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عرضه مسکن در تهران به ۹ برابر تقاضا رسیده است

 4 عامل تقویت
بازار مسکن

پیشــی گرفتن عرضه از تقاضا در بازار مسکن، چشم انداز کاهشی قیمت را پیش روی متقاضیان مسکن قرار داده 
است؛ چنانچه مطابق آمارها هم اکنون تولید مسکن و ساختمان در تهران ۹ برابر تقاضای به روز است. در همین حال، 
هزینه خرید وام مســکن نیز افزایش یافته و هر ورق از تســهیالت مسکن حدود ۴۵ هزار تومان داد و ستد می شود؛ 
به طوری که هزینه وام مســکن زوج های تهرانی حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، در صورتی که این رقم 

در تیرماه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.  افزایش ۲۵درصدی تولید، رکود معامالتی، ثبات بازار ارز و انتظارات...

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داد

 چرا راه اندازی
 بازار متشکل ارزی
به تعویق افتاد؟
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۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک در تیرماه ۹۸ مبادله شد

رشد ۱۶درصدی چک های برگشتی

همه از دفاتر باز متنفرند، پس چرا هنوز وجود دارند؟

افزایش رتبه سایت  در گوگل با ۹ شیوه طالیی بهبود سئو

NFL با الگوبرداری از B2B افزایش فروش

بررسی داغ ترین ترندهای حوزه تبلیغات ویدئویی

تهویه هوای سونی را بپوشید

شکالت جدید نستله شکر افزوده ندارد

۸ تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

 دفاع دوباره ایالن ماسک
از ایده بمباران اتمی مریخ

3
تعطیالت آخر مردادماه در حالی در پیش روســت که بررسی ها 

نشــان می دهد قیمت پروازهای داخلی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است...

پیش بینی دولتی ها از کاهش قیمت بلیت هواپیما تا یک هفته دیگر

 تب پروازهای میلیونی
فروکش می کند؟

یادداشت
اقتصاد ایران به تماشای 
انواع بازی های مجرمانه 

نشسته است

حجم اعــداد و ارقامی که این 
روزها درباره فساد برخی چهره های 
سیاسی- اقتصادی مطرح می شود، 
واقعا تکان دهنده اســت. غیرقابل 
تصور اســت که فردی از راه های 
قانونی به چنیــن ارقامی نزدیک 
شــود. اعدادی که هوش از ســر 
انسان می برند به جای خود، اقتصاد 
ایران این روزها به آزمایشــگاهی 
تبدیل شده که می شود در آن به 
تماشــای انواع بازی های مجرمانه 
اقتصادی نشست. آنچه این روزها 
در دادگاه ها می گذرد فقط بخش 
آشکار فســاد گسترده در ساختار 
اقتصاد ایران اســت که امیدواریم 
مبــارزه با آن ادامــه پیدا کند اما 
این یک واقعیت است که دستگاه 
قضایــی و ســایر دســتگاه های 
تصمیم گیر باید فکــری به حال 
سیاست هایی کنند که فسادآفرین 
هستند. این واقعیت را باید پذیرفت 
که فساد همچون موریانه در حال 
خوردن پایه های نظام اداری است 
و به نظر می رســد این ســاختار 
معیوب جز تولید و خلق فسادهای 
بزرگ هیچ خروجی ندارد چون تا 
زمانی که سیاست های مبتنی بر 
توزیع منابع چند قیمتی و اعطای 

مجموعه ای از مجوزهای 
3اقتصادی توسط مدیران...
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چند روز پیش بود که ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
برنامه خود برای واگذاری امور تصدیگری و اجرایی گردشــگری به تشــکل های 

غیردولتی خبر داد. 
ولی تیموری، معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری، بیســت و دوم مردادماه هم زمان با روز ملی تشــکل ها از واگذاری 
امور تصدیگری و اجرایی گردشگری به تشکل های غیردولتی با دستور علی اصغر 
مونسان رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری خبر داد 
و گفــت: »موضوع واگــذاری خدمات و امور تصدیگری بــه بخش غیردولتی در 
راستای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی به منظور کاهش بار دولت 
بــرای تقویت وظایف حاکمیتی دســتگاه های اجرایی ازجمله سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت ســازمان بوده 
که بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششــم توســعه ضمن تأکید بر این امر، بستر 

قانونی الزم را در این زمینه فراهم کرده است.«
در این میان، اما سوال مهم آن است که آیا بخش خصوصی آمادگی و توانایی 
پذیرش نقش بیشــتر در حوزه امور اجرایی صنعت گردشــگری را دارد؟ فعاالن 
صنعت گردشــگری در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به این ســوال  پاسخ 

می دهند.
براســاس این گزارش، تفویض امور به بخش خصوصی از سوی دولت، همواره 
یکی از مطالبات بخش خصوصی در طول ســالیان گذشــته بوده است. فعاالن 
بخش خصوصی معتقدند که در شرایط تحریم، صنعت گردشگری می تواند نقش 
مهمی در ارزآوری داشته باشد. الزمه این امر اما اعتماد دولت به بخش خصوصی 
اســت؛ الزامی که آنقدرها عملی نشده است؛ چنانچه احمد سبط حسینی عضو 
هیــات مدیره جامعه تورگردانان کشــور معتقد اســت: به رغــم تأکید دولت بر 
ضــرورت حمایت از فعاالن صنعت گردشــگری، اما در عمل تاکنون هیچ اتفاقی 
نیفتاده اســت. دولت باید بخش خصوصی را شریک خود بداند و از ظرفیت های 
تشــکل های این حوزه در شرایطی که با عنوان جنگ اقتصادی توصیف می شود، 

استفاده کند.
ســبط حسینی بر این باور است که در شــرایط فعلی باید مشخص کنیم که 
هدف ما از توسعه گردشگری چیست؟ افزایش تورهای ورودی یا رونق گردشگری 
داخلی؟ اگر هدف رونق گردشــگری خارجی و افزایش تعداد گردشگران ورودی 
به کشــور اســت، بنابراین اقدامات دولت و وزارت امور خارجه از ارائه تسهیالت 
مرتبط با ویزا به گردشــگران باید فراتر رود و دولت، بخش خصوصی را شــریک 

در رونق گردشگری کند.
 از دولت نظارت و از بخش خصوصی اجرا

ابراهیــم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران نیز با اشــاره به این تصمیم 
دولــت تأکید می کنــد که وظیفه دولت در حوزه گردشــگری، اجرا نیســت و 
این تشــکل های بخش خصوصی هســتند که باید عهده دار امور اجرایی صنعت 

گردشگری شوند.
بــه اعتقاد رئیــس جامعه تورگردانــان، تجربه های مثبت بســیاری در حوزه 
گردشــگری وجود دارد کــه دولت تنها نقش نظــارت را برعهده گرفته و صرف 
اتکا بر این تجربه ها کافی اســت تا دولت با فعاالن بخش خصوصی گردشــگری 
همــکاری و برای تفویض امور به آنها اعتماد کند. ابراهیم پورفرج می گوید: برای 
نمونه جامعه تورگردانان در حال حاضر مجری نمایشــگاه های بین المللی حوزه 
گردشــگری است و در طول ســال قریب به 6 تا 7 نمایشگاه برگزار می کند که 
بازخوردهای بســیار خوبی هم از روند برگزاری این نمایشــگاه ها دریافت شده 
اســت، اما اقدامات این چنینی باید به طور مســتمر وجود داشــته باشد و دولت 
دســت بخش خصوصی را بازتر بگذارد تا این بخش به پشــتوانه دولت بتواند در 

حوزه هایی که توانمند است وارد شود.
به اعتقاد رئیس جامعه تورگردانان ایران، دولت باید هرچه سریع تر با همکاری 
بخش خصوصی به حوزه تبلیغات و بازاریابی برای گردشــگری کشور وارد شود. 
او می گوید: گردشــگر خارجی باید بداند سفر به ایران امن است. تشکل ها که از 
ضعف های صنعت گردشــگری در این حوزه به خوبی مطلع هستند و می توانند 
دولت را یاری کنند و از طرفی دولت هم با تفویض امور به آنها از بار ســنگینی 

که بر دوش خود دارد کم کند.
کنشگران واقعی، تشکل های بخش خصوصی هستند

محمد جهانگیری، رئیس انجمن خدمات بین الملل سالمت ایران هم با تأکید 
بر این نکته که تشــکل های بخش خصوصی در حوزه گردشگری امتحان خود را 
در اجرای اموری که به آنها واگذار شــده، پس داده اند می گوید: تشــکل ها یکی 
از مهم ترین شــروط توسعه پایدار در هر کشور محســوب می شوند، چراکه آنها 

کنشگران واقعی هستند و بیش از دولت بر روند امور اجرایی واقف هستند.
به اعتقاد جهانگیری اینکه دولــت بخواهد هم عهده دار امر نظارت و هم اجرا 
شود، نتیجه ای جز فساد و رانت نخواهد داشت؛ چراکه تجربه هم نشان داده است 

که هر دو نقش با هم متعارض هستند.
او بــا تأکید بر این نکته که تشــکل های بخش خصوصی حرفه ای  و پیشــرو 
در توسعه کســب وکارها هســتند، تصریح می کند: یکی از مهم ترین مزیت های 
حضور تشکل ها در حوزه های مختلف به خصوص گردشگری این است که از ورود 
غیرحرفه ای ها جلوگیری می کنند و چون از نزدیک با مســائل آشنا هستند برای 

هر مشکلی، راهکاری عملیاتی دارند.
جهانگیری همچنین بر این باور است که تشکل های بخش خصوصی در عمل 
منافع جمعی را به کار می گیرند و همین امر باعث می شــود تا عملکرد مطلوبی 

در مقایسه با بخش دولتی از خود نشان دهند.
رئیس انجمن خدمات بین الملل سالمت ایران عملکرد بخش دولتی در حوزه 
گردشگری سالمت را با عملکرد بخش خصوصی در این حوزه مقایسه می کند و 
می گوید: انجمن خدمات بین الملل ســالمت ایران با در اختیار داشتن حدود 6۰ 
مرکز درمانی در حال حاضر بازوی اجرایی شــورای راهبردی به حســاب می آید. 
به طوری که با اعتماد دولت، این انجمن در حال حاضر ناظر پروتکل هایی اســت 
که از ســوی وزارت بهداشت با برخی کشــورها از جمله افغانستان منعقد شده 
اســت و نقش حائز اهمیتی در رونق گردشگری سالمت دارد. از طرفی همکاری 
انجمن خدمات بین الملل ســالمت ایران و بخش دولتی باعث شده تا ایران جزو 
هشت کشوری باشد که از سوی دولت عمان به عنوان مقصد گردشگری سالمت 
معرفی شده اســت. قطعاً نمونه های بسیاری از این  دست همکاری ها بین دولت 
و بخش خصوصی وجود دارد که با اعتماد فی مابین موجبات توســعه گردشگری 

را فراهم خواهد کرد.
به اعتقاد این فعال صنعت گردشگری، بازاریابی گردشگری از جمله حوزه هایی 

است که نیازمند حضور جدی تشکل های این حوزه است.
جهانگیری با تأکید بر این نکته که واگذاری امور به بخش خصوصی در گروی 
اجرای کامل قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار است، خاطرنشان می کند: 
اینکه دولت با یک بخشــنامه اعالم کند که قصد دارد برخی از امور را به بخش 
خصوصی واگذار کند کافی نیســت؛ بلکه باید فرآیندهای تفویض کامال شــفاف 
باشــد و حدود اختیارات هم مشخص شــود. چون بخش خصوصی نمی تواند در 

همه حوزه ها وارد شود.
به اعتقاد او، تشــکل ها هم باید در قبال مســئولیت هایی که از سوی دولت به 
آنها واگذار می شــود، پاسخگو باشند و در روند اجرا تمام اعضای خود را ذی نفع 

و شریک قرار دهند.

بخش خصوصی آماده پذیرش نقش بیشتر در توسعه گردشگری است

پیش شرط های همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه گردشگری

محسن جالل پور
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران



پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در بازار مسکن، چشم انداز کاهشی قیمت 
را پیش روی متقاضیان مســکن قرار داده اســت؛ چنانچه مطابق آمارها 
هم اکنون تولید مسکن و ساختمان در تهران ۹ برابر تقاضای به روز است. 
در همین حال، هزینه خرید وام مســکن نیز افزایــش یافته و هر ورق از 
تسهیالت مسکن حدود ۴۵ هزار تومان داد و ستد می شود؛ به طوری که 
هزینه وام مســکن زوج های تهرانی حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
است، در صورتی که این رقم در تیرماه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

به گزارش ایسنا، افزایش ۲۵درصدی تولید، رکود معامالتی، ثبات بازار 
ارز و انتظارات کاهشــی از چشم انداز قیمت مسکن، این بازار را در مسیر 
آرامش قرار داده است. با این حال غفلت دولت از تسهیل شرایط سازندگان 
می تواند بخش ساختمان را در یک سال آینده در مسیر التهاب قرار دهد.

به دنبال نوسانات قیمتی در بازار مسکن جنب و جوش سازندگان در این 
بخش افزایش پیدا کرد. مطابق گزارش مرکز آمار، زمســتان سال گذشته 
پروانه های ساختمانی در تهران ۲۵درصد و در کل کشور ۲۴درصد نسبت 

به فصل مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.
نسبت ۹ برابری عرضه به تقاضا در پایتخت

در تهــران ۱۸ هــزار و ۹۵۳ پروانه با میانگین 7.۱ واحد برای هر پروانه 
و در کل کشــور ۱۱۴ هزار و 76۱۴ پروانه برای احداث ۲.۵ واحد به طور 
میانگین نشان می دهد که در آینده نزدیک، تنها از طریق پروانه های صادره 
در زمستان ۱۳۹7 بالغ بر ۱۳۴ هزار و ۵66 واحد مسکونی جدید در تهران 
عرضه خواهد شد. این در حالی است که در تهران خرید و فروش مسکن 
طی تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۸۰۰ فقره رســیده که نشان می دهد تولید بیش از 

۹ برابر تقاضا است.
در کل کشــور نیز از طریق ۱۱۴ هزار و 6۱۴ پروانه صادره در زمستان 
۱۳۹7 که رشد ۵۰ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴درصدی نسبت 
به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد می توان نتیجه گیری کرد که ۲۸6 
هزار و ۵۳۵ واحد مســکونی در یک فصل تولید شود که در صورت ادامه 
این روند مناسب، تولید مسکن به یک میلیون و ۱۱۴ هزار واحد مسکونی 

برسد و می تواند رکورد تولید را در کشور بشکند.
یک نماینده مجلس: قیمت مسکن 2۰درصد کاهش می یابد

سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است که قیمت 
مسکن تا پایان سال جاری حدود ۲۰درصد کاهش خواهد یافت و در این 
بین افزایش صدور پروانه ســاختمان و کاهش تقاضا برای خرید مسکن، 

دو مسئله ای است که در کاهش قیمت مسکن اثر مثبت خواهد گذاشت.
با این حال رشد قابل توجه مصالح ساختمانی، انتظارات کاهشی در بازار 
مسکن را با تردیدهایی مواجه کرده است. شواهد گویای آن است که طی 
یک ســال گذشته قیمت زمین، آهن و سیمان حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش 

یافته که در رشد قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار است.

سازندگان: رکود مسکن خوشحال کننده نیست
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه مهم ترین عامل ایجاد رکود در بخش 
مسکن، نبود نقدینگی در بخش تقاضا است، بیان می کند: اگر در ماه های 
گذشــته شرایط بازار مســکن به صورت رکود تورمی بود، هم اکنون تورم 
تا حدودی کنترل شــده اما رکود کماکان پابرجاســت. یک نقدینگی در 
دست دولت است که باعث ایجاد تورم در سال گذشته شد. از طرف دیگر 
نقدینگی دست مردم نیست که بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله 

بازار مسکن کمک کند.
فرشــید پورحاجت تاکید کرد: اینکه از رکود تورمی به رکود رسیده ایم 
خوشحالکننده نیست بلکه برای اقتصاد آفت است. دولت باید تمهیداتی را 
در حوزه مسکن به کار بگیرد که بار تورمی نداشته باشد. هدایت سرمایه ها 
به سمت تولید، تنها راهکاری اســت که هم می تواند به کنترل قیمت ها 

منجر شود و هم به اشتغال کمک کند.
وی گفــت: در ماه های اخیر شــاهد حجم مهاجرت از کالنشــهرها به 
شهرهای اقماری بوده ایم. این نشان می دهد که تقاضای بالفعل برای خرید 

مسکن وجود دارد اما توان خرید مردم پایین آمده است.
پورحاجت درباره پیش بینی آینده گفت: من کاهش شدید قیمت مسکن 
را متصور نیستم. توصیه هایی هم که از جانب برخی مسئوالن برای خرید 
نکردن می شود کارساز نخواهد بود. هنوز مردم در تالش هستند که مسکن 
مناسب خود را خریداری کنند. از جمله دالیل پایین آمدن تعداد معامالت 
به امتناع فروشندگان برمی گردد. با این حال قیمت ها تا حدودی متعادل 
شــده و فایل های فروش آپارتمان و زمین افزایش پیدا کرده اســت. این 
موضوع می تواند به رشد معامالت و ایجاد شرایط برای پروژه های مشارکتی 

منجر شود.
هزینه خرید وام مسکن افزایش یافت

از ســوی دیگر، امتیاز اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در شهریور 
۱۳۹6 در معامالت فرابورس ایران حدود ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد 
شد. همچنین هر ورق از اوراق تسه آذرماه ۱۳۹6 معادل ۴۴ هزار و ۳۰۰ 
تومان اســت. عالوه بر این هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن اردیبهشت 
۱۳۹۸ نیز ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ســتد شــد. اوراق اسفند ماه سال 
۱۳۹6 هم ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت خورد. البته به جز تسه فروردین 
امســال که ۴۴ هزار و 6۰۰ تومان معامله می شود، قیمت باقی تسه های 

منتشرشده در سال جاری بیش از ۴۵ هزار تومان است.
بــا توجه به اینکه قیمت هر ورق از اوراق مســکن در  این روزها عمدتاً 
در محدوده ۴۵ هزار تومان اســت در این گزارش با همین رقم به بررسی 
هزینه وام مسکن می پردازیم. بر این اساس زوج های تهرانی برای دریافت 
وام ۱۰۰میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند. آنها باید ۹ میلیون تومان صرف خرید ۲۰۰ برگ کنند. به این مبلغ 

با احتســاب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید ۴۰ برگ تسه 
خریداری شود، یک میلیون و  ۸۰۰ هزار تومان اضافه می شود. در نتیجه 
در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مســکن حدود ۱۰ 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف شود.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ 
هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا ســقف ۸۰ میلیون تومان 
وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱6۰ ورق بهادار خریداری کنند. 
با این حســاب باید 7 میلیون و ۲۰۰ هزار تومــان بابت خرید این اوراق 
بپردازند که با احتســاب یک میلیون و ۹6۰ هزار تومان برای خرید اوراق 
وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۹ میلیون 

تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ســاکن در ســایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ 
هزار نفر می توانند برای گرفتن 6۰ میلیون تومان وام مســکن ۱۲۰ برگ 
بهــادار خریداری کنند که باید ۵میلیــون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید 

اوراق بپردازند.
همچنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ 
میلیون تومانی 7میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت 

شود.
هزینه وام مسکن برای مجردها

مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف 6۰ میلیون تومان و غیرزوج هایی 
که در مراکز اســتان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ 
میلیون تومان و در نهایت غیرزوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ 
میلیــون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و 
۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حســاب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق، ۵میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
مبلــغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و افراد گروه ســوم مبلغ ۳ میلیون و 
6۰۰ هــزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام 
۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دیگر 

هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش 
اسمی هر برگ ۵ میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو 

دوره شش ماهه قابل تمدید است.
ایــن اوراق با توجه به اینکه چقدر تــا زمان اعتبارش باقی مانده، دارای 
قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده 
و دارنده اوراق از تســهیالت آن استفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف 
خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

عرضه مسکن در تهران به ۹ برابر تقاضا رسیده است

4 عامل تقویت بازار مسکن

رئیس اتحادیه امالک اســتان تهران خبر داد که روند کاهش قیمت 
اجاره بها در مناطق بیســت ودوگانه شهر تهران ادامه دارد که در این 
بین مناطق ۳،6 و۱۰ شــامل بیشــترین حد از کاهش قیمت ها بوده 

است.
به گزارش ایرنا، مصطفی قلی خســروی گفــت: قیمت اجاره بها در 
مسیر کاهشی قرار گرفته و با وجود اینکه در فصل جابه جایی هستیم 

این روند متوقف نشده است.
وی اضافه کرد: کاهش قیمت خانه در مناطق بیســت ودوگانه شــهر 

تهران به کاهش نرخ های اجاره منجر شده است.
وی بــا بیان اینکه معموال بعــد از کاهش قیمت خانه رفتار موجران 
تغییر می کند، اضافه کرد: در این بین تالش بنگاه های امالک ســطح 
شهر تهران برای فایل نکردن اجاره های نامتعارف که از خرداد امسال 

به صورت خودجوش رقم خورد به کمک مستاجران آمد.
خســروی گفت: این انتظار می رود کاهش قیمت ملک و به تبع آن 

اجاره بها در تهران به سایر استان ها تسری یابد.
وی خبر داد که اکنون بیشتر تغییرات کاهشی قیمت مسکن و اجاره 

مربوط در مناطق ۳، 6 و ۱۰ تهران است.
رئیــس اتحادیه امالک تهران همچنین خبــر داد که میزان کاهش 
قیمت ها در مناطق مختلف تهران متفاوت است و گفت: برخی مناطق 
که رشد قیمتی بیشتری داشته و حباب قیمت ها در این مناطق بیشتر 

بوده است با کاهش بیشتری مواجه است.
خسروی گفت: قدرت خرید مردم کاهش یافته است و در عین حال 
توقف خرید خانه های گران که بعد از اظهارات وزیر راه رخ داد به پایان 

دادن روند افزایشی قیمت خانه کمک کرد.

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ژوییه ســال 
۲۰۱۹ به ۲.۲۱۳ میلیون بشکه در روز رسید و نفت سنگین ایران یک دالر 

و 77 سنت در هر بشکه گران شد.
به گزارش ایسنا، گزارش اوپک برمبنای آمار منابع ثانویه نشان می دهد 
تولید نفت ایران در ماه میالدی گذشــته به ۲.۲۱۳ میلیون بشکه در روز 
رسید که ۴7 هزار بشکه در روز در مقایسه با تولید ۲.۲6۰ میلیون بشکه 

در روز در ژوئن، کمتر بوده است.
طبق آمار منابع ثانویه، مجموع تولید اوپک که متشــکل از ۱۴ کشــور 

است، در ماه ژوییه ۲۹.6۱ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه پیش 
از آن ۲۴6 هزار بشــکه در روز کاهش داشــت. تولید نفت عالوه بر ایران، 
عمدتا در عربستان سعودی، ونزوئال، لیبی و نیجریه کاهش یافت، در حالی 

که تولید در عراق و الجزایر افزایش داشت.
قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوییه 6۲ دالر و 6۵ سنت در هر بشکه 
بود که در مقایســه با 6۰ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه در ژوئن، یک دالر 
و 77 ســنت یا معادل ۲.۹درصد افزایش نشان داد. میانگین قیمت نفت 
سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون، 6۳دالر و ۱۵ سنت در مقایسه 

با 67 دالر و ۵6 سنت در مدت مشابه سال ۲۰۱۸ بوده است.
ارزش ســبد نفتی اوپک در ژوییه حدود یک دالر و 7۹ سنت یا معادل 
۲.۸درصد رشد پیدا کرد و به 6۴ دالر و 7۱ سنت در هر بشکه رسید. این 
شــاخص پس از دو ماه کاهش، در ژوییه از محدود شدن عرضه و تقاضای 
آســیایی باالتر به خصوص از ســوی چین حمایت شد. ارزش سبد نفتی 
اوپک از ابتدای ســال ۲۰۱۹ تاکنون به 6۵ دالر و ۳7 سنت در هر بشکه 
رســیده که سه دالر و 77 سنت در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ 

کمتر بوده است.

ارزانی بیشتر در راه است

تب اجاره بها عرق کرد

گزارش جدید اوپک نشان می دهد

نفت سنگین ایران حدود 2 دالر گران شد

مسکن

مخالفت ها با مسکن مشارکتی ادامه دارد
برنامه اقدام ملی زیر تیغ نقد

عالوه بر مخالفت نمایندگان مجلس با ساخت مسکن مشارکتی، 
کارشناسان نیز معتقدند روش فعلی اجرای برنامه اقدام ملی تولید 
مسکن که مبتنی بر شیوه مشارکتی است، به نفع سوداگران است.
به گزارش مهر، وزارت راه و شهرسازی قرار است ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی را طی دو سال آینده تولید و عرضه کند. در این برنامه که 
با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی شده، قرار 
اســت ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط 
بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در 

بافت های فرسوده ایجاد شود.
اما آنچه در این طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، شیوه ای 
است که برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده که به 

شیوه مشارکتی مشهور شده است.
اواخــر خردادماه نیز عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این شیوه شرکت 
عمران شــهرهای جدید با همکاری انبوه ســازان یا توسعه گران به 
ســاخت واحدهای مســکونی در شــهرهای جدید اقدام می کند. 
زمین و پروانه از شــرکت عمران شــهرهای جدید به انبوه سازان و 
توســعه گران، ارائه و در مقابل ســرمایه گذاری و ساخت نیز توسط 

انبوه سازان انجام می شود.
به گفتــه فرهادیه، حدود 7۵درصد واحدهای مســکونی که در 
شــهرهای جدید در طــرح اقدام ملی احداث می شــود، در اختیار 

انبوه سازان قرار می گیرد.
درنهایت اما در این مدل دولت و انبوه ســاز هر یک سهم خود را 
برداشته و واحدهای مسکونی را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند 
کرد. از این رو کارشناســان می گویند در شــیوه احداث مشارکتی 
مسکن، آنکه سود می برد، انبوه ساز و سوداگران است چراکه سازنده 
از طریق طوالنی کردن ســاخت و ایجاد ارزش افزوده در زمین بر 
اثر طوالنی شــدن پروژه و سوداگران از طریق خرید و فروش مکرر 
یا خالی نگه داشتن واحدهای نوساز به سود کالن دست می یابند و 
آنکه در این میان متضرر می شود، مصرف کننده واقعی خواهد بود.

برنامه اقدام ملی در خدمت سوداگران
در همین راســتا علی اکبــر کریمی، عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلــس گفت: دولت وقتی طرحی تهیه می کند باید طرح آســان 
و شــفاف باشد که مردم در آن سردرگم نشوند. ما تجربه تلخی در 
کشــور داریم و افرادی که در قالب تعاونی های مسکن یا در قالب 
پروژه های مشارکت ورود کردند، دچار مشکالت بسیاری می شوند.

وی با انتقاد از روش احداث مســکن به شــیوه مشارکتی افزود: 
علتش این است که وقتی شــما قرارداد مشارکتی می بندید، عمال 
زمین در دست طرف مشارکت )شریک دولت( حبس می شود، هیچ 
تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از ســوی طرف مشــارکت 
وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر علتی از جمله رکود بازار، پایین 
بــودن قدرت خرید مردم و ناتوانــی در تأمین آورده ها و همچنین 
پایین بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که مردم قرار 

است بگیرند، بالتکلیف می شود.
کریمی به انگیزه باال در تأخیر در اجرای این مدل پروژه ها اشاره 
کرد و گفت: هرچه پروژه مشــارکتی طوالنی تر شــود، ارزش سهم 
دولت به واســطه آن زمینی که داده شــده عمال برای دولت پایین 
می آید و ســهم انبوه ساز )طرف مشارکت( در طی زمان باال می رود 
و می تواند واحدهای خود را گران تر بفروشــد. نکته بعد اینکه هیچ 
نظارتــی الزاما بر کیفیت ســاخت و بحث مصالــح و رعایت اصول 
علمی در ســاخت وجود ندارد. چون هیــچ مکانیزمی برای نظارت 

دولت وجود ندارد.
این نماینــده مجلس در مورد علت اجرای این پروژه ها توســط 
دولت اظهار داشــت: احتمال باالیی وجود دارد که این روش منافع 
زیادی برای ســازندگان و پیمانکاران و انبوه ســازان داشته باشد و 
کسانی که  بتوانند واحدهای بیشــتری از دولت قرارداد مشارکت 

بگیرند، خود به خود این رانت به آنها می رسد.
کریمــی افزود: در چنین فضایی که رانتــی برای افراد خاص به 
وجود می آید، این وســط مردم هستند که ضرر می بینند و صاحب 

خانه ارزان، با کیفیت مناسب در زمان بندی مشخص نمی شوند.
چرا دولت از مدل های سه جانبه استفاده نمی کند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهترین مدل سه جانبه 
را به عنوان مدل پیشــنهادی مطرح کرد و گفت: در این مدل 
سازنده هیچ سهمی و دخل و تصرفی در زمین ندارد. همچنین 
واحدهای مسکونی با توجه به محل احداث پروژه و کیفیت آن 
از ابتدا مشــخصات فنی اش در می آید، قیمت گذاری می شود و 
قیمت نهایی مشــخص می شود؛ ســازنده هم فقط اختیار دارد 
کــه پروژه را به عنوان پیمانکار بســازد و پولــش را بگیرد. در 
عین حال هیچ ارتباطی بین سازنده با دولت و مردم به صورت 
مســتقیم وجود ندارد. کریمی اضافه کــرد: در این مدل هزینه 
ساخت را بانک در قالب وام تامین می کند و انبوه ساز به عنوان 
پیمانکار، فرآیند ساخت و ســاز را دنبال می کند، بنابراین هم 
کیفیــت، هم زمان بندی و هم تأیید بــرای پرداخت پول تحت 
نظارت اســت. همه اینها تحت مدل سه جانبه است؛ مردم هم 
خیال شان راحت اســت که یک مرجع مشخصی بر ساختمانی 
کــه به آنها داده خواهد شــد، به لحاظ قیمــت و زمان بندی و 
کیفیت نظارت می کند و ساختمان شــان را در نهایت در زمان 

مقرر تحویل می دهد.
همچنین مهدی غالمی، کارشناس حوزه مسکن نیز با بیان اینکه 
مدل ســاخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی متعددی 
دارد، گفت: در این شــیوه تولید مســکن زمینه برای سوداگری در 
بازار مســکن فراهم اســت. زیرا احتکار واحد نوساز بسیار محتمل 

خواهد بود.
وی افزود: همچنین ممکن اســت مالک، عرضــه این واحدها را 
در دوران رکود متوقف کرده و در زمانی که قیمت ها با رشــد قابل 
توجهی مواجه شــد، واحدهای خــود را با قیمت های باال به فروش 
برســاند، بنابراین اجرای چنین سیاست هایی دست سودجویان را 

بیش از پیش باز خواهد گذاشت.
کارشــناس اقتصاد مسکن یادآور شــد: در حقیقت دولت عالوه 
بر وضــع مالیات های تنظیمــی جهت درمان معضل ســوداگری 
می بایست، از مدل هایی که به سوداگری دامن می زند، پرهیز کنند. 

به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است.
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تعطیالت آخر مردادماه در حالی در پیش روســت که بررسی ها نشان 
می دهد قیمت پروازهای داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 

قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرآنالین، از ســال گذشــته تاکنون نرخ پروازها به طور 
بی سابقه ای افزایش یافته و همین موضوع موجب شده است آمار سفرها 
با هواپیما در مقایســه با سال های قبل کاهش چشمگیری داشته باشد. 
گزارش ها نشــان می دهد که شــرکت های هواپیمایی دامنه نرخ بلیت 
پروازهای داخلی را گســترده تر کرده انــد؛ قیمت هایی که حتی تا ۸۰۰ 
هزار تومان بیشــتر از نرخ هایی اســت که در تعطیالت نوروز ایرالین ها 

ملزم به رعایت آن بودند.
گزارش ها نشــان می دهد که در ایام مربوط به تعطیالت عید غدیر و 
روز دوشنبه تا جمعه، بلیت پرواز تهران – مشهد با قیمت یک میلیون و 
۲۱6 هزار تومان به فروش می رود. از سوی دیگر، نرخ بلیت پرواز مشهد 
– تهران – مشهد در برخی زمان ها به مرز ۲ میلیون تومان نزدیک شده 
اســت. همچنین بلیت پرواز تهران – آبادان در حدود ۸۳۰ هزار تومان 
از سوی شــرکت های هواپیمایی اعالم شده است. بلیت رفت و برگشت 

تهران – کیش – تهران نیز یک میلیون و 6۵۲ هزار تومان است.
نــرخ پروازهــای داخلی به حدی عجیب و غریب اســت که حتی در 
روزهای گذشــته رئیس انجمن دفاتر مســافرت هوایــی و جهانگردی 
خوزستان نسبت به بلیت ۱.۳ میلیون تومانی پرواز اهواز به تهران انتقاد 
کرد. عبداالمیر خوانساری در واکنش به عرضه بلیت ۱.۳ میلیون تومانی 
ویژه برخی از پروازهای اهواز – تهران گفت: »عامل اصلی این وضعیت، 
نبود نظارت بر قیمت هایی اســت که بیشتر در فصل تابستان و همزمان 

با مسافرت شهروندان عراقی به خوزستان و ایران صورت می گیرد. «
وی متذکر شــد: «در این ایــام تقاضا برای بلیت به شــدت افزایش 
می یابد و به همین دلیل برخی از شرکت های هواپیمایی به استناد این 
دســتورالعمل سازمان هواپیمایی کشــور مبنی بر اینکه قیمت بلیت را 
سقف و کف بازار تعیین می کند، به افزایش نرخ بلیت دست می زنند.«

خوانساری با بیان اینکه بارها در این خصوص مراتب اعتراض و گالیه 
مردم را به سازمان هواپیمایی کشوری منعکس کرده ایم، افزود: »مردم 
از این وضعیت به شدت ناراحت هستند و نیاز است تصمیم گیری جدی 

در این زمینه صورت بگیرد.«
وی همچنین درباره نرخ بلیت در برخی از پروازهای اهواز - مشــهد، 
گفــت: »بعضی از پروازهای این مســیر نیز دچار همیــن نوع گرانی ها 

است.«
بهانه ایرالین ها برای باال بردن قیمت ها

تاکنــون بهانــه شــرکت های هواپیمایی برای افزایــش قیمت بلیت 
هواپیما، افزایش قیمت ارز بوده است، اما نکته ای که در این میان مطرح 
اســت، اینکه طی چند ماه اخیر نــرخ دالر روندی نزولی به خود گرفته 
و کمتر از ۱۲ هزار تومان قیمت دارد. در این شــرایط، انتظارات در این 
جهت بوده که کاهش قیمت بلیــت هواپیما اتفاق بیفتد، این در حالی 
است که نه تنها قیمت ها کاهش نیفتاده، بلکه در اغلب موارد قیمت های 
عجیب و غریبی توســط ایرالین ها اعالم می شود. با این وجود، همچنان 

ایرالین ها از رانت سوخت 6۰۰ تومانی برای هر لیتر استفاده می کند.
این نشان می دهد آزادســازی قیمت بلیت هواپیما کلیدواژه ای است 
که در سایه آن، قیمت ها تا هر میزان که جا داشته باشد، گران می شود، 
این در حالی اســت که به نظر می رســد با وجود اینکه بهای تمام شده 
هزینه پروازهای داخلی براساس ریال است، شرکت های هوایی به مانند 
پروازهای خارجی آن را دالری حساب می کنند و به همین خاطر است 

که قیمت ها سر به فلک کشیده است.
به روزرسانی نرخ بلیت هواپیما براساس دالر ۱2 هزار تومانی

در ایــن میــان، مقصود اسعدی ســامانی، دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایــی اواخر تیرماه در گفت وگویی اعالم کــرد: »دولت نمی تواند 
ارز نیمایی در اختیار شــرکت های هواپیمایــی قرار دهد. نرخ ارزی هم 
که در اختیار شــرکت ها قرار می گیرد، به ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
می رســد. نرخ دالر در روزهای اخیر کاهش یافته و امیدواریم گشایشی 
در وضعیــت هزینه هــای ارزی ایرالین ها و به تبــع آن در قیمت بلیت 
ایجاد شــود، اما تا این کاهش نرخ ارز بخواهد اثرگذاری خود را نشــان 

دهد، زمان می برد.«
وی افــزود: »بانک مرکزی به ما دالر نمی دهد و از ارزهای دیگر مانند 
روپیــه هند و یوآن چین به ما داده می شــود که نرخ تبدیل آنها ۱۵ تا 
۱6درصد است. مبلغی را هم صرافی ها بابت انتقال ارز دریافت می کنند 
کــه نهایتا دالر را ایرالین ها می توانند به قیمــت باالی ۱۲ هزار تومان 

دریافت کنند.«

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با اشــاره به تعریف دامنه نرخی 
جدید از ســوی شــرکت های هواپیمایی، تصریح کرد: »در حال حاضر 
کف و ســقف قیمتی جدیدی از ســوی ایرالین ها بــرای بلیت هواپیما 
بازتعریف شده تا از سقف تعریف شده، کسی باالتر نفروشد. چون برخی 
ســایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما، به صورت غیرقانونی بلیت را 
با قیمت باالتر از آنچه شــرکت هواپیمایی به مســافران عرضه می کند، 
می فروختنــد برای آنکه امکان نظارت و کنترل قیمت ها وجود داشــته 
باشد، دامنه قیمتی را طراحی و در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی 

بارگذاری کرده ایم.«
اسعدی سامانی یادآور شــد: »این دامنه جدید قیمتی در تیر امسال 
طراحی و دامنه قیمتی که در آذرماه ۹7 اعالم شــده بود، آپدیت شده 
اســت. البته بازه قیمت ها تقریباً در همان دامنه جدول ســال گذشته 
اســت، اما در برخی مسیرها به دلیل طوالنی بودن آنها و شرایط خاصی 
که دارد، تا ۱۰درصد افزایش قیمت داشــته ایم. حتی در مسیر پرتردد 
تهران-مشــهد که ســقف قیمتی جدول آذرماه ســال قبل، ۸۵۰ هزار 
تومان بود، در جدول تیرماه امســال بــه 7۵۰ هزار تومان کاهش یافته 
اســت که به خاطر تردد باال، شــرکت های هواپیمایی تالش داشته اند 
نرخی را اعالم کنند که زائران و مسافران رغبت بیشتری برای مسافرت 

هوایی به این شهر داشته باشند.«
به گفته وی، »این نرخ ها، سقف قیمتی است و قرار نیست شرکت های 
هواپیمایی الزاما با نــرخ حداکثری اقدام به فروش بلیت کنند، بلکه در 
بسیاری از ساعات پروازی برای اینکه هواپیما تردد خالی نداشته باشد، 
بلیت ها بــا قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان از ســوی ایرالین ها فروش 

می رود.«
وی تصریــح کرد: »اگر کاهش فعلی نرخ ارز پایدار بماند، می تواند در 
کاهش نرخ بلیت موثر باشــد، اما در مجموع بلیتی که فروخته می شود، 
بســیار پایین تر از دالر با نرخ 7 هزار تومانی اســت. چون مثال مســیر 
تهران-مشــهد حدود 6۰ دالر هزینه دارد، اگــر هر بلیتی را ۴۰۰ هزار 

تومان بفروشیم، نمی تواند هزینه های موردنظر را جبران کند.«
دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایــی تاکید کرد: »بــا وجود آنکه 
شــرکت های هواپیمایی ارز با قیمت آزاد تهیه می کنند، امکان افزایش 
قیمــت بلیت در ماه های آتــی وجود ندارد؛ چون ســقف نرخی که به 

روزرسانی شده، براساس دالر ۱۲ هزار تومان است.«
پیشنهاد چارتری شدن برخی پروازها توسط ایرالین ها

با وجود افزایش سرســام آور قیمت بلیت هواپیما، به تازگی پیشــنهاد 
چارتری شــدن بلیت برخی پروازها همچون پرواز مشــهد به سازمان 
هواپیمایی کشــوری داده شده است. مقصود اســعدی سامانی در این 
خصوص عنوان کرد: »مسیر هوایی مشهد به دلیل اینکه سفری زیارتی 
اســت و تقاضای باالیی برای سفر با بسته سفر دارد، مناسب است تا در 

حوزه مسیرهای چارتری قرار بگیرد.«
این در حالی اســت که محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی بهمن 
سال گذشــته در حاشــیه آغاز عملیات اجرایی پروژه های زیرســاختی 
مسکن مهر پردیس در پاســخ به پرسشی درباره قیمت های سرسام آور 
بلیت پروازهای داخلی و فــروش چارتری آن اعالم کرد: »فروش بلیت  
پروازهای برنامه ای به صورت چارتری تخلف بوده و سازمان هواپیمایی 

با متخلفان برخورد می کند.«
اما در مقابل پیشــنهاد ایرالین ها، برخــی نمایندگان مجلس واکنش 
نشــان دادند، به طوری که سید امیرحســین قاضی زاده در واکنش به 
تالش ها برای چارتری شدن پروازهای مشهد گفت: »با این کار مخالف 

هستیم و اجازه انجام آن را نخواهیم داد.«
وی یادآور شــد: »یک بار پروازهای مشــهد چارتری شــد و مردم را 
بدبخت کردند. زائران امام رضا )ع( باید بتوانند بلیت پروازهای مشــهد 
را با قیمت مناســبی خریداری کنند، از این رو با چارتری شدن پروازها 

مخالف هستیم.«
قاضی زاده بــا یادآوری اینکه قبل از دوره وزارت اســالمی پروازهای 
مشــهد چارتری بود، افزود: »با پیگیری های فراوان توانستیم پروازهای 

چارتری مشهد را حذف کنیم و دیگر اجازه این کار را نمی دهیم.«
ســید هادی بهادری، عضو کمیســیون عمران مجلس نیز با تاکید بر 
اینکه متاســفانه قیمت ها در حوزه حمل ونقل هوایی به شــدت افزایش 
یافته اســت، گفت: »مسئوالن دولتی نیز تنها نظاره گر هستند و اقدامی 

را در جهت ساماندهی وضعیت موجود انجام نمی دهند.«
وی افــزود: »در حال حاضر به طور مثال بلیت تهران به یزد یا ارومیه 
6۰۰، 7۰۰ هزار تومان به فروش می رســد، در حالی که بهای آنها باید 

حداکثر ۲۰۰ هزار تومان باشد.«

عضو کمیســیون عمران مجلس متذکر شــد: »بحث شناور یا همان 
آزادســازی قیمــت هواپیما این وضع را به وجــود آورده، این در حالی 
است که افزایش قیمت بلیت هواپیما نتیجه ای جز افت میزان پروازهای 
هوایــی و کاهش گرایش مردم برای اســتفاده از هواپیمــا را به دنبال 

ندارد.«
پیش بینی ارزان شدن قیمت بلیت هواپیما از اول شهریور

البتــه شــهرام آدم نژاد، معاون حمــل و نقل وزیر راه و شهرســازی 
در روزهای گذشــته در مراســم افتتاحیه پروازهــای داخلی فرودگاه 
امام خمینــی درخصــوص افزایــش نرخ بلیــت هواپیما گفته اســت: 
»شــرکت های هواپیمایی از نرخ های اعالمی عبور نکرده اند؛ البته الزم 

است ساختار قیمت گذاری در دامنه نرخ های اعالمی تغییر کند.«
وی با پیش بینی اینکه از ابتدای شهریورماه نرخ بلیت هواپیما کاهش 
می یابد، عنوان کرد: »باید برای تغییــر در دامنه نرخ های پرواز داخلی 

برنامه ریزی کنیم.«
آدم نژاد همچنیــن پیش از این در گفت وگویــی درباره قیمت بلیت 
هواپیما اعالم کرد: »در مســاله نرخ بلیت هــم کارهایی در حال انجام 
است تا دامنه قیمتی مشخص تر شود. وقتی دامنه قیمت ها بازتر است، 

تشخیص اینکه عدد چقدر باالست، سخت است.«
وی عنوان کرد: »با ســازمان هواپیمایی در تالش هســتیم که دامنه 
قیمتی محدود و مشــخص تر شود. یعنی مردم بدانند قیمت بلیت که از 
ســایتی معتبر خریداری می شود گران است یا خیر یعنی قابل مقایسه 

باشد.«
ورود سازمان حمایت به مساله گرانی نرخ بلیت هواپیما

در این میــان، معاون وزیر صمت از ورود ســازمان حمایت به گران 
فروشــی بلیــت هواپیما و صدور حکــم برای دو ایرالیــن متخلف در 
این زمینه خبــر داد و گفت: »شــرکت های هواپیمایی ضوابط مصوب 

قیمت گذاری بلیت را رعایت نمی کنند.«
عبــاس تابش با بیان اینکه شــرکت های هواپیمایی، ضوابط فروش و 
نرخ گذاری بلیت هواپیما را رعایت نمی کنند، افزود: »ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به صورت جدی به مقوله نرخ گذاری 
بلیت هواپیما ورود کرده و متاســفانه در این بررسی ها، مشخص شد که 
شرکت های هواپیمایی ضوابط هیات تعیین قیمت را رعایت نمی کنند.«
وی تصریــح کرد: »بررســی ها، ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان را به این نتیجه رســانده که یک ســری اتفاقات در 
تعییــن نرخ بلیت هواپیما رخ می دهد کــه متاثر از عدم رعایت ضوابط 
قیمت گذاری دولت از سوی شرکت های هواپیمایی است؛ بر این اساس، 
قطع به یقین، به این جمع بندی رســیده ایم کــه تخلفاتی درخصوص 
قیمت بلیت هواپیما در حال انجام اســت و دو ایرالین نیز در این رابطه 
جریمه شــده اند که آرای آنها روز چهارشنبه گذشته و هفته قبل از آن 

صادر شده است.«
تابش تصریح کرد: »سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
وارد عمل شــده و گشــت های ویژه ای را برگزار کرده اســت که نتایج 
آن، در حال جمع بندی برای ارائه به مراجع قضایی اســت؛ ضمن اینکه 
ایرالین ها تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸، مستندات خود را 
مبنی بر نحوه قیمت گذاری و مستدل بودن نرخ های اعالمی برای فروش 
بلیت های خود، به ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ارائه دادند و ســازمان حمایت تا یکشنبه هفته پیش رو، نظرات خود را 

در رابطه با مستندات ایرالین ها، جمع بندی خواهد کرد.«
وی گفت: »مصرف کنندگان طی ماه های گذشــته، شکایات بسیاری 
از قیمت بلیت هواپیما در مســیرهای مختلف پروازی داشــتند که بر 
این اســاس، سازمان حمایت وارد عمل شــده و تا زمانی که ایرالین ها، 
دالیل مستدل برای قیمت های تنظیم شده ارائه ندهند، کار را پیگیری 
می کند، اما باید توجه داشت که قیمت بلیت هواپیما، مشمول بند »ج« 
ضوابط قیمت گذاری اســت که بر این اســاس، باید ایرالین ها بر طبق 
ضوابــط هیات تعیین و تصویب قیمــت، کار نرخ گذاری را صورت داده 
و بر روی ســایت خود، قیمت های استخراج شــده را بارگذاری کنند؛ 
به هر حال پرونده ایرالین ها براســاس فرمول ابالغی ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان که منبعث از ضوابط هیات تعیین و 

تثبیت قیمت ها است، مالک عمل خواهد بود.«
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان 
کــرد: »شــرکت های هواپیمایی بایــد توازنی را بــر روی قیمت همه 
مســیرهای پروازی برقرار کرده است و مسیرهای پرتردد و کم تردد در 
نرخ گذاری آنها، بایستی براساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها 

باشد، بنابراین نظارت عالیه ما بر عملکرد آنها ادامه خواهد داشت.«

پیش بینی دولتی ها از کاهش قیمت بلیت هواپیما تا یک هفته دیگر

تب پروازهای میلیونی فروکش می کند؟
یادداشت

اقتصاد ایران به تماشای انواع بازی های 
مجرمانه نشسته است

حجم اعداد و ارقامی که این روزها درباره فساد برخی چهره های سیاسی- 
اقتصادی مطرح می شــود، واقعا تکان دهنده است. غیرقابل تصور است که 
فردی از راه های قانونی به چنین ارقامی نزدیک شــود. اعدادی که هوش از 
سر انسان می برند به جای خود، اقتصاد ایران این روزها به آزمایشگاهی تبدیل 
شده که می شود در آن به تماشای انواع بازی های مجرمانه اقتصادی نشست. 
آنچه این روزها در دادگاه ها می گذرد فقط بخش آشــکار فساد گسترده در 
ساختار اقتصاد ایران است که امیدواریم مبارزه با آن ادامه پیدا کند اما این یک 
واقعیت است که دستگاه قضایی و سایر دستگاه های تصمیم گیر باید فکری به 
حال سیاست هایی کنند که فسادآفرین هستند. این واقعیت را باید پذیرفت 
که فساد همچون موریانه در حال خوردن پایه های نظام اداری است و به نظر 
می رسد این ساختار معیوب جز تولید و خلق فسادهای بزرگ هیچ خروجی 
ندارد چون تا زمانی که سیاست های مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی و 
اعطای مجموعه ای از مجوزهای اقتصادی توسط مدیران دولتی ادامه پیدا 
کند، فساد کاهش نخواهد یافت. رقابت بر سر دریافت انواع رانت و منابع چند 
قیمتی باعث شده بنگاه ها  فکر کنند بهتر است به جای تالش برای بازاریابی 
و افزایش بهره وری یا با مدیران مستقر دولتی طرح دوستی بلندمدت بریزند 
یا سراغ مدیران بازنشسته اما بانفوذ دولتی بروند تا در چانه زنی با دولت دست 
باال را داشــته باشند. دلیل به کارگیری رسمی و غیررسمی سیاستمداران 
و افراد ذی نفوذ توســط برخی بنگاه های ایرانی این است که می خواهند در 
چانه زنی برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند. بدترین عارضه این است که 
مساله فساد در نظام اداری باعث شده بنگاه های سالم نیز به بیماری دچار 
شوند. »رابرت لیتان« و »ایان هث  وی« در مقاله ای که در »هاروارد بیزینس« 
منتشر کرده اند به نتایج نگران کننده ای دست یافته اند. آنها معتقدند پیوند 
سیاستمداران فاسد و بنگاه داران رانت جو هر روز محکم تر می شود و شمار 
فعاالن اقتصادی رانت جو در حال افزایش است. بنگاه دارانی که از نفوذ  شرکای 
سیاسی خود استفاده می کنند تا از رانت های اقتصادی بهره مند شوند حتی 
در اقتصادهای مبتنی بر سرمایه داری هم نگرانی ایجاد کرده اند. این دو به این 
نتیجه رسیده اند که کارآفرینی مولد که با خلق محصوالت و خدمات جدید و 

بهتر برای همگان ثروت آفرینی می کند رو به زوال است.
در ایران هم این رابطه به اشــکال مختلف بیان شده، از جمله مسعود 
نیلی اعتقاد دارد چنانچه نظام خلق ثروت یا همان بنگاه داری اقتصادی، 
در تملک نظام خلق قدرت و حکمرانی سیاسی قرار گیرد، فجایع بزرگ 

رفاهی ناشی از فساد و ناکارایی به وجود خواهد آمد.
به گفته نیلی، نظام کســب و کار و بنگاه داری، نظام خلق و انباشــت 
»ثروت« اســت کــه در آن، تولیدکنندگان، محصــوالت رقابتی تولید 
می کنند و همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود 
قرار دارند. ســود و زیان و ورشکســتگی و تعطیلی و همزمان راه اندازی 

کسب و کارهای جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد.
در مرتبه ای باالتر نســبت به نظام کسب وکار، نظام سیاسی قرار دارد 
که در آن »قدرت« سیاسی خلق و حفاظت می شود. این نظام برخالف 
نظام کسب و کار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می کند و به همین 
دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده که الزم است انواع مراقبت ها و 
نظارت های عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. 
به گونه ای که قدرت سیاســی در نتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و 
فربه نشود. این تجربه پرهزینه همچنین نشان داده هرچه بنگاه داری به 
سیاســت نزدیک تر شود، سیاســتمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و 
هرچه سیاست به بنگاه داری نزدیک تر شود، بنگاه داری از کارایی فاصله 
خواهد گرفت، لذا سیاست زدایی از اداره بنگاه های اقتصادی به ضرورتی 
تعیین کننده تبدیل شده است. شرط الزم برای غیرسیاسی اداره شدن 

بنگاه ها، خصوصی بودن آنها است.
منبع: خبرآنالین

در پی بازداشت پوری حسینی و سفر خارجی مالک جوان
سرنوشت ایران ایرتور چه می شود؟

سرنوشــت ایران ایرتور که واگذاری اش حواشی زیادی از قیمت بسیار 
پایین تا طی نشــدن مراحل قانونی داشــته و حاال که رئیس سازمان 
خصوصی ســازی پس از اســتعفا بازداشت شــده و مالک این شرکت 

هواپیمایی نیز در سفر خارجی به سر می برد، تا کجاها پیش می رود؟
به گزارش ایسنا، شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سال ۱۳۵۱ توسط شرکت 
هواپیمایی ایران ایر راه  اندازی شــد و از سال ۱۳7۱ از مشهد به عنوان مرکز 
عملیات پروازی در بخش فعالیت های پروازی شروع به کار کرد. پس از گذشت 
چند سال با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و آغاز خصوصی سازی، ایران ایرتور در 
سال ۱۳۹۰ از مجموعه ایران ایر جدا و به شرکت تعاونی هسایار وابسته به وزارت 
دفاع واگذار شد، اما به دلیل اینکه وزارت دفاع نتوانست اقساط آن را بپردازد این 
واگذاری لغو و طی برگزاری چند مزایده در نهایت ایران ایرتور در سال ۱۳۹۴ 
به مجید شکاری به عنوان بخش خصوصی واگذار شد. پس از واگذاری که به 
گفته مالک جدیدش به قیمت ۳۴ میلیارد تومان انجام شده، حواشی بسیاری 
به وجود آمد و برخی نمایندگان مجلس به تخلفات صورت گرفته معترض و 
خواستار رسیدگی دستگاه های متولی شدند. البته ۱۰ روز گذشته مجید شکاری 
- مالک شرکت هواپیمایی ایران  ایرتور- درباره این حواشی گفت: ضمن رد همه 
اتهامات درباره طی نشدن مراحل قانونی برای واگذاری ایران ایرتور، تمام مراحل 
قانونی برای خرید این شرکت طی شده و با پرداخت ۳۴ میلیارد تومان، ۳۸۵ 
میلیارد تومان بدهی را تحویل گرفتم. به ادعای نماینده همه دستگاه ها که روز 
مزایده در سازمان خصوصی سازی حضور داشتند و از درخواست من برای خرید 
این شــرکت تعجب کرده بودند، آن روز چهارمین باری بود که ایران ایرتور به 
مزایده گذاشته شد اما هیچ کس حاضر به خرید آن نمی شد و من به عنوان 
تنها شرکت کننده در مزایده که قیمت پیشنهادی ام باالتر از قیمت پایه اعالم 
شــده بود، برنده مزایده شــدم. این اظهارات از سوی شرکت مذکور در حالی 
مطرح می شود که پوری حسینی چهارشنبه هفته گذشته ضمن استعفا و کنار 
رفتن از این شرکت، بازداشت شد و گفته می شود یکی از دالیل بازداشت وی، 
پرونده واگذاری شرکت ایران ایرتور و دیگر واگذاری های حاشیه ساز بوده است. 
در پی این اتفاقات خبرنگار ایسنا، به دنبال مصاحبه با مالک این ایرالین رفت که 
با پاسخ جالب توجهی از سوی مسئوالن ایران ایرتور مواجه شد: »آقای شکاری 
در ایران نیست و به سفر رفته اند.« حاال باید دید در شرایط جدید چه اتفاقاتی 
می افتد و آیا پرونده واگذاری این شرکت هواپیمایی از قیمت واگذاری، نحوه 
واگذاری، تعهدات مالک جدید برای پرداخت بهای ۱۵ توپولوف شرکت و ... برای 

همیشه بسته خواهد شد یا این حاشیه ها همچنان ادامه دارد.
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پیش بینی بازدهی در بازارهای ارز، سکه و بورس
دالر بخریم یا سکه یا سهام؟!

بررسی بازده ســرمایه گذاری در بازارهای مالی حاکی از آن است 
که خریداران دالر و ســکه در نخستین فصل ســال با ضرر مواجه 

شدند، اما سهامداران عمدتا سود خوبی به دست آوردند.
به گزارش ایســنا، بســیاری از افراد زمانی که پولی بیش از نیاز 
روزمره شــان به دســت می آورند یا جمع می کنند، بــه فکر ایجاد 
سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ایجاد ارزش افزوده از آن می افتند 
کــه هر کس بــه فراخور درک و عالقــه خود از اقتصــاد، اقدام به 

سرمایه گذاری می کند.
در میان موقعیت های مختلف ســرمایه گذاری، در شــرایطی که 
کشور در معرض جریانات سیاسی و اقتصادی خاصی قرار می گیرد، 
عالقه مردم به بازارهای مالی و اســکناس و ســکوک افزایش پیدا 
می کند؛ همانطور که در سال گذشته بسیاری از افراد در پی افزایش 
قیمت دالر برای خرید این ارز به بازار هجوم بردند و حتی خرید ارز 

توسط مردم در سال جاری نیز ادامه یافت.
حال آنکه بررســی روند ســرمایه گذاری در بازارهای مالی، نشان 
می دهد کسانی که تحت تاثیر این هیجانات قرار نگرفتند و به جای 
دالر و ســکه در بازار بورس ســرمایه گذاری کردند، سود خوبی به 

جیب زدند، اما خریداران دالر و سکه ناکام ماندند.
دالر پایین کشید

در روزهای پایانی سال گذشــته، صرافی های مجاز بانک مرکزی 
هــر دالر آمریــکا را به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومــان و هر یورو را 
۱۴ هــزار و ۸۰۰ تومان می خریدند، امــا در همان ماه های ابتدایی 
امســال، قیمت ارز بــاز هم با افزایش همراه شــد؛ به طوری که در 
ابتدای اردیبهشــت ماه، قیمت هر دالر آمریکا در صرافی های مجاز 
بانــک مرکزی به ۱۳ هــزار و ۹۰۰ تومان و یورو به ۱۵ هزار و 7۰۰ 

تومان رسید.
یک ماه بعد، قیمت ارز در همان حدود باقی ماند و این صرافی ها، 
دالر آمریــکا را به قیمت ۱۳ هــزار و ۹۵۰ تومان و یورو را ۱۵ هزار 
و ۸۵۰ تومــان فروختند، اما پس از آن قیمت ارز رفته رفته کاهش 
یافت تا جایــی که در روزهای ابتدایی تیرماه قیمت هر دالر آمریکا 
در صرافی های مجاز بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو ۱۴ 

هزار و ۴۵۰ تومان بود.
این در حالی اســت که برخی از دالالن بازار ارز معتقد بودند که 
نرخ دالر در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود، اما با 

کنترل بازار توسط نهادهای مربوطه این امر اتفاق نیفتاد.
بررســی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تا تیرماه نشان از آن دارد 
کــه افرادی که در ایــن مدت اقدام به ســرمایه گذاری در این بازار 
کرده اند، نه تنها سودی شامل حال شان نشده، بلکه اندکی نیز ضرر 
کرده اند. با توجه به قیمــت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومانی دالر در ابتدای 
سال نسبت به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان امروز، قیمت این ارز در 
این مدت کاهش ســه درصدی داشته و عماًل بازدهی این بازار برای 

سرمایه گذاران آن منفی ۳درصد بوده است.
وضع سکه ای ها تغییری نکرد

از سوی دیگر، در روزهای پایانی سال گذشته قیمت هر سکه بهار 
آزادی طرح جدید به ۴میلیون و 6۵۰ هزار تومان رســید و هر سکه 
طــرح قدیم با قیمت ۴میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شــد؛ نیم 
سکه و ربع ســکه نیز به ترتیب، ۲میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و یک 

میلیون و 6۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.
با ورود به ماه دوم ســال جاری، قیمت سکه با افزایش همراه بود 
و هر سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان و طرح قدیم ۴ 

میلیون و 7۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
از سوی دیگر نیم سکه نیز به قیمت ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان 

و ربع سکه هم یک میلیون و 7۰۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت ســکه در روزهای نخستین ماه ســوم سال، تغییر چندانی 
نسبت به اردیبهشت ماه نداشت؛ به طوری که قیمت هر سکه طرح 
جدید ۴میلیون و ۸۱۰ هزار تومــان و طرح قدیم ۴میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان بود؛ نیم سکه و ربع سکه نیز با نرخ های ۲ میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان و یک میلیون و 7۴۰ هزار تومان خرید و فروش شدند.

اما از روزهای پایانی خردادماه قیمت دالر و ســکه کاهش یافت و 
در نخستین روز تیر ماه، هر سکه طرح جدید به قیمت ۴ میلیون و 

6۴۵ هزار تومان و طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.
قیمت نیم ســکه در ایــن روز ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و ربع 

سکه یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.
قیمت ســکه در ابتدای ســال جاری و پس از گذشت سه ماه نیز 
ثابت بود و عمال ســرمایه گذاران در این بازار چیزی عایدشان نشد، 
از ســوی دیگر قیمت سکه در ادامه نیز کاهشی بود و ضرر بیشتری 

را متوجه خریداران کرد.
سود 32درصدی صاحبان سهام

اما اوضاع بورس در این مدت متفاوت از ســایر بازارهای مالی بود؛ 
به طوری که در آخرین روز کاری ســال گذشته شاخص کل بورس 
با رشــد پرشــتاب قیمت ها تا رقم ۱7۸ هزار و 6۵۹ واحدی رسیده 
بود و در ادامه در ســال جاری نیز این شــاخص توانست با سرعت 
باالیی رشــد کند و برای اولین بار در تاریخ کانال ۲۰۰ هزار واحدی 

را پشت سر بگذارد.
در آخرین روز کاری فصل بهار امسال نماگر اصلی بورس توانست 
تــا ۲۳۴ هزار و ۸7۹ واحد پیش رود که این رقم رکورد جدیدی به 
حســاب می آید، اما این رکورد نه به دلیل رشد تولید شرکت ها بلکه 

به دلیل ارزش جایگزینی دارایی ها بود.
در نتیجه در مدت ســه ماه بهار امســال شــاخص بازده نقدی و 
قیمتی بورس تهران ۵6 هزار و ۲۲۰ واحد رشد کرد و سبب شد که 
سرمایه گذاران بورسی به طور متوسط ۳۲درصد رشد داشته باشند.

البته طبیعی اســت که بازده های عنوان شده متوسط بازده هاست 
و بسیاری از سرمایه گذاران غیرحرفه ای بورسی که به طور مستقیم 
وارد معامالت شــدند، زیان کردند.  به ایــن ترتیب، افرادی که در 
ســه ماهه نخست ســال با اطالعات درست نســبت به خرید سهام 
بورسی اقدام کردند، توانستند در این بازار سود خوبی کنند، اما برای 
خریداران دالر و سکه درآمدی حاصل نشد و حتی ضرر هم کردند.

این موضوعی اســت که بارها مسئوالن تاکید کرده بودند که بازار 
ارز و ســکه ریســک باالیی دارد و محل خوبی برای سرمایه گذاری 
نیســت، اما برخی افراد بی تفاوت نسبت به این قضیه وارد این بازار 

شده و طبیعتا ضرر کردند.

دریچه

تازه تریــن آمار بانک مرکزی از مبادله 7 میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک 
به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۹۸ حکایت دارد. این 
آمار نسبت به خردادماه از نظر تعداد ۱۸.۵درصد و از نظر مبلغ ۱۹.۵درصد 
افزایش نشــان می دهد. البته به همین نســبت، تعداد و ارزش چک های 
برگشتی در تیرماه امسال نیز با رشد مواجه بوده است؛ چنانکه 7۱7 هزار 
فقره چک در نخستین ماه تابستان برگشت زده شد که رشد ۱6.۳درصدی 
را نسبت به خردادماه نشان می دهد.  همچنین تازه ترین آمار بانک مرکزی 
از جغرافیای استانی چک در تیرماه امسال نشان می دهد که ۵۱.۹درصد 
از تعداد چک های مبادله ای کل کشــور در ســه استان تهران، اصفهان و 
خراســان رضوی مبادله شــده که به ترتیب با ۳۴.۳درصــد، ۱۰درصد 
و 7.6درصد بیشــترین سهم را در مقایسه با ســایر استان ها دارا بوده اند. 
همچنین ســهم این ســه اســتان از کل ارزش چک های مبادله شده در 
تیرماه امسال 6۵.۵درصد بوده که سهم استان تهران ۵۲.۲درصد، اصفهان 

7.۳درصد و خراسان رضوی 6درصد برآورد شده است.
۹۰.۷درصد از چک ها وصول شد

براســاس آمارها، از مجموع چک های مبادله شــده در تیرماه امســال 
۹۰.7درصد از چک ها وصول شــده اند که مبلغ درج شــده در آنها معادل 
۸۸.۹درصد از کل مبلغ چک های صادره بوده اســت. بر این اســاس، در 
تیرماه ۱۳۹۸، در استان تهران ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی 

حدود ۴7 هزار میلیارد تومان وصول شــد که از نظر تعداد ۹۱.6درصد و 
از نظر ارزش ۸۹.۴درصد از کل مبلغ چک های مبادله شده در این استان 
بوده است. همچنین در این ماه در میان سایر استان های کشور، بیشترین 
نســبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در کل استان، 
به ترتیب به اســتان های گیالن با ۹۳.۱درصد، البرز با ۹۲.۲درصد و یزد 
با ۹۱.۸درصد اختصاص یافته است و اســـتان های کهگیلویه و بویراحمد 
با ۸۴.۹درصد، کرمان با ۸6.7درصد و کردستان با ۸6.۸درصد پایین ترین 
نســبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را 
به خود اختصاص داده اند. در ماه مورد بررســی و در بین سایر استان های 
کشور همچنین بیش ترین نســبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش 
چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد 
بــا ۹۴.۳درصد، ایالم بــا ۹۳.۸درصد و گیالن بــا ۹۱.۹درصد اختصاص 
یافته است و اســتان های کردستان با ۸۲.۹درصد، سیستان و بلوچستان 
با ۸۵درصد و ســمنان و قم هر کدام با ۸۵.۳درصد کمترین نسبت ارزش 
چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.
۹.3درصد از چک ها برگشت خورد

در تیرمــاه ۱۳۹۸، بالــغ  بر 7۱7 هزار فقره چک بــه ارزش ۱۱.۲ هزار 
میلیارد تومان در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل 
از نظــر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱6.۳درصد و ۱۹.۲درصد افزایش نشــان 
می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران نیز ۲۲۳ هزار فقره چک به 

ارزشی حدود ۵.6 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

همچنین در نخستین ماه تابستان، در کل کشور ۹.۳درصد از کل تعداد 
چک های مبادله ای و ۱۱.۱درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت 
داده شده است. از سوی دیگر در تیرماه امسال، در استان تهران ۸.۴درصد 
از کل تعــداد چک هــای مبادله ای و ۱۰.6درصــد از کل مبلغ چک های 

مبادله ای برگشت داده شده است.
در بین ســایر استان های کشور نیز بیشــترین نسبت ارزش چک های 
برگشــتی به کل ارزش چک های مبادله شــده در اســتان به ترتیب به 
اســتان های کردستان با ۱7.۱درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۵درصد و 
و ســمنان و قم هر کدام با ۱۴.7درصد اختصاص یافته است و استان های 
کهگیلویه و بویراحمد با ۵.7درصد، ایالم با 6.۲درصد و گیالن با ۸.۱درصد 
کمترین نســبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
کسری موجودی، دلیل برگشت ۹۶درصد چک ها

براســاس آمارهای بانک مرکزی، در تیرماه امسال نزدیک به 6۸۸ هزار 
فقره چک به ارزش ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان در کل کشور به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی برگشــت داده شده است. در واقع، در کل کشور از نظر 
تعداد ۹6درصد و از نظر ارزش ۹۳.6درصد از کل چک های برگشــتی به 

دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
همچنین در تیرماه ۹۸، در استان تهران ۲۱۰ هزار فقره چک به ارزش 
۵.۱ هــزار میلیارد تومان به دالیل کســری یا فقدان موجودی برگشــت 
داده شــده که از نظر تعداد ۹۴.۲درصد و از نظر ارزش ۹۱.۹درصد از کل 

چک های برگشتی را شامل می شود.

۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک در تیرماه ۹۸ مبادله شد

رشد ۱۶درصدی چک های برگشتی

بانک  پاســارگاد به عنــوان یک بانک بزرگ و مؤثر در اقتصاد کشــور با 
دیدگاهی راهبردی و بلندمدت به برنامه ها و فعالیت های خود، همواره سعی 
کرده  است در کنار حمایت از بخش های بزرگ اقتصادی به ویژه واحدهای 
تولیدی و فعالیت های دانش بنیــان و همچنین تأمین مالی و همراهی با 
کســب و کارها و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، برنامه هایی را در 
دســتور کار خویش قرار دهد که اثر بلندمدت و پایدار در کشور و جامعه 
داشته باشد. از این رو راهبردها و برنامه های این بانک به گونه ای تدوین و 
تنظیم شده است که با تأمین شرایط و فعال نمودن امکانات، منابع مالی و 
سرمایه انسانی کارآمد، نقشی پایدار، کارا و اثربخش در ارتقای تولید ملی، 

ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ایفا نماید.
ایــن بانک در ســال ۱۳۸۴ هم زمان با میالد حضرت امــام رضا )ع( و 
میثــاق با آن امام همام فعالیت خود را آغاز نمود و در ســایه  کرامت امام 
علی بن موســی الرضا)ع(، همواره به پشــتوانه  اعتماد مردم شریف ایران، با 
تکیه بر توانمندی، تخصص، تعهد و عملکرد مســئوالنه  همکاران پر تالش 
خویش، گام های بلندی در راســتای تحقق اهداف واالی خود و همچنین 
تأمین منافع ذی نفعان برداشته و در مسیر پیشرفت و توسعه  ایران اسالمی 
راه پیموده اســت. فرهنگ ســازمانی مبتنی بر کرامت رضوی، به عنوان 
قلبی تپنده ، عالوه بر ایفای نقش حیاتی در ســرعت بخشــیدن به رشد، 
توسعه و پویایی سازمان، گنجینه ای از ارزش های اسالمی را در خود جای 
داده اســت. این بانک رضوی با اعتال یافتن به برکت عنایت حضرت امام 
رضا)ع(، خدمت به مردم را اصالت خود دانسته و همواره در ارائه خدمات و 
محصوالت و رویکردهای اجرایی خود، به گره گشایی از کار مردم و رشد و 

توسعه پایدار این مرز و بوم پرگهر پایبند است.
در این راســتا، بانک پاســارگاد تالش نموده با رعایت دستورالعمل ها و 
مقررات، با امانت داری و صداقت، حقوق سپرده گذاران و سهامداران را حفظ 
نماید و در این مسیر با بهره مندی از تخصص و تجربه  بزرگان این عرصه، 
چه در صحنه های داخلی و چه در سطح بین المللی به عنوان بانکی سرآمد 

و موفق، شناخته شده  است.
همچنیــن این بانک متعهــد عنایت ویژه ای به شــفافیت فعالیت های 
اقتصادی خود داشــته اســت و در این ارتباط، ســابقه فعالیت چندساله 
بانک پاسارگاد نشــان دهنده پایبندی جدی به ضوابط و مقررات قانونی، 
اصول رفتار اخالقی و فرهنگ پاســارگادی است و این امر در حال حاضر 
به  عنوان یک الگو در این زمینه مطرح اســت. از جمله مهم ترین اقدامات 
بانــک درخصوص شــفافیت و حاکمیت، اســتقرار فرآیندهای حاکمیت 
سازمانی، شــفافیت در گزارش دهی و پاســخگویی به ذی نفعان، افشای 
اطالعات، مدیریت ریســک و اقدامــات و برنامه های مبارزه با تأمین مالی 
فعالیت های غیر قانونی و پولشویی می باشد و در این راستا همواره اطالعات 
و نتایــج عملکرد خود را به صورت مســتمر در درگاه الکترونیک خود و 
همچنین درگاه های الکترونیک مرتبط با سازمان بورس منتشر می کند تا 
اطالعات مورد نیاز در مورد فعالیت های بانک و شرکت های گروه در اختیار 

سهامداران و سایر ذی نفعان قرار گیرد.
این در حالی اســت که از چندی پیش برخی از رســانه های داخلی که 
متأسفانه و خواسته یا ناخواسته عرصه را برای سوءاستفاده  رسانه های معاند 
نیز مهیا کرده اند، اقدام به انتشار اطالعات نادرست و ناقص از صورت های 
مالی بانک  پاســارگاد کردند. در برخی از این رسانه ها به کشف اطالعات 
و اخبار رســیده اشاره شده  اســت، در حالی که تمام گزارش ها، برگرفته 

از صورت های مالی بانک  پاســارگاد بوده که به  صورت شــفاف در سامانه 
کدال بورس و رســانه ها منتشر شده و در مجمع عمومی عادی سالیانه به 
سهامداران و اصحاب رسانه های عمومی نیز عرضه شده است. تحلیلگران و 
عموم مردم به این اطالعات، به صورت آزادانه دسترسی دارند و اینکه بانک 
 با شفاف سازی، خود را در معرض ارزیابی عموم قرار می دهد، گواه صحت، 
دقت و تعهد بانک است. در حقیقت بانک  پاسارگاد طبق روال معمول در 
صنعت بانکداری و در چارچوب ابالغی بانک  مرکزی، اقدام به افشای کامل 
اطالعات در قالب تعیین شده، طی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ کرده  است، 
که در این راستا توضیحات تکمیلی جهت رفع ابهام درخصوص اطالعات 
نادرست و ناقص ارائه شده در برخی از رسانه ها به شرح زیر ارائه می گردد:
نقش بانک پاسارگاد در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 

بانک پاســارگاد در راستای اجرای بخشــنامه های ابالغی بانک مرکزی 
درخصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تقویت و 
حمایت از این بنگاه ها را به منظور توسعه بخش های مختلف اقتصادی در 
راهبردها و برنامه های خود قرار داده است و در این راستا در سال ۱۳۹7، 
بیش از ۱6 هزار میلیارد ریال تسهیالت در بخش صنعت، کشاورزی، معدن 
و خدمات به این بنگاه ها اعطا شــده است. همچنین مطابق با صورت های 
مالی در پایان ســال ۱۳۹7، تسهیالت خرد بانک حدود ۲۳ هزار میلیارد 
ریال بوده و به این ترتیب نیازهای مالی و اعتباری بیش از ۵۰ هزار مشتری 

در ابعاد کوچک و متوسط توسط بانک  پاسارگاد تأمین شده است.
رعایت سقف تسهیالت و تعهدات کالن

براساس بخشنامه تســهیالت و تعهدات کالن بانک  مرکزی به شماره 
۲۴۲۵۵۳/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱6، حد جمعی تسهیالت و تعهدات کالن 
بانک ها می تواند تا سقف ۸ برابر سرمایه نظارتی )نافذ( باشد. در این راستا 
با توجه به صورت های مالی بانک پاســارگاد و تأییدیه بانک  مرکزی )نامه 
شماره ۲۲۱۲۲۱/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰7/۱۲(، سرمایه نظارتی نافذ بانک در 
پایان ســال ۱۳۹7، مبلغ 7۲.۵۱7.۴۱7 میلیون  ریال است که با توجه به 
دستورالعمل یادشده، حد جمعی تسهیالت و تعهدات کالن بانک   پاسارگاد، 
۸ برابر ســرمایه یادشده و به مبلغ ۵۸۰.۱۳۹.۳۳6 میلیون ریال می باشد. 
این در حالی است که طبق صورت های مالی سال ۱۳۹7 مبلغ تسهیالت 
و تعهــدات کالن بانک به مبلــغ ۴۲7.۲۵۲.۲6۰ میلیون ریال و کمتر از 
میزان تعیین  شــده قانونی بوده و بر این اســاس بانک پاسارگاد همچنان 
مبلغ ۱۵۲.۸۸7.۰76 میلیون ریال از ســقف مجاز تعیین شــده از سوی 
بانک  مرکزی را اســتفاده نکرده  اســت و این ظرفیت خالی برای اعطای 
تســهیالت کالن به صورت بالقوه در بانک وجود دارد، لذا بانک پاسارگاد 
سقف تسهیالت و تعهدات کالن را مطابق با بخشنامه بانک مرکزی رعایت 

نموده است.
نسبت ۱۰درصدی تسهیالت اعطایی به شرکت های زیرمجموعه

براســاس صورت های مالی بانک در ســال۱۳۹7، مبلغ کل تسهیالت 
اعطایی بانک برابر با ۸7۸.۳۰۸.۵۰۴ میلیون ریال و تســهیالت اعطایی 
به شرکت های زیرمجموعه )شرکت هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با 
بانک دارند(، مبلغ ۹۴.۱۲۴.6۸۹ میلیون ریال اســت. این در حالی است 
که در برخی از رسانه ها مبلغ تسهیالت اعطایی به شرکت های زیرمجموعه 
بانک را ۳۳6.76۴.۳۳۲ میلیون ریال و 7۹درصد تســهیالت بانک اعالم 
نموده اند درصورتی که نسبت یادشده براساس محاسبه سهم از تسهیالت 
و تعهدات کالن )مبلغ ۴۲7.۲۵۲.۲6۰ میلیون ریال( بوده و این نســبت 

برای کل تسهیالت بانک ۳۴درصد می باشد.
از طرف دیگر بانک پاســارگاد در راستای اجرای مواد ۱6 و ۱7 »قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور« در سال ۱۳۹۴، 
سهام تحت تملک خود در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه)میدکو( را در دو مرحله در ســال ۱۳۹۴ طی اطالعیه 
شــماره ۰۹67/الف/۹۴ و در سال ۱۳۹۵ طی اطالعیه شماره ۱۰۲7/الف/ 
۹۵ از طریق فرابورس عرضه نموده، لذا تسهیالت اعطایی به شرکت میدکو 
جزء مبلغ تسهیالت شرکت های زیر مجموعه بانک نمی باشد. شایان ذکر 
است بانک پاسارگاد با شرکت های گروه تأمین مسکن و تأمین  آتیه ارتباط 
مالکیتی و سهامداری ندارد و تسهیالت اعطایی به شرکت های یادشده جزء 

تسهیالت و تعهدات شرکت های زیرمجموعه بانک قرار نمی گیرد.
با توجه به موارد فوق عدد صحیح تسهیالت اعطایی به شرکت هایی که 
ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند مبلغ ۹۴.۱۲۴.6۸۹ میلیون ریال 
و نسبت »تسهیالت اعطایی به شرکت های زیرمجموعه« به »کل تسهیالت 

بانک« در حدود ۱۰درصد است.
نسبت تسهیالت غیرجاری بانک

براســاس صورت های مالی بانک در سال ۱۳۹7 )یادداشت شماره 67(، 
از مبلــغ ۴۲7.۲۵۲.۲6۰ میلیون ریال تســهیالت و تعهدات کالن، صرفاً 
مبلغ ۳۳.۸7۵.۱67 میلیون ریال آن )معادل 7.۹%( تسهیالت غیرجاری 
اســت که در متن اخبار منتشره به اشــتباه مبلغ 7۱.۴۸۴.۲۴۰ میلیون 
ریال )معادل ۱6.7%( یعنی جمع ارقام ۲۳.7۵7.۲7۳ میلیون  ریال بابت 
خالص تعهــدات، ۱۳.۸۵۱.۸۰۰ میلیون  ریال بابت ســرمایه گذاری ها و 

۳۳.۸7۵.۱67 میلیون  ریال بابت تسهیالت غیرجاری، درج شده  است.
عدم وجود رابطه مدیریتی - مالکیتی با ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی
براســاس ماده ۲ آیین نامه تســهیالت و تعهــدات کالن بانک  مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بانک ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت 
و ایجاد تعهدات به مشــتریان، موظف به شناسایی ذی نفع واحد و افشای 
روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی و کنترلی فی ما بین شــرکت های عضو هر 
گروه ذی نفع واحد می باشــند. لذا نوع رابطه مشــخص شده در یادداشت 
مربوط به تســهیالت و تعهدات کالن به معنای داشــتن ارتباط گروه ها و 
شرکت ها با بانک نیست بلکه منظور، رابطه بین شرکت های عضو هر گروه 

ذی نفع واحد می باشد.
در این راســتا برخالف آنچه در گزارش ها منتشر شده  است، قویاً تأکید 
می گــردد که مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی هیچ گونه ارتباط 
مالکیتی- مدیریتی با بانک  پاســارگاد از گذشــته تاکنون در هیچ مقطع 

زمانی نداشته  و صرفاً رابطه بانک و مشتری برقرار بوده  است.
در مجمــوع با توجه به موارد مطرح شــده، بیان و انتشــار تحلیل های 
نادرســت و ناقــص از صورت های مالی بانک توســط برخی از رســانه ها 
درخصوص بانکی که تمام اهداف و برنامه های خود را در راســتای اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اقتصاد دانش بنیان، ایجاد 
اشتغال پایدار و اعتالی نام و سربلندی میهن عزیزمان ایران اسالمی قرار 
داده، عادالنه و منصفانه نمی باشد. در این راستا هرچند موارد انتشاریافته 
توسط رسانه ها مصداق کامل نشر اکاذیب بوده که می تواند موجب تشویش 
اذهان عمومی شود، با این وجود انتظار داریم رسانه های مرتبط، متعهدانه 
نسبت به روشنگری، اطالع رسانی و اصالح رویکرد خود پرداخته و در جهت 

تنویر افکار عمومی اقدام نمایند.

بیانیه  بانک  پاسارگاد درخصوص انتشار تحلیل های نادرست از صورت های مالی بانک توسط برخی از رسانه ها
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مسیر حرکت شاخص بورس به کدام سمت است؟
بازار در انتظار گزارش فروش مردادماه

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که مسیر حرکت شاخص بورس 
در بلندمدت افزایشی است اما این روند صعودی متداوم نیست و با 

فراز و نشیب هایی همراه خواهد بود.
ولید هالالت در گفت وگو با ایرنا، گفت: از اواســط هفته گذشته 
انتشار خبری مبنی بر آغاز به تعویق انداختن تعرفه های اعمال شده 
از سوی آمریکا برای چین باعث تحت  تاثیر قرار گرفتن بازار جهانی 

از این خبر و نیز بهبود روند معامالت در بازار سرمایه شد.
وی ادامه داد: سهم های بزرگ در بازار سهام، حالت اصالحی رو به 
پایین را در پیش گرفته بودند و انتشار این خبر بهانه ای شد تا روند 

معامالت در روز چهارشنبه در مسیر بهتری قرار بگیرد.
هــالالت با بیان اینکه فضایی که این روزها در بازار حاکم اســت 
تحوالت خاصی را در بازار ایجاد نکرده است، افزود: معامالت سهام 
در حالــت رکود قرار دارد و بیشــتر توجه ســرمایه گذاران در بازار 
سرمایه بر روی تک سهم ها است و توجه چندانی بر روی سهم های 
بزرگ ندارند. این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان کرد: تک 
ســهم ها تحت تاثیر اخباری خاص مانند افزایش ســرمایه از محل 
تجدید ارزیابی دارایی و تغییرات موجود در شرکت ها قرار می گیرند 
و اکنون شــاهد مســائل بنیادی که بتواند بازار را تحت تاثیر قرار 

دهد نیستیم.
وی اظهار داشــت: بــه احتمال زیاد با پایان ماه مرداد و انتشــار 
گزارش عملکرد شــرکت ها در هفته نخست شهریور شاهد واکنش 

بازار و ایجاد تغییر در معامالت به لحاظ بنیادی خواهیم بود.
هــالالت با تاکید بر اینکه هم اکنون بازار توجه چندانی را بر روی 
گروه های بزرگ نخواهد داشــت، افزود: تا هفته نخست شهریورماه 
بازار در یک حالت تعادل به سر می برد و سهامداران توجه چندانی 

را بر روی تک سهم ها نخواهند داشت.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشــان کرد: گزارش مربوط 
به مردادماه شــرکت ها که شهریور منتشــر می شوند مثبت به نظر 
می رســند و ســهم هایی مانند فلزات و پاالیشــگاه ها مــورد اقبال 
ســرمایه گذاران خواهد بود. به گفته وی، در مهرماه گزارش شــش 
ماه شرکت ها منتشر می شــود که در واقع اصل حرکت بازار از این 

زمان آغاز خواهد شد.
هالالت خاطرنشــان کرد: اگر اتفاق مثبت یا منفی سیاسی قابل 
توجهی در بازار رخ ندهد بــازار حالت خنثی دارد مگر آنکه تحول 
بســیار خاصی در بازار داخلی یا جهانــی رخ دهد که بازار را تحت 

تاثیر قرار گیرد.
این کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به تاثیر حذف ارز دولتی بر 
بازار ســرمایه گفت: جریان حذف ارز دولتی به شدت بر روند بازار 
تاثیرگــذار خواهد بود، اما اینکه به طور حتــم اتفاق بیفتد یا خیر 

همچنان جا برای بحث دارد.
وی معتقد است که دولت در سال جاری دست به چنین اقدامی 

نخواهد زد و این موضوع را به سال آینده موکول می کند.
هالالت خاطرنشــان کرد: با چنین اتفاقی برای اینکه صنعت غذا، 
دارو و زراعت بتوانند سود فعلی خود را حفظ کنند باید ۱۰۰درصد 
افزایــش نرخ بگیرند، حال باید دید که دولت در مقطع فعلی چنین 
ریســک و شوکی را برای کاالهای اساســی که مورد مصرف مردم 

است متقبل می شود یا خیر.

نماگربازارسهام

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار به تشــریح نقــش بورس در بازار 
متشکل ارزی و دالیل تاخیر در راه اندازی این بازار پولی پرداخت و بازدهی 

بازار سرمایه از ابتدای امسال را مطلوب دانست.
شــاپور محمدی در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با تشریح 
علل پیشرفت شــاخص بورس و جانمایی درســت بازار سرمایه در سبد 
زندگی مردم کشــور، گفت: یکی از دالیلی که منجر به رشد بازار سرمایه 
در ســال های اخیر به ویژه امســال شد، اشــباع  بازارهای رقیب نسبت 
به بــورس بود، چراکه این بازارها دیگر توانایی کافی برای بازدهی ســود 
مناســب به سرمایه گذاران خود را نداشتند، به همین دلیل تعداد کمی از 

سرمایه گذاران برای امر سرمایه گذاری به آنها رجوع می کردند.
به گفته محمدی، در نتیجه این اتفاق، حجم قابل توجهی از نقدینگی راه 

خود را پیدا کرده و به بازار سرمایه سوق پیدا کرده است. 
رئیس ســازمان بــورس با بیــان اینکه بازار ســرمایه نیز همــواره با 
اطالع رسانی های مستمر شــرایط حضور در بورس را برای مخاطبان عام 
شرح داده است، گفت: همواره به مشتریان این هشدار را داده ایم که برای 
حضور در بازار ســرمایه عملکرد چندین شرکت را مورد تحلیل و ارزیابی 
قرار دهند و ســپس  برای سرمایه گذاری شرکت های متعددی را انتخاب 
کنند تا با تنوع سودهی همراه شوند. مخاطبان بازار سرمایه همواره باید از 
شایعات و سیگنال فروشی ها بپرهیزند و در دوره های مختلف آموزشی بازار 

سرمایه شرکت کنند تا سرمایه گذاری موفقی را در بورس داشته باشند.

نوسانات بورس به دالیل مختلفی بستگی دارد
معاون وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه جهت تعمیق بازار ســرمایه شعار 
نمی دهیم، ادامه داد: هیچ گاه برای کســب سود در بازار سرمایه به حالت 
شعارگونه از مردم دعوت نکرده ایم بلکه با دلیل و منطق اقتصادی نسبت 
به مجاب شدن جامعه تالش کرده ایم، طبیعی است که بدانیم بازار سرمایه 
بر پتانسیل سودآوری شرکت ها استوار است و با رشد میزان سودآوری این 

شرکت ها، سفره مردم  پربارتر و صادرات و تولید رونق پیدا خواهد کرد.
او در پاســخ به این سوال که علت نوسانات بورس در هفته های مختلف 
سال چیست؟ گفت: بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلف و خاصی قرار 
می گیرد؛ در نتیجه نمی توانیم دلیل رشــد و افول در یک روز را تنها یک  
عامل تلقــی کنیم. عواملی همانند تغییر قیمت های جهانی، ســودآوری 
شرکت ها، انتقال منابع بین بازارها، فرصت های سرمایه گذاری و خوشبینی 
نســبت به آینده از آن دسته ادله هایی هستند که بر شاخص بورس تاثیر 
مستقیم دارند. محمدی همچنین درباره اینکه آیا سرمایه گذاران می توانند 
انتظار داشته باشــند که روند رو به رشد بورس ادامه دار باشد، پاسخ داد: 
باید روند کلی سودآوری شرکت ها را مدنظر قرار دهیم و نسبت به همین 

تحلیل ها راجع هر شرکت اظهارنظر قطعی داشته باشیم.
کاهش میزان مالیات شرکت  های بورسی

رئیس سازمان بورس، کاهش میزان مالیات شرکت های بورسی را عاملی 
برای ســودده بودن این بازار خواند و گفــت: از حمایت های دولت از بازار 

ســرمایه بسیار تشکر می کنم. پارسال شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مصوبه ای را برمبنای افزایش ســرمایه بورس صادر و مالیات شرکت های 
بورســی  را از ۰.۵درصد به ۰.۱درصد تقلیــل داد که این امر عاملی قوی 
برای رشــد پرقدرت بورس شــد. محمدی اضافه کرد: سازمان بورس در 
ســال های گذشته با معرفی ابزارهای اسالمی و کالسیک از جمله معرفی 
اوراق اختیار خرید و فروش، اوراق آتی روی ســبد سهام و بحث نهادهای 
مالی توانســت پیشــرفت خوبی را رقم بزند.کاهش تعداد توقف نمادهای 
معامالتی و اصالح مقررات مربوط به پذیرش، بازار سرمایه را  به یک بازار 
امن  تبدیل کرده اســت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به 
آخریــن همکاری های این نهاد با بانک مرکزی و صرافی ها برای راه اندازی 
بازار متشکل ارزی اشــاره کرد و گفت: سازمان بورس با تمام قوا آمادگی 
خود را برای فراهم آوری ابزارهای الزم برای راه اندازی این بازار اعالم کرده 
اســت، اما این بین ســازمان بورس متولی اجرای این بازار نیست و بانک 

مرکزی مسئول مستقیم آن است.
علت تعویق تشکیل بازار متشکل ارزی چیست؟

او در پاســخ به این ســوال که آیا تعلل در راه اندازی این بازار مربوط به 
ســازمان بورس و اوراق بهادار است، گفت: خیر، سازمان بورس مسئولیت 
نرم افزاری این نهاد را عهده دار نیســت و تنها در مرحله پایانی نقش نهاد 
پذیرش عرضه را برعهده دارد. دالیل مختلفی برای تاخیر در راه اندازی بازار 
متشــکل ارزی وجود دارد که عمده ترین آن چینش و برنامه ریزی دقیق 

بانک مرکزی برای صحیح  تر عملیاتی شدن این بازار پولی است.
محمدی در پایان گفت: قطعا بانک مرکزی برای بازار متشــکل ارزی، 
استراتژی دقیق و بازیگران متناسب با شرایط بازار کشور را انتخاب خواهد 
کرد تا موفقیت قابل توجهی را رقم بزند، ما آماده ایم تا تجربیات، قوانین و 
دستورالعمل های بازار سرمایه را در اختیار آنها قرار دهیم. سازمان بورس 
و شرکت فرابورس ایران به عنوان کمک فکری و مشورتی در این موضوع 

ورود خواهند کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داد

چرا راه اندازی بازار متشکل ارزی به تعویق افتاد؟
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عید غدیر شیرینی گران نمی شود
قیمت هر کیلو شیرینی  تر 35 هزار تومان

رئیس اتحادیه شیرینی و شکالت گفت باتوجه به نزدیک شدن 
به عید غدیر خم، افزایش قیمتی برای شیرینی در بازار نداریم.

علی بهره مند در گفت و گو با  باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره 
قیمت شیرینی در عید غدیر خم اظهار داشت: با توجه به نزدیک 
شــدن به عید غدیر، افزایش قیمتی برای انواع شیرینی ها در بازار 
نداریم. او در ادامه از قیمت شــیرینی های پرمصرف در بازار خبر 
داد و افزود:  قیمت هر کیلو شــیرینی  تر ۳۵ هزار تومان، هر کیلو 
شــیرینی زبان ۲۸ هزار تومان، هر کیلو شیرینی پاپیونی ۲۸ هزار 
تومان، هر کیلو شــیرینی گل محمدی ۲۸ هزار تومان و هر کیلو 

کیک یزدی ۲۱ هزار تومان است.
بهره منــد از مــردم درخواســت کــرد کــه اگــر تخلفی در 
شیرینی فروشــی ها مشــاهده کردند با شــماره 66۹۴۴۴۹۹ یا با 
ســامانه ۱۲۴ که به صورت شــبانه روزی آماده پاسخگویی است 
تماس بگیرند. رئیس اتحادیه شــیرینی و شــکالت بــا تاکید بر 
اینکه تمام قنادی ها و شیرینی فروشــی ها تحت نظارت و بازرسی 
بهداشتی و قیمتی سازمان تعزیرات، وزارت بهداشت، اتاق اصناف 
قرار دارند، اظهار داشت: امیدواریم که این نظارت ها در این صنف 

بیشتر شود.
به گفته بهره مند، مردم باید برای خرید شــیرینی به واحد های 
صنفــی مجاز، مراجعــه کنند در غیر این صورت ممکن اســت با 

کیفیت بد شیرینی و افزایش قیمت آن مواجه شوند.
رئیس اتحادیه شــیرینی و شــکالت در پایان بیان کرد: تمامی 
همکاران ما موظف به رعایت نرخ اتحادیه هســتند و بازرســان بر 

اجرای نرخ نامه نظارت می کنند.

آغاز صادرات مستقیم محصوالت دامی ایران 
به چین از 2 هفته دیگر

معاون ســازمان دامپزشکی کشــور با اعالم اینکه اطالعات 6۴ 
شرکت دامپزشــکی در گمرک چین ثبت شده است، گفت از دو 
هفته آینده صادرات مســتقیم محصوالت حوزه دامپزشکی ایران 
به این کشــور آغاز می شود. به گزارش تسنیم، علی اصغر ماکنعلی 
معاون بهداشــتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور دیروز در 
نشســتی خبری اظهار داشت: موضوع کاهش بیماری نیوکاسل و 

سالمونال در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد.
وی افزود: مردم از گذشته با واژه هایی مانند مرغ سبز، مرغ بدون 
آنتی بیوتیک و مرغ سایز آشنا شده بودند که اکنون نیز طرح ملی 

ارتقای بهداشتی گوشت مرغ ابالغ شده است.
معاون بهداشــتی و پیشگیری ســازمان دامپزشکی کشور ادامه 
داد: از ۱۵ مهر ســال جاری طرح ارتقای بهداشــتی گوشت مرغ 
عملیاتی می شــود و بر این اساس مردم شاهد عرضه گوشت مرغ 
با کیفیت های متفاوت در بازار هســتند و امیدواریم در نهایت این 

طرح باعث ارتقای کیفیت گوشت مرغ شود.
ماکنعلی با بیان اینکه با کشــور آلمان برای کنترل بیمار مشه 
مشه همکاری داریم، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک بیماری های 

دیگری نیز مانند نیوکاسل و سالمونال را شاهد نباشیم.
وی با بیان اینکه ســازمان دامپزشکی به دنبال حفظ منابع ملی 
کشور است، گفت: در این سازمان منافع حوزه دامپزشکی بر منافع 
ملی کشــور ارجح داده نمی شود و هدف ما ارتقای کیفیت در این 

بخش است.
معاون بهداشــتی و پیشگیری ســازمان دامپزشکی کشور در 
ارتباط با اعتراض تســهیل کنندگان واردات تخم ماهی چشــم 
زده به واردات این محصــول گفت: برخی مواقع عده ای الفبای 
تخصصی را توجــه نمی کنند. در بخــش واردات این محصول 
انحصاری برای صدور مجوز واردات ماهی تخم چشم زده وجود 

ندارد.
رانتی برای عده ای خاص در واردات تخم چشم زده وجود ندارد

ماکنعلــی افزود:  ضوابط و دســتورالعمل هایی برای واردات این 
محصول وجود دارد که الزم اســت رعایت شود و از طرفی بخشی 

از وظایف در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی بــا تاکید بر اینکه هیچ رانتی برای گروه خاصی در ارتباط با 
واردات تخم چشم زده ماهی قزل آال وجود ندارد، گفت: بازرگانان 
باید حداقل ویژگی های مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را داشته باشند و از طرف ما نیز ضوابط بهداشتی واردات را رعایت 

کنند.

خاویار البرز در راه بازارهای جهانی
معاون ســالمت دامپزشکی اســتان البرز گفت از ابتدای سال 
تاکنون ۲6 کیلوگرم خاویار از البرز به خارج از کشــور ارسال شده 
که این میزان خاویار به عنوان نمونه صادر شده و در صورت تایید، 

صادرات عمده آن شروع می شود.
 به گزارش  ایسنا ، علیرضا جمالی در نشست مطبوعاتی روز شنبه 
۲6 مرداد، اظهار داشــت: از ابتدای سال تاکنون ۲۳ هزار و ۵۰۰ 
قطعه آبزیان زینتی، ۱6۸ تن پا و پنجه مرغ، ۳۵ هزار قطعه پولت 
تخم گذار، ۵۳۴ تن تخم مرغ خوراکی، ۵ هزار و ۵۵۰ کیلو گوشت 
مرغ منجمد، ۸هزار و ۲۱۰ کیلو عسل و ۲6 کیلو خاویار به عنوان 
نمونه به کشــورهای دیگر از جمله افغانستان، قرقیزستان، عراق و 

... صادر شده است.
وی ادامه داد: البرز بــا ۱۱7 مزرعه مرغ تخم گذار و 7میلیون و 
۵۰۰ مــرغ تخم گذار جزو قطب های مهــم تولید این محصول در 
کشور محسوب می شــود و بین ۹.۵ تا ۱۰درصد از مجموع تولید 

تخم مرغ کل کشور در البرز انجام می شود.
وی افزود: ســاالنه بیش از ۹۵ هزار تن تخم مرغ در البرز تولید 

می شود که این میزان بخشی از نیاز کشور را مرتفع می کند.
این مســئول با اشاره به وضعیت تولید شیر در البرز خاطرنشان 
کرد: البرز یکی از اســتان هایی اســت که در حوزه تولید شیر هم 
حرف هــای جدی بــرای گفتن دارد، به طوری که این اســتان با 
داشــتن ۱۰۴ هزار رأس گاو که 6۵ هزار رأس آن صنعتی ا ســت 

ساالنه بیش از ۳۹۰ هزار تن شیر تولید می کند.

اخبـــار

دبیر انجمن برنج کشــور گفت با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی 
امسال حداقل تولید برنج ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن خواهد بود.

جمیل علیزاده شایق در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش 
تولید برنج ایرانی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی 
امسال حداقل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج تولید می شود در حالی که 
مجموع تولید برنج ســال گذشته رقمی حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن 

بوده است.
او مجموع نیاز ساالنه برنج کشور را ۳ میلیون تن اعالم کرد و افزود: با 
توجه به تولید حداقل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج در کشور 7۰۰ هزار 

تن کسری نیاز داخل باید از طریق واردات تامین شود.
علیزاده شایق با اشاره به اینکه واردات برنج در هیچ یک از فصول سال 
ممنوعیتی نباید داشــته باشــد بیان کرد: بنده به عنوان یک کارشناس 
معتقدم مباحث مطرح شده مبنی بر آنکه برنج باید در چه ماهی وارد شود 
مباحث انحرافی است تا ما را از بحث اصلی خارج کند چراکه کسری نیاز 
داخل از اول فروردین تا پایان اسفند بدون هیچ ممنوعیت و محدودیتی 

باید وارد شود.
دبیر انجمن برنج کشور ادامه داد: در سه ماهه ابتدای سال بیش از نیاز 
کشــور برنج وارد شده است که با توجه به ذخیره سال ۹6 و ۹7 تا پایان 

سال نباید یک گرم برنج دیگر وارد شود.
این مقام مســئول درباره اینکه بسیاری از واردکنندگان کاهش قدرت 
خریــد مردم را از عمده دالیل واردات برنج خارجی مطرح می کنند، بیان 
کرد: اگر مردم پول کافی برای خرید برنج ایرانی ندارند از این رو مسئوالن 
باید وضعیت اقتصادی را درست کنند تا مردم بتوانند نیاز خود را برطرف 

کنند و واردات برنج خارجی تنها بیانگر پاک کردن صورت مسئله است.
او با اشاره به اینکه امسال وضعیت تولید برنج بسیار مناسب است، گفت: 
با توجه به آنکه استان خوزستان یکی از استان هایی بوده که سازمان آب 
با کشــاورزان برخورد جدی مبنی بر کشت نکردن برنج داشته است، اما 
وضعیت تولید در این منطقه بسیار عالی است به طوری که امسال تمامی 
استان ها به جز استان های شمالی آب کافی در اختیار داشتند و اقدام به 

تولید این محصول کرده اند.

علیزاده شــایق با انتقاد از نوســان قیمت برنج از ابتدای ســال گفت: 
متاسفانه افزایش قیمت برنج ایرانی از ایام پایانی اسفند آغاز شد در حالی 
کــه هیچ اتفاقی در تولید برنج ســال ۹7 صورت نگرفت که ما همچنان 

صاحب گرانی این محصول در بازار بودیم.
دبیر انجمن برنج کشور ادامه داد: با توجه به آنکه هزینه تولید برنج در 
سال ۹7 مشخص بود، اما سازمان های نظارتی روند افزایش قیمت در سال 
۹۸ را پیگیر نشــدند و همین موضوع منجر به سوءاستفاده فروشندگان 

در بازار شد.
وی با اشاره به اینکه هزینه تولید برنج در سال ۹۸ نسبت به سال قبل 
۲۰درصد افزایش یافته است، بیان کرد: امسال هزینه تولید برنج به سبب 
موفق نبودن در بحث توسعه مکانیزاسیون و واردات ماشین آالت خارجی 
موجب شده تا مجدد کارگران خزانه گیر و وزین کار  به شالی برگردند که 
تمامی این عوامل دســت به دست یکدیگر داد تا ۲۰درصد هزینه تولید 
باالتر رود و بدیهی است که این امر در افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار 

تاثیرگذار است.

تولید برنج به 2 میلیون و 3۰۰ هزار تن می رسد

 تاثیر افزایش ۲۰درصدی هزینه های تولید بر قیمت برنج ایرانی

مدیــر کل نظارت بــر خدمات ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان گفت انتظار می رود با ایجــاد جو رقابتی و حضور تعداد 

قابل توجهی واردکننده در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســیدجواد احمدی گفت: قیمت 
ارز نیمایی در طول ســه ماه گذشــته، عموماً صعودی بوده و کاهشــی 
نداشــته که قاعدتاً در حــوزه واردات اینگونه کاال هــا در روند قیمت ها 
شیب متناسب صعودی قابل پیش بینی است، هرچند رقابت شرکت های 
واردکننده باعث ثبات و حتی کاهش قیمت در این گروه نیز بوده اســت. 
ضمنا عرضه کننــدگان این کاال ها موظف به ثبت قیمت مصرف کننده در 

سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت است.
احمدی بــا اعالم اینکه قیمت ارز حاصل از صــادرات که تابعی از ارز 

آزاد ســامانه سنا است، در طول ماه های اخیر، شیب نزولی اندکی داشته 
است، تصریح کرد: انتظار می رود با ایجاد جو رقابتی و حضور تعداد قابل 

توجهی واردکننده در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.
احمدی افزود: پروســه واردات موبایل از زمان ثبت ســفارش تا خرید 
و واردات و آماده ســازی، فرآیندی بین ۴۵ تا 6۰ روز اعالم کرد و اظهار 
داشــت: قاعدتاً فرآیند کاهشی قیمت ها از زمان شروع کاهش نرخ ارز با 

تاخیر در فاز ۴۵ تا 6۰ روزه در بازار محسوس است.
او ادامه داد: قیمت موبایل در گوشــی های پرتقاضا کاهشی با میانگین 
۱۰درصد را به همراه داشــته که اتفاقاً این موضوع به زعم فعالین بازار نه 
به خاطر کاهش نرخ ارز بلکه به خاطر افزایش تعداد واردکنندگان قانونی 
از حدود ۵۰ شــرکت به ۱۱۰ شــرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان 

تجار و افزایش سرعت عرضه و موجودی باالی واردکنندگان بوده است.
مدیــرکل نظارت بــر خدمات ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان در ادامه به مصرف کنندگان توصیه کرد که با اســتعالم 
قیمت ها از سامانه ۱۲۴ ســازمان حمایت از قیمت اعالمی فروشندگان 
مطلع شــده و هرگونه مورد خالف واقع را به حوزه های نظارتی سازمان 

حمایت اطالع دهند.
احمــدی بیان کرد: با ایجاد تعادل نســبی در نرخ ارز و ورود کاال های 
واردکننــدگان جدیدی که از ســازمان حمایــت و وزارت صمت مجوز 
واردات قانونی دریافت کرده اند و تعداد آنها رو به افزایش اســت، شــاهد 
ایجــاد تعادل در عرضه و تقاضای بــازار و ثبات قیمت ها بر طبق ضوابط 

قیمت گذاری کاال های وارداتی سازمان حمایت هستیم.

 حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار از برنامه های وزارت صنعت
قائــم مقام امور بازرگانــی وزارت  صمت گفت در حال حاضر واردات 
کاال به کشــور در سه ماهه اول سال ۹7 به ۹۸ به ۹درصد کاهش یافته 

است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حســین مدرس خیابانی صبح 
دیروز در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ســتاد تســهیل 
و رفع موانع تولید، گفت: با همکاری ســازمان توسعه تجارت قرار است 
کارکرد رایزن ها تغییر کند و ما در ۱۵ کشور هدف، رایزن های صادراتی 
تا پایان سال مستقر کنیم. آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در 
بازار کشورها، چگونگی افزایش کاال و نیازمندی های کاالیی آنها را اعالم 

کنند و همچنین فعالیت شرکت های رقیب را گزارش کنند.
او همچنین از اســتقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کاال های 

صنعتی به آنها صادر می شود، خبر داد.
خیابانی با اشاره به سه مبحث که در حوزه بازرگانی و تجارت پیگیری 
می شــود و معاونان صنایع در استان ها نقش کلیدی در انجام آن دارند، 
گفت: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاســت های تجاری )صادرات و 

واردات( تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت  ادامه داد: امروزه فضای کنونی 
کشور به لحاظ اقتصادی و سیاســت های تجاری و ارزی، موقعیت های 
مناســبی را برای اینکه صنعت جهش قابــل قبولی انجام دهد را فراهم 

کرده است.
او گفت: اختالف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما 
از توجیه و مزیت بیفتد و حتی طبق آمار های مختلف واردات غیررسمی 

که از آن به عنوان قاچاق یاد می شود، هم توجیه ندارد.
خیابانــی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاســت های ارزی که رخ داده 
اســت نرخ تعرفه ها اتوماتیک افزایش یافته است و بحث تهدید کمرنگ 
شده است و در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه های صنعتی به 

نوعی مزیت برای صادرات پیدا کردهاند.
قائم مقام امــور بازرگانی وزارت صنعت گفت: حمایت از تولید داخل 
چندی پیش یک راهبرد و سیاســت بود، ولی با نامگذاری ســال به نام 

رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است.
مدرس خیابانی به کنترل واردات اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر 
واردات به کشــور در سال ۹6 به ۹7، ۲۲درصد کاهش یافته است و در 

سه ماهه اول سال ۹7 به ۹۸ این رقم به ۹درصد کاهش یافته است.

او همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبر داد و گفت: 
سیاست های وارداتی با سیاست های حمایتی در کشور تنظیم می شود و 
ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هر واحد صنعتی که به 
تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع می کنیم.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست های صادراتی 
تصریح کرد: بخش عمده ظرفیت های تولیدی خالی است که باید از این 
ظرفیت ها در جهت افزایش صادرات اســتفاده کنیم. با افزایش صادرات 
عالوه بر افزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نابرابر اقتصادی 

با افزایش توان تولید پیروز شویم.
این مقام مسئول به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست های 
حوزه تجارت و بازرگانی اشــاره و گفت: واگذاری امور ســرمایه گذاری، 
اطالع رسانی موانع تولید، افزایش صادرات و باال بردن توان تولید کشور 
از جمله ظرفیت هایی اســت که می توان از انجمن ها و تشکل های فعال 
در حوزه صنعت استفاده کرد که تاکنون واگذاری این امور به تشکل ها 
انجام نشده اســت. ما می خواهیم که تشــکل ها و انجمن های مختلف 
وظایف مربوط به صنف خود را به دســت بگیرند و به نوعی تمام زوایای 

آن را مدیریت کنند.

شیب نزولی کاهش قیمت گوشی در بازار

کاهش ۹درصدی واردات در 3 ماه سال ۹۸ 
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اخبار

45 هزار میلیارد تومان زیان انباشته صنعت 
خودرو و قطعه

نایب رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت براساس 
پیش بینی ها، خودروســازان امروز ۳۰ هزار میلیارد تومان و قطعه سازان 
۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشــته دارنــد. محمدرضا نجفی منش، 
نایب رئیس کمیســیون کســب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری موج، درباره وضعیت صنعت خودرو گفت: در سال 
۹7 حدود ۱6۰ هزار خودرو در واحدهای تولید دپو شده اند و بسیاری از 
مدیران واحدهای قطعه سازی دچار ورشکستگی، بحران و بدهی شده اند 
و براســاس پیش بینی ها خودروســازان امروز ۳۰ هزار میلیارد تومان و 
قطعه سازان ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. محمدرضا نجفی 
منش با بیان اینکه اشــتغال دوباره ۲۸۰ هزار نفر بیکار شــده و زنجیره 
تامین صنعت خودرو ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: در حال حاضر 
برای ایجاد هر شــغل ۵۰۰ میلیون تومان ســرمایه نیاز است و اگر این 
روند کنونی ادامه داشــته باشد هر روز هزینه آن باالتر خواهد رفت. او با 
تاکید بر اینکه با ادامه روند رکود ۵۵۰ هزار نفر در صنعت قطعه ســازی 
بیکار می شــوند، تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر در 
صنعت خودرو تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر تعلیق شــده اند که در پایان سال 
گذشــته با ۴ هزار میلیارد تومان تزریق منابع بار دیگر تعلیق شده ها به 
کار برگشتند. حال باید توجه داشت که ایجاد شغل جدید برای این تعداد 
بیکار ســاالنه به ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و حدود ۴ هزار 
میلیارد تومان از درآمد سازمان تامین اجتماعی در قبال عدم وصول بیمه 
حقوق کارکنان کسر می شود و تراز سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴ 
هزار میلیارد تومان منفی می شود. همچنین در بخش مالیاتی دولتی هزار 
میلیارد تومان از خزانه خارج خواهد شد و حتی در بخش مالیات بر ارزش 
افزوده نیز وصولی ها کم خواهد شد. عضو انجمن قطعه  سازان با اشاره به 
اینکه یکی از مشــکالت صنعت قطعه عدم اصالح قیمت هاست با وجود 
اینکــه چند مرحله افزایش قیمت مواد اولیه را داشــته ایم، تصریح کرد: 
در شرایط کنونی قطعه سازان با ۱۵ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی 
روبه رو هستند، از طرف دیگر باید توجه داشت که مطالبات زنجیره تامین 
داخلــی به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان می رســد که ۹ هزار میلیارد 

تومان آن مطالبات معوق است.

آشفتگی های حمل و نقل دانش آموزان 
برطرف می شود

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت با طراحی 
سامانه جامع حمل و نقل دانش آموزان و احصای آسیب ها امیدوار 
به برطرف شدن ایراداتی که بعضا در این بخش مشاهده می شود، 
هســتیم.  به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، مرتضی ضامنی 
پیش از ظهر شــنبه در ســی و ششــمین مجمع عمومی عادی 
ســالیانه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور عنوان کرد: سامانه 
ملــی حمل و نقل دانش آموزی پیش از این با نواقصی همراه بود و 
با احصای کمبودها و طراحی سامانه جامع امیدواریم تمامی موارد 
پیش  بینی شــده پوشش داده شــود. وی افزود: سامانه ملی حمل 
و نقــل دانش آموزان تکالیفی را برای آمــوزش و پرورش و وزارت 
کشــور تبیین کرده تا خدمات ارائه شده در این بخش با مشارکت 
فرابخشی به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. مدیرعامل اتحادیه 
تاکســیرانی های شهری کشور یادآور شــد: چنانچه به ساماندهی 
حوزه ســرویس مدارس ورود به موقع و مناســبی نداشته باشیم 
شــاهد ورود تاکسی های اینترنتی و ســایر خودروها به این بخش 
خواهیم بود در حالی که ســاماندهی این مهــم از وظایف محوله 

شهرداری هاست.
بسته های حمایتی برای رانندگان تاکسی

ضامنی در ادامه به تخصیص اعتبار پیش بینی شده طی مکاتبه 
با ســازمان تامین اجتماعی و برخورداری از بیمه رانندگان اشاره 
کــرد و افزود: تالش برای برگزاری جلســاتی بین مدیران ارشــد 
تامین اجتماعی و شــهرداری درخصوص توزیع عادالنه حق السهم 
بیمــه نیازمند توجه مضاعــف برای ثبت اطالعــات رانندگان در 
ســامانه جامع خواهد بود. به گفته وی تامین الســتیک، روغن و 
قطعات خودرو با نرخ مصوب برای رانندگان تاکســی، بیمه تامین 
اجتماعــی و اختصاص کارت اعتباری معیشــتی پیگیری شــده 
و اجــرای آن مورد تاکیــد قرار گرفته اســت. مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور عنوان کرد: در گام نخست این طرح 
۱۰ هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده تا خریدهای انجام 
پذیرفته رانندگان از طریق کارت های اعتباری معیشتی به صورت 

اقساطی انجام پذیرد.
 

رئیس پلیس راه کشور گفت برای کاهش سوانح جاده ای تاکنون ۳ هزار 
نقطه پر حادثه شناسایی شده که باید اصالح شود و از سال آینده نیز پراید 

به هیچ عنوان پالک گذاری نخواهد شد تا از تلفات کم شود.
به گزارش مهر، ســردار ســید تیمور حســینی اظهار داشت: در چهار 
ماهه اول ســال ۹۸ با یک اختالف ناچیز نسبت به سال گذشته در تعداد 
حوادث روبه رو هستیم که خیلی آمار مناسبی نیست و انتظار ما از مدیران 

دستگاه ها این است که با برنامه ریزی برای کاهش تلفات اقدام کنند.
وی بیان کرد: اقداماتی که در سطح کشور و در استان ها انجام می شود 
تالش های خوبی است به ویژه در قزوین که از استان های موفق ما محسوب 
می شود روند کاهش ســوانح و تلفات همواره محقق شده و ما نیز انتظار 

داریم در سال جاری نیز حداقل ۱۲درصد از سوانح و کشته ها کم شود.
حسینی تصریح کرد: در استان هایی مثل قزوین به این چشم انداز نزدیک 
شده ایم، ولی تاثیری که اســتان های بزرگ مثل کرمان و فارس خراسان 
دارند و آمار ســوانح آنها باالست شرایط را سخت کرده و نسبت تصادفات 
در این استان ها باالست، لذا انتظار داریم از برنامه ریزی و همکاری صورت 
گرفته در قزوین الگوبرداری شــود تا بتوانیم به کم شــدن حوادث کمک 

کنیم.

وی اظهار داشت: هدایت و راهبری که با مدیریت استاندار قزوین صورت 
گرفته این بســتر را فراهم کرده که روند کاهشی سوانح جاده ای و میزان 
تلفات هر سال به صورت مستمر محقق شود و این روند باید الگویی باشد 
برای تمام استان های دیگر تا به چشــم انداز تعیین شده خود در کاهش 

تصادفات دست یابند.
پراید را از سال آینده پالک گذاری نمی کنیم

رئیس پلیس راه کشور درخصوص تصمیم جدی پلیس برای جلوگیری 
از تردد پراید در جاده ها گفت: شــماره گذاری ســواری پراید در سال ۹۹ 
متوقف خواهد شد، زیرا آمار ها نشان می دهد که سهم دخالت این وسیله 
در ســوانح منجر به مرگ بسیار باالست و همین امروز تصادفی در استان 
فارس رخ داد که در برخورد پراید با یک پژو هشــت نفر کشته شدند که 

این تلفات زیبنده ما نیست.
سردار حسینی اظهار داشت: در هر تصادفی این سواری غیرایمن دیده 
می شود و یک بار برای همیشه باید تعیین تکلیف شود و خودروی ایمن تر 
که بتواند جان سرنشــینان را در وقوع حادثه در امان نگه دارد جایگزین 

آن شود.
رئیس پلیس راه کشــور یادآور شد: موضوع پیشگیری از سوانح از موارد 

مهمی است که در کنار کاهش صدمات و تلفات جانی برای ما در اولویت 
است و یک بار برای همیشه باید تعیین تکلیف شود و نگذاریم خودرو های 

غیراستاندارد و ناایمن در جاده ها تردد کنند.
حسینی در پاسخ به این سوال که سال های گذشته نیز موضوع جلوگیری 
از پالک گذاری خودروی پراید مطرح شد، اما به نتیجه نرسید، گفت: پلیس 
در این فرآیند یک عضو اســت، اما عزمش جدی است هرچند به تنهایی 
نمی تواند بســیاری از اتفاقات را رقم بزند لذا انتظاری که داریم این است 
برای نجات جان انســان هایی که به سادگی در سوانح جان می بازند باید 
همه دستگاه ها این عزم و اراده جدی را داشته باشند تا از تردد خودرو های 

غیرایمن در جاده ها جلوگیری شود.
وی درخصوص اســتان های پرحادثه اظهار داشــت: بیشــترین سوانح 
جاده ای در اســتان های فارس، کرمان، خراسان رخ می دهد که تلفات آنها 
نیز باالســت و در ماه های مرداد و شــهریور هم برای ما مهم اســت و از 
استان هایی که بیشترین تصادف و تلفات را دارند در این ماه باید از حداکثر 
توان خود برای کنترل محور ها استفاده کنند و سایر دستگاه ها نیز شرایط 
آماده باش را برای خود قائل شوند و با یک اقدام نظارتی و کنترلی پررنگ تر 

در صحنه باشند.

خودروی پراید از سال آینده شماره گذاری نمی شود

بازار خودرو روزهای باثباتی را پشت سر  می گذارد چراکه دولت همچنان 
درگیر واگذاری ســهام خودروسازان است و به تازگی نیز شرط جدیدی 
برای فروش سهام آنها تعیین شــد. از سوی دیگر، خودروهای ناقص در 
پارکینگ خودروســازان انبار شده اند و صنعت قطعه سازی قادر به تولید 
قطعات نیســت؛ از این رو، رئیس بازرسی کشــور اصرار بر عرضه آنها در 
بازار حتی به صورت ناقص دارد. اعضای انجمن واردکنندگان اتومبیل های 
خارجی نیز در تالش برای ترخیص بیــش از هزار خودرو باقی مانده در 
گمرک به همراه آزادســازی واردات خودرو هســتند. در این بین رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد از ســال ۹۹ پراید شــماره گذاری 
نخواهد شد. در این شرایط تعطیالت ۱۰ روزه خودروسازان و قطعه سازان 
هم شروع شده تا بازار خودرو به خواب تابستانی برود. طبق روالی ساالنه 
در صنعت خودرو و قطعه سازی، شرکت ها در تابستان به مدت یک هفته 
تا ۱۰ روز خطوط تولید را متوقف و به تعطیالت می روند. هرچند پیش تر 
مدیران این دو صنعت شــهریورماه را برای تعطیالت تابســتانی در نظر 

می گرفتند، اما تعطیالت امسال، از هفته قبل آغاز شد.
واگذاری سهام با شرط جدید

سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی درحالی قرار بود تا پایان 
سال ۹۹ واگذار شــود که هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کشور 

شرط جدیدی را برای خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا وضع کرد. 
براســاس گفته ناصر سراج، رئیس ســازمان بازرسی کل کشور، سهام 
شرکت های خودروسازی نباید به صورت بلوکی واگذار شود بلکه باید 
فروش آنها به صورت خرد صورت گیرد تا از تغییر کاربری کارخانه های 
خودروســازی و بیــکاری کارگران با فروش ســهام به یــک یا چند 
مجموعه خاص جلوگیری شــود. بررسی ها نشان می دهد قطعه سازان 
و شــرکت های فوالدی متقاضیان اصلی خرید ســهام ایران خودرو و 
سایپا هســتند. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، » برخی از 
قطعه  ســازان از عمد، قطعه به بازار کم تزریق می کنند تا خودروسازان 
را تحت فشــار بگذارند و به  دنبال خرید بلوکی ســهام شــرکت های 
خودروساز هستند. سهام خودروسازان نباید به قطعه سازان واگذار شود 
و باید خریدار دیگری در این زمینه پا پیش بگذارد.« از این رو، سهام 
خودروسازان احتمال دارد به جای بلوکی، به صورت خرد عرضه شود.

 تحویل خودروهای ناقص
مشــکالت صنعت قطعه سازی نســبت به اوایل تابستان، تا حدودی 
بهبود یافته اســت، ولی هنوز تعداد زیادی خــودروی ناقص به دلیل 
وارداتــی بودن قطعات آنها در پارکینگ شــرکت های خودروســازی 
مانده اند. به دنبال این موضوع، رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور 

معتقد اســت خودروها هرچند ناقص باید تحویل خریداران داده شود 
تا کمی از التهاب بازار کاســته شود. ناصر ســراج در این باره توضیح 
داد: »شــرایطی که بــرای صنعت خودرو ایجاد شــد، همه مربوط به 
تحریم هــای خارجی نیســت. ضعف مدیریت نیــز در به وجود آمدن 
این شــرایط نقش داشــته است. طی بازرســی هایی که از سایت های 
خودروسازی داشته ایم، مشخص شد خودروسازان می توانند تعدادی از 
خودروهای ناقص را با کسر هزینه به خریداران تحویل دهند.«  درواقع 
شــواهد نشان می دهد قطعات بیشــتر خودروهای ناقص جزئی است؛ 
مانند سنسور دنده عقب، ســاعت روی داشبورد و... که خودروسازان 
می توانند در صورت رضایت مشــتری، با کم کردن هزینه این قطعات 
ناقص، محصــوالت خود را روانه بازار کنند تا بــر اثر عرضه باال، بازار 
خودرو سروسامان بگیرد. در مقابل سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی بیان داشــت: » االن در شرایطی 
هســتیم که واردات خودروهای خارجی متوقف شــده و خودروهای 
داخلی هم خیلی ایمن نیســتند و قطعات یدکی نیز کیفیت و ایمنی 
الزم را ندارند. اغلب تصادفات به  دلیل نبود قطعه اســت، به  طوری که 
در گذشته بعضی خودروها بیش از ۱۱ ایربگ داشتند. درنتیجه نباید 

خودروهای ناقص در بازار عرضه شوند.«

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور گفت با ورود دستگاه قضایی 
و پیگیری های انجام شــده ۲۰ هزار خودروی دپوشــده به مشتریان 

واگذار می شود.
به گزارش اعتبارنوین، ناصر سراج در بانه در پاسخ به این سوال که 
پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در مورد قراردادهای خودروسازان 
چه شــد؟ به وضعیت نابســامان صنعت خودروی کشور اشاره کرد و 
اظهار داشــت: چند روز قبل، »وزیر صنعت، معــدن و تجارت، کل 
خودروســازان، قطعه سازان و شــورای روابط و تعزیرات را دعوت به 
جلســه و به طور کامل مشکالت را بررســی کردیم که تعداد زیادی 

ماشین در شهرها و استان های مختلف دپو شده بود.
مشکل اساسی خودروسازها مربوط به قطعه سازان است

وی با بیان اینکه مشکل اساسی خودروسازها مربوط به قطعه سازان 
بود که قطعات مورد نیاز را در اختیار خودروســازها قرار نمی دادند، 

افزود: با ورود دســتگاه قضایی و پیگیری های انجام شده این مشکل 
مرتفع و ۲۰ هزار خودروی دپوشده به مشتریان واگذار می شود.

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور تصریح کرد: پیگیری های قوه 
قضائیــه در این زمینه همچنان ادامه دارد و این اطمینان را به مردم 
عزیز می دهیم که ســازمان بازرســی کل کشــور تا به دست آوردن 
نتیجه مطلوب پیگیر رفع مســائل و مشــکالت حوزه صنعت خودرو 

است.
وی هشــدار داد: باید مفســدان بدانند که قوه قضائیه در مبارزه با 
آنان به جد پای کار است و ریز به ریز تخلفات را رسیدگی کرده و در 

مقام برخورد بدون توجه به جایگاه افراد عمل می کند.
سراج در پاســخ به این ســؤال که آخرین اخبار سازمان بازرسی 
برای مردم چیســت؟ گفت: می توان به پیگیری های مکرر در ارتباط 
با تعیین تکلیف تخلفات ســازمان خصوصی ســازی اشــاره کرد که 

در نهایت منجر به اســتعفای رئیس ســازمان خصوصی سازی شد و 
امیدواریم رئیس جدید این ســازمان هدفی جز رونق تولید و ایجاد 

اشتغال نداشته باشد.
وی ادامه داد: بدون شــک قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور 
به هیچ وجــه اجازه تکرار این گونه واگذاری هــا را نخواهد داد و باید 
حداکثر شفافیت در واگذاری ها مدنظر قرار گیرد و واگذاری فقط به 
افراد واجد شرایط صورت گیرد تا رانت و فساد در این حوزه ریشه کن 
شــود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قوه قضائیه 
در مبارزه با فساد و بررسی پرونده ها خط قرمزی ندارد، اظهار داشت: 
براساس اصل ۱7۴ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور کشور 
و اجرای صحیح قوانین در ادارات برعهده ســازمان بازرســی است و 
ما به طور دائم در وزارتخانه ها و ســازمان هایی که جزو برنامه هاست 

مستقر و به امور رسیدگی می کنیم.

خواب تابستانی بازار خودرو

تعطیالت خودروسازان با رکود معامالت توأم شده است

واگذاری 2۰ هزار خودروی دپوشده به مردم

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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کسب و کارامـروز۸

معاون اول رئیس جمهور روستاها و مناطق عشایری را کانون اصلی 
تولید کشور دانست و گفت تسهیالت اشتغال زایی با نرخ سود 6درصد 

در اختیار کارآفرینان روستایی و عشایری است.
 بــه گزارش مهــر، اســحاق جهانگیری 
در حاشــیه بازدید از چهارمین نمایشــگاه 
اظهار  توانمندی های روســتاییان و عشایر 
داشــت: روســتاها و مناطق عشایری نقش 
موثری در بخش تولید و به خصوص تأمین 

مواد غذایی کشور ایفا می کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
بایــد اقداماتی انجام دهیم تا روســتاییان 
در روســتاها بمانند و بــه فعالیت تولیدی 
بپردازند، خاطرنشــان کرد: باید شــرایطی 
در روســتاها فراهم کنیم تا روســتاییان به 
حاشیه شهرها مهاجرت نکنند که الزمه اش 
این است که امکانات مناسبی برای زندگی 

و رفاه روستاییان و عشایر فراهم شود.
وی افزود: خوشــبختانه اقدامات وسیعی برای ماندگاری روستاییان 
در روســتاها انجام شده و امروز کسب و کار روستاییان رونق گرفته و 

همین نمایشگاه نمونه ای از فعالیت و کسب و کار روستاییان و عشایر 
اســت. جهانگیری همچنین با اشــاره به اختصاص ۱۸ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای اشــتغال پایدار روســتایی و عشــایری خاطرنشان 
کرد: کارآفرینان روســتایی و کسانی که 
عالقه منــد به اجرای طرح هــای تولیدی 
در روســتاها هســتند، می تواننــد از این 
تســهیالت اســتفاده کرده و به اشتغال و 

اقتصاد روستاها کمک کنند.
معــاون اول رئیس جمهور افــزود: این 
تســهیالت از جذابیــت باالیــی بــرای 
زیرا در  اســت،  برخــوردار  کارآفرینــان 
شرایطی که نرخ سود بانکی باال است، نرخ 
سود این تسهیالت حداکثر 6درصد است.

معان اول رئیس جمهور ادامه داد: برنامه 
ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشــایری با اســتفاده از این تسهیالت 
تاکنون روند و عملکرد بســیار خوبی داشــته و براساس گزارشی که 
چندی پیش در جلسه شــورای عالی اشتغال ارائه شد، تاکنون ۱۵۰ 

هزار نفر از محل این اعتبارات مشغول به کار شده اند.

بــا حمایت مرکز تعامالت بین المللی علــم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، نخســتین نشســت تجــاری و فناوری 
شــرکت های دانش بنیان ایران و چین ۱۹ تا ۲۳ آبان ماه سال جاری 

برگزار می شود.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، یک هیات فناوری متشــکل از 
۵۰ شــرکت دانش بنیان، خــالق و فناور 
در حوزه های مختلف به ریاســت ســورنا 
ســتاری معاون علمی و فنــاوری رئیس 

جمهوری به چین سفر می کنند.
چین به عنوان پرجمعیت ترین کشــور 
جهان، یکی از پهناورترین کشورهای دنیا 
و یکی از شــرکای ســنتی و استراتژیک 
ایــران، مقصــد مناســبی برای توســعه 

تعامالت بین المللی شــرکت های دانش بنیان، فناور و خالق محسوب 
می شود. با توجه به روابط تجاری فعلی ایران و چین که بیشتر مبتنی 
بــر واردات محصــوالت غیرنفتی و صادرات محصوالت نفتی اســت، 

اســتفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان کشــور و تغییر رویکرد 
همکاری تجاری با چین از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان، منجر 

به بهبود تراز تجاری بین دو کشور خواهد شد.
در همیــن راســتا مرکــز تعامــالت 
فنــاوری معاونت  و  بین المللــی علــم 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری در 
صدد برآمده اســت که در ســفر معاون 
علمی و فنــاوری رئیــس جمهوری به 
چین، نمایندگانی از شــرکت های دانش 
بنیان، خالق و فناور را نیز به این کشور 
اعزام کند تا نشســت های رو در رو بین 

شرکت های ایرانی و چینی برگزار شود.
این نشســت همزمــان بــا برگزاری 
بزرگترین و مهم ترین نمایشــگاه حوزه 
 CHTF )China فناوری چین با نام
High Tech Fair( در شــهر شنزن 
برگزار می شــود. امســال نیز با حمایت معاونت علمی و فناوری برای 
پنجمین ســال متوالی پاویون جمهوری اســالمی ایران در نمایشگاه 

CHTF برپا خواهد شد.

نخستین نشست تجاری و فناوری شرکت های دانش بنیان ایران و چین برگزار می شودتسهیالت اشتغال زایی با سود ۶درصد در اختیار کارآفرینان روستایی است

یکی از نکات جالب در مورد فوتبال حرفه ای این اســت که تیم هایی که از 
بیشترین محبوبیت در رسانه ها برخوردار هستند، عموماً تیم هایی نیستند که 

پیوسته پیروز می شوند.
در عــوض تیم هایی که پیروز می شــوند به طور مــداوم روی اصول تمرکز 
می کنند. آنها شکست می خورند، مقابله می کنند و تصمیم گیری هوشمندانه ای 

دارند. آنها تصمیمات خود را اجرا کرده و سازگار با محیط پویا عمل می کنند.
اما در ســمتی دیگــر تیم هایی وجود دارد که خــارج از زمان بازی مملو از 
تجمالت هستند، رقم های گران قیمتی اعالم می کنند و غالبا با شکست مواجه 

می شوند.
همین الگوها در مورد بازاریابی صادق اســت. بســیاری از رهبران کسب و 
کار دچار سندرم »شی براق روشن« هستند. در حقیقت آنها اعتیاد به سخن 
گفتن بدون عمل دارند، آنها از ایده های شان صحبت می کنند ولیکن در راستای 

اجرای آن گامی برنمی دارند.
کسب و کارهای پیروز به طور مداوم خود را نمایش نمی دهند. بازاریابی آنها 
به شــکل هوشمندانه انجام می گیرد و اجرا می شود. آنها همیشه هیجان انگیز 

نیستند، اما برنده می شوند.
در ادامــه به بیان چند اصل مهم و کلیدی برای بازاریابی کســب و کارتان 

می پردازیم:
بازار هدف کامل مشخص و واضح:

اگر کسب و کار شما در تالش است تا از حالت انقباضی خود خارج شود، از 
این اصل شروع کنید.

بســیاری از کســب و کارها در مرحله اولیه گیر کرده اند زیرا در بازار هدف 
کاماًل صحیحی را برای خود مشخص نکرده اند. آنها سعی می کنند همه چیز 
را برای همه مشــتریان عرضه کنند و در نتیجه، این کسب و کارها برای هیچ 

کس جذاب نیستند.
انتخاب یک صنعت خاص راهی عالی برای تحقق این هدف اســت، اما این 
تنها راه نیست. شما می توانید بر روی یک بازار خاص متمرکز شوید و در یک 

بازار کوچک، رهبر بازار شوید.
شما همچنین می توانید بر روی یک منطقه جغرافیایی خاص تمرکز کنید. 
نتیجه نهایی این اســت که تا زمانی که شما یک بازار هدف واضح را مشخص 

نکردید، نمی توانید در مبارزه رقابتی پیروز شوید.
انتخاب یک پیام ساده و به یاد ماندنی:

قدم بعدی تهیه یک پیام جذاب است. اکثر کسب و کارها به ویژه کارآفرینان 
با این کار مخالفت می کنند چراکه معتقدند در دنیای رقابتی امروز رســاندن 
یک پیام در میان این انفجار اطالعاتی امری بسیار دشوار است. هرچه تجارت 

پیچیده تر باشد، این مسئله چالش برانگیز تر می شود.
متخصصان زیاد و برجسته ای در این حوزه وجود دارند که می توانند به شما 
کمک کند اما هیچ کس بهتر از شما نمی داند که چه پیامی برای مشتریان تان 

دارید!
برای نوشتن پیام کسب و کارتان می توانید از توصیه زیر کمک بگیرید:

 به عنوان مثال، به عنوان وکیل مهاجرت، پیام شما می تواند این باشد؛ من به 
مهاجران کمک می کنم که تابعیت خود را به دست آورند تا آنها بتوانند رویاهای 

خود را با اطمینان دنبال کنند.
 برای یک برنامه CPA، این پیام می تواند موثر باشــد، من به بازنشستگان 
کمک می کنم تا از ثروت خود محافظت کنند تا آنها بتوانند میراث بیشــتری 

برای فرزندان و نوه های خود به جا بگذارند.

 پیام اصلی برنامه  بودجه ریزی ممکن است چیزی شبیه به این باشد، برنامه 
ما به متخصصان جوان کنترل بیشتری روی پول خود می دهد و به آنها کمک 

می کند تا با اطمینان و وضوح تصمیم های مالی بگیرند.
به مثال ها دوباره نگاهی بیندازید، وجه مشترک آنها سادگی شان است. پیام 

کسب و کارتان را ساده بیان کنید.
افزایش، حفظ و نگهداری مشتریان:

تا زمانی که آگاهی مشــتریان کســب و کارتان به میزان مناسبی نرسیده 
 است، باید نسبت به رشــد مخاطبان خود و میزان درگیری آنها توجه داشته 
باشــید. بسته به ویژگی های کســب و کار و صنعت، این  امر می تواند شامل 
صحبت کردن با مشــتریان، حمایت از رویدادها، تبلیغات آنالین، پادکست و 

موارد دیگر باشد.
از هر روشی که اســتفاده می کنید، مهم این است که در هر زمان ممکنی 

اطالعات مخاطبان تان  را ضبط کنید.
ســپس، یک خبرنامه ایمیل ســاده راهی عالی برای درگیر نگه داشــتن 

مخاطبان خود با کسب و کار شماست.
رسانه های اجتماعی کانال بسیار موثری برای تحقق این هدف است.

مراجعه و تکرار خرید:
ارجاع و تکــرار خرید معموالً بهترین و مقرون به صرفه ترین کانال ها برای 

رشد کسب و کار هستند.
رهبران کسب و کار نسبت به این موضوع آگاه هستند و در تالش هستند تا 

تکرار خرید فعاالنه ای را ایجاد کنند.
 ارتباطات مداوم از طریق ایمیل، رسانه های اجتماعی و حتی ایمیل مستقیم 

راه های خوبی برای حفظ آگاهی بیشتر ذهن مخاطبان شماست.
 اما در اینجا متوقف نشــوید. کسب و کارهای باهوش برای ایجاد انگیزه در 
تکرار خرید مشــتریان در صدد هستند تا با ارائه جوایز، برنامه های وفاداری و 

پیشنهادات هدفمند، مشوق هایی را ایجاد  کنند.
تالش برای فروش و درآمدزایی:

همانطور که در صدد یافتن مشتریان خود هستید، تبدیل مشتریان بالقوه به 
مشتریان بالفعل یا به عبارتی تبدیل تقاضای بالقوه به تقاضای بالفعل نیز امری 

مهم محسوب می شود.
این موضوع  در نوع کســب و کار شــما و صنعتی که در آن فعالیت دارید 

بسیار متفاوت است.
در ادامه به بیان روش هایی برای تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل 

می پردازیم:
در وب سایت خود آهن ربا داشته باشید:

یــک منبع رایگان ارائه دهید؛ می تواند یک کتاب الکترونیکی، کاغذ ســفید، 
ارزیابی رایگان و ... باشــد، که مورد توجه مشتریان شماست. آنها را رایگان ارائه 
کنید اما اطالعات تماس مشتریان تان را ضبط کنید. سپس، یک توالی پیگیری 
ساده که ترکیبی از ایمیل های خودکار و پیگیری های شخصی ا ست، ایجاد کنید.

رویداد حضوری یا وبینار برگزار کنید:
رویدادها یک روش عالی برای وادار کردن مشــتریان اســت. هنگامی که 
مشــتری یا مشــتری احتمالی مدت زمان قابل توجهی را صرف همکاری با 
شما کرد، احتمال بیشــتری دارد که اقدامی کند. رویدادهای حضوری تاثیر 
قدرتمندی دارند، اما زمان بیشتری نیز دارند و اجرای آن دشوار است. وبینارها 
آسان تر هستند، اما حفظ توجه شخص به یک قالب وبینار بسیار دشوار است.

اگر می خواهید در کســب وکارتان موفق باشــید و مانند یک تیم فوتبال 
طرفداران دائمی برای خود داشته باشید به اصول بازاریابی توجه کنید. اصول 

بازاریابی نجات دهنده شما و کسب و کارتان هستند.
modirinfo :منبع

برای نجات کسب و کارتان، به این اصول توجه کنید!

دریچــه

۱7۵۰ شــرکت دانش بنیان تجــاری صنعتی و فناوری امســال حدود ۱۰ 
هزار فرصت شــغلی در ســومین آزمون بخش خصوصی ارائــه خواهند کرد. 
داوطلبان شــرکت در این آزمون می توانند به دفاتر رســمی پیشخوان دولت 
یا ســایت »آزمون استخدام بخش خصوصی شــرکت های صنعتی، تجاری و 

فناور« مراجعه کنند.
به گــزارش دیجیاتو، همزمان با برگزاری مجمع هماهنگی بخش خصوصی 
»محمدحســین قمری« دبیر همایش این مجمع به نقش مهم شــرکت های 
بخش خصوصی در دوران تحریم برای افزایش اشــتغال و رونق تولید اشــاره 
کرد و رفع مشــکالت بخش خصوصی در جذب نیروی انسانی کارآمد و دارای 

مهارت مورد نیاز را از مهم ترین چالش های این شرکت ها دانست.

آغاز ثبت نام آزمون بخش خصوصی با حدود ۱۰ 
هزار فرصت شغلی در  شرکت های دانش بنیان

مترجم: ملیکا نصیر
 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی 
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براســاس گزارش اخیر شاخص  جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹، بخش 
عمده نیاز بازار دارویی ایران توسط شرکت های داخلی تأمین می شود؛ 
7۰درصد از بازار داخلی ۴.۵ میلیارد دالری دارو، در اختیار شرکت های 

داخلی اســت.    به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، گزارش شــاخص جهانی نوآوری، 
در ســال ۲۰۱۹ با تمرکز بر حوزه موضوعی 
ســالمت، در فصل اختصاصی به بررســی و 
تحلیل وضعیت نوآوری و توانمندی ایران در 
حوزه دارویی با تمرکز بر داروهای زیســتی 
پرداخته اســت. براساس این گزارش، ظهور 
و گسترش بخش داروهای زیستی در ایران 
که بخشــی پیچیده و با فناوری پیشــرفته 
است، میزبان تعداد نسبتاً زیادی بنگاه موفق 
صادراتی اســت. در بازار ۴.۵ میلیارد دالری 
دارو در ایران، سهم شــرکت های داخلی از 

این بازار 7۰درصد است. در سال ۱۳۹7، ۹7 درصد اقالم دارویی مصرف 
شده تولید داخل بوده و 67درصد از ماده موثره دارویی )APIs( مورد 
اســتفاده برای تولید داروها در داخل کشــور تولید شــده است. ارزش 

بازار تجهیزات پزشــکی نیز در ایران ۲.۵ میلیارد دالر است، ۳۰درصد 
ایــن بازار در اختیــار بیش از ۱۰۰ تولیدکننده داخلی اســت. گزارش 
شــاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹ اجرای طرح تحول سالمت در 
ایران را یکی از گام های اثرگذار در افزایش 
دسترسی به خدمات حوزه سالمت می داند 
و عنوان می کند با اجرای این طرح، ســهم 
بیماران از هزینه های پرداختی، از ۳7درصد 
کل هزینه ها به ۱۰درصد در مناطق شهری 
و ۵درصد در مناطق روستایی رسیده است. 
این گزارش همچنین بــه بخش داروهای 
زیســتی به عنوان یکی از حوزه های موفق 
و پیشرفته سالمت در ایران اشاره می کند 
و می افزاید ایران توانسته عالوه بر افزایش 
قابل توجه ســاخت داخلــی و خودکفایی 
دارویی، 6۰ میلیون دالر صادرات ســاالنه 
برای کشــور به همراه داشــته باشــد که 
بخش قابل توجهی از این صادرات به کشــورهای اروپایی بوده اســت. 
این تولیدات، صرفه جویی ارزی ســاالنه حدود یک میلیارد دالر را برای 

کشور به ارمغان آورده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید حمایت از استارت آپ ها و کسب 
و کارهــای نو و اینترنتی را از جملــه اولویت های این صندوق عنوان 
کرد و گفت توســعه استارت آپ ها به اشتغال زایی برای جوانان و ایجاد 

فرصت های شغلی جدید کمک می کند.
اصغر نورالــه زاده در گفت وگو با ایســنا، 
اظهــار داشــت: در بعضــی از بخش هــا 
ظرفیت هــای شــغلی بســیاری نهفته که 
بــا ورود اســتارت آپ ها به ایــن بخش ها، 
این ظرفیت ها شناســایی شــده و موجب 

اشتغال زایی در کشور می شود.
وی ادامــه داد: یکــی از سیاســت های 
صنــدوق این بوده که از کســب و کارهای 
اینترنتی و نوپا حمایت کرده است از این رو 
اســتارت آپ هایی که به حوزه اینترنت اشیا 
یا توسعه بازار کاالهای ایرانی و تامین مالی 

ورود کرده اند، حمایت کرده ایم.
بــه گفته نوراله زاده صندوق کارآفرینی امید با توجه به نقش موثری 
کــه اســتارت آپ ها در بهبود زندگی مردم و توســعه خدمات از خود 
نشــان داده اند حمایت از ایده های خالقانه و نو برای خلق فرصت های 

کارآفرینی را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امیــد همچنین از امضای تفاهم نامه 
همکاری با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: به موجب این تفاهم نامه 
حــدود ۱۸۵ طرح اســتارت آپی توســط 
وزارت ارتباطــات به ما معرفی شــده که 
از ایــن تعــداد به ۱۱۰ طرح تســهیالت 
داده شــده و در قبال پرداخت تسهیالت 

تضامین الزم اخذ شده است.
وی در ادامــه از حمایت ۲۳ هزار طرح 
در حوزه مشــاغل روســتایی و عشایری 
طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۱۱۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبار به ایــن طرح ها 
اختصاص یافته که منجر به ایجاد و تثبیت 
67 هزار فرصت شغلی برای روستاییان و 

عشایر شده است.
بــه گفته نوراله زاده ۹۲درصد مشــاغل 
ایجادشده در حوزه مشاغل خانگی ماندگار شده و تنها 6درصد تعطیل 
شده اند و عمده تسهیالت پرداختی هم به صنایع دستی، فرش و گلیم، 

صنایع روستایی و بوم گردی اختصاص یافته است.

اشتغال زایی برای جوانان از طریق استارت آپ هاتوانمندی باالی ایران در تولید داروهای زیستی پیشرفته

 چگونه می توانیم مســیر دشوار کارآفرین شدن را قدری برای خود 
ســاده تر کنیم؟ در این مقاله به بیان ویژگی هایی خواهیم پرداخت که 

با نهادینه کردن آنها در خود می توانید به رهبر بهتری تبدیل شوید.
اکثر افراد می دانند کارآفرین شــدن اصال کار ســاده ای نیست، اما 
راه های زیادی وجود دارد که می توانند دشــواری این مســیر را کمتر 
کنند. می توانید به ســراغ مربی و منتور بروید، وارد شــتاب دهنده ها 

شوید و با تیمی عالی کار کنید و ....
برای اینکه کارآفرینی موفق شــوید باید صفاتی را در خود نهادینه 

کنید.
ترس

بترســید، اما انجامش دهید. نبود ترس از ما کارآفرین نمی سازد، بلکه 
هنر، تسلط بر ترس است که ما را به کارآفرین تبدیل می کند. بترسید؛ اما 
اجازه ندهید ترس متوقف تان کند. اگر ترســتان را به درستی مهار نکنید 
موجب بروز ترس های بیشتر و بیشتر می شود. به جای اینکه اجازه دهید 

ترس ها شما را فلج کنند از ترس های 
خود به عنوان سوختی برای سخت تر 
کار کــردن روی ایده ها و اهداف تان 

استفاده کنید.
استحکام

آتشــی در دل شــما است. این 
آتــش اشــتیاق همچون دســتی 
یاری رســان هــر زمان بــر زمین 
بیفتید شــما را بلند می کند و در 
گوش شــما می خواند کــه دوباره 
دادورث  لــی  آنجال  شــوید.  بلند 
در تدتــاک خود بــه زیبایی گفت 
مدام بــه خود یــادآوری می کند 
بااســتعدادترین  یا  باهوش تریــن 
بودن ســبب موفقیت نمی شــود؛ 
آنچه موفقیت را برای ما به ارمغان 

می آورد محکم ترین بودن است.
ایده های ناب

آن چراغ هایی را که در ذهن تان 
موقــع رانندگی یا زیر دوش حمام 
تا  آیا  روشن می شود می شناسید؟ 

به حال در پی کاوش در این ایده ها بوده اید؟
ایده های زیادی به ذهن ما می رســند، اما ایده هــای ناب کمیابند. 
کســی نمی تواند آنها را به شما تقدیم کند باید خودتان آنها را بیابید. 
ایده هــا می توانند از نیازها یا تجربه های شــخصی نشــأت بگیرند یا 
می توانند ناشی از خالئی باشند که آن را تشخیص داده اید. حتما نباید 
ایده های تان جدید باشند؛ اما باید چیزی باشند که مردم حاضرند برای 

آن پول پرداخت کنند.
اشتیاق

کاری را انجام دهید که شــور آن شب هنگام بیدار نگه تان می دارد، 
باعث ترشــح آدرنالین در بدن تان می شود. چیزی که شما را به پیش 
می راند. برخی افراد می گویند: اشتیاق را فراموش کن و به دنبال کاری 

برو که می توانی خوب انجامش دهی.
می توانید برای انجام کاری که در آن خوب هســتید شور و اشتیاق 
داشته باشید، اما شور و اشتیاق از آن دسته اموری است که باید مدام 

آن را ارتقا دهید. چیزی نیســت که برای شما موفقیت آنی به همراه 
بیاورد. برای رســیدن به آن، باید کاری را که الزم اســت انجام دهیم. 
تا زمانی که این شــانس را نداشته باشید که کاری که برای آن شور و 

اشتیاق دارید را انجام دهید به کمال زندگی نکرده اید.
سازگاری

باید خم شــویم، اما نشکنیم. اوضاع و شــرایط دقیقه به دقیقه، بام 
تا شــام و روزبه روز تغییر می کند. توانایی ذاتی شــما در سازگاری و 

زنده ماندن در شرایط گوناگون فرق موفق شدن و شکست است.
انگیزه

ببینید چه چیزی به شما انگیزه می دهد سپس با همان جلو بروید.
ســطح انگیزه ما فراز و فرود دارد؛ امــا اگر چیزی مثل آن جام طال 
که در آخر مســیر مسابقه دو به برنده اهدا می شود در مقابل چشم تان 
داشــته باشید به رفتن و حرکت ادامه می دهید تا به آن برسید. انگیزه 
چیزی اســت که وقتی تمام پول تان تمام شــده یا هیچ کس دیگری 
نیســت که از نو با او شروع کنید 
به کار  باعث می شــود همچنان 
ادامــه دهید. چیزی اســت که 
باعث می شود حتی بعد از ۲۰ بار 
نه شنیدن همچنان به مسیرتان 

ایمان داشته باشید.
همدلی

را  بتوانیــد خودتــان  اینکــه 
جــای دیگران بگذاریــد، قدرت 
اســت نه ضعف. یــک کارآفرین 
مســئولیت دارد یک تیم را اداره 
کند و درخواســت های مشتریان 
را بــرآورده کنــد. بــرای اینکه 
بتوانیــد افراد را خــوب رهبری 
با آنها همدلی  کنید باید بتوانید 
کنید. هوارد شــوارتز، مدیرعامل 
توانایی  به خاطــر  اســتارباکس 
همدلی اش در اداره کســب و کار 
شــهرت دارد. ایــن توانایی وی 
منجر به منافع فوق العاده ای برای 
کارمنــدان و خود اســتارباکس 
به عنوان یک مجموعه شده است. گوگل هم ارزش و اهمیت همدلی را 
درک کرده است. بر طبق پروژه ارسطو که آن را در سال ۲۰۱7 منتشر 
کرده اند همدلی جزو مهارت هایی اســت کــه موجب بروز مهم ترین و 

خالقانه ترین ایده ها می شود.
هیچ کــس نمی تواند این ویژگی را به شــما آموزش بدهد. داشــتن 
همدلی نیز به این معنا نیســت که همیشه موفق خواهید شد بلکه به 
این معنا است که وقتی شکست بخورید قادر خواهید بود دوباره روی 

پاهای خود بایستید و ادامه دهید.
ما هیچ کدام در انزوا موفق نمی شویم. همه ما نیاز به همکاری داریم 
و می خواهیم برای حمایت شدن و دریافت راهنمایی به یکدیگر تکیه 
کنیم. روزهای خوب، بد، کوتــاه و بلند خواهند آمد. فیلمنامه دقیقی 
وجــود ندارد که بتوانید از آن پیــروی کنید، اما هر آنچه در درون تان 

هست و شما را به پیش می راند، زنده نگه دارید.
FORBES/zoomit :منبع

ایالن ماسک روز پنجشــنبه توییتی با این مضمون منتشر کرد: بمباران اتمی مریخ. چند ساعت 
بعد مجددا توییت دیگری منتشر کرد که در آن آمده بود: تیشرت به زودی!

به گزارش دیجیاتو، البته توییت اول ماســک را می توان پیرو ســبک تهاجمی و همیشگی او در 
برقراری ارتباط با مخاطبانش در توییتر دانســت، با این حال این میلیاردر کارآفرین مدت هاست که 
ایده اســتفاده از تسلیحات اتمی روی مریخ با هدف زمینی سازی آن را مطرح می کند؛ منظور تغییر 

سطح سیاره سرخ به نحوی است که آن را برای انسان قابل سکونت کند.
ماسک که سال ۲۰۱۵ در برنامه Late Show با میزبانی استیون کولبرت حضور یافته بود مدعی 
شد که می توان مریخ را با استفاده از تسلیحات هسته ای )بمب های هیدروژنی( در قطب های آن گرم 

کرد. در ادامه کولبرت با شنیدن این ایده از ماسک با عنوان ابرشرور یاد کرد.
او چند هفته بعد و در جریان رویدادی که برای معرفی برنامه های خورشیدی شرکت سوالر سیتی 
ترتیب داده شــده بود، اظهار داشت که هدف نهایی ایجاد دو خورشید مصنوعی و کوچک است که 

با استفاده از تسلیحات هسته ای برفراز دو قطب مریخ ایجاد خواهند شد.
هدف نهایی در واقع تبخیر آبی است که هم اکنون به شکل یخ در قطب های مریخ وجود دارد تا در 

نهایت با آزادسازی CO۲ به اتمسفر نوعی اثر گلخانه ای را روی این سیاره ایجاد کند.
ماســک همواره از برنامه هایش برای ایجاد سکونتگاه در سطح مریخ با جسارت و شهامت خاصی 
ســخن به میان آورده اســت و این در واقع یکی از ماموریت های اصلی شــرکت اکتشافات فضایی 

اسپیس ایکس به شمار می رود که ماسک بنیانگذارش است.
با این حال اما ایده بمباران هســته ای مریخ چندان هم خالی از ایراد نیســت. در ســال ۲۰۱۸ 
 CO۲ میالدی دو محقق از دانشــگاه های کلورادو و آریزونای شــمالی به بررسی امکان استفاده از
برای زمینی ســازی مریخ پرداختند و در نهایت به این نتیجه رســیدند که این کار با تکنولوژی های 

کنونی ممکن نیست.
نتایج این پژوهش که در نشریه اخترشناسی منتشر شد به تبیین دو مشکل اساسی برسر راه این 
کار می پرداخت: نخســت اینکه CO۲ کافی در مریخ وجــود ندارد که بتواند اثر مورد نظر را ایجاد 
کنــد. دیگر اینکــه ذرات موجود در جو مریخ مرتبا در اعماق فضا گم می شــوند و به همین خاطر 

CO۲ تبخیر شده به تدریج از جو آن خارج خواهد شد.
حال اینکه اسپیس ایکس به زودی تیشرتی با این مضمون به بازار عرضه می کند یا خیر مساله ای 
ست که صرفا با گذر زمان مشخص می شود با این حال روشن است که شرکت های تحت نظر ماسک 

تاریخچه ای طوالنی از فروش اقالم غیرمعمول و بعضا خطرناک دارند.

چند مهارت کارآفرینی که کسی نمی تواند آنها را به شما آموزش دهد

 دفاع دوباره
ایالن ماسک از ایده 
بمباران اتمی مریخ

یادداشـت

مدیــرکل طرح های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان گفت: با راه اندازی 
مرکز »منش« توســط جهاد دانشگاهی هرمزگان و نیز کمک سازمان ورزش 
و جوانان اســتان زمینه های ورود جوانان به بــازار کار امکان پذیر خواهد بود. 
امیرحسین آل اسحاق در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: جای خوشحالی است 
کــه با راه اندازی مرکز منش تعــدادی از جوانان که کار تیمی را فراگرفته اند، 
می تواننــد ایده و خالقیت خود را به کســب وکار تبدیل و به صورت کارگاهی 
فعالیت می کنند، امید اســت که به زودی تیم هایــی از این مجموعه آمادگی 
ورود خالقانه و نوآورانه به عرصه کســب وکار داشــته باشــند. وی افزود: هر 
کدام از این تیم ها به واســطه خالقیتی که در کسب وکار خود در این مجموعه 

آموزش دیده اند به پیشرانان حوزه ایجاد اشتغال تبدیل خواهند شد.

 راه اندازی مرکز »منش«
برای کسب وکار تیمی جوانان



اکنون بســیاری از مردم نســبت به رونق هرچه بیشتر فرمت ویدئویی 
و برتری آن بر ســایر فرمت ها در آینده ای نزدیــک صحبت می کنند. از 
نقطه نظر تبلیغاتی این امر از مدت ها پیش روی داده اســت. امروزه مردم 
تمایل بسیار زیادی به مشاهده محتوای ویدئویی برندها و تبلیغات شان در 
مقایسه با ســایر گونه های محتوایی دارند. براساس پیش بینی ها در سال 
جاری ۸۰درصد از کل فضای اینترنت از سوی ویدئوها اشغال خواهد شد. 
بازاریاب هــای محتوایی در صورت عالقه به حفظ جایگاه شــان باید به 
سرعت از برترین ترندهای حوزه ساخت تبلیغات ویدئویی استفاده کنند. 
نکته مهم درخصوص فرمت ویدئو تغییر و تحول روزانه آن اســت. به این 
ترتیب هر روز با ترندهای تازه در حوزه تبلیغات ویدئویی مواجه هســتیم. 
رقابت سنگین در حوزه بازاریابی و تبلیغات ویدئویی موجب تالش هرچه 
بیشــتر بازاریاب ها و برندها به منظور اســتفاده از آخرین دســتاوردهای 
تکنولوژی شــده اســت. بدون تردید در کنار این امور استفاده مناسب از 

ترندهای برتر نیز اهمیت انکارناپذیری دارد. 
اگر شما بازاریاب هستید، به احتمال زیاد تا به حال از فرمت ویدئو برای 
ساخت تبلیغات استفاده کرده اید. با این حال آیا شما در این زمینه بهترین 
بازاریاب حوزه تخصصی تان هســتید؟ امکان فعالیــت به عنوان بهترین 
بازاریــاب فقط در صورت اســتفاده از ترندهای محبوب امکانپذیر خواهد 
بود. حوزه تبلیغات در حال تغییر سریع است. در این میان به منظور حفظ 
موقعیت مان و فعالیت به عنوان بازاریابی حرفه ای باید به برخی از ترندهای 
مهم توجه داشــت. در ادامه این مقاله به بررسی چهار ترند برتر در حوزه 

تبلیغات ویدئویی خواهیم پرداخت.
۱. اهمیت ابزارهای ساده

بسیاری از بازاریاب ها تولید محتوای تبلیغاتی ویدئویی را فقط با استفاده 
از ابزارهــای حرفه ای و گران قیمت ممکن می داننــد، با این حال تقریبا 
هیچ کدام از تبلیغات برتر در طول یک دهه گذشته با استفاده از ابزارهای 
بسیار حرفه ای تولید نشــده اند. تهیه یک مجموعه مناسب صدابرداری و 
استفاده از یک گوشــی آیفون برای تولید یک تبلیغ جذاب کافی خواهد 
بود. خوشبختانه پیشرفت تکنولوژی در تولید گوشی های همراه امکان تهیه 

ویدئوهای باکیفیت و اعمال تنظیمات پیشرفته را فراهم ساخته است. 
هنگامــی که نوبت به فرآیند کلی ســاخت ویدئو می رســد، ابزارهای 
دارای قیمت مناســب بیش از هر زمان دیگری در دســترس اســت. به 
عالوه بسیاری از پلتفرم های هوشمند نیز امکان جذابی در زمینه ساخت 
ویدئوهای تبلیغاتی ارائه می کنند. یک نمونه مناسب در این زمینه نرم افزار 

Powtoon اســت. این ابزار با ارائه خدمات موردنیاز شرکت ها در زمینه 
تولید ویدئوهای تبلیغاتی محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است. براساس 
بررســی های من ۹6درصد از شــرکت های حاضر در لیست ۵۰۰ شرکت  
برتر مجله فورچون از این نرم افزار استفاده می کنند. البته این امر به معنای 
تناسب چنین نرم افزاری با حوزه فعالیت هر برندی نیست. نکته مهم یافتن 
نرم افزار مناسب با سطح نیازهای خودمان است. به این ترتیب امکان تولید 

ویدئوی تبلیغاتی به ساده ترین شیوه ممکن فراهم خواهد شد. 
2. ضرورت تولید ویدئوی چند رسانه ای

امروزه کاربران اینترنت از دستگاه های بسیار متنوعی استفاده می کنند. تا 
همین چند سال پیش اغلب کاربران اینترنت از طریق رایانه های شخصی اقدام 
به جست وجوی اطالعات می کردند. با ورود گوشی های هوشمند، تبلت و انواع 
تلویزیون های هوشــمند دنیای اینترنت دستخوش تغییرات فزاینده ای شده 
است. این امر از نقطه نظر تبلیغاتی اهمیت بسیار باالیی دارد. وقتی کاربران 
اینترنت از دستگاه های متنوعی استفاده می کنند، ضرورت سازگاری محتوای ما 
با دستگاه های مختلف مطرح می شود. تولید محتوای چند رسانه ای به برندها در 
زمینه نمایش مناسب ویدئوی شان به مخاطب های مختلف کمک خواهد کرد. 
چنین ویدئوهایی خود را با دستگاه هر کاربر به خوبی هماهنگ می سازد. شاید 
در نگاه نخست این امر غیرممکن به نظر برسد، با این حال استفاده از ابزارهای 
مناسب در این زمینه امکان تولید چنین ویدئوهایی را فراهم می سازد.  توجه 
به دستگاه های مختلف کاربران به هنگام مشاهده ویدئوهای تبلیغاتی امکان 
ایجاد هماهنگی در ویدئوهای تبلیغاتی برندها را افزایش می دهد. اکنون آرزوی 
دیرینه هر بازاریابی مبنی بر دسترسی به ارائه محتوای خود به مخاطب ایده 
آل فراهم شده است. تنها پیش نیاز این امر تولید ویدئوی تبلیغاتی به صورت 
چند رسانه ای است. به این ترتیب دامنه متنوعی از کاربران امکان مشاهده آن 

را خواهند داشت. 
3. داستان خوب یعنی همه چیز

داستان سرایی خوب فقط در حوزه بازاریابی اهمیت ندارد. امروزه تبلیغات 
برندهای بزرگ از عنصر داستانی بسیار جذابی بهره می برد. به این ترتیب 
شــمار باالیی از مخاطب ها عالقه مند به مشاهده تبلیغات برندهای بزرگ 
می شــوند. اجازه دهید اهمیت داستان در تبلیغات را با یک مقایسه ساده 
روشن تر سازم. اولویت شما برای مشاهده تبلیغات کدام یک از نمونه های 
ذیل است؟ نخست، یک تبلیغ بی روح که صرفا به بیان ویژگی های محصول 
موردنظر می پردازد. دوم، یک تبلیغ دارای ســیر داستانی جذاب و مطابق 
با دغدغه های مشــتریان به منظور ترغیب عالقه شان برای خرید محصول 

موردنظر. بدون تردید انتخاب تمام افراد گزینه دوم خواهد بود. 
اگرچه هر داستان خوش ساختی شانس باالیی برای جلب نظر مخاطب 
دارد، با این حال باید در طراحی داستان موردنظر هماهنگی آن با ارزش ها 

و پایه های اساســی برندمان را مدنظر داشته باشــیم. در غیر این صورت 
داستان ما توجه مخاطب را جلب می کند، اما تاثیرگذاری آن محل تردید 
خواهــد بود. عالوه بر این، نمایش امکانــات و مزیت های محصول مان در 
مقایســه با ســایر نمونه های موجود در بازار اهمیت باالیی دارد. به طور 
خالصه، همان تکنیک هایی که در حوزه سینما بر روی مخاطب تاثیرگذار 
است، در اینجا نیز مناسب خواهد بود. هدف مخاطب از تماشای تبلیغات 
مشاهده محتوای جذاب و هیجان انگیز است، بنابراین ویدئوی تبلیغاتی ما 
باید چیزی فراتر از نمایش صرف محصول مان باشــد. به نظر من پیش از 
نمایــش عمومی ویدئوی تبلیغاتی مان باید از کیفیت آن اطمینان حاصل 
کنیم. نمایش ویدئوی تبلیغاتی به دامنه محدودی از مخاطب ها به منظور 

دریافت واکنش شان منطقی ترین اقدام در این میان خواهد بود. 
4. توجه به فرآیند سئو در موتورهای جست وجو

ویدئوهای تبلیغاتی به صورت مســتقیم موجب افزایش فروش برندها 
نمی شود. در بیشتر مواقع مخاطب پس از مشاهده یک ویدئوی تبلیغاتی 
اقدام به ســفارش محصول موردنظر نخواهد کرد، با این حساب محتوای 
ویدئویی بخشــی از یک فرآیند بزرگتر محسوب می شود. توجه به حوزه 
تولید ویدئوی تبلیغاتی به عنوان بخشــی از یک فرآیند بزرگتر به خوبی 
امکان توســعه فرآیند کسب و کار را برای ما فراهم می سازد. مزیت اصلی 
این امر رفع حساســیت های بی مورد برندها در مورد تولید ویدئو و نتایج 
حاصل از آن اســت. به نظر من اکنون ویدئوهای تبلیغاتی بخشی از پروژ 
کالن برندها در حوزه مدیریت سئو مطالب محسوب می شود. به این ترتیب 
هدف اصلی از تولید ویدئوی تبلیغات باید افزایش ترافیک سایت و بهبود 

رتبه آن در موتورهای جست وجو باشد. 
اگر ویدئوی تبلیغاتی ما شــامل ارائه نمایی جــذاب از برندمان در کنار 
استفاده از شعارهای تاثیرگذار باشــد، واکنش مخاطب را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ در این شــرایط مخاطب شروع به جست وجوی کلمات کلیدی 
و نام برند مــا در اینترنت می کند. به این ترتیــب احتمال اینکه برند ما 
و کمپینش بدل به یکی از ترندهای داغ در گوگل یا یاهو شــود، افزایش 
می یابد. امروزه هدف اصلی بسیاری از برندها آگاهی بخشی پیرامون خود و 
ارتقای نام شان از طریق ساخت ویدئوی تبلیغاتی است. به این ترتیب باید 

از فروش بیشتر به عنوان تنها هدف تبلیغات صرف نظر کرد. 
بازاریاب ها و طراح های تبلیغات موفق باید همیشــه یک گام از دیگران 
در زمینه اســتفاده از ترندهای برتر جلو باشند. اگر ما عالقه مند به تولید 
محتوای متفاوت از دیگران و افزایــش تاثیرگذاری ویدئوی تبلیغاتی مان 
هســتیم، باید عنصر خالقیت را با استفاده از ترندهای برتر ترکیب کنیم. 
در این صورت تبلیغات ما توجه بسیار زیادی را به خود جلب خواهد کرد. 
forbes :منبع

تهویه هوای سونی را بپوشید
ســونی خبر از ارائه یک ابزار خنک کننده کوچک داد که می توان 

مثل یک دستگاه تهویه هوای قابل حمل آن را پوشید.
این ابزار موســوم به »Reon Pocket« اخیرا به طور زنده در 
وب سایت تامین مالی ســونی با قیمت اولیه ۱۱7 دالر عرضه شد. 
به گفته وب سایت خبری تحلیلی »SlashGear«، این ابزار که 
درون جیب پشــتی و پایین یقه یک ســری تی شرت ها با طراحی 
خاص قرار می گیرد، می تواند در طول روزهای داغ تابســتان شما را 

خنک و در طول روزهای سرد زمستان شما را گرم کند.
متاســفانه، موعد عرضه آن در ماه مارس ۲۰۲۰ به آن معنا است 
که Reon Pocket به موج گرمای امســال وصال نخواهد داد. 
در انگلســتان که آمادگی مقابله با آب و هوای گرم نیســت، دمای 
۳۸ درجه ســانتیگراد در روزهای قبل، رکورد دومین روز گرم سال 
در این کشــور اروپایی را شکست. در این روزها لزوم دریافت چنین 

دستگاه تهویه هوای کوچکی احساس می شود.
Reon Pocket با اســتفاده از »اثر پلتیر« کار می کند که به 
کارگیــری یک جریان الکتریکی کوچک برای ایجاد امکان جذب یا 
انتشــار گرما را در بر خواهد گرفت. شما با اســتفاده از اپلیکیشن 
همــراه آن از ابزار اســتفاده می کنید اگرچه وب ســایت خبری و 
تحلیلی »Gizmodo« خاطرنشــان می  کند که برنامه هایی برای 
معرفی یک حالت اتوماتیک در آینده وجود دارد. به اعتقاد ســونی 
ابزار فوق قابلیت خنک کردن شــما تا ۱۳ درجه سانتیگراد یا گرم 
کردن شــما تا ۸ درجه ســانتیگراد را دارد و شــما با یک بار شارژ 
کردن از طریق USB نوع C باید بتوانید به مدت ۲۴ ســاعت از 

آن بهره ببرید.
ســونی نخســتین شــرکتی نیســت که اقدام به ســاخت یک 
ترموستات شخصی پوشیدنی کرده است. »Embr Wave« قبال 
در نمایشــگاه CES ۲۰۱۸آن را امتحان کــرد و همچنین تا این 
لحظه شاهد تعدادی از آیتم های پوشیدنی مجهز به گرم کننده هایی 
بوده ایم که برای اســکی کردن یا بازی کردن با اســنوبورد از آنها 
استفاده می شــود. به هر حال، مزیت Reon Pocket در اندازه 
آن نهفته اســت که ویدئوی تبلیغاتی ســونی پیشنهاد می دهد که 
فرصــت قرار گرفتن پنهانی آن زیر یــک پیراهن کاری معمولی را 

به ذهن بسپاریم.
البته، با توجه به تاریخ عرضه آن که تقریبا یک سال به آن مانده 
اســت، از همه پیش بینی های احتیاطی متــداول درباره پروژه های 
جمع آوری بودجه استفاده می شــود. Reon Pocket به خاطر 
مســائل زمانی فعال فقط در ژاپن موجود اســت. در ضمن، شــما 
می توانید همیشــه یک پنکه گردنبند ارزان قیمت را انتخاب کنید. 
قطعا، این فناوری چندان پیشــرفته نیست و کمی دلهره آور به نظر 
می رســد، اما با پرداخت ۱۰ دالر، شما واقعا نمی توانید شکایتی را 

مطرح کنید.

شکالت جدید نستله شکر افزوده ندارد
 شــرکت مواد غذایی Nestle SA راهی را برای تولید شکالت 
بدون شکر افزوده پیدا کرده است. در این راستا شرکت برای شیرین 
کردن بــر روی ماده باقیمانده از گیاهــان کاکائو تکیه می کند. در 
همین حال مصرف کنندگان به خوراک طبیعی و سالم تر می نگرند.

این شــرکت تولیدکننده مواد غذایی از یک تکنیک ابداعی برای 
تبدیل خمیر سفید بهره می برد که با پوشش دادن دانه های کاکائو 
از آن یک پودر خاص می سازد. این پودر به طور طبیعی حاوی شکر 
است. به گفته »Vevey«، شرکت سوئیس محور، پاییز امسال در 
ژاپن، تحت دســتورالعمل جدید، نستله شروع به فروش قالب های 
شکالت KitKat با شکالت تلخ 7۰درصد خواهد کرد که هیچ نوع 
شکر افزوده ای را در بر نمی گیرد. تاکنون، پالپ هرگز به عنوان یک 
شیرین کننده برای شکالت مورد استفاده قرار نگرفته است و معموال 

بیشترین قسمت آن بیرون انداخته می شود.
الکســاندر فون مایولت، مدیر بخش کســب و کار شیرینی سازی 
نســتله در یک مصاحبه تلفنی گفت که این شرکت قادر است تا از 
همان فرآیند برای تولید شکالت شیری یا سفید در آینده استفاده 

کند.
صنعت غذا و نوشــیدنی در رابطه با تولید محصوالت سالم تر در 
بحبوحه افزایش میزان چاقی و دیابت از ســوی مصرف کنندگان و 
دولت ها تحت فشــار است. حرکت نستله شاید باعث تقویت جایگاه 
خود به عنوان یک رهبر در این صنعت شــود و البته این اتفاق سه 
ســال پس از کشف راهی برای تغییر ســاختار شکر جهت تقویت 

قدرت شیرین کنندگی خود رخ می دهد.
بزرگ ترین شــرکت تولیدکننده مواد غذایی در جهان سال آینده 
قصد بهره برداری از تکنیک پالپ برای ســایر برندهای شیرینی در 

چندین کشور دیگر را دارد.
به اعتقاد فون مایلوت، دستیابی به یک شکالت اعالتر محصول به 
کارگیری پالپ است. شکر یک جزء و عنصر ارزان به شمار می رود.

شــکالت تلخ 7۰درصد جدید نســتله ۴۰درصد شــکر کمتر از 
شــبیه ترین قالب های شکالت با شکر افزوده دارد. وزن شکر در هر 

بسته کیت کت های شکالت تلخ موجود نستله ۱۲.۳ گرم است.
فون مایلوت خاطرنشان کرد که روند کاهش میزان شکر بی وقفه 
ادامــه دارد و فقط در یک لحظه تمرکز بر روی آن نیســت. فرآیند 
فوق بیشــتر حول روش جدیدی برای تولید شــکالت و استفاده از 

بهترین قسمت غالف کاکائو می چرخد.
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تابســتان فصل جذابی بــرای طرفدارهــای لیــگ NFL )فوتبال 
آمریکایی( محســوب می شود. این زمان درســت مصادف با کمپ های 
تمرینی تیم های فوتبال آمریکایی اســت. بــدون تردید در زمینه لیگ 
NFL هیچ زمانی به اندازه یکشــنبه برگزاری مسابقه سوپربال جذاب 
نیســت. با این حال دوران پیش فصل نیز هیجان و جذابیت خاص خود 
را دارد. در این زمان اغلب تیم هــای بزرگ اقدام به برگزاری بازی های 
دوســتانه و مذاکره برای به خدمت گرفتــن بازیکنان تازه می کنند. به 
عالوه زمان اوج کاری بخش اســتعدادیابی باشگاه ها نیز در همین بازه 
اســت. به این ترتیب موفقیت یک تیم در طول لیگ بستگی به کیفیت 
آمده ســازی اش در پیــش فصل دارد.  در طــول دوران برگزاری کمپ 
تمرینی هر چیزی امکانپذیر به نظر می رسد. هیچ کس امکان پیش بینی 
تغییرات احتمالی در تیم ها، مصدومیت ها و خرید بازیکنان تازه را ندارد. 
به همین دلیل طرفداران تیم های مختلف در این زمان بیشترین توجه 

را به وضعیت تیم محبوب شان دارند. 
من یکی از طرفدارهای بزرگ لیگ NFL هســتم. از زمان کودکی تا به 
حال طرفدار تیم پاتریوس بوده ام. هر فصل نیز حداقل یک یا دو بازی آنها 
را در ورزشــگاه تماشــا می کنم. در طول دوران فعالیت حرفه ای به عنوان 
کارشــناس فروش شباهت های بسیار زیادی را میان لیگ NFL و فرآیند 
مدیریت تیم های فروش در حوزه B۲B یافته ام. با این حســاب شاید تیم 
فروش شــما امکان یادگیری و الگوبرداری از برخی نکات مهم کمپ های 

تمرینی امسال تیم های حاضر در لیگ فوتبال آمریکایی را داشته باشند. 
ارزیابی و پرورش استعدادها

به طور مشــخص نخســتین هدف تیم ها در کمپین هــای تمرینی 
»تمرین مناســب بازیکنان« اســت. این آنر با هدف ارزیابی و پرورش 
اســتعدادهای آنها برای فصل جدید انجام می شــود. لیگ NFL یکی 
از پرفشارترین لیگ های ورزشــی دنیاست. در این لیگ حتی بازیکنان 
بســیار حرفه ای و باتجربه نیز برای حفظ جایگاه شان در ترکیب اصلی 
تیم باید ســخت تالش کنند. در غیر این صورت به سرعت جای خود را 
به استعدادهای جوان خواهند داد. مشاهده تمرین های پیش فصل این 
تیم ها در کمپ های مختلف نفس هر مخاطبی را در سینه حبس خواهد 
کرد. گاهی اوقات مشــاهده تمرین تیم ها نیز برای مخاطب حیرت انگیز 
است. فشار باالی تمرین ها و انگیزه عالی بازیکنان برای اثبات خود یکی 

از بهترین تجربه های ورزشی را رقم می زند. 
به طور مشابه با تمرین های تیم های NFL، محیط تیم فروش شرکت 
ما نیز باید رقابتی باشد. بدون تردید منظور من از رقابت در اینجا جنبه 
فیزیکی و بدنی مســابقات راگبی نیســت. به طور مشخص هر کدام از 
اعضای تیم فروش برای حفظ جایگاه خود و فعالیت بهتر نیازمند انگیزه 
کافی اســت. در بسیاری از موارد فروشــندگان به دلیل نبود رقابت در 
تیم ها انگیزه کافی برای فعالیت بهتر را از دست می دهند. ایجاد رقابت 
نقش مهمی در بهبود فرآیند فعالیت افراد دارد. نکته مهم در این میان 

عــدم ایجاد رقابت بیش از حد اســت. در نهایت تمام اعضای شــرکت 
باید با هم همکار باشــند. درســت مانند اعضای تیم فوتبال آمریکایی، 
پس از رقابت ســخت برای حفظ جایگاه در نهایت باید با هم همکاری 
داشته باشیم. در غیر این صورت دستیابی به موفقیت به عنوان یک تیم 

غیرممکن خواهد بود. 
بدون تردید هیچ پاســخ حاضر و آماده ای برای دلیل موفقیت اعضای 
تیم فروش وجود ندارد. به راســتی چرا برخی از فروشــندگان بهتر از 
دیگران عمل می کنند. در این زمینه یک فرمول جادویی و مناسب تمام 
شرکت ها موجود نیست. به نظر من ایجاد موقعیت مناسب برای فعالیت 
و یادگیــری اعضای تیم فروش نقش مهمــی در بهبود توانایی های آنها 
دارد. به این ترتیب وظیه اصلی ما به عنوان مسئول تیم بهبود وضعیت 
ابزارهای در دســترس آنها خواهد بود. در کنار امکانات مناسب باید به 
فکر فرآیند مناسبی برای اندازه گیری موفقیت هر کدام از اعضا و ارزیابی 
نهایی فعالیت آنها باشیم. در غیر این صورت تیم ما در ادامه مسیر خود 
با مشــکالت زیادی مواجه خواهد شد. به هر حال کارمندان در پی ارائه 
عملکرد مناسب انتظار تشویق و تقدیر دارند. در صورت فقدان فرآیندی 
منسجم برای ارزیابی وضعیت کارمندان امکان تعیین جایگاه ها براساس 

شایستگی شان نیز فراهم نخواهد شد. 
رقابت فشرده همراه با اولویت تیم

تمرینــات پیش فصــل لیگ NFL، عالوه بر محیطــی برای رقابت، 
فضایی جهت تقویت همکاری تیمی نیز هســت. در طول تابستان گرم 
و تمرین های نفســگیر مربی تیم توانایی بازیکنان را ارزیابی می کند. در 
نتیجه برای بازی های فصل حســاب ویژه ای روی هر کدام از بازیکنان 
خواهد کــرد. یکی از نکات مهم در طــول دوران تمرینات تالش برای 
دســتیابی به هماهنگی مناســب در تیم اســت. هیچ باشگاهی بدون 
هماهنگی بازیکنان خود توانایی دستیابی به موفقیت را نخواهد داشت. 
شکل گیری هویت و فرهنگ داخلی تیم ها در زمان تمرینات پیش فصل 
صــورت می گیرد. به این ترتیب در طول فصل بازیکنان از اهمیت توجه 
به تیم و اولویت نتیجه گیری تیم بر منافع شــخصی آگاهی دارند. بدون 
شک تالش برای ایجاد هماهنگی میان رقابت بازیکنان و اولویت منافع 
تیم کار بســیار دشواری اســت. در صورت ناتوانی تیم ها در این زمینه 
عرصه باشــگاه بدل به رقابت صرف می شــود. به طور طبیعی در چنین 

شرایطی امکان دستیابی به موفقیت برای تیم ها وجود ندارد. 
به طور مشابه، تیم فروش ما باید اعضای خود را ترغیب به ارائه عملکرد 
مطلوب به صورت فردی کند، با این حال نقش حمایت از یکدیگر و توجه به 
منافع کل شرکت نیز دارای اهمیت خواهد بود. در صورت بی توجهی به این 
امر امکان فعالیت هماهنگ از شرکت ما سلب خواهد شد. یادآوری یک نکته 
مهم در اینجا به اعضای تیم فروش ضروری خواهد بود. اینکه هدف اصلی 

رقابت مواجهه با سایر شرکت ها و نه رویارویی بی فایده با همکاران است. 
کاهش حداکثری حواسپرتی ها

هر ســال در طول دوران تمرینات تابســتانی شبکه HBO یک تیم را 
انتخاب و به سراغ ضبط فیلم از پشت صحنه تمرینات آن می رود. این فیلم 
در قالب مســتندی به نام »ضربات ســخت« از این شبکه پخش می شود. 

بدون شک مشاهده این برنامه برای طرفدارهای لیگ NFL جذابیت های 
خاص خود را دارد، با این حال تعجب من از صدور اجازه ضبط فیلم از سوی 
سرمربی های تیم هاســت. به نظر من حضور عوامل فیلمبرداری در پشت 
صحنه تمرینات مهم پیش فصل امکان حواسپرتی را فراهم می آورد. به طور 
معمول سرمربی های تیم های ورزشــی از شلوغی بیش از حد دوستداران 
تمرین و مزاحمت های فزاینده رســانه ها شــاکی هســتند، با این حساب 
تمرینــات پیش فصل باید بدون حضور عوامل رســانه ای و مزاحمت های 
جانبی آنها برگزار شــود. در غیر این صورت حواس پرتی بازیکنان در طول 
برگزاری تمرینات پیش فصــل امری طبیعی خواهد بود. هیچ کس امکان 
رفتــار عادی به هنگام تمرکز دوربین بر روی خــود را ندارد. صحبت های 
بازیکنان نیز در مورد امکان تمرین عادی در چنین شرایطی بیشتر شبیه 

شوخی است. 
در عصــر مدرن شــبکه های اجتماعی به صورت ۲۴ ســاعته در طول 
ســال ارتباط نزدیک میان افراد مختلف را فراهــم می کند. به این ترتیب 
کار برای شــرکت های مختلف به منظور ایجاد تمرکز بیشــتر در محیط 
کار و دوری از حواســپرتی ها دشــوار می شــود. در اینجا وضعیت مشابه 
حضور دســت اندر کاران شــبکه HBO و سایر عوامل رسانه ای در پشت 
صحنه تمرینات تابستانی تیم هاست. برای درک میزان تاثیرگذاری منفی 
شبکه های اجتماعی و رسانه ها الزم نیست عضوی از تیم های ورزشی باشیم. 
در محیط داخلی شــرکت ها نیز چالش بسیاری از مدیران رفع المان های 
موجب حواســپرتی است. در این زمینه برخی از شرکت ها ممنوعیت های 
متنوعی از قبیل منع ارســال ایمیل، مشاهده شبکه های اجتماعی و حتی 
کار با گوشی های هوشمند را وضع کرده اند. البته برخی از شرکت های دیگر 
از ایجــاد محدودیت برای کارمندان اجتناب کرده اند. در عوض آنها تمایل 
به برگزاری دوره های آموزشــی به منظور بیان شیوه های حفظ تمرکز در 
محیط کار نشــان می دهند. به این ترتیب کارمندان به صورت شخصی به 
اهمیت دوری از عوامل حواســپرتی و حفظ تمرکز در محیط کار گرایش 

پیدا می کنند. 
به نظر من تالش بــرای یافتن راهکارهایی برای فرار از دســتاوردهای 
تکنولوژی به منظور ایجاد محیط کاری آرام تر کامال منطقی اســت. صرف 
نظر از تمام مزیت های اســتفاده از تکنولوژی در بخش فروش شــرکت ها، 
برخی از جنبه های فناوری موجب صدمه به فرآیند سالم کاری فروشندگان 

می شود. به این ترتیب باید از آنها دوری کرد. 
حضور در بخش فروش B۲B فشــار و رقابت بســیار زیــادی را برای 
 NFL شرکت ها به ارمغان می آورد. این امر درست مانند وضعیت تیم های
به هنگام برگزاری بازی های رسمی است. فریاد نزدیک به 7۵ هزار تماشاگر. 
حضور بازیکنان قدرتمند در تیم مقابل کار را برای هر تیمی دشوار خواهد 
کرد. حفظ تمرکز تیمی در چنین شرایطی برنده مسابقه را تعیین خواهد 
کرد. با توجه به آنچه در این مقاله گفته شد، حفظ تمرکز در طول فعالیت 
تیم فروش بســتگی به موفقیت در زمینه آموزش درست کارمندان دارد، 
بنابراین با طی کردن کمپ تمرینی مناسب پیش فصل در طول فصل نتیجه 

بهتری در زمینه فروش خواهیم گرفت. 
allbusiness :منبع

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه ۱۰۰ تن از 
برترین های این حرفه)۱(

مترجم: امیر آل علی
جامع تریــن و در عین حال ســاده ترین تعریــف از بازاریابی 
اینترنتــی، ارتبــاط برقرار کــردن با مشــتری از طریق فضای 
اینترنت اســت. با توجه بــه همه گیر شــدن اینترنت، امروزه 
این نــوع بازاریابی در صدر تمامی روش ها قرار گرفته اســت، 
با این حــال عملکرد حرفه ای در این رابطــه نیازمند توجه به 
توصیه هــای مفیــد خواهد بود. در همین راســتا و در ادامه به 
بررســی بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه ۱۰۰ تن از برترین های 

این حرفه خواهیم پرداخت.
)www.jeffbullas.com(۱-جف بوالس

حوزه کاری: وبالگ نویس و متخصص حوزه بازاریابی 
اینترنتی

جف بوالس را باید برترین فرد حال حاضر در زمینه بازاریابی 
اینترنتی تلقی کــرد. وی در حال حاضر در حوزه های مختلقی 
نظیر وبالگ نویسی، استراتژی دیجیتال و سخنرانی در این حوزه 
فعالیت های جــدی-ای را دارد. در رابطه بــا راز یک بازاریابی 
موفــق، وی عقیده دارد که باید قبل از هر چیز به نیاز مخاطبان 
توجه کنید. این امر باعث خواهد شــد تا جهت اقدامات شــما، 
در بهترین مســیر ممکــن قرار گیرد. همچنیــن این امر که از 
شــبکه های اجتماعی برای پیدا کردن مخاطبان بیشتر استفاده 
کنید، خود به افزایش توان شــما کمک خواهد کرد. در نهایت 
الزم است تا تمامی مخاطبان خود را به عنوان یک داده ارزشمند 
حفظ کرده و با تحلیل درســت اقدامات مشابه، در تالش برای 

خلق یک مزیت رقابتی باشید. 
)www.jamesaltucher.com(2-جیمز آلتوچر

حوزه کاری: استارت آپ
جیمز آلتوچر یک کارآفرین، ســرمایه گذار، نویســنده کتاب، 
وبالگ نویس و پادکستر بسیار حرفه ای است. یکی از کتاب های 
وی تحت عنوان خودت را انتخاب کن، در بین لیست ۱۲ کتاب 
برتر اقتصادی تمام دوران انتخاب شــده اســت. وی در رابطه با 
بازاریابی عقیده دارد که نباید از شکســت واهمه داشته باشید. 
این امر شــما را به فردی کامال محــدود تبدیل خواهد کرد که 
شــانس یادگیری درست و پیدا کردن روش های جدید را نابود 
خواهد ســاخت. در نهایت این امر که زندگینامه افراد موفق در 
این عرصه را مطالعه کنید، به شــما کمک خواهد کرد تا به این 
باور دست پیدا کنید که تمامی آنها با شکست هایی خصوصا در 
ابتدای کار خود مواجه شــده اند. به همیــن خاطر نباید از این 
مرحله بســیار طبیعی و سودمند، فرار کنید. فراموش نکنید که 
در جهان امروز، شکست نخوردن یک مزیت نبوده و تنها بیانگر 

این امر است که شما عمیقا تالش نکرده اید. 
www.ducttapemarketing.(3-جان جانستچ

)com
حوزه کاری: بازاریابی

جان جانستچ متخصص و نویســنده حوزه بازاریابی اینترنتی 
اســت. وی در رابطه با این بحث عقیده دارد که باید استراتژی 
درستی را برای خود تعیین کنید. درواقع بدون این امر، تمامی 
اقدامات شــما بــا بهترین نتیجــه ممکن همــراه نخواهد بود. 
بــه همین خاطر نیز قبــل از هر اقدامی، الزم اســت تا تمامی 
اســتراتژی های موجود را مورد مطالعه قرار داده و با مشورت با 
افراد خبره، به بهترین گزینه موجود دست پیدا کنید. در نهایت 
توجه داشــته باشید که هر قانونی، می-تواند با توجه به شرایط 
خاص تغییر کند. به همین خاطر نباید تصور کنید که شــما به 
رعایت اصولی خاص محدود هســتید، با این حال این تغییرات 

باید با دالیلی درست همراه باشد. 
)/http://neilpatel.com(4-نیل پتل

حوزه کاری: بازاریابی
نیــل پتل یکــی از ۱۰۰ کارآفرین برتر حــال حاضر جهان و 
از جمله اســاتید حوزه بازاریابی است. وی در این رابطه عنوان 
کرده اســت که ابتدای کار شما تنها باید با هدف کسب شهرت 
باشــد. درواقع ایــن امر که تصور کنید در همان ســال اول، به 
درآمدهای بســیار باال دســت پیدا خواهید کرد، تنها یک رویا 
خواهد بود. به همین خاطر کسب سود در ابتدای کار ابدا نباید 
جزو اولویت های شــما باشد. در نهایت این امر که از انجام چند 
برنامــه و پیگیری چند هدف به صــورت همزمان دوری کنید، 
باعث خواهد شد تا رشدی به مراتب بهتر را تجربه کرده و سطح 

عملکردی باالیی را داشته باشید. 
)http://backlinko.com(5-برایان دین

حوزه کاری: بازاریابی
برایان دین موسس وب سایت backlinko و از جمله برترین 
افراد در زمینه سئو محسوب می شود. به عقیده وی در راستای 
بازاریابی اینترنتی مناسب، شما به محتواهای شایسته و حرفه ای 
نیاز خواهید داشت. در این رابطه توجه به تنوع در کار نیز بسیار 
مهم اســت. به همین خاطر نباید خود را محدود به ارسال متن 
تلقی کنید. برای مثال اینفوگرافی، آمارها و فایل های تصویری 
می توانند در مدت زمانی کمتــر و با بیانی بهتر یک موضوع را 
برای مخاطب توضیح دهند. بــه همین خاطر دقیقا باید بدانید 

که محتواهای مدنظر خود را به چه صورتی باید عرضه کنید. 
)http://socialtriggers.com(۶-درک هالپرن

حوزه کاری: فروشندگی
درک هالپرن یکی از متخصصیــن در زمینه فروش اینترنتی 
محسوب می شود. وی در رابطه با بازاریابی اینترنتی عنوان کرده 
است که باید به افزایش ترافیک سایت)سئو( توجه داشته باشید. 
این امر یک علم بسیار کاربردی است که تمامی افرادی که قصد 
فعالیــت در این زمینه را دارند، باید نســبت به این موضوع به 
سطح آگاهی بسیار خوبی دســت پیدا کنند. تحت این شرایط 
شــما می-توانید شــاهد معجزه ای در تمامی فعالیت های خود 
باشــید. درواقع شــما باید به خوبی دیده شوید تا اقدامات شما 
بــا نتایج فراتر از انتظار، همراه باشــد که ایــن امر در بازاریابی 

اینترنتی تنها از طریق سئو، میسر خواهد بود. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع
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 افزایش رضایت شغلی کارمندان
با ۱۰۰ اقدام ساده)2( 

در مطلب پیشــین به ۱۳اقدام ساده برای افزایش رضایت 
شغلی کارمندان اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

۱۴-همواره در ســخنرانی های خود از تیم شــرکت یاد 
کرده و هیچ دستاوردی را صرفا برای خود تلقی نکنید.

۱۵-از جلســات مستقیم با کارمندان اســتقبال کرده و 
شــرایطی را مهیا ســازید که هر فرد به صورت خصوصی 
بتواند با شــما مالقات داشته باشــد. این امر منجر به بیان 

تمامی خواسته ها و عقاید آنها خواهد شد. 
۱6-از کنتــرل بیــش از حــد و یا اعمال فشــار بر روی 
کارمندان خودداری کرده و تحت هر شرایطی رفتاری توام 

با احترام با آنها داشته باشید.
۱7-به آنها برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی 

کمک کنید.
۱۸-از تغییر دکوراســیون اتاق کار به خواست کارمندان 
اســتقبال کرده و برای آوردن گیاهان و یا حیوانات خانگی 
آنها مانعی را قرار ندهیــد، با این حال قوانینی باید در این 
رابطه وجود داشته باشد تا زمینه مزاحمت برای سایر افراد 

شکل نگیرد.
۱۹-محیــط کاری و قوانین را به نحوی طرح ریزی کنید 

که افراد با یکدیگر ارتباط داشته باشند. 
۲۰-از اقدامات خودجوش و تالش های اضافی کارمندان 

خود به خوبی قدردانی کنید. 
۲۱-اهداف شــخصی کارمندان خود را شناسایی کرده و 

برای رسیدن به اهداف شان، آنها را یاری کنید. 
۲۲-از ارائه تســهیالت برای استفاده تمامی کارمندان از 

محصوالت شرکت، غافل نشوید.
۲۳-بــا اقداماتی نظیر انتخاب یــک ورزش گروهی برای 
آخر هفته ها، به افزایش ارتباط کارمندان خود کمک کنید. 
در این رابطه اقدامات متعددی وجود داشــته و نباید خود 
را محدود به این امر تصور کنید. همچنین الزم است تا در 
صورت بروز بحث و یا دلخوری بین کارمندان، به دنبال رفع 

سریع آن باشید. 
۲۴-اهداف شــخصی خود را نیز برای کارمندان تشــریح 
کنید. این امر باعث خواهد شد تا آنها بتوانند دلیل بسیاری 
از خواســته های شما را درک کرده و حتی به دنبال کمک 

به شما باشند. 
۲۵-یک صندوق انتقادات و پیشــنهادات ایجاد کنید. در 
این رابطه توجه داشته باشــید که بسیاری از کارمندان از 
انتقاد در هنگام مالقات شخصی با شما خودداری می کنند 
و با این حال بدون انتقاد، شما یک شانس بزرگ برای رشد 

را از دست خواهید داد. 
۲6-برای هر دستاورد، یک جشن هرچند کوچک برگزار 

کنید. 
۲7-از اهمیت حضور یک روانشــناس مجرب در شرکت 

خود غافل نشوید. 
۲۸-اطمینان حاصل کنید کــه کارمندان خود را متعلق 
به شــرکت دانسته و بر روی برند از تعصب کافی برخوردار 

هستند. 
۲۹-یک مدیر انعطاف پذیر باشید و از ایجاد تغییر در خود 
ویا برنامه های شــرکت، واهمه ای را نداشــته و همواره به 

شرایط توجه کافی را از خود نشان دهید. 
۳۰-شــرایطی را فراهم آورید که افراد به کار در شرکت 
شــما افتخار کنند. برای مثال می توانیــد به یک کمپین 

محافظت از محیط زیست بپیوندید. 
۳۱-از روانشناســی رنگ برای دکوراسیون شرکت غافل 

نشوید. 
۳۲-یک گروه را در یک پیام رسان اینترنتی ایجاد کرده و 
در آن فعالیت کافی را داشته باشید. این امر به بهبود سریع 
روابط کمک شــایانی را خواهد کرد. درواقع بهترین حالت 
ممکن برای یک تیم این اســت که افراد یکدیگر را دوست 

خود تلقی کنند. 
۳۳-به ســالمت کارمندان خود توجه کنید. در این رابطه 
می تــوان از ناهار و میان وعده های ســالم اســتفاده کرد. 
همچنین می توان برای کارمندانی که به تناسب اندام خود 

اهمیت می دهند، افزایش حقوقی را در نظر بگیرید. 
۳۴-از دچار روزمرگی شــدن کارمنــدان خود جلوگیری 

کنید. 
۳۵-همواره بخشی از درآمد شرکت را برای بهبود وسایل 

شرکت، اختصاص دهید. 
۳6-از اهمیت اردوهای تیمی غافل نشوید. در این رابطه 
بهتر اســت تا مواردی را انتخاب کنید که بار علمی الزم را 

در کنار تفریح، به همراه داشته باشد. 
۳7-دفتر خود را در مرکز شرکت قرار دهید تا همگان در 

کسری از ثانیه به شما دسترسی داشته باشند. 
۳۸-اولویــت را بر روی جایگزین کــردن افراد قرار نداده 
و از معرفی افراد جدید به تمامی کارمندان شــرکت، غافل 

نشوید. 
۳۹-هیچ گونــه منــع قانونی برای انجــام کارهای فرعی 
برای کارمندان خود قائل نشــوید. برای مثال اگر کارمندی 
تمایل دارد تا در زمان اســتراحت به خارج از شرکت برود، 
شــما نباید مانع وی شــوید. درواقع برای هــر قانونی باید 

استثناهایی نیز وجود داشته باشد.
۴۰-بخشی از مسئولیت های خود را در اختیار کارمندان 
مشــتاق قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا آنها شرایط 
را برای پیشــرفت فراهم تصور کنند. در نهایت می توان از 
بهترین گزینه موجود، برای ایجاد جانشین استفاده کرد که 

برای هر شرکتی کامال ضروری است.
ادامه دارد ...
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ســایت هــر برند اهمیت بســیار زیــادی در زمینه اطالع رســانی و 
جذب مشــتری دارد. امروزه بیش از هر زمــان دیگری مردم عالقه مند 
به جســت وجو پیرامون محصوالت مورد نیازشــان در اینترنت هستند. 
ساده ترین شیوه برای این کار نیز استفاده از موتورهای جست وجو است. 
هر برندی که ســایتش در موتورهای جســت وجو در رتبه بهتری قرار 

داشته باشد، امکان افزایش طبیعی ترافیک کاربران را خواهد داشت. 
آیا تا به حال در یک مهمانی شــام یا دوســتانه با پرسشی پیچیده از 
ســوی یکی از حاضران مواجه شــده اید؟ پس از اینکه هیچ کس پاسخ 
پرسش موردنظر را بیان نکرد، چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ این پرسش در 
عصر دیجیتال ساده است: همه افراد به سراغ گوشی های هوشمندشان 
برای جست وجوی پاسخ موردنظر می روند. چنین فرآیندی در مورد نیاز 
افراد به کاال یا سرویس مشخصی نیز روی می دهد، با این حساب امروزه 
شــبکه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در زندگی افراد بازی می کنند. 
ما اغلب نیازهای اطالعاتی خود را از طریق جســت وجو در اینترنت و به 
کمک موتورهای جســت وجو رفع می کنیم. به این ترتیب حضور موفق 
در موتورهای جست وجو برای برندها دارای اهمیت باالیی خواهد بود. 

دلیل اهمیت مدیریت سئو برای کسب و کارها بسیار ساده است. اگر 
کاربران توانایی یافتن برند ما را نداشته باشند، انتظار فروش محصوالت 
نابجا خواهد بود. پرســش اصلی در این مقاله کامال واضح است. اگرچه 
اکنــون بیش از ۲۰ ســال از حضور تکنولوژی اینترنــت در زندگی ما 
می گذرد، اما همچنان بهبود رتبه ســایت ها در موتورهای جســت وجو 
محل سوال است. به راســتی برند ما چگونه امکان ارتقای جایگاه سئو 

سایتش را دارد؟ 
خوشبختانه توصیه های بســیار زیادی در این زمینه وجود دارد. اگر 
عالقه مند باشــید، امکان صرف چندین ســال پیرامون پژوهش در این 
زمینه وجود دارد، با این حال به عنوان صاحب یک کســب و کار امکان 
اختصــاص زمان بیش از اندازه بر روی این موضوع وجود ندارد. مقاالت 
مختلف در ســایت های بازاریابــی و مدیریت بهینه ســازی موتورهای 
جســت وجو نیز اغلب به صورت اختصاصی برای یک حوزه کسب و کار 
مشــخص طراحی شده اســت. به این ترتیب یافتن مقاله مناسب برای 
ارتقای جایگاه ســایت مان در موتورهای جست وجو کار چندان ساده ای 
محسوب نمی شــود. در این مسیر توجه به تمام کسب و کارها ضروری 
اســت. هدف من از نــگارش این مقاله دقیقا پرداختــن به این موضوع 
مهم اســت، بنابراین در ادامه به بررســی ۹ توصیه کاربردی در زمینه 
بهبود مدیریت سئو سایت ها در موتورهای جست وجو با توجه به تجربه 

مشترک تمام کسب و کارها خواهیم پرداخت.
۱. ضرورت افزایش سرعت بارگذاری صفحات سایت

یکی از مهم ترین معیارهای موردنظر گوگل برای طبقه بندی سایت ها 
ســرعت بارگذاری صفحات شــان اســت. خوب یا بد، امــروزه کاربران 
اینترنتی اطالعات مورد نیازشان را در کمترین زمان ممکن می خواهند. 
درســت به همین خاطر سرعت بارگذاری صفحات اهمیت حیاتی دارد. 
اگر ســرعت بارگذاری صفحات ما پایین باشد، گوگل به سرعت این امر 
را تشخیص می دهد. در نتیجه رتبه سایت ما به شدت افت خواهد کرد. 
دلیل این حرکت از ســوی گوگل ارائه تجربه مطلوب به کاربران است. 
بــه هر حال اگر کاربران به طور مداوم نتایج نامناســب از جســت وجو 
در گوگل دریافت کنند، به تدریج ســراغ ســایر موتورهای جست وجو 

خواهند رفت. 
نکته مهم در مورد بررسی سرعت سایت ها تعیین دقیق موضوع است. 
براساس اطالعات گوگل ۴۰درصد از کاربران در صورت مواجهه سرعت 
تاخیر بیش از سه ثانیه در بارگذاری صفحات سایت قید مشاهده آن را 
خواهند زد. جالب اینکه ۸۰درصد از کاربران در صورت تجربه ســرعت 

پایین بارگذاری یک سایت دیگر به آن سایت مراجعه نخواهند کرد. 
بدون تردید اگر ســرعت بارگذاری سایت ما باال باشد، کاربران هرچه 
بیشــتری به آن جلب خواهند شــد. این امر از ســوی گوگل نیز مورد 
توجه قرار می گیرد. به این ترتیب رتبه ســایت مان افزایش قابل توجهی 

خواهد داشت. 
2. اهمیت محتوا: وبالگ نویسی را شروع کنید

بلــه، هنــوز هم وبالگ هــا اهمیت زیــادی در نگاه کاربــران دارند. 
وبالگ نویســی یکــی از راهکارهای مناســب برای برندهــا در زمینه 
آگاهی بخشــی پیرامون خود و جلب نظر مشتریان است. این امر نه تنها 
توجه موتورهای جســت وجو را جلب می کند، بلکه کاربران عالقه مند به 
کســب اطالعات بیشتر در زمینه تخصصی ما را نیز هیجان زده خواهند 
کرد. در نتیجه ســطح تعامــل کاربران با برند ما افزایش چشــمگیری 

خواهد یافت.

به دلیل آنچه در سطر قبل بیان شد، وبالگ نویسی رتبه سئو سایت ها 
را افزایــش می دهد. تولید محتوای تازه، دقیــق و کاربردی کاربران را 
به سوی وبالگ ما خواهد کشــاند. نکته مهم درخصوص مدیریت سئو 
سایت ها از طریق وبالگ نویسی مربوط به ایجاد تمایز میان آن با سایت 
رســمی برندمان است. داشــتن وبالگی جذاب ضرورت مدیریت سایت 
رســمی را رفع نمی کند. در سایت رســمی هدف اصلی ما اطالع رسانی 
به مشتریان و ســایر کاربران است، با این حال در وبالگ رسمی تولید 
محتوای کاربردی مانند مقاله یا ویدئوهای آموزشی در اولویت قرار دارد. 
اگر ما توانایی شــناخت دقیق سلیقه مخاطب را داشته باشیم، فرآیند 
وبالگ نویسی ما بهبود قابل توجهی خواهد یافت. به این ترتیب محتوای 

تولیدی ما بیشترین توجه را از سوی مخاطب دریافت خواهد کرد. 
3. اطمینان از سهولت مطالعه مطالب سایت

عــالوه بر تولید محتــوای مرتبط با برندمان باید از ســهولت مطالعه 
آنها نیز اطمینان حاصل کرد. همیشــه بــه هنگام بارگذاری مطالب در 
سایت برندمان باید مخاطب را مدنظر داشته باشیم. اگر به دنبال جذب 
مخاطب به ســایت مان و حضور طوالنی  آنها هستیم، باید محتوای قابل 
فهم تولید کنیم. مشکل اصلی بســیاری از برندها تولید محتوای بیش 
از اندازه تخصصی اســت. به این ترتیــب در عمل مخاطب توانایی فهم 

محتوای موردنظر را ندارد. 
توصیــه من در اینجا پرهیز از اصطالح هــای بیش از اندازه تخصصی 
است. به این ترتیب امکان نگارش مطالبی ساده تر فراهم می شود. نکته 
مهم در این میان عدم نگارش بیش از اندازه ســاده مقاله اســت. به هر 
حال مقاله ما باید اطالعات مفیدی را در دسترس مخاطب قرار دهد. در 
غیر این صورت مخاطب نتیجه ای از مطالعه مطلب ما دریافت نمی کند. 
خوشــبختانه امــروزه ابزارهای مفیــدی در زمینــه ارزیابی میزان 
ســهولت مطالعه مطالب سایت ها وجود دارد. استفاده از ابزارهایی نظیر 

Readable.com کار برندها را بسیار ساده خواهد کرد. 
4. توجه به تجربه چند رسانه ای

بدون تردید محتوای سایت ما نباید فقط شامل محتوای متنی باشد. 
افزودن محتوای چند رســانه ای نظیر عکس، ویدئو، اسالید و محتوای 
صوتی تاثیر انکارناپذیری در افزایش جذابیت سایت مان خواهد داشت. 
مشــتریان عالقه چندان به صرف مطالعه یک متن ندارند. از ســوی 
دیگر، مشاهده ویدئو یا گوش دادن به فایل صوتی میزان تمایل افراد به 

تعامل نزدیک با برندها را افزایش می دهد. 
نکته مهم در این زمینه تمایل باالی مشــتریان به مشاهده ویدئو در 
 Inc مقایســه با هر گونه فرمت دیگری است. براساس مطالعه موسسه
بیش از 6۸درصد از مشتریان اروپایی مشاهده ویدئو را بر هرگونه فرمت 
دیگری ترجیح می دهد. به این ترتیب با احترام به خواســت مشــتریان 
امکان دســتیابی به ترافیک بیشــتر و در نتیجه بهبود وضعیت ســئو 

سایت مان وجود خواهد داشت. 
5. استفاده از جدول های گرافیکی

یکی از المان های مهم در ســایت های دارای محتوای چند رسانه ای 
جدول های زیباســت. متاسفانه امروزه اغلب طراح های سایت و مدیران 
برندها این بخش مهــم را فراموش می کنند. یک مثال موفق در زمینه 
 Kissmetrics استفاده مناسب از نمودارهای گرافیکی سایت تحلیل
اســت. این ســایت با ارائه اطالعات دقیق در زمینه بازاریابی به صورت 
نمودارهای چند رســانه ای موفق به بهبود وضعیت برند و سایتش شده 
اســت. اکنون تقریبا همه بازاریاب ها این سایت را به عنوان موفق ترین 

وبالگ در حوزه بازاریابی می شناسند. 
اطمینان از طراحی مناســب نمودارها و محتوای کاربردی موجود در 
آنها برای موفقیت در زمینه مدیریت ســئو سایت اهمیت حیاتی دارد. 
بسیاری از افراد به هنگام طراحی نمودار اهمیت کیفیت داده های اصلی 
را فرامــوش می کنند. در نتیجه نمودارهــای آنها فقط زیبایی گرافیکی 
دارد. بدون محتوای کاربردی خوش ساخت ترین نمودارها نیز هیچ تاثیر 

مثبتی بر روی وضعیت سئو سایت مان نخواهد داشت. 
۶. نقش تعیین کننده کلیدواژ ه ها

شاید این امر واضح به نظر برسد، با این حال اشاره به اهمیت و نقش 
سازنده کلیدواژه ها در مدیریت سئو سایت ها ضروری است. 

اســتفاده از کلیدواژه ها بدون پژوهش در مورد زمینه کسب و کارمان 
غیرممکن اســت. برخی از برندها به صورت تصادفی اقدام به استفاده از 
کلیدواژه های کلیشه ای می کنند. این امر سایت آنها را بدل به یکی دیگر 
از ســایت های پرشمار در کنار دیگر ســایت ها می کند. اگر ما به دنبال 
یافتن مخاطب مناســب برای سایت مان هســتیم، باید از کلیدواژه های 
متفاوت استفاده کنیم. در غیر این صورت ما نیز در کنار بقیه سایت های 

معمولی قرار خواهیم گرفت. 
نکته مهم در زمینه اســتفاده از کلیدواژه ها توجه به نیاز مشــتریان 
است. در نهایت ما سایت خود را نه برای الگوریتم گوگل، بلکه استفاده 

عملــی کاربران طراحی می کنیــم. به توصیه های ذیل بــه عنوان رمز 
موفقیت در زمینه یافتن کلیدواژه های مناسب توجه کنید:

• افزودن کلیدواژه های مناسب به تیترهای اصلی و فرعی
• استفاده از کلیدواژه ها در تصویر و کپشن های مرتبط با آن

• توجه به کلیدواژه های طوالنی و شخصی سازی شده به منظور جلب 
نظر کاربران

۷. نگارش تیترهای جذاب و توضیحات جانبی کاربردی
یکی از فاکتورهای اصلی در زمینه موفقیت ســایت ها در زمینه سئو 
مطالب نگارش تیتر جذاب در کنار توضیحات جانبی کاربردی است. در 
این میان توجه به اختصار در نگارش توضیحات جانبی ضروری اســت. 
گوگل به هر سایت امکان اســتفاده از حداکثر 6۵ کاراکتر برای بخش 

توضیحات جانبی را می دهد. 
به نکات ذیل به هنگام طراحی تیتر و نگارش توضیحات جانبی توجه 

داشته باشید:
• اســتفاده مناسب از تیترهای جانبی کاربردی در تیتر اصلی اهمیت 
باالیی دارد. البته اســتفاده از کلیدواژه ها نباید به ساختار مفهومی تیتر 

ضربه بزند. 
• تداوم در استفاده از کلیدواژه ها در تیتر و توضیحات جانبی اهمیت 
دارد. در غیر این صورت الگوریتم گوگل در طبقه بندی ســایت ما دچار 

سردرگمی خواهد شد. 
• اســتفاده از زبان ســاده و همه فهم در زمینه نــگارش تیتر اصلی 
اهمیت حیاتی دارد. در صورت طراحی تیترهای دشوار نه مخاطب و نه 

گوگل به آن توجهی نخواهند کرد. 
منظــور مــن از توضیحات جانبی چند جمله کاربردی اســت که در 
صفحه جســت وجوی گوگل در ذیل تیتر اصلی صفحات درج می شود. 
این توضیحات جانبی همیشــه نقش ســازنده ای در جلب نظر کاربران 
دارد. بی توجهی بســیاری از برندها نسبت به این امر موقعیت مناسبی 
بــرای ما در راســتای جلب نظر کاربــران با اســتفاده از کلیدواژه های 

کاربردی فراهم می سازد.
۸. درج اطالعات دقیق در بخش »تماس با ما«

یکی دیگر از فاکتورهای مهم از نظر الگوریتم موتورهای جســت وجو 
کیفیت مناســب اطالعات مندرج در بخش »تماس با ما« اســت. اگر 
مشــتریان امکان برقراری تماس یا یافتن فروشــگاه اصلی ما را نداشته 
باشند، احتمال تعامل نزدیک شــان با ما کاهش شدیدی خواهد یافت. 
بدون تردیــد هیچ کاربری عالقه ای به تعامل با برندی بی نام و نشــان 
ندارد. در نهایت پرسش در مورد فعالیت قانونی یک برند در صورت عدم 
درج اطالعات مناسب در بخش »تماس با ما« کامال منطقی خواهد بود. 
تمام اطالعات بخش تماس با ما باید به ســادگی برای مخاطب قابل 
دسترس باشــد. در غیر این صورت کاربران برای دسترسی به آن دچار 
مشــکالت فراوانی خواهند شد. نکته مهم در این میان بی میلی کاربران 
به جســت وجوی زیادی به منظور یافتن اطالعات برندهاســت. به این 
ترتیب درج اطالعات برندمان در محل نامناســب رتبه سئو سایت مان 

را کاهش خواهد داد. 
۹. ایجاد صفحه کسب و کار گوگل

برای بسیاری از کسب و کارها مدیریت سئو در مقیاس محلی اهمیت 
بســیار بیشتری در مقایسه با نتایج جهانی دارد. درست به همین خاطر 
هر برندی نیازمند ایجاد صفحه ای برای خود در ســرویس کسب و کار 

گوگل )Google Business( است. 
به عنــوان مدیر صفحه برندمان در گوگل امــکان ویرایش اطالعات، 
افزودن شماره تماس ، تصاویر مختلف از شرکت و پاسخگویی به نظرات 
و پرســش های کاربران وجود دارد. نکته مهــم در این میان توجه ویژه 
گوگل به برندهای دارای صفحه کســب و کار اســت. بــه این ترتیب 
ســایت های دارای صفحه کســب و کار در رتبه بندی گوگل در اولویت 
قرار خواهند داشــت. با جست وجویی ســاده در اینترنت راهنمایی های 
مناســبی در زمینه راه اندازی صفحه کسب و کار گوگل خواهید یافت. 
این امر کاربران را در زمینه یافتن اطالعات مناســب پیرامون برندمان 

یاری خواهد کرد. 
گام بعدی چیست؟

اکنون که از اهمیت مدیریت ســئو ســایت برندمــان آگاهی داریم، 
نوبت نگاه رو به جلو خواهد رســید. با اســتفاده از توصیه های مندرج 
در این ســایت امکان شــروع مدیریت بهینه سئو سایت برندمان وجود 
دارد، بــا این حال مدیریت بهینه ســئو پایان کار نیســت. تالش برای 
تولید محتوای جذاب مانند پادکســت و برگزاری جلســات پرســش و 
پاســخ آنالین با مشــتریان و کاربران عادی نقش سازنده ای در توسعه 
پایدار برندمان خواهد داشــت. به این ترتیب مدیریت سئو سایت مان با 

پیشرفت برندمان در محیط واقعی کسب و کار گره می خورد. 
business2community :منبع

افزایش رتبه سایت  در گوگل با 9 شیوه طالیی بهبود سئو
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اخبار

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی از رشد ۴۰ درصدی صادرات 
غیرنفتی استان در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد.  دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشست مشترک 
اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی با دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد کشور، گفت: منطقه تجاری صنعتی آزاد ارس یکی 
از مهم ترین ظرفیت های این استان پهناور و استراتژیک کشور است و 
در سایه فعالیت های ارزشمند مدیران منطقه و پیگیری های نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی، به این وضعیت رسیده است.  وی با 
اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در برهه ای نه چندان دور، دروازه 
مشرق زمین و پل ارتباطی جمهوری اسالمی ایران با اروپا بود، تصریح 
کرد: مسائلی همچون جنگ تحمیلی، باعث از دست رفتن این افتخار 
برای استان آذربایجان شرقی شده و برنامه هایی برای بازگشت استان به 
این نقش در حال انجام است. وی در بخشی از سخنان خود بر ضرورت 
توجه به بهره برداری از معادن استان تاکید و اظهار کرد: یک درصد از 
مجموع معادن مس جهان در استان آذربایجان شرقی قرار دارد و وجود 
بیش از ۴۰ هزار تن معادن طال و سایر معادن ارزشمند، بر اهمیت توجه 
ویژه مســئوالن امر به این استان می افزاید. استاندار آذربایجان شرقی 
در همین راستا ادامه داد: علی رغم وجود ظرفیت های بسیار ارزشمند 
معدنی در استان، آن چنان که باید و شاید به فرآوری و بهره برداری از 
این نعمات، توجه نشده است. پورمحمدی از تولید ۳۵ درصدی قطعات 
خودرو کشــور در استان خبر داد و ابراز کرد: پایتختی ملی شیرینی و 
شــکالت، وجود یک هزار و ۸۰۰ آثار ثبت شده ملی و بین المللی و ... 

از دیگر ظرفیت های استان است. وی همچنین از افزایش ۸7 درصدی 
گردشــگران داخلی، ۳7 درصدی گردشگران خارجی و ۴۰ درصدی 
صادرات غیرنفتی اســتان در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر داد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین در 
نشست دیگری گفت: اجالس اوراسیا، برگ زرین دیگری به افتخارات 
آذربایجان می افزاید. دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشست هماهنگی 
اجالس بین المللی رشد و توسعه شهری حوزه اورآسیا در تبریز گفت: 
این همایش علمی از اهمیت بسیار باالیی برای استان برخوردار است و 
انتظار داریم با برگزاری هرچه بهتر آن، برگ زرین دیگری به افتخارات 
تبریز و آذربایجان، افزوده شــود. وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی و 
همدلی تمامی دســتگاه های اجرایی و عوامل دخیل در برگزاری این 
همایش تصریح کرد: از تمامی دستگاه های اجرایی مسئول همچون 
میراث فرهنگی و شهرداری نیز انتظار دارم با تمام توان برای برگزاری 

آبرومندانه این رویداد علمی در اســتان تالش کنند. وی با اشــاره به 
برگزاری چندین ورکشــاپ در حاشیه این همایش ابراز کرد: برگزاری 
شش ورکشــاپ مختلف در این همایش نیز، اقدامی تحسین برانگیز 
اســت و برای هرچه بهتر و هماهنگ تر برگزار شــدن آن ها، کمیته 
ای مشترک تشکیل شود و فعالیت خود را از امروز آغاز کند.  به گفته 
استاندار آذربایجان شرقی، این همایش با حضور میهمانان ملی و بین 
المللی در تبریز آغاز بکار خواهد کرد که تعدادی از مقاالت ارائه شده به 
دبیرخانه، برای شرکت کنندگان، ارائه خواهد شد. پورمحمدی همچنین 
بر ضرورت افزایش تبلیغات رســانه ای و محیطی در این زمینه تاکید 
کرد. الزم به ذکر است در حاشــیه برگزاری این اجالس از ۲۸ مرداد 
لغایت هشتم شهریورماه سال جاری، نشست های تخصصی و مدیریتی 
با حضور مسئوالن بین المللی و شهرداری های شهرهای تاریخی حوزه 
اوراسیا تشکیل می شود و بیش از 7۰ نفر از محققان و پژوهشگران از 
کشورهای ژاپن، ایران، چین، فنالند، گرجستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و 
سایر کشورها  نیز شرکت کرده و به بیان نظرات علمی خود در ارتباط 
با محورهای مختلف این اجالس از جمله  توریســم و توسعه شهری، 
سکونتگاه های غیررسمی، حفاظت و نگهداری از طریق مراجع قانونی 
و سیاسی، مرمت و احیا از طریق اقدامات اجتماعی، انرژی و مدیریت 
مصرف در شهرها، بررسی کاهش خطرپذیری ریسک در بافت تاریخی 
شهرهای تاریخی، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی، مرمت 
و بازسازی ساختمان های تاریخی با تاکید بر حفاظت و ارتقای هویت 

شهری و احیای بخشی از جاده ابریشم خواهند پرداخت.

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش خبرنگارفرصت امروز 
از اســتان اردبیل، دکترداریوش لطیفی در نشست خبری با جمعی از 
خبرنگاران و اصحاب رســانه با اشاره به تشکیل کلینیک کارآفرینی و 
اشــتغال، توســعه دانش،کمک به حفظ و پایداری فعالیت های نوپای 
کارآفرینی در صحنــه رقابت اقتصادی و توســعه فعالیت های دانش 
مداراظهار داشــت : در راستای کلینیک اشــتغال و کارآفرینی ایجاد 
شــده در دانشــگاه جامع علمی و کاربردی اســتان، به دانشجویانی 
که درصدد راه اندازی کســب و کار جدید هســتند، مشاوره های الزم 
در خصوص کارآفرینی ارائه می شــود. دکتــر داریوش لطیفی رئیس 
دانشــگاه جامع علمی،کاربردی اســتان اردبیل با اشاره به رشته های 
تحصیلی دانشــگاه جامع علمی وکاربردی گفت: این دانشگاه امسال 
در ۱۱۲ کد رشــته، محل دانشجو می پذیرد. از این تعداد ۴۱ رشته در 
مقطع کارشناســی و 7۱ رشته در مقطع کاردانی خواهد بود. رشته ها 
عبارتند از:کارشناســی حرفه ای مددکاری روانی، اجتماعی در بحران 
)حوادث طبیعی(، کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی، 
کارشناسی حرفه ای ایمنی سالمت و محیط زیست صنایع، کارشناسی 
مدیریت تجاری سازی، کاردانی حرفه ای انتظامات و حراست فیزیکی، 
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزش، کاردانی حرفه ای توانمندســازی 
آســیب دیدگان در حوادث، کاردانی حرفه ای معماری داخلی، کاردانی 
تربیــت بدنی و مربیگری فوتبال پایه و کاردانی آسانســور و پله برقی  
وی گفت: پذیرش دانشــجودر مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی،  
کاربردی اســتان اردبیل در مقطع کاردانی از۲7 مردادماه و در رشــته 
کارشناسی نیز از دوم شهریورماه آغاز خواهد شد و در ۱۱ رشته جدید 

برای اولین بار دانشجو پذیرش خواهد شد. دکتر لطیفی افزود: در حال 
حاضر دانش آموزان به سمت رشته های مهارتی گرایش بهتری یافته اند 
و جریان مهارت آموزی در استان به بستر سازی فرهنگی تبدیل شده 
است.  وی همچنین با ایجاد مرکزهای جدید دراستان اشاره کرد وگفت: 
در حال حاضر مرکز جدیدی تحت عنوان مرکز آموزش فرماندهی نیروی 
انتظامی استان اردبیل ایجاد شــده است و این مرکز در چند رشته از 
جمله کاردانی حرفه ای انتظامات و حراست فیزیکی و مربی گری پایه 
تربیت بدنی جذب دانشــجو دارد که اولویت این مرکز جذب دانشجو 
از پرسنل نیروی انتظامی است. دکتر لطیفی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد 
دانشــجویان در حال تحصیل در این دانشگاه بومی هستند، گفت: در 
طول ۱6 ســال فعالیت این دانشگاه در اســتان بیش از ۲۴ هزار نفر 
دانشجو فارغ التحصیل شده اند.  وی افزود: راه اندازی شرکت های نوآوری 
از اولویت های دانشــگاه جامع علمی کاربردی است و ۲ مرکز فناوری 
ذوب آهن و آرمان سوله در استان در حال فعالیت بوده و مرکز علمی ذوب 

آهن اردبیل مرکز نمونه در کشور شناخته شده و مورد تجلیل قرار گرفته 
است. دکتر لطیفی با بیان این مطلب گفت: بر اساس سیاست های کالن 
آموزشی کشــور باید ۳۰ درصد آموزش ها، دوره های مهارتی باشد که 
این رقم در سطح کشور و استان اردبیل هم اکنون ۱۲ درصد می باشد. 
وی درخصوص کیفیت آموزش درمراکز دانشگاه جامع علمی،کاربردی 
استان گفت: این دانشگاه به دنبال جذب دانشجو به هر قیمتی نیست 
بلکه با توجه به نیاز روز جامعه و تقاضاهای جدید دانشــجو می پذیرد 
وارتقای سطح کیفی آموزش مورد توجه می باشد. دکتر لطیفی در پایان 
سخنانش با اشــاره به رشته جدید دردانشگاه جامع علمی و کاربردی 
گفت: ســعی کردیم با توجه به نیازهای موجود در اســتان رشته های 
تحصیلی، ایجاد و دانشــجو جذب کنیم، بطوریکه در حال حاضر ۱۱ 
رشته جدید در گروه های کشاورزی، صنعت، تربیت بدنی و... ایجاد شده 
است.  اکبرغاربی معاون فرهنگی دانشگاه جامع علمی،کاربردی استان 
اردبیل نیز گفت: این دانشگاه در تمامی المپیادهای ورزشی، مناسبت ها، 
مسابقات قرآنی، اعزام دانشجویان به راهیان نور و جشنواره ها حضور فعال 
دارد. وی افزود: در روزهای گذشته در پنجمین دوره مسابقات کشتی 
فرنگی که در شــهر کرد برگزار شد، دانشجویان این دانشگاه موفق به 
کسب ۲ مدال طال و یک مدال برنز شدند. غاربی معاون فرهنگی دانشگاه 
جامع علمی،کاربردی استان اردبیل  گفت: برگزاری اردوهای متنوع در 
طول سال، برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی و اعزام دانشجو به زیارت 
عتبات عالیات از جمله اقدامات معاونت فرهنگی دانشگاه می باشد. وی 
افزود: برگزاری ساالنه نمایشگاه کارآفرینی با هدف معرفی پتانسیل ها و 

ظرفیت های دانشگاه از دیگر اقدامات این واحد دانشگاهی است.

تبریز - ماهان فالح : مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای آذربایجان شرقی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن عرض 
تبریک روز خبرنگار گفت: تلفات جاده ای از ابتدای سال تاکنون 
 به ۲۴7 نفر رســیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۵۵ 
نفر ثبت شده بود. اورجعلی علیزاده گفت: عامل حدود 7۰ درصد 
تصادفات جاده ای استان مسایل انسانی،۱۰ تا ۱۵ درصد تصادفات 
جاده ای و ۱۰و ۱۵ درصد نیز مسائل اقلیمی و خودرو است. وی 
یادآوری کرد: در طول ســال گذشته 6۳۲ نفر در تصادفات جاده 
ای در ســطح این استان جان باخته اند که این تعداد در مقایسه 
با متوسط آمار کشــوری ۲۰ درصد بیشتر شده است. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان با اشــاره به اینکه پیک 

ترافیکی جاده ای مربوط به ماه های تیر، مرداد و شهریور است، 
گفت: در این راستا با همکاری دستگاه های عضو کمیسیون ایمنی 
راه های اســتان طرح ضربتی راهــداری همانند طرح تعطیالت 

نوروزی در این ماه ها در جاده های اســتان اجرا می شــود. وی 
افزود: در این راســتا ۱۰ طرح برای رفع ۳۵ نقطه ی حادثه خیز 
استان اجرا می شود. علیزاده همچنین افزود: با توجه به محدودیت 
منابع اقدام به طراحی و راه اندازی راهداری محوری کرده ایم که 
در این طرح ۴66 دستگاه سنگین و نیمه سنگین راهداری به ۲ 
بخش تقســیم بندی شده که ۵۰ درصد برای راه های شریانی و 
۵۰ درصد نیز به راه های روستایی اختصاص یافته است. وی اضافه 
کرد: تخلفات رانندگان در جاده های استان از طریق ۲۴ دستگاه 
دوربین نظارت تصویری رصد و ثبت می شــود و همه ی راه ها 
مجهز به سیستم آنالین برخط است که تمامی ترددها از طریق 

این سیستم ثبت می شود.

اصفهان – قاسم اسد: با توجه به اینکه در آستانه افتتاح پروژه 
PCI قرار داریم با مهندس امیررضا کهکشان کارشناس ارشد مکانیک 
و مسئول کنترل فرایند پروژه و مهندس ایرج امینی کارشناس ارشد 
برق گفتگویی انجام داده ایم که مشــروح آن را در ادامه می خوانید:  
مهندس امیررضا کهکشان کارشناس ارشد مکانیک و مسئول کنترل 
فرایند این پروژه گفت : در صنایع فوالدی که روش تولید آنها کوره 
بلند است،کک متالورژی به عنوان ماده اصلی تولید انرژی و عامل احیا 
کننده نقش موثری دارد لذا این موضوع سبب شده سهم عمده ای را 
در قیمت تمام شده محصول به خود اختصاص دهد.بنابراین از دیرباز 
تا کنون جایگزین ســوخت کمکی برای کاهش مصرف انرژی مورد 
توجه ویژه قرار داشته اســت.  وی افزود : یکی از روش های کاهش 
مصرف کک،شیوه تزریق پودر زغال به کوره بلند است که در مقایسه 

با سایر سوخت های کمکی مقرون به صرفه می باشد زیرا زغال هایی 
که طی این فرایند پودر می شوند، قابلیت کک شوندگی ندارند و از 
قیمت ارزانتری برخوردار می باشند. بدین ترتیب در عین صرفه جویی 
ارزش آفرینی مناسبی نیز ایجاد می شود.  کارشناس ارشد مکانیک 

و مســئول کنترل فرایند پروژه PCI تصریح کرد : گستردگی این 
پروژه در ذوب آهن اصفهان از بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی 
تا کوره بلند و کارگاه اکسیژن را در بر می گیرد. وی ادامه داد : برای 
راه انــدازی این پروژه نیاز بود گاز ازت کارخانه تقویت شــود در این 
راستا یک دستگاه کمپرسور ازت در کارگاه اکسیژن نصب و راه اندازی 
گردید و هم اکنون در حال بهره برداری می باشــد. همچنین برای 
انتقال دود از کوره بلندهای ۲ و۳ به کارگاه اصلی پروژه حدود ۹۰۰ 
متر لوله با قطر ۲6۰۰ میلیمتر و حدود ۴6۰ تن ستون پایپریک حد 
فاصل کوره بلندها و بخش کک سازی نصب گردید. همچنین با تالش 
گروهی کلیه دست اندرکاران از ابتدا تاکنون حدود 7۵۰۰ تن اسکلت 
و تجهیزات پروژه به صورت صد در صد نصب و مونتاژ شــده است و 

وارد فاز راه اندازی پروژه شده ایم.  

اهواز - شبنم قجاوند: کارگاه آموزشی مدیرت مصرف برق ویژه 
مشــاوران امور زنان و خانواده فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی 
استان خوزستان در شــرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد. 
مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده در این کارگاه آموزشی گفت: 
اصالح الگوی مصرف شاید دقیق ترین عبارتی باشد که برای استفاده 
بهینه از تمامی امکانات مادی و معنوی می توان به کار برد که عالوه بر 
صرفه جویی اقتصادی شامل اصالح روش مصرف نیز می شود. شهناز 
احمدی روزبهانــی بیان کرد: صرفه جویی به معنای مصرف نکردن 
نیســت، صرفه جویی به معنای درست مصرف کردن و بجا مصرف 
کردن است تا از ضایع شدن هر آنچه که هست، جلوگیری شود. وی 

نقش خانواده در نگرش اصالح الگوی مصرف و انتقال آن به کودکان 
و نوجوانان را حیاتی دانســت و افزود: خانواده به عنوان رکن اساسی 

تربیت و اولین محیط رشد کودک در شکل پذیری شخصیت و جامعه 
پذیری او نقش بسیار مهمی دارد و به همین دلیل والدین می توانند 
بیشترین نقش را در نهادینه کردن الگوهای مصرفی ایفا کنند. مدیر 
دفتر مدیریت انرژی نیز در این کارگاه، اظهار کرد: در تجهیزات صنعت 
برق سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته تا انرژی به دست مشترکین 
برسد اما قیمت ارزان آن نسبت به سایر کاالها و خدمات باعث شده تا 
مشترکین نسبت به مصرف برق حساس نباشند. محسن ارفاق تصریح 
کرد: اگر قیمت مصرف برق واقعی نشود و مشترکین نیز حساسیتی در 
مصرف نداشته باشند این صنعت حتما آسیب جدی می بیند و تبعات 

آن به دیگر حوزه های اقتصادی نیز کشیده خواهد شد.

استاندار خبر داد:

رشد 4۰ درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی

رئیس دانشگاه جامع علمی،کاربردی استان اردبیل: 

راه اندازی کلینیک اشتغال و کار آفرینی در دانشگاه جامع علمی و کاربردی 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی:

عامل ۷۰ درصد تصادفات جاده ای استان مسایل انسانی است

پروژه PCI با راه اندازی گرم تجهیزات به افتتاح نزدیک می شود 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برق ویژه مشاوران امور زنان و خانواده

جلسه هم اندیشی مدیرعامل و هیات مدیره شرکت انتقال گاز ایران با 
هیات رئیسه منطقه ۹ عملیات انتقال گاز

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران و اعضای هیات مدیره این شرکت در ستاد منطقه 
۹ حضور پیدا کردند و در جلسه ای با حضور مدیر، معاونین و روسای واحدهای ستادی در سالن کنفرانس 
به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز، سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به فعالیت های و حجم باالی کار در 
منطقه ۹، اظهار کرد: با احداث خط دامغان_ کیاسر_ نکا، مشکالت در ارتباط با افت و یا قطعی گاز در 
استان های شمالی برطرف شده است و ما شاهد جریان پایدار گاز به خصوص در فصل سرد زمستان در 
این استان ها هستیم. وی با بیان اینکه علی رغم نگهداری، تعمیرات و اقدامات خوب، موارد و مسائل موجود در استان های شمالی را لیست 
و برای آن برنامه ی اجرایی تعریف کنید، افزود: استاندارد ها، دستورالعمل ها و آگاهی دقیق فنی داشته باشید تا در شرایط اضطراری، نقاط 
ضعفی و تهدید بیرونی را به قوت و فرصت تبدیل کنید. مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ادامه به ایجاد آگاهی، دانش، نگرش تخصصی 
در مناطق اشاره کرد و گفت: خط و تجهیزات انتقال گاز در شمال کشور سرمایه ملی و کشور است که ما وظیفه نگهداری بهینه از آنها را 
بر عهده داریم. توکلی با اشاره به بحث مهم حریم ایمنی خطوط لوله یادآور شد: حریم خطوط لوله مربوط به همه بخش ها است و انتظار 
می رود که معاونت عملیات خط لوله، مهندسی، حراست،حقوقی و همه واحدها دستور العمل و مقررات حریم و همچنین کاربرد مکانیزم 

های کنترل را کامل بدانند و به موقع اقدام نمایند. 

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی:
 هگمتان بازار سال ۱3۹۹ در همدان افتتاح میشود

همدان - فاطمه صنیعی وحید: نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسالمی از آغاز فاز دوم هگمتان بازار در همدان 
خبر داد و گفت: هشت استان به صورت منطقه ای و ویژه در این پروژه همکاری می کنند.  حمیدرضا حاجی بابایی گفت: با ورود حدود یک 
هزار سرمایه گذار با شش هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در  استان توسط بخش خصوصی در استان برای اولین بار حال اجراست. وی گفت: 
هشت استان به صورت منطقه ای و ویژه در این پروژه با عنوان " هگمتان بازار " همکاری میکنند که از این 
مجوعه حدود ۴۰۰ واحد ساخته شده و فاز دوم آن در حال آغاز است. وی تصریح کرد: این یک هزار واحد 
مهمترین مرکز سرمایه گذاری و ارائه خدمات به کل کشور خواهد بود که تمامی اجناس ارزان تر از اجناسی 
است که در مریوان وجود دارد عرضه می شود. وی در ادامه افزود: شش هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جزء 
سه پروژه بزرگ است. وبا توجه به منطقه ویژه اقتصادی ،منطقه ویژه مبتنی بر فن آوری های برتر که جزء 
دو پروژه بزرگ هستند این پروژه سومین پروژه بزرگی است که. در زمان بهره برداری می تواند بازار و تولید ما 
را در سطح منطقه  ای قرار دهد؛و توانایی پوشش تا شهر های عراق را دارد و هشت استان را به صورت ویژه دخیل کند . حاجی بابایی گفت: 
این مرکز در کشور برای اولین بار به عنوان نمونه انجام  می شود که تا کنون بیش از ۲۰ استاناز این شهرک بازدید کردند که بتوانند در استان 

های خود اجرا کنند که در این حیطه همدان اولین پروژه را اجرا میکند که در سال ۱۳۹۹ این مرکز ملی در استان همدان افتتاح می شود.

رسیدگی به بیش از 2۰۱پرونده بنگاه اقتصادی در راستای رونق تولید
بندرعباس، خبرنگار فرصت امروز: سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: بررسی و 
رسیدگی بیش از ۲۰۱ پرونده بنگاه اقتصادی در قالب 6۹ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با ۴۱۴ مصوبه جهت تسریع 
در حل مشکالت واحد های صنعتی ، معدنی و دیگر بخشهای تولیدی طی چهار ماهه اول سال ۹۸ انجام گرفته است. به گزارش روابط 
عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان هرمزگان ؛ محمد رضا صالحی افزود : در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار 
سال و بمنظور حل مشکالت بنگاههای تولیدی درچهار ماهه اول سالجاری بیش از ۲۰۱ پرونده واحد های تولیدی طی 6۹ جلسه کارگروه 
تسهیل با تصویب ۴۱۴ مصوبه بررسی که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ازنظر تعداد جلسات ۲۳ درصد پیشرفت و در بخش 
مصوبات 6 درصد کاهش داشته است. صالحی با اشاره به بررسی و علل مشکالت واحد های تولیدی غیر فعال که توانایی و توجیه فنی و 
اقتصادی الزم برای راه اندازی مجدد را دارند تصریح کرد: رایزنی با دستگاه های اجرائی ، بانکهای عامل مرتبط با تولید جهت احصاءوجمع 
بندی مسائل و مشکالت حوزه تولید از قبیل موضوعاتی همچون تامین مالی و بانکی،  مالیات مستقیم و ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی 
و موضوعات کارگری،  گمرکی،  حامل های انرژی )برق، گاز، نفت و ...(، آب، محیط زیست، استاندارد، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمل و 
نقل، حمل بار و بنادر، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، شهرداری، زیرساخت های مخابراتی و ارتباطات از جمله مواردی هستند که از طریق 

دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری و دنبال می شود. 

سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی:
توسعه فیبرنوری پرسرعت  FTTH دراستان

ارومیه-رونق-سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی در نشست با اصحاب رسانه گفت : 
در هفته دولت افتتاح 7۹پروژه با اعتبار بیش از ۴۳میلیارد ریال در بخش های انتقال، دیتا، سوئیچ، 
توسعه روستایی، فیبر و زیر ساخت خواهیم داشت و همچنین به مناسبت ۲7 اردیبهشت روز جهانی 
مخابرات و ارتباطات در سال جاری 6۸پروژه دیگر با اعتبار ۳۰میلیارد ریال در حوزه زیر ساخت به 
بهره برداری رسید و در سال ۹۸ توسعه سرویس های FTTH، VDSL و ADSL و دایری تلفن 
ثابت با جدیت بیشتری پیگیری شده و امروزه شاهد واگذاری خدمات اینترنت پرسرعت روی فیبر 
نوری در شهرهای ارومیه، ماکو، خوی، مهاباد، میاندوآب، بازرگان و بوکان هستیم و در فاز دوم شهرستانهای پیرانشهر، سردشت، 
نقده و سلماس از این تکنولوژی استفاده خواهند نمود.  ایشان در اشاره به بحث توسعه تلفن ثابت و توسعه روستاها از نظر ارتباطات 
گفت: در این راستا بیش از ۱۰۰کیلومتر فیبر برای استان با هدف بهبود کیفیت ارتباطات روستایی انجام گرفته وکیفیت خدمات 
در روستاها افزایش قابل توجهی خواهد داشت. مهندس نوری اظهار داشت: در ۴۰نقطه استان در نقاط پر رفت وآمد، توریستی و 
گردشگری، بیمارستانها و پارک ها پروژه public wifi در حال اجرا هستیم و در صورت اجرای کامل این پروژه استان در پذیرش 
توریست شاخص خواهد شد.  سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی از حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت خبر داد وخاطر نشان 
کرد: از ابتدای مهرماه در راستای اجرای سیاست های دولت الکترونیک و در جهت حفظ محیط زیست با همکاری و اطالع رسانی 
گسترده شما عزیزان قبوض کاغذی حذف شده و مشترکین می توانند از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰یا کد *۲۰۲۰# از طریق تلفن 
همراه و پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir برای پرداخت قبوض الکترونیکی تلفن ثابت اقدام نمایند.  سرپرست 
مخابرات منطقه آذربایجان غربی تصریح کرد: در روستاهای استان ۱۱67سایت GSM-WLL بروی همراه اول برگردان شده و 
از طریق همین سایت ها در روستاها، ارتقاء نسل های تلفن همراه ۴Gو۳Gرا شاهد هستیم که اخیرا شاهد افتتاحات این سایت 
دردیزج مرگور، قم قلعه مهاباد و روستاهای خوی و سردشت بودیم. ایشان در اشاره به پوشش آنتن دهی تلفن همراه در جاده های 
استان گفت: بهسازی و بهبود کیفیت خدمات جاده ای روستایی با SWAPشبکه GSM انجام گرفته و امکان واگذاری اینترنت 
پرسرعت و ارتقای کیفیت برای روستائیان تاکنون در ۱۵سایت انجام و۴۰روستا از این موضوع منتفع و۱۹سایت دیگر برای ایجاد 

این تکنولوژی در دست اقدام می باشد.  

اجرای طرح ارتقا بهداشت و سالمت محیط شهری توسط شهرداری گرگان
گرگان، خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان از اجرای طرح ارتقا 
سالمت محیط شهری توسط شهرداری گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری 
گرگان، موســی الرضا صفری درباره اجرای طرح ارتقا بهداشت و سالمت محیط شهری، اظهار کرد: این طرح از 
۱۵ مرداد به مدت ۲ هفته در ســطح شهر گرگان توسط شهرداری گرگان اجرایی خواهد شد.وی ادامه داد: در 
این طرح پاکســازی، شست وشو، گندزدایی و الیروبی تمامی کانال ها و انهار سطح شهر، طعمه گذاری و مبارزه 
با حیوانات موذی و ناقل بیماری، آهک پاشــی تمامی کانال های روباز و سرپوشــیده محالت سطح شهر انجام 
خواهد شد.سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان تصریح کرد: همچنین کنترل جمعیت سگ های ولگرد، نظافت حاشیه رودخانه ها و 
تفرجگاه ها، تجهیز و رفع نواقص سرویس های بهداشتی معابر عمومی و بوستان ها، رسیدگی به وضعیت آبخوری ها در محورهای گردشگری سطح 
شهر و جمع آوری خاک و نخاله های حاشیه شهر نیز از جمله برنامه های این طرح است.صفری بیان کرد: طی این مدت ساماندهی مخازن زباله 
سطح شهر، تعویض، رنگ آمیزی، شست وشو و ضدعفونی ویژه نیز در دستور کار قرار دارد.وی در پایان با تقدیر از همکاری شهروندان در اجرای این 
طرح گفت: سامانه تلفنی ۱۳7 معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان آماده ردیافت گزارش های مردمی در راستای رفع نواقص شهری و ارائه 

خدمات مطلوب به شهروندان است.

پیاده راه بافت تاریخی در اراک ایجاد می شود 
اراک - مینو رستمی: شهردار اراک گفت: میدان ارگ، خیابان حصار، خیابان محسنی، تا میدان شهدا و میدان 7 تیر تا دو سال اینده 
به پیاده رو تبدیل می شوند.  محمدکریم شفیعی ، با اشاره به اجرای طرح پیاده راه در شهر اراک اظهار داشت: میدان ارگ، خیابان حصار، 
خیابان محسنی، تا میدان شهدا و میدان 7 تیر تا دو سال اینده به پیاده رو تبدیل می شوند. وی افزود: خیابان حصار تردد ترافیکی نداشته و 
بیشتر پارکینگ بوده، این خیابان دارای بافت تاریخی و قدیمی است که باید از آن محافظت کرد. شهردار اراک تصریح کرد: معموال پیاده راه 
در شهرها محلی برای آرامش، استراحت و گفتمان بوده و تردد وسایل نقلیه در این محل ها محدود است و تنها خودروهای امدادی و افراد 
ساکن در این مناطق می توانند در این قسمت ها تردد داشته باشند. شفیعی بیان کرد: پرشس نامه هایی به همه ساکنان و مشاغل این خیابان 

داده شده و براساس نظرسنجی بیشتر مردم دغدغه تردد ماشین خود و یا وسیله نقلیه مهمانان خود را دارند.
وی عنوان کرد: برهمین اســاس برای ســاکنان این مناطق کارت تردد صادر شده و 6 متر از مسیر نیز گذر امدادی و مابقی پیاده راه 

می شود، ساکنان این مناطق می توانند از این گذر امدادی برای تردد و انتقال وسایل نقلیه خود به پارکینگ  استفاده کنند. 
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کارکنان دفاتر باز را دوســت ندارند. پژوهش ها هم نشان می دهد که 
آنها کارآمد نیستند ولی به دالیلی همچنان وجود دارند.

»نخست دیوارها را از میان بردارید و اتاقک های بی روح بسازید. سپس 
کارمندان را شانه به شــانه پشت یک میز طویل قرار دهید، به صورتی که 
بتواننــد راحت تر با هم صحبت کنند. هرگونه دفتر خصوصی باقی مانده 
را که تنها بر ایــن ایده تأکید می کند که برخی از افراد بهتر از دیگران 
هســتند، رها کنید. کارمندان ارشــد خود را کنار دیگران بنشــانید؛ 
این گونه است که افراد با هم همکاری خواهند کرد. ایده ها جرقه خواهد 
زد. افراد غریبه به دفتر شما نگاه می کنند و فکر می کنند که این مکان 
انرژی دارد. کارکنان شــما مولدتر خواهند بود. شرکت شما محصوالتی 
تولیــد خواهد کرد که نظیر آنها را جهان ندیده اســت.« این افســانه  
طراحی دفترهای باز اســت؛ یک طرح محل کار که چنان فراگیر است 
که کامال مورد پذیرش واقع شــده و وعده های آن )همکاری و نوآوری( 

مقدس شمرده می شود.
براســاس نتایــج یک مطالعه در ســال ۲۰۱۰ که به وســیله  انجمن 
بین المللی مدیریت تدارکات انجام شد، 6۸درصد از افراد در دفاتر بدون 
دیوار یــا دارای دیوارهای کوتاه کار می کنند و این تعداد بدون شــک 
پس از آن افزایش یافته اســت. فقط یک مشکل وجود دارد؛ کارکنان از 
دفاتر باز متنفرند. این محل های کار موجب پرت شدن حواس می شود، 
پر ســروصدا بوده و حریم خصوصی کمی در آنها وجود دارد. یک طراح 
گرافیک ۴7 ساله که بیش از دو دهه را به کار در محیط های باز مشغول 

بوده است، می گوید:
اضافه بار حســی همراه  با طرح های دفتر باز به نقطه ای می رســد که 
من به دشــواری می توانم کار خود را انجام دهم. من حتی به خاطر این 

موضوع یک بار مجبور شدم که یک کار را ترک کنم.
از همــان زمان کــه این دفترهای بــاز رواج پیدا کردنــد، مطالعات 
سودمندی آنها را زیر ســؤال بردند. پژوهشگران نشان داده اند که افراد 
مشغول به کار در دفاتر باز، دوبرابر بیشتر مرخصی استعالجی می گیرند 
و ناراحتی و اســترس بیشتر و بهره وری کمتری را نسبت  به افرادی که 
حریم خصوصی بیشتری دارند، گزارش می کنند. مطالعه ا ی که در سال 
۲۰۱۸ به وسیله ی پژوهشــگران دانشکده  کسب و کار هاروارد انجام شد، 
نشــان داد که دفاتر باز تعامالت چهره به چهــره را تا حدود 7۰درصد 
کاهش می دهند و ارســال ایمیل و پیام را تا ۵۰درصد افزایش می دهد. 
نتایــج این مطالعــات، این ایده را که ادعا می کند در چنین شــرایطی 

مشارکت کارکنان با هم بیشتر می شود، رد می کند.
با این  حال، طرح های دفاتر باز همچنان وجود دارند و برخی از آنها از 
نظر ســمبولیک چنان قدرتمند هستند که قابل کنار گذاشتن نیستند. 
یک مورد مشــهور در این زمینه، شرکت گوگل است. طرح دفاتر باز از 
زمان ایجاد مخازن منشــی گری در دهه  ۱۹۴۰ وجود داشــت اما وقتی 
گوگل هفت ســاله مراکز سازماندگی خود را در مانتین ویو در کالیفرنیا 
بازسازی کرد، حاصل آن نمایشــگاهی مرتفع و پرنور برای نشان دادن 

رشــد ثروت و نفوذ این شــرکت بود؛ این تغییر قاصــد عصر حرفه ای 
جدیدی بود. کالیو ویلکینســون، معمار این طــرح از فضاهای درونی 
ســنگین که در دفتر پیشین وجود داشــت، اجتناب کرد. هنوز هم تا 
حدی فضاهای خصوصی وجود داشت، اما وسعت زیادی از فضا به محل 
کار جمعی و اتاق های جلســه  کوچک و شیشــه ای اختصاص داده شد. 

ویلکینسون می گوید:
نگرش ما این بود: ما در حال ابداع یک جهان جدید هستیم، پس چه 

نیازی به دنیای قدیمی داریم.
با ظهور گوگل، ایده  او برای طراحی یک محیط کار مشــارکتی رونق 

گرفت. او می گوید:
شــرکت ها نزد ما آمده و می گفتند که می خواهیم مثل گوگل باشیم. 
آنها نســبت  به هویت خود اطمینان کمی داشتند اما مطمئن بودند که 

می خواهند مانند گوگل باشند.
حــدود همان زمــان، یــک نســخه  افراط گرایانه تر از دفاتــر باز از 
استارت آپ هایی که طی دوره  دات کام بوم )دوره شکوفایی شرکت های 
اینترنتی( در اواخر دهه ۱۹۹۰ ظهور یافتند، توسعه پیدا کرد. با افزایش 
شــمار این شــرکت ها، آنها به دنبال راه های ارزانی برای متمایز کردن 
خود از دیگر شرکت ها بودند. ویلکینسون می گوید که دفاتر شاداب تری 
که مدت ها در صنعت تبلیغات رایج بودند، الهام بخش این کار شــدند. 
برخی از آنها به بخش ســاوت آو مارکت در فرانسیسکو نقل مکان کرده 
و در فضاهای ناتمام ســاختمان ها مستقر شــدند و آن را به حال خود 
رها کردند. وقتی که شــما با ســرعت در حال اضافه و حذف کارکنان 
هســتید، دیوارها تنها موجب پیچیده تر شــدن کارها می شوند. جوئل 
 Fog اسپالســکی که در ســال ۲۰۰۰ یکی از بنیان گذاران شــرکت
 Stack بود و اکنون مؤســس و مدیر اجرایی Creek Software

Overflow است، می گوید:
این مکان ها وحشتناک بودند. آنها خیلی پر سر و صدا بودند زیرا سقف 
کاذب نداشتند. این برای همه دردناک بود، اما استارت آپ های دات کام 

این کار را انجام می دادند زیرا چاره  دیگری نداشتند.
و این گونه بود که از قلب ضرورت، زیبایی متولد شــد. در سال ۲۰۱۵ 
که فیس بوک دفتر مرکزی خود در منلو پارک را که به وسیله فرانک گری 
طراحی شــده بود، باز کرد، دفتر باز نه تنها چهره  نوآوری سیلیکون ولی 
بود بلکه به یک اســتعاره  قدرتمند تبدیل شــده بود. فیس بوک اکنون 
حدود ۲۸۰۰ کارمند در یک ســاختمان ۱۰ جریبی دارد و ادعا می کند 
که بزرگ ترین طرح دفتر باز در جهان است. مارک زاکربرگ، مؤسس و 

مدیر اجرایی فیس بوک هنگام اعالم طرح در سال ۲۰۱۲ گفت:
ایده این اســت که یک فضای مهندســی کامل ایجاد شود: یک اتاق 
عظیم که هزاران نفر را در خود جای دهد که همه به اندازه  کافی به هم 

نزدیک باشند که بتوانند با هم همکاری کنند.
معروف اســت که او درســت مانند دیگران یک میز سفید ساده در 
منطقه جمعی دفتر دارد. البته او یک اتاق کنفرانس اختصاصی نیز دارد 

که شایعه شده که بیشتر وقت خود را در آن سپری می کند. این فریب 
نوآورانه ای که دفاتر باز با خود داشــتند، از نظر راه اندازی استارت آپ ها 
و شرکت های مشابه اجتناب ناپذیر شد. بن وابر، مؤسس و مدیر اجرایی 
شــرکت تحلیلگر محل کار Humanyze که از حســگرهایی برای 
ردیابی نحوه  اســتفاده افراد از دفاتر و تعامل آنها با هم استفاده می کند، 

می گوید:
وقتی ما از افراد مســئول می پرســیم که چرا دفاتر خود را به حالت 
باز طراحی کرده اند، بیشــتر آنها به ما پاسخی مبهم می دهند، اما وقتی 
عمیق شوید، درمی یابید علت آن است که محل کار شبیه چند شرکت  

فناوری بسیار موفق به نظر برسد.
کالوین نیوپورت، اســتاد علوم کامپیوتر دانشگاه جورج تاون که نحوه  

کار افراد را مورد مطالعه قرار می دهد، دیدگاه شکاکانه تری دارد:
دفاتــر باز تبدیل به راهی برای نشــان دادن ارزش یک شــرکت به 
سرمایه گذاران خطرپذیر و افراد بااستعداد شده اند. هدف بهبود بهره وری 
و همکاری نیســت بلکه ارسال این پیام است که شرکت در حال انجام 

کار جالبی است.
۶ طراحی دفتر کار که قالب های سنتی را در هم شکستند

لس آنجلس، ســال ۱۹۹۴: کارکنان در دفتر مجازی آژانس تبلیغاتی 
Chiat/Dayهیچ گونــه صندلی اختصاصی نداشــتند و هر روز باید 
لپ تاپ ها و تلفن ها را چک می کردند. نتیجه: افراد ســعی می کردند با 

بهانه ای از سر کار فرار کنند.
سانتا کالرا، سال ۱۹۹۵: اندی گروو، مدیرعامل اجرایی شرکت اینتل 
به منظور تقویت گفت وگو و تعامالت ســازنده ســاختار دفتر باز را برای 
خود در نظر گرفت تا افراد بتوانند او و شرکت را بدون ترس مورد انتقاد 
قرار دهند. امری ویل، کالیفرنیا، سال ۲۰۰۰: استیو جابز پیشنهاد دفتر 
باز را برای دفاتر مرکزی پیکسار رد کرد. او به جای این کار گروه های ۵ 
تــا 6 نفری را در دفاتر کنار هم قرار داد و یک فضای همکاری در میان 

دفاتر ایجاد کرد.
الس وگاس، سال ۲۰۱۳: محوطه  باز زاپوس به صورت عمدی محدود 
شد. تونی هســیه براساس نتایج پژوهشی که نشــان می داد شهرهای 
پرتراکــم مولدتر هســتند، کمتر از ۳/۱۹ مترمربع فضــا را به ازای هر 

کارمند اختصاص داد.
 ،)Airbnb( سان فرانسیسکو، سال ۲۰۱۳: در فضای کار ایربی ان بی
اتاق های کار طوری طراحی شــدند که به افراد حــس راحتی خانه را 

می داد.
 ،)R/GA( نیویــورک، ســال ۲۰۱6: در آژانس بازاریابــی آر/جی ای
اپلیکیشــنی در اختیار کارمندان قرار داده شد که به آنها اجازه می داد 
کــه اتاق های باز خــود را تا حدی از نظر نورپــردازی و چینش میزها 

مدیریت و تنظیم کنند.
در میــان گرایش های نمادین به طراحی فضــای کار، خود کارکنان 
فراموش شــده اند. به گفته  Humanyze، طرح های باز در تشــویق 

تعامالت بین گروه ها زمانی که شــرکت در تالش برای ایجاد محصوالت 
جدید است، عالی هســتند اما این محیط ها در تشویق تعامالت درون 
گروهی در کارهای مبتنی بر اجرا مانند کدنویســی که کارکنان نیاز به 
هماهنگی دارند، وحشــتناک هســتند. یک دفتر باز ممکن است برای 
شــرکتی که در حال کار روی ایده های جدید اســت، مناسب باشد اما 

همین که به مرحله  اجرا برسد، وضعیت دشوار خواهد شد.
البتــه یکی از دالیل اصلی که رهبران کســب و کار به طور پیش فرض 
طرح هــای باز را در نظر می گیرند، این اســت که آنها ارزان هســتند. 
براساس گزارش انجمن تجاری امالک CoreNet Global، متوسط 
فضای اختصاص داده شــده به کارکنان در جهان از ۹/۲۰ متر مربع در 
سال ۲۰۱۰ به ۳/۱6 متر مربع در سال ۲۰۱۳ رسیده است و پیش بینی 
می شود که این فضا همچنان کاهش پیدا کند. بررسی ها نشان می دهد 
که حاصل این نوع طراحی در شــرکت های بزرگ، ذخیره کردن صدها 

میلیون دالر است.
شــاید هیچ شــرکتی به اندازه  شــرکت WeWork از این مسئله 
بهره برداری نکرده باشــد. او میزها و سالن های جمعی خود را در محل 
کار خود تبلیغ کرد و اکنون برای دیگر شــرکت ها دفتر می سازد. وجه 
تمایز شــرکت WeWork، اســتفاده از اطالعاتی برای فشرده سازی 
محیط کار است. او اخیرا دفتر اکسپدیا را در شیکاگو را از سه طبقه به 
دو طبقه کاهش داده و مدعی اســت که این کار را بدون قربانی کردن 
رضایت کارکنان انجام داده اســت. لیز بورو، مدیر اســتراتژی محل کار 
WeWork می گوید که این کار مستلزم نزدیک تر شدن افراد و تعامل 
بیشتر آنها است که با طراحی ترتیب های نشستن مختلف و حتی ایجاد 

مکان های خصوصی ایجاد می  شود. او می گوید:
افــراد در طول روز و زندگی خود نیازهای متفاوتی دارند. آنها ممکن 
اســت در یک نقطــه نیاز به تمرکز و در نقطه  دیگــر نیاز به صحبت با 

کسی داشته باشند.
بســیاری از معماران در این دیدگاه اشتراک دارند. جانت پوگ مک 
لورین، رئیس شــرکت معماری Gensler که چندین دفتر شــرکت 
برجسته را طراحی کرده است، می گوید که کارآمدترین طرح های دفتر 
باز شــامل تعدادی اتاق جلســه و مناطق خصوصی برای تمرکز عمیق 
اســت. او می گوید: شــرکت های خالق درواقع از فضاهای بیشتری در 
سرتاســر دفتر اســتفاده می کنند. آنها انتظار ندارند که یک میز، مرکز 

زندگی کاری یک کارمند باشد.
این یک ایده  فریبنده اســت، اما همان طور که WeWork فهمیده 
اســت، گران ترین بخش یک دفتر کار اتاق های جلســه کوچک است. 
به عنوان یک راه حل، WeWork به مشتریان خود اتاقک های کوچک 
قابل حملی کــه می توانند در طرح های موجود گنجانده شــوند، ارائه 
می دهد. با اندازه ی ۴/۱ متر مربع، این فضا برای یک دفتر خصوصی کم 

است اما حداقل یک در دارد.
FAST COMPANY/zoomit :منبع

همه از دفاتر باز متنفرند، پس چرا هنوز وجود دارند؟
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5 عادت مدیریتی که موجب شکست شرکت ها می شود
مدیریت بد یعنی جلوگیری از پیشرفت تمام کارمندان

مدیریت کســب و کار کار بسیار دشواری محسوب می شــود. امروزه با توجه به پیشرفت شگرف در زمینه 
مدیریت همچنان مسئولیت اصلی مدیران در هاله ای از ابهام قرار دارد. من به عنوان کارشناس کسب و کار در 
جست وجو برای یافتن ویژگی های مدیران موفق با بسیاری از شرکت ها و مدیران شکست خورده مواجه شده ام. 
تجربه تعامل نزدیک با برندهای موفق از یکسو و برندهای شکست خورده از سوی دیگر تعریف جالبی از وظیفه 
اصلی مدیران را برای من به ارمغان آورد. بر این اساس وظیفه اصلی هر مدیری فراهم سازی نیازهای کارمندان 
برای فعالیت بهتر و پیشرفت است. از این طریق امکان دستیابی کارمندان به مهارت بیشتر و ارائه عملکرد بهتر 
فراهم خواهد شــد.  گاهی اوقات برخی از شرکت ها نسبت به نقش مهم مدیران در فعالیت مناسب کارمندان 
دچار تردید می شوند. بر این اساس آنها کنار هم قرار دادن مجموعه ای از کارمندان بااستعداد در کنار هم را برای 
دستیابی به موفقیت کافی می دانند. نکته مهم در این میان نقش انکارناپذیر یک مدیر در ساماندهی شرکت 
است. همانطور که می دانیم، بخش مدیریتی فقط شامل مدیرعامل نیست. شرکت های بزرگ شمار زیادی مدیر 
میانی نیز دارند. به این ترتیب انتخاب مدیر مناسب برای شرکت یکی از سخت ترین کارهای ممکن در زمینه 
کسب و کار محسوب می شود.  بدون شک اشاره به ویژگی های مناسب مدیران کار جالبی خواهد بود، با این 
حال به نظر من این امر کمک چندانی به مدیران در راستای بهبود توانمندی های شان نخواهد کرد. در عوض با 
بررسی بدترین عادت های مدیران امکان اجتناب از آنها وجود خواهد داشت. بنابراین در این مقاله هدف اصلی 
من بررسی برخی از بدترین عادت ها و ویژگی های مدیران مختلف خواهد بود. نکته مهم در مورد عادت های بد 
مدیران تاثیرگذاری منفی آن بر روی تمام کارمندان شرکت است، با این حساب پرهیز از عادت های ذیل امری 

ضروری برای هر مدیری خواهد بود.
۱. مدیر بوروکراتیک

آیا شما نیز به عنوان مدیر به قواعد اداری و پیروی از آنها تمایل باالیی دارید؟ اجازه دهید به فرآیند خرید 
تعدادی خودکار موردنیاز شرکت براساس قواعد اداری نگاهی بیندازیم. در سلسله مراتب مدیریتی شرکت ها به 
منظور انجام خرید باید تاییدیه های مختلفی از بخش های گوناگون کسب شود. به این ترتیب در عمل خرید 
تعدادی خودکار برای رفع نیاز کارمندان می تواند به امری بیش از حد وقتگیر بدل شود. وقتی شرکت ما برای 
پیگیری چنین کار بسیار ساده و پیش پا افتاده ای نیازمند این همه فرآیند بورکراتیک پیچیده باشد، ناتوانی در 
زمینه ایده پردازی خالقانه و دستیابی به اهداف موردنظر امری طبیعی خواهد بود. ایجاد شکاف میان اهداف و 
شعارهای شرکت با روند جاری موجب بی اعتمادی کارمندان به شرکت ما خواهد شد. در نتیجه آنها انگیزه خود 
برای فعالیت خالقانه و تعامل فراتر از حدود اداری با شرکت را از دست خواهند داد. به عنوان یک مدیر هدف 
اصلی ما باید تالش برای رفع موانع اداری باشد. در غیر این صورت شرکت یا بخش تحت مدیریت ما از دستیابی 

به اهداف تعیین شده باز خواهد ماند. 
2. فاجعه ای به نام مدیران اطالعات محور

برخی از مدیران به طور وسواس گونه ای به اطالعات وابسته اند. چنین مدیرانی هرگز تمایلی به اقدام های 
در لحظه و پذیرش ریسک ندارند. به عالوه در اغلب اوقات آنها در تالش برای اعمال محدودیت و کنترل 
مدام کارمندان شان هســتند. بدون تردید چنین فضایی برای فعالیت کارمندان بسیار دشوار خواهد بود. 
به همین دلیل کابوس اصلی کارمندان در هر شــرکتی تعامل بــا چنین مدیرانی خواهد بود. وقتی مدیر 
ما کنترل زیادی بر روی کارهای مان داشــته باشــد، آزادی عمل ما سلب خواهد شد. به این ترتیب دیگر 

فرصتی برای خالقیت و ایده پردازی باقی نمی ماند. 
نقطه مقابل مدیرانی که در ســطر قبل توصیف شدند، مدیرانی با تمایل به استفاده مناسب از اطالعات 
است. چنین مدیرانی با اعتماد به اعضای تیم شان امکان تحلیل اطالعات به صورت دسته جمعی را فراهم 
می کنند. همچنین با تعریف محدوده مشخص عمل کارمندان به هر کدام آزادی عمل موردنیاز را می دهد. 

به این ترتیب امکان فعالیت و پیشرفت شرکت فراهم خواهد شد. 
3. پدیده ای به نام مدیران بی ادب

همانطور که رابرت ســاتون، استاد دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب های پرفروش در زمینه مدیریت، 
بیــان می کند، تعامل با مدیران بی ادب انگیزه هر کارمندی را خواهد کشــت: »وقتی مدیر یک بخش با 
کارمندانش مانند افراد بی ارزش رفتار می کند، سطح کلی بهره وری کارمندان به یک سوم تقلیل می یابد. 

به عالوه اغلب کارمندان در چنین شرایطی به دنبال یافتن شغلی تازه خواهند بود.« 
براســاس آزمایش پژوهشگران دانشگاه اســتکهلم بر روی بیش از ۳۱۰۰ مرد در طول ۱۰ سال کاری 
به نتایج جالبی دســت یافته اند. بر این اساس کار برای مدیران بی ادب خطر ابتال به حمالت قلبی و انواع 
ناراحتی های اعصاب را به شــدت افزایش می دهد، با این حساب کمتر کارمندی تمایل به ادامه همکاری 

با چنین مدیرانی خواهد داشت. 
4. مدیران بی توجه به زندگی شخصی کارمندان

اگرچه در طول سال های اخیر شیوه مدیریت انعطاف پذیر شرکت ها افزایش چشمگیری داشته است، با این 
حال هنوز هم بسیاری از شرکت ها به شیوه سنتی ساعت محور برای ارزیابی وضعیت کاری کارمندان پایبند 
هستند. به طور معمول کار دشوار بیانگر بیش از ۵۰ ساعت کار در هفته، الزام به تعامل با محیط کار در صورت 
نیاز هر زمانی از شبانه روز و فقدان تعطیالت آخر هفته است. بدون تردید چین وضعیت کاری برای سالمت افراد 
خطرات زیادی در پی دارد. در برخی از کشورها به دلیل کمبود فرصت شغلی افراد تمام شرایط دشوار کاری 
را قبول می کنند. در چنین شرایطی انتظار فعالیت خالقانه از کارمندان بسیار دور از انتظار خواهد بود. یکی از 
وظایف اصلی مدیران توجه به زندگی شخصی کارمندان است. هیچ نیروی کاری بدون داشتن زندگی شخصی 
مناسب و زمان کافی برای رسیدگی به آن توانایی ارائه عملکرد مطلوب در محیط کار را نخواهد داشت. به هر 
حال هدف الی ما از کار دستیابی به فرصت زندگی بهتر است. در صورت فقدان زمان کافی برای رسیدگی به 

زندگی شخصی ما انگیزه و امیدمان را از دست خواهیم داد. 
5. مدیران کنترلگر

گاهی اوقات مدیران بدل به افراد کنترلگر افراطی می شوند. در چنین وضعیتی مدیران تمایل به کنترل 
تمام جنبه های کاری نیروی کارشــان را دارند. به طور معمول در چنین شرایطی هر تصمیمی با دخالت 
مســتقیم مدیر موردنظر اتخاذ می شود. نتیجه نیز بروز برخی مشکالت به دلیل دخالت های بی جای فرد 
مدیر اســت. مشــکل اصلی در اینجا فهم نادرست مدیران از وظایف شان است. به عنوان یک مدیر وظیفه 
ما کنترل و دخالت در همه امور نیست. مدیریت بیشتر یک نقش نظارتی و راهنمایی دارد. به این ترتیب 
در عین آزادی عمل کارمندان در مواقع موردنیاز ما توصیه های خود را به آنها بیان خواهیم کرد. این نوع 

برداشت از مدیریت موجب پویایی بیشتر محیط کار خواهد شد. 
businessinsider :منبع
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در مطالب گذشــته به ۱۰عادت روزانه افراد موفق اشاره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

۱۱-به جزییات توجه کنید 
)C LLC کاللین وسل موسس برند(

اگرچه کلیات، ماهیت اصلی هر اقدامی را می-ســازند، 
با این حال توجه داشــته باشــید که در حال حاضر فاصله 
بین شــرکت ها بسیار کمرنگ شده اســت. درواقع اگر در 
گذشته یک برند به عنوان ابرقدرت بدون رقیب یک عرصه 
معرفی می شــد، با این حال امروزه برای هر کسب وکاری، 
تعداد برندها بســیار متنوع شــده و رقابت به باالترین حد 
خود رســیده است. به همین خاطر دیگر نمی توان صرفا با 
تکیه بر کلیات، به موفقیت دست پیدا کرد. درواقع کلیات 
کســب وکار، به عاملی تبدیل شده اســت که همگان آنها 
را رعایت می کنند. بــا این حال جزییات هرچند کوچک، 
می توانــد به عنوان مزیتی رقابتی شــما تبدیل شــود. به 
همین خاطر نیز ضروری اســت تــا به این موارد در عرصه 
کاری خــود توجه کنید. در نهایت این امر که به غریزه در 
کنار قوه عقل، توجه نشــان دهید به بهبود تصمیمات شما 
کمک خواهد کرد. بدون شک این امر که هر روزه به دنبال 
جزییات ریز هر اتفاقی باشید، در درازمدت شما را به فردی 
که قابل دیدن چیزهایی اســت که از دید ســایرین پنهان 
مانده، تبدیل خواهد کرد. برای افزایش توانایی خود در این 

زمینه، نگاه چندجانبه نیز مفید خواهد بود.  
۱۲-تعادل میان کار و زندگی شخصی را حفظ کنید 

)UWEZO میشل استافارونی مدیر ارشد برند(
اگرچه برای موفقیت شما به سختکوشی نیاز خواهید داشت، 
بــا این حال این امر به معنای فدا کردن تمام زندگی نبوده و 
توجه داشته باشید که اهمیت زندگی شخصی، حتی مهم تر 
از کار شما خواهد بود. به همین خاطر نیز در برنامه های خود 
باید به این بخش بسیار مهم توجه کافی را نشان دهید. در این 
رابطه توجه داشته باشید که ایجاد تعادل به معنای اختصاص 
زمان مساوی نبوده و به همین خاطر توصیه می شود تا تاثیر 
حضور خود را افزایش دهید. برای مثال به جای ســه ساعت 
وقت گذاشــتن در کنار خانواده که با تماشای تلویزیون و یا 
اســتراحت سپری می شــود، می توانید آن را به یک ساعت 
کامــال مرفه و مفید تبدیل کنید. درواقــع در این رابطه باید 
به نیاز خانواده و نیاز کسب-وکار خود توجه داشته و بهترین 
راهکارها را برای پوشش بهتر آنها پیدا کنید. در نهایت این امر 
که به خودتان نیز توجه داشته باشید، باعث می شود تا روحیه 
شما برای چندین سال کار مداوم، حفظ شود. به همین خاطر 
الزم اســت تا در برنامه روزانه خود، از اختصاص زمان هایی 
برای پرداختن به کارهای مورد عالقه نیز غافل نشوید. در آخر 
فراموش نکنید که ایجاد تعادل باید به عادت روزانه شما تبدیل 
شود. در غیر این صورت شاهد اشتباهات و خطاهای بسیار و 

یک برنامه ناکارآمد خواهید بود. 
۱۳-شکرگزار باشید 

)Gifts for Good لورا هرتز مدیرعامل برند(

بدون شک شکرگزاری را باید یک معجزه تلقی کرد. این 
امر در زندگی افراد تاثیر شگفت آوری را داشته و با نگاهی 
به افراد موفق به شــکرگزار بودن آنها پی خواهید برد. در 
ایــن رابطه توصیه می شــود تا هــر روزه، قبل از خواب و 
بالفاصله پس از بیدار شدن، چندین دلیل برای خوشبختی 
خود را یادآوری کرده و بابت آن شــکرگزار باشید. این امر 
یکی از مهم ترین مراحلی است که در قانون جذب و ان ال 
پی مطرح می شــود. تنها کافی اســت تا یک ماه را به این 
شکل سپری کنید. با مشاهده تاثیرات معجزه آسای آن، این 
اقدام به یکی از موارد مورد عالقه شما تبدیل خواهد شد.   

۱۴-هر فرصتی را مفید تلقی نکنید 
بدون شــک هر فردی در طــول زندگی خــود با انواع 
فرصت ها مواجه خواهد شــد. این امر برای افرادی که در 
یک مسیر در حال حرکت هســتند، افزایشی چشمگیر را 
خواهد داشت. با این حال شما باید نسبت به مقوله هزینه 
فرصت، توجه کافی را داشته باشید. این امر بیان می  کند 
که با پرداختن به یک کار، شما وقت و هزینه انجام کارهای 
دیگر را از دست خواهید داد. به همین خاطر ضروری است 
تا بهتریــن گزینه موجود را انتخاب کنیــد. در این رابطه 
توجه داشته باشــید که برخی از پیشنهادها، ممکن است 
جذابیت بســیار باالیی را نیز به همراه داشته باشند، با این 
حال توجه داشــته باشید که حرفه ای شدن در یک حرفه 

خاص، بهتر از معمولی بودن در چند حوزه خواهد بود. 
ادامه دارد ...
inc :منبع
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