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هزینه ساخت هر متر مربع مسکن چقدر افزایش یافت؟

 تحوالت بازار مسکن
به روایت دو دستگاه

فرصت امروز: بانک مرکزی از رشد 106درصدی قیمت مسکن در تهران طی بهار امسال خبر داد و اعالم کرد 
معامالت مس��کن تهران در این دوره نس��بت به مدت مشابه سال قبل افت 44درصدی داشته است. این درحالی 
اس��ت که تازه ترین گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد در خردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع 
آپارتمان با رشد 5.6درصدی نسبت به ماه پیش از آن به 13 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافته است؛ کما 
اینکه بیش��ترین متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی با 27 میلیون و 573 هزار تومان مربوط به منطقه 

یک است، حال آنکه فروردین سال گذشته متوسط قیمت در این منطقه 11 میلیون و 773 هزار تومان بود...

دولت برای اولین بار وارد بازار اجاره می شود

 خبر تازه وزیر راه
درباره افزایش وام مسکن

3

3
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وزیر اقتصاد خبر داد

جهش صادرات کشور در 3ماهه اول امسال

نکات مدیریتی موجود در شخصیت های کارتونی
5 ویژگی الزم برای رهبران موفق

15 ترند برتر بازاریابی در اینستاگرام
اشتباه برندها در استفاده از احساسات در بازاریابی

ترس ها و تردیدهای ساخت ویدئوی تبلیغاتی
افزایش وفاداری مشتریان برندمان با عنصر سادگی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جانی آیو پس از 3۰ سال
اپل را ترک می کند

5
فرصـت امروز: روزنامه وال اسـتریت ژورنال از تصمیم سـه 

کشـور اروپایی برای راه اندازی یـک خط اعتباری 
برای ایران از طریق اینستکس خبر داد و به نقل...

عراقچی از نخستین تراکنش اینستکس تا چند روز دیگر خبر داد

 وزیران خارجه ۴+۱
به زودی دیدار می کنند

سرمقاله
به بهانه روز ملی اصناف
توسعه کیفی فعالیت های 
صنفی راهبردی در جهت 

توسعه پایدار

اولی��ن روز تیرم��اه مص��ادف 
اس��ت با روز ملی اصناف، امسال 
هم به روال س��ال های گذش��ته  
مراس��م روز ملی اصناف با حضور 
شخصیت های سیاسی و اقتصادی 
کش��ور از جمل��ه وزی��ر صمت، 
نماین��دگان مجل��س و روس��ای 
اتاق های کش��ور برگزار شد. این 
روز فرصت��ی بود تا فع��االن این 
عرصه با تحلیل شرایط موجود و 
آسیب شناسی آن ضمن احصای 
مش��کالت و نق��اط ضع��ف برای 
حرک��ت به س��مت ی��ک جامعه 
صنف��ی مطلوب تر اق��دام کنند. 
اصناف  و  س��ازمان های صنف��ی 
در ط��ول دوران تاریخی خود به 
عنوان بخ��ش تفکیک ناپذیری از 
جریان حرکت و تعالی اجتماعی 
همواره نقش ارزنده ای در توسعه 
جامعه ایرانی داشته و در مفاهیم 
اعتق��ادی و دین��ی نیز ت��ا مقام 
حبیب اهلل هم تعالی پیدا می کنند؛ 
مطالعه اس��ناد و مناب��ع تاریخی 
نش��ان می دهد که این بخش در 
جری��ان مبارزات قب��ل از انقالب 
اسالمی در فرآیند پیروزی انقالب 
اس��المی نقش بی بدیل��ی را ایفا 
کردند.    ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
و حمایت های مادی و معنوی آنها در طول هش��ت سال دفاع مقدس 
نیز نقش مهمی در پیروزی ملت ایران در جنگ هشت ساله داشته است 
و این موضوع بر هیچ کس پوش��یده نیست.   طی دوران پرفراز و نشیب 
پس از جنگ تحمیلی نیز سازمان های صنفی در کنار آحاد جامعه تالش 
کردند تا همواره زنجیره تولید تا مصرف را به شکل مناسب سازماندهی 
کنن��د تا آس��یب های این زنجیره تا حد بس��یار زی��ادی کاهش یابد. به 
ه��ر حال اصن��اف در جامعه ایرانی همواره م��ورد توجه و اعتماد جامعه 
قرار داش��ته و در هر کوی و محله ای معموالً فعالیتی ورای یک کس��ب 
کار صنف��ی ارائ��ه می دادند. آنها به عنوان امی��ن و معتمد در کارکردی 

اجتماعی تاثیرگذاری داشتند.
اصناف کش��ور طی نیم قرن گذش��ته از منظر کمی به دالیل متعددی 
گس��ترش بس��یار زیادی پیدا کرده اند و از حدود 600هزار واحد صنفی در 
سال 55 به قریب به 3میلیون واحد صنفی در حال حاضر رسیده اند. ضریب 
تاثیرپذیری اجتماعی از این جمعیت نشان می دهد که در صورتی که متوسط 
جمعیت هر خانواده ایرانی را به طور میانگین چهار نفر در نظر بگیریم و هر 
واحد صنفی نیز به طور میانگین دو نفر برای فعالیت صنفی داش��ته باشد 
رقمی در حدود یک چهارم جمعیت کشور ارتباط مستقیم ارتزاقی با فعالیت 
این واحدها خواهند داش��ت. همچنین  ارزیابی ضریب اش��تغال واحدهای 
صنفی به جمعیت کشور نشان می دهد که نسبت واحدهای صنفی به کل 
جمعیت بیش از هفت برابر میانگین جهانی است و مابه ازای هر 30نفر یک 
واحد صنفی در کش��ور وج��ود دارد. در حالی که این رقم در اروپا و آمریکا 
بین 700 تا یک هزار نفر اس��ت. همچنین فعالیت متنوع رسته های شغلی 
در کش��ور نشان می دهد که در حال حاضر قریب به 8هزار اتحادیه صنفی 
در کشور فعالیت می کنند و در حدود 1۹-17درصد تولید ناخالص داخلی 
کشور نیز توسط اصناف ایجاد می شود. از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی 
حدود 8۹درصد آن توسط اصناف تأمین می شود. همه این داده های اجمالی 
نش��ان می دهد که مدیریت صنفی و نظارت بر فعالیت آنها از حساسیت و 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا هرگونه برنامه ریزی و هدف گذاری در این 
حوزه با بررسی و لحاظ جمیع جهات و براساس حساسیت ها و تنوع شغلی 
و صنفی باید مدنظر قرار گیرد؛ و آثار هرگونه بی تدبیری می تواند بخش های 
دیگ��ر زنجیره تولید تا مصرف را نیز تحت تاثیر ق��رار دهد.  به هر حال در 
دوران گذار اقتصادی ایران از مرحله سنتی و انحصاری به بازار رقابت کامل، 
حوزه صنفی نیز از بخش هایی اس��ت که الزم است برنامه ریزی های دقیقی 
برای رش��د و تعالی آن پیش بینی ش��ود و در این فرآین��د نقش و جایگاه 
اتاق اصناف کش��ور و اتحادیه صنفی بی��ش از بخش های دیگر قابل توجه 
خواهد بود. همچنین دستاوردها و حساسیت های فعالیت صنفی در جوامع 
توسعه یافته در حال حاضر هم می تواند الگوی مناسبی برای تحول در این 
حوزه تلقی شود؛ جایی که در آن عالی ترین مظاهر مشتری مداری و احترام 

به حقوق مصرف کننده در حال حاضر مشاهده می شود و هر مصرف کننده با 
اطمینان خاطر می تواند با مراجعه به واحد صنفی و انجام یک خرید قانونمند 
نسبت به رفع نیازهای خود اقدام کند و واحد صنفی در هر مرحله از فرآیند 
فروش و پس از آن خود را نسبت به حقوق مصرف کننده پاسخگو می بیند و 
تعهد فی مابین فروشنده و خریدار پس انجام معامله استمرار یافته و فصل 
جدیدی از الزام عرضه کننده به قیمت، سالمت کاال یا خدمت عرضه شده را 
برای مصرف کننده نشان می دهد و این امر محقق نمی شود مگر با استمرار 

مطالبه اجرای قانون و نهادینه شدن آن در جامعه هدف صنفی. 
مطاب��ق آماره��ای موج��ود س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنن��دگان و بازرس��ی و نظ��ارت ات��اق اصن��اف ضریب ش��کایات 
مصرف کنن��دگان از بنگاه ه��ای خ��رد اقتصادی و واحده��ای صنفی در 
حوزه های مختلف گرانفروشی، کم فروشی، عرضه خارج شبکه، عدم ارائه 
فاکتور و سایر تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی از رشد 
قاب��ل توجهی برخوردار اس��ت که این موضوع عالوه بر اش��کاالت مبتال 
به نظام اقتصادی کش��ور حکایت از عدم توس��عه یافتگی متناسب با نیاز 

اصناف نیز دارد.
رعای��ت الزامات یک واحد صحیح العمل توس��ط واحد صنفی ش��امل 
داش��تن پروانه کسب معتبر، نصب برچس��ب قیمت، ارائه فاکتور معتبر، 
انجام تعهدات فروشنده در قبال خریدار، امکان مرجوع کاال و ... حداقل 
انتظاری اس��ت که س��المت انجام یک خرید قانونمند از واحد صنفی را 
ضمانت می کند. عدم اجرای هر یک از این مقوالت س��رفصل انجام یک 
یا چند تخلف توس��ط واحدهای صنفی را رقم خواهد زد و این موضوع 
یعنی اجحاف به حقوق مصرف کننده که البته در نهایت آسیب آن دامان 

بنگاه اقتصادی و واحد صنفی را نیز خواهد گرفت.
به هر حال پاس��داری از حس��ن اجرای قوانین و اجرای صحیح قانون 
نظ��ام صنفی، قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و س��ایر قوانین 
از مقوالتی اس��ت که باید س��رفصل هرگونه فعالیت متولیان مدیریت و 
نظ��ارت بر فعالیت واحدهای صنفی قرار گی��رد و برنامه ریزی در جهت 
توس��عه کیفی و پایدار س��اختار اصن��اف می تواند عالوه برای س��المت 
بازار، ضمانت یک فعالیت قانونمند صنفی تلقی ش��ود، لذا دقت نظر در 
سیاس��ت گذاری و ارتقای کیفی فعالیت واحده��ای صنفی از مطالباتی 
اس��ت که باید از مدیری��ت عالی اتاق اصناف کش��ور خصوصا در دوران 
جدید انتظار داش��ت.   با عنایت به مطالب پیش گفته استانداردس��ازی 
فعالیت س��ازمان های صنفی براساس رعایت استانداردهای تعالی کیفی 
و توجه به راهبردهای مندرج در قوانین و اس��ناد باال دستی مانند: سند 
چش��م انداز ایران 1404، سند برنامه شش��م توسعه، راهبردهای اقتصاد 
مقاومت��ی می تواند متولی��ان تحول در این حوزه را ب��ه یک مدل بومی 
متناس��ب با نیاز روز جامعه ایرانی اسالمی براساس شاخص های توسعه 

رهنمون کند. 

توسعه کیفی فعالیت های صنفی راهبردی در جهت توسعه پایدار

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



صحبت از تاثیرات منفی سیاس��ت ب��ر اقتصاد ایران، صحبتی تکراری 
اس��ت که هر زم��ان مدیریت اقتصاد به دلیل وقوع ش��وک های منفی با 
چالش مواجه می شود، به میان کشیده شده و با رفع و رجوع شوک های 

منفی و ورود اقتصاد به دوره رونق به فراموشی سپرده می شود.
در ماه ها و هفته های گذشته شاهد بوده ایم که طنابی به گردن نحیف 
بنگاه های اقتصادی کش��ور افکنده ش��ده اس��ت. از یک طرف، دشمنان 
خارجی با تحریم های کمرشکن و از سوی دیگر، مدیران کارنابلد داخلی 
و تصمیمات غلط ش��ان. آمری��کا و ترامپ به قیمت اعمال ش��دیدترین 
فش��ارهای تاریخ به جنگ اقتص��اد ما آمده، اروپا فقط توانس��ته بگوید 
متاسف است. فضای سیاست خارجی هر روز ملتهب تر می شود و نتیجه 
آن، چیزی جز افزایش نااطمینانی و فرار س��رمایه ها از اقتصاد و صنعت 
ای��ران نخواهد بود. در این هیاهو و جنگ لفظی، سیاس��تمداران داخلی 
نتوانس��ته اند التهاب اقتصادمان را متوقف کنند و زخم های اقتصاد ایران 

هر روز عمیق تر و بزرگ تر می شود.
نکته غم انگیز ماجرا، تصمیمات خلق الساعه و بخشنامه ها و محدودیت 
نامه های جدید داخلی اس��ت که طن��اب دور گردن بنگاه های اقتصادی 
را محک��م و محکم ت��ر از روز قب��ل می کن��د. بنگاه های اقتص��ادی و به 
وی��ژه بنگاهی صنعتی در این اوضاع و احوال نابس��امان و س��ردرگم با 
دش��واری های مختلفی در مسیر فعالیت و تولیدشان دست و پنجه نرم 
می کنند. این مش��کالت به اندازه ای است که بهره برداری از ظرفیت های 

بالقوه موجود را عمال ناممکن کرده است.
س��اختار تولید صنعتی ایران به گونه ای پایه ریزی ش��ده که بنگاه های 
اقتصادی در تولید ارزش افزوده اقتصاد نقش برجسته ای دارند. عملکرد 
بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوسانات کوتاه مدت آن قابل دفاع نیست. 
در طول 45 سال گذشته و با وجود برخورداری از حدود 4 هزار میلیارد 
دالر درآم��د ارزی ب��ه طور عمده نفتی، 24 س��ال آن را با رش��د تولید 
ناخالص داخلی س��رانه منفی یا صفر بوده و 30 س��ال آن را با نرخ تورم 

باالی 15درصد گذرانیده است.
کش��ور ما طی س��ال های پس از انقالب اس��المی، تجربیات بس��یار 
متنوعی را از نظر نوع سیاست گذاری اقتصادی پشت سر گذاشته و طی 
4 دهه گذش��ته، تفکرات مختلف سیاس��ت گذاری با رویکردهای کامال 
متفاوت را به کار گرفته و نتایج هر کدام نیز به راحتی قابل دیدن است. 
بر این اس��اس، نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران امروز یک نظام با 

تجربه برپایه سعی و خطاهای پرهزینه تلقی می شود.
وقتی منطق اقتصادی از تصمیمات دور ش��ود، اقتصاد به ناچار تغییر 
جه��ت می دهد. به طور نمونه وقتی سیاس��تمداران اولوی��ت اقتصاد را 
اش��تغالزایی بدانند، نتیجه با زمانی که س��اختار سیاسی اولویت را رشد 
اقتصادی اعالم کند، خیلی متفاوت اس��ت. چنانچه رش��د اقتصادی در 
اولویت قرار گیرد، اشتغال هم به دنبالش می آید، اما اگر اولویت اشتغال 

باشد، به احتمال بسیار رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
متاس��فانه نگاه سیاس��تمداران ایران از دهه 60 تاکنون تغییر زیادی 
نس��بت به ماهیت اقتصاد نداشته اس��ت. بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر 

فضای ملتهب اقتصاد، با تهدیدات بسیاری مواجه هستند و هرچه جلوتر 
می رویم، بنگاه های درستکار که می خواهند در فضای رقابتی و سالم کار 

کنند، عرصه را بیشتر از گذشته تنگ و تاریک می بینند.
فضای رانتی، فضای آلوده ای اس��ت که همه را مس��موم می کند و هر 
کسی که بخواهد سالم و شفاف کار کند، او را ناخواسته از آن فضا بیرون 
می کنند. اقتصاد ایران را باید از پدیده تیول داری جدا کرد. فعالیت بنگاه 
باید تبدیل به مازاد اقتصادی ش��ود. کاال یا خدماتی که تولید می ش��ود 
یا در بازار داخلی مش��تری دارد یا ممکن اس��ت صادر ش��ود. اگر بازار 
به درس��تی کار کند و تقاضایی وجود داشته باش��د، بنگاه های تولیدی 
می توانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، 
هم مالی��ات بپردازند و هم برای تامین زیرس��اخت های مورد نیاز خود 
منابع ذخیره کنند. اما فضای کسب وکار مساعد نیست و بنگاه نمی تواند 

مازاد ایجاد کند که این مازاد به سرمایه گذاری تبدیل شود.
در نظر داشته باشید که فعالیت بنگاه های صنعتی وابسته به صادرات 
اس��ت که متاس��فانه این روزها به دلیل تش��دید تحریم ها و بسته شدن 
م��راودات ب��ا نظام بانکی دنیا و سیاس��ت گذاری های غل��ط صادراتی به 
مشکل جدی برخورده و محدوده فعالیت آنها تنها بازار داخلی شده که 

به دلیل کاهش تقاضا با دردسرهای جدی روبه رو شده است.
مهم ترین دستاورد دولت اول حسن روحانی، کنترل تورم و بازگرداندن 
ثبات به اقتصاد کالن بود که متاس��فانه در یک س��ال و نیم گذش��ته در 
حال از بین رفتن بوده اس��ت. بازگش��ت تورم دو رقمی خود به تنهایی 
برای نابود کردن اقتصاد کافی اس��ت. در حال حاضر حاشیه سود تولید 
به ش��دت پایین آمده و در مقابل، جذابیت داللی و س��وداگری چندین 
برابر ش��ده اس��ت. بدبینی و ماهیت اقتصاد و بازار آزاد و اعتماد نکردن 
به س��رمایه گذاران بخش خصوصی با گذش��ت 4 دهه از انقالب اسالمی 
هن��وز در تفکرات سیاس��تمداران ایرانی وجود دارد و هنوز هم تالش��ی 
برای خروج آن از تفکراتش��ان نمی کنند. بدون رها شدن از این تفکرات 
نادرس��ت و کهنه و قدیمی نمی توان اصالحات س��اختاری ایجاد کرد و 
بدون اصالحات اساسی اقتصاد و تولید در ایران ره به جایی نخواهد برد.
تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی و صنعت، چیزی به جز تورم داخلی 
نیس��ت و ایجاد چنین فضایی به طور قطع عواقب س��نگین تری نسبت به 
تحریم های خارجی دارد. در روزهایی که دولت با س��قوط درآمدهای نفتی 
مواجه شده و نمی خواهد کسری بودجه را از روش های پردرسر تامین کند، 
برگش��ت به سیاس��ت مالیاتی که س��هم آن را در درآمدهای بودجه دولت 
افزایش دهد، در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. در شرایطی که بنگاه های 
ایران��ی به دلیل کاهش قدرت خری��د ملی با کاهش فروش و درآمد مواجه 
شده اند، سیاس��ت سخت گیرانه مالیاتی و افزایش سهم بنگاه های شناخته 

شده و فعال راحت ترین کار برای سازمان مالیاتی است.
در س��ال های اخیر سیاس��ت مالیات��ی با وجود وعده ه��ا هرگز در راه 
افزایش شمار مالیات دهندگان جدید کامیاب نبوده است و بیشتر مالیات 
اخذ ش��ده از بنگاه های فعال بوده و هس��ت. س��ازمان تامین اجتماعی 
نهادی است که از منابع کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی اداره می شود. 
شرایط سخت این سازمان که به واسطه عدم وصول مطالباتش از دولت 
ب��ه وجود آمده، مجبورش کرده که فش��ار را بر بنگاه ه��ای اقتصادی و 
صنعت افزایش دهد. این س��ازمان هنوز متوجه نش��ده که فشار بیشتر 

ب��ر بنگاه ها برای اخذ پول در ش��رایط رکودی ج��واب وارونه می دهد و 
تعطیلی باالجبار این بنگاه ها بر اثر فش��ارهای این س��ازمان، در نهایت 

به ضرر خواهد بود.
عملکرد نامناس��ب اقتصادی طی یک س��ال گذش��ته به ویژه افزایش 
قابل توجه در س��طح عمومی قیمت ها سبب شده است دولت مجموعه 
اقداماتی در جهت کنترل ش��رایط اقتصادی اجرا کند. از میان اقدامات 
اجرا ش��ده از سوی دولت، مس��اله محدودیت های وضع شده بر تجارت 
خارجی و همچنین تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی در کنار 
تالش دولت برای کنترل قیمت ها از طریق نظارت و تعزیرات، دو نمونه 
مه��م از اقداماتی اس��ت که باعث افزایش اخالل در محیط کس��ب وکار 

بنگاه های اقتصادی شده است.
تغیی��ر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارج��ی و اعمال محدودیت و 
ممنوعی��ت بر صادرات کاالها و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی ورود 
منابع ارز حاصل از صادرات، از جمله عواملی بوده که س��بب شده است 
مسیر افزایش تقاضای خارجی برای کاالهای داخلی که می تواند بخشی 
از هزینه های ناش��ی از افزایش نرخ ارز بر بنگاه های اقتصادی را تعدیل 
کند، به طور کامل فعال نباش��د و از این رو در حالی که هزینه های نرخ 
ارز بر بنگاه های اقتصادی عمل ش��ده اس��ت، اقتصاد از افزایش نرخ ارز 

منتفع نشود.
به ای��ن ترتیب، مداخ��الت دول��ت در محیط کس��ب وکار بنگاه های 
اقتص��ادی باعث می ش��ود اثرگ��ذاری تعدیل ه��ای خ��ودکار اقتصادی 
ب��ر عملک��رد بنگاه های اقتص��ادی تضعیف ش��ده و از ای��ن رو بنگاه با 
تنگنای بیشتری مواجه باش��د. مجموع شرایط یاد شده می تواند زمینه 
ورشکس��تگی بسیاری از بنگاه های خصوصی و کارخانه ها را فراهم کند. 
تبعات ورشکس��تگی بنگاه ها از یک سو به دلیل آثار آن بر درآمد خانوار 
می تواند سازوکار مخرب در خصوص کاهش تقاضای بنگاه های اقتصادی 
داخلی را تش��دید کند و از س��وی دیگر، به دلی��ل تبعات اجتماعی آن 
باعث می ش��ود دولت برای کنترل ش��رایط بنگاه های اقتصادی اقدام به 
مداخله کند. عدم س��ودآوری بنگاه های اقتصادی باعث می شود بنگاه ها 
همان طور که اش��اره شد، در ایفای تعهدات خود از جمله تعهدات مالی 
دچار مش��کل ش��وند. عدم ایفای تعهدات مالی بنگاه ها باعث می ش��ود 
جریان بازپرداخت تس��هیالت بانکی کند ش��ود و همی��ن امر، به دلیل 
کاهش نقدش��وندگی دارایی های بانکی باعث کاهش کیفیت دارایی های 

بانک از جمله تسهیالت ارائه شده می شود.
خارج ک��ردن بنگاه های اقتصادی از فش��ار ش��دید موجود در فضای 
سیاس��ت گذاری داخلی از نظر روش ش��ناختی چندان پیچیده نیست. 
آزادس��ازی اقتصادی به گونه ای که محدودیت اقتصاد در دستان بخش 
خصوصی ق��رار گیرد و دخالت دولت حذف و معطوف سیاس��ت گذاری 

شود، راه تجربه و آزموده شده در دنیا است.
در هم��ه کش��ورها و اقتصادهای توس��عه یافته ای��ن بخش خصوصی 
اس��ت که اقتصاد را به پیش می برد و دولت دخالتی در عرصه اجرایی و 
تصدیگ��ری ندارد. قیمت کاالها را تعیی��ن نمی کند و دائم با ابزار تعرفه 
و غیرتعرف��ه ای برای بنگاه ها اختالل ایجاد نمی کند. تنها راه پیش روی 
ای��ران، اقتصاد آزاد اس��ت و مناف��ع ایران تنها به واس��طه این روش در 

بلندمدت محقق خواهد شد.

چگونه می توان صنعت و تولید را نجات داد؟

مصائب اقتصاد دستوری

فرصت امروز: صنایع پایین دس��تی پتروشیمی، سهم مهمی در تولید 
و اش��تغال را به خود اختص��اص می دهند، اما هم��واره با چالش هایی 
مواجه ان��د. از آنجا ک��ه یکی از الزامات توس��عه صنایع پایین دس��تی 
پتروشیمی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع است، نهاد پژوهشی 
مجل��س در تازه ترین گزارش خود به بررس��ی س��هم تولیدات صنایع 
باالدس��تی پتروش��یمی در تأمین نیاز بازار داخل��ی پرداخت. در واقع، 
مرکز پژوهش های مجلس در سلس��له گزارش هایی ب��ه موضوع اصلی 
چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 13۹8 پرداخته و در یکی از 
این گزارشها برروی صنایع پایین دستی پتروشیمی تمرکز کرده است.

به گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، در سال 13۹7 از 53.3 میلیون 
تُن محصول پتروش��یمی تولیدش��ده در صنایع باالدستی پتروشیمی 
نزدی��ک ب��ه 38 میلی��ون تُ��ن آن قابل فروش ب��وده که ح��دود 8.5 
میلی��ون تُ��ن آن به طور خالص در داخل به ف��روش رفت. واقعیت این 
اس��ت که روند تولید محصوالت صنایع باالدس��تی پتروشیمی کشور 
طی س��ال های اخیر هم راس��تا با نیاز صنایع پایین دس��تی پتروشیمی 
نبوده است. به طوری که در مورد برخی از محصوالت انحصار درفروش 
وج��ود دارد و زمانی که واردات این محصوالت با چالش مواجه ش��ود، 
س��بب بروز الته��اب در بورس کاال، افزایش س��قف رقابت و به تبع آن 

افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی می ش��ود. در مورد برخی 
از محصوالت نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل 
نوسان در عرضه و کنترل قیمت توسط تولیدکنندگان، سقف رقابت در 
بورس کاال افزایش می یابد. تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی 
نیز از دیگر دالیل ورود تقاضای سوداگری در بورس کاال و البته ضعف 
سامانه بهین یاب در غربالگری این تقاضاهاست. انتظارات تورمی، مجوز 
خری��د محصوالت خارج از بورس برای کاالهای اس��تراتژیک، از دیگر 

دالیل ایجاد التهاب های مقطعی در بورس کاالست.
مرکز پژوهش ه��ای مجلس همچنین معتقد اس��ت هدفمند نبودن 
سیاس��ت های حمایتی به تناس��ب ارزش افزوده، مش��کالت مربوط به 
واردات م��واد افزودنی صنایع پایین دس��تی، مس��ائل مرتبط با تعیین 
ارزش پایه های صادراتی، تعدد دس��تورالعمل های صادرشده، نوسانات 
ن��رخ ارز و بی ثبات��ی قیمت مواد اولیه و افزای��ش هزینه های مبادله از 
دیگر مش��کالت صنایع پایین دستی پتروشیمی اس��ت. بر این اساس، 
مرک��ز پژوهش ها متناظر با هر یک از چالش ها راهکارهایی به تفکیک 
اجرای��ی و نظارتی و در بازه زمان��ی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

ارائه کرده است.
این بررس��ی نش��ان می دهد که مق��دار فروش داخل��ی محصوالت 

پتروش��یمی در داخل کشور از سال 13۹0 تا پایان سال 13۹7 به طور 
متوس��ط س��الیانه 6.3درصد رشد داش��ته و از 11.86 میلیون تُن در 
س��ال 13۹0 به 17.7 میلیون تُن در سال 13۹7 افزایش  یافته است. 
همچنین میزان صادرات نیز با متوس��ط رش��د س��الیانه 2.7 درصد از 
18.2 میلیون تُن در س��ال 13۹0 به 20.3 میلیون تُن در سال 13۹7 
افزایش  یافته اس��ت. براساس این گزارش، در سال 13۹7 حدود 53.3 
میلیون تُن محصول پتروش��یمی در کش��ور تولید ش��ده است. از این 
مق��دار محصول تولیدی حدود 38 درص��د صادر، حدود 17 درصد در 
داخل بین مجتمع های پتروشیمی به فروش رسیده، حدود 2۹ درصد 
در داخل مجتمع ها به عنوان محصول واسطه مصرف شده و فقط حدود 
16 درصد آن معادل 8.5 میلیون تُن از 17.7 میلیون تُن فروش داخلی 
به ط��ور خالص در داخل به فروش رس��یده ک��ه عمدتاً از طریق بورس 
معام��الت آن صورت می گیرد. به عبارتی س��هم صنایع پایین دس��تی 
)نهای��ی( از کل 38 میلی��ون تُن محصول قابل فروش پتروش��یمی در 
کش��ور، حدود 8.5 میلیون تُن بوده است. این در حالی است که سهم 
مجموع صنایع تولید مواد و محصوالت ش��یمیایی و تولید محصوالت 
الستیکی و پالستیکی از تولید و اشتغال بخش صنعت به ترتیب حدود 

22 و 16 درصد است.

چالش ها و راهکارهای رونق تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی

صنایع باالدستی، صنایع پایین دستی را می بلعد؟

نفت

چه کسی سهم نفت ایران را دزدید؟
ماموریت دشوار زنگنه در اوپک

اعض��ای اوپک در روزه��ای اول و دوم ژوئیه )10 و 11 تیر( برای 
مذاک��ره درب��اره تمدید توافق کاهش تولید 1.2 میلیون بش��که در 
روز در نیمه دوم س��ال 201۹ دیدار خواهند کرد. در همین حال، 
بلومبرگ با اش��اره به نشس��ت آتی اوپک و مأموری��ت زنگنه برای 
احقاق حقوق ایران در این نشس��ت نوش��ت: وزی��ر نفت ایران ثابت 
کرده قادر اس��ت از بدترین ش��رایط بهترین را بسازد. هدف او این 

است که نشان دهد ایران را نمی توان دست کم گرفت.
به گ��زارش تس��نیم به نق��ل از بلومب��رگ، بیژن نام��دار زنگنه 
طوالنی مدت ترین وزیر نفت ایران اس��ت. او طی 14 س��الی که بین 
ته��ران و مقر اوپک در وین رفت وآمد داش��ت، ثاب��ت کرده هم در 
تجارت پش��ت درهای بس��ته جایی که در مورد سیاس��ت تصمیم 
می گیرن��د مهارت دارد و هم در دیپلماس��ی عمومی وزیران که در 

مورد بازار جهانی نفت گفت وگو می کنند.
ولی وی در نشس��ت روز دوش��نبه، چهل و هشتمین حضور خود 
در اوپک، از چند جنبه تحت فش��ار خواهد بود. صادرات نفت ایران 
پس از ازس��رگیری تحریم های ترامپ سقوط کرده و باعث فشار به 
اقتصاد ایران و اجبار آن به رفتن تا مرز جنگ با آمریکا شده است، 
در این بین، دستور کار سیاست اوپک تا حد زیادی توسط عربستان 
نوش��ته می شود، کش��وری که در حال حاضر بیشترین تسلط را در 
بازار نفت دارد. در س��ال های اخیر زنگنه 67س��اله ثابت کرده قادر 
است از بدترین شرایط بهترین را بسازد. هدف او این است که نشان 

دهد ایران را نمی توان دست کم گرفت.
وی عقیده دارد اوپک در حال ضعیف ش��دن اس��ت چون اولویت 
عربس��تان روابط دوجانبه با روسیه است، کش��وری که حتی عضو 
رسمی اوپک هم نیست ولی مؤثرترین عضو اتحاد اوپک و غیراوپک 
است که در سال 2016 شکل گرفت. زنگنه گفت: »اوپک در خطر 
یکجانبه گرایی برخی اعضا قرار دارد و خطر فروپاش��ی آن را تهدید 
می کند.« صادرات نفت ایران از زمان وضع دوباره تحریم ها توس��ط 
آمری��کا کاهش یافته اس��ت. در هفته های اخیر وی درگیر مس��ئله 
جزئی زمان نشس��ت اوپک بود  . پس از تواف��ق وزرا برای ماه ژوئن، 
روسیه اصرار داشت تاریخ نشست تا پس از اجالس جی20 به تعویق 
بیفتد. ایران مخالف این تاریخ بود. زنگنه رابطه کاری خوبی با علی 
النعیمی وزیر انرژی س��ابق عربستان داشت. در سال 2000 زنگنه 
از امضای ابالغیه نهایی پس از مشورت نعیمی با وزیر انرژی آمریکا 

در اجالس خودداری کرد.
این اتف��اق بارها پس از وضع دوباره تحریم ها توس��ط آمریکا در 
2018 افت��اد. در ژوئن س��ال گذش��ته، زنگنه ب��ا عصبانیت از یک 
نشس��ت بیرون آمد چون اعتقاد داش��ت عربستان از تحریم ها برای 
دزدیدن سهم ایران در بازار استفاده می کند. شش ماه بعد وی این 
نشست را به روز دوم کشاند تا ایران را از کاهش تولید معاف کند.

زنگنه در 1۹۹7 توس��ط محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، وزیر 
نفت ش��د و تا زمان انتخاب محمود احمدی نژاد وزیر نفت بود و در 
اولین وظیفه اش س��عی کرد س��رمایه گذاران خارجی را به صنعت 
ان��رژی ایران بازگرداند و ای��ن کار را با قرارداده��ای خرید متقابل 
انج��ام داد. طی این قراردادها پول س��رمایه گذاران با نفت پرداخت 
می ش��د. ش��رکت توتال فرانس��ه و ایکوینر نروژ در پروژه های ایران 

سرمایه گذاری کردند.
وی در دولت حس��ن روحان��ی دوباره وزیر نفت ش��د. طی دوره 
وزارت��ش تولید نفت ایران تحت فش��ار تحریم ه��ا کاهش یافت. با 
س��قوط ایران از رتبه دوم به شش��م تولید نفت در اوپک، قدرت آن 

هم در این گروه کاهش یافت.
وقتی تحریم ها در 2015 برداشته شدند، صادرات افزایش یافت و 
زنگنه س��عی کرد دوباره شرکت ها را به ایران بازگرداند، ولی پس از 

انتخاب ترامپ در 2016 همه چیز مشکل تر شد.
هن��وز هم زنگن��ه در وین ج��دی گرفته می ش��ود و وزرای نفت 
اوپک به او احترام می گذارند. وقتی زنگنه در دس��امبر سال گذشته 
وارد هتل کمپینس��کی شد، خبرنگاران س��عی داشتند دوربین ها و 
میکروفن های خود را به او برسانند ولی وی با آرامش یک پیام ساده 
را منتقل کرد: »ایران تا زمانی که تحت تحریم باش��د، نمی تواند در 
توافق کاهش تولید ش��رکت کند و اجازه نمی دهد سایر اعضا سهم 

آن را در بازار بدزدند.«

کاهش قیمت نفت در پی تشکیل کمیسیون برجام
نشست وین، قیمت نفت را کاهش داد

در پی نادی��ده گرفتن تحریم های آمریکا از س��وی اتحادیه اروپا 
و آمادگ��ی ب��رای تبادالت تجاری با ایران در نشس��ت کمیس��یون 
مش��ترک برجام در وی��ن، قیمت نفت بامداد روز ش��نبه با کاهش 

همراه بوده است.
به گزارش ایرنا، ش��رکت سیکین آلفا مستقر در نیویورک نوشت؛ 
به دنبال توافق کش��ورهای اروپایی با ایران برای عادی سازی روابط 
تجاری از طریق س��از و کار مالی اینس��تکس و انتش��ار خبر دیدار 
احتمالی رهبران آمریکا و چین قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس 
اینترمدی��ت )WTI( ب��ا کیفیت ترین نفت خام موج��ود جهان با 

1.6درصد کاهش به 58.47 دالر رسید.
اختالف تج��اری آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ جهان بر قیمت 
نفت تاثیر گذاشته است و سبب تشدید نگرانی در مورد کند شدن 

رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش تقاضا برای نفت شده است.
ای��ران تاکید دارد ک��ه اروپایی ها خرید نفت و یا با ارائه یک خط 
اعتباری روابط تجاری با تهران را حفظ کنند این درحالی است که 
دولت ترامپ کش��ورهایی را که خواهان خرید نفت از ایران هستند 
به تحریم تهدید کرد. گفتنی اس��ت دوازدهمین نشست کمیسیون 
مش��ترک برجام در وین پایتخ��ت اتریش روز جمعه پس از نزدیک 
به س��ه س��اعت و 30 دقیقه مذاکره میان طرف های شرکت کننده 
به پایان رس��یده است. این نشست در سطح معاونان و مدیران کل 
سیاسی ایران و گروه 1+4 به ریاست هلگا اشمید دبیرکل سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ وین برگزار شد. هدف 
از این نشس��ت، اطمینان از ادام��ه اجرای برجام در تمامی ابعاد آن 
و تبادل نظ��ر درباره راه های مقابله با چالش های ناش��ی از خروج و 

اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران عنوان شده بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: بانک مرکزی از رش��د 106درصدی قیمت مس��کن در 
تهران طی بهار امس��ال خبر داد و اعالم کرد معامالت مسکن تهران در 
این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 44درصدی داشته است. 
این درحالی اس��ت که تازه ترین گزارش وزارت راه و شهرس��ازی نشان 
می دهد در خردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد 
5.6درصدی نسبت به ماه پیش از آن به 13 میلیون و 425 هزار تومان 
افزایش یافته اس��ت؛ کما اینکه بیش��ترین متوس��ط قیمت هر مترمربع 
واحد مس��کونی با 27 میلیون و 573 هزار تومان مربوط به منطقه یک 
اس��ت، حال آنکه فروردین سال گذش��ته متوسط قیمت در این منطقه 
11 میلی��ون و 773 ه��زار تومان ب��ود. منطقه 18 نیز ب��ا 5 میلیون و 
۹17 هزار تومان کمترین قیمت متوس��ط ه��ر مترمربع آپارتمان را در 
خردادماه داشته اس��ت. تعداد معامالت مسکن نیز در این بازه زمانی با 
رش��د منف��ی 50.2درصدی از 12 هزار و 317 فق��ره به 6 هزار و 127 
فقره کاهش یافته اس��ت. بیشترین معامالت مسکن در خردادماه امسال 
مربوط به منطقه 5 ب��ا 845 فقره و کمترین معامالت متعلق به منطقه 
۹ ب��ا فق��ط 55 فقره بوده اس��ت. همچنین ارزش معامالت مس��کن در 
خردادماه مطابق آمار وزارت راه بالغ بر 6880 میلیارد تومان بوده است.

رشد 23درصدی اجاره بها در تهران
در همین حال، بانک مرکزی به تازگی آمار تحوالت مس��کن را منتشر 
کرده که با آمار وزارت راه و شهرس��ازی، تفاوت هایی دارد. طبق گزارش 
بانک مرکزی، متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خردادماه 
امسال 13 میلیون و 300 هزار تومان بوده که حدود 125هزار تومان با 

آمار وزارت راه تفاوت دارد.
همچنی��ن تع��داد معامالت آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران در 
خردادماه امس��ال به 6هزار واحد مس��کونی رس��ید که این رقم نسبت 
به ماه قبل 50.6 درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 5۹.8 درصد 
کاهش را نش��ان می دهد. در عین حال، متوس��ط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی ش��هر ته��ران 133 میلیون ریال بود که نس��بت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 4.۹ و 104.3درصد افزایش نشان 
می دهد. نرخ اجاره بها نیز در تهران در خردادماه 23 درصد نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل رشد داشته و این رقم برای کل مناطق شهری کشور 

20.7 درصد بوده است.
هزینه ساخت هر متر مربع مسکن چقدر شد؟

در این میان به گفته رئیس کانون سراسری انبوه سازان، قیمت ساخت 
هر متر مربع واحد مس��کونی در ایران دو برابر ش��ده و افزایشی بیش از 
ص��د درص��د را در کارنامه خود ثبت کرده اس��ت؛ رونقی کوتاه مدت به 
هم��راه رکودی که حاال بر این ب��ازار چنگ انداخته، متقاضیان واقعی یا 

مصرف کنندگان مسکن را با بحرانی جدی روبه رو کرده است.

 به گزارش خبرآنالین، قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران 
در ش��رایط کنونی بیش از 13 میلیون تومان، به طور متوس��ط اس��ت. 
متوس��ط حقوق کارکنان دولت در س��ال گذش��ته اندکی بیش��تر از 2 
میلیون و 800 هزار تومان و حداقل دستمزد در ایران برای سال جاری 
اندکی کمتر از 2 میلیون و 100 هزار تومان اس��ت. این بدان معناس��ت 
ک��ه ب��ا اغماض قیمت یک متر مرب��ع خانه در تهران با 6 ماه متوس��ط 
دریافتی کارکنان دول��ت و کارگران برابری می کند.  آنچه در این میان 
اهمیت دارد، موج ش��دید مهاجرت به تهران برای یافتن شغل است چرا 
که قیمت ها در س��ایر اس��تان ها هرچند پایین تر از استان تهران است 

اما نبود فرصت شغلی خود بحرانی جدی را در این عرصه رقم می زند.
البته یک سر ماجرای گرانی مسکن در ایران به زمین می رسد. تهران 
یکی از گران قیمت ترین زمین ها را در قیاس با دیگر ش��هرهای کشور و 
حتی کش��ورهای همسایه در خود جای داده اس��ت. ایرج رهبر در این 
خصوص معتقد اس��ت: یکی از دالیل افزایش ش��دید قیمت مسکن، به 
رش��د هزینه س��اخت و س��از، منهای قیمت زمین باز نمی گردد و نقش 
زمین در این حوزه بس��یار قابل توجه اس��ت. وی می گوید قیمت زمین 
کنترل شده نیست، از این رو نمی توان با این وضعیت اقدام موثری برای 
مهار قیمت مسکن کرد، هر چند وقتی قیمت تمام شده و قیمت فروش 
مس��کن را در نقاط مختلف ببینید متوجه می ش��وید قیمت ساختمان 

بیشتر با قیمت زمین در آن منطقه تطبیق می یابد.
او در پاسخ به این سوال که متوسط هزینه ساخت یک متر مربع واحد 
مس��کونی در تهران در حال حاضر چقدر است؟ گفت: با مالحظاتی که 
در خصوص قیمت مس��کن گفتم، متوسط قیمت ساخت در حال حاضر 
به س��ه و نیم میلیون تومان تا چهار میلیون تومان رسیده است. ارزانی 
کارگر و هزینه صدور پروانه ساخت و مصالح در برخی مناطق این قیمت 
را پایین تر می آورد اما در تهران متوسط هزینه در همین حدود است. 
این قیمت برای واحدهای مس��کونی اس��ت که تاسیسات خاصی مانند 
استخر و سونا و ... ندارند، منظور ما یک واحد معمولی و متوسط است.

 ورود به ساخت مسکن سودآوری دارد؟
این انبوه س��از در جواب این پرس��ش که آیا ورود به پروس��ه ساخت 
مس��کن در حال حاضر جذابیت الزم برای کس��ب سود را دارد یا خیر؟ 
گفت: افزایش قیمت مس��کن در شرایطی رخ داد و حاال بازار وارد رکود 
شده است، باور کنید یا نه این سازندگان نبودند که ازافزایش ناگهانی و 
ش��وک آور قیمت مسکن منتفع شدند بلکه سوداگران و دالالن در این 
فضا بار خود را بستند. همین حاال  آمار صدور پروانه ساخت و پایان کار 
را ببینید، در هر دو مورد با کاهش مواجه هستیم. اما نکته مهم کاهش 

اعجاب آور میزان صدور پایان کار است.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: بررس��ی ها نش��ان می دهد امسال 
صدور پایان کار کاهش ۹0 درصدی را به همراه داشته، این بدان معنی 

اس��ت که یا س��ازندگان به دلیل جابجایی ش��دید قیمت ها با بی پولی 
مواجه ش��ده و نتوانس��ته اند کار را تکمیل کنند یا اینکه به دلیل رکود 
بازار تصور می کند سرمایه اش فعال بر نمی گردد پس دریافت پایان کار 

را به تعویق انداخته است.
رهبر در مواجهه با این س��وال که آیا انبوه س��ازی ی��ا حتی در قالب 
خردتری بس��از – بفروشی شغل س��ودآوری است؟ گفت: اگر سودآوری 
الزم را در قی��اس ب��ا دیگر بازارها داش��ت، همه به این ب��ازار ورود می 
کردند. از زمان آغاز س��اخت یک آپارتمان، تا فروش و تبدیلش به پول 
حداقل چهار سال طول می کشد، بی ثباتی شرایط اقتصادی و جابجایی 
قیمت ها، هزینه ها را دس��تخوش تغییر می کند، در ضمن کسادی بازار 
ممکن است این پروسه را طوالنی تر هم بکند اما یک دالل در بازار طال 
و س��که در چهار س��ال، حداقل 15 بار سرمایه اش را می چرخاند و سود 
می گیرد. اینها همه عواملی هس��تند که مان��ع از تطبیق عرضه با تقاضا 
می ش��وند چرا که س��اخت و ساز مس��کن مانند هر کار تولیدی دیگر با 

مشکالت متعدد در قیاس با داللی و کسب پول بی زحمت روبروست.
دالالن چگونه قیمت تعیین می کنند؟

فعالیت دالالن در بازار ایران مدتهاس��ت به کانون توجه افکار عمومی 
بدل ش��ده اس��ت. دالالن مانع کاهش قیمت گوشت می شوند، دالالن 
ب��ازار س��که  ارز را ملتهب کردن��د، دالالن در بازار برن��ج رخنه کردند، 
بازار پوش��ک را دالالن به هم ریختند، اینها جمالتی اس��ت که به کرات 
از زبان مس��ئوالن به گوش می رس��د اما مکانیزم عم��ل دالالن در بازار 
مس��کن چندان تش��ریح نشده اس��ت. ایرج رهبر در پاسخ به سوالی در 
این خصوص گفت: حدود دو س��ال قبل، پیش از آنکه قیمت ها روندی 
افزایش��ی را تجرب��ه کند، قیم��ت خرید و فروش مس��کن در منطقه 5 
افزایش��ی عجیب را تجربه کرد. در مدت زمانی کوتاه قیمت ها ابتدا 40 
درصد و بعد 70 درصد باال رفت. وقتی از فعاالن این منطقه سوال کردم 
متوجه شدم س��رمایه گذاران سوداگر با هماهنگی در این منطقه نسبت 
ب��ه افزایش قیمت ها اق��دام کرده اند، به این ص��ورت که مجتمعی 40 
واحدی را خریده بودند، به قیمت متری چهار و نیم میلیون تومان، بعد 
از دو ماه گفتند متری ۹ میلیون به فروش می رس��د و با این ش��کل در 
اختیار گرفتن واحدهای تازه ساز منطقه توانستند قیمت ها را باال ببرند. 

حال آنکه با مکانیزم هایی می شود این افراد را شناسایی کرد.
به گفته وی این افراد خرید انبوه واحدهای تازه س��از در منطقه 5 را 

پیش بردند تا بتوانند قیمت ها را باال ببرند.
 وی در توضی��ح ای��ن مطلب افزود: در حقیقت س��ازنده برای تبدیل 
س��ریع تر س��رمایه اش واحدهای ساخته ش��ده را نگه نمی دارد، بلکه به 
قیم��ت روز ب��ه فروش می رس��اند، در ای��ن میان برخی هس��تند که با 
س��رمایه های کالن این واحدها را می خرند و بعد با قیمت هایی بسیار 

باالتر به مصرف کننده و خریدار می فروشند.

هزینه ساخت هر متر مربع مسکن چقدر افزایش یافت؟

تحوالت بازار مسکن به روایت دو دستگاه
یادداشت

دلیل اصلی رشد اجاره بهای مسکن چیست؟

طرح های حمایتی از اقش��ار آسیب پذیر برای تامین نیازهای زندگی 
اگر دارای یک چارچوب روش��ن و تعریف ش��ده باشد، وضعیت بازار را 
تحت تاثیر قرار نخواهد داد. طبیعی اس��ت که هر جامعه ای گروهی از 
مردم نتوانند در فرآیند طبیعی عرضه و تقاضای بازار نیاز خود را تامین 
کنند. خانواده های بدون سرپرست و زنان سرپرست خانوار، خانواده های 
دارای توان یاب که الزم است نزدیک به مراکز درمانی مشخصی زندگی 
کنن��د اما توان پرداخت اجاره بها را ندارند، از جمله گروهی به ش��مار 
می روند که باید در یک چارچوب منطقی توان آنها را افزایش داد. این 
وظیفه همه دولت هاس��ت و میزان اثرگذاری آن هم بستگی به منابع 

مالی و اولویت هایی است که برای حمایت قائل می شوند.
اما ایجاد یک صندوق به منظور حمایت از همه مس��تاجران  درست 
نیس��ت چراکه  دولت منابع الزم برای حمایت از همه مس��تاجران را 
در اختیار ندارد بنابراین نباید ش��عار حمایت مالی از آنها را هم داده یا 
سازوکار بی منطقی را در این زمینه فراهم کند. در نهایت ایجاد چنین 
سازوکاری تبدیل به عرصه رانت بازی برای افرادی می شود که نزدیکی 
بیشتری به قدرت دارند. راهکارهای کوتاه مدت و ترمیمی برای کاهش 
میزان اجاره بها به طور معمول اجرا می ش��ود اما ریش��ه مشکالت در 
جای دیگری است و آب از سرچشمه گل آلود است. میزان اجاره بهای 
مسکن بستگی به قیمت مسکن دارد. قیمت مسکن تابعی از تورم است 
و تورم تابعی از نقدینگی و نقدینگی پیامد سیاس��ت های پولی و مالی 
دولت هاست. اگر دولت هزینه هایش را کنترل کند و با انضباط و نظم 
بیش��تر مالی رفتار کند، تورم کنترل شده و تمام بازارها را تحت تاثیر 
قرار می دهد. کنترل تورم کار عجیبی نیس��ت. حتی کشورهایی مثل 
یمن و سوریه که درگیر جنگ شده اند  هم تورمی که اکنون ما تجربه 
می کنیم را در اقتصادشان ندارند. تا زمانی که سیاست های مالی دولت 
انضباط بیشتر را ایجاد نکند، نه فقط بازار اجاره بها و مسکن، بلکه همه 
بازارها از جمله خودرو، مصنوعات فلزی، لوازم خانگی و .... به تعادل نمی 
رسد. وقتی دولتی تالش می کند  نرخ خدمات خود را متناسب با تورم 
افزایش دهد و حقوق کارکنانش را نه به اندازه تورم بلکه تا میزانی برای 
تناسب با آن رشد دهد، یعنی دولت در تالش است به جای اثرگذاری 
با تورم خود را با آن منطبق کند. تا زمانی که سیاست این است، بازار 

اجاره بها و مسکن و ... متالطم خواهد بود.

با وجود توان مالی دولت
وام رهن به مستاجران می رسد؟

اعطای وام به مس��تاجران ایده ای است که اخیرا توسط وزیر اقتصاد 
مطرح ش��ده است که باتوجه به فش��ارهای بودجه ای دولت، باید دید 
می تواند وارد فاز عملیاتی ش��ود و حدود 7 میلیون مس��تاجر ایرانی را 
تحت پوشش خود قرار دهد یا خیر؟ به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد اخیرا 
در نشس��ت خبری خود از طرحی با عنوان اعطای وام پرده برداشت و 
گفت که برای حمایت از مستأجران قصد دارد صندوقی راه اندازی کند 
که با وام دادن به مس��تأجران به تأمین رهن آنها کمک کند. براساس 
آخری��ن آمارها از وزارت راه و شهرس��ازی 7میلیون خان��وار در ایران 
مستاجر هستند و هر خانوار ایرانی برای تأمین مسکن خود نیز به  طور 
میانگین 12  میلیون تومان در سال هزینه می  کند. درباره اجرای چنین 
طرح عظیمی عبداهلل مشکانی در گفت وگو با ایسنا، با طرح این پرسش 
که آیا دولت حتی برای ش��هر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی 
را دارد؟ اظهار داش��ت: در حال حاضر مشخص است که دولت چنین 
بودجه ای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق 
پول این منابع را تامین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول 
بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره های بعدی فشار را بر مستاجران 
بیش��تر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باط��ل تورمی را به وجود 
خواهد آورد. این اقتصاددان با بیان اینکه طرح هایی مانند وام برای رهن 
مستاجران نه تنها مشکل را حل نمی کند که وضع را بدتر هم می کند، 
ادامه داد: بروز شرایط فعلی در بازار مسکن ناشی از اتفاقاتی است که در 
حجم نقدینگی به وجود آمده بود. از دو سال قبل هم پیش بینی می شد 
که رشد حجم نقدینگی باعث به وجود آوردن چنین وضعیتی در بازار 
مسکن شود. مشکانی همچنین به ایده دوساله کردن قراردادها در بازار 
مسکن هم اش��اره کرد و گفت: دولت حق مداخله در مالکیت افراد بر 
اموال شان را ندارد و تازه اگر این کار را هم انجام دهد و موفق هم شود، 
تنها مشکل را به تعویق انداخته است و سال بعد هم دوباره مستاجران 

با تورم دست به گریبان خواهند بود.

آخرین خبرها درباره زمان راه اندازی قطار تهران-آنکارا
قیمت بلیت قطار تهران – آنکارا چقدر است؟

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا جزییات راه اندازی قطارهای 
مسافری تهران-آنکارا را اعالم کرد. محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره به آخرین وضعیت راه اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا 
گف��ت: در حال حاضر زمان دقیق راه ان��دازی اولین قطار تهران-آنکارا 
مش��خص نیست اما به احتمال بس��یار زیاد از چهارشنبه هفته آینده 
)12 تیرماه( راه اندازی خواهد شد. وی ادامه داد: قرار بر این است قطار 
مس��افری تهران-آنکارا چهارش��نبه هر هفته از تهران به آنکارا حرکت 
کند که این حرکت همزمان از آنکارا به س��مت تهران نیز خواهد بود. 
مدیرعامل ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه مسیر حرکت 
قطار تهران-آنکارا از تهران به سمت تبریز، مرز رازی، کاپی کوی )مرز 
ایران-ترکیه( و دریاچه وان خواهد بود، اعالم کرد: پس از آن مسافران با 
کشتی به آن سوی دریاچه انتقال خواهند یافت و به وسیله قطار طرف 
ترکیه ای به آنکارا می رس��ند. به گفته رجبی مدل قطارهای مسافری 
تهران-آنکارا، 4 تخته خواهد بود. وی در پاس��خ به اینکه مسافران باید 
هزینه بلیت خ��ود را به صورت ریالی پرداخت کنن��د یا ارزی؟ گفت: 
محاسبات قیمت بلیت براساس قوانین بین المللی راه آهن های خاورمیانه 
CMO بوده و بر مبنای یورو در حدود 43 یورو اس��ت. بر این اس��اس 
سهم طرف ترکیه ای از قیمت بلیت نیز بر مبنای یورو پرداخت می شود 
ولی هموطنان در خرید بلیت با تبدیل قیمت یورو به ریال هزینه بلیت 
را به ری��ال پرداخت خواهند کرد که در حال حاضر با قیمت روز یورو 

حدود 667 هزار تومان است.
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مهدی سلطان محمدی
 تحلیلگر بازار مسکن

وزیر راه و شهرس��ازی گفت وضعیت نابس��امان اجاره مسکن، دولت را 
بر آن داش��ته تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق 

»اجاره داری حرفه ای« ورود کرده و بازار اجاره مسکن را سامان بخشد.
به گزارش ایلنا، محمد اس��المی در حاش��یه اختتامیه بیست و دومین 
نمایش��گاه صنعت س��اختمان در مش��هد گفت: از قبل از انقالب اسالمی 
تاکنون دولت هیچ گاه در بازار مس��کن استیجاری مداخله نکرده است اما 
وضعیت نابسامان اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار 
به سیستم مسکن استیجاری از طریق »اجاره داری حرفه ای« ورود کرده و 

بازار اجاره مسکن را سامان بخشد. 
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ماده 2 قانون ساماندهی و ماده 2 آیین 
نامه اجرایی این قانون، اجاره داری حرفه ای و ایجاد مؤسسات حرفه ای در 
این خصوص را تش��ریح کرده که وزارت راه و شهرس��ازی تحقق این مواد 

قانونی را دنبال می کند. 
وی اضافه کرد: بازار اجاره مس��کن در کشور به لحاظ سنتی از بازار پول 
تبعیت می کند و این موضوع، وضعیت نامناسبی را برای مسکن استیجاری 
به وجود آورده است و براین اساس هر زمان که نرخ دالر و شرایط پول در 
بازار تغییر پیدا می کند اجاره مس��کن مانند قیمت سایر کاالها و خدمات 

افزایش می یابد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مالک و مستأجر هر خانه ای نسبت به یکدیگر 
تکالیفی دارند و هر خانه ای براس��اس دارایی های خود از معیارهایی برای 
ارزش گذاری برخوردار اس��ت و این درست نیس��ت که مالک فقط بهای 
اجاره خانه را هر سال افزایش دهد بدون آنکه به ارزش خانه یا تجهیزات و 

زیباسازی آن چیزی بیفزاید. 
اسالمی افزود: دولت براساس قانون، اجاره مسکن را در قالب اجاره داری 
حرفه ای س��امان می دهد تا سندی برای آیندگان باشد و برای این مهم با 
هماهنگ��ی وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاس��ت جمهوری به منظور 
بهره مندی از اس��تارت آپ ها، سامانه ای ایجاد شده تا رابطه بین مالک و 

مستأجر آسان تر شود. 
ب��ه گفته وی، به منظور اجتناب از حبس ش��دن س��رمایه های ملی در 
خانه های لوکس و گران قیمت، براس��اس قانون بر عایدی سرمایه مالکان 

این خانه ها مالیات تعیین می شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین از افزایش سقف تسهیالت مسکن برای 
زوجی��ن ج��وان خبر داد و گفت: در اصالحیه ای که برای مصوبه ش��ورای 
پول و اعتبار در خصوص تسهیالت مسکن به بانک مرکزی ارسال کردیم 

افزایش سقف تسهیالت تقاضا شد که مورد موافقت قرار گرفت.
اسالمی افزود: چنانچه زوجین بتوانند ماهانه 50 میلیون ریال قسط برای 
تس��هیالت مس��کن پرداخت کنند در قالب توافق سه جانبه بین سازنده، 
بانک و خریدار، س��قف وام افزایش یافته و در نهایت توان خرید مس��کن 

توسط مردم بیشتر می شود.
 وزیر راه و شهرس��ازی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص 
پروژه برقی ش��دن قطار مسیر مشهد – تهران گفت: این پروژه با دو تفکر 
مواجه است، یکی تفکر ایجاد قطار سریع السیر و دیگری برقی کردن محور 
موجود اس��ت که تقابل این دو دیدگاه باعث بالتکلیف شدن این پروژه در 

طول سالهای گذشته و توقف اجرای آن شده است. 
وی افزود: معتقدیم که برقی ش��دن محور ریلی مش��هد – تهران سهل 
الوصول تر اس��ت لذا در گام نخس��ت قراردادی که این پروژه با ش��رکت 
خارج��ی منعق��د کرده را در دس��ت پیگی��ری داریم که اگر آن ش��رکت 
نمی خواهد به تعهدات خود عمل کند شرکت دیگری را جایگزین آن کنیم.
اسالمی ادامه داد: تعیین تکلیف شرکت پیمانکار برای این پروژه در گام 
نخس��ت راندم��ان کار را افزایش می دهد تا مح��ور را برقی کنیم و در گام 

بعدی موجب می شود قطار این مسیر سریع السیر شود.

دولت برای اولین بار وارد بازار اجاره می شود

خبر تازه وزیر راه درباره افزایش وام مسکن
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اما و اگرهای حذف ارز 42۰۰ تومانی
رانت 8۰ هزار میلیاردی ارز در دست کیست؟

با وجود اینکه رانت و داللی های ناشی از اختصاص ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاال بهانه ای به دست مسئوالن برای پیگیری حذف این ارز از چرخه 
اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون 
اصالح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود 80 هزار میلیارد تومان اختالف بین 
ارز 4200 تومانی و نیمایی وجود دارد که مش��خص نیس��ت این رانت کالن 

کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود.
به گزارش ایس��نا، ارز 4200 تومانی، 20 فروردین ماه س��ال گذش��ته و با 
تغییر سیاس��ت ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد ش��د؛ زمانی که معاون 
اول رئی��س جمهور اعالم کرد دیگر هی��چ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ 
پذیرفته ش��ده نیست و سایر قیمت ها قاچاق محس��وب می شود. در نهایت 
تمام��ی کاالها با ارز 4200 تومانی وارد ش��د، اما خبری از کاالهای دریافت 
کننده این ارز در بازار نبود و قیمت ها مطابق دالر بازار آزاد به دس��ت مردم 
می رس��ید. در ادامه با توجه به انتقاداتی که از س��وی کارشناسان در رابطه 
ب��ا هدررفت مناب��ع ارزی با ارز دولتی برای تمام��ی گروه های کاالیی وجود 
داش��ت، دولت به تدریج دس��ت به حذف برخی کاالها از دریافت ارز 4200 

تومانی زد و به کاالهای اساسی محدود شد.
ب��ا این حال حتی پرداخ��ت ارز با نرخ ترجیحی به کاالهای اساس��ی نیز 
ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختالف قیمت با ارز 
س��امانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کاالها براساس این قیمت ها محاسبه 
و در ب��ازار به ف��روش برود؛ به طوری که برخ��ی از نمایندگان معتقد بودند 
کاالهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده اکنون با دالری معادل 20 هزار 
تومان در بازار عرضه می ش��ود. بر این اس��اس در زمان بررسی الیحه بودجه 
که دولت پیش��نهاد اختصاص 14 میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی 
با نرخ ترجیحی را داش��ت با مخالفت هایی مواجه شد اما در نهایت پیشنهاد 
به تصویب رس��ید. در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصالح روند 
اختصاص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید 
داش��ت که ش��یوه درستی نیست و باید اصالح ش��ود، چرا که موجب ایجاد 
رانت ش��ده و کاالها آنطور که منابع ارزی دریافت می کنند به دس��ت مردم 
نمی رس��ند، بنابراین باید رانت موجود ح��ذف و منابعی که در نتیجه حذف 

یارانه ارزی ایجاد می شود به مردم برگردد.
گرچ��ه دولت مدتی به دنبال پیدا ک��ردن راهکارهای جایگزین حذف ارز 
4200 تومانی بود و در آن فاصله برخی کاالها را از لیست دریافت ارز دولتی 
ح��ذف کرد، اما به یکباره نظ��ر آن تغییر کرده و برنامه خود برای حذف ارز 
4200 تومان��ی را اعالم کرد و بر این تاکید داش��ت همچنان پرداخت ادامه 
دارد. جدای از اینکه سیاس��ت دولت برای ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی 
چیس��ت، موضوع اصلی به مس��ائلی برمی گردد که آن را دغدغه خود برای 
ش��یوه قبلی اعالم کرده بود که مهم ترین آن منابع و رانت موجود بین دالر 

4.200 تومان و ارز نیمایی و بازار آزاد است.
اکن��ون نرخ ب��ازار نیما را اگر متوس��ط 10 هزار توم��ان در نظر بگیریم، 
اختالف بین آن نرخ ترجیحی به حدود 5.800 تومان در هر دالر می رس��د 
که برای 14 میلیارد دالر پیش بینی شده در بودجه بیش از 81 هزار میلیارد 

تومان اختالف قیمت ایجاد می کند. 
اکن��ون جای این س��وال وجود دارد که اگر قرار اس��ت روند پرداخت ارز 
4200 تومانی به کاالهای اساسی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد 
که کاال با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟ در حالی 

که دولت خود تاکید داشت چنین نظارتی بر بازار وجود ندارد!
از س��وی دیگ��ر چه کس��انی در این میان ب��ه واردات کاالهای اساس��ی 
دسترس��ی دارن��د و در اختیار آنهاس��ت که می تواند از ای��ن منابع هنگفت 
استفاده کنند؟ و سوال مهم تر این که دلیل انصراف دولت از عدم حذف دالر 
4200 تومانی در حالی که تضمینی برای عرضه کاالی وارداتی با همین نرخ 

در بازار وجود ندارد، چیست؟
اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی و ادامه پرداخت 
آن مطرح است. آن هم در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس به شدت 
دنبال پیدا کردن راه کارهای جایگزین بودند و به یکباره از آن س��ر باز زدند 

و دلیل را حمایت از معیشت مردم اعالم کردند.

نگاه

زخم موسس��ات مالی  اعتباری غیرمجاز حاال دوباره در حال سر باز کردن است، 
بوی عفونت فضای اقتصاد ایران را فراگرفته، در حالی که وزیر سابق دولت یازدهم 

یکی از اثرات آن را تورم استخوان سوز می داند.
به گزارش خبرآنالین، دی ماه 13۹6، اتفاقی مهم در س��اختار سیاسی ایران رخ 
داد. تجمعاتی که برخی آن را س��ازمان یافته تلقی می کنند، در مشهد برگزار شد. 
سپرده گذاران یا به عبارت دیگر مالباختگان پروژه پدیده شاندیز و موسسات مالی 
و اعتباری برگزارکنندگان اولین تجمع ها در این شهر بودند. اتفاقا یک سر ماجرای 
موسس��ات مالی و اعتباری مشهد نیز به همین پروژه پدیده شاندیز باز می گشت. 
ح��اال کم کم پای س��پرده گذاران معترض از مقابل بان��ک مرکزی و مقابل مجلس 
ش��ورای اسالمی به دیگر خیابان های ش��هر باز می شد. اعتراضاتی در تهران و دیگر 
ش��هرها انجام ش��د و مالباختگان کفن پوش خواس��تار دریافت مال از دست رفته 
ش��ان بودند. اعتراضاتی که نتایج سخت و س��نگینی برای اقتصاد بحران زده ایران 

در بر داشت.
تجارت پول

حکایت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در ایران حکایت تازه ای نیست. تجارت 
پول همواره در ایران رونق داش��ته اس��ت. شاید بابت ضرب المثل قدیمی پول پول 
می آورد چنین رخ می دهد؛ روزگاری تجارت پول ایران سر از موسسات مضاربه ای 
در م��ی آورد و روزی دیگر از در صندوق های قرض الحس��نه ای بیرون می آید که 
قرار است سود ندهند و سود نگیرند اما یک پای پرداخت سودهای کالن و دریافت 

کارمزدهای عجیب می شوند می لنگد.
زمانی دیگر تعاونی های اعتب��ار با مجوزهایی نه از بانک مرکزی که دیگر نهادها 
از جمله وزارت تعاون، دس��ت به کار تجارت پول می شوند و حاال تجارت پول ایران 
به گفته بسیاری از فعاالن بین المللی به یکی از سودآورترین فعالیت های اقتصادی 
جهان، البته در س��ایه تحریم های اعمالی علیه ایران از س��وی آمریکا تبدیل شده 

است. سر این کوه یخ اما بیرون زده است.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چند روز قبل خبری اعالم کرد مبنی 
بر اینکه »موسسات مالی غیر مجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، 
زیرا دولت ناچار ش��د برای جبران تعهدات و خس��ارتی که وارد کردند این مبالغ را 

پرداخت کند.«
نکته اما همین واژه »ناچاری« است. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی 
در توییتی به این گفته نوبخت پاسخ داده و گفته: »کاش این زخم را باز نمی کردید« 
اما داس��تان فراتر از اینهاست. به نظر می رسد مطالبه امروز تشریح عبارت ناچاری 
اس��ت، چرا که باید روشن ش��ود کدام عامل؛ دولت را در موقعیت ناچاری قرار داده 

است.

از نوع غیرمجاز
موسس��اتی بدون دریاف��ت مجوزهای الزم مش��غول فعالیت ش��دند، کم کم با 
هشدارهای گاه و بیگاه بانک مرکزی عرصه را برای فعالیت تنگ دیدند، برخی دست 
به کار دریافت مجوز شدند تا در سایه مجوز به رفتار غیرقانونی خود ادامه دهند و 
برخی خود را پشت اقدام کنندگان برای دریافت مجوز پنهان کردند. باالخره همان 
طور که پیش بینی می شد کارد به استخوان رسید، سپرده گذاران ریز و درشت یک 

جا از دریافت سود بازماندند و جایی دیگر از دریافت اصل پول.
باید توجه داش��ت هش��دارهای بانک مرکزی تنها معطوف به موسس��ات فعال و 
تاس��یس کنندگان این نهاده��ای غیرمجاز نبود. باره��ا و بارها س��پرده گذاران در 
اطالعیه های متعدد خطاب قرار گرفتند تا هوش��یار ش��وند دریافت س��ود باالتر از 
قانون، خس��اراتی احتمالی را به همراه دارد، اما در عمل چرخ بر همان مدار س��ابق 
می چرخید. بررسی ها نشان می دهد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا بحرانی 
بی��ش از 3 میلیون و 400 هزار فقره س��پرده را در خود جای داده بودند. پرداخت 
س��ود به این سپرده ها غالبا بین 20 تا 38 درصد بود. خالف عرف استاندارد هرچه 
پول بزرگتر، س��ود بزرگتر. در این مکانیزم برخی سپرده گذاران حتی سودهایی در 
محدوده 80درصد نیز دریافت کرده بودند. حاصل قانون گریزی موسس��ان و طمع 
س��پرده گذاران اما بار س��نگینی بود که بر دوش اقتصاد ایران قرار گرفت. 36 هزار 
میلیارد تومان جبران خسارت شد برای 3میلیون و 400 هزار فردی که به هشدارها 
بی توجهی کردند و س��ود پول خواس��تند. در یک حس��اب سرانگشتی این رقم به 
ازای هر ایرانی چیزی در حدود 450 هزار تومان است. رقمی که از جیب تک تک 
ایرانی ها، در سخت ترین دوره تاریخی ایران بیرون آمد تا جبران خسارت شود برای 

عده ای از طمع کنندگان.
در جلساتی که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با حضور احمد 
توکلی، رییس این س��ازمان و نمایندگان سپرده گذاران در سال گذشته برگزار شد، 
سپرده گذاران ار تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی موسسات غیرمجاز به عنوان عاملی 
برای انحراف افکار عمومی و ترغیب افراد جهت افتتاح حس��اب در این موسس��ات 
یاد می کردند، نکته ای که در رس��یدگی به ابعاد دقیق این پرونده باید مورد توجه 

قرار گیرد.
حاال آخوندی در توییتی خطاب به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ابعادی 
ت��ازه از این ماجرای غم انگیز را بازگو کرده اس��ت. وی گفته اس��ت: نآقای نوبخت 
خاطرتان است که در این باره در جلسه دولت با آقای رئیس جمهور بحث کردم که 
دولت ضامن نیس��ت و این تعهد بی وجه است. البته فشار برخی نمایندگان مجلس 
را هم به خاطر دارم. همان روزها آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران هم مطلبی 

گفت که پاسخ او را هم دادم. کاش این زخم را باز نمی کردید.«

مروری بر سخنان آیت اهلل خاتمی امام جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه در 
15 دی ماه ۹6 نشان می دهد وی در خصوص اعتراضات دی ماه به نقش استکبار 
در اعتراضات اش��اره می کند اما تاکید دارد: ش��روع اغتشاشات از اعتراضات به حق 
مردمی بود، مالباخته هایی بودند که می گفتند اگر موسس��ات مالی مجوز داش��تند 
ک��ه باید پول هایمان را بدهید؛ که می گویند ۹8 درص��د پول ها را به مردم داده اند. 
بعد می گفتند اگر این موسسات مجوز نداشته چرا جلوی چشم شما چندین سال 
کار می کردند. خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: مردم می گویند مرگ بر گرانی، 
کارگران می گویند چند ماه است که حقوق نگرفته اند، تا اینجای قصه کسی نگفته 
که اعتراضات مردم ناحق است، اعتراضات باید قانونی باشد، اصل 27 قانون اساسی 
هم می گوید اعتراضات اگر با س��الح نباشد، برخالف نظام نباشد و مجوز هم داشته 
باش��د اش��کالی ندارد، حرف مردم باالخره باید شنیده شود. در این شلوغی ها نباید 

حق گم شود.
ابعاد پیچیده این تخلف بزرگ که هنوز در قالب رازی س��ر به مهر اس��ت، به 
اینجا ختم نمی ش��ود. هرچند داستان با درخواس��ت سپرده گذاران برای دریافت 
پولهایش��ان آغاز شد و موسسان نیز پشت خواسته آن ها خود را پنهان کردند اما 
هستند کس��انی که قید پول های کالنشان را زده اند. پدرام سلطانی، نائب رئیس 
پیش��ین اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی با نگارنده خبر از عدم پیگیری بسیاری 
از س��پرده گذارانی که س��پرده های باالتر از 5 میلیارد تومان را در این موسسات 
غیرمجاز داش��تند داد و تاکید کرد: چه اتفاقی ممکن اس��ت رخ دهد تا کسی از 
پیگی��ری برای دریافت مبلغی ب��ا این حجم خودداری کند، ج��ز اینکه می توان 
احتمال داد این پول ها پول هایی کثیف اس��ت و مواهب چش��م پوش��ی از آن بر 

دردسر دریافت می چربد؟
فرشاد مومنی، اقتصادددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز از تعبیر دیگری 
در ای��ن زمینه برای تش��ریح اوضاع به��ره می گیرد. وی معتقد اس��ت چگونه واژه 
»س��اماندهی« برای پرونده موسس��ات غیرمجاز استفاده می شود در حالی که هیچ 
کجای دنیا موسسات غیرمجاز ساماندهی نمی شوند بلکه در دادگاه تخلفاتشان مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.
سر این زخم باز شده است، به نظر می رسد به جای آرزوی محال باز نشدن این 
زخم چرکی باید انتظار انتش��ار جزییات بیش��تر در این زمینه را داشت. اول اینکه 
کدام نمایندگان مجلس به اهرم فش��ار برای پرداخت این خس��ارت تبدیل شدند؟ 
تبلیغات موسسات غیرمجاز با بحرانی به رغم هشدارهای صریح بانک مرکزی چگونه 
از صدا و س��یما سردرآورد؟ چه کسانی از دریافت سپرده های میلیاردی خود چشم 
پوشی کرده اند و در آخر مسئولیت این تصمیم خسارت بار بر عهده کدام مسئول 

یا مسئوالن است. مطالبه مهمی که باید پاسخ گیرد.

چرا زور موسسات غیرمجاز از قانون بیشتر است؟

پشت پرده یک تخلف ۳۶ هزار میلیارد تومانی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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دالالن زیره رودست می خورند
شفافیت قیمت ها با سازوکار بورس کاال

معامالت گواهی س��پرده زیره س��بز در حالی از هفته گذش��ته در بورس 
کاال به صورت آزمایش��ی آغاز به کار کرد که در نخستین روز 1007 گواهی 
س��پرده زیره )هر گواهی معادل یک کیلوگرم( ط��ی 24 دفعه معامله مورد 
معامله قرار گرفت تا در مجموع 2 روز معامالتی، معامله گران شاهد معامله 

تعداد 125۹ گواهی سپرده زیره سبز باشند.
این درحالی اس��ت که محصول تحویلی به انبار می بایس��ت تولید س��ال 
13۹8 باش��د و انبار محصول تولیدی س��ال های گذشته را پذیرش نخواهد 
کرد. همچنین جهت تحویل گرفتن کاال از انبار الزم است حداقل به میزان 
55 کیلوگ��رم گواهی س��پرده کاالیی توس��ط مالک ارائه گ��ردد. در صورت 
مالکیت کمتر از این مقدار، الزم اس��ت گواهی س��پرده الزم تا وزن مذکور 
توس��ط فرد متقاضی تحویل، از بازار خریداری گردد، اما این محدودیت در 
زمان سررس��ید انبار اعمال نمی شود. در همین زمینه، یک فعال بازار زیره 
استان گلستان معتقد است که راه اندازی گواهی سپرده زیره در بورس کاال 
از یک س��و موجب ش��فافیت قیمت این محصول شده و از سوی دیگر باعث 
می ش��ود تا کش��اورزان محصول خود را بدون هیچ واس��طه ای به بهترین 
قیمت در بازار داخلی عرضه کنند. فریدون س��االرخانی در خصوص مزایای 
راه اندازی گواهی س��پرده زیره س��بز در بورس کاالی ای��ران به خبرگزاری 
تس��نیم گفت: با توجه به کش��ت باالی زیره و زعفران در اس��تان گلستان و 
همچنین وجود واسطه های پرشمار، بهترین اهرم برای کشاورزان این است 
که بتوانند بدون واس��طه محصول خود را با قیمت واقعی بفروش��ند که این 
امکان تنها از طریق س��ازوکار بورس کاال فراهم می ش��ود. وی تاکید کرد: 
ورود محصول زیره به بورس کاال باعث می ش��ود تا کشاورزان تولیدشان را 
بدون هیچ واس��طه ای در بازار داخلی عرضه کنند و بعد از کسب تجربه در 
نهایت بتواند در بازار خارجی نیز فعال ش��وند. به گفته وی، مبادالت سنتی 
محصوالت کش��اورزی همواره برای کشاورز و تولیدکننده دارای هزینه های 
اضافی زیادی است که در صورت آشنایی کشاورزان با مزایای بورس، عمده 
کاالها پس از برداش��ت راهی تابلوی بورس می ش��ود و بس��یاری از هزینه 
ه��ا در رون��د تولید و ف��روش نیز کاهش م��ی یابد.  س��االرخانی ادامه داد: 
عرض��ه زیره در بورس کاال عالوه بر حذف واس��طه ها، در ش��فافیت قیمت 
محصول و کش��ف قیمت عادالنه آن نیز بس��یار موثر است زیرا از این طریق 
تولیدکننده و مصرف کننده رو به روی هم قرار می گیرند که در این صورت 
واس��طه ها حذف شده و معامله برد- برد صورت می گیرد به طوری که هر 
دوطرف از این معامله منتفع می ش��وند. وی تصریح کرد: راه اندازی گواهی 
س��پرده زیر سبز برای کشاورزان بسیار س��ودمند است و و قطعا با استقبال 
مواجه می ش��ود از س��وی دیگر بعد از راه اندازی گواهی سپرده، امکان راه 
اندازی معامالت آتی و آپش��ن این محصول وج��ود دارد. البته در این حوزه 
باید اطالع رس��انی گسترده ای صورت بگیرد به طوری که اگر کشاورزان با 
نحوه معامالت آتی و آپش��ن آشنا شوند مطمئنا دیگر به سراغ فروش ارزان 

محصوالتشان به واسطه ها آن هم پیش از فصل برداشت نمی روند.

بانک مرکزی: مانده کل سپرده های بانکی 
25.6درصد افزایش یافت

بانک مرکزی در گزارش وضعیت مانده سپرده ها نزد بانک ها و موسسه های 
اعتباری در پایان اس��فند ماه ۹7 نس��بت به پایان س��ال ۹6 خبر از افزایش 
25.6درصدی داد. براس��اس جدول آماری این بانک، مانده کل س��پرده های 
بانک و موسسه های اعتباری در پایان اسفندماه ۹7 بیش از 20673.4 هزار 
میلیارد ریال بود که نس��بت به پایان سال ۹6 معادل 420۹.3 هزار میلیارد 
ریال )برابر با 25.6 درصد( افزایش را ثبت کرد. برپایه بررسی صورت گرفته، 
بیشترین مبلغ س��پرده ها مربوط به اس��تان تهران با مانده 11318.7 هزار 
میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
55.2 ه��زار میلیارد ریال بود. مانده کل تس��هیالت بیش از 150۹0.2 هزار 
میلیارد ریال بود که نس��بت به پایان س��ال ۹6 رقم 2503.1 هزار میلیارد 

ریال )به میزان 1۹.۹درصد( افزایش نشان می دهد.
بیش��ترین مبلغ تسهیالت مربوط به اس��تان تهران با مانده ۹752.1 هزار 
میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 

51.8 هزار میلیارد ریال بود.

بورسکاال

فرصت امروز: روزنامه وال اس��تریت ژورنال از تصمیم سه کشور اروپایی 
برای راه اندازی یک خط اعتباری برای ایران از طریق اینس��تکس خبر داد 
و به نقل از منابع ش��رکت کننده در نشس��ت کمیس��یون مشترک برجام 
گزارش داد: اروپایی ها اعالم کرده اند که اینستکس عملیاتی شده و در حال 

پردازش اولین تراکنش با ایران است.
به نوش��ته این روزنامه، کش��ورهای انگلیس، آلمان و فرانسه همزمان با 
برگزاری کمیس��یون مش��ترک برجام در وین، قرار است افتتاح این خط 
اعتباری چند میلیون یورویی را اعالم کنند. مقام های مطلع به این روزنامه 
گفته اند: دولت های اروپایی تالش های خود را در این هفته تشدید کرده اند 
تا برای زنده نگه داشتن روابط اقتصادی با ایران، سازوکار ویژه مالی موسوم 

به اینستکس کار خود را شروع کند.
ایران اخیرا به سه کشور اروپایی حاضر در برجام دو ماه مهلت داده تا به 
خواس��ته های تهران در زمینه منتفع شدن از منافع اقتصادی برجام توجه 
کنند، در غیر این صورت تهران بخشی از تعهداتش را ذیل برجام کاهش 
می ده��د. ایران قرار اس��ت تولید اورانیوم با غنای پایین خود را از س��قف 
تعیین شده )300 کیلوگرم( در برجام افزایش دهد. اقدام ایران در پاسخ به 

فشارهای فزاینده اقتصادی آمریکا انجام می شود.
به دنبال بازگشت تحریم های آمریکا، اکثر شرکت های اروپایی مجبور به 
ترک ایران شدند و کش��ورهای اروپایی قادر به محافظت از این شرکت ها 
در مقابل تحریم های آمریکا نبودند. ایران در ماه های اخیر بارها از اجرایی 
نشدن اینستکس برای کاهش اثرات تحریم های آمریکا انتقاد کرده و اروپا 

را به »کم کاری« در این زمینه متهم کرده است.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه 
گفت��ه بود که اینس��تکس در روزهای آینده آماده اجرایی ش��دن خواهد 
بود. مقام های مطلع هم به وال اس��تریت ژورنال گفته اند، آغاز به کار این 
س��ازوکار مالی به طور رسمی اعالم می ش��ود. طبق گزارش وال استریت 
ژورنال، فرانسه، انگلیس و آلمان قرار است با تزریق دست کم چند میلیون 
یورو سرمایه به خط اعتباری اینستکس، اولین تراکنش ها را تسریع کنند.

عراقچی: تبادل مالی از طریق اینستکس انجام خواهد شد
یک مقام چینی نیز گفته نمایندگان تروئیکای اروپا در جلسه کمیسیون 
مش��ترک به همتایان خود گفته اند س��از و کار موس��وم به »اینستکس« 
عملیاتی ش��ده و پکن عالقه مند به مش��ارکت در آن به عنوان طرف ثالث 
اس��ت. مقام چینی در مصاحبه با وال اس��تریت ژورنال گفته این کش��ور با 
سیاست آمریکا مبنی بر رساندن صادرات نفت ایران به صفر مخالف است. 

او گفته واردات نفت از ایران بخشی از امنیت انرژی این کشور است.
همچنین س��یدعباس عراقچی، جلس��ه روز جمعه کمیسیون مشترک 
برجام در وین را مثبت و سازنده عنوان کرد و گفت که این نشست نسبت 

به جلسات گذشته یک گام به جلو محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران 
بعد از نشس��ت سه ساعته کمیسیون مشترک برجام که در هتل کوبورگ 
در وین برگزار ش��د ادامه داد: البته هنوز تا خواسته های ایران فاصله قابل 
توجه وجود دارد با این حال بنده این قدم های رو به جلو را بررس��ی کامل 
و آنه��ا را به تهران منتقل می کنم. وی گفت: مهمترین موضوع که در این 
جلس��ه بحث شد، بحث اینستکس و کانال مالی بود. این کانال مالی االن 
عملیاتی شده و دو سه تا مورد کاری هم االن در حال انجام شدن است و 
ظرف روزهای آینده تبادل مالی انجام می شود. کشورهای دیگر هم قبول 

کردند که به عنوان سهامدار به این کانال بپیوندند.
مع��اون ظریف اظهار کرد: همچنین کش��ورهای اروپای��ی در نظر دارند 
اعتباراتی را برای اینستکس در نظر بگیرند و االن این کانال به روی همه 
کش��ورهای اروپایی باز است و می توانند با ایران معامله داشته باشند و به 
زودی قول دادند کش��ورهای دیگر هم بتوانند از این طرف با ایران معامله 

داشته باشند.
عراقچی در عین حال گفت: این پروسه اگر چه خیلی دیر اما شروع شده 
است و کمتر از انتظارات ماست، اما به مرحله عملیاتی شدن رسیده است، 
البته بدون اینکه خرید نفت از ایران انجام شود یا اعتبارات خاصی برای آن 
در نظر گرفته شود اینستکس نمی تواند انتظارات ما را به طور کامل برآورده 

کند. بنابراین کشورهای اروپایی باید به طور جدی بحث فروش نفت ما را 
در دستور کار خود داشته باشند.

وی ادامه داد: در این جلس��ه غیر از بحث اینستکس در بحث اراک هم 
پیشرفت خوبی داشتیم و همه اعضا تعهد کردند در جدول زمانی مشخص 

شده ساخت این راکتور جدید به انجام برسد.
معاون ظریف همچنین خبر داد که در این نشست تصمیم گیری شد که 
جلس��ه وزیران خارجه عضو برجام به زودی برگزار شود اما درباره زمان و 
مکانش تصمیم گیری نش��د و از مجاری دیپلماتیک تصمیم گیری و اعالم 

می شود.
وی گفت: احتماالً این نشست در ماه جوالی و قبل از تعطیالت تابستانی 

در اروپا خواهد بود.
عراقچی در پاس��خ سؤالی گفت: نشست روز جمعه کمیسیون مشترک، 
انتظارات ایران را برآورده نمی کند و فاصله ملموسی با سطح خواسته های 
ایران دارد. در عین حال این جلس��ه آنقدر ارزش دارد که ما روی آن فکر 
کنیم. من نتایج را به تهران می برم و آنها تصمیم می گیرند که چه اقدامی 
انج��ام دهند؛ تصمیم به »کاهش تعهدات« را متوقف کنند یا خیر. من در 
جایگاهی نیس��تم که بگویم ایران ای��ن کار را می کند یا نه، اما از نظر من 

جلسه امروز برای توقف تصمیم ایران به »کاهش تعهدات« کافی نیست.
هلگا اش��مید، مس��ئول سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا هم در توئیتر از 
اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران موسوم به اینستکس خبر داد. 
همچنین یک مقام چینی، بدون افش��ای جزئی��ات، اطالع داد که یک 
مکانیس��م پیچیده برای حفظ تجارت با ایران عملیاتی شده است و اعالم 
کرد: ما به طور بلند و واضح از طرف ایرانی شنیدیم که این کشور خواهان 

باقی ماندن در برجام است.
س��رگئی ریابکوف نیز پس از نشست کمیس��یون مشترک برجام اعالم 
کرد که مسکو از عملیاتی شدن اینستکس استقبال می کند و از طرف های 
توافق هسته ای خواست در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران بایستند تا از 

تأثیرات منفی این تحریم ها بکاهند.

عراقچی از نخستین تراکنش اینستکس تا چند روز دیگر خبر داد

وزیران خارجه ۱+۴ به زودی دیدار می کنند
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درخواست بانک مرکزی از صادرکنندگان
صادرکنندگان پروانه های صادراتی را در سامانه جامع تجارت درج کنند

بانک مرکزی اع��الم کرد صادرکنندگان به عراق و افغانس��تان به منظور 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به کشور، با مراجعه به سامانه جامع تجارت 

نسبت به ثبت پروانه های صادراتی خود اقدام کنند.
ب��ه گزارش خبرگزاری مه��ر به نقل از بانک مرکزی، در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های جدی��د ارزی از ابت��دای س��ال 13۹7 تاکنون از یک س��و و 
دس��تورالعمل های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
منتهی به نامه شماره ۹8.656۹4 مورخ 31 اردیبهشت ماه 13۹8 این بانک 

از سوی دیگر، مقتضی است:
1- صادرکنندگان مش��مول بند )7( تصویب نامه ش��ماره 55300.873۹ 
مورخ 2 اردیبهش��ت ماه13۹7 به کش��ورهای عراق و افغانستان که معادل 
ریالی ارز متعلقه را براس��اس اس��ناد و مدارک مثبته دریافت کرده اند )طی 
دوره 13۹7.01.22 لغای��ت 13۹7.05.16( از تاری��خ 13۹8.04.0۹ لغایت 
www.13۹8.04.20 ضم��ن مراجعه به س��امانه جامع تجارت ب��ه آدرس

ntsw.ir، بخ��ش »درگاه ثب��ت اطالعات پروانه های صادراتی افغانس��تان و 
عراق«، نس��بت به ثبت ش��ماره کوتاژ )پروانه های( صادراتی فوق الذکر خود 
اقدام کنند. الزم به ذکر اس��ت تاریخ مزبور قاب��ل تمدید نبوده و رفع تعهد 

ارزی پروانه های مزبور صرفاً در صورت پذیرش این بانک انجام می گیرد.
2- پروانه ه��ای )کوتاژه��ای( صادراتی مربوط به دوره مزبور که توس��ط 
صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در سامانه های »نیما« و 
»س��نا« مورد استفاده قرار گرفته باشد، مورد پذیرش این بانک برای تسویه 
تعه��دات دوره مزب��ور نخواهد ب��ود، لیکن در صورت ثب��ت اطالعات آن در 
س��امانه های ذی ربط به صورت سیستمی جزو تعهدات صادرکنندگان لحاظ 

شده است.
3- ب��ا توجه به ل��زوم اجرایی کردن جزء )1( بن��د )ج( تبصره )8( قانون 
بودج��ه س��ال 13۹8 کل کش��ور، صادرکنندگانی که علی رغ��م عرضه ارز 
خود در س��امانه نیما تاکنون نس��بت به نهایی  کردن معامالت ذی ربط اقدام 
نکرده اند، تا قبل از تاریخ بیس��تم تیرماه سال جاری فرصت خواهند داشت 

که معامالت خود را نهایی و مختومه کنند.
گفتنی اس��ت با توجه به عملکرد صادرکنندگان کش��ور در بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و الزامات قانونی مربوطه، تداوم 
همکاری صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کمک شایانی به ثبات 
ب��ازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد کش��ور خواهد کرد. از این رو با 
هدف تس��هیل در فرآیند رس��یدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان س��ال 
13۹7 مقتضی است نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه 

اقتصادی کشورتا پایان تیرماه 13۹8 اقدام کنند.

همکاری شرکت راه آهن با وزارت صنعت برای 
حمایت از تولید داخل

مدیرعامل ش��رکت راه آهن از توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
منظ��ور حمایت از تولی��د داخل در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی و صنایع 
وابس��ته  به آن خبر داد و اعالم کرد که کارگروهی در این زمینه تش��کیل 

شده است.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، سعید 
رس��ولی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخ��ل در حوزه ریلی و در ابعاد 
مختلف صنعتی آن در دستور کار شرکت راه آهن قرار دارد، گفت: به تازگی 
ب��ا معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفاهم های بس��یار 

خوبی دست یافتیم.
وی افزود: شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پیش��نهاد داد که کارگروهی مشترک بین این دو دستگاه تشکیل 
شود و از سایر نهادها نیز دعوت به عمل آید تا برای حمایت از تولید داخل 
در حوزه ریلی اقدام کنند تا شاهد رونق تولید در حوزه صنعت حمل و نقل 

ریلی و صنایع وابسته به آن باشیم.
مدیرعامل ش��رکت راه آهن با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در حوزه 
صنعت حمل و نقل ریلی مطالبه جدی راه آهن است، اظهار داشت: به همین 
دلی��ل در ای��ن ارتباط پیش قدم ش��دیم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تقاضا ش��د ت��ا در این زمینه ب��ا راه آهن همراهی کنند که مورد اس��تقبال 
مس��ئوالن این وزارتخانه قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا کارگروه حمایت 
از تولید داخل در حوزه حمل و نقل ریلی ایجاد شود و کمیته تخصصی هم 

در قالب زیرمجموعه آن شکل گیرد.
رس��ولی با اش��اره به اینکه کاهش وابس��تگی به خارج و توس��عه صنعت 
حمل و نقل ریلی در دس��تور کار راه آهن قرار دارد، اضافه کرد: حمایت های 
مختلف��ی را در ای��ن زمینه انج��ام خواهیم داد تا ظرفیت ه��ای موجود را با 
تقاضاها تطبیق دهیم و برای شرکت های فعال زمینه سفارش ساخت فراهم 
شود و اس��تفاده از نمونه های خارجی که توان تولید داخل آنها وجود دارد، 

ممانعت به عمل می آوریم.
وی با اش��اره به اولویت های ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران در 
س��ال 13۹8، خاطرنش��ان کرد: ارتقای بهره وری ش��بکه و ناوگان ریلی به 
منظور استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، اتصال مراکز عمده بار به ریل، 
ش��بکه ریلی طبق یک برنامه زمانبندی چند ساله و حمایت از تولید داخل 
در افزایش ناوگان باری و مسافری از اولویت های شرکت راه آهن برای امسال 

است.

کامیون هایی که کاالی اساسی حمل کنند، 2 
حلقه الستیک دریافت می کنند

وزیر راه و شهرس��ازی گفت به ناوگان حمل ونقل ب��اری با هدف افزایش 
س��رعت تخلیه کاالی اساس��ی از بنادر از هفته آینده ب��ه ازای هر 20 هزار 

کیلومتر تردد، دو حلقه الستیک داده می شود.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی، محمد 
اس��المی در سومین روز از س��فر خود به استان خراس��ان رضوی در جمع 
خبرن��گاران اعالم کرد: ناوگان حمل ونقل همگانی بار برون ش��هری به دلیل 
ایف��ای نقش ممتاز در افزایش س��رعت تخلیه و حمل کاالهای اساس��ی از 
بنادر کش��ور، از هفته آینده با مراجعه ب��ه ادارات کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اس��تان ها، می توانند به ازای هر 20 هزار کیلومتر پیمایش دو حلقه 

الستیک دریافت کنند.
وی افزود: این اقدام وزارت راه و شهرسازی به خاطر حمایت و پشتیبانی 

از ناوگان خدوم و زحمتکش حمل ونقل جاده ای کشور است.

اخبـــار

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی از جهش وزنی میزان صادرات کش��ور در 
سه ماهه امسال خبر داد.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر، فرهاد دژپس��ند در بازدید از منطقه ویژه 
اقتصادی س��لفچگان، این منطق��ه را یکی از قدیمی تری��ن مناطق ویژه 
اقتصادی کش��ور از نظر تعداد و تن��وع واحدهای اقتصادی خواند و گفت: 
ب��رای ما بررس��ی مش��کالت واحدهای تولیدی کش��ور به وی��ژه منطقه 

سلفچگان اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی اظهار داش��ت: یکی از مشکالتی که این منطقه با آن مواجه است، 
عدم بهره برداری از ظرفیت اس��می آن است که باعث شده شاخص آن از 

متوسط کل مناطق ویژه کشور پایین تر باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی مشکالت تولیدکنندگان 
منطقه ویژه س��لفچگان و مباحث انجام شده در دیدار با فعاالن اقتصادی 
مسئوالن اس��تان درخصوص بحث بازگشت ارز ناشی از صادرات، تصریح 
کرد: خوش��بختانه با بس��ته سیاست ارزی که امس��ال به تصویب کمیته 
پن��ج نفره )متش��کل از وزرای اقتص��اد، نفت، صنعت، مع��دن و تجارت، 

رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی( رسید و توسط 
بانک مرکزی ابالغ ش��د، شرایط صادرات به شکلی تسهیل شد که میزان 

بازگشت ارز صادرکنندگان را افزایش داد.
وی افزود: ما وقوف کامل به مش��کالت ناش��ی از هزینه های انتقال، آن 
هم در ش��رایط فعلی کشور داریم و به همین خاطر، درصدی را هم برای 

معافیت صادرکنندگان درخصوص هزینه انتقال در نظر گرفتیم.
دژپس��ند با بیان اینکه در بسته ابالغی سیاست ارزی کمیته پنج نفره، 
بخش قابل توجهی از ارزها می توانند در بازار س��نا عرضه ش��ده و بخش 
دیگ��ری می تواند ب��ه صورت واردات در قبال صادرات به کش��ور برگردد، 
اظهار داش��ت: در این ش��رایط، قطعاً صادرکنندگان ترغیب به بازگش��ت 

ارزهای ناشی از صادرات به کشور می شوند.
وی همچنین با اش��اره به مفاد قانون بودجه سال 13۹8 کل کشور که 
تصریح دارد، صادرکنندگان متناسب با ارزی که بر می گردانند، می توانند 
از معافیت مالیاتی برخوردار شوند، این امر را نیز یکی دیگر از مشوق های 

تأثیرگذار برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور خواند.

وزیر اقتصاد با اعالم اینکه میزان صادرات کش��ور در س��ه ماهه ابتدای 
امس��ال نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل، از نظر وزنی »جهش« داشته 
اس��ت، میزان افزایش صادرات از نظر ارزشی را هم دارای رشد قابل قبول 
عنوان کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید امروز 
خود از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، گفت: تولید بخشی از واحدهای 
مس��تقر در منطقه، نسبت به مدت مشابه س��ال قبل، رشد خوبی داشته 
اس��ت و حتی برخی واحدها در صدد افزایش فعالیت خود به سه شیفت 
کاری هستند. دژپسند افزود: به نظرم با مساعدت و تالش مسئوالن استان 
قم، خیلی راحت می ش��ود فاز س��وم منطقه ویژه س��لفچگان را در آینده 

نه چندان دور، راه اندازی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به خاطر اهمیت منطقه آزاد تجاری 
س��لفچگان در برنامه های آتی دول��ت و وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری 
اس��المی برخی طرح های خود را در حال حاضر به صورت پایلوت در این 
منطقه به اجرا گذاش��ته تا با فراهم شدن شرایط در سایر نقاط کشور نیز 

آنها را اجرا کند.

وزیر اقتصاد خبر داد

جهش صادرات کشور در ۳ماهه اول امسال

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت به مناس��بت 10 تیر، روز ملی صنعت 
و مع��دن در پیامی کمک به افزایش تولی��د و صادرات را از اولویت های 

برنامه این وزارتخانه عنوان کرد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، رض��ا رحمانی با تبری��ک این روز ب��ه صنعتگران، 
معدنکاران و تولیدکنندگان برخی سیاس��ت های اجرایی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت را در تحقق رونق تولید تشریح کرد.
در یکی از محورهای این پیام آمده اس��ت: توس��عه صادرات غیرنفتی 
به ویژه با محوریت کش��ورهای همس��ایه با تقویت مزیت های کش��ور، 
در ش��رایط کنون��ی نیازمن��د ت��الش بی وقف��ه کارگ��زاران حاکمیت، 
تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و تمام دس��ت اندرکاران اقتصاد 
کش��ور است تا در شرایط کنونی صادرات غیرنفتی جایگاه شایسته خود 

را بیش از هر زمان دیگری پیدا کند.
رحمان��ی در این پیام، توس��عه صادرات کااله��ای غیرنفتی، افزایش 
حجم و تنوع محصوالت صادراتی )کاال و خدمات( به کش��ورهای هدف، 
توانمندس��ازی و توس��عه بنگاه ه��ای خرد، کوچک و متوس��ط با هدف 
افزایش صادرات بنگاه های کوچک و متوس��ط و گس��ترش قراردادهای 
تهات��ری کاال - کاال برای مب��ادالت کاالهای واردات��ی و صادراتی را از 

مهمترین برنامه های وزارت صنعت دانسته است.
وزی��ر صنعت در بخش توس��عه مع��ادن و صنایع معدن��ی نیز اجرای 

نقش��ه راه مع��دن و صنایع معدنی ب��ا هدف برنامه ریزی برای ش��ناخت 
مزیت ها و پتانس��یل های معدن و صنایع معدنی، اجرای پروژه توس��عه 
فعالیت های اکتش��افی، اجرای پروژه احیا و فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک به تعداد 150 معدن، اجرای پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات 
اساسی )فوالد، مس و آلومینیوم( و تجهیز و نوسازی معادن کشور را از 

مهمترین اولویت ها برشمرده است.
همچنین اولویت جدی دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 
رفع موانع تولید، احیا و نوس��ازی واحدهای صنعتی با جلب مشارکت و 

تعامل بخش خصوصی، نخبگان و دانشگاهیان عنوان شده است.
وزی��ر صنعت تاکید کرده اس��ت برای تقویت س��اخت داخل و تولید 
قطعات وارداتی با تکیه بر توانمندی نیروهای مستعد و پرتالش داخلی، 
راهکار برون رفت از مش��کالت کنونی از هیچ کوشش��ی دریغ نخواهیم 

کرد.
در این پیام با اش��اره به نامگذاری س��ال 13۹8 با عنوان رونق تولید 
یادآور ش��ده است هدف گذاری امس��ال حفظ تولید در سطح موجود و 
اس��تفاده حداکثری از ظرفیت هاس��ت و بر این اس��اس، برنامه ویژه ای 

مشتمل بر 35 پروژه برای سال  جاری تدوین شده است.
در بخش توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل نیز فعال سازی ظرفیت 
خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با تسهیالتی معادل 14 

هزار میلیارد ریال، اجرای پروژه توسعه و تولید و تجارت صنایع نساجی 
و پوش��اک به میزان 25درصد با ایجاد اش��تغال ۹3هزار نفر و س��رمایه 
در گ��ردش به میزان 44 هزار میلیارد ریال، اجرای پروژه س��اماندهی و 
تکمیل محصوالت لوازم خانگی، اجرای پروژه توس��عه صنایع دریایی با 
منابعی معادل 7۹3میلیون یورو، نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
س��نگین به تعداد 202 هزار و 500دستگاه و حمایت از تأمین و توسعه 
ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد 13 هزار و 100 نوع واگن از مهم ترین 

برنامه های وزارت صنعت ذکر شده ست.
وزیر صنعت تاکید کرده اس��ت: همه بخش های نظام باید تالش خود 
را برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد انگیزه و امید در جامعه به کار 
گیرند تا دشمنان قسم خورده انقالب این بار نیز مانند گذشته، از اجرای 

نقشه ها و دسیسه های شوم خود مأیوس شوند.
وی ادامه داده اس��ت: مسیر توسعه کش��ور با تکیه بر نیروهای جوان 
و تحصیلکرده، اس��اتید دانش��گاه، مدیران و مهندسان و کارگران ماهر، 
مجموع��ه ای از ذخایر درجه یک معدنی، موقعیت اس��تثنایی کش��ور و 
همس��ایگی با چند کش��ور، قطب منطقه ای بودن و سایر عوامل مهم و 
ویژه کشور تسهیل خواهد شد و وظیفه داریم از این مزیت های مطلق و 
نسبی به بهترین شیوه و باالترین بهره وری برای اهتزاز پرچم جمهوری 

اسالمی ایران استفاده کنیم.

اتاق بازرگانی و صنایع آلمان در گزارش��ی نوش��ت تحریم های آمریکا 
روابط دوجانبه را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، با هدف قرار گرفتن بخش بانکی 
و مالی توس��ط تحریم های آمریکا، روابط آلمان و ایران تحت تأثیر قرار 
گرفته اس��ت به گونه ای که میزان ص��ادرات آلمان به ایران با 50درصد 
کاهش در مقایسه با سال قبل به 33۹ میلیون یورو در سه ماهه نخست 
امس��ال کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر واردات آلمان از ایران نیز 
با کاهش 42درصدی در س��ه ماهه نخست امس��ال به 60 میلیون یورو 
رس��یده اس��ت. مهم ترین اقالم صادراتی آلمان به ایران شامل تجهیزات 

الکتریکی و دارویی و مهم ترین اقالم وارداتی از ایران شامل فرش، پسته 
و فوالد و س��وخت بوده اس��ت. اتاق بازرگانی و صنایع آلمان پیش بینی 
کرده اس��ت که رش��د اقتصادی امس��ال ایران به منفی 5درصد برسد. 
داگمار فونبونش��تاین، مدیر امور تجاری این اتاق با انتقاد از تحریم های 
آمریکا گفته است که بسیاری از شرکت های آلمانی در نتیجه فشارهای 

تحریمی آمریکا مجبور به ترک ایران شده اند.
بروکسل از ش��رکت های اروپایی خواسته اس��ت که تسلیم تهدیدات 
آمریکایی ها نش��وند. در حال حاضر از 120 شرکت فعال در زمان برجام 
در ایران، 60 ش��رکت در این کش��ور باقی مانده اند اما مشکالت مالی و 

حمل و نقل پول کماکان مشکل اصلی آنها باقی مانده است.
این اتاق با اش��اره به اجرایی نشدن کامل ساز و کار مالی ویژه اتحادیه 
اروپ��ا ب��رای همکاری با ایران به نام اینس��تکس می افزای��د که مقامات 
اروپای��ی در تالش هس��تند تا خط اعتباری مناس��ب ب��رای آغاز به کار 

تراکنش ها را فراهم کنند.
ایران در حال حاضر شصت و دومین شریک تجاری بزرگ آلمان است 
که در مقایس��ه با دهه 1۹70 رتبه این کش��ور اصاًل قابل مقایسه با االن 
نیس��ت زمانی که ایران دومین ش��ریک تجاری بزرگ غیراروپایی آلمان 

پس از آمریکا بود.

وزیر صنعت: 

کمک به افزایش تولید و صادرات در اولویت برنامه هاست

گزارش اتاق بازرگانی و صنایع آلمان از روابط اقتصادی ایران و آلمان

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

صدور مجوز واردات خودروهای لوکس برای 
نمایندگی های سیاسی

هی��ات دولت، مج��وز واردات خودروهای س��واری بیش از 
2500 س��ی سی و بیش از 40 هزار دالر برای نمایندگی های 

سیاسی را صادر کرد.
به گ��زارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، هیات 
وزیران در بخش��نامه ای خطاب به وزارتخانه های امور خارجه، 
اقتصاد و صنعت، مع��دن و تجارت، مجوز واردات خودروهای 
سواری بیش از 2500 سی سی و بیش از 40 هزار دالر برای 

نمایندگی های سیاسی را صادر کرد.
اش��خاص موضوع قانون راجع به اج��ازه ورود اتومبیل های 
نمایندگی های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی 
آنها با رعایت ترتیبات مقرر در قانون یادش��ده و سایر ضوابط 
فنی واردات خودرو، مجاز به  واردات خودروهای سواری بیش 

از 2500 سی سی و بیش از 40 هزار دالر هستند.
حق��وق ورودی، خودروه��ای مذک��ور، در زم��ان واگذاری، 
براس��اس ماخذ ورود خودرو پس از کس��ر اس��تهالک مربوط 

محاسبه خواهد شد.
فروش خودروهای مذکور در داخل کش��ور به افراد ایرانی و 
غی��ر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مالیات 
بر ارزش افزوده به اس��تثنای  ش��روط حجم موت��ور باالتر از 
2500 س��ی سی و و باالتر 40 هزار دالر و سال ساخت مجاز 

است.

یک کارشناس بازار خودرو:
بازار خودروهای دست دوم رونق بیشتری 

می گیرد
یک کارش��ناس بازار خودرو می گوید در شرایط افزایش تورم، 
مردم به جای پیش خرید خودروی نو به س��راغ بازار خودروهای 

دست دوم و کارکرده می روند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، یک کارش��ناس بازار 
خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط خودروسازان 
و افزایش زیان انباش��ته آنها پیش خرید خودرو توجیه اقتصادی 
دارد ی��ا خیر؟ ب��ه تجارت نیوز گفت: زمانی که تورم در کش��ور 
افزای��ش می یابد و هزینه های تولید گران می ش��ود قطعا مردم 
قدرت خریدشان را از دس��ت می دهند. در این شرایط مردم به 
جای پیش خرید خودروی نو به س��راغ بازار خودروهای دس��ت 

دوم و کارکرده می روند.
فرب��د زاوه افزود: این روزها قیمت خودروهای دس��ت دوم از 
خودروهای صفر کمتر است. بنابراین در آینده بازار خودروهای 

دست دوم رونق چشمگیری خواهد داشت.
او در توصی��ه ای ب��ه مردم گفت: در کش��ور که ت��ورم روزانه 
افزای��ش می یابد برای خرید خودرو باید به س��متی حرکت کرد 
ک��ه مردم متضرر نش��وند. برخی برای افزای��ش میزان دارایی و 
س��رمایه ، سرمایه های خود را به س��مت پیش خرید خودروهای 

صفر کارخانه های خودروساز هدایت می کنند. 
با توجه به زیان انباش��ت این دو خودروس��از این سوال مطرح 
اس��ت که آیا خودروهای پیش خرید ش��ده به مردم ارائه خواهد 

شد؟
زاوه در ادامه اظهار داش��ت: پیش��نهاد ما به مردم این اس��ت 
چنانچ��ه قصد خرید خ��ودروی صف��ر را دارند باید به س��مت 
مدل هایی بروند که قیمت های آنها قطعی شده است. در چنین 
شرایطی افراد از خرید خودرو پشیمان نخواهند شد. در حقیقت 
ای��ن اف��راد نه تنها از خرید خ��ودرو ضرر نکرده ان��د بلکه قیمت 

خودروی آنها ممکن است گران تر هم شود.

جریمه سنگین در کمین خودروسازان بزرگ 
جهان

در صورت عدم همکاری ش��رکت های خودروس��ازی فولکس 
واگ��ن و فی��ات کرایس��لر ب��ا اتحادی��ه اروپا ب��رای انطب��اق با 
اس��تانداردهای آالیندگی، انتظار می رود جریمه های س��نگینی 

پیش روی آنها باشد.
ب��ه گزارش ایس��نا، براس��اس یافته ه��ای تحقیقات مؤسس��ه 
پژوهشی AlixPartners به نظر می رسد که شرایط برای ادامه 
همکاری شرکت های بزرگ خودروسازی با قوانین و مقررات تازه 
وضع شده اتحادیه اروپا به منظور کاهش میزان انتشار آالینده ها 
به جو زمین بس��یار سخت و دشوار شده است، چراکه آنها نهایتاً 
ظرف دو سال آینده فرصت خواهند داشت آالیندگی خودروهای 
س��واری تولیدشده خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و 

به ۹5 گرم بر کیلومتر برسانند.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در این خصوص پیش بینی 
کرده اند در صورتی که خودروسازان اروپایی اعم از فولکس واگن 
و فیات کرایس��لر نتوانند تا سال 2021 میالدی با استانداردهای 
مذکور خود را مطابقت دهند، بدون شک با جریمه های سنگینی 

روبه رو خواهند شد.
براس��اس گزارشی که در CNBC آمده اس��ت، آنها در ادامه 
اظه��ارات خود همچنین عنوان کردند ب��ه احتمال زیاد فولکس 
واگن و فیات کرایس��لر در صورت عدم انطب��اق با قوانین جدید 
و س��خت گیرانه اروپا به ترتیب محکوم به پرداخت جریمه هایی 
معادل 2میلیارد دالر و 8میلیون و 848 میلیون دالر خواهند شد 
که به طور قطع برای آنها هزینه گزاف و خسارات جبران ناپذیری 

را در پی خواهند داشت. 
ع��الوه بر پرداخت جریمه، میزان اس��تقبال از آنها همچنین 
در جهان کاهش چشمگیری خواهد داشت، چراکه شهروندان 
و مش��تریان بازار خودرو بر این باورند که خودروهای س��اخت 
ش��رکت های مذک��ور آالیندگی زیاد و مصرف س��وخت باالیی 
دارند بنابراین تمایلی به خریداری و اس��تفاده از آنها نخواهند 

داشت.

یک کارش��ناس بازار س��رمایه تزریق منابع مال��ی را اصلی ترین معضل 
شرکت های بزرگ خودروسازی دانست و گفت چنانچه بعد از واگذاری دو 
ش��رکت بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی، سهامداران جدید بتوانند 
گره ای از مش��کالت شرکت ها را از طریق تزریق منابع مالی باز کنند، این 

اقدام، بازار سرمایه را با واکنش های مثبت همراه خواهد کرد.
»ولید هالالت«  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به واگذاری س��هام ایران 
خودرو و س��ایپا به بخش خصوصی و تأثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و 
گفت: ابتدا باید مشخص شود که خریداران سهام ایران خودرو و سایپا کدام 
گروه و شرکت ها هستند؛ چنانچه از گروه هایی باشند که تخصص و مهارت 
کاف��ی در زمینه خودرو دارند و یا به هر نحوی س��رمایه ای را به گروه های 
خودروسازی تزریق کنند، سهام این گروه ها رشد می کند، زیرا تزریق منابع 

از جمله معضل اصلی خودروسازها محسوب می شود.
هالالت اظهار داشت: دالر در سال های گذشته با رشدی که تجربه کرد، 
زمینه ای فراهم س��اخت که ش��رکت ها بارها باید اقدام به افزایش سرمایه 

می کردند در حالی که در گروه خودرو تزریق منابع صورت نگرفت.
وی پیرامون آخرین وضعیت معامالت در بازار سرمایه تصریح کرد: یک 
برهه زمانی بود که س��هم های بزرگ بازار مانند پتروش��یمی و پاالیشی ها 
حرکت رو به باال نداشتند، اما اکنون به دلیل نزدیک شدن به مرحله تقسیم 
سود شرکت ها و برگزاری مجامع روند بازار تغییر کرده و باز هم معامالت به 

سمت این گروه ها پیش رفته است.
ه��الالت اضافه کرد: گزارش ماهانه که عملکرد خردادماه ش��رکت ها را 
نش��ان می دهد در حال انتشار است، این گزارش ها فراتر از انتظارات بود و 

تأثیر مثبتی را در روند بازار سرمایه گذاشت.
وی با بی��ان اینکه با وجود تحریم ها، ش��رکت ها از فروش مقدار باالیی 
برخوردار بودند، گفت: عالوه بر بهبود وضعیت نرخ کاالیی شرکت ها، میزان 
تخفیف های آنها کاهش یافت که این عوامل در کنار یکدیگر سبب بهبود 

عملکرد خردادماه شرکت ها شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه تاکید کرد: تقس��یم س��ود بس��یاری از 

ش��رکت های بزرگ در راه است به همین دلیل توجه بازار بیشتر به سمت 
گروه هایی مانند فلزات، معادن، پتروش��یمی و پاالیشگاهی ها که شاخص 
کل را به س��مت اعداد باالتری هدایت می کنند و س��ود باالیی را تقس��یم 
می کنند پیش می رود. وی با بیان اینکه اکنون فضای کلی بازار مناسب و 
با مش��کل خاصی روبه رو نیست، گفت: تا انتهای تیرماه، شرکت ها فرصت 
انتش��ار گزارش صورت مالی س��ود و زیان در فصل بهار را دارند که به نظر 
می رس��د با توجه به گزارش مثبت از عملکرد آنها وضعیت بازار به همین 

صورت صعودی بماند.
هالالت با بیان اینکه با انتش��ار گزارش ها و شروع فصل مجامع، هیجان 
مثبت و منفی وارد بازار می ش��ود، گفت: مجامع، گزارش ماهانه و صورت 
سود و زیان شرکت ها باعث شده تا بازار نسبت به این مسائل واکنش مثبت 

نشان دهد و به سمت افزایشی در حرکت باشد.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه همزمانی انتش��ار وس��یع 
گزارش های مثبت، زمینه س��از ایجاد هیجان در ب��ازار بود، گفت: با پایان 
یافتن ماه تیر و فصل مجامع، بازار به س��مت تعادل حرکت خواهد کرد و 

معامالت آن منطقی تر می شود.
وی به خبرهای منتشرش��ده مبنی بر افزایش قیمت سیمان و تأثیر آن 
در بازار س��رمایه تاکی��د و بیان کرد: روند معامالت گروه س��یمان در روز 
چهارشنبه مثبت بود، تاکنون شرکت ها خود اقدام به صادرات نمی کردند 
بلکه دالالن چنین اقدامی را انجام می دادند در حالی که اخیراً دولت قانونی 
را تصویب کرده که براساس آن شرکت ها خود باید سیمان را صادر کنند.

هالالت معتقد اس��ت که بحث آزادشدن صادرات و افزایش 30درصدی 
قیمت سیمان باعث اقبال گروه سیمانی ها در بازار روز چهارشنبه شد که 
در صورت تأیید افزایش قیمت سیمان این فضا در گروه سیمانی ها تا چند 

روز آینده ادامه دار خواهد شد.

تامین منابع مالی، معضل اصلی خودروسازان

رئیس کمیته فقهی س��ازمان بورس اظهار داشت با توجه به چنین مسأله ای، 
این دو شرکت مجبور خواهند شد تا امکانات و منابع خود را به صورت اقتصادی 

مدیریت، هزینه ها را کاهش و تولیدات خود را بهبود ببخشند.
غالمرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به واگذاری دو شرکت 
بزرگ خودروس��ازی ب��ه بخش خصوصی اش��اره و بیان کرد: طب��ق گفته وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به زودی سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی 

واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: واگذاری س��هام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی موجب 
خروج این دو شرکت از وضعیت دولتی می شود؛ خروج آنها از موضع دولتی، در 

رقابتی عمل کردن آنها در بازار خودرو بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
مصباحی مقدم خاطرنش��ان ک��رد: با واگذاری ایران خودرو و س��ایپا به بخش 
خصوص��ی حمایت های ویژه ای که دول��ت و مجلس در اینگونه ش��رایط از این 

شرکت ها داشتند برداشته می شود.
وی معتقد است، واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی موقعیت مناسبی 
را ب��رای آنها در بازار ایجاد می کند تا بتوانند از طریق رقابت و تولید محصوالت 

باکیفیت در بازار ماندگارتر شوند.
ح��دود یک ماه پیش، یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در گفت 
و گویی رس��انه ای از تصوی��ب نهایی واگذاری حدود 14درصد س��هام دولت در 
ایران خودرو و 17درصد س��هام دولت در سایپا در هیأت وزیران خبر داد و اعالم 

کرد که این اتفاق به زودی عملیاتی می شود.
وی اعالم کرد که دولت از شمول سهامداران دو خودروساز خارج می شود و به 
این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می گیرد.
روز گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که واگذاری 
دو خودروس��از بزرگ به بخش خصوصی آغاز ش��ده و نسبت به واگذاری آنها به 

بخش خصوصی مصمم هستیم.
وی گفت: براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته این دو خودروس��از بزرگ 

امسال یا در نهایت تا پایان سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

واگذاری ایران خودرو و سایپا، 
خودروهای ایرانی را رقابت پذیر می کند
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س��رمایه یکی از دغدغه های مهم افرادی است که یک ایده را در سر دارند تا 
آن را اجرایی کنند، اما افراد صاحب ایده و نوآور باید بدانند که در این مس��یر 
تنها نیستند. این روزها شتابدهنده ها با فعالیت خود و تامین بخشی از سرمایه 

باعث رونق کس��ب و کارهای نوپا ش��ده اند. آنها 
ب��ا اقدامات حمایتی خود قصد تس��ریع موفقیت 
شرکت های نوپا را دارند تا نقش آنها در اقتصاد و 

پیشرفت کشور پررنگ تر از همیشه باشد.
به گزارش بنیاد ملی نخبگان، حوزه سلول های 
بنی��ادی یک��ی از حوزه های تخصصی اس��ت که 
در دو س��ال اخیر شاهد رش��د خوب شرکت های 
دانش بنی��ان در ای��ن حوزه هس��تیم. خودکفایی 
درمان��ی،  خدم��ات  و  محص��والت  تامی��ن  در 
اش��تغال و کارآفرینی دستاورد فعالیت شرکت ها 
اس��ت. همچنین تا به حال بیش از 50 ش��رکت 
دانش بنیان با دریافت حمایت از کارگروه س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی 

معاونت علمی و فناوری محصوالت خود را به بازار عرضه کرده اند.
اما با فعالیت و راه اندازی ش��تابدهنده های تخصصی در اس��تان های مختلف 
در ای��ن حوزه زمینه بهره مندی از اس��تعدادها و اش��تغال زایی نیروهای جوان 

فراهم می شود؛ موضوعی که مورد توجه ستاد نیز قرار دارد. در حال حاضر پنج 
ش��تابدهنده در حوزه سلول های بنیادی در س��طح کشور راه اندازی شده است 
و س��تاد برنامه دارد با توجه به ارزش افزوده ای که برای کشور ایجاد کردند در 

راستای توسعه آنها اقدام کند.
البته س��تاد با حمای��ت از راه ان��دازی مراکز 
جامع س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
در اس��تان هایی همچون فارس، تبریز، دانشگاه 
تهران و کرمان نیز س��عی در توسعه فعالیت ها 
در ای��ن حوزه داش��ته اس��ت تا با اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای موج��ود در اس��تان های مختلف 
گام های بلندی در توس��عه این حوزه برداش��ته 
ش��ود. توانایی منحصر به فرد حوزه سلول های 
بنیادی مباحث ارزش��مند و مهم علوم درمانی 
اس��ت. مطالعات گس��ترده در ای��ن زمینه این 
نوی��د را می ده��د ک��ه بس��یاری از بیماری ها 
ب��ا بهره گی��ری از این س��لول ها درمان ش��وند. 
مراکز جامع س��لول های بنیادی و پزشکی بازس��اختی نیز در تالش هستند با 
بهره گیری از پتانس��یل های موجود در اس��تان نقش موث��ری در اعتالی دانش 

پزشکی بازساختی ایفا کند.

پروی��ز کرم��ی، رئیس مرکز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری درباره اعزام یک هیات تجاری به روسیه، عنوان 
کرد با حمایت مرکز تعامالت بین المللی معاونت علمی و فناوری و صندوق 

ن��وآوری و ش��کوفایی، یک هی��ات بلندپایه 
تجاری و فن��اوری ایرانی 18 ت��ا 23 تیرماه 
سال جاری به همراه معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور به کشور روسیه سفر می کنند 
ت��ا ش��رایط همکاری های دوجانب��ه بین دو 

کشور را بررسی کنند.
به گ��زارش مه��ر، وی افزود: ای��ن هیات 
تجاری که متشکل از نمایندگان شرکت های 
دانش بنیان است، در این سفر با شرکت های 
متناظر روس��ی دیدارهای دوجانبه خواهند 
برگ��زار  رو  در  رو  نشس��ت های  و  داش��ت 

می کنند.
ب��ه گفت��ه کرمی، این نشس��ت ها ب��ا هدف 

افزایش همکاری های علمی و فناوری و آشنایی طرفین با ظرفیت های فناورانه 
دو کشور برگزار می شود. همچنین بازدید از مراکز روسیه نیز یکی از برنامه های 

در نظر گرفته شده برای شرکت های ایرانی است.

وی تصریح کرد: روسیه به عنوان پهناورترین کشور جهان، یکی از کشورهای 
اصلی حوزه اوراس��یا است و با جمعیتی بالغ بر 147 میلیون نفر و دسترسی به 
جمعی��ت بالغ بر 2۹0 میلیون نفری حوزه CIS، موقعیتی راهبردی در منطقه 
را دارد. تجارت میان ایران و روسیه پتانسیل 
صادراتی خوبی برای شرکت های دانش بنیان 

ایرانی دارد.
رئی��س مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
تصریح ک��رد: ص��ادرات 300 میلیون دالری 
ایران به روسیه و واردات 1/3 میلیارد دالری 
ایران از روس��یه ط��ی س��ال ۹7 بیانگر لزوم 
ایجاد تدبیری جدید برای ترمیم و اصالح تراز 

تجاری ایران است.
از  بهره گی��ری  بنابرای��ن  داد:  ادام��ه  وی 
ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان برای بهبود 
تراز تجاری با کش��ور روسیه به عنوان یکی از 
راهکارها، بیش از پیش ضروری است. همچنین یکصد و 11 شرکت دانش بنیان 
توانسته اند طی چهار سال اخیر 351 میلیون دالر محصول با فناوری پیشرفته 

خود را به حوزه CIS صادر کنند.

شرکت های دانش بنیان ایرانی به روسیه می روندرونق اشتغال زایی با فعالیت شتابدهنده ها

رئیس پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی گفت با توجه به اینکه اقتصاد 
نفتی در س��ال های آینده جوابگوی نیازهای جامعه نخواهد بود، کشور باید با 
درک ضرورت ارتباط مس��تمر میان صنعت و دانشگاه، تأمین بخش عمده ای 

از درآمدهای خود را به حوزه اقتصاد صنعتی و دانش بنیان بسپارد.
محمد رفیعی در گفت وگو با ایسنا، ارتباط میان صنعت و دانشگاه را تعامل 
میان دو نس��ل متفاوت دانس��ت و افزود: دانشگاه براساس رسالت اصلی خود 
باید بر روی لبه های دانش حرکت کند و با کسب علوم نوین، آن را در اختیار 
فراگیران و دانش��جویان خود قرار دهد. در حال حاضر تبدیل علوم تئوری به 
علوم کاربردی به یکی از اصلی ترین دغدغه های دانش��گاهیان تبدیل ش��ده 
است که این موضوع خود می تواند اهمیت علوم کاربردی را در تجاری سازی 

ایده های فناورانه و پیشرفت تکنولوژی به خوبی نشان دهد.
وی افزود: امروزه در بس��یاری کشورهای پیشرفته دنیا، برخی از صنایع در 
زمینه دس��تیابی به علوم نوین از دانشگاه ها پیشی گرفته اند، اما متأسفانه در 
ایران در مقطعی از زمان، حرکت صنایع با کندی بیش از حدی همراه ش��د 
و از آنجاک��ه دانش��گاه به حرکت خود بر روی مرزه��ای علمی ادامه می داد، 

بین این دو نهاد تولیدی و علمی کشور، شکاف قابل توجهی به وجود آمد.
وی با اش��اره به نقش کمرنگ انقالب صنعتی در پیش��رفت صنایع داخلی 
کش��ور، خاطرنشان کرد: امروز کشورهای توسعه یافته جهان در حال حرکت 
به س��مت نس��ل چهارم انق��الب صنعتی هس��تند، اما ما تاکنون در س��طح 
کشور موفق نش��ده ایم دانشگاه های خود را به سمت دانشگاه های نسل سوم 
هدایت کنیم. متأس��فانه در داخل کشور به علت مشکالت اقتصادی و اعمال 
تحریم های همه جانبه، احس��اس نیاز به اتوماسیون واقعی و هوشمندسازی 
صنای��ع، بس��یار دیگرهنگام اتفاق افتاد و این موضوع فاصله بین دانش��گاه و 

صنعت را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد.
رفیعی با تاکید بر اینکه علوم امروزه دانش��گاه های کش��ور پاسخگوی نیاز 
صنایع نیس��تند، اضافه کرد: با تخصیص بودجه های دولتی به دانش��گاه های 
کشور که قاعدتاً بر پایه درآمدهای نفتی بودند، شکاف بین صنعت و دانشگاه 
بیش از گذش��ته افزایش یافت و مسیر این دو نهاد وارداتی کشور از یکدیگر 
جدا شد. با توجه به اینکه اقتصاد نفتی در سال های آینده جوابگوی نیازهای 
جامعه نخواهد بود، کشور باید با درک ضرورت ارتباط مستمر میان صنعت و 
دانشگاه، تأمین بخش عمده ای از درآمدهای خود را به حوزه اقتصاد صنعتی 

و دانش بنیان بسپارد.
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی با اش��اره به تعامالت خوبی که 
در چند سال گذشته در راستای ارتباط بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته 
است، گفت: خوشبختانه با درک متقابل طرفین از نیازهای یکدیگر، تفکرات 
صنعت و دانشگاه به یکدیگر نزدیک شده است و تعامالت خوبی نیز در چند 
س��ال گذشته در این زمینه انجام ش��ده است. واحدهای فناور و شرکت های 
دانش بنیان می توانن��د در قالب بخش خصوصی این دو عنصر مهم جامعه را 

به یکدیگر نزدیک کنند.
وی ادامه داد: ش��رکت های دانش بنیان در واقع واحدهای فناوری هستند 
ک��ه با ای��ده ای نوآورانه وارد جامعه می ش��وند و از طرق مختلف رش��د پیدا 
می کنند. شرکت های دانش بنیان براساس معیارهایی از سوی معاونت علمی 
ریاس��ت جمهوری ابالغ می ش��ود به درجات مختلفی دسته بندی می شوند و 

می توانند از تسهیالت و مزایای این حوزه استفاده کنند.
وی تصری��ح کرد: دول��ت در کنار تس��هیالت و مزایای خاص��ی که برای 
ش��رکت های دانش بنی��ان در نظر گرفته اس��ت، به منظور س��هولت در امر 
تجاری س��ازی و پ��رورش ایده های فناورانه ش��رکت های تازه تأس��یس، این 
تس��هیالت را در اختیار پارک های علم و فناوری، مراکز رش��د و دانش��گاه ها 

نیز قرار داده اس��ت تا رس��الت تمامی این نهادهای پش��تیبان به یک نقطه 
ختم شود.

رئیس پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی ایجاد ارزش افزوده را از جمله 
اهداف اصلی اقتصاد صنعتی و پارک های علم و فناوری کشور دانست و اضافه 
ک��رد: امروزه علی رغم دغدغه ها و موانع متعدی که در مس��یر ش��رکت های 
دانش بنیان قرار دارد، دستیابی به فناوری های نوین و ایجاد ارزش افزوده در 
مراک��ز صنعتی و علمی، جز با حرکت بخش خصوصی، ش��رکت ها و افراد به 
س��مت دانش بنیان شدن امکان پذیر نیست و معاونت علمی و پارک های علم 
و فناوری کش��ور نیز در تالش هستند تا با ارائه بهترین خدمات در کمترین 
زم��ان ممک��ن، دانش مورد نیاز کس��ب و کار را در اختیار صاحبان ایده قرار 
دهند و تجاری س��ازی و مراحل تبدیل ایده به محصول را به صورت کامل به 

آنان آموزش دهند.
رفیع��ی با بی��ان اینکه اقتصاد صنعتی و ش��رکت های دانش بنیان مس��یر 
حرکت واحدهای فناور را تبیین می کنند، گفت: جامعه کس��ب و کار امروز، 
جامعه بی رحمی اس��ت که اگر کس��ی نتواند خود را براساس شرایط موجود 
وفق دهد، محکوم به س��قوط خواهد بود، همانط��ور که هم اکنون نمونه های 
بارز این موضوع را در جهان مانند ش��رکت نوکیا به خوبی ش��اهد هس��تیم. 
ش��رکت های دانش بنیان با تغییراتی اساسی که در ساختار یک شرکت ایجاد 
می کنند، از س��قوط و افول محصوالت تولیدی جلوگیری می کنند و در واقع 

عمر یک فناوری را افزایش می دهند.
وی افزود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم جهان به سمت دانش بنیان شدن 
در حال حرکت اس��ت و ایران نیز به عنوان عضوی از این جامعه جهانی باید 
تغییرات الزم را در ساختار خود ایجاد کند. دانشگاه های نسل سوم می توانند 
الگوی کارآفرینی را در جامعه ترویج دهند و به مرور زمان اثرگذاری خود را 

در دستیابی به مفهوم علوم نوین و دانش بنیان نشان دهند.
رئی��س پارک علم و فناوری اس��تان مرک��زی بیان ک��رد: در حال حاضر 
علی رغم اینکه دانش��گاه های کش��ور با مش��کالت بودجه ای متعددی روبه  رو 
هس��تند، اما خوش��بختانه توانسته اند مفهوم دانش��گاه کارآفرین را به خوبی 
تبیین کنند و فرهنگ این مهم را به مرور زمان در س��طح دانشگاه ها ترویج 
دهند. نفوذ مفاهیم بخش خصوصی در یک دانشگاه، نشان از حرکت آن نهاد 

به سمت دانشگاه نسل سوم دارد.
رفیعی بر ضرورت نقش آفرینی دانش��گاه ها در ش��کل گیری ش��رکت های 
دانش بنی��ان و ایجاد فرهن��گ کارآفرینی تاکید کرد و اف��زود: اینکه یکی از 
اعضای هیات علمی دانشگاه صاحب شرکت خصوصی باشد و ده ها دانشجوی 
کارآفرین را در کنار خود تربیت کند، نمود خوبی از دانشگاه های نسل سوم و 
کارآفرین اس��ت. هرچند در چند سال گذشته دانشگاه های کشور در راستای 
افزای��ش فرهنگ کارآفرینی اقدام��ات خوبی را انجام داده ان��د، اما هنوز هم 
بس��ترهای الزم برای این فرهنگ سازی در دانش��گاه ها شکل نگرفته و مردم 

نمود آن را به طور کامل در جامعه ندیده اند.
وی با بیان اینکه فعالیت دانش��جویان در کنار اساتید صاحب شرکت های 
خصوصی می تواند آنها را با ش��یوه های ش��رکت داری آش��نا کن��د و مفاهیم 
ن��وآوری و کارآفرین��ی را ب��رای آنها نهادین��ه کند، اضافه ک��رد: برای ایجاد 
فرهنگ کارآفرینی راهی به جز دانشگاه ها وجود ندارد و این نهادهای علمی 
و آموزشی باید با تربیت دانشجویان کارآفرین، حضور شرکت های دانش بنیان 
و کارآفرین را در جامعه برای عموم ملموس تر کنند. دانش��گاه ها و آموزش و 
پرورش دو مؤلفه اصلی کارآفرینی در جامعه هستند و در واقع جوانان از این 
دو نهاد علمی کش��ور به سمت مسائل کارآفرینی حرکت می کنند و خدمات 

کسب و کار نوین را دریافت می کنند.

کسب درآمدهای آینده را باید به اقتصاد صنعتی و دانش بنیان سپرد

دریچــه

رئیس شورای اسالمی شهر همدان ایجاد فرهنگسرای کسب و کار در این شهر را موجب 
توانمندسازی و ارتقای سطح مهارت های شغلی دانست و گفت همدان باید به عنوان آزمونه 
کس��ب و کار در کش��ور معرفی ش��ود. به گزارش ایرنا، کامران گردان در آیین بهر ه برداری 
نخستین فرهنگسرای کسب و کار کشور با عنوان والیت )فکه( در منطقه خضر همدان افزود: 
توجه به فضای کسب و کار و رونق تولید اولویت اصلی شورای پنجم است و بر همین اساس 
طرح های مختلفی در این زمینه داریم که یکی از آنها راه  اندازی فرهنگسرای کسب و کار با 
هدف کاهش جمعیت افراد بیکار و کاهش نرخ بیکاری در مناطق کم برخوردار شهر همدان 
است. رئیس شورای اسالمی شهر همدان خاطرنشان کرد: محوریت راه اندازی این فرهنگسرا 
آموزش، ترویج، مشاوره، پژوهش، حمایت، توانمندسازی و مهارت آموزی برای رشد و توسعه 

خالقیت در شغل و زمینه سازی کارآفرینی و اشتغال حداکثری و بهره وری است.

همدان باید به عنوان آزمونه کسب و 
کار کشور معرفی شود

یکشنبه
9 تیر 1398
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مس��ئول اجرایی کارگاه آموزشی »استارت آپ های با رشد نمایی« گفت این 
کارگاه با ش��عار »از انتخاب ایده تا اصول رش��د انفجاری استارت آپ ها در عصر 

فناوری های دیجیتال« هجدهم تیرماه برگزار می شود.
عالی��ه حص��اری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
داش��ت: این همای��ش با محوری��ت انتخاب ایده 
مناسب، استفاده از ابزار دقیق برای پرورش ایده 
از جمله منحنی هایپ، مونشات و سایر ابزاری که 
در سطح جهانی نتایج بسیار خوبی داشته است و 
چگونگی تشکیل تیم استارت آپی برگزار می شود.

وی افزود: همچنین در این کارگاه دالیل عدم 
موفقیت استارت آپ ها با جزییات بررسی می شود 
و راهکارهای مناسب برای اینکه افراد آماده ورود 
به بازار فناوری باش��ند، ارائه می ش��ود. در نهایت 

دستورالعمل هایی برای کارآفرینی ارائه می شود.
آموزش��ی  کارگاه  اجرای��ی  مس��ئول 
»استارت آپ های با رش��د نمایی«، روند برگزاری 

ای��ن کارگاه را با آغاز انتخاب ایده مناس��ب معرفی کرد و گفت: رش��د س��ریع 
فناوری منجر به پرورش بیش��تر آن شده و به سمت کارآفرینی نمایی و با رشد 

مثبت هدایت می شود.

وی ادامه داد: در این کارگاه، مواردی از جمله بررسی ایده های کارآفرینی در 
دنیای با تغییرات سریع، آشنایی با هفت حوزه رو به رشد برای راه اندازی کسب 
و کار، رون��د متفاوت برای ش��تاب گرفتن و فراگیر ش��دن ایده های دیجیتال، 
اس��تفاده از منحن��ی هایپ ب��رای ارزیابی بازار 
فناوری ه��ای دیجیتال، تأثیرات انقالب صنعتی 
چهارم در فضای کسب و کار و نقشه راه رسیدن 
به اس��تارت آپی با رشد نمایی )یونیکورن( مورد 

بررسی قرار می گیرد.
حصاری با اشاره به دغدغه ها و پیچیدگی های 
حوزه استارت آپ ها، اظهار داشت: این سمینار با 
تالش حداکثری خود در پی کاهش مش��کالت 
و پیچ و خم های موجود برای تازه واردان عرصه 

استارت آپ است.
کارگاه  برگ��زاری  مس��ئول 
آموزشی»استارت آپ های با رشد نمایی« جامعه 
هدف این کارگاه علمی، آموزش��ی را تمام افراد 
فعال در حوزه کس��ب و کار، مدیریت، اس��تارت آپ و ایده پردازان اعالم کرد و 
گفت: این کارگاه با رویکرد ارتقای سطح کیفی استارت آپی در عصر تکنولوژی 

برگزار می شود.

مع��اون فناوری پژوهش��گاه علوم ورزش��ی گفت با هدف تجاری س��ازی 
تجهیزات ورزش��ی و اش��تغال زایی برای فارغ التحصیالن علوم ورزشی برای 
نخس��تین بار اس��تارت آپ های ورزش��ی در نمایش��گاه بین المللی تجهیزات 

ورزشی به فروش خواهند رسید.
محمد ش��ریعت زاده در گفت و گو با ایس��نا، 
با اش��اره به تجاری س��ازی محصوالت ورزشی 
از طری��ق اس��تارت آپ ها افزود: مرک��ز نوآوری 
و ش��تاب دهی فناوری های ورزش��ی پژوهشگاه 
علوم ورزش��ی به عن��وان تنها مرک��ز تخصصی 
حامی استارت آپ های ورزشی در داخل کشور 
و در راستای فعالیت های حمایتی خود در نظر 
دارد همزم��ان با برپایی نمایش��گاه بین المللی 
ورزش و تجهی��زات ورزش که از 18 تا 21 تیر 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار 
می ش��ود، برای نخس��تین بار بخشی از فضای 
نمایش��گاهی را ب��ه اس��تارت آپ ها اختص��اص 

دهد. البته پژوهش��گاه علوم ورزش��ی برای حمایت از استارت آپ ها بخشی 
از هزینه های اجاره غرفه استارت آپ های ورزشی را تقبل و پرداخت خواهد 

کرد.

وی گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه فع��االن ح��وزه صنع��ت ورزش، آخرین 
محصوالت و فناوری های ورزشی س��خت افزاری و نرم افزاری خود را ارائه و 
مش��اوره های تخصصی در حوزه های تغذیه، علم تمرین، حرکات اصالحی و 
س��ایر حوزه های تخصصی علوم ورزشی انجام 

خواهد شد.
مع��اون فناوری پژوهش��گاه علوم ورزش��ی 
اضافه کرد: اس��تارت آپ های ورزشی با هدف 
تجاری سازی تجهیزات ورزشی و اشتغال زایی 
ب��رای فارغ التحصی��الن علوم ورزش��ی برای 
نخستین بار در نمایش��گاه تجهیزات ورزشی 
به مع��رض نمایش گذاش��ته خواهد ش��د تا 
از ای��ن طری��ق اقدامات الزم ب��رای فروش و 
تجاری س��ازی آخرین دس��تاوردهای علمی و 

محصوالت ورزشی انجام شود.
ش��ریعت زاده افزود: در این نمایشگاه چند 
محص��ول جدید از اس��تارت آپ های فعال در 
ح��وزه فناوری های ورزش��ی پیش بینی ش��ده که امیدواریم ب��ا فروش این 
محص��والت ضمن درآمدزای��ی و حمایت مالی از متخصص��ان امر زمینه ای 

برای اشتغال زایی آنها نیز ایجاد کنیم.

تجاری سازی محصوالت ورزشی از طریق استارت آپ هابرگزاری کارگاه آموزشی »استارت آپ های با رشد نمایی«

مترجـم: ملیکا نصیر: اگر در یک کش��ور در حال توس��عه زندگی 
می کنید، ش��اید به این فکر کرده باش��ید که دیگ��ر نمی توانید بدون 
بهره گیری از فناوری، کس��ب و کار موفقی را توس��عه دهید، اما دو مانع 
برای راه اندازی کس��ب و کار در حوزه فناوری وجود دارد که غلبه برآنها 

دشوار است.
این موانع عبارتند از:

1.ع��دم وجود پژوهش��گران متخص��ص برای توس��عه محصوالت با 
فناوری پیشرفته

2.عدم وجود سرمایه الزم برای تجاری سازی محصوالت
من ب��ه عنوان یک کارآفرین توانس��تم ب��ر این موان��ع غلبه کنم و 
کسب و کار فناورانه ای را در وطن خود یعنی آذربایجان راه اندازی کنم.

اگر من توانسته ام شما هم می توانید و غیرممکنی وجود ندارد!
یک طرح س��ه مرحله ای برای توسعه کسب و کارتان نه تنها در حوزه 

ملی بلک��ه در ح��وزه بین المللی فراهم 
کنید:

مش��ابه  را  خ��ود  کار  و  1.کس��ب 
کس��ب و کارهای موف��ق در کش��ورهای 

توسعه یافته، راه اندازی کنید.
2.به نیازهای محل��ی توجه کنید و با 
پاس��خگویی به آنها زمینه رشد کسب و 

کارتان را فراهم کنید.
3.ب��ا شناس��ایی مش��کالت جهانی و 
یافتن راه حلی برای آنها، کسب و کارتان 

را جهانی کنید.
م��ن همیش��ه در ص��دد راه ان��دازی 
کس��ب و کار فناوران��ه بودم و ب��ه نوعی 
مس��حور واژه فناوری! اما متاسفانه هیچ 
مهندس یا متخصص��ی کنار من نبود تا 
ب��ه م��ن در این زمینه کم��ک کند. من 
کسب و کارم را در سال 2006  آغاز کردم.
در آن زم��ان م��ردم به م��ن پوزخند 
می زدن��د. آذربایج��ان کش��وری بود که 
تمامی پرداخت ها به شکل نقدی صورت 

می گرفت. مردم معتقد بودند، ایجاد یک سیستم پرداخت الکترونیکی 
ایده  بی فایده ای اس��ت، اما هنگامی که ش��هروندان راحتی و س��رعت 
خدمتی را که به نام »GoldenPay« نامگذاری کرده بودم را دیدند، 
ابتدا به آهس��تگی به آن اعتماد کردند و س��پس کس��ب و کار من به 
س��رعت مورد پذیرش عم��وم جامعه قرار گرفت. ام��روزه 70درصد از 
 GoldenPay تراکنش های پرداخت های آنالی��ن آذربایجان بر روی

انجام می شود و ما همواره به رشد خود ادامه می دهیم.
 م��ن به س��ادگی از تکنولوژی که در جای دیگ��ر دیده بودم به نفع 

کسب و کارم استفاده کردم.
ی��ک نمونه از تغییرات خالقانه ای که انجام ش��ده  اس��ت، ماش��ین 
لباسشویی چینی »Haier« است. هنگام بازدید کارمندان این شرکت 
از مناطق روس��تایی چین، آنه��ا با دیدن این موضوع که روس��تاییان 
از ماش��ین های لباسش��ویی این شرکت عالوه بر شس��تن لباس برای 

شستن س��بزیجات نیز اس��تفاده می کنند، متعجب شدند. این کسب 
و کار با مش��اهده این موضوع، قابلیت شست و شوی سبزیجات را نیز 
 Haier به ماش��ین های لباسش��ویی خود اضافه کرد.  به ای��ن ترتیب
به س��رعت تبدیل به بزرگ ترین ش��رکت فروش ماشین لباسشویی در 

مناطق روستایی چین شد.
» Fenix« ارائه دهنده انرژی خورش��یدی متوجه شد که بسیاری از 
روستاییان آفریقایی قادر به شارژ کردن تلفن های همراه خود نیستند 
چ��را که آنه��ا به دور از برق ی��ا دیگر منابع ان��رژی زندگی می کردند. 
ب��ا در نظر گرفتن ی��ک فرصت، Fenix یک ش��ارژر کوچک با انرژی 
خورشیدی تولید کرد که فروش آن بالفاصله افزایش یافت. این شرکت 

با این کار محبوبیت بیشتری در میان مصرف کنندگان خود یافت.
Haier و Fenix ب��ا آگاه��ی از بازاره��ای محلی خ��ود و با در نظر 
گرفتن نیازهای برآورده نش��ده آنان، کس��ب و کار خ��ود را بدون نیاز 
به توس��عه فناوری های پرهزینه رش��د 

دادند.
بسیار خوب، فرض می کنیم شما دو 
ق��دم اول را انتخاب کردید: ش��ما یک 
کس��ب وکار فناورانه موفق را با آوردن 
فناوری به کش��ور کوچک ی��ا درحال 
توس��عه خود آغاز کرده اید و با افزایش 
تکنولوژی برای برآورده کردن نیازهای 
محلی، کسب و کارتان رشد یافته  است.

اما ق��دم بع��دی چیس��ت؟ آیا یک 
کارآفری��ن فن��اوری می توان��د در یک 
کشور کوچک یا در حال توسعه درآمد 
کسب وکار خود را از 50 میلیون دالر 

در سال به بیلیون دالر برساند؟
بله، با پاس��خ ب��ه نیازه��ای جهانی 
می توانی��د درآمد کس��ب و کارتان را 

افزایش دهید.
ت��الش م��ن طراح��ی محصولی به 
نام »lia« اس��ت که شامل تسمه  های 
سبک وزنی ا ست که روی سینه فرد و 
باالی شانه قرار می گیرد. دو سنسور موجود روی قسمت شانه دستگاه 
به فرد یاد می دهند که نحوه نشس��تن خ��ود را اصالح کند تا از ایجاد 

فشار به کمر جلوگیری شود.
چرا lia پتانسیل تبدیل شدن به یک محصول فناوری جهانی را دارد؟ 

چون همه  انسان های موجود روی کره زمین با درد کمر مواجه اند.
به آمارها نگاه کنید. از هر 10 نفر 8 نفرش��ان در زندگی خود دچار 
کمردرد می ش��وند. آمریکایی ها س��االنه 50 میلیارد دالر صرف درمان 
کمردرد می کنند و هزینه های غیرمس��تقیم آن مانند زمان از دس��ت 

رفته از کار، ساالنه 150 میلیارد دالر برآورد می شود.
تکنولوژی که ما با lia در حال توس��عه هس��تیم، علم موش��ک هوا 
کردن نیس��ت اما این محصول فناورانه می تواند یک نیاز جهانی بزرگ 

را برآورده کند.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

جاناتان آیو، طراح ارشـد اپل تا پایان امسـال از سـمت خود در این 
شـرکت کناره گیری می کند و به این ترتیـب دوران حرفه ای فردی که 
برخـی از تاثیرگذارتریـن گجت ها از جمله آیفـون را طراحی کرده در 

یکی از بزرگ ترین شرکت های جهان به پایان می رسد.
بـه گـزارش دیجیاتو، آیـو که از سـال 1996 میـالدی مدیریت تیم 
طراحی اپل را برعهده داشـت، قصد دارد پس از ترک اپل یک شرکت 
طراحی مسـتقل را تاسیس کند و به مشـتریانی از جمله اپل خدمات 

خود را ارائه کند.
این شـرکت که LoveFrom نام دارد حاصل به هم پیوسـتن آیو و 
طراح شهیر مارک نیوسان است و علی رغم آنکه آیو پست مدیریتی اش 
را در اپل ترک می کند، هم او و هم شرکت متبوع اش اعالم کرده اند که 

وی همچنان روی برخی از پروژه های اپل کار خواهد کرد.
به این ترتیب از سال جدید جانی آیو همچنان روی برخی پروژه های 
اختصاصی اپل کار خواهد کرد و تیم بااسـتعدادی هم که او از خود به 
یادگار گذاشـته زمام امور را در شـرکت برعهـده می گیرند. تیم کوک 
مدیرعامـل اپل در بیانه خبری تازه ای پیرامون جدایی آیو چنین گفته 

است:
بعـد از این همه سـال همکاری نزدیک، خوشـحالم که این همکاری 
همچنان ادامه پیدا می کند و امیدوارم که همکاری طوالنی مدتی را در 

آینده با جانی داشته باشیم.
آیـو یکی از طراحـان صنعتی مطرح دنیاسـت کـه روی محصوالت 
شـناخته شـده ای از جمله مدل های مختلف مک، آیپاد، آیفون، آیپد 
و اپل  واچ کار کرده اسـت و دسـتی هم در طراحی مقـر تازه اپل با آن 
ظاهر سفینه ای شکلش داشته. همچنین حس و ظاهر دوست داشتنی 
فروشـگاه های اپل نیز تا حدودی مرهون ذوق و استعداد او در طراحی 

است.
آیـو به تازگی صداگذاری روی یک ویدئو با موضوع طراحی مک پرو 
جدیـد را به اتمام رسـانده که چنـدی پیش معرفی شـد، اما به لحاظ 
طراحی نتوانسـت مخاطبان اپل را راضی کند، اما در کنار سخت افزار، 
او نقشـی تاثیرگذار هم در بازطراحی نرم افزارهای اپل داشـته است و 
اگـر خاطرتان باشـد iOS 7 را با ظاهر متفاوتش او در سـال 2۰13 به 
مخاطبـان معرفـی کرد و اثر انگشـت او را می توان در سیسـتم عامل 

دسکتاپی اپل نیز مشاهده کرد.
اپل اعالم کـرده ایوانس هنکی که هم اکنون معاونت طراحی صنعتی 
آن را برعهده دارد و آلن دای معاونت طراحی رابط کاربری انسـانی از 
این پس مستقیما به جف ویلیامز گزارش می دهند که بعد از رفتن آیو 

بخش اعظمی از زمان خود را با تیم طراحی سپری خواهد کرد.
آیو در رابطه با جدایی اش از اپل چنین گفت:

بعـد از حدود 3۰ سـال و انجـام پروژه های متعدد، بسـیار به خاطر 
تالش های مـان برای ایجاد یک تیم طراحی و پـردازش در اپل به خود 
می بالـم. امروز این تیم از هر زمان دیگری در تاریخ اپل قوی تر، پویاتر 
و بااسـتعدادتر است. این تیم قرار است که تحت مدیریت بسیار خوب  
ایوانس، آلـن و جف به کارش ادامه دهد کـه از نزدیک  ترین همکاران 
من بودند. من بسـیار به همـکاران طراحم در اپل که همچنان در زمره 
دوستان نزدیکم باقی می مانند ایمان دارم و امیدوارم سال های زیادی 

را در کنار آنها کار کنم.
بعد از بازگشـت دوباره اسـتیو جابز به اپل در سـال 1997 آیو رابطه 
نزدیک و دوستانه ای با او پیدا کرد و یکی از اولین پروژه های مشترک 
ایـن دو نفـر نیز آیمـک 1998 بود. آیـو از چنان جایگاهـی نزد جابز 
برخـوردار بود که در سـال 2۰۰7 و همزمان با رونمایی از نسـخه اولیه 

آیفون جابز روی استیج با او تماس صوتی گرفت.
با وجـود آنکه آیو در ویدئو کلیپ های بسـیاری بـا موضوع طراحی 
ظاهر شده و این سال ها او را خیلی مقابل دوربین خبرنگاران دیده ایم، 
اما در رابطه با زندگی خصوصی اش بسیار محتاط عمل کرده و اطالعات 

چندانی در این رابطه در دست نیست.

چگونه در کشورهای توسعه یافته، کسب و کار میلیون دالری 
راه بیندازیم؟

جانی آیو پس از ۳۰ سال 
اپل را ترک می کند

یادداشـت

نخستین فرهنگسرای کسب و کار کشور روز پنجشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
و جمعی از مسئوالن در فرهنگسرای والیت فکه همدان راه اندازی شد. به گزارش ایرنا، نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در این آیین در کوی خضر همدان گفت: راه اندازی، 
فرهنگسرای کسب و کار والیت )فکه( می تواند زمینه ورود مردان و زنان منطقه کم برخوردار 
خضر را به فضای کسب و کار فراهم کند. حجت االسالم حبیب شعبانی موثق اظهار امیدواری 
کرد، با بهره برداری از این فرهنگس��را ش��اهد رش��د اقتصادی منطقه باشیم که به طور قطع 
در رش��د و تعالی فرهنگی و اجتماعی نقش بس��زایی خواهد داشت. رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: این فرهنگسرا برای نخستین بار در کشور و حسب 
فرمایش رهبر معظم انقالب، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید و با هدف ترویج 

فرهنگ کسب و کار و ایجاد فضای اشتیاق کسب و کار در شهر راه اندازی شد.

نخستین فرهنگسرای کسب و کار 
کشور در همدان راه اندازی شد



س��اخت محتوای تبلیغاتی با اس��تفاده از فرمت های گوناگونی صورت 
می گی��رد. در میان انواع فرمت های موج��ود هیچ کدام مانند ویدئو برای 
کارآفرین��ان و صاحب��ان کس��ب و کارهای کوچک هراس آور و دش��وار 
نیس��ت. مزیت های تبلیغات از طریق فرمت ویدئو کامال آش��کار اس��ت. 
به ویژه اگر ویدئوی موردنظر در ش��بکه های اجتماعی بارگذاری ش��ود. 
افزای��ش آگاهی پیرامون برندم��ان، بهبود وضعیت جذب مش��تریان و 
ارتقای جایگاه برندمان از جمله مهم ترین مزیت های اس��تفاده از فرمت 
ویدئو در تبلیغاتی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی اس��ت. در طول چند 
سال اخیر اهمیت فرمت ویدئو نه تنها در حوزه بازاریابی و تبلیغات، بلکه 
کل اینترنت رو به افزایش اس��ت. پژوهش موسسه فورسِتر از روند رو به 
رشد توسعه فرمت ویدئو حکایت دارد. به این ترتیب در طول پنج سال 
آینده 34درصد از بازار تبلیغات با فرمت های ویدئویی دنبال خواهد شد. 
با توجه به اینکه عالقه کاربران به فرمت ویدئو رو به افزایش است، پس 
چ��را طراح های تبلیغات و به ویژه برنده��ا در کاربرد آن دچار اضطراب 
می ش��وند؟ به راستی چرا ایده طراحی ویدئوی تبلیغاتی برای بارگذاری 
در شبکه های اجتماعی حتی ش��جاع ترین و با اعتبارترین برندها را نیز 

دچار ترس و دلهره می کند؟ 
بدون تردید ریش��ه بس��یاری از نگرانی ه��ای برندها در ناآش��نایی با 
تبلیغات مبتنی بر ویدئو اس��ت. نگرانی پیرامون امور مختلفی نظیر پیام 
اصلی ویدئو، استفاده از تکنولوژی های مدرن و انتخاب شبکه اجتماعی 
مناس��ب در میان برندها بس��یار رایج اس��ت. به نظر م��ن اکنون زمان 
مواجهه با ترس ها و مش��کالت مان در زمینه س��اخت ویدئوی تبلیغاتی 
در ش��بکه های اجتماعی است، بنابراین اجازه دهید به بررسی هر کدام 

از این مشکالت بپردازیم. 
ترس اول: وجود کانال های پرشمار

فهرس��ت ش��بکه های اجتماعی در طول چند س��ال گذش��ته بسیار 
پرتعدادتر از هر زمان دیگری شده است. فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، 
یوتیوب و بس��یاری دیگر از پلتفرم های دیگر روز به روز در حال توسعه 
هس��تند. اگر برند ش��ما در زمینه س��اخت ویدئوهای تبلیغاتی تازه کار 
محس��وب می ش��ود، ایده حضور در همه پلتفرم ها را فراموش کنید. به 
این ترتیب ش��روع کار بای��د آرام و همراه با انتخاب ی��ک یا دو پلتفرم 

اصلی باشد.
انتخ��اب ش��بکه اجتماعی هدف برای ش��روع فعالی��ت تبلیغاتی باید 
براس��اس س��لیقه خریدار برندمان صورت گیرد. به عن��وان مثال، اغلب 
کاربران فیس بوک ش��امل مردهای بین 25 تا 34 س��ال است. از سوی 
دیگر، پینترست به عنوان یک مثال متفاوت شمار بیشتری کاربر زن در 
اختیار دارد. براس��اس مطالعه مرکز پژوهشی Pew، اینستاگرام نیز در 

میان تمام افراد نسل جوان محبوبیت دارد. 
بدون تردید تالش برای حضور در تمام پلتفرم های اجتماعی به هنگام 
ش��روع کار برندمان در حوزه تبلیغات به هیچ وجه عاقالنه نیس��ت. این 
امر باید به صورت راهبردی و براس��اس سلیقه مشتریان و نوع مخاطب 

ایده آل مان برای جذب صورت گیرد. 
ترس دوم: ناآگاهی از بیان نوع خاصی از محتوا

رایان کورال، یکی از موس��س های استودیو شرپاس، در مقاله ای  برای 
سایت Wipster اینگونه از ترس های ساخت ویدئو تبلیغاتی می گوید: 
»به راستی من گمان می کردم یکی از مهم ترین ترس های همیشگی در 
زمینه س��اخت هرگونه محتوای چند رسانه ای مربوط به عدم پذیرش از 

سوی مخاطب باشد. همچنین ترس از عدم دستیابی به اهداف موردنظر 
نیز همیشه همراه من بود.« 

بدون تردید همه ما تجربه ای مشابه رایان را داشته ایم. به منظور غلبه 
بر این مش��کل باید شناخت دقیق از هویت مخاطب هدف مان به دست 
آوری��م. تمام فرآیندهای بازاریابی و تبلیغ��ات در صورت عدم آگاهی از 

هویت اصلی و سلیقه مخاطب هدف برندمان بی نتیجه خواهد بود. 
اگر ش��ما هنوز مدلی آرمانی از مخاطب هدف تان را درست نکرده اید، 
آن را در صدر برنامه کاری تان قرار دهید. خوش��بختانه امروزه ابزارهای 
بس��یار زیادی در اختیار برندها به منظور ارزیابی وضعیت مش��تریان و 
همینطور دس��تیابی به سلیقه مخاطب هدف شان وجود دارد. فقط پس 
از شناخت درست مش��تریان مان توانایی ارائه پیامی جذاب برای آنها را 
خواهیم داش��ت. در غیر این صورت همیشه مشکل ناتوانی در برقراری 
رابطه با مش��تریان را خواهیم داش��ت. متاس��فانه ناتوانی در خلق پیام 
مورد عالقه مش��تریان یکی از مشکالت اصلی برندهای کوچک و بزرگ 
محسوب می شود. به همین دلیل باید فکری به حال آن کرد. راهکار نیز 
همانطور که بیان ش��د، در کسب شناخت دقیق از مشتریان و مخاطب 

هدف نهفته است.
ترس سوم: پیچیدگی و گرانی فرمت ویدئو

یک��ی از ترس ها و نگرانی های ب��زرگ پیرامون فرمت ویدئو مربوط به 
هزینه های آن اس��ت. برند ایندینگو به عنوان یک کارش��ناس خبره در 
زمین��ه ویدئو هزینه های تولید یک ویدئ��و تبلیغاتی حرفه ای را نزدیک 
ب��ه 3ه��زار دالر ارزیابی کرده اس��ت. بدون تردید ای��ن رقم برای ترس 
ه��ر برندی کافی اس��ت. به وی��ژه برندهای کوچک که ت��ازه در ابتدای 
راه هس��تند. به راس��تی اگر هزینه های تبلیغاتی ما بی س��رانجام بماند، 
چ��ه؟ یک نکته مهم در مورد هزینه های تولید ویدئوی تبلیغاتی مربوط 
ب��ه اس��تفاده از تیم حرفه ای اس��ت. اگر ما تمایل به اس��تفاده از تیمی 
کم تجربه تر یا حتی تولید ویدئو به وس��یله کارمندان ش��رکت داش��ته 

باشیم، بدون تردید هزینه ها کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
همانط��ور که مکس روزن، مدیرعامل برند ایندینگو، توضیح می دهد، 
تولید ویدئو تا حد زیادی ش��بیه به ساخت خانه است: »شما عالقه مند 
به یک کلبه هس��تید یا عمارت بزرگ؟ شما به دنبال ارزان ترین ویدئوی 
ممکن هس��تید یا قصد طراحی ویدئویی حرفه ای در س��طح کلیپ های 
بین بازی سوپربال را دارید؟« در نهایت انتخاب برعهده ما خواهد بود. 

بدون تردید س��اخت ویدئوی بازاریابی برای بارگذاری در ش��بکه های 
اجتماعی بس��یار مهم است، بنابراین نباید پیچیدگی و هزینه های باال را 
به عنوان مش��کلی چاره ناپذیر قلمداد کرد. یک برند ضرورتی به استفاده 
از ویدئوی طوالنی یا حتی بس��یار حرفه ای ندارد. به عبارت دیگر، ش��ما 
نیازمند یک عمارت بزرگ نیستید. در این میان استفاده از نرم افزارهای 
ویرایش ویدئو مانند Yala Social کمک ش��ایانی به شما خواهد کرد. 
چنین ابزارهایی در زمینه س��اخت ویدئوهای دقیقا یک دقیقه ای به ما 
کمک می کند. به این ترتیب ویدئوی تولیدی دقیقا مناسب استفاده در 

شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام خواهد بود. 
ب��دون تردی��د اکتفا به یک کلبه کوچک به معن��ای ناتوانی در زمینه 
کس��ب موفقیت نیس��ت. به عنوان مثال، نرم افزار Yala به بس��یاری از 
برندهای بزرگ نیز در زمینه س��اخت ویدئوه��ای تبلیغاتی کمک کرده 
اس��ت، بنابراین باید به دنب��ال پیامی جذاب برای ویدئوی مان باش��ی. 

فرآیند ساخت را با کمترین هزینه  نیز می توان دنبال کرد. 
ترس چهارم: ناآگاهی از معیار ارزیابی امور

ارزیابی میزان تاثیرگذاری محتوای برندمان در ش��بکه های اجتماعی 
اهمیت باالیی دارد. امروزه معیارهای بس��یار زیادی برای ارزیابی وجود 

دارد. انتخ��اب یکی از این معیارها نظی��ر میزان کلیک، بازدید، الیک یا 
کامنت دردسرهای زیادی برای برندها به وجود می آورد. 

یکی از راهکارهای ساده و تاثیرگذار برای انتخاب معیار ارزیابی توجه 
به هدف برندمان از س��اخت ویدئوی تبلیغاتی است. خوشبختانه امروزه 
س��ایت های بس��یار زیادی در زمینه کمک به برندها برای یافتن اهداف  
مناس��ب در زمینه بازاریابی و تبلیغات وجود دارد. به این ترتیب با یک 
جست وجوی س��اده در س��طح اینترنت امکان برخورداری از راهنمایی 
رایگان ب��رای یافتن اهداف برندمان وجود خواهد داش��ت. بدون تردید 
همیشه امکان دریافت کمک های حرفه ای و شخصی تر در این زمینه از 

سوی آژانس های کسب و کار و تبلیغات نیز وجود دارد. 
به محض اینکه معیارهای مورد نظرتان برای ارزیابی وضعیت تبلیغات 
برند خود در ش��بکه های اجتماع��ی را پیدا کردید، ارزیاب��ی ابتدایی از 
وضعی��ت فعالی برندتان داش��ته ص��ورت دهید. به ای��ن ترتیب امکان 
س��نجش تغییرات ناش��ی از تبلیغات م��ان و تاثیرش ب��ر روی وضعیت 

برندمان به وجود می آید. 
ترس پنجم: چقدر بودجه الزم داریم؟

به مانند ه��ر اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال دیگری، ح��وزه تبلیغات 
ویدئوی��ی مبتنی بر ش��بکه ای اجتماعی نیز دامنه قیمت های وس��یعی 
را پوش��ش می دهد. برندها امکان پیگی��ری کمپین های بازاریابی کامال 
رایگان تا نس��خه های تبلیغاتی بس��یار پرهزینه را دارن��د. در این میان 
ش��اید سرمایه گذاری بسیاری از برندها بر روی تبلیغات پولی جلب نظر 
کند، با این حال تبلیغاتی پولی تنها گزینه در دس��ترس ما نیست. نکته 
مهم درخصوص این ش��یوه ضرورت پیگیری آن پس از ارزیابی وضعیت 
برندمان و ش��ناخت درس��ت از مخاطب اس��ت. در غیر این صورت پول 
خود را به هدر خواهیم داد.  بدون تردید اختصاص زمانی مناسب برای 
مطالع��ه مقاالت کارب��ردی در زمینه تبلیغات پول��ی و تبلیغات طبیعی 
راهگش��ا خواهد بود. متاس��فانه امروزه بس��یاری از برنده��ا راهکارهای 
پیگیری تبلیغات رایگان را نمی شناسند، بنابراین همیشه به دنبال صرف 
هزینه های نس��بتا باال برای دس��تیابی به اهداف تبلیغاتی شان هستند. 
البته این امر به معنای عدم نیاز به هرگونه بودجه ای در زمینه بازاریابی 
و تبلیغات نیست.  به بیان سارا بِری، کارشناس موسسه Web FX، به 
طور معمول کس��ب و کارها بین 10تا 13درصد از درآمد خود را صرف 
امور تبلیغاتی می کنند. از این میزان بودجه 25درصد آن در شبکه های 
اجتماعی صرف می ش��ود. البته همه بودجه اختصاصی برای شبکه های 
اجتماعی به معنای دقیق کلمه در این پلتفرم ها خرج نمی شود. بسیاری 
از برنده��ا هزینه های کلی تبلیغاتی در اینترن��ت را تحت همین عنوان 

طبقه بندی می کنند. 
توصی��ه س��ارا بری س��رمایه گذاری تم��ام بودجه برندم��ان در حوزه 
بازاریابی برای س��اخت تبلیغات تاثیرگذار و جذاب است. به این ترتیب 
توجه شمار زیادی از مخاطب ها را به خود جلب خواهیم کرد. همچنین 
وی پیگی��ری آزمون های دو مرحله ای را برای ش��ناخت بهترین الگوی 
تبلیغات��ی برندمان مناس��ب می داند. به این ترتیب بودج��ه بازاریابی و 

تبلیغات برندمان به نحو کامال تاثیرگذاری خرج خواهد شد. 
بر ترس  های خود غلبه کنید

فرقی ندارد چه چیزی ش��ما را از ورود به عرص��ه بازاریابی ویدئویی در 
ش��بکه های اجتماعی می ترس��اند. به هر حال ترس های این حوزه بسیار 
تاثیرگ��ذار هس��تند، با این حال راهی به جز رویاروی��ی با ترس ها برای ما 
وجود ندارد. ما باید به دنبال راهکارهای راهبردی برای غلبه بر این ترس ها 
باشیم. در این میان نیز تفاوتی بین برندهای کوچک و بزرگ وجود ندارد. 
noobpreneur :منبع

وقتی مشتریان سادگی را بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارند
افزایش وفاداری مشتریان برندمان با عنصر 

سادگی

ام��روزه با افزایش تمایل و نیاز برندها به رقابت در محیط بازاریابی مدرن مطالعات 
پیرامون رفتار برندها افزایش بسیاری یافته است. یکی از مهم ترین پژوهش های عرصه 
 Siegel کس��ب و کار و برندس��ازی از س��وی آژانس بین المللی طراحی و برندسازی
Gale & انجام ش��ده اس��ت. در این پژوهش به مدت ش��ش س��ال نظرخواهی از 12 
هزار خریدار در هش��ت کش��ور مختلف صورت گرفت. پرسش اصلی این نظرسنجی 
رتبه بندی 585 برند مختلف براساس سطح سادگی و پیچیدگی محصوالت، خدمات، 
 Siegel & Gale تعامل و روابط عمومی ش��ان بود. در نهایت نیز پژوهشگران آژانس
اقدام به بررس��ی نتیجه به دس��ت آمده بر روی وضعیت وفاداری مشتریان به برندها و 
اوضاع مالی شان کردند.  در طول انجام این مطالعه آژانس Siegel & Gale به نتایج 
جالبی دست یافت. در حقیقت برخالف انتظار بسیاری از کارشناس ها، 10برند برتر در 
این نظرخواهی اغلب شرکت های ساده و بدون پیچیدگی خاص در نحوه فعالیت شان 
بودند. به این ترتیب عالقه مشتریان به تعامل و خرید از برندها دارای ویژگی سادگی 
 Siegel & 214درصد بیشتر از سایر برندها ارزیابی می شود. براساس پژوهش آژانس
Gale ویژگی اساس��ی برندهای مورد عالقه مش��تریان در قالب عبارت های ذیل قابل 

تعریف است: سادگی، تعامل  پیوسته و وضوح. 
در ادامه مطالعه آژانس Siegel & Gale توضیحات جالبی در مورد برندهای برتر 
داده ش��ده است: »برندهای موفق به صعود به رتبه های برتر فهرست به خوبی توانایی 
فهم خواس��ته مشتریان شان و پاس��خگویی به آن در عین سادگی را دارند. مزیت های 
س��ادگی برای برندها عالوه بر جلب رضایت مشتریان ش��امل افزایش میزان وفاداری 
خریدارها، افزایش میزان خالقیت و ایده پردازی در میان کارمندان و در نهایت افزایش 

سود است.« 
اگر با دقت به آمار و ارقام نگاه کنیم، مزیت اس��تفاده از عنصر س��ادگی در برندها 
بیشتر نیز می شود. 6۹ درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی Siegel & Gale تمایل 
خود به معرفی برندی با ویژگی فراهم سازی محصوالت، خدمات پس از فروش و تعامل 
ساده با مشتریان به دیگران را اعالم کرده اند. همچنین 63درصد از شرکت کنندگان نیز 
از تمایل شان به پرداخت هزینه بیشتر برای استفاده از محصوالت و خدمات برندهای 
ارائه دهنده تجربه خرید ساده صحبت به میان آورده اند. همانطور که پژوهش موردنظر 
اعالم می کند: »امروزه مشتریان در دنیایی با انتخاب های محدود زندگی می کنند. به 
این ترتیب تجربه یک برند مسیری به سوی جذب وفاداری مشتریان خواهد بود. توجه 

به عنصر سادگی سرعت جذب مشتریان و وفاداری آنها را سرعت خواهد داد.« 
سادگی و مسئله وفاداری به برند

در بخ��ش پایانی پژوهش آژان��س Siegel & Gale توضیح چرایی افزایش قدرت 
برندها از طریق پیگیری سادگی مورد بحث قرار می گیرد. به این ترتیب واکاوی دالیل 
موفقیت برندها با استفاده از سادگی در کانون توجه کازشناس های این آژانس قرار دارد. 
20س��ال پیش ش��رکت مدیریت بین الملل��ی Bain & Company در مطالعه 
گسترده ش��ان متوجه تاثیر افزایش 5درصدی وفاداری مش��تریان به یک برند بر روی 
سودآوری اش شدند. به این ترتیب هر 5درصد افزایش در وفاداری مشتریان به 25 تا 
100درصد افزایش سود برندها می انجامید. با یک مقایسه ساده، هیچ فعالیت جانبی 
دیگری نظیر بازاریابی مناس��بتی، پخش تبلیغات در بهترین ساعت های سال و حتی 
تخفیف های گسترده چنین نتیجه ای را به همراه نداشت. به این ترتیب میزان وفاداری 
مشتریان به یک برند بدل به مهم ترین ویژگی برندها پس از میزان سودآوری شان شد. 
مزیت اصلی جلب وفاداری مش��تریان به برندمان امکان ترغیب آنها به سوی خرید 
محصوالت مان یا پیگیری کمپین های بازاریابی با هزینه های بسیار پایین تر است. دلیل 
آن نیز اعتماد باالی مش��تریان به برندمان است. مشکل اصلی بسیاری از برندها عدم 
اعتماد مش��تریان به ماهیت کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی ش��ان است. این مشکل 
اساس��ی از طری��ق پیگیری الگوی س��ادگی برای جلب وفاداری مش��تریان قابل حل 
اس��ت. همچنین افزایش شمار مش��تریان وفادار به معنای کاهش نیاز به جست وجو 
برای مشتریان تازه نیز هست. اغلب برندها بخش قابل توجهی از سود خود را مدیون 
مشتریان وفادارشان هستند، بنابراین توجه به وضعیت آنها اهمیت بسیار بیشتری در 

مقایسه با تالش برای جذب مشتریان تازه دارد. 
ب��دون تردید برندهای موفق در زمینه جلب وفاداری مش��تریان وضعیت بهتری از 
نظر داخلی نیز خواهند داش��ت. بر این اس��اس احس��اس رضایت بیشتر کارمندان از 
موقعیت ش��ان یکی از دستاوردهای موفقیت در زمینه جلب اعتماد مشتریان است. به 
عالوه فرآیند جلب اعتماد و وفاداری مش��تریان یک الگوی چرخه ای است. به عبارت 
بهتر، افزایش وفاداری مش��تریان به برندمان فرصت س��رمایه گذاری بیش��تر از طریق 
افزایش سود به منظور بهبود هرچه بیشتر وضعیت وفاداری به برندمان را ایجاد می کند. 
ش��اید ش��رکت Bain & Company در آن زمان نسبت به اهمیت مطالعه اش 
آگاهی چندانی نداش��ت، با این حال در طول س��ال های اخیر بحث توجه به وفاداری 

مشتریان بدل به ضرورتی برای برندسازی موفق و پایدار شده است. 
اصطکاک با سلیقه مشتریان به مثابه دشمن وفاداری

بدون تردید مطالعه شرکت Bain & Companyو Siegel & Gale برای برندها 
امروزه کاربرد بسیار زیادی دارد. دلیل آن نیز نمایش بهینه تاثیر منفی حساسیت بیش 
از اندازه بر روی جلب اعتماد مش��تریان است. براساس مطالعه Siegel & Gale هر 
ساله میزان مشتریان ثابت برندها بین 10 تا 30درصد کاهش پیدا می کند. این امر به 
معنای ضرورت تالش بیش��تر برندها و صرف هزینه برای جبران این میزان از کاهش 
مشتریان است. نکته مهم در این میان تفاوت اساسی میان مشتریان عادی با مشتریان 
وفادار به برند است. به این ترتیب سال به سال عرصه فعالیت و سودآوری برای بسیاری 
از برندها تنگ تر خواهد ش��د. اگر همین سطح اعتماد پایین میان برندها و مشتریان 
ادامه داشته باشد، ورشکستگی بسیاری از برندها در سراسر دنیا اجتناب ناپذیر خواهد 
بود.  بی شک هیچ کس عالقه ای به اعتراف به واقعیت های تلخ دنیای کسب و کار ندارد، 
با این حال س��ال به سال تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی در حال کاهش است. این 
امر رابطه ای با کیفیت کمپین های موردنظر ندارد. در حقیقت میزان اعتماد مشتریان 
به فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی در حال سقوط است. اگرچه تالش های گاه و بی گاه 
موفقی از سوی برخی برندها در عرصه بازاریابی و تبلیغات صورت می گیرد، با این حال 

دورنمای کلی افق های روشنی را نشان نمی دهد. 
با توجه به افزایش دش��واری های فعالیت برندها بس��یاری از کارش��ناس ها اقدام به 
بررس��ی دقیق مش��کالت عرصه کس��ب و کار کرده اند. هر کدام از پژوهش های این 
عرصه از نقطه نظر متفاوتی به بررسی امور پرداخته است، با این حال نتیجه به دست 
آمده تقریبا یکس��ان است. بر این اس��اس با تالش برای حذف اصطکاک با مشتریان 
و ناامیدس��ازی آنها فرصت های بسیار بیش��تری پیش روی برندها قرار خواهد گرفت. 
بدون تردید افزایش فرصت های یک برند به معنای افزایش س��ودآوری اش نیز خواهد 
بود. همچنین از این طریق دیگر با ریزش س��طح مش��تریان وفادار برندها هم مواجه 
نخواهیم بود. این امر با توجه به تاثیر بسیار باالی مشتریان وفادار بر روی درآمد برندها 
اهمیت انکارناپذیری خواهد داش��ت. تالش برای کاهش س��طح اصطکاک برندمان با 
س��لیقه و خواست مشتریان از طریق رعایت سادگی در فرآیندهای فروش و تعامل با 

آنها امکان پذیر خواهد شد. 
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ترندهای مختلف در اینس��تاگرام یکی از موثرتری��ن المان ها بر روی 
فرآیند بازاریابی هر برندی محس��وب می ش��ود. اکن��ون ترندها توانایی 
ایجاد برتری یا نابودی کامل استراتژی یک برند در شبکه های اجتماعی 
را دارد. برندهایی که در اینس��تاگرام همیش��ه از ترندهای تازه استفاده 
می کنند، مزیت بهره مندی از ابزارهای پیش��رفته و همین طور سبقت از 
رقبا را دارند. مهم تر از این، چنین برندهایی به مخاطب ش��ان آگاهی از 

آخرین تحوالت دنیای شبکه های اجتماعی را نشان می دهند. 
از زم��ان معرف��ی پلتفرم تیک ت��وک و عالقه بس��یاری از کاربران به 
فعالیت در آن اینس��تاگرام شروع به ارائه خدمات برتر برای برندها کرده 
اس��ت. هدف اصلی این کار جلوگیری از مهاجرت گس��ترده کاربران به 
تی��ک توک اس��ت. هدف اصلی من در این مقاله بررس��ی 15 ترند برتر 
بازاریابی در اینس��تاگرام اس��ت، بنابراین در ادامه به بررسی هر کدام از 

این ترندها خواهیم پرداخت. 
15 ترند برتر اینستاگرام برای بررسی

1. استوری بیشتر، پست کمتر
بخش اس��توری اینس��تاگرام با بی��ش از 500 میلی��ون بازدید روزانه 
گوی س��بقت را از سایر بخش های این پلتفرم ربوده است. امروزه بخش 
اس��توری به مهم ترین منبع پیگیری وضعیت اف��راد مهم برای کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی بدل شده اس��ت. همچنین با توسعه الگوریتم 
هوش��مند اینس��تاگرام بس��یاری از کاربران دیگر تمایلی به مش��اهده 
پس��ت های برخی از اف��راد ندارند. به این ترتیب فقط به استوری ش��ان 

توجه می کنند. 
تغییر مهم در بخش اس��توری اینس��تاگرام افزای��ش نمایش محتوای 
تبلیغاتی و اس��توری برندهای مختلف در پی توجه بیشتر کاربران است. 
البت��ه این امر به ص��ورت کامال محدود در حال پیگیری اس��ت. به این 
ترتیب برندها ش��انس نمایش هرچه بیش��تر محتوای تبلیغاتی خود به 
مخاطب مورد نظرش��ان را خواهند داشت. در مورد بخش جست وجوی 
اینس��تاگرام تقریبا کمترین تغییر در هدف مخاطب روی داده است. به 
این ترتیب هنوز هم کاربران برای یافتن مطالب تازه و اخبار جدید از آن 
استفاده می کنند. البته از نظر ارائه محتوا الگوریتم ارتقایاقته اینستاگرام 

مطالب هماهنگ با سلیقه شخصی کاربران را نمایش می دهد. 
اگرچ��ه فرآیند ارتقای الگوریتم اینس��تاگرام ب��رای نمایش محتوای 
هماهنگ تر با س��لیقه کاربران به نفع برندهاس��ت، با ای��ن حال نتیجه 
نهایی آن مش��اهده مطالب تبلیغاتی بیشتر از سوی کاربران خواهد بود. 
به همی��ن دلیل برخی مخالفت ها نس��بت به این ط��رح صورت گرفته 
است. نتیجه چنین مخالفت هایی در سیاست آزمایشی اینستاگرام برای 
مخفی سازی الیک کاربران به پست های مختلف می توان مشاهده کرد. 

2. رشد بخش جست وجوی اینستاگرام
بی��ش از 200 میلی��ون کارب��ر اینس��تاگرام به ص��ورت روزانه بخش 
جست وجوی اینس��تاگرام را چک می کنند. براس��اس پیش بینی ها این 
رقم در س��ال جاری افزایش چش��مگیری خواهد یافت. نوار تازه بخش 
جس��ت وجو امکان جست وجوی س��اده تر ویدئوهای IGTV و مراجعه 
ب��ه بخش پس��ت های خرید را امکان پذیر می س��ازد. البت��ه در این نوار 
موضوعات اصلی نظیر زیبایی، مس��افرت، غ��ذا و هنر نیز وجود دارد. به 
طور کلی این بخش به جس��ت وجوی س��ریع و هدفمند کاربران کمک 

می کند. 
یکی از نوآوری های اینستاگرام در بخش جست وجو مربوط به افزودن 

نمایش اس��توری های برتر اس��ت. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده 
اس��توری های مختلف و هماهنگ با سلیقه ش��ان را در این بخش دارند. 
البته در اینج��ا نیز باید به امکان نمایش اس��توری های تبلیغاتی توجه 
داشت، با این حال جهت  گیری اینستاگرام در راستای کاهش نارضایتی 
کاربران از مش��اهده محت��وای تبلیغاتی نمایش محدود اس��توری های 

تبلیغاتی است. 
3. فعال سازی صدا برای استوری ها

هنوز هم طراحی اس��توری به صورت بی صدا اهمیت دارد. در حقیقت 
بس��یاری از کارب��ران به هنگام مش��اهده اس��توری های اینس��تاگرام یا 
حتی پس��ت ها صدای گوش��ی هوشمندش��ان را افزایش نمی دهند. به 
همی��ن دلیل طراحی اس��توری همراه با صدا ام��کان انتقال ناقص پیام 
برندم��ان را به همراه خواهد داش��ت. خبر خوش ب��رای برندها مطالعه 
ت��ازه فیس بوک پیرامون عالق��ه کاربران به صدا و موس��یقی به هنگام 
مشاهده استوری هاست. بر این اساس تبلیغات همراه با صدا یا موسیقی 

80درصد عملکرد بهتری در مقایسه با سایر نمونه ها دارد. 
اکنون نزدیک به 60درصد از اس��توری های اینستاگرام همراه با صدا 
مش��اهده می شود. این امر به معنای تغییر جهت  گیری کاربران به سوی 
توجه بیشتر به صدای محتوای موجود در شبکه های اجتماعی است. در 
این میان ش��اید ویژگی موسیقی محور پلتفرم تیک توک کمک شایانی 
به افزایش تمایل کاربران به المان صدا کرده باش��د. بر این اس��اس باید 
انتظار تاثیرگذاری بیش��تر تیک توک بر روی ترندهای برتر اینستاگرام 
را داش��ته باشیم. این امر اگرچه برای کاربران اینستاگرام جذاب خواهد 
بود، اما بیانگر رقابتی رو به افزایش میان این پلتفرم و تیک توک است. 

4. استفاده استراتژیک از استیکر در بخش استوری
امروزه اس��تیکر یکی از المان های بس��یار جذاب در بخش اس��توری 
محس��وب می شود. متاس��فانه هنوز بس��یاری از برندها نسبت به نقش 
س��ازنده اس��تیکرهای مختلف ب��ر روی تاثیرگذاری استوری های ش��ان 
آگاه��ی ندارن��د. با این حال این فرآیند در س��ال ج��اری به طور کامل 

تغییر خواهد کرد. 
ب��ه طور کلی پیش بینی من مش��اهده میزان کمتری از اس��تیکرهای 
معمولی در استوری برندها و جهت گیری آنها به سوی ساخت و استفاده 
از استیکرهای انحصاری خودشان اس��ت. این امر از طریق فراهم سازی 
امکان س��اخت اس��تیکر از سوی اینستاگرام تقویت ش��ده است. به این 
ترتیب دیگر از مش��اهده استیکرهای یکس��ان در استوری های مختلف 

سردرد نخواهیم گرفت.
5. افزایش میزان استوری های تعاملی

در حالی که اس��تفاد از اس��تیکر ب��رای برندها گزین��ه جذابی به نظر 
می رسد، استیکرهای تعاملی در کانون توجه کاربران قرار دارد. 

استیکرهای س��وال، نظرخواهی و پرس��ش های همراه با پاسخ های 
از پیش تعیین ش��ده از تازه ترین امکانات تازه بخش گوگل محس��وب 
می ش��ود. عالقه کاربران به این بخش ها ی��ک پیام واضح برای برندها 
دارد. در حقیق��ت کاربران عالقه بیش��تری به تعامل ب��ا برندها دارند. 
این امر در قالب پاس��خ به پرس��ش ها یا حتی اعالم نظرش��ان صورت 
می گی��رد، بنابرای��ن برندها باید به دنبال اس��تفاده هرچه بیش��تر از 
استیکرها تعاملی و افزایش فضای تعامل کاربران با خود به شیوه های 
مختلف باش��ند. به عنوان مثال، مطالعه تیم فنی گوگل بیانگر افزایش 
۹0درصدی مش��اهده ویدئوها در بخش استوری در صورت استفاده از 

استیکر نظرخواهی است. 
خب��ر خوش ب��رای برنده��ا تالش اینس��تاگرام ب��ه منظ��ور افزایش 
اس��تیکرهای تعاملی در آینده ای نزدیک است البته این امر از چند سال 

پیش شروع شده است، با این حال به منظور رفع نیاز برندها باید سرعت 
بیشتری به خود بگیرد. 

6. سهولت خرید در اینستاگرام
امروزه بیش از 70درصد از کاربران اینستاگرام برای خرید محصوالت 
مورد نظرش��ان از ای��ن پلتفرم به عنوان منبع جس��ت وجو و مقایس��ه 
گزینه های خرید اس��تفاده می کنند، با این حس��اب اینستاگرام بدل به 
یک رقیب جدی برای پینترس��ت شده است. تا پیش از این پیشروترین 
پلتفرم در زمینه خرید آنالین پینترس��ت بود، با این حال اقدام جدی و 

سریع اینستاگرام شرایط را به طور کلی تغییر داده است. 
در طول س��ال گذش��ته اینس��تاگرام از امکان تگ قیمت و مراجع به 
صفحه خرید مستقیم رونمایی کرده است. در بخش استوری نیز امکان 
درج محصوالت فروش��ی وج��ود دارد. به عالوه این پس��ت ها در بخش 
جس��ت وجو نیز به صورت کامال مش��خص و متمایز از س��ایر پست ها به 

نمایش درمی آید. 
بدون تردید یکی از آمارهای مناس��ب برای س��نجش میزان موفقیت 
یک بخش تازه در اینستاگرام میزان استقبال کاربران از آن است. تولید 
بی��ش از 130 میلیون پس��ت خرید مس��تقیم در ماه ب��ه خوبی گویای 
موفقیت سیس��تم خرید درونی اینس��تاگرام است. در ماه مارس 201۹ 
سیس��تم نوین خرید خود را به صورت آزمایش��ی برای 20 برند برتر از 

جمله آدیداس، بری بری، نایک و ریُولو رونمایی کرد. 
بدون تردید سیس��تم فروش مس��تقیم اینس��تاگرام هنوز در مرحله 
آزمایش��ی است، با این حال موفقیت آن به خوبی قابل پیش بینی است، 
بنابراین س��رمایه گذاری برندها بر روی این بخش کامال منطقی به نظر 
می رس��د. البته این امر باید همراه با تولید محتوای بصری جذاب باشد، 
چراکه دارای نهایی کاربران در اینس��تاگرام پیرامون محصوالت مختلف 
بس��تگی به کیفیت تصاویری که مش��اهده می کن��د، دارد. به عالوه در 
بس��یاری از موارد کاربران به س��راغ بررسی بیشتر محصول موردنظر در 

سایر سایت های معتبر نیز می روند. 
7. افراد تاثیرگذار با امکان فروش مستقیم

امروزه دنیای کس��ب و کار دیگر تحت سلطه سلبریتی های مربوط به 
دنیای ورزش یا هنر نیس��ت. ظهور مفهومی تحت عنوان افراد تاثیرگذار 
در شبکه های اجتماعی توجه بسیاری از کاربران و حتی برندهای بزرگ 
را به خود جلب کرده اس��ت. یکی از پرسش های رایج از افراد تاثیرگذار 
در ش��بکه های اجتماعی به ش��رح ذیل اس��ت: »این محصول را از کجا 
خریده ای؟«. در بسیاری از موارد افراد تاثیرگذار اقدام به پاسخگویی به 
تک تک کاربران می کنند. بدون تردید این فرآیند زمان زیادی را از افراد 
تاثیرگ��ذار می گیرد. به همین دلیل اینس��تاگرام امکان تگ محصوالت 
در بخش اس��توری را فراهم کرده اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به 
طرح پرسش از افراد تاثیرگذار برای اطالع از ماهیت محصوالت مختلف 
نیس��ت. این امر همکاری تج��اری افراد تاثیرگ��ذار و برندها را نیز وارد 
مرحله ت��ازه ای می کند. چراکه اکنون امکان همکاری تبلیغاتی بس��یار 

ساده تر از هر زمان دیگری خواهد بود. 
به مانند بخش خرید مس��تقیم اینستاگرام، در اینجا نیز برخی برندها 
و اف��راد تاثیرگذار مح��دود از امکان تگ محص��والت مختلف برخوردار 
هس��تند، با این حال موفقیت این طرح توس��عه گسترده و جهانی اش را 
تضمین می کند. اکنون فقط امکان تگ پس��ت های ش��امل همکاری با 
برندهای معتبر برای افراد تاثیرگذار وجود دارد، با این حال به زودی این 
امکان توس��عه چشمگیری خواهد یافت. به این ترتیب هر برندی امکان 

تگ شدن در بخش استوری را خواهد داشت. 
hootsuite :منبع

چگونه بازاریابی احساسی موفق داشته باشیم؟
اشتباه برندها در استفاده از احساسات در 

بازاریابی

یکی از زیباترین نکات در مورد انس��ان ها توانایی ما در زمینه 
درک احساس های مختلف اس��ت. این امر به ما اجازه برقراری 
ارتب��اط و تجربه زندگی متفاوت از دس��ته ای روبات را می دهد. 
این نکته نه تنها در زندگی روزمره، بلکه از نقطه نظر بازاریابی و 
کس��ب و کار نیز اهمیت دارد. به هر حال استفاده از المان های 
برانگیزنده احساسات و عواطف مخاطب تاثیرگذاری کمپین ها را 
افزایش خواهد داد. به همین دلیل بازاریاب ها در طول سال های 
اخیر پژوهش ها و مطالعات گس��ترده ای را به منظور ش��ناخت 
هرچه بهتر عواطف و نحوه رفتار احساسی مردم صورت داده اند. 
نکته مهم درخصوص برگزاری پژوهش ها و مطالعات گوناگون 
ضرورت ایجاد تحول در نحوه کارکرد بازاریابی برندمان اس��ت. 
متاسفانه بسیاری از برندها به دلیل نگرانی پیرامون نتیجه بخشی 
یافته ای جدید حوزه رفتار احساس��ی مردم از کاربرست آن در 
زمین��ه بازاریاب��ی اجتناب می کنند. اخیرا پژوهش��ی از س��وی 
موسس��ه ِدلویت��ه دیجیتال توصیه جالب��ی درخصوص ضرورت 
بازبینی ما در مورد نحوه اندیش��ه درباره احساسات، عقالنیت و 
معیارهای تعامل مشتریان و برندها کرده است. بنابراین در این 
مقاله هدف اصلی من بررس��ی رابطه میان فرآیندهای بازاریابی 

برندها با احساسات و عواطف مشتریان خواهد بود. 
احساسات در مرکز هر رابطه ای قرار دارد

مطالعه موسسه دلویته براس��اس کنار هم گذاشتن اطالعات 
مربوط به تقریبا 800 مش��تری مختل��ف و بهره مندی از بانک 
اطالعاتی 112 فروش��گاه آنالین مختلف صورت گرفته اس��ت. 
در زمینه تحلیل محتوا نیز این موسس��ه به بررسی ۹1 میلیون 
پس��ت مختلف و 20۹0 گفت وگوی تلفنی مش��تریان با بخش 
پش��تیبانی خدمات برندها پرداخته است، با این حساب میزان 

اعتبار و دقت این پژوهش در سطح باالیی قرار دارد. 
نکت��ه مهم درخص��وص پژوهش مورد بحث م��ا در این مقاله 
نح��وه رویکرد مش��تریان به رابطه ش��ان با برندهاس��ت. بر این 
اس��اس مشتریان به تعامل ش��ان به برندها به عنوان یک رابطه 
واقعی نگاه می کنند. انتظار آنها از برندها نیز کامال روشن است. 
آنها درخواس��ت تعامل دوس��تانه برندها با خود از همان ابتدای 
کار ت��ا پایان را دارند. این امر ب��ه معنای ضرورت تالش برندها 
در راس��تای شخصی س��ای محتوا، توجه به نیازمندی و سلیقه 
مشتریان و تالش برای آگاهی از نحوه رفتار احساسی مشتریان 
در ش��بکه های اجتماعی و با سایر برندهای مختلف است. فقط 
در این صورت امکان تعامل احساس��ی مناس��ب میان برندها و 

مشتریان فراهم خواهد شد. 
نکت��ه مهم دیگر درخصوص پژوهش موسس��ه دلویته مربوط 
ب��ه فرآین��د تصمیم گی��ری برای خری��د محصوالت از س��وی 
مشتریان است. به این ترتیب اگرچه نقش احساسات در فرآیند 
تصمیم گیری خرید انکارناپذیر اس��ت، ب��ا این حال تقریبا تمام 
فرآیند رابطه افراد با برندها از طریق همین احساس��ات هدایت 
می ش��ود. بنابراین برندها فقط در زمینه فروش محصوالت شان 
نیازمند توجه به احساسات مشتریان نیستند. این امر در فرآیند 
بازاریابی و تبلیغات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ش��اید برای 
بس��یاری از افراد نقش عقالنیت در این میان محل سوال باشد. 
بدون تردید رفتارهای عقالنی نیز در فرآیند تعامل مشتریان با 
یک برند ایفای نقش می کن��د، با این حال انتخاب های عقالنی 
بیش��تر در ابتدا و پایان رابطه با یک برند برجسته است. به این 
ترتی��ب نقش احساس��ات تقریبا در میان تعامل ب��ا برندها قرار 

دارد. 
ب��دون تردی��د اثب��ات یافته های پژوه��ش دلویت��ه از طریق 
مراجعه به آمار و ارقام بسیار راحت تر خواهد بود. بر این اساس 
60درصد از مش��تریان طوالنی م��دت برندها از زبانی مش��ابه 
گفت وگو با دوستان ش��ان برای تعامل ب��رای برقراری ارتباط با 
آن برند اس��تفاده می کنند. با این حال پس از پایان رابطه میان 
برندها و مش��تریان )به هر دلیلی( 70درصد مش��تریان از نقطه 
نظرهای عقالنی به نقد کاستی های برند موردنظر می پردازند. 

با توج��ه به نکاتی که تا به اینجا بیان ش��د، جمع بندی کلی 
بازاریابی احساس��ی در تعامل با مش��تریان به شرح ذیل خواهد 

بود:
• به اش��تراک گذاری افکار ارزش��مند و عقالنی موجب توجه 

مشتریان به ما می شود.
• احساس��ات در زمینه ایجاد و الگوبخشی در زمینه وفاداری، 

حمایت و ترجیحات مشتریان تاثیر دارد.
• رفتاره��ای عقالنی در زمینه پایان بخش��ی ب��ه رابطه میان 
مش��تریان و برندها کاربر دارد. به این ترتیب اغلب مشتریان به 

دالیل کامال عقالنی اقدام به ترک یک برند می کنند.
• تعامل نزدیک و توجه به س��لیقه مش��تریان فرصت افزایش 

طول عمر رابطه برندها با مشتریان وفادار را فراهم می سازد.
توصیه من به ش��ما توجه ویژه به نکته پایانی است. متاسفانه 
بس��یاری از برندها با بی توجهی به ای��ن گزینه مقدمات ریزش 

مشتریان وفادار برندشان را فراهم می کنند. 
انسانی سازی تعامالت و حفظ مشتریان وفادار

براس��اس ارزیابی برخی از کارش��ناس ها طول عمر رابطه یک 
برند با مش��تریان وفادارش به میزان سرمایه گذاری آن بر روی 
ارائ��ه محصوالت و خدمات باکیفیت دارد. به نظر من نکته مهم 
در رابط��ه با مش��تریان وفادار مربوط به ام��ری فراتر از کیفیت 
محصوالت و خدمات اس��ت. به این ترتیب ما باید از نظر تعامل 
با مش��تریان به دنب��ال ارائه کیفیت طبیعی باش��یم. به عبارت 
بهتر، بسیاری از برندها مانند روبات های بی روح با مشتریان شان 
تعامل دارند. این امر موجب سرخوردگی مشتریان خواهد شد. 
توصیه من در این میان نظرخواهی مداوم از مشتریان است. به 
این ترتیب ما توانایی بهتری در زمینه رابطه مناسب و احساسی 
ب��ا آنها خواهیم داش��ت. به عالوه بازخورد مش��تریان در زمینه 
خدمات برندمان نیز معیار مناسبی برای بهبود آنها خواهد بود.
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5 ویژگی الزم برای رهبران موفق
سبک رهبری در طول چند دهه گذشته تغییر کرده است. این تغییر از طریق 
تکامل نسلی نیروی کار حاصل شده که منجر به تغییر جمعیت شناختی رهبری 
می شود. همان طور که نسل گذشته شروع به بازنشستگی می کند، سبک نظامي 
مدیریتی جدید نیز به س��مت نرم تر شدن کشیده می شود.  این سبک رهبری 
با احساس بهتر توسط بسیاری از نویسندگان پرشکوه و مشاوران رهبری امروز 
منتشر ش��ده اس��ت، چرا؟ زیراکه ما در حال فهمیدن این واقعیت هستیم که 
رهبری افراد برعکس رهبری پروژه به مهارت های نرم نیاز دارد و این مهارت های 
نرم قابل توس��عه هس��تند. در شرایط کس��ب و کار امروز، اگر فکر می کنید که 
جنبه  ش��خصی رهبری غیرضروری است یا اهمیتی ندارد عقیده قدیمی دارید. 
ش��ما انسان را مدیریت می کنید، نه روبات. به منظور رهبری خوب، باید به یاد 
داش��ته باش��ید مردم انسان هایی پر از ضعف هس��تند و به سادگی تحت تأثیر 
مس��ائل و اتفاقات خارج از کار قرار می گیرند. بخشی از انسان بودن اشتباه  کردن 
است. راه حل این امر مجازات نیست، بلکه کمک کردن به آنها برای شناسایی 
حوزه هایی که می توانند بهبود یابند اس��ت. مدیریت بخش شخصی رهبری در 
حالی که هنوز در حال دستیابی به اهداف و پایان کار تا موعد مقرر هستید، نیاز 
به هنر رهبری، برعکس علوم دارد. به عنوان رهبر، ش��ما برای به دس��ت آوردن 
نتایج مدیریت می کنید اما نتایج بدون روابط، ارتباطات و سرمایه گذا ری  شخصی 
حاصل نمی شوند. اگر شما نتایجی را که می خواهید دریافت نکنید، ممکن است 
به این دلیل باشد که فاقد مهارت نرم هستید. در اینجا پنج مهارت رهبری نرم 
که به طور مستقیم تأثیر می گذارند و چگونگی توسعه آن را معرفی خواهیم کرد:

1. آنها هوش احساسی دارند
رهبران با هوش احساس��ی توس��عه یافته توانایی درک کردن، قدردان بودن و 
اعمال قدرت و آگاهی از احساسات را برای تسهیل سطح باالتری از همکاری و 
بهره وری استفاده می کنند. موفقیت ترکیبی است از خودآگاهی  که به معنای 
درک و شناسایی احساسات و عواطف خود، تنظیم خود به معنای توانایی کنترل 
احساسات ناخوشایند و در نهایت انگیزه که به میل ذاتی برای رسیدن به اهداف 
به طور مؤثر می گویند. ضریب هوش احساسی باال به مدیران اجازه می دهد که 
رفتارهای خود را تنظیم کنند تا تأثیر مثبت بیشتری بر دیگران داشته باشند. 
این هوش احساس��ی باال همچنین به رهبران کم��ک می کند تا درگیری های 
شخصی میان کارمندان شان را تشخیص دهند و برای حل مشکل با ارائه همدلی 
و منابع اضافی در صورت نیاز کمک کنند. خودآگاهی، اطمینان حاصل می کند 
که هر چیزی که باعث ناراحتی شما می شود، به یک مشکل تیمی تبدیل نشود.
نتای��ج بالقوه: افزایش بهره وری و همدردی در میان کارکنانی که به مس��ائل 

شخصی یا فکری خود اجازه نمی دهند روز کاری آنها را کنترل کند.
2. آنها ارتباطات خوبی برقرار می کنند

تحت منظر به انجام رساندن کارها، رهبران اغلب وقت کافی برای تنظیم ارتباط 
با دیگران و ارس��ال پیام خود، چه به صورت ش��فاهی و یا به صورت کتبی ندارند. 
مردم به طور کلی در مورد شیوه ای که می خواهند افراد با آنها ارتباط برقرار کنند 
حساس هس��تند، اما در مورد شناخت راه های برقراری ارتباط با دیگران حساس 
نیس��تند. به عنوان مثال، اگر فردی اجتماعی و برون گرا که سریع نیز است، یک 
همکار درون گرا را در س��الن برای تصمیم گیری سریع در مورد یک برنامه کاری 
پیچی��ده به صحبت بگیرد، احتمال اینکه آن فرد را از خود دور کنید و پیام را به 
طور کامل دریافت نکند وجود دارد. توس��عه مهارت های ارتباطی فراتر از مهارت 
نوشتن یا صحبت کردن است. این توانایی همچنین شامل مهارت تنظیم چگونگی 
ارتباط به طوری که فرد پیام شما را دریافت کند نیز می شود. این امر باعث ایجاد 

وضوح در ارتباطات می شود و فرصت های سوء تفاهم را کاهش می دهد.
نتای��ج بالقوه: تیمی که ب��ه طور واضح، بدون انحراف و س��وء  تفاهم و ارتباط 

نامناسب عمل می کند.
3. آنها مربی هستند

مردم دوست ندارند به آنها بگویید چه کاری باید انجام دهند و یا چه حرفی 
بزنند و در کل از دستورگرفتن خوش شان نمی آید. مدل فرماندهی و دستوری 
مدیریت اکنون قدیمی شده است. در عوض مربیگری کارکنان برای تسهیل و 
حمایت از رشد حرفه ای فرد، برعکس دستورالعمل به صورت یک خط مستقیم 
برای کاری که باید و یا نباید انجام دهند روش بهتری است. این رویکرد نیاز به 
مهارت و توانایی بیش��تری نسبت به فرمان و کنترل دارد. هدف رهبر به عنوان 
یک مربی این است که به تیم کمک کند تا به طور مستقل رشد کرده و نتایج 
به دست بیاورد. رهبرانی که مربی هستند، آنچه مانع از مؤثر بودن افراد می شود 
را شناسایی می کنند و به جای اینکه مستقیماً این مشکل را به آنها بیان کنند، 
اب��زار موردنیاز برای آموزش به خود را در اختیار آنها قرار می دهند. هنگامی که 
از سبک فرماندهی اس��تفاده می کنید، تقریباً همیشه یک مانع برای مشارکت 
کارکنان ایجاد خواهد شد. اگر به طور مداوم به کارکنان خود بگویید چه کاری 
انجام دهند، ابتکار بیشتر و خالقیت را از آنها می گیرید. این کار همچنین باعث 

می شود کارمندان هیچ تفکری از خود نداشته باشند.
نتایج بالقوه: کارکنانی که می توانند مشکالت را حل کنند، نوآوری ایجاد کنند 

و سرانجام رهبر باشند.
4. آنها مهارت های بین فردی دارند

ی��ک رهبر ب��ا مهارت های مؤثر بین فردی، در نظر کارکنان محترم اس��ت و 
توانایی ایجاد رابطه نزدیک دارد. این رهبر تالش می کند وضعیت را از دیدگاه فرد 

دیگر ببیند و برای درک ایده های ارائه شده به دقت گوش می دهد.
رهب��ران با مهارت های بین فردی توس��عه یافته می توانند به تیم خود کمک 
کنند تا از طریق به کارگیری درک و همدردی رابطه  خوبی با هم داشته باشند. 
این رهبران همچنین به مسائل متنوع حساسیت نشان می دهند، تمایز را جشن 
می گیرند و به ایجاد روابط میان کسانی که ممکن است متفاوت باشند، کمک 
می کنن��د. در دیدگاه های مختلف، رویکردهای متنوع به مش��کالت و ایده های 
الهام گرفت��ه از تجربه های متمایز زندگی قدرت تیم��ی وجود دارد. مهارت های 
بین فردی روابطی را ایجاد می کند که به بهره وری و کارایی تیم کمک می کند.

نتایج بالقوه: روابط بهبود یافته و کار کردن به عنوان یک تیم برای دستیابی به 
اهداف گروهی و افزایش عملکرد.

5. آنها دیگران گرا هستند
به بهترین مدیری که تاکنون داش��تید فکر کنید. احتماالً این مدیر از ش��ما 
قدردانی می کند. این مهارت در مورد گرایش به دیگران است و برعکس خودگرا 
بودن می ش��ود.  یک رهب��ر از دیگران قدردانی می کند، زمان��ی برای ارتباط با 
کارکن��ان می گذارد و به آنها احس��اس مهم بودن، شنیده ش��دن، درک و ارزش 
می دهد. قدردانی از دیگران همچنین شامل شناختن کارکنان برای ایده های شان 
و کمک های آنها به تیم یا پروژه می شود. اگر نشان دادن قدردانی به هر فرد در 
تیم به صورت ماهانه و یا حتی سه ماهه به یک عادت در خود تبدیل کنید، تغییر 

قابل توجهی در وفاداری و بازدهی کارکنان خواهید دید.
نتایج بالقوه: کارکنانی که سخت تر کار می کنند و بیشتر متعهد هستند.

این پنج مهارت به طور طبیعی به یکدیگر متصل می شوند، اما هنگامی که آنها 
را جمع کرده و تمرین کنید، یک رهبر بهتر و حتی یک فرد بهتر خواهید بود. 
مهم اس��ت بدانیم که در حالی که برخی ممکن است این مهارت ها را به عنوان 
»نرم« مش��اهده کنند، اما این گونه نیس��ت. تقویت این مهارت ها باعث افزایش 
Success/ucan :کارایی، بهره وری و نتایج قوی تر تیم خواهد شد.        منبع

رهبری
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بدون شک هیچ انیمیشنی صرفا برای سرگرمی ساخته نشده و در دل 
آن نکات ارزشمند  و آموزنده بسیاری وجود دارد. اهمیت این موضوع به 
این خاطر اس��ت که شخصیت افراد در سنین کودکی، نخستین مراحل 
ش��کل گیری خود را طی کرده و به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که 
آموزش ه��ای خوبی به آنها منتقل ش��ود. در ای��ن رابطه اگرچه مقاالت 
متعددی در رابطه با نکات مدیریتی فیلم های مختلف منتشر شده است، 
با این حال تاکنون در رابطه با انیمیش��ن ها چنین فعالیت هایی صورت 
نگرفته است. در همین راستا و در ادامه به بررسی برخی نکات مدیریتی 

مشهورترین انیمیشن های جهان، خواهیم پرداخت. 
1-مورچه ای به نام زی)1998(

صداپیش��گی ستاره هایی نظیر وودی آلن، سیلوستر استالونه و جنیفر 
لوپز بدون ش��ک خود به تنهایی دلیلی برای دیدن این انیمیشن جذاب 
خواهد بود. داس��تان این انیمیشن حول محور مورچه ای کارگر است که 
بنا بر ش��رایطی در صف مبارزه با دش��منان قرار گرفته و با خنثی کردن 
توطئه داخلی در نهایت موفق می ش��ود تا جنگ را به نفع مردمان خود 
به پایان رسانده و به عنوان قهرمان معرفی شود. این امر در حالی است 
که وی در مقایس��ه با س��ایر س��ربازان از قدرت بدنی به مراتب کمتری 
برخ��وردار بوده اس��ت، با این حال وی با تکیه ب��ر قدرت ذهن خود، به 
تاثیرگذارترین فرد تبدیل می شود. این انیمیشن به خوبی نشان می دهد 
که نخستین ویژگی یک رهبر الیق، خوش فکری بوده و نباید تصور کرد 

که رهبرها صرفا یک شکل و از طبقه اجتماعی خاصی هستند. 
2-پرنسس مصر)1998(

این انیمیش��ن در رابطه با داس��تان زندگی حضرت موس��ی س��اخته 
ش��ده اس��ت. نکته اصلی داس��تان این انیمیشن این اس��ت که هیچ گاه 
ظل��م نمی تواند برای مدت طوالنی پایدار باقی بماند. در نهایت نیز افراد 
ضعیف هنگامی که با یکدیگر متحد ش��ده و رهب��ری دانا را برای خود 
برگزینن��د، حت��ی در برابر قدرتمندترین ها نیز قادر به کس��ب موفقیت 
خواهن��د بود. با توجه به این موضوع، هر مدیری باید از س��تم کردن به 
اطرافی��ان خود جلوگیری ک��رده و هیچ گاه از روبه روی��ی با ابربرندهای 
عرصه خود، احس��اس ترس و ناامیدی نداش��ته باش��ند. این نکته را به 

خاطر داشته باشید که بی عدالتی زمینه ساز نابودی شما خواهد بود. 
3-شرک)2۰۰1(

شرک یکی از 10 انیمیشن برتر تاریخ و برنده اسکار بهترین پویانمایی 
در سال 2001 است. داستان آن نیز در رابطه با یک دیو است که افراد 
صرفا به خاطر ظاهر وی، قضاوت های نادرس��تی را در رابطه با آن دارند 
و این امر باعث می ش��ود تا وی همواره در انزوا به س��ر ببرد، با این حال 
پس از اتفاقاتی او به یک قهرمان تبدیل شده و حتی دختر پادشاه نیز به 
او عالقه مند می ش��ود. این انیمیشن به خوبی نشان می دهد که هیچ گاه 

نباید صرفا براس��اس برخورد اولیه تصمیم گرفت. این امر برای مدیران 
نیز بس��یار مهم اس��ت که تصویر اولیه از هر چیزی را به عنوان معنای 
حقیق��ی آن در نظر نگرفته و به دنبال ش��ناختی عمیق و آگاهی واقعی 
از همه چیز باش��ند. برای مثال در برخورد با مشتری این احتمال وجود 
دارد تا در برخورد اول هیچ گونه تمایلی در آنها وجود نداش��ته باشد، با 
این حال با افزایش ارتباط خود با جامعه هدف و درک مناسب از دالیل 
ع��دم خرید، آنها را به مش��تریان واقعی خود تبدی��ل کنید. این نکته را 
فراموش نکنید که الزم اس��ت تا به عنوان یک مدیر، ش��ناخت عمیق را 

جایگزین تصور اولیه کنید.
4-اسپریت اسب سیمارون)2۰۰2(

این انیمیشن داستان یک اسب وحشی را روایت می کند که حتی پس 
از به دام انس��ان-ها افتادن نیز رام نش��ده و در سخت ترین شرایط  نیز 
روح آزادی خواهانه خود را حفظ می کند. همین امر نیز باعث می ش��ود 
تا وی بتواند پیروزمندانه از تمامی مش��کالت پیش روی خود عبور کند. 
در نهایت نیز وی به علت همین خصوصیت به عنوان رهبر گله انتخاب 
می ش��ود. این داس��تان به خوبی اهمیت آزاد بودن را برای یک رهبر و 
مدیر نشان داده و بیان می کند که افرادی شایستگی رهبری دیگران را 
دارند که خود انسان هایی آزاده و شجاع باشند تا بتوانند بدون هیچ گونه 
مالحظه و ترسی، بهترین مسیر ممکن را برای تیم خود انتخاب کنند. 

5-داستان کوسه)2۰۰4(
هنگام��ی که س��تارگانی نظیر ویل اس��میت، رابرت دنی��رو، مارتین 
اسکورس��یزی و آنجلین��ا جول��ی گویندگی ی��ک انیمیش��ن را برعهده 
می گیرند، بدون ش��ک باید اطمینان داشت که با اثری قدرتمند مواجه 
هستیم. داستان این انیمیشن در رابطه با ماهی ای به نام اسکار است که 
همواره به دنبال فرصتی برای قدرتمند نش��ان دادن خود بوده و همین 
امر باعث می شود تا وی طی اتفاقی به دروغ خود را به عنوان قاتل یک 
کوسه معرفی کند. این امر اگرچه در ابتدا برای وی شهرتی را به همراه 
می آورد، با این حال پس از مدتی مش��کالت متعدد در س��ر راه او ایجاد 
ش��ده و جان وی در معرض تهدید ش��دید قرار می-گیرد. در نهایت نیز 
وی پس از اقرار به اشتباه خود و با کمک دوستانی که پیدا کرده است، 
موفق می شود تا اوضاع را بهبود بخشد. این داستان به خوبی تاثیر دروغ، 
خصوصا زمانی که به عنوان رهبر یک تیم انتخاب می ش��وید را نش��ان 
می ده��د. در رابطه با مدی��ران نیز مثال های متع��ددی از افراد مختلف 
وجود دارد که به دروغ وعده هایی را داده و این امر باعث بروز مشکالت 
بسیاری در درازمدت برای آنها می شود. به همین خاطر نیز الزم است تا 
همواره خود واقعی را به نمایش گذاش��ته و به دنبال تالش برای ارتقای 

توانایی های خود و کسب شهرت و دستاوردهای مداوم باشید. 
6-ماداگاسکار)2۰۰5(

این انیمیشن داس��تان چند حیوان باغ وحش را به نمایش می گذارد 
که طی اتفاقاتی از محل زندگی خود خارج شده و این تغییر زمینه ساز 
اتفاقات بی نظیری برای آنها می -ش��ود. داستان این انیمیشن حاوی این 

نکته است که تا زمانی که از منطقه امن زندگی خود خارج نشوید و به 
دنبال کس��ب تجربیات جدید نباشید، هیچ گونه تغییر مثبتی در زندگی 
شما رخ نخواهد داد. همچنین مدیران نیز باید این امر را در نظر بگیرند 
ک��ه هیچ تضمینی برای آینده وجود نداش��ته و الزم اس��ت تا از تمامی 

فرصت های موجود برای تحقق رویاهای خود استفاده کنند. 
7-آن سوی پرچین)2۰۰6(

داس��تان این انیمیشن در رابطه با یک راکون است که باید برای باز پس 
دادن قرض خود، تا پایان زمس��تان آذوقه کامل یک خرس را فراهم آورد. 
برای رس��یدن به این هدف او از حیوانات جنگل سوءاس��تفاده کرده با این 
حال در پایان تحت تاثیر اتحاد آنها قرار گرفته و اهداف شخصی خود را کنار 
می گذارد. در نهایت نیز وی به خاطر استعداد رهبری خود، موفق می شود 
تا تمامی تیم خود را از یک خطر جدی نجات دهد. این داس��تان به خوبی 
بیانگر آن است که رهبران نباید به دنبال سوءاستفاده از تیم خود باشند و با 
اقدامات خود آنها را در شرایطی دشوار قرار دهند. در نهایت هنگامی که در 
تیم شما اتحاد کافی وجود داشته باشد، انجام هر کاری ممکن خواهد بود. 

8-پاندای کنگ فوکار)2۰۰8( 
داس��تان ای��ن انیمیش��ن روایتگر پاندایی اس��ت که هم��واره رویای 
تبدیل ش��دن ب��ه یک رزمی کار را در ذهن داش��ته و در اث��ر یک اتفاق، 
به عنوان ناجی س��رزمین خود انتخاب می شود. وی اگرچه در ابتدا ابدا 
ش��بیه به ی��ک قهرمان نبوده و تنه��ا امید مربی او نیز کتیبه ای اس��ت 
که طبق افس��انه ها حاوی قدرت جادویی اس��ت، با این حال در نهایت 
مش��خص می ش��ود که این لوح، چیزی جز یک صفحه شفاف که تصور 
فرد مقابل را منعکس می کند، نیس��ت. این انیمیش��ن به خوبی نش��ان 
می دهد که هیچ نیروی ویژه ای برای رس��یدن به اهداف وجود نداش��ته 
و هم��ه چیز به خود افراد بس��تگی دارد. به همی��ن خاطر نباید به علت 
مقایس��ه های بی معنا، از رسیدن به اهداف خود ناامید شوید. این امر در 
رابط��ه با مدی��ران نیز صادق بوده و هر فردی می تواند به این خواس��ته 

دست پیدا کند.    
9-چگونه اژد های خود را آموزش دهیم)2۰1۰(

این انیمیش��ن داس��تان وایکینگ جوانی را نش��ان می دهد که کامال 
متف��اوت ب��ا اطرافیان خود ب��وده و از ق��درت بدنی الزم ب��رای مبارزه 
برخوردار نیس��ت، با این حال این ضعف وی زمینه ساز دوستی او با یک 
آژدها می ش��ود و ای��ن نکته را در می یابد که انس��ان ها با این موجودات 
می توانن��د در صل��ح زندگی کنند. همین امر، زمینه س��از تحولی بزرگ 
در س��رزمین وی می ش��ود. این نکته به خوبی بیانگر آن اس��ت که در 
صورت در اختیار داشتن ذهنی خالق، می توان از تهدیدهای موجود نیز 
فرصت های بی نظیر برای ترقی اس��تفاده کرد. بدون شک چنین باوری 
در یک مدیر معجزه ساز خواهد بود. با نگاهی به شرکت-های بزرگ نیز 
ب��ه این نکته پی خواهید برد که تقریبا تمامی آنها از دل یک تهدید، با 

انتخابی درست یک فرصت ایده آل را ایجاد کرده اند.  
campuslabs :منبع
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آغاز بهره برداری از دو طرح الکترونیکی سازی میز خدمت و باشگاه 
توانمندسازی استارت آپ ها )بتا( در دانشگاه صنعتی قم

قم- خبرنگار فرصت امروز: با حضور اســتاندار و رؤســای دانشگاه های قم میز 
خدمت الکترونیکی دانشــگاه صنعتی قم افتتاح شد و این دانشگاه در راستای اجرایی 
نمودن اقتصاد مقاومتی به باشگاه دانشگاه های الکترونیکی بدون کاغذ پیوست.همچنین 
از اولین باشگاه توانمند سازی استارتاپ ها )بتا( با هدف نقش آفرینی در توسعه صنعت 
استان رونمایی شد. این باشگاه با ایجاد فضای کار اشتراکی،آموزش، مشاوره و منتورینگ، 
ســرمایه گذاری اولیه، ارائه خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی و اعتباری رشد و ارتقای 
واحدهای فناور را به ارمغان می آورد.در ادامه هشتمین کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه 
استان به میزبانی دانشگاه صنعتی قم برگزار شد. استاندار قم سپس در جلسه کارگروه استانی ارتباط صنعت و دانشگاه، طی سخنانی با 
تاکید بر مسئولیت پذیری مدیران برای توسعه همه جانبه استان قم اظهار کرد: حاکمیت نگرش سیستمی و مدیریت علمی الزمه تحقق 
شاخص های پیشرفت است.وی تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کاربردی نمودن دانش را ضروری دانست و افزود: مدیران اجرایی، 
اساتید دانشگاهی و صنعتگران خودشان را بی نیاز از یکدیگر می دانند و ارتباط بین آنها باید تقویت شود.رئیس دانشگاه صنعتی قم ضمن 
معرفی دانشگاه صنعتی قم به توانمندی های این دانشگاه اشاره کرد. وی انتخاب دانشگاه صنعتی قم به عنوان دبیر خانه های نانو و کارگروه 
استانی ارتباط با صنعت در استان  را نشانگر وظیفه خطیر این دانشگاه در رشد صنعت استان دانست و افزود: طرح و اجرای طرح همیار 
صنعت برای اولین بار در کشور با هدف اشتغال زایی و رونق تولید، احداث اولین مرکز نوآوری در منطقه 4 آموزش عالی از جمله توانمندی 
های شاخص دانشگاه صنعتی قم می باشد.رضایی نور ارتباط صنعت و دانشگاه را در رونق تولید به ویژه در زمان تحریم ها بسیار مهم قلمداد 
کرد و شناسایی مشکالت صنایع استان، ایجاد سامانه ارتباط صنعت و دانشگاه )کافه صنعت( جهت ارتباط مستقیم و بی واسطه صنعت 

گران با اساتید دانشگاه را از جمله اقدامات خاص دانشگاه جهت ارتباط صنعت و دانشگاه دانست.

مدیرعامل شركت گاز استان مازندران :
گازرسانی به شهر آالشت بزودی افتتاح شد

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت : گازرسانی به شهرآالشت و 7 روستای همجوار 
با اعتبار بالغ بر 810 میلیارد ریال به بهره برداری رسید."جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز استان ، ضمن 
بیان مطلب فوق اظهار داشت: گازرسانی به شهر آالشت در 3 فاز اجرای خط تغذیه گاز و شبکه داخلی شهر به 
اجرا در آمده اســت .وی افزود: اجرای خط تغذیه گاز شــهر آالشت و روستاهای حومه از سال91 آغاز شده و با 
هزینه بالغ بر 810 میلیارد ریال به مراحل پایانی رسید.مدیر عامل شرکت گاز استان در خصوص شبکه داخلی 
گاز شهر آالشت نیز گفت: اجرای شبکه داخلی شهر شامل اجرای 50 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، احداث و 
نصب 3 ایستگاه تقلیل فشار به اتمام رسیده و در مرحله نصب 1000 انشعاب است.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای گازرسانی 
به روستاهای همجوار ادامه داد: همزمان با گازرسانی به شهر آالشت، برای گازرسانی به تعداد 40 روستا نیز در دست انجام است که در صورت 
تخصیص به موقع نقدینگی و نبود موانع قانونی، اجرایی خواهد شد.احمدپور روستاهای بهره مند از گاز در این افتتاحیه را گلیان ، شهریارکال ، 

سرین ، لیند ، کریکال ، کالریجان و پارسی عنوان کرد و افزود: گازرسانی به بقیه روستاهای باالی 20 خانوار فاقد گاز در دستور کار قرار دارد .

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر از تأسیسات برق 
برازجان بازدید كرد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر در سفر شهرستانی خود به دشتستان عالوه بر بازدید از تاسیسات برق برازجان 
با کارکنان مدیریت برق این شهرســتان دیدار و از تالش هــای آنان قدردانی کرد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، اردشیر مذکوری در این 
بازدید گفت: تالش های شبانه روزی کارکنان برق در اقصی نقاط استان بویژه شهرستان 
دشتستان بعنوان شهرستان رکورددار گرما در استان بوشهر قابل تقدیر و ستایش است.
وی بیان کرد: تامین برق پایدار هم استانی ها با اقدامات مدیریت مصرف بعنوان اولویت 
شرکت توزیع نیروی برق استان است که کارکنان صنعت برق باید از نهایت ظرفیت خود برای تحقق این مهم استفاده کنند.مذکوری ادامه 

داد: در این مسیر مشترکان برق استان بعنوان بخش عمده مشترکان باید  مدیریت مصرف بهینه برق  را بطور جد دنبال کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندشهرداری سمنان :
 بیش از۱۰۰ مجوز خاكبرداری در فصل بهار ۹۸صادرشد

سمنان - حسین بابامحمدی : مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از صدور بیش از 100 مجوز خاکبرداری 
در ســه ماه فصل بهار 98 خبر داد.حمیدرضا پیوندی در تشــریح این خبر گفت: با توجه به شروع فصل گرما 
و آغاز فعالیتهای عمرانی و ساختمانی با تالش مستمر واحد ستاد ساماندهی پسماندهای عمرانی وساختمانی 
سازمان مدیریت پسماند طی سه ماه گذشته ۶۶00 دستگاه ،از دستگاههای حمل کننده پسماندهای ساختمانی 
وعمرانی اعم از دستگاههای شخصی و ماشین آالت شهرداری و سازمانهای تابعه در مرکز تخلیه مجاز آبگرم 
پذیرش گردیده است که این تعداد نسبت به سه ماه اول سال97 ده درصد رشد داشته است.پیوندی در خصوص 
فعالیتهای ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی وعمرانی در سال گذشته عنوان کرد: صدور مجوز های خاکبرداری در سه ماه نخست سال 
97به تعداد 125 فقره و میزان پذیرش دستگاهها در مرکز تخلیه مجاز ۶02۶ دستگاه بوده است.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ضمن 
قدردانی از تالش بی وقفه نیروهای خدوم واحد ســتاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی وعمرانی و اعالم خرسندی در ادامه اینگونه بیان 
داشت:کمبود امکانات و نبود زیرساختها در پخش پسماندهای ساختمانی وعمرانی یکی از مشکالت عمده شهر  دراین خصوص می باشد که 
امیداست طی حمایت، مشارکت وهمکاری وهمدلی نهادهای حمایتی،شهرداری و سازمانهای تابعه همچون سازمان عمران وبازآفرینی فضای 

شهری شاهد رفع مشکالت وپیشرفت روزافزون این واحد فعال در مجموع سازمان مدیریت پسماند باشیم.

كسب عنوان برتر شورای اقامه نماز اداره كل راه و شهرسازی استان گیالن 
از سوی ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازی 

رشت- مهناز نوبری:  طی احکامی  از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و رئیس ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازی از 
دبیر و امام جماعت اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن تجلیل شد. در ارزیابی عملکرد سال گذشته توسط ستاد اقامه نماز وزارت راه و 
شهرسازی  صورت پذیرفت شورای اقامه نماز این اداره کل بعنوان شورای برتر در بین سایر شورا های اقامه نماز دستگاههای زیرمجموعه 
وزارت راه و شهرسازی معرفی و از دبیر و امامان جماعت این اداره کل تجلیل شد .نعمت قلی زاده دبیر اقامه نماز اداره کل راه و شهرسازی 
استان گیالن  با اشاره به کسب رتبه برتر شورای اقامه نماز این اداره کل بعنوان شورای برتر در بین سایر شورا های اقامه نماز دستگاههای 
زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت : در اقامه نماز باید روش اهل بیت)ع( را پیشه کنیم؛ از ابتدا تا انتهای نماز حاوی اندیشه های ناب 
اسالمی است، در نماز همه اقشار یکسان هستند.وی ضمن عرض تبریک به کلیه همکاران محترم،کسب مقام برتری این شورا مدیون تالش 
های اعضای شورای اقامه نماز وهمچنین حمایت های مدیرکل ، معاونین به ویژه معاون توسعه منابع وکلیه همکاران متدین و نمازگزار 

دانست و افزود: انشاهلل باید تالش کنیم تا این موفقیت تداوم داشته باشد و هرسال شاهد کسب چنین افتخاراتی باشیم .

استاندار كرمانشاه: 
برای كاهش 3 درصدی نرخ بیکاری باید 2۱ هزار شغل خالص ایجاد كنیم

كرمانشاه – منیر دشتی: استاندار کرمانشاه گفت: برای کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان باید حداقل 20 تا 21 هزار شغل خالص 
در استان ایجاد کنیم. هوشنگ بازوند در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری برگزار شد، از باال بودن نرخ بیکاری بعنوان یک از چالش های بزرگ استان یاد کرد و گفت: این موضوع بر وضعیت معیشت 
و مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان نیز تاثیر سوء گذاشته است.بازوند با بیان اینکه سال گذشته برنامه های خوبی برای اشتغال 
استان تدوین شد، گفت: در این سال عالوه بر اینکه توانستیم جلوی رشد نرخ بیکاری استان را بگیریم، موفق به کاهش 2.5 درصدی نرخ 
بیکاری استان هم شدیم که از این حیث -کاهش ترخ بیکاری- دومین استان کشور بودیم.وی با بیان اینکه برای امسال هم کاهش سه 
درصدی نرخ بیکاری استان هدف گذاری شده، گفت: برای تحقق این موضوع باید حداقل 20 تا 21 هزار شغل خاص ایجاد کنیم.استاندار 
کرمانشاه توجه به رونق تولید را نیز از دیگر برنامه های استان برشمرد و گفت: سند رونق تولید استان نیز تدوین شده است.وی بهبود فضای 
کسب و کار را نیز از دیگر اولویت های استان دانست و گفت: به دنبال فراهم کردن شرایط حضور سرمایه گذاران در استان هستیم.بازوند 

گفت: انتظار داریم از محل منابع متمرکز اشتغال پایدار روستایی سهم مناسبی به استان اختصاص یابد. 

بهینه سازی تجهیزات بی ۱32 كیلوولت خط آبادان به شادگان
اهواز- شبنم قجاوند: در راستای پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی های ناخواسته امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق 
منطقه ای خوزستان اقدام به بهینه سازی کامل تجهیزات قدیمی و نصب و مونتاژ تجهیزات جدید بر روی بی )Bay( خط آبادان به شادگان در 
پُست برق اصلی آبادان کرد.مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب این شرکت گفت: تجهیزات قدیمی بی خط مذکور دارای اشکاالت عدیده ای 
از جمله عدم عملکرد صحیح رله های حفاظتی و تجهیزات بوده و باعث کاهش دقت، سرعت و ایمنی در مانور و عملیات های بهره برداری می 
شد.رضا جعفری بیان کرد: در همین راستا عملیات بهینه سازی و تعویض و جایگزینی تجهیزات قدیمی و معیوب از جمله کلیدهای سکسیونر، 
دژنکتور، مارشال کیوسک، کابل های فرسوده حفاظتی و کنترلی و تعمیرات اساسی ترانس های اندازه گیری جریان در دستور کار قرار گرفت.وی 
ادامه داد: همچنین طراحی و نصب تجهیزات جدید از جمله برقگیرهای سرخط و ترانس های اندازه گیری ولتاژ و تکمیل سیستم های حفاظتی 
با نصب رله های جدید و اصالح مدارات در پُست اصلی آبادان با همکاری امور بهینه سازی معاونت بهره بردای با یک برنامه ریزی دقیق و بدون 
اعمال خاموشی به مشترکین انجام و به بهره برداری رسید.مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: بهینه 
سازی فوق باعث افزایش سرعت در عملیات ها و پایداری شبکه در جلوگیری از حوادث و خاموشی های ناخواسته شده و پایداری حفاظتی و 

الکتریکی بی خط 132 کیلو ولت آبادان به شادگان در پُست برق اصلی آبادان جهت تابستان سال 98 تقویت گردید.
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز گفت: هزینه مقاومت كمتر از هزینه سازش 
با دشمنان اســت و در جنگ اراده ها تفکر مقاومت تنها راه 

پیروزی است.
حجت االســالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم با بیان اینکه 
مقاومت، تنها راه مقابله با دشــمن است، گفت: در جنگ اراده ها تفکر 
مقاومت تنها راه پیروزی است و مقاومت نه تنها جنگ افروزی نیست، 
بلکه بازدارنده نیز است.امام جمعه تبریز هزینه مقاومت را به مراتب کمتر 
از هزینه سازش دانست و افزود: مخالفان می گویند مقاومت اثری ندارد و 
اینها جنگ طلب هستند در حالی که مستندات تاریخی زیادی داریم که 
مقاومت به معنای جنگ نیست.امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: تعبیر 
رهبر معظم انقالب از مقاومت به معنای عبور از موانع اســت و انقالب 
اسالمی در طول 40 سال مقاومت کرده و هیچ وقت جنگ افروز نبوده 
است و اگر ما با دشمن سازش کنیم دشمن شیطنت اش بیشتر می شود 
و تجربه مقاومت نشانگر پیروزی ملت هاست.حجت االسالم والمسلمین 
آل هاشم در ادامه با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به عنوان مقام رسمی 
و بلند پایه بعد از 40 سال به ایران گفت: فرمایشات رهبر معظم انقالب 
در دیدار با نخســت وزیر ژاپن مایه عزت ایران و جامعه اســالمی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی گفت: آقای آبه فرستاده آمریکا 
برای میانجیگری بین ایران و ایاالت متحده آمریکا بود تا رضایت کشور ما 
را برای مذاکره جلب کند اما همانطوریکه حضرت آیت اهلل امام خامنه ای 
عزیز بیان فرمودند ما در مورد مسائل ناموسی انقالب که توان موشکی و 
نفوذ منطقه ای ایران است با هیچ کس مذاکره نخواهیم کرد.امام جمعه 
تبریز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار افزود: 
سخنان معظم له مایه مباهات جهان اسالم و مایه عزت ایران اسالمی و 
همچنین نوید بخش برای جبهه مقاومت در جهان اسالم است.نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شــرقی با بیان اینکه سفر »آبه شینزو« نشان از 
جایگاه و اهمیت جمهوری اسالمی و تاثیر و نفوذ راهبردی کشورمان در 
منطقه را دارد، گفت: آنچه بر اهمیت این ســفر افزوده، شرایط موجود 
منطقه و افزایش تنش های سیاسی و نقش ژاپن در این ارتباط است.امام 

جمعه تبریز در ادامه گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به ژاپن، 
او ضمن ســخنان مالیم در ارتباط با ایران و ابراز تمایل به میانجگیری 
در حل اختالف بین دو کشور از آنها خواست تا به دلیل روابط خوب با 
ایران میانجی گری کند که البته ژاپنی ها هم به جایگاه استراتژیک ایران 
واقف هستند و به همین دلیل مشتاق روابط حسنه با کشور ایران بودند.

وی به وابســتگی ژاپن به واردات نفت از کشور ایران اشاره کرد و گفت: 
ژاپن به شدت به نفت منطقه و ایران نیازمند و وابسته است به طوری که 
یکی از اصلی ترین محورهای همکاری ایران در طول چند دهه موضوع 
انرژی و قراردادهای نفت و گاز بوده است و به خاطر همین بازار ایران و 
ژاپن اهمیت زیادی دارد و حضور شرکت و سرمایه گذاران در بازار ایران 
برای آنها اهمیت دارد.حجت االسالم والمسلمین آل هاشم خاطرنشان 
کرد: هدف ژاپن میانجی گری و جلب رضایت مقامات کشور برای انجام 
مذاکرات با مقامات آمریکا بود ولی همان طور که رهبر معظم انقالب بارها 
هم فرموده اند ما در مسائل ناموسی انقالب اعم از توافق موشکی و نفوذ 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران با کسی مذاکره نمی کنیم.نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار خود 
با آقای آبه نخســت وزیر ژاپن و هیات همراه تاکید کردند که جمهوری 
اسالمی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ در چهارچوب 
برجام را به هیچ وجه تکــرار نخواهد کرد زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی 

مذاکره تحت فشــار را نمی پذیرد.حجت االسالم والمسلمین آل هاشم 
افزود: ابتدا نخســت وزیر ژاپن در دیدار با رهبر معظم انقالب گفت که 
من قصد دارم تا پیام آمریکا را به جنابعالی برســانم ولی این مرد الهی 
و شــجاع همان اول فرمودند که ما در حســن نیت و جدی بودن شما 
تردیدی نداریم اما در خصوص آنچه که پیام رئیس جمهور آمریکا را به 
ما برسانید، باید گفت که من شخصاً ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی 
نمی دانم و هیچ پاسخی هم به او نداشته و اصالً پیام شان را هم دریافت 
نکــردم.وی افزود: رهبر معظم انقالب در این دیدار به صراحت فرمودند 
که بنده مطلبی برای شما )ژاپن( بیان می کنم چراکه ما ژاپن را کشوری 
عالقه مند به ارتباطات با جمهوری اسالمی می دانیم و البته گالیه هایی 
هم از ژاپن داریم.وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب خطاب به نخســت 
وزیر ژاپن فرمودند اینکه ترامپ می گوید قصد تغییر ندارد یک دروغ است 
و اگر می توانست این کار را انجام دهد آن را انجام می داد ولی نمی تواند.
امام جمعه تبریز تصریح کرد: رهبر فرزانه انقالب اسالمی ایران در ادامه 
فرامین خود با اشــاره به صحبت های دیگر نخست وزیر ژاپن مبنی بر 
درخواست آمریکا نســبت به مذاکره هسته ای با جمهوری اسالمی نیز 
فرمودند که ایران به مدت 5 ســال در موضوع هسته  ای با آمریکا و اروپا 
در قالب 5+1  مذاکره کرده و حتی به یک نتیجه هم رسیدند ولی آمریکا 
زیر این قرارداد قطعی زد از این رو کدام فرد عاقلی با کسانی که زیر تمام 
توافقات زده دوباره مذاکره می کند؟وی افزود: درود بر چنین رهبر بزرگ 
و آزاده ایران و ایرانی که باعث افتخار هســتند.وی اذعان کرد: سخنان 
رهبری مایه مباهات جهان اسالم بوده و در فضای مجازی افراد زیادی از 
ملل های مختلف نوشته بودند که خوش به حال ایرانی ها که چنین رهبر 
آزاده و قاطع و شجاع دارند.وی گفت: رهبر معظم انقالب نماد عزت ایرانی 
و عزت ایران اسالمی بوده و نویدبخش به جبهه مقاومت در اقصی نقاط 
عالم اسالم هستند.وی خاطرنشان کرد: ما مردم غیرتمند آذربایجان عهد 
و پیمــان جدیدی با رهبری می بندیم و می گوییم که ” ای اماما، رهبرا، 
مردم آذربایجان همچون مردم ایران اسالمی پشتیبان تصمیمات شما و 
اقدامات شایسته شما هستند و تا آخر همین »شعار آذربایجان اویاخدی 

انقالبا دایاخدی« را سر خواهند داد”.

اصفهان- قاسم اســد: در حاشیه سفر سه روزه وزیر نیروبه 
استان اصفهان ،مدیر عامل شــركت مهندسی آب و فاضالب 
كشور از تاسیسات فاضالب شهرضا و طرح آبرسانی به دهاقان 

بازدید كرد
مهندس حمید رضا جانباز در بازدید از تاسیســات فاضالب شهرضا 
که با حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان  در مجلس شورای اسالمی 
صورت گرفت گفت:در یک ســال اخیر با ارتقــا فرایند تصفیه در این 
تصفیه خانه شــاهد رفع بوی نامطلوب در محورهای منتهی به تصفیه 
خانه هستیم.وی با بیان اینکه با  اشاره به اصالحات فنی که در تصفیه 
خانه صورت گرفت عنوان کرد: ارتقاء تجهیزات در تصفیه خانه فاضالب 
شهرضا موجب شد که بوی نامطلوب در محورهای منتهی به این تصفیه 
خانه حذف شــود که این امر رضایت مردم را رقم زد.مدیر عامل شرکت 

مهندسی آب و فاضالب کشور رضایت مندی مردم را مهمترین اولویت 
صنعت آب و فاضالب کشور برشمرد و اظهار داشت: هدف فعاالن صنعت 
آب وفاضالب کشــوراز ارائه خدمات  جلب رضایت مردم بیش ازپیش 
اســت مهندس جانباز اجرای سریع شبکه فاضالب شهرضا را خواستار 

شد و بیان کرد: انتظار می رود  در سال جاری با تخصیص 12 میلیارد 
تومان اعتبار به اجرای بکه فاضالب شهرضا ،این پروژه در کوهتاهترین 
زمان ممکن  عملیاتی شود.همچنین مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در بازدید از طرح آبرسانی به دهاقان روند اجرای این پروژه 
را قابل توجه دانست و تصریح کرد:با تکمیل خطوط آبرسانی و احداث 
ایستگاههای پمپاژمردم شهر دهاقان و11 روستای توابع این شهرستان 
از آب شــرب با کیفیت مطلوب تر برخوردار می شوند.وی اجرای شبکه 
فاضالب را برای شهر دهاقان ضروری دانست و اعالم کرد: با توجه به نفود 
نا پذیر بودن جنس خاک در این شهرســتان اجرای شبکه فاضالب در 
دهاقان ضروری است.مهندس جانباز خبر از تخصیص اوراق اسناد خزانه 
به این پروژه گفت: با تخصیص اوراق اسناد خزانه به اجرای شبکه فاضالب 

دهاقان این پروژه هر چه سریعتر عملیاتی شود.

 تبریز – ماهان فالح: تفاهم نامه همکاري آموزشي اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي آذربایجان شرقي و دانشگاه غیرانتفاعی 
نبی اكرم )ص( با حضور یعقوب نماینده، مدیركل آموزش فني 
و حرفه اي استان و رئیس دانشگاه غیرانتفاعی نبی اكرم )ص( 
تبریز در محل اداره كل آموزش فنــي و حرفه اي آذربایجان 

شرقی، منعقد و به امضاء طرفین رسید.
یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان، در خصوص 
انعقــاد این تفاهم نامه آموزشــي گفت: در راســتاي اجرای طرح ملی 
»توانمندســازي مهارتي دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی با 
رویکرد اشــتغال«، موضوع مصوبه هاي شوراي عالي اشتغال و کارگروه 
منتخب ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص »برنامه اشتغال 
فراگیر«، این تفاهم نامه بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
آذربایجان شرقی ودانشــگاه غیر انتفاعی نبی اکرم)ص( منعقد گردید.

مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی توانمندســازی 
دانشــجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در راســتاي برآوردن نیاز 
کشــور به منابع انســانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه 
ای، فراهم ســازي بسترهاي اشتغال مولد دانش آموختگان رشته هاي 
مختلف دانشگاهي، استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی طرفین 
در راستای انجام ماموریت ها و تکالیف سازمانی را جزو اهداف این تفاهم 
نامه برشــمرد.همچنین اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان در سال 1398 با حضور  مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان، رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد 

معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انسانی آذربایجان شرقی، و نماینده 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در ســالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید.یعقوب نماینده، مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن تشکر از همکاران معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه با 
ارتباط و تعامل مابین اداره کل و معاونت توسعه مدیریت، شاهد روند رو 
به رشدی در عملکرد کمیته های پنجگانه ذیل کارگروه توسعه مدیریت 
هستیم،خواستار توجه بیش از پیش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انســانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان به موضوعات کارگروه 
توسعه مدیریت شد.علی فصیحی خلجان، دبیر کارگروه توسعه مدیریت، 
مسعود نقوی، دبیر مدیریت کمیته سبز، وحید حی العالم، دبیر کمیته 
دولت الکترونیک و هوشــمند سازی اداری اداره کل ضمن ارائه گزارش 
عملکرد سال 1397 در خصوص برنامه ریزی های انجام شده برای سال 

1398 مطالبی را عنوان کردند.خانم قاسمی، رئیس گروه نوسازی اداری 
و مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمن تشکر 
از اقدامات صورت گرفته در حوزه دولت الکترونیک و هوشمندســازی 
اداری به خصوص میز خدمت الکترونیکی خواستار اطالع رسانی موضوع 
در سطح استان با بهره گیری از فضای مجازی، صداو سیما و روز نامه ها 
شد.همچنین اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای آذربایجان شــرقی با حضور مدیرکل، معاونان و سایر اعضاء 
با محوریت خط مشــی گذاری و برنامه ریزی برای سال 98 در آغازین 
روزهای خردادماه برگزار گردید.یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای استان ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص 
توجه ویژه به موضوع پدافند غیرعامل بر لزوم کسب آمادگی های الزم در 
این خصوص تاکید کرد.نماینده افزود: با توجه به اهمیت موضوع پدافند 
غیرعامل که تمامی اقشار جامعه را درگیر می کند خاطرنشان کرد: باید 
در این خصوص، کارهای اساسی انجام داد تا آسیبی متوجه مردم نشود.
وی همچنین خواستار شناساسی کلیه تهدیدات و آسیب ها در تمامی 
حــوزه های کاری واحدها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای اســتان در 
راســتای تصمیم گیری و اتخاذ راهکارهای اجرایی شد.در ادامه جلسه 
علی فصیحی خلجان، کارشناس مدیریت عملکرد اداره کل نیز گزارشی 
از عملکرد این کمیته در سال 97 را ارائه و برنامه های سال جاری را با 
محوریت آموزش و توانمندسازی کارکنان، واحدها و مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای در مقابله با تهدیدات و آسیب های احتمالی با هدف تصمیم 

گیری در کمیته پدافند غیرعامل این اداره کل، تشریح کرد.

همدان- فاطمه صنیعی وحید : نماینده علمی دیابت در مورد 
اهداف شركت نوو نوردیسک گفت: در حالی كه بیشترین درآمد 
شركت از بخش دیابت است ، اما هدف شركت جلو گیری شیوع 
و  فراگیر شدن دیابت است ، و تمامی تالش شركت در این راستا 
اســت كه داروهای جدیدی كه وارد بازار مصرف آمریکا و اروپا 
میشود با كمترین زمان ممکن به بازار های  ایران نیز وارد شود 
در همین راستا با تالش های شركت داروهایی كه. در گذشته با 
اختالف زمانی ۱۰ الی ۱5 ســاله وارد كشور میشدند به اختالف 

زمانی دو الی سه ساله وارد كشور میشود.
مهندس سعید سلیمانی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار فرصت 
امروز، در خصوص شــرکت نوو نوردیسک توضیح داد: این شرکت تنها 
شرکت خارجی حاضر در ایران است که نمایندگی ندارد و خود شرکت 
در ایران فعالیت میکند،در 75 کشور نمایندگی رسمی دارد و محصوالت 
به 150 کشور صادر میشود. وی در پاسخ به این سوال که ؛شما دوست 
دارید دیابت ریشــه کن شود بعد از ریشه کن شدن دیابت شرکت چه 
کاری انجام میدهد گفت: چون شــرکت نوونوردیسک پیشرو در درمان 
دیابت اســت پس اگر درمانی برای دیابت پیدا شود به احتمال نزدیک 
به صددرصد توسط شرکت نوونوردیسک پیدا خواهد شد و بعد از پیدا 
کردن درمان دیابت به سمت پیدا کردن درمان مابقی بیماری ها میرویم.

مهندس سلیمانی در پاسخ به این سوال که چه میزان از فعالیت شرکت 

در همدان موفق بوده پاســخ داد: آغاز کار شرکت در همدان حدود ده 
ســال است و من حدود دو سال است که در همدان مشغول به فعالیت 
هستم و از نظر اطالع رسانی در بحث آموزش به عموم جامعه توانستیم 
خوب عمل کنیم و از نظر بحث علمی و اطالع رسانی و آموزش دیابت 
نیز توانستیم تعداد زیادی از افراد را آموزش دهیم ، اطالع رسانی کنیم 
و در خصــوص بحث پایش دیابت با راه انــدازی اتوبوس دیابت قدم بر 
داریم. مهندس سلیمانی در خصوص اینکه چرا شرکت نگاه ویژه ای به 
اســتان همدان دارد بیان کرد: یکی از دالیل اصلی این است که رئیس 
هیئت مدیره شــرکت دکتر قباد شهبازی همدانی هستند و با توجه به 
عالقــه ای که به همدان دارند  مایل بودند که هر فعالیتی که در تهران 
صــورت میگیرد در همدان نیز اجرا شــود ؛ و از دالیل دیگر با توجه به 
اینکه استان همدان از نظر جایگاه جغرافیایی  در غرب مرکز است و از 
استان های لرستان و کردستان نیز برای امور پزشکی به همدان مراجعه 
میکنند از این نظر نیز حائز اهمیت است وی درباره اینکه آیا آغاز به کار 
ششمین اتوبوس دیابت کشور در اســتان همدان به علت تعداد باالی 
بیماران دیابتی است افزود: در بحث بیماران دیابتی استان همدان رتبه 
پایین تری  را در جایگاه  نسبت به سایر استان های کشور دارد. مهندس 
سلیمانی در خصوص اینکه اتوبوس بعدی دیابت در کدام استان افتتاح 
میشــود توضیح داد: در حال حاضر دو استان مد نظر است استان های 
اصفهان و فارس که به زودی شروع کارهایی اولیه آغاز میشود و طی ماه 

های آینده شاهد اتوبوس دیابت در این دو استان نیز می باشیم  وی در 
ادامه: آغاز فعالیت اتوبوس دیابت از جمله کارهایی اســت که همکاری 
چند ارگان را با هم دیگر میطلبد و در استان هایی که اتوبوس دیابت راه 
اندازی شده از مرحله شروع کار تا بهره برداری زمانی دو ساله را به خود 
اختصاص میدهد که در استان همدان این زمان به یک سال هم نرسید 
و توانســتیم در زمانی کمتر از یک سال به مرحله افتتاحیه برسیم . در 
شهر های دیگر نیز بستگی به هماهنگی استانداری، شهرداری،اتوبوس 
رانی،انجمن دیابت و شــرکت نوو نوردیسک است تا اتوبوس دیابت در 
سایر اســتان های کشور نیز شروع به فعالیت کند . مهندس سلیمانی 
در پاسخ به این سوال که آیا شرکت توان حمایتی دارد تا در کل کشور 
شاهد فعالیت اتوبوس دیابت باشیم گفت: همه استان های کشور شاهد 

فعالیت اتوبوس دیابت میشوند. 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

رهبر معظم انقالب نماد عزت ایرانی و عزت ایران اسالمی هستند

بازدید مدیر عامل شركت مهندسی آب و فاضالب كشور از تاسیسات فاضالب 
شهرضا و طرح آبرسانی به شهر و ۱۱ روستا دهاقان

در قالب تفاهم نامه همکاری با رویکرد اشتغال منعقد و پیگیری شد؛
طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 

به همت شركت نوو نوردیسک پارس:
  فعالیت اتوبوس دیابت كشوری می شود

یک شنبه
9 تیر 1398

یکشنبهشماره 1336
9 تیر 1398

شماره 1340



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

بنا بر آمار منتش��ر ش��ده توس��ط مجله  تایم، مدی��ران عامل به طور 
میانگین هر هفته 58 س��اعت کار می کنند؛ یعنی 10 تا 11 س��اعت 
در 5 روز ابتدایی هفته و 6 س��اعت اضاف��ی در 2 روز پایان هفته. پس 
مدیران عامل در حدود 11 س��اعت در هفته بیش��تر از کارمندان تمام 
وقت مش��غول کار هس��تند. الزم اس��ت بدانید، مدیران عامل  موفق از 

روش های خاصی برای  افزایش بهره وری خود استفاده می کنند. 
در ای��ن مقاله، ۹ نفر از مدیران عام��ل  بزرگ دنیا، چون جف بزوس، 
مارک زاکربرگ و جک دورس��ی، از تکنیک های ویژه خود برای افزایش 

کارایی و بهره وری سخن می گویند.
در ادام��ه مقاله، رازهای بهره وری ب��االی ۹ مدیرعامل بزرگ دنیا را 

می خوانیم:
موفقیت جف بزوس با تصمیم گیری های درست

جف ب��زوس، مدیرعامل کمپانی آمازون و مالک واش��نگتن پس��ت، 
در مهارت تصمیم گیری ماهر اس��ت و تصمیم��ات زیادی می گیرد. به 
دلیل اینکه پروس��ه تصمیم گیری کار زمان بری اس��ت، او فرآیندی 4 
مرحله ای برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و بررسی کسب و کار خود 

لحاظ کرده است:
• هرگز از یک روش تصمیم گیری برای تمام مس��ائل استفاده نکنید. 
جف بزوس در نامه ای به سهامداران نوشت: خیلی از تصمیمات برگشت 
پذیر هس��تند، همانند درب هایی که از دو طرف باز می شوند. برای این 

گونه تصمیمات می توان از پروسه های سبک تر بهره برد.
• زمانی که 70 درصد از اطالعات الزم را کس��ب کردید، تصمیمتان 
را بگیری��د. بزوس در این باره می نویس��د: اگ��ر بخواهید ۹0 درصد از 

اطالعات را به دست آورید، کارتان به کندی پیش خواهد رفت.
• از جمل��ه  »مخال��ف باش ول��ی برنامه را اجرا کن« اس��تفاده کنید. 
این عبارت باعث میش��ود زمان بیش��تری در اختیار داشته باشید. جف 
بزوس می گوید: »اگر به این باور رس��یدید که با طرف مقابل به توافق 
نمی رس��ید، به او بگویید: می دانم موافق نیس��تی، ام��ا حاضری درباره 
این مس��ئله با من شرط بندی کنی؟ یا حاضری با وجود مخالفت، این 
ای��ده را به اجرا درآوری؟ وقتی به اینجا می رس��ید، طرف مقابلتان در 
م��ورد ج��واب تردید می کند و خیلی زود می توانید پاس��خ مثبت را از 

او بگیرید.«
• ناس��ازگاری ها را تش��خیص دهید و به سرعت برای حل آن ها اقدام 
کنید. جف بزوس می گوید: بعضی اوقات تیم ها اهداف متناقضی دارند 
و دیدگاه ه��ای آن ها با هم متفاوت اس��ت. پس هیچ مکالمه و جلس��ه  
مش��ترکی نمی تواند این ناهماهنگی ها را برط��رف کند. خودتان باید 
مس��تقیماً دست به کار ش��وید و یک تصمیم نهایی بگیرید. اگر بگویید 
آن ها خودش��ان به توافق می رس��ند، تنها نتیجه ای مأیوس کننده در 

انتظارتان خواهد بود.
موفقیت جک دورسی با برنامه ریزی دقیق و منظم

جک دورسی، مدیرعامل توییتر، هر روز 16 ساعت کار می کند. او در 
مصاحبه  خود با تکونومی اعالم کرد نظم و برنامه ریزی بس��یار ضروری 
هس��تند. او برای اینکه جریان کارها را مدیریت کند، برای هر روز خود 

برنامه  مشخصی دارد. او روند کارهایش را بدین صورت تعریف می کند:
من دوش��نبه ها را به مدیریت و اجرای پروسه های شرکت اختصاص 
م��ی دهم. س��ه ش��نبه ها تنها ب��ه محصوالت رس��یدگی م��ی کنم و 
چهارش��نبه ها مش��غول کارهای بازاریابی، ارتباطات و توس��عه هستم. 
پنجش��نبه ها با شرکای تجاری قرار می گذارم و جمعه ها روی شرکت، 
فرهنگ و استخدام ها متمرکز می شوم. شنبه ها از کار دست می کشم 
و به پیاده روی و تفریح می روم. یک ش��نبه ها نیز روز نتیجه گیری و 

آماده شدن برای هفته  بعد است.
دورسی می گوید ممکن است موانع زیادی در مسیر اجرای برنامه او 
پیش بیاید، اما او با آن ها مواجه می شود و سعی می کند روند را حفظ 
کند. این روال منظم و منس��جم، هماهنگی خوبی در دیگر بخش های 
ش��رکت به وجود می آورد. دورسی می گوید: ما تمام کارهایمان را به 
موقع انجام می دهیم، دقیقا می دانیم هفته  گذش��ته کجا بودیم و قرار 

است این هفته به کجا برویم.
موفقیت سالی کراچک با سحرخیزی

س��الی کراچک، مدیرعامل پلتفرم مالی دیجیتال الوست، می گوید: 
اگر می خواهید تمام کارهایتان را به خوبی انجام دهید، کارتان را پیش 
از اینکه دیگران از خواب بیدار شوند شروع کنید. این مدیرعامل موفق 

از ساعت 4 صبح از رختخواب بلند می شود و شروع به کار می کند.
کراچک در لینکدین نوشت: ارزشمندترین و بهترین عاملی که در هر 
کسب و کاری وجود دارد، زمان است. وقتی بازدهی من باال می رود که 
زمان خود را بین این دو گزینه تقس��یم کنم: زمانی که باید با دیگران 
بگذرانم و زمانی که به فکر کردن، نوش��تن و توس��عه  مدل های درآمد 

اختصاص می دهم.
او تالش می کند برنامه کمتری در روزهای جمعه داش��ته باشد، اما 
ایمیل های زیادی که برایش ارس��ال می ش��ود، تم��ام تمرکزش را می 
گیرد. به همین خاطر وقتی همه خوابند کار می کند. او می گوید: من 
ذهن روش��نی دارم و هیچ وقت به درگیری ه��ای ذهنی که همه با آن 
سروکار دارند، مانند آمادگی برای اولین جلسه  فردا صبح، اهمیت نمی 
دهم. همچنین، همین که می بینم خانواده ام در آرامش و امنیت طبقه  
پایین خوابیده اند، به آرامش��م افزوده می شود. این ساعات سپیده دم، 

زمانی است که ایده های نابی به ذهنم می رسد.
موفقیت گری کلر با استفاده بهینه از زمان

گری کلر، مؤسس کمپانی Keller Williams Reality، به جای 
اینکه در طول روز مشغول کارهای غیرضروری شود، 4 ساعت ابتدایی 

هر روز را به هدف اصلی خود اختصاص می دهد.
کل��ر هر س��ال هدفی برای خ��ود در نظر می گی��رد و تمام کارهای 
روزمره او در راس��تای دستیابی به این هدف هستند. او 4 ساعت اولیه  
ه��ر روز کاری خود را صرف رس��یدگی به این هدف م��ی کند. کلر از 
همین اس��تراتژی برای نوش��تن کتاب هایش اس��تفاده کرده و توانسته 
ش��رکت خود را به بزرگ ترین ش��رکت امالک دنیا تبدیل کند. او می 
گوید تا وقتی اولین اولویت ها به دست نیامده باشد، تمام کارهای دیگر 

غیرضروری هستند.

کلر در کتابی با عنوان حقیقت س��اده  پش��ت نتایج فوق العاده نوشته 
اس��ت: زمان کلید اصلی اس��ت و موفقیت به طور مداوم با طی زمان به 

دست می آید.
موفقیت مایکل پریور با کنار گذاشتن فضای مجازی

فضای مجازی ارتباطات را تس��هیل کرده اما محیط کار باز باعث می 
ش��ود احتمال وقوع مزاحمت هایی را که نتیجه ای جز کاهش بهره وری 
ن��دارد، افزایش ده��د. مایکل پریور، مدیرعامل س��ابق پلتفرم مدیریت 
پ��روژه ترلو، همواره کارمندان خود را تش��ویق می کن��د با رها کردن 

اسلک و ایمیل، درب های باز مجازی فضای کار را ببندند.
توج��ه بی��ش از اندازه ب��ه این موارد، ن��ه تنها فرص��ت پرداختن به 
پروژه های مهم را می گیرد بلکه الزم اس��ت ب��رای تمرکز دوباره روی 
پروژه اصلی زمان بیشتری صرف کرد. هر باری که زمینه  کار تغییر می 
کند، باید هزین��ه  زیادی برای آن بپردازید. مایکل پریور در مصاحبه با 
مجله ی تایم گفت: ما زمان محدودی داریم. هنر این است منبع محدود 
زمان را به تمام کارهای ضروری اختصاص دهیم که سخت ترین بخش 

آن ها بهره وری است.
موفقیت سوزان ووجسکی با تمایز میان کار و زندگی شخصی

سوزان ووجسکی، مدیرعامل یوتیوب، صرف شام با خانواده را اولویتی 
مهم می داند. ترک محل کار در ساعتی مشخص، به او کمک می کند 
کارهایش را بهتر س��اماندهی کند و س��ریع تر پیش برود. پس وقتی به 
خانه می رس��د، تمام توجهش به خانواده معطوف اس��ت. ووجسکی در 
مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت: ما در فضای خانوادگی مان قانونی 
داریم که بر اساس آن سعی می کنیم از ساعت 6 بعدازظهر تا ۹ صبح، 
هیچ ایمیلی را چک نکنیم؛ زیرا وقتی گوشی در دست می گیرید جدا 

شدن از آن کار مشکلی است.
جدا ش��دن از فض��ای مجازی به مدیرعامل یوتی��وب کمک می کند 
اوقات خوشی را با خانواده اش سپری کند و خالقیت و کارایی بیشتری 
هم داشته باشد. او می گوید: موفقیت را براساس تعداد ساعاتی که کار 
می کنید حساب نمی کنند. اگر شما 24 ساعت 7 روز هفته را مشغول 

کار باشید، قطعاً هیچ ایده  نابی به ذهنتان نمی رسد.
موفقیت الیوت وایسبلوت با خالی کردن صفحه اینباکس ایمیل

چ��ک کردن ایمیل می تواند زمان زیادی از ش��ما بگیرند؛ اما الیوت 
وایس��بلوت، مدیرعامل کمپانی خدمات مالی HighTower، راهکار 
خود را برای صفحه اینباکس��ش دارد: او هر شب اینباکس خود را صفر 

می کند.
وایس��بلوت در یک��ی از پس��ت هایش در لینکدین نوش��ت: ایمیل ها 
همانن��د مهمان ناخوانده هس��تند. هر فردی در هر س��اعتی می تواند 
پیغام خود را به اینباکس ش��ما بفرستد. اصاًل منصفانه نیست هر کسی 
در این دنیا این توانایی را داشته باشد بخشی از توجه شما را جلب کند. 

بلکه روشی برای مزاحمت دائمی است.
او برای کنترل بیش��تر و صفر کردن اینباکس، از س��ه قانون طالیی 

استفاده می کند:
• عضویت در خبرنامه ها را لغو کنید. ش��اید این کار زمان بیش��تری 

نس��بت به پاک کردن ایمیل ها را بطلبد، اما در عوض بعداً س��اعت های 
زیادی را به شما می دهد.

• ب��رای پاک کردن ایمیل ها بی رحم باش��ید. اگر برای حذف ایمیلی 
مردد هستید، آن را هم پاک کنید. اگر کسی با شما کار ضروری داشته 
باشد، به سراغتان می آید. تنها به ایمیل هایی که می دانید اهمیت دارند 

پاسخ بدهید و بقیه را پاک کنید.
• وقت خود را برای بایگانی ایمیل ها هدر ندهید. یک ابزار جستجوی 
مناسب می تواند پوشه های شما را اسکن کند و هر آنچه فورا به آن نیاز 

دارید برایتان پیدا کند.
اگر بتوانید این س��ه کار را انجام دهید، اینباکس تان خلوت و سبک 
خواهد شد. پیام ها لیست وظایف روزانه تان را طوالنی می کند، وظایفی 
ک��ه نیاز ب��ه توجه و تمرکز ش��ما دارند. تا جای ممکن این لیس��ت را 
کوتاه کنید، مثاًل بین 2 تا 5 مورد برای هر روز. با تکمیل این لیس��ت، 

اینباکس خود را به بهترین شکل ممکن خلوت کرده اید.
موفقیت مارک زاکربرگ با انجام کارهای ساده تر

حتماً جمله »قورباغه ات را قورت بده« را ش��نیده اید که می گوید با 
انجام س��خت ترین وظیفه در ابتدای روز، مابقی روز خیال آس��وده تری 
خواهید داش��ت؛ اما م��ارک زاکربرگ مدیرعامل فی��س بوک، رویکرد 
دیگری دارد. او در کتاب »10 درس رهبری از زاکربرگ« نوشته مایکل 
ایس��انی، می گوید: »از نظر من یکی از قوانین س��اده  کس��ب و کار این 
اس��ت اگر کارهای س��اده تر را زودتر انجام دهید، پیشرفت بیشتری در 

انتظارتان خواهد بود.«
انجام کارهای ساده همانند »اثر گلوله برفی« است که به شما کمک 
می کند حرکتی س��ریع و آنی داشته باشید. این حرکت رو به جلو، به 
شما انرژی و استقامت بیشتری برای برداشتن گام های بزرگ تر و انجام 

کارهای مشکل تر می دهد.
موفقیت ایوان مازور با کنار گذاشتن گوشی موبایل

 ،Ometria ای��وان مازور، مدیرعامل و مؤس��س پلتف��رم بازاریابی
معتقد اس��ت بهترین راهکار این اس��ت زمانتان را ب��ه انجام کارهای 
مختل��ف تخصیص دهید. او در Quora نوش��ت: تماس ها، پیام های 
متنی، اعالن های موبایل، این کنترل را از ش��ما سلب می کنند. وقتی 
فردی با شما تماس می گیرد و شما پاسخ می دهید، یعنی در زمانی 
که او راحت تر اس��ت ارتباط برقرار می کنید، نه وقتی که برای ش��ما 

بهتر است.
وقتی گوش��ی موبایلتان را در حالت سکوت قرار می دهید، یعنی در 
کنترل خودتان هستید. شما می توانید پیام ها، تماس ها و ایمیل هایتان 
را در زم��ان خاصی چک کنی��د، یعنی زمانی را انتخ��اب کرده و تمام 
توجهتان را به سوی این موارد متمرکز کنید. گاهی اوقات می توانید به 
طور کامل روی کارتان متمرکز شوید: یک جلسه  مهم یا حضور در کنار 
خانواده، از جمله این موارد هستند. تا وقتی در زمان های مشخص، مثاًل 
هر چند ساعت یک بار، ارتباطات خود را چک می کنید، مطمئن باشید 

چیز مهمی را از دست نمی دهید.
fastcompany/ucan :منبع
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مایکروس��افت در دوران فعالیت خود با چالش های متعددی از طرف 
قانون ضد انحصار روبه رو شد که نتایج آن، درس های جالبی برای دنیای 

فناوری دارد.
قوانین ضد انحصار آمریکا که به نام Antitrust ش��ناخته می شوند، 
در ط��ول تاریخ تالش کرده اند تا ش��رکت های بزرگ هر صنعت نتوانند 
با خرید و ادغام ش��رکت های رقیب به تنها بازیگر صنایع تبدیل ش��وند. 
به ع��الوه هرگونه تالش برای ایجاد چال��ش در عملکرد رقبا هم در این 
قوانین محکوم می ش��ود. شرکت های غول پیکر فوالد و نفت آمریکایی از 
مثال های مش��هوری هس��تند که تحت قانون گذاری ضد انحصار مجبور 

به تجزیه شدند.
امروزه ش��رکت های فناوری به بازیگران اصل��ی دنیای اقتصاد تبدیل 
شده اند. همیش��ه در میان برترین شرکت ها از لحاظ درآمد، ارزش بازار 
و نفوذ در میان کاربران، نام ش��رکت های فناوری بیش از سایر به چشم 
می خورد. دراین میان مقام های قانون گذار ضد انحصار و کنگره ی آمریکا 
هم توجه بیش��تری به شرکت های غول پیکر فناوری می کنند و در چند 
وقت اخیر، فشارهایی را بر شرکت های بزرگ همچون گوگل، فیسبوک، 

آمازون و اپل وارد کرده اند.
غول های فناوری برای درک بهتر از عواقب فشارهای سیاست گذارها، 
نمون��ه ای زنده و حاض��ر دارند. آنه��ا می توانند به رقی��ب دیرینه  خود 
یعن��ی مایکروس��افت نگاه کنند ک��ه در دهه 1۹۹0 خش��م و عصبانیت 
و درگی��ری ب��ا دولتی ه��ا را از نزدیک درک ک��رد؛ درگیری هایی که به 
دادگاه ه��ای ادامه دار ف��درال برای ردموندی ها ختم ش��د. آنها متهم به 
نقض چندین باره ای قانون ضدتراست شدند که درنهایت منجر به تغییر 

رویه  سیستمی شد.
 The Microsoft اندرو گیویل، اس��تاد دانشگاه هاروارد کتابی به نام
Antitrust Cases دارد ک��ه ب��ه تفصیل درگیری های سیاس��ی قرن 
21 را با موضوعیت یک ش��رکت پیش��گام شرح می دهد. او اعتقاد دارد: 
»پرونده  مایکروس��افت را می توان نقطه  راهنما و نقش��ه  مس��یری برای 
تمام��ی درگیری های ش��رکت های بزرگ فناوری و قان��ون ضد انحصار 

دانست.«
افراد متعددی در پرونده  مش��هور مایکروسافت در دهه  1۹۹0 حضور 
داش��تند. مصاحبه با آنها و همچنین نظر متخصصان قانون ضد انحصار 
درب��اره  پرونده  مذکور، نکات قابل توجهی را درباره  پرونده های مش��ابه 
نش��ان می دهد. چنین اطالعاتی نش��ان می دهد که مدیران شرکت های 
فناوری باید با دقت و انعطاف بیش��تر در پرونده های قانونی عمل کنند. 
در ادام��ه  این مطلب زومی��ت به پنج نکته کارب��ردی می پردازیم که از 

پرونده  مایکروسافت در برابر دولت آمریکا برداشت می شود.
قانون قدیمی در برابر صنعت مدرن

وزارت دادگس��تری آمری��کا و 20 ایالت این کش��ور در س��ال 1۹۹8 
پرونده ای را علیه مایکروس��افت ب��ه جریان انداختن��د. در همان زمان 
ش��ک و تردید های زی��ادی درباره  پرونده دیده می ش��د. دنیای فناوری 
در آن س��ال ها جوان و پرانرژی بود. درمقابل قوانین ضد انحصار از قرن 
1۹ در آمریکا حضور داش��تند. چنین قوانینی زمانی تصویب ش��دند که 
ش��رکت های بس��یار س��نتی در س��اختارهایی متفاوت کار می کردند و 
خرید و فروش ش��رکت های کوچک تر ظاهری کامال دگرگون داش��ت. 
کارشناسان به خاطر همین فاصله زمانی، شناسایی پیروز دعوای حقوقی 

را دشوار می دانستند.
شک و تردید درباره  پرونده  مایکروسافت به خاطر پرونده ای مشابه هم 
 IBM ق��وت می گرفت. پرونده  قبلی ضد انحصار در دنیای فناوری علیه
و در س��ال 1۹6۹ به جریان افتاده ب��ود. پرونده  غول فناوری میانه  قرن 
بیس��تم، درنهایت در س��ال 1۹82 و بدون هیچ نتیجه  مشخصی بسته 
ش��د. کارشناس��ان پرونده  IBM را یک ماجراجویی شکست خورده 13 

ساله نامیدند.
رابرت اچ بورک از متخصصان قانون ضد انحصار در س��ال های منتهی 
به قرن 21 بود. او پرونده  IBM را به »ویتنامی« برای زیرمجموعه  ضد 
انحصار وزارت دادگس��تری آمریکا تش��بیه کرد. حتی چند س��ال پیش 
از بس��ته ش��دن پرونده  نیز یکی از رقبای آنها جریان پیش آمده را یک 

کنجکاوی تاریخی نامید.
در پرونده مایکروس��افت داس��تان کمی تغییر ک��رد. دولت آمریکا از 
اش��تباه های گذش��ته درس��ت گرفته ب��ود و قوانین س��نتی را با عصر 
دیجیت��ال هماهن��گ ک��رد. قانون گذاران م��دارک متع��ددی را درباره 
مایکروس��افت جمع آوری و اثب��ات کردند که ردموندی ه��ا با قدرت به 

سمت انحصارگرایی حرکت می کنند.
قانون گذارهای حاضر در پرونده  مایکروسافت همچون سناتور ریچارد 
بلومنتال اعتقاد دارند که این پرونده، اثباتی بر کارایی قانون ضر انحصار 
ب��ود. او در جریان دعوای حقوقی مایکروس��افت به عنوان نماینده ایالت 

کنتیکت حضور داشت.
مشکالت مصرف کننده

در دهه ه��ای گذش��ته افزای��ش قیم��ت محص��والت از س��وی یک 
تولیدکنن��ده فرمان��روای بازار، به عن��وان یکی از عواق��ب انحصارگرایی 
برای مصرف کننده ها عنوان می ش��د. پرونده  مایکروسافت، این بخش از 
تعاریف را تاحدودی تغییر داد. در پرونده  ردموندی ها خطر انحصار فراتر 
رفت و وارد حوزه عدم رقابت ش��د. در آن دوران دش��وار شدن رقابت از 

سوی شرکت های جدید و درنتیجه، مرگ نوآوری محصوالت و خدمات 
جدی��د، به عنوان یکی از مضرات اصلی انحصار مورد توجه کارشناس��ان 

قرار گرفت.
یکی از نقاط اصلی تمرکز پرونده  مایکروس��افت، نت اس��کیپ بود که 
به عنوان یکی از پیشگامان صنعت نرم افزار شناخته می شد. نت اسکیپ، 
ی��ک مرورگر وب انقالبی بود که امکانات بس��یار زی��ادی را به کاربران 
اولیه  وب ارائه می کرد. مایکروسافت، نرم افزار جدید را به عنوان تهدیدی 
برای سلطه اش بر بازار نرم افزارهای کامپیوتری و خصوصا سیستم عامل 
ویندوز بر می ش��مرد. یکی از راهکارهای مایکروس��افت ب��رای مقابله با 
نت اس��کیپ، افزودن مرورگ��ر اختصاصی یعنی اینترنت اکس��پلورر در 
وین��دوز بود. در آن زمان ویندوز ۹0 درصد از س��هم بازار کامپیوترهای 
ش��خصی را در اختیار داش��ت که فرصتی عالی برای گسترش اینترنت 

اکسپلورر محسوب می شد.
در موضوع اینترنت اکسپلورر و نت اسکیپ، ویندوز هیچ هزینه  اضافی 
باب��ت مرورگر از کاربران دریافت نمی کرد. درنتیجه بحث افزایش قیمت 
ب��ر اثر انحصار مطرح نبود. ربکا هندرس��ن از اقتصاددان های دانش��کده  
کس��ب وکار هاروارد که به عنوان نماینده  کارش��ناس دول��ت در پرونده  

مایکروسافت حضور داشت می گوید:
پرونده  مایکروس��افت ارتباطی با بحث قیمت گذاری نداش��ت. درواقع 
تهدیدی که برای رقابت و نوآوری های آتی ایجاد می شد، موضوع اصلی 
پرونده بود. ش��ایان ذکر است مایکروسافت هیچ اظهارنظری درباره  این 

مقاله نداشت.
موضوع رقابت و نوآوری امروزه هم در دنیای فناوری دیده می ش��ود. 
گ��وگل و فیس بوک س��رویس های خود را به صورت رای��گان در اختیار 
کاربران ق��رار می دهند؛ اما مانن��د پرونده  مایکروس��افت، رایگان بودن 
محص��والت نمی تواند مانعی بر س��ر راه پیگیری های قانونی ضد انحصار 

باشد.
مبارزه در عین انعطاف

داگالس مالمد از اعضای ارش��د بخش ضد انحصار وزارت دادگستری 
آمریکا در خالل پرونده ی مایکروسافت بود. او درباره ی مبارزه ی حقوقی 

ردموندی ها می گوید:
من همیش��ه تصور می کردم که مایکروس��افت جنگی س��الم را پیش 
می ب��رد. آن ها چنین رویکردی داش��تند: ما فناوری هس��تیم. ما نوآور 
هستیم. ما این صنعت را درک می کنیم. رقابت زیادی در صنعت وجود 

دارد.
مایکروس��افت می توانس��ت در همان ابت��دا پرونده را ح��ل کند، اما 
مقاومت کرد. دیوید بویس به عنوان کارگزار ارشد وزارت دادگستری در 
پرونده ی مایکروس��افت حضور داشت. او معتقد بود پرونده باید پیش از 
دعوای حقوقی حل و فصل شود. در برنامه  بویس، مایکروسافت مجبور به 
عقب نش��ینی از برخی از رفتارهای ضد رقابت می شد و درمقابل، ریسک 
شکس��ت در دادگاه را کاهش می داد. دادگاهی با یک پرونده ی مملو از 
جزئیات فناورانه علیه شرکتی که بودجه ای تقریبا نامحدود برای جذب 

نیروهای حقوقی داشت.
با افزایش ش��واهد و مدارک، نظ��ر بویس درباره  پرون��ده تغییر کرد. 
به عنوان مثال یکی از مجریان ارشد مایکروسافت در جلسه ای خصوصی، 
جزئیات جالبی از برنامه  شرکت برای مقابله با نت اسکیپ بیان کرده بود 
که بعدا هم توسط شاهدان بیان شد. طبق ادعای شاهدان، ردموندی ها 
قصد داشتند کمپینی برای محدود کردن توزیع نت اسکیپ اجرا کنند.

بوی��س درباره  پرونده های ضد انحصار نکت��ه  جالبی دارد. او می گوید 
ش��رکت ه��دف عموما ب��ا پیش گامی اطالعاتی بس��یار ب��اال در پرونده 
فعالیت می کند، اما به مرور مزیت های خود را از دس��ت می دهد. درواقع 
به مرور ش��واهد بیش��تری از فعالیت ها مشخص می شوند و شاید شرایط 
را برای شرکت متهم دشوار کنند. بویس می گوید بهترین انتخاب برای 
ش��رکت مذکور این است که پیش از اطالع دیگران درباره ی روش های 

عملکردی، پرونده را حل و فصل کند.
اهمیت سیاست و نظر جامعه

پرونده ه��ای ض��د انحصار عموما براس��اس حقایق و ش��واهد ش��کل 
می گیرند. البته به مرور نظریه های حقوقی و شرایط زمان نیز روی آن ها 
تأثیر می گذارد. در شروع پرونده ی مایکروسافت، نت اسکیپ و متحدانش 
تالش زیادی می کردند تا پشتیبانی عمومی را برای دالیل و شواهد خود 
جذب کنند. مایکروس��افت در آن دوران یک سوپراستار دنیای فناوری 
بود. بیل گیتس قهرمان تجارت محس��وب می شد و محصوالت آنها نیز 
در دستان صدها میلیون کاربر قرار داشت. جامعه از خود می پرسید که 

چرا باید یک شرکت موفق را مجازات کند؟
با گذش��ت زمان، مأم��وران دولتی درکن��ار سیاس��ت مداران و دیگر 
ش��رکت ها قانع ش��دند که قدرت مایکروس��افت بای��د در جهت حفظ 
ن��وآوری کاهش پیدا کند. کریس��تین وارنی از متخصص��ان قانون ضد 
انحصار و مأمور عالی سابق کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در پرونده ی 
مایکروس��افت به عنوان مش��اور خارجی نت اس��کیپ فعالیت می کرد. او 
می گوید هدف اصلی افزایش پشتیبانی عمومی از شاکیان مایکروسافت 

بود تا مزیت باالی رقابت در صنعت را نیز درک کنند.
ش��رکت های کنونی دنیای فناوری با دش��منی هایی بس��یار بیشتر از 
س��ال های گذشته ی مایکروسافت روبه رو هس��تند. آن ها به خاطر نقش 

حیاتی شان در نقض حرمی خصوصی، هدف انتقادهای شدید قرار دارند. 
به عالوه نشر اطالعات غلط و مقابله  شدید با رقابت هم از دالیل دشمنی 

با شرکت های کنونی محسوب می شود.
قانون گذارهای آمریکایی ضد انحصار نسبت به همتایان اروپایی خود 
نگران��ی و فعالیت کمتری داش��ته اند. درواقع اروپایی ها در ایجاد چالش 
ب��رای غول های فناوری با تهاجم بیش��تری عمل کرده اند. به هرحال اگر 
نگرانی های عمومی در جوامع گوناگون افزایش یابد، احتماال در مناطق 
بیش��تری از جهان ش��اهد ظه��ور چالش هایی برای غول ه��ای فناوری 

خواهیم بود.
ویلیام کواچیچ، استاد حقوق دانش��گاه جورج واشنگتن درباره مقابله  

جامعه با غول های فناوری می گوید:
ام��روز اگر جامعه فعالیتی جدی دربرابر غول های فناوری انجام دهد، 
سیاست مداران آنها را ساکت نخواهند کرد. هیچ کس هم جامعه  امروزی 

را به تالش برای نابودی یک سرمایه  ملی متهم نمی کند.
دگرگونی صنعت پس از پرونده ی مایکروسافت

اگر پرونده ی مایکروس��افت وجود نداش��ت، امروز شاهد چه تغییراتی 
در دنیای فناوری بودیم؟ قطعا پاس��خی برای این س��ؤال نداریم. برخی 
می گوین��د پرونده  مذکور اهمیت زیادی ندارد و فناوری مس��یر خود را 
به خوبی طی کرده اس��ت. جست وجو، گوشی های هوشمند و شبکه های 
اجتماع��ی امروز به پلتفرم های جدید بدل ش��ده اند و ش��اید پرونده ی 

ردموندی  ها نقشی در نحوه ی شکل گیری آن ها نداشت.
دیوید یوفی، اس��تاد دانش��کده ی کس��ب وکار هاروارد و عضو س��ابق 
هیئت مدیره ی قبال اعتقاد داشت که پرونده ی مایکروسافت تغییری در 

صنعت نداش��ت. البته رویکرد او به م��رور و پس از مطالعه ی تاریخچه ی 
روزهای ابتدایی گوگل تغییر کرد. اگر مایکروس��افت در پایان پرونده و 
در س��ال 2001 محکوم و محدود نشده بود، ش��اید امروز گوگل وجود 
نداشت. آنها می توانستند با همان روش فشار بر نت اسکیپ، از توسعه ی 
موتور جس��ت وجوی گوگل جلوگیری کرده و شرکت های کامپیوری را 

مجبور به استفاده از موتور بینگ کنند.
به هرحال پرونده  ضد انحصار یک شخصیت و مسیر جدید پیش روی 
مایکروس��افت قرار داد. آنها تغییر به سمت دنیای گوشی های هوشمند 
را از دس��ت دادند و امروز نیز موتور جس��ت وجوی بینگ با فاصله زیاد 
پشت س��ر گوگل قرار دارد. البته ردموندی ها تحت مدیریت ساتیا نادال 
)از س��ال 2014( توانستند بر موج بعدی دنیای کامپیوتر یعنی رایانش 

ابری سوار شوند.
مایکروس��افت امروز در بازار ابری به عنوان بازیگری قدرتمند و سریع 
ش��ناخته می ش��ود که البته پس از آمازون و در رتبه  دوم قرار می گیرد؛ 
حرکت��ی ک��ه هیچ گونه خطری ه��م در حوزه انحصار ب��رای آنها ندارد. 
ردموندی ها در ماه های گذشته چند بار به رتبه  اول باارزش ترین شرکت 
جه��ان دس��ت یافتند و ارزش ب��ازار خود را از یک تریلی��ون دالر فراتر 
بردند؛ اتفاقی که نش��ان می ده��د قوانین ضد انحص��ار مانع بزرگی در 
مسیر پیشرفت آنها نبوده  اند. یوفی با اشاره به همین پیشرفت های اخیر 
مایکروس��افت نکته ی مهمی را درباره  قوانین ضد انحصار و شرکت های 
فن��اوری بی��ان می کند: دع��وای حقوقی ض��د انحصار، لزوم��ا به مرگ 

شرکت های بزرگ دنیای فناوری منجر نخواهد شد.
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1۰1ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)1(

بدون ش��ک موفقیت بدون در اختیار داش��تن لوازم آن، امری غیرممکن خواهد بود. درواقع ش��ما باید 
دارای ویژگی هایی باشید که با تکیه بر آنها بتوانید در هر عرصه ای از کسب وکار درخشان ظاهر شوید. در 
این مقاله به بررس��ی نکات اصلی هزاران مقاله پرداخته ش��ده و موارد نکات اصلی آن استخراج شده است 

که در ادامه به بررسی 101 مورد منتخب آن خواهیم پرداخت. 
1-ایجاد انگیزه 

بدون وجود انگیزه، پیگیری هیچ هدفی امکان پذیر نخواهد بود. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که 
بهتری��ن فردی که می تواند انگیزه کافی را در ش��ما ایجاد کن��د، خودتان خواهید بود. به همین خاطر نیز 
نباید به دنبال فردی برای هل دادن خود به س��مت جلو باشید. فراموش نکنید که انگیزه دهی توسط افراد 

مختلف، متفاوت بوده و به همین خاطر تقلید در این رابطه کامال اشتباه خواهد بود. 
2-استانداردسازی

برای اطمینان از این امر که عملکرد ش��ما درس��ت مطابق نیاز اس��ت، الزم اس��ت تا سطحی منطقی و 
کارآمد را برای خود تعیین کنید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا از کیفیت کار اطمینان حاصل کرده 
و سهل انگاری ها و خطاهای احتمالی، با کاهشی چشمگیر مواجه شود. به عنوان نکته پایانی در این بخش 
فراموش نکنید که استانداردهای شما همیشگی نبوده و می توانید برای پیشرفت خود، آنها را ارتقا دهید. 

3-اطمینان به خود 
بدون باور خود، هیچ کدام از اقدامات ش��ما با تاثیر الزم همراه نخواهد بود. در این رابطه روان ش��ناس ها 
بر این باور هستند که اطمینان به خود که به بیانی دیگر می توان همان اعتماد به نفس تلقی کرد، در هر 
فردی معجزه خواهد کرد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا از وجود این قابلیت در خود اطمینان حاصل 

کرده و در صورت نیاز به دنبال تقویت آن با استفاده از راهکارهای موجود باشید. 
4-خوش بینی و مثبت اندیشی

تا زمانی که بخواهید صرفا مشکالت پیش رو را مشاهده کرده و تمرکز خود را بر روی موانع قرار دهید، 
از پرداخت��ن ب��ه موارد مثبت و مفی��د زندگی خود غافل خواهید ماند. درواقع نوع نگرش ش��ما به محیط 
پیرامون، در تصمیم  گیری های ش��ما بیش��ترین تاثیر را خواهد داش��ت. به همین خاطر نیز در صورتی که 
به دنبال اتفاقات و تغییرات مثبت در زندگی خود هس��تید، در ابتدا باید ذهنیت مثبتی را در خود ش��کل 

دهید. 
5-مسئولیت پذیری

این امر که باور داش��ته باش��ید که هیچ فردی به غیر از خودتان قادر به تغییر سرنوش��ت نخواهد بود، 
بسیاری از بهانه های شما را از بین برده و صفت سرزنش و گالیه کردن مداوم را از شما دور خواهد ساخت. 
به همین خاطر نیز تحت هر ش��رایطی الزم اس��ت تا صادقانه اش��تباهات خود را قبول کرده و به دنبال 
درس گرفتن از آنها باش��ید. در آخر این جمله را فراموش نکنید که تا زمانی که اختیار زندگی خود را در 

دست دارید، هیچ چیز نمی تواند مانع کار شما شود. 
6-شجاعت 

به عقیده ارس��طو، نخس��تین فضیلت برای هر فردی، شجاعت است. علت این امر نیز به این خاطر است 
که در صورت در اختیار داشتن آن، شما می توانید به تمامی فضیلت-های دیگر دست پیدا کنید. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت تا این ویژگی را در خود تقویت کنید تا تحت هر ش��رایطی بدون ترس و مالحظه، 

بهترین عملکرد را داشته باشید. 
7-ذهنی آرام 

این امر که بتوانید بر روی کار خود تمرکز کرده و هیچ چیز قادر به منحرف کردن شما از مسیر اصلی 
نباشد، بدون شک تنها در سایه یک ذهن آرام میسر خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری است تا ذهن 
خود را از تمامی اس��ترس ها و تفکرات بیهوده خالی کرده و با آرام کردن ذهن خود، جس��م و روح را نیز 

در وضعیت مطلوب نگه دارید. 
ادامه دارد...
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برای داشتن انگیزه قوی و حس خوب به کاری که انجام می دهید، 
انگیزاننده های بیرونی مثل پاداش ها کافی نیستند. ما نیازمند معنا و 

انگیزه  درونی هستیم.
هر روز که از خواب بیدار می ش��ویم، دنبال چیزی هس��تیم که به 
ما انگی��زه  کافی برای انجام کارهای مان را بدهد. س��عی می کنیم به 
خودم��ان و فرزندان و اطرافیان م��ان نیز این انگیزاننده ها را بدهیم تا 
کارهای مطلوب از نظر ما را انجام دهند. بااین حال، بیشتر اوقات تصور 
ما از انگیزه، پاداش یا عاملی بیرونی است. دن آریلی در کتاب خود با 
نام »انگیزش«، از انگیزه  درونی صحبت می کند؛ چیزی که به کارهای 
ما معنا می بخشد و هویتی برای ما می آفریند. این انگیزه  درونی قدرتی 

چندین  برابر انگیزه های بیرونی دارد.
اگ��ر کتاب »در جس��ت وجوی معنا« اثر دکتر ویکت��ور فرانکل را 
خوانده باشید، متوجه می شوید کتاب »انگیزش« به شدت تحت تأثیر 
این کتاب نوش��ته ش��ده اس��ت. دکتر فرانکل در کتاب��ش ماجرای 
خودش را ش��رح می دهد که به عنوان پزش��کی در وین، توانسته در 
شرایط تصورناپذیری دوام بیاورد. او معتقد است هر کاری را حتی در 
سخت ترین ش��رایط می توان انجام داد؛ به شرطی که معنا و مفهومی 
برای آن کار در ذهن داشته باشیم. این معنا نوعی انگیزه  درونی برای 

کارهایی است که روزانه انجام می دهیم.
خالصه  کتاب

اصل محت��وای کتاب »انگی��زش« )پاداش(، تک��رار صحبت های 
دن آریل��ی در تد با موضوع انگیزش اس��ت. دن آریلی معتقد اس��ت 
شکل گیری انگیزه های افراد پیچیدگی هایی دارد که در ظاهر به چشم 
نمی آید. اغلب مردم تصور می کنند به طور مثال پول و پاداش های مالی 
می تواند انگیزه  قدرتمندی برای واداش��تن آدم ها به کار باشد. این در 
حالی  است که به اعتقاد دن آریلی، پول فقط بخش کوچکی از منطق 
پنهان انگیزه  افراد است. این نگاه از نظر دن آریلی ساده انگارانه توصیف 
ش��ده است. همچنین، وی به مخاطبانش نش��ان می دهد افرادی که 
انگیزه  ی قوی برای انجام کارهایی مانند کوهنوردی دارند، به هیچ وجه 
در طول مسیر انجام کار، لذت و سرخوشی را حس نمی کنند؛ بلکه با 

مشکالت سختی روبه رو می شوند.
همین مسئله نش��ان می دهد در بحث انگیزه، تنها خوشحال بودن 
نیس��ت که آدم ها را به انجام کارها وامی دارد؛ بلکه مؤلفه های پنهان 
دیگری نیز پش��ت انگیزه های افراد نهفته اس��ت. نویسنده با بررسی 
مثال هایی از موفقیت افراد، به این نتیجه می رسد انگیزه های بیرونی 
س��بب موفقیت اف��راد و مداومت آنها در انجام کارها نش��ده اس��ت؛ 
بلک��ه آنها به این دلیل به موفقیت می رس��ند که ب��ا وجود رویارویی 
با مش��کالت و سختی ها، انگیزه شان را از دست نمی دهند. دن آریلی 
با بررسی موش��کافانه و عمیق، می خواهد ریشه  انگیزه را پیدا کند و 
دریابد انگیزه چطور کار می کند و چگونه می ش��ود از این دانش برای 

تصمیم گیری های مهم زندگی بهره برد.
چطور می ش��ود انگی��زه  کارمندان را افزای��ش داد و کاری کرد 
آنه��ا بهتری��ن کارایی ش��ان را در محیط کار به نمای��ش بگذارند؟ 

پاس��خ قدیمی به این پرسش »پول« اس��ت. کارمندان برای پول 
کار می کنن��د و ب��ا پرداخ��ت پول و پاداش بیش��تر، انگیزه ش��ان 
برای کارکردن بیش��تر می ش��ود. باوجوداین، دن آریلی در کتاب 
»انگیزش« برای پول نقش قائل اس��ت، اما این نقش را فقط یکی 
از چن��د مؤلفه ش��کل دهنده  انگیزه می داند. دس��تیابی به اهداف، 
احساس خوشبختی، روابط سالم، احساس افتخار و نظایر اینها هر 

کدام نقش پررنگی در انگیزه دارند.
کتاب »انگیزش« ساختار پیچیده  انگیزه  انسانی را درهم می شکند 
تا از درونش باخبر ش��ود. با این تجزی��ه، می بینیم انگیزه عنصرهای 
زیادی عالوه بر پول و پاداش در دِل خود دارد؛ عنصرهایی مثل معنا، 
تالش، دس��تیابی و مالکیت که باعث می ش��ود نه تنها امروز، بلکه هر 
لحظه و هر روز انگیزه داشته باشید. هر اندازه کاری که انجام می دهید 
برای تان معنادارتر باشد، سختی و رنج ناشی از انجام آن کم اهمیت تر 
می شود. تقلیل انگیزه ها به پول کار بسیار اشتباهی است. انگیزه باید 
آنقدر قدرتمند باش��د که حتی اگر میزان پرداختی شما در کاری به 
نصف کاهش یافت، بازهم دوس��ت داشته باش��ید همان کار را انجام 

دهید. 
انگیزه ه��ای بیرونی مثل پاداش چندان پایدار نیس��تند و با تغییر 
شرایط، آنها را از دست می دهیم. اگر کاری که انجام می دهید برای تان 
معنادار و هدف مش��خصی داشته باشد؛ مانند باالرفتن از کوه به قصد 
فتح قله  آن، سختی های آن را بر خود هموار می کنید و پس از پایان 

آن کار، حس رضایت درونی و نشاط دارید.
بااین حال، اگر عمل ش��ما کاری بیهوده تلقی ش��ود؛ ولی سختی 
نداشته باشد و سراسر لذت و خوشی باشد، خیلی زود انگیزه  خود را 
برای تکرار آن در روزهای بعد از دس��ت خواهید داد. به طور مثال، از 
اینکه روی نیمکتی در سایه بنشینید و نوشیدنی خنکی بنوشید، لذت 
می برید و هیچ س��ختی ای را متحمل نمی شوید، بااین حال انجام این 
کار به م��دت طوالنی و هر روز موفقیتی نصیب تان نمی کند و معنای 
خاصی برای تان به دنبال ندارد و شما خیلی زود انگیزه تان را برای تکرار 

این کار از دست می دهید. 
درباره  کتاب

کتاب »انگیزش« )پاداش( یکی از س��ه کتابی است که مؤسسه تد 
)TED( در مجموعه  هوش کس��ب وکار )Business Mind( چاپ 
کرده است. در سال 2016، این کتاب در 128 صفحه به بازار آمد. اگر 
با مبحث گیمیفیکیشن )Gamification( آشنا باشید، باید گفت 
کتاب »انگیزش« به نوعی با این موضوع مرتبط است. گیمیفیکیشن 
در مفهومی کلی، به این معنا اس��ت که با تبدیل کردن کارها به  شکل 
بازی و س��رگرمی، انگیزه  انجام کار را در اف��راد افزایش دهیم. کتاب 
»انگیزش« در دسته بندی موضوعی، جزو کتاب های انگیزش در کار و 

روان شناسی و جنبه های اقتصاد رفتاری قرار گرفته است.
ترجمه های کتاب

درحال حاضر، چند ترجمه به  زبان فارس��ی از کتاب »انگیزش« در 
بازار وجود دارد. انتش��ارات نوین توس��عه کتاب Payoff را در س��ال 

13۹7 با عنوان کام��ل »انگیزش: منطق پنهانی که انگیزه های ما را 
شکل می دهد« و ترجمه  مصطفی سپهریان منتشر کرد. گفتنی است 

این کتاب روی وب سایت نشر نوین در دسترس است.
نشر ترجمان علوم انسانی هر سه کتاب مجموعه  هوش کسب وکار 
تد را در س��ال 13۹6 به  زبان فارس��ی ترجمه ک��رده که یکی از آنها 
»پاداش: منطق پنهانی که انگیزه های ما را شکل می دهد« نام دارد و 
مترجم آن امیرحسین میرابوطالبی است. همچنین، انتشارات سیفتال 
در همین س��ال این کتاب را با عنوانی متفاوت، یعنی »س��زا: منطق 

پشت پرده  انگیزه های مان« و ترجمه رامین رامبد چاپ کرده است.
کتاب »انگی��زش« به صورت فای��ل صوتی در اپلیکیش��ن نوار در 
دس��ترس است. این کتاب صوتی را ناش��ر صوتی نوین کتاب گویا با 

روایتی از میالد فتوحی تهیه کرده است.
کتاب انگیزش برای چه کسانی مفید است؟

کت��اب حاضر برای تمام کس��انی که در مقام مدیر مش��غول به کار 
هس��تند و افرادی ک��ه انگیزه  کافی برای انجام کارهای ش��ان ندارند، 
می تواند بس��یار مفید و مؤثر واقع ش��ود. کتاب »انگیزش« در دسته  
کتاب های مفید برای کسب وکارها و مدیران طبقه بندی شده، اما برای 
یافت��ن انگیزه در تمام جنبه های زندگی و امور ش��خصی نیز کاربرد 
دارد، بنابراین برای دانشجویی که مدام از خواندن درس هایش شکایت 
می کند یا برنامه نویسی که نمی تواند به دلیل دیگری جز پول به کارش 
فکر کند یا هر کسی که فکر می کند توانایی کارکردن بیشتر را دارد؛ 

اما انگیزه  کافی برای بیشتر کارکردن را ندارد، خواندنش مؤثر است.
درباره  نویسنده

دن آریل��ی در پنجمین دهه از عمر خود، اس��تاد دانش��گاه دوک 
در رش��ته  روان شناس��ی و حوزه  اقتصاد رفتاری است. او نویسنده ای 
پرفروش اس��ت و تاکنون س��ه کت��اب از او ج��زو پرفروش ترین های 
نیویورک تایم��ز بوده اند. آریلی با وجود آنکه در زمینه  اقتصاد رفتاری 
تحصیالت آکادمیک نداش��ته، به دلیل عالقه  فراوان و مطالعات زیاد، 

یکی از شناخته شده ترین چهره ها در  این  زمینه محسوب می شود.
او در هر دو رشته  مدیریت کسب وکار و روان شناسی رفتاری مدرک 
دکترا دارد، اما خودش توضیح می دهد کار او چیزی بین این دو رشته 
است. او رفتار انسان ها را مطالعه می کند تا به طور عمیق بتواند به دالیل 

آنها پی ببرد و درنتیجه، راه های بهتری بی آفریند.
دیدگاه دیگران درباره کتاب

خوانندگان گودری��دز و کاربران آمازون دیدگاه ه��ای زیادی برای 
کتاب »انگیزش« ثبت کرده  و به طور متوس��ط چهار ستاره از پنج به 
آن داده اند. بسیاری از کاربران گفته اند خواندن این کتاب نگرش شان 
را تغییر داده و مس��یر فکری و کاری ش��ان را تا حدودی عوض کرده 
اس��ت. درک مفهوم اصلی انگی��زه و یافتن انگیزه های ماندگار و قوی 
افراد را در مس��یر انجام کارها همراه  با احس��اس رضایت درونی نگه 
می دارد. این خدمتی اس��ت که دن  آریلی با نوشتن کتاب »انگیزش« 

به خوانندگانش کرده است.
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