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رئیس اتحادیه امالک: قیمت های پرت مسکن مبنای منطقی ندارد

2 اقدام فوری برای 
ساماندهی بازار مسکن

قیمت گ��ذاری نامتع��ارف، واکنش خنثی متقاضیان واقعی به قیمت های فعلی، عدم قطعیت در س��طح اقتصاد کالن و انتظارات 
تورمی در حوزه س��اخت و س��از، بازار مسکن را در شرایط مه آلود قرار داده که سیاس��ت گذار با ساماندهی سایت های فروش ملک 
در فضای مجازی و اتخاذ مدل های تأمین مالی برای بخش عرضه و تقاضا در صدد غلبه بر ش��رایط فعلی اس��ت. به گزارش ایس��نا، 
قیمت گذاری های نامتعارف از سوی طرف عرضه، مسکن را برای طرف تقاضا دست نیافتنی کرده است. در هفته های اخیر قیمت های 
پیشنهادی مسکن در فضای مجازی به طور روزانه باال می رفت تا اینکه روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با ورود پلیس فتا، حذف 

قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های واسط ابالغ شد. وزیر راه و شهرسازی وضعیت کنونی را ریشه در عملیات...

آمارهای معامالتی شرکت های بانکی در 3 ماه اخیر نشان می دهد 

رشد قیمت سهام بانک ها در بورس
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برخی از نیروگاه های برق برای تولید مقرون به صرفه نیستند

دورنمای برق و گاز طبیعی ایران در سال 2040

تاثیر تکنولوژی بالک چین بر مدل کسب و کار
3 اشتباه رایج برندها در دفاع از کارمندان شان

استراتژی باید در سطوح باال تنظیم شود
۱3 روش برای بازاریابی محتوایی

تقویم محتوا چیست و چطور تقویم محتوا بسازیم؟
5 روش برای توسعه  برند از طریق اینستاگرام

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 تیم کوک: حریم خصوصی
در فضای آنالین به بحران 

تبدیل شده است
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شـوک قیمتی در بازار خودرو در روزهای اخیر نگرانی هایی 
را در سـطح جامعه به وجود آورده اسـت، کارشناسـان این 

حوزه نوسـان در قیمت ارز، فضاسـازی شبکه های 
اجتماعی، مشکالت قطعه سازان و سوءاستفاده...

 شوک قیمتی در بازار خودرو
 معادله ای چندمجهولی

یادداشت
 رشد هیجانی

به زودی از بین می رود

ش��اخص کل بازار سرمایه طی 
دو ماه گذش��ته 38درصد رش��د 
کرده است. رش��د شاخص کل و 
میانگین قیمت سهامی که معامله 
می ش��ود نش��ان می دهد قیمت 
س��هام ش��رکت های بزرگ فعال 
در بازار س��رمایه مثل شرکت های 
پتروش��یمی، مع��دن و فل��زی و 
هلدینگ های ب��زرگ طی دو ماه 
60 ت��ا 70درصد بیش��تر ش��ده 
اس��ت. این میزان رش��د طی این 
بازه زمانی، رش��د باالیی محسوب 
می ش��ود ام��ا دلی��ل عم��ده آن 
چیست؟ در پاییز سال گذشته به 
دلی��ل کاهش قیمت مواد خام در 
بازارهای جهان��ی مثل نفت، انواع 
فلزات و محصوالت پتروشیمی و 
به واس��طه نگرانی در آن مقطع از 
آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران 
و محدود شدن تجارت شرکت های 
صادرات محور، ش��اخص کل بازار 
س��رمایه افت کرد و رکودی س��ه 
ماه��ه در بازار حاکم ش��د. پس از 
این رک��ود چهار عام��ل وضعیت 
بازار سرمایه را تغییر داد که عامل 
اول، افزای��ش قیمت جهانی مواد 
خام بود. برای مثال قیمت جهانی 
نفت برنت که به کمتر از 58 دالر 
رسیده بود، اکنون بیش از 70 دالر 

معامله می شود.
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برخورد با قیمت گذاری  های کاذب در برخی سایت ها موجب شد تا رسانه ها از کاهش 
قیم��ت خ��ودرو خبر دهند. این در حالی اس��ت ک��ه هنوز این بازار به ش��دت متاثر از 

فعالیت های دالالن و سودجویان است.
به گزارش ایرنا، بازار خودرو از س��ال گذش��ته با افزایش قیمت ارز و جنجال هایی که 
تخصیص ارز دولتی به برخی از شرکت های خودروساز و واردکننده خودرو تعلق گرفت، 

از تعادل خارج شد. 
از هم��ان روزها افزایش قیمت خودرو در بازار اس��تارت خورد و راهکارهای دولت از 
جمله ممنوعیت واردات خودرو و تخصیص ارز به خودروس��ازان نتوانس��ت این افزایش 
قیمت ه��ا را مهار کند.  از س��وی دیگر عده ای از دالالن با ایج��اد انتظار تورمی در این 
بازار باعث شدند که بسیاری برای پیش خرید خودروهای داخلی به صف شوند و فورش 

فوری ها در حداقل زمان به اتمام برسد. 
در غی��اب نهادهای عریض و طویل ناظ��ر، بی ثباتی قیمت ها در بازار خودرو در طول 
این یک سال گذشته ادامه پیدا کرد و در حالی که هنوز از سال جدید دو ماه نگذشته 
افزای��ش قیم��ت خودرو به اوج خود رس��ید به طوری که در یک روز میزان رش��د نرخ 

خودرو میلیونی شد.
هرچن��د که دالیل متع��ددی برای این نابس��امانی بازار خودرو مطرح می ش��ود، اما 
کارشناس��ان و مسئوالن موثرترین عامل را نفوذ دالالن و قیمت  گذاری های غیرمنطقی 
از طریق سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو می دانند. البته عده ای هم معتقدند 
که واسطه یا داللی که می تواند با نفوذ، قیمت کاالها را در کل کشور افزایش دهد دالل 

عادی و خرده پا نیست و احتماال با خودروسازان ارتباط دارد. 
این نکته را هم باید یادآور ش��د که بس��تر برای ورود دالالن به این حوزه فراهم بوده 
اس��ت. افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم ها بهانه خوبی برای نبود قطعیت و نوس��انات 
ش��دید قیمت در بازارهای مختلف شده است. خودروسازان که مدعی بودند 85درصد 
قطع��ات خودرو را از داخ��ل تامین می کنند امروز می گویند که به دلیل وابس��تگی به 
واردات قطع��ات، خ��ط تولید با حداقل ظرفیت فعال اس��ت و با کاه��ش عرضه مواجه 
ش��ده ایم.  به طور قطع یکی از عوامل گرانی خ��ودرو هم همین کاهش عرضه در برابر 
افزایش تقاضا اس��ت. طبق گفته »بهرام پارسایی« عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس در 
حال حاضر60هزار خودروی تکمیل نش��ده در انبارهای ای��ران خودرو خاک می  خورد 
که به دلیل نبود قطعه و ناقص بودن محصوالت نمی توان این خودروها را به مش��تری 
تحویل داد. این در حالی اس��ت که عده ای مرداد س��ال گذش��ته برای خرید خودروی 
داخلی ثبت نام کرده بودند و هرچند بهمن ماه سررس��ید تحویل بوده اما با گذش��ت 
بی��ش از دو ماه نه تنها خودرویی تحویل نگرفته ان��د بلکه در زمان نامعلوم تحویل، باید 
چندین میلیون گران تر خودروی ثبت نامی را تحویل بگیرند حال اینکه هر کجای دنیا 
اگر تحویل با تاخیر انجام می گرفت خودروس��از متحمل پرداخت جریمه می ش��د. همه 
این عوامل با دس��ت نامرئی دالالن دست به دس��ت هم دادند که امروز بازار خودرو به 
رغم برخی کاهش های مقطعی متالطم تر از همیش��ه باش��د و گویا فنر کنترل در این 

بازار و صنعت هم در رفته است. 
خودرو چرا گران شد؟

»س��عید مدنی«، مدیرعامل پیش��ین س��ایپا درباره دالیل افزایش قیمت خودروهای 
داخلی و خارجی در بازار اظهار داشت: بخشی از این افزایش قیمت ها در بازار خودرو به 
تحوالت اقتصادی در سطح کالن برمی گردد. در شرایطی که با افزایش نرخ تورم مواجه 
هس��تیم طبیعی است که نقدینگی های سرگردان به سمت خرید کاال سوق پیدا کنند 

که یکی از این بازارهای مورد هدف نقدینگی های مردم، بازار خودرو است. 
وی ادام��ه داد: با افزایش چهار تا پنج برابری قیمت دالر ش��اهد کاهش ارزش ریال 
بودیم که مردم هم برای حفظ ارزش س��رمایه خود ترجیح دادند که ریال را به کاالی 

بادوام و با ارزش افزوده تبدیل کنند. 
مدنی با تاکید بر اینکه متاس��فانه دولت برای س��اماندهی نقدینگی موجود در جامه 

برنامه ای نداش��ت، گفت: مهم تری��ن عامل افزایش قیمت در بازاره��ای مختلف، بحث 
افزایش تقاضا بود. این نقدینگی س��رگردان باید به س��مت بازار سرمایه هدایت می شد 

تا از آن طریق به اقتصاد مولد راه پیدا می کرد اما این هدایت پول به اجرا درنیامد. 
این کارش��ناس بازار خودرو با اش��اره به س��ایر عوامل که منجر به افزایش بی سابقه 
خودرو در بازار ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو بحث 
ممنوعی��ت واردات خودرو اس��ت. در ش��رایطی که بس��یاری از ش��رکت های خارجی 
قطعه س��از با شرکت های ایرانی قطع رابطه کرده اس��ت، طبیعی است که میزان تولید 
خودروی مونتاژش��ده در کش��ور کاه��ش پیدا کند و همین کاه��ش عرضه هم موجب 

افزایش قیمت ها می شود. 
مدیرعامل پیش��ین سایپا با بیان اینکه شاهد کاهش تولید ۲0درصدی تولید خودرو 
در کش��ور طی یک س��ال اخیر بوده ایم، گف��ت: قرار بر این بود ک��ه برخی از برندهای 
قدیمی از مدار تولید خارج ش��وند، اما با توجه به ش��رایط کش��ورمان این محصوالت 
در چرخ��ه تولی��د باقی ماندند، اما افزایش نرخ ارز باع��ث افزایش هزینه های تولید این 

خودروها هم شد. 
مدنی با اش��اره به افزایش هزینه های تولید خودرو در ش��رکت های داخلی ادامه داد: 
تولید ه��ر خودروی داخلی چیزی حدود ۲000 دالر ارزب��ری دارد و با افزایش قیمت 
دالر و فاصله 7000 هزار تومانی دالرهای اختصاص یافته به بخش تولید طبیعی اس��ت 
ک��ه قیمت خودرو افزایش یابد ام��ا تنها دلیل افزایش قیمت خودرو افزایش هزینه های 

تولید و بحث تحریم نیست. 
وی افزود: یکی از مهم ترین و موثرترین عامل افزایش قیمت خودرو تفاوت قیمت بین 
کارخانه و بازار است که باعث ورود دالالن به این حوزه شده است و وقتی که حوزه ای 

برای دالالن جذاب باشد افزایش قیمت ها هم کنترل شده نخواهد بود.
مدیرعامل پیش��ین سایپا با تاکید بر اینکه باند مافیایی در بازار خودرو فعال هستند، 
گفت: قیمت گذاری در بازار مس��کن از س��وی عده ای از دالالن انجام می شود که بدون 

خرید و فروش خودرو )معامالت صوری( باعث افزایش قیمت ها می شوند. 
مدن��ی با تاکید بر اینکه این میزان افزای��ش قیمت خودرو دلیل منطقی ندارد، ادامه 
داد: از دیگ��ر عوامل موث��ر در افزایش غیرمنطقی خودرو اع��الم آگهی ها با قیمت های 
نامتعارف در س��ایت های اینترنتی خرید و فروش است. دولت باید نظارت دقیقی روی 
عملکرد س��ایت های اینترنتی فروش کاال داش��ته باش��د تا این س��ایت ها ابزاری برای 

سوداگری دالالن در بازارها نشود. 
چه خبر از نهادهای نظارتی؟ 

س��ال ۹۴ با تصمیم دولت و شرکت های خودروساز قرار بر این شد که قیمت خودرو 
چند درصدی افزایش پیدا کند، در همان زمان با تش��کیل کمپین نه به خرید خودرو 
و کاه��ش 50درصدی معامالت، دولت اجازه افزای��ش قیمت را نداد. هرچند مهم ترین 
تش��کیالت در آن س��ال ها برای تعیین درصد افزایش قیمت ها به ویژه خودرو ش��ورای 
رقابت بود، اما امروز هیچ حرفی از شورای رقابت برای ساماندهی به این شرایط بازار به 

میان نمی آید و این نهاد حذف شده است.
بس��یاری معتقدند که ورود وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به قیمت  گذاری خودرو 
اشتباه بود چرا که وزارتخانه ذی  نفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری 
می کن��د بنابراین بهتر اس��ت نهادی خارج از وزارتخانه اس��ت وظیف��ه قیمت  گذاری را 

برعهده گیرد. 
به طور قطع بازگشت قیمت گذاری های غیررسمی که خارج از تعادل بازار است باعث 
افزایش نارضایتی مردم می ش��ود که تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای 
دولت به دنبال دارد. در این میان عده ای بر این باورند که شاید تعرفه باالی واردات در 
جهت حمایت از تولید داخل باعث تنبلی و امپراتوری تولیدکنندگان داخلی شده است 
و اگر بس��تر رقابت واقعی با خودروهای خارج��ی هم در قیمت و هم در کیفیت فراهم 

شود قیمت ها به خودی خود در بازار تنظیم می شوند.

فرمان بازار خودرو را باید از دالل ها گرفت

بازار خودرو در دست دالالن 
رشد هیجانی به زودی از بین می رود

ادامه از همین صفحه
 عامل دوم، انتش��ار گزارش ش��رکت های بورس��ی در سایت کدال بود که نش��ان می داد تحریم ها تاثیر چندانی 
بر میزان فروش این ش��رکت ها نگذاش��ته است. از سوی دیگر، رش��د تورم در اقتصاد باعث شد قیمت محصوالت 
ش��رکت های تولیدی حاضر در بازار س��رمایه هم افزایش پیدا کند و همین به س��ودآوری س��هام این ش��رکت ها 
انجامید. در ش��رایطی که بازارهای جایگزین بازار سرمایه مثل مسکن و سپرده گذاری در بانک هم جذابیتی برای 

سرمایه گذاران نداشت، بازار سرمایه مورد هجوم نقدینگی قرار گرفت.
هرچند می توان بخشی از رشد اخیر بازار سرمایه را واقعی دانست، اما هیجان اشخاص حقیقی و هجوم نقدینگی 
در این بین تاثیر بس��زایی بر ش��اخص کل داشته است. اشخاص حقیقی صاحب س��رمایه روند تحوالت قیمت و 
بازدهی در بازارهای مختلف را دنبال می کنند و طبیعی اس��ت که رش��د متناسب شاخص کل به انگیزه این افراد 
برای س��رمایه گذاری تبدیل می شود و این اشخاص س��هام می خرند. هرچند حضور این بازیگران تازه وارد به بازار 
سرمایه به رشد سریع در دو ماه گذشته انجامیده، اما تجربه نشان داده این  افراد به این دلیل که به اندازه کافی 
با بازار س��رمایه آش��نا نیستند و تحلیل درستی از شرایط بازار ندارند، زمانی به بازار وارد می شوند که رشد خود را 
کرده و در آس��تانه افت قرار دارد و در پایان بازی آنها می مانند و زیانی که به دلیل عدم ش��ناخت درس��ت از بازار 

متحمل می شوند.
 اگر شاخص کل با سرعت دو ماه گذشته افزایش پیدا کند، به زودی نسبت به هجوم هیجانی نقدینگی واکنش 
منفی نش��ان خواهد داد و افت می کند، مگر اینکه متغیرهای اثرگذار در بازار به نحوی تغییر کند که رش��د حفظ 

شود.

علیرضا کدیور
تحلیلگر بازار سرمایه



قیمت گذاری نامتعارف، واکنش خنثی متقاضیان واقعی به قیمت های فعلی، عدم 
قطعیت در سطح اقتصاد کالن و انتظارات تورمی در حوزه ساخت و ساز، بازار مسکن 
را در شرایط مه آلود قرار داده که سیاست گذار با ساماندهی سایت های فروش ملک 
در فضای مجازی و اتخاذ مدل های تأمین مالی برای بخش عرضه و تقاضا در صدد 

غلبه بر شرایط فعلی است.
به گزارش ایسنا، قیمت گذاری های نامتعارف از سوی طرف عرضه، مسکن را برای 
طرف تقاضا دس��ت نیافتنی کرده اس��ت. در هفته های اخیر قیمت های پیشنهادی 
مس��کن در فضای مجازی به ط��ور روزانه باال می رفت تا اینکه روز پنجش��نبه ۱۲ 
اردیبهشت ماه با ورود پلیس فتا، حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران 

سایت های واسط ابالغ شد.
وزیر راه و شهرس��ازی وضعیت کنونی را ریشه در عملیات روانی دشمن می داند 
که عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه آتش بیار معرکه شده اند. اسالمی گفته است که اساساً 
معامله مسکنی با این نرخ ها صورت نگرفته و بازار مسکن در رکود به سر می برد. وزیر 
راه و شهرسازی از زمان روی کار آمدن، مهم ترین عامل برای ایجاد ثبات قیمتی را 
تعادل بخشی به عرضه و تقاضا می داند؛ موضوعی که مازیار حسینی، معاون او معتقد 
اس��ت در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی مورد غفلت قرار گرفته و سیاست های 

انقباضی در حوزه تولید مسکن به بر هم خوردن این توازن منجر شده است.
با این حال، س��ازندگان مس��کن، ایجاد موانع متعدد را از جمله عوامل رکودزا در 
حوزه ساخت می دانند. انبوه سازان می گویند که فشار مالیاتی، افزایش قیمت مصالح 
س��اختمانی، رشد قیمت زمین و سایر عوامل تأثیرگذار بر حوزه ساخت و ساز طی 
یک س��ال گذش��ته، تأثیر خود را با بروز جهش قیمتی بر طرف تقاضا ایجاد کرده 
است. اخیراً نیز بخشنامه ای از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
به منظور احیای سیاست ارجاع نظارت برای سازمان نظام مهندسی ابالغ شده که 
انبوه سازان این موضوع را نوعی توزیع کوپن برای گروهی خاص و مغایر سیاست های 

کالن دولت ارزیابی می کنند.
بانک عامل بخش مسکن در روزهای اخیر بسته ای را به منظور رونق دهی به این 
حوزه رونمایی کرد که مهم ترین بخش آن به افزایش سقف تسهیالت ساخت تا ۱70 
میلیون تومان و راه اندازی لیزینگ مسکن مربوط است. پیشنهاداتی که در صورت 

اجرا ممکن است در تسهیل شرایط برای هر دو طرف عرضه و تقاضا مؤثر باشد.
پیشنهاد افزایش تسهیالت ساخت تا ۱70 میلیون تومان

بانک مسکن در روزهای اخیر از بسته ای رونمایی کرد که در آن به تقویت بخش 
عرضه تاکید شده است. طبق این مدل، سقف تسهیالت ساخت واحد مسکونی در 
تهران حداکثر ۱70 میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش می یابد. س��ال گذشته 
این عدد ۱۱0 میلیون تومان بود. همچنین در مراکز استان ها این مبلغ ۱60 میلیون 
تومان اس��ت و در سایر ش��هرها ۱30 و در مناطق کمتر توسعه یافته نیز سقف این 

تسهیالت به ۱۱0 میلیون تومان افزایش یافته است.
لیزینگ مسکن مجدداً روی میز سیستم بانکی قرار گرفت

از پنج سال قبل طرح لیزینگ مسکن توسط فعاالن حوزه ساخت و ساز با هدف 
ف��روش واحدهای متوس��ط به باال مطرح ش��د که به دلیل ع��دم همخوانی با توان 
خریداران، ناش��ی از کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت و اقساط باال متوقف ماند. در 
روزهای اخیر این طرح برای بار دوم با هدف انجمادزدایی از بازار ملک هم در حوزه 
فروش آپارتمان های تازه س��از و هم واحدهای مسکونی در حال ساخت، در دستور 
کار قرار گرفت. گروه متقاضیان جابه جایی در بازار مسکن - دهک متوسط رو به باال 
دارای استطاعت پرداخت قسط باال - برای فروش خانه ریزمتراژ و خرید بزرگ متراژ 
به حداقل 300 تا 500 میلیون تومان تس��هیالت نیاز دارد. کارشناس��ان معتقدند 
تسهیالت لیزینگ مسکن می تواند برای واحدهای میان متراژ و بزرگ، تقاضای مؤثر 
ایجاد کند و ضمن احیای نبض معامالت خرید در بخشی از بازار که با مازاد عرضه 
)واحدهای بزرگ( روبه رو است، فایل مناسب خانه اولی ها را نیز در بازار اضافه کند. 
این تسهیالت در نهایت بازار ساخت وساز را - به واسطه فروش تازه سازها - از رکود 

خارج خواهد کرد.
استقبال انبوه سازان از بسته جدید

دبیر کانون انبوه سازان می گوید موضوع افزایش سقف تسهیالت ساخت در قالب 
فروش اقساطی به شکل مشارکت مدنی، طی چهار سال گذشته از طرف ما پیشنهاد 
شده که می تواند به صورت فروش اقساطی قابل واگذاری به خریداران باشد؛ مشروط 

بر آنکه نرخ سود تسهیالت این طرح حداکثر ۱۲ تا ۱۴درصد باشد.
فرش��ید پورحاجت با تاکید بر تقویت بنگاه ه��ای تولیدی افزود: قدرت نقدینگی 
بخش خصوصی به یک سوم کاهش یافته و همکاران ما توان خرید زمین هایی که 
قباًل می خریدند را ندارند. دولت باید با پرداخت تسهیالت در قالب سرمایه در گردش 
یا مشارکت مدنی، قدرت نقدینگی بخش خصوصی را افزایش دهد. تعادل بخشی در 
بازار مسکن باید به نحوی صورت گیرد که دو طرف موازنه یعنی بنگاه تولیدی و از 
قدرت جامعه هدف مدنظر قرار گیرد. نمی توانیم کاالیی تولید کنیم و آنقدر قیمت 
آن را باال ببریم که مردم توان خرید نداشته باشند. اصابت تسهیالت به جامعه هدف 

باید محور اصلی سیاست ها باشد.
مسیرهای فسادزا در بخش مسکن را مجدداً باز کردند

پورحاج��ت با انتقاد از اصالحیه ش��یوه نامه تبصره ۲ م��اده ۲۴ آیین نامه اجرایی 
ماده 33 قانون نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان که در روزهای اخیر توس��ط 
مازیار حس��ینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعالم شده، گفت: 
این بخش��نامه برای تأمین منافع عده ای خاص ارائه ش��ده است. انتظار این بود که 
سیاست گذار به نحوی موضوعات را دنبال کند تا چرخ تولید کشور از حرکت نایستد، 
نه اینکه سازندگان را مجدداً دچار آشفتگی ذهنی کنند. شیوه نامه قبلی که توسط 

وزیر سابق راه و شهرسازی ارائه شده بود چرخ تولید را باز کرد و یک فضای رقابتی 
در یک بازار ایجاد کرده بود. مردم می توانس��تند بس��ته خدمتی را با میل و سلیقه  
خود و کاماًل تسهیلگرانه دریافت کنند، اما آقای حسینی ظاهراً قصد دارد سیستم 

کوپنی را مجدداً احیا کند.
وی افزود: تجربه چند س��اله ما در حوزه س��اخت اثبات کرده سیستم توزیع کار 
توس��ط یک ارگان برای خدمات مهندسی، فسادزا است. این واقعیت را بپذیریم که 
هر جا یارانه دادیم به انحراف از مس��یر اصلی منجر ش��د. ما از وزیر راه و شهرسازی 
انتظار داشتیم بدون نظرخواهی از بخش خصوصی هیچ بخشنامه ای را اعالم نکند. 
این ابالغیه به لحاظ قانونی در تضاد با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است 
که معاون اول رئیس جمهوری همواره به آن تاکید داشته و دارند. شیوه نامه تبصره 
۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندس��ی در دس��تور کار شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بوده و اگر مسئوالن وزارت راه و شهرسازی قصد 
داشتند تصمیمی در این زمینه بگیرند باید با اتاق ایران و شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی مشورت می کردند.
قیمت های پرت مسکن مبنای منطقی ندارد

در همین حال، رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه حذف قیمت گذاری 
از س��ایت های فروش ملک اقدام مناس��بی بود، گفت: قیمت های پرتی که در حال 

حاضر برای واحدها تعیین می شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی کنند.
به گفته مصطفی قلی خس��روی، اقدام اخیر پلیس فت��ا در حذف قیمت گذاری 
س��ایت های فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مس��ئوالن می خواهیم که برای 
کد رهگیری هم دس��تورات الزم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشن ها 

بگذارند.
او با اش��اره به صحبت های انارکی، مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت 
تمام ش��ده ساخت را ۲0 تا 30درصد کاهش می دهیم، گفت: اگر برنامه دولت برای 
تولید ۴00 هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای رونق دهی 

به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی در بازار فروکش خواهد کرد.
خس��روی تصریح کرد: نمی ش��ود هر کس هر قیمتی دلش خواس��ت برای خانه 
خود تعیین کند چرا که مردم هوش��یار هستند و با قیمت های پرت اقدام به خرید 

نمی کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد: معتقدم فضای کنونی بازار در آینده به 
سمت آرامش می رود منوط به اینکه مالکان قیمت های پیشنهادی را پایین بیاورند 
تا معامالت رونق بگیرد با توجه به پایین بودن توان متقاضیان قیمت هایی که بعضاً از 

سوی فروشندگان اعالم می شود هیچ نوع مبنای منطقی ندارد.
به گفته خس��روی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و 

مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.

رئیس اتحادیه امالک: قیمت های پرت مسکن مبنای منطقی ندارد

2 اقدام فوری برای ساماندهی بازار مسکن

وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس خواست تا با تخصیص اعتبار 
به حل مشکالت و تقویت زیرساخت های صادرات کمک کنند.

به گزارش خبرآنالین، رضا رحمانی در نشست مشترک با هیات رئیسه فراکسیون 
توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وظیفه وزارت صنعت، 
حمایت از تولید است، گفت: باتوجه به شرایط ارزی، صادرات توجیه پذیر و واردات و 
قاچاق توجیه ناپذیر شده، با این حال انتظار می رفت صادرات در سال گذشته افزایش 

یابد، اما اینگونه نشد و نیاز به ریشه یابی دارد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز ارز به ۱۴ هزار تومان رسیده، اما به 

آن اندازه صادرات رشد نداشته و باید علت آن ریشه یابی شود.
رحمانی تصریح کرد: همه تش��کل ها متفق القول بودن��د که با افزایش نرخ ارز به 
6 هزارتومان، صادرات رونق می یابد، درحالی اکنون ارز به ۱۴ هزار تومان رس��یده، 

ولی صادرات به آن اندازه رش��د نیافته است. او با بیان اینکه صادرات به کشورهای 
منطقه در اولویت قرار گرفته، گفت: امسال، به عنوان »رونق تولید« و راهکار اصلی 
آن توسعه صادرات است، بنابراین در مقابل کسانی که خالف این شعار عمل کنند، 
می ایستیم. وزیر صنعت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه مشوق های صادراتی 
را دو مس��اله مهم بخش تجارت قلمداد کرد و گفت: اکنون صادرات به کش��ورهای 
همسایه ۲3 میلیارد دالر است که ۲درصد واردات این کشورها را تشکیل می دهد، 

اما برای دستیابی به ۴درصد تالش می شود.
رحمانی از صادرات ناچیز به کش��ورهای آفریقایی خبر داد و گفت: کش��ورهای 
آفریقایی نیز ظرفیت خوبی برای واردات محصوالت ایرانی دارند، اما صادرات به این 

کشورها ناچیز است و در این زمینه برنامه ریزی نیاز داریم.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای صادرات به کشورهای همسایه، باید زیرساخت ها را 

فراهم و تقویت کرد، افزود: دولت هم در این ارتباط کم و کاستی هایی دارد، چنانچه 
در زمینه رایزن های بازرگانی مشکالتی وجود دارد، باید آن را برطرف ساخت.

وزیر صنعت، صادرات ۹ میلیارد دالری به عراق و ۲ میلیارد و 600 میلیون دالری 
به افغانستان را یادآور شد و گفت: رونق صادرات، نیاز به اصالح زیرساخت ها دارد، اما 
باید باور کرد، اقالم مصرفی را نمی توان در شرایطی که مردم نیاز دارند، صادر کرد.

وی اضافه کرد: درباره پیمان سپاری ارزی نیز ضرورت دارد کارگروه مشترکی بین 
مجلس و دولت تشکیل شود و نواقص آن بررسی و راهکار ارائه شود.

رحمانی خاطرنش��ان ساخت: چنانچه صادرات اهمیت دارد، باید مبلغ مشخصی 
را برای ایجاد این زیرس��اخت ها تخصیص دهیم و از نمایندگان مجلس درخواست 
کرد تا با تخصیص اعتبار برای این منظور، به حل مشکالت و تقویت زیرساخت های 

صادرات کمک کنند.

دالر ۱4 هزار تومانی هم به داد رونق صادرات نرسید

درخواست وزیر صنعت از مجلس برای یاری صادرات

نگاه

تغییر قیمت بازارهای اساسی در سالی که گذشت
پیش بینی تحوالت بازار سرمایه، مسکن، ارز 

و سکه در سال 98
فرص��ت امروز: پایگاه خب��ری اتاق ته��ران در تازه ترین گزارش 
خود به بررسی عملکرد بازارهای اساسی در ۱۲ ماهه سال ۱3۹7 
پرداخته و قیمت ها در س��الی که گذشت را با سال ۱3۹6 مقایسه 
کرده اس��ت. طب��ق گزارش پارلم��ان بخش خصوص��ی پایتخت، 
میانگی��ن نرخ س��که تمام به��ار آزادی طرح قدی��م از حدود یک 
میلیون و ۲۹0 هزار تومان در س��ال ۱3۹6 ب��ه 3میلیون و 380 
ه��زار تومان در س��ال ۱3۹7 رس��یده و به این ترتیب افزایش��ی 
۱6۱درصدی را تجربه کرده است. نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید نیز از میانگین یک میلیون و 330 هزار تن در سال ۱3۹6 
به 3میلیون و 550 هزار تومان در س��ال ۱3۹7 رسیده و افزایشی 

۱68درصدی را پشت سر گذاشته است.
همچنی��ن میانگین نرخ دالر در بازار آزاد در س��ال ۱3۹6 برابر 
ب��ا ۴,0۴5 تومان بوده که این عدد در س��ال ۱3۹7 به ۱0 هزار و 
700 تومان رس��یده و افزایش��ی ۱66درصدی داش��ته است. یورو 
نیز از ۴,800 تومان به ۱۲ هزار و 500 تومان رس��یده و بیش از 

۱6۱درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، بهای هر متر واحد مسکونی معامله شده در تهران 
در سال ۱3۹6 به طور میانگین ۴میلیون و ۹00 هزار تومان بوده 
که این عدد در سالی که گذشت به بیش از 8میلیون و ۲00 هزار 

تومان رسیده و به این ترتیب افزایشی 67درصدی داشته است.
در میان بازارهای س��رمایه گذاری در س��الی که گذش��ت، بازار 
بورس یکی از باالترین میزان س��ودآوری را به خود اختصاص داد؛ 
به طوری که در سال ۱3۹7 از نظر شاخص ارزش سهام در قیاس 
با س��ال قبل از آن رش��دی ۱6۱درصدی را به ثبت رس��انده و از 
نظر ش��اخص سهام معامله ش��ده نیز این رشد بیش از ۱03درصد 

بوده است.
همچنین ش��اخص بهای کاالها در س��ال ۱3۹7 افزایش حدوداً 
۲7درصدی، شاخص بهای کاالها و خدمات در خانوارهای شهری 
افزایش ح��دوداً ۲6درصدی و در خانواده های روس��تایی افزایش 
حدوداً ۲8درصدی داش��ته است. ش��اخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی اس��تان تهران نیز در سال ۱3۹7 در قیاس با مدت مشابه 

سال قبل از آن افزایش ۲8.8درصدی را تجربه کرده است.
تحوالت بازار مسکن، ارز و سکه در سال 98

در همین راس��تا، مش��اور وزیر اقتصاد در همایش »تحلیل بازار 
س��رمایه و نقش آن در رونق تولید« که در دانش��گاه آزاد اسالمی 
برگزار ش��د، شرایط بازار مسکن، ارز، سکه و بورس را در سال ۹8 

پیش بینی کرد.
به گزارش ایس��نا، محمد فطانت در این همایش، بازار سرمایه را 
حلقه مفقوده اقتصاد ایران خواند و گفت: مایه اقتدار هر کش��وری 
این بوده که بتواند تجهیز منابع را برای سرمایه گذاری انجام دهد 
و مناب��ع را برای جهت دادن به رونق تولید و اقتصاد به س��رانجام 

برساند.
او با بیان اینکه ایجاد یک مؤسسه مهارت در جهت بازار سرمایه 
نوید بسیار خوبی است، اضافه کرد: بعد از بحران مالی سال ۲008 
ادبیات مالی ما تغییر پیدا کرد، طی ریشه یابی صورت گرفته ادبیات 

ما با منطق بازار سرمایه بسیار نزدیک شده است.
فطان��ت با بیان اینک��ه در حال حاضر بازار س��رمایه با التهابات 
روبه رو اس��ت، گفت: طبیعتاً آنچه به عن��وان بحران و التهابات در 
بازار سرمایه از آن صحبت می کنیم فراتر از آن است که در اقتصاد 

کالن می بینیم.
وی درخص��وص چالش های موجود در التهابات بازار س��رمایه، 
بی��ان کرد: این بخش ش��امل تأثیر ش��اخص های کالن اقتصادی، 
تصمیم��ات خلق الس��اعه، دولتی بودن اقتصاد مق��ررات و الزاماتی 
که مقررات را ایجاد می کند می ش��ود، همچنین هماهنگ نبودن 

دستگاه های ناظر در کشور چالش مهمی است.
مش��اور وزیر اقتصاد با نوید رونق در بخش مس��کن ارزان قیمت 
ادامه داد: در ابتدای دولت روحانی رقم نقدینگی در کش��ور 500 
ه��زار میلیارد تومان بود که امروزه این عدد ۱,700میلیارد تومان 
اس��ت. این طغیان نقدینگی به هر س��مت و سویی که می رفت به 
آتش می کش��ید. باید منابع خود را به س��مت بازار س��رمایه سوق 
دهیم و در این راستا افراد را تشویق کنیم، نقدینگی در واقع عامل 

و علت مشکالتی است که امروز با آن روبه رو هستیم.
فطانت با پیش بینی بازار س��رمایه در سال ۹8، گفت: پیش بینی 
می ش��ود در این سال به جز ش��هرهای بزرگ مانند تهران بخش 
مس��کن نوس��انات زی��ادی نخواهد داش��ت. اگر مس��کن را به دو 
بخش ارزان قیمت و گران قیمت تقس��یم کنیم در بخش مس��کن 

ارزان قیمت رونق وجود خواهد داشت.
او با بیان اینکه تجربه ارزی پارس��ال تکرار نمی شود، درخصوص 
روند بازار ارز در س��ال ۹8 هم گف��ت: تجربه افزایش چند برابری 
مانند سال های 67 و ۹7 تکرار نمی شود. کماکان بازار ارز التهابات 
دارد و ما در این بخش ش��اهد نوس��ان خواهیم بود، اما پیش بینی 

نمی شود که نوسانات در حد سال گذشته باشد.
مش��اور وزیر اقتص��اد درخصوص وضعیت بازار س��که نیز گفت: 
کماکان س��که حباب خواهد داشت؛ زیرا میل به سرمایه گذاری از 
طریق س��که افزایش پیدا کرده و عدد س��که با حباب روبه رو بوده 

و این امر ادامه دارد.
فطان��ت درخص��وص بازار ب��ورس با بی��ان اینکه ش��رکت های 
صادرات مح��ور از پربازده تری��ن س��هام ها خواهن��د ب��ود، افزود: 
شرکت های صادرات محور و شرکت هایی که تحت تأثیر مثبت نرخ 

ارز قرار دارند از پربازده ترین سهام ها خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه عمده سودی که در شرکت های بورسی ما 
رخ می دهد از جانب بخش تأثیر ارز و تورم اس��ت، ادامه داد: این 
ام��ر دارایی های آن را نی��ز تحت تأثیر قرار می دهد و از لحاظ قدر 

مطلق سود از جهت تورم عدد باالیی را نشان خواهد داد.
در ادامه این همایش نیز علی س��عیدی، معاون سابق نظارت بر 
نهادهای مالی س��ازمان بورس با بی��ان اینکه در حال حاضر ۱6۴ 
صندوق س��رمایه گذاری وجود دارد که 75 مورد آن با درآمد ثابت 
هستند، گفت: صندوق های س��رمایه گذاری از سویی ابزاری برای 
مدیریت دارایی برای عموم سرمایه گذاران هستند و از طرفی دیگر 

منابع خود را صرف سرمایه گذاری در انواع اوراق می کنند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: درحالی ک��ه هم زمان با افزایش دما در چند روز گذش��ته، پیک 
مصرف برق کشور روند صعودی داشته و به محدوده ۴0 هزار مگاوات نزدیک شده 
است، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی دورنمای وضعیت برق و گاز 
طبیعی ایران در سال ۲0۴0 پرداخت و اعالم کرد برخی از نیروگاه های برق ایران 

برای تولید مقرون به صرفه نیستند.
به گفته بازوی پژوهش��ی مجلس، پیش بینی می شود که از سال ۲0۱7 تا سال 
۲0۴0، ایران می بایست 5۴ گیگاوات با نرخ سالیانه 3 گیگاوات در سال های اول و 
سپس با نرخ ۱,3 گیگاوات در سال های بعد، به ظرفیت تولید برق خود اضافه کند. 
ارتقای س��یکل های توربین گازی به س��یکل های ترکیبی در حدود 8,7 گیگاوات 
ظرفیت تولید توان را افزایش می دهد. با توجه به اینکه بسیاری از توربین های بخار، 
بیش از عمر مفیدش��ان قدمت دارند، اصالح آنها امری اجتناب ناپذیر اس��ت. انجام 
اصالحات در عملکرد این سیکل ها سالیانه در حدود ۱,3 گیگاوات به ظرفیت تولید 
برق می افزاید. باید در نظر داشت که این دو روش، می تواند روی هم رفته در حدود 
۱0 گیگاوات به ظرفیت تولید برق با هزینه متوسط یک سنت به ازای هر کیلووات 
س��اعت اضافه کند، درصورتی که نیاز ایران در سال ۲0۴0 همان طور که بیان شد 
افزایش 53 گیگاواتی در ظرفیت تولید توان خود است. )میزان مصرف در این سال 
در حدود ۱۴0 گیگاوات خواهد شد. چنانچه وزارت نیرو یا بخش خصوصی در سال 
نتواند حداقل ۲000 مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کند )عالوه بر آنچه از مدار 
خارج می شود( کشور در طول این مدت با بحران برق مواجه خواهد شد. باید توجه 
داش��ت که قدرت سرانه نصب ش��ده ما مقداری بیشتر از میانگین جهانی است، اما 
سرعت توسعه برق جهانی بیش از ایران است. همچنین مصرف سرانه ما از مصرف 

سرانه جهانی در سال ۱3۹5 مقداری بیشتر بوده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین می نویس��د: مصرف برق در ایران با 

توجه به اس��تفاده از انرژی برق برای سرمایش در مناطق جنوب از ویژگی خاصی 
برخوردار اس��ت. در پاره ای از مناطق جنوبی ایران از وسایل سرمایشی در ۹ ماه از 
سال استفاده می شود. به طورکلی این مناطق از ایران بعد از برقراری سرویس برق، 
مس��کونی ش��د و قبل از آن در بعضی از فصول سال خالی از سکنه می شد و یا در 
درجه حرارت های 50 به باال مانع از اجرای کار بدنی می شود، بنابراین مقایسه ایران 
از لحاظ مصرف برق بدون توجه به آب وهوای جنوب ایران و صرفاً بررسی مصرف 
سرانه به خصوص با کشورهایی که دارای آب وهوای معتدل هستند، منطقی نیست 
)قیاس مع الفارق است(. بنابراین، با مطالعاتی که انجام دادیم، بخش شمالی کشور 
ایران )از مدار تهران به باال( تقریباً به اندازه ترکیه برق مصرف می کنند و با مصرف 
س��رانه برق در کشور ترکیه معادل اس��ت )گرچه در مناطقی از شمال ایران مانند 
گنبدکاووس و دشت گرگان درجه حرارت تابستان بیش از ۴5 درجه سانتیگراد و 
رطوبت نسبی تا 80درصد افزایش می یابد و امکان زیست بدون استفاده از وسایل 
سرمایشی عماًل مقدور نیست(. در مناطق جنوبی، مصرف کشور ما به علت کمبود 
درآمد س��رانه قابل مقایس��ه با کش��ورهای جنوب خلیج فارس مانند کویت، قطر و 

امارات متحده نیست.
طبق این گزارش، دولت ایران با پایین نگه داشتن نرخ تعرفه در مصارف خانگی 
کمبود درآمد س��رانه برای مصرف برق را جبران کرده است، بنابراین مصرف مردم 
جنوب ایران به طور میانگین کمتر از یک سوم مصرف کشورهای جنوبی خلیج فارس 
اس��ت، بنابراین نیاز اس��ت نیروگاه های جدیدی که برمبنای س��یکل ترکیبی کار 
می کنند، احداث ش��ود و هزینه آنها با توجه به در نظر گرفتن سایر موارد استفاده 
از گاز طبیعی در حدود ۱,5 تا 6,3س��نت به ازای هر کیلووات ساعت تخمین زده 

می شود.
این گزارش همچنین می نویسد: معموالً قیمت انرژی )برق( قابل پیش بینی در 

یک دوره زمانی ۲0 ساله نیست چراکه احتماالً اکثر تکنولوژی های جدید ازجمله 
فیوژن به نتیجه برسد، قیمت ها به شدت کاهش می یابد. عالوه بر اینها، نیروگاه هایی 
همچون نیروگاه بخار شهید فیروزی و نیروگاه گازی فسا که راندمان بسیار پایینی 
دارند برای تولید مقرون به صرفه نیستند و نیازمند اصالحات جدی هستند. با توجه 
به وضعیت کنونی نیروگاه های کشور که درمجموع عملکرد ضعیف و راندمان کمی 
دارند )متوس��ط حدود 37-36درصد(، ارتقای آنها از طریق تبدیل به س��یکل های 

ترکیبی و یا نوسازی آنها ضروری است.
طبق این گزارش، با توجه به سوابق عملکرد گذشته، تصور نمی شود وزارت نیرو 
در س��ه سال آینده موفق به نصب ۴ هزار مگاوات مولدهای انرژی های تجدیدپذیر 
باشد و بر این اساس امکان دستیابی به تولید ۴ گیگاوات در سال ۲0۲۱ با استفاده 
از انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر به غی��ر از برقابی وجود ندارد. هرچن��د بهبود وضعیت 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر می تواند به عنوان جایگزین گاز طبیعی یا هیدروکربن های 
مایع به کار رود و از نظر اقتصادی و بهبود کیفیت هوا کاماًل مناس��ب است )البته 
باید توجه داش��ت درصورتی که قیمت تمام ش��ده تولید برق از انرژی خورش��یدی 
و یا س��ایر انرژی های تجدیدپذیر کمتر از هزینه تمام ش��ده س��وخت های فسیلی 
باش��د، مقرون به صرفه اس��ت(. از طرفی درخصوص ن��رخ در تعرفه هایی که وزارت 
نیرو برای تولید برق تجدیدپذیر تعیین کرده است براساس نوسانات شدید قیمت 
ارز نیاز اس��ت به جای ارائه تضمین خرید براس��اس دالر، تضمین خرید براس��اس 
ریال جایگزین ش��ود. درنهایت ش��ایان  ذکر اس��ت رخدادهایی ک��ه در آینده )در 
مصرف انرژی همچون برق و سوخت( اتفاق می افتند، درصورتی که دگرگونی های 
قابل توجهی رخ ندهد از گذش��ته پیروی می کند. بدی��ن منظور که می توان برای 
بررسی میزان مصرف سرانه برق در آینده، آینده را به صورت تابعی خطی از گذشته 

در نظر گرفت. 

برخی از نیروگاه های برق برای تولید مقرون به صرفه نیستند

دورنمای برق و گاز طبیعی ایران در سال 2040
انرژی

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین فعال 

متوقف شد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه غیرعلنی در 
خانه ملت با موضوع بنزین خبر داد و گفت سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین 

فعال متوقف و قرار شد که برای یافتن راهکار با دولت رایزنی شود.
بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران 
گف��ت: موضوعات مختلفی در ح��وزه منطقه، بین المللی و داخلی در جلس��ه 
غیرعلنی مجلس شورای اسالمی مطرح شد. در بحث اصالح ساختار بودجه قرار 
شد که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سناریوهای مختلفی را 

که دولت آماده کرده به مجلس ارائه کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین گفت: درخصوص بحث بنزین فعال 
موضوع متوقف است و قرار بر این شد که در این زمینه مجلس رایزنی هایی را 

برای یافتن راهکار با دولت انجام دهد.

از ابتدای خردادماه امسال
تعرفه پرمصرف ها افزایش می یابد

مشترکانی که مصرف خود را مدیریت نکنند براساس مصوبه ای که در آخرین 
روزهای کاری پارس��ال از سوی دولت مصوب ش��د، از ابتدای خردادماه امسال 
باید تعرفه بیش��تری پرداخت کنند تا ش��اید به این ترتیب آنان هم مصمم به 
اصالح مصارف خود ش��وند. به گزارش ایرنا، هیات وزیران ۲7 اسفندماه پارسال 
به پیش��نهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه های آب و برق 
مش��ترکان پرمصرف را اصالح کرد. بر این اساس مقرر شد تا بهای آب شرب و 

برق از ابتدای اردیبهشت سال ۹8 سالیانه به میزان 7درصد افزایش یابد.
هیات وزیران در این مصوبه و با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف 
غیرض��روری مقرر کرد ت��ا از ابت��دای خردادماه، س��الیانه ۱6درصد به خالص 
صورتحساب آب و برق مصارف خانگی )بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش 
افزوده و عوارض( مش��ترکان باالی الگوی مصرف افزوده  شود که البته فاضالب 

بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
براساس این مصوبه، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین  تر از 
الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف 
کاهش یافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند شد. مصوبه هیات وزیران تاکید 
دارد ش��رکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتق��ال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیر( موظف اس��ت در یک برنامه زمانی با اولویت مشترکان پرمصرف، لوازم 
اندازه گیری همه مش��ترکانی که به طور متوسط مصرف برق ماهانه آنها باالتر 
از الگوی مصرف اس��ت، با لوازم اندازه گیری دارای قابلیت تفکیک مصرف برای 
ساعت های کم  باری، میان  باری و اوج  بار تعویض کند. بر این اساس، منابع درآمدی 
حاصل از افزایش صورتحساب مشترکان پرمصرف آب و برق حسب مورد فقط 
ب��رای تعویض لوازم اندازه  گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصالح و 
بهینه  سازی شبکه  های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی صرف خواهد 
شد. در همین زمینه، علی س��یدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات 
مش��ترکان و کاهش هدررفت شرکت آب و فاضالب کشور اواخر پارسال گفته 

بود: اگر مشترکان پرمصرف، مصرف خود را مدیریت نکنند جریمه می شوند.
وی خاطرنش��ان س��اخت: در کارگروه س��ازگاری با کم آبی یک مصوبه برای 
مشترکانی که مصرف بیش از اندازه دارند در نظر گرفته شده است. براساس این 
مصوبه، اگر مشترکان پرمصرف، نتوانند مصرف خود را بهینه سازی کنند و بیش 
از الگوی تعیین شده آب مصرف کنند، تعرفه بیشتری از آنها دریافت خواهد شد.
به گفته وی، اگر این مصوبه اجرایی ش��ود، خود مشترک ترغیب می شود از 

تجهیزات کاهنده مصرف استفاده کند.

با اعالم درآمد غول های نفتی
4 واقعیت بازارهای انرژی عیان شد

غول های نفتی در سه ماهه اول سال میالدی جاری عملکردهای متفاوتی را 
نشان داده و به احیا از بزرگترین رکود اخیر ادامه دادند، اما در برابر نوسان بازارها 

همچنان ضعف داشتند.
به گزارش ایس��نا، در اروپا ش��رکت های رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم و 
توتال به مدد رش��د تجارت، سود قوی فروش گاز طبیعی و تولید باالتر، درآمد 
باالتر از حد انتظاری داشتند. در آمریکا شرکت شورون با کاهش هزینه ها موفق 
ش��د عملکرد خوبی پیدا کند اما شرکت اکس��ون موبیل با بدترین عملکرد در 
بخش پاالیش در دو دهه اخیر مواجه ش��د. این ش��رکت ها همچنان وضعیت 
حساس��ی دارند و تالش می کنند از یک س��و کاهش هزینه ه��ا را حفظ کرده 
و از س��وی دیگر با نش��ان دادن برنامه رشد، ارزش س��هام خود را تقویت کنند. 
جدیدترین دور انتشار گزارش های مالی شرکت های بزرگ نفتی این حقایق را 

بارز کرد که عبارتند از:
* س��ایه نفت شیل: قراردادهای شیل ممکن اس��ت درآمدها را به خصوص 
در منطقه پرمیان باس��ین تحت الشعاع خود قرار دهد. شرکت شورون در صدد 
خرید شرکت »آنادارکو پترولیوم« است، اما به دلیل پیشنهاد خرید باالتر شرکت 
اوکسیدانتال پترولیوم که مورد حمایت وارن بافت قرار دارد با چالش روبه روست. 
ش��رکت های اکسون و شورون اعالم کرده اند تولید منطقه پرمیان ممکن است 

سریع تر از آنچه پیش بینی شده است رشد کند.
* آسیب ناشی از افت قیمت: در حالی که بسیاری از شرکت ها درآمد باالتر 
یا مطابق با انتظارات داشتند، اکثراً درآمد خالص پایین تری را گزارش کردند که 
به دلیل پایین بودن قیمت های نفت در س��ه ماهه نخست سال ۲0۱۹ با وجود 
روند صعودی قیمت ها بود. این مسئله غول های بزرگ را تحت فشار قرار می دهد 
تا هزینه ها و مخارج خود را کنترل کرده و بتوانند نقدینگی کافی برای پوشش 
سود نقدی سهام یا بازخرید سهام داشته باشند و رشد تولیدی که سهامداران 

انتظار دارند را محقق کنند.
* گاز پادش��اهی می کند: گاز برای بس��یاری از شرکت ها پولساز شد. درآمد 
خالص شرکت شل به لطف درآمد حاصل از تجارت این سوخت، فراتر از برآورد 
تحلیلگران بود. شرکت بریتیش پترولیوم نیز اعالم کرد درآمد باالی این شرکت 
تا حدودی حاصل فروش قراردادهای گاز بوده اس��ت. همچنان که شرکت های 
نفتی از مزایای کوتاه مدت بازار گاز بهره می برند، در آینده عاری از کربن ارزش 

بیشتری را در این سوخت مشاهده می کنند.
* رکود فعالیت های پایین دستی: کسب و کار پایین دستی که شامل پاالیش 
نفت خام و بازاریابی س��وخت و مواد شیمیایی است معموالً حاشیه امنی برای 
شرکت ها در دوران رکود قیمت ها ایجاد می کند، اما این مسئله در سه ماهه اول 
که بهای معامالت نفت در لندن و نیویورک بیشترین افزایش را در یک دهه اخیر 
داشت، صدق نکرد. حاشیه سود فرآوری از آمریکا تا آسیا در مقایسه با اواخر سال 
گذشته کمتر شد. در حالی که اکثر شرکت ها انعطاف پذیری نشان دادند، اکسون 

به طور میانگین روزانه 3 میلیون دالر ضرر کرد.
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بررسی ها نشان می دهد حدفاصل سال های ۲008 تا ۲0۱8 میالدی، کشورهای 
صنعتی جهان درحال توس��عه ظرفیت پاالیش��ی خود بوده اند و ایران نیز با س��هم 

۲درصدی در رده دهم جهان ایستاده است.
ب��ه گزارش مه��ر، هم اکنون حدود ۱00 میلیون بش��که نف��ت در بیش از 700 
پاالیش��گاه جهان تبدی��ل به فرآورده می ش��ود و در اختی��ار مصرف کنندگان قرار 
می گیرد. بررسی ها نشان می دهد از سال ۲008 تا ۲0۱8 میالدی بیشتر کشورهای 
جه��ان به س��مت افزایش ظرفیت پاالیش��ی خود به منظور ایج��اد ارزش افزوده و 

حداکثرسازی سود خود حرکت کرده اند.
براس��اس آمار رس��می، میزان مصرف نف��ت در جهان از س��ال ۲008 تا ۲0۱8 
میالدی ۱0میلیون بش��که افزایش یافته است که نشان می دهد همچنان نفت در 
صدر توجه��ات بین المللی قرار دارد و به همین منظور، کش��ورهای تولیدکننده و 

مصرف کننده در احداث پاالیشگاه های جدید به رقابت با یکدیگر می پردازند.
* آمریکایی ه��ا در صدر: طبق آمار اداره اطالعات ان��رژی آمریکا، ایاالت متحده 
در س��ال ۲0۱8 می��الدی، روزانه بیش از ۱8.6 میلیون بش��که نفت مصرف کرده 
است که موجب شده بزرگترین کشور مصرف کننده نفت جهان لقب بگیرد. ظرفیت 
پاالیشی این کشور در سال ۲008 معادل ۱7.6 میلیون بشکه بود که طی ۱0 سال 
اخیر حدود یک میلیون بش��که افزایش یافته اس��ت. هم اکنون ۱35 پاالیشگاه در 
آمریکا فعال هس��تند که این رقم در سال ۲0۱3 بالغ بر ۱۴3 پاالیشگاه بوده است. 
پاالیشگاه »پورت آرتر« با ظرفیت 600هزار بشکه ای خود، بزرگترین پاالیشگاه نفت 

آمریکاست که به تازگی عربستان سعودی سهام آن را خریداری کرده است.
* چشم بادامی ها عقب نماندند: پس از آمریکا، چین دومین کشور پاالیشی جهان 
با ظرفیت ۱۴.5 میلیون بشکه شناخته می شود. نکته جالب درباره چین آن است که 
میزان مصرف نفت این کشور در سال ۲008 میالدی رقمی معادل ۹.670 میلیون 
بشکه بود که هم اکنون به بیش از ۱۴ میلیون بشکه رسیده است. چینی ها از سال 
۲008 تا س��ال ۲0۱8 میالدی، س��االنه ۴83 هزار بشکه به ظرفیت پاالیشی خود 

افزوده اند. از این میزان ظرفیت، بین 3 تا ۴ میلیون بشکه متعلق به پاالیشگاه های 
کوچک اس��ت که با ظرفیت های 50 هزار بش��که ای به تصفیه نفت می پردازند. در 
مجموع ۱7۹ پاالیش��گاه در چین فعال هستند و شرکت ساینوپک چین با پاالیش 

روزانه 5 میلیون بشکه نفت، بازوی چینی ها در تولید فرآورده های نفتی است.
* س��رمایه گذاری 30 میلیارددالری تزارها: روسیه با ۴0 پاالیشگاه، ظرفیت 6.8 
میلیون بش��که را به نام خود ثبت کرده و در رتبه س��وم قرار گرفته است. کرملین 
در س��ال ۲008 میالدی روزانه 5.563 میلیون بش��که نفت تصفیه می کرد که طی 
سال های اخیر بیش از یک میلیون بشکه به این ظرفیت افزوده و به رقم 6.8 میلیون 
بش��که رسیده است. روسنفت با س��هم 3۲درصدی در صنعت پاالیش نفت روسیه 
بازیگر اصلی در این حوزه به شمار می رود و پس از آن، باشنفت با سهم ۱۹درصدی 
و لوک اویل با س��هم ۱5درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. روسیه قصد دارد با 
سرمایه گذاری 30 میلیارد دالری، ظرفیت پاالیشی خود را 500 هزار بشکه افزایش 

داده و سهم سوخت دیزل و بنزین با کیفیت را از فرآورده های نفتی بیشتر کند.
* هند، دومین پاالیش��گر ش��رق آس��یا: هند به عنوان چهارمین قطب پاالیشی 
جهان، ظرفیت 5.0۱0 میلیون بش��که را داراس��ت که سهم ۱5درصدی از صنعت 
پاالی��ش آس��یا را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. ش��رکت این دین اویل صاحب ۹ 
پاالیشگاه از ۲۹ پاالیشگاه هند است و نقش مهمی در تأمین فرآورده های مورد نیاز 
هندی ها ایفا می کند. هندی ها در روز بیش از ۱.۲ میلیون بشکه از فرآورده های خود 
را صادر می کنند و قصد دارند تا سال ۲0۲0 میالدی سرمایه گذاری ۱۴ میلیاردی 

خود را برای افزایش کیفی فرآورده های نفتی تولیدی به بهره برداری برسانند.
* ژاپن، مجمع الجزایری با ظرفیت پاالیش��ی باال: پنجمین کشور بزرگ پاالیشی 
جهان ژاپن اس��ت که به دلیل س��ونامی با کاهش ظرفیت مواجه شده است؛ با این 
وجود هم اکنون با ظرفیت پاالیش 3.5 بش��که از قدرت های پاالیش��ی جهان است. 
ژاپن در س��ال ۲008 میالدی دارای ظرفیت پاالیشی ۴.5 میلیون بشکه نفت خام 
بود. این کشور هم اکنون ۲3 پاالیشگاه فعال در اختیار دارد و سومین قدرت پاالیشی 

آسیا نیز هست.
* کره جنوبی و س��رمایه گذاری سعودی ها: ششمین قدرت پاالیشی جهان، کره 
جنوبی اس��ت. کره ای ها در س��ال ۲008 میالدی روزانه ۲.7۱0 میلیون بشکه نفت 
پاالیش می کردند و طی س��ال های اخیر توانس��ته اند این رقم را به 3.۲۴6 میلیون 
بشکه افزایش دهند. عربستان به دلیل کاهش واردات کره جنوبی از این کشور، در 
صدد اس��ت در صنعت پاالیش کره جنوبی سرمایه گذاری کند و با خرید بخشی از 

سهام شرکت های پاالیشی، سهم خود را از بازار کره افزایش دهد.
* شیخ نشینان حجاز در رده هفتم: پس از کره جنوبی، عربستان با پاالیش روزانه 
۲.۹میلیون بشکه در رده هفتم قرار دارد. این کشور در سال ۲008 میالدی روزانه 
۲.۱میلیون بشکه مصرف می کرد که قصد دارد با سرمایه گذاری در طرح های جدید 
پاالیشی در داخل و خارج از خاک خود، این میزان را تا ۱5 سال دیگر به 8 میلیون 
بشکه در روز برساند. پس از این کشور هم برزیل با پاالیش روزانه ۲.3 میلیون بشکه 

در رده هشتم قرار دارد. 
* ژرمن ها نهمین قدرت پاالیشی: آلمان با ۱3 پاالیشگاه و پاالیش روزانه ۲.۱30 
میلیون بش��که نفت خام در رتبه نهم قرار دارد. البته میزان ظرفیت پاالیش��ی این 
کشور در سال ۲008 میالدی معادل ۲.366 میلیون بشکه بود، ولی به دلیل حرکت 
این کش��ور به سمت خودروهای برقی، فعالیت های ش��رکت های پاالیشی در حال 

حاضر کمتر از ۱0 سال پیش شده است.
* و اما ایران: رتبه دهم جهان هم متعلق به ایران است که با پاالیش ۲.۱ میلیون 
بشکه آخرین کشور در بین ۱0 کشور با بیشترین ظرفیت پاالیشی جهان قرار دارد. 
افزایش 300هزار بشکه ای ظرفیت پاالیشی کشورمان به دلیل به مدار آمدن بخشی 
از پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس و افزایش ظرفیت س��ایر پاالیشگاه ها بوده است، 
ولی در نهایت بررس��ی ها نشان می دهد سهم ایران از صنعت جهانی پاالیش حدود 
۲درصد است. پس از ایران نیز کشورهای ایتالیا، کانادا، مکزیک، فرانسه و انگلستان 

در زمره کشورهای بزرگ پاالیشی قرار دارند.

سهم 2درصدی ایران در صنعت پاالیشی جهان

بزرگترین پاالیشگرهای جهان کدامند؟
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ساعات کار شعبه های بانک پاسارگاد در ماه 
مبارک رمضان اعالم شد

 بانک پاسارگاد ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه پرفیض و برکت 
رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان، س��اعات کار شعبه ها و 

واحدهای ستادی خود را اعالم کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک  پاس��ارگاد، در ماه  رمضان س��اعات کار 
شعبه های این بانک در تهران و شهرستان ها، به  جز شعبه های کیش و قشم 
طبق روال س��ابق و بدون تغییر خواهد بود. به این ترتیب که ش��عبه ها در 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا ۱۴:30 و در روزهای پنجشنبه 
از ساعت 7:30 تا ۱۲:30 آماده ارائه انواع خدمات بانکی به مشتریان هستند. 
ش��عبه  بانک  پاس��ارگاد در کیش در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 
تا ۱5و در روزهای پنجش��نبه از ساعت 8 الی۱۲:30 آماده خدمات رسانی به 
مش��تریان خواهد بود. همچنین ش��عبه بانک  پاسارگاد در قشم، در روزهای 
ش��نبه تا چهارش��نبه از س��اعت 8:30الی ۱5:30 و در روزهای پنجشنبه از 

ساعت 8:30 تا ۱۲:30 انواع خدمات بانکی را ارائه خواهد کرد.
واحدهای س��تادی بانک  پاس��ارگاد نیز در روزهای ش��نبه تا چهارشنبه 
از س��اعت 7 ال��ی ۱5 و در روزهای پنجش��نبه از س��اعت 7 ال��ی ۱3 آماده 

پاسخگویی به مشتریان و پشتیبانی از شعبه های بانک هستند.

طال گرمی 467 هزار تومان شد
رکوردشکنی قیمت ها در بازار سکه

از هفته پیش تاکنون بازار سکه و طال دوباره دچار التهاب شده به طوری 
که نوسان قیمت ها به صورت ساعتی اتفاق می افتد. 

ب��ه گزارش خبرآنالین، در روزه��ای پایانی هفته پیش و همچنین دو روز 
نخس��ت این هفته، قیمت س��که و طال بر مدار نوس��انی قرار گرفته و تقریبا 
نرخ ساعت به ساعت متفاوت است.  به گفته رئیس کمیسیون تخصصی طال 
و جواه��ر با وجود تثبیت نرخ جهانی طال، در بازار ایران تحت تاثیر نوس��ان 
نرخ ارز، افزایش قیمت س��که و طال ادامه یافته است.  محمد کشتی آرای با 
بی��ان این مطلب گفت: با توجه به تعطیلی بازارهای مالی جهانی، هر اونس 
طال ۱۲7۹دالر و 50 س��نت قیمت دارد. با وجود این مس��اله، نوس��ان نرخ 
ارز تاثیر فراوانی بر بازار س��که و طال گذاش��ته و س��بب شده تا قیمت سکه 
ب��ه بیش از 5میلیون و ۱00هزار تومان برس��د.  به گفت��ه وی، در بازار روز 
یکش��نبه، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 5میلیون و ۱۱0 هزار 
توم��ان، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدی��م ۴میلیون و ۹30هزار 
تومان قیمت گذاری ش��د. هر قطعه نیم س��که ۲میلیون  و835 هزار تومان، 
ربع س��که یک میلیون و 8۴5هزار تومان و سکه های گرمی ۹75هزار تومان 

ارزش گذاری شد.
کش��تی آرای توضیح داد: با توجه به قیمت ه��ای فعلی می توان گفت که 
داد و س��تدها در ش��رایط عادی قرار دارد و در اصل تقاضایی در بازار وجود 
ندارد؛ همین مساله سبب شده تا حباب سکه همچنان در محدوده 580هزار 
تومان باقی بماند.  به گفته کش��تی آرای، همچنین هر مثقال طالی ۱7عیار 
به عنوان مبنای تعیین قیمت، ۲میلیون و ۲6هزار تومان قیمت گذاری ش��د. 

هر گرم طالی ۱8عیار نیز ۴67 هزار و 700 تومان داد و ستد گردید.

یورو ۱6600 تومان قیمت خورد
دالر باال پرید

قیمت هر دالر آمریکا در صرافی ها ۱۴ هزار و 700 تومان اعالم شد. 
 به گ��زارش خبرآنالین، افزایش قابل توجه قیم��ت دالر در صرافی ها در 
حالی رخ داد که دالر در بازار آزاد به آس��تانه ۱5 هزار تومان رس��یده است. 
قیم��ت هر دالر در صرافی ها با افزایش��ی نزدیک به 300 تومان به ۱۴ هزار 
و 700 تومان رس��ید. ه��ر دالر آمریکا را صرافی ها ۱۴ ه��زار و 550تومان 
می خرن��د. به ای��ن ترتیب توازن فاصله ۱00 تومان��ی قیمت خرید و فروش 
در صرافی ها امروز برقرار نیس��ت. قیمت یورو نی��ز در صرافی ها به ۱6 هزار 

و 600تومان رسید.

بانکنامه

در حالی که یکس��ال از راه اندازی س��امانه نیما می گذرد، اما این سامانه، عملکرد 
قابل قبولی در جذب ارز حاصل از صادرات نداشته و باید دید که بانک مرکزی برای 
این سامانه و جذب ارز صادراتی از طریق آن، برنامه جدیدی دارد یا اینکه باید سامانه 

»نیما« را شکست خورده دانست؟
به گزارش ایس��نا، با وجود تحریم های آمریکا و اقدامات این کشور برای افزایش 
فش��ار اقتصادی به ایران، همه مسئوالن و کارشناسان کشور بر این باورند که ایران 
در حال حاضر در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و همه بخش های کشور 

مسئولند که در این جنگ به کشور کمک کنند.
در این شرایط و با اقداماتی که آمریکا در جهت کاهش صادرات و ارزآوری ایران 
انجام می دهد، یکی از مهم ترین مواردی که بانک مرکزی از س��ال گذشته روی آن 
تاکید داشته، تأمین ارز مورد نیاز کشور است که بخشی از این ارز همواره از طریق 

صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تأمین می شده است.
اکنون آمریکا به دنبال این موضوع است که فروش نفت ایران را به حداقل برساند 
و از سوی دیگر با قطع روابط بانکی ایران با سایر کشورها و بانک های دنیا، از ورود ارز 

خارجی به ایران جلوگیری کند تا ایران را از لحاظ اقتصادی فلج شود.
در این میان، یکی از پررنگ ترین نقش ها را صادرکنندگان در اقتصاد ایران دارند؛ 
به این گونه که در این ش��رایط باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد 
کش��ور بازگردانند تا دولت نیز بتوان��د از این طریق، ارز مورد نی��از را برای واردات 

تأمین کند.
این الزام برای صادرکنندگان از آنجایی ناش��ی می شود که دولت انواع یارانه ها را 
از جمله انرژی ارزان، معافیت های مالیاتی، ایجاد بس��تر برای تولید و … در اختیار 
تولی��د قرار می دهد و در ازای آن انتظ��ار دارد که صادرکننده ارز خود را به چرخه 

اقتصاد برگردانده و آن را برای تأمین ارز واردات بفروشد.
در همین راس��تا، از سال گذشته بانک مرکزی س��امانه نیما را راه اندازی کرد تا 
صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی خود را در این س��امانه بفروشند و واردکنندگان 

نیز ارز مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کنند.
در واقع س��امانه نیما قرار بود رابطی بین صادرکننده و واردکننده باش��د، تا هر 
دو بتوانن��د بدون واس��طه ارز خ��ود را خرید و فروش کرده و تجارت کش��ور را نیز 

تضمین کنند.

این در حالی است که با گذشت یک سال، هنوز این سامانه فاصله بسیار زیادی تا 
آنچه که مورد پیش بینی بود، دارد. به طوری که بخش مهمی از ارز صادراتی کشور، 

به این سامانه وارد نشده است.
بانک مرکزی در طول س��ال گذشته بارها بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصاد و فروش آن در سامانه نیما تاکید کرد و در این راستا، قوانین زیادی 
نیز به تصویب رسید و حتی بانک مرکزی برای تسهیل وضعیت صادرکنندگان، این 
قوانین را تغییر داد و تشویق هایی را برای صادرکنندگان در نظر گرفت و در مقابل 
صادرکنن��دگان را تهدی��د به برخورد جدی و جلوگیری از رون��د تأمین ارز آنها در 

صورت عدم بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کرد.
با این حال به نظر می رس��د که این تش��ویق ها و تهدیدها چندان نتوانسته مؤثر 
باش��د، چنانکه براس��اس آمار وزیر امور اقتصادی و دارایی، از صادرات ۴0 میلیارد 

دالری ایران در سال گذشته تنها ۱0 میلیارد دالر آن وارد سامانه نیما شده است.
این در حالی است که براساس آمار بانک مرکزی، بخش عمده ای از ارز واردشده 
به کشور و س��امانه نیما مربوط به پتروشیمی ها و عرصه های فوالدی است که این 

شرکت ها نیز عمدتاً دولتی و مجبور به فروش ارز صادرات خود در نیما هستند.
به این ترتیب، به نظر می رسد که سامانه نیما از صادرکنندگان بخش خصوصی 
در سال گذشته فقط حدود ۲ میلیارد دالر دریافت کرده و عماًل نتوانسته در جذب 

این ارزها عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
با توجه به اینکه تمام سیاس��ت ها تاکنون درباره س��امانه نیما اجرایی شده و این 
موارد نیز اثربخش نبوده، باید دید سیاست های جدیدی در این زمینه اجرا می شود 
تا بتواند بر تأثیر این سامانه بیفزاید یا باید سامانه نیما را پروژه شکست خورده بانک 

مرکزی دانست؟
ابتدای همین هفته بود که بانک مرکزی در اطالعیه ای از عرضه ۲,۲ میلیارد یورو 
در بازار ثانویه خبر داد و اعالم کرد: امس��ال تاکنون بی��ش از ۲,۲ میلیارد یورو ارز 
توس��ط بانک مرکزی و صادرکنندگان به منظور تأمین نیازهای مواد اولیه و میانی 
بخش های صنعتی کشور در بازار ثانویه عرضه شد. این ارزها با متوسط نرخ هر یورو 
۱۱ هزار تومان در بازار ثانویه عرضه شد و همچنین بانک مرکزی معادل ۲ میلیارد 

یورو ارز مورد نیاز برای تأمین کاالهای اساسی و دارو را تأمین کرد.

75درصد ارز صادراتی به »نیما« برنمی گردد

آیا سامانه »نیما« نیاز به اصالح دارد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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کارشناس بازار سرمایه: 
ورود به کانال 250 هزار واحدی دشوار است

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت ورود شاخص بورس به کانال 
۲50 هزار واحد، کار دش��واری به نظر می رسد، اما با توجه به ارزش 

معامالت احتمال اینکه شاخص به این رقم برسد، زیاد است.
محمود احترامی در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه افزایش روند 
ش��اخص بورس که از چند هفته گذش��ته آغاز ش��د، از کانال ۲۲0 
هزار واحد عبور کرد، افزود: انتظار بود که رش��د روز شنبه شاخص 
بورس با س��رعت مالیم و معقو ل تری تداوم داش��ته باشد، اما خرید 
انواع مختلف سهام از سوی سهامداران، باعث شدت رشد و افزایش 

بیش از ۴ هزار واحدی شاخص شد.
وی ضمن یادآوری نمادهایی که نقش بسزایی را در رشد شاخص 
داش��تند، گفت: بیش��تر صنایع با توجه به عقب ماندگی که داشتند، 
وارد مدار صعودی قدرتمند ش��دند و اکثر آنها توانس��تند از س��قف 

سال گذشته گذر کنند و با صف های خرید طوالنی روبه رو شوند.
احترامی خاطرنش��ان کرد: صنعت خودرو و پتروش��یمی با توجه 
به افزایش نرخ دالر ش��رایط مناس��بی را تجربه کردند و عرضه آنها 

موفقیت آمیز بود.
این کارشناس بازار سرمایه گروه فلزات اساسی را از دیگر صنایعی 
معرفی کرد که تاثیر بسزایی بر شاخص داشتند و گفت: این گروه به 
دلیل عرضه کاال به بورس کاال و نیز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد 

مورد اقبال سهامداران قرار گرفتند.
به گفته وی، صنعت پاالیش��گاهی از جمله صنایعی بود که هفته 
گذش��ته روند صعودی خوبی را آغاز کرد، اما این هفته از رشد خود 

جا ماند.
احترامی با بیان اینکه شاخص بورس که در ابتدای مسیر افزایشی 
ب��ر روی کانال ۱۹7 ه��زار واحد درگیر ش��ده بود، اظهار داش��ت: 
کارشناس��ان نخستین مقاومت ش��اخص بورس را کانال ۲00 هزار 
واح��د پیش بینی ک��رده بودند که باوجود تحریم ه��ای نفتی از این 

مقاومت عبور کرد.
این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: مقاومت بعدی شاخص بورس، 
کانال ۲۲0 هزار واحد بود که روز چهارشنبه )۱۱ اردیبهشت( از آن 
عبور کرد و اکنون مقاومتی که برای آن در نظر گرفته ش��ده، کانال 

۲۴0 و ۲50 هزار واحد است.
احترامی پیرامون وضعیت فعلی بازار گفت: روند بازار تا زمانی که 
اخبار منفی سیاس��ی و اقتصادی منتشر نشود، صعودی پیش بینی 
می ش��ود، هرچند که ممکن است، ش��تاب زیادی در زمینه رشد را 

مشاهده نکنیم، اما بازار با توجه به شرایط فعلی صعودی است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه اکنون بازار ش��ایعات 
سیاس��ی به شدت داغ اس��ت، گفت: چنانچه تحریم ارزی در ایران 
تحقق یابد، زمینه افزایش نرخ ارز در بازار داخلی فراهم می شود که 
این موضوع برای ش��رکت های صادرات محور به ش��رط آنکه بتوانند 

محصوالت خود را صادر کنند، خبر مثبتی محسوب می شود.

نماگربازارسهام

ای��ن روزها داد و س��تد س��هام در تاالر شیش��ه ای با رونق مناس��بی از س��وی 
سرمایه گذاران ادامه پیدا می کند. شرکت های بانکی حاضر در بورس به عنوان یکی 
از گروه هایی که همیش��ه مورد توجه سهامداران هستند نیز در یک مسیر صعودی 
از نظر رشد قیمت سهام قرار دارند و اطالعات داد و ستدها این گروه در بازار سهام 
نش��ان می دهد که عالوه بر اینکه دیگر شاهد توقف نمادهای معامالتی گسترده در 
این گروه نیستیم، از سوی دیگر اکثر شرکت های بانکی با رشد قیمت سهام، حجم، 
ارزش و . . . مواجه ش��ده اند. در یک کالم، وضعیت معامالت ش��رکت های بانکی در 
بورس نشان می دهد که وضعیت خرید و فروش سهام در این گروه تحت تاثیر فضای 

پررونق تاالر شیشه ای در شرایط مثبت و رو به رشدی قرار دارد.
در همی��ن زمینه، »ایِبنا« در گزارش��ی به بررس��ی ۱0 متغی��ر اصلی معامالت 

شرکت های بانکی در سه ماه گذشته پرداخته است.
میانگین ارزش معامالت

آمارهای معامالتی ش��رکت های بانکی در س��ه ماه اخیر نمایانگر این اس��ت که 
میانگین ارزش معامالت سه ماه گذشته بانک ملت 6۹ میلیون ریال، بانک تجارت 
۲58 میلی��ون ریال، بانک صادرات ۱07 میلیون ریال، بانک پارس��یان ۲۲ میلیون 
ریال، بانک سینا ۲7 میلیون ریال، پست بانک ۱0 میلیون ریال، بانک انصار ۱.68۴ 
میلیون ریال، بانک خاورمیانه ۱3میلیون ریال، بانک اقتصادنوین ۱۹ میلیون ریال و 

بانک پاسارگاد ۴۱ میلیون ریال است.
ارزش شرکت های بانکی

افزون بر این، ارزش ش��رکت های بانکی براساس آخرین آمارها و بررسی ها نشان 
می دهد که ارزش بانک ملت ۱78 هزار میلیارد ریال، بانک تجارت ۹6 هزار میلیارد 
ری��ال، بانک صادرات 83 هزار میلیارد ریال، بانک پارس��یان ۴۱ هزار میلیارد ریال، 
بانک سینا ۱۴ هزار میلیارد ریال، پست بانک 7 هزار میلیارد ریال، بانک کارآفرین 

۱6 ه��زار میلیارد ریال و بانک اقتصادنوین ۴۴ ه��زار میلیارد ریال در آمارهای این 
دوره زمانی درج شده است.

میانگین حجم معامالت
همچنین اطالعات داد و س��تدهای ش��رکت های بانکی در س��ه ماه اخیر نشان 
می دهد که میانگین حجم معامالت در سه ماه گذشته بانک ملت 88 میلیون ریال، 
بان��ک تجارت ۴60میلیون ریال، بانک صادرات ۱۱5 میلیون ریال، بانک پارس��یان 
۲6 میلیون ریال، بانک سینا ۱8 میلیون ریال، پست بانک ۱۴ میلیون ریال، بانک 

کارآفرین یک میلیون ریال و بانک اقتصاد نوین 3 میلیون ریال بوده است.
میانگین تعداد خریداران

ارزیابی ها مش��خص می کن��د که میانگین تعداد خریداران معامالت در س��ه ماه 
گذشته برای بانک ملت ۹۱7 معامله گر، بانک تجارت 3 هزار و 760 معامله گر، بانک 
صادرات یک هزار و 7 معامله گر، بانک پارس��یان ۲50 معامله گر، بانک س��ینا ۲0۹ 
معامله گر، پس��ت بانک ۴0۹معامله گر، بانک کارآفرین 30 معامله گر و بانک اقتصاد 

نوین ۲۱ معامله گر در آمارهای این دوره زمانی به ثبت رسیده است.
میانگین تعداد فروشندگان

آمارهای معامالتی شرکت های بانکی در سه ماه اخیر مشخص می کند که میانگین 
تعداد فروشندگان معامالت در سه ماه گذشته برای بانک ملت 853 معامله گر، بانک 
تجارت یک هزار و 68۱ معامله گر، بانک صادرات 668 معامله گر، بانک پارسیان ۲75 
معامله گر، بانک سینا 3۲0 معامله گر، پست بانک 3۲0 معامله گر، بانک کارآفرین ۲3 

معامله گر و بانک اقتصاد نوین 3۲ معامله گر بوده است.
تعداد روزهای باز نماد

در عین حال آمارهای معامالتی شرکت های بانکی در سه ماه اخیر نشان می دهد 
ک��ه نماد بانک مل��ت 55 روز، بانک تجارت 38 روز، بانک ص��ادرات 3۱ روز، بانک 

پارس��یان 5۱ روز، بانک س��ینا 5۴ روز، بانک کارآفرین 55 روز و بانک اقتصاد نوین 
50 روز در کل این دوره زمانی باز و فعال بوده است.

تعداد روزهای بسته نماد
همچنین براس��اس بررسی ها، اطالعات معامالتی ش��رکت های بانکی در سه ماه 
اخیر مش��خص می کند که نماد بانک تجارت ۱7 روز، بانک صادرات ۲۴ روز، بانک 
پارس��یان یک روز، بانک س��ینا 55 روز، پست بانک ۱۱ روز، بانک کارآفرین هشت 

روز و بانک اقتصاد نوین ۱0 روز در این دوره زمانی متوقف و غیرفعال بوده است.
تعداد روزهای معامالتی

از سوی دیگر، تعداد روزهای منفی معامالتی بانک ملت ۲5 روز، بانک تجارت ۱8 
روز، بانک صادرات ۱۴ روز، بانک پارسیان ۲0 روز، بانک سینا ۲7 روز، پست بانک 
۲6 روز، بان��ک کارآفرین 3۲ روز و بانک اقتصاد نوین ۲۲ روز در آمارهای این دوره 

زمانی به ثبت رسیده است.
تعداد روزهای مثبت معامالتی

آمارهای معامالتی ش��رکت های بانکی در س��ه ماه اخیر نشان می دهد که تعداد 
روزهای مثبت معامالتی بانک ملت 30 روز، بانک تجارت ۲0 روز، بانک صادرات ۱6 
روز، بانک پارسیان ۲8 روز، بانک سینا ۲7 روز، پست بانک ۲۹ روز، بانک کارآفرین 

۱۹ روز و بانک اقتصاد نوین ۲0 روز در این دوره زمانی است.
میانگین دفعات معامالت روزانه

براساس این گزارش، میانگین دفعات معامالت روزانه در این دوره سه ماهه برای 
بان��ک ملت ۴ هزار و 53۹ دفعه، بانک تجارت ۱3 هزار و ۴۹۱ دفعه، بانک صادرات 
3 هزار و 557 دفعه، بانک پارس��یان یک هزار و ۱87 دفعه، بانک سینا ۹5۱ دفعه، 
پس��ت بانک یک هزار و ۲37 دفعه، بانک کارآفرین ۱۱3 دفعه و بانک اقتصاد نوین 

۱۲۱ دفعه در آمارهای این دوره سه ماهه به ثبت رسیده است.

آمارهای معامالتی شرکت های بانکی در 3 ماه اخیر نشان می دهد 

رشد قیمت سهام بانک ها در بورس
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قیمت زولبیا و بامیه برای ماه رمضان تعیین شد
 تامین شکر و روغن قنادان با نرخ مصوب

رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت سازمان حمایت روز گذشته قیمت هر 
کیلوگرم زولبیا برای ماه رمضان امس��ال براساس درجه بندی کیفی در شهر 
تهران ۱8 تا ۲0 هزار تومان تعیین و مقرر شد روغن و شکر مورد نیاز قنادان 

به نرخ مصوب در اختیار آنها قرار گیرد.
عل��ی بهره مند، رئی��س اتحادیه قنادان ته��ران در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: قیمت پیشنهادی  اتحادیه قنادان  
برای هر کیلوگرم زولبیا و بامیه براس��اس هزینه های تولید برای ماه رمضان 
امسال ۲5 هزار تومان به سازمان حمایت   مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

اعالم شد اما این سازمان با قیمت ۲0 هزار تومانی موافقت کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه این قیمت ۲0 هزار تومانی زولبیا و بامیه مورد 
قب��ول ما نبود، تعیین نرخ نهایی این محصول تا به امروز به طول کش��ید و 
س��ازمان حمایت امروز به طوری رس��می این نرخ را ابالغ کرد و ما نیز این 

نرخ را برای اجرای به واحدهای صنفی خود اعالم می کنیم. 
رئیس اتحادیه قنادان تهران در پاسخ به اینکه وزن جعبه از قیمت زولبیا 
و بامی��ه از قیم��ت نهایی کم می ش��ود، گفت: در ابالغیه س��ازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان اشاره ای به وزن جعبه نشده است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه هزینه ه��ای تولید زولبیا و بامیه باال رفته اس��ت، 
تصری��ح کرد: ب��رای جبران بخش��ی از افزایش هزینه های تولید مقرر ش��د 
که روغن و ش��کر به نرخ مص��وب در اختیار قنادی ها ق��رار گیرد به همین 
منظور حواله این محصوالت به اعضا داده ش��ده است اما به دلیل نبود حلب 

کارخانه های روغن هنوز نمی توانند روغن مورد نیاز ما را تحویل دهند.
وی همچنین گفت: روز گذش��ته خبری ب��ه نقل از من در فضای مجازی 
درباره قیمت زولبیا و بامیه اعالم ش��ده که واقعیت ندارد، زیرا قیمت نهایی 
این محصول امروز توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

به اتحادیه اعالم شد.

صادرات سنگ آهن به نفع کشور است یا 
نیست!؟

در حالی ک��ه معاون معدنی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت می گوید که با 
توجه به نیاز داخل به سنگ آهن، صادرات آن باید متوقف شده و برای توازن 
زنجیره فوالد مورد استفاده قرار گیرد؛ رئیس انجمن سنگ آهن ایران معتقد 
اس��ت بخشی از سنگ آهن تولیدی برای مصارف داخلی کاربرد نداشته و در 
کارخانه های کنسانتره س��ازی مورد استفاده نیس��ت، بنابراین بهترین گزینه 

صادرات آن است تا حداقل جنبه ارزآوری داشته باشد.
چن��دی پیش جعفر س��رقینی، معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت اعالم کرد با توجه به تعریف 55 میلیون تنی برای 
صنعت فوالد، در ش��رایطی که هم اکن��ون 35 میلیون تن ظرفیت راه اندازی 
شده اس��ت؛ حدود ۱0 میلیون تن پیشرفت باالی 50درصدی داشته و ۱0 
میلیون تن نیز در ش��رف تعریف و ش��روع به کار است، بنابراین برای تأمین 
خوراک این زنجیره فوالد، حداقل ۱۴0 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم که 
این یکی از مش��کالت اصلی ماس��ت. برای اینکه بتوانیم این میزان را تأمین 
کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کرده یا واردات انجام دهیم؛ به عبارت دیگر 

صادرات سنگ آهن در حال حاضر به نفع کشور نیست.
به گفت��ه این مقام مس��ئول، ارزش مواد معدنی و صنای��ع معدنی اصلی 
تولیدی کش��ور در حدود ۲0 میلیارد دالر اس��ت، اما آیا در مقابل این عدد، 
متناس��ب با آن در زیرساخت های معدنی هزینه می شود؟ لذا وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت موافق خام فروش��ی نبوده و تاکید دارد که در س��ال رونق 
تولی��د حتم��اً باید مواد معدنی در داخل کش��ور به ارزش اف��زوده تبدیل و 

سپس صادر شود.
در ای��ن رابطه مهرداد اکبریان - رئیس انجمن س��نگ آه��ن ایران - در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: در حال حاضر میزان صادرات سنگ آهن 
ایران بیش از ۲0 میلیون تن است. اما اینکه بگوییم امروز صنایع معدنی ما 
که جزو زنجیره فوالد هس��تند مشکل تأمین سنگ آهن دارند یا برای آینده 
بازار داخل مشکل تأمین سنگ آهن داریم، موضوعی است که باید از هر دو 

جنبه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: امروز کارخانه های کنسانتره س��ازی ما به دو علت دسترسی به 
سنگ آهن ندارد. کارخانه های کنسانتره سازی ما از یک نوع خاص سنگ آهن 
اس��تفاده می کنند؛ به طور واضح سنگ آهن های مگنتیک با FEO باال مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند. این در حالی است که بسیاری از معادن سنگ آهن 
ایران یا مگنتیک نیس��تند یا به اندازه کافی که مورد نیاز کنسانتره س��ازان 
است، مگنتیک نیستند. ضمن اینکه دارای ناخالصی های باال همچون فسفر، 

گوگرد، سیلیس و … هستند که مورد توجه این کارخانه ها نیست.
رئیس انجمن س��نگ آهن ایران با بیان اینکه این موضوع قسمت عمده ای 
از ذخایر و تولید کش��ور را کنار می زند و در حاش��یه نگ��ه می دارد و دامنه 
معادنی ک��ه می توانند تأمین کننده خوراک کنسانتره س��ازها باش��ند را کم 
می کن��د، گفت: عل��ت دوم ناکارآمد بودن برخی از س��نگ آهن های ما برای 
مصارف داخل این اس��ت که در برخی اس��تان های کش��ور ب��ه دلیل اینکه 
روی مجوزهایی که برای برخی کنسانتره س��ازی داده ش��ده، به درستی کار 
نشده است؛ بیشتر از تولید سنگ آهن، کارخانه های کنسانتره سازی ساخته 
شده اس��ت. به عبارت دیگر در برخی استان ها کارخانه های کنسانتره سازی 
دسترسی به معادن سنگ آهن ندارند و معدن سنگ آهن برای تأمین خوراک 

آنها وجود ندارد.

اخبـــار

مدیرعامل ش��رکت گروه مپنا گفت منصفانه نیس��ت وقتی کارگری ایرانی در 
شرایط سخت تحریم، محصولی را با بهترین کیفیت و رقابت پذیری از نظر قیمتی 
تولی��د می کند، برویم مش��ابه آن را ب��رای پروژه های داخلی از خارج از کش��ور 

خریداری کنیم.
به گزارش تس��نیم، عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا در نشستی خبری 
اظهار داش��ت: اگرچه تحریم ها س��ختی هایی را برای کش��ور به دنبال داش��ته و 
هزینه اجرای پروژه ها را بیش��تر کرده، اما همین تحریم ها موجب ش��د به سمت 
خودکفای��ی و خوداتکایی پیش برویم و امروز نتیج��ه آن را با تالش جوانان این 

مرز و بوم شاهد باشیم.
وی افزود: توربین گازی MGT۴0 یک توربین تمام ایرانی اس��ت که از سال 
۱3۹۱ کار تحقیق و توس��عه آن آغاز ش��ده و اکنون به نتیجه رس��یده و موفق 
ش��دیم اولین نمون��ه آن را با موفقیت در س��اخت یک نی��روگاه ۴۲ مگاواتی به 

بهره برداری وارد کنیم.
علی آب��ادی ب��ا بیان اینکه »امروز کش��ور ما در طراحی و س��اخت نیروگاه در 
تمام��ی مقیاس ها و اندازه ها به خودکفایی کامل رس��یده«، گف��ت: این توربین 
س��اخت داخ��ل، قابلیت این را دارد که در ش��رایط مختل��ف آب و هوایی، حتی 
ش��رایط س��ختی چون دمای باال، ارتفاع باال و ریزگردها بدون مش��کل در مدار 

بهره برداری باشد.
وی ادام��ه داد: این توربین با وجود آنک��ه از پایه با طراحی ایرانی و علم بومی 
ساخته شده، از نظر کیفیت با بهترین نمونه های حال حاضر جهان رقابت می کند 
و اگر از آنها بهتر نباشد، کیفیتی برابر دارد؛ همچنین از نظر قیمت نیز نسبت به 

انواع توربین های هم مقیاس و مشابه باکیفیت، خارجی رقابت پذیر است.
مدیرعام��ل گروه مپن��ا با بیان اینکه »همکاری زیمن��س و گروه مپنا در ابعاد 
مختل��ف ادامه دارد«، گفت: ق��راردادی در زمینه انتق��ال تکنولوژی توربین های 
کالس F ب��ا ش��رکت زیمنس آلمان داری��م که این قرارداد در ح��ال پیگیری و 

اجرا است.
وی افزود: همچنین تفا هم نامه ای از قبل با ش��رکت GE آمریکا داش��ته ایم که 
در زمینه همکاری مش��ترک GE و گروه مپنا برای تولید یک ماش��ین خاص و 
عرضه آن در س��طح جهانی بود که این تفاهم نامه فعال اجرایی نشده، اما متوقف 

هم نشده است.
علی آب��ادی با اش��اره به ت��وان مپنا در طراح��ی نوع جدی��دی از توربین های 
MGT۴0 برای کار با گاز فلر، گفت: کار بعدی ما این اس��ت که این توربین ها را 

برای کار با گاز فلر آماده کنیم و این توانمندی در مپنا وجود دارد.
وی ادامه داد: در آینده ای نزدیک پیشنهاد مپنا را برای جمع آوری گازهای فلر 

به وزارت نفت ارائه می دهیم و در این زمینه اعالم آمادگی می کنیم.
مدیرعامل ش��رکت گروه مپنا ب��ا بیان اینکه »محصوالت متن��وع تمام ایرانی 
را داریم که مش��ابه آنها نیز از خارج از کش��ور وارد می ش��ود«، گفت: ارزی که با 
زحمت به دست می آید را برای واردات کاالهایی استفاده می کنیم که مشابه آنها 

با کیفیت بهتر و ارزان تر در داخل کشور تولید می شود.
وی افزود: در این زمینه به نظر می رس��د منافع شخصی و سودجویی هایی در 

میان است و مسائلی ممکن است وجود داشته باشد که به آنها اشاره نمی کنم.
علی آبادی تصریح کرد: منصفانه نیست وقتی کارگری ایرانی در شرایط سخت 

تحریم، محصولی را با بهترین کیفیت و رقابت پذیری از نظر قیمتی تولید می کند، 
برویم مشابه آن را برای پروژه های داخلی از خارج از کشور خریداری کنیم.

مدیرعامل ش��رکت گروه مپنا از ورود این ش��رکت ب��ه بحث خودروهای برقی 
خبر داد و گفت: ما به دنبال این هس��تیم که به جای واردات خودروهای برقی، 
همی��ن خودروهای موجود را برقی کنیم؛ بدین صورت که خودروی بنزین س��وز 
ما، یک موتور دیگر با انرژی برق داش��ته باش��د و به عبارتی به دنبال خودروهای 

پالگین و دوتوان هستیم.
وی افزود: نخستین ایستگاه شارژ خودروی برقی در آینده ای نزدیک در محل 
برج میالد به  بهره برداری می رس��د که هم اکنون این ایس��تگاه توسط گروه مپنا 

در حال ساخت است.
علی آبادی با اشاره به اینکه روزانه ۲00 میلیون لیتر مجموع بنزین و گازوئیل 
در کشور عرضه و مصرف می شود، گفت: متوسط قیمت بنزین و گازوئیل عرضه 
شده در کشور 700تومان است، در حالی که این رقم متوسط در اروپا ۱,5 یورو 
اس��ت، در واقع تجارت س��االنه عرضه روزانه ۲00 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل 
۹0 میلیارد یورو ارزش دارد که ما با عرضه س��وخت با قیمت سوبسیدی، از این 

مقدار فاصله زیادی داریم.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه »قیمت حامل های انرژی در ایران به مقدار 
بس��یار زیاد غیرواقعی است«، گفت: حدود 300 میلیارد کیلووات ساعت برق در 
طول س��ال می فروشیم که قیمت هر کیلووات ساعت آن در اروپا بین ۲0 تا 30 
سنت یورو است، اما ما با قیمت 65 تومان عرضه می کنیم که افزایش ۱6درصدی 

آن هم، این فاصله را جبران نمی کند.

ارز کشور را صرف واردات کاالهای مشابه ساخت داخل نکنیم

مع��اون بازرگانی داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی از توزی��ع 30 هزار تن برنج 
هندی، 30 هزار تن روغن و30 هزار تن ش��کر در آس��تانه ماه رمضان از طریق 

شبکه های توزیع و فروش خبر داد.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ش��رکت بازرگانی دولتی ایران، 
حس��ن حنان،  اظهار کرد: طبق روال هر س��اله در آس��تانه ماه مبارک رمضان 
اقالم پرمصرف و کاال های اساس��ی در قالب طرح ضیافت برای توزیع به استان ها 
اختص��اص می یاب��د و امس��ال 30 هزار تن برن��ج وارداتی هن��دی ۱۱۲۱ تحت 
ای��ن عن��وان با در نظر گرفتن جمعی��ت اختصاص یافته تا از طریق ش��بکه های 

تعیین شده و با قیمت های مشخص در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
وی اف��زود: در قال��ب طرح ضیافت ب��رای ماه مبارک رمضان، ب��ا کارخانجات 
هماهنگ ش��ده تا 30 هزار تن روغن با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان توزیع شود.
قائم مقام مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: 30 هزار تن شکر 
ب��ا قیمت هر کیلوگ��رم 30 هزار ریال تحویل از در کارخان��ه ، با قیمت 3۴ هزار 
ریال در فروشگاه های توزیع و تعاونی ها در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

به گفته وی، شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی تأمین و توزیع ۴ قلم کاالی 

اساس��ی اس��ت و نظارت بر نحوه  توزیع قیمت برعهده س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که ساز 
و کار های الزم در این خصوص پیش بینی می ش��ود و نظارت ها امس��ال پررنگ تر 

خواهد بود.
حنان در پایان تصریح کرد: در مجموع تالش بر آن است تا کاال هایی که تأمین 
می شود به دست مصرف کنندگان برسد، اما برخی مواقع در آستانه مناسبت هایی 
از جمله ماه مبارک رمضان به دلیل تقاضای بیش��تر به بازار ش��وک وارد می شود 

که موقت و گذرا است و اوضاع به حالت عادی بر می گردد.

تاکن��ون 830 هزارت��ن و ۹5 ت��ن گندم م��ازاد بر نیاز کش��اورزان 
خریداری ش��د که این میزان در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل 

3۴درصد رشد داشته است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، از آغاز فصل برداشت تا تاریخ 
پانزدهم اردیبهشت ، 830 هزار و ۹5 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 

به صورت تضمینی خریداری شده است.
ارزش گندم خریداری شده از کش��اورزان ، یک هزار و ۴۴6 میلیارد 
تومان بوده که تاکنون بیش از یک هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان از بهای 

این محصول به کشاورزان پرداخت شده است.
براس��اس این گزارش، خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 

در ۹ اس��تان ایالم، بوشهر، خوزس��تان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
کرم��ان، کهگیلوی��ه و بویراحم��د و هرم��زگان در حال انجام اس��ت 
و اس��تان های خوزس��تان با 630 هزار تن، بوش��هر با 83 هزار تن و 
کرمان با ۴8 هزار تن تاکنون بیش��ترین میزان خرید گندم را به خود 

اختصاص داده اند.

90 هزار تن برنج، روغن و شکر در طرح ضیافت توزیع می شود

رشد 34درصدی خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید
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اخبار

صنعت تایر در برزخ بی درایتی گرفتار 
شده است

ب��ا بهره گیری از ت��وان داخلی و حمای��ت از تولیدکنندگان 
می توان چش��م انداز مثبتی به رونق تولید تایر کشور داشت بر 
این اساس الزم است شرایط به گونه ای فراهم شود تا با کاهش 
مشکالت صنعتگران گامی موثر در حمایت از تولید تایر کشور 

برداشته شود تا به موفقیت های بزرگ نائل آیند.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخ��ودرو، اظهار داش��ت: رونق تولید در گ��رو حمایت های 

دولت است و الزم است از صنعت تایر کشور حمایت شود.
محمدرض��ا تق��ی گنج��ی در ادامه اذعان داش��ت: با فش��ار 
اقتصادی که از افزایش نرخ ارز به ما وارد شد بازهم تولید تایر 
را ادامه دادیم البته بازبینی ش��رایط حاکی از آن اس��ت که با 
حمایت دولت قطعا امس��ال وضعی��ت بهتری را در صنعت تایر 

شاهد خواهیم بود.
وی گفت: تقاضای مهم تایرسازان تامین نیازهای ارزی است 
ت��ا قادر به واردات مواداولیه و تولید تایر باش��ند و نیاز بازار را 
تامین کنند بر این اساس تنها خواسته ما از دولت این است که 
ارزی که بانک مرک��زی و دولت تصویب می کنند به ما بدهند 

زیرا ارز اختصاص داده می شود ولی تامین نمی گردد.
وی خاطرنش��ان کرد: تا زمانی که به فروش��نده خارجی ارز 
تحویل ندهیم قطعا قادر به واردات کاال و تولید به مقدار کافی 

نخواهیم بود.
گنجی ب��ا تاکید بر اینک��ه صنعت تایر در ب��رزخ بی درایتی 
گرفتار شده است، اذعان داشت: بانک مرکزی ارز را اختصاص 
می دهد اما حواله ای که انجام می ش��ود به دس��ت فروشندگان 
خارجی نمی رسد در این ش��رایط تولیدکنندگان داخلی برای 
تامی��ن مواد اولیه وارداتی در مضیقه هس��تند و باید فورا برای 

رفع این مشکل چاره ای اندیشیده شود.
رئی��س انجمن صنفی صنعت تایر ایران با اش��اره به افزایش 
قیمت تایر این موضوع را امری اجتناب ناپذیر دانس��ت و گفت: 
افزای��ش هزینه ه��ای تولید قطع��ا منجر به افزای��ش قیمت ها 
می ش��ود زیرا عالوه بر افزایش قیم��ت مواداولیه و حامل های 
انرژی، حقوق و دستمزد 36درصد افزایش یافته بنابر این باید 

قیمت فروش افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: س��ال ۹7 با تمام مشکالت و 
گرفتاری هایی که داشت تمام شد اما با نگاه به آینده امیدواریم 
با مرتفع ساختن مشکالت شرایط بهتری را شاهد باشیم البته 
ارزیابی ش��رایط کنونی بیانگر این مطلب است که امسال باید 

منتظر اتفاقات بهتر در صنعت تایرسازی کشور باشیم.

دولتی ها قصد کاهش تصدیگری در 
صنعت خودرو را ندارند

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی 
اع��الم کرد با تحقق خصوصی س��ازی در صنع��ت خودرو، فضا 
رقابتی خواهد ش��د و کیفیت و کمیت در تولید خودرو افزایش 
خواهد یافت، قیمت ها مناس��ب و ش��رایط حاکم بر بازار بهتر 
می ش��ود اما متاسفانه س��الیان سال اس��ت که این امر محقق 

نشده است.
عب��داهلل رضی��ان در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، 
درخصوص مشکل اصلی خصوصی سازی صنعت خودرو و عدم 
تحق��ق کامل آن گفت: دولتی ها قص��د ندارند تصدیگری خود 
را کاهش دهند به همین دلیل خصوصی س��ازی نتوانس��ته به 

درستی در صنعت خودرو اجرا شود.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه 
ش��مالی افزود: در حال حاضر ادعا این است که صنعت خودرو 
خصوصی است زیرا بیشتر س��هام شرکت های خودروسازی به 
خصولتی ه��ا و خصوصی ها برمی گردد، ام��ا اداره آن به صورت 
دولتی اس��ت. در حال حاضر هزینه تولید بس��یار باال اس��ت و 
متاس��فانه در بخش های مختلف ش��رکت های خودروس��ازی، 
مدیریت هایی اعمال ش��ده که این هزینه ها افزایش پیدا کرده 

است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: یقینا اگر قصد خصوصی س��ازی وجود داش��ته باشد فضا 
رقابتی خواهد ش��د و کیفیت و کمیت در تولید خودرو افزایش 
خواهد یافت، قیمت ها مناس��ب و ش��رایط حاکم بر بازار بهتر 
خواهد ش��د، اما متاسفانه سالیان سال است که این امر محقق 

نشده است.
رضیان درخصوص طرح س��اماندهی صنع��ت خودرو و الزام 
دولت به کاهش تصدیگری در صنعت خودرو در مدت سه سال 
گفت: بنده چندان به طرح س��اماندهی صنعت خودرو امیدوار 
نیس��تم. در این طرح اش��اره ش��ده که دولت باید تصدیگری 
خ��ود را کاهش دهد، اما متاس��فانه رانت های��ی وجود دارد که 
این رانت ها به نوعی از این سیس��تم حمایتی دولتی اس��تفاده 

می کنند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه 
شمالی گفت: در حال حاضر بحثی که در صنعت خودرو وجود 
دارد این است که رقابت وجود ندارد؛ انحصاری در این صنعت به 
وجود آمده و به نفع بسیاری از افراد است که این انحصار وجود 
داش��ته باشد و فضا رقابتی نباشد تا آنها بتوانند با هر شکلی و 
ب��ا کیفیت پایین و قیمت باال خ��ودرو خود را به مصرف کننده 
تحمیل کنند. اینها مشکالتی است که با توجه به فضای فعلی 
صنعت خودرو وجود دارد. می توان با خصوصی س��ازی بسیاری 

از مشکالت صنعت خودرو را برطرف کرد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی 
درخص��وص بهبود بهره وری و افزایش نقدینگی خودروس��ازان 
در صورت خصوصی س��ازی صنعت خودرو گفت: به این صورت 
نیس��ت که ما دغدغه باالیی در مورد تامین نقدینگی داش��ته 
باش��یم و اینکه دولت هر بار از منابع خود به این بخش تزریق 
کند درحالی که بازگشت مناسبی نیز حداقل برای مردم وجود 

نداشته باشد.

ترخی��ص خودروه��ای مانده در گمرک، هم برای دولت درآمدزاس��ت و هم از 
فشار مالکان آنها بر دولت می کاهد.

به گ��زارش پدال نیوز، مهلت مصوبه اجرایی هی��ات دولت درخصوص واردات 
خودروهای در گمرک مانده تا دو روز دیگر به پایان می رس��د. این درحالی است 
که هیات دولت تمام تالش خود را برای رفع این مش��کل طی این مدت به کار 
گرفته، اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کارش��کنی برخی س��طوح 

موازی و الیه های میانی، مانع به نتیجه رسیدن این تالش ها بوده است. 
 مه��دی دادفر، دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو ایران ب��ا بی مورد خواندن 
نگرانی بانک مرکزی از واردات خودروهای بدون ثبت س��فارش به دلیل احتمال 
بدهکار بودن ش��رکت های نمایندگی به شرکت های خودروساز خارجی به گفت: 
»واردکنندگان خودرو طبق روال یک س��ال ونیم گذشته و فعالیت مستمر تجاری 
خ��ود اق��دام به خرید ای��ن خودروها ک��رده و تمامی پول سفارش��ات خود را به 
ش��رکت های تولیدکننده خارجی پرداخ��ت کرده اند. پس این نگرانی درخصوص 

خروج ارز از بابت واردات این خودروها موضوعیت ندارد.« 
 وی از احتم��ال موافق��ت رئیس جمهور ب��ا واردات خودروهای رس��وب کرده 
در گمرک های کش��ور که فاقد ثبت س��فارش هس��تند، خبر داد و اظهار داشت: 
»هیات دولت با توجه به آنکه تمایل دارد از پیچیدگی موضوع و مشکل صاحبان 
خودروهای رس��وب کرده در گمرکات کاس��ته ش��ود، در حال امکان سنجی برای 

موافقت با واردات خودروهای بدون ثبت سفارش است.« 

 به گفته دادفر، در هفته های گذش��ته نظ��ر رئیس جمهور درخصوص واردات 
خودروه��ای بدون ثبت س��فارش با توج��ه به درک حساس��یت موضوع در این 
برهه زمانی در کش��ور قطعا مثبت بوده اس��ت، چراکه واردات خودروهای مانده 
در گم��رک نه تنها ب��رای دولت س��ود دارد، بلکه از دغدغه ه��ای فکری مدیران 

درخصوص فشارهای مالکان این خودروها می کاهد.
 وی در ادام��ه تصریح ک��رد: »تلطیف قوانین و مقررات از س��وی دولت نباید 
به زعم برخ��ی به تمامی محدودیت ها ازجمله خودروه��ای باالی ۴0هزار دالر و 
باالی ۲500 سی س��ی تعمیم داده ش��ود. این مقرارت سلسله وار طی سال ۹6 و 
۹7 تنظیم شده است و این انتظار تنها موجب منحرف شدن موضوع خودروهای 
مانده در گمرک می شود.«    دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص دالیل 
ع��دم موافقت بانک مرک��زی با واردات خودروهای بدون س��فارش گفت: »بانک 
مرکزی احتماال بدهی ش��رکت های واردکننده خودرو به شرکت های تولیدکننده 
خارج��ی را مدنظر ق��رار داده و این موضوع از نظر این نهاد سیاس��ت گذار پولی 
کش��ور ب��ه خروج ارز از کش��ور دامن خواه��د زد. درحالی که هزین��ه خرید این 
خودروها بیش از یک س��ال ونیم پیش به طرف های خارجی پرداخت شده است. 
پس این نگرانی بالمحل نباید موجب به تعویق بیشتر افتادن واردات خودروهای 

رسوب کرده در گمرک های کشور شود.« 
ترخیص خودروها با این روند حاشیه ساز است 

وی درخصوص تعداد خودروهای ترخیص شده طی مصوبه اجرایی هیات دولت 

گفت: »تنها تعداد کمی که حتی به یک هزار دستگاه هم نمی رسد از آمار ۱۴هزار 
دس��تگاهی این خودروها ترخیص ش��ده است که به تعادل بخشی به بازار کمکی 

نمی کند.«  
دادف��ر اف��زود: »خریدارانی که بیش از یک س��ال ونیم تمامی هزینه های خرید 
خودروی��ی را پرداخت کرده اند، با انتش��ار این اخبار خ��ود را محق می دانند که 
خ��ودرو ترخیص��ی در اختیار آنان ق��رار بگیرد که این موض��وع اختالفات میان 

شرکت های نمایندگی و مردم را افزایش خواهد داد.«  
 دبی��ر انجمن واردکنندگان ای��ران در ادامه اذعان داش��ت: »تعیین و تکلیف 
اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در س��امانه سنا از مشتریان با توجه به شرایط پرداختی 
و زمان واریز پیش پرداخت نزد ش��رکت های نمایندگ��ی یکی از مباحث پیچیده 
و حاشیه س��از خواهد بود که شرایط را برای مش��تریان و شرکت های نمایندگی 

سخت تر می کند.« 
 وی در ادامه گفت: »ادارات مالیاتی مس��تقر در مراکز ش��ماره گذاری اقدام به 
اخذ ارزش افزوده از ش��رکت های نمایندگی می کنند. این هزینه برای مشتریان 
مبلغ��ی نزدیک 5میلی��ون تومان تعهد پرداخت��ی ایجاد می کن��د. البته انجمن 
واردکنندگان با آقای قناتی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت درخصوص تفس��یر 
جدید از قانون و تحمیل هزینه تخصیص پالک این خودروها مکاتبه کرده است، 
چراکه ش��رکت های نمایندگی پیش از این برای خودروهای نوشماره این هزینه 

را نداشته اند.«  

ترخیص خودروهای دپوشده؛ حرکت برد-برد برای دولت

حزب ندای ایرانیان اعالم کرد عدم پذیرش الگوی »شناورسازی قیمت بنزین« 
باعث می ش��ود که هر از چند گاهی شوک ناشی از افزایش قیمت سوخت، زلزله 
در اقتصاد ایران به راه اندازد. مس��اله حامل های انرژی نیز در این راستا تنها یک 

 راه دارد و آن انتخاب نرخ مدیریت شده شناور است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای اعالم 
کرد: حال که س��همیه بندی بنزین، دونرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت 
در دس��تور کار دولت قرار گرفته است، به نظر می رسد ابعاد مختلف این تصمیم 
باید مورد کنکاش قرار گیرد تا این تصمیم خود منش��أ رانت و فساد جدیدی در 

اقتصاد ایران نگردد.
براس��اس این بیانی��ه، هرچند اقدام دولت در افزایش قیمت س��وخت به علت 
گریزناپذیری فش��ار اقتصادی مورد تایید آحاد جامعه نیست اما باید پذیرفت که 
افزایش مصرف بی سابقه بنزین زنگ خطری جدی برای خودکفایی این محصول 
اس��تراتژیک محسوب می شود. آن هم در شرایطی که اخیراً با تالش و همت یک 
دهه مس��ئوالن و متخصصان نه تنها در تولید این محصول خودکفا شده ایم بلکه 
در ص��ورت مقابل��ه با قاچاق و منطق��ی کردن حجم مصرف بنزی��ن می توان به 

صادرات این محصول استراتژیک اندیشید.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در دوران تحریم، منطق بر مدیریت 
بهینه س��وخت حکم می کند و این تصمیم در کوتاه مدت راهی منطقی است که 
ش��اید بتواند تا حدودی منجر به کنترل مصرف سوخت شود. سیاست های غلط 

اقتص��ادی در 50س��ال اخیر مبنی بر اتخاذ تصمیمات »س��هل و غلط« به جای 
تصمیمات »س��خت و درست«، عدم اصالح ساختارهای اقتصادی و واگذار کردن 
مش��کالت به دوره های آینده باعث تجمع معضالت در بخش های مختلف اقتصاد 
ایران از جمله، نظام بانکی، بودجه، صندوق های بازنشستگی، حامل های انرژی و 
. . . شده است. حزب ندای ایرانیان یادآور شد: اقتصاد ایران در حال حاضر مانند 
بیماری اس��ت که از انجام روند درمانی گریزی ندارد. اگر س��همیه بندی فارغ از 
افزایش قیمت اجرا نش��ود، بدون شک با توجه به حجم قاچاق سوخت در آینده 

نزدیک در تأمین و توزیع بنزین در داخل با مشکالتی روبه رو خواهیم شد.
ح��زب ندای ایرانیان عنوان داش��ت: مهم تری��ن اقدامی که در ای��ن زمینه از 
تصمیم گیران برمی آید، مقابله با ش��وک قیمتی و تبعات اقتصادی ناش��ی از این 
طرح بر طبقات متوس��ط و اقشار کم درآمد جامعه اس��ت که سفره آب رفته آنها 
را بیش از ماه های گذش��ته کوچک نس��ازد. نظ��ارت دقیق و مقابل��ه با افزایش 
غیرمنطقی قیمت اقالم مصرفی و کاالهای اساس��ی می تواند به افزایش همراهی 

مردم منجر شود.
این بیانیه با تاکید بر اینکه دسترس��ی آحاد جامعه به بهداش��ت، س��المت و 
آموزش مناس��ب، مطابق بر قانونی اساس��ی و از مؤلفه های توس��عه انسان محور 
است، اضافه کرد: ثابت ماندن هزینه و بهبود کیفیت در بخش بهداشت، آموزش 
و س��المت و ارائه بسته های حمایتی مناس��ب با هدف حمایت از اقشار ضعیف و 
آس��یب پذیر با توس��ل به درآمدهای حاصل از اجرای این طرح و گزارش توأمان 

به مردم در این  ارتباط می تواند انگیزه بیش��تری در ش��هروندان برای همراهی با 
منطقی سازی افزایش قیمت حامل های انرژی ایجاد کند.

حزب ندای ایرانیان با اش��اره به اینکه دهک های کم توان جامعه به علت فشار 
ش��دید اقتصادی طی ماه های اخیر، تحمل ش��وک مجدد را ندارن��د، ادامه داد: 
اق��دام دیگری که برای جبران تورم ناش��ی از این افزایش می تواند صورت گیرد، 
توجه به توس��عه حمل ونقل عمومی اس��ت و اگر چنین ش��ود و بخشی از درآمد 
حاصل از این افزایش به توسعه حمل ونقل عمومی هزینه شود به طور مستقیم با 
کاهش محس��وس آلودگی هوا و بهبود روند ترافیک روبه رو خواهیم شد که خود 

خواستی مردمی است.
بیانیه یادآور شد: شایسته بود دولت و مجلس شورای اسالمی طی یک تصمیم 
کارشناس��ی در طول چهار س��ال گذش��ته با توجه به افزایش تورم و شوک های 
ارزی، با اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها، قانون توسعه حمل ونقل عمومی، 
قانون مدیریت مصرف س��وخت و قانون اصالح الگوی مصرف انرژی که با هدف 
ایج��اد زمین��ه الزم برای مهار افزایش مصرف بنزین با به کارگیری سیاس��ت ها و 
ابزارهای غیرقیمتی مصوب ش��ده بود، مانع از افزایش س��ریع مصرف بنزین در 
کش��ور می ش��دند و اقدام به افزایش تدریجی و نزدیکی قیمت س��وخت به فوب 
خلیج فارس می کردند، که متأس��فانه به دالیل نگاه های غیرکارشناسی و با هدف 
کسب رضایتمندی کوتاه مدت عمومی با رویکرد محافظه کارانه این اقدام صورت 

نگرفت.

شوک قیمتی در بازار خودرو در روزهای اخیر نگرانی هایی را در سطح جامعه 
به وجود آورده اس��ت، کارشناس��ان این حوزه نوس��ان در قیمت ارز، فضاسازی 
ش��بکه های اجتماعی، مشکالت قطعه سازان و سوءاستفاده دالالن و واسطه  گران 
را از عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو می دانند در این میان به نظر می رسد 
که با افزایش نظارت و تعیین قیمتی منطقی می توان، آرامش از دس��ت رفته را 

به بازار خودرو بازگرداند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، بازار خودرو در روزهای گذش��ته 
یکی از ملتهب و جنجالی ترین بازارهای اقتصادی کش��ور بوده و این موج گرانی 
ضمن ایجاد کردن نگرانی هایی در س��طح جامعه، بس��تر برخی سوءاستفاده های 
دالالن و واس��طه گران را نیز به همراه داش��ته است. کارشناسان برای قیمت  های 
نجوم��ی در بازار خودرو دالی��ل متفاوتی را بیان می کنند و خودروس��ازان نبود 
قطعات و باالرفتن قیمت لوازم جانبی و یدکی را عامل کمبود و افزایش قیمت ها 
می دانند و گروهی دیگر بدقولی خودروسازان و عدم تحویل به موقع خودروهای 
پیش فروش  ش��ده را دلیل بهم خوردن عرضه و تقاضا و در نتیجه رشد قیمت ها 

عنوان کرده اند.
بنابر اعتقاد کارشناسان برخی از این التهاب ها در بازار خودرو ناشی از فعالیت 
دالالن و واس��طه ها در س��ایت های خرید و فروش اینترنت��ی و درج قیمت های 
غیرواقعی در این سایت ها است که در نهایت یکی از همین سایت ها )دیوار( اعالم 
کرد، برای کاهش التهاب بازار خودرو به طور موقت، درج قیمت ها در آگهی های 
خرید و فروش خودرو را متوقف می سازد، این سایت همچنین افزود که به زودی 
وارد حوزه کارشناسی و قیمت گذاری خودرو خواهد شد تا به شفافیت و اطمینان 

در معامالت خودرو کمک کند. در این حال برخی مسئوالن و تصمیم سازان برای 
گذر از این ش��رایط، راهکارهایی توأم با محدودیت را به وس��یله دولت پیشنهاد 
می دهند و خواس��تار نظارت بیش��تر در بازار هس��تند. از حضور پررنگ تعزیرات 
و نظارت بیش��تر دولت تا بازگش��ت ش��ورای رقابت و توصیه به مش��تریان برای 
نخری��دن، راهکارهایی هس��تند که برای آرامش بازار خ��ودرو و کاهش قیمت ها 
پیش��نهاد می ش��وند. پژوهشگر گروه اطالع رس��انی ایرنا به منظور واکاوی بیشتر 
مشکالت بازار خودرو و چرایی افزایش قیمت ها در این حوزه با »تیرداد احمدی« 

اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت و گو کرده است:
-در ادامه متن گفت وگو را می خوانیم:

**واردات خودروهای خارجی و قرارگرفتن دولت در عمل انجام شده
تیرداد احمدی ضمن اش��اره به ترخیص خودروهای ثبت س��فارش نش��ده در 
گمرک گفت: یکی از ایرادات سازوکارهای گمرک کشور این است که درصورتی 
که خودرو وارداتی ثبت س��فارش نشده باش��د، این کاالی وارد انبارهای گمرک 
می ش��ود و پس ازآن برگه های ثبت سفارش و پیش فاکتورها )invoice( را از 

واردکننده درخواست می کنند.
وی در ادامه به پیش��ینه این رویداد در س��ال های گذشته اشاره کرد و افزود: 
در ۱3۹۲ خورش��یدی نیز چنین رویدادی در اوج تحریم های اقتصادی کش��ور 
رخ داد در حال��ی که به دلیل تحریم ها واردات خودرو ممنوع ش��ده بود، تعداد 
زیادی خودرو در گمرک تجمیع شد و پس از آن با یک برگه همه این خودروها 
به دلیل انباشت و فراوانی ترخیص شدند. با وجود مخالفت ضمنی بانک مرکزی 
بر ترخیص این خودروها در گمرک، فشارهای زیادی بر دولت تحمیل شد تا این 

خودروها بدون تشریفات اداری از گمرک عبور کنند.
**»زیرفروشی« عامل کاذب افزایش قیمت خودرو

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به واکاوی عوامل موثر در تعیین قیمت خودرو 
پرداخت و بیان داش��ت: به طور کلی ۲ عام��ل »قیمت« و »حجم« مهم ترین و 
تاثیرگذارترین عوامل تعیین کننده اقتصاد کالن هس��تند که در کشور ما تمرکز 
روی قیم��ت و پایین آوردن آن از اهمیت و توجه بیش��تری برخوردار اس��ت. از 
نظر بن��ده هیچ کاالیی با کاهش قیمت بهایش اصالح نمی ش��ود و این رویکرد 
اش��تباهی به شمار می رود که س��ال ها در عرصه های مختلف اقتصادی کشور 

تجربه شده است.
وی درباره آنچه »زیرفروش��ی« نامید توضیح داد: زیرفروشی همان فروش کاال 
زیر قیمت با اختالف زیاد میان قیمت بازار و کارخانه است. وقتی متولیان قیمت 
کاالها را به ارزش پایین تری عرضه می کنند، نوعی درخواست کاذب در جامعه 
به وجود می آورند که سبب می شود، افرادی که نیاز به چنین کاالیی نیز ندارند 
به خرید آن اهتمام بورزند. در ش��رایطی که پول نقد هات مانی)پول داغ( نامیده 
می شود و نگه داشتن آن به ضرر مصرف کنندگان است، ترجیح می دهند تا آن 
را به کاال تبدیل کنند و زیرفروشی سبب جذب این پول های داغ به بخش های 

مختلف تولیدی از جمله خودرو می شود.
وی در ادام��ه ب��ه انتقاد از تفاوت قیمت خودرو در ب��ازار و کارخانه پرداخت و 
گفت: چرا قیمت کارخانه و بازار باید پنج درصد اختالف داشته باشد؟ این تولید 
به نوعی دالل بازی و س��ودجویی کاذب دامن می زند اما اصرار زیادی برای این 

تصمیم در میان متولیان فروش خودرو وجود دارد.

قصه بنزین یک  راه دارد؛ شناور شدن قیمت  همگام با بازار جهانی

شوک قیمتی در بازار خودرو؛ معادله ای چندمجهولی
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رئیس مؤسس��ات و ش��رکت های دانش بنیان گفت براس��اس تفاهم نامه 
همکاری بین شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
که در راس��تای اجرایی شدن سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی به امضا 

رس��یده است، ش��رکت های دانش بنیان فعال 
در تهران، می توانند در صورت کس��ب شرایط 
الزم، دفاتر خود را در اماکن مسکونی مجاز در 
سطح شهر تهران مس��تقر کنند. دکتر محمد 
صاحب��کار خراس��انی اف��زود: بر این اس��اس، 
استقرار آن دسته از ش��رکت های دانش بنیان 
که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری معرفی می شوند، در اماکن مسکونی 
واق��ع در پهنه ه��ای کار و فعالی��ت که دارای 
ش��اکی خصوص��ی و یا آرای کمیس��یون های 
ماده ۱00 نباش��ند )مش��ابه دفاتر مهندسی( 
بالمانع اس��ت . به گزارش مهر، وی ادامه داد: 
ش��رکت های متقاضی باید توجه داشته باشند 

که براساس این تفاهم نامه، کاربری ساختمان تغییر نخواهد کرد و صرفاً به 
شرکت اجازه ادامه فعالیت در اماکن با کاربری مسکونی داده خواهد شد. 
وی افزود: داش��تن پایان کار ساختمان برای استفاده از این خدمت الزامی 

اس��ت. از سوی دیگر اگر همس��ایه ها معترض نباش��ند نیز این شرکت ها 
می توانند فعالیت کنند.

به گفته صاحبکار خراسانی، سقف امکان استفاده از این تسهیالت برای 
هر ش��رکت دانش بنیان حداکث��ر به میزان 

۲50 مترمربع است
وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت برخ��ی از 
شرکت های دانش بنیان که در این واحدهای 
مسکونی مستقر هستند و مهلت آنها به اتمام 
رسیده است، خاطرنش��ان کرد: شرکت های 
دانش بنی��ان براس��اس هم��ان تفاهم نامه با 
ش��هرداری در واحدهای مس��کونی فعالیت 
می کنن��د و اگر مهلت آنها به اتمام رس��یده 

می بایست به معاونت علمی مراجعه کنند.
صاحب��کار افزود: معاون��ت علمی می تواند 
برای ش��رکت ها، نامه ای خط��اب به مناطق 
بیس��ت ودوگانه ش��هرداری تهران به واسطه 
خود ش��رکت ها ارس��ال کند تا بتوانند به فعالیت های خ��ود ادامه دهند. 
مکاتبه معاونت علمی با شهرداری می تواند مشکل شرکت های دانش بنیان 

را برطرف کند.

مدیرعامل صندوق توس��عه فناوری های نوی��ن از انعقاد قراردادی با صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی خب��ر داد و گفت در این قرارداد گش��ایش خط اعتباری 
جدید برای این صندوق در نظر گرفته شد که این امر کمک بسزایی در جهت 

ارائه خدمات مالی به ش��رکت های دانش بنیان 
خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، س��ید روح اهلل میرامینی با 
بیان اینکه در صندوق توسعه فناوری های نوین 
سعی ش��ده تا ادبیات مش��ترک با شرکت های 
فن��اور و دانش بنی��ان ایج��اد کنی��م، اف��زود: 
شناسایی ریسک شرکت ها و تسریع در اعطای 
تس��هیالت از دیگر اولویت های این صندوق به 
ش��مار می رود. عالوه بر آن اعطای ضمانت نامه 

به شرکت ها از دیگر مأموریت های ما است.
وی ب��ا بیان اینک��ه در ح��ال حاضر ۱۱00 
ش��رکت با صندوق توس��عه فناوری های نوین 
همکاری دارند، اظهار داش��ت: ما تاکنون 600 

قرارداد با این تعداد شرکت منعقد کردیم و بیش از 500 میلیارد تومان به این 
شرکت ها پرداخت شده است.

میرامینی خاطرنشان کرد: معوقات ما در حوزه تسهیالت کمتر از یک درصد 

ش��ده که این عدد نش��ان می دهد ما در اعطای تسهیالت مسیر درستی را طی 
می کنیم و می توانیم به شرکت های فناور و دانش بنیان در کشور اعتماد کنیم.

مدیرعامل صندوق توس��عه فناوری های نوین با تاکید بر اینکه بیش از ۴00 
میلیارد توم��ان ضمانت نامه برای ش��رکت ها 
صادر شده است، یادآور شد: حوزه های تحت 
پوش��ش ما شامل همه حوزه های فناوری اعم 
از ICT، نانو، بایو، نفت، گاز، انرژی، مکانیک 

و تجهیزات پزشکی می شود.
وی با اش��اره به انعقاد قراردادی با صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی، گفت: بر این اس��اس 
۱00میلی��ارد تومان به عن��وان خط اعتباری 
و ۴۲ میلی��ارد توم��ان در قالب وام از س��وی 
صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی در اختیار این 

صندوق قرار گرفته است.
میرامین��ی خاطرنش��ان ک��رد: از آنجای��ی 
ک��ه توانس��ته ایم ش��بکه ای از ش��رکت های 
دانش بنی��ان را ایج��اد کنی��م، اطمین��ان داریم که ب��ا س��رمایه گذاری که در 
ش��رکت های دانش بنیان صورت می گیرد، این س��رمایه باز می گردد و کش��ور 

می تواند در حوزه توسعه فناوری به اهداف خود برسد.

حمایت ۱42میلیاردی صندوق نوآوریاستقرار بیش از 50شرکت دانش بنیان در واحد مسکونی

به دنبال ش��غل بودن بس��یار اعصاب خردکن اس��ت و فردی که وظیفه 
اس��تخدام را برعهده دارد نیز به همان اندازه مضطرب است و این اضطراب 
ممکن اس��ت باعث ش��ود که از فرد مصاحبه کننده اش��تباهاتی سر بزند که 

برای انتخاب نامزدهای یک شغل دردسرساز شود.
به دنبال یک شغل بودن هرگز کار آسانی نیست. نامزدها ماه های بسیاری 
را صرف فرس��تادن رزومه کاری و برقراری تم��اس با دیگران می کنند تا به 
موقعیت مناسبی برسند، اغلب اوقات مصاحبه های زیادی را انجام می دهند، 
اما کس��انی که به دنبال ش��غل هس��تند تنها کسانی نیس��تند که این روند 
را دردن��اک می یابند. بس��یاری از کارآفرینان و نمایندگان منابع انس��انی از 

استخدام کردن هراسان هستند زیرا آنها می دانند که کار سختی است.
اگر شما دائما متوجه می شوید که نامزدهای ایده آل شما پس از مصاحبه 
ش��غل را رد می کنند، می تواند به این دلیل باش��د که روند مصاحبه کاری 
آنها را می ترس��اند. در این مقاله می خواهیم به هشت دلیل که از نظر علمی 
ثابت ش��ده  است که مصاحبه شما به جای کمک کردن، بیشتر آسیب وارد 

می کند، بپردازیم.
۱. بیشتر حواس شما به ظاهر نامزد است

نگاهی جدی به نامزدهایی که حذف می کنید بیندازید. شما ممکن است 
متوجه نباش��ید که این کار را انجام می دهید، اما مطالعات نش��ان می دهند 
که ظاهر فیزیکی نقش مهمی در انتخاب یک نامزد برای ش��غل دارد. ش��ما 
ممکن اس��ت با توجه به چیزی مانند یک عالمت تولد یا یک زخم کارمند 

برجسته بعدی خود را نادیده بگیرید.
2. شما زبان بدن را اشتباه متوجه می شوید

براس��اس ی��ک مطالع��ه، تصمیم گیری های اس��تخدامی اغل��ب در مورد 
چیزهایی که ش��خص نمی گوید نس��بت به حرف هایی که از دهانش بیرون 
می آید، گرفته می ش��ود، اما شما ممکن اس��ت فرضیه هایی را براساس طرز 
ایستادن بد یا کمبود ارتباط چشمی بین شما و نامزد شغل، در نظر بگیرید. 
عالئمی را که هنگام ارزیابی زبان بدن ش��خصی باید ببینید را بدانید، اما در 

نظر داشته باشید که ظاهر می تواند فریبنده باشد.
3.  شما آنها را بیش از حد منتظر می گذارید

اگر تا به حال به دنبال یک شغل بوده اید، شما می دانید که چقدر منتظر 
ماندن برای ش��نیدن اینکه آیا استخدام ش��ده اید یا نه می تواند طاقت فرسا 
باشد. طبق اعالم »DHI-DFH مدت زمان پست بال تصدی«  این انتظار 
به بیش��ترین حد خود در سال ها رسیده است. در سال ۲0۱6 این مطالعات 
نش��ان داد که مدت زمان خالی بودن یک ش��غل حرفه ای ۲6,۱ روز کاری 
ب��ود، زیرا کارفرمایان به دنبال بهترین کارمند می گردند. اگرچه پیدا کردن 
متخصصان ماهر می تواند زمان ببرد، مهم اس��ت بدانید که با زمانی که شما 
بیش از حد به تاخیر می اندازید، ممکن اس��ت بهترین نامزد خود را به یک 

رقیب ببازید.
4. پرحرفی با متقاضیان فایده ندارد

برای س��ال ها کارشناس��ان اس��تدالل کرده اند که مصاحبه های ش��غلی 
اس��تاندارد و بی س��اختار ک��ه اکثر ش��رکت ها از آن اس��تفاده می کنند، در 
تعیی��ن یک کاندیدای مناس��ب ب��رای یک موقعیت بی فایده هس��تند. یک 
مطالعه نش��ان داد که مصاحبه های بدون س��اختار می تواند در توانایی های 
فرد مصاحبه کننده برای تش��خیص دقی��ق اینکه یک کاندیدا چگونه در کار 
عملک��رد دارد، اختالل ایجاد می کند، در ع��وض، کاری را امتحان کنید که 
بسیاری از شرکت ها برای ارزیابی افراد استخدامی احتمالی انجام می دهند. 
آنها در حال تغییر روند مصاحبه های خود به مصاحبه های با ساختار هستند 

ک��ه در آن از نامزده��ا می خواهند تا وظایف خاصی را که ممکن اس��ت در 
صورت استخدام به آنها داده شود را انجام دهند. سپس کار آنها در مقیاس 
خاصی اندازه  گرفته می ش��ود. امروزه ش��ما این گونه مصاحبه را بیش��تر در 

استارتاپ هایی که به دنبال مهندسان جدید هستند مشاهده می کنید.
5. شما از آنها نمونه کار نمی خواهید

اگرچ��ه مصاحبه ه��ا در پیش بینی عملکرد آینده ی��ک نامزد نمی تواند به 
خوبی عمل کند، آزمون های نمونه کار بس��یار موثرتر هس��تند. نوع آزمون 
بس��تگی به کاری که نامزد می خواهد انجام دهد دارد، اما می تواند یک گام 
فراتر از آن چیزی که شما از رزومه به دست می آورید باشد، به ویژه اگر شما 
یک فرد خالق مانند یک طراح گرافیک را اس��تخدام می کنید. یکی دیگر از 
ابزار مفید، یک آزمون ش��ناختی-رفتاری اس��ت که در آن شما سواالتی در 
مورد رفتارهای مختلف بیان می کنید که به شما برای شناسایی فرآیندهای 

فکری نامزدها کمک می کند.
6.شما به صورت ناشیانه از رسانه اجتماعی استخدام می کنید

جوین��دگان کار نحوه نگاه کردن به ش��غل ها را تغیی��ر داده اند، با این حال 
برخی از کارفرمایان در تالش برای استخدام خطا می کنند. یک مطالعه نشان 
داد که اگرچه ۹۲درصد از کس��ب و کارها ب��رای پیدا کردن کارمندان جدید 
از رس��انه اجتماعی استفاده می کنند، 5۱درصد پست های آنها در توییتر قرار 
دارند، جایی که کارمندان در آن به دنبال شغل نیستند. بیشتر جویندگان کار 
لینکدین را به عنوان جایی که در آن بیش��تر انتظار دارند که اطالعیه شغلی 
ببینند انتخاب کردند، با این حال براساس مطالعات انجام شده تنها ۲3درصد 

از اطالعیه های شغلی در رسانه های اجتماعی مربوط به لینکدین است.
7. عملکرد شما غیرشخصی است

اگر ش��ما پیش از مصاحبه هر نامزد نسبت به آنها تحقیق نکنید، شما در 
اقلیت هس��تید. یک مطالعه در س��ال ۲0۱5 نشان می دهد که 5۲درصد از 
کارفرمایان از رس��انه های اجتماعی برای برقراری ارتباط و کس��ب اطالعات 
بیشتر در مورد نامزدها استفاده می کنند، درصدی که از سال ۲0۱3 افزایش 
یافته اس��ت. از آنچه که نس��بت به نامزد یاد می گیرید برای ایجاد س��بک 
مصاحبه ای که دقیقا با شخصیت منحصر به فرد نامزد مطابقت دارد استفاده 

کنید.
8.  شما ویژگی ها و آداب شرکت خود را بد جلوه داده اید

ویژگی ها و آداب مناس��ب هنگام پیدا کردن کارمند مناسب بسیار حیاتی 
اس��ت. مطالعات نشان می   دهند که کارکنانی که با ویژگی ها و آداب شرکت 
خود س��ازگاری دارند، س��طح رضایت بیش��تری را نس��بت به کسانی که از 
ویژگی ها و آداب ش��رکت خود رضایت ندارند، نش��ان می دهند. با این  حال 
ط��ی مصاحبه اگر ش��ما آن ویژگی ها و آداب را ب��ه نمایش نگذارید، ممکن 
است یک کارمندی که ممکن بود بسیار برای شغل مناسب باشد را از دست 
بدهید؛ به عنوان مثال، اگر کس��ب و کار شما غیرجدی و باآرامش است، اما 
با این حال شما با کت و شلوار به مصاحبه بروید، نامزد ممکن است با خود 
فکر کند که شما نسبت به پوشیدن لباس خاص سخت گیر هستید. عالوه بر 
اشاره به جنبه ها و ویژگی                          های شرکت در طول مصاحبه، همچنین اطمینان 

حاصل کنید که آنها را در زبان بدن و سبک مصاحبه خود نیز قرار دهید.
مصاحبه کردن می تواند پیچیده باشد، اما اگر شما برخی از اشتباهات رایج 
را بدانید، می  توانید از آنها جلوگیری کنید. تنها با یادگیری تکنیک های برتر 
مصاحبه، ش��ما می توانید کس��ب و کار خود را با تیمی که برای حرکت به 

سمت جلو و پیشرفت نیاز دارید پر کنید.
Entrepreneur/ucan :منبع

8 اشتباه مصاحبه کنندگان شغل براساس تحقیقات 
دانشمندان

دریچــه

معاون وزیر تعاون گفت س��ال پیش رو س��ال خاصی برای وزارت تعاون است، سالی 
است که وزارتخانه از تعاونی ها و بنگاه های خرد، کوچک و متوسط حمایت ویژه خواهد 
کرد، کمک به این بخش کمک به تاب آوری اقتصاد کش��ور اس��ت، می توانیم از اقتصاد 
نفتی به س��مت اقتصادی که دانش بنیان و فناورانه اس��ت حرک��ت کنیم. محمدجعفر 
کبیری،  بیان داش��ت: در ش��رایط فعلی کش��ور حمایت از تعاونی ها و بنگاه های خرد، 
کوچک و متوس��ط هزینه کمتری دارد. کبیری ادام��ه داد: رویکرد جدید وزارت تعاون 
پیرام��ون اش��تغال، هدفمن��د ک��ردن زنجیره ها اس��ت. می خواهیم تولید را به س��مت 
بازارمحور بودن ببریم، تولید را برای تولید می خواهیم، با راه اندازی مرکز توسعه نوآوری 
می خواهی��م با حضور ش��رکت ها و تعاونی های بزرگ، اش��تغال ایج��اد کنیم و با ایجاد 

خالقیت در کنار تجربه، این مراکز را توسعه دهیم.

مرکز توسعه نوآوری تعاونی 
راه اندازی خواهد شد

شنبه
16 اردیبهشت 1398

شماره 1305



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

رئی��س پ��ارک علم و فن��اوری اس��تان زنجان گف��ت به  رغم 
کاهش ه��ای رخ داده در بودجه، بودجه پارک های علم و فناوری 

بین ۴5 تا ۱50درصد افزایش داشته است.
داوود مرادخانی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به برگزاری رویداد کارآفرینی با 
محورهای پزشکی و سالمت، اظهار کرد: 
فن��اوری امری جز فرهن��گ، باور و نیاز 
نیست، به همین دلیل است که با وجود 
هم��ه کاهش ه��ای روی داده در بودجه 
به دلیل محدودی��ت، بودجه پارک های 
فناوری بی��ن ۴5 تا ۱50درصد افزایش 

داشته است.
وی با تاکی��د بر باور ب��ه وجود آمده 
در کش��ور برای سرمایه گذاری در حوزه 
علم، ادامه داد: باید برای توس��عه کشور 
س��نگرهایی فتح می شد که محقق شد 

که در واقع زمینه اقدامات در حوزه های دیگر است.
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان زنجان به مشکالت کشور 
که عمدتاً ناش��ی از تحریم اس��ت، اش��اره و تصریح کرد: راهکار 

مختوم کش��ور برای حل مش��کالت، اقتصاد دانش بنیان است و 
اقتصاد سنتی تاثیرگذار نیست.

مرادخانی با مقایس��ه بین اقتصاد کش��ورهای مختلف، گفت: 
راهکار حل مش��کالت موج��ود تغییر 
روش دانش��گاه ها و ایجاد اس��تارتاپ 
اس��ت و اول و ی��ا آخر ش��دن در این 
رویداده��ا بی اهمیت اس��ت و آنچه در 
ای��ن میان مهم اس��ت، تالش گروهی 
اس��ت که برای به س��رانجام رساندن 

طرح خود تالش می کند.
رئی��س پارک علم و فناوری اس��تان 
زنج��ان تصری��ح کرد: در س��ال رونق 
تولی��د، پ��ارک علم و فناوری اس��تان 
با تکیه بر اس��ناد باالدس��تی به عنوان 
زیرمجموع��ه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری مسئولیت توسعه کارآفرینی و 
فعالیت های فناورانه را در اس��تان عهده دار اس��ت و گام نخست 
در ایجاد اش��تغال آموزش کس��ب و کارها و سپس تامین منابع 

مالی است.

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور و وزارت علوم به 
منظور حرکت این دانش��گاه به سمت کارآفرینی و استفاده 
از فضاه��ای آن در جه��ت ایجاد پارک های عل��م و فناوری 

امضا شد.
به گ��زارش ایس��نا، دکتر مس��عود 
برومند، مع��اون پژوه��ش  و فناوری 
وزارت علوم در مراس��م تکریم استاد 
ک��ه روز ش��نبه ۱۴ اردیبهش��ت در 
پیام  دانش��گاه  مرک��زی  س��اختمان 
نور برگزار ش��د، بر ض��رورت حرکت 
دانشگاه ها به سمت کارآفرینی تاکید 
ک��رد و گف��ت: تفاهم نام��ه ای میان 
معاونت پژوهش  و فناوری وزارت علوم 
و دانشگاه پیام نور منعقد شد که این 
تفاهم نامه با هدف حرکت دانشگاه ها 
به س��مت کارآفرینی و ایجاد ارتباط 

نظام مند بین پارک های علم و فناوری و استفاده از فضاهای 
فعلی در راستای تولید فناوری منتقل شد.

وی در ادامه تصریح ک��رد: یکی از برنامه های وزارت علوم 

این اس��ت که دانشگاه ها بتوانند از زیرساخت های الزم برای 
ایجاد مراکز رشد، نوآوری و تجاری سازی علم استفاده کنند 
و مراکزی ک��ه در این جهت حرکت کنند، پش��تیبانی های 
الزم را از سوی وزارت علوم دریافت 

خواهند کرد.
معاون پژوه��ش  و فناوری وزارت 
کرد:  خاطرنش��ان  همچنی��ن  علوم 
براساس تفاهم نامه روز شنبه وزارت 
عل��وم و پ��ارک فن��اوری واحدهای 
دانش��گاه پیام نور ک��ه ظرفیت الزم 
را دارن��د، ب��رای حرکت به س��مت 
فناوری و ایجاد پارک علم و فناوری 
اس��تفاده خواه��د ش��د و معاون��ت 
علم��ی  و فناوری ریاس��ت جمهوری 
نیز آمادگی الزم ب��ه منظور تجهیز 
فناوری این واحده��ا را اعالم کرده 
اس��ت. در واقع ما با استفاده از این فضاها می توانیم پارک ها 
و مراک��ز نوآوری را در همه واحدهای پیام نور در تمام نقاط 

کشور استفاده کنیم.

واحدهای غیرکاربردی پیام نور به پارک های فناوری تبدیل می شودراهکار حل مشکالت موجود تغییر روش دانشگاه ها و ایجاد استارتاپ است

بالک چی��ن می تواند آین��ده  انرژی های تجدیدپذیر و فص��ل بعدی فناوری های 
هوشمند باشد؛ زیرا این پلتفرم آنالین به توسعه  تولید برق مبتنی بر مصرف کننده 
کمک می کند. فناوری بالک چین سطح جدیدی از پیچیدگی را برای آن دسته از 
منابع انرژی ما فراهم می کند که قبال به سیس��تم های بسیار متمرکز وابسته بود. 
فرصت های بالقوه بی ش��ماری وجود دارد و بالک چین ب��ا افزایش کارایی می تواند 
موجب کاهش درخورتوجهی در انتش��ار کربن نیز بشود. بالک چین به زبان ساده، 
فهرس��تی از رکوردهای اطالعاتی است که اطالعات را به طور امن ذخیره می کند. 
بالک چین از فناوری مجازی برای غیرمتمرکزکردن اطالعات از طریق مستندسازی 
آن در میان شبکه ای از رایانه ها استفاده می کند. این فناوری هیچ یک از واحدهای 
مرکزی سیستم را راهبری نمی کند، اما افراد بسیاری می توانند از آن استفاده کنند. 
بالک چین برای اطمینان یافتن از اینکه هیچ فرد دیگر نمی تواند اطالعات را تغییر 
دهد، چارچوبی از ثبت داده را استفاده می کند. در ادامه، با زومیت همراه باشید تا 
پنج شرکتی را بررسی کنیم که به روش های نوآورانه از بالک چین برای بهبود نحوه  

تعامل با سیستم های انرژی استفاده می کنند:
وی پاور )WePower(، استونی

برای وی پاور راه اندازی پلتفرم بالک چین در کش��ور اس��تونی به واس��طه  شبکه  
انرژی کامال دیجیتالی آن کار آس��انی بوده است. این استارتاپ نیروها را با یکی از 
تأمین کنندگان مستقل انرژی به هم پیوند داده و به مصرف کنندگان فرصت داد تا 
با اس��تفاده از ارز دیجیتال خود، در برنامه  آنها سهامدار شوند. بالک چین پلتفرمی 
ش��فاف را برای وی پاور فراهم می کند که براس��اس آن، مصرف کنندگان می توانند 
قیمت های انرژی را پایش کنند و سبد انرژی خود را مستقل از پیش بینی ها، تطبیق 
دهند و تنوع ببخش��ند. این استارتاپ در مقاله ای توضیح می دهد که بالک چین و 
انرژی های تجدیدپذیر به عنوان دو نیروی مکمل آینده  بازار انرژی به شمار می روند. 
وی پاور امیدوار اس��ت که با فراهم کردن امکان ورود تولیدکنندگان کوچک انرژی 
پاک به بازار و با دسترسی شهروندان خصوصی به شبکه  برق غیرمتمرکز و ارزان تر، 
این قدرت به مردم بازگردد: درواقع، به  واس��طه پیشرفت های سریع فناوری، هزینه 
تولی��د برق از مناب��ع تجدیدپذیر ارزان تر از هزینه  فناوری های مبتنی  بر س��وخت 
فسیلی شده و این کاهش هزینه در آینده نیز ادامه خواهد داشت. درنتیجه، افزایش 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مزایای اقتصادی آشکاری به  همراه خواهد داشت 
که در روندهای جهانی نیز منعکس شده است. نتایج مثبت اولیه  در استونی، وی پاور 
را وادار کرده به دنبال گسترش در خارج از مرزهای این کشور باشد. چشم انداز این 
شرکت کشور استرالیا است؛ به طوری که آنها به دنبال پیشروی و ورود به بازار انرژی 
این کشور هستند. هم اکنون در این بازار، شرکت های محلی فعال به سرعت در  حال 

 پیشرفت هستند.
پاورلجر )Power Ledger(، استرالیا

اس��ترالیا به عنوان کشوری با ظرفیت بس��یار فراوان برای تبدیل به هاب انرژی 
پاک شناخته شده است. با ظهور بالک چین به عنوان پلتفرمی برای تغییر، پاورلجر، 
استارتاپ استرالیایی، از این فرصت استفاده کرد تا به توسعه  بازار انرژی تجدیدپذیر 
این کشور کمک کند و درعین حال، بتواند قیمت های ارزان تری به مصرف کنندگان 
محلی ارائه دهد. پاورلجر با افزایش سریع تولید برق خورشیدی شخصی در میان 
خانوارهای اس��ترالیایی در دهه  گذش��ته، معضل پیش روی تأمین کنندگان انرژی 
کشور را تشخیص داد: چه اتفاقی می  افتد وقتی انرژی پاک تولیدی اشخاص ارزان تر 

از نیروگاه های سوخت فسیلی آنها می شود؟
پاورلجر که مش��غول کار روی تجارت مشابه همتا-به-همتا بود )وجه مشخصه  
بالک چین(، شبکه هایی در مقیاس میکرو راه اندازی کرده که تولیدکنندگان انرژی 
پاک و خانه های مسکونِی در  حال  ساخت و جدید را بهم متصل می کند. این شرکت 
با ارائه  پلتفرمی به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای پایش تولید انرژی و منابع 
و قیمت آنها، در صدد است به توسعه  تولید انرژی پاک و مقرون به صرفه و درنهایت 
توس��عه پایدار کمک کند. بازار انرژی استرالیا همراه  با تمایل مشترکان در سراسر 

کش��ور برای جداشدن از ش��بکه به نفع برنامه های انرژی پایین به باال درحال ورود 
به دوران رونق اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر اس��ت. ب��ا افزایش درک مزایای 
انرژی های تجدیدپذیر، بس��یاری از ش��هروندان در حال  فاصله گرفتن از گزینه های 
انرژی سّنتی هستند. این تغییر ذهنیت در سراسر کشور احساس شده و به پاورلجر 
و دیگر ش��رکت های مش��ابه فرصتی برای دگرگون کردن بازار انرژی در این قدرت 
اقتصادی بزرگ می دهد؛ بازاری که هنوز به ش��دت وابسته به سوخت های فسیلی 
است. نمونه ای موفق در استرالیا می تواند راه را برای پیشرفت های آینده هموار کند 

و مطالعه  موردی برجسته ای برای شرکت های انرژی مبتنی  بر بالک چین باشد.
آسیونا انرژی )Acciona Energy( و ایبردروال )Iberdrola(، اسپانیا

این دو ش��رکت از اهداف توس��عه  پایدار س��ازمان ملل متحد )SDG( به عنوان 
چارچوب برنامه انرژی پاک خود اس��تفاده کرده اند و امیدوارند به گذار اس��پانیا از 
س��وخت های فسیلی کمک کنند. آنها به عنوان دو شرکت بزرگ انرژی در اسپانیا، 
فرصت مناس��بی برای راه اندازی سریع بالک چین با تأثیرگذاری بر مقیاس بزرگ 
دارند. این ش��رکت ها در مجموع تعداد کارمن��دان خود را به حدود 70 هزار نفر در 
سرتاس��ر پنج قاره گس��ترش داده اند. آس��یونا انرژی به اولین شرکت خدمات برق 
تبدیل شد که از فناوری بالک چین برای تأیید منشأ انرژی خود به مصرف کنندگان 
استفاده کرد؛ درحالی که ایبردروال از پلتفرمی مشابه در برنامه  آزمایشی خود استفاده 
ک��رد. این ش��رکت پس از نتایج موفق اولیه، می گوید قص��د دارد این پلتفرم را در 
پروژه های مقیاس بزرگ خود در آینده یکپارچه کند؛ درحالی که آس��یونا انرژی به 

پیشروبودن در استفاده از بالک چین در بازارهای انرژی موجود ادامه داده است.
از دیدگاه ش��رکت بزرگ چندملیتی، این ش��رکت ها با کمک به گذار اسپانیا به 
انرژی های تجدیدپذیر با اس��تفاده از فناوری بالک چین، نمون��ه ای باال-به-پایین 
موفقی برای دیگر شرکت های بزرگ به شمار می روند. این امر نشان می دهد اهمیت 

بالک چین فراتر از حوزه  استارتاپ است.
بروکلین میکروگیرید)Brooklyn Microgrid(، آمریکا

بروکلین میکروگیرید رویکردی مبتنی  بر جامعه بالک چین اس��ت. این رویکرد 
مدل سّنتی شبکه  انرژی را با ایده  شبکه  انرژی اشتراکی بازنگری می کند. درحالی که 
فراهم کنندگان انرژی برق هنوز شبکه   برق را به منظور تحویل برق حفظ کرده  اند، در 
این مدل، انرژی واقعی تولید و ذخیره می شود و به صورت محلی آن را اعضای جامعه 
با هدف یک مدل انرژی منعطف و پایدار تبادل می کنند. به جای استفاده از شرکت 
خدمات برق مستقل، اعضای جامعه قادر خواهند بود از طریق پنل های خورشیدی 
خود یا اتومبیل های برقی، برق خود را به منظور مبادله با سایر ساکنان به میکروگیرید 
وارد کنند. هرگونه انرژی مازاد در میان اعضای شبکه ذخیره خواهد شد و این فرصت 
را ب��رای مصرف کنندگان بروکلین فراهم می کند تا یک گام به اس��تقالل درزمینه  
 Prosumers انرژی نزدیک تر شوند. ش��رکت کنندگان در این برنامه که با عنوان
)هم تولیدکننده و هم مصرف کننده( شناخته می شوند، موجب بهره برداری کارآمد 

از تأسیسات فتوولتائیک شخصی و نیز کاهش اتالف انرژی ناشی از انتقال می شود.
سان اکسچنج )Sun Exchange(، آفریقای جنوبی

این استارتاپ بر تأسیسات خورشیدی مبتنی  بر سرمایه گذاری متمرکز است. این 
شرکت نواحی مناسب در آفریقای جنوبی با بیشترین بازدهی پنل های خورشیدی 
را شناسایی می کند و سپس، این ماژول ها را به سرمایه گذاران خصوصی می فروشد. 
البته، آنها نیز می توانند این پنل ها را به مدرسه ها و شرکت های محلی اجاره دهند. 
این مدل کسب وکار تضمین می کند که جوامع محلی می توانند مزایای انرژی ارزان 
و پاک را کس��ب کنند. این درحالی  است که س��رمایه گذاران نیز به تأمین مالی و 
توس��عه  پروژه های متعدد درآمدزا در طول ۲0 س��ال فعالیت پنل های خورشیدی 
کمک خواهند کرد. تمام تراکنش ها می تواند بیت کوین را برای سهولت تراکنش های 
پولی بین المللی پردازش کنند و سان اکس��چنج با استفاده از قراردادهای هوشمند 

مبتنی  بر بالک چین نیازها و هزینه های مدیریت فیزیکی را کاهش می دهد.
FORBES/zoomit :منبع

تیم کوک، مدیرعامل اپل در مصاحبه ای که چندی پیش با شـبکه خبری ABC News انجام داد حریم 
خصوصی آنالین را یک »بحران« خواند و ضمن اشـاره به مشـکالتی که برای مدیریت دیتای کاربران، این 
اواخر دامنگیر شـرکت هایی نظیر فیس بوک و گوگل شـده، جایگاه اپل در زمینه حریم خصوصی را خوب 

توصیف کرد.
بـه گزارش دیجیاتو، کـوک در مصاحبه اش با دایان سـایر خبرنگار ABC News مدعی شـد که حریم 

خصوصی به خودی خود به یک بحران بدل شده است.
برخـالف شـرکت هایی نظیر گوگل و فیس بوک، کسـب و کار اپل روی حوزه تبلیغـات تمرکز ندارد و در 

نتیجه سودی از جمع آوری اطالعات کاربرانش به منظور تبلیغات هدفمند عاید این شرکت نمی شود.
تیم کوک با اشاره به این نکته گفت:

شـما محصول ما نیسـتید. محصوالت ما آیفون و آیپد هسـتند. ما از اطالعات شـما حفاظت می کنیم و 
می خواهیم به شما کمک کنیم که آنها را محفوظ و امن نگه دارید.

کوک در توضیح این مسـاله که چرا حریم خصوصی تا ایـن اندازه اهمیت یافته به حجم عظیم اطالعات 
شخصی موجود در فضای آنالین اشاره کرد و گفت:

آنها که در فضای آنالین افراد را دنبال می کنند بیشتر از شخصی که به داخل پنجره خانه تان خیره شده 
در موردتان اطالعات دارند. خیلی بیشتر از چیزی که تصور می کنید.

این مدیرعامل باسـابقه که از طرفداران حفظ حریم خصوصی کاربران محسـوب می شود در آذرماه سال 
گذشـته با انتشار سرمقاله ای در نشـریه تایم از دولت آمریکا درخواست کرد که قوانینی را برای سخت تر 

کردن جمع آوری اطالعات کاربران وضع کند و همزمان اوضاع را برای کاربران شفاف سازی کند.
او در این مقاله همچنین خواسـتار برخورد با افراد و موجودیت هایی شـد کـه اطالعات کاربران را میان 
 Vice News Tonight شـرکت ها دسـت به دسـت می کنند. پیش از این نیز کوک بـا حضور در برنامـه

حمایت خود را از وضع قوانین در این رابطه اعالم کرده بود.
سـایر در مصاحبه خود با تیم کوک اظهار داشـت که اپل از مراوداتش با گوگل )که چندی پیش به خاطر 
سیاسـت هایش در حوزه جمع آوری اطالعـات و نگرانی ها از بابت حفظ حریم خصوصـی زیر ذره بین قرار 
گرفـت( سـود می برد. کوک اما در پاسـخ به این اظهارات گفـت: این روش با گوگل جـواب می دهد چون 

بهترین مرورگر را دارد.
مدیرعامل اپل گرچه مسـاله حریم خصوصی را یک بحران خواند، اما اعالم کرد که به باورش این مساله 

قابل برطرف شدن است و صرفا کافی است که شرکت ها برای حل آن با هم متحد شوند.

استارتاپ های پیشرو در کاربرد بالک  چین در انرژی های تجدیدپذیر

تیم کوک: حریم خصوصی در فضای 
آنالین به بحران تبدیل شده است

یادداشـت

مهدی محمدی، دبیر س��تاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
درب��اره ایجاد ش��تاب دهنده های تخصصی ح��وزه اقتصاد دیجیتال گف��ت در حال حاضر 
در س��تاد اقتصاد دیجیتال معاون��ت علمی برنامه تخصصی را برای ایجاد ش��تاب دهنده و 
آزمایش��گاه های حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار داریم. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ادامه داد: هر یک از افراد بخش خصوصی 
یا دانشگاه هایی که بخواهند شتاب دهنده هایی در حوزه هوش مصنوعی، سالمت دیجیتال 
و دیگر حوزه های اقتصاد دیجیتال ایجاد کنند می توانند با ما همکاری داش��ته باشند. وی 
با اش��اره به همکاری معاونت علمی و کمکی که در راستای ایجاد شتاب دهنده ها می کند، 
اظهار داش��ت: در بحث تجهیز ش��تاب دهنده و آزمایشگاه ها یا تامین هزینه های الزم برای 

ایجاد و شکل گیری تیم های شتابدهی ما به مراکز مختلف کمک می کنیم.

آغاز به کار شتابدهنده های اقتصاد 
دیجیتال



چی؟ بهبود وضعیت برندمان در ش��بکه های اجتماعی آن هم فقط با یک ساعت 
زمان؟ آیا واقعا چنین کاری امکان پذیر اس��ت؟ پاسخ من به چنین پرسشی مثبت 
خواهد بود. من به خوبی از دغدغه های فراوان شما در دنیای کسب وکار و همینطور 
تنبلی تان )در برخی مواقع( به خوبی آگاهی دارم. در هر کدام از حالت های فوق شما 
پست های نسبتا زیادی برای مشاهده پیش رو خواهید داشت. همچنین برنامه ریزی 
و تعیین زمان مناسب برای جلسات شرکت نیز وجود دارد. به همه اینها دغدغه خلق 
و مدیریت کمپین های بازاریابی و آگهی های تبلیغاتی را هم اضافه کنید. همانطور که 

مشاهده می کنید، دغدغه های مدیران برندها بسیار زیاد است. 
بدون تردید مدیران برندها وظایف بسیار زیادی دارند. با این حال آیا فقط مدیران 
برندها مسئولیت سنگینی را بر دوش می کشند؟ نکته مهم روز کاری شلوغ بسیاری 
از کارمندان در شرکت هاس��ت. به این ترتیب آنها نیز درست به مانند مدیران شان 
با دغدغه های فراوانی مواجه هستند. به عالوه، در اینجا یک رئیس دارای انتظارات 
گوناگون نیز هس��ت. کارمند مورد نظر عالوه بر انج��ام وظایف جاری باید رضایت 
رئی��س خود را نیز جلب کن��د. مدیریت بهینه اکانت های برندمان در ش��بکه های 
اجتماعی در کنار این حجم از دغدغه کار بس��یار دش��واری خواهد بود. دلیل اصلی 

نگارش مقاله کنونی نیز بررسی ابعاد مختلف چنین دغدغه ای است. 
راهنمای ابتدایی

مطالعه هر توصیه چند دقیقه بیشتر نیاز ندارد. به این ترتیب در نهایت شما فقط 
و فقط یک ساعت برای دریافت اطالعات مهم به منظور بهبود وضعیت برندتان در 
ش��بکه های اجتماعی وقت صرف می کنید. ساعت از همین االن محاسبه می شود. 

پس اجازه دهید به سراغ توصیه ها برویم.
۱. اطمینان از استفاده تصاویر با اندازه مناسب

استفاده از تصاویر مناسب جلوه حرفه ای به برند ما خواهد داد. اگر کیفیت تصاویر 
اصلی برند ما مناسب باشد، مخاطب همیشه توانایی شناسایی ما را خواهد داشت. 
درس��ت به همین دلیل اغلب مردم به س��رعت برندهای بزرگی نظیر سامسونگ یا 

تسال را مورد شناسایی قرار می دهند. 
بهینه سازی وضعیت تصویر پروفایل برندمان در تمام شبکه های اجتماعی ضروری 
اس��ت. نکت��ه جالب اینکه تمام زحم��ت این کار بارگذاری تصویر مناس��ب و برش 

صحیح اش است. به این ترتیب یک تصویر مناسب در اختیار خواهیم داشت. 
پس از این کار، به مکان های دیگری که تصویر اصلی برندمان حضور پیدا می کند، 
فکر کنید. به عنوان مثال، هنگامی که کاربران تصویر پروفایل ما را دانلود و سپس 
برای بارگذاری پست یا استوری استفاده می کنند، آیا کیفیت تصویر ما افت خواهد 
کرد؟ همچنین کیفیت تصویر برندمان برای قرارگیری بر روی پس زمینه گوشی های 
همراه چگونه است؟ خوشبختانه هر شبکه اجتماعی با بررسی این نکات و بسیاری 
مقوله های دیگر اندازه ای مشخص را برای بارگذاری تصویر پیشنهاد می کند. توجه 
به چنین پیشنهادهایی تاثیر انکارناپذیری بر روی وضعیت برندمان خواهد داشت. 

در مورد شبکه های اجتماعی مختلف اندازه تصویر متغیر است. به نکات ذیل در 
مورد اندازه مناسب تصویر در هر کدام از شبکه های اجتماعی مشهور توجه کنید:

• تصویر پروفایل فیس بوک: ۱70*۱70 پیکسل
• تصویر کاور فیس بوک: 8۲8*۴65 پیکسل
• تصویر پروفایل توییتر: ۴00*۴00 پیکسل

• تصویر هدر توییتر: ۱500*500 پیکسل
• تصویر پروفایل گوگل پالس: ۲50*۲50 )حداقل(

• تصویر کاور گوگل پالس: ۱080*608
• تصویر پروفایل لینکدین: ۴00*۴00 پیکسل )حداقل(

• تصویر پس زمینه لینکدین: ۱58۴*3۹6 پیکسل
• تصویر کاور لینکدین: ۹7۴*330 پیکسل

• تصویر بنر لینکدین: 6۴6*۲۲0
• تصویر پروفایل اینستاگرام: ۱۱0*۱50 پیکسل
• تصویر پروفایل پینترست: ۱50*۱50 پیکسل

• تصویر پروفایل یوتیوب: 800*800 پیکسل
• تصویر کاور یوتیوب: ۲560*۱۴۴0 پیکسل )در نسخه دسکتاپ(

2. استفاده از تصویری مشابه در تمام پلتفرم ها
هر برند دارای یک طرح واحد برای لوگوی خود است. به این ترتیب باید تصویری 
یکس��ان به عنوان پروفایل برندمان در ش��بکه های اجتماعی مختلف مورد استفاده 

قرار گیرد. 
هر چقدر ما با ظاهری یکسان در شبکه های اجتماعی مختلف ظاهر شویم، برای 
مخاطب آشناتر خواهیم بود. به این ترتیب مردم پیش از تفکر در مورد رقبای مان به 
برند ما می اندیشند. این دقیقا هدف اصلی بسیاری از برندها از فعالیت در شبکه های 

اجتماعی است. 

اگر برند ما در ش��بکه های اجتماعی مختلف از تصاویر گوناگون استفاده کند، به 
تدریج هویت خود را خدش��ه دار خواهد کرد. به این ترتیب در بلندمدت دیگر هیچ 

فردی به چنین برندی نگاه یک کسب وکار مطمئن را نخواهد داشت. 
3. اطمینان از دسترسی ساده مخاطب به ما

برای برندها بارگذاری مداوم تصاویر جذاب درست به مانند خوراک خبری برای 
خبرگزاری هاس��ت. به این ترتیب اکانت برندها با تصاویر جذاب برای مخاطب های 

مختلف هیجان انگیزتر می شود. 
یکی از نکات مهم برای نمایش محتوای جذاب برندمان در شبکه های اجتماعی به 
مخاطب هدف ایجاد ساز و کارهای ساده به منظور یافتن اکانت مان از سوی آنهاست. 
معموال کاربران از طریق افزودن نش��انه @ اقدام به تگ دیگر اکانت ها می کنند. در 
حالت عادی هر اکانتی قابل تگ کردن اس��ت. با این حال برخی از اکانت ها چنین 
امکان��ی را در تنظیمات غیرفعال می کند. توصیه من در اینجا فعال س��ازی چنین 

امکانی در اسرع وقت است. 
انتخاب نامی مناس��ب و س��اده برای اکانت مان در ش��بکه های اجتماعی اهمیت 
باالیی دارد. یکی از دالیل اصلی یافتن س��اده اکانت برندهای بزرگ در ش��بکه های 
اجتماعی س��ادگی نام کاربری ش��ان است. موسس��ه Hootsuite به عنوان مرکز 
توسعه شیوه های مدیریت کسب وکار همیشه از نام کاربری واحدی برای فعالیت در 
شبکه های اجتماعی استفاده می کند. به این ترتیب کاربران با جست وجوی عبارت 
Hootsuite در ش��بکه های اجتماعی مطرح نظیر توییتر و اینستاگرام به راحتی 

ما را پیدا می کنند. 
برخ��ی از برندها از اکانت های مس��تقل برای نمایندگی های خود در ش��هرها و 
کشورهای دیگر اس��تفاده می کنند. به عنوان مثال، خبرگزاری CNN اکانت های 
مختلف��ی به عنوان زیرش��اخه خ��ود در اینس��تاگرام و توییتر دارد. ب��دون تردید 
تخصصی سازی کارها ایده بسیار جذابی محسوب می شود. در شبکه های اجتماعی 
ای��ن کار از طریق ایجاد یک اکانت جداگانه و افزودن عبارتی مکمل به نام برندمان 
 Hootsuite برای نام کاربری صورت می گیرد. به عنوان مثال صفحه التین موسسه
تحت عنوان HiitsuiteLatino فعالیت دارد. این امر فرآیند یافتن صفحه جانبی 

مورد نظر را بسیار ساده تر خواهد کرد. 
در م��ورد صفحات جانبی در ش��بکه های اجتماعی باید آنها را از س��وی صفحه 
اصل��ی برندم��ان فالو کنیم. این امر تضمینی مبنی بر اصال��ت صفحه مورد نظر به 

کاربران می دهد. 
بسیاری از برندها پس از ایجاد اکانت رسمی برای خود هیچ گونه اطالعات جانبی 
درج نمی کنند. ش��اید این امر برای مامور ارشد 007 مفید باشد، اما باید به تفاوت 
کس��ب وکار با فعالیت های جاسوسی و اطالعاتی آگاهی داشت. وظیفه ما به عنوان 
یک برند فعالیت مشابه مامورهای اطالعاتی و امنیتی نیست، بنابراین درج اطالعات 
کامل از برندمان مانند محل دفتر مرکزی، ش��ماره تماس، آدرس س��ایت رسمی و 
فروشگاه ضروری به نظر می رسد. شاید این اطالعات از راه های دیگری نیز به دست 
مخاطب برس��د. با این حال درج آن در اکانت رس��می برندمان احساس اطمینان و 

اعتماد مضاعفی در مخاطب ایجاد می کند. 
4. حذف تک برندمان از تصاویر بد و پست های نامناسب

تگ ه��ا بهترین ابزار برای ارتباط هرچه بیش��تر و نزدیک ت��ر با مخاطب هدف و 
طرفدارهای برندمان هس��تند. البته به ش��رط استفاده درس��ت از آنها چنین امری 
امکان پذیر خواهد بود. در غیر این صورت نتیجه کار چندان فایده ای به حال برندمان 

ندارد. 
امروزه بس��یاری از کاربران اکانت برند مورد عالقه شان را در پست های خود تگ 
می کنند. این امر در نگاه نخست بسیار امیدوارکننده خواهد بود. با این حال آیا تمام 
پست های مورد نظر دارای کیفیت مناسب و مرتبط با برند ما هستند؟ اگر کاربران 
برند ما را در ذیل پست های دارای تصاویر بد یا محتوای نامناسب تگ کنند، چه؟ در 
این صورت جلوه کلی برند ما غیرحرفه ای به نظر خواهد رسید. همچنین در برخی 
از موارد امکان رو به رویی با برخوردهای قانونی هم وجود دارد. بررس��ی سرنوشت 

برخی از برندها اطالعات مناسبی در این زمینه به ما خواهد داد. 
بناب��ر آنچه گفته ش��د، ما باید از تگ ش��دن اکانت برندمان در ذیل پس��ت های 
نامناسب جلوگیری کنیم. چنین کاری به دو روش کلی امکان پذیر خواهد بود. اجازه 

دهید هر کدام را جداگانه بررسی کنیم.
بررسی تنظیمات تگ تصاویر اکانت مان

در وهله نخس��ت باید از هماهنگی تنظیمات تگ تصاویر اکانت  با سیاس��ت های 
کل��ی برندمان اطمینان حاصل کنیم. در ش��بکه های اجتماع��ی مختلف ما امکان 

شخصی سازی نکات ذیل را خواهیم داشت: 
• مشاهده محل دقیق تگ برندمان بر روی تصاویر

• مشاهده کاربران مجاز برای تگ اکانت مان بر روی تصاویر
• تایید تصاویر دارای تگ ما پیش از بارگذاری عمومی

• حذف تگ اکانت مان از روی پست های نامناسب
• محدودسازی فهرست کاربران مجاز به تگ اکانت مان بر روی تصاویر

شاید نکات باال در برخی از پلتفرم های اجتماعی دارای تغییراتی باشد. با این حال 
تقریبا در تمام آنها امکان چنین شخصی سازی هایی وجود دارد. 

مشاهده تگ ها به صورت مداوم
ایجاد برنامه زمانی دقیق برای مشاهده تگ  برندمان بر روی تصاویر مختلف راهکار 
دوم ماس��ت. در این ش��یوه پس از مشاهده تگ اکانت مان بر روی تصاویر نامناسب 

اقدام به حذف تگ خود خواهیم کرد. 
شاید شما نسبت به چرایی عدم غیرفعال سازی بخش تگ پرسش داشته باشید. 

دلیل پرهیز از چنین کاری به شرح ذیل است:
• این کار مانند ش��نیدن نام برندمان از پس غوغای بلند و ش��لوغی مردم در بازار 

است
• تگ امکان دریافت واکنش و نظرات از سوی کاربران را فراهم می کند

• برند ما فرصت حضور در مکالمه های مختلف پیرامون خود را خواهد داشت
• برند ما در مکان های بیشتری حضور خواهد یافت

س��رویس تگ برای اهداف فوق وجود دارد. البته این اهداف فقط ش��امل برندها 
نیست. با این حال به دلیل تمرکز مقاله کنونی بر روی برندها از ذکر دالیل مربوط 
به اکانت های شخصی خودداری کردم. همانطور که مشاهده می کنید، حذف چنین 
قابلیتی از اکانت برندمان نتیجه مناسبی به همراه ندارد، بنابراین باید آن را همچنان 

فعال نگه داریم. 
5. اهمیت حضور اکانت مان در نتایج جست وجوها

ش��اید در نگاه نخست این توصیه درست به مانند توصیه شماره سه باشد. با این 
حال تفاوت هایی میان این دو وجود دارد. مهم ترین این تفاوت ها بحث جست وجوی 
غیرمستقیم مخاطب اس��ت. به این ترتیب کاربران ش��بکه های اجتماعی همیشه 
آش��نایی اولیه با برند ما ندارند. به این ترتیب با جس��ت وجوی نام صنعت و حوزه 
کس��ب وکاری ما اقدام به یافتن برندهای مناس��ب می کنند. حضور اکانت برندمان 
در نتایج نخس��ت چنین جست وجوهایی شانس ما برای افزایش جذاب مخاطب را 

افزایش خواهد داد. 
خوش��بختانه با رعایت برخی نکات س��اده امکان حضور اکانت برندمان در نتایج 
نخس��ت جس��ت وجوها وجود دارد. در ادامه به برخی از راهکارهای کاربردی اشاره 

خواهم کرد:
شناخت کلیدواژه های درست

کلیدواژه ها نقش مهمی در سرنوشت آنالین برندها دارند. به همین دلیل نیز اغلب 
کس��ب وکارها در شبکه های اجتماعی به صورت هوشمندانه از کلیدواژه ها استفاده 
می کنند. بدون تردید امکان جس��ت وجوی دس��تی کلیدواژه ها و افزودن ش��ان به 
اکانت مان وجود دارد. با این حال چنین کاری زمان زیادی از برند ما خواهد گرفت. 
تکنولوژی مدرن در اینجا به کمک ما خواهد آمد. معرفی ابزارهای پیش��رفته برای 
جس��ت وجو و پیشنهاد کلیدواژه های مناسب دستاورد کاربردی فناوری نوین است. 
ابزارهایی نظیر SEMrush و Google Keyword Planner امکان دسترسی 
ساده برندها به کلیدواژه های درست را می دهد. چنین ابزارهایی معموال با توجه به 
حوزه فعالیت هر برند دسته های مختلف کلیدواژه را ارائه می کنند. همچنین سیستم 

گوگل به طور مداوم کلیدواژه های خود را به روز رسانی می کند. 
استفاده از کلیدواژه ها

پس از یافتن کلیدواژه های مناسب باید از آنها در اکانت مان استفاده کنیم. اشتباه 
بسیاری از برندها یافتن کلیدواژه های مناسب و سپس استفاده از آنها پس از چند 
ماه اس��ت. درست به مانند مطالب مناسب، کلیدواژه های خوب نیز پس از گذشت 
چند وقت فاقد اعتبار می شوند. به این ترتیب باید به سراغ کلیدواژه های تازه رفت. 
به طور معمول برندها از کلیدواژه ها در بخش بیوگرافی استفاده می کنند. به این 
ترتیب الگوریتم جست وجوی پلتفرم ها با تحلیل بیوگرافی اقدام به مرتب سازی نتایج 

جست وجوها می کند. 
یکی از نکات مهم در این میان عدم درج کلیدواژه ها به صورت شانس��ی اس��ت. 
بررسی ترندهای برتر، ماهیت کسب وکار و جست وجوهای قبلی کاربران در راستای 
کش��ف کلیدواژه های مناس��ب اهمیت دارد. در غیر این صورت ش��اید پس از درج 

کلیدواژه ها هیچ تاثیری از آن دریافت نکنیم. 
بهترین راهکار برای دس��تیابی به کلیدواژه های مناس��ب تحلیل نحوه ارتباط و 
گفت وگ��وی ما با مخاطب هدف اس��ت. به این ترتی��ب از دل گفت وگوهای مان با 

مخاطب هدف امکان استخراج کلیدواژ ه های مناسب وجود دارد. 
بدون تردید انتظار حضور برندمان در رتبه نخست جست وجوها با استفاده صرف 
از کلیدواژه ها نابجا خواهد بود. این امر فقط در کنار استفاده درست از سایر توصیه ها 
تاثیرگذار است. همچنین باید دامنه فعالیت برندمان را نیز مدنظر داشته باشیم. یک 
برند محلی هرگز توانایی رقابت با برندی بین المللی را نخواهد داشت. این امر ناشی 
از س��طح فعالیت هر دو آنهاس��ت. یک برند محلی را فقط افراد ساکن آن محل به 

خوبی می شناسند. 
ادامه دارد ...
hootsuite :منبع

5 روش برای توسعه  برند از طریق اینستاگرام
آیا شما از اینستاگرام برای توسعه کسب و کار خود استفاده می کنید؟
آی��ا تمایل دارید فعالیت خود را در اینس��تاگرام مفیدتر و با بازدهی 

بیشتر انجام دهید؟
پیاده س��ازی چند ترفند س��اده در بازاریابی تان از طریق اینستاگرام 
می تواند بازدید و تعامل بیش��تری را با مش��تریان، برای شما به ارمغان 

آورد.
در ای��ن مقاله در این مورد بحث خواهیم ک��رد که چگونه محتوایی 

مناسب تر برای برندتان در این شبکه اجتماعی تولید کنید.
هشتگ را در آغوش بگیرید!

اس��تفاده از هشتگ هایی که به پست های شما در اینستاگرام ارتباط 
دارند، ماهیت محتوای ش��ما را برای کاربران بیش��تری شفاف س��ازی 

می کند.
انج��ام این کار باع��ث افزایش تعامل با کارب��ران و همچنین افزایش 

دنبال کنندگان تان )Followers( خواهد شد.
برای کسانی که با هشتگ گذاری آشنایی کمتری دارند باید گفت که 
هشتگ ها، کلمه یا کلمات کوتاهی هستند که ماهیت کلِی موضوع یک 
پس��ت را بیان می کنند و برای تبدیل این کلمات به هشتگ فقط کافی 

است قبل از آنها یک عالمت # بگذارید.
برای مثال: #اینستاگرام #شبکه -های- اجتماعی #بازاریابی

اشتباه رایج در هشتگ گذاری:
حواس تان باش��د زمانی که هش��تگ تان بیش��تر از یک کلمه باشد، 

کلمات را با space جدا نکنید!
مثال به جای نوشتن: #خدمات سئو #بهینه سازی سایت #بهینه سازی 

موتورهای جست و جو ؛ باید بنویسید:
#بهینه_سازی_موتورهای_ #بهینه_سازی_سایت  #خدمات_سئو 

جست_و_جو
یعن��ی به جای space از Underline اس��تفاده کنید ) _ ( ؛البته 

Dash ) – ( را با Underline ) _ ( اشتباه نگیرید!
تحقیق در مورد تعداد کل پست های یک هشتگ:

ش��ما می توانید بفهمید که برای هر هش��تگی به طور کلی چه تعداد 
پست در اینستاگرام تولید شده است.

هش��تگ های پرطرف��دار مرب��وط به کس��ب و کار خ��ود را حتما در 
پست های خود درج کنید.

می توانید از طریق بخش جس��ت و جوی اینس��تاگرام و تب Tags و 
همچنین در هنگام هش��تگ گذاری، از تعداد پست های هر هشتگ در 

اینستاگرام مطلع شوید.
ضمنا فراموش نکنید که حتما نام برند خود را نیز هشتگ کنید.

مانند: # نام برند
تعامل با مخاطبان:

برای موفقیت بیش��تر در بازاریابی از طریق اینستاگرام، بسیار حیاتی 
است که زمانی را برای مخاطبان خود و دیگر کاربران اختصاص دهید.
تحقیق کنید که معموال چه پس��ت ها و هشتگ هایی بیشترین الیک 
و کامن��ت را نصیب می ش��وند، به آن هش��تگ ها بروی��د و مردمی که 
آنه��ا را الیک می کنند یا برای ش��ان کامنت می گذارن��د پیدا کنید، به 
پروفایل شان بروید، عکس های ش��ان را الیک کنید و برای شان کامنت 
بگذاری��د. البته دقت کنید که کامنت های مفید برای ش��ان بگذارید نه 

اسپم و نه تبلیغ! اینطور فرض کنید که دوست شماست.
این کارها باعث می شود تا مخاطبانی مناسب، درگیر برند شما شوند 

و صد البته باعث افزایش Follower واقعی و مفید می شوند.
راه اندازی یک مسابقه:

این آرزو که بدون انجام کار خاصی، چیزی نصیب مان شود برای همه 
وج��ود دارد و ما می توانیم از این ویژگی انس��ان ها برای تحقق اهداف 

خود استفاده کنیم!
از محبوبیت و جامعیت )Popularity( صفحه اینستاگرام تان برای 

برگزاری مسابقات و جذب کردن فالوورهای بیشتر استفاده کنید.
تدارک یک مسابقه در اینس��تاگرام یک راه عالی برای ایجاد هیجان 
و فعالیت در صفحه شماس��ت و باعث می شود تا کاربران با نام برندتان 

بیشتر درگیر شوند.
اگر ه��م زمان با تدارک این مس��ابقه به هش��تگ گذاری ها، الیک و 
کامنت گ��ذاری برای مخاطبان مفید خود ادام��ه دهید، قطعا هیجان و 
رقابت بیش��تری را برای مس��ابقه خود و در نتیجه افزایش ش��هرت نام 

برند خود رقم زدید.
اطالع رسانی درباره صفحه اینستاگرام خود:

ش��رایطی را فراهم آورید تا کسانی که از طریق درگاه های دیگری با 
شما در ارتباط هستند نیز به جامعه هواداران اینستاگرامی تان بپیوندند.
منظ��ور از این درگاه های ارتباطی، وب س��ایت و وبالگ های برندتان، 
صفح��ه لینکدین )LinkedIn( ، فیس بوک، توییتر و حتی درگاه های 

ارتباطی مانند کارت ویزیت و پروپوزال های تان است.
سعی کنید به مخاطبانی که در این درگاه ها دارید این موضوع را القا 
کنید که می توانند در صفحه اینس��تاگرام شما اتفاقی مفید نصیب شان 
ش��ود که این اتفاقات می تواند یافتن پاس��خ برخی پرسش ها، آشنایی 

بیشتر با برخی از مباحث یا محصوالت و خدمات و… باشد.
ب��ه طور خالصه یک انگیزه ای را برای فالو ش��دن توس��ط این افراد 

برای شان تدارک ببینید.
پس��ت های بصری را فقط به اش��تراک گذاری در اینستاگرام محدود 

نکنید:
یکی از اصلی ترین دالیل محبوبیت روزافزون اینس��تاگرام نس��بت به 
شبکه های اجتماعی دیگر این است که مردم نسبت به محتوای بصری 

ابراز عالقه بیشتری نشان می دهند.
 visual( از ای��ن جذابی��ت اس��تفاده کنی��د و محتواه��ای بص��ری
content( خ��ود را فق��ط به اینس��تاگرام محدود نکنی��د و از آنها در 
ش��بکه های اجتماعی دیگ��ر و درگاه های دیگر ارتباط با مش��تری نیز 

استفاده کنید.
اب��راز عالقه مردم به اینس��تاگرام پیام مهمی را به ما می رس��اند که 
محتواه��ای بصری، در ح��ال حاضر یکی از مهم تری��ن راه های افزایش 

محبوبیت و شهرت برند در هر جامعه ای منجمله کشور ما است.
سخن نهایی

اینستاگرام ماه هاس��ت که محبوبیت روزافزونی نسبت به شبکه های 
اجتماعی دیگر منجمله فیس بوک کسب کرده است.

ی��ک درگاه بصری مانند اینس��تاگرام در حال حاضر یکی از بهترین، 
مناسب ترین و کم هزینه ترین کانال ها برای ابالغ پیام، توسعه و افزایش 

شهرت برندتان است.
e-avijeh :منبع
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س��اختن تقویم محتوا برای کس��ب و کار، از آن دسته کارهایی است که 
در نگاه اول، پیچیده و مس��خره به نظر می رس��د، ولی با یک روش اصولی 
می توان به نتایج ش��گفت آوری دس��ت یافت. یک تقویم محتوا، یک تقویم 
بس��یار ساده است که محتوایی که کسب و کار ش��ما قرار است تولید کند 
را در یک زمان مشخص ش��ده تولید می کند. اگرچه این تقویم ها به سادگی 
ایجاد می شوند، ولی بسیار مشکل است که دقیقا براساس همان برنامه ریزی 
عمل کنید. در واقع این برنامه ریزی و زمان بندی، وسیله  بسیار خوبی برای 

سازماندهی کردن استراتژی بازاریابی محتوایی شماست.
هدف از ایجاد تقویم محتوا

یک تقویم محتوا، منبعی اس��ت که قابلیت به اش��تراک گذاش��ته شدن 
را دارد. تی��م بازاریاب��ی می توانند از ای��ن تقویم ب��رای برنامه ریزی تمامی 
فعالیت های بازاریابی محتوا اس��تفاده کنند. مزایای اس��تفاده از قالب تقویم 
ب��رای محتوا، بس��یار بهتر از یک لیس��ت بلندباال از محتواهایی اس��ت که 
می خواهید انتش��ار دهید. همچنین از طریق این تقویم شما شاهد روند کار 

خود در یک سال خواهید بود. این تقویم شما را قادر می سازد تا:
• محتوا را درخصوص کلم��ات کلیدی مربوط به صنعت یا اطالعات مهم 

کسب و کار خود برنامه ریزی  کنید.
• باید به شکاف های مربوط به برنامه ریزی محتوای خود توجه کنید.

• اطمینان حاصل کنید که محتوای ش��ما برای انتشاردادن از همه جهت 
آماده است.

چرا به تقویم محتوا احتیاج داریم؟
یک تقویم محتوا زمان و انرژی ش��ما را ذخیره می کند. این تقویم شما را 
با برنامه ریزی نگه داش��ته و شما را در مسیر درستی هدایت می کند. مهم تر 
اینکه این کار باعث می ش��ود تا از بارگ��ذاری محتوای تکراری و بی ربط در 
وب س��ایت خود جلوگیری ش��ود. یک پلتفرم مخصوص برای تقویم محتوا 
 Google Calendar، برای خود انتخاب کنید. پلتفرم های بسیاری مانند
Trello، Google Sheets، CoSchedule و . . . ، ب��رای این کار وجود 

دارند که شما می توانید استفاده کنید.
۴ گام در ساختن یک تقویم محتوا

این چهار گام بس��یار حیاتی بوده و به پیش��رفت کسب و کار شما کمک 
فراوانی خواهند کرد.

• تولید محتوای بی نظیری که مناس��ب با ش��خصیت و نام تجاری کسب 
و کار شماست

ش��ما هم برای کس��ب و کار خود به ص��ورت آنالین فعالی��ت دارید؟ آیا 
ای��ن کار را به صورت جدی دنبال می کنید یا حرفه ای؟ آیا محتوای ش��ما، 
شخصیت نام تجاری شما را منعکس می کند؟ زمانی که کسب و کار خود را 
راه اندازی کردید، چه سواالتی داشتید؟ آیا به پاسخ آن سواالت رسیده اید؟ 
مشتریان شما باید به چه مسائلی توجه کنند؟ آیا تغییرات دائمی در کسب 

و کار شما صورت می گیرد؟

اگر چنین است، آیا شما یک منبع مورد اعتماد از اطالعات مختلف برای 
مشتریان خود هستید؟ اگر برای تولید محتوا و بازاریابی محتوا به ایده نیاز 

دارید، نکات زیر را دنبال کنید:
• داش��تن یک برنامه مداوم در هفته که براس��اس یک تم مشخص باشد. 
برای مثال، هر ش��نبه یک محت��وا درخصوص یک موضوع خاص در صنعت 
خود تولید کنید. کاربران را با اخبار جدید در صنعت مخصوص به کسب و 

کارتان به روز نگه دارید.
• محتواهایی تولید کنید که به صورت آموزشی بوده و به باال رفتن سطح 

اطالعات کاربران کمک می کند.
• محتواهای��ی تولید کنید که توضیح دهد چگونه وبینارها و یا ویدئوهایی 
با مبنای اقتصادی، دستورالعمل ها و حتی مد و . . .  چگونه می توانند در هر 

کسب و کاری باعث موفقیت شوند.
• مطالعات موردی داشته باشید.

• داستان هایی مربوط به موفقیت در تولید تهیه کنید.
• اینفوگرافیک ه��ای مربوط به کس��ب وکار، آمار و انتش��ارات مطبوعاتی 

تولید کنید.
• یک تقویم محتوا برای ۱ تا 6 ماه کاری خود تنظیم کنید

• س��عی کنی��د برای محت��وای وب س��ایت و ش��بکه های اجتماعی خود 
برنامه ریزی داشته باشید. هرچه این برنامه ریزی طوالنی مدت تر باشد، شما 
به عنوان بازاریاب محتوا کارتان س��اده تر خواهد بود. همچنین زمان بسیار 

زیادی برای شما ذخیره خواهد شد.
• رویداده��ای بزرگ��ی مانن��د وبینار ها، مصاحب��ات، انتش��ار کتاب های 
الکترونیکی، تاریخ تولید محصوالت و کنفرانس ها می توانند به محض اینکه 
برای تقویم محتوا برای وب سایت خود برنامه ریزی کردید، تاریخ شان تعیین 

و منتشر شوند.
• محتوا را قبل از اضافه کردن به تقویم امتحان کنید

همیش��ه هنگام تولید محتوا از خود بپرس��ید: آیا محتوای من با پروفایل 
بازاریابی محتوای من همخوانی دارد؟ آیا محتوای من به خوبی معرف برند 
و نام تجاری من است؟ آیا محتوای من به اندازه کافی جذاب و گیرا است؟ 
آیا محتوا باعث مش��ارکت کاربر و مش��تری می شود؟ با افزایش بهینه سازی 
رس��انه های اجتماعی )SMO(، آیا محتوای من برای شبکه های اجتماعی 
من مناسب است؟ آیا به طور کلی محتوا از کیفیت مناسبی برخوردار است 
و می توان آن را به اشتراک گذاشت؟ آیا در محتوا از کلمات مناسب و گیرا 
استفاده شده است؟ طول محتوا چه اندازه است؟ برای محتوا هیچ تصویری 

قرار داده شده است؟
اگر محتوای شما به اندازه  کافی راضی کننده است، آن را به تقویم محتوا 

در کسب و کار خود اضافه کنید.
• مراقب همه  جوانب کاری اطراف خود باشید

• هرگ��ز نباید به طور کامل فقط به تقویم محتوا کس��ب و کار خود تکیه 

کنید. مطمئن شوید که روند فعلی را بررسی می کنید تا از اطالعات جدید 
نیز به��ره ببرید. هر روز اتفاقات جدی��دی در صنایع مختلف روی می دهد. 
بهت��ر اس��ت اطالعات خود را به روز نگه داش��ته و اگر الزم ش��د، در تقویم 
محتوا تغییراتی اعمال کنید. جس��ت وجوی کاربران براس��اس اطالعات روز 
است. کمتر کسی به دنبال محتواهای قدیمی می گردد. با ایجاد تغییرات در 

صورت نیاز، باعث نگه داشتن کاربران و مشتریان خود شوید.
• همیشه آمار و ارقام محتوای خود را بررسی کنید. اگر چیزی را در تقویم 
محتوای خود قرار دادید به این معنا نیس��ت که مانند س��نگ است و دیگر 
نمی توانید آن را تغییر دهید. اگر راهی که می روید، پاس��خگوی نیاز ش��ما 

نیست، آن را به سرعت عوض کنید.
• مراقب تمامی حرکات و فعالیت های رقیبان خود باشید. بازاریابی آنالین 
یک دنیای همیش��ه در حال تغییر اس��ت. عملکرد رقیب��ان خود را برای به 
دست آوردن ایده های جدید و استراتژی های جدید تحت نظر داشته باشید. 
دنبال کردن رقبا، یک »باید« محس��وب می شود. ش��ما که نمی خواهید از 

رقبا عقب بمانید؟
مرحله  نهایی تقویم محتوا

در تمام��ی تقویم ه��ای محت��وای خ��وب، از رنگ بندی ب��رای کدگذاری 
فعالیت ها اس��تفاده شده اس��ت. رنگ بندی زیر در تقویم محتوا برای مثال 

ارائه می شود:
• رنگ آبی

مخصوص محتواهایی که باید در یک هفته برای وبالگ شما ارائه  شوند.
• رنگ سبز

این رنگ را مخصوص محتواهایی که براساس تحقیقات شما در وبالگ ها، 
مطالعات موردی و دیگر منابع تولید شده است، استفاده کنید.

• رنگ صورتی
رن��گ صورتی را برای محتواهایی که در وب س��ایت های معتبر س��ندیت 

دارند، استفاده کنید.
• رنگ خاکستری

رنگ خاکستری را برای نظریات کاربران بر روی محتوایی که اینفلوئنسرها 
منتش��ر می کنند، انتخاب کنید و  در هفته سه نظر را انتشار دهید. این کار 

شما را با کاربران در تعامل نگه می دارد.
• رنگ زرد

محتواهای اینفوگرافیک تولیدش��ده براساس تحقیقات وبالگی، مطالعات 
موردی، آمار و ارقام و دیگر منابع را با این رنگ مش��خص کنید. رنگ های 
ارائه شده صرفا به منظور ارائه  مثال است. شما می توانید براساس محتواهایی 
که دارید، رنگ بندی مورد نظر خود را انتخاب و به کار ببرید. مهم استفاده 
از رنگ در تقس��یم بندی و سازماندهی محتوای شما است. بهتر است هرچه 
سریع تر دست به کار شوید و تقویم محتوا کسب و کار خود را طراحی کنید. 
uprock :منبع

۱3 روش برای بازاریابی محتوایی
تولید محتوا در زمانی که بودجه زیادی برای آن در نظر گرفته اید 
مس��لما ساده اس��ت! و تولید محتوای مناسب برای مخاطبان تان، با 

داشتن محدودیت در بودجه کاری سخت است.
آنچ��ه که من می دانم این اس��ت که کس��ب و کارهای کوچک با 
محدودی��ت منابع و مجموعه ای از چالش ها رو به رو هس��تند، اما با 
این حال کسب و کارهای کوچک زیادی را می شناسم که در زمینه 

بازاریابی محتوایی موفق عمل کرده اند.
در این مقاله س��عی دارم شما را با ۱3 روش برای انجام بازاریابی 

محتوایی با بودجه های مختلف و محدود آشنا کنم.
۱. صندوق ارس��ال ایمیل تان را به پس��ت وبالگ تبدیل کنید، به 
این معنا که دنبال ایمیل هایی بگردید که در قالب پاسخ به سواالت 

متداول مشتریان و یا فروشندگان باشند و آنها را پست کنید.
۲. هم��ه ارائه های در قالب PowerPoint تان را به پس��ت های 
Slide Share تبدی��ل کنید و آنها را به صورت یک پس��ت وبالگ 

خالصه به اشتراک بگذارید.
3. پس��ت های Slide Share مدیران تان و نیز یادداشت هایی را 

که از سخنرانی های شان در اختیار دارید به مقاله تبدیل کنید.
۴. هر کلیپ ویدئویی را که تاکنون ش��رکت تان تولید کرده است 
را به پس��ت های وب��الگ تبدیل کرده و آنها را منتش��ر کنید، برای 
راهنمایی بیش��تر در مورد ضبط ویدئوهای س��اده و مناسب حتی با 
http://wistia.com/(.مراجعه کنید Wistia تلفن همراه تان ب��ه

)library/shooting-video-with-an-iphone
5. س��اده ترین س��واالتی را که ممکن است برای عنوان مطلب تان 

پیش بیاید پاسخ دهید.
6. لیس��تی از بهتری��ن اف��رادی را تهی��ه کنید ک��ه دنبال کردن 
مطالب شان )در وب سایت یا صفحات شبکه اجتماعی شان( می تواند 

به تهیه  محتوای مناسب برای وب سایت تان کمک کند.
7. لیس��تی از یک سری منابع مناس��ب برای تهیه محتوای مورد 

نظرتان تهیه کنید.
8. مردم عاش��ق لیست ها، آمار و به طور کلی حقایق هستند. یک 
ش��مای کلی از خدمات و پشتیبانی های شرکت تان را به صورت یک 

لیست، اینفوگرافی، آمار و… درآورید.
۹. اتفاقات و تغییرات مهم شرکت تان را اطالع رسانی کنید.

۱0. درباره یک س��ری مهارت ها و ابزارها که از آنها برای پیشرفت 
کارتان اس��تفاده می کنید و این مهارت ها ش��ما را از بقیه رقبای تان 

متمایز می کند، مقاله بنویسید.
مقاالت��ی که به افزایش بهره وری بخش های مختلف کس��ب و کار 
مش��تری تان کمک می کند معموال ج��زو پرطرفدارترین مقاالت در 

دنیای وب است.
۱۱. یک کتاب الکترونیکی )eBook( که در آن متونی تاثیرگذار 
از جاه طلبی ه��ا، چالش ها و اهداف کوتاه م��دت و بلند مدت تان قرار 

دارد تهیه و در وب سایت تان قرار دهید.
۱۲. وب س��ایت های ش��رکت  های دیگر را ببینید و از تم کلی آنها 
برای طراحی و درج اینفوگرافی های مناس��ب کس��ب و کارتان ایده 

بگیرید. هرگز از تاثیر اینفوگرافی ها غافل نشوید.
۱3. مش��تریان و تیم های فروش منابع بسیار مناسبی برای تولید 

محتوای مناسب هستند.
یک بخش پرسش و پاس��خ در وب سایت تان ایجاد کنید و از آنها 
بخواهید تا در آن، سواالت خود را مطرح کنند و شما هم پاسخ آنها 

را در FAQ ساخته شده درج کنید.
e-avijeh :منبع

ایستگاهبازاریابی

تقویم محتوا چیست و چطور تقویم محتوا بسازیم؟

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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افسانه های استراتژی)4( 
استراتژی باید در سطوح باال تنظیم شود

آیا اس��تراتژی، یک خط مش��ی کلی و انتزاعی اس��ت که ب��دون توجه به 
جزییات، مسیر همه  بخش های سازمان را تعیین می کند؟

همان ط��ور که در قس��مت های قبل گفتیم، حوزه  اس��تراتژی، از باورهای 
نادرس��ت متعددی آس��یب  دیده اس��ت. این باورهای نادرس��ت، که به علت 
فراگیر بودن در س��طوح آکادمیک و غیرآکادمیک جهانی، آنها را افسانه های 
اس��تراتژی می نامیم، در طول چندین دهه باعث شده اند که ما در ایده های 
غیرکاربردی و اش��تباه استراتژی متوقف ش��ویم. در این مجموعه مقاالت ما 
۱0 مورد از این افس��انه ها را به چالش می کش��یم و عدم صحت آنها را ثابت 
می کنیم. در این قس��مت،  به افسانه  چهارم می پردازیم: استراتژی باید سطح 

باال باشد.
افسانه

ایده  افس��انه  چهارم این اس��ت که استراتژی، مس��یر کلی یک سازمان را 
موردبحث قرار می دهد و باید چیزی را که در سراسر سازمان اتفاق می افتد، 
هدای��ت کند. به همین دلیل هم باید آن را در یک س��طح عمومی، انتزاعی 
و س��طح باال تنظیم کنیم. درواقع براساس افسانه  چهارم، بهترین استراتژی 

به جای توجه  به جزییات، تصویر کل سازمان را از باال می بیند.
البته جزییات مهم هستند، ولی نه به عنوان بخشی از استراتژی. به همین 
دلیل هم افس��انه ادامه پیدا می کند. اس��تراتژی باید سطح باال باشد زیرا در 
ای��ن صورت فرصتی را برای افراد س��طوح پایین س��ازمان فراهم می آورد تا 
اس��تراتژی را به تم و زمینه  کار خ��ود ترجمه کنند. این اتفاق واقعاً ضروری 
اس��ت، زیرا تم و زمینه  کار اعضای مختلف سازمان، با یکدیگر فرق می کند. 
به ع��الوه زمانی که اعض��ای س��ازمان از آزادی ترجمه  اس��تراتژی برخوردار 

هستند، تعامل و تعهد بیشتری نشان می دهند.
اگر استراتژی بیش ازحد به جزییات بپردازد و از حالت انتزاعی به واقعیت 
نزدیک شود، دیگر استراتژیک نیست، بلکه فنی یا عملیاتی است. پس بنابه 

تعریف، استراتژی باید در سطوح باال تنظیم شود.
چرا این ایده اشتباه است؟

در نگاه اول، استدالل افس��انه  فوق، منطقی به نظر می رسد. ویژگی اصلی 
استراتژی، یعنی چیزی که آن را از همه  دستورالعمل ها و راهکارهای سازمان 
متمایز می کند، جامع و فراگیربودن است، بنابراین استراتژی نمی تواند روی 
همه  جزییات متمرکز ش��ود، اما دالیل مختلفی وجود دارد که ثابت می کند 

این ایده درست نیست:
۱- س��طح باال بودن، ابهام و رمزآلود بودن اس��تراتژی را افزایش می دهد. 
اس��تراتژی حقیقتاً مقوله  سردرگم کننده ای اس��ت. هیچ کس دقیقاً نمی داند 
اس��تراتژی چیس��ت، اما همه  ما اذعان داریم که مهم است. استراتژی پشت 
درهای بس��ته  دفتر هیات مدیره توس��ط افرادی ک��ه لباس های گران قیمتی 
پوش��یده اند و از حمایت مشاورانی با دس��تمزدهای کالن برخوردار هستند، 
تنظیم می ش��ود. انتزاعی بودن اس��تراتژی این رمزآلودگی را تشدید می کند. 
رمزآلودگ��ی حت��ی اگر برخی از افراد س��ازمان را منتفع کند، ولی برای کل 
سازمان خوب نیست. رمز و راز، جذابیت کتاب ها و فیلم ها را افزایش می دهد 
ولی تأثیر مشابهی روی سازمان ها ندارد؛ مخصوصاً سازمان هایی که به انجام 

واقعی امور می اندیشند.
۲- سطح باال بودن، روی مس��ئولیت پذیری و پاسخگویی سایه می اندازد. 
نگه داش��تن اس��تراتژی در سطوح باال، کار راحتی اس��ت. زمانی که هیچ چیز 
به اندازه  کافی واضح نیس��ت؛ وقتی اوضاع خوب پیش نمی رود، هیچ کس هم 
به طور کامل مس��ئولیت اتفاقات را نمی پذیرد. در یک مرحله  باالتر می توانیم 
بگوییم که وقتی استراتژی انتزاعی است، می توان آن را به شیوه های مختلف 
و منعطفی تفس��یر کرد. درنتیجه حتی وقتی مس��ائل واقعاً بد پیش می رود، 
اعضای س��ازمان بهانه ها یا اس��تدالل های هوش��مندانه ای می آورند مبنی بر 
اینکه یک اس��تراتژی با موفقیت اجرا ش��ده اس��ت. هنگامی که واضح نیست 

استراتژی چیست، هیچ کس مسئولیت پذیر و پاسخگو باقی نمی ماند.
3- شیطان در جزییات اس��ت. این ضرب المثل انگلیسی، بدان معنا است 
که ش��اید کاری ظاهراً س��اده به نظر برس��د، اما وقتی به جزییات می رسیم 
دش��وارتر از تصور اولیه ما خواهد بود. در حوزه  اس��تراتژی هم ش��یطان در 
جزییات اس��ت. به عنوان مثال وقتی می گویید اس��تراتژی سازمان برای سال 
بعد، »برتری عملیاتی« یا »رابطه صمیمی با مش��تریان« اس��ت، درواقع به 
هیچ  چیز خاصی اش��اره نکرده اید. استراتژی واقعی شما درون کلمات است، 
یعنی دقیقاً چگونه عملکرد و عملیات بهتری خواهید داش��ت یا با مشتریان 
صمیمی می ش��وید تا از رقبا متمایز ش��وید، بنابراین اس��تراتژی ش��ما باید 

جزییات دقیق را بیان کند، نه اینکه عمومی و سطح باال باشد.
۴- ایده روی س��طوح نادرس��تی متمرکز می ش��ود. از دید افسانه  چهارم، 
هرچه به سطوح باالتر سازمان برویم، با مسائل مهم تری رو به رو می شویم. بر 
این اساس استراتژی سازمانی، مهم تر از استراتژی تجاری یا سطوح پایین تر 
است، اما چنین حرفی درست نیست. کافی است فکر کنیم که یک سازمان، 
ب��ازی واقعی خود را در چ��ه حوزه هایی انجام می دهد: محصوالت و خدمات 
خاصی که در بازارهای خاص و منطقه ای عرضه می ش��ود. رقابت، مشتریان، 
پ��ول و منابع، همگ��ی در همین بازارها وجود دارند. م��ا در همین حوزه به 
استراتژی دقیق، منسجم و س��طح باالیی نیاز داریم. استراتژی های انتزاعی 

و سطح باالی سازمانی، ظاهر خوبی دارند اما فرعیات هستند نه ضرورت.
5-  ای��ن اس��تراتژی اص��اًل کارایی ن��دارد. این ایده که اعضای س��ازمان، 
اس��تراتژی مبه��م و جامع س��ازمان را ب��رای زمینه کاری خ��ود ترجمه و 
تفس��یر می کنند، خود افسانه  دیگری اس��ت. این تئوری شاید در موارد نادر 
نتیجه بخش باش��د، اما در اکثر س��ازمان ها کارایی ندارد. اس��تراتژی مبهم، 
فقط به اغتش��اش و آشفتگی و بازی های سیاسی منجر می شود. البته برخی 
از ترجمه های اس��تراتژی، موردنیاز و مفید واقع می ش��وند، اما برای اجرای 
اس��تراتژی، حداقل باید بدانیم که چه چیزی را می خواهیم ترجمه و تفسیر 
کنیم، بنابراین حتی برای ترجمه و تفس��یر هم به یک اس��تراتژی واقعی )و 

نه انتزاعی( نیاز داریم. 
حرف پایانی

مدلی که برای جایگزینی استراتژی سطح باال و انتزاعی پیشنهاد می شود، 
استراتژی وسیع س��ازمانی که همه  جزییات را به دقت شرح داده، نیست. ما 
از مدت ها پیش می دانس��تیم که تالش برای فرمول��ه کردن تمام طرح های 
دقیق اس��تراتژیک، به  جایی نمی رس��د. ای��ن برنامه بیش ازح��د پیچیده و 

سردرگم کننده است و پیش از آنکه تنظیم شود، شکست خورده است.
اما اس��تراتژی را در سطح عرضه  س��ازمانی، یعنی ترکیب بازار و محصول، 
می توان بسیار دقیق تنظیم کرد. در این سطح شما می توانید دقیقاً مشخص 
کنی��د که چه محص��والت و خدماتی را برای چه کس��انی تولید می کنید و 
این محصوالت، چه ارزش��ی برای مخاطبان هدف ایجاد می کنند. همچنین 
می توانید مش��خص کنید که برای تولید محصوالت و خدمات، به چه منابع 
و مهارت هایی نیاز دارید، زنجیره  تأمین ش��ما باید چگونه باش��د، در مقابل 

ارزشی که عرضه می کنید، چه هزینه ای متحمل می شوید و نظیر آن.
کلید تنظیم استراتژی واضح و دقیقی که عملی، کارآمد و قابل اجرا است، 

رهبری
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طرف��داری از کارمندان مان با هدف تقویت روحیه یا توس��عه اختیارات ش��ان 
در ش��بکه های اجتماعی یکی از راهکارهای پرطرفدار در میان برندها محس��وب 
می ش��ود. با این حال اگر چنین ش��یوه ای به صورت نادرست انجام شود، برنامه 
توانمندس��ازی کارمندان مان با شکس��ت مواجه خواهد ش��د، بنابراین خبری از 
بازگش��ت س��رمایه گذاری ما بر روی کارمندان نخواهد ب��ود. در این مقاله هدف 
اصلی من بررسی سه اشتباه رایج برندها در زمینه طرفداری از کارمندان است. با 
پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی امکان دستیابی به هدف مان در زمینه حمایت 

از کارمندان پدید می آید. 
دفاع و حمایت از کارمندان به طور مشترک در رادار بازاریاب ها، کارشناس های 
روابط عمومی و مدیران اس��ت. امروزه ش��مار هرچه بیشتری از برندها در تالش 
برای توسعه برنامه ای منسجم برای حمایت از کارمندان شان هستند. فواید اصلی 
چنین گرایش��ی افزایش آگاه��ی از برند، ایجاد اعتم��اد، موفقیت هرچه بهتر در 
زمینه بازاریابی، تاثیرگذاری بهتر بر روی مش��تریان و جلب نظر نیروی کار ماهر 

به برندمان است. 
نکت��ه مهم درخص��وص حمایت از کارمندان مفهوم مرکزی آن اس��ت. بر این 
اساس چنین مفهومی نه یک ابزار یا راهکار، بلکه تجربه ای پایدار است. کارمندان 
ما توانایی باالیی در زمینه کمک به ما دارند. آنها در زمینه توس��عه کمپین های 
بازاریاب��ی و تبلیغات��ی، تالش های برند س��ازی و بهبود وضعی��ت دفتر کار نقش 

انکارناپذیری دارند. 
اگر ش��ما قصد توسعه کس��ب وکارتان به مرحله ای باالتر را دارید، باید چنین 
کاری را به طور درس��ت انجام دهید. به همین دلیل در اینجا ما به س��ه اش��تباه 

رایج در زمینه حمایت از کارمندان خواهیم پرداخت. 
اجرای یک برنامه بدون داشتن استراتژی محتوایی

یکی از نخس��تین پرسش هایی که هنگام بررس��ی مفهوم حمایت از کارمندان 
به ذهن می رس��د »چگونگی جلب نظر کارمندان و جذب شان به برنامه شرکت« 
اس��ت. متاسفانه بسیاری از کسب وکارها چنین پرسش مهمی را مورد بی توجهی 
قرار می دهند. با این حال هماهنگی با شرایط کارمندان و اخد ایده از آنها بسیار 
مهم اس��ت. همچنین برنامه حمایتی ما باید با انتظارات کارمندان نیز سازگاری 
داش��ته باشد. اش��تباه برندها در این مرحله غفلت از توجه به چنین پرسش های 
مهمی و پریدن به سوی اجرای برنامه شان است. این برندها به سرعت در تالش 
ب��رای نمایش تصویری ایده آل از کارمندان ش��ان در ش��بکه های اجتماعی بدون 

توجه به تجربه کاری آنها هستند. 
ب��دون تردید افزودن بازی های س��رگرم کننده راهکاری ج��ذاب برای افزایش 
هیجان فرآیند حمایت از کارمندان اس��ت. با این حال هیچ کمکی در راس��تای 
فه��م تجربه کاری آنها به ما نخواهد کرد. فاکتور اصلی جذب کارمندان در اینجا 
»محتوا« اس��ت. بی ش��ک همه ما توصیه های زیادی مبنی بر »پادشاهی محتوا« 
در بخش های مختلف کس��ب وکار شنیده یا خوانده ایم. این نکته در مورد فرآیند 

حمایت از کارمندان نیز صادق است. 
به نکته ذیل توج��ه کنید: چطور می توان انتظار به اش��تراک گذاری ایده های 
مفی��د ب��رای برندمان را ب��دون خلق محتوای ج��ذاب برای کارمندان داش��ت؟ 
کارمن��دان نیز به اندکی اطالعات و انگیزه ابتدایی ب��رای ایده پردازی نیاز دارند. 
بدون توجه به این نکات مهم امکان اس��تفاده از توانایی های منحصر به فرد آنها 

وجود ندارد. 
در طول یک روز کاری کارمندان با حجم وس��یعی از اطالعات مواجه هستند. 
به همین دلیل باید محتوایی جذاب و ارزشمند برای آنها تهیه کنیم. در غیر این 
ص��ورت محتوای ما در میان ترافیک عظیم اطالعات در دس��ترس کارمندان گم 
می شود. یک توصیه منطقی در اینجا دسته بندی اطالعات مورد نیاز کارمندان و 
ارائه شان در مواقع مورد نیاز است. به این ترتیب دیگر کارمندان از دریافت حجم 

وسیعی از اطالعات دچار سرگیجه نمی شوند. 
ع��الوه بر توج��ه به ماهیت محتوای م��ورد نظر برای ارائه ب��ه کارمندان، باید 
جلوه های بصری را نیز مدنظر داش��ت. همه انس��ان ها از طریق جلوه های بصری 
جذب امور مختلف می ش��وند. درس��ت به همین دلیل در تبلیغات و کمپین های 
بازاریابی از جلوه های بصری استفاده بسیار زیادی می شود. تولید محتوا همراه با 
محتوای بصری )عکس یا طرح گرافیکی( جذاب به برندها در راستای جلب نظر 

و همکاری کارمندان کمک شایانی خواهد کرد. 
فراموشی پرداختن به نفع کارمندان 

هنگامی که مفهوم حمایت از کارمندان به میان می آید، اغلب برندها به س��ود 
بازاریابی و روابط عمومی چنین حمایتی از کارمندان می اندیشند. اشتباه هولناک 
برندها فراموشی فایده اصلی چنین همکاری برای کارمندان است. همچنین باید 
توج��ه وی��ژه ای به نحوه کمک مفه��وم حمایت از کارمندان به توس��عه وضعیت 
حرفه ای کارمندان داش��ت. اشتباه مورد بحث در اینجا بدون تردید هولناک ترین 

و بدترین اشتباه ممکن از سوی برندها به حساب می آید. 
هر برنام��ه حمایت از کارمندان باید به صورت برد-برد طراحی ش��ود. به این 
ترتیب شرکت و کارمندان به صورت همزمان از همکاری اضافه بر سازمان مورد 
نظر بهره مند خواهند شد. شاید هدف اصلی شما ارتقای سطح کیفی کمپین های 
بازاریابی ت��ان، ارتقای اعتماد به برند و دریافت ایده های تازه باش��د. از نقطه نظر 
رواب��ط عمومی نیز جلب همکاری کارمندان به منظور نمایش تصویری جذاب تر 
از برندتان در کنار تولید محتوا  از زاویه دید کارمندان شرکت هدف مطلوبی به 
نظر می رسد. همچنین جذب کارمندان به مفهوم فعالیت برای توسعه برند امکان 

استخدام نیروهای هرچه ماهرتر را فراهم می آورد. 
نکت��ه مهم در این میان به ش��رح ذیل اس��ت. وقتی ما ب��ه منفعت برندمان از 
همکاری با کارمندان فکر می کنیم، باید فایده موجود برای کارمندان را نیز لحاظ 
کنیم. سود اصلی کارمندان از مشارکت در چنین طرحی افزایش مهارت، تجربه 
و بهبود وضعیت س��ابقه کاری ش��ان است. همچنین در سلس��له مراتب سازمانی 
چنین کارمندانی شانس بیشتری برای ارتقای مقام خواهند داشت. همانطور که 
مش��اهده می کنید، مفهوم حمایت از کارمندان فقط متوجه سود برندها نیست. 

کارمندان به عنوان عنصر اصلی چنین استراتژی باید مدنظر قرار گیرند. 
اطمینان از کمک استراتژی برندمان به ایجاد برند شخصی و شهرت کارمندان 
ضروری اس��ت. در این میان امکان تهیه ابزارهای آموزش��ی برای کارمندان نیز 
وجود دارد. مواردی نظیر کتاب های الکترونیکی، جزوه ها و کالس های آموزش��ی 

بهترین نمونه های مورد نظر هستند. 
یک��ی دیگر از راهکارهای افزایش جذابیت و منفعت برنامه مان برای کارمندان 
ترغیب آنها به یادگیری از یکدیگر اس��ت. این امر مستلزم ایجاد فضایی دوستانه 
در دفتر کار اس��ت. متاس��فانه بس��یاری از برندها محیط کاری خود را به میدان 
مس��ابقه ب��دل می کنند. به ای��ن ترتیب کارمن��دان یکدیگر را به چش��م رقیب 
می نگرند. بدون تردید در چنین فضایی امکان همکاری س��ازنده میان کارمندان 

و یادگیری نکات مختلف از یکدیگر وجود ندارد. 

باتوج��ه به گفته ه��ای نیکوال گورملی، مدی��ر بخش دیجیت��ال در برد روابط 
عموم��ی CWT، فرآین��د حمایت از کارمن��دان نباید فقط معط��وف به اعمال 
فش��ار بر کارمندان در راس��تای انتقال هرچه بهتر پیام بازاریابی برندمان باش��د: 
»اس��تراتژی محتوایی ما در صورت اس��تقبال کارمندان ب��رای کمک به یکدیگر 
کارب��ردی خواهد ب��ود. ایجاد فضایی باز و دوس��تانه در ش��رکت موجب ترغیب 
کارمندان به بیان ایده های ش��ان می ش��ود. همچنین باید زمان فراغت مناس��ب 
برای ایده پردازی کارمندان را نیز مدنظر داش��ت. کارمندی که زمان کافی برای 
رس��یدگی به کارهای روزمره خود را ن��دارد، هرگز به فکر ایده پردازی و بیان آن 
به مدیر باالدستی نخواهد افتاد. در برند CWT نزدیک به ۴0درصد از محتوای 
بازاریابی شرکت از سوی کارمندان تولید می شود. این امر به دلیل سرمایه گذاری 
وسیع شرکت بر روی کارمندان است. به این ترتیب آنها همیشه حمایت شرکت 
از خود را احساس می کنند. البته تاکید بر مزیت های همکاری در چنین طرحی 

نقش انکارناپذیر در جلب نظر کارمندان داشته است.«
عدم اندازه گیری نتایج به دست آمده از برنامه

برخی از کسب وکارها یکی از مهم ترین بخش های هر طرح تجاری را فراموش 
می کنند. منظور من در اینجا اندازه گیری نتایج اس��ت. ارزیابی نتایج همکاری با 
کارمندان در قالب طرح حمایت از آنها تنها معیار معتبر ما برای فهم سودمندی 
پروژه و اصالحات مورد نیاز اس��ت. در غیر این صورت شاید چندین ماه براساس 
یک طرح ناق��ص و بدون دریافت نتیجه مطلوب به اتالف زمان و انرژی برندمان 

مشغول شویم. 
گام نخس��ت در اینجا ارزیابی زمینه عالقه هر کارمند است. بدون تردید همه 
کارمن��دان به یک حوزه مش��خص عالقه ندارن��د، بنابراین بای��د پیش از اجرای 
طرح م��ان ح��وزه عالقه هر کارمند را مش��خص ک��رد. بهترین ش��یوه در اینجا 
درخواس��ت اعالم حوزه مورد عالقه از س��وی کارمندان است. به این ترتیب هیچ 
فش��اری بر روی آنها به منظور اعالم بخش مورد عالقه ش��ان نخواهد بود. تجربه 
بیانگر ناکارآمدی کارمندان و عدم عالقه ش��ان به هنگام حضور در بخشی بی ربط 

به سلیقه شان است. 
نیک��وال گورمل��ی تجربه خلق و مدیری��ت برنامه حمایت از کارمندان در س��ه 
ش��رکت مختلف را دارد. از نظر وی، توانایی اندازه گی��ری نتایج برنامه مهم ترین 
بخش برای بهبودش است: »داشتن یک برنامه به صورت مداوم همیشه اطالعات 
مفی��دی را در اختیار ما قرار می دهد. ش��اید در ابتدا این اطالعات ناقص باش��د. 
ب��ا این حال پس از گذش��ت چند ماه اطالعات به صورت دقیق اعالم می ش��ود. 
مش��اهده نتیجه س��رمایه گذاری مان بر روی کارمندان و تالش برای بهبود برنمه 
نق��ش انکارناپذیری در تقویت انگیزه ما به عنوان مدیر ش��رکت دارد.« عالوه بر 
این، ارزیابی نتایج به ما در زمینه استفاده از کارمندان در بخش های بهتر کمک 
می کند. گاهی اوقات کارمندان از مهارت شان در بخش های دیگر مطلع نیستند. 
ش��اید هم انگیزه و ش��جاعت الزم برای تغیی��ر بخش کاری خ��ود را ندارند. به 
عنوان مدیر شرکت، با بررسی وضعیت ایده پردازی کارمندان امکان تصمیم گیری 
درس��ت برای آینده شان وجود خواهد داش��ت. الته این فرآیند باید با همکاری و 

عالقه کارمند مورد نظر همراه باشد. 
به عنوان بخش پایانی، بهبود ارزیابی و نتایج برنامه از طریق ایجاد ساز و کاری 
برای ارزیابی وضعیت فردی  و اختصاصی هر کارمند هدف نهایی خواهد بود. این 
امر به هر برند توانایی الزم برای نظارت بر وضعیت کلی و در عین حال توجه به 

وضعیت هر کارمند را می دهد. 
smarp :منبع
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ایالم- منصوری- مدیر منابع انس��انی شرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت:چهارمین نشست هم اندیشی منابع انسانی شرکت های پاالیش 
گاز کشور با حضور مسئولین امور هماهنگی و نظارت بر تولید،طرح و 
برنامه ریزی نیروی انس��انی شرکت ملی گاز و مدیران و کارشناسان 
منابع انس��انی شرکت های پاالیش گاز کشور به میزبانی پاالیش گاز 
ایالم در ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی،     
سید"سعید موس��وی" به افزایش سطح تعامالت در این گردهمایی 
ها و توس��عه کانال های ارتباطی بین ش��رکت هااش��اره کرد و افزود: 
هدف اصلی این نشس��ت که با محوریت برنامه ریزی نیروی انس��انی 
برگزار شد،تبیین اهداف و برنامه های کالن حوزه برنامه ریزی نیروی 
انسانی،دستیابی به استراتژی های این حوزه و همسویی استراتژی های 
منابع انسانی با استراتژی های کالن شرکت ملی گاز و بهره گیری از 
مدل های تعالی منابع انسانی بوده است.  مدیر منابع انسانی شرکت 

پاالیش گاز ایالم گفت: انسجام، یکپارچگی و وحدت رویه در مدیریت 
فرآیندهای منابع انسانی و ارائه راهکارهای نوین در استفاده بهینه از 
س��رمایه های انسانی و همچنین به اشتراک گذاری تجارب موفق، از 
دیگر اهداف این سلس��له نشست ها برشمرد. وی ابراز امیدواری کرد 

با کارشناسی های دقیق تر و برنامه ریزی های علمی بتوان گام های 
مهمی در حوزه برنامه ریزی نیروی انسانی برداشته و مدیریت منابع 
انسانی را به جایگاه واقعی آن نزدیکتر نمود. مدیر منابع انسانی شرکت 
پاالیش گاز ایالم گفت: همچنین در این نشس��ت با توجه به اهمیت 
استعدادیابی و جانشین پروری به عنوان یکی از مهم ترین فرآیندهای 
منابع انسانی، با دعوت دکتر بهزاد ابوالعالیی از اساتید برجسته کشور 
در حوزه مدیریت منابع انسانی،کش��ف، پرورش و مدیریت اس��تعداد 
و مراحل اجرایی جانش��ین پروری ب��ر پایه روش های نوین علمی به 
صورت کارگاهی برگزار و مورد اس��تقبال قرار شرکت کنندگان قرار 
گرفت.  موسوی در پایان استفاده از روش های نوین مدیریت و حرکت 
در مسیر علمی را از الزامات مدیریت منابع انسانی برشمرد و تصریح 
کرد: پیاده سازی مدل 3۴ هزار منابع انسانی، اولویت اصلی این شرکت 

در حوزه منابع انسانی می باشد.

اصفهـان - قاسـم اسـد- در نیمه فروردین ماه س��ال جاری 
که اس��تان خوزس��تان به دلیل بارش های بی امان دچارسیل شد 
و ای��ن حادثه غیر مترقبه تبعاتی همچون پ��س زدگی فاضالب در 
خیابانها،معابر،کوچه ها و منازل مردم به بار آورد ،اکیپ بحران شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با هدف امداد رسانی به مردم خوزستان 
و مهار این حادثه به شهر اهواز اعزام شدند براین اساس گفتگویی با 
محمد جمش��یدیان  نماینده مدیریت  بحران شرکت آبفا اصفهان، 
درخصوص اقداماتی که در راس��تای مهار فاضالب جاری  ش��ده در 
برخی از مناطق شهر اهواز انجام دادند صورت گرفت ۱. پس از ورود 
اکیپ بحران آبفا اصفهان به شهر اهواز، پس از 7۲ ساعت خبر از مهار 
پساب فاضالب شرق اهواز توسط این اکیپ اعزامی آمد لطفا پیرامون 
این موضوع توضیحاتی بیشتری دهید؟ساعت  ۱5، بیستم فروردین 
ماه   اکیپ بحران آبفا اصفهان که مجهز به پمپ کف کفش ،موتور 
برقی و تجهیزات بحران بود به ش��هر اهواز اعزام ش��د و در ساعت ۲ 
بامداد روز ۲۱ فروردین به ش��هر اهواز رس��یدیم و با مشاهده اینکه 
برخی از نقاط ش��هر غرق در پس��اب است . طی استراحت کوتاهی 
در ساعت 6 صبح عملیات مهار پس��اب فاضالب را آغاز نمودیم. ۲. 
افراد و تجهیزات را در مناطق آس��یب دیده تقسیم نمودید و بطور 
هماهنگ مهار  پساب فاضالب را در سطح شهر آغاز کردید؟ دقیقا، 
به محض ورود به اهواز اکیپ بحران آبفا اصفهان به ۹ گروه تقسیم 
شد که هر گروه با در اختیار گرفتن تجهیزات ،مهار پساب را عملیاتی 
نمودن��د بعنوان مثال پیکاپ بحران منطق��ه یک اصفهان عملیات 
تخلیه و پمپاژ فاضالب محله های کوی ملت ،کارون،کوروش،دانیال 
و انتهای کوچه مسجد امام حسن)ع( زرگان، پیکاپ بحران منطقه 

۲ اصفهان عملیات تخلیه و پمپ��اژ فاضالب محله های کوی ملت 
،کارون،کوروش،دانیال و انتهای کوچه فرهاد زرگان ، پیکاپ بحران 
منطقه 5 اصفهان عملیات تخلیه و پمپاژ فاضالب محله های کوی 
ملت ،کارون،کوروش،دانیال و انتهای کوچه ۱،3و۴ پاستوریزه،پیکاپ 
بحران منطق��ه 3 اصفهان عملیات تخلیه و پمپ��اژ فاضالب محله 
ه��ای کوی ملت ،کارون،کوروش،دانی��ال و انتهای کوچه 5،6،8،و ۹ 
پاستوریزه ،بادیسان بحران آبفا اصفهان عملیات تخلیه و پمپاژکوچه 
شماره ۱ پاستوریزه ،بادیسان بحران عملیات تخلیه و پمپاژ فاضالب 
منه��ول ،نبش چهارراه گلبهار، و بن��ز ۱۹۱ عملیات تخلیه و پمپاژ 
فاض��الب با پمپ خودمکش و مخزن ذخی��ره را اجرایی نمودند. 3. 
این ۹ اکیپ در طی 3 روز موفق به مهار بخش��ی از پساپ فاضالب  
ش��هر اهواز شدند بغیر از فعالیت شبانه روزی آنها چه عاملی باعث 
این فعالیت جهادگونه ش��د؟ اگر بگویم در 3 روز اول ،برخی از افراد 
گروه بصورت شبانه روزی فعالیت می کردند مبالغه نکرده ام  چون 
وقتی می دیدیم از منهول ها بصورت جوشان فاضالب در سطح شهر 

سرازیر می شود و این رویداد زندگی مردم را با مخاطراتی روبرو می 
کند نمی توانس��تیم بغیر از مهار پساب در کمترین زمان به چیزی 
دیگری فکر کنیم وهمه همراهان فقط درصدد رفع  سریع این حادثه 
بودند. ۴. برخی از  مردم  در مواقعی که خساراتی بابت وقوع بحران 
در زمینه های مختلف متحمل می شوند دچار تنش هایی می گردند 
آیا مردم  آسیب دیده اهواز در هنگامی که شما قصد کمک به آنها را 
داشتید همکاری می کردند؟ اکیپ بحران آبفا اصفهان  ، قسمتهایی 
از شهر اهواز  که مهار پساب فاضالب آن را برعهده گرفته بود کامال 
عرب نش��ین بودند این گروه از هموطنانمان معتقد بودند که ما از 
اصفهان آمدیم تا به آنها کمک کنیم پس نهایت همکاری را با اکیپ 
بحران اصفهان داشتند و با رفتار خوبی که با ما داشتند گروه را در امر 
امداد رسانی یاری می کردند.   5. شما بعنوان مدیر اکیپ اول بحران 
آبفا اصفهان ۱0 روز در شهر اهواز مستقر بودید بغیر از توان فنی و 
تخصصی در مقابله با حوادث غیر مترقبه ،  چه عامل دیگری را بسیار 
موثر در مهار سریع بحران  می دانید؟ من بغیراز حضور در شهر اهواز 
به جهت کمک به مردم آس��یب دیده این شهر،در زمان وقوع زلزله 
غرب کشور به منظور اصالح شبکه آب به کرمانشاه اعزام شدم و نیز 
در اس��تان اصفهان بحران کم آبی در شهرهای نایین و خوروبیانک 
همچنین بحران ریزش شبکه فرسوده فاضالب شاهین شهر راتجربه 
کردم بر این اساس می توان گفت   آنچه در مواقع مهار بحران بیش 
از پیش نیاز اس��ت ، در نهایت آرامش ، خونسردی همدردی کردن  
و تسلی بخشیدن به آسیب دیده گان است و نیز مدیر گروه باید با 
انگی��زه دادن وارائه رهنمودهای الزم به همراهان، اکیپ را در انجام 

موفق  ماموریت محوله یاری کند.

ارومیه - رونق - اروم ش��مش سبالن که در زمینه ذوب فلزات 
فعالیت می کند با تغییر سرمایه گذار و با سرمایه گذاری نزدیک به 
۲00 میلیارد ریال در شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه مجدد فعال شد 
و زمینه اشتغال برای 60 نفر نیروی کار فراهم کرد. افشاری مدیر این 
واحد تولیدی با بیان اینکه برای توسعه این واحد صنعتی ۴0 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری انجام خواهد شد ، تصریح کرد: با راه اندازی فاز 
توسعه این واحد صنعتی، زمینه اشتغال برای بیش از ۱۲0 نفر ایجاد 
می ش��ود. در ادامه با حضور در شرکت سنگین فلز ارومیه این واحد 
تولیدی که در زمینه قطعه س��ازی فعالی��ت می کند نیز مورد بهره 
برداری قرار گرفت. آلمان آبادی مدیر این شرکت صنعتی با اشاره به 
اینکه این واحد تولیدی در زمینی به مس��احت 30 هزار متر مربع و 
زیر بنایی بالغ بر 5 هزار متر مربع مجددا فعالیت خود را آغاز می کند، 
اظهار داشت: در شروع بکار این واحد ۱0 نفر مشغول بکار شده اند و 

در فاز بعدی نیز برای ۲0 نفر دیگر ایجاد اشتغال می شود و با توجه 
به ماهیت فعالیت و پتانسیل موجود میزان اشتغال بیشتر خواهد شد. 
حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
آذربایج��ان غربی در جریان بهره ب��رداری از این دو طرح صنعتی با 
تأکید بر جذب سرمایه ها در بخش تولیدی بعنوان راه فرار از تحریم 

ها ، اظهار داشت: می بایستی با شناسایی واحدهای تولیدی نیازمند 
س��رمایه گذاری، نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با 
ه��دف راه اندازی و بهبود وضعیت تولید اقدام کرد. وی با بیان اینکه 
استانداری آمادگی کامل جهت هرگونه کمک به جهت توسعه فعالیت 
و س��رمایه گذاری در بخش صنع��ت را دارد، گفت: ارتباط واحدهای 
تولیدی با یکدیگر و شناخت و رفع نیازها توسط هم و شبکه سازی 
می تواند عاملی در جهت بهبود وضعیت تولید شود. عبدلی سیالبی، 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی نیز با اشاره به 
نامگذاری سالجاری بعنوان سال رونق تولید و لزوم توجه به این امر، 
گفت: در همین راستا در سالجاری با اقدامات صورت گرفته 6 واحد 
تولیدی در استان که در سالهای گذشته غیر فعال شده بودند، مجدد 
به بهره برداری رسیده اند. وی افزود: با تلفیق این دو و بهر گیری از 

ظرفیت هر کدام می توان به رشد تولید و رونق اقتصاد کمک کرد.

اهواز- شـبنم قجاوند-   ش��هردار اهواز به همراه رییس، نایب 
رییس و اعضای شورای اسالمی شهر از فاز دوم تقاطع چند سطحی 
شهید کجباف )محور L۲00( بازدید کردند. در این بازدید که کتانباف 
شهردار اهواز، س��نواتی رییس، باباپور نایب رییس، فلسفی، قنوات، 
موس��ی پور، حاجتی، لطفعلی زاده و جهانبخش��ی، اعضای شورای 
اسالمی، کاظمی نژاد دستیار ویژه عمرانی استاندار خوزستان، صفری 
مع��اون فنی و عمرانی و لویمی مع��اون حمل و نقل ترافیک حضور 
داش��تند، حاضرین ضمن بازدید از پروژه در جریان آخرین پیشرفت 
فیزیکی آن قرار گرفتند. در حاشیه این بازدید کتانباف شهردار اهواز، 

 )L۲00 از افتتاح فاز دوم تقاطع چند سطحی شهید کجباف) محور
در خ��رداد ماه خبر داد و گفت: این مس��یر ک��ه ترافیک خودروها از 

س��مت بلوار نخل به س��مت فلکه فرودگاه که یک��ی از پرترددترین 
مسیرهای میدان شهید بندر است را پوشش می دهد. در ادامه رییس 
شورای اسالمی شهر نیز تشکر از زحمات شهرداری اهواز اذعان کرد: 
خوش��بختانه ) محور L۲00 ( طبق برنامه با تامین مالی مناسب و 
به موقع بزودی به بهره برداری رس��یده و یکی از گره های ترافیکی 
برطرف می شود. عبالزهرا سنواتی در خصوص فاز سوم پروژه تقاطع 
غیر همس��طح ش��هید کجباف بیان کرد: این مرحله از پروژه شامل 
احداث محور L500  است که از اول اردیبهشت آغاز شده و امیدواریم 

با تامین منابع مالی تا پایان امسال به شهروندان عزیز تقدیم شود.

 چهارمین نشست هم اندیشی منابع انسانی 
شرکت های پاالیش گاز کشور در ایالم برگزار شد

در گفتگو با نماینده مدیریت  بحران شرکت آبفا اصفهان مستقر در اهواز مطرح شد:

به غیر از مهار پساب در کمترین زمان به چیزی دیگری فکر نمی کردیم

شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی:

راه اندازی مجدد 2 واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه

   شهردار اهواز:

فاز دوم تقاطع شهید کجباف اهواز)چهارشیر( در خرداد ماه افتتاح می شود

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم گفت: 
حضرت آیت اهلل جوادی آملی یکی از صاحب نظران عرصه تفس��یر 
قرآن کریم اس��تاد ممتاز و متمایز در حوزه علمیه به ش��مار می رود. 
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، 
حجت االس��الم و المس��لمین عباس اس��کندری در آیین تجلیل از 
مقام علمی حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی که به مناس��بت 
۱۲ اردیبهش��ت روز معلم در مس��جد اعظم برگزار ش��د اظهار کرد: 
احاطه و اش��راف ایش��ان به علوم گوناگون موجب برخورد فعال وی 
با سایر دیدگاه ها در حوزه های گوناگون شده است. وی افزود: یکی از 
ویژگی های ممتاز آیت اهلل جوادی آملی نقد نظرات علمی با ظرافتی 
خاص است که نتیجه آن بررسی تمام عیار نقاط ضعف دیگر نظرات 
است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم احاطه آیت اهلل جوادی 
آملی بر ادبیات را یکی دیگر از ویژگی های ممتاز ایش��ان برشمرد و 
خاطرنشان کرد: متن سنگین و پیچیده ای که حاصل این احاطه علمی 
است در تمام آثار ایشان به چشم می می خورد. وی ادامه داد: از دیگر 

ویژگی های بارز این استاد برجسته حوزه می توان به استقالل فکری 
و تأثیر نپذیرفتن از شهرت صاحبان آثار اشاره کرد. اسکندری با اشاره 
به ابتکارات علمی گسترده آیت اهلل جوادی آملی عنوان کرد: هرچند 
ایشان بیش��ترین بهره علمی را از استاد خود عالمه طباطبایی بهره 
بردبرده اند اما تفاوت معناداری بین آثار ایشان و کتاب های عالمه به 
چشم می خورد که نشان دهنده استقالل فکری وی است. مدیرکل 

اوقاف و امور خیریه استان قم وی افزود: مقایسه ای بین تفسیر المیزان 
و تفسیر تسنیم گویای این تفاوت و استقالل فکری است. وی با اشاره 
به تنوع معنایی و عمق تفسیر تسنیم در تفسیر آیات گوناگون قرآن 
کریم گفت: این مس��ئله که تعجب صاحب نظران و اساتید برجسته 
تفسیر را برانگیخته است. اسکندری در ادامه به عظمت روحی و عالیه 
آیت اهلل جوادی آملی در علوم گوناگون پرداخت و افزود: ایش��ان در 
علوم گوناگون صاحب نظر هستند اما در عین حال از فلسفه و براهین 
عقلی در تفس��یر استفاده نمی کنند زیرا عقیده دارند مفسر مجاز به 
استفاده صرف از این ابزار نبوده و نباید براهین نقلی و نیز تفسیر به 
وسیله آیات دیگر را نادیده بگیرد. امور خیریه استان قم خاطرنشان 
کرد: بیان ش��یوا و رس��ای آیت اهلل جوادی آملی در آثارش��ان کامال 
مش��هود بوده و گویای اتقان و جامعیت نظر در تفسیر و دیگر علوم 
است. وی گفت: عالوه بر همه این ویژگی ها باید به ادب و اخالق این 
عالم برجسته حوزوی نیز اشاره کرد که وی را به عنوان الگوی تمام 

عیار در زمینه تربیت قرآنی تبدیل کرده است.

مدیرکل اوقاف استان قم:

آیت اهلل جوادی آملی صاحب نظر عرصه تفسیر و الگوی تربیت قرآنی است

نماینده رامسر ، تنکابن و عباس آباد در جلسه شورا اداری بهزیستی مازندران :
همچون گذشته از عملکرد بهزیستی مازندران دفاع میکنم 

ساری – دهقان : اولین جلسه شورای اداری بهزیستی مازندران در سال جدید با 
حضور دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی مازندران و اعضای شورای اداری در 
حالی برگزار شد که شمس اهلل شریعت نژاد نماینده مردم شریف شهرستانهای رامسر 
تنکابن عباس آباد در مجلس شورای اسالمی نیز با حضور در این جلسه ضمن استماع 
گزارش عملکرد بهزیستی مازندران، نقش سازمان های حمایتی بخصوص بهزیستی 
را در ش��رایط فعلی پررنگ تر از قبل عنوان کرد و گفت : همچون گذشته از عملکرد 
بهزیستی دفاع خواهم کرد . مدیرکل بهزیستی استان مازندران با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقالب در خصوص گام دوم انقالب عنوان 
کرد: نکات بسیار مهمی در بیانیه رهبر معظم انقالب وجود دارد، از جمله آن، مشارکتهای اجتماعی است که تأکید زیادی بر استفاده 
از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی و مشارکت مردم علی الخصوص حضور جوانان دارند. بر اساس تأکیدات ایشان طی چند سال اخیر، 
بهزیستی از ظرفیت جوانان در بخشهای مختلف بهره مند است و با استفاده از این ظرفیت توانست تحوالت بسیاری را در ارائه خدمات 
به جامعه هدف ارائه کند. دکتر آرام در ادامه با اشاره به موضوع شعار سال گفت:بر این اساس ضروریست تا در اشتغال بازنگری داشته 
باشیم و با رفع نواقص در این بخش برای جامعه هدف بهزیستی شعار رونق تولید را به عمل تبدیل کنیم. الزمه این کار، مطالعات و 
تحقیقات دقیق است تا با اقدام علمی بازدهی بخش اشتغال و تولید را به حداکثر برسانیم. مدیرکل بهزیستی مازندران در موضوع سیل 
از رؤسای شهرستانها علی الخصوص شهرستانهای درگیر سیل  برای پیگیری و رسیدگی به مسائل سیل زده گان خصوصاً  مددجویان 
گرفتار سیل تقدیر و تشکر کرد و برای رفع هرچه زودتر مشکالت مددجویان تأکید کرد و گفت: با همکاری و همت بنیاد برکت برای  
۱03 خانوار سیل زده جامعه هدف بهزیستی یخچال، گاز، پتو، فرش و ظروف تهیه شده است که با حضور مسئولین ارشد استانی و 
بنیاد برکت در مجموعه بهزیستی مازندران به مددجویان عزیز اهداء خواهد شد.دکتر آرام در ادامه عنوان کرد:هرچند بهزیستی در 
مجموعه ستاد بحران عضو نیست اما بنا به اذعان مسئولین استانی و ملی، این مجموعه در کنار سپاه و استانداری نقش پررنگی در 
پیگیری امور سیل زدگان داشت. دکتر آرام با تأکید بر اینکه کلیه پرداختهای مستمری و یارانه مراکز در سال جدید صرفاً از طریق 
سامانه الکترونیکی انجام خواهد شد، ماهیت جلسات شورای اداری در ابتدای سال را شناخت نقاط ضعف و قوت عملکرد در سال 

گذشته برای بهبود عملکرد در سال جدید دانست و به موضوع تخصصی CBR در توانبخشی پرداخت و عنوان کرد:

درجلسه شورای فرهنگی و مدیران مخابرات گلستان :
 فعالیت های فرهنگی ومذهبی ماه مبارک رمضان برنامه ریزی شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه شورای فرهنگی و مدیران مخابرات منطقه گلستان امروز با حضور مهندس شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلستان ، اعضای شورای  مدیران ، اعضاء شورای فرهنگی ،رؤسای ادارات وائمه جماعات مخابرات شهرستانها 
از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد .این جلسه با هدف هماهنگی وبرنامه ریزی جهت برگزاری فعالیت های فرهنگی ومذهبی در ماه 
مبارک رمضان تشکیل شد.مهندس غالمعلی شهمرادی  مدیر مخابرات منطقه گلستان در خصوص استقبال مناسب از ماه میهمانی 
خدا و بهار قرآن گفت:برگزاری نشست ها ومحافل قرآنی  و...در این ماه مبارک فرصتی مناسب برای احیا، بزرگداشت و تحقق اهداف 
و ارزش های اسالمی است که باید به بهترین وجه از آن بهره گیری گردد.در ادامه اعضاء شورای مدیران پیرامون اهداف وبرنامه ها ی 

شرکت  به بحث وتبادل نظر پرداختند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
 سیل و توفان اخیر 34 میلیارد به زیرساخت های برق در استان خسارت وارد کرد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- علی اکبر نصیری در جمع خبرنگاران اظهارداش��ت: در روزهای پایانی س��ال گذشته با وقوع 
طوفان مشکالت زیادی در خطوط شبکه توزیع برق استان ایجاد شده بود که با بکارگیری اکیپ های مختلف این مشکالت رفع شد 
و در روز دوم فروردین هیچ روستایی در استان بدون برق نبود.وی یادآور شد: در سیل اخیر هم خسارت زیادی به ترانس ها و پایه ها 
وارد شد که بیشترین خسارت ها در شهرستان های آق قال و گمیشان برآورد شده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بیان داشت: در زمان سیل در بخش هایی از شهر آق قال و گمیشان که دچار آب گرفتگی شده بود برای ایمنی شهروندان و امدادگران 
قطعی برق داشتیم که با فروکش کردن سیالب برق این مناطق نیز وصل شده است.وی اعالم کرد: براساس ارزیابی کارشناسان براثر 
طوفان و سیل در استان 3۴ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های برق در استان وارد شده که در حال پیگیری برای جبران این 

خسارت ها هستیم.

سال 97 سالی بدون تنش آبی در شهرستان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گفته سرپرست امور بهره برداری از شبکه آب و فاضالب امور 
آبفای شهرستان قزوین،با تالش و کوشش کلیه همکاران و صرفه جویی مشترکین سال ۹7 بدون 
تنش در بخش آب شرب استان به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب قزوین 
، مهندس "حسین حیدری" تولید آب شرب شهرستان قزوین را ۴076۴۲۴5 متر مکعب که میزان 
35۴5۲57۱ متر مکعب را س��هم شهر قزوین عنوان نمود. وی در ادامه آمار کل امداد و حوادث آب 
شهرستان قزوین را در سال ۹7 توسط همکاران رفع خطر و ترمیم شده را 8636 فقره بوده که تعداد 
68۱6 فقره آن مربوط به شهر قزوین می باشد که از این تعدا حوادث ، ۹ فقره مربوط به خطوط انتقال آب ، ۱۲8۴ دفقره مربوط به 
شبکه توزیع و 733۱ فقره انشعاب خاطر نشان کرد. حیدری متوسط حادثه در بخش آب شرب شهر قزوین در سال ۹7 را ۱۹ فقره 
در روز عنوان که نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش داشته است. وی آمار امداد و حوادث شبکه جمع آوری فاضالب در شهر 
قزوین و محمودآبد در سال ۹7 را ۲633فقره بوده که توسط اکیپ امداد شبکه جمع آوری فاضالب رفع خطر شده است. مهندس 
حیدری با بیان این در سال گذشته 700 کیلومتر از شبکه فاضالب شستشو شده افزود، که تعداد ۱7000 فقره منهول فاضالب نیز 
سم پاشی و تعداد ۱5500 فقره سیفون فاضالب میل زنی شد. وی در پایان از همکاران امور آبفای شهرستان قزوین که در دفتر بهره 

برداری آب و در بخش جمع آوری فاضالب به خاطر تالش بی وقفه یکساله تشکر و قدردانی نمود.

برگزاری جلسه شورای مدیران ICT استان 
رشت- مهناز نوبری-  شورای مدیرانICT استان با حضور مهندس سبوحی رئیس مرکز بازرسی،نظارت مدیریتی و پاسخگویی 
به شکایات وزارت ارتباطات  ، مهندس توکلی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ، مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه 
گیالن و جمعی از مدیران ICT برگزار شد.ابتدا مهندس توکلی مدیرکل ICT استان، گزارشی از عملکرد اداره کل ICT و ادارات 
زیر مجموعه در استان و مشکالت پیش روی در توسعه شبکه های ارتباطی عنوان نمودند.توکلی با اشاره به سفر اخیر وزیر محترم 
ارتباطات و فناوری اطالعات و اهتمام ایشان به احصاء مشکالت استان ها، گفت: مشکالت موجود در نقاط مختلف استان احصاء شده 
و برنامه ریزی ها در راستای رفع این مشکالت صورت گرفته  و در بسیاری از موارد نیز موانع برطرف گردیده است.توکلی افزود: اگر با 
برنامه ریزی دقیق و حساب شده گام برداریم می توانیم به رشد و توسعه مناسبی در این حوزه دست یابیم و درآمدی قابل مالحظه 
ای از این حوزه نصیب استان نموده و شاهد رشد اقتصادی در استان باشیم.داود سبوحی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و 
پاسخگویی به شکایات وزارت، ابتدا ضمن عرض سالم  و خدا قوت از سوی مقام عالی وزارت به همکاران و مدیران استانی؛ توضیحاتی 
در خصوص روند اجرایی کارها و برطرف نمودن مشکالت ارائه و افزود: هدف اصلی ما بیشتر شنیدن حرف های مدیران و مشکالت 
مرتبط با حوزه کاری آنان می باشد و نکته ای که در سفرهای استانی بسیار مهم است ایجاد ّجو همدلی، همیاری و همراهی است 
که در این استان وجود دارد.وی به وضعیت مناسب استان از نظر شاخص ها و رتبه مناسب در بین استان های کشور اشاره و گفت: 
میزان شکایات مردمی واصله از مخابرات استان در سال گذشته کاهش داشته و این نشانه خوبی است و باید مدیران حوزه ICT با 
تعامل سازنده به دنبال این باشند تا با ارائه مطلوب تمامی خدمات و سرویس های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، نسبت 
به ارتقاء سطح رفاه در جامعه و افزایش میزان رضایت مندی در استان تالش نمایند.سبوحی افزود: وزارت ICT و شرکت مخابرات دو 
عضو جدانشدنی بوده و همواره در راستای توسعه و پیشرفت کشور گام برداشته و اراده هر دو نهاد این است که با همکاری و اقدامات 
موثر در مسیر رفع مشکالت مردم حرکت نمایند.رئیس مرکز بازرسی وزارت افزود: به هر حال در مسیر توسعه، مشکالتی در تمامی 
مجموعه ها وجود دارد و خوبی کار این است که بنشینیم دور یک میز و مشکالت را مرور نموده و بدون پرده صحبت نماییم تا به 
یک همدلی کامل برای خدمت به مردم برسیم.وی گفت: آن چیزی که در این سفر شاهد هستیم این که است که همدلی به طور 
کامل در استان در همه مجموعه ها وجود دارد و این تعامل قطعاً حاصل روحیات اخالقی تک تک عزیزان بوده و اگر در یک جایی 

این زنجیره همدلی نباشد و حس قلبی کمتری باشد قطعاً با مشکل روبرو خواهیم شد.

امیدآفرینی محصول حضور شرکت گاز در سیستان و بلوچستان
مشـهد - صابر ابراهیم بای - استاندار سیستان و بلوچستان گفت: حضور 
ش��رکت گاز و تعیین معین های گازرسانی به مناطق مختلف این استان موجب 
امیدآفرینی در بین مردم شده است. احمدموهبتی در دیدار با مدیرعامل شرکت 
گاز خراس��ان رضوی و هیات همراه که صبح امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹8 در 
محل دفتر استاندار برگزار شد اظهار کرد: تعیین معین های گازرسانی به مناطق 
مختلف سیس��تان و بلوچس��تان نش��ان دهنده تالش و جدیت دولت برای رشد 
خدمات زیربنایی در این منطقه است.  وی افزود: شرکت گاز خراسان رضوی از توان و تخصص بسیار خوبی برای اجرای طرح گازرسانی 
به شهر زاهدان برخوردار است و امیدوارم در مدت زمان اعالم شده شاهد بهره برداری از این طرح باشیم. موهبتی تاکید کرد: در اجرای 
طرح های توسعه ای شهرستان باید نگاه ویژه ای به نیروهای بومی و شرکت های دانش بنیان برای توانمند سازی آنان وجود  داشته باشد.
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امروزه بخش اعظمی از توجه های معطوف ش��ده ب��ه بالک چین، متمرکز بر 
خدمات مالی در کنار ارائه دهندگان خدمات غیرمالی است. همچنین چگونگی 
تاثیر تکنولوژی بالک چین بر سازمان ها، مدل کسب و کارشان و نحوه  ایجاد و 

ارائه  ارزش سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است.
م��ا در این مطلب قصد داریم تاثیر  تکنول��وژی بالک چین را بر تمام اجزای 

مدل کسب و کار بررسی کنیم:
بالک چین فراتر از بیت کوین

ام��روزه تکنولوژی ه��ای نوظه��ور به عنوان نیروه��ای فعال ب��رای تحوالت 
اقتص��ادی، اجتماعی و تج��اری خدمت می کنند. جایگاه بالک چین در س��ال 
۲0۱8 مطاب��ق با چرخ��ه Gartner Hype - ابزاری برای س��نجش میزان 
بلوغ و پذیرش تکنولوژی های خاص- بین پنج تکنولوژی برتر دنیا بوده اس��ت. 
تاثی��ر تکنولوژی بالک چین فراتر از بخش های مالی و در برگیرنده  هر کس��ب 
و کاری اس��ت که به عنوان واس��طه بین دو طرف )به طور مثال بین خریدار و 

فروشنده( عمل می کند.
 پیش بینی می شود که بالک چین، مدل های کسب و کار موجود را به چالش 
می کش��د و فرصت ه��ای جدیدی برای ایج��اد ارزش های بدی��ع ارائه می دهد. 
متاس��فانه در حال حاضر با وجود اینکه تکنولوژی بالک چین بر پایه  بیت کوین 
بنا شده است، راهنمایی های بسیار کمی درخصوص تکنولوژی های بالک چین، 
راه حل ه��ای موجود و نحوه تاثی��ر بالک چین بر مدل کس��ب و کار در اختیار 

سازمان ها است. 
گفتنی اس��ت بالک چین به تکنولوژی زیربنایی اشاره دارد. یعنی شبکه ای از 
رایانه ه��ا و الگوریتم هایی که بیت کوین و بس��یاری از برنامه های توزیع دیگر را 

پردازش می کنند.
اما بالک چین چگونه می تواند بر مدل کسب و کار شما تاثیر بگذارد؟

تکنول��وژی بالک چی��ن، فرصت های زیادی برای رش��د در اختیار کس��ب و 
کارهای نوپا می گذارد و البته تهدیدات مس��تقیمی نیز برای کس��ب و کارهای 
س��نتی به وجود می آورد. سازمان هایی که بر پایه  مدل های سنتی کسب و کار 
راه اندازی ش��ده اند، باید از خود بپرسند که تکنولوژی بالک چین، چطور ممکن 

است بر ارزش پیشنهادی، چگونگی رقابت و عملکرد آنها تاثیر بگذارد؟
اکن��ون پروژه های آزمایش��ی در چندی��ن صنعت در حال اجراس��ت، مانند: 
ردیاب��ی و حم��ل و نق��ل کاالها داخ��ل زنجیره تامی��ن صنعتی، اس��تفاده از 
قراردادهای هوش��مند برای تامین امنیت، تسریع و کم هزینه تر کردن معامالت 
امالک، مس��تغالت و ایجاد امکان جابه جایی س��رمایه به خارج از کشور بدون 

تاخیر و پرداخت هزینه های تبدیل ارز.
 توجه به چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن مدل کسب و کار توسط برنامه های 
بالک چین که به سرعت در حال رشد هستند، برای هر سازمانی ضروری است. 
مدل کسب و کار که شامل ۹ بخش است، چگونگی ایجاد و ارائه ارزش توسط 

سازمان را توصیف می کند.
هنگامی که این ۹ بخش در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به درستی تراز شوند، 
منجر به ایجاد و ارائه  ارزش خواهند شد. این ۹ بخش در یک قالب دیداری به 

نام بوم مدل کسب و کار خالصه می شوند و عبارتند از: 
بخش های مشتری:

ش��امل گروه های مختلفی از افراد یا س��ازمان هایی اس��ت که کس��ب و کار، 
قصد دس��تیابی و خدمت به آنها را دارد. س��ازمان ها با اس��تفاده از بالک چین 
می توانند بخش های مشتری موجود در بازار را مورد هدف قرار دهند. به عنوان 
مثال، افرادی که مایل به خرید و فروش امالک و مس��تغالت در سوئد هستند، 

 ChromaWay می توانن��د از ی��ک پروژه  آزمایش��ی بالک چین که توس��ط
طراحی شده، برای خرید یا فروش خانه استفاده کنند. 

بخش های مش��تری در مدل کس��ب و کاری که توس��ط سیستم بالک چین 
خدمت می کند، می تواند مش��ابه مدل های سنتی، شامل بازار انبوه، بازار متنوع 
و نی��چ مارک��ت )بازار جاویژه( باش��د. با این حال وجه تمایز آن در این اس��ت 
ک��ه بالک چین می تواند با فراهم کردن دسترس��ی به بازار هدفی که قباًل قابل 
دس��تیابی نبوده، بخش های جدید مشتری برای کس��ب و کار ایجاد کند. این 

تکنولوژی به کشف بازارهای بالقوه جهانی کمک می کند.
ارزش پیشنهادی: 

این بخش، ش��امل تمام فعالیت هایی اس��ت که برای مشتریان ارزش آفرینی 
می کنند. مش��تریان محصوالت را خریداری نمی کنن��د؛ آنها یک راه حل برای 
انجام یک کار مهم را می خرند. ارزش ادراک ش��ده توس��ط مشتری، بستگی به 
اهمیتی که مشتری برای انجام کار قائل است، میزان رضایتی که از گزینه های 

فعلی برای انجام کار دارد، قابلیت دسترسی او به سایر گزینه ها دارد.
 تکنول��وژی بالک چین، می تواند ب��ا فراهم کردن دسترس��ی به محصوالت 
ی��ا خدمات��ی که قباًل در دس��ترس نبودند یا تنها با پرداخ��ت هزینه  زیادی از 
زمان یا پول به دس��ت می آمدند، بر ارزش ادراک ش��ده مشتری تاثیر بگذارد. به 
عنوان مثال Centbee در آفریقای جنوبی با استفاده از تکنولوژی بالک چین، 
کاربران برنامه کاربردی تلفن همراه خود را قادر می س��ازد تا  به لیست تماس 
مخاطبان ش��ان، بیت کوین ارسال کنند. در نتیجه کاربران این برنامه می توانند 
پول را به سادگی و بسیار ارزان از مرزها عبور دهند تا از خانواده و دوستان شان 

بدون تحمیل هزینه های گزاف تبدیل ارز، حمایت کنند. 
عالوه بر این، تکنولوژی بالک چین می تواند تراکنش های سریع تر و ارزان تری 
را به نس��بت سیستم های س��نتی فراهم کند. به عنوان مثال ارزش پیشنهادی 
برای خریداران خانه می تواند ش��امل تسهیل انتقال مالکیت دارایی از فروشنده 
ب��ه خریدار با تایید اس��ناد مربوط به قراردادهای مربوطه باش��د. حتی در این 
مث��ال، بالک چین می تواند هزینه  تراکنش ها و زم��ان مورد نیاز را برای هر دو 

طرف معامله کاهش دهد. 
کانال ها: 

این بخش، توصیف کننده  چگونگی برقراری ارتباط یک شرکت با مشتریانش 
برای ارائه  ارزش پیش��نهادی است. این کانال ها می توانند شامل نیروی فروش 
شخصی شرکت، وب سایت، فروشگاه های شرکت، خرده فروشان، عمده فروشان 
یا فروش��گاه های مربوط به شرکا باش��ند. یکی از اثرات استفاده از بالک چین، 
ساده سازی انجام کسب و کار است. در این بخش بالک چین به حذف واسطه ها 

و شرکای میانی کمک می کند. 
در بخ��ش قبل��ی ما نمونه ای از معامالت امالک و مس��تغالت را که توس��ط 
قراردادهای هوش��مند تس��هیل می ش��وند، مثال زدیم. این کار ب��ا حذف الزام 
مرب��وط به زمان و پرس��نل مورد نیاز ب��رای تکمیل فرآیند بررس��ی اعتبار یا 
تراکنش انجام می ش��ود. همچنین ممکن است انواع جدیدی از کانال ها داخل 
یک س��ازمان معرفی ش��وند )به عنوان مثال، با به اشتراک گذاری کد مشترک 

برای تقویت زنجیره تامین(
ارتباط با مشتری: 

این بخش، توصیف کننده  نوع روابطی اس��ت که ش��رکت با بخش های خاص 
مش��تری برقرار می کند. این روابط را می توان با انگیزه  جذب مش��تریان، حفظ 
آنها یا افزایش فروش هدایت کرد. کمک ش��خصی، کمک شخصی اختصاصی، 
س��لف س��رویس، خدمات خودکار، جوامع و خلق مش��ترک نمونه هایی از این 
روابط هستند. جریان کار آزمایشی که توسط  ChromaWay اداره می شود، 
فرآیند معامالت امالک و مس��تغالت را ب��رای Lantmateriet )مرجع ثبت 
زمین دولت س��وئد(، ساده کرده اس��ت. دفتر دیجیتال هر گام معامله امالک و 

مستغالت و همچنین عنوان ملک را ثبت می کند همچنین این برنامه می تواند 
توسط نمایندگان بانک و نمایندگان امالک و مستغالت در دسترس قرار گیرد 
و حاوی اطالعات دقیقی است که به روز رسانی شدند و دسترسی به آنها آسان 
است. Lantmateriet در سراسر فرآیند خرید و فروش شرکت دارد و هدف 
آن ایجاد اعتماد و شفافیت بیشتر در معامالت خود با شهروندان سوئدی است.

جریان های درآمدی:
این بخش، نشان دهنده  درآمد حاصل از هر یک از بخش های مشتری است. 

به طور کلی دو نوع جریان درآمدی وجود دارد:
۱. درآمدهای تراکنشی: درآمد تراکنشی، حاصل پرداخت مشتری برای یک 

بار خرید است.
۲. درآمده��ای تکرارپذی��ر: درآم��د تکرارپذی��ر حاص��ل پرداخت های مکرر 
مش��تریان در قبال ارائه یک ارزش پیش��نهادی یا فراهم سازی خدمات پس از 

فروش برای آنهاست. 
تحقیق��ات ABI در س��ال ۲0۱8 تخمین زدند که تا س��ال ۲0۲3، درآمد 
۱0.6 میلی��ارد دالری حاصل از پروژه های بالک چین، عمدتاً از طریق فروش و 
خدمات نرم افزاری تولید خواهد ش��د. شرکت های فناوری که خدمات حرفه ای 
مربوط به بالک چین را ارائه می دهند، درآمد حاصل از هزینه های معامله برای 
فعالیت در ش��بکه، موافقت نامه های سطح س��رویس برای مشتریان شرکت یا 
هزینه ه��ای پلتفرم ب��رای قراردادهای نرم افزار به عنوان س��رویس )SaaS( را 

دریافت می کنند. 
با این حال بیشترین درآمد حاصل از بالک چین، مربوط به رمزنگاری تامین 

مالی جمعی  با استفاده از عرضه  اولیه  سکه )ICOs( است.
ICO یک مدل جمع آوری پول اس��ت که از قدرت کریستوگرام ها و تجارت 
مبتنی بر بالک چین اس��تفاده می کند. این مدل فراهم کننده جایگزینی اس��ت 
ب��رای مدل س��نتی س��رمایه گذاری س��رمایه/ بدهی که توس��ط صندوق های 
س��رمایه گذاری جسورانه، بانک ها و شرکت های س��رمایه گذاری خصوصی ارائه  
می شود. ICO ها از تکنولوژی بالک چین برای تایید معامالت استفاده می کند. 

منابع کلیدی
بخش منابع کلیدی، به منابعی اش��اره دارد که در راستای خلق ارزش برای 
مش��تری ضروری هس��تند و جزو مهم ترین دارایی های مورد نیاز برای عملکرد 
صحیح کسب و کار محسوب می شوند. هر مدل کسب و کاری به منابع کلیدی 
نیاز داش��ته و این منابع، ش��رکت را قادر می س��ازند تا ارزش پیشنهادی خود 
را خل��ق و ارائه کند، به بازارها دسترس��ی پیدا کند، ارتباط با بخش مش��تری 
را حف��ظ کند و به کس��ب درآمد بپردازد. این مناب��ع می توانند فیزیکی، مالی، 

معنوی یا انسانی باشند. 
فعالیت های کلیدی

ش��امل تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه ارزش هستند )به عنوان مثال، 
چگونه شرکت منابع را به روش های خلق ارزش تبدیل می کند.( 

هرچند که این دو در بوم مدل کس��ب و کار، به طور جداگانه در نظر گرفته 
می ش��وند ولی چون به ش��دت به یکدیگر مرتبط هس��تند، ما به طور مشترک 
درباره  آنها بحث می کنیم. تکنولوژی بالک چین به شرکت ها اجازه می دهد که 

منابع کلیدی تشکیل دهنده مدل کسب و کارشان را بازنگری کنند. 
تکنولوژی بالک چین از دو جنبه بر فعالیت ها و منابع کلیدی تاثیر می گذارد:

جنبه  نخست:
 فرصت سیال تر کردن منابع را در نظر می گیرد و به شرکت ها اجازه می دهد 
تا از مالکیت س��نتی دور شوند و تنها در صورت نیاز به منابع دسترسی داشته 
باش��ند. این فرصت، مربوط به کاربرد تکنولوژی بالک چین عمومی اس��ت که 
هر ش��خصی می تواند با طرف دیگر در ش��بکه  نظیر به نظیر  مالقات و معامله 
کند. در نتیجه ش��رکت ها در برخ��ی موارد می توانند ب��رای ایجاد و نگهداری 

زیرساخت های فناوری اطالعات سرمایه گذاری نکنند، زیرا در شبکه  بالک چین 
عمومی، منابع و فرآیندهای الزم فراهم شدند.

 عالوه بر این تکنولوژی بالک چین شرکت ها را قادر می سازد تا فرآیندهایی 
را که قباًل به صورت دس��تی انجام می ش��دند، خودکار کنند و در نتیجه منابع 
انس��انی را قادر می س��ازد تا بر س��ایر فعالیت های ارزش اف��زوده تمرکز کنند. 
مستندسازی، تایید و گزارش حسابرسی، نمونه هایی از این فرآیندها هستند. 

دومین جنبه :
دومین جنبه  مهم تاثیر تکنولوژی بالک چین بر منابع و فعالیت های کلیدی 
این اس��ت که کارب��ران منابع و فرآینده��ای کلیدی را فراه��م و از تکنولوژی 
بالک چین برای تس��هیل تبادل منابع اس��تفاده می کنند. در مثال قراردادهای 
هوش��مند در معامالت امالک و مس��تغالت، منابعی مانند س��رمایه انسانی )به 
عنوان مثال: دانش، مهارت و تجربه( و س��رمایه  فیزیکی )دارایی ها( توس��ط دو 
طرف معامله تامین می ش��وند و تکنولوژی بالک چین تبادل نظیر به نظیر این 

منابع را تسهیل می کند. 
شرکای کلیدی: 

این بخش، ش��بکه ای از تأمین کنندگان و شرکا را توصیف می کند که باعث 
عملکرد صحیح مدل کس��ب  و کار می شوند. این شراکت ها ممکن است اشکال 
مختلفی مانند س��رمایه گذاری مشترک، همکاری استراتژیک یا روابط خریدار- 

تامین کننده برای تضمین منابع قابل اطمینان داشته باشند. 
اس��تفاده از تکنول��وژی بالک چی��ن می توان��د ش��رکای جدی��دی را مانند 
ش��رکت های فن��اوری توس��عه دهنده  واس��ط های برنامه  کارب��ردی )APIs(و 
ابزارهای توس��عه  نرم افزار )SDKs( فراهم و الگوریتم های تبادلی را حفظ کند. 
برای مثال، Centbee اکوسیس��تم پرداخت تجاری در آفریقای جنوبی ایجاد 
کرده تا امکان پذیرش س��ریع و راحت بیت کوین را در زمان فروش، بدون نیاز 
به نصب س��خت افزار پایانه اضافی به خرده فروشان بدهد. همچنین بالک چین 
شراکت های همتا بین کسب و کارها )B۲B( را تسهیل می کند و در نتیجه باعث 

تقویت و گسترش زنجیره  تامین می شود. 
ساختار هزینه:

این بخش، توصیف کننده  تمام هزینه هایی اس��ت که اجرای مدل کسب  وکار 
ب��ا خود به همراه دارد. پیاده س��ازی بالک چین می توان��د هزینه های معامالتی 
مانند هزینه های مذاکره و هزینه های جس��ت وجو را کاهش داده و هزینه های 

واسطه ها را حذف کند. 
انتظار م��ی رود که تکنولوژی بالک چین تا س��ال ۲0۲۲ امکان صرفه جویی 
در هزینه های س��االنه را بین ۱5 تا ۲0 میلی��ارد دالر در صنعت خدمات مالی 
فراهم کند. این صرفه جویی ناشی از کاهش هزینه های زیرساخت IT و حذف 

فرآیندهای دستی است که ارزش زیادی به شرکت اضافه نکرده بودند. 
استفاده از تکنولوژی بالک چین برای نقل و انتقاالت مالی فرآیندهای موجود 
مانند دریافت مجوز نگهداری را می تواند نس��بت به سیس��تم فعلی بانکداری و 
کارت ه��ای اعتباری کوتاه کند. به عب��ارت دیگر فرآیندی که قباًل چندین روز 
زمان می برده است، االن به دلیل سرعت باالی عملیات اجماع تراکنش توسط 

پروتکل بالک چین در طول چند دقیقه انجام می شود. 
همی��ن فرآینده��ا در بالک چی��ن در مقی��اس میکروثانیه انجام می ش��وند. 
عملیات هایی که توس��ط بالک چین طراحی ش��ده اند، نیاز به اقدامات دس��تی 
کمت��ری در جمع آوری، اصالح و به اش��تراک گذاری داده ها یا ارائه  گزارش��ات 

قانونی و اسناد ممیزی دارند. 
بنابراین کارمندان می توانند بر فعالیت هایی تمرکز کنند که ارزش بیش��تری 
را اضافه و درآمدهای بیشتری کسب می کند، در حالی که مصرف کنندگان نیز 

می توانند زمان و پول بیشتری را پس انداز کنند.
Elsevier/biznegar  :منبع

تاثیر تکنولوژی بالک چین بر مدل کسب و کار

بهارناز بیدار
کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی
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چرا ویدئو مارکتینگ یا بازاریابی ویدئویی؟
ویدئوه��ا ب��ه جذاب ترین محتوای تبلیغاتی، رس��انه ای و یا عمومی تبدیل ش��ده اند که روز به روز جای 
خ��ود را بیش��تر در دل مردم و صاحبان برندها باز می کنند. اولی��ن دوربین و فریم های متحرک، در زمان 
مظفرالدین شاه قدم به ایران گذاشتند و هیچ کس حتی آن زمان تصور نمی کرد که با پیشرفت تکنولوژی، 
دیدن فیلم های ضبط ش��ده تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بدهد تا جایی که روز خود را بدون 

مرور کردن یکی از رسانه های تصویری در مسیر به محل کار شروع نکنیم.
امروزه همه ما ش��یفته  دیدن ویدئوها و تبلیغات جذاب هستیم و هرچه که به جلوتر می رویم، محتوای 
جدیدتر و خالقانه تری در س��اخت آنها می بینیم و گویی ابتکار در این دنیا انتهایی ندارد. به همین دلیل 
ویدئوها و کلیپ ها بسیار سریع تر از انتظارات، در همه جای دنیا مانند ویروس شیوع پیدا کردند و اشخاص 
و برندها برای تاثیرگذاری بیش��تر تبلیغات خود، به س��مت ویدئو مارکتینگ روی آوردند تا پیام آنها در 

اعماق ذهن بیننده رسوخ کند.
ویدئو مارکتینگ دیگر یک رویا نیس��ت و حرف اول و آخر را در دنیای مدرن تبلیغات می زند. در یکی 
از آمارهای داده ش��ده در insivia.com که یک س��ایت مشاوره و برندینگ است، در سال ۲0۱7 نزدیک 
به 7۴درصد ترافیک اینترنت صرف محتوای ویدئویی و تصویری شده است. جالب است که بدانید نزدیک 
به ۲/3 مصرف کنندگان ویدئو های کوتاه تر از یک دقیقه را ترجیح می دهند و 65درصد از این قشر، بیشتر 
از 3/۴ ه��ر ویدئو را کامل نگاه می کنند و ب��رای آن وقت می گذارند. پس اگر تبلیغ یا معرفی محصولی را 
انجام می دهید، مطمئن شوید که در کمتر از 60 ثانیه آن را جمع بندی می کنید و در غیر این صورت به 

احتمال زیاد بیننده از ویدئو شما خسته خواهد شد.
ویدئو مارکتینگ و رسانه های اجتماعی

به تازگی ش��اهد موج جدیدی از برنامه های ویدئومحور در سوشال مدیا یا رسانه های اجتماعی هستیم، 
موج��ی که حتی صاحبان پرطرفدارترین ش��بکه های اجتماعی مانند فیس ب��وک، توییتر و خیلی دیگر را 
وادار ک��رد که قابلیت های پخش زنده و امکان به اش��تراک گذاری ویدئوه��ا را جدی تر بگیرند. طبق آمار 
مجله اینترنتی »فوربس« در ماه س��پتامبر س��ال ۲0۱7 میالدی، نزدیک 500 میلیون نفر )نیم میلیارد( 
کارب��ر این برنامه در روز، ویدئوهای مختلف می بینند و این روند با چنان ش��یب تندی پیش��رفت خواهد 
کرد که در چهار س��ال آینده، ترافیک ویدئویی اینترنت بیش��تر از 80درصد کل مصرف هر مشترک آن را 

پر خواهد کرد.
 اینس��تاگرام هم با اینکه یک ش��بکه اجتماعی اس��ت که با محتوای عکس دار بیشتر سر و کار دارد، اما 
تبلیغات ویدئویی نیز کم  کم جای خود را باز کرده اند و طبق آمار بخش پش��تیبانی این ش��بکه، ۲5درصد 
از تبلیغات در اینس��تاگرام را ویدئوهای کوتاه تش��کیل می دهند که هرچه زمان آنها کمتر باشد، احتمال 

تعامل کاربر با آنها نیز بیشتر است. 
در س��ال ۲0۱8 میالدی باید انتظار چه تغییراتی در روند ویدئو مارکتینگ و دنیای تصاویر متحرک را 

داشته باشیم ؟
»Going Live« پخش زنده یا

یکی از روندهای بس��یار تاثیرگذار و در عین حال س��اده برای همراه کردن مشتریان و مصرف کننده که 
به ش��ما کمک می کند آنها را به صورت زنده به پش��ت پرده کار یا بیزینس خود ببرید، به سوال های آنها 
پاس��خ بدهی��د و یا از یک محصول جدید رونمایی کنید. در ای��ن روش نه تنها حامیان و طرفداران )مانند 
فالوورهای اینس��تاگرام( از پخش زنده ش��ما باخبر خواهند ش��د، بلکه ام��کان اضافه کردن یک مهمان یا 
چهره سرش��ناس )سلبریتی( نیز در بیشتر شبکه های اجتماعی وجود دارد. مهمترین ویژگی پخش زنده، 
واقعی بودن آن اس��ت و به همین دلیل کنجکاوی مشتریان قبل از شروع »الیو« یا پخش زنده، عالقه مند 

به دیدن آن هستند.
»VR« ویدئوهای 360 درجه و واقعیت مجازی

متدی که در س��ال ۲0۱7 س��ر به فلک گذاش��ت و هر بیننده ای را در سر جای خود میخکوب می کند. 
انتظار می رود که این سبک ویدئوهای سه بعدی )که بعضی اوقات چند بعد دیگر هم به آنها اضافه می شود 
مانند س��ینماهایی که در مراکز تفریحی مختلف می بینیم( ب��ازار را مال خود کنند. نامحدود بودن آن از 
نظر فضا و دید کامل 360 درجه ای از همه ابعاد یک محصول یا یک فروش��گاه یا کافی شاپ، چیزی است 
ک��ه هم��ه بیننده ها می خواهند. این قابلیت به آنها امکان ای��ن را می دهد که بدون نیاز به حضور فیزیکی 
و مش��کالت ناش��ی از آن )ترافیک، جای پارک، از دس��ت دادن زمان زیاد( به فروشگاه یا رستوران جدید 
ش��ما س��ر بزنند و همه چیز را حتی در دنج ترین و تاریک ترین گوش��ه های آن از نزدیک ببینند، به هر 
قس��متی که دوس��ت دارند س��ر بزنند و با یک نمای چش��م ماهی یا »Fish Eye« زیبا و منحصر به فرد 
آنجا را ببینند. این روش، تقریبا در بیش��تر بازاریابی های آنالین قابل اس��تفاده است که به تازگی حتی با 
آنها ویدئوهای آموزش��ی و تمرینی نیز درست می کنند. پس دست به کار شوید و به یک دید 360 درجه 

به این ماجرا نگاه کنید.
 موشن گرافیک )گرافیک متحرک( و انیمیشن

کاراکترها و شخصیت های کارتونی، نه تنها محتوای بسیار جذاب و سرگرم کننده برای بیننده ها هستند 
بلکه بیشتر مخاطبین بالغ هم عالقه زیادی به این نوع محتوا نشان می دهند و با محتوای تصویری ارتباط 
بهتری برقرار می کنند. موشن گرافیک ها در حوزه ویدئو مارکتینگ امروز جامعه ایران به یک روند بسیار 
محب��وب و کارآم��د برای تبلیغات و بولد کردن مباحث اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت و همینطور یکی از 
بهترین راه های س��اخت ویدئو برای معرفی و آموزش کار با اپلیکیشن ها، وب سایت ها، اینفوموشن و حتی 
برای معرفی محصوالت فیزیکی و فروش��گاه ها بسیار مورد اس��تفاده قرار می گیرد و به دلیل هزینه تولید 
کمتر نس��بت به انیمیشن ها، محبوبیت باالتری نیز کسب کرده اند. یکی از نکات طالیی درخصوص ویدئو 
مارکتینگ مرتبط می شود با مسائل سئو و درگیر کردن بیشتر مخاطب با صفحات وب سایت و در نتیجه 
نتایج مطلوب در رنک گوگل اس��ت. س��ایت میزبان ویدئویی »Wistia« نیز در یکی از تحقیقات خود به 
این نتیجه دست یافت که افراد ۲,6برابر زمان بیشتری در وب سایت هایی که ویدئو دارند، صرف می کنند. 
همین امر باعث می شود که موشن گرافیک باعث افزایش تعداد بازدید سایت و همچنین رتبه سئو شود.

همچنین ویدئوها )چه موش��ن گرافیک و چه انیمیش��ن( پیام را راحت تر و سریع تر به مخاطب منتقل 
می کنند و چشمگیرتر هستند، پس اگر استراتژی های ویدئو مارکتینگ جایی در بازاریابی شما تا به امروز 

نداشته است، همین االن اقدام کنید که از رقبا عقب خواهید ماند.
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کریستین الیس، نویس��نده، خود زمانی از خلق و خوی بد 
رنج می برده است. وی پس از افزایش تجربیاتش در این زمینه 
به راه حل هایی دست یافته که با انجام آنها می توان این مشکل 
را برط��رف کرد. برای آش��نایی با این روش ه��ا در ادامه با ما 

همراه باشید.
تصور کنید اول صبح است. کم  کم می خواهید بیدار شوید. 
قب��ل از اینک��ه از محیط فیزیکی اطراف خود آگاه ش��وید، از 
فض��ای هرچه که در خ��واب دیدید یک جورایی به بدن خود 
بازمی گردید. ممکن اس��ت رویایی دیده باش��ید که در حال 
محو شدن باشد و شما جزییاتش را به خاطر نمی آورید فقط 

می دانید که رویای خوبی نبوده است.
همان طور که به خود آگاه تر می شوید، مشکالت تان به سراغ 
شما می آیند. مسئله این نیست که این مشکالت بسیار پرفشار 
باش��ند بلکه شما عادت دارید به مش��کالت به طور وسواسی 

فکر کنید.
ممکن است در مورد رئیس تان و مقدار زیاد کاری که دارید 
فکر کنید. ممکن است به زن آزاردهنده ای که رو به روی میز 
شما می نشیند و همیشه در حال اخم کردن است فکر کنید. 
شما ناگهان از فکر اینکه باید به پدرزن یا پدر شوهر خود برای 
فهمیدن زمان جش��ن تولد او زنگ بزنید احساس بدی بهتان 

دست می دهد.
فک می کنید این روز چه روزی خواهد شد؟

فکر نمی کنم جواب، روز »خوبی« باشد.
اما ش��ما س��عی می کنید این روز را پش��ت س��ر بگذارید. 
همان ط��ور که بی��دار می ش��وید، دندان های تان را مس��واک 
می زنید، دوش می گیرید و برای روز آماده می شوید این افکار 

را با خود حمل می کنید.
نیروی زندگی شما با این حال در رگ های تان جریان دارد. 
یک حس قوی خوب بودن از شادی و خوشبختی. این امر در 
واقع آنقدر قوی است که شما مقدار زیادی تالش می کنید تا 

آن را کند کرده و یا محو کنید.
اگ��ر اس��ترس و یا حتی افس��ردگی و یا هر ن��وع موقعیت 
آزاردهنده  دیگری ش��ما را تسخیر کرده است، به طور واضح 

خلق و خوی تان خوب نیست.
خود من تا چند س��ال پیش همین گونه ب��ودم. در خلق و 

خوی بد غرق شده بودم و نمی توانستم از آن بیرون بیایم.
هرچه بود را امتحان کردم. درمان تراپی، گفت وگو درمانی، 

ماساژ، انرژی درمانی ... لیست طوالنی است.
هم��ه  آنها جواب دادند اما بع��د از چند مدت دوباره خلق و 

خوی من به »بد« تغییر پیدا می کرد.
اما در این حین با افزایش تجربیات زندگی و دو دلیل بسیار 
قوی )دختر و پسرم( که به من انگیزه می داد توانستم که این 

خلق و خو را برای همیشه تغییر دهم.
۱. هر روز صبح حتی اگر حسش را ندارید لبخند بزنید

اوایل ممکن است انجام این کار شما را حتی عصبانی کند 
حتی ممکن است گریه کنید اما روزی می آید که شما شروع 

به خنده می کنید به این دلیل که »احمقانه« است.
2. یک تغییر کوچک سالم در رژیم غذایی خود ایجاد کنید

 ش��ما می توانید یک میوه و یا س��بزی که دوست دارید به 
رژیم غذایی خود اضافه کنید.

3. کار کوچکی که شما را به هیجان می آورد انجام دهید
مهم نیست این کار چیست و کسی الزم نیست از آن اطالع 
پیدا کند. شاید شما دوست دارید مانند دوران کودکی خود به 

حشرات باغچه نگاه کنید. هر کاری هست آن را انجام دهید.
4. در خود کنجکاوی به وجود بیاورید

حتی در تاریک ترین لحظات همیشه چیزی بوده است که 
حس کنجکاوی شما را برانگیخته باشد. این حس زندگی بخش 

است.
ممکن اس��ت بخواهید بدانید چه کسی جام جهانی را برده 
اس��ت و یا قهرمان زن رمانی که می خوانید با پسر بد داستان 

چ��ه کار کرده اس��ت. در این مورد خ��ود را قضاوت نکنید و 
هیچ کس الزم نیست راجع به آن بداند.

5. شب های خود را لذت بخش کنید
منظور من این نیست که شب خوب بخوابید زیرا اگر مشکل 

خلق و خوی دارید به احتمال زیاد خواب تان خوب نیست.
اما می توانید از آن بهترین بهره را ببرید تا زمانی که راه حل 
به سراغ شما بیاید. اگر در رخت خواب خود همش این ور و آن 
ور می شوید حداقل سعی کنید بالشت خوبی برای خود بگیرید 
و یا بلند ش��وید و فیلمی ببینید. یک خواب خوب در خلق و 
خوی شما تأثیر بسیار زیادی می گذارد و شب های بی خوابی 

نیز لزوماً الزم نیست شب های بدی باشند.
6. با مردم ارتباط داشته باشید

م��ن از این حقیقت آگاه هس��تم که بس��یاری از افراد تنها 
هستند. بعضی از ماها حتی در روابط خود نیز احساس تنهایی 
می کنیم. روابط خوب بیشتر از هر چیز دیگری زندگی شما را 
بهتر می کنند به جز یک چیز که در شماره هفت آن را توضیح 
خواهم داد. ممکن است بخواهید با گارسون مهربان رستورانی 
ارتباط برقرار کنید و مهم نیست که آنها را نمی شناسید یا خیر. 

ارتباطات قوی هستند.
7. مهربانی به خود را تمرین کنید

برای بسیاری از ما که از خلق و خوی بد رنج می بریم دوست 
داش��تن خود امری فراموش شده است، اما باید آن را تمرین 
کنیم. در وهله  اول این حس تنفر از خود اس��ت که مش��کل 
خلق و خوی بد را پدید آورده اس��ت، اما می توانید نسبت به 

خود مهربان باشید.
ب��رای خود یک فنجان چای و یا قهوه بریزید. به پیاده روی 
بروی��د. ب��ه خود فیلمی که مدت هاس��ت می خواهی��د آن را 
مشاهده کنید هدیه بدهید. با خود کمی بیشتر صبور و  کمی 

خوش برخوردتر باشید.
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با انجام 7 کار خلق و خوی خود را تغییر دهید
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