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رئیس کل بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریورماه خبر داد

 عملیات بازار باز
به وقت شهریور

اگرچه ســال ها از تاسیس نخستین بانک های بدون ربا در کشــورهای اسالمی می گذرد و امروزه اغلب کشورهای 
مســلمان  و حتی غیرمســلمان با الگوهای برگرفته از بانک های بدون ربا فعالیت می کنند، اما هنوز این تجربه نوین 
بانکداری در ایران نو و نیازموده است. با اینکه بانک های بدون ربا از نظر حذف ربا از عملیات بانکی مشترک هستند، 
اما به لحاظ انتخاب الگوی عملیاتی، گزینش عقود و روش های معامالتی متفاوتند و »ســی امین همایش بانکداری 
اسالمی« مجالی بود تا شباهت ها و تفاوت ها در مدل های اجرای بانکداری بدون ربا و همچنین پرداخت نرخ سود در...

دژپسند: کاهش تعداد شعب بانک ها کار ساده ای نیست

بررسی پرداخت سود اسالمی در وزارت اقتصاد 
کلید خورد
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جنگ تجاری آمریکا و چین به سود صنایع معدنی ایران تمام می شود؟

آخرین تحوالت معدن در بهار 98

سیمرغ سالمت در بازار آنالین پزشکی

8 گام تا تغییر از کارآفرینی درونگرا به مدیری در سطح جهانی

ایمیل مارکتینگ موفق با 5 اقدام ساده

بازاریابی محتوای موفق با رفع 6 اشتباه رایج

11راهکار موثر برای ایجاد تفاوت با سایر برندها

برندسازی با یوتیوب با 8 اقدام موثر

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

حساب کاربری جک دورسی 
مدیرعامل توییتر هک شد

4

یکی از سیاســت های پولی که ایــن روزها پرونــده آن روی میز 
دولتمــردان و نمایندگان مجلس باز مانده، بحث حذف چهار صفر از 

واحد پول ملی و تبدیل ریال به تومان اســت. البته حذف 
صفر از پول ملی، ایده جدیدی نیست و سابقه این پیشنهاد...

منطق اقتصاد درباره حذف 4 صفر از پول ملی چه می گوید؟

صفرزدایی یا صفردرمانی

یادداشت

الاقل پولش را 
بدهید!

خبر استفاده برخی سلبریتی ها 
از آمبوالنس هــای اورژانس برای 
جابه جایی سریع تر در شهر تهران 
به ســرعت در رسانه ها منعکس 
شد و حتی به رسانه های مطرح 
آمریکا نیز کشــید. بد نیست از 
منظر اقتصــادی خصوصا از نگاه 
آمریکایی  فیلســوف  رالز،  جان 
و نظریه پرداز بــزرگ عدالت در 
قرن بیستم این مساله را بررسی 
این سوال مطرح  کنیم. نخست 
شــود که فلســفه خطوط ویژه 
چیســت؟ اصوال چــرا خطوط 
ویژه وجود دارنــد و اصال وجود 
آنها قابل توجیه اســت یا خیر. 
تحلیل اقتصادی می گوید وقتی 
کسی با خودروی شخصی برای 
بــرآوردن یک نیاز شــخصی به 
خیابــان می آیــد از جابه جایی 
منفعتی مشــخص بــرای خود 
تحصیل می کند اما در عین حال 
زیان خاصی را به دیگران تحمیل 
می کند که آن زیان مشــخص 
غیــر از آلودگی هــوا و افزایش 
احتمال تصــادف، ایجاد ترافیک 
اســت. هر خودروی شــخصی 
بیشتر به معنای ترافیک بیشتر 
برای دیگران است که این اثرات 
نامطلوب اصطالحا تحت عنوان 

اثرات بیرونی منفی بیان 
3می شود. البته این...
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جامعه ایران در حال پوســت اندازی است و به نظر می رسد که در سنجش 
معیارهای سبک زندگی در کشور باید تغییرات اساسی را در نظر گرفت. اگرچه 
به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، ایران همچنان جامعه ای سنتی محسوب 
می شــود، اما تغییرات تکنولوژی و اســتفاده از آن، سبک زندگی ایرانیان را به 
شــدت دگرگون کرده است و به نظر می رسد که این تحوالت در سنجش های 
اقتصادی هم باید در نظر گرفته شــود. به عنوان مثال، اگر تا چند سال پیش 
داشــتن وسایلی همچون تلویزیون، یخچال، ماشین ظرفشویی، تلفن همراه و 
حتی خودرو معیارهایی محسوب می شدند برای اینکه توان اقتصادی خانواده ای 
چقدر اســت، اما حاال این مالک ها به کلی تغییر کرده اســت؛ زیرا بسیاری از 
خانواده هــای ایرانی از این امکانات بهره می برند و در همین حال، در شــرایط 
سخت اقتصادی زندگی می کنند. آمارهایی که مرکز آمار ایران به تازگی از سبک 
زندگی ایرانیان منتشر کرده است، نشان می دهد که تغییرات بسیاری در زندگی 
خانواده های ایرانی رخ داده است. برای مثال در سال 1397 یعنی سال گذشته 
53.2 خانواده های ایرانی شــهری اتومبیل داشــته اند و این عدد در روستاها 
32.3درصد بوده اســت و جالب اینکه این تعداد باوجود مشــکالت اقتصادی 
و گرانی خودرو نســبت به سال 1396 رشــد داشته است. طبق گزارش مرکز 
آمار ایران در سال 1396 ، 50.6درصد خانواده های شهری ایران و 29.6درصد 
خانواده های روستایی خودرو داشته اند که این اعداد در سال 1397 رشد کرده 
اســت. در کنار خودرو بخشــی از خانواده های ایرانی از موتورسیکلت استفاده 
می کنند، گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که استفاده از موتور در روستاها 
با استقبال بیشــتری رو به رو است به طوری که در سال گذشته 14.1درصد 
خانواده های شهری موتور داشته اند. این عدد در سال 1396 برابر با 16.1درصد 
بوده و 2درصد کاهش یافته، در حالی که حدود 30درصد خانواده های روستایی 

هم از موتور اســتفاده می کنند و این وســیله حمل و نقــل را در خانه دارند. 
همچنین 11.7درصد خانواده های شــهری و 7.4درصد خانواده های روستایی 
از دوچرخه اســتفاده می کنند. اما نگاهی به آمارهای اســتفاده از تکنولوژی از 
ســوی خانواده های ایرانی هم جالب اســت. طبق گزارش مرکز آمار ایران در 
ســال 1397 در 97.8درصد خانه های شهری و 95درصد خانه های روستایی 
تلویزیون وجود داشــته اســت. همچنین 68.5درصد خانواده های شــهری و 
49.2درصد خانواده های روســتایی ایران از یخچال و فریزر استفاده می کنند. 
عالوه بر اینها گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد که 56درصد روستاییان 
ایران دیگر با دست لباس های شان را نمی شویند و لباسشویی دارند و این عدد 
در شــهرها 86.6درصد اســت. اجاق گاز هم در دهه ها و سال های گذشته به 
یکی از کاربردی ترین وسیله های خانه های ایرانی تبدیل شده است تا جایی که 
99.2درصد خانواده های شــهری و 98.3درصد خانواده های روستایی از اجاق 
گاز استفاده می کنند. درباره جاروبرقی هم آمارهایی مشابهی تقریبا وجود دارد؛ 
در حال حاضر 91.5درصد خانواده های شهری منزل خود را با جاروبرقی تمیز 
می کنند و این عدد در خانه های روســتایی 66.1درصد است. اما در سال های 
گذشــته به خانه های ایرانیان وسایل و تکنولوژی های جدیدی هم اضافه شده 
که هنوز نتوانســته اند جای ویژه ای برای خــود در خانه  های ایرانیان باز کنند 
و کم کــم به خانه های ایرانیان راه پیدا خواهند کــرد. طبق گزارش مرکز آمار 
ایران هم اکنون تنها 12.6درصد خانواده های شــهری ایران مایکروویو دارند و 
این عدد در روستاها 2درصد است. همچنین بخش اصلی جامعه ایران همچنان 
ظرف های شــان را با دست می شــویند تا جایی که آمارها نشان می دهد تنها 
8.4درصد خانواده های شــهری و نیم درصد خانواده های روســتایی از ماشین 

ظرفشویی استفاده می کنند.

جنگ تجاری آمریکا و چین هیچ نشــانه ای از پایــان یافتن تعرفه ها ندارد و 
حتی جنگ تجاری یک ســاله این دو غول اقتصاد جهانی در ماه آگوست به طرز 

چشمگیری افزایش  یافته است. 
در همین زمینه، ســی ان ان گزارشــی درباره جنگ تعرفه ای واشنگتن و پکن 
منتشــر کرد و از شــروع فاز جدید این جنگ تجاری خبــر داد. طبق گزارش 
ســی ان ان، دنیا منتظر اســت تا ببیند کــه آیا تعرفه های جدید که قرار اســت 
آخر هفته )یعنی امروز یکشــنبه( اجرایی شــود، این دو ابرقــدرت اقتصادی را 
به میز مذاکره ســوق می دهد یا وضعیت بدتر خواهد شد؟ آخرین دور از اعمال 
تعرفه هایــی که چین و آمریکا بــرای محصوالت یکدیگر تحمیــل کردند، روز 
یکشــنبه وارد فاز اجرایی می شــود. این وضعیت جدید بعد از این آغاز شد که 
واشــنگتن در اوایل ماه آگوســت اعالم کرد 10درصد تعرفــه –بعداً اعالم کرد 
15درصد- برای واردات چین به ارزش 300 میلیارد دالر اعمال خواهد کرد. پکن 
هم با تعرفه های 5 تا 10درصد برای حدود 75 میلیارد دالر از کاالهای آمریکایی 
مقابله به مثل کرد. واشنگتن در آخرین دور از اعمال تعرفه ها، محصوالت ساخت 
چین مانند تلویزیون و پوشــاک را که می تواند مستقیم مصرف کننده آمریکایی 
را تحــت تأثیر قرار دهد را هدف قرار داد. البته بعداً دولت آمریکا برای تالش در 
کاهش ضربات در زمان »هالیدی شاپینگ«، اجرای حدود نیمی از آنها را تا 15 

سپتامبر به تعویق انداخت.
تعرفه های افزوده شده در حالی اعمال خواهد شد که نگرانی از کاهش سرعت 
رشــد اقتصادی، ترس و رکــود در چندین اقتصاد بزرگ را ایجاد کرده اســت. 

سرمایه گذاران و مدیران سراســر جهان از هرگونه نشانه ای که آیا این دو کشور 
به زودی به آتش بس خواهند رسید، ناامید شده اند.

دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعــه از صحبت درباره اینکه در 
طول هفته آینده با شــی جین پینگ، رئیس جمهــوری چین دیدار خواهد کرد، 
خودداری کرد. بازار بورس جهانی هفته گذشــته را در وضعیت اضطراب گذراند. 
البتــه اظهارات روز دوشــنبه ترامپ مبنی بر اینکه چین خواهان بازگشــت به 
میز مذاکره شــده اســت، تا حدودی به بهبود بازارها کمک کرد، اما پکن چنین 
موضوعی را تکذیب کرد و دوباره شــک و تردید به بازارها بازگشت. اثر آنی این 
مسئله آنقدر آشکار است که حتی کوچک ترین پیشنهادی از طرف چین، بازارها 
را با صعود همراه خواهد کرد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین به خبرنگاران اعالم 
کرد که چین مایل است مشکالت تجاری با نگرشی آرام حل شود. این اظهارات 
باعث شــد سهام وال استریت و آســیا با رشد همراه شود. درحالی که واشنگتن و 
پکن دوره جدید از مذاکرات را در ماه ســپتامبر آغاز خواهند کرد که هیچ کدام 
از طرفیــن اعالم نکرده اند، این مذاکرات دقیقاً در چه زمانی انجام خواهد شــد. 
وزارت بازرگانی چین اعالم کرده اســت که بایــد تعرفه های جدید آمریکا از فاز 
اجرایی خارج شــوند تا دو طرف بتوانند برای رســیدن به مذاکره و تفاهم قدم 
بردارند. به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی چین، مسئله اصلی این است که باید 
افزایش تعرفه ها برای کاالها به ارزش 550 میلیارد دالر لغو شــود و از تشــدید 
بیشــتر جنگ تجاری جلوگیری به عمل بیاید. اشاره سخنگوی وزارت بازرگانی 
چین به تعرفه هایی است که به گفته ترامپ از اول ماه اکتبر اعمال خواهد شد.

ایرانیان چقدر به استفاده از تکنولوژی عالقه دارند؟

فاز جدید جنگ تجاری از امروز آغاز خواهد شد

جنگ تجاری تمام نمی شود

علی سرزعیم
 اقتصاددان



اگرچه ســال ها از تاسیس نخســتین بانک های بدون ربا در کشورهای 
اســالمی می گذرد و امروزه اغلب کشورهای مسلمان  و حتی غیرمسلمان 
با الگوهای برگرفتــه از بانک های بدون ربا فعالیت می کنند، اما هنوز این 
تجربه نوین بانکداری در ایران نو و نیازموده است. با اینکه بانک های بدون 
ربا از نظر حذف ربا از عملیات بانکی مشترک هستند، اما به لحاظ انتخاب 
الگوی عملیاتی، گزینش عقود و روش های معامالتی متفاوتند و »سی امین 
همایش بانکداری اسالمی« مجالی بود تا شباهت ها و تفاوت ها در مدل های 
اجرای بانکداری بــدون ربا و همچنین پرداخت نرخ ســود در بانکداری 

اسالمی در بوته نقد اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی قرار گیرد.
این همایش دیروز با موضوع بهبود فرآیند های اجرایی عملیات بانکداری 
بدون ربا در سالن همایش های بانک مرکزی برگزار شد و رئیس کل بانک 
مرکزی در ســی امین دوره این همایش از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا 
پایان شهریورماه و تغییر در نحوه امهال تسهیالت بانک ها براساس تصمیم 
شــورای فقهی بانک مرکزی خبر داد. وزیر اقتصاد نیز از بررسی پرداخت 
سود اســالمی در وزارتخانه متبوعش و همچنین دشواری کار بانک ها در 
کاهش تعداد شعب بانکی سخن گفت و عضو شورای فقهی بانک مرکزی 
هم نوید داد تا در جلســه یکشــنبه مجلس شورای اسالمی، طرح تسویه 

بدهکاران بانکی بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. 
نحوه امهال تسهیالت بانک ها تغییر می کند

عبدالناصر همتی در ســی امین همایش بانکداری اسالمی با بیان اینکه 
اقدامات خوبی در زمینه بانکداری بدون ربا در سیســتم بانکی انجام شده 
اســت، گفت: ضعف هایی هم وجود داشــته که ما به آن واقفیم و کتمان 
نمی کنیــم کــه چالش هایی بوده کــه عملکرد ما در برخــی زمینه ها با 
ضعف روبه رو ســاخته اســت. این امر یا به دلیل دستورالعمل ها یا ندیدن 
آموزش های الزم و ... بوده که همه این موارد دســت به دست هم دادند تا 

ضعف در برخی برنامه ها وجود داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به ایجاد شورای فقهی براساس برنامه 
ششم توسعه در بانک مرکزی، ادامه داد: این شورا دستورالعمل های خوبی 
دارد و یکی از اقدامات مهم آن دستورالعمل نحوه امهال تسهیالت بانک ها 

بود که یکی از کارهای خوب شــورای فقهی بانک مرکزی است و در طول 
این مدت یکی از مهم ترین دستورالعمل ها بوده که به تدریج به مرحله اجرا 
در سیستم بانکی درآید. به گفته وی، این دستورالعمل قواعد حسابداری را 

در جلوگیری از سودهای موهومی در بانک ها اصالح می کند.
او با بیان اینکه روندی که از نیمه ســال 97 در شاخص های اقتصادی 
دیده می شــود، روند مطلوبی است، گفت: البته نه به این معنا که مشکل 
اقتصادی حل شده و وجود ندارد، بلکه سخت ترین فشارها به اقتصاد ایران 
وارد شده، اما آنها به هدف شــان نرسیدند. شتاب افزایشی تورم کنترل و 
کندتر شده اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما می توانیم این مژده را 
به مردم بدهیم که مشکالت اقتصادی حل شده است، اما مهم اینجاست 
که تورم 5.5درصدی در اســفندماه سال گذشته به سطوح زیر یک درصد 

رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه قیمت گذاری بخش خدمات 
از طرف دولت مهم و بر روند آتی نرخ تورم تاثیرگذار اســت، افزود: آنچه 
ناشی از افزایش قیمت ارز بود، اکنون به سمت میرایی آن در قیمت کاالها 

می رود و مسئوالن نیز باید در زمینه کنترل نرخ خدمات فعال باشند.
سیر صعودی قیمت مسکن متوقف شد

به گفته همتی، یکی از نشانه های بهبود اوضاع اقتصادی در کنترل قیمت 
مسکن بود و به رغم سه سال افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد 
و از ســوی دیگر 72درصد حجم معامالت نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته و این باعث امیدواری است که شاهد کاهش قیمت مسکن در تهران 
و شهرستان ها باشیم، چراکه نشان می دهد که دیگر قدرت افزایش ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین چالش های ما چالش بودجه اســت، 
گفت: اصالح ســاختار بودجه در حال انجام است و دغدغه مهم ما کنترل 

نقدینگی و جلوگیری از تاثیرپذیری حجم پول در بودجه دولت است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی و مشکالت مالی برخی 
بانک هــا را نباید به کل نظام بانکی تعمیــم داد، تصریح کرد: این موضوع 
یک شــبه به وجود نیامده که بتوان یک شبه هم آن را برطرف کرد، بلکه 
نیاز به برنامه میان مدت و بلندمــدت داریم و همت باید برای این اصالح 
وجود داشته باشد که دارد، اما اصالح نظام بانکی نباید با تبلیغات و اعالم 

و اطالع رسانی همراه باشد.
همتی افزود: ما همیشه قسمت خالی لیوان را می بینیم، اما باید ببینیم 

که بانک های ما اکنون دارند منابع اصلی حرکت اقتصادی کشور را تامین 
می کنند، تمام پروژه های اساسی کشور با پشتیبانی بانک ها انجام می شود 
و 90درصد تامین مالی کشــور دســت بانک هاست و ما نمی توانیم آنها را 

تضعیف کنیم.
وی از پرداخت 131 هزار میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش، در 
چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: 60درصد از کل تسهیالت بانکی 

در این مدت به سرمایه در گردش مربوط است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی مولد توسط بانک ها برای 
بخش تولید در بانک مرکزی در حال بررســی اســت، تصریح کرد: اضافه 
برداشت اکنون بانک مرکزی نسبت به سال گذشته اگر کمتر نباشد، بیشتر 

نیست و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.
همتی تاکید کرد: نرخ سود در بانک ها مدیریت شده و این نظارت بانک 
مرکزی است و من شاهدم که مسئوالن نظارت برای مجامع بانک ها وقت 

زیادی گذاشتند.
وی به طرح ادغام بانک های نیروهای مســلح در بانک سپه اشاره کرد و 
گفت: این کار از میانه  راه رد شــده و به مراحل پایانی آن رســیده و طبق 
برنامه دارد پیش می رود، از ســوی دیگر طبقه بندی مالی بانک ها را داریم 

انجام می دهیم، ولی اطالع رسانی نمی کنیم.
سقف سهامداری در بانک ها کمتر از 33درصد است

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان 
شــهریورماه خبر داد و تصریح کرد: سیاست های پولی چیزی جز اجرای 
عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل های پولی 
مهم بود که البته هم اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به 

دنبال آن است که کل های پولی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند.
به گفته وی، این کار قرار اســت اولین بار از ســوی بانک مرکزی انجام 
شود، نظرات کارشناسی متخصصان پولی را در این حوزه اخذ شده و این 

کار با وسواس انجام خواهد شد.
همتی در پایان با تاکید بر اینکه سقف سهامداری افراد در بانک ها باید 
کمتر از 33درصد باشد، گفت: البته سقف سهامداری 10درصد است که با 
نظر بانک مرکزی می تواند تا 20 درصد و با نظر هیات عامل بانک مرکزی تا 
33درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، اساسا در 

اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریورماه خبر داد

عملیات بازار باز به وقت شهریور

وزیر اقتصاد در ســی امین همایش بانکداری اسالمی با بیان اینکه 38 
سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، گفت شاید انتظار 
می رفت که امروز در نقطه ای باشــیم که کامال این احساس شکل گرفته 
باشد که در ایران بانکداری کامال اسالمی  است و هیچ شبهه ای بر آن وجود 
ندارد و الگوی کل کشورها در جهان باشیم، اما امروز شاهدیم که هنوز در 
مورد مبانی دچار یک مشکل اساسی هستیم به گونه ای که برخی مراجع 
نســبت به عملیات به شــدت موضع دارند؛ برخی قائل به این هستند که 
قوانین و مقررات مشکل ندارد و مشکل در اجراست و برخی نیز معتقدند 

که به خوبی اجرایی می شود.
فرهاد دژپسند ادامه داد: فارغ از ضعف ها باید عملکرد نظام بانکی را در 
این شــرایط بسیار ســخت و پرتنش ارج گذاشت و در عین حال موانع و 

مشکالت را از سر راه برداریم نه اینکه موانع را بیشتر کنیم.
او با بیان اینکه بانکداری اســالمی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار 
گرفته است، گفت: حتی کشورهایی که مهد اقتصاد سرمایه داری هستند 
نیــز به این بانکداری توجه می کنند و این وظیفه ما را ســنگین می کند، 
چراکه باید به گونه ای مدیریت کنیم که هم در داخل نظام بانکی را به آنچه 

که مطلوب است هدایت کنیم و هم در دنیا قابلیت رقابت داشته باشیم.
اقتصاد بانک پایه ایران و تحوالت بازار سرمایه

به گفته دژپســند، امروز بانکداری را نمی توان با ســازوکارهای سنتی 
گذشــته مدیریت کرد و این در حالی اســت که در کشــورهایی که بازار 
سرمایه آنها در اولویت قرار ندارد، بانک ها نقش محوری در مدیریت اقتصاد 

کشور دارند و شرایط نشان می دهد که اقتصاد ما بانک پایه است.
وزیر اقتصاد ســپس به روند تحوالت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: از 
منظــر تامین مالی، اقتصاد ایران را یک اقتصاد بانک پایه باید بدانیم. البته 
فارغ از قضاوت در مورد بانک ها، آنچه که واقعیت امروز نظام بانکی کشور 
است، نشــان می دهد که اقتصاد ما بانک پایه است و در بازار سرمایه نیز 
تحلیلگران می دانند که تحول خوب و خاصی به وقوع پیوســته است و ما 
شــاهد هستیم روند تحوالت و فعالیت های بازار سرمایه مثبت است، ولی 
نقش نظام بانکی در تامین مالی چه بلندمدت و چه کوتاه مدت، نقش قالب 
و برجسته است و نظام بانکی متناسب با این نقش، باید خود را برای ایفای 
وظیفه اصلی در فرآیند رشد و توسعه آماده کند، اما اگر این رخ ندهد، به 

طور قطع از غافله عقب خواهیم ماند.
دژپســند بر ضرورت بهره مندی از تحوالت فناوری تاکید کرد و گفت: 
اگر نظام بانکی بخواهد در اقتصاد ایران و در عرصه رقابت با نظام بانکداری 
دنیا به موقعیتی دست یابد باید به این امر توجه داشته باشد که از بهترین 

فناوری های دنیا بهره مند باشد.
به گفته وی، حتما اســتفاده از فناوری های نــو در کاهش هزینه ها اثر 
خواهد داشت و اگر بانک ها بخواهند در خدمات فعلی محصور شوند، هزینه 
تمام شده خدمات آنها بسیار باال و عملیات آنها غیرقابل رقابت خواهد بود، 
چراکه عملیات ســنتی، هزینه تمام شــده را برای بانک ها افزایش داده و 

جلوی رقابت آنها را می گیرد.
وزیر اقتصــاد با بیان اینکه این باور را که با افزایش فناوری به ســمت 
افزایش بیکاری و اخراج کارمندان می رویم را باید کنار گذاشت، بیان کرد: 
این مقوله حل شده است که ما به ازای پیشرفت فناوری های نوین ممکن 
اســت نوع شغل با پایه دانشــی جدید عوض شود، اما به این معنا نیست 
که حتما متناســب با آن بیکاری خواهیم داشت. دژپسند تاکید کرد: باید 
مقوله توانمندســازی و آموزش کارکنان را از دو سو برای تقویت بانکداری 

اسالمی اجرا کرد.
چگونگی نرخ سود بانکی در بانکداری اسالمی

او با اشاره به نرخ سود یا بهره بانکی در بانکداری اسالمی، گفت: کسانی 
که برای بهره مندی از تسهیالت به نظام بانکی مراجعه می کند، قطعا یک 
فرد ریسک پذیر نیست، چراکه اگر بود به بازار سرمایه مراجعه می کرد. در 
بانکداری اسالمی نرخ سود باید برمبنای بازدهی باشد، اما اگر بخواهیم این 
کار را انجام دهیم دامنه نوسان بسیار باال و ریسک زیاد است، بنابراین به 
سمت نرخ سود ثابت رفتیم. ما باید به طور مستمر در بحث تئوریک کشف 
نرخ ســود و در عین حال جلوگیری از ایجاد ریســک برای سپرده گذاران 

فعالیت کنیم.
وزیر اقتصاد با اشــاره به عوامل موثر بر برهم زدن ساختار مالی بانک ها 
نیز گفت: این ســاختار مالی نامناســب فقط متاثر از رفتار نادرست نظام 
بانکی و مالی است که در حال فاصله دادن نظام بانکی از ساختار مالی ما 
هستند. آنچه رئیس کل بانک مرکزی با عنوان تسلط مالی مطرح می کند 
و چه مجموعه سیاست هایی که خاستگاه غیراقتصادی و غیرتخصصی دارد 

و می توانند نظام بانکداری ما را آلوده کند، می تواند به ســاختار بانکی ما 
آسیب بزند و در حال حاضر آنچه که در نظام بانکی وجود دارد نیز به این 

موارد کمک می کند.
دژپســند همچنین بر ضرورت کاهش شعب بانکی تاکید کرد و با بیان 
اینکه موانع و مشــکالتی در جریان کاهش شعب بانکی وجود دارد، گفت 
که این کار به ســادگی قابل انجام نیست. به گفته او، اگر بانک های ما به 
فناوری های نوین تجهیز شــوند، آیا این تعداد شعب برای فعالیت بانک ها 
ضروری اســت؟ اگر بخواهیم نقش وکالت را خوب ایفا کنیم باید شعب را 
به طور قابل توجهی کاهش دهیم، اما می دانیم که این امر به سهولت قابل 

انجام نیست و کار دشواری است.
اصالح اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها

او به مقاومت بانک ها در این زمینه هم اشاره کرد و گفت: اگرچه کاهش 
شــعب راحت نیست، اما بهره وری آنها باال نیست و من می دانم که عوامل 
محیطی بســیار مقاومت می کنند که تعداد شعب کم نشود، من هم این 
مقاومت را احســاس می کنم؛ ضمن اینکه اجرای حاکمیت شــرکتی در 

بانک ها نیز باید به خوبی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد سپس با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها باید 
اصالح شود، ادامه داد: شرکت داری امر داخلی بانک ها نیست و جلوگیری 
از آن بــه کاهش هزینه بانک ها و اداره شــدن آنها با اصول طبیعی کمک 
می کند و بانک کشــاورزی اولین بانکی است که اجرای این مقوله را آغاز 

کرده است.
دژپســند با اشاره به اهمیت رهاسازی بانک ها از منابع سمی و منجمد، 
گفت: بانکــداری باید از بنگاه داری فاصله بگیرد، امــا بنگاه ها هم باید از 
بانک هــا فاصله بگیرند و در فاصله گرفتن بانک هــا از بنگاه داری نباید با 

افراط نگاه کرد.
او در پایان سخنانش به بحث نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: 
باید در صدد باشیم که فرمولی برای تعیین نرخ سود داشته باشیم؛ 
به نحوی که آموزه های اسالمی را در برگرفته باشد و در عین حال، 
متقاضیان تســهیالت را هم پوشش دهد. از همین رو، ما در وزارت 
اقتصاد، هســته ای را برای کاربرد مبانی اســالمی در علم اقتصاد 

تشکیل داده ایم.

دژپسند: کاهش تعداد شعب بانک ها کار ساده ای نیست

بررسی پرداخت سود اسالمی در وزارت اقتصاد کلید خورد

نگاه

عضو شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد
بررسی دوباره طرح تسویه بدهکاران بانکی 

در مجلس
عضو شــورای فقهی بانک مرکزی در ســی امین همایش بانکداری 
اســالمی از بررسی دوباره طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی 

در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسالمی خبر داد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی با بیان اینکه مبانی نظری بانکداری 
بدون ربا را مبنای قاعده گذاری خود قرار ندادیم، گفت: در ســال های 
1390 و 1391 دستورالعمل آیین نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی 
مطرح شــد و نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی دستورالعملی 
برای مدیریت عقد مشــارکت مدنی تنظیم شده، اما تنها چیزی که از 
این دستورالعمل در نمی آمد، مشارکت بود و معنای آن این است که در 

روش های اجرایی بانکداری بدون ربا ناموفق عمل کردیم.
او با اشاره به صحبت های رئیس جمهوری مبنی بر داشتن یک بانک 
بدون ربا، تصریح کــرد: رئیس جمهوری ایده این را مطرح کردند که 
حداقل یک بانک داشته باشیم که بتوانیم بگوییم بانکی بدون ربا است، 
در همین راســتا، بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها 
و روش های اجرایی این بانک به گونه ای بازتعریف و بازنگری شود که 

سمبل بانکی بدون ربا باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه شورای راهبری در این 
باره در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، گفت: مبنای کار این بود 

که بتوان به این بانک، گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.
بحرینــی با تاکیــد بر اینکه در عقد مشــارکت بعــد از پایان باید 
سهم الشرکه و سود تعیین شــود، اظهار داشت: اما به دالیل مختلف 
بانک نمی تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع 
را به عهده بگیرد، اما با بررسی هایی که انجام شد مشخص شد در نظام 
بانکی عقود مشــارکتی هیچ یک از ایــن دو مورد را در بر نمی گیرد و 
بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد، 
تعیین می کند و به دلیل اینکه از ابتدا ســود را تعیین می کند، سود 

قطعی می شود.
وی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه 
قرار نمی گیرد و نتیجه آن می شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، 

اما محتوای آن ربوی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین درخصوص دریافت سود 
مرکب توسط بانک ها، گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب 
ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای 
نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به 

مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
بحرینی تصریح کرد: یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانک ها وضعیت 
شــکننده پیدا کرده، بی توجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی 
اســت که موجب شده تسهیالت گیرنده بدهکار شده و سمت راست 
ترازنامه از این بدهی ها تشــکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، 
تسهیالت گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام 

ناتوان شدند و این دارایی ها در ترازنامه محقق نشده است.
وی با اشاره به بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری، گفت: 
قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاســیس بانک، توسعه و همچنین 
الیحه اصالح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس 
آماده شــده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شــود و دولت 
الیحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند. قرار شد با همکاری 
دولت و مجلس قوانین آماده شــود که در این زمینه بســته خوبی با 
همکاری مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت آماده شده است.
همچنین دیگر عضو شورای فقهی بانک مرکزی در سی امین همایش 
بانکداری اســالمی تاکید کرد که رقابت بانک هــا باید در تفاوت نرخ 
کارمزد باشــد و نه نرخ سود سپرده . غالمرضا مصباحی مقدم به نتایج 
جلسات شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از نتایج 
این جلسات آن بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با 
مشکل جدی روبه رو است و اکنون احتساب سود بانکی که در چارچوب 
بانکداری بدون ربا باید متناســب و برمبنای سود تسهیالت اعطایی و 

نرخ حق الوکاله باشد، با آن مطابقت ندارد.
او احتســاب سود ســپرده با عنوان هزینه و سود دریافتی به عنوان 
درآمد بانک را یکی دیگر از مشکالت تعیین نرخ سود دانست و گفت: 
این اقدام بانک ها که ســود سپرده را قبل از تحقق پرداخت می کنند 
اشکال شــرعی دارد، چراکه این نوع شیوه محاســبه براساس شیوه 

محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در بانکداری بدون ربا، سود 
باید از طرف تسهیالت به سمت سپرده باشد، یعنی اول سود تسهیالت 
و بعد سود سپرده مشخص می شود و اساس تعیین سود سپرده، سود 

تسهیالت و نرخ حق الوکاله باشد.
مصباحی مقدم درباره عقود مبادله ای نیز گفت: اگر قرارداد مبادله ای 
باشــد، در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می شود و اگر مشارکتی 
باشد در پایان قرارداد مشخص خواهد شد و یکی از مولفه های تعیین 
نرخ ســود در عقود مشــارکتی نرخ بازدهی بازار کاال و خدمات و بازار 
دارایی هاست و به همین دلیل نمی توانیم شاهد نرخ های یک دست و 

باالتر از بازدهی )بازدهی اسمی( اقتصاد در بانک ها باشیم.
وی با تاکید بر اینکه رقابت بانک ها در اعالم نرخ ســود سپرده باید 
متوقف شود، اظهار داشــت: این اقدام که از سال ها پیش فراگیر شد،  
اشــتباه بود و همین مساله بانک ها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی 
کشــاند، در حالی که رقابت بانک ها برای جذب مشتری باید در نرخ 

حق الوکاله باشد.
عضو شــورای فقهی بانک مرکزی پیشــنهاد داد که بانک مرکزی 
نهادی داشته باشد که نرخ بازدهی در بازارها را مدام رصد کند و سود 

تسهیالت براساس آن تعیین شود.
مصباحی مقدم با بیان اینکــه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ 
حق الوکاله از سرمایه گذاران و سپرده گذاران به دست بیاورد، خاطرنشان 
کرد: باید ترتیبی داده شــود که در هر فصل یا در پایان ســال مالی، 
مابه التفاوت ســود علی الحساب سپرده ها به حســاب مشتریان واریز 
شود، اما در طول این سال ها به  ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک ها 

بوده ایم.
وی ادامه داد: نرخ ســود ســپرده باید به گونه ای تعیین شود که در 
پایان هر دوره، مبلغ مازادی به عنوان مابه التفاوت ســود علی الحساب 
ســپرده ها باقی مانده و به سپرده گذاران پرداخت شود و نباید تعیین 
نرخ به  گونه ای باشــد که دقیقا در ســطح سود حاصل از تسهیالت و 

سرمایه گذاری بانک باشد.
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فرصــت امروز: جنگ تجاری آمریکا و چیــن، وضعیت بازار معادن و 
صنایع معدنی را دگرگون کرده و حتی ایران هم از این غائله مســتثنی 
نبوده اســت. در همین ارتباط، نهاد پژوهشــی مجلس در گزارشی به 
بررسی تحوالت داخلی و بین المللي در حوزه معادن و صنایع معدني در 

سه ماهه اول سال 1398پرداخته است.
بــه گفته مرکز پژوهش هــای مجلس، مرور تحــوالت بین المللی در 
حوزه صنایع معدنی در سه ماهه نخست امسال نشان می دهد که جنگ 
تعرفه ای میان آمریکا و چین کــه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ 
شدت گرفت، همچنان به عنوان مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار کاالهای 
معدنــی و فلزی در دنیا مطرح بوده اســت. این جنــگ تعرفه ای باعث 
شــد تا شرکت های چینی به دلیل از دســت دادن بازار مصرف آمریکا 
مجبور شوند تا کاالهای خود را با تخفیف عرضه کنند که یکی از دالیل 
مهم کاهش ســودآوری این شرکت ها بوده اســت. در سه ماهه نخست 
ســال 1398 برخی اخبار امیدبخش از روند مذاکــرات میان آمریکا و 
چین مخابره شــد، امــا درنهایت در اواخر آوریــل 2019، آمریکا روی 
200 میلیــارد دالر کاالی چینی تعرفه 25درصــدی اعمال کرده و در 
ماه مه چند شــرکت بزرگ چینی در حوزه فناوری اطالعات را تحریم 
کــرد. این اقدام ها مقابله به مثل چین در اعمال تعرفه 25-10درصدی 
روی 5000 کاالی وارداتــی از آمریکا را به همراه داشــت، بنابراین در 
ســه ماهه نخست ســال 1398 میزان مبادالت تجاری میان دو قدرت 
بزرگ اقتصادی دنیا به کمترین میزان خود در سال های اخیر رسید. در 
کنار این موارد، اقدام های حمایتی و تشــویقی دولت چین برای حفظ 
رشد اقتصادی کشور موجب شــد تا بخشی از زیان های وارده از جنگ 

تجاری میان دو کشور جبران شود.
در سه ماهه نخست سال 1398، قیمت جهانی مس در بازه 5800 الی 
6500 دالر بر تن در نوســان بوده است. در اواخر ماه مارس اعتراضات 
جوامع محلی در معادن پرو باعث کسری عرضه کنسانتره مس در دنیا و 
افزایش قیمت این فلز شد. در اواخر ماه ژوئن 2019 عواملی چون ادامه 

اعتصابات در معادن بزرگ پرو، کاهش میزان شاخص تبدیل کنسانتره 
به فلز، کاهش قیمت اسیدسولفوریک و اعمال تعرفه روی 500 هزار تن 
کنسانتره وارداتی از آمریکا از سوی چین، موجب افزایش مجدد قیمت 

این فلز در دنیا شد.
در اوایل بهار 1398، با اتمام فصل زمستان و شروع مجدد پروژه های 
ساخت وســاز و عمرانی، کاهش محدودیت های زیســت محیطی دولت 
چین به همراه محدودیت های ایجادشــده در ســال گذشــته بر عرضه 
ســنگ آهن در دنیا، موجب روند رو به رشــد قیمت جهانی سنگ آهن، 
کنســانتره و گندله شد. در اواخر ماه مارس توفان استرالیا موجب تحت 
تأثیر قرار گرفتن عرضه 14 میلیون تن ســنگ آهن شد. افزایش میزان 
تولید فوالد در چین در اواخر ماه آوریل 2019 و رشد تقاضا برای مواد 
اولیه تولید فوالد در کنار کاهش تولید و عرضه جهانی ســنگ آهن در 
اســترالیا و برزیل باعث شد تا روند صعودی قیمت سنگ آهن در جهان 
ادامه یابد. به طوری  که در اواخر ژوئن 2019 )اواخر خردادماه 1398( 
قیمت سنگ آهن 62درصد بنادر چین به بیش از 115 دالر بر تن رسید. 
پایان فصل زمستان و کاهش محدودیت های زیست محیطی و رونق بازار 
ساخت وساز در کشــور چین ازجمله عوامل رشد تقاضا و افزایش تولید 
فوالد در این کشــور بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید فوالد به 
دلیــل محدودیت عرضه در معادن بزرگ دنیــا ازجمله معادن برزیل و 
اســترالیا موجب فشار بر قیمت فوالد و رشــد قیمت های جهانی فوالد 
و محصوالت فوالدی شــد. این مســئله فرصت خوبی برای فوالدسازان 
ایرانی ایجاد کرد تا در شــرایط تحریم و رکود بازار مصرف داخل کشور، 

بتوانند از فرصت صادرات و ارزآوری استفاده کنند.
اما بررســی تحوالت داخلی بخش معدن و صنایع معدنی ایران نشان 
می دهد که در ســه ماهه اول ســال 1398 در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل، تولید آلومینیوم با افت 32درصدی، تولید مس کاتد با رشد 
27درصــدی، تولید فوالد خام با رشــد 3درصــدی و تولید محصوالت 
فوالدی با رشــد 7درصدی همراه بوده است. ایران در سه ماهه نخست 

ســال 1398 با تولید 6.9 میلیون تن آهن اســفنجی رشد 13درصدی 
نسبت به سه ماهه نخســت سال 1397 داشته است. بررسی آمار تولید 
محصوالت معدنی و فلزات اساســی کشــور نشــان می دهد که به رغم 
تحریم های اعمال شده از سوی ایاالت  متحده آمریکا و افزایش قابل توجه 
هزینه های تولید، واحدهای معدن و صنایع معدنی کشــور توانسته اند تا 
رشــد تولید محصوالت معدنی و فلزات را در ابتدای سال 1398 تجربه 

کنند.
روند صادرات فوالد و محصوالت فوالدی از سوی شرکت های عمده 
تولیدکننده فوالد کشــور نشــان می دهد که صادرات این محصوالت 
در فروردین رشــد 25درصدی داشته است. افت 31درصدی صادرات 
فوالد و محصوالت فوالدی در اردیبهشت 1398 نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل به دالیلی چون الزام فوالدسازان به عرضه محصوالت خود 
در بــورس کاال و لغو معافیت پیمان ســپاری ارزی صادرکنندگان به 
کشــورهای عراق و افغانستان در مقایســه با اردیبهشت سال 1397 
اتفاق افتاده اســت. سیاست های اشــتباه تنظیم بازار دولت و مداخله 
نامناســب، موجب ایجاد برخی موانع صادراتــی و از بین رفتن نقش 
بــورس کاال در بــه تعادل رســاندن عرضه و تقاضا و کشــف قیمت 
شــده اســت و این نهاد به ابزاری در دســت دولت برای تنظیم بازار 
داخلی تبدیل  شــده است. قیمت گذاری شــمش فوالد و محصوالت 
فــوالدی مانند مقاطع و انواع ورق، دخالــت در مکانیزم های مچینگ 
)وصل کردن عرضه کننده و تقاضاکننــده( ورق های فوالدی و تعیین 
غیرکارشناســی کف عرضه، ریشه اصلی چالش ها و مشکالت به وجود 
آمده در بازار فوالد و محصوالت فوالدی کشــور است. به نظر می رسد 
تنفیذ اختیارات ستاد تنظیم بازار به کمیته های تخصصی و خودداری 
از قیمت گذاری دســتوری محصوالت معدنی و فلزی مطابق ماده)18( 
قانون توســعه ابزارها و نهادهای مالــی جدید و بند »الف« ماده )35( 
قانون رفع موانع تولید، راهکارهای کوتاه مدت ساماندهی بازار فوالد و 

سایر محصوالت معدنی و فلزی است.

جنگ تجاری آمریکا و چین به سود صنایع معدنی ایران تمام می شود؟

آخرین تحوالت معدن در بهار 98
یادداشت

الاقل پولش را بدهید!

خبر اســتفاده برخی ســلبریتی ها از آمبوالنس هــای اورژانس برای 
جابه جایی سریع تر در شهر تهران به سرعت در رسانه ها منعکس شد و 
حتی به رسانه های مطرح آمریکا نیز کشید. بد نیست از منظر اقتصادی 
خصوصا از نگاه جان رالز، فیلسوف آمریکایی و نظریه پرداز بزرگ عدالت 
در قرن بیستم این مساله را بررسی کنیم. نخست این سوال مطرح شود 
که فلســفه خطوط ویژه چیست؟ اصوال چرا خطوط ویژه وجود دارند و 
اصال وجود آنها قابل توجیه است یا خیر. تحلیل اقتصادی می گوید وقتی 
کسی با خودروی شــخصی برای برآوردن یک نیاز شخصی به خیابان 
می آید از جابه جایی منفعتی مشخص برای خود تحصیل می کند اما در 
عین حال زیان خاصی را به دیگران تحمیل می کند که آن زیان مشخص 
غیر از آلودگی هوا و افزایش احتمال تصادف، ایجاد ترافیک اســت. هر 
خودروی شخصی بیشــتر به معنای ترافیک بیشتر برای دیگران است 
کــه این اثرات نامطلوب اصطالحا تحت عنوان اثرات بیرونی منفی بیان 
می شود. البته این امر در مورد خودروهای عمومی نیز با شدت کمتری 

صادق است ولی مسئله اصلی خودروهای شخصی هستند.
در برخی کشورها تالش می شود با گرانی قیمت بنزین انگیزه استفاده 
از خودروی شخصی را کم کنند تا اثرات بیرونی منفی یادشده کمتر شود. 
در ایران چون حساسیت عمومی روی قیمت بنزین وجود دارد این گزینه 
کنار گذاشــته شده و به شیوه مکانیکی تری با مسئله مقابله شده است. 
طبیعتا یک راه حل مکانیکی، ایجاد محدوده طرح ترافیک برای ممانعت 
از ورود خودروهای شــخصی اســت، اما راه دیگر ایجاد مسیرهای ویژه 
اســت. فرض این است که از این مسیر خودروهای حمل و نقل عمومی 
و نیز خودروهایی که تردد آنها نفع بیشتری برای جامعه به همراه دارد 
استفاده می کنند؛ به همین دلیل پلیس، آمبوالنس و مسئوالن عالی رتبه 
دولتــی که بنابه فرض در خدمت جامعه هســتند نیز می توانند از این 

خطوط استفاده کنند.
با این مقدمه به موضوع مورد اســتفاده ســلبریتی ها از این خطوط 
ویژه می پردازیم. یک نگاه، احســاس خشــمی است که در عموم مردم 
نســبت به این کار ایجاد شــده، زیرا این برداشــت را ایجاد کرده که از 
این امکان سوء اســتفاده شده است؛ خصوصا اینکه از خودرو آمبوالنس 
برای مقصودی غیردرمانی استفاده شده است. حال سوال این است که 
آیا این خشــم و نارضایتی درست است و راه درست در قبال این قضیه 
چیست؟ از منظر اقتصادی استفاده بیشتر از منابع معطل، امر قابل دفاعی 
است. در این مورد خاص، اگر مسیر خاصی در خیابان ها ایجاد شده ولی 
تردد در آنها کم اســت و اگر این تردد اندکی بیشتر شود به نحوی که 
در ســرعت و امنیت تردد خودروهای مجاز اختاللی ایجاد نشود باید از 
آن استقبال کرد، اما ســوال آن است که افزایش دایره افراد مجاز برای 
اســتفاده از این مسیرها چگونه و با چه مالکی باید صورت گیرد؟ اگر از 
مسیرهای ویژه کمتر از حد بهینه استفاده می شود، چه کسانی باید تحت 
شمول گروه های مجاز قرار گیرند تا استفاده بهتر از منابع موجود یعنی 
مســیرهای ویژه صورت گرفته باشد؟ یک راه حل این است که ببینیم 
بعد از آمبوالنس، پلیس، آتش نشــانی و مسئوالن عالی رتبه چه کسانی 
هستند که وقت شان برای جامعه مفیدتر است و آنها را نیز در زمره افراد 
مجاز برای اســتفاده قرار دهیم. مثال تعیین شود پزشکان جراح، اساتید 
دانشگاه و مدیران بانک ها نیز مجوز استفاده از این مسیرها را بیابند. البته 
در این کار باید چنان با حساســیت عمل کرد که در این مســیرها نیز 

ترافیک ایجاد نشود.
گزینه دیگر آن اســت که اگر کســی به هر دلیــل، نیاز فوری به 
جابه جایی پیدا کرد؛ مثال شــخصی در رسیدن به فرودگاه دیر کرده 
و بیم آن دارد که پروازش را از دســت بدهد، آیا نباید راه حلی باشد 
تا وی و دیگر کســانی کــه عجله دارند بتوانند از مســیرهای خالی 
موجود اســتفاده کنند؟ چون مالک مشخصی برای تعیین اینکه آیا 
فــردی واقعا نیاز فوری به جابه جایی دارد یــا نه وجود ندارد به این 
گزینه می رســیم که هزینه باالیی گرفته شود تا اگر کسی کار مهم 
و فــوری دارد و برایش می ارزد هزینه باالیی بدهد، حق عبور و مرور 
از مســیر ویژه را به طور موردی دریافت کند. بالفاصله این ســوال 
مطرح می شــود که در این صورت افراد ثروتمند بیشتر از این فرصت 
بهره مند می شــوند، زیرا قدرت خرید بلیت های موردی این تردد را 
دارند و چه بسا آن را به مواردی که عجله دارند محدود نخواهند کرد.

در چنین وضعیتی منطق چیســت و کدام راه حل درست است؟ 
در اینجاســت که به بنیان های نظری احتیاج داریم و باید یک نظریه 
عدالت در اختیار داشته باشیم تا براساس آن بتوانیم قضاوت درستی 
را سامان دهیم. نظریه عدالت جان رالز که مهمترین نظریه عدالت در 
قرن 20 به شمار می رود، معتقد است هر حقی که به بهبود وضعیت 
ثروتمندان منجر شود تنها وقتی مجاز است که بهبودی در وضعیت 
فقرا نیز ایجاد کند. به عبارت دیگر مالک رالز حســادت و بدگمانی 
به ثروتمندان نیست بلکه مالکش بهبود وضعیت فقراست، حتی اگر 
این بهبود به قیمت بهتر شــدن بیشــتر وضعیت ثروتمندان محقق 
شــود. به یک عبارت دیگر برای رالز نابرابری آنقدر اهمیت ندارد که 

فقرزدایی اهمیت دارد.
اگــر جان رالز مســئول ترافیک تهران بود احتمــاال اجازه می داد 
مجوزهای کوتاه مدت )مثال یک ســاعته( تردد در مسیرهای ویژه به 
قیمت هــای خیلی باال )مثال 500 هزار تومان( فروخته شــود و پول 
حاصل از آن را در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار می داد. از دید 
رالز این کار توجیه داشــت زیرا اگرچه تردد ثروتمندان از مسیرهای 
ویژه موجب غبطه دیگرانی که در ترافیک مانده اند، می شد اما همان 
مردم عادی با خود می اندیشیدند که این تردد موجب بهبود وضعیت 

فقرا نیز شده است و این امر موجب التیام آنها نیز می شد.
آیا راه حل رالز برای ما قابل قبول است؟ نظریه رالز به ما می آموزد 
که بیش از حساســیت به نابرابری به فقرزدایی حساســیت داشــته 
باشیم که به نظر حرف درستی می آید، اما یافته های اقتصاد رفتاری 
نشان می دهد انسان ها حساســیت زیادی به نابرابری دارند و تحمل 
اموری که سمبل این نابرابری شــوند برای مردم سخت خواهد بود. 
احتماال تــردد ثروتمندان از مســیرهای ویژه مثل واردات پورشــه 
می تواند به ســمبلی از وجود نابرابری شــدید در کشور تبدیل شود 
و برای توده مردم آزاردهنده باشــد. با این توصیف، به نظر شما کدام 
راه حل درســت است؟ حفظ وضع موجود؟ افزایش دامنه افراد مجاز 
اســتفاده کننده از مســیرهای ویژه به اصناف خاص؟ یا راه حل جان 

رالز؟
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گزارش جدید دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
از رکود شدید در دو منطقه 22 و 19 تهران و همچنین مقاومت مناطق 5، 

4 و2 نسبت به رکود مسکن خبر می دهد.
به گزارش ایرنا و براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، منطقه 5 تهران بیشترین حجم از معامالت 

مسکن را در مردادماه امسال به خود اختصاص داد.
از میان مناطق بیســت ودوگانه شــهر تهران منطقه 5 بــا تعداد 367 
مبایعه نامه سهم 12.4درصدی از کل معامالت بیشترین تعداد قراردادهای 
مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. به طور کلی، در مردادماه 2هزار 
و 931 معامله به ثبت رســیده است که در مقایسه با رقم 4 هزار و 260 
فقره معامله در تیرماه از کاهش حدود 50درصدی تعداد معامالت مسکن 

در شهر تهران خبر می دهد.
اما بعد از منطقه 5 تهران که هنوز به طور کامل وارد رکود نشده است، 
مناطــق 2 و 4 پایتخــت به ترتیب با تعــداد 281 و 273 فقره معامله با 

سهم های 9.6 و 8.9 واحدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
براســاس این گزارش، در حال حاضر میانگین هــر متر مربع خانه در 
منطقــه 2 تهران 20میلیون و 644 هزار تومــان و هر متر مربع خانه در 
منطقه 4 تهران 12 میلیون و 666 هزار تومان اســت. قیمت هر مترمربع 
خانه در این دو منطقه در خردادماه  امسال به ترتیب 21 میلیون و 621 

هزار تومان و 13 میلیون و 366 هزار تومان معامله شده است.
از ســوی دیگر، میزان نفوذ رکود به بخش مسکن در سایر مناطق شهر 
تهران متفاوت اســت. برای مثال تعداد معامالت مســکن در منطقه یک 
پایتخت که خانــه در هرمترمربع به بیــش از 29 میلیون تومان معامله 
می شود در مردادماه امســال به 132 مورد کاهش یافته است. در تیرماه 
امســال تعداد معامالت مســکن در این منطقه 212 مورد بوده است که 
حاکی از  کاهش 38درصدی معامالت در این منطقه از شهر تهران است.

براساس این گزارش کمترین تعداد معامالت مسکن نیز به مناطق 22 
و 19 پایتخت می رســد. در این دو منطقه نیز میانگین قیمت خانه در هر 

مترمربع به ترتیب 12 میلیون و 838 هزار تومان و 5 میلیون و806 هزار 
تومان معامله شــده است. رشد با تاخیر حجم معامالت در مناطق ضعیف 
نســبت به مناطق دیگر، مهم ترین عامل به وجود آورنده تفاوت قیمت ها 
در مناطق مختلف شهر تهران است که روی تعداد معامالت مسکن تاثیر 

می گذارد.
گفته می شــود که مناطق 5 و 4 و 2تهران که معموال حجم بیشــتر از 
کل معامالت خرید آپارتمان را به خود اختصاص می دهند، دارای فراوانی 
بیشتری از لحاظ تعداد واحد مسکونی هستند. وجود آپارتمان های با متراژ 
کوچک، خانه های با عمر بنای کمتر و فراوانی فایل های فروش در این سه 
منطقه نسبت به سایر مناطق پایتخت، عامل اصلی در رونق نسبی خرید 
و فروش در این مناطق در دوره رکود اســت. گفتنی است کاهش قیمت 
مسکن در مردادماه امسال نسبت به تیرماه به حدود 3درصد و به میانگین 

قیمتی هر متر مربع 13 میلیون و 187 هزار تومان رسید.
دومین گام برای ساماندهی بازار مسکن

همچنین بــه دنبال تولید و عرضــه 400 هزار واحد مســکونی برای 
تعادل بخشــی به بازار مسکن، تجهیز تمامی شاغلین دفاتر امالک به علم 
حقوق ملکی و حقوق ثبتی به عنوان دومین گام ســاماندهی این بازار در 

دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، پس از اشباع قیمتی بازار مسکن که با ثبات نسبی بازار 
ارز و چشم انداز آرام از طریق تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی همراه 
شــد، سیاست گذار این حوزه تصمیم گرفت با احیای یک ظرفیت قانونی، 

دومین اقدام را برای ایجاد شفافیت و سالمت بازار مسکن بردارد.
مطابق تبصره 1 ماده 17 قانون ساماندهی، تمامی کارکنان دفاتر مشاور 
امالک اعم از صاحب جواز، مباشــر، مشاور، راهنما، منشی و دیگر خدمه 
بایــد به حقوق ملکی، حقوق ثبتی و اخالق حرفه ای آگاهی پیدا کنند. بر 
این اساس اتحادیه صنف مشاوران امالک تصمیم گرفت با پشتیبانی نیروی 

انتظامی، آموزش های کوتاه مدت را در این زمینه ها آغاز کند.
بعضا گزارش هایی از مالباختگی طرفین معامله به اتحادیه امالک ارسال 

می شــود. با اینکه صاحبان جواز کســب از آگاهی الزم برای عقد قرارداد 
برخوردارند، عمده افراد زیرمجموعه شاغل در دفاتر مشاور امالک، اطالعات 
کافی برای انعقــاد قراردادها و حتی راهنمایی ارباب رجوع ها ندارند. گاها 
دیده می شود به دلیل یک مشاوره اشــتباه از سوی فعاالن دفاتر امالک، 

حداقل یکی از طرفین قرارداد، مالباخته یا دچار خسارت می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در این خصوص گفت: قراردادهایی 
که در دفاتر امالک منعقد می شود گاها دچار مشکالتی است که متعاملین 
برای شــکایت به اتحادیه می آیند. بررسی علت نشان می دهد که معموال 
صاحب جواز قصوری صورت نداده اما اشتباه یا تخلف صورت  گرفته ناشی از 
عدم آگاهی افراد زیرمجموعه از حقوق ملکی و ثبتی بوده است. به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم آموزش های کوتاه مدت را برای تمامی شاغلین دفاتر 
اعم از مباشر، مشاور، راهنما، منشی و سایر عوامل ارائه دهیم. این موضوع 
را در هیات مدیره مصوب کردیم و برای اجرا به پشتیبانی نیروی انتظامی 

احتیاج داریم.
مصطفی قلی خســروی تاکید کرد: هر فردی که در دفاتر مشاور امالک 
کار می کند باید این دوره های آموزشــی که شــامل حقوق ملکی، حقوق 
ثبتی و اخالق حرفه ای اســت را بگذراند. باید شرایط به گونه ای شود که 
اتمام افراد اعم از کسانی که قرارداد را تحریر می کنند، کسانی که خانه را 
نشان  می دهند و حتی افرادی که پذیرایی می کنند این دوره های آموزشی 
را بگذرانند. همچنین افرادی که خانه را به مراجعین نشان می دهد حتما 

باید کارت شناسایی ارائه کنند.
وی همچنین با اشــاره به ایجاد آرامش قیمتی در بازار مســکن گفت: 
دولت با ثبات نسبی در بازار ارز و همچنین تولید و عرضه 400 هزار واحد 
مسکونی آرامشی را در بازار مسکن ایجاد کرده و ما نیز قصد داریم دومین 

اقدام را برای پشتیبانی از دولت برداریم.
به گفته خسروی، روند نزولی قیمت مسکن که از اواسط تیرماه آغاز شده 
بود ادامه دارد و طبق گزارش های دریافتی از مشــاوران امالک در سراسر 

تهران قیمت ها کماکان رو به کاهش است.

تازه ترین گزارش وزارت راه و شهرسازی از مناطق بیست ودوگانه تهران نشان می دهد

مقاومت 3 منطقه پایتخت نسبت به رکود مسکن
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احتمال تبدیل دالر و یورو به ارز دیجیتالی
نخستین بانک بیت کوین تاسیس می شود

سازمان امور مالی سوئیس به دو شرکت بالک چین در این کشور 
مجوز فروش ســرمایه و اوراق بهادار داده است و قرار است نخستین 

بانک های ارز مجازی جهان در سوئیس تاسیس شوند.
به گزارش راشاتودی، سازمان نظارت بر امور مالی سوئیس ابتدای 
این هفته، مجوزهایی را برای دو شرکت استخراج کننده ارز دیجیتال 
صادر کرده اســت و این کار باعث می شود این دو کمپانی به اولین 
بانک های ارز دیجیتال در جهان تبدیل شــوند. این کمپانی ها قادر 
به برطرف کردن مشکالت، ذخیره کردن، تجارت و مدیریت ارزهای 
دیجیتال هســتند و همه اینها در مورد دو ارز دیجیتال بیت کوین و 

اتریوم در حال رخ دادن است.
دولتمردان ســوئیس به دنبال این هســتند تا ارزهای واقعی مثل 
فرانک، یورو و دالر را نیز به ارزهای دیجیتال تبدیل کنند. بانکداری 
نوین در این کشور به گونه ای خواهد بود که به سرمایه گذاران خود 
اجازه کارگزاری و نشــانه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال شــان را 
می دهد بــا این حال اداره امور مالی ســوئیس معیارهای خاصی را 
برای این بانک ها برای اســتفاده از مجوز در نظر گرفته است که این 
معیارها هنوز فاش نشــده است و این دو بانک هنوز حاضر به انجام 

آنها نشده اند.
ماتیاس ایمباخ، موسس ســیگنوم در این خصوص به خبرگزاری 
بلومبــرگ گفته اســت: »در طی چند ماه گذشــته شــرکت های 
اســتخراج کننده ارزهای دیجیتال بســیاری به ما مراجعه کرده اند 
امــا ما به هر شــرکت اســتخراج کننده معمولی نیــاز نداریم  و در 
حال حاضر یکــی از بزرگترین چالش های دولتمــردان پیدا کردن 
متخصصان بانکی برای اتصال آنها به دنیای واقعی، پرداخت مالیات، 

حقوق و دستمزد کارکنان آنها است.«
مانوئــل کریگر، مدیرعامل ســیگنوم نیــز در این خصوص گفت: 
»اعطای مجــوز نمایندگی بانکی و اوراق بهــادار از اداره امور مالی 
ســوئیس یک نقطه عطف مهم و گامی مهم در جهت نهادینه شدن 

دارایی دیجیتال در اقتصاد است.«
در یک حرکت جداگانه ســازمان امور مالی ســوئیس مقرراتی را 
درخصوص تاســیس این بانک های ارز مجازی وضع کرده اســت و 
آنها را در غالب یک دســتورالعمل اجرایی ارائه داده اســت. قوانین 
تدوین شــده در این دســتورالعمل برای مبارزه با پولشویی است و 
براساس آن بانک ها حق دارند تنها با مشتریانی که هویت آنها تایید 
شــده اســت مبادله و تجارت کنند و نمی توانند با مشــتریان سایر 
موسســات یا مشتریان خارج از بانک ارتباط برقرار کنند و برای آنها 

ارزهای دیجیتال صادر کنند.

در پایان 3 ماهه نخست امسال
بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافت

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان ســه ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و 
بانکی کشور، در پایان سه ماهه نخست سال جاری بدهی بانک ها به 
134 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خردادماه سال گذشته 
3.7درصد کاهش داشــته اســت. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در 
پایان خردادماه سال گذشته بیش از 139 هزار میلیارد تومان بود که 
در اســفندماه این رقم به 138 هزار میلیارد تومان رسید و بنابراین 
حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خردادماه سال جاری نسبت 

به اسفند سال گذشته نیز 2.6درصد کاهش داشته است.
این در حالی اســت که بدهی بخش دولتی بــه بانک مرکزی در 
همین مدت نســبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 64درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. بخش دولتی در خردادماه ســال گذشته 
بیــش از 61 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشــته که 
رقم این بدهی به بانک مرکزی در خردادماه ســال جاری به حدود 

101هزار میلیارد تومان رسیده است.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در اســفندماه سال گذشته نیز 
95 هزار میلیارد تومان بود که نشــان می دهد این بدهی در ســال 

جاری نسبت به اسفند سال گذشته 5.4درصد رشد داشته است.

سکه در اولین روز هفته چقدر قیمت خورد؟
تالش ناکام برای باال رفتن دالر

دالر در صرافی های بانکی و در نخســتین روز هفته بدون تغییری 
محسوس نسبت به آخرین روز هفته گذشته 11 هزار و 300 تومان 
قیمت خورد. به گــزارش خبرآنالین، هر دالر آمریکا در بازار تهران 
دیــروز به قیمت 11 هزار و 300 تومان فروخته شــد اما نرخ خرید 
دالر از مــردم در صرافی هــای بانکی 11 هــزار و 200 تومان بود. 
فعاالن بازار ارز می گویند تالش برخی دالالن برای رســاندن دالر به 
نیمــه کانال 11 هزار تومان ناکام مانده و دالر همچنان در محدوده 
11هــزار و 300تومان باقی مانده اســت. قیمت هر یورو نیز در روز 
نخســت هفته 12 هزار و 500 تومان اعالم شد. صرافی های بانکی 
هــر یورو را از مردم به نرخ 12 هزار و 400 تومان خریدند و به این 
ترتیب نرخ خرید یــورو از نیمه کانال 12 هزار تومان پایین تر آمده 
است. صرافان وضعیت بازار خرید و فروش ارز را عادی توصیف کرده 
و معتقدند با وجود آنکه در سال های گذشته قیمت ارز در این مقطع 
زمانی با افزایشــی ناشــی از فشــار تقاضا روبه رو می شد، اما امسال 
چنین ســیگنالی در بازار به چشم نمی خورد. این درحالی است که 
رئیس کل بانک مرکزی نیز بهبود شرایط اقتصادی کشور را ناشی از 

کاهش التهابات ارزی می داند.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز دیروز با افزایشی اندک 
به 4 میلیون و 119 هزار تومان رســید. قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز با رشــدی برابر با 7هزار تومان 4 میلیون 
و 57 هزار تومان شــد. قیمت نیم ســکه و ربع سکه هم به ترتیب 
2میلیون و 117 هزار تومان و یک میلیون و 305 هزار تومان اعالم 
شد. هر قطعه سکه یک گرمی نیز به قیمت 931 هزار تومان فروخته 
شــد. همچنین هر گرم طالی 18 عیار در نخســتین روز هفته به 
قیمت 409 هزار تومان فروخته شــد. ایــن در حالی بود که قیمت 
اونس طال در بازارهای جهانی کاهشــی برابر با 3 دالر و 65 ســنت 

را تجربه کرد و هر اونس در بازارهای جهانی به 1520 دالر رسید.

بانکنامه

یکی از سیاست های پولی که این روزها پرونده آن روی میز دولتمردان 
و نمایندگان مجلس باز مانــده، بحث حذف چهار صفر از واحد پول ملی 
و تبدیل ریال به تومان اســت. البته حذف صفر از پول ملی، ایده جدیدی 

نیست و سابقه این پیشنهاد به دهه 70بازمی گردد.
به گزارش ایرنا، در دهه 80 نیز یک بار زمزمه های اجرای این رفرم پولی 
به گوش رســید، اما همانند دهه 70 راه به جایی نبرد، تا اینکه سه سال 
پیش، وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی در جریان اصالحات پولی از احیای 
برنامه حذف صفر خبر دادند. حاال پس از گذشت سه سال در حال حاضر 
این الیحه به تصویب هیات دولت رســیده و  قرار است مجلس درباره آن 

تصمیم گیری کند.
صفرزدایی از پول ملی، تصمیمی اســت که یکــی از اصلی ترین نتایج 
آن ترســیم تقویت پول ملی مقابل سایر ارزهای خارجی است. دولت نیز 
مهمترین هدف از اجرای این سیاست را حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و 
بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت پولی داخلی، هماهنگی با 
آنچــه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، کاهش 
هزینه چاپ و نشر اســکناس و سکوک و رفع مشکالتی از قبیل استفاده 
از ارقام بزرگ در مبادالت ســاده روزمره، معضالت شمارش و حمل حجم 
باالی اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادالت اقتصادی 

کشور عنوان کرده است.
در این میان، عده ای از کارشناسان، این اقدام دولت را اثرگذار در تغییر 
نرخ تورم و تقویت ارزش پول کشور ارزیابی می کنند. در کنار آثار مثبت و 
منفی این اقدام، بحث هزینه های اجرا هم مطرح است. طبق گزارش های 
رسمی در حال حاضر 8 میلیارد و 709 میلیون برگ اسکناس و ایران چک 
در اقتصاد ایران در گردش اســت و هر ســال حــدود 600 میلیون برگ 
اســکناس از چرخه اســتفاده خارج و امحا و از سوی دیگر ساالنه تا 900 
میلیون برگ میلیون اسکناس جدید چاپ می شود. به طور قطع جایگزین 
کردن اســکناس و سکه های جدید هزینه های قابل توجهی را دربر داشته 

و زمانبر خواهد بود.
معموال کشورهایی که تورم باالیی دارند برای تسهیل در انجام معامالت 

یا مبادالت پولی این سیاســت را به اجرا رسانده اند، اما اینکه حذف صفر 
به تنهایی می تواند از طریق تغییر در جو روانی باعث تقویت ارزش پول یا 

کاهش نرخ تورم شود،  چندان درست به نظر نمی رسد.
حذف صفر از پول چه کمکی به اقتصاد می کند؟

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درباره اثرات حذف چهار صفر بر تورم 
و سایر مســائل اقتصادی از جمله تقویت پول ملی گفت: براساس منطق 
اقتصاد حذف چهار صفر از پول نباید هیچ تاثیری در کاهش و افزایش نرخ 
تورم بگذارد، چراکه اتفــاق خاصی در معامالت و نقل و انتقاالت پول رخ 
نمی دهد و ارزش معامالت و اجناس همان اســت و تنها واحد پول تغییر 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: حذف صفر نباید اثر تورمی داشته باشد مگر اینکه عوامل 
برون زایی بر جو روانی فشار بیاورند و انتظار تورمی در جامعه ایجاد کنند 
وگرنــه این اقدام هیچ اثر واقعی در اقتصــاد ندارد که بخواهد نرخ تورم را 

تغییر دهد.
به گفته این کارشــناس اقتصادی، ممکن اســت عده ای با نیت ایجاد 
اغتشاش و تخریب وضعیت اقتصادی در اخبار شایعاتی را ایجاد کنند که 
دولت و مقامات اقتصادی باید چنین شرایطی را پیش بینی کنند و اقداماتی 

در جهت پیشگیری از وقوع این شرایط به اجرا برسانند.
عزتی با بیان اینکه حذف صفر باعث روانی و آســانی انجام محاســبات 
می شــود، گفت: مهم ترین هدف از حذف چهار صفر از واحد پول کشــور  
ســهولت در انجام برخی از اقدامات است و به جای اینکه برای پرداخت یا 
دریافت یک میلیون تومان از عنوان 10 میلیون ریال با هفت صفر استفاده 

کنیم، سه صفر به کار می بریم.
او بــا تاکیــد بر اینکه با آســان شــدن محاســبات می تــوان جلوی 
سوءاستفاده های مالی و برخی از اشتباهات را گرفت، افزود: حد و اثر واقعی 
حذف صفر در محاســبات مالی، ثبت دفاتر، ثبت حساب ها و این دست از 

موارد خواهد بود و روانی این اقدامات بهره وری را افزایش می دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سایر مزیت های اجرای این سیاست 
اظهار داشــت: یک اثر مثبت روانی و نه واقعی حذف صفر از پول کشــور، 

تقویت پول ملی کشورمان در برابر سایر ارزها است. به این معنا که هر 10 
تومان در برابر یک دالر قرار می گیرد که به ظاهر تقویت پول ملی کشــور 
به نظر می رسد. در واقعیت اثری در این بخش هم نمی گذارد اما برداشت 

عوام این است که پول کشور تقویت شده است .
تجربه جهانی حذف صفر از پول ملی کشورها

حــذف صفر از پول و تغییــر واحد پولی ابتکار جدیدی نیســت که 
برای اولین بار در ایران به اجرا برســد. ســابقه حــذف صفر از پول به 
جنگ جهانی دوم برمی گردد و اولین بار در کشور آلمان به اجرا رسید. 
کشــورهایی نظیر آرژانتین و ترکیه هم نســبت به حذف صفر از واحد 
پولی کشورشــان اقدام کرده اند که البته در همه مــوارد موفقیت آمیز 
نبوده است. بارزترین نمونه ناموفق حذف صفر از پول به کشور زیمبابوه 
برمی گردد که با حذف 10 صفر هم نتوانســت اهداف پیش بینی شده را 

محقق سازد.
نزدیک ترین کشــور به ایران از لحاظ جغرافیایی و اقتصادی )به غیر از 
درآمدهای نفتی ( که اقدام به حذف صفر کرد و با این اقدام توانست روی 
نرخ تورم هم اثرگذار باشد، کشــور ترکیه بود. ترکیه چندین بار اقدام به 
حذف صفر از واحد پولی کشــورش کرد، اما موفق نشــد تنها با این اقدام 
نرخ تورم را کاهش دهد. در نهایت دلیل اینکه تورم در ترکیه کاهش پیدا 
کرد این بود که همزمان با حذف صفر سیاست های دیگری مانند چرخش 
و هدایت جریان های ســودآور بازار به سمت تولید را به اجرا رساند و رشد 
اقتصادی این کشــور افزایش یافت در این شــرایط هم تورم کاهش پیدا 

می کند.
کشــورهایی که تورم نهادینه باالی سه رقم داشتند تا زمانی که نسبت 
به اصالح ســاختار اقتصادی اقدام نکردند نتوانستند با حذف صفر شرایط 
اقتصادی را بهبود بخشند، بنابراین تجربه جهانی به ما نشان می دهد تکه 
حذف صفر از پول در بهبود شرایط اقتصادی معجزه نخواهد کرد و حذف 
صفر از پول ملی باید همراه دیگر اقدامات در عرصه سیاســت های پولی و 
انضباط مالی دولت  باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس 

کارکرد خود را نشان دهد.

منطق اقتصاد درباره حذف 4 صفر از پول ملی چه می گوید؟

صفرزدایی یا صفردرمانی

رئیــس کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی در »ســی امین 
همایش بانکداری اســالمی« از مجلس خواست تا به جای تمرکز بر طرح 
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، سایر طرح های مربوط به نظام بانکی 
را در اولویت قرار داده و اجازه دهند که بانک ها در این شــرایط سخت به 

فضای اقتصاد کشور کمک کنند.
کورش پرویزیان با اشاره به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی 
که پس از تصویب مجلس توسط شورای نگهبان رد شد، گفت: این طرح 
را مجلس در بودجه سنواتی سال های  1396، 1397 و 1398 مطرح کرد 
و منجر به چند بار رفت و برگشــت بین شورای نگهبان و مجلس شورای 

اسالمی شد.
به گفته وی، این طرح در ســال گذشته توسط شورای نگهبان رد شد و 
مجلس از این پاسخ قانع نشد و طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

فرستاد که در پایان سال گذشته مجمع تشخیص نیز آن را رد کرد.
به گزارش ایســنا، مدیرعامل بانک پارســیان با بیان اینکه با این طرح 
قرار بود شرایطی برای تسویه بدهکاران بانکی ایجاد شود، تصریح کرد: اما 

مواردی در آن مطرح شده که برای بانک ها چالش ایجاد می کند.
پرویزیان با اشاره به مشکل بانک ها با این طرح مجلس شورای اسالمی، 
گفت: مشــکل ما با این موضوع اســت که بانک ها در آن زمان ســود را 
تقســیم کرده اند و مالیات را هم پرداخت کرده اند، اما با اجرای این طرح، 

حساب های بسته شده سال های قبلی تغییر می کند.
او با اشــاره به طرح های مختلفی در راستای اصالح نظام بانکی، اظهار 
داشــت: ســه طرح در مورد بانک مرکزی و الیحه اخیر دولت در ارتباط 
با حذف چهار صفر را در اولویت بگذارید و رســیدگی کنید و اجازه دهید 
شبکه بانکی که با چالش های جدی مواجه است، در شرایط متعادل تری به 

فضای اقتصادی کشور کمک کند.
توجه به تسهیالت دهی بانک ها برای بهبود فرآیندها

همچنین در میزگردی که با عنوان »بهبود فرآیندهای بانکداری بدون 
ربا« با حضور مقامات بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها در »سی امین 

همایش بانکداری اســالمی« برگزار شــد، رئیس موسســه عالی آموزش 
بانکداری به لزوم توجه به تسهیالت دهی بانک ها برای بهبود فرآیندها اشاره 
کرد و گفت: تسهیالت گیرنده در قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادی 
منعقد می کند و در سررســید می پردازد اما چندان فکری نشــده که اگر 
پرداخت نکرد، چه اقدامی صورت گیرد. یکی از مواردی که در بهبود فرآیند 
باید توجه شــود تسهیالت دهی در بانک ها است، اگر خدمات بانکی را در 
سه بخش تجهیز، تخصیص و ارائه خدمات تقسیم کنیم، ایرادات در بخش 
تسهیالت دهی بیشتر است و باید با هم اندیشی برای این حوزه فکری شود.

فرشاد حیدری ادامه داد: میزان پاسخگویی به نیازها در حوزه تسهیالت 
چندان قابل قبول نبود، مثال تسهیالت گیرنده برای عمل جراحی قلب باید 
تســهیالت خودرو دریافت می کرد که انحراف در آمار، انحراف در اعطای 
تسهیالت و انجام عملیات صوری را در پی داشت و با ایجاد کارت اعتباری 

منطبق بر عقد مرابحه این کاال و خدمات در اختیار مردم قرار گرفت.
اصالح نظام بانکی نیازمند عزم جدی در همه سطوح

مدیرعامل بانک توســعه صادرات نیز در این میزگرد گفت: اصالح نظام 
بانکی به عزمی جدی در همه سطوح نیاز دارد.

علی صالح آبادی با اشــاره به بحث اصالح نظــام بانکی ادامه داد: درباره 
اصالحات بحث های مختلفی صورت گرفته و به نظر من اصالح نظام بانکی 
عزمی جدی در همه سطوح می خواهد زیرا هر کسی از اصالح نظام بانکی 
تعریف متفاوتی دارد و به نظر من باید در ابتدا به یک اجماع درباره اصالح 

نظام بانکی برسیم.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، رابطه بین بانک و سپرده گذار 
رابطه بانک و سپرده پذیر و بانک و بانک مرکزی باید بازتعریف شود. زیرا در 
نگاه بین بانک و سپرده پذیر یکی از موارد اشتباه نگاه وثیقه محوری است 
در حالی که در دنیا نگاه اعتبارســنجی  است. هنگامی که مطالبات کالن 
باشد، تنها وثیقه پاسخگو نیست و اعتبار مشتری اهمیت بیشتری دارد و 

نیازمند نگاه جدیدی است.
وی ادامه داد: امروزه ما در حال حرکت به این ســمت هستیم، اما باید 

سرعت مان بیشتر شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: بحث 
بعدی نظارت بر مصرف تسهیالت است که نکته بسیار مهمی است زیرا در 

کشور از نظر سیستمی نگاه درستی نداریم.
صالح آبادی گفت: در حالی که در سیستم بانکی در دنیا بر این موضوع 
بررســی های زیادی صورت گرفته تا از منابع در جایگاه درســت استفاده 
شود، این روش هم اسالمی و شرعی است و هم از معوقات نیز جلوگیری 

خواهد کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است 
که از تفاوت نرخ سود ســپرده و تسهیالت استفاده می کنیم. اگر کارمزد 
خدمات به نحو مناســب دریافت شــود کمتر به این تفاوت دو نرخ توجه 

می شود.
صالح آبــادی درباره نقش بازار ســرمایه در بهبود عملکرد بانک ها اعالم 
کرد: ســال ها درباره تامین مالی بزرگ از طریق بازار ســرمایه انجام شود 
و تامین مالی های کوچک از طریق بانک ها انجام شــود. مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات در ادامه گفت: اگر این تقسیم کاری را بپذیریم، یکی از این 
نهادهایی که در این زمینه شــکل گرفته شرکت های تامین سرمایه است 

که با انتشار اوراق در بازار سرمایه، ناشران اوراق را تامین مالی می کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: به نظر من در این زمینه اگر بانک 
را به عنوان یک نهاد مالی در نظر بگیریم بازار ســرمایه هم یک نهاد مالی 
است و شــورای پول و اعتبار مصوبه ای دارد که اوراق شرکت های تامین 
ســرمایه به عنوان اموال مازاد است و باید واگذار شود، اما به نظر من این 
شرکت ها به عنوان حلقه بازار سرمایه و پول هستند که باید با نظارت دقیق 
بر عملکرد این دو نهاد مکمل ســهامداری بانک ها موجب تسهیل تامین 

مالی بنگاه ها خواهد بود.
وی گفت: یکی از محورهای اصالح نظام بانکی بانکداری دیجیتال، بحث 
رضایت مشــتریان است، شهروندان دیجیتال شــهروندانی هستند که از 
آخرین تحوالت روز استفاده می کنند و متعهد به برند نیستند. بانک ها نیز 
باید خدمات خود را براساس آخرین تحوالت بانکداری دیجیتال ارائه کنند.

رئیس کانون بانک های خصوصی به مجلس:

الیحه حذف 4 صفر را در اولویت قرار دهید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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شاخص بورس کام سهامداران را شیرین کرد
شاخص بورس در قله ای جدید ایستاد

در نخستین روز هفته و در بورس تهران 205 سهم با رشد قیمت 
و 138 ســهم با افت قیمت روبه رو شدند و شاخص اصلی بورس با 

بیش از 5000 واحد توانست رکورد تازه به ثبت برساند.
به گزارش ایســنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
بهــادار تهران 543 واحد رشــد کرد و به رقــم 284 هزار و 138 
واحدی رسید. با این رشد بیش از 5000 واحدی شاخص بازار یک 
بار دیگر رکورد جدیدی را به ثبت رســاند. شاخص کل هم وزن نیز 
با 1142 واحد رشد مواجه شد و تا عدد 78 هزار و 68 پایین آمد.

براساس این گزارش، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران 
و هلدینــگ خلیج فارس به ترتیــب 661، 433 و 317 واحد تاثیر 
مثبت روی شــاخص های بازار سرمایه داشتند. مپنا، سرمایه گذاری 
غدیر نیز در راستای رشد شــاخص های بازار حرکت کردند، اما در 
طرف مقابل مخابرات ایران، ایران خودرو و تامین سرمایه مبین هر 
کدام به ترتیب 41، 23 و 22 واحد تاثیر کاهنده روی شاخص های 

بازار داشتند.
شــاخص آزاد شــناور با 6432 واحد افزایش به رقم 324 هزار و 
325 واحدی رســید و شــاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 
4715 و 7772 واحد رشــد کردند. فلزات اساسی شاهد معامالت 
422 میلیون ســهم و اوراق مالی به ارزش 242 میلیارد تومان بود 
که به این ترتیب بیش تریــن ارزش معامالت  را به خود اختصاص 

داد.
گروه محصوالت شیمیایی، خودرو و سرمایه گذاری ها پس از گروه 
فلزات اساسی بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 2020 میلیارد تومان رسید که 
این رقم ناشــی از دست به دست شــدن 4.8 میلیارد سهم و اوراق 

مالی است.
در نخســتین روز هفته در بورس تهران 205 سهم با رشد قیمت 
و 138 ســهم با افت قیمت رو به رو شــدند. در طرف مقابل تعداد 
نمادهــای مثبت در فرابورس ایران 110 و تعداد نمادهای منفی در 

این بازار به 81 رسید.
همچنین آیفکس نیز 56 واحد رشد کرد و تا رقم 3767 واحدی 
باال رفــت. ارزش معامالت فرابورس ایران به عــدد 1163میلیارد 
تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 2.5 میلیارد 
ســهم و اوراق مالی اســت. تعداد معامالت این بازار به 304 هزار و 

778 رسید.
**********************************

معاون عملیات سمات خبر داد
صدور کدهای سهامداری از مرز 11 میلیون گذشت

با صدور بیش از 47 هزار کد سهامدار جدید در مردادماه امسال، 
تعداد کدهای سهامداران بازار سرمایه از مرز 11 میلیون گذشت.

فریبا اخوان، معاون عملیات شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )ســمات( در گفت و گو با پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا( با اعالم این خبر افزود: در مجموع در پنج ماه نخست 
امســال بیش از 198 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر 
شــده است تا رقم کل کدهای صادر شده به 11 میلیون و 42 هزار 

کد برسد.
وی تعداد کدهای صادرشــده بــرای ســهامداران خارجی بازار 
ســرمایه را 1366 کد اعالم کرد و گفت : 92 کد از ابتدای امســال 

برای سهامداران خارجی صادر شده است.
معاون عملیات شرکت ســپرده گذاری مرکزی درباره اوراق حق 
تقدم تسهیالت مسکن گفت: حدود 19 نفر در ماه گذشته با خرید 
اوراق تســهیالت حق مســکن وارد فرآیند دریافت این تسهیالت 

شدند.
اخوان درخصوص ســهامداران فعال بازار سرمایه در مردادماه 98 
گفت: تعداد یک میلیــون و 92 هزار کد حداقل یک تا 10 معامله 
)خریــد یا فروش(، 138 هزار کد بین 11 تا 20معامله و 192 هزار 

کد بیش از 20 معامله را در ماه گذشته انجام دادند.
افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه ایران دارند، در ابتدا باید در 

سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( ثبت نام کنند.
سجام به عنوان زیرساخت پروفایلینگ یکپارچه و فراگیر فعاالن 
بازار ســرمایه به ویژه ســرمایه گذاران حقیقــی و حقوقی و درگاه 
واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشــران و 
مخصوصاً سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مطرح بوده و اپلیکیشن 
آپ با توجه به گستره کاربران و شبکه فراگیر خود با راه اندازی این 
خدمت جدید، گامی نوین در ارائه خدمات بازار سرمایه به مشتریان 

خود برداشته است.
سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود 
به باشگاه بزرگ بازار ســرمایه ایران است که تمام فعاالن این بازار 
اعم از ســرمایه گذاران، مشــتریان و مدیران نهادها در این سامانه، 
فقط یک بار برای همیشه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند کرد 
و پس از احراز هویت حضوری قــادر به دریافت خدمات مبتنی بر 

داده  های تاییدشده خواهند بود.
براســاس این گــزارش، از طریق این ســامانه اطالعات هویتی،  
شماره حساب، شــماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دائمی 
فرد ثبت می شــود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت 

مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.
براساس این گزارش، ســهامداران می توانند با مراجعه به سایت 
www.wwwww.ww  ثبــت نام خود را به صــورت الکترونیکی انجام 

دهند.

نماگربازارسهام

مدیرعامل شــرکت فرابورس ایــران با بیان اینکه ســفته بازی جزو ذات بازار 
سرمایه است، گفت مساله کج منشی و کج گزینی شرکت ها باید حل شود، فلسفه 
وجودی ناظر همین دو موضوع اســت که رفتار ناظر بازار در این زمینه تاثیرات 

بسیاری را با خود به همراه دارد.
بــه گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران، در نشســت خبری مدیرعامل 
فرابورس ایران که دیروز پیرامون اصالحات مقررات بازارپایه در محل این شرکت 
برگزار شــد، »امیر هامونی« به پرسش ها و شبهات موجود پاسخ داد و گفت: از 
امروز یکشنبه تا آخر هفته نوسان همه نمادهای بازار پایه روزانه 3درصد خواهد 
بود، این تغییر در تابلوی ب که 10درصد بود و تابلو ج که دامنه نوســان ندارد، 

نیز تا پایان هفته 3درصد است.
هامونی تصریح کرد: به موجب دســتورالعمل جدید قوانین بازار پایه فرابورس 
برای قرار گرفتن شــرکت های حاضر در بازار پایه در تابلوهای رنگی زرد، نارنجی 
و قرمز نماد که شــرکت های حاضر در بازار پایه از روز چهارشنبه 13 شهریور تا 
روز 25 شهریور متوقف خواهند بود. هدف اصلی مقررات جدید بازار پایه افزایش 

شفافیت و حاکمیت شرکتی در مورد شرکت های حاضر در بازار پایه است.
مدیرعامل فرابورس ایران درخصــوص میزان لزوم توجه بازارگردان به قیمت 
پایانی برای قیمت گذاری گفت: دســت بازارگردانان درخصوص قیمت گذاری باز 
اســت، البته باید حداقل حجم معامالت و دامنــه مظنه در این خصوص رعایت 
شود. این موضوع با توانگری بازارگردان و صندوق های سرمایه گذاری در ارتباط 

است و به طور حتم فرابورس رعایت این حداقل   ها را نظارت و بررسی می کند.
هامونی در ادامه به دالیل محدودکردن دامنه نوســان در این بازار اشاره کرد 
و افــزود: با محدود کردن دامنه نوســان به مقیاس های جهانــی در داینامیک 
شدن دامنه نوســان نزدیک خواهیم شد. در این شــرایط برای حجم معامالت 
و نقدشــوندگی آن با مشــکالت کمتری مواجه خواهیم شــد. بــه این ترتیب 
دیگر شــاهد ایجاد صف های ســنگین خرید و فروش نخواهیم بود؛ همچنین در 
دستورالعمل جدید برای این کار امکان افزایش تعداد جلسات حراج را هم داریم.

اکنون، بهترین زمان برای اجرایی شدن دستورالعمل
وی تاکیــد کرد: با توجه به برگزاری مجامع شــرکت ها و شــفافیت اطالعات 
موجود برای شــرکت های ســهامی، اکنــون بهترین زمان برای اجرایی شــدن 
دستورالعمل جدید بازار پایه است. اجرایی شدن این قانون سبب افزایش شفافیت 
و بهبود عملکرد بازار پایه می شــود. در صورت نیاز در ســال های آینده بازهم به 

اصالحات قوانین موجود ادامه خواهیم داد.
مدیرعامل فرابورس ایران درخصوص ورود صندوق های سرمایه گذاری سهام و 
مختلط به بازار پایه بیان کرد: با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار در صدد 
ارائه مجوز به صندوق های ســرمایه گذاری ســهام و مختلط هستیم تا بخشی از 

پرتفوی خود را تا سقف مشخصی به بازار پایه اختصاص دهند.
هامونی در اهمیت نقش بازارگردانان اظهار داشــت: در حال حاضر عمده بازار 
پایــه در اختیــار حقیقی ها بوده و حقوقی ها نقش کمرنگــی در این بازار دارند، 
بــه کمک فعالیت صندوق هــا در بازار پایه، حرفه ای ها نیــز در بازار پایه حضور 
خواهنــد یافت، همچنین از ظرفیت های دســتورالعمل جدید بــازار پایه امکان 

حضور بازارگردان اســت که کمک می کند محدودیت دامنه نوسان یک، 2 و 3 
درصد برای تابلوهای قرمز، نارنجی و زرد برداشته شود.

وی تصریــح کرد: در فاز کنونی اجرایی شــدن دســتورالعمل جدید بازار پایه 
مظنه ها مخفی نیســت و ســهامداران فعال به طور آنالین و آشــکارا مظنه ها را 
مشاهده می کنند. در مراحل بعدی و برحسب تابلوهای مختلف به تدریج مظنه ها 
مخفی خواهند شــد. مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه طبق دستورالعمل 
جدید در روزهای دوشــنبه هر هفته حــراج معامالتی نماد بــازار پایه صورت 
می گیــرد، گفت: جای هیچ نگرانی برای فعاالن بــازار وجود ندارد و این اختیار 
وجــود دارد که تعداد حراج ها را طی هفته در صورت داشــتن شــرایط و صف 
خرید افزایش دهیم. البته آغاز حراج ها از روز دوشــنبه است. در هر روز می توان 
یک حراج برگزار کرد و به تعداد روزها امکان تکرار حراج وجود دارد. در صورت 

تعطیل بودن رسمی روز دوشنبه، آغاز حراج روز سه  شنبه خواهد بود.
هامونــی همچنین با بیان اینکه رنگ بنــدی تابلوهای بازار فرابورس دارای بار 
معنایی خاصی است، گفت: هدف این است که شرکت های بازارپایه برای افزایش 
شــفافیت تالش کنند و از تابلوی قرمز به تابلوی نارنجی سپس به تابلوی زرد و 
حتی به بازار پایه اول و دوم فرابورس ارتقا پیدا کنند همانگونه که در حال حاضر 
15 شرکت حاضر در تابلوی نارنجی به تابلوی زرد ارتقا پیدا کردند که قبال 112 
شــرکت در تابلوی زرد بودند االن این تعداد به 127 شرکت افزایش پیدا کرده 

است و این ارتقا ظرف دو ماه انجام شده است.
وی اظهار داشــت: افتخار ما این نیست که بازار پایه بزرگی داشته باشیم بلکه 
هرچه تابلوهای اصلی بازار بزرگ تر شــوند این هدف بــازار و هدف قانونگذار از 

دستورالعمل محقق شده است.
از تصمیم گیری هیجانی اجتناب کنید

هامونی در مورد ارزنده بودن ســهام بازار پایــه گفت: من به عنوان ناظر بازار 
فقط می گویم رفتار غیرطبیعی و دســتکاری در قیمت سهام باید بررسی شود، 
اما به سهامداران همیشــه توصیه می کنم از رفتارهای هیجانی خودداری کنند. 
در بررســی ها به این رسیدیم که یک گروه تلگرامی یا مسئول آن گروه با ایجاد 
جو روانی می خواســت از رفتار هیجانی سهامداران سوء استفاده کنند که با این 
گروه ها از طریق قوه قضائیه برخورد می کنیم و توصیه می شــود ســهامداران به 

اخبار و شایعاتی که در کانال های غیررسمی منتشر می شود، توجهی نکنند.
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه قاطبه بازار به دستورالعمل جدید بازار 
پایه اعتماد کرده اســت، گفت: امروز اکثر نمادهای بازار پایه روال عادی دارند و 

برخی مثبت هستند.
هامونــی در مورد نظارت بر معامالت نیز گفت:  هر روز ســاعت 12 و نیم که 
بازار بسته می شود، نیم ساعت وقت بررسی وجود دارد که اگر به موردی برسیم 
که ظن و گمان دســتکاری در قیمت باشد به صورت فعال وارد می شویم و عدم 
تایید معامالت آن نماد را اعالم می کنیم و از ســاعت 13 به بعد نظارت پس از 

معامالت انجام می شود.
وی همچنین در پاسخ به پرســش خبرنگاری در مورد امکان ابطال معامالت 
چهارشــنبه گذشــته در فرابورس آیا وجــود دارد، گفت: عمال طبق بررســی 

انجام شــده این امکان وجود ندارد. مدیرعامل فرابورس ایران در مورد آینده بازار 
پایه گفت: در ســال آینده با کمک اهالی بازار موارد دســتورالعمل را به تدریج 
دنبال می کنیم و امیدواریم بازار آینده شــفاف تر و با حاکمیت شــرکتی بهتر و 
وضع معامالت روان تر باشــد. هامونی همچنین در مورد اینکه اگر یک شــرکت 
بازار پایه تالشــی برای ارتقــا پیدا نکرد،  گفت:  قانون به مــا اجازه نمی دهد که 
بگوییم شرکت از بازار سرمایه بیرون برود. تنها امکان این وجود دارد که شرکت 
در تابلــوی قرمز بازار قرار گیرد، زیرا بعد از قانون برنامه پنجم دیگر اخراج کامل 
از بازار سرمایه نداریم. بلکه از شرکت ها از تابلویی به تابلوی دیگر یا از بازاری به 
بازار دیگر منتقل می شــوند. مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه تابلوی قرمز 
پایین ترین تابلو در بازار پایه فرابورس به لحاظ درجه ریســک است، گفت: ما به 
عنوان ناظر بازار نمی توانیم در فعالیت بنیادی شــرکت ها ورود کنیم و بلکه خود 

شرکت ها باید تالش کنند تا شفافیت آنها افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران:

سفته بازی جزو ذات بازار سرمایه است

فرصت امروز: شــنبه، روز شــلوغی برای وزیر اقتصاد بود و فرهاد دژپسند در 
حالی در »سی امین همایش بانکداری اسالمی« حضور یافت و از وضعیت شبکه 
بانکــی و نقش آن در اقتصاد ایران ســخن گفت که در نشســتی دیگر پذیرای 

فعاالن بازار سرمایه بود.
این نشســت هم اندیشی به همت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون 
کارگــزاران بورس و اوراق بهادار با حضور فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد، شــاپور 
محمدی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار و امیدعلی پارســا رئیس سازمان 

امور مالیاتی برگزار شد.
در ابتدای این جلســه، ســعید اســالمی بیدگلی، دبیرکل کانــون نهادهای 
ســرمایه گذاری ایران با بیان اینکه بازار ســرمایه با ریسک های بسیاری از سوی 
سیاست گذاران اقتصادی مواجه اســت، گفت: موانع متعددی پیش روی توسعه 

این بازار است که امیدوارم با کمک وزارت اقتصاد حل شود.
او به تغییر قوانین بازار ســرمایه اشــاره کرد و ادامه داد: بازار سهام کشور به 
تغییــر برخی قوانین و مقــررات نیاز دارد. تغییر نگاه بــه معافیت های مالیاتی، 
انعطاف در بازپرداخت ها، محدودیت در تامین مالی های بزرگ از طریق شــبکه 

بانکی، اصرار بر قیمت گذاری از جمله پیش نیازهای بازار سرمایه است.
اســالمی با بیان اینکه بورس کشــور با محدودیت ها رو به رو اســت، تصریح 
کرد: مشــکل مالیاتی نهادها و ابزارهای مالی، موضوع عوارض کســب و پیشــه 
و محدودیت های بانک مرکزی برای شــرکت های تامین ســرمایه از جمله این 

موارد است.
به گفته وی، حل این مشکالت به تعامل بیشتر سیاست گذاران ارشد اقتصادی 

با اهالی بازار سرمایه امکان پذیر است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در پایان گفت: امیدوارم یک نماینده از 
بازار ســرمایه در جلسات شورای عالی پول و اعتبار حضور داشته باشد تا صدای 

بازار سرمایه نیز شنیده شود.
مشکالت و چالش های صنعت کارگزاری

همچنین در ادامه این نشســت روح اهلل میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران و 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه صنعت کارگزاری امروز با دو مشکل بزرگ 
مواجه اســت، گفت: موضوع عوارض کسب و پیشه یکی از مشکالت مهم صنعت 

کارگزاری است که امیدوارم این مشکل با مساعدت شما حل شود.
به گفته میرصانعی، مشکل عوارض کسب و پیشه با وجود پیگیری های متعدد 

حل نشده است؛ البته تعامالتی با شورای شهر انجام شده و امیدواریم در بازنگری 
ضریب عوارض کسب و کار کارگزاران و سایر نهادهای مالی تعدیالتی انجام شود.
او مالیــات بــر ارزش افزوده داد و ســتد اعتبارات را مشــکل بعدی صنعت 
کارگزاری دانســت و توضیح داد: کارگزاران در ســال های گذشــته از اعتباراتی 
که در اختیار مشــتریان قرار داده بودند، مالیــات بر ارزش افزوده نگرفته اند، اما 
ممیزین مالیاتی، برای این سال ها مالیات تعیین کرده اند. اخیراً ممیزین مالیاتی 
ارقام نجومــی مالیاتی به کارگزاران اعالم کرده اند که حتی چند برابر ســرمایه  
کارگزاری ها است؛ این موضوع تبعات زیادی برای صنعت دارد و مشکالت زیادی 
را ایجاد کرده است. اعتبارات پرداخت  شده، به نوعی بخشی از خدمات معامالت 

و تسویه اوراق بهادار است و بنابراین مشمول مالیات ارزش افزوده نیست.
او در پایــان ابراز امیدواری کرد با کمک وزارت اقتصاد این مشــکل نیز حل 
شود و افزود: بازار ســرمایه در حال حاضر شرایط مطلوبی را تجربه می کند، اما 

همچنان برای توسعه بیشتر به اصالح برخی قوانین نیاز دارد.
بانک ها به بازار بورس روی بیاورند

وزیر اقتصاد نیز در این نشســت هم اندیشی، یکی از مهمترین راه های کنترل 
نقدینگی را فعالیت بازار ســرمایه دانست و با ابراز امیدواری نسبت به آینده بازار 

بورس به بانک ها توصیه کرد که برای رهایی از بنگاه داری به بازار بورس بروند.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه خدا را شاکریم که در خانواده بازار سرمایه شکافی 
وجود ندارد و این بازار در شرایط مطلوبی قرار دارد، ادامه داد: یکی از دغدغه های 
مطرح شــده اهالی بازار سرمایه موضوع مالیات ها بود. در این رابطه باید با کمک 
یکدیگر، دامنه بهینه مالیاتی بازار ســرمایه را تعیین کنیم. در نظر داشته باشید 
که رویکرد مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص مثبت 
اســت. البته موضوع مالیات باید از طریق مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف 

شود.
دژپســند با اشــاره به تقدیر رئیس جمهور از شــاپور محمدی گفت: عملکرد 
رئیس ســازمان بورس در مسیر توسعه بوده است. در این نشست رئیس جمهور 

از مدیریت رئیس سازمان و نیز از جایگاه فعلی بازار سرمایه هم تقدیر کرد.
وزیر اقتصاد با اشــاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی، تاکید کرد: سهم 
بازار ســرمایه در اقتصاد ملی باید بیش از میزان فعلی باشد؛ از طرف دیگر یکی 
از مهمترین راه های کنترل نقدینگی، فعالیت این بازار اســت که باید منابع مالی 

را به سمت آن هدایت کنیم.

وی تصریح کرد: در این مســیر مهمترین اقدام فرهنگ سازی و آموزش است، 
بنابراین باید با آموزش، مسیر ورود به بازار سرمایه را هموار کنیم.

دژپسند به ضرورت افزایش میزان تامین مالی بخش مولد اقتصاد از طریق بازار 
ســرمایه اشــاره کرد و ادامه داد: بورس باید برای تامین مالی بنگاه های تولیدی 
آمادگی الزم را داشــته باشد؛ در این راستا، تامین مالی بخش مولد اقتصاد یکی 

از رسالت های این بازار است.
وی با بیان اینکه توسعه و تعمیق بازار سرمایه از وظایف مهم فعاالن اقتصادی 
اســت، توضیح داد: شــورای عالی بورس تمام تالش خود را برای توســعه بازار 
سرمایه به کار خواهد گرفت و من اطمینان دارم مجموعه فعلی بازار سرمایه در 

مسیر توسعه حرکت می  کنند.
تجدیدنظر در پایه، نرخ و معافیت های مالیاتی

رئیس ســازمان امور مالیاتی نیز در این نشســت، از تجدیدنظر در پایه، نرخ و 
معافیت هــای مالیاتی خبر داد و گفت: تمــام درآمدهای مالیاتی نصف حقوق و 

مزایای کارکنان نظام است.
امیدعلی پارســا به ســهم مالیات از تولید ناخالص ملی اشاره کرد و افزود: در 
کشــور ما سهم مالیات از GDP، 7 تا 8درصد اســت در حالی که این عدد در 

کشورهای پیشرفته بسیار باالتر است.
رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیــان اینکه تمام درآمدهــای مالیاتی نصف 
حقوق و مزایای کارکنان نظام است، گفت: کم بودن درآمدهای مالیاتی ناشی از 

معافیت ها و فرارها و اجتناب های مالیاتی است.
پارســا گفت: 35درصد از اقتصاد کشــور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، 
صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی 

که مشخص نیست چگونه است. 
وی با بیان اینکه ســاماندهی معافیت های مالیاتی در دستور کار است، افزود: 
گســترده بودن میزان فرار و اجتناب های مالیاتی نیز مشــکل دیگر ما است که 
گاهی افراد برخالف قانون عمل می کننــد و گاهی نیز از مفرهای قانون موجود 

استفاده می کنند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید با دقت بیشتری در بخش های پایه، نرخ و 
معافیت های مالیاتی تجدیدنظر کنیم که البته این موضوع در دستور کار است.

پارسا تصریح کرد: قبال وضع کشور به گونه ای بود که کمتر به مالیات پرداخته 
شد اما هم اکنون جایی برای تساهل نیست.

در نشست هم اندیشی وزیر اقتصاد  با فعاالن بازار سرمایه چه گذشت؟

نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی
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نوسان قیمت زعفران در ایام محرم
حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعالم شد

عضو شورای ملی زعفران گفت با توجه به ازدیاد تقاضا در ایام محرم، 
نوسان قیمت زعفران دور از انتظار نیست، اما هم اکنون نمی توان درصدی 
برای آن را اعالم کرد. علی حســینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت 
و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه برداشت زعفران از 20 
مهر در کشور آغاز می شود، اظهار داشت: با توجه به آنکه برداشت محصول 
کمتر از دو ماه آینده در کشور آغاز می شود، بازار به سبب چشم انتظاری 
خریداران برای محصول جدید از رکود نسبی برخوردار است. وی از ثبات 
نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی 
سرخ 7 میلیون و حداکثر 11 میلیون تومان است. حسینی قیمت زعفران 
در بــازار محرم را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا در ایام 
محرم، نوسان قیمت زعفران دور از انتظار نیست، اما هم اکنون نمی توان 
درصدی برای آن را اعالم کرد. عضو شــورای ملی زعفران درباره آخرین 
وضعیت صــادرات بیان کرد: علی رغم پیگیری های متعدد، گمرک آمار 
صادرات زعفران را از خرداد اعالم نکرده اســت، اما به ســبب مشکالت 
ارزی، تعطیلی تابستانه بازار های اروپایی و نزدیک شدن به فصل برداشت 
صادرات چندانی نداریم. وی با اشاره به اینکه صادرات زعفران در سه ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 15درصد کاهش داشته 
است، بیان کرد: با توجه به مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما پیش بینی 
می شود که روند افت صادرات زعفران در بازار ادامه یابد. حسینی با اشاره 
به اینکه قاچاق زعفران به ضرر تولید ملی تمام می شــود، تصریح کرد: با 
وجود آنکه یکی از کشور های عمده تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم، 
اما کشور های همسایه بیشترین سود را از زعفران تولیدی ما می برند که 
اســتمرار پدیده قاچاق موجب شده در بازار های هدف دیگر حرفی برای 
گفتن نداشــته باشیم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه قاچاق زعفران 
به کشــور های همجوار خطر جدی برای تولید این محصول استراتژیک 
در کشــور به شمار می رود، گفت: با توجه به مشکالت صادرات مبنی بر 
بازگشت ارز به سامانه نیما زمینه برای قاچاق این محصول به افغانستان 
مهیا شــد که این امر خطر جدی برای بزرگترین تولیدکننده زعفران به 
شمار می رود، چراکه افغان ها، زعفران ناب ایرانی را به اسم خود به دیگر 

کشور ها صادر و بازار های هدف ما را اشباع می کنند.

تولید خرما به یک میلیون و 150 هزار تن می رسد
ضعف در نظارت  بازار خرما

رئیس انجمن ملی خرما گفت امســال تولید خرما با رشــد 20 تا 
25درصدی نســبت به ســال قبل به یک میلیون تــا یک میلیون و 
150 هزار تن می رسد. محســن رشیدفرخی در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از آغاز برداشــت خرما در مناطقی از جنوب کشور 
خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می شود 
که تولید خرما با رشــد 20 تا 25 درصدی نسبت به سال قبل به یک 

میلیون تا یک میلیون و 150 هزار تن برسد.
وی افزود: اگر دولت دخالتی در امر قیمت گذاری، خرید تضمینی، 
ممنوعیت صادرات و عوارض صادراتی وضع نکند، سال بدون دغدغه 
را پشــت سر خواهیم گذاشــت. فرخی  یزدی با اشاره به اینکه قیمت 
خرما همانند ســایر کاال ها باید تابع عرضه و تقاضا باشد، بیان کرد: با 
توجــه به آنکه دولت در ماه های قبــل ممنوعیت صادرات خرما را به 
منظور تنظیم بازار وضع کــرد، مقدار جزئی محصول در انبار ها باقی 
مانده که به همین خاطر تاکنــون نرخی را برای تولید جدید تعیین 
نکرده اســت. این مقام مسئول مجموع ارزش صادرات خرما در سال 
گذشــته را 350 تا 370 میلیون دالر اعــالم کرد و گفت: با توجه به 
رشــد 20 تا 25درصدی تولید پیش بینی می شــود که امسال ارزش 
صادرات خرما به 400 میلیون دالر برســد. وی درباره قیمت خرما در 
بازار افــزود: در اقتصاد نامتعارف فعلی، امکان پیش بینی قیمت خرما 
در بــازار وجود ندارد، اما به طور کلی اگــر دولت بر عرضه کاال ها در 
بازار نظارت نداشته باشد، با نوسان و آشفتگی قیمت روبه رو هستیم.

رئیس انجمن ملی خرما در پایان فروش یک بســته خرمای 700 
گرمی با نرخ 40 هزار تومان را در خرده فروشی ها نامتعارف دانست و 
گفت: مسئوالن نظارتی قیمت خرما در خرده فروشی ها را باید مبادی 
ورودی کنترل کنند چراکه هم اکنون قیمت خرما در خرده فروشی ها 
هیچ سنخیتی با مبادی ورودی ندارد و تنها ضعف در نظارت ها زمینه 

را برای سودجویی دالالن و واسطه ها در بازار فراهم کرده است.

20 روز مانده به شروع مدارس؛ نه خبری از 
دفترمشق های دولتی هست نه از قیمت مصوب

در حالی که تنها حدود 20 روز تا بازگشــایی مدارس فرصت باقی 
اســت و خرید لوازم التحریر به دغدغه خانواده 14 میلیون دانش آموز 
تبدیل شــده، نه از ده ها میلیون دفترچه های دولتی وعده داده شــده 
خبری هســت نه از اعالم قیمــت لوازم التحریر. به گزارش تســنیم، 
به دنبال نابســامانی های یک سال گذشــته در بازار کاغذ و همزمان 
با نزدیک شــدن به فصل بازگشــایی مدارس، یکــی از دغدغه های 
دانش آموزان، تامین دفاتر مشــق است؛ موضوعی که حداقل در یک 
برهه زمانی باعث شــد تا قیمت دفترهــای مورد نیاز دانش آموزان به 
شــدت افزایش یابد و انتقادات بســیاری را به دنبال داشته باشد. تا 
جایی که بســیاری از فعاالن این حوزه، افزایش قیمت در بازار دفاتر 
مشق را ناشی از عدم همکاری مسئوالن وزارت صمت و وزارت ارشاد 
برای حل مشــکل کاغذ اعالم کردند و جلیــل غفاری رئیس اتحادیه 
صحافــان و لیتوگرافان گفت: با مدیریت ضعیفی که وجود داشــت، 
سال گذشته قیمت هر بند کاغذ دولتی که حداکثر 140 هزار تومان 
قیمت داشــت، در بازار آزاد به 500 هزار تومان رسید و همکاران ما 
برای تولید دفاتر مشق، مجبور شــدند کاغذ موردنیاز خود را از بازار 
آزاد تهیــه کنند.  او با اشــاره به افزایش قیمــت دفاتر دانش آموزی 
گفت: متاســفانه قیمت نهایی یک دفتر مشق 40 برگ ساده که سال 
گذشــته بین 1700 تا 1800 تومان بود، امسال با مدیریت آقایان به 
4000 تا 5000 تومان رســیده است. اما با افزایش انتقادات نسبت به 
گران شدن قیمت دفاتر مشق دانش آموزی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، 
تامیــن، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمــت در خبری اعالم کرد که 
حــدود 15میلیون دفترچه دانش آموزی بــا ارز 4200 تومانی تولید 
شده و آماده عرضه در شــبکه های منتخب است؛ موضوعی که البته 
هیچ وقت زمان عرضه و شــبکه توزیــع آن و حتی قیمت عرضه برای 

مصرف  کنندگان آن نیز اعالم نشد.

اخبـــار

بررســی ها از سطح بازار نشــان می دهد که قیمت نان در نانوایی ها در 
ســکوت مسئوالن نوساناتی داشته است، در حالی که مدیرعامل اتحادیه 

نانوایان این موضوع را تکذیب می کند.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، آذرماه ســال 93 بود که اصالح 
قیمت نان با وعده بهبود کیفیت به مردم کلید خورد و نان رســما گران 
شــد؛ این در حالی است که با گذشت پنج ســال از این ماجرا و افزایش 
شــدید هزینه های تولید تغییری در قیمت رســمی نان حاصل نشده و 

همین امر با انتقاد شدید نانوایان رو به رو شده است.
 اگرچــه در هفته های اخیر قیمت نان بــا تغییراتی در نانوایی ها رو به 
رو شــده است، اما مدیرعامل اتحادیه نان های سنتی می گوید قیمت نان 
در نانوایی های یارانه پز هیچ گونه تغییری نداشــته و تنها در نانوایی های 
آزادپز ممکن اســت، تغییراتی ایجاد شده باشد، چراکه در این نانوایی ها 
نرخ مصوبی وجود ندارد و آنها مجازند که براساس برآورد هزینه ها قیمت 

نان را تعیین کنند.
بررســی ها از سطح بازار نشــان می دهد که قیمت نان در نانوایی هایی 
یارانه پز در سکوت مسئوالن تغییراتی داشته که مسئوالن امر این موضوع 
را تکذیب می کننــد و می گویند که قرار بود از 20 مرداد نرخ های جدید 

اعالم شــود که تاکنون ستاد تنظیم بازار نرخی را اعالم نکرده و همچنان 
نانوایان منتظر ابالغ قیمت های جدید هستند.

با وجود ثبات قیمت نان در پنج سال گذشته و افزایش هزینه های تولید 
نانوایان به شدت معترضند و می گویند که برای جبران هزینه ها چاره ای 
جز کاهش وزن چانه ندارند که این امر به ســبب تولید نان بی کیفیت در 
افزایش دورریز تاثیرv بسزایی دارد و در مقابل مسئوالن امر به سبب آنکه 
نان قوت اصلی بســیاری از اقشار جامعه به شمار می رود در شرایط فعلی 
اقتصاد حاضر به افزایش قیمت آن نیستند که ادامه این روند دیگر رمقی 

برای ادامه تولید نمی گذارد.
تکذیب افزایش قیمت نان در نانوایی های یارانه پز

بیژن مقدم، مدیرعامل اتحادیه نان های ســنتی، با تکذیب قیمت نان 
در نانوایی هــای یارانه پز گفت: اگرچه دولــت نرخ جدید قیمت نان را  از 
ســال 93 تاکنون اعالم نکرده است، اما نانوایان یارانه پز اقدام به افزایش 
خودســرانه قیمت نکرده اند در حالی که نانوایان آزادپز مجازند مطابق با 

برآورد هزینه ها قیمت نان را تغییر دهند.
او افــزود: با وجود آنکه طی ســال های اخیر تغییری در قیمت گندم و 
آرد نانوایی های یارانه پز ایجاد نشــده، اما هزینه های جانبی اعم از کارگر، 

خمیرمایه، اجاره بها، آب برق، گاز و ... افزایش چشــمگیری داشته است 
که با وجود ثبات درآمد نانوایان، دیگر ادامه روند تولید میسر نخواهد بود.
مقدم با اشــاره به اینکه طی 6،5 ســال اخیر تورم و هزینه های تولید 
به طور سرســام آوری افزایش یافته اســت، بیان کرد: در سال 94 تورم 
12درصــد، ســال 95، 9درصــد، 96، 10درصــد، 97، 37درصد و 98، 
40درصــد افزایش یافته که مطابق با آن ســایر هزینه های تولید اعم از 
کارگر و ... باال رفته؛ در حالی که تغییری در درآمد نانوایان ایجاد نشــده 
اســت و حال جای این سوال مطرح است که نانوایان در چنین شرایطی 

چطور می توانند به تولید ادامه دهند.
به گفته وی از دولتمردان انتظار داریم که نرخ جدید را هرچه سریع تر 
اعــالم کنند تا نانوایان بتوانند به تولید ادامه دهند، چراکه دیگر از درآمد 

نانوایی چیزی برای نانوایان باقی نمانده است.
مدیرعامل اتحادیه نان های سنتی با اشاره به اینکه قیمت نان با احتساب 
تورم و هزینه تولید ســال های قبل باید بیش از 100درصد افزایش یابد، 
بیان کرد: از مسئوالن ستاد تنظیم بازار انتظار می رود که هرچه سریع تر 
وارد عمل شوند و قیمت نان را ابالغ کنند در غیر این صورت شاهد آشفته 

بازار در این حوزه خواهیم بود.

افزایش بی سر و صدای قیمت نان در نانوایی ها

 یکسان سازی نرخ آرد و نان به سوءاستفاده و رانت پایان می دهد

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت با توجه به انباشت دام 
در واحد های دامداری و وضعیت مناسب گوشت منجمد و گرم، گرانی 

گوشت در بازار قابل قبول نیست.
منصــور پوریان در گفت و گو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، درباره 
دالیل افزایش قیمت گوشت در بازار اظهار داشت: اگرچه بخش تولید 
با انباشت مازاد دام روبه روست، اما فاصله تولید تا مصرف عامل اصلی 
نوسان قیمت گوشــت در بازار به شمار می رود که به هیچ عنوان این 

گرانی قابل قبول نیست.
وی ادعای برخی فروشندگان مبنی بر امتناع دامداران در عرضه دام 
را تکذیب کرد و گفت: با توجه به آنکه نگهداری دام پروار شــده برای 
دامدار صرفه اقتصادی ندارد، از این رو دامدار به فکر آن اســت که دام 

خود را در بازار عرضه کند.
پوریان با انتقاد از سیاســت موجــود در بخش دام افزود: با توجه به 
فراوانی واردات دام، خریدار زیادی به سمت دامدار نمی آیند که همین 

امر منجر به انباشــت دام در واحد های دامداری شده است، اما به هر 
حال نباید به تولیدکننده فشار وارد شود تا دام خود را با ضرر یا بدون 

سود در بازار عرضه کند.
رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: با وجود شرایط 
مســاعد مرتع و روند افزایشی تولید داخل، برخی فروشندگان به بهانه 
ازدیــاد تقاضــا در ایام محرم اقدام به افزایش قیمت گوشــت در بازار 

می کنند، در حالی که این امر منطقی نیست.
وی، قیمت هر کیلو دام در بخش سنگین را 30 هزار و سبک را 38 
تا 40 هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اســت که به سبب 
سودجویی عوامل واســطه و دالل، دام زنده سنگین با نرخ 36 تا 38 

هزار و دام سبک 47 تا 49 هزار تومان در میادین عرضه می شود.
به گفته پوریــان، با توجه به انباشــت دام در واحد های دامداری و 
وضعیت مناسب گوشت منجمد و گرم نباید شاهد التهاب قیمت در ایام 
محرم باشیم. رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشور درباره آخرین 

وضعیت عرضه مستقیم الشه گفت: بنابر رایزنی های صورت گرفته باید 
شرایطی برای دامداران فراهم شــود تا بتوانند دام تولیدی خود را به 
طور مســتقیم کشتار و عرضه کنند که متاســفانه علی رغم برگزاری 
دو جلســه درخصوص عرضه مستقیم الشه با فروشگاه های زنجیره ای 
و فروشــندگان گوشــت، تاکنون به بهانه های مختلف جوابی دریافت 

نکردیم.
وی افزود: با توجه به مازاد انباشــت دام، دامداران حاضرند هر کیلو 
الشه گوساله را با نرخ 72 هزار و الشه گوسفندی را 85 هزار تومان به 
طور مستقیم در بازار عرضه کنند، اما میدان داران اجازه کاهش قیمت 

گوشت در بازار را نمی دهند.
پوریــان در پایان تصریح کرد: بنابر توافق صورت گرفته با ســازمان 
تعاون روســتایی قرار است دامداران الشــه را در اختیار سازمان قرار 
دهند تا آنها خود اقدام به عرضه گوشت در فروشگاه ها و خرده فروشی 

کنند.

ارز 4 هزار و 200 تومانی در قیمت گوشی تلفن همراه تاثیری ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت با توجه به اینکه قیمت 
کل ارز این روز ها کاهش داشــته اســت می توان بیان کرد که قیمت 

گوشی نیز کاهش خواهد داشت.
 حمید گرمابی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: ارز 
4 هــزار و 200 تومانی فقط در قیمت کاال های اساســی تاثیر دارد و 
وسایل غیرضروری را شامل نمی شود؛ گوشی تلفن همراه جزو کاال های 
اساسی محسوب نمی شود، لذا به این دسته از اقالم ارز 4 هزار و 200 

تومانی اختصاص نمی یابد و در قیمت آنها  تاثیری ندارد.
او با اشــاره بــه اینکه در روز های آینده شــاهد کاهش قیمت تلفن 
همراه خواهیم بود، بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت کل ارز این روز ها 

کاهش داشته اســت، می توان بیان کرد که قیمت گوشی نیز کاهش 
خواهد داشت و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شــاهد تورم 
در زندگی مردم هســتیم، ادامه داد: در شرایط فعلی مردم تأثیر تورم 
را در زندگی خود کاماًل احســاس می کنند، اما آنطور که باید و شاید 
تأثیر تخصیص ارز دولتی برای تأمین کاال های اساسی در زندگی شان 

مشهود نیست.
گرمابی درباره روند توزیع کاال های اساســی، بیــان کرد: کاال هایی 
مانند برنج، گندم، گوشــت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، روغن و 
ذرت مهمترین اقالم مشمول دریافت ارز دولتی هستند که در انتهای 
زنجیره توزیع کاال های اساسی فروشگاه ها و سوپرمارکت ها وجود دارد.

بازار فروش محصوالت آرام است
او تشریح کرد: متاسفانه با بروز برخی اتفاقات غیرقانونی و اخالل در 
روند توزیع کاال ها، سوء استفاده زیادی صورت می گیرد، اما باید بتوانیم 
آن را کم کنیم؛ خوشبختانه این روزها بازار آرام است و نگرانی از بابت 

گرانی پیش رو نداریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با بیان اینکه مسیر حرکت 
قیمت ارز رو به کاهش است، گفت: مجلس تالش دارد قیمت ارز را به 
صــورت ثابت حفظ کند و اگر ثابت بماند قیمت ها کاهش پیدا خواهد 
کرد؛ اگر دولت بتواند با ارز 4هزار و 200 تومانی مایحتاج زندگی مردم 
را تامین کند، باید قیمت های خرده فروشی در اختیار مردم قرار گیرد 

و مجلس نیز از این کار استقبال می کند.

گرانی گوشت در بازار قابل قبول نیست

کاهش قیمت گوشی در روز های آینده

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

خودروسازها برای پرداخت بدهی به قطعه سازان اموال 
مازادشان را بفروشند

روی خوش به واردات قطعات به دلیل 
حاکم بودن فساد در برخی خودروسازی ها

نماینده مردم ســاوه در مجلس شــورای اســالمی گفت 
خودروســازها باید از محل فروش اموال و دارایی های مازاد 

خود مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.
بــه گزارش پایــگاه خبــری »عصر خــودرو«، محمدرضا 
منصــوری عضو کمیســیون صنایع معادن مجلس شــورای 
اســالمی درخصوص بدهی خودروســازان به شــرکت های 
قطعه ساز گفت: دو شــرکت بزرگ خودروســازی، درآمدزا 
بودنــد که به زیان انبوه رســیدند و این زیــان انبوه خود را 
بایــد از محل فروش اموال مازاد همچون شــعبه های خارج 
از کشــور، انبارهای بی حد و حصر اطراف تهران و زمین های 
مازادشان بفروشــند تا از فروش آنها مطالبات قطعه سازان را 

پرداخت کنند.
نماینده مردم ساوه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسالمی 
خواهان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان 
اســت، بیان داشــت: بدهی خودروســازان به رقمی بالغ بر 
80هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم بسیار باالیی است؛ 
از این رو خودروســازان یا باید اعالم ورشکســتگی کنند یا 

اموال مازاد را فروخته و مدیریت هزینه کنند.
وی گفت: به رئیس جدید ایران خودرو پیشــنهاد می کنم 
تقاضا و ســفارش هیچ نماینده، امام جمعه و یا مســئولی را 
برای به کارگیری نیروی جدید در این مجموعه اجابت نکند؛ 
ایران خودرو در دوران ورشکســتگی بین 4 الی 5 هزار نیرو 

استخدام کرده و این موضوع را همه مسئوالن می دانستند.
منصوری با اشــاره به اینکه مدیریــت ایران خودرو باید به 
عهــده فردی توانمند کــه ســابقه کار و مدیریت در بخش 
خصوصی را داشــته سپرده شود، تصریح کرد: این فرد باید با 
شــیوه بهره وری آشنایی کامل و فساد را از این خودروسازی 
بزرگ ریشــه کن کنــد، خریدهای خارجــی را متوقف و از 
قطعه سازان فعال در کشور قطعات موردنیاز را خریداری کند.

وی بــا تاکید بر اینکه هم اکنون درآمــد مجموعه ای مثل 
ایران خودرو صرف پرداخت مطالبات قطعه ســازان و بانک ها 
باید باشــد، اظهار داشــت: با مدیریت هدفمند مشــکالت 
خودروســازی مرتفع و به مرور زمان این خودروسازی بزرگ 

به یک مجموعه سودده تبدیل می شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
درخصوص واردات برخی قطعات از ســوی خودروســازهای 
بزرگ بــا وجود تولید مشــابه داخلی آن و البتــه با همان 
کیفیت خارجی، خاطرنشــان کرد: حاکم بودن فساد در این 
خودروســازی ها سبب شده تا به جای استفاده از توان تولید 
قطعه سازان داخلی، براساس برخی منافع همچنان به واردات 

قطعات روی خوش نشان دهند.
نماینده مردم ساوه در ادامه گفت: هم اکنون در حوزه لوازم 
خانگی به دلیل تحریم بودن واردات این لوازم موجب شده تا 
رونق صنایع لوازم خانگی متحول شــود؛ برای قطعه نیز باید 
همین اتفاق بیفتد و خودروســاز ملزم به استفاده از قطعات 

تولید داخل شود.
منصوری خاطرنشــان کرد: مثال یکی از همین شرکت های 
خودروســازی، به طور انحصاری تولیــد یک قطعه را به یک 
شــرکت خاص داده و حاضر نشده 5 الی 10درصد آن قطعه 
را به کسی که در تولید آن قطعه سرمایه گذاری کرده  بدهد؛ 

امیدواریم این انحصارطلبی ها به زودی تمام شود.

 رفع مشکل گرانی تایر خودروی پراید
تا 20 روز آینده

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران ضمن تشــریح دالیل 
گرانی تایر خودروی پراید اعالم می کند که کمبودی درخصوص 
الستیک پراید وجود ندارد و این مساله روانی است و امیدواریم 

که مشکل گرانی تایر پراید ظرف 20 روز آینده رفع شود.
محمدرضا تقی گنجی در گفت وگــو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داشت: در حال حاضر 85درصد مصرف تایرهای سواری 
و بیش از 60درصد نیاز تایرهای سنگین در داخل کشور تولید 
می شــود و برای اینکه نیاز به واردات تایر، به صفر درصد رسد 
باید سه کارخانه تایرسازی تاسیس شود که ظرفیت هر کارخانه 

40 هزار تن باشد و در این صورت خودکفا خواهیم شد.
وی افزود: این اقدام، کار دشــواری نیست زیرا دولت در سال 
جــاری 500 میلیون یورو به واردات تایر تخصیص داد درحالی 
که اگر همین مبلغ را برای ســاخت ســه کارخانه تایرســازی 

اختصاص می داد کشور در زمینه تولید تایر خودکفا می شد.
رئیــس انجمن صنفی صنعت تایر ایــران درخصوص قیمت 
بــاالی تایــر پراید گفت: فقــط قیمت تایر پراید باال اســت و 
قیمت ســایر تایرها به تعادل رسیده و حتی درخصوص بعضی 
از تایرها قیمت بــازار آزاد از قیمت مصوب ســازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پایین تر است.
گنجــی افزود: دلیــل قیمت باالی تایر پراید این اســت که 
تخصیص ارز به موقع محقق نشــد. بانک مرکــزی باید ارز را 
به موقــع اختصاص دهد تا ما مواد اولیه را به موقع به کارخانه 
برســانیم، از طرف دیگر تعداد خودروی پراید در کشور بسیار 
زیاد است و وقتی مردم مالحظه می کنند قیمت الستیک پراید 
گران اســت برای خرید مشتاق تر می شوند و ممکن است اقدام 

به خرید و نگهداری چند حلقه تایر کنند.
رئیــس انجمن صنفی صنعــت تایر ایران افــزود: کمبودی 
درخصوص تایر خودروی پراید وجود ندارد و این مســاله روانی 
است و امیدواریم که مشکل گرانی تایر پراید در 20 روز آینده 

رفع شود.
گنجی در پایان تاکید کرد: توزیع تایر کاهش نخواهد یافت؛ 
ما مشــغول تولید و توزیع هستیم و دلیلی برای کاهش توزیع 

وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت دوره جدیدی را در صنعت خودروی 
کشور آغاز کرده ایم که امیدواریم موجب رضایتمندی مردم شود.

 به گزارش ایرنا، رضا رحمانی روز شنبه در حاشیه بازدید از مجتمع فوالد 
قائنات در جمع خبرنگاران افزود: همچنین اولین واحد تولید لوازم خانگی 
به صورت اینترنت اشــیا به بهره برداری رسید لذا به دنبال تغییر و تحول 

اساسی و بنیادی در کشور هستیم.
وی گفت: در حوزه صنعت پتانسیل های زیادی وجود دارد که امید است 

با تدابیر جدیدی که آغاز شده شاهد رونق این حوزه در کشور باشیم.
وزیر صمت اظهار داشــت: امیدواریم حرکت جدیدی که در کشور آغاز 
شده موجب رضایتمندی مردم شود چون خروجی آن اصالح امور صنعت 

خودروسازی، بهبود و افزایش تنوع محصوالت است.
وی گفــت: بنده در این کار جدی هســتم و با کســی در هیچ کاری 
تعارف نــدارم همچنین هیچ ترس و واهمه ای از کســی ندارم که قاعدتا 
هیچ مســئولی نباید داشته باشــد زیرا ترس از این است که حقوق مردم 

ضایع نشود.
رحمانی ادامه داد: امســال پروژه های خوبی در کشور آغاز شده که فقط 
ایمیــدرو حدود 4میلیارد دالر طرح آماده افتتاح دارد و بیش از 100 هزار 

میلیارد تومان طرح تا پایان امسال در کشور به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه نهضت خوبی در حوزه معدن و صنایع معدنی و ساخت 
در سال جاری آغاز شده است، گفت: این طرح ها می تواند در سراسر کشور 

رونق و اشتغال ایجاد کند.
وی دربــاره مجتمع در حال احداث فوالد قائنات هم گفت: این مجتمع 
یکی از طرح های بزرگ کشــوری اســت و در گذشــته جــزو طرح های 
هشت گانه فوالد بوده که متاســفانه مقداری به طول انجامید اما در دوره 
جدید مجدد فعال شد و اکنون مسئولیت کار به ایمیدرو واگذار شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مقید به زمان بندی هستیم 
و از شــرکت ســرمایه گذار برنامه می خواهیم که مقرر شد تا پایان سال و 
ترجیحــا دهه فجر طرح را افتتاح کنند البته تولید فوالد ســال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: یکی از مطالب خیلی مهم نه تنها برای مجتمع فوالد بلکه در 
سراسر کشور این است که به دنبال زنجیره ای از فعالیت ها و تکمیل زنجیره 

در مناطق هستیم.
رحمانی گفت: یکی دیگر از نکات مهم که به صورت مکتوب به شرکت 
ســرمایه گذاری ایمیدرو و معاونت معدن و صنایع معدنی وزارتخانه ابالغ 
کرده ایم اینکه در حوزه های صنایع معدنی و صنعت، جذب نیرو حتما باید 

از خود مناطق باشد.

وی ادامه داد: همچنین برای جــذب نیرو با مدارک پایین تحصیلی از 
نیروی همان مکانی که طرح اجرا می شــود، استفاده شود و در مدارج باال 
نیز اولویت با نیروی بومی استان و در صورت نیاز سایر مناطق کشور باشد.
وزیر صمت گفت: تامین و تدارک طرح ها باید از همان اســتان باشــد 
همچنین گردش مالی حتما باید در بانک های استان انجام شود که الزمه 

کار این است بانک ها بتوانند خدمات ارائه دهند.
وی افزود: برای طرح های بزرگی مانند مجتمع فوالد شاید برخی بانک ها 
منابع نداشته باشند یا تنگ نظری هایی وجود داشته باشد، اما توصیه داریم 
بانک های اســتان خدمات الزم را در اختیار سرمایه گذار قرار دهند که در 
این زمینه در سطح ملی تالش داریم حوزه اختیارات بانک ها افزایش یابد. 
رحمانی بیان کرد: طرح مجتمع فوالد قائنات بدون شــک می تواند در 
استان خراسان جنوبی به ویژه در حوزه اشتغال و توسعه استان تاثیرگذاری 

محسوس داشته باشد.
وی اظهار داشــت: این مجتمع یک واحد نیست بلکه اشتغال مستقیم 

و غیرمستقیم آن می تواند یک به 10 باشد لذا مهم تکمیل زنجیره است.
وی افزود: در اســتان خراسان جنوبی پتانسیل های مختلفی وجود دارد 
که با مدیریت جدید کنونی می توان به زودی پایان بیکاری را در اســتان 

جشن گرفت.

دوره جدیدی در صنعت خودروی کشور آغاز شده است

طراحــی در دنیای خودرو اهمیت زیــادی دارد و به عنوان حرفه ای 
کامال تخصصی از مرحله ایده تا ســاخت نمونه اولیه را شامل می شود. 
یکی از عوامل موفقیت شــرکت های مطرح خودروســازی در جهان،  
استفاده از طراحی های منحصر به فرد و همکاری با طراحان سرشناس 
اســت. طراحی خودرو یک کار گروهی و حاصــل همکاری طراحان، 
مهندســان و حتی شرکت های مختلف است و لذا کار گروهی و جمع 

ایده های طراحان منفرد از اهمیت باالیی برخوردار است.
به گزارش ایکنا، نوشــت: این نوع طراحــی از مرحله ایده تا تولید، 
هزینه و زمان زیــادی را به خود اختصاص می دهــد. هزینه طراحی 
یک خودرو بسته به اینکه بهبود طراحی های گذشته یا طراحی کامال 
جدید باشد، بین 100 میلیون تا یک میلیارد دالر هزینه در بر داشته 
و بین دو تا چهار سال طول می کشد. طراحی خودرو مراحل مختلفی 
از ایده اولیه تا تولید را دربر می گیرد و اگرچه ممکن است تفاوت هایی 

بین شرکت های مختلف داشته باشد.
با توجه به هزینه های باالی نوآوری در طراحی خودرو،  شــرکت های 
خودروســازی با هدف افزایــش بهره وری، کاهــش هزینه ها و افزایش 
جذابیــت محصوالت،  رویکرد پیشــین در زمینه انجــام تمامی مراحل 
طراحــی در داخل شــرکت را کنار گذاشــته اند و در ســال های اخیر 
همکاری مشــترک شرکت های خودروســاز در زمینه طراحی، به دلیل 

صرفــه اقتصادی و به اشــتراک گذاری توانمندی ها، رواج یافته اســت. 
برای مثال، شــرکت های تویوتا، ب ام و و پژو شــرکتی در کشــور چک 
راه اندازی کرده اند که به طور مشــترک طراحی و ساخت موتور دیزل را 
انجام می دهد و آن را با قیمت رقابتی برای هر ســه خودروســاز عرضه 
می کند؛ که این کار ســبب می شــود هزینه  های توســعه کاهش یابد. 
همچنین برون ســپاری بخش هایی یا تمامی فرآیند طراحی و ســاخت 
نیز بســیار معمول است. این برون سپاری معموال به دلیل تخصص و یا 
مهارت شــرکت ها در طراحی مدل های خاص یا دالیلی نظیر زیبایی در 
طراحی، کارایی و ایمنی اتفاق می افتد.    شرکت هایی نظیر برتون، هولیز،  
والمت و ولیام-کارمن در زمینه طراحی و تولید خودرو به شــرکت های 
خودروســازی خدمات ارائه می دهند. به عنوان مثال شــرکت ایتالیایی 
پینینفارینا برای بیش از 50 ســال طراحــی مدل هایی از خودروهای 
مرســدس،  فراری، مازراتی، آلفا  رومئو،  پژو و فیــات را انجام می دهد. 
این شــرکت عالوه بر طراحی خودرو برای برندهــای مطرح جهانی،  با 
شرکت های خودروســازی آسیایی مانند شرکت های کره ای هیوندای و 
دوو  و شــرکت های چینــی نظیر چری،  جک و برلیانــس نیز همکاری 
دارد. این شــرکت تمامی مراحل طراحی و توسعه خودرو نظیر طراحی 
اولیه )طرح اولیه و تصاویر(،  مدل سه بعدی مجازی )مدل سازی مجازی،  
مطالعات امکان سنجی،  مطالعات آیرودینامیکی(،  مدل فیزیکی )ماکت(، 

تســت ها و آزمایش هــای مختلف )اســکن نوری،  تونل بــاد،  پایداری،  
مهندسی معکوس( و ســاخت مدل نهایی را انجام می دهد. پینینفارینا 
از دهه 1980 با گسترش فعالیت های خود در زمینه طراحی قطارهای 
سریع السیر،  اتوبوس، تراموا،  کشتی تفریحی، هواپیما و جت های شخصی 
  ،» Pininfarina Extra « نیز فعالیت می کند و با تأســیس شرکت
حوزه هــای فعالیت خود را در زمینــه طراحی صنعتی، طراحی داخلی، 

معماری و طراحی گرافیک نیز گسترش داد.  
با عنایت به موارد مطرح شــده،  از ابتدای شکل گیری صنعت خودرو 
در ایــران تاکنــون یکی از مهم تریــن ضعف ها و حلقه هــای مفقوده 
این صنعت نداشــتن توان طراحی خودرو و توســعه پلتفرم در داخل 
کشــور بوده اســت. اولین تجربه موفق ایران در ایــن زمینه،  طراحی 
خودرو ســمند روی شاسی پژو 405 و با مشاوره طراحان و مهندسان 
انگلیســی،  آلمانی،  اتریشی و کره ای بوده است. طراحی این خودرو در 
دهه 70 شمســی حدود 500 میلیارد تومان هزینه داشــته و بیش از 
شش سال به طول انجامیده است. با توجه به اینکه پلتفرم این خودرو 
با پژو 405 مشــترک است،  این زمان و هزینه در مقیاس جهانی زیاد 
محســوب می شود. عالوه بر این پس از معرفی سمند در سال 1381،  
ایران خودرو عمدتا بر روی فیس لیفت محصوالت موجود تمرکز کرده 

است و پلتفرم جدیدی توسعه نیافته است.

بیش از 7 هزار دســتگاه خــودروی وارداتی با پایــان یافتن مهلت 
مصوبه ترخیص خودروها، پشــت درهای گمــرک باقی مانده و اجازه 
ترخیــص نیافتند، اما همچنان هنوز خبــری از تمدید این مصوبه به 

گوش نمی رسد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بیش از 7 هزار دســتگاه 
از خودروهای وارداتی با پایان یافتن مهلت مصوبه ترخیص خودروها، 
پشــت درهــای گمرک باقی مانده اســت و به همین ســبب انجمن 
واردکنندگان به دنبال تمدید مهلت اجرای مصوبه هیات وزیران است 
و تالش می کند تا روند ترخیص ادامه یابد، اما تا به امروز هنوز خبری 

از تصویب مصوبه به گوش نمی رسد. 
 در همیــن رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو 
می گوید: »متاسفانه هنوز فرصت ترخیص تمدید نشده و اکنون حدود 
7 هزار دستگاه در گمرکات مختلف کشور باقی مانده که 2هزار دستگاه 
آن در توقیف دستگاه مرجع قضایی است و بالغ بر 800دستگاه دارای 
اظهارنامه و برگ سبز گمرکی هستند و به علت اینکه تاریخ مصوب در 

16 تیرماه تمام شد اکنون پشت درب گمرک ماندند.« 
  او می افزاید: »براســاس آخرین آمار ارائه شــده از ســوی معاونت 
ریاســت کل گمرک کشــور بالغ بر 2هزار و 500 دســتگاه خودروی 
خارجــی اظهارنامه گمرکــی گرفتند و بقیه هــم دارای قبض انبار و 

منتظر تکمیل پروسه ترخیص هستند.« 
 دادفر خاطرنشان کرد: »ما به عنوان انجمن با رئیس جمهور، معاون 
اول وزیر سمت به صورت رسمی مکاتبه و درخواست تمدید ترخیص 
را کردیم و متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشد. اکنون این خودروها به 
سبب تصمیم یک شبه، دو سال و نیم است که در گمرک مانده است و 
هزینه زیادی برای مالکان خود به وجود آورده اند. این در حالی اســت 
که اســتهالک این خودروها پس از گذشــت دو سال از مدل ساخت، 
باعث به وجود آمدن ضرر بســیاری برای مالکان آن شده است.«   او 
نیز در مورد ادامه فعالیت شرکت های واردکننده نیز می گوید: »دغدغه 
دولت برای ممنوعیت واردات خودرو، مشــکل ارزبری این صنعت بود 
که ما چهار پیشنهاد درخصوص واردات بدون خروج ارز دادیم تا بلکه 

شرکت های واردکننده به تعطیلی کشیده نشوند.« 
 دادفر عنوان می کند: »نخســتین راه برای واردات خودرو بدون آن 
هم بدون خروج ارز، ســرمایه شرکت های نمایندگی در خارج از کشور 
است که این شرکت ها می توانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند 

و تبدیل به خودرو کنند تا کسب و کارشان فعال شود.« 
 او اضافه می کند: »راه دیگر استفاده از سرمایه های مردمی است که 
در خارج از کشور زندگی می کنند؛ مثال ایرانیانی در خارج از کشور که 
صاحب ارز هســتند و با ارز خودشان خودرو می خرند و مابه ازای آن را 

ریال دریافت می کنند.« 
 دبیــر انجمن واردکننــدگان خودرو با بیان اینکــه خرید اعتباری 
شرکت های تولیدکننده  سومین راه برای  واردات خودرو بدون خروج 
ارز اســت اضافه می کند: »چنین شرکت هایی قابلیت این را دارند که 
دو تا ســه سال به شرکت های نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو 
بدهند و هیچ پولی دریافت نکنند زیرا می خواهند بازارشان در ایران را 

به هر قیمتی حفظ کنند.« 
 او همچنیــن اضافه کرد: »پیشــنهاد دیگر این اســت که جزئی از 
پول های دپو شده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم در برخی 
کشــورها مانده را از طریق خودرو به کشــور  برگردانیم تا کار فعاالن 

حوزه خودرو از ریشه کنده نشود.« 
 براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، شرکت های 
واردکننده خودرو موظف هســتند تا 10 ســال پس از فروش آخرین 
دســتگاه از خودروهای وارداتی خود خدمات پس از فروش )وارانتی( 
به خریــداران این محصوالت ارائه کنند اما بنــا به گفته دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو اگر برای ســرپا ماندن شرکت های واردکننده  و 
ترخیص خودروهای در گمرک مانده شــرایط تســهیل نشود، ممکن 
است این شــرکت ها زودتر از موعد به تعطیلی کشیده شوند و از پس 

تعهدات خود بر نیایند. 

لزوم شکل گیری شرکت های تخصصی طراحی در صنعت خودروسازی

راه حل های واردات خودرو بدون خروج ارز
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر لزوم حمایت بیشــتر 
از شــرکت های نوپا و پارک های علم و فناوری گفت خوشبختانه 
این روزها دیگر جوانان به دنبال استخدام کارمند شدن نمی روند 

و کســانی که ایده های جدیــد دارند و 
خالقانه فکر می کنند، در حوزه کاربست 
دســتاوردهای علمی و انتقال یافته های 
علمی به سمت عملیاتی و کاربردی شدن 

پیش می روند.
به گزارش ایســنا، منصــور غالمی در 
آیین افتتــاح مرکز نــوآوری پارک علم 
و فناوری اســتان زنجان، اظهار داشــت: 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد 
دانشــگاهی، دروازه ورود علم و دانش و 
فناوری به ســمت ایجاد اشتغال پایدار، 
کســب ثروت از طریق علــم و کمک به 

توسعه پایدار جوامع است.
وی با اشــاره به اینکه کشــور ما در تولید علم و دســتاوردهای 
علمــی جایگاه جهانی دارد، یادآور شــد: در 10 ســال گذشــته 
و با شــکل گیری مراکز رشــد و پارک های علــم و فناوری، مراکز 

تحقیقاتی ما به دانش گســترده ای دســت یافتند که تاثیرگذاری 
آن را در زندگی مردم می بینیم و شغل هایی برای صاحبان فن آور 
ایجاد شده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: فعالیت 
این مراکز امکان انجام کارهای دقیق تر 
و زندگی بهتــر را فراهم می کند و باید 
از ایــن کانال ها به ســمت بهره برداری 
جامعه پیش برویم تــا مردم از مزایای 

محصوالت دانش بنیان استفاده کنند.
غالمی با تاکید بر اینکه دانشــگاه ها 
باید در بخــش ورود بــه فناوری های 
جدیــد بیشــتر کار کنند، ابــراز کرد: 
نســل های آینده ســرمایه ارزشمندی 
برای کشــور هستند که ســرافرازی و 
سربلندی آنها در گرو تربیت خوب آنها 
و توجه دادن بــه ظرفیت های خدادی 

انسان ها است.
در این مراســم دســتگاه تردمیل ضد جاذبه و پروژه بازنمایی 
محصول واقعیت مجازی، بازســازی بافت شــهری شهر زنجان در 

دوران قاجاریه رونمایی شدند.

معاون علمی و فناوری رئیــس جمهوری با تاکید بر اینکه 
پارک فناوری پردیــس معاونت علمی نمونه کوچکی از رونق 
زیست بوم نوآوری و فناوری است، گفت یک مبارزه اقتصادی 

در کشــور آغاز شده اســت. در این 
مبارزه اســاس و پایه نیروی انسانی 
خــالق و نوآور اســت و باید جوانان 

مستعد مورد توجه قرار گیرند.
 به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
بنیاد ملی نخبگان، ســورنا ســتاری 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس 
جمهــوری در هفدهمیــن اجالس 
سالیانه و جشنواره برترین های پارک 
فناوری پردیس با بیــان اینکه یک 
مبارزه اقتصادی در کشور آغاز شده 
است، بیان کرد: در این مبارزه اساس 
و پایه نیروی انســانی خالق و نوآور 

اســت. این فرهنگ جدید و توجه به این جوانان مستعد باید 
مورد توجه قرار گیرد و اتفاقی است که باید رخ دهد.

ســتاری با بیان اینکه رونق زیســت بوم نوآوری با شدت رو 

بــه جلو حرکت می کند، گفت: پــارک فناوری پردیس نمونه 
کوچکی از این اتفاق است که نمودی از رونق زیست بوم نوآوری 
و فناوری است. امروز نیز کلنگ فاز سوم آن بر زمین می خورد 
تا شاهد گسترش ظرفیت ها در این 
فازی که هم اکنون  باشــیم؛  حوزه 
50درصد ظرفیت آن پر شده است 
و هم اکنــون زمان ســرمایه گذاری 

برای باقی مانده فضا است.
با حرکت های نیروی خالق شاهد 

شکوفایی اقتصاد خواهیم بود
معــاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهوری همچنیــن درباره نیروی 
خالق  بیان کرد: توســعه پارک و 
نیز مدیون همین  موفقیت های آن 
فرهنگ جدید و حرکت های بنیادی 
نیروی خالق اســت. با شکل گیری 
ایــن حرکت ها شــاهد تغییر جهت در اقتصاد هســتیم تا به 
زودی شــکوفایی در اقتصاد و جلوگیری در خام فروشــی را 

شاهد باشیم.

برای پیروزی در مبارزه اقتصادی باید به جوانان خالق اتکا کردجوانان به دنبال کارآفرینی به جای استخدام هستند

همزمان با گرامیداشــت هفته دولت از ســه محصــول دانش بنیان 
ساخته شــده توسط شــرکت های فناور مستقر در شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان رونمایی شــد و چهار طرح عمرانی در این شهرک 

به بهره برداری رسید.
به گزارش ایســنا، یکی از این سه محصول شامل »دستگاه بازرسی 
ایکــس ری چمدانی« بــا ارزش 300 میلیارد ریال اســت که در تمام 
مبادی ورود و خروج بار در کشور، ورودی ساختمان ها، ادارات و مراکز 
نظامــی، تجــاری و دولتی و به منظور اســتفاده در تمام فرودگاه ها و 

ایستگاه های راه آهن محلی در داخل کشور قابل استفاده است.
دومین محصول »سیســتم پردازش گندله های فوالد« با ارزش 30 
میلیارد ریال است که قابلیت  به روزرسانی اطالعات در بازه های زمانی 
پنج دقیقه ای، ذخیره اطالعــات، نمایش نمودارهای مختلف از توزیع 
گندله ها، تفکیک گندله ها به چهار ســایز از قبل تعیین شــده و تهیه 

بانــک اطالعاتی از تصاویر گندله ها 
را دارد.

با  و پزشکی«  »لیزرهای حکاکی 
ارزش  50 میلیــارد ریال محصول 
دیگری اســت که دیــروز رونمایی 
شد، توسط این لیزرهای حکاکی و 
برش می تــوان نقش های پیچیده و 
برش های بســیار ظریف را با عمق 
دلخواه و با دقت و ســرعت باال بر 
انــواع فلزات ایجاد کــرد. محصول 
برشــکاری و حکاکی  نــوع  ایــن 
بســیار دقیق بوده و از دوام باالیی 
دســتگاه  این  با  اســت.  برخوردار 
برنج،  فلزاتــی همچون  بر  می توان 
آهــن، آلومینیوم، اســتیل، طال و 
نقره و انواع ورق های نازک را برش 
این ســامانه دارای سیســتم  داد. 
که  بوده  چندمحوری  کنترل کننده 
باعث می شــود حکاکی با ســرعت 
باال در راستاهای دلخواه امکان پذیر 

باشد. ارزش این فناوری نیز برآورد شده است.
همچنین چهار طرح عمرانی شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان 
رونمایی شــد. این طرح ها عبارتند از فاز اول کارگاه های تجاری سازی 
پارک ابوریحان با زیربنای 1500 مترمربع و ســاختمان شــرکت های 
فناور با زیربنــای 1650 مترمربع، 630 مترمربع و 1080 مترمربع به 

عنوان سرمایه گذاری بخش خصوصی، به بهره برداری رسید.
به گزارش ایسنا، جعفر قیصری، سرپرست شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان  در مراســم رونمایی از طرح هــای دانش بنیان و بهره برداری 
از پروژه های عمرانی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان درخصوص 
ارائه آمار عملکرد شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از شهریور سال 
گذشــته تاکنون، اظهار داشــت: در حال حاضر، بیــش از 520 واحد 
فناور در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان در زمینه های مختلف 

فعال هستند.
وی افزود: در این بازه زمانی، تعداد 165 شــرکت و موسســه جدید 

پذیرش شــده اســت که 460 شــغل جدید بــرای فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی استان اصفهان ایجاد شــده و همچنین 3 مرکز نوآوری و 

شکوفایی جدید در مراکز شهرستانی ایجاد شده است.
سرپرســت شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به میزبانی 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سی و پنجمین کنفرانس جهانی 
پارک هــای علم و فنــاوری و مراکز نوآوری، گفــت: در این کنفرانس 

جهانی، 550 نفر از 50 کشور دنیا شرکت کردند.
قیصری ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، هشــت رویداد »ایده 
شو« با هدف فرهنگ سازی و ایجاد روحیه کارآفرینی در جامعه برگزار 
و چهاردهمین جشــنواره فن آفرینی شــیخ بهایی و چهارمین المپیاد 

ملی طرح کسب و کار دانشجویی با موفقیت برگزار شد.
وی به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی اشاره کرد و افزود: 
در همین راســتا پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشــید کاشانی 
به  دانشــگاه کاشان  با همکاری 

بهره برداری رسید.
قیصری از واگذاری بیش از 7 
هزار متر مربــع از اراضی پارک 
علــم و فناوری شــیخ بهایی به 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
خبر داد و گفت:  بهره برداری از 
ســاختمان مرکز رشد و بخشی 
تجاری ســازی  کارگاه هــای  از 
ابوریحان  فنــاوری  پارک علم و 
بــا زیربنای 8 هــزار متر مربع و 
محوطه ســازی  عملیات  اتمــام 
و ایجــاد زیربنای پــارک علم و 
فناوری ابوریحان در مساحت 30 
هکتار نیز از دیگر برنامه های یک 
سال گذشته در شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان بوده است. 
وی با اشاره به مشارکت بخش 
خصوصــی در شــهرک علمی و 
تحقیقاتــی اصفهان گفت: بخش 
خصوصی 23 میلیارد تومان در اراضی شــهرک ســرمایه گذاری کرده 
اســت و بیش از 260 دانش فنی توســط واحدهای فناور مســتقر در 

شهرک تجاری سازی شده است.
سرپرست شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ایجاد 12 خط تولید 
پیشــرفته مبتنی بر فناوری شرکت های مســتقر در شهرک صنعتی 
اســتان و ثبت بیش از 23 نشان تجاری توسط واحدهای فناور مستقر 
شــهرک را از دیگر دستاوردهای شــهرک اعالم  و اظهار کرد: ارزش 
محصــوالت فناوری ها و خدمات صادرشــده 4.7 میلیون دالر به 18 

کشور دنیا است.
قیصری درخصوص هزینه مجموع فروش دســتاوردها و محصوالت 
فناورانه واحدهای مســتقر در شــهرک گفت: بیــش از 610 میلیارد 
تومان دســتاورد این بخش اســت و بیش از 220میلیارد تومان حجم 
قراردادهای پژوهشی و فناوری واحدهای مستقر با صنایع و سازمان ها 

بوده است.

3 محصول دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
رونمایی شد

دریچــه

در این اواخر نمونه های متعددی از بدافزارهایی در اپلیکیشــن های موجود 
در پلی استور گوگل کشف شده است. در همین راستا گوگل از مردم خواسته 
 Google« در تامیــن امنیت اپلیکیشــن ها کمک کنند و گســتره برنامه
Play Security Reward« را بیشــتر کرده است. به گزارش مهر، این 
برنامه قبال  فقط شــامل هشت اپلیکیشــن برتر  پلی استور بود، اما اکنون هر 
اپلیکیشــنی از پلی اســتور که بیش از 100 میلیون بار روی دستگاه ها نصب 
شده جزو این برنامه است و توسعه دهندگان نرم افزار با کشف شکافی در یک 
اپلیکیشــن، جایزه ای 20 هزار دالری دریافت می کنند. به طور معمول چنین 
برنامه هایی از ســوی شرکت ها برای رصد مشکالت موجود در نرم افزارها ارائه 

می شود.

جایزه 20 هزار دالری گوگل برای کشف 
شکاف امنیتی

یکشنبه
10 شهریور 1398

شماره 1383
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رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت آموزش های دانشگاه فنی 
و حرفه ای به گونه ای معطوف به بازار کار و اشتغال است.

بــه گزارش ایرنــا، ابراهیم صالحی عمران روز شــنبه در حاشــیه 
جلســه مجمع خیرین، واقفــان و حامیان 
دانشــگاه فنی و حرفه ای استان گیالن در 
جمع خبرنگاران در رشــت، دانشــگاه فنی 
و حرفه ای را از دانشــگاه های ماموریت گرا 
عنــوان و اضافه کــرد: ماموریت اصلی این 
دانشــگاه تربیت تکنیســین و کارشــناس 
حرفه ای و شغلی است، آموزش هایی در این 
دانشــگاه ها به دانشجویان ارائه می شود که 
بتوانند بالفاصله بعد از فارغ التحصیلی وارد 

بازار کار شوند.
وی با تاکید بر این مطلب که پشــت میز 
نشین در دانشــگاه فنی و حرفه ای تربیت 
خوداشــتغالی،  داشــت:  اظهار  نمی کنیم، 

کارآفرینــی و کمک به بهــره وری نیروی کار، هدف اصلی دانشــگاه 
فنی و حرفه ای اســت و براســاس آمارها ســاالنه حدود 40 هزار نفر 
از این دانشــگاه فارغ التحصیل می شــوند که حدود 60 تا 70درصد از 

فارغ التحصیالن این دانشگاه البته در برخی رشته ها 80 تا 83درصد به 
بازار کار راه می یابند.  رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر، 173 دانشــکده و آموزشکده با حدود 150 هزار 
دانشجو در ســطح کشور مشغول فعالیت 
دارد کــه از این تعداد 53 آموزشــکده و 
دانشــکده به دختران اختصاص داده شده 

است.
وی بــا بیــان اینکــه بــه اعتقــاد ما 
از  بیش  بایســتی  مهارتی  دانشــگا ه های 
وضعیت موجود توسعه یابد، تصریح کرد: 
موظفیم تا دانشگاه های مهارتی را از لحاظ 
کمی توسعه دهیم و این مهم نیاز جامعه، 
اقتصاد، کشاورزی و . . . است که بایستی 

تکنیسین تربیت شود.
صالحــی عمــران با اشــاره بــه تغییر 
سرفصل های دانشــگاه فنی و حرفه ای در 
مهر امســال اظهار داشت: سرفصل های 41 رشــته تحصیلی کاردانی 
پیوســته این دانشــگاه تغییر یافته که رویکرد ایــن برنامه مبتنی بر 

اشتغال، مهارت و ورود به بازار کار طراحی و تنظیم شده است.

کالنشهر شیراز صبح شنبه نهم شــهریورماه جاری میزبان بزرگترین 
رویداد اســتارت آپی جنوب کشــور با موضوع هوشمندسازی صنعت با 
رویکــرد افزایش بهره وری در تولید و فروش بود. به رغم اینکه زمان آغاز 

این برنامه ساعت هشت صبح اعالم شده بود 
اما این رویداد با یک ســاعت تاخیر یعنی در 
ســاعت 9 آغاز شد و پس از آن نیز رفته رفته 
بر تعداد حاضران در ســالن اجتماعات اتاق 
بازرگانی فارس افزوده شد، اما بخشی از سالن 
تا پایان برنامه همچنان خالی ماند. نایب رئیس 
ســازمان ملی کارآفرینی کشور و عضو هیات 
رئیســه اتاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی نخستین سخنران این مراسم بود 
که با اعالم مجری در پست تریبون قرار گرفت 
و در ابتدای ســخنان خود این قول را داد که 
اتاق بازرگانی فارس در کنار کوششی که برای 
رصد فضای کسب و کار استان، کشور و جهان 

با رویکردی نوین می کند آنچه که در توانش است  در بهترین سطح برای 
فعاالن این فضا فراهم کند. یلدا راهدار افزود: نگاه به کسب و کارهای نوین 
در اتاق ها در چند ســال گذشــته جدی نبود و خصوصا با فعال تر شدن 

استارت آپ ها در بدنه اتاق های بازرگانی و دیگر اتاق ها از جمله اتاق اصناف 
و اتاق تعاون این دیدگاه وجود داشت که با تقویت کسب و کارهای نوین 
ممکن است کسب و کارهای سنتی از بین برود و به همین دلیل حمایت 
چندانی از استارت آپ ها نشد. وی ادامه داد: 
با فعالیت هایی که در دو ســال گذشته در 
استان شــکل گرفت و فعالیت جوانان برای 
رایج شــدن این گفتمــان در اتاق ها، امروز 
شاهد هســتیم که به این رویکرد جدی تر 
نگاه می شــود. او اظهار داشت: امروز ارتباط 
نزدیکی با فعاالن فناوری فارس برقرار شده 
و ایــن فرصت خوبی برای جوانان اســتان 
اســت که با ارتباط با بدنه فعاالن اقتصادی 
اســتان ایده  خود را تجــاری کنند. راهدار، 
اتــاق بازرگانی را بهتریــن راه برای ارتباط 
اســتارت آپ ها با فعاالن اقتصادی اســتان 
دانســت و گفت: در کمیته بررســی موانع 
کسب و کار، موانع پیش روی استارت آپ ها بررسی می شود و می کوشیم 
تا راه حل هایی را از طریق مجاری قانونی از جمله شــورای گفت و گو در 

جهت حل مشکالت ارائه کنیم.

برگزاری رویداد استارت آپی جنوب کشور در شیراز با رویکرد افزایش بهره وریآموزش های دانشگاه فنی و حرفه ای معطوف به اشتغال است

کارمنــدان کــم کار را می توان جــزو کســل کننده ترین کارمندان 
دســته بندی کــرد. اگر به بعضــی از روابط شــغلی تان نگاهی کنید، 
متوجه می شــوید افرادی را مشــاهده کرده اید که در هنگام استخدام 
توانایی های بالقو ه ای داشته اند و احتماال یکی از دالیل اصلی شما برای 
اســتخدام آنها نیز همین توانایی بالقوه آنها بوده است، با این حال و با 
توجه به برخی دالیل خاص، در حال حاضر این افراد دیگر نمی توانند 
انتظارات تان را برآورده کنند. چون شــما ســرمایه گذاری زیادی روی 
این کارمند کرده  اید، اخراج این کارمند نمی تواند همیشــه بهترین راه 
حل باشــد. در عین حال، بهره گیری از مدیریت عملکرد می تواند یک 
کارمند مشکل ســاز را به یک کارمند مفید تبدیــل کند. راهکارهای 
زیــر می توانند در مدیریت کارمندان کم کار و تبدیل آنها به کارمندان 

خوب، موثر باشند.
گفت وگو و تعامل موثر با 

کارمندان
به محض اینکه متوجه مشکلی 
شــدید، ســریعا بــه آن توجه و 
واکنــش نشــان دهیــد. یکی از 
بدتریــن راهکارهــا در رابطــه با 
کــم کار،  کارمنــدان  مدیریــت 
چشم پوشی از مشکالت عملکردی 
آنهاست. گذشت زمان باعث عادی 
شدن مشــکالت عملکرد می شود 
ایــن کارمند،  و اخــراج ناگهانی 
بســیار غیرقابل توجیه است زیرا 
او سال ها بدون درک نتایج منفی 
عملکردش، بــه کارش ادامه داده 

است.
پس ســعی کنید تا با کارکنان 
خــود در یک مــکان خصوصی و 
از مزاحمت های  خلوت، که عاری 
معمول اســت، دیدار و گفت وگو 
کنیــد. قبــل از اینکه به جلســه 
مالقــات بــا او برویــد، افــکار و 
حرف های تــان را منســجم کنید 
و آماده ارائــه مثال های خاص از 
مشــکالت مورد نظر باشــید. به 
نگویید: »تو  عنوان مثال، هرگــز 

رفتار بدی با مشــتریان داری« در عوض، می توانید به او بگویید که در 
فالن زمان خاص، او نتوانسته به درستی به مشتریان ارائه خدمت کند. 
برای مثال، می توانید این جمله را به او بگویید: »امروز، یک مشــتری 
از تو خواســته تا به او در پیدا کردن یــک کاال کمک کنی و تو به او 

گفته ای که سرت بیش از حد شلوغه و نمی تونی به او کمک کنی.«
بیان انتظارات خودتان از کارمند و تعیین اهداف عملکردی

پس از بیان مشــکالت و مســائل خاص و موردنظر، انتظارات خود را 
در رابطه با بهبود وضعیت عملکرد و چگونگی و ســرعت دســتیابی به 
این پیشــرفت ها برای کارمند توضیح دهیــد. مکالمات تان با کارمندان 
و انتظــارات خودتون از آنها را در جهت بهبود و دســتیابی به اهداف، 
مســتند کنید. انتظارتان از کارمندانی کــه مهارت های ارائه خدمات به 
مشــتریان نامطلوبی دارند باید در درجه اول اولویت دادن آنها به کمک 

به مشــتریان باشــد و آنها نیز وظیفه دارند تا به محض برگشت به سر 
کار و تعامل با مشــتریان، رفتار و مهارت های شــان را بهبود بدهند. اگر 
در رابطه با مشــکالت مربوط به عملکرد با یکی از کارمندان تان صحبت 
کردید و او از دفتر کارتان خارج شــد، باید منتظر وقوع تغییرات مثبت 
و سریع در او باشــید. انتظار وقوع یک تغییر فوری در رفتار کارمندان، 
مســئله ای است که نیاز به آموزش های زیادی دارد. به عنوان مثال، اگر 
یکی از کارمندان تان با یک ســامانه رایانه ای مشکل دارد، شما باید از او 
انتظار داشته باشید تا در یک کالس آموزشی شرکت کند و آموزش های 
بیشتری را یاد بگیرد. از طرف دیگر، اهداف کلی شما باید طوری تبیین 
شــده باشند که این کارمند بتواند فرصت زمانی مناسب و مشخصی در 

رابطه با تکمیل این کالس آموزشی در اختیار داشته باشد.
آگاهی از علل احتمالی مشکالت مربوط به عملکرد

از تعیین  بعضی وقت ها، مسئله 
ارتباطــی  انتظــارات  و  اهــداف 
فراتر اســت. یــک روز، یک مدیر 
خرده فروش ناامیــد با من تماس 
گرفت و از یکی از کارمندانش که 
دائما و به رغم نصایح و اخطارهای 
مکرر، دیروقت سر کار خود حاضر 
می شد، شاکی بود. هنگامی که با 
آن کارمند و مدیر مالقات کردم، 
کارمند اعتراف کرد که او به تازگی 
دریافته اســت که دچــار اختالل 
نقص توجه اســت و این اختالل 
منجر بــه ناتوانی مضاعفش در به 
موقع رسیدن به محل کارش شده 
است. اظهار و اعتراف به ناتوانی از 
طرف کارمند کافی بود تا رویکرد 

تعاملی مورد استفاده قرار بگیرد.
ما با به کارگیری رویکرد تعاملی 
توانستیم به این نتیجه برسیم که 
بــا ارائه یک زمان شــروع به کار 
انعطاف پذیر می توان مسئله تاخیر 
در ورود ایــن کارمند را حل کرد. 
اگر شــما هم با چنین مسئله ای 
روبــه رو شــده اید، می توانیــد به 
شــبکه تطابق شــغلی، به عنوان 
یکی از بهترین مراجع و منابع در رابطه با تعامل با طیف گسترده ای از 

ناتوانی ها در محل کار، مراجعه کنید.
پیگیری

هیچ وقــت فراموش نکنیــد که بهبــود رفتار کارمنــدان در گرو 
پیگیری های آتی شــما اســت. این پیگیری ها می تواند شامل زیر نظر 
گرفتــن کارمندان، نظارت دقیــق بر حضور و غیاب آنهــا و دیدار با 
کارکنان و بحث و تبادل نظر در رابطه با مســائل پیش رو باشــد. اگر 
مشکل همچنان ادامه داشت، شما می توانید از طریق یک اخطار کتبی 
او را در جریــان کار قرار بدهید. بــا این حال، اگر کارمند به خوبی در 
حال انجام کار خود است، رفتار مناسب او را با بازخوردهای مثبت خود 

تقویت و تشویق کنید. پیگیری های تان را مستند کنید.
modirinfo :منبع

 Chuckle Squad حساب کاربری جک دورســی، مدیرعامل توییتر را گروهی به نام
هک کرد و به مدت 10 دقیقه تحت کنترل گرفت. 

به گزارش زومیت، بعدازظهر روز جمعه، حساب توییتر جک دورسی، مدیرعامل توییتر 
را گروهی به نام Chuckle Squad هک کرد. هکرها موفق شدند از طریق حساب کاربری 
جک دورسی توییت های توهین آمیز نژادپرســتانه و ضداخالقی منتشر کنند و به مدت 
10دقیقه کنترل حساب کاربری دورسی را در دســت بگیرند. درحال حاضر، توییت های 
توهین آمیز از حســاب کاربری جک دورسی حذف شــده اند. در پی بروز این مشکل، 

TwitterComms به سرعت در توییتی اعالم کرد:
از حمله  هکری اطالع داریم و در حال بررسی موضوع هستیم. 
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تقریبا یک ونیم ساعت  پس از وقوع حمله هکری، توییتر در توییتی جداگانه اعالم کرد: 
درحال حاضر مشکل امنیتی در حســاب کاربری جک دورسی دیده نمی شود و خطری 
توییتــر را تهدید نمی کند. البته، توییتر بعد از وقوع این اتفاق، از اپراتور مخابراتی جک 
دورسی انتقاد و آن را سرزنش کرد و گفت: »شماره  تلفن همراه مربوط به حساب کاربری، 
از طریق اپراتور مخابراتی به خطر افتاده است.« ظاهرا همین مسئله باعث حمله  هکری و 
ارسال توییت های توهین آمیز از طریق ارسال سرویس پیام های متنی شده است. به دلیل 
نبود نظارت امنیتی اپراتور تلفن همراه ســرویس دهنده  جک دورسی،  شماره  تلفن همراه 
مربوط به حساب کاربری به دســت هکرها افتاده و آنها توانسته اند به صورت غیرمجاز از 
طریق پیام  متنی و با استفاده از شــماره  تلفن همراه، توییت های توهین آمیز را از طریق 

حساب کاربری وی توییت کنند.
- روابط عمومی توییتر - 31 اوت 2019

به نظر می رسد توییت ها از طریق Cloudhopper ارسال شده باشد. پیشتر توییتر برای 
بهبود سرویس SMS خود این شرکت را تصاحب کرده بود. اگر کاربران متنی را به شماره  
404-04 از شماره  تلفن همراه مرتبط به حســاب کاربری خود ارسال کنند، این متن در 
توییتر ارسال خواهد شد. منبع توییت به شرکت Cloudhopper نسبت داده می شود. 
حساب کاربری Jack@ هک شده است. توییت ها از منبعی به نام Cloudhopper ارسال 
شده اند. Cloudhopper نام شرکتی است که چندی پیش توییتر برای بهبود سرویس 
پیامکی خود آن را تصاحب کرده بود. به نظر می رسد هکرها از طریق سرویس پیام کوتاه 

قدیمی توییت  های توهین آمیز را ارسال کرده اند.
 سام- 30 اوت 2019

به نظر می رســد حمله  هکری بعد ازظهر روز جمعه کار همان گروهی باشــد که هفته  
گذشــته حساب کاربری تعدادی از افراد مشــهور یوتیوب را هک کرده بود. در بین نام 
صاحبان حساب های کاربری یوتیوب، نام افرادی همچون جیمز چارلز  و شین داوسون و 
کمدین معروف کینگ بچ دیده می شود. همچنین، هکرها به حساب جی میل اتیکا اموفاه 
نیز دسترســی پیدا کرده  و تصاویری از آن را در سرور Discord به نمایش گذاشته اند. 
در آن مقطع زمانی، به بسیاری از کاربرانی که تحت تأثیر حمله  هکری قرار گرفته بودند، 

پیشنهاد شد سیم کارت خود را از طریق اپراتور تلفن همراه AT&T تعویض کنند.
 Chuckle دربــاره  حمله  هکری The Verge در گفت وگویی با AT&T ســخنگوی
Squad گفت: به دنبال اجرای قوانین و بهبود سرویس مشتریان مان و راهکارهایی برای 

تأمین امنیت حساب کاربری کاربران مان هستیم.
 Chuckle سایر حمالت هکری که تاکنون برای توییتر رخ  داده، شباهت زیادی به روش
Squad دارد. کول اسپراوس، هنرپیشه آمریکایی نیز از حمله  هکری در حساب کاربری 
توییتر خــود خبر داد. وی اپراتور تلفن همراه را مقصر وقوع این حمله  هکری اعالم کرد. 
البته، مشخص نیست حمله هکری حساب کاربری کول اسپراوس را نیز همین گروه انجام 

داده است یا خیر. 
عالوه  بر توییت های توهین آمیز، هکرها به ســرور Discord نیز دسترســی پیدا و از 
کاربران درخواست کردند به این سرور متصل شوند. البته، لینک توییت دعوت که هکرها 

ارسال کرده بودند، دیگر فعال نیست و غیرفعال شده است. 

4 راهکار موثر برای تبدیل کارمندان کم کار به کارمندان پرکار

حساب کاربری جک دورسی 
مدیرعامل توییتر هک شد

یادداشـت

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، کلنگ احداث فاز ســوم 
پارک فناوری پردیس زمین می خورد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان، صبح روز گذشــته و با 
حضور ســورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرســازی، محســن بندپی اســتاندار تهران، ســعید محمدزاده 
معــاون وزیر نفت در امور مهندســی، پژوهش و فنــاوری و غالمرضا انصاری 
معاون دیپلماسی کلنگ فاز ســوم پارک فناوری پردیس  با هدف تواناسازی 
کارآفرینان و فناوران وآماده ســازی افراد دغدغه مند دارای طرح های  نوآورانه 

بر زمین زده  می شود.

کلنگ احداث فاز سوم پارک فناوری 
پردیس زمین می خورد



از جمله سیاست های رایج برندها این است که عملکرد یکدیگر را مورد 
استفاده قرار می دهند. با این حال برای موفقیت شما نیاز به تفاوت هایی با 
سایر رقبای خود خواهید داشت. در همین راستا و در ادامه به بررسی 11 

راهکار موثر خواهیم پرداخت. 
1-قیمت کمتری را برای محصوالت خود تعیین کنید 

از جمله مهم ترین معیارهای خرید افراد، قیمت محصوالت اســت. این 
امر که محصولی با کیفیت ولی ارزان قیمت تر از موارد مشابه را در اختیار 
مشــتریان خود قرار دهید، بدون شــک مورد توجه بسیاری قرار خواهد 
گرفت. به همین خاطر نیز این امر را یک سیاســت ســودمند به حساب 
می آورند. فراموش نکنید که این امر درســت سیاســتی بوده اســت که 
برند هوآوی به کمک آن توانســت تا در بــازاری که برندهایی نظیر اپل، 
سامســونگ، سونی، نوکیا و اچ تی سی حضور داشته است. در مدت زمانی 
فراتر از حد تصور به عنوان یکی از 3 برند اصلی این حوزه شــناخته شود. 
به همین خاطر برای رشدی سریع، این امر که مقرون به صرفه تر باشید، 
بدون شــک تاثیرگذار خواهد بود. فراموش نکنید که اگرچه سود شما به 
ازای هــر محصول کاهش پیدا خواهد کرد، با این حال با توجه به افزایش 
چشمگیر مشتریان، هزینه ها در این رابطه جبران خواهد شد، با این حال 
در ســال های نخست فعالیت خود، اولویت اول نباید کسب سود باشد. به 

همین خاطر تمرکز خود را بر روی کسب شهرت قرار دهید. 
2-به دنبال باالترین سطح در یک حوزه خاص باشید 

امروزه فاصله برندها بسیار کم شده است. علت این امر به این خاطر است 
که تقریبا تمامی آنها یکســری استانداردهای اولیه را رعایت می کنند. به 
همین خاطر در صورتی که تخصصی را نداشته باشید، بدون شک تفاوتی 
میان شما با سایرین به چشم نخواهد آمد. در این رابطه ممکن است یک 
نشــریه، بر روی نقد کتاب ها بیشترین سرمایه گذاری را داشته باشد. این 
اقدام وی باعث می شــود تا در این زمینه به عنــوان برترین برند موجود 
شناخته شوند. فراموش نکنید که بهترین بودن در یک عرصه، همواره بهتر 
از ســطحی متوسط در حوزه های مختلف خواهد بود. به همین خاطر نیز 
ضروری اســت تا یک بخش تخصصی برای خود داشته باشید. از این امر 
به عنوان بازاریابی متمرکز نیز یاد می شــود. درواقع بر طبق این سیاست، 
برندها به جای تالش برای پیدا کردن ســهمی کوچک از یک بازار بزرگ، 
به دنبال ســهمی بزرگ از بازارهای کوچک و یا حتی فرعی خواهند بود. 
این امر بدون شک شانس موفقیت بیشتری را خصوصا برای برندهای نوپا 
و کوچک به همراه خواهد داشت. با گذشت زمان و افزایش توان، شما قادر 

به ورود به بازار اصلی برای کسب سهمی بزرگ خواهید بود. 
3-به بازخوردهای مشتریان توجه کافی را داشته باشید 

این امر که همگان بدانند که شــما برای مشتریان خود ارزش خاصی را 
قائل هســتید، از جمله اقدامات در زمینه ایجاد تفاوت با سایر رقبا خواهد 
بود. در این رابطه فراموش نکنید که مشــتری مداری به سطحی محدود 
نبوده و الزم اســت تا همواره به دنبال اقداماتی جدید و کارآمدتر باشید. 
فراموش نکنید که هیچ فردی خصوصا از یک برند نوپا، توقع بهترین بودن 
را نــدارد. بــا این حال در صورتی که در تالش برای بهبود مســتمر خود 
نباشید، بدون شک امکان رشــد و بقا برای شما وجود نخواهد داشت. به 
همین خاطر نیز ضروری است تا نه تنها به بازخوردها توجه داشته باشید، 
بلکه از طریق اقدامات متنوع نظیر نظرســنجی، افراد را به واکنش دادن 
نســبت به خود ترغیب کنید. با نگاهی به برخی از برندهای مطرح جهان 
نیــز به این نکته پی خواهید برد که آنها دارای بهترین محصول بازار خود 
نیستند، با این حال رابطه عالی آنها با مشتری، زمینه پیشرفت آنها را فراهم 
کرده اســت. به همین خاطر به این بخش نیز باید توجه کافی را داشــته 
باشید. به دست آوردن یک ایده خالقانه، خود برگ برنده شما خواهد بود. 

به همین خاطر صرفا بر روی روش های موجود، متمرکز نشوید. 
4-استراتژی های مختلفی را داشته باشید 

غیرقابل پیش بینی بودن از جمله مواردی است که رقابت با شما را بیش 
از حد سخت خواهد ساخت. به همین خاطر نیز ضروری است تا چندین 

اســتراتژی برای خود داشته باشــید. در نهایت نباید از اعمال تغییرات، 
شخصی سازی و حتی ایجاد استراتژی های جدید نیز غافل بمانید. درواقع 
شرکت ها برای متوقف کردن شما باید بتوانند حرکت بعدی شما را حدس 
بزنند، تحت این شــرایط در صورتی که به شیوه ای کامال جدید و متنوع 
رفتار کنید، بدون شک آنها بیش از حد گیج خواهند شد. همچنین تنوع 
در این زمینه باعث خواهد شــد تا محدوده عملکردی شما افزایش یافته 
و قادر به انجام کارهای بیشــتری باشــید. فراموش نکنید که بسیاری از 
برندهای فعال در حوزه شــما، تنها به دنبال حفظ جایگاه خود هســتند. 
همین نگرش منجر به عملکرد بیش از حد محتاطانه آنها شــده است. به 
همین خاطر شــما باید از این امر برای ایجاد فرصت انجام کارهای جدید 
و پرریســک، استفاده کنید. درواقع حتی در صورتی که با شکست در یک 
اقدام خود مواجه شــوید، نه تنها از آن درس های ارزشمندی را به دست 
خواهید آورد، بلکــه به علت تنوع در اقدامات و اســتراتژی های خود، با 

بن بست مواجه نخواهید شد. 
5-بحث برانگیز باشید 

همواره اخبار جنجالی برای افراد جذابیت باالیی را به همراه دارد. برای 
مثال رفتار عجیب یک بازیگر، همواره توجه بیشــتری را در مقایســه با 
اخباری نظیر موفقیت وی در یک فیلم، به همراه خواهد داشت. به همین 
خاطر نیز الزم است تا خود را در صدر اخبار و گفت وگوها قرار دهید. برای 
این امر اگرچه روش های مختلفی وجود دارد، با این حال فراموش نکنید 
که علت سر زبان ها افتادن شما نباید به خاطر یک اقدام بد باشد. در غیر 
این صورت این شهرت نه تنها هیچ گونه فایده ای را برای شما نداشته، بلکه 
برند شما را عمال نابود خواهد ساخت، با این حال شما باید شجاعت انجام 
کاری را داشته باشــید که دیگران بنا به هر دلیلی از انجام آن خودداری 
می کنند. به همین خاطر اقدامات جذاب برای جامعه هدف خود را مورد 
توجه جدی قرار دهید. این امر نیاز به شناخت ویژگی های جامعه خواهد 
داشت. به همین خاطر نباید تحقیقات را امری غیرضروری تلقی کنید. در 
نهایت بررسی اقدامات مشابه سایر برندها در این زمینه، می-تواند شما را 

به ایده  های کامال کاربردی برساند. 
6- به دنبال برجسته کردن مشکالت سایر رقبای خود باشید 

بدون شــک هر برندی از ضعف هایی برخوردار است. با شناخت آنها در 
بین برندهای رقیب خود، می توانید به عنوان یک مانور تبلیغاتی استفاده 
کنیــد. درواقع با رفع این نواقص و تهیــه یک کلیپ تبلیغاتی، می توانید 
به خوبی به مقایســه خود با ســایر برندهای موجود بپردازید، با این حال 
فراموش نکنید که این امر بدون شــک واکنش رقبــا را به همراه خواهد 
داشت. به همین خاطر در صورتی که تمایلی برای واردشدن در یک جنگ 
تجاری را ندارید، الزم اســت تا از اشــاره مستقیم در این رابطه خودداری 
کنید. همچنین این امر که ارزش هایی برای خود داشته باشید، خود باعث 
جذب افراد بســیاری خواهد شــد. برای مثال با حمایت از محیط زیست 
و عــدم انجام اقدامات مخــرب در این زمینه، می تــوان به برند محبوب 
گروه های فعال آن تبدیل شــوید. به همین خاطــر می-توانید خود را با 

اقدامی ارزشمند، پیوند دهید. 
7-به دنبال مواردی جدید باشید 

یک حوزه جدید، بدون شــک شــما را در بازاری فوق العاده قرار خواهد 
داد. برای مثال علت اصلی موفقیت نت فلیکس، به خاطر فعالیت متفاوت 
آنها در حوزه تلویزیون است. درواقع تمامی شبکه ها، یک بستر یکسان را 
داشته اند، با این حال این شبکه، از اینترنت برای پخش برنامه ها استفاده 
کرد. همین امر نیز باعث شد تا با بازاری بدون رقیب مواجه شود. به همین 
خاطر بســیار مهم است تا به دنبال حوزه  سازی در صنعت خود باشید. در 
این رابطه جدید بودن حتما به اقدامات بزرگ اختصاص نداشــته و حتی 
موارد کوچک نیز می تواند به تفاوت شما با سایرین منجر شود. برای مثال 
سازگاری با محیط زیست در زمینه تولید پوشاک، از جمله اقداماتی است 
که می تواند شما را کامال متفاوت سازد. درواقع با نگاهی عمیق به صنعت 

خود، متوجه بسیاری از این موارد خواهید شد. 
8-نقاط منحصر به فرد خود را رسانه ای کنید 

مزیت های شــما باید به خوبی به اطالع جامعه هدف برسد. در غیر این 
صورت تمامی اقدامات شما نتیجه کافی را به همراه نخواهد داشت. در این 

رابطه فعالیت در نشــریات، مطبوعات، شبکه های اجتماعی و... همگی از 
جمله بسترهای مطرح کردن خود محسوب می شود. به همین خاطر یکی 
از راهکارهای ایجاد تفاوت، کسب شهرت از طریق اقدامات رسانه ای است. 
برای مثال می توانید به صورت رایگان برای نشــریات، مطالب سودمند را 
تهیه کنید. همین امر که نام شــما به همراه سمت تان در شرکت نوشته 
شود، خود کامال سودمند خواهد بود. همچنین این اقدام، توانایی های شما 
را به اثبات خواهد رساند. در نهایت با گذشت زمان، این اقدامات منجر به 
رابطه خود شــما با رسانه های مختلف خواهد شد که خود امری سودمند 
محسوب می شود. فراموش نکنید که بســیاری از برندهایی که در مدت 
زمان کمی به موفقیت دســت پیدا کرده اند، در ابتدای کار تنها یک برند 
شخصی قدرتمند بوده اند. برای مثال ممکن است یک اینفلوئنسر به علت 
شــهرت خود، برندی را در زمینه عکاسی تاسیس کند که در مدت زمانی 
بسیار کم، عمال برندهای باسابقه در این زمینه را پشت سر خواهد گذاشت. 

به همین خاطر نباید از اهمیت رسانه ها غافل شوید. 
9-ارزش های خود را به خوبی تبیین کنید 

به این امر فکر کنید که چه عاملی باعث می شــود تا افراد برند شما را 
انتخاب کنند. این موارد درواقع ارزش هایی هســتند که برای افراد جاذبه 
الزم را بــه همراه دارند. به همین خاطر الزم اســت تا بر روی آنها تاکید 
داشته باشــید. در این رابطه در صورتی که مورد مناسبی را پیدا نکردید، 
الزم است تا به دنبال ارزش سازی برای خود باشید. فراموش نکنید که تنها 
شعار دادن کافی نبوده و الزم است تا عملکرد شما کامال همسو با مواردی 
باشد که به عنوان ارزش های خود معرفی می کنید. در این رابطه استفاده 
از نظر جامعه هدف نیز کامال ســودمند خواهد بود. برای مثال می توانید 
نظرســنجی هایی را ایجاد کنید تا نظر آنها را نســبت به این امر که چه 
چیزهایی برای یک برند ارزش محســوب می شود را پیدا کنید. در نهایت 
توجه نشــان دادن به اقشار مختلف، خود شانس موفقیت شما را افزایش 
خواهد داد. برای مثال در صورتی که به عنوان برندی شــناخته شوید که 
به دانشــگاهیان توجه خاصی را دارد، بدون شک زمینه رشد بهتری را در 
مقایسه با زمانی برای شما خواهد داشت که نگاهی کلی را به جامعه هدف 
داشته باشید. درواقع با دسته بندی مخاطبان، امکان برنامه ریزی مخصوص 

فراهم خواهد شد. 
10-عملکرد سایر مدیران را مورد توجه قرار دهید 

در ایــن رابطه نه تنهــا مدیران محدوده جغرافیایــی خود، بلکه تمامی 
مدیران در سرتاســر جهان را باید مورد ارزیابی قرار دهید. فراموش نکنید 
که یک اقدام جدید توســط مدیری در یک کشــور دیگر، می تواند برای 
نخســتین بار توسط شما در محدوده ای که هســتید، مورد استفاده قرار 
گیرد. به همین خاطر در راســتای ایجاد تمایز، حتما نباید به دنبال اتخاذ 
تصمیم و اقدامی جدید از جانب خودتان باشید. همچنین این امر که سایت 
خود را به قوی ترین پایگاه اطالع رســانی و آموزشی در زمینه کاری خود 

تبدیل کنید، بدون شک تفاوتی چشمگیر را رقم خواهد زد. 
11-بر روی کیفیت اقدامات خود تمرکز کنید 

بســیاری از برندها بازبینی مجددی بر روی اقدامات خود نداشته و از 
بروز کردن آنها عمال غافل هســتند، با این حال شــما باید این نکته را 
مورد توجه قرار دهید کــه هر اقدامی، بازه زمانی خاص خود را خواهد 
داشــت. به همین خاطر استفاده بیش از حد از آنها بدون شک اقدامی 
هوشــمندانه نخواهد بود. در این رابطه فراموش نکنید که اگرچه ممکن 
اســت برندها اقدامات متعددی را برای رشد خود مدنظر قرار دهند، با 
این حال شــما باید تنها به دنبال موارد باکیفیت باشید. این امر تفاوتی 
جذاب را با سایرین ایجاد خواهد کرد. برای مثال ممکن است یک برند، 
از رنگی برای بسته بندی محصوالت خود استفاده کند که تاکنون توسط 
هیچ برند دیگر به کار نرفته است. این امر اگرچه تفاوتی را ایجاد خواهد 
کــرد، با این حال این تفاوت، ابدا موردی مهم تلقی نمی شــود، با این 
حال این امر که افراد از یک بسته بندی خاص و یا همسو با هدفی نظیر 
حفاظت از محیط زیســت و یا رعایت یک اصل فلسفی استفاده کنند، 
بدون شــک یک اقدام ارزشمند را رقم زده اند. به همین خاطر نباید هر 

تفاوتی را سودمند تلقی کرد. 
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برندسازی با یوتیوب با 8 اقدام موثر

امروزه اینترنت بســترهای بســیاری را برای پیشرفت کسب و کارها 
ایجاد کرده است. از جمله مهم ترین آنها را باید یوتیوب دانست که پس 
از گوگل، پرطرفدارترین سایت جهان محسوب شده و میلیون ها ویدئو 
در تمامی حوزه ها، در آن یافت می شود. به همین خاطر فعالیت در این 
شــبکه، می تواند نتایج فوق العاده ای را برای برند شما به همراه داشته 
باشــد. در این رابطه برای افزایش تاثیــر اقدامات، راهکارهای مختلفی 
وجود دارد که در ادامه به بررسی 8 مورد منتخب، خواهیم پرداخت. 

1-به نظرات پاسخ دهید 
فعالیت در یوتیوب تنها شــامل ارسال ویدئو های موردنظر نبوده و 
الزم اســت تا از آن برای افزایش ارتباط خود با مخاطبان نیز استفاده 
کنید. فراموش نکنید که افراد همواره تمایل دارند تا نظر خود را اعالم 
کرده و یا پرسش هایی را مطرح کنند. تحت این شرایط در صورتی که 
این امکان وجود نداشته و یا شما نسبت به آن بی توجه باشید، بدون 
شک شــانس حفظ و افزایش مخاطبان خود را از دست خواهید داد. 
با مشــاهده پربازدیدترین ویدئو ها در زمینه کاری خود، شما به درک 
بهتر از مواردی دســت پیدا خواهید کرد که بیشتر مورد توجه افراد 
قرار می گیرد. در نهایت الزم اســت تا نسبت به اهمیت انتخاب تیتر 
و کاربرد های ابزار تگ، به آگاهی الزم دســت پیدا کنید. برای مثال 
اســتفاده از کلیدواژه ها در ابتدای تیتر ویدئو، شانس دیده شدن آن را 
به شــدت افزایش خواهد داد. به همین خاطر برای آگاهی از تمامی 

این موارد، الزم است تا مطالعه کافی را داشته باشید. 
2-هر دو جنبه جذابیت و باارزش بودن را مورد توجه قرار دهید 
تولید محتوا شما باید کامال ارزشمند باشد تا افراد را به سمت خود 
جلــب کند، با این حال این امر به تنهایــی منجر به جذب مخاطب 
حداکثری نخواهد شــد. به همین خاطر نیز الزم اســت تا از طریق 
اقداماتی نظیر زیبا کردن قالب ویدئو ها، به جذابیت هرچه بیشتر آنها 
کمک کنید. همچنین اقدامات شما باید تنوع کافی را داشته باشد. به 

همین خاطر فعالیت در یک حوزه خاص را کنار بگذارید. 
3-از امکان الیو این برنامه به خوبی استفاده کنید

این امکان از سال 2013 به یوتیوب اضافه شده است، با این حال 
در ابتدا تنها برای کانال های پرطرفدار امکان اســتفاده از آن وجود 
داشت. خوشبختانه در حال حاضر، این قابلیت کامال همگانی شده 
است. به همین خاطر نیز الزم است تا از همان ابتدای کار خود، آن 
را مورد توجه جدی قرار دهید. فراموش نکنید که به هر میزانی که 
ارتباط شــما با مخاطبان بیشتر باشد، شانس موفقیت شما افزایش 
پیدا خواهد کرد. به همین خاطر ضروری اســت تا تمامی امکانات 
بــرای این امر را مورد توجــه خود قرار دهیــد. در نهایت این امر 
که افراد بتوانند چهره شــما را ببینند، خــود در افزایش اعتماد و 

سرعت بخشی به تبدیل آنها به مشتری، تاثیرگذار خواهد بود. 
4-اینفلوئنسرهای عرصه کاری خود را پیدا کنید 

درســت به مانند هر شــبکه دیگر، در یوتیوب نیــز برخی از افراد 
هستند که به علت فعالیت های خود به محبوبیت و طرفداران باالیی 
دست پیدا کرده  و از قدرت تاثیرگذاری بر سایرین برخوردار هستند. 
از ایــن افراد می توان بــرای تبلیغ برند خود و یــا ایجاد محتواهای 
بهتر، اســتفاده کرد. به همین خاطر نیز باید زمانی را به پیدا کردن 
گزینه های مناسب برای همکاری، اختصاص دهید. اگرچه خودتان و 
یا فردی از شــرکت نیز می تواند در این زمینه شروع به فعالیت کند، 
با این حال به علت این امر که ممکن است فرآیند کسب شهرت آنها 
بیش از حد طوالنی شود، به همین خاطر اینفلوئنسرسازی نمی تواند 
گزینه ای قابل اعتماد باشــد. به همین خاطــر حداقل تا زمانی که 
فردی از شــرکت موفق نشده اســت تا در این زمینه به جایگاه الزم 

دست پیدا کند، الزم است تا از موارد موجود، استفاده کنید.
5-به سئو سایت توجه داشته باشید 

رعایت اصول ســئو باعث خواهد شد تا شــانس دیده شدن شما 
افزایشی چشــمگیر را پیدا کند، با این حال با توجه به این امر که 
گوگل محبوب ترین مرورگر جهان محسوب می-شود، برای بهبود 
عملکرد خود الزم اســت تا تعامل الزم با شــبکه های اجتماعی آن 
را نیز داشــته باشــید. برای مثال گوگل پالس و گوگل هنگ اوت، 
دو نمونه آن محســوب می-شــوند. درواقع نبایــد تصور کنید که 
محدودیت فعالیت شــما برای افزایش موفقیت، تنها شامل یوتیوب 
اســت. در نهایت می توان ویدئو های خود را در دو شــبکه معرفی 

شده و یا سایر شبکه های اجتماعی نیز به اشتراک بگذارید.
6-از اهمیت ترجمه غافل نشوید 

به هر میزانی که ویدئو های جذاب بیشــتری را داشــته باشید، 
شــانس موفقیت شــما نیز افزایش پیدا خواهد کرد، با این حال با 
توجــه به زمان بر بــودن تولید محتوا، همواره ایــن احتمال وجود 
دارد تا بین اقدامات شــما فاصله ای بیفتد. به همین خاطر شــما 
باید به دنبال مواردی ســریع تر نیز باشــید. برای این امر ترجمه، 
بهترین گزینه موجود محســوب می شود. درواقع شما با پیدا کردن 
ویدئو های جذاب خارجی و اضافه کردن زیرنویس و یا دوبله کردن 

آنها، می توانید به تنوع و تعداد مطالب خود بیفزایید.   
7-برای ویدئو های خود محدودیت زمانی قائل شوید 

بیش از حد طوالنی بودن، شانس دیده شدن شما را با کاهشی شدید 
مواجه خواهد ســاخت. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا به دنبال 
راهکارهایی برای کاهش زمان آنها باشید. برای مثال می توان سرعت 
بخش های غیرضــروری را افزایش داده و یا حــذف کرد. دیگر اقدام 
ضــروری در این رابطه این اســت که محدودیت زمانی مشــخصی را 
داشته باشید. برای مثال محدودیت حداکثر هفت دقیقه ای، می تواند 
کامال مفید باشــد. در صورت نیاز، شما می توانید یک ویدئوی طوالنی 
را به چند قسمت تقسیم کنید. درواقع ویدئو های چند قسمتی، باعث 
خواهند شد تا افراد دلیلی برای مراجعه مجدد به کانال شما را داشته 

باشند. به همین خاطر نباید این اقدام را بی فایده تلقی کنید. 
8-فراموش نکنید که اقدامات شما، معرف برندتان است

درواقع شــما در صفحه رســمی برند خود، نبایــد هر مطلبی را 
منتشــر کنید. همچنین این امر که آینده نگری خوبی داشــته و از 
اســتراتژی های درستی اســتفاده کنید، از دیگر مواردی است که 
برندسازی شــما را با موفقیت بیشــتری همراه خواهد ساخت. در 
نهایت صبــور بودن، تالش برای ایجاد تفاوت و اســتفاده مداوم از 
اســتراتژی دعوت به عمل)www(، از دیگر موارد مهمی محســوب 

می شود که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 
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بدون شک بازاریابی محتوا، یکی از الزامی ترین اقدامات برای موفقیت هر 
برندی محسوب می شود، با این حال همواره شاهد اشتباهات متعددی در 
این زمینه هستیم که تاثیر اقدامات را بیش از حد کاهش می دهد. آگاهی 
در این زمینه نقطه شــروع رفع آنها اســت. در همین راستا و در ادامه به 

بررسی شش اشتباه رایج بازاریابی محتوا، خواهیم پرداخت. 
1-به سطحی محدود قانع هستید

در مقاله ای جدید که وال استریت ژورنال منتشر کرده است، راز موفقیت 
اصلی بازاریابی محتوا را در تنوع و توجه به روش های جدید معرفی کرده 
و به تمامی برندها توصیه کرده اســت که اگر به دنبال ســطحی متوسط 
هستید، بهتر است تا ابدا در این زمینه هیچ فعالیتی را نداشته باشید. علت 
این امر به این خاطر اســت که فضای کســب-وکار حال حاضر به شدت 
رقابتی شده و یک اقدام ضعیف از جانب شما، ممکن است با عملکرد بهتر 
آنها همراه باشد. فراموش نکنید که مخاطبان و مشتریان هیچ گونه الزامی 
برای تحمل شما نداشته و به سادگی می توانند جذب اقدامات رقبای شما 
شــوند. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا اهدافی بزرگ در این زمینه 
را مدنظر داشــته و اصل حفظ تنــوع را رعایت کنید. برای مثال می توان 
اســتفاده از متن، فیلم، فایل های صوتی و عکس از جمله اصل های اولیه 
محسوب می شود، با این حال با واردشدن به هر کدام از آنها، اقدامات بسیار 
متنوعی را پیدا خواهید کرد. برای مثال در زمینه تولید فایل های تصویری، 
نقد و بررسی محصول، فایل های آموزشی و پخش زنده، از جمله اقدامات 
آن محســوب می شود. همچنین با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی، هر 
روزه روش های جدیدی در این رابطه معرفی می شود که الزم است تا به 

خوبی آنها را رصد کرده و مورد استفاده قرار دهید. 
2-ارزش سازی خوبی نداشته اید

شما باید اطمینان داشته باشید که اقدامات شما در راستای یک هدف 
درست و در سطحی کامال ارزشمند باشند. در غیر این صورت، با مخاطبان 

حداکثری مواجه نخواهید شــد. در این رابطه توجه به بازخورد ها، شما را 
متوجه نقص های موجود خواهد کرد. فراموش نکنید که شما باید به دنبال 
بهبود همیشگی باشید، درواقع نمی توان انتظار داشت که همزمان با شروع 
کار خود، باالترین سطح تولید محتوا را ارائه دهید. بدون شک این امر که 
افراد پیشــرفت شــما را حس کنند، خود تاثیرگذاری خاصی را به همراه 
خواهد داشت. در آخر فراموش نکنید که در رابطه با تمامی اقدامات خود 
باید به مسئله سئو سایت نیز توجه کرد و اصول آن را رعایت کرد. در غیر 

این صورت بهترین نتیجه ممکن را به دست نخواهید آورد. 
3-تداوم کاری الزم را ندارید 

تولید و بازاریابی محتوای شــما نباید در هیچ لحظه ای متوقف شــود. 
درواقع این امر باعث خواهد شــد تا به سادگی تاثیر تمامی اقدامات قبلی 
خود را از بین ببرید. به همین خاطر در اختیار داشــتن یک نظم درست 
کاری، امــری الزامی خواهد بود. برای مثال در صورتی که هر دوشــنبه، 
به ارســال فایل های آموزشی اختصاص دارد، نباید در این رابطه تغییری 
را داشــته باشــید. درواقع مخاطب باید بتواند خود را با یک نظم کاری، 
هماهنگ سازد. در نهایت از نشان دادن چهره خود غافل نشده و مخاطبان 
را به این باور برسانید که با افرادی حقیقی در حال ارتباط هستند. این امر 

به بهبود روابط شما با مخاطبان نیز کمک شایانی را خواهد کرد. 
4-بیش از حد بر روی جامعه هدف تمرکز نکنید 

اگرچه توجه به خواســت و نیاز جامعه هدف، اقدامی سودمند محسوب 
می شود، با این حال همواره مشاهده می شود که بسیاری از برندها در این 
رابطه زیاده روی کرده و مشتری را تنها منبع تصمیم گیری های خود قرار 
می دهند. در این رابطه فراموش نکنید که الزم است تا از سایر موارد نظیر 
واقعیت ها و اســتراتژی های کاربردی نیز غافل نشوید. برای مثال ممکن 
اســت افراد تمایل داشته باشــند که آموزش های شما در یک جلسه به 
پایان برســد. با این حال واقعیت این است که متن های طوالنی، احتمال 
خوانده شدن را کاهش داده و این امر که مطالب شما دنباله دار باشد، باعث 
درگیر شــدن بیشتر آنها با مطالب شما خواهد شد. به همین خاطر الزاما 
خواست مخاطبان، بهترین منبع برای تصمیم گیری محسوب نمی شود. در 

نهایت فراموش نکنید که بسیاری از اقدامات، ناشی از خالقیت های نوآورانه 
بوده که جامعه هدف تا به حال با آن مواجه نشــده است. به همین خاطر 
در صورتی که به اکثریت نظرات جامعه هدف خود توجه بیش از حدی را 
نشان دهید، بدون شک از ارائه چنین مواردی، دور خواهید شد. فراموش 
نکنید که امروزه هیچ چیز به اندازه خالقیت، ضامن موفقیت نخواهد بود. 

5-توجه بر روی کمیت 
در زمینه تولید محتوا، کیفیت حــرف اول را می زند. درواقع در اختیار 
داشتن یک مطلب که مورد توجه همگانی قرار گرفته و توسط سایت های 
دیگر نیز بازنشــر شده است، همواره بهتر از صدها اقدام ضعیف و یا حتی 
متوســط خواهد بود. به همین خاطر اولویت اول شما باید بر روی کیفیت 
اقدامات باشد. در این رابطه تعیین اهداف درست و بازبینی مجدد اقدامات، 
الزامی اساسی خواهد بود. این امر که همواره خود را به جای مخاطب قرار 
دهید، خود باعث خواهد شد تا نسبت به جذاب و کاربردی بودن مطالب، 
به اطمینان الزم دســت پیدا کنید. در نهایت این امر که بزرگترین منتقد 

خود باشید، شما را به سطحی حرفه ای نزدیک تر خواهد کرد.  
6-بیشتر به بعد اقتصادی مسئله توجه دارید

بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی محتوا به شکلی کامال غلط رفتار 
کرده و مدیران آنها تنها به دنبال تبلیغ محصوالت و فروش مســتقیم 
هستند، با این حال شما نباید تولید محتوا را با تبلیغ، یکسان تلقی کرد. 
درواقع در تولید محتوا، آگاهی بخشی و آموزش اهداف اصلی محسوب 
می شــود. این امر در نهایت باعث تبلیغ غیرمستقیم برند و محصوالت 
شــما نیز خواهد شــد. فراموش نکنید که هر میزانی که سطح دانش 
جامعه هدف شما افزایش یابد، احساس نیاز نیز در آنها تشدید خواهد 
یافت. تحت این شــرایط اولویت اول خرید آنها از برندی خواهد بود که 
به واسطه آن به آگاهی الزم دست پیدا کرده  اند. به همین خاطر نباید 
از این بخش، انتظارات اقدامات تبلیغاتی را داشــت. در نهایت مطالعه 
به روزترین مقاالت در این زمینه، شــرایط الزم برای بهبود همیشگی را 

فراهم خواهد کرد. 
businesscollective :منبع

ایمیل مارکتینگ نه تنها یکــی از روش  های مهم و کاربردی بازاریابی، 
بلکه یکی از اقدامات موثر در زمینه سئو سایت محسوب می شود. به همین 
خاطر نیز تمامی برندها باید آن را مورد توجه جدی خود قرار دهند. در این 
رابطــه اگرچه روش های متعددی وجود دارد، با این حال در این مقاله، به 

بررسی پنج مورد بسیار ساده آنها خواهیم پرداخت. 
1-خواست مخاطب را جدی بگیرید 

اولین اقدام مهم این اســت که بیابید که مشــتری خود خواهان دریافت 
ایمیل های شــما باشــد. در این رابطه اگرچه الزم اســت تا اطالع رسانی از 
اقدامات خود را انجام دهید، با این حال این امر به معنای شــروع کار بدون 
کسب رضایت نیست. در این رابطه همواره مشاهده می شود که برندها تعداد 
بی شماری آدرس ایمیل را خریداری خرده و اقدام به ارسال پیام های بسیار 
زیاد می کنند، با این حال توجه داشته باشید که به هر طریقی دیده شدن نیز 
مفید نخواهد بود. این اقدام وجهه برندتان را بیش از حد تخریب خواهد کرد. 
به همین خاطر در این رابطه نباید بیش از حد عجوالنه رفتار کنید. درواقع هر 
اقدام بازاریابی، زمان خاص خود را نیاز خواهد داشت. به همین خاطر ضروری 

است تا آستانه تحمل خود در این رابطه را افزایش دهید. 
2-بر روی رفع مشکالت موجود تمرکز کنید 

این امر که پیام های شما صرفا تبلیغاتی باشد، بدون شک پس از مدتی 

نارضایتی شــدیدی را به همراه خواهد داشت. به همین خاطر الزم است 
تا به دنبال ارزشــمندکردن اقدامات خود باشــید. برای این امر توجه به 
مشکالت مخاطبان در زمینه کسب وکار خود، می تواند گزینه بسیار خوبی 
محسوب شود. درواقع تنها مطرح کردن مشکالت کافی نبوده و الزم است 
تا راه حل های درســتی را برای آنها ارائه دهید. در این رابطه توجه داشته 
باشید که حتی با یک راه حل درست، می توان به موفقیت دست پیدا کرد. 
در نهایت از اهمیت آموزش رایگان نیز غافل نشده و با این اقدام، مخاطب 
را با خود درگیر کنیــد. در این رابطه فراموش نکنید که الزامی برای قرار 
دادن تمامی آموزش ها در ایمیل وجود ندارد. درواقع تنها کافی اســت تا 
شما اطالعات را درج کرده و لینک سایت خود را در آن قرار دهید تا افراد 
با حضور در آن بتوانند از آموزش ها استفاده کنند. این امر به افزایش بازدید 
و ترافیک سایت نیز کمک خواهد کرد. فراموش نکنید که تیتر، نخستین 
چیزی است که مخاطب با آن مواجه خواهد شد. به همین خاطر الزم است 

تا به دنبال جذاب ترین حالت ممکن آن باشید. 
3-با طرح یک سوال، ذهن مخاطب را درگیر کنید 

ایــن امر که در درون متن پیام خود، یک ســوال را مطرح کنید، خود 
گزینه مناســبی خواهد بود. برای مثال می توان از ســوال آیا تاکنون به 
مشــکالت خود در زمینه خرید آنالین فکر کرده اید؟ اســتفاده کرد. این 
امر باعث خواهد شــد تا مخاطب برای دقایقی به این موضوع فکر کرده و 
آمادگی ذهنی بیشتری را برای درک ادامه متن شما داشته باشد. همچنین 

فراموش نکنید که باید طبق خواست مخاطبان اقدام کنید. به همین خاطر 
نیز ضروری اســت تا موضوعات مورد نظــر آنها را پیدا کرده و تنها همان 

موارد را برای شان ارسال کنید. 
4-زمان بندی مناسبی را داشته باشید 

شما دقیقا باید بدانید که چه زمان هایی، بهترین موقعیت های موجود 
برای ارسال ایمیل ها محسوب می شود. برای مثال برای کارمندان، ساعات 
اولیه صبح، بهترین زمان  اســت. همچنین الزم است تا فواصل میان هر 
ایمیل را نیز رعایت کنید. در این رابطه نظرسنجی از مخاطبان نیز کارساز 
خواهــد بود. به همین خاطر ابدا نبایــد اقداماتی را انجام دهید که زمینه 

نارضایتی را به همراه خواهد داشت. 
5-پیام ها را شخصی سازی کنید 

این امر که یکسری پیام های شبیه به یکدیگر را ارسال کنید، بدون شک 
زمینه ســاز ایجاد ارتباط قوی با مخاطب نخواهد شد. به همین خاطر نیز 
ضروری است تا در تالش برای شخصی سازی کردن آنها باشید. برای مثال 
ذکر نام و نام خانوادگی، از جمله رایج ترین اقدامات در این رابطه محسوب 
می شود. با این حال الزم است تا به کیفیت مطالب نیز توجه داشته باشید. 
بــرای مثال نوع محتواها برای یک متخصص بــا فردی عادی، کامال باید 
متفاوت باشد. در نهایت آشنایی کامل با مسائل حوزه اسپم، به بهبود جدی 

اقدامات شما کمک خواهد کرد. 
businesscollective :منبع

ایمیل مارکتینگ موفق با 5 اقدام ساده 

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از 
برترین های این حرفه)9(

در قســمت  های پیشــین به 60 نگاه از برترین های حرفه بازاریابی 
اینترنتی اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

)http://www.salesengine.com(61-گریک ورثمن
حوزه کاری: فروشندگی

لحنی صمیمی داشــته باشــید. این امر که تصور کنید برای حفظ 
احترام باید با لحنی ادبی و در اصطالح اداری با مخاطبان خود ارتباط 
برقرار کنید تنها باعث خواهد شد تا افراد احساس راحتی الزم را با شما 
نداشته باشــند. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا کامال دوستانه 
رفتار کرده و در تالش برای تحت تاثیر قرار دادن احساسات آنها باشید. 

)http://www.deniseoberry.com(62-دنیس اوبری
حوزه کاری: کسب وکارهای کوچک

از ولخرجی دوری کنید. بدون شک شما به بودجه کافی برای افزایش اقدامات 
خود نیاز خواهید داشــت. به همین خاطر نیز از همان روز اول، الزم است تا به 
دنبال کاهش هزینه ها و افزایش میزان پس انداز شرکت باشید. در این رابطه یک 

حسابدار به خوبی می تواند گردش مالی شما را در جهت مثبتی مدیریت کند. 
)www.laraequy.com(63-الرا کوی

حوزه کاری: استارت آپ
هیچ گاه اقدامات خود را متوقف نکنید، حتی در بدترین شرایط نیز 
شما باید رو به جلو گام بردارید. فراموش نکنید که عدم حضور ما حتی 
برای چند روز، به ســادگی می تواند شما را از ذهن مخاطب دور کند. 
همچنین این امــر که در برنامه ریزی های خود همواره بدترین حالت 
را نیز مورد توجه قرار دهید، باعث می شــود تا هیچ شرایطی شما را 

شگفت زده نکرده و واکنش مناسبی را نسبت به آنها داشته باشید.
)www.barbaraweltman.com(64-باربارا ولتمن

حوزه کاری: متخصص بازاریابی
زندگی شخصی و تجاری خود را از یکدیگر جدا کنید. این امر حتی 
در زمینه کارت بانکی شــما نیز باید صورت گیرد. در غیر این صورت 
ممکن اســت هر یک بر دیگری تاثیرگذار باشد. در نهایت تالش برای 
ایجاد تعادل میان کار و زندگی شــخصی، به آرامش بیشتر فرد برای 
تمرکز بر روی کار منجر خواهد شد. فراموش نکنید هنگامی که حس 
خوبی را نداشته باشید، نمی توانید بر روی مخاطب خود تاثیر الزم را 

داشته باشید. 
)www.drjeffcornwall.com(65-جف کورنوال

حوزه کاری: کارآفرینی 
اگر به بازار توجه کافی را داشــته باشید، تمام آن  چیزی را که نیاز 
دارید به دست خواهید آورد. به همین خاطر برای یک بازاریابی آنالین 

موفق، شما نیاز به توجه به بازار آن خواهید داشت. 
)www.sweetfishmedia.com(66-جمیز کاربری

حوزه کاری: بازاریابی
همه چیز را ذخیره کنید. این امر که مســتندات زیادی را داشته و 
پایگاه داده مناسبی را ایجاد کنید، امکان پیش بینی و اتخاذ تصمیمات 
بهتر را برای شــما ایجاد خواهد کرد. درواقع شما باید در تالش برای 

رسیدن به بینشی باشید که سایرین از آن محروم هستند.
)http://darrenslaughter.com(67-دارن اسالگر

حوزه کاری: بازاریابی
این امر چندان مهم نیست که کار شما مورد عالقه تان نیست. برای 
مثال ممکن است شما رویای قهرمانی در یک رشته ورزشی را داشته 
باشید که حتی یک ورزشگاه نیز برای آن در منطقه زندگی شما وجود 
ندارد. با نگاهی به آمارها نیز پی به این نکته خواهید برد که تنها درصد 
کمی از افراد به شغل رویایی خود دست پیدا کرده اند، با این حال در 
صورتی که از شــغل خود تنفر دارید، الزم است تا آن را ترک کرده و 
به دنبال کاری دیگر باشید. به همین خاطر در صورتی که از بازاریابی 
اینترنتی تنفر دارید، هیچ شــرایطی نباید باعث شــود تا شما در این 
زمینه فعالیت کنید. به همین خاطر از همان ابتدا نســبت به انتخاب 

خود توجه ویژه ای را داشته باشید. 
)www.johnbaldoni.com(68-جان بالدونی
حوزه کاری: سخنران حوزه بازاریابی و مدیریت 

زمان بندی مناسبی را داشته باشید، با توجه به این امر که بازاریابی 
شما در فضای اینترنت انجام می شــود، شما دیگر محدودیت زمانی 
برای فعالیت های خود نخواهید داشــت. با ایــن حال در صورتی که 
مدیریت و اولویت بندی مناســبی نداشته باشید، بدون شک با تلنبار 
شــدن اقدامات مواجه خواهید شد. به همین خاطر توصیه می شد تا 
یک حجم و تعداد ساعت کاری مشخصی را برای خود داشته باشید. 
)http://salestrainingconnection.com(69-ریچارد راف

حوزه کاری: فروشندگی
موفقیت در زمینه فروش بر پایه جواب مثبت دادن به مشتری شکل 
می گیرد. درواقع شما باید همواره در برابر خواسته های مخاطبان خود، 
واکنش مثبتی را داشته باشید. فراموش نکنید که در راستای رقابت با 
ســایرین، حتما نباید به دنبال انجام کارهای عجیب باشید. حتی یک 

تاثیرگذار مناسب نیز شما را به اهداف تان خواهد رساند. 
)www.thestartersclub.com(70-ارین اسمیت

حوزه کاری: استارت آپ
تحقیقات بسیار مهم هســتند. این امر باعث خواهد شد تا بهترین 
مســیر ممکن را برای اقدامات خود انتخاب کنید. فراموش نکنید که 
از دســت رفتن بودجه، به معنای پایان کار شما خواهد بود. به همین 

خاطر نباید برای شروع یک فعالیت، بیش از حد عجول باشید. 
)http://www.dougandpolly.com(71-پلی وایت

حوزه کاری: کسب وکارهای کوچک
از همان ابتدا در زمینه فروش فعالیت کنید. درواقع بسیاری از برندها در 
ابتدا صرفا به تبلیغات پرداخته و در زمینه فروش تا زمانی که به جایگاه مدنظر 
نرسیده اند، اقدامی را انجام نمی دهند، با این حال فراموش نکنید که هر تبلیغ، 
مدت زمان تاثیرگذاری خاص خود را خواهد داشــت. به همین خاطر عدم 

استفاده از آمادگی ایجادشده در مخاطبان، اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. 
)http://redpointmarketingconsultants.com(72-کوین جردن

حوزه کاری: بازاریابی
با مخاطبان خود در رابطه با بازار و نیازهای شان صحبت کنید. این 
امر منجر به کاهش هزینه برای تحقیقات شــده و باعث می شــود تا 

مخاطب خود را در مرکز توجه شما تصور کند. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع

ایستگاهبازاریابی

بازاریابی محتوای موفق با رفع 6 اشتباه رایج

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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10 موردی که برای مکان یابی دفتر کار شرکت 
باید مورد توجه قرار دهید

بدون شــک انتخاب بهترین محل برای دفتر کار خود، از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار اســت، با این حال در ایــن رابطه اتکا به 
معیارهای کلی نظیــر فضای کافی، ابدا منجر بــه بهترین انتخاب 
نخواهد شد. به همین خاطر نیز ضروری است تا نسبت به معیارهای 
مناســب این امر آگاهی داشته باشید. در همین راستا و در ادامه به 
بررســی 10 موردی که به مکان یابی بهتر دفتر کار شــرکت منجر 

می شود، خواهیم پرداخت. 
1-وجود اتاق کنفرانس مناسب 

این امر که مکانی برای برگزاری جلسات وجود داشته باشد، امری 
بسیار مهم خواهد بود. درواقع شــما باید ساختمانی را مورد توجه 
قرار دهید که از چنین اتاقی برخوردار باشــد. در نهایت تنها وجود 
آن کافی بوده و الزم است تا از تطابق اندازه آن با نیاز خود، اطمینان 

حاصل کنید. 
2- نسبت به فرد فروشنده و یا اجازه دهنده اطالعات به 

دست آورید
شما باید نســبت به فروشــنده خود به اطالعات کافی را داشته 
باشــید. برای مثال علت فروش از جمله معیارهای مهم محســوب 
می شــود. این امر در مورد اجاره مهم تر بوده و الزم است تا بیش تر 
وارد جزییات شــوید. در غیر این صورت ممکن اســت با مشکالت 
کوچک و بزرگی مواجه شوید که تمرکز را بر روی کار نابود خواهد 
ســاخت. درواقع خوب بودن اخــالق این افراد نیــز باید از جمله 
معیارهای اصلی شــما باشــد. در غیر این صورت در هر زمینه ای 

احتمال بروز مشکل وجود دارد.
3-به نوع طراحی ساختمان توجه داشته باشید 

طراحی ســاختمان های اداری و تجاری باید در راستای اهدافی 
نظیر حفظ ارتباط الزم میان کارمندان باشــد. به همین خاطر نیز 
الزم اســت تا نقشه ســاختمان را فردی متخصص نشان دهید تا از 
کاربردی بودن آن اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت ممکن 
است به اقداماتی نظیر بازسازی نیاز داشته باشید که خود به معنای 

صرف هزینه های بیشتر خواهد بود. 
4-زمینه رشد فراهم باشد 

شــما باید از خرید خود سود کنید. به همین خاطر ضروری است 
تا به دنبال مکانی باشید که رشد خواهد کرد. این امر یک خرید به 
مقرون به صرفه را به همراه خواهد داشت. همواره مشاهده می شود 
کــه افراد تنها به نوع ســاختمان توجه داشــته و همین امر باعث 
می شــود تا به مکانی بروند که با کاهش شدید قیمت مواجه شده 
اســت. درنهایت این امر که در کجا قرار دارید، خود به نوعی اعتبار 

برند شما خواهد بود. 
5-میزان آرامش محل کار خود را بسنجید

یک خیابان بیش از حد شلوغ و همسایگان نامناسب، بدون شک 
همه چیز را دســتخوش تغییر خواهد کرد. به همین خاطر ضروری 
اســت تا نسبت به همســایگان خود در ســاختمان و میزان تردد 
محــل اطمینان حاصل کنید. در این رابطــه تنها اتکا به گفته های 

فروشنده، نمی تواند اقدامی هوشمندانه باشد.  
6-به جامعه هدف خود نزدیک باشید 

این امر که ســاختمان شرکت، در نزدیکی بازار هدف باشد، خود 
بســیاری از هزینه های حمل و نقل را کاهش خواهد داد. به همین 

خاطر باید به بعد مسافت نیز توجه کافی را داشته باشید. 
7-چندمنظوره بودن فضا را مورد توجه قرار دهید 

درواقع شــما باید بتوانید از مکان خود اســتفاده های مختلفی را 
داشــته باشــید. برای این امر الزم است تا ســاختمان شما قابلیت 
آن را داشــته باشــد. برای آگاهی کافی از این مقوله، الزم است تا 
نــکات و اصول آن را مورد مطالعه قرار داده و یا از فردی متخصص 

کمک بگیرید. 
8-وجود جای پارک را الزامی بدانید

نمی توان انتظار داشــت کــه تمامی کارمندان از وســایل نقلیه 
عمومی اســتفاده کنند. به همین خاطر الزم است تا به مسئله جای 
پارک نیز توجه داشــته باشــید. برای این امر وجود یک پارکینگ 
بزرگ در درون ســاختمان، کامال ضروری است. فراموش نکنید که 
نباید زمان کارمندان برای پیداکردن جای پارک مناسب، هدر برود. 

9-از همسایگان مشورت بگیرید 
این امر بســیار محتمل اســت که فروشــنده، بیــش از حد در 
گفته های خود اغــراق کند. به همین خاطر برای درک و کســب 
اطالعات بیشــتر، الزم اســت تا با همســایگان نیز گفت-وگویی را 
داشــته باشید. به همین خاطر برای خرید بیش از حد عجله نکنید. 
در نهایت به خاطر داشــته باشید که جا به جا شدن مداوم نیز خود 

اقدامی دشوار، همراه با مشکالت متعدد است. 
10-از عدم وجود هزینه های اضافه اطمینان حاصل کنید 

همواره مشاهده می شــود که افراد پس از خرید یک ساختمان، 
با مشــکالتی نظیر خرابی آسانسور، پوســیدگی لوله ها و... مواجه 
می شوند. این امر خصوصا در زمانی که بودجه زیادی را برای خرید 
مکان جدید صرف کرده باشــید، بدون شک یک بحران را به همراه 
خواهد داشــت. به همین خاطر ضروری اســت تا از عدم نیاز برای 

هزینه های بیشتر، اطمینان حاصل کنید. 
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هر کارآفرینی رویای کسب موفقیت در مقیاس وسیع را دارد. طراحی 
یک اســتارت آپ جذاب و مدیریت یک کســب و کار بزرگ آرزوی هر 
کارآفرینی اســت. اگرچه برای بســیاری از کارآفرینان این امر در حد 
یک آرزوی صرف باقی می ماند. براساس پژوهش موسسه INC امروزه 
بســیاری از کارآفرینان در سراســر دنیا دارای تیپ شخصیتی درونگرا 
هســتند. این امر به معنای عدم تمایل آنها برای تعامل و ارتباط وسیع 
با دیگران اســت. تیپ درونگرا درســت نقطه ماقبل برونگرایی تعریف 
می شود. از نقطه نظر کسب و کار برای موفقیت باید دارای تیپ برونگرا 

یا دست کم توانایی برقراری ارتباطات موثر با دیگران باشیم. 
یکــی از بهترین راهکارها برای غلبه بر خجالت از صحبت با دیگران و 
تقویت روحیه برونگرایی الگوبرداری از کارآفرینان بزرگ و موفق است. 
افــرادی نظیر ایالن ماســک، مارک زاکربرگ و بیــل گیتس در دوران 
جوانی دارای تیپ شــخصیتی درونگرا بوده اند. این افراد در طول زمان 
بــا تقویت مهارت ها و یادگیری تکنیک های مختلف موفق به تغییر نوع 

رفتارشان شده اند. 
من در ابتدای دوران فعالیتم به عنوان کارآفرین تجربه بسیار تلخی از 
درونگرایی داشتم. نخستین کار من فروشندگی برای یک شرکت محلی 
بــود. در این جایــگاه برقراری تماس تلفنی روزانه با چندین مشــتری 
یکی از وظایفم محســوب می شد. بدون تردید هیچ امری برای یک فرد 
درونگرا سخت تر از تالش برای برقراری ارتباط با افرادی که نمی شناسد، 
آن هم از پشــت تلفن نیســت، با این حال به زودی من توانایی کنترل 
شــرایط را به دســت آوردم.  به این ترتیب در طول زمان با تکنیک ها 
و تمرین های مختلــف در زمینه برقراری رابطه مناســب با دیگران به 
مهــارت باالیی در این زمینه دســت یافتم. اکنون با نگاه به گذشــته 
احســاس عجیبی دارم. بدون تردید مالقات با شخصیت دورنگرای من 
در چندین سال پیش اکنون یک سرگرمی جذاب خواهد بود. من هیچ 
وقت دســتیابی به چنین مهارتی در حوزه برقراری ارتباط و مدیریت را 

تصور هم نمی کردم. 
نکتــه جالب در مورد ضرورت برونگرایی در حوزه کســب و کار نحوه 
رفتار افراد ذاتا برونگراســت. این افراد به طور معمول برونگرایی خود را 
هدیــه ای طبیعی تصور می کنند. به همین دلیل نیز هیچ تمرینی برای 
تعامل و ایجاد ارتباط مناســب با دیگران انجــام نمی دهند. به نظر من 
ایجاد ارتباط مناســب در حوزه کسب و کار عالوه بر برونگرایی نیازمند 
تمرین و مهارت آموزی هســت. در غیر این صورت شــاید برونگرایی ما 

بدل به امری توهین آمیز و بی ادبانه برای مخاطب شود. 
من براساس تجربه شخصی ام از مشکالت درونگرایی در حوزه کسب و 
کار اکنون در زمینه مشاوره به کارآفرینان درونگرا فعالیت دارم. توصیه 
کلی من به همه اهالی کســب و کار تالش برای یادگیری تکنیک های 
تعامل سازنده با دیگران در محیط کار است. این امر فقط شامل تقویت 
تیپ برونگرایی شــخصیت مان نیســت. ایجاد ارتباط سازنده با دیگران 
بــه معنای ضرورت یادگیری اصول علمی اســت. در ادامه این مقاله به 
بررســی برخی از مهم ترین نکات و تکنیک هــا در زمینه بهبود توانایی 

ارتباطی در محیط کسب و کار خواهیم پرداخت.
1. بازآفرینی صحنه واقعی ارتباط با دیگران

هــر کارآفرینی، به ویــژه کارآفرینان درونگرا، امــکان بهره مندی از 
مزیت های زاویه دید دیگر دست اندرکاران حوزه تجارت را دارد. توصیه 
من در این بخش اســتفاده از یک دوست یا همکار نزدیک برای تمرین 
صحبت و ایجاد رابطه نزدیک اســت. وقتی تمرین مان با افراد مطمئن 
و نزدیک شــروع شود، امکان رشد آهسته وجود خواهد داشت. بسیاری 
از افراد در مواجهه با موقعیت واقعی ایجاد ارتباط با دیگران دســتپاچه 
می شوند. به همین دلیل شــروع کار با همکاری یکی از نزدیکان مورد 

اعتماد ضروری اســت. در طول این فرآیند باید بــا طرف مقابل مانند 
یــک فرد غریبه رفتار کنیم. به این ترتیب امکان یافتن نقاط ضعف مان 
و تالش برای تقویت آنها فراهم خواهد شــد. خوشبختانه یافتن فردی 
مناسب برای تمرین کار چندان سختی نیست. به طور معمول همکاران 

تمایل زیادی به همکاری با یکدیگر در این زمینه دارند. 
2. تبدیل ارتباطات موجود با روابط موثر

همه ما افراد زیادی را از طریق خانواده، شــبکه دوستان و ارتباطات 
دیجیتال )شبکه های اجتماعی( می شناسیم. هدف اصلی در این بخش 
تمرکز بر روی افراد موجود در دامنه ارتباطات مان اســت. ارزیابی دقیق 
وضعیــت هر کدام از آنها و تالش برای شناســایی افراد مســتعد برای 
توســعه رابطه مان اهمیت حیاتی دارد. در این راستا پاسخگویی به یک 
پرســش مهم ضروری خواهد بود: با کــدام یک از افراد موردنظر امکان 
ایجاد روابط موثر تجاری وجود دارد؟ وقتی ما فرد مناســب برای تعامل 
را پیدا کنیم، امکان توســعه روابط در سطح باال وجود خواهد داشت. به 
این ترتیب به طور آهســته توانایی ما در جلب نظر افراد و ایجاد رابطه 

عمیق تقویت می شود. 
نکته مهم در این زمینه فایده عملی توسعه رابطه با افراد آشناست. در 
بســیاری از موارد هر دو طرف از طریق تعامل مشترک سود می برند. به 
این ترتیب در این مسیر یافتن فرد مناسب چندان دشوار نخواهد بود. 

3. توسعه مداوم فعالیت های بازاریابی کسب و کارمان
وقتی صحبت از فعالیت بازاریابی همراه با تداوم می شود، معنای اصلی 
حضور در هر جلســه یــا کنفراس بازاریابی در حوزه کســب و کارمان 
نیســت. انتخاب هوشمندانه اســتراتژی بازاریابی تاثیر انکارناپذیری بر 
روی آینده هر برندی دارد. فقط در این صورت امکان توســعه مناسب 
حجم فعالیت های یک شــرکت وجود خواهد داشــت. مشــکل اصلی 
بســیاری از برندها تالش برای حضور در همــه اجالس های مربوط به 
کســب و کارشــان اســت. با این کار وجه برند ما نزد مخاطب و سایر 
افراد مهم خدشه دار خواهد شد. حضور فعال در نهادهایی نظیر سازمان 
کارآفرینان )EO( یا انجمن کارآفرینان آســیای شرقی )TiE( بهترین 
انتخاب برای برندها در زمینه توســعه پایدار برندشان خواهد بود. نکته 
مهم درخصوص حضور در چنین مراســم و اجالس هایی امکان توسعه 
فرآیند بازاریابی برندمان اســت. بازاریابی فقط به معنای تولید محتوای 
جذاب در شــبکه های اجتماعی نیســت. یکی از عناصر اصلی بازاریابی 
تالش برای حضور برندمان در کنار ســایر برندهای بزرگ است. به این 
ترتیب نام برندمان برای مخاطب هدف آشنایی بیشتری خواهد داشت. 

4. افزایش مشاهده پذیری برندمان در بازار
امروزه شــروع فعالیت به عنوان یک وبالگ نویس کار چندان سختی 
نیســت، با این حال در صورت فعالیت مناســب در زمینه تولید محتوا 
برای وبالگ مان امکان دســتیابی به شــهرت باال در حوزه کسب و کار 
وجود دارد. بسیاری از افراد و برندها فعالیت به عنوان یک فرد )حقیقی 
یا حقوقی( تاثیرگذار را بیش از اندازه دشــوار می دانند. حقیقت امر اما 
کامال عکس این تصور است. بسیاری از افراد تاثیرگذار بزرگ در دنیای 
امروز کار خود را با وبالگ نویسی شروع کرده اند. به همین خاطر از نظر 
من هر کارآفرینی امکان تبدیل شــدن بــه فردی موفق در این زمینه را 

خواهد داشت. 
یک نکته مهم درخصوص وبالگ نویســی استفاده از نام برندمان برای 
آن اســت. به این ترتیــب وبالگ ما به طور ویــژه نماینده برندمان در 
اینترنــت خواهد بود. امروزه بســیاری از موسســه های بزرگ از چنین 
تکنیکی اســتفاده می کنند. به عنوان مدیر یک وبالگ به تدریج سطح 
روابط ما توســعه خواهد یافت. به این ترتیب در طول زمان و بدون نیاز 

به تمرین های دشوار تیپ درونگرایی ما از بین می رود. 
5. توسعه داستان و زاویه دید کسب و کارمان

این مرحله به طور معمول دارای بیشــترین اهمیت است. در اینجا ما 
باید ارزیابی دقیــق و کوتاهی از پیام اصلی برندمان و نحوه بیان آن به 

مخاطب داشــته باشــیم. عالوه بر این، به نظر من ارائه توضیحی کوتاه 
از هدف اصلی اســتارت آپ مان نیز مفید خواهــد بود. به این ترتیب در 
آینده هنگام صحبت با یک فرد مهم امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی 
وی را خواهیم داشت. متاسفانه بسیاری از کارآفرینان در زمان مناسب 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان را ندارند. به همین دلیل 
نیز در توسعه رابطه شــان با شکست مواجه می شوند. کلید موفقیت در 
این زمینه آماده سازی برخی از پیام ها و ارزش های اصلی برندمان برای 
بیــان به مخاطب اســت. هیچ چیز به اندازه ناتوانــی در ادامه بحث به 
هنگام تعامل با یک فرد مهم به برندها ضربه نمی زند، بنابراین به منظور 
جلوگیری از بروز چنین مشــکلی باید تا حد امکان صحبت های مان از 

پیش آماده باشد. 
6. استفاده از شیوه شخصی برای خروج از محدوده درونگرایی

کارآفرینان بدون قبول ریسک های حوزه کسب و کار امکان کسب 
موفقیــت را ندارنــد. توصیه من در این بخش کنار گذاشــتن ترس 
از قبول ریســک های مختلف اســت. بدون تردید منظور من از این 
حــرف رفتار دیوانه وار نیســت. به نظر من ترس بیــش از اندازه در 
حوزه کســب و کار موجب ایجاد حالت ســکون و ایستایی کسب و 
کارمان خواهد شد. به عالوه از نقطه نظر شخصیتی نیز بدون پذیرش 
ریسک های گوناگون امکان فاصله گیری از محدوده درونگرایی وجود 
نخواهد داشت. با این حساب شاید زمان قبول برخی از ریسک ها در 
حوزه کارآفرینی فرا رســیده باشــد. توصیه پایانی من در این بخش 
مشورت با یکی از همکاران با مشاورهای مورد اعتماد پیش از پذیرش 
ریسک هاســت. این امر به افزایش اعتماد به نفس و احتمال موفقیت 

ما کمک خواهد کرد. 
7. برجسته سازی نقاط قوت و فراموشی نقطه ضعف ها

بســیاری از افراد درونگرا از قبول مسئولیت مدیریتی وحشت دارند. 
به همین دلیل اغلب آنها در پســت های مشاور و معاون مدیران مشغول 
به کار می شــوند. بدون تردید با فعالیت به عنوان معاون یک فرد امکان 
دستیابی به موفقیت شایان ذکر در حوزه کسب و کار را نخواهیم داشت. 
درست به همین خاطر توصیه من تالش برای قبول پست های مدیریتی 
است. این امر در مرحله بیان بسیار راحت به نظر می رسد، اما به هنگام 
اجرا دشــواری های خاص خود را دارد. تکنیک موردنظر من برای قبول 
راحت تر مسئولیت مدیریت تاکید و برجسته سازی نقاط قوت مان است. 
در نقطــه مقابل، باید تا حــد امکان نقطه ضعف های مان را به دســت 
فراموشی بســپاریم. فقط در این صورت امکان دستیابی به موفقیت در 

حوزه کسب و کار وجود خواهد داشت. 
8. دور خود را با دوستان برونگرا پر کنید

من همیشــه یــک ضرب المثل مهــم درخصوص فعالیــت در حوزه 
کســب و کار دارم: دو ســر بهتر از یکی است. اگر شــما به عنوان یک 
کارآفریــن مهارت باالیی در زمینه کار با سیســتم های رایانه ای دارید، 
یافتن همکار و شــریکی ماهر در زمینه بازاریابی و تبلیغات به توســعه 
هرچه بهتر برندتان کمک خواهد کرد. مزیت های این شیوه بسیار زیاد 
است. به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ حاصل همکاری یک یا چند 
کارآفرین محسوب می شود. در دنیای کسب و کار دستیابی به موفقیت 

بدون همکار و شریک ماهر امر بسیار دشواری محسوب می شود. 
هدف اصلی از افزودن دوســتان برونگرا و ماهر بــه دورمان افزایش 
توانمندی شــرکت خواهــد بود. به این ترتیب کســب و کار ما فرصت 
بهینه ای برای فعالیت مناســب و تاثیرگــذاری بر روی مخاطب خواهد 

یافت. 
اکنون با توجه به توصیه ها و تکنیک های مورد بحث در این مقاله شما 
آماده ترک تیپ شخصیتی درونگرای تان هستید. به عنوان نکته پایانی 
باید بر روی ضرورت تمرین و مهارت افزایی مداوم تاکید کنم. همیشــه 

این نکته مهم را مدنظر داشته باشید. 
inc :منبع
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بیش از 2 هزار روستای گازدار در گیالن 
رشت –مهناز نوبری: آئین افتتاح همزمان طرح گازرسانی به 28 روستای گیالن با حضور سرپرست استانداری گیالن و 
مسئولین استانی و شهرستانی در روستای گردویشه رودبار برگزار شد. ارسالن زارع سرپرست استانداری گیالن در آیین افتتاح 
پروژه گازرسانی در روستای گردویشه شهرستان رودبار با بیان اینکه  توسعه و پیشرفت روستاها یکی از دستاوردهای ارزشمند 
نظام است اظهار کرد: گازرسانی به دو هزار و ۱۵ روستا در گیالن، این استان را در حوزه شاخص برخورداری از گاز در جایگاه 
بسیار خوبی در کشور قرار داده است.وی ضمن قدردانی از شرکت گاز بجهت گازرسانی گسترده به استان اظهار داشت: در 
سال 92 درصد بهره مندی روستایی استان از نعمت گاز 6۵ درصد بود که این مهم با تالش پرسنل شرکت گاز و همه سازمان 
های ذیربط هم اکنون به باالی 9۵ درصد افزایش یافته است.سرپرست استانداری گیالن یکی از مزایای گازرسانی به روستاها 
را حفظ جنگل ها و محیط زیســت عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد تا با وجود شــرایط کوهستانی منطقه، گرمای گاز به 
سراسر شهرستان رودبار راه یابد.همچنین در این مراسم حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن گرامیداشت 
هفته دولت و عرض خیر مقدم به مسئولین و میهمانان گزارشی از وضعیت گازرسانی در استان ارائه نمود.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با بیان اینکه انقالب بزرگی در زمینه گازرسانی در سطح کشور صورت گرفته است اظهار داشت: در ابتدای 
دولت تدبیر و امید ۱4 هزار روستا در سطح کشور از نعمت گاز برخوردار بودند در حالیکه با نهضت عظیم گازرسانی شکل 
گرفته در دولت یازدهم و دوازدهم، شرکت ملی گاز توانسته است در مدت 6 سال ۱4 هزار روستای دیگر را از نعمت گاز بهره 
مند سازد.اکبر ادامه داد: این مسئله در گیالن نیز همانند کشور ملموس می باشد چراکه شرکت گاز استان نیز توانسته در 
مدت 6 سال تعداد روستاهای گازدار در گیالن را از ۱۱00 روستا به باالی 2 هزار روستا برساند.وی گفت: شرکت گاز استان 
گیالن هم اکنون به پایان عملیات توسعه گازرسانی نزدیک شده و درجهت افزایش رضایتمندی مشترکین به سمت کیفی 

سازی خدمات گام برداشته است.

 با حضور نماینده  گنبد درمجلس شورای اسالمی 20 پروژه گازرسانی 
شهرستان  بهره برداری وکلنگ زنی   شد

  گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با حضور قرجه طیار  نماینده مجلس شــورای اســالمی 
،کریمی معاون اســتاندار و  فرماندارویژه گنبد  و مهندس رحیمی مدیرعامل گاز گلستان ،  20  
پروژه گاز رسانی   بخش  روستایی و صنعتی شهرستان مورد بهره برداری و کلنگ زنی قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی  در مراسمی که به همین  منظور در محل روستای  قوالق پورته  گنبد 
برگزار شــد  عملیات اجرایی  گاز 6 روستا  بهمراه  خط تغذیه تقویتی  شهرستان  آغاز  و تعداد 
۱3  واحد صنعتی نیز  مورد بهره برداری قرار گرفت.  در این مراسم، مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان با تبریک هفته دولت  اظهار داشت : پروژه های مذکور  شامل 6  روستای  آی تمر ،قربان قلیچ مال ، داده آلوم  ،قوالی 
بورته ، کلیجه و شهید قربانی وهمچنین  پروژه اجرای خط تغذیه تقویتی ضلع غربی گنبد و گاز رسانی به جایگاه CNG   و 
بهمراه  ۱3 واحد صنعتی  شهرستان  می باشد . وی افزود: برای گاز رسانی به این 20  پروژه  در مجموع  نزدیک به  3۱۱  میلیارد   
ریال  اعتبار  در نظر گرفته شده  که در این راستا  تعداد  7۱0   خانوار شهرستان  نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار  خواهند شد . 
مهندس رحیمی  تصریح کرد: در حال حاضر  از تعداد  ۱63  روستای شهرستان  گنبد   تعداد ۱42 روستا گاز رسانی شده  است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران :
 در هفته دولت 110 پروژه  شرکت توزیع برق مازندران

به بهره برداری می رسد
ساری – دهقان : مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران صبح امروز در ساری از افتتاح ۱۱0 
پروژه با مبلغ ریالی 3۵2 میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال خبر داد . مهندس رضا غفاری گفت : این 
پروژه ها در قالب طرحهای رفع ضعف ولتاژ ، کاهش تلفات ، اصالح و بهینه سازی شبکه های 
توزیع ، مرمت روستایی ، رینگ و قدرت مانور ، توسعه و احداث شبکه های شهری ، توسعه فیدر 
، اصالح و بهینه سازی شبکه های روستایی خسارت ناشی از سیل می باشد . وی خاطر نشان 
کرد : از بین ۱۱0 پروژه قابل بهره برداری در حوزه توزیع برق مازندران هفت پروژه با مبلغ بیش 
از ۵ میلیارد ریال می باشد که در هفته دولت  شهرستانهای ساری ، بابل  و فریدونکنار به بهره برداری خواهد رسید. مدیر عامل 
شرکت توزیع برق مازندران تصریح کرد: از ۱03 پروژه زیر پنج میلیارد ریال که در هفته دولت به بهره برداری می رسد ۱4 
پروژه در شهرستان میاندرود ، ۱0 پروژه  در سوادکوه ، ۱0 پروژه در شرق آمل ، 9 پروژه در بابلسر ، 8 پروژ[ در جنوب ساری ، 
6 پروژه در جویبار ، ۵ پروژه در نکا، ۵ پروژه در قائم شهر ، 3 پروژه در سیمرغ و سوادکوه شمالی و امیر کال و شمال ساری ، ۱ 
پروژه  در بهشهر خواهد بود. غفاری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد خاطره شهدای واال مقام دولت جمهوری اسالمی ایران 
) شهیدان رجایی و باهنر( ، فرارسیدن این ایام را فرصتی مناسب برای تقویت همدلی بین دولت و ملت دانست . وی افزود: 
شهیدان رجایی و باهنر برآمده از جریان اصیل انقالب اسالمی ایران  بودند که تا پای جان در مسیر حق و عدالت ایستادگی 
کردند و دراین راه به شهادت رسیدند و این هفته نمایش خدمات صادقانه دولت به مردم در مسیر آسایش و رفاه جامعه و نمادی 

از وحدت مردم و دولت اسالمی است که این وحدت سرافزاری ، پیشرفت و اقتدار ایران اسالمی را به دنبال خواهد داشت .

۷۴ درصد از کنتورهای نصب شده مربوط به بخش کشاورزی است
 همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان اظهار کرد: براساس نوع مصارف از چاه 
های مجاز 74 درصد از کنتورهای نصب شــده مربوط به بخش کشاورزی است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای همدان، منصور ستوده با اعالم اینکه نصب کنتور هوشمند در چاه ها جزو طرح های احیا و تعادل بخشی استفاده 
از آب های زیرزمینی همدان است، اظهار کرد: اجرای این طرح و توسعه نصب کنتور هوشمند در سطح استان همدان 
نیازمند همکاری و تعامل کشاورزان با شرکت آب منطقه ای است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان افزود: نصب 
کنتور هوشــمند روی چاه های آب سبب کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب های زیرزمینی استان شده و از اضافه 
برداشت از آب های زیرزمینی به شدت جلوگیری می کند. وی با بیان اینکه کنتور هوشمند مزایایی باالیی دارد، اظهار 
کرد: اساسی ترین اهمیت کنتور هوشمند این است که کشاورزان دیگر بیشتر از پروانه بهره برداری نمی توانند از چاه ها آب 
برداشت کنند. وی تاکید کرد: اگر کشاورزی بیش از میزان تعیین شده آب از چاه برداشت کند برق به صورت خودکار 
قطع شده و امکان برداشت آب از چاه تا زمانی که کارشناسان آب منطقه ای و برق اقدام نکنند وجود ندارد.وی با اعالم 
اینکه کنتورهای هوشمند و کارت های شارژ همچون کارت سهمیه بندی بنزین است، عنوان کرد: کشاورزان باید نسبت 
به نصب این کنتورها اقدام کنند چراکه تکلیفی قانونی است و کار باید اجرایی شود. ستوده گفت: تعداد 4 هزار و 447 
دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه های مجاز نصب شده که بیشترین آنها مربوط به دشت رزن – قهاوند 
است. وی ادامه داد: تعهد استان همدان برای نصب کنتور در سال 98 تعداد ۵۵0 دستگاه بوده که 26۱ دستگاه نصب 
شــد و پیشرفت 48 درصدی نسبت به تعهد نصب را نشان می دهد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: 
براساس نوع مصارف از چاه های مجاز 74 درصد از کنتورهای نصب شده مربوط به بخش کشاورزی، 6 درصد مربوط 
به بخش صنعتی، ۱0 درصد بخش شرب روستایی، 6 درصد بخش شهری، 3 درصد بخش دام و طیور، ۱ درصد بخش 

خدمات و سایر می باشد. 

ساخت واحدهای مسکونی ویژه اقشار کم درآمد استان بوشهر آغاز شد
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز :  مدیرکل بنیاد مســکن اســتان بوشهر با اشاره به 
ســاخت واحدهای مسکونی ویژه اقشار کم درآمد گفت: عملیات اجرایی پروژه ۱04 واحدی 
مسکن شــهری خورموج آغاز شــد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان 
بوشــهر؛ حمید حیدری بریدی در آغاز عملیات پروژه ۱04 واحدی مسکن شهری خورموج 
با بیان اینکه بنیاد مســکن در چند ســال اخیر در حوزه احداث مسکن برای اقشار محروم 
جامعه و اقدامات ارزنده انجام داده اســت، اظهار داشــت: این پروژه در 26 بلوک 4 واحدی 
ساخته می شود. وی افزود: این ظرفیت در شهرستان دشتی وجود دارد که تعداد مسکن برای این اقشار محروم جامعه 
افزایش داده شود. حیدری یادآور شد: مساحت این پروژه ۱۱ هزار و ۵00 متر مربع است که تاکنون 300 نفر برای این 
واحدها ثبت نام کرده اند. وی گفت: در سال گذشته نیز 44 واحد در شهر خورموج برای اقشار کم درآمد احداث شد.  

خداقوت به کارکنان اداره گاز تربت حیدریه در هفته دولت
مشــهد - صابر ابراهیم بای :  مدیر مهندسی و اجرای طرحها، روسای بهره برداری 
گاز شهرستانها و اجرای طرحها و سرپرست روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی از 
اداره گاز ناحیه تربت حیدریه بازدید کرد. سید مصطفی حیدری، سیدرضا غفاریان، قاسم 
ابراهیمی مقدم و حســن خیراندیش در این بازدید که صبح روز چهارشــنبه 6 شهریور 
98 انجام شــد، با حضور در بخش های مختلف اداره گاز ناحیه تربت حیدریه ضمن بیان 
خداقوت، از روند خدمت رســانی کارکنان این ناحیه تشکر و قدردانی کردند. این بازدید 
در حاشیه ســفر مدیرمهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز خراسان رضوی و هیات همراه برای حضور در مراسم 
کلنگ زنی پروژه های گازرســانی به ۱۱ روســتای شهرستان بردسکن به مناســبت هفته دولت انجام شد. 22 هزار 

خانوار روستایی شهرستان تربت حیدریه از نعمت گاز بهره مند هستند.
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اراک - مینو رستمی: مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت: با توجه 
به شرایط تحریمی موجود، اقدامات الزم در اورهال امسال این شرکت نیازمند 
یــک خوداتکایی بود و با توجه به اینکه این ظرفیت در پرســنل و نیروهای 
شــرکت وجود داشت، این مهم انجام شــد و دستاوردهای بی بدیلی در این 
مسیر حاصل شد.  به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، ابراهیم ولدخانی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: عملیات اورهال در سطح گسترده در 23 واحد) 6+۱7 
یوتیلیتی( این مجموعه و در عمق بسیار گسترده ای توسط متخصصان داخلی 
صورت گرفت که این مهم یک رکورد در داخل کشــور اســت و این دانش 
فنی می تواند به واحدهای دیگر پتروشیمی در سراسر کشور منتقل شود. این 
اورهال در زمانی صورت گرفت که تحریم های شــدید علیه کشور وضع شده 
است و امکان فراهم کردن تجهیزات و قطعات مورد نیاز وجود نداشت، بر این 
اســاس با اقدام جهادی که در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در این 
شرکت صورت گرفت، دستاوردهای موفقی کسب شد.  وی بیان کرد: حرکت 
جهادی در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی این بار در ارتباط با توربین و 
کمپرسورهای شرکت پتروشیمی شازند توسط متخصصان این واحد به منصه 
ظهور رسید.  وی اظهار کرد: دانش ساخت این قطعات در اختیار زیمنس بود 
که به هیچ عنوان در اختیار شرکت قرار نمی گرفت. شرکت های آلمانی حتی 
اجازه مشاهده اسناد و مدارک را هم به ما نمی دادند و سالیان سال انجام اورهال 
توسط کارشناسان آن شرکت انجام می شد. هدف آنها عدم انتقال دانش فنی 
بود اما برای اولین بار در کشور، توربین  و کمپرسورهای های واحد الفین توسط 
متخصصان داخلی و تامین بخشی از قطعات و دانش فنی این دستگاه ها در 
داخل کشور و بدون حضور هیچ کارشناس خارجی و بدون استفاده از قطعات 
خارجی میسر شد.  مدیرعامل پتروشیمی شازند تصریح کرد: این توانمندی 
در داخل مجموعه وجود داشت اما شناسایی نشده بود و  اعتماد به نفسی که 
به دست آمد سبب طراحی و ساخت داخل بخشی از قطعات شد تا در نهایت 

این وسعت اورهال که در عمر شازند بی سابقه بوده، انجام شود.  ولدخانی بیان 
کرد: در صورتی که تحریم ها هنوز هم ادامه داشــته باشد ما از آنها استقبال 
خواهیم کرد، تحریم ها بر صادرات و تامین قطعات تاثیری نداشته فقط منجر 
به داخلی ســازی بخشی از قطعات شــده که این مهم به خودکفایی کمک 
شایانی کرده است.  وی ادامه داد: در این اورهال 27۵0 نفر نیروی بومی)9۵ 
درصد بومی( به مدت یک ماه جذب و رقمی حدود 40 میلیارد تومان هزینه 
برای این پرسنل در استان صرف شد. با توجه به افزایش نرخ ارز، با استفاده از 
توان داخلی حداقل 70 درصد صرفه جویی ارزی در این رابطه شــکل گرفت. 
اســتفاده از نیروهای بومی و تامین مایحتاج آنها در استان تولید ثروت برای 
استان نیز به همراه داشته است چراکه حمل و نقل، تامین غذا و سایر مایحتاج 
نیروهای شرکت از اســتان انجام شده است .  مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
شازند خاطرنشان کرد: با توجه به اورهال صورت گرفته به ظرفیت کامل که 
یک میلیون و 800 هزار تن محصول در سال است خواهیم رسید و همچنین 
با توجه به بازارهایی که در اقصی نقاط جهان از جمله آســیای میانه، اروپا و 
آمریکای التین در نظر گرفته شده مشکل صادرات نیز نخواهیم داشت و هر 
مقدار بازار داخلی اجازه دهد، صادرات خواهیم داشت.  ولدخانی ادامه داد: سال 

گذشته یک میلیون و 800 هزار تن تولید و حدود 400 میلیون دالر صادرات 
صورت گرفته اســت. همچنین در 4 ماهه ابتدای سال 2400 میلیارد تومان 
فروش صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه قبل 96 درصد افزایش داشته 
است. 40 درصد این فروش صادراتی و 60 درصد فروش داخلی بوده است.  وی 
در خصوص دستاوردها و نوآوری های بی سابقه شرکت پتروشیمی شازند در 
اورهال مرداد 98 گفت: توربین این شرکت به مدت ۱2 سال و برخی قطعات 
از ابتدای فعالیت این شرکت تعمیر و تجهیز نشده بودند که انجام اقدامات الزم 
در اورهال امسال نیازمند یک خوداتکایی بود و با توجه به اینکه این ظرفیت 
در پرســنل و نیروهای شرکت وجود داشت، این مهم انجام شد.  مدیرعامل 
پتروشیمی شازند اضافه کرد: تیپ فلر در داخل مجموعه در ارتفاع ۱0۵ متر به 
وزن 24 تن توسط نیروهای داخلی در شرکت ساخته و نصب شده که وظیفه 
سوزاندن گازهای اضافی واحدهای مختلف را انجام می دهد. همچنین تعویض 
مبدل های 400 و 40۱ بعد از 9 سال از دیگر اقدامات انجام شده در این اورهال 
بوده است.  ولدخانی با اشاره به سایر دستاوردها افزود: واحدهای پایین دستی 
چند روز دیرتر از واحدهای دیگر به سرویس رفتند و حتی برخی واحدها در 
زمان اورهال نیز با استفاده از هیدروژن تامین شده، تولید داشتند، البته خطی 
از پاالیشگاه شازند دریافت شده که هیدروژن آن خریداری می شود و اگر روزی 
الفین دچار مشکل شود با این هیدروژن می توان واحدهای پایین دستی را در 
سرویس نگهداری کرد که این اقدام در عمر پتروشیمی شازند بی سابقه بوده 
است.  وی افزود: تعویض و جوشکاری رینگ آب کولینگ یکی از راکتورها در 
واحد HD برای نخستین بار بعد از 2۵سال، طراحی نازل مخصوص در واحد 
PP ، تمیزکاری راکتور اصلی 200، نوسازی کانل در قسمت فیشینگ واحد 
PBR برای اولین بــار، تعویض کویل در واحد 2EH )که ۱0 روز زودتر به 
خط تولید وارد شد( بعد از 24 سال از دیگر نوآوری های این شرکت در اورهال 

مرداد 98 بوده است.  

تبریز - اســد فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی از تدوین سه برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حل مشــکل اشتغال در استان خبر 
داد و گفت: تالش برای ایجاد اشتغال برای جوانان، اصلی ترین اولویت مدیریت 
اســتان است.  دکتر محمدرضا پورمحمدی در مراسم گرامی داشت شهیدان 
رجایی و باهنر و شهدای دولت با حضور وزیر کشور، اظهار داشت: در مراسم 
معارفه خود به عنوان اســتاندار، تصریح کردم که اشتغال و محیط زیست دو 
اولویت بنده در این سمت است و همچنان بر این دو اولویت پافشاری می کنم. 
وی با بیان اینکه برای حل مشــکل اشتغال در استان سه برنامه کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت طراحی شده است، افزود: در برنامه کوتاه مدت اشتغال، 
طرح هایی مانند خوداشتغالی و اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است که 
تسهیالت خوبی نیز از سوی دولت پرداخت می شود. پورمحمدی افزود: آغاز 
طرح توسعه 280 واحد صنعتی، ایجاد سه شهرک گردشگری و صنایع دستی، 
ایجاد شهرک تخصصی چرم و کفش و احداث کارخانه فناوری در استان نیز 
از جمله طرح های برنامه میان مدت اشتغال در استان است. وی همچنین سه 

طرح بزرگ صنعتی شــامل کارخانه ذوب مس، نفلین سینیت سراب و ایجاد 
قطب ســوم خودرو را طرح های اصلی برنامه بلندمدت اشتغال عنوان کرد و 
گفت: با تحقق این سه طرح، حداقل 30 هزار فرصت شغلی مستقیم و ده ها 
هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. استاندار آذربایجان شرقی در 
ادامه تکمیل و احداث راه های مواصالتی را یکی از اساسی ترین زیرساخت های 

توســعه برشمرد و گفت: پروژه های مهم راه ســازی در استان شامل بزرگراه 
 تبریز- اهر، بزرگراه تبریز- سهند و خط آهن میانه- بستان آباد در ماه های آینده 
به بهره برداری می رســند. پورمحمدی همچنین با گرامی داشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر، گفت: این دو شهید بزرگوار، خود را خادم ملت و مقلد 
امام می دانستند که امیدواریم ما نیز بتوانیم راه آنها را ادامه داده و خدمت گزار 
شایســته ای برای مردم باشــیم. وی با بیان اینکه وحدت و همدلی کامل در 
بین مسئوالن استان وجود دارد، افزود: برای رسیدن به توسعه مطلوب، باید 
برنامه های مدون داشــته باشیم و بر این اساس تدوین و تصویب برنامه هایی 
همچون سند تدبیر توسعه دوم و ســند آمایش استان را در دستور کار قرار 
دادیم. پورمحمدی همچنیــن اجرای موفق هر برنامه ای را نیازمند اتاق فکر 
متخصص و کاربلد دانست و گفت: برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان، مجمع 
مشورتی استان متشکل از وزرا، استانداران و نمایندگان سابق و فعلی و سایر 
افراد متخصص و مجرب تشکیل شــده است که در شش کمیته تخصصی 

فعالیت می کند.

تبریز - اسد فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان 
آذرشهر، 6 طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی را به مناسبت هفته دولت افتتاح 
کرد. ساختمان اداره امور مالیاتی شهر ممقان یکی از این پروژه ها بود که در 
زمینی به مســاحت ۱۵00 مترمربع و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال 
به بهره برداری رسید. دکتر پورمحمدی همچنین مرکز بهداشتی و درمانی 
شــهر ممقان را که با بیش از 3۵ میلیارد ریال با مشــارکت خیران احداث 
شده است، افتتاح کرد. همزمان با حضور استاندار آذربایجان شرقی در شهر 
ممقان، عملیات ســاخت واحد فرآوری مواد غذایی، نخود و خشــکبار این 
شهر در  پنج هکتار زمین و سرمایه گذاری اولیه ۱0 میلیارد ریال آغاز شد. 
به گفته مدیر این طرح، اشــتغال زایی برای بیش از یک هزار نفر از جوانان 
منطقه و افزایش صادرات مواد غذایی، از مزایای این طرح به شمار می رود. 
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه یک واحد تولید تجهیزات استیل چهارگانه 
بیمارستانی با بیش از ۱80 نوع محصول متفاوت و تخت الکترومکانیکی اتاق 

عمل را افتتاح کرد. بــرای راه اندازی این واحد صنعتی، بالغ بر ۱0 میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری شــده و با افتتاح آن برای بیش از 30 نفر به صورت 
مستقیم و 30 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است. یک واحد 
تولید تجهیزات یک بارمصرف آزمایشگاهی و بیمارستانی با سرمایه گذاری 
یک میلیارد تومان و اشــتغال زایی 20 نفر نیز با حضور استاندار آذربایجان 

شرقی افتتاح شــد. همچنین بهره برداری از فاز چهارم و طرح توسعه خط 
تولید کیک نظری با حضور اســتاندار آذربایجان شــرقی آغاز شد. افتتاح 
ساختمان جدید مرکز علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل از 
دیگر برنامه های استاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان آذرشهر بود. 
دکتر پورمحمدی در مراسم افتتاح این طرح، با قدردانی از عملکرد مدیریت 
این مجموعه در راستای اشتغال جوانان، گفت: توجه به ایجاد اشتغال برای 
جوانان، بسیاری از مشکالت و آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد. وی 
اظهار داشت: حجم باالی پروژه هایی که در استان افتتاح می شود، حاکی از 
چرخش چرخ بزرگ انقالب است و این روند، ادامه خواهد یافت. پورمحمدی 
افزود: مردم ما، مردان روزهای ســخت هستند و در گذر از وضعیت فعلی و 
حرکت به سمت توسعه، پیشرفت و اقتدار روزافزون نیز موفق خواهند بود. 
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت هدف محوری دانشگاه ها و 

حرکت آنها به سمت کارآفرینی تاکید کرد.

کرج - خبرنگار فرصت امروز:  اصولی ترین کار این اســت که افرادی 
را برای مشارکت انتخاب کنیم که در دیگر کالنشهرها تجربه سرمایه گذاری 
داشته اند. به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده در جلسه شورای 
معاونین که در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج 
برگزار شد، اظهار داشت: برای کسب موفقیت در سرمایه گذاری و اجرای پروژه 
های کالن باید از توان سرمایه گذاران با تجربه بهره گرفت. این مسئول ادامه داد: 
برای شروع پروژه ها باید ابتدا بازخورد آن بررسی و مشخص شود که اتمام پروژه 
بازگشت سرمایه دارد یا خیر. وی با تاکید بر اینکه برای جذب مشارکت بخش 
خصوصی در اجرای پروژه ها باید  شرایط استفاده از راهبردهای آنها را فراهم 
کنیم، افزود: اصولی ترین کار این اســت که افرادی را برای مشارکت انتخاب 
کنیم که در دیگر کالنشهرها تجربه سرمایه گذاری داشته اند. کمالی زاده افزود: 
بدون شک این افراد می توانند از توان و تخصص پیمانکار و مشاور خوب بهره 

بگیرند و در کنار آن در تامین منابع مالی نیز تبحر دارند. وی در ادامه به تفاوت 
استان البرز در حوزه سرمایه گذاری با دیگر استان ها اشاره کرد و گفت: سرمایه 
گذاری در این استان با مشــکالت زیادی مواجه است که ارایه فراخوان برای 
جذب سرمایه گذار از جمله این مشکالت است. شهردار کرج با اشاره به اینکه 

استان آذربایجان شرقی هیئت شورای سرمایه گذاری دارد که امام جمعه، مدیر 
کل اطالعات، مدیر کل بازرسی، رئیس کل دادگستری و دادستان اعضای آن 
را تشکیل می دهند، افزود: در این هیئت اطالعات کارشناسی می شود و اعضا 
سرمایه گذاری را بدون فراخوان صورتجلسه می کنند. کمالی زاده اضافه کرد: 
متاسفانه ما در استان البرز این شرایط را نداریم بر همین اساس کار سخت می 

شود اما شدنی است و نیازمند تالش و تعامل هستیم.
اتمام پروژه های ضروری نیمه تمام در دستور کار قرار گیرد

شــهردار کرج در ادامه به ضرورت اتمام پروژه های نیمه تمام شهر اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر ادامه بلوار شهیدان ناصربخت، گذر شرقی مهرشهر 
و تعریض خط چهار حصار از اولویت هایی هســتند که اتمام آنها سهولت در 
تردد شهروندان را به دنبال دارد و  تسریع در تکمیل آنها باید در دستور کار 

مدیران شهری قرار بگیرد.

اهواز – شبنم قجاوند: به مناسبت گرامیداشــت هفته دولت، فاز اول 
پست ۱32.33 کیلو ولت زهره هندیجان و ورود و خروج خط ۱32 کیلو ولت 
ماهشهر 400 – هندیجان در این پست، با حضور استاندار خوزستان  مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان و مسئولین محلی افتتاح شد. مدیرعامل این 
شرکت در آیین افتتاح پست و خط زهره گفت: ظرفیت فاز اول پست زهره 30 
مگا ولت آمپر و ارزش سرمایه گذاری این پروژه ۱۵۵ میلیارد ریال بوده است.

محمود دشت بزرگ با بیان اینکه 600 میلیارد ریال دیگر در این پست نیز 
ســرمایه گذاری صورت می گیرد، اظهار کرد: فاز دوم این پست 60 مگا ولت 
آمپر و به صورت دائم اجرایی خواهد شد و یک خط به طول 60 کیلومتر به 
پست امیدیه نیز متصل می شود تا رینگ پست زهره و قابلیت اطمینان و مانور 
آن افزایش یابد. وی ادامه داد: تا افق ۱403 در ناحیه جنوب شرق این شرکت 
که شامل شهرستان های هندیجان، ماهشهر و سربندر است ۱6 پروژه به ارزش 

سرمایه گذاری 7 هزار و ۵00 میلیارد ریال اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه در چند سال 
گذشته ۵40 میلیارد ریال تنها در برق هندیجان سرمایه گذاری صورت گرفته، 
تصریح کرد: با برقدار شدن پست زهره بارگیری تاسیسات این شهرستان کمتر 

از ۵0 درصد و نرمال شده است.
دشــت بزرگ با اشاره به فعال بودن ۱۱6 پروژه برقی در سطح خوزستان، 
تاکید کرد: برای اتمام این پروژه ها که عملیات اجرایی آنها شروع شده بیش از 
70 هزار میلیارد ریال در سه یه چهار سال آینده منابع الزم است که امیدواریم 
با نگاه و عنایت ویژه ای به خوزستان تامین شود. وی عنوان کرد: شرکت برق 
منطقه ای خوزستان یک روند تعالی و شایستگی را در پیش گرفته و عالوه بر 
نوسازی شبکه و تامین برق پایدار در تابستان، برای سومین سال پیاپی رتبه 

برتر جشنواره رجایی را کسب کرده است.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در این آیین افتتاح گفت: افتتاح 
این پســت که یک اقدام زیرساختی است کمک می کند تا عالوه بر پایداری 
برق مشــترکین خانگی روند سرمایه گذاری در هندیجان و روند تولید کار و 

اشتغال تسهیل شود.

مدیرعامل پتروشیمی شازند: 

اورهال پتروشیمی شازند با دستاوردهای بی سابقه به پایان رسید

استاندار آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

ایجاد اشتغال برای جوانان، اصلی ترین اولویت مدیریت استان

با حضور استاندار؛

6 طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی به مناسبت هفته دولت در شهرستان آذرشهر افتتاح شد

شهردار کرج عنوان کرد:

جذب سرمایه گذار در البرز سخت اما شدنی است

به مناسبت هفته دولت

پست و خط برق زهره هندیجان افتتاح شد
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اســتارت آپ ها در ایران عمر درازی ندارند اما در همین مدت کوتاه 
توانســتند ارزش های زیادی خلق کنند. استارت آپ دکتر ساینا که از 
ســال 95 کار خود را با مهدی خدادادی، مهدی مشــفق و ابوالفضل 
مقدسی آغاز کرد، یکی از استارت آپ های موفق حوزه سالمت است که 
می کوشــد رابطه بین بیمار، پزشــک و مراکز درمانی را تسهیل و ارتقا 
دهد. دکتر ســاینا با مشاوره آنالین پزشــکی  در مدت کوتاه سه ساله 
توانست جایگاه خوبی در میان اســتارت آپ های ایرانی کسب کند. به 
همین انگیزه با مهدی خدادادی مدیرعامل جوان این استارت آپ گفت 

و گویی کردیم که می خوانید: 
فکر راه اندازی دکتر ساینا از کجا شکل گرفت؟ و چرا شما وارد 

حوزه سالمت شدید؟
 در بچگی به خاطر شــیطنت های دوران کودکی چشــم راست من 
دچار آسیب شد، به گونه ای که تا سال های سال من و خانواده ام درگیر 
دکتر و دارو و درمان و بیمارســتان بودیــم. از همان دوران کودکی به 
گونه ای با مشــکالت حوزه سالمت آشنا شدم. گاه مجبور بودم چندین 
ســاعت طوالنی در اتاق انتظار مطب بمانم. من برای چشــم راســتم 
تاکنــون چندین بار عمــل جراحی انجام دادم. از این رو همیشــه به 
این فکر بودم که چگونه می شــود ارتباط میان پزشک با بیمار آسان تر 

برقرار شود.
دکتر ســاینا براساس تحقیق و توســعه علمی و با بررسی تجربیات 
موفق کشورهای مختلف دنیا به خصوص شش کشور آمریکا، استرالیا، 

فرانسه، هند، سنگاپور و مالزی تولید شده است.
اول شکست  معموال 98درصد اســتارت آپ ها در همان سال 

می خورند علت موفقیت شما چه بود؟ 
اولین عامل موفقیت تشخیص درست نیاز بازار سالمت است.  دومین 
عامل موفقیت تطبیق نیاز با عرضه در زمان درســت و ســومین عامل 
تطبیق بازار با محصول است. ما قبل از راه اندازی رسمی این استارت آپ 
به مدت یک ســال در زمینه تولید محتوای تخصصی حوزه ســالمت 
فعالیت کردیم. طی این مدت بیش از 12000 اطالعات دارویی، بیش 
از هــزار نوع بیماری و بیش از 1000 محصول گیاهی مرتبط با درمان 
را شناســایی و درباره تک تک آنهــا تحقیق و مطالعه کردیم. ما با 90 

هزار رکورد اطالعات حوزه سالمت را زدیم.
یعنی شما بانک سالمت درست کردید؟ 

کامال همین طور است. ابتدا  قبل از راه اندازی دکتر ساینا با تحقیقات 
میدانــی و اینترنتی و دســتیابی به هزاران فاکتــور مختلف یک بانک 
اطالعاتی درســت کردیم کــه تقریبا اطالعات همه بیمارســتان ها و 

درمانگاه ها و آزمایشگاه ها و کلینیک ها  و... را دربر می گیرد.
با چند نفر و با چه سرمایه ای کار را شروع کردید؟ 

ما در ابتدا با چهار نفر و با ســرمایه بسیار کم حدود 50میلیون کار 
را شــروع کردیم و االن حدود 20 نیروی ثابت داریم و روزانه بیش از 
100 هزار نفر به طور مســتقیم از اپلیکیشــن و یا ســایت ما استفاده 
می کنند. در الکسا رتبه ما در ایران از میان بیش از یک میلیون سایت 
222 اســت که رقمی عالی برای یک اســتارت آپ نوپاست. گاهی به 
شــوخی می گوییم یک ورزشگاه آزادی پر از تماشاگر هر روز از سایت 

ما بازدید می کنند.
شما با پزشکان متخصص و فوق تخصص در تولید محتوا تعامل 

دارید؟ 
100درصد. یکــی از مزیت های رقابتی ما تعامل ما با بیش از 2هزار 
پزشــک است که در بخش مشاوره و نوبت دهی حضور دارند. در بخش 

مشــاوره و تولید محتــوای اختصاصی بیش از 500 پزشــک در 43 
گرایش تخصص پزشــکی با ما همکاری می کنند که این رقم برای یک 

استارت آپ رقم بزرگی است.
محتوای ما به سالمت جسم مردم، کاهش هزینه های پزشکی، پیشگیری 

از بیماری و انجام اقدامات پزشکی در زمان مناسب کمک می کند. 
پزشکانی که با شما همکاری می کنند در تهران هستند؟ 

ما عالوه بر پزشــکان تهران با پزشــکان سایر شــهرها هم قرارداد 
همکاری داریم و حتی 14پزشــک از فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان 
و آلمــان با ما قرارداد همکاری دارند و به زبان فارســی به بیماران ما 

مشاوره می دهند، چون ما به جهانی شدن فکر می کنیم.
تا حاال چند نفر از خدمات مشــاوره آنالینی پزشکی استفاده 

کردند؟ 
 اگر بخواهم دقیق بگویم بیش از 500 هزار نفر از خدمات مشــاوره 

پزشکی ما استفاده کردند.
مهمترین فعالیت دکتر ساینا، مشاوره آنالین پزشکی است؟ 

بله. مهمترین فعالیت ما مشاوره آنالین پزشکی است، اما عالوه بر آن 
نوبت دهی رایگان داریم که هر کس می تواند از طریق دکتر ساینا وقت 
ویزیت تعییــن کند. برای گرفتن نوبت کاربر هیچ هزینه ای نمی کند و 
ما با نرم افزار مطب با پزشــک مربوطه وصل هســتیم و ارتباط برقرار 

می شود. 
دکتر ســاینا مجموعه ای کامل از اطالعات و داده های حوزه بهداشت 
و سالمت شــامل معرفی بیماری ها، داروها، پزشکان، مراکز درمانی و 

داروخانه هاست.
رشد و توسعه استارت آپ در ایران با چالش هایی روبه روست. 

آیا شما هم با چنین چالش هایی روبه رو هستید؟
هر کســب و کاری برای شــروع و راه اندازی و رشــد و توســعه با 
چالش های مختلف روبه رو می شــود و این موضوع فصل مشترک همه 

کسب و کارهای سنتی و آنالین در همه نقاط جهان است.
100درصد. موضوع اســتارت آپ هنوز در بدنه دولت به خوبی درک 
نشده به همین خاطر گاهی برخی از سازمان ها حضور استارت آپ ها را 
یک تهدید برای خودشــان می دانند همان طور که برای اسنپ و تپسی 

شاهد اعتراض های رسمی بودیم.
خیلی از استارت آپ ها از نوع نگاه مالیاتی ناراحتند.

حــق دارند. ما هم این نوع نــگاه را قبول نداریم. مســئول مالیاتی 
می گوید شما در دو ســال اخیر زیان انباشته داشتی با این حال هنوز 
فعالیــت خود را ادامه می دهی. با این نــگاه به ما انگ غیرواقعی بودن 
می زننــد در صورتی که تمامی ورودی و خروجی های مالی ما شــفاف 
است. اســتارت آپ ها مانند یک آکواریوم هســتند روشن و شفاف. اما 
ســازمان مالیاتی هنوز یک استارت آپ را مانند یک کسب و کار سنتی 

می بیند. 
او طبق رفتارهای مالی یک کاســب در بازار ســنتی برای ما برنامه 
تعیین می کند و می گوید وقتی یک کســبی با زیان روبه روست ادامه 
پیــدا نمی کند باید بســته شــود. در صورتی که اســتارت آپی که به 
جهانی شدن و گسترده شــدن فکر می کند در سال های ابتدایی به فکر 
ســوددهی نیست. شــاید بتواند با توقف برنامه توسعه ای خود به سود 
برســد، اما چون به بازار بزرگتری فکر می کند درآمدها را برای رشد و 
توسعه استار ت آپ خود هزینه می کند. اما سازمان مالیاتی متوجه این 

فرآیند در خلق یک استارت آپ موفق نیست و ما را جریمه می کند.
با سازمان بیمه هم دچار مشکل هستید؟

مامــوران بیمه هم یک اســتارت آپ اینترنتی را مانند کســب و کار 
ســنتی نگاه می کنند. مثال به ما می گویند چون 500 نفر از پزشکان از 
ســمت شما پول می گیرند شما باید آنها را بیمه کنید. شاید این جمله 
خنده دار باشــد امــا واقعیت دارد یا اینکه می گویند شــما باید حقوق 
کارکنــان خود را 13درصد افزایــش بدهید، اما وقتی همکار من بیش 
از ســه برابر حقوق پایه وزارت کار از من حقوق می گیرد و این توافقی 
میان ما دو نفر است چرا باید 13درصد افزایش بدهم. اگر پایه حقوقی 

کارمند من کمتر از پایه حقوق وزارت کار باشــد حرف اینها درســت 
است اما من به دلیل تخصص و حرفه ای بودن به فالن همکار چند برابر 
حقــوق پایه وزارت کار حقوق می دهم پــس چرا باید دوباره 13درصد 

اضافه کنم؟
راستی ساینا یعنی چی؟ 

ســاینا در ایران باســتان به معنای سیمرغ است. ســیمرغ معنای 
تحریف شده نام سایناست. سیمرغ نماد سالمت در ایران باستان است.

گفت و گوی »فرصت امروز« با مهدی خدادادی مدیرعامل استارت آپ دکتر ساینا

سیمرغ سالمت در بازار آنالین پزشکی
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7 استراتژی ساده برای افزایش مشتریان
مترجم: امیر آل علی

بدون شــک مشتریان تنها عامل بقای برند محسوب می شوند. به همین خاطر نیز بسیار مهم است که 
استراتژی هایی برای افزایش آنها داشته باشید. در این رابطه موارد ساده ولی کارآمد، همواره سرعت انجام 
باالتری را دارند. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا این موارد را مورد توجه بیشــتر خود قرار دهید. در 
همین راستا و در ادامه به بررسی هفت استراتژی ساده برای افزایش تعداد مشتریان، خواهیم پرداخت. 

1-از منطقه امن خود فاصل بگیرید
تا زمانی که بخواهید با محدودیت های خود به کار ادامه دهید، بدون شــک نتایج مشــابه گذشته را به 
دســت خواهید آورد. درواقع فراموش نکنید که عدم شــجاعت شــما، فرصت را برای برندی دیگر فراهم 
خواهد کرد. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا از منطقه امن خود خارج شــوید. درواقع حتی شکست 
نیز به معنای پایان کار نخواهد بود. درواقع تالش برای یک امر، برابر با حالتی نیســت که عمال اقدامی را 
انجام نداده اید. شــما با تحلیل دالیل عدم موفقیت خود، به افزایش ســطح برند کمک شایانی را خواهید 
کرد. اگرچه بسیاری از مدیران و سیاست کلی شرکت ها این است که شرایط فعلی را حفظ کنند، با این 
حال با توجه به بازار به شدت رقابتی و تغییرات همیشگی ای که شاهد آن هستیم، این امر تنها زمینه را 
برای فعالیت کوتاه مدت فراهم خواهد کرد. به همین خاطر نیز الزم اســت تا تمامی محدودیت های خود 

را کنار گذاشته و به دنبال عملکردی نوآورانه و جدید باشید. 
2-اعتمادسازی کنید 

بدون اعتماد مخاطبان به شما، هیچ گونه فروشی انجام نخواهد شد. به همین خاطر نیز ضروری است تا 
اعتمادســازی، یکی از اصلی ترین استراتژی های شما باشد. در این رابطه فراموش نکنید که اعتمادسازی 
اقدامی مرحله ای بوده و نمی توان انتظار داشــت که یک شــبه به این امر دست پیدا کنید. همچنین این 
امر در باقی ســطوح نیز باید وجود داشــته باشد. برای مثال تمامی افراد تیم شرکت باید اعتماد کاملی را 
به یکدیگر داشــته باشــند. درواقع هنگامی که خودتان به یکدیگر اعتماد نداشته باشید، انتظار این امر از 

افراد دیگر، کامال غیرمنطقی خواهد بود. 
3-از نقشه استفاده کنید 

این امر که طبق یک نقشــه جلو بروید، خود اقدامی ســودمند برای جذب حداکثری مخاطبان خواهد 
بود. برای مثال اگر محدوده عملکردی شــما یک کشور را شامل می-شود، الزم است تا شهر به شهر جلو 
بروید. این امر بدون شــک بهتر از زمانی خواهد بود که به یک باره تمامی افراد را مورد توجه قرار دهید. 
برای این امر در اختیار داشــتن یک نقشه برای مشخص کردن نواحی ای که در آن اقدامات الزم را انجام 
داده اید، کامال ضروری خواهد بود. همچنین می توانید از آن برای مشخص کردن شهر و یا نواحی بعدی 
نیز اســتفاده کنید. فراموش نکنید که هر منطقه، خصوصیات خاص خود را داشــته و بازاریابی دو شــهر 
نزدیک به هم نیز ابدا یکسان نخواهد بود. علت این امر به این خاطر است که فرهنگ افراد متفاوت بوده و 
این امر در رفتار اقتصادی و الگوی خرید آنها تاثیرگذار است. به همین خاطر نیز ضروری است تا مرحله 
به مرحله جلو بروید. این متمرکز کار کردن امکان بهترین عملکرد را برای شما به همراه خواهد داشت. 

4-فراخوان عمل را جدی بگیرید 
همه کســب وکارها در تالش برای سهم بیشتری از بازار هســتند. در این رابطه فراخوان عمل، اقدامی 
کامال ضروری محســوب می شــود. درواقع در این روش شما از افراد برای انجام یک کار دعوت می کنید. 
برای مثال عبارت برای کســب اطالعات بیشــتر بر روی کادر مشخص شــده کلیک کنید، از جمله آنها 
محســوب می شــود. در این رابطه حتی تعیین محدوده زمانی نیز به افزایش تاثیر پیام منجر خواهد شد. 
به همین خاطر با دعوت از افراد، می توان شانس انجام اقدام موردنظر را افزایش داد. این امر اگرچه ساده 
اســت، با این حال بسیار کاربردی محسوب می شــود، بااین حال الزم است تا برای عملکردی حرفه ای، 

مقاالت موجود در رابطه با نحوه ساخت یک فراخوان عمل تاثیرگذار را مورد مطالعه قرار دهید. 
5-از اهمیت موارد رایگان غافل نشوید

هــر چیز رایگانی می تواند مورد توجه جامعه هدف قرار گیرد. برای مثال یک دوره آموزشــی، کدهای 
تخفیف، مســابقات و.. همگی از جمله این موارد محســوب می شوند. به همین خاطر نباید از اهمیت این 
امر غافل شد. در نهایت توجه داشته باشید که انتخاب های شما باید کامال با توجه به ویژگی ها و عالیق 

جامعه هدف باشد تا بیشترین تاثیر را ایجاد کند. 
6-از تمامی امکانات موجود استفاده کنید 

حتی پیوســتن به یک اتحادیه، خود می تواند تغییری بزرگ را در میزان مشــتریان شما ایجاد کند. به 
همین خاطر الزم اســت تا تمامی امکانات موجود را شناسایی کرده و به دنبال استفاده حداکثری از آنها 
باشید. همچنین همکاری با سایر برندها نیز کامال سودمند خواهد بود، با این حال بهتر است تا مواردی را 
انتخاب کنید که عمال رقیب شــما محسوب نمی شوند. در غیر این صورت همکاری شما سودمند نخواهد 

بود. در این رابطه تبلیغ مستقیم برای یکدیگر، ساده ترین شکل همکاری است.
7-سخنرانی داشته باشید 

هر مکانی که تعداد افراد زیادی در آن وجود دارد، باید مورد توجه شــما قرار گیرد. درواقع ســخنرانی، 
یکی از راهکارهای عالی برای نمایش برند و ســطح توانایی های شــما محسوب می شود. به همین خاطر 
نباید این موقعیت ها را از دســت بدهید. در نهایت ســخنرانی در مکان های غیرمعمول نظیر مدارس و 

دانشگاه ها نیز می تواند کامال سودمند باشد. 
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بازاریابی را باید مهم ترین عامل موفقیت هر برند تلقی کرد. 
به همین خاطر حساسیت کار مدیران ارشد این حوزه بسیار 
باال است. برخالف تصور عموم، مسئولیت های این افراد تنها 
به بازاریابی محدود نبوده و آنها اقداماتی نظیر توسعه محصول، 
توسعه کســب-وکار، مدیریت کانال های توزیع و خدمات به 
مشتری را نیز برعهده دارند. به همین خاطر بسیار مهم است 
که برای انتخاب این افراد، معیارهای درستی را داشته باشید. 
در همین راســتا و در ادامه به بررســی شش مهارت الزامی 

مدیران ارشد بازاریابی خواهیم پرداخت. 
1-قدرت سازگاری

چشــم انداز بازاریابی همواره در حال تغییر است. تحت 
این شرایط مدیران ارشد بازاریابی باید افرادی انعطاف پذیر 
باشند. در غیر این صورت اعمال تغییرات سریع و به موقع، 
امکان پذیر نخواهــد بود. همچنین این افــراد باید قدرت 
پیش بینی کانال های جدید و نوظهور بازاریابی را نیز داشته 
باشند. این امر بدون شــک ضامن موفقیت های آتی برند 
خواهد بود. با توجه به اهمیت این مهارت، الزم اســت تا از 

وجود آن در فرد منتخب، اطمینان حاصل کنید. 
2-تفکر انتقادی

آمارها حاکی از آن اســت که نیاز اصلی شــرکت  ها به 
مدیران بازاریابی ای اســت که از تفکــر انتقادی برخوردار 
هســتند. این افراد قادر به تجزیه و تحلیل شــرایط بوده و 
همین امر باعث می شود تا بهترین تصمیمات ممکن برای 
شرایط مختلف به دست آید. در نهایت این مهارت، به علت 
درگیر شــدن ذهن با راه حل های جدید، موجب افزایش 

خالقیت نیز خواهد شــد. بدون شــک در بازار فعلی، هیچ 
چیز به اندازه خالقیت، موفقیت ساز نخواهد بود. 

3-توان رهبری
یک مدیر بازاریابی باید بتواند افراد تیم خود را به بهترین 
شــکل ممکن مدیریت کند. در غیر ایــن صورت دانش و 
تجربه آنهــا ابدا کارایی الزم را نخواهد داشــت. همچنین 
این امر که آنها از اســتانداردهای مشخصی برای هر اقدام 
خود برخوردار باشند، باعث می شود تا ویژگی هایی خاص 
در تمامــی اقدامات آنها وجود داشــته و میزان خطاهای 
احتمالی، کاهشــی شدید را پیدا کند. در این رابطه تمایل 
به پیشــرفت و مطالعه مداوم نیز از دیگر مواردی است که 
می تواند شما را نسبت به توانایی آنها برای بهبود اوضاع در 

شرایط حال و آینده، مطمئن سازد.
4-توجه به دو قوه ترس و شجاعت

اگرچه همواره عامل شــجاعت برای مدیران مورد توجه 
قــرار می گیرد، با این حال واقعیت این اســت که مدیران 
موفــق، به خوبی به ترس های خود نیز توجه کرده و از آن 
برای بهبود عملکرد خود استفاده می کنند. این امر که در 
تالش برای نابودی قوه ترس خود باشــید، بدون شک شما 
را از بســیاری از خطرهای احتمالــی، در امان نگه نخواهد 
داشت. به همین خاطر نیز باید به دنبال مدیری برای خود 
باشــید که به خوبی می داند که چه زمان باید از شجاعت 
و یا ترس خود اســتفاده کند. برای سنجش این امر حتما 
نیازی به انجام آزمایش نبوده و از طریق بررســی ســوابق 
اجرایی، می توان متوجه وجود این مهارت مهم در آنها شد. 

5-صبر
بدون شــک بازاریابی اقدامی یک شبه نبوده و نمی توان 
انتظارات عجیبی را در این رابطه داشت. درواقع حتی یک 

اقدام عجوالنه، خود می تواند تمامی اقدامات را با مشــکل 
مواجه کرده و بودجه را کامال نابود ســازد. به همین خاطر 
این دسته از افراد باید آرامش و صبر کافی را داشته باشند. 
فراموش نکنید که بســیاری از اقدامات بازاریابی، اهدافی 
بلندمدت محسوب می شود که یک مدیر عجول نمی تواند 
خروجی الزم را از آن به دســت آورد. به همین خاطر این 

امر باید از جمله ویژگی های مدنظر شما باشد.
6-کاریزما

یــک مدیر ارشــد بازاریابــی باید قدرت نفــوذ در قلب 
کارمندان و مشتریان را داشته باشــد. درواقع نباید تصور 
کرد که یک مدیر هیچ گاه نباید در رسانه ها حضور به عمل 
برساند. به همین خاطر الزم است تا فردی را انتخاب کنید 
که از قدرت تحت تاثیر قرار دادن سایرین برخوردار است. 
همچنین این افراد ســخنران های انگیزشــی بسیار خوبی 
بــوده و در کمترین زمان می تواننــد حتی بدترین اوضاع 
را مدیریت کنند. این افراد عملکردی حرفه ای را داشــته و 
منافع جمعی را همواره اولویت اول خود می دانند. همچنین 
این امر که یک نمونه موفق را برای خود تعیین کنید باعث 
خواهد شد تا با مقایسه افراد با الگوی تعیین شده، در نهایت 
بهتریــن گزینه موجود را برای خــود انتخاب نمایید. برای 
این امر فیل شــیلر)مدیر ارشد بازاریابی برند اپل( بهترین 
گزینه محســوب می شــود. میزان موفقیت وی به شکلی 
کامال افســانه ای بوده و تمامی تحلیلگــران فروش باالی 
اپل در 10 ســال گذشــته را مدیون وی می دانند. درواقع 
وی نمونه کاملی از تمامی مهارت هایی است که یک مدیر 
ارشــد بازاریابی باید از آنها برخوردار باشد. به همین خاطر 
نیز الگو قرار دادن وی اقدامی کامال هوشمندانه خواهد بود. 
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