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شرط موفقیت حذف ۴ صفر از پول ملی چیست؟

 سایه روشن
تبدیل ریال به تومان

فرصت امروز: این روزها حذف چهار صفر از پول ملی در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد و روزی نیست که درباره 
آثار مثبت و منفی این رفرم پولی در اقتصاد ایران، از دولتمردان گرفته تا اقتصاددانان صحبتی نشود. افزایش تورم در 
سال ها و دهه های گذشته موجب شده تا صفرهای بیشتری در مقابل قیمت کاالها قرار بگیرد و همین امر وجهه پول 
ملی را زیر سوال برده است. از همین رو، الیحه حذف چهار صفر از پول ملی نهم مردادماه امسال در هیات دولت به 
تصویب رسید و چندی دیگر رهسپار مجلس می شود تا نمایندگان درباره رد یا تایید آن تصمیم گیری کنند. البته این 
اولین بار نیست که طرح حذف صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی مطرح می شود و نخستین بار در اوایل دهه0  7...

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

 تله خانه های خالی
برای منابع کشور

3

۴

2

جایگاه جهانی ایران در مصرف، تولید و قیمت سوخت کجاست؟

اولین گام کنترل مصرف سوخت برداشته شد

مهارت های فنی و حرفه ای، کلید کارآفرینی

۴۱ نقل قول موفقیت از مارک زاکربرگ

لینکدین یا توییتر، کدام برای تجارت مناسب تر هستند

3 اشتباه بازاریابی کسب و کارهای کوچک

۷ حوزه مهمی که در سنجش رقیبان باید در نظر بگیرید !

درس های بازآفرینی برند از پروژه مک دونالد

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت قیمت گذاری 
سرویس های ابری و نرم افزاری را 

تغییر می دهد

3
»ان شاءاهلل از خونه ای که خریدی خیر نبینی.« این جمله بخشی 

از دعــوای صاحب بنگاه امالک نزدیک میدان فاطمی با 
خریدار خانه است. موضوع دعوا بر سر حق کمیسیون...

ماهیگیری در کویر توسط مشاوران امالک

 افزایش کمیسیون بنگاه ها
از چه زمانی کلید خورد؟

یادداشت

 نظام یارانه اي
در خدمت ابرطبقه

در  یارانه  پیدایــش  دلیل 
دنیا، حمایــت از توده مردم 
کم درآمــد  دهک هــای               و 
بوده اســت. همچنین براي 
تولیدکنندگان  از  حمایــت 
واقعــي و نیازمنــدان ایــن 
داده  تخصیــص  یارانه هــا 
نهایت  در  چراکه  می شــود 
بعــدي  دور  در  آن  ســود 
تولیــدات به نفع کشــور و 
توده هــای              مردم خواهد بود. 
هرگز در هیچ کجــا از دنیا 
مفهومي به نــام یارانه براي 
ثروتمندان و سوداگران معنا 
نداشته اســت، اما در ایران 
می بینیم کــه اقتصاد رانتي 
درآمدهاي  به  وابســتگي  و 
نفتي در 50 ســال گذشته 
باعث شــده است تا کارکرد 
شود  برعکس  یارانه اي  نظام 
و بــه خدمت ســوداگران و 
یارانه  رانت گیــران درآیــد. 
در  هرگز  ایــران  اقتصاد  در 
کم درآمد  دهک های               خدمت 
ایــران  در  اســت.  نبــوده 
همواره قدرت های              سیاســي 
اقتصادي در  با قدرت هــای              
رابطه نزدیکي قرار داشته اند. 
به عبارت دیگر، سیاســت و 

اقتصاد همواره با هم 
2عجین بوده اند که...
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رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت »اگر قرار باشــد که تورم های باالی ۳0درصد در ســال 
داشــته باشیم، هر سه ســال یک صفر به پول ملی اضافه می شــود و باز باید هر چند سال 
یک بار، این صفرها حذف شود؛ پس باید همزمان اصالح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد.«
بــه گزارش »فرصت امروز«، پنجمین جلســه نهمین دوره هیــات نمایندگان اتاق تهران 
برگزار شــد و مسعود خوانساری در این نشســت به طرح مسائلی درخصوص مالیات، حذف 
چهــار صفر از پول ملی، تــورم و تحریم ظریف پرداخت. رئیس اتــاق تهران ابتدا با تبریک 
عید قربان و عید غدیرخم به برگزاری دومین جشــنواره امین الضرب فرهنگی اشــاره کرد 
و گفت: »هفته گذشــته ما دومین مراسم برگزاری جشنواره امین الضرب فرهنگی را شاهد 
بودیم که خوشــبختانه امســال با استقبال خیلی خوبی برگزار شــد و بیش از 1۳00 اثر به 
دبیرخانه جشنواره رسیده بود که در نهایت توسط هیات داوران 15 خبرنگار در شش رشته 
به عنوان نفرات برتر معرفی شــدند و توانســتند جوایز خودشان را دریافت کنند و شایسته 
بهترین ها بودند.« خوانســاری سپس به درگذشــت اصغر قندچی پدر کامیون سازی ایران و 
بنیانگذار کارخانه ایران کاوه اشــاره کرد و گفت: »آقای قندچی حق بزرگی به گردن صنعت 
کشور داشت و در ســال های جنگ تالش های بسیاری کرد. خوشحال هستیم که در زمانی 
که ایشــان در قید حیات بودند اتاق تهران در اولین دوره جشــن امین الضرب از او تجلیل 
کرد و نشــان امین الضرب به آقای قندچی از ســوی معاون اول رئیس جمهور اهدا شد و ما 
امیدواریم بتوانیم این ســنت حسنه را هر ســال تکرار کنیم و کارآفرینان کشور را در زمان 

حیات خودشان مورد توجه و قدردانی قرار دهیم.«
درباره بخشودگی جرائم مالیاتی

رئیس اتاق تهران در ادامه به مباحث اقتصادی پرداخت و درباره بخشودگی جرائم مالیاتی 
گفت: »ما در ماه گذشــته موضوع قطعیت بخشــودگی جرائم مالیاتی را شاهد بودیم. طبق 
ماده 191 قانون مالیات ها بخشودگی جرائم برعهده سازمان امور مالیاتی و ممیزین مربوطه 
بود و در سال های گذشته به دلیل عدم شفافیت اعتراضات بسیاری روی این موضوع مطرح 
می شد. اتاق تهران این مطالبه فعاالن اقتصادی را امسال و سال گذشته از طریق معاون اول 
رئیــس جمهور پیگیری کرد و با اقداماتی کــه معاون اول محترم رئیس جمهور انجام دادند 
ســازمان امور مالیاتی دو هفته پیش بخشــنامه ای را صادر کرد که 100درصد بخشــودگی 
برای تمام افرادی که تا تاریخ مشــخصی بدهی خود را پرداخت کنند در نظر گرفته شــود و 
خوشبختانه شــفافیت خوبی را می توانیم شاهد باشیم و من همین جا الزم است از سازمان 
امور مالیاتی و زحمات معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری برای پیگیری خواسته اتاق 

تهران تشکر کنم.«
بایدها و نبایدهای حذف صفر از پول ملی

حذف چهار صفر از واحد پول ملی، موضوع دیگری بود که مســعود خوانساری درباره آن 
صحبت کرد و گفت: »در هفته های گذشــته بحث های بســیاری درباره حذف چهار صفر در 
رســانه ها مطرح شده اســت؛ نظر اتاق تهران این است که این موضوع می تواند نتایج مثبتی 
را به همراه داشــته باشــد چون در حال حاضر ریال اصال مطرح نیست و در گفت و گوهایی 
که می شــود مردم از تومان استفاده می کنند و همین موضوع محاسبات را هم مشکل کرده 
اســت و صفرهای زیاد حسابداری را هم دچار اشکال کرده است ولی مهم این است که این 
تحول همزمان با اصالح ســاختار اقتصادی کشــور باشــد وگرنه اگر قرار باشد ما تورم های 
باالی 20، ۳0درصدی در ســال داشــته باشیم هر دو سه سال مجدد یک صفر دوباره اضافه 
می شود و چند سال بعد شاهد خواهیم بود که دوباره باید چند صفر را حذف کنند. بنابراین 
ما معتقدیم اگر قرار اســت چنین اتفاقی بیفتد باید برای اصالح ســاختار اقتصاد کشور هم 

فکر شود.«
تحریم ظریف تحریم دیپلماسی

او همچنین به تحریم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اشاره کرد و گفت: »محمدجواد 
ظریف واقعا شــخصیت، منطق و زبان قدرتمندی دارد و نه تنها در داخل کشــور مقبولیت 
باالیی دارند بلکه در دیپلماســی جهان هم فردی بســیار موفق بوده است و چند سال پیش 
شــاهد بودیم که برجام را توانســتند به خوبی به ســرانجام برســانند و در سال جاری هم 

با ســفرهای متعددی که به اروپا، آمریکا و... داشــتند و با مصاحبه هایی که با رســانه های 
بین المللــی انجام دادند، توانســتند توجه افکار عمومی را علیه آمریکا و به نفع کشــورمان 
جلب کنند و همین باعث شــد که مقامات آمریکایی نتوانند تالش های او را تحمل کنند، به 
خصوص مصاحبه هایی که ایشان علیه تصمیمات گروه ب انجام دادند بسیار موثر بود و باعث 
شــد در نهایت ایشــان را آمریکا تحریم کند. ما باز خوشــحال هستیم که آقای ظریف جزو 
افرادی بود که در همایش امین الضرب؛ اتاق از ایشــان قدردانی کرد و نشان امین الضرب را 
دریافت کردند. فکر می کنیم که بخش خصوصی همیشــه قدردان زحمات و تالش های این 

مرد بزرگ خواهد بود.«
مخالفت با تخصیص ارز ۴200 تومانی

او همچنین به جلســه ای که هیات رئیسه اتاق تهران با روسای کمیسیون های اتاق تهران 
داشته اشــاره کرد و گفت: »در این جلسه تقریبا تمام روسای کمیسیون های تخصصی اتاق 
تهران اعالم کردند که با ادامه روند اختصاص ارز 4200 تومانی مخالف هســتند و علت آن 
این اســت که ارز 4200 تومانی بســتر فســاد و رانت را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. 
عالوه بر این باعث ایجاد بی عدالتی شــده است زیرا تمام افراد نمی توانند از این ارز استفاده 
کنند و فقط در اختیار افراد خاصی قرار می گیرد. چون در کشور سیستم توزیع درستی هم 
حاکم نیســت اقالمی که با ارز 4200 تومانی وارد کشــور می شود به همان قیمت به دست 
مردم و مصرف کنندگان نمی رســد و در نهایت قاچاق کاال و لطمه به تولید را باعث می شود. 
خیلــی از محصوالت تولید داخلی، ترکیبی از مواد اولیه داخلی و وارداتی هســت و طبیعتا 
قیمت ســاخت آنها بیشــتر از قیمت کاالی وارداتی خارجی می شود، بنابراین اتاق تهران و 
فعاالن بخش خصوصی خواستار قطع سریع ارز 4200 تومانی است و فکر می کنیم اگر قرار 
باشد دولت کمکی به اقشار آسیب پذیر کند تنها راه پرداخت یارانه به صورت نقدی است.«

چرایی ممنوعیت صادرات و واردات برخی کاالها
خوانساری در ادامه ســخنانش گفت: »همچنین در جلسه با روسای کمیسیون های اتاق 
تهران مورد دیگری که مطرح شــد ممنوع کردن کاالها برخالف قانون است. براساس قانون 
ممنوعیت صادرات و واردات تنها ســه مورد اشار ه شده که ممنوع است که شامل مشروبات 
الکی، مواد مخدر و اســلحه می شود و مابقی کاالها پیش بینی شده است که با تعرفه محدود 
شــوند ولی متاســفانه در روزها و هفته های گذشــته شــاهدیم که هر وزارتخانه براساس 
مسئولیتی که برعهده دارد واردات و صادرات کاالیی را ممنوع و یا روز دیگری آزاد می کنند 
و این به صادرات، تولید و واردات لطمه می زند و انتظار ما از دولت این است که اگر قرار است 
کاالیی را محدود و ممنوع کنند در ســطحی مانند ســران قوا درباره آن تصمیم گیری شود. 
البته باز تاکید می کنم که این موضوع به صورت کلی خالف قانون است و نباید شاهد باشیم 
که هر روز کاالیی ممنوع و فردا آزاد شــود. این اتفاقات باعث می شود که شاهد شکل گیری 
بسترهای وقوع جرم در کشور باشیم. من هفته گذشته مقاله ای را می خواندم که نوشته بود 
اخیرا در کانادا اســتفاده از ماری جوآنا را آزاد کرده اند و تحلیل این بود که علت آزادی این 
است که مصادیق جرم را در کشورشان کاهش دهند و به این نتیجه رسیده اند که هر چقدر 
مصادیق جرم را کاهش دهند افراد کمتری مجرم خواهند شد و پلیس و دستگاه های قضایی 
می توانند به جرائم جدی تری بپردازند. ما متاســفانه در کشــورمان بستری را مهیا می کنیم 
که افراد به ناچار مجبور می شــوند به ســمت ارتکاب جرم بروند و نمونه های زیادی از آن را 
در ســال های گذشته دیده ایم، مثال در سال گذشــته بحث سکه و سیاست گذاری ها در این 
خصوص را شــاهد بودیم و در نهایت افراد زیادی مجرم شــناخته شدند. در بحث ارز 4200 
تومانــی هم می بینیم که تعداد زیادی واردکننده و صادرکننده مجبور هســتند به دادگاه ها 
بروند و این در بحث های مختلف مانند حوزه های اجتماعی همچون ماهواره و... هم شــاهد 
این اتفاق بودیم و در نهایت همین رویکرد باعث شده که هم اکنون شاهد 17 میلیون پرونده 
باز در دســتگاه قضایی باشــیم. اگر در هر پرونده دو نفر دخیل باشند به صورت کلی در هر 
پرونده یک و نیم خانواده درگیر هســتند و عمال جمعیت مهمی از کشور مجرم هستند و یا 
پرونده قضایی دارند. انتظار ما از دولت و ســایر قوا این است که طوری سیاست گذاری کنند 

مردم کمتر درگیر شوند و اگر بحثی هست که فراگیر می شود، این تبدیل به جرم نشود.«

خوانساری: حذف چهار صفر از پول ملی همراه با اصالح ساختار اقتصادی باشد

دیدگاه بخش خصوصی درباره حذف صفر
وقوع یک چهارم فیشینگ ساالنه در تیرماه امسال

کالهبرداری های اینترنتی در ایران به مرز هشدار رسید
از ابتدای تابســتان امسال، میزان کالهبرداری های مربوط به فیشینگ )اخذ اطالعات کارت بانکی از طریق سایت های جعلی 
و خالی کردن حســاب( رشد زیادی داشــته است، به طوری که یک چهارم فیشینگ یک ســال گذشته در تیرماه امسال رخ 

داده است.
به گزارش ایرنا، پیگیری ها و بررســی ها نشــان می دهد که در ماه های گذشته، میزان فیشینگ رو به افزایش نهاده است که 
البته اوج آن در تیرماه امسال بود، اما نکته جالب در این میان آن است که هنوز علت رشد بی سابقه فیشینگ در نخستین ماه 

فصل تابستان مشخص نشده است.
فیشــینگ به تالش برای به دســت آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطالعات حســاب بانکی و … از طریق جعل 
یک وب ســایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می شود. بنابراین افراد ســودجو پس از دریافت این اطالعات به راحتی می توانند 
حســاب های بانکــی افراد را خالی کنند. گفتنی اســت که این کالهبرداران برای فیشــینگ و خالی کردن حســاب مردم از 

موضوع های جذابی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار و خرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده می کنند.
شناسایی 5هزار فیشینگ در یک سال گذشته

البته آمار چندان دقیقی از میزان فیشــینگ و کالهبرداری های اینترنتی در کشــور وجود ندارد، اما بررســی های ایرنا نشان 
می دهد که در یک ســال گذشــته )منتهی به تیرماه 9۸( حدود 5هزار فیشینگ در کشور شناسایی شده است که یک چهارم 
آن یعنی 25درصد این فیشــینگ ها مربوط به تیرماه امســال است. پرواضح است که این آمار مربوط به مواردی است که تحت 

پایش و رصد قرار گرفته و شناسایی شده است.
فیشینگ با سوءاستفاده از نام بانک مرکزی

در این میان، کالهبرداران اینترنتی که به سرعت در حال توسعه فعالیت های خود هستند، به بانک مرکزی هم رحم نکرده اند، 
به طوری که آنها در تیرماه امسال با طراحی درگاه جعلی پرداخت با نام بانک مرکزی قصد دسترسی به اطالعات حساب بانکی 

افراد به منظور فیشینگ را داشتند که بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای نسبت به آن هشدار داد.
براساس این گزارش، در تیرماه 9۸ بود که برخی از شهروندان چنین پیامکی دریافت کردند: »مهلت سرویس پیامک بانکی 
حساب شما به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس اطالع رسانی پیامکی حساب خود را با مراجعه به 

درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت 5هزار تومان به مدت دو سال تمدید کنید.«
راه اندازی صفحات جعلی فیشینگ، مثل آب خوردن

فیشــینگ با سرعتی زیاد در کشور رو به گسترش است و اقدامات پلیس نیز برای مبارزه با این امر تداوم دارد. این در حالی 
اســت که راه اندازی ســایت ها و صفحه های جعلی پرداخت های اینترنتی به راحتی امکان  پذیر است و افراد با کمترین اطالعات 

رایانه ای و اینترنتی می توانند چنین صفحات جعلی را راه اندازی کنند.
بررســی ها نشان می دهد که حتی چندی پیش یک ســایت اینترنتی، کار را برای کالهبرداران آسان کرده و به طور رایگان 
صفحات جعلی فیشــینگ را در اختیار متقاضیان قرار می داد که البته این ســایت اینترنتی توقیف شــد. روش کار این سایت 
اینترنتی هم به این صورت بود که مشخصات صفحات جعلی موردنیاز متقاضیان را دریافت کرده و برای آنها طراحی می کرد و 

جالب اینکه همه این فرآیند را به طور رایگان انجام می داد.

وحید شقاقي شهري
اقتصاددان



با راه اندازی مجدد استفاده از کارت سوخت در فرآیند سوختگیری از روز 
گذشــته، اولین گام دولت دوازدهم برای کنترل میزان مصرف سوخت در 
کشــور برداشته شد؛ گامی که به نظر می رسد می تواند مانعی برای قاچاق 
بیش از ۸ میلیون لیتر ســوخت به کشور های همجوار و همچنین مصرف 
بی رویه این سرمایه گرانبها شود؛ سرمایه ای که هرچند با بهای تمام شده 
بیشــتری تهیه می شــود، ولی ارزان بودن آن منجر شده است تا برخی از 
مردم جامعه در مصرف آن دقت نظر نداشــته و عده زیادی از سودجویان 
خارجی نیز با بهره گیری از عوامل داخلی نســبت به خروج آن از مرز های 

کشور اقدام کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بنزین یکی از پرمصرف ترین سوخت 
خودرو های داخل کشــور محسوب می شود و در کنار انواع مصارفی نظیر 
گازوئیل )نفت گاز(، نفت ســفید )نفت اوره( و گاز سی ان جی وجود دارد، 
اما در وهله اول وزارت نفت و مراجع مســئول باید فکری به حال مصرف 

بی رویه بنزین می کردند.
طبق آخرین آمار هم اکنون میزان مصرف بنزین کشور حدود 94 میلیون 
لیتر در روز برآورد شده که به نظر می رسد با در نظر گرفتن زمان حساس 
سال، یعنی فصل تابســتان و افزایش تعداد مسافرت ها، این رقم به بیش 
از 100 میلیون در روز برســد؛ این درحالی اســت که ظرفیت تولید این 
محصول در کشــور حدود 110 میلیون لیتر در روز است که از این میزان 
بنزیــن حدود 90 میلیون لیتر آن با گوگــرد کمتر از 50 و 10 پی پی ام 

تولید می شود که در منطقه کم نظیر است.
این آمار ها نقص یا ضعف در تولید فرآورده های نفتی را بیان نمی کنند؛ 
بلکه نشــان دهنده مصرف بی برنامه ریزی و روند افزایش قاچاق در کشور 
اســت چراکه طبق برآورد ها مصرف روزانه بنزین باید چیزی حدود ۸0 تا 
۸5 میلیون لیتر در سال باشد. طبق آمار سایت گلوبال پترول پرایس که 
آمار مصرف بنزین و همچنین قیمت ســوخت در سراســر جهان را اعالم 
می کند، ایران در جایگاه دوازدهم تولیدکننده بنزین و جایگاه 7۳ کشــور 
مصرف کننده قرار دارد. البته نکته بسیار جالب اینجاست که ایران سومین 

کشور دارای سوخت ارزان در جهان نیز هست!
در همین زمینه، یک کارشــناس حوزه انرژی، استفاده مجدد از کارت 
سوخت شخصی به دلیل تاثیرات آن در فرهنگ استفاده از بنزین در کشور 
را هرچند دیر، اما مثبت دانســت و گفت: بیشترین دغدغه دولت ها برای 
کنترل و کاهش میزان مصرف بنزین باید با تمرکز بر حوزه مصرف داخل 

و اصالح الگوی مصرف جامعه باشد.
زندی ادامه داد: اســتفاده از کارت ســوخت اولین فاز مدیریت و تغییر 
الگوی مصرف در حوزه انرژی و فرآورده های نفتی است و قاعدتا این مرحله 
به تنهایی توانایی کاهش میزان قاچاق و مصرف بی رویه سوخت را نخواهد 

داشت.
دالیل کنار گذاشته شدن کارت سوخت در سال 9۴

این کارشــناس حوزه انرژی به دالیل توقف اســتفاده از کارت سوخت 
در ســال 94 اشاره کرده و گفت: یکی از دالیل کنار گذاشته شدن کارت 
سوخت در کشــور، یکسان بودن نرخ بنزین عرضه شــده از طریق کارت 
ســوخت شــخصی و کارت جایگاه داران بود، همین امر سبب شد تا افراد 
بدون تمایل به اســتفاده از کارت سوخت شــخصی به استفاده از کارت 

سوخت جایگاه داران متمایل شوند.
به گفته وی، حذف کارت سوخت شخصی از بدنه سامانه کارت هوشمند 
ســوخت منجر شد تا این سیســتم به مرور زمان کارکرد خود را از دست 

بدهد. یعنی به زبانی ساده تر سامانه به ُکما رفت. همین امر منجر شد تا اگر 
رانندگانی کارت ســوخت خود را گم کرده بودند به علت بی اهمیت بودن 
اســتفاده از آن دیگر به ســراغ صدور کارت المثنی نروند و حال با اجرای 

مجدد این طرح با مشکل مواجه شوند.
او یکی دیگر از دالیل کنار گذاشته شدن کارت سوخت را باالرفتن نرخ 
بنزین در ایران نسبت به کشور های منطقه دانست و گفت: سال 94 با اُفت 
قیمت نفت خام نرخ بنزین در کشور های حاشیه خلیج فارس و همسایگان 
ایران به شدت کاهش پیدا کرد، تثبیت نرخ ارز نیز منجر شد تا نرخ عرضه 
بنزین در ایران نسبت به سایر کشور ها باالتر باشد و این موضوع باعث شد 
تا افراد بسیاری تداوم سیاست های کنترلی از طریق سامانه کارت هوشمند 
سوخت را غیرضرور دانسته و بر اصالح سیاست های قیمتی تاکید داشته 
باشند. در سال 94 هرچند بهترین زمان برای اصالح سیاست های قیمتی 
و تغییر آن از مدل دستوری و تک نرخی به مدل شناور بود، ولی متاسفانه 
بدون اصالح سیاست های قیمتی، صرفا کارت سوخت کنار گذاشته شد که 
در شــرایط فعلی با جهش قیمت ارز و تورم قیمتی سایر کاال ها با مشکل 

مدیریت در مصرف بنزین روبه رو شده ایم.
زندی ادامه داد: استفاده از کارت سوخت از امروز منجر به کاهش یکباره 
قاچاق ســوخت در کشور نخواهد شد بلکه تداوم و تکمیل این طرح قطعا 

نقطه شروع خوبی برای به سرانجام رسیدن این طرح خواهد شد.
این کارشناس حوزه انرژی به اهمیت کنترل کارت سوخت جایگاه داران 
در موفقیت طرح کنترل مصرف سوخت اشاره و بیان کرد: استفاده از کارت 
سوخت شخصی در ابتدا در تعدادی از کالنشهر ها عملیاتی شده و سپس 
تمام کشــور به طور سراسری مشمول این طرح می شوند، چرا که سامانه 

باید به مرور زمان به روزرسانی شود.
اجرای کارت سوخت و سهمیه بندی در سیستان و بلوچستان

او در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود از شهر های مرزی برای شروع 
این طرح اســتفاده می شد؟ گفت: جالب اســت بدانید مردمان شهر های 
مرزی سیستان و بلوچستان مدت هاست از کارت سوخت شخصی به همراه 
سهمیه بندی استفاده می کنند. شما در سیستان و بلوچستان نمی توانید 
بدون کارت ســوخت شخصی برای خودروی خود بنزین خریداری کنید، 
اما این عملیات تنها در شهر های مرزی سیستان عملیاتی شده و به سایر 

شهر های مرزی تعمیم پیدا نکرده است.
زندی همچنین به دلیل عملیاتی نشــدن سراسری این طرح نیز گذری 
زد و تصریح کرد: قطعا اگر این طرح به صورت سراسری عملیاتی می شد 
بهتر بود، اما اگر دولت و وزارت نفت منتظر آماده شدن زیرساخت های همه 
شــهر های کشور می شدند طرح استفاده از کارت سوخت شخصی تا سال 

آینده هم روی عملیاتی شدن را نمی دید.
این کارشناس حوزه انرژی به تشریح روند قاچاق سوخت به کشور های 
همســایه پرداخت و تصریح کرد: قاچاق ســوخت تنها مختص به بنزین 
نیست بلکه مشمول نفت گاز )گازوئیل(، نفت کوره و نفت سفید نیز هست. 
قسمت اعظم قاچاق ســوخت مربوط به گازوئیل بوده و حجم کمتری از 
آن مربوط به بنزین اســت که این موضــوع دالیل متعددی دارد از جمله 
اینکه قیمت بنزین در داخل در شرایط بهتری نسبت به سایر فرآورده های 

نفتی قرار دارد.
او گفت: هم اکنون برای خرید یک بطری نیم لیتری آب مبلغ یک هزار 
و 500 تومــان می پردازیم در صورتی که بــرای تهیه یک لیتر بنزین که 
هزینه های سنگین استخراج نفت، پاالیش و توزیع را به همراه دارد مبلغ 

1000 تومان و برای ســایر فرآورده ها نظیر گازوئیل لیتری ۳00 تومان و 
نفت سفید لیتری 150 تومان می پردازیم که قطعا این ارقام عادالنه نیست.

لزوم حساسیت بیشتر بر رصد مصرف سوخت در شهرهای بزرگ 
همچنین صــادق مردانی، کارشــناس انرژی درخصوص اســتفاده از 
کارت های ســوخت گفت:  هم اکنون اعداد و ارقامی مبنی بر اســتفاده از 
کارت ســوخت در دسترس نیست؛ با اســتفاده از کارت سوخت می توان 
میانگین و گپ بین تولید و مصرف بنزین در کشور را رسما به دست آورد. 
این اعداد و ارقام در مصرف سوخت این اجازه را به ما می دهد تا برای سایر 

صنایع خود تصمیم گیری های دقیق تری را در پیش بگیریم.
او یک از ویژگی های وجود کارت ســوخت را  مدیریت و کنترل سوخت 
کشور و اطالع از وضع سوخت استفاده شده در هر شهر و هر خودرو دانست 
و  ادامه داد: مهم ترین ویژگی استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی، 
مشخص شدن استفاده سوخت در هر خودرو است، این امر سبب می شود 
تا بتوان به موارد اســتفاده بی رویه افراد از سوخت مشکوک و از قاچاق یا 

سوء استفاده از منابع طبیعی جلوگیری کرد.
مردانی درخصوص حساســیت بیشتر شــهر های بزرگ به استفاده از 
کارت سوخت افزود: کالنشهر هایی مانند تهران که میزان سوخت مورد 
نیاز آنها با تعداد ماشــین های موجود مطابقت ندارد، نیاز به بررسی های 
بیشتر دارد؛ که استفاده از این تکنولوژی )کارت سوخت( اجازه مدیریت 

مصرف و سقف گذاری برای اصالح الگوی مصرف را هم می دهد.
این کارشــناس انرژی استفاده از کارت ســوخت را مقدمه ای بر مسیر 
کنترل و اصالح الگوی مصرف جامعه دانســت و گفت: اگر شــرکت ملی 
پخش و پاالیش نفت بخواهد اقدامات بیشتری در زمینه مدیریت مصرف 
ســوخت اعمال کند، باید ابتدا میزان مصارف استان ها و کالنشهرها را در 
دست داشته باشد که این آمار در اقدام اولیه این شرکت محقق خواهد شد.
به گفته وی، اگر قرار اســت به فردی کارت ســوخت شخصی تعلق 
بگیرد؛ آن فرد باید از دهک های پایین جامعه باشد تا با توجه به شرایط 
آســیب پذیر زندگی اش برای اســتفاده از بنزین امتیاز ویژه ای داشــته 
باشند. یعنی باید تفاوتی در تخصیص منابع ملی بین فردی که اتومبیل 
معمولی دارد با فردی که ماشین های لوکس سوار می شود وجود داشته 

باشد.
مردانی استفاده از کارت سوخت های متعلق به جایگاه داران را از عوامل 
تحریک بازار سیاه دانسته و کنترل میزان مصرف آن را نیز از اقدامات مهم 

وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تلقی کرد.
نگران نباشید، فعال کارت سوخت جایگاه ها فعال است

امیر وکیل زاده، مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
نیز با بیان اینکه از 22 مرداد ســوخت با کارت شــخصی عرضه می شود، 
گفــت: در این مرحله مردم نگران دریافت ســوخت نباشــند و تا زمانی 
که همــه افراد دارای کارت نشــده اند، کارت جایگاه ها فعال خواهد ماند. 
با هماهنگی های صورت گرفته به مدت چند روز کارت ســوخت جایگاه ها 
در اختیار مردم قرار می گیرد و تا زمانی که مطمئن نشده ایم همه مالکان 
خودرو و موتورســیکلت ها دارای کارت هســتند و مشکلی در این زمینه 
ندارند، محدودیت ها را اعمال نخواهیــم کرد. همچنین به مدت یک ماه 
شرایطی فراهم شده که رمز همه کارت های سوخت موجود به چهار رقم 
آخر کد ملی فردی که اســمش روی کارت سوخت ثبت شده، باز گردد، 
بنابراین افراد می توانند با مراجعه به جایگاه سوخت و وارد کردن چهار رقم 

آخر کد ملی خود، آن را فعال کنند.

جایگاه جهانی ایران در مصرف، تولید و قیمت سوخت کجاست؟

اولین گام کنترل مصرف سوخت برداشته شد

پس از کاهش چشمگیر فروش نفت ایران به وسیله تحریم های آمریکا 
کشورهای عربی ادعا کردند که می توانند نبود ایران را در بازار جهانی نفت 
جبران کنند و با کمک آمریکا مانع کاهش صادرات نفت خواهند شد، ولی 
آنطور که پیش بینی می کردند نشد و حال عربستان و کویت و حتی آمریکا 

در تامین تقاضا بازار جهانی نفت به مشکل برخوردند.
به گزارش رویترز، افزایش قیمت نفت از دوشــنبه گذشته شروع شد و 
دلیل آن را می توان کاهش میزان عرضه نفت به بازار جهانی دانســت. در 

این بین نگرانی مصرف کنندگان نفت روز به روز در حال افزایش است.
کارشناسان در بین کاهش تقاضای جهانی برای نفت و کاهش تولیدات و 
عرضه نفت برای باال بردن قیمت ها اختالف نظر دارند و از ماه جون گذشته 
کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند صادرات نفت خود را یک میلیون و 

200هزار بشکه در روز کاهش دهند.
امــا این کاهش صادرات و عرضه نفت به بازار جهانی تنها برای افزایش 
قیمت اســت و یا چاه های نفتی این کشورها به خصوص آمریکا ظرفیت 

استخراج بیشتر نفت را ندارند؟
با توجه به گزارش راشاتودی چاه های نفتی آمریکا دیگر نخواهد توانست 
به عرضه این حجم از نفت به بازار جهانی ادامه دهند و تنها حوزه میدلند 

است که می تواند حجم تعیین شده را تولید و عرضه کند.
خالد الفاضل وزیر نفت کویت کامال با توافق اوپک مبنی بر کاهش عرضه 
نفت موافق بوده و حتی در مورد این موضوع می گوید اگر که الزم ببینیم 

صادرات و عرضه نفت را بیشتر از این کاهش خواهیم داد.
ترس از رکود اقتصادی در جهان تقاضا را برای نفت افزایش داده اســت 
و این درحالی است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان نفت قادر به تامین 
بازار جهانی تقاضا نیســتند و پیش بینی می شود تقاضا برای نفت تا نیمه 

دوم سال افزایش پیدا کند.
یک کارشــناس درباره عربســتان نیز می گوید که این کشور با کاهش 
عرضه موافق است و افزایش قیمت نفت را در بازار جهانی حمایت می کند. 
به گفته وی، عربستان در حال حاضر با بحران کسری بودجه مواجه است 
و برای تامین بودجه خود نیازمند افزایش قیمت نفت اســت و هر کاری 

می کند تا قیمت نفت را افزایش دهد.
این کارشناس در مورد به نتیجه رسیدن این فعالیت ها می گوید: »برای 
اینکــه قیمت نفت در بازار تقاضا جهانی افزایش پیدا کند نیازمند رشــد 
بیشتر تقاضای نفت در بازار جهانی و کاهش بیشتر صادرات نفت هستیم.«
جنگ تجاری بین چین و آمریکا روز به روز اقتصاد جهانی را پرتنش تر 

می کند و بازار نفت نیز به شــدت به تغییرات اقتصادی وابســته است و 
تنهــا اتفاق کوچکی باعث دگرگونی عرضــه و تقاضا در بازار جهانی نفت 
خواهد شــد و بازگشــت تعادل به بازار جهانی نفت بسیار زمان بر خواهد 
بود مخصوصا حاال که تمام تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نفت به دنبال 

افزایش قیمت نفت و کاهش عرضه هستند.
در این میان تنش های بین ایران و آمریکا باعث شده است تا قیمت نفت 
ثابت باقی بماند و آمریکا با افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس و تنگه 
هرمز به دنبال دگرگونی و تغییر در بازار جهانی نفت است و تضعیف دالر 
نیز باعث افزایش بیشــتر قیمت نفت شد و افزایش تنش های بین چین و 
آمریکا رشــد اقتصاد جهانی را به شدت کند کرده است و این اتفاق باعث 

خواهد شد تا تقاضا برای نفت افزایش یابد.
اما آنچه که از ظواهر امر پیداست کاهش عرضه نفت به بازار جهانی تنها 
با هدف افزایش قیمت نفت صورت نمی گیرد بلکه کاهش ظرفیت چاه های 
نفتی این کشورها در این اتفاق بی تاثیر نیست و باید دید که آیا آمریکا و 
عربســتان خواهند توانست نبود ایران را در بازار جهانی نفت جبران کنند 
یا خیر ولی تاکنون نتایج نشان می دهند که این اتفاق نیفتاده است و نبود 

ایران در بازار عرضه کامال حس می شود.

رویترز از پیامدهای غیبت ایران در بازار جهانی نفت گزارش داد

نبود ایران در بازار نفت، کمر عرضه کنندگان را خم کرده است

یادداشت

نظام یارانه اي در خدمت ابرطبقه

دلیل پیدایش یارانه در دنیا، حمایت از توده مردم و دهک های              
کم درآمد بوده است. همچنین براي حمایت از تولیدکنندگان 
واقعي و نیازمندان این یارانه ها تخصیص داده می شود چراکه 
در نهایــت ســود آن در دور بعدي تولیدات به نفع کشــور و 
توده های              مردم خواهد بود. هرگز در هیچ کجا از دنیا مفهومي 
به نام یارانه براي ثروتمندان و سوداگران معنا نداشته است، اما 
در ایران می بینیم که اقتصاد رانتي و وابســتگي به درآمدهاي 
نفتي در 50 ســال گذشته باعث شده اســت تا کارکرد نظام 
یارانه اي برعکس شــود و به خدمت ســوداگران و رانت گیران 
درآیــد. یارانــه در اقتصاد ایران هرگــز در خدمت دهک های              
کم درآمد نبوده اســت. در ایران همواره قدرت های              سیاســي 
با قدرت هــای              اقتصادي در رابطه نزدیکي قرار داشــته اند. به 
عبارت دیگر، سیاســت و اقتصاد همواره با هم عجین بوده اند 
که همین موضوع موجب شــده سیاست گذاري های              دولت در 
مورد توزیع یارانه ها به نفع ابرطبقه اقتصادي باشد. ابرطبقه به 
طبقه ثروتمندي گفته می شود که در نظام سیاسي کشور هم 
نفوذ باالیي دارد. متاسفانه نظام یارانه اي ما همواره در خدمت 

این ابرطبقه بوده است.
توزیع یارانه ها در ایران همــواره به نفع دهک های              پردرآمد 
بوده اســت و همین امر موجب افزایش نابرابري شده و تداوم 
آن قطعاً به تشدید این نابرابري ها و نارضایتي ها منجر خواهد 
شــد. ضریب جیني براي نشان دادن نابرابری در توزیع درآمد 
یا ثــروت در یک جامعه آماری مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
هر چقدر ضریــب جینی نزدیک به عدد صفر باشــد، برابری 
بیشــتر در توزیع درآمد را نشان می دهد و بالعکس هر چقدر 
ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را 
مشخص می کند. االن ضریب جیني در کشور ما 0.4 است. در 
کشــورهاي توسعه یافته بین 0.25 تا 0.۳ است. میزان ضریب 
جیني در کشور ما وحشتناک باالست، چراکه اقتصاد ما دولتي 

بوده و این عدد نشان دهنده اقتصاد نابرابر و رانتي است.
امــا از اینها که بگذریم، بعضي از مشــکالت اساســي نظام 
یارانه اي ما ناشــي از عدم شناسایي جامعه هدف و دهک های              
نیازمند بوده اســت. نخواســته ایم یارانه ها را هدفمند کنیم و 
شناختي از دهک های              درآمدي نداریم. هر وقت بحث اصالحات 
مطرح می شــود، اولین مانع این است که اطالعات دهک ها را 
نداریــم. تا کــي می خواهیم با این جمله مســیر اصالحات را 
ناهموار کنیم. 20 سال اســت که می گویند اطالعات موجود 
نیســت در حالي که می توانستند ظرف شــش ماه این کار را 
انجام دهند اما نخواستند. با بانک اطالعاتي قوي می توانستیم 
شناخت دقیقي از جامعه هدف و اینکه چه میزان یارانه به آنها 
پرداخت شــود، به دســت آوریم. با انجام این کار نیمي از راه 

را رفته بودیم.
بعد از تهیه یــک بانک اطالعاتي، باید اصالحات نظام یارانه اي 
به سمت دهک های              کم درآمد برود؛ اتفاقي که امروز برعکس آن 
را شــاهدیم. هر کس تعداد خودروهاي بیشــتر، خانه بزرگ تر و 
امکانات بیشــتري دارد از انرژي ها هم استفاده بیشتري می کند. 
جمعیتي در کشور وجود دارد که اصاًل هیچ خودرویي ندارند، در 
حالي که یک خانوار 4 خودرو، کارخانه و بنگاه تولیدي دارد و از 
آب و برق و انرژي بیشــترین بهره را می برد. خودروسازي های              ما 
نیز شــکل دیگري از اقتصاد رانتي است. آنها از منابع یارانه اي و 
ارزان استفاده می کنند ولي خودرو را به قیمت آزاد به بازار عرضه 
می دارند. این درحالی اســت که بانک اطالعاتي دقیق و شــفاف 

می توانست از این بي عدالتي ها جلوگیري کند.
دولــت دوازدهم در گزارش های              مالي خود آورده اســت که 
ساالنه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می شود که 
بیش از 70درصد آن نصیب دهک های              پردرآمد و ســوداگران 
می شــود. تا سال گذشــته دولت 1۳ و نیم میلیارد دالر براي 
تامین کاالهاي اساســي، ارز اختصاص داد تــا این کاالها در 
اقتصاد ایران توزیع شــود ولي نیمي از این 1۳ و نیم میلیارد 
دالر ناپدید شــد. واردکنندگان پرنفــوذ، ارز 4200 توماني را 
دریافت کردند ولي قیمت کاالهاي وارداتي آنها مثل گوشــت 
به شکل سرسام آوري باال رفت. حاال که با ارز 1۳ هزار توماني 
نیمایي وارد می شــود، همچنان قیمت گوشــت همان میزان 
اســت. یعني یارانه رانتي بود که نصیب واردکنندگان گوشت 

شد، اما آنها گوشت را به قیمت آزاد فروختند.
برخي اعتقاد دارند که دولت باید دخالت خود را در بازارهاي 
مختلــف و اختصــاص یارانه به آنها کم کند. من ســودي در 
این زمینه نمي بینم. راهکار درســت این اســت که یارانه در 
مسیر درســت آن هدایت شــود. مثاًل به جاي اختصاص ارز 
4200 تومانــي به واردکنندگاني که کاالهاي خود را با قیمت 
آزاد فروختند، می توانســتیم این یارانه را به شــکل نقدي به 
دهک های              کم درآمد پرداخت کنیــم. نه تنها کاالها ارزان وارد 
نشــدند، بلکه هیچ یارانه اي به دست دهک های              کم درآمد هم 

نرسید. در عوض سود کالني نصیب رانت بگیران شد.
نمي توان دســت دولت را در نظام توزیــع یارانه و کاالها کوتاه 
کرد. هیچ جاي دنیا این اتفاق نمي افتد. حتي در کشورهاي اروپایي 
نیز دولت ها حضور دارند و در زمینه توزیع یارانه سیاست گذاري 
می کنند. مسئله، حضور یا نبود دولت نیست؛ مسئله فساد، رانت و 
نبود شفافیت است که اجازه نمي دهد ابرطبقه اقتصادي کنار برود 
و یارانه ها در اختیار مستحقان اصلي آن قرار گیرد. در کشورهاي 
سوسیال دموکرات هم دولت حضور دارد ولي به دلیل فساد پایین 
و شفافیت باال، نظام توزیع یارانه و کاالي آنها درست عمل می کند. 
همواره دولت های              سیاسي ما به قدرت های              اقتصادي وصل بوده اند 
و این دو همسو با همدیگر حرکت کرده اند. در این میان فقط توده 
مردم زیر بار فشــارهاي اقتصادي له شده است. اگر می خواهیم 
اقتصاد ایران به جاي خوبي برسد، اولین قدم این است که دولت 
رانتي بر سر کار نیاید. متاسفانه همه دولت های              ما به اقتصاد نفتي 
و رانتي وابســته بوده اند، در نتیجه نتوانسته اند پاسخگوي مردم 

باشند که عوام فریبي و فساد را در پي داشته است.
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»ان شــاءاهلل از خونه ای که خریدی خیر نبینی.« این جمله بخشی از 
دعوای صاحب بنگاه امالک نزدیک میدان فاطمی با خریدار خانه است.
به گزارش خبرآنالین، موضوع دعوا بر سر حق کمیسیون بنگاه است. 
شــاگرد بنگاهی مدعی است با وضعیت فعلی بازار دیگر نیم درصد حق 
کمیســیون دردی از دردهایش را دوا نمی کند و یک درصد کمیسیون 

می خواهد و خریدار هم راضی نیست »یه قرون« اضافه بپردازد.
البته این »یه قرون« اضافه در حساب وکتاب بنگاه رقمی حول وحوش 
۳ میلیون و 500 هزار تومان می شود. قیمت خانه 700 میلیون تومان 
اســت و نیم درصد حق کمیســیون برای هر طرف معامله ۳ میلیون و 
500 هزار تومان و در کل 7 میلیون تومان می شود، اما بنگاه می خواهد 
از هــر طرف یک درصــد بگیرد که رقم کلی درآمــدش از همین یک 

معامله دو برابر و 14 میلیون تومان می شود.
تقریبــاً در همه بنگاه های امالک تابلویــی از یک مرام نامه با امضای 
رئیس اتحادیه نصب شــده اســت که در آن حق کمیسیون آورده شده 
است، اما کاربرد این مرام نامه دیگر در خیلی از بنگاه های امالک در حد 
یک تابلوی سفارشــی و اجباری است ولی دعوا بر سر حق کمیسیون 

این روزها به خاطره جدانشدنی از معامالت مسکن تبدیل شده است.
بــا اینکه برخــی از بنگاهی ها ســعی می کنند زیرپوســتی و زمان 
تسویه حســاب یک درصد حق کمیسیون را مطرح کنند تا مشتری را 
در عمل انجام شــده قرار دهند، برخی دیگر از همان ابتدای کار عنوان 
می کنند که حق کمیسیون شــان یک درصد اســت. حتی برخی ها به 
فروشــندگان یا مالکانی که قصد اجاره ملک شان را دارند می گویند به 
شرطی برای خانه آنها مستأجر پیدا می کنند که کمیسیون یک درصد 
و حتی بیشتر پرداخت کنند. مالک هم اگر پول الزم و در مضیقه زمانی 

باشد، ناچارا به این ماجرا تن می دهد.
از آنجایی که تمام بازارهای رســمی و حتی غیررسمی به هم متصل 
اســت، همین افزایش قیمت و حق کمیسیونی که بنگاه ها از مشتریان 
خود می گیرند، بخشــی از هزینه ها را افزایش می دهد؛ هزینه هایی که 
دولت مدام در طرح ها و برنامه های مختلف سعی در کاهش آنها را دارد، 
اما هر چقدر هم که پاستورنشــین ها دورهم جمع شــوند و وام بدهند 
تا این پیشــران اقتصاد به چرخش درآید و از این رکود تورمی خالص 

شود، اما در پله آخر تمام معادالت برعکس می شود.
البته در جستاری کوتاه در حوزه خبرهای مربوط به بازار مسکن بعد 
از جهش قیمت رهن و اجاره و فروش مســکن، رد پای عمیق اتحادیه 

مشــاوران امــالک را در آغاز این جریان می توان دیــد. توزیع اخبار و 
مصاحبه  هــای متعدد از رکود عمیق بازار مســکن و در پی آن کاهش 
درآمد بنگاه های امالک ســرخط این جریان خبــری بود؛ جریانی که 
هدف نهایی آن افزایش کمیســیون معامالت مسکن )اجاره و فروش( 
به یک درصد از کل معامله و کســب درآمــدی هنگفت از همین بازار 
راکد اســت. ماهیگیری در کویر آن هم کویری که یک سوی آن مالک 
و ســوی دیگر خریدار یا مستأجر قرار دادند که قطعا اگر قانون به آنها 
اجــازه می داد به ثبت تفاهم نامه ای دســتنویس اکتفا می کردند تا این 

حق الزحمه چند میلیون تومانی را پرداخت نکنند.
اعداد و ارقام چه می گوید؟

طی سال ها که قیمت مسکن با رشد همراه شد، محاسبات حق 
کمیسیون هم تغییر کرد.

ســال 79 بــا تصویب وزارت صنعــت، معدن و تجــارت یک قانون 
مشخص برای دریافت حق الزحمه مشاور تعیین شد. این قانون تا سال 
92 که قیمت مسکن یک باره با رشد مواجه شد ثابت بود. طبق قانونی 
که وزارت صنعت در نظر گرفته بود، نرخ حق کمیسیون در کل کشور 
و برای تمام معامالت ثابت بود، اما از ســال 92 محاسبات تغییر کرد. 
به این شــکل که برای معامالت تا سقف ۳0 میلیون تومان 5درصد از 
طرفین معامله، برای معامالت بین ۳0 تا 50 میلیون تومان 0.75درصد 
از طرفین، برای معامالت 50 تا 100میلیون تومان 0.5درصد و به ازای 
مابه التفاوت معامالت بیش از 100 میلیون 0.25درصد حق کمیسیون 

دریافت می شد.
با افزایش ســاالنه قیمت ها و ناپدیدشدن خانه های ۳0 و 50 میلیون 
تومانی، اوضاع بازهم تغییر کرد. از ســال 95 قرار شد برای معامالت تا 
سقف 500 میلیون 0.5درصد و برای بیش از آن 0.25درصد کمیسیون 
دریافت شــود. یعنی اگر ملکی به طور مثال 900 میلیون تومان معامله 
می شــود طرفین معاملــه باید 0.5درصد 500 میلیــون تومان برابر با 
2میلیون و 500هزار تومــان را پرداخت کنند و به ازای 400 میلیون 
باقی مانــده، 0.25درصد آن یعنی یک میلیون تومان دیگر هم بپردازند. 
از ســال 95 تــا 97 هم 9درصد مالیات بر ارزش افزوده به محاســبات 

اضافه شد.
طبق گزارش معاونت اقتصــادی اتاق بازرگانی تهران، در چهار ماهه 
نخســت سال 1۳9۸، 2۶.۳ هزار واحد مسکونی در سطح شهر تهران با 
متوسط قیمت هر مترمربع 12.۶ میلیون تومان معامله  شده که نسبت 

به مدت مشــابه ســال قبل تعداد معامالت مسکن 50درصد کاهش و 
قیمت هر مترمربع واحد مســکونی معامله شده حدود 102درصد )دو 

برابر( افزایش  یافته است.
با این  حال، سهم تعداد معامالت باارزش بیش از 2 میلیارد تومان در 
هر واحد مســکونی، از ۶.2درصد در تیرماه 1۳97 به حدود 17درصد 
در تیرماه 1۳9۸ رسیده اســت. حاال که تعداد معامالت باارزش بیش 
از 2 میلیارد تومان تقریباً ســه برابر شده اســت، اگر بنگاه ها بخواهند 
یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند، یعنی از هر طرف معامله 20 
میلیــون تومان و در کل 40 میلیون تومان حق کمیســیون گرفته اند؛ 

رقمی که به راحتی نمی توان از آن عبور کرد.
بازی با اجاره ها منبع درآمد جدید بنگاه امالک

ترفند جدید به این شــکل اســت؛ یک ماه باقی مانده به سررســید 
یک ســاله قرارداد اجاره، بنگاهی ها با صاحب خانه ها تماس بگیرند که 
مســتأجر قبلی را جواب کند. شرط وسوســه کننده این بازی هم پیدا 
کردن مســتأجری است که مبلغ باالتری بپردازد. البته که آمار رسمی 
افزایــش قیمت اجاره ها را حول وحوش ۳0درصد نشــان می دهند، اما 
گزارش های میدانی از رقم های دو برابری حکایت دارد. دولت می گوید 
اجاره مســکن در تهران ۳0درصد نســبت به سال گذشته بیشتر شده 
اما اجاره نشین ها می گویند این افزایش قیمت 50 تا 100درصد است.

بااین حال، رئیس جمهور معتقد اســت برخی رســانه ها به انتشــار 
اعداد نادرســت درباره اجاره بها پرداخته اند و براســاس آمار وزارت راه 
و شهرســازی به طور متوسط اجاره مســکن در تهران حدود ۳0درصد 
بیشــتر شــده اســت. حســن روحانی چند هفته پیش ایــن عدد را 

امیدوارکننده توصیف کرده بود.
بــا اینکه دولت برای همان مقــدار افزایش اجاره ای که خودش روی 
آن تأکیــد دارد )۳0درصد( به دنبال راه حل اســت، اما باز هم کار که 
به مراحل پایین دســتی که می رسد همه چیز به هم می ریزد. مثاًل وزیر 
راه و شهرســازی گفته بود: »امتیازاتی را برای صاحب خانه های منصف 
در نظر خواهیم داشــت. می خواهیم کســی که قرارداد اجاره بیشتر از 
یک ســال می بندد و ضوابط را رعایت می کند، معافیت مالیاتی داشته 
باشد« اما باوجود افرادی که به دنبال داللی و تشویش در بازار هستند 
هر چقدر روی کاغذ برنامه و تشــویق برای بهبود وضعیت بازار مسکن 
وجود داشــته باشد، کار به عمل که می رسد تمام نقشه  ها، نقش بر آب 

می شود.

ماهیگیری در کویر توسط مشاوران امالک

افزایش کمیسیون بنگاه ها از چه زمانی کلید خورد؟
مسکن

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
تله خانه های خالی برای منابع کشور

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و ساخت وسازهایی 
که هدف مشــخصی ندارد یک تله مالی برای منابع کشور است، گفت 
حدود 2.2 میلیون واحد مسکونی بیشتر از خانوارها در کشور وجود دارد.

محمد اسالمی در گفت وگو با تسنیم، درخصوص آمار خانه های خالی 
در کشور، اظهار داشت: آمار خانه های خالی یک بحثی است؛ مرکز آمار 
ایران اعالم کرده تعداد خانه های شناسایی شده براساس سرشماری سال 

1۳95 بالغ بر 24 میلیون و 200 هزار واحد است.
وی ادامه داد: تعداد خانوارها نیز حدود 22 میلیون است، یعنی حدود 

2.2 میلیون واحد مسکونی بیشتر از خانوارها وجود دارد.
وی بیان کرد: موضوع مهم این است که ببینیم خانه های خالی از چه 
جنسی است؛ این را باید احصا و شناسایی کنیم. در این راستا برنامه ای را 
در قالب سامانه جامع امالک و اسکان کشور  پیگیری می کنیم که به اخذ 
مالیات بر خانه های خالی مالیات منتج می شود. در این صورت مالک خانه 

به تحرک واداشته می شود و تکلیف خانه خالی را روشن خواهد کرد.
وزیر راه و شهرســازی گفت: تا این اتفاق نیفتد نمی توان آمار واقعی 
خانه های خالی را اعالم کرد، چراکه خیلی از مردم در شهرهای مختلف 
واحد مسکونی دارند، بخشی از مردم نیز برای حفظ ارزش پول واحدهایی 

را خریداری کرده اند.
اسالمی با بیان اینکه واقعا نمی دانیم اینها چه ماهیتی دارند در پاسخ 
به این پرســش که برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند باید 
برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بخشی از واحدهای مسکونی خالی 
از سکنه باشــد، تصریح کرد: این یک فرض اســت؛ ما در مال دیگران 
نمی توانیم برنامه ریزی کنیم. معتقدم سرمایه گذاری و ساخت و سازهایی 
که هدف مشخصی در بازار ندارد و برای آن اینقدر خواب اتفاق می افتد 

یک تله مالی برای منابع کشور است که باید از آن پرهیز کنیم.

کمترین تورم مسکن در 5 منطقه جنوبی تهران
فصل داغ مسکن در راه است

آمار گویای آن است که تورم مسکن طی سه سال گذشته در مناطق 
20، 12، 19، 15 و 1۸ کمتر از دیگر نقاط شهر تهران بوده است.

به گزارش ایسنا، پنج منطقه  پیشتار تورم ملکی در شهر تهران طی سه 
ســال اخیر به ترتیب مناطق 2، 5، 22، 14 و 21 با  255، 24۸، 2۳۸، 

2۳۸ و 2۳۶ درصد رشد قیمت نسبت تیرماه 1۳95 بوده اند.
کمترین میزان رشد نیز در مناطق 20، 12، 19، 15 و 1۸ به ترتیب با 
1۶۸، 179، 1۸4، 1۸5 و 1۸9درصد افزایش اتفاق افتاده است. همانطور 
که آمار نشان می دهد کمترین میزان افزایش قیمت در مناطق جنوبی 
بوده و در بین این نقاط، باالترین میزان رشد قیمت مسکن به منطقه 14 

با 2۳۸درصد افزایش قیمت تعلق داشته است.
برای ظرفیت ســنجی بازار مســکن در مناطق تهران، سال 1۳95 به 
عنوان یکی از سال هایی که بازار در رکود قرار داشت مالک ارزیابی قرار 
گرفته اســت. تیرماه 1۳95 میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر 
تهران 4میلیون و 2۳0 هزار تومان بود که با رشــد 215درصدی به 1۳ 

میلیون و ۳50 هزار تومان در تیرماه 1۳9۸ رسیده است.
رصد وضعیت کنونی بازار حاکی از آن است که مناطق واقع در نیمه 
شمالی پایتخت به اشباع قیمت رسیده اند، اما ممکن است مناطق جنوبی 
ظرفیت اندکی برای افزایش تا پایان شهریورماه 1۳9۸ داشته باشند، با 
این حال هنوز بیشترین تعداد معامالت در مناطق 5، 2 و 4 انجام می شود 
که در تیرمــاه 12.۳، 9 و 9درصد از کل قراردادهای خرید و فروش در 
تهران را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر در تیرماه 1۳9۸ بالغ بر 
71درصد از کل معامالت شهر تهران به ترتیب در 10 منطقه 5، 2، 4، 
14، 10، 1، 7، 15، ۸ و 11 انجام شده و 12 منطقه باقی مانده 29درصد 

از قراردادهای خرید و فروش ملک را به خود اختصاص دادند.
در این میان، مهدی روانشــادنیا، کارشناس بازار مسکن می گوید 
بازار مسکن از نفس افتاده که علتش هم کاهش قدرت خرید مردم 
است و با قیمت های فعلی امکان تامین مسکن برای متقاضیان موثر 
وجود ندارد. البته بعد از اینکه بازار به ثبات قیمتی می رسد طبیعی 
اســت که تا چند ماه با تالطم هایی در برخی مناطق مواجه شویم 
و در تابســتان امسال این مساله خود را نشان می دهد. ممکن است 
قیمت ها در بعضی مناطق افزایش بیشتری داشته باشد، در مناطقی 

ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.
وی با اشــاره به کاهش قابل توجه معامالت مســکن در منطقه 
یک تهران اظهار داشت: سال گذشته معامالت و به تبع آن  قیمت 
مســکن در مناطق شمالی تهران افزایش یافت، اما در تیرماه شاهد 
بودیم که معامالت منطقه یــک از برخی مناطق جنوبی نیز کمتر 
بود. این مســاله حاوی این عالمت است که تقاضای سرمایه گذاری 
در بخش مســکن کاهش یافته و خریــد و فروش هایی که صورت 

می گیرد از طرف تقاضای مصرفی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از طرف دیگر تعداد معامالت شهر 
تهران به زیر 5000مورد رســیده که یک رکورد بی سابقه در شش سال 
گذشته بوده است. در شرایط فعلی، بازار مسکن تا پایان تابستان به تعادل 
قیمتی در مناطق مختلف می رســد. اگرچه کاهش محسوس قیمت ها 

در افق بلندمدت، محتمل نیست ولی افزایش قیمت، بسیار بعید است.
اما حال و هوای این روزهای بازار مسکن حاکی از آن است که اندک 
خریدارانــی که در بازار حضور دارند به دنبــال آپارتمان های قدیمی یا 
نوســاز زیر قیمت می گردند. نزدیک شدن به پایان مهلت جابه جایی به 
عنوان عامل اولیه و تقابل عرضه واحدهای »به قیمت« با تقاضای مصرفی 
در روزهای اخیر این ذهنیت را ایجاد کرده که معامالت در شــهریورماه 
به عنوان آخرین ماه از فصل جابه جایی نســبت به مردادماه تا حدودی 

افزایش خواهد یافت.
با این وجود وضعیت کلی بازار از وجود کســادی بی سابقه طی شش 
سال اخیر حکایت دارد. واسطه های ملکی می گویند که در مردادماه نیز 
تعداد خرید و فروش چنگی به دل نمی  زند. براساس اعالم رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک تعداد قراردادهای خرید و فروش ملک در تهران طی 15 
روز ابتدای مردادماه 1۳9۸ تنها 2020 مورد بوده که از افت 7۸درصدی 

نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.
گفتنی اســت براساس اعالم بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران 
در تیرمــاه 1۳9۸ به میانگین 1۳ میلیون و ۳50 هزار تومان در هر متر 
مربع رسید که نسبت به ماه قبل، تنها 0.4 درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 91درصد رشد یافت. معامالت نیز 4۸00 فقره بود که کاهش 
۶5درصدی را نســبت به تیرماه ســال قبل نشان می دهد. این حجم از 
افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه 1۳94 تاکنون بی سابقه بوده است.
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یک عضو اتاق بازرگانی با اشــاره به وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی 
ایران پیش بینی کرد آرامش بازار ارز تا پایان سال تداوم داشته باشد.

مجیدرضا حریری، فعال اقتصــادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین با اشاره به مهار بازار ارز و ماندگاری قیمت در کانال 11 هزار تومان 
به خبرآنالین، گفت: به نظر می رسد باالخره ابزارهای مدیریتی برای مهار 
نوسان بازار به درستی مورد استفاده قرار گرفته و بازار ارز با آرامشی نسبی 
روبه روســت که این وضعیت می تواند در تزریق آرامش به دیگر بازارها نیز 

موثر واقع شود. 
او با اشــاره به اینکه در دوره های افزایشــی نیز من مسئولیت را متوجه 
بانک مرکزی می دانم، گفت: من همواره گفته ام هنگامی که یک نوســان 
بیش از 15 روز به طول می انجامد، قطعا مســبب آن بانک مرکزی است 
و اکنــون نیز که بالغ بر یک ماه از کنترل بــازار ارز می گذرد، به نظر من 

بیشترین سهم را در آن بانک مرکزی داشته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه 90درصد صادرات کشور توسط چند 
ده شرکت دولتی و خصولتی انجام می شود، ادامه داد: اینجاست که سهم 
مدیریت مناســب در بازار روشن می شــود، در یک سال گذشته که آقای 
همتی سکان امور در نهاد سیاست گذار پولی را برعهده دارد، به بازار آرامش 
داده و تصمیمات وی در بخش هایی چون نظارت عمال دست این نهاد برای 

مدیریت بازار را بازتر از هر زمانی کرده است. این مهم ناشی از آن است که 
برای اولین بار در ســال های پس از انقالب بانک مرکزی اختیاراتی در حد 
وظایف خود دارد و خوشبختانه در این زمان جناب همتی هم با استفاده از 

توانایی موجود عملکرد مقبولی داشتند.
او تاکید کرد: به طور مثال تا سال گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی 
دستگاه پوز در کشــورهای دیگر وجود داشت که از این طریق به راحتی 
ارز کشــور خارج می شد ولی خوشبختانه این دستگاه ها جمع آوری شدند 

و این راه بسته شد.
عالوه بر این نظارت بر ارزهای صادراتی به خوبی دنبال شد و ارز نیما نیز 
به تدریج به قیمت بازار آزاد نزدیک تر شد. درنتیجه مجموعه ای از عوامل در 
کنار سیاست گذاری های اصولی در شرایطی که شوک های سیاسی چون 
زدن پهپــاد آمریکایی، بحران نفتکش ها و... عمــال کنترل بازار پول را در 
دست بانک مرکزی نگه داشت. این در حالی است که پیش تر هر کدام از 

این اتفاقات می توانست بازار را ملتهب کند.
حریری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شــرایط کنونی باید به سمت 
حمایت از تولید حرکت کند، ادامه داد: در شرایط فعلی با افزایش نرخ ارز، 
قاچاق نفع اقتصادی خود را تا حد زیادی از دســت داده اســت و فرصتی 
متفاوت برای حمایت از تولید ملی و باکیفیت در ایران ایجاد شده و باید از 

این فرصت بهره الزم را برد.
حریری با اشاره به آمار واردات کشور نیز گفت: این میان واردات کشور 
به دلیل کاهش شــدید قدرت خرید مردم روند نزولی به خود گرفت، به 
گونه ای که در دو سه سال پیاپی ساالنه کاهش 20 تا 25درصدی در این 
بخش دیده شد. کاهش قدرت خرید در عمل تقاضا برای کاالهای خارجی 

را کاهش داد که این نیز به حفظ ثبات بازار یاری رسانده است. 
بــه گفته وی به این ترتیب توقف فعالیت دســتگاه های پوز، نظارت بر 
بازگشت ارزهای صادراتی، کاهش واردات و مهار قاچاق به همراه مدیریت 
درست بازار مهمترین دالیل تداوم آرامش در بازار ارز است و انتظار داریم 

بازار ارز تا پایان سال در شرایط باثبات باقی بماند. 
عضــو اتاق ایران و چیــن در توضیح این مطلب ادامــه داد: حمایت از 
تولیدی که تاکنون در کشور صورت گرفته عمال یک شکست بزرگ بوده 
اســت و در حالی که ایران در تقریبا اغلب صنایع حضور دارد اما در هیچ 
صنعتی سرآمد نیســت، زیرا تولیدکنندگان ایران تنها بازار ۸0 میلیونی 
داخلی که سرانه مصرفی اندکی دارند را مدنظر دارد. درنتیجه به باور من 
حمایت از تولید به شکلی که تاکنون صورت گرفته به سود کشور نیست 
بلکه حمایت موثر، حمایتی اســت کوتاه مــدت، هدفمند و با آماده کردن 

شرایط برای تولیدات گسترده برای بازارهای جهانی است.

چرا ارز تا پایان سال گران نمی شود؟

5 دلیل آرامش بازار ارز

چهارشنبه
23 مرداد 1398

شماره 1372



رئیس انجمن بالک چین ایران هشدار داد
استخراج کنندگان رمزارزها در حال خروج از 

ایران هستند
رئیس انجمن بالک چین ایران با اشــاره به اینکه مصوبه اخیر دولت 
مبنی بر اعمال تعرفه صادراتی برق برای ماینرها یک نوع خودزنی است، 
گفت این مصوبه یک نوع خودزنی است و باعث شده تا استخراج کنندگان 

رمزارزها به کشورهای روسیه، ارمنستان و گرجستان مهاجرت کنند.
به گزارش فارس، ســپهر محمدی در نشستی خبری با بیان اینکه 
فناوری بالک چین فرصت جدیدی برای کشور فراهم کرده تا در دوره ای 
که نقل و انتقاالت مالی به دلیل تحریم ها با مشکالتی مواجه است، آن 
را جبران کند، گفت: با مصوبه اخیر دولت، پس از کشمکش های فراوان، 
صنعت استخراج رمزارزها در کشور از فضای خاکستری خارج و رسمیت 
پیــدا کرد، اما فارغ از لزوم ورود دولت با این حجم و فضاســازی و آثار 
مخرب یا سازنده آن، چندین نکته حقوقی در این مصوبه متصور است.

وی افــزود: در ابتدای این مصوبه، دولت، وزارت صمت و نظام بانکی 
را از ارائــه هرگونه خدمات حمایتی به فعاالن این حوزه منع کرده که 
با توجه به پذیرش این فعالیت به عنوان صنعت، طبعا وظایفی برعهده 
دولت و سایر سازمان های تابعه در قبال فعاالن این صنعت خواهند بود 

که نفی دولت، نافی حقوق فعاالن این صنعت نیست.
رئیس انجمن بالک چین ایران ادامــه داد: یکی دیگر از ایراداتی که 
می توان به مصوبه دولت گرفت، دریافت انشعاب برق از وزارت نیروست. 
ســؤال این است که انشعاب برق دایر نادیده انگاشته شده و بهره گیری 
از ســرمایه ای که در شهرک های صنعتی هم بر بخش خصوصی و هم 
بر بیت المال تحمیل شده و در حال حاضر بالاستفاده مانده امکان پذیر 
نیســت؟ وی افزود: نکته دیگری که جلب توجه می کند واژه »قیمت 
متوسط ریالی برق صادراتی« است که انصافا تعبیر سخت و گنگی در 
پی داشته است، چراکه کلمه متوسط چنین می رساند که مردم کشور 
ایران برای یک فعالیت صنعتی باید هزینه بیشتری بابت برق مصرفی 
نسبت به برق کشورهای واردکننده برق از ایران پرداخت کنند، که اگر 
چنین باشد قابل نقد است. محمدی ادامه داد:  کلمه صادراتی نیز جای 
بحث دارد و تعبیر جدیدی از واژه صادرات در ذهن متبادر می ســازد، 
چراکه صادرات در گذشــته کلمه ای بود که تا پیش از این جهت داد و 
ســتد با اتباع بیگانه کاربرد داشت. جالب این است که نه تنها تخفیفی 
برای شهروندان کشور نسبت به حداقل نرخ صادراتی لحاظ نشده، بلکه 

مبلغی باالتر از نرخ صادراتی، میانگین نرخ صادراتی مدنظر است.
وی خاطرنشــان کرد:  در تأمیــن نرخ اعالمی نیز به شفاف ســازی 
درخصوص قیمت برق صادراتی به هر کشــور نیاز است. متأسفانه این 
صنعت تک مصرفی تاکنون مورد نقد صحیح واقع نشده است؛ صنعتی 
که فقط از یک حامل انرژی مثل برق و ماده اولیه جهت تولید استفاده 
می کنــد، حال آنکه در مقام قیاس مصرف این صنعت با ســایر صنایع 
باشیم، چه بسا صنعتی بســیار کم مصرف لحاظ خواهد شد.  وی تأکید 
کــرد: در مصوبــه دولت در تبصره 2 آن ذکر شــده کــه خریدار برق 
صادراتی کشور )اســتخراج کنندگان رمزارز( باید مصرف خود را با نیاز 
کشور هماهنگ کنند، حال سؤال این است آیا امکان پیش بینی مصرف 
تا پیک ســال آینده و اندیشــیدن تمهیداتی برای افزایش توان تولید و 
ایجاد زیرساخت فراهم نیست؟ و مدیران کشور نباید از ارز حاصله بابت 
صادرات برق کشور به استخراج کنندگان رمزارز در جهت سرمایه گذاری 
و توسعه صنعت برق بهره بگیرند؟  محمدی خاطرنشان کرد: نکته جالب 
توجه مصوبه دولت برای استخراج کنندگان رمزارزها ماده ۶ آن است که 
دریافت کنندگان برق صادراتی مشمول مالیات می گردند، در حالی که با 
توجه به همین مصوبه، امکان تبدیل رمزارز حاصله را در کشور نخواهند 
داشــت.  رئیس انجمن بالک چین ایران با اشاره به اینکه برای صدور و 
ابالغ این مصوبه هیچ مشورتی با انجمن بالک چین ایران صورت نگرفته 
است، گفت: این آیین نامه جدید ُمهر پایانی بر فعالیت بخش خصوصی در 
حوزه رمزارزهاست، چراکه متأسفانه ماینرها، کوله بارهای خود را بسته اند 

و به کشورهای گرجستان،  ارمنستان، قزاقستان و روسیه رفته اند.

دریچه

فرصت امروز: این روزها حــذف چهار صفر از پول ملی در کانون توجه 
افکار عمومی قرار دارد و روزی نیســت که درباره آثار مثبت و منفی این 
رفرم پولی در اقتصــاد ایران، از دولتمردان گرفته تا اقتصاددانان صحبتی 
نشود. افزایش تورم در سال ها و دهه های گذشته موجب شده تا صفرهای 
بیشتری در مقابل قیمت کاالها قرار بگیرد و همین امر وجهه پول ملی را 
زیر سوال برده است. از همین رو، الیحه حذف چهار صفر از پول ملی نهم 
مردادماه امســال در هیات دولت به تصویب رسید و چندی دیگر رهسپار 
مجلس می شــود تا نمایندگان درباره رد یا تایید آن تصمیم گیری کنند. 
البته این اولین بار نیســت که طرح حذف صفر از پول ملی از سوی بانک 
مرکزی مطرح می شود و نخستین بار در اوایل دهه0  7  بود که زمزمه های 
این طرح شنیده شــد. طبق طرح بانک مرکزی، قرار است با حذف چهار 
صفــر از پول ملی ایران، هر 10000 ریال کنونی برابر با یک تومان جدید 
و هر تومان برابر با 100 ریال جدید شود؛ به عبارت ساده تر، تومان، واحد 
رسمی و ریال، پول خرد ایران می شود و هر 100 ریال برابر با یک تومان 

خواهد بود.
با حذف ۴ صفر مراقب تورم باشید!

اما این طرح، موافقان و منتقدان بســیاری دارد و خیلی از اقتصاددانان، 
اجرای این رفرم پولی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تحریم دست 
و پنجــه نرم می کند، توصیه نمی کنند. در این میان، ســجاد برخورداری 
کارشناس اقتصادی به تجارب موفق و ناموفق دنیا در این زمینه اشاره کرد 
و گفت: اجرای این طرح در این شرایط ریسک بزرگی است و مسئوالن باید 

مراقب باشند با اجرای این سیاست، تورم چندین برابر نشود.
برخورداری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگرچه حذف صفر اعتماد 
از دست رفته پول ملی را دوباره برمی گرداند، ادامه داد: اما اجرای نامناسب 
آن می تواند نتایج و تبعات منفی را هم در پی داشته باشد که از آن جمله 

می توان به تورم اشاره کرد.
او با بیان اینکه همیشه قیمت ها به سمت باال، گرد می شوند، افزود: اگر 
دولت این شــرایط را به  درســتی مدیریت نکند به بی ثباتی اقتصاد، رشد 

قیمت و... منجر می شود.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه 
تصمیم گیــری در این  باره حالت آماده بــاش دارد، گفت: نحوه اجرای این 

طرح دستیابی به محاسن و معایب آن را متفاوت می کند.
برخورداری با اشــاره به نداشــتن ثبات تورم در شرایط کنونی در ادامه 
وضعیت اقتصادی را برای انجام این کار مناســب ندانست و گفت: اجرای 

این طرح در این شرایط ریسک بزرگی است.
وی با بیان اینکه مســئوالن باید مراقب باشند با اجرای این طرح، تورم 
چندین برابر نشود، خاطرنشــان کرد: دولت باید در ابتدا ارزیابی و برآورد 
دقیقی از توان اجرایی خود داشــته باشــد و با استفاده از تجارب موفق و 
ناموفق دنیا دســت به اجرای آن بزند تا بتواند انتظارات جامعه را با خود 

همسو کند، چون در غیر این  صورت احتمال شکست طرح وجود دارد.
این اقتصاددان، رشد نقدینگی را از علل تورم در جامعه برشمرد و گفت: 

بدهی دولت از علل اصلی رشد نقدینگی در کشور است.
برخورداری با اشــاره به وجود ناترازی هایی در سیستم بانکی کشور که 
می تواند اثرات منفی را در اجرای این طرح داشته باشد، تصریح کرد: برای 
دور زدن تحریم ها هم باید بر اقتصاد داخلی متمرکز شد که طی پنج سال 

به معنای واقعی از تولیدکننده داخلی حمایت نشده است.
وی با اعتقاد بر اینکه بخش خصوصی می تواند به راحتی تحریم ها را دور 

بزند، گفت: باید بیشتر به بخش خصوصی بها داده شود.
این عضو هیات علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه تهران با تأکید مجدد 
بــر اینکه دو تجربه موفق و ناموفق از اجرای این طرح در دنیا وجود دارد، 
یادآور شــد: باید همه موارد به خوبی رصد شــود تا حین اجرا با مشکلی 
مواجه نشویم. از جمله این موارد می توان به اصالحات بانکی، مالیاتی، رصد 

دقیق بازار، جلوگیری از دخالت دولت در قیمت گذاری و ... اشاره کرد.

برخورداری یادآور شد: از مهم ترین آثار مثبت این اقدام، بحث حسابداری 
فعالیت اقتصادی، کاهش هزینه چاپ و اجرای سیاست های اقتصادی است.

حذف ۴ صفر پیشنهاد صندوق بین المللی پول است
همچنین مشــاور معاونت علمی فناوری ریاســت جمهوری با اشاره به 
موضوع حذف 4 صفر از پول ملی گفت: ما همسو با دستورات پیشنهادگونه 
صندوق بین المللی پول داریم همراه می شویم در حالی که اولویت کشور 
این نیست. محســن صیقلی در گفت وگو با رادیو با تاکید بر اینکه حذف 
چهار صفر از پول ملی بر شــاخص های کالن اقتصاد کشور اثری نخواهد 
گذاشت، گفت: این اقدام در شرایطی می تواند اثرگذار باشد که ساختارهای 
اقتصادی مثل اصالح سیستم های بانکی، تولید، مباحث مالیاتی و گمرکی 

با همدیگر رونق اقتصادی را داشته باشند، اما با حذف اسمی چند صفر از 
پول ملی با وجود تجربیات متفاوتی که دیگر کشــورها داشته اند، هیچ اثر 
اقتصادی نخواهد داشــت. به گفته وی، خود دولت نیز اعالم کرده این کار 
هیچ اثری روی تورم نخواهد داشت و فقط ظاهری است. در 50 کشور دنیا 
که این اتفاق افتاده، از آن به عنوان اسم گذاری یا تجدید اسم یاد می کنند 
که در برخی از کشــورها موفق عمل شــده و در برخی از کشورها که از 
زیرساخت های الزمی برخوردار نبودند همچون زیمبابوه ناموفق بوده است.
این اقتصاددان با اظهار بر اینکه ما همســو با دســتورات پیشنهادگونه 
صندوق بین المللی پول داریم همراه می شویم، تصریح کرد: این پیشنهادی 
اســت که معموال صندوق بین المللی پول به کشــورها می دهد و با شعار 
»آسان شدن زندگی« از آن یاد می کنند. در کشور ما نیز زمانی که جنگ 
تمام شد و دالرهای نفتی ســرازیر شدند صندوق بین المللی پول چنین 

پیشنهادی را داد، اما تا سال 95 مسکوت ماند تا اینکه هیات دولت مصوب 
کــرد و الیحه ای را به بانــک مرکزی داد ولی باز هم این الیحه به مجلس 
نرفت. صیقلی خاطرنشان شد: تنها خاصیتی که دولت و رئیس کل بانک 
مرکزی بر آن قائل شده اند، حذف کاهش هزینه نشر اسکناس و اثر روانی 
است که مردم ارز کشور را در برابر ارزهای کشورهای دیگر پایین می بینند، 
اما به نظر می رســد غرور ملی در میزان تولید است و نه اینکه اسما چهار 
صفر حذف شود و بگوییم غرورمان باال می رود و ما در مقابل دالر می توانیم 

تومان داشته باشیم.
بــه گفته وی، فضای روانی با گرد کــردن پول ها وقتی که پول کوچک 

می  شود، می تواند بار تورمی در جامعه داشته باشد.
مشــاور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اثرگذاری مثبت حذف 
چهار صفر از پول ملی را نیازمند زیرســاخت های الزم دانست و گفت: در 
بورس کشــور سهام یک دالری و نیم دالری نداریم حاال اگر چهار تا صفر 
را هم برداریم، چه نتیجه ای را دربر خواهد داشت؟ سهام یکی از بانک های 
کشور 40 ریال تا یک تومانی است و اگر چهار تا صفر را برداریم، سهام این 

را چه می توانیم بگذاریم؟ آیا اصال آمادگی این موضوع را داریم؟
او ادامه داد: گفته می شــود با این کار چرخش نقدینگی می تواند وجود 
داشــته باشد و مردم معامالت شان را ســریع انجام می دهند، ولی مشکل 
مردم ما معامالت نیســت وقتی پول نیست و اقتصاد رونق نداشته باشد، 
اینکــه بتوانند به راحتی مبادله کنند اثر خاصی ندارد. اولویت کشــور به 
نظر خیلی از سیاستمداران و اقتصاددانان این نیست و مسائل و مشکالت 

مهمتر از این وجود دارد.
حذف صفر اولویت مجلس نیست

عبداهلل رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
هم با اشاره به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است تبعات خوبی 
نداشته باشد، گفت: این اقدام از نظر روانی مردم را در یک چالش روانی قرار 

می دهد و ارزش سرمایه شان کاهش شدیدی پیدا می کند.
به گفته این نماینده مجلس، اثرگذاری این اقدام در کنترل تورم، بحث 
دیگری است و حتی ممکن است خود این عمل دارای آثار تورمی باشد. به 

همین دلیل حذف چهار صفر از پول ملی یک ریسک است.
او در پایــان نیز گفت: هنوز این الیحه بــه مجلس نیامده و با توجه به 
شرایط سخت اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، ممکن است نمایندگان 
این کار را به مصلحت کشور ندانند. بعید می دانم که این الیحه رای بیاورد، 

چون فعال اولویت مجلس چیزهای دیگری است.

شرط موفقیت حذف ۴ صفر از پول ملی چیست؟

سایه روشن تبدیل ریال به تومان

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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شاخص بورس به ارتفاع 25۷ هزار واحد رسید
رشد ادامه دار شاخص بورس

شــاخص بورس روز گذشته یک هزار و 221 واحد رشد داشت و 
در نهایت به رقم 257هزار و 97 واحد رسید. در این روز ۳4۳ سهم 
در بورس و فرابورس ایران با رشد قیمت و 19۳ سهم با افت قیمت 
روبه رو بودند و درنهایت، شــاخص کل بورس 1221 و شاخص کل 
فرابورس 2۸ واحد افزایش یافتند. به گزارش ایســنا، شــاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 1221 واحد رشــد 
کرد و به رقم 257 هزار و 97 واحدی رسید، همچنین شاخص کل 
هم وزن با 722 واحد رشــد عدد ۶7 هزار و 1۶5 واحدی را تجربه 
کرد. شاخص آزاد شناور نیز با 14۸5 واحد افزایش عدد 291 هزار 
و ۳۸2 واحدی را تجربه کرد و شــاخص بــازار اول و دوم هر کدام 
به ترتیب ۸17 و 2792 واحد رشــد کرد. شــرکت ارتباطات سیار 
ایــران، مخابرات ایران، فوالد مبارکه اصفهان و خدمات انفورماتیک 
چهار نمادی بودند که بیشــترین تاثیر افزاینده روی شــاخص های 
بازار داشــتند نمادهای مذکور به ترتیب 2۸۳، 241، 127 و 12۶ 

واحد به رشد شاخص های بازار کمک کردند.
در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی 
چادرملــو  و گروه مپنا بــه ترتیــب 194، 100 و 99  واحد تاثیر 
کاهشی سعی کردند شاخص های بازار با سمت پایین هدایت کنند.

در گــروه صنایع شــیمیایی 120 میلیون ســهم به ارزش 102 
میلیارد و 500 میلیون تومان داد و ســتد شــد و بــه این ترتیب 
این گروه بیشــترین ارزش معامالت را از آن خود کرد. پس از گروه 
شــیمیایی، خودرویی ها با داد و ســتد 40۳ میلیون سهم و اوراق 
مالی ارزش معامالت حدود 90 میلیارد تومان رســیده است. بیشتر 

سهم های این گروه رشد قیمت را تجربه کردند.
بیشتر سهم ها در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 
با رشد قیمت مواجه شدند و در این گروه ۳1 میلیون سهم به ارزش 

بیش از 27 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
در بورس تهران 2۳0 ســهم با رشــد قیمت و 110 سهم با افت 
قیمت رو به رو بودند. تعــداد نمادهای مثبت در فرابورس ایران به 

11۳ و تعداد نمادهای منفی به ۸۳ رسید.
ارزش کل معامالت بورس رقم 109 میلیارد و ۸00 میلیون تومان 
را تجربــه کرد و حجم معامالت تا عدد 4.2 میلیارد ســهم و اوراق 
مالی باال رفت. تعداد معامالت به رقم ۳2۶ هزار و 7۳۳ نوبت رسید.
آیفکس نیز با 2۸.2۸ واحد افزایش با رقم ۳4۶7 باال رفت و ارزش 
معامالت فرابورس ایران رقــم 105۸ میلیارد تومان را تجربه کرد. 

حجم معامالت تا عدد 1.9 میلیارد سهم و اوراق مالی باال رفت.

نماگربازارسهام

امروزه بورس های کاالی کشــورهای توسعه  یافته و نوظهور قیمت  های 
مرجع اکثر کاالها را در مبادالت جهانی تعیین می کنند. در واقع، تحوالت 
قیمت و میزان عرضه و تقاضای کاالهای مهم و استراتژیک در دنیا همواره 
از مهمترین و پرطرفدارترین اخبار روز دنیا به شمار می رود که این موضوع 
به شکل مســتقیم، اهمیت باالی بورس های کاالیی در دنیا را به نمایش 
می گذارد؛ چراکه عمده کاالهای مهم از جمله نفت، طال، مس، گندم، برنج، 
ذرت و ... به اشــکال مختلف در بورس های کاالیی دنیا معامله می شــوند 
و مخابره اطالعات از بازار این کاالها به واســطه شــفافیت بورس ها انجام 

می شود.
به گزارش »اقتصاد آنالین« وب ســایت Proshare نیجریه به عنوان 
یک مرکز ارائه اطالعات مالی معتبر و با تمرکز بر بازارها، تجارت، فناوری، 
قوانین و مقررات و توســعه اقتصادی در سال 200۶ راه اندازی شد. هدف 
اصلی این وب سایت، ایجاد پل ارتباطی بین سرمایه گذاران و بازارها است 
که در تازه ترین گزارش خود به بررســی اهمیت بورس های کاال پرداخته 

است.
مثلت تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران در بورس کاال

تحوالت قیمت و میزان عرضه و تقاضای کاالهای مهم و استراتژیک در 
دنیا همواره از مهمترین و پرطرفدارترین اخبار روز دنیا به شمار می رود که 
این موضوع به شــکل مستقیم اهمیت باالی بورس های کاالیی در دنیا را 
به نمایش می گذارد. عمده کاالهای مهم از جمله نفت، طال، مس، گندم، 
برنج، ذرت و ... به اشکال مختلف در بورس های کاالیی دنیا معامله می شوند 
و مخابره اطالعات از بازار این کاالها به واســطه شــفافیت بورس ها انجام 
می شــود. این موضوع در کنار وجود تضامیــن و قوانین مدون در جریان 
معامالت باعث شــده اســت تا بورس های کاال از اهمیــت ویژه ای برای 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انواع کاالها و حتی ســرمایه گذاران بازار 
کاال برخوردار باشد تا جایی که عنوان می شود وجود بورس های کاال برای 
بقای این سه دسته یعنی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران 

بازار کاال، ضروری است.
کشف قیمت های استاندارد

براســاس این گزارش، امروزه بورس های کاال نقش مهمی در کشــف 
قیمت های استاندارد در سراسر جهان برای انواع کاالهای حیاتی همچون 
نفــت خام، طال، مس، گندم، فلزات، برنج، ذرت و... برعهده دارند. در واقع 

تولیدکنندگان مواد خام تمایل دارند محصوالت خود را به بهترین قیمت و 
به شیوه ای سریع بفروشند. تولیدکنندگان کاالهای مصرفی نیز می خواهند 
مواد اولیه را به قیمت مناســب بخرند و در زمان مناســب و بدون دغدغه 
تحویل بگیرند. در این میان، معامله گران و ســرمایه گذاران نیز دوســت 
دارند از نوسان قیمت ها بدون صرف زمان و انبار و هزینه باال با حضور در 
بازارهای مالی بورس ســود ببرند که در نهایت همه این اتفاقات و رضایت 

فعاالن بازار کاال تنها در بورس های کاال رخ می دهد.
تضمین شفافیت معامالت

یکی از ویژگی های مهم بورس های کاال این اســت که به دلیل شفافیت 
باال، امکان نظارت دقیق دارند تا ضمن تضمین شفافیت معامالت، منافع 
همه طرف ها تامین شــود. در یک نگاه کلی، بورس های کاال دارای چهار 
جزء اصلی هســتند که فعالیت منظم آنها را امکان پذیر می کنند. یکی از 
این چهار رکن »معامله گران« هستند. تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و 
سرمایه گذاران ریسک پذیر از معامله گرانی هستند که در کنار و در بازارهای 
نقدی و مالی جریان معامالت را تضمین و تعادل در بازار را حفظ می کنند.

همچنین می توان گفت »فناوری معامالت« دیگر رکن بورس های کاال به 
شمار می روند به طوری که پلتفرم های معامالت الکترونیک به بورس های 
کاال امکان می دهد تا در ســطح جهانی به فعالیت بپردازند. این پلتفرم ها 
به دلیل سرعت مناسبی که دارند، دسترسی آسان و شفافیت معامالت را 

برای همه فراهم می کنند.
نقش اتاق های پایاپای

همچنین »تســویه« دیگر رکن این بورس ها هستند. اتاق های پایاپای 
)تسویه وجوه( در مرکز هر معامله ای قرار دارند و به نوعی نقش خریدار را 
برای هر فروشنده و نقش فروشنده را برای هر خریدار ایفا می کنند. تضمین 
انسجام بازار و درستی معامالت نیز از جمله نقش های اتاق های پایاپای به 
شمار می رود. در پایان نیز »نقدینگی« مناسب در بازارهای مالی رکن دیگر 
بورس های کاال به شــمار می روند. گفته می شود، هرچه نقدینگی بیشتر 

باشد، برای فعالیت و پویایی بازار بهتر است.
نقدینگی یعنی توانایی هر خریدار برای یافتن یک فروشــنده و قدرت 
هر فروشــنده برای یافتن یک خریدار که با وجود نقدینگی مناسب است 
کــه روند معامالت پایدار و قابل اعتماد باقی می مانند. بورس های کاال این 
فرصت را به سرمایه گذاران و معامله گران می دهند تا با استفاده از ابزارهایی 

همچون قراردادهای آتی و اختیار معامله در بخش کاالها ســرمایه گذاری 
کننــد. به ایــن ترتیب عالوه بــر تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان که 
می توانند از طریق ابزارهای مالی ریســک خود در آینده را پوشش دهند، 
ســرمایه گذاران نیز می توانند با ورود به ابزارهــا، عالوه بر افزایش عمق و 
نقدشــوندگی بازار نسبت به کسب سود از نوسان قیمت ها اقدام کنند که 

این اتفاقی مثبت بر هر اقتصادی است.
در مجمــوع می توان گفت که وجود بورس های کاال برای کشــورهای 
تولیدکننــده مواد خام و نیــز تولیدکنندگان کاالهــای مصرفی یکی از 
ضرورت های اساســی به شــمار می رود. به طوری که نگاهی به تاریخچه 
بورس های کاالی جهان و تاثیر آنها بر اقتصاد کشورهای مختلف به خوبی 
نشان دهنده اهمیت این نهادهاست که از همین رو اقتصادی های پیشرفته 
به دنبال بزرگتر شــدن این بورس ها و اقتصادهای در حال توسعه نیز به 

دنبال راه اندازی یا توسعه پرسرعت بورس های کاال هستند.

دلیل اهمیت و رشد روزافزون بورس های کاال چیست؟

بورس های کاال، محرک تجارت در جهان
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قیمت رب گوجه فرنگی کاهش می یابد
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تکذیب خبر افزایش 40درصدی 
قیمت رب گوجه فرنگی، اظهار داشت هرچند در حال حاضر رب گوجه فرنگی 
از اقالم مشمول اولویت اول قیمت گذاری تثبیتی و تکلیفی نیست و واحدهای 
تولیدی ذی ربط باید براساس ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیأت تعیین 
و تثبیت قیمت ها نسبت به تعیین قیمت کاالی خود اقدام کنند، اما به دلیل 
کاهش قیمت گوجه فرنگی و ســهم بــاالی آن در قیمت رب، هماهنگی الزم 
با واحدهای تولیدی و انجمــن ذی ربط به منظور تعدیل قیمت از طریق این 

سازمان انجام شده است.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســیدداود 
موسوی افزود: براساس هماهنگی به عمل آمده مقرر شد تاثیر کاهش قیمت 
گوجه فرنگی با توجه به ســهم قابل توجه آن در تولیــد رب، اعمال و تمامی 
واحدها نسبت به تعدیل قیمت اقدام کنند و به همین منظور حداکثر قیمت 
مصرف کننده قابل قبول برای درج بر روی محصوالت به زودی اطالع رســانی 

خواهد شد.
او تصریح کرد: برخالف خبر منتشره نه تنها قیمت رب افزایش نیافته بلکه 
شــاهد کاهش قیمت آن نیز خواهیم بود و همانطور که پیش از این نیز اعالم 
شد، شفافیت در قیمت کاالها و دسترسی آسان مصرف کنندگان به قیمت های 
موجود در بازار و قیمت های مصوب ازجمله اهداف راه اندازی سامانه اطالع رسانی 

قیمت کاال و خدمات است.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان همچنین گفت: با توجه به اینکه 
ســامانه مذکور در شروع فعالیت است و براساس شــرایط و قواعد عادی بازار 
و ضــرورت وجود کاال، برخــی اقالم پیش از این تولید و با قیمت های قبل در 
بازار موجود است و از آنجایی که اطالعات مندرج در سامانه 124، قیمت فعلی 
کاال در ســطح کشور است و نه قیمت درج شده بر روی محصول، آن هم بدون 
توجه به تاریخ تولید آن، لذا مقایسه این دو موضوع و اطالع رسانی آن با هدف 
عدم کارکرد مطلوب ســامانه صحیح نیست و ضرورت اصالح قیمت ها توسط 
واحدهای تولیدی، درخصوص تمامی محصوالت با توجه به تغییرات قیمت مواد 
اولیه یا سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده براساس اطالعات قیمتی منتشره، 

حاکی از کارکرد مطلوب این سامانه است.
موسوی اظهار داشت: هدف نهایی طراحی و اجرای سامانه موردنظر، تسهیل 
اطالع رســانی به موقع و دقیق از قیمت کاالها برای استفاده عموم شهروندان 
است و حساســیت و دّقت مخاطبان در شروع راه اندازی سامانه قابل ستایش 

است.

نیاز دانش آموزان به ۱50 میلیون دفتر مشق
 دفاتر مشق دولتی تنها ۱0درصد نیاز بازار

درحالی که مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامیــن، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت، از آماده توزیع بودن 15 میلیون دفترچه دانش آموزی با ارز دولتی خبر 
داده اســت، رئیس اتحادیه صحافان، نیاز دانش آموزان به دفاتر مشق را رقمی 

معادل 140 تا 150 میلیون دفترچه اعالم می کند.
به گزارش تســنیم، به دنبال نابسامانی های یک سال گذشته در بازار کاغذ 
و همزمان با نزدیک شــدن به فصل بازگشــایی مدارس، یکی از دغدغه های 
دانش آموزان، تامین دفاتر مشــق اســت؛ موضوعی که باعث شــده تا قیمت 
دفترهای موردنیاز دانش آموزان به شــدت افزایش یابد و انتقادات بسیاری را 

به دنبال داشته باشد.
در این میان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت در خبری اعالم کرده است که حدود 15 میلیون دفترچه دانش آموزی 

با ارز 4200 تومانی تولید شده و آماده عرضه در شبکه های منتخب است.
اما جلیل غفاری، رئیس اتحادیه صحافان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اعالم خبر تهیه 15 میلیون دفتر دانش آموزی 
دولتی می گوید: در حال حاضر در کشــور حدود 14 میلیون دانش آموز وجود 
دارد و با در نظر گرفتن نیاز هر دانش آموز به حدود 10 دفتر مشــق برای یک 

سال تحصیلی، بین 140 تا 150 میلیون دفتر مشق در کشور نیاز است.
رئیس اتحادیه صحافان اضافه کرد: تاکنون خبر رســمی مبنی بر تولید 15 
میلیون دفتر مشق با ارز دولتی به ما نرسیده ولی این 15 میلیون دفتر مشق، 
رقم قابل توجهی در مقابل 140 میلیون دفتر مشق موردنیاز دانش آموزان کشور 
نیست، لذا به نظر می رسد با توجه به پایین تر بودن قدرت خرید در روستاها و 

شهرستان های کوچک، این دفاتر مشق در این مناطق توزیع شود.
به گفته غفاری گرچه در حال حاضر هیچ مشــکلی در تامین دفاتر مشــق 
وجود ندارد ولی با توجه به اینکه تاکنون حتی معادل یک دالر هم کاغذ دولتی 
به اعضای این اتحادیه به منظور تولید دفاتر مشــق داده نشده، مشکل اصلی، 
گرانی دفاتر مشق در بازار است. او می گوید: هم اکنون همکاران ما کاغذ موردنیاز 
تولید دفاتر مشق را با قیمت حدود 500هزار تومان برای هر بند کاغذ از بازار 
آزاد تهیه کرده اند و با توجه به قیمت آزاد کاغذ، هر دفتر مشق 40 برگ حدود 
2500 تا 2۶00 تومان توســط تولیدکنندگان در بازار عرضه شود و پس از آن 
با در نظر گرفتن سود توزیع کنندگان در بازار و همچنین سود عرضه کنندگان 
دفاتر و لوازم التحریر در واحدهای صنفی شهرســتان ها، قیمت تمام شده برای 

مصرف کننده حدود 4000 تومان باشد.

کشف بیش از 32 میلیارد تومان کاالی قاچاق در 
تیرماه

ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرســان مستقر در 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، ۳27 میلیارد ریال کاالی قاچاق 

در تیرماه امسال کشف کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین ارزش 
ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه به ترتیب لوازم رایانه با 2۶0 میلیارد ریال، انواع 
پارچه با 1۳.5 میلیارد ریال، لباس و متفرعات لباس با 12.2 میلیارد ریال، کیف 

و کفش با ۸.2 میلیارد ریال و لوازم خانگی با ۸.1 میلیارد ریال است.
در این مدت، ۳5 هزار و 145 مورد بازرســی از مراکز خرد و کالن در سطح 
عرضه انجام شده است که در 9۸0 مورد پرونده تخلف به ارزش ۳27 میلیارد 

ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
در تیرماه امســال اســتان البرز با 2۶2 میلیارد ریــال ارزش کاالی قاچاق 
مکشــوفه و استان تهران با 5140 مورد بازرسی و تشکیل 1۶5 پرونده تخلف 

باالترین عملکرد را در میان استان داشته اند.
همچنین سایر اقالم کشف شده شــامل لوازم یدکی )خودرویی(، انواع مواد 
خوراکی، انواع دارو و محصوالت دارویی، گوشی تلفن همراه، برنج، البسه و انواع 

سیگار و تنباکو و... بوده است.

اخبـــار

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی فروش محصوالت کشاورزی با قیمت کم را باعث نابودی 

منابع کشور دانست.
وقف چی با تاکید بر اینکه حدود یک ســوم بودجه کشــور به منظور 
واردات کاال های اساسی هزینه می شود، عنوان کرد: به جای هزینه ارز 4 
هزار و 200 تومانی در زمینه واردات از این منابع برای حمایت از تولیدات 
داخل اســتفاده شود، واردات محصوالت کشــاورزی مانند برنج در فصل 

برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، علی وقف چی 
عضو کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به وضعیت واردات برنج در فصل برداشت، گفت: 
در حال حاضر در کمال تأسف تصمیماتی که برای کشور توسط متولیان 

امر گرفته می شود ضد تولید و ایجاد اشتغال است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
برخی از تصمیم گیران به دنبال رانت، فســاد و مسائلی ضد اهداف کشور 
هســتند، ادامه داد: در حال حاضر عراق از صادرکنندگان گوجه و سیب 

زمینی به کشور خود برای هر کیلوگرم 4 هزار تومان دریافت می کند.
فروش محصوالت کشاورزی با قیمت ناچیز به معنای نابودی 

منابع کشور است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر به دلیل عدم وجود تدبیر و درایت در تصمیم گیری مدیران، گوجه 
فرنگی با قیمــت 400 تومان به فروش می رســد و این اتفاق به معنای 
نابودی منابع کشــور است، عنوان کرد: افراد به جای حمایت از واردات با 
ارز 4 هــزار و 200 تومانــی از فرصت های قانونی موجود برای حمایت از 

تولید داخل استفاده کنند.
واردات برنج در فصل برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد

وقف چی با تاکید بر اینکه حدود یک ســوم بودجه کشــور به منظور 
واردات کاال های اساسی هزینه می شود، عنوان کرد: به جای هزینه ارز 4 
هزار و 200 تومانی در زمینه واردات از این منابع برای حمایت از تولیدات 
داخل اســتفاده شود، واردات محصوالت کشــاورزی مانند برنج در فصل 

برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد.
وی  با بیان اینکه اگر قرار اســت از تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی 
حمایت و امنیت غذایی تامین شود، در صورت نیاز برای واردات محصوالت 
کشاورزی، از ارز آزاد استفاده شود، گفت: در واردات محصوالت کشاورزی 
بــا ارز 4 هزار و 200 در حالی که تولیدکنندگان داخلی نهاده ها را با ارز 

آزاد تامین می کنند هدفی جز نابودی تولید داخلی وجود ندارد.

واردات برنج در فصل برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد

تشــکل های مرغداران گوشتی کشــور با صدور بیانیه ای مشترک، 
خواهان رقابتی شدن قیمت مرغ در بازار شدند.

به گزارش تســنیم، تشکل های تولیدی مرغ گوشتی کشور بیانیه ای 
مشترک درباره مشکالت خود و لزوم آزادشدن قیمت مرغ گوشتی در 
بازار، صادر کردند. متن بیانیه مشــترک اتحادیه سراســری مرغداران 
گوشــتی کشــور، کانون  انجمن های صنفی مرغداران گوشتی کشور، 
انجمن صنفــی تولیدکنندگان جوجه یک روزه کشــور، انجمن ملی 
تولیدکنندگان زنجیره ای گوشــت مرغ کشــور و اتحادیه شرکت های 

تعاونی صنعت طیور کشور به شرح زیر است:
در ســالی که با نظــر مقام معظم رهبری مزین بــه نام رونق تولید 
گردیــده و همه ارکان نظام با تالش مضاعف و همه جانبه برای حفظ 
تولید، اشــتغال، تامیــن مایحتاج نیازهای ضــروری جامعه و ارتقای 
امنیــت تولید و ســرمایه گذاری مکلف و موظف می باشــند، صاحبان 
صنعت مرغداری نیز علی رغم همه کاســتی ها و نابســامانی ها ناشی 
از تحریم هــای ناجوانمردانه آمریکا بــر علیه ملت ایران در تامین مرغ 
موردنیاز جامعه کوشــا بوده و تا امروز در هیچ جا از کشور کمبود مرغ 

مشاهده نشده است.
فعالیــن بخش بیش از همه از نوســانات شــدید قیمت رنج برده و 
آســیب می بینند و با توجه به برخی از تصمیمات غیرکارشناســی در 
تعیین قیمت مــرغ و جوجه و اقدامات قهری نامناســب متعاقب آن 

با تمســک بر این مصوبــات و اهرم تعزیرات، معتقدنــد با رفع موانع 
و مشــکالت که برخی ذیال می آید، با توجه بــه قابلیت تولید رقابتی 
گوشت مرغ در این صنعت عظیم می توان موجبات برگشت آرامش را 

به بازار تولید و مصرف فراهم آورد.
1- قیمت تعیین شــده در جلســه مورخ 9۸/4/29 کارگروه تنظیم 
بازار برای مرغ و جوجه نه تنها منطبق با نظر تشــکل ها نیست، حتی 
با نظریه کارشناســی دســتگاه متولی تولید هم مطابقــت ندارد فلذا 
همه تشــکل های ملی خواهان اصالح قیمت های اعالم شــده و صدور 
دستور توقف هرگونه اقدام نامناسب با تولیدکنندگان با استناد به این 
مصوبه بوده و تشــکل های مرتبط با صنعت مرغداری خروج از بحران 
ایجادشــده در بازار تولید و توزیع مرغ را ناشی از قیمت های دستوری 
و برخوردهای تعزیراتی و ایجاد جــو روانی بر بازار می دانند و تجارب 
قبلی نشان داده اســت که این اقدامات ناکارآمد بوده و تنها منجر به 

تشدید بحران می گردد.
2- وضعیت تامین و توزیع نامناســب نهاده ها به طور کامل و به نرخ 
مصوب و تاخیــر در بارگیری ها، ضمن ایجاد مشــکالت عدیده برای 
مرغــداران، باعث خرید نهاده از بازار با قیمت باال برای پرورش مرغ و 
تاثیر مســتقیم آن بر افزایش قیمت تمام شده می گردد انتظار می رود 
تالش مســئوالن و متولیان معطوف به تسریع در تامین نهاده و مواد 

اولیه موردنیاز صنعت باشد.

۳-باالرفتن شــدید قیمت واکسن و کاهش کیفیت کارایی آن و نیز 
افزایش قیمت ریزمغذی ها و داروها، فعالین این بخش را با مشــکالت 
تازه ای مواجه کرده است که انتظار می رود دستگاه های مسئول در این 

خصوص به قید فوریت چاره اندیشی کنند.
4-تشــکل های تولیدی صنعت مرغداری عزم جــدی خود را برای 
همراهی و همگامی در جهت اتخاذ دیدگاه واحد اعالم و مقرر شــد در 
قالب تشکیل کمیته مشترک با حضور 5تشکل ملی تولید مرغ گوشتی 
کشــور مباحث روز صنعت پیگیری، آســیب ها و چالش ها شناسایی، 
راهکارها ارائه و درخصوص مســائل کلــی و کالن صنعت از جمله در 
مبحث تعیین قیمت ها، مدیریت تولید و بازار و سیاســت گذاری های 
کلی صنعت دیدگاه واحد جهــت جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق 

فعالین این بخش صورت گیرد.
5- تشــکل های ملی صنعت به نمایندگــی از تولیدکنندگان اعالم 
می کند از هیچ تالشی جهت تداوم تولید فروگذار نمی نماید و همواره 
در کنار مســئوالن متعهد و با همفکری و مشــارکت این امر مهم را 

مدیریت نموده و بهترین خدمت را به آحاد ملت ارائه نماید.
۶-امــروزه در همه کشــورهای پیشــرفته از رســانه های تجارت 
الکترونیک بــرای خرید و فروش نهاده هــا و محصوالت بدون حضور 
عوامل واسط استفاده می شــود که نهایتا هزینه های تولید و توزیع را 
کاهش می دهد و این امر نیاز است در توزیع نهاده ها نیز محقق گردد.

رئیس ســازمان چای گفت براســاس آخرین آمار ۸9 هزار و ۸0۸ 
تن برگ ســبز چای با ارزش بالغ بــر 25۸ میلیارد تومان از چایکاران 

خریداری شده است.
حبیب جهان ســاز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار داشت: براساس 
آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تا 19 مرداد، ۸9 هزار و ۸0۸ تن 
برگ ســبز چای با ارزش بالغ بر 25۸ میلیــارد تومان از چایکاران دو 

استان گیالن و مازندران خریداری شده است.
وی از پرداخت 71درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون 
194 میلیــارد تومان از مطالبات چایــکاران پرداخت و مابقی پس از 
تخصیص اعتبار و پرداخت قدرالســهم کارخانه ها به حساب چایکاران 

واریز می شود.
جهان ســاز ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده 54 
هــزار و 2۸9 تن معادل ۶0درصد درجه یــک و ۳5 هزار و 519 تن 

معادل 40درصد درجه 2 اســت. رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه 
میزان خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل 
10درصد رشد داشته اســت، بیان کرد: با توجه به بارندگی های اخیر 
و شرایط مســاعد اقلیمی، کمبود برداشت برگ ســبز چای ناشی از 
خشــکی هوا جبران شده است که با اســتمرار شرایط مساعد اقلیمی 
پیش بینی می شــود که میزان تولید برگ ســبز چــای تا پایان فصل 
برداشــت به 115 تا 120 هزار تن برســد. وی با اشاره به اینکه 159 
کارخانه چای سازی مشغول خرید برگ سبز چای هستند، گفت: بنابر 
آمار از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده تاکنون 20 هزار و 207 
تن چای خشک خریداری شده است که در صورت تحقق تولید 115 
تا 120 هزار تن برگ سبز چای، میزان تولید چای خشک به 2۶ هزار 

تن می رسد.
جهان ساز با بیان اینکه مشکلی در فروش چای خشک تولیدی وجود 
ندارد، اظهار داشــت: با توجه به آنکه چای ایرانی، چای بدون اسانس 

و ارگانیک اســت، از این رو طی سال های اخیر تقاضا برای خرید چای 
ایرانی افزایش یافته است. رئیس سازمان چای حداکثر قیمت هر کیلو 
چای داخلی ممتاز را ۶0 هزار تومان اعالم کرد و افزود: بر این اســاس 
فروش چای داخل با نرخ های 100 تا 120 هزار تومان در بازار صحت 
ندارد. به گفته این مقام مسئول، با توجه به آنکه حداکثر هر کیلو چای 
خشــک به صورت عمده فروشی با نرخ ۳0 هزار تومان از کارخانه های 
چای سازی خریداری می شود، از این رو فروش با نرخ های چندبرابری 
ارتباطی به تولیدکننده ندارد و همواره دســتگاه های نظارتی با اعمال 

نظارت های بیشتر باید بر خرده فروشی ها نظارت کنند.
وی دربــاره تاثیر حــذف ارز 4200 تومانی بر بــازار چای خارجی 
بیــان کرد: با توجه به حذف ارز 4200 تومانی و اختصاص ارز نیما به 
واردات، حداکثــر قیمت چای خارجی بایــد دو برابر افزایش یابد، این 
در حالی اســت که هم اکنون چای خارجی با قیمت های غیرواقعی در 

بازار عرضه می شود.

مرغداران خواهان آزاد شدن قیمت مرغ شدند

خرید برگ سبز چای از 89 هزار و 800 تن گذشت

قیمت هر کیلو چای داخلی ممتاز 60 هزار تومان است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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سودآوری دوباره خودروسازان داخلی چگونه رقم 
خواهد خورد؟

هرچنــد صنعت خودرو ایران با مشــکالت متعددی دســت وپنجه نرم 
می کند و این روزها هم با کاهش تولید روبه رو اســت، همچنان بیشــترین 
ســهم در تولید ناخالص داخلی به این صنعــت اختصاص دارد. به گزارش 
پدال نیوز، به طوری که کارشناســان از سهم 20درصدی صنعت خودرو در 
رشــد اقتصادی خبر می دهند؛ موضوعی که بر ضرورت توجه مسئوالن به 
این صنعت تاکید دارد. از این رو، وزارت صمت اکنون با برگزاری جلســاتی 
در پــی چاره جویی بــرای رفع موانع پیش روی صنعت خودرو اســت. یک 
کارشناس مسائل اقتصادی با اشــاره به سهم باالی خودروسازان در تولید 
ناخالــص داخلی بیان می کند: »20درصد ســهم تولید ناخالص داخلی به 
خودروسازان اختصاص دارد.« محسن امینی می افزاید: »در زمانی که رشد 
اقتصادی کشور در شــرایط مثبتی قرار داشت و تحریم ها نیز اعمال نشده 
بود، حدود 20درصد تاثیر کل صنعت در تولید ناخالص داخلی کشــور به 
صنعت خودروســازی مربــوط بود و این امر بیانگر این اســت که  صنعت 
خودروســازی در میان سایر صنایع در رشد اقتصادی کشور بیشترین تاثیر 
را داشــته است.« از همین رو، بیشــترین توجه در راستای رونق تولید هم 
باید برای همین صنعت باشــد. این کارشــناس اقتصادی با اشاره به روند 
خصوصی ســازی در کشــور ادامه می دهد: »بحث خصوصی سازی از اواخر 
دهه 70 مطرح شــد، اما تا به امروز هیــچ اتفاق قابل توجهی در این زمینه 
رخ نداده اســت.« وی با اشاره به اینکه اکنون دو شرکت خودروساز بزرگ 
کشــور بدهی های کالنی به بانک ها در قبال وام های شــان دارند که میزان 
انباشــت آنها میلیاردی اســت، بیان می کند: »درصورتی که وضع شرایط 
اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و روش های مدیریتی این شرکت ها نیز در 
وضعیت مطلوبی قرار بگیرد، میزان ســودآوری آنها دوباره مطلوب خواهد 
شد.« این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مدتی است به صورت 
جدی موضوع خصوصی سازی شرکت های خودروساز دنبال می شود، اضافه 
می کند: »بخش زیادی از بازار خودرو ایران در اختیار شــرکت های بزرگ 
خودروســاز قرار دارد و اگر قرار است خصوصی ســازی انجام شود باید در 
ابتدای کار صورت های مالی شرکت ها شفاف و قابل بررسی باشند.« به بیان 
کلی، هر طرحی که به افزایش تولید شرکت های خودروساز منتهی می شود 
و تحریم ها را کنار می زند باید به ســرعت اجرایی شود و مورد حمایت قرار 

گیرد. 

حذف پراید از چرخه تولید چه تاثیراتی بر بازار 
خودرو دارد؟

با توقف تولیــد پراید با قیمت حــدود 45 میلیون تومــان، ارزان ترین 
خودروی ســواری در کشــور تیبا خواهد بود که اکنون حدود 10 میلیون 
تومان گران تر از پراید فروخته می شود. به گزارش پدال نیوز، این در حالی 
است که تیبا هم خودروی ایمن و به روز محسوب نمی شود و همان ایراداتی 
که به پراید گرفته می شود، این خودرو هم دارد. با این حال، چون تیبا هم 
محصول ســایپا است، این شرکت از حذف پراید ضرر چندانی نخواهد کرد 
زیرا محصوالت ایران خودرو با قیمت های باالی ۸0 میلیون تومان، از لحاظ 
قیمت قدرت رقابت با تیبا را ندارند.  گران شــدن خودروهای دســت دوم: 
حذف پراید 45 میلیون تومانی موجب افزایش تقاضا برای محصوالت دست 
دوم در همین محدوده قیمتی خواهد شــد؛ یعنی افرادی که با 45میلیون 
تومان می توانستند یک خودروی نو )پراید( خریداری کنند، از این پس باید 
با این پول یک ســمند، پژو یا تیبای دست دوم سوار شوند.   مردم بازنده 
اصلی: مهم ترین اثر حذف پراید با توجه به وضعیت صنعت خودروی ایران 
که در ســال های اخیر هیچ حرکتی برای تولید خودروهای ارزان قیمت از 
خود نشــان نداده، کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. قطعاً جلوگیری از 
تولید خودروی غیرایمن پراید، اقدام اساســی نهادهای نظارتی اســت، اما 
کوتاهی صنعت خودرو در عدم تولید محصولی در محدوده قیمتی ســایپا، 
به زیان مردم خواهد بود. از سوی دیگر وضعیت فعلی به گونه ای پیش رفته 
است که بســیاری از مردم توانایی خرید همین پراید ارزان قیمت را ندارند 
و عماًل دسترسی به بسیاری از محصوالت ایران خودرو و سایپا برای شان به 
عملی ناممکن تبدیل شده است! حاال حذف پراید از چرخه تولید سایپا و به 
طور کلی صنعت خودروسازی کشورمان، طبیعتاً اثر تورمی قابل توجهی بر 
بازار خواهد داشت و تقاضای فعلی به محصوالت دیگر از جمله تیبا و ساینا 
و پژو 405 منتقل خواهد شد !  تغییر ظاهری احتمالی: به نظر می رسد که 
این بار نیز سایپا با تغییرات ظاهری و اضافه کردن بعضی از آپشن ها به این 
خودرو نظر ارگان های نظارتی را جلب خواهد کرد و تا سال ها بعد به تولید 

این خودرو ادامه خواهد داد !

بانک مرکزی درخصوص عدم تخصیص ارز به 
تایرسازان توضیح نمی دهد

ســخنگوی انجمن صنفــی صنعت تایر ایران اعالم می کند که مشــکل 
عدم تخصیص ارز از ســوی بانک مرکزی و نیز دشــواری تامین مواد اولیه 
داخلی مهم ترین مشــکالت روز تولیدکنندگان تایر اســت. مصطفی تنها 
در گفت وگو بــا خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشــت: تولیدکنندگان تایر با 
مشکالت بسیاری مواجه هستند اما مشــکل روز تولیدکنندگان که بسیار 
آزاردهنده شده، مساله تخصیص ارز است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت 
تایر ایران افزود: مدتی اســت بانک مرکــزی تخصیص ارز را صورت نداده؛ 
شــاید چند هفته، مدت زمان زیادی نباشد اما این مدت زمان چند هفته ای 
برای تولیدکننده زمان طوالنی و زیادی اســت چراکه تولیدکنندگان باید 
بــه صورت مداوم مواد الزم را تامین کنند. تنها افزود: مشــخص نیســت 
بانــک مرکزی قصد انجام چه کاری را دارد. پس از تخصیص ارز، انتقال ارز 
دشــواری بعدی بر سر راه تولیدکنندگان اســت که زمان خارج از کنترلی 
را به خود اختصاص می دهد. مســاله بعدی این است که گاهی اوقات، ارز 

ما را نمی پذیرند.
وی افزود: مشــکل دیگر در این راستا این اســت که الزاما ارز موردنیاز 
ما از ســوی بانک مرکزی به تولیدکنننــدگان تعلق نمی گیرد، مثال ممکن 
است ما قصد خرید مواد اولیه از کشور هند را داشته باشیم و بانک مرکزی 
به تولیدکننده یوان چیــن تخصیص دهد؛ در این صورت تولیدکننده باید 
هزینه ای را برای تبدیل ارز بپردازد. مسائل اینچنینی، تدارکات خارجی ما 

را با مشکالت عدیده ای روبه رو می کند.
ســخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفــت: روش و منش بانک 
مرکزی، ارائه توضیح نیســت و هیچ گونــه توضیحی درخصوص دلیل عدم 
تخصیص ارز و یا زمان تخصیص ارز به ما ارائه نمی شــود و آقایان، به نظر 

خود ما را مشمول لطف خود می دانند.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اذعان داشت 
صنعت خودرو امــکان بالقوه آن را دارد تا به صنعتی باظرفیت و پرقدرت 
تبدیل شود. این صنعت پتانسیل اینکه تابلو و نماد توسعه صنعتی و مروج 
ارتقای ظرفیت ها، رو ش ها و امکانات توســعه ای در صنعت کشور باشد را 
داراست و می تواند مفاهیم، ملزومات، زیرساخت ها، ابزار و لوازم توسعه را به 

سایر بخش های تولیدی صادر کرده و گسترش دهد.
محمدرضا نجفــی در گفت وگو بــا خبرنگار خبرخــودرو، افزود: قبل 
از اعمــال تحریم ها در حوزه صنعت خودرو عملکــرد ضعیف و غیر قابل 
قبولی داشــته ایم و علی رغم آگاهی از وقوع تحریــم در آینده نزدیک، از 
فرصت و زمان در اختیار، برای تامین مایحتاِج مختلِف تولید ِ برنامه محوِر 
ســاالنه استفاده نشده اســت و در نتیجه با آغاز تحریم ها تولید خودروی 
داخلی به ِگل   نشســت و تیراژ تولید و در مواردی کیفیت و به تبع قیمت 
و رضایتمندی مردم به پایین ترین حد خود سقوط کرد. این تنزل، نتیجه 
ضعف برنامه ریزی و ســوء عملکرد در حوزه تامین مایحتاج تولید، قبل از 

تحریم ها بود.
وی در ادامه گفت: حین تحریم ها با وجود گذشت یک سال نیز اقدامات 

شایسته و درخوری صورت نپذیرفت که منجر به بازگشت صنعت خودرو 
به جایگاه مورد انتظار آن و اســتحقاق مردم و سایر ذی نفعان این صنعت 
باشد. در واقع نتایجی درخور اقتضائات کشور حاصل نشد که در نتیجه آن، 

صنعت خودرو از گرفتاری هایی که مبتال به آن است خارج شود.
نجفی تاکید کرد: این همه با وجود بازار انحصارِی خواسته یا ناخواسته ای 
اســت که برای این صنعت فراهم شده اســت لیکن در این بستر صنعت 
خودرو امکان بالقــوه آن را دارد تا به صنعتی باظرفیت و پرقدرت تبدیل 
شود. این صنعت پتانسیل اینکه تابلو و نماد توسعه صنعتی و مروج ارتقای 
ظرفیت ها، روش ها و امکانات توســعه ای در صنعت کشور باشد را داراست 
و می تواند مفاهیم، ملزومات، زیرســاخت ها، ابزار و لوازم توسعه را به سایر 

بخش های تولیدی صادر کرده و گسترش دهد.
نماینده مردم تهران، شــمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
بیان داشــت: در دنیا تولیدکنندگان خودرو برای رسیدن به مقیاس تولید 
اقتصادی و رســوخ در بازارها و فروش محصوالت خود بایستی هزینه های 
ســنگینی را برای تحقیق و توسعه و بازارســازی صرف کنند که با بازار 
انحصاری موجود، صنعت خودروسازی ما مطلقا نیازی به هزینه بازاریابی 

و بازارســازی ندارد. در واقع نیازی به هزینه برای حفظ بازار خود و رقابت 
نمی بیند چون در عمل رقابتی در بازار وجود ندارد. از حیث قیمت گذاری 
نیــز می توانند، با قیمت متورم و غیراصولی تمام شــده، بازار را مدیریت و 

در بسیاری موارد محصوالت خود را ناعادالنه به مردم به فروش برسانند.
وی افزود: در چنین محیط یکجانبه و ایزوله ای که خواسته یا ناخواسته 
برای این صنعت فراهم شــده و نیز با توجه به سرمایه گذاری های عظیم 
انجام شــده در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و دانشی که در گذشته 
انجام شــده و هزینه های آن عمدتا مســتهلک شده اســت، با مدیریت 
راهبردی، مســئوالنه و جامع االطراف بر این صنعت امکان رشــد و تعالی 

آن وجود دارد.
عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس درخصوص میــزان کارایی 
طرح ســاماندهی خودرو اعالم کرد: این طــرح را غیرموثر می دانم چراکه 
فاقــد ظرفیت الزم و راهکاری درخور برای ایجاد تحول و بهبود مورد نیاز 
متناسب با ابعاد، بزرگی، تنوع و تکثر موضوعات، مسائل و چالش هایی است 
که در این صنعت باید دیده و مدیریت شود لذا نمی تواند تحول بنیادینی 

را موجب شود.

ظرفیت بالقوه صنعت خودرو برای تبدیل به نماد توسعه صنعتی

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه برخی خودروســازان با وجود تولید قطعات پیشرفته از سوی 
قطعه ســازان بزرگ کشــور اما همچنان به خرید از خارجی ها تمایل 
دارند، گفت اگر قطعه ســازی قطعات موردنیاز را تامین اما، خودروساز 
با مجموعه اش همکاری نمی کند حتما به مجلس شــورای اســالمی 
گــزارش دهد تا بخش تحقیق و تفحص کمیســیون صنایع و معادن 

بتواند پیگیری الزم را در این مسئله داشته باشد.
بــه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، محمدرضا منصوری، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درخصوص جایگاه 
صنعت قطعه ســازی گفت: با توجه به تنــوع در صنعت قطعه و انبوه 
تولیدکنندگان چند ســالی است، شــاهد تامین قطعات خودروهای 
داخلی هســتیم و پیشــرفت خوبی در این حوزه داشــته اند، اما برای 
رســیدن به رقابت در عرصه صادرات به یک جهش در کیفیت تولید 

قطعه نیاز وجود دارد.
وی به شرایط تحریم های ظالمانه علیه ایران اشاره کرد و گفت: این 

امر سبب شده به قطعه سازی داخلی بیش از گذشته توجه شود و دیگر 
نیاز به واردات قطعه نداشــته باشــیم؛ چراکه پیشتر خیلی از قطعات 
را خودروســازان عمــدا از خارج از کشــور وارد می کردند و خیلی به 
قطعه ســاز داخلی اهمیت داده نمی شد حاال این مسئله رونق تولید در 
صنعت قطعه سازی را رقم زده است؛ البته به شرطی که خودروسازان 

کشور مطالبات  قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند.
نماینده مردم ســاوه در مجلس شورای اســالمی با انتقاد از اینکه 
برخی قطعه سازان از شرکت های خودروسازی پیش پرداخت می گیرند 
اما، تعدادی دیگر از قطعه ســازان مطالبات شــان چندین ماه است که 
پرداخت نشــده، تصریح کرد: این امر سبب زمین گیر شدن بسیاری از 

قطعه سازان فعال در کشور می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درخصوص 
نقش مجلــس برای حمایت از قطعه ســازان گفــت: رویکرد مجلس 
قانون گذاری و نظارت بر قانون اســت، در بحث نظارت بر قانون شاهد 
بدهی غیرمعمول خودروســازان به قطعه سازان هستیم که این بدهی 

می تواند قطعه ســاز را زمین گیر کند؛ از این رو وظیفه دولت و ســایر 
نهادهای نظارتی این اســت که بررســی کنند در گذشته چه اتفاقی 
افتاده که خودروسازان کشور این همه به قطعه سازان بدهکار شده اند 

و علت آن کشف شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قطعه سازان بزرگ کشور 
در تولید قطعات پیشرفته ای همچون ای.سی.یو خودکفا شده و حتی 
از مشــابه خارجی آن قطعه مذکور را بهتر می سازند اما، خودروسازان 
هنوز در این بخش واردات دارند، خاطرنشــان کرد: یکی از مشکالت 
اساســی با خودروسازها این است که آنها به خرید از خارجی ها تمایل 
دارنــد هم اکنون نیــز با وجود تامین قطعه در داخــل اما، این عالقه 
همچنان از ســوی خودروســازی ها وجود دارد؛ از این رو پیشــنهاد 
می کنیم اگر قطعه ســازی قطعات مورد نیاز را تامین اما، خودروساز با 
مجموعه اش همکاری نمی کند حتما به مجلس شورای اسالمی گزارش 
کند تا بخش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن پیگیری الزم 

را در این مسئله داشته باشد.

بازاریابی حرفه ای در صنعت خودرو طی دو ســال اخیر به انزوا کشیده 
شده است. این در حالی است که مخاطبان خودروهای باکیفیت خارجی 
به دنبال آپشن های جدید و به کارگیری تکنولوژی مدرن هستند. به گزارش 
پدال نیوز، شرکت های بازاریابی در صنعت خودرو طی چند سال گذشته 
یعنــی در زمانی که واردات خودرو آزاد بود، اقبال بهتری نســبت به این 
روزها داشتند که واردات خودرو ممنوع است. حتی شرکت های خودروساز 
داخلی نیز به تأسی از شــرکت های خودروساز بزرگ جهانی بر آن شده 
بودند تا رضایت مشــتری را بیش از پیــش در تولیدات و نحوه بازاریابی 
محصــوالت خود لحاظ کنند. بازاریابی در صنعــت خودرو ایران، رنگ و 
بوی دیگری به خود گرفته بود و همه شــرکت ها را ناگزیر به راه اندازی و 
اختصاص بودجه ای به این دپارتمان کرده بود. بابک صدرایی، کارشناس 
صنعت خودرو در این خصوص معتقد اســت: »هم اکنون شــرکت های 
بازاریابی خودرو باید به فکر از سرگیری فعالیت های خود باشند. احتمال 
آزادسازی واردات خودرو دیگر دور از ذهن نیست؛ برای بازگشت به صحنه 
اقتصادی و رقابت، نیازمند فعالیت موثرتری در حوزه بازاریابی آپشنال محور 

در بازار خودرو ایران هستیم.« 
ضرورت شروع به کار شرکت های بازاریابی پیش  از آزادسازی واردات  
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: »آزادسازی واردات و افزایش 
تنوع در بازار خودرو بستری برای توسعه این دانش در صنعت خودرو 
شــد؛ صنعتی که پیش از این به واسطه فروش سنتی و پایین تر بودن 
میزان عرضه نســبت به تقاضا این نیاز را احســاس نکــرده بود. اما با 
تغییر بازی در دهه ۸0 و ایجاد این نیاز، این روزها شــاهد واحدی به 
نام بازاریابی در شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو هستیم.« 
صدرایی با اشــاره به ســابقه بازاریابی صنعت خودرو در جهان افزود: 
»در کشــورهای اروپایی چندین دهه است که به دلیل داشتن قدرت 
باالی تولید و همچنین صنعت پیشرفته که بسیاری از تکنولوژی های 
مدرن از آنجا نشــأت گرفته، بازار از ثبات برخوردار بوده و تعادلی بین 

عرضــه و تقاضا به وجود آمده و حتی دیده شــده در مواردی عرضه از 
تقاضا بیشــتر بوده اســت.« وی در ادامه اذعان داشــت: »با پشت سر 
گذاشتن شــرایط ویژه در کشــور، بازاریابی مفهوم و قدرت بیشتری 
می یابد و باعث می شود مدیران صنعت خودرو در کشورهای پیشرفته 
به دنبال بررسی راهکارهایی باشند که برای محصوالت خود، جذابیت 
بیشــتری از نظر مشــتریان ایجاد کنند.« این کارشناس تصریح کرد: 
»جذابیت هــای بازار با تحقیقات در بازار هدف شناســایی می شــود. 
در این میان، جذابیت های صنعت شــامل جذابیت هایی می شــود که 
به لحاظ توانایی های تولید شکل گرفته است، اما به دلیل آنکه در کشور 
ما طی ۳0 ســال نخست فعالیت  شــرکت های خودروسازی داخلی و 
حتی پس از آن تا اواسط دهه ۸0 تقاضا همیشه بیشتر از عرضه بوده، 
بنابراین در این بازار نیاز حضور رقابتی هیچ گاه احساس نشده است.« 

فرآیند فروش در صنعت خودرو ما کامال سنتی است 
صدرایی در ادامه گفت: »با بررســی شرایط در ادوار مختلف صنعت 
خودروســازی کشــور متوجه خواهیم شــد که به دلیل تولید اندک و 
محدود محصوالت در شرکت های خودروسازی کشور و وجود تقاضای 
گســترده برای این تولیــدات، به طور قطع نیاز بــه بازاریابی برای آن 
کاال احســاس نمی شود، زیرا به طور ســنتی به فروش می رسد.« وی 
با اشــاره به تمایل خودروســازان ایران به برابر شــدن عرضه و تقاضا 
در اوایــل دهه ۸0 تصریح می کند: »در این دهه بازار به ثبات نســبی 
رســید اما با این حال به دلیل ممنوعیت واردات، تنوع محصول بسیار 
پایین بــود؛ درنتیجه تعدادی خودرو محدود با فناوری پایین، تولید و 
تیراژ تولیدی تنها پاســخگوی نیاز جامعه بــود.« وی اضافه کرد: »اما 
نبایــد از نیاز متقاضیان برای خرید خودروهای آپشــنال در این دهه 
چشم پوشــی کرد. این نیاز باعث شــد تا در قانون ممنوعیت واردات 
تجدیدنظر شــود؛ با آزادســازی واردات به دلیل ابعاد محدود واردات، 
علم تبلیغات و بازاریابی در صنعت خودرو ایران ایجاد شــد، اما مشکل 

موجود این بود که بیشــتر واردکنندگان و نمایندگی های زیرمجموعه 
به دلیل مشکالتی از قبیل تحریم ها و مسائل سیاسی دارای نمایندگی 
مستقیم از شرکت واردکننده نبودند و یا در صورت دریافت نمایندگی 
مســتقیم نیز این ارتباط بسیار ضعیف بود. زیرا سرمایه گذاری صورت 

نگرفته و نمایندگی صرفا برای واردات محصوالت بود.« 
نحوه تبلیغات در صنعت خودرو نیازمند به روزرسانی است  

به گفتــه این کارشــناس، تبلیغات در این صنعت متناســب با علم 
به روز نیست؛ اگر تبلیغات به روز و برخطی انجام شود، خالقانه نبوده و 
ســنتی است و در صورت مدرن بودن نیز به صورت یک روال درخواهد 
آمد و فروشــندگان خودرو تنها به دنبال فروش بیشتر هستند. چرا که 
ماهیت اصلی این شرکت ها فروش بیشتر محصوالت است. درحالی که 
در کشــورهای پیشرفته، تبلیغات به ســمتی در حال حرکت است که 
روی احساسات مشتری تاثیرگذار باشد.« وی بیان کرد: »شرکت های 
بزرگ دنیا تبلیغات مســتقیم ندارند بلکه به صورت غیرمستقیم نسبت 
به مفهوم ســازی اقدام می کنند. این شــکل از تبلیغات بر احساسات 
مشــتری تاثیرگذار اســت، بنابراین با برندینگ از کودکی روی ذهن 
مشــتری کار می کنند، اما در ایران به دلیل مسائل اقتصادی، فرهنگی 
و سیاســی این مدل از تبلیغات شکل نمی گیرد.« صدرایی در پایان با 
تشــریح اولویت قرار دادن آپشــن به عنوان یکی از اهرم های تبلیغاتی 
در کشــور اذعان داشــت: »صنعت خودرو در کشــور ســال ها شاهد 
ممنوعیت واردات خودرو بوده و این محدودیت منجر به ایجاد عطش 
متقابل شــده و متقاضیان محصوالت خودرویی را آپشن پسند کرده، 
به طوری که آپشن تبدیل به ارزش شده است. این در حالی است که در 
بازارهای اروپایی مشتری براساس نیاز اقدام به انتخاب آپشن می کند. 
در عین  حال در کشورهای پیشرفته روی مفهوم تولید، کیفیت، برند، 
فناوری روز خودرو، مصرف سوخت و نمادهای حمایتی محیط زیست 

هم تمرکز ویژه ای می شود.

قطعه سازی که خودروسازان با مجموعه اش همکاری نمی کند، به مجلس گزارش کند

شرکت های بازاریابی خودرو به فکر از سرگیری فعالیت های خود باشند

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
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مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار گفت باشگاه کارآفرینان 
نوجــوان ویژه برگزیدگان جشــنواره ایده های برتــر دانش آموزی در 

شهریورماه برگزار می شود.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از 
وزارت کار، رحیــم ســرهنگی در تشــریح 
برگزاری جشــنواره  اهــداف  و  جزییــات 
ایده هــای برتر دانش آموزی گفت: باشــگاه 
کارآفرینان نوجوان با هدف توانمندســازی 
و مهارت افزایی دانش آموزان دختر و پســر 
در دو رده ســنی 12 تا 15 ســال و 1۶ تا 
1۸ سال با همکاری دفتر توسعه کارآفرینی 
اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
دانشگاه  تهران،  دانشــگاه  دانش آموختگان 
صنعتی شــریف، ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور )مرکز تربیت مربی کرج( و 
پژوهش سرای بصیرت ناحیه 2 شهر ری در 

شهریورماه برگزار می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: باشــگاه کارآفرینی نوجوان با یک اردوی 
دو روزه آغاز می شــود که در این اردو دانش آموزان مهارت هایی مانند 

توانمندســازی مهارت افزایی تقویــت نگــرش کارآفرینانه و پرورش 
خالقیت بــا همکاری مربیان و اســتادان مجرب فــرا می گیرند. این 
آموزش ها می تواند زمینه ای را فراهم  کند تا دانش آموزان برای ورود به 
دنیای نوین با نگاه کارآفرینی تربیت شود.

 ســرهنگی افزود: هدف از این باشــگاه 
تربیــت جوانان مرزشــکن و نــوآور که 
ایجاد تغییر شــوند، تقویت نگرش  باعث 
تقویت  خالقیــت،  افزایش  کارآفرینانــه، 
تفکر طراحی، تقویت توانمندی های سمت 
راســت مغز، نوآوری، اعتماد به نفس را از 
دیگر اهــداف و مهارت ها معرفی کرد که 
دانش آموزان به مدت یک و نیم ســال در 

باشگاه فرا خواهند گرفت.
بــه گفتــه وی، از این پس قرار اســت 
دانش آموزان ایده های برتر که در باشــگاه 
ثبت نــام می کنند در قالب یــک پلتفرم 
مجازی با رهیارهای خود ارتباط داشــته باشند و ضمن آن که هر دو 
هفته یکبار نیز به صورت حضوری گردهم بیایند و تمرین های مربوط 

به حوزه آموزشی خود را انجام دهند.

کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون 
از ثبت 52 پتنت در دفاتر ثبت اختراع معتبر بین المللی حمایت 
کرده است تا نیازمندی های کشــور در زمینه مالکیت فکری و 

به طــور خاص موضــوع ثبت اختراع 
خارجی رفع شود.

 بــه گــزارش مرکــز ارتباطات و 
فناوری  و  اطالع رسانی معاونت علمی 
ریاســت جمهوری، ایده های نوآورانه 
هم بــاری از دوش جامعه برمی دارند 
و هم ارزشــی برای کارآفرینان ایجاد 
می کنند. جرقه هایی که در ذهن های 
خــالق شــعله ور می شــوند و برای 
تبدیل شدن به درختی تنومند نیاز به 

آبیاری و حمایت دارند.
از این رو کانون پتنت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با حمایت 

90درصدی از مخترعان برای ثبت در دفاتر بین المللی معتبر در 
این مسیر همراه شده اســت تا این روند سرعت گیرد. تاکنون 
هزار و 52۳ درخواست از سوی مخترعان به کانون ارسال شده 

اســت که از این تعداد 252 پرونــده در مرحله ارزیابی حمایت 
از آنها مورد تایید قرار گرفته اســت. همچنین 52 پتنت نیز در 

دفاتر ثبت اختراع خارجی گرنت شده است.
کانــون پتنــت معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری با در نظر 
در  کشــور  نیازمندی های  گرفتــن 
زمینه مالکیت فکری و به طور خاص 
موضوع ثبت اختراع خارجی اقدام به 
استقرار واحد های فعال در این حوزه 
در قالب یک مجموعه متمرکز کرده 

است.
ایــن مرکز که از ســال 1۳۸4 به 
عنــوان واحد مالکیت فکری ســتاد 
ویژه توســعه فناوری نانــو معاونت 
علمی فعالیت خــود را آغاز کرد در 
ســال 1۳9۳ و با موافقــت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب »کانون پتنت ایران« 
امــور مرتبط با حوزه مالکیت فکری و به ویژه ثبت اختراع را در 

تمامی حوزه های علم و فناوری عهده دار شد.

52 پتنت ثبت بین المللی شدجشنواره ایده های کارآفرینانه دانش آموزی برگزار می شود

برای جذب و حفظ کارمندان جوان و بااســتعداد در ســازمان خود 
باید چه کارهایی انجام دهیم؟ انتظارات این نســل از محیط کارشان 

چیست؟
بیــش از یک دهه از ورود نســل هزاره به بازار کار می گذرد. نســل 
هزاره اصطالحی است که به متولدین سال های 19۸0 تا 2000 اطالق 
می شود. به محض ورود این نسل به دنیای کار انتقادات تند و تیزی از 
سوی کارفرمایان به ســمت آنها روانه شد. کارفرمایان هنگام صحبت 
با آنها ســر خود را به نشانه  تأســف تکان می دادند و انتظار پیشرفت 
آنچنانی برای شــان نداشــتند، اما آیا ما واقعاً درباره  این نسل درست 

فکر می کنیم؟
نیروهــای قبلــی کار در حــال 
بازنشسته شدن هســتند و هر روز 
تعداد بیشــتری از نسل هزاره وارد 
ســازمان ها و شــرکت ها می شوند، 
بنابرایــن نکته مهم این اســت که 
بدانیم در ســر نســل هــزاره چه 
می گــذرد. چالش هــای کار با آنها 
چیســت و چه انتظاراتی از محیط 

کار دارند.
۱- کاری ارزشمند خلق کنید

می دهد  نشــان  گالوپ  مطالعات 
میزان تغییر شــغل نسل هزاره سه 
برابر سایر نســل ها است. ۶0درصد 
نظرســنجی   بــه  پاســخ دهندگان 
گالــوپ در همان لحظه پیشــنهاد  
شغلی تازه ای داشــتند. بسیاری از 
ما تصور می کنیم این مسئله کاماًل 
طبیعی اســت زیرا این نسل جوان 
نســل های گذشته  مانند  نمی تواند 
مســئولیت پذیر و قابل اعتماد باشد، 
اما شایسته است این بار به مسئله از 
دید معنادار بودِن کار، توجه کنیم. 
این نســل به دنبال شغلی می گردد 
که از نظر خودش ارزشمند باشد و 
بنابراین تا رسیدن به آن، شغل خود 

را به دفعات عوض می کند.
2- آموزش دهید

نســل هــزاره بیش از هــر چیز 
دیگری به آموزش اهمیت می دهد. آنها می خواهند در ســازمانی کار 
کنند که مرتباً چیزهای تازه ای برای فراگیری داشــته باشد، در مسیر 
رشدشان مدام بازخوردهای مؤثر بگیرند و بتوانند از کمک های راهنما 
و مربی اســتفاده کنند، بنابراین به عنــوان مدیر باید تک تک کارکنان 
نســل هزاره  خود را بشناســید و از اهداف کاری و زندگی شان مطلع 
شوید تا بتوانید متناسب با استعدادهای آنها برای شان مسیر پیشرفت 

ترسیم کنید.
3- آنالین باشید

مدت ها اســت عمر جلسات حضوری طوالنی و تماس های تلفنی به 

ســر رسیده است، هرچند هنوز برای نسل های گذشته حفظ این ابزار 
ارتباطی جزو قاعده های اصلی محیط کار محســوب می شود، اما نسل  
هزاره که از کودکی با ابزارهای دیجیتال ســر و کار داشته اند، به خاطر 
محبوبیــت بیش  از اندازه  فناوری و رســانه های اجتماعی بیش  از حد 
درگیر ارتباطات دیجیتال شــده اند، بنابراین مهم است که این تمایل 
آنها را به حســاب بی ادبی نگذارید بلکه بدانید آنها بیشــتر از هر نسل 
دیگری در تمام طول ساعات شبانه روز در دسترس و پاسخگو هستند. 
مطمئن شــوید نسل هزاره با شیوه های ارتباطی سازمان شما احساس 
راحتی می کنند. یک شیوه  ارتباطاتی مناسب را انتخاب کرده و همان 

را دنبال کنید.
۴- سرعت پاسخگویی را 

بیشتر کنید
نســل هزاره از اینکــه بخواهد 
بــرای یافتن پاســخ ســؤاالتش 
سلســله مراتبی طوالنــی را طی 
کند، متنفر است. از نسلی که در 
روزگار سفارش آنالین و فست فود 
می توان  به ســختی  شده،  بزرگ 
توقع صبر داشت. آنها می خواهند 
مســتقیم و بدون مانع به مقصد 
برســند و با انجام این کار حس 
راحتــی و توانمنــدی می کنند، 
بنابرایــن در اتاق خود را به روی 
آنها باز بگذارید یا پیام هایی که از 
سمت آنها دریافت می کنید را تا 
جای ممکن ســریع تر نگاه کنید. 
ایده ها و  با  مطمئن باشــید آنها 
فکرهای فوق العاده شــان این کار 

شما را جبران خواهند کرد.
5- تصورات اشتباه را کنار 

بگذارید
تصــورات  درگیــر  را  خــود 
اشــتباهی که درباره  این نســل 
وجــود دارد نکنید. بــرای انجام 
کارها و رساندن کشتی شرکت به 
مقصد موفقیت، همه  نسل ها باید 
دســت در دســت هم کار کنند. 
برای موفق شــدن غرور را کنار 

بگذارید و متوجه باشید هیچ نسلی بر نسل دیگر برتری ندارد.
6- نظرسنجی کنید

برای کنار آمدن با قوانین این نســل فقط یک  راه دارید: از آنها ســؤال 
بپرسید. بخشی از فرآیند استخدام را به مصاحبه با آنها اختصاص دهید. 
مرتباً از آنها نظرسنجی کنید تا مشخص شود چه چیزی روی روال است و 
چه چیزهایی از روال خارج  شده اند، اما در صدر تمام این موارد، بدانید کار 
کردن با نسل خالق امروز اصاًل کار دشواری نیست؛ فقط کافی است اندکی 

با آنها وقت بگذرانید تا هرچه در ذهن دارند را به زبان بیاورند.
FORBES/zoomit :منبع

راهکارهایی برای مدیریت بهتر نسل جوان در محیط کار

دریچــه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشاه گفت مهلت ثبت نام در 
سیزدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر استان تا ۳1 مردادماه تمدید شد. 
حسن عزیزی در گفت وگو با خبرنگار مهر، از تمدید مهلت ثبت نام در سیزدهمین 
جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: به دلیل 
اســتقبال شرکت کنندگان، این جشــنواره مهلت ثبت نام تا ۳1 مردادماه جاری 
تمدید شــد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشاه همچنین از 
ثبت نام 1۸2 کارآفرین برای شــرکت در این جشنواره و تا به امروز خبر داد. این 
مسئول با بیان اینکه از این نظر رتبه دوم کشور را دارا هستیم، گفت: عالقه مندان 
به شرکت در جشنواره مذکور می توانند ظرف مهلت مذکور به آدرس الکترونیکی 

www.karafarinbartar.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره 
کارآفرینان برتر تا 3۱ مردادماه
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عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران پیشــنهاد داد اتاق بازرگانی پیگیر باشد مراکز خاص رسیدگی 

مالیاتی و مسائل بیمه ای برای استارت آپ ها ایجاد شود.
ایرنا »شــهاب جوانمردی«  به گــزارش 
در پنجمیــن نشســت هیــات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران اظهار داشت: گاهی درباره مشکالت 
کســب وکارها از منظر تحریم و مشــکالت 
قوانیــن و مقررات صحبــت می  کنیم، اما 
اکثر مواقع چون به موقع به مســائل توجه 
نمی  کنیم، هر روز آبستن مسائلی هستیم. 
این روزها مدام درباره استارت آپ ها صحبت 
می شــود اما به تناســب تغییرات کســب 

وکارها با نیازمندی ها توجه نمی  شود.
وی ادامــه داد: در افق پیــش رو بخش 
زیادی از مشــاغل را در کشــور از دســت 

خواهیم داد و مشاغل جدید شکل می گیرد که آمادگی آموزشی برای 
آن ایجاد نشده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشــنهاد داد: اتاق بازرگانی 

پیگیر باشــد مراکز خاص رسیدگی مالیاتی و مسائل بیمه ای برای این 
کســب و کارها ایجاد شــود و همچنین صنایع و کســب و کارها به 

سرمایه گذاری های رقابت پذیر رو به آینده تشویق شوند.
تخصصی  نمایشگاه های  برگزاری  مجوز 

به تشکل های تخصصی ارائه شود
همچنین »حسن احمدیان« عضو هیات 
نماینــدگان اتاق بازرگانی ایــران در این 
نشست تاکید کرد: هشت ماه پیش دولت 
تصمیم گرفــت برگزاری نمایشــگاه های 
تخصصــی را از مجریان غیرتشــکلی به 
تشــکل های اقتصادی واگذار کند، اما این 

موضوع همچنان بالتکلیف است.
وی ادامــه داد: هفته گذشــته در قالب 
مصاحبه ای با سایت اتاق بازرگانی تهران، 
خواستار واگذاری مجوزهای نمایشگاه های 
تخصصــی به تشــکل ها شــده بودیم که 
سازمان توســعه تجارت ایران در تماســی تلفنی پیرو این مصاحبه، 
تهدید کرد که تمام مجوزهای برگزاری نمایشــگاه ها را باطل کرده و 

علیه ما شکایت خواهد کرد.

یکی از مسئوالن بانک خلق چین اعالم کرده است که ارز دیجیتال 
دولت چین به زودی آماده خواهد شــد. به گــزارش زومیت، با اینکه 
دولــت چین به رمزارزها روی خوش نشــان نمی دهــد، اما از معرفی 

پول مجازی خود بسیار مسرور است. بانک 
خلق چین اعالم کرده است که ارز دیجیتال 
این کشــور، پس از پنج سال تالش تقریبا 
آماده شــده اســت؛ اما ردپای رمزارزها را 
دنبال نمی کند و به گفتــه  مو چانگ چون، 
معاون بخش پرداخت بانک خلق چین، ارز 
دیجیتال دولت چین ساختاری پیچیده تر از 
رمزارزها خواهد داشت. ارز دیجیتال مذکور 
بر بانک خلق چین و سایر بانک های تجاری 
این کشور تکیه خواهد داشت تا به خوبی از 
عهده اقتصاد وسیع و جمعیت عظیم چین 
برآید. چانگ چون اظهار داشــت که منابع، 
نوآوری های کسب وکارهایی  و  اســتعدادها 

را که در توســعه ارز دیجیتال یادشــده با بانک خلق چین همکاری 
داشــته اند، با آغوش باز پذیرفته اســت. او بیان کــرد که نمونه  اولیه 
ارز دیجیتال چینی موجود اســت و تیــم تحقیقاتی ارزهای دیجیتال 

بانک خلق چین، معماری بالک چین را برای آن پیاده ســازی کرده اند. 
گفتنی اســت که ارز دیجیتال دولت چین به طور کامل به بالک  چین 
وابســته نیســت؛ فناوری که پایه اصلی رمزارزها را تشکیل می دهد. 
بالک چین  چانگ چون،  ادعای  براســاس 
تــوان عملیاتی الزم بــرای تراکنش های 

جزئی را ارائه نمی دهد.
زمان دقیق آماده شدن این ارز دیجیتال 

هنوز مشخص نشده است.
چین برای عرضه  هرچــه زودتر فرمت 
پولــی جدید خــود انگیزه  باالیــی دارد. 
این کشــور به دلیل تبدیــل پول معمولی 
به رمزارز توســط دالالن، بی نظمی هایی 
را شــاهد بوده اســت، اما رویکرد جدید 
شــاید ثبات را به بــازار ارزهای دیجیتال 
بازگردانــد. از طرفــی، تمایل دولت چین 
برای داشــتن ارز دیجیتال تحت کنترل 
خــود، عجیب نخواهد بود. مقامات چین برای رهایی از وابســتگی به 
فناوری های خارجی، ســال ها زمان صرف کرده انــد و این اقدام، قدم 

معقول دیگر در این راستا خواهد بود.

ارز دیجیتال دولت چین تقریبا آماده شده استمراکز خاص رسیدگی مالیاتی برای استارت آپ ها ایجاد شود

مترجم: طاهره منیری شریف: یکی از همکاران خود را تصور کنید که 
قول همکاری در طول پروژه را به شما می دهد ولی عمال این کار را انجام 
نمی دهد. همکار دیگری می گوید کــه کاری را در یک مدت زمان معین 
انجــام خواهد داد ولی این کار را نمی کنــد. این عدم تعهد به انجام کار، 

احتماال شما را ناامید می کند.
 در یک محیط حرفه ای اگر همکاران تان ببینند شما فرد قابل اعتمادی 
نیستید شــغل تان به خطر می افتد. دالیل متعددی برای این عدم تعهد 

می تواند وجود داشته باشد که در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم:
اگر همکار شــما ســازگاری باالیی داشته باشــد، ممکن است فورا به 
درخواســت همکاری تان پاسخ مثبت بدهد، ولی بعدا پروژه را معطل نگه 

می دارد تــا زمان بخــرد. این افراد 
مستقیما نمی گویند که نمی توانند 

یا نمی خواهند کار را تکمیل کنند.
در برخــی موارد ممکن اســت 
تفاوت هــای فرهنگــی در میــان 
باشــد. مثال ممکن است یک مانع 
زبانــی وجود داشــته باشــد، یا در 
برخــی فرهنگ هــا ممکن اســت 
طــوری ماهرانه نه بگویند که باعث 
ســردرگمی هر دو طرف بشود. اگر 
سبک های  و  فرهنگ ها  تفاوت های 
ارتباطــی کارمندان خــود را درک 
نکنید، ممکن اســت منظور آنها را 

اشتباه متوجه شوید.
گاهی همکارانی هســتند که به 
جای »نه« گفتن، به طور منفعالنه 
و از طریق رفتارهای غیرمســتقیم 
با شــما و درخواســت تان مخالفت 
می کنند، مثل طفره رفتن، فراموش 

کردن و ناکارآمدی هدفمند.
وقتی با چنیــن همکارانی مواجه 

می شوید باید چکار کنید؟
اصال به خودتان نگیرید

طبیعی اســت که وقتی کسی به 
تعهد خود در برابر شما عمل نمی کند 
احساس ناامیدی و خسارت به شما 
دســت بدهد، ولی سعی کنید اصال 
به خودتان نگیرید. به خود یادآوری 
کنید کــه هر دوی شــما متفاوت 
هستید، یعنی اولویت های تان هم با 

هم فرق دارند. آنچه که ســایر افراد می گویند و انجام می دهند بیشتر از 
اینکه به شما برگردد به خودشان بازمی گردد.

تفاوت های فرهنگی را در نظر بگیرید
ممکن اســت تفاوت های فرهنگی در میان باشــد. فردی که با چنین 
کارمندانی ســروکار داشت، در تمامی بحث های جلسات تیمی اش نقش 
مدافع شیطان را بازی کرد تا بتواند همه چیز را از چشم اندازهای مختلف 
مشــاهده کند. بدین ترتیب او فهمید که تمام اعضای تیم )به خصوص 
آنهایی که قاطعیت کمتری داشتند( ظاهرا خیلی احساس راحتی می کنند 
و دیدگاه های خود را به اشتراک می گذارند،  همچنین تمام موارد ممکن و 

غیرممکن را بررسی می کنند.
اگر با افرادی با فرهنگ های مختلف کار می کنید همیشه باید تفاوت های 
موجود در ســبک های ارتباطی را در نظر بگیرید، مثال ممکن است پاسخ 
»نه« طوری به شما منتقل شود که با سبک خود شما فرق داشته باشد. 

همچنین سعی کنید همه چیز را از دیدگاه آنها هم ببینید.
درخواست های خود را شفاف مطرح کنید

درخواست های کارآمد، به درک مشترک و پاسخ مثبت متعهدانه منجر 
می شوند، در حالی که درخواست های ناکارآمد معموال فقط به سوء تفاهم، 

ناراحتی و نتایج ضعیف ختم می  شوند.
یک درخواست کارآمد، ویژگی های خاصی دارد:

اول اینکه تضمین می شود فرد دیگر واقعا به درخواست شما رسیدگی 
 کند. یک درخواســت نابجا از کسی 
کــه در میانــه  انجــام کار دیگری 
قرار دارد، نتایج دلخواه شــما را به 
همراه نخواهد داشــت. سپس باید 
برای آن فرد مشــخص کنید که از 
اســتانداردهای  او چه می خواهید، 
مدنظر خود را برایش تعریف کنید، 
ضرب االجل هــا را تعییــن کنید و 
زمینه   وسیع تری را برای درخواست 

مشخص کنید.
ما معمــوال فکــر می کنیم آنچه 
برای ما واضح اســت برای دیگران 
هم واضح اســت، ولی این فرضیات 
می توانند موجب ســوء تفاهم شوند. 
بــرای اطمینــان، از همــکار خود 
بخواهید برداشت خود از درخواست 
شــما را برای شــما تکــرار کنند، 
مشــخص کنند که به طور خاص با 
چه چیزی موافقت می کنند و مدت 

زمانی را برای آن تعیین کنند.
دیگران را تحت فشار قرار ندهید

اگر کسی را تحت فشار قرار دهید 
و مجبورش کنید که در قبال پاسخ 
مثبت، احســاس مســئولیت کند، 
ممکن اســت با چاپلوسی و تملق، 
شما را ســاکت و راضی کند. شما 
باید مراقب تن صدای خود در هنگام 
درخواست باشید و به تاثیر آن روی 
آن شخص توجه داشته باشید و در 

صورت لزوم ارتباطات خود را با آن تطبیق دهید.
اگر این راه ها جواب نداد فرد دیگری را جایگزین کنید

اگر این دومین یا ســومین بار اســت که با بدقولی کارمند خود مواجه 
می شوید شاید زمان آن باشد که شخص دیگری را جایگزین او کنید. قبل 
از این کار مطمئن شوید که کیفیت و اثربخشی ارتباطات خود را صادقانه 
ارزیابی کرده اید. اگر تمام عوامل ذکرشده را بررسی کرده اید و با این همه، 
باز هم با چنین فردی روبه رو می شوید، باید به دنبال فرد دیگری باشید که 

بتوانید رویش حساب کنید.
forbes/modirinfo  :منبع

مایکروسافت قیمت سرویس های خود را برای استفاده از پلتفرم های ابری دیگر افزایش داد؛ موضوعی که با اعتراض رقبایی 
همچون گوگل و آمازون روبه رو شد.

به گزارش زومیت، مایکروسافت سیاست های جدیدی برای قیمت گذاری سرویس های برون سپاری خود در نظر گرفته 
اســت. مدیران ارشد گوگل کالود و آمازون وب سرویس به صورت جدی مخالفت و اعتراض خود را به سیاست های جدید 
اعالم کرده اند. ردموندی ها هم زمان با اعالم خبر رونمایی سرویس Azure Dedicated Host، افزایش قیمت را نیز در 

برخی سرویس های خود رسانه ای کردند. در بخشی از خبر مربوط با افزایش قیمت می خوانیم:
ما قوانین و قیمت های برون ســپاری را برای مجوز نرم افزارهای نصبی )on-premise( به روزرسانی می کنیم. هدف از 
چنین رویکردی، ایجاد تمایز بین برون سپاری نصبی و خدمات ابری است تا قوانین مجوزدهی یکسانی در سرویس های ابری 

چندکاربره و اختصاصی داشته باشیم.
از تاریــخ یکم اکتبر 2019، مجوزهای نصبی بــدون Software Assurance و حقوق جابه جایی امکان نصب روی 
ســرویس های ابری اختصاصی این شرکت ها را ندارند: مایکروســافت، علی بابا، آمازون )شامل VMware Cloud روی 

AWS( و گوگل.
این توضیحات نشان می دهد اولین تأثیر غیرعمدی تغییر قوانین، کاهش هزینه  استفاده از سرویس های مایکروسافت روی 
پنل های ابری خود این شرکت خواهد بود. مدیران رقیب هم با اشاره به همین تأثیر، نگرانی و اعتراض خود را بیان کرده اند. 

به عنوان مثال، رابرت انسلین، مدیر بخش خدمات ابری گوگل، در توییتر نوشت:
مایکروســافت از قیمت گذاری پیچیده و جلوگیری از فعالیت توزیع کننده گان دیگر استفاده می کند. آنها در حال تکرار 

کارهای دهه  1990 خود البته این  بار در فضای ابری هستند.
ورنر ووگلز، مدیر فنی AWS، هم اظهارنظر تندی درباره  عملکرد ردموندی ها کرد:

بازهم با رویکرد غیرعادالنه  مایکروسافت مواجه شدیم. آنها مجوزها را تغییر می دهند تا مشتریان به استفاده از خدمات 
 AWS حذف کردند و اکنون به روزرسانی ویندوز در RDS را از BYOL SQL Server خودشان مجبور شوند. آنها ابتدا
با مشکل مواجه می شود. نمی توان به راحتی به شرکتی اعتماد کرد که قیمت ها را افزایش و قابلیت های محصوالت را کاهش 

می دهد و انتخاب آزادانه را محدود می کند.
کارشناسان دیگر هم اعتراض های رسمی و شدیدی به رویکرد جدید مایکروسافت کرده اند. به عنوان مثال، سندی کارتر 
مقاله ای در لینکدین نوشــت که با این عنوان منتشر شد: »چرا AWS بهترین سرویس برای کارهای ویندوزی محسوب 
می شود و چگونه مایکروسافت با تغییر مجوزها، سعی می کند شما را به استفاده از Azure مجبور کند؟« او روند جدید 
ردموندی ها را نوعی سوء استفاده از قدرت می داند؛ روندی که در ظاهر شاید تنها به صورت حذف حقوق برون سپاری به نظر 

برسد، اما درواقع، تالش می کنند دستگاه های کاربران و سرویس های ابری مدنظر آنها را نیز محدود کنند.
مایکروسافت در پاسخ به اتهامات  ادعا می کند ارائه  خدمات بیشتر و افزایش رقابت شدید در بازار، آنها را به افزایش قیمت 
مجبور می کند. به  هر حال شاید دنیای فناوری در آینده مایکروسافتی را با رویکردهای قدیمی انحصاری و رقابت ناعادالنه 
شاهد باشد که در حوزه  جدید رشدشان، یعنی خدمات ابری، همان رویکردهای قدیمی مانند اجبار به نصب ویندوز را در 

پیش می گیرد.

چگونه ارتباط مان را با همکاران بدقول و ناسازگار مدیریت کنیم؟

مایکروسافت قیمت گذاری سرویس های 
ابری و نرم افزاری را تغییر می دهد

یادداشـت

مرکــز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری با هدف توســعه صادرات محصوالت دانش بنیــان، اقدام به اجرای 
برنامه کارآموزی برای جذب متخصصان و فارغ التحصیالن کشورهای در حال 
توسعه کرده اســت.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری، متخصصان و فارغ التحصیالن کشــورهای در حال توســعه 
مانند کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 
آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا 
را با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، برای اشتغال در شرکت های دانش بنیان 

و فناور ایرانی آموزش می دهد.

متخصصان و فارغ التحصیالن خارجی جذب 
شرکت های دانش بنیان ایرانی می شوند



تبلیغــات یکی از ضرورت های موفقیت هر کســب و کار محســوب 
می شــود. از طریق تبلیغات مناســب مــا فرصت معرفــی برندمان به 
عالقه مندان را خواهیم داشــت. بسیاری از خریدارها در سراسر دنیا به 
دلیل ناآگاهی از وجود برخی از برندها حتی به خرید محصوالت آنها فکر 
نیز نمی کنند. درست به همین خاطر تبلیغات درست و معرفی برندمان 
به مشــتریان اهمیت روزافزونی دارد. امروزه در حوزه تبلیغات مراسم ها 
و رویدادهای مختلفی برگزار می شــود. در طول یک سال اخیر حوادث 
مهمی در زمینه تبلیغات روی داده اســت. همه چیز از اعالم رســمی 
مقررات حفاظت از اطالعات شــخصی کاربران از ســوی اتحادیه اروپا 
شروع شد. بر این اساس برندهای تجاری در راستای استفاده از اطالعات 
کاربران با مقررات سفت و سخت زیاد مواجه شدند. این مقررات استفاده 
بــدون اجازه از اطالعات کاربران را ممنوع می کند. همزمان با اعالم این 
قانون در اروپا، بازار ایاالت متحده نیز دســتخوش تغییر و تحول شــد. 
اقدام حفاظت از اطالعات مشــتریان کالیفرنیا بــه صورت همگانی در 
آمریکا مورد تایید واقع شد. به این ترتیب محدودیت های مشابه اتحادیه 

اروپا برای برندهای آمریکایی وضع شد. 
شاید در نگاه نخست سال گذشــته کامال در مسیر ایجاد محدودیت 
بر حوزه تبلیغات جریان داشــت با این حال در همین مدت مراسم ها و 
فناوری های تازه ای در زمینه تبلیغات رونمایی شده است. یکی از اخبار 
تازه در این زمینه درگیری برند گوگل با ســایر غول های تکنولوژی بر 
ســر فناوری حسگر اثر انگشــت بود. بر این اساس گوگل حق استفاده 
انحصــاری از این فناوری در زمینه توســعه ارتباطات را حق خود تلقی 
می کند. اگرچه بعید به نظر می رســد ایــن حق به صورت انحصاری در 
اختیــار گوگل قرار گیــرد. برگزاری همایــش NextTech در حوزه 
بازاریابی و تبلیغات در نیویورک در کنار سخنرانی بسیاری از طراح های 
تبلیغاتی مشــهور دنیا بســیاری از نگاه ها را به خود جلب کرد. در این 
مراسم بسیاری از ترندهای برتر در زمینه تبلیغات مورد بحث و نقد قرار 
گرفت. همچنین بحث مناســبی در زمینه آینده این حوزه و ترندهای 

اجتمالی بیشتر نیز صورت گرفت. 
در گوشــه و کنار دنیا نیز بســیاری از غول های تبلیغاتی مشغول به 
فعالیت های مختلف بوده اند. مارتین ســورل، یکی از بزرگترین مدیران 
حوزه تبلیغات، کمپین رونمایی از مســابقات کریکت ایرلند را برعهده 
گرفت. از ســوی دیگر پیتر نیلور، مسئول ارشد برند Hulu و پروفسور 
لیندا یاکارینو، اســتاد حوزه فناوری داده، در مراســمی رســمی آینده 
سرویس های پخش آنالین را مورد بررسی قرار دادند. اگر شما نیز مانند 
بسیاری از مردم سراسر جهان مراسم NextTech و آخرین اخبار تازه 
در زمینه کســب و کار را به خوبی نشنیده اید، این مقاله مخصوص شما 
خواهد بود. در ادامه هدف اصلی ما بررســی مهم ترین اخبار و تازه های 

حوزه تبلیغات در سراسر جهان است. 
مارتین سورل و انتقاد از الگوی سنتی تبلیغات

یکــی از مهم ترین نام ها در مراســم NextTech مارتین ســورل، 
مدیرعامل ســابق موسســه تبلیغات WPP، بود. در سخنرانی اصلی 
مراسم که از ســوی وی ایراد شد، مارتین بر روی کاستی های مدیریت 
تبلیغات به شــیوه سنتی اشــاره کرد. در سخنرانی مارتین هدف اصلی 
انتقادها به الگوی تبلیغات ســنتی مانند موسسه WPP بود. به عقیده 
مارتین ســورل بــه زودی دوران چنین تبلیغاتی به ســر خواهد آمد. 
در نتیجه ما نیازمند الگوهای ســازگار با تکنولوژی های نوین هســتیم. 
ایجاد تحول در ســاختار آژانس هــای تبلیغاتی یکــی از ضرورت های 
حوزه تبلیغات تا قبل از ســال 2020 اســت. به عقیده سورل بسیاری 
از برندهــا اطالع دقیقی از تغییرات آتــی حوزه تبلیغات ندارند. این امر 
آنجایی خطرناک می شــود که به عدم آگاهی مناســب آژانس های برتر 
در ایــن زمینه نیز پی ببریم. به این ترتیب تمام حوزه تبلیغات نســبت 
به تغییرات آتی بی توجه اســت. در بخش پایانی سخنرانی سورل نکته 
مهمی مورد بررســی قرار گرفت. به عقیده او نگاه به پلتفرم های بزرگی 
نظیــر گوگل و فیس بوک به عنوان دشــمن اصلی آژانس های تبلیغاتی 
دیگر فایــده ای ندارد: »اکنون اغلب فعال های حــوزه تبلیغات در حال 
همکاری نزدیک به چنین پلتفرم هایی هستند.« به عالوه تصور جدایی 

میان حوزه تبلیغات و پلتفرم های آنالین دیگر متصور نیست. 
تمایل NBC به همکاری نزدیک با رقبا

خبر مهم بعدی مربوط به شــرکت رســانه ای NBC است. براساس 
آخرین خبرها این رسانه در آینده ای نزدیک اقدام به همکاری با رقبای 

اصلی خود خواهــد کرد. مهم ترین این همکاری هــا تالش برای جلب 
نظــر مدیران نت فلیکس به منظور ادغام با ســرویس پخش آنالین این 
شرکت اســت. این نکته از آنجایی جالب اســت که مدیران NBC تا 
همین چند وقت پیش هرگز تمایلی به همکاری با نت فلیکس نداشتند. 
به این ترتیب در ســال گذشــته تمایل نت فلیکس بــه همکاری با این 
رسانه بی پاسخ باقی ماند. تغییر استراتژی NBC حکایت از جهت گیری 
متفاوت مسئوالن این رسانه در قبال تغییرات تازه حوزه تبلیغات دارد. 
لیندا یاکارینو به عنوان یکی از کارشناس های ارشد برند NBC در این 
زمینه اظهار نظر جالبی دارد: »دنیای رســانه ای در حال تغییر است. به 
منظــور موفقیت در این حوزه و امکان دریافــت تبلیغات مطلوب برای 
افزایش درآمد باید همیشــه با ترندهای تازه هماهنگ شد. همکاری با 

نت فلیکس امکان کسب سود فراوان را برای ما فراهم می کند.«
به نظر می رسد در نتیجه همکاری مشترک میان NBC و نت فلیکس 

هر دو شرکت سود مناسبی را به دست بیاورند. 
Hulu غافلگیری های بازاریابی

شبکه پخش آنالین Hulu اکنون دوباره مخاطب های خود را غافلگیر 
کرده است. استراتژی غافلگیری این برند براساس نمایش پیش از موعد 
فصل تازه سریال های پرطرفدار طراحی شده است. در آخرین اقدام این 
شــبکه فصل جدید سریال ورونیکا مارس چند روز زودتر از موعد مقرر 
به نمایش درآمد. به گفته پیتر نایلور، مدیر ارشــد شبکه، این اقدام در 
راســتای ایجاد مزیت بازاریابی برای Hulu صورت گرفته است: »همه 
ما عاشق مشــاهده سریال های محبوب مان پیش از موعد نمایش اصلی 
هســتیم.« بر این اســاس Hulu از اســتراتژی فوق به منظور افزایش 
شــهرت خود و ایجاد رابطه ای پایدارتر با مشــتریانش استفاده می کند. 
نکته مهم درخصوص جهت گیری تازه این شــبکه عدم ســازگاری آن 
با تجربه همه برندهاســت. بر این اســاس آنها در حال ریســک بزرگی 
هســتند، با این حال موفقیت این اقدام در مورد آنها ســازگاری الگوی 

بازاریابی غافلگیری، دست کم برای Hulu، را اثبات کرده است. 
گوگل و مسئله حریم شخصی کاربران

کســب و کار گوگل براســاس الگوی ارائه تبلیغــات داده محور اداره 
می شــود. اخیرا گوگل در تالش برای اســتفاده متفاوت تر از داده های 
کاربران به منظور طراحی تبلیغات تاثیرگذارتر است. این امر بازاریاب ها 
و طراح هــای تبلیغاتــی را در موقعیت بهتری در مقایســه با هر زمان 
دیگری قرار می دهد. چیتنا بیندرا، مسئول ارشد گوگل در زمینه مسائل 
حریم شــخصی کاربران، در مصاحبه ای رسمی تالش گوگل برای تغییر 
نحوه حفاظت از اطالعات کاربران و اســتفاده از آنها در راستای اهداف 
تبلیغاتی را مورد تاکید قرار داده اســت. به گفته وی دســت اندرکاران 
حــوزه تبلیغات باید بــه اندازه کافی برای طراحــی تبلیغاتی مرتبط با 
ســلیقه شخصی کاربران اطالعات در دست داشــته باشند، با این حال 
ترســیم مرزی دقیق میان کسب اطالعات موردنیاز و دخالت در حریم 
شــخصی کاربران ضروری اســت. گوگل هنوز مرز قابل توجهی در این 
زمینه ترســیم نکرده اســت. به همین دلیل نیز اجرای پروژه مورد نظر 

هنوز در دست بررسی بیشتر قرار دارد. 
کاهش سرمایه گذاری بر روی اقدامات بزرگ تبلیغاتی

برخی از مدیران کســب و کار تاثیرگذاری بر روی مشــتریان را فقط 
از طریق ایجاد تغییرات شــگرف میســر می دانند. به همین دلیل اغلب 
برندها در تالش برای ساماندهی رویدادها و فعالیت های بزرگ هستند. 
به عقیده لیندا باف، مدیر بخش بازاریابی موسســه GE، این عقیده در 
بســیاری از موارد تاثیرگذاری موردنظر را در پی ندارد: »به نظر من در 
بسیاری از موارد تالش برای ســاماندهی فعالیت های خالقانه در حوزه 
تبلیغات تاثیرگذاری بســیار بهتری در مقایســه با اقدامات پرهزینه و 
بزرگ دارد.« بر این اســاس در آینده ای نزدیک باید شاهد تغییر الگوی 

تبلیغات بسیاری از برندها باشیم. 
افزایش ریسک های تبلیغاتی و جست وجو برای راه حل های مناسب

تکنولــوژی تبلیغــات در مقیاســی وســیع در تالش بــرای کاهش 
ســرمایه گذاری های پرریســک اســت. این امر به دلیل افزایش شدید 
ریســک های حوزه تبلیغات در طول چند ســال اخیر روی داده است. 
در طول چند ســال اخیــر حوزه تبلیغات و به طور کلی کســب و کار 
با بی ثباتی های بســیار زیادی مواجه بوده اســت. به همین دلیل اغلب 
افــراد ماهــر در زمینه تبلیغات بــه دنبال راهکاری بــرای کاهش این 
ریسک ها هســتند. اکنون دیگر مانند چند سال پیش امکان دستیابی 
به نتایج دلخواه در زمینه تبلیغات وجود ندارد، بنابراین مهم ترین هدف 
آژانس های تبلیغاتی بازگرداندن ثبات سابق به این عرصه است. در غیر 
این صورت باید منتظر تغییرات بســیار شــگرفی در این زمینه باشیم. 

ایجاد مقررات دســت و پا گیر در این زمینه تاثیر انکارناپذیری بر روی 
بی ثباتی موجود داشــته است. به همین دلیل برخی از برندها در تالش 
بــرای یافتن راهکارهایی برای هماهنگی هرچه بیشــتر با این مقررات 
هســتند. نکته مهم در این میان ضرورت یافتن راهکارهای موردنظر تا 
سال 2020 اســت. چراکه آخرین مهلت مراجع قانو ن گذاری در اروپا و 

آمریکای شمالی این تاریخ اعالم شده است. 
استراتژی EA برای ارائه برخی از خدمات به صورت داخلی

یکــی از جدیدترین ترندهــای حوزه تبلیغات ارائــه رایگان برخی از 
خدمات پولی اســت. با این حال بلیندا اسمیت، رئیس بخش بازاریابی 
هوشمند EA، به این ترند بیشتر به عنوان نوعی تغییر و تحول در حوزه 
بازاریابی نگاه می کند. در سخنرانی وی در مراسم NextTech همراه 
با سخنرانی جانبی خبرنگار Adweek یعنی رونان شیلدز اصول مهم 
در زمینه این ترند مورد بررســی قرار گرفت. بر این اساس برند EA در 
طول چند سال گذشته تالش قابل توجهی در زمینه انجام فعالیت های 
تبلیغاتی و بازاریابی به صورت یکپارچه داشــته است. منظور اسمیت از 
این امر تالش برای کاهش ســطح نیازمندی به همکاری با آژانس های 
تبلیغاتــی به منظــور طراحی کمپین های رونمایــی از محصوالت تازه 
اســت. این امر صرفه جویی آشــکاری در زمین بودجه را برای شرکت 
 EA پدیــد می آورد. به این ترتیب بودجه بســیار بیشــتری در اختیار
برای ســاماندهی سایر بخش های ضروری کسب و کارش وجود خواهد 
داشت. هدف اصلی EA در این زمینه حفاظت هرچه بیشتر از اطالعات 
کاربرانش اســت. به این ترتیب همکاری با آژانســی بیرون از مجموعه 
EA خطرهای زیادی در زمینه درز اطالعات در پی دارد. تالش شرکت 
در طول هفت سال گذشــته نتایج مثبت قابل توجهی داشته است. به 
ایــن ترتیب اکنون تقریبا تمام کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی EA از 
سوی دســت اندرکاران داخلی شرکت ساماندهی می شود. در طول این 
فرآیند سرمایه گذاری قابل توجهی از سوی EA بر روی بخش آموزش 
کارمندان صورت گرفته اســت. به این ترتیب به جای استخدام نیروی 
تازه اســتراتژی ارتقای مهارت کارمندان در دســتور کار این برند قرار 

گرفته است. 
تبلیغ مناسب برندمان با اجتناب از نمایش تبلیغات دیگر برندها

نیل ُوگل، مدیرعامل رســانه دیجیتال Dotdash، تجربیات بسیار 
تاثیرگــذاری از ســال های فعالیــت در ســایت About.com دارد. 
موفقیــت وی در زمینــه ایجاد یکی از محبوب تریــن برندها در زمینه 
رســانه ای داســتان جالبی دارد. رســانه Dotdash به جای نمایش 
تبلیغات مختلف به منظور کسب درآمد به حق اشتراک کاربرانش اکتفا 
کرده اســت. به عقیده نیل امکان دریافت مبالغ بسیار زیاد برای نمایش 
تبلیغات وجود دارد، با این حال این امر کاربران را دلسرد خواهد کرد. به 
نظر نیل یکی از دالیل اصلی کسب شهرت سریع رسانه وی عدم نمایش 
تبلیغات و احترام به نظر کاربران است. به این ترتیب آنها عالقه بیشتری 

به استفاده از سرویس Dotdash پیدا می کنند. 
چرا اهالی موسیقی همیشه گزینه های تبلیغاتی موثری هستند؟

اگر شما تا به حال به سایت های فروش آنالین بلیت کنسرت های راک 
یا پاپ مشــهور مراجعه کرده باشید، به احتمال بسیار زیاد حداقل یک 
بار بدون دریافت هرگونه بلیتی و دســت خالی از سایت بیرون آمده اید. 
در بسیاری از موارد فروش بلیت کنسرت های موسیقی مشهور در کمتر 
از چند دقیقه صورت می گیرد. بســیاری از هواداران گروه های موسیقی 
و خواننــدگان بزرگ پس از اتمام فــروش بلیت در کمتر از چند دقیقه 
پیام های زیادی به منظور افزایش ظرفیت ســالن ها برای خواننده های 
 NextTech محبوب شان ارسال می کنند. در سخنرانی پایانی مراسم
جارد اســمیت، مدیرعامل موسسه فروش آنالین بلیت تیکت مستر، به 
بیان دالیل فروش سریع بلیت ها پرداخت. در این سخنرانی تالش آقای 
اسمیت بیان دالیل شهرت بسیار باال و پایدار موسیقی دان ها بود: »یکی 
از نکات جالب در مورد اهالی موســیقی مالحظه بسیار زیاد آنها نسبت 
به هواداران شان است. امروزه یافتن بلیت های گران تر از 100 دالر برای 
بهترین کنسرت های موسیقی غیرممکن است. در حالی که ارزش واقعی 
بلیت برخی از کنسرت های مشــهور تا 500 دالر نیز برآورد می شود.« 
این نکته اهالی دنیای موســیقی را بدل به یکی از محبوب ترین اعضای 
عرصه هنر کرده اســت. آنها با مالحظه بسیار در زمینه درآمد و هزینه 
طرفدارهای شــان از فروش بلیت ها به قیمت گزاف جلوگیری می کنند. 
در نتیجــه تمام اقشــار جامعه امکان حضور در کنســرت ها را خواهند 
داشــت. این امر اهمیت تبلیغاتی موسیقی دان ها در سراسر دنیا را بیش 

از پیش روشن می سازد. 
adweek :منبع

راهکارهای تقویت انعطاف پذیری هویت برند
درس های بازآفرینی برند از پروژه مک دونالد

با مراجعه به هر مقاله ای پیرامون راهنمایی برندسازی با جمالت 
پر آب و تاب پیرامون اهمیت اســتفاده از لوگوی مناســب مواجه 
خواهیم شد. امروزه انتخاب لوگوی مناسب نقش مهمی در موفقیت 
کسب و کارها ایفا می کند. انتخاب لوگو بدون توجه به راهنمایی های 

کارشناس ها امکانات زیادی را از برندمان خواهد گرفت. 
به تازگی تارنر داکورث، نویسنده حوزه بازاریابی، اقدام به بررسی 
نحوه بیانگری برند مک دونالد از ویژگی های خود کرده اســت. مک 
دونالد به عنوان یکی از بزرگترین برندهای فعال در زمینه فست فود 
تاثیر بســیار زیادی بر روی ســلیقه غذایی مردم دارد. از نقطه نظر 
برندســازی نحوه بیــان ویژگی های این برنــد از طریق المان های 
بصری اش بســیار جذاب اســت. به همیــن دلیل نیز تــا به حال 
تحقیقات بســیار زیادی پیرامون آن صورت گرفته است. در آخرین 
به روز رســانی طراحی این برند بسیاری از المان های مهم به چشم 
 It’s Nice That می خورد. به همین دلیل نیز اخیرا در موسسه
اقدام به بررســی نکات مهم در رابطه با این تغییر پرداخته اســت. 
البته نــکات موردنظر ما در این مقاله فقــط مخصوص مک دونالد 
نیست. تالش من ارائه نکاتی کاربردی برای اغلب برندهای فعال در 
زمینه کسب و کار است. اجازه دهید به مهم ترین فاکتورهای مربوط 

به برند مک دونالد بپردازیم:
• رنــگ: در طراحی جدید لوگوی مک دونالد از طیف رنگ زرد و 
قرمز چشم نوازتری استفاده شده است. نکته مهم در این میان جلب 
توجه بیشــتر کمان زرد رنگ لوگوی این رســتوران است. به نظر 
بســیاری از کارشناس ها این اقدام در راستای جلب توجه بیشتر به 

منوی سیب زمینی سرخ کرده صورت گرفته است. 
• عکاسی: برند مک دونالد به طور معمول به عنوان یک رستوران 
رویاپرداز توصیف می شــود. آنها در بســیاری از تبلیغات شــان از 
المان های خیالی اســتفاده می کنند. با این حال مدیران شرکت در 
به روز رســانی تازه برندشان اقدام به اســتفاده بیشتر از المان های 

واقع گرایانه کرده اند. 
• لوگو: لوگوی مک دونالد کمترین تغییر را داشــته است. تالش 
اصلــی طراح ها انتخاب الگویی آرام بخش تر برای لوگو بوده اســت. 
بخش هــای طالیی لوگو بــه منظور القای پیــام خوش آمد گویی و 
هم نوازی از رنگ های چشم نواز بهره می برد. آنچه نظر تارنر را بیش 
از همه جلب کرده، تغییر حالت هندســی کمان ها در لوگوی مک 
دونالد اســت. به این ترتیب از نقطه نظر هندسی و زیبایی لوگوی 

آنها پیشرفت قابل توجهی کرده است. 
• آیکون ها: در مورد آیکون های مورد اســتفاده مک دونالد برای 
طراحی محیط داخلی رســتوران و منوهای خود باید به یک نکته 
مهم اشــاره کرد. تمــام طراحی های جانبی براســاس طرح اصلی 
لوگوی رســتوران صــورت می گیرد. با اندکی دقــت این امر حتی 
در طراحی محیط رســتوران ها نیز قابل مشــاهده است. از آنجایی 
که طراحی تمام شــعبه های مک دونالد به یک صورت اســت، این 
امر اهمیت بیشــتری پیدا می کند. به این ترتیب مک دونالد شیوه 
واحدی را برای توسعه برندش در سراسر جهان انتخاب کرده است. 
• طراحــی حــروف: با اندکی توجــه در طراحی تــازه مک دونالد 
امکان یافتن المان های تازه وجود دارد. این امر در تمام بخش ها صورت 
نگرفته اســت. با این حال مشــخص ترین جلوه آن در طراحی مجدد 
نام مک دونالد در لوگوی رســتوران قابل مشاهده است. به این ترتیب 

لوگوی مک دونالد اکنون از تایپوگرافی جذاب تری بهره می برد. 
بدون تردید طراحی مک دونالد نکات آموزنده بسیار زیادی برای 
سایر برندها دارد. نخست اینکه تالش برای طراحی کشیده تر لوگو 
الزاما به معنای خودکشــی برندمان نیست. در بسیاری از مواقع این 
امر به جذابیت های برندمان می افزاید. دســت کم در مورد طراحی 
دوباره برند مک دونالد این امر به خوبی قابل مشــاهده اســت. به 
منظــور یافتن مثال هــای بهتر باید به عرصه ســینما توجه کنیم. 
بســیاری از اســتودیوهای تهیه فیلم از المان های انیمیشنی برای 
نمایش لوگوی خود اســتفاده می کنند. کره زمین انیمیشــنی در 
اکران فیلم های استودیوهای یونیورسال نمونه موفقی در این زمینه 
است. هیچ کس این لوگو را بی کیفیت یا نامناسب قلمداد نمی کند. 
بدون تردید همه برندها امکان اســتفاده از مزیت های طراحی لوگو 
به صورت کشــیده یا خمیده را دارند. نکته مهم در این میان توجه 
به برخی از نکات جانبی در زمینه طراحی اســت. به این ترتیب اگر 
متخصص حوزه طراحی نیستید، فکر ورود به آن را فراموش کنید. 
راهکار مناسب برای شــما در چنین موقعیتی همکاری با برندهای 
فعال در زمینه طراحی است. به این ترتیب نتیجه نهایی از کیفیت 

باالیی برخوردار خواهد بود. 
نکتــه دوم در مورد بازآفرینی برند مــک دونالد توجه به اعتبار و 
اصالت به جای تعقیب کمال گرایی اســت. در طول سال های اخیر 
شــمار هرچه بیشــتری از برندها اعتبار را بــر کمال گرایی ترجیح 
داده اند. این امــر ویژگی خودمانی به بســیاری از برندها می دهد. 
به این ترتیب دیگر مشــتریان احساس بیگانگی با چنین برندهایی 
نخواهند داشت. بهترین گزینه برای استفاده از این تغییر در زمینه 
برندســازی حوزه بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی است. به 
ایــن ترتیب بــرای تولید محتوا در شــبکه های اجتماعی نیازی به 
ســخت گیری بیش از اندازه نیست. فقط محتوای ما باید با ماهیت 

کلی برندمان هماهنگی و تناسب داشته باشد. 
به عنوان نکته پایانی بایــد به نحوه رونمایی مک دونالد از پروژه 
بازآفرینی برندش اشــاره کنم. در بسیاری از مواقع برندها اقدام به 
انتشــار کتاب های 200 یا ۳00 صفحه ای پس از بازسازی برندشان 
می کننــد. در مورد مک دونالد این امر به صورت متفاوتی روی داد. 
آنها نکات مهم درخصوص بازســازی برندشان را در قالب محتوای 
بســیار کوتاه و پراکنده، آن هم به مرور زمان، منتشــر کردند. در 
بســیاری از مواقع نیز این امر از طریق مصاحبه مدیران رستوران با 
خبرگزاری هــای مختلف صورت گرفت. به این ترتیب دیگر حوصله 

مخاطب به هنگام دنبال کردن اخبار رستوران سر نمی رود. 
بدون شــک هر برندی بایــد به دنبال ایجــاد انعطاف در هویت 
برندش باشــد. توجه به تجربه مک دونالد راهنمای بسیار مناسبی 

برای شروع فعالیت برندمان خواهد بود. 
brandingstrategyinsider :منبع

بررسی مهم ترین ترندهای مراسم تبلیغاتی BRANDNextTechکارگاهبرندینگ

تبلیغات دیجیتال موفق با الگوبرداری از تجربه دیگران و ترندهای برتر
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بخش بزرگی از کارآفرینان در دنیای مدرن به مدیریت کسب و کارهای 
کوچک مشغول هستند. بدون تردید همه ما از دشواری های توسعه کسب 
و کارهای کوچک مطلع هســتیم. در این میان یکی از بزرگترین امکانات 
کارآفرینان استفاده از تکنیک های بازاریابی برای جلب توجه مشتریان است. 
اگرچه بازاریابی مناســب امکان توسعه جایگاه برندها را فراهم می کند، اما 
بسیاری از کسب و کارهای کوچک در عمل اشتباهات بازاریابی زیادی دارند. 
اگر شما نیز مدیر یک کسب و کار کوچک هستید، به احتمال زیاد مدیریت 
حوزه بازاریابی شــرکت تان را خود بر عهده دارید. این فرایند شامل توسعه 
سایت هوشمند )سازگار با اصول مدیریت سئو(، ارسال ایمیل های تبلیغاتی 
به صورت ماهانه، تالش برای جلب نظر مشــتریان هرچه بیشتر و از همه 
مهم تر طراجی کمپین های بازاریابی می شــود. بی شک به هنگام بازاریابی 

برای برندمان هیچ راه فرار یا شیوه بی دردسری وجود ندارد. 
بازاریابی برای کســب و کارهای کوچک به طور کلی با کسب و کارهای 
بزرگ متفاوت اســت. در این مسیر چالش های بسیار بیشتری پیش روی 
ما قرار دارد. درســت به همین خاطر بسیاری از کارآفرینان هرگز به سراغ 
تاسیس شرکت شخصی شان نمی روند، با این حال امکان کسب موفقیت های 
بزرگ فقط از طریق تاســیس شرکت خودمان امکان پذیر است. به عنوان 
یک شرکت کوچک بودجه، توان مالی، امکانات و نیروی کار شما به شدت 
محدود خواهد بود. به عالوه زمان در دسترس برای انجام کارهای مختلف 
کسب و کار هم اندک است. با این شرایط برای پیشبرد اهداف بازاریابی باید 
برنامه ریزی دقیقی انجام داد. در غیر این صورت در عمل فرآیند کسب و کار 

ما با شکست مواجه خواهد شد. 
یکی از شیوه های رایج در زمینه بازاریابی امتحان الگوهای متفاوت است. 
کســب و کارهای کوچــک به دلیل بودجه اندک و ضرورت دســتیابی به 
موفقیت برای ادامه حیات شــان در این زمینه نیز با چالش های متعددی 
رو به رو هســتند. وقتی زمان در دسترس ما کم باشد، احتمال بروز اشتباه 
در کارهای مان افزایش خواهد یافت. این امر در مورد کمپین های بازاریابی 
بســیاری از برندها صادق است. به این ترتیب به دلیل کمبود زمان کسب 
و کارهای کوچک اغلب کمپین های بازاریابی پراشتباهی را اجرا می کنند. 
چنین اشــتباهاتی در بلندمدت موجب کاهش اعتبــار و اصالت برندهای 
کوچک می شــود، بنابراین باید به دنبال راهکاری برای کاهش ریسک های 

کاری به ویژه در حوزه بازاریابی کسب و کارهای کوچک بود. 
در این مقاله من به بررســی سه اشتباه بزرگ کسب و کارهای کوچک 
و بازاریا ب های همکار با آنها پرداخته ام. در خالل بررســی این اشــتباهات 

راهکارهای مورد نیاز نیز ارائه شده است. 
۱. مدیریت کارهای متعدد به صورت همزمان

اگر کسب و کار شما در وضعیت رشد قرار دارد، به احتمال زیاد هنوز 
برندتان شهرت زیادی کسب نکرده است. به طور معمول کارآفرینان به 
دنبال تبدیل شرکت شــان به برندی بزرگ و مشهور در کمترین زمان 
ممکن هســتند. به همین خاطر نیز در طول روز برنامه های فشرده ای 
دارند. یکــی از ایرادهای این امر تالش بــرای مدیریت کارهای متعدد 
به صورت همزمان اســت. بــدون تردید برخی از کارهــا را می توان به 
صورت همزمــان انجام داد. با این حال در مــورد برخی از فرآیندهای 
حساس امکان چنین ریسکی وجود ندارد، بنابراین باید زمان مناسب را 
بــه کار مورد نظر اختصاص دارد. در غیر این صورت تمام کارهای تحت 
مدیریت مان خراب می شــود. به عنوان مثال، شاید شما در تالش برای 
مدیریت چندین پروژه بازاریابی در زمانی واحد باشید. به این ترتیب در 
عین توجه به حوزه بازاریاب دیجیتال باید به فکر طراحی پوســترهای 
تبلیغاتی برای کمپین تازه تان نیز باشــید. ذهن انســان دارای ظرفیت 
اطالعاتی و پردازشــی محدودی اســت. به همین دلیل تمرکز بر روی 
چندین فرآینــد احتمال بروز خطا و اشــتباه را افزایش می دهد. یکی 
از نکات مهم در مورد تدویــن برنامه های بازاریابی مختلف در کنار هم 
با احتمال بروز خطا ناتوانی در دســتیابی بــه اهداف موردنظر برندمان 
اســت. به این ترتیب در نهایت علی رغم تالش فراوان با شکست مواجه 
می شویم. واکنش بسیاری از کارآفرینان به شکست دلسردی و ناامیدی 
بیش از اندازه اســت. به هر حال هر کس از تــالش فراوان خود انتظار 
کســب نتایج امیدوارکننده دارد. وقتی ما چنــد کار را همزمان انجام 

می دهیم، تمــام تالش های مان بی ثمر خواهد ماند. بنابراین باید به فکر 
راهــکاری برای جلوگیری از بروز چنین مشــکالتی بــود. از نقطه نظر 
مخاطب هدف، مشــاهده بــا پیام های بازاریابی ضعیــف و غیرهدفمند 
دلسردکننده خواهد بود. به این ترتیب در طوالنی مدت مخاطب نسبت 
به پیام هــای بازاریابی برند مورد نظر بی تفاوت خواهد شــد. در دنیای 
بازاریابــی هیچ چیز بدتــر از مخاطب بی تفاوت بــه پیام های بازاریابی 
نیســت. تالش های مورد نیاز برای تبدیل دوباره چنین مخاطب هایی به 

مشتریان برند امر بسیار دشواری خواهد بود. 
راه حل: یکی از دالیل تمایل کارآفرینان صاحب کسب و کارهای کوچک 
به انجام کارهای بیش از اندازه به صورت همزمان دشواری یافتن کار اصلی 
اســت. این امر تمرکز بر روی یک کار را برای آنها دشوار می کند. به همین 
خاطر به ســراغ انجام چند کار در کنار هم می روند. بسیاری از کارآفرینان 
با تالش برای انجام چند کار همزمان بیشــتر به اتالف انرژی و تمرکزشان 
می پردازند. در پایان روز نیز بدون پیشــبرد مناســب هر کدام از کارها به 
منزل باز می گردند. راهکار مد نظر من در این بخش تالش برای یافتن کار 
اصلی مان است. در زمان واحد یک برند کوچک باید یک پروژه اصلی داشته 
باشد. ســایر کارها جنبه فرعی نسبت به پروژه مورد نظر خواهند یافت. به 
این ترتیب امکان تمرکز بر روی کار موردنظر و تالش برای کسب موفقیت 

فراهم می شود. 
در اغلب موارد یافتن پروژه اصلی با شناخت مناسب از مشتریان ایده آل 
برندمان آغاز می شود. شناخت مشتریان ایده آل تمام فعالیت های یک برند 
از قبیل بازاریابی، تولید محصوالت و ارائه خدمات را دســتخوش تغییر و 
تحول می کند. وقتی مشتریان هدف برندمان را شناسایی کردیم، فعالیت 
بازاریابی مان باید در راستای جلب نظر آنها باشد. این امر فرصت مناسبی در 
اختیار ما به منظور توسعه کسب و کار و کمپین های بازاریابی می دهد. به 
این ترتیب با شناسایی مشتریان ایده آل برندمان نه تنها حوزه بازاریابی، بلکه 

تمام بخش های کسب و کارمان متحول می شود. 
2. عدم تولید محتوای باکیفیت 

به عنوان صاحب یک کسب و کار کوچک شاید اخیرا اقدام به استخدام 
فروشنده یا کارشناس ارشد توسعه کسب و کار کرده باشید. وظیفه اصلی 
این افراد ترغیب مشتریان موجود در بازار به سوی خرید از برند شماست. 
متاسفانه بسیاری از برندهای کوچک یک بازاریاب حرفه ای به منظور بهبود 
کیفیت فرآیند جذب مشتریان در اختیار ندارند. به این ترتیب فرآیند جذب 
مشتری آنها در نهایت تاثیرگذاری کافی را نخواهد داشت. در چنین مواردی 
علی رغم تالش مناسب اعضای شــرکت امکان دستیابی به سطح فروش 
مورد انتظار وجود ندارد. این امر به دلیل کم کاری کارمندان نیست. به نظر 
من اســتخدام یا همکاری با یک بازاریاب حرفه ای مشکل پیش رو را حل 

خواهد کرد. 
بدون حضور بازاریاب در کســب و کار کوچک ما به احتمال زیاد سایت 
رســمی مان جذابیت چندانی برای مشــتریان نخواهد داشــت. به عالوه 
کمپین های بازاریابی مــان نیز از کیفیت مورد انتظار بهره مند نخواهد بود. 
در بســیاری از موارد دست اندرکاران بخش فروش اســتخدام بازاریاب را 
در اولویت های برند نمی دانند. به همین دلیل همیشــه با چنین اقدامی از 
سوی صاحب برند مخالفت می کنند. در نتیجه هیچ گاه پیشرفت عملی در 
فعالیت برند مورد نظر مشاهده نخواهد شد. نگاهی به تعداد کسب و کارهای 
کوچک شکســت خورده در همان سال های نخست فعالیت شان به خوبی 

بیانگر اهمیت این حوزه در فعالیت برندهاست.
راه حل: شما یا بازاریاب برندتان باید کیفیت الزم برای ترغیب مخاطب 
هدف به خرید و رضایت از محصول موردنظر را ارائه کنید. شــما چطور 
فروش شــرکت تان را افزایش می دهید؟ با طراحــی کمپین  بازاریابی و 
تالش برای جلب نظر مشــتریان؟ اغلب برنامه هــای بازاریابی از همین 
روند پیــروی می کنند، با این حال کیفیت محتوا داســتان جداگانه ای 
دارد. در این میان ارزیابی وضعیت بازار و شناخت سلیقه مخاطب هدف 
اهمیت بســیار زیادی دارد و متاسفانه بسیاری از صاحبان کسب و کار 
بــه این نکته توجه کافی را ندارند. در نتیجه کمپین های آنها از کیفیت 
الزم برخوردار نیست. به عنوان مدیر یک کسب و کار کوچک و بازاریاب 
باید همیشــه به دنبال یافتن نکات مهم در محیط اطراف تان باشــید. 
موفقیت برندهای بزرگ به دلیل شــناخت دقیق وضعیت بازار و سلیقه 
مشــتریان است. همین امر به آنها فرصت کافی برای ایجاد کمپین های 
مناســب و هماهنگ با سلیقه مشــتریان را می دهد. بدون شک تالش 

برای تحلیل وضعیت بازار و ســلیقه مشــتریان از عهده مدیران کسب 
و کارهای کوچک با دغدغه های فراوان خارج اســت. توصیه من در این 
بخش استفاده از سیســتم های هوشمند مدیریت کمپین های بازاریابی 
است. این سیستم ها اطالعات بسیار مناسبی را در مورد کمپین های ما 
و همچنین میزان تاثیرگذاری شــان بر روی مخاطب را ارائه می کند. به 
این ترتیب فرآیند شناخت سلیقه مشتریان با استفاده از داده های دقیق 
پیگیری خواهد شــد. یک مثال جالب در مورد تاثیرگذاری سیستم های 
هوشــمند مدیریت کمپین بر روی فرآیند بازاریابــی برندها مربوط به 
شناخت سلیقه مشــتریان در زمینه اســتفاده از رایانه های شخصی یا 
گوشی های هوشــمند برای دسترسی به سایت مان است. این امر بدون 
اســتفاده از پلتفرم های هوشمند بسیار دشوار خواهد بود. با این حال با 
استفاده از چنین پلتفرم هایی به خوبی امکان شناخت سلیقه مشتریان 

و اقدام مناسب در راستای آن وجود خواهد داشت. 
3. ناتوانی در زمینه جذب مشتریان وفادار

جذب مشــتریان تازه امر بسیار مناسبی اســت، با این حال تالش برای 
حفظ مشــتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار نیز اهمیت ویژه ای دارد. 
ایــن امر بدون جلب رضایت آنها و اطمینان از خوشحالی شــان از خرید و 
تعامل با برندمان امکان پذیر نیســت. داشتن مشتریان وفادار به ویژه برای 
کسب و کارهای کوچک اهمیت فراوانی دارد. به طور معمول بخش زیادی 
از فروش های یک برند از سوی مشتریان وفادارش صورت می گیرد. به این 
ترتیب ناتوانی در زمینه جلب نظر مشــتریان وفادار به معنای شکست در 

حوزه بازاریابی و در مقیاسی وسیع تر کسب و کار خواهد بود. 
براســاس گزارش برند Adobe، تنها ۸درصد از خریدارهای یک برند 
کوچــک دوباره اقدام به خریــد از آن می کنند، با این حال همین ۸درصد 
نزدیک به 40درصد از ســود کلی برند مورد نظر را تشــکیل می دهد. در 
مورد برندهای بزرگ این آمار بســیار جالب تر است. بر این اساس ۶0 الی 
70درصد از ســود برندهای بزرگ و جهانی از ســوی مشتریان وفادارشان 
تامین می شود. جالب اینکه شــانس فروش محصوالت برندهای بزرگ به 
مشتریان جدید نزدیک به 20درصد است، بنابراین حتی برندهای بزرگ نیز 
در تمرکز اصلی شان بر روی مشتریان وفادار است، با این حساب برند ما نیز 

باید اقدام مشابهی را انجام دهد. 
راه حل: اگر شــما به دنبال بهبود عملکردتان در زمینه خلق مشتریان 
وفادار هســتید، زمان بیشــتری برای مشــتریان فعلی برندتان بگذارید. 
اســتراتژی مناسب و دقیق در این زمینه به احتمال زیاد تاثیرگذار خواهد 
بود. به این ترتیب برند ما شمار مشخصی مشتری دائمی خواهد داشت. این 
امر به معنای کســب سود ثابت در طول سال است. از نقطه نظر مالی این 
امر بســیاری از نوسان های مالی برندها را جبران می کند. کسب و کارهای 
کوچک همیشه با مشکل کمبود درآمد و نوسان آن مواجه هستند. داشتن 

مشتریان وفادار تا حد زیادی این مشکل را رفع می کند. 
بدون تردید مشــتریان وفادار ناگهانی پدیدار نمی شــوند. ما باید از دل 
مشــتریان معمولی آنها را کشــف و حفظ کنیم. به طور کلی مشتریان به 
دو دسته تقســیم می شوند. نخســت، آنهایی که پس از یک خرید دیگر 
سراغ برند ما نمی آیند. دوم، آنهایی که عادت به خرید از برندهای متفاوت 
دارند. در حالت نخســت تالش ما باید نمایش ویژگی های منحصر به فرد 
محصوالت مان باشــد. همچنین ارائه خدمات جانبی مناسب نیز در جلب 
نظر آنها تاثیر خواهد داشت. در حالت دوم، نکته اصلی تالش برای نمایش 
ارزش های برندمان است. مشتریانی که عادت به خرید از برندهای مختلف 
دارند، بیش از کیفیت یا قیمت محصوالت به ارزش های برندها توجه دارند. 
بــه این ترتیب با خلق ارزش های جذاب و نمایش درست شــان به چنین 

مخاطب هایی امکان تبدیل شان به مشتریان وفادار وجود دارد. 
موفقیت یک شبه به دست نمی آید

مدیریت یک کسب و کار کوچک چالش های بسیاری در پی دارد. در عین 
حال یکی از جذاب ترین تجربه های هر فردی نیز محسوب می شود. اکنون 
که از سه اشــتباه بزرگ بازاریابی در حوزه کسب و کارهای کوچک اطالع 
دارید، به احتمال زیاد شــانس بیشتری برای کسب موفقیت در این عرصه 
خواهید داشــت. امیدوارم در زمینه توسعه کسب و کارتان و بازاریابی برای 
آن نتایج دلخواه را کسب کنید. به عنوان بخش پایانی باید به یک نکته مهم 
اشاره کنم: موفقیت هرگز یک شبه پدید نمی آید، بنابراین اندکی شکیبایی 

و تحمل به ویژه در حوزه کسب و کارهای کوچک ضروری خواهد بود. 
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۷ حوزه مهمی که در سنجش رقیبان باید در 
نظر بگیرید !

فکر می کنید موقعیت شــما در بازار و در مقایسه با رقیب های تان 
چگونه است؟ چه تصویری از خودتان در بازار در ذهن دارید؟

می توانید برای رسیدن به پاسخ این سواالت، رقیب های خود را در 
چنــد زمینه اصلی تجزیه و تحلیل کنید تا جایگاه خود را به خوبی 
بشناســید. از جمله زمینه هایی که بایــد مورد تجزیه و تحلیل قرار 

بگیرند به شرح زیر هستند:
۱- تحلیل سهم رقیب در بازار )افزایش سهم بازار به کمک 

چند تکنیک بازاریابی(
براساس تجربیات مشــاوره بازاریابی، قطعا همه کسب و کارهای 
مشــابهی که در بازار حضور دارند رقیب های اصلی شــما نیستند. 
هرچند همیشه باید همه رقیب ها را زیر نظر داشته باشید و بزرگی 
و کوچکی کسب و کار آنها برای تان مهم نباشد. زیرا برخی از اوقات 
ممکن اســت رقیبی که شــما جدی تلقی نمی کردید با یک ترفند 
تازه وارد بازار شــود و تمامی مشتریان شــما را جذب کند، اما در 
حالت عــادی باید حواس تان را درخصــوص رقیب های اصلی خود 
جمــع کنید. مشــخص کنید که رقیبان اصلی شــما چقدر از بازار 
را بــه خود اختصاص داده اند؟ چند درصد از ســهم بازار مربوط به 

رقیب های اصلی و جدی شماست؟
2- تحلیل کیفیت محصوالت رقیب

کیفیــت محصوالت و تولیــدات خود را با رقیب هــای اصلی تان 
مقایســه کنید. آیا از نظر کیفیت محصوالت، رقیب ها بهتر از شــما 
هســتند یا فاصله چندانی بین شما نیســت؟ کیفیت محصوالت از 
جمله زمینه هایی اســت که می تواند فاصله شما با رقیبان را کمتر 

یا بیشتر کند.
3- تحلیل سرمایه و منابع رقیب

منابعی که در دســترس رقیب شماست ولی شما از آن برخوردار 
نیســتید چه چیزهایی هستند؟ شــناخت دقیق این منابع به شما 
کمک می کند تا راه حلی برای دستیابی به آنها پیدا کنید. به عنوان 
مثــال اگر فکر می کنید آنها از یک تکنولوژی جدیدتر یا منابع مالی 
بهتری برخوردار هســتند شما نیز تالش کنید تا سرمایه گذارانی را 

پیدا کنید که بتوانند این منابع را در اختیار شما قرار دهند.
۴- تحلیل راهبردهای بازاریابی رقیب

راهبردهای بازاریابی از عوامل اصلی موفقیت هر کســب و کاری 
در بازار اســت. رقیب های اصلی خــود را از نظر راهبردهایی که در 
بازاریابی به کار می برند و می توانند مشتریان زیادی به دست آورند 
تجزیه و تحلیل کنید. این کار به شما کمک می کند تا کاربردی ترین 
اســتراتژی ها که می تواند در یافتن و نگه داشتن مشتریان به شما 

کمک کند را بشناسید.
5- تحلیل بازار هدف رقیب

ممکن است شما و رقیب تان در یک زمینه فعالیت کنید ولی گروه 
هدف شــما با هم متفاوت باشد. اگر فکر می کنید رقیب تان موفق تر 
از شماست و سهم زیادی از بازار را در اختیار دارد یکی از راه ها این 

است که دقیقاً بسنجید چه گروه هدفی را انتخاب کرده اند.
6- تحلیل جداگانه رقبا از یکدیگر

رقیب های خود را از یکدیگر جداگانه تجزیه و تحلیل کنید. سعی 
کنید یک فایل برای هر یک از رقیب های خود داشــته باشید. نقاط 
قوت، ضعف و تفاوت آنها را با خودتان مقایسه کنید. برخی از کسب 
و کارها به اشتباه رقیب ها را با یکدیگر مقایسه می کنند در حالی که 
سنجش دقیق این است که هر یک از رقیب ها را به صورت جداگانه 

با خودتان بسنجید.
۷- کشف منبع اطالعاتی رقیب

شــما نیاز داریــد اطالعات موثــق و بــه  روزی را از فعالیت ها و 
هدف های رقیب خود به دســت آورید. گاهی ممکن است اطالعات 
رقیب شما در اینترنت باشد و شما می توانید به راحتی این اطالعات 
را به دست آورید، اما گاهی نیز اطالعات موردنیاز شما به این راحتی 
به دســت نمی آیند و الزم است ترفندهای دیگری برای دستیابی به 
آنها به کار ببرید. در این گونه مواقع بهتر اســت خودتان را به عنوان 
یک مشــتری برای رقیب تان تبدیل کنید و اطالعاتی که نیاز دارید 
از این طریق به دســت آورید. شــرکت در همایش ها، کنفرانس ها، 
گردهمایی هــا و رویدادهایی که موجب می شــود رقبا یکجا جمع 
شــوند و فعالیت های یکدیگر را از نزدیک ببینند نیز بهترین فرصت 

برای جمع آوری اطالعات است.
qmpmarketing :منبع
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از تفکر انتقادی چه می دانیم؟
تفکر انتقادی حلقه گم شده موفقیت 

کارآفرینان 

تفکر انتقادی یکی از مهارت های ضروری و موردنیاز کارآفرینان به منظور 
دســتیابی به موفقیت اســت. این مهارت عالوه بر مدیران باید به گونه ای 
مناسب در میان کارمندان شــرکت نیز رواج پیدا کند. من در سراسر دنیا 
کالس های مدیریت و رهبری کســب و کار برگزار می کنم. براساس تجربه 
شخصی ام بسیاری از مدیران و کارآفرینان نسبت به اهمیت این امر بی توجه 
هستند. به همین دلیل نیز در اغلب موارد آنها به سرعت با شکست مواجه 
می شــوند. جالب اینکه بســیاری از مدیران تحصیلکرده در زمینه مدیریت 
نیز نســبت به اهمیت تفکر انتقادی بی توجه هستند. در دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی نیز این امر اغلب مورد غفلت واقع می شود. تفکر انتقادی در دنیای 
امروز یک مزیت انکارناپذیر محسوب می شود. پرسش نخست در مواجهه با 

این ادعا مربوط به چرایی این امر است. 
در وهله نخســت اجازه دهید به تعریف مفهــوم تفکر انتقادی بپردازیم. 
با توجه به دیکشــنری کمبریج این مفهوم به معنــای فرآیند تفکر دقیق 
پیرامون یک موضوع یا ایده بدون دنباله روی از احساســات یا تاثیرپذیری 
از عقاید قبلی اســت. بدون شــک تعریف کمبریج دقت الزم را دارد، با این 
حال من تعریف ســاده تری داریم. بر این اساس تفکر انتقادی تامل درباره 
شیوه تفکرمان است. چند سال پیش یکی از مراجعه کنندگان من از هدف  
کاری اش برای دستیابی به جایگاه نایب رئیسی با من صحبت کرد. وقتی من 
از دلیل تمایل وی به این هدف پرسیدم، پاسخ وی جالب بود: »چون دفتر 
نایــب رئیس در موقعیت مکانی عالی قــرار دارد.« بدون تردید تالش برای 
دستیابی به یک جایگاه کاری باید به خاطر دلیلی بسیار بیشتر از موقعیت 
مناســب دفتر کاری باشد. به نظر من از طریق تقویت توانایی تفکر انتقادی 
امکان فعالیت بهتر به عنوان یک کارآفرین و مدیر وجود دارد. درســت به 
همین خاطر در ادامه این مقاله قصد بررسی چند راهکار مناسب در زمینه 

تقویت این توانایی را دارم.
۱. ضرورت یادگیری اصول پایه ای

یکی از مزیت های اصلی جهان مدرن امکان دسترسی به منابع اطالعاتی 
متنوع به صورت آنالین اســت. امروزه امکان مشــاهده محتوای سایت هر 
برندی و جســت وجوی مقاالت مختلف در زمینه های مورد عالقه مان وجود 
دارد. در زمینه تفکر انتقادی فعالیت ســایت های مختلف محدودتر از سایر 
موضوعات اســت، با این حال در همین وضعیت نیز امکان یافتن نمونه های 
مناســب وجود دارد. ســخنرانی های تد )TED Talks( یکی از بهترین 
نمونه ها در زمینه دسترســی به منابع و اطالعات مناســب در زمینه تفکر 
انتقادی اســت. نکته جالب در مورد این ســخنرانی ها اســتفاده از بهترین 
کارشــناس ها در هر زمینه اســت. به این ترتیب مخاطب امکان اســتفاده 
از آخرین دســتاوردها و اطالعات حوزه مورد نظر از زبان کارشــناس های 
ماهر را خواهد داشــت. عالوه بر ســخنرانی های آنالین و رایگان موسســه 
سخنرانی های تد اقدام به برگزاری های کالس نیز می کند. این کالس ها در 
دو نوع متفاوت ساماندهی می شود. در حالت نخست پس از ثبت نام امکان 
حضور در محل برگزاری کالس را خواهیم داشت. بدون تردید این امر برای 
کارآفرینان سراسر دنیا امکان پذیر نیست. به این ترتیب کالس های آنالین 
به عنوان گزینه دوم مطرح می شــود. کالس های آنالین دقیقا ســاختاری 
مشابه کالس های حضوری دارد، با این تفاوت که استاد و اعضای کالس از 
طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. اســتفاده از سخنرانی های 
رایگان و کالس های تد بسیاری از مشکالت و پرسش های ما در زمینه تفکر 
انتقــادی را حــل خواهد کرد. اگر به دنبال یادگیری نکات بیشــتر در این 
زمینه هســتید، مطالعه کتاب هایی نظیر »تفکر سریع و آهسته« اثر دانیل 
کاهنمن و »تفکر انتقادی« اثر جاکو بابیب و ری مانسون مفید خواهد بود. 

2. کمک به اعضای تیم شرکت برای یادگیری تفکر انتقادی
اگر شما در نقش مدیر یک شرکت هستید، به کارمندان تان نحوه استفاده 
از مفهوم تفکر انتقادی را یاد دهید. وقتی تمام اعضای یک شــرکت مهارت 
تفکر انتقادی را داشــته باشــند، کارها بســیار راحت تر پیش می رود. دلیل 
اصلی اتالف زمان و بودجه بســیاری از شرکت ها عدم آگاهی کارمندان شان 
از شــیوه های تفکر انتقادی اســت. همانطور که در بخش قبل عنوان کردم، 
اســتفاده از مقاالت و سخنرانی های مختلف در زمینه تفکر انتقادی نیازمند 
اختصاص زمان مشخصی در طول روز نیست. به این ترتیب کارمندان شرکت 
در زمان های اســتراحت یا پس از کار امکان مطالعه در مورد این مفهوم را 
خواهند داشــت. یکی از ویژگی های هر مدیــر موفقی امکان تاثیرگذاری بر 
روی کارمندان است، بنابراین تمام تالش تان در زمینه ترغیب کارمندان به 
یادگیری تفکر انتقادی را انجام دهید. در این راه تعیین تشویق های مختلف 
برای کارمندان مناسب خواهد بود. به این ترتیب کارمندان هرچه بیشتر به 

یادگیری تفکر انتقادی عالقه مند خواهند شد. 
3. یادداشت برداری روزانه

آلبرت اینشــتین، استیو جابز، جان آدامز، بن فرانکلین و آریانا هافینگتن 
شــماری از کارآفرینان و افراد موفق هســتند که به یادداشت برداری روزانه 
عادت داشتند. آنها تاثیر این اقدام بر روی موفقیت خود را انکارناپذیر عنوان 
کرده اند، با این حســاب پیروی از الگوی آنهــا مفید خواهد بود با این حال 
یادداشت برداری چه ربطی به تفکر انتقادی دارد؟ نکته مهم امکان مشاهده 
دوباره یادداشــت ها و تفکر بیشــتر درباره موضوعات مختلف است. به طور 
معمول در طول روز امکان تامل کافی و عمیق به نکات مختلف وجود ندارد، 
با این حال پس از پایان روز و به هنگام استراحت زمان کافی برای انجام این 
کار وجود خواهد داشت. یکی از پیش نیازهای اصلی در زمینه تامل انتقادی 
پیرامون موضوعات مختلف یادداشت برداری از آنهاست. به این ترتیب دیگر 
اتفاق های طول روز را فراموش نخواهیم کرد. در بســیاری از موارد ایده های 
مختلف در ذهن ما چندان واضح نیستند، با این حال در صورت نگارش آنها 

امکان مشاهده شان به صورت دقیق تر وجود خواهد داشت. 
۴. پیش فرض ها را به پرسش بگیرید

یکــی از بخش های تفکر انتقادی طرح پرســش های اساســی در مورد 
پیش فرض های مان اســت. به هر حال گاهی اوقــات پیش فرض های اصلی 
ما غلط یا نادرســت هســتند. به این ترتیب بازنگــری انتقادی آنها فرصت 
جایگزینی شــان با نمونه هــای بهتر را فراهم می کند. به نظر من همیشــه 
پرســش های انتقــادی را خودتان طرح کنید. هیچ کس به اندازه شــما به 
وضعیت شــرکت تان آگاه نیست. نمونه های مناســب پرسش های انتقادی 
به شــرح ذیل اســت: آیا پیش فرض های من هنوز معتبر هستند؟ چرا این 
پیش فرض ها را انکارناپذیر می دانم؟ ریشه پیش فرض های من در کجاست؟ 
بررســی این پرســش ها معموال نقش ســازنده ای در زمینه بهبود وضعیت 

فعالیت و مدیریت ما خواهد داشت. 
entrepreneur :منبع
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اگرچه برای بسیاری از افراد شبکه های اجتماعی صرفا یک سرگرمی 
محسوب می شوند، با این حال این امر برای برندها کامال متفاوت بوده و 
همین امر باعث می شود تا بهترین شبکه موجود برای آنها از اهمیت به 
مراتب باالتری برخوردار باشــد. در ابتدا الزم است تا نگاهی به تاریخچه 
این دو شــبکه داشته باشیم. لینکدین در ســال 2002 توسط مانتین 
ویو تاســیس شد که شــبکه اجتماعی تخصصی کســب وکار محسوب 
می   شــود. توییتر نیز در سال 200۶ توسط جک دورسی تاسیس شده 
که نخســتین شبکه مبتنی بر میکرووبالگ)ارســال متن کوتاه( است. 
اگرچه بهتر بودن هر یک به معنای عدم امکان استفاده تجاری از مورد 
دیگر نیســت و در این رابطه روش های متنوعی نیز وجود دارد، با این 
حال یک مقایسه منطقی میان دو شبکه ای که امروزه مورد توجه جدی 
برندها قرار گرفته است، به انتخاب مدیران کمک بسیاری را خواهد کرد. 
درواقــع حتی اگر قصد تمرکز کامل بر روی تنها یک شــبکه را ندارید، 
الزم اســت تا به خوبی نسبت به اولویت اول خود آگاهی پیدا کنید. در 
همین راســتا و در ادامه به دالیل برتری لینکدین در مقایسه با توییتر 

برای اقدامات تجاری خواهیم پرداخت. 
۱-وجود مخاطبان حرفه ای تر در لینکدین

در توییتر شــما با افراد مختلف مواجه بوده و این امر باعث می شــود 
تا کار سخت باشــد. فراموش نکنید که فعالیت تجاری، صرفا به بخش 
تبلیغات محدود نشــده و اگر تنها این بعد را مدنظر دارید، هر شــبکه 
اجتماعی که کاربران بیشتری را داشته باشد، گزینه منطقی تری خواهد 
بود، با این حال در راستای انجام اقداماتی نظیر پیدا کردن اسپانسر و یا 
شــرکای تجاری خود، شما باید به کیفیت مخاطبان توجه نشان دهید. 
درواقع بهترین شــبکه از نگاه متخصصین، موردی اســت که بتوانید به 
وسیله آن بیشــترین اقدامات تجاری را انجام دهید. با توجه به این امر 
که لینکدین را باید پاتوق بهترین ها تلقی کرد، بدون شــک عدم حضور 
شما، وجهه خوبی را به همراه نخواهد داشت. با توجه به آمادگی ذهنی 
باالی کاربران این شبکه، اقدامات شما با بازخورد و نرخ تبادل به مراتب 
باالتری نیز همراه خواهد بود. همچنین در این شبکه شما با محدودیت 
ارســال مطالب مواجه نبوده و امکانات متعــددی برای ایجاد روزمه ای 
کامل، در اختیار شما قرار دارد. این امر در حالی است که توییتر بیشتر 
حالت دوســتانه داشته و محدودیت شدید کلمه، باعث می شود تا شما 
عمــال هیچ اطالعات کاملــی را نتوانید در اختیــار مخاطبان خود قرار 
دهیــد. درواقع اگر از افراد در رابطه با شــبکه ای به مانند پینترســت 
سوال کنید، نخستین تصویری که در ذهن افراد شکل می گیرد، وجود 
میلیون ها عکس اســت و یا اینســتاگرام را بهتریــن گزینه برای ثبت 

لحظات قلمداد می کنند. برای توییتر نیز متن کوتاه، نخستین تصویری 
اســت که در ذهن افراد شکل می گیرد. این امر در حالی است که نگاه 
افراد به لینکدین کامال متفاوت بوده و کسب وکار، تصویر اولیه هر فردی 
خواهد بود. به همین خاطر نوع نگاه به این شبکه، نخستین عامل برتری 
لینکدین در مقایسه با توییتر و سایر شبکه های موجود در جهان است. 

2-در لینکدین رتبه بندی وجود دارد
در حال حاضر در اختیار داشــتن تعداد بــاالی دنبال کننده، دیگر به 
عنوان یک مزیت تلقی نمی شــود. علت این امر به این خاطر است که 
تعداد صفحات تقلبی بســیار زیاد شــده اســت. به همین خاطر کسب 
شهرت به علت تایید دیگران، یک روش بهتر محسوب می شود. درواقع 
دیگر تفاوتی ندارد که صفحه شــما چه تعداد دنبال کننده را دارد، بلکه 
مهم این اســت که چه افرادی شــما را تضمین می کننــد. این امر در 
لینکدین تحت عنوان ایندورس مطرح می شود. افرادی که سابقه کار با 
شما را دارند، مهارت های شما را تایید خواهند کرد که هرچه میزان این 
امر باالتر باشد، شما در رده باالتری نیز قرار خواهید گرفت. خوشبختانه 
تا به امروز در این رابطه هیچ روشــی برای ارائــه آمارهای تقلبی ارائه 
نشده اســت. برای مثال فرض کنید که یک شرکت که تعداد مشتریان 
زیادی نیز دارد، به علت تجربه کاری موفق با شــما، حداقل بخشــی از 
مهارت هایی که برای خود معرفی کرده اید را تایید کرده است. این امر 
باعث خواهد شد تا اعتبار شما به علت تایید یک شرکت و یا فرد واقعی، 
افزایش یابد. در نهایت ایجاد گروه و شبکه  سازی در لینکدین به شکلی 
به مراتب حرفه ای تر و کارآمدتر در مقایسه با توییتر انجام می شود. این 
امر در حالی است که در توییتر شما نمی توانید نسبت به درستی روزمه 

برندها، اطمینان حاصل کنید. 
3-لینکدین تاثیر به مراتب بیشتری را بر روی سئو سایت دارد 

سئو سایت از جمله موارد بسیار مهم برای هر برند محسوب می شود 
و علــت این امر به این خاطر اســت کــه تقریبا تمامی افــراد، نتایج 
جست وجوهای خود در مرورگرها را تنها به صفحه اول محدود می کنند. 
به همین خاطر نیز بسیار مهم است که مطالب شما در رتبه های باالتر 
قــرار گیرد. نتایج آمارها نیز حاکی از آن اســت کــه لینکدین به دلیل 
امکانات و ماهیت تخصصی خود، نتایج به مراتب بهتری را در مقایسه با 

توییتر برای سئو به همراه دارد. 
۴-در این شبکه شما قادر به پیدا کردن بهترین شرکای تجاری و 

کارمندان برای خود هستید 
بــا توجــه به حضور تعــداد بی شــماری از برندها و افــراد فعال در 
حوزه های مختلف کســب-وکار، شــما از این شــبکه می توانید برای 
پیدا کردن بهترین ها اســتفاده کنید. اگرچه سرچ کردن در این رابطه 
ســاده ترین اقدام ممکن محسوب می شود، با این حال شما با عضویت 
در گروه هــای مختلف، می توانید نظرات افراد را مورد ارزیابی قرار داده 

و افراد همســو با اهداف خود را پیدا کنید. این امر در حالی اســت که 
توییتر ابدا نمی تواند در این زمینه حرفی را برای گفتن داشته باشد. 

5-لینکدین امکانات متنوعی را برای انجام بهتر اقدامات تجاری 
در اختیار شما قرار می دهد

در توییتر هیچ گونه قابلیت خاصی برای اســتفاده تجاری از آن وجود 
ندارد. همین امر نیز کار را برای شــما به مراتب مشکل خواهد ساخت. 
فراموش نکنید که تولید محتوای درست در شبکه های اجتماعی، تنها 
شامل ارسال تصویر از محصوالت و ارائه یکسری توضیحات نبوده و این 
امر یک اقدام کامال تخصصی محسوب می شود که روش  های متنوعی 
را نیــز دارد. به همیــن خاطر نیز برای یک اقدامات حرفه ای شــما به 
 Content امکانات کافی نیز احتیاج خواهید داشت. برای مثال قابلیت
Marketing Score بــه افراد این اجازه را می  دهد تا به اطالعاتی 
نظیر میزان تعامل کاربران دسترسی داشته باشند. در نهایت پس از ارائه 
تمامی اطالعات موردنیاز، لینکدین امتیازی را برای فعالیت شما تعیین 
خواهد کرد. پس از آن نیز توصیه های خود برای بهبود عملکرد شما را 
در معرض نمایش قرار خواهد داد. به همین خاطر نیز شــما می توانید 

آن را به عنوان یک مشاور حرفه ای نیز تلقی کنید. 
6-در این شبکه شانس دیده شدن شما بیشتر خواهد بود

با توجه به این امر که اکثر کاربران توییتر را جوانان تشکیل می دهند، 
برای دیده شــدن شما نیاز به مطالبی دارید که مورد پسند آنها باشد که 
این موارد بیشتر در مطالب طنز خالصه می شود. این امر در حالی است 
که در لینکدین به هر میزانی که مطالب شــما ارزشمندتر باشد، شانس 
دیده شدن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع یک مطلب مفید ممکن 
است مورد بازدید تمامی کاربران فعال قرار گیرد. این امر در حالی است 
که در توییتر ســلیقه  افراد به علت اهداف متفاوت برای فعالیت، کامال 
متفاوت است. به همین خاطر حتی یک مطلب طنز فوق العاده نیز حتی 
توســط نیمی از کاربران فعال نیز مشاهده نخواهد شد. بدون شک این 
امر کــه محتواهای حرفه ای تولید کنید، بیانگر توانایی های شــما نیز 
خواهد بــود. همچنین در لینکدین یک بخش بــه نام لینکدین پالس 
وجود دارد که خبرگزاری آن محســوب می شود و بهترین و به روزترین 
مطالب در آن یافت می شــود. این امر درســت به مانند این اســت که 
مطالب شما در یک روزنامه فروشی بسیار شلوغ به نمایش گذاشته شود 
که خود مزیتی فوق العاده محســوب خواهد شــد. بــا توجه به این امر 
که مخاطبان این شــبکه، همگی یک هدف مشخص و مشترک دارند، 
شانس به اشتراک گذاری مطالب شما به شدت افزایش پیدا خواهد کرد 
که یکــی از اهداف مهم فعالیت های تجاری در شــبکه های اجتماعی 
محسوب می شود. همین امر نیز سرمایه گذاری بر روی آن را با ریسک 

به مراتب کمتر و نتایج بیشتر همراه خواهد ساخت.  
inc :منبع

لینکدین یا توییتر، کدام یک برای فعالیت های تجاری مناسب تر هستند

به قلم: لری کیم کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

New Light Learning And Development به قلم: شاون دویل مدیر برند
  ترجمه: علی آل علی        

چهارشنبه
23 مرداد 1398

شماره 1372



۱3ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

با حضور معاون رئیس جمهور و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران انجام شد : 
افتتاح واحد تولیدی رهاسان در شهرک صنعتی نکا 

ســاری – دهقان: همزمان با گرامیداشــت 21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک و 
با حضور معاون امور پارلمانی رئیس جمهور، واحد تولیدی رهاســان در شهرک صنعتی نکا 
افتتاح و به بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شرکت 
شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موســوی گفت: واحد تولیدی رهاسان بعنوان 
تولیدکننده اچ دی اف با سرمایه گذاری ۸0 میلیارد تومانی، در فاز 2 شهرک صنعتی نکا به 
بهره برداری رســید. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با راه اندازی این 
واحد تولیدی برای 155 نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی شده است. موسوی با اشـاره به تولیـد ۶0 درصـدی ام دی اف 
کشور در استـــان مازندران خاطرنشـان کرد: با راه اندازی واحد تولیدی رهاسان بعنوان بزرگترین واحد تولیدکننده اچ 
دی اف، ظرفیت تولید این محصول نیز در استان افزایش خواهد داشت. وی بیان داشت: شهرک صنعتی نکا دارای 107 
هکتار وسعت بوده که تاکنون ۶9 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 1۸۶7 میلیارد ریالی درحال فعالیت و تولید می باشند.

یک میلیون و 200 هزار تن صادرات ، برنامه سال جاری شرکت
صادرات موفقیت آمیز ذوب آهن اصفهان طبق برنامه 

اصفهان – قاسم اسد : ذوب آهن اصفهان که در سال گذشته نزدیک به 50 درصد محصوالت 
خود را صادر کرد و عنوان صادر کننده ممتاز کشــور را از آن خود نمود ، در ســال جاری نیز 
علی رغم تحریم های ظالمانه که صنعت فوالد کشور را نیز نشانه گرفت ، صادرات این شرکت 
طبق برنامه در حال انجام است و امید می رود که تا پایان سال از رقم یک میلیون و 200 هزار 
تن عبور کند . مهندس بهزاد کرمی مدیر فروش خارجی ذوب آهن اصفهاندرخصوص عملکرد 
صادراتی این شــرکت در4 ماهه ابتداي سال جاری گفت : با وجود تمامي تنگناها و مشکالت 
موجود در شرایط تحریم ذوب آهن اصفهان موفق به صادرات حداقل ماهانه 100 هزار تن انواع محصوالت فوالدي گردیده 
است که این حجم صادرات در برگیرنده بازارهاي جدید صادراتي مانند غنا و توسعه در حوزه CISو کشورهاي آسیاي جنوب 
شرقي مي باشد. ضمن اینکه صادرات محصوالت فرعي مازاد بر  نیازهاي داخلي کشور هم در حال حاضر انجام مي شود. وی ، 
کیفیت محصوالت این شرکت را یکی از عوامل موثر در موفقیت و افزایش روند صادرات دانست و گفت : ذوب آهن اصفهان در 
راستاي محقق نمودن افزایش سهم صادراتي خود به تمامي کشورها خصوصاً کشورهاي اروپایي و برخي کشورهاي همسایه 
که صادرات به آنها مستلزم داشتن گواهینامه CARES مي باشد اقدام و در حال حاضر اولین و تنها صادرکننده ایراني داراي 
این گواهینامه مي باشد که در این راستا محصوالت زیادي مطابق با استاندارد BS تولید و صادر نموده است. مهندس کرمی 
به افزایش سهم بازار این شرکت در کشورهاي همسایه و منطقه CIS اشاره نمود و افزود : شرکت ذوب آهن اصفهان با تکیه 
بر کیفیت زبانزد محصوالت خود و همت کارگران شرکت  ، تا کنون در شرایط سخت تحریم ها ،  مسیر توسعه صادرات را با 
موفقیت طي نموده و با توجه به بستر فراهم شده  به این روند صعودي خود با تمام توان در بازارهاي جهاني ادامه خواهد داد. 
مدیر فروش خارجی ذوب آهن اصفهان در خصوص برنامه صادراتي این شرکت تا پایان سال 9۸ گفت :در حال حاضر پس 
از تالش هاي صورت گرفته و با توجه به پیش بیني روند مثبت بازارهاي صادراتي برنامه صادرات شرکت حداقل صادرات 55 
درصد تولیدات مي باشد که این رقم به صورت ماهیانه از 100 هزار تن در ماه به 1۳0 هزار تن میسر است . در هر صورت 

برنامه صادرات این شرکت حداقل یک میلیون و دویست هزار تن مي باشد که با فضل الهي محقق خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی قم : دانشگاه صنعتی قم آمادگی خود را جهت 
فعالیت در حوزه بین الملل اعالم می کند

قم – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی دانشگاه: 
با توجه به ارتقای کمی و کیفی دانشگاه صنعتی قم، اقدامات اولیه 
جهت فعالیت این دانشگاه در حوزه بین الملل در حال انجام است. 
در این راستا دکتر احمد زاده معاون مدیر کل امور دانشجویان غیر 
ایراني از این دانشــگاه بازدید کرد. دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه 
صنعتی قم اســاتید جوان و نخبه،کارکنان هدفمند و دانشــجویان 
خالق را از ســرمایه های این دانشــگاه دانست و افزود: با توجه به شرایط استراتژیک شهر مقدس قم به ویژه حضور طالب 
خارجی و پتانسیل های قابل توجه در دانشگاه صنعتی قم، توانایی فعالیت در حوزه بین الملل را داریم. وی گفت: از لحاظ 
علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی قم به عنوان دبیرخانه ستاد نانوی استان انتخاب شده است . مرکز نوآوری این دانشگاه با 
دوازده طرح نوآورانه در سطح منطقه 4 آموزش عالی متمایز است. با افتتاح باشگاه توانمندی های استارت آپ ها زمینه جهت 
پژوهش، کارآفرینی و اشتغال زایی دانشجویان فراهم شده است. رئیس دانشگاه صنعتی قم افزود: کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه 
های دانشگاه از لحاظ فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی ارتقا یافته است. همچنین جهت سهولت مدیریت آزمایشگاه 
ها و کارگاه ها و رفاه حال دانشــجویان،مجتمع ســازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها صورت گرفته است. وی افزود: آزمایشگاه 
برق دانشــگاه صنعتی قم در استان نمونه و کارآمد است. همچنین اقدامات اولیه جهت راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون 
نیز صورت گرفته است . وی از تشکیل کارگروه فضا و ساختمان در دانشگاه خبر داد و افزود: مجتمع سازی آزمایشگاه ها 
و کارگاه ها،بازسازی کتابخانه، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات،دانشکده فنی و مهندسی، برق و کامپیوتر،حوزه معاونت 
دانشجویی و فرهنگی،حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی و... با برنامه ریزی های وِیژه و محاسبات دقیق صورت گرفته است.

 رسیدگی به ۱0 پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل کاال
و مسافر جاده ای استان قزوین

قزوین – خبرنگار فرصت امروز: جبار قهاری معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان قزوین از رسیدگی به 10 پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل کاال و 
مسافر جاده ای استان در بیست و دومین جلسه کمیسیون ماده 12 خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان قزوین، این جلســه با  حضورمعاون 
حمل و نقل، روسای ادارات حقوقی، حمل و نقل مسافر و ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان ، روسای انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کاال و مسافر 
اســتان برگزار شد، در راستاي کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های حمل و نقل عمومی کاال و مسافر جاده ای و اجرای 
دقیق قوانین ومقررات در این جلسه به 10  پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل کاال و مسافر عمومی جاده ای رسیدگي، 
تصمیمات الزم اتخاذ و متعاقبا احکام مربوطه صادر می گردد. وی با اشاره به حساسیت موضوع ایمنی تردد ناوگان حمل و 
نقل عمومی جاده ای و همچنین سالمت جسمی و روحی رانندگان   بعنوان یکی از راههای ارتقاء سطح خدمات دهی تصریح 
کرد : تشدید نظارت مستمر بر عملکرد شرکت ها و رانندگان در بخش حمل و نقل کاال و مسافر عمومی جاده ای همزمان 
با سفرهای تابستانی هموطنان عزیز در قالب گشت های مشترک این اداره کل و پلیس راه استان در دستور کار قرار گرفت. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در مراسم روز جنگلبان: 
شرایط حریق در جنگل ها و مراتع گلستان مهیاتر از سال های گذشته است

گــرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان، ابوطالب 
قزلسفلو در مراسم روز جنگلبان ضمن تقدیر و تشکر از این قشر، اظهار کرد: "اکنون در بحث حفاظت حدود هزار نفر در 
سطح استان با اداره کل منابع طبیعی گلستان همکاری می کنند."وی با اشاره به اینکه موضوع حفاظت جزو وظایف ابتدایی 
سازمان است، افزود: سرجنگلبانان در خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی قرار دارند که هر نوع سیاست و برنامه ای در استان 
تعریف شود اجرای آن بر عهده این قشر است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه افکار عمومی هم 
یک فرصت است و هم یک تهدید، گفت: در برخی از اوقات از افکار عمومی می توان به عنوان یک ظرفیت استفاده کرد اما 
در برخی جاها که ایراد وجود دارد می تواند یک تهدید باشد.وی ادامه داد: با توجه به بازدیدهایی که طی روز های گذشته 
از سوی مسئوالن کشوری در بخش تصرفات و ساخت و سازها انجام شد نشان می دهد ما باید جدی تر از گذشته و بدون 
تعارف در حوزه منابع طبیعی ورود پیدا کنیم.قزلسفلو اظهار کرد: باتوجه به زحماتی که مجموعه همکاران دارند وضعیت 
قابل قبولی به وجود آمده اما در بخش حفاظت از مراتع نسبت به شرایط کشور وضعیت رضایت بخش نیست و برای رسیدن 
به نقطه مطلوب باید از ظرفیت های یکدیگر استفاده کرد.وی یادآور شد: امسال علی رغم اینکه همه زمینه ها و بستر برای 
حریق ســنگین و متعدد در استان فراهم بود کارهایی در گذشته صورت گرفت که باعث شد از این اتفاق جلوگیری شود.

وی با اشــاره به اینکه هرچند فرهنگسازی دیربازده و زمان بر است اما با اقدامات پیشگیرانه و آگاهی سازی انجام شده در 
کاهش حریق جنگل ها و مراتع اســتان موفق بودیم، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده توانستیم از ظرفیت رئیس کل 
دادگســتری، دادستان ها، استانداری و فرمانداری های استان برای فرهنگسازی در این حوزه کمک گیریم.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلستان آتش زدن کاه و کلش محصوالت کشاورزی را جرم اعالم کرد و گفت: با اعالم این خبر برابر 
مقررات با متخلفان برخورد قاطع می شود.وی  خاطرنشان کرد: با بارندگی های امسال و رویش گیاهان شرایط حریق در 
جنگل ها و مراتع استان مهیاتر از سال های گذشته است که با این وضعیت تالش داریم در زمان وقوع حادثه از آمادگی الزم 
برخوردار باشیم.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از 4۳ فقره آتش سوزی در چهارماه نخست امسال 

در عرصه های منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته با ۳.5 برابر کاهش مواجه بوده است. 

اخبار

تبریز – پاشائی: استاندار آذربایجان شرقی در آیین گرامیداشت روز 
خبرنگار که به همت خانه مطبوعات اســتان برگزار شد، گفت: از سال 
59 تا ۶5 به عنوان گوینده، خبرنگار، مسئول تولید رادیو و تلویزیون و ... 
فعالیت داشــته ام، به اهمیت کار خبر واقفم و خودم را عضوی از جامعه 
خبری می دانم. دکتر محمدرضا پورمحمدی، توسعه جامعه را نیازمند 
همراهی اصحاب رسانه دانست و اظهار داشت: افزایش شفافیت یکی از 
ضروریت های فعلی جامعه اســت که اصحاب رسانه در این زمینه نقش 
بســیار مهمی عهده دار هستند. وی تالش برای توسعه نظارت عمومی 
را یکی دیگر از انتظارات خــود از خبرنگاران عنوان کرد و افزود: انتظار 
داریم جامعه ما نیز به ســمتی حرکت کند که هر فرد، یک رسانه باشد 
و با تبدیل این مهم به یک گفتمان عمومی، در راســتای رفع مشکالت 

جامعه تالش شود.
برای ارتقای نظارت همگانی نیاز به رسانه داریم

اســتاندار آذربایجان شــرقی با انتقاد از کاهش احساس مسئولیت در 
جامعه گفت: بر اساس آموزه های دینی، همه ما در برابر تخلفات مسئول 
هستیم که برای ارتقای نظارت همگانی نیاز به رسانه داریم. وی با تاکید بر 
اینکه نه تنها مطبوعات، بلکه همه بخش های جامعه و دستگاه ها بایستی 
احساس مسئولیت کنند، ابراز داشت: اما توسعه جامعه مدنی و سازمان های 
مردم نهاد راهکار حل مشکالت و توسعه جامعه  است. پورمحمدی تقویت 
جامعــه مدنی را الزم و ضروری دانســت و تصریح کــرد: جامعه مدنی 
جامعه ای اســت که مردم در آن در ارتباط با مسایل مربوط به سرنوشت 
خود، تاثیرگذار باشــند. چون همه نمی توانند در همه مسایل مشارکت 

کنند، نماینده یا خبرنگاران این مسئولیت را بر عهده دارند و بخشی از این 
مسئولیت را نیز NGO ها باید ایفا کنند. وی با اشاره به سابقه خود گفت: 
در دوره مدیریت من رسانه ها باید پیشرفت و رشد کنند، زیرا من ۳0 سال 
در دانشگاه و 5 سال در صداوسیما فعالیت داشتم، همواره این عرصه بال و 
پر داشته است. پورمحمدی با انتقاد از اینکه رسانه ها مرجعیت جمعی خود 
را از دست داده اند، گفت: مرجع یعنی، مردم وقتی نگران هستند به دنبال 
این مرجع باشند ولی برخی رسانه های بیگانه به دنبال جای پا هستند که 

باید در رسانه های داخلی اعتمادسازی کرد.
در جامعه توسعه یافته باید رسانه بتواند حرف خود را بدون 

دغدغه بزند
استاندار آذربایجان شرقی حل مشکالت معیشتی، دسترسی آزاد به 
اطالعات، حمایت قضایی و... را الزمه حمایت از رســانه ها دانست و ابراز 
داشت: در جامعه توسعه یافته باید رسانه بتواند حرف خود را بدون دغدغه 

بزند. وی با بیان اینکه متاسفانه از جمله خودمانی من برخی سوء تعبیر 
داشتند، ابراز داشت: حرف اصلی من این است که به جز قانون اساسی، 
آرمان های شــهدا و تمامیت ارضی و امام و رهبری خط قرمزی نداریم 
و خبرنگار توســری خور نمی خواهیم، حافظ خبرنگاران اصلی هستیم 
و برخی که می خواســتند از سخن من سوء اســتفاده کرده و بین ما و 

خبرنگاران فاصله بیاندازند، کار خوبی نبود.
تشکیل ستاد رسانه ای استان آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار تشکیل ستاد رسانه ای 
استان شــد و افزود: خانه مطبوعات باید در این راستا کمک کند، باید 
در شــورای اداری تاکید کنیم که از ظرفیت رسانه ها استفاده کنند و با 
انتشــار خبرهای دستاوردهای دولت، امید را در جامعه گسترش دهند. 
وی با تاکید بر اینکه باید بین واقع گرایی و سیاه نمایی مرز بگذاریم، ابراز 
داشت: واقعیت ها و مشکالت باید بدون بزرگنمایی تبیین شود، اما باید 
این را هم در نظر داشت که مسئوالن هم از جنس مردم هستند و نباید 
مسئوالن را با دید غیرخودی ببینیم. الزم به ذکر است در این آیین مقرر 
شد سه نفر منتخب شامل یک نفر عکاس فرزند شهید، یک نفر فرزند 
جانباز جنگ تحمیلی و یک نفر ایثارگر و جانباز جنگ تحمیلی به همراه 
یک نفر رزمنده دوران دفاع مقدس که عضو شهرستانی خانه مطبوعات 
استان است به همراه  1۳ نفر دیگر از اعضای عضو خانه مطبوعات استان 
و حاضر در مراســم، با هماهنگی این تشــکل فراگیر و جامع رسانه ای 
استان و نیز مشارکت و حمایت استانداری آذربایجان شرقی، با قید قرعه 

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات را جهت تشرف دریافت کنند.

اهواز- شــبنم قجاوند: علی محمدی، مدیرعامل فوالد خوزستان 
اظهار داشــت: شرکت فوالد خوزســتان یک بنگاه اقتصادی مادر است 
که استمرار فعالیت هایش به بقای صنایع داخلی کوچک کمک می کند؛ 
فعالیت مستمر تامین کنندگان و سازندگان قطعات، تجهیزات و مواد اولیه 
از ارکان اساسی چرخه اقتصادی کشور به شمار می آید و در دسترس بودن 
صنایع در داخل باعث امنیت خاطر شرکت های بزرگ می شود.   وی افزود: 
با این رویکرد فوالد خوزستان دومین قطب فوالدسازی کشور، تامین مواد، 
قطعــات و تجهیزات را با اتکاء به صنایع داخل و بومی ســازی آن دنبال 
می کند؛ هر کجا احساس کنیم، تجهیزات مرغوب و متناسب با استاندارد 
مورد نظر در داخل کشور تولید می شود، بدون شک از آن تولیدکنندگان 
حمایــت کــرده و اولویت تامین را از این شــرکت ها در نظر می گیریم.  
محمدی اذعان داشــت: تحریم های چند سال اخیر در ظاهر، کار تامین 
قطعات و تجهیزات و مواد مرتبط با فوالد را ســخت کرده اســت، اما در 

عمل عکس این تصور شکل واقعی به خود گرفته و زمینه ی خودباوری، 
اعتماد متقابل و جلوگیری از خروج میلیون ها دالر ارز از کشــور را ایجاد 
کرده اســت. وی ادامه داد: هدف از برگزاری اولین نمایشــگاه تخصصی 
بومی ســازی گروه فوالد خوزستان، شناسایی توانمندی تامین کنندگان 

و تولیدکنندگان داخلی، هم افزایی دانش فنی و توســعه صنایع کوچک 
است. علی محمدی تاکید کرد: سیاست این شرکت در سال های اخیر بر 
مبنای تکمیل زنجیره ای ارزش هدف گذاری شده است و به همین منظور 
اقدام به خرید سهام معادن در باالدست و پیگیر خرید سهام شرکت های 
تولیدکننده محصول نهایی در پایین دست هستیم؛ شرکت فوالد اکسین 
در جهت تکمیل زنجیره ای ارزش در پایین دســت همواره مورد توجه 
فوالد خوزستان بوده است و با تملک این شرکت در آینده گام اساسی به 
منظور رسیدن به هدف مدنظر برمی داریم.  مدیر عامل فوالد خوزستان 
گفت: خرید سهام معادن، مشارکت در ساخت شرکت فوالد اندیمشک، 
تملک ۶7 درصدی شــرکت فوالد شادگان، پیگیری تملک سهام فوالد 
اکسین، مشــارکت در طرح های پژوهشی، شرکت در پروژه بومی سازی 
الکترود گرافیتی از مهم ترین برنامه هایی جاری شرکت به شمار می آید؛ 

این اقدامات یقینا فعال شدن صنایع کوچک را بهمراه خواهد داشت. 

 تبریز- ماهان فالح: مدیرعامل مس سونگون ورزقان با بیان اینکه 10 
هزار میلیارد برای طرح های توســعه جانبی سرمایه گذاری می شود، گفت: 
گردش مالی مس سونگون به سیستم بانکی استان منتقل شده است و این 4 
هزار میلیارد در بانک های استان تبادل می شود. رضا شریفی در نشست خبری 
با خبرنگاران با اشاره به اینکه زمانی معدن »مس سرچشمه« بزرگترین معدن 
ایران بود اظهار داشــت: با کشف ذخایر جدید،  »مس سونگون« 100 سال 
ذخیره قطعی دارد و به بزرگترین معدن ایران تبدیل شده است. وی با بیان 
اینکه قبال ۳50 میلیون تن ذخیره مس شناسایی شده بود که اکنون به یک 
میلیارد تن رســیده و در آخرین برآورد، دو میلیارد تن ذخیره معدنی زمین 
شناسایی داریم، افزود: خاک این معدن با عیار 0.۶ درصد استخراج شده و با 
تغلیظ، مس ها جدا می شوند که واکنش شیمیایی نداریم و با جداسازی، به 

غلظت 25 درصد رسیده و به کنسانتره مس تبدیل می شود.
 ۷5 هزار تن مس تولید می شود

مدیرعامل مس سونگون ورزقان میزان تولید کنسانتره را ۳00 هزار تن 
در سال عنوان کرد و با بیان اینکه با غلظت 25 درصد، 75 هزار تن مس 
تولید می شود، ابراز داشت: برای ذوب مس سونگون هم که بزرگترین معدن 
مس ایران است، کارخانه ذوب باید تا االن راه اندازی می شد ولی متوقف 
شــده بود اما دوباره به مرحله راه اندازی می رسد. وی با اشاره به اینکه فاز 
سه تغلیظ استارت خورده و تا ۳۶ ماه آینده تولید کنسانتره از ۳00 هزار 
تن به 450 هزار تن می رسانیم، خاطرنشان کرد: در این طرح تغلیظ نزدیک 

به ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی صورت گرفته است.
از محیط زیست حفاظت و اشتغال و تولید ایجاد 

می کنیم
 شریفی در مورد مسایل زیست محیطی مس سونگون توضیح داد و 

گفت: اقدامات مس سونگون کامال سازگار با محیط زیست بوده و صنعت 
سبز هستیم که این چرخه در سیکل کامال بسته انجام می شود و فرایند 
شــیمیایی ندارد. ما ضمن حفاظت از محیط زیســت، اشتغال و تولید 
ایجاد کرده و نیازهای کشــور را تامین می کنیم. وی ارتقای زیرساخت 
های شهرستان ورزقان را مورد تاکید قرار داد و ابراز داشت: احداث جاده 
»خواجه-ورزقان-خاروانا« و محرومیت زدایی از روستاهای این شهرستان 

هم در اولویت اقدامات مس قرار دارد.
 ۴ هزار میلیارد گردش مالی مس سونگون در 

بانک های استان تبادل می شود
مدیرعامل مس سونگون با بیان اینکه 10 هزار میلیارد برای طرح های 
توسعه جانبی سرمایه گذاری می شــود، ابراز داشت: گردش مالی مس 
سونگون به سیستم بانکی استان منتقل شده است و این 4 هزار میلیارد 
در بانک های استان تبادل می شود. ضمن اینکه حدود ۳00 میلیارد در 
استان سپرده داریم که بیش از رقمی است که در استان کرمان سپرده 
گذاری شده است. وی با اشاره به پیگیری ثمربخش استاندار آذربایجان 
شــرقی در انتقال بخشی از تبادالت مالی شرکت مس به داخل استان، 

ابراز داشــت: موضوع جدی تری که محقق شد، این است که قرار است 
بخشی از ارزش محصولی که از استان خارج می شود، در بانک های استان 
ذخیره و برداشــت شــود که این برای استان بسیار مهم است. شریفی 
بیشترین ارزش افزوده معادل 94 درصد ارزش افزوده محصول را مربوط 
به کنسانتره مس دانســت و افزود: اکنون تا مرحله تولید کنسانتره در 
ورزقان انجام می شود ولی شرکت مس برای توسعه صنایع پایین دستی 
و اشــتغال، وظیفه ملی خود می داند که ایــن زنجیره را تکمیل کند. 
مدیرعامل مس ســونگون ورزقان تاکید کرد: شرکت ملی صنایع مس 
ایران به صورت ملی فکر می کند و چرخه را برای اشتغال تکمیل می کند، 
ضمن اینکه محصول آن هم در داخل کشــور مصرف می شود و صنایع 
پایین دســتی را تکمیل می کند. وی با بیان اینکه کلیه مس کشور از 
گمرکات بندرعباس صادر می شــود گفت: در مورد مالیات هم، شرکت 
مس ایران در کرمان ثبت شده و طبق قانون در محل ثبت شرکت مالیات 
پرداخت می شود، اما به اندازه سهم سونگون تالش می کنیم رقم مالیات را 

در استان پرداخت کنیم.
 قبل از تحریم ها اقدام به بومی سازی قطعات کردیم

شریفی در مورد میزان بومی سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز مس 
نیز گفت: ما قبل از تحریم ها اقدام به بومی سازی قطعات کردیم، اما برخی 
از قطعات خاص که در انحصار برخی از شــرکت ها است، از خارج تامین 
می شود. وی خاطرنشــان کرد: قطعات پرمصرف بومی سازی شده و با 
دانشگاه و پارک فناوری قرارداد داریم تا نیازهای ما را تامین کنند. اخیرا 
باالی 140 قطعه از نیازهــای خود را به پارک اعالم کرده ایم و به دنبال 
بومی سازی آنها هستیم و از این موضوع استقبال می کنیم چراکه وقتی 

قطعات در منطقه تولید شود، اشتغال منطقه رونق می یابد.

همدان - فاطمه صنیعی وحید: در مراســمی که به مناسبت 
هفته خبرنگار برگزار شد ،مدیر عامل خانه مطبوعات همدان :امروز 
باور ما بر این اســت که مطبوعات استان همدان و خبرنگاران آن با 
تمام کاســتی هایی که ممکن است داشته باشند سربلند هستند و 
جایگاهشــان در این وادی رفیع و قابل تحسین است؛ هستند افراد 
که اشــتباهی در این عرصه گام نهادند اما تعدادشان انگشت شمار 
است، قریب به اکثریت جامعه خبری اســتان در زمره افراد سالم و 
فرهیخته هستند ؛  من با این جماعت بزرگ شدم زندگی کردم و با 
شهامت تمام اقرار می کنم از همه آنها چیزی یاد گرفتم؛ روزی همه 
آنچه را که آموختم به رشته تحریر درمی آورم اما می دانم کاری بس 
سخت و دشوار است .شاید سرمایه های گرانقدر مطبوعات همدان به 
دلیل حضور مداومشــان خیلی به چشم نیایند اما باور دارم هر کدام 

از آنها خود یک گنجینه گرانبها هستند. مهرداد حمزه :"اغراق نیست 
اگر بگویم با همین ســن کم و ســابقه نه چندان طوالنی در عرصه 
رســانه اما به واسطه حضور در بخش های مختلف این عرصه اکنون 
شــبیه آدم های 70 ساله شده ام شاید بهتر باشد بگویم من چندین 

و چند زیســت داشته ام ، دیدم ، شنیدم و آموختم همچنان نیز می 
آموزم "؛ به واســطه پنج سال برگزاری هفته خبرنگار چندین هزار 
تجربه ارزشمند فرا گرفته ام گاهی خسته شدم گاهی بریده ام اما ادامه 
دادم. در ادامه افزود : تالش کردم برای همه آنهایی که عاشقانه وارد 
این وادی شدند و این عرصه را با تمام مشکالتش دوست دارند باشم 
و در کنار آن ها بسیار آموختم و به جرأت می گویم شاید برای کمتر 
کسی این همه تجربه اتفاق بیفتد.  وی گفت :همه ما روزی تنهاترین 
انســان روی کره زمین خواهیم شــد روزی که روزنامه های ما را به 
عنوان کاغذ باطله خواهند فروخت ، کتاب هایمان را در بهترین حالت 
به یک کتابخانه اهداخواهند کرد، دست نوشته هایمان بازیافت خواهد 
شد و درخوش بینانه ترین حالت ممکن است تنها نامی از ما در برخی 

ذهن ها باقی بماند.  

مشــهد- صابرابراهیم بای: رئیس اداره گاز منطقه 7 مشهد 
گفــت: حفر چاهی به عمق پنج متر و تونلی به طول 2۳ متر برای 
استفاده غیر مجاز از گاز طبیعی عامل فوت فرد خاطی شد. محمد 
کامل با اعالم این خبر اظهار کرد: مطابق با اعالم تیم نشــت یابی 
شــرکت گاز استان مبنی بر نشت گاز در یکی از مناطق حاشیه ای 
شهر مقدس مشهد، تیم های امداد و تعمیرات این منطقه به محل 
اعــزام و اقدام به حفاری محل نمودند. وی افزود: در ادامه عملیات 
حفاری و با توجه به گزارش ســازمان آتش نشــانی، مشخص شد 

فرد خاطی با حفر کانال و عبور از زیر جاده اصلی اقدام به انشعاب 
غیر مجاز از شبکه اصلی گاز و سرقت کرده که عالوه بر نصب غیر 
اصولی و ناایمن، موجب نشت گاز در منطقه و خسارت به تاسیسات 
گازرســانی شده اســت. رئیس اداره گاز منطقه7 مشهد گفت: در 
هنگام ورود نیروهای عملیاتی شــرکت گاز اســتان به محل، بوی 
حاصل از نشت گاز به حدی بود که هر لحظه احتمال وقوع حادثه 
ثانویه وجود داشــت. از همین رو برای حفظ ایمنی شــهروندان با 
هماهنگی مقام قضایی، جریان گاز حدود 450 خانوار قطع و منازل 

مجاور این محل نیز تخلیه شد.  کامل افزود: مطابق شواهد موجود 
فرد خاطی پس از مشــاهده نشت گاز ناشی از اتصال غیراصولی و 
ناایمن به کانال وارد شــده و با دســتکاری اتصاالت، موجب شدت 
نشــت گردیده و همین انباشــت گاز عامل خفگی و فوت وی می 
شود. رئیس اداره گاز منطقه 7 مشهد اضافه کرد: فرد متوفی پیش 
از این نیز در تابستان سال 95 اقدام به اجرای شبکه و نصب علمک 
غیر مجاز گاز کرده بود که با گزارش مردمی، شبکه غیرمجاز جمع 

آوری و از بروز حوادث احتمالی بعدی جلوگیری شد. 

استاندار آذربایجان شرقی: حافظ خبرنگاران هستیم

ستاد رسانه ای استان با همکاری خانه مطبوعات آذربایجان شرقی تشکیل می شود

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:
نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد فرصتی مناسب برای شناخت و حمایت از صنایع داخلی است

مدیرعامل: مس سونگون ۱00 سال ذخیره قطعی دارد

گردش مالی مس سونگون به سیستم بانکی استان منتقل شده است

در پنجمین همایش جشن خبرنگار که به همت خانه مطبوعات برگزار شد؛

 مدیر عامل خانه مطبوعات همدان درد و دلهایش را باخبرنگاران مطرح کرد

سرقت گاز در مشهد جان خاطی را گرفت

چهارشنبه
23 مرداد 1398
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مارک زاکربرگ، که به بنیان گذاری امپراتوری شبکه های اجتماعی 
فیس بوک شــناخته می شود، از کدنویســی در اتاق خوابگاه هاروارد 
شــروع کرد و اکنــون به یکــی از بانفوذترین و شناخته شــده ترین 
کارآفرینان زمان خود، تبدیل شــده اســت. جوان تریــن میلیاردر، 
مارک زاکربرگ، همه را به تمرکز بر روی تصویر بزرگ تر، دســتیابی 
به موفقیت، ایجاد تغییر در جهان و دنبال کردن عالقه شــان تشویق 

می کند. 
 در اینجا 41 مورد از بهترین نقل قول های مارک زاکربرگ را بیان 

خواهیم کرد:
1. من فکر می کنم یک قاعده ســاده کسب و کار این است که، اگر 
شما چیزهایی را که ابتدا آسان تر است انجام دهید، در واقع می توانید 

پیشرفت زیادی داشته باشید دهید. 
 2. زمانی که 19 ساله بودم، سایت را آغاز کردم. آن زمان در مورد 

کسب و کار چیز زیادی نمی دانستم.
 ۳. مردم می توانند واقعاً باهوش باشــند و یا مهارت هایی داشــته 
باشــند که به طور مستقیم قابل اجرا هســتند، اما اگر به آنها اعتقاد 

نداشته باشند، سخت تالش نخواهند کرد. 
 4. سؤالی که من تقریباً هر روز از خودم می پرسم این است که، آیا 

در حال انجام مهم ترین کاری هستم که می توانم بکنم؟
 5. چیزی که فوق العاده به آن اشتیاق دارید را پیدا کنید.

 ۶. به بیان ساده: ما خدمات را برای پول درآوردن  ایجاد نمی کنیم؛ 
ما پول درمی آوریم تا خدمات بهتری ارائه دهیم. 

 7. اجازه ندهید کسی به شما بگوید که خودتان را تغییر دهید.
 ۸. جامعــه مــا نیازمند قهرمانانی اســت که دانشــمند، محقق و 
مهندس هســتند. ما باید از افرادی که بیماری ها را درمان می کنند، 
درک ما از بشریت را گســترش می دهند و برای بهبود زندگی مردم 

تالش می کنند قدردانی و سپاسگزاری کنیم.

 9. انتخاب امیدواری در مقابل ترس شجاعت می خواهد. 
 10. اگر شــما فقــط بر روی چیزهایی که دوســت دارید و به آن 
عالقه مند هســتید کار کنید، الزم نیست که یک طرح جامع از اینکه 

کار چگونه پیش می رود داشته باشید. 
 11. به جای ســاختن دیوارها، ما می توانیم به ساخت پل ها کمک 

کنیم. 
 12. بســیاری از کسب و کارها نگران این هستند که ممکن است 
اشتباهی مرتکب شــوند و می ترسند هرگونه ریســکی انجام دهند. 
شرکت ها به گونه ای تنظیم شده اند که مردم در مورد شکست یکدیگر 

را قضاوت می کنند. 
 1۳. مردم به آنچه که می گویید اهمیت نمی دهند، آنها به آنچه که 

می سازید، اهمیت می دهند. 
 14. اگر همیشه تحت فشار هویت واقعی هستید، من فکر می کنم 

این تا حدودی یک بار اضافی است.
 15. این یک چیز منحرف کننده اســت، اما من ترجیح می دهم که 
در یک چرخه ای قرار بگیرم که مردم ما را  دســت کم می گیرند. این 
امــر به ما این امکان را می دهد که بیرون برویم و شــرط های بزرگی 

انجام دهیم که مردم را هیجان زده و شگفت زده می کند. 
 1۶. کتاب ها به شــما اجازه می دهند تا به طور کامل  یک موضوع 
را کشف کنید و خود را در آن موضوع بیشتر از اکثر رسانه های امروز 

غرق کنید. 
17. هیچ چیزی بیش از یک توصیه از یک دوست قابل اعتماد روی 

مردم تأثیر نمی گذارد. 
 1۸. توصیه شــماره یک من این است که: شما باید یاد بگیرید که 

چگونه برنامه ریزی کنید. 
 19. از لحــاظ انجام کار و از لحاظ یادگیری و تکامل به عنوان یک 
فرد، هنگامی که دیدگاه مردم را می فهمید، رشــد می کنید. من واقعاً 

تالش می کنم تا مأموریت شــرکت را ادامه می دهم و چیزهای دیگر 
در زندگی ام را بسیار ساده نگه می دارم. 

 20. من فکــر می کنم که مردم این تمایل اصلی را دارند که آنچه 
هســتند را  نشــان دهند و من فکر می کنم که این امر همیشه وجود 

داشته است. 
21. کمــک به ارتباط برقرار کردن یک میلیارد نفر، شــگفت انگیز 

است و چیزی است که من در زندگی ام به آن افتخار می کنم.
 22. با دادن قدرت به اشــتراک گذاشــتن به مــردم، ما جهان را 

شفاف تر می سازیم.
 2۳. تبلیغات در مواقعی که مردم در حال تالش برای انجام همان 

کار هستند، مؤثرتر عمل می کنند.
 24. اجازه ندهید که مردم شما را متوقف کنند. این گونه است که 

کار را انجام می دهید. 
 25. برای کارآفرینان جوان مهم است که به اندازه کافی آگاه باشند 

تا بدانند چه چیزهایی را  نمی دانند.
 2۶. مهم ترین چیزهایی که کارآفرینان باید انجام دهند این اســت 
که چیزی که به آن اهمیت می دهند را انتخاب کنند، به روی آن کار 
کنند، اما تا زمانی واقعاً کارآمد باشــد برای تبدیل آن به یک شرکت 

تالش نکنند.
 27. ســریع  حرکــت کنید و چیزها را بشــکنید. اگــر چیزی را 

نمی شکنید، به اندازه کافی سریع حرکت نمی کنید. 
 2۸. ارتباط یک حق انسانی است. 

 29. هنگامی که به همه صدا می دهید و به مردم قدرت می دهید، 
سیستم معموالً در مکان بسیار خوبی قرار می گیرد. بنابراین، آنچه ما 

نقش خود را به عنوان آن می بینیم، دادن قدرت به افراد است. 
 ۳0. با دادن قدرت به اشــتراک گذاشــتن به مــردم، ما جهان را 

شفاف تر می سازیم.

 ۳1. روش هک یک رویکرد ســاخت است که شامل بهبود مستمر 
می شــود. هکرها معتقدند که چیزها می توانند همیشــه بهتر شوند و 

هیچ چیز کامل نیست .
 ۳2. مــن اینجا هســتم تا چیزی برای بلندمدت بســازم. هر چیز 

دیگری حواسپرتی است. 
 

۳۳. اگر ثبات خود را برای ســال ها حفظ کنید، به داشــتن ثبات 
شناخته خواهید شد. 

 ۳4. ســؤال این نیست که ما چه می خواهیم در مورد مردم بدانیم، 
بلکه این اســت که مردم در مورد خودشــان چه چیزی می خواهند 

بگویند.
 ۳5. اگــر می خواهید چیزی عالی را بســازید، باید بر تغییری که 

می خواهید در جهان ایجاد کنید، تمرکز کنید.
 ۳۶. کارآفرینی در مورد ایجاد تغییر است، نه فقط ایجاد شرکت.

 ۳7. در دنیایــی کــه واقعاً به ســرعت در حال تغییر اســت، تنها 
راهبردی که مطمئناً با شکست روبه رو می شود ریسک نکردن است.

 ۳۸. برخــی از مــردم رویای موفقیت را می بیننــد ... در حالی که 
دیگران از خواب بیدار می شوند و به سختی کار می کنند.

 ۳9. مردم فکر می کنند نوآوری فقط ایده خوب اســت، اما بسیاری 
از آن فقط به ســرعت حرکت کردن و دنبال کردن بسیاری از کارها 

است.
 40. بهتر اســت چیزی را امتحان کنید و آن کار نکند و از آن یاد 

بگیرید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید.
 41. شرکت هایی که کار می کنند شــرکت هایی هستند که مردم 
واقعاً به آنها اهمیت می دهند و چشم اندازی برای جهان دارند بنابراین 

کاری که دوست دارید را انجام دهید.
Addicted2success/ucan :منبع
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اشــتغال، کارآفرینــی، آمــوزش، مهارت افزایــی و کیفیت بخشــی 
دغدغه های تعیین کننده برای کاهش بیکاری و رونق تولید در شــرایط 
فعلی جامعه است و سازمان فنی و حرفه ای با ارائه آموزش های مهارتی 

کاربردی و شغل محور نقش مهمی در این راستا ایفا می کند.
 به گزارش ایرنا، تالش برای احیای ســنت فراموش شــده »اســتاد 
- شــاگردی« به عنوان روال ســنتی حرفه آمــوزی در جامعه ایرانی، 
پاسخگویی به نیازهای شغلی جدید به عنوان نتیجه پیشرفت روزافزون 
فنــاوری و واگذاری امور به آموزشــگاه های بخــش خصوصی با هدف 
هم افزایــی امکانات دولتی و خصوصی در حــوزه مهارت افزایی از جمله 
رویکردهای ســازمان فنی و حرفه ای بــرای کمک به کاهش بیکاری از  

طریق افزایش آمار شاغالن است.
بدیهی است که سازمان فنی و حرفه ای در عمل به هدف گذاری های 
خود در زمینه مهارت آموزی با مشــکالت و چالش هایی از قبیل کمبود 
اعتبارات و منابع مالی، پاسخگو نبودن نگاه دولتی به امر آموزش، انرژی 
و هزینه بر بودن ارتباط گیری با صنعت و دانشــگاه به عنوان بسترهای 
اصلی و بنیادین مهارت آموزشــی و تبلیغات ضعیف در تبیین و ترویج 

خدمات خود به گروه های مخاطب نیز مواجه است.
ایرنا مرکز آذربایجان شــرقی با هدف بررســی مزیت های نســبی و 
چالش های پیش روی سازمان فنی و حرفه ای در حوزه مهارت آموزشی 
و مهارت افزایــی در جامعه، میزگردی را بــا حضور جمعی از مدیران و 
کارشناســان این حوزه در اســتان برگزار کرد که مشــروح آن در زیر 

می آید:
مهارت های جدید اشتغال آفرین است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی گفت: بزرگترین 
خواســته و مطالبه مردم و مسئوالن از فنی و حرفه ای، کمک به کاهش 

و تعدیل بیکاری در جامعه است. 
یعقوب نماینده اظهار داشت: حتی به روز نشدن سطح آگاهی و علمی 
شــاغالن در بخش های مختلف تخصصی و فنی نیز احتمال بیکار شدن 
را به دنبال دارد چون اگر شاغالن برخی از صنوف و حرف به روز نباشند 
از قافلــه عقب مانده و پس از چندی به علــت عقب ماندن از رقابت و 

کیفیت حذف می شوند. 
وی افزود: از طرف دیگر آشــنایی جوانان و کارآموزان با شــغل ها و 
مهارت های جدید می تواند با توجه به نیازهای نو جامعه شــغل جدید 
نیز ایجاد کند؛ بر این اســاس ۶4 گروه آموزشــی آموزش های شغلی و 
تخصصی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی فعال 

است.
نماینــده ادامــه داد: احیای آموزش های اســتاد شــاگردی یکی از 
روش های ایجاد مهارت و شــغل است که می تواند منشأ اشتغال توسط 
صنف های مختلف باشــد که این اقدام در حال انجام اســت و امســال 

تاکنون 1۸00 نفر تحت این گونه آموزش قرار گرفته  اند. 
وی افــزود: آموزش های مهارت بنیان در محیط های آموزشــی مورد 
تاکید بوده و در این ارتباط  1۸ دوره آموزشــی در آذربایجان شــرقی 

اجرا شده است. 
وی گفت: طرح »ایــران مهارت« در بین جامعــه دانش آموزی اجرا 
می شــود تا مهارت آموزی صورت گیرد؛ در این طرح 20 تا ۳0 ســاعت 

آموزش الزم به دانش آموزان ارائه می شود. 
قائم مقام اداره کل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نیز گفت: سازمان 
از ســال 1۳5۸ تاسیس شــده، اما پس از جنگ توسعه یافته و در واقع 
به حالت انفجاری تکثیر پیدا کرد که منشــأ مهارت آموزی در کشــور 

بوده است. 
وی اظهار داشت: اکنون 2۳ مرکز ثابت فنی و حرفه ای در آذربایجان 
شــرقی فعالیت دارند و 50۳ آموزشــگاه آزاد نیز زیر نظر این اداره کل 
آموزش های الزم را در رشــته های مختلف ارائه می کنند که ساالنه ۳7 
هزار نفر توسط واحدهای دولتی اداره کل و 47 هزار مهارت آموز توسط 

آموزشگاه های مربوطه آموزش می بینند.
وی افزود: آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای به آموزشگاه ها واگذار 
شــده، اما نظارت های حاکمیتی و برگزاری آزمون پس از اتمام دوره ها 

توسط اداره کل انجام می شود تا کیفیت آموزش ها حفظ شود.
کارشــناس پژوهش و آموزش های مهارتی و فنی نیز در این میزگرد 

اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه ای با سنجش نیازهای جدید به دنبال 
آموزش مهارت های جدید اســت به گونه ای که سال گذشته 9 میلیون 
ســاعت آموزش در رشــته های مختلف در آذربایجان شرقی ارائه شده 
است. محمد برزگری گفت: آموزشگاه های خصوصی فنی و حرفه ای نیز 
در سطح اســتان نیز 4 هزار شغل ایجاد کرده اند و ۳هزار مربی در این 

آموزشگاه ها فعالیت می کنند. 
وی با بیان اینکه اجرای طرح »تکاپو« نیز در جهت ایجاد اشتغال در 
حال اجرا است و بر اساس این طرح مشاغل اولویت دار شناسایی شده و 
آموزش های الزم در این رشته ها ارائه می شود، افزود: طرح اوقات فراغت 
نیز فرصتی برای مهارت  آموزی در رشــته های فنی و حرفه ای بوده که 
امسال برای نخســتین بار آغاز شده است و جامعه دانش آموزی استان 

جامعه هدف این طرح است.
برزگری اظهار داشت: ارتقای مهارت موجب ارتقای درآمد می شود و 
مهارت های علمی و کاربردی از اهداف اصلی آموزشــی رشته های فنی 

و حرفه ای استان است. 
کارآموزان فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی به مسابقات روسیه اعزام 

می شوند
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی گفت: در آخرین 
المپیــاد مهارت کشــوری، رتبه آذربایجان شــرقی از رتبه 1۳ به رتبه 
چهارم کشور با 4 مدال طال و نقره ارتقا یافته و امسال نیز دو کارآموز در 
رشــته جوشکاری از شهرستان ورزقان و نرم افزارهای مربوط به تجارت 

از مرند به مسابقات اوراسیا در روسیه اعزام می شوند.
نماینــده همچنین با تاکیــد بر لزوم آموزش بازنشســتگان در کنار 
جوانــان، افزود: اجتماعی ســازی آموزش های فنــی و حرفه ای یکی از 

ضرورت های امروز جامعه ما است.
وی ادامه داد: ســازمان فنی و حرفه ای در واقع تنها ســازمان کشور 
اســت که آموزش های مهارتی مادام العمر را ارائــه می دهد و به دنبال 

آموزش های مهارتی اثربخش تر است. 
وی با اشاره به اینکه جامعه از دولت توقع اشتغال دارد، اظهار داشت: 
اما ظرفیت بخش خصوصی بسیار گسترده تر است و به خصوص ظرفیت 
اصناف در این زمینه نادیده گرفته می شود، کارآموزانی که از طریق فنی 

و حرفه ای وارد مشاغل و اصناف شوند، بیمه می شوند. 
ممــی زاده، قائم مقام فنــی و حرفه ای آذربایجان شــرقی نیز گفت: 
تمام اقشــار جامعه می تواند جامعه هدف فنی و حرفه ای باشــد؛ البته 
آموزش های مهارتی در رشــته های نانو، رشــته های مختلف صنایع و 
رشته های جدید از جمله آموزش هایی است که توسط اداره کل فنی و 

حرفه ای و آموزشگاه های تحت پوشش ارائه می شود.
کارشــناس آموزش و پژوهش رشــته های فنی و حرفه ای نیز گفت: 
کســب و کارهای بزرگ از طریق مهارت آمــوزی حاصل و در نهایت به 

گفتمان سازی و ایجاد مهارت ختم می شود.
برزگری ادامه داد: در هزاره ســوم در برخی کشورها جنس فقر فرق 
کرده اســت؛ یعنی در واقع یک شغل به تنهایی نمی تواند نیازهای افراد 
را برطرف کند و رابطه مســتقیم بین شرایط اجتماعی با سازمان هایی 

که شغل و ارزش افزوده ایجاد می کنند، وجود دارد. 
وی تاکید کــرد: مهارت افزایی باید به گفتمان تبدیل شــود؛ بر این 
اســاس ایجاد شغل به تنهایی مهم نیســت بلکه باید ارزش افزوده نیز 
ایجاد شــود، اگر ســطح مهارتی افزایش یابد در واقع ارزش افزوده و به 

تبع آن  درآمد مردم افزایش می یابد. 
سطحی نگری مهم ترین آسیب آموزشی های فنی و حرفه ای است

مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی نیز ادامه داد: آموزش در 
ایران متمرکز نیست و بر این اساس مباحث مربوط به تحصیل پراکنده 
است و در چند وزارتخانه مجزا انجام می شود و این واگرایی برنامه ریزی 
را ســخت کرده است؛ بر این اساس نیاز اساسی آموزش، مدیریت است 

و در مورد پژوهش نیز این نقیصه وجود دارد. 
نماینده، گفت: ســازمان فنی و حرفه ای، وظیفــه انجام آموزش های 
غیررسمی مثل آموزش های کوتاه مدت یا آموزش های شغلی را برعهده 
دارد و بر این اســاس حوزه وسیعی را در برمی گیرد که البته تقاضاهای 

نوظهوری نیز در رشته های جدید وجود دارد. 
نماینــده تاکید کرد: آمــوزش و نهادینه شــدن آموزش های فنی و 

حرفه ای بسیاری از مسائل اجتماعی و حوادث را کاهش می دهد؛ به طور 
مثال آموزش مسائل ایمنی و فرهنگ کار حوادث کار را کاهش می دهد 
و آموزش مهارت، موجب ایجاد شــغل و در نتیجه کاهش آســیب های 
اجتماعی می شود.  قائم مقام اداره کل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 
نیز در این میزگرد گفت: 12 تا 1۶ ســالگی، بهترین سن مهارت آموزی 
اســت و پس از گذشت این سن، فراگیری سخت می شود، در حالی که 
بیشــترین مهارت آموزان فنی و حرفه ای را بزرگساالن تشکیل می دهند 

و در این ارتباط چارچوب مدونی وجود ندارد.
ممــی زاده با بیــان اینکــه محدودیت ســنی بــرای آموزش های 

مهارت آموزی وجود ندارد، اظهــار کرد: چالش بعدی آموزش های فنی 
و حرفه ای این اســت که مردم به این نوع آموزش ها به چشــم پرکردن 
اوقات فراغت نگاه می کنند و از پیشینه اشتغال آفرینی آن غافل هستند. 
وی افزود: ارائه آموزش های کپســولی و آنی دغدغه دیگری است که 
در مهارت آموزی ها مشکل ایجاد می کند و ممکن است بر تاثیر آموزش 
اثر منفی داشــته باشــد؛ البته نقش و تبیین رسانه ها در رفع نقایص و 

مشکالت مهارتی و آموزشی مهم است. 
ممــی زاده تاکید کرد: آموزش های دســتوری هم نیازهای جامعه را 

برطرف نمی کند. 

مهارت های فنی و حرفه ای، کلید کارآفرینی
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فرآیند تبدیل به کسب و کاری بین المللی
نویسنده: ملیکا نصیر /  کارشناسی ارشد بازاریابی: امروزه با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش میزان استفاده 

از اینترنت، اصطالح دهکده جهانی بیش از پیش مطرح است.
بازار امروز، بازار به شدت رقابتی محسوب می شود. بسیاری از کسب و کارهای پرسود امروزی به دنبال بازارهای جدید 
و به تبع آن به جست وجوی مشتریان جدید هستند، لذا رشد کسب و کارهای بین المللی، شرکت های چند ملیتی و ... 

رو به افزایش است.
وقتی شما به عنوان رهبر یک کسب و کار تصمیم به فعالیت در عرصه جهانی می گیرید، به ترتیب فرآیند زیر را انجام 

دهید:
1.بررسی محیط بین المللی: توجه داشته  باشید شما در بازار محلی و حتی کشوری مشغول به فعالیت نیستید، شما در 

بازار جهانی با استانداردها و شرایط مربوط به خود، تقاضاهای متنوع و ... مواجه خواهید بود.
الف(شناسایی نظام بین  المللی:

شاید در یک کسب و کار محلی نسبت به قوانین و مقررات صنعت خود آشنایی داشته باشید، اما توجه کنید در بازار 
جهانی با کشورهایی مواجه هستید که هر کدام قوانین و مقررات مربوط به خود را دارند.

1.موانع و محدودیت ها: تعرفه ها و سهمیه های مربوط به واردات کاال که تحت عنوان حقوق گمرکی یا سود بازرگانی 
مطرح اســت و دولتمردان هر کشوری در راســتای افزایش درآمد و حمایت از صنایع داخلی خود توجه زیادی به این 

موارد دارند.
تحریم برخی از کاالها در کشورها همواره مطرح است. برای مثال در کشور ایران ورود هرگونه کاال از بعضی کشورها 

ممنوع اعالم شده  است.
2.سازمان ها و اتحادیه های موجود: سازمان ها و اتحادیه هایی که با هدف افزایش معامالت بازرگانی مشغول به فعالیت 
هســتند. برای مثال سازمان انتکاد که بیش از 192 کشــور عضو آن هستند در ایجاد تعرفه ترجیحی برای کشورهای 

درحال توسعه تالش می کند.
ب( محیط اقتصادی:

در این قسمت باید به بررسی چگونگی توزیع درآمد در جوامع و ساختار صنعتی کشورها پرداخت.
ساختار صنعتی کشورها، نحوه فعالیت شما و حتی نحوه تجارت شما و تا حدودی آمیخته بازاریابی کسب و کار شما 

را آشکار می کند.
ساختار صنعتی کشورها به چهار دسته تقسیم می شود:

1.ســاختار زیستی: شغل بیشتر افراد در این کشورها کشاورزی بوده و نحوه معامالت آنها به شکل پایاپای و تهاتری 
صورت می گیرد. به طور کل این کشورها از پول چندان استفاده نمی کنند و امکانات بسیار کمی برای صادرات وجود دارد.

2.ساختار صادرکننده مواد خام: بخش عمده صادرات این کشورها را فروش مواد خام تشکیل می دهد. این کشورها بازار 
بسیار خوبی را برای ماشین آالت تهیه می کنند.

۳.ساختار در حال صنعتی شدن: در این کشورها طبقه جدید ثروتمند و متوسط در حال شکل گیری  است. تولیدات 
صنعتی این کشورها رو به افزایش است. کشور ما ایران، هند و برزیل در این دسته جای می گیرند.

4.ساختار صنعتی: کشورها در این گروه مواد خام، محصوالت نیمه ساخته و واسطه ای را خریداری کرده و به مبادله 
محصوالت می پردازند.
ج( محیط سیاسی:

وضعیت سیاسی کشورها و نحوه معامالت بسیار اهمیت دارد. فرض کنید شما به مبادله کاال در کشوری می پردازید و 
بعد از ارسال کاال، پول شما بلوکه می شود.

بسیاری از کسب و کارهای بزرگ و مطرح در بسیاری از کشورها با وجود بازار مناسب و تقاضا فعالیت نمی کنند چرا 
که امنیت سیاسی اهمیت بسیار زیادی دارد.

2. تصمیم درباره ورود به بازار جهانی:
کسب و کارها به دالیل مختلفی تصمیم به ورود به بازار جهانی و عرصه بین المللی می گیرند. برای مثال:

•  سودآوری بیشتر بازارهای خارجی
• کاهش تقاضا در کشور خود

• افزایش تقاضا و تناسب تقاضای خارجی با محصوالت
• توانایی تولید انبوه و کاهش هزینه ها

کافی  است شما دلیل خود را برای ورود به بازار خارجی بدانید و فعالیت خود را بین المللی کنید.
۳. تصمیم درباره انتخاب بازار خارجی:

درخصوص انتخاب بازار خارجی شــما نیاز به ارزیابی و پیش بینی میزان سودآوری، بازگشت سرمایه، میزان فروش و 
میزان تقاضا و ... دارید. شما نیاز به اطالعات زیادی درخصوص بازار انتخابی خود دارد. 

شناسایی ریسک  و تهدیدات نیز امری مهم محسوب می شود.
4.تصمیم درباره نحوه ورود به بازار بین المللی:

برای ورود به بازار بین المللی می توان از سه طریق صادرات، سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم استفاده 
کرد. به ترتیب میزان ریسک هر یک افزایش می یابد.

1.صادرات:  صادرات به شــکل مســتقیم یا غیرمستقیم انجام می شــود. در صادرات غیرمستقیم کسب و کار مازاد 
محصوالت خود را از طریق واســطه هایی نظیر بازرگانان داخلی، نمایندگان صادراتی، ســازمان های تعاونی صادراتی به 

فروش می رساند.
در صادرات مســتقیم، کسب و کار با تشویق خریداران خارجی اقدام به صادرات می کند. کسب و کار با ایجاد بخش 
صادراتی در کشور می توانند کنترل خود را بر روی واحد صادراتی افزایش دهند. استفاده از فروشندگان سیار در کشور 
انتخاب شده، تاسیس دفتر فروش در خارج از کشور و استفاده از نمایندگان توزیع و فروش از جمله راه هایی است که در 

این روش مورد استفاده قرار می گیرد.
2.ســرمایه گذاری مشترک: در این روش شما می توانید برای کاهش ریسک خود و افزایش کنترل با بازار خارجی به 

صورت مشارکتی فعالیت داشته باشید.
بســیاری از کسب و کارها تحت عنوان واگذاری دانش فنی خود در تولید محصول با بازار خارجی شراکت می کنند. 
قرارداد همکاری در مدیریت روش دیگری ا ست که دانش مدیریت به اشتراک گذاشته می شود و در ازای آن سهمی از 

شرکت نصیب کسب و کار می شود.
۳.ســرمایه گذاری مستقیم: شــما می توانید برای افزایش کنترل بر روی کسب و کارتان به شخصه به خرید شرکت 
دیگر، تولید یا مونتاژ در کشور دیگری بپردازید. فراموش نکنید این روش پرریسک بوده و نیاز به بررسی امنیت سیاسی، 
اقتصادی و بررسی شرایط فرهنگی کشور خارجی دارد. بسیاری از کسب و کارها در این روش پرریسک به موفقیت های 

بزرگی دست  یافته و بسیاری دیگر در این راه کسب و کار خود را از دست داده  اند.
5.تصمیم درباره برنامه بازاریابی: به یاد داشته باشید شما می توانید در انتخاب برنامه بازاریابی خود به دو شکل عمل 

کنید. بازاریابی همگانی یا بازاریابی انتخابی و موردی؟
در برنامه بازاریابی همگانی از اصول بازاریابی یکسانی در همه محیط ها بدون توجه به وضعیت متفاوت تقاضاهای موجود 

استفاده می شود، اما در بازاریابی انتخابی به وجود تفاوت در نیازها، تقاضاها و ... توجه می شود.
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در دو مطلب گذشــته به ســه عادت روزانه افراد موفق اشاره 
کردیم و اکنون آنها را ادامه می دهیم.

۴-ترس های خود را کنار بگذارید 
 Cyantific Skin  استفان اسمیت موسس برند(

)Care
اگرچه تــرس از جمله احساســات طبیعی افراد محســوب 
می شود، با این حال استفاده نادرست از آن باعث خصلت های 
منفی خواهد شــد. بدون شــک اگر به ترس های خود بیش از 
حد توجه نشــان دهید، حتی انجام یک اقدام جدید نیز سخت 
خواهــد بود. با نگاهی به افراد موفق، به تصمیمات شــجاعاته و 
همراه با ریســک آنها پی خواهید برد. به همین خاطر نیز بسیار 
درست است اگر ترس را نقطه مقابل موفقیت تصور کرد. در این 
رابطه نیز توجه داشــته باشــید که نباید تصور کنید که تمامی 
انســان های موفق، از بدو تولد کامال شــجاع و متمایز بوده اند. 

اگرچه افراد به علت تفاوت هایی که با 
یکدیگر دارند، ممکن است از برخی از 
ویژگی ها به نسبت بیشتری برخوردار 
باشند، با این حال نقش اصلی در این 
رابطه را تمریــن هدفمند ایفا خواهد 
کرد. به همین خاطر نیز الزم است تا 
در ابتدا ترس هایی را که مانع از رشد 
شما می شــوند، شناسایی کرده و در 
مرحله بعد برای رفع آنها برنامه ریزی 
کنید. فراموش نکنید که اگر ترسیدن 
در رابطــه با یک موضــوع و یا اتفاق، 
به عادت رفتاری شــما تبدیل شــده 
اســت بدون شــک تغییــر آن امری 
دشوار و زمان بر خواهد بود. به همین 
خاطر نبایــد در این رابطــه بیش از 
حد عجوالنــه رفتار کــرد. در نهایت 
مراجعه به روان شــناس ها و مشورت 
گرفتن از افرادی که تجربه های شما 
را داشــته اند، در این رابطه می تواند 
کمک بسیار خوبی محسوب شود. در 
آخر فراموش نکنید که اقدامات شــما 
باید کامال هدفمند و درســت باشــد. 
درواقع یک شیوه غلط خود می تواند 
نتیجــه کامال برعکســی را به همراه 
داشته باشــد. برای مثال در صورتی 
که ترس از شکســت و از دست دادن 
موقعیــت فعلی خــود را دارید، الزم 
اســت تا شکست هایی را تجربه کرده 
و از حصــار امن زندگــی خود خارج 
شوید. به همین خاطر کسب شجاعت 
را نبایــد صرفا به معنای مبارزه کردن 

با سایرین تلقی کرد. 
5-سطح غرور خود را بررسی 

کنید 
)کیم لندی موسس برند 

)ModerneChild
رهبــران بزرگ به این باور دســت 

پیدا کرده اند که انســان هایی کامل نبوده و همین امر از غرور 
کاذب آنها جلوگیری می کند. درواقع اگرچه احســاس غرور نیز 
یک حس طبیعی محسوب می شــود، با این حال اگر از حالت 
طبیعی خارج شــود، بدون شک آسیب رسان خواهد بود. در این 
رابطه بهترین اقدام این است که در هر مرحله از زندگی، میزان 
غرور خود را ســنجیده و یک مرز معینی را مشخص کنید. این 
امر کمک خواهد کرد تا سطح طبیعی را حفظ کنید. این امر که 
خود را نقطه کمال تصور نکنید، منجر به تالش برای بهترشدن 

خواهد شد. 
6-از دنیای دیجیتال فاصله بگیرید 

)Sound Oasis تروی اندرسون موسس برند(
اگرچه تکنولــوژی، امکانات بی نظیری را در اختیار افراد قرار 
داده اســت، با این حال به علت جذابیت هایی که دارند، ممکن 
است فرد را به ســمت بی هدفی در استفاده از آنها سوق دهند. 
همین امر نیز به ســادگی زمان های زیادی را از افراد اشــغال 
خواهد کرد. برای مثال شبکه های اجتماعی، از جمله این ابزارها 
محســوب می شوند، با این حال در صورتی که مدیریت درستی 

را نداشــته باشــید، کامال به آنها وابســته خواهید شد و نتایج 
تحقیقات در این رابطه حاکی از آن اســت کــه این امر را باید 
یک نوع جدید از اعتیــاد تلقی کرد. به همین خاطر نیز توصیه 
می شود تا زمان های مشخص و اهداف درستی را برای استفاده 
از آنها داشــته و حداقــل یک روز در هفتــه را بدون هیچ گونه 
تکنولوژی ســپری کنید. با نگاهی به زندگی روزانه افراد موفق 
نیز به این نکته پی خواهید برد که آنها زمان بسیار کمی را برای 
حضور در شبکه های اجتماعی، مشاهده برنامه های تلویزیونی 
و مــواردی از این قبیل اختصاص می دهند. به همین خاطر نیز 
اگر خواهان قرار گرفتن در دسته خاص و موفق جهان هستید، 
الزم اســت تا رفتار های مشابه آنها را نیز داشته باشید. در این 
رابطــه مطالعه مداوم زندگی افراد موفق، به کســب عادت های 
مثبت بیشــتر کمک بسیاری را خواهد کرد. با این حال نداشتن 
یک قهرمان و یا الگوی مشخص، کمک خواهد کرد تا بتوانید به 

نکات بیشتری دست پیدا کنید. 
ادامه دارد ...
inc :منبع
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