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با شروع به کار بازار متشکل ارزی در هفته جاری

دالر به قیمت واقعی 
برمی گردد؟

بازار متشکل ارزی در هفته جاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و قرار است فعالیت این بازار به ساماندهی خرید و فروش ارز و 
کشف نرخ واقعی براساس عرضه و تقاضا منجر شود و این امید وجود دارد که دالر نیز به قیمت واقعی خود نزدیک شود. به گزارش 
ایسنا، وعده ایجاد بازار متشکل ارزی از سال گذشته داده شد و در ابتدا بسیاری بر این باور بودند که بانک مرکزی این بازار را برای 
در دست گرفتن قدرت تعیین نرخ ایجاد می کند و برخی نیز از انتظارات بسیاری زیادی از این بازار داشتند، اما جزییاتی که از نحوه 
فعالیت این بازار اعالم شد، نشان داد که بازار متشکل ارزی صرفاً به دنبال ساماندهی بازار ارز است. این بازار قرار است برای خرید 

و فروش ارز بین بازیگران اصلی بازار ارز یعنی بانک ها و صرافی ها ایجاد شود و براساس آخرین خبرها درباره این بازار، بانک ها و...

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تحریم

  در هر شرایطی گندم باید
در داخل تولید شود
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نقش سایت های خرید و فروش کاال در التهاب بازار

سایت های اینترنتی یا بازارسازها؛ کدام مقصر هستند؟

19 توصیه به کارمندان در ماه رمضان
10 راز موفقیت از زبان اد کتمول

استارتاپ          ها، کلید قفل اشتغال در شرایط تحریم
روانشناسی بازاریابی در شبکه های اجتماعی

ساخت تبلیغات: چگونه تبلیغات بسازیم؟
هر آنچه باید در مورد هویت برند بدانید
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مدیریتوکسبوکار

 عرضه عمومی سهام اوبر
به بازار بورس آمریکا

محمدرضا  قدیمی
مدیرمسئول

5
در حالی که سهم های بزرگ در نخستین روز هفته با افزایش 

عرضه نسـبت بـه تقاضا مواجـه بودنـد، برخی از 
سهم ها و گروه های کوچک سعی در تقویت...

شاخص بورس در نخستین روز هفته 2189 واحد افت کرد

 بازار سهام
در دست بزرگان

سرمقاله
در شرایط جنگ اقتصادی 

کنونی سیاست ارزی مناسب 
کدام است؟

ارزی  سیاس��ت  ی��ک  اتخ��اذ 
مناس��ب ب��رای هر کش��وری جزو 
ضروری��ات اس��ت و کش��ور ما نیز 
از ای��ن قاعده مس��تثنی نیس��ت. 
ب��ه ویژه در ش��رایط کنونی که به 
دلیل تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا 
در یک جن��گ اقتصادی تمام عیار 
به س��ر می بریم، اما پرس��ش این 
اس��ت که چه سیاستی در شرایط 
کنونی برای کش��ور مناسب است. 
آیا باید نرخ ارز ش��ناور را بپذیریم 
یا سیاس��ت تثبیت را دنبال کنیم 
و یا آنطور که در سال های گذشته 
ب��ه کرات ش��نیده ایم نظ��ام ارزی 
شناور مدیریت ش��ده را می بایست 

در دستور کار قرار دهیم.
س��ه گانه  نظری��ه  براس��اس 
منحوس)  س��ه گانه  ی��ا  ناممک��ن 
ک��ه   )  impossible trinity
از اواخ��ر س��ال 1990 ب��ه عنوان 
تص��وری حاکم بر تعیی��ن اقتصاد 
پولی کش��ورها پذیرفته شده است 
هر کشوری تنها می تواند دو مورد 
از س��ه سیاس��ت زی��ر را بپذیرد و 
پذیرفت��ن ه��ر س��ه ب��ه هیچ وجه 

امکان پذیر نیست:
1( داشتن پول ملی مستقل
2( آزادی ورود و خروج ارز

3( تثبیت نرخ ارز
2تقریبا بدیهی است که...
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بزرگی تولید ناخالص داخلی کش��ورها، شاخصی است که هر ساله مورد مطالعه 
قرار می                                            گیرد و رده بندی بزرگی اقتصاد کشورها بر مبنای تولید ناخالص داخلی                              انجام 
می                                            شود. صندوق بین المللی پول نیز هر ساله این شاخص                              را برای کشورهای مختلف 
محاسبه می                                            کند و در گزارش جدیدش چندین و چند نکته مهم به چشم می                                            خورد. 
به گزارش آینده نگر به نقل از statistictimes، اولین نکته این است که از سال 
201۴ می��الدی تاکنون چین از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری 
قدرت خرید جایگاه اول را در دنیا داشته است. دوم اینکه با توجه به سرعت باالی 
رش��د اقتصادی در کش��ور چین در س��ال های اخیر و انتظار تداوم این وضعیت در 
س��ال های پیش رو، فاصله ارزش تولید ناخالص داخلی اس��می آمریکا )جایگاه اول 
دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اس��می( و چی��ن که جایگاه دوم را در این 
فهرست دارد، کاهش پیدا می                                            کند. سوم با توجه به سرعت باالی رشد اقتصادی هند 
در مقایس��ه با فرانس��ه و بریتانیا، ظرف دو سال آینده این کشور در رده بزرگ ترین 
اقتصادهای دنیا جایگاه پنجم را می                                            گیرد و از این دو کشور صنعتی اروپایی پیشی 

خواهد گرفت.
چهارمین نکته مهم این گزارش مربوط به ایران است. جایگاه ایران از نظر                              ارزش 
تولید ناخالص داخلی اسمی در فاصله سال های 201۸ تا 2023                              میالدی هفت پله 
تنزل پیدا می                                            کند و از جایگاه 29 در س��ال 201۸ به 3۶ در س��ال 2023 می                                            رسد، 
ولی جایگاه این کش��ور از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت 
خرید ارتقا پیدا می                                            کند و از کشورهای عربستان و کانادا باالتر می                                            رود. ایران در سال 
201۸ جایگاه هجدهم فهرس��ت مذکور را خواهد داشت و در سال 2023 میالدی 
جایگاه 1۵ را از آن خود می                                            کند. ایران یکی از کشورهای شاخص در خاورمیانه است 
و به دلیل دارا بودن منابع نفتی و ثبات سیاس��ی به یکی از بانفوذترین اقتصادهای 
این منطقه تبدیل ش��ده است. این کشور برای تجربه رشد اقتصادی باید به فروش 
نفت ادامه دهد ولی تحریم های اخیر آمریکا                              فش��ار زیادی روی شاهراه انتقال نفت 
ایران وارد کرده است. باید توجه داشت که پیش بینی های صندوق بین المللی پول 

بدون در نظر گرفتن تحریم ها انجام شده است.
 دو رده بندی

طبق گزارش اخیر این مرکز در س��ال 201۸ میالدی                              کش��ورهای آمریکا، چین، 
ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانس��ه، هند، ایتالیا، برزیل و کانادا                              10اقتصاد بزرگ دنیا در 
این فهرست بودند. این رده بندی برمبنای بزرگی تولید ناخالص داخلی اسمی انجام 
ش��ده اس��ت. 10 اقتصادی که بزرگ ترین تولید ناخالص داخل��ی بر مبنای برابری 
قدرت خرید را دارند                              کش��ورهای چین، آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، 
برزیل، بریتانیا و فرانسه هستند. فاصله بین تولید ناخالص اسمی                              کشورهای فرانسه 
و بریتانیا و هند بسیار کم است و با توجه به سرعت باالی رشد اقتصادی کشور هند 
                             در سال های اخیر و برنامه ریزی هایی که برای تداوم این رشد در سال های پیش رو 
انجام شده است، انتظار می                                            رود                              ظرف یک تا دو سال آینده                              هند از دو کشور اروپایی 

پیشی بگیرد و جایگاه پنجم را از آن خود بکند.
 10 اقتصاد بزرگ دنیا برمبنای                              ارزش تولید ناخالص داخلی اس��می در مجموع 
س��ازنده ۶۷.1درصد تولید ناخالص داخلی دنیا                              هستند و ۶1.۵۴درصد از کل ثروت 
دنیا را                              به خود اختصاص داده اند. در سال 201۸ میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی 

دنیا برابر با ۸۷هزار و ۵0۵ میلیارد دالر بود .

در این گزارش پیش بینی هایی در مورد بزرگی تولید ناخالص داخلی کشورها در 
س��ال 2023 میالدی هم ارائه شده، چنانکه در س��ال 2023 میالدی ارزش تولید 
ناخال��ص داخل��ی دنیا برابر با 11۴ ه��زار و3۵3 میلیارد دالر خواه��د بود و                              آمریکا 
همچنان جایگاه بزرگ ترین اقتصاد دنیا را خواهد داش��ت. در سال 2023 میالدی 
ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با 2۴ هزار و ۵3۷ میلیارد دالر خواهد بود 
که نسبت به سال 201۸ حدود ۴.۵ هزار میلیارد دالر رشد می                                            کند، اما چین شاهد 
                             رسیدن ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی خود به مرز 21 هزار و ۵۷۴ میلیارد                              دالر 
خواهد بود                              که ۷.۵ هزار میلیارد دالر بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور 

در سال 201۸ است و فاصله اش با آمریکا کاهش زیادی پیدا خواهد کرد.
بزرگ ترین اقتصادهای دنیا

در س��ال 201۸ میالدی تولی��د ناخالص داخلی آمریکا برابر ب��ا 20هزار و ۴12 
میلیارد دالر بود و ارزش تولید ناخالص داخلی چین برابر با 1۴ هزار و 92 دالر بود. 
ژاپن س��ومین اقتصاد بزرگ دنیا است و ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشور 
۵1۶۷ میلیارد دالر بود و آلمان که چهارمین اقتصاد این فهرس��ت اس��ت ۴ هزار و 

211 میلیارد دالر بود.
در میان ۵0 اقتصاد بزرگ دنیا کشور پرو جایگاه آخر را دارد. در سال قبل ارزش 
تولید ناخالص داخلی این کش��ور برابر با 231.۵۷ میلیارد دالر بود و س��رانه تولید 
ناخالص داخلی این کش��ور برابر با ۷ هزار و 199 دالر بود. این کش��ور از نظر سرانه 
تولید ناخالص داخلی اس��می جایگاه ۸۴ را در دنیا دارد. ویتنام در س��ال گذش��ته 

جایگاه ۴9 فهرست و رومانی جایگاه ۴۸ را داشت.
آمریکا بزرگ ترین                              اقتصاد دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی بود در حالی 
که چین بزرگ ترین اقتصاد دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید است. در سال 201۸ 
میالدی ارزش                              تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا ۶320 میلیارد دالر بیش از چین 
بود، ولی                              انتظار می                                            رود این فاصله تا سال 2023 میالدی به مرز 29۶3 میلیارد دالر 
برسد.                              آمریکا برای سال های طوالنی بزرگ ترین اقتصاد دنیا بوده است، ولی از سال 
201۴ میالدی چین توانست جایگاه بزرگ ترین اقتصاد دنیا بر مبنای برابری قدرت 
خرید را از آن خود کند و از آمریکا پیشی بگیرد. چین تا سال 201۸ همچنان از نظر 
بزرگی تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید در سطح باالتری نسبت 

به آمریکا قرار دارد و این وضعیت تا سال 2023 میالدی هم ادامه پیدا می                                            کند.
در میان 10 اقتصاد بزرگ دنیا پایین ترین سرانه تولید ناخالص داخلی به کشور 
هند اختصاص دارد. در سال 201۸ میالدی سرانه تولید ناخالص داخلی در هند 
برابر با 213۵دالر بود و این کش��ور جایگاه 1۴2 را در میان 200 کش��ور مورد 
مطالعه داشت. چین دومین کشور در میان 10                              اقتصاد برتر                              دنیا از نظر کم بودن 
سرانه تولید ناخالص داخلی بود. سرانه تولید ناخالص چین در سال 201۸ برابر 
با 10 هزار و ۸۸ دالر اعالم شد. آمریکا که در رده بندی اقتصادهای بزرگ جایگاه 
اول را دارد                              از نظر بزرگی س��رانه تولید ناخالص داخلی نهمین کش��ور دنیا است. 
در س��ال گذشته س��رانه تولید                              ناخالص داخلی این کشور برابر با ۶2 هزار و 1۵2 
دالر بود. اولین کشور دنیا از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی سرانه در میان ۵0 
اقتصاد بزرگ دنیا قرار ندارد، ولی دومین کش��ور در این رده س��وئیس است. این 
کشور از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی رتبه 20 را دارد و ارزش تولید ناخالص 
داخلی اس��می آن برابر با ۷۴1.۶9 میلیارد دالر اس��ت ولی سرانه تولید ناخالص 

داخلی در این کش��ور برابر با ۸۶ هزار و ۸3۵ دالر آمریکا اعالم شد و رده دوم را 
در دنیا دارد. نروژ پنجمین                              جایگاه و ایرلند ششمین جایگاه را از نظر بزرگی سرانه 

تولید ناخالص داخلی دارد. 
سهم در اقتصاد دنیا

هر کش��وری که سهم بیشتری در اقتصاد دنیا داشته باشد، می تواند در تعامالت 
اقتصادی و سیاس��ی در جهان هم تاثیر بزرگ تری داش��ته باش��د.                              در سال گذشته 
آمریکا باالترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دنیا داشت و این جایگاه برای بالغ 
بر دو دهه در اختیار این کشور آمریکای شمالی بود. در تمامی                              این سال ها آمریکا به 
عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا در سیاست گذاری های جهان نفوذ زیادی داشت، ولی 
با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و تغییر موازنه های اقتصادی طی دو سال اخیر به 

نظر می                                            رسد اقتدار اقتصادی آن هم در حال تزلزل است .
طب��ق گزارش صندوق بین المللی پول این کش��ور واقع در آمریکای ش��مالی به 
تنهایی س��ازنده 23.3درصد تولید ناخالص داخلی دنیا بود. چین در این رده بندی 
جایگاه دوم را داشت و 1۶.1درصد از اقتصاد دنیا را ساخت. سهم دیگر کشورها از                              تو

لید ناخالص داخلی دنیا کمتر از ۶درصد گزارش شده است. ایران در این رده بندی 
بیست و نهمین اقتصاد دنیا است و سهم اقتصاد این کشور کمتر از 0.۵درصد اقتصاد 
جهان است. سهم اقتصادهای کانادا، روسیه، کره جنوبی، اسپانیا، استرالیا، مکزیک، 

اندونزی، هلند و ترکیه بین 1 تا 2درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است.
ایران کجای فهرست است؟

در سال 201۸ ایران بیست و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای تولید ناخالص 
داخلی اس��می بود. ارزش تولید ناخالص داخلی اس��می این کشور در سال 201۸ 
برابر با ۴1۸.۸۸میلیارد دالر اعالم شد که مشابه کشورهای امارات و نروژ است، ولی 
سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با دو کشور نام برده فاصله زیادی دارد. سرانه 
تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال 201۸ برابر با ۵0۸۶ دالر اعالم شد و این 
کشور از نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه 102 در میان 200 
کشور را داشت. از طرف دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی نروژ در این سال برابر با 
۸2هزار و ۷11 دالر بود و این کشور در رده بندی جهانی جایگاه ۵ را داشت و سرانه 
تولید ناخالص داخلی امارات برابر با 39 هزار و ۴۸۴ دالر بود و در رده بندی جهانی 

جایگاه 2۶ را از آن خود کرد.
در س��ال 2023 میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی ایران برابر با ۴۷2.3 
میلیارد دالر خواهد بود و این کشور با هفت پله کاهش رتبه نسبت به سال 201۸، 
جایگاه سی و ششم را در دنیا از آن خود می                                            کند. در این سال امارات جایگاه سی و 
دوم را در اقتصاد دنیا کس��ب می                                            کند و ارزش تولید ناخالص داخلی اش از ۴11.۸3 

میلیارد                              دالر در سال 201۸ به ۵1۵.۴ میلیارد دالر در سال 2023 می                                            رسد.
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برمبنای برابری قدرت خرید در س��ال 201۸ 
برابر با 1۷۴9 میلیارد دالر بود                              و انتظار می                                            رود تا سال 2023 به مرز 23۵۶ میلیارد 
دالر برسد. در سال گذشته ایران هجدهمین اقتصاد دنیا                              در این رده بندی بود، ولی 
در سال 2023 میالدی به جایگاه پانزدهم دنیا خواهد رسید. وضعیت ایران از                              نظر 
ارزش تولید ناخالص داخلی اس��می برمبنای برابری قدرت خرید در س��ال 201۸ 
مشابه کشورهای کانادا و عربستان بوده است                              و هر دو                              کشور در سال 2023 میالدی 

در جایگاه پایین تری نسبت به ایران قرار خواهند گرفت.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا در سال 2023 میالدی

رقابت عقاب و اژدها در اقتصاد جهانی

رئیس جمه��ور آمریکا تعرفه های جدی��دی روی دیگر کاالهای چینی 
اعم��ال کرده و ه��زاران آیتم جدید چینی نیز مش��مول تعرفه های تازه 
شده است، مثل کاله بیسبال، دوچرخه و کیف های دستی، اما این اقدام 
ترامپ به چه معناس��ت؟ هزینه این جنگ تعرفه ای به عهده کیس��ت؟ 
اتفاق بعدی در این مس��یر چیست؟ اینها سواالتی است که سی ان ان در 

تازه ترین گزارشش به آن پاسخ داده است.
به گزارش س��ی ان ان، اکثر واردات با تعرفه های جدید و نرخ 2۵درصد 
وضع  شده که از کاالهای صنعتی تا کاالهای واسطه ای را شامل می شود، 
اما حدود یک چهارم موارد در لیس��ت موجود، کاالهای مصرفی ش��امل 
چمدان، کوله پش��تی، دس��تکش بیس��بال، مبلمان بامبو و لوستر است. 
همچنین قایق ه��ای بادبانی، قایق موتوری، قایق های معمولی و به طرز 

عجیب وغریبی دستگاه های پارکومتر را هم دربر می گیرد.
دول��ت ترام��پ تابه ح��ال از نظ��ر اس��تراتژیک از محص��والت لوازم 
الکترونیکی مصرفی کش��ورش مانند اپل و دیگر کاالهای مصرفی روزانه 
که ممکن اس��ت با وجود تعرفه ها دچار مش��کل شوند، محافظت کرده 
اس��ت. البته اگر ترامپ و پکن نتوانند به یک توافق برسند، ممکن است 
همه چیز تغییر کند. روز جمعه، راب��رت الیتیزر، نماینده تجاری ایاالت 
 متحده در بیانیه ای اعالم کرد که آنها شروع به فرآیند اضافه کردن تمام 
واردات باقی مانده از چین برای لیس��ت تعرفه های جدید کرده اند. ارزش 

این کاالها به ارزش 300 میلیارد دالر دیگر است.
تعرفه یک مالیات است

تعرف��ه مانند مالیات ب��رای واردات کسب وکارهاس��ت. واردکنندگان 

بعد از اینکه محصوالت ش��ان به آمریکا می رس��د باید 2۵درصد عوارض 
وارداتی را پرداخت کنند. این پول پس از تحویل، پرداخت می شود و به 

وزارت خزانه داری آمریکا واریز می شود.
دول��ت ترامپ در دوره اول، تعرفه های 10درصدی برای 200 میلیارد 
دالر از کاالهای چینی در ماه سپتامبر را وضع کرد. بعد از آن تعرفه هایی 

روی ۵0 میلیارد دالر از کاالهای چینی را در تابستان اجرایی کرد.
در حال حاضر نرخ همه تعرفه ها 2۵درصد است، بنابراین از روز جمعه 
ایاالت متحده 2۵درصد تعرفه روی 2۵0 میلیارد دالر از کاالهای چینی 

را در اختیار دارد.
هزینه ها با کیست؟

در بعضی موارد، ممکن اس��ت تولیدکنن��دگان چینی تصمیم بگیرند 
که برخی از هزینه های تعرفه ای را تقبل کنند تا بتوانند در بازار آمریکا 
حضور داش��ته باشند و رقابت کنند. طبق گزارش های مختلف، تعرفه ها 
هزینه های زیادی برای ش��رکت های داخلی و مصرف کنندگان دارد و تا 
پایان سال 201۸، رقم آن 3 میلیارد دالر در ماه تخمین زده  شده است. 
حاال فروش��نده ها و خرده فروش��ان تصمیم می گیرند ک��ه یا هزینه های 
اضاف��ی را خودش��ان جذب کنند یا برخ��ی از آن را به مصرف کنندگان 

منتقل کنند.
تعرفه ها به نفع آمریکاست؟

ترام��پ بارها در مبارزات انتخاباتی خود از بازس��ازی تولیدات ایاالت 
 متحده صحبت کرده و گفته بود می خواهد تولید را به آمریکا برگرداند. 
او جمعه در توییتی نوشت: محصوالت خود را در ایاالت  متحده بسازید 

تا هیچ تعرفه ای برای تان وجود نداش��ته باش��د، اما بسیاری از صاحبان 
کس��ب وکار در ایاالت  متحده می گویند کارخانه های داخلی نمی توانند 
نیازهای تولید آنها را برآورده کنند. در عوض آنها در حال انتقال بخشی 
از زنجیره عرضه خود به کارخانه هایی خارج از چین هستند. درمجموع 
بخش تولید دوباره به عقب برگش��ته اس��ت و میزان استخدام ها کاهش 

 یافته است.
اتفاق بعدی چیست؟

تهدی��د به افزایش تعرفه ها اقدام جدیدی نب��ود. ترامپ اولین بار اول 
ژانوی��ه ای��ن تصمیم را گرفت و گف��ت اگر مذاکرات پیش��رفت نکند تا 
اول م��ارس مهلت می ده��د، اما زمانی که مهلت اول مارس گذش��ت و 
آمری��کا تهدیدش را عملی نکرد، به نظر می رس��ید تنش ها کمتر ش��ده 
و کس��ب وکارها به حالت عادی برگشته اند. مذاکرات روز جمعه دو تیم 
مذاکره کننده آمریکایی و چینی بدون توافقی به پایان رسید و مشخص 
نیس��ت در مرحله بعد چه اتفاقی رخ خواهد داد. پکن قول داده اس��ت 
که اقداماتی تالفی جویانه انجام دهد، اما جزییات بیشتری منتشر نشده 
است. چین در واکنش به تعرفه های ترامپ، تعرفه هایی روی محصوالت 
کش��اورزی آمریکا اعمال کرده و برای حدود ش��ش ماه خرید س��ویا از 

ایاالت  متحده را متوقف کرده است.
ترام��پ هنوز تهدید دوم تعرفه ای خ��ود روی باقی کاالهای چینی را 
اعمال نکرده و مش��خص نیست چه زمانی این تعرفه ها را اعمال خواهد 
کرد. این سری از تعرفه ها بیشتر لوازم الکترونیکی مصرفی، اسباب بازی 

و کفش هایی که از چین می آید را مورد هدف قرار می دهد.

گزارش سی ان ان از هزینه های جنگ تجاری آمریکا و چین

جنگ تجاری در فاز جدید

سرمقاله

در شرایط جنگ اقتصادی کنونی سیاست 
ارزی مناسب کدام است؟

اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب برای هر کشوری جزو ضروریات 
اس��ت و کش��ور ما نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. به ویژه در 
ش��رایط کنون��ی که به دلی��ل تحریم های یکجانب��ه آمریکا در یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار به س��ر می بریم، اما پرسش این است که 
چه سیاس��تی در ش��رایط کنونی برای کشور مناسب است. آیا باید 
نرخ ارز ش��ناور را بپذیریم یا سیاس��ت تثبی��ت را دنبال کنیم و یا 
آنطور که در سال های گذشته به کرات شنیده ایم نظام ارزی شناور 

مدیریت شده را می بایست در دستور کار قرار دهیم.
براس��اس نظری��ه س��ه گانه ناممک��ن ی��ا س��ه گانه منح��وس) 
impossible trinity ( ک��ه از اواخ��ر س��ال 1990 ب��ه عنوان 
تصوری حاکم بر تعیین اقتصاد پولی کش��ورها پذیرفته ش��ده است 
هر کش��وری تنها می تواند دو مورد از س��ه سیاست زیر را بپذیرد و 

پذیرفتن هر سه به هیچ وجه امکان پذیر نیست:
1( داشتن پول ملی مستقل
2( آزادی ورود و خروج ارز

3( تثبیت نرخ ارز
تقریبا بدیهی اس��ت که در شرایط کنونی نمی توانیم پول مستقل 
ملی کش��ورمان »ریال« را حذف کنیم آنطور که برخی از کشورها 
پی��ش از این دس��ت به این کار زدند و دالر، پون��د و... را جایگزین 
پ��ول ملی خود کردند، بنابراین پذیرفتن ش��رط اول برای ما تقریبا 
قطعی است، لذا از میان دو شرط دوم و سوم باید یکی را بپذیریم. 
یعن��ی یا باید اجازه دهیم که ورود و خروج ارز کامال آزاد باش��د و 
یا باید نظام تثبیت نرخ ارز را بپذیریم. همانطور که ش��واهد نش��ان 
می دهد پذیرفتن ش��رط دوم به شدت در ش��رایط کنونی منجر به 
خروج سرمایه از کشور می شود. کمااینکه در سال گذشته و آزادی 
نس��بی این مورد، منجر به خروج فراوان س��رمایه ارزی کش��ور به 
خارج به صورت خرید ملک و ... در کش��ورهای همس��ایه شد و به 
دلیل تحریم ها ورود س��رمایه به کشور بسیار ناچیز بود. این شرایط 
هم اکنون با شدت بیشتری حاکم است و اگر اجازه ورود و خروج ارز 
را به صورت کامل بدهیم قطعا با خروج بسیار زیاد ارز و تقریبا عدم 
ورود ارز مواجه خواهیم ش��د، بنابراین پذیرفتن شرط دوم منطقی 
به نظر نمی رسد و باید شرط سوم را بپذیریم یعنی تثبیت نرخ ارز.
به عبارت دیگر سیاس��ت گذاران پولی و ارزی کشور باید یک نرخ 
ارز منطق��ی را انتخاب و با مداخله در بازار از آن حمایت کنند، اما 
پرسش این است چه نرخی؟ حتی اگر نظریه برابری قدرت خرید را 
مالک قرار دهیم که یک نظریه برای توضیح رفتار ارز در بلندمدت 
اس��ت نه یک نظریه برای تعیین ن��رخ ارز در کوتاه مدت، بازهم به 
نرخ های باالتر از ۸ هزار تومان در برابر یک دالر نمی رسیم. ) توجه 
داش��ته باش��یم که تعیین س��ال پایه برای تعیین نرخ ارز براساس 
نظریه برابری قدرت خرید مهم است و با تغییر آن به اعداد مختلفی 
می رسیم(. درحالی که در حال حاضر در بازار هر دالر برابر 1۵ هزار 
تومان مبادله می ش��ود که در توجیه آن چیزی جز کمبود عرضه و 
افزایش تقاضا به دلیل ش��رایط روان��ی و نا اطمینانی درباره آینده را 
نمی توان متصور بود. این ش��رایط موج تورمی و فش��ار مضاعف به 
اقتصاد کش��ور و م��ردم را به دنبال خواهد داش��ت که به هیچ وجه 

توصیه نمی شود.
بنابراین بهترین سیاس��ت ارزی برای کشور نظام تثبیت نرخ ارز 
روی رقم��ی بین ۸ تا 10ه��زار تومان و حمایت بانک مرکزی از آن 
نرخ است. در غیر این صورت شاهد رشد قیمت دالر و سایر ارزهای 
عم��ده در بازار در طول زمان خواهیم بود و تورم لجام گس��یخته و 
تضعیف مداوم پول ملی را ش��اهد خواهیم بود که تبعات منفی آن 
نیازی به توضیح ندارد. کما اینکه این ش��رایط را در ماه های گذشته 
ش��اهد بودیم و تنه��ا انتظارات مردم و فعاالن اقتصادی و ش��رایط 
روانی حاکم بر بازار تعیین کننده تقاضا در بازار و نرخ ارز بوده است. 
اگر بانک مرک��زی همانطور که ادعا می کند ذخایر کافی در اختیار 
دارد، می تواند با مداخله در بازار از نرخ مربوطه حمایت کند و اصرار 
بر این کار از سفته بازی در بازار جلوگیری می کند و ارزهای خانگی 
نیز به مرور به بازار خواهد برگشت. در این شرایط تولید کنندگان و 
سایر فعاالن اقتصادی نیز به راحتی می توانند برای خود برنامه ریزی 
کنند و شرایط مقابله با تحریم های آمریکا در دو سال آینده فراهم 
خواهد شد. بدیهی است که با توجه به تورم موجود در جامعه بانک 
مرک��زی می تواند به م��رور نرخ تثبیتی خ��ود را به صورت منطقی 

تعدیل کند. 
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کارشناس��ان اقتصاد و رسانه، التهاب قیمت کاالها را ناشی از عملکرد بازارسازها 
در اقتصاد کشور می دانند و می گویند که بازارسازها موجب بحران قیمت  ها شده اند 
و اگر س��ایت های خرید و فروش کاال بس��ته ش��ود، التهاب بازار و قیمت ها کاهش 

نمی یابد، از این رو باید نظارت ها را بیشتر کرد.
به گزارش ایرنا، روال کار در فضای مجازی اینگونه است که فروشندگان کاالهای 
خود را در سایت های خرید و فروش یا صفحه های کاری خود ثبت و مسئوالن سایت 
با بررسی کاال و نداشتن مغایرت با قوانین تصویب شده آن را تایید می کنند و برای 
مش��تریان نمایش می دهند. خریداران نیز پس از مشاهده و بررسی محصول مورد 
نظر نس��بت به خرید آن اقدام می کنند. در این نوع تجارت الکترونیکی، سایت ها از 

زمان شروع ثبت سفارش تا پایان معامله بر روند خرید و فروش کاال نظارت دارند.
اگرچه کار و زندگی  بس��یاری از مردم در این س��ایت ها تأمین می ش��ود، اما اگر 
نظارتی بر آنها وجود نداش��ته باشد می تواند معایب زیادی به بار آورد که مهمترین 
نمونه آن، دامن زدن به بحران قیمت هاست و آنچه در هفته گذشته و در ارتباط با 
بازار خودرو اتفاق افتاد و س��ایت های خرید و فروش اینترنتی به عنوان متهم اصلی 
افزایش التهاب بازار معرفی ش��دند تا آنجا که این س��ایت ها به حذف قیمت ها در 

تمامی آگهی های مربوط به معامله های خودرو، مسکن و ... اقدام کردند.
هرچند قیمت گذاری در انواع بازارها در سایت های اینترنتی اقدام جدیدی نیست 
که ناگهان بازار آنها را دچار آشفتگی کند بلکه در طول سال ها با وجود فعالیت این 
س��ایت ها، این بازار هم شرایط باثباتی را سپری کرده اند. در کشورهای توسعه یافته 
جهان هم این س��ایت ها رقابت ش��دیدی با یکدیگر دارند و گوی س��بقت را از بازار 

سنتی ربوده اند اما بازار خودرو، مسکن و ... در این کشورها دچار داللی نمی شوند.
در همین زمینه، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال 
که س��ایت های خرید و فروش کاال تا چه ان��دازه در التهاب بازار نقش دارند، گفت: 
س��ایت های خرید و فروش کاال خودشان معلول وضعیت اقتصادی جامعه هستند؛ 
یعنی مسائلی مانند تحریم و ارز باعث می شود، بازارسازهایی که در بازار وجود دارند، 
مانند بازارسازهای مسکن، سکه، خودرو و... با استفاده از توانایی که دارند نرخ جدید 
را از طریق این سایت ها اعالم می کنند، وگرنه خود سایت ها، بازارساز نیستند و عین 

شفافیت عمل می کنند.
به گفته بغزیان، اگر این سایت ها بسته شود، التهاب بازار و قیمت ها کاهش پیدا 
نمی کند زیرا بازارسازها باعث این التهاب در اقتصاد کشور شده اند، بنابراین باید این 

افراد شناسایی شوند.
او به بخش مسکن اشاره کرد و ادامه داد: برای نمونه در بخش مسکن سلطان هایی 

وجود دارند که لیدر این بخش هستند، آنها با تغییر قیمت یک واحدی آپارتمان در 
یک برج، باعث می ش��وند که قیمت مسکن به صورت آبشاری تا پایین تحت تاثیر 
قرار گیرد و این تغییر قیمت به همه واحدهای آن برج منتقل می شود. با توجه به 
این ش��رایط مردم هر وقت ببینند، قیمت خانه باال رفته است، قیمت خانه خود را 
متناسب با آن نرخ باال می برند و این باعث دامن زدن به افزایش قیمت ها می شود، 
بنابراین س��ایت های خرید و فروش کاال یک ابزار هستند و باید مانند صرافی ها باز 

باشند زیرا با اعالم قیمت ها شفاف سازی می کنند. 
این اس��تاد دانش��گاه درباره اینکه این اف��راد را چگونه می توان شناس��ایی کرد، 
اف��زود: این افراد به راحتی وارد اقتصاد می ش��وند و ب��ه بهانه های مختلف نرخ ها را 
تغییر می دهند. در همه بازارها هم به صورت آش��کار حضور دارند و پنهان نیستند. 
شناس��ایی آنها بس��تگی به اراده دولت و سازمان نظارتی دارد. دشمنان کشور برای 
اینکه اوضاع اقتصادی را وخیم تر و نارضایتی ها را بیشتر کنند وارد این حوزه شده اند، 
بنابراین این افراد را باید شناسایی کرد وگرنه با بستن سایت ها هیچ تغییری پیش 
نمی آید، چون افرادی که در بازار، بازارس��ازی می کنند، از راه های دیگر این کار را 

انجام می دهند و این اقدام جوابگو نیست.
به گفته وی، باید سازمان نظارتی، امنیتی و اطالعاتی ورود پیدا کند تا بازارسازها 
و افرادی که نرخ ها را اعالم می کنند شناس��ایی شوند و بدانیم که این نرخ گذاری ها 
اصاًل از کجا شروع می شود. برای نمونه ممکن است در بخش خودرو چند نمایشگاه 
بزرگ به التهاب بازار دامن بزنند و قیمت ها را باال ببرند. همچنین در بخش مسکن 
دولت می تواند با بستن مالیات بر عایدی مسکن و ابزارهای مشابه از سوءاستفاده ها 

و افزایش قیمت ها جلوگیری کند.
همچنین صدیقه ببران، اس��تاد دانشگاه و مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو در 
ارزیابی نقش سایت های اینترنتی در خرید و فروش کاال معتقد است: اکنون جهان 
به علت انقالب اطالعاتی سرعت بسیار ویژه ای به خود گرفته و اینترنت باعث شده 
اس��ت، حوزه تجارت هم تبدیل به تجارت الکترونیک شود که این کار مهمی است 
و برای پیشرفت کشورها اهمیت دارد. پس حضور حوزه تجارت الکترونیک در تمام 
دنیا متداول اس��ت و ایران از آن مستثنی نیس��ت چون این سایت ها کارایی بسیار 

باالیی دارند.
ب��ه گفته او، ایران باید ب��ه این حوزه ورود پیدا کند و در جهت توس��عه تجارت 
الکترونیک گام های اساس��ی بردارد. اگرچه تنها مشکلی که این سایت ها دارند این 
موضوع به شمار می رود که در بسیاری از مواقع مشتریان آن چیزی که واقعی است 
و مطل��ب اصلی را دریافت نمی کنند و در برخی م��وارد با افراد کالهبرداری مواجه 

می شوند که این ضعف در عملکرد را باید با نظارت و قوانین الزم حل کرد.
ببران درباره اینکه ورود به عرصه کسب و کارهای مجازی چگونه باید انجام شود، 
گفت: چگونگی ورود به حوزه تجارت الکترونیک خیلی مهم اس��ت. باید سایت های 
متعددی که وارد این عرصه می شوند، فعالیتی شفاف داشته باشند و تحت نظارت 
قرار بگیرن��د. گویا در ایران بخش هایی از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت)صمت( 
پیگیر این ماجرا هس��تند و به عنوان کسب و کار الکترونیک روی آن کار می کنند. 
همچنین پلیس فتا بر روی بخش قاچاق کاال و ارز نظارت دارد، اما این اقدام ها زمانی 
کفایت می کند که اصولی باشند مانند سایت هایی که در کشورهای جهان فعالیت 
دارند و بر روی آنها نظارت می ش��ود، مانند س��ایت »آمازون« که یکی از باالترین 
میزان های فروش را دارد، بنابراین نظارت بر روی سایت ها به منظور توسعه کشورها 
بسیار مهم است تا تجارت در حوزه تجارت الکترونیک فعال شود. همچنین افرادی 
که در این س��ایت ها کار می کنند باید از سواد رسانه ای باالیی برخوردار باشند تا از 

نشر هرگونه مطلب کذب و نادرست جلوگیری شود.
او درب��اره ویژگی ه��ای خرید و فروش در س��ایت نیز گفت: س��ایت های خرید و 
فروش کاال هم مانند آگهی روزنامه می مانند روزنامه ها به شکل حقیقی اند، اما این 
س��ایت ها به شکل مجازی هستند و قیمت کاالهای گوناگون را در سایت می زنند. 
در واقع آگهی به این منظور انجام می شود که فردی که می خواهد خرید کند، مبلغ 
آن کاال را در س��ایت های مختلف چک و با هم مقایس��ه می کند و سپس خرید را 
انجام می دهد. پس مهم ترین ویژگی این سایت ها درج قیمت کاالست، اما در هفته 
گذشته این سایت ها درخصوص درج قیمت بعضی از کاالها با مشکل مواجه شدند 
و مس��ئوالن برای جلوگیری از بحران قیمت ه��ا در بعضی موارد خاص مثل قیمت 
مس��کن و خودرو که االن دچار نوس��ان های بحرانی شده، تشخیص داده اند که این 

قیمت ها فعاًل درج نشوند.
این اس��تاد دانشگاه در ریشه یابی نوسان قیمت ها به ساختارهای اقتصادی اشاره 
ک��رد و ادام��ه داد: ما اکنون درگیر بحران قیمت های متعدد هس��تیم و سیس��تم 
اقتصادی کش��ور در این حوزه مشکل دارد. این مشکل اقتصادی عمومی بوده است 
و باید از بُعد ساختار اقتصادی کنترل شود که تا حد ممکن تورم را افزایش ندهیم 
و دروغ پراکنی نشود، بنابراین باید قیمت های واقعی کاال را به مردم بگوییم وگرنه با 
اعالم نکردن قیمت ها تنها صورت مساله پاک می شود. از این رو ما نمی توانیم بگوییم 
سایت هایی مانند دیوار، ش��یپور و ... موجب بحران قیمت ها شده زیرا ساختارهای 
معیوب اقتصادی در حوزه بازار و قیمت ها سبب بحران قیمت ها شده اند. البته باید 

به نحوه آگاهی های سایت های خرید و فروش کاال نیز نظارت وجود داشته باشد.

نقش سایت های خرید و فروش کاال در التهاب بازار

سایت های اینترنتی یا بازارسازها؛ کدام مقصر هستند؟
مسکن

به دنبال حذف قیمت از آگهی ها
بازار مسکن به خواب خرگوشی رفت

واس��طه های ملکی از ثب��ات قیمتی، ابهام و فروکش نس��بی تب 
افزای��ش قیمت بازار به دنب��ال حذف قیم��ت از آگهی های فروش 
مس��کن خبر می دهند، اما معتقدند ک��ه درج نکردن قیمت، نوعی 
داروی موقت محس��وب می ش��ود و آینده مسکن به شرایط بازار ارز 

وابسته است.
به گزارش ایس��نا، حذف قیم��ت از آگهی های ف��روش خودرو و 
مس��کن که با دستور دادس��تانی انجام ش��د منحنی صعود قیمتی 
ای��ن بازارها را تا حدودی کنترل کرد. چند روز قبل رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران از پایین آمدن قیمت خ��ودرو خبر داده بود. رئیس 
اتحادیه امالک هم اعالم کرد که تب افزایش قیمت مس��کن پایین 
آمده اس��ت. گزارش های میدانی از دفاتر مشاور امالک نیز از وجود 
نوعی س��ردرگمی و ابهام در بازار خبر می دهد. واس��طه های ملکی 
می گویند با وجودی که هنوز برخی فروش��نده ها از امضای قرارداد 
خودداری می کنند، تعداد فایل های عرضه شده نسبت به هفته قبل 
افزایش یافته اس��ت. طرف تقاضا نیز با دو مش��کل کمبود نقدینگی 
و نبود افق روش��ن برای تصمیم گیری مواجه شده که خروجی این 
وضعیت به کاهش معامالت منجر ش��ده اس��ت. طب��ق اعالم بانک 
مرکزی معامالت مس��کن ش��هر تهران در فروردین ماه 3۴00 فقره 
بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۷3 و 

32درصد کاهش نشان می دهد.
گزارش های میدانی از بازار مس��کن حاکی از آن است بعد از 12 
اردیبهش��ت ماه که قیمت از آگهی ها برداشته شد، هرچند قیمت ها 
پایین نیامده اما باال هم نرفته اس��ت. با این وجود مش��اوران امالک 
معتقدند ش��رایط فعلی نمی تواند پایدار باشد. یک مشاور امالک در 
منطق��ه۴  تهران گفت: بعد از آنکه قیمت از آگهی های س��ایت های 
اینترنتی حذف ش��د مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد، اما به 
اعتقاد من آینده بازار مس��کن به ش��رایط کلی اقتصاد، به خصوص 
قیم��ت ارز و طال مربوط می ش��ود. کارشناس��ان هم ب��ا بیان اینکه 
مح��رک اصلی در بازار مس��کن به تقاضای مطلق مربوط می ش��ود، 
می گویند علت رکود بازار مس��کن به رش��د 10۴درصدی قیمت و 
پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می ش��ود که از ماه های 
قبل وجود داش��ته و سرکوب قیمت نمی تواند نقش تعیین کننده ای 

در درازمدت ایفا کند.
روز 12 اردیبهش��ت م��اه به دس��تور دادس��تانی، ح��ذف قیمت 
آگهی های فروش خودرو و مس��کن به مدیران س��ایت های واس��ط 
توسط پلیس ابالغ شد. به دنبال این دستور، مصطفی قلی خسروی، 
رئی��س اتحادیه مش��اوران ام��الک اعالم کرد: »مق��داری هیجان و 
التهاب��ات بازار فروکش کرده اس��ت.« چند روز بعد خبر رس��ید که 
قرار است قیمت در بعضی آگهی ها مشروط به لحاظ بعضی الزامات 
درج ش��ود. خسروی با اشاره به جلساتی که در این زمینه با حضور 
دس��تگاه های مختلف برگزار شده، اظهار داش��ت: قرار است سایت 
وزارت راه و شهرس��ازی به عن��وان مرجع و معیار تعیین قیمت های 
پایه در نظر گرفته ش��ود، این اطالعات توس��ط اتحادیه مش��اوران 

امالک استخراج شده و در اختیار سایت های اینترنتی قرار گیرد.
ب��ه گفته وی، س��ایت های اینترنتی باید از دیتاهای ما اس��تفاده 
کنند و آنها را به روز در س��امانه خود قرار دهند. به طور مثال روزانه 
از ما اس��تعالم می کنند که قیمت منطقه نارمک از چند میلیون تا 
چند میلیون تومان اس��ت تا از این طریق قیمت های باالتر از عرف 

بازار حذف شود.
بازار مسکن در شهریورماه افت می کند

بیت اهلل س��تاریان، کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه حذف 
قیمت گذاری در س��ایت های ف��روش ملک تأثی��ر چندانی در روند 
قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای کاالهایی 
مثل خ��ودرو، لوازم خانگی یا کاالهای خاص فرهنگی، این مس��اله 
تأثیرگذار باشد ولی ملک، کاالی سرمایه ای است و عوامل تبلیغاتی 
تأثیرگ��ذار چندانی در قیمت مس��کن ندارد. ای��ن اقدامات ما نوعی 
فرافکنی و گول زدن خودمان اس��ت. چند اپلیکیشن نمی توانند بازار 
کالن اقتصاد یک کش��ور را دگرگون کنند. آش��فتگی در بازارهایی 
مث��ل لوازم خانگی از بین می رود اما ملک موضوعی اس��ت که نگاه 
سرمایه ای به آن وجود دارد. در عین حال که مصرفی است، کاالیی 

قابل فروش محسوب می شود.
ستاریان بیان  کرد: بنگاه های ملکی و ریل استیت ها در دنیا ممکن 
اس��ت دو تا س��ه دهم درصد در کل ب��ازار ملک یک کش��ور تأثیر 
بگذارند، ولی نمی توانند 10 تا 20درصد اثرگذار باشند. اصل اول در 
افزایش قیمت مسکن به تقاضای مطلق مربوط می شود که وزن آن 

از تقاضای مؤثر بیشتر است.
به گفته وی، رش��د قیمت مسکن تا پایان سال 139۸ ادامه پیدا 
می کن��د. البته هم اکنون معامالت به طور محسوس��ی کاهش یافته 
که به تردید بازار مربوط اس��ت. احتمال می دهم در تابستان تعداد 
معامالت افزایش پیدا کند و بعد از شهریورماه شیب منحنی افزایش 

قیمت و معامالت، مالیم می شود.
مسکن ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده است

همچنین محمد عدالت خواه، کارش��ناس مس��کن گفت: رش��د 
قیمت مس��کن متوقف نمی ش��ود اما به دلیل نبود تقاضای مؤثر، 
ظرفیت اقتصادی خود را از دس��ت داده است. قیمت واقعی خانه 
نس��بت به قبل گران نش��ده بلکه پول ملی ارزش خود را از دست 
داده اس��ت. اگر با ارز بین المللی حساب کنیم می توان گفت خانه 
ارزان هم ش��ده اس��ت. این روند صعود اس��می قیمت مسکن تا 
زمانی که دالر باال ب��رود افزایش خواهد یافت ولی قطعاً به اندازه 
دالر ب��اال نمی رود؛ زیرا اینها دو کاالی متفاوت هس��تند. افزایش 
نرخ ارز ریشه در تحریم ها دارد ولی عامل اثرگذار بر قیمت خانه، 
ب��ه زمین و مصالح س��اختمانی مربوط می ش��ود که بخش عمده 
مصالح، داخلی اس��ت و ربطی به تحریم ها ندارد. فقط عامل زمین 
باقی می ماند که با توجه به وس��عت کش��ور ایران به راحتی قابل 

کنترل است.
وی ادامه داد: خوش��بختانه یا متأسفانه با توجه به اینکه مسکن، 
س��رمایه گذاری زودبازده است، س��ازندگان طی چهار دهه گذشته 
وارد این حوزه ش��ده اند و به همی��ن دلیل حجم زیادی از خانه های 
خالی در دهه 90 ایجاد ش��د و هم اکنون ۴.۷ میلیون مسکن خالی 
و نیم��ه خالی در کش��ور داریم. ای��ن مازاد عرض��ه می تواند منجر 
به تعادل بخش��ی ش��ود، البته تولید مس��کن باید ادامه پیدا کند و 

همزمان، مالیات از واحدهای خالی اخذ شود.
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بررس��ی ها نشان می دهد در اکثر کشورهای پیش��رفته سیاست گذاری صنعت 
و تجارت ذیل یک دس��تگاه اجرایی انجام می ش��ود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر 
مستقل در حوزه بازرگانی، به نفع صنایع و بخش های تولیدی نیست؛ این چکیده 
گزارش��ی است که ش��بکه کانون های تفکر ایران )ایتان( درباره تجربه ۴۷ کشور 
پیشرفته در ادغام سیاست گذاری صنعت و تجارت انجام داده است. این در حالی 
است که همزمان در مجلس شورای اسالمی طرحی برای تفکیک وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در دست بررسی است.
ش��بکه کانون های تفکر ایران )ایت��ان( در این گزارش، ادغ��ام وزارتخانه های 
تولیدی و تجاری را از عوامل اصلی رش��د کش��ورهای پیشرفته خوانده است و با 
اشاره به اینکه طی 110 سال گذشته وزارت بازرگانی 11 بار در سایر وزارتخانه ها 
ادغام و تفکیک ش��ده و تغییر س��اختارهای چندباره این وزارتخانه طی دهه های 
گذش��ته فرصتی برای برنامه ریزی های بلندمدت و اجرای آن برای مس��ئولین و 
کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته، آورده است: مطالعه تجربه  دیگر کشورها در 
چگونگی ساختار سیاست گذاری صنعتی و تجاری می تواند راهنمای خوبی برای 
رس��یدن به یک مدل مطلوب باشد. بررس��ی ها نشان می دهد در اکثر کشورهای 

پیشرفته سیاست گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می شود 
و ایج��اد یک نهاد تصمیم گیر مس��تقل در حوزه بازرگان��ی بدون توجه به بخش 

تولید، به نفع صنایع و سایر بخش های تولیدی نیست. 
همچنین بررس��ی تاریخی رش��د صنعتی این کش��ورها نش��ان دهنده  اهمیت 
یکپارچگی سیاست های تجاری و تولیدی در رشد صنعتی است. نکته  قابل توجه 
آن است که در این کشورها ادغام وزارتخانه های تولیدی و تجاری در ابتدای راه 
صنعتی س��ازی اتفاق افتاده و می توان این طور اس��تنباط کرد که این سیاست از 

عوامل اصلی رشد و پیشرفت کشورهای مذکور است.
ش��بکه کانون های تفک��ر ایران با تاکید بر اینکه در این گزارش، س��اختارهای 
س��ازمانی تجاری و تولیدی کشورهایی که از نظر معیارهای مختلف نظیر سرانه  
GDP جزو کش��ورهای مطرح دنیا هس��تند و همچنین تعدادی از کش��ورهایی 
که درحال توس��عه بوده و دارای فرآیند صنعتی و پیچیدگی اقتصادی مناس��بی 
هس��تند، بررسی شده است، اعالم کرد: بس��یاری از کشورها خصوصاً کشورهای 
جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور 
ش��ده اس��ت، از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده 

کرده اند. همچنین بس��یاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، 
هنگ کنگ و س��نگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این 
الگو به کش��ورهای جنوب شرق آسیا محدود نش��ده بلکه بسیاری از کشورهای 
متقدم صنعتی و پیش��رفته مانند آلمان، انگلس��تان، فرانس��ه، ایتالیا و همچنین 
کشورهای پیشرو آمریکا و روسیه از این الگو برای تنظیم سیاست های تجاری و 

صنعتی خود استفاده می کنند.
براساس بررسی های صورت گرفته توسط شبکه کانون های تفکر ایران، ساختار 
۵۵ کش��ور در سیاست گذاری حوزه صنعت و تجارت ارزیابی شده و از میان ۵۵ 
کش��ور ذکرش��ده در 3۸ کش��ور وزارتخانه  واحدی برای صنعت و تجارت وجود 
داش��ته و به تبع آن سیاس��ت گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز 
اس��ت. از میان 1۷ کش��ور دیگر، در 9 کش��ور علی رغم وجود دو وزارتخانه برای 
تجارت خارج��ی )و داخلی( و صنعت، سیاس��ت گذاری تجاری بخش صنعت به 
عهده  وزارت صنعت اس��ت که نش��ان دهنده  آن اس��ت که در مجموع ۴۷ کشور 
از ۵۵ کش��ور پیش��رفته  دنیا از یکپارچگی سیاست گذاری صنعت و تجارت برای 

پیشبرد اهداف خود استفاده کرده و می کنند.

شبکه کانون های تفکر ایران بررسی کرد

تجربه 4۷ کشور پیشرفته در ادغام صنعت و تجارت

یکشنبه
22 اردیبهشت 1398
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عقب نشینی قیمت ارز و انواع سکه در بازار آزاد
حباب سکه به 460 هزار تومان کاهش یافت

هفت��ه کاری جدید ب��ازار آزاد تهران با کاهش نرخ انواع س��که و 
ارزهای عمده آغاز ش��د، به طوری که به��ای هر دالر آمریکا به 1۵ 
هزار و 2۴0 تومان و هر قطعه س��که طالی بهار آزادی طرح جدید 

به سطح ۵ میلیون و 130 هزار تومان عقب نشینی کرد.
به گزارش ایرنا، قیمت انواع ارزهای عمده، س��که و طال در هفته 
گذشته روندی افزایشی داش��ت، اما دیروز شنبه بهای آنها در مدار 
نزولی قرار گرفت؛ چنانچه هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح 
جدید ۵میلیون و 130 هزار تومان ارزش داش��ت و هر قطعه س��که 

تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵ میلیون تومان فروخته شد.
نیم سکه نیز 2 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و 900 هزار تومان و هر قطعه س��که گرم��ی یک میلیون تومان به 
فروش رس��ید. همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طالی خام 1۸ 
عیار، ۴۶۸ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز 2 میلیون و 

31هزار تومان ارزش گذاری شد.
به��ای اونس جهانی طال نی��ز در بازارهای جهانی به رقم یک هزار 

و 2۸۶ دالر افت کرد.
صرافی ها در این روز هر اس��کناس دالر آمریکا را 1۵ هزار و 2۴0 
توم��ان و هر یورو را 1۷هزار و 1۴0 توم��ان عرضه کردند. میانگین 
بهای هر یورو در س��امانه س��نا 1۷ هزار و 2۴2تومان و هر دالر 1۵ 
هزار و 3۸۷ تومان بود. همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای 
ه��ر یورو 11 هزار و ۸۴۵ تومان و ه��ر حواله دالر به نرخ 9 هزار و 

۸۷1 تومان عرضه شد.
همچنی��ن رئیس انجمن صنف��ی کارفرمایان طال و جواهر با بیان 
اینکه حباب سکه به رقم ۴۶0 هزار تومان کاهش یافته، گفت: برای 
جلوگیری از وقوع تقلب، مش��تریان از خرید س��که و طال از مراکز 

غیرمجاز و بدون فاکتور خودداری کنند.
عب��اداهلل محمدولی درباره تحوالت بازار طال و س��که افزود: بازار 
طال تا میانه هفته گذشته روندی رو به رشدی را تجربه کرد، اما به 

تدریج در روزهای پایانی هفته به ثبات رسید.
رئی��س انجم��ن صنفی کارفرمایان ط��ال و جواهر ب��ا بیان اینکه 
تحوالت جدیدی را در بازار طال و س��که مشاهده نمی کنیم، گفت: 
میزان حباب سکه با اندکی کاهش اکنون به حدود ۴۶0 هزار تومان 

رسیده است.
وی درباره بازار مصنوعات طال نیز گفت: بازار مصنوعات طال دچار 
رکود سنگینی ش��ده و بیشتر داد و ستدها به طالی آبشده و سکه 

اختصاص دارد.
رئی��س انجمن صنف��ی کارفرمایان ط��ال و جواهر با هش��دار به 
خریداران س��که گفت: برای جلوگیری از وقوع تقلب، مش��تریان از 
خرید سکه و طال از مراکز غیرمجاز و بدون فاکتور خودداری کنند. 
مش��تریان باید از واحدهای دارای مج��وز و با فاکتور اقدام به خرید 

کنند تا درصورت وقوع مشکل، بتوانند آن را پیگیری کنند.

پاسخ مشاور وزیر اقتصاد به ادعای صادرکنندگان:
30 میلیارد دالر ارز صادراتی برنگشته است

معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ به ادعای برخ��ی از صادرکنندگان 
که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کاال و مواد اولیه 
هستند، گفت 30 میلیارد دالر از مجموع ۴0میلیارد دالر ارز حاصل 
از صادرات، نه به صورت کاال و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور 

نشده است.
به گزارش ایس��نا، در پی اعالم وزیر اقتصاد در دو نوبت مبنی بر 
عدم بازگش��ت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان 
در رسانه های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای 
صادرات��ی را در قالب واردات م��واد اولیه هزینه کرده اند؛ ادعایی که 
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته ای است سمت خود را 

واگذار کرده است، پاسخ آن را منفی می داند.
آمار ارزها از سامانه نیما به دست می آید

حس��ین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمار عدم 
بازگش��ت ارزهای صادراتی از س��امانه نیما به دست می آید، اظهار 
داش��ت: آنجا مشخص می ش��ود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر 
ک��رده و چق��در از آن را به س��امانه نیما برگردانده ان��د. برخی ادعا 
می کنن��د ک��ه از طریق ارزه��ای صادراتی، خودش��ان واردات مواد 
اولیه را انج��ام داده اند که همه اینها از طریق کارت های بازرگانی و 

همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.
وی ب��ا ذکر این مقدمات تاکید ک��رد: در حالی که برخی از 
صادرکنن��دگان ادع��ا می کنند با ارز حاص��ل از صادرات خود، 
م��واد اولیه وارد کرده اند، ام��ا 30 میلیارد دالر از ارز حاصل از 
ص��ادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات 
مواد اولیه نبوده اس��ت و عماًل مشمول صادرات بدون بازگشت 

ارز می شوند.
او ب��ا بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاص��ل از صادرات هنوز در 
خارج از کش��ور اس��ت، ادامه داد: 30 میلی��ارد دالر از مجموع ۴0 
میلی��ارد دالر ارزهای حاصل از صادرات نه ب��ه صورت کاال و نه به 
هیچ صورت دیگری وارد کش��ور نشده است. در شرایطی که دولت 
به خاطر فش��ارها برای صادرات نفت دچار مش��کل است این بخش 
خصوصی اس��ت که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد 
و این زمانی اس��ت که ما بتوانی��م ارز را به صورت کاال یا به صورت 

ارز وارد کنیم.
فراریان ارزی مشمول معافیت های مالیاتی نمی شوند

میرشجاعیان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کاال یا 
پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرد و گفت: طبق مصوبه ای که 
برای سران سه قوه ارسال کرده ایم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه 
شرکت های بورسی را مطرح کرده ایم و در آنجا تاکید بر این بود که 
کس��انی می توانند از معافیت مالیاتی اس��تفاده کنند که ارز خود را 
برگردانده باش��ند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده اند، مشمول 

این معافیت ها نخواهند شد.
او همچنی��ن ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه قرار اس��ت در س��ال جاری 
معافیت ه��ای مالیاتی صادرکنندگانی که ارزش��ان را برنمی گردانند 
لغو شود، بر ش��رایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی برای برون رفت از این شرایط تاکید کرد.

دریچه

بازار متش��کل ارزی در هفته جاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و قرار اس��ت 
فعالیت این بازار به س��اماندهی خرید و فروش ارز و کش��ف نرخ واقعی براس��اس 
عرضه و تقاضا منجر ش��ود و این امید وجود دارد که دالر نیز به قیمت واقعی خود 

نزدیک شود.
به گزارش ایسنا، وعده ایجاد بازار متشکل ارزی از سال گذشته داده شد و در ابتدا 
بسیاری بر این باور بودند که بانک مرکزی این بازار را برای در دست گرفتن قدرت 
تعیین نرخ ایجاد می کند و برخی نیز از انتظارات بسیاری زیادی از این بازار داشتند، 
اما جزییاتی که از نحوه فعالیت این بازار اعالم شد، نشان داد که بازار متشکل ارزی 

صرفاً به دنبال ساماندهی بازار ارز است.
ای��ن بازار قرار اس��ت برای خرید و فروش ارز بین بازیگ��ران اصلی بازار ارز یعنی 
بانک ها و صرافی ها ایجاد ش��ود و براساس آخرین خبرها درباره این بازار، بانک ها و 
صرافی ها مانند شرکت های کارگزاری بورس برای خرید و فروش ارز، کد کارگزاری 
دریافت می کنند که این موضوع منوط به تشکیل پرونده و ارائه اطالعات و مدارک 

مورد نیازی است که بانک مرکزی به آنها اعالم کرده است.
یکی از مهم ترین نقش هایی که این بازار قرار است در نظام ارزی کشور ایفا کند، 
کش��ف نرخ ارز به صورت عرضه و تقاضاس��ت و بانک مرکزی با تشکیل این بازار به 
دنبال این اس��ت که قیمت ارز را به جای دالالن و بازارهای هرات، سلیمانیه و … 

عرضه و تقاضای واقعی در بازار تهران مشخص کند.
این موضوعی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر آن تاکید 

و خبر آغاز فعالیت این بازار از هفته جاری را اعالم کرده است.
کشف نرخ واقعی چگونه انجام می شود؟

اما اینکه چگونه این بازار قرار اس��ت س��بب کش��ف نرخ ارز در بازار تهران شود، 
براساس برنامه ریزی هایی است که برای خرید و فروش ارز در این بازار انجام گرفته 
اس��ت؛ به طوری که با باز ش��دن بازار در هر روز نخستین قیمتی که یک صرافی یا 
بانک برای فروش دالر خود اعالم می کند، قیمت پایه آن روز اس��ت و از آن طریق 

قیمت در بازار تهران کشف می شود.
یکی از تفاوت های مهمی که بازار متشکل ارزی با بازار آزاد در زمینه کشف نرخ 
دارد، این اس��ت که قیمت های اعالم ش��ده در بازار و کانال های اعالم نرخ ارز، بعضاً 
واقعی نیس��ت و برای ایجاد التهاب در بازار و افزایش نرخ ارز اعالم می ش��ود، اما با 
راه اندازی بازار متش��کل ارزی این امکان وجود ندارد، چراکه فروشنده باید در ازای 
قیمت��ی که برای حجم مش��خصی از ارز خود در بازار اع��الم می کند، موجودی در 
حساب ارزی خود داشته باشد و به محض اعالم این قیمت، ارز اعالم شده در حساب 

فرد مسدود می شود، بنابراین این بازار امکان انجام معامالت غیرواقعی را ندارد.
همچنین برای قیمت پایه هر روز محدودیتی در نظر گرفته شده که یک تغییر 
۵درصدی نس��بت به آخرین نرخ روز گذش��ته اس��ت، به این ترتیب امکان نوسان 

ناگهانی در قیمت ارز در بازار نیز پایین می آید.
از سوی دیگر اگر صرافی یا بانکی ارز خود را با قیمت باالیی برای فروش بگذارد، 
نمی توان��د التهاب در بازار ایجاد کند، چراک��ه در این بازار، قیمت ها از پایین به باال 
در س��تون سمت چپ نمایش داده می شود و کس��ی که قیمت باال اعالم کرده در 
انتهای لیست قرار می گیرد و معامالت از پایین ترین قیمت فروش و باالترین قیمت 

خرید انجام می شود.
هرچند ممکن اس��ت روش هایی برای ایجاد نوس��ان و التهاب در بازار متش��کل 
ارزی وجود داش��ته باش��د، اما این احتمال تا حد زیادی کم ش��ده و در عین حال 
بانک مرکزی نیز باید نظارت مس��تقیم بر این بازار داشته باشد تا از این گونه موارد 
جلوگیری کند، چراکه تمامی فعاالن بازار متشکل ارزی، بانک ها و صرافی های مجاز 
بانک مرکزی هستند. به این ترتیب با توجه به شرایط گفته شده، امکان کشف نرخ 
در بازار تهران ایجاد می ش��ود و در صورت اطالع رس��انی درست، این قیمت ها جای 
قیمت های غیرمنطقی در بازار آزاد را خواهد گرفت و ممکن است بتواند دالر را به 

قیمت واقعی خود در درازمدت نزدیک کند.
عقب نشینی دالر با تصمیمات تازه ترامپ

اما پس از آنکه دونالد ترامپ دستور داد تعرفه واردات محصوالت چینی افزایش 
یابد، ارزش دالر در برابر بسیاری از همتایانش در بازار جهانی کاهش یافت.

به گزارش رویترز، با نرس��یدن آمریکا و چین به توافقی مش��خص بر سر مسائل 
تجاری و پایان ضرب االجل واش��نگتن، دونالد ترامپ دس��تور داد تا تعرفه واردات 
کاالهای��ی به ارزش بیش از 200 میلیارد دالر از چین، با افزایش��ی 1۵درصدی به 

2۵درصد برسد.
اولی��ور پورش، استراتژیس��ت بازار در مؤسس��ه »برودرمان« گف��ت: هرچند در 
کوتاه م��دت طرف چینی نیاز بیش��تری به تواف��ق دارد اما با در نظ��ر گرفتن افق 
بلندمدت، این آمریکاست که باید به توافق خوبی با چینی ها برسد. به نظر می رسد 

حرکت اخیر آمریکا بیش از آنکه یک تغییر در استراتژی باشد، یک ژست سیاسی 
برای وادار کردن چینی ها به قبول خواسته های آمریکاست.

به دنبال انتش��ار این خبر، ارزش دالر در آخرین روز از معامالت هفتگی در برابر 
بسیاری از همتایانش کاهش یافت؛ به گونه ای که شاخص دالر که نرخ برابری آن در 
مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد با عقب نشینی 0.0۷درصدی مواجه 
شد. هر یورو با 0.12درصد افزایش به 1.123۴ دالر رسید. پوند به عنوان دیگر ارز 

مهم اروپایی نیز در برابر دالر تا 1.299۶ دالر رسید.
بازده اوراق قرضه 10 س��اله وزارت خزان��ه داری آمریکا به 2.۴۷0۷درصد کاهش 

یافت تا نگرانی ها از نزدیک ش��دن بازده��ی اوراق کوتاه مدت و بلندمدت به یکدیگر 
تش��دید ش��ود. در ماه های اخیر این اتفاق باعث نگرانی از وقوع رکود در اقتصاد و 
ریزش شاخص های بورسی شده بود. از طرف دیگر، نفت برنت با 23 سنت افزایش به 
ازای ۷0.۶2 دالر در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت با چهار سنت افزایش 

به ازای ۶1.۶۶ دالر در هر بشکه معامله شد.
ری��زش دالر در افزایش قیمت طال نی��ز مؤثر بود؛ به گونه ای که هر اونس طال با 
0.2درصد افزایش به 12۸۷.۴0 دالر رسید. یوان چین تنها ارز مهمی بود که در برابر 

دالر کاهشی بود؛ به گونه ای که هر دالر به ۶.۸2۴3 یوان افزایش یافت.

با شروع به کار بازار متشکل ارزی در هفته جاری

دالر به قیمت واقعی برمی گردد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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عضو شورای عالی بورس بیان کرد
ابزار فروش استقراضی، راه حل حرفه ای ها در 

روزهای نوسان
در تمامی بازارهای دنیا، نوس��انات طبیعی اس��ت و می توان از این 
فرصت برای فروش اس��تقراضی یا هر نوع آپش��ن فیوچری استفاده 
ک��رد. این ابزارها در واقع، امکان کس��ب س��ود از نوس��انات را برای 
س��هامداران حرفه ای ایجاد می کند. به گزارش سنا، شاهین چراغی، 
عضو شورای عالی بورس درخصوص ابزار فروش استقراضی در روزهای 
نوسانی بازار گفت: در تمامی بازارهای دنیا، ابزارهای آتی و آپشن های 
فیوچر بهترین راه حل حرفه ای های بازار برای عبور از نوسان است و 
در بازار س��رمایه کشور ما نیز استفاده از این ابزارها برای معامله گران 
و س��رمایه گذاران حرف��ه ای بهترین راه��کار برای افزایش س��ود در 
آینده اس��ت. وی در این خصوص ادامه داد: اتفاق خوبی که در زمان 
دکتر محمدی در س��ازمان بورس اتفاق افتاد، فراهم کردن مقدمات 
راه اندازی ابزار فروش اس��تقراضی است. اشراف کامل رئیس سازمان 
ب��ه مقوله بازارهای آتی و تبحر به خصوص ایش��ان در این مقوله، به 
نفع س��هامداران حرفه ای بازار ش��د و می توانند با کمک این ابزار از 
روزهای نوس��ان بازار به طور کامل منتفع ش��وند. عضو شورای عالی 
بورس در این خصوص بیان داشت: برای به کارگیری از این ابزار باید 
بتوان کاهش ارزش س��هام در آینده را با تقریب باال پیش بینی کرد. 
یعنی باید اطمینان داشته باشید قیمت سهامی که امروز قصد فروش 

استقراضی آن را دارید، در آینده اُفت خواهد کرد.
چراغ��ی در ادامه انتف��اع از این ابزار را من��وط به پیش بینی های 
دقیق بازار دانس��ت و با فروش اس��تقراضی، اف��رادی که پیش بینی 
بهت��ر و دقیق  تری از آینده ب��ازار دارند، به کمک بازار می آیند و آن 
را از رکود خارج می کنند. به بیان دیگر، فروش��نده برای باز ش��دن 
یک موقعیت، فروش انجام می دهد و منتظر است در آینده آن را به 
قیمت پایین تری خریداری کند و مابه التفاوت را به عنوان س��ود به 
دس��ت آورد. وی درخصوص اخبار و اطالعاتی که بر بازار تأثیرگذار 
اس��ت، بیان داش��ت: متاسفانه بازار ما درگیر نوس��اناتی است که از 
اخبار و اطالعات منابع غیررس��می پدید می آید، اما خوش��بختانه با 
طراح��ی ابزارهای مفید می توان از این نوس��انات بهترین اس��تفاده 
را ب��رد و فعاالن حرفه ای بازار نه تنها می توانند ریس��ک های خود را 
پوش��ش دهند، بلکه می توانند سودهای خوبی را عاید شوند. الزمه 
س��ودگیری از این ابزار این اس��ت که باید س��رمایه گذاران به طور 

جدی تر آموزش های الزم را ببینند و سپس وارد این حوزه شوند.
وی در ادام��ه درخصوص روند بازار در روزهای اخیر خاطرنش��ان 
ساخت: بازار یک موجود زنده است و یک موجود نسبت به تحوالت 
سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و... واکنش نشان می دهد و این کامال 
طبیعی اس��ت. منفعل نبودن بازار نس��بت به اخبار پیرامون، نشان 
می دهد که رفتار بازار کامال طبیعی است به همین علت سهامداران 

نباید نگران باشند.

نماگربازارسهام

در حالی که سهم های بزرگ در نخستین روز هفته با افزایش عرضه نسبت به تقاضا 
مواجه بودند، برخی از سهم ها و گروه های کوچک سعی در تقویت شاخص های بازار 
داش��تند. با این حال، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بازار سرمایه 21۸9 واحد 
افت کرد و به رقم 209 هزار و 1۵۵ واحدی رس��ید. همچنین شاخص کل هم وزن 
با روندی معکوس روبه رو شد و ۵90 واحد افزایش یافت. این افزایش سبب شد که 

نماگر مذکور در تراز ۴3 هزار و 92۷ واحدی بایستد.
به گزارش ایس��نا، در نخس��تین روز این هفته فش��ار عرضه در سهم های بزرگ 
همچون س��هم های فلزی، معدنی، پاالیشی و برخی از پتروشیمی ها سبب کاهش 
ش��اخص های بازار س��رمایه شد؛ به طوری که باز هم سه س��هم شاخص ساز فوالد 
مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر و ملی صنایع مس ایران در صدر نمادهای 
تأثیرگذار روی نماگرهای بازار قرار گرفته اند و هر کدام به ترتیب ۴20، 2۶3 و 2۴۵ 

واحد تأثیر کاهنده روی این شاخص ها داشتند.
قندی های یک دست سبزپوش

در ای��ن روز در گروه خودرو و س��اخت قطعات ش��اهد حج��م معامالت بیش از 
930 میلیون س��هم و اوراق مالی بودیم که ارزش این معامالت رقم 1۵۶ میلیارد و 
۶00 میلیون تومان را پش��ت سر گذاشت. در تعدادی از سهم های شاخص ساز این 
گروه همچون ایران خودرو صف های فروش حاکم بود و نوس��ان قیمت س��هم های 

خودرویی ها کمتر از 3درصد بود.
اما بار دیگر قندی ها برخالف جریان بازار عمل کردند و یک دست سبزپوش شدند؛ 
به طوری که بیشتر سهم های این گروه با رشد بیش از 3درصد نسبت به روز کاری 
قبل روبه رو شد. رشد سهم های کوچک از جمله قندی ها سبب شد که نماگر اصلی 
بازار در جهت عکس ش��اخص کل هم وزن حرکت کند و نشان دهد که سهم های 

بزرگ بازار را در دست گرفتند.
همچنین در گروه محصوالت غذایی و آش��امیدنی به جز قند و ش��کر نیز روند 
قیمت ها عمدتاً افزایشی و با نوسان بیش از ۴درصد بود. در گروه مواد و محصوالت 
دارویی نیز روند قیمت ها افزایش��ی ش��د و به افزایش ش��اخص کل هم وزن دامن 
زد. در این گروه بیش از ۶3میلیون س��هم به ارزش حدود 3۶ میلیارد تومان مورد 

دادوستد قرار گرفت.
اما گروه های بزرگی همچون فلزات اساس��ی و اس��تخراج کانه های فلزی که در 

این روز، بازار را در دس��ت داش��تند با نوسان کاهشی همراه بودند که این کاهش ها 
می تواند از اخبار سیاسی و ریسک های سیستماتیکی که این کاهش ها می تواند به 

بازار تحمیل کند، باشد.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 1.1۸۴ میلیارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دست شدن ۴.3 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت 

این بازار نیز به 333 هزار و 2۵۶ نوبت رسید.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

همچنین ش��اخص فرابورس نیز در نخس��تین روز هفته بی��ش از 1۶ واحد افت 
داشت و به رقم 2هزار و ۵۸9 واحد رسید. در این بازار یک میلیارد و ۷3۶ میلیون 
برگه سهم به ارزش بیش از ۷هزار و ۴1 میلیارد ریال داد و ستد شد. تعداد معامالت 

نیز عدد 1۷۷ هزار و ۶0۶ نوبت را تجربه کرد.
نماد پتروش��یمی م��ارون )مارون(، س��هامی ذوب آهن اصفه��ان )ذوب(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، شرکت آهن 
و فوالد ارفع )ارفع( و پاالیش نفت شیراز )شراز( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
داش��تند و در مقابل، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا( مانع از رشد بیشتر 

شاخص شدند.
روند بازار سرمایه همچنان متاثر از اخبار سیاسی

این چندمین دفعه ای اس��ت که ش��اخص بورس در روزهای اخیر روند کاهشی 
در پیش گرفته اس��ت و به گفته یک کارش��ناس بازار سرمایه، با وجود اینکه دامنه 
تاثیرگذاری خبرها در بورس رو به کاهش است، اما به نظر می رسد که همچنان روند 

بازار سرمایه متاثر از اخبار سیاسی باشد.
همایون دارابی در گفت و گو با ایرنا، به آخرین وضعیت معامالت در بازار اش��اره 
کرد و گفت: هفته گذش��ته ش��اخص بورس به دلیل سقف ش��کنی ها و رکوردهای 
تاریخی که قیمت های سهام از خود بر جای گذاشتند وارد فاز اصالح شد و در نهایت 

شاخص نزدیک به ۴درصد افت داشت.
وی ادامه داد: در نخستین روز این هفته بازار به دلیل ارزنده شدن قیمت ها شروع 
متعادلی را تجربه کرد و ش��اخص یک هزار واحد مثبت ش��د، اما از اواس��ط روز به 
دلیل برخی از مسائل موجود، روند بازار تغییر کرد و حدود یک درصد کاهش یافت.
دارابی با تاکید بر اینکه خبرهای تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه رو به پایان است، 

ادامه داد: انتظار داریم که بازار روز یکش��نبه یا دوش��نبه تغییر مسیر دهد و جریان 
مثبتی را در پیش گیرد زیرا هر خبری را که قرار بود اعالم شود طی چند روز اخیر 

مطرح شده است.
این کارشناس بازار سرمایه به علت روند منفی شاخص در روز نخست هفته اشاره 
و بیان کرد: بخشی از روند منفی امروز بازار ناشی از خبرهای سیاسی بود که در بازار 
شنیده شد و بخش دیگر آن مربوط به افزایش بی سابقه قیمت ها بود که به نوعی به 

مرزهای تاریخی رسیده اند.
به گفته وی، شاخص در اوایل صبح شنبه مثبت بود و به نظر می رسد که اگر روز 

یکشنبه اتفاق خاصی رخ ندهد بازار رو به تعادل در حرکت باشد.
دارابی در پایان، با اشاره به کاهش قیمت اکثر نمادهای فلزی در روز شنبه گفت: 
عالوه بر تحریم ها که سبب ایجاد جو روانی در بازار شد، ابالغ بخشنامه های داخلی 

مبنی بر محدودیت صادرات میلگرد تا حدودی بر نمادهای مربوطه تاثیرگذار بود.

شاخص بورس در نخستین روز هفته 2189 واحد افت کرد

بازار سهام در دست بزرگان
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تخفیف 25 تا 30درصدی ماکارونی در ماه 
رمضان

مدیرکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان از تخفیف 2۵ ت��ا 30درصدی در عرضه 
ماکارون��ی از س��وی واحدهای تولیدی و فروش��گاه های زنجی��ره ای در ماه 

رمضان خبر داد.
علیرض��ا رس��تمی در گفت وگ��و با ایس��نا، با اش��اره ب��ه هماهنگی های 
صورت گرفت��ه با انجمن صنفی ماکارونی برای در نظر گرفتن تخفیف در ماه 
مبارک رمض��ان اظهار کرد: در این ماه 2۵ تا 30درصد تخفیف برای عرضه 
ماکارونی در نظر گرفته شده که 10درصد از طریق فروشگاه زنجیره ای و 1۵ 
تا 20درصد از این تخفیف نیز از سوی واحدهای تولیدکننده اعمال می شود.
وی همچنی��ن علت افزای��ش قیمت ماکارونی را افزای��ش قیمت گندم و 
افزایش دستمزد کارمندان عنوان کرد و گفت: اگر در این شرایط افرادی از 
محصوالت قبلی خود سو ءاس��تفاده می کنن��د و کاالهایی را که قیمت قدیم 
روی آنه��ا درج را به قیمت جدید عرضه می کنند، این موضوع قابل پیگیری 
اس��ت و شهروندان می توانند شکایات خود را به سامانه 12۴ و سازمان های 

صنعت، معدن و تجارت استان ها ارائه کنند.
به گزارش ایس��نا، اخیراً با تصویب س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان قیمت هر بسته ماکارونی ۷00 گرمی به عنوان مبنای تعیین 
قیمت ای��ن محصول با ۷۵درصد افزایش به ۵.۴۵0 تومان رس��ید و قیمت 

سایر انواع ماکارونی نیز بر این اساس تغییر کرد.
اخیراً رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی 
ای��ران اعالم کرد که این انجمن تصمیم گرفته که به مناس��بت ماه مبارک 
رمض��ان همه کارخانه ه��ا، ماکارونی را حداقل 1۵درص��د ارزان تر از قیمت 

مصوب به فروشندگان عرضه کنند.

دولت موانع پیش روی تولیدکنندگان فوالد را 
برطرف کند

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره به اینکه با وجود اعمال 
تحریم های جدید صنایع فلزی، تولیدکنندگان کش��ور برنامه های صادراتی 
خ��اص خود را برای محصوالت ش��ان دارند، گفت: دول��ت از تولیدکنندگان 

فوالد حمایت کند.

به��رام س��بحانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با 
اشاره به اینکه با وجود اعمال تحریم های جدید صنایع فلزی، تولیدکنندگان 
کش��ور برنامه های صادراتی خاص خود را برای محصوالت شان دارند، اظهار 
داش��ت: هر واحد تولیدی صادرات محصول خ��ود را با ابزارهای خاص خود 

انجام می دهد که در مورد نحوه آنها نمی توان صحبت کرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه باید دولت در رابطه با تس��هیل ص��ادرات محصوالت 
ف��والدی اقدامات الزم را انجام دهد، افزود: باید تولیدکننده بتواند با فراغت 
بهتری تمرکز خود را بر تولید و صادرات محصوالت داشته باشد. در شرایط 
فعلی هزینه ها برای صادرات مشکل س��از ش��ده و دولت تدبیری را برای حل 

این موضع اعالم نکرده است.
رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد ای��ران تصریح کرد: عالوه بر این باید 
مشوق های صادراتی نیز در کنار نرخ معقول بازگشت ارز در نظر گرفته شود.

تولید پیله تر به 1400 تن می رسد
مع��اون ام��ور تولیدات دام��ی وزارت جهاد کش��اورزی گفت ب��ا افزایش 
بی سابقه توزیع و تقاضای تخم نوغان برای پرورش کرم ابریشم، تولید پیله تر 

به 1۴00 تن در سال 9۷ برسد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از  وزارت جهاد کش��اورزی، 
مرتضی رضای��ی، اظهار کرد: 32 هزار جعبه تخم نوغان با کیفیت از ابتدای 
س��ال تاکنون در استان های کشور توزیع ش��ده و توزیع تخم نوغان تا دهم 

خرداد ادامه دارد.
وی افزود: پیش بینی می شود امسال ۵0درصد بیش از سال گذشته توزیع 

تخم نوغان انجام شود.
رضای��ی ادام��ه داد: ب��ا اقبال کش��اورزان از فعالی��ت نوغان��داری، تعداد 
استان هایی که به فعالیت پرورش کرم ابریشم مشغول هستند از 23 استان 

به 2۷ استان افزایش یافته است.
وی میزان توزیع تخم نوغان در س��ال گذش��ته را 2۵ هزار و 200 جعبه 

اعالم کرد.
مع��اون ام��ور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی در عی��ن حال ابراز 
امی��دواری کرد با ت��داوم توزیع تخم نوغان و تولید پیله ابریش��م تر، میزان 
تولید پیله تر از 9۷۸ تن در س��ال گذشته به 1۴00 تن در سال 9۸ افزایش 

یابد.
وی افزود: با این تولید، میزان اتکای صنعت ابریش��م کش��ور به تولیدات 

داخل از 2۸درصد به ۴0درصد افزایش خواهد یافت.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در پایان تصریح کرد: ت��داوم حمایت های 
دولتی و ایجاد زیرساخت های مناسب در زمینه صنعت ابریشم موجب فعال 
ش��دن ظرفیت های داخلی و رونق مجدد می��راث کهن فرهنگی و اقتصادی 

می شود.

درخواست آزاد شدن صادرات جوجه یک 
روزه برای تقویت قیمت مرغ 

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با ارسال نامه ای به معاون توسعه بازرگانی و 
صنایع این وزارتخانه خواهان آزاد شدن صادرات جوجه یک روزه گوشتی و 

تخم مرغ نطفه دار گوشتی شد.
به گزارش تس��نیم، مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال 
نامه ای به علی اکبر مهرفرد، معاون توس��عه بازرگانی و صنایع این وزارتخانه 
خواهان آزاد ش��دن صادرات جوجه یک روزه گوش��تی و تخم مرغ نطفه دار 

گوشتی شد.
در این نامه اش��اره ش��ده است که با توجه به ش��رایط حاکم بر بازار و به 
منظ��ور جلوگیری از زیان تولی��د کنندگان و ایجاد چال��ش در روند تولید 
پایدار گوشت مرغ و تخم مرغ ممنوعیت صادرات این محصوالت با مدیریت 

انجمن های صنفی و اتحادیه های مربوطه آزاد شود.
بناب��ر این گ��زارش قیمت مرغ در روزهای اخیر کاه��ش یافته و حتی به 
کمتر از نرخ مصوب 11 هزار و ۵00 تومان در برخی از مناطق رسیده است، 
ام��ا قیمت این محصول در ماه های آتی ت��ا هر کیلوگرم 1۷ هزار تومان نیز 

افزایش یافته بود.

اخبـــار

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت امروز الزم اس��ت ما در م��ورد بعضی از نگاه   ها 
تجدی��د نظر کنیم و با توجه به ش��رایط باید آمادگی کامل تحقیقاتی داش��ته 
باشیم چراکه ممکن اس��ت در خیلی از موارد جایگزینی واردات، راهبرد کالن 

کشور و تغییر الگوی مصرف، روش اجرایی ما شود.
به گزارش تس��نیم، محمود حجتی در نشس��ت با معاونان و مدیران وزارت، 
روسای سازمان های تخصصی و روسای موسسه های تحقیقات کشاورزی اظهار 
داش��ت: با توجه به ش��رایط کنونی و ایجاد محدودیت های ناشی از تحریم های 
دول��ت آمریکا در حوزه های تجاری، نفتی، مبادالت مالی و علمی و تحقیقاتی، 
باید با رویکردها و راهکارهای جدید از تمام ظرفیت های موجود و توان علمی و 
تحقیقاتی کشور در جهت حفظ و ارتقای تولید و تامین غذای ۸0 میلیون نفر 

جمعیت کشور استفاده کنیم.
وزیر جهاد کش��اورزی بر لزوم افزای��ش فعالیت های تحقیقاتی به منظور رفع 
نیازهای غذایی کشور و کاهش وابستگی متناسب با شرایط کنونی و راهبردهای 

کالن کشور به ویژه در حوزه های بذر و صنعت دام و طیور تاکید کرد.
وی با اش��اره به مشکالت ناش��ی از تحریم ها و س��نگ اندازی های دشمنان، 

اظهار داش��ت: واقعیت این اس��ت که اکنون با رویه ها و روند کاری س��ال های 
پی��ش نمی توان در بخش کش��اورزی و در جه��ت تولید و تامی��ن حداکثری 
محصوالت غذای��ی مورد نیاز جامعه حرکت کرد؛ موسس��ات تحقیقاتی باید با 
راهکارهای جدیدی که در جهت بهبود تولید و اس��تفاده بهینه از منابع آب و 
خاک می دهند، هر روز ما را قدم به قدم در حوزه های مختلف کشاورزی مانند 
مقابله با آفات و بیماری های گیاهی، سرمازدگی، تولید بذر، تامین خوراک دام، 
تولید دام مولد و دیگر زیربخش های کشاورزی و صنعت دام و طیور جلو ببرند.

حجتی ب��ا بیان اینکه توانمندی ه��ا، ظرفیت ها و امکانات زیادی در کش��ور 
وجود دارد که می توان با اس��تفاده از آن نیازهای بخش کش��اورزی را برطرف 
کرد، افزود: مجموعه تحقیقات کشاورزی باید خود را با توجه به شرایط پیچیده 
کنونی آماده و راه های میانبر برای مش��کالت و نیازهای کش��اورزی انتخاب و 

معرفی کند.
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: امروز الزم اس��ت ما در م��ورد بعضی از نگاه ها 
تجدی��د نظر کنیم و با توجه به ش��رایط باید آمادگی کامل تحقیقاتی داش��ته 
باش��یم چرا که ممکن است در خیلی از موارد جایگزینی واردات، راهبرد کالن 

کش��ور و تغیی��ر الگ��وی مصرف، روش اجرایی ما ش��ود. وی ب��ا تاکید بر لزوم 
افزایش ارتباطات موسس��ات و فعاالن تحقیقاتی کش��ور با مراکز بین المللی، از 
محققان بخش کشاورزی خواست برای تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشمندان 
و محققان حوزه کش��اورزی سایر کشورها، در راس��تای رفع نیازها و مشکالت 

این بخش تالش کنند.
وزیر جهاد کش��اورزی توسعه تحقیقات و ورود بخش خصوصی به این عرصه 
را ض��روری خواند و اذعان داش��ت: در دنیا تحقیقات توس��ط بخش خصوصی 
انجام می ش��ود و با ساز و کار دولتی نمی توان به طور کامل نیازهای تحقیقاتی 

را پوشش داد
وزیر جهاد کش��اورزی با تأکید بر تأمین امنیت غذایی کش��ور گفت: به رغم 
افزای��ش یا کاهش قیمت جهانی گندم، ما همواره معتقد بودیم این محصول و 
بخش عمده س��ایر محصوالت اس��تراتژیک باید در داخل تولید شود. در همین 
چندسال پیش برای مدتی ساالنه حدود ۶میلیون تن گندم وارد کشور می شد 
و اگر می خواس��تیم خوداتکایی را در اولویت نگذاری��م و واردات گندم را ادامه 
دهیم، اکنون و در شرایط تحریم شرایط سختی به مردم کشور تحمیل می شد.

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تحریم

 در هر شرایطی گندم باید در داخل تولید شود

نایب ر ئیس س��ندیکای صنایع کنس��رو ایران با تاکید بر اینکه صنعت کنس��رو 
ماهی کش��ور وابس��ته به واردات اس��ت، گفت در حال حاضر به دلیل مشکل در 
واردات ماه��ی و همچنی��ن ورق قوطی تن، ش��اهد افزایش نرخ کنس��رو ماهی 

هستیم.
مس��عود بختیاری در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، درخص��وص دالیل افزایش 
قیمت تن ماهی نس��بت به س��ال گذش��ته، اظهار داشت: س��ال گذشته قیمت 
ه��ر کیلوگ��رم ماهی تن بین 10ت��ا 12 هزار توم��ان بود، اما اکن��ون با افزایش 
100درص��دی نرخ مواد اولیه تن، ه��ر کیلوگرم ماهی بین 21 تا 22 هزار تومان 

فروخته می شود.
وی ب��ا بیان اینکه حدود ۸0درصد قیمت تمام ش��ده کنس��رو ماهی مربوط به 
ماهی اس��ت، افزود: همچنین قیمت قوطی تن ماهی ب��ا توجه به وارداتی بودن 
ورق قوطی، از ۷00 تومان در سال گذشته، امروز به باالی 1200 تومان افزایش 

یافته است.
مسئول پیش��ین کمیته صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه 
صنعت کنس��رو ماهی کشور وابس��ته به واردات است، تصریح کرد: تنها در سایه 
تعام��الت بین الملل��ی، چرخه اقتص��ادی در مدار م��راودات بین المللی خود قرار 
می گیرد، اما اکنون به واس��طه تحریم ها در واردات کاالهای اولیه  دچار مش��کل 

هستیم.
وی ب��ا بیان اینکه ب��رای تأمین ماهی مورد نیاز تن، عالوه بر صید داخل ناچار 

به واردات هس��تیم، گفت: هرس��اله به دلیل پاس��خگو نبودن میزان صید داخل، 
در برهه ای از زمان واردات ماهی انجام می ش��د، اما به واس��طه مشکالت تحریم، 
اکنون واردات محدود ش��ده است، همچنین به دلیل نوسانات ارزی، نرخ هر یک 

کیلوگرم ماهی وارداتی افزایش یافته است.
بختیاری با اش��اره به اینکه به دنبال نوس��انات نرخ ارز، احتمال افزایش دوباره 
نرخ ماهی تن وجود دارد، گفت: البته هفته گذش��ته جامعه صیادی متعهد ش��د 
تا نرخ ماهی تن از 19هزار تومان افزایش نیابد، اما در شرایط کنونی باید دید تا 

چه زمان می توان به این تعهدات پایبند بود.
وی با بیان اینکه حداکثر تا 1۵ روز دیگر صید ماهی تن داخل تمام می شود و 
با پهلو گرفتن ش��ناورها تا مهرماه، در عمل صیدی نخواهیم داشت، تصریح کرد: 
در این شرایط نیازمند واردات ماهی هستیم و مطابق آمار سازمان شیالت ایران، 
مصرف ماهی تن در کش��ور 1۸0 هزار تن است که حداقل تا ۵0 تا ۶0 هزار تن 

آن از طریق واردات تأمین می شود.
نایب رئیس س��ندیکای صنایع کنسرو ایران تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل 
مش��کل در واردات ماهی تن، قیمت ماهی صید داخل به صورت بی رویه افزایش 

یافته است، چراکه واردات، کنترل کننده قیمت ها در داخل است.
وی ادام��ه داد: پیش ازای��ن نی��ز واردات ماهی تن با ارز دولتی انجام می ش��د، 
ام��ا امروز واردات ب��ا نرخ ارز نیما بین ۸ تا 9 هزار تومان اس��ت و در عمل برای 

واردکننده نرخ ارز واردات بیش از 11 هزار تومان خواهد بود.

وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه س��ال گذش��ته تولیدکنندگان کنس��رو ماهی با 
محوریت س��ندیکا صنایع کنس��رو از افزایش قیمت محصوالت ش��ان خودداری 
کردند، اظهار کرد: پارس��ال قیمت بسیاری از صنایع غذایی افزایش یافت اما نرخ 

کنسرو ماهی ثابت ماند.
بختیاری یادآور ش��د: س��ال گذش��ته س��ندیکا صنایع کنسرو کش��ور به این 
جمع بندی رس��ید که حتی در صورت زیان، اجازه خارج ش��دن این محصول از 
س��بد خانوار را ندهند و نرخ کنس��رو ماهی 1۸0 گرمی از 9 هزار تومان افزایش 
نیاف��ت، اما امروز ش��رایط به نحوی ش��ده ک��ه اگر تولیدکننده ب��ه دنبال صرفه 

اقتصادی است، بهتر است تا تولید نداشته باشد و یا تعطیل کند.
وی تصریح کرد: به دنبال افزایش قیمت قوطی کنس��رو و روغن، به  طور قطع 

نرخ بقیه محصوالت کنسروی نیز افزایش خواهد یافت.
نایب رئیس س��ندیکای صنایع کنس��رو ایران  با تأکید بر اینک��ه امروز در دنیا 
بح��ث خودکفایی چندان معنایی ندارد، تصریح ک��رد: در دنیا بر تجارت جهانی 
تأکید می ش��ود و در س��ایه گردش اقتصادی می توان چرخ اقتصادی کشور را به 

خوبی چرخاند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارخانجات صنایع تن به دلیل نبود ماهی و مواد 
اولیه تعطیل ش��ده اند، اظهار کرد: بیش از 100 کارخانه کنس��رو ماهی در کشور 
وجود دارد که حدود 10 کارخانه در اس��تان اصفهان است، اما تمام کارخانه های 

اصفهان تقریباً غیرفعال هستند و یا ناچار به تعدیل نیرو شده اند. 

 تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن 19.9درصد افزایش یافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 9۷ در بخش معدن و گروه خدمات به 

ترتیب ۴ و 1.1 درصد رشد داشته است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ب��ه نقل از وزارت صمت بنابر اعالم بانک 
مرک��زی، رش��د ارزش افزوده در بخش صنعت، معدن و گ��روه خدمات در فصل 
اول س��ال 139۷ در بخش صنع��ت 1.۵ درصد کاهش و در بخش معدن و گروه 

خدمات به ترتیب ۴ و 1.1درصد رشد را نشان می دهد.
تس��هیالت پرداختی بانک ها و موسس��ات اعتباری در س��ال 139۷ به بخش 
صنعت و معدن با افزایش 19.9درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به 
20۸.9 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. در بخش بازرگان��ی نیز 112.۶ هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت شده است که رش��دی برابر با 32.1درصد را 
نشان می دهد. سهم تس��هیالت بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب 2۷ 

و 1۴.۶درصد بوده است.
در س��ال 139۷ ص��ادرات کاال ه��ای غیرنفت��ی 11۷.2 میلیون ت��ن با ارزش 
۴۴.3میلی��ارد دالر برابر 3۶.9 میلیارد یورو بوده اس��ت. همچنین میزان واردات 

به کش��ور 32میلیون تن به ارزش ۴2.۶ میلیارد دالر برابر 3۵.۵ میلیارد یورو به 
ترتیب 1۷.۵، 21.۸ و 2۴.۸درصد کاهش را نشان می دهد.

مجوز های صادره در سال 139۷
تع��داد ۶201 فق��ره پروانه بهره برداری ب��ا میزان س��رمایه گذاری ۵9.3 هزار 
میلیارد تومان و اشتغال 10۶ هزار و 39۵ نفر صادر شده که به ترتیب در تعداد 
۶.۵درصد، در سرمایه گذاری 99.۸ درصد و در اشتغال 1.9درصد رشد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل داشته است.
تعداد 2۴ هزار و 319 فقره جواز تاس��یس با پیش بینی سرمایه گذاری 2۵9.۸ 
هزار میلیارد تومان و پیش بینی اش��تغال ۵۴9 هزار و 1۸۷ نفر صادر شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 1۶.۴، ۴0.۴ و 1۴.9 درصد رشد را 
نشان می دهد. مجوز های صنفی صادرشده ۴۴9.2 هزار فقره بوده است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 12.۴درصد افزایش داشته است.
رشد 35.9درصدی گواهی کشف

در بخش معدن تعداد 1033 فقره پروانه اکتش��اف، ۶9۶ فقره گواهی کشف و 
۶3۴ فقره پروانه بهره برداری صادر ش��ده اس��ت که نسبت به دوره قبل در تعداد 

پروانه اکتشاف 3.۵درصد و گواهی کشف 3۵.9درصد رشد داشته است.
میزان اشتغال پروانه های بهره برداری معدنی صادره ۴۸9۸ نفر بوده است.

میزان کل برق مصرفی مش��ترکان صنعتی بزرگ، متوس��ط و کوچک در 10 
ماهه 139۷ برابر ۷۴.۶ میلیون مگاوات ساعت که ۷.1درصد افزایش را نسبت به 

مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
میزان حقوق دولتی وصول شده معادن طی سال 139۷ برابر با ۷۵1.۸ میلیارد 

تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶درصد افزایش داشته است.
س��نگ آهن با 3۵.2 میلی��ون تن، 2درصد و فوالد خام ب��ا 22.۴ میلیون تن، 

۷.۵درصد رشد تولید داشته اند.
در س��ال 139۷ تع��داد ۸۴ ط��رح س��رمایه گذاری خارجی صنعت��ی، معدنی 
و تج��اری، ب��ا مجم��وع س��رمایه گذاری 1102 میلیون دالر، ب��ه تصویب هیات 

سرمایه گذاری خارجی رسیده است.
در راستای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، تا پایان سال 139۷ در مجموع 
مبلغ 232۸۶.3 میلیارد تومان تس��هیالت به 321۵1 واحد در قالب پروژه رونق 

تولید پرداخت شده است.

چرا کنسرو ماهی گران شد؟

رشد 4 درصدی بخش معدن 

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

اعمال نظر دولت در صنعت خودرو کشور 
عامل کاهش بهره وری این صنعت است

عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درخصوص 
واگذاری خودروس��ازی به بخش خصوصی اظهار داشت با توجه به 
آنکه بخش عم��ده ای از صنعت خودرو به بخ��ش خصوصی واگذار 
ش��ده و دولت تنها در 1۴درصد از صنعت خودرو نقش دارد، اما به 
دلیل تاثیر در بخش های مدیریتی شاهد کاهش روزافزون بهره وری 

در صنعت خودروسازی کشور هستیم.
رمضانعلی س��بحانی فر در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اذعان 
داش��ت: مالکیت بخش خصوصی در صنعت خ��ودرو بیش از دولت 
است با این وجود شاهد اعمال نظر دولت در بخش های مدیریتی و 

تعیین استراتژی صنعت خودرو هستیم.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در ادامه 
افزود: با خصوصی س��ازی صنعت خودرو قطعا مدیران خودروساز به 
دنب��ال حفظ توان حض��ور در بازار و افزایش توان مالی ش��رکت ها 
خواهند ب��ود و به گونه ای تالش می کنند ت��ا از حمایت های دولت 
بی نیاز باش��ند در چنین ش��رایطی س��عی خواهند کرد کمبود ها را 

جبران و محصوالت را باکیفیت تر از گذشته عرضه کنند.
س��بحانی فر خاطرنش��ان کرد: تصمیمات مدیران در صنعتی که 
دول��ت هیچ گونه دخالتی ندارد تصمیمات مس��تقلی اس��ت که به 
س��مت افزایش بازدهی و کاهش زیان شرکت ها حرکت خواهد کرد 
در این ش��رایط به دلیل رقابت سختی که بین شرکت ها وجود دارد 
مدیران سعی خواهند داشت برای جلب نظر مشتریان و بهره مندی 
از حمایت مصرف کنندگان محصوالتی باکیفیت و قیمتی رقابتی به 

بازار عرضه کنند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: تنها در بخش خصوصی 
اس��ت که مدیران ملزم به پذیرش رقابت هستند زیرا به دلیل عدم 
بهره گی��ری از حمایت های دولت و همچنین عدم اعمال نظر دولت 
خود را در ش��رایطی کامال رقابتی خواهد دید که الزم اس��ت برای 
مان��دن در صحنه رقابت محصوالتی باکیفیت عرضه کنند و رضایت 
مش��تری را جلب کند در غی��ر این صورت مجبور ب��ه ترک صحنه 

رقابت خواهند بود.
وی در پای��ان اذع��ان داش��ت: مطمئن��ا ب��ا خ��روج دول��ت از 
خودروس��ازی ها، انحصاری که به دلیل حمایت های دولت به وجود 
آمده از بین خواهد رفت و خودروس��ازان در ش��رایطی برابر حضور 
خواهند یافت که منجر به پیشرفت صنعت خودروسازی خواهد شد.

گزارش تخلفات خودروسازان را اعالم می کنیم
 تفحص از خودرو قطعا جواب می دهد

رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی مجلس با انتقاد از 
حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو توسط البی های قدرت 
و ث��روت گفت ب��ه زودی گ��زارش تخلفات خودروس��ازان را اعالم 
خواهی��م ک��رد که در آن ص��ورت در مورد اس��تیضاح وزیر صمت، 
تحقی��ق و تفح��ص از آنها و ارجاع به قوه قضائی��ه تصمیمات قاطع 

خواهیم گرفت.
به گزارش فارس، امیر خجس��ته که در دوره اول ش��وراهای شهر 
همدان نایب رئیس و س��خنگوی این ش��ورا بوده اس��ت، هم اکنون 
نماین��ده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم اس��ت که البته در 

مجلس نهم هم نماینده مردم این حوزه انتخابیه بوده است. 
او در حال حاضر نایب رئیس اول کمیس��یون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس شورای اس��المی است که البته عالوه بر آن عضو 
هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 

اقتصادی و اداری مجلس هم هست.
وی درخص��وص وضعی��ت فعلی خودروس��ازان و اجحاف در حق 
م��ردم و عرضه خودرو ۵درصد زیر قیمت بازار گفت: خودروس��ازان 
طبق کدام قانون و چه معیاری محصوالت خود را با عنوان »فروش 
فوری« عرضه می کنند زیرا مردم ماه ها است که برای خرید خودرو 
ثبت ن��ام و پول واریز کرده اند، اما آنها ف��روش فوری می گذارند که 

هیچ جایگاهی ندارد و غیرقانونی است. 
خجس��ته معتقد اس��ت مبنای قانونی عرضه خودرو ۵درصد زیر 
قیمت بازار و قیمت سازی هایی که در این خصوص صورت می گیرد 
وجود ندارد، لذا مصمم هس��تیم تا وزیر صمت هرچه زودتر در این 
خص��وص تعیی��ن تکلیف کند در غی��ر این صورت ب��ا وی برخورد 
دیگری خواهیم داش��ت. همچنین با دس��تور وزیر صمت بنا ش��د 
عرضه خودرو ابتدا ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار و در مراحل بعد 
10درصد و 1۵درصد باش��د تا در نهایت قیمت خودرو پایین بیاید، 
ام��ا قیمت ها مدام با توجه به قیمت حاش��یه بازار باال رفته و خالف 

حرف های وزیر عمل شد. 
 این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلفات خودروسازان 
اظهار داشت: ما اطالعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمع بندی 
آن هس��تیم که هم در اختیار رس��انه ها قرار دهیم و هم در صحن 
مجلس مطرح کنیم ضمن اینکه مرتب تذکر داده و سؤال می کنیم 
ولی بعضی ها می گویند تندروی می کنید! در حالی که آنها حق مردم 

را تضییع کرده و بیت المال را غارت کرده اند. 
وی خاطرنش��ان کرد: چون مجلس با قدرت درخصوص تخلفات 
خودروس��ازان برخورد نمی کند آنها گستاخ شده اند ضمن اینکه قوه 
قضائیه و شخص آقای رئیس��ی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی 
خودروس��ازان برخورد کنند. امی��دوارم با آمدن وی و تحولی که در 
دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیت المال هستند 
برخورد قاطعانه ش��ده و امنیت از آنها س��لب ش��ود چرا که همین 

امنیت باعث توسعه فساد شده است. 
نماین��ده هم��دان در مجلس با انتق��اد از حذف ش��ورای رقابت 
که مرجع قیمت گ��ذاری خودرو بود، گفت: ش��ورای رقابت یکی از 
مراکزی بود که می توانس��ت قیمت گذاری کن��د در حالی که آن را 
ب��ا البی قدرت و ثروت حذف کرده و با ای��ن کار هرج و مرج ایجاد 

کردند.
وی افزود: من تا آخر برای مقابله با تخلفات ایس��تاده ام حتی اگر 
منج��ر به حذف از مجلس، ضربه به آبرو و حیثیت و ترور فیزیکی و 
ش��خصیتم شود چرا که ما نمایندگان آمده ایم که بایستیم و صدای 
مردم باشیم نه اینکه سکوت کنیم ضمن اینکه سکوت ما واقعاً برای 

مردم قابل تحمل نیست.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اعالم کرد که از این پس اگر 
قیمت خودرو در سایت های فروش درج شود کنترل شده خواهد بود و با درخواست 
دادستانی، اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو به این موضوع ورود کرده و 
قیمت ها را کارشناسی خواهد کرد اگرچه خودروهای داخلی تاکنون قیمت گذاری 

نشده و در جست وجوی راهکاری مناسب برای آن هستیم.
س��عید موتمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص ضوابط برگشت 
قیمت به آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت های فروش اینترنتی و نظارت 
اتحادیه فروش��ندگان خودرو اظهار داشت: س��عی همگی بر این است که آگهی ها 
به صورت ش��فاف در س��ایت ها درج ش��ود و پیش از پذیرش آگهی در سایت باید 
یک نس��خه از سند خودرو و مش��خصات آگهی دهنده ارائه شود و همچنین قیمت 

اعالم شده توسط آگهی دهنده، باید کارشناسی شده و پس از آن آگهی اعالم شود.
وی اف��زود: پی��ش از این گاهی اوقات بدون موجود ب��ودن یک کاال یک آگهی با 
قیمت دلخواه درج می شد و مثال در مورد خودرو به همین شیوه ها روز به روز قیمت 
افزایش می یافت، این به معنای س��ر کار گذاشتن مردم و تحریک بازار است. قانون 
نظام صنفی ماده 1۷ تبصره 3 اعالم می کند که وقتی فردی قصد پذیرش آگهی در 
نشریه، روزنامه یا سایت دارد ابتدا باید درخصوص مجوز و پروانه کسب مورد مطالبه 

قرار گیرد. شخصی که پروانه کسب دارد آدرس و مشخصات معین و مشخص داشته 
و قصد س��ر کار گذاش��تن مردم را ندارد بلکه قصد فروش کاالی خ��ود را دارد، در 

این گونه موارد هیچ مشکلی به وجود نمی آید.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو گفت: در ماه های پیش و به 
خصوص در 20 روز گذشته در بازار خودرو و مسکن شیطنت های بسیاری به وجود 
آمد و بدون اینکه معامله ای انجام ش��ود قیمت ها را در هر ساعت افزایش می دادند 
و قیمت ه��ا فقط روی کاغذ تغییر می کرد درصورتی که اگر قانونمند حرکت ش��ود 

هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید.
موتمنی گفت: این امر درخواس��ت دادس��تانی بود که اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو به موضوع ورود و قیمت ها را کارشناسی کند. مرز قیمت گذاری 
اتحادیه است و این مساله موضوع پیچیده ای نیست زیرا قانون در تمام موارد راه را 
مشخص کرده، مثال در مورد خودرو وارداتی قیمت خودرو وارد شده از کشور مبدأ 
با برگ س��بز مش��خص است و هزینه ها اعم از تعرفه گمرکی، هزینه حمل و نقل و 
ش��ماره گذاری و بیمه همگی مشخص بوده و قانون 1۵درصد سود برای واردکننده 

در نظر گرفته است.
وی درخصوص قیمت گذاری خودروهای داخلی گفت: خودروهای داخلی تاکنون 

قیمت گذاری نش��ده اند، در حال��ی که در دنیا قیمت تولیدکنن��ده و مصرف کننده 
مشخص است، بنابراین درخصوص خودروهای کشور نیز باید این دو قیمت مشخص 
باش��ند. درخصوص فردی که خ��ودرو را از کارخانه به تعداد خریداری می کند باید 
قانون تعریف ش��ود تا با قیمت 1۵ الی 20درصد باالتر خودرو را به فروش رساند و 
نباید به این صورت باش��د که مثال فردی 100 دس��تگاه خودرو را تحویل گرفته و 
2۷درصد سود بانکی را نیز دریافت کرده باشد و با مشاهده عدم عرضه این خودرو 
از جانب کارخانه، خودروهای مورد نظر را به قیمت دلخواه خود به فروش رس��اند، 

این غیرمنطقی است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود: در این فکر هستیم که 
برای خودروهای داخلی نیز راهکار مناسب را بیابیم که بازار از آشفتگی رهایی یابد. 
در حال حاضر روش ما کف بازار است و کف بازار را عرضه و تقاضا تعیین می کند، اما 
مشکالتی وجود دارد، مثال فرض کنید قیمت خودرو پژو 20۶ تیپ 2 در بازار حدود 
100 میلیون تومان است، این درحالی است که شرکت این خودرو را یک ماهه به 
قیمت ۶۷ میلیون تومان فروخته و اگر ۵درصد حاشیه بازار نیز در نظر گرفته شود 
قیمت حدود ۷0 میلیون تومان و نه 100 میلیون تومان خواهد بود، بنابراین قیمت 

حدود 100 میلیون تومان برای این خودرو منطقی نیست.

روش قیمت گذاری خودروها در سایت های اینترنتی تشریح شد

به دنبال التهابات اخیر در بخش های خودرو و مس��کن که به غیرواقعی ش��دن 
قیمت ها انجامید،  س��ایت دیوار ناچار به حذف قیمت ها در این دو حوزه ش��د و 
در بخش قیمت نیز فقط کلمه »توافقی« به چش��م می خورد. بازار با این راه حل 

موقت، حسن نیت خود را در کم کردن التهاب بازار نشان داد.
به گزارش روز ش��نبه ایرنا، سایت دیوار پس از دریافت بازخوردهای کاربران و 
همچنین بررس��ی ها و جلسات مختلف با مس��ئوالن، راهکارهایی را برای کاهش 
التهاب به ش��کلی پایدارتر و بازگش��ت آرامش به معامالت عم��وم مردم در نظر 

گرفته است.
چند روزی اس��ت، دو بازار خودرو و امالک درگیر التهابات بس��یاری ش��ده و 
سایت دیوار که بستری برای فروش اینهاست نیز از این التهاب بی نصیب نمانده 

است. 
از دالیل این التهابات می توان به برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا ناشی از 
محدودیت ه��ای تولید، ممنوعیت واردات خودرو به کش��ور و هجوم نقدینگی به 

بازار خودرو اشاره کرد.
بازار مس��کن نیز التهابات خاص خودش را داش��ت. براساس گزار ش های بانک 
مرکزی، در ماه های پایانی س��ال گذش��ته شاهد کاهش ۴9درصدی معامالت در 
ش��هر بوده و همین ش��رایط ویژه اقتصادی، فرصت را برای تبانی و قیمت سازی  
در بازار خودرو -به ویژه خودروهایی که عرضه محدودتری داش��ته اند- و بازگشت 

رکود به بازار مسکن فراهم کرد.

منش��أ تبانی هایی که در ب��ازار قیمت گذاری خودرو و مس��کن صورت گرفته، 
خارج از فضای دیوار بود به همین دلیل این نیاز وجود داشت دستگاه قضا برای 

کاهش این التهابات وارد میدان شود. 
س��ایت دیوار نیز پس از برگزاری جلسات مختلف، تصمیم گرفت اصالحاتی را 

در پلتفرم خود ایجاد کند تا مشکالتی از این دست به صفر برسد. 
این س��ایت با صدور بیانیه ای راه حل ه��ای کاربردی تر برای کاهش التهابات را 
ارائه داده است. اولین قدمی که آنها برخواهند داشت، همکاری با سازمان فناوری 
اطالعات است. به این شکل که از این پس در دو دسته بندی خودرو و امالک، کد 
ملی درج  کنندگان آگهی با کد ملی مالک ش��ماره موبایلی که از طریق آن ثبت 

آگهی صورت گرفته، از طریق سامانه شاهکار تطبیق داده خواهد شد.
در گام بع��دی در ص��ورت صحت اطالعات واردش��ده، تطبیق آن در صفحات 
آگهی نمایش داده می ش��ود. راهکاری که خری��دار را از صحت اطالعات هویتی 

آگهی دهنده مطمئن می کند.
استعالم هویت، فاز اول اقدامات دیوار است و در فازهای بعدی سخت گیری های 

بیشتری در زمینه  تشخیص هویت آگهی دهندگان اعمال خواهد شد.
این کار منجر به کوتاه ش��دن دس��ت تبانی گرانی می ش��ود با س��یم کارت های 
بی هوی��ت اقدام به درج آگهی غیرواقعی می کنن��د و هدفی جز ایجاد التهاب در 

بازار یا کاله برداری ندارند.
»دی��وار« برای دس��ته بندی های مختل��ف، راهکارهای مخص��وص نیز در نظر 

گرفته است. به طور مثال در دسته بندی خودرو به طور آزمایشی و تا زمان رفع 
التهاب بازار، قیمت های خودرو با اس��تفاده از فهرس��ت اتحادیه  صنف دارندگان 
نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو، اعالم می شود. در کنار آن محدودیت هایی در 

سقف قیمت پیشنهادی آگهی های خودرو نیز اعمال خواهد شد.
دی��وار با هم��کاری وزارت راه و شهرس��ازی نیز قدم دیگ��ری در کاهش این 
التهابات برداش��ته است. در دسته بندی امالک شهرهای بزرگ، از امروز اطالعات 
معامالت پایان پذیرفته ای که از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی اعالم می ش��ود 
ب��ه تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان س��ایت دی��وار قرار خواهد گرفت. 
اطالعاتی که می تواند تصمیم گیری در خصوص قیمت ارائه شده را برای کاربران 
ساده تر کند، البته اگر مدام به روز رسانی شوند و جمع آوری آن از سوی نهادهای 

مسئول با دقت انجام شود.
سایت دیوار محل درج آگهی های رایگان است، در ادامه سیاست ها این مسئله 
به همین شکل باقی خواهد ماند اما برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، 

اقدام به درج آگهی می کنند، هزینه ای در نظر گرفته خواهد شد.
ب��رای اجرایی ش��دن این راهکاره��ا در جهت کاهش التهابات بازار مس��کن و 
خودرو، به همکاری سازمان فناوری اطالعات و کاهش تعرفه استفاده از سیستم 
ش��اهکار، اعالم فهرس��ت قیمت از س��وی اتحادیه  صنف دارندگان نمایشگاه ها و 
فروشندگان خودرو، درج و به روز رس��انی اطالعات معامالت پایان پذیرفته ای با 

کمک وزارت راه و شهرسازی نیاز است.

 ب��ازار خودرو همچنان مس��یر صعودی قیم��ت را در پیش گرفت��ه و در این 
جاده بدون کوچک ترین ترمزی از س��وی متولی وزارتخان��ه تولید و بازار، به راه 
خود ادامه می دهد و س��رعتش به اندازه ای رس��یده که گویا ترمز بریده اس��ت. 
تنه��ا واکنش این روزهای وزارت صنعت به رش��د لجام گس��یخته قیمت خودرو، 
برگزاری جلس��اتی از س��وی وزیر و معاونانش با خودروس��ازان و در نهایت انجام 
یک مصاحبه مبنی بر این اس��ت که تولید و ف��روش فوری خودرو افزایش یافته 
اس��ت؛ در حالی که همین اقدام معاونت ام��ور صنایع نیز تعهدات برزمین مانده 
خودروس��ازان را روز به روز بیش��تر می کند. به گزارش خبرگزاری همس��و نیوز، 
در واق��ع برنام��ه افزایش فروش خودروه��ای تولید داخل که ب��ه عنوان یکی از 
کلیدی تری��ن اقدامات وزارت صنعت در ش��رایط کنونی اعالم می ش��ود، اثری بر 
کنترل قیمت ها در بازار نداشت است. برخی معتقدند راهکار کنترل بازار نشستن 
پشت درهای بسته و تصمیم گیری با خودروسازانی که خود عامل انحصار در بازار 
و برهم ریختگی هس��تند، نیس��ت و باید راهکاری مؤثر برای کنترل بازار در نظر 
گرفت که مصرف کننده واقعی به خودروی مورد نظر خود برسد و در عین حال، 

زمینه ای برای داللی ها و سفته بازی در بازار خودرو ایجاد نشود.
عام��ل بهم ریختگی کنونی ب��ازار خودرو را باید تصمیمات غلطی دانس��ت که 
یک��ی پس از دیگری از س��وی وزیر جدی��د صنعت، معدن و تج��ارت در عرصه 
خودروس��ازی اتخاذ می شود و نمونه بارز آن، آزادس��ازی قیمت خودرو و خروج 
آن از ش��مول قیمت گذاری ش��ورای رقابت بود که بازار را به شدت بهم ریخت و 
ش��رایطی را به وجود آورد که خودروس��ازان بی ضابطه اق��دام به افزایش قیمت 
کنند. درس��ت همان روزهایی که رضا رحمانی آزادسازی قیمت خودرو در بازار 

را اعالم و بیان کرد که از این پس قیمت خودرو براساس حاشیه بازار و ۵درصد 
کمتر از آن تعیین می شود، سرآغار تشدید نابسامانی بازار خودرو بود.

وعده وزیر صنعت در زمان اعالم آزادسازی قیمت خودرو چه بود؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 2۶ آذرماه 9۷ در جلسه کمیسیون 
اص��ل90 مجلس ش��ورای اس��المی وعده داده ب��ود که از زمان ش��روع مکانیزم 
جدید قیمت گذاری خودرو براس��اس ۵درصد زیر قیمت حاش��یه بازار از س��وی 
خودروس��ازان، به تدریج نرخ کاهش می یابد و ه��ر هفته ۵درصد از نرخ آن روز 

کاسته می شود تا بازار به تعادل برسد.
اما برخالف وعده های وزیر، پس از آزادس��ازی نرخ ه��ر روز قیمت خودرو در 
بازار بیش��تر می شود و خودروسازان که تا حدودی مجوز افزایش قیمت را دارند، 

با دست بازتر نسبت به قیمت گذاری خودروهای خود اقدام می کنند.
آن زم��ان رحمانی اعالم کرده بود: »آخرین تصمی��م درباره قیمت خودرو به 
شهریور بازمی گردد و مصوبه آن زمان، این بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه 
ش��ود و به تدریج قیمت ب��ازار کاهش یابد هر بار قیم��ت ۵درصد کمتر از دفعه 
پیش عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد تأیید سازمان حمایت حقوق 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد.«
وی اضافه کرد: »در ماه های گذش��ته به علت کاهش تولید، اجرای این مصوبه 
امکان نداش��ت اما اکنون با افزایش تولید، میزان عرضه بیش��تر خواهد شد و در 
این صورت هم به تعهدات خودروس��ازان عمل خواهد ش��د و هم با عرضه بیشتر 
قیمت کاهش خواهد یافت. اینها در حالی اس��ت که بس��ته جامعی برای صنعت 
خودرو تهیه شده که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش 

کیفیت و متعادل کردن قیمت اس��ت.« وی با اش��اره به اینکه در این بسته باید 
رابطه بین خودروس��از و قطعه ساز بازنگری شود افزود: »این بسته در نهایت باید 
منجر به اصالح ساختارها و وضعیت فعلی خودروسازی کشور شود تا هر از چند 

گاهی شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.«
خودروسازان میزان تحقق تکالیف فروش سال 9۷ را شفاف 

اعالم کنند
گفته های وزیر صنعت در ش��رایطی اس��ت که از آذرماه س��ال گذشته تاکنون 
چندی��ن و چند بار جهش قیمتی در بازار رخ داده و اکنون این دالالن هس��تند 
که نبض بازار خودرو را در دست گرفته اند و مشتریان را بازی می دهند. البته در 
سوی دیگر بازی نیز خودروسازان هستند که هنوز به تعهدات پاییز سال گذشته 
خود هم عمل نکرده و مش��تریان را همچنان بالتکلیف گذاش��ته اند؛ با این وجود 
هر ماه اقدام به فروش فوری خودرو می کنند و بر تعهدات معوق خود می افزایند.

ش��وق بی حد و حصر ایران خودرو و س��ایپا برای فروش ف��وری و جمع آوری 
نقدینگی مردم در حالی صورت می گیرد که این دو خودروس��از هنوز به صورت 
ش��فاف و مس��تند اعالم نکرده اند که چه میزان از تعهدات فروش های سال 9۷ 

خود را ایفا کرده اند و چه میزان از این تعهدات به سال 9۸ منتقل شده است.
ضمن اینکه خودروسازان باید به این سوال هم پاسخ دهند که آیا توان تحویل 
به موق��ع خودروهای فروش فوری س��ال 9۸ را در موعد مق��رر دارند یا خیر. اگر 
خودروسازان توان تحویل به موقع خودروهای فروش فوری را نداشته باشند، این 
فروش های فوری نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نخواهد کرد بلکه منجر به 

آشفتگی بیشتر این بازار هم خواهد شد.

دالالن اخاللگر از سایت های فروش اینترنتی حذف می شوند

خواب خرگوشی سیاست گذار در مدیریت بازار خودرو
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سرپرس��ت معاونت توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، گفت یکی از طرح های معاونت علمی و فناوری 
اج��رای برنام��ه ارتقای مقیاس تولید و اش��تغال ش��رکت های دانش بنیان 

توانمن��د اس��ت ک��ه براس��اس ای��ن برنام��ه، 
ش��رکت های ب��زرگ دانش بنیان ک��ه نیازمند 
منابع مالی برای توس��عه فعالیت خود هستند، 

هدف گیری شده اند.
 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
حسین اس��فندیاری سرپرست معاونت توسعه 
مدیری��ت و جذب س��رمایه معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری درباره برنامه ارتقای 
مقیاس تولید و اشتغال شرکت های دانش بنیان 
توانمند، بی��ان کرد: این برنامه ب��ا هدف ارائه 
تسهیالت به ش��رکت های دانش بنیان توانمند 
از محل اعتبارات صندوق توس��عه ملی اس��ت 

ت��ا از این طریق به کس��ب و کارهای این گ��روه از بازیگران مهم اقتصادی 
رونق داده ش��ود. وی افزود: برمبنای الگوهای نوین توسعه، سرمایه انسانی 
مهم ترین س��رمایه کشورها اس��ت و نیروی انس��انی جوان، تحصیلکرده و 

باانگیزه محور اصلی توسعه به شمار می آید. به گفته اسفندیاری، کشور ما 
نیز در مقایس��ه با کشورهای پیشرو در این زمینه وضعیت مناسبی را دارد. 
با این وجود، اس��تفاده بهینه از این س��رمایه نیازمند برنامه ریزی برای ورود 
واقعی آن به عرصه اقتصاد از طریق اش��تغال 

و کارآفرینی است.
ای��ن  در  ک��رد:  تصری��ح  همچنی��ن  وی 
راستا، اش��تغال نیروی انس��انی متخصص و 
تحصیلکرده، یکی از مهم ترین اهداف معاونت 
علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��ور به ش��مار 
می آی��د که ب��رای تحقق آن ب��ا رویکردهای 

نوآورانه تالش می کند.
 سرپرس��ت معاون��ت توس��عه مدیریت و 
ج��ذب س��رمایه معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ادامه داد: علی رغم اینکه 
اش��تغال مبتنی ب��ر دانش با هزین��ه  باالیی 
ایجاد می ش��ود و می توان ب��ا همان میزان از 
هزینه کرد اش��تغال غیرتخصصی بیش��تری ایجاد کرد، ول��ی ارزش افزوده 
باالی این مش��اغل و اهمیت آن در توس��عه  اقتصادی کش��ور و حفاظت از 

نیروی انسانی متخصص، اهمیت اشتغال ایجادشده را دوچندان می کند.

یک��ی از اهداف س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری پس از تشکیل کارگروه زیس��ت فناوری دریای ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری، شکل گیری و توسعه شتاب دهنده های 

این حوزه اس��ت. به گ��زارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری با هدف توس��عه زیست فناوری 
دری��ا در کش��ور و رونق ده��ی ب��ه محصوالت 
تولیدش��ده از ای��ن ح��وزه ثروت آفری��ن اقدام 
ب��ه راه اندازی کارگ��روه زیس��ت فناوری دریا و 
پیگیری راه های توسعه این صنعت بزرگ کرده 
اس��ت. زیس��ت فناوری دریا یک گزینه مناسب 
برای توسعه اقتصاد کشورهای دارای این مزیت 
خدادادی اس��ت. این ح��وزه می تواند به رونق 
اقتص��ادی کش��ورهای دارای ای��ن مزیت الهی 
کمک کند. دریا یکی از بسترهای مناسب برای 

انجام تحقیقات علمی اس��ت، اما هنوز از تمام ظرفیت های این بس��تر استفاده 
نش��ده اس��ت. این بس��تر آبی بیکران، مملو از موجودات زنده شناخته شده و 
ناش��ناخته ای اس��ت که هر کدام به تنهایی می توانند در توسعه زیست فناوری 

دریای��ی نقش ایف��ا کنند. بهره برداری درس��ت از این ذخی��ره دریایی یکی از 
مهم ترین اولویت هایی است که مدنظر کشورهای حاشیه دریا و اقیانوس ها قرار 
دارد. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز 
در راس��تای تحقق این مهم، اقدام به تشکیل 
کارگروه زیس��ت فناوری دریا کرده است. این 
کارگروه از بدو تول��د، اقدامات مختلفی برای 
توس��عه زیس��ت فناوری دریا داشته است که 
یک��ی از مهم تری��ن اقدام��ات آن، حمایت از 
طرح های تولیدی زیس��ت فناوری دریا است. 
طرح های��ی که منج��ر به تولی��د محصوالت 
آرایشی و بهداش��تی منتج شده از محصوالت 

دریایی است.
با توجه به اینکه ایران در لیست کشورهای 
ب��ا مصرف باالی لوازم آرایش��ی ق��رار دارد و 
محصوالت دریایی نیز پتانس��یل خوبی برای 
تولید محصوالت آرایش��ی و بهداشتی دارند، 
ای��ن حمایت ها کمک می کند که عوارض مصرف این نوع محصوالت آرایش��ی 
و بهداش��تی به حداقل برسد و در نهایت به شکل گیری شتاب دهنده ها و رونق 

بخشیدن به کسب و کار شرکت های نوپا در این حوزه منجر شود.

شتاب دهنده های حوزه زیست فناوری دریا شکل می گیرداشتغال فراگیر شرکت های دانش بنیان توانمند تثبیت می شود

کارآفرین��ی با تم��ام مزایایی که به هم��راه دارد، عواقب��ی از لحاظ 
روانشناس��ی خواهد داشت که ش��اید همه  افراد نتوانند آنها را تحمل 

کنند.
ب��ا نگاهی به زندگی کارآفرینان بس��یار موفق و ثروتمند جهان، این 
تصور در ما ایجاد می ش��ود که آنها هیچ آس��یب روانی متحمل نشده 
و نمی ش��وند. به هرح��ال کارآفرین های��ی که روزانه بارها در رس��انه ها 
می بینیم، تنها بخش کوچکی از جامعه  اصلی محس��وب می شوند. اکثر 
کارآفرینان موفق، جت ش��خصی یا جزی��ره  خصوصی ندارند. اکثر آنها 
با سیاس��ت مداران رفت وآمد نمی کنند و افراد مشهوری نیستند. شاید 
بس��یاری از کارآفرین ها زندگی خوبی داشته باش��ند، اما به هیچ وجه، 

عالی و بدون نقص نخواهند بود.
حتی کارآفرین های فوق ثروتمند هم در مس��یر خود با چالش هایی 
روبه رو بوده اند. درواقع ثروتمند بودن آنها به معنای آس��ان بودن مسیر 
نیس��ت. همه  کارآفرین ها برای رس��یدن به اهداف و حفظ دستاوردها 
بای��د با چالش ه��ای زیادی دس��ت وپنجه نرم کنن��د و به نوعی هزینه  
روانشناختی مسیر پیش رو را بپردازند. هزینه ای که در طبیعت مسیر 

پیش روی آنها قرار دارد.
با وجود همه  حقایق گفته ش��ده، مردم هن��وز افرادی همچون جف 
ب��زوس و ریچارد برانس��ون را به عنوان بت های موفقیت می شناس��ند، 
اما وقتی حقیقت کارآفرینی روش��ن ش��ود، بت سازی به آن معنا دیگر 
کاربردی نخواهد داش��ت. افس��ردگی و اضطراب، همراهان همیشگی 
کارآفرین ه��ا هس��تند که در گوش��ه  همان اتاق های زیب��ای مدیریت 
انتظارش��ان را می کش��ند. ش��اید همه چنین ش��رایط روانی را تجربه 
نکنند، اما اکثر کارآفرین ها به لحظه هایی رس��یده اند که سالمت روانی 
را در خطر ببینند. مایکل فریمن از دانش��گاه کالیفرنیا سان فرانسیسکو 
پ��س از مطالعه  عواقب روانش��ناختی کارآفرینی در س��ال 201۵، به 
نتایج دلهره آوری دس��ت یافت. هدف تحقیق او، »شناسایی نرخ شیوع 
و مش��خصات ش��رایط روانی در میان کارآفرین ها و اعضای درجه اول 

خانواده« بود.
فریم��ن و همکاران��ش در تحقیق ف��وق به این نتیجه رس��یدند که 
س��المت روانی، مس��ئله ای مهم برای ۷2درصد از کارآفرین های مورد 

مطالعه است. آنها درباره  یافته های تحقیق نوشتند:
یافته ه��ای این تحقیقات اهمیت زیادی دارند؛ چون رابطه ای مخفی 
بین کارآفرینی و بس��یاری از تفاوت های تأثیرگذار، شناختی و رفتاری 
را نشان می دهد. تفاوت هایی که با شرایط سالمت روانی ارتباط دارند.

چرا چنین درصد باالیی از کارآفرین ها با مشکالت روانی دست وپنجه 
نرم می کنند یا نگران آن هستند؟ برای درک بهتر به برخی موانع رایج 
در مس��یر کارآفرینی می پردازیم که شاید عواقب روانشناختی به همراه 

داشته باشند.
کارآفرین ها عموما تنها هستند

کارآفرین بودن در بس��یاری موارد به معنای تنها بودن می شود. البته 
قطعا ش��ما دوس��تان، خانواده و اعضای تیم را در کنار خود دارید، اما 
شفاف بودن درباره مس��ائل کاری و وضعیت کسب وکار درنهایت روی 
ش��انه های خودتان س��نگینی می کند. کارآفرین ها عموما باید ظاهری 
مناس��ب در مقابل اطرافیان داشته باشند و مشکالت موجود را به نوعی 
در خودشان مخفی کنند. آنها باید اعتماد را در سرمایه گذاران، انرژی را 
در اعضای تیم و عدم نگرانی را برای اعضای خانواده به ارمغان بیاورند. 
تالش برای نش��ان دادن ظواهر فوق، عموما فضای��ی از تنهایی را برای 

کارآفرین ها به همراه دارد. مخفی کردن نگرانی ها و چالش ها عملکردی 
ناسالم محسوب می ش��ود و به عواقب روانش��ناختی کارآفرینی منجر 
خواهد ش��د. استفاده از مشاوره  منتور یا مربی در چنین وضعیت هایی 
بس��یار مفید خواهد بود، چون می توان چالش ها را بدون نگرانی با آنها 

در میان گذاشت.
روح کارآفرینی متوقف نمی شود

کارآفرین ه��ا عموما با اش��تیاق ف��راوان، تعهد و ت��الش مضاعف در 
سرتاس��ر روز و حتی ایام تعطیل کار می کنند. وقتی کس��ب وکاری را 
ساخته و رشد می دهید، استراحت کردن و لذت بردن از زندگی شانس 
زیادی نخواهد داش��ت. چنین ش��رایطی به خاطر س��رمایه گذاری های 
انجام شده و عواقب شکست احتمالی در ذهن کارآفرین ایجاد می شود.

بس��یاری از کارآفرینان تازه کار نمی دانند ک��ه کارآفرینی و مالکیت 
کس��ب وکار با شغل های عادی و س��اعت های کاری منظم تفاوت دارد. 
مطالعه ای از سوی BGF Ventures و Streetbees نشان می دهد 
که 20درصد از کارآفرینان بریتانیایی، ۶0 تا ۷9 س��اعت در هفته کار 

می کنند و ۵3درصد از کارآفرین ها هیچ گاه استراحت نمی کنند.
هرچند کار ک��ردن طوالنی مدت  جزئی ذات��ی از زندگی کارآفرینی 
محس��وب می ش��ود، تع��ادل میان زندگ��ی ش��خصی و کاری را نباید 
فراموش کرد. درنهایت حتی در صورت شکس��ت خوردن کس��ب وکار، 
زندگی ش��خصی شما نباید آس��یب ببیند. به عالوه همه  کارآفرین های 

موفق می دانند که شکست جزئی از مسیر کسب وکار است.
شکست بخشی از مسیر کارآفرینی است

مسئله  شکست در کارآفرینی نیاز به بررسی دقیق تری دارد. شکست 
قطعا در مس��یر ش��ما خواه��د بود و هرچ��ه س��ریع تر آن را بپذیرید، 
ادامه مس��یر آس��ان تر می ش��ود. البته با وجود آن که چنین حقیقتی 
اجتناب ناپذیر به نظر می رس��د، تغییر ترس از شکس��ت بس��یار دشوار 
اس��ت. مارک کوبان، تاجر و سرمایه گذار آمریکایی شکست را با نگاهی 

مثبت تعریف می کند:
مهم نیس��ت که چند بار شکس��ت بخورید، تنها کافی است یک بار 

موفق شوید.
احساسات همراه با شکست می تواند با عواقب روانشناسی کارآفرینی 
در ارتباط باش��د. چنین احساس��اتی می توانند به کس��ب وکار و حتی 
روابط کاری و ش��خصی آس��یب بزنند. اضطراب و افسردگی که پس از 
شکست به ذهن رخنه می کند، توانایی آسیب زدن به زندگی کارآفرین 
را دارد. به جای تمرکز کردن روی شکست یا اجتناب همیشگی از آن، 

باید روی دستاوردهای هرچند کوچک گذشته متمرکز شد.
آیا با چنین عواقبی روبه رو هستید؟

تشخیص اینکه مسیر کارآفرینی، شما را با مشکالت سالمتی روبه رو 
کرده باشد، آس��ان نیست. اکثر کارآفرین ها به قدری سرگرم ساختن و 
توسعه کس��ب وکار خود هستند که ضربه های ذهنی و روانی واردشده 
را نمی بینند. برخی نش��انه های خس��ارت های روانی کارآفرینی کامال 
مش��هود هستند. از میان آنها می توان ناامیدی در تغییر شرایط زندگی 
ش��خصی و کاری، مشکالت در روابط، اختالل خواب و خوراک و تغییر 
در احساسات را نام برد. به هرحال چالش های گفته شده اهمیت باالیی 
در س��المت روان افراد دارن��د. هیچ کس هم نمی توان��د تنها با تمرکز 
روی تجربه های ش��خصی راهکاریی برای چالش ها ارائه کند و هر فرد 

به تنهایی نیاز به مراقبت های روانی دارد.
FORBES/zoomit :منبع

با هزینه های روانشناختی کارآفرینی آشنا شوید

دریچــه

دکت��ر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه 
مرکزی در بازدید از پژوهش��گاه تربیت  بدنی و علوم ورزش��ی، بر لزوم تخصص محور کردن 
همایش های حوزه علوم ورزش��ی و ضرورت حمایت از توس��عه اس��تارتاپ های ورزشی در 
دانش��گاه های سراسر کش��ور تأکید کرد. به گزارش ایس��نا، دکتر باقری در این بازدید که 
به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های پژوهشگاه تربیت  بدنی و علوم ورزشی صورت گرفت، 
ضمن ارزنده خواندن برنامه های در دس��ت انجام بر انجام مواردی نظیر برگزاری دوره های 
دانش افزایی و بازآموزی کارشناس��ان علوم ورزش��ی در دانشگاه ها در حوزه های آزمایشگاه، 
اماکن ورزش��ی، انجام طرح های نیازمحور، مش��ارکت با وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی در طرح های پایش س��المت و استفاده از ظرفیت های نشر الکترونیک تاکید کرد 
و دغدغه های اعضای هیات رئیس��ه پژوهش��گاه را درخصوص توس��عه فضای کالبدی این 

پژوهشگاه با توجه به حجم فعالیت ها و مأموریت های آن بررسی کرد.

ضرورت حمایت از توسعه 
استارتاپ های ورزشی در دانشگاه ها
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فرش��یدی، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی هرمزگان با اش��اره به لزوم حرکت 
جامعه پزش��کی به س��مت فناوری، حضور فعال دانش��گاه های علوم پزشکی در 

حوزه های کارآفرینی را امری مهم تلقی کرد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، به منظ��ور ایجاد زمینه مس��اعد برای 
تقوی��ت همکاری های آتی و مس��تمر، نشس��ت 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ایران با رئیس بنیاد 

نخبگان استان هرمزگان برگزار شد.
در این نشس��ت عامری، رئی��س بنیاد نخبگان 
اس��تان هرمزگان، اهم فعالیت ه��ا و حمایت های 
بنی��اد ملی نخبگان را تش��ریح ک��رد و اطالعاتی 
درخصوص تسهیالت اعطایی بنیاد به دانشجویان، 
از  آم��اری  و  هیات علم��ی  دانش آموخت��گان، 
برگزیدگان آیین نامه های مختلف در دانشگاه های 
اس��تان ارائه ک��رد. وی با تأکید ب��ر اینکه جمع 
کثیری از دانش��جویان مستعد استان در دانشگاه 

علوم پزش��کی مشغول به تحصیل هس��تند؛ اجرای برنامه های مشترک اثرگذار 
و ارائه س��ازکارهای مناسب جهت آش��نایی هرچه بیشتر این افراد با تسهیالت 
بنیاد ملی نخبگان و بهره وری هرچه بیش��تر را ضروری برش��مرد. رئیس بنیاد 

نخبگان اس��تان هرمزگان با اشاره به برگزاری همایش ملی تکریم و نکوداشت 
از مقام علمی، پزش��کی، فلسفی، عرفانی و ادبی »شمس الدین محمدبن احمد 
کیش��ی« که با هدف توس��عه و ترویج فرهنگ تکریم از فرهیختگان، سرآمدان 
و نخبگان جامعه در س��ال 139۶ توسط بنیاد 
نخبگان اس��تان هرم��زگان برگزار ش��ده بود، 
از اه��دای تندیس این ش��خصیت برجس��ته به 
فع��االن این ح��وزه خبر داد. در ادامه جلس��ه، 
حس��ین فرش��یدی با اش��اره به هدایت صحیح 
و هدفمند اس��تعدادهای برتر دانشجویی خاصه 
در حوزه های مرتبط با علوم پزش��کی، پرورش و 
شکوفایی اس��تعدادهای این افراد در حوزه های 
عملیاتی را امری ض��روری توصیف کرد. وی با 
اش��اره به نقش و اهمیت فناوری در آینده علم 
پزشکی، بر حرکت دانشگاه های علوم پزشکی به 
سمت حوزه های نوآورانه و فناورانه و تحقیقات 

هدفمند و کاربردی تأکید کرد.
فرش��یدی حرکت دانشگاه های علوم پزشکی به س��مت مفاهیم کارآفرینی از 
راه توس��عه فناوری را یکی از ملزومات امروز جامعه پزش��کی کشور برشمرد و 

دانشگاه های علوم پزشکی را پیشرو این مسیر دانست.

تاکنون بیش از ۴هزار شرکت دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی مشغول 
به فعالیت هستند که این تعداد رشد در تولید و صادرات محصوالت فناورانه را 
رقم زده اند. به گزارش مهر، با ش��کل گیری و رشد کسب و کارهای دانش بنیان 

و افزایش س��هم آنها از تولید ملی، اقتصاد مبتنی 
بر منابع و خام فروش��ی جای خ��ود را به اقتصاد 
دانش بنیان می دهد. تالش های س��الیان گذشته 
در ایجاد زیس��ت بومی برای ش��کل گیری و رشد 
شرکت های دانش بنیان، زمینه را برای شکوفایی 

این شرکت ها فراهم ساخته است.
شرکت های دانش بنیان با تأمین نیازهای کشور 
در حوزه های فناورانه و راهبردی، گام های مهمی 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته اند و با 
صادرات محصوالت خود، حرکت به سوی اقتصاد 

درون زای صادرات گرا را آغاز کرده اند.
کارگ��روه »ارزیاب��ی و تش��خیص صالحی��ت 
ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و نظارت بر 

اجرا« تاکنون مجموعاً بیش از ۴ هزار ش��رکت دانش بنیان را تأیید کرده است 
که در حوزه های مختلف فناورانه مش��غول ب��ه فعالیتند. در این میان الگوهای 
موفقی به چشم می خورند که تکثیر آنها می تواند اقتصاد کشور را متحول سازد.

ش��رکت های دانش بنی��ان طب��ق آیین نامه ارزیابی ش��رکت ها و مؤسس��ات 
دانش بنیان مصوب س��ال 139۶، به دو دس��ته نوپا و تولیدی تقسیم می شوند. 
طبق این آیین نامه، کاالها و خدمات شرکت های دانش بنیان باید شروط سطح 
فن��اوری، مرحل��ه تولی��د و طراح��ی مبتنی بر 

تحقیق و توسعه را احراز کنند.
اش��تغال ش��رکت های دانش بنیان و ارتقای 

فرهنگ کارآفرینی
در س��ال های اخیر و با گذار به سوی اقتصاد 
دانش بنی��ان، درآمدها و تعداد افراد ش��اغل در 
ش��رکت های دانش بنیان چند برابر ش��ده است 
و تداوم این روند در س��ال های آتی س��هم این 
ش��رکت ها را در اقتصاد کشور باز هم پررنگ تر 

خواهد کرد.
ش��رکت های نوپای این ح��وزه نه تنها باعث 
ایجاد اشتغال می ش��وند که فرهنگ کارآفرینی 
و خل��ق ثروت از طریق ایده ه��ای نوآورانه را به 
جامعه تزریق می کنند؛ فرهنگی که می تواند هرچه بیش��تر باعث فاصله گرفتن 
از اقتص��اد نفتی و ش��کوفایی اقتصاد دانش  بنیان با اس��تفاده از توانمندی های 

نیروهای جوان، باانگیزه، تحصیلکرده و متعهد شود.

تایید بیش از 4هزار شرکت دانش بنیانلزوم حضور فعال دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه های کارآفرینی

بیش از دو دهه، نقش��ه سیاست جغرافیایی جهان براساس نفت، گاز و 
منابع هیدروکربوری انرژی ترس��یم می شده است. از آن زمان تا به امروز، 
کنترل بر تولید و تجارت این منابع، تعیین کننده سیاست قدرت بوده است. 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند تغییر از این منابع به انرژی های نو منجمله 
تجدیدپذیر، می تواند روابط قدرت جهانی را متحول سازد، بنابراین تغییرات 
مناب��ع انرژی می تواند یکی از مولفه های بازترس��یم تحوالت ژئوپلیتیکی 
ق��رن 21 در کنار روندهای جمعیتی، فناورانه، پایداری زیس��ت محیطی، 

ظرفیت های نظامی و سیاست داخلی دولت ها باشد.
 آژانس انرژی ه��ای تجدیدپذی��رIRENA  در تازه ترین گزارش خود 
از تح��والت جهانی انرژی، بر این باور اس��ت دنیا به س��مت اس��تفاده از 
تجدیدپذیرها میل می کند. کاهش هزینه های تولید انرژی. بدین ترتیب 
که از س��ال 2010 تاکنون هزینه برق تولیدی از انرژی های خورشیدی و 

بادی به ترتیب ۷3درصد و 22درصد کاهش داشته است.
آلودگی و تغییرات اقلیمی

 بنابر برآورد سازمان بهداشت جهانی، از هر 10 نفر در دنیا، 9 نفر هوای 
آلوده استنشاق می کنند که آمار مرگ و میر سالیانه ناشی از آلودگی هوا، 
۷ میلیون نفر در دنیاست. همچنین تحلیل IRENA نشان می دهد که 
اس��تفاده از تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی، منجر به کاهش 90درصدی 

انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد.
استراتژی های کالن  کشورها: عالوه بر تعهدات ذکرشده در موافقتنامه 
پاریس برای دولت ها مبنی بر کاهش انتش��ار کربن و گازهای گلخانه ای، 
بس��یاری از کشورها اس��تفاده از این نوع انرژی را در برنامه های بلندمدت 
خود قرار داده اند، به عنوان مثال امارات متحده عربی در استراتژی انرژی، 
۴۴درص��د را به انرژی ه��ای تجدیدپذیر تخصی��ص داده و نیز به کاهش 
۷0درصدی کربن متعهد ش��ده اس��ت. افکار عمومی. جنبش های متعدد 
سراسر دنیا مبنی بر حفاظت از محیط زیست و فشار بر دولت ها به منظور 
کاه��ش گازهای گلخان��ه ای نیز به مثابه عامل موثر دیگر در اس��تفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر عنوان شده است.
 تجدیدپذیرها و تغییرات ژئوپلیتیکی

 موقعیت نسبی یک دولت در نظام بین الملل متاثر از مجموعه ای از عوامل 
شامل جمعیت، وسعت سرزمین، منابع طبیعی، موقعیت ژئواستراتژیک، 
منابع نظامی و قدرت نرم است. کنترل و دسترسی به منابع اصلی انرژی 
و بازاره��ای آن دارایی بزرگی اس��ت و دولت هایی که چنین منابعی را در 
اختیار نداش��ته باشند، نس��بت به تحوالت انرژی  بیشتر حساس بوده و 
واکنش نشان می دهند، بنابراین رشد و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در 
کشورها قدرت و نفود نسبی برخی دولت ها را تغییر داده و بازترسیم نقشه 
ژئوپلیتیکی قرن 21 را محتمل می س��ازد. بی ش��ک بسیاری از اتحادها و 
نهادهای مبتنی بر انرژی همچون اوپک تضعیف خواهد شد و برخی روابط 
اس��تراتژیک میان دولت ها همچون اتحاد استراتژیک میان ایاالت متحده 
و عربستان س��عودی نیز تغییر خواهد کرد. در مقابل بسیاری پیمان ها و 
اتحادیه ه��ای جدید مبتنی بر تبادالت فناوری انرژی های تجدیدپذیر نیز 

شکل می گیرد .
 منابع تجدیدپذیر برخالف انرژی های هیدروکربوری، تقریبا در تمامی 
کش��ورها در دسترس است، بنابراین اس��تفاده و تمرکز بر تجدیدپذیرها، 
موقعیت اس��تراتژیک کش��ورهای دارای منابع هیدروکرب��وری را کاهش 
می دهد. در واقع از آنجایی که منابع تجدیدپذیر همچون باد، آب، زیست 

توده و زمین گرمایی به تناوب در همه کشورها در دسترس است، بنابراین 
از تمرکزگرای��ی در یک منطقه خاص و بالطبع، اهمیت اس��تراتژیک آن 

مناطق و کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری، کاسته می شود.
 نگرانی ه��ا پیرامون امنی��ت انرژی، روابط میان دولت ها، ش��کل گیری 
اتحادها، حمایت از منافع ملی و برنامه های دفاعی را شکل می دهد. منافع 
نفتی روابط میان خاورمیانه و ایاالت متحده را برای مدت ها صورت بندی 
کرده بود. چین و اتحادیه اروپا نیز به منابع امن عرضه کنندگان برای توسعه 
اقتصادی خود نیاز دارند. در یک اقتصاد مبتنی بر انرژي های تجدیدپذیر، 
بیش��تر کشورها قادر به اس��تقالل انرژی خواهند بود چرا که آزادی عمل 
بیش��تری برای اس��تراتژی های انرژی و روابط بین المللی خ��ود دارند. در 
چنین تعامالت اقتصادی، واردکننده منابع هیدروکربوری نگران حمالت 
تروریستی، منازعات نظامی و بی ثباتی های سیاسی و به تبع آن تغییرات 

قیمتی منبعث از آن نخواهند بود.
 در حال حاضر تجارت نفت تقریبا 1۵درصد از معامالت جهانی را به 
خود اختصاص داده است. با تغییر روند تجارت انرژی و انتقال به حوزه 
تجدیدپذیره��ا، همی��ن میزان تجارت به س��مت انرژی های نو هدایت 
می ش��ود. چین یکی از کشورهایی اس��ت که با تغییرات منابع انرژی، 
سودآوری سرش��اری خواهد داشت. بااینکه در حال حاضر صنعت این 
کش��ور بسیار به منابع هیدروکربوری وابس��ته است، اما سرمایه گذاری 
قاب��ل توجه��ی در زمینه فن��اوری انرژی های تجدیدپذی��ر انجام داده 
به طوری که ۴۵درصد از حجم س��رمایه گذاری جهانی در س��ال 201۷ 
را چی��ن به خ��ود اختصاص داده اس��ت. آلمان نیز با اینک��ه به منابع 
هیدروکربوری وابس��تگی دارد، اما با این حال برنامه ریزی دقیقی برای 
آینده تجدیدپذیرها در کشور خود دارد. در حال حاضر 31000 پتنت 
انرژی تجدیدپذیر دارد که این کشور را در صدر کشورهای اروپایی در 

این حوزه قرار داده است.
 یکی از نتایج محتمل تحوالت انرژی، کاهش اهمیت ژئواستراتژیک 
نف��ت و گاز به مثابه ابزار سیاس��ت خارجی، خواه��د بود. بدین مفهوم 
که کش��ورهای دارنده این مناب��ع از انرژی های هیدروکربوری به  مثابه 
دیپلماس��ی  اجبار اس��تفاده نخواهند کرد و یا برعکس این دیپلماسی 
علیه دارندگان این منابع اس��تفاده نخواهد شد. همانند آنچه در مورد 
ایران روی داده اس��ت. بدین معنا که از یکس��و هیدروکربوری ها ابزار 
قدرت دارندگان و صادرکنندگان آن هس��تند و از س��وی دیگر عاملی 
نیز برای تحت فش��ار قرار گرفتن خواهد بود. این موضوع حتی درباره 
کریدورهای ترانزیت و انتقال انرژی نیز صادق است. مطابق با آنچه در 
زمان مناقشه میان روسیه و اروپا و قطع شریان های گاز توسط روسیه 

بر اروپا اتفاق افتاد.
 به طور خالصه اینکه، س��اختار قدرت جهان��ی و پویایی روابط بین 
دولتی به ش��یوه های مختلفی می تواند تغییر یاب��د که تغییرات منابع 
انرژی یکی از آنهاس��ت. ب��ا این تغییر، قدرت می توان��د غیرمتمرکز و 
پراکنده شود که این خود به تکثرگرایی و در نهایت نوعی از دموکراسی 
منجر خواهد ش��د. در این چارچوب، اهمیت اس��تراتژیک بس��یاری از 
مناط��ق همچون خاورمیانه به دلیل تس��لط بر مناب��ع هیدروکربوری 

کاسته شده و مناقشات ناشی از آن کاهش می یابد.
 بنابراین با تمایل بیش��تر کش��ورها به سمت س��رمایه گذاری در حوزه 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر، جغرافیای سیاس��ی جهان دیگ��ر تنها برمبنای 
منابع هیدروکربوری ترسیم نشده و فراوانی دسترسی به تجدیدپذیرها و 
انرژی های نو، متغیر تاثیرگذار در این روند جدید ژئوپلیتیکی خواهد بود. 
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یک سال و نیم پیش که دارا خسروشاهی سکان هدایت اوبر را در دست گرفت نزدیک ترین هدف خود 
را عرضه عمومی سهام اوبر تا سال 2019 اعالم کرد. حاال او به وعده اش عمل کرده است.

به گزارش دیجیاتو، در یکی از قابل پیش بینی ترین اتفاقات مربوط به بازار بورس آمریکا، این شـرکت 
اشـتراک گذاری ماشـین روز گذشته هر سـهم خود را با قیمت 42 دالر به صورت عمومی عرضه کرد که 

البته این رقم پایین تر از مبلغ 45 دالر در نظر گرفته شده برای آن پیش از عرضه بود.
در طول نخسـتین روز از عرضه عمومی سـهام اوبر اتفاقات چندان مثبتی برای کمپانی تحت مدیریت 
خسروشـاهی نیفتاد و ارزش سـهام آن از 44.۷4 دالر در ابتدای روز به رقـم 41.5۷ دالر در انتهای روز 

رسید که افتی ۷.6درصدی داشت.
در زمان بسته شـدن بورس آمریکا، ارزش اوبر بـا افزایش 8.1 میلیارد دالری به رقم ۷6.5میلیارد دالر 
رسـید. این ارقام گرچه در نگاه نخست شـگفت انگیز به نظر می رسند، اما به مراتب پایین تر از انتظارات 
اولیـه یعنـی رقم 120 میلیارد دالر هسـتند و تفاوت چندانـی با ارزش ۷6 میلیـارد دالری اوبر در زمان 
خصوصی بودنش ندارند، اما آنطور که در اسـناد ارائه شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ذکر 

شده بود قیمت پیش بینی شده اوبر برای هر سهم برابر با 44 تا 50 دالر بود.
گفته می شود مسائل متعددی اوبر را بر آن داشته که پیش بینی قیمتی تا این اندازه محافظه کارانه ارائه 
کند. لیفت که شرکت رقیب اوبر محسوب می شود از اوایل امسال که سهامش را به شکل عمومی در آورد 
با مشـکالت عدیده ای دسـت و پنجه نرم می کند. در روز سه شـنبه هفته گذشته لیفت گزارش مالی سه 
ماهه نخسـت سـال مالی تازه خود را منتشر کرد که نتایجی بدتر از حد انتظار را نشان می داد و براساس 

آن اوضاع این شرکت بعد از عرضه عمومی سهامش ابدا تغییری نداشته و چه بسا وخیم تر شده است.
اما عرضه دیرهنگام سـهام اوبر به بازار بورس به اعتراضات در صنعت اشـتراک گذاری ماشین دامن زد 
و توجه ناخواسـته عموم را به اقدامات داخلی این شـرکت در عرصه کسب و کار معطوف کرد. رانندگان 
اوبر اعتراضاتی سراسری را برای درخواست حقوق باالتر و شرایط کاری بهتر به راه انداختند که تصاویر 

مربوط به این اعتراضات در نشریات مختلف دنیا بازتاب یافت.
ایـن شـرکت اخیرا توافقی را بـا جمعیت 600 هزار نفـری از رانندگانش در آمریکا داشـت که خواهان 
فعالیـت برای اوبر به عنوان کارمند بودند نه پیمانکار مسـتقل. شـرح توافق اوبر بـا این راننده ها هم در 

اسناد مربوط به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قابل مشاهده بود.

انرژی های نو و جغرافیای سیاسی

خسروشاهی به وعده اش عمل کرد

عرضه عمومی سهام اوبر به بازار 
بورس آمریکا

یادداشـت

یک اس��تارت آپ صندوق های پستی هوش��مندی ابداع کرده است. پستچی بسته را 
درون صندوق هوش��مند قرار می دهد و پیامی به موبایل فرد ارس��ال می ش��ود. فرد با 

استفاده از اپلیکیشن می تواند بسته را بردارد.
به گزارش مهر، یک اس��تارت آپ استونیایی تصمیم دارد با کمک صندوق های پستی 

هوشمند، خدمات پستی در عصر اینترنت را به روز کند.
این ش��رکت صندوق های پستی هوشمندی ابداع کرده که SnapLocker نام دارد. 

شرکت Cleveron آن را برای مستأجران یک خانه هوشمند ابداع کرده است.
پس��تچیان نامه یا بس��ته پس��تی را درون یک��ی از کش��وهای SnapLocker قرار 
می دهند. در مرحله بعد مس��تأجر پیامی در موبایل خود دریافت می کند و با اس��تفاده 
از یک اپلیکیش��ن مخصوص در صندوق را باز می کند و بس��ته ی��ا نامه خود را تحویل 

می گیرد.

ابداع صندوق  های پستی هوشمند 

مهدخت ذاکر
مدیر بین الملل ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 



 
طراحی تبلیغاتی که بتواند مشتری را برانگیزاند و جذب کند به نظر سخت 
اس��ت، اما این خیلی س��اده تر از آن است که فکرش را می کنید. تبلیغات، هر 
چیزی که درباره  برند شما هوشمندانه، نوآورانه و متفاوت است را جمع بندی 
می کند و در بازار دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است. توجه داشته باشید که 
در محیط دیجیتالی امروزی تبلیغات به سرعت در حال تغییر است. شرکت های 
زی��ادی وجود دارند که از تبلیغات س��نتی کمتر اس��تفاده می کنند و یا اصاًل 

استفاده نمی کنند و به جای آن متکی به شبکه های اجتماعی هستند.
اگرچه پلتفرم ها ممکن اس��ت در طول زمان تغییر کنند، ش��رایط اصلی و 
بنیادی تبلیغات به کار خود ادامه می دهند. برای برنامه ریزی، نگارش، طراحی 

و آزمایش یک تبلیغ این مراحل را دنبال کنید:
ساخت تبلیغات: درک مشتری    

مش��تری مورد هدف را شناسایی کنید. کس��ب وکار و یا کاالی شما ممکن 
است برای طیف وسیعی از مصرف کنندگان جالب باشد، اما معموالً برای اجرای 
تبلیغات بایس��تی تنها به زیرمجموعه  خاصی از این دس��ته از مشتریان توجه 
کنی��د. یک تبلیغات به تنهایی نمی تواند برای هر فردی جذاب باش��د و یا هر 
فردی را هدف قرار دهد- این را قبول کنید و س��پس در نظر بگیرید که کدام 
دسته از مصرف کنندگان برای این پروژه مهم تر هستند. برای مثال، اگر برای 
کالسکه  کودک در حال طراحی تبلیغات هستید، مخاطبین شما به احتمال زیاد 
اکثراً خانم هایی هس��تند که مادر ش��ده اند، در مقایسه با کسانی که اصاًل بچه 
ندارند. اگر برای یک کارت گرافیک طراحی تبلیغات می کنید، مخاطبین شما 
احتم��االً به قدر کافی در مورد کامپیوتر اطالعات دارند که بتوانند تش��خیص 

دهند که می توانند کارت گرافیک های قدیمی شان را ارتقا دهند.
ساخت تبلیغات: مشتری مورد هدف خود را توصیف کنید

هرچه که تیم شما در این مرحله دقیق تر باشد، تبلیغی که درست می کنید 
هم تأثیرگذارتر و هدفمندتر خواهد بود. مشتری مورد نظر خود را در ذهن تان 

در نظر بگیرید و از خودتان سواالت زیر را بپرسید:
- آنها حدوداً در چه سنی هستند و جنسیت آنها چیست؟

- آیا در شهر بزرگ زندگی می کنند یا در محیط روستایی؟
- میزان درآمد آنها چقدر است؟ 

- آنها از چه محصوالت دیگری استفاده می کنند و یا خوش شان می آید؟ آیا 
از سایر محصوالت شرکت شما هم استفاده می کنند؟

 ساخت تبلیغات: ارتباط مشتری مورد هدف را با محصول تان 
توصیف کنید

هنگامی که س��بک زندگ��ی و اطالعات دموگرافیک مش��تریان اصلی تان را 
توصی��ف کردید، اکن��ون در نظر بگیرید که این مش��تری چگونه با محصول 
خاص ش��ما ارتب��اط برقرار می کند. این موارد را در نظ��ر بگیرید: چه موقع از 
آنها استفاده خواهند کرد؟ آیا از آن فوراً استفاده خواهند کرد یا وقتی که نیاز 
داشته باشند؟ چندبار در هفته از محصول شما استفاده خواهند کرد؟ یک بار؟ 
روزانه؟ هفتگی؟ آیا بالفاصله مزایا/ اثر آن را متوجه خواهند شد یا اینکه شما 

باید به آنها آموزش دهید؟
ساخت تبلیغات: رقابت را بشناسید

جای امیدواری اس��ت که ش��ما قب��اًل دنیای رقابت کاالی خ��ود را متصور 
ش��ده اید. اکنون بایستی فکر کنید که تبلیغات شما چگونه می تواند تبلیغات 
رقیب تان را به چالش بکش��د و یا اینکه آنها چگونه به عملکردهای تبلیغاتی 
شما واکنش نشان خواهند داد. از خودتان بپرسید: آیا محصول دیگری مشابه 
محصول شما وجود دارد که همان عملکرد را انجام دهد؟ اگر چنین است، بر 
روی تفاوت ها تمرکز کنید، بخصوص اینکه چگونه کاالی شما از کاالی رقیب 

ویژگی های بیشتری دارد.
 ساخت تبلیغات: بازار فعلی را توصیف کنید

در نظر بگیرید که محصول شما در حال حاضر چه جایگاهی در بازار دارد. 
آیا محصولی محبوب اس��ت؟ اگر چنین اس��ت، از خودتان بپرسید که چگونه 
می توانید محصول تان را از محصوالت مش��ابه موجود در بازار متمایز کنید. از 
خودتان بپرس��ید: آیا مشتریان به برند شما اعتماد دارند و آن را می شناسند؟ 
آی��ا امیدوارید که بتوانید مش��تریانی را که در حال حاضر از محصوالت رقیب 

استفاده می کنند به مشتریان خودتان تبدیل کنید؟ 
ساخت تبلیغات: یک استراتژی بسازید

براس��اس اطالعاتی که درباره  مشتریانی که س��عی دارید به آنها دسترسی 
داشته باشید و همچنین اینکه آنها چه دیدگاه و تفکری نسبت به محصول شما 
دارند، اکنون آماده اید که برای خودتان یک اس��تراتژی بسازید. استراتژی شما 
باید این سه اصل را در نظر بگیرد: شرکت )شما(، مشتری )هدف شما( و رقابت. 
اس��تراتژی یک موضوع پیچیده اس��ت، اما با تمرکز بر روی خواسته ها، نقاط 
قوت و عملکردهای احتمالی آتی از س��ه بازیگر اصلی )خودتان، مش��تری تان 

و رقیب تان(، هر کسی می تواند در طول زمان یک استراتژی پیچیده  بسازد.
 ساخت تبلیغات: یک شعار تبلیغاتی جذاب و به یادماندنی بسازید

یک محصول متوس��ط بیشتر از ش��ش یا هفت کلمه نیاز ندارد. هرچه که 
باش��د باید نظر مش��تری را جلب کند و او را متقاعد کند که محصول شما از 
تمام محصوالت دیگر بهتر است. استفاده از موارد زیر را در نظر بگیرید: قافیه، 
طنز، بازی با کلمات، تصاویر خالقانه، استعاره، استفاده از صداهای یکسان در 

اول کلمات و .... 
ساخت تبلیغات: تبلیغات را به طوری بسازید که در خاطرها بماند

پیام شما باید در هنگام خرید در سطح نقطه ذهن مشتری بماند. زمانی که 
تبلیغ شما عبارتی را از یک تبلیغ آشنا تقلید می کند، می تواند با هزاران تبلیغ 
دیگر هم جایگزین شود. به عالوه، شنوندگان آنقدر به این کلیشه های تبلیغاتی 
عادت کرده اند که انگار دیگر آنها را نمی شنوند. چیزی که مهم است این است 
که مصرف کننده چه احساس��ی دارد نه اینکه چه فکری می کند. اگر شما در 

مورد برندتان احساس خوبی دارید، پس کارتان را خوب انجام داده اید. 
ساخت تبلیغات: از یک روش متقاعدکننده در ساخت تبلیغات 

استفاده کنید
توجه داشته باشید که »متقاعدکردن« واقعاً به معنای متقاعدکردن نیست. 
نکته این است که باید کاری کنید که مشتری با محصوالت تان احساس خوبی 
داشته باشد. برای اکثر افراد احساسات آنها تصمیم می گیرد که چه چیزی را 
بخرند. در اینجا به چندین روش امتحان شده و معتبر که تبلیغ کنندگان از آن 

استفاده می کنند اشاره می کنیم:
تکرار: در ذهن ماندن محصول تان با تکرار چند کلمه کلیدی. افراد بایستی 
نام شما را چندین بار بشنوند قبل از اینکه بدانند که واقعا نام شما را می دانند. 
اگر از این روش در ساخت تبلیغات استفاده کنید، از یک روش تکرار خالقانه تر 

و ناواضح تر استفاده کنید. 
حس مشترک: به چالش کشیدن مشتری برای فکر کردن به اینکه چرا نباید 

یک محصول را بخرد یا از خدماتی استفاده کند.
طنز: خنداندن مشتری، شما را دوست داشتنی تر می کند و به خاطر می مانید. 

این همراه با اعتماد است.
ساخت تبلیغات: در مراحل ساخت به خواسته های مخاطبان تان 

توجه کنید
رده  س��نی، میزان درآم��د و عالیق خاص مخاطبان ت��ان را در نظر بگیرید. 
همچنین باید ظاهر تبلیغ را هم در نظر بگیرید. بررسی کنید که مخاطبان تان 
چگونه واکنش نشان می دهند. حتی اگر شما بهترین تبلیغات را درست کرده 
باشید، اگر موردپس��ند افرادی که می خواهند از آن کاال استفاده کنند نباشد 

مؤثر نخواهد بود. برای مثال:
بچه ها بیش ازحد تحریک می شوند، پس باید توجه آنها را در چندین سطح 

جلب کنید، ازجمله رنگ، صدا و تصویر.
جوانان طنز را می پسندند و تحت تأثیر همساالن خود هستند.

بزرگساالن بیشتر فکر می کنند و به کیفیت و ارزش توجه می کنند. 
 ساخت تبلیغات: راهی بیابید که خواسته های مشتریان را به چیزی 

که تبلیغ می کنید متصل کند
استراتژی خود را در این مرحله از ساخت تبلیغات دوباره چک کنید. مطمئن 
ش��وید که بر جذاب ترین جنبه  محصول تان تمرکز می کنید. چرا باید مردم را 
جذب کند؟ چه چیزی آن را از محصوالت مشابه متمایز می کند؟ چه چیزی 
را در مورد آن بیشتر می پسندید؟ اینها همه می توانند نقطه  شروع خوبی برای 
تبلیغات باش��ند. از خودتان بپرس��ید که آیا محصول و یا خدمات شما چیزی 
اس��ت که مردم آرزوی آن را داش��تند؟ آیا محصول شما چیزی است که افراد 
با خریدن آن احس��اس بهتری درباره  وضعیت اجتماعی و اقتصادی خودشان 

خواهند داشت؟
مشخص کنید که آیا محصول شما جنبه  کاربردی دارد یا خیر. اگر چیزی 
مانند جاروبرقی می فروشید که برای انجام کارهای معمول خانه و آسان کردن 
زندگی طراحی  ش��ده اس��ت تبلیغات خود را در جهت دیگری طراحی کنید. 
به جای تأکید بر لوکس بودن آن بر روی این نکته که محصول ش��ما راحتی و 
آرام��ش ذهنی برای مصرف کننده به همراه دارد تمرکز کنید. آیا نیازی وجود 
دارد که برآورده نش��ده است؟ مش��غله  ذهنی در مصرف کننده وجود دارد که 

می تواند بازاری را برای محصول شما به وجود آورد؟ 
ساخت تبلیغات: مطمئن شوید که تمام اطالعات در تبلیغات وجود 

دارد
اگر مشتری نیاز دارد که مکان شما، شماره تلفن و یا وب سایت شما را بداند 
تا به محصوالت یا خدمات شما دسترسی داشته باشد این اطالعات را در جایی 
از تبلیغ تان بگنجانی��د. اگر رویدادی را تبلیغ می کنید، مکان، زمان و تاریخ و 

قیمت بلیت را ذکر کنید.
 ساخت تبلیغات: تصویری انتخاب کنید که در خاطرها بماند

س��ادگی و درعین ح��ال غیرمنتظره بودن بهترین راهی اس��ت که می توان 
انتخاب کرد. تصویری که انتخاب می کنید باید در عین س��ادگی در تبلیغات 

دیگر است استفاده  نشده باشد و به راحتی و فوراً قابل تشخیص باشند.
ساخت تبلیغات: خود را از رقیبان تان متمایز کنید

یک س��اندویچ، س��اندویچ اس��ت، ولی اگر بخواهید با این تفک��ر به راه تان 
ادامه دهید، هرگز میزان فروش��ی که مدنظرتان اس��ت را نخواهید داش��ت. از 
تبلیغات برای تأکید و پررنگ کردن مزیت های محصول خودتان در مقایسه با 
محصوالت رقیب استفاده کنید. برای اینکه مورد شکایت قرار نگیرید، اظهارات 

را درباره  محصول خودتان بگویید، نه محصول آنها. 
ساخت تبلیغات: یک لوگوی تجاری برای خودتان طراحی کنید

یک تصوی��ر می تواند هزاران کلمه را بازگو کند و اگ��ر لوگو به اندازه  کافی 
تأثیرگذار باش��د ممکن است دیگر نیازی به متن نداشته باشید )عالمت تیک 
نایک، سیب گاز زده شده  اپل و...(. اگر تبلیغات چاپی و یا تلویزیونی دارید سعی 

کنید که یک تصویر ساده و جذاب طراحی کنید که در ذهن بیننده بماند.
ساخت تبلیغات: نرم افزار و یا تکنیکی بیابید که بتوانید با آن 

تبلیغات خود را طراحی کنید
اینک��ه چگونه تبلیغات خود را طراحی می کنید به این بس��تگی دارد که از 
چه رس��انه ای برای تبلیغ استفاده می کنید. توجه داشته باشید که اگر تازه کار 
هستید زمان زیادی الزم دارید تا مهارت کار با نرم افزارهای طراحی را به دست 
آورید. در این موارد بهتر اس��ت از س��ایت های رایگان مانن��د Carigslist و 

99designes برای طراحی کمک بگیرید.

هر آنچه باید در مورد هویت برند 
بدانید)1(

هوی��ت برن��د، نمای��ش بص��ری ارزش ه��ا و ش��خصیت یک 
کسب وکار اس��ت و می توان از آن برای ایجاد احساسات خاص 

در مخاطبان استفاده کرد.
همان طور که هویت شخصی، شما را به انسانی منحصربه فرد 
تبدی��ل می کن��د؛ هویت برند نیز شناس��ه ای اس��ت که چهره  
منحصربه فرد کس��ب وکار ش��ما را نمایش می دهد. هویت برند، 
ارتب��اط نزدی��ک و متقابلی ب��ا طراحی برند دارد، ام��ا صرفاً به 
مراحل طراحی محدود نمی ش��ود. می توانیم بگوییم که هویت 
برند، بدنه  اصلی یک س��ازمان اس��ت. هر ش��رکت یا سازمان، 
به دنب��ال ارائ��ه  محصوالت متمایزی اس��ت ک��ه از ویژگی های 
خاصی برخوردار هس��تند. هویت برند، مجموعه  مشخصه هایی 
اس��ت که یک سازمان، از طریق آنها خود را به بازار و مشتریان 
معرفی می کند. این ویژگی ه��ا در تمام فعالیت های بازاریابی و 

تبلیغات شرکت، کارکرد پیدا می کنند.
با این مقدمه، یک گام به جلو برمی داریم تا ببینیم هویت برند 
دقیقاً چیست و ش��ما چگونه می توانید هویت برند قدرتمندی 

را توسعه دهید که کسب وکار را به یک سطح باالتر برساند.
هویت برند چیست؟

طبق تعریف اینوستوپدیا، هویت برند عناصر بصری یک برند 
نظیر رنگ، طراحی و لوگو اس��ت که باعث می ش��ود مشتریان، 
ی��ک ش��رکت و محصوالت آن را به ش��یوه ای خ��اص در ذهن 
تداع��ی کنن��د. هوی��ت برن��د )Brand Identity( با تصویر 
برن��د )Brand Image( متف��اوت اس��ت: هوی��ت، به قصد و 
هدف اصلی یک ش��رکت اش��اره می کند و اینکه چگونه س��ایر 
فرآیندهای عملیاتی و غیرعملیاتی، باتوجه  به هدف اصلی پیش 
می روند تا تصویر مش��خصی را در ذهن مصرف کنندگان ایجاد 
کنند. فرآیند  توسعه  هویت برند، مراحل زیر را شامل می شود:

• انتخاب نام برند
• طراحی لوگو

• اس��تفاده از رنگ ه��ا، ش��کل ها و دیگ��ر عناص��ر بصری در 
محصوالت و تبلیغات

• به کارگیری زبان یا ادبیات خاص در تبلیغات
• آموزش کارمندان به منظور تعامل با مشتریان

• تصویر برن��د، نتیجه  همه  این تالش ها اس��ت، صرف نظر از 
اینکه موفق باشند یا خیر.

نکات مهم در مورد هویت برند
1- هوی��ت، مجموعه ای از نهادها و رواب��ط روانی و عملیاتی 
برند اس��ت: این نهادها، »دالیلی برای خرید« نیستند، اما حس 
آش��نایی و تمایزی را ایجاد می کنند که تکرارش��دنی نیس��ت. 
به عنوان مث��ال ای��ن نهاد می توانند ش��امل لح��ن امضای برند، 
رنگ های عالمت تجاری )رنگ آبی پپسی(، لوگو )نایک(، شعار 

)متفاوت بیندیشید، اپل( باشند.
2- هوی��ت، مجموع پیش��نهادها و وعده هایی اس��ت که یک 
ش��رکت به مش��تریان خود می دهد. به ای��ن موضوع فکر کنید 
که اصوالً یک برند چگونه ش��ناخته می شود. ما برخی از برندها 
را ب��ا یادآوری محص��والت و برخی دیگر را با ش��خصیت آنها، 
یا مجموع��ه ای از ارزش ها و موقعیتی ک��ه در ذهن مان دارند، 
می شناس��یم. هویت برند، همه آن چیزی است که یک سازمان 
می خواه��د باتوجه  به آن ش��ناخته ش��ود؛ مثل یک ش��رکت، 
تولیدات، خدمات یا حتی اف��راد خاص. به طور خالصه، هویت، 

راه سازمان را به جهان اطراف باز می کند.
3- هویت، از عناصر قابل توجه یک برند تش��کیل می ش��ود، 
بنابرای��ن هر عنص��ری که باعث ش��ود یک س��ازمان در ذهن 
مشتریان هدف متمایز دیده شود، زیرمجموعه ای از هویت برند 

خواهد بود. 
هویت، همه  کارهایی را که یک سازمان انجام می دهد )مانند 
مأموریت ش��رکت، ش��خصیت، وعده ها و مزیت ه��ای رقابتی(، 
ب��ا ه��م یکپارچه می کند و به م��وازات آن، تفکر، احساس��ات و 

انتظارات بازار/ مصرف کنندگان هدف را نیز شامل می شود.
۴- هوی��ت موف��ق و منحصربه فرد، میزان آگاه��ی از برند را 
افزایش می ده��د و انگیزه  کارمندان را نیز باال می برد، زیرا آنها 
حس می کنند برای یک س��ازمان »برند ش��ده« کار می کنند. 
به عالوه هویت برند به وفاداری مش��تریان، ترجیح یافتن برند، 
اعتب��ار ب��اال، قیمت های خ��وب و بازده مالی چش��مگیر منجر 

می شود.
۵- هوی��ت برند باید پایدار باش��د، به طوری که مش��تریان را 
بالفاصله به ش��رکت و محصوالت ش��ما مرتب��ط کند. پایداری 
هویت برند به نوعی به مشتریان اطمینان می دهد که شما همان 

سازمانی هستید که پیش  از این گفته بودید.
۶- هویت برند باید مدرن و آینده گرا باش��د و درعین حال، به 
ویژگی های بادوام و مقاصد بلندپروازی های ش��رکت نیز داللت 

کند.
فرآیند ساخت و توسعه  هویت برند

اگر برند ش��ما در مراحل اولیه  رش��د ق��رار دارد یا اگر برای 
بازس��ازی برند خود آماده می ش��وید، می توانی��د با طی کردن 
مراحلی که در ادامه مطلب شرح می دهیم، هویت برند قوی تری 

ایجاد کنید که موفقیت آینده  سازمان شما را تضمین کند:
مرحله  1: استراتژی برند را تکمیل کنید

هویت برند، یکی از ابزارهایی اس��ت که به اجرای اس��تراتژی 
برند کمک می کند. استراتژی برند، یک برنامه  دقیق و مشروح 
است که مقصد تالش های شما و همچنین چگونگی رسیدن به 
اهداف را به طور دقیق نش��ان می دهد. هویت برند در ترکیب با 
استراتژی محتوا، به شما کمک می کند راه هایی را که درنهایت 

به مقصد می رسند، تعریف کنید.
بنابرای��ن پی��ش  از متمرکزش��دن روی هوی��ت برن��د، باید 
اس��تراتژی کس��ب وکار خود را کامل کنید و ارزش های اصلی، 
صدا و معماری پیام های برند )موقعیت یابی، ارزش گذاری، شعار 
و داس��تان های برند( را تعیین کنی��د؛ زیرا طراحی بصری برند 

هم راستا با عناصر خواهد بود.
ادامه دارد...
zoomit :منبع
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محتوای مثبت بیشتر به اشتراک گذاشته می شود
با توجه به مطالعات روانشناس��ی علمی ژورنال انجمن علم روانشناسی، 
تحری��ک برخی از عواطف ش��انس مطالب برای توس��عه هرچ��ه بهتر در 
ش��بکه های اجتماعی را افزایش می دهد. مطالعه ای��ن ژورنال توضیحات 
جالب��ی در زمین��ه بازاریاب��ی مبتنی بر ش��بکه های اجتماع��ی دارد: »به 
اش��تراک گذاری محتوای تولیدی برندها در ش��بکه های اجتماعی مبتنی 
بر میزان برانگیختگی احساس��ی کاربران است. برخی از مطالب به خوبی 
کاربران را با احساسات مختلفی درگیر می سازد. وقتی به هنگام مواجهه با 
مطلبی دچار انگیختگی احساسی می شویم، عالقه ما بدان افزایش می یابد. 
این افزایش عالقه تمایل ما به بازنشر آن مطلب را هم افزایش خواهد داد.« 
در حالی که تمام محتوای تعاملی با احساسات کاربران تاثیرگذاری بسیار 
بیشتری بر روی مخاطب دارد، پژوهشگران در دانشگاه پنسیلوانیا به نکات 
جالبی دس��ت یافته اند. بر این اس��اس هرچه محتوای مورد نظر مثبت تر 
باشد، میزان تاثیرگذاری و بازنشرش افزایش می یابد. استفاده از شوخی های 
مناسب کمک بسیار زیادی به بهبود وضعیت مثبت گرایی مطالب می کند. 
با این حال آیا راهکارهای ساده و موثرتری برای مثبت سازی مطالب وجود 

ندارد؟ پاسخ را باید در اموجی ها یافت. 
طبیعت انسان با مکالمه های رو در رو سازگاری بیشتری دارد. به همین 
دلی��ل اغلب ما گفت وگوی رو در رو را به انواع چت های متنی یا تصویری 
ترجیح می دهیم. یافته های پژوهش��گران اطالعات جالبی را در این زمینه 
به اش��تراک می گذارد. بررس��ی روابط اجتماعی افراد بیانگر سرعت باالی 
افراد در برقراری ارتباط با هم به هنگام مکالمه  واقعی است. دلیل این امر 
حساسیت بخشی از مغز نسبت به مشاهده صورت انسان های دیگر است. به 
این ترتیب وقتی ما با افراد دیگر گفت وگو می کنیم، مغز ما انتظار مشاهده 
صورت شان را دارد. متاسفانه در شبکه های اجتماعی چنین فرصتی فراهم 
نیس��ت، بنابراین استفاده از اموجی به عنوان راهکار گزینه منطقی خواهد 
بود. بدون تردید اموجی همان تاثیر صورت واقعی انس��ان را ندارد. با این 

حال شرایط بهتری نسبت به چت ساده را فراهم می آورد. 
پژوهش موسس��ه عل��وم اعصاب از یافته های ف��وق حمایت می کند. در 
این مطالعه پس از بررس��ی وضعیت فعالیت گروهی از کاربران در توییتر 
جمع بندی ذیل حاصل ش��د: »کاربرانی که در توییت های خود از اموجی 

استفاده می کنند، تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر روی دیگران دارند.«
با بررسی موارد فوق باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهیم: کاربرد نتایچ 
پژوهش های فوق در زمینه بازاریابی چیس��ت؟ پاس��خ بسیار ساده خواهد 
بود. در حقیقت باید ترس و خجالت استفاده از اموجی ها را کنار بگذاریم. 

همچنین باید تولید محتوای امیدبخش و مثبت را مدنظر قرار دهیم. 
تجربه شخصی مشتری به فهم ارزش محصوالت مان کمک 

می کند
مفهوم مورد نظر در این بخش تحت عنوان »تاثیر مالکیت« نیز شناخته 
می شود. براساس این مفهوم مردم ارزش بیشتری برای محصولی که نوعی 

تجربه مالکیت آن را دارند، قائل خواهند شد. 
مطالعه ای از س��وی ژورنال اقتصاد سیاس��ی ایده ف��وق را بر روی چند 
محصول مختلف مورد آزمایش قرار داد. البته در این میان محصول هدف 

آنها لیوان های قهوه بود. به این ترتیب به دو گروه از مردم لیوان های قهوه 
داده شد. درخواست گروه پژوهشگران از دو گروه تعیین ارزش این لیوان ها 
بود. یک گروه فرصت استفاده از لیوان مورد نظر برای دوره زمانی مشخصی 
را داش��ت. در حالی که گروه دوم باید به سرعت ارزش محصول مورد نظر 

را تعیین می کرد. 
نکت��ه جالب پژوه��ش ژورنال اقتصاد سیاس��ی تعیی��ن ارزش باالتر از 
س��وی »صاحبان« لیوان برای مدت زمان مش��خص بود. در حقیقت برای 
صاحب های لیوان ارزش آنها به مراتب بیش��تر تلقی می ش��ود. این امر به 
خاطر تاثیر مالکیت محصول بر روی مخاطب است. به این ترتیب وی در 
تعیی��ن ارزش لیوان به نکات غیرمادی نیز توجه دارد. بدون تردید چنین 
الگوی��ی از داوری در مورد محص��والت برای گروه دوم آزمایش امکان پذیر 
نیس��ت. نکته جالب اینکه پژوهش دیگری از سوی همین مجله پیرامون 

کارت های بیسبال نیز نتیجه مشابهی به همراه داشته است. 
به عن��وان بازاریاب ش��بکه های اجتماعی، ما فرصت ه��ای زیادی برای 
اس��تفاده از تاثیر مالکی��ت برای جلب نظر مخاطب ب��ه محصوالت مان را 
داری��م. نکته مهم در اینجا فراهم س��ازی فرصت مالکیت محدود محصول 
از س��وی مخاطب هدف است. به این ترتیب تاثیر مالکیت به بهترین وجه 
ب��روز خواهد یاف��ت. همچنین باید به تاثیر تجربه ی��ک فرد بر روی دیگر 
مش��تریان نیز توجه داشت. وقتی مش��تریان ما تجربه استفاده لذت بخش 
از محصوالت مان را داش��ته باشند، آن را با دیگر مشتریان نیز به اشتراک 
می گذارند. به این ترتیب عالقه دامنه هرچه وس��یع تری از مردم نسبت به 

امتحان محصوالت ما افزایش می یابد. 
بدون تردید بحث مورد نظر من در اینجا تفاوت اساسی با هدیه محصوالت 
تبلیغاتی به مخاطب هدف دارد. به هنگام هدیه محصوالتی مانند خودکار 
یا لیوان تبلیغاتی ما به فکر ایجاد فرصت مالکیت محصوالت مان از س��وی 
مخاطب نیس��تیم. در حقیقت برخی اوقات هدیه مورد نظر اصال محصول 

برند ما نیست، بنابراین باید تفاوت روشنی میان این دو شیوه قائل شد. 
اگر به مشتریان تان کمک کنید، آنها نیز به شما کمک خواهند 

کرد
بس��یاری از مردم نگاه بسیار بدبینانه ای نس��بت به دیگران دارند. بدون 
تردید از نظر چنین افرادی هرگونه کمک به دیگران باید با نهایت دقت و 
پس از ش��ناخت آنها صورت گیرد. در اینجا روی سخن من با افراد بدبین 
نیس��ت. قصد من اتخاذ دیدگاهی مثبت  است. همه ما به هنگام مشاهده 
رفتاری زیبا و کمک دیگران احس��اس خوب��ی را تجربه می کنیم. واکنش 
طبیعی ما در چنین ش��رایطی تمایل به پاس��خگویی لطف طرف مقابل با 

کمکی متقابل است. 
وقتی چنین اصل��ی را در مورد حوزه تجارت و برندمان به کار می بریم، 
دامنه وس��یعی از اقدامات پیش روی مان خواهد بود. از اعطای هدیه های 
مختلف گرفته تا تولید محتوای رایگان یا حتی راه اندازی س��امانه مشاوره 
پ��س از فروش محصوالت همگ��ی در زمره اقدامات مفی��د برندمان قرار 
می گیرد. به طور معمول مشتریان یک برند عالقه مند به پاسخگویی سریع 
به چنین کمک هایی هستند. به هر حال همه ما تجربه دریافت کمک های 
راهگشا از سوی دیگر برندها را داریم. تالش برای ایجاد چنین احساسی در 

سایر مشتریان هرگز اتالف وقت و بودجه مان نخواهد بود. 
کمک های مختلف به مشتریان نقش انکارناپذیری بر روی ایجاد اعتماد 
در مش��تریان دارد. متاس��فانه امروزه بس��یاری از برنده��ا فقط به فروش 

محصوالت ش��ان فکر می کنند. به این ترتیب پس از فروش محصول مورد 
نظر دیگر توجهی به نیازهای مش��تریان ندارند. این امر موجب دلس��ردی 
مش��تریان از برند مورد نظر می ش��ود. در صورت ادام��ه چنین روندی در 

طوالنی مدت اعتبار یک شرکت به شدت در خطر خواهد افتاد. 
به هنگام کمک به مشتریان هدف اصلی ما نباید فقط فروش محصوالت 
بیش��تر باش��د. برخی اهداف جانبی نیز باید در استراتژی ما تعریف شود. 
ب��ه عنوان مثال، ثبت ن��ام در خبرنامه، معرفی برندمان ب��ه دیگران و فالو 
صفحه مان در شبکه های اجتماعی از جمله اهداف جانبی سودمند هستند. 
به این ترتیب کمک ما به مشتریان موجب ایجاد رابطه ای نزدیک تر با آنها 
می شود. ایراد اصلی برخی از برندها انتظار خرید سریع محصوالت بیشتر از 
سوی مشتری دریافت کننده کمک هاست. این امر شاید در برخی از موارد 

روی دهد، با این حال رویه ای ثابت به حساب نمی آید. 
مردم عالقه ای به از دست دادن ندارند

مفهوم FOMO )ترس از دست دادن چیزی( اصطالح علمی تازه ای به 
حساب می آید. کاربرد در آن در توسعه برند در شبکه های اجتماعی تقریبا 

شهرت علمی آن را تحت تاثیر قرار داده است. 
بی ش��ک همه ما ترس و نگرانی قابل مالحظه ای در مورد از دست دادن 
چیزه��ای مختلف در زندگی م��ان داریم. عصبانیت ناش��ی از فقدان افراد 
یا لوازم مورد عالقه مان موجب رش��د عصبانیت ما خواهد ش��د. مطالعات 
مختلف از س��وی پژوهشکده های روانشناس��ی بیش از پیش تاثیر مفهوم 
FOMO را ثاب��ت می کند، بنابراین ما باید آن را جدی تلقی کنیم. نکته 
مهم در این میان واکنش همیشه منفی افراد به از دست دادن یک مقوله 
است. در دنیای کسب وکار معموال چنین مفهومی در زمینه بیرون ماندن 
از ی��ک واقعه یا همایش معنا پیدا می کند. اجازه دهید یک مثال روش��ن 
بزنم. فرض کنید ش��ما در زمره مشتریان ثابت یک برند برای بیش از 10 
سال هستید. به هنگام برگزاری همایش رسمی این برند برای همه کارت 
دعوت ارسال می شود. با این حال خبری از کارت دعوت برای شما نیست. 
در چنین موقعیتی ش��ما تجربه ای از احساس بیرون ماندن را دارید. دلیل 

اصلی آن نیز واضح است: تبعیض بی مورد میان شما و دیگران. 
به منظور دریافت بهترین واکنش از س��وی مخاطب هدف باید از القای 
تجربه بیرون ماندن پرهیز کنیم. همچنین اقدامات مثبتی در زمینه نمایش 
ارزش مخاط��ب برای برندمان ضروری به نظر می رس��د. یکی از ایده های 
جال��ب در این زمینه ارس��ال پیام هایی مبنی بر تخفی��ف ویژه به کاربران 
برگزیده اس��ت. نمونه هایی نظیر »مشتری برگزیده عزیز، با خرید تا پایان 
امش��ب  ۵0درصد تخفیف دریافت کنید« احس��اس توجه و ارزش��مندی 
باالی��ی در مخاطب هدف ما زن��ده می کند. به این ترتیب عالوه بر کاهش 
سطح نارضایتی کاربران از بیرون ماندن به موفقیتی بزرگ در زمینه جلب 

رضایت شان دست خواهیم یافت.
ب��ه عن��وان جمع بندی کلی، ی��ک نکته واض��ح و در عی��ن حال مهم 
ب��ه کارگیری اصول روانش��ناختی این مقاله به گونه ای برابر با هم اس��ت. 
س��رمایه گذاری بیش از اندازه ب��ر روی یکی از اصول ف��وق موجب برهم 
خوردن نظم بازاریابی و تاثیرگذاری برخواس��ته از آنها می ش��ود. به عالوه، 
تاثیرگذاری روانشناختی بر روی مخاطب باید در سطحی واضح و یکسان 
صورت گیرد. در غیر این صورت موجب عالقه برخی از مش��تریان و عدم 

واکنش برخی دیگر خواهد شد. 
hootsuite :منبع

ایده  های جذاب برای تولید محتوای 
شبکه های اجتماعی)1(

ش��ما هم جزو کسانی هس��تید که زمانی که صحبت از محتوای 
شبکه های اجتماعی می شود، گیج و سردرگم می شوید و نمی دانید 
چه باید کرد؟ مطمئن نیستید چه بنویسید تا مقدار الیک یا نظرات 
بیش��تری دریافت کنید؟ نمی دانید چه بنویسید که توسط کاربران، 
بیش��تر به اشتراک گذاشته ش��ود؟ محتوای ش��بکه های اجتماعی 
اصلی ترین بخش در ش��بکه های اجتماعی است. براساس محتواست 
که ش��ما می توانید برای کس��ب و کار خود مشتری جذب کنید. در 
اینجا چند ایده  جذاب برای بهبود بخش��یدن به محتوای شبکه های 
اجتماعی شما وجود دارد. با رعایت کردن این نکات، شما از کاربران 
خود مشارکت بیشتری دریافت خواهید کرد. این ایده ها را می توانید 
برای تمامی ش��بکه های اجتماعی خ��ود از قبیل فیس بوک، توییتر، 

اینستاگرام و . . . پیاده کنید.
• محتوای کوتاه و تاثیرگذار

محت��وای کوت��اه و تاثیرگ��ذار در تمام��ی ش��بکه های اجتماعی 
بیش��ترین مخاطب را به خود جذب می کن��د. فرقی نمی کند کدام 
پلتفرم باش��د، محتوا باید بدون ابهام، مس��تقیم و الهام بخش باشد. 
مهم نیس��ت که در چه پلتفرمی پست می گذارید، به این فکر کنید 
که مخاطبین ش��ما چه نیازی دارند. مس��تقیما در مورد همان نیاز 
صحبت کنید و راه حل ارائه دهید. آنها را تشویق به همکاری کنید.

• گراف و جدول
یک اس��تراتژی عالی برای به اش��تراک گذاش��تن پست های شما 
در ش��بکه های مجازی این اس��ت که اصیل باش��ید. به این معنا که 
ه��ر آنچه تولید می کنی��د، حاصل کار خودتان باش��د و نه دیگران. 
تهیه کردن جدول و گراف از داده های کس��ب و کارتان، راه بس��یار 
خوبی برای رس��یدن به هدف اس��ت. یک سری آمار و ارقام صنعتی 
در نتیج��ه تحقیقاتی که انجام داده اید، تهی��ه کرده، از ابزاری نظیر 
Onlinecharttool ب��رای تبدی��ل این ارقام به جدول  اس��تفاده 

کنید.
• اخبار فوری

براس��اس تحقیقات، بیش از نیم��ی از مردم دنیا اخبار را از طریق 
ش��بکه های اجتماع��ی دنبال می کنن��د. اگر می خواهید مش��ارکت 
کاربری بیش��تری نصیب ش��بکه های اجتماعی شما شود، همچنین 
اعتبار کسب و کار شما افزایش پیدا کند، سعی کنید همیشه گوش 
به زنگ وقایع مهم در صنعت خود باشید. همیشه سعی کنید اولین 
نف��ری باش��ید که اخبارهای مه��م و دس��ت اول را در صنعت خود 
منتش��ر می کنید. در این صورت همیش��ه کاربران شما را به عنوان 
یک منبع به روز ش��ناخته و دائما برای کس��ب اخبار جدید به سراغ 

شبکه های اجتماعی برند شما می آیند.
)UGC( محتوای تولیدشده توسط کاربر •

آیا برای کس��ب و کار و یا محصول خود هیچ هشتگی دارید؟ اگر 
دارید، سریعا می توانید عکس ها و پست های خود را از طریق هشتگ 
در صفحات کاربران و دنبال کنندگان خود پیدا کنید. بازنش��ر دادن 
اینگونه پس��ت ها در صفحه  خود شما را در بازاریابی دهان به دهان، 

معروف تر خواهد کرد.
• پست های سناریودار

پست هایی طراحی کنید و به عنوان محتوای شبکه های اجتماعی 
در پلتفرم های مختلف خود قرار دهید که دارای سناریو باشند. این 
کار فق��ط برای جل��ب توجه مخاطبین و ایجاد رابطه  دوس��تانه تر با 

آنهاست. جنبه  شوخ طبعی آن را نیز در نظر بگیرید.
برای مثال، از کاربران خود بپرس��ید که اگر برای یک روز به آنها 
ی��ک میلیارد تومان پول بدهن��د و باید ظرف یک روز آن پول خرج 

شود، چطور آن پول را خرج می کنند؟
این دس��ت پست ها مش��ارکت کاربری را برای شما افزایش داده، 
پس��ت ش��ما بازدید بیش��تری خواهد خورد. همچنین ممکن است 
تع��داد زیادی از کارب��ران آن را با دنبال کنندگان خود به اش��تراک 

بگذارند و این برای برند شما، موفقیت بزرگی محسوب می شود.
• اینفوگرافیک های اصیل

براس��اس تحقیق��ات، اینفوگرافیک های اصیل، از ان��واع محتوای 
بصری هس��تند که بیش��ترین مش��ارکت کاربری را برای کس��ب و 
کار ش��ما به ارمغان می آورند. خوش��بختانه، الزم نیست پول خیلی 
زیادی برای س��اختن اینفوگرافیک های مخص��وص به خود، هزینه 
کنی��د. ابزارهای��ی نظی��ر Canva و Piktochart ، قالب هایی با 
قیمت های بسیار پایین و حتی رایگان در اختیار شما قرار می دهند. 
اینفوگرافیک ه��ا را با رنگ های جذاب، محتوای کم ولی ارزش��مند 

بسازید. اینفوگرافیک ها غوغا می کنند.
• سواالت باز در تولید محتوای شبکه های اجتماعی

مشارکت شبکه های اجتماعی بسیار اهمیت داشته و تاثیر بسزایی 
دارد. هرچه نظرات بیش��تری از کاربران دریافت کنید، پس��ت شما 
بیش��تر دیده می شود. پست های پرسش��ی گزینه  بسیار خوبی برای 
افزای��ش نظرات کارب��ران در صفحات مجازی ش��ما هس��تند. نظر 
کاربران و دنبال کنندگان خود را برای یک پس��ت خود بپرسید. اگر 
می خواهی��د تصمی��م جدیدی در ایجاد تغیی��رات در محصول خود 
داشته باش��ید، می توانید در ش��بکه های اجتماعی خود به اشتراک 
بگذاری��د و از کاربران خود بازخورد بگیرید. حت��ی از آنها بخواهید 
که با یک ایموجی یا اس��تیکر جوابگوی س��وال شما باشند. نظرات 

کاربران، معجزه است!
ادامه دارد ...
uprock/ adad :منبع

ایستگاهبازاریابی 8 درس برای بازاریاب ها)2(
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استارتاپ          ها، کلید قفل اشتغال در شرایط 
تحریم هستند

دبیر ش��ورای عالی جوانان ات��اق بازرگانی اس��تان اصفهان گفت 
اس��تارتاپ ها و ش��رکت های نوآور نوپا، کلید قفل اش��تغال زایی در 

شرایط تحریم های ناعادالنه در کشورمان هستند.
نوید ادری��س در گفت و گو با ایرنا، افزود: ظرفیت های بس��یاری 
در اس��تارتاپ ها برای ایجاد فرصت های شغلی جدید وجود دارد که 
در صورت حمایت از آنها می توان انتظار اش��تغال زایی خوبی در این 

بخش در دوران تحریم ها را داشت.
وی با بیان اینکه برخالف انتظارات، استارتاپ ها توان اشتغال زایی 
باالیی دارند، تصریح کرد: براساس تحقیقاتی که در اصفهان صورت 
گرفت حدود 300 اس��تارتاپ موف��ق به اش��تغال زایی برای حدود 

یک هزار نفر شده اند.
به گفت��ه این فع��ال کارآفرینی اس��تارتاپ ها، نق��ش کلیدی در 
خنثی کردن تحریم ها را دارند زی��را تحریم های ناعادالنه موجود به 

شکل سنتی است و بیشتر مباحث مالی در آن دیده شده است.
ادریس ادامه داد: اما ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارتاپ ها این 
قابلی��ت را دارند در بحث های ارزی به س��مت فرآیندهای مبتنی بر 
آینده و برتر )های تک( و طراحی س��بک هایی مانند  »بالک چین« 

و »رمزارز« حرکت کنند. 
بالک چین، ی��ک پایگاه توزیع داده مبتنی ب��ر اجتماع میلیون ها 
نقطه اش��تراک اس��ت که به صورت همزمان داده هایی در آن ثبت 
می ش��ود که می توان با بهره گیری از این بستر باز، آزاد و پیچیده به 

تبادالت مالی و اطالعاتی پرداخت.
از مهمترین فناوری های مبتنی بر بالک چین می توان به ارزهای 

دیجیتال رمزنگاری شده مانند بیت کوین اشاره کرد.
دبیر ش��ورای عالی جوان��ان اتاق بازرگانی اصفه��ان با بیان اینکه 
مباحثی مانند بالک چین در دنیا و کش��ورمان، جدید است، تصریح 
ک��رد: یکی از محاس��ن آن، امکان خنثی ک��ردن تحریم های مالی و 
ارزی اس��ت که توان باالیی در این زمینه در اس��تارتاپ های کشور 

وجود دارد. 
ادری��س همچنین با بی��ان اینکه اس��تارتاپ های کش��ورمان در 
مباحثی مانند صنایع هوایی و پزشکی می توانند جایگزین نمونه های 
خارجی باش��ند، اضافه کرد: تاکنون چندین شرکت دانش بنیان در 
بحث های پزش��کی اقدام به طراحی و تولید دستگاه های پیشرفته و 

بهره برداری از آن کرده اند.
به گفته وی طراحی و بهره برداری از دس��تگاه شتاب دهنده خطی 
توس��ط یکی از ش��رکت های دانش بنیان اصفهان، ایران را در زمره 

هفت شرکت بزرگ تولید تجهیزات پزشکی دنیا قرار داد. 
ادریس خاطرنشان کرد: اس��تارتاپ هایی که در زمینه تولید مواد 
اولیه فعال هس��تند می توانن��د در دوران تحریم با تامین مواد مورد 
نیاز ش��رکت های بزرگ، تولید خود را رونق دهند هرچند الزم است 

نظارت و کنترل کافی برای بهبود کیفیت آنها انجام شود. 
این کارش��ناس با بیان اینکه اس��تارتاپ ها، ش��رکت هایی کوچک 
ب��ا انعطاف پذیری باال هس��تند، افزود: ت��اب آوری و دوام این قبیل 
شرکت ها در شرایط تحریم بسیار زیاد است زیرا می توانند به سرعت 

سیاست های خود را تغییر دهند.
وی با تاکید بر اینکه حمایت های دولت از این شرکت ها، ضروری 
اس��ت، تصریح کرد: مهمترین مش��کل اس��تارتاپ ها در کشورمان، 

قوانین و مقررات است. 
ادریس توضیح داد: قوانینی که در کش��ورمان تصویب شده بیشتر 
برای کس��ب و کارهای سنتی در دهه  های گذشته است و مبتنی بر 

کسب و کارهای جدید نیست. 
وی با اش��اره به اینکه برخی کشورها مانند ژاپن به سمت تغییر و 
اصالح قوانین برای حمایت از ش��رکت های نوپا رفته اند، اضافه کرد: 
به عنوان مثال در این کش��ور برای ش��رکت های نوپا، تش��ویق هایی 

مانند تخفیف مالیاتی و تسهیالتی در ثبت شرکت وجود دارد. 
دبیر ش��ورای عالی جوانان ات��اق بازرگانی اصفهان گفت: در زمان 
حاض��ر بیش��تر حمایت های صورت گرفته از اس��تارتاپ ها توس��ط 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و به صورت یک س��ویه 
است در حالی که نهادهایی مانند مجلس و شرکت های کارآفرین نیز 

باید وارد این موضوع شوند و همکاری جمعی نیاز است.
اس��تارت آپ )Startup( به معنای کسب و کار جدیدی است که 
حول محور فناوری شکل گرفته است و ظرفیت رشد باالیی دارد. 

در سال های گذشته، بستر مناسبی برای رشد این شرکت های نوپا 
در کش��ور فراهم و نهادهای متولی از جمله معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و پارک های علم و فناوری از آنها حمایت می کنند.
اس��تان اصفهان دارای یک ش��هرک علمی و تحقیقاتی، دو پارک 
علم و فناوری، بیش از 10مرکز رشد فناوری و بیش از ۵00 شرکت 

دانش بنیان است.

رهبری
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اد کتمول، یکی از موسسین برند پیکسار به همراه استیو جابز در سال 19۸۶ 
اس��ت و پس از خرید آن توس��ط والت دیزنی، به س��مت مدیریت هر دو شرکت 
درآمده اس��ت. وی به عنوان یک متخصص در زمینه رایانه همواره رویای ساخت 
نخس��تین انیمیش��ن با اس��تفاده از این دستگاه را داش��ته که نتیجه آن ساخت 
انیمیش��ن داستان اس��باب بازی ها و عملی کردن این رویا بوده است. همچنین 
او یکی از پرافتخارترین افراد در عرصه کاری خود محس��وب می ش��ود. وی اخیرا 
کتابی را نیز تحت عنوان شرکت خالقیت به چاپ رسانده است که در آن داستان 
ش��کل گیری شرکت و نحوه و مراحل  ساخت هر یک از انیمیشن ها را به صورت 
مفصل توضیح داده اس��ت و در هر بخش توصیه های خود را جهت موفقیت ارائه 
کرده اس��ت. این ش��رکت اخیرا نیز با انیمیش��ن کوتاه خود با ن��ام بائو موفق به 
دریافت جایزه اس��کار ش��ده اس��ت که افتخاری دیگر بر کارنامه کامال درخشان 
این ش��رکت خالق محسوب می شود. با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به 
بررسی 10 راز موفقیت از زبان این اسطوره دنیای انیمیشن، خواهیم پرداخت. 

1-به مانند یک شکارچی به دنبال مشکالت باشید 
به عنوان یک مدیر الزم اس��ت تا موانع پیش رو را در زمان مناس��ب مشاهده 
کرده و راهکارهای رفع آن را پیدا کنید. درواقع مدیریت قلب تپنده شرکت بوده 
و همین امر باعث می شود تا عملکرد آنها بسیار مهم باشد. در این رابطه فراموش 
نکنید که یک مدیر خوب می تواند همه چیز را در شرکت تغییر داده و سرنوشت 
آن را رقم بزند. به همین خاطر الزم اس��ت تا همواره نس��بت به قابلیت های خود 
اطمینان کافی را داشته و در صورت نیاز به دنبال رفع نواقص خود و تیم شرکت 
باشید. در نهایت نیز شناس��ایی مشکالت تنها شامل مسائل درون شرکت نبوده 
و با آگاهی از کمبودهای موجود در بازار کس��ب وکار خود نیز می توانید ش��رکت 
را در جایگاهی کامال مناس��ب و برتر از س��ایرین قرار دهید. درواقع این امر که 
مشکالت را کنار گذاشته و یا منکر آنها باشید، بدون شک در درازمدت برای شما 

بحران های جدی را به همراه خواهد داشت.  
2-در زمینه کاری خود نوآور باشید 

سیاست کاری آقای کتمول همواره بر این اساس استوار بوده است که شرکت 
وی باید در تمامی اقدامات خود نوآوری داشته باشد. درواقع این امر که فعالیتی 
تک��راری را انجام دهید، هیجان الزم را در مخاطب ایجاد نخواهد کرد. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا به دنبال مواردی جدید در کار خود باش��ید. این امر اگرچه 
ممکن اس��ت زمان بر باش��د، با این حال خروجی یک کار خوب تا مدت ها شما را 
پوش��ش خواهد داد که بدون ش��ک یک کار ضعیف و تکراری از چنین قابلیتی 
برخ��وردار نخواه��د بود. در این رابط��ه این امر که تیمی قدرتمن��د را در اختیار 
داشته باشید، به انجام دقیق کارها کمک شایانی خواهد کرد. درواقع با در اختیار 
داش��تن یک تیم مناس��ب، می توانی��د از حتی ایده های نه چن��دان آماده و برتر، 

خروجی های حیرت آوری را داشته باشید. 
3-از اهمیت عنوان مناسب غافل نشوید 

اگرچه عنوان ممکن است چندان مهم به نظر نرسد، با این حال آقای کتمول 
بر این باور است که تیتر هر اقدام و محصولی، نخستین چیزی است که مخاطب 
آن را مشاهده خواهد کرد. درواقع این امر اولین تجربه آنها با برند شما محسوب 
می شود. به همین خاطر الزم است تا عنوانی را برای آن انتخاب کنید که ارتباط 
الزم را با محتوای کار داش��ته باش��د. همچنین این امر که کارها را بیش از حد 
دش��وار نکرده و خود را درگیر اهداف پیچیده نکنید، باعث خواهد شد تا شرکت 
بتوان��د همواره رو ب��ه جلو گام بردارد. در آخر نیز فراموش نکنید که هدف اصلی 

تنها انجام کارها به بهترین نحو ممکن بوده و این امر باعث خواهد ش��د تا دیگر 
میزان بزرگی قدم ها و اهداف چندان مطرح نباشد. 

4-همه چیز را محدود به خود تصور نکنید 
اشتباه بزرگ بسیاری از مدیران این است که خود را به عنوان مرد اول اتفاقات 
مهم ش��رکت معرفی کرده و این امر باعث می شود تا تیم شرکت ناشناخته باقی 
بماند. این امر در حالی اس��ت که تمامی دس��تاوردها از طریق مش��ارکت تمامی 
افراد به دس��ت آمده و به همین خاطر الزم اس��ت تا همواره خود را در قالب یک 
تی��م تصور کنید. این امر در رابطه با شکس��ت ها نیز ص��ادق بوده و هیچ گاه یک 
عامل شکس��ت وجود نخواهد داشت. در نهایت نیز توجه داشته باشید که امروزه 
برگ برنده هر ش��رکتی خالقیت خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا نسبت 
ب��ه این امر در تمامی افراد تیم خود اطمینان کس��ب کرده و به دنبال برنامه ای 

برای رشد و تقویت آن باشید. 
5-کارایی و کیفیت را مهم ترین اهداف در تولید محصوالت خود 

بدانید 
داس��تان اس��باب بازی ها نخس��تین انیمیش��ن بلند کامپیوتری ساخته ش��ده 
محس��وب می ش��ود که مراحل س��اخت آن به ش��یوه ای جدید و ب��ا دقت عمل 
بس��یار باال صورت گرفته اس��ت. در رابطه با صداپیش��گی آن نی��ز از چهره های 
مطرحی همچون تام هنکس اس��تفاده شده اس��ت. درواقع این انیمیشن انقالبی 
در این عرصه ایجاد کرده و مورد توجه بس��یاری قرار گرفته است. اگرچه معموال 
دنباله های س��اخته های مطرح، از کیفیت و قدرت قسمت اول برخوردار نیستند، 
با این حال به علت دقت عمل بسیار باالی تیم این مجموعه، قسمت های بعد آن 
حتی امتیازی باالتر از قس��مت اول را به دس��ت آوردند. در رابطه با این موفقیت 
فوق العاده اد کتمول عقیده دارد که تمرکز بر روی کیفیت و کارایی باعث ش��ده 
است تا انیمیشن های تولیدی این برند خالق، همواره سطح باالیی را داشته و در 
آن استانداردهای باالیی رعایت شده باشد. همچنین اد کتمول در رابطه با شیوه 
مدیریتی خود عنوان کرده اس��ت که وی از مح��دود کردن کارمندان خودداری 
کرده و هیچ گاه سعی در تخریب آنها نداشته است. با این حال در مواقع ضروری 
از تذکرهای س��ودمند و س��ازنده غافل نمانده و همواره تالش کرده است تا تیم 

خود را در برابر خطرات احتمالی و اشتباهات دور نگه دارد. 
6-هیچ اقدام بزرگی بدون ریسک نخواهد بود

ای��ن امر یک حقیقت غیرقابل انکار اس��ت که تمام��ی برندها برای چندین بار 
متحمل شکست شده و این امر ابدا یک ضعف محسوب نمی شود. درواقع این امر 
مرحله طبیعی هر ش��رکتی محسوب می شود که بیانگر آن است که آنها در حال 
فعالیت و تالش هستند. به همین خاطر نیز نباید به مقوله شکست نگاهی منفی 
داشته باشید. درواقع بسیاری از درس های شما از دل همین موارد بیرون خواهد 
آمد. با این حال این امر به عنوان مجوزی برای شکس��ت نبوده و الزم اس��ت تا 
همواره به دنبال قوی تر ش��دن و عدم تکرار اش��تباهات خود باشید. نکته دیگری 
که باید مورد توجه قرار دهید این است که ریسک پذیر بودن از جمله مزیت های 
هر مدیری محسوب شده و الزم است تا در این زمینه نیز فعال باشید. بدون شک 
انجام هر اقدام بزرگی ریسک خاص خود را خواهد داشت و نباید اجازه دهد که 
این امر به مانعی در سر راه شما تبدیل شود. بدون شک این امر که گامی رو به 
جلو بردارید و با عدم موفقیت مدنظر خود مواجه شوید، در مقایسه با این امر که 
از ترس شکست عمال کاری را انجام ندهید، مزیت های بیشتری را داشته و شما 

را برای رسیدن به سطح مورد نظر آماده تر خواهد کرد. 
۷-به خاطر داشته باشید که انجام کارهای بزرگ زمان بر خواهد 

بود 
بدون ش��ک هر فردی تمایل دارد تا رشدی س��ریع را تجربه کند. با این حال 

واقعیت این است که انجام کاری بزرگ، زمان خاص خود را نیاز خواهد داشت و 
به همین خاطر ضروری است تا صبر کافی برای نتایج دلخواه خود داشته باشید. 
از ش��رکت پیکسار به عنوان کارخانه تبدیل ایده به ثروت نام برده می شود و این 
ش��رکت همواره تالش کرده است تا خروجی  های فوق العاده ای را داشته باشد که 
در این بین انجام س��ریع کارها معیار نبوده و تا زمانی که ایده های آنها به نقطه 
مورد نظر نرس��د، اقدامی را در دس��تور کار خود قرار نمی دهند. به همین خاطر 
نیز ضروری اس��ت ت��ا کیفیت کار را بر کمیت آن ترجی��ح داده و به دنبال خلق 

بهترین ها حتی با فاصله چند سال از یکدیگر، باشید. 
8-برای تحقق بخشیدن به رویای خود هیچ سنی زود و یا دیر 

نخواهد بود 
دقیقا 20 سال طول کشید تا اد کتمول بتواند رویای خود که ساخت نخستین 
انیمیش��ن با استفاده از رایانه بود را عملی سازد. وی در تمام این مدت در مسیر 
هدف خود گام برداش��ته با این حال هیچ گاه خود را بازنده تلقی نکرده و ناامید 
نشده است. درواقع ایجاد یک انقالب و انجام کاری که تاکنون به مانند آن انجام 
نش��ده اس��ت، بدون شک س��خت خواهد بود. با این حال در صورتی که به خود 
و هدفی که انتخاب کرده اید باور داش��ته باش��ید، در نهایت موفقیت برای ش��ما 
خواهد بود. در این رابطه همواره مشاهده می شود که برخی از افراد سن خود را 
برای انجام کارهای مورد عالقه خود بس��یار زود و یا بسیار دیر تلقی می کنند. با 
این حال این موارد تنها بهانه هایی خواهد بود که ش��ما را منحرف کرده و اجازه 
نخواهد داد تا زندگی خود را به آن گونه ای که می خواستید، به پایان برسانید. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا شجاعت دنبال کردن رویاهای خود را داشته و در این 
رابط��ه تمامی نظرات مخالف و موانع ذهنی را دور بیندازید. در آخر نیز فراموش 
نکنید که الزم است تا سرمایه گذاری خوبی را بر روی خود و تیم شرکت داشته 

و آمادگی الزم را برای اتفاقات مهم ایجاد کنید. 
9-فراموش نکنید که بهترین ها تنها تمایل دارند تا با افرادی در 

سطح خودشان همکاری داشته باشند
این امر در واقع دلیلی بود که منجر به همکاری اس��تیو جابز و اد کتمول و یا 
همکاری دو برند پیکسار و والت دیزنی شد. به همین خاطر در صورتی که تمایل 
دارید تا با بهترین ها همکاری داش��ته و در باالترین س��طح ممکن فعالیت کنید، 
الزم اس��ت تا توانایی های خود را گس��ترش داده و به بهترین فرد در حوزه کاری 
خود تبدیل شوید. در نهایت نیز فراموش نکنید که هر شرکتی فرهنگ سازمانی 
خاص خود را داش��ته و عدم پذیرش ش��ما در یک ش��رکت نباید به عنوان عدم 
توانایی کافی ش��ما تلقی شود. به همین خاطر در صورتی که حتی هیچ شرکتی 
تمایلی به اس��تفاده مفید از ش��ما را ندارد ولی شما نس��بت به قابلیت های خود 
مطمئن هس��تید، می توانید برای خود کار کرده و شرکتی را راه اندازی کنید. در 
این رابطه فراموش نکنید که حتی اسطوره ای به مانند استیو جابز نیز از شرکتی 

که در آن فعالیت می کرد، کنار گذاشته شد. 
10-هیچ گاه خود را فریب ندهید 

تاکنون بسیاری از طرح ها توسط اد کتمول کنار گذاشته شده و به تایید نهایی 
وی نرس��یده است. علت این امر به این خاطر است که وی نوعی تکرار را در آنها 
مش��اهده کرده و آنها را مناسب سطح کاری برند خود ندانسته است. این امر در 
حالی اس��ت که هر س��اله می توانید فیلم ها و انیمیشن هایی را مشاهده کنید که 
شباهت بسیاری را به یکدیگر دارند. این امر اگرچه می تواند سودآور باشد، با این 
حال ش��خصیت برند را به ش��دت تخریب خواهد کرد. به همین خاطر هم الزم 
است تا همواره با خود صادق بوده و از قبول اقدامات اشتباه حتی در سخت ترین 

شرایط نیز خودداری کنید. 
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در دیدار مدیران عامل شرکتهای آب منطقه ای و پاالیشگاه گاز ایالم مطرح شد:
با تعامل و همکاری، موانع و تنگناهای اجرایی برطرف می شود

ایالم-هـدی منصـوری: مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش گاز ایالم گفت: تعام��ل و همکاری 
س��ازنده در چارچ��وب مق��ررات و قوانین بی��ن ش��رکت های آب منطقه ای و پاالیش��گاه گاز 
 ای��الم ب��رای رفع موان��ع و محرومیت منطقه و ارتقای س��ازنده در  زمینه تولید الزامی اس��ت. 
مهندس"شهریار داری پور" در دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایالم  به اهمیت تامین 
آب مورد نیاز این شرکت و پتروشیمی ایالم  از سد شهدای ایالم اشاره کرد و افزود: در صورت 
بهره برداری از س��د گالل و انتقال آب آن به پاالیش��گاه نه تنها باعث افزایش تاب آوری پاالیش��گاه در امر تولید می شود بلکه گام 
اساسی در راستای کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی برداشته خواهد شد.  وی تصریح کرد: در این دیدار از طرف شرکت آب 
منطقه ای ایالم گزارش��ی از  برخی موانع اجرایی پروژه انتقال آب س��د گالل به پاالیش��گاه از جمله تامین برق و مسیر انتقال آب 
ارائه ش��د که قرار اس��ت با همکاری و تعامل در جلسات مشترک کارشناسی نسبت به بررسی راهکار های رفع موانع اقدام  گردد. 
همچنین در این دیدار مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای ایالم گفت: مقرر اس��ت که آبگیری س��د ش��هدای ایالم) گالل(با حضور 
ریاست محترم جمهوری در تابستان امسال  آغاز شود. "کیومرث پور احمد" افزود: به منظور تامین آب مورد نیاز  پاالیشگاه گاز و 

پتروشیمی ایالم تا پایان سال آینده،آب سد شهدای ایالم با احداث خط لوله به این شرکت ها انتقال داده می شود. 

فرمانده سپاه نینوا گلستان:
بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت به مردم است

گرگان- نادر کرمی: فرمانده سپاه نینوا گلستان با تقدیر از توزیع عادالنه خدمات توسط شهرداری گرگان در تمام نقاط شهر، 
گفت: بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت به مردم اس��ت.به گزارش مرکز اسالع رس��انی روابط عمومی ش��هرداری گرگان، س��ردار 
حسین معروفی در دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر گرگان با اشاره به خدمات ارزنده شهرداری گرگان در سیل اخیر 
مناطق آق قال و گمیشان، با اشاره به همکاری قابل تقدیر شهرداری و شورای اسالمی شهر گرگان با سپاه در فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی، خاطرنش��ان کرد: نامگذاری س��الروز حماسه پنجم آذرماه به عنوان روز گرگان از اقدامات هوشمندانه، ارزشمند و قابل 
تقدیر اس��ت.وی با اش��اره به فرامین مقام معظم رهبری در حوزه خدمت به مردم تاکید کرد: بر اس��اس فرمایش ایشان بهترین و 

بزرگترین مبارزه با آمریکا، خدمت به مردم است و این مهم باید در همه دستگاه ها و نهادها شاخص عمل باشد.

درخشش روابط عمومی شهرداری سمنان  درکشورو کسب جایزه طالیی 
روابط عمومی برترایران 

سـمنان - حسـین بابامحمدی :همزمان با گرامیداش��ت روز ملی روابط عمومی، سومین 
رخداد ملی بررس��ی مس��ائل و چالش های روابط عمومی به همت انجم��ن متخصصان روابط 
عمومی ایران، در مرکز همایش های هتل ارم تهران برگزار ش��د.مهندس زهرا س��عیدی رییس 
فراکس��یون روابط عمومی مجلس شورای اس��المی، دکتر شهیندخت خوارزمی استاد برجسته 
ارتباطات، دکتر سعید خزایی رییس انجمن آینده نگری ایران، دکتر علی اکبر جاللی پدر علم 
فناوری اطالعات ایران، دکتر اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه و دکتر بهنود اهلل وردی نیک برنامه 
نویس و استراتژیست کسب و کار از جمله سخنرانانی بودند که در این رخداد سخنرانی داشتند.این سخنرانان با موضوعات؛ روابط 
عمومی الکترونیک، مش��کل انس��ان با آینده فناوری، روابط عمومی به مثابه سامانه هشدار سازمانی/ روشهای تصمیم گیری پیش 
دستانه در محیط های ناپایدار، ریسک های بالقوه و تاثیرات آن بر خوشنامی و شهرت سازمان،  استفاده از برنامه ها و استراتژی 
ه��ای روابط عمومی در مقابله با س��یل، کاربرد یافته های علم��ی در روابط عمومی و... به ارایه دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
در س��ومین رخداد ملی بررسی مس��ائل و چالش های روابط عمومی، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان موفق 
به کسب جایزه طالیی روابط عمومی برتر ایران با موضوع  امیدآفرینی و نشاط اجتماعی به دلیل اجرای مطلوب و منحصربه فرد 
عیدانه کودک و نوجوان در نوروز 9۸  و نقش این رویداد فرهنگی در امیدآفرینی و نش��اط اجتماعی ش��هروندان سمنانی، مهمانان 
و مسافران نوروزی براساس رای هیئت داوران  شد.شایان ذکر است در این رخداد از تعدادی از سازمان ها، مدیران و کارشناسان 

فعال در عرصه روابط عمومی تجلیل بعمل آمد. سرپرستی وخبرنگاری استان سمنان ،این موفقیت را تبریک عرض می نماید.

فروش مرغ با قیمت بیشتر از 11500 تومان در چهارمحال و بختیاری تخلف است
شـهرکرد- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
افزایش قیمت مرغ از 11۵00 تومان به باال تخلف محسوب شده و باید با آن برخورد شود. محمدرضا 
عمرون با اشاره به اقدامات تعزیرات حکومتی در ایام ماه مبارک رمضان اظهار داشت: طرح نظارت 
در این ماه از تاریخ 9 اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان ماه مبارک ادامه دارد. وی با بیان اینکه واحدهای 
صنفی مورد هدف ما بیشتر مربوط به کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم در این ماه است افزود: در 
این طرح نظارتی بیشتر واحدهای قنادی ها و فروشنده خرما، شکر، زولبیا و بامیه رفته و گشت های مشترکی را انجام می دهیم. مدیرکل 
تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون بالغ بر 20 نوبت گشت مشترک انجام و حدود 1۷ پرونده نیز تشکیل شده  
است بیان کرد: تخلفات صورت گرفته عمدتاً عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی بوده که نیاز است مراکز بهداشت روی این موضوع 
مهم بیشتر کار کرده و تمرکز داشته باشند. عمرون با بیان اینکه تخلفات مربوط به قیمت و گران فروشی نیز در پرونده ها وجود داشته 
که بررسی می شود، خاطرنشان کرد: موضوع احتکار مرغ نیز توسط مرغ فروشان پیگیری شده اما تاکنون تخلفی گزارش نشده است. وی 
افزود: گشت های مشترک نظارتی در این ایام ماه مبارک رمضان به محض دریافت گزارش مربوط به احتکار مرغ و سایر کاالها و برخورد 
با چنین موردی س��ریعاً رس��یدگی و پرونده تشکیل شده را به مراجع قانونی جهت پیگیری و جریمه ارسال می کنند. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دستورالعملی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مرغ از 11۵00 تومان به باال تخلف محسوب 

شده و باید با آن برخورد شود ادامه داد: در این چند روز اخیر قیمت مرغ به زیر 11000 تومان رسید.

بهره برداری از مجموعه ساماندهی مشاغل خدمات خودرویی شمال غرب 
تا ماه رمضان سال آینده

خراسان رضوی -صابر ابراهیم بای: شهردار مشهد از بهره برداری از مجموعه ساماندهی 
مشاغل خدمات خودرویی شمال غرب تا ماه رمضان سال آینده خبر داد.  محمدرضا کالئی در 
مراسم عملیات اجرایی مجموعه ساماندهی مشاغل خدمات خودرویی شمال غرب مشهد اظهار 
داشت: مدیریت شهری از ابتدای آغاز فعالیت خود به دنبال این بوده که فعالیت ها را براساس 
طرح جامع ش��هر در جای خود قرار دهد که بخش��ی از آن، ساماندهی مشاغل خودرویی است.  
وی افزود: امروز شاهد آغاز به کار یکی مجتمع های ساماندهی خدمات خودرویی در بزرگراه آسیایی مشهد هستیم که امیدواریم 
بتواند عالوه بر اینکه پاس��خگوی بخش��ی از خدمات در شهر مشهد باشد، الگویی برای سایر مشاغل ساماندهی که کامال با رویکرد 
عمومی خدمت رس��انی و با س��رمایه گذاری بخش خصوصی اس��ت، قرار گیرد. کالئی خاطرنش��ان کرد: در این مسیر سایر نهادها 
شامل استانداری خراسان رضوی، اوقات و امور خیربه کمک کردند که جای تشکر دارد.شهردار مشهد با بیان اینکه این مجموعه 
با س��رمایه گذاری بخش خصوصی اس��ت، گفت: این پروژه در مسیر تحقق، توسعه هایی هم خواهد داشت و سقف زمانی که برای 
این عملیات در نظر گرفته ایم نهایتا یکسال است و امیدواریم تا ماه رمضان سال آینده به بهره برداری برسد. گفتنی است در ادامه 
ش��هردار مش��هد به همراه جمعی از اعضای شورای ش��هر از عملیات پروژه های تعریض پل کال زرکش، پروژه تقاطع غیرهمسطح 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، تکمیل تاسیسات مکانیکی و ابنیه آسایشگاه جانبازان امام خمینی)ره( و رمپ فدک بازدید کرد.

اختصاص مرحله دوم کمک های شرکت پتروشیمی شازند به هموطنان 
سیل زده کشور

اراک- خبرنگار فرصت امروز: شرکت پتروشیمی شازند در راستای تحقق و عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و در جهت 
کمک به هموطنان سیل زده کشور، با دستور جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل، مرحله دوم کمک های شرکت 
پتروشیمی شازند به مبلغ 1/۵00/000/000ریال به صورت نقدی به حساب جمعیت هالل احمر کشور واریز شد. شایان ذکر است 
مدیریت محترم عامل ش��رکت پتروشیمی شازند، مبلغ ۵/000/000/000 ریال برای کمک به هموطنان سیل زده اختصاص داده 
اس��ت که کمک های این ش��رکت طی دو مرحله به صورت نقدی و غیرنقدی و جمعاً به مبلغ 3/000/000/000 ریال در اختیار 

جمعیت هالل احمر کشور قرار گرفته و مرحله سوم این کمک ها نیز با اعالم نظر جمعیت هالل احمر کشور اقدام خواهد شد.

تالش بی وقفه همکاران اداره گاز شهرستان رودبار درجهت وصل گاز مشترکین 
رشت- مهناز نوبری:  بر اثر تعمیرات اضطراری بر روی لوله سراسری، مقرر گردید تا گاز شهرستان رودبار )شهرهای لوشان، 
منجیل و رودبار( از س��رویس خارج ش��ود.بالفاصله با تشکیل جلس��ه مدیریت بحران در روز دوشنبه 1۶ اردیبهشت و بررسی این 
موضوع، مش��خص گردید که در صورت اتصال ش��یر پاورالین ماقبل ش��یر اصلی به ورودی ایستگاه CGS رودبار، می توان شهر 
رودبار را در س��رویس نگه داش��ت. در ادامه با پش��تیبانی فنی و تخصصی اداره گاز شهرستان رشت )آقایان منصف و ناظمی( و با 
همکاری کارکنان اداره گاز شهرس��تان رودبار و پیمانکار تعمیرات، این عملیات جهادگونه از س��اعت ۵ عصر روز س��ه ش��نبه 1۷ 
اردیبهش��ت تا س��اعت3:30 صبح روز بعد به طول انجامید و شهرستان رودبار از قطع گاز مصون ماند و تنها گاز شهرهای لوشان و 
منجیل برای س��اعاتی در روز چهارش��نبه 1۸ اردیبهشت قطع ش��د.پس از اتمام تعمیرات خط لوله سراسری، ۴3 نفر از تالشگران 
ش��رکت گاز استان گیالن از شهرهای لوش��ان، منجیل، رودبار، رستم آباد و جیرنده توانستند تا ساعت 9 شب روز چهارشنبه گاز 
تمامی مش��ترکین دو ش��هر منجیل و لوش��ان را وصل نمایند.همچنین در عملیات وصل گاز 30 نفر از بسیجیان گردان های بیت 
المقدس منجیل و امام حس��ین )ع( لوش��ان به کارکنان شرکت گاز یاری رساندند.در پایان شایسته است از کمیته مدیریت بحران 
شرکت گاز، همه کارکنان تالشگر بویژه امدادگران و تیم های امدادی شهرستان رودبار )شهرهای منجیل و لوشان،( که با سرعت 

عمل باال توانستند در کمترین زمان ممکن گاز مشترکین را وصل نمایند، تقدیر و تشکر بعمل آید.

اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند: پس از چند روز تالش بی وقفه 
و شـبانه روزی کارکنان شـرکت بهره برداری نفت وگاز 
آغاجاری و گروه های ستاد مناطق نفت خیز جنوب، خط 
لوله 42 اینچ نفت صادراتی در مدار عملیات قرار گرفت.

مهن��دس ابراهیم پیرام��ون مدیر عامل این ش��رکت اظهار 
داش��ت: پس از بازرس��ی ه��ای الزم، با روی س��رویس آمدن 
خط۴2 اینچ، ظرفیت خوراک پاالیشگاه اصفهان تکمیل گردید 
و به وضعیت تولیدی قبل از حادثه برگش��ت. وی، با اش��اره به 

تعمیرخ��ط 3۶ اینچ نفت صادراتی، عنوان کرد: تعمیر این خط 
نی��ز با تالش و جدیت کارکنان ش��رکت نف��ت و گاز آغاجاری 
در حال انجام اس��ت و همه تالش ها بر این اس��ت تا یکی دو 
روز آینده کار تعمیر این خط نیز به پایان برس��د و ش��رایط به 
حال��ت اولیه برگردد. خط لوله صادراتی نفت، در روز دوش��نبه 
1۶ اردیبهشت در حین انجام کار تعمیراتی، دچار نشتی شدید 
و آتش سوزی شده بود که عملیات اطفاء حریق روز سه شنبه 

1۷ اردیبهشت پایان یافت.

سـاری – دهقـان : رئیس مرکز سـامانه ارتبـاط مردمی 
آبفاشـهری مازندران از راه اندازی نرم افزار سامعه در سال 
جاری خبر داد و گفت: این نرم افزار نسخه اندرویدی سامانه 
122 است که  با استفاده از فن آوری های روز دنیا برای ارزیابی  

عملکرد اکیپ فنی و مدیریت متمرکز حوادث کاربرد دارد.
به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، تیمور داداشی به تشریح 
فعالیتهای سامانه 122 در سال گذشته پرداخت و افزود: طی سال 
گذشته ۸۶هزار و ۵۴۵ تماس با مرکز 122 برقرار و ۵۸ هزار و 93۴ 
حادثه توس��ط کارشناس��ان این مرکز به ثبت رسید.وی  ادامه داد: 
س��اری با 31هزار و 39۵ تماس، بهشهر با 10 هزار و ۸19 تماس، 
باب��ل با ۸هزار و 212 تماس و قائمش��هر با ۶هزار و ۵09 تماس به 

ترتیب بیشترین تماس��های گرفته شده  را با مرکز122 داشته اند.
رئیس مرکز سامانه ارتباط مردمی آبفاشهری مازندران ، با اشاره به 

یکپارچه سازی 122 در شهرهای تحت پوشش شرکت در راستای 
ارائه خدمات بهینه به مشترکان، کاهش زمان رفع حوادث و اتفاقات 
و افزای��ش رضایتمندی  مش��ترکین تصریح کرد: در س��ال جاری 
پیگیریهای الزم برای برقراری خدمات 22 گانه ش��رکت در بخش 
فروش و خدمات پس از فروش آب و فاضالب به مشترکین از طریق 
تماس تلفنی 122 انجام خواهد شد.داداش��ی، آموزش برای ارتقای 
دانش و مهارت کارشناسان، افزایش ظرفیت پاسخگویی برای مواقع 
ازدیاد ورودی تماس ها، اتصال خطوط آنالوگ جهت پاس��خگویی 
در مواق��ع مورد نیاز و نیز افزایش پهن��ای باند اینترنتی به منظور 
تسریع در ارائه خدمات را از جمله برنامه های سامانه ارتباط مردمی 

آبفاشهری مازندران عنوان کرد.

اصفهان- قاسم اسد: به مناسبت گرامیداشت هفته کار 
و کارگر،سی امین جشنواره امتنان از جامعه کار و تولید با 
حضور جمعی از نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی،دکتر رضایی اسـتاندار اصفهان،مهندس 
بازوند معاون توسـعه مدیریت و منابـع وزارت تعاون،کار 
و رفـاه اجتماعی، دکتر نیرومند مدیرکل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی اسـتان، مهندس بهرامی معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی شـرکت و جمعی از تالشـگران ذوب آهن 

اصفهان،در سالن نگین نقش جهان برگزار شد.
در این آیی��ن از مهندس مجید رفیعی تالش��گر ذوب آهنی  
ش��اغل در مدیریت تحقیق و توس��عه با اهدا لوح ویژه در عرصه 

صنعت  و 10 کارگر نمونه از سایر شرکت ها تقدیر به عمل آمد 
. انتخ��اب این کارگران نمونه با داوری از بین 3000 مس��تندات 
و رزومه های  ارس��الی در استان داوری صورت گرفت. در ادامه 

حجت االس��الم و المس��لمین موس��وی الرگانی،دکتر فوالدگر 
و دکت��ر زهرا س��عیدی از نمایندگان م��ردم اصفهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی ،  دکتر رضایی اس��تاندار اصفهان ، مهندس 
بازوند معاون توس��عه مدیریت و مناب��ع وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی، دکت��ر نیرومند مدیرکل تع��اون،کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان و احمدی رییس کانون انجمن های صنفی کارگری در 
خصوص اینکه کارگران محور تحقق شعار امسال» رونق تولید« 
می باش��ند به س��خنرانی پرداختند و تاکی��د نمودند با توجه به 
تحریم های دش��منان امید آفرینی و ایجاد انگیزه در قشر کارگر 
جهت رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف به ویژه در زمینه 

اقتصادی بسیار مهم است.

قـم- خبرنگار فرصت امروز: مدیـرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شـهرداری قم از اکـران 1200 مترمربع تبلیغات 
شـهری با شـعار »همه میهمان خدائیم« در مـاه مبارک 

رمضان خبر داد.
 مهدی کالنترزاده با اشاره به اقدامات تبلیغی و ترویجی شهرداری 
قم اظهار کرد: همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، شهرداری تبلیغات 
یکپارچه ش��هری در ش��هر اکران کرده اس��ت.وی از اکران 1200 
مترمربع بنر تبلیغات ش��هری در ایام ماه مبارک رمضان در سطح 
شهر خبر داد و افزود: این بنرها با شعار »#همه_میهمان_خدائیم« 
بر روی سازه های عرشه پل، پرتابل، بیلبورد و استرابورد اکران شده 

است.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با بیان اینکه 
در این بنرهای تبلیغات ش��هری فرازهای��ی از دعاهای ماه مبارک 

رمضان و مباحث اخالقی برداش��ت ش��ده از ای��ن دعاها به نمایش 
درآمده اس��ت، تصریح کرد: آموزه هایی چون انس با قرآن، تدبر در 
آیات، ذکر و یاد خدا، دعا و نیایش، کمک به همنوعان، دستگیری از 
یتیمان، مهربانی، صبر، نشاط معنوی، سبک زندگی خدایی و معطر 
به اهل بیت علیهم السالم، یادآوری روز قیامت، خودسازی، توجه به 
همسایگان، پذیرایی های ساده از روزه داران و بسیاری از درس های 
دیگر را  که می توان از ماه میهمانی خدا فرا گرفت در این تبلیغات 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت.کالنترزاده گفت: در این بنرها شعائر 
اس��المی و مباحث اخالقی همچون صبر، قرائت قرآن، خوشرویی، 

خوش اخالقی و غیره به مردم یادآور شده است.

شهریار- جباری: جلیل علی محمدی عضو شورای شهر 
باغسـتان در این باره اظهار داشـت: برای تفکر در  حوزه 
ی حقوق و تکالیف شـهروندی ابتدا این سوال مطرح می 
شود که حقوق شهروندی چیست ؟ چه کسانی می توانند 
این حقوق را داشته باشند ؟ و در کجا میتوان آن را جست 

و جو کرد؟ 
همانطور که می دانی��م حقوق و تکالیف در برابر هم قرار می 
گیرند و هر کسی در قبال حقی  که به او تعلق می گیرد موظف 
اس��ت و وظیف��ه ای را باید انجام دهد و تکلیف��ی بر عهده ی او 
می باش��د . همچنین باید واژه ی ش��هروند توضیح داده ش��ود 
و باید دانس��ت یک ش��هروند در قبال حقوق شهروندی که به او 
تعلق می گیرد چه تکالیفی دارد. اگر بخواهیم تعریفی س��اده از 
محله داش��ته باش��یم می توان گفت محله مجموعه ای از خانه 
های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص اس��ت. وی ادامه 
داد: بط��ور کلی حقوق مردم در محله را می توان ش��امل موارد 
زیر دانس��ت :ایجاد امنیت پایدار - حفظ سالمت و پیشگیری از 
بیم��اری ها در محله - ایجاد پایگاه های فرهنگی - ورزش��ی – 

هنری - زیبایی و پاکیزگی محله - حمل و نقل و ترافیک محله 
. علی محمدی گف��ت: درباره اهمیت امنیت باید اذعان کنم که 
یک��ی از اولین و مهم ترین حقوق مردم)ش��هروندان( در محله ) 
یا ش��هر یا منطقه مورد س��کونت( وجود یک امنیت پایدار است 
بطوریک��ه مردم بتوانند براحتی در محل��ه حضور یابند و بدنبال 
تامی��ن نی��از های معیش��تی و فرهنگی و آموزش��ی و ... خود و 
خان��واده خود باش��ند. یکی دیگر از حقوق ش��هروندان در محله 
انجام اعمالی اس��ت که س��المت مردم را تضمین می نمایدو در 

شاخه های مختلف س��المت عمومی و محیطی باید بهپرداخته 
ش��ود. همچنین وجود فضاهایی به منظور فعالیت های فرهنگی 
هنری و ورزش��ی را می توان از حقوق دیگر شهروندان در محله 
دانس��ت.اوقات فراغت و همچنین فعالیت های ضمن تحصیل و 
ضمن کار زمینه س��از رشد و ش��کوفایی در نوجوانان و جوانان و 
همچنین پویایی در س��ایر افراد محله است.مس��اجد و سراهای 
محله و کتابخانه و باش��گاه های ورزش��ی در رس��یدن به هدف 
ش��هروند پویا و سالم الزم هس��تند. یکی دیگر از حقوقی که به 
مردم یک محله تعلق می گیرد داش��تن فضای سالم و پاکیزه و 
زیبا برای زندگیست.بدون شک زندگی در محله ی پاکیزه ضامن 
س��المتی اهل محله ب��وده و همچنین زیبا س��ازی محله تامین 
کننده آرامش روانی مردم در محله  می باشد. امروزه  وسیله ی 
نقلیه جزئی جدا نش��دنی از زندگی شهری است.از دیگر حقوقی 
که می ت��وان برای مردم محله در نظر گرف��ت معابر و فضاهای 
مورد نظر برای رفت و آمد اس��ت.بطوریکه این جزء جدانش��دنی 
تبدیل به یک معضل نش��ود و بتوان از آن بعنوان یک وسیله ی 

مطلبو برای زندگی بهتر استفاده کرد.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امـروز: مدیـر حـوزه 
شهردار و امور شورای اسالمی شهر شهرداری بندرعباس 
از پاسخگویی مسـتقیم شهردار و سـایر مدیران در روز 

مالقات مردمی خبر داد.
به گ��زارش مدیریت ارتباط��ات و امور بین الملل ش��هرداری 
بندرعب��اس، موس��ی عیدزاده پی��ش از ظهر ام��روز اظهار کرد: 
ش��هردار به همراه برخ��ی از مدیران ش��هرداری بندرعباس در 
دیدارهای مردمی، پاسخگوی سواالت، شبهات و درخواست های 
ش��هروندان ش��دند. وی افزود: با توجه به گس��تردگی خدمات 

در ش��هرداری، حساس��یت ویژه ای برای رضایت ارباب رجوع در 
مراجعات به بخش های  مختلف وجود دارد و شهردار بندرعباس 
نیز حساس��یت زیادی نس��بت به تکریم و پاس��خگویی به ارباب 
رجوع  دارد . مدیر حوزه ش��هردار و امور ش��ورای اس��المی شهر 
ش��هرداری بندرعباس ادامه داد: این درخواست ها در حوزه های 
سرمایه گذاری، خدمات ش��هری، معماری و شهرسازی، حقوقی، 
مالی و غیره بوده اس��ت. عیدزاده خاطرنشان کرد: در این روز به 
درخواست های بیش از ۴0 نفر از شهروندان که مراجعه مستقیم 

به شهردار و سایر مدیران داشتند، پاسخ داده شد.

خط 42 اینچ صادرات نفت در شرکت آغاجاری در مدار تولید قرار گرفت

رئیس مرکز سامانه ارتباط مردمی آبفاشهری مازندران خبر داد:

راه اندازی نرم افزار سامعه در سال جاری 

در آستانه هفته کار و کارگر و با حضور جمعی از نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس؛

تقدیر از تالشگر نمونه ذوب آهنی و ده کارگر نمونه دیگر استان

اکران 1200 مترمربع تبلیغات شهری با شعار »همه میهمان خدائیم«

حقوق و تکالیف مردم در محله به روایت عضو شورای شهر باغستان

پاسخگویی شهردار و مدیران شهرداری بندرعباس به شهروندان در مالقات مردمی

گرگان- نادر کرمی: رئیس سـازمان سیما، منظرو 
و فضای سـبز شـهرداری گرگان از کاهش سـاعات 
ورود ممنوع خودروها به »النگدره« به درخواسـت 

شهروندان و دستور شهردار گرگان خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی شهرداری 
گرگان، یحیی س��توده نیا در خصوص کاهش ساعات ورود 

ممنوع خودروها به پارک جنگلی »النگدره« اظهار کرد: بر 
اساس مصوبات انجام شده برای استفاده بهتر شهروندان از 
پارک جنگلی النگدره س��ه روز در هفته ورود خودروها از 
ساعت ۶ صبح تا 20 ممنوع شده بود.وی ادامه داد: در ایام 
ماه مبارک رمضان با توجه به نزدیک بودن ساعات ملکوتی 
اذان مغرب به افق گرگان با س��اعت 20 و بنا بر درخواست 

شهروندان و دستور ش��هردار گرگان، ساعات ورود ممنوع 
خودروه��ا به این پارک جنگلی یک س��اعت کاهش یافته 
و به س��اعت 19 تقلیل یافت.س��توده نیا گفت: تمام تالش 
ما ب��رای خدمت بهتر به ش��هروندان در تم��ام عرصه ها و 
بهره مندی تمامی اقش��ار جامعه از خدمات عمومی ش��هر 

است و امیدواریم بتوانیم در این راه موفق باشیم.

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری گرگان :

کاهش ساعات ورود ممنوع خودروها به »النگدره« به درخواست شهروندان
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زمان طوالنی گرس��نگی و گرمای هوا ممکن اس��ت در روزه داری کالفگی به 
همراه داشته باشد، اما در این میان وقتی مجبور هستیم نیمی از روز را در محیط 
کار سر کنیم، با چالش های دیگری نیز مواجه خواهیم شد. با ما همراه باشید تا 
با هم تالش کنیم کمی از چالش های روزه داری در محیط کار را کاهش دهیم.

1. برای مهمانی رفتن محدودیت زمانی بگذارید
نخس��تین اتفاقی ک��ه در ماه رمضان برای مردم می افتد این اس��ت که عادت 
خواب و استراحت آنان تغییر می کند. به علت دیروقت بودن اذان مغرب و افطار، 
برای برخی روز تازه از این زمان آغاز می ش��ود. میهمانی های افطار و دورهمی ها 
از این س��اعت آغاز ش��ده و تا پاسی از ش��ب ادامه پیدا می کند. نخستین آسیب 
این عادت کارمندان را نش��انه می گیرد. آغاز کردن روز جدید کاری تنها با چند 
س��اعت استراحت در روند و بازده  کاری کارمندان تأثیر منفی می گذارد و تا حد 

زیادی بازدهی شان را کاهش می دهد.
مهمان��ی و دور هم بودن در دنیای امروز فرصت نابی اس��ت که ممکن اس��ت 
کمتر موقعیت آن برای افراد پیش آید. همین اتفاق موجب می شود از این فرصت 
یک ماهه بهره ببرید و دل تان نیاید ش��ب ها را از دس��ت بدهید، اما پیش��نهاد ما 
این است که دست به برنامه ریزی بهتری بزنید. شاید تنها چند ساعت حضور در 
مهمانی های افطار بتواند هم پاس��خگوی این حس های مشترک زیبا باشد و هم 

شما را برای روز کاری بعد خسته نکند.
2. آخر هفته را برای مهمانی دادن در نظر بگیرید

می توانی��د طوری برنامه بچینید که اگ��ر خودتان مهمانی می دهید آخر هفته 
ای��ن اتفاق بیفتد. به این صورت فردای مهمانی هم روز تعطیلی برای رس��یدگی 
به کارهای باقی مانده دارید. با این کار می  توانید استراحت کافی را به خود هدیه 

دهید که یک هفته پرانرژی داشته باشید. 
3. در »نه« گفتن قوی شوید

در این روزها افراد زیادی هس��تند که دوس��ت دارند زمان بیشتری را با شما 
بگذرانند و از ش��ما خواهند خواست برنامه ریزی ها را کنار بگذارید و کمی با هم 
وقت بگذرانید. فراموش نکنید که اگر به هر ش��خص، خانواده یا گروه دوستی ای 
یک شب اختصاص دهید؛ هر شب هفته  شما را از آن خود خواهند کرد. این روند 
شاید در ابتدا هیجان انگیز به نظر برسد، اما  در طول روز شما را خسته می کند.

عواقب این خس��تگی روزانه گریبان گیر ش��ما و کارتان خواهد شد و می تواند 
بازده شما را تا حد زیادی کاهش دهد. به خودتان یادآور شوید که این مسیر، راه 
کوتاهی از زندگی شماست و نباید کاری که سال ها برای آن زحمت کشیده اید و 

موفقیت  امروز و فردای شما وابسته به آن است را فدا کنید.
4. شب بیداری نکنید

ای��ن روزها ممکن اس��ت به هوس  بیفتید که تا فرا رس��یدن زمان س��حری 
به ش��ب بیداری بگذرانید. بهانه این کار س��رحال تر بودن و رسیدگی به کارهای 
عقب افتاده یا بهانه دیگری خواهد بود، اما این فقط یک بهانه محس��وب می شود. 
ش��ما می توانید با عمل کردن به توصیه های ما همواره روزهای ش��ادابی داشته 
باش��ید و ش��ب را نیز صرفا به اس��تراحت و خوابی که بد ن تان ب��ه آن نیاز دارد 

اختصاص دهید.
ش��ب بیداری را تنها به ش��ب هایی اختص��اص دهید که قراری میان ش��ما و 
خداس��ت. شب های قدر فرصت مناسبی است که کمی با خودتان خلوت کنید و 
از کار و زندگی و افراد دیگر کمی دور باشید. چنین خلوتی با دستاوردهایی که 

به همراه دارد قطعا سطح انرژی شما را باالتر خواهد برد. 
5. برای خوردوخوراک تان استراتژی بچینید

اس��تراتژی داش��تن در برنامه غذایی نکته مهمی در ماه رمض��ان خواهد بود. 
درصورتی ک��ه برای خود رژیم غذایی مناس��ب در نظر بگیرید در طول روز نیز از 
تمرکز کافی برخوردار هس��تید. تا امروز از روند خاصی برای خوردوخوراک خود 
پیروی می کردید و حاال ترتیب آن تغییر کرده اس��ت. این اتفاق موجب می شود 
سررش��ته کار از دست شما خارج شود. گرسنگی س��اعت های روز شاید موجب 
ش��ود ش��ب ها در خوردوخوراک قدم های اش��تباهی بردارید. زیاده روی، تند غذا 
خوردن، توجه نکردن به ناهمگونی انواع خوراک و همزمانی آنها می تواند به بدن 

شما و درنتیجه خودتان آسیب وارد کند.
از همین حاال تصمیم بگیرید وعده  سحری چه نوع خوراکی را مصرف کنید و 
وقت افطار ش��د چطور روزه خود را باز کنید. همچنین در نظر داشته باشید چه 
در خانه بودید و چه مهمانی، از فاصله افطار تا سحر برنامه غذایی خاصی داشته 

باشید، زیاده روی نکنید و از برخی خوراک پرهیز کنید.
  6. از مواد قندی مصنوعی دوری کنید

ب��ا توجه به فرهنگ و آداب  و رس��وم ما ایرانی ها، این عادت ممکن اس��ت در 
بسیاری مردم وجود داشته باشد که افطار خود را با خوراکی هایی چون »زولبیا و 
بامیه« آغاز کنند، با شله زرد ادامه دهند، با شکالت به پیشواز وعده بعدی بروند و 
این روند مصرف شیرینی جات را از افطار تا سحر پیش برود. به طوری که در وعده 
س��حری هم تا آخرین لحظه چند بامیه در لپ های خود جای دهند، چراکه این 
باور وجود دارد خوردن ش��یرینی جات از ضعف جلوگیری می کند! جا دارد تاکید 
کنیم نه تنها این تفکر و این روش اشتباه است، بلکه کاماًل نتیجه عکس می دهد.
اگر ش��ما در خوردن ش��یرینی جات زی��اده روی کنید این م��واد غذایی باعث 

می ش��ود که کربوهیدرات های تولیدش��ده در بدن بس��یار س��ریع سوخت شود. 
به خصوص که چنین خوراکی هایی حاوی مواد قندی غیرطبیعی هستند و برای 
ب��دن ش��ما نیز مضر خواهند بود. ب��ه مرور عالوه بر چاقی دیابت را نیز به ش��ما 

هدیه می کند. 
ب��ا مص��رف بی رویه قند، نوس��انات قندخون ش��ما زیاد می ش��ود و این اتفاق 
احس��اس خس��تگی در طول روز را به همراه دارد، چراکه بدن نمی تواند به طور 
مناس��ب از گلوکز به عنوان سوخت برای تولید انرژی استفاده کند. برای همین 

انرژی بدن شما کم می شود و احساس خستگی بیشتری خواهید کرد.
غذاهایی مانند ش��کر و آرد س��فید ک��ه حاوی کربوهیدرات های تصفیه ش��ده 
هستند، به سرعت در بدن می سوزد. درنتیجه مصرف غذاهای چرب مانند کیک، 
بیس��کوئیت، ش��کالت و ش��یرینی به همین دلیل در طول م��اه  رمضان توصیه 

نمی شود.
این به آن معنا نیس��ت که مواد قندی را کنار بگذارید. پیش��نهاد می کنیم در 
افطار و س��حر ب��ه میزان معقول )و نه با زی��اده روی(، از خوراکی های حاوی قند 

طبیعی مانند خرما و انجیر، کشمش یا میوه های خشک و شیرین بهره ببرید.
۷. شکم تان را پر از آب نکنید

نگران هستید تشنگی در طول روز امان شما را ببرد؟ نگرانی شما بجاست، اما 
اینکه شکم تان را پر از آب کنید تنها راهی برای آسیب زدن به خودتان محسوب 
می شود، بی اینکه حتی تلنگری به رفع تشنگی زده باشید، چراکه هرچه آب بدن 
بیش��تر باشد میزان دریافتی اضافه را به سرعت دفع خواهد کرد و حتی ممکن از 

بیش از قبل تشنه شوید.
الزم به یادآوری است که به عقیده متخصصان تغذیه اگر به امید جلوگیری از 
تش��نگی طول روز در بین وعده سحری آب بسیار مصرف کنید؛ تنها دستاوردی 
که برای ش��ما دارد رقیق ش��دن ش��یره معده و درنتیجه نفخ و اختالل در هضم 

خواهد بود.
8. از کافئین بپرهیزید

دفعه بعد که تصمیم داشتید در آخرین فرصت های صرف کردن سحری چای 
داغ را به س��رعت سر بکشید به خودتان یادآوری کنید که این نوشیدنی در حال 
حاضر نه تنها کمکی به رفع تشنگی شما در طول روز نمی کند، بله با داغ بودن به 
بدن ش��ما آسیب وارد می کند. ضمن اینکه نوشیدنی های کافئین دار مواد غذایی 
ادرارآور هستند و باعث از دست دادن سریع آب بدن می شود. درنهایت نیز منجر 

به کم آبی بدن می شود.
نوش��یدن چای کمرنگ )نه چندان داغ( را به افط��ار منتقل کنید. حواس تان 
باشد که حتی اگر روز گرمی را پشت سر گذاشته اید و بسیار تشنه هستید نباید 
روزه خود را با آب سرد یا آب فراوان آغاز کنید. از آشامیدن آب فراوان در وسط 
غذا خودداری کنید. آب در وسط غذا سبب رقیق شدن شیره گوارشی و اختالل 
در هضم می ش��ود. در زمان بین افطار تا س��حر، البته با رعایت فاصله با غذا، آب 

کافی بیاشامید.
9. آب بدن تان را به مرور تأمین کنید

پیش از اینکه روزه خود را آغاز کنید مواد خوراکی ای مصرف کنید که حاوی 
آب باش��د. میوه و س��بزیجات برای این هدف بسیار مناس��ب هستند. در وعده 
س��حری خود نیز می توانید نوش��یدنی هایی که موجب رفع تش��نگی می شود را 
بگنجانید. این نوش��یدنی ها تنوع خوبی دارد. برای مثال شربت لیمو، بهارنارنج یا 
بالنگ و شربت سکنجبین، شربت زرشک، خاکشیر، لیمو و تخم شربتی می تواند 
از عط��ش در ط��ول روز جلوگیری کن��د. آب میوه هایی چون انار، س��یب، به و 
گالبی عالوه بر رفع تش��نگی معده ش��ما را نیز تقویت خواهد کرد.  دمنوش های 
گیاهی مانند جوش��انده شیره بادام با عسل و آب سرد و همچنین دم کرده برگ 
خش��ک نعنا با عس��ل می تواند عطش روز آینده را از بین ببرد. اگر به معجون ها 
عالقه مند باش��ید نیز بادام، عسل، خرما و شیر می تواند معجونی خوبی برای رفع 

عطش باشد.
10. مصرف نمک شما را تشنه می کند

به طور کلی نمک به عنوان ماده ای آس��یب زننده به بدن ش��ناخته می ش��ود و 
همواره محققان توصیه می کنند از آن بپرهیزید. ش��اید با توجه به عادات غذایی 
ما، کنار گذاش��تن این ماده س��خت باش��د، اما می توان در مصرف آن احتیاط به 
خ��رج داد. به خصوص از این منظر که در طول ماه رمضان تغییر رژیم غذایی به 

ما کمک بیشتری خواهد کرد.
حتم��اً این تجربه را دارید که بع��د از مصرف مقداری از نمک یا موادی حاوی 
نمک به شدت احساس عطش به شما دست می دهد و بدن تان آب طلب می کند. 
این اتفاق از این منظر رخ می دهد که فرس��تاده های ش��یمیایی سلول های بدن 
ش��ما، باعجل��ه خود را به مغز می رس��انند تا میزان باالی نم��ک در مایع اطراف 
س��لول ها که موجب دفع آب می ش��ود را گزارش کنند. پس از دریافت این پیام 

توسط مغز، شما احساس تشنگی می کنید.
درنتیجه ای��ن روزها بیش ازپیش حوا س تان به نمک دریافتی بدن تان باش��د. 
مصرف فس��ت فودها مانند پیتزا و س��اندویچ )پنیرپیتزا، کالباس و سوس��یس( و 
خوراکی هایی از این قبیل در افطار و س��حر تنها ش��ما را تش��نه تر خواهد کرد و 

تحمل روزه را بر شما دشوار می کند.

11. حتما سحری بخورید
وعده س��حری را به هیچ وجه فراموش نکنید. س��حری در م��اه رمضان همانند 
صبحانه در روزهای عادی، مهم ترین وعده  غذایی اس��ت. این وعده  غذایی، مواد 
مغ��ذی الزم و انرژی موردنیاز برای تمرک��ز و فعالیت روزمره را تأمین می کند و 
سوخت وساز پایه  بدن را باال نگه می دارد. به هر میزان که سحری سبک تر باشد، 
احساس س��نگینی، کس��الت و خواب آلودگی کمتر بروز کرده و شخص فعالیت 

روزانه را با نشاط بیشتری آغاز می کند.
باید حواس تان باش��د که در وعده س��حری از خ��وردن خوراکی هایی که قند 
مصنوعی دارند مانند قند، ش��کر، نوش��ابه، ش��یرینی، زولبیا-بامیه، ش��له زرد و 

همچنین غذاهای پرچرب و سرخ کردنی خودداری کنید. 
وعده  س��حری باید غذایی س��الم باش��د که بتواند انرژی الزم را برای ساعات 
طوالنی روزه داری تأمین کند. وعده های س��حر و افط��ار باید حاوی غذاهایی از 
تمام گروه های اصلی غذایی باش��ند. کربوهیدرات ه��ای پیچیده، جزو گروهی از 
مواد غذایی هس��تند که در طول ساعات روزه داری به آهستگی انرژی مورد نیاز 
بدن را آزاد می کنند. این کربوهیدرات ها در جو، گندم، جو دوسر، ارزن، سمولینا، 

عدس، آرد سبوس دار، برنج و . . . یافت می شود. 
12. افطار سبک بخورید

به کارگیری همه گروه های غذایی در وعده افطار و شام می تواند تأثیر بسزایی 
در تغذیه بدن افراد روزه دار داشته باشد. گنجاندن گروه غذایی غالت مانند نان، 
س��یب زمینی، ماکارونی، مواد نشاسته ای و غذاهای تهیه شده از گوشت کم چرب 
مانند س��فید و قرمز بی چربی و کم چربی در تغذیه ماه رمضان از اهمیتی خاص 

برای تغذیه روزه داران برخوردار است.
به دالیل مختلف غذاهای افطار نباید ش��امل غذاهای اصلی، حجیم و سنگین 
باش��د. زیرا معده مدتی خالی بوده و نباید به یک باره آن را به فعالیت واداش��ت. 
باید معده آمادگی پذیرش ش��ام را داشته باشد. ابتدا با مقداری آب گرم و خرما، 
خوردن را آغاز کنید. خوردن مقداری کمی آش بدون حبوبات توصیه می ش��ود. 
از غذاه��ای بدون چربی در افطار اس��تفاده  کنید. از خوردن آجیل ها، بس��تنی، 
چیپس، گوش��ت، پنیر، ماست و ش��یر پرچرب در افطار بپرهیزید. در خوردن از 
قندهای س��اده به جای قندهای مرکب اس��تفاده کنید تا بتوانید به میزان الزم 

شام صرف کنید.
هن��گام افط��ار از آغاز کردن تغذیه با آب س��رد، نوش��ابه و مانن��د اینها جدا 
خ��ودداری کنی��د. به جای آب س��رد کمی آب گرم یا چای می��ل کنید. افطار را 
با خوردن خرما، کش��مش، عس��ل و به طور کلی با یک قن��د طبیعی آغاز کنید. 

به این ترتیب اشتها کنترل می شود و زیاده خوری کمتر پیش می آید.
 خوردن چای شیرین کمرنگ، شیر گرم، فرنی و حلیم کم روغن در آغاز افطار 
مناس��ب اس��ت. خوردن نان و پنیر و سبزی )ضدعفونی شده( یا نان و پنیر و مغز 
گردو توصیه می ش��ود. س��بزی را در افطار میل کنید، چرا که خوردن سبزی در 

سحری ممکن است منجر به تشنگی در طول روز بشود.
13. شام را با فاصله از افطار بخورید

باید به زمان صرف افطار و شام توجه داشت. نباید بدون در نظر داشتن حجم غذای 
خورده ش��ده در افطار وارد مرحله شام خوردن شد. صرف افطار باید در اولین فرصت 
ممکن صورت گیرد تا تداخلی با زمان شام خوردن پیش نیاید. فاصله زمانی افطار و 
شام باید آنقدر باشد که در موقع صرف شام غذای هضم نشده در معده نباشد. زمان 
ش��ام خوردن هم باید طوری برنامه ریزی ش��ود که تا قبل از خواب زمان کافی برای 

هضم وجود داشته باشد و نباید با شکم پر به رختخواب رفت.
14. یکجانشین نباشید

درصورتی ک��ه توصیه های��ی خوراکی مانند اس��تراتژی در خوردن، نوش��یدن، 
احتیاط در مصرف قند و نمک را اعمال کرده اید و مواد حاوی پروتئین و فیبر را 
در س��بد غذایی افطار تا سحر خود را جای داده اید، نیمی از راه را طی کرده اید، 

اما اگر باوجوداین همچنان گاهی احساس کسالت کردید چه؟ 
توصیه ما این است که در محیط کار یکجانشینی را کنار بگذارید. هر از چندی 
از می��ز و صندلی خود جداش��ده و در اتاق خود یا حتی ات��اق همکاران تان قدم 
بزنید. با یکدیگر به گفت وگو کوتاهی بپردازید و بگذارید ذهن تان کمی خستگی 
در کند. در این میان بدن تان با گردش خون بهتری همراه خواهد ش��د که حس 

کسالت را از شما دور خواهد کرد.
برای اطالعات بیش��تر می توانید مقاله »عادت های ساده ای که میزان بهره وری 

در محل کار را افزایش می دهد« را مطالعه کنید.
 15. ورزش کنید

در این روزها ورزش را هم فراموش نکنید. بس��یاری از باشگاه ها ساعت کاری 
خ��ود را ش��بانه روزی کرده و از زمان افطار تا س��حر برای رفاه حال ش��ما فعال 
هستند. این فرصت مناسبی است تا گردش خود را در بدن تان فعال نگه دارید و 

کوفتگی و خستگی را از خود دور کنید. 
کارشناس��ان تحقیق کرده اند که ۴۵ دقیقه پی��ش از افطار بهترین زمان برای 
انجام ورزش های س��بک اس��ت. یکی از بهترین روش های س��وزاندن چربی های 
ذخیره ش��ده در بدن اس��ت صرف افطار بعد از این ورزش سبک است. زیرا سطح 
ذخایر گلیکوژن به حداقل می رس��د و بدن برای تأمین انرژی و کالری موردنیاز 

از چربی های ذخیره شده استفاده می کند. ورزش های سنگین را نیز می توانید به 
بعد از افطار موکول کنید. ورزشکاران می توانند یک ساعت پس از صرف افطار به 
فعالیت های روزانه ورزش��ی خود به مدت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت بپردازند. البته 
این ورزش کردن نس��بت به گزینه اول از چربی سوزی بس��یار کمتری برخوردار 
اس��ت. در وعده افط��ار از کربوهیدرات های پیچیده مانند غالت اس��تفاده کنید 
ت��ا نیاز به دریافت چربی کمتر ش��ود. درصورتی که قصد ورزش دارید، از مصرف 
مواد قندی بس��یار شیرین مانند زولبیا و بامیه )به ویژه در وعده افطار( خودداری 
کنید، چراکه به علت ترش��ح انسولین، افت قند بعدی رخ می دهد که در ورزش 
اختالل ایجاد می کند. به ورزش��کاران توصیه می شود در حدفاصل افطار و سحر، 
از چهارمغز )پسته، بادام، فندق و گردو( استفاده کنند تا در روزهای متوالی پس 

از ورزش کردن دچار تحلیل عضالت نشوند.
16. با آفتاب دوست شوید

از طرفی توصیه می ش��ود در زمان روزه داری کمتر در معرض تابش مس��تقیم 
نور خورش��ید باشید تا گرمازده نشوید، اما کارمندان می توانند از کمی تابش نور 
خورش��ید برای دریافت انرژی استفاده کنند. نیاز نیست میز و صندلی خود کنار 
پنج��ره ببرید، اما در بین روز لحظات و دقایقی به کنار پنجره یا بالکن محل کار 
خود مراجعه کنید و دقایقی را بگذرانید. انرژی خورش��ید می تواند به ش��ادابی و 

سرزندگی شما در طول روز کمک کند. 
1۷. ویتامین های بدن تان را چک کنید

اگر باوجود مراقبت غذایی و تحرک همچنان در محل کار احس��اس خستگی 
می کنی��د بهتر از همه تقصیر را گ��ردن خوردوخوراک و روزه داری نیندازید. این 
امکان وجود دارد که خس��تگی ش��ما حاصل دلیل دیگری اس��ت که پیش ازاین 
به صورت مصنوعی با مصرف بی رویه مواد قندی و . . . آن را از خود دور می کردید.
برای مثال کم خونی می تواند بااحساس کسالت همیشگی و عدم تمرکز در کار 
همراه باشد. همچنین کمبود ویتامین هایی مثل ویتامین دی که در دنیای امروز 
برای برخی مردم امری اجتناب ناپذیر محس��وب می شود موجب کسالت روحی و 
جسمی در شما خواهد شد. بهتر است در این رابطه به پزشک مراجعه کنید و با 

انجام آزمایش های الزم هرچه سریع تر بدن خود را بهبود ببخشید.
18. با برنامه ریزی 80_20  جلو بروید 

باوج��ود تمام توصیه های انجام ش��ده، این امر انکارناپذیر اس��ت که روزه داری 
س��بک زندگی ما را تغییر خواهد داد و این یک ماه ممکن اس��ت بر روند کاری 
ما تأثیرگذار ش��ود. درنتیجه شاید نیاز باشد در این زمان برنامه ریزی کاری خود 
را تغییر دهید. پیش��نهاد ما بهره گیری از قانون »۸0-20« برای سرعت بخشیدن 

به کارهای تان است.
قانون ۸0_20 به این نکته اش��اره دارد که به گونه ای برنامه ریزی کنید که 90 
دقیقه )20درصد از هشت ساعت کاری( به انجام فعالیت های مهم و اولویت های 
اصلی خود اختصاص دهید. پس اگر ۸0درصد باقی مانده از روز را هم صرف انجام 
کارهای بی اهمیت کنید، با همان 90 دقیقه ای که به اهداف و اولویت های اصلی 

خود اختصاص داده اید، امکان پیشرفت خواهید داشت.
19. مراقب بوی بد دهان خود باشید

نکته قابل اهمیت و دغدغه بیش��تر کارمندان در ماه رمضان جلوگیری از بوی 
بدن دهان است، چراکه خشکی دهان موجب ایجاد بوی بد می شود. البته مشکل 
بوی بد دهان یکی از معضالتی اس��ت که حدود 30درصد جمعیت جهان با آن 

روبه رو هستند و عالوه بر خود فرد، افراد دیگر را نیز درگیر می کند.
در ایامی مانند ماه رمضان، رعایت بیش��تر نکات تغذیه ای و بهداشتی عالوه بر 
کمک به س��المت فرد در طول روزه داری، از بوی بد دهان نیز جلوگیری می کند. 
حداقل دو بار مس��واک زدن در فاصله افطار تا س��حر و نخ دندان کشیدن تا حد 
زیادی از بروز بوی بد دهان جلوگیری می کند. همچنین برای پیشگیری از بوی 

آزاردهنده دهان در طول روز، از مصرف سیر و پیاز در وعده سحر بپرهیزید.
انجام هر کدام از راه های زیر در فاصله افطار تا س��حر می تواند به رفع بوی بد 

دهان شما در طول روز کمک کند: 
• نوشیدن چای شنبلیله

• جویدن چند تکه میخک
• تمیز کردن دهان با یک قاشق سوپ خوری آب لیمو و یک لیوان آب

• نگه داشتن زمانی کوتاه از مقداری سرکه سیب در دهان
• استفاده از یک قاشق چای خوری از پودر دارچین به عنوان دهان شویه

• استفاده از چند قطره روغن درخت چای
• استفاده از روغن نعناع و روغن لیمو در یک لیوان آب به عنوان دهان شویه

• چند دقیقه نگه داشتن آب نمک در دهان
اگ��ر بعد از انجام تمام تدبیرهای الزم همچن��ان از بوی بد دهان خود در آزار 
بودید، ش��اید مشکل دیگری در کار اس��ت. بیماری های دهان و دندان می تواند 
عل��ت دیگر بوی بد دهان باش��د. این اتف��اق هم از جمله مواردی اس��ت که به 
روزه داری ارتباط پیدا نمی کند و باید همواره حواس تان به آن باش��د. پیش��نهاد 
می کنیم اگر چنین ش��رایطی را در خود دیدید حتماً به پزش��ک مراجعه کنید، 

چراکه سالمت شما در خطر است.
ucan :منبع

19 توصیه به کارمندان در ماه رمضان

یکشنبه
22 اردیبهشت 1398

شماره 1309



15آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
22 اردیبهشت 1398

شماره 1309



در بازاریابی رسانه ای با چه پست هایی می توانیم بیشترین جذابیت را 
برای مخاطبان ایجاد کنیم؟

ایجاد یک حساب کاربری یا پروفایل در هر کدام از شبکه های اجتماعی کار بسیار راحتی است.
اما مس��ئله مهم در زمینه رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی زمانی به وجود می آید که شما قصد دارید از 
این طریق به بازاریابی بپردازید. اگر تصمیم گرفته اید در این شبکه  ها و کانال ها بازاریابی کنید باید دقت 

داشته باشید که نوع پست و پیام ها و لحنی که آنها را نوشته اید بسیار مهم است.
1- ایجاد صمیمیت با مخاطبان

اولین هدفی که شبکه های اجتماعی دنبال می کنند این است که ارتباط افراد مختلف در محدوده های 
جغرافیایی متعدد را با یکدیگر امکان پذیر س��ازند. در هر ارتباطی الزم است صمیمیت وجود داشته باشد 
تا آن ارتباط دوام پیدا کرده و هر دو طرف تمایل به ادامه دادن این ارتباط داشته باشند. در بازاریابی نیز 
همین اصل صدق می کند. مهم نیس��ت ش��ما چند نفر مخاطب دارید بلکه باید بدانید که می توان با این 
تعداد زیاد از افراد نیز رابطه ای صمیمانه ایجاد کرد. منتها شکل و فرم نحوه برقراری ارتباط در شبکه های 

اجتماعی و به صورت مجازی با روش های رو در رو و حضوری متفاوت است.
بهتر اس��ت برای ایجاد صمیمت از عکس هایی که در محل کار خود گرفته اید ش��روع کنید. بسیاری از 
مخاطبان کنجکاو هس��تند بدانند ش��ما در چه فضایی مش��غول به کار و فعالیت هستید و یا حتی زندگی 
می کنید. عکس هایی که در آنها محل زندگی یا محل کار ش��ما نشان داده شده است یا عکس هایی که از 
سفرهای کاری خود با همکاران داشته اید می تواند به مخاطبان شما نشان دهد که شما تا چه حد با آنها 
صمیمی هس��تید و تمایل دارید که لحظات خود را با آنها به اش��تراک بگذارید. می توان گفت اولین گام 

موفقیت در بازاریابی رسانه های اجتماعی، ایجاد صمیمیت با مخاطبان است.
2- تصویر کاالها و خدمات

در هر کس��ب و کاری که مش��غول باش��ید تا به تولید یک محصول یا ارائه یک خدماتی مشغولید. بهتر 
اس��ت خدمات یا کاالیی که ارائه می دهید در این رس��انه ها به نمایش بگذارید. بهترین ش��کل به نمایش 
گذاش��تن این محصوالت یا خدمات این اس��ت که عکس ها و فیلم هایی از آنها تهیه کنید و در فاصله های 
زمانی مناسب که نه بسیار طوالنی و نه بسیار کوتاه مدت باشد با مخاطبان خود به اشتراک بگذارید. رعایت 

کردن فاصله زمانی مناسب یکی از عناصر ایجاد جذابیت برای محصول است.
اگر ش��ما مدام در حال منتش��رکردن عکس و فیلم از محصول یا خدمات خود باشید، جذابیت پست ها 
و محصول یا خدمات تان کاهش پیدا می کند و اگر بخواهید دیر به دیر نیز آنها را آپدیت کنید یا تصاویر 
جدیدتر منتشر کنید، باز هم برای مخاطبان جذاب نیست و آنها انتظار دارند در یک فاصله زمانی مناسب 

این کار را انجام دهید.
3- نشان دادن رضایت مشتریان

احتماالً در کانال های مختلف تلگرامی یا صفحات متعدد اینس��تاگرامی و فیس بوکی عضو هس��تید. اگر 
دقت کرده باشید در صفحاتی که مربوط به یک کسب و کار است هر از چند گاهی، نوشته ها و پیام هایی 
که مشتریان برای آنها فرستاده اند و رضایت خود را اعالم کرده اند در این صفحات منتشر می شود. این کار 
دیگر کاربران و مخاطبان ش��ما را تشویق می کند تا محصول یا خدمات شما را امتحان کنند. در بازاریابی 
رس��انه های اجتماعی، نش��ان دادن رضایت مشتریان یکی از تکنیک های تأثیرگذار بر فکر و احساس سایر 

مشتریان و مخاطبان است.
شما نیز می توانید پیام های رضایت مشتریان خود را منتشر کنید، اما بهتر است در کنار این پیام ها، هر 
از چند گاهی به انتشار تصاویر بانشاط و انرژی بخش از مشتریان که نشان دهنده رضایت در چهره آنهاست 

منتشر کنید تا مخاطبان شما را جذب کند.
4- معرفی همکاران و کارکنان

ش��ما در کس��ب و کار خود تعدادی کارمند دارید که در بخش های مختلف ش��رکت یا س��ازمان ش��ما 
مشغول به فعالیت هستند. با معرفی کردن اعضای مجموعه خود شامل نام و نام خانوادگی، عکس، میزان 
تحصیالت و نوع همکاری و فعالیت آنها و یا حتی اگر شده منتشر کردن کمی از زندگینامه آنها می تواند 

احساس بسیار بهتری در مخاطبان شما ایجاد کند.
5- فضای محل کار در زمان های استراحت

این بخش بسیار اهمیت دارد. الزم است عکس هایی از فضای کاری خود که در ساعاتی از روز، کارمندان 
ش��ما مشغول اس��تراحت، صرف چای یا غذا یا فعالیت های دیگر هستند در صفحات خود منتشر کنید تا 

میزان صمیمیت، اطمینان و رضایت آنها از محیط کاری شان را نشان دهید.
qmpmarketing :منبع
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تم��ام مردم هر س��ن و موقعیت اجتماعی که داش��ته باش��ند، 
دل ش��ان می خواهد مورد احترام دیگران واقع شوند و جایگاه شان 
به عنوان یک انس��ان محترم حفظ ش��ود. وقت��ی در جایگاه مدیر 
قرار می گیرید، الزم اس��ت کسانی که با آنها کار می کنید، به شما 
احترام بگذارند، اما احترام به خودی خود ایجاد نمی ش��ود، بلکه به 
دست آوردنی است. الزم اس��ت رفتار مناسبی از خود نشان دهید 
تا دیگران برای ش��ما احترام و ارزش قائل ش��وند. شاید تیم کاری 
ش��ما به عادت های کاری، هوش یا توانایی شما برای عقد قرارداد 
احترام بگذارند، اما چیزهای بیش��تری برای احترام گذاشتن وجود 
دارد. اگر بتوانید احترام الزم را از اطرافیان تان دریافت کنید، موفق 
هس��تید. با ما همراه باشید تا چند نکته  مهم برای دریافت احترام 

بیشتر را بیان کنیم.
1. رفتار مهربانانه داشته باشید

همیش��ه با کس��انی که در ط��ول روز تعامل داری��د، از اعضای 
خان��واده ت��ا مدیر و همکار ی��ا صندوقدار فروش��گاه مودبانه رفتار 
کنید. شاید گفتن این حرف از عمل به آن راحت تر باشد، خصوصا 
اگر روز بدی را پش��ت س��ر گذاشته باش��ید، اما اگر می خواهید با 
ش��ما رفتار محترمانه ای ش��ود، باید با همه درس��ت رفتار کنید و 

مهربان بودن را یاد بگیرید.
به اطرافیان تان همان گونه احترام بگذارید که دوس��ت دارید به 
ش��ما احترام بگذارند. باید کارهای��ی انجام دهید که توام با ادب و 
احترام باش��د. برای مثال می توانید در کافی ش��اپ را برای دوست 
خود باز کنید یا در فروشگاه اجازه دهید فرد دیگری جلوتر از شما 
راه برود. در هر جایی که ممکن اس��ت لبخن��د بزنید و همواره از 

کلمه  لطفا یا متشکرم استفاده کنید.
2. محترمانه رفتار کنید

از رفتارهای غیرمحترمانه مانند اخم کردن، حرف های کنایه دار 
و اس��تفاده  بیش از حد از تلفن همراه دس��ت بکش��ید و به دنبال 

راه چ��اره ای برای درمان پرحرفی خود باش��ید. ای��ن کارها نه تنها 
نش��انه  بی احترامی به دیگران اس��ت، بلکه مانع از برقراری ارتباط 
بهتر و حل مس��اله خواهد ش��د. به جای این کارها، سعی کنید با 
ادب و احت��رام به دیگران گوش کنید. هر کس��ی این حق را دارد 
که ب��ه حرف هایش گوش دهی��د. حتی اگر با ای��ده یا نظر طرف 
مقابل تان موافق نیس��تید، باز هم ب��ه حرف او گوش دهید. به این 
مساله توجه کنید که اگر خودتان حرفی برای گفتن داشته باشید، 
دل تان می خواهد چطور با شما رفتار شود، خصوصا وقتی مساله ای 

وجود دارد.
3. خوب گوش کنید

گ��وش دادن موثر به این معناس��ت که اف��کار و عقایدتان را از 
ذهن خود بیرون می کنید و ب��ه چیزهایی که دیگران می خواهند 
به شما انتقال دهند، گوش می دهید. در بیشتر ارتباطات امروزی، 
نظرات یک نفر باعث می ش��ود افکار شنونده تحریک شود و او هم 
حرف هایش را مش��ابه با طرف مقاب��ل بیان می کند. به جای اینکه 
نظ��ر خودتان را مطرح کنید، با بیان چند س��وال فرد را تش��ویق 
کنید تا چیزهای بیشتری به شما بگوید. وقتی مهارت گوش دادن 
موث��ر را تمرین کنید، به دیگران کمک می کنید احس��اس کنند، 

مهم هستند.
4. مفید باشید

کس��انی که همیش��ه آم��اده کمک ب��ه دیگران هس��تند یا در 
موقعیت های الزم به دیگران گ��وش می دهند یا به دنبال فرصتی 
برای کمک کردن هستند، احترام بیشتری دریافت می کنند. پس 
به دنبال فرصتی برای کمک کردن باشید، حتی اگر قبال توجهی به 
این موقعیت ها نداشته اید. مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشید. 
منتظر نمانید کس��ی درخواست کمک کند و آن وقت به کمکش 
بشتابید، اگر می بینید کس��ی نیازمند کمک است، کمکش کنید. 
سعی کنید مفید باشید و ببینید چندبار در روز می توانید این کار 

را انجام دهید.
5. بهانه تراشی نکنید

تمام اعمال ش��ما، براس��اس انتخاب های تان صورت می گیرد و 
هی��چ دلیلی برای بهانه تراش��ی وجود ندارد. پ��س کارتان را انجام 
دهی��د. اگر دیرتر از موعد به جایی که باید می رس��ید، احتماال به 
این خاطر اس��ت که در مدیریت زمان مش��کل دارید. اگر کاری را 
به اتمام نرس��انده اید یقینا به این دلیل اس��ت که روی آن تمرکز 
کافی نداش��ته اید یا از نظرتان انجام آن کار غیرضروری بوده است. 
اشتباهات خود را بپذیرید و همیشه به دنبال فرصتی باشید تا آن 

اشتباه را کنار بگذارید و کار را به شکل بهتری به انجام برسانید.
6. عصبانیت خود را کنترل کنید

عصبانیت و ناراحتی به ش��ما آسیب زیادی وارد می کند. بیشتر 
از چن��د لحظه خش��م و عصبانی��ت را در خودتان نگ��ه ندارید )از 
تکنیک های کنترل خشم استفاده کنید(، کار خود را جبران کنید 
یا از آن بگذرید. هیچ وقت در حالت خش��م باق��ی نمانید. یادتان 
باشد استرس سبب ایجاد هیجان می شود و به سالمتی شما آسیب 
می زند. هر کس��ی ممکن است نقایصی داش��ته باشد. به خودتان 
و دیگران اجازه دهید تا حال بهتری داش��ته باش��ید. تمرکز روی 
اهداف مثبت، بخش��یدن دیگران و از یاد بردن کینه و دشمنی را 

تمرین کنید تا احترام بیشتری دریافت کنید.
۷. از تغییر استقبال کنید

لجبازی هیچ دستاوردی در زندگی ش��ما ندارد. بپذیرید تغییر 
جزئی از روند رش��د و تکامل اس��ت. مهارت های رشد فردی را در 
خود تقویت کنید؛ مثال به سراغ یادگیری مهارت های جدید بروید، 
فعالیت های جدید را امتح��ان کنید و رفتارهای غیرارادی خود را 
زیر ذره بین ببرید و به خاطر تالش در مس��یر بهتر شدن خودتان 

را تشویق کنید.
entrepreneur/ucan :منبع

رفتارهای مثبتی که باعث می شود احترام بیشتری دریافت کنید
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