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شمارش معکوس برای اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور

دستور عملیات بازار باز 
صادر شد

در حالی که نرخ تورم در یک ســال گذشته با جهشی عجیب به بیشتر از 42درصد رسیده و میزان نقدینگی 
نیز به عدد بی سابقه 2000 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، بانک مرکزی با اجرای »عملیات بازار باز« به 
دنبال ســاماندهی وضعیت اقتصاد است؛ چنانکه رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای هفته و در سی امین همایش 
بانکداری اسالمی وعده داده تا پایان شهریورماه یعنی تا سه هفته دیگر عملیات بازار باز بانکی رسما آغاز شود.

عبدالناصر همتی در این همایش، سیاســت های پولی را چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی ندانســت و 
گفــت که بانک مرکزی به دنبال آن اســت تا کل های پولی را از طریق عملیات بــازار باز کنترل کند. به گفته 
همتی، این کار قرار است برای اولین بار از سوی بانک مرکزی انجام شود و نظرات کارشناسی متخصصان پولی...

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعالم کرد

 شروط خانه دار شدن
در طرح اقدام ملی مسکن
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هیچ کشوری نمی خواهد آینده اش را در مناقشه تجاری میان چین و آمریکا خراب کند

جنگ سرد دیجیتال به روایت بلومبرگ

بهبود اعتماد به نفس با ایجاد 14 عادت ساده روزانه!

توصیه های وارن بافت در زمینه استخدام

سخنرانی موفق با 8 اقدام ساده 

چگونه تبدیل به مشاور بازاریابی حوزه شبکه های اجتماعی شویم؟

برترین ایده ها برای تولید پست در اکانت اینستاگرام برندها

تبلیغات بدون اشاره به نام محصول

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مناظره  ایالن ماسک با جک ما
از هوش مصنوعی تا کاهش جمعیت

7
در حالی که حدود 7 هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات 

کشــور فرصت ترخیص نیافته، چند روز است که برخی 
مسئوالن پیشنهاداتی برای آزادسازی واردات خودرو...

بررسی علت زمزمه های آزادسازی واردات خودرو

دولت ممنوعیت واردات 
خودرو را لغو می کند؟

سرمقاله
به بهانه انتخاب مدیرعامل جدید 

ایران خودرو
راهبردهایی برای توسعه 

صنعت خودروسازی 

کشور  اقتصادی  ساختار  در 
به سبب  خودروسازی  صنعت 
عنوان  به  اقتضائــات،   برخی 
یکــی از پرچالش ترین صنایع 
می شود؛   محســوب  کشــور 
صنعتــی که بیش از  نیم قرن 
از تولــد آن می گذرد و از نظر 
ســنی طبیعتاً می بایســت به 
یــک صنعت متکامــل و بالغ 
متاسفانه  ولی  باشــد،  رسیده 
از جمله  متعــددی  به دالیل 
انحصاری،  ســاختار  وجــود 
دولتی یا وابســته بــه دولت، 
عــدم اســتفاده مناســب از 
ظرفیت های علمی کشور، عدم 
اجرای استانداردهای کیفی در 
ناپایداری  مختلف،  بخش های 
قوانیــن و مقــررات، برخــی 
و...  بین المللی  محدودیت های 
نتوانسته است به رشد و تعالی 
دســت یابد. در حــال حاضر 
خودروســازی به واسطه عدم 
تکامل کمی و کیفی با وجود 
یک بازار انحصاری غیررقابتی 
در شــرایط مطلوبی نیست و 
علی رغم گســتردگی بســیار 
زیاد ساختار فیزیکی از توسعه 

مناسبی برخوردار نیست.
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دســتور تحریم بانکی ایران از فرســنگ ها آن سوتر صادر می شود. حاال نقل و انتقال 
پول از ایران به بانک های خارجی ممنوع اســت، صرافان امکان نقل و انتقال قانونی را 
ندارند و همین ماجرا، امکان نگارش سناریویی جذاب و نفسگیر را مهیا می کند. به نظر 
می رسد سررشــته این ماجرا به مجرمان یقه سفید ایرانی در یک سو و تاجران ایرانی 

در سوی دیگر می رسد.
به گزارش خبرآنالین، این آغاز ماجرایی نفســگیر اســت که به خالی تر شدن جیب 
بیشتر تاجران ایرانی، چه واردکننده و چه صادرکننده می انجامد. آنها که مال باخته اند 
می گویند باالخره عوارض تحریم اســت و اتفاقا این ماجرا آنجا قوام می یابد که عده ای 

ایرانی با آگاهی از همه جوانب تحریم، سوار بر موج می شوند تا کاسبی راه بیندازند .
 شــاید الزم باشد ســال ها بگذرد تا روایتی دست اول از کاســبان تحریم به نگارش 
درآید. نوک این کوه یخ پیشــتر در ماجرای دکل نفتی گم شــده بیرون زده بود، آنجا 
که عده ای کاســب ایرانی تحریم تشکیل مثلثی که یک سر آن ایران بود، سر دیگرش 
ترکیه و یک سرش در دوبی، معامله ای صوری را ترتیب می دهند و این چنین است که 
دکلی یک جا ناپدید می شود، نیامده راهی جایی دیگر می شود و داستانی که حاال دیگر 

در برابر داستان های دیگر، کوچک و قدیمی به نظر می رسد.
 کاسبان تحریم اما تنها در ایران مستقر نیستند، فضا برای برخی مساعد شده است 
تا آن سوی مرزها بر این موج ناپایدار سوار شوند. انتقال پول برای تاجر، چه واردکننده 

و چه صادرکننده مهمترین بهانه است .
 یک ســر ماجرا می رسد به صرافی ها؛ صرافی هایی که در این ماجرا چندان تقصیری 
ندارنــد و تنها در نقش واســطه عمل می کنند، آنها که قصــد دارند برای پرهیز از کار 
غیرقانونی، خود دســت به انتقال پول نزنند. اینجاســت که »صرافان خودمعرف« آن 

سوی آب گزینه های مناسبی هستند برای به دام افتادن آنها که پول می برند.
یکی از صرافان درباره معرفی صرافان ایرانی آن سوی مرز می گوید پس از آنکه دوبی 
کار نقل و انتقال پول تاجران ایرانی را با اخالل مواجه کرد و دســت به ســنگ اندازی 
زد، پای برخی صرافانی که در اروپا بودند، خصوصا آلمان و ســوییس و . . . به اجرا باز 
شــد. آنها با تماس با صرافان ایرانی، خود را معرفی کرده و شــماره تلفن تماس و ... را 

می سپارند تا اگر مشتری درخواستی داشت، کار انجام شود .
 ســید حمید حســینی، فعال اقتصادی و صادرکننده فرآورده نفتی نیز در گفت وگو 
بــا خبرآنالین، تاکید دارد از این دســت کالهبرداری ها به وفور یافت می شــود و در 
ســایه تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران، تجارت پول ایران به یکی از ســودآورترین 
تجارت های جهان بدل شده است چر اکه تحریم ها خود عاملی برای بروز بحران هستند 
. شبکه های متعددی وجود دارد متشکل از ملیت های مختلف که البته یک سر آنها به 

ایرانیان خارج کشور و یک سرشان به ایرانیان داخل کشور متصل است .
 این شــبکه ها با شناسایی تاجرانی که قانونی در دخل کشور فعالیت می کنند، برای 
نقل و انتقال ارزی پیشــقدم می  شــوند و با جلب اعتماد آنهــا در معامالت اولیه، دام 
بزرگ تر را برای آنان پهــن می کنند و در معامله اصلی، پس از دریافت پول، وجهی را 
به حساب مقصد منتقل نمی کنند و با از بین بردن کانال های ارتباطی ناپدید می شوند.

 هرچند این شــبکه ها پیش از راه اندازی ســامانه نیما فعال تر بودند، اما همچنان از 
طرق مختلف از قبیل تماس با صرافان داخلی برای اطالع از نام کارکنان شان و یا تالش 

برای دریافت معرفی مشتری، ادعای دور زدن تحریم را مطرح می کنند.
مجوزهای جعلی صرافی، آدرس های قالبی و اســامی مســتعار در کنار شبکه ای که 
در سراســر جهان در صدد شکار ایرانیان اســت، در حال فعالیت هستند تا بتوانند از 
پس ضربات پس از تحریم برآیند. یک ســر داستان اما اینجاست، در داخل. این چنین 
امکان انتقال فراهم می شــود که صرافی قالبی در آن سوی مرز مسئولیت انتقال ارز را 
برعهده می گیرد تا در داخل ایران معادل ریالی به حســابی ایرانی واریز شود؛ حسابی 

که صاحبش در داخل ایران حضور ندارد و پول نیز به سرعت از ایران خارج می شود.
بررســی ها نشان می دهد پرونده هایی مملو از شــکایات ایرانیان بابت از دست رفتن 
پول های شان در این شــبکه های متعدد در دادگاه های کشورهای اروپایی، نظیر آلمان 
در جریان اســت اما هنوز تا رســیدن به حصول نتیجه راه درازی در پیش اســت .این 
درحالی اســت که بانک مرکزی پیشتر با هشدار نسبت به معامالت غیرقانونی از طریق 
صرافی های غیرمجاز و حتی مجاز در صدد برآمده اســت تا نسبت به پیشگیری از بروز 

اتفاقاتی از این دست اقدام کند.

سناریوی عجیب کاسبان تحریم برای کالهبرداری

 شبکه صرافان قالبی چگونه پول های ایرانیان را می دزدند؟
به بهانه انتخاب مدیرعامل جدید ایران خودرو

راهبردهایی برای توسعه صنعت خودروسازی 
ادامه از همین صفحه

اگرچه از حمایت های گسترده دولت برخوردار است ولی این حمایت ها در موارد متعددی به عنوان یک مانع در فرآیند رشد و توسعه آن 
عمل کرده است و هزینه های این حمایت هم برای دولت و اقتصاد کشور و هم برای صنعت خودرو و جامعه و سالمت آن بسیار گران تمام شده 
است. این صنعت به واسطه نقش واسطه  آن در استفاده از دستاوردهای صنایع دیگر می تواند موتور محرک صنعت کشور محسوب شود، ولی 
به سبب عدم سیاست گذاری مناسب و مدیریت چابک از تحرکات و موفقیتی برخوردار نیست. این صنعت می بایست نمادی از توسعه یافتگی 
صنعتی کشــور محســوب شود و دستاوردهای آن نشانی از رشد و تعالی صنعتی و موجب تفاخر باشد. اگرچه معتقدیم راهکار موفقیت این 
صنعت در استقالل آن و ایجاد فضای رقابتی است ولی سیاست گذاری های کالن فصلی و نوسانات برنامه های اقتصادی هم اساس این صنعت 
را با بحران مواجه می کند. تابعیت این صنعت از تحوالت سیاسی و بین المللی به عنوان یک فرصت و تهدید برای آن محسوب می شود لذا 

خودروسازی از اولین بخش هایی بود که در مواجهه با نوسانات قیمت ارز و طال دچار بحران شد. 
در شرایطی که در اثر نوسانات قیمت ارز و طال ناشی از اجرای دور جدید تحریم ها و برخی بی تدبیری های داخلی و تبلیغات خارجی قدرت 
پول ملی در حال افول بود خودروسازان با سیل عظیمی از تقاضای بعضاً کاذب هم برای خرید مواجه شدند.  ناتوانی در پاسخگویی به تقاضاها 
به ســبب عدم توســعه کمی و کیفی مناسب و فرصت طلبی برخی دست اندرکاران، موجب نابسامانی و افزایش شدید در قیمت خودرو شد. 
بحران های پیش آمده برای این صنعت و سیل تعهدات اجرا نشده از سوی آنها، مردم را به سوی مراجع نظارتی و قضایی کشانید. با ورود مراجع 
مذکور عالوه بر شناسایی سوءاستفاده های برخی افراد و گروه ها،  ناکارآمدی این صنعت در بومی سازی کامل تولیدات بیش از پیش خود را 
نشان داد. متاسفانه فضای واسطه گری به عنوان یک افت بزرگ از تولید تا مصرف این صنعت را دربر گرفته است و همین موضوع نیز بخش 
زیادی از ناکارآمدی آن را موجب شده است. اگرچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سند جامع توسعه صنعت خودرو تدوین و ابالغ 
شده است ولی به نظر می رسد که این سند تاکنون امکان اجرایی پیدا نکرده است. مطابق این سند رشد تولید و فروش و اشتغال می بایست 
موجب توسعه صنعت خودرو شود که این موضوع قطعاً از مسیری جز تحقیق و توسعه صورت نخواهد گرفت. برهمین اساس یکی از اهداف 
در نظر گرفته شــده نســبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودروی کشور بود. بر این اساس نسبت هزینه تحقیق و توسعه به 
فروش در 96 باید به یک درصد افزایش پیدا کند و این نسبت در سال 1400 باید به 1/5درصد و در سال 1404 نیز به 2/5درصد افزایش پیدا 
کند. افزایش این نسبت در حالی دیده شده است که براساس آخرین آمار نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودرو در حدود 
0/5درصد بوده است. این در حالی است که بسیاری از خودروسازان بزرگ و معتبر در دنیا برای ادامه فعالیت و ماندگاری در این صنعت اقدام 
به سرمایه گذاری جدی در حوزه تحقیق و توسعه می کنند. خودروسازان جهانی بر این باورند که این اقدام در درازمدت هزینه کمتری را به 
شرکت ها تحمیل می کند. در سال 2014،  هزینه های مرتبط با مباحث تحقیق و توسعه خودروسازان 3/5درصد مبلغ فروش آنها بوده و همه 
اینها در حالی اســت که حاشیه سود متوسط صنعت خودرو در همان سال 4/5درصد محاسبه شده است. آیا با شرایط موجود خودروسازان 

و وجود دستگاه های عریض و طویل اداری و بوروکراسی همچنین حجم عظیمی از نیروهای غیرمولد امکان تحقق این موضوع وجود دارد؟ 
 یکی دیگر از مسیرهای رشد تولید و افزایش فروش شرکت های خودروساز از محل صادرات خودرو است؛ موضوعی که بعد از برجام نیز 
اهمیت جدی برای سیاست گذار صنعتی داشت به طوری که یکی از شروط انعقاد قراردادهای خارجی شرط 30درصد صادرات در نظر گرفته 
شده است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو رشد صادرات محصوالت خودروسازان طی سه مقطع زمانی 1396، 1400 و 1404 را مدنظر قرار 
داده است. بر این اساس خودروسازان می  بایست در سال 1396 صادرات 2/2 میلیارد دالری، در سال 1400 نیز صادرات 4/5 میلیارد دالری 
و در ســال 1404 به هدف 15میلیارد دالری صادرات دست پیدا کنند. در این بین، قطعه سازان نیز باید در 1396 بتوانند 0/9 میلیارد دالر 
صادرات محصوالت خود را رقم بزنند و در سال 1404 این رقم را به 1/8 میلیارد دالر و در سال 1404 به 6 میلیارد دالر برساند. رشد صادرات 
در حالی جزو برنامه ها است که خودروسازان طی سال 1395 با افت 59درصدی در صادرات مواجه بودند. بر همین اساس کارشناسان تاکید 
دارند صادرات محصوالت خودروسازان ارتباط اساسی با کیفیت، مدلینگ و به روز بودن محصوالت دارد. از دیگر اهداف کمی صنعت خودرو که 
در سند راهبردی به آن توجه جدی شده میزان فروش ساالنه صنعت خودروی کشور است. خودروسازان می بایست در سال 1396به میزان 
20 میلیارد دالر درآمد از محل فروش خودرو کسب کنند؛ درآمدی که در سال 1400 باید به 28 میلیارد دالر و در سال 1404 به 50 میلیارد 
دالر برسد. در حالی افزایش فروش خودروسازان در برنامه پیش بینی شده است که این موضوع اثر جدی نیز در شاخص های کالن اقتصادی 
 GDP کشور به خصوص رشد اقتصادی دارد. همچنین براساس آماری که دولت در سال 1392 ارائه کرد سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از
)تولید ناخالص داخلی( 1/8درصد بوده که این رقم در سال 1394 به 1/7 درصد رسیده است و براساس هدف گذاری سهم ارزش افزوده صنعت 
خودرو از GDP در ســال 1396 باید به 3درصد، در ســال 1400 به 3/5درصد و در سال 1404 به 4درصد برسد. در این بین یکی دیگر از 
ارقام مهمی که در این برنامه راهبردی به آن دقت شده و ارتباط مستقیمی با رشد تولید و فروش محصوالت شرکت های خودروساز دارد، سهم 
ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل صنعت است. براساس اعالم وزارت صنعت این عدد در سال 1393 به میزان 13/2درصد بوده 
است که در سال 1396 هدف گذاری 14درصد و در سال 1400 با یک درصد رشد به 15درصد و سال 1404 نیز 16درصد در نظر گرفته شده 
است. با عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می رسد الزم است مدیریت جدید ایران خودرو با روحیه ای جهادی و علمی نسبت به تغییر نگاه و 
بینش حاکم بر این صنعت در راستای توسعه کیفی و کمی آن براساس توانمندی های موجود اقدام کند، همچنین ضرورت حذف رفتارهای 
واسطه ای و داللی در این صنعت با توجه به فاصله های موجود میان تولید تا مصرف نیز از راهکارهایی است که می تواند این صنعت را در تحقق 
تولید مشتری مدار یاری دهد. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که مدیریت جدید ایران خودرو محصول نگاه سنتی بر این صنعت است ولی 

قدرت جوانی و خالقیت در مدیریت جدید می تواند به عنوان یک فرصت مهم برای تجدید ساختارهای این صنعت فراهم کند.
Ramavi52@gmail.com

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



اگر باور کنیم که جهان به راســتی به سمت جنگ سرد دوم دارد پیش 
مــی رود، آن وقت دنیا به حوزه تکنولوژیــک تحت کنترل چین و آمریکا 
تقسیم می شود و پرده آهنین دیجیتالی که آنها را از هم جدا می کند باید 
از جاهایــی مثل پارک صنعتی آکسفوردشــایر بگذرد. این پارک صنعتی 
جایی بین لندن و بیرمنگام است: یک طرف آن انبار بزرگ آمازون است و 
در سمت دیگر، مرکز ارزیابی امنیت سایبری هوآوی که با خنک کننده های 

بزرگ سرورهایش از بیرون قابل تشخیص است.
در این مرکز 38 بازرس امنیت ســایبری کار می کنند که حقوق شان را 
هوآوی می دهد اما ماموران امنیتــی انگلیس هم گاهی حرف هایی برای 
گفتن به آنها داشته اند. دولت انگلیس فعال تصمیم گرفته است اجازه دهد 
که هوآوی بخش هایی از زیرساخت مهم فایو جی را برای این کشور بسازد. 
درنتیجه به زودی در انگلیس هم امکان آن فراهم می شــود که همه چیز 
از خودروهای بی سرنشین گرفته تا یخچال، به هم وصل شوند. اگرچه این 
تصمیم دولت انگلیس نهایی نیست، اما وقتی یک متحد آمریکا اینقدر به 
ممنوعیت فعالیت هوآوی بی عالقه باشــد، معنایش آن است که هیچ کس 
دوست ندارد خود را در وسط مناقشه دو ابرقدرت اقتصادی و تکنولوژیک 
مثل چین و آمریکا ببیند. آیا این صحنه به جنگ سرد سابق شباهتی دارد؟ 

خیر. این جنگ سرد دوم از نوعی کامال جدید است.
رقابت سرد امروزی بین دو اقتصاد کاپیتالیستی که به شدت به هم گره 
خورده اند جریان دارد و استانداردهای جهانی تکنولوژیکی جای نظام های 
اقتصادی مجزای بلوک شــرق و غرب ســابق را گرفته اند. در یک گزارش 
دولت چین، دو اقتصاد چین و آمریکا به یک زنجیر واحد صنعتی تشــبیه 
شــده که اگر به هم وصل بماند به ســود هر دو طرف تمام می شود. اصال 
امکان نداشــت که چنین ادبیاتی را در دوران جنگ ســرد سابق در دهه 
1970 بشــنوید. فان گانگ مدیر انیســتیتو پژوهش های اقتصادی ملی 
چین در این خصوص می گوید: »آن موقع اوضاع خیلی فرق داشت. اتحاد 
شــوروی را زمین زدند اما در مــورد چین امروز چنین چیزی رخ نخواهد 
داد.« یک شــاهد مهم برای این استدالل او، پروژه جاده ابریشم جدید یا 
همان پروژه »کمربند و جاده« اســت که از جاکارتا در آسیا تا نایروبی در 

آفریقا و روتردام در اروپا کشیده می شود.
البته سیاســت امنیت محور همیشــه با منافع اقتصادی گره می خورد. 
شــدت رقابت بین آمریکا و چین در حوزه هایــی مثل اینترنت فایو جی، 
هوش مصنوعی، روبوتیکز، اصالح ژنتیکی و دسترسی به اطالعات را اصال 
نباید دســت کم گرفت. اگر جنگ سرد دیجیتال بین آمریکا و چین واقعا 
خیلی شــدت بگیرد، با دنیایی مواجه خواهیم بود که کامال از دو دســته 
خدمات دیجیتال اســتفاده خواهد کرد: یک دسته از شرکتی چینی مثل 
بایــدو خودروی الکتریک خواهد خرید و با اســتفاده از اینترنت فایو جی 
هوآوی، از خدمات شــرکت هایی مثل علی باال و وی چت که همگی چینی 
هستند استفاده خواهد کرد، اما دســته ای دیگر، اصال طرف شرکت های 
چینی نخواهد رفت و عالوه بر اســتفاده از گــوگل، آمازون، فیس بوک و 
سیسکو، حتی شرکت های اروپایی مثل اریکسون را به شرکت های چینی 

ترجیح خواهد داد.

نقطــه عطف این درگیری ها درخصوص اســتفاده از تکنولوژی چین 
البته در همین ماه مه گذشــته رخ داد که آمریکا جلوی فعالیت هوآوی 
در خــاک خود را گرفت و از متحدانش هم خواســت که همین کار را 
بکنند. چین اصال در مقابله بــا این کار آمریکا کم نیاورد و برنامه ای را 
برای تنبیه شرکت هایی در نظر گرفت که به دالیل غیرتجاری بخواهند 
مناسبات تجاری با شــرکت های چینی را قطع کنند. وقتی این برنامه 
اجرایی شــود، 33 شرکت آمریکایی تامین کننده قطعات برای چین- از 
جمله اینتل، مایکروســافت، اوراکل و کوالکام- بــا تنبیه تجاری چین 

مواجه خواهند شد.
مورد دیگر درگیــری واضح چین و آمریکا بر ســر آدم ها و به تعبیر 
درســت، متخصصان است. آمریکا به دانشــجویان و محققان چینی در 
دانشگاه های آمریکا بدبین شده و حتی به صورت غیرمحسوس به دنبال 
آن است که برخی از محققان رده باالی چینی در حوزه های تحقیقاتی 
خاص در آمریکا را به جاسوســی برای دولــت چین متهم کند. آمریکا 
همچنین در تالش اســت ویزاهای کمتری به دانشجویان چینی بدهد. 
این در حالی اســت که در سال گذشــته میالدی 363 هزار دانشجوی 
چینی داشتند در دانشــگاه های آمریکا درس می خواندند. دولت چین 
در مقابل این فشــارها بیکار ننشســته و عالوه بر اعمال فشار بر برخی 
اتباع آمریکایی در چین، شــماری از گردشــگران چینی را هم از رفتن 
به آمریکا منصرف کرده. سال گذشته میالدی، گردشگران چینی بیش 
از 36 میلیارد دالر در آمریکا خــرج کردند و بنابراین هرچه تعداد آنها 
کم شــود، آمریکا به وضوح بابت از دست دادن درآمد ناشی از آنها ضرر 

خواهد کرد.
یــک حوزه مهم دیگر که رقابت شــدیدی بین چیــن و آمریکا در آن 
جریــان دارد، حوزه فلزات کمیاب خاکی اســت؛ یعنــی عناصر کمیاب 
شــیمیایی که عدد اتمی آنها از 57 تا 71 اســت. این عناصر در ساخت 
خودروهای الکتریک، رادار، سیســتم های رهیاب و سیستم های صوتی در 
ابزارهای نظامی پیشــرفته کاربرد دارند. این حوزه ای اســت که چین در 
15ســال اخیر به آن توجه ویژه داشته. چین تولیدکننده یا کنترل کننده 
95درصد از فلزات خاک کمیاب در جهان است، از جمله عناصر نئودیمیوم 
و پراســیودیمیوم که در ساخت مگنت های مهم در خودروهای الکتریک 
کاربرد دارند. چین همچنین روی 60 تا 65درصد از کبالت و لیتیوم الزم 
برای باتری این خودروها کنترل دارد و تولید 75درصد از تنگستن )فلزی 
که در موشــک های نفوذکننده کاربــرد دارد( در دنیا هم در کنترل چین 

است.
اندرو گیلهولم از شرکت مشــاوره کنترل ریسکز درخصوص رقابتی که 
بین چیــن و آمریکا درگرفته می گوید: »مثال این نکته واضح اســت که 
دیگــر امکانش وجود ندارد که تامین کننده اصلی قطعات دیجیتال در هر 
دو کشــور چین و آمریکا باشــید.« اما جدایی راه این دو کشور در عرصه 
دیجیتال واقعا چقدر امکان پذیر است؟ گیلهولم معتقد است که مثال حوزه 
هوش مصنوعی نمی تواند خیلی محدود شود. پیشرفت تکنولوژیک جهان 
در موارد زیادی فقط توسط یک کشور یا یک شرکت انجام نمی گیرد بلکه 

به صورت جهانی و در پلتفرم های باز انجام می شود و بنابراین جدایی کامل 
آنها امکان ندارد.

مثال در عرصه خودروهای الکتریک، این امکان وجود دارد که چین نتواند 
بدون دسترسی به تکنولوژی آمریکایی، راه پیشرفت را با سرعت طی کند. 
اما در مقابل، آمریکا هم نمی تواند بدون منابع فلزات خاک کمیاب، تولید 
این خودروها را ادامه دهد. با این وجود، وزارت بازرگانی آمریکا تهدید کرده 
که جلوی انتقال تکنولوژی های اساسی این خودروها به چین گرفته خواهد 

شد. در آن صورت، موضوع کامال گره خواهد خورد.
پاتریک لوزادا مســئول بخش چین در گروه آلبرایت استون بریج- یک 
شرکت مشاوره ای بین المللی- در این خصوص می گوید: »قدیم ها که قطار 
شــرق و غرب از دو خط کامال جــدا حرکت می کردند، همه چیز واضح تر 
دیده می شد، اما االن همه چیز نسبت به 50 سال پیش خیلی بیشتر به هم 
متصل است.« اشاره او به تفاوت عرض ریل های قطار است که در گذشته 
مانع از حرکت قطارهای مشابه در اتحاد شوروی و کشورهای غربی می شد.
در این میان، کشورهای دیگری هم وارد عرصه فعالیت سایبری و اعمال 
نفوذ در اینترنت شده اند که چهره دیگری از این مسئله         را نشان می دهند. 
یکی از آنها دولت ویتنام اســت که از یک ســو دارد راه کنترل اینترنت را 
به ســیاق چین پیش می رود و از ســوی دیگر، چین را تهدیدی امنیتی 
علیه خودش قلمداد می کند. ویتنام در این راســتا قصد ندارد در دعوای 
آمریــکا و چین، خودش را به اردوگاه چین وصــل کند. بلکه گروه ویتل 
که بزرگ ترین اپراتور موبایل ویتنام اســت اعالم کرده که دارد تکنولوژی 
خودش را برای ساخت فایو جی به کار می گیرد و نمی خواهد از تکنولوژی 

هوآوی استفاده کند.
نکتــه دیگر این اســت که آمریکا هم کار آســانی بــرای مجاب کردن 
متحدانش به بایکوت هوآوی در پیش ندارد و نتوانســته دالیل کافی برای 
آنها بتراشــد. فقط چند کشور از جمله ژاپن و استرالیا تاکنون نظر آمریکا 
را در این خصوص قبول کرده اند. به نظر ســام ســاکز، پژوهشگر اقتصاد 
دیجیتال و سیاست های امنیتی در موسسه نیوآمریکا، اکثر کشورها مثل 
انگلیس به دنبال این هستند که جایی بین این دو ابرقدرت قرار بگیرند. از 
سوی دیگر، کشورهایی مثل انگلیس که با مسائل داخلی بزرگ دست به 
گریبان هستند )در این مورد خاص، برگزیت( دوست ندارند با درگیر شدن 
در دعوای آمریکا و چین برای خودشان دردسر جدیدی درست کنند. در 
همین انگلیس، یک بررسی که توسط آژانس امنیت ملی کشور انجام شده 
حاکی از آن اســت که ممکن است هوآوی امنیت شبکه های موبایل را در 
این کشــور به خطر بیندازد اما علت آن تکنیکی است، نه مداخله دولت 
چین. این یعنی روایات دولت های انگلیس و آمریکا در مقابل هوآوی به هم 
شــباهت ندارد و بعید است که روایت کشورهای دیگر هم به این زودی ها 

شبیه روایت کاخ سفید شود.
با این اوصاف، هر قدر هم که جنگ سرد دوم بین آمریکا و چین پیشتر 
برود و ابعاد عمیق تری پیدا کند، باز هم بعید اســت که کشورهای دیگر 
حاضر باشــند منافع تجاری خودشان را به خطر بیندازند و طرف یکی از 

این دو کشور را بگیرند.

هیچ کشوری نمی خواهد آینده اش را در مناقشه تجاری میان چین و آمریکا خراب کند

جنگ سرد دیجیتال به روایت بلومبرگ

جنگ تجاری چین و آمریکا روز به روز اقتصاد جهانی را دســتخوش 
تغییر می کند به طوری که قیمت نفت روز به روز در حال کاهش است 
و در حال حاضر صادرکنندگان اصلی نفت به دنبال راه حلی برای جبران 
خسارت های کاهش قیمت نفت هستند. در همین حال و برخالف روند 
قیمتی نفت، طال روز به روز رشد می کند و سرمایه گذاری روی این فلز 

گرانبها بیشتر از پیش می شود.
البته تبعات جنگ تجاری دو ابرقــدرت اقتصادی دنیا تنها بر دوش 
این دو کشور نیست و اکثر کشــورهای دنیا درگیر این جنگ هستند 
به طوری که با شدت گرفتن جنگ تجاری قیمت نفت هر روز کاهش 
پیدا می کند و صادرکنندگان اصلی نفت همانند عربســتان و ونزوئال با 

بحران های بیشتری مواجه می شوند.
در همین راســتا، قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه در پی وضع 
تعرفه هــای جدید آمریکا و چین علیه صــادرات یکدیگر که نگرانی ها 
نسبت به آسیب پذیری اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت را تشدید کرد، 

کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت آتی نفت برنت 27 ســنت یا 0.5 
درصد کاهش پیدا کرد و به 58 دالر و 98 ســنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت آتی نفت آمریکا نیز با دو ســنت کاهش، به 55 دالر و 

هشت سنت در هر بشکه رسید.
واشنگتن از روز یکشنبه وضع تعرفه 15درصدی روی واردات کاالهای 
چینی شامل کفش، ساعت های هوشمند و تلویزیون های صفحه تخت 
را آغاز کــرد و همزمان پکن نیز وضع تعرفه های جدیدی روی واردات 
نفت آمریکا را کلید زد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعالم کرده 
که مقامات هر دو طــرف اواخر ماه جاری برای مذاکرات تجاری دیدار 
خواهند کرد. ترامپ در توییتر نوشت: هدف وی کاهش وابستگی آمریکا 
به چین اســت و مجددا از شرکت های آمریکا خواست تامین کنندگان 

دیگری خارج از چین پیدا کنند.
براســاس گزارش رویترز، پکن روی واردات نفت خام آمریکا 5درصد 

تعرفه وضع کرد و به این ترتیب نفت آمریکا برای نخستین بار از زمان 
آغاز جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان در بیش از یک ســال قبل، 
هدف انتقام جویی تجاری قرار گرفت. استفن اینس، استراتژیست بازار در 
شرکت اکسی تریدر گفت: تا زمانی که ابهامات تجاری ادامه دارد برای 
نفت دشوار خواهد بود نگرانی ها نسبت به تهدیداتی که متوجه تقاضای 

جهانی است را نادیده بگیرد.
در این بین نتایج نظرســنجی هفته گذشته رویترز نشان داد تولید 
نفت اوپک در اوت برای نخســتین بار در سال میالدی جاری افزایش 
پیدا کرده و اعضای این گروه 29.61 میلیون بشــکه در روز نفت تولید 
کرده اند که 80 هزار بشــکه در روز باالتر از آمار ژوئیه بوده اســت. اما 
گزارش شــرکت خدمات انرژی »بیکرهیوز« نشان داد شمار دکل های 
حفاری نفت فعال آمریکا هفته گذشــته 12 حلقه کاهش پیدا کرده و 
به 742 حلقه رسیده که نشان دهنده کندی روند رشد تولید این کشور 

در ماه های آینده است.

در پی تشدید جنگ تعرفه ای آمریکا و چین، قیمت نفت کاهش یافت و نرخ طال رشد پیدا کرد

بلند شدن طال و زمین خوردن نفت در جنگ تجاری

یادداشت

نگاه آمریکا و چین به ایران

جنــگ تجاری آمریکا و چین به روزهای پرحرارت خود نزدیک شــده 
است. سیاســت های ضد تعرفه ای آمریکا و ارزش گذاری پایین واحد پول 
ملی تعمدی چین تنها گوشــه هایی از این جنگ آشکار است. اگر تا چند 
ســال پیش دعوای این دو غول اقتصادی بر ســر مازاد تجاری و صادرات 
و واردات بود، امــا رقابت اصلی آنها به موضوع یکه تازی در عرصه اقتصاد 
جهانی و تسخیر بازارهای در حال توسعه و توسعه یافته تبدیل شده است.

مطابق آمارها، حجم صادرات چین به آمریکا نزدیک به 400 میلیارد دالر 
بیشــتر از حجم صادرات آمریکا به چین است. قسمت بزرگی از این مازاد 
صادرات چین به آمریکا، صادرات مجدد لوازم خانگی و قطعات الکترونیکی 
اســت و به طور مثال، گوشی آیفون با قطعات آمریکایی و ژاپنی در چین 

مونتاژ شده و مجددا به آمریکا صادر می شود.
نکته مهم دیگر، حجم تولید شرکت های آمریکایی مستقر در چین است 
که 360 میلیارد دالر در سال2016 بود و نکته جالب اینکه این رقم تقریبا 
معادل کسری بازرگانی میان دو کشور است، در حالی که تولید شرکت های 

چینی در آمریکا بسیار کمتر از این رقم است.
چندی پیش ترامپ اعالم کرد که از ابتدای سپتامبر تعرفه 10درصدی 
بــر واردات 300میلیارد دالر کاالی چینی وضع خواهد کرد و در صورتی 
که رئیس جمهور چین توافق تجاری جدید با این کشــور را منعقد نکند، 
احتماال تعرفه ها افزایش بیشــتری پیدا کنند. البته دور از انتظار نبود که 
چین هم دست به اقدام تالفی جویانه بزند و در واکنش به اقدام ترامپ، از 
شرکت هایش بخواهد تا زمانی که وضعیت مذاکرات با آمریکا نهایی نشده، 

واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا را متوقف کنند.
در سوی دیگر میدان، تحریم های ســنگین آمریکا علیه ایران و نقش 
چیــن در نادیده گرفتن تحریم ها و خرید نفت از ایران باعث شــده ایران 
نیاز نقش استراتژیکی در معادالت آمریکا و چین پیدا کند. نباید فراموش 
کنیــم ایران هم از نظر اقتصــادی و منابع غنی نفت و گاز و هم موقعیت 
ژئوپلیتیک منطقه ای و امنیتی، کشور بسیار مهمی در خاورمیانه و جهان 
اســت. رابطه ایران و چین همیشه با ســواالت و احتماالت بسیاری برای 
مردم و کارشناسان همراه بوده؛ اینکه آیا مراودات اقتصادی و سیاسی ما با 
چین توانسته منافع ملی ایران را تامین کند و یا اینکه چین در بزنگاه های 
تاریخی با کارت ایران توانسته به نفع خودش از آمریکا امتیازات بیشتری 

بگیرد!
برخی از کارشناســان سیاسی معتقدند یکی از ریشه های اصلی دعوای 
تجاری آمریکا و چین بر سر حضور چین در خلیج فارس و خاورمیانه است 
و آمریکا در تالش است تا این حضور را کمرنگ تر کند و دسترسی چین به 
منابع انرژی این منطقه را قفل کند. نگاهی به حضور چین در نقاط مختلف 
دنیا این سناریو را تا اندازه ای تایید می کند. با وجود مخالفت آمریکا، چین 
توانســته با کمک البی هایش با کشورهای عربی، جزایر متعددی را برای 
بلندمدت اجاره کرده و آنها را به جایگاه های اقتصادی و شــاید نظامی اش 
تبدیل کند. تنگه هرمز که این روزها و هفته ها موقعیت استراتژیکش در 
انتقال محموله های نفتی بیشــتر از گذشته مشخص شده، در دیپلماسی 

چین جایگاه ویژه ای دارد.
تالش چین برای کنار آمدنش با واقعیت های منطقه و برقراری روابط با 
ایران، چندان مورد پسند آمریکا نبوده است. چین طی چند سال گذشته 
در پاکستان و بند گواتر سرمایه گذاری های بزرگی را انجام و نشان داد که به 

صورت جدی به دنبال بازارهای آسیای منطقه و همسایگان روسیه است.
فعالیت چین به حدی در بندر گواتر زیاد بود که برخی معتقدند در آینده 
نزدیک این بنادر رقیب جدی دوبی خواهد شد و نزدیک به 2 میلیون شغل 
در پاکستان ایجاد می شــود. چین برای انتقال انرژی به کشورش باید از 
تنگه هرمز، تنگه ماالکا و کناره تایوان اســتفاده کند. در همه این تنگه ها 
به جز تنگه هرمز، آمریکایی ها نظارت مستقیم دارند. به همین دلیل چین 
می خواهد در عرصه انرژی اتکای خودش را از دریا به زمین متصل کند و 

این کار مستلزم همکاری با ایران است.
همــکاری ما با چین همواره یک ضلع ســومی به نام آمریکا را در کنار 
خود دارد. آمریکا به هیچ وجه حاضر به چشم پوشی از این رابطه نیست، به 
این دلیل که چین و آمریکا دو رقیب استراتژیکند و نه همکار استراتژیک. 
چینی ها می دانند آمریکایی ها به دنبال محاصره اقتصادی و نظامی چین 

هستند.
امــروز پایگاه های آمریکایی هــا دور تا دور چیــن را محاصره کرده اند. 
کره جنوبــی، فیلیپین، تایوان، هند و تنگه ماالکا. تایوان نیز به عنوان یک 
کارت در اختیار آمریکا برای مقابله با چین اســت. چین هم به پشــتوانه 
روابطش با ایران و کره شمالی برای فشار به آمریکا استفاده می کند. چین 
به ما نیاز دارد، پس نــه آمریکا نه چین هیچ کدام نمی توانند ما را نادیده 
بگیرند. از ســوی دیگر چین با ما مرز مشــترک ندارد و به لحاظ امنیتی 
نگران ما نیست. از سوی دیگر می داند که ایران همچون یک دیوار دفاعی 

قوی جلوی گسترش ناتو به سمت شرق را گرفته است.
آمریکا نیز ســرگرم جدال با ایران است. پس این فرصتی است تا چین 
توســعه اقتصادی اش را پیش برد. چینی ها به نحوی می دانند که ایران به 
تنهایی می تواند حق خودش را از مذاکراتی همچون برجام بگیرد و قدرت 
چانه زنی باالیی در منطقه و جهان دارد، اینجاســت که از نظر راهبردی، 

استراتژیک و سیاسی، ایران صاحب جایگاه باالیی در روابط با چین است.
در این شــرایط نباید منفعل بمانیم تا چین بخواهد یک طرفه برای ما 
تصمیم بگیرد و نباید فراموش کنیم که چین معتقد است رابطه با آمریکا 
برایش کلید کلیدهاســت و تالش خواهد کرد که روابط برد-برد با آمریکا 

را از دست ندهد.
چشم انداز احتمالی عادی سازی روابط آمریکا با ایران و گسترش معامالت 
با چین، برای هر دو قدرت بزرگ اقتصاد جهان به اندازه کافی جذاب است 
ولیکن منطق همیشــگی هزینه فایده بر آن سایه گسترانیده است، با این 
حــال حوادث دنیای امروزی به ویژه در مقطع فعلی و جو حاکم بر دنیای 
سیاست و امور بین الملل همواره نیم نگاهی به حوادث بعید و غیرمترقبه 
دارد. پتانسیل های گردشگری ایران با توجه به قیمت ارز در ایران، می تواند 

چینی ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران بکند.
در مجموع، ایران باید به بازار و تکنولوژی چین دسترسی داشته باشد و 
در مقابل هم چین در بازار و صنعت ما سرمایه گذاری کند. جدای از آن باید 
ایران بتواند روابط برد-برد با اروپا و غرب و صاحبان ســرمایه و تکنولوژی 
پیدا کند. سرعت پیشــرفت تکنولوژی در جهان غرب بسیار سریع شده 
و ما نباید بیشــتر از این عقب بمانیم. به طور حتم چینی ها همیشــه در 
روابط شان با ایران نامهربانی هایی داشته اند، اما در بازار جهانی امروز بهتر 
این است که بتوانیم با این کشــور مراودات اقتصادی برپایه حفظ منافع 

ملی مان داشته باشیم.
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مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت متقاضیانی که تاکنون از 
امکانات دولتی برای تهیه مســکن استفاده نکرده اند، می توانند در طرح 

اقدام ملی ثبت نام کنند.
به گزارش ایرنا، علی نبیان دیروز در نشســتی خبری در سازمان ملی 
زمین و مســکن به شــروط خانه دار شــدن در طرح اقدام ملی مسکن 
اشاره کرد و درخصوص شرایط ثبت نام در این طرح گفت: فقط کسانی 
می توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند که فرم )ج( آنها سبز 
باشد. براساس فرم )ج( هر فردی می تواند یک بار از امکانات دولتی برای 
خانه دار شــدن استفاده کند و کسانی که فرم )ج( آنها قرمز باشد بدین 

معنا است که قبال از این امکانات استفاده کرده اند.
بــه گفته نبیان، زمان و چگونگی ثبت نام از طریق اداره کل راهداری 

و شهرسازی هر استانی اعالم خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن همچنین خبر داد که تمامی 
افرادی که در صندوق پس انداز یکم مســکن برای دریافت تســهیالت 
خریــد خانه ســرمایه گذاری کرده انــد، می توانند در طــرح اقدام ملی 
صاحبخانه شــوند. او در عین حال، از انعقاد تفاهم نامه با بانک مســکن 
بــرای انتقال وام صندوق پســت انداز یکم )خانــه اولی ها( به طرح های 
مشارکتی ســاخت خانه خبر داد و گفت: متقاضیان دریافت تسهیالت 
از این صندوق،  وام خود را در اختیار ســاخت خانه در طرح اقدام ملی 

قرار می دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به ارائه گزارشی از طرح اقدام ملی 
پرداخــت و ادامه داد: هدف از این طرح کاهش دغدغه خانه دار شــدن 
اســت. بر همین اساس مقدمات ساخت400 هزار واحد مسکونی فراهم 
شــده است که200 هزار واحد آن در شــهرهای جدید ساخته می شود 
و شــرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن نیز در شهرهایی که صاحب 

زمین هستند اقدام به ساخت بقیه این خانه ها خواهند کرد.
به گفته وی، سازمان ملی زمین و مسکن نیز وظیفه تامین زمین را در 

استان هایی دارد که سازمان های متولی اجرا، زمین ندارند.
مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن خبر داد که در همین راستا 
تاکنون هزار و 50هکتار زمین برای حل مشکل حاشیه نشینی در چابهار 
در اختیار شرکت بازآفرینی شهری قرار گرفته است و به نام این شرکت 

سند خورده است.

نبیان به سیل بهار امسال در لرستان نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون 4 
هکتــار زمین در پلدختر، 10 هکتار در معموالن و 6 هکتار در خرم آباد 
زمین برای ســاخت مســکن ســیل زدگان در اختیار بنیاد مسکن قرار 

داده ایم.
او ادامه داد: عالوه بر اینکه برای ساخت خانه در طرح اقدام ملی زمین 
در اختیار ســازمان ها قرار داده ایم، مسئولیت جدیدی برای خود تعریف 
کردیــم و آن اینکه تامین زمین را فقط بــرای بخش دولتی اختصاص 
ندهیم بلکه به انبوه ســازان و ســایر مجموعه های اقتصــادی نیز برای 
ســاخت خانه با شرایط خاص و در راســتای هدف خانه دار شدن مردم 

قرار دهیم.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در ادامه ســخنانش گفت که طرح 
مشارکتی این سازمان با هدف تسریع در روند ساخت و ساز در جلسات 
مختلف با انبوه ســازان بررسی شده اســت. در همین راستا هزار هکتار 
زمین در حال آماده سازی و طی مقدمات برای انتقال به طرح اقدام ملی 

برای ساخت مسکن است.
او مراحل آماده سازی زمین را قطعه بندی، جدول بندی و... اعالم کرد 
و گفت: به محض تحویل این زمین ها ســازندگان می توانند شــروع به 

ساخت مسکن کنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص اینکه چه تضمینی 
وجود دارد که ســازندگان در طرح مشــارکتی خانه هــا را به موقع به 
متقاضیان تحویل دهند، گفت: اگر شــریک ما )سازنده( خانه را طی دو 
سال به خریدار تحویل ندهد جریمه می شود، ضمانت نامه هایی نیز برای 

محکم کاری در قراردادها در نظر گرفته شده است.
تقاضای خرید خانه در کدام قسمت پایتخت افزایش یافت؟

آخرین رصد تحوالت مســکن پایتخت نشان می دهد همزمان با آغاز 
دوره رکود مسکن، تقاضای خرید خانه از مناطق شمالی شهر تهران به 

مناطق جنوبی تهران منتقل شده است.
براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرســازی که به صورت ماهیانه حجم و قیمت معامالت مسکن 
در هر ماه را اعالم می کند، تمایل به خرید خانه در مناطق جنوبی شهر 
تهران نسبت به سال گذشته همین زمان افزایش یافته است؛ به طوری 
که در منطقه 17 شــهر تهران )خیابان قزوین، ســه راه آذری و...( که 

مرداد سال پیش با فروش 223 خانه از کل تعداد معامالت )11 هزار و 
758( کمتر از 2درصد از کل معامالت مسکن را به خود اختصاص داده 
بود، در مردادماه امسال با تعداد فروش73واحد خانه 2.5درصد از سهم 

کل معامالت )2 هزار و 931 ( را به خود اختصاص داده است.
در منطقه 15 شــهر تهران )افسریه، خاوران و ...( نیز سهم معامالت 
منطقــه از 5 به 6درصد افزایش یافته اســت. بدین ترتیب در مردادماه 
امســال در منطقه 15 تهران 176 واحد مسکونی به فروش رفته است 
که از رقم کل 2 هزار و 931 خانه در 22 منطقه تهران سهم 6درصدی 
را در رفع تقاضای مســکن خانوارها داشــته اســت. در این منطقه در 
مردادماه سال گذشته 701 خانه به فروش رفته است که نسبت به رقم 

کل خانه های فروخته شده در این ماه سهم 5درصدی را داشته است.
منطقه 10شــهر تهران ) جیحــون، خوش، قصرالدشــت، کارون و 
رودکی( نیز از معامالت مردادماه از 6درصد در مردادماه ســال گذشته 
به 8درصد در مردادماه امسال رسیده است. در مردادماه امسال در این 
منطقه 242 واحد مسکونی به فروش رفته است که از رقم کل معامالت 
مســکن در 22 منطقه پایتخت )2 هزار و 931( سهم 8درصدی را در 

خانه دار کردن مردم برعهده داشته است.
وضعیــت تقاضا در مناطق باالی شــهر تهران در مردادماه امســال 
متفاوت است. در منطقه 5 تهران که بیشترین تقاضای خرید مسکن را 
دارد و این رتبه را به صورت ماهیانه حفظ می کند، در صورت مقایســه 
با میزان فروش خانه در مردادماه ســال قبل با کاهش 2درصدی مواجه 
می شــویم. ســهم منطقه 5 از معامالت در مرداد سال گذشته با تعداد 
فروش هزار و 619 خانه 15درصد است که امسال به کمتر از 13درصد 
کاهش یافته اســت. در این منطقه در مردادماه امســال 367 خانه به 

فروش رسیده است.
همچنیــن منطقه یک پایتخت که میانگین قیمت هر متر مربع خانه 
در آن  از 31 میلیــون و 850 هزار تومان تیرماه به 29 میلیون و 200 
هزار تومان کاهش یافته اســت نیز به نســبت مردادماه سال قبل سهم 
خود را در خانه دار کردن متقاضیان مســکن از دســت داده است. این 
منطقه 5درصد از معامالت مرداد ســال قبل را به خود اختصاص داده 
بود اما در مرداد امســال با فــروش 132 واحد خانه در این منطقه این 

سهم به 4.5درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعالم کرد

شروط خانه دار شدن در طرح اقدام ملی مسکن
مسکن

سرمایه گذاران در حال خروج از بازار مسکن هستند؟
سرپوش بر دردهای بازار مسکن

بازار مسکن به اوج قیمت خود رسیده و از آنجایی که بازدهی موردنظر 
را تأمین نمی کند، بخشی از تقاضاهایی که به دنبال سودهای کوتاه مدت 

هستند، گزینه خروج از بازار را در پیش گرفته اند.
به گزارش مهر، افزایش شــدید قیمت مسکن سبب شده تا پس انداز 
چندســاله بسیاری از متقاضیان کفاف خرید مسکن را ندهد، در نتیجه 
بسیاری از متقاضیان به ناچار از این بازار خارج شده و مدت هاست قید 

خانه دار شدن را زده اند.
عالوه بر آنکه خالی شــدن بازار مسکن از تقاضاهای مصرفی، کاهش 
شــدید و بی سابقه معامالت مســکن را در پی داشته، در چند ماه اخیر 
ســرمایه گذاران هم از ورود به بازار مسکن خودداری کرده و این بازار با 

کاهش شدید تعداد معامالت مواجه شده است.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، تعداد معامالت انجام شده در سه ماه مرداد، 
تیر و خرداد در شهر تهران، مجموعاً 14 هزار معامله انجام شده، در حالی 
که در مدت مشــابه ســال قبل از آن )خرداد، تیر و مرداد 97( حدود 
42 هزار فقره معامله مسکن به ثبت رسید. ضمن اینکه متوسط تعداد 
معامالت در هر ماه از سال 96، 15هزار و 100 معامله در ماه بوده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن در مرداد امسال 
در شهر تهران، به صورت میانگین به 13.02 میلیون تومان برای هر متر 
مربع رسید که نشــان از توقف رشد قیمت مسکن و کاهش 2درصدی 

قیمت ها داشت.
گزارش بازار مســکن پایتخت در مردادماه امســال، منتشره از سوی 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز بر کاهش 
3.1درصدی قیمت مســکن در مرداد نســبت به تیر تصریح دارد. این 
کاهش اندک قیمت ها ســبب شد وزیر راه و شهرسازی که اواخر تیرماه 
توصیه به نخریدن مســکن کرده بود، این بار پیشنهاد خرید مسکن را 

مطرح کند.
علت کاهش محدود قیمت مسکن چیست؟

در رابطه با آخرین تحوالت مسکن پایتخت، مهدی غالمی، کارشناس 
مســکن با بیان اینکه علت کاهش قیمت ها را باید در خروج تقاضاهای 
ســفته بازانه از بازار مسکن جســت وجو کرد، گفت: بازار مسکن به اوج 
قیمت خود رسیده و از آنجایی که بازدهی موردنظر را تأمین نمی کند، 
بخشی از تقاضاهایی که به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند، در حال 
خروج از این بازار هستند و به علت عرضه واحدهای متعلق به این افراد، 

با کاهش قیمت ها روبه رو شده ایم.
غالمی اضافه کرد: البته نباید این تصور را داشــت که همه تقاضاهای 
ســرمایه ای از این بازار خارج شده اند، زیرا این بازار همچنان کم ریسک 
بــوده و بازده بســیاری در بلندمدت دارد و تا زمانــی که برای کنترل 
تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه، مالیات های تنظیمی استفاده نشود، 

کاهش قابل توجه قیمت ها بعید است.
غالمی در مورد افزایش امکان خرید برای خانواده ها گفت: این کاهش 
قیمت ها به گونه ای نبوده است که خانواده هایی که تا پیش از این کاهش 
3درصدی، توان خرید نداشــته اند، اکنون بتوانند وارد بازار شده و واحد 
مســکونی موردنیاز خود را خریداری کنند. البته شــاید افرادی که در 
گذشته پس اندازی داشته یا قصد تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی 
خود را داشتند ولی به علت نابسامان بودن بازار، از خرید مسکن مصرفی 
خودداری کرده بودنــد، ثبات قیمت ها بتواند فرصت خوبی برای خرید 
آنها باشــد و توصیه وزیر راه و شهرسازی برای این دسته از متقاضیان، 

صادق باشد.
وی افزود: وقتی قیمت ها طی یک بازه دوســاله، تقریباً سه برابر شده، 
کاهش چند درصدی تأثیر چندانی بر بازار ندارد و به جرأت می توان گفت 
خرید مسکن برای بیشتر خانواده ها محال شده و بعضی از خانواده ها از 

اجاره یک واحد مناسب هم ناتوان شده اند.
این کارشــناس مسکن با بیان اینکه توصیه ها وقتی کارآمد است که 
مشــکالت بازار مسکن رو به بهبود باشــد، ادامه داد: توصیه به خرید یا 
نخریدن مسکن باید با حل مشکالت اساسی بازار مسکن همزمان شود. 
یعنی مردم تأثیر برنامه های دولت برای تنظیم بازار مسکن را ببینند و 
در نهایت برای انواع قدرت خرید مسکن، پاسخی در بازار مسکن وجود 

داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر تولید و عرضه مسکن متناسب افزایش پیدا کند تا 
مالکان فعلی هم اقدام به عرضه واحدهای خود کنند، در آن صورت مردم 
نیز می توانند نیاز مسکن خود را با واحدهایی که با برنامه ریزی و حمایت 

هوشمندانه دولت تولیدشده را خریداری کنند.
غالمی ادامه داد: این واحدهای تولیدشده باید به گونه ای باشند 
که در نهایت به دســت مصرف کننده نهایی برســد، نــه اینکه با 
مدل هایی مانند مدل مشارکتی، مالکیت بخش قابل توجهی از این 

واحدها در اختیار انبوه سازان باشد.
اثرات تعلل در اجرای مالیات های تنظیمی مسکن

این کارشــناس مســکن به اثــرات تعلل در تصویــب و  اجرای 
مالیات های تنظیمی بازار مســکن اشاره کرد و افزود: در سال های 
اخیر عمده تقاضاهای خرید در بازار مسکن به منظور سرمایه گذاری 
و حفظ ســرمایه بوده و تقاضاهای مصرفی سهم اندکی از معامالت 
را به خود اختصاص داده اســت؛ بســیاری از خانواده ها تأمین این 
نیاز اساســی خود را در بازار اجاره دنبال کرده اند که این ماجرا در 
یکی دوســال اخیر شدت بسیار بیشــتری نیز گرفته است. این در 
حالی است که اجاره بهای مسکن هم متأثر از افزایش شدید قیمت 
مسکن دچار نابسا مانی بوده و سبب مهاجرت خانواده های متوسط 
و پایین تر به حاشیه کالنشهرها و شهرهای اقماری شهرهای بزرگ 

شده است.
غالمی اضافه کرد: اگر با رونق مجدد بازار مسکن و تولید و عرضه 
واحدهای مســکونی، باز هم واحدهای موجــود صرف تقاضاهای 
ســرمایه ای و سوداگرانه شــود، در این صورت رونق مسکن نفعی 

برای محرومان از مسکن نخواهد داشت.
این کارشــناس مســکن به تعلل در تصویب و اجرای مالیات بر 
عائدی ســرمایه اشاره کرد و گفت: اگر طرح پیشنهادی نمایندگان 
مجلس در سال گذشــته تاکنون تصویب و به مرحله اجرا رسیده 
بود، خروج تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه از بازار مسکن سرعت 
می گرفت و امکان صاحبخانه شــدن اقشار مختلف از جمله اقشار 
حقوق بگیــِر موردنظر وزیر راه و شهرســازی از مســکن افزایش 

می یافت.
غالمی در مورد عرضه خانه های خالی به بازار مســکن گفت: اگر 
روند عرضه مســکن ادامه پیدا کند و واحدهای خالی از ســکنه به 
بازار عرضه شوند، همین کاهش قیمت ها می تواند ادامه پیدا کند.
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در حالــی که دولت و مجلس در تکاپوی راه اندازی صندوق ودیعه اجاره 
مسکن هستند، به نظر می رسد با اتمام فصل نقل و انتقال مستأجران، نتایج 

ایجاد این صندوق در صورت راه اندازی عمال در سال آینده نمایان شود.
به گزارش مهر، در حالی که وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده بود تا 
قبل از اتمام فصل نقل و انتقال مستأجران در شهریورماه، طرح هایی برای 
بهبود وضعیت قیمت ها در بازار اجاره و ســاماندهی آن به اجرا درمی آورد، 
اما تاکنون هیچ طرحی ارائه نشده و صرفاً یا اقدامات اجتماعی و پویش های 
مردمی از جمله کمپین صاحبخانه خوب تا حدودی مؤثر بوده یا اینکه با 
توجــه به کاهش قیمت ها در بازار خرید و فروش مســکن و آثاری که بر 
بازار اجــاره بها می گذارد، قیمت ها در این بازار تا حدودی تعدیل شــده 
اســت، بنابراین عماًل هیچ یک از طرح های دولتی تاکنون نتوانسته به داد 

مستأجران برسد.
از ســوی دیگر کاهش ماهانه تورم در مردادماه نسبت به تیرماه نیز در 
کاهش قیمت ها در بازار اجاره بها اثر روانی داشــته و به نظر می رســد از 
تشدید قیمت ها در بازار اجاره مسکن که در ماه های ابتدایی امسال رخ داد، 

در ماه های پیش رو خبری نباشد.
موافقان و مخالفان ورود دولت به بازار

مهم ترین برنامه ای که وزارت راه و شهرســازی در بخش اجاره مسکن 
در اسفندماه سال گذشته پیگیری می کرد، راه اندازی کمیته تعیین سقف 
اجاره بهــا بود که با مخالفت هیات دولت روبه رو شــد، اما روش دومی که 
معاونت مســکن و ســاختمان در پیش گرفت، ایجــاد تعدیل در قیمت 
اجاره مسکن با اســتفاده از ابزار مالیاتی بود؛ اگرچه در قانون مالیات های 
مستقیم، موضوع قانون مالیات بر اجاره بها مطرح شده، اما دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه 
پیش نویس الیحه »اصالح تبصره 11 ماده 52 قانون مالیات های مستقیم« 
برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیات وزیران، قصد دارد تا این پایه 
مالیاتی را به ابزاری برای کنترل افزایش افسارگســیخته اجاره بها تبدیل 

کند.

براساس این پیشــنهاد، موجران و مالکان واحدهای مسکونی در تهران 
تا ســقف 150 متر مربع و در دیگر شــهرها تا ســقف 200 متر مربع از 
معافیت مالیاتی بر اجاره بها برخوردارند و چنانچه مالکی باالتر از این متراژ، 
واحد مسکونی در اختیار داشته باشد اما سقف تعیین شده برای هر محله 
یا منطقه را که در کمیته ای با عنوان تعیین ســقف اجاره بها، مشخص و 

پیشنهاد می شود، رعایت نکند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهد شد.
این پیشــنهاد نیز در حال حاضر همچنان روی میز کمیسیون اقتصاد 
هیات دولت بوده و هنوز نتوانسته مراحل قانونی برای تصویب در دولت را 
طی کند؛ چه رسد به اینکه بخواهد برای تصویب به مجلس برود که حتی 
با فرض تصویب آن در دولت، باز هم باید پروسه طوالنی و در صف انتظار 
مانــدن تصویب در مجلس را بگذراند که ایــن فرآیند، خود یک ماجرای 

پیچیده چند ساله خواهد بود.
اما موازی بــا برنامه ها و طرح های کاغذی وزارت راه و شهرســازی در 
بازار اجاره مســکن، وزارت اقتصاد نیز موضوع وام ودیعه مسکن را مطرح 
و پیگیــری کرد کــه این اتفاق چندان با روی خوش از ســوی وزیر راه و 
شهرسازی همراه نشد، با این حال وزیر اقتصاد موضوع »وام ودیعه مسکن« 
را از طریق هماهنگی با بانک ها به عنوان رئیس مجامع عمومی بانک های 
دولتی پیگیری کرد و نهایتاً طرحی از ســوی بانک عامل بخش مســکن 
به عنوان تنها بانک تخصصی دولتی در حوزه مســکن برای ارائه به بانک 

مرکزی تهیه شد.
اما آنگونه که مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اعالم کرد، این طرح به 
دلیل داشتن مشکالت فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی 
بانک مرکزی روبه رو شــد که به نظر می رسید این برخورد بانک مرکزی، 

اجرای طرح پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن را به طور کلی منتفی کند.
به گفته رحیمی انارکی، این تسهیالت تا سقف 100 میلیون تومان بود و 

قرار بود با سود 18درصد از دریافت کننده آن بازپس گرفته شود.
صندوق ودیعه بورسی است یا بانکی؟

او با بیان اینکه مشخص نیست منظور از صندوق ودیعه چه نوع صندوقی 

است، گفت: اگر منظور از صندوق ودیعه مسکن، صندوقی شبیه صندوق 
ضمانت صادرات است، باید برای آن الیحه جداگانه در دولت تهیه شده و 

در مجلس به تصویب برسد.
وی ادامــه داد: اگر صندوق ودیعه مســکن قرار اســت صندوق بانکی 
مانند صندوق پس  انداز مســکن یکم باشــد، عماًل این تسهیالت به یک 
حساب سپرده تبدیل می شــود که ادامه حیات آن به بود و نبود منابع و 
مصارف بانک های عامل بستگی دارد. اگر هم قرار است به صورت صندوق 
ســرمایه گذاری بورسی باشد و در بازار ســرمایه به ارائه خدمات بپردازد، 

می بایست از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوزهای مربوطه اخذ شود.
این در حالی اســت که معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی صندوق ودیعه 
مسکن در نیمه دوم امســال با شکل و شمایل جدیدی خبر داد و گفت: 
راه اندازی این صندوق را راهکار کوتاه مدت برای تسهیل بازار اجاره مسکن 

می دانیم.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه راهکارهای بلندمدت ساماندهی 
بازار اجاره مســکن باید به ســمت تولید و عرضه مســکن هدایت شود، 
راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را محصول مالی و بانکی برای تسهیل بازار 
اجاره دانست. او در پاسخ به این پرسش که ماهیت صندوق ودیعه مسکن 
به چه شکل خواهد بود؟ گفت: راه اندازی صندوق ودیعه مسکن می تواند به 
دو طریق باشد؛ هم صندوقی باشد که در بازار سرمایه تأمین منابع می شود 

و هم به شکل ایجاد یک حساب سپرده در بانک های عامل.
در همین حال، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت 
رسیدگی به مسائل معیشــتی مردم، گفت: یکی از برنامه های کمیسیون 
اقتصادی مجلس رفع مشکالت اقتصادی خانواده ها با برنامه های زودبازده 
اســت و در حال حاضر کمیســیون اقتصادی با همکاری دولت در تالش 
اســت صندوقی طراحی کند تــا این صندوق بتواند ودیعــه ای به عنوان 

پیش پرداخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد.
همچنین شــاپور محمدی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز از 

آمادگی این سازمان برای پذیرش صندوق ودیعه اجاره مسکن خبر داد.

فصل اجاره تمام شد و بازار اجاره سامان نیافت

سایه روشن راه اندازی صندوق بورسی ودیعه
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کدام نهاد متولی رمزارزش در ایران است؟
تفاوت رمزارز و رمزارزش

چهارمین نشســت کافه  دیجیتال با موضوع »رمزارزش در ایران: 
خیلی دور، خیلی نزدیک« در دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران 
برگزار شــد و تفاوت رمزارز با رمزارزش، چالش های ســاختاری و 
ابهامــات حقوقی، جنبه های مثبت و منفــی و رویکردهای مختلف 
حوزه کســب و کار با ارزهای دیجیتال، از جمله موضوعات بحث و 
گفت وگو میان کارشناسان، کنشگران و صاحبنظران در این نشست 

بود.
به گزارش ایســنا، رضا محمدی، مدیرعامل یکی از شــرکت های 
فناوری هوشــمند مالی در ابتدای نشســت »رمــزارزش در ایران: 
خیلی دور، خیلی نزدیک« به تبیین تفاوت میان رمزارز و رمزارزش 
پرداخت و گفت: رمزارزش ماهیتی چتری و مفهومی فراتر از رمزارز 
اســت. رمزارزش بازنمایی دیجیتال از دارایی هاســت که با توکنایز 
کــردن دارایــی و فعال شــدن دارایی های منجمــد، فضایی جهت 
سرمایه گذاری های خرد در کشور ایجاد می کند. استفاده از رمزارزش 
به عنوان  ابزارهای مالی موجب کاهش بحران خلق پول و جلوگیری 

از ورود مردم به چرخه معیوب خرید دالر می شود.
در ادامه نشســت نیز رضا قربانی، فعال حوزه شبکه های پرداخت 
در پاســخ به این پرســش که »متولی رمزارزش در ایران کدام نهاد 
اســت؟« تصریح کرد: موضــوع رمزارزش  فراتــر از بانک مرکزی و 
یک نهاد خاص اســت، خیلی نباید به دنبال اختالف نظرهای بانک 
مرکزی و سازمان فناوری اطالعات در بحث رمزارزها باشیم و بحث 

ما فراتر از بانک مرکزی و دولت است.
 او با اشــاره به مقاومت هایی که در برابر رمزارز صورت می گیرد، 
محدود کردن بیت کوین و رمزارزها را ظلم به اقتصاد کشــور خواند 
و گفت: ما نباید بیت کوین را با این توجیه که نوسان دارد زیرسوال 
ببریم و آن را محدود به استخراج یا ماینینگ کنیم، درحالی که این 

بحث بی ارزش ترین موضوع رمزارزش است.
همچنین جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور 
در پاسخ به این ســوال که چقدر در نهادی همانند دادستانی تفکر 
دیجیتال وجود دارد، ابراز کرد: تحول دیجیتال در بسترهای حقوقی 
بســیار اهمیت دارد و ما در فضای کســب و کار دیجیتال به مراتب 
بیشتر از تولیدات سنتی در بخش مجوزها با مشکل مواجه هستیم. 
درباره رمزارزها جلسات مختلفی برگزار شده است تا انتقال اطالعات 

میان ما و بخش های مربوطه اتفاق بیفتد.
به گفته او درباره رمزارزها پیش نویســی تهیه شد و کسب  وکارها 
شروع به کار کردند، درحالی که انتشار این پیش  نویس با قانون تفاوت 
دارد، بنابراین زمینه ثبات کسب  وکارهای آنالین بحث حقوقی است 

و آشنایی تصمیم گیران با این حوزه می تواند سازنده باشد.
 وی ادامــه داد: آنچــه درباره رمزارزها برای دســتگاه قضایی 
اهمیت دارد، این اســت که اگر نمی توانیم آن را از چرخه تمایل 
مردم حذف کنیم، دســت کم با یکسری مشــوق ها زمینه احراز 
هویت برای دستگاه قضایی و سیستم امنیتی کشور فراهم بشود. 
بسیاری از کشــورها این کار را انجام داده اند و برخی ها، خرید و 
فــروش رمزارزها را در صرافی ها مجاز دانســته اند و برخی هم با 
دادن وام، شــهروندان را تشویق می کنند که رمزارز خود را ثبت 

و ضبط کنند.

بانکنامه

در حالی که نرخ تورم در یک سال گذشته با جهشی عجیب به بیشتر 
از 42درصد رسیده و میزان نقدینگی نیز به عدد بی سابقه 2000 هزار 
میلیارد تومان نزدیک شــده اســت، بانک مرکزی با اجرای »عملیات 
بازار باز« به دنبال ساماندهی وضعیت اقتصاد است؛ چنانکه رئیس کل 
بانک مرکزی در ابتدای هفته و در سی امین همایش بانکداری اسالمی 
وعده داده تا پایان شهریورماه یعنی تا سه هفته دیگر عملیات بازار باز 

بانکی رسما آغاز شود.
عبدالناصر همتی در این همایش، سیاســت های پولی را چیزی جز 
اجرای عملیات بازار باز بانکی ندانســت و گفــت که بانک مرکزی به 
دنبال آن اســت تا کل های پولی را از طریــق عملیات بازار باز کنترل 
کند. به گفته همتی، این کار قرار اســت برای اولین بار از سوی بانک 
مرکزی انجام شود و نظرات کارشناسی متخصصان پولی در این حوزه 

اخذ شده و این کار با وسواس انجام خواهد شد.
اما به زبــان اقتصادی، عملیات بازار باز به عنــوان یکی از ابزارهای 
غیرمســتقیم اجرای سیاســت پولی، بیانگر چارچــوب نهادی خرید 
و فروش اوراق بهادار پذیرفته شــده توســط بانــک مرکزی با هدف 
تاثیرگذاری بر نرخ ســود کوتاه مدت در بازار بین بانکی و از این طریق 
تاثیرگذاری بر نرخ  های سود در بازار پول و نهایتاً عالمت دهی به سایر 
فعالیت های اقتصادی است. در واقع، عملیات بازار باز به خرید و فروش 
اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گســترش یا انقباض میزان پول 
در سیســتم بانکی گفته می شود که توسط بانک های مرکزی کشورها 
انجام می شــود. خریدها به سیستم بانکی پول تزریق می کنند و رشد 
اقتصادی را افزایش می دهند، در حالی که فروش ها عکس این را انجام 
می دهند. در سیاســت های اقتصادی عملیات بازار باز می تواند اهداف 
متفاوتــی را دنبال کند. برای مثال، بانک مرکــزی می تواند از طریق 

عملیات بازار باز نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند.
فرآیند عملیات بازار باز نیز به این صورت است که در مواقع افزایش 
)کاهش( تقاضای ذخایر بانک ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین 
بانکــی )قیمت ذخایر( از میزان هدف گذاری وجود دارد، بانک مرکزی 
از طریق خرید )فروش( اوراق بهادار و عرضه )جمع آوري( ذخایر، نرخ 
ســود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف گذاری شده هدایت 

می کند.
عملیات بازار باز بانکی چگونه اجرا می شود؟

بانــک مرکزی چندی پیش در بیانیــه ای به اهمیت اجرای عملیات 
بازار باز اشــاره کرد و نوشت: »طي ســال های اخیر با وجود گسترش 
فعالیت بازار بین بانکی ریالی، به دلیل تفاوت های ســاختاری این بازار 
با سایر بازارهای بین بانکی دنیا )نبود حجم قابل مالحظه اوراق بهادار 
دولتــی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای الزم و ... ( شــرایط 
حضور موثر سیاست گذار پولی در بازار بین بانکی ریالی و استفاده از آن 
به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود، 
اما پس از ایجاد بســتر مناســب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به 
ویژه اسناد خزانه اسالمی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند 9 مصوبات 

جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ دهم مهرماه 97 و 
بند »م« تبصره 5 قانون بودجه ســال 1398 کل کشــور، مجوزهای 
قانونی الزم جهت انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب 
خرید و فروش اوراق مالی اســالمی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق 
مذکور در تبادالت با بانک ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات 
بازار باز شورای پول و اعتبار و در جلسه 27 فروردین 98 به عنوان گام 

نخست در مسیر اجرای این فرآیند صورت گرفت.«
اما عملیات بازار باز چگونه از سوی بانک مرکزی اجرا می شود؟ در 
پاســخ باید گفت عملیات بازار باز در کشــورهای مختلف با سازوکار 
نسبتا مشابهی به اجرا گذاشته می شود. معموال در گام نخست، بانک 
مرکزی اقدام به شناســایی نرخ بهره بازار پول موســوم به نرخ بهره 
بــازار می کند و ســپس از طریق مکانیــزم قرض دهی و قرض گیری 
که در ادبیات بانکداری با عنوان »تســهیالت قاعده مند« شناســایی 
می شود، بازه مشــخصی از نرخ بهره شکل می گیرد که کف آن نرخ 

بهــره وام گیری بانک مرکزی و ســقف آن نرخ بهــره وام دهی بانک 
مرکزی به شبکه بانکی اســت. هرگاه نرخ بهره بازار در خارج از این 
بازه که به »کریدور نرخ بهره« موسوم است قرار گیرد، بانک مرکزی 
نســبت به خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی اقدام کرده و نرخ 
بهــره را از طریق افزایش یا کاهش عرضــه اوراق قرضه به محدوده 
موردنظر هدایت می کند. با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران 
که به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، رو به بهبود اســت و شــرایط 
ماه های گذشــته در حال تغییر است، باید دید که سرانجام وعده او 
برای اجرایی شدن عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریورماه اجرایی 

می شود؟
تغییر کانال انتقال اثر پول پُرقدرت با عملیات بازار باز

در همیــن حــال، عبدالناصــر همتــی در تازه تریــن یادداشــت 
اینســتاگرامی اش گفته که بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال 
اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه اندازی عملیات بازار باز است. همتی 
در پیامی اینســتاگرامی با بیان اینکــه ترازنامه بانک مرکزی یا همان 
حجم پول پرقدرت از دو مســیر بزرگ می شــود، نوشــت: یک مسیر 
افزایش خالص خرید ارزهای خارجی توســط بانک اســت. این ارزها 
عمدتا مربوط به درآمدهای نفتی دولت صندوق توســعه ملی هستند. 
این بســط ترازنامه مربوط به عرضه برون زای ذخایر است. یک مسیر 
دیگر افزایش بدهی بانک ها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش 

بدهی مربوط به تقاضای درون زای اقتصاد است.
رئیــس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هرگونه کســری بودجه 
دولت به صورت مستقیم و یا از طریق ترازنامه بانک ها منجر به انبساط 
ترازنامه بانک مرکزی می شود، ادامه داد: بدیهی است اگر بانک مرکزی 
روی ترازنامه کنترل نداشــته باشد به ســختی می تواند نقدینگی را با 
ابزار و غیرموثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره بندی اعتبارات کنترل 
کنــد. به همین دلیل بانک مرکزی مصمــم  به تغییر کانال انتقال اثر 

پول پرقدرت به نقدینگی با راه اندازی عملیات بازار باز است.
همتی اضافه کرد: با این روش بانک مرکزی همانند تجربه بســیاری 
از بانک های مرکــزی دنیا به جای کنترل مقدار پول به کنترل قیمت 
پــول می پردازد. لذا قطع ارتباط بیــن حجم پول پرقدرت با نقدینگی 
با اجرای کانال نرخ ســود در بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز 

حاصل خواهد شد.
او در پایان این پیام اینستاگرامی نوشت: یاری و مساعدت همکارانم 
در بخش هــای مرتبط دولت برای کنترل و جبران کســری بودجه از 
طریق انتشــار تدریجی ولــی محتاطانه اوراق خزانــه و نیز مدیریت 
اضافه برداشــت های بانک ها شرط مهم موفقیت است. بانک مرکزی از 

تمام ابزارهای خود برای مهار تورم بهره می گیرد.

شمارش معکوس برای اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور

دستور عملیات بازار باز صادر شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس عقب نشینی کرد
 توقف رکوردشکنی

در بورس تهران
در ســومین روز هفته رکوردشکنی در بورس تهران متوقف 
شد و شــاخص کل روند کاهشی را پیش گرفت. خودرویی ها 
نیز بار دیگر توانستند بیشترین ارزش معامالت را تجربه کنند.
به گزارش ایسنا، روز دوشــنبه با باز شدن معامالت بورس 
تهران شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی در ابتدای ســاعات 
معامالتی با مقداری رشد مواجه شد، اما در ادامه روند کاهشی 
را در پیش گرفت و در نهایت نســبت به روز یکشنبه 3050 

واحد پایین رفت و در تراز 283 هزار و 63 واحدی ایستاد.
شاخص کل هم وزن نیز با 1192 واحد کاهش رقم 76 هزار 
و 999 واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز با 4290 
واحد کاهش تــا رقم 322 هزار و 174 پایین رفت. همچنین 
شــاخص بازار اول و دوم هر کــدام به ترتیب 2467 و 5079 

واحد کاهش یافتند.
فــوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مــس ایران و مخابرات 
ایران هــر کدام بــه ترتیــب 419، 209 و 208 واحد تاثیر 
کاهشی روی شاخص های بازار داشتند. در طرف مقابل فوالد 
خراســان، سایپا، پاالیشــگاه نفت اصفهان هر کدام به ترتیب 
177، 63 و 44 واحد تاثیر افزایشــی روی شــاخص های بازار 

داشتند.
گروه خودرو و ســاخت قطعات بیشترین ارزش معامالت را 
در این روز به خود اختصاص داد؛ به طوری که حجم معامالت 
این گروه از یک میلیارد سهم و اوراق مالی فراتر رفت و ارزش 
آن به 242 میلیارد و 200 میلیون تومان رسید. در این گروه 
بیشــتر سهم ها با روند کاهشی در قیمت پایانی روبه رو بودند. 
در گروه محلول شــیمیایی حجم معامــالت به 182 میلیون 
ســهم و اوراق مالی رسید و ارزش آن به نزدیک 170 میلیارد 
تومان رســید. گروه فلزات اساســی، ســرمایه گذاری ها، مواد 

دارویی  نیز در رتبه های بعدی ارزش معامالت قرار داشتند.
در بــورس تهران، تعــداد نمادهای مثبت بــه 97 و تعداد 
نمادهای منفی به 250 رســید، امــا در فرابورس ایران تعداد 
نمادهــای مثبت به 83 و تعداد نمادهــای منفی به رقم113 
رسید. ارزش کل معامالت بورس به رقم هزار و 722 میلیارد 
تومان رســید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 4.4 
میلیارد ســهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار نیز  

رقم 431 هزار و 24 تجربه کرد.
آیفکس نیز 62 واحد افــت کرد و رقم 3714 واحدی را به 
ثبت رســاند. ارزش معامالت این بازار بــه رقم 945 میلیارد 
تومان رســید و حجم معامالت رقم یک و نیم میلیارد سهم و 

اوراق مالی را تجربه کرد.

نماگربازارسهام

نزدیــک به 20 ماه پیش، دولت الیحه آزادســازی ســهام عدالت را به 
مجلس ارسال کرد و با این وجود قرار است این الیحه تقدیم هیات رئیسه 

شده و در صف اعالم وصول برای ورود به صحن قرار گیرد.
به گزارش مهر، ســهام عدالت در آبان ماه ســال 1385 توسط رئیس 
جمهــور وقت و در یک مراســم دولتی با هدف کاهش فقر معرفی شــد. 
احمدی نژاد در آن زمان، سهام عدالت را برای »توزیع عادالنه ثروت دولت 

بین قشرهای مختلف جامعه« بسیار مفید و تحولی بزرگ می دانست.
به بیان ســاده تر، سهام شــرکت های دولتی با تصمیم دولت و به طور 
بالعوض به مردم واگذار شد و قرار بود افراد کم توان جامعه در درآمدهای 
دولت شــریک شوند تا به این طریق عدالت بین اقشار جامعه برقرار شود؛ 
یکی دیگر از اهداف ســهام عدالت، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد 

ایران بیان شده بود.
در ایــن مدت 49 میلیون و 226 هزار و 193 ایرانی ســهامدار عدالت 
شــدند و از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر فوت شــدند، اما با توجه به 
اینکه افراد فوت شده نیز کماکان سهامدار عدالت هستند و ورثه آنها حق 
استفاده از سهام عدالت متوفیان را دارند، فهرست مشموالن سهام عدالت 
همان عدد 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر باقی مانده است و سازمان 
خصوصی ســازی به صورت مجازی، ســود را از 49 شــرکت سرمایه  پذیر 

دریافت و به صورت علی السویه میان سهامداران تقسیم می کند.
ســودی که برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است، به قدری ناچیز 
است که با توجه به نرخ تورم چندان نمی تواند در زندگی سهامداران تأثیر 
داشته باشــد؛ این سود برای سال مالی 96 برای یک میلیون تومان برگه 

سهام عدالت، 175 هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
فراز و فرود سهام عدالت برای رسیدن به صحن مجلس

در این بین با توجه به عدم ریل گذاری مناســب برای ســهام عدالت و 
اینکه مشموالن صرفاً »ثبت نام شده« این سهام هستند، یکی از مسائلی 
که همواره عنوان می شد بحث آزادسازی و فراهم کردن زمینه برای خرید 
و فروش آن بود؛ موضوعی که پس از گذشت 10 سال از عمر سهام عدالت 
مورد توجه مسئوالن دولتی قرار گرفت و حدود 20 ماه پیش دولت الیحه 
ساماندهی سهام عدالت را به مجلس ارائه کرد تا نمایندگان با بررسی دقیق 
آن، درخصوص چگونگی آزادسازی سهام عدالت تصمیم  گیری کنند و پس 

از سال ها این سهام به مردم منتقل شود.
تقریباً دو ســال از ارائه الیحه مذکور به مجلس گذشــته است و علی 
رغم اینکه مسئوالن در مصاحبه های مختلف از تمایل مجلس و نهادهای 
حاکمیتی به آزادســازی هرچه سریع تر ســهام عدالت خبر داده اند اما در 

عرصه عمل، هنوز اقدامی انجام نشده است.
از جمله وعده هایی که برای آزادســازی سهام عدالت داده شد می توان 
به اظهارات پورابراهیمی عضو کمیســیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که 

ســوم بهمن ماه سال 97 گفته بود: »پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت در 
کشور در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور ارائه شد که در صورت موافقت 
اعضای این شورا و پس از آن تأیید مقام معظم رهبری امیدواریم طی دو 
هفته آینده آزادسازی ســهام عدالت براساس جدول زمانبندی عملیاتی 
شود. ما در مجلس و در کمیسیون اقتصادی به صورت جدی به دنبال این 

هستیم که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی موضوع انتقال 
قطعی مالکیت سهام به مردم را عملیاتی کنیم.«

همچنین 23 بهمن ماه سال گذشته فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی 
و دارایی نیز از آزادســازی سهام عدالت تا یک ماه آینده خبر داده و گفته 
بود: »تالش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر 

دوست دارند بفروشند و به یک کاالی سرمایه ای تبدیل کنند.«
اســحاق جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور نیــز در اظهاراتی بر 
آزادسازی این ســهام تاکید کرده و گفته بود: »امیدوارم الیحه آزادسازی 
ســهام عدالت در مجلس به تصویب برسد چرا که نتیجه آن این است که 

بیش از 50 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت می توانند در کارخانجات 
بزرگ کشور به معنای واقعی سهامدار شده و بهره مندی بیشتری خواهند 
داشــت و حتی می توانند در تعیین مدیریت این صنایع دخالت داشــته 
باشــند. زمانی که برخی کارخانه های بزرگ کشور در قالب سهام عدالت 
واگذار شــدند، ارزش سهام این کارخانه ها 26 هزار میلیارد تومان بود که 
امروز سهام آنها به 143 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این دارایی 

متعلق به بیش از 50 میلیون نفر دارنده سهام عدالت است.«
طی ماه های گذشــته از این دســت اظهارنظرها به وفور در رسانه های 
جمعی منتشر شده است که وعده تصویب آزادسازی را در ماه آینده، هفته 
آینده و … داده اند اما الیحه ساماندهی سهام عدالت هنوز به صحن مجلس 

راه نیافته است.
فوالدگر: الیحه این هفته تقدیم هیأت رئیسه می شود

در همیــن حــال و تازه ترین اظهارنظــر، حمیدرضــا فوالدگر، رئیس 
کمیســیون ویژه اصل 44 از ارائه الیحه آزادسازی سهام عدالت به هیأت 

رئیسه مجلس خبر داده است.
او دوم شهریورماه گفته بود: »جمع بندی الیحه آزادسازی سهام عدالت 
در کمیســیون ویژه اصل 44 انجام شــده و آخرین نظرات اتحادیه های 
تعاونی سهام عدالت و کانون های سهام عدالت نیز دریافت شده، هم اکنون 
جمع بندی کمیســیون نهایی شــده و ظرف هفته جاری به هیأت رئیسه 
مجلس ارائه می کنیم تا در صحن مجلس و در جلسات علنی بررسی شود. 
گزارش چهار صفحه ای جمع بندی کمیسیون اصل 44 از الیحه آزادسازی 
ســهام عدالت این هفته نهایی می شود و می توانیم گزارش آن را به مردم 

ارائه کنیم.«
به گفته فوالدگر »دارندگان ســهام عدالت در سال اول و دوم می توانند 
سهام عدالت خود را با دیگر اوراق مالی و یا سهام دیگر معاوضه کنند، در 
ســال ســوم و چهارم می توانند حداکثر 30درصد از سهام عدالت خود را 
بفروشند و از سال پنجم به بعد می توانند کل سهام عدالت خود را خرید و 
فروش کنند، اما اینکه از چه مسیری برای حضور در بورس استفاده کنند، 
برای مردم اختیار گذاشته شده که می توانند به صورت مستقیم یا از طریق 
صندوق های قابل معامله بورســی و یا از طریق کاستودین ها نهاد متولی 

دارایی اقدام کنند.«
این اظهارنظر فوالدگر به این معنا است که الیحه آزادسازی سهام عدالت 
پس از تقدیم به هیأت رئیســه مجلــس، در صف انتظار اعالم وصول قرار 

می گیرد تا برای بررسی و تصویب به صحن ارسال شود.
در واقع علی رغم وعده های بسیار اما همچنان مشخص نیست چه زمانی 
قرار است الیحه آزادسازی سهام عدالت به تصویب مجلس برسد و پس از 
تصویب در روند اجرایی شدن قرار بگیرد. به نظر نمی رسد الیحه آزادسازی 

سهام عدالت در مجلس فعلی به فرجام برسد.

20  ماه از ورود الیحه آزادسازی سهام عدالت به مجلس گذشت

راه پرپیچ و خم سهام عدالت
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حتی یک دانه ذرت آلوده ترخیص نشده است 
  تصمیم گیری نهایی

برای امحای ذرت های آلوده
دژپسند گفت رئیس جمهور تکلیف کردند که اگر این محموله 
مرجوع نشــود باید امحا شــود، حتی یک دانــه از این ذرت ها 

ترخیص نشده است.
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص ذرت های آلوده واردشده به 
گمرک، گفت: ترخیص ذرت های آلوده به واســطه مشکالتی که 

برای کشور ایجاد می کرد ممنوع اعالم شد.
او  افزود: 130 هزار تن ذرت وارد بندر امام خمینی )ره( شــد 
که با کنترل و انجام آزمایش های متعدد، وجود سم آفالتوکسین 
باالی این محموله به اثبات کارشناسان استاندارد رسید و گواهی 
انطبــاق برای این محموله صادر نشــد،  تصمیمات و مجوز های 

الزم برای امحای این ذرت ها گرفته خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای ترخیص یا  قرنطیه برخی از این 
ذرت های آلوده باید تاییدیه موسسه استاندارد و وزارت بهداشت 

را داشته باشیم.
دژپسند با اشاره به اهتمام دولت به سالمت، ایمنی و استاندارد 
کاال اظهار داشــت: رئیــس جمهور تکلیف کردنــد که اگر این 
محموله مرجوع نشود باید امحا شــود. در حال حاضر یک دانه 

این ذرت ها ترخیص نشده است.

بیگلری: واردات 100 قلم کاال از 
بازارچه های مرزی به کجا رسید؟

نماینده ســقز و بانه در مجلس شــورای اســالمی به رئیس 
جمهور، وزرای کشــور و صنعت در خصــوص واردات 100 قلم 
کاال از بازارچه هــای مرزی تذکر داد و گفــت چرا بازارچه های 
بعضی از مرزها در کشــور همچنان فعال اســت اما بازارچه های 

کردستان بسته است؟
به گزارش ایســنا، محســن بیگلری در تذکر شفاهی خود در 
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی 
اظهار داشــت: کاش یک بار به خودتان زحمــت می دادید و از 
جاده های روســتایی کردســتان به ویژه جاده های صعب العبور 

روستایی سقز و بانه عبور می کردید.
وی افــزود: کاش وعده هــای روز رأی اعتمادتــان را بــه یاد 
می آوردید که می گفتید توجه ویژه ای به راه روســتایی مناطق 
محروم دارید و از ما خواهش می کردید که به شــما رأی بدهیم. 
به وجدان تان ارجاع می دهم و می گویم عاقبت خود را نسوزانید 
و نسبت به راه های روستایی کردستان بی تفاوت نباشید و کاری 

کنید.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی در تذکر دیگری 
خطــاب به رئیس جمهور، وزیر کشــور و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت هم گفت: واردات 100 قلم کاال از بازارچه های مرزی به 
کجا رسید؟ چرا در بعضی از مرزها در کشور بازارچه ها همچنان 
فعال اســت اما بازارچه های کردستان که تنها منبع امرارمعاش 

مردم بود را بسته اید و فکری نمی کنید؟
وی همچنیــن در تذکر دیگری خطاب به سرپرســت وزارت 
آموزش و پرورش هم بیان کرد: آیا خبر دارید 40درصد مدارس 
کردســتان تخریبی هســتند و هر لحظه باید منتظر حادثه ای 

خطرناک باشیم ؟

رکورد واردات تلفن همراه شکست
 قیمت ها کاهش یافت

رکورد واردات تجاری تلفن همراه در 17 ماه گذشته با واردات 
حدود 900 هزار دســتگاه شکسته شــد و افزایش عرضه تلفن 
همــراه در ماه اخیــر، کاهش قیمت تلفن همــراه را نیز در پی 

داشت.
به گزارش ایســنا، پس از ضابطه مند شدن واردات مسافری و 
اتصال ســامانه گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، بنابر اعالم کانال 
همتا )کانال اطالع رسانی ثبت تلفن همراه(، در ماه های خرداد و 
تیر به ترتیب حدود 350 هزار و 530 هزار دستگاه تلفن همراه 
به صورت تجاری وارد کشــور شد. با تالش مضاعف شرکت های 
واردکننده و همچنین اقدامات تسهیل گرانه دولت جهت اعطای 
مجوز و افزایش چند برابری شرکت های واردکننده مجاز، میزان 
واردات تجاری تلفن همراه در ماه مرداد با رشــد چشــمگیری 
مواجه شــده و به حدود 900 هزار دستگاه رسید که از ابتدای 

سال 97 تاکنون بی سابقه بوده است.
در حــال حاضــر شــرکت هایی کــه دارای کارت بازرگانی 
هســتند، صرفاً با تاییدیه ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان مبنی بــر توانمندی ارائه خدمات پس از فروش، 
قادر به ثبت ســفارش و واردات تلفن همراه بوده و لذا شــرایط 

برای ورود تمامی افراد عالقه مند به این حوزه فراهم است.
همچنین با اتصال ســامانه گمرک به ناجا، رویه ثبت مسافری 
صرفاً محدود به مسافران حقیقی شد و در این شرایط همان گونه 
که پیش بینی می شد، شــرکت های واردکننده توانستند در یک 
فضای کاماًل رقابتی ســهم خود را از تامین نیاز بازار احیا کنند. 
در حــال حاضر بخش عمده  نیــاز بازار تلفن همــراه از طریق 
گوشــی های شــرکتی که همگی دارای گارانتی و خدمات پس 
از فــروش معتبر و اصیل بوده و به صورت تجاری وارد کشــور 
شــده اند، تامین می شود. به عالوه افزایش عرضه تلفن همراه در 
مــاه اخیر، کاهش محســوس قیمت تلفن همــراه را نیز در پی 

داشته است.
بــا توجه به روند صعودی آمار ثبت ســفارش تلفن همراه در 
سه ماه گذشــته و همچنین عزم جدی شرکت های واردکننده 
جهت تامین کامل نیاز بازار تلفن همراه، پیش بینی می شود روند 
افزایشی واردات تجاری تلفن همراه در ماه های پیش رو تا تامین 

کامل بازار ادامه یابد.

اخبـــار

آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران از این حکایت دارد که از لحاظ 
ارزی و بدون احتساب درآمد ارزی نفت، واردات در یک قدمی صادرات 

قرار داشته و تقریبا به اندازه ارز صادراتی، واردات انجام شده است.
به گزارش ایسنا، بعد از آنکه گمرک چند ماهی آمار مربوط به تجارت 
خارجــی را اعالم نکرده بود اخیرا کلیات وضعیت تجارت خارجی ایران 
طی پنج ماه اول امســال را اعالم کرده ولی همچنان خبری از جزییات 

واردات و صادرات کشور در سال جاری نیست.
17.8 میلیارد دالر صادرات

طبــق این آمار در پنج ماه اول ســال جاری میــزان صادرات قطعی 
کاالهــای غیرنفتی به اســتثنای نفت خام، نفت کوره و نفت ســفید و 
همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی به بیش از 60 میلیون 
و 737 هزار تن به ارزش 17 میلیارد و 800 میلیون دالر رسیده است.

میزان صادرات در این دوره نســبت به پنج ماهه اول ســال گذشته 
حدود 29.8درصد در وزن افزایــش و از لحاظ ارزش دالری 9.1درصد 

کاهش داشته است.
اما بیشــترین صادرات ایران به کشور چین با رقمی بیش از 4میلیارد 
و 435 میلیون دالر با ســهم حــدود 24.9درصد از کل ارزش صادرات 
بوده اســت. عراق با 3.9 میلیــارد دالر، ترکیه 2.4 میلیارد دالر، امارات 
1.6 میلیارد دالر و افغانســتان با 898 میلیــون دالر در رده های بعدی 

کشورهای عمده مقصد صادرات ایران قرار دارند.
17.7 میلیارد دالر واردات

اما در پنج ماهه اول ســال جاری واردات بــا کاهش 0.11 در وزن و 
6.8درصد در ارزش دالری در مقایسه با سال گذشته همراه بوده است؛ 
به طوری کــه میزان واردات به 14میلیون و 126 هزار تن با ارزش 17 

میلیارد و 739 میلیون دالر رسیده است.
در دوره مورد بررســی کشور چین با حدود 4.2 میلیارد دالر باالترین 
ســهم را از کل ارزش وارداتی ایران به خود اختصاص داده و در جایگاه 

نخست کشورهای طرف معامله قرار دارد.
این در حالی اســت که امارات با 3.4 میلیارد دالر، ترکیه 2.2 میلیارد 
دالر، هنــد 1.8 میلیارد دالر و آلمان بــا 865 میلیون دالر در رده های 

بعدی واردات ایران قرار دارند.
مقایسه میزان صادرات و واردات در پنج ماه اول امسال نشان می دهد 
که میزان ارزی که در نتیجه صادرات حاصل شــده حدود 60 میلیون 
دالر بیشتر از ارزی است که برای واردات صرف شده و اختالف چندانی 
ندارنــد. از لحاظ وزنی، میزان صادرات بیــش از چهار برابر واردات بوده 

است.

تجارت 17 میلیارد دالری ایران

 چین در صدر معامالت

اســداهلل کارگــر، قیمت کنونی هــر کیلو موز را بــا کاهش 23 تا 
24درصدی نسبت به هفته گذشــته در میدان میوه و تره بار 10 تا 

12 هزار تومان اعالم کرد.
 رئیــس اتحادیه میوه و ســبزی تهران در گفت وگو با  باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، از کاهش قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: در 
هفته های گذشته، نرخ چند قلم میوه اعم از موز، خیار، شلیل، هلو و 
آلو به طور متوسط 10 تا 15درصد در بازار به سبب بازگشت حجاج و 
فشردگی مراسم عروسی افزایش یافته بود که براساس پیش بینی های 

صورت گرفته شاهد روند کاهشی قیمت این اقالم هستیم.
وی قیمــت کنونی هر کیلو موز را با کاهش 23 تا 24 درصدی در 
میدان مرکــزی 10 تا 12 هزار تومان تومان اعــالم کرد و افزود: با 
آغــاز ایام محرم و افت تقاضا، روند نزولی قیمت در بازار ادامه خواهد 

داشت.
کارگــر از افت 10درصدی ســایر اقالم در بــازار خبر داد و گفت: 
قیمت کنونی هر کیلو انجیر زرد 8 تا 12 هزار تومان، انجیر ســیاه 3 

تا 7 هزار تومان، انگور بی دانه قرمز 8 تا 12 هزار تومان، انگور بی دانه 
زرد 6 تا 10 هزار تومان، انگور عســگری 5 تــا 7 هزار تومان، آلبالو 
6 تــا 9 هزار تومان، آلو شــابلون 4 تا 8 هزار تومان، آلو قطره طال 3 
تا 8 هزار تومان، پســته تازه 35 تا 45 هزار تومان، زغال اخته 10 تا 
17 هزار تومان، سیب گالب 3 هزار تومان و 500 تا 10 هزار تومان، 
ســیب دورنگ 4 تا 7 هزار تومان، شلیل انجیری 4 تا 9 هزار تومان، 
شــلیل شبرنگ 6 تا 9 هزار تومان، گالبی 10 تا 16 هزار تومان، هلو 
انجیری 4 تا 10 هزار تومان و هلو هســته جدا 4 تا 10 هزار  تومان 

است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هر کیلو انبه با نرخ 8 تا 12 
هــزار تومان، خربزه یک هزار تومان و 500 تا 3 هزار تومان، هندوانه 
400 تا 900، طالبی یک هزار تومان و 500 تا 2 هزار تومان و 500، 
انار 4 تا 7 هزار تومان، خیار بوته ای 2 تا 4 هزار تومان و خیار گلخانه 
2 تــا 4 هزار تومان و 500 تومان در میــدان مرکزی میوه و تره بار 
عرضه می شــود. وی قیمت هر کیلو بادمجان دلمــه ای را یک هزار 

تومان تا 3 هزار تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو بادمجان قلمی 
2 تــا 3 هزار تومان، بادمجان گلخانــه 3 تا 5 هزار تومان، بامیه 5 تا 
11 هزار تومان، پیاز زرد و شــیری یک هزار تومان تا 2 هزار تومان، 
سیب زمینی نو 2 هزار تومان و 500 تا 4 هزار تومان، سیر خشک 5 
تا 10 هزار تومان، فلفل تند ریز 5 تا 8 هزار تومان، فلفل شــیرین 5 
تا 10 هزار تومان و فلفل دلمه سبز یک هزار تومان و 500 تا 3 هزار 

تومان و 500 تومان است.
کارگر با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در بازار بیان کرد: هم اکنون 
قیمت هر کیلو کاهو پیچ ســاالدی 2 هزار و 500 تا 4 هزار تومان و 
500، کاهو رســمی یک هزار  و 500 تــا 3 هزار تومان، کرفس یک 
هزار  و 500 تا 4 هزار تومان، کلم بروکلی 10 تا 14 هزار تومان، کلم 
سفید یک هزار  تا 2 هزار تومان و 500، کلم قرمز یک هزار  و 500 
تا 3 هزار تومان، لوبیا سبز 2 تا 4 هزار تومان، لیموترش میناب 7 تا 
11 هزار تومان، گوجه زیتونی فله 4 تا 6 هزار تومان و هویج 2 هزار 

تومان و 500 تا 4 هزار و 500 تومان است.

دبیــر انجمــن تولیدکنندگان برنــج گفت تاجرانی کــه می گویند 
برنج های شان در گمرک مانده اســت، تا زمانی که کشور به برنج نیاز 
ندارد، برنج های شــان را در یک مکان ســالم نگه دارند و وارد کشــور 

نکنند.
جمیل علیزاده شایق در گفت وگو با ایسنا، درباره موضوع توقف 150 
هزار تن برنج در گمرک، با بیان اینکه شــک دارم این تاجران درست 
گفته باشــند، اظهار داشت: از سال 1396 تا سه ماهه اول سال 1398 
مجموعا بیش از 3 میلیون تن برنج وارد کشــور شــده است در حالی 
که نیاز ما برای واردات برنج تا پایان ســال 1398 معادل 2 میلیون و 

100 هزار تن اســت، بنابراین از پایان خرداد ســال 1398 نباید برنج 
وارد کشور می شد بلکه مقداری از برنج هایی هم که وارد شده اند، نباید 

وارد بازار می شدند.
وی ادامــه داد: تاجری که برنــج وارد می کند خیلی زرنگ تر از این 
حرف ها است که برنجش در گمرک بماند. پس اول حرف آنها را جدی 
نگیرید و دوم اینکه سال ها است که از اول مردادماه تا آبان ماه واردات 
برنج ممنوع می شود. بنابراین هر تاجری که کمی تجربه در کار تجارت 
داشــته باشد، می داند که باید قراردادش را طوری تنظیم کند که قبل 
از 31تیر جنس هایش ترخیص شده باشند؛ همچنین امسال ممنوعیت 

در اواخر مردادماه شــروع شــد که اگر تاجر برنامه ریزی می کرد این 
ممنوعیت تاثیری بر ورود جنسش نمی گذاشت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در پایان با بیان اینکه شــرایط آب 
و هوایی برای تولید برنج بسیار مناسب است، افزود: تولید برنج داخل 
هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در طول 5 ســال گذشته بی سابقه 
است. به گزارش ایسنا، اخیرا برخی تجار برنج اظهار کرده اند که 150 
هزار تن برنج وارداتی آنها بــه دلیل عدم تخصیص ارز 4200 تومانی 
و ممنوع شــدن واردات، در گمرک مانده و امکان ترخیص پیدا نکرده 

است.

موز ارزان شد 

 قیمت هر کیلو موز در میدان تره بار 10 هزار تومان

توقف 150 هزار تن برنج در گمرک اقدام درستی است

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

خروج دولت از جاده  مخصوص تنها یک گام 
مثبت بازار

بهبود وضعیت خودروســازان بیش از هر چیز، نیازمند برقراری 
ارتباط با دنیا و اســتفاده از دانش و تکنولوژی خودروسازان بزرگ 
جهان خواهد بود و این اتفاق، وابسته به تصمیمات کالن سیاسی 

است.
به گزارش بورس نیوز، در خبرها آمده خصوصی سازی و واگذاری 
سهام خودروسازان حداکثر تا پایان سال آینده محقق خواهد شد. 
با توجه به این موضوع و نیز برنامه افزایش ســرمایه خودروسازان 
از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای خروج از شمولی ماده 
141 قانون تجارت و تغییرات مدیریتی اخیر، خوش بینی ها نسبت 

به بهبود وضعیت خودروسازان افزایش یافته است.
بهــرام شــهریاری، کارشــناس صنعت خــودرو در گفت وگو با 
بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: بهبود وضعیت شــرکت های 
خودروســاز، در گرو تغییر پارامترهای مختلفی بــوده و ابهامات 
زیادی همچون ســهامدار جدید خودروسازان در صورت واگذاری 
ســهام دولت، بهای تمام شده، تیراژ تولید و... وجود دارد و قبل از 
هر چیز، باید وضعیت فعلی خودروسازان، برنامه های آتی شرکت ها 

و نیز برنامه دولت برای صنعت خودروی کشور بررسی شود.
وی ادامه داد:خودروســازان بزرگ دنیا به دلیل نرخ بهره پایین، 
تیراژ تولید باال، رقابت آزاد و واقعی، عدم تحمیل نیروی کار اضافی 
و... موفق به کاهش قیمت محصوالت و حفظ حاشیه سود شده اند 

ولی آیا خودروسازان کشور ما چنین شرایطی دارند.
وی افزود: صنعت خودروی کشور هنوز برنامه بلندمدت جامعی 
ندارد و با توجه به وابســتگی صنعــت خودرو به صنایعی همچون 
فوالد و پتروشیمی و تایر و...، تدوین برنامه جامع و بلندمدت برای 
صنعت خودرو، مشروط به یک برنامه توسعه اقتصادی جامع برای 
کل صنایع تولیدی پایین دســتی خودرو کشور است. در غیر این 

صورت اثرگذاری هر اتفاقی در این صنعت، موقت خواهد بود.
شــهریاری در رابطه با انتقاداتی که به مداخله دولت در صنعت 
خودرو وارد می شــود، گفــت: موافق تصدیگری دولــت در امور 
خودروســازان نیســتم. دولت باید بر امور خودروسازان و اجرای 
برنامه های این صنعت نظارت داشته باشد ولی مستقیما وارد امور 

اجرایی شرکت ها نشود.

قیمت خودروها در بازار و کارخانه؛ فیک و تقلبی
 قیمت هایی که به قیافه خودروها نمی خورند!

 خودروهای 60میلیونی پارســال، امروز تــا 200میلیون تومان 
در بازار و تا 120میلیــون در کارخانه قیمت خورده اند که هر دو 
کاذب اســت. به گزارش پدال نیوز، صنعت  خودرو یک سالی است 
که درگیر حواشی بسیاری بابت قیمت  خودرو، خرید و پیش خرید 
و تحویل خودرو شده؛ حاشیه هایی که منجر به تغییر مدیران عامل 
شــرکت های خودروساز شده اســت. به هرحال، نکته اصلی بازار و 
صنعت خودرو از ســال گذشته تاکنون بحث قیمت  خودروهاست. 
شکی وجود ندارد که قیمت خودرو و قطعات مانند تمام کاالهای 
دیگر که از سال گذشــته به سبب تورم و افزایش قیمت ارز، رشد 
قیمتی داشــته اند، باید افزایش پیدا می کرد. امــا نکته اصلی در 
این خصوص نجومی شــدن قیمت  برخــی خودروها و ناهمخوانی 
قیمت هــای باال به مدل و امکانات خودرویی اســت که از ســوی 
خودروســازان عرضه می شــود.    در همین زمینه یک کارشناس 
صنعت  خودرو با بیان اینکه قیمت  برخی خودروها اعم از داخلی ها 
و چینی هــا به کیفیت و امکاناتی که عرضــه می کنند نمی خورد، 
می گوید: »واقعیت این اســت که هرچنــد ارزش ریال افت کرده 
و هزینه تولید خــودرو و قطعه باال رفته، امــا اینکه خودرویی از 
50میلیون به 120میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کند، صحیح 

نیست.« 

رضا رحمانــی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر تحول بنیادین در 
صنعت خودرو اســت. وی طی هفته جــاری عنوان کرده بود که »دوره 
جدیدی در صنعت خودرو کشــور آغاز شــده و به دنبال تغییر و تحول 

بنیادین و اساسی در این صنعت هستیم.«
به گزارش پدال نیوز، هرچند با توجه به پافشــاری وی بر موضوعاتی 
همچون داخلی سازی و واگذاری سهام خودروسازان، تا حدودی می توان 
حدس زد که منظور وی از تحول بنیادین در این صنعت چیســت، اما 
با توجه به شــرایط کنونی خودروســازی کشور، این سوال مطرح است 
که آیا تحوالت مدنظر رحمانــی آن هم تا پایان دولت دوازدهم محقق 

خواهد شد؟ 
 اگر نگاهی بــه اظهارنظرهــا و همچنین برنامه های سیاســت گذار 
خودرویی کشور بیندازیم، مشاهده می کنیم مباحثی همچون آزادسازی 
قیمت خودرو براســاس فرمول 5درصد زیر قیمت حاشیه بازار، افزایش 
عمق داخلی ســازی قطعات به منظور مقابله بــا اثرات تحریم، رونمایی 
از برنامه ســه مرحله ای وزارت صمت برای خصوصی سازی شرکت های 
خودروســاز تا پایان ســال 99 و پیش از اتمام زمان دولت دوازدهم و 
همچنیــن خــروج خودروهای قدیمی مانند پژو 405 و پراید از ســبد 
محصوالت شرکت های خودروساز بســیار مورد توجه قرار گرفته است. 
هرچند در دولت های گذشــته نیز برای بهبود وضعیت خودروســازی 
ایده هایی مطرح بوده، اما این ایده ها که به طور حتم می توانســت منشأ 
تغییر و تحول در صنعت خودرو باشــد هیــچ گاه رنگ واقعیت به خود 
نگرفت؛ چراکه یا عمر دولت به پایان رسیده یا تغییرات مدیریتی مانع از 
تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته، شده است. به این ترتیب این سوال 
مطرح می شود که آیا تا پایان دولت دوازدهم که سال 1400 است شاهد 
تحــوالت بنیادین در صنعت خودرو خواهیم بود. در این زمینه برخی از 
کارشناســان معتقدند که زمینه تغییراتی همچون واگذاری ســهام یا 
داخلی ســازی قطعات مهیاســت و دولت می تواند تــا پایان عمر دولت 
دوازدهم گام های اساســی در این زمینه بردارد. این در شــرایطی است 

که برخی دیگر از کارشناســان تاکید دارند تغییرات بنیادین نمی تواند 
در عرض دو یا سه سال اتفاق بیفتد؛ چرا که زیرساخت ها برای این کار 
مهیا نیســت. فارغ از اظهار نظرهایی که در این زمینه می شود باید در 
ابتدا تکلیف این موضوع روشن شود که تغییرات بنیادین مورد نظر وزیر 

صمت اصوال در چه قالبی می گنجد؛ به عنوان نمونه داخلی سازی قطعات 
خودرو را می توان حرکتی بنیادین خواند؟ آنچه بسیاری از کارشناسان 
و دست اندرکاران خودرو روی آن اتفاق نظر دارند این است که واگذاری 
سهام و خصوصی ســازی خودروسازان می تواند گام اساسی در تحوالت 

بنیادین این صنعت تلقی شــود؛ چراکه با حضور دولت در خودروسازی 
تحولی صورت نمی گیرد. 

 در این زمینه برخی شرایط شرکتی مانند نیسان را در زمان مدیریت 
کارلوس گوسن به عنوان نمونه مطرح می کنند و می گویند در شرایطی 
که شرکت نیسان در کشــوری مانند ژاپن قرار داشت و هیچ مساله ای 
از بیرون به این شــرکت تحمیل نمی شــد، وی بــرای ایجاد تغییرات 
ساختاری در این شــرکت برنامه ای چهار ســاله را در دستور کار قرار 
داد. بنابراین ایجاد تحول ســاختاری در شرکت های خودروساز داخلی 
با توجه به مســائل بیرونی که به آنها تحمیل می شود و همچنین زمان 
باقی مانده تا پایان دولت شاید چندان از همخوانی الزم برخوردار نیست. 
همچنین برخی از کارشناسان طرفدار تغییر رفتار دولت معتقدند زمان 
باقی مانده تا پایان دولت به میزانی اســت که نشانه های این تغییر رفتار 
در شرکت های خودروساز قابل مشاهده باشد و این مساله می تواند آغاز 

یک تحول بنیادین در صنعت خودرو شود.    
  برنامه هایی برای ایجاد تغییر 

همانطور که اشاره شد وزارت صمت برنامه هایی از پاییز سال گذشته 
در دستور کار قرار داده است. 

برنامه ریزی برای آزادســازی قیمت خودرو از مبدأ با فرمول 5 درصد 
زیر قیمت حاشیه بازار را می توان به نوعی اولین برنامه در زمان مدیریت 
جدید وزارت صمت برای صنعت خودرو دانســت. مدیران ارشد وزارت 
صمــت با توجه به چالش شــرکت های خودروســاز در خطوط تولید و 
افزایــش چند برابری قیمت نهاده های تولید که رهاورد افزایش نرخ ارز 
و تحریم ها اســت به دنبال این بودند که از طریق این فرمول نقدینگی 
شــرکت های خودروساز را برای ادامه حرکت در مسیر پرسنگالخ پیش 
رو تامین کنند. اتفاقی که با برخی مخالفت ها و عقب نشــینی مسئوالن 
ارشــد وزارت صمت به نوعی عقیم ماند. این سیاست در سال جاری نیز 
پیگیری نشــد و به نظر می رسد مسئوالن وزارت صمت این برنامه را به 

نوعی از دستور کار خارج کرده اند.

کدام مسیر صنعت خودروسازی کشور را متحول می کند؟

در حالی که حدود 7 هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات کشور 
فرصت ترخیص نیافته، چند روز است که برخی مسئوالن پیشنهاداتی 

برای آزادسازی واردات خودرو ارائه می دهند.
به گزارش مردم ســاالری آنالین، چند روزی هست که دوباره بحث 
واردات خودرو از زبان مســئولین به گوش می رسد. در رأس آنها عزیز 
اکبریان رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی 
اســت. او  در این باره عنوان کرد که آزادسازی واردات با تعرفه قبلی، 
قیمت خودرو را 30درصد کاهش می دهد و بر همین اساس پیشنهاد 

واردات با تعرفه قبلی را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کرده اند.
او همچنین با اشــاره به ارائه طرح ســاماندهی صنعت خودرو بیان 
کرده است که  در این طرح تاکید شده که خودروهای هیبرید و برقی 
بدون تعرفه وارد کشور شود و اگر این اتفاق بیفتد، قیمت و بازار داخلی 
خودرو سامان می یابد. اکبریان معتقد است  از زمانی  که ممنوعیت در 
واردات خودرو به وجود آمد، قیمت خودرو در داخل کشــور به شدت 
باال رفته و این امر همزمان با تحریم، بر شدت ماجرا اضافه کرده است، 
اما پیش از آن خودروها وارد و عرضه و تقاضا روند مناســبی داشــت. 
آرش  محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان 
استان تهران نیز در نشســت صمیمانه مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو با قطعه ســازان حرف از آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر 

به سه شرط به میان آورده است.
 آزادســازی واردات خودرو با تعرفه صفــر اول در برابر واردات مواد 

اولیه موردنیاز قطعه ســازان، دوم تخصیص یارانه به مواد اولیه داخلی 
برای قطعه سازان و سوم توقف قیمت گذاری دولتی خودروهای داخلی 

سه شرطی است که او بیان کرده است.
همچنین مرتضی بانک، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد درخصوص 
واردات خــودرو از مناطق آزاد، چند روز پیش عنوان کرد: مصوبه ای را 
در این زمینه به دولت ارسال کرده ایم و مراجع مربوطه از جمله وزارت 
صمت و گمرک هم موافقت خود را برای آزادســازی واردات خودرو از 

مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار اعالم کرده اند.
 اما علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو  نیز در مورد مطرح شدن 
بحث واردات خودرو می گوید: »از اردیبهشــت 97 که واردات خودرو 
در ایران دچار ســکته شــد و بعد از آن تا به امروز ادامه یافته است به 
نظر می رسد مطرح کردن موضوع واردات خودروهای هیبرید در طرح 
ساماندهی بازار خودرو تنها جنبه تبلیغاتی داشته و تصور می کنند  با 
مطرح کــردن چنین موضوعاتی به  آرام کردن جو بازار خودرو کمک 
می کنند در حالی که آشــفتگی در بازار به شــکل دیگری ایجاد شده 
اســت.«  او ادامه می دهد: »مشتریان به سمت واردکنندگان می روند 
و مطالبات شــان را می خواهند و وارد کننده بــرای آنکه هیچ تکلیف 
مشخصی برای خود نمی بینند نمی توانند درست برنامه  ریزی کنند. در 
کنار آن بازار نمی تواند قیمت ها را به درســتی کنترل و مدیریت کند. 
بنابراین زیان نهایی چنین بالتکلیفی هایی به ســوی مشتریان است و  
این گونه صحبت ها هیچ گونه نظم و اصولی را برای بازار ایجاد نخواهد 

کرد و تنها سبب می شود که بازار از اصول خود  کامل خارج شود.«
شــکوهی ادامه داد: »از ابتدا مشخص است که تعرفه های واردات به 
چه نحوی اســت و واردات خودرو با چه تعرفه هایی باید صورت بگیرد 
و رونــد واردات باید به چه صورتی  باشــد. اینکه موضوعات جدیدی 
همانند صفر کردن تعرفه هیبریدها از سوی نمایندگان مجلس مطرح 

می شود تنها به مانند یک شو می ماند.«
این کارشــناس تصریح کرد: »در ســال 96 ما با مشــکلی رو به رو 
شــده بودیم که شش ماه واردات ممنوع شــده بود و بحث آن مطرح 
بود که می خواســتند رویه واردات خودرو را مشخص کنند اما اکنون 
می بینیم که با وجود آنکه آن زمان شش ماه واردکنندگان را با چالش 
مواجه کردند، بعد از دو ســال رویه واردات هنوز مشــخص نیست و 
هربار از ســوی مجلس و وزارت صمت، گمرک، سازمان محیط زیست 
و . . . مشــکل بر روی مشکل بر سر راه واردکنندگان سد می شود. در 
حقیقیــت می توان گفت این موضوع ارتباطــی با واقعیت خودروهای 
هیبرید ندارد و مصوبه ای که از سوی مجلس برای واردات خودروهای 
برقــی و هیبرید با تعرفه صفــر درصد به امضا رســید، تنها یک کار 
رسانه ای بود.« شکوهی تاکید کرد: »تا زمانی که تا در سامانه ثبتارش 
امکان ثبت وجود نداشــته باشــد، حتی با مصوبات مجلس نیز امکان 
واردات وجود نخواهد داشــت این در حالی اســت که در این مصوبه 
مجلس، قواعد گمرکی این خودروها مدنظر اســت نه ثبت ســفارش 

آنها.«

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهر تهران گفت وقتی در یک 
نشســت بین المللی گفتم تهران 80 هزار تاکسی دارد همه متعجب 
شدند، عالوه  بر این شاید بتوان گفت به همین تعداد مسافربر شخصی 

داریم. این در حالی است که نیویورک 12 و 800 تاکسی دارد.
به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو« به نقل از تســنیم، تاکسی ها 
اگرچه به عنوان حمل ونقل عمومی انبوه بر شــناخته نمی شوند و در 
بسیاری از شهرهای دنیا از تاکسی یک وسیله لوکس به شمار می آید 
اما در کالنشهر تهران ســهم قابل توجهی در جا به جایی شهروندان 
دارند به گونــه ای که روزانه حدود 4 میلیون نفر برای تردد های خود 

از تاکسی استفاده می کنند.
با این حال این وســیله پرطرفدار همواره برای بسیاری از مسافران 
خود مشــکالت و نارضایتی هایی نیز به همراه داشته است؛ از حضور 
کمرنگ آنها در روزهای بارانی و برفی گرفته تا دریافت کرایه بیشــتر 
از نرخ مصوب در برخی تاکســی های گردشــی و برخی از خطوط. از 
این رو یکی از مطالبات شــهروندانی که با این مشکل مواجه هستند، 
این است که مسئوالن مربوطه ضمن برخورد با این دسته از رانندگان 

متخلف زمینه ای برای پیشگیری از بروز این رفتار ها، فراهم کنند.
در ایــن بین یکی از راه هایی که برای حل این مشــکل پیشــنهاد 
می شود )اما به نظر می رســد موفقیت و اثرگذاری چندانی نداشته(، 
اعالم شــکایت از رانندگانی اســت که برخالف مصوبه شــورای شهر 
در تعییــن نرخ عمــل کرده  اند. این روش اگرچه بــا همکاری باالی 
شــهروندان می تواند به کاهش تخلفات منجر شود اما کافی نیست، از 
این رو درباره این مشــکل و اقدامات جدیدی که سازمان تاکسیرانی 
شــهر تهران برای حل این معضــل در نظر دارد بــا علیرضا قنادان 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شــهر تهران به گفت وگو نشستیم که 

مشروح آن تقدیم شما می شود:
* یکی از مشــکالتی که سال هاست بسیاری از مسافران تاکسی با 
آن مواجه هستند دریافت کرایه خودسرانه برخی رانندگان تاکسی به 

ویژه تاکسی های گردشی است. برای این معضل چه تدبیری دارید؟
قنادان: اگر یک راننده تاکســی ریالی مازاد بر آنچه توسط شورای 
شهر مصوب شده کرایه ای از مسافر دریافت کند، می توان از آن راننده 

تاکســی شکایت کرد تا موضوع بررسی شود. ما در این زمینه چندین 
پرونده داریم و اگر راننده ای در این زمینه محکوم شــود برایش نمره 

منفی لحاظ خواهد شد.
* مشــارکت مردم در انتقال شکایت ها ضعیف است یا بازدارندگی 
برخوردهای سازمان تاکسیرانی قدرت الزم را ندارد که این مشکالت 

همچنان پابرجاست؟
قنادان: یک مســافر طی تماس با شهرداری تهران اعالم می کند در 
فالن مســیر راننده مبلغ بیشــتری از رقم تعیین شده دریافت کرده 
اســت؛ وقتی شکایت ها از یک حدی بیشتر شود واحدهای نظارت به 
محل اعزام خواهند شد و اگر کسی به صورت روتین چنین اقدامی را 
انجام داده باشد حتما با وی برخورد می  شود و این برخوردها اثرگذار 
اســت. مهم این است که شــهروندان در انتقال این شکایت ها کوشا 
باشــند و به صرف اینکه مبلغ دریافتی مازاد ناچیز است از کنار آن به 

راحتی عبور نکنند.
مسافرکش های تهران بیش از 12 برابر تاکسی های نیویورک

* یکی از مشکالت دریافت کرایه ها درخصوص تاکسی های گردشی 
است و مسئله بعدی این است که مبلغ این کرایه ها سلیقه ای دریافت 
می  شــود؛ در حال حاضر کوتاه ترین مســیر در شــهر تهران پیش از 
این هزار تومان توســط تاکســیران ها دریافت می شد و اکنون با بیان 
اینکه کرایه ها افزایش یافته آن را به 1500 تومان رســاندند. اگر این 
رقم کامال قانونی باشــد، مســافر انتخاب می کند که برای تردد خود 
از تاکســی اســتفاده کند یا وســیله دیگری که به صرفه تر باشد اما 
غیرقانونی بودن و ســلیقه   ای بودن آن برای شــهروندان محل بحث 

است.
قنادان: نحوه اســتفاده از تاکســی در کشور ما با ســایر نقاط دنیا 
متفاوت است؛ در سایر شــهرهای دنیا 80 هزار تاکسی در یک شهر 
وجود ندارد. بنده در یک نشســت بین المللی که مدیران سازمان های 
تاکســیرانی شهرهای دنیا در آن حضور داشتند وقتی اعالم می  کردم 
تهران 80 هزار تاکسی دارد، بهت زده می شدند، این درحالی است که 
نیویورک 12 هزار و 800 دســتگاه تاکسی و شانگهای با 20 میلیون 

جمعیت ساکن تنها 60 هزار تاکسی دارد.

بررسی علت زمزمه های آزادسازی واردات خودرو

دولت ممنوعیت واردات خودرو را لغو می کند؟

نرخ کرایه تاکسی ها شناور می شود

تهران 12 برابر نیویورک مسافرکش  دارد
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با مشارکت ستاد توســعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و 
محیط زیســت معاونــت علمی و بنیاد علوی و همچنین اســتفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان، محرومیت زدایی مناطق کم برخوردار، 

شتاب می گیرد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
روســتاها و مناطق مختلف در کشور غالبا 
دارای ظرفیت هــای ویــژه ای هســتند که 
می توان از ایــن توان بومی برای توســعه 
فعالیت های دانش بنیان اســتفاده کرد. این 
اقــدام فرصت جدیدی را پیــش روی این 
شــرکت ها قرار می دهد تا با استفاده از آن 
به اشــتغال زایی و خودکفایی افراد در این 

مناطق نیز کمک کرد.
در این راســتا بــرای محرومیت زدایی از 
برخــی مناطق که برخــورداری کمتری از 

امکانات دارند و ایجاد اشــتغال برای خانوارهــای کم درآمد از طریق 
توســعه مشــاغل خانگی و کســب و کارهای کوچک ســتاد توسعه 
فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی 

و فناوری ریاســت جمهوری و بنیاد علوی همکاری مشترکی را آغاز 
کردند.

در نشســتی که به همین منظور برگزار شد تعدادی از شرکت های 
دانش بنیان و توانمند در زمینه گلخانه های 
کوچک مقیاس و اســتخرهای آبزی پروری 
خانگی حضور داشتند و برنامه های خود را 
در این باره ارائه دادند و نمایندگان وزارت 
جهــاد کشــاورزی و موسســه تحقیقات 
فنــی و مهندســی کشــاورزی حاضر در 
آن نیــز به عنــوان نهادهــای متولی امر 
گلخانه ها ،برنامه های شرکت ها را  از منظر 

کارشناسی بررسی کردند.
 نادرقلی ابراهیمی، دبیر ســتاد توسعه 
فناوری های آب، خشکســالی، فرســایش 
و محیط زیســت معاونت علمی و فناوری 
در این نشســت بــر نقش شــرکت های 
دانش بنیــان در کاهش هزینه اجرای طرح هــا و افزایش بهره وری از 
طریق استفاده از فناوری تاکید و عنوان کرد: می توان از ظرفیت همه 

شرکت ها بدون محدودیت در این راستا استفاده کرد.

نخستین نشســت تخصصی کارگروه هوشمندســازی صنایع دریایی 
با حضور دســتگاه های مرتبط در محل ســتاد توسعه فناوری های حوزه 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

برگزار شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
محمد سیف رئیس گروه  توسعه فناوری های 
دریایی ســتاد توســعه فناوری های حوزه 
فضایــی و حمل و نقل پیشــرفته معاونت 
علمی و فناوری در این نشســت تخصصی 
ضمن تاکید بر ضرورت حرکت به ســمت 
هوشمندسازی حمل و نقل دریایی هدف از 
این نشست را بررسی نکات و توانمندی های 
موجود در سازمان های مختلف عنوان کرد.

وی افــزود: تعییــن نقشــه راه بــرای 
هوشمندســازی این صنعت امری است که 

ستاد بر آن تاکید دارد و امیدواریم حاصل این نشست ها تدوین نقشه راه 
هوشمندسازی صنایع دریایی باشد.

ســیف در ادامه تصریح کرد: در این مسیر، ستاد توسعه فناوری های 

حوزه فضایی و حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از رویداد ها و پروژه های مرتبط با هوشمندسازی حمل و نقل 
دریایی با همکاری سازمان ها و ارگان های دریایی حمایت خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه سند هوشمندسازی 
صنعت حمل و نقل دریایی باید براساس 
اســتانداردهای جهانی  رعایت  به  توجه 
تدوین شــود، گفت: در همین راستا باید 
اطالعات و داده های موجود در دستگاه ها 
و سازمان های مرتبط جمع آوری شوند تا 
به بانک اطالعاتی مناســبی دست پیدا 
کنیم.  در ادامه نشســت محمد فرهانی 
نماینده شــرکت کشــتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، نبود ارتباطات زیرسطحی 
و پنهای باند قدرتمنــد را یکی از موانع 
بزرگ هوشمندسازی صنعت حمل و نقل 
دریایی دانست و ادامه داد: برای حل این 
مسئله با سازمان فضایی کشور وارد مذاکره شده ایم اما هنوز به نتیجه 
نرســیدیم و امیدواریم بــا ورود معاونت علمی بتوانیــم به راه حل این 

معضل برسیم.

تدوین نقشه راه هوشمندسازی صنایع دریایی ضروری استشرکت های دانش بنیان محرومیت زدایی مناطق مختلف کشور را شتاب می دهند

 اینجا دره نیست. صاف و مسطح است. اگر جاده کارآفرینی روزگاری 
پر بود از سنگالخ هایی که پای کارآفرینان را زخمی می کرد اما اکنون 
حرکت آنها در جاده ای آسفالت شده طی می شود. اراده تنها الزمه قرار 
گرفتن در این مســیر است. همه این اتفاقات در سایه رونق زیست بوم 
نوآوری و فناوری در کشور شــکل گرفت. در این زیست بوم بازیگران 
بسیاری نقش آفرین هستند. شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری را می توان 
نمونه کوچکی از این زیســت بوم دانســت. در اینجا از ایده و خالقیت 
ثروت ســاخته می شود. راه هموار است. دیگر زمان آرزو کردن نیست. 
زمان خواســتن و دست یافتن است. پرورش ایده های نو در این مراکز 
همچــون بذری تا تبدیل به محصول حمایت می شــود و فعالیت های 
نوآورانه در آن بقا  می یابند. در این مراکز زمینه برای ظهور و حمایت از 
ایده ها و خالقیت نیروی جوان فراهم است. گردهمایی ذهن های خالق 

را می توان دید و امیدوار شد به آینده نوآوری ایران.
شاید روزگاری دره بهشت ایده های خالقانه محسوب می شد. در این 
دره تمرکز بر فعالیت های دانش بنیان و ظهور فناوری های جدید بوده 
و اســت و افراد خالق آرزوی حضور در آن را داشــتند. بله سیلیکون 
ولی روزگاری دره آرزوها بود. به گونه ای که برخی کشورهای همسایه 
خودمان آرزوی ایجاد آن را داشــتند و خود را به هر دری می زدند تا 
کپی و نمونه دســت چندمی از آن را ایجاد کنند. اما آنها یک موضوع 
را از قلم انداخته بودند و آن روح زیســت بوم نوآوری و فناوری است؛ 
روحی که اکنون در فضای کارآفرینی ایران دمیده شده است و آن دره 
را به زمینی صاف برای مان تبدیل کرده اســت. اکنون هر گوشه ای که 
تجمعی از ایده ها و جوانان خالق دیده می شود باید منتظر بود. منتظر 

ایجاد یک کسب و کار و خلق یک نوآوری و تولد یک استارت آپ.
اما سری به مراکز نوآوری و شــتاب دهنده ها که بزنید حس امید و 
پیشــرفت را در آن لمس می کنید. پرانــرژی، پر از حرف، پر از فکر و 
دغدغه و پر از جوانانی که گرداگرد میزها جمع شده اند و چکش کاری 
ایده های شــان را انجــام می دهنــد. فضایی که توانمنــد می کند این 
جوانان را. تا جایی که دیگر ســیلیکون ولی آرزویی دور نیســت بلکه 
همین جا است. این دره نوآوری و دانش بنیان اکنون به زمینی صاف در 

کشورمان تبدیل شده است، اما چگونه؟
ذات ایرانی خواســتنش توانستن است. بیش از 180 مرکز نوآوری و 
80 شــتاب دهنده این امر را در کشور تسهیل می کنند. ایده ای که در 
ذهنی شعله  ور می شود با حمایت و پشتیبانی این مراکز به ثروت تبدیل 
شده و برای کشور ارزش آفرینی می کند. پیشرو بودن و ریسک کردن 
راه حل های جدید برای مشتریان، تست کسب و کار مدل های جدید و 
ارزیابی فناوری های نو در این مراکز انجام می شود. در این محیط بستر 
برای کارآفرینی و ســرمایه گذاری روی ایده های جدید فراهم اســت. 
توســعه این مراکز و کارخانه ها نوآوری در کشور مزیت های گوناگونی 
دارد که یکی از آنها اشــتغال زایی و کمــک به کاهش نرخ بیکاری در 
شهرها اســت. الگوهای موفق کسب و کارهای نوآور با شکل گیری در 
این مراکز زمینه ساز ترغیب ســایر نهادها و حرکت آنها در این مسیر 
می شوند؛ مســیری که قدم گذاشــتن در آن توانمندی های نهفته را 
آشــکار می کند. با هدایت در این مســیر اعتماد به نفس، ایستادگی و 

تالش به جوانان داده می شود.
پس تحول به راه افتاده اســت؛ تحولی که خالقیت و نوآوری اساس 
آن است و انتهای آن نیز چیزی نیست جز توسعه اقتصاد دانش بنیان، 
اما همدلی همگان نیاز اســت تا این اقدامات در سراســر کشور بیشتر 

گسترده شود.

ایالن ماســک و جک ما در حاشــیه  کنفرانس هوش مصنوعی در چین، مناظره  ای کردند که نکات 
درخورتوجهی را از دیدگاه بزرگان دنیای فناوری نشان می داد.

به گزارش زومیت جک ما، رئیس هیات مدیره  گروه علی بابا و ایالن ماســک، بنیان گذار و مدیرعامل 
تســال، در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی )WAIC( در شانگهای با هم مناظره کردند. تمرکز بحث 
این دو میلیاردر دنیای فناوری بیشــتر روی فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی برای مردم جهان 
معطوف بود، اما مسائل دیگری همچون آموزش و جمعیت و موارد مرتبط با جوامع نیز بررسی شدند.
ایالن ماســک و جک ما در موضوع کلی آینده بشــر با هم اختالف نظر دارند. آنها ایده  های متفاوتی 
درباره نگران بودن یا نبودن درباره  هوش مصنوعی مطرح می کنند که شــاید نشان دهنده  اختالف نظر 
در ســطوح باالی مدیریتی دنیای فناوری باشــد. جک ما به هوش مصنوعــی دیدگاه خو ش بینانه ای 
دارد؛ درحالی که ماســک بیشــتر آینده را آخرالزمانی توصیف می کند. به هرحال، این دو نفر با وجود 
اختالف نظر در موضوع هوش مصنوعی، درباره  بزرگ ترین مشــکل بشــر در آینده دیدگاه های موافقی 

دارند و هر دو کاهش جمعیت را مشکل اصلی بشر می دانند.
ایالن ماسک در بخشی از مناظره  خود با جک ما درباره  جمعیت انسانی گفت: بسیاری از مردم تصور 
می کننــد اکنون جمعیت زیادی روی کره  زمین داریم، اما درواقع چنین نظریه ای قدیمی محســوب 
می شــود. اگر آینده   جهان را با هوش مصنوعی امیدوارکننده بدانیم، تنها مشــکل انسان در 20 سال 

آینده سقوط جمعیت خواهد بود.
جک ما در پاســخ به اظهارنظر ماسک درباره  کاهش جمعیت گفت: بزرگ ترین مشکل در 20 سال 
آینده نه انفجار جمعیت، بلکه ســقوط جمعیت است. من با این اظهارنظر موافقم. مشکل جمعیت در 
سال های پیش  رو دشواری های بزرگی ایجاد می کند. 1.4 میلیارد نفر جمعیت در چین در ظاهر زیاد 
به نظر می رسد، اما از دیدگاه من، تا 20 سال آینده مشکالت بزرگی در چین رخ خواهد داد و سرعت 
کاهش جمعیت هم بیشتر خواهد شد. شما ]خطاب به ماسک[ این وضعیت را سقوط نامیدید و من با 
آن موافق هستم. مدیرعامل تسال در ادامه  صحبت هایش به نگرانی از افزایش جمعیت به  دلیل مهاجرت 
اشــاره کرد. او چنین اعتقادی را بررســی و نظری کوتاه مدت دانست. از دیدگاه او، افزایش جمعیت با 

مهاجرت به کاهش جمعیت در مناطقی دیگر منجر می شود.
شــاید ایالن ماســک و جک ما در تعریف دوره  زمانی از ســقوط جمعیت اغراق کرده باشــند؛ اما 
گزارش ها نشــان می داد تا سال 2070، وضعیت نگران کننده ای در جمعیت جهانی ایجاد شود. عاملی 

به نام »جایگزینی نســل« برای بررسی وضعیت رشد جمعیت وجود دارد که تعداد تولد فرزند را برای 
جایگزینی نســل قبلی بررســی می کند. آمارهــای Pew Reserach Center از داده های جهانی 
ســازمان ملل متحد نشان می دهد تا ســال 2070، تعداد فرزندان متولدشده کمتر از تعداد موردنیاز 
برای جایگزینی نســل خواهد بود. درحال حاضر، نرخ جایگزینی نسل 2.1 تولد گزارش می شود و نرخ 

تولد 2.5 است؛ اما نرخ تولد تا سال 2100 به 1.9 کاهش پیدا خواهد کرد.
نــرخ زادوولــد در مناطق گوناگون جهان با هم تفاوت دارد. آمارها نشــان می دهــد آفریقا بهترین 
نرخ رشــد جمعیت را دارد که تا ســال 2100 هم ادامه خواهد داشــت. در مقابــل، جمعیت اروپا و 
آمریکای التین تا آن زمان با کاهش روبه رو خواهد شــد. درباره  آسیا نیز پیش بینی می شود جمعیت تا 

سال 2055 افزایش یابد و سپس، روند کاهشی را شروع کند.
افزایش جمعیت در برخی مناطق ضعیف تر جهان موجب افزایش فشار بر جوامعی می شود که عموما 
با مســائل و دشواری هایی هم دســت وپنجه نرم می کنند. ناگفته نماند در کشورهایی همچون چین، 
کاهش رشــد جمعیت نگرانی محسوب می شــود. به عنوان مثال، به  دلیل محدودیت های تولد در چین 
که از دهه  1970 تا ســال 2015 اعمال شــد، اکنون جمعیت این کشــور وضعیت نامتقارنی دارد. به  
بیان ســاده، نیروی کار جوان برای خدمت رسانی به جامعه  مسن در حال رشد وجود ندارد. به هرحال، 

سازمان های محلی چین هم درباره  مشکالت کاهش جمعیت هشدارهای متعددی داده اند.
هوش مصنوعی و اشتغال

بخش مهم دیگری از مناظره  جک ما و ماسک به موضوع هوش مصنوعی اشاره می کرد. ایالن ماسک 
انسان ها را در وضعیت کنونی به  دلیل وابستگی زیاد به گوشی های هوشمند و کامپیوترها به سایبورگ 
تشبیه کرد. به عالوه، از دیدگاه او انسان در هماهنگ کردن سرعت و رسیدن به هوش مصنوعی شکست 
می خورد: حتی اگر ســناریویی خوش بینانه را با هوش مصنوعی در نظر بگیریم، ما انسان ها بسیار ُکند 
خواهیم بود. صحبت کردن انسان برای کامپیوتر بسیار آهسته به نظر می رسد و به نوعی شبیه به صدای 
وال ها برای انسان اســت. جک ما در مقابل ماسک، نظریه ای خوش بینانه درباره  آینده  انسان با هوش 
مصنوعی دارد و آن را برای انسان مفید می داند. او هوش مصنوعی را تهدید یا چیزی وحشتناک تصور 
نمی کند. درمقابل، ماســک بازهم روی نظر خود پافشــاری می کند و اعتقاد دارد نرخ توسعه  فناوری 

بیش از سرعت درک انسان از آن است.
اختالف نظر جک ما و ایالن ماســک در بخش دیگری از مناظره با موضوع آموزش مجددا دیده شد. 

جاده هموار کارآفرینی

مناظره  ایالن ماسک با جک ما؛ از هوش مصنوعی تا کاهش جمعیت

دریچــه

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران بر لزوم توجه 
به کسب و کارهای خانگی تاکید کرد.

به گزارش ایســنا، حامد مظاهریــان پس از بازدیــد از پانزدهمین رویداد 
کارآفرینی زنان و تولید ملی، اظهار داشــت: این نمایشــگاه دریچه جدیدی 
روبه روی استعدادهاســت و خوشبختانه پوشش آن گسترده و در سطح کشور 

است.
وی افزود: زنان سرپرســت خانوار بخشــی از چرخه تولید هستند که باید 

جدی گرفته شوند.
مظاهریان ادامه داد: وقتی نام کارآفرینی برده می شــود همه فکر می کنند 
باید کارخانــه ای بزرگ برای صدها کارگر ایجاد کرد، در حالی که کســب و 

کارهای کوچک و موثر خود نمونه موفقی از کارآفرینی هستند.

لزوم توجه به کسب و کارهای خانگی

پرویز کرمی
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
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معاون اقتصادی رئیس جمهوری بــا بیان اینکه در طول دهه های 
اخیر در زمینه کارآفرینی شاهد افتخارات بسیار جالب و تاثیرگذاری 
از سوی بانوان بوده ایم، گفت درخشش زنان ایرانی در حوزه کارآفرینی 

و اقتصاد مثال زدنی اســت. به گزارش ایرنا 
از روابط عمومــی معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران، محمد نهاوندیان 
در حاشــیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه 
»زنان و تولید ملی« و هفدهمین نمایشگاه 
»عطر سیب« در بوســتان گفت وگو اظهار 
داشــت: حضور بانوان در حــوزه اقتصادی 
یا به صورت اســتفاده کارفرمایان از نیروی 
کار زنان سرپرست خانوار یا راه اندازی یک 
واحــد کارآفرینی در حوزه هــای تجاری، 
تولیدی، اقتصادی و خدماتی بوده اســت. 
وی گفت: در پانزدهمین رویداد کارآفرینی 
زنان و تولیــد ملی نیز ایــن دو رویکرد و 

توانمندی بانوان در عرصه تولید و اقتصاد به خوبی نشــان داده شده 
اســت. نهاوندیان با اشــاره به همزمانی نمایشگاه زنان و تولید ملی و 
عطر ســیب افزود: نحوه برگزاری این دو رویداد در یک فضا و ارتباط 

دادن آن بــه یکدیگر فضای زیبایی را به وجود آورده که بیش از حد 
انتظــارم بود. معاون اقتصادی رئیس جمهــوری ادامه داد: همچنین 
همزمانی این دو نمایشگاه نیز پیام بسیار خوبی برای بازدیدکنندگان 
داشــت از این جهت که بانوان در اقتصاد 
ایران در حوزه های مختلف درخشیده اند. 
وی با اشــاره بــه اینکه در طــول تاریخ 
بانــوان پشــتیبانی تمام مراســم احیای 
شــعائر حســینی و انتقال این فرهنگ را 
از نسلی به نســل دیگر برعهده داشتند، 
اظهار داشــت: همزمانی برگزاری این دو 
رویداد با یکدیگر پیام لطیفی داشــت که 
قدرت و توان بانــوان را چه در امر تولید 
و چــه در امر فرهنگ ســازی به شــکل 
کامال زیبایی نشــان می داد. نهاوندیان در 
بخش دیگری از ســخنان خــود، یکی از 
ویژگی های رویداد عطر  سیب را تلفیق و 
ترکیب بسیار زیبای بین هنر و صنعت برای اشاعه فرهنگ عاشورایی 
دانســت و گفت: این رویکرد باعث خلق و ارائه آثار بی نظیری در این 

زمینه شده است.

ضرورت ایجاد مراکز رشــد تخصصی استارت آپ های صنعت چاپ، 
راه اندازی رشــته های صنعــت چاپ در دانشــگاه ها و همچنین لزوم 
همکاری صنعت و دانشــگاه در این صنعــت از جمله مباحث مهمی 

بود که در نشســت دومین روز از پنجمین 
دوره هفته نکوداشت صنعت علوم و فناوری 
چاپ در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر مورد 
بحث و تبادل نظر قــرار گرفت. به گزارش 
ایرنا، در دومین روز از پنجمین دوره هفته 
نکوداشت صنعت علوم و فناوری چاپ عصر 
روز یکشــنبه »نشست کســب و کارهای 
دیجیتال و نقش شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها در بومی سازی صنعت چاپ« 

در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
در این نشســت که با حضــور جمعی از 
اعضای هیات علمی دانشــگاه امیرکبیر در 
رشته پلیمر، رنگ و چاپ و فناوری اطالعات 

و همچنین مدیران و دســت اندرکاران حوزه صنعت چاپ همراه بود، 
چالش هــا، فرصت ها و آینده صنعت چاپ در زمینه های مختلف مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت.  سیدعلی رضا هاشــمی  گلپایگانی، عضو 

هیات علمی دانشــکده فنــاوری اطالعات دانشــگاه امیرکبیر در این 
نشســت با تقدیر از نقش انجمن علمی فنــاوری چاپ ایران در توجه 
به صنعت چاپ و نزدیکی بین صنعت دانشــگاه گفت: در حال حاضر 
ایجــاد مرکز یا مراکز رشــد تخصصی که 
بتوانند اســتارت آپ ها و شرکت های فناور 
حوزه چاپ را مورد حمایت قرار دهند یک 
ضرورت و نیاز اســت. وی از صنعت چاپ 
به عنوان یک حوزه بین رشته ای یاد کرد و 
گفت: به طور حتم فناوری اطالعات بیش 
از هر صنعتی در حوزه صنعت چاپ کاربرد 
دارد و زمینه ســاز ایجاد کسب و کارها و 
اســتارت آپ های بســیاری در این حوزه 
است. عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر 
با اشاره به اینکه زبان صنعت مسئله محور 
و زبان دانشــگاه علم محور است و هر دو 
بخش نیز مهم محســوب می شوند، افزود: 
در ایــن زمینه انجمن علمی فناوری چاپ می تواند زمینه ســاز ایجاد 
همکاری ها و زیرســاخت ها برای تحقیق و توســعه، نزدیکی دانشگاه 

و صنعت و توسعه خدمات، نوآوری ها و محصوالت این حوزه باشد.

ایجاد مراکز رشد تخصصی استارت آپ های صنعت چاپ ضروری است درخشش زنان ایرانی در حوزه کارآفرینی مثال زدنی است

در نخســتین روز از هفته علوم و فناوری چاپ، نشست هم اندیشی 
علمــی و تخصصی نقــش علوم و فناوری های نویــن چاپ در انقالب 
چهــارم صنعتی با حضور نمایندگانی از ســتاد توســعه فناوری های 
فوتونیک، لیزر، مواد پیشــرفته و ســاخت معاونت علمی و فناوری و 

اعضای انجمن علمی فناوری چاپ ایران برگزار شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، در نشست هم اندیشی علمی و تخصصی نقش علوم 
و فناوری هــای نوین چاپ در انقالب چهارم صنعتی، محمد قریشــی 
کارشناس ستاد توســعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و 
ساخت معاونت علمی و فناوری با اشاره به برنامه های اولویت دار ستاد، 
گفت: یکی از مهم ترین برنامه های ستاد از ابتدای شکل گیری، توسعه 

فناوری های حوزه چاپ سه بعدی 
بود.

وی افــزود: معاونــت علمی و 
فناوری از ابتدای سال 95 نقشه 
راه توسعه صنعت چاپ سه بعدی 
را ترســیم و یــک ماموریت 10 
ســاله برای آن تهیه کرده است. 
این نقشه راه که اکنون سه سال 
از تدویــن آن می گذرد، با هدف 
حمایت از صنعت نوپای چاپ سه 

بعدی در کشور تهیه شد.
توســعه  قریشــی،  گفته  بــه 
اقتصــاد دانش بنیان بــا حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان فعال 
در حــوزه فوتونیک، لیــزر، مواد 
پیشــرفته و ســاخت، ماموریت 
مهمی است که در ستاد پیگیری 

می کنیم.
وی همچنین تصریح کرد: پس 

از تشکیل ســتاد توســعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
و ســاخت معاونت علمی و فناوری کمیته های تخصصی متشــکل از 
اســاتید و صنعتگران برای حمایت از فعالیت های ترویجی و توســعه 
فناوری های راهبردی در حوزه های تحت تصدی ســتاد تشکیل شد و 
حمایت از ســمینارهای تخصصی، نشست های خبرگان فناوری و ... را 

در برنامه های کاری ستاد قرار گرفت. 
قریشــی ادامه داد: برای تحقق ماموریت ســتاد در حوزه توســعه 
فناوری های راهبردی نیز اقدام به انتشــار فراخــوان نیازهای فناورانه 
احصا شــده در ســتاد کردیم که در پی انتشار آن بیش از 30 طرح در 
ارتباط با حوزه چاپ ســه بعدی به ستاد ارسال و هفت طرح به عنوان 

طرح های برگزیده انتخاب شد.
وی با اشاره به برنامه آموزش چاپ سه بعدی به دانش آموزان، گفت: 
امســال برنامه ای برای آموزش چاپ ســه بعدی به دانش آموزان داریم 
و امیدواریــم تا پایان این برنامه حــدود 500دانش آموز تحت آموزش 

قرار گیرند.
به گفته کارشــناس ستاد توســعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد 
پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سومین 
نمایشــگاه لیزر و فوتونیک آبان ماه ســال جاری برگزار خواهد شد و 

شرکت های دانش بنیان می توانند در این نمایشگاه حضور یابند.

وی بر آمادگی این ســتاد برای حمایت از صنعت راهبردی چاپ در 
زمینه هــای مختلف، علمی، فنی و تولیدی و . . . اشــاره کرد و عنوان 
کرد: در حال حاضر به موضوع صنعت چاپ و به ویژه چاپ ســه بعدی 
به عنوان یکی از فناوری های نوظهور توجه ویژه داریم و آن را به عنوان 

یک ماموریت دنبال می کنیم.
قریشــی با اشاره به توجه ســتاد به چالش های صنعت چاپ، نشر و 
بسته بندی کشور و با ذکر این نکته که ده ها شرکت دانش بنیان، مرکز 
علمی و دانشگاهی در زمینه ساخت مواد مصرفی و موضوعات مرتبط 
با چاپ و ... با معاونت علمی و فناوری همکاری می کنند، خاطرنشــان 
کرد: امیدواریم بتوانیم ضمن گســترش روابط با انجمن علمی فناوری 
چاپ، در زمینه آموزش، فعالیت های تخصصی، راه اندازی شرکت های 
دانشــگر و دانش بنیان و ایجاد 
آشــنایی  و  نــوآوری  مراکــز 
دانش آموزان و دانشجویان بیش 
از گذشته در حوزه این صنعت 

نقش آفرینی کنیم.
رفع مشــکالت شــرکت های 
چاپ  حوزه  فعــال  دانش بنیان 

در مجلس  
آقاپورعلیشــاهی  معصومــه 
عضــو کمیســیون اقتصــادی 
نیز  مجلس شــورای اســالمی 
در این نشســت، گفت: صنعت 
راهبــردی،  صنعتــی  چــاپ 
درآمــدزا و اشــتغال زا در دنیا 
باید تالش  محسوب می شــود. 
کنیم مشــکالت این صنعت در 
کشــورمان نیز در ابعاد مختلف 
مــورد بررســی قــرار بگیرد و 
با همــکاری دولــت، مجلس و 

دست اندرکاران این صنعت برطرف شود.
وی با اشــاره به اینکه صنعت چاپ می تواند پاسخگوی بخش مهمی 
از صادرات کشــورمان به بازار 400 میلیونی کشورهای منطقه باشد، 
خاطرنشــان کرد: مجلــس با جدیت موضوع مشــکالت صنعت چاپ 
در بخــش مالیات بر ارزش افزوده، واردات مــواد اولیه، ورود و انتقال 
تکنولوژی، توســعه اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان در این 
بخش و ایجاد رشــته های دانشگاهی جدید در حوزه چاپ را پیگیری 

می کند.
آقاپورعلیشاهی بر نقش آفرینی دست اندرکاران و فعاالن صنعت چاپ 
بر حل مشکالت این صنعت تاکید کرد و گفت: ایجاد مراکز نوآوری که 
در حال حاضر در بخش های مختلف در حال راه اندازی است در صنعت 
چاپ هم یک ضرورت اســت و می تواند به بسیاری از نیازها در زمینه 
ایجاد اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان و فناور، بومی سازی و 

تولید تکنولوژی، ارتباط سازنده دانشگاه و صنعت پاسخ دهد.
آقاپورعلیشاهی، با اشاره به اینکه صنعت چاپ با صنعت بسته بندی 
و بســیاری از صنایع گره خورده اســت، گفت: این بخش در سالیان 
گذشــته مورد غفلت واقع شده ولی باید تالش کنیم به جایگاه واقعی 
و اســتراتژیک خود به عنوان چند صنعت برتر مثل ســایر کشورهای 

پیشرفته برسیم.

به نام »جایگزینی نســل« برای بررسی وضعیت رشد جمعیت وجود دارد که تعداد تولد فرزند را برای 
جایگزینی نســل قبلی بررســی می کند. آمارهــای Pew Reserach Center از داده های جهانی 
ســازمان ملل متحد نشان می دهد تا ســال 2070، تعداد فرزندان متولدشده کمتر از تعداد موردنیاز 
برای جایگزینی نســل خواهد بود. درحال حاضر، نرخ جایگزینی نسل 2.1 تولد گزارش می شود و نرخ 

تولد 2.5 است؛ اما نرخ تولد تا سال 2100 به 1.9 کاهش پیدا خواهد کرد.
نــرخ زادوولــد در مناطق گوناگون جهان با هم تفاوت دارد. آمارها نشــان می دهــد آفریقا بهترین 
نرخ رشــد جمعیت را دارد که تا ســال 2100 هم ادامه خواهد داشــت. در مقابــل، جمعیت اروپا و 
آمریکای التین تا آن زمان با کاهش روبه رو خواهد شــد. درباره  آسیا نیز پیش بینی می شود جمعیت تا 

سال 2055 افزایش یابد و سپس، روند کاهشی را شروع کند.
افزایش جمعیت در برخی مناطق ضعیف تر جهان موجب افزایش فشار بر جوامعی می شود که عموما 
با مســائل و دشواری هایی هم دســت وپنجه نرم می کنند. ناگفته نماند در کشورهایی همچون چین، 
کاهش رشــد جمعیت نگرانی محسوب می شــود. به عنوان مثال، به  دلیل محدودیت های تولد در چین 
که از دهه  1970 تا ســال 2015 اعمال شــد، اکنون جمعیت این کشــور وضعیت نامتقارنی دارد. به  
بیان ســاده، نیروی کار جوان برای خدمت رسانی به جامعه  مسن در حال رشد وجود ندارد. به هرحال، 

سازمان های محلی چین هم درباره  مشکالت کاهش جمعیت هشدارهای متعددی داده اند.
هوش مصنوعی و اشتغال

بخش مهم دیگری از مناظره  جک ما و ماسک به موضوع هوش مصنوعی اشاره می کرد. ایالن ماسک 
انسان ها را در وضعیت کنونی به  دلیل وابستگی زیاد به گوشی های هوشمند و کامپیوترها به سایبورگ 
تشبیه کرد. به عالوه، از دیدگاه او انسان در هماهنگ کردن سرعت و رسیدن به هوش مصنوعی شکست 
می خورد: حتی اگر ســناریویی خوش بینانه را با هوش مصنوعی در نظر بگیریم، ما انسان ها بسیار ُکند 
خواهیم بود. صحبت کردن انسان برای کامپیوتر بسیار آهسته به نظر می رسد و به نوعی شبیه به صدای 
وال ها برای انسان اســت. جک ما در مقابل ماسک، نظریه ای خوش بینانه درباره  آینده  انسان با هوش 
مصنوعی دارد و آن را برای انسان مفید می داند. او هوش مصنوعی را تهدید یا چیزی وحشتناک تصور 
نمی کند. درمقابل، ماســک بازهم روی نظر خود پافشــاری می کند و اعتقاد دارد نرخ توسعه  فناوری 

بیش از سرعت درک انسان از آن است.
اختالف نظر جک ما و ایالن ماســک در بخش دیگری از مناظره با موضوع آموزش مجددا دیده شد. 

در آن بخش، جک ما رویکرد انســان گرایانه ای در پیش گرفت و تمرکز بر هنر و حکمت را مســیری 
مناسب برای آینده  آموزش دانست:

کامپیوتر فقط اســباب بازی اســت. کامپیوتر تراشه دارد و انسان قلب. حکمت و دانش از همان قلب 
سرچشمه می گیرد. فاصله  میان دیدگاه های ما و ماسک زمانی بیشتر شد که رئیس هیات مدیره  گروه 
علی بابا هرگونه فاجعه  مرتبط با هوش مصنوعی را رد کرد. او می گوید انســان ها هیچ گاه تحت کنترل 
ماشــین ها قرار نخواهند گرفت. درمقابل، ماسک به مثال هایی از پیروزی هوش مصنوعی در بازی های 

شطرنج و گو اشاره کرد و آنها را نشانه ای از سلطه  هوش مصنوعی دانست.
جــک ما در پاســخ به ادعای ایالن ماســک مبنی بر ســلطه  هوش مصنوعی به خاطــر پیروزی در 
بازی هایی همچون شطرنج، پاسخ جالبی داشت. او اعتقاد دارد استفاده از چنین مثال هایی برای اثبات 
هوشمندتربودن ماشین ها از انســان اصال منطقی نیست. چنین مقایسه ای از دیدگاه او مانند مقایسه 
ســرعت اتومبیل با انسان است. انسان ها اتومبیل را اختراع کرده اند، اما هیچ گاه نمی توانند سریع تر از 
آن حرکت کنند. آیا می توان ادعا کرد اتومبیل از انســان هوشــمندتر است؟ او در پایان این بخش از 

صحبت هایش گفت: »هیچ گاه نمی بینیم کامپیوتر، انسان اختراع کند.«
در ادامه  مناظره میلیاردرهای فناوری، اشــاره ای هم به ســکونت انســان روی کره  مریخ شد. ایالن 
ماسک مانند همیشه این اقدام را الزامی و حتی اجتناب ناپذیر دانست؛ درحالی که جک ما اعتقاد دارد 

تالش برای بهبود وضعیت در کره  زمین ارزش بیشتری خواهد داشت.
بحث اشــتغال در ادامــه  فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی مطرح شــد. جک ما با اشــاره به 
پیشــرفت های علمی کنونی می گوید افزایــش طول عمر و انجام بســیاری از وظایف به کمک هوش 
مصنوعــی، فرصت انســانی تر زندگی کردن را در اختیار انســان ها قرار می دهــد. او برخالف طبیعت 
کســب وکاری خود اعتقاد دارد انســان ها باید 12 ساعت در هفته کار کنند. چهار ساعت در روز و سه 
روز در هفته بهترین دوره  کاری از نظر جک ما است. چنین رویکردی به انسان ها کمک می کند شادتر 

باشند و از انسان بودن خود لذت ببرند.
مناظــره  تاریخی دو کارآفریــن بزرگ فناوری، در بخش هایی به اختالف نظرهای جدی رســید؛ اما 
بخش های دیگر عمومــا تأیید دیدگاه های یکدیگر بود. به هرحال، چنین مناظره هایی درک جامع تری 
از برنامــه  غول های فناوری بــرای آینده در ذهن کاربران و کارشناســان ایجاد می کند و شــاید در 

تصمیم گیری ها درباره  عملکرد شرکت های فناوری هم مؤثر باشد.

رفع نیازهای فناورانه صنعت چاپ و نشر در کشور شتاب گرفت

مناظره  ایالن ماسک با جک ما؛ از هوش مصنوعی تا کاهش جمعیت

یادداشـت

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت ما در صدد هســتیم 
به شــرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان فعــال در عرصه صنعت غذایی، 

تسهیالت نمونه سازی، لیزینگ و ضمانت نامه ارائه کنیم.
به گــزارش خبرنگار مهر، دکتــر علی وحدت روز گذشــته در گردهمایی 
»فناورانه صنایع، شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت غذایی« 
که در محل صندوق نوآوری و شــکوفایی برگزار شــد، اظهار داشت: در این 
رویداد 550 ثبت نامی داشــتیم که از این تعداد 55 شرکت دانش بنیان، 20 

شرکت تولیدکننده و مابقی از استارت آپ ها بوده اند.
وی افزود: در این رویداد شــش ارائه نیاز فناورانــه در صنعت غذایی و دو 

جلسه ارائه فناوری در این زمینه خواهیم داشتیم.

ارائه تسهیالت نمونه سازی و لیزینگ 
در حوزه صنعت غذایی



بازاریابی در اینستاگرام بدون تولید محتوای جذاب امکان ناپذیر است. 
ویژگی اصلی برندهای بزرگ توانایی آنها در زمینه تولید محتوای جذاب 
برای مخاطب محسوب می شود. بدون شک شما نیز برخی از پست های 
برندهای بزرگ را از ســوی دوستان تان دریافت می کنید. کلید موفقیت 
در بازاریابی اینســتاگرامی تولید محتوای جذاب و مورد پسند مخاطب 

است. 
اشــتباه بســیاری از برندها تمرکز صرف بر روی بارگــذاری تصاویر 
و ویدئوهــای گوناگون اســت. امروزه اغلب برندها چنیــن فعالیتی در 
اینســتاگرام دارنــد. به منظور موفقیــت باید برندمــان را از دیگر رقبا 
متمایز ســازیم. این امر از طریق تولید محتوای خالقانه صورت خواهد 
گرفــت. ویژگی اصلــی محتوای خالقانــه ناتوانی مخاطــب در زمینه 
نادیده انگاری اش است. به این ترتیب محتوای ما توجه دامنه وسیعی از 

کاربران را به خود جلب خواد کرد. 
بدون تردید تولید محتوای خالقانه و مورد پســند مخاطب کار بسیار 
دشواری خواهد بود. اکنون به طور روزانه 95 میلیون عکس و ویدئو در 
اینســتاگرام بارگذاری می شود. چگونه باید در میان این حجم از محتوا 
توجه مخاطب را جلب کرد؟ به منظور پاســخگویی به این پرســش در 
این مقاله به بررســی 15 ایده جذاب برای جلب نظر مخاطب خواهیم 
پرداخت. در این میان فرقی بین برندهای بزرگ و کوچک نیست. نکته 

مهم استفاده درست و دقیق از ایده های مورد بررسی است. 
15 ایده خالقانه برای تولید محتوا در اینستاگرام

در اینجا هدف اصلی من بررســی 15 ایده برتر برای تولید محتوا در 
اینستاگرام است. نکته مهم عدم احساس ضرورت برای استفاده یکسان 
از تمام ایده هاســت. هر کسب و کاری بســته به ماهیت خود برخی از 
ایده ها را جذاب تر خواهد یافت. در این صورت بدون احساس فشار باید 
دســت به انتخاب ایده های مناسب برای برندتان بزنید. اگر هم ترکیب 
برخی از ایده های این مقاله به نظرتان جذاب آمد، از خالقیت تان نهایت 

بهره را ببرید. اکنون اجازه دهید به سراغ ایده ها برویم.
1. طرح پرسش از فالوورها

طرح پرسش از فالوورها فرصت مناسب برای تعامل را فراهم می سازد. 
چالش اصلی برندها در بازاریابی مبتنی بر شــبکه های اجتماعی ترغیب 
مخاطب به گفت وگو اســت. وقتی یک سوال طرح شود، مخاطب انگیزه 
بیشتری برای اظهارنظر خواهد داشــت. این امر برای برندها دو مزیت 
مهم دارد. نخســت اینکه با جلب تعامــل فالوورها وضعیت برندمان در 
اینســتاگرام بهتر خواهد شد. به عالوه، اطالعات به دست آمده ما را در 

ادامه مسیر تولید پست های جذاب برای مخاطب یاری خواهد کرد. 
در بســیاری از مــوارد از دل کامنت های کاربران امــکان یافتن ایده  
برای تولید محصوالت تازه نیز وجود دارد. پرســش اکانت ما از فالوورها 
باید نیازها و سلیقه شــان را هدف قرار دهد. به این ترتیب امکان یافتن 
ایده های تازه برای ما فراهم خواهد شــد. به عنوان مثال، اگر شــما در 
حوزه مشــاوره فیتنس و تناســب اندام فعالیت دارید، باید پرسش های 
مرتبــط با چالش هــای مشــتریان تان را مطرح کنید. پرسشــی نظیر 
»مهم ترین چالش و دغدغه شــما در باشــگاه چیست؟« توانایی باالیی 
در زمینه جلب تعامل مخاطب خواهد داشــت. پاسخ کاربران به پرسش 
ما در فرآیند رفع نیاز مشــتریان کمک فراوانی خواهد کرد. به هر حال 
برای جلب نظر مشتریان و ارائه خدمات بهتر باید به اطالعات کاربردی 
دسترسی داشت. هیچ منبع اطالعاتی بهتر از مشتریان نیست، بنابراین 
جلــب تعامل و گفت وگو با مشــتریان باید هدف اصلــی ما در فرآیند 

بازاریابی اینستاگرامی باشد. 
2. آموزش استفاده از محصوالت

امروزه به لطف توســعه دنیای دیجیتال امــکان تولید انواع محتوای 
خالقانــه وجود دارد. یکــی از بهترین ایده ها مربوط بــه نمایش نحوه 
استفاده از محصوالت یا خدمات شرکت هاست. به این ترتیب مشتریان 
دیگر برای اســتفاده از محصوالت دچار دردســر نخواهند شد. براساس 
گزارش موسسه INC بســیاری از مردم به دلیل عدم آشنایی با نحوه 
استفاده از محصوالت قید خریدشان را می زنند. این نکته برای برندهای 
فعال در زمینه فروش محصوالت دارای فناوری های جدید بسیار حیاتی 

است. 
اگر به مثال فعالیت در حوزه تناســب اندام برگردیم، اقدام مناســب 
نمایش نحوه اســتفاده از دستگاه های ورزشی خواهد بود. به این ترتیب 
میــزان توجه کاربران بــه اکانت برند ما افزایش چشــمگیری می یابد. 
به عنوان نمونه ای مناســب در زمینه آموزش اســتفاده از دستگاه های 
ورزشــی به اکانت کریس کولســون نگاهی بیندازیــد. کریس یکی از 
مربی های جوان حوزه بدنســازی و تناسب اندام اســت. وی در اکانت 
اینستاگرامی اش به آموزش نحوه استفاده درست از دستگاه های ورزشی 

می پردازد. 
بدون تردید بازاریابی در اینســتاگرام فقط مربوط به کارشــناس های 
ورزشی نیست. اکانت Food Minimalist از این بستر برای معرفی 
غذاهای مختلف استفاده می کند. این اکانت از سوی یک آشپز معمولی 
اداره می شــود. وی با معرفی غذاهای مختلف موفق به جلب نظر شمار 

باالیی از کاربران در سراسر دنیا شده است. 
بیان نحوه اســتفاده از محصوالت ایده جذابی برای برندها به حساب 
می آید. پیشــنیاز اســتفاده از چنین توصیه ای آگاهی از بهترین شیوه 

توضیح کارکرد محصوالت مان خواهد بود. 
3. نمایش پشت صحنه کسب و کار

آیا شما نیز به دنبال راهکاری تاثیرگذار برای نمایش جلوه ای انسانی 
و دوستانه تر از برندتان هســتید؟ به منظور دستیابی به این هدف باید 
پشــت صحنه فعالیت برندمان را نمایش دهیم. همه افراد عالقه مند به 
مشــاهده نحوه تولید محصوالت و فعالیت برندها هستند. خوشبختانه 
اینستاگرام با پشتیبانی از بارگذاری ویدئوهای پشت سر هم و همچنین 
سیستم پخش ویدئو آنالین )IGTV( فرصت مناسبی در اختیار برندها 
قرار داده است. از نظر من نمایش نمای نزدیک فعالیت کسب و کارمان 

اعتماد مشتریان را در سطح بسیار باالیی جلب خواهد کرد. 
نکته مهم در اینجا عدم کفایت یک عکس یا ویدئو به تنهایی اســت. 
به عالوه بایــد به زیبایی محتوای مان نیز توجه کنیم. بدون تردید ثبت 
تصویری از کارمندان خسته و نامرتب در ساعت 10 صبح ایده مناسبی 

برای جلب نظر مخاطب نخواهد بود. 
4. اجازه دهید فالوورها از شما سوال کنند

در بخش نخســت به تاثیر طرح پرسش پرداختیم. در اینجا شیوه ما 
برعکس خواهد بود. بر این اســاس در پســت تان از فالوورها درخواست 
طرح ســوال کنید. چنین کاری انگیزه مخاطب برای تعامل با برند ما را 

افزایش خواهد داد. 
بدون تردید پاســخگویی به تمام پرســش های کاربران کار دشواری 
خواهــد بود. حتــی برندهای بزرگ بــا بودجه های فــراوان نیز امکان 
پاسخگوی به تمام پرســش های کاربران را ندارند. به همین خاطر ایده 
من ارزیابی کلی پرسش ها و پاسخگویی به 10 پرسش پرتکرار در قالب 
پســتی جداگانه است. این امر دامنه وسیعی از فالوورهای ما را با پاسخ 

پرسش های شان مواجه خواهد ساخت. 
ایــده مورد بحــث در این بحث جذابیت باالیــی دارد. اگرچه کاربرد 
آن برای برندها نیز مناسب اســت، اما افراد تاثیرگذار بهترین نتیجه را 
خواهند گرفت. همچنین اگر شــرکت شــما دارای یک مدیر معروف و 
شناخته شده اســت، پاسخگویی به پرسش ها از سوی وی جذابیت کار 

را دوچندان خواهد کرد. 
5. به اشتراک گذاری ایده های مدیریتی جذاب

برندهای موفق همیشــه الگوهای مدیریتی کاربــردی دارند. یکی از 
ایده های مناسب برای بازاریابی در اینستاگرام به اشتراک گذاری ایده ای 
جذاب اســت. به این ترتیب کاربران عالقه مند به حوزه کارآفرینی بیش 

از هر زمان دیگری به برند ما جذب خواهند شد. 
وقتــی از ایده های مدیریتی صحبــت می کنیم، بایــد از نمونه های 
کلیشه ای دوری کرد. هرچه ایده ما متفاوت تر باشد، نگاه مخاطب بیشتر 
جلب می شــود. وقتی برند ما محتوای جذابی برای مخاطب تولید کند، 
نگاه کاربران به ما تغییر خواهد کرد. این امر تاثیر انکارناپذیری بر روی 

اعتبار و جایگاه برندمان در میان رقبا دارد. 

6. مصاحبه با یکی از مدیران بزرگ کسب و کار
بیــان ایده های جذاب در زمینه کســب و کار همیشــه معطوف به 
برندمــان نخواهد بــود. به هر حال دیگران نیز در عرصه کســب و کار 
و مدیریت دســتاوردهای قابل توجهی دارند. همه ما نام های بزرگی در 
عرصه مدیریت و کارآفرینی می شناسیم. ایده من در این بخش مصاحبه 
با یکی از مدیران موفق و بزرگ در حوزه کســب و کار اســت. این امر 

شمار قابل توجهی از کاربران را به اکانت برندمان جذب خواهد کرد. 
بدون تردید دسترســی به مدیــران بزرگ دنیای کســب و کار امر 
دشواری محسوب می شود. با این حال در اینجا نیز تکنولوژی به کمک 
ما خواهد آمــد. در صورت ناتوانی در زمان بنــدی مالقات حضوری به 
مصاحبــه از طریق تماس ویدئویی یا تلفنــی فکر کنید. توصیه من در 
اینجا تمرکز بر روی مصاحبه ویدئویی اســت. به هر حال ما باید تصویر 
یــا ویدئویی کوتاه برای مانور بر روی مصاحبه مان با کارآفرین موردنظر 

داشته باشیم. 
یک نکته جالب درخصوص مصاحبه با مدیران موفق عرصه کســب و 
کار ساماندهی یک برنامه پادکست است. این امر جایگاه برند ما در میان 
رقبا را به شــدت بهبود خواهد داد. مت اندرسون یکی از ایده پردازهای 
خالق در زمینه تولید پادکســت محسوب می شود. وی همیشه به سراغ 
کارآفرینان خالق و تا حدی عجیب و غریب می رود. به همین دلیل نیز 

برنامه اش شهرت و محبوبیت بسیار باالیی دارد. 
7. استقبال از ترندهای داغ با آغوش باز

ترندهــا و چالش های گوناگون همیشــه فرصت مناســبی در اختیار 
برندها برای کســب شــهرت و محبوبیت قرار می دهد. به هر حال هیچ 
کاربری از یک برند شــوخ طبع متنفر نخواهد بود. یک مثال جذاب در 
این زمینه مربوط به اکانت الن دی جنرس در اینستاگرام است. وی در 
زمان اوج محبوبیــت چالش مانکن آن را در قالب ویدئویی 60 ثانیه ای 
اجرا کرد. با مقایسه آمار الیک پست مورد نظر با سایر پست های اکانت 
الن به خوبی امکان درک عالقه کاربران اینستاگران به آن وجود دارد. 

بدون تردید در زمینه انتخــاب چالش باید دقت زیادی به خرج داد. 
انجام چالش های بیش از حد مســخره به جایگاه برند ما صدمه زیادی 
وارد خواهــد کرد، بنابراین پیش از انتخــاب چالش باید به دقت آن را 
مورد بررسی قرار داد. در غیر این صورت از انتخاب آن پشیمان خواهیم 

شد. 
8. به اشتراک گذاری محتوای تولیدی کاربران

یکی از راهکارهای تضمین شــده در زمینه جلب نظر کاربران نمایش 
احترام و قدردانی مان از آنهاســت. این امر به صورت بازنشــر محتوای 
تولیدی آنها صورت می گیرد. به این ترتیب آنها احساس مناسبی نسبت 
به تولید محتوا پیرامون برند ما خواهند داشــت. در مورد نحوه استفاده 
مناسب از محتوای تولیدی کاربران پرسش های زیادی برای کارآفرینان 
وجود دارد. من به محتوای مربوط به اســتفاده از محصوالت  شرکت ها 
بیش از هر نوع دیگــری از محتوای تولیدی کاربران عالقه دارم. چنین 
محتوایی به خوبی نحوه استفاده درست از محصوالت و کارکردهای آن 

را به کاربران نشان می دهد. 

برنــد Adobe یکــی از بهتریــن عملکردها در زمینه اســتفاده از 
محتوای تولیدی کاربران را به نمایش گذاشــته است. اکانت رسمی این 
برند در اینستاگرام به طور معمول طراحی های گرافیکی، تصاویر و دیگر 
پروژه های ویرایش شــده با نرم افزارهای خود را به اشتراک می گذارد. به 
این ترتیب کاربران اینستاگرام فرصت مشاهده توانایی های نرم افزارهای 

این برند را خواهند داشت. 
نمونــه موفق دیگر در ایــن زمینه مربوط به اکانت برند اپل اســت. 
اغلب کارشــناس های حوزه بازاریابی به شیوه خاص اپل برای جلب نظر 
مخاطــب نگاه ویژه ای دارند. این برند معموال تبلیغات بســیار اندکی را 
تولید می کنــد. همچنین در زمینه تعامل با مشــتریان و بازاریابی نیز 
الگوی خاص خود را دارد. کمپین »عکاســی با آیفون« موفق ترین اقدام 
بازاریابی اپل در طول چند ســال گذشــته محســوب می شود. در این 
کمپیــن اپل کاربران آیفون را ترغیب به ثبت تصاویر مختلف با دوربین 
گوشی شان با به اشــتراک گذاری آن با اســتفاده از هشتگ مخصوص 
شــرکت می کردند. مسئوالن بخش بازاریابی اپل نیز با بررسی و ارزیابی 
پســت های موجود در هشــتگ رســمی شــرکت بهترین ها را بازنشر 
می کردنــد. به این ترتیب تصاویر فوق العــاده زیبایی از دل این کمپین 

در اختیار اپل قرار گرفت. 
9. ایجاد تصاویر ترکیبی

این ایده یکی از سرگرم کننده ترین نمونه های مقاله حاضر است. بدون 
تردید همه ما تصاویر بســیار بزرگ و شــامل چند پست در کنار هم را 
مشــاهده کرده ایم. در این الگو یک تصویر به 9 پســت جداگانه تقسیم 
می شــود. به این ترتیب نمای کلی تصویــر در پی کنار هم قرار گرفتن 
تمام پســت ها مشــخص خواهد شــد. نکته مهم در این میان ضرورت 
مراجعه به صفحه اکانت برندها برای مشــاهده تصویر حاصل از ترکیب 

پست هاست. 
یکــی از بهتریــن نمونه های خلــق تصویر ترکیبی مربــوط به برند 
Truedoting اســت. آنهــا با کنار هم قرار دادن 9 پســت موفق به 
خلق تصویری ترکیبی و زیبا شــدند. تاثیر اصلــی این تصاویر به دلیل 

تفاوت شان با پست های معمولی است. 
10. استفاده از هشتگ های روزانه

هشتگ های روزانه کمک شــایانی به ما برای برنامه ریزی دقیق برای 
هر روز هفته می کند. مزیت این شــیوه امکان ایجاد رابطه ای نزدیک با 
مخاطب هدف است. به عالوه با استفاده از این شیوه فرآیند ایده پردازی 
را نیز برای برندها ســاده تر می کند. به هر حــال وقتی هر روز هفته ما 
برنامه ریزی شده باشد، فرصت بیشتری برای جلب نظر مخاطب خواهیم 

داشت. 
بهتریــن نمونه اســتفاده از هشــتگ های روزانه مربــوط به اکانت 
اینستاگرام مجموعه فیلم های »جنگ ستارگان« است. در این اکانت هر 
روز هفته به بارگذاری یکی از سکانس های ماندگار قسمت های مختلف 

فیلم اختصاص دارد. 
11. به اشتراک گذاری اشتباهات

بدون شــک هیچ برندی بی اشتباه نیســت. فعالیت در حوزه کسب و 
کار به معنای پذیرش احتمال وقوع اشــتباه های مختلف است. به نظر 
من امکان بهره برداری مناســب از اشــتباه ها برای جلب نظر مشتریان 
وجود دارد. این امر از طریق به اشتراک گذاری اشتباه های مان در حوزه 
کســب و کار با مخاطب هدف صورت می گیرد. مشــتریان به برندهای 
دارای اعتماد به نفس در زمینه بیان اشــتباه های خود اعتماد بســیار 

بیشتری دارند. 
12. مقایسه قبل و بعد

تصاویــر بیانگر قبل و بعد از اجرای یک طرح جذابیت بســیار باالیی 
دارد. این امر به بهترین شــیوه ممکن نحوه تاثیرگذاری برند شــما بر 
روی زندگی مشــتریان را نشــان می دهد. نکته مهم در اینجا توجه به 
بزرگنمایی تغییرات صورت گرفته در پی اســتفاده از محصول مان است. 
نکته مهم امکان استفاده از این ایده در شیوه های مختلف است. به این 
ترتیب حتی ایجاد تغییر در لوگوی برندمان نیز فرصت مناســبی برای 

اجرای ایده مذکور فراهم می آورد. 
بدون تردید شــیوه اصلی اســتفاده از ایده مورد بحث در این بخش 
در مــورد تاثیر محصوالت و خدمات برندمان خواهد بود. به این ترتیب 
انگیــزه فالوورهای ما بــرای خرید محصــوالت و خدمات مان افزایش 

چشمگیری می یابد. 
13. بازنشر محتوا از سایر اکانت های برندمان

بدون شــک برند فقط در اینســتاگرام فعالیت ندارند. به این ترتیب 
فعالیت در ســایر شــبکه های اجتماعــی نیز گزینه جذابی محســوب 
می شود. به نظر من بازنشر محتوای مربوط به سایر اکانت های برندمان 
ایده جالبی برای جلب نظر مخاطب خواهد بود. این امر عالوه بر امکان 
اســتفاده چند باره از محتوای برندمان، فرصت معرفی اکانت تازه مان به 

مخاطب را نیز فراهم می کند. 
14. نمایش صحنه ای از فعالیت مان

اگر بــه عنوان یک طراح گرافیک یا بازی های رایانه ای فعالیت دارید، 
نمایــش نحوه فعالیت تان ایده بســیار جذابی خواهد بــود. اغلب مردم 
عالقه مند به مشــاهده نحوه ساخت و تولید محصوالت مورد عالقه شان 
هستند. به این ترتیب با نمایش آنها فرصت مناسبی برای تعامل بیشتر 

با مخاطب فراهم خواهد شد. 
آیا شما در زمینه مشاوره تناسب اندام فعالیت دارید؟ شاید هم مدیر 
یک کافی شاپ هستید. در هر صورت به اشتراک گذاری محتوای جذاب 
در مورد نحوه فعالیت تان بــرای مخاطب هدف جذابیت خاصی خواهد 
داشــت. با نگاهی به اکانت برندهای مشــهور به خوبی اهمیت این ایده 
مشخص می شود. اغلب این برندها فعالیت چشمگیری در زمینه نمایش 

پشت صحنه کسب و کار و نحوه فعالیت تولیدی شان دارند. 
15. نمایش استفاده افراد تاثیرگذار از محصول مان

بدن شک به اشــتراک گذاری صحنه اســتفاده یک فرد تاثیرگذار یا 
مشــهور از محصوالت برندمان ایده خوبی محسوب می شود. بدون شک 
این ایده نیازمند اختصاص زمان بیشتری است، با این حال کامال ارزش 
اختصاص زمان از ســوی ما را دارد. افراد تاثیرگذار همیشه امکان جلب 
نظر مشتریان بیشتر برای فروش محصوالت را فراهم می کنند. به همین 
دلیل نمایش استفاده آنها از محصوالت مان اهمیت باالیی خواهد داشت. 
نکته مهم در این میان نیاز به اختصاص زمان بیشــتر برای اجرای این 
ایده اســت، با این حال نتیجه نهایی کامال ارزش این اختصاص زمان را 

خواهد داشت. 
hootsuite :منبع

بررسی تازه ترین نوآوری برند دوریتوز در حوزه تبلیغات:
تبلیغات بدون اشاره به نام محصول

برندها و طراح های تبلیغات به طور معمول هزینه  باالیی برای نمایش 
لوگوی شرکت شــان در مرکز مجتمع های تجاری بزرگ و همایش های 
پــرآوازه پرداخت می کنند. به عنوان مثال، هر ســاله هزینه های کالن 
تبلیغاتی برای نمایش نام برندها در مراســم موسیقی MTV جا به جا 
می شــود. در این میان شــرکت فریتو لی، صاحب اصلی برند پپسی و 
دوریتوز، برنامه دیگری دارد. کمپین های جدید این شرکت دارای حال و 
هوای تازه ای خواهد بود. عجیب ترین نکته در این میان تالش برای تبلیغ 

بدون اشاره به نام حتی یک محصول است. 
برند دوریتوز یکی از مشهورترین تولیدکنندگان چیپس در سراسر دنیا 
محســوب می شود. این شرکت در زمینه تالش برای دستیابی به دامنه 
جوان تری از مشتریان عملکرد چندان جالبی نداشته است. به این ترتیب 
هنوز هم تمرکز اصلی آنها طراحی تبلیغ برای افراد بزرگســال اســت. 
مدیران شرکت فریتو لی با توجه به استراتژی کلی شان در زمینه جلب 
نظر مشتریان نسل جوان در تالش برای بهبود وضعیت تبلیغاتی دوریتوز 
هســتند. به این ترتیب هدف اصلی دوریتوز در ســال های آتی ایجاد 
رابطه ای نزدیک با مشتریان نسل جوان است. این امر چالش های زیادی 
برای برندها به ارمغان می آورد. چالش اصلی دوریتوز در این میان تالش 
برای جلب نظر نســلی از مشتریان با ویژگی های کامال متفاوت و خاص 
است. نسل جوان عادت به مشاهده تبلیغ ندارد. آنها همیشه راهکارهای 
تازه برای دور زدن تبلیغات را پیدا می کنند. به همین خاطر جلب توجه 
آنها یکی از دشوارترین کارهای تبلیغاتی محسوب می شود. امروزه به طور 
کلی برندها در تالش برای افزایش تاثیرگذاری تبلیغات شــان از طریق 
نمایش محصوالت در مراسم های مهم و تبلیغ در پلتفرم های مورد عالقه 
مشتریانند. یکی از پلتفرم های جذاب برای نسل جوان کانال نت فلیکس 
اســت. درســت به همین خاطر امروزه برندهای زیادی در تالش برای 

همکاری تبلیغاتی با این شبکه هستند. 
به نظر راشل فردیناندو، نایب رئیس بخش بازاریابی شرکت فریتو لی، 
امروزه اراده قوی از ســوی مشتریان در راستای پس زدن تمام الگوهای 
سنتی تبلیغات وجود دارد: »اکنون دیگر شیوه های سنتی تبلیغات امکان 
جلب نظر مخاطب را فراهم نمی کند. بخش اصلی این دسته از مشتریان 

را نوجوان ها و افراد بین 20 تا 30 سال تشکیل می دهند.« 
استراتژی فریتو لی برای جلب نظر مشتریان نسل جوان به چیپس های 
دوریتوز تولید تبلیغ بدون اشــاره به نام محصول اســت. در تازه ترین 
ویدئوی تبلیغاتی این برند فردی با در دست داشتن دو بسته چیپس به 
رنگ آبی و قرمز مشاهده می شود. سپس گوینده تبلیغ شروع به صحبت 
می کند: »چیپسی خاطره انگیز و خوشمزه. نیازی به بیان نام، لوگو یا هر 
مشخصات دیگری نیست. فقط به این دو بسته زیبا با محتویاتی که همه 

دوست شان داریم، نگاه کنید.« 
کمپین تازه برند دوریتوز »مرحله ای دیگر« نام دارد. به گفته فردیناندو 
این کمپین خالقانه  و متفاوت ترین ســرمایه گذاری در حوزه تبلیغات و 
بازاریابی دیجیتال محسوب می شود. هدف اصلی دوریتوز در این میان 
جلب نظر مخاطب جوان با تولید محتوای تبلیغاتی متفاوت است. عنصر 
تفاوت نقش مهمی در جلب نظر افراد دارد. با استفاده هوشمندانه از آن 

امکان جلب نظر سخت گیرترین مشتریان نیز وجود خواهد داشت. 
اگرچــه حذف نام محصول بــرای برخی از برندهــا اقدام خطرناکی 
محســوب می شــود، به نظر اغلب مخاطب ها توانایی تشــخیص تعلق 
تبلیغ مورد بحث به برند دوریتوز را خواهند داشت. در حقیقت شرکت 
فریتو لی در طراحی این تبلیغ نکات قابل تشــخیصی را برای مخاطب 
گنجانده است. استفاده از خط های نارنجی در این تبلیغ به خوبی یادآور 
برند دوریتوز اســت. بنا بر این تبلیغ موردنظر به صورت غیرمستقیم به 

محصوالت شرکت اشاره می کند. 
در تبلیــغ موفــق دوریتوز مخاطب شــاهد رنگ نارنجــی بر روی 
انگشت های شخصیت اصلی خواهد بود. یکی از ویژگی های اصلی برند 
دوریتوز استفاده از رنگ نارنجی در لوگو و محصوالتش است. به همین 
خاطر بســیاری از کارشناس های شیوه طراحی تبلیغ دوریتوز را بسیار 

هوشمندانه ارزیابی کرده اند. 
یکــی از اقدامات جالب دوریتوز در زمینه تبلیغات تالش برای حذف 
تمام محتوای بازاریابی دارای نام برندش اســت. این امر به طور جدی از 
ســوی آنها دنبال می شود. به این ترتیب حتی نام سایت دوریتوز نیز از 
Doritos.com به LogoGoesHere.com تغییر کرده است. 
هدف اصلی از این کار ایجاد تمایل بیشــتر در مخاطب برای مشــاهده 
سبک تازه تبلیغات دوریتوز است. همچنین براساس پیش بینی فریتو لی 
احتمال دریافت بازخورد مناسب از سوی مشتریان نسل جوان با چنین 
استراتژی به شدت افزایش خواهد یافت. در کنار این موارد باید به ویژگی 
نوآورانه اســتراتژی دوریتوز نیز اشاره کرد. امروزه کمتر برندی شجاعت 
الزم برای حذف نام و لوگوی خود از تبلیغاتش را دارد. به ویژه کسب و 
کارهای کوچک به دلیل رقابت شــدید در بازار هرگز دست به این اقدام 
نمی زنند. دوریتوز با اتکا به شهرت باال و محبوبیت در میان مشتریان با 
این کار، عالوه بر جلب نظر مخاطب، قدرت خود را نیز به رخ رقبا کشید. 
شاید بســیاری از افراد اســتراتژی دوریتوز در زمینه تبلیغات بدون 
اســتفاده از نام محصول را پایان فرآیند نوآوری آنها قلمداد کنند، با این 
حال به بیان فردیناندو این تازه شــروع کار است: »ما هنوز برنامه های 
بســیار زیادی برای تولید محتوای جذاب داریم. نکته مشــترک تمام 

ایده های ما تمرکز بر روی فضای دیجیتال و نسل جوان است.«
نکته جالب در مورد برند دوریتوز ســابقه آنها در زمینه اســتفاده از 
الگوهای تازه بازاریابی و تبلیغات اســت. به این ترتیب نباید اقدام تازه 
این برند را نوعی فعالیت ناشیانه تصور کرد.  در سال 2006 در روزهای 
نخست توسعه مفهوم بازاریابی دیجیتال این برند استفاده از آن را شروع 
کرد. به این ترتیب دوریتوز با ایده نوآورانه اش موفق به جلب نگاه بسیاری 
از مشــتریان در مسابقه سوپربال آن سال شــد. از آن زمان تا به حال 
دوریتوز در تالش برای استفاده از آخرین دستاوردهای حوزه تبلیغات و 

ساماندهی شیوه های تازه است. 
اگرچه استراتژی تازه دوریتوز هنوز در ابتدای راه قرار دارد، با این حال 
تاثیر قابل توجهی بر روی سایر برندها گذاشته است. دو نمونه جالب در 
این میان مربوط به برند استارباکس و مستر کارت است. این دو برند در 
آخرین اقدام شــان نام برند خود را از لوگوی شان حذف کرده اند. به این 
ترتیب باید منتظر تاثیرگذاری هرچه بیشتر ترند تبلیغات بدون اشاره به 

نام محصوالت و برندها باشیم. 
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اکنون شــبکه های اجتماعی مهم ترین بخش از استراتژی بازاریابی هر 
کســب و کاری را تشکیل می دهد. براســاس ارزیابی های ما در موسسه 
HubSpot در حــال حاضــر 3.2میلیارد از جمعیت سراســر دنیا در 
شــبکه های اجتماعــی عضو هســتند. بی تردید این مقدار اســتقبال از 
پلتفرم های اجتماعی به معنای ایجاد بازار هدف مناسب برای برندهاست. 
به این ترتیب اســتفاده از شبکه های اجتماعی در راستای توسعه جایگاه 
برند، آگاهی بخشــی به مخاطــب و تالش برای ایجاد رابطــه ای پایدار با 

مشتریان ضروری خواهد بود. 
اغلب اوقات بازاریابی در شــبکه های اجتماعی در عمل بســیار دشوار 
اســت. همه ما مقاالت و توصیه های زیــادی درخصوص ضرورت فعالیت 
مناسب در شبکه های اجتماعی شــنیده ایم، با این حال به هنگام اجرای 
استراتژی های موردنظر با مشــکالت عدیده ای مواجه خواهیم شد. تعداد 
زیادی از کارآفرینان در سراســر دنیا مشــغول به فعالیت در شرکت های 
کوچک هستند. این امر به معنای بودجه محدود آنها درخصوص بازاریابی 
آنالین است. در چنین شرایطی امکان استخدام یا آموزش کارمندان برای 

تشکیل تیم بازاریابی وجود ندارد. 
امروزه بسیاری از شرکت ها با بودجه محدود دست و پنجه نرم می کنند. 
به این ترتیب در بسیاری از مواقع امکان سرمایه  گذاری بر روی تشکیل تیم 
بازاریابی یا تبلیغات مجزا وجود ندارد. اگر شما نیز با چنین وضعیتی مواجه 
هستید، جای نگرانی نیســت. بودجه محدود به معنای ناتوانی در زمینه 
فعالیت بازاریابی نیست. یکی از بهترین راهکارها برای فعالیت مناسب در 
زمینه بازاریابی آنالین همکاری با مشــاورهای شبکه های اجتماعی است. 
این افراد به دلیل مهارت و دانش باال درخصوص پلتفرم های آنالین امکان 

توسعه استراتژی بازاریابی آنالین برند شما را خواهند داشت. 
همانطور که پیش از این اشــاره کردم، بودجه محدود امکان همکاری 
بــا افراد متخصص در زمینه های مختلــف را نمی دهد. به همین دلیل در 
زمینه همکاری با مشاور شبکه های اجتماعی نیز بودجه محدود دردسرساز 
خواهد شد. از نظر من بهترین راهکار در این میان تالش برای افزایش سطح 
آگاهی و مهارت مان اســت. به این ترتیب ما تبدیل به مشــاور شبکه های 
اجتماعی برای برندمان خواهیم شد. این امر نیازمند انجام کارهای عجیب 
و غریب نیســت. بدون شک ورود به عرصه ای تازه از کسب و کار برای هر 
کارآفرینی همراه با تردیدهای خاص خود است، با این حال همیشه باید به 
مزیت های فعالیت در حوزه ای تازه توجه داشــت. وقتی بدل به کارشناس 
حوزه شبکه های اجتماعی شویم، عالوه بر بهبود وضعیت شرکت مان امکان 
همکاری با سایر برندها و افزایش سطح درآمدمان وجود خواهد داشت. به 
همین دلیل من در این مقاله قصد بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه مان به 
سطح مشاور شبکه های اجتماعی را داریم. در این میان بررسی تجربه پنج 
نفر از کارشناس های موفق این حوزه به ما کمک فراوانی خواهد کرد. اگر 
عالقه مند به فعالیت به عنوان کارشناس شبکه های اجتماعی و صرفه جویی 
در هزینه های برندتان هســتید، به تجربه کارشناس های این مقاله توجه 

کنید.
1. تولید محتوای ارزشمند براساس پژوهش های کاربردی

Sociallyin. کیت کاکادیا، موسس و مدیرعامل شرکت و پلتفرم آنالین
com، یکی از دوستان نسبتا قدیمی من محسوب می شود. وقتی با وی در 
مورد موضوع این مقاله صحبت کردم، توصیه جالبی را بیان کرد: »توصیه 
من به هر فرد در تالش برای راهنمایی و مشاوره افراد و برندها در شبکه های 
اجتماعی به عنوان کارشناس کامال مشخص است. در گام نخست باید از 
پژوهش های کاربردی در این زمینه اســتفاده کرد. همچنین تالش برای 
انجام پژوهش های دقیق نیز مهــم خواهد بود. اغلب مراجعه کنندگان به 

مشاورها عالقه مند به اطالع از سابقه کاری طرف مقابل شان هستند.« 
گام دوم توصیه کیت استفاده عملی از نتایج پژوهش هاست. بدون شک 
یک پژوهش بدون اســتفاده از آن در فرآیند عملی بهبود وضعیت برندها 
بی فایده قلمداد می شــود. به همین خاطر باید به فکر انجام پژوهش های 
کاربــردی برای ایجاد ســهولت در فرآینــد کمک به برنــد خودمان یا 
مشتریان مان باشیم. یک مشــاور شبکه اجتماعی ایجاد تحول در فرآیند 
تولیــد محتوای برندها را وظیفه اصلی خود می دانــد. به هر حال راهکار 
اصلی تاثیرگذاری بر روی مخاطب در شبکه های اجتماعی از طریق تولید 
محتوای ارزشمند است. متاسفانه بسیاری از افراد تولید محتوای ارزشمند 
را امری شانسی یا سریع قلمداد می کنند، با این حال بدون پژوهش مناسب 
در این زمینه امکان توســعه کســب و کار و جایگاه برندها وجود نخواهد 

داشت. 
در بسیاری از مواقع امکان انجام پژوهش و سپس کمک به برندها وجود 

ندارد. به عنوان صاحب یک برند اســتفاده از پژوهش های کاربردی سایر 
موسسات و کارشناس های پلتفرم های اجتماعی بهترین گزینه در دسترس 

خواهد بود. 
2. اهمیت بازاریابی آنالین

آکویل دی فازیو، رئیس موسسه Akvertise INC، یکی از موفق ترین 
افراد در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی و دنیای آنالین است. از نظر 
وی دو مرحله در راستای تبدیل افراد به مشاور شبکه های اجتماعی وجود 
دارد: »بســیاری از افراد به مشاوره آنالین به چشم شغلی پاره وقت و گذرا 
نگاه می کنند. این افراد هیچ گاه تبدیل به مشاورهای حرفه ای نمی شوند. در 
حقیقت آنها مشغول وقت تلف کردن، هستند. وقتی ما تصمیم به فعالیت 
در حوزه مشاوره شبکه های اجتماعی بگیریم، آنگاه تازه وارد عرصه اصلی 
این کسب و کار شده ایم.« توصیه دی فازیو برای مشاورهای تازه کار تالش 
برای به اشــتراک گذاری نتایج فعالیت شان با دیگران است. کسب شهرت 
در این زمینه اهمیت باالیی دارد. برخالف حوزه کســب و کار برندها، در 
اینجا کسب شــهرت فقط با فعالیت مناسب امکان پذیر است. بسیاری از 
برندها امکان جلب توجه مخاطب و مشتریان با تبلیغات مناسب را دارند، 
با این حال در حوزه مشــاوره شبکه های اجتماعی فقط کیفیت کار افراد 

تعیین کننده نتیجه نهایی خواهد بود. 
از نظر دی فازیو در زمینه مشــاوره آنالین سطح روابط نزدیک به دیگر 
مشــاورها و برندهای موجود در بازار حرف اول را می زند: »من تا پیش از 
اینکه در یک مراسم رسمی در حوزه مشاوره پیرامون شبکه های اجتماعی 
شــرکت نکرده بودم، از میزان شهرت و اعتبارم در این حوزه اطالع کافی 
نداشــتم. پس از حضور در این مراســم و گفت وگو با برخی از همکاران و 
برندهای فعال در این حوزه تازه به ســطح اعتبار کارهایم پی بردم. البته 
حضور در میان همکاران فقط مزیت اطالع از ســطح کارمان را ندارد. در 
بسیاری از مواقع امکان همکاری با شرکت ها، یافتن مشتریان تازه و از همه 

مهم تر یادگیری نکات تازه از همکاران وجود دارد.«
به منظور شروع فعالیت به عنوان مشاور شبکه های اجتماعی باید دقت 
زیــادی به خرج داد. دی فازیو توصیه های جالبــی در این زمینه دارد. به 
اعتقاد وی حضور فعال در شبکه های اجتماعی اهمیت حیاتی دارد: »هیچ 
مشــاور حوزه پلتفرم های اجتماعی بدون حضور در شبکه های اجتماعی 
محبوب امکان کســب موفقیت را نخواهد داشت. به هر حال مشتریان ما 
باید حضور ما در شبکه های اجتماعی را احساس کنند. در غیر این صورت 

توصیه های ما برای آنها غیرواقعی جلوه خواهد کرد.«
3. ایجاد اکانت اینستاگرام جذاب 

 Savvy سیمون، مشــاور شــبکه های اجتماعی و بنیانگذار موسسه
Simone، یکی از جوان ترین مشــاورهای حوزه شــبکه های اجتماعی 
اســت. وی توصیه جالبی برای تبدیل شدن به مشــاور آنالین دارد: »اگر 
قصد فعالیت به عنوان مشاور شبکه های اجتماعی را دارید، باید شروع به 
فعالیت در اینستاگرام کنید. این پلتفرم اکنون مهم ترین شبکه اجتماعی 
دنیا محسوب می شود. تولید محتوای ارزشمند در این پلتفرم اهمیت بسیار 
باالیی دارد. به این ترتیب ما امکان معرفی خود به مشــتریان را خواهیم 

داشت.«
فعالیت در شبکه های اجتماعی بدون تولید محتوای ارزشمند امکان پذیر 
نیســت. به هر حال مخاطب برای پرداخت پول به ما باید قانع شود. هیچ 
مشــتری بدون اعتماد به یک شــرکت اقدام به خرید کاال یا سرویس آن 
نخواهد کرد. در اینجا کار مشاورهای آنالین بسیار پیچیده است. اگر پای 
فروش یک محصول فیزیکی در میان باشــد، امکان مشاهده و امتحان آن 
وجود دارد، با این حال در زمینه مشاوره محصول اصلی ما حالت خدماتی 
دارد. به این ترتیب جلب اعتماد مشتریان دشوارتر خواهد بود. نکته مهم 
از نظر ســیمون امکان نمایش جلوه فعالیت مان در شبکه های اجتماعی 
به مخاطب اســت. به این ترتیب باید برند شــخصی مان در اینستاگرام را 
راه اندازی کنیم. از نظر سیمون مهم ترین کار ویژه ما در اینستاگرام تولید 
محتوای ارزشــمند برای مخاطب اســت. نکته مهم در این میان معنای 
محتوای ارزشمند است. به راستی محتوای ارزشمند چه ویژگی هایی دارد؟ 
از نظر ســیمون محتوای ارزشمند شــامل پرداختن به نیازها و مشکالت 
مشــتریان اســت. ما در محتوای برندمان باید به مشکالت و دغدغه های 
اصلی مشــتریان بپردازیم. فقط در این صورت امکان جلب نظر و سپس 
اعتماد آنها وجود خواهد داشــت. در وهله نخســت نیاز به توجه بیش از 
اندازه به لوگو و ماهیت برند شــخصی مان نیست. تولید محتوای ارزشمند 
باید در اولویت باشــد. سپس امکان رســیدگی به وضعیت نمای برندمان 

وجود خواهد داشت. 
4. زمان بندی درست، کلید موفقیت در دنیای آنالین

امی بیشاپ، صاحب شــرکت Cultivative، در کنار کار اصلی خود 
به عنوان مشــاور بازاریابی دیجیتال نیز فعالیــت دارد. از نظر امی یکی از 

مسائل بســیار کلیدی در زمینه موفقیت به عنوان مشاور حوزه بازاریابی 
زمان بندی درست است: »کیفیت محتوا فقط یک بخش از کار را تشکیل 
می دهد. اگر بهترین محتوا را نیز در ساعت های نامناسب بارگذاری کنیم، 
امکان جلب نظر مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. دلیل این امر واضح 
اســت. در ساعت های نامناسب مشتریان به سراغ مشاهده محتوای اکانت 

ما نخواهند آمد.« 
بدون تردید یافتن زمان مناســب برای بارگذاری محتوا در شبکه های 
اجتماعی بسیار دشوار است. در این زمینه فرمول یکسانی برای تمام برندها 
وجود ندارد. به این ترتیب هر برند باید دســت به شناسایی زمان مناسب 
برای خود بزند. این کار نیازمند اختصاص زمان نسبتا زیادی است. در طول 
این مدت دستیابی به موفقیت حالت آزمایشی خواهد داشت، با این حال 
پس از یافتن ساعت مناسب برای بارگذاری مطلب نرخ جذب مخاطب برند 
ما افزایش چشمگیری خواهد داشــت. نکته مهم در اینجا ضرورت انجام 
آزمایش از سوی خودمان است. در اینجا مشاور بازاریابی فقط امکان ارائه 
توصیه های کاربردی را خواهد داشــت. بقیه کارها باید از سوی خودمان 
صورت گیرد. به طور معمول فرآیند یافتن زمان مناســب برای بارگذاری 
محتوا بین ســه تا شش ماه طول می کشــد. توصیه امی بیشاپ پس انداز 
مقدار مناســبی از درآمدهای شــرکت به منظور استفاده از آن در فرآیند 
آزمایش اســت. به این ترتیب برندها با مشکالت مالی در این میان مواجه 

نخواهند شد. 
گاهی اوقات برندها به دلیل ســطح مناسب درآمدشان ایده پس انداز را 
بی فایده تلقی می کنند. امی در اینجا اظهار نظر جالبی دارد: »در بدترین 
حالت ما نیازمند به اســتفاده از پس اندازمان خواهیم شد، با این حال اگر 
چنین نیازی هم نداشــته باشــیم، انجام این کار موجب آرامش روانی ما 
می شود. به این ترتیب در فرآیند یافتن زمان مناسب برای بارگذاری مطلب 

از نظر مالی دغدغه ای نخواهیم داشت.« 
5. بهترین شیوه استفاده از راهکارهای امتحان شده است

کریســتال کینگ، استاد موسســه آموزشــی HubSpot در زمینه 
شــبکه های اجتماعی، فهم درست اهمیت کار به عنوان مشاور شبکه های 
اجتماعــی را ضروری می داند. به نظر وی بســیاری از افــراد کار خود را 
جدی تلقــی نمی کنند. به همیــن خاطر نیز تالش کافــی برای بهبود 
سطح فعالیت شان نخواهند داشت. مشاورهای موفق در زمینه شبکه های 
اجتماعی به طور مداوم در حال بررســی اوضــاع، ارزیابی تغییرات اکانت 
مشتریان و یادگیری نکات تازه در این حوزه هستند. تالش برای یادگیری 
نکات تازه و به روز رســانی دانش مان در زمینه شبکه های اجتماعی از نظر 
کریســتال کینگ اهمیت حیاتی دارد: »در هــر پروژه ای امکان یادگیری 
نکات تازه وجود دارد. شاید بســیاری از شما تاکید من بر روی یادگیری 
نکات تازه را بیش از حد همراه با وسواس و سختگیری بدانید. بدون تردید 
در بســیاری از پروژه ها نیازی به اطالعات تازه نیســت، با این حال وقتی 
در یــک پروژه کارمان گره بخورد، آنــگاه اهمیت یادگیری نکات به روز را 
خواهیم دانســت.« براساس الگوی کریســتال کینگ یک مشاور ماهر در 
حوزه شبکه های اجتماعی باید همیشه به دنبال یادگیری نکات تازه باشد. 
فقط در این صورت امکان ادامه فعالیت در ســطح نخست مشاوره وجود 
دارد. عالوه بر یادگیری نکات تازه، در زمینه ارائه مشــاوره به برندها باید 
به شیوه های مطمئن اتکا کنیم. در این مسیر شیوه هایی که امتحان خود 
را پس داده اند اولویت خواهند داشــت. به این ترتیب امکان بروز خطا به 
حداقل می رســد. اشتباه بسیاری از مشاورها تالش برای یافتن شیوه های 
تازه در حوزه مشــاوره شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب در برخی 
موارد تالش برای خالقیت بیش از حد کار دست افراد می دهد. نکته مهم 
در زمینه مشاوره آنالین تاثیر گســترده شکست است. وقتی ما شکست 
بخوریم، به سرعت از عرصه مشاوره محو می شویم. به هر حال هیچ برندی 

به سادگی حاضر به اعتماد به یک مشاور شکست خورده نخواهد شد. 
توصیه پایانی

کیت کاکادیا در بخش نخست این مقاله به بیان نکات مهمی پرداخت. 
به عنوان توصیه پایانی بازهم به سراغ وی می رویم: »توصیه پایانی من برای 
مشاورهای تازه کار تولید بیش از اندازه محتوا در ابتدای کارشان است. به 
این ترتیب در آغاز کارشان توجه بسیار زیادی به خود جلب خواهند کرد.«
بدون تردید به عنوان مشــاور حوزه آنالین مدیریت تمام امور در دست 
شــما خواهد بود. در هر بازاری همیشه رقبای قدیمی وجود دارند. به این 
ترتیب تالش برای کسب جایگاه آنها در حوزه مشاوره نیازمند ارائه عملکرد 
بهتر خواهد بود. یکی از استراتژی های قدیمی در این زمینه ارائه خدمات 
با ســطح پایین تر قیمت در ابتدای کار است. به عالوه تالش برای استفاده 
از اظهار نظر رضایت بخش مشتریان قبلی به عنوان ضمانت کیفیت کارمان 

نیز مناسب خواهد بود. 
hubspot :منبع

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از 
برترین های این حرفه)11(

 در مطالب پیشــین به 82نــگاه از برترین هــای بازاریابی 
اینترنتی اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.
)www.bitcatcha.com(83-دارن لوچ

حوزه کاری: وب هاستینگ
به دنبال ایجاد ارتباط خود با ســایر بازاریاب ها باشید. این 
امر باعث خواهد شــد تا امکان رشد ســریع برای شما فراهم 

باشد. 
)http://benjaminbeck.com(84-بنجامین بخ

حوزه کاری: بازاریابی
مخاطبــان را به ایجاد محتوا ترغیــب کنید. این امر نه تنها 
بخشــی از نیاز شــما را تامین خواهد کرد، بلکه باعث درگیر 
شــدن آنها با برند شما خواهد شــد، با این حال الزم است تا 
انتظارات خود را مشخص کنید تا خروجی کار کامال مناسب 

باشد. 
)http://ederholguin.com(85-ادر هولگاین

حوزه کاری: بازاریابی
این امر که هر روز پیشــنهادهای ویژه ای را داشته باشید، 
باعث خواهد شــد تا افراد به مراجعه روزانه به ســایت شــما 
ترغیب شــوند. این امر ماندگاری الزم برند شــما را به همراه 
خواهد داشــت، با این حال این امر باید دارای محدودیت در 
تعداد باشــد تا با ضرر همراه نشــود. در نهایت این امر که به 
مخاطب اطمینان دهید که محصوالت شــما در صورت عدم 
رضایت  آنها بازپس گرفته خواهد شد، از دیگر اقداماتی است 

که در زمینه بازاریابی اینترنتی، کامال کاربردی خواهد بود. 
)www.technophile.in(86-اتکارش شارما

حوزه کاری: استارت آ پ
به تفاوت هر منطقه توجه داشــته باشــید. برای مثال یک 
قانون بازاریابی ممکن است در منطقه فعلی شما ابدا کاربردی 
را نداشته باشد. در نهایت الزم است تا از تکنولوژی های به روز 

استفاده کنید تا به عنوان برندی نوآور مطرح شوید.
http://danblackonleadership.(87-دن بلک

)info
حوزه کاری: کارآفرینی و مدیریت 

برای موفقیت در هر کاری، باید شایســتگی آن را به دست 
آورید. به همین خاطر در صورتی که نســبت به سطح توانایی 
خود مطمئن نیســتید، زمان مناسب برای شروع فعالیت فرا 
نرسیده اســت. در این رابطه آگاهی از الزامات و مهارت های 
اصلی و فرعی این حوزه، به عملکرد درخشــان شــما منجر 

خواهد شد. 
https://www.linkedin.com/(88-جس تورس

)6260457/today/author
حوزه کاری: استارت آپ

از شکســت نترســید و آن را یک الزام برای موفقیت خود 
تصــور کنید. درواقع راز موفقیت شکســت خوردن مداوم در 
حالی است که شما همچنان به راه خود ادامه می دهید. بدون 
شــک در زمینه بازاریابی شما بارها با جواب های منفی افراد 
مواجه خواهید شد، با این حال این امر نباید منجر به دلسرد 

شدن شما شود. 
https://(89-سانتیا کاواتو

)firebrandsocialmedia.com
حوزه کاری: بازاریابی

از تاثیر ارســال پیام غافل نشــوید. در این رابطه شما تنها 
با ارســال ایمیل و یا پیام شخصی در شــبکه های اجتماعی 
محــدود نبوده و از هر روشــی که با اینترنت ســروکار دارد 

می توانید برای این امر استفاده کنید.  
http://goalgettingpodcast.(90-تونی وودوال

)com
حوزه کاری: سخنران حوزه موفقیت و بازاریابی

هــر اقدام را قبل از انجام دادن، مــورد آزمایش قرار دهید، 
بــرای مثال می توانیــد از یک جامعه آمــاری محدود، برای 
پیگیری نتایج اقدامات خود اســتفاده کنید. این امر منجر به 
کاهش خطاهای شما در زمینه بازاریابی اینترنتی خواهد شد. 

)http://eatingwitherica.com(91-اریکا کی
حوزه کاری: وبالگ نویسی

بدون شــک پس از مدتی انگیزه های شما کمرنگ خواهد 
شد. بدون شــک اگر حس های بد خود را کنترل نکنید،  در 
درازمــدت با ناامیدی مواجه خواهید شــد. بــه همین خاطر 
نباید خــود را بیش از حد درگیر کار کنیــد. این عمر حتی 
بر روی روابط شــما با مشــتریان نیز تاثیرگــذار خواهد بود. 
بدون شــک هنگامی که استراحت و شــادابی کافی را داشته 
باشــید، ایده های بهتری به ذهن شما خطور کرده و عملکرد 

درخشان تری را خواهید داشت. 
www.themotivatedmillennial.(92-هانا بکر

)com
حوزه کاری: کارآفرینی

منتقدان را کنار بگذارید. فراموش نکنید که بسیاری از افراد 
تنها برای این امر که شــما را متوقف سازند، نظراتی را عنوان 
می کننــد با این حال برای فردی که به خود ایمان دارد، این 

موارد نباید به سدی برایش تبدیل شود. 
همچنیــن برای بازاریابی اینترنتی موفق، توصیه می شــود 
تا نســبت به بازاریابی زنجیره ای به آگاهی کافی دست پیدا 
کنید. مزیــت اصلی این روش در عدم نیاز به پرداخت هزینه 
قبل از به ثمر رســیدن نتایج است. برای مثال شما می توانید 
تبلیغات خود را در سایت های مختلف قرار داده و به ازای هر 
کلیــک بر روی تبلیغ، مبلغی را به ســایت موردنظر پرداخت 

کنید. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی راهکارهای شروع فعالیت به عنوان مشاور شبکه های اجتماعی 

چگونه تبدیل به مشاور بازاریابی حوزه شبکه های اجتماعی شویم؟

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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سخنرانی موفق با 8 اقدام ساده 

در رابطه با یک ســخنرانی موفق، برخی از اقدامات را باید قبل از حضور در 
سالن کنفرانس انجام داد، برای مثال تمرین و بازبینی متن در این دسته قرار 
می گیرند. با این حال برخی از اقدامات را نیز باید در حین ارائه کنفرانس خود 
انجام دهید تا عملکرد خود را بهبود بخشــید. در همین راســتا و در ادامه به 

بررسی هشت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-تن صدای خود را به شکلی هوشمندانه تغییر دهید 

این امر که بخواهید در تمامی دقایق کنفرانس خود یک تن صدای یکسانی 
را داشته باشید، بدون شک مخاطب را خسته خواهد کرد. درواقع این امر کامال 
باید در راستای جمله و یا کلماتی باشد که شما قصد بیان آن را دارید. به همین 
خاطر در برخی از شــرایط شما به کاهش و یا افزایش آن نیاز خواهید داشت. 
بــرای مثال عذرخواهی کردن به صدایی آرام و انتقاد به صدایی بلند و محکم 
را می خواهد. به همین خاطر در متن خود الزم است تا از حجم و تن صدایی 
یکسان و یا استفاده نادرســت از آنها، شدیدا خودداری کنید. این امر درست 
نکته ای است که برترین سخنران ها نیز رعایت کرده و با این اقدام، تاثیرگذاری 

خود بر روی مخاطبان را افزایش می دهند. 
2-استرس و خشم خود را کنترل کنید

حتی پس از تمرین های مداوم نیز ممکن اســت عصبی و یا دچار استرس 
شدیدی شوید. بدون شک این امر کامال طبیعی بوده و نباید آن را به معنای 
عدم آمادگی خود تلقی کنید، با این حال در صورتی که اوضاع را در دســت 
نگیرید، بدون شک با مشکل مواجه شده و عملکرد مناسبی را نخواهید داشت. 
در این رابطه توصیه می شود تا تمامی اقدامات سریعی را که منجر به آرامش 
شما می  شود، شناســایی کرده و آنها را مورد استفاده قرار دهید، با این حال 
در صورتی که در انتخاب های خود با مشــکل مواجه هستید، بررسی اقدامات 
شما به افراد موفق، مطالعه و مراجعه به روانشناس ها نیز می-تواند کمک بسیار 

خوبی به شما کند. 
3-از اتکا کردن به اسالیدها خودداری کنید 

اشــتباه بزرگ بسیاری از سخنران ها این است که بیش از حد به مطالب از 
قبل تهیه شــده، تاکید داشته و از صحبت کردن خودداری می کنند. درواقع 
تصور آنها این است که مشاهده و یا روخوانی کامال کافی خواهد بود، با این حال 
فراموش نکنید که این امر عمال حضور شما را بی معنا خواهد ساخت. درواقع 
مشاهده و خواندن مطالب، اقدامی است که افراد در خانه و حتی محل کار خود 
نیز می توانستند انجام دهند. به همین خاطر نباید ارزش حضور خود را نابود 
سازید. در این رابطه اسالید ها را تنها تکمیل کننده صحبت های خود دانسته و 
هیچ گاه متن درون آنها را برای افراد تکرار نکنید. این امر در رابطه با مدیریت 
زمان شما نیز کامال سودمند بوده و از طوالنی شدن سخنرانی شما جلوگیری 
خواهد کرد. درواقع این امر که قدرت ســخنرانی سریع را داشته باشید، خود 

یک مزیت بزرگ و کامال تاثیرگذار محسوب می شود. 
 4-از رفتارهای روبات گونه خودداری کنید 

برخــی از افراد تصور می کنند که باید کامال جــدی بوده و هیچ اقدامی را 
بــه غیر از صحبت کردن در رابطه با موضوع خــود انجام ندهند، با این حال 
این امر بدون شــک هیچ جذابیتی  برای مخاطب به همراه نخواهد داشت. به 
همین خاطر کامال راحت باشید و خود واقعی تان را به نمایش بگذارید. برای 
مثال با نگاهی به تمامی سخنران های برنامه تد، متوجه این امر خواهید شد 
که ســخنران  ها، کامال راحت بوده و حتی اقدام به شوخی به مخاطبان خود 
نیز می کنند. به همین خاطر نیز نباید خود را درگیر اصول نادرست در زمینه 

سخنرانی کنید. 
5-تنفس هایی عمیق داشته باشید 

تحت فشــار قرار دادن خود، هیچ فایده ای را به همراه نخواهد داشت. برای 
مثال در موارد متعددی مشــاهده می شــود که افراد در تالش برای صحبتی 
سریع هستند. همین امر نیز باعث می شود تا آنها با کمبود اکسیژن مواجه شده 
و نیاز به تنفس های سریعی داشته باشند. این امر بدون شک استرس و عدم 
تمرکز باالیی را به همراه خواهد داشت. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا 
توقف کردن میان گفته های خود را یک نقص تلقی نکرده و تنفس های عمیق 
و به موقعی را داشــته باشید. این امر حتی در زمینه کسب آرامش نیز کمک 
خواهد کرد. در نهایت این امر که مخاطب بتواند با مطالب شــما همراه شود، 

تنها از طریق ایجاد وقفه هایی کوتاه، میسر خواهد بود. 
6-دست نوشته هایی را در جلوی خود قرار دهید 

حتی در بهترین حالت ممکن نیز امکان فراموشی برخی از موارد وجود دارد. 
همچنین برخی از نکات و موضوعات نیز ممکن است کامال فرعی و بی اهمیت 
باشد. به همین خاطر نباید ذهن خود را بیش از حد شلوغ کنید. در راستای 
بهبود نظم فکری، نوشتن برخی از مطالب مفید خواهد بود. برای مثال تیتر، 
نکته ها، مثال ها، موضوعات فرعی، سخن پایانی و... همگی می توانند از جمله 
مواردی باشند که بهتر است تا آنها را یادداشت کنید. در نهایت نوشتن ترتیب 
صحبت کردن در رابطه با موضوعات نیز از دیگر موارد مفید خواهد بود، با این 
حال شــما باید تنها یک کلمه را ذکر کنید تا با یک نگاه، دقیقا متوجه موارد 
شــوید. به همین خاطر از نوشتن متن های طوالنی خودداری کنید. این امر 

جذابیت سخنرانی های شما را به شدت کاهش خواهد داد. 
7-از صمیم قلب صحبت کنید 

شما باید ســخنرانی دوستانه ای را داشته باشــید. درواقع نحوه نوشتن و 
صحبت کردن افراد کامال متفاوت اســت. به همین خاطر نیز ضروری است تا 
متن را برای خود به صورت گفتاری درآورید. در این رابطه با توجه به این امر 
که هر فردی شیوه خاص صحبت کردن خود را دارد، به همین خاطر این امر 
اقدامی است که باید تنها توسط خودتان انجام شود. با این اقدام شاهد افزایش 
جذابیــت گفته های خود خواهید بود. در نهایــت راحت بودن با مخاطبان و 
صحبت کردن به شیوه خاص خود، اقدامی است که نفوذ در قلب ها را به همراه 
خواهد داشت که باالترین موفقیت برای هر سخنرانی محسوب می شود. برای 
رسیدن به این مرحله، الزم است تا در ابتدا خود از صمیم قلب صحبت کنید.

8-به خودتان باور داشته باشید
عدم وجود اعتماد به نفس، باعث خواهد شــد تــا حتی بهترین تمرین و 
متن سخنرانی نیز عمال بی فایده باشــد. در این رابطه فراموش نکنید که هر 
فــردی از مهارت ها و ویژگی های خاص خود برخــوردار بوده و نباید خود را 
به صورت مداوم با دیگران مقایســه کنید. به همین خاطر الزم است تا خود 
را یک ســخنران خوب بدانید. این امر باعث خواهد شد تا سایرین نیز بتوانند 
شما را باور کنند. در این رابطه در صورتی که با مشکل اعتماد به نفس و عدم 
شایسته تلقی کردن خود مواجه هستید، الزم است تا قبل از هر اقدامی، این 
مشــکل را برطرف کنید. فراموش نکنید که عدم اطمینان شما، باعث خواهد 
شد تا حتی بهترین جمالت نیز مورد توجه جدی قرار نگیرد. به همین خاطر با 
اعتماد به نفس باید اطمینان الزم را در تمامی سخنان خود ایجاد کرد. در غیر 
این صورت حتی کوچک ترین اتفاقات نیز کامال شما را متوقف خواهد ساخت. 
businesscollective :منبع
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وارن بافــت بــه عقیده اکثــر کارشناســان، به عنــوان موفق ترین 
ســرمایه گذار قرن اخیر شناخته می شود. وی در سال 2008 به عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان شــناخته شــده و پس از آن نیز همواره جزو 
یکی از پنج گزینه نخســت بوده است. وی در مصاحبه ای عنوان کرده 
است که صداقت، مهم ترین ویژگی ای است که در استخدام باید به آن 
توجه داشــته باشــید. درواقع حتی بهترین ها در صورتی که رفتارهای 
صادقانه نداشــته باشند، نه تنها کار تیمی شــکل نخواهد گرفت، بلکه 
همــواره احتمال ضربه خوردن از جانب آنها نیز وجود خواهد داشــت. 
به همین خاطــر اولین و مهم ترین اصل برای وی، صداقت محســوب 
می شــود. با این حال با اتــکا بر یک گزینه، بدون شــک نمی توان به 
بهترین انتخاب موجود دســت پیدا کــرد. به همین خاطر وی در ادامه 
صحبت های خود به معرفی ســایر عوامل مهم در زمینه استخدام افراد، 
پرداخته است. در همین راســتا و در ادامه به بررسی تمامی پنج مورد 

دیگر، خواهیم پرداخت. 
1-نسبت به مهارت های اجتماعی آنها اطمینان حاصل کنید 

این امر که کارمندان بتوانند با یکدیگر ارتباط دوســتانه داشــته 
باشند، اصل مهمی در زمینه کار تیمی محسوب می شود. درواقع اگر 
ارتباط اولیه شکل نگیرد، این امر کامال با مشکل مواجه خواهد شد. 
همچنین تمامی کارمندان شما باید سخنوران خوبی باشند. درواقع 
در شــرایط مختلف ممکن اســت نیاز به صحبت کردن از جانب هر 
یک از آنها وجود داشــته باشد. بدون شــک عدم توانایی در ارتباط 
برقرار کردن و تحت تاثیر قرار دادن سایرین، یک امتیاز منفی برای 
برند شما خواهد بود. علت این امر به این خاطر است که هر کارمند، 
نماینده ای برای برند خود محســوب می شــود. فراموش نکنید که 
عدم مهارت های اجتماعی خوب، خود می تواند از نشــانه های انواع 
بیماری های روحی باشــد. به همین خاطر توصیه می شود تا ابدا بر 
روی چنین افرادی ریسک نکنید. درواقع شما از گزینه های متنوعی 
برخوردار هســتید و هیچ برندی تنها به گزینه های محدود، محکوم 
نیســت. به همین خاطر ضروری است تا با دقت عمل در این رابطه 
اقدام کرده و تنها به دنبال بررســی رزومه افراد نباشــید. در نهایت 
فردی که از قدرت ارتباط برقرار کردن خوبی برخوردار باشد، اعتماد 
به نفس کافی برای انجام کارهای جدید را خواهد داشــت که خود 
منجــر به نوآوری و خالقیت در کارها می شــود. فراموش نکنید که 
امروزه دیگر شــرکت ها به افرادی که رفتارهــای روبات گونه دارند، 
نیاز نداشــته و تفکر خالق الزام هر کارمندی محسوب می شود. به 
همین خاطر با نگاهی به برترین برندهای حال حاضر جهان، متوجه 
آن خواهید شــد که عمال هیچ اجبــاری در نحوه انجام کارها وجود 
نداشــته و حتی زمان هایی را نیز بــه افراد اختصاص می دهند تا بر 

روی هر موضوعی در زمینه کاری شرکت، فعالیت کنند. جالب است 
بدانید کــه اکثر خالقیت ها و اتفاقات بــزرگ آنها نیز از دل همین 

زمان ها بیرون می آید. 
2-نسبت به هماهنگی حرف و عمل آنها و تمایل به پیشرفت و 

تمرین، اطمینان حاصل کنید 
در روز مصاحبه، بســیار رایج اســت که افراد وعده هایی را بدهند که 
عمال خارج از محدوده توانایی های آنها است. درواقع این امر تنها برای 
تحت تاثیر قرار دادن شــما بوده و با اســتخدام آنها، شــاهد هیچ یک 
نخواهید بود. به همین خاطر در روز اســتخدام عمال نباید اجازه دهید 
تــا افراد در رابطه با خود صحبت کنند. در این رابطه شــما باید از قبل 
رزومه افراد را بررســی کــرده و آنها را بدون اطــالع قبلی، در معرض 
آزمایش هــای مختلف قرار دهید. این امر باعث خواهد شــد تا عملکرد 
آنها، بیانگر تمامی ادعاهایی باشــد که ممکن اســت قصد مطرح کردن 
آنها را داشته و شما با این اقدام عمال الزامی برای صحبت کردن را باقی 
نگذاشــته اید. همچنین فراموش نکنید کــه حتی در بهترین حالت نیز 
نمی توان انتظار داشــت که بهترین های موجود، تنها برای شما باشند. 
علت این امر به این خاطر اســت که رقابــت در حال حاضر به باالترین 
حد خود رسیده و این امر باعث شده است تا هر شرکتی در تالش برای 
جذب بهترین ها باشــد. به همین خاطر تصور در اختیار داشتن تمامی 
ســتاره های عرصه کاری خود، عمال غیرممکن خواهد بود، با این حال 
شما در زمینه ستاره سازی با هیچ محدودیتی مواجه نیستید. به همین 
خاطر نیز ضروری اســت تا تمایل افراد به پیشرفت و تمرین کردن های 
مــداوم را جزو معیارهای خود بدانید. بدون شــک هر فردی از قابلیت 
بهتر شــدن برخوردار بوده و نمی تــوان در هیچ حوزه ای حد کمالی را 
متصور شــد. با این حال تنها افرادی پیشــرفت خواهند کرد که تمایل 
درونی برای آنها وجود داشــته باشد. به همین خاطر نیز ضروری است 
تا به دنبال افرادی باشــید که از تمایل برای این امر برخوردار هستند. 
در نهایــت فراموش نکنید که این امــر صرفا به معنای توجه به جوانان 
نیســت. مثال بارز این امر را می توان ری کراک مالک برند مک دونالد 
دانست. وی در سنین باال، به علت تمایل خود به پیشرفت، به موفقیتی 
ســریع دست پیدا کرد. به همین خاطر تمایل به پیشرفت، ابدا ارتباطی 
به ســن متقاضیان نداشــته و نباید آنها را به خاطر باال و یا پایین بودن 

سن، فاقد صالحیت تصور کنید. 
3-نگرش آنها نسبت به مسائل مختلف را بیابید 

موفقیت در دستان افرادی است که از تفکر مثبت برخوردار هستند. 
درواقع بدون خوش بینی، هیچ اقدام سودمندی انجام نخواهد شد. به 
همین خاطر نیز الزم است تا خوش بینی یکی از مهم ترین معیارهای 
استخدامی شما باشد. در این رابطه فراموش نکنید که حتی یک فرد 
با روحیــه و تفکرات منفی، بر روی تمامی کارمنــدان نیز تاثیرگذار 
خواهد بود. به همین خاطر در صورت مشاهده چنین ویژگی ای، الزم 
اســت تا فرآیند اســتخدام وی را در هر مرحله ای که هست، متوقف 

ســاخته و به دنبال گزینه  ای دیگر باشــید. در ایــن رابطه می توان 
با تحت فشــار قــرار دادن افراد، نوع واکنش آنها را مشــاهده کرد و 
نســبت به نگرش مثبت و یــا منفی آنها، قضاوت کــرد، با این حال 
همه چیز را به روز اســتخدام منتهی نکرده و در صورتی که هنوز هم 
شــک و تردیدی وجود دارد، آنها را به صورت موقت اســتخدام کرده 
و عملکردشان را مورد بررســی قرار دهید. در نهایت فراموش نکنید 
که یک کارمند مناســب، در ابتدا باید انسانی خوب باشد. در غیر این 
صورت نمی توان از وی انتظاری را داشــت. به همین خاطر توجه به 

ابعاد انسانی، کامال ضروری خواهد بود. 
4-از وجود نگرش بلندمدت در آنها اطمینان حاصل کنید 

هیچ چیز بدتر از این نخواهد بود که یک کارمند در تیم شــرکت به 
خوبی جا بیفتد و پس  از مدتی اقدام به تغییر شــغل و ترک شــرکت 
کند. این امر بدون شک با ضرری جدی همراه خواهد بود و حداقل برای 
مدتی، راندمان کاری شرکت را با افتی شدید مواجه خواهد ساخت. این 
اتفاق بدون شک در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، حتی ممکن است 
منجر به از دســت رفتن جایگاه نیز شود. به همین خاطر ضروری است 
تا برنامه گزینه های اســتخدامی خود را بــرای آینده بدانید. درواقع در 
صورتی که یک کارمند حداقل برای 10سال نمی خواهد در شرکت شما 
باشد، بهتر است تا شانسی را برای حضور در شرکت خود به آنها ندهید. 
در نهایت اگر هدف افراد با حداقل یکی از اهداف شما همخوانی داشته 
باشــد، می توان انتظار داشت که حداقل یک دلیل فراتر از بحث مالی، 
وجود دارد. این امر خود مزیتی فوق العاده محســوب شــده و می توان 
انتظار داشــت که این افراد کامال پرتالش ظاهر شوند. به همین خاطر 
شــما باید گزینه های هدفدار و آینده نگر را مورد توجه جدی خود قرار 

دهید. 
5-میزان مسئولیت پذیری آنها را بسنجید 

حتی در زمینه زندگی شــخصی نیز تنها افرادی موفق ظاهر خواهند 
شــد که تمامی مسئولیت ها را برعهده بگیرند. این نگرش باعث خواهد 
شد تا دیگر هیچ بهانه ای وجود نداشته و سایرین را مقصر تلقی نکنید. 
در زمینه کاری نیز وجود این ویژگی کامال ضروری اســت. درواقع اگر 
کارمندی قدرت اعتراف به اشتباهات و تالش برای جبران آنها را نداشته 
باشــد همواره با بهانه های مختلف مواجه خواهید بود. بدون شک این 
امر هیچ گونه پیشــرفتی را به همراه نخواهد داشت. علت این امر به این 
خاطر اســت که این افراد همواره دلیلی را برای خود خواهند داشــت. 
در این رابطه با نگاهی به وضعیــت زندگی افراد، می توان پی به وجود 
این ویژگی در آنها برد. در نهایت تجربه ثابت کرده اســت که این دسته 
از افراد، به علت شــخصیت درســت و حرفه ای که دارند، در برخورد با 
سایرین بهتر عمل کرده و به سرعت تحت هر شرایطی می توانند کامال 
محبوب شوند. به همین خاطر مسئولیت پذیری، تنها یک ویژگی نبوده 

و بیانگر وجود بسیاری از مهارت ها و خصوصیت های دیگر نیز است. 
inc :منبع
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رباط کریم - خبرنگار فرصت امروز: تفاهمنامه تحویل مدیریت 
شــهری فازهای باقی مانده با حضور دکتر محســنی بندپی استاندار 
تهران، امام جمعه شهرستان رباط کریم ،فرماندار شهرستان رباط کریم 
،عضو هیت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ،رئیس هیت مدیره و 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ، شهردار پرند و سایر مسئوالن 
طی مراسمی در سالن دانشگاه آزاد اسالمی پرند امضا شد. حجت االسالم 
و المسلمین ترابی امام جمعه شهرستان رباط کریم در این مراسم گفت 
:هفته دولت فرصت مغتنمی است تا دولتمردان و مسئوالن اجرایی کشور 
عملکرد یک ساله دولت را در بخش های مختلف به مردم که هدف همه 
برنامه ها هســتند گزارش کنند .در نظام جمهوری اسالمی ایران مردم 
ولــی نعمت مدیران اند و مردم اربــاب اند و مدیران خادم باید مردم در 
جریان خدمت رسانی دولت قرار بگیرند. در ادامه وطن خواهی مدیرعامل 
شرکت عمران پرند در این مراسم گفت :شرکت عمران پرند یک شرکت 
توسعه  محور اســت و همچنان در خدمت مردم پرند هستیم ،پس از 
تحویل شهر،شرکت عمران نیز وظایف خود را در شهرپرند انجام خواهد 
داد .همچنین شهرداری پرند جزء شهرداری های موفق استان تهران می 
باشد و با کمکی که دولت و شرکت عمران خواهد کرد عملکرد بهتری 

نیز خواهد داشت. همچنین آگشته شهردار شهرجدید پرند عنوان کرد  
پرند شهر بسیار ویژه ای است و از ویژگی های آن رشد جمعیت لحظه ای 
آن می باشد .موضوعات و مسائل پرند نیازمند اهتمام جدی دولت است 
تا بتواند به اهداف خود برســد و مسیر توسعه را طی نماید .بسیاری از 
اتفاقاتی که در شهر جدید پرند رخ داده به اعتبار شرکت عمران پرند بوده 
و در عین حال ما به دنبال مدیریت یکپارچه هستیم و در اینجا از همه 
مسئوالن قبلی شرکت عمران و شهرداری و همچنین از آقای مهندس 
ساداتی فرماندار شهرستان رباط کریم تشکر و قدردانی می کنم و وظایف 

ذاتی شرکت عمران همچنان به قوت خود باقی است مخصوصاً در بخش 
مســکن مهر که امکان انتقال آن به شهرداری وجود ندارد . همچنین 
در ادامه این مراسم ساداتی فرماندار شهرستان رباط کریم گفت با اذن 
استاندارد  تهران تفاهمنامه تحویل مدیریت شهری فازهای باقی مانده 
شهر پرند از شرکت عمران به شهرداری امضا خواهد شد .با این حرکت 
مردم عزیز در پایتخت مسکن مهر کشور از این شیرینی در هفته دولت 
بهره مند خواهند شــد.این حرکت زیبا در تاریخ این شهر رقم خواهد 
خورد .در آخر دکتر محسنی بندپی استاندار تهران گفتند مسئوالن باید 
به آینده این شهر نگاهی توسعه محور و کارشناسی داشته باشند. پرند 
از جهات مختلف برای استان تهران حائز اهمیت می باشد ،چون دروازه 
ی ورودی استان و شهر تهران است و دیگر اینکه پایتخت مسکن مهر 
کشور می باشد. مسکن مهر ضمن ایجاد فرصت ها ،مشکالتی را نیز دارد 
که باید به این مشکالت از جمله مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و 
سرانه های بهداشتی نگاه ویژه  و اساسی داشته باشیم.تفاهم نامه حالت 
مدیریت یکپارچه رادارد.واقعیت این اســت که خیلی از کارها در تعهد 
شرکت عمران پرند بوده  و باید به تعهدات خود در خصوص مترو و سرانه 

های جمعیتی عمل کند.

تبریز - فالح: به منظور هم اندیشی و هم افزایی علمی و کاربردی 
در زمینه اجرای دســتور العمل ارزیابی کیفی مناقصه گران، اعضای 
کمیته فنی - بازرگانی و رئیس امور پیمان های ستاد شرکت انتقال 
گاز با اعضای کمیسیون مناقصات و کمیته فنی - بازرگانی منطقه 8 
در تبریز گرد هم آمدند. مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز به اهمیت 
قانون برگزاری مناقصات اشاره کرد و گفت: قانون برگزاری مناقصات 
به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده 
و تنها در معامالتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.
یداله بایبوردی، وظیفه و رسالت کنونی امور پیمان ها بخصوص کمیته 
فنی - بازرگانی را بســیار حساس و مهم بیان و اظهار امیدواری کرد با 
برگزاری چنین جلساتی بتوانیم در رفع موانع احتمالی اقدام شایسته به 
انجام رسانده و اهداف سازمانی را ارتقاء دهیم. در ادامه این نشست، دبیر 
کمیته فنی - بازرگانی شرکت انتقال گاز ایران، کمیته فنی - بازرگانی 
را یکی از ارکان اصلی فرآیند مناقصه دانســت و افزود: ارزیابی فنی - 
بازرگانی پیشنهادها، ارزیابی کیفی مناقصه گران و همچنین سایر وظایف 

مقرر در آیین نامه مناقصات برعهده این کمیته بوده که واقعا کار بسیار 
سختی است. غالمرضا خوانساری، برگزاری کالس های آموزشی جهت 
کارکنان ذیربط در مدیریت ها و واحدهای ستادی و اعضای کمیته فنی- 
بازرگانی در ارتقاء دانش کاری و رفع ابهامات را بسیار ضروری برشمرد.

همچنین دبیر کمیته فنی - بازرگانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز در 
این جلسه گفت: مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد 

نظر) طبق اسناد مناقصه( که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه 
گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود و مناقصه 
برای دسترســی به دو مولفه اساســی در خرید کاال و خدمات به اجرا 
گذارده می شود. احد حسن زاده، به ارکان برگزاری مناقصه اشاره کرد 
و بخش های مناقصه گزار، کمیسیون مناقصه، کمیته فنی - بازرگانی، 
هیات رسیدگی به شکایات و هیات ترک مناقصه را از ارکان برگزاری این 
مناقصه برشمرد. وی در سخنان خود ضمن تاکید بر اعمال و بکارگیری 
اصولی و دقیق دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران گفت: برگزاری 
چنین هم اندیشی ها موجب شناسایی ظرفیتهای علمی و کاری نهفته 
و هم افزایی و به روز آوری اطالعات و نهایتا سازماندهی اطالعات مذکور 
جهت بکارگیری آنها در انجام وظایف و نهایتا طی صحیح مسیر فرآیند 
انتخاب پیمانکار مناسب منتهی خواهد شــد. در ادامه جلسه اعضای 
کمیته فنی بازرگانی و رییس امور پیمان های ستاد شرکت انتقال گاز، 
به ارایه پاســخ و راه کارهای الزم در خصوص سواالت و مسایل مطرح 

شده در رابطه با برگزاری مناقصات و رفع ابهامات موجود پرداختند.

تبریز - فالح: همزمان با هفته دولت پروژه های آبرسانی روستایی 
آذربایجان شرقی با بهره برداری 334 خانوار افتتاح و بهره برداری از 
آنها آغاز شد. در آیین افتتاح پروژه های آبرسانی فرماندار شهرستان، 
نماینده مردم شهرســتان در مجلس شــورای اسالمی، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب شهری و روستائی استان، امام جمعه و جمعی 
از مســئولین و مردم محلی حضور داشتند. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شهری و روستائی اســتان آذربایجان شرقی در آئین بهره 
برداری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر اظهار کرد: با تالش شــبانه روزی همکاران فاز اول آبرسانی 
مجتمع قوری چای غربی شهرســتان ویــژه مراغه با یک میلیارد و 
385 میلیون تومان به بهره برداری رسید که با اجرای آن، آب شرب 
بهداشتی 135 خانوار سه روستای خطب، ساروجه و قوش قیه سی 

تامین می شود. مهندس علیرضا ایمانلو افزود: همچنین در شهرستان 
میانه پروژه ایستگاه پمپاژ شماره 3 مجتمع آبرسانی اوچ تپه، شهرستان 
آذرشهر پروژه آبرسانی روستای پیر چوپان، شهرستان کلیبر آبرسانی 
روستاهای یلی درسی، فرهادلو و سراملو و در شهرستان هوراند نیز 

آبرسانی روستاهای قوتانلو، نیق و گنبران افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار گرفتند. وی تصریح کرد: در این پروژه ها خط انتقال به طول 9/5 
کیلومتر، شبکه داخلی روستا به طول 8 کیلومتر، حفر و تجهیز چاه 
5 حلقه و  4 باب مخزن آب جمعا 300 مترمکعبی با صرف اعتباری 
بالغ بر 2 میلیارد و 782 میلیون تومان اجرا شد و 1760 نفر جمعیت 
از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.  مدیرعامل شرکت های 
آبفا و آبفار استان آذربایجان شرقی در پایان این مراسم، فرهنگ سازی 
برای مدیریت آب را از جمله رویکردهای دائمی مدیران شرکت آب و 
فاضالب استان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: اگر داشته ها و منابع 
آب را بصورت بهینه استفاده کنیم مشکلی نخواهیم داشت و آموزش 
برای صرفه جویی ضروری و الزم اســت چرا که مصرف آب با لحاظ 

الگوی مصرف باشد، مشکلی نخواهیم داشت. 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل دفتر امور اقتصادی 
و خدمات مالی ســازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
بدون شک یکی از مهمترین رمز موفقیت شهرداری ها در شرایط 
فعلی، جذب ســرمایه گذار و اســتفاده از توان، تجربه و تخصص 
بخش خصوصی است که شهرداری گرگان در این بخش عملکرد 
خوبی داشــته اســت.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی 
شهرداری گرگان، محسن کوشش تبار امروز در بازدید از پروژه های 
ترافیکی، سرمایه گذاری، تفریحی و بافت تاریخی گرگان اظهار کرد: 
خوشبختانه عملکرد شهرداری گرگان در این حوزه ها قابل توجه 
و ارزشمند اســت.وی ادامه داد: بدون شک یکی از مهمترین رمز 
موفقیت شهرداری ها در شرایط فعلی، جذب سرمایه گذار و استفاده 

از توان، تجربه و تخصص بخش خصوصی است که شهرداری گرگان 
در این بخش عملکرد خوبی داشته است.مدیرکل دفتر امور اقتصادی 
و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بازدید 

از پروژه گردشگری، تفریحی و سرمایه گذاری بلوار غدیر)چهارشنبه 
بازار سابق( تاکید کرد: این پروژه از جمله پروژه هایی است که من 
در هیچ مرکز استانی ندیدم و به طور قطع به نتیجه رسیدن آن آثار 
بسیار خوبی در بخش های مختلف گردشگری، تفریحی و جذب 
توریست در گرگان خواهد داشت.کوشش تبار بیان کرد: بکارگیری 
پیمانکار بومی در پروژه روگذر افسران به کمربندی یکی از نکات 
مثبت اجرای پروژه است که به طور قطع باعث باال رفتن توان فنی 
پیمانکار خواهد شــد که در آینده برای همین شهر مفید خواهد 
بود.وی در پایان گفت: با این روند رو به جلوی شــهرداری گرگان 
در اجرای پروژه های تاثیر گذار، آینده گرگان روشــن و درخشان 

خواهد بود.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز:  در آخرین روز 
هفته دولت، پروژه گازرسانی به فاز 2 شهر بستک با حضور 
سید شــمس الدین قتالی فرماندار بستک، شهردار بستک، 
تنی چند از مقامات شهرستان و مدیران شرکت گاز هرمزگان 
به بهره برداری رســید. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
هرمزگان، قتالی فرماندار بســتک از تالش های بی وقفه و 
شــبانه روزی مجموعه شــرکت گاز در اجــرای پروژه فوق 

قدردانی کرد. محمد علی محمد علیزده رییس بهره برداری 
شرکت گاز بیان کرد: با افتتاح این پروژه 2 هزار و 160 خانوار 
تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت. محمد علیزاده 
در ادامه ضمن ســپاس از صبر و شکیبایی مردم بستک در 
اجرای پروژه گازرسانی، از مسووالن استانی و شهرستان در 
خواست کرد تا با همراهی و همدلی خود، شرکت گاز استان 

را در تحقق رسالت خطیر گازرسانی یاری نمایند 

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : تالش شبانه روزی کارکنان مرکز سوختگیری 
هواپیمایی منطقه ساری با توزیع بیش از یک میلیون لیتر سوخت 
به پرواز زائرین خانه خدا، به اتمام رســید . سبحان رجب پور مدیر 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : 
سوخت رسانی به ناوگان هوایی فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری 
به منظور اعزام زائرین به مکه معظمه به صورت شــبانه روزی و با 
پشتیبانی فنی، تدارکاتی و لجستیکی شرکت ملی پخش فرآورده 
مجموع با 32 پرواز به پایان رسید. وی افزود : جمع سوخت تحویلی های نفتی منطقه ســاری به بهترین  نحوه ممکن انجام شد و در 

به پرواز زائرین خانه خدا بیش از یک میلیون لیتر بوده که بدون وقفه 
انجام شد . ســبحان رجب پور اظهار کرد : تعداد پروازهای حجاج 
در مرحله رفت  به مقصد مدینه با 16 پرواز بوده و مقدار ســوخت 
تحویلی حدود 560 هزار لیتر بود . وی ادامه داد : 16 پرواز در مرحله 
برگشــت ، حجاج را از مدینه به ساری بازگرداندند و مقدار سوخت 
تحویلی این پروازها حدود 600 هزار لیتر بود . سبحان رجب پور از 
روند سوخت رسانی ایمن به پروازها در فرودگاه بین المللی ساری 
ابراز خرسندی نموده و از زحمات مسئولین و کلیه کارکنان مرکز 

سوختگیری هواپیمایی تقدیر کرد.

با حضور استاندار تهران صورت گرفت؛

تحویل مدیریت شهری فازهای باقی مانده شهر جدید پرند 
)فازهای ۳،۴،۵،۶( در قالب تفاهمنامه به شهرداری شهر پرند 

به میزبانی منطقه 8 عملیات  انتقال گاز برگزار شد؛

کارگاه هم اندیشی اعمال دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران 

همزمان با هفته دولت محقق شد؛

افتتاح پروژه های آبرسانی روستایی در آذربایجان شرقی

عملکرد مثبت شهرداری گرگان در جذب سرمایه گذار

افتتاح پروژه گازرسانی به فاز 2 شهر بستک استان هرمزگان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

اتمام سوخت رسانی به پرواز حجاج مازندرانی

پیام قدردانی مدیرعامل از تالش های همکاران در شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز – شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با صدور پیامی از تالش و کوشش 
کلیه پرسنل شرکت به خاطر کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی تشکر کرد. در لوح اهدایی محمود 
دشت بزرگ به کلیه همکاران آمده است: احتراما بدینوسیله از تالش و کوشش یکایک همکاران گرامی 
در اجرای بند الف آیین نامه مواد 81 و 82 قانون خدمات مدیریت کشوری و نقشه اصالح نظام اداری که 
با توکل بر خداوند منان، موجب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان )جشنواره شهید 
رجایی ســال 97( گردیده است صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. امید است با تالش همه همکاران 
شاهد پیشرفت شرکت و دستیابی به مدارج باالتر و قرار گرفتن در قله های افتخار در تمام سطوح استانی، ملی و بین المللی باشیم. شایان 
ذکر است، شرکت برق منطقه ای خوزستان در جشنواره شهید رجایی در میان 76 دستگاه اجرایی استان "رتبه سوم" و در گروه بانک ها 

و بیمه ها برای سومین سال پیاپی"رتبه اول" را کسب کرد.

مدیر شعب بانک کشاورزی همدان :
 پیشرفت 67 درصدی عملکرد بانک کشاورزی استان همدان در پرداخت 

تسهیالت به مشتریان در پنج ماهه اول سال
همدان - فاطمه صنیعی وحید: در مراسمی که به مناسبت هفته دولت در مدیریت بانک کشاورزی استان 
همدان برگزار شــد، مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان بیان کرد :در مورد کل تسهیالت پرداختی بانک 
کشاورزی استان همدان از ابتدای سال 98 تا پایان مرداد ماه 11800 فقره تسهیالت به مبلغ 4310 میلیارد ریال 
پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد 19 درصد و به لحاظ مبلغ67 درصد 
رشد در عملکرد استان است که نشان دهنده این است که برنامه ریزی های مناسب تری صورت گرفته و باعث 
شده که منابع بیشتری در اختیار مشتریان قرار گیرد.  هوشنگ حیدر نژادیان در خصوص نقش بانک کشاورزی 
گفت : نقش این بانک در بخش کشاورزی غیر قابل انکار است. عمدتا مدنیت جوامع بر پایه کشاورزی شکل گرفته است. با توجه به اینکه اهمیت غذا 
بر کسی پوشیده نیست و غذا نقش مهمی را در مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها و ملت ها ایفا میکند، پس با توجه به تامین استقالل 
غذایی کشور میتوان نقش کلیدی را برای فعالین بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و کارخانه ها قائل شد. هوشنگ حیدر نژادیان افزود: بانک کشاورزی 
تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی است، که نقش مهمی در تولید ناخالص کشور و اشتغال را بر عهده دارد. حیدر نژادیان گفت: اینکه شعار بانک 
کشاورزی، بانک همه مردم ایران است، بدین معنی است که "تمام اقشار جامعه می توانند از خدمات بانک کشاورزی استفاده کنند" اما اولویت با بخش 
کشاورزی است و بین 90 الی 95 درصد منابِع در اختیار بانک کشاورزی، صرف اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی می شود و 5 الی 10 درصد 
مابقی نیز برای سایر اقشار جامعه تخصیص داده خواهد شد. وی درباره فعالیت های 5 ماهه اول سال در بانک کشاورزی استان همدان در پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج که از اهمیت باالیی برخوردار می باشد گفت: پرداخت قرض الحسنه ازدواج از اولویت های بانک کشاورزی است و به 
همین منظور در دو مرحله جمعا به مبلغ 350 میلیارد ریال اعتبار به استان ابالغ شده که بانک کشاورزی استان 459 میلیارد ریال معادل 131 درصد 
برنامه تعهدی خود را به 1480 نفر پرداخت کرده است.حیدر نژادیان درباره پرداخت اعتبار اشتغال پایدار روستایی افزود: اعتبار ابالغی 1488 میلیارد 
ریال می باشد که از این میزان، مبلغ 1426 میلیارد ریال به تعداد 301 فقره و با اشتغال زایی 1118 نفر پرداخت شده که این مبلغ معادل 96 درصد 
میزان اعتبار ابالغی به بانک می باشد. همچنین در این بخش اعتبار ابالغ شده به نهاد های حمایتی 323 میلیارد ریال بوده که تا کنون تعداد  467 
نفر و مبلغ پرداختی 193 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت گردیده است. درصد جذب تسهیالت در این بخش 60 درصد و اشتغال ایجاد شده ازمحل 
اعتبار نهادهای حمایتی 467 نفر است. مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان در خصوص اعتبار تخصیص داده شده به سیل زدگان گفت: این 
اعتبار 369 میلیارد ریال است و تعداد افراد معرفی شده 3573 نفر میباشد که تا کنون این تسهیالت به 607 نفر از مراجعین و به مبلغ 48 میلیارد 
ریال پرداخت شده و 13 درصد جذب صورت گرفته است.  حیدر نژادیان علت عمده عدم جذب بیشتر از 13 درصد را عدم مراجعه مشمولین علیرغم 
پیگیری های مکرر بانک از کانال های گوناگون عنوان کرد. وی درباره اعتبارات بالعوض به سیل زدگان تصریح کرد: اعتبارات تخصیص داده شده 800 
میلیارد ریال است که تا کنون از این مبلغ حدود 34 میلیارد ریال به حساب افراد خسارت دیده واریز شده است.وی در ادامه گفت: تا کنون 374 هزار 

تن گندم به مبلغ  6498 میلیارد ریال خریداری شده که مبلغ 4458 میلیارد ریال به حساب ذی نفعان واریز شده است.
 

تعطیلی چهار شرکت حمل مسافر در قم
قم - خبرنگار فرصت امروز: رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان قم اعالم کرد : با رای 
کمیسیون ماده 12 استان قم ، چهار شرکت حمل مسافر درپایانه مسافری قم ) کوثر(  به دلیل تخلفاتی شامل 
: جذب غیر مجاز مسافر ، سوار وپیاده نمودن مسافر درخارج از پایانه ، عدم صدور بلیط و دریافت وجه اضافه 
از مسافر ،  به مدت یکماه تعطیل گردیدند.   به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان قم، در راستای اجرا و صیانت از قوانین و مقررات حمل ونقل جاده ای،با رای کمیسیون ماده 12استان، 
چهار شرکت حمل مسافردرقم ، تعطیل شدند. رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان قم ضمن 
اعالم خبر فوق مطرح کرد: چهار شرکت متخلف از زمان اعالم رای کمیسیون ماده 12 به مدت یک ماه تعطیل و سامانه جامع آنها توسط اداره 
کل متبوع غیر فعال شده است . اکبر نوروز پور اضافه کرد : هم چنین با حضور نماینده محترم اداره اماکن استان  نسبت به پلمپ نصب بنر با 
عنوان تعطیلی یک ماهه ، درورودی چهارشرکت  مذکور اقدام شد . وی در ادامه به تخلفات صورت گرفته توسط چهار شرکت حمل مسافر فوق 
االشاره پرداخت و توضیح داد: تخلفات صورت گرفته که موجب اتخاذ تصمیم به تعطیلی این شرکت ها در کمیسیون ماده 12 شد شامل: جذب 
غیرمجاز مسافر،سواروپیاده نمودن مسافردرخارج ازپایانه ، عدم صدوربلیط ودریافت وجه اضافه از مسافرمیباشد رییس اداره راهداری وحمل ونقل 
جاده ای شهرســتان قم در خصوص نحوه تشکیل و صدور رای توسط کمیسیون ماده 12نیز توضیح داد:به دلیل اهمیت استمرار روند عادی 
چرخه حمل ونقل مسافربخصوص به دلیل تقریب زمانی ایام محرم ، کمیسیون ماده 12جهت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته دراسرع وقت 
تشکیل و پس از بررسی وتفهیم موارد موضوعه به مدیرعامل شرکت واستماع ادله و رویت مستندات ارائه شده نسبت به صدور رای اقدام گردید 
.  اکبرنوروزپور اعضا تشکیل دهنده کمیسیون ماده 12استان را شامل مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ) رییس کمیسیون ( ، 
رییس اداره حقوقی ) دبیر کمیسون ( و روسای انجمن های صنفی کاال و مسافر عنوان کرد و یاد آور شد : پس از رویت و اعالم تخلف توسط 
نظارو نماینده اداره مسافر درپایانه مسافربری کوثر شهرستان قم ، نسبت به بررسی تخلفات صورت گرفته توسط مسئولین باال دستی اقدام ولزوم 
تشکیل کمیسیون ماده 12 جهت بررسی و صدور رای احراز گردید.  وی خاطر نشان ساخت : با توجه به اختیارات تفویضی به کمیسونهای مواد 
11 و 12 ) رسیدگی به تخلفات رانندگان وشرکتهای حمل ونقل عمومی اعم از کاال و مسافر ( استان ، درصورت تکرار تخلفات وعدم توجه به 
مقررات و قوانین موضوعه ، نسبت به لغوپرئانه شرکت متخلف اقدام میگردد .  رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان قم درخاتمه 
یادآور شد : سامانه تلفنی 141 مرکز مدیریت راهها در تمامی ساعات شبانه روز آماده دریافت شکایات دربخش حمل ونقل جاده ای وهمچنین 
ارائه اطالعات سفر به کاربران جاده ای می باشد . شایان ذکر است 42 شرکت حمل مسافر ) با احتساب مجموع شعب ( دراستان قم به صورت 

فعال به ارائه خدمات موضوعه مشغول کار می باشند 

رکورد حفر تونل در استان ایالم در طی سال گذشته شکسته شده است 
ایالم - هدی منصوری: مهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرسازي استان در جلسه شوراي اداري استان 
با حضور دکتر امیري معاون پارلماني رئیس جمهور با ارائه گزارشي در حوزه راه و شهرسازي استان گفت: از 
هفته دولت سال گذشته تاکنون 44 کیلومتر بزرگراه به ارزش 180 میلیارد تومان و 25 کیلومتر راه اصلی به 
ارزش 65 میلیارد تومان، 10 کیلومتر راه فرعی به ارزش 18میلیارد تومان، 110 کیلومتر احداث و بهسازی 
راههای روستایی به ارزش 45 میلیارد تومان اجرا شده است. وی ادامه داد: همچنین بیش از سه هزار متر 
حفاری تونل که در نوع خود در کشور رکورد محسوب میشود، به ارزش 100میلیارد تومان و 140 قرارداد به 
ارزش 400 میلیارد تومان منعقد شده، بیش از 7هزار و 500 متر انواع ساختمان های دولتی به ارزش 25 میلیارد تومان، 900 واحد مسکن 
مهر به ارزش 65 میلیارد تومان ساخته شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم به اقدامات صورت گرفته در سیل اخیر اشاره نمود 
و اظهار داشت: قبل از وقوع سیل فروردین ماه امسال، با تشکیل جلسات شورای هماهنگی راه و شهر سازی استان، شامل راه و شهرسازی، 
راهداری و حمل و نقل، فرودگاه، پلیس راه، بنیاد مسکن، بانک مسکن، هواشناسی، اقدامات پیشگیرانه خوبی داشتیم و نسبت به استقرار ماشین 
االت پیمانکاران حوزه راه وشهرسازی و راهداری در محل هایی که احتمال بروز حادثه و آسیب بود، اقدام نمودیم و همگی برای کمک و امداد 
رسانی در آماده باش کامل بودند. مهندس کاظمی افزود: بیش از 3 هزار کیلومتر از راههای استان در سیل اخیر دچار خسارت شده و هزارو 
350 دستگاه پل آسیب جدی به آنها وارد شده است. وی اظهار داشت:عمده خسارت 3 دستگاه پل بزرگ که بزرگترین آنها پل گاومیشان و پل 
وحدت آباد و پل میدان خلف بر روی رودخانه سیمره بوده و بالفاصله بعد از سیل، نسبت به احداث پل های موقت یادشده در کمترین زمان 
ممکن اقدام نمودیم. وی میزان خسارات وارده به شبکه راههای استان در سیل اخیر را 500 میلیارد تومان اعالم نمود که در نهایت در هیأت 
دولت 316میلیارد تومان برآورد خسارت برای استان ایالم در سال 98 و 99تایید که برای امسال 130 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.

آبفای گیالن در جشنواره شهید رجایی موفق به کسب عنوان دستگاه برگزیده شد
 رشت - قلیپور:  ارزیابی عملکرد سال 97 دستگاه های اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی این شرکت موفق به کسب عنوان 
دستگاه برگزیده در بین 50 دستگاه اجرایی استان شد.بنا به این گزارش به منظور اعالم نتایج ارزیابی جشنواره شهید رجایی در مراسمی 
با حضور معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور ، استاندار گیالن ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن و مدیران 
دستگاههای اجرایی استان در استانداری از 5 دستگاه برگزیده در این جشنواره براساس شاخص های عمومی و اختصاصی تقدیر شد.براین 
اساس سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای کسب عنوان دستگاه 
برگزیده در شاخص های عمومی و اختصاصی مورد تقدیر قرار گرفت که موارد مورد ارزیابی در این جشنواره در 7 محور، 32 شاخص که 
شامل 200 آیتم بود.درضمن ارزیابی عملکرد شاخص های جشنواره شهید رجایی در 7 محور و 32 شاخص هرساله توسط سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان صورت می گیرد.گفتنی است جشنواره شهید رجایی امسال بر اساس نتایج ارزیابی 50 دستگاه اجرایی در استان گیالن 

برگزار شدکه شرکت آبفای گیالن بعنوان یکی از 5 دستگاه برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت.
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برای رســیدن به موفقیت، عالوه بر برنامه ریزی و پشتکار، به اعتماد 
به نفس کافی نیاز داریم. داشــتن اعتماد به نفس باال، مسیر رسیدن به 
اهداف را برای تان هموارتر می کند. با ما همراه باشید تا 14 راهکار موثر 

برای تقویت اعتماد به نفس را بیان کنیم.
بکی بالالک )Becky Blalock(، نویســنده و مدیر اجرایی یکی 
از 500 شرکت موفق و ســودآور آمریکا، می گوید نسل های گذشته ما 
مجبور بودند برای زنده ماندن احتیاط کنند و این خصوصیت به ما نیز 
به ارث رســیده و سبب شده اســت که گاهی خجالتی و ترسو باشیم و 
احساســات خود را پنهان کنیم. البته محتاط بودن خیلی هم بد نیست 
اما هیچ کسی دوســت ندارد با ترس و خجالت همیشگی زندگی کند. 
اعتماد به نفس سبب می شود با ســرعت بیشتری به اهداف مان دست 
یابیم، خوشــبختانه با ایجاد عادت های ســاده روزانه می توان اعتماد به 

نفس را تقویت کرد.
اگــر برای تقویت اعتماد بــه نفس انگیزه کافی نداریــد، باید بدانید 
داشــتن اعتماد به نفس کافی یکی از وظایف مهم انسانی است. داالیی 
الما )رهبر دینی بوداییان تبت( می گوید: »هر کسی با اعتماد داشتن به 
توانایی های خود می تواند دنیای بهتری بسازد.« این جهان به اعتماد به 
نفــس ما نیاز دارد، پس از اینکه به خودتان ببالید و بگویید چقدر عالی 

و فوق العاده هستید، ابایی نداشته باشید.
در ایــن مقاله بــرای تقویت اعتماد به نفس، ایجاد 14 عادت ســاده 

روزانه را پیشنهاد می کنیم:
1. با اطرافیان تان مهربان باشید

اگر گاهی فکر می کنید هیچ خاصیتــی برای اطرافیان تان ندارید، به 
آنها کمک کنید و مهربان باشــید. برای مثال، برای زنان بی خانمانی که 
در خیابان دستفروشــی می کنند، غذای گرم خانگی بپزید یا هر هفته 
خانه پیرزن همســایه تان را تمیز کنیــد. با کمک کردن به دیگران این 
احساس در شما ایجاد می شود که خیلی هم انسان بی فایده ای نیستید.

2. لباس های زرد بپوشید
دکتر کارول کانچیر )Carole Kanchier(، روانشــناس دانشگاه 
کالگری )Calgary( کانادا، می گوید رنگ زرد ســبب ایجاد آرامش و 
حالت شادی و سرزندگی می شود. شاید فکر کنید این ادعا چندان قابل 
اطمینان نیســت، اما اگر توجه کنید همیشه نور آفتاب سبب می شود 
احســاس آرامش پیدا کنید. گل های زردرنگ بهار نیز احساس شادی 
و آرامش به وجود می آورند. پس لباس های زرد بپوشــید و به شــادی و 

اعتماد به نفس خود بیفزایید.
3. صاف بایستید

وقتی خمیده راه می روید، احســاس بدی نســبت به خودتان دارید. 
 Health( در تحقیقی که نتیجه آن در مجله روانشناســی ســالمت
Psychology( به چاپ رســیده، پژوهشــگران گفته اند بهبود طرز 
ایستادن به طور شگفت انگیزی روحیه و حال فرد را بهتر می کند. حتما 

تاکنون تجربه کرده اید که وقتی صاف می ایســتید و خمیده نیســتید، 
اعتماد به نفس باال و جسارت را در خود احساس می کنید.

4. به دنبال یادگیری بیشتر بروید
هر روز مطالب جدیدی بخوانید یا روی گوشــی هوشــمندتان برنامه 
جدیدی نصب کنید. شــاید خواندن اطالعات ناچیز روزانه وقت زیادی 
از شــما نگیرد اما همیــن وارد کردن اندک اطالعــات جدید در مغز، 
زندگی تان را متحول می کند. با یادگیری چیزهای جدید به احســاس 

رضایت می رسید که سبب افزایش اعتماد شما به خودتان می شود.

5. اتاق تان را تمیز کنید
این بهترین توصیه در فنگشــویی اســت: »اگر به دنبال ذهنی پاک 
و قدرتمند هســتید، اتــاق خواب تان را تمیز کنیــد.« اصطالح ژاپنی 
»esho funi« به معنای یکپارچگی زندگی و محیط است و وقتی به 
آن دســت یابید، بهتر می توانید افکار شاد و سرزنده را وارد زندگی تان 

کنید.
6. عکس سلفی بگیرید

65درصد دخترانی که چهره شــاد و ســرزنده خــود را در صفحات 
اجتماعی شــان می بینند، می گویند بعد از دیدن این تصاویر احســاس 
اعتماد به نفس بیشــتری پیدا می کنند. وقتی خود را شــاد می بینید، 
ضمیر ناخودآگاه تان این شــادی را دریافت می کند و احساس می کنید 
واقعا شــاد و خوشحال هســتید. پس در هر جایی سلفی بگیرید، البته 

خیلی هم در سلفی گرفتن افراط نکنید. نباید هر بار 20 سلفی بگیرید 
و در صفحه اجتماعی تان به اشتراک بگذارید، زیرا در این صورت به دام 

اعتیاد شبکه های اجتماعی می افتید.
7. هدف مشخصی را در نظر بگیرید و به آن برسید

وقتی به موفقیت برســیم، احســاس خوبی نســبت به خودمان پیدا 
خواهیم کرد. البته نیاز نیســت هدف ســختی برای خود تعیین کنیم، 
مثال نوشــتن خاطرات زمان دانشــگاه را که نیمه تمام مانده است، به 
پایان برسانیم. اگر کار ساده ای مانند احوالپرسی با خانواده را در لیست 

کارهــای روزانه مان قرار دهیــم، تیک زدن کنار آن بعــد از تماس با 
خانواده، سبب ایجاد احساس شادی و اعتماد به نفس در ما می شود.

8. به موسیقی شاد گوش کنید
حتما می دانید موسیقی سبب افزایش احساس قدرت در ما می شود. 
پس آهنگ  های شــاد و موردعالقه تان را پخش کنید و با آنها برقصید. 
گوش دادن به آهنگ های موردعالقه از نظر روانی حالت ذهنی شــما را 
بهبود می دهد. اگر این آهنگ پیامی شــادی بخش داشته باشد، سبب 

ایجاد احساس قدرت و اعتماد به نفس در شما می شود.
9. چیزهای جدیدی را امتحان کنید

اینکــه بخواهید در منطقــه امن و راحت خود بمانید، مانع رشــد و 
پیشــرفت و بروز توانایی های خود می شــوید. ســعی کنید هر روز کار 
جدیــدی انجام دهید، حتــی اگر خیلی کوچک باشــد. برای مثال، به 

کافی شاپ جدیدی سر بزنید، از مســیر جدیدی به سرکارتان بروید یا 
هر روز صبح، به موسیقی جدیدی گوش کنید. این حس ماجراجویی و 

تغییر سبب می شود اعتماد به نفس تان باال رود.
10. از دیگران کمک بگیرید

هیچ وقت فکر نکنید کمک خواستن از دیگران نشانه ضعف و ناتوانی 
است. نیاز نیست در این دنیا تمام کارهای مان را به تنهایی انجام دهیم. 
اینکه از همکارتــان بخواهید در انجام پــروژه بزرگی که مدت ها روی 
آن کار کرده اید به شــما کمک کند، باری از روی دوش تان برداشــته و 
انجام کارها را برای تان آســان تر می کند. مطمئنا آنها از کمک کردن به 
شما خوشحال می شوند و شما هم به خاطر داشتِن شجاعِت درخواست 

کمک از دیگران، احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.
11. لیستی از تمام چیزهای خوب در زندگی تان بنویسید

یک دفترچه یادداشــت بخرید و تمام چیزهای خوبی که در زندگی 
دارید را روی کاغذ بیاورید. مطمئنا چیزهای زیادی برای نوشتن وجود 
دارد. وقتــی حال و هوای خوبی ندارید، به ســراغ این دفترچه بروید و 
داشــته های تان را ببینید. یادآوری چیزهای خوبی که در زندگی دارید 

باعث می شود به واقعیت برگردید و حال بهتری پیدا کنید.
12. عطر موردعالقه تان را بزنید

حس بویایی قوی ترین حس انسان است؛ خصوصا در رابطه با حافظه 
و احساســات. تحقیقات نشان می دهد 90درصد زنانی که به خود عطر 
می زنند، نسبت به زنانی که اصال به سراغ عطر نمی روند، اعتماد به نفس 
بیشــتری دارند. امروزه عطر مو هم در بازار موجود است و با عطری که 
از موهای تان در اطراف منتشر می شود، احساس بهتری نسبت به خود 

پیدا خواهید کرد.
13. هنگام حرف زدن از دست های تان استفاده کنید

تحقیقی در دانشــگاه کولگیت )Colgate University( نشــان 
می دهد بخشــی از مغز که حرکات را کنتــرل می کند و منطقه ای که 
مسئول صحبت کردن اســت با یکدیگر همپوشانی دارند. پس حرکات 
دست سبب می شود جمالتی را که به زبان می آورید، بیشتر باور کنید. 
باید حرکات دســت و بدن تان طبیعی باشد تا در نگاه دیگران آماده تر و 

مسلط تر به نظر برسید.
14. به تصاویر نگاه کنید

وقتــی در تصاویر شــاد و خاطره انگیز غرق شــوید ناخودآگاه لبخند 
روی چهره  تان می آید و احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهید کرد. 
پیشــنهاد می کنیم چند عکس زیبا و خنــدان از اعضای خانواده تان را 
روی میز کار خود قرار دهید یا زمانی را صرف دیدن عکس های خودتان 
و همســرتان در جشن عید یا سالگرد ازدواج تان کنید. قطعا با تماشای 
این تصاویر زیبا، احســاس شادی و خوشــبختی تمام وجودتان را فرا 

می گیرد.
bustle :منبع

بهبود اعتماد به نفس با ایجاد 1۴ عادت ساده روزانه!
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تحت چه شرایطی کنار گذاشتن مشتری سودمند خواهد بود 
مترجم: امیر آل علی

اگرچه همواره شــنیده ایم که همیشــه حق با مشتری بوده و الزم است تا تمامی اقدامات را 
برای آنها انجام دهیم، با این حال واقعیت این است که در برخی از شرایط، از دست دادن برخی 
از مشتریان، سودمند نیز خواهد بود، با این حال الزم است تا نسبت به زمان درست این اقدام، 
اطالع کافی را داشــته باشید. در همین راســتا و  در ادامه به بررسی هشت شرایطی که زمان 

مناسب برای کنار گذاشتن مشتری است، خواهیم پرداخت. 
1-هنگامی که نمی توانید طبق قانون 20/80 رفتار کنید

طبق این قانون، 20درصد هر چیزی باید 80درصد نتایج را به همراه داشــته باشــد. این امر 
در رابطه با اقدامات و حتی مشــتریان نیز صادق است. به همین خاطر نیز ضروری است تا آن 
دسته از مشتریان خود که منجر به برهم خوردن این قانون می شوند را کنار بگذارید تا فضای 
کافی برای جذب گزینه های بهتر، مهیا شود. درواقع تمرکز شما باید بر روی 20درصدی باشد 

که 80درصد سود شما را به همراه خواهند داشت. 
2-هنگامی که سطح توقعی غیرمعقول دارند 

همواره مشاهده می شود که برخی از مشتریان انتظارات بیش از حد و یا حتی عجیبی دارند. 
این امر بدون شک زمینه مشکل و نارضایتی تمام کارمندان را به همراه خواهد داشت. به همین 
خاطر ضروری است تا این دسته از مشتریان خود را شناسایی کرده و حذف کنید. بدون شک 
جذب آنها توســط برندهای دیگر، به علت مشکالتی که برای آنها نیز ایجاد خواهند کرد، امری 
سودمند محسوب می شود، با این حال الزم است تا سریعا به دنبال جایگزین کردن آنها باشید 

تا سودآوری شرکت با مشکلی جدی مواجه نشود. 
3-هنگامی که به کارمندان شما توهین شده است 

عبارت همیشه حق با مشتری است را کنار بگذارید. درواقع افراد تیم شرکت، درست به مانند 
خانواده شــما هستند. شــما نباید اجازه دهید تا هر فردی به خود اجازه دهد تا آنها را تخریب 
کنند. به همین خاطر شما باید از همان ابتدا خود را پشتیبان تیم معرفی کنید. فراموش نکنید 
که ریشــه برخی از اتفاقات، عمال ارتباطی به کارمندان شــما نداشته و رفتار عجیب مشتریان، 
باعث بروز آن شــده است. به همین خاطر ضروری اســت تا سریعا اوضاع را کنترل کرده و در 
صورتی که اشــتباهی از ســوی کارمندان رخ نداده است مشتری را به راحتی کنار بگذارید. در 
این رابطه حتی نباید از شــکایت کردن از آنها نیز غافل شــوید. درواقع شما باید از حقوق خود 
در برابر مشتری نیز دفاع کرده و موارد دردسرساز را کنار بگذارید. این امر باعث خواهد شد تا 

وقت و انرژی شما صرف مشتریان خوب و مناسب شود. 
4-هنگامی که آنها برخالف قرارداد رفتار می کنند

مشــتریان شما ممکن است، مشتریان برندهای دیگر نیز باشــند. به همین خاطر نباید تنها 
مشــتریان را افراد جامعه تلقی کنید. با توجه به این امر که بــرای این گونه فروش ها همواره 
یک قرارداد وجود دارد، در صورتی که این دســته از مشتریان خارج از قوانین و توافقات رفتار 
می کنند، الزم است تا آنها را کنار بگذارید. برای این امر همه چیز باید قانونی باشد. به همین 
خاطر الزم اســت تا برای چگونگی انجام مراحل آن، با وکیل شــرکت مشورت کنید. در نهایت 
این امر باعث خواهد شــد تا از بروز مشکالت آتی با برند مذکور، جلوگیری شود. همچنین این 
اقدام یک پیام روشــن برای سایر مشتری ها خواهد بود که شما تحت هیچ شرایطی، رفتارهای 
غیرحرفه ای را تحمل نخواهید کرد. به همین خاطر نباید در زمینه کسب سود، نگاهی سطحی 

داشته باشید. 
5-هنگامی که عقاید مشتری برخالف اصول و فرهنگ سازمانی شما است

برخی از مشتریان همواره نسبت به همه چیز گالیه داشته و هیچ اقدامی از سوی شما آنها را 
راضی نخواهد کرد. درواقع آنها انتظار دارند که شما همه چیز خود را بنا بر خواست آنها تغییر 
دهیــد، با این حال نباید اجازه دخالت بیش از حد در کار خود را به مشــتریان بدهید. درواقع 
در صورتی که این اعتراض ها همگانی است، الزم است تا نسبت به درستی اقدامات خود شک 
کنید، با این حال اگر موارد کامال انگشت شــمار است، توصیه می شود تا آنها را کنار گذاشته و 
به دنبال گزینه هایی باشــید که برای اصول کاری و فرهنگ سازمانی شما احترام قائل باشند. 

درواقع نباید تصور کنید که تنها شما باید به مشتریان احترام بگذارید.
6-هنگامی که دردسرهای آنها بیشتر از میزان سودی است که برای شرکت شما به 

همراه دارند 
شما باید بدانید که آیا سرمایه گذاری و تالش برای جلب رضایت مشتری، ارزش آن در حال 
و یا آینده را خواهد داشت؟ با نگاهی به بسیاری از برندها، شاهد این امر می باشید که آنها در 
تالش برای حفظ مشــتریانی هســتند که بیش از حد برای آنها دردسر به همراه دارد. این امر 
بدون شــک توان آنها برای انجام کارهای بیشــتر را نابود خواهد ساخت. به همین خاطر الزم 
است تا مشتریان دردسرساز خود را شناسایی کرده و در صورتی که راه حلی برای بهبود اوضاع 

ندارید، از کنار گذاشتن آنها واهمه ای نداشته باشید. 
7-هنگامی که از آخرین خرید آنها بیش از شش ماه گذشته است

اگرچه این امر در رابطه با کاالهای بادوام کامال متفاوت است، با این حال در رابطه با مواردی 
که جزو کاالهای روزانه و پرکاربرد محســوب می شود، الزم است تا یک محدودیت زمانی قائل 
شوید. برای مثال در صورتی که شش ماه از آخرین خرید مشتری شما گذشته است، دیگر ارائه 
خدمات و سرمایه گذاری بر روی آنها تنها اتالف وقت و بودجه خواهد بود. در این رابطه استفاده 

از یک نرم افزار مدیریت مشتری، می-تواند به بهبود عملکرد شما کمک کند. 
8-هنگامی که جامعه هدف شما مطابق انتظارات نبوده است 

در راستای افزایش محدوده توانایی و فروش خود، این احتمال وجود دارد که به دنبال ایجاد 
نمایندگی هایی حتی در کشورهای دیگر باشید، با این حال در صورتی که میزان فروش پس از 
مدتی تغییرات مثبتی را نداشــته است، الزم است تا آن منطقه را به طور کامل فراموش کنید، 
با این حال بهتر اســت تا از قبل، بررسی های دقیقی را داشته باشید تا ریسک کار شما کاهش 
پیدا کند. در نهایت فراموش نکنید که شــما مجبور به ماندن در یک منطقه که مشــتریان و یا 
اوضاع آن به نحوی نیســت که شما بتوانید درخشان ظاهر شوید، نخواهید بود. به همین خاطر 

الزم است تا سریعا به دنبال انتقال به مکانی مناسب تر باشید. 
businesscollective :منبع
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همــه ما تمایز بین مثبت و منفــی را می دانیم. مانند 
تفاوت ســفید و ســیاه، خوب و بد و درســت و غلط. 
بنابرایــن، میل به زندگی خــوب و مثبت برای ما امری 
طبیعی تلقی می شود. زندگی مثبت با یک هدف خاص 
تفاوت دارد. اگر چیزی خاص مانند پول،  شــغل یا یک 
فــرد را می خواهید پس ممکن اســت آن را به دســت 
بیاوریــد، اما هنوز هم برای همیشــه نمی توانید کنترل 
کنید، اما یک زندگی مثبت چیزی است که شما همیشه 
می توانید کنترل آن را در دست بگیرید و از درون تغییر 
دهید. زیرا می توانیــد یک زندگی مثبت بدون توجه به 
جایی که هستید، کسی که هستید یا کاری که می کنید 
داشته باشید. با ما همراه باشید تا در این مقاله با معرفی 
چهار مرحله ساده به شما کمک کنیم تا تفکرات منفی 
را رها کرده  و زندگی مثبت که ســزاوار آن هســتید را 

آغاز کنید.
1. ذهن تان را کنترل کنید

آیــا می دانیــد اکثــر واکنش هــا و اقدامات ما توســط 
عادت های مان کنترل می شود؟

بیایید از یک مثال برای توضیح آن استفاده کنیم.
شما ممکن است هر روز صبح  با هشدار ساعت از خواب 
بیدار شــوید و این منجر به یک واکنش منفی شود. چرا؟ 
زیرا ایده بیدار شــدن صبح زود را یــک چیز بد می دانید، 
بنابراین ذهن شما زنگ ساعت را به یک جرقه تبدیل کرده 

است و صدای آن را به چیزی منفی متصل می کند.
این درست است که صبح ها خسته هستید، اما الزم نیست 
که روز خود را بــا بداخالقی آغاز کنید. حتی اگر به خودتان 
گفته اید این امر واکنشی طبیعی است؛ در واقع چیزی است 

که شما خودتان در ذهن خود برنامه ریزی کرده اید.
تغییر ذهنیت زمان می برد، زیرا در مورد ســاخت دوباره 
تفکرتــان اســت، اما هنوز هم یک گام ســاده محســوب 
می شود. شما می توانید فکر کنید و همچنین قادر به تغییر 

آن نیز هستید.
 ممکن است به خودتان گفته باشید که پاسخ های منفی 
روزانه چیزهای خاص طبیعی هســتند و کنترل آن دست 
شما نیســت زیرا این واکنش ناخودآگاه انجام می شود. اما 
ذهن ناخودآگاه ذهن دیگری نیست که توسط قوانین خود 
عمل کند بلکه چیزی است که شما می توانید کنترل کرده 

و دوباره برنامه ریزی کنید.
جان برگ توضیح می دهد که چگونه ذهن ناخودآگاه ما 
عمل می کند. اگر می خواهیم آن را کنترل کنیم، می توانیم:

 ما یک ذهن یکپارچه داریــم که در حالت های آگاهانه 
و ناخودآگاه عمل می کند.  همیشــه از همان مجموعه ای 
از ابــزار پایه ای که در طول زمان تکاملی تنظیم شــده اند 

استفاده می کند.

این بدان معنا اســت که شــما می توانید کنترل ذهنیت 
خود را در درست بگیرید و می توانید چشم انداز خود را در 

مورد چیزها تغییر دهید.
به یاد داشــته باشید، هشدار ســاعت، فقط نمونه ای از 
عــادت یا روال روزانه اســت که می تواند ذهن شــما را به 

صورت آگاهانه یا ناخودآگاه کنترل کند.
این امر در مورد زنگ ســاعت نیست. شــما نمی توانید 
هشدار ســاعت را بدون دور ریختن مسئولیت های خود از 
زندگی تان حذف کنید. مشکل  زنگ ساعت نیست. مشکل 
حتی واکنش شــما نیست. مشــکل این است که شما این 

واکنش را بدون توجه به آن برنامه ریزی کرده اید.
اگر یک ایده  ذهنی ایجاد کنید که با پاسخ مثبت به این 
شرایط همراه باشد، پس هر روز خود را دوباره برنامه ریزی 

می کنید.
درست است که باید زود بیدار شوید و واقعاً نمی خواهید 
سر کار بروید و نمی توانید هر جایی که می خواهید بروید، 
اما آنچه می خواهید چیســت؟ شــما هنوز هم می خواهید 
از تخت بلند شــوید و روز خود را آغاز کنید. شــما هنوز 
هم می خواهیــد زندگی خود را ادامه دهید. به جای اینکه 
بگذارید صدای زنگ ســاعت آنچه نمی خواهید را به شما 
یادآوری کند، اجازه دهید یادآور ورود یک روز جدید باشد 

- این عالی است - زیرا این روز برای شما است.
2. کلمات مثبت حفظ کنید

درســت است که به نظر خیلی آسان می آید، اما با حفظ 
یک لیســت از کلمات مثبت شما می توانید مغز خود را به 
اســتفاده از کلمات مثبت عادت دهید و این به شما کمک 
خواهد کرد که زندگی مثبت تری داشته باشید. همان طور 
که می توانید برنامه ذهنی  تان را مجدداً برنامه ریزی کنید، 
می توانید واژگان خود را نیز بازنویسی کنید. این کلمات به 
طور طبیعی به شما می آیند و چشم انداز تان تغییر می کند.

بعضی از روانشناسان شماری از کلمات مثبت و منفی را 
معرفــی کرده اند اما اگر  در مورد آن فکر کنید، احتماالً از 
قبل این کلمات را می شناســید. این امر در مورد آموزش 
خود و یادگیری کلمات جدید نیست بلکه در مورد استفاده 

از آنچه در حال حاضر در درون شما وجود دارد است.
هنگامی که شروع به استفاده از واژه های مثبت بیشتری 
می کنید، این امر نه تنها روی تفکر شــما تأثیر می گذارد، 

بلکه  افراد اطراف تان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
آیا تا به حال متوجه شــده اید که چگونه افراد مثبت و شاد 
خلــق و خوی خود را به افراد اطراف شــان انتقال می دهند؟ 
معموالً یک لبخند با یک لبخند دیگر پاســخ داده می شود. 
مکالمه مثبت به احتمال زیاد با همان لحن خوب ادامه می یابد.

3. بر آنچه مهم است تمرکز کنید
 همیشــه  در زندگــی چیزهای  مثبــت و منفی وجود 

خواهد داشت، اما خودتان می توانید کنترل کنید که کدام 
بر روی تان تأثیر بگذارند.

 شــما توانایی توجه به چیزهایی که واقعاً مهم هستند را 
دارید. نگاهی به گذشته، حال و آینده خود بیندازید. چند 
بار انرژی خود را برای چیزی کــه در نهایت واقعاً اهمیت 

نداشت، هدر داده اید؟
حقیقت این اســت که نباید به همــه چیز توجه کنیم. 
ما نباید بــه چیزهای خاصی مانند آنچه همکالســی های 
قدیمی مــان در مــورد ما فکــر می کنند، آنچــه مردم در 
شــبکه های اجتماعی در مــورد ما می گویند یــا به آنچه 

همکاران مان پشت سر ما می گویند توجه کنیم.
در نهایت شــما هرگــز نمی توانید در تمــام جنبه های 
زندگی خود پیروز شــوید و نباید انرژی خــود را بر همه 

چیز متمرکز کنید.
آنچه می توانید انجام دهید اولویت بندی است. چه چیزی 
واقعاً برای شــما اهمیت دارد؟ چه چیزی برای شــما مهم 
اســت؟ هر چیز دیگری را مسدود کرده و روی چیزی که 

باید به آن توجه داشته باشید متمرکز شوید.
4. یاد بگیرید نه بگویید

برای بعضی از افراد، نه گفتن ســخت اســت زیرا به این 
معنا اســت که یا کســی را ناامید می کنند یا فرصتی را از 
دســت می دهند. اگر به کلمات بله و نــه نگاه کنید، اکثر 

مردم نه را یک عالمت منفی می بینند.
چیزی که اکثر مردم آن را فراموش می کنند این اســت 
که شما نمی توانید همه چیز را قبول کنید. وقتی به چیزی 
بلــه می گویید، پس به چیــز دیگری نه گفته اید. شــاید 
رئیس تان از شــما خواسته تا بیشــتر بمانید و پروژه ای را 
تکمیل کنید، بنابراین شما بله می گویید زیرا نمی خواهید 
او را ناراحت کنید. در عین حال این ممکن اســت به این 
معنا باشد که اجرای فرزند خود را از دست می دهید، حتی 
اگر به او قول داده بودید که در آنجا حضور خواهید داشت.
نکته این است که هر زمانی که بله می گویید، در عین حال 
به چیز دیگری نه می گویید. هر زمان که می خواهید کاری را 
انجام دهید، زمان را از کار دیگری می گیرید. اگر می توانستیم 

همه کارها را انجام دهیم عالی می شد، اما نمی توانیم.
شما باید یاد بگیرید نه بگویید. این مرحله می تواند بسیار 
ساده باشد، زیرا در واقع فقط یک قدم از مرحله قبلی است. 
شــما با شــناخت آنچه می خواهید و آنچه نمی خواهید نه 

گفتن را یاد می گیرید.
زندگی مثبت از درون آغاز می شود و حتی اگر مسائل به 
طور قابل توجهی از یک روز به روز دیگر تغییر نکنند، هنوز 
هم می توانید با دنبال کردن این مراحل ســاده به راحتی 

زندگی مثبتی داشته باشید.
Lifehack/ucan :منبع

با این 4 مرحله ساده زندگی مثبتی داشته باشید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


