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چرا قیمت ها به کاهش نرخ دالر بی تفاوتند؟!

4مانعکاهشقیمتها
فرصت امروز: بیش��تر از 10 روز اس��ت که قیمت دالر کاهش یافته و نرخ دالر نیمایی به دالر آزاد نزدیک ش��ده است. به موازات 
کاهش قیمت دالر و بازگش��ت به کانال 11 هزار تومان، اما نرخ تورم کاالهای اساس��ی به همان نسبت کاهش نیافته است، بنابراین 
این پرسش برای افکار عمومی مطرح شده است که چرا وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند، در بهای تمام شده کاالها در بازار اثری 

محسوس دارد، ولی وقتی قیمت دالر کاهش می یابد تغییری در قیمت کاالها به وجود نمی آید؟
در پاسخ به این سوال، رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران معتقد است شرایط پیچیده ای که اقتصاد کشور با آن رو به روست، 
مانع از آن می شود که به محض کاهش نرخ دالر، فروشندگان قیمت نهایی کاالها را پایین بیاورند. همچنین لطفعلی بخشی، عضو 
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی معتقد است که مدتی طول می کشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود و به همان سرعت 
نباید انتظار اثرگذاری داشت. همه چیز از بعد از تعطیالت نوروزی سال 1۳۹۷ آغاز شد؛ نرخ ارز طی مدتی کوتاه روند صعود را در 
پیش گرفت و پنج رقمی شد تا سرآغازی برای به هیجان آمدن سایر بازارهای سرمایه ای و کاالیی باشد. بازارهای سکه، طال، خودرو 
و مسکن یکی پس از دیگری به دنبال نرخ ارز به راه افتادند و روند صعودی قیمت ها آغاز شد. کمی بعد از آن بازار کاالهای اساسی...

تولید ارز دیجیتال در ایران قانونی می شود

 ضرب االجل 3 ماهه وزارت اقتصاد
به بانک مرکزی
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سکانداری عبدالناصر همتی در بانک مرکزی یک ساله شد 

تغییرات قیمتی دالر در 4 دوره ریاست بانک مرکزی

 مدل دانشگاه آزاد برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین
6 دلیل فرسودگی شغلی و راهکارهای غلبه بر آن

تحلیل داده و الگوریتم هوشمند تخمین قیمت مسکن
100 گام برای موفقیت در بازاریابی
استراتژی وب برندینگ چیست؟

چرا کسب و کارها نباید بازاریابی محتوا را نادیده بگیرند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جریمه 25 میلیون دالری 
مایکروسافت به جرم پرداخت 

رشوه در مجارستان

3

با اولین لرز اقتصاد در سـال گذشـته، تورم تب کرد و تمام 
پنبه های دولت برای مهار تورم رشـته شد. زمانی که دولت 

تدبیر و امیـد اداره کشـور را از دولت قبل تحویل 
گرفت، نرخ تورم بیش از 40درصد بود و با کاهش...

نگاهی به فراز و فرودهای نرخ تورم

تورمرویدورُکندیاتند؟

سرمقاله
آسیب شناسی جریان های 

غیرمولد بر التهابات بازار

در حالی که بازار کش��ور طی دو 
ماه گذش��ته روند نس��بتاً آرامی را 
تجربه کرده اس��ت و روند حرکت 
بازار ارز و ط��ال نیز به حالت ثبات 
با می��ل به کاهش حرکت می کند، 
عکس العم��ل ب��ازار کاال و خدمات 
نس��بت به این ش��رایط ت��ا حدود 
زی��ادی ب��ا مقاوم��ت در ثب��ات یا 
کاه��ش قیمت همراه بوده اس��ت. 
ای��ن موض��وع در حال��ی مط��رح 
می ش��ود که در فرآیند افزایش��ی 
قیم��ت ارز و طال، جری��ان بازار با 
س��رعت ش��تابانی تالش داشت تا 
از قافله این افزایش قیمت ها عقب 
نماند، ولی این موضوع در ش��رایط 
ثبات و کاهش��ی ب��ا مقاومت هایی 
همراه اس��ت. س��والی که در اینجا 
مطرح می ش��ود این است که چرا 
این فرآیند و حرکت در مسیر رشد 
و افزایش قیمت شتابان است و در 
شرایط کاهش��ی با مقاومت همراه 
اس��ت. برای پاس��خ به این پرسش 
الزم اس��ت نگاهی داش��ته باشیم 
به فرآیند تامی��ن و توزیع کاال در 
اقتص��اد ای��ران. مدت های مدیدی 
اس��ت که س��اختار بازار کشور در 
کن��ار فرآیندهای جاری و س��نتی 
تامی��ن تا مصرف تح��ت تاثیر یک 
جریام واس��طه ای و دالل گونه که 
البته غیررسمی هم است قرار دارد.
ادامه در همین صفحه

چهار شنبه
2 مرداد
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مرکز آمار اعالم کرد که تورم در تیرماه امسال با رشد ۲.۸درصدی از ۴0درصد عبور 
کرد و به ۴0.۴درصد رسید.

ب��ه گزارش مرکز آمار ای��ران، در تیرماه 1۳۹۸ عدد ش��اخص کل )100=1۳۹٥( به 
1۷۹.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۸درصد افزایش نشان می دهد، در این ماه درصد 
تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۴۸درصد اس��ت؛ یعنی خانوارهای 
کش��ور به طور میانگین ۴۸ درصد بیش��تر از تیر 1۳۹۷ برای خرید یک »مجموعه کاال 
و خدمات یکس��ان« هزینه کرده  اند که نس��بت به این اطالع در ماه قبل )٥0.۴درصد( 
۲.۴ واح��د درصد کاهش یافته اس��ت. نرخ تورم 1۲ماهه منتهی ب��ه تیرماه 1۳۹۸ به 
۴0.۴درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )۳۷.٦درصد( ۲.۸ واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
ش��اخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل 1.۳درصد و در گ��روه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« ۳.٥درصد افزایش 
نش��ان می دهد. درصد تغییرات ش��اخص قیمت در ماه جاری نس��بت به تیرماه 1۳۹۷ 

برای این دو گروه به ترتیب ۷1.۸ و ۳۸.۴درصد است.
ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای ش��هری کشور در تیرماه 1۳۹۸ به عدد 1۷۸.۴ 
رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۹درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل 

نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۴٦.۹درصد است که نس��بت به ماه قبل )۴۹,۳درصد( 
۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای روس��تایی کشور در تیرماه 1۳۹۸ به 
عدد 1۸٦.٥ رسید که نسبت به ماه قبل 1.۸درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر 
ش��اخص کل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل ٥۴,۳درصد اس��ت که نسبت به ماه قبل 

)٥٦,٥درصد( ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به گروه »لبنیات و تخم مرغ« )تخم مرغ، ماس��ت پاس��توریزه، شیر 
پاستوریزه(، گروه »نوش��یدنی ها« )انواع چای خارجی( و گروه »ماهی ها و صدفداران« 
)انواع ماهی( اس��ت. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« گروه »بهداشت 
و درمان« )خدمات بیمارس��تانی و خدمات طبی سرپایی( و گروه »مسکن، آب، برق و 

گاز« )اجاره بها( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
همچنین گروه »قند و ش��کر و ش��یرینی« )قند و ش��کر( و گروه »سبزیجات« )پیاز، 
گوجه فرنگی، خیار و فلفل دلمه ای( نس��بت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. از 
سوی دیگر، دامنه تغییرات نرخ تورم 1۲ماهه منتهی به تیرماه 1۳۹۸ برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ۴0.1درصد برای دهک اول تا ۴۳.1درصد برای دهک دهم است.

ادامه از همین صفحه
 همین جریان ها در ش��رایط بحرانی با نقش آفرینی زیادی در کنترل ش��بکه تالش دارند تا این 
فرآینده��ا را مطابق با خواس��ت و عالقه خود راهبری کنند، لذا روند برنامه های کالن کش��ور در 

مرحله اجرا متاثر از این جریان واسطه اثرگذاری کمتری می تواند بر بازار داشته باشد.
واقعیت امر این اس��ت که زنجیره تولید تا مصرف از یک س��اختار منس��جم و مناسب برخوردار 
نیست، لذا فرآیند تامین و توزیع کاال با یک روند قابل پیش بینی همراه نمی شود. بخش غیردولتی 
این زنجیره نیز هنوز توس��عه و تجهیز نش��ده و به صورت سنتی و غیرشفاف و کند عمل می کند 
و دولت هم به س��بب اقتضائات سیاست های کالن کش��ور امکان جدی برای ورود در این زنجیره 
را ندارد و البته اگر هم این امکان برای دولت میس��ر بود نتیجه مناس��بی نمی توانس��ت به همراه 
داشته باشد چرا که عموماً بنگاه داری دولتی امر غیرمعقول و ناموثر قلمداد می شود. در این شرایط 
جریان دالل گونه اش��اره ش��ده با یک س��اختار چابک و فعال ام��کان ورود در بخش های مختلف 
زنجی��ره از تولی��د تا واردات تا نگهداری و عرضه را پیدا کرده و تا خرید و فروش خارج از ش��بکه 
موجود می تواند نقش آفرینی زیادی در بازار داش��ته باش��د این جری��ان غیرقانونی البته از فرآیند 
نظارت و کنترل نیز خارج شده و تحت نظارت هم قرار نمی گیرد. خرید و فروش های غیررسمی، 
کاهش یا افزایش قیمت یا عرضه کاال جلوگیری از فعالیت های قانونمند و شفاف و ایجاد رانت های 
اطالعاتی از فرآیند تولید تا مصرف در کنار برخی بی تدبیری های دستگاه های اجرایی این افراد را 

به عنوان بازیگران اصلی بازار مطرح کرده است.
نتیجه این امر باعث ش��ده تا آسیب پذیری جریان بازار بیش از آنکه تحت تاثیر آوار تحریم های 
اقتصادی باش��د متاثر از رفتارهای غیراقتصادی اینگون��ه افراد و جریان های مخرب اقتصادی قرار 
داش��ته باشد. اگرچه روند تورمی اقتصاد آثار خود را بر فرآیند بازار از خود بجا می گذارد ولی آثار 
رفتار غیراقتصادی و دالل گونه این افراد باعث شده تا ضرباهنگ افزایش قیمت کاال بیش از شرایط 
تورمی بر اقتصاد جامعه و کش��ور سنگینی کند، لذا حواش��ی موجود در زنجیره به عنوان یکی از 
عوامل ش��تاب دهنده افزایش قیمت ها عمل کرده و در ش��رایط کاهش��ی با مدیریت قطره چگانی 
عرض��ه تالش دارد تا ش��رایط تورمی را افزایش و یا در همان وضع ن��گاه دارد امری که در عرضه 

خودروهای داخلی نمود عینی آن برای همگان مشهود است. 
لذا شناس��ایی و تعیین تکلیف این افراد و جریان ها باید به عنوان یک اولویت جدی از س��وی 
متولی��ان تنظیم بازار مدنظر قرار گیرد. نتیجه حذف و برخورد با این افراد موجب خواهد ش��د تا 

بازار به یک روال منطقی قابل پیش بینی و ارزیابی س��وق داده ش��ود و این موضوع می تواند دست 
سیاست گذاران بازار را در مهار تورم، کنترل و نظارت بر بازار تا حدود زیادی باز بگذارد. 

 از منظر آسیب شناسی فعالیت افراد در کنار عدم تقسیم صحیح و مناسب وظایف میان نهادها 
و سازمان های مرتبط با تنظیم بازار همچنین عدم سازماندهی نهادهای اجرایی زیربط باعث شده 
اس��ت که حتی سیاست های کالن صحیح نیز در مرحله اجرا با مشکالت جدی همراه شود و این 

امر نشانه ای است در نابسمانی در مدیریت و کنترل بازار.
جریان واسطه ای غیرمولد طی مدت قریب به دو سال گذشته با توجه به ضعف های موجود در 
زنجیره توانس��ت روند بازار را با تالطم جدی مواجه کند، به نحوی که بسیاری از برنامه ریزی های 
نهادهای متولی تنظیم بازار آثار و نتایج مناسبی را از خود نشان ندهد. در حال حاضر که جریان 
تامین و مصرف به یک ثبات نس��بی رسیده است الزم است نهادهای مرتبط بیش از هر امر دیگر 
تالش خود را معطوف به تعیین تکلیف این جریان مخرب بازار معطوف کنند و س��پس  با تنظیم 
بازار آسیب های موجود در زنجیره تامین تا مصرف را در حوزه های مختلف ذخیره سازی مناسب، 
لجستیک و پشتیبانی، سیاست گذاری و اجرا، روان سازی فرآیندهای مرتبط بر زنجیره، نوین سازی 
س��اختارهای اطالعات مرتبط با موجودی واقعی کاالها و ... مورد بررس��ی و بازبینی صحیح قرار 
دهند؛ تا امکان بروز مجدد این مش��کالت در ش��رایط خاص اقتصادی فراهم نش��ود. در این میان 
تالش در جهت کاهش ارکان غیرضرور در زنجیره تامین تا مصرف و توس��عه فروشگاه های بزرگ 
و زنجیره ای و مجازی، همچنین توس��عه بازارهای اینترنتی قانونمند، قابل کنترل و رصد، تشویق 
و ترغیب اس��تارت آپ ها برای ایفای نقش در این زنجیره و ترمیم آن در کنار نوین س��ازی واقعی 
مفهوم نظارت و بازرس��ی بازار از طریق بازطراحی یک نظارت کارآمد و سیس��تماتیک مش��رف بر 
کلیه فرآیندهای تولید تا مصرف و فراهم کردن بسترهای یک فعالیت قانونمند در زنجیره می تواند 

از راهکارهای حل این مشکالت تلقی شود. 
با عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می رس��د ضرورت س��اماندهی س��خت افزاری و نرم افزاری 
مولفه های موثر بر سالمت و آرامش بازار به عنوان یک اولویت مهم بیش از انتزاع و تفکیک وظایف 
دو ساختار دولتی باید مدنظر قرار گیرد، چراکه تدبیر امور در حوزه های آسیب پذیر حوزه تجارت 
اهمیت و اولویت بیش��تری از تفکیک و انتزاع وظایف دو ساختار از یک وزارتخانه به دو وزارتخانه 
خواهد داش��ت و البته هزینه های فرآیند انتزاع بر اقتصاد در حال جنگ کشور به مراتب بیشتر از 

هزینه های اصالح امور و تغییر فرآیندها خواهد بود. 

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم تیرماه امسال

تورم از 40درصد گذشت

آسیب شناسی جریان های غیرمولد بر التهابات بازار

رئیس جمهور در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

مبارزه با قاچاق از مبدأ تا مقصد سیستمی شود
رئیس جمهور تالش مضاعف در مس��یر مبارزه با قاچاق کاال و ارز را در س��ال رونق تولید، برای بهبود 
شرایط تولید در کشور ضروری و بسیار بااهمیت خواند و تاکید کرد که باید از همه ابزارهای فنی الزم 
به ویژه فناوری های جدید از جمله اس��تارت آپ ها برای کنترل و مقابله با قاچاق کاال و ارز بهره گرفت. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، حجت  االس��الم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در 
جلس��ه س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ضمن قدردانی از تالش های وزیر کشور و رئیس ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اظهار داش��ت: در ش��رایط تحریم، باید مراقبت فراوانی در هزینه و 

مصرف دقیق ارزی داشته باشیم که با زحمت بسیار به دست می آید.
رئی��س جمهور همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی، بانک مرکزی، قوه قضائیه ، وزارت اطالعات و 
گمرکات به عنوان مبارزان خط مقدم مبارزه با قاچاق کاال و ارز نام برد و با اشاره به مباحث مطرح شده 
در جلس��ه در مورد ردیابی و کنترل واردات و صادرات کاال در کش��ور، خاطرنشان کرد: امروز ابزار فنی 
الزم ب��رای نظ��ارت و کنترل در همه زمینه ها وجود دارد، البته ممکن اس��ت هن��وز برخی نواقص و یا 
ناهماهنگی ها در این زمینه وجود داش��ته باش��د که برای رفع آنها باید تالش ش��ود. روحانی تکمیل و 
راه اندازی س��امانه کنترلی تا پایان س��ال ۹۸ را مورد تاکید قرار داد و افزود: کار مبارزه با قاچاق باید به 

صورت سیستمی از مبدأ تا مقصد باشد.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه در مورد به دست آوردن قیمت واقعی کاالهای 
خارج��ی واردات��ی، تاکید کرد: امروز قیمت کاالهای خارجی حتی با مراجعه به س��ایت تولیدکننده آن 
کاالها  قابل دسترس��ی اس��ت. روحانی همچنین رتبه بندی تجار و فعاالن اقتصادی را موضوعی بسیار 
مهم دانست و اظهار داشت: کسانی که سابقه خوبی در فعالیت های اقتصادی دارند و مقررات را رعایت 
می کنند باید حمایت ش��وند و افراد دارای س��وابق خوب در اولویت وزارت صمت قرار گیرند و به همین 

نسبت، فعالیت افراد ناسالم در این حوزه باید محدود شود.
رئی��س جمهور در ادامه با اش��اره به گزارش های ارائه ش��ده در مورد دام های وارداتی به کش��ور طی 
ماه های گذشته، گفت: در مقطعی و بیشتر براساس شایعات مربوط به صادرات دام زنده از کشور، قیمت 
گوش��ت افزایش یافت اما با وجود اقدامات خوبی که در زمینه واردات دام انجام ش��ده، قیمت گوش��ت 
هنوز متعادل نیس��ت. روحانی با اش��اره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه در حال حاضر 
حداقل ۳0درصد قیمت گوشت اضافه است، گفت: مشخص است که اینجا با مشکلی مواجه هستیم که 
باید آن را حل کنیم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامدار گرفته تا مردم، همه متضرر خواهند شد.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت مس��ئله سوخت برای کشور تصریح کرد: استان های مرزی 
باید بتوانند س��وخت را با مقداری تخفیف به کش��ورهای همسایه بفروش��ند تا مردم مناطق مرزنشین 

کشور که مهمترین محافظان مرزهای ما هستند از امتیازات آن برخوردار شوند.
روحانی با بیان اینکه با اقدامات خوب انجام ش��ده از قاچاق ۸ میلیون لیتر گازوئیل روزانه از کش��ور 
جلوگیری ش��ده، خاطرنشان کرد: در زمینه مقابله با قاچاق می توان با استفاده از ظرفیت استارت آپ ها 

در زمینه ردیابی، کنترل و هماهنگی گام های خوبی برداشت.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از س��خنان خود به موضوع کس��انی که ارز دولتی دریافت 
کرده ولی کاالیی وارد نکرده اند، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید این موضوع را با 
دقت بررسی کنند، اگر دریافت کننده ارز، کاالی مورد نیاز را وارد نکرده باشد، تخلف صورت گرفته و در 
واقع ارز را قاچاق کرده است که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی با  متخلفان انجام گیرد. روحانی 
تاکی��د کرد: باید کمک کنیم پرونده هایی که در زمینه قاچاق در قوه قضائیه مطرح اس��ت به س��رعت 
حل و فصل ش��ده و پول ها س��ریع تر به خزانه بازگردد. رئیس جمهور اظهار داش��ت: مهمترین موضوع 
جلسه امروز درواقع ایجاد هماهنگی بیشتر و اتصال سامانه های کنترل و مقابله با قاچاق در کشور است 
که تکمیل آن می تواند کمک بس��یار خوبی برای ما باش��د. روحانی در پایان با اش��اره به اهمیت مسئله 
دستگاه های ایکس ری در گمرکات کشور، بر پیگیری رفع کمبود این دستگاه در گمرکات تاکید کرد.

اعضای س��تاد مرکزی قاچاق کاال و ارز در این جلس��ه، ضمن مروری بر عملکرد این ستاد متشکل از 
۲٦ دستگاه در سال ۹۷، اهداف آتی ستاد در جهت مقابله با قاچاق کاال و ارز را بررسی و نهایی کردند. 
مهمترین بحث و مصوبه این جلسه موضوع سامانه های کنترلی به منظور رسیدن به یک راهکار موثر در 
جهت کاهش قاچاق و ضرورت عبور از انجام کار به صورت دستی و استفاده از نیروی انسانی و رسیدن 
به مرحله سیستماتیک و مکانیزه کردن مبارزه بود که با توجه به طراحی و آماده شدن زیرساخت آن با 
همکاری دستگاه های مربوط، با دستور رئیس جمهور مقرر شد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

غالمعلی رموی 



فرصت امروز: بیش��تر از 10 روز اس��ت که قیمت دالر کاهش یافته و 
نرخ دالر نیمایی به دالر آزاد نزدیک شده است. به موازات کاهش قیمت 
دالر و بازگش��ت به کانال 11 هزار تومان، اما نرخ تورم کاالهای اساسی 
به همان نس��بت کاهش نیافته اس��ت، بنابراین این پرس��ش برای افکار 
عمومی مطرح ش��ده اس��ت که چرا وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند، 
در بهای تمام شده کاالها در بازار اثری محسوس دارد، ولی وقتی قیمت 

دالر کاهش می یابد تغییری در قیمت کاالها به وجود نمی آید؟
در پاس��خ به این سوال، رئیس کمیس��یون بازرگانی اتاق ایران معتقد 
است شرایط پیچیده ای که اقتصاد کشور با آن رو به روست، مانع از آن 
می شود که به محض کاهش نرخ دالر، فروشندگان قیمت نهایی کاالها 
را پایین بیاورند. همچنین لطفعلی بخش��ی، عضو هیات علمی دانشگاه 
عالمه طباطبائی معتقد اس��ت که مدتی طول می کشد تا این اثرگذاری 
در بازار محسوس شود و به همان سرعت نباید انتظار اثرگذاری داشت.

مهره چینی ها نرخ ارز را کاهش داد
همه چیز از بعد از تعطیالت نوروزی س��ال 1۳۹۷ آغاز ش��د؛ نرخ ارز 
ط��ی مدت��ی کوتاه روند صع��ود را در پیش گرفت و پنج رقمی ش��د تا 
سرآغازی برای به هیجان آمدن سایر بازارهای سرمایه ای و کاالیی باشد. 
بازارهای س��که، طال، خودرو و مسکن یکی پس از دیگری به دنبال نرخ 
ارز ب��ه راه افتادن��د و روند صعودی قیمت ها آغاز ش��د. کمی بعد از آن 
بازار کاالهای اساس��ی هم تحت تاثیر ق��رار گرفت و جهش قیمت ها به 

»گرانی« تبدیل شد و مردم آن را کامال لمس کردند.
اما س��ال از نیمه نگذشته بود که با تغییر و تحوالتی که در تیم بندی 
بانک مرکزی و ریاس��ت آن رخ داد، نردب��ان ارز فروریخت؛ هرچند این 
اتفاق باعث ضرر و زیان بسیاری از دالالن و کسانی شد که در این بازار 
س��رمایه گذاری کرده بودند اما تاثیر چندانی بر روند جهش��ی نرخ تورم 
نداش��ت. از آن زمان تا به حال نرخ دالر چند نوس��ان قیمتی کوچک را 
تجربه کرد و در اغلب اوقات ثبات داش��ت، اما این امر، تغییر محسوسی 

در روند صعودی نرخ تورم )حتی کاالهای اساسی( نداشت.
بنابرای��ن دولت، سیاس��ت تخصی��ص دالر ۴۲00 تومانی به کاالهای 
اساس��ی را در یک س��ال گذش��ته در پیش گرفت و این در حالی است 
که مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در حوزه کاالهای اساسی 
بیشتر از ٥0درصد بوده است و این نشان می دهد که سیاست تخصیص 
ارز ترجیح��ی از س��وی دولت نتوانس��ته م��وج تورم کاالهای اساس��ی 
را کنت��رل کند. از همین روس��ت که بس��یاری از اقتصاددانان و فعاالن 

اقتصادی خواستار حذف دالر ۴۲00 تومانی شده اند.
بازارهای سرمایه ای به دالر بیشتر توجه دارند

در همین زمینه، لطفعلی بخش��ی، عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه 
طباطبائی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه مس��اله ارتباط نرخ ارز با 
تورم مس��اله  پیچیده ای اس��ت، گفت: ارتباط افزایش نرخ ارز با افزایش 
قیمت ه��ا در بازار رابطه ای مس��تقیم و فوری اس��ت، اما کاهش نرخ ارز 
لزوما به همان س��رعت افزایش نرخ، روی قیمت کاالها تاثیر نمی گذارد 

و مدت زمانی طول می کشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود.
این اقتصاددان با اش��اره به اثرگ��ذاری کاهش نرخ دالر روی برخی از 
اقالم س��رمایه ای ادامه داد: در برخی از حوزه های کالن مانند مس��کن، 
زمین و طال کاهش نرخ ارز بالفاصله و با س��رعت بیشتری خود را نشان 

خواهد داد.
بخش��ی با بیان اینکه در حوزه های کاالیی یک بازه ش��ش ماهه برای 

اثرپذیری از نرخ ارز وجود دارد، ادامه داد: شرایط تحریمی هم روی عدم 
تاثیرپذیری و کاهش قیمت کاالها اثر می گذارد. واقعیت این اس��ت که 

ایران به خاطر تحریم ها برای خرید برخی کاالها مشکل دارد.
دالر 4200 تومانی از همان ابتدا اشتباه بود

او ب��ه ن��رخ دالر ۴۲00 تومانی تخصیص یافته به کاالهای اساس��ی و 
ع��دم اثرگذاری آن روی حفظ ثبات قیمت ها اش��اره ک��رد و گفت: در 
همان زمان نیز اقتصاددانان نس��بت به این تصمیم اشتباه هشدار دادند. 
مش��خص بود که نرخ دالر ۴۲00 تومانی به دس��ت مردم نمی رس��د و 
همانطور که پیش بینی می ش��د کاالهای واردشده با دالر ۴۲00 تومانی 

قیمتی بسیار بیشتر را در بازار را پیدا کردند.
این اقتصاددان با اش��اره به برخی مباحث در وزارت بهداشت مبنی بر 
گم ش��دن حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیص یافته برای واردات دارو 
ادامه داد: زمانی که چنین اتفاقاتی به خاطر فساد رخ می دهد نمی توان 
انتظار داشت دالر ۴۲00 تومانی هم به دست مردم برسد، بنابراین بهتر 
اس��ت دولت این دالر یارانه ای را جمع ک��رده و رو ش های دیگری برای 
کمک به م��ردم مانند پرداخت نقدی مابه التفاوت دالر ۴۲00 تومانی با 

نرخ نیمایی را در نظر بگیرد.
موانع چهارگانه کاهش قیمت کاالها به موازات افت ارز

کمتر از دو هفته هس��ت که روند کاهشی بازار ارز آغاز شده و قیمت 
دالر به کانال 11 هزار تومان بازگش��ته اس��ت، هرچن��د که در روزهای 
اخیر دوباره به س��مت کانال 1۲ هزار تومان میل پیدا کرده اس��ت، اما 
اینکه چرا قیمت کاالهای اساس��ی در بازار نس��بت به کاهش نرخ دالر 
بی تفاوتند، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد 
اس��ت: شرایط پیچیده اقتصاد کش��ور، مانع از آن می شود که به موازات 

کاهش نرخ دالر، قیمت نهایی کاالها پایین بیاید.
خس��رو فروغان گران سایه در گفت وگو با ایس��نا، گفت: فضای روانی 
موجود در بازار مس��ئله ای اس��ت که می توان��د تاثیرگذارتر از هر عامل 
دیگری باش��د و وقتی یک بازار نگاه مثبت به آینده نداش��ته باش��د، به 
محض برخورد ب��ا اولین خبر منفی همچون افزایش قیمت دالر، نرخ ها 
را باال می برد، اما وقتی قیمت ارز کاهش��ی می ش��ود، برای پایین آوردن 

قیمت ها مقاومت می کند.
به گفته وی، همانطور که در باال رفتن قیمت ها در بازار عوامل مختلفی 
باید دست به دست هم بدهند، در کاهشی شدن عددها نیز نمی توان در 
کوتاه مدت به یک نتیجه قطعی رس��ید و باید چند موضوع در کنار هم 

تحلیل و بررسی شوند.
اهمیت شرایط روانی بازار

رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی ات��اق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
شرایط روانی اهمیتی جدی در تعیین قیمت نهایی کاالها دارند، افزود: 
ما قبل از دیگر بازارها، می توانیم تاثیر این موضوع را به طور مش��خص 
در بازار ارز ببینیم. لحظه ای که یک خبر سیاسی جدید منتشر می شود 
یا ترس��ی از آینده به وجود می آی��د، قیمت ها بی دلیل باال می روند و در 
مقابل وقتی یک خبر مثبت منتش��ر می ش��ود، ناگهان قیمت ها ریزش 
می کند، در شرایطی که در هیچ یک از این تحلیل ها شرایط واقعی بازار 

تغییری نکرده است.
فروغان گران سایه با تاکید بر اینکه نگاه تولیدکنندگان به شرایط بازار 
متف��اوت با دالالن خرد ارز اس��ت، تصریح کرد: همانطور که در ماه های 
گذش��ته برخی از افزایش های ثبت ش��ده در بازار ارز، منطق درس��تی 

نداش��ت، امروز نیز پیش از هر چیز این سوال به وجود می آید که دلیل 
کاهش نرخ دالر چیست؟ آیا ارز جدیدی تزریق  شده یا سیاست ها تغییر 
کرده اند؟ تا زمانی که پاس��خی دقیق به این س��واالت داده نش��ود، بازار 

تکلیف خود را نمی داند.
آینده نامشخص  قیمت ها

او با بیان اینکه نامش��خص بودن چرایی نوس��انات قیمت��ی ارز، ارائه 
تصوی��ری دقیق از آینده را دش��وار می کند، بیان ک��رد: وقتی یک فعال 
اقتصادی نتواند تش��خیص دهد چرا ارز کاهش یا افزایش قیمت داشته، 
قاعدت��ا نمی تواند تحلیل کند که در آینده نرخ به کدام س��مت خواهد 

رفت و این بالتکلیفی قطعا به ضرر تمام فعاالن بازار است.
رئی��س کمیس��یون بازرگانی داخلی ات��اق بازرگانی ای��ران ادامه داد: 
در چنی��ن فضایی برای تولیدکننده این س��وال پی��ش می آید که اگر با 
کاه��ش قیمت دالر در روزهای اخیر، ن��رخ کاالی خود را پایین بیاورد، 
در روزهای آین��ده و در صورت افزایش دوباره قیمت دالر، با چه نرخی 
باید مواد اولیه بخرد و از آنها اس��تفاده کند؟ این نگرانی از آینده، باعث 

می شود مقاومت در برابر کاهش قیمت ها افزایش پیدا کند.
تاثیرگذاری سایر عوامل بر تورم

فروغان گران س��ایه با تاکید بر این موضوع که تورم به وجود آمده در 
ماه های اخیر تنها از افزایش قیمت دالر تاثیر نگرفته است، توضیح داد: 
باال رفتن قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش نرخ خدمات، باال رفتن هزینه 
اجاره بها و حمل و نقل و بسیاری از دیگر مسائل دیگر در افزایش قیمت 
کاالها تاثیر داش��ته اند و هرچند نمی توان نقش دالر را نادیده گرفت اما 

سایر عوامل نیز سهمی قابل توجه داشته اند.
ای��ن فع��ال اقتص��ادی ادامه داد:  به ای��ن ترتیب حتی اگ��ر نرخ دالر 
برای مدت زمان طوالنی تری کاهش��ی شود نیز باید شرایط سایر عوامل 
تاثیرگذار بر تورم را رصد کرد و اگر بناست کاهش قیمتی داشته باشیم  

نیز باید تمام این عوامل تغییراتی جدید را تجربه کنند.
سودجویی و عدم نظارت

رئیس کمیس��یون بازرگانی داخل��ی اتاق بازرگانی ای��ران با انتقاد از 
دیدگاه برخی افراد که به جای منافع ملی تنها به فکر س��ود ش��خصی 
خود هس��تند، گفت: یکی از مس��ائلی که ما امروز در همه بازارها با آن 
رو به رو هس��تیم، س��ودجویی برخی افراد و باال بردن و باال نگه داشتن 
نرخ ها به طور غیرمنطقی اس��ت. برای مثال در بازاری همچون مسکن، 
مگر دالر چه نقشی دارد که ناگهان قیمت ها سه برابر می شود و با وجود 
رک��ود و نبود تقاضا، همچن��ان در برابر پایین آم��دن قیمت ها مقاومت 
می ش��ود؟ در سایر بازارها نیز می بینیم که برخی سودجویی ها به همین 

شکل ادامه دارد.
فروغان گران سایه با اشاره به نبود نظارت  کافی بر بسیاری از بازارهای 
اقتص��ادی، تصریح کرد: تعداد بازرس��ان و ناظرانی که در بازارها حضور 
دارند، متاسفانه بسیار کم است و حقوق و مزایایی که برای افراد شاغل 
در این حوزه مطرح ش��ده، بس��یار محدود اس��ت. در چنین ش��رایطی 
نمی توان انتظار داش��ت با افرادی که قانون را دور می زنند و قیمت ها را 

باال می برند، به طور کامل و همه جانبه برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که فکری برای اصالح تمام موارد باال 
بش��ود، می توان انتظار داش��ت کاهش قیمت ها رخ دهد اما در غیر این 
صورت و با توجه به نوساناتی که بازار ارز با آن درگیر است، کاهش قابل 

توجه قیمت ها، انتظاری دور از واقعیت خواهد بود.

چرا قیمت ها به کاهش نرخ دالر بی تفاوتند؟!

4مانعکاهشقیمتها

فرصت امروز: موسسه تحقیقاتی »KMPG« انگلیس برای پنجمین 
س��ال متوالی به رتبه بندی 1۸0 کش��ور جهان براساس شاخص »تعهد 
رشد« پرداخت و طبق این گزارش، ایران در رتبه ۹۷ جهان و در میانه 

شاخص »تعهد رشد« سال ۲01۹ ایستاده است.
شاخص »تعهد رشد« به نوعی بیانگر میزان امیدواری نسبت به آینده 
اقتصاد کشورهاس��ت و دارای پنج زیرمجموعه اصلی شامل ثبات کالن 
اقتصادی، باز بودن نظ��ام اقتصادی در مقابل فعاالن اقتصادی داخلی و 
خارجی، زیرساخت ها، سرمایه انسانی و قدرت نهادی است که هر کدام 

دارای زیرشاخه های متعدد دیگری هستند.
آمارهای مورد استناد این گزارش در مجموع ۲٦ زیرشاخه و میانگین 

داده های ۲۲ س��ال اخیر در 1۸0 کش��ور مورد مطالعه است. شاخص ها 
از صفر تا 10 امتیازبندی ش��ده  اند که 10 بیانگر بیشترین امتیاز و صفر 

کمترین امتیاز بوده است.
برترین کش��ور جهان از منظر این شاخص، س��وئیس است. هلند در 
رتبه بعدی قرار گرفت اس��ت و س��نگاپور، دانم��ارک و لوکزامبورگ در 
جایگاه های بعدی ایس��تاده اند. در این رتبه بندی همچنین کش��ورهای 
فنالند، نروژ، سوئد، نیوزیلند و کانادا به ترتیب در رده های ششم تا دهم 

جهان جای گرفته اند.
به گزارش ایس��نا، ایران ه��م در رتبه بندی س��ال ۲01۹ در مجموع 
ب��ا ۴,۳۸ امتیاز، باالتر از کش��ورهایی چون بوس��نی، فیلیپین و مصر و 

پایین تر از کش��ورهای هند، ارمنس��تان و اوکراین در رتبه ۹۷ شاخص 
»تعهد رشد« سال ۲01۹ ایس��تاده است. امتیاز ایران در زیرشاخه های 
اصلی به این ش��رح بوده اس��ت: )ثبات کالن اقتصادی با امتیاز ۸٥,٦(، 
)باز بودن نظام اقتصادی با امتیاز 1,٦۸(، )زیرساخت ها با امتیاز ۳,۸۲(، 

)سرمایه انسانی با امتیاز ۴,۲1( و )قدرت نهادی با امتیاز ٥,٦۲(.
در این رتبه بندی همچنین کشورهای آلمان در رده یازدهم، انگلیس 
سیزدهم، استرالیا پانزدهم، ژاپن هفدهم، اتریش نوزدهم، آمریکا بیستم، 
فرانسه بیست و یکم، امارات بیست و دوم، ایتالیا سی و نهم، قطر چهل 
و هشتم، چین پنجاه و دوم، روسیه پنجاه و سوم، ترکیه پنجاه و چهارم 

و عربستان شصت و سوم قرار گرفته اند.

گزارش موسسه تحقیقاتی »KMPG« از رتبه بندی 180 کشور براساس شاخص »تعهد رشد«

ایران در میانه جهان ایستاده است

نگاه

آل اسحاق: کاهش نرخ ارز در سخت ترین شرایط محقق شد
چرا کاهش نرخ دالر هنوز در بازار اثر نکرده 

است؟
در روزهای گذشته قیمت دالر با روندی کاهشی مواجه شد. این 
کاهش در ابتدا با ش��یب مالیم و به کندی بود اما در دو س��ه روز 

گذشته، قیمت دالر دوباره مسیر گرانی را پیش گرفت.
یحیی آل اس��حاق عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت و 
گو با خبرآنالین، در این خصوص گفت: اینکه چرا کاهش نرخ دالر 
هنوز روی س��ایر کاالها اثر نکرده است به این دلیل است که وقتی 
قیمت به هر دلیلی افزایش پیدا می کند به دلیل چس��بندگی، برای 
کاهش تمایل نش��ان نمی دهد اما نکته دیگر که واقعی تر است این 
اس��ت که یک عده ذی نفع های بازدارنده در بازارها وجود دارند که 
سخت ش��ان است قیمت های باال به قیمت های تعادلی و متناسب با 

شرایط بازگردد.
وی ادام��ه داد: عام��ل دیگر عدم کاهش قیمت ه��ا نیز مربوط به 
این می ش��ود که کاالهایی قرار بوده با ارز ۴۲00 تومانی وارد شود، 
اما به دلیل سوءاستفاده ش��دن از ارز دولتی اآلن رسماً با ارز نیمایی 
ب��ا چیزی حدود 10هزار تومان وارد ش��ده و قیمت پایه این کاالها 
نزدیک به نرخ بازار آزاد شده است، اما مهم تر از همه اینها این است 
ک��ه اگر ما واردات کاالها را ب��ا ارز نیمایی انجام دهیم به طور مثال 
گوشت باید به قیمت ٥0 هزار تومان برسد یا شکر در حدود ۴ هزار 
توم��ان در ه��ر کیلوگرم قیمت بخورد. وقتی این ش��رایط به وجود 
می آید یک عدد سوءاستفاده گر مقاومت می کنند و اجازه نمی دهند 

که قیمت ها پایین بیاید.
آل اس��حاق ادامه داد: امیدواریم اگر در قیمت و دامنه نوس��انات 
ن��رخ ارز ثبات داش��ته باش��یم قطعاً ب��ا برخوردهای قه��ری با این 
سوءاس��تفاده ها می توانیم قیمت ها را نیز هم��راه با نرخ ارز کاهش 

دهیم.
به گفته رئیس اسبق اتاق بازرگانی، آخرین موضوع مهم این است 
که کاهش نرخ ارز در سخت ترین شرایط محقق شده یعنی شرایط 
رجزخوانی کش��ورهای دیگ��ر در خلیج فارس، جنگ نفتکش ها و . . 
. . در این ش��رایط بانک مرکزی نرخ ارز را به دامنه منطقی رساند. 
قطعاً اگر در همین ش��رایط بتوانند نوس��انات را نی��ز کنترل کنند 
دس��تاوردهای خوبی برای کش��ور حاصل خواهد شد امیدواریم که 
بانک مرکزی بتواند در همین شرایط و هم زمان با مقابله سوداگران 
نرخ ارز را بعد از کنترل قیمت به ثبات مستمر و بلندمدت برساند.
آل اسحاق سپس با اشاره به کاهش نرخ ارز و نزدیک شدن قیمت 
ارز ب��ازار آزاد به نرخ دالر نیمایی گفت: این روزها دو اتفاق مهم در 
اقتصاد کشور قابل تامل است. پایین آمدن نرخ ارز آزاد و همزمان با 
آن باال رفتن نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن این دو قیمت در دامنه 
قیمت��ی بین 11 ت��ا 1۳ هزار تومان به یکدیگ��ر حوزه های مختلف 

اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی ادام��ه داد: این نزدیک  ش��دن دو نرخ مهم ارز در کش��ور آثار 
بسیار امیدبخش��ی می تواند داشته باشد، مشروط به اینکه عالوه بر 
کنترل نوس��انات در یک بازه مش��خص ثبات و استمرار هم داشته 
باش��د. وی افزود: قیم��ت ارز در حوزه های مختلف اقتصاد کش��ور 
نقش دارد. ثبات نرخ دالر در واردات، صادرات، تولید، نرخ کاالهای 
مصرف��ی مردم، تعادل اقتصادی، س��رمایه گذاری و حوزه های دیگر 
نقش جدی را ایف��ا می کند، اما مهم تر از نرخ ارز ثبات و ماندگاری 
در آن بازه قیمتی اس��ت. اگر ن��رخ ارز روی یک قیمت خاص ثبات 
داشته باشد ریسک سرمایه گذاری و تعادل قیمت ها بسیار مشخص 

خواهد بود.

احمد توکلی از بازگشت کوپن استقبال کرد
از کوپنیسم تا کمونیسم

احمد توکلی می گوید باید در شرایط کنونی کوپن را برگردانیم .
این نماینده پیش��ین مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نامه 
نیوز، صراحتا از بازگشت کوپن دفاع و تاکید کرده است: کسانی که 

مخالف کوپن هستند، شکم شان سیر است.
 ب��ه گزارش خبرآنالین، بخش های��ی از گفت وگوی احمد توکلی 

در زیر می آید:
*می گوین��د ب��ازار ارز ثبات پیدا ک��رده، حتی مدتی اس��ت که 
قیمت ها س��یر نزولی دارد، ام��ا دولت به مردم نمی گوید تصمیمش 
چیس��ت؟ قیمت کنونی ارز در س��ه برابر قیمت قب��ل از بحران به 
تعادل رسید، آثار این اتفاق بسیار کوبنده و ضدتولید است و قدرت 

خرید مردم را به شدت کاهش داده است.
* کس��انی که تمکن مالی داشتند س��رمایه خود را به ارز، سکه 
و خانه تبدیل کردند یا از کش��ور بردن��د. در مقابل عموم مردم که 
پس انداز، ملک و خانه نداشتند بیچاره شدند. در مجموع قیمت ارز 

ثبات پیدا کرد اما در نقطه ای که قابل دفاع نیست.
*وقتی رکود ش��دید تورمی ایجاد می ش��ود هم��ه دولت ها حتی 
کشورهای س��رمایه داری به داد مردم شان می رس��ند. آمریکا سال 
1۹۳۹ در آغ��از جنگ جهانی دوم اجرای کوپن غذا را تصویب کرد. 
افراد تحت پوش��ش کوپن غذا متناس��ب با رونق و رکود کشور کم 

و زیاد می شدند.
*االن آمریکا به افراد تحت پوشش در قالب کوپن غذا کارت های 
هوش��مند می دهد. در س��ال ۲01۳ که اوج آثار بحران ۲00۸ بود 

آمریکا ۴۷ میلیون و ٦۳٦ هزار آمریکا کوپن غذا می گرفتند.
*کوپن چیست که تابو شده است؟ کسانی مخالف کوپن هستند 
که شکم ش��ان س��یر اس��ت. ۷۴۷ هزار نفر در طول س��ال گذشته 
شاغالنی بودند که بیکار شدند. زندگی شاغالن بیکار شده با جوانی 
ک��ه کار گیر نیاوردند خیلی تفاوت می کند، این گروه عموما هزینه 
خانواده، مس��کن و قس��ط و وام دارند. بیکاری برای چنین کسانی 
مساوی با بیچارگی است، حتی اشکنه هم نمی توانند بخورند چون 
پیاز و سیب زمینی گران شده است. اگر به وضعیت زندگی این افراد 
رسیدگی نشود بعد از مدتی به علت سوءتغذیه شیوع بیماری ها در 
این گ��روه افزایش و درصد عقب ماندگی و محرومیت از آموزش در 

بچه های فقرا روز به روز زیادتر خواهد شد.
*برخی می گویند کوپن بد است و بازگشتش منجر به کمونیسم 
می ش��ود، اما من معتقدم کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم. 
کوپن یک تجربه عقالیی بش��ر است که آمریکا مهد سرمایه گذاری 

دنیا هم این کار را انجام می دهد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: بانک مرکزی مکلف ش��ده اس��ت تا ظرف مدت س��ه ماه، 
مقدم��ات تولید رمزارز در کش��ور را فراهم کند؛ این خب��ری بود که وزیر 
اقتصاد این هفته در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس از آن سخن گفت.
فرهاد دژپسند در این نشست که با موضوع بررسی رمزارزها برگزار شد، 
با اش��اره به اینکه حدود دو س��ال اس��ت که بحث بالک چین در دولت در 
حال بررس��ی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 
۹٦ فعالی��ت در ح��وزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات مانع از ورود 
پردازشگر های بالک چین ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ 
ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عمال این دستگاه ها 

وارد کشور شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه براس��اس مصوبه کمیس��یون اقتصادی دولت 
ماینینگ به عنوان یک صنعت ش��ناخته ش��د، ادامه داد: براساس مصوبه 
این کمیس��یون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می شناسد و برای 

واردات دستگاه های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.
به گفته دژپسند، بانک مرکزی مکلف شده است ظرف سه ماه مقدمات 
تولی��د رمزارز در کش��ور را فراهم کند. همچنین مقرر ش��ده تا س��ازمان 
اس��تاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر اس��تاندارد مورد نیاز برای 

واردات ماینینگ را تعیین کنند.
او با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارز ها این بوده که ممکن است ابزار 
پولشویی شود، گفت: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش های 
دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض ش��ده تا مانع بروز پولشویی از 
این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی 

نیز مسئول تنظیم گری و سیاست گذاری های کالن در این حوزه شود.
وزیر اقتصاد در پایان این نشست، از بررسی ساز و کار تولید رمزارز ها در 
نشس��ت هفته آتی هیات دولت خبر داد. در همین حال، رئیس کل بانک 
مرکزی نیز از تصویب سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی 

دولت خبر داده است.
خصوصی ها منتظر تصمیم دولت

س��از و کار تولید رمزارز قرار اس��ت هفته آینده در دولت بررس��ی شود، 
حال آنکه با توجه به قان��ون انحصار تولید پول برای بانک مرکزی، برخی 
شرکت های خصوصی منتظر هستند که شاید بتوانند از طریق این مصوبه، 

رمزارز مورد نظر خود را به مرحله تولید برسانند.
به گزارش ایس��نا، ارزهای دیجیتال چند س��الی می ش��ود که در ایران 
شناخته  ش��ده اند، اما از سال گذشته ورود به عرصه تولید و استخراج این 
رمزارزها رواج بیش��تری یافت؛ به طوری که آیین نامه ای نیز از سوی بانک 

مرکزی به صورت اولیه برای آنها منتشر شد.
ام��ا این موضوع در حد همان آیین نامه باق��ی ماند، تا اینکه در ماه های 
اخیر توجه دولت و سایر نهادهای مسئول به استخراج این رمزارزها به ویژه 
بیت کوین جلب ش��د، چراکه واردات دس��تگاه های ماینر و استفاده از آنها 

برای کسب درآمد توسط مردم با افزایش چشمگیری روبه رو شد.
با توجه به اینکه هنوز س��از وکار مشخصی برای صنعت ماینینگ وجود 
نداشت و این دستگاه ها برق بسیار زیادی را مصرف می کند و در عین حال 
برخی از افراد نیز از برق های صنعتی و کشاورزی برای استخراج بیت کوین 
استفاده می کردند، نهادهای مسئول به ماجرا ورود کرده و اقدام به توقیف 

تعدادی از این دستگاه ها کردند.
اما همین موضوع س��بب شد تا دولت در این زمینه جدیت بیشتری به 
خرج دهد و آن طور که گفته می شود، سازوکار تولید رمزارز در کمیسیون 
اقتصادی دولت تصویب شده و به زودی در دولت مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.
این موضوع را رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، هرچند که در 
روزهای گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز به این موضوع اشاره کرده 

و گفته بود که سازوکار استخراج رمزارزها در حال نهایی شدن است.

بنا بر اطالعات ارائه شده، استخراج رمزارزها در کمیسیون اقتصادی دولت 
به عنوان یک صنعت شناخته و پیشنهاد شده است که برق مصرفی آن با 
تعرفه متوسط صادراتی محاسبه شود، البته محدودیت هایی برای استفاده 
از این دس��تگاه ها در زمان اوح مصرف برق نیز پیش بینی ش��ده است که 

گمان می رود این ساز و کار تا هفته آینده نهایی شود.
قرار است برای این امر مجوزهای مربوطه از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت صادر شود و این درحالی است که اکنون استفاده از این رمزارزها 

در بسیاری از کشورها ممنوع است.
البته چندی پیش نیز گمرک ایران، تعرفه واردات ماینرها را اعالم کرد و 
بنا بر آن، ردیف تعرفه آنها ذیل ردیف ۸۴۷1۹0۹0 گمرکی قرار می گیرد 
که عمدتا دستگاه های کارت خوان، پین  پد یا رمزخوان ها و برخی دیگر از 

ابزارهای بانکی قرار دارند.
از گفته مس��ئوالن اقتصادی کش��ور پیداست که س��از و کار تولید ارز 
دیجیتال، هفته آینده در دولت مصوب می شود و استخراج بیت کوین شکل 

قانونی به خود خواهد گرفت.
حال باید دید که در این مصوبه ساز و کار ایجاد رمزارزهای جدید توسط 
ش��رکت های خصوصی در ایران نیز مصوب خواهد شد یا خیر؟ چراکه در 
طول یک سال اخیر، شرکت هایی بودند که تقاضای تولید رمزارز در کشور 

را داشته اند، اما تاکنون مجوزی برای تولید آنها صادر نشده است.
یک��ی از مهم تری��ن رمزارزهای تولیدش��ده، رمزارز پیمان اس��ت که به 
مشارکت چهار بانک ایرانی و یک شرکت خصوصی به مرحله تولید رسیده، 
اما با توجه به اینکه بانک مرکزی براس��اس قانون، تولید و انتش��ار هرگونه 
پ��ول را در حیطه انحصار خود می داند، باید دید ک��ه این رمزارزها مجوز 
فعالیت خواهند گرفت یا خیر؟ در واقع اکنون متقاضیان تولید رمزارز باید 
مصوبه دولت هس��تند و امیدوارند شرایط برای آغاز فعالیت شان در حوزه 

تولید رمزارز فراهم شود.

تولید ارز دیجیتال در ایران قانونی می شود

ضرباالجل3ماههوزارتاقتصادبهبانکمرکزی
نگاه

سی ان بی سی پاسخ می دهد
چرا تنش های خلیج فارس بر قیمت نفت 

بی تاثیر بود؟
قیم��ت نفت خام برنت دریای ش��مال در پای��ان معامالت 
روز دوش��نبه به ٦۳,۷ دالر رس��ید که تنها 1,۲درصد نسبت 
ب��ه قیمت آن در روز جمعه )روزی که نفتکش انگلیس��ی در 
تنگه هرمز توقیف شد( افزایش نشان می دهد. همین موضوع 
موجب ش��ده تا سی ان بی سی در گزارشی این سوال را مطرح 
کن��د که چرا تنش های اخیر در منطقه خلیج فارس بر قیمت 

جهانی نفت بی تاثیر بوده است؟
در هفته های اخیر با وجود افزایش تنش ها در منطقه خلیج 
فارس، قیمت نفت رش��د چندانی نداشته است، به طوری که 
در حال حاضر هر بش��که نفت برنت بیش از ۲0 دالر پایین تر 
از نقطه اوج آن در س��ال گذش��ته میالدی معامله می ش��ود. 
تحلیلگ��ران ش��رکت خدمات مالی و بانکی مورگان اس��تنلی 
معتقدن��د با توجه به روند صعودی تولید نفت در کش��ورهای 
خارج از اوپک، افزایش تنش در مهم ترین گلوگاه نفتی جهان 
یعنی تنگه هرمز به رشد پایدار قیمت نفت منجر نخواهد شد.
ریسک های ژئوپلیتیکی تا کجا افزایش خواهند یافت؟

ای��ران روز جمعه نفتکش انگلیس��ی »س��انتا ایمپرو« را در 
نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد و این اتفاق باعث افزایش بیش 
از ۲درص��دی قیمت نفت در بازاره��ای جهانی طی معامالت 
صبح روز دوش��نبه )نخستین روز کاری هفته جاری میالدی( 
شد. با این حال »مارتین َرتز« استراتژیست بازار جهانی نفت 
در شرکت خدمات مالی و بانکی مورگان استنلی در مصاحبه 
با سی ان بی سی اعالم کرد که در مورد احتمال بروز اخالل در 
عرضه نفت در بازارهای جهانی به دلیل شدت گرفتن تنش در 

منطقه خلیج فارس، چندان احساس نگرانی نمی کند.
ای��ن تحلیلگر بازار نفت به سی ان بی س��ی گفت: »تجربیات 
گذش��ته در رابطه با تنش ها در تنگه هرمز نشان می دهد که 
هر از چند گاهی نگرانی هایی درباره شدت گرفتن تنش ها در 
منطقه بروز می کند. این مسئله می تواند تا حدی در بازار نفت 
اخالل ایجاد کند اما برای مدت زیادی دوام نخواهد داش��ت. 
امروز بازار نفت با گذش��ته تفاوت های��ی دارد زیرا تولید نفت 
کشورهای خارج از اوپک به سرعت در حال افزایش است. این 
عامل واقعاً ش��رایط بازار نف��ت را تغییر داده و به همین دلیل 
اس��ت که واکنش ب��ازار به افزایش تنش ه��ا در منطقه خلیج 

فارس دیگر چندان شدید نیست.«
همچنی��ن پ��ل گمبل��ز، مؤس��س و مدی��ر گروه مش��اوره 
س��رمایه گذاری MBMG، در م��ورد واکنش ب��ازار نفت به 
اتفاق��ات اخیر در منطق��ه خلیج فارس می گوی��د: »من فکر 
می کن��م همین که نفت در حال حاض��ر باالتر از ٥0 دالر در 
هر بش��که معامله می شود، ناشی از ریس��ک های ژئوپلیتیکی 
اس��ت. به نظر م��ن اگر این ریس��ک ها نبودن��د، قیمت نفت 
می توانست بس��یار پایین تر از این باشد. حال سؤال این است 

که ریسک های ژئوپلیتیکی تا کجا افزایش خواهند یافت.«
رشد تولید نفت در کشورهای خارج از اوپک

در اوایل ماه جاری میالدی، اوپک در گزارش��ی پیش بینی 
کرد که مجموع تولید نفت خام در کش��ورهایی که عضو این 
سازمان نفتی نیستند، در سال جاری میالدی به طور متوسط 
۲ میلیون بشکه در روز باالتر از میزان تولید نفت آنها در سال 
گذشته خواهد بود و در سال ۲0۲0 نیز تولید روزانه آنها ۲,۴ 

میلیون بشکه نسبت به امسال افزایش خواهد یافت.
ب��ه گفته مارتین َرتز از ش��رکت خدمات مال��ی و بانکداری 
م��ورگان اس��تنلی، این ارقام بس��یار قابل توجه هس��تند زیرا 
پیش بینی ها حاکی از این است که رشد تقاضای جهانی نفت 
در س��ال جاری و سال آینده میالدی بس��یار کمتر از چنین 

ارقامی خواهد بود.
براس��اس آخرین گزارش ماهانه ای که اوپک منتش��ر کرده 
اس��ت، انتظار می رود تقاض��ای جهانی نفت در س��ال جاری 
میالدی روزانه به طور متوسط 1,۴ میلیون بشکه باالتر از رقم 
آن در سال گذشته باشد. اوپک برای تقاضای جهانی نفت در 
س��ال ۲0۲0 نیز رشدی در همین حدود )1,۴ میلیون بشکه 

در روز( را پیش بینی کرده است.
افزایش چش��مگیر تولید نفت در کشورهای خارج از اوپک 
ط��ی س��ال های اخیر باعث ش��ده اس��ت که اعض��ای اوپک 
گزین��ه ای جز کاهش تولید خ��ود )در قالب طرح فریز نفتی( 
نداش��ته باشند. اوپک و متحدانش که ائتالف جدیدی موسوم 
به »اوپک پالس« را شکل داده اند، اخیراً طرح فریز نفتی را تا 
پایان ماه مارس ۲0۲0 )اواسط فروردین ۹۹( تمدید کردند تا 
از افزایش بیش از حد موجودی انبارهای نفت و کاهش قیمت 

نفت جلوگیری کنند.
مارتین َرتز در ای��ن خصوص می گوید: »اوپک از زمان آغاز 
ط��رح فریز نفتی ]ابتدای س��ال ۲01۷[ تاکن��ون حدود پنج 
واحد درصد از س��هم خود از بازار نفت را از دس��ت داده است 
ک��ه رقم کاماًل قابل توجهی محس��وب می ش��ود. وقتی اوپک 
بدین صورت س��هم ب��ازار خود را برای حف��ظ قیمت نفت فدا 
می کند، معنایش از لحاظ بنیادی این است که بازار با کمبود 
نفت مواجه نیس��ت. به همین دلیل وقت��ی اتفاقی در اطراف 
تنگ��ه هرمز رخ می دهد و نگرانی های زیادی را ایجاد می کند، 
قیمت نفت تنها برای یک یا چند روز باال می رود اما این رشد 
قیمت عماًل بنیادی و پایدار نیس��ت. من فکر می کنم این یک 

تغییر بزرگ در بازار نفت است.«
آخرین خبرها از قیمت های جهانی نفت

قیمت نفت خام برنت دریای ش��مال در پایان معامالت روز 
دوش��نبه به ٦۳,۷ دالر رس��ید که تنها 1,۲درصد نس��بت به 
آخرین قیمت آن در روز جمعه )روزی که نفتکش انگلیس��ی 
در تنگه هرمز توقیف شد( افزایش نشان می دهد. قیمت نفت 
خام سبک تگزاس نیز در همین فاصله تنها یک درصد افزایش 
یافته است. متوس��ط قیمت سبد نفتی اوپک در روز دوشنبه 
نیز اگرچه هنوز به طور رسمی از طرف این سازمان نفتی اعالم 
نشده است، اما انتظار نمی رود رشد چندانی نسبت به رقم آن 

در روز جمعه )٦۲,۹ دالر( داشته باشد.
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با اولین لرز اقتصاد در س��ال گذش��ته، تورم تب کرد و تمام پنبه های دولت برای 
مهار تورم رش��ته ش��د. زمانی که دولت تدبیر و امید اداره کش��ور را از دولت قبل 
تحوی��ل گرفت، نرخ تورم بیش از ۴0درصد بود و با کاهش توان خرید، مردم تحت 
فشار اقتصادی قرار داشتند. از این رو کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت ها به مهم ترین 

ماموریت تیم اقتصادی روحانی تبدیل شد.
به گزارش ایرنا، اگر از انصاف به دور نباشیم دولت تدبیر در دوره اول به درستی و 
با اتخاذ سیاست صحیح برمبنای منطق اقتصاد توانست نرخ تورم را از ۴0درصد به 

کمتر از 10درصد برساند و آرزوی تک رقمی شدن تورم به تحقق پیوست.
اما از س��ال گذش��ته به چند دلیل شاهد رش��د نرخ تورم بوده ایم. طبق آخرین 
گزارش  های رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به ٥0درصد 
رس��ید و میانگین نرخ تورم هم چیزی کمتر از ۳0درصد اس��ت. یکی از مهم ترین 
دالیل افزایش نرخ تورم جهش نرخ ارز و رها شدن نقدینگی در بازار بود که بخشی از 
آن نشأت گرفته از تحریم و تنش هایی است که آمریکا در منطقه ایجاد کرده است.

پس از گذش��ت بیش از یک س��ال نوسان قیمت و رشد ش��تابان نرخ تورم حاال 
مس��ئوالن می گویند رش��د نرخ تورم کنترل ش��ده اس��ت و پیش بین��ی برخی از 
کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ تورم تا ٥0درصد در سال جاری محقق نخواهد شد. 
طبق گزارش ها تورم کل کشور در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت مدت مشابه 
س��ال گذشته به رقم بیش از ٥۲درصد رس��ید و  از شدت رشد تورم ماهانه در ماه 
گذشته نسبت به اولین ماه سال کاسته شد. تورم نقطه به نقطه کشور در اردیبهشت 
ماه امسال ٥۲,1درصد بود اما آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ 

تورم نقطه به  نقطه در خردادماه به ٥0,۴ درصد رسیده است.
عده ای بر این باورند که علت و منش��أ کنترل افزایش نرخ تورم، کاهش تقاضا در 
بازار به دلیل کاهش توان خرید مردم اس��ت و دولت در عمل اقدامات قابل توجهی 
ب��رای کنترل نرخ تورم انجام نداده و رکود نقش اصلی را در توقف رش��د نرخ تورم 
داشته اس��ت، اما در طرف دیگر برخی از کارشناسان می گویند دولت هم اقداماتی 

انجام داده اس��ت که جلوی رش��د قیمت ها را بگیرد از جمله اختصاص 1۴ میلیارد 
دالر، ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی برای تامین و عرضه کاالهای اساسی.

چرا آهنگ رشد تورم ُکند شد؟
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره عواملی که منجر به کنترل تورم در 
یکی دو ماه گذشته شده است، گفت: مهم ترین عامِل رشد نرخ تورم، تقاضا بیش از 
عرضه است و در شرایطی که قدرت خرید مردم افزایش می یابد یا نرخ نقدینگی باال 
می رود شاهد افزایش تقاضا هستیم حال اگر عرضه به اندازه این تقاضا وجود نداشته 

باشد با رشد نرخ تورم  مواجه می شویم.
وی افزود: در سمت دیگر معادله ممکن است به هر دلیلی قیمت تمام شده عرضه 
افزایش یابد که فش��ار ناشی از این افزایش هزینه ها هم می تواند عامل افزایش نرخ 
تورم ش��ود. برای مثال یک بنگاه اقتصادی بدون اینکه به رشد بهره وری دست پیدا 
کند، هزینه های آن مانند دس��تمزد،  مواد اولیه و ... افزایش یابد، در این صورت هم 

شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
به گفته  حق ش��ناس طبیعی است وقتی صف تقاضا کاهش پیدا کند در شرایط 
ادامه عرضه، تورم کنترل می ش��ود. یکی از راهکاره��ای دولت ها برای کنترل تورم 
هم کاهش صف تقاضا است، اما به طور کلی با افزایش قیمت عرضه صف تقاضا به 

خودی خود تا حدی کاهش می یابد.
وی با مقایس��ه دالیل افزای��ش نرخ تورم در دو دوره دول��ت نهم و دهم و دولت 
دوازدهم اظهار داش��ت: در دولت احمدی نژاد منش��أ ت��ورم  پول چند صد میلیارد 
تومانی فروش نفت بود و  پول پرقدرتی بود که صرف مس��کن مهر شد و نقدینگی 

حدود ۸00 هزار میلیارد تومان شد.
این کارش��ناس اقتصادی اظهار داشت: در سال های ۹۲ و ۹٦ میزان نقدینگی به 
یک میلیون و ۹00 هزار میلیارد تومان رسید، اما این موضوع ناشی از معوقات بانکی 
بود بنابراین نقدینگی وجود داشت اما پولی نبود. نقدینگی از دو جز پول و شبه پول 
تش��کیل می شود که ش��به پول به معنای پول مدت دار در بانک ها به اضافه دارایی 

خارجی و مطالبات بانک ها است. حال اینکه در سال های ۹۲ تا ۹٦ دارایی خارجی 
وجود نداشت اما میزان مطالبات باال بود.

وی گفت:  در س��ال ۸۴ تا ۹۲ حدود ۴0 هزار میلیارد تومان صرف مس��کن مهر 
شد و در سال های ۹۴ تا ۹۷ بیش از ۳0 هزار میلیارد تومان صرف زیان وارد آمده 
بابت فعالیت موسسات غیرمجاز مالی شد که تمام این عوامل موثر در افزایش نرخ 

تورم بودند.
به گفته حق شناس، هرچند که به خودی خود با کاهش صف تقاضا تورم کنترل 
می ش��ود اما در کنار آن، آنچه که امروز باعث کنترل تورم ش��ده اقدامات به هنگام 
دولت بوده اس��ت. یکی از مهم ترین اقدامات دولت برگشت ارز صادراتی بوده است. 
در سه ماهه ابتدای امسال در برابر 10 میلیارد دالر واردات، 11 میلیارد دالر صادرات 
داش��تیم که این نش��ان از مثبت بودن تراز تجاری است حال اینکه مهم ترین اقدام 
برگردان��دن ارز صادراتی به چرخه س��امانه ارز نیمایی بود که عطش خرید ارز را از 
بین برد و شاهد آن بودیم که نرخ ارز از 1۸ هزار تومان سیر نزولی خود را طی کرد.
این کارش��ناس اقتصادی تاکید کرد: از دیگ��ر اقدامات دولت ایجاد انضباط مالی 
و بحث ذخایر قانونی پولی بود که توانس��ت در این م��دت به خوبی این موضوع را 

مدیریت کند.
پیش بینی پذیر شدن اقتصاد، آرامش را به بازار برمی گرداند

س��می تر از ت��ورم برای اقتصاد، انتظار تورمی در جامعه اس��ت ک��ه تنها پادزهر 
آن پیش بینی پذی��ر کردن اقتص��اد خواهد بود. پیش بینی پذیر ش��دن به این معنا 
مردم و فعاالن اقتصادی تصور و تحلیلی از آینده نزدیک بازارها داش��ته باش��ند و 
دستورالعمل ها و ابالغیه های خلع الساعه برنامه ریزی های اقشار مختلف مردم برای 
هدایت نقدینگی خود را بر آب نکند یا رفتار دولت مردم و فعاالن اقتصادی را برای 

احتکار یا تقاضای سوداگرانه در بازار تحریک نکند. 
به طور قطع، برگشت اعتماد مردم به سیاست های اقتصادی دولت التهاب موجود 

در بازار را می کاهد که تحقق این امر نیاز به ایجاد گفتمان بین ملت و دولت دارد.

نگاهی به فراز و فرودهای نرخ تورم

تورم روی دور ُکند یا تند؟
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حضور موفق شناسا، از شرکت های گروه مالی 
پاسارگاد در نمایشگاه الکامپ

بیس��ت و پنجمی��ن نمایش��گاه بین المللی الکامپ در ح��وزه محصوالت، 
خدم��ات و راهکارهای صنایع الکترونیک��ی، کامپیوتر و دیجیتال در اقتصاد 
ایران در تاریخ ۲۷ تا ۳0 تیرماه 1۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
تهران با حضور مجموعه شناس��ا، از شرکت های گروه مالی پاسارگاد برگزار 

شد.
به گزارش »فرصت امروز« شرکت شناسا، به عنوان شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر گروه مالی پاس��ارگاد، با محوریت معرفی امکانات و دستاورد های 
ش��تابدهنده تری��گ آپ، بازدیدکنن��دگان از ای��ن نمایش��گاه را ب��ا آخرین 
س��رمایه گذاری های صورت گرفته در الیه رش��د و ش��تابدهی آش��نا کرد و 
فرصت��ی را برای اس��تارت آپ های منتخب خود در جه��ت معرفی به دیگر 

سرمایه گذاران و نیز توسعه بازار و محصوالت آنها، مهیا کرد.
براساس این خبر، اس��تارت آپ های آسانیسم )پلتفرم خدمات مراقبتی و 
پرستاری(، رایفای )پلتفرم تبلیغاتی بر بستر وایفای(، فن آسا )تولید ابزارهای 
نوین توانبخش��ی- قاش��ق مخصوص مبتالیان به لرزش دس��ت(، کی کوجا 
)موتور جس��ت وجوی هوشمند اقامتگاه های ایران(، اسمارت مدیکو )دستیار 
هوش��مند س��المت ویژه افراد دیابتی(، حامی ب��اش )پلتفرم جذب حمایت 
مالی مس��تمر(، داستانپ )تولید محتوای دیجیتال برای کودکان(، فیکسشو 
) س��رویس آنالین خدمات خودرو در محل مشتری(، ویلرنو )پلتفرم آموزش 
زبان با شیوه ای نوین(، معمار آنالین )پلتفرم آموزشی در معماری( به عنوان 
استارت آپ های مستقر در شتابدهنده تریگ آپ، بخش مهمی از برنامه های 

این مجموعه برای حضور در این رویداد بودند.
حض��ور اس��تارت آپ های تری��گ آپ، در بخش های داوری و مس��ابقه ای 
الکامپ بیست و پنجم، همانند رویداد های مشابه پیشین، با موفقیت همراه 
بود. در رویداد جنبی الکام پیچ تیم های اس��تارت آپی برگزیده ش��تابدهنده 
تریگ آپ، ش��امل تیم فن آسا، تیم اس��مارت مدیکو و تیم ویدابیا با معرفی 
توانمندی ها و دس��تاورد های کسب و کاری خود هر کدام موفق به دریافت 
جوایز ارزنده ای از طرف رفاتک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
شدند. بازدید مدیران سازمان ها و مذاکرات سازنده در طول برگزاری رویداد 

از دیگر دستاوردهای این نمایشگاه بود.
در بخش جانبی نمایش��گاه الکامپ تهران نیز چندین نشست تخصصی با 
حضور متخصصان، صاحبان کس��ب و  کار ه��ای نوآورانه و عالقه مندان حوزه 

نوآوری برگزار شد.

 تکلیف سکه های ثبت نامی های
زیر 18 سال چه شد؟

در حالی خریداران دور نخست سکه های پیش فروشی طبق شرایط بانک 
مرکزی نسبت به خرید این س��که ها اقدام کرده اند که نمی توانند سکه های 

خود را دریافت کنند آن هم به خاطر ثبت نام افراد زیر 1۸ سال.
به گزارش تس��نیم، تعدادی از خریداران دور نخست پیش فروش سکه، با 
گذشت چند ماه هنوز نتوانسته اند نسبت به دریافت سکه های خریداری شده 

از شعب بانک ملی اقدام کنند.
بانک مل��ی در توضیح چرایی عدم تحویل س��که های پیش فروش به این 
گروه اعالم کرده اس��ت که طبق بخش��نامه ای ک��ه از بانک مرکزی دریافت 
کرده نمی تواند س��که  های خریداران زیر 1۸ س��ال را تحویل بدهد. این در 
حالی است که در زمان اجرای دور نخست پیش فروش سکه، هیچ محدودیت 
س��نی برای خریداران لحاظ نش��ده بود؛ البته از دور بعد پیش فروش، بانک 

مرکزی شرایط سنی برای خریداران لحاظ کرده بود.
برخی از ش��عب بانک ملی به خریداران دور نخس��ت پیش فروش س��که 
گفته ان��د: بانک ملی به همراه بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال هماهنگی 
ب��رای یافتن راه حلی برای این گروه از خریداران س��که های پیش فروش��ی 
است. با این حال اما هنوز هیچ مقام بانکی به مشکل این افراد اشاره نکرده 
و پاسخی به مردمی که پول سکه ها را هم پرداخت کرده اند ولی نمی توانند 

آنها را دریافت کنند، نمی دهند.
بان��ک مرک��زی اواخر س��ال ۹٦ و چند ماه نخس��ت س��ال ۹۷ به منظور 
مدیری��ت بازار طال و س��که از طرح پیش فروش س��که رونمای��ی کرد که با 

نقدهای فراوانی هم همراه شد.
گروهی از طرح پیش فروش سکه با عنوان حراج ذخایر طال و ارز کشورمان 
یاد کرده و نقد زیادی به مدیریت وقت بانک مرکزی مطرح کرده  اند، اما این 
طرح با تمامی کم و کاس��تی اش تمام شد و ولی تا امروز خریداران سکه در 

انتظار دریافت سکه های خریداری شده در زمان سررسید هستند.

بانکنامه

با اینکه تقریبا از نیمه دوم تیرماه امس��ال، قیمت دالر کانال 11 هزار 
تومانی را تجربه کرد و به نظر می رس��ید این روند کماکان ادامه داشته 
باش��د، اما دالر از چند روز پایانی تیرماه و اولین روز مردادماه، دوباره به 
کانال 1۲ هزار تومانی بازگش��ت. به گفته اقتصاددانان، افزایش تنش ها 
در منطقه خلیج فارس و جنگ نفتکش ها و برخورد پهپادها باعث شده 
تا این اسکناس سبز آمریکایی دوباره به کانال 1۲ هزار تومانی برگردد.

این درحالی اس��ت که تا ۳1 تیرماه امسال، تنها قیمت دالر آزاد وارد 
کان��ال 1۲ هزار تومانی ش��ده بود، اما در میانه ای��ن هفته، دالر صرافی 
بانک ه��ا هم کانال 1۲ هزار تومانی را نش��انه گرف��ت. به این ترتیب، در 
نخستین روز مردادماه، قیمت دالر در صرافی های مجاز بانک مرکزی با 
افزایش 100 تومانی بار دیگر به کانال 1۲ هزار تومان وارد شد. در واقع، 
صرافی های مجاز بانک مرکزی قیمت دالر را در روز گذشته100 تومان 
افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در این صرافی ها 11 هزار 

و ۹00 تومان و قیمت فروش آن 1۲ هزار تومان بوده است.
اگرچه نرخ دالر در هفته گذش��ته تا م��رز 11 هزار و ۳00 تومان هم 
عقب نش��ینی کرد، اما در حال حاضر به قیم��ت 1۲ هزار تومان معامله 
می ش��ود. به این ترتیب در یک هفته گذشته، بهای این ارز مهم جهانی 

در ایران ۷00 تومان رشد کرده است. 
ارزیابی عملکرد یک ساله همتی در بانک مرکزی

از دوم مردادماه امس��ال ، س��کانداری عبدالناصر همتی در ساختمان 
الجوردی بانک مرکزی یک س��اله می شود؛ یک س��الی که در اقتصاد و 
نظام بانکی ایران با تحوالت مثبتی همراه بود. در همین زمینه، »ایِبنا« 
در گزارشی به بررسی عملکرد یک ساله رئیس کل بانک مرکزی پرداخت 
و از بازگش��ت ثبات به بازار ارز، روند مثبت تامین ارز واردات و بازگشت 
ارز صادرات، تامین مالی بنگاه های تولیدی، مهار تورم و رشد نقدینگی، 
اصالح نظام بانکی و تالش برای گسترش روابط بانکی ازجمله مهمترین 

اقدامات همتی در یک ساله گذشته نام برد.
براساس این گزارش، عملکرد یک ساله همتی نشان می دهد در حالی 
که نرخ دالر سال گذشته طی دو ماه از کانال 11 هزار تومان به کانال 
1۹ هزار تومان وارد ش��ده بود، بار دیگر به 1۲ هزار تومان رس��یده و 
تنش های سیاس��ی نیز بر آن تاثیر چندانی نداش��ته اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، تغییر رئیس کل بانک مرکزی در س��ال گذش��ته در ش��رایطی 
صورت گرفت که بازار ارز در یکی از بی ثبات ترین دوران خود به س��ر 
می برد و در همان آغاز به کار همتی، نرخ دالر از کانال 11 هزار تومان 
طی دو ماه به باالترین س��قف قیمتی خود یعنی کانال 1۹ هزار تومان 
رس��ید. این در حالی اس��ت که اکنون بعد از گذشت یک سال از دوره 
جدید بانک مرکزی، قیمت ارز دوباره به کانال 1۲ هزار تومان بازگشته 
و در این قیمت به ثبات الزم رس��یده اس��ت، به طوری که تنش های 
سیاس��ی و رخدادهای روزهای اخیر نیز نتوانسته تاثیر چندانی بر این 

بازار بگذارد.
از سیف تا بهمنی؛ روسای بدشانس بانک مرکزی

»اقتصادآنالین« نیز در گزارش��ی دیگر به بررسی افزایش قیمت دالر 
در دوره ریاس��ت چهار رئیس کل بانک مرکزی پرداخته و ولی اهلل سیف 
را بدش��انس ترین رئیس کل بانک مرکزی نامیده اس��ت. بررسی ها نشان 
می ده��د قیمت دالر در بین س��ال های۹۲ تا ۹۷ یعنی دوران ریاس��ت 
ولی اهلل سیف بر بانک مرکزی، بیشترین افزایش قیمت را از سال 1۳۸٦ 
تا به امس��ال تجربه کرده است. در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی 

کش��ور، ن��رخ دالر از ۳1۷۷ توم��ان در روزهای آغازی��ن مدیریت او به 
11۴00 تومان در روزهای پایانی زمامداری اش رسید و این یعنی قیمت 
این ارز پرطرفدار در بازه زمانی چهار ساله ۲۷٦درصد گران شده است.

در س��وی دیگر، محمود بهمنی در س��ال های۸۸ تا ۹۲ س��کان بانک 
مرکزی را در دس��ت گرفت و دومین مدیری است که نرخ ارز در دوران 
فعالیتش با رش��د چشمگیری مواجه شد. دالر در زمان فعالیت او نیز با 

۲۲٥درصد افزایش از ۹۷۷ تومان به ۳1۷۷ تومان رسید.
طهماس��ب مظاهری نیز دیگر رئیس یک س��اله بان��ک مرکزی بود و 
دالر در دوران مدیریت او فقط حدود ۴درصد گران ش��د. بر این اساس 
قیمت دالر در س��ال1۳۸٦ ح��دود ۹۳٦ تومان بود که در س��ال۸۷ به 
۹۷۷ تومان رس��ید. احتماال مدت زمان کوتاه ریاست مظاهری در بانک 
مرکزی، نمی تواند معیار مناس��بی برای قضاوت درباره عملکرد مدیریت 

نرخ ارز وی باشد.
در پایان این گزارش هم به دوره یک ساله عبدالناصر همتی، رئیس کل 
کنونی بانک مرکزی پرداخته ش��ده است. طبق بررسی های انجام شده، 
قیمت دالر در مردادماه سال گذشته و همزمان با آغاز به کار عبدالناصر 
همتی به عنوان رئیس جدید س��اختمان الج��وردی میرداماد 11۴00 
تومان بود. ارزش این ارز پرطرفدار به رغم نوس��ان های قیمتی که پشت 
سر گذاش��ت، در آخرین روز تیرماه امسال 11۹00 تومان ارزش گذاری 
ش��د و این یعنی؛ هر دالر آمریکا طی یک سال اخیر، تنها ۴درصد رشد 

قیمت را در کارنامه خود ثبت کرده است.

سکانداری عبدالناصر همتی در بانک مرکزی یک ساله شد 

تغییراتقیمتیدالردر4دورهریاستبانکمرکزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه زغال سنگ از عناصر 
مهم ثروت ملی کش��ور است، گفت صنعت زغال سنگ ظرفیت چند هزار 
میلیارد تومانی دارد، اما سهم بازار سرمایه از این میزان منطقی نیست و ما 

کمک می کنیم مسیر توسعه این صنعت در بورس هموار شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه، رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، مدیران ارشد بازار سرمایه و محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در آخرین روز تیرماه امسال با معدنکاران 

و تولیدکنندگان زغال سنگ دیدار و گفت وگو کردند.
محمدی در این دیدار که هدف از آن توس��عه ظرفیت های صنعت زغال 
س��نگ با کمک بازار سرمایه بود، با اش��اره به اینکه توسعه بازارها در همه 
بورس ها از جمله بورس انرژی مورد حمایت نهاد ناظر است، گفت: مهمترین 
عناصر ثروت ملی ما )انرژی( همچون نفت خام، گاز طبیعی، برق و . . . در 
بورس انرژی داد و ستد می شود و امروز این رکن بازار سرمایه نقش مهمی 

در اقتصاد ملی ایفا می  کند.
رئیس س��ازمان بورس با اشاره به اینکه زغال سنگ از عناصر مهم ثروت 
ملی کش��ور است، افزود: صنعت زغال س��نگ پتانسیل چند هزار میلیارد 
تومانی دارد، اما س��هم بازار سرمایه از این میزان منطقی نیست و ما کمک 

می کنیم مسیر توسعه این صنعت در بورس هموار شود.
محمدی با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار به بازاری شفاف، 
کارا و منصفانه تاکید ش��ده و نهاد ناظر از این اصول تبعیت می کند، افزود: 
عرضه زغال سنگ در بورس قطعا به کشف قیمت منصفانه منتهی می شود.
دبیر شورای عالی بورس ادامه داد: برای پذیرش شرکت های فعال صنعت 
زغال س��نگ در بورس انرژی هیچ محدودیت و مانعی وجود ندارد و هر جا 
نیز قانون یا رویه ای به اصالح نیاز داشته باشد قطعا در دستور کار نهاد ناظر 

قرار خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: توسعه بازار همه کاالهای قابل عرضه 
در بورس همواره مورد استقبال سازمان است و خوشبختانه زغال سنگ از 
ش��رایط خوبی برای حضور در خانواده بازار سرمایه برخوردار است و سابقه 
عرضه در بورس را دارد، بنابراین مس��یر توسعه این صنعت در بازار سرمایه 

هموار است.
محمدی ابراز امیدواری کرد در آینده ش��اهد عرضه های مس��تمر زغال 
س��نگ در بورس باش��یم و ادامه داد: امیدوارم این بازار زنده شود و بورس 

انرژی مرجع قیمت گذاری زغال سنگ باشد.
دبیر ش��ورای عالی بورس با بیان اینکه زغال س��نگ یکی از صنایع مهم 
کش��ور به ش��مار می رود، افزود: صنعت زغال می تواند به یکی از مهمترین 

صنایع بورسی کشور تبدیل شود.
بازار سرمایه کلید رفع دغدغه قیمت گذاری است

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

نیز با بیان اینکه طی دو سال گذشته و با تالش انجمن صنفی زغال سنگ 
شاهد بهبود ش��رایط این صنعت بودیم، افزود: یکی از دغدغه های صنعت 
زغال س��نگ کش��ف قیمت عادالنه اس��ت و بورس انرژی و نهاد ناظر بازار 

سرمایه کلید حل این دغدغه هستند.
وی ادامه داد: امروز شرایط برای شروع فصل جدید صنعت زغال سنگ با 
مکانیزم بورس مهیا است و ابزار تعیین قیمت عادالنه در بورس انرژی وجود 
دارد. خوش��بختانه در سمت تقاضای زغال سنگ نیز ظرفیت های جدیدی 

در حال شکل گیری است.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید 
نگاه ویژه به بازار سرمایه داشت، ابراز امیدواری کرد: با مکانیزم بورس شاهد 

توسعه صنعت زغال سنگ باشیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: چنانچه قیمت ها ش��فاف ش��ود، صنعت زغال 
سنگ در کشور رشد و توسعه می یابد. عرضه ۲0درصدی سهام شرکت های 
زغال سنگی در بازار سرمایه به معنای تامین مالی ۲0درصدی از این بازار و 

افزایش ظرفیت های تولید است.
بورس، بهترین موقعیت برای عرضه محصوالت

محمد مجتهدزاده، رئیس انجمن زغال سنگ ایران نیز با تاکید بر اینکه 
هر کاالیی که به بورس وارد شود بهترین موقعیت بازار را را تجربه می کند، 
گفت: البته زغال سنگ مشتری انحصاری دارد، بنابراین ممکن است شرایط 

آن با سایر کاالها متفاوت باشد.
مجتهدزاده ضمن اشاره به اینکه شفافیت، قیمت گذاری عادالنه، سرعت 
در تسویه و نظارت قانونی مهمترین ویژگی های بازار سرمایه است، افزود: ما 
تمایل داریم بازار زغال سنگ در بورس توسعه داشته باشد با این حال اکنون 

مشکل ما زمان تسویه است تا قیمت گذاری!
وی با اش��اره به اینکه مصرف کنندگان عمده هم باید نس��بت به خرید 
این محصول از بورس تش��ویق ش��وند، ابراز امیدواری کرد راه عرضه زغال 
سنگ در بورس هموارتر شود، زیرا بورس محل مناسبی برای تعیین قیمت 
این محصول اس��تراتژیک است و همیشه نمی توان با چانه زنی، قیمت ها را 

مشخص کرد.
بورس انرژی آماده برای تامین مالی زغال سنگی ها

مدیرعامل بورس انرژی ایران نیز ضمن تشریح وضعیت کلی صنعت زغال 
سنگ در کشور گفت: بیش از یک میلیارد و دویست تن زغال سنگ ذخایر 
قطع��ی در ایران وجود دارد، اما س��االنه تنها ۳,٥ ت��ا ۴ میلیون تن از این 
محصول استراتژیک استخراج می ش��ود و در سال ۹۷ حدود ٥۸0 هزارتن 

زغال  سنگ وارد و حدود ۳۳۳ هزارتن صادرات زغال سنگ داشته ایم.
سیدعلی حسینی با اشاره به آخرین تصمیم گیری ها برای تعیین فرمول 
قیمت زغال سنگ براساس ۲٦,٥درصد میانگین ماهانه قیمت شمش فوالد 
خوزس��تان در بورس کاال، گفت: چنانچه به طور فرضی قیمت های کنونی 
این محصول را در نظر بگیریم می توان به ارزش بازار ۴ هزار میلیارد تومانی 

زغال سنگ در میان سایر صنایع کشور پی برد.
وی ش��روع فعالیت رس��می بورس انرژی ایران با معامله ۲00 تن زغال 
س��نگ حرارتی کرمان در 1۹ اسفندماه 1۳۹1 را یادآور شد و گفت: در آن 
روز عالوه بر ٦00 تن قطران زرند و ۲ هزار و ۸٥٦ مگاوات ساعت برق، زغال 
سنگ حرارتی مجتمع زغال سنگ کرمان به قیمت پایه هر کیلوگرم ٥ هزار 
ریال عرضه شد، اما در ادامه، این معامالت به دالیلی از جمله نبود مکانیزم 

قیمت گذاری زغال سنگ در کشور، چندان رونق نداشت.
س��خنگوی بورس انرژی ایران با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای 
فعاالن صنعت زغال س��نگ در کشور عنوان کرد: عالوه بر امکان فرآیندی 
شفاف و منصفانه برای تسویه معامالت،  شرکت های فعال در صنعت زغال 
س��نگ می توانند با استفاده از ابزارهای مالی اسالمی از جمله تعریف اوراق 
سلف موازی استاندارد زغال سنگ اقدام به تامین نقدینگی از طریق بستر 

بورس انرژی کنند.
حسینی با اعالم آمادگی بازار سرمایه برای پذیرش شرکت های فعال در 
صنعت زغال سنگ در بورس و فرابورس ایران، گفت: برای جذب و توسعه 
س��رمایه گذاری های بیشتر در صنعت اس��تراتژیک زغال سنگ، پذیرش و 
عرضه اولیه سهام شرکت های فعال در صنعت زغال سنگ در بازار سهام از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در پایان، مزایای حضور فعاالن صنعت زغال 
س��نگ در این بازار را برشمرد و گفت: شفافیت معامالتی، امکان مدیریت 
ریسک، استفاده از شبکه های معامالتی بزرگ، ایستگاه های معامالتی متعدد 
حدود یکصد ش��رکت کارگزاری فعال در کشور، نظام قیمت گذاری بر پایه 
عرضه و تقاضا، کاهش ش��دید هزینه معامالت نسبت به هزینه های رسمی 
و غیررسمی در بازار غیربورسی، جمع آوری داده های یکجا از تولید، فروش 
و تحلیل جامع آنها و یا تسهیل در استخراج سوابق معامالتی کاال براساس 
س��ری های زمانی مختلف از جمله مزیت ه��ای حضور بخش خصوصی در 

بورس انرژی است.

شاخص بورس 1۷۷8 واحد افت کرد
روند سینوسی در بورس تهران

برخالف روز دوشنبه که شاخص بورس افزایشی و به قله تاریخی نزدیک 
ش��ده بود، روز سه شنبه بیشتر سهم ها در بورس و فرابورس ایران با کاهش 
قیمت روبه رو ش��دند؛ به طوری که شاخص کل بورس 1۷۷۸ و شاخص کل 
فرابورس ۴.۷ واحد افت کرد. به گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران 1۷۷۸ واحد افت کرد و به رقم ۲٥1 هزار 
و ۲۷۸ واحدی رس��ید. شاخص کل هم وزن نیز با ۸۲۹ واحد کاهش تا رقم 
٥۹ هزار و ٥۳۹ پایین آمد. ش��اخص آزاد ش��ناور ب��ا ۲1۲٦ واحد افت رقم 
۲۷۹ ه��زار و ۲۲ واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر کدام 
ب��ه ترتیب 1۳٦٥ و ۳۲۹1 واح��د افت کردند. پاالیش نفت بندرعباس، ملی 
صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس هر کدام به ترتیب ۲1۴، 
1۴۹ و 10۳ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند، اما در طرف 
مقاب��ل فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر و فوالد خوزس��تان 
هر کدام به ترتیب 1۹٥، 1۳۲ و 1۳0 واحد تاثیر کاهشی روی شاخص های 
بازار داشتند. در این روز باز هم گروه محصوالت شیمیایی با ارزش معامالت 
حدود 1۳۸ میلیارد تومان بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص داد 
و حجم معامالتش به 1۴٦ هزار و ۷۳٥ رسید. در این گروه بیشتر سهم ها با 
روند کاهشی قیمت روبه رو شدند. فلزات اساسی بعد از محصوالت شیمیایی 
در دومی��ن رتبه ارزش معامالت قرار گرفته اند ب��ه طوری که 1۴٥ میلیون 
سهم به ارزش حدود ۷۴ میلیارد و ۸00 میلیون تومان مورد داد و ستد قرار 
گرفت. در این گروه نیز بیشتر سهم ها با روند کاهشی قیمت روبه رو شدند.

کانه ه��ای فلزی، خودرو، زراعت و فرآورده ه��ای نفتی از دیگر گروه هایی 
بودن��د که ب��ه ترتیب ارزش معامالت باالیی را به خ��ود اختصاص دادند. در 
بورس تهران ۷٥ نماد با روند افزایش��ی و ۲۴1 نماد با روند کاهش��ی روبه رو 
شدند. در فرابورس نیز تعداد نمادهای مثبت به ٦٥ و تعداد نمادهای منفی 
به 1۲۷ رسید. ارزش کل معامالت بورس تهران به رقم ۷۲0 میلیارد تومان 
رس��ید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 1.٦ میلیارد سهم و اوراق 
مالی بود. آیفکس نیز ۴.۷ واحد افت کرد و رقم ۳۲۷0 واحدی را تجربه کرد. 
ارزش معام��الت فرابورس ایران به عدد ٥۸۴ میلیارد تومان رس��ید و حجم 

معامالت رقم ۸۲0 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
یک کارش��ناس بازار س��رمایه درباره سمت و س��وی این روزهای بورس 
تهران گفت: برای پیش بینی ادامه مس��یر ش��اخص بورس و رش��د آن باید 
منتظر اخبار جدید و مثبت سیاس��ی و اقتصادی تاثیرگذار بر این بازار بود، 
درغیر این صورت بازار حالت اس��تراحت ب��ه خود می گیرد و با ریزش همراه 

می شود.
حمی��د میرمعینی در گفت وگو با ایرنا، به برگزاری مجامع ش��رکت های 
بورس��ی اش��اره کرد و گفت: مجامع امس��ال به دلیل افزایش سودآوری که 
شرکت ها در سال ۹۷ به تبع افزایش نرخ دالر و تورم تجربه کردند به خوبی 
برگزار ش��د و طبق آمارهای ارائه شده رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان 

سود نقدی بین سهامداران توزیع شد.

نماگربازارسهام بورس به کمک توسعه صنعت زغال سنگ می آید 

نقشمهمبازارسرمایهدراقتصادملی
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تکذیب دپوی گوشت قرمز در بنادر
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام گفت هیچ گوشتی در 
بنادر دپو نش��ده و گوش��ت موجود منتظر ج��واز ترخیص و طی 

مراحل اداری برای ارسال به استان های مختلف است.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، به نق��ل از وزارت جهاد 
کش��اورزی، حمی��د ورناصری در خصوص ادعای مطرح ش��ده در 
زمینه ارز اختصاص یافته به واردات کاال های اساسی، اظهار داشت: 
در این زمینه بحث رفع تعهدات ارزی مطرح است و با این موضوع 

که کاالیی وارد نشده باشد، بسیار متفاوت است.
وی افزود: رفع تعهدات ارزی در ارتباط  با شرکت های دولتی به 
این معنا اس��ت که کاال وارد بندر شده و تخیله بار صورت گرفته، 
اما بنابر دالیلی مانند نقص در اسناد یا به دالیل گمرکی این کاال 

ترخیص نشده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد: از آنجایی 
که این کاال ها هنوز ترخیص نش��ده برگ سبز گمرکی را بانک به 
آن کاال اختص��اص نمی ده��د، بنابراین با تم��ام ارزی که از بانک 
مرکزی دریافت ش��ده کاال خریداری و به کشور وارد شده است و 
این کاال ها منتظر تخلیه اس��ت؛ حتی مازاد بر ارز اختصاص یافته 

کاال وارد شده است.
وی تاکید کرد: پس تخلفی انجام نشده و تنها یک پروسه اداری 
اس��ت که باید طی ش��ود و تا این پروسه طی نشده، کاال ترخیص 

نمی شود.
ورناصری درباره با ادعای مطرح ش��ده در زمینه دپوی گوش��ت 
قرم��ز در بنادر و عدم اجازه ترخیص آن بیان کرد: هیچ گوش��تی 
در بنادر دپو نش��ده و گوشت موجود منتظر جواز ترخیص و طی 
مراحل اداری برای ارسال به استان های مختلف است که این کار 

در حال انجام است و مراحل آن به زودی نهایی خواهد شد.
ب��ه گفت��ه وی، گوش��ت قرمز از کاال هایی اس��ت ک��ه پیش از 
ای��ن ارز ۴۲00 تومان��ی دریافت می کرد، اما در س��ال جدید باید 
واردکنن��دگان ما به  التفاوت آن با ارز نیمای��ی را پرداخت کنند تا 

اجازه ترخیص داده شود.
مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام کش��ور در پایان تصریح 
کرد: البته گوش��تی که با ارز ۴۲00 تومانی توس��ط واردکنندگان 
سفارش داده شده باید ما  به التفاوت آن با ارز نیمایی پرداخت شود 

تا بتوانند از گمرک ترخیص کنند و به بازار برسانند.

وعده کاهش قیمت سیب زمینی محقق نشد
درحالی که مدیرعامل س��ازمان تعاون روس��تایی وعده کاهش 
قیم��ت س��یب زمینی در آینده نزدیک را داده ب��ود اما قیمت این 
محصول با وجود کاهش هزار تا ۲ هزار تومانی کماکان گران است 

و به قیمت واقعی خود نرسیده است.
به گزارش تس��نیم قیمت سیب زمینی که در هفته های گذشته 
یکباره به ۸ تا ۹ هزار تومان افزایش یافت، اکنون با کاهش قیمت 
حدود هزار تومانی در میدان مرکزی در خرده فروشی نیز کاهشی 
متناس��ب داش��ته اس��ت اما کماکان هر کیلوگرم از این محصول  

حدود ٦ تا ۷هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت این محصول قبل از افزایش حدود ۲ تا ۳ هزار تومان بود 

اما با جهشی ناگهانی به ۸ تا ۹ هزار تومان رسید.
حس��ین ش��یرزاد، معاون وزیر جهاد کش��اورزی اما در نشست 
خبری که در 10 تیرماه سال جاری داشت اعالم کرده بود قیمت 
س��یب زمینی یک تا دو هفته آینده کاهش می یابد و به مشکالت 
نظام توزیع و عدم همکاری میادین میوه و تره بار اشاره کرد بود.

وی اظهار داشت که خط اعتباری برای جمع آوری سیب زمینی 
و عرضه مستقیم آن به مصرف کننده در نظر گرفته شده و قیمت 

این محصول تا هفته آینده کاهش می یابد.
بر این اس��اس، وعده معاون وزیر کش��اورزی محقق نشد و این 
محص��ول همچنان با قیم��ت باالیی و خارج از ن��رخ واقعی خود 
به فروش می رس��د. درحالی که س��یب زمینی در فصل برداش��ت 
ک��ه همواره کمترین قیمت را دارد اما امس��ال به قیمت های ٦ تا 
10 هزار تومان به دس��ت مصرف کننده داخلی رسید. دلیل اصلی 
افزایش قیمت س��یب زمینی صادرات محصول به خارج از کشور و 
حتی صادرات غیرمس��تقیم آن در غالب محصوالت مانند چیپس 

عنوان شده است.

اطالعات 3.6 میلیون قلم کاال در مرکز ملی 
شماره گذاری کاال و خدمات ثبت شد

مدیرعامل مرکز ملی ش��ماره گذاری کاال و خدمات ایران گفت 
پای��گاه داده ای با اطالعات بیش از ۳.٦ میلی��ون قلم کاال در این 

مرکز شکل  گرفته است.
به گزارش ایس��نا به نق��ل از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
ملک��ی با اش��اره به اینک��ه بان��ک اطالعاتی این مرک��ز مطابق با 
ابالغی��ه ریاس��ت جمهوری، به عنوان یک��ی از 1۲ بانک اطالعاتی 
مرجع کش��ور و تنها بانک مرجع کش��ور در حوزه کاال و خدمات 
شناسایی  شده است، اظهار داشت: این مرکز با تکیه  بر پتانسیل ها 
و توانمندی ه��ای خود تاکنون توانس��ته نقش و جایگاه مهمی در 
زمینه  ایجاد زبان مش��ترک بین اج��زای مختلف زنجیره تأمین و 
کس��ب وکار ایفا کند. ملکی افزود: مرکز ملی ش��ماره گذاری کاال 
و خدمات ایران توانس��ته پروژه های مهم��ی در زمینه  مدیریت و 
شناسایی اطالعات کاالها و خدمات را به پایان برساند. هر یک از 
این پروژه ها براساس ضرورت و تقاضای بخشی از صنعت؛ تدوین، 

طرح ریزی و توسعه  یافته اند.
اعتبار این مرکز وابس��ته به موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های 
بازرگانی که در س��ال ۷۴ تأس��یس شد، در س��طح بین المللی با 
دریاف��ت نمایندگی انحصاری س��ازمان GS1 جهانی با تخصیص 
پیش ش��ماره ٦۲٦ به ایران برای شناس��ه دار کردن کاالها افزایش 
یاف��ت و مرکز صاحب کرس��ی رأی در مجامع بین المللی ش��د و 
در حال حاضر، ارتباط حرفه ای با دفتر مرکزی GS1 مس��تقر در 
بروکس��ل بلژیک و همچنین ارتباط با سایر سازمان های عضو در 
بیش از 11٥ کش��ور جهان وج��ود دارد و مرکز GS1 ایران نامی 

شناخته شده در جهان محسوب می شود.

اخبـــار

دبیر انجمن واردکنن��دگان برنج گفت بنابر آمار میزان واردات برنج در 
چهار ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10درصد رشد داشته 

است.
مس��یح کش��اورز در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اختالف آمار واردات برنج میان وزارت جهاد کشاورزی با بخش خصوصی 
اظهار داش��ت: بنابر آمار گمرک تا نیمه خ��رداد ۷10 هزار تن برنج وارد 
ش��ده، اما وزارت جهاد کش��اورزی می گوید ۷۴0 هزار تن برنج وارد شده 

است.
وی اف��زود: بنا بر آم��ار تا پایان خرداد، میزان واردات نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل تنها ۳0 هزار تن اختالف دارد، در حالی که مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی اذعان می کنند واردات ۷0درصد رشد داشته است.

به گفته کش��اورز، با مقایس��ه آمار چهار ماهه واردات نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل کمتر از 10درصد رشد داشته ایم.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از امتناع وزارت جهاد کشاورزی 
نس��بت به ثبت س��فارش برنج بیان کرد: با توجه به اختالف آمار واردات، 

وزارت جهاد کشاورزی دیگر ثبت سفارش برنج را انجام نمی دهد.
وی با اش��اره به اینکه 100 هزار تن برنج در بنادر منتظر تخصیص ارز 
است، گفت: با افزایش مصرف برنج خارجی ناشی از نوسان نرخ برنج ایرانی 
در ماه های آتی دچار کمبود خواهیم ش��د که امیدواریم هرچه س��ریع تر 

تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی از 
ثبات نس��بی در بازار برخوردار اس��ت، بیان کرد: با توجه به تخصیص ارز 

۴۲00 تومان��ی و ثبات نرخ ارز در بازار های جهانی، هر کیلو برنج خارجی 
ب��ا ن��رخ ۷ تا ۷ هزار و ٥00 تومان در بازار عرضه می ش��ود، اما با افزایش 

هزینه های گمرکی، واردکنندگان چاره ای جز تغییر قیمت برنج ندارند.
وی با اشاره به اینکه ماهانه به طور متوسط 1۲0 هزار تن برنج در کشور 
مورد استفاده قرار می گیرد، بیان کرد: بنابر آمار گمرک ۷10 هزار تن برنج 
وارد کشور شد که ٥0 تا ۷0درصد این میزان، سهم دولت و مابقی بخش 

خصوصی است.
کش��اورز در پای��ان تصریح کرد: با توجه ب��ه آنکه بخش خصوصی تنها 
برای یک ماه آینده برنج در انبار ذخیره دارد، از این رو مسئوالن ذی ربط 
باید تدابیر الزم را برای رفع مشکالت ارزی و ترخیص برنج از گمرک های 

کشور بیندیشند.
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در حالی که سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت از صادرات 1۲0 میلیون دالر 
آبنبات خبر داده که با استفاده از شکر دولتی تولید شده اند، دبیر انجمن صنفی 
صنایع قند و ش��کر اعالم کرد که این درست نیست که شکر به نام مردم و با ارز 
دولتی وارد و تبدیل به آبنبات صادراتی به نفع عده ای خاص شود. این افراد باید 

مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد که به جیب زده اند را باز گردانند.
چندی پیش محمدرضا مودودی - سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت - اعالم 
کرد که 1۲0میلیون دالر آبنبات از کش��ور با اس��تفاده از شکر تأمین شده با ارز 
دولتی ۴۲00تومانی، صادر ش��ده اس��ت که در حکم محصوالت یارانه ای داخلی 

بوده و صادرکنندگان باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند.
در این رابطه بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر - به ایسنا، 
اعالم کرد که ش��اید استفاده از ش��کر دولتی برای تولید آبنبات تخلف نباشد اما 
به هیچ وجه درست نیست که به نام مردم و تأمین امنیت غذایی برای آنها، شکر 
دولتی با ارز یارانه ای ۴,۲00تومانی وارد کنیم و آبنبات تولیدشده از آن را با ارز 

آزاد صادر کنیم، چراکه این مسئله تنها به سود عده ای خاص است.
وی افزود: در حال حاضر صنایع قند و ش��کر و ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
ش��کر وارداتی خود را براس��اس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، کیلویی ۴000 
توم��ان برای مصرف مردم و کیلویی ۳,۴00 توم��ان برای صنف و صنعت عرضه 
می کنن��د و تولیدکنندگان آبنبات با همین قیمت قانونی ش��کر را از این طریق 
تأمین کرده اند. دانایی ادامه داد: چرا باید شکر با نرخ ۴۲00 تومانی به نام سفره 
مردم، وارد کشور شود و به جیب عده ای برود که می خواهند از این طریق، سود 
بیش��تری به جیب خود بزنند؟! چراکه اختالف شکر وارداتی با ارز ۴۲00 تومانی 
ب��ا صادرات آبنبات با ارز آزاد، از جیب دولت و مردم به جیب عده ای خاص رفته 

است و این مسئله به هیچ وجه درست نیست و باید به آن رسیدگی شود.
دبی��ر انجمن صنفی صنایع قند و ش��کر تصریح کرد: راهکار این اس��ت که به 
تولیدکنندگان چنین محصوالتی که می خواهند کاالی نهایی خود را صادر کنند، 
اجازه واردات شکر با ارز آزاد را به صورت ورود موقت بدهند تا آنها ضمن تأمین 

مواد اولیه مورد نیازش��ان، بتواند با قیمت منطقی و عادالنه تولیدش��ان را صادر 
کند.

تولیدکنندگان شیرینی و شکالت هم شکر دولتی گرفتند!
دانایی با اشاره به ادعای انجمن شیرینی و شکالت مبنی بر اینکه کمبود شکر 
خود را از بازار آزاد تهیه کردیم، گفت: به هیچ وجه این ادعا صحت ندارد و شرکت 
بازرگانی و صنایع قند و ش��کر، شکر موردنیاز تولیدکنندگان شیرینی و شکالت 
تأمین کردند و لیس��ت آنها در ش��رکت بازرگانی دولتی ایرانی به صورت شفاف 
وجود دارد و همه این معامالت با نرخ مصوب بوده است. البته این اتفاق هم برای 

صنف و صنعتی که محصوالتش صادر می شود، نباید بیفتد.
وی اظهار داش��ت: در ش��رایط کنونی صادرکنندگان آبنب��ات که از ارز دولتی 
ش��کر اس��تفاده کردند باید مابه التفاوت آن را تا ارز آزاد، به دولت بازگردانند و از 
ای��ن پس برای تولید کاالهای صادراتی، راه��کاری همچون اجازه ورود موقت با 

نرخ آزاد اندیشیده شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت از ابتدای سال تاکنون، بیش 
از ۲۸ میلیون و ۸00 کیلوگرم جو، ذرت دانه ای و کنجاله سویا بین اتحادیه های 

استانی و دامداران کشور توزیع شده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین 
ش��یرزاد درباره گ��زارش فعالیت های اخیر، اه��داف و وظای��ف اتحادیه مرکزی 
دامداران کش��ور تحت پوش��ش سازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران پرداخت 
و گفت: پیگیری حق��وق صنفی و اجتماعی تولیدکنندگان حوزه تولیدات دامی، 
نقش آفرین��ی در سیاس��ت گذاری ها و تصمیم س��ازی های کالن مربوط به حوزه 
فعالیت دامداران کشور، اتخاذ تمهیدات الزم در زمینه تکمیل زنجیره های تأمین 
و تولید و برنامه ریزی در جهت تحقق طرح های مهم بازرگانی محصوالت و تأمین 
نهاده ه��ای موردنیاز از دیگر اهداف و وظایف اساس��ی اتحادیه مرکزی دامداران 

کشور به حساب می آید.
وی در ارتباط با فعالیت های بازرگانی چهار ماه ابتدایی امسال از جانب اتحادیه 
دامداران کش��ور گفت: به منظور تدارک و تأمین نهاده های مناسب دامی جهت 
کاهش هزینه ه��ای تولید دامداران، از ابتدای س��ال تاکنون مقدار 1۸۸٦۷۸۷۹ 

کیلوگ��رم جو، ۹۷٥٥000 کیلو گرم ذرت دانه ای و میزان 1۹۷۲۷۳00 کیلوگرم 
کنجاله سویا بین اتحادیه های استانی و نهایتاً دامداران کشور توزیع شده است.

مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی  درخصوص س��ایر فعالیت های 
انجام ش��ده اتحادیه مذکور، ضمن اش��اره به جمع آوری آم��ار و اطالعات ماهانه 
مربوط به نهاده های دامی و بررس��ی نوسان قیمت ها توسط اتحادیه دامداران به 
منظور دس��تیابی به قیمت تمام شده تولیدات تصریح کرد: فعالیت های آموزشی 
در زمینه ه��ای مختلف فنی و بهداش��تی، ب��ه خصوص در جهت پیش��گیری از 
بیماری ها و  تامین واکس��ن های حساس و حیاتی نظیر واکسن های تب سه روزه 
از ژاپن و تب برفکی از کشور های فرانسه و ترکیه با هدف جلوگیری از تلفات دام 
و کاهش تولید از جمله اقدامات برجسته اتحادیه در مقطع اخیر بوده و به عنوان 
مثال در زمینه تأمین واکس��ن تب برفکی تا پایان سال 1۳۹۷ مقدار ۳٥ میلیون 
دز واکسن به کلیه اس��تان های کشور ارسال و مایه کوبی توسط مراکز مایه کوبی 

مجاز صورت پذیرفته است.
ش��یرزاد با تأکید بر اهمیت مبارزه با بیماری تب برفکی توس��ط اتحادیه طی 
سال گذش��ته  بیان کرد: طبق محاسبات انجام شده، ارزش افزوده حاصل از این 

واکسیناس��یون، حداقل بالغ بر ۷٥ میلیارد ریال برای گاوداری های صنعتی بوده 
ضمن آنکه در این ارتباط، بخش قابل توجهی از واکس��ن تولیدی مؤسسه رازی 
جهت ۷0 میلیون رأس گوس��فند و بز به صورت رایگان تأمین ش��ده که ارزش 
اف��زوده حاص��ل از آن با احتس��اب جلوگیری از تلفات س��رانه حداقل ٥00 گرم 

گوشت، بیش از ۷ میلیارد ریال برآورد می شود.
به گفته وی، خوش��بختانه با تأمین واکس��ن تب س��ه روزه از کش��ور ژاپن با 
همکاری س��ازمان دامپزش��کی کش��ور، این بیماری در تمامی 1۴ استان هدف، 

مهار شده است.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی در پایان درباره هویت دار کردن 
دام های دامداران تحت پوش��ش شبکه تعاونی های دامداران ایران گفت: براساس 
تفاهم نامه منعقده با مرکز اصالح نژاد دام کش��ور با سازماندهی اتحادیه مرکزی 
و از طریق اتحادیه های اس��تانی در تعاونی های شهرستانی، امسال  بیش از ٥00 
هزار پالک گوش��ت گاوی، گاومیش، ش��تر، گوس��فند و بز پالک گذاری ش��ده و 
پیش بینی می ش��ود در صورت تأمی��ن پالک موردنیاز، این رق��م به حداقل ۴0 

میلیون مورد افزایش یابد.

صادرات آبنبات با ارز دولتی، سودجویی به نام مردم است

توزیع 28 میلیون و 800 کیلو نهاده دامی در بین کشاورزان

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

تقاضای باالی مردم باعث گرانی خودرو شد
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان اتومبیل مش��هد 
خوش��بختانه در این چند روز گذشته ش��اهد یک روند رو به پایین 
قیمتی بودیم که روز به روز هم در حال کم و کمتر ش��دن اس��ت و 

من امیدوارم در روزهای آینده به یک ثبات قیمتی خوبی برسیم.
ب��ه گزارش قدس آنالین، تب تند قیم��ت اتومبیل و خرید مردم 
چن��د روزی اس��ت که به دلیل افت ش��دید قیمت ه��ا کاهش پیدا 
کرده اس��ت؛ قیمت هایی که به قول رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
و فروش��ندگان اتومبیل مشهد بعد از یک دوره نامتعارف این روزها 

حرکتی معقول تر پیدا کرده است.
در همین رابطه حمیدرضا حیدری رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروش��ندگان اتومبیل مش��هد گف��ت: افزایش قیم��ت اتومبیل از 
ابتدای امسال طی دو مرحله به اوج خودش رسید به شکلی که این 
افزایش قیمتی نامتعارف و بی دلیل به یک رشد ۴٥درصدی رسید و 
دقیقا به دلیل اینکه این گرانی ها در آن زمان هیچ مبنایی نداش��ت 
و چیزی جز تبلیغات کاذب برخی س��ایت های اینترنتی نبود امروز 

دچار رکود شده به این افت قیمتی رسیده است.
وی اف��زود: در واقع عامل دیگری که باعث گرانی قیمت اتومبیل 
در چند ماه گذشته شد تقاضای باالی خرید از سمت مردم بود که 
ب��ه این قضیه دامن زد و چون قطعه س��ازان قطعات الزم را به موقع 
تولی��د نمی  کردند و تحوی��ل کارخانه های خودروس��ازی نمی دادند 
بالطبع خودروس��ازان هم نمی توانس��تند به موق��ع به تعهدات خود 
عم��ل کنند و ماش��ین ها را تحویل مصرف کنن��دگان دهند و همه 
اینها دس��ت به دست هم داد تا بازاری آشفته را در این مدت برای 
خودرو رقم بخورد که البته با توجه به فروکش کردن تب تند تقاضا 

خوشبختانه این روزها بازار آرامی را در این حوزه تجربه می کنیم.
حیدری اضافه کرد: دقیقا به همین دالیل ما این روزها با یک افت 
۲٥درص��دی در قیمت اتومبیل مواجه هس��تیم و ظاهرا این روزها 
خودرو از یک کاالی س��رمایه ای به یک کاالی مصرفی تبدیل شده 
و مردم دیگر پول خود را در بازار خودرو س��رمایه گذاری نمی کنند 
ک��ه همانط��ور که گفتم  اگر ای��ن روند ادامه پیدا کن��د، می توانیم 
امیدوار باش��یم که این ثبات بازار و قیمت ها ماندگار شود و در واقع 
می توانم بگویم همین قضیه باعث ش��ده که فعال کس��ی تمایلی به 

خرید خودرو نداشته باشد.
حی��دری ادامه داد: از آنجایی که در یک تایمی س��ود بانکی کم 
ش��د کارخانه های سازنده خودرو از این موقعیت سوء استفاده کردند 
و سرمایه های مردم را با دادن سودهای کالن به سمت خودروسازی 
به عنوان مش��ارکت یا دادن س��ود سرمایه جذب کردند و در نهایت 
به آنها خودرو می دادند که همین قضیه خود در گرانی بازار بی تاثیر 
نبود. االن چون تقاضای مردم کم ش��ده و بازار رکود پیدا کرد است 
کسانی که مجبور شدند ماشین  ها را انبار کنند االن دیگر وارد بازار 
کرده اند و زمانی که ماش��ین در بازار زیاد ش��ود قیمت ها شکس��ته 
می شود و شما می توانید با قیمت های خیلی پایین تر از قبل اتومبیل 

دلخواه  شان را تهیه کنند.

تردد خودروهای معیوب در خیابان ها به دلیل 
گرانی لوازم یدکی

به گفت��ه رئیس اتحادیه تعمی��رکاران خودرو ته��ران، با افزایش 
چند برابری و بی رویه لوازم یدکی از ابتدای امس��ال مردم کمتر به 
تعمیرگاه ها مراجعه می  کنند و بسیاری از خودروها با وجود معیوب 

بودن در خیابان ها و جاده ها در حال تردد هستند.
علیرض��ا نیک آیین در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اعالم کرد: 
مراجعه دارندگان خودروها به تعمیرگاه تا ۳٥درصد کاهش داش��ته 
اس��ت از دالی��ل آن می توان به گران ش��دن بی��ش از توان قطعات 
یدکی اش��اره کرد. از ابتدای س��ال ۹۸ که قیمت خودروها به طور 
چش��مگیری افزایش یافت به همان نس��بت هم در قطعات و لوازم 

یدکی نیز شاهد جهش قیمتی بودیم.
وی اذعان داش��ت: امروز این جه��ش قیمت در لوازم یدکی باعث 
شده اس��ت که مردم کمتر به تعمیرگاه ها مراجعه کنند در صورتی 
که خرابی ها در خودرو موجود اس��ت و این بسیار می تواند خطرناک 
باشد، به خصوص اگر خرابی در بخش موتور و تعلیق و فرمان باشد. 
متاس��فانه دارندگان خودرو به دلیل مش��کالت مالی به این موضوع 
توجهی ندارند، چراکه در صورت مراجعه به تعمیرگاه ها می بایس��ت 
مبل��غ زیادی بابت تامین و خرید قطعات یدک��ی بپردازند که واقعا 

هم در شرایط موجود قادر به پرداخت چنین هزینه هایی نیستند.
نیک آیی��ن افزود: پس از آنکه در ابتدای س��ال به یک باره قیمت 
روغن ۷0درصد افزایش یافت سرویس و نگهداری خودروها متوقف 
ش��د و مراجعه  ها کاهش یاف��ت. به طوری که اگ��ر حداکثر میزان 
کارک��رد یک نوع روغ��ن ۴000 کیلومتر برای موتور خودرو اس��ت 
امروز دیده ش��ده همان روغن تا ۸000کیلومتر هم مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران تصریح کرد: همانطور 
که به دلیل افزایش ش��دید هزینه درمان، تعداد مراجعان به پزشک 
بس��یار کم ش��ده اس��ت. در حال حاضر ش��اهد تردد تعداد زیادی 
خودروی معیوب در ش��هر هس��تیم ک��ه در اث��ر هزینه های باالی 
تعمی��رات و تامین قیمت ل��وازم یدکی قادر نیس��تند به تعمیرگاه 
مراجعه کنند. این در حالی اس��ت که در درمان ممکن اس��ت مردم 
در ص��ورت ضرورت حتی فرش زیر پای خود را بفروش��د ولی برای 

تعمیر خودرو این اجبار نیز وجود ندارد.

سیاس��ت های دستوری با در نظر گرفتن اهدافی همچون ارتقای صنعت خودرو، 
پی در پی از سوی مسئوالن صنعتی کشور صادر می شوند بدون اینکه تبعات فاجعه بار 
آنها مورد بررس��ی قرار بگیرد؛ سیاست هایی که بدون در نظر گرفتن منافع بنگاه ها 

به طور مقطعی و با صرف هزینه زیاد تحمیل می شوند.
 به گزارش پدال نیوز، آنطور که مشخص است کاهش هزینه تولید، هدف نهایی 
تمامی ش��رکت های خودروساز مطرح دنیاس��ت؛ این در شرایطی است که تحمیل 
هزینه به خودروس��ازی ایران روالی عادی برای بس��یاری از دولت ها ش��ده است. از 
اجبار خودروس��ازان ب��رای احداث س��ایت های تولیدی در کش��ورهای مختلف از 
ونزوئال گرفته تا قیمت گذاری دستوری و تشویق به پیش فروش خودرو برای تامین 
نقدینگی. هرچند دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل دولتی بودن مجبور به اجرای 
سیاست های دستوری هستند، اما آنطور که مشخص است در اجرای این سیاست ها 

همیشه منافع بنگاه ها نادیده گرفته شده است.
 این روزها نیز موضوع داخلی سازی در صنعت خودرو به عنوان یکی از راهکارهای 
برون رفت از مش��کالت فعلی مورد توجه سیاس��ت گذاران ای��ن صنعت قرار گرفته 
است. این مساله در شرایطی است که در سال های ابتدایی دهه ۹0 نیز همزمان با 

اوج گیری تحریم های صنعت خودرو موضوع داخلی سازی به بسیاری از خودروسازان 
دیکته شد. در آن زمان شاهد بودیم که صنعت خودرو مشابه این تحریم ها را تجربه 
کرد و در آن س��ال ها نیز عالوه بر خروج برخی شرکای خارجی از صنعت خودروی 
کشور و کاهش تیراژ، تامین مواد اولیه مورد استفاده در خطوط تولید قطعه سازان با 
مشکل همراه بود.  در شرایطی که چالش پیش آمده در هر دو دوره تحریم عواقب 
یکسانی- که همان کاهش تیراژ تولید است- برای شرکت های خودروساز داشته اما 
برای برون رفت از این چالش مش��ترک راه حل های مختلفی مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. راه حل هایی که در دور اول تحریم ها چندان نتوانس��ت وضعیت تولید را در 
خطوط تولید خودروس��ازان بهبود ببخش��د. حال در دور جدید تحریم ها مسئوالن 
وزارت صمت به دنبال آن هستند تا به کمک اهرم داخلی سازی، سنگ تحریم ها را 

از پیش پای خودروسازان بردارند. 
 توجه به این راهکار شکل عملی هم به خود گرفته، به طوری که در ابتدای هفته 
جاری شاهد امضای ۷۴0 میلیارد تومانی قرارداد میان شرکت های تامین کننده دو 
خودروساز بزرگ کشور و قطعه سازان بودیم. طبق گفته مسئوالن وزارت صمت این 
حجم از قراردادهای منعقدش��ده گام اول اس��ت و تا پایان سال پنج مرحله دیگر از 

امضای این قراردادها برای افزایش عمق داخلی س��ازی، برگزار خواهد شد. بی تردید 
این اتفاق نیز در راس��تای همان نگاه دستوری اتفاق افتاده و وزارت صمت به عنوان 
سیاس��ت گذار کالن به شرکت های خودروساز دستور داده تا مسیر تامین بخشی از 
قطعات موردنیاز خود را تغییر داده و به جای تامین از شرکت های خارجی و مسیر 

واردات، قطعات خود را از مسیر داخلی و قطعه سازان وطنی تامین کنند.
 به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان چنانچه این موضوع راهکار مناسبی از لحاظ 
صرفه جویی در هزینه ها و همچنین صرفه جویی ارزی محسوب می شد، به طور حتم 
پیش��تر ش��رکت های خودروس��از خود به تکاپو می افتادند و این مسیر را جایگزین 
واردات می کردند. با توجه به این مس��اله که سیاس��ت های پیش��ین دس��توری در 
بخش هایی مانند قیمت گذاری، نتوانس��ته وضعیت شرکت های خودروساز را بهبود 
ببخشد و تنها نتیجه آن ثبت زیان های سنگین در صورت های مالی این شرکت ها 
بوده اس��ت حال این سوال مطرح می ش��ود که آیا سیاست های دستوری در بخش 
استفاده از توان داخلی برای تولید قطعات می تواند کمک حال خودروسازان در گذر 
از پیچ تحریم ها باشد یا اینکه این اقدام وزارتخانه  تنها باری روی دوش خودروسازان 

بوده و نمی تواند اهداف تعریف شده را محقق کند؟  

داخلیسازیحالخودروسازانراخوبمیکند؟

س��ال گذشته صنعت خودروی کشور با  اعمال تحریم های بین المللی و خارج 
ش��دن آمریکا از برجام دچار چالش های بس��یاری شد. هرچند تالش شده است 
تا همانند دوره پیش��ین تحریم ها، صنعت خودرو بتواند از پیچ تند تحریم ها گذر 
کند. در این راه تالش برای داخلی س��ازی قطعات و تولید خودروها بدون نیاز به 
حضور خارجی ها ادامه دارد و خودروس��ازان نیز در تالش��ند تا این امر را بیش از 

پیش عملی کنند.
ب��ه گزارش پدال نی��وز، در همین راس��تا حضور مجموعه  ه��ای خودرویی در 
نمایش��گاه  فرصت های ساخت داخل و رونق تولید نیز در چند روز گذشته مورد 

توجه مردم و مسئوالن واقع شد. 
 حس��ینعلی امی��ری مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهور  نی��ز در بازی��د از این 
نمایش��گاه عنوان کرده اس��ت: عزم الزم در مدیران صنعت خودرو و قطعه سازی 
برای رونق بخش��ی به تولید داخل ایجاد ش��ده و باید برای اج��رای عملیاتی آن 

برنامه ریزی شود. 
 س��یدفرید موس��وی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز بیان 

کرده است بومی سازی قطعات خودرو یکی از شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی 
و رونق تولید در کشور است. 

 نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی می گوید همه دستگاه ها و سازمان ها 
باید از برنامه بومی سازی قطعات حمایت کرده و سازوکار الزم برای اجرای آن  را 
فراهم کنند. اکثر مس��ئوالن در بازدید از این نمایشگاه به حمایت از بومی سازی 
و فراهم کردن ساز و کار اجرای این طرح اشاره کرده و آن را الزمه داخلی  سازی 

صنعت خودرو دانسته اند.
 در همین رابطه امیرحس��ن کاکایی کارش��ناس صنعت خودرو می گوید: »در 
ش��رایط فعلی دولت باید برنامه دقیقی در زمینه رفع مش��کالت تولید با نگاه به 

دانش فنی و فناوری های به روز داشته باشد.« 
 کاکایی خاطر نشان می کند: »وضعیت اکنون با توجه به چشم انداز سیاسی و 
اقتصادی به نظر نمی رس��د در دو سه سال آینده بهبود یابد، بنابراین راه درست 
این اس��ت که باید روی توانمندی های داخلی مان سرمایه گذاری کنیم و در کنار 
آن در ضعف های��ی که به این زودی نمی توانیم آنها را بپوش��انیم بحث واردات را 

انجام دهیم. این کار نیاز به یک نظام توس��عه ای در کشور دارد. عمدتا نگاه ما به 
خارج از کشور بوده و باید این نگاه را در چنین شرایطی اصالح کنیم که به نظر 

می رسد مسئوالن به این باور رسیده اند.« 
 او ادامه می دهد: باید زیرس��اخت های الزم برای بومی س��ازی قطعات فراهم 
و از صنعت گران در این راه حمایت ش��ود. تنها برپایی نمایش��گاه و انعقاد چند 
قرارداد به این موضوع کمک نخواهد کرد و  باید نقشه راه داشت و با برنامه ریزی 

و مصمم پیش رفت.
تاکید این کارش��ناس بر این است که برخی از فعالین حوزه صنعت خودرو بر 
ای��ن اعتقادند که بدون حضور  در زنجیره جهانی خودروس��ازی امکان به نتیجه 
رسیدن در این صنعت وجود ندارد اما از آنجایی که این مهم فعال قابل دسترس 
نیس��ت لذا بهتر اس��ت راه حل متفاوتی را داش��ته باش��یم. اگرچه در این مورد 
صحبت هم می ش��ود اما به مرحله اجرایی ش��دن نمی رس��د، چراکه این موضوع 
نیازمند تحول اساس��ی در فکر مسئوالن اس��ت و نیاز به سرمایه گذاری خاص و 

روش های جدید دارد.

رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی درخصوص داخلی س��ازی 
قطع��ات گف��ت این ام��کان وج��ود دارد ک��ه بتوانیم ت��ا ۹0درصد در 
داخلی س��ازی قطع��ات پیش��روی کنی��م.  به گ��زارش پای��گاه خبری 
»عصر خ��ودرو«، محمدرضا نجفی منش، رئی��س انجمن صنایع همگن 
قطعه س��ازی کش��ور در رابطه با وضعیت داخلی س��ازی قطعات خودرو 
اظهار داشت: ما تقریبا تا دو الی سه ماه پیش به ٦٥درصد داخلی سازی 
در قطعات خودرو رسیده بودیم و ۳٥درصد از آن نیز به صورت وارداتی 
بود. پس از آن نمایش��گاه قطعه در ش��هر آفت��اب و همچنین برگزاری 
نمایشگاه در شرکت های س��اپکو و سازه گستر درخصوص داخلی سازی 
برگزار ش��د. ع��الوه بر این م��ورد در مح��ل نمایش��گاه  بین المللی نیز 
نمایش��گاه فرصت های ساخت داخل برپا ش��د و در نتیجه قراردادهایی 

در این زمینه بس��ته ش��د. اگر همین روند ادامه پی��دا کند می توانیم تا 
۹0درصد در زمینه داخلی سازی قطعات خودرو پیشرفت کنیم.

وی ادامه داد: دو ش��رط برای داخلی س��ازی باید وجود داشته باشد که 
یکی از آنها به این مربوط می ش��ود که کمک مادی انجام شود. مورد دوم 
نیز این است که اگر داخلی سازی صورت گرفت و در صورتی که مشکالت 
تحریم ها در آینده برطرف ش��د دوباره سراغ واردات چنین قطعاتی نرویم. 
در حقیقت ضمانتی باید وجود داش��ته باشد که بعد از تحریم ها به سمت 
محصوالت صادراتی س��وق داده نش��ویم. ت��ا آنجایی ک��ه می توانیم باید 
داخلی س��ازی کنیم و آن بخش��ی نیز که مقرون به صرفه برای س��اخت 
نیس��ت باید از سایر کش��ورها وارد کنیم. هرچه درصد داخلی سازی باالتر 
و میزان واردات کمتر باش��د کسی به فکر تحریم ها نمی افتد. نجفی منش 

در رابطه با وضعیت خودروهای کف پارکینگ خودروس��ازان گفت: حدودا 
بین 1٦0 الی 1۸0 هزار خودرو کف پارکینگ خودروس��ازان قرار دارد که 
البته این آمار به صورت روزانه تغییر پیدا می کند. در شرکت سایپا حدود 
۸0 ه��زار و در ایران خ��ودرو حدود 100 هزار خ��ودرو وجود دارد. دلیل 
عمده این قضیه کمبود نقدینگی اس��ت و تمامی این مش��کالت را از قبل 
پیش بینی کرده بودی��م. قرار بود بهمن ماه 11 هزار میلیارد تومان وام به 
خودروسازان بابت مطالبات قطعه سازان پرداخت شود. رقم ۴ هزار میلیارد 
تومان به صورت ریالی پرداخت ش��د و گفته ش��د که بخشی از آن نیز به 
ص��ورت ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت خواهد ش��د، اما هنوز هیچ اتفاقی در 
این زمینه صورت نگرفته است و پیش بینی کردیم اگر این روند ادامه پیدا 

کند صنعت خودرو دچار مشکل و بحران می شود.

گذر از گلوگاه صنعت خودرو با خوداتکایی

 اجرای بومی سازی قطعات خودرو نیازمند برنامه ریزی و نقشه راه

چقدر می توان در داخلی سازی قطعات پیش رفت؟

راه خودروساز شدن ایران چیست؟
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بیان کرد جهت گیری دانشگاه با 
روندی شتابان و با سرعت هرچه تمام تر به سوی دانشگاه فناور و دانشگاه 
کارآفرین در حال حرکت است. نشان به این نشان که این روزها، گرداندن 

یک کس��ب و کار فناورانه دانشگاهی از سوی 
یک دانش��جو ی��ا عضو هیأت علم��ی، نه تنها 
مذموم نیست بلکه افتخارآفرین است در حالی 
که تا چند س��ال پیش چنین نگرشی حاکم 
نبود.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری در س��فر یک روزه به استان 
خراسان شمالی، با حضور در نشست شورای 
اقتصاد مقاومتی این استان در جمع مسئوالن 
محلی، دانشگاهیان و فعاالن فناور این استان 
س��خن گفت. ستاری از اهمیت دانشگاه ها در 
رونق زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری گفت و 

ادامه داد: دانشگاه ها،  بخشی مهم و جدایی ناپذیر از زیست بوم نوآوری به 
حساب می آیند و حرکت نیروی انسانی جوان و خالق در مسیر کارآفرینی، 

با نقش سرنوشت ساز دانشگاه ممکن می شود.

وی بر ضرورت از میان رفتن مرزهای اندیشه ای و فیزیکی میان دانشگاه 
و جامعه تأکید کرد و گفت: مرز میان دانشگاه با صنعت، جامعه و اقتصاد 

بی معنا است و باید تعامل میان دانشگاه با تمامی بخش ها افزایش یابد.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان ب��ا بیان اینکه 
دانش��گاه باید مس��یر خود و دانشجویانش 
را به س��وی نوآوری هدایت کند، ابراز کرد: 
دانشگاه وابسته به پول دولتی، سقف پرواز و 
آرزوهای محدودی دارد. دانشگاه باید بخش 
قابل توجهی از بودجه خود را از محل فروش 
فناوری، ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان و 
استارت آپی همچنین قراردادهای ارتباط با 

صنعت کسب کند.
ستاری، از نقش جریان ساز دانشگاه ها در 
نگرش نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده به 
کارآفرینی گفت و ادامه داد: س��قف آرزوی 
یک دانشجو نباید در حد گرفتن یک مدرک 
تحصیلی و آرزوی استخدام محدود شود. دانشگاه می تواند نیروی انسانی 
را به بلوغی برساند که ایده نوآورانه خود را به یک کسب و کار ارزش آفرین 

و اشتغال زا برساند.

در ح��ال حاض��ر محصوالت دانش بنی��ان نیازهای بس��یاری از افراد را 
در زندگ��ی تامین کرده اند، اما برای ورود ای��ن محصوالت به بازار نیاز به 
پیش نیازهایی اس��ت که ثبت اختراع و حفاظت از مالکیت فکری یکی از 

آنها است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با 
این محصوالت کیفیت زندگی ها ارتقا داده 
ش��د و رفاه به زندگی ها آمد. یک خالقیت، 
ن��وآوری و زدن یک جرق��ه در ذهن پایه و 
اساس ش��کل گیری و تولید این محصوالت 
اس��ت. اما این محصوالت برای رس��یدن به 
دس��ت مصرف کنن��دگان مس��یری را طی 
می کنن��د و ب��رای ط��ی ک��ردن آن باید از 
پیش نیازهای آن آگاهی داشت. ثبت اختراع 

یکی از آنها است.
در این راستا کانون پتنت معاونت علمی و 

فناوری ریاس��ت جمهوری برای حفاظت بیشتر از ایده ها، حمایت از ثبت 
اختراع محققان و پژوهشگران کشور در دفاتر معتبر خارج از کشور را انجام 
می دهد و در این زمینه حمایت ۹0درصدی از ثبت بین المللی اختراعات 

می  کند. همین اقدام کمک بس��یاری برای مخترعانی اس��ت که شاید از 
نحوه ثبت اختراع آن هم در دفاتر خارج از کشور بی اطالع هستند. البته 
کانون تنها به این فعالیت بسنده نکرده است و برای رشد و ترویج فرهنگ 
ثب��ت اختراع با ٥٦ دفتر در مراکز علمی و 
تحقیقاتی همکاری می کند تا شاهد رشد 
فعالیت ها در این حوزه باشیم. به زودی نیز 
هم��کاری با ۴۸ دفتر دیگر آغاز می ش��ود 
تا حرکت در این مس��یر شتاب گیرد. این 
دفات��ر با برگزاری کارگاه های آموزش��ی و 
اطال  رس��انی نقش چشمگیری در رشد و 
ارتقای آگاهی اساتید و دانشجویان در این 

حوزه دارند.
ام��ا نکته مثبت در س��ال جاری رش��د 
درخواس��ت ها برای ثبت اختراع به کانون 
اس��ت. تاکن��ون ه��زار و ٥0٥ محق��ق و 
پژوهشگر درخواس��ت حمایت برای ثبت 
پتنت را در سامانه کانون ثبت کرده اند که از این تعداد ۲٥0 پرونده مورد 
تایی��د ق��رار گرفته و ۴0 پتنت نیز در دفاتر ثب��ت اختراع خارجی گرنت 

شده است.

ورود محصوالت دانش بنیان به بازار با ثبت اختراع شتاب می گیردبه مدد »زیست بوم نوآوری« کارآفرینی دانشگاهی ها افتخارآفرین شده است

بدون تردید مدیران کلیدی ترین افراد در ش��رکت محسوب می شوند. به همین 
خاطر نیز ضروری اس��ت تا حضوری کامال موثر را داشته باشند، با این حال تصور 
بسیاری از مدیران این است که برای رسیدن به این هدف، مجبور به انجام اقدامات 
بزرگ و دشواری هستند. همین امر نیز به سد ذهنی در برابر آنها تبدیل می  شود. 
برای جلوگیری از این اتفاق، در ادامه به بررسی 10 اقدامی خواهیم پرداخت که به 

سادگی به افزایش تاثیر مدیران در شرکت منجر خواهد شد. 
1-به تیم خود گوش دهید 

کارمندان شما مهم ترین دارایی شرکت محسوب می شوند. درواقع شما با کمک 
آنها اهداف خود را پیاده ساخته و در مسیر پیشرفت گام برمی دارید. به همین خاطر 
نیز شایس��ته اس��ت تا توجه کافی را به آنها داشته باشید. در این رابطه این امر که 
تمامی افراد بتوانند با خیالی آسوده، نظرات و گفته های خود را بیان کنند، باالترین 
حد محسوب خواهد شد. در این رابطه امروزه بسیاری از برندها از کارمندان خود به 
عنوان مشاور استفاده کرده و با این اقدام، به بهبود تصمیمات خود کمک می کنند، 
با این حال این امر صرفا برای بهبود در روند تصمیم گیری ها نیس��ت. توجه داشته 
باشید که این امر ممکن است بیش از حد زمان بر باشد. در این رابطه توصیه می شود 
تا از پیام رسان ها استفاده کنید. همچنین این امر که برای تیم خود یک گروه نیز 
داش��ته باشید، باعث خواهد شد تا به خوبی در جریان تمامی امور قرار گرفته و به 
شناخت بیش��تر از کارمندان خود دست پیدا کنید. درواقع شما نباید هم صحبت 
ش��دن و حتی گفت وگوی صمیمانه با کارمندان خود را نوعی ضعف و خدش��ه به 
شخصیت خود تلقی کنید. این تفکرات نادرست تنها باعث خواهد شد تا در بازار به 

شدت رقابتی حال حاضر، باالترین حد پیشرفت را نداشته باشید. 
۲-کمبود وقت را به بهانه ای برای خود تبدیل نکنید 

این امر که مدیران همواره در مواجهه با کارمندان خود کمبود وقت خود را متذکر 
می ش��وند، از جمله اشتباه ترین سیاست ها است. اگرچه هیچ تردیدی وجود ندارد 
که مدیران به علت حساسیت کار خود، از حجم کاری باالیی برخوردار هستند، با 
این حال عدم رسیدگی و توجه شما خود زمینه ساز بروز مشکالت بزرگ در آینده 
خواهد شد. به همین خاطر نیز الزم است تا همواره برای کارمندان خود استثنا قائل 
ش��وید، با این حال این امر به معنای برهم زدن مداوم برنامه کاری نبوده و تنها به 
پنج دقیقه زمان اولیه اطالق می شود. شما پس از آن باید بسنجید که درخواست 
کارمند ش��ما تا چه حد وقت گیر خواهد بود. سپس الزم است تا زمانی را برای آن 

مشخص کنید تا به صورت کامل به آن رسیدگی شود. 
۳-مشاورانی برای خود داشته باشید

این امر که با س��ایر مدیران ارتباط خوبی را برقرار کرده و از مش��ورت های آنها 
اس��تفاده کنید، از دیگر اقداماتی اس��ت که به افزایش تاثیر شما در شرکت منجر 
خواهد ش��د. بدون شک هر مدیری تجربیات مثبتی دارد که استفاده از آن شما را 
به سطحی خواهد رساند که ممکن است اگر بخواهید خودتان به آن مرحله برسید، 
چندین س��ال به طول بینجامد. در نهایت این امر که خاطره نویسی داشته باشید، 
از این نوشته ها می توانید برای کمک متقابل به دیگران استفاده کنید. درواقع شما 
بدون در اختیار داشتن یک جانشین که بتواند اوضاع را در نبود شما اداره کند، کار 
بسیار دشواری را خواهید داشت. به همین خاطر نیز ضروری است تا برنامه ای در 

این زمینه داشته باشید تا در صورت نبود شما نیز کمبودی حس نشود. 
۴-حمایت خود را به خارج از محیط شرکت نیز انتقال دهید 

این امر که از تیم مدرسه فرزند چند تن از کارمندان خود حمایت کرده و اسپانسر 
مالی آنها باشید، نه  تنها توجه شما را نشان خواهد داد، بلکه فرصت ایده آل تبلیغاتی 
را نیز به همراه دارد. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا در هر اقدام خود، به دنبال 
تحقق چندین هدف باش��ید. بدون شک این امر که تاثیرگذاری شما بر کارمندان 

حتی خارج از محیط کاری نیز باشد، ارزش بسیار باالیی را به همراه دارد. 
٥-یک صندوق برای کمک به افراد تیم شرکت ایجاد کنید 

بدون شک زندگی هر فردی، مشکالت کوچک و بزرگی را به همراه دارد. تحت 
این ش��رایط توصیه می ش��ود تا صندوقی را برای جمع آوری کمک های مالی افراد 
اختصاص داده و بخش��ی از س��ود ش��رکت را نیز به آن واریز کنی��د. از این مبالغ 
می توان برای کمک به افراد استفاده کرد. بدون شک این امر تاثیرگذار بودن شما 
را در تمامی بخش های زندگی افراد، نش��ان داده و رضایت شغلی و وفاداری آنها را 

متحول خواهد ساخت. 
٦-مهارت های خود را به اشتراک بگذارید 

هیچ دلیلی وجود ندارد که مانع رش��د افراد تیم خود باشید. اگرچه برخی تصور 
می کنند که تحت هر ش��رایطی باید رازهای موفقیت خ��ود را حفظ کنند، با این 
حال با نگاهی واقع بینانه به این واقعیت پی خواهید برد که کارمندان، رقبای شما 
محس��وب نمی شوند. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا دانش و تجربه خود را 
در اختیار همگان قرار دهید. این امر که برای کارمندان خود مفید باش��ید، بدون 
ش��ک حضور شما را کامال موثر خواهد ساخت. در این رابطه این امر که در تالش 
برای ایجاد فایل های آموزش��ی باشید، باعث خواهد شد تا در زمینه مدیریت زمان 

صرفه جویی شده و نیازی به تکرار مداوم وجود نداشته باشد. 
۷-برای کارمندان خود برنامه ریزی کنید 

این احتمال وجود دارد که کارمندان بهترین برنامه ممکن را برای خود نداشته 
باش��ند. به همین خاطر نیز ش��ما با توجه به تجربه و دانش��ی که دارید، می توانید 
کمک رسان بسیار خوبی باشید، با این حال این امر باید در قالب یک گفت وگو دو 
نفره صورت گیرد تا افراد خود را محکوم به انجام برنامه شما حس نکرده و نظرات 
خود را اعالم کنند. در آخر این امر که افراد را به دوره های آموزشی در خارج شرکت 
نیز تشویق کرده و امکانات الزم را در اختیار آنها قرار دهید تاثیرگذار بودن شما را 
به اثبات خواهد رس��اند. با این حال بهتر است تا در این رابطه به صورت داوطلبی 
عمل کنید تا بتوانید افراد مشتاق برای پیشرفت را شناسایی کرده و خروجی بهتری 

از این اقدام دریافت کنید. 
۸-از اهمیت SMB غافل نشوید 

SMBیا بالک پیام سرور )Server Message Block Protocol (، منجر به 
بهبود دسترس��ی به منابع مختلف می  شود، با این حال با توجه به تخصصی بودن 
آن، الزم اس��ت تا از فردی حرفه ای در این زمینه اس��تفاده کرده و مطالعات کافی 

داشته باشید. 
۹-از آموزش مستقیم خودداری نکنید 

این امر نه تنها نیاز به ش��رکت در کالس های دیگر را از بین خواهد برد، بلکه به 
ارتباط بیشتر شما با کارمندان نیز منجر خواهد شد. این نکته را همواره مدنظر خود 
داشته باشید که افراد تمایل دارند تا در کار خود پیشرفت کرده و چیزی جدید را یاد 
بگیرند. به همین خاطر نباید آنها را ناامید سازید. درواقع افراد نباید شما را به عنوان 
فردی که صرفا در میز مدیریت نشسته و تصمیماتی را اتخاذ می کند، تلقی کنند. 

10-تجربیات خود را مکتوب کنید
حتی در بهترین حالت نیز شما نمی توانید برای تمامی کارمندان خود زمان کافی 
را اختصاص دهید. به همین خاطر نیز ضروری است تا تجربیات خود را یادداشت 
کنی��د. این نوش��ته ها خود می تواند به خوبی نیاز اطالعاتی اف��راد را تامین کند، با 
این حال برای بهتر شدن هرچه بهتر اطالعات، استفاده از منابع سایرین نیز مفید 
خواهد بود. در نهایت الزم اس��ت تا با توجه به نیاز ش��رکت، تنوع در این زمینه را 
نی��ز فراموش نکنید. برای مثال اگر یک نکته و یا مبحث، به صورت تصویری بهتر 
آموزش داده خواهد شد، نوشتن در این زمینه اقدامی کامال بیهود است. در نهایت 
از این تجربیات می توان برای چاپ یک کتاب اس��تفاده کرد که خود مزیتی بزرگ 

برای برند شما محسوب می شود. 
entrepreneur :منبع

10 اقدام ساده که به افزایش تاثیر مدیران در شرکت منجر خواهد شد

دریچــه

منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری با اش��اره به جوانان ایده پرداز اس��ت، اظهار داشت توجه به بحث حمل 
و نق��ل و رونق دادن به تولیدات ملی از جمله نکات حائز اهمیتی اس��ت که باید به آن 

توجه داشته باشیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد:  توانمندی قطعه س��ازان داخلی و 
خودروسازان ایرانی باال است، اما خودروسازان و شرکت های دانش بنیان باید با یکدیگر 

همکاری داشته باشند.
منطقی با بیان اینکه هوشمندسازی یکی از نیاز های صنعت خودروسازی است، گفت: 
هوشمندس��ازی همراه با تعامل میان نهاد های مرتبط با حمل و نقل، اس��تارت آپ ها و 

شرکت های خدماتی امکان پذیر است.

همکاری خودروسازان و شرکت های 
دانش بنیان راهکار حمایت از تولید 

به قلم: جان رمپتون کارآفرین و نویسنده حوزه کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

چهارشنبه
2 مرداد 1398

شماره 1358
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بیس��ت و پنجمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی الکامپ محل��ی بود تا 
شرکت های فعال خدمات خود را به مشتریان ارائه دهند.

به گزارش ایس��نا، ارائه خدمات، مش��اوره، تس��هیالت ویژه از سوی 
برخی شرکت های فعال در حوزه الکترونیک 
و نرم افزار و همچنین اس��تارت آپ ها باعث 
ش��ده تا الکامپ بس��یار پرطرفدار باشد. در 
ادامه نگاهی به برخی تسهیالت شرکت های 

حاضر در الکامپ خواهیم داشت.
ناصر مقدم، مدیر بخش مشتریان شرکت 
آداک فناوری مانیا در حاش��یه الکامپ بیان 
ک��رد: ای��ن ش��رکت در زمین��ه محصوالت 
و  از جمل��ه س��رور، س��وئیچ ها  انترپرای��ز 
اس��توریج ها از برندهای مطرح دنیا استفاده 
می کن��د. ای��ن مجموعه در زمین��ه واردات 
ای��ن محص��والت و ارائ��ه خدم��ات پس از 
ف��روش فعالی��ت دارد. یک��ی از معتبرترین 

مراکز خدمات پس از فروش اس��ت که تعمی��رات برد الکترونیکی این 
محصوالت را به صورت منحصربه فرد انجام می دهد.

در کنار این اقدامات مجموعه، بخش دیگری به نام مانیا پالس وجود 

دارد که در زمینه آموزش دیتاسنترها فعالیت می کند.
محمد متش��رعی، مدیرعامل شرکت ترنا سیستم در حاشیه الکامپ 
بیان کرد: این مجموعه برای اولین بار با یک کار صنفی توانست سالن 
تخصصی صندوق های مکانیزه فروش را به 

اختصاصی در الکامپ راه اندازی کند.
این مجموع��ه تولیدکننده صندوق های 
مکانیزه ف��روش با برند ایران��ی بایامکس 
اس��ت. حوزه فعالیت آن در زمینه طراحی 
و تولید کیوس��ک های س��فارش گیر است. 
صن��دوق فروش��گاهی به عنوان ی��ک ابزار 
مدیریت کس��ب وکار چند س��الی اس��ت 
به ص��ورت جدی در کش��ور مطرح  ش��ده 
اس��ت. ای��ن مجموعه نیز کار خ��ود را در 
این زمینه ابتدا به عنوان مجموعه وارداتی 
ش��روع کرد، اما حدود ٥/1 سال است فاز 
تولیدی را آغاز کرده است. این صندوق ها 
از دو مزیت برخوردار هس��تند، اول آنکه تولید و طراحی آنها براساس 
نیاز بازار داخل انجام  ش��ده اس��ت و دیگر آن است که از طریق شبکه 

گسترده نمایندگان خدمات در محل به مشتریان ارائه می شود.

عضو هیات مدیره س��ازمان مرکزی تعاون روستایی کشور از انتخاب 
اس��تان یزد به عنوان یکی از اس��تان های پایلوت و پیشرو برای اجرای 

طرح استفاده از استارت آپ ها در زمینه اقتصاد کشاورزی خبر داد.
به گزارش ایس��نا، »عب��اس علی آبادی« 
در نشس��ت هم اندیشی ساز و کارهای ورود 
تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی 
تحت نظارت تعاون روس��تایی اس��تان یزد 
به حوزه کس��ب و کاره��ای الکترونیکی یا 
اس��تارآپ ها، بر ل��زوم حمایت از کس��ب و 
کاره��ای نوپا ک��ه در ص��دد کارآفرینی در 
بخ��ش کش��اورزی کش��ور به وی��ژه عرضه 
محص��والت کش��اورزی به مردم هس��تند، 

تاکید کرد.
وی گف��ت: ب��ا عنای��ت به سیاس��ت های 
کالن س��ازمان مرک��زی تعاون روس��تایی 
کش��ور درخصوص تکمیل زنجیره تولید تا 

مصرف محصوالت کش��اورزی و دامی از مزرعه تا س��فره توسط شبکه 
عظی��م تعاونی ها و اتحادیه های کش��اورزی و روس��تایی و با توجه به 
تنوع محصوالت کش��اورزی و پتانس��یل های موج��ود در هر منطقه و 

استان، در رویکردی نوین س��ازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در 
صدد استفاده بهینه و بجا از استارت آپ های موفق در کنار تعاونی ها و 

اتحادیه های روستایی و کشاورزی هر استان است.
علی آبادی یادآور ش��د: در این راس��تا، 
استان یزد به جهت پیشرو بودن در زمینه 
فعالیت ه��ای ش��رکت های دانش بنی��ان و 
ظرفیت ه��ای ب��االی علمی و لجس��تیکی 
منطقه به عنوان یکی از استان های پایلوت 
و پیش��رو ب��رای اجرای طرح اس��تفاده از 
اس��تارت آپ ها در زمینه اقتصاد کشاورزی 

انتخاب شده است.
تع��اون  س��ازمان  ک��رد:  تاکی��د  وی 
روس��تایی ب��ه دنب��ال ای��ن اس��ت که به 
تمامی اس��تارت آپ های مل��ی در تمامی 
استان های کشور این مطلب را برساند که 
شبکه تعاونی ها و اتحادیه های روستایی و 
کش��اورزی کشور با ظرفیت های و توانمندی های باالی خود در اقصی 
نقاط کش��ور آمادگی همکاری و اس��تفاده از تجارب اس��تارت آپ های 

موفق در بخش کشاورزی را دارد.

انتخاب یزد به عنوان پایلوت طرح استفاده از استارت آپ های اقتصاد کشاورزیمعرفی دستاوردهای استارت آپی در الکامپ 2019

انتخاب ش��ریک کاری مناسب و درست در کسب و کار  بسیار حیاتی 
است. اگر شخص نادرستی را انتخاب کنید، شرکت تان ممکن است پیش 
از آنکه مهلت پیش��رفت پیدا کند، شکس��ت بخ��ورد. از طرف دیگر، اگر 
بتوانید کس��ی را پیدا کنید که باتجربه است و در ارزش ها و اهداف تان با 
شما سهیم باشد خدا می داند به چه جاهایی که با هم می توانید برسید! 
فهرست 10 برترین ویژگی و خصوصیت برای گشتن دنبال یک شریک 
کاری خوب را که برای تان تدارک دیده ایم به خوبی مطالعه کنید تا بتوانید 

انتخاب درستی انجام دهید.
ویژگی های یک شریک کاری خوب

1. اشتیاق
به طور ایده آل، شخصی که تصمیم می گیرید با او شراکت کنید باید به 
اندازه  خود شما به کسب و کارتان اشتیاق نشان بدهد. اگر شریک تان مایل 
نباشد به سختی کار کند یا هر چیزی که اهداف مقررشده از سوی شما را 
برآورده می کند انجام دهد، شرکت تان ممکن است دوام نیاورد. استخدام 
و به کارگیری شریکی که مایل نیست پاشنه  کفشش را بکشد و متعهدانه 
کسب و کار را یکی از برترین اولویت هایش قرار بدهد هیچ فایده ای ندارد.

۲. اعتمادپذیری/ اعتبار
حتی اگر آدم هایی که با آنها مصاحبه می کنید به نظر برای تبدیل شدن 
به دس��ت راست تان خود را مشتاق نشان می دهند، بهترین کار آن است 
کسی را انتخاب کنید که بتوانید به او اعتماد داشته باشید. داوطلب شغلی 
که رزومه اش پراکنده به نظر می رسد یا یک سال کامل را در یک شرکت 
واحد نتوانسته است به سر ببرد، ممکن است نتواند برای شراکت در کسب 

و کارتان چندان متعهدانه عمل کند.
مهم اس��ت دنبال س��رنخ هایی باش��ید که نش��ان بدهند شخصی که 
روبه روی شما نشسته است قابل اعتماد نیست و نمی تواند به پیشرفت و 
اداره موفق کسب و کارتان کمک کند… تا دچار انتخابی نادرست نشوید.

۳. سازگاری
وقتی به دنبال شریک کسب و کار می گردید، انتخاب کسی که همان 
عالیق و عادات شما را داشته باشد وسوسه برانگیز است. درحالی که این 
کار هیچ مشکلی ندارد، اما ممکن است عاقالنه تر آن باشد شریکی را پیدا 
کنیم که دقیقا چیزی باش��د که ش��ما نیستید! شما می توانید با انتخاب 
کس��ی که برخوردار از مهارت هایی است که شما ندارید نسبت به کسی 
که وجه اشتراک های زیادی با شما دارد به دستاوردهای زیادتری برسید.

۴. توانایی ایجاد ارتباطات قوی
اگر می خواهید کس��ب و کارتان را توس��عه بدهید، الزم خواهد بود به 
یک ش��بکه  گسترده از مشتریان بالقوه، س��رمایه گذاران و صاحبان نفوذ 
در آن صنعت دسترسی داشته باشید. اگر حلقه  اجتماعی یا حرفه ای تان 
از آنچه می خواهید کوچک تر باش��د، پیدا کردن ش��ریک کسب و کاری 
که توانایی برقراری ارتباطات قوی و خوبی داشته باشد می تواند حرکتی 

هوشمندانه باشد.
٥. مسئولیت پذیری مالی

ف��ارغ از اینک��ه می خواهید قن��ادی بزنید یا خرده فروش��ی آنالین راه 
بیندازید، دانستن یکی دو چیز درباره امور مالی کمک کننده خواهد بود. 
بسته به نیازهای کسب و کارتان، ممکن است الزم نباشد شریکی را پیدا 
کنید که نابغه  حس��ابداری باش��د )به ویژه اگر قصدتان استخدام چنین 
فردی در آینده است(! اما دست کم، بهترین کار انتخاب کسی است که 
می داند چطور پول را مدیریت کند و در هر مشکل مالی جدی در گذشته 

سربلند بوده است!
٦. خالقیت و ابتکار

موفق ترین تجار و صاحبان کسب و کار آدم های مبدع و خالقی هستند. 
یک شریک کاری خوب نیز باید کسی باشد که بتواند مدام ایده های تازه 
و بکر بدهد. به منظور متمایز ساختن شرکت تان از سایرین در آن صنعتی 
که هستید، باید کسی را پیدا کنید که بتواند برندی با تصویر و وجهه ای 

منحصر به فرد و شاخص ایجاد کند.
۷. فکر و ذهِن باز

ویژگی دیگری که باید به دنبالش در یک ش��ریک کاری خوب باشیم 
توانایی داش��تن فکر و ذهنی باز اس��ت. همکاری با کس��ی که ایده های 
مختلف یا دیدگاه های متنوع دیگران را نمی پذیرد دشوار خواهد بود. در 
بدترین حالت ممکن، می تواند مانع از رسیدن کسب و کارتان به حداکثر 

توانایی های بالقوه اش بشود.
۸. نترسیدن از ریسک کردن

اگر به دنبال ش��ریک کاری هستید، ممکن اس��ت الزم باشد کسی را 
پی��دا کنید که آس��تانه تحملش برای خطر کردن باال باش��د. احتماال با 
موقعیت هایی روبه رو خواهید ش��د که مجبور می شوید دست به اقدامات 
مخاطره آمی��ز بزنید یا بدون علم به ماحصل و نتیجه  کار دس��ت به یک 
س��رمایه گذاری بزنید. اگر شریک تان ترجیح می دهد خطر نکند، ممکن 
اس��ت فرصت های ویژه ای را از دس��ت بدهید یا در چالش یا رقابت عقب 

بیفتید.
در همین حال، ممکن است دل تان نخواهد کسی را استخدام کنید که 
بدون فکر و شتاب زده تصمیم  می گیرد. موقعی که فکر می کنید شریک 
عالی چه ش��کلی باید باش��د، ایده  خوبی به نظر می رسد به دنبال یافتن 
کسی باشید که می تواند بین خطر کردن و محتاط بودن تعادل را حفظ 

کند.
۹. توانایی حل اختالف ها

ش��ما و شریک کسب و کارتان همیشه قرار نیست با هم در همه چیز 
توافق داش��ته باشید. وقتی س��اعات طوالنی با یک نفر کار می کنید بروز 
اختالف اجتناب ناپذیر است، اما کسی که وقتی به مرادش نمی رسد کینه 
به دل می گیرد یا به دنبال انتقام می افتد، بیش��تر از آنکه ارزش و دارایی 
برای شما و شرکت تان محسوب شود معضل و گرفتاری به حساب می آید.

10. انعطاف پذیری
شما، به عنوان صاحب یک کسب و کار، باید انتظار تجربه کردن موانع 
و مشکالت را داشته باشید. با پیش رفتن اشتباهاتی مرتکب می شوید و 
ممکن است پیش از یافتن راه حلی کارساز بارها شکست بخورید، اما باید 
قادر باشید با نامالیمات بسازید اگر که واقعا می خواهید کسب و کارتان 

به جایی برسد.
به همین خاطر اس��ت که پیدا کردن شریک انعطاف پذیری که بتواند 
ش��ما را موقع احساس دلسردی تشویق کند بسیار مهم است. کسی که 
موقع سختی ها شانه خالی می کند برای شما و شرکت تان هیچ فایده ای 

نخواهد داشت.
نکته

شریک کاری می تواند باعث توفیق یا شکست یک استارت آپ بشود. 
اگر به این نتیجه رسیده اید که به منظور تبدیل کسب و کار جدیدتان 
به ش��رکتی موفق به ش��ریک احتیاج دارید، ایده  خوبی است کسی را 
بیابید که از استعدادها و نقاط قوت کنونی شما حمایت و تمجید کند 
و در عین حال بداند وقتی ش��رایط سخت رو می آورند و اوضاع به هم 
می ریزد چگونه از یک وضعیت بغرنج به حالت اول برگردد و همه چیز 

را روبه راه کند.
 smartasset/bazdeh : منبع

براسـاس اتهامات جدیدی که به جرایم برون مرزی مایکروسـافت اشـاره دارند، این شـرکت در داخل 
آمریـکا و به خاطر نقض قانـون »اعمال خالف خارجه« در زیرمجموعه مجارسـتان خود تحت پیگرد قرار 

گرفته است.
بـه گـزارش دیجیاتو، به همین دلیل مایکروسـافت با وزارت دادگسـتری و همچنین سـازمان امنیت و 
مبادالت آمریکا )SEC( توافق کرده که 25 میلیون دالر به عنوان جریمه اتهامات وارده پرداخت کند. در 
واقع ادعا شده که زیرمجموعه مجارستان مایکروسافت بین سال های 2013 تا 2015 قیمت محصوالتش را 
برای نمایندگان فروش و توزیع کنندگان پایین آورده و از سود حاصله برای رشوه دادن به مقامات دولتی و 

بستن قراردادهای سودآور نرم  افزاری با مایکروسافت استفاده کرده است.
سـازمان SEC همچنین اعالم کرده که زیرمجموعه های عربسـتان سـعودی و تایلند مایکروسافت هم 
به مقامات رشـوه داده اند. بخش ترکیه نیز برای یک سـازمان شخص ثالث تخفیف های ویژه در نظر گرفته 

بدون اینکه خدمات خاصی از این سازمان دریافت کند. 
در پیام »برد اسمیت« مدیر مایکروسافت به کارکنان گفته شده که این شرکت کارمندان متخلف را سه 
سـال پیـش اخراج کرده و ارتباطات خـود را با چهار نماینده فروش نیز محدود کرده اسـت. عالوه بر این 
مایکروسـافت اقدامات ضد فساد متعددی به انجام رسـانده که از جمله آنها شفافیت بیشتر در تخفیفات 
بخش های عمومی و اسـتفاده از هوش مصنوعی برای نشـانه گذاری فروش های غیرقانونی نام برده شـده 

است.
با این حال مایکروسـافت برای بهبود اوضاع جنگ سـختی را پشت سر گذاشت، چراکه با شکایاتی هم 
از طرف نمایندگان فروشـی که کسـب و کارشان را از دست داده بودند مواجه شد، با این حال این شرکت 
در نهایـت از این اوضاع به سـالمت بیرون آمد و اعالم کرد که به هر قیمت بایـد ارتباط خود را با طرفین 

متخلف قطع می کرد.
 HP این اولین باری نیسـت که یک شرکت آمریکایی بزرگ با اتهام رشوه در اروپا روبه رو می شود. قبال
هم به اتهام رشوه دادن به مقامات روسیه برای بستن قراردادهای کامپیوتری تحت پیگرد قرار گرفته بود.

10 ویژگی یک شریک کاری خوب در هر کسب و کار

جریمه25میلیوندالری
مایکروسافتبهجرمپرداخت

رشوهدرمجارستان
یادداشـت

صن��دوق پژوهش و فن��اوری برای حمای��ت از طرح های حوزه فن��اوری اطالعات با 
س��رمایه هزار میلی��ارد ریالی آغاز به کار می کند. به گ��زارش خبرگزاری مهر به نقل از 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی، دکتر علی وحدت دبیر کارگروه و رئیس صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی گفت: در راستای مصوبه دولت و تاکید رئیس جمهور مبنی اجرای هرچه 
سریع تر آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، درخواست تأسیس صندوقی با قید فوریت 
در دس��تور کار دبیرخان��ه کارگ��روه قرار گرفت. وح��دت با بیان اینک��ه این صندوق با 
همکاری وزارت ارتباطات، س��ازمان فناوری اطالعات و دبیرخانه کارگروه، درنهایت در 
جلسه چهل و یکم کارگروه با حضور اکثریت اعضا مطرح و به تصویب رسید، ادامه داد: 
این صندوق با س��رمایه هزار میلیارد ریالی با سهامداری ۴0درصدی وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات و ٦0درصدی بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز می کند.

راه اندازی صندوق حمایت از طرح های 
حوزه فناوری اطالعات



برندینگ چیس��ت؟ امروز چند ایده برای اینکه بتوانیم برندسازی کنیم 
توضیح می دیم البته مطلق نیس��ت و روش های نس��بی زیادی وجود داره 
اما برای گرفتن یک دید مناس��ب می تونه مفید باشه. برندسازی و مبحث 
برندینگ توجه های خیلی از شرکت ها و سایت ها و هر سازمانی که دوست 
دارد دیده شود و در ذهن بینندگان جای داشته باشد را به خود جلب کرده 
اس��ت. گفتن کلمات پیچیده یا به ص��ورت حرفه ای حرف زدن برای همه 
دوس��تان شاید قابل هضم نباشد پس ما به صورت عامیانه توضیح می دیم 
که قابل فهم تر باشد.ما سعی می کنیم برند سازی در سطح دنیای مجازی و 

کسانی که رابطه مستقیم با اینترنت دارند توضیح دهیم.
1-وب برندینگ با تبلیغات گسترده:

خیلی از دوس��تان فکر می کنند اگر به صورت گس��ترده و با صرف هزینه 
زیاد تبلیغات کنند موفق خواهند شد. تبلیغات گسترده صرفا اشتباه نیست 
اما چگونگی آن بسیار مهم است. ببینید شما اگر مثال می خواهید برای سئو 
سایت دست به تبلیغات بزنید نباید در جاهایی تبلیغات کنید که با سایت شما 
هیچ ارتباطی ندارند مثل زمانی که شما سایت دانلود آهنگ دارید برای فروش 
سبزی  خردکنی تبلیغ می کنید به نظر شما این تبلیغ برای جذب مشتری تا 
چه اندازه مناس��ب است. آیا کسی که با قصد دانلود موزیک وارد سایت شما 
می شود تا چه اندازه با سبزی خردکنی ارتباط دارد شیوه درست آن می تواند 
فروش فلش باشد یا مثال فروش mp۴ یا وسیله های مرتبط با موزیک باشید. 
پس ش��ناخت زمینه کاری شما بسیار مهم است چرا که جایگاه تبلیغات در 
برندسازی بسیار مهم است و هم بازدید را افزایش می دهد، یعنی نرخ کلیک 
ctr را افزایش می دهد در تبلیغات شما هم شما را به موفقیت نزدیک تر می کند 
از طرفی برندسازی گاهی وقت ها به زمان نیاز دارد. وقتی شما با یک سایت برند 
جدید روبه رو می شود ذهن شما شروع می کند به مقابله با آن و به آن اهمیت 
نمی دهد البته به غیر از ذهن های کنجکاو پس برای جا افتادن یک برند در بین 
کاربرها زمان نیاز دارید پس تبلیغات را زمان بر کنی مثال 10 سایت با یک ماه 

تبلیغ نکنید پنج سایت با یک سال تبلیغ ایجاد کنید.
2-شبکه های اجتماعی راز موفقیت:

ش��بکه های اجتماعی در س��ئو را مطالعه کنید. ببینید با مثالی شروع 
می کنم شما فکر کنید یک برند در شبکه اجتماعی اینستاگرام ٥00 هزار 
فالوور دارد به نظر ش��ما این برند در مقابل برندی که اصال در اینستاگرام 
وجود ندارد تا چه اندازه موفق تر اس��ت تا چ��ه اندازه می تواند محصوالت 
خود را به نمایش بگذارد حتی اینستاگرام آنقدر قوی هست که می توانند 
خواننده به جامعه تحویل دهد! چرا چون فالوورها مرتبط دارد یعنی کسی 
که فالوور موضوع آموزش سئو است حتما به این موضوع عالقه دارد. خیلی 
از فروشگاه ها لباس در ایران هستند که محصوالت خود را از طریق شبکه 
اینستاگرام به فروش می رسانند و به مقصد پست می کنند و اگر فروش آنها 
در فروشگاه را با اینستاگرام مقایسه کنیم، می توانید از فروشگاه صرف نظر 
کنید پس ش��بکه های اجتماعی بسیار مهم هستند البته نمی گویم فالوور 

بخرید یا کانال بخرید نه من می گوییم فعالیت داشته باشید.
3-کیفیت محصول و محتوا در وب برندینگ:

ببینید همیش��ه شما برای آنکه برندسازی کنید نباید صرفا همه هزینه 
خود را روی تبلیغات بگذارید وقتی مش��تری از طریق برند وارد س��ایت یا 
برای خرید محصول ش��ما اقدام کرد نگه داش��تن آن مهم است و آن هم 
کیفیت محصول یا محتوا است سعی کنید بخشی از هزینه را روی کیفیت 
محصول و محتوا بگذارید چراکه یک محصول خوب می تواند خود به خود 

باعث برندینگ شما شود. کیفیت امروزه خیلی مهم است و زمان برندسازی 
ش��ما را به شدت جلو می اندازد و ذهن مشتری و بازدیدکننده را به شدت 
نس��بت به ش��ما مثبت می کند بذارید مثالی بزنم شما مثال از فروشگاهی 
جنسی را می خرید اگر این جنس کیفیت نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ 
ذهن ش��ما نسبت به فروشگاه منفی می ش��ود. آیا فقط من از این جنس 
می خرم یا بازدید کننده های فراوان پس این بی کیفیت ضربه س��نگینی به 

برند شما می زند که می تواند جبران ناپذیر باشد.
4-متمایز بودن برندسازی:

ببینید بعضی وقت ها با یک کار خالقانه می توانید راه یک س��اله را یک 
ش��به بروید، چگونه مثال یک لوگوی خیلی متمایز که در ذهن مشتری یا 
کاربر بماند همیشه صرف هزینه برای برندسازی موثر نیست. شما باید نام 
برند، بنرها و لوگوها و طرح های اجتماعی متمایزی داشته باشید وگرنه اگر 
تقلید باش��د سایت ش��روع کننده اکثرا محبوب تر است پس در این دنیای 
مجازی و سایت های مختلف یک برند برای آنکه جای پیدا کند کار خیلی 
سختی دارد چراکه شاید در یک موضوع 100 هزار برند باشد که فقط چند 
برند موفق می ش��وند پس ببینید موفقیت شما در برند چقدر است چقدر 
باید هزینه کنید تا موفق ش��وید همیشه یک برند که موضوع آن محبوب 
اس��ت دلیل موفقیت ش��ما نیس��ت پس قبل از آنکه برند بسازید موضوع 

انتخاب کنید و متمایز باشید.
5-تمرکز موضوعی بسیار موثر است:

ببینید شما یک دریا را در نظر بگیرید که بسیار بزرگ است اما عمقی ندارد 
این دریا می تواند کس��ی را در درون خود بکش��اند حال یک دریا کوچک تر و 
عمیق را در نظر بگیرید که بسیار می تواند باعث جذب شود حال ببینید در 
س��ایت خود 100 مطلب عمومی درباره همه مس��ائل دارید با سایتی که 10 
مطلب تخصصی روی یک موضوع دارد به چه اندازه می توان روی این دو سایت 
تمرکز کرد. پس داش��تن تمرکز روی موضوع کاری خود بسیار مهم است. از 
طرفی بازدیدکننده مطمئن می شود شما در این موضوع متخصص هستید یا 
در فروش محصوالت متمرکز، البته برای فروشگاه بسیار بزرگ که برند شده اند 
استفاده از همه محصوالت بهتر است. اما برای اطمینان باید روی یک محصول 
تمرکز کنید مثل سایت دیجی کاال که در شروع روی موبایل و تبلت تمرکز کرد 
و امروز تمام محصوالت را به فروش می رساند پس برند خود را با یک موضوع به 
اثبات برسانید بعد از آن می توانید روی موضوعات دیگر کار کنید و دیده شوید.

6-برندینگ با سئو:
بهتر بود که این مطلب در ابتدا قرار گیرد اما چون شاید خیلی کلیشه ای 
بود در اینجا بیان کردیم. ببینید برای دنیای مجازی و اینترنت موتورهای 
جست وجو بهترین روش برای برندسازی هستند چراکه بیشتر از ۸0درصد 
از کاربران و مش��تری های ش��ما از موتورهای جست وجو وارد سایت شما 
می ش��وند پس برای اینکه نام ش��ما در ذهن باقی بماند و تکرار شود باید 
در موض��وع خ��ود در صفحه اول گوگل یا هر موتور جس��ت وجو مرتبطی 
باش��ید. قرار گرفتن در صفحه اول نه تنها سایت شما را با افزایش ترافیک 
ش��دیدی همراه می کند از طرفی ش��ما را به یک برند قوی تبدیل خواهد 
کرد. بذارید مثالی بزنم ش��اید شما فروش��گاه اینترنتی را دیده باشید که 
حتی در رسانه ها تبلیغات کردند تا برندسازی کنند اما با کسانی که روی 
موتورهای جست وجو سرمایه گذاش��تند در موفقیت یکسان باشند البته 
به خیلی از عوامل بس��تگی دارد. ش��اید تبلیغات به طور گسترده شما را 
در چش��م ها بیاورد اما همین که تبلیغات تمام می ش��ود ب��ه مرور بازدید 

کم می ش��ود، اما وقتی شما رتبه یک گوگل باش��ید روز به روز برند شما 
قوی تر می شود. باور کنید سئو از تبلیغات گسترده هم قوی تر است چرا که 
بهینه سازی سایت شما را در یک مطلب خاص در صفحه اول قرار نمی دهد 
و شما حتی در تمام موضوعات در صفحه اول هستید و همین به شما به 

شدت کمک می کند.
۷-برندینگ اجتماعی بودن و روابط عمومی:

داش��تن یک رابطه خوب بین بازدیدکننده و مش��تری با ش��ما بس��یار 
باعث صمیمی شدن می شود و اطمینان را برای شما باال می برد. شما یک 
س��رویس هاس��تینگ را در نظر بگیرید که پش��تیبانی خوبی دارد و همه 
سواالت را به موقع جواب می دهد تا چه اندازه می تواند به برند شما کمک 
کند. همه درباره پشتیبانی شما صحبت می کنند. در فروم ها و سایت ها از 
ش��ما صحبت می کنند و این یعنی موفقیت؛ پس روابط عمومی مناس��ب 

برای بقای برندسازی یک سایت بسیار کمک خواهد کرد.
8-اعتمادسازی در وب برندینگ چیست:

 اعتماد مهم ترین بخش برای یک برند موفق اس��ت. به نظر شما اعتماد 
یک کاربر نس��بت به گوگل با یک موتور جس��ت وجو تازه  کار یکی است؟ 
چقدر اعتماد می تواند برند ش��ما را نامی کند و کاربر را به س��مت ش��ما 
بازگرداند. س��خت ترین بخش در این عملیات اعتمادس��ازی است چرا که 
خیلی سخت به دست می آید و خیلی راحت هم از بین می رود. اینجاست 
که اهمیت ماندگاری و سابقه کاری به میان می آید و برندهایی که بیشتر 
سابقه دارند شاید جلوتر باشند. البته سابقه خوب پس سعی کنید اعتماد را 
با هوشمندی بین خود و کاربر برقرار کنید. روش آن هم انجام تمام موارد 

باال مخصوصا داشتن کیفیت در محصوالت باعث اعتماد خوبی می شود.
9-بررسی رقبای وب برندینگ:

توجه بیش از حد روی برندینگ خود باعث می ش��ود که شما به دالیل 
موفقیت رقبا پی نبرید ش��اید بگویید ما آنقدر خوب هس��تیم که احتیاج 
به بررس��ی ندارد و ب��ه زودی به برند بزرگی تبدیل می ش��ویم، اما گاهی 
رفتارشناس��ی کاربرها با بررسی س��ایت رقبا موفق قابل اجراست. بررسی 
اینکه بازدیدکنندگان دنبال چی هس��تند از طریق آنالیز سایت های موفق 
در زمینه کاری ش��ما میسر است. ش��ما باید نیاز کاربر را برطرف کنید نه 
نیازی که خود داشته اید و برطرف کردید. روی آنها تمرکز کنید. شناخت 
رفتار کاربران بس��یار مهم اس��ت. آیا کاربران از روش های تبلیغاتی ساده 
لذت می برن��د یا روش های تجمالتی؟ آیا اس��تفاده از تلگرام برای فروش 

محصوالت و برندسازی تا چه اندازه مهم است. 
10-سخاوتمند باشید:

در وب برندینگ همیش��ه هزینه روی تبلیغات مهم نیست. بذارید یک 
رازی را به ش��ما بگوییم بخش��ی از س��رمایه را روی یک خدمات رایگان 
بگذارید مثال یک ش��رکت هاس��تینگ که هر هفته س��ه دامن��ه رایگان 
قرعه کش��ی می کند چقدر در برندس��ازی موفق می شود. اوال همه شرکت 
می کنند در این قرعه کشی از طرفی برای تمدید این دامنه دوباره شرکت 
س��ود می کند. از طرفی در همه جا از ش��ما می گویند پ��س باور کنید راز 
موفقیت در برندسازی سخاوتمندی است. اگر شما یک محصول را با سود 
خیلی کم به فروش برسانید این فرصت را به بقیه محصوالت خود می دهید 
که با سود مناسب و درست فروخته شود پس می توان گفت ماه عسل این 
مطلب س��خاوتمندی است. امتحان کنید تاثیرات قوی آن را خواهید دید. 

موفق باشید.

آیا انتشار تعداد زیادی مطلب در سایت برای 
سئو خطرناک است

انتش��ار تعداد زیادی صفحه در س��ایت آیا برای س��ئو س��ایت 
خطرناک است؟ مسئله ای است که امروز با هم بررسی می کنیم. 
ما ب��ر روی پروژه ه��ای مختلفی کار می کنی��م و می خواهیم در 
یک��ی از پروژه ها ش��مار URL ه��ا را از ٦00,000 به ۹00,000 
افزایش دهیم. ما نگران این موضوع هستیم که با انتشار تمام این 
صفحات جدید به صورت همزمان، موتورهای جس��ت وجو سایت 

ما را اسپم فرض کنند و دچار جریمه شویم.
آیا این کار خطرناک اس��ت که تم��ام این URL ها را در یک 

زمان منتشر کنیم؟
هم بله هم خیر.

در واقع هیچ جریمه ای مرتبط انتشار URL ۳00,000 وجود 
 URL ندارد- و یا قانونی که شما را مجاز به انتشار هر تعدادی از
ها در س��ایت می کند، اما بله، ارائه کردن این تعداد از URL به 
صورت همزمان می تواند عواق��ب غیرقابل پیش بینی را هم برای 

شما داشته باشد.
تم��ام موضوعات��ی ک��ه من از این قس��مت به بعد می نویس��م 
براساس نظرات تخصصی خودم و تجربیات کارشناسان سئو است 
که چندین و چند س��ال در زمینه بهینه س��ازی برای موتورهای 

جست وجو تحقیق کرده اند.
الگوها و حالت های غیرعادی در الگوریتم های گوگل

الگوریتم ه��ای گ��وگل متوج��ه الگوهای غیرعادی می ش��وند. 
اضافه کردن ٥0درصد صفحه بیش��تر به یک س��ایت در یک روز، 
ممکن است غیرعادی باشد، اما الزاما به این معنا نیست که مالک 

سایت کاری کرده است.
دالیل بسیار زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد و رایج ترین 

دلیل آن هم هک شدن وب سایت است.
گوگل سیس��تمی را برای شناس��ایی فعالیت های مشکوک در 
س��ایت ها طراحی کرده اس��ت که آنها را جریمه کن��د، زیرا این 
رفتاره��ای نامتعارف برای مخاطب��ان و کاربران گوگل خطرناک 
است و گوگل دوست ندارد به خاطر اشتباه دیگران متضرر شود.

بررسی کارشناسان در گوگل و درخواست برای ارزیابی
گاه��ی اوقات ای��ن فعالیت ها باعث می ش��ود ک��ه ارزیابی های 
کارشناس��ان گوگل)Manual Action( ص��ورت بگیرد که به 
این معنا اس��ت که یک انسان شرایط را بررسی می کند و سپس 
برای مدیران آن س��ایت پیامی را جهت بررسی و ارزیابی ارسال 
می کند. این بررس��ی به شما از هک ش��دن سایت تان و یا  وجود 

لینک های اسپم گونه و خطرناک خبر می دهد.
۳00 هزار کاال در یک روز ایندکس شد

یک بار مدیر س��ایت خرده فروشی حدود ۳00,000 کاال مرتبط 
با محصوالت س��ایتش را براس��اس رقابتی که داشت اضافه کرده 
بود و تمام صفحات توس��ط گوگل بررس��ی ش��ده بودند. ما فکر 
می کردیم که احتماال این کار باعث بروز مش��کل شود اما در هر 
صورت این کار انجام ش��ده بود. در نتیجه این ۳00,000 کاالی 
جدید تقریبا در مدت 1۲ روز ایندکس شد. در واقع این صفحات 
ب��ه مرور زمان ایندکس نش��ده بودند بلکه به م��دت 1۲روز این 
صفح��ات محفوظ بودن��د و س��پس در روز 1۲، همگی ایندکس 
شدند .من فکر می کنم که این تاخیر به دلیل بررسی کارشناسان 

گوگل بوده است.
سایت اصلی هیچ مشکلی پیدا نکرد و یا در طول 1۲ روز هیچ 
چیزی از این سایت کم نشد و زمانی که این صفحات محصوالت 
جدید ایندکس شدند، آنها مشابه با دیگر صفحات عملکرد خوبی 

از خودشان نشان دادند.
ای��ن موضوع مرتبط با چند س��ال پیش ب��ود در نتیجه فرض 
نکنید که حاال هم صفحه های ش��ما 1۲ روز باقی می مانند. حاال 
دیگر به صورتی است که دیگر نمی توان هیچ چیزی را به صورت 

قطعی بیان کرد.
چرا شما یک باره، صفحه های زیادی را اضافه می کنید؟

خب حاال سوال بزرگ ما این است که چرا شما می خواهید این 
همه صفحه را یک مرتبه ای اضافه کنید؟

احتماال، ماه ها و یا س��ال ها طول می  کش��د که ش��ما تمام این 
صفح��ات را ب��ه صورت دس��تی بنویس��ید. در نتیجه ش��ما چرا 
می خواهید موفقیت خودت��ان را متوقف کنید و تمام آنها را یک 
مرتبه ای منتش��ر کنید در حالی که شما می توانید آنها را مادامی 
که هر ک��دام از این صفحات تمام می ش��ود، به صورت تدریجی 

منتشر کنید ) مثال هر مرتبه یکی از دسته ها را منتشر کنید(؟
آینده محتوای خودکار

آی��ا به نظر ش��ما محتواهایی که خودکار تولید ش��ده اند برای 
کارب��ران س��ودمند هس��تند. در صورتی که محتواهای ش��ما به 
کارب��ران کمک نکنند و فقط در جه��ت باالبردن تعداد صفحات 
ایندکس ش��ده در گوگل باش��ند، س��ایت شما اس��پم محسوب 
می ش��ود. کامال منطقی است که گوگل، س��ایتی که در یک روز 
تعداد زیادی محتوای بی ارزش را معرفی می کند را جریمه کند.

جریمه، یا انتخاب بد؟
گ��وگل خیلی ب��ه این موضوع اهمیت نمی ده��د که چه تعداد 
صفحه بر روی وب س��ایت خودتان دارید بلک��ه اگر این صفحات 
ارزش خوب��ی را ب��ه کاربران ارائه دهد، گ��وگل آنها را می پذیرد، 
ام��ا در صورتی که ش��ما می خواهید با ای��ن روش گوگل یا بهتر 
بگویم خودتان را گول بزنید، بهتر اس��ت ای��ن کار را خیلی تابلو 
انجام ندهید و تمام مطال��ب بی ارزش را به صورت یک مرتبه ای 

منتشر نکنید!
گوگل ممکن اس��ت این صفحات را مس��دود کرده و یا آنها را 
فیلتر کند و یا حتی ممکن اس��ت ک��ه الگوریتم های گوگل رتبه 
شما را کاهش دهند، اما در هر صورت موضوع این است که شما 

دچار جریمه می شوید.
نکت��ه مه��م: در صورتی ک��ه ش��ما در زمینه تکمی��ل و ارتقا 
وب س��ایت خودتان انتخاب های بدی داش��ته باشید، قطعا گوگل 

در نهایت متوجه کار شما می شود.
newseo :منبع
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بازاریابی محتوا جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین روش ها در میان 
استراتژی های بازاریابی پیدا کرده و به رقیبی برای روش های قدیمی تبدیل 
ش��ده است. با این حال بسیاری از کس��ب و کارها وجود دارند که هنوز از 
بازاریابی محتوا استفاده نمی کنند. البته این بدان معنا نیست که صاحبان 
کس��ب و کار، بازاریابی محت��وا را نادیده می گیرند؛ بلکه آنها از ماهیت آن 
 ،Content Marketing Institute بی اطالع هس��تند. ب��ه گ��زارش
بازاریابی محتوا در واقع پروسه بازاریابی و تجارت برای ایجاد و به کارگیری 
محتوای باارزش و مربوط اس��ت که برای جذب، استفاده و برقراری تعامل 
با مخاطب هدف به کار گرفته می شود؛ این کار با هدف ترغیب مشتریان 

برای خرید انجام می شود.
با این اوصاف، چرا صاحبان کس��ب و کار، تعامل بیشتری را با بازاریابی 
محتوا برقرار نمی کنند؟ یکی از دالیل این اس��ت که آنها درک درستی از 

آن ندارند.
سایر جواب ها در این متن گردآوری شده است. تعریف ساده تر بازاریابی 
محتوا، روش داس��تان گویی قدیمی اس��ت که در گذشته کاربرد بیشتری 
داش��ت. می توان همی��ن روش را با مخاطبان هدفمن��د و با یک مقصود 

مشخص انجام داد؛ شما باید مخاطبان خود را به مشتری تبدیل کنید.
این دالیل به شما نشان می دهد که چرا صاحبان کسب و کار باید از به 
تاخیر انداختن این اس��تراتژی خودداری کرده و هرچه سریع تر، بخشی از 

وب سایت خود را برای بازاریابی محتوا اختصاص دهند؛
1. تقریبا تمامی افراد واکنش مثبتی را نسبت به داستان های 

خوب نشان می دهند
قصه گویی یا داستان سرایی، یکی از قدیمی ترین راه های برقراری ارتباط 
بود که در طول زمان، همچنان پرمحتوا باقی مانده است. داستان ها درواقع 
محرک انس��ان ها هس��تند. افراد تمایل دارند که اخبار کوتاه را به صورت 
آنالین پیگی��ری کنند، اما در این میان افرادی نی��ز وجود دارند که برای 
خوان��دن یک ماجرای جالب یا محتوایی که به صورت خالقانه طرح ریزی 

شده، وقت صرف می کنند.
نیرم��ال گوینوالی، متخص��ص طراحی وب در س��یدنی، طی کنفرانس 
جهانی بازاریابی محتوا در سال ۲01٥ در این باره توضیح داده بود: »زمانی 
که یک بازاریابی محتوا به شکل درستی انجام شود، بنا بر یک دلیل خوب 
می تواند ترافیک فوق العاده ای را روانه وب سایت شما کند: بازاریابی محتوای 
خوب روی مواردی متمرکز می شود که مردم به شنیدن آن عالقه دارند، نه 
چیزهایی که کسب و کارها قصد گفتن آنها را دارند. داستان ها یک طعمه 

خوب هستند که شنونده ها آن را به دندان می گیرند.«
2. همه افراد، قصه گوها را دوست دارند

یکی از دالیلی که باعث می ش��د همه ما برای دیدن مادربزرگ های مان 
مش��تاق باش��یم، ش��نیدن داس��تان های فوق العاده آنها بود. مادربزرگ ها 
قصه گوهای خوبی هستند که شما را به شنیدن ماجراهای مختلف ترغیب 
می کنن��د. منظور از این امر این اس��ت که همه م��ا قصه گوهای خوب را 

دوست داریم.
محتوای خالقانه و مرتبط، میزان آگاهی از نام تجاری شما و محبوبیت 
آن را افزایش می دهد. میزان سهامی که نصیب کسب و کار شما می شود 
نیز به تعاملی مربوط می شود که برقرار کرده اید. زمانی که مخاطبان شما 
به دیدن محتوای عالی و همیش��گی ش��ما عادت کنند، نام ش��ما نیز در 
میان آنها ماندگار می  ش��ود؛ عالوه بر اینکه اطالعات مربوط به خدمات یا 
محصوالت خود را نیز به اش��تراک گذاشته اید. بدین ترتیب، زمانی که به 
خدمات مش��ابهی نیاز داشته باشند، شما اولین کسی خواهید بود که با او 

تماس می گیرند.
3. قصه گوهای خوب می توانند شما را در برابر مخاطبان مناسب 

قرار دهند
اگ��ر دائما از ماجراهای جذاب درباره س��گ ها حرف بزنید، افراد دیگری 
که ب��ه این حیوان وفادار عالقه مند هس��تند را در اطراف خود مش��اهده 
می کنید، در حالی که تمامی آنها برای ش��نیدن داستان های مشابه دیگر 
مش��تاق هستند. بازاریابی محتوا نیز به همین طریق عمل کرده و از میان 
جمعیت پرآشوب و درهم و برهم امروزی، افراد و مخاطبان مورد نظر شما 

را جذب می  کند.
عالوه بر این، روش خوبی برای سرمایه گذاری روی متخصصان بازاریابی 
محتوا است که از ارزش خود به خوبی آگاهند؛ فراموش نکنید که این کار 
را باید کامال حرفه ای انجام دهید و آن را به اهل آن بس��پارید. برای مثال، 
Revcontent را در نظر بگیرید که جهان تبلیغات و توصیه های محتوا را 
دچار تحول کرده و به یک نیروگاه نوآوری محتوا تبدیل شده است؛ یکی از 

نشریه های تجارتی سرشناس نیز از مشتریان دائمی آنهاست.
ج��ان لمپ، مدیرعامل و بنیانگذار این ش��رکت درباره اهمیت برقراری 
تعامل با کاربران در باالترین س��طح تجربه کاربری با اس��تفاده از محتوای 
ارزش��مند می گوید: »جالب است بدانید که همیشه، این سایت ها نیستند 
که بهترین بهره مندی را به کار می گیرند. ما با برندهای رس��انه ای مقابله 

کرده ایم که به سطح تعامالت ما نمی رسند.«

او در ادامه اضافه کرد: »افرادی که دائما برای برقراری رابطه با کاربران، 
س��اختن مسیر قدرتمند کاربری و پایگاه کاربری بزرگ تر تالش می کنند، 
افرادی هس��تند که کاربران خود را در اولوی��ت قرار می دهند. اینها دقیقا 

همان افرادی هستند که بهترین تعامل را از نظر ما به کار می گیرند.«
4. یک داستان عالی از یک مقاله خبری ارزان تر است

منابعی همچون BBC، وال اس��تریت ژورن��ال، My News Tips و 
Kiplinger، اخبار ارزشمندی را در حوزه کسب و کاری فراهم می کنند، 
اما بس��یاری از اف��راد نیز ترجیح می دهند تا جدیدتری��ن اخبار را در یک 
آرایشگاه و از زبان یکی از دوستان یا همکاران خود بشنوند؛ احتماال به این 

دلیل که از نحوه انتقال آن بیشتر لذت می برند.
کریس واکر، یک متخصص س��ئو در دنور می  گوید: »یکی از موثرترین 
استراتژی های سئو، همان بازاریابی محتوا است. با این حال، یک بازاریابی 
محتوای باکیفیت صرفا به معنای اطالعاتی که انتقال می دهید نیست؛ بلکه 

روش خالقانه برای انتقال آن است.«
هن��وز بس��یاری از کس��ب و کارها از روش ه��ای قدیم��ی برندینگ و 
استراتژی های خوب بازاریابی استفاده می کنند. آنها استراتژی های قدیمی 
را مطمئن ت��ر می دانند و از بازاریابی محتوا به عنوان یک گزینه یا آپش��ن 

اضافی یاد می کنند.
یک حقیقت دیگر این است که بازاریابی محتوا، ارزان تر بوده و هزینه های 
کمتری را در بر دارد. این در حالی اس��ت که اگر به درس��تی انجام شود، 
کاربرد بیش��تری خواهد داش��ت. به جای اینکه 1000 دالر خود را برای 
روش های برندین��گ قدیمی صرف کنید، می توانید نیم��ی از آن را برای 
تولید محتوای خوب استفاده کنید و شاهد نتیجه دو برابری و افزایش نرخ 

تبدیل خود باشید.
5. همه افراد به قصه گوهای خوب وابسته می شوند

بازاریابی محتوا نقش اساسی را در ایجاد وفاداری مشتریان ایفا می کند. 
این کار، به نام تجاری شما شخصیت می بخشد؛ به ویژه اگر با یک گویش 
پایدار، موارد عاطفی را نیز به محتوای خود اضافه کنید. زمانی که ارتباط 
مشتریان با نام تجاری شما گسترش می یابد، بنابراین آنها تنها با یک لوگو 
ارتباط برقرار نمی کنند؛ بلکه به افرادی که پش��ت صحنه در حال فعالیت 
هستند، وابسته می شوند. با این اوصاف، به خاطر داشته باشید که مهم ترین 
بخش مردم در واقع خود شما هستید، یک قصه گو. اینگونه از مشتریان به 

سمت شما کشیده می شوند تا شنونده داستان های بیشتری باشند.
Entrepreneurucan :منبع 

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)14( 

در مطالب پیش��ین به ۸1 گام برای موفقیت در کار اش��اره کردیم و حال 
به ادامه آنها می پردازیم.

82-از اطالعات به دست آمده از مشتری برای ارائه 
پیشنهادات منحصر به فرد استفاده کنید 

ب��ا توجه به این امر که مش��تریان ش��ما با یکدیگ��ر تفاوت هایی را دارند، 
ضروری اس��ت تا ویژگی های هر یک را مکتوب کرده و از آن برای بازاریابی 
بهتر هر یک، استفاده کنید. برای مثال در صورتی که یکی از مشتریان شما 
از اخالق خاصی در زمینه خرید برخوردار اس��ت، در صورتی که ش��ما آن را 
به خاطر داش��ته باش��ید، بهتر می توانید او را به خرید مجدد از خود ترغیب 
کنی��د. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا از تمام��ی نمایندگی-های فروش 
خود بخواهید که خصوصیات تمامی مش��تریان را برای تان ارس��ال کنند. در 
آخر فراموش نکنید که نوع پیشنهاد شما نسبت به مشتریان خاص شرکت، 
باید کامال متفاوت و دارای امتیازات بیش��تری باشد. درواقع شما تحت هیچ 
ش��رایطی نباید مش��تریان خاص خود که بیشترین س��ودآوری را برای شما 

دارند، از دست بدهید. 
83-از اطرافیان خود استفاده کنید 

این امر که از دوستان و اعضای خانواده خود بخواهید که برند و محصوالت 
شما را تبلیغ کنند، از جمله راهکارهایی است که همواره نتیجه بخش خواهد 
ب��ود. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که این افراد، به علت نزدیکی که 
با ش��ما دارند، خواسته تان را به بهترین ش��کل ممکن انجام خواهند داد. به 
همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا از آنها نه تنها در زمینه تبلیغات، بلکه در 

سایر بخش ها نیز استفاده کنید. 
84-کاری متفاوت را انجام دهید 

امروزه بس��یاری از برندها تنها به علت انجام یک کار متفاوت، به ش��هرت 
دس��ت پیدا کرده اند. به همین خاطر نیز شما باید با تجزیه و تحلیل درست 
بازار خود، فرصت های موجود را برای انجام کاری متفاوت پیدا کنید. در این 
رابطه فراموش نکنید که مش��تری همواره باید تفاوت هایی را میان ش��ما و 
س��ایر برندها حس کنند. در غیر این صورت شانس فروش از شما با سایرین 
برابر خواهد بود. در این رابطه تمرکز خود را صرفا بر روی کارهای بزرگ قرار 

نداده و به دنبال خالقیت های هرچند کوچک ولی جذاب باشید. 
85-از تیم های ورزشی مدارس حمایت کنید 

بدون ش��ک حمایت از تیم های ورزشی مطرح، هزینه بسیار باالیی را نیاز 
خواهد داشت که برای تمامی برندها مقدور نخواهد بود، با این حال این امر 
نباید باعث ش��ود تا ش��ما از اهمیت این موضوع غافل بمانید. در این رابطه 
تیم های ورزشی مدارس از جمله گزینه-های کامال مقرون به صرفه محسوب 
می شوند. توجه داشته باشید که ورزش برای این افراد چندان حرفه ای دنبال 
نش��ده و بیشتر به سرگرمی آنها خواهد بود که درج نام شما بر روی پیراهن 
آنها بدون ش��ک شما را در تجربه دلنشین و یک خاطره تکرارنشدنی، سهیم 
خواهد کرد. همچنین به علت این امر که این مس��ابقات همواره با اس��تقبال 
و بازدید والدین همراه است، شما شانس دیده شدن فراتر از حد انتظار خود 

را نیز خواهید داشت. 
86-کارت برند خود را برجسته کنید

از ه��ر فرصتی الزم اس��ت تا برای تح��ت تاثیر ق��رار دادن مخاطب خود 
اس��تفاده کنید. در این رابطه برجسته کردن نوشته ها و یا استفاده از خطای 
دید، از جمله طراحی هایی محس��وب می شوند که به علت این امر که کمتر 
م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت، می تواند مخاطب را ب��رای چند لحظه کامال 
درگی��ر کند. به همین خاطر نباید از این طرح ها غافل ش��د. همچنین درج 
QR ک��د ک��ه در موارد قبل کارب��رد آن به صورت کامل توضیح داده ش��د، 

می تواند پاسخگوی تمامی سواالت احتمالی مخاطب مدنظر باشد. 
8۷-از لباس های تبلیغاتی به عنوان یونیفرم استفاده کنید 

این امر که خود لباس های تبلیغاتی را بر تن کنید، جلوه بس��یار خوبی را 
در ذهن مخاطب خواهد داش��ت. به همین خاطر نیز اکیدا توصیه می شود تا 
در این رابطه تمامی کارمندان را مجبور به اس��تفاده از آنها کنید. همچنین 
این امر که طراحی شما باید جذابیت و زیبایی الزم را داشته باشد تا مخاطب 
از پوش��یدن آن در هر مکانی احساس رضایت کند. در نهایت کارمندان شما 
باید تمامی محصوالت شرکت را نیز استفاده کنند تا مخاطبان نیز به راحتی 

بتوانند به اعتماد الزم نسبت به آنها دست پیدا کنند.
ادامه دارد ...
creativeboom :منبع
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مدیرعامل کیلید:  
تحلیل داده و الگوریتم هوشمند تخمین 

قیمت مسکن، برتری اصلی ما است
در حاش��یه  الکامپ 1۳۹۸ فرصتی ایجاد ش��د تا به گفت و گو با 
مدیرعامل سامانه کیلید درخصوص عملکرد الگوریتم هوشمند آن 

برای تعیین قیمت منازل مسکونی بپردازیم.
کیلید یکی از سرویس  های توانمند حوزه  معامالت امالک است 
که با نگرشی متفاوت و علمی وارد گود رقابت شده و اکنون تبدیل 
به یکی از بزرگ ترین بازیگران این عرصه ش��ده است. این سامانه 
در کنار ارائه  بس��تری برای درج آگهی، فروش ملک و مش��ورت با 
کارشناسان امالک، قابلیت تخمین قیمت منازل به واسطه  تحلیل 
داده های موجود و الگوریتم هوش��مند خود را نیز دارد. در جریان 
الکامپ 1۳۹۸زومیت گفت و گویی با علیرضا ذوالفقاری، مدیرعامل 

این استارت آپ داشته است که در پی می خوانید. 
در ح��ال حاضر اکوسیس��تم کیلید ش��امل پن��ج بخش اصلی 

می شود:
• Kilid.com که س��امانه ای برای ف��روش و درج آگهی برای 

انجام معامالت مسکن )مشابه با سایر رقبا( است.
• بس��تر Kilid Pro برای مش��اوران و س��ازندگان امالک، که 
امکانات زیادی اعم از درج آگهی، کنترل جلسات کاری، مدیریت 

مشتریان، تنظیم قرار کاری و افزودن موارد را به همراه دارد.
• مجل��ه  Kilid Mag با انتش��ار اخبار و مق��االت روزانه  حوزه  
ملک. توصیه های بازار، موارد مورد نیاز خریداران، شرایط اقتصادی 
و مطال��ب عمومی معماری داخلی و خارجی از جمله محتوای در 

حال انتشار در این سرویس است.
• س��امانه  تحلی��ل داده  Kilid Insight ک��ه نتایج��ی از بازار 

مسکن و شرایط آن برای سازندگان و بانک ها تولید می کند.
• س��امانه  انتش��ار تبلیغات Kilid Ads برای رسانه  کیلید که 
البته به گفته مدیرعامل آن، با برخی آژانس های تبلیغاتی هم برای 

همکاری و ارائه  این سامانه، صحبت هایی شده است.
به گفت��ه  ذوالفقاری، اکوسیس��تم کیلید تنها زمان��ی به کاربری 
ایده آل خود می رس��ید که حداقل پنج مورد باال را در بر داش��ته 
باش��د. به همین دلیل سایر اعضای خانواده  کیلید در کنار یکدیگر 

ایجاد شدند و با سرعت یکسانی رشد کردند.
ام��ا کیلید تفاوت ویژه ای با رقب��ای خود دارد که می توان آن را 
تحلیل داده دانست. مدیرعامل استارت آپ کیلید در این خصوص 

گفت:
کار کیلید تحلیل تخصصی داده در بخش مس��کن است. کیلید 
هم مثل بس��یاری از س��رویس ها آگهی کاربران را در سامانه  خود 
درج می کند، اما داده های این آگهی ها درس��ت نیست زیرا حاوی 
رقم درخواستی فروشنده است. اقدام خوب وزارت راه و مسکن در 
راه اندازی س��امانه سابا که حاوی اطالعات واقعی معامالت مسکن 
اس��ت، در کنار زیرساخت کد پستی 10 رقمی کمک زیادی به ما 

برای ورود به بحث تحلیل داده کرد.
یکی از مش��کالت بزرگ بازار مسکن وجود آگهی های متعدد با 
قیمت های غیرواقعی است که ضربه زیادی به بازار زد و اخیرا نیز 
با دس��تور رس��می دولت، درج قیمت در آگهی ها ی ملک ممنوع 
ش��د. به گفت��ه  ذوالفقاری کیلید برای حل معض��ل تخمین قیمت 
از ش��اخص هایی مثل کیس ش��یلر )برمبنای فروش های تکراری( 
و هدونی��ک به��ره ب��رده اس��ت و در ادامه حتی ش��اخص جدید 

اختصاصی خود را نیز تدوین کرده اند.
تخمین قیمت ملک به ص��ورت روزانه با الگوریتم های یادگیری 
 Big  ماش��ین صورت می گیرد. ذوالفقاری درخص��وص این پروژه

Data گفت:
AVM (( ای��ن ح��وزه فیل��دی تخصصی اس��ت ک��ه ب��ه آن

Automated Valuation Model می گوین��د. در جه��ان از 
این روش برای تخمین قیمت بس��یار استفاده می شود که شرکت 
زیل��و آمریکا ب��ا الگوریتم Zestimate خود یک��ی از نامدار ترین 

نمونه های موجود است. 
عدم دخالت خطای انسانی در الگوریتم های هوشمند را می توان 
مهم ترین نقاط قوت آنها دانست. قیمت واقعی انجام معامالت هم 
در کن��ار ورودی های متعدد دیگر، به عن��وان منبع اصلی تخمین 
قیمت های جدید مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. مدیرعامل کیلید 
از تخمین ارزش ۳ میلیون مس��کن در تهران و کرج خبر داد. وی 

در ادامه گفت:
AVM صنعت بزرگی اس��ت و در برخی مناطق جهان نیز بیمه 
می ش��ود تا در صورت بروز مشکل هزینه  خسارت واردشده توسط 

شرکت های بیمه پرداخت شود.
بهبود م��داوم عملک��رد الگوریتم های تحلی��ل داده و یادگیری 
ماشین از مهم ترین مواردی است که توسعه دهندگان باید در نظر 
داش��ته باشند. کیلید برای این امر، ماهانه و پس از تخمین قیمت 
مس��کن، قیمت واقعی معامل��ه را از نمونه  تخمینی خود کم کرده 
و با محاس��به میانه  قدرمطلق آن، فاصله  الگوریتم خود تا ش��رایط 
واقعی را محاسبه می کنند تا در ادامه از آن به عنوان ورودی برای 

بهبود الگوریتم در ماه آینده بهره ببرند.
ذوالفقاری دقت الگوریتم هوشمند کیلید را بدین صورت تشریح 

کرد:
به طور متوس��ط خطای کیلید برای تهران االن ۹.۷درصد است. 
خطای الگوریتم ش��رکت زیال در آمریکا ۹.٦درصد و نمونه  شرکت 
زوپ��ال در تخمین قیمت ملک در لندن 10.۷ درصد اعالم ش��ده 
اس��ت. پیش از آغاز به کار کیلید بسیاری از سختی تخمین قیمت 
ملک در تهران سخن می گفتند که ما موفق به انجام آن تا حدود 
خوبی شدیم. در شرایط خروج بازار از تعادل خطای این الگوریتم 
افزایش می یابد که در حال حاضر ش��اهد نبود تعادل بازار مسکن 

هستیم.
مدیرعام��ل س��رویس کیلی��د الگوریتم هوش��مند را تنها نقطه  
برتری خود ندانس��ت و قابلیت های کاربردی متعدد مانند نقش��ه  
حرارتی مسکن در تهران یا امکان فروش از راه دور ملک به کمک 
مشاوران امالک را از دیگر نقاط برتری سرویس کیلید عنوان کرد.

ذوالفق��اری در پای��ان نیز از اتم��ام پروژه  ارزیابی هوش��مند به 
کمک واقعیت افزوده خبر داد که مراحل پایانی تس��ت را پش��ت 
س��ر می گذارد. به گفته  وی کاربران با نشان گرفتن دوربین گوشی 
به سمت یک ملک می توانند تخمینی از ارزش آن را داشته باشند 

که در نوع خود، سرویس بسیار جذابی به شمار می رود.

رهبری
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شاید در محل کارتان دائما خسته و آشفته هستید و احساس می کنید 
آنطور که باید مورد توجه و قدردانی قرار نگرفتید یا احس��اس می کنید 
توانمندی های تان س��وخته و فرصت های زیادی را از دست دادید. آنقدر 
که دود خاکسترش��دن اس��تعدادها و توانمندی های تان شما را محاصره  

کرده و دیگر به چیزی جز رها کردن شغل  فعلی فکر نمی کنید.
اما آیا این بهترین تصمیم است؟

در نهایت تنها کس��ی که می تواند به ش��ما کمک کند تا در موقعیت 
فعلی، اقدام درس��تی انجام دهید، خود شما هستید. البته تحقیقاتی هم 
در این زمینه انجام ش��ده است که به شما در تشخیص اینکه می توانید 
خودتان را از موقعیت فعلی در محل کارتان نجات دهید یا باید به دنبال 

شغل جدیدی باشید،  کمک می کند.
به گفته س��ازمان »بهداش��ت جهانی«، مدل های مختلفی به توضیح و 
پیش بین��ی عوامل فرس��ودگی کارکنان در محی��ط کار پرداختند. یکی 
از این مدل ها، ش��ش بخش فضای کار را شناس��ایی می کند که در آن 
نابرابری ها و چالش هایی که منجر به فرس��ودگی ش��غلی می شوند قابل 

تشخیص است.
بعض��ی از کارکنان می توانند با ایجاد تغییرات مثبت در بعضی از این 
بخش ه��ا در موقعیت فعلی خ��ود باقی بمانند و درحالی که احس��اس 
رضایت دارند به کارش��ان ادامه دهند، اما افرادی هم هس��تند که علی 
رغم تالش بسیار نمی  توانند با کاستی ها و چالش های این بخش ها کنار 

بیایند.
در ادامه ش��ش بخشی را که چالش های موجود در آن می تواند منجر 
به فرسودگی ش��غلی تان ش��ود را با هم مرور می کنیم و راهکارهایی را 

برای اصالح هر یک از این  موارد ارائه می دهیم:
1. حجم کار:

وقتی حجم کاری که به شما محول شده  است، متناسب با ظرفیت تان 
باش��د، می توانید کار خود را به  ش��یوه ای موثر انجام دهید، فرصت هایی 
برای استراحت و بازیابی خود داشته باشید و زمانی برای رشد و توسعه 
حرف��ه ای پیدا کنید، اما اگر دائما احس��اس کنید حجم کارتان بیش از 
حد معمول اس��ت، دیگر فرصتی برای بازگرداندن تعادل در کارها باقی 

نخواهد ماند.
به منظور مدیریت اس��ترس حاصل از حجم کار زی��اد، عملکردتان را 
ارزیابی کنید و از خودتان بپرسید در این حوزه های کلیدی چقدر خوب 
عم��ل کردید؟ برنامه ریزی و اولویت بندی کاره��ا، تفویض اختیار، »نه« 
گفتن و کنار گذاشتن کمال گرایی ... حتی اگر در یک یا دو مورد از آنها 
خوب عمل نکردید، برای مهارت  »مدیریت زمان « در محل کار بیش��تر 

وقت بگذارید و ببینید در این صورت چه احساسی خواهید داشت.
 2.کنترل روی کارها:

احساسی مثل نداشتن استقالل، دسترسی به منابع و حق ابراز عقیده 
در تصمیم گیری های��ی که می تواند زندگی  حرفه ای ش��ما را تحت تاثیر 

ق��رار دهد می تواند هزینه ای برای س��المت کاری  تان باش��د. اگر از این 
بابت احس��اس ناخوش��ایندی داش��تید، یک قدم به عقب بازگردید و از 
خودتان بپرس��ید: »دقیقا چه چیزی باعث می شود که من این احساس 

را داشته باشم؟«
به عنوان مثال، آیا رئیس شما در تمام ساعات شبانه روز با شما تماس 
می گیرد و این کار رئیس تان به ش��ما القا می کند که همیش��ه باید در 
دس��ترس و پاسخگو باشید؟ ش��اید هم اولویت ها در محل کارتان دائما 
در حال تغییرند، بنابراین شما هرگز نمی توانید در کارتان جلو بیفتید.

از خودتان بپرسید برای تغییر این وضعیت چه کاری می توانید انجام 
دهید؟ آیا امکانش وجود دارد که با رئیس تان در این باره صحبت کنید؟

3.سیستم پاداش:
اگ��ر پاداش های درون��ی و بیرونی که از کارت��ان دریافت می کنید، با 
میزان تالش و زمانی که صرف کارتان کردید مطابقتی نداش��ته باش��د، 
احتماال احس��اس می کنید که دستمزدتان ارزش این همه تالش و وقت 
گذاشتن را ندارد. در چنین مواردی نگاه درون گرایی به خودتان خواهید 
داش��ت و از خودتان می پرس��ید باید از محیط کارتان دقیقا چه چیزی 

دریافت کنید تا احساس کنید از شما قدردانی شده  است؟
به عنوان مثال، ش��اید ش��ما باید افزایش حقوق یا ترفیع رتبه بگیرید. 
شاید نیاز دارید تا از رئیس تان بازخورد مثبت بیشتری دریافت کنید یا 

حتی با رئیس تان مالقاتی داشته باشید.
آزمایش کنید و ببینید چه پاداش هایی ارزش تالش و کاری که انجام 
می دهی��د را دارد؟ آیا با توجه به وضعی��ت فعلی محیط کارتان فرصتی 

برای دریافت چنین پاداش هایی وجود دارد؟
4. حمایت عاطفی جمعی

افرادی که با آنها کار می کنید چه کس��انی هستند؟ چقدر به ارتباطی 
ک��ه بین تان وج��ود دارد اعتماد دارید؟ در اغلب موارد ش��ما نمی توانید 
همکاران یا ذی النفعان  ت��ان را انتخاب کنید اما می توانید پویایی فضای 

بین تان را بهبود بخشید. این کار پیچیده ای نیست.
برای مثال می توانید از همکاران تان بپرسید روزشان را چگونه سپری 
کردن��د و به صحبت های ش��ان به دق��ت گوش بدهید. یا ب��رای یکی از 
همکاران تان ایمیلی ارسال کنید و به خاطر ارائه خیلی خوبی که داشته 
از او قدردان��ی کنید ی��ا بدون پیش داوری و در کم��ال احترام در مورد 

مسائل پیچیده با همکاران تان ارتباط برقرار کنید.
احس��اس فرس��ودگی میان کارکنان می تواند مس��ری باشد، بنابراین 
برای افزایش مش��ارکت فردی تان ش��ما باید روحی��ه گروه تان را تغییر 
دهید. اگر همه این کارها را انجام دادید و بقیه نتوانس��تند یا نخواستند 
ارتباطا  ت ش��ان را بهبود بخشند آن وقت ش��اید الزم باشد به فکر تغییر 

شغل تان باشید.
 5. عدالت:

ممکن اس��ت احساس کنید با شما رفتار منصفانه ای صورت نگرفته یا 
در حق تان اجحاف شده اس��ت. مثال در پروژه ای مشارکت داشتید ولی 
فعالیت های شما مورد تصدیق قرار نگرفته درحالی که دیگران در همان 
پروژه مورد تحس��ین قرار گرفتند و تنها کار ش��ما مورد بی توجهی واقع 

شده است. حتی ممکن است متوجه شوید دیگر کارکنان به منابع اضافه 
بر سازمانی دسترسی دارند که شما ندارید؟

اگر احس��اس می کنید بی عدالتی در محیط کارتان فرسودگی شغلی 
ش��ما را مضاعف می کند، شفاف و بی پرده حرف تان را بزنید. گاهی افراد 
از رفتاره��ای جهت دار و متعصبانه ش��ان بی اطالعند و اقدامی نمی کنند 

مگر اینکه شما از ایشان بخواهید کاری را انجام دهند.
شما می توانید درخواست کنید که مشارکت شما را در پروژه تیمی 
مورد توجه قرار دهند. بخش��ی از ارائه ها را به ش��ما بسپارند یا منابع 
و زم��ان بیش��تری را در اختیارتان قرار دهند. اگر ب��ا انجام همه این 
فعالیت ها هنوز هم احساس می کنید پاسخی که به شما داده می شود، 
غیرمنصفانه اس��ت می تواند خیلی مودبانه خواسته خودتان را مطرح 

کنید.
 مث��ال بگویید: »من متوجه ش��دم که به تی��م »الف« یک هفته زمان 
بیش��تر برای تحویل پروژه  ش��ان اختصاص داده شده است. درحالی که 
از تیم ما خواس��ته ش��ده بود پروژه مان را سر موعد مقرر تحویل دهیم. 
ممکن اس��ت توضیح بدهید چرا به تیم ما یک هفته زمان بیش��تر تعلق 

نگرفته است؟«
  »فرسودگی شغلی یک احساس خستگی ساده نیست. قبل از اینکه 
کارتان را ترک کنید دقیقا راجع به آنچه که به فرس��ودگی ش��غلی شما 

دامن زده است فکر کنید و تالش کنید که تغییرش بدهید«  
6.عدم انطباق ارزش ها

اگر شما ارزش هایی داش��ته باشید که شرکت تان اصال به آن توجهی 
ن��دارد، انگیزه ش��ما برای ثبات ق��دم و سخت کوش��ی می تواند به طرز 
چش��مگیری کاهش پیدا کند. ایده ها و انگیزه ها در افراد و س��ازمان ها 
باید عمیقا نهادینه ش��وند. هنگامی  که عامل فرسودگی شغلی را بررسی 
می کنید، بای��د به دقت درباره اهمیت اینکه چقدر ارزش های خودتان با 

ارزش های سازمان تان تطابق دارد فکر کنید.  
به اطراف تان نگاهی بیندازید و از خودتان بپرسید:

تیم، رئیس و س��ازمانی که در آن کار می کن��م چگونه تصمیم گیری 
می کن��د؟ روی چه منابعی س��رمایه گذاری می کند؟ آیا من نس��بت به 
انگیزه های درونی آنها احس��اس خوبی دارم؟ آیا آنها از تغییر اس��تقبال 

می کنند؟
اگر ارزش های قوی را در خود احساس می کنید که در مغایرت کامل 
با ارزش های س��ازمان تان هست،  شاید بهتر باشد در جست و جوی یک 

فرصت هماهنگ تر باشید.
فرس��ودگی شغلی یک احساس خستگی ساده نیست. این یک مسئله 
چندجانبه است که نیاز به راه حلی چند جانبه دارد. قبل از اینکه کارتان 
را ترک کنید دقیقا راجع به آنچه که به فرسودگی شغلی شما دامن زده 

است فکر کنید و تالش کنید که تغییرش بدهید.
اگر متوجه ش��دید عل��ی رغم تالش زیادی که کردی��د تنها تغییرات 
بسیار اندکی حاصل شده  است انتخاب راهکار منطقی با شماست. اینکه 

بمانید یا شغل فعلی تان را برای همیشه ترک کنید.
hbr/modirinfo  :منبع
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اخبار

قم – خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی دانشگاه: 
رئیس دانشگاه صنعتی قم با آیت اهلل سبحانی دیدارو گفتگو کرد. 
در این دیدار آیت اهلل سبحانی به وظیفه خطیر دانشگاهیان اشاره 
کرد و افزود: دانشگاه ها باید گره از زندگی مردم باز کنند. آیت اهلل 
سبحانی زندگی بشر را بر دو محورعلم و ایمان دانست و افزود: علم 
موتوری است که جامعه را پیش می برد و ایمان جنبه رهبری دارد. 
وی افزود: دانشجو باید عالم باشد. اما علم به تنهایی کافی نیست و 
این تقوا است که علم را در مسیر درست حرکت می دهد و پیشرفت 
و شکوفایی را در جامعه ایجاد می کند. اگر عالم تقوا نداشته باشد 
علم او به بیراهه می رود. مرجع عظیم الشان اسالم فرمود: علم فقط 
آگاهــی می دهد، تقوا و ایمان علــم را رهبری و هدایت می کنند. 
اگرعلم و تقوا در کنارهم قرار گیرند دانشــگاه ها می توانند گره از 
زندگی مردم باز کنند. وی ارتباط صنعت و دانشــگاه را بسیار مهم 
دانســت و تصریح کرد:  امروز کشور ما به علم و صنعت نیاز دارد.

باید پیشــرفت کشور به دست جوانان باسواد و دین دار انجام شود. 

اگر این شیوه عملی شود دانشگاه ها مفید و موثر خواهند بود. آیت 
اهلل سبحانی خاطر نشان ســاخت: از معنویت در دانشگاه ها نباید 
غافل شــد. دین باید در متن زندگی دانشجویان قرار گیرد. از این 
طریق دانشجو و تحصیل کرده هم دنیا را دارد و هم آخرت را. وی 
در خصوص ترویج دین در دانشــگاه هــا گفت: تبلیغ امور دینی و 
مذهبی برای قشر جوان باید به صورت غیر مستقیم صورت گیرد. 

تشــویق نسل جوان به عفاف و حجاب کار بسیار ارزشمندی است. 
باید اثرات و برکات حجاب در جامعه را به جوانان نشــان داد. باید 
آنهــا بدانند که غرب به زن چه نگاهی دارد و چرا خانواده در غرب 
به شــدت در حال فروپاشی است.  دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه 
صنعتی قم به معرفی 23 رشــته فنی و مهندسی در این دانشگاه 
پرداخت و افزود: این دانشگاه در حال توسعه با اساتید جوان و نخبه 
و دانشــجویان توانمند با ارتباط مستمر با صنعت استان در رونق 
تولید سهیم و دخیل بوده است. وی  گفت: با توجه به جایگاه شهر 
مقدس قم به ویژه حضور علما و فضال در این شهر، دانشگاه صنعتی 
قم با تعامل گســترده با مراجع عظام و حوزه های علمیه می تواند 
به دانشگاهی الگو و نمونه برای کشور تبدیل شود.  رئیس دانشگاه 
صنعتی قم گفت: دانشگاه صنعتی قم با پیوند حوزه و دانشگاه می 
تواند نقش محوری درترویج فرهنگ اسالمی و ایرانی داشته باشد و 
به عنوان نمونه کاملی از یک دانشگاه اسالمی، الگوی مناسبی برای 

سایر دانشگاه های صنعتی در کشور باشد.

تبریز - ماهان فالح: بمنظور کســب آمادگي مقابله با حوادث 
غیرمترقبه شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي در مانور 
زلزله یگانهاي عمل کننده شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقي در مانور فرضي 7 ریشتری زلزله توان خود را در معرض نمایش 
گذاشــت . این مانور که با هماهنگي استانداري آذربایجان شرقي با 
حضور کارگروه های تخصصي در منطقه شبستر انجام شد و پرسنل 
شرکت آب و فاضالب استان با هماهنگي و آموزش هاي انجام شده 
در داخل کارگروه تخصصي با تمام امکانات و تجهیزات در این مانور 
شرکت کردند . شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی همه 
ســاله و بر اساس دســتورالعمل و اعالم ســتاد حوادث غیرمترقبه 
استانداری آذربایجان شرقی جهت احراز آمادگی و واکنش در شرایط 
اضطراری نسبت به برگزاری مانور فرضی مقابله با سیل؛ زلزله و حوادث 
غیرمترقبه با هدف سنجش میزان توانائی و سرعت عمل در مواجهه 
با حوادث غیرمترقبه و شناسایی نقاط ضعف و قوت در امداد رسانی 

به مناطق آسیب دیده فرضی اقدام می کند. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی در حاشیه برگزاری برگزاری این مانور 
گفت: با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقي یکي از استانهاي زلزله 

خیز کشور بوده ما بایستي همیشه آمادگي کافي و الزم را  در برابر این 
گونه حوادث داشته باشیم .  علیرضا ایمانلو اضافه کرد: شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقي همه ساله با حضور فعال خود در این مانورها 
و با همکاري یکدیگر توان خود را به معرض نمایش می گذارد . شایان 
ذکر است در این مانور فرضي نیروهاي امدادي شرکت نسبت به تامین 
آب در شــرایط اضطراری، پایش کیفیت آب بر اساس ضوابط اقدام 
در شــرایط اضطراری در اردوگاه فرضي اقدام کردند و آب و فاضالب 
منطقه شبستر و تبریز با همکاري سایر یگان هاي عمل کننده در این 
مانور با حضور فعال خود نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کردند .در 
این عملیات حداقل 100 نفر نیروهای عملیاتی شامل پرسنل اتفاقات 
آب؛ اکیپ لوله گذاری، گروههای بهداشــت آب با خودرو آزمایشگاه 
سیار آب، پرســنل اتفاقات فاضالب با خودروهای امدادی مدیریت 
بحران و همچنین گروه آبرسانی سیار به همراه تعدادی خودرو امداد 

سبک و سنگین و  لجن کش در منطقه عملیاتی حضور یافتند.

تبریز - ماهان فالح: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان 
شــرقی ضمن تبیین وظایف و رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور از اهم برنامه های هفته ملی مهارت و کارآفرینی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد. یعقوب نماینده، 
گفت: در بحث مهارت و کارآفرینی نهادهای مختلفی هستند که در 
جامعه فعالیت می کنند و کارشان مرتبط با مهارت آموزی و مهارت 
های شغلی و کارآفرینی است از جمله دانشگاههای فنی و حرفه ای، 
علمی و کاربردی، اساتید دانشگاهی، کارآموزان و فراگیران مختلف، 
که دغدغه مهارت و کارآفرینی دارند که باید از همه متولیان در این 
خصوص تشــکر کرد. وی افزود: در کارآفرینی، بحث شــبکه سازی 
مطرح اســت یعنی اگر نتوانیم مجموعه عواملی را که دست اندرکار 
موضوع کارآفرینی هستند را در یک جا جمع کنیم و زنجیره ارزش 
ایجاد نکنیم قطعا" در این راســتا موفق نخواهیم شد. وی زنجیره 
ارزش در حوزه کارآفرینی را شــامل مباحثی چون؛ رغبت سنجی، 
استعدادسنجی، بحث های آموزشــی، ارائه تسهیالت، صدور مجوز 
هــا، عنوان کرد و افزود: چنانچه هر حــوزه جزیره ای عمل کند به 
نتایج مطلوبی نخواهیم رسید و اهداف کارآفرینی نیز محقق نخواهد 
شد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی تصریح کرد: 

خوشبختانه به برکت نظام جمهوری اسالمی در حوزه های مختلف 
سرمایه گذاری خوبی انجام گرفته و تنها بحث این است که این حوزه 
ها باید در کنار هم و با مشــارکت هم و با ایجاد زنجیره ارزش اتفاق 
بیفتند. نماینده ادامه داد: تحقق اهداف یک کارآفرین متضمن توسعه 
اقتصادی یک کشور اســت و هیچ کشوری به مراحل توسعه دست 
نیافته اســت مگر اینکه کارآفرینان آن کشور حضور فعال و موثری 
داشــته اند. وی همچنین از اهم برنامه هــای آموزش فنی و حرفه 
ای آذربایجان شرقی در هفته ملی مهارت به؛ افتتاح مرکز مدیریت 
آموزش شغلی در دانشگاه آزاد ایلخچی، نشست هم اندیشی با موضوع 

توسعه " ایران مهارت" با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان، 
افتتاح نمایشگاه دســتاوردهای مهارتی کارآموزان در فرهنگسرای 
شهرک باغمیشه با اجرای آموزش های کپسولی به بازدیدکنندگان، 
نشســت سراسری با آموزشــگاههای فنی و حرفه ای آزاد در سطح 
اســتان، افتتاح آموزشگاه و مراکز جوار شرکت تراکتورسازی، کاشی 
تبریز و پتروشیمی تبریز، اجرای پنل آموزشی با محوریت صالحیت 
حرفه ای و بهره وری، نشســت با موضوع کافه کارآموزی و کاریابی، 
افتتاح نمایشــگاه، کلنگ زنی احداث آموزشگاه و مراسم هفته ملی 
مهارت در اســکو، بازدید از آموزشهای ارائه شده در کمپ های ماده 
16، سخنرانی مدیرکل و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان 
در مصلی های نماز جمعه اســتان و حضور کارکنان در نماز عبادی 
_ سیاسی جمعه، استقرار میز خدمت و مشاوره و هدایت شغلی در 
مصلی های نماز جمعه در سطح اســتان آذربایجان شرقی، افتتاح 
کارگاه آموزشــی طراحی و دوخت در سکونتگاههای غیررسمی در 
منطقه یوسف آباد تبریز، بازدید از آموزش های ارائه شده در روستاها 
در آذرشهر، افتتاح مجتمع آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در تیمورلو ) 
آذرشهر(، رونمایی از سالنامه آماری الکترونیکی اداره کل و برنامه های 

مختلف دیگر اشاره کرد.

اهواز - شــبنم قجاوند - طرح مدیریت پسماند حفاری به 
روش بیولوژیک ) کمپوســتینگ ( برای نخســتین بار در کشور 
بر روی موقعیت چاه 50 نفت ســفید عملیاتی شــد . آیین بهره 
برداری از طرح مدیریت پســماند حفاری چاه های نفت به روش 
بیولوژیک در کارخانه بهره برداری نفت سفید برگزار شد . در این 
آیین دکتر احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب - مهندس کیامرث حاجی زاده مدیر ستاد بحران استانداری 
خوزستان - مهندس محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خوزستان - مهندس حسین پنبه دانه پور فرماندار شوشتر 
- مهندس قباد ناصری مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان و جمعی از مسئولین استانی و خبرنگاران رسانه های 
مختلف برگزار شد . مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
طی سخنانی اظهارداشت : کمربند طبیعی زاگرس از حیث منابع 

رو زمینی و زیر زمینی یکی از منابع مهم دنیا محســوب می شود 
و پاسداشت این منابع طبیعی بر همه ما یک امر واجب و تکلیفی 
است . دکتر احمد محمدی با عنوان اینکه از زمان تولد نفت در 110 
سال پیش تاکنون توجه به محیط پیرامونی و محیط زیست و ذی 
نفعــان خارج از جغرافیای نفت جزو اولویت های این صنعت بوده 

است اظهار داشت : قطعاً هر پروژه ای که اجرا بشود حتی احداث 
یک ساختمان کوچک و یا آپارتمان ، با ایجاد مزاحمت ها و آلودگی 
هایی همراه خواهد بود . مدیرعامل شرکت عماکو بعنوان مجری 
پروژه نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از اعتماد شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در حمایــت از جوانان و متخصصان ایرانی گفت : 
با اجرای این پروژه عواید بســیاری حاصل می شود که مهمترین 
آن حذف پسماند کنده های حفاری و تبدیل آنها به کمپوست و 
همچنین استفاده بعنوان مالچ طبیعی برای بیابان زدایی می باشد 
. مهنــدس رحمتی افزود : از دیگر مزایــای این طرح می توان به 
کوچک شــدن فضای پیت ها - صرفه جویی در مصرف سیمان و 
سیلیکات سدیم - کاهش هزینه حمل جامدات و بازگردانی 55 تا 
70 هزار متر مکعب برابر با حجم آب 4 استخر بزرگ به چرخه ی 

فرآیند حفاری اشاره کرد .

گرگان - کرمی - فرمانده ســپاه نینوا گلســتان از آمادگی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( در مشــارکت پروژه های 
شــهرداری گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط 
عمومی شهرداری گرگان، سردار حسین معروفی امروز در دیدار 
با شهردار گرگان و اعضای شورای اسالمی این شهر اظهار کرد: 
اطالع رسانی خدمات انجام شــده برای مردم بسیار مهم است.
وی ادامــه داد: مردم باید از تالش های مدیران و دســتگاه های 
مختلف مطلع شوند و باید صادقانه و به موقع افکار عمومی را از 
این اقدامات مطلع کرد.فرمانده ســپاه نینوا گلستان خاطرنشان 
کرد: کارهای عمرانی زیادی در شهر گرگان انجام شده که جای 
تقدیر اســت و برای مثال پروژه مینی پارک ها در گرگان اقدامی 
تحول آفرین اســت زیرا به صورت مســتقیم با بعد تفریحی و 
آرامش مردم ارتباط دارد.معروفی بیان کرد: عدم وجود پارک ها 
در محالت نقص مهم در شــهر گرگان بود و ایجاد این پارک ها 
به دلیل اینکه اقشــار مختلفی از مردم به ویژه کسانی که توان 
خروج از شــهر را ندارند از آن استفاده می کنند جز خدمت های 

بزرگ به مردم محســوب می شود.وی با اشاره به اجرای نهضت 
آسفالت در گرگان افزود: چنین اقداماتی برای مردم ارزش دارد 
و به دلیل آنکه مردم خدمت و اهمیت اجرای این پروژه را درک 
می کنند حتــی اگر مدتی در تردد آنها خللی هم ایجاد شــود 
اعتراضــی ندارند چون مفید بودن پــس از اتمام پروژه را درک 
می کنند و خدمت را با چشمانشان می بینند.فرمانده سپاه نینوا 
گلســتان تصریح کرد: خدمات اجتماعی در نظام اسالمی یک 
اصل و اولویت اول است چون انقالب اسالمی را با حضور مردم 

تعریف می کنیم.معروفی گفت: من خودم را گلســتانی می دانم 
و تا زمانی که در این اســتان حاضر باشم به رسالت و وظیفه ام 
نســبت به مردم این اســتان عمل خواهم کرد و سعی می کنم 
هر جایی که هســتم زبان مردم این استان باشم و از حق مردم 
این اســتان دفاع کنم.وی تاکید کرد: گرگان نمادی از زیبایی 
استان گلستان است و وظیفه شهرداری و شورای اسالمی شهر 
گرگان وظیفه سنگین و حتی اســتانی است و نباید نگاه ها در 
گرگان تنها معطوف به این شــهر باشــد و باید نگاه ها استانی 
باشد.فرمانده سپاه نینوا با تقدیر از اقدامات شهرداری گرگان در 
حوزه نظافت شــهری تصریح کرد: ما باید دادخواه مردم باشیم 
و مردم به ما تکیه کنند آنوقت دشــمن در آسیب زدن به این 
مردم و نظام ناکام خواهد بود.معروفی گفت: پیوســت فرهنگی 
و اجتماعی یکی از نیازهای مهم پروژه ها در ســطح کشور است 
و در راســتای پیوســت فرهنگ و اجتماعی می تــوان مردم را 
مشارکت داد و با این اتفاق مردم خود را در توسعه شهر دخیل 

می دانند.

آیت اهلل سبحانی:

دانشگاه ها باید گره از زندگی مردم بازکنند

شرکت آب و فاضالب آذر بایجان شرقی برگزار کرد؛

مانور فرضی زلزله و آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

تحقق اهداف کارآفرینان مساوی با توسعه اقتصادی کشور است

برای نخستین بار در کشور و با حمایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حذف پسماندهای حفاری چاه نفت به همت جوانان ایرانی محقق شد

آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در مشارکت پروژه های شهرداری گرگان

رکود ۳۲ درصد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی استان گلستان
گرگان- نادر کرمی- مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی گلستان از رکود 32 درصدی واحدهای تولیدی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان خبر داد.حجت اهلل خلیل زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 756 واحد تولیدی در 23 شهرک و ناحیه 
صنعتی استان وجود دارد. همچنین بیش از یک هزار و 100  فقره قرارداد نیز با سرمایه گذاران منعقد و اراضی نیز واگذار شده است.
وی با بیان اینکه 32 درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان دچار رکود هستند، گفت: این شاخص 
در کشور حدود 38  درصد بوده و گلستان وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری دارد.مدیرعامل شهرک های صنعتی استان 
بیان داشت: از مجموع واحدهای تولیدی در مناطق صنعتی استان 517 واحد فعال هستند که با ظرفیت های مختلفی کار می کنند 
و در 239 واحد نیز دچار رکود شــده اند.وی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته حدود 70 واحد تولیدی راکد در استان با حمایت 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین پرداخت تسهیالت به آنها به چرخه تولید بازگشتند.خلیل زاده با بیان اینکه گلستان در 
زمینه ایجاد زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور رتبه پانزدهم را دارد، گفت: استان در زمینه زیرساخت ها در این مناطق 
وضعیت بهتری نسبت به شاخص های کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی دارد.وی با بیان اینکه تقریباً همه شهرک های صنعتی 
استان از خدمات اولیه مانند گاز، آب، برق، مخابرات و غیره برخوردار هستند، افزود: ناحیه صنعتی گمیشان هنوز گازرسانی نشده است 

البته پیگیر اقدامات مربوط به آن هستیم.

در سال جاری صورت گرفت:
دسترسی پایدار مردم نطنز به آب شرب با بهره برداری ازقنوات سرآبان وهمت آباد

اصفهان - قاسم اسد - در سال جاری با بهره برداری ازقنوات سرآبان و همت آباد آب شرب مردم 
نطنز با بهترین کیفیت به صورت پایدار تامین شد معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان  بابیان اینکه قدمت قنات ســرآبان به بیش از 700 سال می رسد اعالم کرد:در سال جاری 
آبفا نطنز با اجاره قنات ســرآبان و بهره برداری از آن توانست آب شرب با بهترین کیفیت در اختیار 
مردم قرار دهد این در حالیست که آبدهی این قنات در بدترین شرایط آب وهوایی هم حدود 40 الی 
50 لیتر در ثانیه است. ناصر اکبری به اجرای خطوط انتقال آب از قنات سرآبان به مخزن 5 هزار متر 
مکعبی امیریه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در سال جاری به منظور بهره برداری از قنات سرآبان 2 خط انتقال از قنات به مخزن 
5 هزار متر مکعبی امیریه اجراء گردید که با انجام این عملیات آب شرب با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرارگرفت  وی افزود: 
آب به صورت ثقلی وارد شبکه می شود که این امر کاهش هزینه ها را بهمراه دارد  ودیگر نیاز به پمپاژ آب ندارد . وی با بیان اینکه  
خشک شدن قنات الاسپیدانی و برخی از چاهها از تبعات خشکسالی های اخیر بوده اعالم کرد: شهر نطنز تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ قرار نداردآب شرب مردم این شهرستان از طریق قنات الاسپیدانی و چاهها تامین می شود که وقوع خشکسالی های 
اخیربا عث کاهش دبی قنات الاسپیدانی گردید بطوریکه آبدهی آن در اواخر سال 97به صفر نزدیک شد . معاون بهره برداری شرکت 
آ ب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به کاهش آبدهی چاهها اعالم کرد:چاههای موجود در منطقه  رحمت آباد و تاج آباد تامین 
کننده عمده آب شرب جمعیت بیش از 15 هزار نفری مردم نطنز بوده.بطوریکه   آبدهی 4 حلقه چاه موجود در رحمت آباد در شرایط 
عادی  حدود 50 لیتر در ثانیه و  آبدهی یک حلقه چاه در منطقه تاج آباد حدود  35 لیتر در ثانیه بوده در واقع 70 الی 80 درصد 

آب شرب نطنز از طریق این چاهها تامین می شد که بدنبال وقوع  خشکسالی های مستمر آبدهی این چاهها بسیار کاهش یافت.

مخابرات منطقه آذربایجان غربی:
بازدید سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی از اداره مخابرات نقده

ارومیه-رونق-همزمان با سفر جناب آقای مهندس نوری سرپرست محترم مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی به شهرستان نقده ضمن بازدید از واحدهای تابعه اداری٬ مرکز تلفن الله و دیدار 
با همکاران؛ جلسه ای با حضور همکاران واحدهای شبکه انتقال٬ ابونمان٬ مشترکین ٬واگذاری 
خطوط و ADSL در محل اداره مخابرات نقده برگزار گردید.  در این جلســه آقای مهندس 
نوری ضمن قدر دانی از تالش های همکاران٬ جدیت در انجام وظایف محوله٬ داشتن اطالعات 
جامع و کافی از نحوه واگذاری و فروش سرویس های مخابراتی٬ به حداقل رساندن خرابی های
ADSL ٬ جلب رضایت مندی مشــترکین٬ تالش در جهت کاهش الوصولی٬ اجابت درخواست مشترکین در چارچوب قوانین و 
مقررات جاری شرکت و نیز جمع آوری اطالعات مشترکین تجاری و ارگانهای دولتی در راستای ثبت نام در سامانه اطالعات 118 
جهت اطالع رسانی به شهروندان شهرستان را جزو اولویت های کاری همکاران دانستند و در نهایت تالش تمامی همکاران کلیه واحد 
های تابعه را در جهت تعالی و پیشرفت اهداف سازمان خواستار شدند.  در خاتمه؛ آقای مهندس نوری با فرماندار محترم شهرستان 
نقده آقای مهندس فرامرزی در محل فرمانداری نقده دیدار نموده و در این دیدار مهندس فرامرزی ضمن قدر دانی از تشریف فرمایی 
آقای مهندس نوری از تالش های آقای مهندس بازمانی در سمت ریاست اداره مخابرات نقده به جهت حسن مدیریت تشکر و قدر 

دانی نموده و برای ایشان آرزوی سالمتی و موفقیت خواستار شدند.

در راستای مشارکت همگانی در مسئولیت پذیری اجتماعی؛
تعامل شرکت گاز مازندران در راه اندازی تیم توسن در دیگر نهادها

ساری - دهقان : نشست مشــترک مدیران عامل شرکت گاز و هالل احمر استان و رئیس 
بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور با موضوع راه اندازی تیم واکنش سریع نهادها )توسن( 
صبح امروز در اداره مرکزی گاز اســتان برگزار شــد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومي شرکت گاز استان مازندران، "جعفر احمدپور " مدیرعامل شرکت گاز مازندران از انتقال 
دانش و تجربه تیم توسن به دیگر نهادها و سازمان ها خبر داد و گفت: بهداشت و درمان صنعت 
نفت شمال کشور در راستای مسئولیت اجتماعی بزودی تفاهم نامه ای را جهت همکاری با هالل 
احمر استان امضا خواهند کرد. وی به اهمیت باالی فرایند امداد و نجات در مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: همه نهادهای مرتبط با این 
بخش باید با اشراف کامل بر وظایف خود و انجام به موقع آن، تبعات بحران را به حداقل برسانند. احمدپور تصریح داشت: این جلسه می 
تواند سرآغاز تشکیل کمیته های تخصصی تر شود تا مدیریت یکپارچه بحران و توسعه وضعیت امداد و نجات تقویت شود. وی اظهار داشت: 
شرکت گاز استان مازندران در راستای مشارکت همگانی در آمادگی جامعه و خدمات داوطلبانه و مسئولیت پذیری تیم توسن را با همکاری 
جمعیت هالل احمر مازندران تشکیل داد.مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: برنامه اجرایی راه اندازی تیم توسن در دیگر سازمان های 

مرتبط در حوزه صنعت نفت شمال کشور در دستورکار قرار دارد و بزودی شاهد تجهیز و فعالیت این تیمهای تخصصی نیز خواهیم بود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد:
استاندارد هاي خدمات آبرسانی به روستاها تغییر می کند

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل آبفاي هرمزگان در نشست با مدیران 
و معاونین بهره برداري و امور مشترکین شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي استان، 
تاکید داشت: افزایش بهره وری در ارائه خدمات و رضایتمندی بیشتر مشترکین از اهداف طرح  
یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی است. امین قصمي با اشاره به 
باالبودن جمعیت روستایي استان)46 درصد(، پراکندگي روستاها و مشکالت تامین آب آن ها 
در هرمزگان نسبت به دیگر استان ها، اظهار امیدواري کرد: با ظرفیت ها و توانمندي هایي که 
در آبفاروستایي سراغ داریم، مي توانیم در کنار هم، با اعتماد به نفس باالتر و اتخاذ تصمیمات بزرگتر ضمن ارتقاء خدمات آبرساني، 
چالش هاي پیش رو را مرتفع سازیم. وي با بیان اینکه در شرایط فعلي آبفاروستایي هجمه هاي زیادي را متحمل است، تصریح کرد: 
براي رفع این چالش ها که بخشي نتیجه کمبود پتانسیل ها و امکانات مالي بوده، آبفاي استان تا زمان قطعِي یکپارچه سازی شرکت 
هاي آب و فاضالب تالش خواهد کرد تا با تمام ظرفیت ارائه خدمات آبفار روستایي را به سطح مطلوبي رسانده و برنامه هاي کوتاه 
مدت و بلند مدت در این بخش تحقق یابد.   سرپرست آبفاروستایي استان با اعالم اینکه فرآیند یکپارچه سازي شرکت هاي آب و 
فاضالب شهري و روستایي تا پایان تابستان امسال صورت مي گیرد، اظهار داشت: از امروز استاندارد هاي خدمات روستایي و نحوه ارائه 

آن تغییر خواهد کرد و مدیران و معاونین بایستي نحوه ارتقاء و شیوه های جدید ارائه خدمات را تدوین و ارائه نمایند.

معرفی چهار ایده برتر حوزه گردشگری استان همدان
 همدان - فاطمه صنیعی وحید -در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ایده برتر شهری 
که به همت شورای شهر همدان برگزار شد ازچهار ایده برتر شهری در حوزه گردشگری با عنوان 
های )عناوین ایده ها( پارک سنگی در ورودی شهر،شهر هوشمند با هدف توسعه گردشگری 
و راهنمای شــهری ،ایجاد پارک برای اســتقرار ادوات و سازه های موسیقی شهری و تقویت 
گردشگری شبانه در کهن شهر همدان تجلیل شد. رئیس شورا شهر همدان عنوان کرد:دلیل 
اینکه در حوزه گردشگری ورود کردیم و آن را در ایده برتر مدیریت شهری وارد کردیم به دلیل 
توسعه ، شکوفایی شهری ، باال بردن درآمد سرآنه مردم است و از دیگر اهداف جلسه مشارکت مردمی است که بتوانیم در همه پروژه 
های شهرداری مشارکت آنها را داشته باشیم و مسائلی که به مشارکت گذاشته میشوند صرفا برای این نیست که اساتید دانشگاه و 
فعاالن حوزه گردشگری شرکت کنند بلکه مشارکت عموم مطرح است که بتوانیم به کار بگیریم و باعث کاهش هزینه ها و رضایت 
مندی مردم شود. کامران گردان افزود: با توجه به فراخوان و در نظر گرفتن زمان 45 روزه 245 اثر از کل کشور دریافت شد که جای 
خرسندی دارد اما باید در نظر داشت تغییر روش های گردشگری و آشنا کردن مردم با آن بحث تخصصی است و باید توسط اهل 

فن مطرح شود که تاثیر گذار باشد .
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معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی با بیان اینکه سرای 
نوآوری، مدل دانش��گاه آزاد برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین است، گفت 
دانشگاه آزاد اس��المی با ایجاد سراهای نوآوری به دنبال تبدیل شدن به دانشگاه 

نسل سوم است.
به گزارش ایس��نا، دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در دیدار با اعضای هیات 
رئیس��ه واحد مالیر با فعاالن، صاحبان صنایع و اعض��ای هیات مدیره بازار مبل 
منب��ت مالیر، با قدردان��ی از مهمان نوازی صنعتگران مالیر و ابراز خرس��ندی از 
حضور در این جلسه مشترک، اظهار داشت: در بازدیدی که از کارگاه های تولید 
و نمایش��گاه های فروش مبل و منبت شهرس��تان مالیر داشتم، به رشد و تحول 
در مالیر امیدوارم ش��دم و از اینکه چنین جمع فرهیخته و ارزش��مندی پای کار 
صنعت شهرس��تان که جریان س��از حرکت های نو است، بسیار خرسند شدم. این 
تعامل نعمت بزرگی برای دانشگاه آزاد اسالمی است که ان شاءاهلل بتوانیم از این 

فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی از مردم بودن، پرهیز 
از هرگون��ه سیاس��ت زدگی، جریان زدگی و حواش��ی در دوره جدید مدیریتی و 
حرکت در راس��تای حل مش��کالت م��ردم را از ویژگی های منحص��ر به فرد این 
دانش��گاه دانست و تأکید کرد: س��اختار غیردولتی دانش��گاه آزاد اسالمی باعث 
می ش��ود این دانشگاه در پیش��برد اهداف و برنامه های عملیاتی خود مصمم و با 
شتاب باشد و به سمت توس��عه اقتصاد شهری و بسترسازی اشتغال دانش بنیان 

گام بردارد.
وی با اش��اره به س��وابق خود در ح��وزه فناوری و اقتص��اد دانش بنیان، گفت: 
تاکن��ون ۳۲ ش��رکت دانش بنیان راه اندازی کرده  و کامال با فضای کس��ب و کار 
دانش بنیان آش��نا هس��تم، بنابراین حضورم در این جلسه مشترک یک نشست 
تش��ریفاتی نیست، بلکه برای تحقق اهداف تعیین ش��ده، برنامه های عملیاتی و 
جدی در دس��تور کار داریم که با تعامل و مش��ارکت صنعتگ��ران، هنرمندان و 
صاحبان صنایع مالیر در سرای نوآوری مبل منبت دانشگاه آزاد اسالمی اجرایی 

خواهیم کرد.
عضو هیات رئیس��ه دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد: این دانشگاه دارای ظرفیت 
حضور منطقه ای، س��از و کار غیردولتی و عزم جدی اس��ت که این توانمندی ها 
باعث می ش��ود دانشگاه آزاد اسالمی به س��مت حل مسائل استان ها و مشکالت 

صنایع پیش برود.
دهقان��ی فیروزآبادی با اش��اره به طرح ایجاد س��راهای نوآوری در دانش��گاه 
آزاد اس��المی، اظهار داش��ت: دانش��گاه آزاد اس��المی می خواه��د همانطور که 
تولیدکنندگان مبل براس��اس نیاز بازار، مبل می س��ازند، دانشگاه هم نیاز جامعه 
و این صنعت را شناس��ایی کند تا متناس��ب با آن در واحد مالیر و سرای نوآوری 

آزاد، دانشجو تربیت کند.
وی افزود: س��رای نوآوری مانند دانش��کده اس��ت، اما از عنوان سرای نوآوری 
برای آن استفاده می کنیم، چراکه دانشکده ها موضوعی بوده، اما سراها تخصصی 
هستند، مانند مبل و منبت و فرآورده های انگور در مالیر که از ظرفیت های این 
شهرس��تان به حس��اب می آید، در این مدل سعی می کنیم در کنار صنعتگران و 
هنرمندان، فضای آموزش��ی ایجاد کنیم که دانش��جویان متناسب با نیاز صنعت 
مه��ارت بیاموزند و زمانی که فارغ التحصیل می ش��وند به این باور برس��ند که به 

مهارت و دانش آنها افزوده شده است و می توانند کارآفرین باشند.
س��رای نوآوری را با همکاری ترکیبی صنعتگران و دانش��گاه طراحی، مدیریت 

و اجرایی می کنیم
وی با بیان اینکه س��رای نوآوری را با همکاری ترکیبی صنعتگران و دانش��گاه 
طراحی، مدیریت و اجرایی می کنیم، گفت: س��رای نوآوری مبل و منبت سومین 
س��رای نوآوری دانشگاه آزاد اس��المی در کشور است که امیدوارم این سرا بتواند 

در حوزه کار خود موفق و در کشور پیشتاز باشد.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی با اشاره به فلسفه 
شکل گیری دانشگاه آزاد اسالمی، خاطرنشان کرد: همیشه براساس نیازها، فعلی 
اتفاق می افتد، به عنوان مثال مردم برای راحتی و ش��کیل بودن منزل ش��ان نیاز 
به مبل داش��تند و این صنعت به وجود آمد یا برای درمان بیماران بیمارستان ها 
س��اخته شد، دانش��گاه آزاد اسالمی هم سال 1۳٦0 تاس��یس شد، چراکه مردم 
می خواس��تند با تحصیل در دانشگاه ش��خصیت اجتماعی کسب کنند و اشتغال 

آنها تضمین شود.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با اش��اره به کارکرد دانشگاه ها در نسل های مختلف، 
اظهار داشت: دانشگاه در نسل اول خود افراد دیوان ساالر برای پست ها و مشاغل 
دولت��ی تربیت می کرد و مردم هم با این هدف هزینه می کردند تا فرزندان ش��ان 
را به دانش��گاه بفرس��تند، اما پس از اشباع شدن مش��اغل دولتی، صنایع نیاز به 
پژوهش پیدا کردند و دانش��گاه ها برای پاس��خگویی به این نی��از، وارد برگزاری 
دوره های تحصیالت تکمیلی و ایجاد آزمایش��گاه های تخصصی شدند و نسل دوم 

دانشگاه ها به وجود آمد.
وی اف��زود: این روند ادامه داش��ت تا اینکه کش��ور با حجم انبوهی از 
فارغ التحصیالن دوره کارشناس��ی ارش��د و دکترا مواجه شد و نتوانست 
اش��تغال آنها را ایجاد کند و وارد فضایی ش��دیم که جوانی اگر مدرک 
دکترا هم داش��ته باشد، مش��اغل دولتی و کارخانجات آنها را استخدام 
نمی کنند، چون نیروی تحصیلکرده و پژوهش��گر در گذش��ته به اندازه 
کافی جذب مشاغل شده بودند و دانشگاه نسل اول و دوم دیگر کارکرد 
خود در اشتغال را از دست داده؛ اما هنوز کارکرد شخصیت اجتماعی ساز 
را دارد که مردم ترجیح می دهند فرزندان شان به دانشگاه های با کیفیت 

کمتر و هزینه کمتر بروند.
عضو هیات رئیس��ه دانش��گاه آزاد اس��المی، با اش��اره به چالش اشتغال برای 
دانشجویان و فارغ التحصیالن، گفت: با توجه به کارآمد نبودن مدارک دانشگاهی 
در دوره جدید، دانش��گاه های نسل سوم به عنوان دانش��گاه های کارآفرین پدید 
آمدند. افرادی از این دانشگاه ها خارج می شوند که می توانند کسب وکار راه اندازی 

کنند و ایده های خود را عملی کنند.
دانشگاه آزاد اسالمی با ایجاد سراهای نوآوری به دنبال تبدیل شدن به دانشگاه 

نسل سوم است
دکتر دهقانی فیروزآبادی تأکید کرد: اکنون دیگر باید با دانش��گاه نس��ل دوم 
خداحافظی کنیم، دانشگاه آزاد اسالمی با ایجاد سراهای نوآوری به دنبال تبدیل 
ش��دن به دانشگاه نسل س��وم است تا مدرکی که به دانش��جویان خود می دهد، 
م��درک کارآفرینی، فناوری و نوآوری باش��د و بتواند کارآفرینی و اش��تغال زایی 

جوانان را تأمین کند.
وی با اشاره به عدم موفقیت هنرستان ها در تربیت افراد حرفه ای، تصریح کرد: 
اگر هنرس��تان ها در تربیت دانش��جویان خود موفق نبودند به دلیل آن است که 
معلمان و اس��اتیدی که در هنرس��تان ها تدریس می کردند، خودشان صنعتگر و 
هنرمند نبودند و تجربه عملی نداش��تند، اما دانشگاه آزاد اسالمی در مدل سرای 
نوآوری خود می خواهد از اس��اتید باتجربه و دارای مهارت اجرایی استفاده کند، 
بنابراین دانش��گاه نسل سوم فقط مدرک نمی دهد، بلکه منجر به ایجاد و تقویت 

کسب و کار می شود.
دکتر دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: دانش��گاه نس��ل سوم، هنرستان پیشرفته 
نیست که از آن افرادی فارغ التحصیل شوند که هنر می دانند و مدرک دارند، بلکه 
دانشگاه نسل سوم، دانشگاهی است که از آن شرکت و فناوری خارج می شود. به 
عنوان مثال در س��رای نوآوری یک استارت آپ شکل می گیرد که تیم است و بر 
فروش محصول مبل و منبت در بازار عراق تمرکز دارد، این اس��تارت آپ صنعت 
مبل را می شناسد، با برندینگ و استانداردسازی آشناست، بازار خارجی و حقوق 
تجارت آن را می داند و به صفر تا صد صادرات اش��راف دارد. این تیم، مبل تولید 

نمی کن��د، اما می تواند به بازاریابی و فروش محصوالت کمک فراوانی کند. چنین 
مدلی تاکنون در کشور وجود نداشته است.

وی خاطرنش��ان کرد: دانشگاه نس��ل سوم، اکوسیس��تم را بزرگ می کند، در 
بحث مونتاژ کردن چوب برای ساخت مبل که در بازدید از کارگاه ها دیدیم، یک 
ش��رکت دانش بنیان یا اس��تارت آپ می تواند س��رعت و کیفیت مونتاژ را دو برابر 
کند، همانطور که تولید دستگاه سی ان سی باعث سرعت بخشیدن به تولید مبل 

شد و به کمک صنعتگران آمد.
مع��اون تحقیق��ات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی ادامه داد: مدل 
س��راهای نوآوری با دانش��گاه متفاوت اس��ت، چراکه هیچ کدام از صنعتگران و 
کارگران حاضر نیس��تند با صرف چهار س��ال 1۴0 واحد درس��ی بگذرانند تا در 
نهایت مدرک لیسانس بگیرند، بنابراین باید این افراد را با شرایط ویژه به عنوان 

استاد و دانشجو در سراهای نوآوری جذب کنیم.
دکت��ر دهقان��ی فیروزآبادی با اش��اره به موفقی��ت صنعت مب��ل و منبت در 
شهرس��تان مالیر و حمای��ت صاحبان صنایع از این صنعت، اظهار داش��ت: مبل 
و منب��ت در مالیر پا بر ج��ا ماند، به دلیل آنکه دلس��وزان مالیر این صنعت آن 
را مدیری��ت و دلس��وزانه از آن حمایت کردند تا زمین نخ��ورد، کارهایی که این 
اف��راد انج��ام دادند بس��یاری از دکترها که از دانش��گاه فارغ التحصیل ش��ده اند، 

نمی توانستند انجام دهند که جای تبریک و خداقوت دارد.
وی اف��زود: م��ا امید داری��م همانطور ک��ه صنعتگران و دلس��وزان مالیر، این 
شهرس��تان را تبدیل به پایگاه مبل و منبت ایران کردند، با این همت می توانند 
سرای نوآوری مبل و منبت دانشگاه آزاد اسالمی را حمایت و هدایت کنند تا به 

علمی شدن این صنعت و توسعه منطقه کمک کند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد: باید روزی 
برسد که اساتید روش فروش، مارکتینگ و... برای تدریس به مالیر بیایند. سرای 
نوآوری این توان را دارد که دوباره دانشگاه را پر رفت و آمد کند. مطمئن هستم 
که همت، باور، صبر، از خودگذش��تگی ک��ه در این جمع می بینم، می تواند مدل 

سرای نوآوری مبل و منبت را اجرایی کرد.
عضو هیات رئیس��ه دانش��گاه آزاد اسالمی با اشاره به ظرفیت های این دانشگاه 
در برندس��ازی، معرفی و فروش محصوالت، گفت: دانشگاه آزاد اسالمی دو برابر 
دانش��گاه های دولتی دانش��جو، ۴00 واحد و مرکز دانش��گاهی، هزار مدرس��ه و 
آموزشگاه سما و ۷0 هزار عضو هیات علمی و کارمند دارد که خانواده ٦ میلیون 
نف��ری را تش��کیل می دهد، بنابراین از وزارتخانه های علوم، بهداش��ت، آموزش و 
پ��رورش و کار و رف��اه اجتماعی بزرگ تر اس��ت و می تواند ای��ن ظرفیت را برای 

معرفی محصوالت و کمک به صنایع به کار گیرد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی اضافه کرد: ما می توانیم سرای نوآوری مبل و منبت 
را در واحدهای دانش��گاه آزاد اس��المی تبلیغ کنیم و از این طریق به برندسازی 

مبل و منبت مالیر کنیم.
وی افزود: برای معرفی صنایع، خدمات و محصوالت دانش بنیان دانش��گاه آزاد 
اس��المی به دنبال ایجاد دیجی کاالی دانشگاه آزاد اس��المی هستیم تا کاالهای 
دانش��گاه را در این ش��بکه معرفی کنیم و به فروش برسانیم. همچنین می توانیم 
اس��تارت آپ های تخصص��ی در حوزه مبل و منبت برگ��زار کنیم، به عنوان مثال 
برای تس��هیل در خرید و انتخاب مبلمان، می ش��ود یک اپلیکیش��ن ساخت که 
خریداران از منزل خودش��ان عکس بگیرند و با اس��تفاده از این اپلیکیش��ن مبل 

مورد نظرشان را متناسب به منزل خود انتخاب کنند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به رایزنی های 
خود با بخش های مختلف دولتی برای حمایت از صنایع، اظهار داشت: من پیش 
از س��فر به مالیر با دکتر س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور جلس��ه 
داش��تم و ظرفیت های شهرس��تان را مطرح کردم و قول گرفتم که هر هس��ته و 
واحد فناوری که در حوزه مبل و منبت راه اندازی شود، بتواند از 110 امتیاز برند 

خالق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��تفاده کند، همچنین قرار 
ش��د به هس��ته های فناوری هم که در این حوزه راه اندازی می شود یک میلیارد 

تومان اعطا شود.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه ادبیات تجارت جهان با ادبیات تجارت 
۳0 س��ال گذشته بس��یار فرق کرده اس��ت، گفت: صنعتگران باید ادبیات جدید 
جهان را بشناسند و ما دانشگاهیان هم باید کاری کنیم جوان مالیری حتی برای 
تحصیل در رشته های پزشکی هم از مالیر نرود و کسب دانش و مهارت آموزی در 

صنعت مبل و منبت شهرستان خود را به رشته پزشکی ترجیح دهد.
عضو هیات رئیس��ه دانش��گاه آزاد اس��المی تأکی��د کرد: هنر مب��ل و منبت، 
صادرات، رویه کوبی، رنگ، صادرات محصول و ... یک چرخه کامل اس��ت که نیاز 
ب��ه تعام��ل دارد و یک نفر نمی تواند همه این کاره��ا را انجام دهد، بنابراین باید 
یک ش��بکه ایجاد کنیم تا عالوه بر اشتغال آفرینی برای دیگر افراد، هنر و صنعت 

مبل و منبت را تقویت کنیم.
وی با اش��اره به درخواس��ت صاحبان صنایع مبل و منبت مبنی بر اس��تفاده 
درس��ت از ضایعات چوب، اظهار داش��ت: در این زمینه دکتر صدری مهر با یکی 
از کارخانج��ات تم��اس گرفت تا بت��وان از ضایعات چوب مب��ل و انگور بهترین 
بهره برداری را داش��ت، طرح های مختلف برای این کار در حال بررس��ی اس��ت 
که اگر صرفه اقتصادی داش��ته باش��د، آن را با مشارکت دانشگاه آزاد اسالمی در 

شهرستان اجرایی کنیم.
دکت��ر دهقانی فیروزآبادی تصریح ک��رد: وقتی می توان خرده چوب و ضایعات 
مب��ل را ب��ا کمترین هزین��ه و امکانات تبدیل به نئوپان کرد ک��ه منجر به ایجاد 
کارخان��ه تولی��د نئوپ��ان و اش��تغال آفرینی در مالیر ش��ود، چرا بای��د آن را با 

تبدیل کردن به ذغال با کمترین قیمت به فروش رساند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی با اشاره به پیشنهاد 
تعدادی از اعضای جلسه مبنی بر ورود دانشگاه آزاد اسالمی به حوزه ارائه مجوز 
و استاندارد در حوزه مبل و منبت، گفت: بحث استاندارد نکته بسیار مهمی است 
که دانشگاه می تواند کمک جدی در این عرصه به صنایع داشته باشد، برای این 
کار ابتدا باید استانداردهای مبل و منبت جهان کشورهای پیشروی جهان مانند 

ایتالیا را بررسی و مطالعه کنیم تا به یک استاندارد تکمیلی و بومی برسیم.
وی ادام��ه داد: اگ��ر مالیر می خواهد در حوزه مبل و منبت دس��ت اول بماند، 
باید به حوزه اس��تاندارد کردن و مرجع مجوز ش��دن ورود کند، هر کشوری که 
توانس��ته صنعتی را در اختیار بگیرد، متولی صدور مجوز و استاندارد آن صنعت 

هم شده است.
دکت��ر دهقان��ی فیروزآب��ادی تصری��ح کرد: یک��ی از نکاتی که ممکن اس��ت 
تخریب کننده باش��د، اقدامات افراد س��ودجو اس��ت که با کارهای بی کیفیت نام 
 محصول شهرس��تان را بد می کنند، مالی��ر می تواند متولی صدور مجوز در حوزه 
مبل و منبت و تبدیل به یک برند شناخته ش��ده ش��ود تا مردم با اطمینان این 

استاندارد و مجوز، اقدام به خرید محصول کنند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی با تأکید بر اصالح 
روند فروش و صادرات محصوالت، اظهار داشت: پورت صادراتی مبل و منبت باید 
در کش��ور مقصد باش��د و در داخل مالیر به افراد خارجی فروخته نشود، چراکه 
ب��ا این کار ع��الوه بر آنکه محصول در داخل به قیمت ارزان فروخته نمی ش��ود، 

می توان در کشور مقصد محصول را به قیمت ارزی فروخت و ارزآوری کرد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی در پایان گفت: این جلس��ه بس��یار جمع دوستانه و 
صمیمانه ای بود، امیدوارم جلسه بعدی بتوانیم مدل سرای نوآوری مبل و منبت 
دانش��گاه آزاد اسالمی و س��رفصل های آن را طراحی و تدوین کنیم. ان شاءاهلل به 
روزی برس��یم که آثار دانش��گاه آزاد اس��المی در همه کارگاه ها و نمایشگاه های 
کش��ور مشهود باشد و دانش��گاه آزاد اسالمی واحد مالیر میزبان جلسات ملی در 

حوزه مبل و منبت شود.

سراینوآوری،مدلدانشگاهآزادبرایتبدیلشدنبهدانشگاهکارآفریناست
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4 اقدامی که منجر به فروش بیشتر در اینستاگرام خواهد شد

در حال حاضر اینستاگرام سودآوری به مراتب بیشتری را نسبت به فیس بوک برای مارک زاکربرگ 
دارد و از بیش��ترین کاربر فعال برخوردار اس��ت. این امر بیانگر آن اس��ت که این ش��بکه محبوبیت 
فوق العاده در سراس��ر جهان دارد. همین امر نیز باعث ش��ده است تا به فضایی برای اقدامات تجاری 
برندهای مختلف تبدیل ش��ود. همچنین وجود قابلیت تغییر به حس��اب تجاری نیز از دیگر امکاناتی 
محسوب می شود که کار را برای فعالیت برندها آسان تر ساخته است، با این حال تنها حضور در این 
ش��بکه نمی تواند منجر به موفقیت شما ش��ود. درواقع مثال های متعددی از برندهای مختلف وجود 
دارد که عمال در این زمینه ناموفق ظاهر ش��ده اند. به همین خاطر نیز آشنایی با اصول و راهکارهای 
موجود در این زمینه کامال ضروری است. در همین راستا و در ادامه به بررسی چهار اقدامی که منجر 

به فروش بیشتر محصوالت شما می شود، خواهیم پرداخت.  
1-محتوای باکیفیت و جذاب تولید کنید 

بس��یاری از برندها تنها به ارس��ال تصاویر محص��والت خود و کپی برداری مطالب مفید س��ایرین 
می پردازند. این امر بدون شک هیچ گونه جذابیتی را برای مخاطب نخواهد داشت. درواقع شما به یک 
اس��تراتژی بلندمدت برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان خود نیاز داش��ته و در این رابطه نمی توان 
یک ش��به عمل کرد. با توجه به این امر که محور اصلی اقدامات در اینس��تاگرام بر پایه ارسال عکس 
است، به همین خاطر نیز ضروری است تا به دنبال عکاسانی حرفه ای باشید. در مرحله بعد الزم است 
تا به تصاویر خود خالقیت های منحصر به فردی را اضافه کنید، تا اقدامات ش��ما با س��ایرین متفاوت 
باش��د. در این رابطه توجه کنید ک��ه این امر از جمله راهکارهای موج��ود در زمینه جذاب تر کردن 
مطالب محسوب می شود. در این رابطه توجه داشته باشید که الزم است تا اقدامات شما تنوع کافی 
را نیز داش��ته باش��د. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا به دنبال ایجاد محتوا از طریق دیگر قابلیت ها 
نظیر اس��توری و IGTV که ابزاری برای ارسال ویدئوهای طوالنی محسوب می شود، استفاده کنید. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که بیش از حد تبلیغاتی بودن نیز مضر خواهد بود. به همین خاطر 
نی��ز در تالش برای معرفی خود به عنوان یک انس��ان و نه صرفا یک برند تجاری باش��ید. این امر از 
طریق اضافه کردن متن های دوس��تانه به تصاویر و نمایش روزمرگی های کارکنان شرکت، به سادگی 
انجام پذیر خواهد بود. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که الزم است تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار 
کرده و از پاس��خ دادن و درگیر کردن آنها با اقداماتی نظیر برگزاری چالش و مس��ابقات، خودداری 
نکنی��د. ب��رای مثال بس��یاری از برندها در پایین متن تصاویر خود، س��والی را مطرح می کنند و یا از 

سایرین نظرات آنها را جویا می شوند تا نرخ مشارکت افزایشی چشمگیر را پیدا کند. 
2-مخاطبان خود را درک کنید 

اگرچه این امر در ظاهر کامال س��اده اس��ت، با این حال آمارها حاکی از آن اس��ت که بس��یاری از 
برندها در این زمینه کامال ناموفق ظاهر می ش��وند. علت این امر نیز به خاطر تصورهای غلط آنها در 
این زمینه اس��ت. برای مثال این امر که در تالش برای ارتباطی فراتر از یک رابطه اقتصادی باش��ید، 
از جمله راهکارهای اصلی در این زمینه محس��وب می ش��ود. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا هدف 
اصلی خود از حضور در اینستاگرام را شناخت بیشتر مخاطبان قرار دهید. انواع نظرسنجی ها به شما 
کمک خواهد کرد تا نسبت به سالیق جامعه هدف خود آگاهی پیدا کرده و تصمیمات بهتری را اتخاذ 
کنید. درواقع در راس��تای درک مشتری، شما در ابتدا به شناخت آنها نیاز خواهید داشت که در این 
رابطه روش های متعددی وجود دارد که الزم است تا با توجه به شرایط و امکانات خود، بهترین ها را 
انتخاب کنید، با این حال بهترین حالت ممکن این است که تمامی روش ها را مورد توجه قرار دهید. 
در آخر استفاده از تکنولوژی های دیگر نیز به شما کمک بسیاری را خواهد کرد. در این رابطه گوگل 
آنالیز، از جمله ابزارهایی محسوب می شود که مطالعات بی نظیری در رابطه با مخاطبان را در اختیار 

شما قرار داده و از این داده ها، آمارهای مدنظر شما را استخراج خواهد کرد. 
3-از استوری های درگیرکننده استفاده کنید 

امروزه در اینس��تاگرام انواع چالش ها را می توان مش��اهده کرد که برای مخاطب از جذابیت بسیار 
باالیی برخوردار اس��ت. برای مثال جیسون استاتهام، ستاره مطرح فیلم-های رزمی اخیرا چالشی را 
تحت عنوان درب بطری ایجاد کرده است که در آن با ضربه پا، درب بطری را جدا می کند. دعوت از 
سایرین برای انجام این کار به سادگی باعث شد تا موجی بزرگ در اینستاگرام شکل گیرد. با نگاهی 
به این حرکت، کامال به ساده بودن آن پی خواهید برد. به همین خاطر نیز نباید تصور کرد که برای 
درگیر کردن مخاطبان خود، حتما نیاز به اقدامات هزینه بر هستید، با این حال الزم است تا به دنبال 
مواردی باشید که در عین جذابیت، ارتباط الزم را با حوزه کاری شما داشته باشد. در نهایت این امر 
که ویدئو های تهیه شده از چالش توسط سایرین را در صفحه اصلی خود قرار دهید، به منزله پوشش 

از طرح شما است که به تکمیل اقدامات شما کمک بسیاری را خواهد کرد. 
4-برای اعتمادسازی مرزی را قائل نشوید 

بدون شک هیچ خرید اینترنتی بدون اعتماد کافی صورت نخواهد گرفت. به همین خاطر نیز الزم 
اس��ت تا تمامی اقدام��ات الزم را در این رابطه مورد توجه قرار دهید. ب��رای مثال این امر که زمانی 
را برای هم نش��ینی و گذران وقت با مش��تریان خود اختصاص داده و با آنها ارتباط مس��تقیم برقرار 
کنید، از جمله راهکارهای جذاب در این زمینه محس��وب می ش��ود. همچنین این امر که ویدئوهای 
نق��د و بررس��ی محصول خ��ود را در صفحه اصلی قرار داده و ویدئوها و یا پیام های ارس��الی از طرف 
مشتریان را در معرض نمایش قرار دهید نیز کامال سودمند خواهد بود. در نهایت این امر که تصویر 
و صدای خود را نیز ارسال کنید، مخاطب را به این باور خواهد رساند که شما فردی حقیقی بوده و 
هیچ-گونه سو ءاستفاده و فریبی وجود ندارد. در این رابطه توجه داشته باشید که تصویر صفحه شما 
باید تنها ش��امل لوگو ش��رکت باشد تا آن در ذهن مخاطب نقش بندد. استفاده موثر از اینفلوئنسرها 
و همکاری با س��ایر برندها نیز می تواند در این زمینه کامال کارس��از باشد. در نهایت این امر که برای 
مخاطبان خود مطالب آموزنده و آموزش های رایگانی را اختصاص دهید، آنها را به خوبی نس��بت به 
دنب��ال کردن مطالب ش��ما ترغیب خواهد کرد. به همین خاطر نیز نبای��د از تاثیر انجام حداقل یک 

کار رایگان، غافل شد. 
به عنوان نکته پایانی، زیر ذره بین قرار دادن اقدامات س��ایر برندها و مطالعه مقاالت به روز در این 

زمینه را جدی بگیرید. 
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مترجم: امیر آل علی: در س��ه مطلب گذش��ته به ۴٥ اقدام برای 
اینکه به محبوب ترین کارمند شرکت تبدیل شوید اشاره کردیم و 

حال آنها را ادامه می دهیم.
۴٦-برای خود حریم ش��خصی داشته و به این حریم در دیگران 
نی��ز احترام بگذارید. در نهایت الزم اس��ت تا علی رغم کار، زندگی 
ش��خصی خود را نیز به خوبی مدیریت کنید تا در محل کار صرفا 

بر روی موارد مورد نیاز تمرکز کنید. 
۴۷-اخالقی��ات را مورد توجه قرار داده و به موارد مثبت دیگران 

بیشتر توجه کنید. 
۴۸-از کار خود لذت ببرید. هیچ چیز جذاب تر از دیدن کارمندی 

که با عالقه کارهای خود را پیگیری می کند، نخواهد بود. 
۴۹-در ت��الش ب��رای ایجاد ج��وی مثبت در تیم خود باش��ید. 
درواق��ع این امر ک��ه موارد مثب��ت زندگی و دالی��ل موفقیت در 
زمینه های مختل��ف را با دیگران به اش��تراک بگذارید، محبوبیت 
خاصی را برای تان به همراه خواهد داش��ت. در نهایت الزم اس��ت 
ت��ا به نحوی رفتار کرده و صحبت کنید که همگان از همنش��ینی 

با شما لذت ببرند. 
٥0-اعتقادات��ی برای خود داش��ته باش��ید. درواق��ع افرادی که 
اعتقادهای محکمی دارند، در نگاه س��ایرین قابل اعتمادتر خواهند 

بود. 
٥1-عصبی و بی منطق نباش��ید. این ام��ر که فکر کنید همگان 
باید جهان را از زاویه دید شما نگاه کرده و شبیه به خودتان باشند، 
عقیده ای کامال نادرست و مشکل ساز خواهد بود. در نهایت این امر 
که زود از کوره در بروید نیز به نارضایتی منجر شده و شانس شما 

برای رسیدن به جایگاه محبوب ترین کارمند را کاهش خواهد داد.
٥۲-در تالش برای فرصت سازی برای تیم و شرکت خود باشید. 
درواقع ش��ما می توانید با کمی فشار بر روی خود، راه های جدیدی 
را برای بهترشدن تیم خود پیدا کنید. به همین خاطر ارتقای تیم 

را صرفا وظیفه مدیریت تلقی نکنید. 
٥۳-از ریس��ک های غیرضروری خودداری کنید، با این حال در 
مواردی که دالیل درس��تی وجود دارد، بهتر اس��ت تا ریسک پذیر 

باشید. 
٥۴-استرس و نگرانی های خود را کاهش دهید. بدون شک این 
امر بر روی س��المت و راندمان کاری شما تاثیرات بسیار منفی ای 

را خواهد داشت. 
٥٥-دس��تاوردهای خود را تا حد ام��کان افزایش دهید. این امر 

شما را به یک کارمند موفق تبدیل خواهد کرد. 
٥٦-در کار خ��ود خ��الق باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا 

همگان از نحوه انجام کارها توسط شما، هیجان زده شوند. 
٥۷-از رقابت سالم با سایر همکاران، واهمه ای نداشته باشید. 

٥۸-مالی��ات خود را به موقع پرداخت کنید. درواقع ش��ما نباید 
هیچ گونه مشکل حقوقی داشته باشید. 

٥۹-از اهمیت وعده های غذایی غافل نشده و خواب و استراحت 
کافی نیز داشته باشید. 

٦0-در کار خود ثبات داش��ته باشید، عوض کردن مداوم کار به 
روزمه تان ضربه وارد خواهد کرد. 

٦1-مصمم باشید که فراتر از انتظار خود و دیگران ظاهر شوید. 
٦۲-حتی ساده ترین مسئولیت ها را با جدیت انجام دهید. 

٦۳-از قبول مسئولیت های جدید شانه خالی نکنید. 
٦۴-ضعف های خود را پنهان نکرده و اشتباه کردن را به معنای 

پایان کار تلقی نکنید. 
٦٥-س��طح فعلی خود را کافی ندانس��ته و برنامه ریزی مناسبی 

برای آموزش مداوم داشته باشید. 
٦٦-صمیمی ش��دن با همکاران جوان را نیز در دستور کار خود 

قرار دهید. 
٦۷-نف��وذ کالم تان را افزای��ش دهید. این امر که در تالش برای 
تبدیل ش��دن به فردی کاریزماتیک باشید، بسیار سودمند خواهد 
بود. در این رابطه شرکت در کالس های فن بیان نیز کامال کارساز 

است. 
٦۸-بی��ش از حد صحبت نکرده و از بی��ان موضوعات بی ارزش 

خودداری کنید.
٦۹-تنها به دنبال احترام متقابل باشید. 

۷0-به این باور دس��ت پیدا کنید که تحمل دیگران، یک مزیت 
برای شما خواهد بود. 

۷1-به فراهنگ س��ازمانی و همرنگ شدن با جامعه کاری خود 
توجه داشته باشید.

۷۲-از تمرین کردن و وقت گذاش��تن ب��رای افزایش مهارت در 
کار، ش��انه خالی نکنید. برای مثال می توانید نیم ساعت بیشتر از 

دیگران برای این منظور در شرکت بمانید.
۷۳-به خود و تیم شرکت اعتقاد داشته باشید. 

ادامه دارد ...
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