 
برای تحقق این مفهوم ش��کل بگی��رد. در صورتی که مکان محوری با 
ساخت چنین نهادهای اجتماعی تحقق پیدا می کند. متأسفانه زمانی که 
دولت اعالم می کند قصد واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی 
را دارد، این اقدام بیشتر شبیه به نوعی گریز از تنگنا می ماند که بدون 
هیچ گونه برنامه ریزی است. باید برنامه سازی الزم برای مشارکت بخش 
خصوصی و مردم شکل بگیرد. تأسیس »شرکت های اجتماعی« مشابه 
آنچه در کشورهای پیشرفته شکل  گرفته، دیگر راهکار عملیاتی برای 
حل این موضوع اس��ت که ضروری است با توجه به تجربه کشورهایی 
مانن��د کره و الگوبرداری از آنه��ا حضور بخش خصوصی در پروژه های 
مختلف فعال شود. در همین زمینه توجه به این نکته ضروری است که 
وظیفه دولت ایجاد نهاد بازار رقابتی به صورت کامل است و تا زمانی که 
این نهاد رقابتی تشکیل نشود، نمی توانیم انتظار تخصیص بهینه منابع 

را به صورت کامل داشته باشیم.
درخصوص بحث دوم، یعنی ایجاد زیرساخت های سخت درخصوص 
واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی ذکر این نکته 
حائز اهمیت است که برخی از پروژه های دولتی تحت تأثیر فشارهای 
سیاس��ی ایجاد ش��ده و اغلب برنامه ریزی جامعی ب��رای آنها صورت 
گرفته نش��ده است. در حال حاضر شاهد تاسیس کارخانه در مناطقی 
هس��تیم که به هیچ عنوان نه به لحاظ دسترس��ی و نه سایر مولفه ها 
مناس��ب ایجاد س��اخت نیس��تند. در همین جا الزم است که بین دو 
مفهوم تمایز قائل شویم؛ یکی اقتصاد صنعتی و دیگری اقتصاد دانش. 
اساسا اقتصاد صنعتی در شهرک های صنعتی شکل می گیرد اما اقتصاد 
دانشی نیازمند نوآوری و تشکیل محیط نوآورانه است که با شکل گیری 
جریان ارتباطات و دانش در شهرها ایجاد می شود. موتور صنعتی شدن 
اقتصاد، دانش است و باید ببینیم که چقدر پیش رفتن به سمت اقتصاد 
دانش بنیان اولویت مس��ئوالن ما قرار دارد، اما متاسفانه تیم اقتصادی 
دولت خودداناپندار هس��تند و به توصیه هایی که از بیرون به این تیم 

داده می شود، بی توجه است.
در پایان نیز باید به این موضوع اشاره کرد که در تهیه زیرساخت های 
سخت، مانند زیرساخت های نرم باید نهادهایی مانند همیاران توسعه 
محلی و شرکت های اجتماعی برای مشارکت و همفکری شکل بگیرند 
که این امر در قانون اساسی و در قالب شوراهای استانی پیش بینی شده 
اس��ت و کافی است تا گفتمان جامعه به سمت این مباحث اجتماعی 

معطوف شود تا شاهد بهره مندی از ظرفیت های این نهادها باشیم.

گزارش جالب اتاق تهران درباره اصلی ترین منبع درآمدی 
پایتخت

تهران چقدر پول درآورده است؟
فرصت امروز: در جدیدترین گزارشی که از وضعیت درآمدی استان 
تهران در هش��ت ماهه ابتدایی امسال منتشر شده، مالیات اصلی ترین 
منبع درآمدی پایتخت به شمار می رود. تازه ترین گزارش منتشر شده 
از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که در هشت ماهه ابتدایی 
سال 97 پایتخت حدود 26 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی داشته که 
93درصد آن را مالیات ها تشکیل داده است. بر این اساس از فروردین ماه 
تا پایان آبان ماه امسال تهرانی ها 25 هزار و 300 میلیارد تومان مالیات 
پرداخ��ت کرده اند و تنها 750میلیارد توم��ان از دیگر بخش ها درآمد 
برای شهر به دست آمده است. طبق برآوردهای صورت گرفته در سال 
جاری میزان درآمدهای تهران 12.5درصد رشد داشته است. ارزیابی ها 
از چگونگی تحقق درآمدهای مالیاتی س��ال جاری نش��ان می دهد که 
مالیات های مستقیم سهم بیشتری در جذب درآمدهای شهر داشتند 
و تهرانی ها در طول این مدت حدود 13.5 هزار میلیارد تومان مالیات 
مستقیم پرداخت کردند و مالیات های غیرمستقیم نیز عدد حدود 12 
هزار میلیارد تومان را نش��ان می دهد. در حوزه مالیات های مس��تقیم 
مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده است و پس از آن مالیات حقوق بخش خصوصی، مالیات مشاغل، 
مالیات مس��تغالت و مالیات های نقل و انتقال س��رقفلی در رتبه های 
بعدی قرار گرفتند. در این میان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با 
ثبت درآمد بیش از 6000 میلیارد تومانی، اصلی ترین محل درآمد شهر 
به شمار می رود. در حوزه مالیات های غیرمستقیم نیز مالیات بر ارزش 
اف��زوده باالتری��ن عدد را به خود اختص��اص داده و پس از آن عوارض 
خروج مس��افر از مرزهای کشور، مالیات شماره گذاری خودرو، مالیات 
بر نقل و انتقال اتومبیل و مالیات بر فروش س��یگار در رده های بعدی 
قرار گرفتند. در حوزه درآمد دستگاه های اجرایی نیز بیشترین درآمد 
در ماه های ابتدایی سال جاری به نیروی انتظامی با حدود 361 میلیارد 
توم��ان اختصاص یافته که از این ع��دد 63درصد آن حاصل از جرائم 

رانندگی بوده است.
در رده  بعدی س��ازمان اداره کل ثبت اسناد و امالک قرار گرفته که 
حدود 260 میلیارد تومان درآمد داش��ته است و در رده های بعدی نیز 
گم��رک، میراث فرهنگی و اداره کل انتقال خ��ون قرار دارند که جزو 
س��ازمان هایی هستند که بخش��ی از درآمد تهران در سال جاری را به 

خود اختصاص داده اند.
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فرصت امروز: بررس��ی ها نش��ان می دهد که رکود تورمی بازار مسکن به 
خانه آخر رس��یده و احتماالً در یکی دو ماه آینده، روند تورمی آن متوقف 
می ش��ود، اما تا زمانی که اتفاق قابل مالحظه ای در حوزه تقاضای بازار رخ 
ندهد، رکود بازار مس��کن ادامه خواهد داشت. کارشناسان معتقدند ریزش 
پاییزی معامالت در بازار مس��کن از یک س��و به دلیل تضعیف قدرت خرید 
متقاضیان به خاطر جهش قیمت مس��کن بوده و از س��وی دیگر به واسطه 
عقب نشینی متقاضیان سرمایه گذاری مسکن در پی افت نرخ ارز و بازگشت 

آرامش نسبی به اقتصاد رقم خورده است.
در این وضعیت، اگرچه تعداد معامالت نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
قبل تقریباً به یک س��وم رس��یده، اما به دلیل ب��اال رفتن ارزش جایگزینی 
مسکن ناشی از تخلیه اثرات تورمی رشد نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های 
ساختمانی، تورم قیمت مسکن همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده 
اس��ت. حاال اما براس��اس تازه ترین گزارش بانک مرک��زی از تحوالت بازار 
مس��کن پایتخت در آذرماه امسال، روند افزایش قیمت نسبتاً تعدیل شده 
و گرچه میانگین قیمت در این بازار نس��بت به ماه قبل 4.1درصد افزایش 
نش��ان می دهد، اما در مقایس��ه با ماه های قبل، از ش��تاب رشد آن کاسته 

شده است.
بر این اس��اس، چهار سیگنال از معامالت مسکن پایتخت در آذرماه 97 
نش��ان می دهد که بازار مس��کن در مس��یر رکود غیرتورمی قرار گرفته و 
احتماال تا انتهای س��ال به ثبات قیمت می رسد. این چهار سیگنال عبارت 
است از افت شدید معامالت، وجود فضای سفته بازانه، رشد سهم واحدهای 

قدیمی از کل معامالت و افزایش سهم واحدهای کوچک متراژ.
به گزارش ایس��نا، نمایشگر معامالت مسکن شهر تهران حاکی است که 
نوس��ان گیران آخرین ش��انس های خود را برای فروش واحدهای لوکس و 
نیم��ه لوکس در آذرم��اه امتحان کردند. طبق گ��زارش بانک مرکزی، در 
شرایطی که معامالت مسکن پایتخت در آذرماه 1397 به روند نزولی خود 
ادامه داد و 62درصد کاهش یافت، قیمت نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب 92 و 4درصد افزایش نشان داد؛ رشدی که بخش قابل 
توجهی از آن متاثر از صعود 105 و 11درصدی س��الیانه و ماهیانه قیمت 
در منطقه 1 بوده که نشان می دهد با وجودی که بازار از متقاضیان واقعی، 

خالی شده، تقاضای سفته بازانه هنوز در جریان است.
م��اه قب��ل، مصطفی قلی خس��روی، رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک 
پیش بینی کرد که با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مس��کن شهر تهران در 
ماه های پیش رو دچار ثبات ش��ود و تالط��م قیمتی فروکش خواهد کرد. 
تابلوی معامالت مس��کن در آذرماه نش��ان می دهد که این گزاره در مسیر 
تحقق قرار گرفته اس��ت. در آذرماه 1397 بیش��ترین رشد ماهیانه قیمت 
مس��کن شهر تهران به ترتیب در مناطق 1، 12 و 7 رخ داده که نسبت به 
آبان ماه به ترتیب با 11، 11 و9درصد رش��د قیمت مواجه بودند. در سایر 
مناطق رشد محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده نشده و حتی در منطقه 
16 که البته تنها 119 مورد معامله در آن صورت گرفته میانگین قیمت ها 

6.6درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.
از سوی دیگر همانند ماه های گذشته سهم واحدهای نوساز در معامالت، 
باز هم ش��یب کاهش��ی داش��ت. با اینکه واحدهای تا پنج سال ساخت با 
43درصد بیشترین سهم از معامالت مسکن شهر تهران را در آذرماه 1397 
به خود اختصاص داده، این سهم نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.4درصد 

از کل قرارداده��ا کاهش یافت��ه و در مقابل به س��هم واحدهای با قدمت 
ش��ش س��ال به باال 5.5درصد افزوده شده اس��ت. حرکت طرف تقاضا به 
سمت واحدهای کوچکتر، دیگر متغیر بازار مسکن شهر تهران است. سال 
گذشته در همین زمان واحدهای 60 تا 70 متر با سهم 14.3درصد از کل 
معامالت، بیشترین فروش را به خود اختصاص داده بودند. امسال این رتبه 

مربوط به واحدهای 50 تا 60 متر با 14.8درصد است.
بنابراین افت ش��دید معامالت، وجود فضای س��فته بازانه، رش��د س��هم 
واحدهای قدیمی از کل معامالت و افزایش س��هم واحدهای کوچک متراژ 
چهار گزاره اصلی بازار مس��کن شهر تهران را تشکیل می دهد که می تواند 
نش��ان دهنده قرار گرفتن بازار در باالترین س��طح ظرفیت خود باشد و از 

ماه های آینده رکود تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی خواهد داد.
روند فعلی بازار مسکن، اندک متقاضیان واقعی را به سمت آپارتمان های 
ارزان قیمت سوق داده و به همین دلیل در آبان ماه و آذرماه شاهد سرایت 
گرانی به مناطق جنوبی تهران بودیم، اما این روند نیز نمی تواند پایدار باشد؛ 
چرا که توان طرف تقاضا در مناطق جنوبی به مراتب پایین تر از محله های 

شمال شهر است.
از س��وی دیگر گفته می شود مقایسه ش��اخص اجاره بها با قیمت واحد 
مس��کونی نش��ان می دهد که قیمت امالک به باالترین حد خود طی 22 
سال اخیر رسیده و احتماال در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین در ماه های 
آینده طبیعتا شیب صعودی قیمت ها باید مالیم تر شود تا نهایتا در مسیر 
مس��تقیم یا حتی نزولی قرار گیرد. تجربه س��ال های بعد از 1391 که با 

نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم وضعیت مشابهی را رقم زد.
هم زمان با پرش قیمت دالر در نیمه دوم س��ال 1391 قیمت مس��کن 
ش��هر تهران نیز روند افزایش��ی به خود گرفت؛ به طوری که در زمس��تان 
1391 شاخص رش��د نرخ دالر 111درصد و شاخص رشد قیمت مسکن 
ش��هر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن 72درصد ثبت شد. در 
همان زمان معامالت مس��کن در بهمن ماه 1391 با 36 هزار فقره به اوج 
خود رس��ید. س��پس روند نزولی به خود گرفت؛ به ط��وری که در بهمن 
ماه 1392خرید و فروش مس��کن در تهران با افت 148درصدی نس��بت 
به ماه مش��ابه سال قبل از آن به 14 هزار و 500 فقره رسید. همان موقع 
قیمت 8.4درصد افزایش پیدا کرد که پایین تر از شاخص تورم در آن سال 

محسوب می شد.
در ادامه نرخ دالر دچار نوس��انات ماهیانه شد و به دنبال انتظارات روانی 
ناش��ی از مذاکرات هس��ته ای قیمت دالر در برخی مقاطع در پایان س��ال 
1392 تا 2900تومان نیز کاهش یافت. در این فاصله رشد قیمت مسکن 
نیز افت محسوس��ی پیدا کرد؛ به طوری که روند افزایش س��الیانه آن بین 
منفی یک تا مثبت هشت درصد بود و در اکثر مقاطع پایین تر از نرخ تورم 
قرار داش��ت. در عین حال با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، این 

بازار فاصله قیمتی خود را با نرخ دالر پر کرد.
اما از پایان س��ال 1391 تا روز 24 آبان ماه 1397 ش��اخص قیمت دالر 
به  173درصد افزایش رس��یده و قیمت مس��کن نیز در همین بازه زمانی 
134درصد رشد کرده است. اگر تکمیل دوره رونق امسال را با سال 1391 
مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود، قیمت اسمی مسکن هم اکنون در 
نقطه اوج خود قرار دارد و از این پس دوران تثبیت قیمت آن آغاز می شود.

گفتنی اس��ت بانک  مرکزی تازه ترین گ��زارش خود را از تحوالت قیمت 

مس��کن در آذرماه امسال منتش��ر کرد که براس��اس آن، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی ش��هر تهران در آذرماه سال جاری به 6800 واحد 
مس��کونی رس��ید که نسبت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 
0.6 و 61.7درصد کاهش نش��ان می دهد براس��اس این گزارش، متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در آذرماه سال 1397 معادل 
9میلیون و 550 هزار تومان بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال 

قبل به ترتیب 4.1 و 91.8درصد افزایش را نشان می دهد.

4 سیگنال از بازار مسکن تهران در آذرماه 97 از پایان روند تورمی مسکن در ادامه سال خبر می دهد

افق زمستانی بازار مسکن
نگـــــــاه
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اقتصاد جهان چگونه از سال 2018 عبور کرد؟
سال 2018 به روایت صندوق بین المللی پول

در واپسین روزهای سال 2018 صندوق بین المللی پول خالصه ای از 
مهم ترین تحوالت اقتصادی جهان در سالی که گذشت را در قالب پنج 
تابلو به تصویر کشیده است. اقتصاد جهانی در سال 2018 روند مثبتی 
را پشت سر گذاش��ت، به طوری که براساس آخرین پیش بینی صندوق 
بین المللی پول نرخ رش��د تولید ناخالص جهان در سال جاری میالدی 
به 3.7درصد خواهد رس��ید که باالتر از رقم متوس��ط آن در سال های 
اخیر است. با این وجود، چالش هایی از قبیل بروز تنش های تجاری بین 
دو اقتصاد بزرگ جهان )آمریکا و چین( و کاهش نرخ رش��د بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور موجب نگرانی کارشناس��ان در مورد آینده اقتصاد 
جهانی شده است. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش چشم انداز 
اقتصاد جهانی که در اوایل اکتبر )اواس��ط مهر( منتشر شد، پیش بینی 
خ��ود از رش��د تولید ناخالص جه��ان در س��ال های 2018 و 2019 را 
تعدیل کرد و از 3.9درصد به 3.7درصد رساند. حاال در واپسین روزهای 
س��ال 2018 صندوق بین المللی پول خالص��ه ای از مهم ترین تحوالت 

اقتصادی جهان در سالی که گذشت را به تصویر کشیده است:
1- رش��د مناسب شاخص های تولید و تجارت در جهان طی سال 
2017 باعث ش��د تا اقتصاد جهانی سال 2018 را به خوبی آغاز کند 
اما در ادامه کاهش اطمینان سرمایه گذاران به آینده اقتصاد جهانی، 

افت شاخص های اقتصادی را در پی داشت.
2-وض��ع تعرفه های وارداتی س��نگین از س��وی آمریکا و واکنش 
متقابل س��ایر کشورها )خصوصاً چین( به چنین اقدامی را باید جزو 
مهم ترین عوامل افت شتاب اقتصاد جهانی پس از پایان سه ماهه اول 
سال 2018 دانست. گس��ترش حمایت گرایی در تجارت به افزایش 
نااطمینانی در مورد سیاس��ت های تجاری کشورها منجر می شود و 

بر انگیزه سرمایه گذاران تأثیر منفی می گذارد.
3- با وج��ود اتخاذ برخی تصمیمات نامناس��ب در حوزه تجارت 
خارجی از سوی دولت ترامپ، اجرای سیاست های دیگری همچون 
کاهش نرخ مالیات و افزایش هزینه های دولت موجب تحریک تقاضا 
در آمریکا ش��ده و اقتصاد این کشور را رونق بخشید. در واکنش به 
این تحوالت اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا موس��وم به فدرال رزرو 
نی��ز نرخ بهره در این کش��ور را افزایش داد. ن��رخ بازده اوراق قرضه 

10 ساله آمریکا نیز در سال 2018 افزایش اندکی را تجربه کرد.
4- عملک��رد بهتر اقتص��اد آمریکا در قیاس با س��ایر اقتصادهای 
ب��زرگ جه��ان موجب افزای��ش ارزش دالر در برابر پ��ول ملی این 
کش��ورها ش��د و برخی اقتصادهای نوظهور جهان شاهد افت شدید 

ارزش پول ملی خود در برابر دالر بودند.
5-افزایش ارزش دالر آمریکا در برابر س��ایر ارزهای معتبر از یک 
سو و کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاران بین المللی از سوی دیگر 
باعث ش��ده اس��ت تا برخی اقتصادهای نوظهور جهان – مش��خصاً 
کشورهایی که اقتصادشان آسیب پذیر به نظر می رسد- با مشکالت 
مضاعف��ی روبه رو ش��وند. به عنوان مثال، هزینه اس��تقراض از خارج 
برای اغلب اقتصادهای نوظهور جهان کم و بیش افزایش یافته است.

مظنه مسکن شهر تهران براساس معامالت آذرماه 1397
قیمت )تومان( سن بنا   متراژ   محله   
120 میلیون 12 سال   30 متر   شمیران نو   
157 میلیون 2 سال   78 متر   ابوذر   
315 میلیون 10 سال   55 متر   اسکندری   
348 میلیون 13 سال   61 متر   هاشمی   
415 میلیون 5 سال   51 متر   بریانک   
510 میلیون 10 سال   68 متر   وحیدیه   
520 میلیون 4 سال   69 متر   افسریه   
595 میلیون 8 سال   63 متر   آپادانا   
625 میلیون 3 سال   57 متر   تهرانپارس   

1.2 میلیاردتومان 8 سال   103 متر   صادقیه   
1.3 میلیارد تومان نوساز   127 متر   ازگل   

یکشنبه
9 دی 1397

شماره 1230



قیمت ها تا نیمه دی ماه متعادل می شود
خریداران طال و سکه دست نگه دارند

در روزهای گذش��ته به دلیل کاهش قیمت نفت و ریزش س��هام 
در بورس ه��ای بین المللی و ع��دم تصمیم گیری درب��اره نرخ بهره 
در آمریکا س��بب ش��ده تا قیمت های جهانی طال افزایش یابد و به 

باالترین میزان خود در 15ماه اخیر برسد.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر در گفت وگو با خبرآنالین 
با اعالم این مطلب گفت: در هفته گذشته 11درصد بر قیمت سکه 
و طال افزوده و س��بب ش��د تا حباب قیمت سکه بیش از 400هزار 

تومان شود. 
محمد کش��تی آرای در پاسخ به این س��وال که اگر قیمت جهانی 
نفت افزایش یابد و ش��اخص س��هام در بازاره��ای جهانی باال رود، 
آی��ا می توان به کاهش ن��رخ جهانی طال و در نتیج��ه پایین آمدن 
قیمت س��که و طال در بازار ایران امیدوار بود، توضیح داد: نمی توان 
پیش بینی دقیقی داش��ت؛ شاید همه چیز برعکس شود. در ماه ها و 
روزهای گذشته پیش بینی می کردیم مطابق تجربه سال های گذشته 
در روزهای پایانی س��ال میالدی و … نوسان در قیمت جهانی طال 
اتف��اق بیفت��د، که اکنون این اتف��اق افتاده و ادام��ه این وضعیت و 
جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت و همچنین ممانعت از ریزش 
بیش��تر ارزش س��هام های بین المللی و مالی بستگی به تصمیمات و 
سیاس��ت های مالی دیگر کش��ورها دارد که اگر این روند ادامه یابد 
ممکن است قیمت جهانی طال بازهم باالتر رود. اگر قیمت نفت سیر 

صعودی یابد طبیعی است قیمت طال کاهش پیدا کند. 
وی ادام��ه داد: بنابراین باید اج��ازه داد تا 3-2 روز دیگر بگذرد و 
کشورها سیاس��ت های مالی جدید برای سال 2019 را اعالم کنند 
که این مس��اله تاثیر زیادی روی افزایش یا کاهش قیمت ها خواهد 

داشت. 
این فعال بازار طال و جواهر پیش بینی کرد:  به نظر می رس��د این 
روند تا 12 و 13 دی ماه جاری که تعطیالت کشورهای غربی اتمام 

می یابد، ادامه خواهد داشت. 
کش��تی آرای درباره افزایش تقاضا برای خرید سکه و طال با وجود 
افزایش قیمت ها در بازار ایران و احتمال تکرار ش��رایط بازار آشفته 
در ماه های گذش��ته تصریح کرد: خیر اصال این اتفاق نخواهد افتاد 
زیرا سیاس��ت بانک مرکزی در پایین نگه داش��تن و تعدیل نرخ ارز 

است و براساس این سیاست ها چنین اتفاقی نخواهد افتاد .
وی اضافه ک��رد: افزایش تقاضا را می توان این گونه تفس��یر کرد 
ک��ه به دلیل هیجان و التهاب غیرطبیعی در بازار کش��ور داریم که 
این روند برخالف س��ایر کشورهاس��ت؛ به گونه ای که اگر در دیگر 
کشورها کاالیی گران شود، درخواست خرید کاهش می یابد، اما در 
ایران برعکس اس��ت افزایش قیمت س��بب به وجود آوردن هیجان 
کاذب می ش��ود برای خرید بیش��تر که در نهای��ت در نقطه ای ثابت 

خواهند ماند.
رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر درب��اره میزان افزایش 
تقاض��ا در اثر هیجانات خرید توضی��ح داد:  تقاضا به صورت موردی 
افزای��ش یافته بس��یاری از اف��راد منتظر بودند که کاهش بیش��تر 
قیمت ه��ا اتفاق بیفتد  تا خرید کنند اما در 3-2روز گذش��ته وقتی 
دیدند این روند برعکس ش��ده تقاض��ای آن خرید به یکباره به بازار 

آورده شد و موجب التهاب قیمت شد.
او در پایان به ش��هروندان توصیه کرد: در هفته گذشته قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی به آستانه 4 میلیون تومان رسید اما بار 
دیگر عقب نش��ینی از میانه روز چهارش��نبه آغاز شد و سکه در مرز 
3میلی��ون و 600 هزار تومان ایس��تاد، بنابراین  به هموطنان توصیه 
می ش��ود در مواقعی که بازار ملتهب اس��ت، داد و ستد نباید انجام 

شود تا بازار به آرامش قیمت ها برسد.

بانک مرکزی اعالم کرد
تکذیب فعال سازی کارت های بانکی 48 

ساعت پس از صدور
برخی ش��عب بانک ها از برنام��ه بانک مرکزی برای فعال  ش��دن 
کارت های بانکی صادره 48 س��اعت پ��س از صدور خبر داده اند که 

بانک مرکزی این موضوع را رد کرد.
بان��ک مرکزی در راس��تای جلوگیری از تخلف��ات کارتی بانکی، 
پولش��ویی و نقل و انتقاالت پول بدون مشخص بودن مبدأ و مقصد، 
چندی پیش مقرر کرد که میزان تراکنش های بانکی برای هر کارت 
بانکی در طول روز به س��قف 50 میلیون تومان تقلیل داده ش��ود. 
پس از آن برای جلوگیری از تخلفاتی از جمله افتتاح حس��اب های 
متعدد و انتقال پول از طریق کارت های مختلف، تصمیم بر آن شد 
که س��قف تراکنش های روزانه بانکی برای هر کدملی 100 میلیون 
تومان و برای هر کارت بانکی نیز تا 50 میلیون تومان تعیین شود.
این تصمیم ها س��بب ش��د که میزان نقل و انتق��ال پول از طریق 
کارت و تراکنش ه��ای بانک��ی کاهش یابد و ب��ه نوعی جلوی برخی 
تخلفات گرفته ش��ود، اما روش جدیدی که متخلفان از آن استفاده 
می کنند، این اس��ت که با پرداخت مبلغ��ی ناچیز به افراد کم اطالع 
و افتتاح حس��اب به نام آنها و درج مشخصات این افراد در بانک ها، 
کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته و با آن اقدامات غیرقانونی انجام 
می دهند. عالوه بر اینکه مردم باید در این زمینه با کس��ب اطالعات 
کافی از در اختیار قرار دادن کارت بانکی خود به هر شخص ناآشنا 
خ��ودداری کنند، یکی از الزمه های جلوگی��ری از تخلفات بانکی از 
طریق کارت، س��اماندهی این کارت ه��ا و ثبت تمامی اطالعات آنها 
در بانک مرکزی است. اخیرا برخی شعب بانک ها ابراز داشته اند که 
بانک مرکزی ممکن است فعال شدن کارت های بانکی را 48 ساعت 
پس از افتتاح حس��اب و درخواس��ت کارت بانکی توس��ط مشتری 
امکان پذیر  کند. به ای��ن ترتیب در صورتی که بانک مرکزی به این 
تصمیم برس��د، کارت ه��ای بانکی پس از درخواس��ت صدور کارت 
جدید، تعویض کارت یا درخواس��ت المثنی توس��ط مشتری صادر 

شده اما 48 ساعت پس از صدور فعال می شود.
ممکن است این اقدام از برخی تخلفات در شبکه بانکی جلوگیری 

کند، اما مشکالتی را نیز برای مشتریان ایجاد خواهد کرد.
در مقابل این ادعای ش��عب بانک ه��ا، پیگیری ها از بانک مرکزی 
حاکی اس��ت ک��ه برنامه ای در ای��ن خصوص وجود ن��دارد و بانک 
مرک��زی فعال ش��دن کارت های بانکی، 48 س��اعت پس از صدور را 

تکذیب کرد.

دریچــه

افزایش نرخ تورم در  ماه های گذش��ته باعث شده بس��یاری از بازارهای 
مالی و سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار بگیرند و با این حال، به نظر می رسد 
بانک ها ازجمله بنگاه های اقتصادی هس��تند که به علت امنیت باالیی که 

برای سپرده ها فراهم می کنند چندان دستخوش موج تورم نبوده اند.
گرچه نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای جذب سرمایه به سمت 
بانک ها بوده است، اما میزان نرخ سود بانکی عاملی بوده که متناسب با نرخ 
تورم هر بار تغییر کرده اس��ت. گذری بر تغییرات نرخ س��ود سپرده بانکی 
از دهه 60 تاکنون نش��ان می دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش 
از 8درص��د بوده و عم��ده نرخ های آن به دهه 90 برمی گردد که در رقابت 

مخرب بانک ها تا بیش از 30درصد نیز پیش رفته بود. 
به گزارش ایسنا، در این بین، تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ 
سود بانکی محسوب می شده؛ چنانچه در فاصله سال های 1363 تا 1368 
- یعنی در دوره ای که نرخ تورم نوس��ان داشته و از 10.4 تا 30درصد هم 
پیش رفته و در سال آخر به 17درصد کاهش یافت - نرخ سود برای کوتاه 
مدت بین 6 تا 7.2درصد بوده و برای دوره های بلندمدت از یک ساله به باال 
مورد محاس��به قرار می گرفت که نرخ آن نیز بین 8 تا 9درصد متغیر بود؛ 
یعنی با وجود اینکه نرخ تورم تا 30درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود 

بانکی از 9درصد تجاوز نکرد و به نحوی سود منفی بوده است.
از س��ال 1369 تا س��ال 1389 دوره ای است که در آن نرخ سود بانکی 
برای دوره های مدت دار بین یک تا پنج س��اله تقس��یم بندی می شود و در 
همین دوره زمانی نرخ تورم نوس��ان متفاوتی داش��ته و در برهه ای به مرز 

50درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال 1389 به 10درصد 
ه��م کاهش پیدا کرده بود. نرخ س��ود در ای��ن دوره بین 9 و 19درصد در 
بانک ها تعیین شده بود، اما در فاصله سال های 1390 تا 1392 تعیین نرخ 
سود بانکی در اختیار بانک ها قرار گرفت که نرخی بین 7 تا 20درصد بود. 
البته این نرخ ها چندان در بانک ها اجرایی نش��د و در نتیجه رقابت مخرب 
بانک ها و در زمان به اوج رس��یدن فعالیت موسس��ات اعتباری غیرمجاز، 
نرخ های بیش از 30درصد هم در برخی بانک ها و موسس��ات ارائه شد. در 
این فاصله سه ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش 

از 35درصد هم پیش رفته بود.
از س��ال 1393 مدیریت و کاهش نرخ س��ود بانکی در دستور کار بانک 
مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب سازی با نرخ تورم - که 
در مس��یر کاهشی قرار گرفته بود - نرخ س��ود بانکی به 22درصد ساالنه 
کاهش پیدا کرد و برای کوتاه مدت نیز حداکثر 10درصد تعیین ش��د. در 
س��ال 1394 کاهش نرخ س��ود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک بار به 20 
و بار دیگر به 18درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به ش��رایط 
نامناس��بی که از قبل بر ش��بکه بانکی حکمفرما بود و زمینه های مناسب 
برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک ها 

از نرخ های مصوب بسیار مشهود بود.
اما در س��ال 1395  بار دیگر نرخ س��ود بانکی کاهش پیدا کرد و به 
15درصد رس��ید، اما حاال با افزایش موج تورم در سال 97، گمانه زنی ها 
درباره احتمال فرار سپرده از بانک ها افزایش یافته است؛ چراکه افزایش 

ن��رخ تورم در ماه های گذش��ته باعث ش��ده نرخ تورم به حداکثر س��ود 
پرداخت ش��ده توس��ط بانک ها نزدیک ش��ود، ولی به گفته غفار آرام فر، 
کارشناس اقتصادی، در چنین شرایطی چون مساله سود برای صاحبان 
90درصد از س��پرده ها اهمیتی ندارد نمی توان��د چندان اثری بر خروج 

سرمایه ها داشته باشد.
آرام فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نزدیک شدن نرخ تورم به رسمی 
اعالم شده به نرخ سود بانکی گفت: این مساله نمی تواند خیلی جای نگرانی 
داش��ته باشد، چراکه بعید اس��ت نرخ تورم در ماه های آینده بیشتر از این 
ش��ود. با این حال آنچه مهم اس��ت محدود کردن س��ود برای سپرده های 
روزش��مار اس��ت که باعث خواهد ش��د برخی گردش های مالی به سمت 

بانک های خصوصی که خارج از سیستم رسمی فعالیت می کنند، برود.
او با بیان اینکه باالی 50درصد از بانک های کشور به صورت غیررسمی 
فعالیت می کنند، ادامه داد: بانک مرکزی اگر نرخی را تعیین کند، بانک ها 
معموال بیش��تر از آن نرخ س��ود پرداخت می کنند. ضمن اینکه بانک هایی 
که مش��کل جذب س��پرده دارند احتماال در روزهای آینده سود بیشتری 
پرداخت خواهند کرد؛ مجموع این دالیل باعث خواهد شد خروج سپرده ها 

را از بانک ها شاهد نباشیم.
آرام فر با اظه��ار اینکه حدود 90درصد از س��پرده های بانکی متعلق به 
10درصد از س��پرده گذاران اس��ت، گفت: برای این دسته از سپرده گذاران 
که اکثریت سپرده های متعلق به آنها است مساله سود خیلی مهم نیست، 

چراکه عمدتا یا فعالیت اقتصادی خاصی ندارند یا نیازی به آن ندارند.

نگاهی به هم نشینی نرخ تورم و نرخ سود بانکی در چند دهه گذشته

افزایش تورم آرامش سپرده ها را به هم می زند؟

چند روز پیش و در نخس��تین روزهای زمس��تان امس��ال بود که بانک 
مرک��زی بار دیگر نس��بت ب��ه اجاره حس��اب های بانکی هش��دار داد و از 
شهروندان خواس��ت به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره 
حس��اب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناش��ی 
از فعالیت ه��ای خالف قانونی که از طریق حس��اب ها یا کارت های بانکی 

اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.
به گزارش ایِبنا، اجاره حس��اب و کارت بانکی که تاکنون در سایت های 
قمار و شرط  بندی مورد توجه کالهبرداران و گردانندگان این سایت ها که 
عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار 
داشت این بار با افزایش رصد تراکنش های بانکی با ارقام باال و اعمال سقف 
خرید و جا به جایی پول در دس��تگاه های پذیرنده از جمله دس��تگاه های 
کارتخوان، دستگاه های خودپرداز و درگاه های بانکی، اجاره حساب بانکی 
توسط کالهبرداران و فعاالن فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی 
و ف��رار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت های مجرمانه به 

شمار می رود.
سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی 
که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم های آنالین 
کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک 
مرکزی شناس��ایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی 
معرفی می ش��ود، این در حالی است که کالهبردار با اجاره حساب دیگری به  
فعالیت های مجرمانه ادامه می دهد؛ بر همین اساس ضروری است تا شهروندان 
پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه 
مورد توجه قرار ندهند چرا که پیشنهاددهندگان افراد متخلفی هستند که از 

حساب ها برای فعالیت های مجرمانه استفاده می کنند.
اجاره حساب بانکی ماهیانه 2 تا ۵ میلیون تومان

سایت های آگهی و کانال های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی 

آگهی در زمینه اجاره حس��اب بانکی هستند که براساس اعالم پلیس فتا، 
عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی 
در جامعه هستند که اطالعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد 
مبالغی باالتر از 2 تا 5 میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت 
ماهیانه برای این افراد وسوس��ه انگیز است در حالی که نمی دانند در ادامه 

چه مشکالتی گریبانگیر آنها خواهد شد.
یکی از فعاالن اجاره حساب بانکی در فضای مجازی به خبرنگار ایِبنا، 
گفت: کاری که شما باید انجام دهید این است که در یک یا چند بانک 
حس��اب باز کنید و حس��اب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی ما 
قرار دهید و ش��رکت م��ا نیز به صورت هفتگ��ی و ماهیانه هزینه اجاره 
حساب بانکی را با شما تسویه می کند؛ برای هر حساب به صورت اجاره 
هفتگی مبلغ 400 هزار تومان و به صورت اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان 
دریافت خواهید کرد که در زمان مقرر به ش��ماره حس��اب اعالمی شما  

واریز می شود.
بس��یاری از حس��اب ها و کارت های بانکی اجاره ش��ده به منظور خرید 
و ف��روش ارز و معامالت برای عدم شناس��ایی اف��راد اصلی و فرار مالیاتی، 
انجام فعالیت های مجرمانه، پولشویی و جابه جایی پول های کثیف در میان 
حس��اب هایی با پول های تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده می شود 
که بانک ها با تش��خیص مش��کوک بودن تراکنش های حساب  نسبت به 
گزارشگری و اعالم حس��اب برای پیگیری های بیشتر و تعیین تکلیف در 

زمینه قضایی اعالم می کنند.
براس��اس قانون مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکالت بزرگی در 
زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه رو می کند و از سوی دیگر برای 
اجاره دهندگان پرونده هایی با عنوان پولشویی تشکیل می شود و برای وثیقه 
تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش های انجام 
شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی 

مالی پایین افراد متهم زمینه س��از زندان برای اجاره دهندگان حساب های 
بانکی است.

جایگزینی طرح اجاره حساب بانکی با انفجار ستاره
می��ان  در  محب��وب  روش ه��ای  از  یک��ی  س��تاره،  انفج��ار  روش 
سوءاس��تفاده کنندگان و متخلف��ان ب��ه منظ��ور پولش��ویی و قاچاق در 
سیستم های بانکی جهان است  که در این روش حساب سپرده ای در یکی 
از بانک ها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح می شود که دارای پول های 
تمیز است و  پول های کثیف نیز به آن افزوده می شود؛  قاچاقچیان از این 
حس��اب از طریق س��فارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، 
تلفنی و فکس پول ها را به حس��اب های متعددی در کشورهای گوناگون 
انتق��ال می دهند اما به گونه ای که تراکنش های انجام ش��ده غیرمعمولی 
تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است 
اما با توجه به اعمال س��قف و محدودیت هایی در این زمینه فعاالن فضای 
زیرزمینی و تجارت س��یاه به دنبال اجاره حس��اب های بانکی و کارت های 

اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.
مسئولیت اجاره حساب بانکی برعهده صاحب آن است

افتتاح حس��اب و دریافت کارت در تمامی بانک های سراسر کشور  برای 
هم میهنان در لحظه و به سهولت قابل انجام است، بر همین اساس برخی 
افراد که حس��اب یا کارت بانکی را با مبالغ��ی باال اجاره می کنند صرفا به 
دنبال فرار مالیاتی، پولش��ویی و انجام فعالیت ه��ای غیرقانونی با کارت و 
حساب بانکی هستند که ش��هروندان برای جلوگیری از هر گونه مشکلی 
ضمن اینکه باید  این دس��ته از پیش��نهادات را نپذیرند، آگهی هایی از این 

دست را به پلیس فتای نیروی انتظامی به منظور پیگیری گزارش کنند.
الزم به ذکر اس��ت که براساس اعالم دادستانی کشور، مسئولیت ناشی 
از اجاره حس��اب بانکی برعهده دارندگان حس��اب ها اس��ت و این افراد از 

مجازات های قانونی در امان نخواهند ماند.

شگردهای جدید پولشویی و فرار مالیاتی با اجاره ماهیانه حساب بانکی از 2 تا ۵ میلیون تومان

حساب های بانکی تان را اجاره ندهید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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برترین کشورها در شاخص توسعه انسانی 
اعالم شدند

پژوهش��گران اعالم کردند که هنگ کنگ، ژاپن و ایسلند به عنوان 
بهترین کشورها در شاخص جدید توسعه انسانی معرفی شدند.

 )UN( به گزارش ایسنا به نقل از ارث، در سال 1990 سازمان ملل
ش��اخص هایی را برای معیار توس��عه انسانی و پیش��رفت در هر کشور 
معرفی کرد که شامل طیف گسترده ای از عوامل مانند داده های مرتبط 
با س��المت، کیفیت و امید به زندگی متوس��ط و کیفیت آموزش بود. 
پیش از این تصور می ش��د که شاخص پیشرفت یک کشور، مرتبط با 
رشد اقتصادی است اما سازمان ملل متحد عنوان کرد که رشد اقتصادی 
به تنهایی بخش کوچکی از شاخص های پیشرفت یک کشور محسوب 
می ش��ود. در پاسخ به این مشکل، سازمان ملل شاخص توسعه انسانی 
)HDI( را به منظور ارزیابی اس��تانداردهای زندگی مش��خص کرد اما 
HDI ب��ه تنهای��ی برای ارزیابی پیش��رفت هر کش��وری کافی نبود و 

ضعف هایی در این ارزیابی دیده شد.
محققان دانشگاه بوکنی ایتالیا به تازگی دریافتند که شاخص های 
جدیدی )HLI( را هم باید در توس��عه انس��انی در نظر گرفت. این 
دو شاخص جدید، امید به زندگی در ابتدای زندگی و مقایسه امید 
به زندگی با س��ایر گروه های س��نی اس��ت. برای مثال در کشوری 
ک��ه امید به زندگی پایین تری در می��ان خانواده های کم درآمد در 
مقایس��ه با خانواده های با درآمد باال وجود دارد، اس��تاندارد زندگی 
نسبت به کشوری که امید به زندگی در میان همه افراد آن یکسان 
بوده پایین تر اس��ت. با این تعریف، کش��ورهایی که در این لیس��ت 
قرار می¬ گیرند، بس��یار متفاوت هستند. ایاالت متحده در شاخص 
توسعه انس��انی HDI، رتبه سیزدهم را دارد اما با تعریف HLI به 
رتبه 32 نزول کرده است. همچنین با ارزیابی جدید، رتبه آلمان از 
پن��ج به 25 نزول کرده اما رتبه ایتالیا از 28 به شش��م صعود کرده 
است. باالترین رتبه های ش��اخص توسعه انسانی)HDI( مربوط به 
کشورهای نروژ، سوییس و استرالیاست، اما شاخص HLI برای آنها 
به ترتیب 9، 7 و 10 اس��ت. در حال حاضر، سه کشور برتر HLI از 

نظر توسعه انسانی هنگ کنگ، ژاپن و ایسلند هستند.

چشم انداز بازارهای جهانی در سال 2019
فصل نوسان اقتصاد جهانی

به نظر می رس��د ش��رایط اقتصاد جهانی به س��متی پیش می رود 
که در س��ال 2019 ش��اهد نوس��ان محدود در قیمت بس��یاری از 
کاالها هس��تیم. در این میان همبس��تگی نمودار ساالنه نفت برنت 
و ش��اخص ب��ورس آمریکا حکای��ت از اثرگذاری روند ای��ن بازار بر 
نوس��ان قیمت نفت دارد. سیامک قاس��می، اقتصاددان و کارشناس 
حوزه بین الملل در گفت وگو با س��نا، به ش��رایط حاکم بر بازارهای 
جهانی و چشم انداز آن در سال 2019 پرداخت و با اشاره به سطوح 
تحلیلی کارشناس��ان بین الملل گفت: تحلیلگران حوزه اقتصاد نفت 
براس��اس انتخاب مولفه های اثرگذار به دو گروه تقس��یم می شوند. 
کارشناسان گروه اول موضوع را تنها در سطح عرضه و تقاضا تحلیل 
می کنند و دومین گروه روند قیمت جهانی نفت را یک تکه از پازل 
اقتصادجهانی می دانند، به همین دلیل نوس��ان قیمت را تحت تاثیر 
عرضه و تقاضا نمی دانند. قاسمی با اشاره به مطالب فوق، درخصوص 
نوس��انات اخیر قیمت جهانی نفت گفت: نوسان قیمت جهانی نفت 
را الزاما نمی توان مربوط به عرضه و تقاضا دانس��ت. بلکه در شرایط 
فعلی ش��واهد حاکی از آن است که نوسان قیمت نفت در محدوده 

87 به 44 دالر، به دلیل سقوط شاخص بورس آمریکا بود.
این تحلیلگر در ادامه بیان کرد: بازار س��هام آمریکا در مرحله اول 
وارد فاز اصالحی ش��د و بعد از آن سیاس��ت های پولی فدرال رزرو 
درخصوص اس��تمرار افزایش نرخ بهره باعث افت ش��اخص کل این 
بازار ش��د. با این وجود، چشم انداز افزایش مجدد نرخ بهره از سوی 
فدرال رزرو، س��یگنال منفی قدرتمندی بود که این بازار را به ورطه 
سقوط کشاند. وی در ادامه و در توضیح شرایط بورس آمریکا گفت: 
واکنش ش��اخص کل بورس آمریکا نسبت به تصمیمات فدرال رزرو 
بس��یار ش��دید بوده است. به طوری که ش��اخص s&p بعد از سال 
2008 برای اولین بار وارد بازده منفی شده و از سال 1988 تاکنون 

بیشترین واکنش را به تغییرات نرخ بهره نشان داده است.
قاس��می افزود: با توجه به اینکه ش��اخص s&p نماگری از عملکرد 
ش��رکت های معتبر است، ریزش��ی اینچنین، فضای س��رمایه گذاری 
در بازاره��ای بین المل��ل را تحت تاثیر قرار می دهد. ب��ه این معنا که 
درآمده��ا ش��رکت ها و تقاضا برای خرید نف��ت را، تاحد قابل توجهی 
کاهش می دهد. این اقتصاددان به همبستگی شاخص بورس آمریکا و 
قیمت جهانی نفت اش��اره کرد و گفت: بررسی نمودار منطبق این دو 
بازار، بیش از 95درصد همبس��تگی در سال 2018 نشان می دهد، که 
این موضوع نیز گواه دیگری بر اثر مستقیم بورس بر قیمت نفت است. 
وی همچنین در پاس��خ به س��والی درخصوص احتمال افزایش مجدد 
نرخ بهره آمریکا در سال 2019 بیان کرد: پیشتر در بیانیه فدرال رزرو 
آم��ده بود که حداقل در دو مرحله نرخ به��ره افزایش می یابد و برای 
مرحله سوم شرایط و تحوالت اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. قاسمی 
اف��زود: برای اقتصاد آمریکا ش��اخص های اقتصاد داخلی بس��یار مهم 
اس��ت. شاخص هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی و 
نرخی بیکاری از مهمترین مواردی اس��ت که برای تغییر نرخ بهره در 
نظر گرفته می ش��ود. این تحلیلگر بین الملل با اشاره به احتمال تغییر 
جهت ش��اخص بورس آمریکا بیان کرد: به نظر می رسد سیاست های 
حمایت��ی ترامپ از اقتصاد داخل��ی آمریکا و آتش بس در زمینه جنگ 
تعرفه ای از مواردی اس��ت که می تواند باعث بهبود شاخص بورس این 
کشور ش��ود. وی افزود: البته این بدان معنا نیست که شاخص بورس 
آمریکا می تواند وارد فاز صعودی و فزاینده ش��ود بلکه تنها می تواند تا 
حدی از س��طوح کنونی فاصله بگیرد. سیامک قاسمی درخصوص بازه 
احتمالی قیمت جهانی نفت طی سال 2019 گفت: با تمام مفروضاتی 
که پیش��تر توضیح داده ش��د به نظر می رس��د قیمت جهانی نفت در 
بازه 50 تا 60 دالر نوس��ان داشته باشد؛ موضوعی که تاکنون مسجل 
شده اس��ت، کم اثر بودن نشست های اعضای اوپک است. این موضوع 
اث��ر قابل توجهی بر نوس��ان قیمت جهانی نفت ندارد، بلکه براس��اس 
ش��واهد روند بورس آمریکا به عنوان یک مولفه مهم در نوسان قیمت 
نفت اثرگذار است. به طور کلی سال آینده، سال پرفراز و نشیبی برای 
اقتصادهای جهانی پیش بینی می شود که می توان آن را سال نوسانی 

در کانال های پایین نامگذاری کرد.

نماگربازارسهام

از ابتدای بهمن ماه امس��ال و با تصمیم شورای پول و اعتبار، پرداخت 
سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار تغییر 
می کند و به گفته کارشناسان، این سیاست بانک مرکزی از یک سو، هم 
زیان بانک ها را کاهش می دهد و هم از س��وی دیگر، هزینه تامین مالی 

بنگاه های اقتصادی را نیز کم می کند.
در همین زمینه، علیرضا قدرتی، کارش��ناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با ایس��نا، به بررسی اثرات سیاس��ت های بانکی و بودجه بر بازار سرمایه 
پرداخت و با اشاره به تغییر شرایط پرداخت سود بانکی گفت: ممنوعیت 
س��ود روزشمار س��پرده ها از سوی بانک مرکزی س��رآغاز تحول مهمی 
در اصالح س��اختار نظام بانکی اس��ت و اگر نظارت صحیح و دقیقی بر 
این دس��تورالعمل بانک مرکزی ادامه پیدا کن��د نظام بانکی می تواند با 
تحول بزرگی روبه رو ش��ود. به گفته وی، در گذش��ته هم بانک مرکزی 
ممنوعیت های��ی ب��رای بانک ها اعمال ک��رده بود، ولی ع��دم نظارت و 
کوت��اه آمدن بانک مرکزی نس��بت به بانک های متخلف باعث ش��د این 
دس��تورالعمل ها اجرا نشود. با این  همه، این تصمیم تاثیر بسیار زیادی بر 
کاهش هزینه بانک ها و کاهش نرخ تامین مالی بنگاه ها خواهد داشت و 
امیدواری��م در عمل این موضوع منجر به کاهش نرخ تامین مالی و نرخ 
تس��یهالت برای صنعت و اقتصاد کش��ور ش��ود. قدرتی ادامه داد: هفته 
گذش��ته با توجه به تعطیلی بازارهای جهان��ی، تحول خاصی در قیمت 
جهانی کاالها ش��اهد نبودیم. با توجه به اتمام تعطیالت و ش��روع سال 

جدید میالدی باید منتظر تحول در حوزه کاالهای اساسی باشیم.
وی با اش��اره به برخی اظهارنظرها از سوی مسئوالن درباره بازارهای 
مالی و بازار ارز کش��ور، گفت: مس��ئوالن و دولتم��ردان باید بدانند که 
کلمات و جمالت آنها روی وضعیت اقتصاد کش��ور تاثیر بسزایی خواهد 
داشت. در هفته گذشته اظهارنظرهایی از جانب یکی از مسئوالن کشور 
س��بب افزایش قیمت ارز ش��د و انگیزه ها را ب��رای افزایش تقاضای ارز 

باال برد.
پیش بینی بازار ارز و سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار ارز و تاثیر آن بر بازار 
سهام تا پایان سال جاری گفت: در بازار ارز متغیرهای مختلفی می تواند 
نقش ب��ازی کند. تاثیر تحریم ها بر مقدار فروش، بازگش��ت ارز ناش��ی 
از فروش نفت و تقاضای آخر س��ال برای دالر از جمله دالر مس��افرتی 
از مهم ترین متغیرهاس��ت. اگر دولت بتواند ای��ن موضوعات را مدیریت 
کند، ارز روند نوسانی شدیدی نخواهد داشت مگر اینکه اتفاق غیر قابل 

پیش بینی رخ دهد.
قدرت��ی با اش��اره به انتش��ار گزارش ه��ای 9 ماهه ش��رکت ها، گفت: 
گزارش هایی که ش��رکت ها منتشر کرده اند، بسیار مطلوب است و نشان 
می ده��د گزارش ها در ح��وزه تولید و فروش خود با مش��کالت زیادی 
روبه رو نیس��تند. اگر با همین روند شرایط ادامه یابد سال پررونقی برای 
بازار سرمایه خواهیم داشت و قیمت سهم ها افزایش می یابد. اگر همین 
روند برای س��ال آینده نیز ادامه پیدا کند، بازار س��رمایه گزینه مناسبی 

برای سرمایه گذاری است.
او درباره تاثیر رقم های بودجه در بازار سرمایه، اظهار کرد: با نگاهی به 
الیحه بودجه سال آینده در مقایسه با سال گذشته می بینیم این بودجه 
چندان برای بازار س��رمایه مطلوب نیست. درست است که مقدار بودجه  
عمران��ی ثابت مانده اما با توجه به مق��دار جذب بودجه های عمرانی در 
س��ال های گذش��ته و با توجه به عدم افزایش درآمدهای دولت در سال 
آینده باید گفت که احتماال در حوزه بودجه عمرانی به مش��کل خواهیم 
خورد. به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، یکی دیگر از نکات مهم که 
در بودجه مطرح اس��ت، موضوع قیمت حامل های انرژی است. در حال 
حاض��ر دولت قیمت حامل های انرژی را افزایش نداده ولی در این مورد 
ابهامات��ی وجود دارد که آیا برای س��ال آینده دول��ت قیمت حامل های 
انرژی برای ش��رکت های انرژی بر را افزای��ش خواهد داد یا خیر. باید در 
این مورد صبر کرد و دید نتیجه جلس��ات و کمیسیون ها به کجا خواهد 

رسید.
صف های خرید و فروش در بورس تهران

اما در نخس��تین روز هفته در بازار س��رمایه، دو دس��ته از سهم ها در 
ب��ورس و فرابورس ایران جزو تاثیرگذارترین ها بر معامالت بودند؛ از یک 
طرف فرآورده های نفتی و ش��یمیایی با رش��د تقاض��ا و افزایش قیمت 
روبه رو ش��دند و از طرف دیگر س��هم های بانکی صف ف��روش را تجربه 

کردند و به کاهش شاخص های بازار سرمایه دامن زدند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران روز ش��نبه 2330 واحد رش��د کرد و به رق��م 160 هزار و 774 
واحدی رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز با 220 واحد رشد تا رقم 27 
هزار و 474 باال رفت. ش��اخص آزاد شناور نیز با 2189واحد رشد عدد 
174 ه��زار و 227 واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر 

یک به ترتیب 1633 و 5043 واحد رشد کرد.
بار دیگر پتروش��یمی ها، پاالیش��ی ها و برخی نماده��ا در گروه فلزات 

اساس��ی و معدن��ی بیش��ترین تاثیر را روی نوس��ان های ش��اخص بازار 
گذاش��تند. پتروش��یمی پارس، پاالیش نف��ت اصفهان، ف��والد مبارکه 
اصفهان، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان چهار نم��ادی بودند که تاثیر 
بسزایی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. هر یک از این نمادها به 

ترتیب 198، 174 و 142 و 141 تاثیر افزاینده روی نماگرها داشتند.
در طرف مقابل، بانکی هایی که هفته گذش��ته در صف خرید به س��ر 
می بردند و فزونی تقاضا بر عرضه آنها س��بب ش��ده ب��ود که با افزایش 
قیمت فزاینده روبه رو شوند و تاثیر بسزایی روی شاخص های بازار داشته 
باش��ند، به کاهش ش��اخص های بازار دامن زدند. بان��ک صادرات ایران، 
بانک تجارت، بانک ملت و بانک پارس��یان از جمله این نمادها بودند که 
هر یک به ترتیب 73، 30، 22 و 16 واحد تاثیر کاهنده روی شاخص ها 
داش��تند. در کنار این چهار نماد مخاب��رات ایران نیز تاثیر کاهنده ای بر 

شاخص های بازار سرمایه داشتند.
در گروه بانک ها و موسسات اعتباری عرضه ها از تقاضاها پیشی گرفت 
و قیمت ه��ا کاه��ش را تجربه کرد، به طوری ک��ه در برخی از نمادهای 
تاثیرگذار این گروه صف فروش مش��اهده می ش��د. در گ��روه خودرو و 
س��اخت قطعات نیز کاهش قیمت ها مش��هود بود و تعدادی از نمادهای 

این گروه تاثیر کاهنده روی شاخص کل داشتند.
اما دی��روز در حرکتی متفاوت نس��بت به روزهای گذش��ته در گروه 
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای شاهد افزایش تقاضای خرید 
و صف  سهامداران بودیم، به طوری که در بسیاری از سهم های این گروه 

افزایش بیش از 4درصدی قیمت مشاهده شد.
فلزات اساس��ی نیز روند افزایشی در قیمت بیشتر سهم های این گروه 
را ش��اهد بودند، اما ش��تاب افزایش قیمت ها به گروه فرآورده های نفتی 

نمی رسید.
گروه محصوالت شیمیایی نیز همپای گروه نفتی با رشد قیمت مواجه 
ش��د و سهم های این گروه اکثرا با رشد قیمت مواجه بودند. شیمیایی ها 

از ارزش معامالتی باالیی نسبت به سایر گروه ها برخوردار بودند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 597 میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناش��ی از دست به دست شدن 2.9 میلیارد سهم و اوراق مالی طی 

146 هزار و 635 نوبت دادوستد بود.
آیفکس نیز با 29 واحد رشد رقم 1865 واحدی را تجربه کرد. ارزش 
معام��الت فراب��ورس ایران به رق��م 319 میلیارد تومان رس��ید و حجم 

معامالت این بازار عدد 642 میلیون سهم و اوراق مالی را رد کرد.

تاثیر سیاست های بانکی و بودجه بر بازار سرمایه

بورس به مدار صعود بازگشت

متوس��ط قیمت  خرده فروشی برخی اقالم خوراکی نشان می دهد که در 
هفته پایانی پاییز، قیمت لبنیات و حبوبات با کاهش همراه بوده است، اما 

در مقابل گوشت قرمز و مرغ گران  شده اند.
به گزارش بانک مرکزی، قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در 
هفته منتهی به پایان آذرماه منتشر شد که براساس آن قیمت شش گروه از 
جمله گوشت قرمز و مرغ در تهران افزایش یافته است. این گزارش حاکی 
از آن است که قیمت خرده فروشی شش گروه از جمله تخم مرغ 2.6درصد، 
برنج 0.2درصد، میوه های تازه 1.1درصد، گوش��ت قرمز 2درصد، گوش��ت 

مرغ 4.5درصد و چای 0.2درصد نسبت به هفته قبل رشد داشته اند.
این گزارش همچنین نشان می دهد که قیمت خرده فروشی چهار گروه 
لبنیات 0.8درصد، حبوب 0.2درصد، س��بزی های تازه 1.4درصد و قند و 
ش��کر 0.2درصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش داشته اند. قیمت روغن 

نباتی نیز در مدت مشابه ثابت بوده است.
لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماس��ت پاستوریزه نسبت 
به هفته قبل معادل 3.3درصد کاهش ولی بهای ماس��ت غیرپاس��توریزه 
3.3درصد، پنیر غیرپاس��توریزه 0.1درصد و ش��یر پاس��توریزه 0.8درصد 
افزایش داش��ت و قیمت سایر اقالم بدون تغییر بود، همچنین بهای تخم 

مرغ معادل 2.6درصد افزایش یافت و شانه ای 138 هزار تا 240 هزار ریال 
فروش رفت.

برنج و حبوب
در این هفت��ه، در گروه برنج، قیمت برن��ج وارداتی غیرتایلندی معادل 
1.3درص��د کاهش و در مقاب��ل بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به 
ترتیب 0.2درصد و 1.4درصد افزایش یافت. در گروه حبوب نیز قیمت لوبیا 
چیتی و لوبیا چشم بلبلی هر یک معادل 0.2درصد و لوبیا سفید 0.1درصد 

افزایش ولی بهای سایر اقالم بین 0.2درصد تا 0.9درصد کاهش یافت.
میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررس��ی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو، 
گالبی، هندوانه و موز عرضه کمی داش��ت و سایر اقالم میوه و سبزی تازه 
که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت 

بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه  شد.
همچنین این گزارش حاکی از آن است که میوه فروشی های سطح شهر 
اقالم میوه و س��بزی تازه را عرضه  کردند که در گروه میوه های تازه قیمت 
سیب قرمز 0.4درصد، پرتقال درجه دو 6.4درصد، نارنگی 1.1درصد، لیمو 
ش��یرین 5.6درصد و کیوی 1.9درصد کاهش، ولی بهای س��ایر اقالم بین 
0.3درصد تا 7.2درصد افزایش داش��ت و در گروه س��بزی های تازه قیمت 

سبزی های برگی ثابت بود.
بهای بادمجان معادل 3.2درصد و سیب زمینی یک درصد افزایش ولی 

قیمت سایر اقالم بین 0.9درصد تا 4.5درصد کاهش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوسفند معادل 2.2درصد، گوشت 
تازه گاو و گوساله 1.4درصد و گوشت مرغ 4.5درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته، قیمت قند و ش��کر هر یک معادل 0.2درصد کاهش ولی 
بهای چای خارج��ی 0.2درصد افزایش یافت و قیم��ت انواع روغن نباتی 

بدون تغییر بود.
تغییرات یکساله

آمارهای منتشره بانک مرکزی درباره قیمت خرده فروشی اقالم خوراکی 
در هفته منتهی به 30 آذرماه س��ال جاری نس��بت به هفته مش��ابه سال 
قب��ل از آن نش��ان می دهد که در ای��ن مدت لبنی��ات 66.4درصد، تخم 
م��رغ 35.2درصد، برن��ج 24.0درصد، حبوب 14.4درص��د، میوه  های تازه 
57.3درصد، سبزی های تازه 27.8درصد، گوشت قرمز 51.9درصد، گوشت 
مرغ 63.4درصد، قند و ش��کر 39.2درص��د، چای 23درصد و روغن نباتی 

43.9درصد افزایش داشته اند.

روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی مواد خوراکی در پایان فصل پاییز

لبنیات ارزان شد؛ گوشت و مرغ گران
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ردیف بودجه خرید تضمینی چای به قوت 
خود باقی است

رئیس س��ازمان چای گفت ردی��ف بودجه خرید تضمینی محصول 
باغ های چای شمال همچنان به قوت خود باقی است. به گزارش ایسنا، 
حبیب جهانساز با اشاره به انتشار خبرهایی مبنی بر حذف ردیف بودجه 
خرید تضمینی برگ سبز چای در الیحه پیشنهادی دولت به مجلس 
شورای اسالمی و ایجاد نگرانی در میان چایکاران، گفت: ردیف بودجه 
خرید تضمینی محصول باغ های چای ش��مال همچنان به قوت خود 
باقی است. وی اضافه کرد: این ردیف بودجه از حالت اختصاصی خرید 
هر یک از این محصوالت، به صورت تجمیعی با عنوان خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی و تامین نهاده ها و عوامل تولید تغییر یافته است 
. رئیس س��ازمان چای با بیان اینکه دفترچه های خرید تضمینی برگ 
سبز از چایکاران برای سال آینده آماده شده و از هفته آینده توزیع آن 
آغاز خواهد ش��د، ادامه داد: چایکاران همچون روال س��ال های قبل با 
ورود به باغ های چای به زراعی، شخم و هرس را به خوبی انجام دهند. 
جهانس��از با اشاره به پیش بینی اعتبارات الزم برای عملیات به زراعی و 
تامین نهاده ها از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی گفت: چایکاران 
برای تامین نهاده ها ازجمله کودهای فسفاته و پتاسه اقدام کنند و برای 

خرید تضمینی محصول سال آینده نیز نگران نباشند.

قاچاق خاک حاصلخیز کشور در پوشش 
صادرات سیمان و گلدان

عضو هیات علمی موسس��ه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه ایران از 
لحاظ خاک حاصلخیز برای کش��اورزی کشور فقیری در جهان محسوب 
می ش��ود، گفت قاچاق خاک در کشور یک واقعیت غیرقابل انکار است. به 
گزارش تس��نیم، حسین بشارتی با بیان اینکه قاچاق خاک در کشور یک 
واقعیت غیرقابل انکار اس��ت، افزود: متاسفانه سابقه قاچاق خاک در ایران 
به بیش از یک دهه می رسد منتها مثل قاچاق سایر اقالم آمار و اطالعات 
دقیق و منسجمی در دست نیست. وی همچنین اظهار داشت: قاچاق خاک 
حاصلخیز کش��ور در پوشش صادرات س��یمان، گل در گلدان، خاک های 
معدن��ی و نظایر این روی ریل صادرات ق��رار می گیرد. عضو هیات علمی 
موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: خاک معدنی مجوز صادرات دارد، اما 
صدور هرگونه خاک کشاورزی طبق قانون به خارج از کشور ممنوع است. 
وی در ادامه افزود: قاچاق خاک در حال حاضر بیشتر از استان های فارس، 
بوش��هر و هرمزگان صورت می گیرد. واقعیت اینکه قاچاق خاک در کشور 
صحت دارد اما مثل س��ایر اقالم دیگر قاچاق اطالعات دقیقی در دس��ت 
نیست اگر باش��د غیرمستند و غیررسمی است. وی همچنین درخصوص 
این ذهنیت که ایران یک کشور وسیع و خاک کم ندارد، توضیح داد: این 
تصور یک تصور کامال اشتباهی است. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات 
خ��اک و آب گفت: طبق آمار و اطالعات از مجم��وع 165 میلیون هکتار 
وسعت کشور 18.5 میلیون هکتار خاک بیشتر مناسب کشاورزی نیست. 
وی ضمن اش��اره به اینکه 10 تا 11درصد خاک کشور مستعد کشاورزی 
اس��ت، افزود: ایران از لحاظ خاک حاصلخیز برای کشاورزی کشور فقیری 
در جهان محسوب می شود و متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی راجع به این 

قضیه تاکنون عکس العمل مناسبی نشان نداده است.

دلیل تاخیر در توزیع سبد کاالی کارگران و 
بازنشستگان

یک کارش��ناس حوزه کار ب��ا تاکید بر لزوم همسان س��ازی حقوق 
شاغالن و بازنشس��تگان می گوید منابع سازمان تامین اجتماعی باید 

افزایش یابد تا پرداختی ها به کارگران و بازنشستگان هم بیشتر شود.
علی اکب��ر لبافی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: نظام حقوق و 
دستمزد تامین اجتماعی باید با نظام حقوق و دستمزد قانون کار و قانون 
خدمات کش��وری منطبق شود تا به س��هامداران اصلی صندوق تامین 
اجتماعی که کارگران هس��تند، بهتر رسیدگی ش��ود. وی ادامه داد: اگر 
دولت نمی تواند دستمزدها را افزایش دهد یا بسته حمایت غذایی میان 
کارگران توزیع کند، بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا از 
این طریق حمایت از بازنشس��تگان و کارگران هم بیشتر و خدمات دهی 
به این گروه ها ارزان تر شود. لبافی افزود: البته تالش زیادی برای وصول 
این بدهی صورت گرفته ولی نکته اساسی این است که تا وقتی نتوانیم 
شرایط مناس��بی را در تطبیق حقوق و دس��تمزد  برقرار کنیم، نتیجه 
نمی گیریم. این کارش��ناس حوزه کار در عین ح��ال به دلیل تاخیر در 
اختصاص بس��ته های حمایت غذایی به کارگران و بازنشس��تگان تامین 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: آنطور که گفته می شود نیمی از بازنشستگان 
تامین اجتماعی این بسته ها را دریافت کردند و دلیل اینکه مابقی دریافت 
نکردند این اس��ت که بودجه ای که برای این منظور پیش بینی شده به 
طور کامل تحقق نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشستگان تامین 

اجتماعی نیز از بسته های حمایتی بهره مند خواهند شد.
به گفته وی، پس از آنکه همه بازنشس��تگان تامین اجتماعی بسته  
حمایت غذایی گرفتند، نوبت به کارگران خواهد رسید که بعد از تامین 
اعتبار از محل پیش بینی شده در مصوبه دولت در طرح حمایت غذایی 

از گروه های کم درآمد جامعه اختصاص خواهد یافت.
لباف��ی در بخش دیگ��ری از اظهارات خود با بی��ان اینکه اگر منابع 
س��ازمان تامی��ن اجتماعی افزای��ش یابد، در بهبود وضع معیش��ت و 
ارتقای درآمد و دریافتی بازنشس��تگان و کارگران اثرگذار است، افزود: 
تاکید ما این اس��ت که دولت هرچه سریع تر بدهی های خود را به این 
س��ازمان پرداخت کند و در مرحله بعد شرکت هایی که فاقد بهره وری 
و س��ودآوری هس��تند و نمی توان عالجی برای آنها پیدا کرد را واگذار 
و تعیین تکلیف کند و پول به دس��ت آمده را صرف بهبود معیش��ت 
و افزایش حقوق و دس��تمزد کارگران و بازنشستگان کند. وی تصریح 
کرد: اگر در ش��رکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی، نگاه بهره وری و سودآوری باشد می توانیم درآمد حاصله را 
به بازنشستگان و کارگران بدهیم ولی در سال های گذشته بیشتر زیان 
کردیم و فقط به این مجموعه ها پول تزریق کردیم در صورتی که اگر 
دولت حمایت خود را از آنها بردارد به سرعت زمین می خورند لذا باید 
هرچه سریع تر این شرکت های زیانده را که ادامه فعالیت شان به صالح 
کشور نیست واگذار کنیم و اجازه حسابرسی از آنها را بدهیم تا بخش 
عمده ای از بودجه عمومی کشور بیش از این صرف شرکت های زیانده 
و حقوق ه��ای نجومی و پاداش هیات مدیره های آن نش��ود؛ در مقابل 

شرکت های سودده که سرمایه کارگران هستند، باید حفظ شوند.

اخبـــار

رشد صادرات ایران به عراق، اتفاق خوشایندی است، اما به طور حتم برای 
حفظ این مشتری قدیمی باید چاره اندیشی هایی صورت گیرد.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در هفت ماهه امسال کشور عراق 
میزبان 12 میلیون و 848 هزار تن کاالی ایرانی به ارزش 5 میلیارد و 730 
میلیون دالر بود و توانسته برای نخستین بار در سال جاری جایگزین چین 
در صدر جدول صادرات ایران بنشیند. این میزان از صادرات، از لحاظ وزنی 
19.09درصد و از لحاظ ارزش، 21.07درصد از کل ارزش صادرات ایران را 

شامل شده که نسبت به پارسال رشد 55درصدی داشته است.
اکنون وقت آن رسیده تا حضور اقتصادی خود ر ا در عراق بیشتر کنیم

محمدرضا مودودی، سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت در گفت وگو با 
رس��انه ها، در مورد تجارت ایران و عراق گفت: وضعیت تجارت ما با عراق 
قابل قبول اس��ت، رابطه تجاری ایران با عراق در سال های مختلف تقریبا 
ثابت بوده، این ثبات در شرایطی است که تقریبا عراق دارای شرایط ثابت 

نبوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: عدم ثبات شرایط در عراق باعث 
شد که حتی سهم صادرات ترکیه به عراق به عنوان یکی از صادرکنندگان 

اصلی به این کش��ور تا یک س��وم کاهش یابد، ولی ایران همچنان س��هم 
صادرات خود را در این کشور ثابت نگه داشته است. 

وی با بیان اینکه پتانس��یل صادرات به عراق به ویژه بعد از خروج داعش 
و فروکش کردن جنگ های داخلی افزایش یافته اس��ت، گفت: اگرچه در 
س��ال های اخیر ما س��هم صادرات 6 میلیارد دالری به بازار عراق را حفظ 
کرده ای��م، اما این کش��ور ظرفیت های فراوان��ی برای اج��رای پروژه های 

زیرساختی و ساخت و ساز دارد. 
مودودی با اش��اره به اینکه در س��ال های اخیر ایران س��هم بسزایی در 
برگش��تن آرامش به عراق و س��وریه داشته اس��ت، گفت: اکنون وقت آن 
رسیده تا حضور اقتصادی خود ر ا در عراق بیشتر کنیم و در سوریه هم به 

فعالیت اقتصادی بپردازیم. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: دو کشور عراق و سوریه مستعد 

هستند، تا از ظرفیت های صادراتی ایران استفاده کنند.
به نظر می رسد رشد صادرات ایران به عراق، اتفاق خوشایندی است اما 
باید دید چه عواملی موجب این رشد صادراتی شده است و همچنین این 
نکته حائز اهمیت است که چگونه و با رعایت چه نکاتی می توان صادرات 

به این کشور همسایه را در مدار رشد و پیشرفت رو به جلو حفظ کرد؟
در راستای پاسخ دادن به این سوال ها با دبیر میز عراق در سازمان توسعه 
تجارت و رایزن بازرگانی سابق ایران در کشور عراق به گفت وگو پرداخته ایم 

که در ادامه گزارش می آید؛
25هزار صادرکننده در حوزه صادرات به عراق فعال هستند

ابراهی��م محمدرضازاده، دبیر میز عراق در س��ازمان توس��عه تجارت در 
گفت و  گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، اظهار داش��ت: یکی از دالیل اصلی 
رشد صادرات به کشور عراق استثنا قائل شدن دولت برای دو کشور عراق 

و افغانستان در بازگشت ارز صادراتی بود.
وی افزود: معافیت از بازگشت ارز حاصل از صادرات که به طور عمده به 
سامانه نیما منتقل می شود، موجب شد میزان صادرات ایران به دو کشور 

عراق و افغانستان رشد صعودی به خود گیرد.
محمدرضازاده در تش��ریح دالیل این امر تأکید کرد: یکی از دالیلی که 
دو کشور عراق و افغانستان از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شدند 
ای��ن بود که بخش عمده ای از صادرات به این دو کش��ور، به صورت ریالی 

انجام می شود.

عراق همچنان راحت ترین مقصد صادراتی ایران است

برخورد با برندهای محرز پوش��اک قاچاق که در مرحله اول 100 برند 
محرز متخلف عرضه کننده پوشاک قاچاق را هدف قرار داده مطلقا موجب 
اخالل در نظم بازار نمی شود حتی کمبود پوشاک در شب عید به سبب 

برخورد با متخلفین اصاًل درست نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در اقدامی ارزنده و هماهنگ اخطارهای الزم را به مراکز عرضه پوشاک 
قاچاق توس��ط برندهای مح��رز ارائه کرد و مهلت��ی را جهت جمع آوری 

پوشاک قاچاق به ایشان اعالم کرد.
ضمن تشکر از این اقدام ارزنده نهادهای نظارتی و ضابط قانون، خبرهای 
رسیده از تحرکات جریان های سازمان یافته قاچاق پوشاک حاکی است هجمه 
س��نگینی با راهبری بخشی از مدیران یکی از اتحادیه های پوشاک ایران در 
مخالفت با این طرح آغاز شده و مافیای قاچاق پوشاک با طرح برهم خوردن 

نظم بازار، نسبت به ادامه برخورد با برندهای متخلف هشدار داده اند.
جالب اینجاست که در مرحله اول این طرح که برخورد با حدود 100 
فروشگاه متخلف را هدف گرفته و منافع تعداد اندکی از باند قاچاقچیان 
در این مرحله به خطر افتاده، هجمه این جریان ش��روع شده و افراد آنها 

را به تکاپو انداخته است تا جایی که شنیده شده به جلسات مختلف در 
باالترین نهادهای دولتی و انتظامی راه پیدا می کنند و آش��کارا اقدام به 

مخالفت می کنند. 
اگر بیس��ت قاچاقچی با 100 فروشگاه به راحتی بتوانند در برابر قانون 
بایس��تند و دولت و مردم را با توجیهات غیرعلمی و غیرکارشناسی قانع 
کنند و اش��تغال هزاران کارگر این صنعت را به خطر اندازند، چه امیدی 
به اجرای عدالت و قانون در کش��ور باقی می ماند. تبعاً مجریان قدرتمند 
قان��ون از تهدید و ارعاب تعداد اندکی قاچاقچی هراس ندارند و به خوبی 
از عهده کار خود برمی آیند اما جریان سازی و ارائه آدرس های غلط نباید 

سایه شوم تردید را بر اقدامات صحیح ایشان بیفکند.
مسلما مسئولیت هرگونه بی نظمی و اخالل در امنیت عمومی برعهده 
هشداردهندگان است که متاسفانه از زبان عده معدودی از متولیان صنف 

توزیع پوشاک تهران بازگو می شود.
ذکر چند نکته در این میان ضروری است:

1-برخورد با برندهای محرز پوش��اک قاچاق ک��ه در مرحله اول 100 
برند محرز متخلف عرضه کننده پوش��اک قاچاق را هدف قرار داده مطلقا 

موج��ب اخالل در نظم بازار نمی ش��ود چرا که این 100 برند، پوش��اک 
خارج��ی را در قالب برنده��ای معتبر بین المللی عرضه کرده و مربوط به 
دهک مصرف کننده پوش��اک الکچری می شوند و هیچ تاثیری در عرضه 
عمومی پوش��اک ندارند. بیش از 100هزار فروشگاه عرضه کننده پوشاک 
در کشور وجود دارد که مسلما برخورد با 100 فروشگاه خللی در کلیت 
بازار ایجاد نمی کند چرا که نس��بت یک به هزار فروش��گاه، عدد ناچیزی 
اس��ت اما همین نسبت ناچیز هم قاچاقچیان را به وحشت انداخته است 
و اتفاقا این وحشت و تکاپو در عمله های این جریان، بیانگر درست بودن 

برخورد و صحیح بودن هدفگذاری این طرح است.
2-آدرس غلط��ی که متاس��فانه برخ��ی افراد در برخ��ورد با برندهای 
محرز قاچاق پوش��اک مبنی بر کمبود پوش��اک در ش��ب عید به سبب 
برخورد با متخلفین می دهند مطلقا صحیح نیس��ت چرا که اوال به دلیل 
توانمندی های کشور در حوزه تولید پوشاک که هم اکنون تنها از بخشی 
از این توان استفاده می ش��ود، هیچ گونه نگرانی در تامین پوشاک وجود 
ندارد ثانیا 100 فروشگاه چه نقشی در تامین پوشاک کشور دارند؟ کمتر 

از یک هزارم.

مدیر طرح تنظیم بازار خراس��ان رضوی گفت نگران این هستیم که 
سیب زمینی در چند روز آینده گران شود.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا جوادی روز گذشته در جلسه کمیسیون 
کش��اورزی و آب اتاق بازرگانی مش��هد در اتاق بازرگانی استان اظهار 
کرد: از زمانی که وزیر جهاد کش��اورزی نامه آزاد شدن صادرات سیب 
زمین��ی را اع��الم کردند، هر بار از مغ��ازه داران، قیمت این محصول را 
می پرس��م و نگران این هس��تم که س��یب زمینی در چن��د روز آینده 

گران شود.
وی ادام��ه داد: حدود یک س��ال پیش بود که در خراس��ان رضوی 
موضوع صادرات دام زنده و واردات گوش��ت مطرح ش��د و این موضوع 
به ما چه آس��یب بزرگی زد، ما در استان خراسان رضوی ظرفیت های 
خوبی داریم که باید به آنها بیش��تر بپردازی��م. ما باید ابتدا یک برنامه 

صادراتی براساس ظرفیت های استانی تدوین کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در ارائه برنامه صادراتی کمیسیون کشاورزی، 
ات��اق باید به طور ج��د ورود پیدا کند و برگزاری دوره های آموزش��ی 
برای تخصصی کردن صادرکننده محصول کشاورزی نیز امری حیاتی 
محسوب می شود. تخصصی کردن صادرات بخش کشاورزی و آموزش 

اولوی��ت مهم اس��تان بوده ک��ه در این زمینه  به یاری ات��اق بازرگانی 
نیازمند هستیم.

جوادی با اش��اره به اینکه ما در بخش کش��اورزی ش��رکت مدیریت 
صادرات و واردات را تش��کیل دادیم، تصریح کرد: محوریت اصلی این 
ش��رکت نیز تش��کل های بخش کشاورزی هس��تند که در حال حاضر 
در حال خرید س��هامند تا بتوانیم س��رمایه های س��رگردان را به نوعی 
مدیری��ت کنی��م. وی اظهار کرد: م��ا در بخش کش��اورزی با توجه به 
ظرفیت هایی که داریم برنامه های خوبی نیز در چند سال گذشته اجرا 
ش��د، اما همچنان با چالش های بزرگی روبه رو هستیم. ما در زمانی که 
نوس��انات ارزی رخ می ده��د، با چالش بازار داخل��ی و صادرات همراه 
می ش��ویم و تنظیم کردن این چالش ها یک��ی از نکات مهم در بخش 

کشاورزی به شمار می آید.
مدی��رکل دفت��ر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و صنایع 
تبدیلی س��ازمان توس��عه و تجارت ایران گفت: یکی از علل وجود این 
عوامل این است که ما ظرفیت سازی مناسبی انجام نداده ایم و یا اینکه 

ظرفیت های ایجادشده به صورت پراکنده است.
بازاری با بیان اینکه به نظر من در برنامه ششم نیز احکامی که ما را 

به اهداف خود نزدیک تر کند مورد غفلت واقع شده است، بیان کرد: ما 
در عراق در هشت ماهه ابتدایی سال شاهد 60درصد افزایش صادرات 
نس��بت به دوره مشابه سال گذش��ته بودیم. باید به این امر دست پیدا 
کنیم که بس��ته بندی یک امر مس��لم در صادرات اس��ت و باید در این 

زمینه آموزش های الزم به تولیدکنندگان داده شود.
مدی��رکل دفت��ر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و صنایع 
تبدیلی س��ازمان توس��عه و تجارت ایران درخص��وص ممنوعیت های 
صادراتی، گفت: این مساله از چهار برنامه پنج ساله در احکام برنامه ها 
وجود داش��ته اس��ت. ممنوعیت ص��ادرات در احکام دائم��ی ماده 23 
پیش بینی شده و ضوابط آن نیز بسیار سخت است و شروطی نیز مقرر 

شده که اجرایی کردن این شروط کار سختی است.
بازاری خاطرنش��ان کرد: ما به عنوان سازمان توسعه و تجارت تالش 
می کنیم که محدودیت هایی را که بر سر راه صادرکننده برای صادرات 

وجود دارد را رفع کنیم.
وی ادامه داد: تراز تجاری یکی از راه حل های ش��رایط کنونی اس��ت 
ک��ه باید از محل واردات انجام ش��ود و ما بر ای��ن امر به صورت کالن 

پیگیر خواهیم بود.

آیا نهادهای نظارتی این  بار موفق به برخورد با متخلفین پوشاک قاچاق می شوند؟

نگرانی از افزایش قیمت سیب زمینی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

در 2 شرکت خودروسازی همیشه مستقر هستیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت نمایندگان ما در دو شرکت 
خودروسازی همیشه مستقر هستند. در رابطه با قیمت گذاری هم 
بای��د بگویم که یک جای��ی و نهادی باید قیمت گ��ذاری کند و ما 
روی آن قیمت گذاری نظارت کنیم. به گزارش پایگاه خبری»عصر 
خودرو ، ناصر سراج  در پاسخ به این سوال که قرار بود پس از ابالغ 
و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان، س��ازمان بازرسی 
ورود جدی تری به این موضوع داشته باشد، آیا گزارشی از تخلفات 
در این رابطه از س��وی نهادها و دس��تگاه های مختلف به بازرسی 
گزارش شده است، گفت: ما قانون را اجرا کردیم و تقریبا تا جایی 
که بنده می دانم بازنشس��ته ای که با شرایط قید شده در قانون سر 
کار باشد، نداریم مگر برخی که تردیدی در رابطه با قانون از جمله 
وضعی��ت جانبازی و ی��ا ابهامی در رابطه با وضعیت اش��تغال آنان 
وجود داش��ته باشد. وی از رسانه ها خواست اگر کسی از مسئوالن 
دولتی که مش��مول این قانون می شود و هنوز مشغول به کار است 

را به سازمان بازرسی معرفی کنند.
ارائه مهلت به برخی از بازنشسته ها برای ارائه مدارک

رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور افزود: به همه دستگاه ها و 
مدی��ران کتبا ابالغ کردیم و آنها هم گزارش ه��ای خود را در این 
رابطه ارسال می کنند. ما هم پیگیر این موضوع هستیم مگر جایی 
که ابهام وجود داش��ته باش��د برای اینکه حق کس��ی ضایع نشود، 

مقداری کوتاه می آییم تا مسئله ابهام به طور کامل رفع شود.
وی در پاس��خ به این سوال که این کوتاه آمدن یعنی بازه زمانی 
خاصی به این افراد داده می شود و آیا این مهلت تا زمانی است که 
قانون خاصی بیاید، گفت: خیر، اینطور نیس��ت. این مهلت تا وقتی 
که افراد مدارک و مس��تندات خود را ارائه دهند، است. مثال فرض 
کنید کسی ادعا می کند که طبق قانون ماده 60 می تواند اعاده به 
کار شود و دنبال این موضوع هستم ولی چند روز طول می کشد یا 
مثال برخی ها ادعا می کنند که حقوق شان را از دستگاه های دولتی 
نمی گیرند و نهاد آنها زیرمجموعه شرکت ها و بانک ها شده و یا به 
نحوی به بخش خصوصی واگذار شدند. این موارد مشمول ابهامات 
می ش��ود. رئیس سازمان بازرسی کل کش��ور ادامه داد: منتها اگر 
یک درصد هم حدس بزنیم که فردی بازنشس��ته است و باید برود 
قطعا با آن برخورد کرده و اقدامات الزم و قانونی را اجرا می کنیم.

حکم دیوان عدالت اداری لحاظ می شود
سراج در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع متفاوت از بحث 
شکایت مدعیان به دیوان عدالت اداری است، تصریح کرد: ما اینها 
را ه��م لحاظ ک��رده و اقدام می کنیم. اگر دی��وان بعدا رای به نفع 

فردی دهد قطعا حکم اجرا می شود.
در دو شرکت خودروسازی همیشه مستقر هستیم

رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور در ادامه و در پاسخ به این 
س��وال که نمایندگان این سازمان در سایپا و ایران خودرو مستقر 
بودند و قرار بود گزارش��ی از اقدامات این دو شرکت خودروسازی 
ارائه دهند، آیا گزارش��ی در این رابطه واصل ش��ده اس��ت، گفت: 
نمایندگان ما همیشه مستقر هستند. در رابطه با قیمت گذاری هم 
باید بگویم که یک جایی و نهادی باید قیمت گذاری کند و ما روی 
آن قیمت گذاری نظارت کنی��م. ما خودمان نمی توانیم بگوییم که 
فالن ماشین چه قیمتی دارد، ماشین های تا 45 میلیون تومان به 
ش��ورای رقابت برگش��ت که طبق قانون آن را از شورا گرفتند و به 

سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان دادند.

3 میلیون نفر برای کارت هوشمند سوخت 
المثنی ثبت نام کردند

در مجموع 3 میلیون نفر برای دریافت کارت هوش��مند سوخت 
المثنی ثبت نام کردند.  به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، زیبا 
اسماعیلی با بیان این مطلب اظهار کرد: از این تعداد، 2 میلیون و 
400 هزار نفر در س��امانه ثبت نام کرده اند و ثبت نام 509 هزار نفر 
نیز از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس 10+ بوده اس��ت. وی 
همچنی��ن با تاکید بر اینکه هم اکن��ون پاالیش اطالعات ثبت نامی 
افراد آغاز شده است، گفت: اطالعات دریافتی دسته بندی، پاالیش 
و فیلتر می ش��ود و آمار نهایی ثبت نام کنندگان به صورت مشخص 
به زودی اعالم خواهد ش��د. براس��اس اطالعات پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نفت، س��خنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران تاکید کرد: بازتوزیع بیش از 260هزار کارت س��وخت 
متعلق به خودروهایی که از س��ال 93 به بعد شماره گذاری شده و 
در دفاتر پس��ت معطل مانده بود، آغاز شده است. همچنان امکان 
ویرایش اطالعات و حذف درخواس��ت برای ثبت نام کنندگان وجود 
دارد. وی همچنی��ن از ابط��ال بی��ش از 37 هزار کارت س��وخت 
غیرقانونی مهاجر خبر داد و افزود: این کارت های س��وخت  متعلق 
به کس��انی بوده اس��ت که در س��امانه ثبت نام ک��رده و به صورت 
غیرقانونی کارت س��وخت خود را به فروش رسانده اند و در استان 
سیس��تان و بلوچس��تان از طریق این کارت ها سوخت گیری انجام 
ش��ده است. ثبت نام کارت هوشمند س��وخت المثنی از روز شنبه 
)س��وم آذرماه( آغاز ش��د و تا روز ش��نبه )24 آذرماه( ادامه یافت. 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی در اطالعیه ش��ماره هفت 
خود این زمان را به مدت یک هفته دیگر یعنی تا روز شنبه )یکم 

دی ماه( تمدید کرد.

افت و خیز در بازار خودروهای داخلی
 قیمت خودرو افزایشی شد

بازار فروش خودروهای داخلی با نوس��ان قیمت همراه شده و در 
برخی خودروها روند افزایشی گرفته است.

ب��ه گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، مش��اهدات میدانی بازار 
خ��ودرو حکایت از افت و خیز قیمت در ب��ازار خودروهای داخلی 
دارد، به طوری که طی معامالت روز گذش��ته س��مند LX بدون 
تغییر قیمت نسبت به روز گذشته، 59 میلیون و 500 هزار تومان 
قیمت گ��ذاری ش��د و پ��ژو SLX 405 نیز با افزای��ش  300 هزار 
تومانی 61 میلیون تومان معامله ش��د. قیمت برخی از محصوالت 
س��ایپا نیز در معامالت دیروز افزایش داش��ت، به طوری که سایپا 
132 با قیمت 36 میلیون و 200 هزار تومان معامله ش��د و ساینا 

نیز بدون تغییر قیمت  47 میلیون تومان قیمت گذاری شد.

خودروسازان در آخرین ماه تابستان 2641 میلیارد تومان سود از محل 
فروش خودرو کسب کردند در حالی که دالالن و واسطه های فعال در بازار 
مبلغ 1617 میلیارد تومان از سودهای این بازار را به خود اختصاص دادند!

به گزارش پرش��ین خودرو، در چند ماه اخیر به دنبال تغییرات شدید 
در الگوی اقتصادی جامعه و افزایش ش��دید قیمت ارز، حجم انبوهی از 
نقدینگی موجود در دس��تان مردم، به بازار خودرو منتقل ش��د و زمینه 
بروز التهاب های بی س��ابقه را در این عرصه فراهم کرد؛ افزایش ش��دید 
قیمت خودروهای س��اخت داخل در بازار و س��رکوب قیمت ها توس��ط 
دول��ت، موجب ش��د تا اخت��الف بی س��ابقه ای میان قیمت خ��ودرو در 
کارخانه و بازار ش��کل گیرد و زمینه سودآوری های کالن را برای دالالن 

و واسطه ها فراهم کند.
بنابر آمارهای موجود اعالم ش��ده در رس��انه ها، در آبان ماه امس��ال و به 
موازات کاهش ش��دید تولید و فروش خودرو در ایران به دلیل تحریم های 
بین المللی و همچنین ضرر و زیان شدید خودروسازان، این شرکت ها تنها 
2 هزار و 762 میلیارد تومان از بازار خودروی کشور درآمد داشته اند، این 
در حالی اس��ت که در همین مدت زمان، دالالن و واس��طه ها یک هزار و 
491 میلیارد تومان سود از همین بازار به جیب زدند که رقم قابل توجهی 

محسوب می شود.
در مهرماه نیز خودروس��ازان 3هزار و 762 میلیارد تومان از محل عرضه 
خودرو، درآمد کس��ب کردن��د در حالی که در همین م��اه، دالالن 2هزار 

میلیارد تومان از محل فروش خودرو در بازار درآمد کسب کردند.
وضعی��ت در آخرین ماه تابس��تان هم بهتر از دو م��اه بعد از آن نبوده و 
خودروس��ازان 2ه��زار و 641 میلیارد تومان س��ود از محل فروش خودرو 
کس��ب کردند در حالی که دالالن و واسطه های فعال در بازار، یک هزار و 

617 میلیارد تومان از سودهای این بازار را به خود اختصاص دادند.
این اعداد نش��ان می دهند در س��ال جاری چه می��زان نقدینگی که در 
حالت عادی باید صرف تحقیق و توس��عه در صنعت خودروسازی و تولید 
محص��والت خودرویی و چرخش چرخ خطوط تولید و اش��تغال کارگران 
می ش��د، به راحتی نصیب دالالن ش��د و این افراد فقط با واس��طه گری و 

افزایش شدید قیمت ها در بازار توانستند این پول ها را به جیب بزنند.
اما پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، مشخص 
ش��د که او قصد دارد وضعیت را از حالت کنونی خارج کند و جلوی ادامه 
این روند را بگیرد؛ برهمین اساس در روزهای اخیر اعالم کرده که مطابق 
تصمیم گیری ه��ای این وزارتخان��ه، فرمول جدیدی ب��رای قیمت گذاری 
خودروها تعیین ش��ده که به نظر می رسد با توجه به وضع موجود در بازار، 
بهترین و تنها راهکار نجات تولید در ایران آن هم در شرایط کنونی همین 
مس��أله آزادس��ازی قیمت ها و تعیین بهای خودرو توس��ط خودروسازان 

براساس ساز و کار عرضه و تقاضا باشد.
رض��ا رحمان��ی، در همین چند روز قبل نیز اس��تارت این موضوع را در 
رس��انه ها زد و اعالم کرد که در همین هفته، دس��تورالعمل قیمت گذاری 

جدید خودرو در بازار اجرایی خواهد ش��د تا هم خودروس��ازان بتوانند با 
کس��ب درآمدها در این عرصه، چرخ تولید خودرو و قطعات را با س��رعت 
بیشتری به گردش درآورند و محصوالت بیشتری را به بازار عرضه کنند و 
هم واسطه ها و دالالن از این بازار خارج شوند و اجازه دهند قیمت گذاری 

به دست خودروسازان صورت گیرد.
با توجه به این تصمیم شجاعانه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص 
اجرای فرآیند جدید قیمت گذاری خودرو در بازار، به نظر می رسد این بازار 
ب��ه  تدریج از حالت کنونی خارج ش��ده و تبدیل به محلی برای کس��ب و 
کار واقعی شرکت های رسمی تولیدکننده خودرو و انتقال بیشتر سودهای 

موجود در آن، به سمت خطوط قطعه سازی و خودروسازی شود.
عالوه ب��ر آن، اقدامی که رضا رحمانی و مجموعه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای اجرای آن مصمم ش��ده، حرکتی شجاعانه است که با درک 
صحی��ح از وضعیت موجود در صنعت خودروس��ازی و تحریم های اعمال 
ش��ده بر آن، که منجر به کاهش ش��دید تولید خودرو و وقفه و اختالل در 
تحویل محصوالت خودرویی و پاس��خگویی به نیاز مشتریان شده، صورت 
گرفت��ه و می تواند فتح البابی برای نجات این ش��رکت ها به ویژه در حوزه 
قطعه سازی باشد؛ صنعتی که به  واسطه همین تحریم ها و محدودیت های 
موجود، تاکنون نیز بخش اعظم��ی از ظرفیت های تولیدی خود و نیروی 
انس��انی شاغل را از دس��ت داده و در صورت ادامه روند فعلی بعید است تا 

پایان امسال بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

سرمایه تولیدكنندگان دوباره به حساب آنها باز می گردد

با پیوس��تن س��ایپا به موج افزایش قیمت، عملیات ش��به آزادسازی 
در بازار خودرو به تدریج توس��ط دولت و خودروسازان در حال تکمیل 

شدن است.
به گزارش پدال نیوز، دولت از حدود سه ماه پیش پروژه قیمت گذاری 
خودرو را در حاش��یه بازار کلید زد تا پس از یک دهه سرکوب قیمت، 
بازار خودروهای داخلی را به س��مت آزادس��ازی ببرد. کنار گذاش��تن 
شورای رقابت از قیمت گذاری و سپردن این پروسه به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، اولین قدم دولت 
در اجرای عملیات شبه آزادسازی قیمت خودرو بود که اگرچه اوایل با 
حاشیه ها و مخالفت هایی مواجه شد، اما در نهایت به اصطالح جا افتاد.

 هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی خواس��ت تغییر مس��یر 
قیمت گ��ذاری خودرو را اعالم عمومی کند و حت��ی آن را تکذیب نیز 
کرد، با این حال ش��واهد و قرائن نش��ان داد عملیات تعیین قیمت در 
حاش��یه بازار )قیمت گذاری خودروها 5 درصد زیر نرخ بازار( به صورت 
چراغ خاموش در حال انجام اس��ت. در واقع دولت نمی خواست تغییر 
روش قیمت گذاری را که با ش��وک به مش��تریان همراه بود، به یکباره 
اع��الم و اجرا کند و از همین رو سیاس��ت افزایش قیمت را خودرو به 

خودرو اجرا کرد. 
 در اولی��ن گام، ای��ن ایران خودرویی ها بودند که ب��ا اعالم قیمت چهار 
محص��ول خود، چراغ قیمت گذاری در حاش��یه بازار را روش��ن کردند. به 
ج��ز دانگ فن��گ صندوقدار که محصولی جدید به ش��مار می رفت و تازه 

قیمت گذاری ش��ده ب��ود، ایران خ��ودرو قیمت پژوپارس اتوم��ات و وانت 
آریس��ان و وانت تندر را در حاشیه بازار تعیین کرد و در این بین، چیزی 
حدود 35 میلیون تومان افزایش قیمت نصیب پارس ش��د. اعالم قیمت 
محصوالت ایران خودرو اگرچه نش��انه تغییر نگرش در قیمت گذاری بود، 
با این حال دولت باز هم صریح و بی پرده زیر بار ش��به آزادس��ازی نرفت 
و اعالم ک��رد تعیین قیمت خودرو 5درصد زیر حاش��یه بازار، مخصوص 
محصوالت باالی 45 میلیون تومان است. طبق گفته وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در آن مقطع، خودروهای غیر مشمول )آنها که باالی 45 میلیون 
تومان قیمت داش��ته و شورای رقابت به قیمت گذاری شان ورود نمی کرد( 
در اختیار خودروس��ازان قرار گرفته و آنها می توانند سیاست 5درصد زیر 
قیمت بازار را در مورد آنها اعمال کنند. در ادامه ایران خودرویی ها لیستی 
جدید از محصوالت تغییر قیمت یافته را اعالم کردند و مش��خص ش��د 
این خودروها نیز طبق فرمول حاش��یه بازار قیمت گذاری شده اند. بر این 
اساس، هایما S5، دانگ فنگ هاچ بک، پژو 207 دنده معمولی، دنا پالس و 
پژوپارس )برای بار سوم(، مشمول تغییر قیمت شدند، به نحوی که فرمول 

قیمت گذاری 5درصد زیر نرخ بازار در مورد آنها صدق می کرد.
 در نهایت اواخر هفته گذشته سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ 
کش��ور نیز به موج افزایش قیمت پیوس��ت و چهار محصول خود را طبق 
فرمول حاشیه بازار قیمت گذاری کرد. بنابر اعالم این خودروساز، کیا سراتو 
آپش��نال 2 هزار سی س��ی از این پس قیمتی برابر با 196 میلیون تومان 
خواهد داشت و مدل 1600 سی سی و معمولی آن نیز 176 میلیون تومان 

قیمت دارد. این یعنی س��راتو آپش��نال چیزی حدود 80 میلیون تومان 
افزایش قیمت داشته است. سایپا همچنین قیمت چانگان را نیز به 127 
میلیون تومان رس��انده تا این محصول چینی در لیست حاشیه بازاری ها 
قرار گی��رد. در نهایت، قیمت پراید البته از نوع وانت نیز افزایش یافته به 
28 میلیون و 900 هزار تومان رس��یده است. اعالم قیمت وانت پراید در 
حاشیه بازار اما در شرایطی است که سواری پراید همچنان با قیمت قبلی 
به فروش می رس��د و احتماال آخرین خودرویی است که قیمت آن طبق 

فرمول حاشیه بازار، تعیین خواهد شد. 
 بررس��ی قیمت های جدید نشان می دهد محصوالت سایپا نیز طبق 
فرمول 5درصد زیر نرخ بازار قیمت گذاری ش��ده اند تا بخش��ی دیگر از 
پازل ش��به آزادس��ازی قیمت خودروهای داخلی تکمیل شود. تمامی 
خودروهای��ی که تا به امروز طبق فرمول حاش��یه ب��ازار تعیین قیمت 
ش��ده اند یا ب��االی 45 میلیون توم��ان بوده یا مش��مول قیمت گذاری 
ش��ورای رقابت نبوده اند. با این حساب هنوز بخش سخت پروژه دولت 

برای شبه آزادسازی قیمت خودرو باقی مانده است. 
 طبق وعده ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، احتماال قیمت 
سایر خودروهای داخلی نیز طی هفته جاری اعالم خواهد شد تا پازل 
قیمت گذاری در حاشیه بازار تکمیل شود. البته این احتمال وجود دارد 
که خودروس��ازان به توصیه دول��ت در اعالم قیمت جدید چند خودرو 
ازجمله پرای��د و پژو 405 احتیاط به خرج داده و برای افزایش قیمت 

آنها یا فعال دست نگه داشته یا درصدی کمتر را لحاظ کنند.

ش��ورای رقابت با ارس��ال نامه ای ب��ه رئیس جمهور، دس��تورالعمل 
تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را ارس��ال کرد تا رئیس جمهور در 
مورد آن تصمیم گی��ری کند.  به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، 
ش��ورای رقابت با ارسال نامه ای به ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
دس��تورالعمل تنظیم قیم��ت خودروهای انحصاری را ارس��ال کرد تا 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد آن تصمیم گیری کند.
براساس مصوبه شماره 359 مورخ 97/09/27 شورای رقابت، دستورالعمل 
تنظیم قیمت خودروهایی که بازار انحصاری دارند، باید جهت تأیید به رئیس 

جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال گردد.
 متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئی��س محت��رم جمهوری اس��المی ای��ران و رئیس ش��ورای عالی 

هماهنگی اقتصادی
درخصوص نحوه عمل ش��ورای رقابت در چارچوب ابالغیه ش��ورای 
عالی هماهنگی اقتصادی و وفق اختیارات بند 5 ماده 58 قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر »تعیین مصادیق و 

تصویب دس��تورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار 
کااله��ا و خدمات انحصاری در هر مورد ب��ا رعایت مقررات مربوط« و 
رعایت بند س��وم ابالغیه ش��ماره 70118 مورخ 97/05/29 جنابعالی 
ک��ه حک��م می کند »هرگون��ه تصمیم گی��ری در مورد ن��رخ و ضوابط 
قیمت گذاری و تعیین س��همیه مق��داری کاال و خدمات که به موجب 
قوانی��ن و مقررات مختلف در اختیار دس��تگاه ها و ش��وراهای مختلف 
قرار گرفته اس��ت، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است«، به پیوست 
دس��تورالعمل تعیین قیمت خودرو جهت آن دسته از خودروهایی که 
به تشخیص شورای رقابت از مصادیق کاالهای انحصاری هستند جهت 
دس��تور ابالغ و اقدام مقتضی تقدیم می گردد. مطابق این دستورالعمل 
قانون��ی و با توجه به تالطمات اقتصاد کش��ور بع��د از آخرین ابالغیه 
ش��ورای رقابت در ابتدای تیرماه سال جاری، از جمله بروز تحریم های 
جدید و نوس��انات شدید نرخ ارز، ضروری اس��ت میزان افزایش مجاز 
در قیمت خودروهای مش��مول به عنوان س��قف قیمت، با لحاظ تورم 
بخشی )نهاده ای( خودروهای مش��مول در 9 ماهه سال 1397، که از 
سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد و ارزیابی کیفیت و اعمال بهره وری 

در 9 ماهه س��ال جاری محاس��به و اعمال گردد. )روش��ی که در این 
Price-( دس��تورالعمل مورد اس��تفاده قرار گرفته است سقف قیمتی
cap( می باش��د، لذا قیمت هایی که از فرمول به دست می آید حداکثر 

بوده و خودروساز می تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند(.
ش��ایان ذکر است، از آنجا که دس��تورالعمل شورا در راستای تنظیم 
ب��ازار این محص��والت عالوه بر تعیین قیمت برای ممانعت از ش��رایط 
مسلط انحصارگر، بر جلوگیری از شکل گیری حاشیه بازار نیز نظر دارد 
لذا رعایت ش��روط پنجگانه ابالغی شورا برای تنظیم بازار خودرو قطعاً 

بیش از تعیین قیمت اهمیت داشته و مورد تاکید است.
در خاتمه فهرس��ت خودروهای مشمول دستورالعمل به تفکیک سه 
ش��رکت عمده خودروساز، تقدیم می گردد. با این توضیح که با عنایت 
ب��ه ش��رایط جدید بازار، از جمل��ه ممنوعیت واردات ه��ر نوع خودرو، 
احتمال تغییر در فهرس��ت خودروهای انحصاری مشمول ماده قانونی 
مذکور وجود دارد که متعاقباً جهت دستورات الزم تقدیم خواهد شد.

در ضم��ن کارشناس��ان مرکز ملی رقابت آمادگی همکاری با س��تاد 
تنظیم بازار جهت هماهنگی در اجرای دستورالعمل تقدیمی را دارند.

عملیات شبه آزادسازی در بازار خودرو توسط سایپا و ایران خودرو آغاز شد

شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای انحصاری را ارائه کرد
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سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت بدون توجه به تولید 
رونق اش��تغال و تحول اقتصادی هیچ معنایی ندارد و اصل مهم 
در توس��عه جوامع بها دادن به امر تولید است. به گزارش ایسنا، 

ولی ملکی در جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید در اردبیل با انتقاد 
از عدم حضور صاحب��ان واحدهای 
تولی��دی از ش��هرهای مختل��ف در 
این جلسه اظهار کرد: ما خوشحال 
هس��تیم ک��ه وزارت صمت موضوع 
ثبت سفارش ها را به استان ها واگذار 
کرده تا این ام��ر به تقویت خطوط 
تولید و پرداخت تس��هیالت بانکی 
کمک کند. وی ضرورت حفظ وضع 
موج��ود تولی��د را به عن��وان امری 
مقدس و اقدامی جهادگونه دانست 
و خاطرنشان کرد: با حفظ و احیای 

هر واح��د تولیدی در حقیقت فضای اش��تغال و حمایت جدی 
از تولید به معنای واقعی انجام ش��ده و در س��خت ترین شرایط 

حرکت روبه جلو در این بخش اتفاق می افتد.

نماینده مردم مشکین ش��هر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولت تا س��قف 300 میلی��ون دالر واردات کاال را بدون هرگونه 
ثبت سفارش و مراحل سختگیرانه آزاد اعالم کرده و این رقم تا 
500 میلیون دالر نیز قابل افزایش 
است که این حرکت خود می تواند 
به واردات کاالهای سرمایه ای نیز 

منجر شود.
در ای��ن جلس��ه رض��ا کریم��ی 
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و 
سرعین در مجلس شورای اسالمی 
نیز با قدردانی از بخش��نامه اخیر 
تمرکززدای��ی  در  صم��ت  وزارت 
از پایتخ��ت و افزای��ش اختیارات 
و تفوی��ض آن ب��ه اس��تان ها بیان 
ک��رد: مجلس تم��ام حمایت های 
قانون��ی خ��ود را از تولیدکنندگان 
انجام می دهد و در همه بندهای قانون رفع موانع تولید و س��تاد 
تسهیل از کارآفرینان در رونق فضای کسب و کار به جد حمایت 

می کند.

رمزارزهای پایدار با قیمت ثابت و با پشتوانه  دارایی های واقعی، مشکل 
نوسان قیمت رمزارزهایی مانند بیت کوین را حل کرده اند.

به گزارش زومیت، هنگامی که معامله گران، بیت کوین و ارزهای دیجیتال 
مش��ابه را به عنوان یکی از روش های پرداخت 
خود معرفی کردند، به س��رعت با مشکل قابل 

توجه »نوسان قیمت« مواجه شدند.
مواردی مانند نمایندگ��ی فروش کاالهای 
لوکس، پیش از این بیت کوین را برای فروش 
محصوالت خود می پذیرفتند، اما ناگهان شاهد 
جهش ح��دود 33درص��دی ارزش خودروی 
فراری خود طی یک دور آزمایشی در پیست 
 White Company بودند. این شرکت که
نامیده شده، بعدها به روند رایج راه اندازی یک 
»Stablecoin«، )ترکیب��ی از بالک  چین و 
پول بدون پشتوانه( پیوست که وعده  حفاظت 
از ترازنامه های خود در مقابل تأثیرات نوسان 

قیمت را می داد.
استیبل کوین چیست؟

استیبل کوین، نس��ل جدیدی از ارزهای مبتنی بر بالک چین است که 

قیمت آن به جای نوس��ان براساس گمانه زنی های معامله گران، ثابت بوده 
و به دارایی ه��ای پایدار در دنیای واقعی )از کاالها گرفته تا ارزهای رایج( 
وابس��ته اس��ت. به عنوان مثال، کاربران می توانند یک استیبل کوین را به 
قیمت یک دالر خری��داری کرده و بعدا آن 
را به همین قیمت نیز بفروشند و در نتیجه، 
مشکل نوسان قیمت رمزارزها را حذف کنند.
صنعت رمزارزهای پایدار پس از س��قوط 
ارزهای دیجیتال در س��ال 2018 محبوب 
و رایج ش��د، رک��ودی که با کاه��ش 80 تا 
90درصدی ارزش رمزارزهای مهم بازار مانند 
بیت کوین و اتریوم طی یک سال همراه بود. 
اکثر سرمایه گذاران خرد که این دارایی های 
رمزنگاری شده  ناپایدار را در اختیار داشتند، 
تصمی��م گرفتند آنه��ا را به عنوان بخش��ی 
از اس��تراتژی مدیری��ت ریس��ک خ��ود، با 
رمزارزه��ای پایدار مبادله کنند. هنگامی که 
نوسانات فروکش کرد، معامله گران برای خروج از بازار رمزارزها با حداقل 
زی��ان، رمزارزهای پایدار خود را با ارزهای دیجیت��ال و نیز ارزهای فیات 

جایگزین کردند.

استیبل کوین؛ آینده  صنعت ارز دیجیتالحمایت از کارآفرینان در راستای رونق فضای کسب و کار

گوگل اکنون حساس��یت بیش��تری روی کیفیت محتواها دارد و با ارزیابی 
محتواهای سایت ها از جنبه های مختلف سعی می کند تا بهترین، باکیفیت ترین 
و مرتبط ترین محتوا را به جس��ت وجوگر نش��ان دهد. شاخک های خزنده های 
گوگل امروزه بیش��تر روی کیفیت حساس است و برای این موتور جست وجو 
کیفیت همیش��ه بر کمیت ارجحیت دارد. برای ارزیابی محتوا باید فاکتورهای 
زیادی را مدنظر قرار دارد. در این مطلب در ابتدا می آموزیم که E.A.T چیست 
و س��پس می گوییم که چگونه می توان با اس��تفاده از آن به ارزیابی محتواها 

اقدام کرد.
E.A.T چیست؟

E.A.T مخفف سه کلمه است:
)Expertise( تخصص •
)Authority( اقتدار •

)Trustworthiness( اعتماد •
براساس دس��تورالعمل های کیفیتی گوگل، این سه مورد درواقع سه جنبه 
مهم کیفی هر محتوایی هستند. یعنی هر محتوایی که می خواهد به عنوان یک 
محتوای باکیفیت شناخته شود باید این سه عنصر را در خود داشته باشد. یک 
تیم در موتور جست  وجوی گوگل براساس این فاکتورها نمراتی را به محتواها 
اختص��اص می دهند و هر محتوایی که بتواند نمره بهتری به دس��ت آورد در 
رتبه های باالتری از نتایج جس��ت وجو قرار می گیرد. البته به یاد داشته باشید 
که این نمرات به صورت مس��تقیم روی نتایج جس��ت وجو تاثیر نمی گذارند، 
اما برای توس��عه الگوریتم های س��نجش گر از آنها استفاده می شود. به عبارت 
دیگر، صفحاتی که بر مبنای این س��ه عنصر نم��ره باالیی را از گوگل دریافت 
می کنند، درواقع همان صفحاتی هس��تند که این موتور جست وجو می خواهد 
آنه��ا را در رتبه های باالتری نش��ان دهد. بنابراین موق��ع برنامه ریزی برای هر 
فعالیت محتوایی الزم اس��ت که سه عنصر تخصص، اقتدار و اعتماد را در نظر 

داشته باشید.
آپدیت الگوریتم ها و تاثیرات آنها

در چن��د ماه گذش��ته، موتور جس��ت وجوی گوگل تغییرات زی��ادی را در 
الگوریتم های خود ایجاد کرده است تا مطمئن شود بهترین و مرتبط ترین نتایج 
به کاربران نشان داده می شوند. درواقع باال بردن میزان مرتبط بودن و کیفیت 
دو چیزی هستند که باعث شده گوگل دست به این تغییرات بزند. از آنجایی 
که الگوریتم های گوگل به صورت ماهیانه به روزرسانی می شوند، شما باید به این 
فکر کنید که این آپدیت ها در بلندمدت ممکن اس��ت چه تاثیری روی سایت 
شما و رتبه آن داشته باشند و چگونه می توانید همیشه یک گام از این آپدیت ها 

جلوتر باشید تا بتوانید رتبه خود را حفظ کرده یا آن را بهبود دهید.
 MEDIC به روزرسانی  الگوریتم هسته گوگل با نام

UPDATE
در روز یکم آگوست سال جاری میالدی گوگل تایید کرد که یک به روزرسانی 
گس��ترده به نام Medic Update را در الگوریتم خود ایجاد کرده اس��ت و 
هدف از عرضه این به روزرسانی این است که سایت های YMYL را به شدت 
تنبی��ه کند. گوگل در هنگام قضاوت کردن کیفیت یک صفحه، دو موضوع را 
به جد مدنظر قرار می دهد: س��المت ش��ما و ثروت شما. گوگل استانداردهای 
ویژه ای را برای این س��ایت ها مش��خص کرده است و به صورت مخفف آنها را 
سایت های YMYL می نامد. درصد بسیار زیادی از سایت هایی که تحت تاثیر 
این الگوریتم قرار گرفتند در زمینه های پزشکی، سالمتی، تناسب اندام، زندگی 
س��الم و زمینه هایی از این دس��ت فعالیت می کردند. براساس یافته های مرکز 
Search Engine Roundtable حدود 43درصد از این سایت ها در حوزه 

سالمتی فعال بودند.
با توجه به اهمیت و حساسیت محتواهای مرتبط با سالمتی، گوگل می داند 

که این محتواها باید از منابعی معتبر و قابل اعتماد به دس��ت کاربران برسند. 
اینجا دقیقا همان جایی اس��ت که فرمول E.A.T یا تخصص، اقتدار و اعتماد 

به کار می آید.
این آپدیت چه تاثیری می تواند روی سایر حوزه ها داشته باشد؟

ب��ه صورت کلی، ای��ن آپدیت تالش گ��وگل برای نش��ان دادن محتواهای 
باکیفیت تر در نتایج جست وجو را عیان می کند. حتی اگر سایت شما در زمینه 
پزش��کی فعال نیست، درس های مهمی وجود دارد که می توانید از این آپدیت 
بگیرید و آنها را در اس��تراتژی محتوایی خ��ود بگنجانید. در فضای اینترنت با 
مش��کلی به نام فقدان اعتماد مواجه هستیم. اگر شما برای نگارش محتواهای 
خود از منابع ضعیف و نامعتبر استفاده کنید، این موضوع می تواند تاثیری منفی 
روی رتبه E.A.T داشته باشد. ما باید از تغییرات الگوریتم ها یاد بگیریم و برای 
آپدیت های آینده آماده باشیم. ما باید بدانیم که عملکرد محتواهای مان چگونه 
است. سپس چابک باشیم، به عقب بازگردیم و بهبودهای الزم را ایجاد کنیم. 
مدیران سایت ها همواره باید نگاهی صادقانه به محتواهای موجود داشته باشد 

و آن ها را بهبود دهند.
چگونه مرتبط بودن را حفظ کنیم؟

براس��اس آخرین گزارش مرکز Ahrefs، تقریب��ا 95درصد از صفحاتی که 
به تازگی منتش��ر شده اند تا یک س��ال اول در بین ده نتیجه برتر ابتدایی قرار 
نمی گیرند. موثرترین استراتژی این است که بررسی کنید و ببینید چه کاری 
انج��ام داده اید. اگر محتواهای قدیمی تان کارایی س��ابق را ندارند، باید به فکر 
بهبود یا بازنویس��ی آنها باشید. اکنون ش��ما چگونه برای محتواهای خود یک 
س��اختار مش��خص می کنید؟ در ادامه مواردی که به ش��ما کمک می کنند از 

محتواهای موجودتان نهایت استفاده را ببرید آورده شده است.
تجدید ساختار محتوا

ب��ه صورت س��نتی، بازاریابان محتوا براس��اس یکس��ری کلم��ات کلیدی 
هدف گذاری شده اقدام به نوشتن و انتشار پست های وبالگی می کنند. اما مشکل 
این اس��ت که با بزرگ شدن سایت با مشکل عدم وجود یک ساختار مناسب 
برای محتواها مواجه می شویم. محتواهای مشابه یک سایت در نتایج جست وجو 
با هم رقابت می کنند و به هیچ عنوان مشخص نیست که کدام محتوا باید برای 

عبارت های جست وجوی خاص در اولویت قرار بگیرد.
 Content اینجا دقیقا همان جایی است که مدل خوشه ای تولید محتوا یا
Cluster به کمک ش��ما می آید. در این مدل، محتواهای متعدد که در مورد 
یک موضوع نوشته شده اند به یک محتوای هسته لینک می شوند. ایجاد لینک 
بی��ن این صفحات مرتبط ب��ه ایجاد یک ارتباط معنایی بی��ن محتواهای این 
صفحات کمک می کند. به عالوه، اس��تفاده از این مدل می تواند به نشان دادن 
عمق بیش��تر محتوا کمک کند و باعث ایجاد اتوریتی برای صفحه هس��ته نیز 
می ش��وند و این صفحه می تواند رتبه بهتری در موتورهای جست وجو بگیرد. 
اولی��ن کاری که باید انجام بدهید این اس��ت که یک س��اختار جدید را برای 
محتواهای فعلی تان در نظر بگیرید. موضوعاتی کلیدی که می خواهید پوشش 
دهی��د را شناس��ایی کرده و برای ایجاد یک نمای کل��ی از این موارد صفحات 
هسته را ایجاد کنید. سپس تمامی محتواهایی که به این موضوع مرتبط هستند 
را پی��دا کنی��د و از هر ک��دام از این محتواها با همان آنکر تکس��ت به صفحه 
هسته لینک بدهید. محتواها را در سایت خود بازبینی کنید و از خود بپرسید 
ک��ه آیا این محتوا واقعا نیازهای کاربران را برآورده می کند یا خیر. محتواهای 
 E.A.T کمی دارند به صورت مس��تقیم روی نمره E.A.T صفحاتی که رتبه
سایر صفحات اثر نمی گذارند، اما می توانند تاثیری منفی روی وجهه و شهرت 
سایت داشته باشند. به همین دلیل، صفحاتی با رتبه E.A.T ضعیف و ترافیک 

حداقلی در اکثر مواقع باید حذف شوند.
daartagency :منبع

مایکروسافت باالتر از اپل و آمازون و بدون اینکه هیچ گاه به ارزشی بالغ بر یک تریلیون دالر رسیده 
باشد، به عنوان باارزش ترین شرکت سهامی عام آمریکایی، سال میالدی را به پایان می برد.

ب��ه گ��زارش زومیت، هرچن��د به اعتقاد کارشناس��ان این رتب��ه موقتی خواهد ب��ود، لیکن اکنون 
مایکروس��افت س��رخوش از این موفقیت و بازپس گرفتن جایگاه پیشین خود است. در حقیقت غول 
فناوری ردموند، رقابت تبدیل ش��دن به ش��رکتی با ارزش یک تریلیون دالر را به اپل و آمازون باخت 
و حت��ی در فصل پایانی س��ال میالدی کل ارزش بازار آن بی��ش از یکصد میلیارد دالر کاهش یافت، 
اما در اصل میزان کاهش ارزش سهام مایکروسافت در این دوره از سایر پیشتازان فناوری کمتر بود.
البته ارزش کلی بازار سهام آمریکا پس از یک دهه رشد مطلوب، اکنون در حال گذار از یک مرحله 
اصالح اس��ت و سهام مایکروسافت هم هم راستا با بازار، کاهش را تجربه کرده است. این رخداد برای 

فیس بوک، اپل، آمازون، نت فلیکس و گوگل هم پیش آمده است.
جیم کرامر )Jim Cramer(، مجری برنامه  تلویزیونی Mad Money در س��ال 2013 س��هام 
پنج ش��رکت مذکور را به عنوان پنج س��همی که به سرعت در حال رشد هستند، برشمرد و آنها را به 
اختصار FAANG )برگرفته از حروف اول نام این ش��رکت ها( نامید. اما مایکروس��افت در این جمع 
نبود، چراکه طی دهه  گذشته، روند معنی داری برای ارزش سهمش وجود نداشت؛ حتی بعد از سال 

2000 و در دوره روی کار آمدن اس��تیو بالمر که درآمدهای ش��رکت س��ه برابر شد و سود ویژه هم 
افزایش دو برابری یافت، بازهم برخی کارشناس��ان وضعیت س��هام مایکروسافت را مشابه سهام گروه 

شرکت های FAANG نمی دانستند.
در هم��ان مقط��ع، گروه FAANG در ب��ازار مورد توجه ق��رار گرفت و با افزای��ش میزان خرید 
و مب��ادالت س��هام این گروه، ارزش آن روز به روز بیش��تر ش��د. لیکن در چن��د دوره اخیر، زمانی که 
س��هامداران کم کم تصمیم به تثبیت درآمد و س��ود حاصل از معامالت خود گرفتند و فروش را آغاز 

کردند، مجدداً ارزش FAANG کاهش یافت.
البته دالیل مهمتری برای این تغییر وضعیت وجود دارد. از یک س��و فیس بوک بیش از یک س��ال 
اس��ت که به دلیل بحث های نقض حریم خصوصی کاربران تحت فش��ار اس��ت و همچنین مشکالتی 
نظیر بات های روس��ی و س��ایر اخبار جعلی به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر گوگل هم با 
مس��ائلی نظیر تظاهرات کارکنانش علیه فعالیت در زمینه پروژه های نظامی و احتمال تبدیل ش��دن 
چی��ن به عنوان قطب��ی برای موتورهای جس��ت وجو، مواجه بود. اپل هم در ای��ن دوره چندین اقدام 
انقباضی داشت. برای مثال، اپل اخیراْ اعالم کرده بود که احتماالً دیگر آمار میزان فروش محصوالت 
اصلی خود را منتش��ر نخواهد کرد. تحلیلگران هم به دنبال شکس��ته شدن رکورد فروش آیفون، آیپد 

با فرمول E.A.T در بازاریابی محتوا آشنا شوید

مایکروسافت سال میالدی را باالتر از اپل به عنوان باارزش ترین شركت آمریکایی به پایان می برد

دریچــه

 جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به عنوان یکی از مبادی معرفی شرکت های 
خالق به برنامه توس��عه زیست بوم شرکت های خالق معاونت علمی انتخاب شده 
اس��ت. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با هدف ترویج و توسعه فن آفرینی، 
خالقی��ت و نوآوری، معرفی فن آفرینان به عنوان موتور حرکت و توس��عه اقتصاد 
دانش بنی��ان و ایجاد فضای تعامل در میان فعاالن عرصه های مختلف فن آفرینی 
برگزار ش��د. حوزه فعلی جش��نواره یک حوزه ملی برای فن آفرینان داخل کشور 
است و در یک چش��م انداز میان مدت، فراملی شده و کشورهای منطقه را شامل 
خواهد شد. این جشنواره با محتوایی منحصربه فرد، هر سال، توسط شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود.

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به جمع 
مبادی معرفی شرکت های خالق پیوست

یکشنبه
9 دی 1397
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رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
گفت اس��تارتاپ های بخش کشاورزی، می توانند جاماندگی این 

حوزه را از فرآیند پیشرفت و توسعه جبران کنند.
ب��ه گ��زارش مه��ر به نق��ل از 
شاهرخ  کش��اورزی،  جهاد  وزارت 
داش��ت:  اظه��ار  رمضان ن��ژاد 
قابلیت ه��ای دان��ش و فناوری در 
تح��ول و توس��عه در ه��ر ام��ری 
بی نظی��ر و بی حد و مرز اس��ت و 
ب��ه کارگی��ری دان��ش و فناوری 
اطالع��ات در کش��اورزی، موجب 

تحول اساسی می  شود.
وی گف��ت: نظام��ات بازرگان��ی 
و تج��ارت کش��اورزی کش��ور در 
س��نوات گذشته پا به پای نظامات 
تولید تجدید و توسعه نیافته است 

و در قیاس با حوزه تولید جا مانده و سنتی است.
رمضان نژاد خاطرنش��ان کرد: در سال های اخیر ارتقا و توسعه 
بازار کش��اورزی از اولویت ها و سیاس��ت های اصلی وزیر جهاد 

کش��اورزی بوده و با تعیین مجری کس��ب و کاره��ای نوین و 
استارتاپ ها، توجه ویژه به آن را موجب شده است.

وی یادآور ش��د: نظام مهندسی کشاورزی به عنوان سازمانی 
دانشی و با رویکردی دانش محور 
حمایت و پش��تیبانی از نوآوران، 
کارآفرین��ان و صاحبان و فعالین 
ام��ِر دان��ش گس��تری و انتقال، 
اشاعه و به کارگیری فناوری های 
جدید در بخش کش��اورزی را در 
اولویت برنامه های خود قرار داده 

است.
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
تصریح کرد: بخش��ی از ساختار 
تش��کیالتی س��ازمان در اجرای 
سیاس��ت و رس��الت اصلی نظام 
مهندس��ی در دانش گستری در محیط کش��اورزی به حمایت 
و توس��عه از نوآوری، صاحبان ایده و ابتکارات و تکنولوژی های 

جدید اختصاص می یابد.

تنش ها بین چین و آمریکا چند ماهی است که ادامه دارد و این  بار به دنبال 
بازداشت مدیر مالی هوآوی، ش��رکت های چینی دست به اقدام تالفی جویانه  
جالب��ی زده اند. ب��ه گزارش زومیت، پس از اینکه ه��وآوی در هفته های اخیر، 

بیشتر از گذش��ته و به دلیل بازداشت مدیر مالی 
ش��رکت، در کانون توجه رسانه ها و کاربران قرار 
گرفت؛ برخی ش��رکت های چینی به حمایت از 
این غول فناوری چندملیتی در برابر فش��ارهای 
مطرح سیاس��ی، برخاس��ته اند. این شرکت ها به 
کارمن��دان خود اب��الغ کرده اند ک��ه از هیچ یک 
از محصوالت اپل اس��تفاده نکنن��د؛ در غیر این 
 صورت با کس��ر حقوق و پاداش مواجه خواهند 
ش��د. حتی اعالم کرده اند کارمندانی که به کلی 
هم��کاری نکنند، اخراج خواهند ش��د. نش��ریه   
Asian Nikkei Review ط��ی گزارش��ی به 
یارانه های تخصیص داده شده در خرید محصوالت 
هوآوی و تخفیف های ده تا صد درصدی )رایگان( 

اعمال ش��ده برای کارکنان آن شرکت ها پرداخته اس��ت. هرچند اعطای یک 
گوش��ی هوآوی رایگان بیش��تر شعار به نظر می رس��د، اما واضح است که اگر 
موضوع تهدید به خاتمه  خدمت یا گوشی رایگان در میان باشد، متقاعد کردن 

کارکنان بسیار سخت تر از شرایطی است که افراد با میل خودشان گوشی اپل را 
کنار گذاشته و محصوالت اندرویدی هوآوی را به دست بگیرند. بسیاری از این 
شرکت های چینی به کارکنان خود گفته اند چنانچه به منظور حمایت از هوآوی، 
گوشی های این شرکت را بخرند، از یارانه  خوبی 
در خریدش��ان بهره مند خواهند شد. اکثراً این 
یارانه ها 10 تا 20درصد قیمت گوشی را پوشش 
می دهد و در برخی موارد هم گوشی به کلی به 
رایگان اعطا می شود. بیش از 20 شرکت چینی 
هم در صفحات خود در ش��بکه های اجتماعی 
اعالم کرده اند که میزان خرید سایر محصوالت 
هوآوی )نظیر سیستم مدیریت کسب وکار این 
ش��رکت( را نی��ز افزایش خواهن��د داد. در این 
حرکت، برخی ش��رکت ها با ش��یوه های تند و 
تهدیدآمیز و برخ��ی هم با راهکارهای مالیم و 
دوس��تانه تر برای متقاعد کردن کارکنان خود 
 Shanhai تالش می کنند. به طور مثال شرکت
YouLouk Electronic به هر یک از پرسنل خود دو گوشی هوآوی رایگان 
می دهد و شرکت Shenzen Yidaheng Technology هم گوشی های 

هوآوی و ZTE را با 18درصد تخفیف به کارکنانش می فروشد. 

تهدید به اخراج کارمندان چینی، بدلیل استفاده از آیفون اپلاستارتاپ ها منجر به جبران جاماندگی کشاورزی از توسعه می شوند

در این مقاله به بررس��ی چهار اشتباه استارتاپ ها در تولید محتوا، بازاریابی و 
جذب مشتری می پردازیم. به عنوان مالکان استارتاپ ، به خودمان افتخار می کنیم 
که درک عمیقی از بازار هدف مان پیدا کرده ایم. در واقع ما در صورتی می توانیم 
به کس��ب و کار بپردازیم ک��ه بازار را خوب مطالعه کرده باش��یم و کمبودها را 
ش��ناخته باش��یم و برای برآورده کردن  تقاضاها، محصوالت و خدماتی تولید و 
ارائه کنیم. امروزه تحقیق های بسیاری در زمینه  راه اندازی کسب و کار، درک و 
شناخت بازار، و تعیین چگونگی همخوانی محصوالت ما با آن نیازهای مشتریان 

صورت می پذیرند.
و این فقط نقطه  شروع است.

با وجود این، وقتی در واقع در حال س��اختن پایگاه مش��تریان برای کسب و 
کارمان )آنالین یا آفالین( هس��تیم، آنچه در مرحله  بعد اتفاق می افتد به ندرت 
رویدادی آرام و بی دردسر خواهد بود. کسب و کارها ممکن است محصول شان در 

بازار گل کند اما اغلب آنها برای بقا تالش می کنند و دست و پا می زنند.
پس، فایده کسب و کار چه می شود؟

اغلب، اش��تباهات بازاریابی مقصر اصلی این ماجرا هس��تند. این اش��تباهات 
می توانند موانع عظیمی بر س��ر راه اس��تارتاپ ها باش��ند. در اینجا چهار اشتباه 
اس��تارتاپ ها در تولید محتوا، بازاریابی و جذب مشتری را که باید مراقب باشید 

انجام ندهید به شما معرفی می کنیم.
1. استفاده نکردن از فرصت پیام رسانی

فقط ساخت و ارائه  محصوالت درست کافی نیست. الزم است که ربط پذیری 
و کارآمدی محصول تان به اس��تفاده کنندگان احتمالی و بالقوه در س��طح کالن 
انتقال داده شود. )اینکه می بینم محصوالت بی نظیری هستند که به خاطر درک 
کم مالکان ش��ان نس��بت به اهمیت و قدرت پیام رسانی برند، هیچ توجهی را به 
خود جلب نمی کنند دلم به درد می آید.( یک کسب و کار چگونه از این فرصت 
استفاده می کند؟ از طریق محتوا، هر چیزی محتوا محسوب می شود – متن روی 
وب س��ایت، پست های وبالگ، ویدئوها، به روز رسانی رسانه های اجتماعی. و این 
محتوا است که با مش��تریان بالقوه حرف می زند، بنابراین پیام رسانی درست به 
پلتفرم های متعدد امری ضروری است. سر زدن مشتری به وب سایت شما باعث 
می شود که آن مشتری در مورد کاری که شما انجام می دهید دچار سردرگمی 
نش��ود. او مجبور نیست بیش از یک بار متن مقدمه را بخواند تا کسب و کار تان 
را درک کن��د. جمل��ه  مه��م و نهایی باید به صورت مفی��د و مختصر بر ماهیت 
وجودی و همچنین منحصر به فرد بودن کسب و کار تاکید کند.  )باهوش بودن 
خوب اس��ت، اما نه آنقدر باهوش که مبهم و پیچیده به نظر برسید.( هر یک از 
صفحه های بعدی باید بیش��تر به این نکته  کلیدی صفحه  اصلی بپردازند. ش��ما 
نماد چه چیزی هس��تید؟ چه خدماتی ارائه می دهید؟ چه چیزی شما را خاص 
و منحصر به فرد می کند؟ دقیقا چگونه می توانید کمک کنید؟ چه موقعیت های 
جغرافیایی را خدمت رسانی می کنید؟ پیام رسانی مفید و مختصر آدم های درست 
و مناس��ب را به کس��ب و کار ش��ما جذب خواهد کرد و باعث افزایش تغییر و 

تبدیل ها خواهد شد.
2. جذب نکردن بازدیدکنندگان با شرح و جزییات

پس، وب سایتی را ایجاد کرده اید که به آن افتخار می کنید و در تولید محتوا 
و س��ئو برای ایجاد ترافیک ارگانیک مناس��ب به وب س��ایت تان سرمایه گذاری 
کرده اید. بعد چه اتفاقی می افتد؟ پاس��خ: اشتباه اس��تارتاپ ها را تکرار نکنید و 
نگذارید این بازدیدها هدر بروند. آنها را روی هوا بقاپید! برای بازدیدکنندگان تان 
دلیلی بیاورید تا حاضر ش��ود اطالعاتش را به اشتراک بگذارد. ارائه  خبرنامه ها و 
منابع قابل دانلود معموال راهی توصیه شده برای ساخت پایگاه داده های ایمیلی 
بوده اس��ت که به نوبه خود به پرورش و افزایش بازدیدکنندگان کمک می کند.

) شما برای بهبود تجربه  ایمیلی برای مشترکین خود به یک ابزار خبرنامه سازی 
مانند Campaign Monitor یا MailChimp  نیاز خواهید داش��ت.( اما 
لزوما هر بازدیدی که داش��ته باش��ید به جذب مشتری منجر نمی شود. پس آن 
وقت از کجا می دانید چه کسی یک مشتری بالقوه هست یا نیست؟ اگر ممکن 
بود که بتوانید تمام این اطالعات را حتی بدون ثبت نام افراد به دس��ت بیاوری 
چه؟Leadfeeder برای کس��ب و کارها در رابطه  با بازدیدکنندگان ناش��ناس 
داده های عملی فراهم می آورد، اینکه چگونه شما را پیدا کرده اند و چه صفحاتی 
از سایت ش��ما را بازدید کرده اند – داده هایی که می توانند براساس توسعه های 
کنترل شده س��رمایه ای ش��وند یا باعث تلفن های مربوط به فروش شوند. قرار 
دادن پالگین های اجتماعی در نقاط استراتژیک دنبال کردن آنالین شما را برای 
کس��انی که عالقه مند هستند آسان می سازد. پیش از آنکه آنها برندی را دنبال 
کنند، بیشتر احتمال دارد محتوای وبالگ را به اشتراک بگذارند. این یعنی تعداد 
فراوانی پست های موفق )بالقوه( و فرصت به دست آوردن دنبال کننده های جدید.
3. محتوای کم کیفیت فراهم آوردن )یا محتوای کافی تولید نکردن(

محتوا در واقع نحوه  تعامل شما با مخاطب است و اساسا نحوه  شناختی است 
که مردم به صورت آنالین از شما دارند. بنابراین، وقتی پست ها و ویدئوهای شما 
کسل کننده باشند، با به  روز رسانی های تان نامنظم باشند، ممکن است این تاثیر 
را در اذهان بگذارید که حرفه ای نیستید؛ این امر تاثیر تضعیف کننده ای بر کسب 
و کارتان می گذارد. در اینجا کمیت و کیفیت هر دو مهم هستند. اما استارتاپ ها 
اغل��ب کمبود مناب��ع دارند. در این صورت، من پیش��نهاد می کنم کیفیت را بر 
کمی��ت ترجیح بدهید، ام��ا حتی در آن صورت هم، اج��ازه ندهید تعداد به روز 
رس��انی های تان از یک حدی پایین تر بیاید. اگر به صورت واقع بینانه یک بار در 
هفته بیش��ترین تعدادی است که می توانید مدیریت کنید، به همین روند ادامه 
بدهید. شما باید بدانید هر چند وقت یک بار می توانید پست بگذارید و یک تقویم 
 ، CoSchedule  محتوا درس��ت کنید. چند ابزار تقویم مدیریتی مفید، مثل
وج��ود دارند، اما اگر کمبود نقدینگی داری��د، Google Docs گزینه رایگان و 

مفیدی برای ایجاد تقویم های محتوای مشارکتی است.
4. ایجاد محتوای باکیفیت اما بازاریابی نکردن آن

چه کسی به وبالگ زیبایی که درست کرده اید و روزگارش را در خفا می گذراند 
توجهی خواهد کرد؟ اشتباه استارتاپ ها این است که اغلب آنقدر بر تولید یا ارائه 
محصول یا خدمات ش��ان تمرکز می کنند که فراموش می کنند بازاریابی آن نیز 
بخش مهمی از شغل شان به حساب می آید. همچنین، مالکان کسب  و کارهای 
نوپا اغلب با خودارتقایی درگیر هس��تند. به نظر می رس��د عده  بسیاری از حرف 
زدن درباره  خودشان یک انزجار ذاتی دارند. من قبال در کسانی که سابقه  فناوری 
داشتند متوجه این مسئله شده بودم، اما هر کسی موقع ارتقای یک کسب و کار 
آنالین ممکن است از خودآگاهی رنج ببرد. این امر، متاسفانه، ممکن است پیام 
کسب و کار را در معرض سوء ظن قرار دهد یا تضعیف کند. باالخره، هر رسانه  
اجتماعی را باید ش��خصیتی اداره کند و داستان زندگی شما »اعتبار خیابانی« 
]اعتباری که در بین مردم کوچه و خیابان دارید[ شما است، پس احتماال دل تان 
بخواهد آن را به سرمایه تبدیل کنید. آیا مجددا فکر کردن به خودارتقایي کمکی 
می کن��د؟ اگر مطلقا نمی توانید ای��ن کار را انجام دهید، یک بازاریاب حرفه ای و 
باتجربه را استخدام کنید )این کار ارزش سرمایه گذاری کردن را دارد(. در مراحل 
اولیه، یک کسب و کار به توجه تمام و کمال نیاز دارد. این موقع وقت مناسبی 

برای گیج بازی درآوردن نیست!
امیدواریم اگر ش��ما هم یک کارآفرین هس��تید از این اشتباه استارتاپ ها به 

دور باشید.
entrepreneur/bazdeh: منبع

2000 و در دوره روی کار آمدن اس��تیو بالمر که درآمدهای ش��رکت س��ه برابر شد و سود ویژه هم 
افزایش دو برابری یافت، بازهم برخی کارشناس��ان وضعیت س��هام مایکروسافت را مشابه سهام گروه 

شرکت های FAANG نمی دانستند.
در هم��ان مقط��ع، گروه FAANG در ب��ازار مورد توجه ق��رار گرفت و با افزای��ش میزان خرید 
و مب��ادالت س��هام این گروه، ارزش آن روز به روز بیش��تر ش��د. لیکن در چن��د دوره اخیر، زمانی که 
س��هامداران کم کم تصمیم به تثبیت درآمد و س��ود حاصل از معامالت خود گرفتند و فروش را آغاز 

کردند، مجدداً ارزش FAANG کاهش یافت.
البته دالیل مهمتری برای این تغییر وضعیت وجود دارد. از یک س��و فیس بوک بیش از یک س��ال 
اس��ت که به دلیل بحث های نقض حریم خصوصی کاربران تحت فش��ار اس��ت و همچنین مشکالتی 
نظیر بات های روس��ی و س��ایر اخبار جعلی به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر گوگل هم با 
مس��ائلی نظیر تظاهرات کارکنانش علیه فعالیت در زمینه پروژه های نظامی و احتمال تبدیل ش��دن 
چی��ن به عنوان قطب��ی برای موتورهای جس��ت وجو، مواجه بود. اپل هم در ای��ن دوره چندین اقدام 
انقباضی داشت. برای مثال، اپل اخیراْ اعالم کرده بود که احتماالً دیگر آمار میزان فروش محصوالت 
اصلی خود را منتش��ر نخواهد کرد. تحلیلگران هم به دنبال شکس��ته شدن رکورد فروش آیفون، آیپد 

و کامپیوتره��ای مک، پیش بینی تغییر این رون��د و کاهش میزان فروش را می کردند. این وضعیت با 
اخبار و ش��ایعاتی نظیر کاهش میزان تولید توسط تأمین  کنندگان اپل و پیش بینی کارشناسان برای 
فروش کمتر اپل در س��ال های آتی، شدت می گرفت و ناپایدارتر می شد. ارزش سهام اپل حتی متاثر 

از جنگ افتصادی آمریکا و چین به عنوان کشور محل تولید محصوالت اپل، بود.
س��هام مایکروس��افت اما به دو دلیل پایستگی بیشتری داش��ت. یکی موفقیت سرویس محاسبات 
ابری آژور بود که طبق برآوردها تا مدت ها برای مایکروس��افت منش��أ سودآوری خواهد بود و دیگری 
هم اعتماد عمومی به س��اتیا نادال به عنوان مدیرعاملی که ش��رکت را دگرگون کرده و دوران مدیریت 
او با ثبات خواهد بود. این نکته که مایکروس��افت طی 43 س��ال گذش��ته تنها سه مدیرعامل داشته 

است)گیتس، بالمر و نادال(، بیانگر ثبات باالی مدیریتی در این شرکت است.
به هر حال قیمت س��هم ها گویای همه چیز اس��ت. اکنون قیمت هر سهم مایکروسافت پس از 52 
هفته قرار گرفتن باالی عدد 116 دالر، در آستانه سال نوی میالدی با کاهش 18 تا 98 دالری مواجه 
بوده است، اما این میزان کاهش در دوره مشابه برای اپل 81 تا 152 دالر، گوگل 283 تا 1009 دالر 
و آمازون هم 640 تا 1411 دالر اس��ت. مشخصاً مایکروسافت تنها 15درصد کاهش و سایرین بیش 

از 30درصد کاهش را تجربه کرده اند.

4 اشتباه استارتاپ ها در تولید محتوا، بازاریابی و جذب مشتری

مایکروسافت سال میالدی را باالتر از اپل به عنوان باارزش ترین شركت آمریکایی به پایان می برد

یادداشـت

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، 
گفت برای توسعه صنعت پرتاب و ساخت ماهواره، باید از ظرفیت شرکت های 
دانش بنی��ان بهره کام��ل ببریم. به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با اش��اره به اینکه پرتاب و س��اخت ماهواره، منش��أ درآمد در حوزه 
خدمات و تجهیزات زمینی است، بیان کرد: ایران به عنوان یک کشور نوظهور 
در ح��وزه فضایی، باید توجه بیش��تری به این موضوع معط��وف دارد و بحث 
خدمات ماهواره ای و تجهیزات زمینی با بهره گیری از ظرفیت های ارزش��مند 

شرکت های دانش بنیان به صورت موازی پیگیری شود.

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
برای توسعه صنعت پرتاب ماهواره 



هر س��اله مجله INC فهرستی از بهترین برندها در حوزه های مختلف 
را منتش��ر می کند که در ادامه به بررسی 10 برند برتر از نگاه آن در سال 

2018 خواهیم پرداخت. 
1-آمازون

کشور: آمریکا
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 42+درصد 

ارزش برند: 150.8 میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 3

این شرکت در سال 1994 توسط جف بزوس تاسیس شد. حوزه اصلی 
فعالیت این برند در رابطه با فروش آنالین است. در حال حاضر نیز با فروش 
انواع محصوالت نو و دوست دوم، در جایگاه نخست بیش ترین میزان درصد 
فروش در مقایسه با سایر برندهای مشابه قرار دارد. اگرچه این برند در حال 
حاضر تقریبا همه چیز را به فروش می رس��اند، با این حال عمده ش��هرت 
آن به خاطر جایگاه نخست آن در رابطه با فروش آنالین کتاب است. این 
شرکت در سال جاری موفق شده است تا دست به اقدامی بزرگ زده و در 

رقابتی دشوار، از دو ابر برند اپل و سامسونگ پیشی بگیرد. 
2-اپل

کشور: آمریکا 
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 37+درصد

ارزش برند: 146.3میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 2

اپل را باید بزرگترین ش��رکت تولیدکننده ان��واع تلفن همراه، نرم افزار و 
سخت افزار دانست. این شرکت در سال 1997 توسط استیو جابز تاسیس 
ش��د. این شرکت در 10 سال گذش��ته همواره در بین دو برند برتر جهان 
جای داشته است که خود بیانگر کیفیت بسیار باالی آن است. با توجه به 
این امر که بیش از نیمی از درآمد اپل از تلفن همراه این شرکت به دست 
آمده است، برای قرار گرفتن در رتبه نخست، نیاز دارد تا به این بخش توجه 

جدی تری داشته باشد.  
3-گوگل

کشور: آمریکا 
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 10+درصد

ارزش برند: 120.9میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 1

گوگل در س��ال 1998 توس��ط لری پیچ و س��رگئی برین تاسیس شد. 
اگرچه این شرکت در سال گذشته موفق شده بود تا با اختالفی چشمگیر 
جایگاه نخست را به دست آورد، با این حال در سال جاری چندان درخشان 

ظاهر نش��د. پیش بینی می ش��ود با توجه به بی رقیب بودن این شرکت در 
زمینه موتورهای جست وجو اینترنتی، گوگل بتواند با به ثمر رساندن چند 

پروژه نوآورانه و جدید خود، بار دیگر جایگاه نخست را به دست آورد. 
4-سامسونگ

کشور: کره جنوبی 
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 39+درصد

ارزش برند: 92.3میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 6

سامس��ونگ را باید بزرگترین شرکت آسیایی دانست که در سال 1938 
توس��ط لی بیونگ چول تاسیس ش��د. این برند در سال جاری نیز موفق 
شد تا با حفظ روند رو به رشد خود، دو پله نسبت به جایگاه سال گذشته 
پیشرفت کند. پیش بینی می شود با توجه به آمارهای مثبت و حوزه فعالیت 
بسیار گس��ترده این شرکت، سال آینده را بتواند در بین سه مدعی اصلی 
به پایان برس��اند. تفاوت عمده سامسونگ با رقیب اصلی خود اپل، در این 
است که این شرکت در زمینه لوازم خانگی نیز حضوری فعال دارد و صرفا 

به تولید گوشی های تلفن همراه محدود نیست. 
۵-فیس بوک

کشور: آمریکا
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 45+درصد

ارزش برند: 89.7میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 9

فیس بوک نخستین شبکه اجتماعی جهان محسوب می شود که در سال 
2004 توس��ط مارک زاکربرگ تاس��یس شد. فعالیت گسترده و پیشرفت 
چشمگیر اینستاگرام که به عنوان برند زیرمجموعه فیس بوک مشغول به 
کار است، دو دلیل عمده موفقیت این شرکت در دستیابی به رتبه ای بهتر 

نسبت به سال گذشته است.
6- ای تی اند تی

کشور: آمریکا
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 5-درصد

ارزش برند: 82.4میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 4

ای تی اند تی را باید بزرگترین ش��رکت مخابراتی جهان به حساب آورد 
که در س��ال 1883 توسط الکس��اندر گراهام بل تاسیس شد. علت اصلی 
افت این ش��رکت را بسیاری از تحلیلگران در عدم رقابت درست این برند 
در برابر شرکت های نوظهور و کوچک تر این عرصه می دانند. برای رهایی از 
این سیر نزولی نیز در حال حاضر این برند در حال افزایش تعداد و کیفیت 

خدمات خود است.
7-مایکروسافت

کشور: آمریکا

درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 6+درصد
ارزش برند: 81.2 میلیارد دالر

جایگاه سال قبل: 5 
مایکروسافت بزرگترین شرکت ارائه کننده نرم افزارهای رایانه ای در دنیا 
محسوب می شود که در سال 1975 توسط بیل گیتس تاسیس شد. اگرچه 
این برند در س��ال جاری ش��روع مناسبی را داش��ت، با این حال برای قرار 
گرفتن در جایگاه باالتری در لیس��ت برترین برندها، نیاز به توس��عه همه 

جانبه خود دارد. 
8-وریزون

کشور: آمریکا
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 5-درصد

ارزش برند: 62.8میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 7

وریزون یکی از بزرگترین برندهای مخابراتی در جهان محسوب می شود 
که در سال 2000 توسط دن مید تاسیس شد. درست به مانند ای تی اند 
تی، این ش��رکت نیز در مواجهه با برندهای کوچک تر موفق نشده است تا 
واکنش مناسبی داشته باشد. به همین خاطر نیز با درصد تغییر منفی در 

مقایسه با سال گذشته مواجه است. 
9-والمارت

کشور: آمریکا
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 1-درصد

ارزش برند: 61.5میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 8   

والمارت بزرگترین فروش��گاه زنجیره ای جهان محسوب می شود که در 
سال 1962 توسط سام واتسون تاسیس شد. این شرکت سال 2018 را با 
متوقف کردن برخی از فروش��گاه های خود آغاز کرد که این خود از جمله 

دالیل مهم افت آن نسبت به جایگاه سال گذشته محسوب می شود. 
10-آی سی بی سی

کشور: چین
درصد تغییر نسبت به سال گذشته: 24+درصد

ارزش برند: 59.2میلیارد دالر
جایگاه سال قبل: 10 

بانک صنعتی و بازرگانی چین) به اختصار آی س��ی بی سی( بزرگترین 
بانک جهان محسوب می شود که در سال 1984 تاسیس شد. اگرچه این 
بانک در سال جاری رشدی فوق العاده را تجربه کرده است، با این حال این 
امر تنها به کاهش فاصله ارزش این برند با س��ایرین کمک کرده است. به 
همین خاطر این برند برای قرار گرفتن در جایگاه باالتر باید سال آینده نیز 

رشدی مشابه امسال داشته باشد.  
inc :منبع

 Kraft ساندویچ پنیر اورژانسی 
در میدان تایمز

تصور کنید که اعضای یک خانواده از اهالی نیویورک در تعطیالت نیاز 
به کمی غذا با طعم خانگی داشته باشند. اینجا است که Kraft در فصل 
تعطیالت با تحویل اورژانس��ی س��اندویچ های پنیر گریل شده آمریکایی 
Kraft ب��ه داد آنها می رس��د. فقط برای یک روز، پ��در و مادرها در حال 
بررس��ی میدان تایمز همراه بچه های ش��ان می توانند با ارسال پیامک از 

خدمات تحویل رایگان ساندویچ محبوب مردم آمریکا بهرمند شوند.
می��دان تایمز در طول تعطیالت می  تواند به یک مکان جادویی، به یاد 
ماندنی و همچنان غافلگیرکننده تبدیل شود. در ادامه بچه های خسته و 
گرس��نه در تعطیالت خانوادگی به دلیل آم��ار قابل توجه یک روز خاص 
می توانند از دس��تورالعملی ویژه بهره ببرند. خوشبختانه، یکی از غذاهای 
محبوب بچه ها یعنی ساندویچ پنیر از پنیر آمریکایی Kraft تهیه می شود 
و فق��ط یک گاز از آن توان تبدیل اوقات تلخی و عصبانیت بالقوه به یک 
لبخند را دارد. 83درصد از بچه ها عالقه مند به پنیر گریل ش��ده هستند و 
قطعات پنیر آمریکایی Kraft برای بیش از 100 سال به تولید پنیر گریل 

شده ممتاز خامه ای عالی کمک کرده اند.
روز 20 دس��امبر از 6 بعدازظهر تا 12 شب، حین جست وجو و بررسی 
پ��در و مادرها در میدان تایمز، خانواده ها با خش��م و عصبانیت بچه ها رو 
به رو می ش��وند. در ادامه آنها می توانند با ارسال پیامک CHZ به شماره 
797979 و ذکر نام، موقعیت مکانی و تعداد ساندویچ های پنیر گریل شده 
مورد نیاز رایگان از جنس پنیر آمریکایی Kraft، دقیقا در محل ذکرشده 

ساندویچ ها را دریافت کنند. 

 
  با Subway سر میز غذا عاشق شوید

 در قالب آمیزه ای از عش��ق و طنز، Subway به وس��یله یک کمپین 
جدید، محص��ول آژانس تبلیغاتی J. Walter Thompson س��یدنی 
مش��تریان را به دوباره عاشق ش��دن دعوت می کند. Subway با علم به 
رضایت مشتریان از گزینه های ناهار خود، دست به نمایش همه طعم های 
تازه، سس ها و ادویه های جدید، ترکیب های خوشمزه جدید هیجان انگیز 
و مواد اولیه بهبود یافته از طریق یک کمپین نو با س��بکی دلربا و جذاب 

می زند.
Walter Thom -  هه گفته سایمون النگلی، مدیر اجرایی خالقیت
son، استرالیایی ها در مورد Subway احساساتی و پرشور رفتار می کنند 
اما گه گاه احتمال گرفتار شدن در دام ناهارهای روزمره قدیمی یکنواخت 
نیز وجود دارد. هدف از راه اندازی کمپین یادآوری این نکته به مردم است که 
مواد اولیه جدید خوشمزه متعددی برای ادویه دار کردن ناهار وجود دارند. 
در ادامه یک کارگردان به نام »دیو وود« این پیام را توسط لحن صدایی نو 
و هیجان انگیز برای برند Subway منتقل کرد که به استرالیایی ها اجازه 

عاشق شدن دوباره سر میز ناهار را می دهد. 

 
Google Assistant تنها در خانه با

 گوگل با به روز رسانی فیلم موفق »تنها در خانه« در سال 2018 کمپین 
»Make Google Do It« را توسعه داده است.

این برند فعال در عرصه فناوری، 28 س��ال پس از اولین بازی شجاعانه 
کوین مک کالیس��تر در هشت سالگی، دست به مدیریت یک کودتا برای 
متقاعد کردن بازیگر معروف، مکولی کولکین برای تکرار نقش این پس��ر 
بچه بازیگوش زد. در راستای اغوای مخاطبان با تحریک حس نوستالژی 

کمپین فوق به بازسازی دقیق وضعیت خانواده در فیلم می پردازد.

در بازگویی برند، ما ش��اهد آن هس��تیم که کوین حین لذت بردن از 
تجربه نسبتا صلح آمیزتر فیلم سینمایی نتنها در خانه: با اسپیکر هوشمند 

Google Assistant خود تعامل برقرار می کند.
اقدام Google Assistant نوعی ادای احترام به تعدادی از صحنه های 
نمادین فیلم محس��وب می شود: کوین به سخت افزار می گوید که پس از 
تمام شدن اجناس مورد نیاز در خانه لیست خرید را از نو بنویسد و بدون 
نیاز به بلند شدن از روی کاناپه، به پیک پیتزا دستور بدهد تا تغییر پیش 

آمده را حفظ کند.
 Operation« در همی��ن حال امکان انجام کاره��ای روزمره یا همان
Kevin« از جمل��ه قف��ل کردن دره��ا و خاموش ک��ردن چراغ ها حین 
خ��وردن نmac and cheese« تح��ت عنوان ش��ام نیز فراهم ش��ده 

است. 
mbanews :منبع
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امروزه در هر کجا که ورود پیدا کنیم، صحبت های زیادی پیرامون قدرت 
الگوی بازاریابی تاثیرگذاری وجود دارد. بی تردید در دنیای کس��ب وکار در 
مورد مس��ائل بسیاری بحث و گفت وگو می شود. با این حال پیش از اقدام 
به اختصاص زمان و هزینه برای یک مس��ئله باید از اثربخشی آن مطمئن 
ش��ویم. در مطالعه اخیر موسس��ه پاردوت، ش��مار باالیی از بازاریاب ها در 
کس��ب وکارهای مختلف با همدیگر مقایسه شده اند. از این میان 94درصد 
به اثربخشی و کاربرد مطلوب الگوی بازاریابی تاثیرگذاری اعتراف کرده اند. 
چنین نکته ای بی تردید یک خبر خوش برای اهالی کس��ب وکار محسوب 

می شود.
قضاوت در مورد اثربخش��ی یک الگوی بازاریابی با توجه به یک یا چند 
مطالعه امکان پذیر نیس��ت. بر این اساس اگرچه شمار باالیی از بازاریاب ها 
نظ��ر مثبتی به بازاریاب��ی تاثیرگ��ذاری دارند، اما هنوز هم این ش��یوه با 
چالش ه��ای زیادی در مرحله اجرا دس��ت و پنجه نرم می کند. به گزارش 
مجل��ه Adweek، به عقیده کارش��ناس ها چالش اصلی س��ال 2019 به 
کارگیری الگوی بازاریابی تاثیرگذاری از سوی کسب وکارهای مختلف است. 
با توجه به گزارش های معطوف به چالش های اجرای بازاریابی تاثیرگذاری 
باید عالوه بر نقاط مثبت این شیوه )افزایش فالوور، تعامل، ترافیک سایت و 
توسعه محتوای قدرتمند( به نقاط کمتر شناخته شده اش نیز توجه داشته 
باشیم. در بیانی کوتاه، هنوز کار زیادی تا ساده سازی این الگو برای استفاده 

فراگیر برندها و آژانس های تبلیغاتی وجود دارد. 
ماهیت اصل��ی بازاریابی تاثیرگذاری بر همکاری برندها و ش��رکت های 
مختلف با افراد مش��هور در عرصه های مختلف استوار است. به این ترتیب 
برندها با استفاده از شهرت افراد به توسعه کسب وکارشان می  پردازند. نکته 
مهم در این میان اعتماد باالی کاربران به افراد مشهور )چه در سطح محلی 
و چه جهانی( اس��ت. فقط در این صورت همکاری این افراد به درد برندها 

خواهد خورد. 
اجازه دهید لحظه ای دس��ت نگه داریم. ما چگونه باید کمپین بازاریابی 
تاثیرگذاری را اجرا کنیم؟ فرق اصلی این شیوه با مدل سنتی ضبط ویدئو 

از یک سلبریتی و تبلیغ محصوالت مان چیست؟
بدون تردید همپوشانی هایی میان تبلیغات سلبریتی  محور و تاثیرگذاری 
وجود دارد. با این حال در مورد الگوی تاثیرگذاری مخاطب از آگاهی فرد 
تاثیرگذار به کیفیت محصول، عدم تبلیغ صرف برای کسب درآمد و رابطه 
دوس��تانه متقابل مطمئن است. به عبارت س��اده تر، در الگوی تاثیرگذاری 
میان فرد طرف همکاری برنده��ا و مخاطب های  وی اعتماد باالیی وجود 

دارد. 
اگرچه در ش��یوه تاثیرگذاری ه��م میان افراد و برنده��ا قرارداد منعقد 
می ش��ود، با این حال افراد تاثیرگذار تمایل بیشتری به انتخاب موشکافانه 
برندهای طرف همکاری شان دارند. این امر به دلیل جلب اعتماد مخاطب 
در ط��ول ب��ازه زمانی طوالنی و نگران��ی بابت از دس��ت دادن آن صورت 
می گیرد. افراد تاثیرگذار معموال یک برند ش��خصی به حساب می آیند. به 
این ترتیب آنها هرگز عالقه ای برای ریسک پذیری در مورد اعتبار برندشان 

نخواهند داشت. 
ب��ا توجه به گفته های قبل��ی، در اینجا باید به چهار نکته مهم به هنگام 

اجرای کمپین بازاریابی تاثیرگذاری توجه کنیم: 
اطالعات کارشناس��ی: آیا محتوای کمپین ش��ما با ش��هرت اصلی فرد 
تاثیرگ��ذار مورد نظر هماهنگی دارد؟ به بیانی دیگر، انتقال پیام ما از زبان 
ف��رد تاثیرگذار مورد نظرمان باید در مخاطب ایج��اد کنجکاوی کند. اگر 
طرف مقابل سر رشته ای در کسب وکار ما نداشته باشد، ماهیت تاثیرگذاری 

کمپین مان برهم می خورد. 
میزان جذب مخاطب: آیا فرد مورد نظر شما توانایی جذب شمار دلخواه 
مخاطب برندتان را دارد؟ به ویژه در ش��بکه های اجتماعی، آیا وی شهرتی 

مناسب با میزان محبوبیت برند شما در اختیار دارد؟
شباهت مخاطب ها: در اینجا باید به هماهنگی و شباهت مخاطب های 
برندم��ان با فرد تاثیرگذار مورد نظر توجه کنیم. اگر طیف مخاطب های 
ما خیلی تفاوت داش��ته باش��د، همکاری ما چندان نتیجه بخش نخواهد 

بود. 
شهرت: آیا فرد طرف همکاری ما از شهرت باالیی برخوردار است؟ آیا وی 
مانند یک فرد واقعا تاثیرگذار ارتباط نزدیکی با مخاطب های خود دارد؟ اگر 

اینگونه نیست، او بیش از اندازه در نقش یک برند فرو رفته است. در نتیجه 
همکاری با وی برای ما چندانی سودی نخواهد داشت. 

به بیانی س��اده، تبلیغات مبتنی بر س��لبریتی ها بیشتر روی چسباندن 
ن��ام برند ما به س��لبریتی مورد نظر تمرکز دارد. با این ح��ال در بازاریابی 
تاثیرگذاری هدف اصلی انتقال پیامی تعاملی به وسیله فردی مورد اعتماد 
مخاطب اس��ت. به همین خاطر برای برنده��ا الگوی بازاریابی تاثیرگذاری 
بیش از آنکه با دامنه مخاطب های طرف همکاری مشخص شود، با میزان 

نزدیکی وی با مخاطب های اش سنجیده می شود. 
به منظور اینکه ایده هایی چند پیرامون نحوه به کارگیری الگوی بازاریابی 
تاثیرگذاری از سوی برندهای بزرگ و کوچک به شما بدهیم، در ادامه این 
مقال��ه 13 مورد از برترین کمپین ه��ای این حوزه را کنار هم قرار داده ایم. 
امیدوارم با مش��اهده نحوه فعالیت و ت��الش این برندها آمادگی الزم برای 

برگزاری کمپین برند خود را پیدا کنید. 
1. اسپرینت: #نامحدود زندگی کن

افراد تاثیرگذار: لیلی پونز، جرارد آدامز، پرینس رویس، بردلی 
مارتین، راشل کوک

برند اسپرینت را همه ما با کمپین مشهور »حاال صدایم را می شنوی؟« 
می شناس��یم. از زمان اجرای آن کمپین تا به حال این برند به سراغ طیف 
گس��ترده ای از موس��یقی دان ها، کارآفرینان و بازیگران با هدف جلب نظر 

جوانان رفته است. 
در آخرین کمپین اس��پرینت، این برند با هش��تگ نامحدود زندگی کن 
به سراغ افراد مش��هور در شبکه های اجتماعی رفته است. نقطه قوت این 
کمپین حضور افرادی اس��ت که در زندگی ش��ان به معن��ای واقعی بدون 
محدودی��ت و حد و م��رز زندگی کرده ان��د. به عنوان مثال ج��رارد آدامز 
)موس��س برند Elite Daily( و لیلی پونز )فعال آنالین در زمینه س��بک 

زندگی شخصی( را در نظر بگیرید. 
برند اسپرینت از هر پنج فرد تاثیرگذار کمپینش در ویدئوی اصلی خود 
اس��تفاده کرده اس��ت. برای برندی که در زمینه توسعه خطوط وایرلس و 
اینترنت فعالیت دارد، همکاری با ش��خصیت های نخبه در کس��ب وکارش 

مزیت بسیار بزرگی به حساب می آید. 
Old Navy .2: باشگاه پسران و دختران آمریکا

افراد تاثیرگذار: الکس رودریگز
برند Old Navy در زمینه فروش پوش��اک و مد فعالیت دارد. براساس 
آمارهای رسمی اکنون این برند یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای 
آمریکا به حس��اب می آید. در زمینه بازاریابی این برند یکی از نخس��تین 
شرکت های بزرگ بود که روی الگوی تاثیرگذاری سرمایه گذاری کرد. آنها 
سابقه بسیار درخش��انی در زمینه همکاری با وبالگ نویس های مطرح در 

حوزه پوشاک و اکانت های برتر اینستاگرام دارند. 
Old Navy برای جمعه س��یاه قصد برگزاری کمپین ویژه ای را داشت. 
آنها با انتخاب الکس رودریگز )بازیکن بازنشسته تیم نیویورک یانکیز( اقدام 
به جمع آوری کمک های مردمی برای باش��گاه پس��ران و دختران آمریکا 
کردند. این باشگاه در حقیقت یک سازمان عام المنفعه است که در زمینه 
تامین برنامه های آموزش��ی و کمکی برای جوانان آمریکایی فعالیت دارد. 
همکاری با الکس رودریگز از آن س��وی اهمیت داش��ت که خود الکس در 
دوران جوانی یکی از اعضای این س��ازمان بود. به این ترتیب ستاره سابق 
نیویورک یانگیز به Old Navy کمک کرد تا در جمعه سیاه بالغ بر یک 
میلیون دالر کمک مردمی برای باشگاه پسران و دختران جمع آوری کند. 

3. آب معدنی فیجی: آنچه بدن مان می پوشد
افراد تاثیرگذار: دانیله برنستین

همه ما با برند تولید آب معدنی فیجی آش��نا هستیم. با این حال شاید 
بسیاری از افراد همکار این برند در کمپین »آنچه بدن ما می پوشد« را بهتر 

از خود برند فیجی بشناسند: دانیله برنستین.
دانیله برنس��تین یک وبالگ نویس مشهور در زمینه مد است. نام وبالگ 
وی We Wore What )آنچه ما می پوش��یم( اس��ت. اخیرا برند فیجی 
دست به تولید ویدئویی برای کمپین جدیدش تحت عنوان »آنچه بدن مان 
می پوش��د« زد. در ای��ن کمپین از کاربران برای تمرین ورزش��ی هش��ت 
دقیقه ای با برنس��تین دعوت به عمل می آمد. در این ویدئو اریک جانسون 
نیز به عنوان یکی از مش��هورترین مربی های شخصی برنستین را همراهی 

می کرد. 
ه��دف برند فیج��ی از برگزاری این کمپین نمای��ش میزان تعهدش به 
سالمت جسمانی مشتریانش بود. به همین دلیل آنها از برنستین استفاده 

کردن��د تا کمکی هرچند اندک به مخاطب های خود در راس��تای کس��ب 
تناسب اندام دلخواه شان کنند. 

4. باشگاه کایکاتسو: کافه واقعیت مجازی
افراد تاثیرگذار: اناکورین

بدون تردید همه افراد تاثیرگذار در حوزه ورزش، مد یا سرگرمی فعالیت 
ندارند. حداقل در آس��یا ماجرا اینگونه اس��ت. مجموعه کافی ش��اپ های 
زنجیره ای کایکاتس��و اخیرا در شعبه های خود در ژاپن قابلیت جالبی را با 
اس��تفاده از دوربین های VR رونمایی کرده است. بر این اساس مشتریان 
کایکاتسو عالوه بر بهره مندی از نوشیدنی های متنوع امکان انجام بازی های 
مختلف با دوربین های واقعیت مجازی را نیز خواهند داشت. وقتی شما در 
ژاپن به دنبال توسعه چنین سرویسی هستید، هیچ کس بهتر از اناکورین، 

بازیگر و مجری تلویزیونی مشهور ژاپنی، به کارتان نخواهد آمد. 
ش��هرت اصلی اناکورین به دلیل صداپیش��گی بس��یاری از کارتون ها و 
کمیک های ژاپنی اس��ت. به ع��الوه وی در برنامه های تلویزیونی متعددی 
نی��ز به عنوان مجری حضور پیدا کرده اس��ت. با ای��ن حال نکته مهم مد 
نظر باشگاه کایکاتس��و در انتخاب این شخصیت محبوب عالقه شدیدش 
به بازی های ویدئویی اس��ت. به این ترتیب همکاری دو جانبه کایکاتسو و 
اناکورین موجب جلب توجه ش��مار باالیی از مردم ژاپن به سرویس جدید 
این کافه شد. اگر به یاد داشته باشید، در زمان معرفی این سرویس حتی 
در یوتی��وب نیز بحث های زیادی پیرامون آن ش��کل گرفت. همه اینها به 

دلیل انتخاب هوشمندانه کایکاتسو صورت پذیرفت. 
H&M .۵: مجموعه کاتالوگ پاییزه

افراد تاثیرگذار: جولیه سارینانا، اال ولدن
H&M یکی از بزرگترین برندها در زمینه مد و پوشاک است. همچنین 
آنها بیشترین تعداد فالوور )در زمینه مد( را در اینستاگرام دارند. دلیل اصلی 
کسب حجم باالی مخاطب از سوی این برند همکاری شان با افراد تاثیرگذار 
مرتبط با ماهیت برندش��ان اس��ت. به این ترتیب آنها به جای اس��تفاده از 

مدل های مشهور از افراد تاثیرگذار سود می برند. 
جولیه س��ارینانا )وبالگ نویس ح��وزه مد( و اال ول��دن )فعال در زمینه 
طراحی پوشاک( دو فرد تاثیرگذار اصلی کمپین پاییز برند H&M بودند. 
این برن��د در کاتالوگ پاییزه اش به جای مدل های مختلف فقط از این دو 
نفر اس��تفاده کرد. میزان عالقه ساینانا به مدل های H&M به قدری بود 
ک��ه عالوه ب��ر حضور در کاتالوگ این برند، برخ��ی از مدل ها را در صفحه 

اینستاگرام شخصی اش نیز بارگذاری کرد. 
نکت��ه مهم درخصوص کمپین برند H&M انتخاب هوش��مندانه افراد 
تاثیرگذار بود. همچنین آنها عادت استفاده از مدل های مشهور را نیز کنار 
گذاشتند. ترک این دو اقدام موجب موفقیت مجموعه کاتالوگ پاییزه  آنها 

شد. 
6. اسِپری: بوت های جذاب در اینستاگرام

افراد تاثیرگذار: عالقه مندان به برند اسپری
در پایان سال 2016 برند مشهور اسپری )فعال در زمینه تولید بوت های 
با کیفیت( ش��روع به هم��کاری با بیش از 100 ف��رد تاثیرگذار محلی در 
اینس��تاگرام کرد. هدف اصلی این همکاری نیز تولید محتوای جذاب برای 
مخاطب های برند بود. نحوه انتخاب افراد تاثیرگذار از سوی این برند بسیار 
هوش��مندانه بود. بر این اس��اس آنها ش��روع به جس��ت وجوی شبکه های 
اجتماعی برای یافتن افراد عالقه مند به برندشان کردند. سپس با گلچین 
کردن شان با برترین طرفدارهای خود تماس برقرار کردند. خواسته اصلی 
اس��پری از طرفداران مش��هورش واضح بود: تهیه تصاویر جذاب از زندگی 
روزمره شان همراه با بوت های این برند. نتیجه کار اسپری در کمپین سال 
2016 بس��یار عالی بود. در حقیقت محتوای تولیدشده آنقدر تنوع داشت 

که همه طرفداران این برند را راضی نگه دارد. 
نکته جالب درخصوص همکاری اسپری با طرفدارانش واگذاری مدیریت 
اکانت رسمی ش��ان در اینستاگرام به مجموعه کوچکی از این افراد بود. به 
این ترتیب از س��ال 2016 تا به حال مدیریت اکانت رس��می آنها برعهده 
طرفداران شان است. البته در پایان هر پست نام کاربری فرد تولیدکننده آن 
محتوا نیز ذکر می شود. به این ترتیب همکاری این شرکت با افراد تاثیرگذار 
برای هر دو طرف س��ودمند است. از یک طرف اسپری محتوای با کیفیت 
دریاف��ت می کند و از طرف دیگ��ر افراد تاثیرگذار محلی بر شهرت ش��ان 

می افزایند. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

راهنمای جامع خدمات مشتری برای 
شرکت ها و استارتاپ ها)1(

بخش خدمات مش��تری یکی از اجزای مهم  هر کسب وکار است که با 
حل مشکالت کاربران، تجربه  نهایی آنها را رقم می زند.

وقتی کس��ب وکاری راه اندازی می کنید، باید به مس��ائل و مش��کالت 
مختلفی فکر کنید. با این  حال، خدمات مشتری یکی از بخش هایی که 
است که در تمامی مراحل اداره  شرکت، اولویت همیشگی به شمار می رود. 
با وجود تمام تالش ها، منابع و زمانی که برای فراهم کردن محصوالت یا 
خدمات صرف می کنید، اگر نهایتا به سؤاالت و شکایات مشتریان به نحو 
شایسته رسیدگی نکنید، برندس��ازی موفقی نخواهید داشت. در دنیای 
امروزی کسب وکار که همه  خبرها و شایعه ها به سرعت منتشر می شوند، 
کافی اس��ت چند نفر از مش��تریان ناراضی با دوستان خود درباره  روابط 
بد یکی از ش��رکت ها صحبت کنند و همه  ما می دانیم این ماجرا چگونه 

خاتمه پیدا می کند.
ناکارایی خدمات مشتریان می تواند به این معنا باشد که کسب وکارتان 
خیلی س��ریع از مس��یر موفقیت خارج می ش��ود. به همین  دلیل در این 
مطل��ب، همه  نکته ه��ا و توصیه هایی را که در مطالب س��ابق زومیت با 
محور خدمات مشتری ذکر کرده ایم، به صورت مجموعه ای کامل با شما 

به اشتراک می گذاریم.
شاید اولین و مهم ترین نکته ای که درباره  پشتیبانی مشتری باید بدانید، 
این اس��ت که خدمات مش��تریان صرفا به خدمات پس ازفروش محدود 
نمی شود. در دنیای پیشرفته  کسب وکار، خدمات مشتری، یعنی رسیدگی 

به نیازهای مشتری در هر زمان و به همان شیوه ای که آنها می خواهند.
به حرف مشتریان گوش دهید

مشتریان از شما انتظار دارند که به حرف شان گوش دهید و این مسئله 
کامال بدیهی است. گاهی اوقات، آنها فقط می خواهند دیدگاه خود را ابراز 
کنند و گاهی، مش��کل مهمی را مطرح می کنند که در آینده  برند شما 
تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین، مطمئن شوید که به دیدگاه های آنها گوش 

می دهید و در صورت لزوم، با آنها همدردی کنید.
اگر مسئله  مطرح ش��ده به دلیل اشتباهات شرکت شما رخ  داده است، 
باید از کاربران عذرخواهی کنید و راهی برای راضی نگه داشتن مشتریان 
بیابید. عذرخواهی و پذیرش مس��ئولیت حیاتی ترین عامل حفظ اعتبار 
برند اس��ت ک��ه در ادامه مطلب به صورت مش��روح درب��اره اش صحبت 
می کنی��م. با این  حال، حتی اگر حس می کنید حرف مش��تری منطقی 
نیست یا او فقط قصد دارد شکایت کند، بازهم به او گوش دهید و همدلی 

خود را اظهار کنید.
نکته  مهم این اس��ت که باید به کاربران نشان دهید برای دیدگاه ها و 
پیش��نهادهای آنها اهمیت زیادی قائل اید و از این  طریق، رضایت آنها را 

دوباره جلب کنید.

مرکز تماس راه اندازی کنید
مراکز تماس برای شرکت های ُخرده فروشی کاربرد بیشتری دارند؛ زیرا 
مش��تریان غالبا از تلفن استفاده می کنند. برای این منظور باید سیستم 

پاسخگویی حرفه ای بیابید که برای کسب وکارها طراحی شده باشد.
مطمئن شوید تمام کارمندان این بخش به خوبی آموزش  دیده اند و از 
مهارت های الزم برای برآورده کردن اس��تانداردهای شما برخوردارند. اگر 
هنوز هم نگران صحبت کردن آنها با مشتریان هستید، اسکریپت مشخص 
و واضحی برای آنها بنویسید. برخی از کسب وکارها ترجیح می دهند این 
وظیفه را برون سپاری کنند؛ اما اگر شرکت تازه تأسیس یا جوانی را اداره 

می کنید، توصیه می کنیم این کار را انجام ندهید.
همیشه بهترین راه برای مدیریت روندها اجرای آنها در محل شرکت 
است. برون سپاری وظایف مرتبط  با تماس مشتریان، برای دورانی مناسب 

است که از ثبات بیشتری برخوردار باشید.
در وب سایت شرکت از چت زنده استفاده کنید

برخی از مش��تریان برای تماس تلفنی وقت کاف��ی ندارند؛ به  همین  
دلیل، کامال منطقی است وب سایت شرکت را به چت زنده مجهز کنید. 
این تدبیر نه تنها به شما کمک می کند که به موقع به شکایات مشتریان 
رسیدگی کنید؛ بلکه درنهایت، به افزایش فروش شما نیز منجر می شود.

فرض کنید یکی از مش��تریان بالقوه وقت��ی از محصوالت یا خدمات 
وب س��ایت شما بازدید می کند، به س��ؤال خاصی برمی خورد. چت زنده 
و پاسخ هم زمان، می تواند وبگرد رهگذر را به مشتری واقعی شما تبدیل 
کند؛ درحالی که دریافت نکردن پاسخ سریع، حتی مشتریان قدیمی شما 

را نیز به سمت وب سایت ها و شرکت ها دیگر هدایت می کند.
درواق��ع، چت زنده به این معنا اس��ت که ش��ما قادرید اطالعات الزم 
مشتریان را در هر لحظه در دسترس شان قرار دهید. این موضوع مسلما 

مشتریان شما را به خرید تشویق می کند.
از کمک متخصصان بهره بگیرید

حتی اگر کارکنان بخش خدمات مشتریان شرکت تان کارمندان ماهر و 
شایسته ا ی هستند، بازهم بهتر است از متخصصان آموزشی کمک بگیرید. 
مشاوران کسب وکار می توانند بخش خدمات مشتریان را با درنظر گرفتن 
جزییاتی که از دید شما پنهان است، به صورت اختصاصی و سفارشی برای 

کسب وکارتان طراحی کنند.   
بدین ترتیب مطمئن می ش��وید همه  اعضای تی��م دقیقا می دانند چه 
رفتاری از آنها انتظار می رود. حتی اگر آنها با مش��ترِی بد روبه رو ش��وند 
که دائما فریاد می زند، واکنش مناس��بی خواهند داش��ت که به ارتقای 

برندتان کمک می کند.
ادامه دارد ...
zoomit :منبع
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مواردی که هنگام استخدام فریلنسرها باید 
در نظر بگیرید

همه  فریلنس��رها مثل هم نیس��تند و واقع��ا هیچ کس به این 
واقعی��ت بهت��ر از کارفرما واقف نیس��ت. عالئم هش��دار زیادی 

هستند که هنگام استخدام آزادکارها باید به آنها توجه کرد.
اگر قصد استخدام یک آزادکار دارید یا می خواهید کسی را که 
قبال به عنوان آزادکار استخدام کرده بودید، حفظ کنید، پرهیز از 
این عالئم خطر بسیار مهم است زیرا می تواند همکاری فیمابین 

را با مشکل مواجه کند.
هنگامی که آنها هیچ شواهدی از عملکرد خوب گذشته ندارند
داشتن ادعاهای بزرگ در اینترنت آسان است )به همین دلیل 
اس��ت که متاس��فانه خیل عظیمی از »مربیان زندگی« بیکار را 
شاهد هستیم(. به منظور اجتناب از به کارگیری پیمانکارانی که 
فاقد مهارت های اظهارش��ده هس��تند، مراقب کسانی باشید که 

نمی توانند شواهدی از کارفرمایان راضی خود ارائه دهند.
گاهی اوقات آزادکارها توافق نامه  عدم افشای اطالعات را امضا 
می کنن��د و به عنوان مش��اوران ناش��ناس کار می کنند، بنابراین 
ممکن است همیشه قادر به نشان دادن همه  مواردی که تاکنون 
ارائ��ه کرده اند و آمار دقیق عملکرد خود نباش��ند. به این ترتیب 
به دنبال نمونه های کار یا حتی بررس��ی های مثبت در لینکدین 
باش��ید. اگر فردی که می خواهید اس��تخدام کنی��د، نمی تواند 
مدرک��ی را ارائه کند که ثابت کند که کار ش��ایان توجهی را در 
زمینه خاصی انجام داده  است، آن را به عنوان یک عالمت هشدار 

در نظر بگیرید.
وقتی به نظر می رسد آنها سواالت درستی نمی پرسند

اکثر افرادی که استخدام می کنید سؤاالتی را مطرح می کنند 
)مگر اینکه فرآیندی فوق العاده دقیق برای آشناسازی با سازمان 
داشته باشید(، حتی کس��انی که آنقدر قابل اعتماد بوده تا یک 
کار به آنها واگذار ش��ود و خیلی س��ریع و ب��ا موفقیت آن را به 
انجام برس��انند. این افراد نیز باید س��ؤال های هوشمندانه ای را 
مطرح کنند. طراحان گرافیک ممکن است از شما بپرسند که آیا 
نمونه یا س��بک خاصی از لوگوها هست که عالقه داشته باشید؟ 
گزارش نویس ها می توانند درباره راهنماهای سبک زبان بپرسند 
و نویس��ندگان آزادکار ممکن اس��ت به جای نوشتن بدون فهم 

موضوع، در مورد اهداف محتوا و مخاطبان شما سوال کنند.
نپرسیدن س��ؤاالت درست، نشان دهنده  استقالل نیست، بلکه 
معموال بی تجربگی را نش��ان می دهد؛ زیرا به این معنا است که 

حتی سواالت درست را نمی دانند.
وقتی ادعا می کنند که می توانند هر کاری را انجام دهند

درحالی که ممکن اس��ت آژانس��ی را پیدا کنید ک��ه از عهده  
ه��ر کاری برآی��د، اما معم��وال ترجیح می دهید ب��ا به کارگیری 
فریلنس��رها از این کار پرهیز کنید. فردی که مش��تاقانه تأکید 
می کند که می تواند کار س��ئو، تهیه  محتوا، کپی رایت و عکاسی 
ش��ما را انجام دهد، قطع به یقین کس��ی نیست که به دنبال آن 
هس��تید. درحالی ک��ه این امر راحت خواهد ب��ود، اما یک فرد با 
انجام س��رویس های بس��یار، در هیچ یک از آنها تخصص عمیق 
نخواهد داش��ت. هنگامی که یک آزادکار را اس��تخدام می کنید، 

به دنبال تخصص حرفه ای هستید.
وقتی به خوبی ارتباط برقرار نمی کنند

ارتباط��ات در ه��ر رابطه  حرف��ه ای مهم اس��ت و به خصوص 
هنگامی ک��ه با کس��ی بیرون از تیم خود و احتم��اال در خارج از 

دفتر خود کار می کنید، مهم تر هم می شود.
به دنب��ال نش��انه هایی از مهارت های ارتباطی ضعیف باش��ید؛ 
زیرا آنها زندگی را برای ش��ما دش��وار می کنن��د. آیا ایمیل های 
آنها ضعیف نوش��ته شده است یا شما به چهار بار پیگیری برای 
دریافت پاسخ نیاز دارید؟ آیا آنها از پاسخ به سواالت شما طفره 
می روند یا اینکه احس��اس می کنی��د در چرخه  تکرار با آنها گیر 
افتاده اید؟ شاید مهم تر از همه، زمانی که آنها پایبند به موعدهای 
تحویل مشخص نیستند و با »در ادامه  کار فکری برایش خواهیم 
ک��رد« کار را پیش می برن��د، می توان با اطمین��ان گفت که از 

استخدام این قبیل افراد پشیمان خواهید شد.
وقتی آن ها با کار مانند یک سرگرمی برخورد می کنند

بعض��ی از آزادکارها برای س��رگرمی و به عن��وان منبع جانبی 
درآم��د به ای��ن کار می پردازند. هیچ نکته ذاتا اش��تباهی با این 
رویک��رد وجود ندارد ولی درعین حال ممکن اس��ت ش��ما مایل 
به اس��تخدام ای��ن افراد برای کارهای بزرگ نباش��ید. این قبیل 
پیمانکاران ممکن اس��ت محل اقامت مش��خصی نداشته باشند 
ی��ا فرم های مالی و صورتحس��اب قانونی تنظی��م نکنند. آنها در 
بهترین حالت بی نظم و در بدترین حالت بی تجربه هس��تند. اگر 
آزادکار دارای شغلی تمام وقت است که اغلب وقت خود را صرف 
آن می کند، دیگر کسی نیست که شما بخواهید استخدام کنید؛ 
زیرا به این معنا اس��ت که ش��ما هرگز اولویت آنها نخواهید بود 
یا قادر به دسترس��ی به آنها در طول ساعات کاری نیستید. اگر 
یک آزادکار به کار خود به عنوان یک کس��ب وکار نگاه نمی کند، 
ممکن اس��ت آن را جدی نگی��رد و اگر چنین فردی کار خود را 

جدی نمی گیرد، شما هم نباید بگیرید.
وقتی آنها نظری ندارند یا به نظرات شما احترام نمی گذارند

نظرات برای آزادکارها مانند یک شمش��یر دولبه است. درنهایت، 
آنها در حوزه  خود متخصص هستند. آنها باید برخی دانش هایی را 
ارائه دهند که شما از آنها بی بهره هستید. این به این معنا است که 
بر چیزی اصرار داشته باشید که ممکن است به نفع شما نباشد، آنها 
باید بگویند: »من فکر می کنم یک گزینه  خوب می تواند بهینه سازی 
استراتژی X به دلیل Y باشد.« به این ترتیب، آ نها هنوز هم باید به 
این واقعیت احترام بگذارند که شما کارفرما هستید و شما هستید 
که صورتحس��اب آنها را پرداخت می کنید. در پایان روز، آنچه شما 
بگویید، انجام می شود. اگر بعد از یک بحث اولیه مقاومت زیادی را 
از آنها ش��اهد بودید، احتمال خوبی وجود دارد که آنها برای پروژه  
ش��ما مناسب نباشند. استخدام آزادکارها صرف نظر از نوع پروژه یا 
نقش موردنظر در آن می تواند کاری پیچیده باش��د. اگر ش��ما در 
تالش برای پیدا کردن یکی از آنها هستید، از شبکه  خود درخواست 
معرف کنید و در سایت هایی مانند لینکدین به دنبال آزادکارهایی 
با رزومه  گس��ترده و توصیه نامه بگردید. شما ممکن است درنهایت 

بیشتر هزینه کنید ولی مطمئن باشید که ارزش آن را دارد.
FORBES/zoomit :منبع
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تماشای فیلم همیش��ه یکی از تفریح های مردم به حساب می آید. به 
هنگام خس��تگی ناشی از روز کاری تماش��ای یک فیلم خوب حال مان 
را عوض خواهد کرد، اما آیا همیش��ه تماش��ای فیل��م برای وقت گذرانی 
و تغییر روحیه مان اس��ت؟ روند ساخت بسیاری از فیلم ها پاسخ به این 
پرس��ش را دشوار می کند. بر این اساس بسیاری از فیلم های موجود در 
سالن های سینما عالوه بر جنبه سرگرمی، بار آموزشی باالیی نیز دارند. 
در چند س��ال اخیر کارآفرینان توجه بس��یار بیشتری به فیلم به عنوان 
ابزاری برای یادگیری و آموزش کارمندان داش��ته اند. خوشبختانه سال 
آین��ده میالدی برای کارآفرینان و به طور کلی همه دس��ت اندر کاران 

کسب وکار فیلم های زیادی با محوریت کسب وکار دارد. 
بسیاری از فیلم های مستند و بلند در فهرست انتظار سالن های سینما 
و تئاتر س��ال 2019 هس��تند. بدون تردید این فیلم ه��ا عالوه بر جنبه 
هنری دارای ارزش آموزش��ی بسیاری برای کارآفرینان نیز خواهند بود. 
از داس��تان پسر بچه 13 ساله ای که با انرژی بادی در تالش برای نجات 
روس��تای کوچکش اس��ت تا فیلم های برگزیده موسسه آماری کمبریج، 

همگی نوید سالی پربار را برای ما می دهند. 
در این مقاله تالش اصلی من انتخاب هشت فیلم برتر برای کارآفرینان 
بوده اس��ت. بر این اساس تماشای فیلم های ذیل به ما در تقویت روحیه 
کارآفرین��ی و تفک��ر خالق کمک ش��ایانی خواهد کرد. اج��ازه دهید به 

بررسی هر کدام از این فیلم ها بپردازیم. 
1. فورد در برابر فراری

در دهه 60 میالدی رئیس وقت کارخانه اتومبیل س��ازی فورد، هنری 
فورد دوم، در تالش ب��رای خرید کارخانه لوکس تولید خودروی فراری 
ب��ود. هم��ه توافقات به طور مناس��ب پیش رفت، ام��ا در آخرین لحظه 
معامل��ه طرفین برهم خورد. در فیلم »ف��ورد در برابر فراری« بازیگران 
مش��هوری همچون مت دیمون و کریس��تین بیل ایفای نقش می کنند. 
ماج��رای اصلی این فیلم ح��ول محور چگونگی برهم خ��وردن معامله 
میان فرود و فراری و اس��تفاده بهینه هنری فورد دوم از شکس��تش به 
منظور انتقام جویی اس��ت. در این فیلم کم و کیف طراحی مدلی جدید 
از س��وی رئیس فورد به منظور شکس��ت خودروهای س��ریع فراری به 
تصویر کش��یده می ش��ود. نکته جالب اینکه ب��رای نمایش صحنات این 
بخش دس��ت اندرکاران فیلم به محل واقعی برگزاری مسابقات ال مانس 
)قدیمی ترین مس��ابقه خودروهای س��رعت جهان( رفته ان��د. این فیلم 
جذاب که دارای الما های مهم مدیرتی و برندس��ازی است، از 28 ژوئن 

2019 روانه سینماهای سراسر دنیا خواهد شد. 
2. پسری که باد را به دام انداخت

ویلی��ام کامکوامبا وقتی 13 س��اله ب��ود مجبور به ترک مدرس��ه در 
ماالوی ش��د. با ای��ن حال ویلیام هرگز دس��ت از مطالع��ه در کتابخانه 
کوچ��ک مدرس��ه اش برنداش��ت. هدف اصلی این پس��ربچه 13 س��اله 

س��اختن توربین های بادی به منظور نجات روستای کوچکش از بحران 
گرس��نگی بود. نکته جالب این فیلم اتکای آن بر داس��تانی واقعی است. 
ب��ه این ترتیب اغلب صحنه های فیلم پس��ری که ب��اد را به دام انداخت 
برگرفته از داس��تان زندگی ویلیام کامکوامبا اس��ت. چیوتل اجیوفور که 
کارگردانی این فیلم را برعهده دارد، داس��تانی کلی را از کتابی با همین 
نام که سرگذش��ت ویلیام است، اقتباس کرده است. براساس پیش بینی 
تهیه کننده اثر تماش��اگران در س��ال 2019 امکان مش��اهده این اثر در 

نت فلیکس را خواهند داشت. 
3. کارخانه آمریکایی

این فیلم مس��تند روایتگر داس��تان زندگی چو ت��اک ونگ، میلیاردر 
چینی، اس��ت. ونگ در س��ال 2016 خط تولید شیشه اتومبیل را داخل 
یکی از کارخانه های جنرال موتورز در ش��هر مورین از توابع ایالت اوهایو 
راه ان��دازی ک��رد. پس از آنکه ونگ بیش از 2هزار نیروی کار اس��تخدام 
کرد، در زمینه مدیریت کس��ب وکارش با مش��کالت زیادی مواجه شد. 
دلیل اصلی آن نیز عادت ونگ به مدیریت کارمندان چینی با ساعت های 
کاری باال بود. به همین دلیل ماه ها با اس��تانداردهای کار آمریکا چالش 
داش��ت. فیلم »کارخان��ه آمریکایی« در ماه ژانویه 2019 در فس��تیوال 

ساندانس روی پرده خواهد رفت. 
4. هک بزرگ

این فیلم داستان مستند نوآوری کامپیوتری را بیان می کند که منجر 
به راه اندازی پلتفرم فیس بوک ش��د. این فیلم سویه های مثبت و منفی 
س��اخت فیس بوک را مورد بررسی قرار می دهد. در یک سوی ماجرا ما 
با داستان تالش های بی وقفه چند دانشجوی سختکوش مواجه هستیم. 
از س��وی دیگر با اهداف سیاسی و تالش های نه چندان مثبت در زمینه 
تاثیرگ��ذاری فرهنگی بر روی مردم سراس��ر دنیا مواجه خواهیم ش��د. 
بی تردید بیان نقاط تاریک س��اخت فیس ب��وک این فیلم را به گزینه ای 

جذاب برای تماشا در سال آینده بدل کرده است. 
۵. مخترع: تمام شدن خون در سیلیکون ولی

داستان این فیلم حول محور مقایسه الیزابت هولمز با استیو جابز می گذرد. 
هولمز در این داستان یکی از تولیدکننده های اصلی دستگاهی جدید برای 
آزمایش خون است. هرچه جریان فیلم جلوتر می رود، دروغ های هولمز در 
مورد دستگاهش آشکارتر می ش��ود. تا جایی که در نهایت دستگاه هولمز 
فقط دروغ��ی کثیف خواهد بود. هدف اصلی از س��اخت این فیلم نمایش 
جریان غیرقانونی و دروغ پردازی ها در میان دانش��مندان عرصه IT اس��ت. 
بدون تردید مشاهده این فیلم برای بسیاری از افرادی که نگاه بیش از حد 
خوشبینانه به فعالیت های فناوری در سیلیکون ولی دارند، دردناک خواهد 
بود. اگر از عالقه مندان به این س��بک از فیلم ها هس��تید، باید تا برگزاری 

فستیوال ساالنه ساندانس صبر کنید. 
6. بزرگ ترین مزرعه کوچک

نزدی��ک به ی��ک دهه پی��ش مستندس��ازی معروف، جان چس��تر و 
همس��رش تمام زندگی خود را به منظور س��اخت مزرعه ای در خارج از 
لس آنجلس رها کردند. نکته جالب اینکه آنها از تمام دوران حضورشان 

برای س��اخت این مزرعه فیلم تهیه کرده اند. در هش��ت س��ال گذشته، 
این زوج با مش��کالت بس��یاری از قبیل خشکس��الی و حمل��ه آفت به 
میوه های ش��ان دست و پنجه نرم کرده اند. به همین دلیل مشاهده فیلم 
حاض��ر برای کارآفرینان تازه کار گزینه بس��یار مناس��بی خواهد بود. در 
جریان این فیلم چستر و همسرش روایتگر مشکالت دستیابی به اهداف 
در دنیای واقعی هس��تند. در حقیقت ایده اصلی فیلم »بزرگترین مزرعه 
کوچک« دش��واری های مدیریت یک کسب وکار، هرچند کوچک، است. 
این فیلم نیز در ماه ژانویه در فستیوال ساندانس رونمایی خواهد شد. 

7. فروشگاه راِمن
ای��ن فیلم به تالقی دو فرهنگ تقریبا متمایز می پردازد. در خالل آن نیز 
افراد با مش��کالت توسعه کسب وکار در کش��وری دیگر آشنا خواهند شد. 
داستان اصلی فیلم در مورد جوانی ژاپنی به نام راِمن است که برای یافتن 
مادر خود و تکمیل دوره های آشپزی حرفه ای به سنگاپور سفر می کند. پس 
از آنکه وی ما مادرش آشنا می شود، در مورد کسب وکار خود و عالقه اش به 
آش��پزی با وی صحبت می کند. مادر رامن نیز به وی در راستای راه اندازی 
کس��ب وکارش کمک فراوانی می کند. یکی از این کمک ها یاد دادن دستور 
پخت غذای مخصوص س��نگاپوری به وی است. فیلم »فروشگاه راِمن« در 
س��ال 2018 بر روی پرده بسیاری از فس��تیوال ها رفت. براساس قول های 
تهیه کننده این اثر در س��ال 2019 اکران عمومی آن ش��روع خواهد ش��د. 
ب��ا این حال هنوز توضیح دقیق در مورد ماه اک��ران این فیلم وجود ندارد. 
با توجه به محتوای این فیلم، اگر به دنبال شروع کسب وکاری در کشوری 
دیگر هستید، حتما به تماشای آن بنشینید. همه ما تصورات گوناگونی از 
فعالیت تجاری در کش��ورهای دیگر داریم، ش��اید این فیلم به ما در زمینه 

درک واقعیت های این اقدام کمک کند. 
8. مبارزه با خانواده ام

یکی از المان های مهم در فروش باالی هر فیمی بازیگران آن اس��ت. به 
این ترتیب در صورت حضور بازیگران مش��هور و بااس��تعداد ش��مار باالیی 
از تماش��اگران به س��راغ آن فیلم خواهند رفت. در این میان اگر داس��تان 
وکارگردانی فیلم نیز عالی باش��د، ضیافت برای تماشاگران کامل می شود. 
فیل��م »مبارزه با خانواده ام« یک ماجرای مس��تند را روایت می کند. دواین 
جانسون )که بیشتر با نام راک شناخته می شود( نقش اصلی را در این فیلم 
بازی خواهد کرد. ماجرای اصلی فیلم داستان زندگی یک کشتی گیر نیمه 
حرفه ای است که با خانواده اش به سراسر آمریکا به منظور کسب درآمد سفر 
می کند. در میان این نمایش های کالس��یک و کوچک به ناگهان جانسون 
تصمیم به شرکت در مسابقات حرفه ای کشتی کج می گیرد. به همین دلیل 
وارد بحثی طوالنی با خانواده اش می شود. پس از متقاعدسازی خانواده، نوبت 
تمرین برای کسب آمادگی الزم می رسد. اگر عالقه مند به مشاهده داستان 
واقعی موفقیت یک کشتی گیر نیمه حرفه ای در دوران میانسالی اش هستید، 
از 14 فوریه امکان مش��اهده این فیلم را خواهید داشت. نکته جالب اینکه 
پس زمینه اصلی فیلم »مبارزه با خانواده ام« در قالب طنز تهیه شده است. 
به این ترتیب عالوه بر یادگیری نکات مهم اندکی تفریح نیز خواهید کرد. 
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فرهن��گ س��ازمانی مجموع��ه ای از رفتاره��ا، ارزش ه��ا، هنجارها و 
اس��تانداردهایی اس��ت که تعامالت کارمن��دان را جهت دهی می کند و 

نقش بسزایی در شناخت هویت برند دارد.
فرهنگ س��ازمانی ش��خصیت هر ش��رکت اس��ت و فضایی را تعریف 
می کند که کارمندان در آن کار می کنند. تقریبا همه  ما، مطالب زیادی 
با موضوع اهمیت فرهنگ س��ازمانی و عناصر مختلف آن، نظیر ارزش ها 
و مأموریت ش��رکت، ج��ّو و فضای مش��ارکتی، اخالقی��ات و انتظارات 
خوانده ای��م. می دانیم ش��رکت هایی مانن��د زاپوس و گ��وگل، چگونه با 
متمرکز ش��دن روی فرهنگ س��ازمانی، کس��ب وکار خ��ود را در جهان 
متمای��ز کرده اند. در این مطلب، تالش می کنیم با جمع بندی مهم ترین 

عوامل موثر در این زمینه مرجعی کاربردی در اختیارتان قرار دهیم.
فرهنگ سازمانی چیست؟

طبق تعریف اینوس��توپدیا، فرهنگ س��ازمانی ب��ه رفتارها و باورهایی 
اش��اره می کن��د که تعامالت متقاب��ل کارمندان و مدی��ران را در داخل 
ش��رکت )درون تیمی( و خارج از شرکت )با مش��تریان( تعیین می کند. 
واقعی��ت این اس��ت که فرهنگ س��ازمانی تعریف صریحی ن��دارد و در 
طول زمان، به صورت ارگانیک از رفتارهای جمعی همه  عوامل ش��رکت 
ش��کل می گیرد. فرهن��گ هر ش��رکت در مجموع��ه ای از عناصر نظیر 
س��اعات کاری، تنظیم��ات دفت��ر کار، مزایای کارکنان، گ��ردش مالی، 
تصمیم گیری های اس��تخدام، تعامل و پش��تیبانی از مشتریان، رضایت 
مش��تری و هر جنبه دیگر از عملیات س��ازمان منعکس می شود. با این 
 حال، ش��اید بتوانیم پایه ای ترین دالیل اهمیت فرهنگ س��ازمانی را در 

سه دلیل خالصه کنیم:
• فرهنگ س��ازمانی مشخص می کند چه کارمندانی و با چه شخصیت 
و ارزش هایی در ش��رکت کار می کنند. به عالوه، مدیریت منابع انس��انی 
به طور غیرمس��تقیم تحت  تأثیر فرهنگ س��ازمانی اس��ت؛ چراکه حفظ 

کارمندان تا حدود زیادی به فضای کاری شرکت وابسته است.
• فرهنگ س��ازمانی مجموعه ای از هنجارها و استانداردهایی را تعیین 

و تنظیم می کند که کارایی و بهره وری محیط کار را در اختیار دارند.
• فرهنگ سازمانی درک بازار از برند را مشخص می کند. این کارمندان 
هستند که کس��ب وکار را به اوج می برند. درس��ت است که درآمدزایی 
ش��رکت به پولی وابسته است که مش��تریان برای محصوالت یا خدمات 
خ��رج می کنند، اما هر ش��رکتی بدون تیمی قوی شکس��ت می خورد. 

فرهنگ سازمانی می تواند به توانمندسازی یا شکست تیم منجر شود.
ب��ا این مقدمه، ابت��دا از بارزتری��ن عالئم منفی محی��ط کار صحبت 

می کنیم که ممکن است در بسیاری از شرکت ها دیده شود:
عالئم و نشانه های فرهنگ سازمانی بیمار و راه حل های آن

1. هم��ه  سیاس��ت ها تنبیهی هس��تند نه تش��ویقی: در بس��یاری از 
ش��رکت ها، مدی��ران روی اش��تباهات کارمن��دان متمرکز می ش��وند و 
دائم��ا بازخورد منفی به آن ها می دهند. آن ه��ا عملکرد خوب را وظیفه  

کارمندان می دانند و نیازی به اجرای سیاست های تشویقی نمی بینند؛
2. بوروکراس��ی فراگیر: کارمندان قدرت و اجازه  تصمیم گیری ندارند؛ 
حت��ی در ام��وری که بین خود تی��م به راحتی حل وفصل می ش��ود. هر 
انتخ��اب و حرکت مس��تلزم فرآین��د اداری طوالنی و کس��ب مجوز از 

مقام های باالتر است؛
3. اولویت دادن به سودآوری: تردیدی نیست رشد هر کسب وکاری به 
درآمدزایی و سودآوری بس��تگی دارد. باوجود این در محیط کار بیمار، 
ش��رکت بدون توجه به ضروریات دیگر کارمندان همه  تمرکز خود را بر 

سودآوری و تولید بیشتر و کاهش هزینه ها می گذارد؛
4. قوانین تحّکم آمیز: مدیران همیشه در حال اعمال قدرت هستند و 
همه اتفاقات را به ش��دت زیر نظر دارند. به عالوه، این مدیران اهمیتی به 

اختالفات و مشکالت شخصی کارمندان نمی دهند؛
5. فق��دان ارتباطات: بین مدیران و کارمن��دان، رابطه  نزدیکی وجود 
ندارد. مالک یا مدیر ش��رکت، کارمندان را صرفا منابع تولیدی هزینه بر 
می داند و توجهی به رفاه آنها نش��ان نمی ده��د. نتیجه  این هنجار غلط 

را در بی انگیزگی و خستگی و اضطراب کارمندان مشاهده می کنیم؛
6. رقاب��ت داخلی: رهب��ران و مدیران، کارمن��دان را وادار می کنند با 
یکدیگ��ر رقابت کنند. رقابت درون تیمی به خودی  خود اس��تراتژی بدی 
نیس��ت و با سیستمی سنجیده و هوش��مندانه به پیشرفت مهارت های 
کارمن��دان منجر می ش��ود. باوجود ای��ن، وقتی این رقابت را سیس��تم 
ارزیابی عملکردی کنترل می کن��د که بر اجراهای فردی تأکید دارد نه 

بازدهی تیمی، فرهنگ سازمانی به سرعت افول می کند؛
7. بی توجهی به تعادل کار و زندگی کارمندان: ساعات کاری طوالنی 
و حتی گاه��ی کار کردن در روزهای تعطیل، وظیفه کارمندان اس��ت. 

آنها مجبورند زندگی شخصی خود را قربانی زندگی شغلی خود کنند.
راه حل ها

1. در مرحله اول، ش��رکت باید دالیل مشکالت موجود در محیط کار 
را بررس��ی کند و در صورتی که مدیران و رهبران مسبب اصلی شناخته 

شوند، بخش منابع انسانی را آگاه کند؛
2. بخش منابع انس��انی باید با مصاحبه های مؤث��ر، افرادی کارآمد و 
خوش س��ابقه را برای نقش های رده های باالی س��ازمان استخدام کند. 
رهب��ران خوب مان��ع از این می ش��وند که کارمندان مس��تعد و متعهد 

شرکت را ترک کنند؛
3. ارزش های��ی مانن��د کار گروهی و همدلی و احت��رام به دیگران در 
ه��ر مقامی، باید در فضای کاری ترویج ش��وند. همچنی��ن برنامه ریزی 
برای سیس��تم تشویقی کارآمد باید در دس��تورکار بخش منابع انسانی 

قرار گیرد؛
4. روی آم��وزش کارمن��دان و مدی��ران س��رمایه گذاری کنی��د. در 
بخش های بعدی این مطلب، اهمیت و ش��یوه های آموزش مؤثر اعضای 

شرکت را بیشتر توضیح می دهیم؛
5. ارزش های ش��رکت را به ط��ور واضح برای کارمندان ش��رح دهید. 
انتظارات خود را از رفتارهای پذیرفتنی و نپذیرفتنی مانند شایعه پراکنی، 
غیبت کردن و بدگویی، پرخاش و خش��ونت، خراب کاری، بی اعتمادی و 
بی احترام��ی بیان کنید. کارمن��دان باید این ارزش ها را در عمل و اقدام 

شرکت مشاهده کنند؛
6. ارتباطات درون س��ازمانی را بر پایه  ارزش های شرکت توسعه دهید 
و در مواجهه  با اختالفات کارمندان مش��کالت را به صورت ریشه ای حل 

کنید؛
7. زمان��ی را ب��ه تفریح و س��رگرمی اختص��اص دهید. اگ��ر صرفا از 
کارمندان تان انتظار کار و بهره وری بیش��تر داش��ته باشید و هیچ زمانی 
را به اس��تراحت و تجدید ان��رژی آنها اختصاص ندهی��د، با محیط کار 
س��اکن و غیرپویا رو به رو خواهید ش��د. درعین حال، رهبر شرکت باید با 

هوشمندی و برنامه ریزی، ضرباهنگ و نوع جزییات تفریحات کارمندان 
را تعیین کند.

نکته  مهمی که در این مرحله اهمیت بسیار فراوانی دارد، متمایزکردن 
ش��عارها و جم��الت زیبا و رای��ج در قالب ارزش های ش��رکت از اجرای 
کاربردی آن اس��ت. پایه های فرهنگ س��ازمانی مثب��ت که به بهره وری 
و س��ودآوری بیشتر شرکت منتهی می ش��ود، از تعامالت کارمندان آغاز 
می ش��ود. اگر مدی��ران و رهبران ش��رکت، کارمندان خ��ود را به خوبی 
نشناسند، یعنی ندانند چه چیزهایی به آنها انگیزه می دهد، با هیچ شعار 
و حتی هیچ قانونی اعتماد و تعهد آنها را جلب نمی کنند. به همین  دلیل، 
کارشناس��ان اظهار می کنند ش��رکت ها باید ارزش ه��ای خود را زندگی 

کنند. در این زمینه، پنج اصل حیاتی را به یاد داشته باشید:
1. ب��ه کارمندان و مش��تریان دروغ نگویید: داس��تانی که ش��ما برای 
مش��تریان خ��ود در خارج از ش��رکت می گویی��د، باید با رون��د واقعی 
س��ازمان تان یکی باش��د. اگر روایتی که برای مشتریان تعریف می کنید 
با روایت تان در ش��رکت متفاوت باش��د، هم برای مش��تریان و هم برای 
کارمندان روشن می شود که ارزش ها و اهداف شما باهم همسو نیستند.
2. کارمن��دان را درک کنی��د و الهام بخ��ش آنها باش��ید: ارزش های 
ش��رکت، کارمندان را هدایت می کنند و اهداف ش��رکت، به آنها انگیزه 
می دهند. برای الهام بخشی به کارمندان باید ارزش آنها را درک کنید و 
به آنها احترام بگذارید و زمینه  پیش��رفت آنها را فراهم کنید. همچنین، 
با فراهم کردن فضای کاری شاداب و پرانرژی به آنها کمک کنید بهترین 

ظرفیت های خود را برای کار بگذارند.
3. ابزارهای موفقیت کارمندان را فراهم کنید: کارمندان برای موفقیت 
عالوه ب��ر تعیین ارزش ها و اهداف واضح و متفکرانه، به ابزارها و امکانات 
مرتبط نیز نیاز دارند. هیچ ش��رکتی بدون س��رمایه گذاری در نوآوری و 

فناوری های روز نمی تواند از کارمندانش انتظار پیشرفت داشته باشد.
4. رویکرد جدید به ارزش ها در عصر دیجیتال: ش��رکت های س��ّنتی 
به مش��تریان و کارمندان فش��ار می آورند تا به نوع��ی فرآیند تولیدی و 
اجرای��ی آنها را بپذیرند. با ای��ن  حال در دنیای دیجیتال امروزی، تیم ها 
خودش��ان را با فرهنگ سازمان شان یکی می دانند. به همین  دلیل، بهتر 
اس��ت چشم انداز روشن و مشخصی داش��ته باشید و این چشم انداز را با 

حواشی غیرضروری پیچیده نکنید.
5. برخورد با مش��تریانی که ارزش های شما را تهدید می کنند: به عنوان 
 مث��ال، اگر احترام متقاب��ل و رعایت ادب در مکالم��ات و ارتباطات را جزو 
قوانین اصلی ش��رکت تعیین کرده اید، با هر کارمندی که طبق این اصول 
رفتار نکند، برخ��ورد می کنید. باید همین رویکرد را در مقابل مش��تریان 
نیز پیش بگیرید. اگر مش��تری با زیرپا گذاشتن ارزش های اصلی فرهنگ 
سازمانی به کارمندان بی احترامی کند، باید این مشتری را با کمال احترام از 
فهرست خود حذف کنید؛ حتی اگر این اقدام به کاهش سودآوری شرکت 
منجر شود. همان طورکه پیش  از این گفتیم، اگر می خواهید اعضای شرکت 
ارزش های س��ازمانی را زندگی کنند، ابتدا باید اجرای این اصول و ارزش ها 
را در خوِد ش��رکت مش��اهده کنند. مطمئن باش��ید با این تصمیم، حیات 

بلندمدت کسب وکار خود را تضمین می کنید.
معرفی چهار نوع فرهنگ سازمانی

پس از آش��نایی ب��ا عناصری که فرهنگ س��ازمانی را تحت تأثیر قرار 
می دهند، حتما متوجه ش��ده اید مدیرعامل ش��رکت مهم ترین نقش را 
در س��اخت و ترویج فرهنگ و ارزش ها ایفا می کند. فرهنگ س��ازمانی 
را می ت��وان در چهار گروه دس��ته بندی کرد که در یکی دیگر از مقاالت 

زومیت به آن پرداخته ایم:
فرهنگ سازمانی مشتری مدار

ای��ن ش��رکت ها ت��الش می کنند محص��ول و خدمات الزم مش��تری 
را ب��ا کمترین قیمت ارائه کنن��د. در همین زمین��ه، از کارمندان خود 
می خواهند با راهکارهای خالقانه مش��تریان بیش��تری را جذب و حفظ 
کنند و همیشه با مشتریان در ارتباط و تعامل باشند و آنها را راضی نگه 
دارند. نمونه ای مناس��ب برای این نوع فرهنگ سازمانی، شرکت آمازون 

است که همیشه در پی افزایش ارزش مشتریان است.
فرهنگ سازمانی عملکردگرا

این ش��رکت ها برای هر یک از اعضای خود اهداف مشخصی را تعیین 

می کنن��د و انتظ��ار دارند عملکرد افراد در راه رس��یدن ب��ه این اهداف 
تنظیم ش��ود. معیارهایی که برای س��نجش عملک��رد کارکنان در نظر 
گرفته می شوند، به مهم ترین اولویت شرکت بستگی دارند. باوجود این، 
نکته  مهم این اس��ت که معموال فرهنگ سازمانی عملکردگرا با عوارض 

جانبی منفی همراه است.
اگر برای مدیران مهم نباشد که نتایج به چه قیمتی حاصل می شوند، 
کارمن��دان با آس��یب زدن به یکدیگ��ر )نمونه ای دیگ��ر از رقابت منفی 
درون تیمی( و حتی مش��تریان، در پی کس��ب اهداف خود خواهند بود. 
نت فلیکس یکی از شرکت هایی است که این نوع فرهنگ سازمانی را در 

میان اعضای خود ترویج داده است.
فرهنگ سازمانی کارمندمحور

در این نوع فرهنگ س��ازمانی، بخش عمده ای از تمرکز ش��رکت روی 
توانمندس��ازی کارمندان قرار دارد.  این شرکت ها اغلب دنبال استخدام 
اف��رادی ب��ا روحیه  کارآفرینی هس��تند و آنها را به توس��عه مهارت ها و 
مس��ئولیت ها تش��ویق می کنند. مهم ترین خطر این فرهنگ س��ازمانی 
آن اس��ت که کارمن��دان پس از طی کردن دوره های آموزش��ی و بهبود 

مهارت های شان پیشنهاد های شغلی بهتری از سایر رقبا بپذیرند.
فرهنگ سازمانی تعریف نشده

در برخ��ی ش��رکت ها نیز فرهنگ س��ازمانی تعریف نش��ده و مدیر از 
مهارت های تکنیکی بسیار خوبی برخوردار است، اما مهارت های رهبری 
او توس��عه پیدا نکرده اند. چنین ش��رکتی، تنه��ا در صورتی به موفقیت 
می رس��د که مدی��ر بتواند تیم فنی را هدایت کن��د و البته محصول نیز 

نیازی به تبلیغات نداشته باشد.
نقش فرهنگ سازمانی در مسئولیت پذیری کارمندان

زمانی ک��ه از تیم های��ی با عملک��رد قوی صحبت می کنیم، ش��اهدیم 

اعضای تیم در بلندمدت شرایط و مشکالت مختلف را کنترل می کنند. 
آنها به ش��غل خود متعهدند و به ش��رکت خود افتخار می کنند. واقعیت 
ای��ن اس��ت راز تیم هایی ک��ه نتایج فوق الع��اده ای به دس��ت می آورند، 
مس��ئولیت پذیری اعضای تیم است. اگر می خواهیم مسئولیت پذیری را 
به عنوان یکی از ارزش های ش��رکت توس��عه دهیم، باید آن را از مقام ها 
و مس��ئوالن رده باال ش��روع کنیم. مدیران باید مس��ئولیت شکست ها و 
اشتباه های خود را بپذیرند و دائما به دنبال مقصر نباشند. به عالوه، به یاد 
داشته باشید مس��ئولیت پذیری صرفا به معنای پذیرش کارهایی نیست 
که انجام می دهید؛ بلکه نادیده گرفتن مس��ائل کوچک یا غفلت از برخی 

کارها نیز نشانه ای از نبود مسئولیت پذیری است.
اگر به عنوان رهبر تیم یا مدیر شرکت می خواهید تیم موفقی پرورش 
دهی��د، باید جرأت و ش��جاعت پاس��خگویی را در خ��ود تقویت کنید. 
هنگامی که مس��ئولیت پذیری را به یکی از عادات همیشگی خود تبدیل 
می کنید، این ارزش در س��ازمان ش��ما پررنگ می ش��ود و سایر عوامل 

شرکت نیز با شما همراه می شوند.
توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری

درحالی ک��ه در دنیای امروز، فناوری بس��یاری از زوایای زندگی مردم 
را دگرگون کرده، کس��ب وکارها نیز به منظور ادام��ه  بقا در بازار رقابتی 
ناچارند هماهنگ با تغییرات س��ریع جه��ان حرکت کنند. یکی از نتایج 
ورود انق��الب دیجیتال به کس��ب وکارها، ض��رورت پیداکردن فرهنگ 
یادگیری در میان همه  کارکنان ش��رکت ها اس��ت. راه های زیر، مس��یر 

اجرای فرهنگ یادگیری را در شرکت هموار می کند:
1. به یادگیری مداوم پاداش دهید: بدون سیستم رسمی پاداش دهی 
فرهنگ ش��رکت ش��ما تغیی��ر چش��مگیری نمی کند. به ع��الوه، اگر از 
راهکارهای کوتاه مدت اس��تفاده یا پاداش های بی ارزش��ی را برنامه ریزی 

کنید، استراتژی شما بازدهی نخواهد داشت؛
نکته  دیگر اینکه سیس��تم پاداش دهی صرف��ا به معنای جایزه دادن به 
کارمندانی نیس��ت که برای یادگیری بیش��تر تالش می کنند. شما باید 
سیس��تم را به ش��یوه ای طراحی کنید که فضای تفکر خالق و به  تحرک 

واداشتن مدیران و اظهارنظر آزادانه گسترش پیدا کند؛
2. بازخ��ورد س��ازنده: یک��ی از راه ه��ای بهب��ود کارای��ی کارمندان 
گوش��زدکردن و اشاره به ضعف ها و اش��تباه های آنها است. با این  حال، 
برخ��ی از مدیران از ارائه  بازخوردهای منفی اجتناب می کنند. در دوران 

یادگیری، بازخوردهای سازنده نقش بسیار مهمی در پیشرفت کارکنان 
ایفا می کنند. بنابراین، بازخورد منفی را با روش��ی سازنده و ظریف ارائه 

کنید؛
3. ب��ا مثال رهبری کنید )رهبری در عم��ل(: همان طورکه در بخش 
مسئولیت پذیری توضیح دادیم، یکی از بهترین روش های توسعه  عادت 
میان اعضای تیم، این است که رهبر تیم پیش روی دیگران به آن اقدام 
مبادرت ورزد. بنابراین، اگر می خواهید کارمندان را به یادگیری تشویق 

کنید، خودتان نیز همیشه مشغول یادگیری و مطالعه باشید؛
4. اف��راد کنجکاو را اس��تخدام کنید: کنج��کاوی و یادگیری در یک 
مس��یر قرار دارند و زمانی که ش��ما کارمندان کنجکاوی را در تیم خود 
دارید، آموزش آنها بسیار ساده تر است. نمی توانیم این واقعیت را نادیده 
بگیریم که تقویت استعداد آس��ان تر از تغییر مسیر ناگهانی افراد است، 
اما منظور این نیست که باید از سرمایه گذاری روی آموزش همه  نیروها 

دست بردارید.
مسائلی که به آرامی فرهنگ سازمانی را فاسد می کند

در یک��ی از مطالب زومیت با محور فرهنگ س��ازمانی، از موضوعاتی 
صحب��ت کرده ایم که مخرب و پنهان هس��تند. معموال این مس��ائل در 
همه جلس��ات تیم یا ش��رکت ناگفته باقی می مانند و درنهایت، فرهنگ 

سازمانی را نابود می کنند.
1. اولین مس��ئله شرکتی اس��ت که در آن هیچ کس نمی تواند درباره  
ذهنیات و تفکرات خود با رئیس صحبت کند. اگر در مقام مدیر شرکت 
تاکن��ون هیچ ح��رف ناراحت کنن��ده ای از کارمندان خود نش��نیده اید، 
باید س��بک رهبر خ��ود را بازبینی کنید. اصوال هی��چ اختالف نظری را 

نمی پذیرید و به جای استقبال از تنوع آرا آن را محکوم می کنید؟؛
2. دومین مس��ئله تشویق سبکی خاص از عملکرد است. اگر به عنوان 
مدیر سوگیری خاصی در زمینه  ارزیابی عملکرد کارکنان دارید، اشتباه 
می کنید. همیشه شایس��ته ترین کارمندان را تشویق کنید و معیارهای 

ارزیابی را به دور از هرگونه تعصبی انتخاب کنید؛
3. سومین مسئله زمانی پیش می آید که خطرپذیری ارزش محسوب 
نمی ش��ود. بعضی از مدیران نیز وقتی ریس��ک پذیری کارمندان شان به 
نتایج مثبت ختم نمی ش��ود، به سرزنش و توبیخ روی می آورند. رهبر یا 
مدی��ر باید خطر باارزش را برای کارمندان به وضوح تعریف و مش��خص 
کن��د در ش��رایط بحرانی، ب��رای خطرپذیری باید از چ��ه مقامی مجوز 
بگیرند. دراین صورت، افق دید وس��یع تری خواهید داش��ت و تیمی که 

می تواند قدم های بزرگی بردارد؛
4. چهارمین مس��ئله ناتوانی کنترل جلس��ات کاری اس��ت. اگر مدیر 
یا رهبر تیم در تمام طول جلس��ات کاری س��خنرانی کند و به دیگران 
فرصت اب��راز عقیده ندهد، به آرامی انگیزه  کارمن��دان را از بین می برد. 
همیش��ه کارمندان را به بیان ایده ها تش��ویق کنید، ام��ا در عین  حال 
ی��ادآوری کنید صحبت یا اب��راز عقیده  آنها نباید بی ه��دف و به منظور 
خودنمایی باش��د. کارمندان باید با بیان ایده های خود ارزش��ی را برای 

تیم یا شرکت ایجاد کنند؛
5. آخرین مس��ئله خودنمایی و خودس��تایی مدیر شرکت است. رهبر 
یا مدیر به عنوان الگوی کارمندان نباید اجازه دهد خودس��تایی به یکی 
از ارزش ه��ای محیط کار تبدیل ش��ود. به عالوه، اگر ش��ما کارمندان را 
تحسین کنید، آن ها نیازی نمی بینند خودشان این کار را انجام دهند؛

در پای��ان این مطل��ب، به این نکته مهم اش��اره می کنیم که فرهنگ 
سازمانی تقلیدکردنی نیست. وقتی مطالبی را درباره  فرهنگ شرکت های 
مش��هور و موفق مطالعه می کنید، نباید فک��ر کنید با تدارک دیدن اتاق 
ورزش و اس��تراحت مش��ابه ب��رای کارمندان به ش��رکت موفقی تبدیل 
می شوید. برای ساخت جّو کاری عالی تناسب و شایستگی کارمندان را 
در زمان اس��تخدام مدنظر قرار دهید. در مس��ائل درون سازمانی، شفاف 
عمل کنید و صداقت، همدلی، آموزش و توانمندس��ازی کارمندان را در 

اولویت قرار دهید.
کارمندان چگونه می توانند با فرهنگ سازمانی شرکت جدید 

سازگار شوند؟
کارمندانی که به تازگی در ش��رکت اس��تخدام می شوند، فرصت کمی 
برای تطبیق دادن خود با فرهنگ س��ازمانی جدید دارند؛ به همین  دلیل، 
نمی توانند بسیاری از قابلیت های خود را نشان دهند. اگر کارمند جدید 
ش��رکت هس��تید، نکات زیر همسویی ش��ما را با فرهنگ جدید تسریع 

می کند:
1. رواب��ط: ش��رکت های مختل��ف از راه ه��ای گوناگونی ب��رای روابط 
درون تیمی اس��تفاده می کنند؛ مانند مالقات حض��وری، ایمیل، چت و 
کنفرانس های ویدئویی. بهتر اس��ت از کارمندان باسابقه سؤال کنید و از 
آنها راهنمایی بگیرید. افزون  بر این، به نحوه  تصمیم گیری و انجام کارها 
به وسیله  دیگران توجه کنید و در جلسات کاری نیز روند پیشرفت امور 

و وظایف اعضا را به خاطر بسپارید.
2. ارتباط��ات: وقتی وارد محیط کار جدید می ش��وید، باید توجه 
کنید س��ایر کارمندان چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند. به عنوان 
 مثال، برای هر موضوعی جلسه  رسمی تشکیل می دهند یا به صورت 
دوستانه با هم صحبت می کنند. از رئیس خود بپرسید چه انتظاراتی 
از ش��ما دارد )مث��ال حضور در جلس��ات( یا اینک��ه اطالعات چگونه 
ردوبدل می ش��وند. س��ایر همکاران نیز منابع خوب��ی برای آگاهی از 
این مسائل به شمار می روند. در هر شرکت، احترام گذاشتن به قوانین 
بس��یار مهم است، بنابراین بهتر اس��ت هر کاری را با آمادگی کامل 

انجام دهید؛
3. تصمیم گیری: هر ش��رکتی برای تصمیم گیری های خود از سیستم 
خاصی پیروی می کند، بنابراین مانند دو نکته  باال، سعی کنید اطالعات 
الزم را به دس��ت آورید؛ مخصوصا پیش از حضور در جلساتی که باید در 
آنه��ا اظهارنظر کنید، تمام اتفاقاتی که در پش��ت صحنه در جریان بوده 

را نیز بررسی کنید؛
4. دیدگاه فردی در مقابل دیدگاه گروهی: فرهنگ برخی از شرکت ها 
رویک��رد فردی را در اولویت می داند و اعتب��ار افراد را برمبنای کارهای 
فردی آنها می سنجد. برخی دیگر از شرکت ها روی کار گروهی متمرکز 
می ش��وند و پاداش نتایج مطل��وب را به گروه اعط��ا می کنند. بنابراین، 
در جلس��ات کاری به این موضوع دقت کنید از دس��تاوردهای گروهی 

صحبت می شود یا دستاوردهای فردی؛
5. گرای��ش به تغییر: یکی دیگر از عوام��ل مهم فرهنگی که موفقیت 
و نفوذ ش��ما را در ش��رکت جدید تحت تأثیر قرار می ده��د، گرایش به 
تغییرکردن است. به  همین  دلیل، باید بفهمید رهبران تیم تا چه حد در 
برابر تغییرات مقاومت می کنند یا برعکس به استقبال تغییرات می روند.
Zoomit :منبع
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اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در اولین سفر و بازدید خود از شرکت های بهره بردار تابع مناطق 
نفتخیز جنوب در مسجدسلیمان ، زادگاه نفت حضور پیدا کرد . مهندس 
احمد محمدی عنوان کرد : با تزریق 4500 میلیارد تومان اعتبار برای 
توسعه مخازن نفتی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان رونق اقتصادی 
، توس��عه ، اشتغال و امید به شهر اولین ها و زادگاه نفت باز می گردد. 
مهندس محمدی که در این بازدید از سوی مدیر تولید ، مدیر مالی و 
رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همراهی می 
شد در ابتدا رهسپار کارخانه بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان 
شد و از این کارخانه بازدید کرد . وی سپس با حضور در ستاد شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با مدیران و روسای این شرکت 
دیدار و ش��نونده نظرات آنها در خصوص مسایل و مشکالت در زادگاه 
نفت بود . ایش��ان با ابراز خرس��ندی از حضورش در زادگاه نفت اظهار 
داش��ت : مسجدسلیمان عالوه بر ظرفیت های جغرافیایی و تاریخی با 
بهره مندی از نسل نخست تأسیسات و تسهیالت صنعت نفت که عمری 

فراتر از یک قرن دارند یک ظرفیت پنهان و نهفته ای به نام توریس��ت 
صنعتی هم دارد که مغفول مانده و باید با استفاده از راهکارها وتمهیدات 
مختلف این ظرفیت در جهت توسعه و اشتغال مورد بهره برداری واقع 
شود . مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سخنان خود از 
برنامه ریزی های کالن شرکت ملی نفت ایران برای مسجدسلیمان خبر 
داد و گفت : در طرح توس��عه 28 مخزن و میدان نفتی مناطق نفتخیز 

جنوب 5 مخزن از ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان هم 
گنجانده شده که اجرای این طرح می تواند موجب بکارگیری ظرفیت 
های بالفعل و بالقوه منطقه و در نتیجه رونق کسب و کار و توسعه شهر 
و روستاهای اطراف آن شود .  مهندس محمدی تصریح کرد : طی این 
طرح 60 حلقه چاه توسعه ای و تعمیری برای توسعه مخازن و میادین 
ش��رکت مسجدسلیمان طی 2 سال حفاری می شود که این اقدام می 
تواند زمینه اشتغال تعدادی از جوانان و رونق را برای منطقه به ارمغان 
بیاورد . وی در بخشی دیگر از سخنان خود با تبیین سیاست های این 
شرکت گفت : هم اختیارات اجرایی هم منابع مالی محدود است از این 
رو می بایس��ت با صرفه جویی و حذف هزینه های زاید و غیر ضرور ، 
مناب��ع را در جاهای درس��ت و اصولی هزینه و مدیریت کرد . مهندس 
محمدی ادامه داد : یقیناً با این سیاست می توانیم به نتایج خوبی برسیم 
و اطمینان دارم با این شیوه ، هم انگیزه خدمت کارکنان و هم روحیه 
نشاط و شادابی جامعه هدف و هم استمرار تولید را می توان به سادگی 

طی کرد و به سر منزل مقصود رسید .

تبریز - اسد فالح: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز از 
پیش بینی اعتبارات و ردیف های بودجه ای در بودجه سال 98 برای 
ایجاد بسترهای جدید اجتماعی و فرهنگی از جمله سرای محالت و 
فرهنگسراهای مشارکتی در شهر تبریز خبر داد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، حجت االسالم احمد حمیدی با اعالم این خبر گفت: توجه 
به توسعه زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی از جمله راه اندازی سرای 
محله، راه اندازی  فرهنگسراهای مشارکتی، توسعه فعالیتهای اجتماعی 
و فرهنگی در سطح محالت شهر تبریز ،افزایش تعداد فرهنگسراها و 
خانه های فرهنگ در رأس برنامه های حوزه  س��خت افزاری معاونت 
فرهنگی ش��هرداری قرار خواهد گرفت. وی در عین حال با تأکید بر 
لزوم اثربخشی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به شاخص ها 
و محورهای اصلی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری در سال 

آینده اشاره کرد وافزود: ایجاد و افزایش سطح نشاط و شادابی عمومی، 
توجه یکسان به تمامی موضوعات و شاخه های فرهنگ و هنر، توجه 
به ترویج ارزش های ایثار و شهادت، بسترسازی برای اعتالی شعائر و 
ارزش های دینی و انقالبی، مش��ارکت و همکاری هدفمند و همسو با 
نهادها و تشکل های مردم نهاد، توزیع متوازن و عادالنه مراکز فرهنگی 
هنری در مناطق شهری، مدیریت متمرکز مراکز فرهنگی - هنری و 

ایجاد و توسعه بسترهای جدید اجتماعی و فرهنگی در سطح کالنشهر 
تبریز از جمله اهداف و محورهای فعالیتی معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری طی سال آینده خواهد بود. حمیدی اضافه کرد: تمامی برنامه 
هایی که در حوزه این معاونت به انجام می رسد در خدمت سیاست 
های مدیریت فرهنگی - ش��هری و در راستای ارتقای سطح فرهنگ 
عمومی ش��هروندی و شهرنشینی اس��ت. وی ادامه داد: امیدواریم با 
مجموعه برنامه هایی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان 
داریم، بتوانیم سطح مشارکت شهروندان و توجه آنان به مبانی مدیریت 
شهری را ارتقا بخشیم. الزم به ذکر است پیرو ابالغ  دستورالعمل تهیه و 
تدوین بودجه سال 98 با هدف حفظ یکپارچگی و انسجام در امر برنامه 
ریزی در تدوین بودجه اولین جلس��ه ستاد بودجه معاونت فرهنگی و 

اجتماعی شهرداری تبریز برگزار شد.

قـم- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار قم با تاکید بر ضرورت 
شکل گیری مدیریت واحد در زمینه احیا و نوسازی بافت های فرسوده 
گفت: قانون هایی در زمینه تشویق به سرمایه گذاری در بافت فرسوده 
وجود دارد اما اجرا نمی ش��ود. به گزارش  روابط عمومی ش��هرداری 
قم ، س��یدمرتضی س��قائیان نژاد با بیان اینکه بافت فرسوده قم بالغ 
ب��ر هزار و 700 هکتار اس��ت، اظهار کرد: چند نکت��ه در مورد بافت 
فرس��وده همچنان حل نشده اس��ت؛ مدیریت واحد در حوزه بافت 
فرس��وده نداریم، راه و شهرسازی، بخش خصوصی، شهرداری و... در 
زمینه بافت مس��وولیت دارند و تا زمانی که تکلیف مشخص نشده و 
مدیریت واحد ایجاد نشود مشکل حل نخواهد شد. وی با بیان اینکه 
قانون مسوولیت بافت فرسوده را بر دوش راه و شهرسازی گذاشته و 
نهادهای دیگر را ملزم به همکاری دانس��ته است، تصریح کرد: مردم 
بازیگران اصلی در بافت فرس��وده هستند. شهرداری ها وظیفه ترمیم 

شهرها را بر عهده دارند اما مسوولیت ها در زمینه بافت فرسوده باید 
تفکیک شود. شهردار قم لزوم تعیین مشوق هایی برای سرمایه گذاری 
و ساخت و ساز در بافت فرسوده اذعان کرد: قانون هایی در این زمینه 
وجود دارد اما اجرا نمی ش��ود؛ وام 9 درصد یکی از از این مش��وق ها 
اس��ت اما تاکنون سراغ نداریم یکبار این وام پرداخت شده باشد. وی 

بیان کرد: سرمایه گذار از ورود به بافت فرسوده به دنبال سود اندوزی 
اس��ت و باید در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ ش��ود؛ بافت ها از نظر 
جمعیتی متراکم است و زمین های خدماتی باید به آنها اضافه شود و 
دولت باید زمین ها را اختصاص دهد که دولت مصوباتی در این زمینه 
داشته که در این زمینه هم تقریبا هیچ واگذاری صورت نگرفته است. 
س��قائیان نژاد به پروژه های شهرداری در زمینه احیای بافت فرسوده 
اش��اره کرد و افزود: پروژه های عماریاسر، بلوار سمیه و... از این جمله 
اس��ت که بس��تر احیای بافت را فراهم می کند. وی با اشاره به پروژه 
ادامه بلوار جمهوری اس��المی گفت: با اجرای این پروژه و در کنار آن 
بلوار فردوسی، با هزینه مستقیم میلیاردها تومانی از سوی شهرداری 
بستری برای ترمیم بافت فرسوده شهری فراهم می شود. شهردار قم 
گفت: در برنامه پنجم قرار بود هر سال 10 درصد بافت فرسوده ترمیم 

شود اما این اتفاق نیفتاده است.

سمنان - زیاری:  رئیس شورای شهر در این دیدار ضمن تبریک 
انتصاب علیرضا آش��ناگر بعنوان اس��تاندار س��منان، مجموعه بافت 
میانی، تاریخی و فرسوده س��منان را 530 هکتار عنوان کرد و گفت 
: مجموعه بافت قدیم بدلیل توسعه شهری مورد بی مهری واقع شده 
اس��ت ولی  خوشبختانه با حضور شهردار بافت گرا اتفاقات خوبی در 
بافت س��نتی در حال رقم خوردن است . دکتر سید مسعود سیادتی 
مطالبات ش��هرداری از ساخت وس��از بدون پروانه بعضی از ادارات را 
370 میلیارد ریال اعالم کرد وافزود : بیش��ترین مطالبه شهرداری از 
دانش��گاه سمنان حدود 140 میلیارد ریال است . شهردار سمنان در 
این دیدار توسعه شهری و رضایتمندی شهروندان را منوط به همکاری 
تمامی دستگاههای اجرایی خواند و  گفت : استعالم های پی در پی و 
گاهاً دوگانه جهت اجرای پروژه ها و عملیات اجرایی منجر به کاهش 
راندمان و رکود شده است .دکتر ناظم رضوی افزود :شهرداری ارگانی 
اس��ت که در جلب رضایت شهروندان بیشترین تاثیر را دارد بنابراین 
حمایت بیش��تری را می طلبد .وی ضرورت انتقال و جابجایی زندان 
مرکزی شهر را خواسته اول و آخر شهروندان عنوان کرد و خاطرنشان 

کرد: کاروانس��رای صفوی واقع در مرکز شهر که سال هاست بعنوان 
زندان مرکزی از آن استفاده می شود می تواند به یکی از جاذبه های 
اصلی و مهم گردشگری تبدیل شود و در این راستا پیگیری مجدانه 
دستگاههای ذیربط را می طلبد .عباس آل بویه نایب رئیس شورای 
شهر نیز عزم جدی جهت انتقال دکل های فشار قوی و لوله انتقال 
نفت از داخل شهر را خواستار شد و گفت : حدود 8 کیلومتر لوله نفت 
از داخل محدوده ش��هری عبور کرده که ع��الوه بر مضرات آن برای 
شهروندان ،مانع توسعه شهری ، عدم کاشت فصای سبز و گیاه نیزشده 

است. مجید نظری دیگر عضو شورا وضعیت خاک در جنوب شهر و 
بحران جدی آب را مطرح کرد و گفت : کمبود آب بحران جدی است، 
اما خطرناک تر از آن آسیب به تاسیسات زیربنایی و فرونشست جاده 
تهران مش��هد در جاده اعال و ترک های گسلی در مجاورت راه آهن 
است که بدلیل کاهش مخازن آب های زیرزمینی صورت گرفته است 
. استاندار سمنان در این دیدار وفاق، همدلی، تخصص و تجربه کاری 
اعضای شورا و ش��هردار را مثبت خواند و افزود : تمامی دستگاههای 
اجرای��ی موظف به پرداخت بدهی خود به ش��هرداری می باش��ند و 
شهرداری مجاز است در صورت عدم همکاری دستگاههای مربوطه 
از راه های قانونی استفاده کند . علیرضا آشناگر استفاده از نور، رنگ، 
آب و مبلمان ش��هری را عناصری دانس��ت که توجه بیشتری را می 
طلبد و توجه به نشاط اجتماعی را یکی از اولویت های شهری دانست 
و افزود : جهت افزایش شور و نشاط اجتماعی درشهر بودجه فرهنگی 
ش��هرداری را افزایش دهید . وی در پایان تاکید کرد : اس��تانداری از 
اختیارات خود در جهت هماهنگی و تعامل دس��تگاههای اجرایی با 

شهرداری استفاده خواهد کرد .

همـدان- خبرنـگار فرصت امـروز- عباس صوف��ی در جمع 
خبرن��گاران با اش��اره به اینکه رایگان کردن ع��وارض هتل ها یکی از 
اقدام��ات ویژه در حوزه گردش��گری اس��ت، اظهار ک��رد: همدان در 
حوزه گردش��گری بی نظیر است و برای توسعه همدان باید هم افزایی 
ظرفیت ها رخ دهد. شهردار همدان با اشاره به اینکه دعوای کالنشهر 
شدن یا نشدن باعث می شود حق ما از بین برود، خاطرنشان کرد: امروز 
90 درصد بودجه شهر توسط مردم تأمین می شود و حداکثر 10 درصد 
اعتبارات کشوری داریم. وی با بیان اینکه همدان پیشانی گردشگری 
ایران است، گفت: شهرداری همدان برای عضویت در سازمان جهانی 
گردش��گری دعوت شد و اتفاقات بسیاری در ش��هر رخ داد.. شهردار 
همدان با اشاره به اینکه کارها در حوزه پیاده راه سازی به خوبی انجام 
ش��د، تصریح کرد: معابر طالقانی، اعتمادیه، سعیدیه پایین بازگشایی 
شد و س��اماندهی ورودی های شهر نیز آغاز شده است. با بیان اینکه 
شهرداری همدان با جمعیت 650 هزار نفر وظیفه مدیریت شهری را 
بر عهده دارد اظهار کرد: س��ال گذشته بودجه شهرداری همدان 700 
هزار تومان بود اما امس��ال سرانه هر شهروند در شهر به یک میلیون 
تومان افزایش یافت وی با بیان اینکه براورد ما برای بودجه ها به رشد 
چهار برابری رسیده است افزود: برآورد قیمت میلگرد 1200 تومان بود 
اما برای پروژه ها 5 هزار تومان خریداری شد و قیر تا 5 میلیون تومان 
افزایش یافت صوفی با اشاره به اینکه برای تسریع در امور مردم اقدامات 

بسیاری انجام شده است ادامه داد: نرم افزار جامع شهرسازی خریداری 
شده و ثبت الکترونیکی پرونده ها آغاز شده است وی با بیان اینکه به 
وجود محیط سالم اعتقاد داریم، خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه 
قضا اقداماتی انجام ش��د تا از سوء استفاده ها جلوگیری شود شهردار 
همدان با اش��اره به اینکه اجازه ندادیم مش��کالت اقتصادی بر اجرای 
پروژه ها تأثیر بگذارد، گفت: طرح هایی در حوزه پسماند تعریف شده که 
در 10 کیلومتری همدان برای سالمت زیست محیطی شهروندان در 
حال انجام است. وی با بیان اینکه 40 سال است در دفع پسماند زباله 
اقدامی انجام نشده، اظهار کرد: مطالعه طرح پسماند، پردازش زباله در 
مقصد و اقدامات بسیاری در این حوزه انجام شده است. صوفی با اشاره 
به اینکه انتقال آب های سطحی از میدان 9 دی به رودخانه روبه روی 
باغ بهشت با برآورد 10 میلیارد تومان در حال انجام است، افزود: برای 

توسعه فضای سبز اقدامات بسیاری انجام شده است به طوری که 10 
پارک در نقاط مختلف در حال ساخت است، دو پارک بزرگ والیت با 
100 هکتار و اکباتان با مساحت 250 هکتار احداث می شود. صوفی با 
اشاره به اینکه در چند نقطه شهر دفتر خدمات شهر راه اندازی می شود 
گفت: برخی از شهروندان چون نمی توانند به شهرداری مراجعه کنند 
درگیر دالالن می شوند بنابراین چند دفتر زیر نظر شهرداری راه اندازی 
می شود و با هزینه ای که به تصویب شورای شهر می رسد، امور مردم را 
انجام دهد و در ادامه نرم افزار هم در این دفاتر راه اندازی می شود. وی با 
بیان اینکه مرحله ثبت پرونده ها آغاز شده و موضوع بعدی خرید سرور 
است اظهار کرد: برای خرید نرم افزار هم 6 ماه است که تالش ها آغاز 

شده و سعی می کنیم که سال آینده راه اندازی شود
ش��هردار همدان با اش��اره به اینکه در برخ��ی از پروژه ها مانند پل 
ش��هیدهمدانی و پارکینگ طبقاتی با پیمانکار به مشکالتی برخورد 
کردیم، افزود: در هنگام خرید لوازم به گرانی برخوردیم و حدود سه ماه 
درگیر بودیم که البته مسأله حل شد و قرار شد شهرداری منابع مالی 
را تأمین کند و حمایت کند تا پل سردارهمدانی شهریور سال آینده 
به اتمام برس��د. وی با اشاره به اینکه پیمانکار پارکینگ آقاجانی بیگ 
نیز حاضر نش��د با قیمت های جدید طرح را انجام دهد، تصریح کرد: 
پارکینگ 38 درصد و پل شهیدهمدانی بیش از 50 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان کرد :

رونق اقتصادی ، توسعه ، اشتغال و امید به شهر اولین ها و زادگاه نفت باز می گردد

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز خبر داد؛

ایجاد بسترهای جدید اجتماعی و فرهنگی در سال 98

شهردار قم:

قوانین تشویقی برای نوسازی بافت های فرسوده اجرا نمی شود

در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار سمنان با استاندار سمنان مطرح شد؛

370 میلیارد ریال بدهی پروانه ساختمانی ادارات به شهرداری

شهردار همدان:رایگان کردن عوارض هتل ها یکی از اقدامات ویژه در حوزه گردشگری است

تحوالت حمل و نقل درون شهری بندرعباس؛ بزودی
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار بندرعباس از اجرای طرح های تحول آفرین در 
حوزه حمل و نقل درون شهری این شهر در آینده نزدیک خبر داد. عباس امینی زاده با گرامیداشت 26 
آذرماه روز حمل و نقل، اظهار کرد: امروزه یکی از مسایل بسیار مهم شهرهای بزرگ، حمل و نقل و 
ترافیک شهری است. وی با اشاره به توسعه روز افزون مراکز استان ها در داخل کشور، افزود: این مسئله 
در بندرعباس به عنوان یک شهر بندری قابل توجه که از رشد جمعیتی قابل توجهی برخوردار است، 
اهمیت بیشتری دارد. شهردار بندرعباس با اشاره به توسعه معابر، بهسازی معابر اصلی و فرعی شهر و 
تغییرات مثبت در این زمینه، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کمبود و نارسایی در سیستم حمل و نقل زمینی بخصوص حمل و نقل 
شهری به عنوان یکی از موانع رشد و توسعه هر شهر به شمار می رود، به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در این زمینه هستیم. امینی زاده 
همچنین با بیان اینکه برخی از این اقدامات انجام شده و بخشی از آنها نیز در حال انجام است، خاطرنشان کرد: توسعه ناوگان حمل 

و نقل عمومی اصلی ترین برنامه  کنونی شهرداری بندرعباس در زمینه حمل و نقل درون شهری است.

آغاز برگزاری دوره آموزشی فرماندهی حوادث و مدیریت ایستگاه های 
آتش نشانی در اراک

اراک- مینو رستمی- دوره آموزشی فرماندهی حوادث و مدیریت ایستگاه، با شرکت 70 نفر از فرماندهان و مسوولین ایستگاه های 
آتش نشانی های استان مرکزی آغاز شد . رییس سازمان با اعالم این خبر اظهار داشت: با هدف ارتقای سطح آموزش و نیز آمادگی 
مقابله با حوادث و آتش سوزی و نحوه مدیریت آن، دوره آموزشی با عنوان "فرماندهی حوادث و مدیریت ایستگاه" برای فرماندهان و 
مسوولین ایستگاه های آتش نشانی های استان مرکزی، آغاز شد. آقازیارتی تصریح کرد: این دوره آموزشی که با همکاری دفتر شهری و 
شوراهای استانداری مرکزی و شهرداری اراک در فرهنگسرای سیدالشهدا در حال برگزای می باشد، فرماندهان و مسوولین ایستگاه های 
آتش نشانی شرکت کننده در آن به مدت 5 روز مباحث تخصصی آموزشی را زیر نظر محمد بیات؛ معاون عملیات بازنشسته آتش نشانی 
تهران و از اس��اتید برجس��ته کش��وری در زمینه ایمنی و آتش نشانی، فرا خواهند گرفت. رییس س��ازمان با بیان اینکه تعدادی از 
آتش نشانان پایگاه های روستایی فعال نیز در این دوره آموزشی حضور دارند، گفت: در پایان دوره نیز از شرکت کنندگان، آزمون کتبی 

و به صورت گروهی آزمون عملی اخذ خواهد شد و برای قبول شدگان در دو آزمون، گواهینامه آموزشی معتبر صادر خواهد گردید.

اجرای 390 پروژه عمرانی و تعمیراتی با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان 
اصفهان - قاسـم اسد- مدیر امور برق جنوب غرب اصفهان با اشاره به اهداف این 
امور مطرح کرد: افزایش ظرفیت شبکه برای پذیرش انشعابات جدید، کاهش خاموشی ها، 
کاهش تلفات انرژی الکتریکی، ایجاد تعادل بار در شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف، 
افزایش قابلیت مانور، استفاده از فن آوری های نوین، روشنایی معابر، ارتقای کیفیت توان، 
توسعه فیدر، زیبایی و مبلمان شهری، کاهش انرژی توزیع نشده و تعمیرات و نگهداری 
شبکه و پست اهدافی است که با اجرای 390 پروژه عمرانی و تعمیراتی با اعتباری بالغ بر 
8 میلیارد تومان در سال 1397 محقق شده است. مصیب تصریح کرد:  با اجرای این پروژه ها تاکنون نیرورسانی به 2 هزار مشترک 
جدید، احداث س��اختمان 8 باب پس��ت، تجهیز 7 دستگاه پست زمینی و هوایی، احداث 5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و 
زمینی)توسعه و بهینه(، احداث 8 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار)توسعه و بهینه(، احداث 6 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف زمینی، احداث 6 کیلومتر شبکه روشنایی معابر با نصب 390 دستگاه چراغ، تعمیرات در 98 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
و فشار ضعیف، تعویض 200 اصله پایه فرسوده و در حریم، سرویس 260 دستگاه پست زمینی و تعویض 2500 المپ سوخته و 

متعلقات آن به مبلغ  8 میلیارد تومان اجرا شده است.

مخابرات منطقه آذربایجان غربی:
دیدار سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی با نماینده ولی فقیه در استان

ارومیه-رونق- نماینده ولی فقیه در اس��تان در این دیدار بیان داشت : یکی از مهم ترین آموزه 
های قرآن و اهل بیت علیهم السالم خدمتگزاری به مردم است که باید این مهم در دستور کار همه 
دستگاهها و مسئوالن قرار گیرد . حجت االسالم والمسلمین قریشی افزود : یکی از مهمترین مواردی 
که باید در سازمانها جاری شود ایجاد فضای معنوی است و همچنین بحث آموزش نیروها در همه 
امور می بایست جزء الویت های سیستمی باشد .  در ادامه مهندس نوری سرپرست مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی ضمن تشریح اهداف و برنامه های مخابرات منطقه در راستای خدمت رسانی به مردم 
اظهار داشت : توجه به خواسته ها و نیازهای مشتریان یکی از الویت های اصلی مجموعه مخابرات است و در کنار آن بحث توجه به 

نیروی انسانی سازمان از الویت های دیگر مخابرات منطقه می باشد.

با حضور مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز انجام شد :
جلسه هم اندیشی مدیر منطقه 9 با کارکنان ایستگاه تقویت فشار گاز نکا

ساری - دهقان - جلسه هم اندیشی مدیر منطقه 9 با کارکنان ایستگاه تقویت فشار 
گاز نکا برگزار شد. جلسه هم اندیشی مدیر منطقه 9 با کارکنان تاسیسات تقویت فشار گاز 
نکا در سالن کنفرانس این ایستگاه برگزار شد. رسول داودی نژاد در این جلسه با قدردانی 
از فعالیت ها و اقدامات انجام شده توسط ایستگاه تقویت فشار گاز نکا در منطقه اظهار 
کرد: ماموریت سازمانی ما انتقال پاک، ایمن و پایدار و بهره ور گاز طبیعی است که می 
توانیم با تالش، پشتکار و تعهد در مسیر تحقق آن گام برداریم. وی در ادامه به اهمیت 
پیگرانی در خط 42 اینچ دامغان – کیاسر – نکا برای آمادگی فصل زمستان اشاره کرد و افزود: وظیفه ما حفظ گرمای خانه های 
مردم و همچنین تامین گاز مورد نیاز صنعت استان های شمالی در سردترین روزهای سال است که باید با تمرکز بر این موضوع و با 

همدلی، مانند سال های گذشته در این امر، سربلند و موفق باشیم.

نشست هم اندیشی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم با اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- در این نشست که با حضور مدیرکل و معاون فرهنگی و اطالع رسانی ارشاد اسالمی ایالم، 
رییس و اعضای خانه مطبوعات، روسای سازمان و شورای بسیج رسانه استان برگزار شد، راهکارهای برون رفت از چالش های پیش 
روی صنعت برق و پیش بینی های الزم جهت مدیریت مصرف در سال آینده بررسی شد. در ابتدای جلسه هادی شیرخانی ضمن 
اشاره به اهمیت برق در زندگی امروز،  مختصری از مشکالت و پیچیدگی های صنعت برق  و دالیل معضالت پیش آمده در تابستان 
امسال را تشریح نمود. مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم  در ادامه با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها و بهره گیری از هنر در زندگی 
امروز، خواستار همکاری و تعامل بیشتر اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در راستای آگاه سازی جامعه در خصوص صنعت برق و آماده 
سازی اذهان جهت مدیریت مصرف برق برای پیشگیری از خاموشی در تابستان آینده شد. در ادامه این جلسه عبدالحمید کرمی ضمن 
تقدیر از برگزاری نشست های هم اندیشی و تعامل شرکت با اهالی رسانه به اهمیت نقش رسانه های مکتوب اشاره کرد و جایگاه هفته 
نامه های محلی و روزنامه ها را به دلیل رویکرد محتوایی و تحلیلی شان با وجود سیطره فضای مجازی، همچنان مهم قلمداد کرده و 

خواستار توجه بیشتر به آنها  در برنامه های رسانه ای شد. 

جلسه کمیته  عالی وصول مطالبات در شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگرارشد  
قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- جلس��ه کمیته عالی وصول مطالبات  با 
حضور  مدیر عامل ، معاونین و مدیران امورهای اجرایی و دفاتر مستقل ستادی  ، رؤسای 
خدمات مشترکین ، مامورین قرائت عادی و دیماندی و ناظرین درشرکت توزیع نیروی 
برق استان قزوین برگزار شد . مهندس بهادیوند چگینی  مدیر عامل  شرکت توزیع برق 
اس��تان قزوین در این جلسه در بخشی از سخنانش با اشاره به اهمیت وصول مطالبات 
ونقش مامورین افزود  :  همه  همکاران باید به این فکرباش��ند که  می توانند  بهتر از 
گذشته کارکنند و  کار خود را به نحو احسن  انجام دهند  و ایمنی را  نیز  همواره در انجام کار ها رعایت نمایند .  و ی در ادامه  افزود  
: همکاران  الزم است اخالق را  همواره سرلوحه کار خود قرار داده   و با مشترکین  برخورد مناسب داشته باشند  ودر راستای جلب 
رضایتمندی آنان گام بردارند  و  اگر مشترکی رفتار مناسبی با شما نداشت  شما الزم است با  آنها با احترام  برخورد و رفتار شان را 
مدیریت کنید . سید محمد قافله باشی معاونت  فروش  و خدمات مشترکین  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با ارائه گزارشی 
از فعالیتهای خدمات مشترکین خطاب به مامورین قرائت افزود  : پیوسته  باید در اعمال و رفتار خود با دیگران تقوا را سرلوحه کارها 

قرار دهید   اگر تقوا بر رفتار ما با دیگران حاکم باشد تصمیمات  و  عملکرد درست  ما  درزندگی نمود پیدا میکند . 

انتصاب معاون جدید اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز -با حضور سیاوش ارجمند زاده، آیین تکریم و معارفه معاون اسبق و جدید اداری و مالی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شد. طی حکمی از سوی محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و 

دریانوردی  بهرام نکیسا به عنوان معاون جدید اداری و مالی  اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر منصوب شد.
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اگر شما از آن دس��ته زنانی هستید که توانایی نه گفتن 
را نداری��د و از روی حس گناه به درخواس��ت همگان عمل 
می کنید و این امر مانع رسیدگی به امورات خود و خستگی 
بیش از حد شما می شود باید بدانید Ellevate یک شبکه 
جهانی اس��ت که زنان را به نداش��تن احس��اس گناه و رد 

کردن مؤدبانه این درخواست ها تشویق می کند.  
زنان حرفه ای و قدرتمند می دانند چگونه از استعدادهای 
طبیعی خود اس��تفاده کنند، مرزها را تنظیم کنند و آنچه 

می خواهند را درخواست کنند.
ش��اید آنچه درباره زنان حرفه ای و قدرتمند گفتیم ساده 

به نظر برسد اما باید بدانید که چندان هم آسان نیست. 
به نظر ش��ما چه چیزی تنظیم کردن مرزها، درخواست 
ک��ردن آنچ��ه می خواهی��م و نی��از داری��م و رد ک��ردن 
درخواست هایی که عملی کردن آنها برایمان مقدور نیست 
را س��خت می کن��د؟ جواب این س��وال چیزی نیس��ت جز 

احساس گناه. 
کمک به دیگران به چه قیمتی

کمتر زنی هس��ت که گرفتار احس��اس گناه نباشد، اکثر 
زنان از سنین نوجوانی تمایل دارند با شرایط سازگار باشند 
و آنچه را انجام دهند که برای دیگران خوشایند باشد. این 
خوب اس��ت اما تا حدی. وقتی از حد بگذرد و همیش��گی 

بشود مشکالتی را ایجاد می کند. 
اگر بس��یاری از تصمیم��ات و انتخاب های ما براس��اس 
انتظ��ارات و خواس��ته های دیگ��ران باش��د پ��س نی��از و 
خواس��ته های ما کجا قرار می گیرند؟ در واقع مشکل زمانی 
ش��کل می گیرد که ما می خواهیم به دیگران کمک کنیم، 

حتی اگر به زیان خودمان باشد.

چطور می توان احساس گناه را کنترل کرد
• باید بدانید که چه می خواهید.

• همچنی��ن باید بتوانی��د اولویت ها را تعیی��ن کنید. این 
اولویت ها حتی ممکن اس��ت شامل انجام کارهایی برای افراد 
دیگر )برای مثال آوردن بچه ها  از مدرسه یا شام درست کردن 
برای همسر خود( باشد. هنگامی که لیستی از موارد غیر قابل 

مذاکره خود دارید، همه چیز به مراتب واضح تر می شود.
• از ای��ن اولویت ها به عن��وان راهنمایی برای تعیین مرز 
اس��تفاده کنید. این امر در محافظت از زمان و عواطف تان 
نقش مه��م و موث��ری دارد. هنگامی که بین خواس��ته ها، 
اولویت ه��ا و تعهدات خود همبس��تگی پی��دا کردید، دیگر 

احساس گناه نخواهید داشت.
• ممکن اس��ت باز هم احساس گناه داش��ته باشید. این 
جایی اس��ت ک��ه اطالع رس��انی می تواند به کارت��ان بیاید. 
بای��د دیگ��ران و به خص��وص اطرافیان ت��ان را در جری��ان 
اولویت های ت��ان ق��رار دهی��د. افرادی که به ش��ما اهمیت 
می دهند نمی خواهند ش��ما را فرسوده، سردرگم یا ناراضی 
ببینن��د، اما ما اغلب س��عی می کنیم خ��ود را جمع و جور 
کنیم نمی خواهی��م دیگران ما را خس��ته ببینند، بنابراین 
آنها هیچ تصوری از احس��اس فش��ار، استرس و درماندگی 

ما نخواهند داشت.
• ش��ما می توانی��د ب��ا رک و مهربان بودن با دوس��تان، 
خانواده و همکاران تان اوض��اع را تغییر دهید. اجازه دهید 
آنها بدانند که چقدر ناامید می ش��وید، زمانی که نمی توانید 
برای )ماندن س��ر کار تا دیروقت، رفتن به جشن عروسی، 
ش��رکت در مهمانی پنجشنبه شب( پاس��خ مثبت دهید و 
درک کنن��د ش��ما در حال حاضر ام��کان پذیرفتن و قبول 

کردن این درخواست ها را ندارید. 
• بله، قبول دارم. این ترس��ناک است. حتی ممکن است 
برخی افراد از شما ناراحت شوند اما در چنین مواقعی است 
ک��ه متوجه خواهید ش��د افرادی که واقعاً به ش��ما اهمیت 
می دهند و می خواهند که ش��ما موفق شوید این توضیح را 
قبول می کنند و به خواسته شما اهمیت می دهند و احترام 
می گذارند. همانط��ور این گونه عمل کردن را ادامه دهید و 
بیش��تر و بیشتر انجام می دهید، احساس گناه در وجودتان 

کم کم شروع به محو شدن می کند. 
• ی��ک ترفند دیگر که به ش��ما کم��ک می کند این روند 
را ادامه دهید این اس��ت ک��ه فکر کنید اگر دوس��تان تان 
در چنی��ن موقعیت های��ی چنین رفتاری انج��ام دهند چه 
توصیه ای به آنها خواهید کرد؟ آیا او را تشویق می کنید که 
احس��اس گناه داشته باشد و برای مبتال نشدن به احساس 
گناه همواره خود را تحت فش��ار قرار دهد و درخواست های 
دیگران را قبول کند؟ احتماالً  پاسخ تان به این سوال منفی 
است و در چنین ش��رایطی به دوست تان چنین توصیه ای 
نخواه��د کرد. با خودت��ان تمرین کنی��د همان طور که به 
دیگ��ران اهمی��ت می دهید با خودتان هم مهربان باش��ید،  
محدودیت ه��ا و اولویت های ت��ان را در نظ��ر بگیری��د و به 

نیازهای تان اهمیت دهید. 
یادآوری این نکته هم به شما کمک خواهد کرد؛ مراقبت 
از خود، خودخواهی نیس��ت. اگر از خود مراقبت کنید و به 
نیازهای تان اهمیت دهید قطعا کارمند، مادر، دختر، همسر 
و دوس��ت بهتری خواهید بود و این چیزی اس��ت که نباید 

برایش احساس گناه داشته باشید.
Entreprenuer/ucan :منبع

زنان حرفه ای و قدرتمند از نه گفتن به دیگران احساس گناه نمی کنند

تفکر وارونه؛ تکنیک محبوب میلیاردرها برای موفقیت
موفقی��ت تنه��ا یک راه ندارد اما اگر بخواهید پیرو میلیاردرهایی نظیر چارلی مانگر  باش��ید ش��کلی از 
اندیش��یدن به نام تفکر وارونه دس��ت کم می تواند ش��ما را در چارچوب و مسیر درست برای حرکت قرار 
دهد. نکته اصلی در این ش��یوه تفکر چیس��ت؟ به موفقیت فکر نکنید. چارلی مانگر ش��ریک تجاری وارن 
بافت و نایب رئیس شرکت خوشه ای Berkshire Hathaway است که حاال عنوان دهمین کمپانی بزرگ 
دنیا از نظر درآمد را دارد. ثروت خالص او برابر با 2 میلیارد دالر برآورد ش��ده و با وجود آنکه پول تنها نش��انه 
موفقیت نیست این رقم به خوبی جایگاه وی را نشان می دهد. مانگر یک جمله معروف دارد و آن اینکه: تمام 
آنچه می خواهم بدانم این است که کجا قرار است بمیرم تا هیچ وقت پایم را آنجا نگذارم. البته این گفته در نگاه 
نخست اندکی ناراحت کننده به نظر می آید اما تمام منظور مانگر این است که باید از بدترین پیامدها جلوگیری 
کرد و این تاکتیکی است که وی از آن با نام وارونگی یاد می کند. روش کار اینطور است: موفقیت رویایی خود 
را برای لحظه ای تصور کنید و سپس شرایطی عکس آن را در نظر بگیرید. روی تمام چیزی تمرکز کنید که 
نمی خواهید رخ دهد و تمام مسیرهایی را در نظر خود تداعی کنید که در صورت طی کردن شما را از هدف دور 
خواهند کرد. در مرحله بعد گام هایی را بردارید که از بروز این اتفاقات ناخوشایند جلوگیری می کنند. این روش 
تفکر در مورد شکست ها را کارل گوستاو جاکوب جاکوبی ریاضیدان آلمانی مطرح کرده. او یک جمله معروف 
دارد که می گوید: برعکس، همیشه برعکس. پیشنهادش هم این است که بسیاری مشکالت زمانی حل می شوند 
که به صورت برعکس به آنها نگریسته شود. آنطور که جاکوب می گوید از این روش برای رسیدن به اهدافی 
بزرگ تر از آنچه مانگر دنبال کرده می توان اس��تفاده کرد، بنابراین هر زمان با مشکل بزرگی روبه رو شدید 
کافی است ابتدا به پیامدهای بد آن مساله فکر کنید. با این کار می توان نکات مهمی که در وهله نخست 

به ذهن تان خطور نمی کند را شناسایی کنید. کایاک سواری در آب های خروشان را در نظر بگیرید.
تفکر وارونه: اگر اتفاق بدی بیفتد چه می شود؟

• قایقم واژگون می شود و نمی توانم آن را درست کنم.
• آب قایقم را می برد و در نهایت غرق می شود

• سرم به یک صخره برخورد می کند
• بی هوش می شوم و کاری از دستم بر نخواهد آمد.

با در نظر گرفتن این س��ناریوها فهرس��تی از مهارت ها به ذهن تان خطور می کند که برای جلوگیری از هر 
کدام شان باید آنها را فرا بگیرید. مثال اینکه چطور قایق خود را در صورت واژگون شدن به حالت اولش برگردانید 
ی��ا در زم��ان پارو زدن کن��ار صخره ها چه نکاتی را در نظر بگیرید یا در مورد مس��یر رودخانه اطالعات الزم را 
curiosity/digiato :گردآوری کنید تا با اتفاقات پیش بینی نشده حین مسیر روبه رو نشوید.           منبع
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

برای مشتریان تان، بسته خدمات طراحی کنید!

تا به حال ش��ده قصد انجام سفری را داشته باش��ید و با مجموعه ای از پیشنهادها از سوی موسسه های 
مختلفی رو به رو شوید؟ شما کدام یک از آن موسسات را انتخاب می کنید؟

به احتمال زیاد انتخاب شما موسسه ای خواهد بود که بیشترین و متنوع ترین خدمات را به شما عرضه کند.
بسته بندی خدمات را می توان جمع آوری و چیدمان مجموعه ای از خدمات همگن که در مجموع تحت 

عنوان یک خدمت ارائه می شود، تعریف کرد.
در ادامه مثال باال می توان گفت ش��ما می توانید از مرحله انتخاب بلیت وسیله نقلیه تا هتل و حتی نوع 

غذاهای هر روز خود را در طول سفر انتخاب کنید.
اما اگر تمایلی به یکی از خدمات ارائه ش��ده نداش��تید به راحتی می توانید آن را حذف کنید و از مابقی 

خدمات انتخابی خود لذت ببرید.
از جمله ویژگی های یک بسته خدمات خوب و منحصر به فرد می توان گفت:

1.انعطاف پذیری: ش��ما می توانید به راحتی خدمات انتخابی خود را تغییر دهید. برای مثال در انتخاب 
یکی از گزینه های بس��ته خدماتی مثل انتخاب هتل، ش��ما از بین هتل های 7 س��تاره تا مسافرخانه های 
معمولی می توانید انتخاب داشته باشید. این عامل منجر به افزایش رضایت گروه های مختلف از مشتریان 
خواهد ش��د. با اس��تفاده از این عامل می توانید رضایت اکثریت افراد را داشته باشید از مشتریانی با سطح 

درآمد باال تا مشتریان با درآمد متوسط و. ...
2.متناس��ب با نیاز مصرف کننده: اگر بسته بندی خدمات به ش��کل مناسبی طراحی شده باشد اکثریت 
نیازهای مصرف کنندگان را در بر می گیرد. برای مثال یک گروه از مصرف کنندگان از شما برای تهیه بلیت 
و امنیت طی س��فر اس��تفاده خواهند کرد و گروهی دیگر کلیه مراحل س��فر و نیازهای خود  را از طریق 

شما برطرف خواهند کرد.
3.افزایش تقاضای مصرف کنندگان: در هر بخشی از بازاریابی اگر به نیاز و خواسته های مصرف کنندگان 
توج��ه کافی صورت گیرد، تقاضای آنها افزای��ش می یابد. افزایش تقاضای مصرف کنندگان، افزایش درآمد 
ش��ما را نیز به همراه دارد. فراموش نکنید در دنیای رقابتی امروز ش��انس پیروزی ش��ما داشتن مشتریان 

وفادار و توجه کافی به آنهاست.
پیش شرط های مهم برای طراحی بسته خدمات:

1.نیاز به نوآوری و خالقیت: شما باید در طراحی بسته خدماتی خود خاص باشید و آنقدر تنوع و تمایز 
را در کار خود پررنگ کنید که به نوعی مزیت رقابتی برای شما مطرح شود. عصر، عصر رقابت است شما 

در طراحی بسته خدمات با رقبای بسیار زیادی مواجه خواهید بود.
2.نی��از به مدیریت قوی و هماهنگی ق��وی: به علت تنوع در ارائه خدمات و انتخاب های مختلف صورت 

گرفته توسط مصرف کنندگان شما باید نقش هماهنگ کننده بسیار قوی  را ایفا کنید.
به عنوان مثال:

امروزه بسیاری از شرکت ها به شما در فرآیند جابه جایی منزل تان کمک می کنند، اما بسته خدمات ارائه 
ش��ده بعضی از آنها را می توان چنین عنوان کرد: 1.در اختیار قرار دادن وس��یله حمل و نقل 2.جمع آوری 

وسایل منزل 3. نظافت منزل 4.چیدمان منزل 5. طراحی منزل و دکوراسیون آن و. ...
 مصرف کننده به راحتی از بین گزینه ها می تواند موارد مورد نیاز خود را انتخاب کرده یا بسته  خدمات 
ش��ما را انتخاب کند، برای افزایش وفاداری مش��تریان اگر کل بس��ته انتخاب شد برای آنها یکی دو مورد 

خدمات رایگان خارج از بسته خدمات تان ارائه دهید.
modirinfo :منبع


