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جنگ تجاری آمریکا و چین شدت گرفت و به بازار نفت و سهام رسید

 غول های تجاری
در جنگ

سال هاست كه جنگ سرد ميان آمريكا و اتحاد جماهير شوروي به پايان رسيده و كمتر كسي پس از فروپاشي بلوک 
شرق در پايان قرن بيستم تصور می كرد جهان بار ديگر شاهد يك جنگ سرد باشد، اما به نظر مي رسد تاريخ در حال 
تكرار اســت و اين اتفاق در ابتدای هزاره ســوم ميالدی در حال رخ دادن است، با اين تفاوت كه اين بار چين به جای 
شــوروی در برابر آمريكا ايســتاده است و ميدان اين جنگ سرد نيز بيشتر به سمت اقتصاد چرخش كرده است. گويا 
جهان دوباره به نظاره نشسته است تا شاهد جنگی سرد ميان دو غول اقتصاد جهانی باشد، همراه با تبعات و پيامدهايی...

بازار مسکن در ۶ سال گذشته به کدام سو رفته است؟

 تحوالت کالن بخش مسکن
از سال 92 تا 97
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۴روش برای واردات خودرو بدون خروج ارز

همکاری مایکروسافت و سامسونگ و تأثیر آن بر دنیای فناوری

چالشی به نام اخراج اعضای خانواده از شرکت

5 گام ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی

آینده بازاریابی در اینستاگرام بدون نمایش تعداد الیک

چگونه در بازاریابی ایمیلی عملکرد موفقی داشته باشیم؟

9 گام برای جذاب تر کردن تبلیغات

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل اچ پی
عوض شد
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رئيس كل سازمان امور مالياتی اعالم كرد آخرين فرصت بهره مندی 
از بخشــودگی 100درصدی جرايم قابل بخشــش، امســال است 

و در صــورت عدم پرداخت بدهی مالياتی قطعی شــده و 
برخورداری از تسهيالت يادشده تا پايان سال جاری، اين...

 رئیس سازمان امور مالیاتی:
دیگر بخشودگی کامل مالیاتی نداریم

خبر مهم برای بدهکاران مالیاتی

یادداشت
 نقش »اقتصاد کالن«

در توسعه مسکن شهری

نقشی  دارای  مســكن  بخش 
اقتصادی  عرصه های  در  اساسی 
و اجتماعــی جامعــه اســت. از 
مســكن  برنامه ريزی  ضروريات 
می تــوان به تاميــن عدالت در 
دسترسی به ســرپناه مناسب با 
قيمت مناسب، هدايت هدفمند 
ســرمايه های ملی در راســتای 
افزايش كارايی در پاســخگويی 
به نيازهای عموم جامعه، كاهش 
نوســانات بازار مســكن از نظر 
قيمت و نيز حجم توليد، افزايش 
و تثبيت حاشــيه امنيت بخش 
مسكن با توجه به ارتباط مسكن 
با ســاير بخش های اقتصادی به 
منظور اشتغال پايدار و كمك به 

رشد اقتصادی اشاره كرد.
از آنجا كه مسكن بيانگر حوزه ای 
از رفاه اســت كه بازار در آن اقتدار 
دارد، بنابرايــن مطالعه مســكن 
موجب آشــنايی با نقــاط قوت و 
ضعف بازار در تامين نيازهای افراد 
می شود. سياست گذاری مسكن با 
گستره وسيعی از اقدامات دولتی 
در ارتباط است. اين سياست گذاری 
تمام اقدامات دولتی و سياست های 
قانونــی يــا اقتصادی را شــامل 
می شــوند كه تاثيری مستقيم يا 
غيرمستقيم بر مسكن دارند. اين 

عوامل شايد حتی شامل 
3سياست هايی نظير...
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رئيــس جمهور با بيان اينكه همه توان دولــت برای اجرای آرمان های انقالب 
به كار گرفته می شــود، گفت امروز روز حمايت بيشــتر مردم از دولت و خدمت 
بيشــتر دولت به مردم اســت و مطمئنا با وحدت دولت و ملت، از پيچ تاريخی 
كنونی عبور و دشــمن را مأيوس خواهيم كرد. به گزارش ايسنا،  حسن روحانی 
ديروز در مراسم تجديد ميثاق اعضای دولت دوازدهم با آرمان های امام راحل در 
مرقد بنيانگذار كبير انقالب اسالمی، ضمن گراميداشت ياد امام راحل و شهيدان 
رجايی و باهنــر و هفته دولت، گفت: امام خمينی)ره( پــس از پيروزی انقالب 
اســالمی به عنوان معمار نظام جمهوری اسالمی ايران مسير خدمت به مردم را 
به همه نشــان داد و حضور هيأت دولت در آغاز سومين سال دولت دوازدهم در 
كنار مرقد ايشــان تعهد چندباره به مسير و راهی است كه امام بزرگوار برگزيده 
و معرفی كردند، امام بزرگوار يك نهضت عظيم و اســالمی را به انقالب اسالمی 

رساند و راهبری انقالب را برعهده گرفت.
رئيــس جمهور با بيان اينكه ســه مرحله نظام اســالمی، انقالب اســالمی و 
جمهوری اســالمی در طول يك خط و مكمل يكديگر هســتند، اظهار داشــت: 
گفتمان انقالب اســالمی كه امام بزرگوار برای ما به وجود آورد گفتمانی توأم با 
سعه صدر بود و همه اعتقادات، انديشه ها و سليقه ها را در خود جای می داد و در 
آن، فضا برای هيچ كس تنگ نبود و بايد اين گفتمان را با همه قدرت ادامه دهيم.

روحانی با اشــاره به اينكه در گفتمان انقالب به طور عمده آرمان ها و آرزوهای 
كوتاه مــدت و بلندمدت مدنظر بوده اســت، گفت: در جمهوری اســالمی ايران 
آرمان هــای كوتاه و بلندمدت، راهبردها و برنامه ها و حتی اجرا تدوين شــد و در 
گفتمان جمهوری اســالمی ايران عمدتاً مديريت نظام اســالمی مطرح است، لذا 
آنهايی كه فكر می كنند گفتمان انقالب در برابر گفتمان جمهوری اســالمی ايران 
است راه اشتباه و خطايی را انتخاب كردند، اين دو در طول يكديگر هستند و در 
عــرض هم قرار ندارند. رئيس جمهور افزود: البته در بســياری از موارد جمهوری 
اســالمی را با معيارهای انقالب تطبيق می دهيم و اگر اصالحاتی الزم اســت آن 
را انجــام می دهيم. روحانی باالترين مرتبه در نهضــت، انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی را مرحله دولت سازی دانســت و گفت: دولت سازی مرحله بسيار سختی 
است و بســياری آن را بعد از فرهنگ سازی و تمدن سازی مرحله دوم در اين راه 
می نامند. رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه همه توان خود را برای اجرای آرمان های 
انقالب به كار گرفته ايم، اظهار داشــت: مطابــق تأكيدات امام راحل دولتی موفق 
است كه به مردم خدمت كند و دولتی می تواند مسير خود را ادامه دهد كه مورد 
حمايت و پشــتيبانی مردم باشــد و  امام راحل تأكيد داشتند كه اين دو در كنار 
يكديگر قــرار دارند. روحانی با بيان اينكه گفته امــام راحل در اين خصوص كه 
ميزان رأی ملت اســت، يك شعار و تظاهر به دموكراسی نيست، تصريح كرد: اين 
گفته يك نظريه سياســی، حقوقی و حتی فقهی بود و در حكومت اسالمی اداره 
جامعه با رأی و نظر مردم صورت می گيرد به همين دليل است كه انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی تا امروز مســتحكم باقی مانده است. روحانی خاطرنشان كرد: 
نســل اول و دوم انقالب بار مسئوليت نظام و اداره كشور را در روزهای سخت بر 

دوش داشتند و آينده نظام متعلق به نسل سوم و چهارم انقالب است.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: ما نسل اول و دومی ها كم كم بايد خانه را تميز 
كرده و آن را به صاحب خانه كه نسل سوم و چهارم هستند بسپاريم. لذا در اين 
مقطع استفاده از ظرفيت نسل جوان و تحصيلكرده در اداره و مديريت كشور يك 
ضرورت اســت. روحانی در ادامه تاكيد كرد: تا زمانی كه انقالب و نظام به مردم 
متصل اســت و با رأی مردم مشروعيت می يابد، هيچ گزندی نمی تواند اين نظام 
را از پــا در آورده و يا تهديد كند. رئيس جمهور اضافه كرد: 30 ســال از رحلت 
امام راحل می گذرد و نظامی كه ايشــان برپا كردنــد، نه تنها در برابر باد و باران 
مصون بوده، حتی در برابر توفان و سيل نيز مقاوم ايستاده است و نظام جمهوری 

اسالمی، ايرانی با قدرت را در منطقه حساس خاورميانه به نمايش گذاشته است.
روحانی تاكيد كرد: تا زمانی كه مردم با انقالب و نظام و انقالب با مردم باشــد 
اين نظام به كار خود ادامه خواهد داد. رئيس جمهور در بخش ديگری از سخنان 
خود با اشــاره به اينكه امروز در شرايط بسيار سخت و پيچيده ای قرار گرفته ايم، 
گفت: در طول يكســال گذشته مردم در رنج و سختی بودند، اما همچنان مقاوم 
و استوار در برابر توطئه های بيگانگان ايستادگی كردند و امروز روز حمايت مردم 
از دولت و خدمت بيشتر دولت به مردم است. روحانی با تاكيد بر اينكه دولت از 
انتقاد دلســوزانه استقبال و حمايت می كند، اظهار داشت: انتقاد از دولت بالمانع 
اســت و حتی در دولت يازدهم و دوازدهم انتقاد از دولت بی هزينه و حتی توأم 
با جايزه و تشويق بوده است . رئيس جمهور با بيان اينكه انتقاد بی هزينه از آثار 
دولت يازدهم و دوازدهم است كه برای هميشه باقی می ماند، گفت: بسيار سخت 
است كه اين آثار دولت يازدهم و دوازدهم را پس از اين كسی بتواند تغيير دهد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه انتقاد به تنهايی كافی نيســت و نياز به دلسوزی هم 
داريم، تصريح كرد: نقد دلسوزانه غير از تخريب كينه توزانه است. لذا پس از انتقاد 
همه بايد برای اصالح جامعه دست به دست هم دهيم و در اين شرايط همديگر 

را ياری كنيم تا به مقصد نهايی برسيم.
روحانی خاطرنشــان كرد: امام راحل تأكيد داشتند كه بار سنگين مسئوليت 
اداره كشــور بر دوش دولت اســت و همه بايد از آن حمايت كنند و رهبر معظم 
انقالب نيز در ديدار اخيرشان با هيأت دولت تأكيد فرمودند كه دولت در ميدان 
اســت و بار اصلی مسئوليت را بر دوش دارد و همه بايد از دولت حمايت كرده و 
دولت را ياری كنند. رئيس جمهور تصريح كرد: بدون ترديد با وحدت و همدلی 
بيــن دولت و مردم و همه نخبگان و به ويژه نســل جــوان، از اين پيچ تاريخی 
عبور كرده و دشــمن را مأيوس خواهيم كرد. روحانی با تأكيد بر اينكه وحدت، 
تالش و ايســتادگی همه مســئولين و مردم، دشــمن را مأيوس می كند، گفت: 
توطئه دشــمنان روزی به پايان می رسد كه از ضربه زدن به نظام مأيوس شوند، 
لذا هدف بزرگ ما مأيوس كردن دشــمنان است. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: 
اميد به آينده بهتر مردم هدف ديگری است كه آن را با قدرت پيگيری می كنيم 
و معتقديم تا زمانی كه اميد وجود دارد، مســير پيشرفت به خوبی ادامه خواهد 
يافت. روحانی افزود: به رغم اينكه فشار و سختی مردم در سال های اخير بيشتر 
شــده است اما اين احساس وجود دارد كه در ماه های اخير مقداری از مشكالت 
مردم كاســته شــده اســت. آمارهای دو ماهه اخير و نيز آمار روز گذشته مركز 
آمار، نشــان می دهد كه  هم نرخ تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه نسبت به 
ماه های ابتدايی ســال كاهش يافته است. اگرچه بايد همچنان برای رفع مشكل 
تــورم تالش های خود را ادامه دهيم. رئيس جمهــور با تأكيد بر اينكه دولت در 
شرايط كنونی همه توان خود را برای رفاه مردم به كار گرفته است، گفت: گاهی 
مشكالت ناشی از قصور و كوتاهی و گاهی ناشی از تقصير و خطا است، اما زمانی 

نيز به خاطر شرايط ناخواسته ای است كه از سوی دشمن تحميل می شود.
روحانــی تصريح كــرد: دولت همه توان خود را برای ايجاد روابط مناســب با 
جهان شرق و غرب به كار گرفته است، اما يك دولت تازه كار ناشی باعث شد كه 
زحمــت فراوانی برای مردم ما و منطقه، حتی مردم خودش ايجاد شــود. رئيس 
جمهور افزود: در اين شــرايط وجود مشكالت ناشی از تقصير و قصور معنا ندارد، 
بلكه به خاطر تحميل شــرايط سخت از سوی دشمن برای ملت ايران است، لذا 
همه بايد به اين ويژگی توجه داشــته باشيم و برای تغيير اين شرايط ناخواسته 
در كنــار يكديگر تالش كنيم. روحانی با بيــان اينكه جامعه قوی در كنار دولت 
قوی، دولت قــوی در كنار رهبری قوی و رهبری قوی در كنار انقالب قوی قرار 
دارد، خاطرنشــان كرد: امروز با تضعيف دولت كسی تقويت نمی شود، بلكه اين 

كار دشمنان را برای توطئه بيشتر ترغيب می كند.

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

روحانی: با تضعیف دولت کسی تقویت نمی شود

طاهره نصر
عضو هیأت علمی گروه معماری 

دانشگاه آزاد شیراز



سال هاســت كه جنگ ســرد ميان آمريكا و اتحاد جماهير شوروي به 
پايان رســيده و كمتر كسي پس از فروپاشــي بلوک شرق در پايان قرن 
بيســتم تصور می كرد جهان بار ديگر شاهد يك جنگ سرد باشد، اما به 
نظر مي رســد تاريخ در حال تكرار است و اين اتفاق در ابتدای هزاره سوم 
ميالدی در حال رخ دادن اســت، با اين تفاوت كــه اين بار چين به جای 
شوروی در برابر آمريكا ايستاده است و ميدان اين جنگ سرد نيز بيشتر به 
سمت اقتصاد چرخش كرده است. گويا جهان دوباره به نظاره نشسته است 
تا شاهد جنگی سرد ميان دو غول اقتصاد جهانی باشد، همراه با تبعات و 
پيامدهايی كه می تواند به مراتب خطرناک تر و مخاطره آميزتر از جنگ سرد 
واشنگتن با شوروی سابق باشد؛ چنانچه در تازه ترين اتفاق، آمريكا و چين 
در آســتانه برگزاری نشست سران كشورهای عضو گروه هفت، تعرفه های 
جديدی عليــه كاالهای يكديگر وضع كرده اند تــا جنگ تجاری بين دو 

اقتصاد بزرگ جهان وارد مرحله تازه ای شود. 
ســاعاتی پــس از آنكه دولت چيــن تهديد كرد به تالفــی تعرفه های 
وضع شــده از ســوی دولت آمريكا بر كاالهای چينی، 75 ميليارد دالر از 
كاالهای آمريكايی شامل دانه سويا، خودرو و نفت را طی دو مرحله مشمول 
تعرفه های جديد خواهد كرد، دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا از افزايش 

مجدد تعرفه بر واردات كاالهای چينی خبر داد.
ترامپ در چند پيام توئيتری متوالی اعالم كرد: تعرفه های اعمال شده بر 
250 ميليارد دالر از كاالهای چينی كه اكنون در حال اجراست، از ابتدای 
ماه اكتبر )9 مهر( از 25درصد به 30درصد خواهد رسيد. همچنين تعرفه 
10درصدی كه قرار بود از روز اول سپتامبر )10شهريور( بر 300 ميليارد 

دالر از كاالهای چينی اعمال شود، به 15درصد افزايش خواهد يافت.
او در پيامــی توئيتری در توجيه افزايش وضع تعرفه بر كاالهای چينی 
نوشت: »متأسفانه دولت های گذشته به چين اجازه داده اند كه تا اين حد 
تجــارت عادالنه و متــوازن را زير پا بگذارد و اين يك بار ســنگين برای 
ماليات دهندگان آمريكايی اســت. بــه عنوان رئيس جمهــور، من ديگر 

نمی توانم اجازه دهم كه اين روند ادامه پيدا كند.«
رابــرت اليت هايزر، نماينده آمريكا در مذاكــرات تجاری با چين نيز با 
انتشــار بيانيه ای تعرفه های جديد دولت چين بــر كاالهای آمريكايی را 
غيرمنصفانه خواند و اعالم كرد: جزييــات تعرفه های جديدی كه ترامپ 
در توئيتر از اعمال آنها بر كاالهای چينی خبر داده است، پس از مشخص 
شدن جزييات الزم در نشريه رسمی كاخ سفيد )فدرال رجيستر( منتشر 

خواهد شد.
از سوی ديگر، ترامپ در پيام ديگری نوشت: »بدين وسيله به شركت های 
آمريكايی دستور داده می شود كه هرچه سريع تر به دنبال يافتن جايگزينی 
برای چين باشيد، از جمله بازگرداندن كارخانه های خود به داخل كشور و 

توليد كردن كاالهای تان در آمريكا.« 
شوک جنگ تجاری به بازارهای جهانی

در اين ميان، بســياری از فعاالن اقتصادی آمريكا صراحتاً با تصميمات 
دونالد ترامپ به مخالفت برخاســته اند، زيــرا معتقدند اين رويكرد ترامپ 
درنهايت به آنها آسيب جدی وارد می كند؛ ازجمله ديويد فرنچ، نايب رئيس 

فدراســيون ملی خرده فروشــان آمريكا، در بيانيه ای اعــالم كرد: »برای 
بنگاه های اقتصادی بســيار دشوار است كه در چنين محيطی برای آينده 
برنامه ريزی كنند. كاماًل مشخص اســت كه رويكرد دولت جواب نخواهد 
داد. راه حل مشكالت اين نيســت كه بر كسب وكارها و مصرف كنندگان 
آمريكايی ماليات بيشــتری ]در قالب تعرفه[ وضع شود. اين وضعيت كی 

قرار است پايان يابد؟«
اتفاقات اخير نشان از جهشی چشمگير در تنش های تجاری بين آمريكا 
و چين دارد؛ دو كشــوری كه طی ماه هــای اخير تالش های ناكامی برای 
حل وفصل اختالفات شــديدی تجاری بين خود داشــته اند. با اين شرايط 
مشخص نيســت كه آيا مذاكره كنندگان دو طرف، ماه آينده طبق برنامه 
قبلی در واشــنگتن با يكديگر ديدار خواهند كرد يا اينكه اتفاقات ديگری 

در راه خواهد بود.
تعرفه هــای جديد دولت چين بر كاالهــای آمريكايی كه روز جمعه به 
تالفی تعرفه های دولت ترامپ بر كاالهای چينی مطرح شد، افت قابل توجه 
شــاخص بازارهای ســهام آمريكا و قيمت كاالهای خام را در پی داشت. 
جالب اينجاســت كه دولت چين دقيقاً كاالهايی را هــدف قرار داده كه 
مركز اصلی توليد آنها در ايالت های حامی ترامپ است. كارخانه ها، مزارع 
و مياديــن نفتی ايالت های غرب ميانه )Midwest( و ايالت های جنوبی 
مانند تگزاس درســت زمانی هدف حمله تجاری چين قرار گرفته اند كه 

اقتصاد آمريكا نشانه های از كاهش نرخ رشد را بروز داده است.
براســاس اطالعيه وزارت دارايی چين، بخشــی از تعرفه های جديد بر 
كاالهای آمريكايی از روز اول ســپتامبر )10 شهريور( و بخش ديگر از روز 
15 دسامبر )24 آذر( اجرايی خواهد شد. دولت چين از ماه آينده ميالدی 
تعرفه واردات دانه ســويا از آمريكا را به ميزان 5درصد افزايش خواهد داد 
و افزايــش 25درصدی تعرفه بر خودروهــای وارداتی از آمريكا را كه فعاًل 
در حالت تعليق اســت را از روز 15 دســامبر اجــرا خواهد كرد كه البته 
اين افزايش تعرفه برای برخــی خودروهای آمريكايی حتی 10درصد نيز 
باالتر خواهد بود. با احتســاب تعرفه های فعلی دولت چين بر خودروهای 
وارداتی از آمريكا و افزايشــی كه قرار است در ماه های آينده اعمال شود، 
واردكنندگان خودروهــای آمريكايی در چين بايد حدود 50درصد تعرفه 

بپردازند.
هو شی جين، سردبير نشريه انگليسی زبان گلوبال تايمز كه جزو نشريات 
وابسته به دولت چين است، ساعاتی قبل از اعالم رسمی تعرفه های جديد 
دولت چين بر كاالهای آمريكايی، در يادداشت كوتاهی نوشت: »تا جايی 
كه من اطالع دارم، چين در واكنش به تعرفه های آمريكا بر 300 ميليارد 
دالر از كاالهــای چينی اقدامات متقابل ديگــری را نيز انجام خواهد داد. 
پكــن به زودی از برنامه های خود برای اعمــال تعرفه های تالفی جويانه بر 
برخی كاالهای آمريكايی رونمايی خواهد كرد. چين برای پاســخ دادن به 
حمالت آمريكا مهمات كافی دارد. طرف آمريكايی درد تعرفه ها را احساس 

خواهد كرد.«
مقامات چينی هفته گذشته هشدار داده بودند كه تصميم دولت ترامپ 
برای وضع تعرفه های جديد بر كاالهای چينی، تصميمی تنش زا اســت و 

قطعاً اقدام تالفی جويانه دولت چين را در پی خواهد داشت.
تشديد جنگ تجاری، قيمت نفت را كاهش داد

در هميــن حال، افزايش تعرفه های واردات نفــت خام آمريكا كه برای 

نخســتين بار توسط چين اعمال شــد، قيمت نفت را تا 4درصد كاهش 
داد و بــه كمترين ميزان در دو هفته اخير رســاند. در واقع، آتش جنگ 
تجاری ميان چين و آمريكا كه تقريبا از سال گذشته آغاز شد، تبعات منفی 
متعددی برای اقتصاد جهان داشــته و موجب شده است تحليلگران بارها 

درباره نرخ رشد اقتصاد جهانی هشدار دهند.
براساس گزارش رويترز، تشديد اختالفات و اقدامات تالفی جويانه چين 
و آمريكا كه در اثر افزايش تعرفه های واردات محصوالت آمريكايی موجب 
شــده است كه قيمت نفت حدودا 4درصد كاهش پيدا كند و به كمترين 
ميزان خود در دو هفته اخير برسد. پكن اعالم كرده است كه اين افزايش 
تعرفه های گمركی شامل نفت خام آمريكا نيز می شود كه از اول سپتامبر 
سال جاری ميالدی به ميزان 5درصد اعمال خواهد شد. بر اين اساس، در 
معامالت روز جمعه، بهای هر بشــكه نفت برنت دريای شمال با افزايش 9 
ســنتی به ۶0.01 دالر رسيد و نفت خام آمريكا نيز با افزايش 3 سنتی به 

ازای 55.3۸ دالر معامله شد.
روند كاهشی قيمت نفت كه روز جمعه تحت تاثير اظهارات جروم پاول، 
رئيس بانك مركزی آمريكا، متوقف شــده بود حاال با انتشار خبر تشديد 
جنگ تجاری و اقدامات تالفی جويانه چين و اياالت متحده باری ديگر رو 
به كاهش رفت. براساس خبر CNBC، قيمت نفت خام برنت با 0.۸درصد 
يا 50 سنت كاهش، در 59.40 دالر ايستاد و قيمت معامالت آتی نفت خام 
وســت تگزاس اينترمديت )WTI( نيز با 2.1درصد يا 1.1۸ دالر كاهش، 

در 54.17 دالر اعالم شد.
البته به گفته تحليلگران بازار نفــت، از آنجايی كه ترامپ در اواخر روز 
جمعه اين قانون افزايش تعرفه های گمركی بر كاالهای چينی را اعالم كرد 
و بازار معامالت بسته بودند، تاثير و تبعات منفی اين اقدامات تالفی جويانه 
و جنجال برانگيز چين و آمريكا از ابتدای هفته جاری ميالدی آغاز می شود.

روز سياه و كم سابقه بازارهای مالی جهان
همچنين در واكنش به تنش های جديد آمريكا و چين، بازار ســهام نيز 
در سراســر جهان به شــدت ريزش كرد و آخرين روز از معامالت هفتگی 
بورس های جهان به شكلی كابوس وار به پايان رسيد؛ به طوری كه شاخص 
»اســتوكس ۶00« كه دربردارنده نماد ۶00 شركت بزرگ اروپايی است 
0.7۸درصد و شاخص »ام اس سی آی« جهانی كه دربردارنده شاخص های 

بورسی 47 كشور جهان است 1.57درصد ريزش كردند.
در بورس های منطقه آمريكای جنوبی ريزش بورس ها به طور ميانگين 
به عدد باورنكردنی 3درصد رســيد، در آسيا شــاخص »نيك كی 225« 
بورس ژاپن بيش از 2درصد ريزش كرد. شــاخص ها در چين، هنگ كنگ، 
كره جنوبی، مالزی، ســنگاپور و اســتراليا نيز با ريزش های سنگين بسته 
شدند. در خود آمريكا، شاخص »داو جونز اينداستريال اوريج« 2.37درصد 
و شــاخص »اس اند پی 500« 2.59درصد سقوط كردند تا به ترتيب در 
ســطوح 25 هزار و ۶2۸.9 واحدی و 2۸47.11 واحدی بسته شوند. ديگر 
شاخص بورسی مهم وال استريت يعنی »نزدک كامپوزيت« نيز با سقوط 

3درصدی به 7751.77 واحد رسيد.
ميشــل اوركه، استراتژيست موسســه »جونز تريدينگ« گفت: نگرانی 
خيلی زيادی اينجا وجود دارد. واكنش بازارها به اين مســاله خيلی جای 
تعجب ندارد. فكر می كنم هيچ كس حتی تصورش را هم نمی كرد كه كار 

به اينجا بكشد.

جنگ تجاری آمریکا و چین شدت گرفت و به بازار نفت و سهام رسید

غول های تجاری در جنگ

اقتصاددانــان جهان می گويند جنگ ســرد كنونی ميان اياالت متحده 
آمريكا و چين متعاقــب رويارويی اقتصادی ميان دو غول جهانی، تبعاتی 
دارد كه می تواند از جنگ سرد واشنگتن با شوروی سابق هم خطرناک تر 
باشــد. چينی ها از همان عبارتی استفاده می كنند كه محمدجواد ظريف 

در تبيين سياست های ترامپ عليه ايران به كار برد؛ تروريسم اقتصادی.
به گــزارش خبرآنالين، چينی ها اما سرســخت تر از آنند كه در مقابل 
سياســت دونالد ترامپ جا خالی كنند. مقامات چينی اعالم كرده اند كه 
پكــن می تواند آمريكا را از مواد معدنی كمياب- كه تنها در كشــور چين 
توليد، استخراج و صادر می شود- و به طور گسترده در خودروهای برقی، 
گوشــی های تلفن همراه و صنايع پزشــكی به كار می روند، محروم كند. 
دقيقــا چند روز پــس از تصميم ترامپ در اعمــال تحريم های تازه عليه 
شــركت چينی هوآوی، شی جينگ پينگ در ديداری ســرزده، به معادن 
سنگ و خاک كمياب كشورش رفت تا به واشنگتن يادآوری كند كه چين 
دارنده ۸0 درصد معادن »خاک كمياب« است و 90درصد اين خاک ها در 
كارخانه های چين تصفيه می شود؛ حتی »خاک كمياب« تنها معدن آمريكا 
)در كاليفرنيا(؛ خاک هايی كه گفته می شود به مثابه ويتامين های صنعت و 
تكنولوژی آمريكاست؛ خاک هايی كه آمريكا به آنها برای توليد خودروهای 

برقی، پنل های خورشيدی، گوشی های هوشمند بدان ها نياز مبرم دارد.
به گزارش فرانس24، چين در سال 2010 متعاقب يك تنش ديپلماتيك 
صــادرات »خاک نايــاب« را به ژاپن ممنوع كرد. از ســال 2010 جامعه 
بين الملل به اين نتيجه رســيد بايد راهكاری بــرای خروج انحصار توليد، 

استخراج و تصفيه خاک ناياب از دست چين بيابد. معادن »خاک ناياب« 
در جهان كم نيستند، اما چينی ها انحصار آن را در جهان در دست دارند؛ 
به اين دليل كه برخی كشورهای دارنده اين خاک ها به داليل اجتماعی و 
زيســت محيطی، اين معادن را استخراج نمی كنند، چه آنكه استخراج اين 
خاک، به شدت آالينده و خاک مذكور حاوی مقادير زيادی مواد راديواكتيو 
همانند پلوتونيوم و توريوم اســت. اما از ســال 2010 تاكنون كشورهايی 
همچون استراليا و برزيل استخراج اين خاک را آغاز كرده اند. جان سيمن، 
كارشــناس ژئوپوليتيك و انرژی موسســه ايفری می گويد تحريم »خاک 
ناياب« شــايد آخرين سالحی باشد كه چينی ها برای تنبيه ترامپ به آن 

متوسل شوند.
بــه گزارش روزنامه اقتصادی لزاكو، چين تنها كشــوری نيســت كه 
با تصميم غيرمنتظره ترامپ روبه رو شــد. ترامــپ چندی پيش امتياز 
اقتصادی آمريكا برای هند را نيز لغو كرده است. رئيس جمهوری آمريكا 
اعالم كرده اســت كه كشــورش امتياز اقتصادی ورود 5.7ميليارد دالر 
كاالهای هندی به آمريكا بدون تعرفه گمركی را لغو كرده است. ترامپ، 
هندی هــا را به خاطر تعرفه باالی گمركی بــر روی كاالهای آمريكايی 
سرزنش كرده و قول داده تا كسر بودجه آمريكا را به زودی زود جبران 
كند. تركيــه و مكزيك هم زين پس با تعرفه هــا و مقررات جديد بايد 

كاالهايش را به آمريكا صادر كنند.
كارشناسان می گويند، ترامپ هيچ گاه بدبينی خود نسبت به چينی ها را 
پنهان نكرده است. بدهی باالی آمريكا به چينی ها )420 ميليارد دالر در 

سال 201۸( مانع از تحقق شــعار »اول آمريكای« ترامپ شد و اين آغاز 
يك تنش در ســال 201۸ بود. دولت آمريكا تصميم گرفت برای جبران 
مافات تعرفه های گمركی را دستكاری كند. وضع تعرفه های جديد بر روی 
پنل های خورشيدی، انتقال تكنولوژی، فلزات، تجهيزات مخابراتی، اتومبيل 

و در نهايت تجهيزات تلفن همراه ....
تنش ها روز به روز تشــديد شــد و در نهايت جنگ تعرفه ای، لفظی و 
تجاری به تهديد نظامی تبديل شــد. در واقع، ترامــپ از زمان روی كار 
آمدنش، پكن را تحت فشــار بی سابقه ای قرار داده است. ممنوعيت خريد 
نفت از ايران- بزرگترين تأمين كننده نفت چين- با اين هدف صورت گرفت 
تا چينی ها پای ميز مذاكره با ترامپ بروند. ترامپ حتی در حال مذاكره با 
كشــورهايی اروپايی و آسيايی است تا آنها، سياست های اقتصادی  شان در 

برخورد با چين را مورد بازنگری قرار دهند.
در مقابل چينی ها هم بيكار ننشستند. پكن در ماه های اخير تالش كرد 
تا روابطش را با همســايگان و همچنين كشورهای پيرامونی اعم از ايران، 

پاكستان، روسيه و تركيه افزايش دهد.
كارشناسان می گويند آرايش جديد سياسی و اقتصادی در جهان در حال 
شــكل گيری است؛ در يك سو، آمريكا در كنار شركای اروپايی، انگلستان 
و اســتراليا در تالش برای محــدود كردن بازوهای چيــن و به اصطالح 
آمريكايی ها »جنگ اطالعاتی« آنهاســت و در سويی ديگر چين در تالش 
اســت تا با گسترش ارتباطاتش با همســايگان، متحدانش را در اين نبرد 
حفظ كند؛ فضايی شبيه دوران جنگ سرد و نبرد ميان آمريكا و شوروی.

جهان در آستانه یک تقابل تمام قد میان چین و آمریکاست

منتظر یک جنگ تمام عیار باشید

نگاه

اکونومیست پیش بینی کرد

فرجام جنگ سرد چین و آمریکا
ســه ماه پيش كه جنگ تجاری آمريكا و چين در حال شدت گرفتن 
بود، هفته نامه اكونوميســت طرح روی جلد و سرمقاله خود را به رقابت 
بين ايــن دو ابرقدرت اقتصادی جهان اختصــاص داد و به اين موضوع 
پرداخت كه چگونه می توان رقابت روزافزون بين آمريكا و چين در حال 

رشد را مديريت كرد.
به گزارش اكونوميست، جنگ بر سر تجارت حتی نيمی از داستان هم 
نيست. آمريكا و چين در هر زمينه ای مشغول مسابقه با يكديگر هستند؛ 
از نيمه هادی ها گرفته تا زيردريايی ها و از فيلم های موفق تجاری گرفته تا 
اكتشاف ماه. اين دو ابرقدرت تا پيش از اين به دنبال دنيايی برد-برد بودند. 
امروز اما برای آنها پيروزی به معنای مشاركت در شكست دادن ديگری 
است: يك فروپاشی كه در نظم آمريكايی چين را به فرودست تبديل كند 
يا يك آمريكای فروتن كه از اقيانوس آرام در غرب عقب نشينی كند. اين 

يك نوع جديد از جنگ سرد است كه به هيچ وجه برنده ای ندارد. 
اكونوميست در ادامه گزارش خود با اشاره به اينكه روابط اين ابرقدرت ها 
به تلخی گراييده است، نوشت:  آمريكا از اين شكايت می كند كه چين به 
روش خودش تا حد ممكن در حال تقلب اســت؛ تكنولوژی را می دزدد، 
در دريای جنوب قدرت نمايی می كند و با قلدری در برابر دموكراسی هايی 
همچون كانادا و سوئد، به يك تهديد عليه صلح جهانی تبديل می شود. 
چين هم بين دو حس گير افتاده اســت: رويای بازپس گيری جايگاه به 
حق اش در آسيا و هراس از اينكه آمريكای حسود به خاطر نپذيرفتن افت 
جايگاه خود مانع رشدش شود. پتانسيل وقوع يك فاجعه مشهود است. 
آلمان در دوران قيصر جهان را به ورطه جنگ كشــاند و آمريكا و اتحاد 
جماهير شوروی با تســليحات اتمی اين  كار را كردند. حتی اگر آمريكا 
و چين درگيری های شــان را حاال متوقف كنند، جهان با كندی رشــد 
اقتصادی متحمل هزينه های آن خواهد شد و مشكالت همچون آبی راكد 
بر اثر فقدان همكاری ها بر جا می مانند. هر دو طرف نه تنها نيازمند حس 
امنيت بيشتر هستند بلكه نيازمند آنند كه بياموزند چگونه در دنيايی با 
اعتماد كم در كنار يكديگر زندگی كنند. هيچ كس نبايد چنين گمان كند 

كه دستيابی به اين مهم آسان يا سريع خواهد بود.
آمريــكا ســر آن دارد كه چين را از ميدان بــه در كند، همان طور كه 
با موفقيت اتحاد جماهير شــوروی را كنــار زد. آمريكا نه فقط با توقف 
سفارش های شركت هوآوی كه عرضه كننده فناوری كيت های 5G است، 
بلكه با متوقف كردن همه سفارش های تكنولوژی های چينی اين هدف 
را دنبال می كند. در طرف چينی اما ريسك تصميماتی نابودكننده وجود 
دارد كه سياســت گذاران در تالشند از آنها اجتناب كنند. زنجيره عرضه 
جهان می تواند به نحوی شــكل گيرد كه چين را كنار بگذارد، اما هزينه 
آن بســيار عظيم خواهد بود. ارزش اســمی تجارت بين اتحاد جماهير 
شــوروی و آمريكا در اواخر دهه 19۸0 بالغ بر 2 ميليارد دالر در ســال 
بود. اين در حالی اســت كه امروزه تجارت بين آمريكا و چين در هر روز 
2 ميليارد دالر است. در فناوری های حياتی همچون ساخت ريزتراشه و  
5G، دشــوار است كه مرز بين تجارت و امنيت را مشخص كنيم. اقتصاد 
متحدان آمريكا در آسيا و اروپا به تجارت با چين وابسته است. فقط يك 
تهديد ناشناخته می تواند آنها را به قطع رابطه با چين ترغيب كند. البته 
به عقيده اكونوميست برای آمريكا نيز نابخردانه است كه عقب بنشيند. 
حتی اگر حكومت های ديكتاتوری شــكننده تر از دموكراسی ها باشند، 
شی جين پينگ بر كنترل حزبی تاكيد دارد و اعمال قدرت چين در سراسر 
جهان را آغاز كرده است. تا حدودی به همين دليل يكی از معدود عقايد 
مشترک دو حزب جمهوريخواه و دموكرات آمريكا اين است كه بايد عليه 

چين دست به كار شد. اما چگونه؟
اكونوميست بر اين باور اســت كه برای شروع آمريكا بايد دست كم 
گرفتن نقــاط قوت خود در برابر چين را متوقــف كند و در عوض بر 
پايه آنها اســتراتژی خود را بنا نهد. با توجه بــه اينكه مهاجران برای 
نوآوری حياتی هستند، موانعی كه دولت ترامپ بر سر مهاجرت قانونی 
وضع كرده است، خودزنی محسوب می شود. بدنام كردن هر علمی كه 
با سياست ها و شعارهای آمريكايی همخوانی ندارد و تالش آمريكا برای 
كاهش بودجه علوم )كه خوشبختانه توسط كنگره به بن بست خورده 
است( نيز از همين دست خودزنی هاست. از ديگر نقاط قوت آمريكا در 
برابر چين در متحدان، نهادها و استانداردهايی است كه آمريكا پس از 
جنگ  جهانی دوم برای خود شكل داده است. ترامپ اما به جای تقويت 
نهادها، استانداردها را زيرسوال برده و به جای همكاری با اتحاديه اروپا 
و ژاپن برای تحت فشــار گذاشتن چين در جهت تغيير، به آنها حمله 
كرده است. قدرت نظامی آمريكا در آسيا متحدانش را مطمئن ساخته 
اســت اما ترامپ قدرت ديپلماسی كه می تواند اتحادها را تقويت كند، 
ناديده گرفته اســت. ترامپ به جای مــورد ترديد قرار دادن حاكميت 
قانون در چين و انتقاد از استرداد مدير هوآوی از كانادا، بايد بر وضعيت 
نظارتی كه چين در استان غربی شين جيانگ بر اقليت اويغورها حاكم 
كرده است، تمركز كند. در كنار تمركز بر نقاط قوت، آمريكا بايد قوای 
دفاعی خود را نيز تقويت كند. اين شــامل قدرت نظامی اســت، چون 
چين هم خود را مســلح می كند اين شامل عرصه های فضايی و سايبر 
اسپيس هم می شود. عالوه بر اين، قوای دفاعی شامل ايجاد يك تعادل 
بيــن حمايت از مالكيت معنوی و ايجاد ثبــات در جريان ايده های نو، 
افراد، ســرمايه و كاالها نيز می شــود. وقتی كه دانشگاه های آمريكايی 
و ســيليكون ولی )مهد تكنولوژی آمريكا( محدوديت های امنيت ملی 
دولت ترامپ را به ســخره می گيرند، ساده لوحی می كنند و از وفاداری 
به دورند، اما وقتی طرفداران دفاع خواستار تعطيلی شركت های چينی 
و توقف سرمايه گذاری های آنها می شوند، اين نكته را به دست فراموشی 
ســپرده اند كه ابداعات و نوآوری آمريكا به يك شــبكه جهانی وابسته 
اســت. آمريكا و متحدانش قدرت زيادی در زمينه بررسی اين موضوع 
دارند كه چه كســی چه چيزی را می خرد. اما غرب اطالعات بســيار 
كمی در مورد سرمايه گذاران چينی و شركای شان در سرمايه گذاری های 
مشترک و روابط شان با دولت چين دارند. تفكر بيشتر درباره اينكه چه 
صنايعی حساس شمرده می شوند، بايد بر انگيزه ممنوع كردن همه چيز، 

ارجحيت يابد.
حاال سه دهه پس از فروپاشی شوروی سابق، دوره جهان تك قطبی به 
سر آمده است. امروز آمريكا با رقابت شديدی از جانب چين مواجه است، 
كشوری كه با اعتمادبه نفس رويای شماره يكی جهان را در سر می پروراند. 
دادوستد اقتصادی و منافع مشترک، كه سنگ بنای روابط دو كشور بوده  
است، به يكی ديگر از جبهه های نبرد واشنگتن و پكن تبديل شده است. 
چين و آمريكا نيازمند ايجاد قوانينی هســتند تا دوره به سرعت درحال 
تحــول رقابت ابرقدرت ها را مديريت كنند. البته در حال  حاضر هر دوی 

آنها قوانين را به عنوان چيزهايی می بينند كه بايد آنها را ناديده گرفت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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تحوالت اقتصاد كالن بخش مســكن توســط بانك مركزی نشــان 
می دهد ارزش افزوده فعاليت های بخش مسكن و ساختمان از سال 92 
روند نزولی داشــته، اما در ســه ماهه اول سال 97 ارزش افزوده بخش 
مسكن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييری نكرده است.
به گزارش فارس، مطالعه ای كه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی و براساس اطالعات بانك مركزی تهيه و تنظيم كرده است، 
نشان می دهد سهم ارزش افزوده فعاليت های بخش مسكن و ساختمان 
از ســال 92 روند كاهشی داشته اســت و از 7.۸درصد در سال 92 به 
5.1درصد در ســال 9۶ رسيده است. همچنين اين گزارش حاكی است 
كه طی ســه ماهه اول سال 9۶ نسبت به سه ماهه اول سال 97 تغيير 

چشمگير نداشته و معادل 5.۶هزار ميليارد تومان بوده است.
اين گزارش حاكی اســت كه ارزش افزوده فعاليت های بخش مسكن 
و ســاختمان از سال 92 روند نزولی داشــته به طوری كه از سال 93 
رشد منفی 0.4درصد رخ داده است. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده 
با فاصله بســيار زيادی در ســال 94 به منفی 17.1درصد رسيده است 
و از ســال 95 ارزش افزوده بخش و ســاختمان روند رو به بهبودی را 
آغاز كرده اســت، اگرچــه اين روند همچنان منفی اســت اما از منفی 
17.1درصد در سال 94 به منفی 13.1درصد در سال 95 رسيد كه اين 
روند در ســال 9۶ با افزايش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشــد مثبت 
1.3درصدی را تجربه كرد، اما در ســه ماهه اول سال 97 ارزش افزوده 
بخش مســكن و ســاختمان نسبت به مدت مشابه ســال قبل تغييری 
نكرد. اين گزارش می گويد كه بيشــترين تحوالت اقتصادی سال 97 در 
نيمه دوم ســال اتفاق افتاد كه قطعا بر روی فعاليت های حوزه مسكن و 

ساختمان تاثير سوء داشته است.
اين گزارش می افزايد كه تحوالت ســرمايه گذاری بخش خصوصی در 
كل ساختمان های مناطق شهری كشــور به قيمت های ثابت سال 90 
از ســال 91 تغييرات محسوسی نداشــته ولی از سال 94 روند كاهشی 
داشــته و از 45.7 هزار ميليارد تومان در سال 91 به 33.7هزار ميليارد 
تومان در ســال 9۶ كاهش يافته اســت. همچنين ســرمايه گذاری در 
ساختمان های شروع شــده در مناطق شهری نيز به جز سال 9۶ روند 
كاهشی داشته و از 11.۸ هزار ميليارد تومان به ۸.3 هزار ميليارد تومان 

در فاصله سال های 91 تا 9۶ رسيده است.
ايــن گزارش چنين روندی را حاكی از كاهش جذابيت بازار مســكن 
و ساختمان برای جذب ســرمايه ها و منابع مالی سرمايه گذاران بخش 
خصوصی دانســته اســت كه عمدتا به دليل بازدهی كوتاه مدت باالتر 
ســرمايه گذاری در ســاير بازارهای دارايی رخ داده است. آمارها حاكی 
است كه اين متغير در سه ماهه اول سال 97 نيز نسبت به سه ماهه اول 
سال 9۶ در كل كشور با كاهش منفی 5.2درصدی به 2.2 هزار ميليارد 

تومان رسيده است.
تحوالت جمعیتی بخش مسکن

اين گزارش حاكی اســت كه تحوالت تقاضای مسكن يكی از عوامل 
تاثيرگذار در اين بخش بوده اســت. براساس نتايج سرشماری سال ۸5 
تعداد 15 ميليون و ۸59 هزار واحد مسكونی در تصرف در كشور وجود 
داشته است كه در سرشماری سال 95 به 22 ميليون و ۸25 هزار واحد 

مسكونی رسيده است. به عبارتی تعداد واحدهای مسكونی در يك ساله 
5۸ تا 95 حدود 7 ميليون واحد افزايش يافته  اســت. با احتساب تعداد 
24 ميليون و 19۶ هزار خانوار در كل كشور در سال 95، كسری بيش 
از يك ميليون و 700هزار واحد مسكونی وجود داشته و به همين علت 
اســت كه تراكم خانوار در واحد مســكونی به رغم بهبود در سال های 
گذشــته همچنان باالتر از يك و در ســال 95، برای كل كشور حدود 
1.0۶ بوده اســت. به عبارت ديگر در سال 95 در 100 واحد مسكونی، 
10۶ خانوار سكونت داشته اند. گفتنی است كه اين شاخص در سال 45 

بسيار باال و در حدود 1.33 را نشان می دهد.
همچنين طی دهه های اخير همواره شــاهد افزايش درصد استيجار 
و كاهش درصد مالكيت در كشــور بوده ايم به گونه ای كه سهم مسكن 
ملكی از 7۶.4 در ســال 71 به ۶4.3درصد در سال 95 كاهش و متقابال 
ســهم اســتيجار در همين فاصله زمانی از 14.5درصد به 2۶.2درصد 
رسيده اســت. در عين حال درصد استيجار مناطق شهری با نرخ رشد 
بيشتری نسبت به كل كشور افزايش يافته كه اين اتفاق عمدتا به دليل 
رشد جمعيت شهری ناشی از تشــكيل خانوارهای جديد و مهاجرت از 
روستا به شــهر بوده اســت. همچنين بروز تورم در سال های متمادی 
كاهش قــدرت خريد خانوار و كاهش توان تامين مســكن ملكی را به 
دنبال داشــته كه اين موضوع بيانگر افزايش شكاف طبقاتی ايجادشده 

در سال های اخير است.
تحوالت تولید مسکن

گزارش تحوالت توليد مســكن نيز نشان می دهد كه تعداد واحدهای 
مسكونی تكميل شده در كل كشور در دوره مورد بررسی روند سينوسی 
داشــته اســت. اين روند در اســتان تهران با دامنه تغييرات كوتاه تری 
قابل مشــاهده است. علت اساســی اين امر از ديدگاه معاونت مسكن و 
ساختمان را می توان در نوسانات اقتصاد كالن، جذابيت بازار مسكن در 
جذب ســرمايه ها و ســودآوری اين بازار جست وجو كرد. بر اين اساس، 
با افزايش ســود انتظاری بازار مســكن در پی انتظــارات تورمی، تعداد 
ساختمان های تكميل شده در سال 9۶ نسبت به سال 95 روند افزايشی 

را نشان می دهد.
متغیرهای اقتصاد کالن و تاثیر آن بر بخش مسکن

تحوالت متغيرهای اقتصاد كالن و تاثير آن بر بخش مسكن كه شامل 
نرخ ارز و فوالد اســت از ديگر تحوالتی است كه در اين گزارش بررسی 
شــده است. بر اين اساس، هم حركتی ميان قيمت يك متر مربع واحد 
مسكونی و نرخ ارز )دالر( وجود دارد. اين گزارش حاكی است كه تغيير 
هــر دو متغير يعنی قيمت يك متر مربع واحد مســكونی با نرخ ارز به 
دليل انتظارات تورمی صورت پذيرفته اســت و اين روند از سال 1397 
نشان دهنده شتاب بيشــتر در افزايش نرخ ارز و بنابراين كاهش ارزش 
پول ملی اســت، بنابراين افزايش قيمت مسكن در كشور به عنوان يك 
دارايی بادوام از نيمه های سال 97 در تطابق با كاهش ارزش پول ملی، 

افزايش قابل مالحظه ای پيدا كرده است.
بنابر اين گزارش طی دوره 10 ساله ۸9-9۸ قيمت ميلگرد با نوسانات 
شــديدی مواجه بوده به طوری كه در برخی سال ها از جمله سال های 
92 و 97 شــاهد افزايــش 100درصدی قيمت اين نهاده ســاختمانی 

بوده ايــم. از آنجا كه ميلگرد به عنوان يــك مصالح با وزن باال در ميان 
نهاده های ســاخت قرار می گيرد اين افزايش چشــمگير به معنای رشد 
متناظر ســاير نهاده ها و هزينه های توليد مسكن نيز هست. با توجه به 
همبســتگی باالی قيمت و هزينه ساخت مســكن، افزايش هزينه های 

ساخت، افزايش قيمت مسكن را نيز به همراه خواهد داشت.
همچنين سهم تســهيالت پرداختی به بخش مسكن از 17درصد در 
ســال 90 به 9.1درصد در پايان ســال 95 و ۸.5درصد در شش ماهه 
اول سال 97 رسيده اســت. در سال های گذشته همواره باالترين سهم 
تسهيالت متعلق به بخش بازرگانی و خدمات و كمترين سهم تسهيالت 
پرداختی متعلق به بخش های كشــاورزی و مســكن و ساختمان بوده 
است. اين امر با توجه به بانك محور بودن تامين مالی مسكن در كشور، 

دستيابی به مسكن را برای خانوارهای ايرانی، محدود می كند.
متوسط قیمت فروش و اجاره در شهر تهران طی فروردین 98

براســاس اطالعات ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت كشور، 
بيشترين قيمت هر مترمربع واحد مسكونی در مناطق يك، سه و شش 
تهران به ثبت رسيده و همچنين متوسط قيمت در كل تهران در حدود 
هر مترمربع 11.4 ميليون تومان اســت كه از قيمت مسكن در اين سه 

منطقه كمتر است.
اين گزارش نشــان می دهد كه اجاره بهای ماهانه مســكن در تهران 
در هر ســال نسبت به سال قبل، افزايش داشته است. در سا ل هايی كه 
قيمت مسكن باثبات بوده و تورم عمومی در سطح پايين تری قرار داشته 
اســت، رشد اجاره بها متعادل بوده، مشــابه آنچه كه در سال های 93 تا 
اوايل 97 مشاهده می شود. از نيمه دوم سال 97 با افزايش تورم عمومی 
و قيمت مسكن، ميزان اجاره بها نيز افزايش يافته است. نكته ديگر آنكه 
معموال و در هر ســال از اواســط بهار تا اواخر تابستان شاهد بيشترين 
ميزان افزايش اجاره بها بوده ايم كه اين امر عمدتا به دليل تقارن با فصل 

جابه جايی مستاجران اتفاق می افتد.
همچنين براســاس بررسی روند بلندمدت افزايش اجاره بها، مشخص 
می شــود كه نرخ رشد اجاره بها بيشتر تحت تاثير نرخ تورم عمومی قرار 
می گيرد و رابطه مســتقيمی با جهش های ناگهانی قيمت مسكن ندارد. 
از سوی ديگر، از سال ۸9 تا 97 رشد تجمعی اجاره بها همواره متناسب 

با رشد تجمعی تورم صورت گرفته است.
براســاس اطالعات ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت كشور، 
در فروردين 9۸ بيشــترين سهم معامالت واحدهای مسكونی مربوط به 
واحدهــای باقيمت يك مترمربع كمتر از 12 ميليون تومان )۶1درصد( 
بوده اســت. همچنين توان خريد متقاضيــان در محدوده كمتر از 12 

ميليون تومان به ازای هر مترمربع )برای شهر تهران( است.
همچنين در اين ماه بيشترين حجم معامالت را واحدهای با مساحت 
40 تــا ۸0 مترمربع )53درصد( و كمترين حجم معامالت را واحدهايی 
با مساحت كمتر از 40 مترمربع )3درصد( به خود اختصاص داده است. 
اين توزيع نشــان می دهد كه سياست های وزارت راه و شهرسازی بايد 
بر روی اين واحدها متمركز شــود. اطالعات سامانه مذكور حاكی است 
كه در فروردين 9۸، بيشــترين حجم معامالت به واحدهای مسكونی با 
ارزش كل كمتر از يك ميليارد تومان )۶4درصد( اختصاص يافته است.

بازار مسکن در ۶ سال گذشته به کدام سو رفته است؟

تحوالت کالن بخش مسکن از سال 92 تا 97
یادداشت

نقش »اقتصاد کالن« در توسعه مسکن شهری

بخش مسكن دارای نقشی اساسی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی 
جامعه اســت. از ضروريات برنامه ريزی مسكن می توان به تامين عدالت 
در دسترســی به ســرپناه مناسب با قيمت مناســب، هدايت هدفمند 
ســرمايه های ملی در راستای افزايش كارايی در پاسخگويی به نيازهای 
عموم جامعه، كاهش نوســانات بازار مســكن از نظر قيمت و نيز حجم 
توليد، افزايش و تثبيت حاشــيه امنيت بخش مسكن با توجه به ارتباط 
مسكن با ساير بخش های اقتصادی به منظور اشتغال پايدار و كمك به 

رشد اقتصادی اشاره كرد.
از آنجا كه مســكن بيانگر حوزه ای از رفاه است كه بازار در آن اقتدار 
دارد، بنابراين مطالعه مسكن موجب آشنايی با نقاط قوت و ضعف بازار در 
تامين نيازهای افراد می شود. سياست گذاری مسكن با گستره وسيعی از 
اقدامات دولتی در ارتباط است. اين سياست گذاری تمام اقدامات دولتی 
و سياست های قانونی يا اقتصادی را شامل می شوند كه تاثيری مستقيم 
يا غيرمستقيم بر مسكن دارند. اين عوامل شايد حتی شامل سياست هايی 
نظير حمايت های مربوط به مسكن، قيمت مسكن، سياست های مالياتی 
مؤثر در تملك مسكن، استانداردهای مسكن و مسائل مرتبط با اجاره خانه 
نيز باشــند. قابل ذكر است كه بخش مســكن با توجه به قدرت باالی 
جذب نقدينگی، همواره نقشی اساسی در بازار ملی ايفا می كند و نيز از 
افزايش و كاهش نقدينگی بسيار تاثير می پذيرد. مطالعات نشان می دهد 
كه »سياست پولی در كوتاه مدت دارای اثرات بسيار شديد بر تورم مسكن 

بوده و بر سرمايه گذاری در مسكن نيز تا حدودی موثر است.«
در بررسی سياست های توسعه مسكن در ارتباط با اقتصاد كالن، اگرچه 
می توان ايجاد رونق در ســطح وســيع از عرصه های شغلی و همچنين 
تمايل بخش خصوصی به سرمايه گذاری در بخش مسكن را نقاط قوت 
دانســت، اما افزايش شــديد قيمت زمين در پی افزايش نقدينگی در 
سال های اخير، عدم اعتماد بخش خصوصی به سرمايه گذاری بلندمدت 
در بخش مسكن در پی نوسانات شديد آن، افزايش هزينه های توليد در 
پی افزايش تورم و حذف يارانه انرژی بســيار قابل تامل است كه حتی 
اين نقاط ضعف به تهديدی برای تقاضا در بخش مسكن می تواند منجر 
شود؛ چراكه ايجاد چالش و ركود وسيع اقتصادی، منجر به امكان مداخله 
غيرعادی در بازار با هدف تحريك ساير بازارها خواهد شد كه ناكارآمدی 
بازار مسكن و همزمانی ورود و خروج سرمايه به بازار با دوره های رونق و 
ركود را به دنبال خواهد داشت كه اين تهديدی برای سياست های توسعه 

مسكن خواهد بود.
بر اين اساس، می توان اذعان داشت دولت ها فارغ از نوع نگاه سياسی 
و اقتصادی در بازار مسكن دخالت می كنند كه ميزان و نوع اين دخالت 
متفاوت است. به طور كلی می توان امكانات حاصل از سياست سمت عرضه 
در بازار مســكن را در پرهيز از انحراف تسهيالت به سمت ديگر بازارها، 
امكان مديريت بر جنبه های مختلف توليد، گســتردگی امكان حمايتی 
و پرهيز از تاثيرات تورمی دانســت. اين در حالی اســت كه در سياست 
سمت تقاضا می توان حمايت مستقيم از گروه های هدف، امكان انتخاب 
توســط مصرف كننده، اثربخشی نسبتا سريع بر رفع نيازها، اطمينان از 
ثمربخشی سياست و آزادی عمل بيشتر به ويژه در بخش اجاره را متصور 
بود. هرچند در مورد اخير محدوديت هايی از جمله تأثير تورمی افزايش 
نقدينگــی بر كل بازار و امكان ايجاد رانت در زمان محدوديت منابع نيز 

دور از ذهن نخواهد بود.
بنابراين عالوه بر آنكه تقويت ابزارهای مالی و صندوق های سرمايه گذاری 
مسكن و نيز جمع آوری سرمايه های ُخرد مردمی در قالب صندوق های 
تامين مسكن )برای گروه های متوسط به پايين درآمدی( راهكاری قابل 
توجه در زمينه توليد پايدار مســكن اســت، برنامه ريزی صحيح جهت 
توســعه متوازن بخش های مختلف اقتصادی به منظور جذب نقدينگی 
به شكل متناسب در بخش های مختلف و عدم شكل گيری حباب قيمت 

در بازارهايی چون بازار زمين و مسكن نيز مساله ای قابل توجه است.

در مردادماه امسال
تورم ۴2درصد شد

گزارش های رسمی از افزايش تورم در مردادماه تا 42.2درصد حكايت 
دارد؛ آمــاری كه مركز آمار ايران از وضعيت تورم در مردادماه امســال 
منتشر كرده نشان می دهد كه تورم ساالنه نسبت به ماه قبل 1.۸درصد 

افزايش يافته و به 42.2درصد رسيده است.
با وجود افزايش تورم ســاالنه، تورم در شاخص نقطه  به نقطه اندكی 
كاهش داشته است به طوری كه به 41.۶درصد رسيده و نشان می دهد 
كه خانوارها به طور ميانگين 41.۶درصد بيشتر از مردادماه سال گذشته 
برای خريد يك مجموعه كاال و خدمات يكســان هزينه كردند. بر اين 
اساس تورم نقطه ای در مردادماه نسبت به تيرماه ۶.4درصد كاهش داشته 
است، اما تورم ماهانه در ماه مورد بررسی به 0.۶درصد رسيده كه نسبت 
بــه تيرماه 2.2درصد كاهش دارد. منظور از نــرخ تورم نقطه ای، درصد 
تغيير عدد شــاخص قيمت، نسبت به ماه مشــابه سال قبل است. نرخ 
تورم نقطه ای در مردادماه 139۸ به عدد 41,۶درصد رسيده است. يعنی 
خانوارهای كشور به طور ميانگين 41.۶درصد بيشتر از مرداد 1397 برای 

خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند.
نرخ تورم نقطه ای مردادماه 139۸ در مقايســه با ماه قبل ۶,4 واحد 
درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه های عمده »خوراكی ها، 
آشاميدنی ها و دخانيات« و »كاالهای غيرخوراكی و خدمات« به ترتيب 
5۶,۶ و 35.2درصــد بــوده و نرخ تورم نقطه ای هــر دو گروه عمده در 
مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است. از ديگر نكات گزارش مركز آمار 
ايــران، كاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهــا و همچنين افزايش نرخ تورم 

ساالنه خانوارهای كشور است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به 
ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد 139۸ به 0,۶درصد رسيده كه در 
مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، 2.2 واحد درصد كاهش داشته است. 
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات« 
و »كاالهای غيرخوراكی و خدمات« به ترتيب 0,5- درصد و 1.2درصد 
بوده اســت. همچنين منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين 
اعداد شــاخص قيمت در يك سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره 
مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه مردادماه 139۸ برای خانوارهای 
كشور به 42,2درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 1.۸ 

واحد درصد افزايش نشان می دهد.
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طاهره نصر
عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد شیراز

رئيس كل سازمان امور مالياتی اعالم كرد آخرين فرصت بهره مندی از 
بخشــودگی 100درصدی جرايم قابل بخشش، امسال است و در صورت 
عدم پرداخت بدهی مالياتی قطعی شده و برخورداری از تسهيالت يادشده 

تا پايان سال جاری، اين امكان در سال آينده فراهم نخواهد بود.
به گزارش ايســنا، اميدعلی پارسا، ضمن اشــاره به بخشنامه های اخير 
درباره بخشــودگی جرايم مالياتی اظهار داشــت: اين بخشودگی صرفا به 
منظور حمايت از فعاالن اقتصادی در سال رونق توليد و با توجه به شرايط 
خاص اقتصادی كشــور صادر شده و در سال های آتی، بدين منوال شاهد 
بخشودگی جرايم مالياتی نخواهيم بود، لذا الزم است فعاالن اقتصادی به 
ويژه فعاالن عرصه توليد، از تسهيالت قانونی مذكور نهايت استفاده را ببرند.
وی ضمن رد اين شــائبه كه بخشــودگی 90 تــا 100درصدی جرايم 
مالياتی هر ســاله تكرار خواهد شــد، گفت: قطعا حمايت دولت از بخش 
غيردولتی همواره بايد محدود، مشروط، كاهنده و تضمين دار باشد. البته 
با صدور بخشنامه ای و به منظور رفع اين شائبه، اعالم كرديم كه در سال 

1399، هم سطح اختيارات ادارات كل امور مالياتی درخصوص بخشودگی 
جرايم مالياتی محدود خواهد شد و هم احراز شرايط خوش حسابی بايد با 
مستندات كامل صورت گيرد. در واقع صرفه و صالح اين است كه فعاالن 
اقتصادی از فرصت استثنايی امسال استفاده كنند و ضمن اكتساب عنوان 
خوش حسابی، با سهل ترين شكل ممكن و با عزت و احترام از بار سنگين 
جرايم مالياتی رهايی يابند و قاعدتا هيچ مؤدی هوشــمندی 100 تومان 
بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با 70تومان بخشودگی 

احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی كند.
پارســا در توضيح نحوه محدودشدن ســطح اختيارات مديران در سال 
آينده گفت: با رعايت مفاد ماده 191 قانون ماليات های مســتقيم و ساير 
مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شــده از 1399/1/1 به بعد، 
حداكثر بخشــودگی جرايم قابل بخشش، برای مؤديان واحدهای توليدی 
دارای پروانــه بهره برداری يا پروانه كســب توليــدی از مراجع ذی ربط، 
70درصد و برای ساير مؤديان 50درصد برای هر منبع مالياتی در هر سال 

يا دوره به مديران كل امور مالياتی تفويض می گردد.
رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور بار ديگر بر استفاده از اين ظرفيت 
قانونی از سوی فعاالن اقتصادی تاكيد كرد و گفت: مؤديان در صورت عدم 
پرداخت بدهی مالياتی قطعی شــده تا پايان سال جاری، به عنوان مؤدی 

خوش حساب تلقی نشده و جرايم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.
وی تاكيد كرد: تفاوت اين بخشــودگی جرايم با اختيارات بخشــودگی 
مديران اســتان ها اين است كه برای نخستين بار، 100درصد بخشودگی 
ابالغ شــده و اختالف سليقه و برداشــت و اتالف وقت و انرژی فعاالن و 
سيســتم اداری و يا پرداخت هزينه های مشاوره و وكالت و ... برای مجاب 
كردن ادارات كل امور مالياتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده 
اداری در اين خصوص را به صفر رســانده و در واقع هر مؤدی بدون اتالف 
وقت و انرژی و ... صرفا با مراجعه به اداره امور مالياتی ذی ربط و پرداخت 
اصل بدهی، با سهولت هرچه تمام و با عزت و احترام از بار سنگين جرايم 

خالص می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی: دیگر بخشودگی کامل مالیاتی نداریم

خبر مهم برای بدهکاران مالیاتی
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رفرم پولی باید با اصالحات اقتصادی همراه باشد
پیش شرط های حذف صفر از پول ملی

رئيس جمهوری چهارشــنبه هفته گذشته در نامه ای اليحه حذف 
چهار صفر از اسكناس و تغيير واحد پولی ملی به تومان و جايگزينی 
پارســه به جای ريال را به مجلس فرســتاد؛ اليحه ای كه پيش بينی 
می شد دو فوريتی باشد، اما يك فوريتی است و پس از اعالم وصول 
در صحن علنی مجلس و تصويب فوريت بررســی آن به كميسيون 
اقتصادی ارجاع می شــود و بعد از بررســی نهايــی دوباره به صحن 
علنی خواهد آمد. اگر مجلــس اليحه حذف چهار صفر از پول ملی 
را بــا قيد فوريت تصويب كند عمال می توان اميدوار بود كه در زمان 
باقيمانده تا پايان اين دوره مجلس اين اليحه تصويب و نهايی شــود 
و در غيــر اين صورت عمر اين اليحه به مجلس كنونی قد نمی دهد 
و مجلس آينده اســت كه بايد بررســی اين اليحه را در دستور كار 
قرار دهد. همچنين اجرايی شدن اين اليحه هم عمال از دولت آينده 
شروع خواهد شــد زيرا بعد از تصويب نهايی برای جايگزينی تومان 
به جای ريال و حذف صفرها پيش بينی می شــود كه حدود دو سال 
زمان الزم باشد و عمال دولت آينده است كه بايد با پول ملی جديد 

كشور را اداره كند.
امــا جدای از اين ســاز و كارهای اجرايی به اعتقاد كارشناســان 
و فعاالن بخــش خصوصی، حذف چهار صفر از پــول ملی نيازمند 
اقدامات اقتصادی همزمان و اصالحات اقتصادی است، وگرنه حذف 
چهار صفر به تنهايی برای بهبود شرايط كارگشا نخواهد بود و حتی 

می تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد.
نگاه بخش خصوصی به حذف صفر از پول ملی

مسعود خوانســاری رئيس اتاق تهران در آخرين جلسه هيات 
نمايندگان اتاق تهران با اشــاره به اينكه اتــاق تهران به عنوان 
نماينده فعاالن بخــش خصوصی موافق حذف چهار صفر از پول 
ملی اســت و نگاه مثبتی به تصميم دولت دارد، گفت: »نظر اتاق 
تهران اين است كه اين حذف چهار صفر می تواند نتايج مثبتی را 
به همراه داشــته باشد چون در حال حاضر هم ريال اصال مطرح 
نيســت و در گفت و گوهايی كه می شود مردم از تومان استفاده 
می كنند و همين موضوع محاســبات را هم مشكل كرده است و 
صفرهای زياد حسابداری را هم دچار اشكال كرده است ولی مهم 
اين است كه اين تحول همزمان با اصالح ساختار اقتصادی كشور 
باشد وگرنه اگر قرار باشد ما تورم های باالی 20، 30درصدی در 
ســال داشته باشيم هر دو سه سال مجدد يك صفر دوباره اضافه 
می شــود و چند سال بعد شاهد خواهيم بود كه دوباره بايد چند 
صفــر را حذف كنند، بنابراين ما معتقديم اگر قرار اســت چنين 
اتفاقی بيفتد بايد برای اصالح ســاختار اقتصاد كشــور هم فكر 

شود.«
همچنيــن نتايج تحقيقی كه از ســوی معاونت اقتصادی اتاق 
تهران صورت گرفته نشــان می دهد كه حذف چهار صفر از پول 
ملی تنها در شــرايطی مطلوب خواهد بود كه با پيش زمينه هايی 
همراه باشــد. در تحليل معاونت اقتصادی اتاق تهران آمده است: 
»براساس تجربه ساير كشورها، سياست حذف صفر از پول ملی، 
لزوما به نتايج مطلوبی منتهی نخواهد شــد و موفقيت يا شكست 
آن در گرو الزاماتی است كه پيش و پس از اجرای طرح ضروری 
اســت، اين سياست معموال در كشــورهايی موفق بوده كه پيش 
از اجرای طرح، تحت يك بســته سياســتی اقــدام به اصالحات 
اقتصادی كرده و پس از اجرای طرح نيز برنامه های ثبات ســاز را 
پياده كرده اند و در شرايط فعلی اقتصاد ايران با وضعيت بی ثباتی 
اقتصادی، نرخ تورم باال، نبود ثبات در تصميم گيری سياست گذار 
و بدون توجه به الزامات طرح، زمينه برای اعمال سياست حذف 
صفر از پول ملی مساعد نيست و اين سياست به تنهايی نمی تواند 

راهكاری برای رفع برخی از مسائل موجود باشد.«
در ادامه اين گزارش نوشته شده: »افزون بر اينكه برای اعمال 
اين سياســت، پاره ای از الزامات فنی اين طرح ازجمله تغييرات 
سيستم های پرداخت، سيســتم های حسابداری، سوابق آماری و 
جمع آوری پول های قبلی از گــردش، هزينه هايی را برای دولت 
در برخواهد داشت كه در اين شــرايط با توجه به كسری بودجه 
دولــت و بدون پيش بينــی منابع الزم برای آن نياز به بررســی 

بيشتری دارد.«
در اين بين البته برخی از كارشناســان اقتصادی هم هســتند 
كه نگاه چندان مثبتی به حــذف چهار صفر از پول ملی ندارند. 
بــرای مثال محمد طبيبيان اقتصاددان معتقد اســت كه هزينه 
چاپ ميليون ها برگ اســكناس و  ضرب ميليون ها سكه جديد، 
به معضل جديدی تبديل خواهد شــد، از سوی ديگر برای مدتی 
ســردرگمی در تنظيم حساب های مالی و تعهدات مالی دولت و 
بخش خصوصــی ايجاد خواهد شــد. او همچنين می گويد: »در 
برخی از كشــورها حذف صفر انجام شده ولی به عنوان بخشی از 

يك رفرم و اصالح اقتصادی واقعی بوده است.«
مدت زمان یک ساله برای حذف صفر از پول ملی

همچنين يك مقام مســئول در نظام بانكــی با بيان اينكه اجرای 
ذهنی و عملياتی حذف صفر از پول ملی، يك پروسه يك ساله است، 
گفت: نظام بانكی آمادگی اجرای كار عملياتی برای جايگزينی »ريال 

پارسه« را دارد.
به گزارش مهر، حجت اله صيدی در نشســتی خبری با بيان اينكه 
تغييــر واحد پــول و حذف واحد صفر از پول ملــی دارای دو جنبه 
ذهنی و عملياتی اســت، گفت: جنبه ذهنی اين عمليات بين شش 
تا هفت ماه و حتی يك ســال زمان نياز دارد تا ذهن مردم به واحد 
جديد پول ملی يعنی ريال پارسه عادت كند ضمن اينكه در دنيا نيز 
اتحاديه اروپا اين تجربه را داشــته و مقداری زمان برده تا به لحاظ 

ذهنی، مردم خود را با واحد يورو تطبيق دهند.
به گفته وی، تطبيق واحد جديد پول ملی با محاسبات عامه مردم، 
ســريع تر انجام خواهد شد چراكه واحد تومان از قديم مورد استفاده 
بوده اســت، اما معادل جديدی كه واحد پول خرد كشــور دارد و با 
عنوان ريال پارسه شناخته می شود، ممكن است اندكی زمانبر باشد 

تا در محاسبات مردم مورد استفاده قرار گيرد.
صيدی گفت: به لحاظ فيزيكی نيز شــش ماه زمان الزم اســت تا 
عمليات تغيير واحد پول ملی اتفاق بيفتد كه البته بانك ها، دولت و 
مؤسسات اقتصادی در كنار مردم بايد كمك كنند تا اين كار هرچه 
ســريع تر انجام گيــرد و نظام بانكی نيز آمادگــی كامل دارد تا اين 

موضوع را پيگيری كند.

نگاه

آمارهــای بانك مركزی از وجود بيش از 341 ميليون كارت  بانكی در 
دست مردم حكايت دارد كه فقط 101 ميليون و 253 هزار فقره از آنها 
دارای تراكنش است و 7۶,2درصد از اين كارت های بانكی موجود مورد 

استفاده قرار نمی گيرد.
به گزارش ايرنا، شــمار كارت های بانكی در تيرماه امسال به بيش از 
341 ميليون و 3هزار كارت رســيده كه تنها 101 ميليون و 253 هزار 
كارت دارای تراكنش بوده است و اين امر نشان می دهد 239 ميليون و 
750 هزار كارت، معادل 7۶,2درصد از كل كارت های بانكی موجود فاقد 

تراكنش و بدون استفاده مانده اند.
براســاس اين گــزارش، كارت های بانكی دارای تراكنش در شــبكه 
الكترونيكی پرداخت كارت كشــور )شــاپرک( به لحاظ كاربری در سه 
دســته كارت برداشــت )بدهی(، كارت اعتباری و كارت پيش پرداخته 
يا بينام )كارت هديه و بن كارت( طبقه بندی می شــوند كه بررســی ها 
نشان دهنده افزايش صدور كارت های برداشت و اعتباری و كاهش صدور 

كارت های هديه و بن كارت است.
میزان کارت های بانکی در تیرماه 98

طبق تازه ترين آمار بانك مركزی، شــمار كارت های بانكی در تيرماه 
9۸ به بيش از 341ميليون كارت رســيد كه حدود 92 ميليون و 7۶0 
هــزار عدد كارت متعلق به تهران و 24۸ميليون و 243 هزار عدد كارت 
متعلق به استان ها بوده اســت. درتيرماه امسال تعداد كارت های بانكی 
تراكنش دار در ســامانه پرداخت كشور 101 ميليون و 253 هزار و 175 
عدد كارت بود كه رشد 1.3درصدی را در مقايسه با خرداد امسال نشان 
می دهد. همچنين خردادماه امسال تعداد 99 ميليون و 951 هزار و 445 

عدد انواع كارت  بانكی وجود داشته است.
بررســی ميان انواع كارت های صادره نشــان می دهد كه بيشــترين 
تعداد بــا 9۶ ميليون و ۸29 هزار و 425 عدد كارت و ســهم تعدادی 
95.۶درصدی متعلق به كارت برداشت و كمترين تعداد آن با 11۶ هزار 
و 450 عدد و ســهم 0.12درصدی متعلق به كارت اعتباری بوده است. 

شمار كارت های هديه و بن كارت نيز 4ميليون و 307 هزار و 300 عدد 
كارت معادل 4.25درصد است.

مقايسه آمار كارت های تراكنش دار تيرماه در مقايسه با خردادماه نشان 
می دهد كه شمار كارت های برداشت 1.۶3درصد رشد داشته است. تعداد 
كارت های اعتباری نيز 42.2درصد رشد يافته، اما شمار كارت های هديه 

و بن كارت حدود ۶.1درصد كاهش داشته است.
رتبه بندی بانک ها در صدور کارت های پرداخت

بررســی آمار منتشرشده توســط بانك مركزی و شبكه الكترونيكی 
پرداخت كارت كشــور نشــان می دهد كه 101 ميليون و 253 هزار و 
175 عــدد كارت های تراكنش دار در تيرماه توســط 3۶ بانك كشــور 
صادر شده اند كه بيشترين ســهم آن به سه بانك دولتی و نيمه دولتی 
ملی )بــا 22.2درصد(، ملــت )11.3درصد( و صــادرات )11.3درصد( 
تعلق داشــت. طبق اين گزارش، بانك های كشاورزی )7.4درصد(، سپه 
)۶.۸درصد(، رفاه )۶.۶درصد(، تجارت )۶.4درصد( و مسكن )3.1درصد( 

در جايگاه های بعدی قرار گرفته اند.
سهم اندک کارت های اعتباری در شبکه بانکی

بررسی ها نشان می دهد در تيرماه امسال بيشترين »كارت برداشت« 
تراكنــش دار به ترتيب متعلق به بانك هــای ملی ايران، صادرات و ملت 
بوده است. همچنين بيشــترين »كارت هديه و بن كارت« تراكنش دار 
نيز متعلق به بانك های ملی ايران، پارســيان و ملت و بيشترين »كارت 
اعتبــاری« تراكنش دار متعلق به بانك های ملت، صادرات و ســپه بوده 
اســت. براساس آمار، بيشترين سهم از تعداد كارت تراكنش دار در همه 
بانك ها به ترتيب بــه »كارت برداشــت«، »كارت هديه و بن كارت« و 
»كارت اعتباری« تعلق داشته است و حتی در برخی بانك ها سهم كارت 

اعتباری، صفر بوده است.
همچنين آمار منتشرشــده توسط بانك مركزی و شبكه الكترونيكی 
پرداخت كارت كشور نشــان می دهد كه بيشترين گردش مالی تيرماه 
139۸ در بانك های ملت، ملی و صادرات بوده اســت. در نقطه مقابل، 

كمترين گردش مالی شــبكه پرداخت كشور )شــاپرک( نيز به »بانك 
مشترک ايران- ونزوئال« تعلق داشته است. بانك توسعه صادرات ايران، 
موسســه اعتباری توسعه، بانك صنعت و معدن و خاورميانه نيز در قعر 

جدول دارندگان گردش مالی در شبكه پرداخت قرار دارند.
وصول 998 هزار فقره چک رمزدار در تیرماه

از ســوی ديگر، تازه ترين آمار بانك مركزی نشان می دهد 99۸ هزار 
فقره چك رمزدار در تيرماه امسال در سراسر كشور وصول شد.

به گزارش ايِبنا و براســاس تازه ترين آمار بانك مركزی، بالغ بر 99۸ 
هزار فقره چك رمزدار به ارزشــی بالغ بــر 212۶ هزار ميليارد ريال در 
تيرماه 139۸ در كل كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتيب 7.5درصد و 55درصد افزايش داشته است. در ماه مورد 
بررسی در استان تهران بالغ بر 32۶ هزار فقره چك رمزدار به ارزشی بالغ 

بر 153۶ هزار ميليارد ريال وصول شد.
در مــاه مذكور 4۸.5درصد از تعداد چك های رمزدار وصولی در ســه 
اســتان تهران )32.7درصد( و اصفهان و خراســان رضــوی )هر كدام 
7.9درصد( وصول شده اســت كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير 
اســتان ها دارا بوده اند. همچنين 79.2درصد از ارزش چك های فوق در 
استان های تهران )72.3درصد(، اصفهان )3.۸درصد( و خراسان رضوی 

)3.1درصد( وصول شده است.
همچنين بالغ بر ۸ ميليون فقره چك در تيرماه 139۸ در كل كشور 
وصول شــد كه از اين تعداد بالغ بر 7 ميليون فقره عادی و حدود يك 
ميليون فقره رمزدار بوده اســت. بر اين اساس در كل كشور ۸7.۶درصد 

از كل تعداد چك های وصولی، عادی و 12.4درصد رمزدار بوده است.
در ماه مورد بررســی، در كل كشــور حدود 3021 هزار ميليارد ريال 
چك وصول شــد كه بالغ بر ۸94 هزار ميليارد ريال چك عادی و بالغ 
بر 212۶ هزار ميليارد ريال چك رمزدار اســت. به عبارتی در كل كشور 
29.۶درصــد از كل ارزش چك های وصولی، عادی و 70.4درصد رمزدار 

بوده است.

2۴0 میلیون کارت بانکی بدون استفاده در دست مردم

76 درصد کارت های بانکی تراکنش ندارند

بازارهای مالی اسالمی در ســال های اخير به واسطه ارائه خدمات مالی 
قابل ســرمايه گذاری در زيرساخت ها، گســترش تنوع پرتفوی توليدات و 
ارائه خدمات بيشــتر در راستای جذب مشتريان جديد توانسته اند از رشد 
و توســعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شوند. در اين راستا، 
رتبه بندی انجام شده توسط نشــريه بين المللی بنكر در ارتباط با برترين 
مؤسسات مالی اسالمی نيز حاكی از اين مسئله است كه باوجود چالش های 
پيشروی نظام بانكداری اسالمی، اين صنعت مالی در سال 201۸ ميالدی 
با ســرعت باال در حال افزايش بوده و عالوه بر رشــد ســريع دارايی های 
منطبق بر شــريعت در هر منطقه، شاهد افزايش تعداد مؤسسات جديد و 

تازه تأسيس در بازارهای كمتر توسعه يافته نيز بوده است. 
به گزارش پژوهشــكده پولی بانكی و براساس آخرين رتبه بندی برترين 
مؤسســات مالی اسالمی در جهان كه توسط نشــريه بين المللی بنكر در 
سال 201۸ منتشر شده است، رشد بلندمدت بانكداری اسالمی در مناطق 

مختلف ازجمله كشــورهای جنوب صحرای آفريقا و جنوب آســيا به طور 
نســبی پايدار بوده اســت و ارزش كل دارايی های منطبق بر شريعت در 
جهان، معادل 1۶24 ميليارد دالر است كه بانك های كاماًل اسالمی مبلغ 
1255 ميليارد دالر آن را در اختيــار خود دارند. افزون بر اين، بانك های 
اســالمی ســودی معادل 15,2ميليارد دالر با متوســط نرخ بازده دارايی 
1,21درصد را طی سال مذكور كسب كرده اند. در اين ميان، نقش بانك ها 
و مؤسسات مالی ايرانی در ميان بانك های تجاری و تخصصی، شركت های 
بيمه و مؤسسات مالی و اعتباری همچنان بسيار چشمگير و از نظر حجم 
دارايی هــا در باالترين رديف های اين رتبه بندی قرار دارند و عربســتان و 

مالزی در رتبه های بعدی قرار می گيرند.
آمار به دست آمده از مجله بنكر در سال 201۸، نشان می دهد كه ارزش 
كل دارايی های منطبق بر شــريعت با رشد 7,۶درصدی از 1509 ميليارد 
دالر در ســال 2017 به 1۶24 ميليارد دالر در سال 201۸ افزايش  يافته 

است. اين در حالی است كه رشد دارايی ها در سال 2017 چيزی در حدود 
4,7درصد ثبت  شده است. از سوی ديگر برخالف رتبه بندی سال گذشته، 
تغيير قابل توجهی در رشــد دارايی ها مشاهده می شود، به طوری كه رشد 
صنعت بانكداری اســالمی به تفكيك مناطق مختلف جغرافيايی در سال 
201۸، مثبت بوده اســت. مجموع رشد دارايی ها در سه منطقه استراليا، 
اروپا و اياالت متحده حدود 20,2درصد است. اين در حالی است كه آسيا و 
كشورهای جنوب صحرای آفريقا به ترتيب رشد 1۶,3درصد و 12,۶درصد 
را تجربه كرده اند. در همين حال، كشورهای شورای همكاری خليج فارس 
)pGCC( و منطقه منا )به اســتثنای شــورای همــكاری خليج فارس(، 
دارايی هــای خود را به ترتيب 5 و ۶,3درصد افزايــش دادند. ازاين رو اين 
بازار موقعيتی فعال و پرانرژی در ســطح جهانی دارد و پيش بينی ها نشان 
می دهد كه رشد اين صنعت طی سال های آتی، حداقل دو برابر سريع تر از 

بانكداری رايج در سطوح كالن باشد.

حداقل حقوق پرداختی به كاركنان طی چند ســال اخير تا سه برابر 
شــده و به يك ميليون و 5۶3 هزار تومان در ســال 9۸ رســيده است؛ 
رقمی كه با وجود چند برابر شــدن همچنــان در برابر هزينه های مردم 
قابل توجه نيســت و افزايش حقوق ساالنه نتوانسته رضايت كاملی بين 

كاركنان ايجاد كند.
به گزارش ايســنا، هزينه  جاری دولت در هر سال باالترين سهم را در 
مصارف بودجه داشــته و تا چند برابر بودجه عمرانی است. اين بخش از 
مصارف با توجه به روند رشد حقوق در هر سال نيز رشد داشته و عمدتا 

به تامين منابع حقوق و دستمزد، اختصاص دارد.
بررســی روند تغيير بودجه جاری از ســال 1392 كه دولت يازدهم از 
اواسط آن اداره كشور را در دست گرفت تا سال جاری نشان می دهد كه 
اعتبارات هزينه ای دولت از حدود 120هزار ميليارد تومان در سال 1392 
به 350 هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه حدود 2.9 برابر شده است.

با توجــه به اينكه بيــش از ۸0درصد اعتبارات هزينــه ای مربوط به 
پرداختی حقوق كاركنان و بازنشستگان است، درصد افزايش حقوق در 
سال تاثير قابل توجهی در رشــد اعتبارات هزينه ای دارد. اين در حالی 
است كه حداقل حقوق كاركنان از حدود 490 هزار تومان در سال 1392 
به يك ميليون و 5۶3 هزار تومان در ســال جاری رسيده كه بيانگر رشد 

3.1برابری آن است.
متوسط حقوق كاركنان دولت در سال 1392، يك ميليون و 470 هزار 
تومان بود كه در ســال گذشته تا 3ميليون و 300 هزار تومان رسيده و 
برای ســال جاری نيز پرداختی ها به گونه ای است كه از حقوق حداقل تا 

20 ميليون و بيشتر نيز پرداختی انجام می شود.
آنچه در سال های گذشــته به عنوان حقوق فرهنگيان پرداخت  شده 
نشان می دهد كه از حدود يك ميليون و 250 هزار تومان در سال 1392 
به 3ميليون و 200 هزار تومان در ســال گذشــته رسيده كه رشد 2.۶ 

برابری داشته است.
حقوقی كه برای افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستی پرداخت 
می شود در اين سال ها از حدود 71 هزار تومان به 2۶2 هزار تومان رسيده 

كه بيانگر 3.7 برابر است.
اما مروری بر ميزان رشــد حقوق كاركنان در چند ســال اخير نشان 
می دهد كه 20درصد در ســال 1393 معادل 14درصد در سال 1394 
معــادل 12درصد در ســال 1395 معادل 10درصد در ســال 139۶ و 
10درصد در ســال 1397 بوده كه برای سال جاری با توجه به افزايش 
تورم و افزايش هزينه ها دولت پيشنهاد افزايش 20درصدی را به مجلس 
ارائه كرد كه در نهايت موافقتی با آن انجام نشده و مجلس افزايش يكسان 
400هزار تومانی و حداكثر تا 10درصد را مصوب كرد كه با وجود گذشت 
چندماه از سال جاری همچنان تفاهمی بين دولت و مجلس در پرداخت 

حقوق ها وجود ندارد.

گزارش »بنکر« از برترین موسسات مالی اسالمی در سال 2018 

رشد بانکداری اسالمی در جهان

حقوق پرداختی کارکنان دولت چقدر تغییر کرد؟

وضعیت حقوق کارکنان در 7 سال گذشته

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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شاخص بورس به کانال 270 هزار واحد رسید
بورس هفته را با رکوردشکنی آغاز کرد

بــورس تهران روز اول هفته را با رشــد و ركوردشــكنی آغاز 
كــرد؛ به طوری كــه نماگر اصلی اين بازار به مــرز كانال 270 
هزار واحدی رسيد و تقاضا امروز در بسياری از سهم ها از عرضه 

پيشی گرفت.
به گزارش ايســنا، شــاخص كل بازده نقدی و قيمتی بورس 
اوراق بهادار تهران 3۸5۸ واحد رشــد كرد و به رقم 2۶9 هزار و 
9۸۶ واحدی رسيد. بدين ترتيب اين شاخص با نزديك شدن به 
مرز كانال 270 هزار واحدی ركورد جديدی را به ثبت رســاند. 
شــاخص كل هم وزن نيز با 17۶5 واحد رشد تا رقم 73 هزار و 
۸90 باال رفت، عالوه بر اين شــاخص بــازار اول با 2۶37 واحد 
رشد رقم 19۶ هزار و 50 واحدی را پشت سر گذاشت. شاخص 
بــازار دوم نيز با ۸5۸9 واحد افزايــش رقم 549 هزار و 995 را 

تجربه كرد.
بعد از بورس ها كه گروه محصوالت شيميايی يا خودرو در صدر 
ارزش معامالت قرار گرفتند، گروه بانك ها با حجم معامالت 2.4 
ميليارد سهم و اوراق مالی به ارزش 1۶۶ميليارد و ۶00 ميليون 

تومان باالترين ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.
پــس از اين، گروه خودرويی ها با حجم معامالت 5۸1 ميليون 
سهم و اوراق مالی با ارزش 13۸ ميليارد تومان را تجربه كردند.

گروه محصوالت شــيميايی، فلزات اسامی و سرمايه  گذاری ها 
پس از گروه های يادشده دارای بيشترين ارزش معامالت بودند.

پااليــش نفت اصفهان، مخابرات ايــران و پااليش نفت تهران 
هر كدام به ترتيب 2۶4، 243 و 201 واحد تاثير افزايشــی روی 
شــاخص های بازار داشــتند، اما در طرف مقابــل فوالد مباركه 
اصفهان، ملــی صنايع مس ايران و فوالد خوزســتان به ترتيب 

109، 7۸ و ۶0 واحد تاثير كاهنده روی شاخص ها داشتند.
در مجموع رشــد قيمت اغلب ســهم ها در گروه های مختلف 
سبب شد كه فعاالن بازار شاهد رشد شاخص های بازار شوند؛ به 
طوری كه مقداری تقاضا بر عرضه رشد پيدا كرده بود و در برخی 

از سهم ها شاهد صف های خريد بوديم.
ارزش معامــالت بورس تهران به رقــم 1409 ميليارد تومان 
رســيد كه اين رقم ناشــی از دســت به دست شــدن بيش از 
5ميليارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت اين بازار نيز به 

عدد 407 هزار و 397 رسيد.
در بــورس تهــران تعداد نمادهــای مثبت بــه 293 و تعداد 
نمادهای منفی به رقم ۸2 رســيد. همچنين در فرابورس ايران 
تعداد نمادهای مثبت عدد 132 و تعداد نمادهای منفی به رقم 

39 رسيد.
آيفكس نيز 10.14 واحد رشــد كرد و به عدد 35۸9 رســيد. 
ارزش معامالت فرابورس ايران رقم 923 ميليارد تومان را تجربه 
كرد و حجم معامالت اين بازار به رقم 1.۶ ميليارد سهم و اوراق 

مالی رسيد.

نماگربازارسهام

تاالرهای مختلف بورس كاالی ايران طی مردادماه سال 9۸، شاهد معامله يك 
ميليون و 454 هزار تن انواع كاال به ارزش بيش از ۸3 هزار ميليارد ريال بود.

به گزارش »كاالخبر«، طی مدت مذكور تاالر فرآورده های نفتی و پتروشيمی 
بورس كاالی ايران شــاهد معامله افزون بر ۸02 هــزار و 153 تن انواع كاال به 
ارزش بيش از 45 هزار و 129 ميليارد ريال در دو بخش داخلی و صادراتی بود. 
در ايــن تاالر بالغ بــر 193 هزار و ۸2۶ تن انواع قير، 20۸ هزار و 240 تن انواع 

مواد پليمری و 97 هزار و ۸79 تن مواد شيميايی معامله شد.
از ديگر كاالهای معامله شــده در اين تاالر می  توان به دادوستد 194هزار و ۸0 
تن وكيوم باتــوم، 17 هزار و 434 تن گوگرد، 3 هزار و 224 تن عايق رطوبتی، 
يــك هزار و 500 تن كك، 70 تن آرگون، 200 تن روغن پايه و ۸۸ هزار و 50 
تن لوب كات اشاره كرد. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس كاالی ايران نيز 
طی مردادمــاه ميزبان معامله ۶50 هزار و 5۶ تن انواع كاال به ارزش 3۸ هزار و 

341 ميليارد ريال بود.
در ايــن تاالر ۶23 هزار و 725 تن انواع فوالد، 10 هزار و 455 تن انواع مس، 
4۸0 تن كنســانتره موليبدن، 3۶ تن كنسانتره،  14هزار و ۸۶0 تن آلومينيوم و 
34 كيلوگرم شمش طال از سوی مشتريان خريداری شد. همچنين 15 كيلوگرم 
زعفران رشــته نيز در تاالر محصوالت كشــاورزی بورس كاالی ايران به فروش 

رسيد.
بازار فرعی بورس كاالی ايران نيز طی مدت مذكور معامله 2 هزار و 221 تن 

كاال را تجربه كرد.
يك ميليون و 294 هزار قرارداد آتی منعقد شد

همچنين در جريــان معامالت مردادماه در بازار مشــتقه بورس كاالی ايران 
معامله گــران بيش از يك ميليون و 294 هزار و 411 قرارداد آتی زعفران و زيره 
سبز را طی 2۸1 هزار و 325 دفعه منعقد كرده و ارزشی بيش از 20 هزار و 333 

ميليارد و ۶14 ميليون ريال را رقم زدند.
در بخــش قراردادهای آتی زعفران، معامله گران بــر پايه دو محصول زعفران 
نگين و رشته ای در مجموع بيش از يك ميليون و 25 هزار قرارداد آتی را منعقد 

كردنــد كه ارزش انعقاد ايــن تعداد قرارداد به رقمی بيــش از 10 هزار و ۸44 
ميليارد ريال به ثبت رسيد.

در ميان قراردادهای آتی زعفران بيشترين حجم و ارزش معامالت در سررسيد 
شــهريورماه 139۸ زعفران نگين رقم خورد؛ به طوری كه در سررســيد مذكور 
معامله گران تعداد ۶4۸هزار و 573 قرارداد منعقد كردند و ارزش 705۶ ميليارد 

ريالی را برای آن به ثبت رساندند.
معامله گران همچنين در دو سررســيد تحويــل مهر و مرداد 139۸ به ترتيب 
حــدود 174 هــزار و 119 هزار قرارداد آتی زعفران نگيــن را منعقد كردند كه 
ارزش معامالت اين دو قرارداد در مجموع به رقمی حدود 29۶7 ميليارد و ۶13 

ميليون ريال رسيد.
در قراردادهای آتی زعفران رشــته ای نيز معامله گران شاهد انعقاد تعداد 15 
هزار و ۶9۶قرارداد بودند كه انعقاد اين تعداد قرارداد ارزش 140 ميليارد و 549 

ميليون ريالی را در پی داشت.
در بخش معامالت قراردادهای آتی زيره ســبز نيز طی مردادماه ســال جاری 
بيــش از 199هزار و 500 قرارداد برای تحويل شــهريورماه و حدود ۶9 هزار و 
500 قرارداد برای تحويل در آبان ماه 9۸ منعقد شــد و ارزش معامالت اين دو 

سررسيد معامالتی به رقمی بالغ بر 94۸9 ميليارد و 591 ميليون ريال رسيد.
زيره سبز صدرنشين معامالت هفتگی بازار آتی

معامــالت بازار مشــتقه بورس كاال در مردادماه در حالی به پايان رســيد كه 
در هفته پايانی ماه مذكور نيز معامله گران در هشــت سررسيد فعال در بازار در 
مجموع بيش از ۶41 هزار قرارداد آتی را به ارزش 9225 ميليارد و ۸93 ميليون 

ريال منعقد كردند.
بــه اين ترتيب، در هفته منتهی به مردادماه 9۸ تعداد موقعيت های باز به ۸0 
هزار و ۸۸3 موقعيت افزايش يافت و بيشــترين حجم معامالت با انعقاد نزديك 
بــه 102 هزار قرارداد بــه قرارداد آتی زعفران نگين تحويل شــهريورماه جاری 
اختصاص داشت و از نظر ارزش معامالت، سررسيد شهريور قراردادهای آتی زيره 

سبز با ارزش 1۸10 ميليارد و 241ميليون ريالی در صدر ايستاد.

معامله 83 هزار میلیارد ریال انواع محصول در بورس کاالی ایران

مرداد طالیی بورس کاال با طعم زیره و زعفران

اولين روز معامالت بازار سرمايه در شهريورماه امسال در حالی استارت 
خــورد كه بورس تهران در مردادماه به طور متوســط 5.2درصد بازده به 
ســرمايه گذاران داد و نماگر اصلی اين بازار توانســت به قله تاريخی 2۶۶ 
هزار واحدی برسد، اما ارزش و حجم معامالت نسبت به تيرماه كمتر بود.

به گزارش ايســنا، در انتهای تيرماه امسال شاخص بورس تهران در تراز 
253 هــزار و 5۶ واحدی بود و بازار ســرمايه در حالــی اولين روز كاری 
شهريورماه را شروع كرد كه اين شاخص در تراز 2۶۶ هزار و 127 واحدی 

است.
اين رشــد 13 هزار و 71 واحدی شــاخص بيانگر اين موضوع است كه 
ســرمايه گذاری آگاهانــه و همراه با علم در بورس تهران می توانســت در 
مردادماه بازده متوسط حدود 5.2درصدی را به سهامداران بدهد، در نتيجه 
اگر بازده نرخ ســود بدون ريسك را ماهيانه 1.۸درصد در نظر بگيريم، اين 

بازار سود قابل توجهی را برای سرمايه گذارانش به همراه داشته است.
در اين مدت شــاخص بازار اول با رشــد ۶۸30 واحدی روبه رو بوده كه 
توانســته نيمه كانال 1۸۶ هزار واحدی را رد كند. همچنين در اين مدت 
شاخص بازار دوم با رشد فزاينده 3۸هزار و 453 واحدی روبه رو بوده است.

در مردادماه امسال فعاالن بورس تهران شاهد يك عرضه اوليه هم بودند 
كه اين موضوع نيز ارزش بازار را با رشد مواجه كرد.

در عين حال تعداد روزهای فعاليت بورس تهران در مردادماه نسبت به 
تيرماه دو روز كمتر بود و اين موضوع يكی از داليلی بود كه سبب شد كه 

ارزش و حجم معامالت نسبت به تيرماه كمتر شود.
ارزش معامــالت بورس تهران در مردادماه بــه نزديك 21 هزار و 5۶4 

رسيد و حجم معامالت رقم ۶4 هزار و 12۶ ميليون سهم بود.
بازار سرمایه در ماهی که گذشت

اين در حالی اســت كه كارشناســان تصور می كردند تابلوی بورس در 
مردادماه به دليل برگزاری مجامع و تقسيم سود شركت ها وارد فاز اصالحی 

شود اما بازار سرمايه برخالف پيش بينی ها حركت كرد.
در همين زمينه، محمود احترامی در گفت وگو با ايرنا، به بررسی آخرين 
وضعيت معامالت بورس در مرداد پرداخت و گفت: هرچند كه روند شتاب 
افزايش شاخص بورس نسبت به ماه های گذشته كمتر بود، اما در كل بازار 
در فاز صعودی باقی ماند. شــركت های بنيادی قادر به حفظ قيمت های 
گذشــته خود بودند و ريزش چندانی را تجربه نكردند اما ديگر شركت ها 
مانند شركت های پااليشــگاهی به دليل افزايش سرمايه روند صعودی را 
در ماه مرداد در پيش گرفتند و سهامداران بيشتر به سمت خريد اينگونه 

سهم ها رفتند.
اين كارشــناس بازار ســرمايه اظهار داشت: شــركت های خودرويی و 
پتروشيمی به دليل انتشار خبر افزايش سرمايه، روند مثبتی را در معامالت 
خود به ثبت رساندند كه در كنار آن شركت های كوچك مورد توجه بازار 

سرمايه قرار گرفت.
وی پيش بينی خود از وضعيت بازار تا پايان شــهريورماه را اينگونه بيان 
كرد: اگر در اين مدت خبر و اتفاق بد سياسی به بازار تزريق نشود و اتفاقی 
در بازار جهانی رخ ندهد می توان به ادامه روند كنونی بازار اميدوار بود و به 

طور حتم شاخص بورس به عدد باالتر از رقم كنونی خواهد رسيد.
احترامی اظهار داشت: در هفته های آتی گام سوم درخصوص برجام بايد 

برداشته شود كه در ابتدا بايد موضع ايران در اين زمينه مشخص شود.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بازار نيم نگاهی را به تصميم 
ايران در زمينه برجام دارد و با توجه به شرايط اقتصاد جهانی در بورس های 

دنيا، بورس ايران متاثر از وضعيت بازار جهانی است.
وی معتقد است كه اگر اتفاق بد و خاصی در اقتصاد و سياست كشور رخ 

ندهد شاخص بورس می تواند به همين روند خود ادامه دهد.
احترامی روند معامالت بازار ســرمايه در ميان مدت و بلندمدت را مورد 
ارزيابــی قرار داد و گفت: فناوری اطالعات از جمله صنايعی اســت كه در 
چند سال گذشته به صورت چشمگيری توسعه پيدا كرد. اين صنعت الزمه 
فعاليت ديگر صنايع محســوب می شود و به نظر می رسد كه در وضعيت 

كنونی اين صنعت مورد توجه بازار باشد.
به گفته وی، صنايع معدنــی و فلزات در كنار فناوری اطالعات تا چند 

وقت آينده مورد اقبال بازار سرمايه خواهد بود.
احترامی به حذف چهار صفر كه اليحه آن از ســوی رئيس جمهوری به 
مجلس ارائه شده است و تاثير آن بر بازار سرمايه اشاره و بيان كرد: بعيد به 
نظر می رسد كه اجرای چنين تصميم اتفاق خاصی را در بازار سرمايه رقم 
بزند. اين كارشــناس بازار سرمايه اظهار داشت: در اين زمينه يك سری از 
صحبت های حاشيه ای وجود دارد مبنی بر اينكه با حذف چهار صفر تا چه 
ميزان بر ارزش سهام شركت ها تاثيرگذار است در حالی كه اين مساله هيچ 

مشكلی را در معامالت بازار به وجود نمی آورد.
وی همچنيــن به تاثير حذف ارز 4200 تومانی بر بازار ســرمايه تاكيد 
كــرد و افزود: اين اقدام برای صنايعی كه مواد خام را با ارز 4200 تومانی 
خريداری می كردند و يا محصوالت خود را براساس ارز به فروش می رسانند 

بسيار حائز اهميت است.
احترامی خاطرنشــان كرد: بــا حذف ارز 4200 تومانــی اين صنايع و 
سودآوری آنها متحول می شود و اتفاقات چشمگيری در صورت های مالی 

آنها رخ خواهد داد.
غافلگیری معامالت بورس در مرداد 98

همچنين مصطفی صفــاری به غافلگيری معامالت بورس در مرداد 9۸ 
اشــاره كرد و گفت: به طور معمول در ماه مرداد كه بعد از برگزاری فصل 
مجامع اســت و شركت ها اقدام به تقسيم ســود كرده اند آرامشی در بازار 

سرمايه حاكم می شود كه امسال در كل اين روند تغيير كرد.

به گفته وی، بازار سرمايه مردادماه امسال مثبت بود اما ديگر بازارها در 
ركود به سر می بردند.

صفاری اظهار داشــت: در مردادماه ورود نقدينگی به بازار ســرمايه در 
وضعيت مطلوبی قرار داشــت حــال فعاالن بازار در انتظــار ارائه گزارش 

عملكرد شش ماه شركت ها هستند.
به گفته اين كارشــناس بازار ســرمايه، از هفته آينده عملكرد مردادماه 
شركت ها اعالم می شود و صورت سود و زيان آنها مورد توجه قرار خواهد 

گرفت.
وی بــا بيان اينكه همانطور كه معامالت بازار ســرمايه در مرداد مثبت 
بود به طور حتم در شهريورماه هم مثبت است، گفت: با توجه به وضعيت 
مطلوب شركت های صادرات محور در بازار سرمايه در ماه مهر شاهد بهترين 

عملكرد از بورس خواهيم بود.
صفاری به صنايع برتر در بازار سرمايه تاكيد و بيان كرد: در كنار صنايع 
خدماتی مانند بيمه كه از طريق افزايش سرمايه مثبت شدند شركت های 

صادرات محور هم بر روند بازار تاثيرگذار بودند.
اين كارشــناس بازار سرمايه به تاثير حذف چهار صفر از پول ملی اشاره 
و بيان كرد: اين اقدام به هيچ عنوان كار ساده ای نيست و ديگر كشورها تا 

سه سال درگير اجرای اين تصميم می شوند.
صفاری با بيان اينكه ايــن خبر در كوتاه مدت نمی تواند بر فعاليت بازار 
سرمايه تاثيرگذار باشــد، افزود: اگر مجلس و شورای نگهبان حذف چهار 
صفر را به تصويب برسانند پروسه قانونی آن شش ماه به طول می انجامد، 

بنابراين نبايد در وضعيت كنونی منتظر تاثير آن در بازار سرمايه باشيم.

سود سرمایه گذاران بورس در دومین ماه تابستان چقدر بود؟

ساز مخالف بازار سرمایه در مرداد 9۸
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اعالم اولویت های سرمایه گذاری وزارت صمت 
با هدف رونق تولید

معــاون طــرح و برنامه گفت بــا توجه به تعييــن اولويت های 
سرمايه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت هدفمند از 

صنايع دارای اولويت در دست بررسی است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سعيد زرندی گفت: اعالم 
اولويت های ســرمايه گذاری در بخش صنعــت، معدن و تجارت با 
هدف رونق توليد، نوســازی صنايع، حمايــت هدفمند از صنايع 
دارای اولويت و نيز توســعه صادرات غيرنفتی با توجه به شــرايط 

كنونی كشور مشخص شد. 
وی افزود: فهرست اولويت های سرمايه گذاری اين وزارتخانه در 

سال 9۸ به تفكيك استان ها تدوين شده است.
زرنــدی تاكيد كــرد: با عنايت بــه اهميت نحــوه تأمين مالی 
طرح های اعالم شده در امســال به عنوان اولويت اصلی، تخصيص 

اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اين اساس خواهد بود.
معاون طرح و برنامه بيان كرد: از صندوق توسعه ملی درخواست 
كرده ايم كه اين اولويت ها را مدنظر قرار دهند و به بانك های عامل 

نيز ابالغ كنند.
او ادامــه داد: بــا توجه به محدوديت های مالــی موجود، در هر 
استان براســاس قابليت ها، ظرفيت ها و نياز كشــور، اولويت های 
طرح ها تعيين شــده اســت. زرندی در پايان تاكيد كرد: ســاير 
طرح هايی كه در فهرســت اولويت ها ديده نشــده است، اما دارای 
ويژگی های خــاص از جمله نوآوری، فنــاوری جديد، جايگزينی 
واردات در محصــوالت توليدی هســتند، درصورتی كه براســاس 
بررســی بانك های عامل، از توجيه پذيــری فنی، اقتصادی و مالی 
الزم برخــوردار باشــند، پس از تأييد معاونت طــرح و برنامه اين 

وزارتخانه قابل پيگيری خواهند بود.

قیمت هر کیلو موز بین 17 تا 18 هزار تومان! 
افزایش قیمت موز در بازار مقطعی است

رئيس اتحاديه بارفروشــان ميدان مركــزی ميوه و تره بار گفت 
بازگشــت حجاج و ازدياد تقاضا برای برگزاری مراسم های عروسی 
بر نوســان قيمت موز در بازار دامن زده اســت. حسن صابری در 
گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و كشــاورزی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، از تعــادل قيمت ميوه در بازار خبر داد 
و گفــت: با توجه به فراوانی توليد، جای هيچ گونه نگرانی مبنی بر 
كمبود عرضه و التهاب بازار نيســت. وی با اشــاره به اينكه قيمت 
ميوه های وارداتی تابع نرخ ارز اســت، افــزود: قيمت آناناس، انبه 
و مــوز عمدتا تابع نرخ دالر اســت؛ ضمن آنكــه ازدياد تقاضا در 
بازار داخل بر اين امر بی تاثير نيســت.  صابری ادامه داد: بازگشت 
حجاج و  ازدياد تقاضا برای برگزاری مراســم عروســی قبل از ماه 
محرم تا حدودی بر نوســان قيمت موز در بازار دامن زده اســت. 
رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزی با اشاره به اينكه افزايش 
نرخ موز مقطعی اســت، بيان كرد: با آغــاز محرم و كاهش تقاضا 
شــاهد افت مجدد قيمت خواهيم بود. وی بــا بيان اينكه قيمت 
هر كيلو موز در ميدان مركــزی ميوه و تره بار به 14 هزار تومان 
رســيده است، گفت: مغازه داران با اعمال 35درصد سود اين ميوه 
را در بــازار عرضه می كنند كه حــدودا بين 17 تا 1۸ هزار تومان 
می شــود. اين مقام مسئول قيمت هر كيلو سيب زمينی را 3 هزار 
و 200 تــا 3 هــزار و 500 تومان اعالم كرد و گفــت: با توجه به 
افت قيمت سيب زمينی، كشــاورزان تا حدی در برابر كاهش نرخ 
مقاومت می كنند و محصول را از زمين در نمی آورند، اما به سبب 
آنكه سيب زمينی بهاره را نمی توانند زياد در زمين نگهداری كنند، 
پيش  بينی می شــود كه با ازدياد عرضه ظرف روز های آتی، شاهد 
افت مجدد قيمت محصول در بازار باشــيم. صابــری در پايان از 
كاهش 100درصدی قيمت گوجه فرنگی نســبت به ماه های اخير 
در بازار خبر داد و افــزود: هم اكنون قيمت هر كيلو گوجه فرنگی 
يــك هزار و 500 تا 3 هزار تومان اســت، در حالی كه در ماه های 

اخير نرخ در ميدان مركزی به 9 هزار تومان رسيده بود.

ضعف ذره بین نظارت بر بازار  اقالم اساسی 
تنوع قیمت اقالم خوراکی از درب کارخانه تا 

فروشگاه ها ! 
بسياری از كارشناسان و تاجران حوزه مواد خوراكی عمده ترين 
دليــل افزايش قيمت های بی دليل و همچنين قيمت های خارج از 
عرف بازار را نبود نظارت كافی بر فروشگاه ها و خوار بار فروشی ها 
می داننــد.  به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، كيفيت كاال و 
محصوالت در جهان كنونی نمونه ای از ســالمت جامعه به شــمار 
می رود. رعايت كيفيت برخالف تصور بيشــتر مــردم، تنها توليد 
كاال های خانگی را شامل نمی شود بلكه مواد غذايی، خدمات و هر 

آنچه را در اطراف محيط زندگی وجود دارد را نيز دربر می گيرد.
متاســفانه اين روز ها توجه نداشتن به قيمت كاال های درج شده 
روی محصــوالت به خصوص مواد غذايی راهی شــده تا دالالن با 
سوء اســتفاده ايــن بی توجهی قيمت ها را تا ميــزان قابل توجهی 
دســتكاری كنند.  اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه بسياری 
از مشــكالت فعلی اقتصادی كشور به عدم وجود نظارت بر قيمت 
اقالم و كيفيت برندهای شــناس و بنــام در بازارها باز می گردد. 
وجود اقالم تقلبی تا حد زيادی به نبود نظارت دســتگاه های ناظر 
بســتگی دارد.  حميد گرمابی نماينده مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به نظارت دستگاه ها بر قيمت های درج شده روی محصوالت، 
گفت: امروزه بايد نظارت ها بســيار بيشــتر از گذشته باشد. ضمن 
اينكه اقدامات دســتگاه هايی نظير ســازمان تعزيــرات حكومتی 
و نهاد هــای نظارتــی نظير اتاق اصناف بايد بــا مراقبت الزم و به 
مراتب بيشتر از گذشته صورت گيرد. او ادامه داد: زمانی كه دولت 
قيمتی را تعيين و مشخص كرده است نبايد هيچ توليدكننده و يا 
فروشنده ای باالتر از قيمت مصوب آن را به فروش برساند، در غير 
اين صورت بايد برای هر صنف فروشــنده تعداد بازرس اختصاصی 
استخدام شود كه ممكن نيست. متاسفانه در اين بين افراد سودجو 
نظير دالالن باعث برهم زدن قيمت ها در بازار می شــوند كه بايد 

نهاد های نظارتی فعاليت های بيشتری داشته باشند.

اخبـــار

رئيس شورای تامين كنندگان دام كشور گفت با توجه به مازاد انباشت 
دام، دامداران حاضرند الشــه گوساله و گوسفند را به طور مستقيم با نرخ 

مناسب در بازار عرضه كنند.
منصور پوريان در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به 
اينكه بازار دام ســبك و سنگين در ركود به ســر می برد، اظهار داشت: 
اگرچه دامداران به سبب انباشت دام در واحد های دامداری در سخت ترين 
شرايط قرار دارند، اما مغازه داران همواره سعی می كنند دام را با نرخ های 

بااليی در بازار عرضه كنند.
وی افزود: با توجه به مازاد انباشت دام، دامداران حاضرند هر كيلو الشه 

گوســاله را با نرخ 72 هزار و الشه گوســفندی را ۸5 هزار تومان به طور 
مستقيم در بازار عرضه كنند، اما ميدان داران اجازه كاهش قيمت گوشت 

در بازار را نمی دهند.
پوريان ادامــه داد: بنابر رايزنی های صورت گرفته بايد شــرايطی برای 
دامداران فراهم شــوند تا بتوانند دام توليدی را به طور مستقيم كشتار و 
عرضه كنند؛ كه متاسفانه علی رغم برگزاری دو جلسه درخصوص عرضه 
مستقيم الشه با فروشگاه های زنجيره ای و فروشندگان گوشت، اما تاكنون 

به بهانه های مختلف جوابی دريافت نكرديم.
پوريان قيمت هر كيلو دام سبك درب دامداری را 3۸ هزار تومان اعالم 

كرد و گفت: اين در حالی است كه به سبب سودجويی عوامل واسطه، هر 
كيلو دام با نرخ 47 تا 49 هزار تومان در ميادين عرضه می شود.

رئيس شــورای تامين كنندگان دام كشور با اشاره به اينكه كمبودی در 
عرضه دام زنده وجود ندارد، بيان كرد: با توجه به شرايط بارندگی و رويش 

مناسب علوفه در صحرا، دامداران با مازاد انباشت دام روبه رو هستند.
پوريــان در پايان تصريح كرد: با وجود انباشــت دام در واحد ها انتظار 
می رود كه قيمت گوشت در بازار كاهش يابد، اما چوبداران و ميدان داران 
به دليل ســودجويی بيشتر تمايلی به كاهش قيمت ندارند و همچنان با 
مطرح كردن كمبود عرضه، سعی دارند سود های فعلی خود را حفظ كنند.

میدان داران اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند

نرخ هر کیلو دام زنده ۴9 هزار تومان

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف شد با توجه 
به كاهش نرخ گوجه فرنگی نسبت به اصالح نرخ رب گوجه فرنگی اقدام 

و قيمت اصالحی در سامانه 124 اطالع رسانی شود.
به گزارش ايســنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســتاد 
تنظيــم بازار با توجــه به كاهش قيمــت گوجه فرنگــی و به منظور 
جلوگيــری از ضرر و زيان كشــاورزان و از بين رفتن انگيزه توليد اين 
محصول در سال های آتی، ســازمان مركزی تعاون روستايی را مكلف 
كرد نســبت به خريد حمايتی گوجه فرنگی در قالب ســاز و كارهای 

تعريف شده برای آن سازمان اقدام كند.

سقف قيمت تعيين شــده 1100 تومان به ازای هر كيلوگرم تحويل 
درب مراكز خريد است و پيش بينی شده است سازمان تعاون روستايی 
با عقد قرارداد با كارخانجات رب ســازی نسبت به فروش گوجه فرنگی 

خريداری شده و يا فرآوری آن اقدام كند.
همچنين ســازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به تأمين و اختصاص منابع مورد 

نياز برای اجرای طرح فوق از طريق بانك های عامل هستند.
براســاس اين گــزارش عمليات خريد حمايتی بــا قيمت مصوب تا 
زمــان تعديل و تثبيت قيمت به تشــخيص وزارت جهاد كشــاورزی 

ادامه خواهد داشت. سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
مكلف به محاسبه هزينه های تبعی اجرای طرح برای تأمين هزينه های 

مذكور از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور است.
براســاس اين گزارش مقرر شــد، دفتر مقررات صادرات و واردات با 
دعوت از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو نسبت به تعريف 
اســتانداردهای موردنياز برای صادرات رب گوجه فرنگی در قالب نوع 
بسته بندی، احجام بســته بندی و... اقدام تا مقدمات الزم برای صدور 
مجوز صــادرات رب گوجه فرنگی در احجام باالتر از 3 و 5 كيلوگرمی 

فراهم شود.

عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور مازندران گفت قيمت تمام عوامل 
هزينه ســاز در توليد برنج تا سه برابر نســبت به سال گذشته افزايش 
پيدا كرده اما در زمان عرضه محصول توســط كشــاورز شاهد كاهش 

چشمگير قيمت در بازار هستيم.
بابــك مومنــی در گفت وگو با ايســنا، بــا بيان اينكــه در ماه های 
ارديبهشــت و خرداد قيمت برنج تا حدود 25 هزار تومان به ازای هر 
كيلوگرم رسيده بود و سياســتی مبنی بر واردات برنج وجود نداشت، 
اظهار داشــت: در زمانی كه كشاورزان معموال دست شان خالی از كاال 
است، عمده بازار در تصرف دالالن برنج  قرار دارد، اما در زمان برداشت 
محصول شاهد كاهش چشــمگير قيمت برنج در بازار و بحث واردات 

برنج می شويم.
وی با اشــاره به اينكه واردات برنج يك معضل جدی در حوزه معلق 
و معطل مانده بازرگانی محصوالت كشــاورزی اســت، تصريح كرد: به 
دليل جابه جا شــدن مرجع تصميم ســاز بين وزارت جهاد كشاورزی 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجارت ما دچار مشــكالت اساســی در 
سياســت گذاری های كالن و حتی نفوذ بعضــی دالالن و كارتل های 

اقتصادی در اين خأل ايجادشده در سياست های حاكميتی هستيم.
عضو هيات علمی دانشــگاه پيام نور مازندران خاطرنشــان كرد: به 
عنوان مثال در سال گذشته حداكثر رقم هزينه كاشت برنج بين 120 
الی 130 هزار تومان بوده، اما امسال به 230 الی250 هزار تومان هم 
در مقاطعی رســيده است كه در اين بين رشد شديد قيمت نهاده های 
ضروری مثل كود، ســم و بذر هم كه جای خــودش دارد، در چنين 
شرايطی با افزايش 2 الی 3 برابری هزينه ها اگر قرار باشد دنبال تثبيت 

قيمت باشيم بيش از پيش به اقتصادی شدن توليد لطمه می زنيم.
مومنی با بيان اينكه كشــاورزان با كاهش شــديد ســود حاصل در 
فعاليت های مولد در برابر داللی و ســوداگری مواجه هســتند، گفت: 

كســب و كار مولد در بازار مازندران با تهديد جدی رشــد چشمگير 
قيمت زمين و در نتيجه بحث های ســوداگری، ويالســازی يا هجوم 
جمعيت از ســاير نقاط كشــور به ســمت مازندران و متاسفانه عدم 
برخوردهای كافی با زمين خواران و دالالن در اين عرصه مواجه است.

وی با اشــاره به اينكه تقريبا بخش قابل توجهی از اراضی شاليزاری 
غرب مازندران را از دســت داده ايم، افزود: در محدوده نور، محمودآباد 
و ســرخرود فروش زمين ها ادامه پيدا كند، همين تعداد كشــاورزانی 
كه براســاس باورهای اعتقادی خودشــان در اين عرصه فعاليت كنند 
به ناچار از فشارهای ناشــی از غيراقتصادی بودن توليد، ممكن است 

كه كار را ترک كنند.
عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور مازندران در ادامه بيان كرد: اگر 
كشاورزی يك فعاليت اقتصادی تلقی نشود و مردم احساس كنند كه 
كشت و كار درآمدزا نيست، كمتر به اين سمت حركت خواهند كرد و 
در نســل های آينده برای كشاورزی رغبتی باقی نمی ماند و اين محور 

اصلی اقتصادی در مازندران ديگر فعال نخواهد بود.
مومنی با بيان اينكه در حال حاضر با مســئله نرخ باالی مهاجرت و 
خالی شدن روســتاها مواجه هستيم، ادامه داد: در نتيجه سياست های 
غلــط كه با تامين منافع انحصاری عده ای خاص از واردكنندگان برنج 
همراه است متاسفانه منجر به غيراقتصادی شدن كشت  وكار و كاهش 
بهره وری در يكی از بدترين و سخت ترين زراعت ها شده و برای حيات 
كشــت برنج الزم اســت كه كشاورز نســبت به ادامه كشتكار در اين 

عرصه ها دلگرم شود.
وی تاكيد كرد: هيچ توجيهی برای واردات اين محصول در هنگامی 
كه كشــاورزان محصول خود را به بازار عرضه می كنند، وجود ندارد و 
به نظر می رســد اگر نياز وارداتی هم هســت بايد در ايامی نظير شب 
عيد و يا ايام قبل از برداشت محصول كه بازار در كنترل دالالن است، 

انجام شود.
عضــو هيات علمی دانشــگاه پيــام نــور مازندران تصريــح كرد: 
مطالبه گری حل اين مســاله اساســی از وزارت جهاد كشاورزی يك 
آدرس دهی اشتباه است، هرچند رفتار كم رمق و بعضا صرف ارائه نقطه 
نظر كارشناسی مسئوالن ملی و استانی وزارت جهاد كشاورزی در اين 
خصوص از طرف قشــر كشــاورز قابل پذيرش نيست، اما واقعيت اين 
است كه در مورد قيمت گذاری محصوالت كشاورزی و واردات بی رويه 
در فصل برداشــت محصول آنچه مورد انتقاد است، ارتباط عملياتی با  

وزارت كشاورزی  ندارد.
مومنــی ادامه داد: انتــزاع وظايف بازرگانی مربــوط به محصوالت 
كشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهاد كشاورزی واگذار 
و در پايــان دولت دهــم در مجلس به تصويب رســيد اما عمال امروز 

محقق نشده است.
وی با بيان اينكه متاســفانه دولت ها در هيچ مقطعی نسبت به اين 
مسئله جدی نبودند، خاطرنشان كرد: جابه جايی كامل ساختارها يعنی 
زيرســاخت های الزم برای تحقق مديريت كامل بازرگانی محصوالت 
كشــاورزی در خود جهاد كشــاورزی هرگز محقق نشــد و اخيرا هم 

آخرين ميخ بر تابوت اين تصميم حياتی كوبيده شد.
 عضو هيات علمی دانشــگاه پيام نور مازندران با اشــاره به اينكه در 
اين زمينه سخنگوی دولت، واگذاری مجدد وظايف مربوط به بازرگانی 
محصوالت كشــاورزی به وزارت صمت بود را اعالم كردند، گفت: چرا 
تامين نهاده های توليد و مســائل مربوط به كشت و كار بايد در وزارت 
جهاد كشــاورزی مورد پايش و حمايت قرار بگيرد، اما قيمت گذاری و 
سياست گذاری واردات و صادرات محصول در وزارتخانه ديگری انجام 
شــود، مطمئناً اين ناهماهنگی در مديريت بازرگانی و تنظيم بازار در 

قطب توليد محصوالت زراعی مانند برنج  چالش برانگيز است.

قیمت رب گوجه فرنگی کاهش می یابد

قیمت برنج در گیر و دار واردات

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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اخبار

ثبت شبکه توزیع روغن موتور در سامانه 
جامع تجارت نیازمند بررسی و کار 

کارشناسی بیشتر است
رئيس اتحاديه فروشــندگان الستيك، روغن و فيلتر خودرو اعالم 
می كنــد كه در حال حاضر وضعيت حوزه روغن موتور و الســتيك 
مســاعد و بازار، رو به بهبود و در حال تنظيم است و مشكل عمده ای 
وجود ندارد و لوب كات نيز از سوی پااليشگاه ها مطابق با مصوبه ستاد 
تنظيم بازار عرضه می شود. داوود سعادتی نژاد در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، اظهار داشت: پس از افزايش قيمت روغن موتور به صورت 
مصوب، در حال حاضــر روغن موتور با قيمت مصوب در بازار عرضه 
می شود.  رئيس اتحاديه فروشندگان الستيك، روغن و فيلتر خودرو 
درخصوص قيمت الســتيك گفت: بين قيمت مصوب و قيمت بازار 
برخی الستيك ها تفاوت وجود دارد، اما درخصوص ديگر الستيك ها 
قيمت دولتی و بازار يكسان بوده و تفاوت چندانی به چشم نمی آيد. 
ســعادتی نژاد گفت: درخصوص روغن موتور و الستيك، كمبودی در 
بازار وجود ندارد. توليد برخی الستيك ها اندک است؛ مثال درخصوص 
الستيك پرايد و الستيك نيسان مقداری افزايش قيمت وجود دارد، 
اما درخصوص ســاير الستيك ها افزايش قيمت چندانی وجود ندارد. 
رئيس اتحاديه فروشندگان الستيك، روغن و فيلتر خودرو درخصوص 
طرح برخی مسائل مانند عرضه لوب كات از سوی پااليشگاه ها با قيمتی 
گران تر از مصوبه ستاد تنظيم بازار، گفت: لوب كات، قبال افزايش قيمت 
داشــت و به تبع آن، قيمت روغن موتور افزايــش يافت اما در حال 
حاضر لوب كات مطابق با مصوبه ســتاد تنظيم بازار عرضه می شود و 
در غير اين صورت، اين تخلف توسط اتحاديه فروشندگان الستيك، 
روغن و فيلتر خودرو و سازمان بازرسی و اتاق اصناف بررسی می شود. 
سعادتی نژاد درخصوص طرح برخی مطالب در مورد ثبت شبكه توزيع 
روغن موتور در سامانه جامع تجارت در آينده نزديك گفت: بنده در 
صورت وجود چنين موضوعی، از آن استقبال نمی كنم چراكه در اين 
صورت، مشــكالتی برای اعضا به وجود خواهد آمد و اين امر نيازمند 
بررســی و كار كارشناسی بيشتری است. رئيس اتحاديه فروشندگان 
الستيك، روغن و فيلتر خودرو در پايان گفت: هم اكنون وضعيت حوزه 
روغن موتور و الســتيك مساعد و بازار رو به بهبود و در حال تنظيم 

است و مشكل عمده ای وجود ندارد.

70درصد واحدهای قطعه سازی در 
شهرک های صنعتی مستقر شدند

معــاون وزيــر صنعت از اســتقرار حدود 70درصــد واحدهای 
قطعه سازی خودرو در شهرک های صنعتی خبر داد.

محسن صالحی نيا در گفت و گو با خبرنگار پرشين خودرو، با اعالم 
اين مطلب، اظهار داشت: هم اكنون از حدود 1300 واحد قطعه سازی 
در كشــور نزديك به ۸00 تــا 900 واحد توليدی قطعات خودرو در 
شهرک های صنعتی مستقر هستند. وی گفت: در حال حاضر عمده 
قطعه ســازان خودرو در شــركت های صنعتی واقع در استان تهران، 
قزوين، خراسان رضوی، سمنان، آذربايجان شرقی و اصفهان مستقر 
هســتند. معاون وزير صمت و مديرعامل ســازمان صنايع كوچك و 
شهرک های صنعتی ايران در ادامه با افزايش سهم قطعه سازان خودرو 
در شــهرک های صنعتی اشــاره كرد و اظهار داشت: انگيزه بيشتری 
برای ايجاد واحدهای قطعه سازی در شهرک های صنعتی ايجاد شده 
و بسياری از واحدهای توليدی سعی دارند زنجيره تأمين قطعات شان 
را از ايــن واحدها انتخاب كنند. صالحی نيا تصريح كرد: طی ماه های 
اخير تعداد واحدهای فعال در زمينه توليد قطعه و مجموعه ســازی 
در شــهرک های صنعتــی افزايش يافته اســت. وی در پايان ضمن 
تاكيــد بر اينكه بايد اغلب واحدهای توليدی قطعه در زنجيره تامين 
خودروسازان قرار گيرند، افزود: با تأكيد دولت بر تقويت داخلی سازی و 
از سويی رو ش های حمايتی وزارت صنعت در مورد ممنوعيت واردات 
برخی كاالها و توجه بيشتر شركت های توليدكننده به كاهش قيمت 
تمام شده توليدشان از محل داخلی سازی قطعات، پيش بينی می شود 

اين جريان به خوبی در زنجيره تامين خودروسازان شكل بگيرد.

تکمیل 20 هزار و 305 خودروی ناقص و 
کسری دار ایران  خودرو در ایام تعطیالت شرکت

در راســتای ايفای وظيفه حرفه ای، كاركنان فداكار و بلندهمت 
گروه صنعتی ايران خودرو توانســتند در ايام تعطيالت تابســتانی 
شــركت، 20305 دســتگاه خودروی دارای كســری قطعات را 
تجاری سازی و به مشتريان تحويل دهند. به گزارش تسنيم به نقل 
از ايكوپرس، اين تالش مسئوالنه با هدف انجام تعهدات ايران خودرو 
در پی دســتور مديريت محترم ارشــد قبل از تعطيالت، مبنی بر 
تــداوم تكميل خودروهای ناقص و عدم توقــف تحويل خودرو به 
مشتريان بوده است.   از تبعات اين اقدام در تعطيالت كه با حضور 
حداكثری كاركنان در محل كار شكل گرفت، ثبات در بازار خودرو 
و و تالش در جهت دستيابی به اهداف اين گروه در تامين رضايت 
مشتريان بوده است.   براساس اين گزارش تجاری سازی خودروهای 
دارای كمبود قطعه، با تالش و مساعی ارزشمند كاركنان و مديران 
گروه و همچنين همراهی و مســاعدت به موقع قطعه سازان محقق 
شــده اســت.   گروه صنعتی ايران خودرو، انجــام تعهدات و جلب 
رضايت مشــتريان را از اولويت های برنامه ريزی ســاالنه خود قرار 
داده و اميدوار است، در سايه حمايت ملی از صنعت خودرو كشور 
بتوانــد، گام های جدی در رونق توليد و تحقــق اقتصاد مقاومتی 
بردارد.   در اين راســتا، هيات مديره ايران خودرو نيز در اطالعيه ای 
ضمن تقديــر از همكاری های صورت گرفته از ســوی كاركنان و 
قطعه سازان اعالم كرده است كه با هماهنگی و همكاری بخش های 
مختلف، فعاليت های گروه در رســيدن به اهداف پيش بينی شده 
بيش از گذشــته تداوم خواهد يافت و به صورت كامل و با اشراف 

اطالعاتی بر فرآيند توليد نظارت خواهد شد.
  هيات مديــره گروه صنعتــی ايران خودرو در ايــن اطالعيه بر 
ضرورت همــكاری مجدانه در ايفای مســئوليت اجتماعی تاكيد 
كرده اســت تا اين گــروه بتواند ضمن انجام تعهدات و اســتمرار  
فعاليت های گروه به عنوان ســرمايه ای ملــی و يكی از موتورهای 
محرک اصلی اقتصاد كشــور در ايجاد رونق توليد و نهادينه كردن 

اقتصاد مقاومتی عمل كند.

دبير انجمن واردكنندگان خــودرو گفت دغدغه دولت برای ممنوعيت 
واردات خــودرو، مشــكل ارزبری اين حــوزه بود كه ما چهار پيشــنهاد 

درخصوص واردات بدون خروج ارز داديم.
مهدی دادفر درباره آخرين وضعيت خودروهای وارداتی مانده در گمرک 
توضيح داد: تا تاريخ 9۸/4/1۶، ۶700دســتگاه از گمرک خارج شــده و 

ترخيص حدود 7هزار دستگاه همچنان بالتكليف است.
وی ادامــه داد: با توجه به اينكه دولت ابتدا مهلت چهار ماهه و ســپس 
ســه ماهه برای ترخيص خودروهای مانده در گمرک داد و ما نتوانستيم 
همه خودروها را خارج كنيم، حاال درخواســت تمديد اين مهلت تا پايان 

سال را داريم.
دبير انجمن واردكنندگان خودرو همچنين درباره واردات بدون خروج ارز 
توضيح داد: دغدغه دولت برای ممنوعيت واردات خودرو، مشــكل ارزبری 
اين صنعت بود كه ما چهار پيشــنهاد درخصوص واردات بدون خروج ارز 

داديم.
دادفر اضافه كرد: اولين راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز، سرمايه 

شركت های نمايندگی در خارج از كشور است كه اين شركت ها می توانند 
تجهيزات و امكانات خود را بفروشــند و تبديل به خودرو كنند تا كسب و 
كارشان فعال شود. وی با تشريح راهكار دوم بيان كرد: راه ديگر استفاده از 
ســرمايه های مردمی است كه در خارج از كشور وجود دارد؛ مثال ايرانيانی 
در خارج از كشور كه صاحب ارز هستند و با ارز خودشان خودرو می خرند 

و مابه ازای آن را ريال می گيرند.
دبير انجمــن واردكنندگان خودرو افزود: خريد اعتباری شــركت های 
توليدكننــده راه ســوم واردات خودرو بــدون خروج ارز اســت؛ چنين 
شــركت هايی قابليت اين را دارند كه دو تا ســه ســال به شــركت های 
نمايندگی داخل كشور اعتباری خودرو بدهند و هيچ پولی دريافت نكنند 

زيرا می خواهند بازارشان در ايران را به هر قيمتی حفظ كنند.
دادفر درباره راهكار آخر توضيح داد: چهارمين پيشــنهاد ما اين بود كه 
جزئی از پول های دپوشــده حاصل از صادرات نفت كه به دليل تحريم در 
برخی كشورها مانده را از طريق خودرو به كشور بازگردانيم تا كار فعاالن 

حوزه خودرو از ريشه كنده نشود.

بیکاری 13هزار نفر با ممنوعیت واردات
دبير انجمن واردكنندگان خودرو با گاليه از بالتكليفی فعاالن اين حوزه 
خاطرنشــان كرد: هم اكنون از 15 هزار نفــری كه در بخش های مختلف 
واردات خودرو مشــغول بودند 1700نفر سركار هستند و اين كسب وكار 

ضربه اساسی خورده است.
وی افــزود: همچنين 10نفر از واردكنندگان خودرو در زندان هســتند 

درحالی كه هيچ كدام مقصر وضعيت فعلی نبودند.
دبير انجمن واردكنندگان خودرو اظهار داشت: به رئيس جمهور و معاون 
اول او، وزير صنعت و معاونان وی درخصوص پيگيری پيشــنهاد ما برای 
واردات بدون خروج ارز نامه زده ايم، اما تاكنون هيچ بازخوردی از ســوی 

دولت دريافت نكرده ايم.
دادفر در پايان تاكيد كرد: ما به عنوان انجمن تخصصی حاضر هســتيم 
راهكارهای خــود را برای واردات خودرو بدون هر گونه خروج ارز به دولت 
ارائه دهيم تا بازار آشفته خودرو از طريق رقابت حاصل از واردات به سامان 

رسيده و قيمت ها كاهش يابد.

۴روش برای واردات خودرو بدون خروج ارز

عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس می گويد با تغيير و تحول 
در مديريت خودروسازان و بازداشــت برخی از مديران اين شركت ها 
پای ســوداگران از بازار كوتاه شده و قيمت  چهارچرخ ها روند كاهشی 

را تجربه می كند.
به گزارش پايگاه خبــری »عصر خودرو«، محمدرضا منصوری عضو 
كميســيون صنايع و معادن مجلس  با اشــاره به بازداشــت مديران 
خودروساز، گفت: قيمت واقعی خودرو براساس دستمزد و درآمد مردم 
مشــخص می شود، بنابراين قيمت های كنونی كاذب بوده و دالالن در 

تالشند با مديريت بازار از كاهش بهای چهارچرخ ها جلوگيری كنند.
بازداشــت مديران خودروســاز، پای دالالن را از بازار خودرو كوتاه 

می كند
نماينده مردم ســاوه و زرنديه در مجلس شــورای اسالمی افزود: با 
تغيير و تحول در مديريت خودروسازی ها و بازداشت برخی از مديران 

اين شــركت ها پای ســوداگران از بازار كوتاه شــده و قيمت ها روند 
كاهشی را تجربه می كند.

وی بــا بيان اينكــه مردم به فروش فــوری خودروســازان اعتماد 
نداشــتند، اظهار داشــت: مردم معتقدند حتی اگــر 20 روز نيز برای 
ثبت نام در فروش فوری خودروســازان تالش كنند، نمی توانند موفق 

به خريد شوند.
خودروسازان خودروهای بسياری را دپو كردند كه بسياری از آنها به 
دليل نبود قطعات جزئی در پاركينگ ها خاک می خورند، می توان اين 

قطعات را نيز از بازار داخلی تامين كرد.
اولويت مديريت جديد ايران خــودرو؛ افزايش تيراژ توليد خودرو و 

بازگرداندن سالمت به قطعه سازی
عضو كميســيون صنايع و معــادن مجلس با بيــان اينكه مديران 
خودروسازی ها بايد با تغيير تاكتيك، خودرو را به دست مصرف كننده 

واقعی برسانند، اضافه كرد: مديريت جديد ايران خودرو بايد در فضايی 
آرام در وهله نخســت تيراژ توليد خــودرو را افزايش دهد و در مرحله 

بعدی سالمت را به قطعه سازی بازگرداند.
سازمان بازرسی باید به تولید انحصاری قطعه ورود کند

اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه ســازمان بازرســی 
بايد به توليد انحصاری قطعه ورود كند، ادامه داد: بازداشــت مديران 
خودروســازی موجب احساس خطر دالالن شده در نتيجه پای آنها از 

بازار خودرو كوتاه می شود.
عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه خودروسازان 
خودروهای بسياری را دپو كردند، تصريح كرد: بسياری از اين خودروها 
به دليل نبود قطعات جزئی در پاركينگ ها خاک می خورند كه می توان 
اين قطعات را نيز از بازار داخلی تامين كرد، در صورت تكميل و عرضه 

اين خودروها قيمت چهارچرخ ها به شدت كاهش پيدا می كند.

عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران اعالم می كند كه اولين 
موضوع برای حركت به ســمت سودآوری مجدد خودروسازان، كاهش 

هزينه های توليد است.
آرمان خالقــی در گفت وگو بــا خبرنگار خبرخــودرو، درخصوص 
مقدمات الزم برای سودآوری مجدد خودروسازان اظهار داشت: كاهش 
هزينه های توليد در صنعت خودرو اولين موضوع است و بايد مشخص 
شــود كه چه مســائلی منجر به افزايش هزينه های سربار توليد شده 

است.
عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران افزود: خودروسازان بايد 
يك نگاه مجدد و بازمهندســی در درون خود داشته باشند و مسائلی 
را كــه منجر به افزايش قيمت و افزايش هزينه و ناكارآمدی سيســتم 
و عدم بهره وری می شــود شناســايی و رفع كنند و به اين منظور بايد 

فناوری ها بازنگری شود.
خالقی افــزود: خودرو يكی از نقدترين كاالهای موجود در كشــور 
اســت و همواره برای خريد خودرو در كشــور ما صــف وجود دارد و 

خودروســازان از اين منابع بهره مند هســتند، با اين حــال مطالبات 
قطعه ســازان را با تاخير پرداخت می كنند و اين از اتفاقات نادر است و 

مهم ترين دليل آن، دولتی بودن صنعت خودروی كشور است.
عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران افزود: در صف ايستادن 
مردم برای خريد خودرو به دليل عدم عرضه كافی و نيز تبديل خودرو 
به كاالی ســرمايه ای اســت اما بــه هر حال عدم پرداخــت به موقع 

مطالبات قطعه سازان، قابل قبول نيست.
خالقی افزود: برای نيل به ســودآوری مجدد در خودروسازی كشور 
بايد خصوصی ســازی به معنای واقعی در صنعت خودرو اجرا شــود و 
مالكيــت و مديريت دولتی خودروســازی ها خاتمه يابــد. تا زمانی كه 
خصوصی ســازی واقعــی اتفاق نيفتــد و اين صنعت، رقابتی نشــود 

مشكالت صنعت خودرو رفع نخواهد شد.
عضــو هيــات مديــره خانه صنعــت و معدن ايــران افــزود: بايد 
خصوصی ســازی صنعت خودرو را به درستی اجرا كنيم و البته در اين 
خصوص، مشــكل جدی وجود دارد چراكه تاكنون نتوانسته ايم ساز و 

كار الزم را فراهم كنيم و بلوک های سرمايه گذاری تشكيل شده، موفق 
به انجام اين كار نشــده اند و نهايتا سهام دولت، هيات مديره را تعيين 
كرده و تا اين لحظه خصوصی ســازی انجام نشده است. دولت يا بايد 
بلوک سهام خود را واگذار كند و يا اينكه با استفاده از سهام خود، در 

تعيين مديريت ها دخالت ننمايد.
خالقی در پاســخ به ســوالی درخصوص احتمال ايجــاد انحصار در 
صورت واگذاری بلوكی ســهام دولت گفــت: واگذاری به صورت خرد، 
اقدام خوبی است، اما شرايط خاص خود را دارد و اگر به درستی انجام 
نشود احتماال سيستم را فلج می كند اما اگر ساز و كاری را فراهم كنيم 
تا افراد در قالب گروه ها شــكل گيرند و تعداد سهامداران متعدد باشد 
اقدام مناسبی است. به عبارتی، اگر گروهی از افراد همانند يك تعاونی 
و يا يك گروه كنسرســيومی با يكديگر بلوک و درصدی از سهام را كه 
در تعيين مديريت ها موثر است خريداری كنند، اقدامی موفق خواهد 
بود و خرد شــدن سهام به طوری كه هيچ يك تاثيری نداشته باشد به 

غير از فروپاشی سيستم مديريتی، تاثير ديگری نخواهد داشت.

افت قیمت خودرو با بازداشت مدیران خودروساز

کاهش هزینه های سربار تولید، اولین قدم به سمت سودآوری خودروسازان
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در جلســه ای كه با حضور محمد كبيری، معاون تعاون وزير تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعــی؛ البرز محمدی، مديــركل تعاونی های توليدی 
كشــور؛ به همراه رضــا نقی پور اصل، مديرعامل صنــدوق حمايت از 

تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته و ديگر 
اعضــای هيــأت مديره صنــدوق در محل 
شــركت مادر تخصصی صنــدوق حمايت 
از تحقيقــات و توســعه صنايع پيشــرفته 
برگزار شــد، تفاهم نامه همكاری مشــترک 
ميــان دو طرف به امضا رســيد. به گزارش 
مهر، محمــد كبيری، معاون تعــاون وزير 
تعاون،كار و رفاه اجتماعی در اين مراســم 
اظهار داشت: ما برای توسعه تكنولوژی نياز 
داريم با بخش های مختلف علمی و حمايتی 
در سطح كشــور همكاری داشــته باشيم 
و از اين رو در نخســتين اقــدام، همكاری 
مشــتركی را با صندوق نوآوری و شكوفايی 

آغاز كرده ايم. وی هدف از همكاری فوق را ايجاد مراكز نوآوری بخش 
تعاون عنوان و تشريح كرد: دو هدف اصلی تشكيل اين مراكز، افزايش 
بهره وری و نفوذ دادن تكنولوژی در شــركت های تعاونی و حمايت از 

تعاونی های دانش بنيان و نوآور اســت. معاون تعاون وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی يادآور شــد: در اين بيــن تعاونی هايی هم وجود دارند 
كه دانش بنيان نيســتند، اما اقدامات شان شفاف و نوآورانه است كه به 
دنبال رسمی كردن اين نوع تعاونی ها هم 
هســتيم. در ادامه اين مسير و به خصوص 
به منظور توســعه هــدف دوم اين طرح، 
نيازمند همكاری جدی با صندوق حمايت 
از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته نيز 
هســتيم. كبيری با بيــان اينكه به دنبال 
اين اقدامات مقدمه حمايت از تعاونی های 
دانش بنيــان يا تعاونی های نــوآور فراهم 
می شــود، گفت: عالقه داريم برای سرعت 
بخشيدن به اين حركت به فصل مشتركی 
با صندوق حمايت از تحقيقات و توســعه 
صنايع پيشــرفته برسيم كه در اين زمينه 
اولويت مــا همكاری مشــترک در بحث 
ســرمايه گذاری ريسك پذير با صندوق است؛ در اين راستا سعی داريم 
از انباشت تجربه گرانبهای اعضای صندوق در اين حوزه استفاده كرده 
و تجربه موفق در حمايت از شركت ها را به بخش تعاون منتقل كنيم.

ستاد توسعه زيســت فناوری معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری پس از توســعه فناوری  های مرتبط با حوزه زيســتی 
در كشــور، در صدد برآمده اســت كه راه های صــادرات پايدار 

را  زيســتی  محصــوالت 
شناســايی كند تــا با كمك 
دانش بنيــان،  شــركت های 
درآمدهــای ارزی كشــور را 

افزايش دهد.
ارتباطات  مركز  گزارش  به 
و اطالع  رسانی معاونت علمی 
جمهوری،  رياست  فناوری  و 
از  يكــی  فنــاوری  زيســت 
فناوری های پركاربردی است 
وارد  اخير  كه در ســال های 
شــده  مردم  عمومی  زندگی 
می تواند  كه  فناوری  اســت، 

با توســعه مناســب و همه جانبه خود، افقی روشــن از توسعه 
اقتصادی را در كشور ايجاد كند.

بيش از 30 سال از عمر زيست فناوری جديد در دنيا می گذرد 

و ايران نيز سرمايه گذاری هايی را برای تربيت نيروی انسانی در 
اين حوزه راهبردی كرده اســت و امروز می توانيم مدعی شويم 
كه ايران به يكی از پيشــران های اين حوزه علمی در دنيا بدل 

شده است. 
محصوالت  و  فناوری هــا 
زيســتی كه در كشور توليد 
می شــود با استفاده از توان 
متخصصــان داخلی همپای 
در  توليــدی  محصــوالت 
حركت  پيشرفته  كشورهای 
می كنــد و ظرفيت صادرات 
به ديگر كشورها را نيز دارد. 
به همين دليل ستاد توسعه 
معاونــت  زيســت فناوری 
علمــی و فناوری رياســت 
جمهوری برای شناساندن و 
فروش محصوالت توليدی شــركت های دانش بنيان قصد دارد، 
روش های صادرات پايدار اين نوع محصوالت را شناســايی و به 

شركت ها معرفی كند.

راه های صادرات پایدار محصوالت زیستی شناسایی می شودتوسعه شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور در کشور

بدون شك هيچ يك از عوامل موفقيت را نمی توان با خالقيت در 
يك رده تصور كرد. اگرچه بســياری از افراد تصور می كنند كه اين 
امر يك اســتعداد ذاتی بوده كه تنها برخــی از افراد از آن بهره مند 
هســتند، با اين حال واقعيت اين است كه تفكر خالق مهارتی است 
كه هر فردی می تواند آن را در خود تقويت كند. در اين رابطه توجه 
داشــته باشــيد كه در حال حاضر در تمامی حوزه های كسب وكار، 
شــاهد حضور برندهای مختلف بوده كه رقابــت را به باالترين حد 
خود رســانده اســت. اين امر در حالی اســت كه در گذشته، تعداد 
برندهــا كامال محدود بــوده و همين بازار انحصاری باعث می شــد 
تا جوی تك بعدی در بازار حاكم باشــد، با اين حال امروزه شــاهد 
رشــد در تمامی جنبه های اقتصاد هســتيم. به همين خاطر ديگر 
نمی تــوان برندهايی را كه ثروت و يا شــهرت كافــی دارند را تا ابد 
پايــدار تلقی كرد. نمونه بارز اين امر برند نوكيا اســت كه تا قبل از 
ظهور گوشی های هوشمند، قدرت بالمنازع عرصه تلفن های همراه 
محسوب می شــد، با اين حال يك خالقيت جديد، منجر به نابودی 
آن شد. به همين خاطر نيز شــاهد اتاق های فكر و اقدامات متعدد 
برندهايی نظير گوگل، برای افزايش خالقيت كارمندان خود هستيم. 
در زمينه اســتارت آپ ها نيز افراد حرفه ای همواره توصيه می كنند 
تــا با كمترين بودجه ممكن كار خود را آغــاز كنيد و علت اين امر 
به اين خاطر است كه عدم امكانات كافی، زمينه شكوفايی خالقيت 
شــما را به همراه خواهد داشــت. در اين رابطه پروفسور جك وی 
ماتسون در كتاب خالق باش يا بمير، به خوبی به اهميت خالقيت و 
نوآوری برای رشــد و بقای برندها اشاره كرده است. درواقع با نگاهی 
به روند شــكل گيری برندهای موفق، شاهد شروع ساده تمامی آنها 
خواهيد بود. برای مثال در هنگام شــروع كار نايك، آديداس قدرت 
اصلی اين عرصه محسوب می شد و هيچ برندی توان رقابت با آن را 
در اختيار نداشت. علت اصلی عدم موفقيت ساير برندها تنها در يك 
جمله می توان خالصه كرد. آنها در تالش بودند تا عملكردی مشابه 
آديداس را ارائه دهند. اين امر در حالی اســت كه هيچ فردی تمايل 
ندارد تا نسخه كپی يك چيز را هنگامی كه اصل آن وجود دارد، تهيه 
كنند، با اين حال نايك با تكيه بر خالقيت های جديد در شــرايطی 
بسيار ســخت و در هنگامی كه تنها يك توليدی كوچك بودند، در 
نهايت موفق شدند تا به جايگاه نخست اين عرصه دست پيدا كنند. 
درواقع مزيت رقابتی كه امروزه بســيار مورد توجه قرار گرفته است، 
از دل خالقيــت بيرون خواهد آمد. به همين خاطر نيز  پروفســور 
ماتســون بر اين باور است كه در صورت عدم خالقيت، شما محكوم 
بــه نابودی خواهيد بود. در اين رابطــه فراموش نكنيد كه تنها يك 
خالقيت كافی نبوده و الزم اســت تا اين امر را به عادت كاری خود 
تبديل كنيد. حتی در صورتی كه صاحب يك كســب وكار نيستيد، 
اين امر زمينه رشــد شما را فراهم خواهد كرد. در نهايت در صورتی 
كه خالقيت كافی را داشته باشيد، شانس و شايستگی تبديل شدن 
از يك كارمند به يك كارآفرين موفق را خواهيد داشت. برای تقويت 
خالقيت و نوآوری اگرچه راهكارهای متنوعی عنوان شــده اســت و 
توصيه می شــود تا تمامی مقاالت، كتاب ها و سخنرانی های مرتبط 

با اين موضــوع را مورد مطالعه قرار دهيد، با اين حال ســاده ترين 
روش ها همراه بهترين گزينه ها برای شــروع محسوب می شوند. به 
همين خاطر در ادامه به بررسی سه اقدام ساده و در عين حال موثر 
در اين رابطه كه می تواند مورد اســتفاده يك شــخص و يا كل تيم 

قرار گيرد، خواهيم پرداخت. 
1-نگرش خود و تيم را نسبت به مقوله تغيير عوض كنيد 

اين امر كه به اين باور دست پيدا كنيد كه هيچ چيز در كمال خود 
نبوده و همواره بايد به دنبال جايگزين و بهبود بود، نگرشــی اســت 
كه شما را به سمت تفكر خالق ســوق خواهد داد. درواقع تا زمانی 
كه خود را به بهانه های نادرســت از وضعيت فعلی راضی نگه داريد، 
هيچ اتفــاق مثبتی در اين زمينه رخ نخواهــد داد. همچنين انجام 
كارهايی نظير دور شدن از روزمرگی، انجام متفاوت كارها و مطالعه 
به روز ترين مطالب در اين زمينه در كنار تكرار و تمرين، تفكر خالق 

شما را رشد خواهد داد. 
2-به خوبی بشنويد 

از جمله الزامات خالقيت و نوآوری، توجه كافی به محيط پيرامون 
اســت. درواقع تا زمانــی كه ندانيد در چه زمينــه ای بايد خالقيت 
داشــته باشيد، ذهن شما به سمت های مختلف منحرف خواهد شد. 
به همين خاطر الزم است تا به خوبی سخنان همه افراد را شنيده و 
به وضعيت بازار، مشتريان و رقبای خود توجه داشته باشيد. اين امر 
شما را متوجه بسياری از كمبودها خواهد كرد. حال تنها كافی است 
تا برای پر كردن اين فضاهای خالی، به دنبال راه حل های مناســب 
باشــيد و در اين رابطه فراموش نكنيد كه تمامی ايده های شما بايد 
مكتوب شــده و در نهايت با مقايسه آنها با يكديگر، به بهترين ايده 
ممكن دســت پيدا كنيد. صحبت با افراد خبره و مشــورت گرفتن 
با ســاير افراد تيم، از ديگر موارد تاثيرگذار در اين رابطه محســوب 
می شــود. درواقع علی رغم باور عموم كه تصور می كنند تنها كافی 
اســت تا مديريت به خوبی فكر كند، واقعيت اين اســت كه هر برند 
شما زمانی رشد خواهد كرد كه هر فرد بتواند در زمينه كاری خود، 
خالقيت هايی را داشــته باشــد. به همين خاطر نبايد از رشد آن در 

تمامی افراد تيم غافل شد. 
3-افراد را به ريسك كردن و شكست خوردن تشويق كنيد 

اگرچه اين امر كمی عجيب به نظر می رســد، با اين حال واقعيت 
اين اســت كه با توجه به اين امر كه خالقيت و نوآوری از دل موارد 
جديد بيرون می آيد، تنها زمانی می توان در اين زمينه موفق ظاهر 
شد كه از حصار امن و محافظ های ذهنی خود فاصله بگيريد. بدون 
شــك اين امر با توجه به ريسك هايی كه به همراه دارد ممكن است 
خصوصا در ابتدای كار، با شكست هايی همراه باشد. با اين حال اين 
امر نبايد موجب دلسردی شــما شود. درواقع اين امر كامال طبيعی 
است و با نگاهی به زندگی و روند رشد افراد موفق نيز پی به درستی 
اين جمله خواهيد برد، با اين حال شكســت ها بايد همراه با تحليل 
و بررسی های الزم باشد تا نكات و درس های الزم را از آن به دست 
آورده و عملكرد بعدی خود را بهبود بخشيد. اين امر كه به كارمندان 
اطمينان دهيد كه شما پشتيبان آنها در هنگام بروز خطا و شكست 
خواهيــد بود و  اين امر ابدا برای شــما يك مورد منفی محســوب 

نمی شود، همگان را به سمت ارائه خالقيت سوق خواهد داد.
bizhumm :منبع

اچ پــی اعالم كرد مديرعامل اين شــركت به دليل 
مســائل خانوادگی از اين ســمت كناره گيری كرده 

است.
بنابر اعــالم اچ پی، ديان ويســلر، مديرعامل اين 
شركت، به دليل مســائل مرتبط به سالمت يكی از 
اعضای خانواده اش از اين ِســَمت استعفا داده است. 
اين شركت اذعان كرده اســت انريكه لورس از اول 
نوامبر به جای ويســلر مديرعامل اين شركت خواهد 
بود. لــورس درحال حاضر مدير بخــش چاپگرهای 

اچ پی است.
به گزارش زوميت، براســاس اعالم شركت اچ پی، 
ويســلر تا زمان برگزاری مجمع عمومی سهامداران 
اين شــركت كه انتظار می رود آوريل 2020 برگزار 
شود، همچنان رئيس هيات مديره خواهد بود. ويسلر 
از ســال 2015 مديرعامل اچ پی بود. او از زمانی  كه 
اين شركت به دو بخش كامپيوتر و چاپگر و شركت 
خدمات بازرگانی HPE تقسيم شد، مديريت بخش 

كامپيوتر و چاپگر را برعهده داشت.
ناگفته نماند انريكه لورس نيز ســابقه  30 ســال 
حضور در اچ پی را دارد و كارش را در اين شــركت 
به عنوان كارآموز بخش مهندسی آغاز كرده است. او 
در سال 201۸، بخشی از تيمی بود كه چاپگر جاذبه  
صفر ساخته شده برای ايستگاه فضايی بين المللی را 

رونمايی كرد.
به گزارش پايگاه خبری ورج، چند ســاعت بعد از 
انتشار خبر كناره گيری مديرعامل اچ پی، سهام اين 

شركت در بازار بورس ۶درصد سقوط كرد.

خالق باش یا بمیر

مدیرعامل اچ پی 
عوض شد

دریچــه

مديرعامل صندوق كارآفرينی اميد از پرداخت 230 ميليارد تومان تسهيالت 
برای ايجاد اقامتگاه های گردشگری و بوم گردی خبر داد.

اصغر نوراله زاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: يكی از اولويت های اصلی 
ما در پرداخت تسهيالت، گردشگری و بوم گردی است كه جدا از اشتغال زايی 
بااليی كه دارد در توســعه محلی و درآمدزايــی برای خانوار و محيط مناطق 
گردشگری اهميت بسزايی دارد چون گردشگران عالوه بر خوراكی های محلی 
از محصوالت و صنايع دســتی آنها را هم خريــداری می كنند و از اين جهت 

به اقتصاد خانوار و درآمدزايی و اشتغال زايی در اين مناطق كمك می كنند.
وی افزود: هيچ روســتای گردشگری يا طرح بوم گردی در كشور نيست كه 

صندوق كارآفرينی اميد آن را مورد حمايت مالی قرار نداده باشد.

ایجاد 1200 اقامتگاه گردشگری با 
حمایت صندوق کارآفرینی امید

به قلم: جسی تورس نويسنده و سخنران حوزه كسب وكار
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
3 شهریور 1398
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معاون علمی و فنــاوری رئيس جمهوری همزمان با هفته دولت در 
مراسم رونمايی از شش محصول دارويی شركت كرد. به گزارش مركز 
ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، 

سورنا ستاری با آغاز هفته دولت و در رأس 
هيات علمی و فناوری وارد شهرستان ساوه 
شــد و در مراسم رونمايی از شش محصول 
دارويی شــركت كرد. گروه دارويی مهبان 
شــيمی با بهره گيری از تــوان متخصصان 
داخلی، توانسته دانش الزم برای توليد شش 
محصول دارويــی »متفورمين هيدروكرايد، 
سلوكســيب، پره گابين، ويتامين A1،اس 
هيدروكلرايد«را  ديليتــازم  و  ســيتالوپرام 
كســب كنــد. اصلی تريــن محصــول اين 
رونمايی متفورميــن هيدروكلرايد نام دارد 
كه مهمترين داروی ديابت جهان به شــمار 
مــی رود. متخصصان اين شــركت با بهينه 

كــردن زمان توليد و بهينه ســازی مقادير حالل هــای مصرفی باعث 
 افزايش كيفيت اين محصول شــده اند و با توليــد انبوه اين محصول 

می توان از خروج 70ميليون دالری ارز جلوگيری كرد.

معــاون علمی و فنــاوری رئيس جمهوری در اين ســفر يك روزه 
از شــركت فناوری نوين نيرو بازديد كرد. شــركت فناوری نوين نيرو 
كــه در زمينه آب و نفت، گاز و پتروشــيمی فعاليــت دارد با دانش 
متخصصــان بومــی گام هــای مهمی در 
طراحی، ســاخت و همچنيــن تجهيزات 
برداشته است.  هيدروليك سدهای كشور 
تجهيزات هيدرومكانيك به واسطه تنظيم 
آب پشت ســد، آبرسانی مداوم جهت آب 
شرب و آبرســانی مداوم جهت كشاورزی 
حائز اهميت اســت و اين مهم با توجه به 
دانش فناوران  خالف ايرانی بومی ســازی 
شده است. ستاری در ادامه اين سفر يك 
روزه از شــركت های پتروگاز پارسا بازديد 
می كند و در جريــان آخرين روند كاری 
اين شركت دانش بنيان قرار می گيرد. اين 
شركت سازنده ايســتگاه های تقليل فشار 
گاز و اتصاالت پلی اتيلن اســت كه تا همين چند سال پيش بسياری 
از تجهيزات اصلی مانند رگوالتورهای فشار قوی، شيرآالت قطع كنار 

خارج وارد كشور می شد.

در چهارمين دوره نمايشــگاه توانمندی های روســتاييان و عشاير 
كشور، اســتارت آپی از كرمانشاه به عنوان اســتارت آپ برتر معرفی 

مشاغل روستايی انتخاب شد.
جهانگير قياســی بنيانگذار و مجری اين 
اســتارت آپ در گفت و گو با ايسنا، با بيان 
اينكه چندســالی اســت كه حوزه »كسب 
و كار آينده روســتا« بــه ديگر بخش های 
و  روســتاييان  توانمندی های  نمايشــگاه 
عشاير كشور اضافه شــده، عنوان كرد: در 
ايــن دوره از برگزاری نمايشــگاه، حدود 
۶00 شــركت دانش بنيان و اســتارت آپ 
فعال حوزه روســتايی و عشايری ثبت نام 
كــرده بودند كه در نهايت 90 شــركت و 
استارت آپ انتخاب و از سوی نهاد رياست 
جمهوری برای شركت در نمايشگاه از آنها 

دعوت شد.
وی تاكيــد كرد: در پايان نمايشــگاه پس از انجــام ارزيابی های 
انجام گرفته، هفت شــركت دانش بنيان و استارت آپ در هفت حوزه 
مختلف حائز رتبه برتر شدند كه استارت آپ شغل نشان از كرمانشاه 

نيز در حوزه معرفی مشــاغل، خدمات و محصوالت روستايی رتبه 
اول را كســب كرد. بنيانگذار اســتارت آپ برتر روستايی در ادامه با 
بيــان اينكه اين اســتارت آپ فعاليت خــود را از چندی پيش آغاز 
كرده، افزود: طرح اين استارت آپ طرح 
برگزيده از ســوی اداره كل ارتباطات و 
فناوری اطالعات اســتان بــود كه پس 
اشــتغال  شــورای  در  مطرح شــدن  از 
اســتانداری بــرای اخذ تســهيالت به 
صندوق كارآفرينی اميد معرفی شــد و 
توانستيم با تسهيالتی كه گرفته بوديم، 
كســب و كار خــود را در بخش معرفی 
بخش  توليدات  و  محصوالت، خدمــات 
كشاورزی استان با همكاری استانداری، 
فرمانداری ها، بخشــداری ها و دهياری ها 

شروع كنيم.
قياســی تاكيد كرد: اســتان كرمانشاه 
اولين اســتانی اســت كه با اســتفاده از اين اســتارت آپ به معرفی 
مشاغل، محصوالت و خدمات روستايی در فضای مجازی و در بستر 

سايت و اپليكيشن ورود كرده است.

استارت آپ برتر حوزه معرفی مشاغل روستایی معرفی شدهمزمان با آغاز هفته دولت از ۶ محصول دارویی رونمایی شد

در يــك تعريــف جامــع، كســب وكارهای كوچــك را می توان 
شركت هايی با كارمندان و محدوده عملكردی كمتر تلقی كرد. همين 
امر نيز باعث می شــود تا اين دســته از شركت-ها، ويژگی های خاص 
خود را داشته باشند، با اين حال همواره مشاهده می شود كه افراد به 
تفاوت های كسب وكارهای كوچك و بزرگ توجهی نداشته و عملكرد 
مديريتی يكســانی را ارائه می دهند. همين امر شــما را از امكان رشد 
دور خواهد ســاخت. در اين رابطه پيروی از قوانين و اصول درســت 
برای مديريت بهتر، از جمله راهكارهای هوشمندانه محسوب می شود. 
درواقع اين قوانين و اقدامــات، حاصل نظريات افراد خبره و تجربيات 
هزاران مدير است. به همين خاطر نيز می توان نسبت به نتيجه بخش 
بودن آنها اطمينان داشــت. در همين راستا و در ادامه به بررسی پنج 
اقدام ضروری برای موفقيت در زمينه كسب وكارهای كوچك، خواهيم 

پرداخت. 
1-بهترین حوزه را برای خود انتخاب 

کنید 
اگرچه شــركت های كوچك از توان و 
محــدوده عملكردی كمتــری برخوردار 
هســتند، با اين حال تنــوع زمينه های 
كاری برای آنها بيشــتر است. به همين 
خاطر نيز شــما با گزينه هــای متنوعی 
مواجه خواهيد بود كه تصميم گيری را به 
مراتب سخت تر خواهد كرد. در اين رابطه 
همواره بايد نســبت به اين امر كه حوزه 
مدنظــر نياز واقعی جامعه هدف اســت، 
اطمينان حاصــل كنيــد. در اين رابطه 
توجه داشــته باشيد كه بهترين بودن در 
حوزه ای كه مشــتری ندارد، هيچ مزيتی 

نخواهد بود. به همين خاطر در ابتدا الزم اســت تا به شــناخت خوب 
از جامعه خود دســت پيدا كرده و همه چيز را مطابق نياز و خواســته 

آنها، طرح ريزی كنيد. 
2-واقع بین باشید 

بســياری از مديران تصور می كنند كه بايد با برندهای بزرگ رقابت 
كنند. اين امر شما را در يك جنگ فرسايشی قرار خواهد داد و به علت 
امكانات كمتر، نابودی كامل شــما دور از انتظــار نخواهد بود. درواقع 
شــما بايد پيش بينی ها و انتظارات واقعی داشته باشيد. در اين رابطه 
اســتفاده از مشــاوران باتجربه، می تواند كمك بسيار خوبی محسوب 
شــود. در نهايت فراموش نكنيد كه شــما بايد رشدی مداوم را داشته 

باشيد. به همين خاطر از همكاری با ساير برندها، غافل نشويد. 
3-بودجه بندی را همه چیز بدانید 

علت اصلی تمايل افراد به راه اندازی كسب وكارهای كوچك، بودجه 
كم آنها اســت. به همين خاطر شــما بايد در زمينه خرج كردن، كامال 
هوشــمندانه عمل كرده و به دنبال حداقل هزينه ها باشيد. برای مثال 
بســياری از شركت ها افرادی را اســتخدام می كنند كه قابليت انجام 
همزمان چند كار را داشته باشند. همچنين اين امر كه به عنوان مدير 
شــركت، خود نيز برخــی از اقدامات خارج از محــدوده خود را انجام 
دهيد، به امكان بودجه بندی بهتر فراهم خواهد شــد. فراموش نكنيد 

كه در اختيار داشتن بودجه مناسب، به معنای توانايی شما برای انجام 
كارهای بيشــتر و يا افزايش كيفيت اقدامات و محصوالت خواهد بود. 
با اين حال مديريت بودجه تنها به كاهش هزينه ها خالصه شــده و به 
همين خاطر بايد از يك حســابدار حرفه ای استفاده كرده و يا خود در 
اين زمينه مطالعه كافی را داشــته باشــيد. با توجه به اين امر كه شما 
يك شركت كوچك هســتيد نيازی به استخدام رسمی يك حسابدار 
وجود نداشته و می توان يك قرارداد همكاری مشخص را با آنها ايجاد 
كنيــد. همچنين اســتفاده از روش های پركاربــردی نظير دوركاری، 
گزينه هــای جذابی برای مديريت بهتر بودجه محســوب می شــوند. 
در نهايت فراموش نكنيد كــه در زمينه بودجه بندی، دو ديدگاه كلی 
وجود دارد كه يكی خوش بينانه و ديگری بدبينانه است. برای موفقيت 
توصيه می شود تا همواره نگاه بدبينانه داشته و بدترين حالت ممكن را 
مورد توجه قرار دهيد. در اين رابطه مارک كوبان)از جمله موفق ترين 
ســرمايه گذارهای حال حاضر( عنوان كرده اســت كه اگر ســادگی و 
كم هزينه بودن را به عادت كاری خود تبديل كنيد، هيچ گاه با مشكل 
كمبود سرمايه و بحران مالی مواجه نخواهيد شد. به همين خاطر نبايد 
از اعمال فشار واهمه ای داشته باشيد. 

۴-مناسب ترین تیم ممکن را برای 
خود ایجاد کنید

بــرای انجام عالــی كارها، شــما به 
افرادی مناســب نياز خواهيد داشــت. 
در اين رابطه توجه داشــته باشــيد كه 
تيم شــما بايد كامال يكدست باشد. در 
غير اين صورت كار تيمی كامال سخت 
خواهــد بود. به همين خاطر نيز توصيه 
می شود تا توجه خود را متمركز جوانان 
بااستعدادی كنيد كه منتظر يك فرصت 
برای رشــد و شكوفايی هستند. اين امر 
در نهايت باعث خواهد شــد تا بتوانيد 
آنهــا را مطابق نياز خود تغيير و رشــد 
داده و دچار هزينه های ســنگين اســتخدامی نشويد. علت اين امر به 
اين خاطر است كه برای اين دسته از افراد، كسب تجربه و ايجاد زمينه 
برای رشــد، مهم تر از ميزان درآمد خواهد بود، با اين حال شــما بايد 
صادقانه تمامی دانش، مهارت و تجربه خود را در اختيار آنها قرار دهيد 
تا ســودمند بودن موقعيت فعلی را كامال حــس كنند. در نهايت يك 
محدوديت تعداد كارمند را بــرای خود تعيين كرده و تنها در صورت 

نياز شديد، فردی جديد را به تيم خود اضافه كنيد. 
5-شکست را به معنای پایان کار تلقی نکنید 

مزيت بزرگ شركت های كوچك، سرعت باالی آنها است. همين امر نيز 
باعث می شــود تا در صورت بروز يك اشتباه، جبران آن در مدت زمان به 
مراتب كمتری امكان پذير باشد. در اين رابطه توجه داشته باشيد كه در هر 
كاری، اشتباهاتی رخ خواهد داد، با اين حال نحوه واكنش شما نسبت به 
اين مسئله، مرز ميان موفقيت و شكست را تعيين خواهد كرد. به همين 
خاطر الزم اســت تا همراه با تمامی افراد تيم، شكست ها را مورد ارزيابی 
قرار داده و با درس گرفتن از آن، عملكرد خود را بهبود بخشــيد. اين امر 
كه واكنش خوبی به مقوله شكست داشته باشيد، افزايش خالقيت در تيم 
و ريسك پذير بودن آنها را افزايش خواهد داد كه امتياز بزرگ در راستای 

موفقيت سريع محسوب می شود. 
bizhumm :منبع

اچ پــی اعالم كرد مديرعامل اين شــركت به دليل 
مســائل خانوادگی از اين ســمت كناره گيری كرده 

است.
بنابر اعــالم اچ پی، ديان ويســلر، مديرعامل اين 
شركت، به دليل مســائل مرتبط به سالمت يكی از 
اعضای خانواده اش از اين ِســَمت استعفا داده است. 
اين شركت اذعان كرده اســت انريكه لورس از اول 
نوامبر به جای ويســلر مديرعامل اين شركت خواهد 
بود. لــورس درحال حاضر مدير بخــش چاپگرهای 

اچ پی است.
به گزارش زوميت، براســاس اعالم شركت اچ پی، 
ويســلر تا زمان برگزاری مجمع عمومی سهامداران 
اين شــركت كه انتظار می رود آوريل 2020 برگزار 
شود، همچنان رئيس هيات مديره خواهد بود. ويسلر 
از ســال 2015 مديرعامل اچ پی بود. او از زمانی  كه 
اين شركت به دو بخش كامپيوتر و چاپگر و شركت 
خدمات بازرگانی HPE تقسيم شد، مديريت بخش 

كامپيوتر و چاپگر را برعهده داشت.
ناگفته نماند انريكه لورس نيز ســابقه  30 ســال 
حضور در اچ پی را دارد و كارش را در اين شــركت 
به عنوان كارآموز بخش مهندسی آغاز كرده است. او 
در سال 201۸، بخشی از تيمی بود كه چاپگر جاذبه  
صفر ساخته شده برای ايستگاه فضايی بين المللی را 

رونمايی كرد.
به گزارش پايگاه خبری ورج، چند ســاعت بعد از 
انتشار خبر كناره گيری مديرعامل اچ پی، سهام اين 

شركت در بازار بورس ۶درصد سقوط كرد.

موفقیت کسب وکارهای کوچک با 5 اقدام ضروری 

مدیرعامل اچ پی 
عوض شد

یادداشـت

مديركل دفتــر آموزش دوره متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفت جشــنواره 
نوجوان خوارزمی به دنبال شناســايی استعداد، ظرفيت و مهارت های دانش آموزی در 
دوران مدرســه است. به گزارش ايرنا، مرضيه مســگرزاده در آيين اختتاميه پنجمين 
دوره جشنواره كشوری نوجوان خوارزمی در دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان( افزود: 
هر ســاله آموزش و پرورش از ابتدای سال تحصيلی شرايط ممكن برای حضور تمامی 
دانش آموزان دوره متوســطه اول )هفتم، هشــتم و نهم( در اين جشــنواره را فراهم 
می كند. وی با اشــاره به روند برگزاری جشــنواره نوجوان خوارزمی بيان كرد: در اين 
دوره از جشــنواره نيز با شناسايی نفرات برتر و برگزاری مراحل منطقه ای، ناحيه ای و 
اســتانی، برگزيدگان پنجمين دوره جشــنواره نوجوان خوارزمی به مرحله كشوری به 

ميزبانی اصفهان راه يافته اند.

جشنواره خوارزمی به دنبال شناسایی 
استعدادهای دانش آموزی است

به قلم: مورگان سینز كارآفرين
مترجم: امیر آل علی



امــروزه بازاريابی الگوهای مختلفی دارد. يكــی از مهم ترين اين الگوها 
بازاريابی ايميلی است. در طول چند سال اخير ترديدها در مورد تاثيرگذاری 
اين الگو به شدت افزايش يافته است. اگرچه با توسعه شبكه های اجتماعی 
بســياری از بازارياب ها به ســوی فعاليت در پلتفرم های مشهوری مانند 
اينستاگرام سوق پيدا كرده اند، با اين حال هنوز هم سرمايه گذاری بر روی 

الگوی ايميلی مزيت های خاص خود را دارد. 
يكی از مهم ترين نكات در زمينه بازاريابی ايميلی تالش برای توســعه 
فهرست ايميل های در دسترس مان است. هرچه اين فهرست شامل افراد 
مرتبط با كســب و كارمان باشد، احتمال تاثيرگذاری كمپين مان افزايش 
خواهد يافت. يكی از اشــتباهات اساسی در زمينه بازاريابی ايميلی تلقی 
آن به عنوان فرآيند ارسال ايميل ماهانه برای مخاطب هاست. صرف ارسال 
ايميل هيچ گاه تاثيرگذاری الزم بر روی مخاطب را پديد نمی آورد. در اينجا 
ما نيازمند يك اســتراتژی قوی بــرای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
هســتيم. در ادامه با بررسی 15 تكنيك كاربردی شما را در زمينه تدوين 

استراتژی بازاريابی ايميلی ياری خواهيم كرد. 
1. استفاده از سیستم اتوماسیون

تالش برای ايجاد رابطه ای شخصی و نزديك با مخاطب هدف مهم ترين 
بخش در هر الگوی بازاريابی محســوب می شــود. به عنوان يك بازارياب 
پاسخگويی دستی به تمام ايميل ها امكان پذير نيست. اين امر وقت زيادی 
را از ما خواهد گرفت. به عالوه احتمال بروز اشــتباه نيز در پاسخگويی ما 
وجود دارد. بهترين راهكار به نظر من اســتفاده از سيستم های اتوماسيون 
است. چنين سيستم هايی امكان پاسخگويی خودكار به ايميل های كاربران 

را فراهم می سازد. 
در بازاريابی پاسخگويی سريع به مخاطب اهميت بااليی دارد. با استفاده 
از سيستم های خودكار اين هدف به خوبی تحقق خواهد يافت. در نتيجه 

سطح رابطه و تعامل ما با مخاطب مان افزايش چشمگيری خواهد يافت. 
2. خلق کمپین های اختصاصی

پس از آنكه سيســتم خودكار برای بازاريابی ايميلی مان انتخاب كرديم 
بايد وضعيت هر مخاطب را مورد بررسی قرار دهيم. هدف اصلی در اينجا 
اطمينان از ارسال محتوای مناسب برای هر كاربر است. در صورت ارسال 
پيام ناهماهنگ با ســليقه مخاطب فرآيند جلب نظر وی به شدت دشوار 
خواهد شد. در بسياری از موارد اشتباه برندها توليد محتوايی يكسان برای 
تمام كاربران است. به اين ترتيب ويژگی منحصر به فرد هر دسته از كاربران 
مــورد غفلت قرار می گيرد. يكی از نــكات مهم به هنگام طراحی كمپين 
شخصی ســازی محتواســت. بازاريابی ايميلی فقط كانالی ارتباطی برای 
توســعه كمپين های برندمان در شبكه های اجتماعی نيست. تاثيرگذاری 
الگوی بازاريابی ايميلی فقط با توليد محتوای اختصاصی و شخصی سازی 
آن برای هر دسته از مخاطب ها امكان پذير خواهد بود. در غير اين صورت 

ايميل های ما پيش از مطالعه از سوی مخاطب حذف خواهد شد. 
3. تولید محتوای آموزشی

در حالت ايده آل توليد محتوا با هدف آموزش نكات كاربردی به مخاطب 
جذابيت بااليی دارد. اســتفاده از فرمت های مختلف نظير ويدئو، تصوير و 
صدا در كنار هم تجربه مفيدی را ايجاد خواهد كرد. به اين ترتيب مخاطب 
امكان يادگيری نكات آموزنده در كنار تجربه هيجان انگيز را خواهد داشت. 
بدون ترديد هيچ كس از مطالعه ايميلی با حال و هوای مدرسه و دانشگاه 
لــذت نمی برد. به همين دليل در طراحی محتــوای ايميل ها بايد نهايت 

خالقيت و توجه به سليقه مخاطب را لحاظ كرد. 
يكــی از نكات مهم در زمينه توليد محتوای آموزنده مربوط به توســعه 
جايگاه برندمان است. هر برندی توانايی الزم برای خلق محتوای جذاب و 
در عين حال آموزشی را ندارد، با اين كار برند ما امكان توسعه جايگاه خود 
را به دست می آورد. بسياری از برندها در تالش برای ارائه تصويری حرفه ای 
و كارشناس گونه از خود هستند. توليد محتوای آموزشی و هيجان انگيز به 

بهترين شيوه اين هدف را محقق خواهد كرد. 
۴. ارسال خبرنامه

اگرچه جذابيت های ارسال ايميل آموزشــی بسيار زياد است، اما نبايد 
ساير شيوه های مناسب از نظر دور بماند. يكی از راهكارهای مناسب ايجاد 
سرويس خبرنامه الكترونيكی اســت. هدف اصلی از اين كار ارسال اخبار 
تازه پيرامون برندمان است. نكته مهم در اينجا پوشش اخبار مهم در حوزه 
كســب و كارمان خواهد بود. هيچ كس يك خبرنامه را فقط برای اطالع از 
اخبار مربوط به برند موردنظر دنبال نمی كند. توانايی مناســب در زمينه 
تحليل شرايط بازار و ارائه توصيه های كاربردی به مشتريان نقش مهمی در 

زمينه تاثيرگذاری كمپين بازاريابی ما خواهد داشت. 
توصيه من در مورد استفاده از خبرنامه الكترونيكی در فرآيند بازاريابی 
ايميلی تالش برای ارتقای جايگاه مان به عنوان مشاور مشتريان است. اين 

امر ما را از صرف يك فروشــنده معمولی فراتر خواهد برد. مردم عالقه مند 
به برندهای دلسوز و به فكر مشتريان هستند. به اين ترتيب صرف فعاليت 
مناسب در زمينه فروش محصوالت و خدمات نظر خريدار را جلب نخواهد 

كرد. 
5. اهمیت عنصر تداوم

يكی از اشــتباهات بزرگ برندها در زمينــه بازارياب عدم تدوين تقويم 
برای فعاليت شان اســت. اين امر فقط ويژه بازاريابی ايميلی نيست. اغلب 
كمپين هــای بازاريابی از اين ضعف رنج می برند. وقتی ما برنامه  و تقويمی 
دقيق برای فعاليت مان داشــته باشيم، هيچ گاه دچار سردرگمی نخواهيم 
شد. بدون ترديد فعاليت مداوم در زمينه ارسال ايميل برای كاربران بدون 
تدوين جدول زمانی مناســب امكان پذير نخواهد بود. به همين دليل من 

تاكيد فراوانی بر روی اين امر دارم. 
برندها معموال چنــد كمپين بازاريابی را در كنار هم مديريت می كنند. 
بدون اســتفاده از برنامه ای دقيق برای مديريت ايــن كمپين ها در كنار 
هم ايجاد آشــفتگی اجتناب ناپذير خواهد بــود. مديريت مطلوب و مداوم 
كمپين های بازاريابی در كنار هم بيانگر وجهه حرفه ای برندهاست. به اين 
ترتيب با تدوين تقويمی دقيق برای فعاليت بازاريابی امكان نمايش رفتار 

حرفه ای برندمان فراهم خواهد شد. 
۶. استفاده از موضوعات جذاب

دشوارترين مرحله بازاريابی ايميلی تالش برای ايجاد تفاوت ميان كمپين 
برندمان با ساير نمونه های مشابه است. در اين زمينه بهترين راهكار تحليل 
عملكرد ســاير رقباســت. بدون شــك همه ما در طول روز چند ايميل 
تبليغاتی و بازاريابی از سوی برندهای مختلف دريافت می كنيم. بسياری از 
مردم بدون مطالعه چنين ايميل هايی گزينه حذف دسته جمعی را انتخاب 
می كنند، با اين حساب شانس كمپين ما برای نجات از گزينه حذف و جلب 

توجه مخاطب بسيار كم خواهد بود. 
يكی از المان های مهم در جذب نگاه مخاطب انتخاب تيتر مناسب است. 
بــه طور معمول كاربران زمانی معادل ســه ثانيه را به مطالعه موضوع هر 
ايميل اختصاص می دهند. به اين ترتيب با مشاهده تيتر جذاب شايد آنها 
به مشاهده ساير بخش های ايميل نيز عالقه مند شوند. كليد موفقيت هر 
كمپين افزايش تمايل كاربران به مطالعه محتوای داخلی هر پيام است. اين 

امر بدون طراحی تيتر جذاب امكان پذير نخواهد بود. 
7. ضرورت طراحی بصری زیبا

ايميل فقط مجموعه ای از كلمات كنار هم نيســت. يكی از المان های 
مهم در جلب نظر مخاطب اســتفاده از جلوه های بصری زيباست. همه 
ما بيشــتر از متن  به فرمت تصوير عالقه مند هستيم. مطالعه يك متن 
همــراه با جلوه تصويــری زيبا هر مخاطبی را ســر ذوق خواهد آورد. 
موفقيت بســياری از برندهای بزرگ در زمينه بازاريابی ايميلی به دليل 
طراحی مناسب جلوه ديداری ايميل شــان است. استفاده از طرح های 
جــذاب در زمينه طراحی نمــای داخلی پيام نقــش انكارناپذيری در 

جذابيت ايميل ما خواهد داشت. 
به طــور معمول طراحی جلــوه بصری در ايميل ها روند مشــخصی 
نــدارد. با اين حال درج نام برند و لوگــوی آن در ابتدای پيام ضروری 
است. در مورد ساير بخش ها استفاده از خالقيت و نوآوری حرف اول را 
می زند. به اين ترتيب مخاطب پس از مشــاهده تيتر جذاب با محتوای 
هيجان انگيزی نيز مواجه می شــود. اين دو المــان وقتی در كنار متن 
كاربردی و آموزنده قرار گيرد، تفاوت ميان برند ما و رقبا را رقم خواهد 

زد. 
8. تایید دو مرحله ای کاربران و مزیت های آن

يكی از مزيت های هر برندی فهرســت ايميل مخاطبش اســت. برندها 
تالش زيادی برای محافظت از اين فهرســت می كننــد. به عالوه افزودن 
ايميل تازه به اين فهرست نيز با فيلترهای فراوانی موجه خواهد بود. دليل 
اين امر حفاظت از كيفيت باالی فهرست كاربران است. در بسياری از موارد 
كاربران اقدام به درج ايميل اسپم يا ثبت نام بدون عالقه مندی به خبرنامه 
برندمان می كنند. اين امر كيفيت كلی كمپين بازاريابی برندمان را كاهش 
می دهد. راهكار مناســب در اينجا تعيين شــرايط عضويت در خبرنامه يا 
دريافت پيام های بازاريابی برندمان اســت. به اين ترتيب مخاطب پس از 
ثبت نام اوليه بايد لينك تاييد عضويت در خبرنامه و كمپين را نيز پيگيری 

كند. اين امر دردسر زيادی برای كاربران نخواهد داشت. 
تالش برای حفظ كيفيت فهرســت ايميل هــای كاربران يك تكنيك 
كالســيك محسوب می شــود. اين امر از الگوی اولويت كيفيت بر كميت 
سرچشمه می گيرد. به اين ترتيب با حفظ كيفيت خبرنامه برندمان امكان 

فعاليت بهينه فراهم می شود. 
9. ارزیابی میزان موفقیت کمپین

ارزيابی ميزان موفقيت كمپين ها يكــی از مهم ترين وظايف بازارياب ها 
محسوب می شود. خوشبختانه در اين زمينه معيارهای متعددی پيش روی 
برندها قرار دارد. به طور معمول ارزيابی نرخ باز شــدن ايميل و مدت زمان 

مطالعه كاربران مورد توجه بازارياب ها قرار دارد. به نظر من اين شــيوه ها 
قديمی محسوب می شود. بر اين اساس توصيه من توجه به ميزان تعامل 
حاصل از هر كمپين است. اين امر از طريق ارزيابی وضعيت بازخوردهای 
كاربران به پيام های مان امكان پذير خواهد بود. به اين ترتيب امكان تعيين 
بهترين الگوی بازاريابی برای برندمان فراهم می شــود. نكته مهم در اينجا 
ارزيابی هر كمپين و مقايســه وضعيت آن با ســاير كمپين هاست. به اين 
ترتيــب الگوی موفق تر بايد مورد توجه مركزی برندمان باشــد. به عالوه، 
تعيين كمپين برتر به معنای نرخ تعامل بيشتر كاربران با محتوای آن نيز 
هست. به اين ترتيب ما درک بهتری از سليقه مخاطب مان پيدا می كنيم. 

10. یافتن بهترین زمان برای ارسال ایمیل
در زمينه تعيين زمان مناسب برای ارسال ايميل يك فرمول واحد برای 
تمام كســب وكارها وجود دارد. حتی در حوزه يك كسب و كار نيز امكان 
تعيين زمان مناسب برای چند برند وجود ندارد، با اين حساب هر برند بايد 
آزمون و خطای منحصر به خود را انجام دهد. بر اين اساس بهترين زمان 

ارسال ايميل برای كاربران مشخص خواهد شد. 
نكته مهم در زمينه تعيين زمان مناسب برای ارسال ايميل بازنگری در 
آن پس از گذشت مدت زمانی مشخص است. توصيه من بازنگری پس از 
گذشت هر ســه ماه است. اين امر هماهنگی ما با سليقه و طبع مخاطب 
را افزايش خواهد داد. اشتباه بسياری از برندها بی توجهی به تغيير سليقه 
كاربران است. به اين ترتيب وظيفه اصلی ما بايد جلوگيری از بروز چنين 

امری باشد. 
11. توجه به کاربران گوشی های همراه

تا همين يك دهه پيش تمام ايميل ها با اســتفاده از رايانه های شخصی 
باز می شــد. اكنون ماجرا به طور كلی فرق كرده است. بر اين اساس افراد 
ديگــر زحمت مطالعه ايميل از طريق رايانه را به خود نمی دهند. به عالوه 
در بسياری از مواقع مطالعه سريع ايميل ها در مسير و حين تردد ضرورت 
دارد. همين امر توجه كاربران به گوشی های همراه در زمينه مطالعه ايميل 
را افزايش داده اســت. ايجاد هماهنگی ميان ســاختار ايميل مان و تجربه 
كاربران گوشی های هوشــمند اهميت بااليی دارد. خوشبختانه اين امر با 
استفاده از سيستم های اتوماسيون كه در بخش نخست مورد بررسی قرار 

گرفت، به خوبی فراهم می شود. 
بهترين توصيه در زمينه ساختار مناسب ايميل ها با صفحه گوشی های 
همراه نگارش جمالت و انتخاب تيتر كوتاه اســت. اين امر نقش مهمی در 

زمينه سهولت كاربران گوشی های همراه خواهد داشت.
12. عبور از تالش برای فروش محصوالت

يكی از بهترين استراتژی های فروش ارائه پيشنهادهای ويژه به كاربران 
در قالب ايميل است. امروزه بسياری از برندها با چنين تكنيكی سودهای 
فراوان به دســت می آورند. به هر حال هيچ مشــتری از دريافت تخفيف 
مناســب ناراحت نخواهد شــد. نكته مهم در اين ميــان توجه به فرآيند 
شخصی سازی پيشــنهادها برای هر دسته از كاربران است. به اين ترتيب 

شانس ما برای فروش محصوالت افزايش چشمگيری خواهد يافت. 
13. مرتب سازی فهرست ایمیل ها

مرتب ســازی داده ها در مديريت بهينه كسب و كار نقش اساسی دارد. 
ايــن امر در حوزه بازاريابی ايميلی نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. تكنيك 
موردنظر من در اينجا مرتب سازی فهرســت ايميل های كاربران و حذف 
گزينه های نامناسب است. بدون ترديد در طول زمان عالقه كاربران به برند 
ما دستخوش تغيير و تحول می شود. به عالوه برخی از كاربران ايميل های 
خود را ديگر مورد استفاده قرار نمی دهند. در اين صورت ادامه ارسال ايميل 
به چنين كاربرانی كمترين فايده ای ندارد. مرتب ســازی فهرست ايميل ها 
در بازه های زمانی مناســب امكان سرعت بخشی به فعاليت بازاريابی ما را 

ممكن می كند.  
1۴. ایجاد پیوند میان کمپین ها

بازاريابی ايميلی فقط يك الگو در ميان ســاير الگوهای مناســب برای 
برندهاست. نكته مهم در اينجا ايجاد پيوند ميان بازاريابی ايميلی با ساير 
الگوهاســت. به عنوان مثال، درج لينك جانبی در ايميل مان برای ارجاع 
كاربران به كمپين برندمان در اينستاگرام يا توييتر ايده مناسبی خواهد بود. 
اين امر تمايل كاربران به وضعيت برند ما را به شدت افزايش خواهد داد. 

15. ضرورت توسعه فهرست ایمیل ها
آخرين تكنيك مورد بحث در اين مقاله ادامه فرآيند توســعه فهرست 
ايميل های برندمان است. هرچه كاربران عالقه مندتری به محتوای برندمان 
دسترسی داشته باشند، امكان موفقيت برندمان در حوزه بازاريابی افزايش 
خواهد يافت. به منظور تضمين موفقيت پايدار برندمان در حوزه بازاريابی 
ايميلی توســعه و به روز رسانی مداوم فهرست ايميل های كاربران ضروری 
خواهــد بود. در كنار اين فرآيند تالش بــرای حفظ كاربران عالقه مند به 
برندمان نيز ضروری خواهد بود. به اين ترتيب فرآيند بازاريابی ما ماهيت 

كامال حرفه ای می يابد. 
noobpreneur :منبع

9 گام برای جذاب تر کردن تبلیغات

تبليغاتی طراحی كرده ايد و اكنون می خواهيد منتشر كنيد. شايد 
بهتر باشد قبل از اين كار به 9 مورد زير توجه كنيد و تبليغ خود را 
جذاب تر كنيد. هرچه تبليغات جذاب تری بسازيد، احتمال موفقيت 

آن بيشتر می شود.
1- آزمایش »خب که چی؟«

وقتــی متن تبليغ خود را نوشــتيد، آن  را بخوانيد و ببينيد آيا از 
آزمايش »خب كه چی« ســربلند بيرون می آيد؟ اگر بعد از خواندن 
تبليــغ، فكر كرديد كه مخاطب هدف بــا جمله »خب كه چی« به 
آن پاسخ می دهد، بازنويسی را آنقدر ادامه دهيد تا پاسخ مخاطبان 
چيزی شــبيه اين باشد: »اين دقيقا همان چيزی است كه دنبالش 
بودم. چطور می توانم آن را به دست آورم؟« وقتی متن تبليغ را نقد 
می كنيد، بايد بعد از خواندن هر جمله از خود بپرســيد: »خب كه 
چی؟« اين تكنيكی است كه می تواند در تغيير و قوی تر كردن متن 

تبليغاتی به شما كمك كند.
مثــال فرض كنيــد در متن تبليغ نوشــته ايد كه »مــا بزرگ ترين 
توزيع كننــده ماهی در ايران هســتيم.« مخاطــب می تواند از خود 
بپرسد: خب كه چی؟ ولی اگر بنويسيد ماهی هايی عرضه می كنيم كه 
كلسترول ندارد و برای افرادی كه مشكل كلسترول دارند مفيد است، 

مشتری شايد بگويد اين دقيقا همان چيزی است كه می خواستم.
 2-استفاده از محرک های کلیدی

تبليغ شما بايد شامل يكی از محرک های كليدی تبليغ باشد كه 
عبارتند از: دوری از ترس و درد، كســب لذت و آسايش. اگر تبليغ 
شــما يك يا چند مورد از آنها را نــدارد، فروش فوق العاده ای ايجاد 
نخواهد كرد. شركت اپل ســال ها به جای تمركز بر مشخصات فنی 
گوشــی آيفون بر جايگاه و منزلتی تاكيد كرده كه با داشــتن اين 
گوشــی كسب می  كنيد؛ در واقع در تبليغات خود به محرک كسب 
لذت تمركز كرده اســت. تبليغات خــود را بازبينی كنيد و از خود 
بپرســيد: »محصول يا خدمت من در نهايت با كســب چه لذت و 
آرامشــی می شود؟« يا »باعث دوری از چه درد يا ترسی می شود.« 
اگر جواب اين سواالت را در تبليغ منعكس كنيد، تبليغ شما بسيار 

جذاب تر شده است.
3- توجیه مناسب بودن قیمت

بايد نشــان دهيد كه قيمت محصول شــما در مقايسه با ارزش 
حاصل از آن قطره ای در دريا است. البته بايد كيفيت محصول شما 
در حدی باشــد كه ارزش زيادی داشته باشد. محصولی توليد كنيد 
كــه بتوانيد قيمت آن را تا 10 برابر قيمت اصلی افزايش دهيد. اگر 
محصولی توليد كنيد كه تا اين حد ارزنده تر از قيمت خود باشــد، 

فروش تعداد زيادی از آن، بسيار ساده تر می شود.
خيلی هــا محصوالتی عالی می فروشــند، ولی بــه  دليل كمبود 
اطالعــات، از تمام مزايای محصول خود آگاه نيســتند و در تبليغ 

خود اين موضوع را منعكس نمی كنند.
 ۴-شناخت دقیق مخاطبان

بازار هدف خــود و ترس ها، نيازها،  نگرانی هــا، باورها، رفتارها و 
عاليق آنها را بشناســيد. كريستين بوک می گويد: »روش من برای 
متقاعدكــردن گروه هدف، تماس با آنهــا و دعوت يك يا دو نفر از 
گروه برای شــام و صحبت جدی تر است. همچنين با 15 تا 40 نفر 
از آنهــا تماس تلفنی می گيرم تا نظرات زيادی به  دســت آورم. به 
جلســات و نمايشــگاه هايی می روم تا آنها را پيدا كرده و با كليات 
شخصيت آنها آشنا شوم. در حالت ايده ال، تعدادی از آنها را سال ها 
در زندگی خصوصی شان همراهی می كنم. به اين ترتيب، انگيزه های 

كليدی واقعی آنها را می شناسم.
چگونه عناوين پرفروش برای تبليغات خود بسازيم؟

 5-نوشتن به زبان خودمانی
از سبكی محاوره ای و طبيعی استفاده كنيد. همان طور كه می گوييد، 
بنويسيد. از زبانی اســتفاده كنيد كه درک آن ساده و راحت است. به 
همان زبانی بنويســيد كه مشــتريان تان صحبت می كنند. از نوشتن 
متون خشــك و رسمی اداری يا استعارات بی مورد بپرهيزيد. بسياری 
از تبليغات ايرانی شامل جمالتی هستند كه از ديد مخاطب دوستانه و 
خودمانی نيستند؛ مثال: »شركت … با پيمودن گام های ترقی در عرصه 
صنعت و رسيدن به افق خودكفايی، مفتخر است…«. چنين جمالتی 

از جذابيت تبليغ می كاهد.
 ۶-شناسایی فرصت ها

توجهی دقيق به رويدادها و اتفاقات در اخبار داشــته باشــيد كه 
می توان از آنها اســتفاده كرد. موضوعی مناســب را انتخاب كنيد 
و در برقراری ارتباط مفيد با مشــتريان فعلــی، تبليغ كردن برای 
مشتريان جديد و جست وجوی شــهرت در رسانه ها از آن استفاده 
كنيد. موضوعی كــه بازار هدف دربــاره آن صحبت می كند حتما 

جذابيت دارد و می تواند باعث جذابيت تبليغ شما شود.
 7- آغاز تبلیغ با بهترین نقطه قوت

وقتی نوشته های خود و به خصوص نوشته های ديگران را می خوانم، 
می بينم كه ارزشــمندترين مورد را برای آخر كار گذاشته اند. بهتر 
اســت آن  را به جايگاه اول منتقل كنيم. جذابيت اول تبليغ بسيار 

مهم است و باعث می شود به ادامه تبليغ توجه شود.
 8- ایجاد اعتماد بیشتر در خواننده

حتما می دانيد كه يكی از كليدهای قانع كردن مردم، ايجاد اعتماد 
در آنها اســت. اگر اين كار را به  خوبی انجام دهيد، حداقل، شانسی 
برای درگيركــردن و قانع كردن خواننده داريد؛ بــا اين وجود، اگر 
ايــن كار را به  خوبی انجام ندهيد، هيچ كدام از تكنيك های تجملی 
تبليغ، شما را نجات نمی دهد. با تبليغاتی واقع بينانه و دور از اغراق 
و بزرگ نمايی، اعتماد بيشتری جلب می كنيد. الزم نيست خودتان 
و محصول تــان را بيش از حد بزرگ كنيــد. چنين كاری حتی اگر 
باعث افزايش فروش شــود، پس از خريــد در خريدار حس يأس و 

نااميدی ايجاد می شود.
 9-استفاده از واژه های تصويری

تــا می توانيــد در تبليغات خــود از واژه های تصويری اســتفاده 
كنيد. »ارائــه خدمات IT« به هيچ وجه تصويری نيســت. »نصب 
دوربين مداربسته« تصويری تر اســت. به جای اينكه در تبليغ خود 
بنويسيد محصول تان باكيفيت است، دقيقا و تصويری توضيح دهيد 
منظورتان از كيفيت چيســت. هرچه مخاطب با خواندن تبليغ شما 

در ذهنش تصاوير بيشتری ببيند، تبليغ شما جذاب تر است.
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بازاريابی در طول يك دهه اخير پيوستگی عميقی با شبكه های اجتماعی 
پيدا كرده اســت. بر اين اســاس بخش مهمی از فعاليت برندها در زمينه 
بازاريابی و تبليغات از محيط واقعی به فضای مجازی منتقل شده است. در 
اين ميان اينستاگرام به دليل محبوبيت فراوان ميان كاربران جهانی اهميت 
خاصی دارد. اگر از عالقه مندان به حوزه شــبكه های اجتماعی باشيد، به 
احتمال زياد از اســتراتژی تازه اينستاگرام در راستای مخفی سازی تعداد 
اليك های هر پســت برای كاربران آگاهی داريد. بــه اين ترتيب كاربران 
ديگر امكان مشاهده مقدار اليك دريافتی صفحات اينستاگرامی را نخواهند 

داشت. 
در نگاه نخست عدم نمايش شمار اليك ها تغيير بزرگی به نظر می رسد. 
اينستاگرام در حال حذف يكی از معيارهای اساسی در زمينه راستی آزمايی 
فعاليــت اكانت ها و ارزيابی موفقيت برندهــا در زمينه بازاريابی مبتنی بر 
اين پلتفرم اســت. از طريق ارزيابی ميزان اليــك دريافتی امكان تعيين 
محبوب ترين پست، اكانت و برند در دنيا وجود دارد. همچنين در مقياس 
محلــی نيز اليك  نقش مهمی در ارزيابــی وضعيت كمپين های بازاريابی 
ايفا می كند. اغلب بازارياب ها به منظور ترسيم وضعيتی از تعامل و جذب 
مخاطب از ســوی برندها به ميزان اليك دريافتی به عنوان معيار مركزی 

توجه دارند. 
با توجه به آنچه گفته شــد، تغيير پيش رو اهميت حياتی به ويژه برای 
بازارياب ها دارد. شايد اين امر مطابق ميل بسياری از ما نباشد، با اين حال 
فهم دليل اين رويكرد از ســوی تيم اينستاگرام دشواری خاصی ندارد. به 
عقيد من دوران حاكميت اليك بر اينستاگرام به عنوان منبع اصلی ارزيابی 
وضعيت برندها و اكانت های عادی به پايان رسيده است. اين امر به زودی 
با تصميم مستقيم اينســتاگرام برای تغيير شرايط و جو كلی پلتفرم اش 

صورت خواهد گرفت. 
وقتی يــك دوران در حوزه بازاريابی تمام می شــود، بايد خود را آماده 
عصر جديد كنيم. خوشبختانه عصر تازه بازاريابی مبتنی بر اينستاگرام از 
مدتی پيش شروع شده است. با اين حساب امكان بحث و تبادل اطالعات 
در اين حوزه وجود دارد. در ادامه اين مقاله من قصد بررســی نحوه تغيير 
رفتار كاربران اينستاگرام و ضرورت های بازاريابی برای سازگاری با محيط 

تازه را دارم. 
عصر جدید در حوزه جذب مخاطب در اینستاگرام
تحول فرآیند الیک کردن در شبکه های اجتماعی

تا همين چند ماه پيش اليك يكی از مهم ترين معيارها در شــبكه های 
اجتماعی بود. برخی از كارشــناس ها از اليك به عنوان واحد پولی دنيای 
اجتماعــی ياد می كردند. من به عنوان يكــی از اعضای حوزه بازاريابی در 
طول يك دهه اخير با استفاده از اليك ميزان شهرت، اهميت، تاثيرگذاری 

و موفقيت برندها در شبكه های اجتماعی را ارزيابی می كردم.
نكته جالب اينكه بســياری از برندها از ميــزان محبوبيت و اليك های 
دريافتی كارمندان شــان برای ارزيابی وضعيت روابط عمومی آنها استفاده 
می كنند. در اين ميان شايد افراد تاثيرگذار سودآورترين استفاده از اليك ها 
را می كردند. آنها با استفاده از نمايش مقدار دريافت اليك  پست های خود 
سيگنال مهمی برای برندها می فرستادند. به اين ترتيب برندهای مختلف 
به همكاری با آنها ترغيب می شــدند. در اين عصر دريافت اليك بيشتر به 

معنای اعتبار و جايگاه مهم تر در حوزه بازاريابی قلمداد می شد. 
يكــی از نكات مهم در زمينه توجه مركزی بــه اليك مربوط به ميزان 
اعتبار و درســتی اين امر است. بدون ترديد امكان اينكه برندها در زمينه 
ارزيابی وضعيت كمپين شان با توجه به اليك مرتكب اشتباه شده باشند، 
وجــود دارد. چالش اصلی در زمينه اســتفاده از اليك بــه عنوان معيار 
مركزی استفاده متفاوت افراد از آن است. كريس تيلور در وبالگ بازاريابی 
Mashanle پيرامون اين امر چنين اظهارنظری دارد: »در شــبكه های 

اجتماعی اليك معناهای متفاوتی دارد. تاييد، قبول، شنيدن، احتمال دادن 
و حتی صرف پســند معمولی يك نظر از جمله اين معانی است. به عالوه 
برخی از كاربران برای دسترسی دوباره به يك پست آن را اليك می كنند. 
به اين ترتيب برای مشــاهده دوباره آن با مشكالت زيادی مواجه نخواهند 
بود. همانطور كه استفاده از اموجی ها در بخش كامنت معناهای متفاوتی 

دارد، اليك نيز همين وضعيت را نشان می دهد.«
من به طور شــخصی از اليك برای بيان مفاهيمــی نظير »اين محتوا 
فوق العاده اســت« اســتفاده می كنم. همچنين اســتفاده از آن به عنوان 
راهكاری ساده برای مطالعه كامل پست ها در زمان مناسب نيز قابل تامل 

است. 
وقتی اليك  معنای متفاوتی در شــرايط گوناگون دارد، ارزيابی وضعيت 
يك برد يا محتوا بر اساس آن چالش برانگيز خواهد بود. هميشه امكان تلقی 
نادرســت از ماهيت يك يا چند اليك وجود دارد. گاهی اوقات نيز برخی 
از كاربران به صورت افراطی در پی دريافت اليك بيشــتر هستند. اين امر 
سالمت محيط اينستاگرام و به طور كلی شبكه های اجتماعی را تحت تاثير 
قرار می دهد. يكی از داليل اصلی اينســتاگرام برای مخفی سازی نمايش 
اليك ها همين داليل است، با اين حساب بايد به دنبال معياری تازه برای 

ارزيابی دقيق تر وضعيت برندمان در پلتفرم اينستاگرام باشيم.
معیار ارزیابی جدید: مقدار توجه

وقتی وضعيت اينســتاگرام رو به تغيير اســت، ما نيز بايد تغيير كنيم. 
در غير اين صورت امكان فعاليت مناســب مان وجود نخواهد داشــت. ما 
ديگر به اليك برای نمايش عالقه مــان به محتوای ديگران نيازی نداريم. 
به طور مشابه، برندها نيز ديگر براساس ميزان دريافت اليك وضعيت خود 
را ارزيابــی نخواهند كرد. اكنون ما راه هــای زيادی برای نمايش عالقه به 
محتوای ديگر اكانت ها در اينستاگرام داريم. برخی از اين شيوه ها به شرح 

ذيل است:
• بازنشر و درج كامنت برای پست مورد عالقه مان.

• مقدار بازديد كاربران از يك پســت امــكان ارزيابی دقيق تری را برای 
اكانت ها فراهم می كند، با اين حساب مشاهده چند باره يك پست بيانگر 

عالقه ما بدان خواهد بود. 
• خريــد از يك برند در اينســتاگرام بيانگر جذابيــت هويت آن برند و 

محصوالتش برای ماست.
• فالو كردن برند يكی از مهم ترين مالک های عالقه كاربر به آن خواهد 

بود.
• مشاهده استوری و بخش IGTV برندها.

خوشبختانه بخش استوری اينستاگرام از همان ابتدا امكان مشاهده مقدار 
بازديد برای ديگر كاربران را نداشت. به همين دليل برندها فعاليت بسيار 
بيشتری در اين بخش دارند. يكی از معيارهای مناسب برای ارزيابی مقدار 
توجه و عالقه كاربران به برندمان بررسی و ارزيابی وضعيت استوری هاست. 
آنچه در بخش استوری به دنبال ارزيابی آن هستيم، ميزان تاثيرگذاری 
مطلوب محتوای مان بر روی مخاطب اســت. آيا پســت ما به اندازه كافی 
تعامل برانگيز است؟ آيا ارزش مشاهده دارد؟ پاسخگويی به اين پرسش ها از 
طريق بررسی دقيق وضعيت تعامل كاربران با محتوای برندمان امكان پذير 
خواهد بود. پاسخ های ارائه شده نقش مهمی در تدوين مسير آينده فعاليت 

برندمان در اينستاگرام خواهد داشت. 
يكــی از معيارهای مهم در زمينه تعامل كاربــران با محتوای يك برند 
ميزان اعتمادشان است. وقتی كاربران به يك برند اعتماد بيشتری داشته 
باشــند، ميزان تعامل شان با آن افزايش چشــمگيری خواهد يافت. بدون 
ترديد ايجاد اعتماد در شــبكه های اجتماعی يكی از دشوارترين كارهای 
ممكن اســت. اين امر از طريق توليد محتوای باكيفيت و مطابق ســليقه 

كاربران در طوالنی مدت تحقق می يابد. 
خوشبختانه امكان ارزيابی وضعيت پســت ها براساس آمارهای جانبی 
اينستاگرام امكان پذير است. يكی از معيارهای مهم در اين ميان ميانگين 
زمان مشاهده ويدئوی پست های مان از سوی كاربران است. هرچه كاربران 

ميانگين بيشــتری را به ويدئوی ما اختصاص دهند، بيانگر موفقيت ما در 
فراهم ســازی محتوای مطابق با سليقه شــان خواهد بود. به هر حال هيچ 
فردی بدون عالقه به يك ويدئو اقدام به مشــاهده آن تا انتها نخواهد كرد. 
ارزيابی نقطه اوج موفق مشــاهده ويدئوی برندمان از سوی كاربران مالک 
كاربــردی در زمينه بهبود كيفيت ويدئوهای بعدی اســت. وقتی در يك 
نقطه كاربران زيادی از مشــاهده ادامه محتوا صرف نظر می كنند، معنای 
آن كيفيت پايين بخش موردنظر خواهد بود. وظيفه ما تالش برای اصالح 
وضعيــت برندمان در بخش های دارای نقطه ضعف اســت. به اين ترتيب 
در ادامه مســير بازاريابی امكان جلب رضايت هرچه بيشتر كاربران فراهم 

می شود. 
يكی از باورهای ريشه ای بازارياب ها در مورد الگوريتم اينستاگرام اهميت 
فوق العاده مقدار اليك هر پســت است. بدون ترديد ميزان اليك اهميت 
دارد، با اين حال الگوريتم اينستاگرام به صدها مورد ديگر نيز توجه نشان 
می دهد. امروزه تمام شبكه های اجتماعی امكان ارزيابی مدت زمان تامل هر 
كاربر بر روی پست های مختلف را دارد. به اين ترتيب مقدار تامل كاربران 
بر روی پســت های هر اكانت معيار مهمــی در طبقه بندی اولويت آنها به 

هنگام جست وجو خواهد بود. 
در طول يك دهه اخير اليك مفهوم مهمی در زمينه بازاريابی مبتنی بر 
شبكه های اجتماعی بود. اين امر اكنون دستخوش تغيير شده است. به اين 
ترتيب ما ديگر فقط به يك معيار واحد محدود نيستيم. توجه به معيارهای 
گسترده تر زمينه توليد محتوای دقيق را فراهم خواهد كرد. اين امر ميزان 

رضايت كاربران از محتوای برندمان را به شدت افزايش می دهد. 
تاثیر تحول تازه اینستاگرام بر روی بازاریاب ها

خبر خوش بــرای بازارياب ها در پی حذف نمايــش مقدار اليك ها 
امكان دســتيابی به معيارهای دقيق تر اســت. نكته مهم درخصوص 
تغيير آتی اينستاگرام امكان ادامه اليك محتوا از سوی كاربران است. 
همچنين هر اكانت نيز توانايی مشــاهده مقدار اليك محتوای خود را 
خواهد داشــت. به اين ترتيب فقط كاربران ديگر امكان مشاهده تعداد 

اليك ها را ندارند. 
به عنوان يك بازارياب حرفه ای وقتی به موفقيت در شبكه های اجتماعی 
فكر می كنيد، بايد به مقوله ای بســيار مهم تر از صرف اليك توجه داشته 
باشيد. اگرچه اليك يكی از معيارهای مهم در زمينه دسترسی به اطالعات 
كاربردی بازاريابی است، اما امكان جمع آوری داده های اوليه از راه های ديگر 
نيز وجود دارد. اينستاگرام به صفحات تجاری بخش ويژه ای برای نمايش 
اطالعات می دهد. در ايــن بخش اطالعات منحصر به فرد اكانت برندمان 
وجود دارد. مهم ترين اين اطالعات شامل ميزان مشاهده استوری برندمان 
از سوی كاربرن، مدت زمان مشاده ويدئو، ترافيك صفحه اصلی اكانت مان 
و مقدار تعامل و نرخ جذب كاربران اســت. پيــش از اين پس از يك روز 
كاری به منظور ارزيابی وضعيت اكانت مان در اينســتاگرام بر روی اليك 
تمركز داشتيم. بدون ترديد تمركز صرف بر روی اليك امكان بهره مندی از 

بسياری از معيارها را كاهش خواهد داد. 
همانطور كه در سطر قبل مورد بررسی قرار گرفت، اكنون امكان بررسی 
وضعيت برندمان در اينســتاگرام با اســتفاده از معيارهای بسيار متنوع تر 
وجــود دارد. ايــن امر از نقطه نظر بازاريابی به توليــد محتوای دقيق تر و 
هماهنگ با سليقه مخاطب می انجامد. به اين ترتيب ميزان رضايت كاربران 

از وضعيت برند ما افزايش چشمگيری خواهد يافت. 
همه چیز به شما بستگی دارد

حذف نمايش تعداد اليك ها چه تاثيری بر روی برند شما خواهد داشت؟ 
آيا شما با اولويت ميزان توجه كاربران به مثابه معيار اصلی ارزيابی وضعيت 
اكانت برندها موافق هســتيد؟ در نهايت سرنوشت برند شما در دوران تازه 
اينســتاگرام به خودتان بستگی دارد. با اقدام در راستای هماهنگی هرچه 
بيشتر با تغيير تازه اينستاگرام امكان ادامه روند موفق و دستيابی به اهداف 

برندتان وجود خواهد داشت. 
buffer :منبع

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از 
برترین های این حرفه)۴(

در سه شماره پيشين به 21 نگاه از برترين های حرفه بازاريابی 
اينترنتی اشاره كرديم و حال آنها را ادامه می دهيم.

)http://www.mts.ca(22-مارک گلوچی
حوزه کاری: تکنولوژی

خود را در معرض ديد مخاطب قرار دهيد. اين امر كه تنها به 
دنبال مطرح كردن برند خود باشــيد، بدون شك اقدامی جامع 
نخواهد بود. درواقع با نگاهی به برندهای برتر جهان، پی به اين 
نكتــه خواهيد برد كه مديران آنها همواره در رســانه ها حضور 
كافی را داشــته و همين امر باعث می شــود تا شهرت آنها، در 
نهايت به افزايش قدرت برندشــان تبديل شود. به همين خاطر 
نيز بايد به دنبال راهكارهايی برای مطرح كردن خود در جامعه 
باشــيد. برای مثال مقاله نويســی برای نشــريات و سايت های 
مطرح، يك اقدام عالی در اين زمينه محسوب می شود. درواقع 
شــما بايد برای بازاريابی آنالين، به برندينگ نيز توجه كافی را 

داشته باشيد. 
)http://sujanpatel.com(23-سوجان پتل

حوزه کاری: بازاریابی
در ابتدا خود را به عنوان يك اينفلوئنسر معرفی كنيد. درواقع 
شما در هر زمينه ای يا كمك شبكه های اجتماعی می توانيد به 
يك اينفلوئنسر تبديل شويد. اين امر كه در ابتدا شهرت كافی را 
داشته باشيد، به محبوب شدن سريع تر برند شما منجر خواهد 
شــد. برای مثال در صورتی كه می خواهيــد در زمينه فروش 
آنالين لباس فعاليت كنيد، اين امر كه به يك اينفلوئنســر مد 
و پوشاک تبديل شــويد، بدون شك اقدامی درست و سودمند 
برای بازاريابی آنالين شــما در آينده تبديل خواهد شد. درواقع 

برای تبليغ، همواره نبايد به دنبال ديگران باشيد. 
http://howtomakemyblog.(2۴-مارکو ساریچ

)com
حوزه کاری:  وبالگ نویسی

در موارد متعددی مشــاهده می شــود كه افــراد محتواهای 
قديمی خود را عمال رها می-ســازند. اين امر در حالی اســت 
كه قديمی بودن مطالب شــما به معنای بی ارزش شــدن آنها 
نبــوده و هنوز هم می توان آنها را در رتبه های باالتر موتورهای 
جست وجوگر قرار داد. به همين خاطر از بهبود مطالب هرچند 
قديمی خود نبايد غافل شويد. در اين رابطه حتی با كمی تغيير 
محتــوا، می توان يك مطلب كامال به روز را در اختيار مخاطبان 

قرار دهيد. 
)http://kristihines.com(25-کریستی هینس

حوزه کاری: بازاریابی
از اهميت همكاری غافل نشــويد. درواقع شــما نبايد تنها به 
ســايت خود برای قرار دادن محتواها بســنده كنيد. به همين 
خاطر نيز بايد بهترين ســايت ها را برای قرار دادن مطالب خود 
انتخاب كنيد. در نهايت انجــام كاری جديد، به مراتب بهتر از 
تمركز بر روی يك موضوعی خواهد بود كه در آن رابطه مطالب 
متعددی وجود دارد. به همين خاطر در زمينه توليد محتوا كه 
بخش مهمی از بازاريابی اينترنتی محســوب می شود، نبايد از 

اهميت منحصر به فرد بودن مطالب غافل شد. 
http://blog.(2۶-مارتین زویلینگ
)startupprofessionals.com

حوزه کاری: استارت آپ
به رضايت شــغلی تيــم خود توجه كافی داشــته باشــيد. 
درواقع شــما به افرادی نياز خواهيد داشــت كه با تمام وجود 
برای موفقيت تالش كنند. به همين خاطر نيز بايد به مســائل 
درون سازمانی خود توجه كافی را نشان داده و تيم خود را رها 
نكنيــد. در نهايت اين امر كه نظرات تمامی افراد را برای بهبود 
اقدامات خود مورد توجه قرار دهيد، به عملكرد بهتر شــما در 
هر زمينه ای منجر خواهد شــد كــه بازاريابی اينترنتی يكی از 

آن موارد است. 
)www.localvisibilitysystem.com(27-فیل روزک

حوزه کاری: بازاریابی
به رقبای خود توجه داشــته باشــيد. درواقع تمركز كافی بر 
روی اقدامــات خود، نبايد باعث شــود تا از اوضــاع بازار غافل 
بمانيد. به هميــن خاطر بايد همواره اقدامات برندهای رقيب و 
آخرين وضعيت موجود را مورد بررســی قرار داده و از تغيير در 
هر مرحله ای از اقدامات خود واهمه ای نداشته باشيد. درنهايت 
مطالعــه مقاالت و كتاب های جديد در رابطه با اصول بازاريابی 

اينترنتی، به بهبود عملكرد شما منجر خواهد شد. 
)www.thefranchiseking.com(28-جوئل لیباوا

حوزه کاری: کارشناس بازاریابی
راحتــی را برای مخاطبــان ايجاد كنيد. ايــن امر در تمامی 
زمينه ها حتی برای خريد بايد انجام شود. در نهايت اين امكان 
بايد فراهم باشد تا افراد نظر خود در رابطه با محصوالت را اعالم 
كنند. رسيدگی به دليل ارسال پيام های منفی، شما را متوجه 

بسياری از اشتباهات موجود خواهد كرد. 
http://smallbizsurvival.(29-بکی مک گری

)com
حوزه کاری: استارت آپ

در بازاريابــی اينترنتی، شــما می توانيد از افــراد مختلف از 
سراســر جهان اســتفاده كنيد. درواقع شما نيازی به حضور در 
يك مكان مشخص نخواهيد داشت. به همين خاطر نيز می توان 
از بسياری از هزينه ها در اين رابطه صرفه جويی كرد. در نهايت 
شــما می توانيد با برگزاری كالس های آموزشی آنالين، نه تنها 
به مطرح كردن بيشتر برند خود، بلكه به شناسايی و ايجاد افراد 
توانا برای بهتر كردن تيم شــركت نيــز كمك كنيد. به همين 
خاطر نبايد از قدرتمندتر كردن خود و برنامه ريزی برای آينده 

غافل شد. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع

ایستگاهبازاریابی آیا آماده عصر تازه بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی هستیم؟
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5 گام ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی

بدون شــك بزرگترين درگيری هميشگی كارمندان، ايجاد 
تعادل ميان كار و زندگی شــخصی آنها است. درواقع اين دو، 
مهم ترين بخش های زندگی هر فردی محسوب می-شود كه 
نمی تــوان هيچ يك را بر ديگری ترجيح داد. به همين خاطر 
نيز الزم اســت تا از همان ابتدای شروع كار خود، برنامه ريزی 
دقيقی را در اين رابطه داشــته باشــيد. برای موفقيت در اين 
زمينــه اگرچه راهكار متنوعی معرفی می شــود، با اين حال 
توجه به تجربه فردی كه با اين مشــكل مواجه بوده اســت، 
بدون شــك كامال كارساز خواهد بود. به همين خاطر در اين 
مقاله به معرفی مواردی پرداخته ام كه حاصل تجربه شخصی 
بوده و منجر به تعادلی بی نظير در دوران كارمندی من شده 
اســت. در همين راســتا و در ادامه به بررسی پنج گام ايجاد 

تعادل ميان كار و زندگی شخصی، خواهم پرداخت. 
1-همه کارها را به تنهایی انجام ندهید 

بســياری از افراد تصور می كنند كه تمامی مسئوليت های 
زندگی را بــه تنهايی بايد انجام دهند، بــا اين حال اين امر 
بيش از حد آرمانی محســوب می شــود. به همين خاطر نيز 
الزم اســت تا تمامی اقدامات خود را يادداشت كرده و آنهايی 
را كه می توان به فردی ديگر محول كرد را پيدا كنيد. اين امر 
فضا را برای كاهش حجم كاری شــما فراهم خواهد كرد. در 
ايــن رابطه از كمك گرفتن از همكاران و اعضای خانواده خود 
واهمه ای نداشته و خود را به يك قربانی تبديل نكنيد. بدون 
شك عقايد نادرست در اين رابطه، امكان فعاليت درازمدت را 
از شما ســلب خواهد كرد. به همين خاطر اقدام نخست شما 

بايد تغيير عقايد و ذهنيت باشد. 
2-اهداف درست و مشخصی داشته باشید 

تمامــی اقدامات و برنامه ريزی های شــما بايد حول محور 
اهداف باشــد. در غير اين صورت همــواره اين احتمال وجود 
دارد كــه به كارهای بی اهميت بپردازيد. در اين رابطه تمامی 
اهداف خود در زمينه كار و زندگی شخصی را يادداشت كرده 
و تنها موارد اصلی را نگه داريد. با اين كار متوجه اين واقعيت 
خواهيد شــد كه بسياری از اهداف شــما، ماهيتی يكسان را 
دارد. بــه همين خاطر می توان آنهــا را با يكديگر ادغام كرد. 
فراموش نكنيد كه يك ليست كوتاه، به علت اين امر كه قابل 
دسترس تر به نظر می رســند، در روحيه فرد تاثير بسزايی را 
خواهد داشــت. در نهايت توصيه می شــود تا اهداف خود را 
همواره در باالی دفتر تكرار كرده و در پايين آن، برنامه روزانه 
خود را يادداشــت كنيد. تكرار اهداف باعث ماندگاری آ نها در 
ذهن و عدم فراموشــی خواهد شد. نكته مهم در برنامه ريزی 
اين اســت كه پس از اتمام يك فعاليت، الزم است تا بر روی 
آن خط بكشــيد. اين امر اگرچه بسيار ساده به نظر می رسد، 
با اين حال از نظر روانشناســی دارای تاثيرات بسيار عميقی 

خواهد بود. 
3-انعطاف پذیر باشید 

اگر بخواهيد با شرايط مقابله كنيد، وارد يك جنگ فرسايشی 
خواهيد شد. بدون شك اين امر يك اقدام هوشمندانه نخواهد 
بود. افــراد موفق در تــالش برای انعطاف پذيــر كردن خود 
هســتند. اين امر باعث خواهد شــد تا به ماننــد آب، در هر 
شــرايطی بتوانند تغيير كرده و خود را وفق دهند، با اين حال 
اين امر يك مهارت مهم محســوب می شود كه بايد برای آن 
تمرين كافی را داشــته باشيد. به همين خاطر در صورتی كه 
در دفعات نخست چندان موفقيت آميز رفتار نمی كنيد، نبايد 
نااميــد باشــيد. در نهايت اين امر كه ذهن خــود را آرام نگه 
داريد، الزام بازبينی و انجام مجدد كارها را كاهش خواهد داد. 

3-هوشیارانه رفتار کنید 
اگر بخواهيــد هر دو نقش را به طــور همزمان اجرا كنيد، 
بدون شــك نتيجــه ای فاجعه بار را تجربــه خواهيد كرد. به 
هميــن خاطر نيز بايد مرزی ميان آن دو ايجاد كنيد. درواقع 
در محــل كار هيچ يك از اقدامات خانــه و در خانه نيز هيچ 
اقــدام كاری نبايــد انجام شــود. در صورتی كــه در زمينه 
برنامه ريزی با مشــكل مواجه و يا خواهان تغييراتی هستيد، 
ضروری اســت تا با مدير شركت در اين رابطه صحبت كنيد. 
در نهايــت اين امر كه مطالعه كافی در زمينه تعادل ميان كار 
و زندگی داشــته باشيد، خود به انجام راهكارهای بهتر كمك 

بسياری را خواهد كرد. 
۴-اقدامات مهم را اولویت بخشی کرده و زمان انجام هر یک 

را مشخص کنید 
اين امر كه بهتريــن زمان برای انجام هر فعاليت را پيدا كرده 
و محدوده زمانی برای به پايان رســاندن آن تعيين كنيد، باعث 
خواهد شد تا همواره به دنبال راهكارهايی برای سرعت بخشی به 
انجام كارها باشــيد. در نهايت فراموش نكنيد كه انجام همزمان 
چنــد كار را نيز مــورد توجه قرار دهيد. بــرای مثال در هنگام 
رانندگی، می توان با اســتفاده از يك هندزفری، بدون هيچ گونه 
خطــری تماس  های ضروری خود را نيز برقرار ســازيد. درواقع 
شما بايد بهترين استفاده را از زمان خود داشته باشيد. همچنين 
شما به يك عادت رفتاری مشخص نياز خواهيد داشت تا بتوانيد 

اقدامات الزم را به خوبی انجام دهيد. 
5-مراقبت از خود را فراموش نکنید 

برای اين امر كه در هر دو بخش زندگی خود كامال درخشان 
ظاهر شويد، الزم است تا از شادابی و سالمت كافی برخوردار 
باشــيد. به همين خاطر نبايد از اهميت وقت گذاشــتن برای 
خود غافل شــويد. در اين رابطه فرامــوش نكنيد كه هيچ گاه 
نبايد خود را با فرد ديگری مقايسه كرد. درواقع هر انسانی از 
امكانات، توانايی ها و شرايط خاص خود برخوردار است و اين 
مقايســه ها تنها استرس را برای شما به همراه خواهد داشت. 
در آخــر از بيش از حد كمالگرا بودن فاصله گرفته و حتی در 
برخی از روزها، به خود اســتراحت بيشتری را بدهيد. درواقع 
نبايد هيچ گاه فراموش كنيد كه شــما يك روبات نيســتيد و 

نبايد خود را بيش از حد درگير روزمرگی كنيد. 
businesscollective :منبع
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 مديريت كســب و كار هميشــه امر چالش برانگيزی بوده اســت. در 
اين ميان برخی از كارآفرينان اقدام به راه اندازی شــركت شخصی شان 
با همكاری اعضــای خانواده می كنند. مزيت اين امــر امكان همكاری 
نزديك با اعضای خانواده و روابط بهتر در محيط كار اســت. به هر حال 
اعضای يك خانواده به احتمال زياد درک بهتری از عادت های هم دارند. 
همچنيــن آنها فرصت همكاری نزديك به شــيوه تاثيرگذارتر را دارند. 
اگرچه مديريت كســب و كار با اســتفاده از اعضای خانواده مزيت های 
زيادی دارد، اما احتمال بروز مشــكالت را نيز نبايد از نظر دور داشــت. 
اخيرا يكی از كاربرهای ســايت ما به نام اندرو در اين زمينه مشكلی را 
مطرح كرده اســت. وی مديرعامل شركتی در ايالت اوهايو است. اندرو 
ســال گذشته به هنگام نياز شــركتش به نيروی كار اقدام به استخدام 
برادرش كرد، با اين حال پس از گذشــت يك ســال به اشتباه خود پی 
برده اســت. برادر اندرو توانايی الزم در زمينه پيشبرد اهداف شركت را 
ندارد. به همين دليل مديرعامل شــركت و ســاير اعضای ارشد به فكر 
اخراج وی هستند. در اين ميان اندرو به دليل رابطه خانوادگی نزديك از 
اخراج برادرش نگران است. اندرو وضعيت برادر خود را اينگونه توصيف 
می كند: »برادر من هميشه دير ســر كار حاضر می شود. از هر فرصتی 
نيــز برای ترک زودتــر از موعد محل كار اســتفاده می كند. هرگاه هم 
اشــتباهی مرتكب می شــود، آن را گردن ديگران می اندازد. نكته منفی 
تاثيرگذاری عادت های بد برادرم بر روی ديگر كارمندان اســت. من در 
مورد تصميم گيری برای اخراج يا ادامه همكاری با برادرم ترديد زيادی 

دارم.« 
پرســش اندرو اهميت بســيار زيادی دارد. به هر حــال اخراج هيچ 
كارمندی ســاده نيســت. بــه ويژه اگــر كارمند موردنظــر عضوی از 
خانواده مان نيز باشــد. گاهی اوقات در حوزه كســب و كار ما مجبور به 
انتخاب ميان منافع شــركت و راحتی خانواده مان هستيم. بدون ترديد 

شجاعت مديريتی نيازمند اقدام در راستای منافع شركت خواهد بود. 
چالش های مديريت اعضای خانواده به عنوان كارمندان شركت

پيــش از هر چيز تــالش برای بهبود وضعيت و صحبت مســتقيم با 
عضو خانواده مان بهترين راهكار خواهد بود. در اين ميان بايد از هرگونه 
بيــان توهين آميز پرهيز كرد. در غير اين صورت روابط خانوادگی مان با 
چالش های زياد مواجه خواهد شد. تاثير برهم خوردن روابط خانوادگی 

نيز در اغلب موارد برای مدت طوالنی ادامه خواهد داشت. 
پيش از تالش برای اخراج كارمند موردنظر كه از قضا عضو خانواده تان 
نيز هســت، بايد به بهبود مهارت ها و حل مشــكل موردنظر فكر كنيم. 
ايــن امر مزيت ادامه همكاری با عضو خانواده و عدم نياز به درگيری در 
بحث های خانوادگی را دارد. گزينه اخراج هميشــه روی ميز مديريتی 
قرار دارد، با اين حال هنر يك مدير تبديل كارمندان به اعضای مفيدتر 

برای شركت است. 
اگر پــس از تالش برای بهبود اوضاع باز هم اخــراج عضو خانواده را 
بهترين راهكار تلقی می كنيد، بايد به شيوه ای مناسب آن را انجام دهيد. 
در ادامه به بررسی بهترين راهكارهای ممكن پيش از اقدام برای اخراج 
وی اشــاره خواهيم كرد. در دل هر بخش راهكار مناســب اخراج عضو 

موردنظر خانواده نيز مورد بررسی قرار می گيرد. 

گام نخست: صحبت با اعضای خانواده
شــروع كار بايد صحبت با عضو خانواد ه مان باشــد. پيش از اقدام به 
اخراج يكی از اعضای خانواده يــا حتی كارمندی عادی گوش دادن به 
صحبت های آنها اهميت دارد. ما به عنوان مدير يك كسب و كار گاهی 
بــا اطالعات ناقص اقدام به داوری در مورد كارمندان می كنيم. توجه به 
نــكات كارمندان و تالش برای نزديكی بــه ديدگاه آنها نقش مهمی در 
فهم درســت ماجرا دارد. به ايــن ترتيب ما فرصت ارزيابی بهتر ماجرا و 

سپس تصميم گيری مناسب را خواهيم داشت. 
متاســفانه در زندگی واقعی امور به ندرت دارای شــفافيت و وضوح 
كافی است. به همين دليل در تعامل با كارمندان بايد توجه به حرف ها 
و داليــل آنها را مدنظر داشــت. در غير اين صــورت تصميم گيری ما 

غيرمنطقی و با استفاده از اطالعات محدود خواهد بود. 
بدون شك تالش برای احساس همدردی با عضو خانواده مان در كنار 
اعالم رســمی اخراج وی دشــوار خواهد بود. در اين زمينه اين نكات را 

مدنظر داشته باشيد:
• صحبــت رو در رو اهميت بااليی دارد. امر اخراج كارمندان از طريق 
ايميل يا مكاتبه نامه امكان پذير نيســت. اغلب از پشت تلفن نيز امكان 

بيان درست احساسات و همدردی مناسب با ديگران وجود ندارد.
• حرفــه ای رفتار كنيد. اينكه در محيط كار با برادر يا يكی از اعضای 
خانواده مشــكل داريد، دليلی برای ايجاد چالــش در رابطه خانوادگی 
نيســت. بدترين كار ممكن در اين زمان گاليه از دســت عضو موردنظر 
خانــواده پيش مادر يا پدر اســت. اين امر تاثير روانی بســيار بدی در 
خانواده خواهد داشــت. در اغلب مســائل همين كارهای غيرحرفه ای 

موجب دلخوری فراوان می شود. 
• رفتار دوســتانه و حرفه ای ما در مورد مسئله اخراج عضو خانواده به 
عنوان مدير شــركت ضروری است. انجام اقدامات الزم برای بهره مندی 
عضــو موردنظر از بيمه بيكاری و تشــكر از زحمات وی بهترين راهكار 

خواهد بود. 
• گفت وگو با عضو خانواده در راســتای اخراج وی بدون ايجاد دردسر 
صورت می گيرد. متاســفانه برخی از افراد در پی همدردی بيش از حد 
با عضو خانواده شــان اقدام به پيشنهاد شــغلی ديگر در شركت به وی 
می كنند. اين امر دوباره مشــكل اصلــی را احيا خواهد كرد، بنابراين به 

هيچ وجه به فكر توصيه دوباره شغل قبلی نباشيد. 
• تالش برای جلوگيری از بروز احساســات نقش موثری در پيشبرد 
بهينه جلســه دارد. اگرچه برخورد بيش از اندازه خشــك نيز احتماال 
دردسرســاز خواهد شــد، بنابراين راهــكار مناســب در اينجا برخورد 
احساسی مناسب اســت. ميزان بروز احساسات نبايد موجب پشيمانی 

ما از اخراج طرف مقابل شود. 
گام دوم: درک شرایط طرف مقابل

برخورد با طرف مقابل به عنوان مدير يك شركت و همچنين عضوی 
از خانواده ضروری اســت. در بيان دليل اخراج عضو خانواده تان بر روی 
امكان موفقيت وی در شــغل های ديگر تاكيد كنيد. به اين ترتيب شما 
مانند يك مربی دلســوز رفتــار خواهيد كرد. اين امــر موجب كاهش 

ناراحتی و سهولت امر اخراج خواهد شد. 
شيوه مناســب برای اخراج عضو خانواده و به طور كلی هر كارمندی 
بيان دوستانه مشكل اصلی و درخواست ارائه توضيح از سوی وی است. 
ما بايد اهميت كارمندان برای شركت را به خوبی نشان دهيم. سپس در 

نهايت آرامش و بدون گاليه بی جا قطع همكاری ميان شــركت و عضو 
خانواده تان را اعالم كنيد. 

گاهی اوقات با توضيح طرف مقابل امكان حل مشــكل وجود دارد. در 
اين موارد مشــكل مورد نظر و توضيحات عضو خانواده را در گوشــه ای 
يادداشت كنيد. ســپس در صورت تكرار اين مسئله با يادآوری مكالمه 

جلسه موردنظر اقدام به اخراج وی كنيد. 
گام سوم: ایجاد شرایط مناسب برای بهبود عملکرد منفی 

کارمندان
هميشه پيش از اخراج رسمی كارمندان به آنها فرصتی هرچند كوتاه 
بــرای جبران عملكرد ضعيف شــان بدهيد. دوره فرصــت به كارمندان 
معموال 90 روز اســت، با ايــن حال امكان دســتكاری آن وجود دارد. 
پــس از اين بازه زمانی اگر كيفيت كاری كارمند موردنظر تغيير كرد، از 
اخراج وی صرف نظر كنيــد. به هر حال فرصت دهی به كارمندان يكی 
از بزرگترين لطف های هر مديری محســوب می شود، با اين حساب در 
صــورت ناتوانی كارمند موردنظر در زمينه بهبود عملكردش ديگر تعهد 

اخالقی و حرفه ای به وی نخواهيم داشت. 
گاهی اوقات ما انتظارات زيادی از كارمندان داريم. شايد ايراد اصلی 
انتظارات باالی ما باشد. در چنين وضعی بررسی سطح درخواست های 
مــا و در صورت نياز اصــالح آن ضروری خواهد بــود. به اين ترتيب 
انتظارات ما با ســطح واقعی توانايی كارمندان هماهنگی پيدا خواهد 

كرد. 
گام چهارم: قدردانی از ویژگی های مثبت 

فرآينــد اخراج كارمندان نيازمند اشــاره مداوم بــه عملكرد ضعيف 
آنها نيســت. در برخی از مواقع تقدير از عملكــرد مثبت آنها نيز نقش 
سازنده ای خواهد داشــت. اشاره به نقاط مثبت عملكرد عضو خانواده و 
در صورت درخواست وی نگارش نامه ای پيرامون قدردانی از زحمات او 
و همچنين اشاره به نكات مثبت عملكرد وی مناسب خواهد بود. به اين 
ترتيب عضو خانواده مان در فرآيند جســت وجو برای يافتن شغل تازه با 

دردسرهای كمتری مواجه خواهد شد. 
در فرآيند صحبت با عضو خانــواده بايد پس از بيان يك نكته منفی 
به يكی از مزيت های او نيز اشــاره كنيم. اگر مزيت قابل ذكری در مورد 
فعاليت تخصصی وی وجود ندارد، پرداختن به رابطه صميمی خانوادگی 
ميان شــما مناســب خواهد بود. به هر حال بايد تمام تالش مان برای 
جلوگيری از دلخوری بيش از اندازه طرف مقابل انجام دهيم. با اين حال 
بايد به ياد داشــت مواجهه با اخراج به هيچ وجه ساده نيست، بنابراين 

طرف مقابل حق دارد اندكی ناراحت شود. 
گام پنجم: انتقال عضو خانواده به بخشی دیگر

آخريــن نقطه تامل پيش از اخراج يك كارمند مربوط به امكان بهبود 
عملكرد وی در صورت انتقالش به بخشی ديگر است. گاهی اوقات افراد 
در يــك حوزه عملكرد مناســب را ندارد. اين امر كامال طبيعی اســت. 
چنين نكته ای نبايد بــه مثابه ناتوانی كارمند موردنظر در ارائه عملكرد 

مطلوب در تمام زمينه ها تفسير شود. 
ارائه موقعيت شــغلی در بخشــی متفاوت از شــركت آخرين اقدام 
ضروری پيش از اخراج يكی از اعضای خانواده اســت. در صورت ناتوانی 
عضــو موردنظر در زمينه هماهنگی با انتظارات ما ديگر راهی جز اخراج 

وی وجود نخواهد داشت. 
smallbiztrends :منبع

چگونه اعضای خانواده را بدون دلخوری بیش از حد اخراج کنیم؟

چالشی به نام اخراج اعضای خانواده از شرکت

ترجمه: علی آل علی     

به قلم: اشلی هریس نويسنده حوزه كسب وكار
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دیدار فرماندار گمیشان با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: فرماندار گميشــان با مدير عامل شــركت توزيع نيروی برق استان جهت رفع پاره ای از مشكالت 
شهرستان در حوزه صنعت برق ديدار و گفتگو كرد.مديرعامل شركت توزيع نيروی برق گلستان گفت: طی چهار سال اخير در شهرستان 
گميشان توزيع نيروی برق در جهت توسعه زيرساخت ها، افزايش ولتاژ برق و كليه امورات برق رسانی خدمات ارزنده ای را داشته است  
چرا كه تامين برق پايدار برای مشتركين جزوء رسالتهای شركت می باشد.به گزارش شركت توزيع نيروی برق گلستان ؛ علی اكبر نصيری 
با اشاره به قرارگرفتن شهرستان گميشان جزوء شهرهای كمتر توسعه يافته كشور گفت : تقويت و گسترش زيرساخت های حوزه برق 
در مناطق محروم از رويكردهای مهم اين شــركت می باشــد.وی افزود: در سيل اواخر سال 97 و ابتدای سال 9۸ ، پرسنل توزيع نيروی 
برق گميشان خدمات قابل توجهی را ارائه نمودند چرا كه برق هيچ مشترک خانگی در اين شهرستان در طی اين سيل ، قطع نگرديده 
است .فرماندار گميشان در بخشی از سخنان خود ضمن تقدير از اقدامات شركت توزيع نيروی برق گلستان در حوادث طبيعی ، تسريع در 
واگذاری ملزومات مشتركين جديد و روشنايی سطح معابر شهرستان و رفع حريم خطوط 20 كيلوولت در سطح شهرستان را تاكيد كرد. 

 
بنیاد مسکن آذربایجان غربی:

بنیاد مسکن همیشه همسو با دهیاران بوده است 
ارومیه – رونق: مهندس شاملو- معاون عمران روستايی بنياد مسكن ، ضمن حضور درنشست مشورتی 
دهياران شهرستان ماكو بابيان اين مطلب كه اقدامات بنياد مسكن اهداف مقابله جويانه با دهياران نداشته 
بلكه هميشه همسو با دهياران بوده است . دهياران را بعنوان بازوی توانمند بنياد مسكن در اجرای اهداف و 
طرح های اين نهاد ذكر نموده و خواستار افزايش همكاريهای اين عزيزان  با بنياد مسكن در راستای عمران 
و آبادانی روستاهاشد . در ابتدا اين نشست سركار خانم قربانی معاون عمرانی فرمانداری ماكو  ضمن عرض 
خير مقدم به جناب آقای مهندس شاملو معاون عمران روستايی بنياد مسكن انقالب اسالمی و مهندس 
مجيدی مديركل دفتر برنامه ريزی و هماهنگی  طرح ها و مهندس بدلی مديركل بنياد مسكن آذربايجان غربی ، بنياد مسكن را يكی از 
ارزشمند ترين نهادهايی كه امام راحل در جهت خدمت به محرومين جامعه بنيان گذاری كرد كه خدمات ارزنده آن بركسی نهان و پوشيده 
نبوده وتغيير كالبدی و ايجاد محيط زيبا و جذاب  برا روستائيان را حاصل ذوق و نو انديشی بنياد مسكن در اجرای طرح های عمرانی دانست 
.  مهندس بدلی در اين نشست گفت : از ۸5 روستای باالی 20 خانوار شهرستان ماكو ۸0 روستا دارای طرح هادی بوده كه 5 روستای 
باقيمانده بر اســاس سرشــماری سال 95 باالی 20 خانوار اعالم گرديده كه تهيه نقشه طرح هادی برای آنها نيز در دستور كار اين بنياد 
قرار دارد . ايشان در ادامه از اجرای طرح هادی در 21 روستای اين شهرستان و نيز مقاوم سازی بيش از 50 درصد از واحدهای روستايی 

شهرستان گزارشی به حاضرين در جلسه ارائه نمود . 

چاره اندیشی امور آبفای قدس جهت  گذار از بحران
شهر قدس- محبوبه ابوالقاسمی: بهزاد رضوانی مدير امور آبفای شهرستان قدس گفت: با توجه به 
مهاجر پذيری شهرستان قدس به دليل موقعيت جغرافيايی اين شهرستان و عدم تناسب زيرساخت های 
آبرسانی با نياز مردم و كمبود منابع آبی موجود تمهيداتی برای عبور از بحران انديشيده شد. او افزود: با در 
نظر گرفتن تخصيص اعتبارات مورد نياز برای انجام پروژه های مورد نظر اين امور با استفاده از تمام ظرفيت 
های موجود ابرسانی به موازات بهسازی تاسيسات موجود تمام تالش خود را برای تامين و توزيع آب شرب 
با كيفيت و پايدار به مردم به كار گرفته اســت. رضوانی تصريح كرد: برای تامين آب شرب مورد نياز مردم 
4 حلقه چاه جديد حفر، تجهيز، و قبل از فرا رسيدن فصل گرم در سال جاری وارد مدار بهره برداری شد، و همچنين ۶ حلقه چاه آب شرب 
موجود بازسازی شد، كه با ورود اين چاه ها به مدار بهره برداری 1۸5 ليتر در ثانيه به ميزان توليد آب شرب شهرستان افزوده شد. مدير امور 
آبفای شهرستان قدس گفت: به منظور مديريت شبكه توزيع و كنترل حوادث و اتفاقات شبكه و كاهش هدر رفت آب ۶ كيلومتر شبكه آبرسانی 
فرسوده اصالح و در اين بين بيش از ۶00 رشته انشعاب آب فرسوده مشتركين بازسازی شده است. رضوانی با بيان اهميت ساماندهی انشعابات 
غيرمجاز و تبديل آنها به مجاز از توسعه بيش از 7 كيلومتر شبكه آبرسانی و خارج كردن 3500 متر شبكه موازی آبرسانی از مدار بهره برداری 
خبر داد. مدير امور آبفای شهرستان قدس در پايان با تاكيد بر حساسيت  تامين آب شرب كيفی برای شهروندان از سوی شركت آب و فاضالب 

گفت: در همين راستا امور آبفای قدس با خروج 4 حلقه چاه آب با كيفيت پايين گام های موثری در اين راستا برداشته است..

استاندار ایالم:
پروژه های اربعین هر روز پایش می شوند

ایالم - هدی منصوری: اســتاندار ايالم گفت: در اربعين بايســت نهايت تمركز و دقت خود را انجام 
دهيم كه به بهترين شكل ممكن برگزار شود. قاسم سليمانی دشتكی در نشست ستاد اربعين با عنوان 
اين مطلب كه اربعين آبروی همه ما است گفت: ايالم در اربعين ميزبان كشور است و بايست تمام تالش 
خود را برگزاری شايسته اين كنگره عظيم بكار ببنديم. وی در ادامه به اعتبارات اختصاص يافته به اربعين 
اشــاره كرد و گفت: تاكنون 29 ميليارد تومان از اين اعتبارات ابالغ شده است و البته 30 ميليارد تومان 
ديگر نيز در سفر هيئت بلند پايه اقتصادی ابالغ شده است. استاندار ايالم با اشاره به نزديك بودن اربعين 
از پايش هر روزه پروژه ها اين رويداد بزرگ خبر داد و گفت: همه دستگاه ها بايست پيشرفت فيزيكی پروژه ها را بصورت هفتگی گزارش 
كنند و تمام تالش همه ما بايست اين باشد كه تا پايان شهريور اين طرح ها به سرانجام برسند. وی در ادامه از ساخت 5 هزار متر سايه 
بان و ۶00 سرويس بهداشتی در پايانه مرزی مهران خبر داد و گفت: برای اجرايی شدن قول و وعده های داده شده اربعين بايست بر طبق 

جدول زمانبندی شده جلو رفت.

بالتکلیفی ۴32 واحد مسکن مهر در استان مرکزی
اراک – مینو رستمی: مديركل راه و شهرسازی استان مركزی گفت: در حال حاضر 432 واحد مسكن مهر در استان بالتكليف مانده كه 
230 واحد در شهر جديد اميركبير و مابقی به صورت خودمالك هستند.  احمد مرزبان در نشست هم انديشی  با اصحاب رسانه اظهار كرد: طرح 
جامع شهرستان های كميجان، آشتيان، محالت و كالنشهر اراک سال ها بالتكليف مانده بود ولی اخيرا طرح جامع اراک به تصويب شورای عالی 
شهرسازی رسيده شده است.  وی افزود: در حوزه مسكن مهر طی 9 ماهه گذشته 1۸۶0 واحد از مجموع 39210 واحد مسكن مهر بالتكليف 
بودند كه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حال حاضر تنها 432 واحد بالتكليف مانده كه 230 واحد در شهر جديد اميركبير و مابقی به 
صورت خودمالك هستند و پيگير برگزاری جشن اختتاميه مسكن مهر در پايان سال 9۸ هستيم.  مديركل راه و شهرسازی استان مركزی در 
خصوص حوزه بازآفرينی تصريح كرد: در اين حوزه اعتباری بالغ بر 37 ميليارد تومان درنظر گرفته شده كه 7 ميليارد تومان آن تخصيص يافته 
و جذب شده است، همچنين 40 ميليارد تومان تسهيالت برای بافت های فرسوده استان در نظر گرفته شده است.  مرزبان بيان كرد: 17محله 
هدف شناسايی شده در بازآفرينی شهری در ساوه و 13 محله در اراک شناسايی شده كه اين محالت در اولويت ساماندهی محالت استان قرار 
دارند. در اين محالت از حدود 14 هزار قطعه تصرفی در قالب 12 پالک تا به امروز برای 700 قطعه سند تك برگی صادر شده و همچنين 39 
متقاضی از اهالی منطقه شهرک علی بن ابيطالب)ع( اراک مدارک خود را دريافت كرده اند. نقشه 3500 قطعه تهيه شده كه 1200 قطعه در 
سامانه ثبت درج شده است.  وی ادامه داد: در بخش ساخت پروژه های دولتی عمومی 11 پروژه دولتی از جمله كتابخانه مركزی، دارالقران اراک، 

احداث ساختمان پزشك قانونی خمين، ثبت احوال اراک و ... در دست اجرا است. 

شستشوی مجدد پست های برق شهرهای جنوب شرق خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: برای حفظ پايداری شبكه برق در پديده شرجی كليه پست های برق جنوب 
شرق شركت برق منطقه ای خوزستان شامل ماهشهر، هنديجان، بندر امام و سربندر شستشو شدند. مدير 
ناحيه جنوب شرق اين شركت، گفت: از اواخر تيرماه سال جاری عمليات شستشو پست های برق شروع 
و در روزهای پايانی مرداد به اتمام رســيد. حميدرضا زرين جويی بيان كرد: هدف از اين شستشو از بين 
بردن گرد و غبار موجود بر روی تاسيسات و حفظ پايداری شبكه برق در شرايط شرجی سنگين اين ناحيه 
است. وی افزود: همچنين جهت كم نمودن تعداد خاموشی های اعمال شده بر روی تجهيزات، در مدت 
در زمان خاموشی های اخذ شده اقدام به رفع موارد ترموويژن و ديفكت هايی كه در اين بازه قابل انجام بوده، كرده است تا ميزان انرژی 

توزيع نشده به حداقل خود كاهش پيدا كند.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان تاکید کرد
آبرسانی همزمان به ۶ روستاي بشاگرد 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مديرعامل آب و فاضالب هرمزگان عصر ديروز در نشست با فرماندار و روساي شوراهاي تعدادی 
از روستاهای بشاگرد، از آبرساني همزمان به شش روستاي وي، چوخون، جكدان، علي آباد، اهون)گروغ( و دهندر اين شهرستان خبر داد. 
امين قصمي در پاسخ به دغدغه روساي شوراهاي شش روستاي مذكور نسبت به اولويت بندي در آبرساني به اين روستاها، اطمينان داد: 
با بهره برداري از فاز اول طرح ملي آبرساني از سد جگين به بشاگرد در تابستان سال جاري، شش روستاي  وي، چوخون، جكدان، علي 
آباد، اهون)گروغ( و دهندر كه در مسير خط انتقال اصلي سد جگين به سردشت قرار دارند، همزمان از آب شرب با كيفيت بهره مند مي 
شود. وي افزود: طي سفر "شمعي" معاون امور ويژه دفتر مقام معظم رهبري به بشاگرد در تيرماه 97، قول داديم آبرساني به اين شش 
روستا با استفاده از ظرفيت آبفا شهري صورت گيرد كه پس از آبرساني به سردشت از سد جگين، در يك پروسه دو ماهه اين اقدام عملي و 
روستاهاي مذكور از آب شرب برخوردار خواهند شد. به گفته قصمي؛ با آبرساني به اين شش روستا حدود ۶ هزار نفر از آب شرب بهداشتي 
بهره مند مي شوند. سرپرست آبفاروستايي هرمزگان همچنين در خصوص مشكالت آبرساني به روستاهاي باالدست بشاگرد نيز اظهار 
داشت: براي آبرساني به اين روستاها نياز به احداث ايستگاه های پمپاژ و مخازن ذخيره آب داريم كه تالش مي كنيم اعتبارات مورد نياز 

آن را تامين نماييم.

اخبار

تبریز - فالح: استاندار آذربايجان شرقی گفت: جمهوری اسالمی 
ايران قادر است بدون وابستگی به قدرت های بزرگ به مسير توسعه 
و پيشرفت خود ادامه دهد؛ با اين حال گسترش ارتباط با دنيا بويژه 
كشورهای مستقل، جزو سياست های اصولی ماست. دكتر محمدرضا 
پورمحمدی در ديدار سفير آفريقای جنوبی در ايران، اظهار داشت: 
ملــت ايران عالقه مند گســترش روابط با ملت های ديگر اســت و 
اميدواريم اين پيام در مجامع بين المللی انعكاس يابد. وی با اشاره به 
برخی از ظرفيت های استان آذربايجان شرقی، اظهار داشت: استقرار 
صنايع مهمی مانند ماشين سازی و تراكتورسازی، هم مرزی با چند 
كشــور، وجود بازار تاريخی تبريز، دسترســی به بازار بزرگ آسيای 
ميانه، وجود 1۸00 اثر تاريخی و فرهنگی ثبت شــده و 15۶ واحد 
دانشگاهی از جمله ظرفيت هايی است كه آذربايجان شرقی را به يكی 
از استان های مهم كشور تبديل كرده است. پورمحمدی با اشاره به 
اينكه زمينه های مشــترک فراوانی با آفريقای جنوبی داريم، افزود: 
تبادل هيأت های تجاری، علمی و تبادل گردشگران می تواند شروع 
خوبی برای همكاری های مشترک و توسعه مناسبات در عرصه های 
مختلف باشــد. وی همچنين با اشــاره به ظرفيت های مشــترک 
آذربايجان شــرقی و آفريقای جنوبی در زمينه اكتشاف و استخراج 

معادن، خواســتار ايجاد زمينه های همكاری در اين زمينه شد و از 
فعاالن بخش معدن اين كشور دعوت كرد تا توانمندی های خود را 
در نمايشــگاه فناوری و نوآوری ربع رشيدی با فعاالن بخش معدن 
آذربايجان شرقی به اشتراک بگذارند. سفير آفريقای جنوبی در ايران 
هم با ابراز خرســندی از سفر به تبريز، به نقاط مشترک كشورش 
با جمهوری اســالمی ايران اشاره كرد و گفت: دو كشور دغدغه های 
مشتركی درخصوص امنيت و توسعه پايدار دارند و آفريقای جنوبی، 
ايران را به عنوان كشــوری دوست و برادر می شناسد. ويكا خومالو 
افــزود: اميدواريم با همكاری ايــران، منطقه خاورميانه به وضعيت 

پايدار برسد و ديگر شاهد كشتار مردم مظلوم فلسطين نباشيم. وی 
با اشــاره به ديدار روز گذشته خود با شــهردار تبريز، گفت: در اين 
ديدار درخصوص زمينه های همكاری مشترک ازجمله گردشگری، 
توسعه اقتصادی و تبادالت فرهنگی و موضوع خواهرخواندگی تبريز با 
يكی از شهرهای آفريقای جنوبی مذاكره كرديم. خومالو گفت: ايران 
و آفريقای جنوبی دو كشــور در حال توسعه هستند و در اين ميان 
كسانی هستند كه نمی خواهند ما به كشورهای توسعه يافته تبديل 
شويم؛ در اين شرايط ما بايد خودمان را برای همديگر معرفی كنيم 
و هيچ ابزاری بهتر از گردشگری نمی تواند اين فرصت را ايجاد كند. 
سفير آفريقای جنوبی همچنين با ابراز عالقه مندی نسبت به همكاری 
با شركت تراكتورسازی تبريز و قطعه سازان استان و همچنين ايجاد 
مناسبات علمی و دانشگاهی، خاطرنشان كرد: آفريقای جنوبی فرصت 
خوبی برای دسترسی شركت های ايرانی به بازارهای بين المللی است. 
وی به برگزاری كميسيون مشترک اقتصادی ايران و آفريقای جنوبی 
در مهر ماه امســال در تهران هم اشاره كرد و گفت: تالش می كنيم 
تا در زمان برگزاری اين كميســيون، هيأت های اقتصادی و تجاری 
آفريقای جنوبی از توانمندی های استان آذربايجان شرقی نيز بازديد 

كنند.

رشت - زینب قلیپور:  حسين اكبر مديرعامل شركت گاز استان 
گيالن با اعالم خبر افتتاح طرح گازرسانی به 2۸ روستا در هفته دولت 
امسال اظهار داشــت: با بهره مندی اين روستاها از نعمت گاز طبيعی 
مجموع روســتاهای برخوردار از گاز در استان به 2015 می رسد.وی با 
بيان اينكه اين روستاها با جمعيتی بالغ بر 1350 خانوار در شهرستان 
های رودبار، سياهكل، تالش، ماسال، فومن، لنگرود و رودسر قرار دارند، 
گفت: برای گازرســانی به اين روستاها بيش از 9۶ ميليارد ريال هزينه 
شــده و با اين افتتاح درصد بهره مندی خانوارهای روستايی استان به 
95 درصد خواهد رسيد.مديرعامل شركت گاز استان گيالن همچنين 
از اجرای 102 كيلومتر عمليات شــبكه گذاری برای گازرسانی به اين 
روستاها خبر داد و بيان نمود: با اجرای اين ميزان شبكه گذاری مجموع 
طول شبكه گاز در استان به بيش از 20 هزار ۶00 كيلومتر افزايش يافته 
است.اكبر اظهار داشت: گازرسانی به بيش از 2 هزار روستا كاری بسيار 

عظيم است كه بحمداهلل با همكاری همه سازمان ها و ادارات دولتی در 
اســتان به ثمر نشسته است و اين موفقيت بزرگ زمانی نمود بيشتری 
می يابد كه بدانيم در طول فعاليــت دولت های يازده و دوازدهم بيش 
از ۸20 روســتا در استان گازدار شده و درصد بهره مندی گاز روستايی 
گيالن در مدت ۶ سال از ۶5 درصد به 95 درصد افزايش يافته است. وی 

همچنين از گازرســاني به 34 واحد صنعتی در سطح استان خبر داد و 
گفت: برای گازرسانی به اين صنايع بيش از 21 ميليارد ريال هزينه شده 
است.مديرعامل شركت گاز استان گيالن افزود: شهرستان های رشت، 
انزلی و صومعه ســرا هر كدام با 4 واحد صنعتی، بيشــترين سهم را از 
گازرســانی های هفته دولت امسال دارا می باشند و با افتتاح اين طرح 
ها، مجموع مشتركين صنعتی گاز در استان به 5 هزار و 405 مشترک 
افزايــش می يابد.اكبر اظهار اميدواری نمود تا با رعايت مصرف بهينه و 
ايمن گاز طبيعی توسط مشتركين گيالنی، زمينه استفاده هر چه بيشتر 
از گاز برای مشــتركين در حوزه صنعت فراهم شده و سبب رونق توليد 
ملی و آبادانی كشور شودمديرعامل شركت گاز استان گيالن در پايان از 
برنامه ريزی اين شــركت برای گازرسانی به 97 روستای صعب العبور و 
كوهستانی ديگر در آينده خبر داد و گفت: با افتتاح اين روستاها درصد 

بهره مندی روستايی گيالن به باالی 97 درصد افزايش می يابد.

تبریز - ماهان فالح: كارگروه راهبري طرح استقرار سيستم بومي 
مديريت يكپارچه خوردگي شركت انتقال گاز در منطقه ۸ عمليات 

تشكيل جلسه داد.
در اين جلسه كه كارگروه راهبري طرح، مدير و روساي واحدهاي 
منطقه ۸ نيز حضور داشتند، يداله بايبوردي، مدير منطقه ۸ عمليات، 
استقرار مديريت يكپارچگي خوردگي را بسيار مهم و با ارزش برشمرد 
و گفت: پرسنل عملياتي منطقه ۸ در تالش هستند با پياده سازي و 
استقرار اين سيستم بومي در خطوط لوله و تاسيسات، زمينه را براي 
تداوم انتقال پاک، ايمن، پايدار و بهره ور گاز هموار نموده و در جهت 

تحقق اهداف عاليه سازمان به نحو احسن گام بردارند.
بايبوردي افزود: تعامل، همفكري و همكاري تمامي اعضاي شوراي 
راهبري طرح و بهره مندي از نظرات و تجارب كاركنان زمينه را براي 
بهبود مستمر و نتيجه كيفي استقرار سيستم بومي مديريت يكپارچه 

خوردگي در سطح مناطق عمليات انتقال گاز فراهم مي نمايد.
در اين جلسه عليپور ليلي، سرپرست بازرسي و كنترل فني شركت 

ملي گاز ايران و شــوراي راهبري طرح مديريت خوردگي، سيستم 
مديريت يكپارچه خوردگي را در ســطح شــركت ملي و انتقال گاز 
بسيار مهم و پر اهميت دانست و گفت: مديريت خوردگي همه اركان 
سازمان را در بر مي گيرد بر همين اساس با مديريت بهتر خوردگي، 

مي توان خسارات ناشي از خوردگي را بنحو مطلوب كاهش داد.
عليپور ليلي، روند پيشرفت طرح استقرار سيستم بومي مديريت 
يكپارچه خوردگي شركت ملی گاز را قريب به 70 درصد بيان كرد و 

افزود: فاز اجرايي طرح پژوهشــي شركت ملي گاز ايران پس از طرح 
و بررســي در شوراي هماهنگي و برنامه ريزي پژوهشي و فناوري و 
همچنين شــوراي مديران از ديماه سال 9۶ شروع شده و پااليشگاه 
بيدبلند، شركت مهندسي توسعه گاز، يكي از پااليشگاههاي پارس 
جنوبي و همچنين منطقه ۸ عمليات انتقال گاز بعنوان پايلوت استقرار 
اين طرح معرفي گرديد. وي تدوين شــاخص هاي كليدي عملكرد 
براي ارتقاي سطح كيفي حفاظت از تاسيسات، بهينه كردن فعاليتهاي 
مربــوط به كنترل خوردگي و رســيدن به اهداف ايمني و زيســت 

محيطي را از مهمترين اهداف اين طرح برشمرد.
در ادامه اين نشست، روند پيشرفت و اجرايي طرح و وضعيت آن در 
پايلوت منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، مهمترين اقدامات انجام شده و 
ارائه دستاوردها مورد بررسي قرار گرفت و اعضا، مجري و مشاور طرح 
مديريت خوردگي به ارايه گزارش فعاليت هاي انجام شده در راستاي 
يكپارچگي فعاليت هاي مرتبط با استقرار كامل مديريت خوردگي 

پرداختند.

ســاری - دهقان :  به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی منطقه 9 عمليات انتقال گاز، رسول داودی نژاد با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: پس از افزايش دبی عبوری از رودخانه در پی بارندگی 
فروردين ماه ســال جاری، مشكالتی در ارتباط با خط لوله 30 اينچ 
نكا- رامســر- رشت در تقاطع عرضی رودخانه سپيدرود بوجود آمد 
كه در همان زمان ايمن ســازی موقت خط توســط همكاران مركز 
بهره برداری رشت انجام شد. وی افزود: پس از انتقال ماشين آالت و 
تجهيزات مركز بهره برداری رشت  در همان زمان به داخل رودخانه 
سفيدرود، شمع كوبی در قسمت وسط رودخانه و كرانه های شرقی 

و غربی انجام شد و لوله به صورت موقت در شرايط ايمن قرار گرفت. 
مديرمنطقه 9 خاطرنشان كرد: در ادامه، عمليات بر روی خط لوله 30 

اينچ نكا- رامسر- رشت برای شمع كوبی و ايمن سازی اين خط در 
دستور كار قرار گرفت و شمع كوبی برای اين خط در تقاطع عرضی 
رودخانه ســپيدرود در بستر رودخانه آغاز شد. داودی نژاد بيان كرد: 
در اين عمليات تعداد 17 شــاخه ۶ متری به صورت H و سه شاخه 
شش متری در كنار  لوله، برای همه شمعها به  فاصله 4 متر در سمت 
غرب رودخانه جهت مهار كردن خط لوله 30 اينچ نكا- رشت- رامسر 
قرار گرفت. مدير منطقه 9 در پايان خاطرنشان كرد: با اين عمليات 
كه با تالش و همت خطوط لوله منطقه انجام شد، لوله گاز  30 اينچ 

نكا- رامسر- رشت كامال مهار و در شرايط ايمن قرار گرفت.

قم-خبرنگار فرصــت امروز: مديركل ارتباطــات و امور 
بين الملل شــهرداری قم از افتتاح 75 پروژه شــهرداری قم با 
اعتباری بالغ بــر 2100 ميليارد ريال همزمــان با هفته دولت 
خبر داد. مهدی كالنترزاده با تبريك فرارســيدن هفته دولت و 
گراميداشــت ياد و نام شــهيدان رجايی و باهنر اظهار كرد: به 
مناســبت فرارســيدن هفته دولت پروژه های مختلفی از سوی 
شــهرداری قم آماده شده و مراســم افتتاح و بهره برداری از اين 
پروژه ها در اين هفته برگزار می شــود. مديركل ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداری قم با اشاره به اينكه پروژه های شهرداری قم 

در حوزه های خدماتی، ترافيكی، عمرانی، فرهنگی، فضای سبز، 
فناوری، ورزشی و سرمايه گذاری اســت، اظهار كرد: از مجموع 

200 پروژه ای كه در هفته دولت در استان قم به بهره برداری می 
رسد، 75 پروژه مربوط به پروژه های شهرداری است.

كالنتــرزاده اعتبار هزينه شــده برای ايــن پروژه ها را بالغ بر 
2100 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: اين پروژه ها در ســطح 
مناطق هشتگانه توسط شهرداری مناطق و سازمان های تابعه به 

مرحله اجرا رسيده اند.
وی با اشاره به ضرورت توسعه نشاط اجتماعی، گفت: در حوزه 
پروژه های فرهنگی و ورزشــی به مقوله افزايش نشاط اجتماعی 

توجه شده است.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: معاون صنايع كوچك سازمان 
صنايع كوچك و شــهرک های صنعتی ايران عنوان كرد: 50 درصد 
اشتغال كشور در حوزه صنايع كوچك است و بيشتر رويكرد توسعه ای 
و حمايت را دنبال می كند. به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي 
صنعتي استان قزوين، اصغر مصاحب درمراسم افتتاحيه اولين نمايشگاه 
رفع نيازهای فتاوری صنليع وچك و متوسط منطقه ای استان قزوين 
كه با حضور سعيد زرندی معاون وزير صمت و مديران دستگاههای 
اقتصادی و صنعتی استان در سالن نمايشگاههای بين المللی استان 
قزوين برگزار شد اظهار داشت:  بيش از ۶ دهه از زمان اجرای برنامه های 
توسعه ای در سطح كشور می گذرد، در حقيقت در برنامه های توسعه 
اول و دوم 7 ساله پيش از انقالب توجه به مقوله صنعتی شدن بسيار 
پايين و نگاه ها بيشــتر زيرساختی بود، چراكه كشور در ابعاد مختلف 

هنوز حركتی را آغاز نكرده بود در برنامه سوم توسعه پيش از انقالب 
توجه دولت به اين مقوله معطوف شــد. وی گفت: صنايع كوچك و 
متوسط بخش عمده ای از مسير توسعه كشورها را آماده كرده و به رشد 
و توسعه اقتصادی كمك می كنند به اين معنا كه از طريق مولفه هايی 

نظير پويايی صنعتی، ايجاد اشتغال پايدار و ايجاد درآمد، رشد اقتصادی 
در سطح كشورها اتفاق می افتد. معاون صنايع كوچك سازمان صنايع 
كوچك و شهرک های صنعتی ايران ضمن اشاره به اينكه قريب به 50 
درصد اشتغال كشور در حوزه صنايع كوچك است، عنوان كرد: توجه 
به مقوله صنايع كوچك و متوســط در مسير توسعه كشور تاثيرگذار 
اســت و از اين بابت ســازمان صنايع كوچك و شركت شهرک های 
صنعتی عالوه بر مباحث زيرساختی، بيشتر رويكرد توسعه ای و حمايت 
را دنبال می كند. مصاحب ادامه داد: در سال های اخير رويكرد صنايع 
كوچ و متوسط بيشتر بر مبنای توجه به كلينيك های كسب و كار و 
استفاده از ظرفيت  واحدهای فناور و دانش بنيان است. وزارت صمت 
به صورت عام و سازمان صنايع كوچك به صورت خاص به دنبال پيوند 

شركت های دانش بنيان و صنعت است.

استاندار آذربایجان شرقی در دیدار سفیر آفریقای جنوبی در ایران:

گسترش ارتباط با دنیا جزو سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران است

افتتاح ۶2 طرح گازرسانی در گیالن 

مدیر منطقه 8 عملیات گاز خبر داد؛

پیشرفت قریب به 70 درصدي طرح سیستم بومي مدیریت یکپارچه خوردگي

مدیر منطقه 9 خبر داد:
اتمام عملیات شمع کوبی خط لوله 30 اینچ نکا- رامسر- رشت در بستر رودخانه سپیدرود رشت

افتتاح 75 پروژه شهرداری قم با اعتبار 2100 میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران عنوان کرد:

 50 درصد اشتغال کشور در حوزه صنایع کوچک است

یکشنبه
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مايكروسافت و سامسونگ در حوزه های متنوعی، همكاری های جدی 
دارند كه تأثير قابل توجهی در توسعه  محصوالت و خدمات و همچنين 

تجربه  كاربران دارد.
مايكروســافت هفته  گذشــته خبر مهــم همكاری با سامســونگ را 
رســانه ای كرد. همكاری و شــراكتی كه در محصوالت آتی دو شركت 
انجام خواهد شد و گلكسی نوت 10 را می توان اولين محصول آن ناميد. 
شراكت جديد، قدم مهمی برای ردموندی ها محسوب می شود و به نوعی 
آنها را مجددا به دنيای موبايل باز می گرداند. البته همكاری دو شــركت 
تنها محدود به صنعت موبايل نمی شــود و سيســتم عامل ويندوز هم از 

آن بی بهره نخواهد بود.
سامسونگ از چند سال پيش اپليكيشن های اندرويدی مايكروسافت 
را در گوشــی  های هوشمند خود عرضه می كرد. اولين اقدام در گلكسی 
S۸انجام شد، اما هيچ شراكت و همكاری رسمی پشت آن قرار نداشت. 
اكنون دو غول فناوری از آمريكا و كره همكاری رســمی را با هم شروع 
كرده اند كه اخبار آن نيز به صورت عمومی منتشــر شــده است. چنين 
رويكردی به معنای همكاری بيشــتر و رســمی تر خواهد بود و قطعا از 
اين به بعد شاهد سرويس های بيشتری در نسخه  سامسونگ از اندرويد 

خواهيم بود.
اپلیکیشن های مایکروسافت در اندروید

سامســونگ برخــی از اپليكيشــن های مايكروســافت را به صورت 
پيش فرض در گلكسی نوت 10 ارائه می كند. احتماال در محصوالت آتی 
كره ای ها، همچون عضو بعدی خانواده  گلكســی S و گلكسی نوت هم 
شــاهد آنها خواهيم بود. اپليكيشن های زير، اكنون به صورت پيش فرض 

در گلكسی نوت 10 نصب شده اند:
Word •

PowerPoint  •
Excel •

Outlook •
OneDrive •
Linkedin •

Your Phone Companion •
اپليكيشــن هايی كه به صورت پيش فرض در جديدترين عضو خانواده  
گلكســی نوت وجود دارند، قبال در نسخه های ديگر هم عرضه شده اند. 
به عنوان مثال مجموعه  آفيس شامل ورد، اكسل و پاورپوينت در برخی 
مناطق همراه  با گوشی های گلكســی ارائه می شدند. اكنون اپليكيشن 
چهارم يعنی اوتلوک هم در دســترس كاربــران قرار می گيرد كه تأثير 
زيــادی در تجربه  كاربری مصرف كننده خواهد داشــت. كاربران اكنون 
می توانند ســرويس مايكروسافت را به عنوان سرويس پيش فرض ايميل 

در اندرويد انتخاب كنند.
عالوه بر اپليكيشــن های پركاربرد آفيس، ســرويس وان درايو هم به 
كاربران سامســونگ ارائه می شود كه امكان پشتيبان گيری از عكس ها، 
فيلم ها و اســناد را در حســاب كاربری مايكروســافت ايجاد می كند. 
فايل های مذكور در هر دستگاه مجهز به وان درايو قابل مشاهده خواهد 
بــود. همان طور كه در فهرســت باال می بينيــم، لينكدين هم در ميان 
ســرويس های پيش فرض وجود دارد؛ شــبكه  اجتماعی ردموندی ها كه 
متمركز بر دنيای كسب وكار است و برای اشتراک گذاری و جست وجوی 

محتوای مرتبط استفاده می شود.
 Your آخرين اپليكيشــن مايكروسافت در گلكســی نوت 10 به نام
Phone Companion شناخته می شود كه امكان اشتراک گذاری 
اعالن ها، عكس ها و پيامك گوشــی را با كامپيوتر مجهز به ويندوز 10 
فراهم می كند. با اســتفاده از سرويس جديد می توان كاربردی شبيه به 

iMessage در آيفون و مك را بــه اندرويد و ويندوز اضافه كرد. به  
بيان ديگر، كاربر بدون نياز به اســتفاده از گوشــی هوشمند، به صورت 

مستقيم و از طريق كامپيوتر شخصی به پيام ها پاسخ می دهد.
ســرويس آخر در فهرســت باال، قابليت ديگری به صورت اشــتراک 
صفحه نمايش گوشــی هوشــمند در كامپيوتر شــخصی ارائه می كند. 
با اســتفاده از آن می توان نمايشگر گوشــی را روی كامپيوتر شخصی 
مشــاهده كرد و نيازی هم به استفاده  مســتقيم از گوشی نخواهد بود. 
مايكروســافت ادعا می كند، ابزار جديد در مواقع ارسال اعالن ها موجب 
كاهش حواس پرتی كاربر می شــود و پاســخ به آنها به راحتی از طريق 
كامپيوتر شخصی ممكن خواهد شد. همچنين ردموندی ها اعالم كردند 
كه در نســخه های بعدی، امكان برقراری و پاســخ دادن به تماس های 

صوتی هم به سرويس اضافه می شود.
ادغام بیشتر سرویس های مایکروسافت

شراكت مايكروسافت و سامســونگ در دنيای موبايل، يك قدم فراتر 
از نصب پيش فرض اپليكيشن های مايكروســافت پيش می رود. اكنون 
سرويس های متعدد ردموندی ها نيز با تجربه  اصلی سيستم عامل تركيب 
می شوند. ادغام ها بيش از همه در تجربه  كاربری با گلكسی نوت جديد 
ديده می شــوند. به عنوان مثال می توان به عملگرهای سريع اشاره كرد 
كــه در پنل اعالن محصول جديد كره ای ها در دســترس كاربر خواهد 
بود. عملگرهای جديد، دسترســی سريع كاربر را به خدمات اپليكيشن 
Your Phone ممكــن می كنند. به عالوه با يك لمس ســاده در آن 
بخش از پنل اعالن ها، می توان اتصال بين گوشــی هوشمند و كامپيوتر 

شخصی را برقرار كرد.
ادغام بــاال، اپليكيشــن Your Phone را برای تعداد بيشــتری 
از كاربران در دســترس قــرار می دهد؛ مخصوصــا كاربرانی كه تصور 
می كنند برخی از اپليكيشــن ها كاربرد زيادی ندارند و ســريعا آنها را 
پاک می كنند. اتصال اپليكيشــن جديد به پنل اعالن ، احتماال كاربران 
بيشتری را به اســتفاده از آن تشويق می كند؛ خصوصا اگر آنها فعاليت 
بيشــتری با كامپيوتر شخصی داشته باشــند، چنين رويكردی تجربه  
كاربــری را بهبــود خواهد داد. به عالوه برای افزايــش كاربری و تمايل 
 Your به جــای Link to Windows مصرف كننده هــا از عنــوان

Phone Companion در پنل اعالن استفاده می شود.
از ادغام هــای ديگر ســرويس ها می توان به وان درايو در اپليكيشــن 
SamsungGalaxy اشــاره كــرد. ايــن قابليت بــه كاربر امكان 
می دهد تا به جای اســتفاده از اپليكيشن اختصاصی وان درايو در وقت 
خود صرفه جويی كنند و اســناد را به صورت مستقيم از درون گالری يا 
اپليكيشن های ديگر پشــتيبان گيری كند. چنين رويكردی خصوصا در 
پشــتيبان گيری از عكس ها تجربه  كاربری را آســان تر می كند. به عالوه 
امــكان مشــاهده  عكس های موجود در حســاب كاربــری وان درايو از 
طريق گالری گوشــی، قابليت مناسبی است كه احتماال به رقيبی برای 

Google Photos تبديل می شود.
مايكروسافت در كنار همكاری های باال، امكانات و تجربه های كاربری 
جديدی را نيز به اپليكيشن اوتلوک افزوده است. به عنوان مثال می توان 
به پشــتيبانی بيشــتر از قلم S Pen اشــاره كرد. كاربــر می تواند با 
حركــت دادن قلم روی صندوق دريافت ايميل، بــدون باز كردن پيام  
آن را بخواند. به عالوه پاســخ سريع به ايميل ها نيز با استفاده از نوشتن 

دست خطی با قلم، ممكن خواهد بود.
دستگاه های ویندوزی جدید

همكاری مايكروسافت و سامسونگ تنها به اندرويد محدود نمی شود. 
آنها در محصوالت ديگری همچون ســخت افزارهای كامپيوتر شخصی 
ويندوزی نيز با هم مشــاركت می كننــد. از اولين محصوالت همكاری 

مذكور می توان به Galaxy Book S اشــاره كرد. دســتگاه مذكور 
اولين  لپ تاپ مجهز به پردازنــده  ۸cx Snapdragon خواهد بود. 
كارشناســان اميدوار هســتند لپ تاپ كره ا ی ها راه را برای محصوالت 

بيشتر مجهز به ويندوز 10 و مبتنی بر پردازنده های آرم باز كند.
سامسونگ گلكســی بوک اس در دســته لپ تاپ های حرفه ای بازار 
قــرار می گيرد كه با قيمت متوســط 999 دالری عرضه خواهد شــد. 
اســنپدراگون ۸cx كه در لپ تاپ غول كره ای استفاده می شود، ارزش 
اين برچســب قيمتی را دارد. بررسی  های متعدد، قدرت پردازشی آن را 
تقريبا نزديك به اينتــل Core i5 بيان می كنند. از قابليت های ديگر 
محصول سامســونگ كــه قيمــت 999 دالری آن را منطقی می كند، 
می توان به ابعاد بســيار باريك و پورت های USB-C اشــاره كرد كه 

اتصال راحت تر گوشی های سری گلكسی را هم نويد می دهد.
از ديگر همكاری های تركيبی سخت افزاری دو غول كره ای و آمريكايی 
می توان به اپليكيشن جديد و اختصاصی DeX برای ويندوز 10 اشاره 
كرد. سامســونگ با توسعه  اپليكيشــن جديد، امكان كار با قابليت های 
DeX را بدون نياز به داک اختصاصی به كاربران ويندوز ارائه می كند. 
به  بيان ديگر، از اين به بعد هر كامپيوتر شــخصی مجهز به ويندوز 10 
حكم يك داک برای سيســتم DeX را خواهد داشــت. تنها پيش نياز 
ســخت افزاری، يك كابل USB-C خواهد بود تا گوشی هوشمند به 

كامپيوتر متصل شود.
تجربه  خرید بهتر در فروشگاه های مایکروسافت

همكاری مايكروسافت و سامسونگ به فروشگاه های فيزيكی و آنالين 
ردموندی هــا هم توســعه می يابد. كاربران از اين بــه بعد امكان خريد 
دستگاه های سامسونگ را در فروشگاه های مايكروسافت خواهند داشت. 
به عالوه تبليغات انواع دستگاه گلكسی نيز در كنار دستگاه های سرفيس 
به نمايش گذاشــته می شــود. رويكرد مذكور، محصوالت كره ای را به 

شهروندان رده باالی اكوسيستم مايكروسافت تبديل می كند.
خريدارانی كه از فروشگاه های مايكروسافت ديدن می كنند، در آينده 
امكان خريد آســا ن تر گوشی هوشــمند را نيز خواهند داشت. به عنوان 
مثال اگر يك مصرف كننده در كنار دســتگاه ســرفيس خود به گوشی 
هوشــمند هم نياز داشته باشد، قطعا مايكروسافت، گوشی های گلكسی 
را پيشــنهاد می كند. ردموندی ها اعتقاد دارند گوشــی های سامسونگ 
بهتريــن خدمات را پيرامون ســرويس ها و اپليكيشــن ها به كاربر ارائه 

می كنند.
بــا توجه به رويكردهــای اخير می توان ادعا كرد كه مايكروســافت، 
گوشــی های پرچمدار سری گلكســی S و گلكســی نوت را به عنوان 
گوشــی های وينــدوزی جديد در نظــر می گيرد. درنتيجــه اگر كاربر 
اكوسيســتم مايكروسافت باشــيد، آنها گلكســی S و نوت را به عنوان 

بهترين دستگاه موبايل به شما پيشنهاد می كنند.
آینده  همکاری مایکروسافت و سامسونگ

مطالب باال، مجموعه  ای از جزييات شراكت مايكروسافت و سامسونگ 
بودند. اكنون اين سؤال ايجاد می شود كه همكاری مذكور به كدام سمت 
پيش خواهــد رفت؟ به  هر حال می توان دوره  كنونی را تنها شــروعی 
مختصر از همكاری عميق تر دو غول دنيای فناوری دانســت. درواقع در 
آينده می توان انتظار محصوالت و ســرويس های ادغام شده  بيشتری از 
آنها داشت. در اين  ميان سرنوشت ويندوز اليت و كامپيوترهای شخصی 
تاشــونده ردموندی ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. آيا می توان در سال 
آينده انتظار نســخه ای جديد از گلكسی فولد و مجهز به ويندوز اليت 
داشــت؟ آيا سامســونگ و مايكروسافت در ساخت ســخت افزار جديد 
مبتنــی بر وينــدوز اليت با هم همكاری می كنند؟ پاســخ به همه  اين 
سؤال ها تنها با انتظار و دنبال كردن اخبار شركت های مذكور به دست 

می آيد.
سامســونگ گلكســی بوک اس می توانــد يكی از بهتريــن ابزارها و 
تجهيزات برای تجاری شــدن ويندوز اليت باشــد؛ البته از آنجايی كه 
ســرويس مذكور هنوز آماده نيســت، به احتمال زيــاد لپ تاپ كره ای 
با همان ويندوز 10 عرضه خواهد شــد. به  هر حال نمی توان شــراكت 
سامسونگ و مايكروسافت را بدون ســخت افزار مبتنی بر ويندوز اليت 
متصور شد. حتی می توان انتظار هدست های واقعيت تركيبی مبتنی بر 
ويندوز يا تركيب كورتانا و بيكسبی را داشت كه شبيه به تركيب كورتانا 

و الكسا عمل خواهد كرد.
WINDOWSCENTRAL/zoomit :منبع

همکاری مایکروسافت و سامسونگ و تأثیر آن بر دنیای فناوری
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در مطالب گذشــته به 24 عادت روزانه افراد موفق اشاره 
كرديم و اكنون آنها را ادامه می دهيم.

25-به مانند یک مشتری فکر کنید 
)Treehut جولیا اولسون موسس برند(

بدون مشتری، تمام تالش های شما كامال بيهوده خواهد 
بود. به همين خاطر نيز ضروری است تا به آنها توجه كافی 
را داشته باشيد. بهترين گام در اين رابطه اين است كه خود 
را در مقام مشتری تصور كنيد. اين امر باعث خواهد شد تا 
به باالترين ميزان درک از آنها دســت پيدا كرده و عملكرد 
مناسب تری را داشته باشيد. به همين خاطر ضروری است 
تا هر روزه برای چند دقيقه خود را به جای مشــتريان قرار 
داده و با اين اقدام به خوبی نســبت به نيازهای آنها آگاهی 
پيــدا كنيد. در نهايت اين حجم از تصور، به بهبود عملكرد 

و توان مغز نيز منجر خواهد شد. 
2۶-قوانین را بشکنید 

)Glu Mobile نیک آرل مدیر ارشد برند(
اگرچه قوانين مســيرهای امن برای رســيدن به اهداف 
محسوب می شوند، با اين حال اين موارد چندين سال قبل 
با توجه به شــرايط زمان خاصی تعيين شده اند. به همين 
خاطر نيز نمی توان اطمينان داشــت كه تاثير خود را تا به 
امروز حفظ كرده اســت. همچنين اين امر كه بيش از حد 
خود را در حصار امن نگه داريد، باعث نابودی خالقيت های 
فردی خواهد شــد. به همين خاطر نيز ضروری اســت تا 
كارها را به شــيوه ای متفــاوت انجام دهيــد. برای مثال 
می توان ســاختار سازمانی شركت را تغيير داده و نتايج را 

مورد ارزيابی قرار دهيد. اين امر در نهايت به شــما كمك 
خواهد كرد تا به بهترين الگوی ممكن دست پيدا كنيد. 

27-از معجزه موسیقی غافل نشوید 
)CTO آرون زاراگا موسس برند(

موســيقی را بايد يك هنر كشف نشده تلقی كرد. درواقع 
موســيقی هنری است كه بيشــترين تاثير را بر روح افراد 
داشــته و به همين خاطر نيز الزم است تا از آن به درستی 
اســتفاده كنيد. بــرای مثال گوش دادن به يك موســيقی 
غم انگيز، بدون شك باعث كاهش سطح انرژی افراد خواهد 
شد، با اين حال يك موســيقی با ريتم تند، تحرک فرد را 
افزايش خواهد داد. با مراجعه به باشــگاه های ورزشی نيز 
پی به اين نكته خواهيد برد كه آنها از موسيقی های مهيج 
برای افزايش قوای بدنی ورزشــكاران اســتفاده می كنند. 
با اين حال اگر خواهان كســب آرامش هســتيد، بهترين 
گزينه موســيقی های اليت اســت. درواقع تاثير موسيقی 
به اندازه ای زياد اســت كه توصيه می شــود كه هر روز، 
زمان هايــی را حتی در حين انجــام كار به آن اختصاص 

دهيد. 
28-محیطی آرام را برای خود ایجاد کنید 

)Zillow  لینته برونو موسس برند(
در ابتدا الزم است تا به اين باور دست پيدا كنيد كه ريشه 
اصلی تمــام اتفاقات خوب و يا بد در درون خودتان شــكل 
می گيرد. به همين خاطر نيز الزم اســت تا در مرحله اول به 
دنبال آرامش درونی خود باشــيد. در ايــن رابطه با توجه به 
تفاوت های افراد، هر فردی روش مخصوص به خود را دارد، با 
اين حال هر فردی بايد روش های مناسبی را برای محافظت 
از خود داشته باشد. در غير اين صورت در هيچ كسب وكاری 
نمی تواند حضور طوالنی مدت را داشــته باشد. در اين رابطه 

توصيه می  شــود تا خودشناســی و تحقيق كافی برای پيدا 
كردن روش های كســب آرامش را داشته باشيد. در مرحله 
بعد شــما بايد محيط اطراف خود را آرام كنيد. در اين راستا 
حتی تغيير چيدمان دفتر محل كار و استفاده از انواع گياهان 
برای دكوراســيون آن، می تواند كامال سودمند باشد. در آخر 
توجه داشته باشيد كه هيچ گاه نبايد خود را تنها فرض كنيد، 
به همين خاطر از صحبت كردن در رابطه با مشــكالت خود 
و كمك گرفتن از ســايرين واهمه نداشته باشيد. درواقع عقل 

جمعی همواره بهتر از تصميمات فردی خواهد بود. 
29-به دیگران کمک کنید 

)Traitify جسون فینگلشتاین موسس برند(
بدون شك شــما تنها چيزی را دريافت خواهيد كرد كه 
به جهان ارائه می دهيد. از ايــن واقعيت برخی از افراد به 
عنوان كارما ياد می كنند كه قانونی طبيعی و كامال درست 
است. به همين خاطر نيز مشاهده می كنيد كه افراد موفق 
كه خود به جايگاه فعلی رسيده اند، از صفات عالی اخالقی 
برخوردار هستند. علت اين امر به اين خاطر است كه آنها به 
اين واقعيت دست پيدا كرده اند كه اگر خواهان بهترين ها 
در زندگی خود هســتند، الزم است تا بهترين های ممكن 
را نيــز به جهان پيرامون خــود انتقال دهند. در اين رابطه 
كمــك كردن به ديگران از جملــه اقدامات كامال ضروری 
محســوب می شــود. به همين خاطر تفاوتی ندارد كه در 
چه رده ای مشــغول فعاليت هستيد، هيچ گاه نبايد كمك 
كــردن به ديگران را يك اقدام بيهــوده تلقی كنيد، با اين 
حال نوع رفتار شــما بايد به نحوی باشــد كه اين ويژگی، 

زمينه سوءاستفاده سايرين را فراهم آورد. 
ادامه دارد ...
inc :منبع
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مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

8 گام ارتقای فرهنگ سازمانی

واقعيت اين است كه كارمندان تنها به اندازه توانايی شما در استفاده از آنها موثر خواهند بود. در اين رابطه 
نوع فرهنگ ســازمانی شركت، در عملكرد افراد تاثيرگذار خواهد بود. فراموش نكنيد كه فرهنگ به مانند هر 
چيزی تغييراتی را نياز خواهد داشت. به همين خاطر نبايد تصور كرد كه با تعيين يك نسخه، ديگر تا ابد نيازی 
به مراجعه مجدد به آن را نخواهيد داشــت. در اين رابطه برندهايی نظير گوگل فرهنگ سازمانی خود را برای 
بهبود عملكرد كارمندان، به صورت مكرر عوض می كنند. علت اين امر نيز به خاطر نيازهای جديد و كاهش 
تاثير يك قانون پس از گذشت زمان است. در اين رابطه حذف و جايگزين كردن موارد با يكديگر، تنها راهكار 
موجود نبوده و در مواردی تنها كافی اســت تا يك مورد را تقويت كنيد. اگرچه بســياری از مديران تمايل به 
ارتقای فرهنگ سازمانی خود دارند، با اين حال عدم آگاهی از اصول و روش های موجود در اين رابطه، به سدی 
جدی در برابر آنها تبديل می شود. در همين راستا و در ادامه به بررسی هشت مورد كامال كاربردی برای اين 

امر، خواهيم پرداخت. 
1-فضای کاری را به مکانی خالق تبدیل کنید

درواقع همه چيز بايد در راستای افزايش خالقيت شركت باشد. در اين رابطه حتی نحوه استفاده از رنگ ها، 
نوع چيدمان وســايل و... بايد كامال خالقانه صورت گيرد. اين امر فضايی را برای پرورش تفكر اخالق در افراد 
ايجاد خواهد كرد. همچنين اين امر كه به خوبی توضيح دهيد كه تنها مديران نبايد تصميم گيری كنند، افراد 
را به سمت خالقيت بيشتر سوق خواهد داد. اين امر فرهنگ خالقيت را در شركت ايجاد خواهد كرد و يا آن 
را به خوبی تقويت می كند. فراموش نكنيد كه برای افزايش اين امر، شما بايد به وضعيت آرامش و راحتی تيم 
خود نيز توجه داشته باشيد. مديران گوگل بر اين باور هستند كه شركت آنها بايد به راحتی خانه افراد باشد تا 
تفكر خالق به خوبی در همگان شكل گيرد. به همين خاطر ايجاد يك اتاق فكر كه در آن امكاناتی نظير دستگاه 

پخش موسيقی فراهم باشد، به افزايش كيفيت ايده های افراد كمك شايانی را خواهد كرد. 
2-کار را به بازی تبدیل کنید 

اين امر كه كارها را تا حد امكان جذاب كنيد، از ديگر مواردی است كه فرهنگ سازمانی شركت شما را غنی 
خواهد ساخت. برای مثال ايجاد رقابت های دو نفره برای انجام كارها، از جمله رايج ترين اقدامات در اين زمينه 
محسوب می شود، با اين حال با كمی خالقيت و نظرسنجی از تمامی كارمندان، می توانيد اقدامات ديگری را 
نيز برای اين امر بيابيد. همچنين اين امر كه به دنبال ورزش گروهی برای تيم خود باشيد، فرهنگ همكاری را 

به بهترين شكل در افراد نهادينه خواهد ساخت.
3-ناهار را در کنار تیم خود صرف کنید 

از ديگر فرهنگ های زيبا در هر شركتی اين است كه افراد در مواقع شادی در كنار يكديگر باشند. بدون شك 
زمان ناهار از جمله جذاب ترين بخش های هر شركتی محسوب می شود. به همين خاطر بسيار مهم است كه 
افراد در كنار يكديگر باشند. اين امر زمينه ارتباط بيشتر را نيز فراهم خواهد كرد. درواقع رفتار دوستانه شما با 
كارمندان، با توجه به اين امر كه شما الگو سايرين محسوب می شويد، خود بيشترين تاثيرگذاری را به همراه 

داشته و فرهنگ ديگری به نام رفتار خوب با يكديگر را ايجاد خواهد كرد. 
۴-از اهمیت ورزش غافل نشوید 

اين امر كه حفظ تناســب اندام، يكی از قوانين شما باشد، بدون شك از جمله فرهنگ-های كامال سودمند 
خواهد بود. به همين خاطر حتی در شرايطی كه امكان قرارداد بستن با يك باشگاه ورزشی وجود ندارد، الزم 
است تا تجهيزاتی را فراهم آورده و يك ساعت را به ورزش كردن دسته جمعی اختصاص دهيد. درواقع با توجه 
به رشد تكنولوژی، شما با مشاهده تمارين ورزشی، به سادگی می توانيد حركات مناسب را انتخاب كرده و به 
اجرا درآوريد. همچنين در راستای تعامل بهتر، می توان برای هر جلسه مربی را يكی از كارمندان قرار دهيد. اين 
امر از حجم كار شما نيز خواهد كاست. درنهايت حفظ تناسب اندام آستانه تحمل افراد و كاهش نياز به مرخصی 

را در پی خواهد داشت. به همين خاطر نبايد تصور كنيد كه اين قوانين، تنها به نفع كارمندان خواهد بود. 
5-آزادی عمل کافی را در اختیار کارمندان خود قرار دهید 

فرهنگ عدم اعمال فشار بر روی كارمندان، از ديگر موارد مفيدی محسوب می شود كه كار برای شركت شما 
را به آرزوی هر فردی تبديل خواهد كرد. درواقع شما بايد به افراد اطمينان دهيد كه در نحوه انجام كارها كامال 
آزاد بوده و حتی می توانند خالقيت و اقدامات اضافه ای را نيز برای رشد خود انجام دهند. به همين خاطر از در 
اختيار قرار دادن امكانات شركت به كارمندان خود نبايد واهمه ای را داشته باشيد. اين امر در زمينه صرفه جويی 
در زمان و انجام ســريع تر كارها نيز تاثيرگذار خواهد بود. علت اين امر به اين خاطر اســت كه افراد برای هر 

اقدامی، نياز به كسب مجوز از شما را نخواهند داشت. 
۶-از دورکاری استقبال کنید 

واقعيت اين اســت كه هر اقدامی كه قابليت دوركاری را داشته باشد، بايد به اين طريق انجام شود. اين امر 
كه فرهنگ دوركاری را جدی بگيريد، بسيار مهم خواهد بود. به همين خاطر با حمايت خود از اين اقدام، بايد 
آن را به يك فرهنگ در شركت خود تبديل كنيد. بدون شك اين امر بسياری از هزينه های شركت را كاهش 
داده و رضايت كارمندان را نيز افزايش خواهد داد، با اين حال الزم است تا شماره تلفن خود را در اختيار تمامی 
كارمندان قرار دهيد تا در صورت بروز مشكل، سريعا به شما دسترسی داشته باشند. در اين رابطه استفاده از 
تكنولوژی هايی نظير برنامه ASANA می تواند به بهبود پيگيری اقدامات و ارتباط شما با كارمندان، كامال 
سودمند باشد. برگزاری جلسات آنالين نيز از ديگر مواردی است كه به وسيله اين برنامه به سادگی قابل انجام 

خواهد بود كه خود مزيتی بزرگ برای هر شركت محسوب می شود. 
7-امکان دریافت وام را برای تمامی کارمندان خود مهیا سازید 

اين امر كه وام دادن به عنوان يك فرهنگ در شركت شما شناخته شود، بدون شك رضايت شغلی بسياری 
را به همراه خواهد داشــت. در اين رابطه به علت شــناخت كافی شما از كارمندان، ديگر نيازی به ضامن و يا 
سودگرفتن به ازای وام نبوده و اين امر بهبود وضعيت زندگی آنها را به همراه خواهد داشت. فراموش نكنيد كه 
به هر ميزانی كه كارمندان شما رفاه و آرامش بهتری را در زندگی شخصی خود داشته باشند، وفاداری و عملكرد 

آنها نيز بهبودی شگفت آور را خواهد داشت. 
8-فرصت یادگیری ایجاد کنید 

اين امر كه شرايط برای افزايش سطح دانش و يا تجربه افراد مهيا باشد، از ديگر فرهنگ های مثبت محسوب 
می شود. در اين رابطه فراموش نكنيد كه شما با كمی خالقيت، نيازی به صرف هزينه های زياد نخواهيد داشت. 
برای مثال می توانيد يك كارمند را برای يادگيری انتخاب كرده و پس از اتمام دوره، از وی بخواهيد تا دانش 
خود را در اختيار عموم قرار دهد. اين امر كه هر فردی توانايی های خود را در اختيار سايرين قرار دهد، فرهنگی 
مثال زدنی خواهد بود. با اين حال خود شــما نيز به عنوان مدير شركت بايد نخستين فرد فعال در اين زمينه 

باشيد. بدون شك شما دارای سطح دانش و تجربه بسيار مفيدی برای سايرين هستيد.
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