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حساب بانکی یارانه بگیران چک می شود؟

جزییات ریزش پاییزی 
یارانه ثروتمندان  

فرصت امروز: پرداخت یارانه نقدی پس از یکصد و سه مرحله وارد دور جدیدی شده و اینک دولت دوازدهم به مرحله آخر حذف 
یارانه ثروتمندان نزدیک می ش��ود. بنابر اعالم علی ربیعی س��خنگوی دولت، در مرحله بعد ۲۰۰ هزار خانواده از لیست یارانه بگیران 
حذف می ش��وند و این اقدام با پیامک به سرپرس��ت خانوار اطالع رسانی می ش��ود. این اتفاق پس از گذشت 9 سال از اجرای قانون 
اجرای هدفمندی یارانه ها رقم می خورد و به گفته دولتمردان، با ش��روع فصل پاییز، حذف دهک های باالی درآمدی در دستور کار 
قرار می گیرد. آذرماه سال 1389 بود که نخستین مرحله از پرداخت یارانه نقدی کلید خورد و از آن زمان تاکنون یکصد و سه مرحله 
یارانه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در پایان هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. به عبارت دیگر، دولت ماهانه...

از کاهش قیمت واقعی مسکن تا افزایش سقف وام مسکن جوانان

نیم رخ تابستانی مسکن
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موافقان و مخالفان الیحه تجارت چه می گویند؟

»نه« بخش خصوصی به جراحی تجارت

چالش ساماندهی پروژه های بدون ضرب االجل
بازاریابی هیجان انگیز با 5 تکنیک قدیمی

بالک چین و تغییر دنیای بازاریابی دیجیتال
جایگاه یابی برند و چگونگی نوشتن بیانیه برند پوزیشنینگ

فضای جدید تبلیغاتی در یوتیوب

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

همزمان با راهپیمایی 15۰۰ نفری 
کارکنان آمازون از امضای پیمان 

اقلیم خبر داد

3
اوایـل خردادماه بود که خبـر طرح الزام اسـتفاده از کارت 

سـوخت شخصی منتشـر شـد و آنطور که شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد، قرار شد...

ماجرای خرید و فروش کارت سوخت چیست؟

 ۱۰ پرسش درباره
کارت سوخت

یادداشت
راهکارهای استفاده بهینه از 

ارز یارانه ای

دالر ۴۲۰۰ تومان��ی، نوع��ی 
ارز یاران��ه ای بود ک��ه با هدف 
کنترل تورم کاالهای اساس��ی 
و ارزان ش��دن برخ��ی اجناس 
برای مصرف کننده عرضه شد. 
ترجیحی  ارز  سیاست  موافقان 
برای اس��تفاده بهینه از این ارز 
یاران��ه ای بر نظ��ارت و کنترل 
بیشتر در اعطای این ارز تاکید 
داش��تند. در مقابل هم کسانی 
بودن��د ک��ه ع��دم تخصی��ص 
نامناسب این ارز را عاملی برای 
تضعیف تولید داخلی و افزایش 

رانت می دانستند.
به اعتقاد نگارنده، ارز ۴۲۰۰ 
ب��رای کاالهایی  تنها  تومان��ی 
می تواند استفاده شود که اول، 
کاالی اساسی باش��ند. به این 
معنا ک��ه ارز دولت��ی نباید به 
کاالهای غیرضروری اختصاص 
یابد. دوم، کاالهایی باش��ند که 
دول��ت می تواند ت��ا زمانی که 
به دس��ت مصرف کننده نهایی 
می رسد، نظارت و کنترل الزم 
را بر قیمت آن داش��ته باش��د. 
برای مثال، نان کاالی اساس��ی 
اس��ت، نرخ آن مشخص است 
و نظارت عموم��ی بر نانوایی ها 
وج��ود دارد. پ��س می توان در 

این ح��وزه ارز ۴۲۰۰ 
4تومانی را تخصیص...
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شبکه اجتماعی اینستاگرام  از سال ۲۰1۰ وارد بازار شد. محبوبیت 
روزافزون این شبکه و آسان بودن اشتراک گذاری تصاویر در آن، باعث 
ش��ده تا در حال حاضر اینستاگرام به بس��تری برای ظهور چهره های 
شناخته شده مجازی تبدیل شود که دنیای بازاریابی مجازی را متحول 
کرده اند. در همین حال، نتایج آخرین نظرس��نجی مرکز افکارسنجی 
دانش��جویان ایران )ایس��پا( حاکی از افزایش چش��مگیر اس��تفاده از 
رس��انه های اجتماع��ی در جامعه ایرانی اس��ت. در این گ��زارش که 
رس��انه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی یکی در نظر گرفته شده 
است، نش��ان می دهد در نیمه فروردین سال9۷ معادل 1۷.۷درصد از 
افراد باالی 18 س��ال کشور از اینستاگرام استفاده می کردند، این عدد 
در خردادماه و پس از فیلترش��دن تلگرام به 3۲.۲درصد افزایش  یافته 
است. نکته قابل توجه، حضور ۵۴درصدی جوانان 18 تا ۲9 سال ایرانی 

در شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری اتاق ایران، س��ازمان تنظی��م مقررات و 
ارتباطات رادیویی در آخرین آمارگیری خود در پایان س��ال 9۷ تعداد 
کاربران اینترنت در ایران را ۷۴ میلیون و ۵18 هزار اعالم کرده است. 
وب س��ایت استاتیستا نیز در گزارشی تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام 
را ح��دود ۲۴ میلیون نفر اعالم کرده اس��ت. به عب��ارت دیگر، حدود 
3۲درصد از کاربران اینترنت در ایران، در اینستاگرام نیز فعال هستند. 
این تع��داد کاربر، به معنای اس��تفاده 3۰درصد از جمعی��ت ایران از 
اینس��تاگرام اس��ت. این تعداد کابر، ایران را در استفاده از اینستاگرام، 
بعد از کشورهای آمریکا، برزیل، هند، اندونزی، روسیه، ترکیه و ژاپن در 

هشتم جهان قرار می دهد.
تولد سلبریتی های اینستاگرام

تحقیقات مرتبط با اینستاگرامر )Instagramer(، خرده سلبریتی 
)Micro- Celebrity(، تاثیرگذار )Influencer(، بازاریابی نفوذگر 
)Influencer Marketing( و ... موضوع پیدایش و رشد ستاره های 
دنیای اینس��تاگرام اس��ت که با بهره مندی از قابلیت های این ش��بکه 

اجتماعی توانسته اند به شهرت برسند.
تری س��نفت از اولین محققانی بود که در کتاب خود تحت عنوان 
»دختران دوربینی: سلبریتی و جامعه در عصر شبکه های اجتماعی«، به 
توضیح ظهور نسل جدیدی از افراد مشهور در فضای مجازی پرداخت 
که شهرت خود را مدیون شبکه های اجتماعی هستند. تحقیقات او و 
سایر پژوهشگران با تمرکز بر سلبریتی های اینستاگرامی حاکی از این 
نکته است که قدرت یک  سلبریتی اینترنتی و تأثیری که بر هواداران 

خود می گذارد مرهون نمایش��ی اس��ت که وی از جنبه های مختلف 
زندگی خود دارد؛ نمایشی مستمر و با تمرکز بر زندگی روزمره آنها.

  Statista اهمیت ظهور این چهره های مجازی تا اندازه ای است که
که یک پورتال آنالین به منظور دسترس��ی به آمار و اطالعات بیش از 
۲۲ هزار و ۵۰۰ مطالعه است به صورت ماهانه یا فصلی اطالعات مرتبط 
با تعداد فالوورهای سلبریتی های اینستاگرامی کشورهای مختلف در 
حوزه ه��ای گوناگون مانند ورزش، غذا، مد و ... را گزارش می کند. این 
پورتال همچنین در آخرین آماری که بر حسب نمودار از تعداد کاربران 
اینستاگرام تا آپریل ۲۰19 منتشر کرده بود، نشان داده است که آمریکا 

با تعداد 11۰ میلیون نفر، بیشترین تعداد کاربران اینستاگرام را دارد.
دنبال  کنندگان چند میلیونی ستاره های اینستاگرام

اگرچه اینس��تاگرام کمی با تاخیر وارد ایران ش��د، اما این ش��بکه 
اجتماعی به سرعت توانست راه خود را در سبک زندگی کاربران ایرانی 
باز کند و به تبعیت از الگوهای خارجی، ش��اهد فعالیت نسل جدیدی 
از س��لبریتی ها در این فضا و در حوزه های مختلفی مانند جهانگردی، 
غذا، مد، ورزش و ... هستیم که به بیان دیدگاه ها و عقاید خود به طور 
مستقیم می پردازند و تحت عناوین مختلف مانند بالگر، اینستاگرامر و 
یا اینفلوئنسر به فعالیت پرداخته و به تبع داشتن تعداد دنبال کنندگان 
باال، منبع معتبری برای تبلیغات کاالها و محصوالت برندهای تجاری 
محسوب می شوند. برای نمونه »صدف بیوتی« دختر جوانی است که 
به واسطه انتشار تصاویر و ویدئوهایش در زمینه سبک زندگی خود در 
حال حاضر ۲ میلیون و 1۰۰ هزار نفر طرفدار دارد. شهرت صدف بیوتی 
و امثال آن در شبکه اجتماعی اینستاگرام تا اندازه ای است که صفحه 
اینستاگرامی سگ صدف بیوتی به طور جداگانه 1۲۰ هزار دنبال کننده 
دارد و ب��ه تازگ��ی مجله فوربس او را به عن��وان تاثیرگذارترین بیوتی 

اینفلوئنسر دنیا در سال ۲۰19 معرفی کرده است.
سلبریتی های اینترنتی؛ جزو 1۰۰ مساله کالن کشور

رش��د روزافزون س��لبریتی های اینترنتی در ایران به اندازه ای است 
ک��ه مرکز بررس��ی های اس��تراتژیک طی تحقیقی ک��ه تحت عنوان 
»آینده پژوه��ی ایران در س��ال 9۷« منتش��ر کرد، از ای��ن موضوع به 
عنوان یکی از 1۰۰ مساله کالن کشور نام برده است. در این پیمایش 
»مرجعیت فرهنگی« سلبریتی های جدید و غیررسمی در شبکه های 
اجتماعی و مهاجرت مردم به این فضاها، به عنوان »مس��ائل در حال 
ظهور ایران« در س��ال های پیش  رو معرفی ش��ده است، چراکه وقتی 
یک پدیده اجتماعی ش��کلی »افراطی« به خود می گیرد، می تواند به 

»مسأله « و معضل اجتماعی بدل  شود.
گردش مالی هنگفت ایجادش��ده به وس��یله خرده س��لبریتی ها از 
موضوعاتی اس��ت که در این پژوهش به آنها پرداخته ش��ده و در عین 

حال مورد انتقاد قرار گرفته است.
تعرفه تبلیغات در اینستاگرام چند؟

نرخ های تبلیغات در صفحه های اینستاگرام و توسط چهره هایی که 
در این ش��بکه اجتماعی برای اکثریت کاربران شناخته شده هستند، 
متفاوت است. گزارش روزنامه هفت صبح نشان می دهد که یک چهره 
شناخته شده با ۲ میلیون دنبال کننده برای هر تبلیغ در صفحه خود 
8 تا 16 میلیون تومان می گیرد. همچنین بررس��ی ها نش��ان می دهد 
دارندگان صفحات مد و فش��ن که اغلب در پس��وند اسامی آنها، کلمه 
»بیوتی« هم دیده می شود، بیشترین تعداد دنبال کنندگان را دارند و 
نرخ تبلیغات هم به همان نسبت متفاوت  است. دارنده یکی از صفحات 
مد و زیبایی که فعالیت اصلی او معرفی محصوالت آرایشی و بهداشتی 
برندهای تجاری با تعداد دنبال کنندگان ۵۲ هزار نفر اس��ت، برای هر 
تبلیغ حدود ۵ میلیون تومان دریافت می کند. این قیمت در استوری 
چیزی در حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. تعداد فالوورها، 
مهم ترین مالک در تعیین نرخ تبلیغ محس��وب می ش��ود. از طرفی با 
توجه به قابلیت های شبکه اجتماعی اینستاگرام نحوه اشتراک عکس، 
ویدئو، استوری و حتی مدت زمانی که تبلیغ در صفحه می ماند، متغیر 

است و به همان نسبت هم قیمت باال و پایین می شود.
در این میان، هس��تند چهره هایی که صرفا با نمایش سبک زندگی 
خ��ود، چند هزار دنبال کننده جذب ک��رده و از این طریق به تبلیغات 
می پردازند. برای نمونه »آزاد« و »آیدا« از چهره های شناخته ش��ده در 
اینستاگرامند که به واسطه ایرانگردی و سفر به مناطق محروم و کمک 
برای بازسازی این مناطق به شهرت دست یافته اند. صفحه آیدا در حال 
۵6۲ هزار دنبال کننده دارد و البه الی پست هایی که او از زندگی روزمره 
خود و خانواده اش منتشر می کند، تبلیغ خدمات و کاالهای برندهای 
تجاری مختلف از تپ سی، محصوالت آرایشی و بهداشتی، شرکت های 
مس��افرتی و ... به چش��م می خورد. به گفته ادمین صفحه آیدا، تعرفه 

تبلیغات به صورت بنر یا تیزر در هر استوری یک میلیون تومان است.
دیگر چهره شناخته ش��ده در  اینستاگرام، دختری است حدوداً 3۰ 
س��اله که فعالیت اصلی پیج او به معرفی رستوران  های سراسر کشور 
اختصاص دارد. نحوه این فعالیت هم به این ش��کل اس��ت که او برای 
معرفی هر رس��توران به محل موردنظر می رود و غ��ذا می  خورد و در 

حین خوردن غذا با آب وتاب از مزه غذا برای دنبال کنندگانش می گوید. 
همین معرفی برای مشتریانی که بخواهند این چهره رستوران شان را 
معرفی کند در قالب استوری 6۰۰ هزار تومان و هر پست یک میلیون 
تومان آب می خورد. ادمین یکی دیگر از چهره های شناخته ش��ده در 
اینستاگرام که به دلیل ساخت ویدئوهای کوتاه یا همان دابسمش در 
حال حاضر ۷1۵ هزار نفر دنبال کننده دارد، دسته بندی جالبی از تعرفه 
تبلیغات برای انتشار در صفحه شخصی اش اعالم می کند. تعرفه پست 
یک روزه، به صورت عکس یا ویدئوی ارسالی یک میلیون تومان؛ پست 
یک روزه با گیفت ارس��الی یک میلیون تومان و پس��ت عکس دائم با 
گیفت ارسالی ۲ میلیون تومان. همچنین تعرفه تبلیغات در استوری 
از 8۰۰ ه��زار تومان تا یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان متغیر اس��ت و 
مش��تریان در صورت تمایل و انتخاب یک پک مجزا که شامل ارسال 
چهار اس��توری به صورت همزمان است، باید ۴ میلیون تومان هزینه 

کنند.
در ای��ن میان بایدها و نبایدهایی هم وجود دارد. برای نمونه عکس 
متفرقه برای پست قبول نمی ش��ود و ویدئو حتما باید حرفه ای باشد 
یا اینکه ویدئو ارس��الی برای پست قبل از واریز باید تایید شود؛ تبلیغ 
س��الن ها و کارهای زیبایی، کلینیک پوست و مو و دندانپزشکی ها هم 
فقط به صورت اس��توری و رزرو تایم همراه با فیش واریزی امکان پذیر 

است.
با اینفلوئنسرها، کمپین تجاری بساز

بازخورد مثبت تبلیغات از سوی چهره های اینترنتی، به شیوه دیگری 
هم موجب راه اندازی کس��ب و کار شده و آن هم تاسیس پلتفرم های 
بازاریابی است که تمرکز آنها بر اینفلوئنسرمارکتینگ است و با جمع  
کردن سلبریتی های اینترنتی در یک صفحه و درج مشخصات آنها به 
عنوان یک واسطه عمل کرده و  این فرصت را به شرکت ها می دهند تا 
با دسترسی راحت تر به اینفلوئنسر های طبقه بندی شده در حوزه های 
آش��پزی، ورزش، خانه داری، سبک زندگی، تیستر، پدر، مادر، کودک، 
زندگی دو نفره، رنگی رنگی و ... کمپین تجاری خود را راه انداخته و از 

این طریق بازاریابی کنند.
در معرف��ی صفحه یکی از ش��رکت های فعال در ای��ن حوزه به نام 
»باک��س ادز«، نام  برنده��ای تجاری مختلفی از جمله ال جی، صنایع 
غذای��ی رامک، گروه صنعتی گلرنگ و حتی بانک س��امان به چش��م 

می خورد که به عنوان مشتریان این شرکت بازاریابی معرفی شده اند.
کارشناس فروش این شرکت در گفت وگو از نحوه راه اندازی کمپین 

با اینفلوئنسرهایی می گوید که با شرکت همکاری دارند. به گفته این 
کارشناس فروش، هزینه هر اینفلوئنسر با توجه به حوزه کاری، کالس 
اینفلوئنسر و تعداد فالوورها متغیر است، اما در عوض مشتری این حق 
را دارد که خط قرمز تبلیغ خود از طریق اینفلوئنسرها مشخص کند تا 
جایی که تصمیم بگیرد پوشش اینفلوئنسر انتخابی به چه شکل باشد.

او درخصوص س��قف و کف قیمت های کمپی��ن  می گوید: »هزینه 
تبلیغ از طرف اینفلوئنسرهایی که یک میلیون نفر و بیشتر دنبال کننده 
داشته باش��ند چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است و برای 
کسایی که بین 1۰۰ هزار تا یک میلیون نفر دنبال کننده داشته باشند 
باید حداقل 3 میلیون تومان در نظر بگیرید؛ قیمت انتش��ار ویدئو هم 
متغیر و بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان و هزینه 
تبلی��غ به صورت عک��س هم یک میلیون و ۵۰۰ ه��زار تومان تا یک 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.«
کارش��ناس فروش یکی دیگر از ش��رکت های فعال در این حوزه از 
محاسبه قیمت ها برمبنای طبقه بندی سلبریتی های اینترنتی براساس 
دو دسته میکرواینفلوئنس��ر )1۰۰ هزار نفر و باال( و ماکرواینفلوئنسر 
)یک میلیون نفر و حتی باالتر( می  گوید: »سقف مشخصی برای تبلیغ 
کاالها و خدمات از س��وی اینفلوئنسر وجود ندارد. بسته های تبلیغی 
ما هم متغیر و مبتنی بر بودجه مش��تریان است؛ برخی دوست دارند 
تا یک میلیارد توم��ان هم هزینه کنند؛ اما کف قیمتی برای تبلیغ از 
سوی یک اینفلوئنسر که 1۰۰ هزار دنبال کننده داشته باشد، ۵ میلیون 
تومان است.« به گفته این کارشناس فروش، بسته های تبلیغی از سوی 
ماکرواینفلوئنس��رها، گاهی تا ۲۰۰میلیون تومان هم می رود و در این 
فاکتور عالوه بر کالس اینفلوئنسر، تعداد بازدید ساعتی هم مهم  است.

او در همین زمینه می گوید: »پیش آمده با اینفلوئنسری همکاری 
داش��تیم که برای تبلیغ یک محصول در قالب یک استوری یا پست، 
برای یک س��اعت ۵۰۰ هزار توم��ان دریافت می کرد اما در عرض یک 
هفته، هزینه خود را به ۷۰۰ هزار تومان تغییر داده است؛ دلیلش هم 
این اس��ت که برخی از اینفلوئنس��رها حتی طی سه روز ممکن است 
تعداد فالوورهای خود را افزایش دهند و همین امر عاملی می ش��ود تا 
آنها هم به قیمت های خود اضافه کنند.« تحقیقات نشان می دهد بین 
فعالیت این افراد با خرید مردم، رابطه مستقیمی وجود دارد. به عنوان 
مثال براساس گزارش خرده فروشی ۲۰16 که توسط شرکت تحقیقاتی 
PWC منتشر شده اس��ت، ۷8درصد از مصرف کنندگان برای خرید، 

تحت نفوذ شبکه های اجتماعی هستند.

وقتی شفافیت پارلمان سوئیس به ضرر مردم شد
پیدا و پنهان شفافیت آرا

درحالی مجلس این روزها به میدان مجادله میان موافقان و مخالفان 
طرح »ش��فافیت آرای نمایندگان« بدل شده است که سیمون هاگ، 
اس��تاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه ژنو، یک نظرسنجی را 
از 9۲ پارلمان در سراس��ر جهان به عمل آورد. براساس این نظرسنجی 
۲3 پارلمان هرگز رأی نمایندگان را به طور شفاف در اختیار عموم قرار 
نمی دهند، ۲۰ پارلمان دیگر تمامی آرای نمایندگان را منتشر می کنند 
و ۴9 پارلم��ان دیگ��ر به صورت انتخابی یا بنابر درخواس��ت ها صدای 
ضبط شده نمایندگان در جریان رأی گیری شفاهی را منتشر می کنند.

به گزارش خبرآنالین، با نیم نگاهی به تفاوت های مشهود در روش  های 

رأی گیری در پارلمان کشورهای مختلف، این پرسش مطرح می شود که 
شفافیت در اخذ رأی چگونه می تواند بر تصمیم گیری قانونگذاران موثر 
باشد و حتی مهم تر از آن آیا در هر شرایطی، شفافیت بیشتر در راستای 
منافع رأی دهندگانی است که وکالی خود را روانه پارلمان می کنند؟  در 
نگاه نخست شاید این امر مبرهن به نظر برسد که انتشار هرگونه اطالعات 
بیشتر از اقدامات قانونگذاران، پاسخگویی و مسئولیت پذیری را افزایش 
می دهد، بدین ترتیب منافع رأی دهندگان )مردم( نیز تامین می شود، با 
این حال این موضوع شاید تا این اندازه نیز واقعیت نداشته باشد، نباید 
فراموش کرد که قانونگذاران عالوه بر مردم، به حزب و مسلک سیاسی 

مشخصی وفادار هس��تند؛ احزابی که در بسیاری از موارد منافع آنها با 
منافع عمومی و رأی دهندگان در یک راستا نیستند. خطر دیگر شفافیت 
در تصمیم های قانونگذاران آن اس��ت که امکان دارد برخی از آنها تنها 
برای نشان دادن خود به عنوان یک قانونگذار »پاسخگو و متعهد« دست 
به شفافیت در زمینه برخی از اطالعات خصوصی بزنند و بدین ترتیب 
شفافیت می تواند خود به یک امر مضر برای رأی دهندگان بدل شود. اما 
برای درک بهتر این مدعا می توان پارلمان سوئیس را به عنوان یک نمونه 
مورد بررس��ی قرار داد که چند سالی است آرای قانونگذاران این کشور 
به طور آزادانه در دس��ترس عموم قرار دارد. پارلمان فدرال این کشور از 

دو بخش یا اتاق تشکیل شده است: شورای ملی )مجلس عوام( با ۲۰۰ 
نماینده منتخب مردم و شورای دولت ها )مجلس اعیان(  با ۴6 نماینده 
از کانتون ه��ا و ایالت ها. هر دو مجلس دارای اختیارات و صالحیت های 
مش��ابهی هستند که سیستم  قانونگذاری س��وئیس را به دو مجلسی 
بدل کرده است. در همین راستا، محققان دانشگاه زوریخ در اوایل سال 
۲۰19 پس از چند سال پژوهش در زمینه نتایج و پیامدهای شفافیت 
آرای نمایندگان در نوع تصمیم گیری آنها نتایج تحقیقات خود را منتشر 
کردند که در بخش��ی از آن آمده است: »از زمان اصالح نظام اخذ رأی 
در دو مجلس س��وئیس، احزاب سیاسی توانسته اند به حساب شفافیت 

برای م��ردم، در واقع نفوذ خود را بر اعضای مجال��س افزایش داده اند. 
همچنین مش��خص شد در شرایطی که نتیجه آرا در اختیار عموم قرار 
می گیرد قانونگذاران مجلس اعیان س��وئیس میل کمتری برای عدول 
از نظرات حزب خود دارند. از س��وی دیگر فش��ارهای انتخاباتی نیز در 
کاهش اثرات ش��فافیت بیشتر در برخی موارد اهمیت دارد. برای نمونه 
قانونگذارانی که از حاشیه امن مطمئنی در انتخابات برخوردار نبوده اند 
و با آرای کمتری روانه مجلس ش��ده اند، میل کمتری برای وفق دادن 
رفتار رأی دهی نشان داده اند نسبت به آن دست قانونگذارانی که دارای 

جایگاه ایمن تری بوده اند.

هزینه تبلیغات در پیج های اینستاگرام چقدر است؟

ظهور سلبریتی های اینستاگرامی

علی صالح آبادی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران



فرصت امروز: پرداخت یارانه نقدی پس از یکصد و س��ه مرحله وارد دور جدیدی 
شده و اینک دولت دوازدهم به مرحله آخر حذف یارانه ثروتمندان نزدیک می شود. 
بنابر اعالم علی ربیعی سخنگوی دولت، در مرحله بعد ۲۰۰ هزار خانواده از لیست 
یارانه بگیران حذف می ش��وند و این اقدام با پیامک به سرپرست خانوار اطالع رسانی 

می شود.
این اتفاق پس از گذش��ت 9 سال از اجرای قانون اجرای هدفمندی یارانه ها رقم 
می خورد و به گفته دولتمردان، با شروع فصل پاییز، حذف دهک های باالی درآمدی 

در دستور کار قرار می گیرد.
آذرماه سال 1389 بود که نخستین مرحله از پرداخت یارانه نقدی کلید خورد و 
از آن زمان تاکنون یکصد و سه مرحله یارانه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
در پایان هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. به عبارت دیگر، دولت 
ماهانه 3۴ هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت می کند که حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال 
آن از محل افزایش قیمت   حامل های انرژی غیر از برق، تأمین و بقیه براساس قانون 
از بودجه عمومی برداش��ت می شود، بنابراین در این سال ها حذف یارانه دهک های 
باالی جامعه بنابر دالیل مختلف محقق نش��د و س��رانجام هیات وزیران در جلسه 
ش��انزدهم تیرماه امسال، به پیشنهاد س��ازمان برنامه و بودجه و به استناد بند )ب( 
تبصره )1۴( ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین نامه اجرایی این 
تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد. براساس این آیین نامه، 
دولت موظف اس��ت با اس��تفاده از تمام بانک های اطالعاتی در اختیار، نس��بت به 

شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوازدهم ش��هریورماه در 
حاشیه جلس��ه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: »شناسایی سه دهک  باالی 

درآمدی س��خت اس��ت و ما با دقت و وس��واس کامل این کار را انجام می دهیم.« 
همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت ۲۷ شهریورماه در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جم��ع خبرن��گاران درباره روند حذف یارانه ثروتمندان، گفت: »براس��اس قانون 
هدفمندی یارانه ها در ش��هریور امسال، کمتر از ۲۰۰ هزار خانواده، جزو خانوارهای 

پردرآمد شناسایی شده و یارانه نقدی به حساب شان واریز نخواهد شد.«
او درباره مبنای شناسایی و حذف گروه های پردرآمد نیز گفت: »براساس مصوبه 
مجلس ش��ورای اس��المی و آیین نامه های مربوطه، خانوارهای ایرانی براساس تمام 
اطالعات ثبتی همچون مس��افرت های خارجی، خودروهای ش��خصی، نوع ش��غل، 
معام��الت انجام ش��ده و دارایی های مختل��ف و اطالعاتی که ب��ر روی کد ملی فرد 
ثبت ش��ده دهک بندی شده اند، یعنی از گروه های کم درآمد تا پردرآمد دسته بندی 

می شوند.«
به گفته س��خنگوی دولت، اطالع رسانی به سرپرستان خانوارهایی که یارانه شان 
حذف ش��ده است به وسیله پیامک انجام می ش��ود و افراد چنانچه اعتراض داشته 
 باش��ند باید به دفاتر پیش��خوان خدمات الکترونیک دولت مراجعه کنند. همچنین 
پیامک حتما با س��ربرگ یارانه ارس��ال خواهد شد و اطالع رس��انی از طریق شماره 
نادرست است و باالی صفحه باید به انگلیسی کلمه یارانه )Yarane( نوشته شده 

باشد.
در همی��ن حال، با ش��روع قطع یارانه افراد پردرآمد، حس��اب های مالی و بانکی 
یارانه بگیرانی که حذف ش��ده اند بعد از دریافت رضایت از آنها چک خواهد ش��د. به 
گزارش ایسنا، با اعالم رسمی دولت حذف یارانه بگیران پردرآمد از شهریورماه و طبق 
تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف س��ه دهک باالی درآمدی آغاز ش��ده است؛ به 
طوری که حدود ۲۰۰ هزار نفر از خانواده هایی که در دهک های باال شناسایی شده 

بودند در این ماه از لیست سازمان هدفمندی کنار رفتند.
اما اینکه یارانه افراد بر چه مبنایی حذف خواهد ش��د در دو دس��ته تقسیم بندی 
می ش��ود که به قب��ل از حذف یارانه و بع��د از آن برمی گردد. قب��ل از اینکه یارانه 
افراد حذف شود آنها بر مبنای اطالعاتی که ثبت شده مانند مسافرت های خارجی، 
خودروهای فرد، نوع ش��غل، کارفرما بودن و تعداد پرس��نل، معامالت انجام شده و 
دارایی های مختلف که بر مبنای کد ملی افراد ثبت شده شناسایی و کنار گذاشته 

می شود.
ام��ا وقتی که یارانه ها حذف ش��د افراد با توجه ب��ه پیامکی که دریافت می کنند 
می توانند برای اعتراض مراجعه کنند. در این مرحله وقتی که به پیش��خوان دولت 
مراجعه کردند از آنها در مورد رضایت ش��ان برای استعالم حساب بانکی و مالی نیز 

استعالم می شود.
بر این اساس حساب مالی و بانکی یارانه بگیران زمانی مورد بررسی قرار می گیرد 
که یارانه آنها قطع شده و اگر اعتراض به این موضوع داشته باشند باید حساب بانکی 

و مالی آنها چک شود.
در این حالت ممکن است تعداد زیادی از افراد یارانه بگیر با وجود اینکه خواهان 
دریافت یارانه در هر ماه باش��ند به دلیل عدم تمایل به بررسی حساب های بانکی و 

مالی، از این درخواست انصراف دهند.
بررس��ی حس��اب های بانکی برای قط��ع یارانه پردرآمدها موضوعی اس��ت که از 
سال های گذشته بارها مطرح شده و البته دولت و مسئوالن بانکی آن را  خط قرمز 
اعالم کرده بودند. حتی حدود دو س��ال پیش و در هنگام تصویب قانون بودجه نیز  
بررسی تراکنش های مالی افراد در مجلس پیشنهاد شد ولی در نهایت مورد موافقت 

قرار نگرفت و عملیاتی نشد.

حساب بانکی یارانه بگیران چک می شود؟

جزییات ریزش پاییزی یارانه ثروتمندان  

در حالی که این روزها فعاالن اقتصادی نسبت به سرعت بررسی الیحه تجارت 
در مجل��س انتقاد می کنند، اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس عنوان می کنند 
چگونه ممکن است قانونی که از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصالحاتی 
هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی نداشته باشد؟

ب��ه گزارش خبرآنالین، نمایندگان مجلس در حال بررس��ی و تصویب الیحه ای 
به نام الیحه تجارت هس��تند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ابعاد 
وس��یعی از فعالیت ها و مبادالت اقتصادی از جمله قوانی��ن مربوط به قراردادها را 

تحت تاثیر خود قرار می دهد.
قانون تجارت ش��امل بیش از 6۰۰ ماده قانونی می شود که تغییر در هر کدام از 
آنها می تواند قاعده تبادالت اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نکته مهم در اجرای 
این تغییرات سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از 3۰۰ ماده 
قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. نکته ای که حجت االسالم علی رضا سلیمی، 
نماینده مردم محالت در مجلس نیز به آن اش��اره کرد. وی دهم ش��هریورماه در 
یادداش��تی با عنوان »روز عجیب پارلمان با تصوی��ب 1۰9 ماده از الیحه تجارت« 
نوش��ت: »امروز روز عجیبی بود. در عرض حدود دو ساعت 1۰9 ماده قانون الیحه 
تجارت در صحن علنی مجلس تصویب ش��د. واقعا بهت آور بود. مش��کل آن است 
این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی ش��وند! چند نفر از همکاران 
نماین��ده نزدم آمده و به صراحت اعالم کردند از این مباحث چیزی نمی فهمند. با 

این وضع قانون نویسی به کجا می رویم.«
این موضوع حتی مورد انتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران قرار 
گرفت. مس��عود خوانساری در ششمین جلس��ه از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران با اش��اره به الیحه تجارت و بررسی آن در مجلس شورای اسالمی 
گفت: »اکنون 8۵ س��ال است که قانون تجارت با عنوان یک قانون مادر در کشور 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد و تمام افرادی که به نحوی در تجارت دخالت دارند، 
با تک تک موارد آن آش��نا هستند. پس بررس��ی و تصویب آن با سرعت زیاد و به 
عنوان یک ضرب االجل منطقی نیست و ما با عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور 

از مجلس می خواهیم که تصویب این قانون را متوقف کند.«
غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز پیش تر ب��ه انتقاد از نحوه 
بررسی الیحه اصالحی قانون تجارت در مجلس پرداخته و تعجیل در بررسی این 
الیحه را نگران کننده دانس��ت. او قانون تجارت را یکی از قوانین مادر عنوان کرد و 
گفت: »عجله در اصالح این قانون بدون شک می تواند بر فعالیت های تجاری اثرگذار 
باشد. عالوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به 
تعجیل در بررسی این الیحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.«

توفانی مخرب در اقتصاد ایران؟
اما درباره سرعت در بررسی الیحه تجارت، برخی کارشناسان عنوان می کنند اگر 
قرار باشد قوانین یک شبه تغییر کنند، مانند توفانی مخرب می تواند باعث به وجود 

آمدن آسیب های جدی شود. حامد پاک طینت، کارشناس اقتصادی درباره فرآیند 
تصویب الیحه تجارت در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: »تصویب عجوالنه الیحه 
تجارت تبعاتی برای مجموعه اقتصاد و فعاالن آن دارد. از طرف دیگر، قوای مجریه، 

مقننه و قضائیه نیز با تغییرات جدید تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.«
پاک طینت با تاکید بر نیاز به اصالح و تغییر در قوانین تجارت عنوان کرد: »با این 
حال قوانین جدید باید ویژگی هایی داشته باشند که شفافیت یکی از آنهاست. بعید 
است کسی نسبت به اصل تغییرات اعتراضی داشته باشد، اما مساله اصلی چگونگی 

انجام این تغییرات است.«
او، قوانی��ن تج��ارت را مهم ترین قوانین اقتصادی کش��ور ارزیابی ک��رد و افزود: 
»قوانین تجارت حداقل ۲۰ میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد 
و اگر قرار باشد این قوانین یک شبه تغییر کنند، مانند توفانی مخرب می تواند باعث 

به وجود آمدن آسیب های جدی شود.«
پاک طینت، راه حل تغییر قانون تجارت را در تغییر تدریجی و مورد به مورد این 
قانون دانس��ت و گفت: »پیش از هر چیز مرکز پژوهش های مجلس، اقتصاددان ها 
و همچنی��ن اعضای اتاق بازرگانی باید تغییرات جدی��د را در نظر بگیرند و درباره 

آن بحث کنند.«
وی با اش��اره به راه اندازی کمیس��یونی تخصصی در مجلس برای بهبود فضای 
کس��ب و کار، تصریح کرد: »این در حالی اس��ت که تغییر قانون تجارت ده ها برابر 
از بهبود فضای کسب وکار مهم تر است و باید در کمیسیونی تخصصی مورد بحث 

قرار می گرفت.«
هزینه معامله باال می رود

در این میان، محمدجواد معتمدی، اس��تاد دانشگاه و کارشناس حقوقی درباره 
مفاد الیحه تجارت گفت: »متاس��فانه این الیحه را به گونه ای شتاب زده نوشته اند؛ 
به طوری که انگار یک پروژه مخفی اس��ت. به نظر من کس��انی ک��ه این الیحه را 
نوش��تند، با مبانی اقتصادی خوب آش��نا نبودند و یک سری مفاهیم را وارد الیحه 
تجارت کردند که جای آن در الیحه نبود و به این ترتیب حوزه قلمرو الیحه تجارت 

را توسعه دادند.«
وی درباره مصادیق گس��ترش قلمرو الیحه تجارت افزود: »تمام مشاغل جامعه 
صاحب حرفه هس��تند، اما اصال قواعد الیحه تجارت نباید درباره آنها اعمال شود؛ 
صاحب حرفه و صاحب تجارت دو مفهوم متفاوت اس��ت. مثال مکانیکی خودرو و 

آموزشگاه رانندگی صاحبان حرفه هستند، ولی قطعا تاجر نیستند.«
معتمدی عنوان کرد: »اکنون صاحبان حرفه نیز مشمول قانون تجارت می شوند 
و  به این ترتیب قوانین س��خت گیرانه ای برای آنها گذاش��ته خواهد شد که هزینه 

معامله را در جامعه باال می برد.«
15 سال وقت داشتید انتقاد کنید

اما در مقابل انتقادات درباره بررس��ی و تصویب الیح��ه تجارت، موافقان الیحه 

ن��گاه دیگری دارند. نماینده اصفهان در مجلس ب��ا رد انتقادات تعدادی از اعضای 
اتاق بازرگانی به قانون تجارت گفت: »این قانون به شورای نگهبان رفته و منتقدان 

می توانند از این طریق انتقادات خود را به اعضای شورا برسانند.«
حمیدرض��ا فوالدگر که از موافقان قانون تجارت اس��ت، با اش��اره به اعتراضات 
نمایندگان بخش خصوصی و برخی حقوقدانان تاکید کرد: »خیلی عجیب است که 
برخی از فعاالن بخش خصوصی می گویند فرصت بررسی این قانون وجود نداشت؛ 
چگونه ممکن است قانونی که از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصالحاتی 
هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی نداشته باشد؟«
ای��ن نماینده مجلس تصریح کرد: »در صحن علنی مجلس نماینده اتاق حضور 
داش��تند و حتی تا جایی که می دانم در برخی جلس��ات کمیس��یون ها نیز حضور 
داش��تند. به این ترتیب من اصال نمی توانم متوجه ش��وم که برخی از اعضای اتاق 
بازرگان��ی از ای��ن قانون و مف��اد آن و مباحث آن اع��الم بی اطالعی می کنند، چه 

معنایی دارد؟«
او در پاس��خ به انتقاد دیگری که سرعت تصویب این قانون را سریع می دانست، 
گفت: »اینها دیگر بحث آیین نامه ای است. یعنی پیشنهادی مطرح شده و هیچ کس 
پیشنهادی ندارد، طبیعتا سرعت تصویب باال می رود. حاال شاید بهتر بود که بحث 

بیشتری انجام می شد، اما هیچ کدام از نمایندگان نظری نداشتند.
فوالدگ��ر دلیل تع��داد باالی مواد این قانون را کوتاه ب��ودن هر ماده می داند که 
امکان تفس��یر را کمتر می کند. وی گفت: »این الیحه را دوره دولت اصالحات به 
مجلس ارائه ش��ده است، در همه این سال ها نیز فرصت برای ارائه پیشنهاد و ارائه 
بررسی کارشناسی آن وجود داشت. در نتیجه همه کسانی که امروز منتقد هستند 
فرصت داشتند، مباحث کارشناسی خود را مطرح کنند، اما امروز که الیحه پس از 

سال های طوالنی در حال تعیین تکلیف است، این بحث مطرح می شود.«
نماینده اصفهان در مجلس عنوان کرد: »البته من مدعی نیستم این قانون بدون 
اش��کال اس��ت، چراکه در عمل بهتر مشخص می ش��ود که یک قانون تا چه اندازه 
کارای��ی دارد. با این حال اگر کس��ی هم انتقادی دارد، می تواند آن را به ش��ورای 
نگهبان ارائه دهد، به ویژه اگر مواد این قانون با ش��رع اس��الم یا قانون اساس��ی در 

تضاد باشد.«
این نماینده مجلس در رابطه با انتقاد دیگری که به این طرح شده، تصریح کرد: 
»استفاده از تعابیری چون »کودتای اقتصادی« اشتباه است و تعبیر درستی نیست، 
با این حال اگر کارشناسان نقدی به ماده ۵ هم داشته باشند، نظر خود را به شورای 

نگهبان اطالع دهند.«
 وی پیش بینی کرد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف 
شود و گفت: »از این رو دو مرحله دیگر از بررسی آن باقی مانده و در نتیجه بهتر 
اس��ت منتقدان در این مراحل بررس��ی نظرات خود را اع��الم کنند، در ضمن اگر 

بحث های منتقدان مدون و کارشناسی باشد، حتما شنیده خواهد شد.«

موافقان و مخالفان الیحه تجارت چه می گویند؟

»نه« بخش خصوصی به جراحی تجارت

نگاه

تله جذاب دشمن برای واردات کاالهای لوکس
آسیب شناسی اقتصاد ایران در جنگ 8  ساله

31 ش��هریور آغاز هفته دفاع مقدس و یادآور آغاز جنگ تحمیلی 
هشت ساله است. نگاهی به تجارب اقتصادی کشور طی هشت سال 
جن��گ در همه ابعاد تولید، توزیع و تجارت ش��اید این روزها که به 
گفته بیژن زنگنه وزیر نفت س��خت تر از دوران جنگ است خالی از 

لطف نباشد.
به گزارش خبرآنالین، اقتصادی که با تکیه بر اس��تخراج و فروش 
نفت ش��کل گرفته بود طی سال های نخست بعد از انقالب اسالمی 
دچ��ار چالش��ی به نام کاه��ش تولید و صادرات نفت ش��د، اما عزم 
عموم��ی و جهادی حاکم بر بدنه دولت از یک س��و و همبس��تگی 
دول��ت و ملت برای حفظ و پایداری اقتصاد داخلی کش��ور طی آن 
سال ها توانست معجزات اقتصادی را در کشور رقم بزند که همچنان 
با گذش��ت بیش از 3۵ س��ال همچنان به نقل محافل کارشناسی و 

اقتصادی تبدیل شده است.
افتخارآفرینی دولت جنگ با تعریف جایگاه تجارت

فرش��اد مؤمنی، اقتصاددان در نشست موسس��ه مطالعات دین و 
اقتصاد ب��ه مبحث تولید در دوران دفاع مق��دس پرداخت و گفت: 
در دایره اقتصاد دوران دفاع مقدس باید بس��یاری از امور به شهید 
رجای��ی نس��بت داده ش��ود چراکه ش��هید رجایی در بس��یاری از 

زمینه های اقتصاد دوران دفاع مقدس نقش تأسیسی داشتند.
وی افزود: رابطه بین تولید،  تجارت و توسعه را باید از مفاهیم آغاز 
کنیم. رابطه تجارت و توس��عه با سوء برداش��ت ها به پرمناقشه ترین 
مباحت در تاریخ اندیش��ه اقتصاد کش��ور تبدیل ش��ده است. وقتی 
صحبت از تولید می کنیم منظور تولید توسعه گراست. یعنی تولیدی 

که منجر به رفع فقر و کاهش عقب ماندگی می شود.
مومنی با اش��اره به تعریف دقیق تجارت گفت: منظور ما در یک 
جا تجارتی است که مولود واردات است و در یک جا تجارت مولود 
تولید ملی و ابزاری برای تقویت تولید ملی اس��ت. شاید بزرگترین 
افتخاری که در اقتصاد سیاس��ی ای��ران در دوران دفاع مقدس رخ 
داده است این است که جابه جایی و دگرگونی بنیادی در این زمینه 
اتف��اق افت��اد. در دوران جنگ تجارت مول��ود واردات تا حد ممکن 
کنترل شد و سهم وارداتی که ربطی به تولید نداشت تقریباً به صفر 
رس��ید. این کار به حدی باعظمت و بزرگ ب��ود که حتی منتقدان 
دول��ت هم از آن به عنوان ش��اهکاری بی بدی��ل در تاریخ اقتصادی 
معاص��ر ما نام می برند. چرا ک��ه واردات کاالهای تجملی و مصرفی 
تقریباً به صفر رس��یده ب��ود. در حالی که در س��ال های 69 تا ۷۲ 
ان��دازه واردات کاالهای لوکس و تجملی ۵3 برابر ش��د. این واردات 
محصول آزادس��ازی اقتصادی بود که در اصل در اختیار آزادسازی 
واردات قرار گرفت و از منظر اقتصاد سیاسی می توان گفت تا امروز 
واردات کااله��ای لوکس و تجملی مش��مول هیچ محدودیتی حتی 
تحریم نش��ده اس��ت و تحریم کنندگان خود اعتراف می کنند که ما 
عمدا واردات کاالهای تجملی را تس��هیل کردیم که ضربات مهلکی 

به تولید کشور وارد کنند.
نرخ 2۷درصدی تورم در دوران دفاع مقدس

محمدج��واد ایروان��ی، وزیر ام��ور اقتصاد و دارای��ی دولت جنگ 
نیز س��ال گذشته در سخنانی در موسس��ه مطالعات دین و اقتصاد 
درخصوص نرخ تورم در س��ال های جن��گ تحمیلی گفت: علی رغم 
محدودیت های��ی که در حوزه ه��ای گوناگون و درآمدهای دولت در 
آن دوران وجود داشت باالترین نرخ تورم کشور نزدیک به ۲۷درصد 
بود که در س��ال 6۷ رقم خ��ورد در حالی ک��ه در دوره های بعد با 
وجود درآمدهای سرش��ار نفتی و نبود هیچ گونه بحران در کش��ور 
ت��ورم تاریخی ۴9.8درصد را تجربه کردیم که در تاریخ اقتصاد بعد 

از انقالب کم سابقه است.
وی تصری��ح کرد: ب��ا توجه به کاهش درآمده��ای نفتی ناچار به 
اتخاذ سیاس��ت های انقباضی شدیم، نکته مهم این بود که با همین 
سیاست های انقباضی، نظام هدایت نقدینگی کشور را متحول کرده 

و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کردیم.
او ب��ا ارائه آماری در مورد موفقیت هدایت تس��هیالت به س��مت 
تولید در آن سال ها افزود: متوسط تسهیالت پرداختی به بخش های 
تولیدی در س��ال های ۵9 ت��ا 6۴، 1۲.۵درصد بود ولی از 6۴ تا 6۷ 

این عدد دو برابر شده است.
وزی��ر اقتصاد دوران دفاع مقدس افزود: در بخش های غیرتولیدی 
رش��د تس��هیالت در دوره ۵9 تا 6۴، 1۵درصد بود اما در دوره سه 
س��ال آخر جنگ به زیر یک درصد رس��ید. بخش غیرتولیدی مثل 
بازرگان��ی بیش از ۵۰درصد تس��هیالت را به خود اختصاص می داد 
ولی در دوران مس��ئولیت ما، رشد این تس��هیالت صفر شد. یعنی 
سیس��تم بانکی را تشویق می کردند تسهیالت خود را به بخش های 

مولد و تولیدی پرداخت کند.
میزان درآمد نفتی در سال های جنگ

ایروانی گفت: وقوع جنگ که صادرات نفت را با مش��کل رو به رو 
کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقالب برای 
مدتی بهبود یافته بود، به 1۰ میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر در س��ال 
136۰ کاهش یابد و کش��ور را با کس��ری موازنه ارزی ۴/۵ میلیارد 
دالری روب��ه رو کند. در س��ال های آغازین ده��ه 136۰، با افزایش 
دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو س��الی رشد 
مثب��ت را تجرب��ه کرد و نرخ تورم در س��ال 136۴ ب��ه 6/۴ درصد 
رسید که پایین ترین نرخ تورم در سال های بعد از انقالب به حساب 
می آید، اما طوالنی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه 
و س��رمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال 136۵ تنها 
به 6/۲ میلیارد دالر رس��ید. کاهش درآمدهای ارزی آنچنان بودجه 
کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه 
به نیمی از کل بودجه می رس��ید و تورم به ۲9درصد و نرخ بیکاری 

به 1۵/8درصد رسیده بود.
وی ادامه داد: در س��ال 6۵ درآمد ارزی ما ۵.۷ میلیارد دالر بود 
که رقم خیلی کمی ش��د و در س��ال های پایان��ی جنگ درآمدهای 
نفتی کمی را تجربه کردیم در واقع در چهار س��ال آخر جنگ کل 
درآمد نفتی ما 36 میلیارد تومان بیش��تر نب��ود، در این بازه زمانی 
ع��راق 1۲۰ میلیارد تومان درآمد ارزی داش��ت. حاال ش��ما تورم و 
وضعیت اداره کش��ور را با دوره های بعد مقایسه کنید مثاًل در سال 
9۰ درآمد ما از نفت به 118 میلیارد تومان رسید و تورمی که همه 
آن را مش��اهده کردند. باید با توجه به درآمدهای نفتی تورم را در 

بین سال های مختلف مقایسه کرد.
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فرصت امروز: با وجود افزایش ۷۷درصدی قیمت اس��می مسکن در شهر تهران، 
مقایسه این رشد قیمت با تورم عمومی نشان می دهد که در حال حاضر و در آخرین 
روزهای تابس��تان امسال، قیمت واقعی مسکن با 3۷درصد رشد منفی مواجه شده 
است. در همین حال، سقف وام مسکن جوانان نیز افزایش یافت و مدیر امور طرح 
و برنامه بانک عامل بخش مس��کن از افزایش س��قف تس��هیالت پرداختی از محل 

حساب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی سال 1398 خبر داد.
محمدحسن مرادی با اعالم افزایش سقف تسهیالت پرداختی از محل حساب های 
پس انداز مسکن جوانان افتتاحی سال 1398 گفت: برای افتتاح کنندگان حساب در 
سال 1398، ضرایب الزم برای استفاده از سقف تسهیالت در پایان سال پنجم 8.9۷ 
برابر حداقل واریزی ماهیانه در ش��هر تهران، 6.۵8 برابر حداقل واریزی ماهیانه در 

شهرهای بزرگ و ۵.۰۲ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرهاست.
به گفته وی، سقف تسهیالت اعطایی و مبالغ واریزی برای حساب های پس انداز 
جوانان افتتاحی س��ال 1398 در مناطق مختل��ف جغرافیایی افزایش یافت. بر این 
اساس، سقف تسهیالت متعلقه براساس تقسیم بندی جغرافیایی در پایان سال پنجم 
برای حس��اب های افتتاحی طی سال  جاری در شهر تهران، شهرهای بزرگ )کرج، 
مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه( و سایر شهرها به ترتیب 1۵۰۰، 
11۰۰ و8۴۰ میلی��ون ریال و در پایان س��ال پانزدهم به ترتی��ب ۲۵۰۰، ۲1۰۰ و 

18۴۰ میلیون ریال خواهد بود.
براس��اس این گزارش، چنانچه دارنده حس��ابی بخواهد در پایان س��ال پنجم تا 
پانزدهم از س��قف این تسهیالت استفاده کند، باید سپرده گذاری خود را با مبالغی 
بیش��تر آغازکند. برای افتتاح کنندگان حساب در س��ال 1398، ضرایب الزم برای 
اس��تفاده از سقف تسهیالت در پایان سال پنجم 8.9۷ برابر حداقل واریزی ماهیانه 
در ش��هر تهران، 6.۵8 برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهرهای بزرگ و ۵.۰۲ برابر 
حداقل واریزی ماهیانه برای س��ایر شهرهاس��ت. همچنین، حداق��ل مبلغ واریزی 
ماهیانه برای افتتاح کنندگان حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 98 مبلغ ۵۰۰ 
هزار ریال اس��ت که این رقم در س��ال های بعدی تا پایان دوره 1۵ س��اله به تدریج 
افزایش یافته و به یک میلیون و 6۰ هزار ریال می رس��د. به عنوان مثال اگر فردی 
قصد دارد در تهران پس از گذش��ت پنج سال از افتتاح حساب، از تسهیالت 1۵۰۰ 

میلیون ریالی اس��تفاده کند، باید در س��ال اول به جای ماهانه ۵۰۰ هزار ریال، ۴ 
میلیون و ۴8۵ هزار ریال در حساب خود سپرده گذاری کند.

به گفته این مقام مسئول در بانک مسکن، یکی از مزایای حساب پس  انداز مسکن 
جوانان برنامه ای بودن حساب است و این امکان را به سپرده گذار می دهد که بتواند 
واریزی های خود را طی ۵ تا 1۵ س��ال به صورت ماهیانه یا س��الیانه و یا یکجا در 
زمان افتتاح حس��اب واریز کند. گفتنی اس��ت در حال حاضر نرخ سود تسهیالت با 
سپرده از محل حساب پس انداز مسکن جوانان 9درصد و حداکثر مدت بازپرداخت 
این تسهیالت ۲۰ سال است که بیشترین دوره بازپرداخت اقساط در شبکه بانکی 

کشور است.
کاهش 3۷درصدی قیمت واقعی مسکن

تورم س��الیانه کل کش��ور در مردادماه امسال ۴۲.۲درصد و میانگین رشد قیمت 
مسکن شهر تهران در 1۲ ماهه منتهی به مردادماه 1398 بالغ بر ۵درصد بوده است. 
این دو شاخص گویای آن است که با وجود افزایش ۷۷درصدی نقطه به نقطه قیمت 
مس��کن تهران )با توجه به آمار دفتر اقتصاد مسکن( طی یک سال گذشته منحنی 
کلی رشد آن نزولی بوده و هم اکنون قیمت واقعی مسکن 3۷.۲درصد در مقایسه با 

تورم عمومی کاهش یافته است.
به گزارش ایس��نا، ش��اخص نقطه به نقطه تورم عموم��ی در مردادماه 1398 به 
۴1.6درصد و همین شاخص در بخش مسکن شهر تهران ۷۷.۵درصد بوده است، با 
این حال افت شدید سرعت رشد ماهیانه قیمت مسکن در تیرماه که به 1.۴درصد 
رسید و در ادامه رشد منفی 3.1درصد ماهیانه در مردادماه 1398 این گزاره قوی را 
پیش روی بازار مسکن شهر تهران قرار داده که در ماه های آینده شاخص نقطه به 

نقطه قیمت مسکن نیز کمتر از نرخ تورم شود.
از ابتدای سال 1396 رشد قیمت مسکن در پایتخت با یک روند افزایشی آغاز و 
در نیمه دوم همان س��ال این روند با سرعت بیشتری ادامه یافت که تولید و عرضه 
مسکن را پس از رکود و افت واقعی قیمت طی چهار سال قبل از آن توجیه پذیر کرد. 
از اردیبهش��ت ماه 139۷ بر شتاب روند صعودی قیمت مسکن در پایتخت افزوده 
شد؛ به طوری که شاخص ماهیانه ۷ تا 8درصد رشد را تجربه کرد و در شهریورماه 
میزان نرخ رشد 9.3درصد رقم خورد. پس از آن روند رشد ماهیانه قیمت هرچند به 

صورت مطلق قابل توجه بود و به تدریج تا بهمن ماه روند کاهشی در پیش گرفت 
لیکن در اس��فندماه 139۷ به رش��د ماهانه 9.۴درصد رسید، اما این نقطه اوج بازار 
نبود و در اردیبهش��ت ماه 1398 میانگین رش��د ماهیانه قیمت مسکن در پایتخت 
قله  11.۴درصد را فتح کرد که بیشترین نرخ رشد ماهیانه قیمت، دست کم در ۲9 

ماه اخیر بوده است.
با وجودی که در اردیبهشت ماه 1398 همانند شهریور و اسفندماه 139۷ شاهد 
شوک ش��دید ماهیانه در بازار مسکن بودیم براساس اطالعات دفتر اقتصاد مسکن 
در مردادماه 1398 برای اولین بار دست کم از زمان آغاز افزایش قیمت ها در ابتدای 
س��ال 1396 تاکنون به منفی 3.1درصد رسید. در مردادماه 1398 میانگین قیمت 
مس��کن ش��هر تهران به 13میلیون و 19۰ هزار تومان در هر متر مربع رس��ید که 
نس��بت به ماه قبل 3.1درصد کاهش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۷۷.۵درصد 

افزایش را نشان می دهد.
ریزش سراسری معامالت مسکن

پ��س از آنک��ه در فروردین ماه 1398 تعداد مبایعه نامه ها براس��اس آمار اتحادیه  
امالک در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴درصد افزایش یافت، قراردادها 
در مس��یر نزولی قرار گرفت. مطابق آمار تعداد معامالت هر ماه کاهش یافته است؛ 
به طوری که قراردادهای خرید و فروش مس��کن کل کشور در ماه های اردیبهشت، 
خرداد، تیر، مرداد و ۲۲ روز ابتدای ش��هریور به ترتیب 6، 3۴، ۴۰، ۵3 و 6۲درصد 

نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است.
همچنین در شهر تهران آنطور که اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران گزارش 
داده تع��داد معامالت مس��کن در ۲۲ روز ابتدای ش��هریورماه ۲۲۲1 مورد بوده که 
نس��بت به زمان مشابه س��ال قبل ۷9درصد کاهش نش��ان می دهد. در این مدت 
همچنین 8161 اجاره نامه امضا ش��ده که نش��ان دهنده افت ۲۲درصدی نسبت به 
زمان مش��ابه سال قبل است. کاهش ۷9درصدی معامالت خرید و فروش ملک در 
پایتخت در شرایطی به ثبت رسیده که آمار اتحادیه از فروردین، اردیبهشت، خرداد، 
تی��ر و مردادماه به ترتیب کاهش ۴۰، ۴۰، 6۲، 66 و ۷۵درصدی را نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل نش��ان می داد. بدین ترتیب بازار مسکن در شهریورماه که آخرین 

مهلت فصل جابه جایی محسوب می شود در مسیر افت قرار داشته است.

از کاهش قیمت واقعی مسکن تا افزایش سقف وام مسکن جوانان

نیم رخ تابستانی مسکن
انرژی

عرضه آرامکو در بورس به تعویق می افتد؟
آرزوی بر باد رفته آرامکو

در روزهای گذشته اخبار حمالت پهپادی به بزرگترین شرکت نفتی خاورمیانه 
در صدر همه خبرهای سیاسی و اقتصادی نشست. نگاهی به پیشینه و عملکرد 
این ش��رکت بزرگ نفتی عربستانی نشان از اهمیت آن در اقتصاد جهانی دارد؛ 
شرکتی که ترامپ برای تحریم نفتی ایران از آن به عنوان جایگزین تولید نفت 

ایران نام می برد.
به گزارش خبرآنالین، شرکت آرامکو به عنوان یکی از پولدارترین شرکت های 
دنیا درآمدی نزدیک به 3۵۵.9۰۵ میلیارد دالر در س��ال ۲۰18 به عنوان یکی 
از س��ودآورترین و باارزش ترین شرکت های جهان شناخته می شود. ارزش بازار 

آرامکو در دنیا معادل 1۰تریلیون دالر آمریکا برآورد شده است.
بلومبرگ در گزارش��ی س��ود خالص این ش��رکت را تقریباً با س��ود خالص 
شرکت های اپل، آلفابت، گوگل و اکسون موبیل برابر دانسته است، اگرچه فهرست 
درآمد این ش��رکت س��عودی، از زمان تأسیس آن در سال 19۷۰ تاکنون فاش 

نشده است.
زمان آغازبه کار ش��رکت س��عودی آرامکو با سرمایه گذاری اس��تاندارد اویل 
کالیفرنیا به ۲9 مه 1933 برمی گردد. طی 1۰ سال حفاری باالخره این شرکت 
توانس��ت به استخراج نفت دس��ت پیدا کند و در سال 19۴۴ شرکت استاندارد 
اویل کالیفرنیا-عربستان، نام خود را به شرکت نفتی عربستان-آمریکا یا »آرامکو« 

تغییر داد. 
این ش��رکت همچنین دارای باالترین حجم ذخایر نفتی ثبت ش��ده  اس��ت. 
شرکت سعودی آرامکو، مسئولیت 99درصد از ذخایر نفت خام کشور عربستان 
سعودی، به میزان ۲۵9میلیارد بشکه )در حدود یک چهارم مجموع ذخایر نفت 
فعلی جهان( می رس��د، برعهده دارد. این شرکت دولتی عربستان مالک اصلی 
میدان نفتی غوار است که بزرگترین میدان نفتی جهان به شمار می آید. ذخایر 
تقریبی این میدان در حدود 1۲ برابر ذخایر نفتی کل ایاالت متحده آمریکا است. 
بزرگ ترین میدان نفتی جهان در کنار این ذخایر نفتی دارای ۲۷9 هزار میلیارد 

متر مکعب ذخایر درجای گاز طبیعی است.
تولید س��االنه نفت خام این شرکت، معادل 1۰ میلیون بشکه است. شرکت 
س��عودی آرامکو در بین کمپانی های نفتی، باالترین س��طح تولید را دارد. این 
شرکت به طور میانگین معادل 1۰ میلیون و 6۲۵ هزار بشکه در روز، نفت خام 

تولید می کند.
ش��رکت نفتی س��عودی آرامکو در مجموع دارای 1۵ پاالیش��گاه نفت است، 
که چهار پاالیش��گاه در مالکیت کامل آن و 11 پاالیش��گاه دیگر با مش��ارکت 

شرکت های دیگر است.
پاالیش��گاه جده، پاالیشگاه ریاض، پاالیشگاه ینبع و پاالیشگاه رأس تنوره به 
طور کامل در مالکیت آرامکو بوده و ش��ش پاالیشگاه آرامکو موبیل با مشارکت 
اکسون موبیل، پاالیشگاه آرامکو شل با مشارکت رویال داچ شل، پاالیشگاه پترو 
رابغ با مش��ارکت س��ومیتومو کمیکال، پاالیش��گاه لوبریف با مشارکت شرکت 
س��رمایه گذاری جدوا، پاالیشگاه ساتورپ با مش��ارکت توتال، پاالیشگاه یانبو با 
مش��ارکت ساینوپک نیز از دیگر پاالیشگاه هایی هس��تند که آرامکو به صورت 

مشترک در آنها سهام دارد.
این شرکت در پنج پاالیشگاه بین المللی معتبر دنیا نیز سهم دارد. پاالیشگاه 
فوجیان در چین، پاالیش��گاه س��اینوپک س��نمی در چین، پاالیشگاه موتیوا با 
مش��ارکت موتیوا انترپرایز در ایاالت متحده آمریکا، پاالیش��گاه ش��ووا ش��ل با 
مش��ارکت رویال داچ شل در ژاپن و پاالیش��گاه اس-اویل با مشارکت اس-اویل 

در کره جنوبی.
اما شهریورماه پارسال بود که نخستین بار یکی از پاالیشگاه های این شرکت 
مورد اصابت موشک های یمن قرار گرفت. پس از آن پاالیشگاه های این شرکت 
بارها و بارها مورد حمله موشکی و پهپادی نیروهای انصاراهلل یمن قرار گرفت، اما 
طی این یک سال صدمات و خساراتی که به این شرکت وارد شد به اندازه حمله 
اخیر پهپادهای یمنی به این ش��رکت طی روزهای گذشته نبود. طبق گزارش 
دویچه وله حمله به تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان لطمات وسیعی بر جا 
گذاشته است. قرار است که این شرکت تا چند هفته دیگر وارد بازار بورس شود. 
تحلیلگران تخمین می زنند که ارزش این ش��رکت با این حمله »۵۰۰ میلیارد 

دالر افت کرده باشد.«
این در حالی اس��ت که امین ناصر، مهندس 61 س��اله سعودی و مدیرعامل 
ش��رکت »آرامکو«، قصد داشت ظرف چند هفته آینده این بزرگ ترین شرکت 
نفتی جه��ان را وارد بازار ب��ورس کند؛ اتفاقی که بازاره��ای بین المللی بورس 
بی صبرانه انتظارش را می کش��ند، چراکه قرار بوده که این بزرگ ترین ورود یک 

شرکت به بازار بورس از نظر حجم سرمایه باشد.
ش��بکه »ان تی وی« در گزارشی به قلم »ولفرام وایمر« می نویسد، ریاض امید 
دارد که ارزش این شرکت بیش از ۲هزار میلیارد دالر تعیین شود. با نگاهی به 
ارزش شرکت »لوفت هانزا« که ۷میلیارد دالر است می فهمیم اگر چنین اتفاقی 

بیفتد ارزش »آرامکو« حدود 3۰۰برابر »لوفت هانزا« خواهد شد.
این حمالت زیان های اقتصادی عظیمی به بار آورده اند که بر ارزش »آرامکو« 
به س��رعت تأثیر گذاش��ته اس��ت. تحلیلگران پتروش��یمی در لندن می گویند، 
س��رمایه گذاران جهان از این پس ریسک سرمایه گذاری در این شرکت را باالتر 
از گذش��ته می دانند و ارزش س��هام »آرامکو« در ش��رایط فعلی با خطر ریزش 

شدید روبه روست.
از نظر آنها، حتی اگر اوضاع در این ش��رکت به سرعت به حال عادی بازگردد 

ارزش درازمدت این شرکت باید کامالً از نو ارزیابی شود.
به گفته آنها، اکنون دیگر آس��یب پذیری آرامکو بر همگان روش��ن ش��ده و 
کسی ارزش درازمدت این شرکت را بیش از یک ونیم هزار میلیارد دالر ارزیابی 
نمی کند. با این وصف می توان گفت که ارزش این ش��رکت تنها در یک ش��ب 

دست کم ۵۰۰ میلیارد دالر پایین آمده است.
ق��رار بود که اولین ورود »آرامکو« به بازار بورس در اوایل نوامبر اتفاق بیفتد. 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر جدید انرژی عربستان، چند هفته پیش گفته 
بود، این کش��ور در صدد است »آرامکو« را هرچه سریع تر وارد بازار بورس کند. 
حتی بنا بود »آرامکو« ابتدا فقط وارد بازار داخلی بورس شده و در سال ۲۰۲۰ 
وارد بازار بین المللی بورس )احتماالً لندن( شود. اینک با این حمالت همه این 
طرح ها به مخاطره افتاده اس��ت. فروش سهام شرکت »آرامکو« طرح برجسته 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بود. او قصد داشت که درآمد حاصل از این 
فروش را در صنایع جدید سرمایه گذاری کند تا اقتصاد عربستان را چندوجهی 
کرده و از وابستگی به عایدات نفتی برهاند. طرح او این بود که ابتدا ۵ درصد از 
ارزش کل ش��رکت به صورت س��هام وارد بازار بورس شده و 1۰۰ میلیارد دالر 

درآمد به دست بیاید.
شرکت »آرامکو« هر روز ۵۰۰ میلیون دالر سودآوری داشته است. این شرکت 
روزانه 1۰میلیون بش��که نفت استخراج می کند که سه برابر شرکت های نفتی 

نظیر »اکسون موبیل« است.
حمله به دو پاالیشگاه این شرکت باعث شد که حدود نیمی از تولیدات نفتی 
و گازی آن متوقف ش��ود. لطمات وس��یع گزارش شده ولی هنوز جزییات ابعاد 
آن روش��ن نشده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که بازسازی و ترمیم 
خرابی های ناشی از حمله به پاالیشگاه »بقیق« می تواند چندین ماه طول بکشد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اوایل خردادماه بود که خبر طرح الزام اس��تفاده از کارت سوخت شخصی منتشر 
شد و آنطور که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد، قرار شد این طرح 
در ۲۰ مردادماه و ابتدا در چهار کالنش��هر و س��پس در سراسر کشور اجرایی شود. 
تاری��خ اجرای این طرح اما درنهایت به ۲۲ مردادماه تغییر یافت و این طرح به طور 
رسمی آغاز به کار کرد، اما با این وجود و تا اول شهریورماه، شاهد تغییرات چندانی 
در این حوزه نبودیم؛ چراکه کارت س��وخت جایگاه داران در اختیار تمام متقاضیان 
قرار داشت و هر فردی تا هر میزانی که تقاضا داشت می توانست سوخت گیری کند؛ 
س��پس از اول شهریورماه به بعد تمام میزان س��وخت گیری با کارت آزاد جایگاه ها 
در کل کش��ور در هر بار س��وخت گیری، از 6۰ لیتر به 3۰ لیتر کاهش یافت و این 
در شرایطی اس��ت که هنوز تعداد زیادی از افراد نتوانسته اند کارت سوخت خود را 

دریافت کنند.
همین مساله موجب شده تا پرسش های بسیاری در افکار عمومی درباره چگونگی 
اس��تفاده از کارت سوخت ش��کل بگیرد؛ از نحوه ثبت نام گرفته تا شیوه درخواست 
برای کارت المثنی. در همین زمینه، »ایرنا« در گزارشی به 1۰ پرسش رایج درباره 

کارت سوخت پاسخ داده است.
* چطور می توان برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کرد؟ ثبت نام کارت سوخت 
مدت ها قبل آغاز ش��ده بود و در حال حاضر ثبت نام آنالین به پایان رس��یده است. 

برای ثبت نام فقط کافی است به دفاتر پلیس +1۰ مراجعه کنید.
* اگر س��یم کارت به نام خودتان نداش��ته باش��ید، چه باید بکنید؟ مالکانی که 
س��یم کارت به نام شان ندارند تنها می توانند از طریق دفاتر پلیس+1۰ درخواست و 
ثبت نام کارت سوخت بانکی را انجام دهند. برای ثبت نام در دفاتر پلیس+1۰ حضور 

مالک وسیله نقلیه ضروری است. در غیر این صورت باید وکالت نامه ای داشته باشید 
که صراحتا عبارت »کارت سوخت« در آن قید شده باشد.

* آیا همه موتورس��یکلت ها هم امکان ثبت نام و دریافت کارت سوخت را دارند؟ 
آنطور که در اطالعیه های پیشین عنوان شده، تنها موتورسیکلت هایی امکان دریافت 
کارت را دارند که زیر 1۰ سال داشته باشند. یعنی اگر سال ساخت شان به قبل از 1۰ 

سال گذشته باز می گردد، فعال امکان دریافت کارت سوخت را ندارند.
* آیا این طرح در همه اس��تان ها اجرایی ش��ده اس��ت؟ خیر. فعال برای ش��روع، 
اس��تان های تهران، البرز، اصفهان و تبریز این طرح را آغاز کرده اند. به نظر می رسد 

که در مراحل بعد، نوبت به استان های دیگر برسد.
* اگر هنگام قرار دادن کارت هوش��مند سوخت در تلمبه جایگاه با پیغام )تاریخ 
93/1۰/1( مواجه ش��دید، چه اقدامی انجام دهید؟ در چنین ش��رایطی می توان با 
مراجع��ه به یکی از نواحی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی، اقدام به حذف 

پیام مربوطه کرد.
* چگونه می توان رمز کارت س��وخت را حذف کرد؟ به یکی از نواحی یا مناطق 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سراسر کشور مراجعه کنید. حضور 
مالک وسیله نقلیه جهت حذف رمز کارت الزامی بوده و در صورت درخواست توسط 
ش��خص دیگر تنها می توان با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه انحصار وراثت، رمز 

کارت سوخت را حذف کرد.
* اگر کارت سوخت خود را گم کرده باشیم چه باید بکنیم؟ با مراجعه به سامانه 
خدمات دولت همراه به نش��انی )www.mob.gov.ir( یا دریافت و نصب رایگان 
اپلیکیش��ن خدمات دولت همراه از چهار طریق سامانه خدمات همراه دولت، ایران 

اپس، کافه بازار و اپ اس��تور و یا در غیر این صورت با مراجعه به دفاتر پلیس +1۰ 
می توان ثبت نام کرد.

* ماجرای خرید و فروش کارت س��وخت چیست؟ خرید و فروش هر نوع کارت 
هوشمند سوخت غیرقانونی بوده و متخلفین به محاکم قضائی معرفی خواهند شد.

* چگونه کارت بانکی را به کارت سوخت تبدیل کنیم؟ روش نخست ورود به سایت 
دولت الکترونیک، به نشانی  WWW.MOB.GOV.IR است. البته متقاضیان باید 
توجه داشته باش��ند که چنانچه از این طریق می خواهند برای دریافت کارت سوخت 
اقدام کنند، باید براساس زمان بندی  که شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
براساس شماره تلفن همراه تعیین کرده است، به سایت مراجعه کنند. روش دوم استفاده 
از اپلیکیشن دولت همراه است. متقاضیان بعد از اینکه اپلیکیشن مذکور را نصب کردند، 
باید شماره همراه خود را وارد کنند و با ارسال کد از طریق پیامک شناسایی شوند. سپس 
کد ملی و تاریخ تولد خود را وارد کرده و اطالعات فردی خود را تایید کنند. در پنجمین 
مرحله، باید بارکد خودروی خود را که روی کارت خودرو درج شده است، وارد و در نهایت 
یک کارت بانکی خود را انتخاب کنند. در مرحله آخر با تایید نهایی متقاضی خدمات 
سهمیه سوخت به کارت بانکی اضافه می شود و اگر مالک صاحب کارت سوخت باشد، 

کارت سوخت باطل خواهد شد.
* مال��کان خودروهای خارج��ی، قولنامه ای، فاقد کارت س��وخت و کارت بانکی 
چه باید بکنند؟ در این میان افرادی هس��تند که خ��ودروی آنها خارجی، ورثه ای، 
قولنامه ای و… بوده، این افراد موارد خاص هس��تند که به گفته مقامات ش��رکت 
پخش، برای دریافت کارت س��وخت باید به صورت حضوری به پلیس +1۰ مراجعه 

کنند.

ماجرای خرید و فروش کارت سوخت چیست؟
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راهکارهای استفاده بهینه از ارز یارانه ای

دالر ۴۲۰۰ تومانی، نوعی ارز یارانه ای بود که با هدف کنترل تورم 
کاالهای اساس��ی و ارزان ش��دن برخی اجناس برای مصرف کننده 
عرضه ش��د. موافقان سیاس��ت ارز ترجیحی برای استفاده بهینه از 
این ارز یارانه ای بر نظارت و کنترل بیش��تر در اعطای این ارز تاکید 
داشتند. در مقابل هم کسانی بودند که عدم تخصیص نامناسب این 
ارز را عاملی برای تضعیف تولید داخلی و افزایش رانت می دانستند.
ب��ه اعتقاد نگارنده، ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کاالهایی می تواند 
اس��تفاده ش��ود که اول، کاالی اساسی باش��ند. به این معنا که ارز 
دولت��ی نباید به کاالهای غیرضروری اختصاص یابد. دوم، کاالهایی 
باش��ند که دولت می تواند تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی 
می رس��د، نظارت و کنترل الزم را بر قیمت آن داش��ته باشد. برای 
مثال، نان کاالی اساس��ی اس��ت، نرخ آن مش��خص است و نظارت 
عموم��ی ب��ر نانوایی ها وج��ود دارد. پس می توان در ای��ن حوزه ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی را تخصی��ص داد، ام��ا ج��ز در موارد مح��دود، ارز 
یاران��ه ای توصیه نمی ش��ود و کارایی ندارد. نبای��د فراموش کرد که 
طبیعت��اً زمانی که قیمت دولتی هر کاالی��ی از جمله ارز، با قیمت 
آزاد آن تفاوت قابل مالحظه داشته باشد، می تواند رانت ایجاد کند. 
بنابرای��ن ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز درصورتی که دو مؤلفه ذکرش��ده را 
نداشته باشد، می تواند منشأ رانت باشد و شیرینی ارز دولتی به کام 

مصرف کننده نهایی نرسد.
چندی پیش فهرستی از ش��رکت هایی منتشر شد که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دریافت کردند، اما کاالیی وارد نکردند. گفته می شود برخی 
از این شرکت ها مشکالت تخصیص ارز از بانک های عامل را داشتند، 
اما مسئله این است که بانک های عامل وظیفه قانونی خود را انجام 
می دهند. یعنی زمانی که کاالیی در س��ازمان توس��عه تجارت ثبت 
سفارش شود، به سیستم بانکی منتقل می  شود. پس از آن به بانک 
عامل معرفی ش��ده که کاال با مش��خصات ذکرش��ده، ثبت سفارش 
می  شود. بانک نیز از طریق بانک مرکزی تأمین ارز را انجام می دهد. 
ارز تخصیص پیدا می کند و فرد موظف اس��ت ک��ه کاال را از خارج 
وارد کند. همچنین وثایقی را بابت پروانه سبز گمرکی باید به بانک 
بس��پارد. در صورتی که کاال را وارد کش��ور نکند و یا کمتر از ارزی 
که دریافت کرده کاال وارد کند، مش��مول قانون تعزیراتی شده و به 
تعزیرات حکومتی معرفی می ش��ود. بنابراین، بان��ک فرآیند قانونی 
دارد که باید آن را انجام دهد و دخالت زیادی در بروز این ش��رایط 

ندارد.
زمانی که کاالیی ثبت سفارش داشته باشد، بانک عامل موظف به 
ارائه خدمات بانکی به صاحب کاال خواهد بود. به این معنا که بانک 
عامل، باید نس��بت به گشایش اعتبار اس��نادی اقدام و تأمین ارز را 
از طریق بانک مرک��زی پیگیری کند، وثایق صاحب کاال را دریافت 
و در نهایت اگر آن کاال وارد کش��ور نشد، او را به تعزیرات حکومتی 
معرفی کند. البته اعتبارسنجی مشتریان نیز به عهده بانک است که 
براساس سوابقی صورت می گیرد که مشتری نزد شبکه بانکی دارد. 
براساس بخشنامه ای که بانک مرکزی اخیرا ابالغ کرده، اعتبارسنجی 
براساس اعتبار مش��تری انجام می شود و رویه ای که باید 3۵درصد 
ارزش کاال وثیقه دریافت می ش��د، در نظر گرفته نمی شود. البته در 
گذش��ته هم این اتف��اق می افتاد. هرچند دریاف��ت 3۵درصد ارزش 
کاال، قانونی بود، اما گاهی می شد آن را تسهیل کرد. یعنی به جای 
دریافت ملک یا سفته به عنوان وثیقه، از مشتری چک دریافت کرد. 
نکته دیگر این اس��ت که اگر مش��تری بانک، شرکت تولیدی است 
که اعتبار باالیی نزد بانک دارد و سالیان زیادی کارش همین است 
و کارش را ب��ه خوب��ی انجام می دهد، می توان برای آن تس��هیالتی 
در نظر گرفت. در ش��رایطی که بنگاه ها تحت فش��ار هستند و البته 
در س��ال رونق تولید ه��م قرار داریم، هر چقدر وثایق، س��خت تر و 
س��نگین تر گرفته شوند، کار تولید س��خت تر می شود، بنابراین باید 
در مورد ش��رکت هایی که رتبه اعتباری باالیی دارند و تولیدکننده 
هس��تند و فعالیت آنها مشخص است، تسهیالتی را در نظر گرفت و 

وثایق سهل تری را از مشتری مطالبه کرد.
همچنین، چون امروزه، فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد کم 
ش��ده، انگیزه برای اینکه شرکتی بخواهد این ارز را بگیرد و کاالیی 
وارد نکن��د، تقریباً به س��مت صفر میل پیدا کرده اس��ت. هر چقدر 
تف��اوت نرخ ارز تخصیص یافته با نرخ ارز آزاد بیش��تر باش��د، انگیزه 
برای وارد نکردن کاال بیش��تر می ش��ود، اما هرچه این فاصله کمتر 

باشد، انگیزه واردات کمتر می شود.
ب��ه اعتقاد نگارنده، تنها راه جلوگی��ری از این گونه رویدادها این 
اس��ت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حداقل ممکن کاهش 
دهیم. ش��یوه مطلوب این اس��ت که عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی صفر 
ش��ود و این یارانه به شکل دیگری به مصرف کننده پرداخت شود، 
اما در ش��رایط کنونی پیش��نهاد مش��خص نگارنده این اس��ت که 
تخصیص این ارز به ش��دت کاهش پیدا کند و به کاالهای اساسی 
محدود ش��ود که قابلیت نظارت را ت��ا حلقه آخر که مصرف کننده 

است، دارد.

سکه یک گرمی طال 4۰2 هزار تومان
کاهش قیمت طال و سکه در پایان هفته

در آخری��ن روز معام��الت هفتگ��ی، قیمت طال در ب��ازار تهران 
همچنان بر مدار کاهشی باقی ماند.

به گزارش خبرآنالین، پنجش��نبه ۲8 شهریور در آخرین ساعات 
معامالت سکه و طال در بازار تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید به ۴ میلیون و ۲۰ هزار تومان رس��ید که نسبت به روز 
چهارشنبه کاهشی 8۰ هزار تومانی را نشان می دهد. همچنین سکه 
طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۷ هزار تومان داد و ستد شد. نرخ هر قطعه 
نیم سکه نیز با کاهش حدود 1۵ هزار تومانی به قیمت ۲ میلیون و  
68 هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و ۲۷۲  هزار تومان و س��که 

گرمی 9۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
قیم��ت هر گرم طالی 18 عیار نیز  ۴۰9 هزار و 6۰۰ تومان بوده 
است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به یک هزار 

و ۴9۷ دالر و 3۲ سنت رسید.

یادداشت

واحد اطالعات اکونومیس��ت هشدار داد صنعت بانکداری اروپا با ریسک 
بزرگی مواجه شده است.

به گزارش س��ی ان بی س��ی، بانک مرکزی اروپا چندی پیش با کاهش 
مجدد نرخ بهره به منظور تقویت رشد اقتصادی منطقه یورو موافقت کرد و 
نرخ بهره در این منطقه پولی با رسیدن به منفی ۰.۵درصد در پایین ترین 

سطح تاریخ خود از زمان تشکیل منطقه پولی یورو قرار گرفت.
در همین راستا، واحد اطالعات اکونومیست در گزارشی به مقامات بانک 
مرکزی اروپا هشدار داده است که تداوم روند فعلی، بانک های اروپایی را با 
ریسک های بسیار جدی مواجه خواهد کرد. سیمون باپتیست، مدیر ارشد 
این موسسه گفت: »فکر می کنم اکنون سواالت زیادی پیرامون سودآوری 

فعالیت بانک های اروپایی ایجاد شده است.«
براس��اس این گزارش، نرخ بهره در منطقه یورو از س��ال ۲۰1۲ به صفر 
درصد کاهش یافت و نخستین بار در سال ۲۰1۴ وارد محدوده منفی شد. 
واحد اطالعات اکونومیس��ت هشدار داده است که نرخ بهره منفی به ضرر 
وام دهندگان خواهد بود و توانایی بانک ها برای سودآور ماندن را خدشه دار 
می کند. این گزارش در ادامه هش��دار داده اس��ت که نرخ بهره منفی برای 

مدت طوالنی باعث ایجاد تغییرات بنیادین در کسب و کارها خواهد شد.
قرار اس��ت بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلی��ارد یورو اوراق قرضه 
دولت��ی را خریداری کند تا راه را برای تقویت رش��د اقتصادی در س��طح 
منطقه یورو هموار کند. این بس��ته فراتر از حد انتظار، احتماال بانک های 
مرکزی ژاپن و آمریکا را نیز مجبور خواهد کرد که سیاس��ت های مشابهی 

را در پیش بگیرند.
ماری��و دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا گفته اس��ت که کاهش مجدد 
نرخ بهره باعث آزادس��ازی بخشی از نقدینگی مازاد بانک ها به سمت بازار 
خواهد شد اما به عقیده اکونومیست، این اقدام باعث کاهش حاشیه سود 
آنها خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن برگزیت و کاهش 
رشد اقتصادی اعضای مهم منطقه یورو نظیر آلمان و ایتالیا و رشد ضعیف 
سایر اعضا نظیر فرانسه و اسپانیا، کار بانک مرکزی برای احیای رشد بسیار 

دشوار خواهد بود.
3 دلیل که ثابت می کند طال گران می شود

اما در گزارش��ی دیگر، پایگاه خبری »فوربس« به س��مت و س��وی بازار 
جهان��ی طال پرداخته و از دالیل س��ه گانه ای خبر داده که باعث می ش��ود 

قیمت طال همچنان از پتانسیل افزایشی برخوردار بوده و گران شود.
به گزارش ایسنا، اگرچه طال از باالترین قیمت خود در ۵۲ هفته گذشته 
عقب نش��ینی کرده اما این فلز ارزش��مند همچنان بیش از 1۵درصد رشد 
قیمت از ابتدای سال ۲۰19 تاکنون نشان می دهد و در مسیر ثبت بهترین 

عملکرد ساالنه از سال ۲۰1۰ است.
* ب��اال رفتن تورم آمریکا: هنگامی که دونالد ترامپ در ژانویه س��ال 
۲۰1۷ به ریاست جمهوری آمریکا رسید، بسیاری از ناظران بازار انتظار 
داش��تند قیمت های مصرف کننده به دلیل سیاست های حمایت گرایانه 
وی و بدبینی کلی ترامپ به توافق های تجارت آزاد، به س��رعت صعود 
کند، با این حال حتی پس از تعرفه های سنگینی که آمریکا روی واردات 
کاالهای چینی وضع کرد، تورم نسبتا ثابت ماند. این امر ممکن است رو 
به تغییر باشد و آمار تورم اوت که براساس آن تورم قیمت مصرف کننده 
ب��دون در نظر گرفتن قیمت های مواد خوراکی و انرژی به ۲.۴درصد – 
باالترین نرخ در 11 سال گذشته- صعود کرد گواهی بر این اتفاق باشد. 
در اوت بزرگترین افزایش ماهانه هزینه های مراقبت پزش��کی از س��ال 
۲۰16 تاکن��ون و همچنین افزایش قیمت بیمه س��المت روی داد. به 
عالوه تاثیر افزایش تعرفه 1۵درصدی که آمریکا از اول س��پتامبر روی 
11۲ میلیارد دالر واردات کاالی چینی وضع کرد، روی این آمار لحاظ 

نشده است.
* ب��ازده منفی در آمری��کا: در حال حاضر 1۷ تریلی��ون دالر بدهی در 
دنیا با بازده منفی معامله می شود و این امر اخیرا باعث شده است قیمت 
طال به چندین ارز بزرگ ش��امل پوند انگلیس، ین ژاپن، دالر کانادا و دالر 
اس��ترالیا به باالترین رکورد در چند سال اخیر صعود کند. در آمریکا فعال 
پدیده بازده منفی بدهی حداقل به شکل اسمی مشاهده نشده اما ممکن 

است طولی نکشد که چنین اتفاقی روی دهد. بانک مرکزی آمریکا تحت 
فش��ار شدیدی برای کاهش نرخ های بهره به سطح موردنظر دونالد ترامپ 

برای رقابت پذیری بیشتر در برابر اروپا، ژاپن و کشورهای دیگر قرار دارد.
ترامپ در توییتی در 11 س��پتامبر نوش��ت: بانک مرک��زی آمریکا باید 
نرخ های بهره را به صفر یا پایین تر از آن برس��اند و ما پس از آن فاینانس 
مجدد بدهی خود را آغاز می کنیم. آمریکا باید همیش��ه پایین ترین نرخ را 

پرداخت کند.
بانک مرکزی آمریکا در نشس��ت هفته جاری خود نرخ های بهره را برای 
دومین بار در سال میالدی جاری به میزان ۲۵ واحد کاهش داد و بسیاری 
از تحلیلگران بر این باورند که دو دور دیگر کاهش نرخ های بهره در س��ال 
۲۰19 انج��ام خواهد گرفت. اگر نرخ های بهره آمریکا همانطور که ترامپ 
می خواهد به صفر یا پایین تر از آن س��قوط کند، اوراق بدهی ش��رکت ها 
جذابیت س��رمایه گذاری خود را از دس��ت خواهند داد و طال از این بابت 

مستقیما سود می برد.
* ریس��ک های ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضا برای دارایی امن: ش��ماری 
ریس��ک های ژئوپلیتیکی و اقتصادی که در حال حاضر وجود دارند، باعث 
تقویت تجارت طال به عنوان دارایی امن شده اند. رشد اقتصادی در نتیجه 
تنش  های تجاری در سراس��ر جهان آهسته ش��ده و شاخص بخش تولید 
جهان رشد منفی پیدا کرده است. سرمایه گذاران در انگلیس و نقاط دیگر 
با نزدیک شدن به مهلت 31 اکتبر برای خروج انگلیس از عضویت اتحادیه 
اروپا )برگزیت( به سوی طال روی آورده اند. طال تحت تاثیر دورنمای خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا بدون یک توافق جدایی، در سوم سپتامبر به رکورد 
1۲8۲ پوند صعود کرد که بیش از ۲۷درصد رش��د قیمت از ابتدای س��ال 

۲۰19 را نشان داد.
سایر نگرانی های ژئوپلیتیکی شامل ناآرامی در هنگ کنگ و حمالت روز 
شنبه به تاسیسات نفتی عربستان سعودی نیز از قیمت طال پشتیبانی کرده 
است. چنین نگرانی هایی دلیل اینکه چرا بانک های مرکزی جهان از سال 

۲۰1۰ خریدار بزرگ طال بوده اند را روشن می کند.

به دنبال فشار نرخ بهره منفی

اکونومیست به صنعت بانکداری اروپا هشدار داد

تامین دینار زائران در اربعین سال گذشته با مشکالت و حواشی بسیاری 
مواجه ش��ده بود و این در حالی اس��ت که امسال و بنا به گفته رئیس کل 
بانک مرکزی، ارز اربعین نخواهیم داشت. عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه 
ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی ها ارائه خواهد ش��د، درباره عدم دخالت بانک 
مرکزی در بازار آزاد گفت: ارز مسافرتی، ارز بازار آزاد حساب می شود و این 

بانک ها هستند که در این زمینه نرخ گذاری می کنند.
همتی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت ارائه ارز مسافرتی و عرضه این 
ارز با قیمتی بیشتر از ارز آزاد گفت: بانک مرکزی دخالتی در ارز بازار آزاد 

نمی کند و ارز مسافرتی نیز جزو ارز بازار حساب می شود.
به گفته وی، بانک ها که ارائه دهنده ارز مس��افرتی هس��تند خودش��ان 
برمبنای نرخ ارز روز گذشته درخصوص قیمت ارز مسافرتی تصمیم گیری 

می کنن��د. رئیس کل بانک مرکزی همچنی��ن درباره اینکه آیا دولت برای 
مراسم اربعین 1398 ارز خاصی برای زائران راهپیمایی اربعین در نظر دارد 

خاطرنشان کرد: ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی ها ارائه خواهد شد.
همتی همچنین در یادداشتی  اینستاگرامی از اختصاص یک هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به بخش های پیشران اقتصاد خبر داد و نوشت: »گزارش 
اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور 
است. در سه ماه اول سال 98، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، 
حدود ۰.۴درصد نسبت به مدت مشابه 9۷ رشد داشته است. هرچند این 
رش��د کمتر از توان بالقوه اس��ت ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل 
از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است. این مهم در سایه 
بازگش��ت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخیله اثرات شوک های خارجی 

ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. برای تقویت این رشد 
در فص��ول آینده و رونق بخش های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به 

کمک در تامین نیازهای نقدینگی بنگاه ها می داند.
در این خصوص در جلسه ای با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، 
وزرای بخشی تولید و برخی مدیران عامل بانک ها، توافق شد که بانک های 
کشور برای نیمه باقیمانده سال، حدود 1۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای بخش های پیش��ران اختصاص دهند. فع��االن اقتصادی و مردم عزیز 
مطمئن باش��ند  اولویت اصلی کش��ور، احیای تولید و اشتغال است و لذا 
همکاران��م در نظ��ام بانکی، علی رغم دش��واری های ناش��ی از تحریم های 
بی سابقه، مانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و 

تعالی کشور خواهند بود.«

وزیر اقتصاد گفت سعی می کنیم در هیأت واگذاری روش های واگذاری و 
قیمت گ��ذاری را متنوع کنیم و از روش هایی مثل واگذاری مدیریت و اجاره 

به شرط تملیک استفاده شود.
به گزارش مهر، فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم معارفه علیرضا صالح به 
عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی سازی در جمع خبرنگاران گفت:  رشد 
اقتصادی در بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست امسال به مثبت چهار دهم 
درصد رسیده اس��ت.  همچنین براساس آماری که رئیس کل بانک مرکزی 
در هیأت دولت ارائه کرد رشد بخش کشاورزی نیز در سه ماهه نخست سال 

98،   بیش از 6درصد بوده است.
وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه روش های واگ��ذاری و قیمت گذاری در روند 

خصوصی س��ازی را باید اصالح کنی��م، افزود: مراحل واگ��ذاری منطبق بر 
قوانین و مقررات انجام شده است.

ب��ه گفته وی، طب��ق قانون جدیدی ک��ه چند ماه قبل ابالغ ش��د، برای 
خریداران س��هام راهبردی عالوه بر اهلیت مالی باید اهلیت فنی و تخصصی 
نیز سنجیده شود. س��عی می کنیم در هیأت واگذاری روش های واگذاری و 
قیمت گ��ذاری را متنوع کنیم و از روش هایی مثل واگذاری مدیریت و اجاره 

به شرط تملیک استفاده شود.
وی با بیان اینکه امسال شش پاالیشگاه و سهام بیمه البرز به عنوان سهام 
دولتی در بورس عرضه ش��د، گفت:  هدف از واگذاری ها،  تأمین مالی دولت 
نیس��ت بلکه ضرورت اجتناب ناپذیر برای نجات اقتصاد کشور از دولتی بودن 

اس��ت. وزیر اقتصاد گفت: رئیس جدید سازمان خصوصی سازی در شرایطی 
این سمت را قبول می کند که باید با اشراف بر قوانین و قبول خطر مدیریتی 

وارد شود و در این مسیر نمی شود با ترس و واهمه جلو رفت.
وی با بیان اینکه آقای صالح مس��لط به قانون اس��ت، افزود: قرار نیس��ت 
در این س��ازمان اموال دولت به تاراج گذاش��ته شود و کس��ی نباید دندان 
تیز و برای خودش س��فره ای پهن کند که س��المت آقای صالح نیز برای ما 

مشخص است.
دژپسند با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به بورس و حمایت از تولید 
گفت:  خوشبختانه در س��ه ماهه نخست امسال براساس آمار بانک مرکزی،  

رشد اقتصادی غیرنفتی کشور مثبت چهار دهم درصد بوده است.

بدهی ه��ای ارزی بان��ک مرکزی در خرداد 98 ب��ه ۲۲1 هزار میلیارد 
ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نداشته، اما نسبت 

به پایان سال 9۷، هشت دهم درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، بررس��ی آم��ار بدهی ها و دارایی ه��ای خارجی بانک 
مرکزی نشان می دهد که میزان بدهی ها و دارایی های خارجی این بانک 

روندی کاهشی داشته است.
براس��اس تازه ترین آمار بانک مرکزی، بدهی ه��ای ارزی این بانک در 
خرداد 98 به ۲۲1 هزار میلیارد ریال رس��ید که نس��بت به مدت مشابه 
پارسال تغییری نداشته، اما نسبت به پایان سال 9۷، هشت دهم درصد 
کاهش یافته اس��ت. حجم بدهی های ارزی بانک مرکزی در خرداد 9۷ 
حدود۲۲1 هزار میلیارد ریال و در اسفند 9۷ معادل ۲۲3 هزار میلیارد 

تومان بوده است.
میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی از س��ال 96 روند صعودی داشته 

به طوری که در خرداد 96 حدود 1۵۵ هزار میلیارد تومان و در اس��فند 
96 معادل 191 هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی ه��ای ارزی بانک مرک��زی در خرداد 9۷ نس��بت به خرداد 96 
حدود ۴۲.۵درصد داش��ته اس��ت که این روند افزایشی در سال 9۷ نیز 
ادام��ه می یاب��د، اما از ابتدای س��ال 98 این روند تغیی��ر یافته و نزولی 
می ش��ود. بدهی ه��ای ارزی بانک مرکزی به مس��ائلی مانند ودیعه ثبت 
س��فارش کاالهای بخش غیردولتی و پیش پرداخت اعتبارات اس��نادی 
تعلق دارد. میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در خرداد امسال 
۴۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 9۷ کاهش 

1.۵درصدی و نسبت به اسفند 98 افت ۲.۷درصدی داشته است.
حج��م دارایی های خارجی بانک مرکزی در خ��رداد 9۷ معادل ۴۵9 
ه��زار میلیارد تومان و در اس��فند 9۷ حدود ۴6۵ ه��زار میلیارد تومان 

ثبت شده است.

رشد اقتصادی بخش غیرنفتی مثبت شد

همتی: امسال ارز اربعین نداریم

وزیر اقتصاد: شکل واگذاری شرکت های دولتی تغییر می کند

بدهی های ارزی بانک مرکزی کاهش یافت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

علی صالح آبادی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
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3 نکته درباره عملکرد بهتر بورس انرژی

در ش��رایط کنون��ی عرضه نف��ت ای��ران در یک س��ال اخیر، به 
کمتری��ن میزان ممکن رس��یده اس��ت. این ف��روش حداقلی نفت 
ب��ه دلیل محدودی��ت در جا به جایی و مبادالت پولی اس��ت و این 
مش��کالت بر کسی هم پوش��یده نیست، اما از س��وی دیگر میزان 
مص��رف نفت در ای��ران و تبدیل آن به فرآورده ه��ای هیدرو کربنی 
رش��د کرده اس��ت. زمان��ی میزان پ��ردازش و تبدیل نف��ت خام به 
فرآورده ه��ای هیدروکربن��ی در ایران  کمتر از 1.۵ میلیون بش��که 
بود اما با راه اندازی پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس و دیگر طرح های 
توسعه ای و تکمیلی در حوزه پاالیشگاهی، میزان نفت خامی که به 
طور مستقیم در ایران پاالیش می شود، به 1.8میلیون بشکه رسیده 
اس��ت و روزانه معادل ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در پاالیشگاه 
خلی��ج فارس تبدی��ل می کنیم. اکنون مازاد تولی��د بنزین در ایران 
بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر در روز است که این میزان، از طریق 
بورس انرژی یا پروتکل هایی که با کش��ورهای همسایه داریم، مورد 

مبادله قرار می گیرد.
اما چند نکته قابل تامل درباره س��ازوکار بورس انرژی وجود دارد. 
نکت��ه اول، تقویت تعداد کارگزاری ها در ب��ورس انرژی برای تبادل 
نفت و فرآورده های هیدروکربنی  و افزایش تعداد آنهاس��ت چراکه 

خریداران باید از طریق کارگزاری ها وارد بورس انرژی شوند.
نکت��ه دوم، ایجاد خطوط اعتباری در کارگزاری های بورس انرژی 
ایران است. در همه جای دنیا، بورس های نفت و انرژی مثل بورس 
دوبی، ش��انگهای، توکیو و ... کارگزاری ه��ا را ارزیابی کرده اند و این 
کارگزاری ها به خطوط اعتباری تجهیز شده  اند، اما در بورس انرژی 
ما، کارگزاری ها خط اعتب��اری ندارند و نقدی کار می کنند. این در 
حالی اس��ت که می توان با برقراری خطوط اعتباری، فرآیند معامله 
را ط��ی کرده و پس از آن پول را پرداخت که به تس��هیل مبادالت 

می انجامد.
نکته س��وم، فقدان معامالت س��لف و کاغذی است. بورس جایی 
نیس��ت که لزوما تمام معامالت در آن به طور فیزیکی انجام ش��ود 
بلک��ه فعال اقتص��ادی می تواند به بورس رفته، ی��ک محموله نفتی 
را ب��ا اوراق س��لف بخرد ب��دون اینکه آن را جا به ج��ا کند و زمانی 
ک��ه قیمت بهبود یافت، اوراق را بفروش��د. این رون��د رایج در همه 
بورس ه��ای جهان اس��ت و بورس انرژی برای بهب��ود عملکرد خود 

باید آن را دنبال کند.
بای��د ب��رای تقویت ب��ورس انرژی این س��ه نکت��ه را عملی کرد. 
تقویت و رش��د کارگزاری ها، برقراری خط��وط اعتباری و راه اندازی 
معامالت سلف و کاغذی، می تواند زمینه حضور هرچه بیشتر بخش 
خصوصی در بورس انرژی را فراهم کند. فعاالن اقتصادی می توانند 
از این طریق در بورس ه��ای منطقه ای هم مبادالت را دنبال کنند. 
در اط��راف ایران نزدیک به 1۵کش��ور قرار گرفته ان��د که به خرید 
محموله های نفت س��فید، گازوییل و نفت خام ایران تمایل دارند و 
این در حالی اس��ت که مازاد گازوییل ایران در فصول غیرکشاورزی 
بیش از ۴۵ میلیون لیتر در روز بوده و دامنه خوبی را برای صادرات 
فراهم کرده اس��ت. با اجرای نظام بهینه س��ازی مص��رف بنزین در 
کش��ور، مازاد مصرف بنزین از ۲۵ میلی��ون لیتر به ۵۰میلیون لیتر 
می رسد و صادرات این فرآورده نفتی به معنای ارزش افزوده بیشتر 

و درآمد باالتر کشور است.

یادداشت

اگرچه ش��اخص بورس تهران در ابتدای هفته ای که گذش��ت، توانست قله 3۰۰ 
ه��زار واحدی را فتح کن��د، اما در نهایت، آخرین هفته تابس��تان را در کانال ۲9۴ 
ه��زار واحدی به پایان ب��رد و در کانال 3۰۰ هزار واحدی چن��دان دوام نیاورد. در 
واقع، ش��اخص کل ب��ورس تهران پس از ماه ها صعود در آخرین جلس��ه معامالتی 
هفته گذش��ته با افت سنگین ۲.6درصدی مواجه شد و ۷91۵ واحد از ارتفاع خود 
را از دست داد. با این عقب نشینی سنگین، ارزش سهام شرکت های حاضر در بازار 
س��رمایه، 3 هزار و ۴۵۰ میلیارد افت کرد و جمع ارزش بورس تهران و فرابورس به 
هزار و ۲9۲ هزار میلیارد تومان رس��ید؛ البته اغل��ب تحلیلگران معتقدند این افت 

سنگین، پایان کار بازار سرمایه نیست و این بازار همچنان ظرفیت رشد دارد.
شاخص کل بورس تهران از اوایل سال 9۷ تا چهارشنبه گذشته حدود ۲3۰درصد 
رش��د کرده و در این روند یک و نیم س��اله چندین اصالح مقطعی را نیز پشت سر 
گذاش��ته است. چهارشنبه هفته گذشته نیز شاخص بورس تهران پس از حدود دو 
ماه رش��د متوالی، دوباره با عقبگرد قیمت ها مواجه ش��د و حدود 8 هزار واحد افت 
کرد؛ حال چالش اصلی سرمایه گذاران این بازار این است که آیا این ریزش نیز گامی 
در جهت اصالح بازار و زمینه س��ازی برای رش��د دوباره آن است یا دیگر امیدی به 

رشد بازار نیست؟
نزول س��نگین روز چهارش��نبه ب��ورس از یک طرف ش��ایعاتی را در مورد خروج 
نقدینگی از بورس و تداوم افت بلندمدت بازار س��رمایه تقویت کرد و از طرف دیگر 
در بازار این ش��ایعه مطرح شد که فرا  رسیدن س��ال مالی شرکت های کارگزاری و 
پایان مهلت تسویه اعتبارهای دریافتی س��هامداران از کارگزاران عامل اصلی نزول 
بوده اس��ت، بااین حال کارشناس��ان هر دو این فرضی��ات را رد کردند. به ویژه آنکه 
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اخیرا بار دیگر بر ضرورت هدایت نقدینگی به بورس و 
حمایت از تولید داخلی تأکید کرد. درعین حال آمار معامالت روزانه بازار س��هام که 
چهارشنبه گذشته ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود، نشان می دهد نقدینگی از بازار سهام 

خارج نشده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مهدی افضلیان از کارشناس��ان بازار س��رمایه 
در گفت وگو با رس��انه ها در این باره گفت: نش��انه ای به معنای خروج نقدینگی در 
فض��ای معامالتی فعلی وجود ن��دارد. اگر این اتفاق بیفتد ب��ازار با ارزش معامالت 
باال و صف های فروش س��نگین خود را نش��ان می دهد، بنابراین چنین کاهش های 
احتمالی باید بیش��تر بررسی ش��ود تا ببینیم چنین حرکتی در جهت اصالح یا در 

جهت ریزش است.
او درباره عالئمی که می تواند نش��انه های نزول دنباله دار و یا سقوط بورس باشد 
تأکید کرد: اگر صف های سنگین ایجاد شده و ارزش معامالت باالیی داشته باشیم، 
درعین حال از حمایت حقوقی ها در این فضا برخوردار نباشیم، می توانیم ریزش بازار 

مواجه را در پیش داشته باشیم اما چنین عالئمی وجود ندارد.
همچنین محمد عطایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار 
در مورد تس��ویه اعتبار پرداختی ش��رکت های کارگزاری به سهامداران گفت: سال 
مالی کارگزاری ها متفاوت است، البته سال مالی برخی شرکت های کارگزاری، پایان 
شهریورماه است. ضمن اینکه قراردادهای شرکت های کارگزاری با بانک ها در مورد 
خط های اعتباری، دقیقاً مش��ابه هم نیس��ت و زمان قرارداد هر کارگزاری با بانک با 
ق��رارداد کارگزاری ه��ای دیگر از نظر زمانی احتماالً متفاوت اس��ت. او افزود: ضمن 
اینکه بعضی شرکت های کارگزاری بزرگ در زمینه معامالت اعتباری چندان فعال 
نیس��تند؛ بنابراین نمی توان با قاطعیت گفت دلیل نزول روز گذش��ته بازار سرمایه، 

تسویه معامالت اعتباری کارگزاری ها بوده است.
عطای��ی با بیان اینکه روندهای بازار تحت تأثیر متغیرهای مختلفی اس��ت ادامه 
داد: حس��اب تضمین معامالت اعتباری براساس ۵۰درصد ارزش آن سهم در سبد 
سهامداران است. این میزان )۵۰درصد اعتبار( کاماًل منطقی است و حتی در صورت 

نوسان منفی بازار، ریسک های احتمالی پوشش داده خواهد شد.

فرش��ید جهانی، مدیرعامل کارگزاری جهان سهم هم در مورد تسویه اعتبارهای 
پرداخت ش��ده کارگزاران به س��هامداران گفت: این اتفاقات به وضعیت ش��رکت ها 
ارتباطی ندارد و ریس��ک های خارج از دامنه ش��رکت ها و ب��ورس را می توان دلیل 

نزول دیروز دانست.
او به تسویه اعتباری شش ماه ابتدای سال اشاره ای کرد و گفت: کسی که اعتبار 
می دهد در ش��رایط بد بازار س��عی می کند تمام اعتبارهای داده شده را تسویه کند؛ 
باید این را در نظر داشت که اگر روند بازار خوب بود، فشاری برای تسویه اعتبارات 

و تمدید از اول مهر به بعد با شرایط جدید بیشتر نمی شد.
به عقیده جهانی، در جلس��ه معامالتی چهارشنبه گذشته، عموم سرمایه گذاران 
فعال که از حدود ش��ش ماه پیش سود خوبی کس��ب کرده اند، دست به سیو سود 
زدند که همین مساله به التهاب بازار دامن زد، بنابراین عامل بیرونی برای ریزش ها 

وجود ندارد بلکه ناشی از اصالحات موقت و شناسایی سود است .
به این ترتیب رد فرضیات مطرح شده درباره خروج نقدینگی از بورس و فرارسیدن 
مهلت تس��ویه اعتبار کارگزاران به نظر می رسد بخش��ی از دالیل نزول چهارشنبه 
گذشته ناشی از افزایش جنگ لفظی ایران و آمریکا در پی حمله پهپادی به عربستان 
بود که س��ایه سنگین آن بر سر بازار سهام کاماًل حس می شد و به فروش هیجانی 

برخی سهامداران منجر شده بود.
در این شرایط بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح دادند دو روز تعطیل آخر هفته را 
نقد بمانند تا از ریسک سیستماتیک بازار در امان باشند؛ چراکه در هفته های اخیر 
همواره در روزهای پنجشنبه و جمعه اتفاقات بااهمیتی در سپر سیاست رخ داده و 

هر بار بازار سرمایه را با ریسک تازه ای روبه رو کرده است.
بااین حال تحلیلگران استدالل می کنند روند صعودی بورس متوقف نشده است و 
این روند بعد از یک اصالح کوتاه مدت دوباره از سر گرفته خواهد شد. مهدی افضلیان 
در همی��ن رابطه گفت: بازار س��رمایه اکنون جذاب ترین بازار برای س��رمایه گذاران 
محس��وب می ش��ود و این موضوع س��بب ورود س��رمایه گذاران جدید به این بازار 
می شود؛ از طرفی چون سرمایه گذاری سرمایه گذارانی که قباًل در این بازار بوده اند با 
رشد مواجه شده است، بنابراین سرمایه گذاران تازه وارد به حضور در این بازار تمایل 
بیش��تری دارند. علی بشیری زاده یک کارش��ناس دیگر بازار سرمایه هم دراین باره 
گفت: به طورکلی چشم انداز بازار سرمایه براساس رویدادهای فعلی روبه جلو و جهش 

است مگر آنکه اتفاق تازه تری رخ بدهد و فضای فعلی تغییر پیدا کند.
فرشید جهانی نیز وضعیت بازار سهام در هفته آینده را بدون نوسان ارزیابی کرد 
و افزود: از روز شنبه بازار به شرایط ثابت دست می یابد و شاخص جایگاه قبلی خود 

را به دست می آورد.

شاخص بورس تهران در کانال 3۰۰ هزار واحدی دوام نیاورد

خوش بینی به تداوم رشد بورس

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران
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چرا برنج 1۷ هزار تومانی شمال باید 3۰ هزار 
تومان در تهران فروخته شود؟

رئیس نظام صنفی کش��اورزی اس��تان مازندران با اش��اره به 
برداشت برنج و کاهش قیمت این محصول در محل تولید گفت 
بهتری��ن برنج کیف��ی در مازندران 1۷ هزار توم��ان نیز خریدار 

ندارد اما در تهران ۲۴ تا 3۰ هزار تومان فروخته می شود.
ب��ه گزارش تس��نیم، محمدجواد خاکزاد رئی��س نظام صنفی 
کشاورزی استان مازندران و مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی 
در نشس��ت خبری درباره خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
برای س��ال زراعی99-98 اظهار داشت: اگر نرخ خرید تضمینی 
گندم دیر اعالم ش��ود میزان تولید این محصول در سال جاری 
۵۰ تا 6۰درصد کاهش می یابد کما اینکه در سال زراعی گذشته 

نیز 3۰درصد کاهش داشت.
وی افزود: فلس��فه نرخ تضمینی محصوالت کش��اورزی برای 
آن اس��ت که کش��اورزان از بابت فروش محصوالت تولید خود 
مطمئن باش��ند و در صورتی که نتوانس��تند محصول خود را به 
قیمت باالتری به فروش برس��انند دولت به صورت تضمینی آن 
را خرید می کند اما در بسیاری از محصوالت بازار برای صادرات 
محصوالت کش��اورزی به قیمت باالتری وج��ود دارد اما دولت 

مانع آن می شود.
وی با اش��اره به کاهش قیمت نرخ برنج در اس��تان مازندران 
گف��ت: بهترین برنج در حال حاضر در اس��تان مازندران به 1۷ 
هزار تومان رس��یده اما این محصول تا به تهران برس��د ۲۴هزار 

تومان تا 3۰ هزار تومان قیمت پیدا می کند.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی اس��تان مازندران گفت: در این 
شرایط واسطه ها با جمع آوری محصول از کشاورزان بعد از فصل 

برداشت در بازار به فروش می رسانند.
وی تصری��ح کرد: وزارت جهاد کش��اورزی هم��واره به بخش 
تولید توجه داش��ته اس��ت، اما ب��ه بخش پ��س از تولید و لزوم 
تجهی��زات و زیرس��اخت های نگه��داری محصول��ی مانند برنج 
توس��ط خود کشاورزان توجه نداشته اس��ت که این امر همواره 
باعث می شود که واس��طه ها سود بیشتری از فروش محصوالت 

کشاورزی در مقایسه با خود کشاورزان داشته باشند.
وی گف��ت: برنج ایرانی در کش��ور های عربی همس��ایه ۴۷ تا 
۵۰ ه��زار توم��ان نیز به فروش می رس��د و الزم اس��ت که نرخ 
محصوالت کش��اورزی براس��اس واقعیت ها تعیین شود و نباید 
دولت کش��اورزان را مکلف کند که حتما محصوالت تولیدشده 
خ��ود حتی کاالهای اساس��ی را در کش��ور بفروش��ند و جلوی 

صادرات آنها را بگیرد.

سیاست »قیمت تضمینی« دوای درد دولت و گندمکاران
شفافیت قیمت ها با عرضه گندم در بورس

دول��ت می تواند ش��رایطی را مهیا کند تا کش��اورزان اقدام به 
عرض��ه گن��دم در بورس کنند ک��ه این موضوع به واقعی ش��دن 

قیمت ها کمک می کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، امسال،  یکی از مشکالت 
خرید تضمینی گندم، که البته در س��نوات گذش��ته نیز بار ها از 
س��وی برخی مسئوالن مطرح می ش��د، کیفیت پایین گندم های 
تحویلی به دولت بوده است به طوری که پس از بحث های فراوان 
درخصوص وجود درصد باالی شن و خاک در گندم های تحویلی، 
موضوع استاندارد نبودن توری خرید گندم مطرح شد؛ به طوری 
که مدیرکل س��ازمان ملی استاندارد در این زمینه عنوان می کند 
که توری گندم مورد اس��تفاده در فرآیند خرید تضمینی گندم با 

استاندارد ملی ایران انطباق ندارد.
همچنین رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران موضوع 
وجود فسادی گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم را مطرح 
کرد و گفت که دالالن س��االنه ۷۰۰ ه��زار تن ضایعات همچون 
ش��ن و خاک و ضایعات گندم ب��ه ارزش 1۰۰۰ میلیارد تومان را 
ب��ه عنوان گندم وارد پروس��ه خرید و ف��روش و تحویل گندم به 

دولت می کنند.
این موارد باعث ش��د تا کمیسیون کش��اورزی مجلس نیز وارد 
این موضوع ش��ود. دو عضو حاضر در این کمیسیون معتقدند که 
می ش��د در سال های گذش��ته با اجرای سیاست قیمت تضمینی 
مان��ع از بروز مش��کالت این چنینی و همچنی��ن قاچاق گندم به 

سایر کشور ها شد.
نداش��تن کیفیت مطلوب گندم های تحویلی به دولت و برآورد 
هدررفت ساالنه 1۰۰۰ میلیارد تومان منابع با ورود ۷۰۰ هزار تن 
ضایعات همچون ش��ن و خاک و ضایعات گندم به پروسه تحویل 
گندم به دولت در کنار قیمت غیرمنطقی خرید تضمینی یکی از 
سوژه های داغ رسانه ها در هفته گذشته بوده است که نمایندگان 
مجلس در این زمینه اجرای یک ماده قانونی را راهگشا می دانند.
تشکیل کمیته ای مشترک برای بررسی عرضه گندم در بورس

محمدباقر سعادت، عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس، گفت: 
از اصلی ترین مش��کالت در خرید تضمینی گندم امس��ال، قیمت 
تعیین ش��ده برای این محص��ول بود که با توجه ب��ه باالتر بودن 
نرخ گندم در کش��ور های همس��ایه، مش��کالتی در این زمینه به 

وجود آمد.
وی افزود: وجود تفاوت قیمتی در بازار داخلی و خارجی منجر 
ب��ه بروز قاچ��اق محصول به خارج از مرز های کش��ور می ش��ود، 
بنابراین اگ��ر بتوانیم موجباتی را فراه��م آوریم که قیمت خرید 
و ف��روش گندم واقعی تر ش��ود، امکان اینک��ه بتوانیم جلوی این 
قاچ��اق بی رویه را بگیریم وجود دارد. در این مس��یر بورس کاال 
نیز می تواند مناس��ب ترین گزینه ب��رای جلوگیری از بروز قاچاق 
گندم و آرد باش��د. به گفته سعادت، در سیاست قیمت تضمینی 
که براس��اس م��اده 33 قانون به��ره وری کش��اورزی به تصویب 
مجلس رس��یده اس��ت، دولت می تواند ش��رایطی را مهیا کند تا 
کشاورزان اقدام به عرضه گندم در بورس کنند که این موضوع در 
واقعی ش��دن قیمت ها کمک کننده است. البته در اینجا موضوعی 
که وج��ود دارد اینک��ه برای اجرای سیاس��ت قیم��ت تضمینی 
ب��ه صورت موفقت آمیز الزم اس��ت تا این موض��وع پس از انجام 
اقدامات کارشناسی شده، به مشورت گذاشته شده و چکش کاری 

آن صورت گیرد تا تصمیمی مناسب اخذ شود.

اخبـــار

سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت گفت برای ارتقای کیفیت صادرات، باید به 
سمت ایجاد برند ملی حرکت کنیم.

ب��ه گزارش  باش��گاه خبرنگاران ج��وان، زادبوم در برنامه گف��ت و گوی 18:3۰ 
شبکه خبر درخصوص ضرورت ارتقای کیفیت کاال های صادراتی گفت: برای ارتقای 
کیفیت صادرات  حتما باید به سمت برندینگ  حرکت کنیم. در حال حاضر سطح 

دانش تجار ما باالتر رفته است.
وی ادام��ه داد: س��ازمان جهانی تجارت، قواعد خاصی ب��رای کنترل و مدیریت 
کیفیت صادرات دارد همچنین در کش��ور های توس��عه یافته، قواع��د ورود کاال ها 
س��خت تر اس��ت. ما باید به س��مت صادرات کاال های باکیفیت تر ب��رای بازار های 
توس��عه یافته تر حرک��ت کنیم و در این مس��یر بای��د قواعد بین المللی از س��وی 

صادرکنندگان بیشتر رعایت شود.
زادبوم تصریح کرد: استاندارد اجباری در تجارت جهانی وجود ندارد، اما کشور ها 
ب��رای واردات خود قواعدی دارند که صادرکنن��دگان برای ورود به بازار های هدف 

باید رعایت کنند.
این مقام مسئول بیان کرد: یک زمان درخواست مشتری خرید کاال با  درجه های 
مختلف و کیفیت کمتر اس��ت، اما یک زمان هس��ت که صادرکنندگان تعهدی به 
خریدار می دهند، اما کیفیت کاالی آنها کمتر اس��ت. وزارت صمت با این موضوع 

برخورد خواهد کرد و منظور وزیر صنعت از ممنوعیت صادرات کاال های بی کیفیت، 
این موارد است. وی بیان کرد: امسال خواست ما از سازمان ملی استاندارد امضای 
تفاهم نامه دوجانبه اس��تاندارد در کش��ور های هدف اولویت یک اس��ت تا گواهی 

استاندارد کاال های ما در این کشور ها قابل قبول باشد.
زادبوم تصریح کرد: اجرای نظام جامع مدیریت کیفیت صادرات امسال در دستور 
کار م��ا قرار دارد. ما راهبرد ملی صادرات را طراحی می کنیم و یکی از فاکتور های 

مهم در این خصوص مدیریت کیفیت صادرات است.
این مقام مس��ئول افزود: در حال حاضر 1۴ میلیارد دالر که برابر با یک چهارم 
از کل صادرات ما می ش��ود به کش��ور هایی که نظام کنترل استاندارد قوی ندارند 
صادر می شود که ممکن است کیفیت مطلوبی نداشته باشند، اما وضعیت کیفیت 

۷۵درصد از صادرات ما بد نیست.
زادبوم گفت: باید همه صادرات را ارتقا دهیم و از سطح سنتی به پیشرفته برسد. 

قدم اول در این راه ایجاد برند ملی است.
وی اف��زود: قدم دوم کار ه��ای اجرایی در دولت، وزارت صمت و س��ازمان ملی 
اس��تاندارد اس��ت. نباید طوری قدم برداریم که موانع غیرضروری در نظام تجارت 
ایجاد کنیم. وی بیان کرد: در حوزه استفاده از کارت های بازرگانی تخصصی باید از 

تجربیات جهانی استفاده شود.

کیفیت صادرات باید از درب کارخانه تولید رعایت شود
در ادامه برنامه الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این خصوص گفت: اگر 
کاال کیفیت نداش��ته باشد بیش��ترین ضرر را خود صادرکننده می کند چراکه تنها 

برای یک دوره صادرات می تواند انجام دهد.
وی با بیان اینکه بازارهای هدف شرایط خرید متفاوت دارند، افزود: کیفیت کاال 
نباید تنها به کاالهای صادراتی محدود باشد بلکه باید از درب کارخانه تولید شروع 
کرد و کاالی تولیدشده باید پس از خروج از کارخانه استاندارد الزم را داشته باشد.

رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات تصریح کرد: توافق کش��ورها در پذیرش گواهی 
استانداردها باید در تعهد کشورهای طرف معامله هم باشد. در حال حاضر گواهی 
اس��تاندارد برخی کاالها مورد قبول بازار داخلی اس��ت اما  در کشور هدف  اعتبار 

ندارد  و هر کشوری گواهی های استاندارد خاص خود را دارد.
وی درخص��وص راهکارهای کیفیت صادرات افزود: مورد اول این اس��ت که در 
توافقنامه های صادراتی باید گواهی های اس��تاندارد مورد قبول یکدیگر و دوجانبه 
باشد. نکته دوم این است که کارها در کشور ما تخصصی نیست کارت های بازرگانی 

تخصصی در این بخش کمک می کند.
الهوتی درباره ضرورت ایجاد برند ملی گفت: برندسازی با حمایت از  شرکت های 

مدیریت صادرات محقق می شود.

ارتقای کیفیت صادرات در گرو برندسازی

عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی تولید بیش از 
نی��از داخل و بی اعتمادی بازار های هدف نس��بت به اس��تمرار صادرات 

جوجه یک روزه را از دالیل افت قیمت مرغ دانست.
برومن��د چهارآیین در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
آخری��ن تحوالت بازار مرغ اظهار داش��ت: امروز متوس��ط نرخ هر کیلو 
م��رغ زن��ده درب مرغداری 8 هزار و 8۰۰ تا 9 هزار و 1۰۰ و مرغ آماده 
به طبخ در خرده فروش��ی ها 1۲ هزار و 8۰۰ تومان است ضمن آنکه در 
اس��تان های شمالی همچون گلستان و مازندران به سبب افزایش عرضه 
در برابر تقاضا هر کیلو مرغ زنده با نرخ 8 هزار و 1۰۰ تا 8 هزار و ۲۰۰ 
تومان عرضه می شود که با این وجود مرغداران در حاشیه زیان هستند.
وی ازدی��اد عرض��ه در برابر تقاضا را دلیل اصل��ی افت قیمت مرغ در 
بازار اعالم کرد و گفت: طبق روال هر سال قیمت مرغ از اواسط شهریور 
تحت تأثیر موضوع بازگش��ایی مدارس و افت تقاضا روند نزولی در بازار 
به خود می گیرد و در اس��تان های ش��مالی قیمت مرغ به س��بب عرضه 
بیش از حد نیاز بازار و اس��ترس مرغداران با افت چش��مگیری در بازار 

روبه رو شده است.
چهارآیین ادامه داد: اس��ترس مرغداران اس��تان های شمالی و ازدیاد 
عرض��ه منجر به افت قیمت در میدان بهمن ش��ده اس��ت به طوری که 
هم اکن��ون قیمت مرغ گ��رم در میدان بهمن کمت��ر از 11 هزار تومان 
بوده که با احتس��اب س��ود و هزین��ه حمل و نقل به طور متوس��ط در 
خرده فروش��ی های اس��تان تهران با نرخ 1۲ ه��زار و 8۰۰ تومان عرضه 

می شود.
به گفته وی با اس��تمرار استرس مرغداران استان های شمالی و ازدیاد 
عرض��ه افت مجدد 3۰۰ تا ۴۰۰ تومان در ف��روش هر کیلو مرغ دور از 
انتظار نیست. این مقام مسئول از افت مجدد قیمت جوجه یک روزه در 
بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 
هزار تا هزار و 3۰۰ تومان است که با نرخ مصوب خود فاصله معناداری 
دارد و پیش بینی می شود که روند زیان تولیدکنندگان جوجه یک روزه 

در بازار ادامه یابد.
وی با اش��اره به اینکه تولیدکنندگان جوجه یک روزه برای شش��مین 

ماه متوالی متحمل زیان ش��دند، افزود: بنابر آم��ار، تولیدکنندگان طی 
ماه های اخیر به س��بب اختالف جوجه یک روزه با نرخ تمام شده رقمی 

بالغ بر 6۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند.
عض��و هیأت مدی��ره کانون سراس��ر مرغداران گوش��تی، بی اعتمادی 
بازار های هدف نس��بت به اس��تمرار ص��ادرات جوجه ی��ک روزه، تخم 
مرغ نطفه دار و گوش��ت مرغ، بی رغبتی مرغداران در س��ایه قیمت های 
دستوری به جوجه ریزی و تحمیل تصمیم کارگروه تنظیم بازار مبنی بر 
تولید ماهانه 1۲۵ ت��ا 13۰ میلیون قطعه جوجه به تولیدکنندگان مرغ 
م��ادر را از جمله دالی��ل کاهش قیمت جوجه ی��ک روزه در بازار اعالم 
ک��رد و گفت: البته اجبار تولیدکنندگان به تولید بیش از نیاز واحد های 

مرغداری عامل اصلی زیان تولیدکنندگان جوجه است.
چهارآیین در پایان از ثبات قیمت نهاده های دامی نسبت به چند روز 
اخی��ر خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک 
هزار و 8۵۰ تا یک هزار و 9۰۰ و کنجاله سویا 3 تا 3 هزار و 1۰۰ تومان 

است که با نرخ مصوب خود 13 تا 1۵درصد اختالف دارد.

س��ه روز دیگر دوباره صدای زنگ مدرس��ه ها بلند می شود و این روزها معموال 
دانش آموزان در تکاپوی خرید وسایل موردنیاز خود هستند.

به گزارش ایس��نا، با وجود این در بررس��ی میدانی صورت  گرفته، بازار کیف و 
کوله پشتی در خیابان منوچهری تهران چندان شلوغ نیست.

اولین فروشنده ای که با او همکالم شدیم از کاهش حدود ۵۰درصدی مشتریان 
خود نس��بت به سال گذشته گفت: »امس��ال از یک مدل، ۲۰۰ کوله پشتی برای 
فروش آوردم اما توانستم فقط یکی از آنها را بفروشم؛ این در حالی است که سال 

گذشته اوضاع فروش خیلی بهتر بود.«
قیمت کوله پش��تی های مختلف در این فروشگاه بین 3۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان 
اس��ت. فروشنده می گوید که قیمت ها نس��بت به سال گذشته ۲۰ تا 1۰۰درصد 
افزایش یافته اس��ت. به گفته او کوله پشتی هایی با برند خاص به قیمت ۲میلیون 

تومان هم در این بازار پیدا می شود.
در مغازه بعدی که کیف هایی با طرح های مختلف کودکانه نیز در آن به چشم 
می خورد، قیمت کوله پش��تی از 1۲۰ تا ۴۲۰ هزار تومان متغیر اس��ت. فروشنده 
ای��ن مغازه می گوید: »برندهای خاص آمریکای��ی در بازار حدود ۲میلیون تومان 

قیمت دارند.«
او در پاسخ به اینکه چگونه جنس آمریکایی به کشور وارد شده است، می گوید 
که »این برندها قبال در ایران نمایندگی داش��تند و جنس هایی که از قبل مانده 

حاال در بازار فروخته می شود.«
اما فروش��نده مغازه بعدی در پاس��خ به این سوال می گوید: »راه برای رسیدن 
به کاالی خارجی زیاد اس��ت. بعضی از کیف های خارجی بازار، قاچاق هس��تند و 
بعض��ی از جنس های قدیمی. اینکه بگوییم همه کاالهای خارجی از گذش��ته در 

انبارها بوده یعنی داریم خودمان را گول می زنیم.«
ب��ه گفته او قیمت کوله پش��تی ایرانی و خارجی به ترتی��ب 1۲۰ تا ۲8۰ هزار 

تومان و 3۰۰هزار تا ۲میلیون تومان است.  
ای��ن مغ��ازه دار کمبود کیف به دلی��ل ممنوعی��ت واردات این کاال و 
افزایش قیمت ها را از جمله دالیل خلوت بودن بازار کیف و کوله پش��تی 
می داند: »کوله پشتی جزو مایحتاج ضروری نیست و از طرف دیگر وقتی 
دخل وخرج ه��ا با هم نمی خوان��د و با وجود چند برابر ش��دن هزینه ها، 
درآمد مردم ثابت اس��ت، دانش آموزان مجبورند از کیف سال قبلی شان 

استفاده کنند.«
به مغازه آخر س��ر می زنیم و از فروش��نده می پرسیم که آیا فروش امسال مثل 

سال های گذشته بود؟ و پاسخ او فقط یک کلمه است: »اصال!«

دالیل افت قیمت جوجه یک روزه در بازار

قیمت مرغ 12 هزار و 8۰۰ تومان است

خودنمایی کوله پشتی های آمریکایی 2 میلیونی در بازار تهران!

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

6هزار اتوبوس آماده بازگشایی مدارس
اختصاص خط ویژه برای دانش آموزان

مدیرعامل ش��رکت اتوبوسرانی تهران گفت 9۰درصد اتوبوس های شهری 
موفق به اخذ معاینه فنی شدند و بر همین اساس سرفاصله حرکت نیز برای 

آنها کمتر می شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، پیمان سنندجی 
مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی ته��ران در مورد تمهیدات این ش��رکت به 
مناسبت بازگشایی مدارس، اظهار داشت: اورهال کردن اتوبوس های شهری 
در پایتخت انجام گرفته و در حال حاضر 9۷ درصد اتوبوس ها چه در بخش 

خصوصی و چه دولتی موفق به اخذ معاینه فنی شده اند.
وی افزود: به دلیل اورهال کردن اتوبوس ها سرفاصله حرکت اتوبوس ها نیز 
کاهش می یابد و در س��اعات پیک از ابتدای مهر سرفاصله حرکت میانگین 
ب��رای خطوط بی آر ت��ی 3۰ ثانیه و  در خطوط عادی ب��ه کمتر از 8 ثانیه 

خواهد رسید.
س��نندجی ادام��ه داد: همچنین ۲۲ خط اتوبوس با س��رفاصله حرکت ۵ 
دقیق��ه در نظر گرفته ش��ده و پیش بینی می کنیم 6 هزار اتوبوس ش��هری 

امسال با کیفیت بهتری خدمات الزم را برای شهروندان داشته باشند.
مدیرعامل ش��رکت اتوبوسرانی تهران گفت: 13 اتوبوس دو کابینه و 11۷ 
مینی ب��وس نیز ب��ه ناوگان حمل ونقل اضافه ش��ده و ش��رایط حمل ونقل را 

همزمان با بازگشایی مدارس بهبود می بخشد.
وی از نص��ب ۵۰ فیلت��ر دوده از هفته اول مهر بر روی اتوبوس ها خبر داد 
و گفت: این موضوع نیز در کاهش آلودگی هوا بس��یار تأثیرگذار اس��ت و به 

تدریج اتوبوس های بیشتری دارای فیلتر دوده خواهند شد.

 تسهیالت خرید دوچرخه
به چه کسانی ارائه می شود؟

مش��اور معاون ش��هردار تهران با اشاره به اینکه ش��اغلین، دانشجویان و 
دانش آموزان س��ه گ��روه هدف برای ط��رح جامع دوچرخه هس��تند، گفت 
تس��هیالت خرید دوچرخه به این افراد توس��ط صندوق کارآفرینی امید در 

ریاست جمهوری ارائه می شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، علی پیرحسینلو 
مش��اور معاون شهردار تهران درباره جزییات تسهیالت خرید دوچرخه برای 
خبرنگاران اظهار داش��ت: جهت ترویج فرهنگ دوچرخه س��واری، شهرداری 
اقدامات گس��ترده ای را در دس��تورکار قرار داده ک��ه از جمله برنامه ها، ارائه 
دوچرخه ه��ای »بیدود« بدون ودیعه برای دانش��جویان و خبرنگاران و ارائه 

تسهیالت برای خرید دوچرخه است.
وی افزود: میزان تسهیالت به صورتی بوده که متقاضیان بتوانند ۷۰ تا 8۰ 
درصد قیمت دوچرخه را از طریق وام دریافت کنند و میزان تسهیالت ۲.۵ 
تا 3 میلیون برای دوچرخه های معمولی و ۵ تا 6 میلیون برای دوچرخه های 
برقی اس��ت و این وام ها توس��ط صندوق کارآفرینی امید که برای ریاس��ت 

جمهوری است ارائه می شود.
وی اضافه کرد: براس��اس تفاهم نامه ای که شهرداری با صندوق کارآفرینی 
امید داش��ته، قرار است از محل اعتبارات طرح ترافیک، تسهیالتی در حوزه 

حمل و نقل عمومی ارائه شود.
مش��اور معاون ش��هردار تهران خاطرنشان کرد: ش��اغلین، دانشجویان و 
دانش آموزان س��ه گروه هدف طرح جامع دوچرخه هس��تند که ش��یوه نامه 
تس��هیالت دوچرخ��ه از جانب ش��هرداری در حال تدوین اس��ت و اس��امی 
دریافت کنندگان وام توسط شهرداری به صندوق کارآفرین ارائه خواهد شد.

پیرحس��ینلو خاطرنشان کرد: این تس��هیالت برای افرادی بوده که طرح 
ترافیک ندارند و برنامه ها به س��مت و س��ویی رفته که بتوانیم ظرفیت طرح 
ترافیک را کاهش و مشوق هایی ارائه کنیم که مردم کمتر از خودرو استفاده 

کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه تسهیالت دوچرخه در جهت کاهش استفاده از 

خودروهای شخصی و توسعه حمل و نقل عمومی و پاک است.

دپوی 6 هزار خودرو خارجی در گمرکات
11 هزار پرسنل از کار بیکار شدند

دبیر واردکنندگان خودرو می گوید هنوز 6هزار خودرو در گمرکات معطل 
هستند. به صورت رسمی مکاتبه و درخواست تمدید ترخیص را کرده ایم اما 

متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشده است.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نق��ل از تجارت نیوز، چندی 
پیش واردکنندگان خودرو به دولت و نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
نام��ه نوش��تند. هرچند که م��دت زیادی از نام��ه آنها به مع��اون اقتصادی 
رئیس جمهوری، مع��اون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان نگذش��ته اما چنانچه هر یک از این دس��تگاه ها نس��ب به 
آزادس��ازی خودروهای دپوشده در گمرک روی خوش نشان دهند با عرضه 

آنها به بازار قیمت خودرو در نیمه دوم سال شاید ارزان تر شود.
نتیجه مکاتبات واردکنندگان خودرو چه شد؟

در همین حال دبیر واردکنندگان خودرو در پاس��خ به این پرسش که چه 
تع��داد خودروه��ای خارجی همچنان در گمرکات خ��اک می خورند؟ گفت: 
هنوز 6هزار خودرو در گمرکات معطل هستند و برنامه ای هم برای تخصیص 
آنها در نظر گرفته نشده است. متوسط قیمت هر یک از این خودروها حدود 
3۰ هزار دالر است. چندی پیش برای ترخیص خودروها هشت راهکار ارائه 

دادیم اما هنوز این مطالبات از سوی دولت جدی گرفته نشده است.
مهدی دادفر به آخرین آمار تعدیل نیروهای های انس��انی در شرکت های 
واردکنن��ده خودرو اش��اره کرد و افزود: براس��اس آخرین گزارش ها، س��ال 
گذش��ته حدود 1۴ هزار و 6۰۰ پرس��نل در ش��رکت های واردکننده خودرو 
مشغول کار بودند این در حالی است که حاال فقط 3هزار و ۵۰۰ نفر مشغول 
کار هس��تند. چنانچه این رویه ادامه یابد تا پایان امس��ال نیز ۲هزار نیروی 

انسانی دیگر از شرکت ها تعدیل خواهند شد.
او درباره مکاتبات واردکنندگان خودرو مبنی بر ترخیص خودروهای مردم 
اظهار داش��ت: ما به صورت رس��می مکاتبه و درخواست تمدید ترخیص را 
کرده ایم اما متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشده است. یک تصمیم اشتباه 
باعث ش��ده خودروها دو سال و نیم در گمرک معطل بمانند. استهالک این 
خودروها پس از گذش��ت دو س��ال باعث به وجود آمدن ضرر بسیاری برای 
مالکان آن ش��ده اس��ت. دادفر در پاسخ به این پرس��ش که قیمت خودروها 
طی س��ه هفته گذشته چقدر ارزان شده است؟ گفت: آزادسازی خودروهای 
دپوشده در گمرک باعث شد که قیمت خودرو در بازار بین ۲۰ تا 3۰درصد 
ارزان شود. چنانچه همین رویه فعلی ادامه دار باشد و قیمت دالر تغییر نکند 

قیمت فعلی خودروها در بازار تثبیت خواهد شد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران ضمن تش��ریح موانع تولید پررونق 
خودرو اعالم می کند که در صورت برنامه ریزی درست، ظرفیت خودروسازی کشور 
به گونه ای است که امکان افزایش تولید و رسیدن به سقف پیش بینی تولید در سال 

جاری وجود دارد و الزمه این امر، پشت سر گذاشتن موانع تولید است.
آرم��ان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص راهکارهای الزم 
برای افزایش تولید خودرو و رسیدن به سقف پیش بینی تولید در سال جاری اظهار 
داش��ت: اولین اقدام، علت یابی است و باید تمام موارد و موضوعاتی که موجب شده 
خودروس��ازان به سقف پیش بینی تولید در سال جاری نرسند مشخص شود؛ سهم 
هر یک از موانع تولید خودرو باید مشخص شود و خودروساز باید نسبت به هر یک 

از این موارد و موانع برنامه جبرانی داشته باشد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: در صورت برنامه ریزی درست، 
ظرفیت خودروس��ازی کش��ور به گونه ی است که امکان افزایش تولید و رسیدن به 
سقف پیش بینی تولید در سال جاری وجود دارد و الزمه این امر، پشت سر گذاشتن 

موانع تولید است.

خالقی افزود: با توجه به تغییرات مدیریتی در دو خودروساز بزرگ کشور، قاعدتا 
باید انتظار داشته باشیم که اگر پیش از این، مدیریت ها در عدم توفیق در امر تولید 

نقش داشته اند، تیم های جدید مدیریتی با اصالحات الزم، نقایص را جبران کنند.
وی اف��زود: اگ��ر تامین قطعه یک��ی از موانع تولید باش��د و دلیل آن 
گله مندی قطعه ساز از رفتار خودروساز باشد، با تغییر رفتاری خودروساز 
نس��بت به قطعه ساز این مس��اله بهبود می یابد تا عملکرد خودروسازان 
در این خصوص بهبود یابد و متقابال قطعه س��ازان، قطعات را با کیفیت 
و کمی��ت مطلوب و در موعد مقرر و مناس��ب تحویل دهند و در چنین 
ش��رایطی قطعه س��ازانی که قادر به تامی��ن مطلوب نباش��ند باید کنار 

گذاشته شوند و درخصوص آنها جایگزینی صورت گیرد.
عضو هیات مدیره خان��ه صنعت و معدن ایران گفت: موانع دیگر تولید -ازجمله 
قیمت- نیز باید بررسی شود و به طور کلی باید جمیع جهات مورد تحلیل قرار گیرد 

تا موانع تولید بررسی و مرتفع شود.
خالقی درخص��وص احتمال طراحی و تولید خودروهای برقی توس��ط همکاری 

خودروس��ازان کشور با ش��رکت های دانش بنیان گفت: اگر قرار است ما خودروساز 
ش��ویم و مونتاژکار باقی نمانیم قاعدتا باید در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری 
کنی��م. اگر وارد عرصه تولید خودروهای هیبریدی و برقی نش��ویم هیچ گاه صاحب 

دانش فنی آن نخواهیم شد.
وی افزود: ممکن اس��ت تکنولوژی خودروهای برقی پیچیده باش��د اما غیر قابل 
دسترس نیس��ت. باید درخصوص نیرومحرکه و باتری های قابل شارژ این خودروها 
سرمایه گذاری انجام شود. باتری، بخش مهمی از خودرو برقی است اما در کشور ما 
شرکت  هایی وجود دارد که در این زمینه فعالیت می کنند؛ اگر خودروسازان با این 
دسته از شرکت ها کار کنند این شرکت ها می توانند تامین باتری را به عهده گیرند و 

دانش این بخش در طول زمان قابل دستیابی و این مساله شدنی است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: ما خود را به سوخت فسیلی 
ارزان قیم��ت و کم کیفی��ت عادت داده ایم و به همین دلی��ل از موضوع خودروهای 
برقی و باتری های مورد اس��تفاده آنها غافل ش��ده ایم اما باید به سمت این تولیدات 

پیش رویم.

راهکارهای الزم برای افزایش تولید خودرو و رسیدن به سقف پیش بینی تولید چیست؟

رئیس س��ابق کانون جایگاه داران س��وخت کشور با اش��اره به اینکه با توجه به 
اس��تفاده 1۵درصدی مردم از کارت س��وخت ش��خصی، ش��اهد ایجاد صف های 
طوالن��ی در پمپ بنزین ها هس��تیم،  گفت:  این اتفاق زمان س��وختگیری را تا دو 

برابر افزایش داده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، ناصر رئیسی فرد گفت:  
از زمان آغاز اس��تفاده اجباری از کارت سوخت کمتر از 1۵درصد مردم از کارت 
س��وخت شخصی خود اس��تفاده کرده و بقیه از کارت سوخت جایگاه داران برای 

دریافت بنزین استفاده می کنند.
وی اصلی تری��ن مش��کل دریاف��ت بنزی��ن با کارت س��وخت جای��گاه داران را 
طوالنی ش��دن روند س��وخت گیری عنوان کرد و ادامه داد:  مش��کالت اصلی این 
اس��ت که به دلیل محدودیت کارت جایگاه ها برای عرضه بنزین، بعد از 3۰ لیتر 

س��وخت گیری، کارت باید خارج شده و دوباره در سیستم قرار بگیرد اما سیستم 
هوشمند سوخت فرسوده است و در مواردی که فردی بخواهد بیشتر از 3۰ لیتر 

سوختگیری کند مشکل بیشتر هم می شود.
رئیسی فرد با اشاره به اینکه این مشکل زمان سوختگیری را تا دو برابر افزایش 
می دهد،  افزود:  اکنون ش��اهد ایج��اد صف های طوالن��ی در ورودی جایگاه های 

سوخت هستیم.
وی تاکید کرد:  باید برای این کار تعریف داشته باشند و هدف را مشخص کنند 

تا میزان ناهنجاری و فساد به حداقل برسد.
به گفته رئیس��ی فرد، با آغاز مهرماه و افزایش ترافیک ممکن است این صف ها 
طوالنی ت��ر ش��ود. وی بهترین راه حل ب��رای کنترل مصرف و کاه��ش قاچاق را 
واقعی ک��ردن قیمت بنزین دانس��ت و گفت:  اگرچه نفت یک کاالی س��رمایه ای 

به ش��مار می رود اما بنزین کاالیی مصرفی است بنابراین الزم است تا قیمت آن 
واقعی ش��ود. رئیس��ی فرد روش عرضه بنزین را نیز نامناسب عنوان کرد و افزود:  
هم��ه جای دنیا هزینه خدمات را مصرف کننده می پردازد و جایگاه ها نیز با توجه 

به این امر خدمات با کیفیت تری ارائه می کنند.
به گزارش ایرنا،  الزام اس��تفاده از کارت س��وخت ش��خصی از ۲۰ مردادماه در 
کش��ور آغاز ش��ده اما به دلیل آنکه همچنان تعدادی از افراد کارت سوخت خود 
را دریافت نکرده اند، اس��تفاده از کارت س��وخت جایگاه داران از اقبال بیش��تری 
برخ��وردار اس��ت. همچنی��ن ی��ک میلی��ون کارت در باجه های معطل پس��ت 
وجود دارند که برای دریافت آنها اقدام نش��ده اس��ت، با این حال کارشناس��ان 
و صاحبنظ��ران، مهمترین دلیل عدم اقبال مردم به اس��تفاده از کارت س��وخت 

شخصی را نبود ابزار قیمتی و تک نرخی و ارزان بودن بنزین می دانند.

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت تمدید وام های 
معوق خودروس��ازان موجب شده اس��ت از هر خودرو حداقل یک میلیون تومان 

سود بانکی گرفته شود.
به گزارش »نماینده«، س��ید جواد حسینی کیا درخصوص وضعیت بازار خودرو 
اظهار داش��ت: مش��کل اصلی بازار خ��ودرو در یک جمله اس��ت؛ »هیأت مدیره 

سهامدار است و سهامدار، هیأت مدیره«.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی در توضیح این مطلب افزود: در 
این سیس��تم مشتری مداری هیچ  جایگاهی ندارد؛ این موضوع شاه بیت مشکالت 

خودروسازان است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، انحصار را از مشکالت 
بزرگ خودروسازان خواند و گفت: ۵ تا 6 نفر انحصار واردات قطعات خودرو را در 

اختیار دارند که این انحصار قطعاً فساد به بار خواهد آورد.

وی ادامه داد: برخی از این کارخانجات قطعه وارد کرده  اما به تولید اختصاص 
نداده اند که این امر موجب افزایش قیمت خودرو شد.

حسینی کیا تصریح کرد: خودروسازان نتوانستند نقدینگی خود را برای تأمین 
سرمایه در گردش مدیریت کنند، بنابراین مجبور شدند که از بانک ها وام بگیرند 
که نتوانس��تند اقس��اط آن را پرداخت کنند و مرتباً این وام ها را تمدید کردند؛ 
تمدید وام ها موجب ش��د الاقل االن در هر خودرو یک میلیون تومان سود بانکی 

گرفته شود.
وی تحریم ها را بخش��ی از مش��کالت صنعت خودروسازی خواند و گفت: برای 
حل مش��کالت خودروسازان، باید فرصت دو س��اله ای را به خودروسازان داده و 
س��رمایه در گ��ردش در اختی��ار آنها قرار داد و س��ود بانکی آنه��ا را برای مدتی 

فریز کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: عالوه بر این، باید با 

تعرفه واردات، کیفیت خودروها را افزایش دهیم. خودروساز باید بتواند خودروی 
رقابت پذیر، ارزان قیمت و صادرات محور تولید کند و اال باید تعرفه واردات خودرو 
صفر ش��ود تا همه بتوانند خودرو وارد کش��ور کنند زیرا خودروسازی که نتواند 

خودروی خود را به روز کند، بهتر است حذف شود.
حس��ینی کیا ب��ا تأکید بر اینکه ن��گاه ما به تولید داخلی اس��ت، گفت: خودرو 
دارای 1۲۰۰ قطعه اس��ت که ۴۷1 قطعه آن وارداتی اس��ت. قطعه سازان داخلی 
توانایی س��اخت بخش��ی از این قطعات را دارند و در یک هفته برای ساخت این 
قطعات، حدود 8۰ میلیون یورو قرارداد داخلی بسته شده است بنابراین ظرفیت 
س��اخت این قطعات در داخل کشور وجود داشته است اما خودروسازان به سراغ 

آنها نرفته اند.
وی خاطرنش��ان کرد: عالوه بر این، وزارت دفاع نیز پای کار آمد و اعالم کرد 

هر قطعه ای که نمی توانید بسازید، ما تولید می کنیم.

افزایش 2 برابری زمان سوختگیری با کارت جایگاه داران

یک میلیون تومان از قیمت هر خودرو، سود وام های معوق خودروسازان است
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مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تیم ه��ای نوپا حوزه داده های زیس��تی را برای رونق کس��ب و کار و 

توسعه محصول حمایت می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
راهب��ردی  مرک��ز  می��ان  تفاهم نام��ه ای 
فناوری ه��ای همگ��را معاون��ت علم��ی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، س��تاد توسعه 
همکاری ه��ای  مرک��ز  و  زیس��ت فناوری 
تحول و پیش��رفت امضا شد. تفاهم نامه ای 
که اس��اس آن حمایت از توس��عه کسب و 
کاره��ای مبتنی بر داده  های زیس��تی بود. 
براساس آن فراخوانی منتشر شد تا سرعت 

این فعالیت شتاب گیرد.
در س��ال ج��اری فراخ��وان حمای��ت از 
کسب و کار داده های زیستی نخستین روز 

از خردادماه منتش��ر ش��د و فعاالن این حوزه تا پای��ان تیرماه مهلت 
داش��تند تا طرح های خود را برای بررس��ی و ارزیابی ارس��ال کنند. 
در این فراخوان داده های نس��ل جدید توالی یابی و ریز آرایه ها مورد 

تاکید قرار گرفت.
محققان و ش��رکت های فعال در این حوزه پس از انتش��ار فراخوان 
به میدان آمدند و طرح های خود را ارسال کردند و در نهایت پس از 
ارزیابی و داوری ها 1۰ طرح  برای مرحله 
حض��وری انتخ��اب ش��دند. پ��س از این 
مرحل��ه طرح های برگزی��ده تیم های نوپا 
ب��ا دریافت کمک ه��ای مختلف همچون 
دوره های آموزش��ی و حمایت مادی برای 
تجاری س��ازی محص��ول خ��ود حمایت 
می ش��وند تا کسب و کارشان شکل گیرد 
و به مس��یر خود ادامه دهند. پس در این 
برنامه تیم های نوپا توس��عه محصول خود 

و رونق کسب و کار را فرا می گیرند. 
براساس این گزارش، داده های زیستی 
دس��ته ای از کالن داده ه��ا هس��تند ک��ه 
کاربرده��ای فراوان��ی دارند. ب��ا توجه به 
نوظهور بودن آنها کسب و کارهای جدیدی براساس آنها شکل گرفته 
اس��ت و در کش��ور ما نیز حرکت به سمت ش��کل گیری این کسب و 

کارها و رونق آنها اهمیت بسیاری دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به تغییر شرایط کار گفت قانون فعلی 
کار نتوانسته روابط کار را در استارت آپ ها تنظیم کند.

به گزارش مهر، حاتم شاکرمی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی اسالمی 
کار استان با بیان اینکه با مشارکت و هم افزایی 
جامعه کارگری و کارفرمایی از ش��رایط سخت 
اقتصادی عبور خواهیم کرد، افزود: باید نسبت 
به تشکیل شوراهای هماهنگی اسالمی کار در 

تمامی واحدهای مشمول اقدام کنیم.
وی با تاکید بر تقویت تشکل های کارگری از 
جمله ش��وراهای هماهنگی اسالمی کار عنوان 
ک��رد: ما باید بپذیریم ک��ه گفتمان بین کارگر، 
کارفرما و دولت نس��بت به گذشته تغییر کرده 
اس��ت زیرا شرایط کار و فرآیند تولید نیز تغییر 

کرده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه تعریف از امنیت ش��غلی 
بسیار متفاوت شده است، ادامه داد: بزرگترین 

کاری که می تواند به امنیت ش��غلی کارگران کمک کند این اس��ت که گفتمان 
نوین و جدی با شرکای اجتماعی خود تمرین کنیم.

مع��اون رواب��ط کار وزارت تعاون با اظه��ار اینکه ح��ذف قراردادهای کار با 

واقعیت های همخوانی ندارد، تصریح کرد: ش��رایط و فرآیند کار در حال تغییر 
کرده اس��ت و امروز با ورود ابزار جدید مانند فناوری نحوه و شرایط فرآیند کار 

دچار تغییر شده است.
ش��اکرمی ی��ادآور ش��د: ام��روز ب��ا وجود 
اس��تارت آپ ها بای��د تغیی��ر ش��رایط کار را 
پذیرفت و تنظیم روابط کار باید متناس��ب با 
شرایط جدید باشد و هنوز نتوانستیم با قانون 
فعل��ی روابط کار را در اس��تارت آپ ها تنظیم 

کنیم.
وی ب��ه نقش ش��وراهای اس��المی کار در 
حفظ و پایداری اش��تغال و تولید اش��اره کرد 
و ضرورت آن را بیش از گذش��ته دانس��ت و 
گفت: با تش��کیل س��تاد رفع موانع تولید در 
اس��تان ها و کش��ور و مصوبه اقتصاد مقاومتی 
زمینه ب��رای کمک به واحدهای مش��کل دار 

فراهم شده است.
مع��اون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه تاکنون به قراردادهای دس��ته 
جمعی در قانون کار توجه نش��ده است، گفت: باید از ظرفیت پیمان های دسته 

جمعی که در قانون کار به آن اشاره شد توجه شود.

قانون کار نتوانسته روابط کار استارت آپ ها را تنظیم کندحمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه داده های زیستی تسریع شد

دبیر س��تاد توس��عه فناوری  های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا تاکید بر ض��رورت تعریف برندی 
ص��ادرات ایرانی و معتبر ب��رای پهپادهای طراحی ش��ده داخلی، گفت: در 
تالش��یم تا برای پهپادهای تولیدشده داخل کش��ور یک برند واحد تعریف 
کنیم. ت��ا تحت آن خدمات صادراتی یکپارچه ای را برای توس��عه صادرات 

انجام دهیم.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، منوچه��ر منطقی در گردهمای��ی فناورانه، نهادها، س��ازمان  ها 
ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تار ت آپ های حوزه محص��والت و خدمات 
پهپادی با اش��اره به بازار بزرگ صنعت پهپادی در دنیا، بیان کرد: در حال 
حاضر بازار پهپاد در دنیا 1۲۷ میلیارد دالر است که پیش بینی می شود این 

بازار تا ۲۰۲3 به ۲۵۰ میلیارد دالر برسد.
وی افزود: با توجه به اینکه پیش��رفت های ای��ران در حوزه پهپادی قابل 
توجه اس��ت باید تالش کنیم که حداقل س��همی یک درصدی از این بازار 

جهانی را به خود اختصاص دهیم.
به گفته منطقی، یکی از مهم ترین نیازهای این صنعت، توس��عه کسب و 
کارهای آن اس��ت. کس��ب و کاری که می تواند به رونق اشتغال این صنعت 
پرکاربرد و حیاتی بینجامد. ایران در حوزه پهپادی به مدد جوانان متخصص 

به رشد قابل توجهی رسیده است.
وی همچنین تصریح کرد: یکی از تالش های ما این است که فناوری های 
کاربردی در صنعت پهپادی را توس��عه دهیم. با توجه به اینکه کاربری های 
عمومی پهپادی در دنیا بسیار وسیع است باید به کمک متخصصان داخلی 

این بازار وسیع را پوشش دهیم.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با بیان اینکه در دو حوزه بازرس��ی و 
زیرس��اخت ها باید کاربرد فناوری های پهپادی را توسعه دهیم، عنوان کرد: 
در حوزه کش��اورزی و آتش نش��انی ورود صنعت پهپادی پیش��رفت خوبی 

داشته است ولی باید این صنعت مهم را در دیگر حوزه ها نیز وارد کنیم.
منطقی، استانداردسازی، توجه به مباحث امنیتی و کسب گواهینامه های 
الزم را برای فعالیت فعاالن صنعت پهپادی ضروری دانست و گفت: توسعه 
پهپادها در کنار مزیت هایی که دارد، مشکالت امنیتی نیز ایجاد می کند که 

باید این مشکالت را با کمک دستگاه های ذی ربط رفع کنیم.
وی در پای��ان تاکی��د کرد که صندوق نوآوری و ش��کوفایی در توس��عه 
اس��تانداردهای پهپادی و نیز ایجاد یک برند برای توسعه صادرات، حمایت 

ویژه ای را به عمل خواهد آورد.
 حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ای توسعه فناوری های 

پهپادی
س��یاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این 
گردهمای��ی، بر توس��عه فناوری های صنعت پهپادی با کمک ش��رکت های 
دانش بنیان تاکید کرد و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی از هرگونه طرح 
و ایده ای که به رفع نیازهای جامعه به کمک صنعت پهپادی کند، حمایت 

می کند و پذیرای این ایده های نوآورانه است.
وی ادام��ه داد: صن��دوق ب��ه ش��رکت های دانش بنیان��ی که ب��رای اخذ 
اس��تانداردها به کمک مالی نیاز داش��ته باش��ند، وام می دهد. شرکت های 
دانش بنیان فعال در حوزه پهپادی نیز می توانند از این مزیت استفاده کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین بیان کرد: شرکت های 
دانش بنیان می توانند در روزهای س��خت تحریم به نیازهای فناورانه صنایع 

بزرگ پاس��خ دهند و با این کار، از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود و 
اشتغال پایدار توسعه می یابد.

ملکی فر با اش��اره ب��ه رتبه ایران در حوزه پهپادی جهان، اظهار داش��ت: 
رتب��ه ایران در صنعت پهپادی جهان بین رتبه پنجم تا دهم جهان اس��ت. 
این پیش��رفت قابل توجه است و باید راهی مناسب برای توسعه خوب این 

صنعت بیابیم.
وی اف��زود: تالش مان این اس��ت ک��ه کاربردهای غیرنظام��ی پهپادهای 
تولیدی در کش��ور را توس��عه دهیم و این صنعت را به حوزه های مختلفی 
چون، کش��اورزی، آتش نش��انی، رصد معادن، رصد مخاطرات طبیعی و . . 

. وارد کنیم.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به حمایت های صندوق 
از فناوری هایی که توسط ش��رکت های دانش بنیان توسعه می یابند، گفت: 
صندوق آماده حمایت از فناوری های شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 

پهپادی است تا سهم ایران در این حوزه را در سبد جهانی افزایش دهد.
کشاورزی ایران به ورود صنعت پهپادی نیاز دارد

همچنین، کامبیز عباس��ی مدیرکل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
وزارت جهاد کش��اورزی نیز در ای��ن گردهمایی، بیان کرد: ایران تنوع  آب 
و هوایی زیادی دارد که باید با توس��عه تکنولوژی از این تنوع آب و هوایی 

بهره ببریم و کشاورزی مدرن را در کشور توسعه دهیم.
وی افزود: وزارت جهاد کش��اورزی از فناوری هایی که بتواند کش��اورزی 
کش��ور را احیا کند و معضالت و مش��کالت این صنعت بزرگ را رفع کند، 

حمایت صد درصدی می کند.
ب��ه گفته عباس��ی، یک��ی از دغدغه های مهم کش��اورزان، پیاده س��ازی 
تکنولوژی ه��ای ب��ه روز در ای��ن عرص��ه اس��ت. زی��را دیگر کش��اورزی با 
تکنیک های قدیمی و س��نتی جوابگو نیس��ت و باید با ورود فناوری به این 

عرصه از کشاورزی مدرن بهره ببریم.
وی همچنی��ن تصریح ک��رد: صنعت پهپ��ادی کاربرده��ای متنوعی در 
کش��اورزی دارد. یکی از این کاربردها سم پاش��ی است. درواقع سم پاشی با 
کمک پهپادها کارایی بیشتری دارد و مشکالت سم پاشی دستی و ماشینی 

را ندارد.
مدیرکل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در 
ادامه اظهار داش��ت: پهپادها در حوزه های مختلفی چون دامداری، شیالت، 
غذادهی به ماهی ها و میگوهای حوضچه ای، سم پاسی باغات در زمین های 

شیب دار و صعب العبور کاربرد بسیار مناسبی دارند.
ایجاد اشتغال پایدار با توسعه صنعت پهپادی در کشور

دکت��ر حامد س��عیدی، دبیرکارگروه س��اماندهی پهپاده��ای غیرنظامی 
اتحادی��ه صنایع هوایی و فضایی ایران نیز در این مراس��م، گفت: ایران در 
حوزه پهپادی پیش��رفت قابل قبولی داشته است که این پیشرفت ها نتیجه 
تالش ه��ای جوانان و متخصصانی اس��ت که در ش��رایط تحریم با کمترین 

امکانات به این موفقیت ها دست یافتند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۲۵ شرکت در حوزه پهپادی در ایران فعالیت 
می کنن��د و مج��وز دریافت کرده اند. باید از توانمندی این ش��رکت ها برای 

توسعه صنایع مختلف بهره برد.
به گفته دبیرکارگروه س��اماندهی پهپاده��ای غیرنظامی اتحادیه صنایع 
هوای��ی و فضایی ای��ران، در حال حاضر ۵۰۰ پهپاد در کش��ور مجوز پرواز 
دارند و پیش بینی می کنیم تا پایان امس��ال یک هزار و ۵۰۰ ش��غل نیز در 

این حوزه ایجاد شود.

روز گذشته جف بزوس، مدیرعامل آمازون از تعهد تازه این شرکت به مبارزه با تغییرات آب و هوایی و آغاز به کار طرحی موسوم به پیمان 
اقلیم خبر داد.

به گزارش دیجیاتو، او می گوید آمازون سـخت تالش خواهد کرد تا تصاعدات کربنی اش را کاهش داده و تا سـال 2۰4۰ به صفر برساند و به 
این طریق بخشی از اثرات فاجعه بار تغییرات اقلیمی را از میان ببرد.

هدف نهایی این پیمان 1۰ سال زودتر از اهداف توافق اقلیمی پاریس محقق خواهد شد که براساس آن، جهان باید تا سال 2۰5۰ تصاعدات 
کربنی اش را به صفر برسـاند. بزوس وعده داده که آمازون به صورت مسـتمر گزارشاتی را در مورد تصاعدات کربنی اش منتشر خواهد کرد و 
اسـتراتژی های تازه ای را برای کاهش این تصاعدات و متعادل کردن آلودگی فعلی اش پیاده سـازی می کند. او از شرکت های دیگر نیز دعوت 

کرد که به جمع امضا کنندگان این پیمان ملحق شوند.
هدف نهایی بزوس این اسـت که تا سـال 2۰24 هشـتاد درصد از انرژی مصرفی آمازون را از منابع تجدیدپذیر تامین کند و تا سـال 2۰3۰ 
تمام انرژی موردنیازش را. بزوس می گوید دوست دارد آمازون به الگویی برای شرکت های دیگر بدل شود و به همین خاطر است که به عنوان 

اولین شرکت این پیمان را امضا کرده است.
در کنفرانس مطبوعاتی ویژه ای که روز گذشته آمازون به همین بهانه ترتیب داده بود کریستینا فیگرس از مدیران اجرایی سابق کنوانسیون 
تغییرات اقلیمی سـازمان ملل متحد نیز حضور داشـت. خانم فیگرس در این باره گفت: ما قدردان بزوس هسـتیم که چنین تصمیمی گرفته 

است. ما حاال دیگر بازی نمی کنیم و همه چیز کامال در وضعیت اضطراری قرار دارد.
تعهـد آمازون به کاهـش تصاعدات کربنی و امضای پیمان اقلیم در حالی صورت می گیرد که همزمان جمعی از کارکنان این شـرکت اعالم 
کرده اند برای اعتراض به  آلودگی تولیدی این شـرکت و حمایت آن از شـرکت های فعال در عرصه سـوخت های فسـیلی و منکران تغییرات 

اقلیمی به خیابان می آیند.
بیش از 15۰۰ کارمند آمازون روز گذشـته اعالم کردند که امروز یعنی 29 شـهریورماه به جمعیت کثیر راهپیمایانی می پیوندند که در اقصی 
نقاط دنیا )پیش از اجالس سـازمان ملل متحد در رابطه با تغییرات اقلیمی که قرار اسـت سه روز دیگر در نیویورک برگزار شود( در اعتراض 
به گرمایش زمین به خیابان ها می آیند. این جنبش که اعتصاب تغییرات اقلیمی خوانده شـده با حمایت گسـترده دانش آموزانی کلید خورده 

که وعده داده اند امروز کالس های درس شان را ترک می کنند و در اعتراض به تغییرات اقلیمی به خیابان می آیند.

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

پهپادهای ایرانی با برند داخلی اوج می گیرند

 همزمان با راهپیمایی ۱۵۰۰ نفری کارکنان
آمازون از امضای پیمان اقلیم خبر داد

دریچــه

بیس��تمین نمایشگاه بین المللی »ایران تله کام« با حضور بیش از 1۰۰ شرکت داخلی 
و استارت آپ نوآورانه، با محوریت »رونق تولید در عرصه مخابرات« برگزار می شود.

ب��ه گزارش مهر، ای��ران تله کام به عن��وان بزرگتری��ن رویداد ارتباطات��ی، مخابراتی 
و اطالع رس��انی ب��ا محوریت رون��ق تولید و با حض��ور بیش از 1۰۰ ش��رکت داخلی و 
اس��تارت آپ های نوآورانه، به مدت چهار روز در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 

تهران برپا می شود.
این نمایشگاه به منظور نمایش ظرفیت های کشور در صنایع مخابرات و اطالع رسانی 
و ب��ا هدف ارائه آخرین دس��تاوردهای صنعت مخابرات کش��ور و فعالیت ش��رکت های 

استارت آپی فناوری ارتباطات با محوریت رونق تولید برگزار می شود.

 حضور استارت آپ های نوآورانه
در نمایشگاه »ایران تله کام«

شنبه
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دبیر س��تاد توس��عه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت: در حال حاضر بیش از 1۴۰ 
ش��رکت در این حوزه در حال فعالیت هستند که بیش از 1۰۰ شرکت 

عنوان دانش بنیانی را دریافت کرده اند.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
امیرعلی حمیدیه، دبیر س��تاد توس��عه علوم 
و فناوری های س��لول های بنی��ادی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: 
در گذار دانش��گاه ها به س��مت دانشگاه های 
نس��ل س��وم و چه��ارم باید ب��ه فرآیندهای 
تجاری س��ازی محص��والت دانش محور و نیز 
حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان توجه 

ویژه کرد. 
بای��د  دانش��گاه ها  داد:  ادام��ه  حمیدی��ه 
ب��ه محل��ی برای نشس��ت و توافق اس��اتید، 

دانش��جویان، کارآفرینان و س��رمایه گذاران مبدل شوند. در این صورت 
اس��ت که می  توان ب��ه بهره وری مدنظر در زمینه سیس��تم های آموزش 

عالی در کشور دست پیدا کرد.

وی از توجه به علوم و فناوری های جدید در دانشگاه های نسل سوم و 
چهارم صحبت کرد و ادامه داد: یکی از علوم استراتژیک، بومی سازی شده 
و دارای پتانس��یل باال در کشور علوم مربوط به سلول های بنیادی است. 
با توجه به روند پیر ش��دن جمعیت، میزان 
نیاز به پزش��کی بازس��اختی بس��یار جدی 
اس��ت و در این ح��وزه کش��ورهایی مانند 
ژاپن و آمریکا پیش��رفت های چش��مگیری 

داشته اند.
دبیر س��تاد توس��عه علوم و فناوری های 
سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری  
همچنین ابراز کرد: کش��ورهای پیش��رفته 
دنیا در حال فعالیت بر روی ساخت اندام ها 
و اج��زای بدن انس��ان هس��تند و قطعا در 
آینده ای نزدیک با ورود شرکت های عظیم 
در ای��ن زمین��ه خبرهای خوب��ی خواهیم 
ش��نید. حمیدیه ب��ه فعالیت ش��رکت های 
دانش بنیان و رش��د فعالیت ها در این حوزه اش��اره کرد و گفت: در حال 
حاضر بیش از 1۴۰ ش��رکت در این حوزه در حال فعالیت هس��تند که 

بیش از 1۰۰ شرکت عنوان دانش بنیانی را دریافت کرده اند.

س��خنگوی اتحادیه کش��وری کس��ب و کارهای مجازی از فعالیت ۵۰ هزار 
فروشگاه اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک در کشور خبر داد.

به گزارش ایس��نا، رضا الفت نس��ب در نشس��ت تخصصی بررسی چالش ها و 
فرصت ه��ای نوی��ن کس��ب و کار در زیس��ت بوم 
کارآفرینی اس��تان کرمانشاه که با حضور مدیران 
ش��رکت های اس��تارت آپی  برگزار شد با اشاره به 
وجود 6۲ میلیون کاربر اینترنت در کشور، گفت: 
از ای��ن تع��داد ۴۷ میلیون کاربر در ش��بکه های 

اجتماعی فعال هستند.
وی اف��زود: در حال حاضر متوس��ط تراکنش 
تج��ارت الکترونیک در کش��ور 18۷ هزار تومان 
است و این در حالی است که این عدد در همین 
چندسال گذشته حدود 6۰ هزار تومان بود و این 
رشد سریع نشان از حرکت مردم و کسب و کارها 

به سمت فضای مجازی دارد.
الفت نس��ب، گردش مالی تج��ارت الکترونیک 

کش��ور را ۲۰8 هزار میلی��ارد تومان اعالم و تصریح ک��رد: در حال حاضر تنها 
در بح��ث تاکس��ی های آنالین ما روزانه ۲میلیون س��فر داریم که گردش مالی 
قابل توجهی دارد. وی افزود: این میزان رش��د اس��تفاده از تاکسی های آنالین 

در حالی اس��ت که تا همین چندس��ال پیش کمتر کس��ی باور داشت مردم به 
صورت اینترنتی بخواهند تاکسی بگیرند اما امروز می بینیم شرکت های تاکسی 
آنالین با رونق خوبی در کس��ب و کار خود مواجه هس��تند و این رشد عجیب 
اس��تفاده از تاکس��ی آنالین تنها طی ۴.۵ سال 

رقم خورده است.
س��خنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای 
مجازی با اش��اره به فعالیت ۵۰ هزار فروش��گاه 
اینترنت��ی دارای نم��اد اعتم��اد الکترونیک در 
کشور، گفت: متاس��فانه از این تعداد تنها 3۷8 
فروش��گاه سهم استان کرمانش��اه است که رقم 

بسیار پایینی است.
الفت نس��ب خاطرنش��ان ک��رد:  همچنین از 
11۰۰ مج��وزی ک��ه تاکن��ون در اتحادیه برای 
فعالی��ت کس��ب و کارهای آنالین صادر ش��ده 

سهم این استان تنها هفت مجوز بوده است.
وی یادآور ش��د: اتحادیه کش��وری کس��ب و 
کارهای مجازی در راس��تای تس��ریع در راه اندازی و فعالیت کس��ب وکارهای 
آنالین فعال شده است و هر مجوزی که این اتحادیه صادر می کند مورد تایید 

اداره اماکن و سایر نهادهای نظارتی است.

فعالیت 5۰ هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکبیش از 1۰۰ شرکت دانش بنیان رشد محصوالت سلول های بنیادی را شتاب دادند

کارآفرینان مش��غله های زیادی دارند و مدام مشغول کار هستند، به 
همین خاطر اس��ترس و اضطراب زیادی را در طول روز تجربه خواهند 
کرد. کارآفرینان برای دس��تیابی به موفقیت باید بتوانند استرس خود 
را با راهکارهای مناس��ب کاهش دهند.  استرس نتیجه  فعالیت مستمر 
در ی��ک بازه  زمانی اس��ت. وقتی برای مدت طوالنی تحت فش��ار قرار 
بگیرید و مدام درگیر باش��ید، احس��اس استرس خواهید کرد. استرس 
می تواند روی س��المت جسمی و ذهنی تأثیر بگذارد پس الزم است از 
روش های مدیریت اس��ترس اس��تفاده کنید. اولین قدم برای دستیابی 
به آرامش و سکون شناسایی منبع استرس است. گاهی رسیدن مهلت 
تحویل پروژه، مشکالت خانوادگی، بی پولی و ... باعث استرس می شود 
و عملک��رد ما را دچار مش��کل می کند. کارآفرینی حرفه پرمش��غله ای 
اس��ت که با اس��ترس و اضطراب زیادی همراه می شود. در این مطلب 
به ش��ما می گوییم کارآفرینان از چه روش هایی برای کاهش اس��ترس 

خود استفاده می کنند.
یافتن نقطه  آرامش

نقطه  آرامش راهی برای آزادکردن فکر و رها کردن تمام دغدغه های 
مربوط به کار اس��ت. نقطه  آرامش همان جایی است که به شما امکان 
می ده��د از ذه��ن و بدن خود بی��رون بیایید و با دنی��ای اطراف خود 
وارد تعامل ش��وید. تنفس عمیق، ورزش و انجام تمرینات مدیتیشن ، 
بهترین راه برای رس��یدن به نقطه  آرامش است. بهترین راه مدیتیشن 
اس��ت، ب��رای این منظور یک جا بنش��ینید، بدن خ��ود را در وضعیت 

مناسبی قرار دهید و روی نفس کشیدن تان تمرکز کنید.
وقت��ی نفس عمیق می کش��یم و نفس های مان را بی��رون می دهیم، 
بدن مان از تمام نگرانی ها و استرس ها پاک می شود و احساس می کنیم 
هیچ دلهره و ترس��ی نداریم. هدف از انجام این کار این است که ذهن 
خود را پاک کنید و تمام افکاری که باعث درگیر ش��دن ذهن تان شده 
اس��ت را کنار بگذارید. تمرین مدیتیشن همچنین کمک می کند خود 

را باور کنید و بهتر بشناسید.
تمام عوامل نگران کننده را یادداشت کنید

یادداشت کردن نگرانی ها به ش��ما کمک می کند به آرامش فوق العاده ای 
دست پیدا کنید. کارشناسان می گویند وقتی استرس زندگی تان را فلج می کند، 
خاطره نویسی از بهترین کارها برای از بین بردن احساسات منفی است. هر شب 
وقت بگذارید و افکار و احساسات خود را روی کاغذ بیاورید. نیاز نیست تمام 
روز را بنویسید تنها کافی است احساساتی که در طول روز تجربه کرده اید را 
یادداشت کنید. عالوه بر آن، نوشتن لیست انجام کارها به شما کمک می کند 
برای کارهای تان برنامه ریزی داش��ته باشید و اس��تر س تان را کاهش دهید. 

کارهای تان را به ترتیب یادداشت کنید و نسبت به انجام آنها متعهد باشید.
ورزش سرعتی انجام دهید

کارآفرینانی ک��ه کارهای زیادی برای انج��ام دادن دارند معموالً به 
سراغ ورزش های سرعتی می روند تا به شدت عرق کنند و میزان ترشح 

هورمون اندورفین )هورمون آرام بخش( را در بدن شان افزایش دهند.
نتایج مطالعات نشان می دهد ورزش کردن روشی فوق العاده برای رها 
کردن احساس��ات منفی مانند خش��م و عصبانیت است. کسانی که هر 
روز و ب��ه طور مرتب ورزش می کنند عالوه بر کالری س��وزی، اضطراب 
و نگران��ی کمتری دارند. پس ورزش موردعالقه  خود را پیدا کنید و به 

طور مداوم و روزانه انجام دهید.
هر صبح برای داشته های تان قدردانی کنید

حتماً برای ش��ما هم پیش آمده که روز خود را با اس��ترس و نگرانی 
آغاز کنید. برخی افراد ش��ب قبل از خواب احساس نگرانی و اضطراب 

ش��دیدی دارند و صبح نیز با همین احس��اس از خواب بیدار می شوند. 
اگر ش��ما هم جزو همین افراد هستید، هر روز صبح بعد از بیدار شدن 

چند دقیقه به داشته های خود فکر کنید و قدردان آنها باشید.
پیش��نهاد می کنیم لیس��تی از تمام چیزهای مثبت��ی که در زندگی 
دارید بنویسید. بهتر است اهداف روزانه خود را هم یادداشت کنید. این 
کار به ش��ما کمک می کند ذهن ت��ان از فکرهای منفی و مخرب خالی 

شود و روی مسائل مهم تر تمرکز کنید.
توانایی های خود را شناسایی کنید

هیچ کسی نمی تواند تمام کارهایش را به بهترین نحو انجام دهد. پس 
تالش برای کنترل مس��ائل جزئی کسب و کار تنها باعث خستگی فکری 
می شود. هر فردی به کمک نیاز دارد و این کاماًل طبیعی است. پس قرار 
دادن کارهای وقت گیر به دیگران کمک می کند تمرکز خود را روی مسائل 
مهم ت��ر و جدی تر بگذارید. برخی کارها را به س��ختی می توان به دیگران 
واگذار کرد اما داشتن انرژی و خالقیت برای انجام کارهای مهم تر ضروری 
اس��ت. کارهایی که نیاز به توجه بیشتری دارند و تأثیری قابل توجه روی 
موفقیت کس��ب و کار خواهند داشت. پیشنهاد می کنیم افراد حرفه ای و 

قابل اعتماد استخدام کنید و انجام برخی کارها را به آنها بسپارید.
داشتن سرگرمی مناسب

داشتن سرگرمی مناسب و رها کردن کار سبب آرامش مغز می شود. پس 
فعالیت موردعالقه  خود را بیابید و برای آن وقت بگذارید. گاهی الزم است 
از کار دست بکشید و به سراغ یک بازی کامپیوتری، یک فعالیت ورزشی، 
شرکت در کالس آش��پزی، مطالعه یا تماشای فیلم بروید تا فکرتان آزاد 
شود و به آرامش برسید. پیدا کردن سرگرمی مناسب روش فوق العاده ای 

برای ارتباط با دیگران و یافتن دوست های جدید است.
به خودتان فرصت دهید

تم��ام کارآفرینان دوس��ت دارند زودتر نتیجه  کارش��ان را ببینند اما 
نمی توانند تمام روز هفته را ۲۴ س��اعت برای رس��یدن به هدف ش��ان 
کار کنند. فشار بیش از حد هیچ نتیجه ای جز خستگی و از بین رفتن 
خالقیت نخواهد داش��ت. پس ب��ه خودتان زمان دهی��د و برای انجام 
کارها عجله نکنید. باید برای خودتان مرز تعیین کنید و بگذارید کارها 
طبق روال خود طی ش��ود. به خودتان فرصت وقت گذرانی با خانواده و 

دوستان را بدهید و بدانید چه زمانی الزم است از کار دست بکشید.
با دیگر کارآفرینان در ارتباط باشید

گاهی نیاز اس��ت با کس��ی که درک ت��ان می کند درباره مش��کل یا 
مس��ئله ای صحبت کنید. مش��ورت و بازخورد گرفتن از کسانی که از 
نظر اجتماعی در ش��رایط یکس��انی با شما هس��تند از میزان استرس 
و نگرانی ت��ان می کاهد. اینکه ببینید آنها از این ش��رایط گذر کرده اند، 
باعث امیدواری تان می ش��ود و ادامه  مسیر را برای تان آسان تر می کند. 
پس ارتباط بیشتری با دیگر کارآفرینان داشته باشید. ارتباط با مربی ها 
و مشاوران نیز مؤثر است. ارتباط با این افراد و شنیدن راه حل های شان 

به شما کمک می کند استرس کمتری داشته باشید.
استفاده از ابزارهای کاهش استرس

توپ های نرمی برای کاهش استرس تولید شده اند که بسیار کارساز 
هس��تند. فش��ار دادن این توپ های نرم سبب بهبود فشار خون شده و 
جریان خون را تقویت می کند. گردش خون منظم سبب عملکرد بهتر 
قلب و مغز می شود. امروزه ابزارهای کاهش استرس در شکل ها و ابعاد 
مختلف عرضه می ش��وند و استفاده ی مداوم از آنها از شدت استرس و 

اضطراب تان می کاهد.
Entrepreneur/ucan :منبع

روز گذشته جف بزوس، مدیرعامل آمازون از تعهد تازه این شرکت به مبارزه با تغییرات آب و هوایی و آغاز به کار طرحی موسوم به پیمان 
اقلیم خبر داد.

به گزارش دیجیاتو، او می گوید آمازون سـخت تالش خواهد کرد تا تصاعدات کربنی اش را کاهش داده و تا سـال 2۰4۰ به صفر برساند و به 
این طریق بخشی از اثرات فاجعه بار تغییرات اقلیمی را از میان ببرد.

هدف نهایی این پیمان 1۰ سال زودتر از اهداف توافق اقلیمی پاریس محقق خواهد شد که براساس آن، جهان باید تا سال 2۰5۰ تصاعدات 
کربنی اش را به صفر برسـاند. بزوس وعده داده که آمازون به صورت مسـتمر گزارشاتی را در مورد تصاعدات کربنی اش منتشر خواهد کرد و 
اسـتراتژی های تازه ای را برای کاهش این تصاعدات و متعادل کردن آلودگی فعلی اش پیاده سـازی می کند. او از شرکت های دیگر نیز دعوت 

کرد که به جمع امضا کنندگان این پیمان ملحق شوند.
هدف نهایی بزوس این اسـت که تا سـال 2۰24 هشـتاد درصد از انرژی مصرفی آمازون را از منابع تجدیدپذیر تامین کند و تا سـال 2۰3۰ 
تمام انرژی موردنیازش را. بزوس می گوید دوست دارد آمازون به الگویی برای شرکت های دیگر بدل شود و به همین خاطر است که به عنوان 

اولین شرکت این پیمان را امضا کرده است.
در کنفرانس مطبوعاتی ویژه ای که روز گذشته آمازون به همین بهانه ترتیب داده بود کریستینا فیگرس از مدیران اجرایی سابق کنوانسیون 
تغییرات اقلیمی سـازمان ملل متحد نیز حضور داشـت. خانم فیگرس در این باره گفت: ما قدردان بزوس هسـتیم که چنین تصمیمی گرفته 

است. ما حاال دیگر بازی نمی کنیم و همه چیز کامال در وضعیت اضطراری قرار دارد.
تعهـد آمازون به کاهـش تصاعدات کربنی و امضای پیمان اقلیم در حالی صورت می گیرد که همزمان جمعی از کارکنان این شـرکت اعالم 
کرده اند برای اعتراض به  آلودگی تولیدی این شـرکت و حمایت آن از شـرکت های فعال در عرصه سـوخت های فسـیلی و منکران تغییرات 

اقلیمی به خیابان می آیند.
بیش از 15۰۰ کارمند آمازون روز گذشـته اعالم کردند که امروز یعنی 29 شـهریورماه به جمعیت کثیر راهپیمایانی می پیوندند که در اقصی 
نقاط دنیا )پیش از اجالس سـازمان ملل متحد در رابطه با تغییرات اقلیمی که قرار اسـت سه روز دیگر در نیویورک برگزار شود( در اعتراض 
به گرمایش زمین به خیابان ها می آیند. این جنبش که اعتصاب تغییرات اقلیمی خوانده شـده با حمایت گسـترده دانش آموزانی کلید خورده 

که وعده داده اند امروز کالس های درس شان را ترک می کنند و در اعتراض به تغییرات اقلیمی به خیابان می آیند.

راهکارهای عالی کارآفرینان برای مدیریت استرس

 همزمان با راهپیمایی ۱۵۰۰ نفری کارکنان
آمازون از امضای پیمان اقلیم خبر داد

یادداشـت

نس��خه جدیدی از اساس��نامه صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه برای استفاده همه 
متقاضیان تاسیس این نوع صندوق های مالی ارائه شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
نس��خه جدیدی از  اساسنامه نمونه صندوق سرمایه گذاری جسورانه برای پوشش دادن 

به نیازها و حل مشکالت موجود، ارائه شد.
این صندوق از نوع صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه است و با هدف جمع آوری 
منابع مالی و س��رمایه گذاري در اوراق مالکیت اش��خاص حقوقی با موضوع فعالیت در 
پروژه های نوآورانه به منظور به بهره برداری رس��اندن و تجاری سازی دارایی های یادشده 

تاسیس شده است.

جاری سازی منابع مالی با نسخه جدید 
اساسنامه صندوق  جسورانه شتاب می گیرد



اگر شما قصد توسعه و پیشبرد برندتان را دارید، بازنگری جایگاه یابی 
برند و تدوین »بیانیه برند پوزیش��نینگ« یا همان جایگاه برند در سطح 
اس��تراتژی های کالن برند، یکی از اصلی ترین اموری است که باید انجام 

دهید.
Brand Positioning در فارس��ی جایگاه برن��د، جایگاه یابی برند، 

جایگاه سازی برند و موقعیت برند ترجمه شده است.
و اما جایگاه یابی برند )Brand Positioning( چیست؟

 Keller و Kotler برند پوزیش��نینگ یا جایگاه برند توسط آقایان
مطرح شد و به مجموعه ای از فعالیت های برند گفته می شود که منجر 
به کسب جایگاهی مشخص در ذهن مخاطبین بازار هدف برای برند و 
محصوالتش شود. به عبارتی دیگر جایگاه برند یا موقعیت برند )موضع 
برند( مش��خص می کند که چگونه یک برند از س��ایر رقبایش متفاوت 
اس��ت و چگونه و یا در چ��ه جایگاهی در ذهن مخاط��ب قرار خواهد 

گرفت.
بنابراین اس��تراتژی جایگاه یابی برند Brand Positioning شامل 
دس��تورالعمل هایی اس��ت که منجر ش��ود برند در ذهن و باور مشتری 

آنچنان که برند می خواهد برداشت شود، در نظر گرفته شود.
 Brand( توجه به این نکته ضروری اس��ت ک��ه تعریف موقعیت برند
Positioning( وBrand Image )تصوی��ر ذهن��ی از برن��د( کام��ال 

متفاوت است.
جایگاه س��ازی برند امر مهمی در توسعه و پیشبرد برند در بازار هدف 
اس��ت، زیرا باعث افزایش عالقه به برند، تمایل بیش��تر به خرید در بازار 

هدف و نیز افزایش وفاداری به برند خواهد شد.
چگونگی جایگاه  یابی برند

س��واالت زیر مربوط به مفهوم جایگاه برند است. با پاسخ دهی به آنها 
می توانید موقعیت برند خود را مشخص کنید.

برند خود را چگونه تعریف می کنید؟
محصوالت و یا خدمات شما چگونه نیازهای بازار هدف و مشتریان تان 

را برطرف می کند و اینکه شما چه وجه تمایزی با رقبا دارید؟
استاندارد طالیی برند شما چیست؟

اس��تاندارد و »ای��ده  آل« مورد قبولی که طبق��ه  کاال و خدمات حوزه  
فعالیت ش��ما باید ارائه دهد، چیس��ت؟ و برند ش��ما چگونه می تواند در 

حوزه کاری تان مدعی دارابودن استاندارد برتر باشد؟
آیا برند شما با بخشی از فرهنگ جامعه هم راستاست؟

برند ش��ما با چه جنبش  های فرهنگ��ی و خرده  فرهنگی )و ارزش  های 
مرتب��ط با آن( می تواند همس��ان و یکپارچه ش��ود و موقعیت خود را با 
آنه��ا مطابقت دهد؟ یا موقعیت خ��ود را برخالف ضد ارزش های جامعه 

تعیین کند؟
مفهوم استفاده از برندتان را تعریف و تحت کنترل خود درآورید

مصرف  کنندگان، کجا برند شما را مورد مصرف قرار می دهند یا از آن 
استفاده می کنند و این محیط چه انتظارات، تداعی معانی )معانی مثبت 

و منفی( و فرصت  هایی را برای برند شما فراهم می کند؟
چه تناقضاتی در حوزه کاری برند شما وجود دارد؟

بزرگتری��ن ناکام��ی مصرف  کنندگان در حوزه برند ش��ما چیس��ت؟ 
بزرگترین تناقض موجود در حوزه  کاری شما چیست؟ برند شما چگونه 

می تواند به رفع این تناقضات کمک کند؟
موانع پیش روی مصرف برندتان در بازار چیست به آن غلبه کنید

چه موانعی )واقعی یا درک شده(، از خرید یا استفاده  مصرف کنندگان 
از برند شما جلوگیری می کند؟ و برند شما چگونه می تواند این موانع را 

از پیش روی خود بردارد؟
 آیا دشمنان برند خود را می شناسید؟

عوامل ضد ارزش برند ش��ما چه هستند؟ رقبا در کاهش جایگاه برند 
شما تا چه اندازه تاثیرگذارند؟

برند ش��ما کدام ی��ک از تهدیده��ای )واقعی یا خیالی، خ��ودآگاه یا 
ناخودآگاه( موجود در زندگی مصرف کنندگان را می تواند خنثی کند؟

از بررسی گذشته  برند چه آموخته اید؟
از اس��تراتژی ها  و تاکتیک هایی که در گذش��ته برند شما را به سمت 
رش��د و توس��عه هدایت کرده بودند چه درس هایی می توان آموخت؟ و 
آن درس  ها چگونه می توانند به راه  حل هایی در این دوره مبدل شوند؟   

ویژگی هایی که معرف برندتان است را شناسایی کنید
کدام ش��خصیت برند از نظر مش��تریان متمایزتر و جذاب تر است؟ و 
برند ش��ما در مورد کدام یک از آنها می تواند ادعایی راس��خ داشته باشد 

یا بر آن تمرکز کند؟
در جایگاه س��ازی برن��د حس کمیاب و منحصر به ف��رد بودن را برای 

برندتان ایجاد کنید.
ببینید، آیا کمیاب و منحصر به فرد بودن در هر جنبه  ای از داس��تان 
برند می تواند منجر به ترفیع جاذبه برندتان ش��ود؟ یک ویژگی منحصر 

به فرد را ایجاد و دنبال کنید.
پ��س از پاس��خ گویی ب��ه س��واالت باال بای��د به تهی��ه »بیانی��ه برند 
پوزیشنینگ« یا همان »جایگاه سازی برند« بپردازید. برای نوشتن بیانیه 

جایگاه یابی برند، باید ابتدا موارد زیر را مورد نظر قرار دهید:
• درک درستی از آنچه که بازار هدف می خواهد، داشته باشید.

)نیازهای واقعی که برند شما می تواند برای مخاطبین خود رفع کند، 
چه مواردی هستند؟(

• توانمندی ها و مزایای واقعی برند خود را کامال بشناسید.
• تحلی��ل درس��تی از جایگاه برند رقب��ا در بازار ه��دف و مزیت های 

برندشان نسبت به برند خود داشته باشید.
به زبانی دیگر شما باید…

ارتباط بین برند و مشتریان تان را تعریف کنید
آیا برند به واسطه ارائه مزایای قدرتمند و متمایز یا تجربه ارضای نیاز 
مربوط به مش��تریان، با آنها ارتباط برقرار می کند، یا این ارتباط بس��یار 
عمیق تر و در س��طح پرمعناتری صورت می گیرد؟ این س��واالت هم در 
جایگاه  یابی برند به شما کمک می کند و هم دید شفافی از نحوه  ارتباط 

با مشتریان ارائه می کند.
در جایگاه سازی برند مزایای برند خود را شاخص کنید

برند شما از چه طریقی نیازهای مربوط به مشتریان را پاسخ می دهد؟ 
از طریق فراهم آوری مزایایی که در حوزه  کاری ش��ما جدید اس��ت؟ به 
وسیله  ایجاد سطح جدیدی از منافع، یا به واسطه ایجاد ترکیب جدیدی 

از منافع؟
تحریک احساسات مشتریان نسبت به برند را مشخص کنید

آی��ا فعالیت ه��ای برندس��ازی احساس��ی را در تبلیغات ت��ان در نظر 
می گیرید؟ برند ش��ما چگونه بر نوع ادراک مردم، احساسی که در مورد 

برندتان دارند و تعاملی که با برند شما برقرار می کنند، اثر می گذارد؟
مزیت استفاده از برند شما نسبت به رقبا برای بازار هدف چیست؟

 چه نیازها و خواس��ته  هایی، مشتریان را به انتخاب برند شما تحریک 
می کند و برند شما چگونه به مشتریان در بهبود بخشیدن به زندگی  شان 

کمک می کند؟
با ارزش  های اشتراکی برند، ارتباط برقرار کنید

کدامی��ک از ارزش های اصلی که محرک اعم��ال و رفتارهای برندتان 
اس��ت، می تواند بیش��تر با ارزش اصلی که هدایتگر مش��تریان تان است 
هماهنگ و همس��و ش��ود؟ این دو جنبه از ارزش  ه��ای کلیدی خود را 
بازبینی کنید، چه داس��تان و  محدوده  موقعیت��ی برای برندتان نمایان 

می شود؟
اهداف برندتان را مشخص و پررنگ کنید

اصلی  تری��ن دلیل وجود برندتان چیس��ت؟ چگونه هدف ش��ما با نیاز 
ارضانش��ده مش��تری یا چیز بااهمیتی که مربوط به مشتریان  تان است، 

گره خورده و مرتبط شده است؟
الگوی اولیه  برندتان را شناسایی کنید

انگیزه  ها و تمایالت اصلی که مش��تریان شما به طور کلی ) با استفاده 
از طبقه  محصوالتی که برند شما نیز در آن فعال است(، به دنبال ارضای 
آن هس��تند، چیست و چه الگویی به بهترین نحو مطابق با این تمایالت 
اس��ت؟ کدام ویژگی  ها این الگوی خ��اص را تعریف می کنند و تمام آنها 

چگونه داستان برند شما را هدایت می کنند؟
پ��س از انجام موارد باال حاال باید »بیانیه جایگاه یابی برند« خود را به 

گونه ای تدوین کنید که:
• خدمات و محصوالت برند ش��ما با ش��فافیت و س��هولت پاسخگوی 

نیازهای بازار هدف مدنظرتان باشد.
• آنچه در جایگاه یابی برندتان مدعی شده اید، باید به صورت واقعی از 
جانب شما قابل ارائه باشد، یعنی از توانمندی های بالقوه برند به درستی 

استفاده شده باشد.
• متفاوت از رقبا باشد.

پس از تدوین بیانیه جایگاه یابی برند، اجرایی نمودن برند پوزیشنینگ 
بازاریاب��ی و  )Brand Positioning( را از طری��ق اس��تراتژی های 

برندینگ آغاز کنید.
در واقع پس از مشخص شدن جایگاه برند به جا انداختن درست این 

جایگاه )جایگاه سازی برند( در بازار هدف بپردازید.
با جا انداختن موقعیت برند در بازار توس��ط اس��تراتژی های بازاریابی 
کالن، برنامه های بازاریابی ساالنه و کمپین های تبلیغاتی، باید بتوانید به 
بیان جایگاه واقعی برند )آنچه شما مکتوب کرده اید( و ثبت آن در ذهن 

مشتری و بازار هدف بپردازید.
به مرور زمان به ارزیابی فاصله بین آنچه ش��ما به عنوان جایگاه برند 
در داخ��ل س��ازمان تدوین کرده بودید و برداش��ت واقعی بازار هدف از 
برندت��ان)Brand Image( بپردازید و س��عی در کوت��اه کردن هرچه 

بیشتر این فاصله کنید.
جایگاه  یاب��ی برند و توس��عه موقعیت برند یکی از موارد مهمی اس��ت 
ک��ه اگر درس��ت و بادقت تعیین و معرفی ش��ود، می توان��د در انتخاب 
اس��تراتژی  های بازاریاب��ی، مدیران بخ��ش بازاریاب��ی را هدایت کنند و 
موجب جایگاه سازی درست از برند شود و عدم تعریف درست آن باعث 
می شود عملکرد برند چندان بر طبق اصول نباشد و با هر تغییر داخلی 

و یا چالش بیرونی، دچار لغزش شود.
beloved.marketing :منبع

بررسی جدیدترین استراتژی تبلیغاتی گوگل در اپ 
تلویزیونی یوتیوب

فضای جدید تبلیغاتی در یوتیوب

یوتی��وب اکنون بزرگترین پلتفرم فع��ال در زمینه پخش ویدئوها 
به صورت آنالین اس��ت. گوگل ساالنه درآمد بسیار زیادی از پخش 
تبلیغ��ات در این پلتفرم دارد. به همین خاطر تمام تالش خود برای 
بهب��ود کیفیت رابط کاربردی، نمایش محتوا و از همه مهم تر پخش 
تبلیغات را انجام می دهد. براساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۰ بیش 
از 8۰درص��د کل فضای اینترنت را فرمت ویدئویی اش��غال خواهد 
ک��رد. این امر به معن��ای افزایش عالقه کاربران به مش��اهده ویدئو 
در مقایس��ه با هر نوع فرمت دیگری اس��ت. در ای��ن میان یوتیوب 
ب��ه عنوان یکی از بزرگترین ش��بکه های اجتماعی ویدئومحور نقش 

مهمی در تقویت عالقه کاربران به فرمت ویدئو بازی می کند.
توس��عه فناوری در طول چند س��ال اخیر روند بس��یار س��ریعی 
به خود گرفته اس��ت. در این میان فعالیت بس��یاری از ش��رکت ها 
دس��تخوش تغییر و تحول ش��ده اس��ت. یکی از زمینه-های اصلی 
تغییر و تحول عرصه تولد تلویزیون  اس��ت. با گس��ترش استفاده از 
سیس��تم عامل در دس��تگاه های مختلف در زمینه ساخت تلویزیون 
نیز استفاده از سیس��تم عامل اندروید رواج پیدا کرده است. چنین 
ام��ری مفهوم تلویزیون های هوش��مند را توس��عه می-دهد. مزیت 
اصل��ی تلویزیون های هوش��مند امکان کار راحت تر ب��ا آنها، تجربه 
آنالی��ن لذت بخ��ش و در نهایت کار با اپ های کاربردی اس��ت. اپ 
یوتیوب برای تلویزیون ها هوش��مند مورد توجه بسیاری از کاربران 
قرار گرفته است. به این ترتیب امکان مشاهده ویدئوهای آنالین در 
صفحه تلویزیون با کیفیت باال وجود دارد. از آنجایی که منبع اصلی 
درآمد یوتیوب پخش تبلیغات اس��ت، در اینجا نیز با نوآوری تازه ای 
از س��وی مسئوالن این برند مواجه هستیم. به طور معمول کاربران 
در زمان مش��اهده ویدئو با توقف هایی ب��رای پخش تبلیغات مواجه 
می ش��وند. در اغلب موارد این توقف پیش از نمایش ویدئوی اصلی 
روی می دهد، با این حال اگر ویدئوی موردنظر ما طوالنی باشد، در 

حین پخش نیز با تبلیغات مختلف مواجه خواهیم شد. 
یک��ی از تازه تری��ن نوآوری های گ��وگل و تی��م بازاریابی یوتیوب 
ب��رای جلب نظ��ر برندها به س��رمایه گذاری در ح��وزه تبلیغات در 
یوتیوب اختصاص بخش��ی تازه برای تبلیغات اس��ت. به این ترتیب 
انگیزه ش��رکت ها برای تبلیغات در یوتی��وب افزایش خواهد یافت. 
ش��یوه تبلیغاتی تازه یوتیوب ش��باهت زیادی به باک��س تبلیغاتی 
در س��ایت های معتبر دارد. به این ترتیب ش��رکت ها امکان نمایش 
تبلیغات ش��ان در گوش��ه و کن��ار صفحه را خواهند داش��ت. در اپ 
تلویزیونی گوگل این امر به صورت یک باکس تبلیغاتی مس��تطیل 
ش��کل در باالی صفح��ات نمایش داده خواهد ش��د. به این ترتیب 
ب��ا ورود به صفحه اصل��ی اپ ابتدا با تبلیغات مواجه خواهید ش��د. 
یوتیوب برای مراعات حال کاربران فقط یک تبلیغ را در زمان واحد 
نمایش می دهد. به این ترتیب کاربران چندان ناراضی نخواهند شد. 
براس��اس گزارش رس��می گوگل اکنون کارب��ران اپ تلویزیونی 
یوتی��وب ۲۵۰ س��اعت ویدئوی مختلف در روز مش��اهده می کنند. 
بی تردید این میزان توجه به یک اپ تلویزیونی بس��یار نادر است. به 
همین خاطر گوگل تمام تالش خود برای استفاده تبلیغاتی مناسب 
از ای��ن موقعیت را می کند. بدون ش��ک افزایش نمایش تبلیغات در 
یوتیوب واکنش کاربران را در پی خواهد داشت، با این حال به نظر 
گ��وگل برنامه ای دقیق برای جلب رضایت کاربران و مقابله با تبدیل 

این امر به نارضایتی همه گیر دارد. 
تغییر نهایی نس��خه تازه اپ تلویزیونی یوتی��وب ناتوانی کاربران 
در دسترس��ی به این سرویس از طریق جس��ت وجوی اینترنتی در 
مرورگر داخلی اس��ت. به این ترتیب برای دسترس��ی به یوتیوب در 

تلویزیون های هوشمند باید حتما اپ آن را نصب کنیم. 
theverge :منبع
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بازاریابی در طول یک دهه اخیر تغییرات زیادی به خود دیده است. شاید بسیاری 
از کارشناس ها اکنون تغییرات این حوزه را پایان یافته تلقی کنند، با این حال انقالب 
اصلی در این حوزه هنوز اتفاق نیفتاده است. در این انقالب تازه فناوری بالک چین 
نقش اساس��ی ایفا خواهد کرد. امروزه اغلب ما حوزه بازاریابی دیجیتال را در پیوند 
با تکنولوژی هایی نظیر هوش مصنوعی و توانایی تحلیل س��ریع اطالعات از س��وی 
آن ارزیاب��ی می کنیم. در این بین فناوری بالک چین به آرامی در حال تاثیرگذاری 
عمیق بر روی عرصه کس��ب و کار اس��ت. بدون تردید بالک چی��ن در حال ایجاد 
تغییرات اساس��ی در بازاریابی اس��ت. در این میان هر دو طرف ماجرا س��ود بسیار 

زیادی خواهند برد. 
مزیت مرکزی بالک چین فراهم سازی امکان انتقال اطالعات میان دو طرف بدون 
نیاز به نرم افزارهای رابط اس��ت. بیشتری کاربرد بالک چین در کسب و کار مربوط 
به معامالت مالی و تبادل ارز های دیجیتال است. به این ترتیب امنیت این حوزه ها 
در دنیای آنالین بیش از هر زمان دیگری تامین خواهد ش��د. این امر تاثیر بس��یار 

شگفت انگیزی بر روی دنیای بازاریابی بر جای خواهد گذاشت. 
در حالی که هوش مصنوعی کسب و کارها را بیش از مشتریان بهره مند ساخته 
اس��ت، فناوری بالک چین بیش��تر به س��ود مش��تریان خواهد بود. به این ترتیب 
مش��تریان نظارت بیشتری بر روی اطالعات شان خواهند داشت. به موازات این امر 
دسترسی برندها به اطالعات موردنیاز برای ساخت کمپین های بازاریابی مناسب با 
سلیقه مشتریان دشوار خواهد شد. بی تردید به عنوان مدیر یک شرکت یا بازاریابی 
باید درک عمیقی از فناوری بالک چین و به ویژه تاثیر آن بر روی دنیای کسب  و 
کار داشته باشیم. این امر به ما کمک زیادی برای انطباق پذیری هرچه سریع تر با این 
تحوالت خواهد کرد. در ادامه این مقاله من به بررس��ی برخی از مهم ترین تغییرات 

بالک چین در عرصه بازاریابی دیجیتال خواهم پرداخت. 
افزایش قدرت مردم

یکی از هیجان انگیزترین ویژگی های فناوری بالک چین افزایش قدرت و اختیارات 
مش��تریان بر روی اطالعات ش��ان اس��ت. تا همین امروز یک��ی از مزیت های اصلی 
ش��رکت ها امکان دسترسی س��اده به اطالعات مشتریان شان و بهبود عملکرد خود 
در زمینه بازاریابی و تولید محصول بود. نکته مهم در این زمینه تغییر بنیادی حوزه 
کسب و کار است. به این ترتیب دیگر خبری از ماجراهای مشابه نخواهد بود. اکنون 
مشتریان امکان محدودسازی اساسی دسترسی شرکت ها به اطالعات خود را دارند. 
مزیت اصلی دسترسی به اطالعات مشتریان فقط محدود به برندها نیست. وقتی 
برندها اطالعات مربوط به مش��تریان را داش��ته باش��ند، توانایی ایجاد کمپین های 
شخصی س��ازی ش��ده برای آنها را خواهند داش��ت. این امر مورد پسند بسیاری از 

مش��تریان واقع می شود. ایراد اصلی این امر در سودجویی برخی از شرکت ها نهفته 
است. به این ترتیب در عمل برخی از شرکت ها اطالعات مشتریان شان را به فروش 
می رس��انند. بررسی رس��وایی اخیر فیس بوک در زمینه فروش اطالعات کاربرانش 
به دیگران به خوبی ما را به درک مناس��ب از خطر چنین دسترس��ی به اطالعات 

کاربران می رساند. 
فناوری بالک چین با قطع دسترس��ی ش��رکت ها به اطالعات شخصی مشتریان 
در حال ایجاد تحول عظیم در دنیای کسب و کار و بازاریابی است. به عنوان مثال، 
مرورگر Brave در حال تغییر دسترسی سایت ها به اطالعات کاربرانش است. به این 
ترتیب دیگر سایت ها امکان نمایش تبلیغات هدفمند برای کاربران براساس بررسی 
سابقه جست وجوی آنالین شان را ندارند. بدون تردید این امر به معنای طرح دوباره 
تبلیغات توده ای خواهد بود. این امر برای هیچ ش��رکتی مناس��ب نیست. مشتریان 
نیز از مش��اهده چنین تبلیغاتی احس��اس نارضایتی عمیق خواهند داشت. گزینه 
مدنظر بسیاری از ش��رکت ها مانند مرورگر Brave ایجاد دسترسی بسیار محدود 
شرکت ها همراه با تایید کاربران به اطالعات مورد نیازشان است. نکته مهم در این 
زمینه انحصار دسترس��ی شرکت ها به اطالعات بسیار ضروری است. دیگر خبری از 
دسترسی به تمام اطالعات کاربران نخواهد بود. هدف اصلی از چنین کاری کاهش 

احتمال فروش اطالعات اساسی کاربران و سوءاستفاده از آن است. 
یکی دیگر از نوآوری های فناوری بالک چین ایجاد حریم شخصی دیجیتال برای 
کاربران است. پیش از این با استفاده از نرم افزارهای دیجیتال مانند اپ های موبایلی 
اطالعات ما در سرور شرکت توسعه دهنده برای همیشه باقی می ماند. اکنون فناوری 
بالک چین پس از خروج کاربران از سرور شرکت موردنظر تمام اطالعات مربوطه را 
پاک خواهد کرد. نکته جالب اینکه در طول استفاده کاربران از سرور مورد نظر امکان 
کپی یا ذخیره سازی اطالعات کاربران برای شرکت ها وجود نخواهد داشت. این امر 

به خاطر نوع خاص درج اطالعات در سرورهای موردنظر روی می دهد. 
تحول در فرآیند احراز هویت و شفافیت دیجیتال

در گذش��ته مردم تقریبا همه محصوالت مورد نیازشان را از فروشگاه های آنالین 
تهیه می کردند. فرآیند ترغیب مش��تریان به خرید در فروشگاه های آنالین براساس 
تولید تبلیغات تاثیرگذار صورت می گرفت. فناوری بالک چین در این زمینه نیز به 
س��ود مشتریان عمل می کند. به این ترتیب امکان دسترسی شرکت ها به اطالعات 
خرید آنالین مش��تریان بس��یار محدود خواهد شد. این امر احراز هویت سایت های 
عالقه مند به استفاده از اطالعات خرید کاربران را ضروری می سازد. اغلب مشتریان 
آنالین مشکلی با دسترسی سایت های فروش آنالین به اطالعات خریدشان ندارند. 
چالش اصلی سوءاستفاده فروشگاه های آنالین و تالش برای دسترسی به اطالعاتی 
بسیار بیشتر نظیر محل سکونت، شماره تماس و شماره حساب های مشتریان است. 
در این زمینه فناوری بالک چین احراز هویت شرکت ها و فرآیند شفافیت دیجیتال 
را ضروری می سازد. به این ترتیب دیگر امکان سوءاستفاده از اطالعات کاربران برای 

برندهای بزرگ وجود نخواهد داشت. این امر با توجه به رسوایی اخیر فیس بوک ابعاد 
گسترده تری به خود گرفته است. امروزه کاربران نسبت به اطالعات شان حساسیت 
زیادی نش��ان می دهند. این امر به دلیل توسعه دنیای آنالین و بارگذاری اطالعات 
بس��یار مهم کاربران در آن است، بنابراین اگر ما به دنبال ایجاد ثبات و پایداری در 
کس��ب و کار برندمان هستیم، باید به ش��فافیت در فعالیت آنالین احترام بگذاریم. 
در ح��وزه بازاریاب��ی این امر نیاز ب��ه اخذ تاییدیه های مختل��ف را افزایش می دهد. 
خوشبختانه اغلب تاییدیه های مورد نیاز به صورت مستقیم از کاربران اخذ می شود. 
فن��اوری بالک چین در این میان نقش حافظ اطالع��ات کاربران را ایفا می کند. به 
این ترتیب امکان فعالیت همراه با آزادی عمل بیشتر برای کاربران فراهم می شود. 

خداحافظی با هزینه های سرسام آور تبلیغاتی
ش��رکت های Unilever و IBM جزو نخس��تین ش��رکت های فعال در زمینه 
کاهش هزینه های تبلیغاتی گزاف هستند. آنها این امر را با استفاده از توسعه فناوری 
بالک چین ضروری می دانند. به این ترتیب با افزایش دامنه انتخاب مشتریان باید 
تبلیغات اندک اما تاثیرگذار به آنها نشان داد. این امر موجب عالقه مندی بیشتر آنها 
به فعالیت برندها می ش��ود. امروزه با توس��عه فناوری بالک چین صرف هزینه های 
تبلیغاتی هنگفت دیگر توجیه منطقی ندارد. بس��یاری از شرکت ها اکنون نیازمند 
کاهش این هزینه ها و بازاریابی هدفمند هستند. این امر به معنای توجه بیشتر به 
سلیقه کاربران است. البته در این مسیر بالک چین موجب کاهش دسترسی برندها 

می شود، بنابراین باید برنامه ای دقیق برای جلب رضایت کاربران داشته باشیم. 
عالوه بر کاهش هزینه های تبلیغاتی از س��وی برندها، بالک چین بر روی قیمت 
کلی تبلیغات نیز تاثیرگذار خواهد بود. وقتی دسترسی به اطالعات کاربران نیازمند 
تایید مستقیم آنها باشد، دیگر نقش آژانس های تبلیغاتی کمرنگ خواهد شد. به این 
ترتیب هزینه کلی تبلیغات کاهش چش��مگیری می یابد. در طول دو س��ال گذشته 
هزینه تبلیغاتی برندها به طور میانگین ۲۰درصد کاهش داشته است. این امر ناشی 
از کاهش طرح کلی تبلیغات در دنیای دیجیتال است. به این ترتیب برندها فرصت 
بیشتری برای صرفه جویی در منابع مالی شان خواهند داشت. اگر به دنیای بازاریابی 
به صورت کلی نگاه کنیم، نوآوری بالک چین به معنای صرف جویی چند صد میلیون 
دالری برای برندها خواهد بود. به این ترتیب برندها فرصت س��رمایه گذاری بهتر در 
حوزه های بهتر را خواهند داشت.  بدون تردید تاثیر اصلی بالک چین بر روی حوزه 
کسب و کار و بازاریابی هنوز نهایی نشده است، با این حال اکنون نیز امکان مشاهده 
تاثیر انکارناپذیر این فناوری بر روی سرنوشت برندها وجود دارد. سرعت عمل برندها 
در زمینه بهبود وضعیت بازاریابی شان و هماهنگی هرچه بیشتر با فناوری موردنظر 
امکان پیشی گرفتن از رقبا را فراهم می-سازد. به هر حال آینده دنیای کسب و کار و 
بازاریابی با بالک چین معنا می شود. در این مسیر هر برندی که سریع تر با این فناوری 

هماهنگ شود، فرصت بهتری برای کسب موفقیت خواهد داشت. 
forbes :منبع

ضرورت ترکیب شیوه های قدیمی و جدید در بازاریابی
بازاریابی هیجان انگیز با 5 تکنیک قدیمی

تکنیک های بازاریابی با گذش��ت زمان به طور قابل توجهی تغییر کرده اند. 
اکنون دیگر عصر توس��عه کسب و کار با تبلیغات ساده در رسانه های جمعی 
نظیر تلویزیون و رادیو گذش��ته اس��ت. در عوض توسعه سریع اینترنت همه 
چیز را تغییر داده اس��ت. راه اندازی سایت مناس��ب، مدیریت سئو مطالب و 
حضور فعال در ش��بکه های اجتماعی بدل به ضرورت��ی اجتناب ناپذیر برای 
صاحبان کسب و کارهای مدرن شده است. بدون شک توسعه شیوه های تازه 
بازاریابی به معنای افزایش گزینه های در دس��ترس برندهاست. نکته مهم در 
اینجا عدم صرف نظر از ش��یوه های قدیمی بازاریابی بدون دلیل موجه است. 
امروزه هنوز هم امکان اس��تفاده مناسب از ش��یوه های بازاریابی به اصطالح 
قدیم��ی وجود دارد. هدف اصلی من در این مقال��ه معرفی برخی از برترین 

شیوه های بازاریابی قدیمی اما همچنان تاثیرگذار است. 
1. معرفی مشتریان جدید به خریدارهای قدیمی

یک��ی از بهترین راهکارها برای جلب نظر مش��تریان ت��ازه معرفی آنها به 
مشتریان فعلی مان است. این شیوه قدیمی هنوز هم تاثیرگذاری خاص خود 
را دارد. ب��ه این ترتی��ب برندهای بزرگی نظیر نایک نیز از آن برای توس��عه 
سطح کاری ش��ان استفاده می کنند. تاثیرگذاری صحبت افراد حقیقی بسیار 
بیش��تر از شخصیت حقوقی برندهاست. به همین خاطر توجه ویژه به چنین 

برندهایی ضروری خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای مدرنی برای ارجاع کاربران به مش��تریان 
وفادار برندها وجود دارد. شبکه های اجتماع با توسع روزافزون امکانات خود 
این پدیده را فراهم می-کند. به عنوان مثال، در فیس بوک این ویژگی برای 
اکانت ه��ای تجاری وجود دارد. به این ترتیب امکان س��اماندهی روبات چت 

شرکت ها برای ایجاد ارتباط میان مشتریان تازه و قدیمی فراهم است. 
یکی از ش��یوه های جانبی در الگوی معری مش��تریان تازه به خریدارهای 
وفادار ارائه تخفیف های گس��ترده به مش��تریان وفادار اس��ت. به این ترتیب 

انگیزه آنها برای تعریف از برندها افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
2. استفاده هوشمندانه از عالئم

اگر کسب و کار شما دارای دفتر یا ساختمان مرکزی است، امکان استفاده 
از عالئم راهنمایی برای جلب نظر مش��تریان وجود خواهد داشت. این شیوه 
در دهه های قبل از س��وی بس��یاری از برندها مورد استفاده قرار می گرفت. 
دلی��ل توق��ف روند اعتماد به این ش��یوه گس��ترش هرچه بیش��تر ابزارهای 
دیجیتال��ی عنوان می ش��ود. بدون ش��ک این بهانه به هیچ وج��ه قابل اعتنا 
نیس��ت. به همین خاطر من همیشه استفاده هوش��مندانه از عالئم را مفید 
می دانم. این امر به ما فرصت مناس��ب برای جلب توجه افراد در اطراف دفتر 

اصلی برندمان را می دهد. 
وقتی برند ما در یک شهر دفتر یا فروشگاه مرکزی دارد، همه اهالی باید از 
آن مطلع باشند. در غیر این صورت ما فرصت مناسبی برای توسعه برندمان 
را از دست خواهیم داد. استفاده از طرح های گرافیکی همیشه نظر مشتریان 
را جلب می کند. به این ترتیب ما از سایر رقبا یک قدم جلوتر خواهیم بود. 

3. بازاریابی با استفاده از مشتریان 
شاید یکی از قدیمی ترین الگوهای بازاریابی مربوط به استفاده از مشتریان 
در کمپین هاس��ت. این ش��یوه بیش از ۵۰ س��ال قدمت دارد. مبنای اصلی 
این روش اعتماد بیش��تر مش��تریان به افراد حقیقی اس��ت. به این ترتیب با 
همکاری مناس��ب مش��تریان فعلی برندمان فرصت طالی��ی برای جلب نظر 
مشتریان س��ابق پدیدار می شود.  بدون شک ش��ناخت مخاطب هدف یکی 
از دش��وارترین کارها در هر کس��ب و کاری است. به همین خاطر بسیاری از 
برندها در طول یک دهه اخیر قید استفاده از این شیوه را زده اند. اگر شما در 
زمینه ش��ناخت مخاطب هدف برندتان مهارت دارید، فرآیند کاری تان بسیار 
راحت تر خواهد ش��د. به این ترتیب فقط باید با مشتریان عالقه مند برندمان 
برای تولید کمپین هماهنگی های الزم را انجام دهیم. سایر کارها به سادگی 

قابل پیگیری خواهد بود. 
4. استفاده تبلیغاتی از سلبریتی ها

یکی دیگر از ش��یوه های قدیمی بازاریابی استفاده از سلبریتی ها به عنوان 
ش��خصیت اصلی کمپین هاست. در طول ده های قبل این شیوه درآمد بسیار 
زیادی برای س��لبریتی ها به ارمغان آورده اس��ت. دلیل اصلی مخالفت با این 
ش��یوه در طول س��ال های اخیر ع��دم تخصص اغلب س��لبریتی ها در حوزه 
موردنظر برندهاس��ت. به این ترتیب اعتماد مشتریان دیگر مانند سابق جلب 
نمی شود.  بی شک عدم تخصص سلبریتی ها در زمینه فعالیت برخی از برندها 
قابل درک اس��ت. نکته مهم در اینجا عدم نیاز به همکاری با هر سلبریتی از 
س��وی برندهاست. ما باید برنامه دقیقی برای شناسایی سلبریتی های مرتبط 
با حوزه تخصصی کارمان را داش��ته باش��یم. به ای��ن ترتیب امکان همکاری 
نزدی��ک با آنها فراهم خواهد ش��د. از نقطه نظر مالی نیز باید س��طح قیمت 

معقولی برای همکاری با سلبریتی ها پیشنهاد دهیم. 
5. بازاریابی ایمیلی

وقت��ی از الگوهای س��نتی و قدیمی بازاریابی صحبت می کنیم، همیش��ه 
نباید دنبال ش��یوه-های مورد اس��تفاده در دهه های ۵۰ یا 6۰ میالدی بود. 
بازاریاب��ی ایمیلی در طول دو دهه اخیر مزیت های بس��یار زیادی به ارمغان 
آورده اس��ت. با معرفی ش��بکه های اجتماعی در طول ی��ک دهه اخیر موج 
توجه برندها به بازاریابی ایمیلی کاهش چش��مگیری یافته اس��ت. به همین 
خاطر برندها بیش��تر به حوزه بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی توجه 
می کنن��د. بدون تردید ای��ن تکنیک مزیت های خاص خ��ود را دارد، با این 
حال معنای آن بی توجهی کامل به بازاریابی ایمیلی نیست. امروزه هنوز هم 
بازاریابی ایمیلی تاثیرگذاری زیادی دارد. به هر حال اغلب کارمندان و اهالی 
کسب و کار به صورت روزانه سرویس ایمیل شان را چک می کنند. به همین 
خاطر سرمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی ایمیل محور همچنان مزیت های 

خاص خود را دارد. 
ترکیب شیوه های قدیمی و جدید

هنگامی که نوبت به بازاریابی برای کسب و کار می رسد، گزینه های زیادی 
در اختی��ار برنده��ا قرار دارد. از نظر من ترکیب ش��یوه های قدیمی و جدید 
بهتری��ن نتیجه را خواهد داش��ت. نکته مهم در این می��ان توجه به ترکیب 
خالقانه شیوه های قدیمی و تازه است. در غیر این صورت شیوه فعالیت برند 
ما چندان چنگی به دل نخواهد زد. به عنوان مثال، پیگیری کمپین بازاریابی 
ایمیلی در کنار س��رمایه گذاری مناسب بر روی شبکه-های اجتماعی گزینه 
مناس��بی خواهد بود. به ط��ور معمول ترکیب ش��یوه های مختلف بازاریابی 
موجب افزایش فرآیند جلب نظر مش��تریان می شود. نتیجه امر افزایش توان 
برندها در جلب نظر مشتریان خواهد بود.  امروزه بسیاری از برندها به سوی 
بازاریابی مدرن در حرکت هستند. این امر موجب بی توجهی بی دلیل آنها به 
ش��یوه های سنتی شده است. هنر اصلی برندهای خالق در این میان ترکیب 

خالقانه میان شیوه های مختلف بازاریابی خواهد بود. 

ایستگاهبازاریابی فناوری بالک چین چه تاثیری بر حوزه بازاریابی دارد؟

بالک چین و تغییر دنیای بازاریابی دیجیتال

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: دانیل نیومن کارشناس بازاریابی دیجیتال
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 13 کتاب برای هر کارآفرینی که خواهان 
موفقیت نامحدود است )2(

در مطلب پیش��ین به پنج کتاب مفید برای کارآفرینان اشاره کردیم و در 
این مطلب آنها را ادامه می دهیم.

6-جغرافیای تفکر )ریچارد ای.نیسبت(
نویس��نده در کتاب خود به تاثیر جغرافیا در ش��یوه نگ��رش و تفکرات افراد 
پرداخته است. وی که یک استاد باتجربه دانشگاه در رشته روانشناسی محسوب 
می ش��ود، در کتاب خ��ود به خوبی ویژگی ملت های گوناگون را تش��ریح کرده 
اس��ت که به کارآفرین ها کمک می کند تا به خوبی مردمان جهان را ش��ناخته 
و سیاس��ت های کارآمدتری را برای فعالیت های خ��ود انتخاب کنند. درواقع به 
هر میزانی که ش��ناخت شما از جوامع بیشتر باش��د، امکان فعالیت موثرتر نیز 
فراهم خواهد شد. به همین خاطر کتاب های مفید برای کارآفرین ها را نباید تنها 

مختص به مسائل مشخصی نظیر اصول مدیریت، تلقی کرد. 
۷-کشش )گابریل وینبرگ(

نویس��نده در این کتاب پس از مصاحبه با بیش از ۴۰ کارآفرین موفق، به 
بررس��ی مدل-هایی پرداخته است که به موفقیت سریع برندها منجر خواهد 
ش��د. مزیت اصلی این کتاب این اس��ت که نتیجه گفت و گوی چندساعته با 
تعداد زیادی از کارآفرینان بسیار موفق بوده و این امر باعث می شود تا نتیجه 

کار، برای هر فردی کامال کاربردی باشد. 
8- چهار ساعت کار در هفته )تیم فریس(

اکثر افراد تصور می کنند که برای موفقیت الزم اس��ت تا کارهای بس��یار 
س��ختی را انجام دهند. این امر در حالی اس��ت که با نگاهی به افراد موفق، 
شاهد این امر هستید که آنها تعداد ساعت کار را مدنظر قرار نداده و کیفیت 
کار بس��یار باالیی را دارند. همین امر باعث می شود تا با تعداد ساعات بسیار 
کم، نتیجه فوق العاده را کس��ب کنند. وی توصیه می کند که ش��رکت ها به 
دنبال کاهش تعداد س��اعت کاری خود باشند. درواقع تعداد ساعت کار باال، 
خالقی��ت افراد را نابود کرده و راندمان آنها را با کاهش��ی چش��مگیر مواجه 
خواهد س��اخت. با مطالعه این کتاب شما با روشی جذاب آشنا خواهید شد 
ک��ه تاثیر هر اقدامی را چندبرابر خواه��د کرد. درواقع در دنیای جدید، الزم 
است تا روش های جدیدی را برای موفقیت در دستور کار خود قرار دهید. 

9-استارت آپ ناب )اریک رایس(
اریک رایس را باید یکی از نظریه پردازان برتر حوزه کارآفرینی و استارت آپ دانست. 
وی در کتاب استارت آپ ناب، ایده های خود را مطرح کرده که مورد توجه بسیاری 
قرار گرفته اس��ت. با توجه به این امر که اریک رایس در زمینه کارآفرینی بس��یار 
موفق عمل کرده اس��ت، می توان اطمینان داشت که نظرات وی برای موفقیت نیز 
کامال کاربردی خواهد بود. به عقیده وی آنچه که باعث موفقیت می شود، یادگیری 
سریع است. به همین خاطر نیز برندهایی که ریسک پذیرتر هستند، امکان یادگیری 
بیشتری را دارند، با این حال همواره برای یادگیری نباید اشتباه کرد. درواقع استفاده 
از تجربیات س��ایرین نیز می تواند ش��ما را به اطالعات و تجربه الزم، بدون نیاز به 
گذراندن تلخی شکست، خواهد رساند. آقای رایس در کتاب خود علی رغم مطرح 
کردن ایده ها، یک روش کلی را نیز با نام لین استارت آپ معرفی می کند که شامل 

تمامی اقدامات مهمی است که از زمان تولید تا فروش محصول، باید انجام داد. 
1۰-درنگ نکن و انجامش بده )ریچارد برانسون(

ریچارد برانسون، مالک مجموعه شرکت های ویریجین و از جمله ثروتمندترین 
افراد حال حاضر جهان محسوب می شود. اگرچه وی کتاب های زیادی را منتشر 
کرده اس��ت، با این حال این اثر را باید کامال متمایز از س��ایرین دانست. وی در 
ای��ن کتاب به خوبی به اهمیت ش��جاعت در امر کارآفرینی اش��اره دارد. وی از 
جمله کارآفرین هایی اس��ت که به بس��یاری از حوزه های کسب وکار وارد شده و 
راز موفقیت را در پاس��خ مثبت دادن ب��ه تمامی فرصت ها می داند. درواقع هیچ 
پیش��رفتی از دل محتاط بودن به دست نخواهد آمد و الزم است تا برای تغییر 
اوضاع، شجاعت انجام کارهای جدید را داشته باشید. به همین خاطر، در صورتی 
که در زمینه انجام کارهای خود با تردید مواجه هستید، این کتاب درست همان 

چیزی است که شما را به سمت جلو سوق خواهد داد. 
11-از خوب به عالی )جیم کالینز(

جیم کالینز اس��تاد دانشگاه، نویسنده و یکی از 1۰۰ مغز متفکر در زمینه 
کس��ب وکار محس��وب می شود. مش��هورترین اثر وی کتاب از خوب به عالی 
اس��ت که به خوبی عدم رضایت به سطح خوب را نشان داده و بیان می کند 
شرکت ها باید به دنبال عالی بودن در تمامی سطوح باشند. وی برای رسیدن 
به این س��طح، راهکارهایی را نیز بیان می کند که کامال کاربردی اس��ت، با 
ای��ن حال موضوعات این کتاب کامال متن��وع و جامع بوده و حتی در رابطه 
با س��طوح و توانایی های الزامی رهبران، نقش فناوری، فرهنگ ش��رکت نیز 
صحبت کرده و چندی��ن مفاهیم را در قالب مثال هایی جذاب بیان می کند. 
برای مثال استراتژی روباه و جوجه تیغی از جمله آنها محسوب می شود. وی 
در این رابطه عنوان کرده اس��ت که روباه برای ش��کار خود همواره چندین 
روش مختل��ف را مورد اس��تفاده ق��رار می دهد و به همی��ن خاطر به عنوان 
حیوانی باهوش ش��ناخته می شود، با این حال جوجه تیغی برای دفاع از خود 
همواره یک اس��تراتژی کامال موثر را مورد اس��تفاده قرار می دهد. وی برای 
سازمان ها نیز استراتژی جوجه تیغی را بهتر دانسته و توصیه می کند که برای 
هر بخش استراتژی ساده، کامال موثر و مطابق با مهارت ها را داشته باشید. 

12-هرگز تنها نخورید )کیت فراتزی(
ای��ن کتاب به خوبی ب��ه اهمیت ارتباطات در موفقی��ت پرداخته و عنوان 
می کند که برای گس��ترش آن، نباید به دنب��ال روش های عجیب و پیچیده 
باش��ید. درواقع هر اقدامی ک��ه به صورت معمول افراد ب��رای ارتباط برقرار 
کردن اس��تفاده می کنند، در ش��رکت ها نیز باید رعایت ش��ود. در این رابطه 
خانوم فراتزی راهکارهای نوینی را نیز بیان می کند که تاثیر فوق العاده ای را 

در افزایش کیفیت روابط کاری خواهد داشت. 
13-اطلس شانه باال انداخت )آین رند(

اگرچه این کتاب یک رمان محسوب شده ولی در نگاه اول هیچ گونه ارتباطی را 
میان آن و امور تجاری نمی توان پیدا کرد. شخصیت اصلی این رمان، اطلس است 
که در اساطیر یونانی، ابرقهرمانی محسوب می شود که بار دنیا را بر دوش می کشد. 
وی در این کتاب به خوبی ضرورت آزادی از عقاید اش��تباه را نش��ان داده و بیان 
می کند که اطلس برای رهایی از این فشار و رنج همیشگی، تنها کافی بود تا شانه 
باال انداخته و خود را مسئول تحمل فشاری تصور نکند که باید بین تمامی مردم 
جهان پخش شود. همچنین این از خود گذشتگی اطلس، باعث تنبلی جامعه شده 
و آنها را به س��مت نابودی می-کش��اند. این کتاب اگرچه در سال 19۵۷ منتشر 
شده است، با این حال پس از سال ها، هنوز هم از جمله محبوب ترین ها محسوب 
می شود. در کسب وکارها نیز همواره شاهد کارمندانی هستیم که فشاری باالتر از 
سایرین را تحمل کرده و این امر نه تنها آنها را آزار می دهد، بلکه سایر افراد تیم را 
نیز به مرور زمان ناکارآمد خواهد ساخت. به همین خاطر ضروری است تا هر فرد 

تنها مسئول وظایف و سختی های مخصوص به خود باشد. 
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محدودیت ه��ای زمانی نقش مهمی در فعالی��ت کاری بازی می کند. 
ش��رکت ها در ساماندهی اغلب کارهای خود با توجه به ضرب االجل های 
موجود عمل می کنند. خوشبختانه اغلب برندها و کارمندان به خوبی با 
کار تحت محدودیت های زمانی کنار آمده اند. به این ترتیب دیگر نگرانی 
و استرسی در این میان وجود ندارد. پروژه های کاری بدون مهلت زمانی 
مشخص شاید تا مدت ها در میز کار ما باقی بماند. گاهی اوقات برخی از 
پروژه های بدون ضرب االجل حتی تا سال ها نیز بدون رسیدگی مشخص 

باقی می مانند. 
بعضی وقت ها تاخیر در رس��یدگی به یک پ��روژه به خاطر پیچیدگی 
و ب��ه هم ریختگی بیش از اندازه اش اس��ت. به ای��ن ترتیب ما به دنبال 
زمان مناسب برای کار بر روی آن خواهیم بود. بدون تردید کار بر روی 
یک پروژه نامنظم دش��واری های زیادی دارد. در سایر اوقات قصد اصلی 
م��ا پرهیز از انجام کارهای مربوط به پروژه موردنظر نیس��ت. کارمندان 
به طور معمول توجه بیش��تری به پروژه های دارای ضرب  االجل نش��ان 
می دهند. به هر حال چنین پروژه هایی دارای اولویت و فوریت بیشتری 
خواهند بود. شاید هم این فوریت در نظر ما اینگونه است. در هر صورت 
دالی��ل زیادی برای ع��دم توجه به پروژه-ه��ای کاری بدون محدودیت 

زمانی وجود دارد.
ب��دون تردید کار بر روی پروژه های بدون ضرب االجل دش��واری های 
خ��اص خود را دارد. این امر به خاطر عادت م��ا به تمرکز بر روی گونه 
متف��اوت از کارها روی می دهد. نکته مهم در اینجا ضرورت رس��یدگی 
به کارهای بدون ضرب االجل اس��ت. به هر حال این نوع کارها نیز باید 
س��اماندهی شود. تاخیر بیش از اندازه در رس��یدگی به آنها امکان بروز 
مش��کالت متعدد را افزایش می دهد. بس��یاری از برندها و کارمندان به 
خاطر تاخیر بیش از حد در س��اماندهی چنین پروژه هایی با مش��کالت 
زیادی مواجه می شوند. وقتی ما یک پروژه ناتمام داشته باشیم، همیشه 

از پاسخگویی به پرسش های مربوط به آن نگران خواهیم شد. 
ه��دف اصلی من در این مقاله تمرکز بر روی ش��یوه های س��اماندهی 
مناس��ب پروژه های بدون محدودیت زمانی اس��ت. به این ترتیب امکان 
رس��یدگی به س��ایر کارها و از همه مهم تر ع��دم مواجهه با چالش های 
کاری وجود خواهد داش��ت. به راستی شما چگونه در چنین شرایطی به 
خود روحیه می دهید؟ من در طول دوران فعالیت کاری ام به سه تکنیک 
مهم و کاربردی دست یافته ام. در ادامه هر کدام از این تکنیک ها را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
1. اهمیت ایجاد محدودیت زمانی

اگ��ر یک پروژه به صورت پیش فرض دارای ضرب االجل نیس��ت، هیچ 
دلی��ل منطقی برای عدم تعیین یک محدوده زمانی از س��وی خودمان 
وج��ود نخواهد داش��ت. این امر به فرآین��د کاری ما نظم س��ابق را باز 
می گرداند. به عنوان یک مدیر یا کارمند ما درک مناسبی از مدت زمان 
موردنیاز برای ساماندهی پروژه ها داریم. به این ترتیب امکان تعیین یک 
محدوده زمانی مناسب وجود خواهد داشت. این شیوه در میان بسیاری 
از ش��رکت های بزرگ رواج دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به نگرانی در 

مورد سرنوشت پروژه های بدون محدودیت زمانی نخواهد بود. 
توصیه م��ن در اینجا نگارش برنامه تان بر روی یک کاغذ اس��ت. این 
امر حالت رس��می به برنامه تان خواهد داد. به این ترتیب ش��ما احساس 
مس��ئولیت بیشتری در قبال رسیدگی به امور پروژه تان خواهید داشت. 
نکت��ه مهم در اینجا برنامه ریزی همراه با انعطاف اس��ت. انعطاف پذیری 
برنامه به ما در راس��تای بررس��ی دقیق امور کمک خواهد کرد. به این 
ترتیب دیگر نگرانی های ناش��ی از عقب مان��ده از برنامه در کار نخواهد 
بود. با تعریف زمان دقیق تحویل پروژه در برنامه مان فرصت کافی برای 
رس��یدگی به آن ایجاد می ش��ود. به همین س��ادگی ام��کان اجتناب از 

مهم ترین عامل عقب افتادن پروژه های بدون ضرب االجل وجود دارد. 
وقتی در مورد برنامه ریزی برای ساماندهی پروژه های بدون محدودیت 
زمانی فکر می-کنید، پیرامون کارهای دارای زمان بندی دقیق نیز تامل 
کنی��د. گاه��ی اوقات ام��کان جا به جای��ی برخی از کارها ب��رای ایجاد 
زمان خالی مناس��ب وجود دارد. در این صورت س��اماندهی پروژه فاقد 
زمان بندی مش��خص سریع تر انجام خواهد ش��د. به نظر من شروع کار 
با پروژه های س��اده و کوتاه مدت بهت��ر خواهد بود. این امر در نیمه دوم 
ماه فرصت بهتری برای تمرک��ز بر روی پروژه های اصلی ایجاد می کند. 
همچنین باید به تقسیم بندی درست کارها در روزهای ماه توجه داشت. 
ب��ه ای��ن ترتیب در یک روز بیش از حد خس��ته نخواهیم ش��د. یکی از 
ایرادهای اصلی افراد در زمان برنامه ریزی برای ساماندهی امور توجه به 
برنامه های بیش از اندازه طوالنی مدت است. به نظر من برنامه ریزی 3۰ 
روزه مناس��ب خواهد بود. در اغلب موارد برنامه های طوالنی تر در عمل 

هرگز اجرا نمی شود. 
2. تقسیم کار میان افراد شرکت

گاه��ی اوق��ات تنها راهکار مناس��ب ب��رای تکمی��ل پروژه های بدون 
محدودی��ت زمانی کمک گرفتن از دیگران اس��ت. همه افراد وقتی یک 
پ��روژه  را در تعامل با دیگران س��اماندهی می کنند، تمایل بیش��تری به 
حفظ برنامه ش��ان خواهند داش��ت. وقتی دیگران از کار ما بر روی یک 
پروژه مطلع باش��ند، ما تمایل باالیی به س��اماندهی س��ریع آن خواهیم 
داشت. به عالوه، امکان استفاده از تجربه آنها برای بهبود وضعیت کاری 
نی��ز وجود دارد. برخ��ی از افراد عادت به گفت وگو ب��ا دیگران در مورد 
اهداف و وضعیت کاری ش��ان دارند. از سوی دیگر، دسته ای از کارمندان 
نی��ز تمایل به اعالم عمومی کار ب��ر روی یک پروژه و ارائه اخبار مربوط 
به آن نش��ان می دهند. فرقی ندارد شما از نظر شخصیتی به کدام دسته 
تعل��ق داری��د، به هر حال با بیان کار بر روی ی��ک پروژه به فردی دیگر 
ام��کان افزایش تمای��ل و تعهدمان به آن کار وجود خواهد داش��ت. اگر 
ش��ما با گفت وگوی حضوری در مورد کارهای ت��ان میانه خوبی ندارید، 
از ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده کنید. در قالب یک پست هدف خود 
را بیان کنید. س��پس با دستیابی به هدف امکان بارگذاری پستی دیگر 
نیز وجود خواهد داش��ت. این امر به ما انگیزه بهتری در زمینه پیگیری 

سرسختانه برنامه مان می دهد. 
ب��ه طور مش��ابه، امکان هم��کاری با یک یا چند ف��رد دیگر در پروژه 
ب��دون ضرب االجل وجود دارد. به عنوان مثال، برنامه ای دقیق برای کار 
ب��ر روی پروژه موردنظر طراحی کنید. به ای��ن ترتیب هر کدام از افراد 
با اختصاص زمانی اندک به آن پروژه در زمانی کوتاه فرصت رس��یدگی 

ب��ه آن را خواهند داش��ت. این امر نتیجه بس��یار بهتری در مقایس��ه با 
شیوه های دیگر رسیدگی به کار خواهد داشت. نکته مهم در اینجا ارائه 
گزارش ه��ای کتبی یا حضوری هر کدام از کارمندان حاضر در پروژه در 
مورد روند پیشرفت کار است. به این ترتیب دیگر خبری از عقب افتادن 
بی دلیل کار نخواهد بود. مزیت اصلی این ش��یوه تقس��یم کار در میان 
تمام کارمندان اس��ت. به این ترتیب دیگر نی��ازی به کار بیش از اندازه 
یک کارمند نخواهد بود. صادقانه بگویم، تمرکز فقط یک کارمند بر روی 
پروژه ای متفاوت با روند عادی موجب فشار روحی باالیی خواهد شد. به 
عنوان یک مدیر باید کار موردنظر را میان تمام اعضای ش��رکت تقسیم 
کنید. این امر گامی کلیدی در زمینه مدیریت بهینه شرکت خواهد بود. 
در این بخش دو ش��یوه کلی مورد بحث قرار گرفت. انتخاب هر کدام 
از آنها براس��اس سطح نیازها و س��لیقه شما خواهد بود. در این میان به 
وضعیت تیم ش��رکت و نحوه تعامل با کارمندان نیز توجه داشته باشید. 

سپس دست به بهترین انتخاب بزنید. 
3. هنر تقویت شخصی روحیه

آخرین راهکار مناس��ب ب��رای ترغیب روحیه مان در راس��تای انجام 
هرچه س��ریع تر پروژه-های بدون ضرب االجل بس��تگی به توانایی های 
ش��خصی مان دارد. به نظر من هیچ کس به اندازه خودمان توانایی ایجاد 
انگیزه درونی ندارد. بس��یاری از مش��اورها و مربی های کس��ب و کار در 
تالش ب��رای انجام چنین کاری برای مراجعه کنندگان ش��ان هس��تند، 
ب��ا این ح��ال در اغلب موارد افراد هیچ نتیجه مش��خصی از آن دریافت 
نمی کنن��د. از نظر من بهترین کار برای افزایش انگیزه ش��خصی تالش 
برای ساماندهی مجدد محل کار است. در بسیاری از موارد ایجاد تغییر  
در دکور دفتر کار، بازس��ازی سطح رابطه با دیگر کارمندان و تغییر نوع 
نگاه به پروژه ها نقش مهمی در تقویت انگیزه ش��خصی خواهد داش��ت. 
ب��ا چنی��ن کارهایی ما دیگر ب��ه پروژه مورد نظر به چش��م امری اضافه 
بر س��ازمان نگاه نخواهیم ک��رد. به همین خاطر فرصت مناس��ب برای 

رسیدگی به امور فراهم می شود. 
یکی از روش های روانش��ناختی برای تقویت روحیه ش��خصی تعیین 
پاداش اس��ت. به عنوان مثال در صورت موفقیت در زمینه س��اماندهی 
پروژه موردنظر یک روز به خود استراحت دهید. این امر در اغلب موارد 
موجب تقویت روحیه افراد می شود. اگر ایجا پاداش انگیزه کافی را ایجاد 
نمی کن��د، باید به دنبال راه��کار مکملی هم بود. به نظر من تالش برای 
محروم س��اختن خود از برخی تفریح ها در پ��ی عدم پایبندی به برنامه 
مورد نظر مناسب است. به این ترتیب ما پس از سر باز زدن از انجام یک 

کار مشخص احساس ناخوشایندی خواهیم داشت. 
به عنوان توصیه نهایی باید به ضرورت کار در ش��رایط مناس��ب اشاره 
کنم. متاس��فانه بس��یاری از کارمن��دان کار خود را بی��ش از حد جدی 
می گیرند. به این ترتیب کار برای آنها بدل به عذاب می ش��ود. ما باید از 
کارمان لذت ببریم. در غیر این صورت دوام آوردن در محل کار بس��یار 
دش��وار خواهد ب��ود. بی تردید تقویت روحیه در م��ورد پروژه های بدون 
محدودیت زمانی یک چالش تمام عیار محس��وب می ش��ود، با این حال 
توجه به تکنیک-های مورد بحث در اینجا نقشی هرچند اندک در بهبود 

شرایط ایفا خواهد کرد. 
hbr  :منبع

چگونه پروژه های بدون محدودیت زمانی را مدیریت کنیم؟

چالش ساماندهی پروژه های بدون ضرب االجل
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مدیرعامل پتروشیمی شازند: 
صرفه جویی ۱۲ میلیون یورویی ثمره تکیه بر توان داخل

اراک - مینو رســتمی: ابراهیم ولدخانی با اعالم اینکه توربین کمپرسورهای واحد الفین این مجموعه که 
توسط شرکت زیمنس آلمان تعمیر و نگهداری می شد، پس از ۱۴ سال توسط بخش داخلی تعمیر شد، گفت: 
طــی انجام این فرآیند در زمینه تعمیرات اساســی ) اورهال ( به دانش فنی بومی جدیدی دســت یافتیم که 
پشــتوانه آن نیروهای داخلی هستند. این در حالی است که در گذشــته تمام این روند توسط الیسنسورهای 
خارجی انجام می شــد. وی افزود: واحد پروپیلن این پتروشیمی در شرایطی که هنوز تعمیرات اساسی به طور 
کامل به پایان نرسیده بود وارد مدار شد. از سویی دیگر ۱۰۰ قطعه کلیدی را برای ساخت داخل اسکن کرده 
ایم و به این ترتیب از واردات آنها جلوگیری می شود. این مقام مسوول با اشاره به اینکه سال گذشته در سخت 
ترین شــرایط تحریمی فعالیت کردیم، ادامه داد: در ســال ۹۷ به جرات می توان گفت که حتی کشتی برای 
حمل کاالها و مواد شیمیایی ما وجود نداشت، با این حال توانستیم در شرایط نامطلوب ارزی در سال گذشته، 
۴۰۰ میلیون دالر ارز به سامانه نیما تزریق کنیم. به گفته ولدخانی در نتیجه بومی سازی بسیاری از قطعات و 
همچنین انجام تعمیرات اساسی توسط نیروهای داخلی ۷۰ درصد صرفه جویی ارزی ایجاد شد که ۳۰ درصد 
باقی مانده نیز به اجبار به واردات برخی آلیاژ فلزات یا هزینه آرمایشــگاهی های تخصصی که در ایران وجود 
ندارد، اختصاص داشت.  مدیرعامل پتروشیمی شازند با بیان اینکه سال گذشته توانستیم کاتالیستی که برای 
واردات آن ۵ میلیون دالر هزینه می کردیم را بومی سازی کنیم، تصریح کرد: بومی سازی کاتالیست جدیدی 
را نیز در دســت انجام داریم که با همکاری مرکز پژوهش و فناوری شــرکت ملی پتروشــیمی ایران انجام می 
شــود. وی گفت: سال گذشته بخشــی از خوراک مورد نیاز خود را از عراق وارد می کردیم در حالی که اکنون 
این خوراک را از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دریافت می کنیم. به طور کلی هزینه تمام شده تعمیرات اساسی 
این مجموعه حدود ۱۵ میلیون یورو می شد که کل اقدامات آن را با استفاده از توان داخلی با هزینه ای معادل 
۳ میلیون یورو به انجام رساندیم. این مقام مسئول در پایان از اجرای طرح متانولی در جزیره قشم خبر داد و 
اظهار داشــت: ارزش این طرح یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو است که در انتظار سرمایه گذاری است؛ قصد 

داشتیم تا از خط اعتباری چین به این منظور استفاده کنیم، اما هنوز شرایط آن مشخص نیست.  

جابجایی کاال در غرب هرمزگان از 3.۲میلیون تن فراتر رفت

ترانزیت خودرو ۱3 درصد افزایش یافت
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از جابجایی بیش از ۳ 
میلیون تن انواع کاال، افزایش ۱۳درصدی ترانزیت خودرو و ترابری ایمن 2۴۳ هزار مسافر و گردشگر در 
مسیرهای داخلی و بین المللی منطقه غرب هرمزگان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، &quot;قاسم عسکری نسب&quot; با تشریح کارنامه آماری بندر لنگه و 
بنادر وابسته آن در دوره زمانی پنج ماهه نخست سال ۹8، اظهار داشت: در مجموع ۳ میلیون و26۴ 
هزار و 266 تن انواع کاال در بنادر غرب استان هرمزگان با مرکزیت بندر لنگه تخلیه و بارگیری شد که 
۷8۳ هزار و ۷۴۴ تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و 2 میلیون و ۴8۰ هزار و ۵22 تن به فرآورده های 
نفتی اختصاص دارد. وی با اشاره به صادرات ۳28 هزار و 28۴ تن کاالی غیر نفتی در این بنادر افزود: از این میزان، حجم صادرات محصوالت 
کشاورزی، دامی و احشام در بندرلنگه رقمی بالغ بر ۱۰6 هزار و ۹8 تن است. مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه حجم واردات غیرنفتی طی 

سال جاری را 2۷ هزار و 2۱ تن اعالم کرد و گفت: این رقم در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته کاهش 2۴ درصدی داشته است. 
ترانزیت غیرنفتی ۱4 درصد افزایش یافت/ عســکری نســب اظهار کرد: طی دوره زمانی پنج ماه گذشته، حجم 
ترانزیت کاالهای غیرنفتی به ۱۳6 هزار و ۱6۱ تن رسید که عمده آن خودرو بوده و نشانگر رشد ۱۴ درصدی در این بخش 

از عملیات بندری است.
رشد ۱3 درصدی ترانزیت خودرو/ وی ضمن اشاره به جابجایی 66 هزار و 2۳۵ دستگاه خودروی ترانزیتی طی پنج 

ماه سال جاری، از رشد ۱۳ درصدی این بخش از فعالیت های بندری خبر داد.
رشد ۱۱ درصدی کران بری فرآورده های نفتی/ مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه در بخش دیگری از اظهاراتش 
حجم صادرات فرآورده های نفتی در بنادر غرب هرمزگان را یک میلیون و ۳۱۱ هزار و 6۴۳ تن اعالم کرد و گفت: طی 
این مدت، یک میلیون و ۱68 هزار و 8۷2 تن از این گونه محموله های تجاری، به صورت رویه کابوتاژ)کران بری( جابجا 

شد که رشد ۱۱ درصدی داشته است.
تردد شناورها به بنادر ۱8 درصد افزایش یافت/ عسکری نسب تعداد شناورهای ورودی به بنادر غرب هرمزگان را 
2۴ هزار و ۹28 فروند اعالم کرد و افزود: از این میزان، ظرفیت بارگیری ۵۱۰ فروند شناور، باالی هزار تن و ۱۱ هزار و 8۳2 

فروند از شناورهای پهلو گرفته در این بنادر، زیر هزار تن بوده که این میزان نمایانگر رشد ۱8 درصدی است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:
ساماندهی قرارداد کارکنان شرکت خدمات اول

ارومیه – رونق:  مهندس سیدمجید صدری با بیان اینکه موضوع ساماندهی 
قراردادهای پرسنل شرکت خدمات اول در استان های کشور از اوایل سال ۱۳۹6 
مطرح شده است، افزود: طرح ساماندهی در آن سال برای تعدادی از کارکنان در 
استان های اردبیل، سمنان و بخشی از استان تهران انجام شد، اما به دلیل اشکاالت 
اساسی که در پیاده  سازی طرح وجود داشت متوقف گردید . وی افزود: گروه  های 
کارشناسی در حوزه  ی منابع انسانی در زمانی که طرح متوقف شده بود، تشکیل 
و تمام اشکاالت موجود، برطرف و با اطالعات پرسنل شاغل در یکی از استان های 
کشــور راستی  آزمایی شد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تاکید مجدد بر لزوم تکریم تمام کارکنان 
خاطرنشان کرد: شناسایی مشاغلی که نیاز به تحصیالت دانشگاهی دارد، ارتباط رشته  ی تحصیلی دانشگاهی با 
شغل فرد، و کارسنجی فعالیت های مربوط به شغل، از جمله مهم ترین مواردی است که در اجرای نهایی طرح 
کارشناس حرفه ای برای کارکنان شرکت خدمات اول مورد تاکید قرار گرفته است. وی همچنین یادآور شد: 
کمیته  ای تشکیل شده از معاونت توسعه سرمایه انسانی، دفتر مرکزی بازرسی و نظارت و دفتر مرکزی حراست 
در شرکت مخابرات ایران بر اجرای صحیح و بدون نقص طرح در شرکت خدمات اول نظارت مستمر خواهند 
داشت.  مهندس صدری در پایان گفت: یکی از اولویت های مهم مدیران شرکت مخابرات ایران، عالوه بر تالش در 
توسعه زیرساخت ها و افزایش کیفیت خدمت رسانی، ایجاد عدالت بین تمام کارکنان و تحقق رضایت حداکثری 
است و امیدواریم اجرای دقیق این طرح، در ارتقاء شغلی پرسنل شرکت خدمات اول و افزایش رضایت مندی 

کارکنان، مفید و موثر باشد

برگزاری جلسه تشکیل انجمن میراث فرهنگی روستای زیارت در اداره 
میراث فرهنگی شهرستان گرگان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: جلســه تشکیل انجمن میراث فرهنگی روستای زیارت با حضور رییس اداره میراث 
فرهنگی گرگان، بخشدار مرکزی گرگان، مسئول یگان حفاظت شهرستان و دهیار و شورای روستای زیارت برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرگان، یاسر قندهاری در این جلسه هدف 
از تشکیل انجمن میراث فرهنگی را جلب حمایت مادی و معنوی مردم و مشارکت آنها در زمینه پژوهش، حفظ و احیا و 
معرفی و آموزش میراث فرهنگی بیان کرد. او افزود: علی رغم تالش بســیار و شــبانه روزی نیروهای یگان حفاظت میراث 
فرهنگی در بازرسی و حفاظت از بناها و بافت ها و محوطه های تاریخی شهرستان گرگان با توجه به گستردگی بافت تاریخی 
و مشکالت مختلف در این حوزه در این راه و جهت شناسایی حفاران غیر مجاز نیازمند همکاری اعضای انجمن های میراث 
فرهنگی در روستاها می باشیم .قندهاری ادامه داد: پس از شناسایی حفاران غیر مجاز در روستا توسط انجمن های میراث 
فرهنگی، نیروهای یگان حفاظت وارد عمل شده و عملیات الزم را جهت برخورد با این افراد به صورت تخصصی پیگیری می 
کنند .او از دیگر وظایف مهم انجمن های میراث فرهنگی در روستاها را معرفی آثار ملموس و ناملموس و ... جهت بررسی 
و پیگیری الزم در راســتای ثبت در فهرســت آثار ملی کشور نام برد .رییس اداره میراث فرهنگی کشور بیان کرد: پیش از 
این نیز چندین اثر مربوط به روستای زیارت منجمله بافت تاریخی و هنر شموشه بافی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 
رسیده است.همچنین در این نشست آهنگر بخشدار مرکزی گرگان با بیان اینکه رعایت نکردن ضوابط ساخت و ساز باعث 
ناهماهنگی در بعضی از قسمت های بافت تاریخی روستای زیارت شده است، بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف ما رعایت 
ضوابط حفاظتی در بافت روستا می باشد.وی با اشاره به اینکه باید برنامه ریزی اصولی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای 
غیر مجاز در روســتاها صورت پذیرد، افزود: تالش ما این اســت که بتوانیم در کنار حفظ منابع طبیعی و گردشگری آثار و 
بافت های تاریخی شهرستان را نیز حفظ نماییم .در این جلسه همچنین توضیحاتی در خصوص وظایف انجمن های میراث 
فرهنگی توسط ایمانیان کارشناس مسئول بافت و بناهای تاریخی شهرستان ارائه گردید.از جمله این وظایف می توان به 
تشویق و ترغیب مردم به رعایت احترام میراث فرهنگی و حفظ و صیانت از آن، سعی در شناساندن وجوه ناشناخته میراث 
فرهنگی محل، پیدا کردن روش هایی جهت جلوگیری از هرگونه حفاری غیر مجاز، تخریب آثار تاریخی و ... و پیشنهاد آن 
به وزارت میراث فرهنگی کشور، همکاری با هیات های تخصصی و بازرسان اعزامی از سوی وزارت خانه، بررسی طرق جلب 

مساعدت های مادی و معنوی مردم و. .... نام برد .
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با حضور 
درخوزستان به صورت میدانی از شبکه برق شهرستان های آبادان و خرمشهر 
بازدید و در جلســاتی با حضورمدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
جلیل مختار نماینده مردم آبادان و عبداهلل سامری نماینده مردم خرمشهر در 
مجلس و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان مشکالت برق این 
دو شهرستان را مورد بررسی قرار داد. همایون حائری در بازدید از شبکه برق 
شهرستان آبادان گفت: در این سفر یک روزه از نقاط مختلف به خصوص بافت 
های فرسوده بازدید کرده تا بتوانیم مشکالت آنها را برطرف کنیم. وی اظهار 
داشت: برای نوسازی برق این مناطق که فرسوده و قدیمی است مقرر شده در 
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با تخصیص اعتبار الزم مشکالت موجود 
مانند پایه های برق، روشنایی و سیم های برق برطرف شود. معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی با بیان اینکه شهرستان های آبادان و خرمشهر در تامین 
برق مشکلی نداشته و ظرفیت منصوبه این دو شهرستان هزار و ۷۰۰ مگاوات 
اســت، تصریح کرد: مصرف برق این دو شهرستان ۷۰۰ مگاوات بوده که با 
توجه به ظرفیت نیروگاهی مشکلی در تامین برق ندارند و مشکالت مربوط 

به پایین دست و توزیع است. حائری تصریح کرد: همچنین در این سفر مقرر 
شده پست فوق توزیع منیوحی آبادان برق منطقه ای خوزستان که در حال 
حاضر 2۷ مگا ولت آمپر ظرفیت دارد به صورت GIS توســعه پیدا کند و 
ظرفیت آن به 6۰ مگا ولت آمپر افزایش یابد.  وی همچنین در جلسه ای با 
حضور مسئوالنی شهری خرمشهر شرکت و در خصوص مشکالت شبکه برق 
این شهرستان، بیان کرد: شبکه فشار ضعیف این شهرستان باید در برنامه ای 

سریع با کابل های خودنگهدار تعویض شود تا هم کیفیت برق رسانی بهبود 
یابد و هم سرقت ســیم ها به حداقل برسد. معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی تاکید کرد: تامین روشــنایی معابر از دیگر اقداماتی است که باید در 
خرمشــهر انجام شود و بعد از برآورد هزینه اعتبارات آن تخصیص داده می 
شود. حائری با بیان اینکه تعویض شبکه برق فرسوده نیز در دستور کار قرار 
دارد، افزود: باید تعویض شبکه با اولویت بندی انجام شود و در ابتدا ۵ کیلومتر 
شبکه برق شلمچه اجرایی شود. وی ادامه داد: نقدینگی مورد نیاز توسعه و 
نوسازی شبکه را تامین می کنیم تا در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت مســئولیت خود را در مقابل مردم خرمشهر و آبادان انجام داده 
باشیم. در ادامه این سفر یک روزه از پست در حال ساخت گمرک خرمشهر 
نیز بازدید شد، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص این 
پست گفت: پست گمرک خرمشهر که عملیات ساختمانی آن انجام شده از 
نوع GIS بوده و در مقابل شرایط جوی این منطقه و ریزگردها مقاوم است. 
محمود دشت بزرگ گفت: ظرفیت این پست ۱۰۰ مگاولت آمپر بوده و ارزش 

سرمایه گذاری این پست و خط هزار میلیارد ریال است.

تبریز - اسد فالح: استاندار آذربایجان شرقی با بیان ینکه توسعه 
جامعه، وابسته به تعلیم و تربیت صحیح است، افزود: صیانت از جایگاه 
معلمان و تکریم آنــان در جامعه، امری ضروری اســت و باید همواره 
زحمات و تالش های این قشــر به عنوان الگــوی موفق برای نوجوانان 
و جوانان، تبیین شــود. دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای 
آموزش و پرورش استان از آمادگی کامل دستگاه تعلیم و تربیت استان 
برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: قدردان زحمات تمامی 
دســت اندرکاران توسعه علمی و پرورشی استان هستم و امیدوارم سال 
تحصیلــی جدید نیز با آمادگی کامل و تمهید مقدمات مناســب آغاز 
شــود. وی، معلمان را از تاثیرگذارترین اقشــار جامعه دانست و اضافه 
کرد: مدیریت ارشد اســتان، پیگیر حل مشکالت فرهنگیان است و از 
تمامی مدیران مربوط به این حوزه نیز انتظار دارد برای حل مشــکالت 
این قشــر تالش کند. استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از همکاری 
مدیران مدارس اســتان در پرهیز از اخذ شهریه و کمک اجباری برای 

ثبت نام دانش آموزان، اظهار داشت: البته ما همواره نیازمند مشارکت مردم 
و خیرین در بخش های مختلف هستیم ولی با کمک اجباری به مدرسه، 
همواره مخالف بوده ایم. وی از آموزش زبان ترکی آذری به مدت دو ساعت 
در هفته در مدارس اســتان در سال تحصیلی پیش رو خبر داد و گفت: 
زبان فارســی، زبان ملی و وحدت آفرین کشور ماست، ولی آموزش زبان 
مادری نیز از حقوق تصریح شده در قانون اساسی است و بزرگان کشور 

نیز با تدریس آن در کنار زبان ملی، موافق هســتند. وی با بیان اینکه 
همواره مدافع آموزش زبــان مادری بوده ام و نه آموزش به زبان مادری، 
افزود: با آموزش زبان ترکی آذری در مدارس، جلوی سوءاستفاده برخی 
افراد برای اهداف خاص جلوگیری می شود. توجه ویژه به مسائل فرهنگی 
در جشــن های آغاز سال تحصیلی و پرهیز از اختصاص بودجه عمرانی 
مدارس به حوزه های دیگر از دیگر موضوعاتی بود که مورد تأکید استاندار 
آذربایجان شــرقی در این جلسه قرار گرفت. مدیرکل آموزش و پرورش 
آذربایجان شرقی هم در این جلسه از ورود ۱62۰ نیروی جدید به بدنه 
آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: ۷6۰ هزار نوآموز و دانش آموز 
استان در 8 هزار مدرسه دولتی و غیردولتی مشغول تحصیل هستند که 
ســهم مدارس دولتی ۵8۰ هزار دانش آموز است. جعفر پاشایی با بیان 
اینکه بیش از ۹۹ درصد دانش آموزان اســتان تحت پوشش تحصیلی 
آموزش و پرورش هســتند، افزود: از تمام ظرفیت های قانونی و کمک 

تمام دستگاه ها در راستای انسداد مبادی بی سوادی استفاده می کنیم.

اصفهان - قاسم اسد: دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران گفت: وضع عوارض در زمینه صادرات ســنگ آهن باید 
در همــان زنجیره فوالد در صندوقــی تحت عنوان حمایت از 
فرآوری مواد معدنی صرف فراوری ســنگ آهن شود و میزان 
آن، آنچنان باال برود کــه برای صادرکنندگان صرفه ای وجود 
نداشته باشد. رسول خلیفه سلطانی ااظهار کرد: خودمان کمک 
کنیم که ارزش افزوده باال برود و بدانیم که اگر مواد اولیه صادر 
شود، سود از دست می رود. او باید با تاکید بر این که باید تالش 
کنیم کارخانجات به سمت تعطیلی نروند، اظهار کرد:  باید سنگ 
آهن پرعیاری سازی شود و به سمت تولید کنسانتره برود و در 
نهایت به محصول تبدیل شود و کسب و کار ایجاد کند. دولت 
نیز باید کنترل کند به میزانی که سنگ آهن، آب، زیر ساخت 
، حمل و نقل، گاز و ... داریم مجوز طرح فوالدی  بدهد.  رسول 
خلیفه سلطانی گفت: ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه برای 

تولید فوالد ســرمایه گذاری کردند اما اکنون این دو فوالدساز 
بزرگ کشور با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شدند، ضمن اینکه 
متاسفانه مجوزهایی نیز برای تولید فوالد در راه است که باید از 
آن ها جلوگیری شود. دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد تصریح 
کرد: همانطور که باید مانع صادرات سنگ آهن به عنوان خام 
فروشی شویم، نباید جلوی صادرات فوالد که ارزش افزوده دارد، 

گرفته شــود، هر بخشــنامه ای که در این باره صادر شود، یک 
بخشنامه ضد اقتصاد ملی است. وی افزود: فوالدی ها و معدنی ها 
باید در یک فضای واقعی گفت وگو به نتایج و راه حل های منطقی 
و جامع برسند. این صنایع با هم افزایی و آینده گری می توانند 
نقش موثری در توسعه کشور و اقتصاد منهای نفت داشته باشند. 
رسول خلیفه سلطانی اظهار کرد: امسال احتماالً 26 میلیون تن 
تولید فوالد داریم که ۱۳ میلیون مصرف واقعی می شود و بقیه 
باید صادر گردد. بر این اساس طی ماه های گذشته حدود ۷ تا 
8 میلیون صادرات داشتیم و این در حالی است که ۵ میلیون 
ظرفیت خالی صادرات داریم یعنی اگر خام فروشی نبود و تولید 
داشتیم می توانستیم ۵ میلیون تن بیش تر صادر کنیم. اگر توان 
تولید داخل و مواد اولیه پایدار تامین شود، ظرفیت های معطل 
صنایع فوالدی داخلی و همچنین ظرفیت های خالی صادراتی 

تکمیل می گردد.

تبریز- ماهان فالح: سرپرســت گروه تألیف کتب آموزش 
شــهروندی برای مدارس تبریز گفت: آموزش اصولی مفاهیم 
شــهروندی برای دانش آموزان، زمینه ســاز جامعه ایده آل در 
آینده اســت. عاطفه مجتهدی در دومین روز دوره  آموزشــی 
و توجیهی بــرای معلمان و مربیان مــدارس ابتدایی و پیش 
دبســتانی نواحــی پنجگانه آموزش و پرورش اظهار داشــت: 
عناصر زیادی وجود دارد که در ایجاد و گســترش رفتارهای 
نامطلوب در جامعه زمینه ساز هستند و نبود آموزش های الزم 
در مورد وظایف و حقوق شهروندان در مقایسه با دیگر عناصر 
همپایه سهم بیشتری در تعمیق و تسری آسیب ها در اجتماع 
دارد. مجتهدی افزود: آموزش های شــهروندی به عنوان یکی 
از ارکان اساســی زندگی اجتماعی عصر حاضر، با آگاه ســازی 
شهروندان به وظایف و حقوقشــان، آن ها را نسبت به مسایل 
مرتبط با زندگی جمعی آگاه و شــهروندان را برای کنشگری 

در همــه ابعاد زندگی مهیا می ســازد. وی با اشــاره به اینکه 
کتب آموزش های شــهروندی با مشــارکت شهرداری تبریز و 
خانه فعالین محیط زیســت و توسعه پایدار آذربایجان شرقی 
و توســط تیم تخصصی تألیف و گردآوری شده، گفت: تمامی 
موضوعاتی که در کتاب ها آمده، موضوعاتی اســت که به طور 
روزمره با آن ها مواجه هســتیم و کتب حاضر به عنوان منبعی 

مناسب برای یادگیری اصول شــهروندی است. رئیس هیئت 
مدیره خانه فعالین محیط زیســت و توســعه پایدار استان با 
بیان اینکه در کتاب های دانش آموزی نکات کلیدی آورده شده 
اســت و همان مطالب در کتاب تسهیلگر بسط داده شده اند، 
تصریح کــرد: در بخش پایانــی کتاب ها پیشــنهاداتی برای 
الگوهای مناسب تدریس به همراه برخی از تکنیک های جدید 
آموزشی ارائه شده است. مجتهدی با بیان اینکه یکی از مسائل 
مهمی که در رابطه با مفهوم شــهروند و شهروندی وجود دارد 
این اســت که چگونه می توان آن را تعلیم و آموزش داد تا بر 
اساس آن شاهد اجرای صحیح آن در جامعه و شناخت وظایف 
و تکالیف مبتنی بر آن بود، ادامه داد: دوره حاضر در راســتای 
همین هدف برگزار می شود و امید است با همکاری و همراهی 
مربیــان و معلمان آموزش و پرورش بتوانیم این کتاب ها را به 

بهترین نحو ممکن برای دانش آموزان ارائه دهیم.

قم- خبرنگار فرصت امروز:رئیس شورای اسالمی شهر قم 
ضمن تقدیر از تمام کسانی که بستر برپایی مراسمات عزاداری 
برای امام حسین)ع( را فراهم کردند، گفت: مجموعه تیم مدیریت 
شهری خصوصا معاونت خدمات شهری اقدامات قابل توجهی 
در ایام دهه اول محرم داشــتند. عبداهلل جاللی در جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید 
باکری برگزار شد، با اشاره به برگزاری باشکوه مراسمات عزاداری 
در دهه اول محرم، اظهار کرد: با وجود تمام مشکالت اقتصادی 
که وجود دارد شاهد توزیع نذورات گسترده ای بین مردم بودیم 
که همچنان ادامه دارد. رئیس شــورای اسالمی شهر قم ضمن 
تقدیر از تمام کسانی که بستر برپایی مراسمات عزاداری برای امام 
حسین)ع( را فراهم کردند، گفت: مجموعه تیم مدیریت شهری 

خصوصا معاونت خدمات شــهری اقدامات قابل توجهی در ایام 
دهه اول محرم داشتند. جاللی با اشاره به فرا رسیدن ایام آغازین 
سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: در این روزها دستگاه های 
مختلف مســئولیت ها و رســالت هایی دارند که این وظایف و 

رسالت ها متوجه شــهرداری و شورای شهر نیز هست؛ یکی از 
بحث ها موضوع سرویس مدارس است که تدابیر الزم اندیشیده 
شده و تعرفه ترددها هم توسط شورا تصویب شده که امیدواریم 
تعرفه رعایت شده و مردم نیز تنها براساس تعرفه مصوب هزینه 
سرویس مدارس را پرداخت کنند. وی همچنین به فرارسیدن 
هفته دفاع مقدس اشاره کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
و ایثارگران دفاع مقدس، مشکالت درآمد و هزینه  ای در توسعه 
ناوگان اتوبوسرانی را مورد توجه قرار داد و گفت: در گذشته 82.۵ 
درصد از هزینه های خرید اتوبوس را دولت تامین می کرده و امروز 
هم در بودجه دیده می شــود ولی عمال محقق نمی شود؛ انتظار 
از سازمان شهرداری ها این اســت که مدافع این مساله بوده و 

پیگیری الزم را در خصوص تحقق آن داشته باشند.

 ساری – دهقان : همکاران گرانقدر فوریتهای پزشکی 
و اورژانــس ۱۱۵ ارائه خدمت بــه مصدومین و بیماران و 
حیات بخشیدن به جان انســانها -این گوهر نایاب وجود 
آدمي- فرصتي گرانقدر و ارزشمند است که خداوند متعال 
نصیب بندگان برگزیده خود مي نماید و شــما همکاران 
ارجمند فوریتهاي پزشکي ، فرصت و لیاقت خدمتگزاري 
به مردم دردمند  را به دســت آورده اید . شما تالشگران 
عرصه فوریتهای پزشــکی از اولین افراد متخصص حاضر 
بر بالین مصدومیــن و نیازمندان دریافت خدمات درماني 
 اورژانســي هســتید که حفظ حیــات آنــان را بر عهده

مي گیرید و این نشاندهنده اهمیت این خدمت و جایگاه 
باالي خدمات اورژانس و فوریتهاي پزشــکي مي باشــد . 
اینجانب فرارســیدن 26 شــهریور مــاه ، روز فوریتهاي 
پزشــکي و اورژانس ۱۱۵ را به شما و خانواده محترمتان 
تبریک گفته و از درگاه احدیت توفیق ، سعادت و سالمت 
را برایتان مسالت مي نمایم و امیدوارم همه همکاران این 
عرصــه با بهره گیــري از علم روز ، ارتقــا مهارت و تعهد 
حرفه اي و اخالقي ، در زندگي بخشــیدن به مصدومین و 

بیماران، موفق عمل نمایند.
دکتر سید عباس موسوی- رییس دانشگاه

بازدید معاون وزیر نیرو از شبکه برق شهرستان های آبادان و خرمشهر

استاندار اعالم کرد؛ آموزش زبان ترکی آذری در مدارس آذربایجان شرقی

از ابتدای امسال، خام فروشی سنگ آهن 5 میلیون تن از صادرات فوالد کشور کم کرد

سرپرست گروه تألیف کتب شهروندی برای مدارس تبریز:
آموزش اصولی مفاهیم شهروندی برای دانش آموزان زمینه ساز جامعه ایده آل است

تقدیر رئیس شورای اسالمی شهر قم از اقدامات مدیریت شهری در دهه اول محرم

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکي مازندران به مناسبت فرارسیدن روز اورژانس و فوریت هاي پزشکي
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اینستاگرام یک پلتفرم رسانه های اجتماعی است که عمدتا بر محتوای 
بصری تمرک��ز می کند، اما با ویژگی های جدید که به طور مداوم به آن 
افزوده می ش��ود، مهم اس��ت بدانیم که چگونه و چرا باید یک حس��اب 
کس��ب و کار در اینستاگرام ایجاد کنیم. اینستاگرام هم درست مثل هر 
پلتفرم آنالین دیگری )رسانه های اجتماعی، وب سایت ها یا وبالگ ها( با 
استفاده از اینس��تاگرام، حضور آنالین شما را توسعه پیدا می کند. برای 

آشنایی با روش های بازاریابی توسط اینستاگرام با ما همراه باشید.
صدها میلیون کاربر فعال در اینس��تاگرام هر ماه به صورت روزانه ۴۰ 

میلیون عکس پست می کنند.
 اس��تفاده از اینستاگرام برای بازاریابی کسب و کار، سبب می شود نام 
تجاری ش��ما بیشتر دیده شود، در به رس��میت شناختن آن در جامعه 
تکنولوژیک تأثیر زیادی دارد، بینش آنالین و مش��خصات آفالین ش��ما 

را افزایش می  دهد.
در اینجا 1۰ دلیل اصلی که باید از اینستاگرام برای رشد کسب و کار 

خود استفاده  کنید را معرفی می کنیم:
 1. اینستاگرام بر محور داستان گفتن می چرخد

مردم عاش��ق داستان هستند. ما با افسانه ها و پایان های خوش بزرگ 
می ش��ویم، ما در پیچ و خم های اخبار افراد مش��هور غوطه ور می شویم 
و ب��ه افرادی که اس��تعداد طبیعی برای بازنویس��ی رویدادها به صورت 
دراماتیک و خنده دار دارند جذب می شویم. داستان گفتن صرفا بخشی 
از طبیعت انسانی است و از منظر تجاری، گفتن یک داستان جالب، یک 

راه عالی برای ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطبان است.
اش��تراک گذاری محتوای بصری بهترین راه برای نشان دادن کسب و 
کارتان به مخاطبان و ایجاد ارتباط با مش��تریان و سفیران آینده است. 
رویکرد مش��تری محور به ج��ای محصول محور، روش اس��تاندارد برای 
بازاریابی اس��ت. با در نظر داش��تن این امر، بهتر اس��ت پست هایی که 
محصوالت شما را به مخاطب تحمیل می کنند اجتناب کنید و به جای 
آنها بر احساس��ات تمرکز کنید! از پتانسیل اینستاگرام که این اجازه را 
می دهد تا پاسخ عاطفی برای نام تجاری خود ایجاد کنید استفاده کرده 

و تاثیر مثبت بر موفقیت کلی کسب و کار خود را مشاهده کنید.
 ۲. با مشتریان ارتباط برقرار کنید

بیش��تر مردم برای ارتب��اط برقرار کردن با طرفداران و مش��تریان به 
س��ایت هایی مانن��د فیس بوک و توییت��ر فکر می کنند، ام��ا باید بدانید 
اینس��تاگرام یکی از فعال ترین شبکه های اجتماعی است از این رو برای 

بازاریابی آنالین عالی است. 
در واقع، یک گزارش نشان می دهد اینستاگرام 1۲۰ بار بیشتر نسبت 

به هر فالوور در توییتر فعالیت دارد.
با داش��تن چنین مشارکت باالیی، اینستاگرام یک پلتفرم کامل برای 
برقراری ارتباط با مش��تریان، گوش دادن به بازخورد آنها و ایجاد روابط 

از طریق مکالمات است.

ش��ما می توانید عکسی از یک محصول جدیدی به اشتراک بگذارید و 
از مردم بپرسید که نظرشان راجع به آن چیست. 

 3. محتوای بصری برای استراتژی بازاریابی شما ضروری است
عکس ها بیشترین جذابیت را داش��ته و پست های بصری 6۵۰درصد 
بیش��تر از پس��ت های متنی دیده می ش��وند و الی��ک می  گیرند. به این 
ترتیب اینس��تاگرام یک پلتفرم عالی برای درگیر کردن طرفداران است. 
اس��تفاده از اینس��تاگرام برای آزمایش آنچه توجه مخاطبان ش��ما را به 
صورت بصری جلب می کند، به ش��ما کمک می کند نام تجاری خود را 

توسعه دهید.
 ۴. س��طح باالیی از دسترس��ی و تعامل را در مقایس��ه با پلتفرم های 

دیگر ارائه می دهد
ب��ا توج��ه ب��ه الگوریتم هوش��مند، ادغام هش��تگ و ویژگ��ی جذاب 
»اکسپلور«، کسب و کارها بسیار بهتر دیده می شوند. یک مطالعه نشان 
می دهد اینستاگرام به طور میانگین تقریبا 1۰ برابر بیشتر از پست های 

کسب و کار  در فیس بوک در سال ۲۰16 تعامل داشته است!
  ۵. یاد بگیرید مردم چه چیزی دوست دارند

 ممکن اس��ت متوجه آن نباش��ید، اما فالوورهای تان احتماال در حال 
حاضر در پست های خود کسب و کار شما را معرفی می کنند. این امر به 
خصوص اگر کسب و کار شما دارای مکانی باشد که مشتریان به صورت 

مرتب بازدید می کنند صدق می کند.
رس��توران ها یک نمون��ه عالی برای این امر هس��تند. مردم دوس��ت 
دارند عکس هایی از غذاهای مورد عالقه خود را به اش��تراک بگذارند. با 
اینس��تاگرام، آنها می توانند یک عکس را به اشتراک بگذارند و موقعیت 
مکانی ش��ان را با تگ کردن لوکیش��ن خود ب��ه فالوورهای خود معرفی 

کنند.
اما این فضا فقط برای رس��توران ها مناسب نیست. مردم دوست دارند 
عکس ه��ای مختلف��ی را از بس��یاری از مکان های مختلف به اش��تراک 
بگذارن��د و هنگامی ک��ه مکان خود را تگ می کنند، دوستان ش��ان این 

پست را می بینند.
بهترین روش برای دیدن اینکه آیا عکس هایی از کسب و کار شما به 
اشتراک گذاشته شده یا خیر این است که، عکسی بگیرید و مکان خود 
را تگ کنید. پس از اینکه عکس را به اش��تراک گذاش��تید، یک لینک 
ب��االی عکس پدید می آید که می توانید برای دیدن همه عکس هایی که 
از فروش��گاه یا دفتر شما به اشتراک گذاشته شده است روی آن کلیک 
کنید. این یک راه عالی برای مش��اهده  نظرات مردم در مورد کس��ب و 

کار شما است.
 6. این فرصتی عالی برای ارتباط با جامعه خود است

اینس��تاگرام در واقع با پیشروی از فیس بوک و توییتر دارای باالترین 
میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی است. 

یک نقطه ش��روع برای ایجاد تعامل، این است که افرادی که در مورد 

نام تجاری یا محصوالت شما صحبت می کنند را فالو کنید و در عکس ها 
و ویدئوهای آنها کامنت بگذارید. ش��ما می توانید با استفاده از هشتگ، 
گفت وگوهایی را ش��روع کنید و به پیروان خود الهام ببخشید تا به شما 
ملحق ش��وند. به یاد داشته باشید جذب طرفداران به انتشار عکس ها و 
ویدئوها از محصوالت تان محدود نمی شود. شما باید از طریق این فضای 

آنالین با آنها ارتباط برقرار کنید! 
  ۷. رسیدن به مخاطبان جدید

اینس��تاگرام یافتن عکس های جدید، افراد جدید و کس��ب و کارهای 
جدید را آسان می کند.

یکی از راه هایی که افراد محتواهای جدید را در اینس��تاگرام کش��ف 
می کنند، از طریق هشتگ هاست. 

شما همچنین می توانید از هشتگ ها برای پیدا کردن مشتریان بالقوه 
استفاده کنید. 

اینس��تاگرام عالوه بر هشتگ ها، گزینه  اکس��پلور هم دارد که بر پیدا 
کردن عکس ها و ارتباط با افراد مرتبط بسیار موثر است.

 8. کانال های بازاریابی دیگر خود را تقویت کنید
یک��ی از چیزهای فوق العاده در اینس��تاگرام این اس��ت که به راحتی 
می  توانی��د محتوای خود در هم��ه کانال های بازاریابی تان به اش��تراک 

بگذارید.
در تنظیمات اینس��تاگرام می توانید اش��تراک اجتماعی  فیس بوک و 
توییتر را فعال کنید تا عکس های ش��ما به صورت خودکار هنگام ارسال 
آنها به اینس��تاگرام در این شبکه ها هم به اشتراک گذاشته شوند. حتی 
اگر نمی خواهید عکس های خود را در ش��بکه های مختلف به اش��تراک 
بگذارید، می توانید آنها را ذخیره کنید و وقتی آماده ارس��ال ش��دند به 

آنها دسترسی پیدا کنید.
محتویاتی که در اینستاگرام به اشتراک می گذارید همچنین می تواند 

در کمپین بازاریابی ایمیل شما مورد استفاده قرار گیرد. 
 9. فروش خود را باال ببرید

ایجاد تصاویر حرفه ای به منظور تبلیغ محصوالت  و برجس��ته کردن 
خدمات خود هرگز آسان تر یا ارزان تر نبوده است.

در نتیج��ه، پلتفرم های بصری مانند اینس��تاگرام فراتر از ایجاد تعامل 
می روند و به فروش محصول هم کمک می کنند. 

یک گزارش از پلتفرم تجارت الکترونیک Shopify نشان می دهد که 
میانگین قیمت برای فروش در اینستاگرام  6۵ دالر است، در مقایسه با 

۵۵ دالر برای فیس بوک و ۴6 دالر برای توییتر.
مراقب باش��ید فید خود را با عکس های محصوالت با عنوان یکس��ان 
مانند »همین حاال بخرید« یا »آنالین خرید کنید« به اشتراک نگذارید. 
در عوض، به دنبال راه های خالقانه برای نمایش محصوالت خود باشید 

و اجازه دهید تصاویر برای خود صحبت کنند.
  1۰. رقابتی بودن ایده خوبی است

پس از دو برابر شدن در سال ۲۰1۵، بیش از ۷۰درصد از شرکت های 
ای��االت متح��ده با بی��ش از 1۰۰ کارمند از اینس��تاگرام ب��رای اهداف 
بازاریاب��ی خود اس��تفاده می کنند. ع��الوه بر این بی��ش از 8۰درصد از 
کارب��ران غیرتجاری  کس��ب و کاری را در اینس��تاگرام دنبال می کنند! 
مشتریان و رقبای شما در اینستاگرام هستند. آیا کسب و کار خود را در 

اینستاگرام تبلیغ می کنید؟
با همه این گفته ها، اینس��تاگرام همچنین یک پلتفرم س��رگرم کننده 
است. با ویژگی های جدید که تقریبا هر ماه منتشر می شود، هیجان انگیز 
اس��ت و به طور مداوم در حال تکامل  اس��ت. ویژگی ه��ای جدید مانند 
اس��توری ها و الیو گذاش��تن به کاربران فرصت های جدید برای ایجاد و 
مصرف محتوا می دهد. از مستندسازی فرهنگ شرکت تا اشتراک گذاری 
پشت صحنه، اینستاگرام فرصت های بی پایانی برای ایجاد محتوا به شما 

می دهد.
Myentrepreneurmagazine/ucan :منبع

چرا اینستاگرام برای بازاریابی کسب و کار عالی است؟
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نت فلیکس در سال های ابتدایی رقیب بزرگی به نام بالک باستر داشت که حتی 
آنها را مسخره می کرد، اما امروز اثری از بالک باستر باقی نمانده است.

مارک راندل��وف، هم بنیان گذار نت فلیکس، به همراه تیم حرفه ای خود به نوعی 
دنیای تلویزیون را متحول کرد. آنها س��رویس اس��تریمی راه ان��دازی کردند که 
ام��روزه حتی ب��ا هالیوود هم رقاب��ت می کند و بیش از 1۵۰ میلیون مش��ترک 
دارد. ش��اید برخی افراد موفقیت نت فلیک��س را از روی بخت و اقبال بدانند، اما 
به هرحال امروز شاهد یکی از مهم ترین داستان های موفقیت استارت آپ هستیم 
که در صنعت اس��تریم رقم خورد و حتی بزرگان��ی همچون دیزنی را به حرکت 

در مسیر خود مجبور کرد.
در سال 199۷، مارک راندولف، از تاجران سانتاکروز، در سفری همراه  با یکی 
از دوس��تانش، درباره  ایده های مرتبط با استارت آپ های اینترنتی بحث می کرد. 
آنها انواع ایده از تخته های اس��کی روی آب شخصی سازی ش��ده و غذای حیوان  
خانگی و حتی فروش ش��امپو از طریق پست را بررسی کردند. به یک باره ایده ای 

مرتبط با نوارهای ویدئویی به بحث آن دو نفر وارد شد.
راندول��ف و دوس��تش خاطره های مش��ترکی از اجاره کردن فیلم و س��ریال از 
س��رویس های موجود داشتند. وی ش��ب قبل به همراه دختر سه ساله اش نسخه  
دست دوم از فیلم عالءالدین را تماشا کرده بود. دوستش نیز از تجربه اجاره  فیلم 
Apollo 13 از بالک باس��تر )Bluckbuster( صحب��ت کرد که به  دلیل تأخیر 
در پس دادن فیلم، مجبور ش��ده بود ۴۰دالر جریمه پرداخت کند. هر دو آنها به 
این بحث رسیدند که چگونه اجاره و تماشای فیلم را برای مردم آسان تر کنند؟

کم��ی بعد از همین بحث و ایده پردازی، راندولف نت فلیکس را تأس��یس کرد. 
آنها ابتدا سیس��تم اجاره فیلم از طریق پس��ت را راه ان��دازی کردند که موفقیت 
چندانی هم در ابتدا نداش��ت، اما امروز به تهدیدی جدی برای بسیاری از فعاالن 
 That دنیای س��رگرمی و رسانه تبدیل شده است. راندولف کتاب جدیدی به نام
Will Never Work دارد ک��ه در آن ب��ه روزهای اولی��ه فعالیت نت فلیکس 
می پردازد؛ روزهایی که آنها به عنوان استارت آپ کوچک و ناشناخته  سیلیکون ولی 
فعالیت می کردند و بعدها فشارهای متعدد دنیای تجارت، ازجمله پیشنهاد خرید 
آمازون و تخریب ها و فشارهای بالک باستر را تحمل کردند تا امروز، شیوه  تولید 

و مصرف محتوای صوتی و تصویری را متحول کنند.
راندولف در مصاحبه ای درباره  کتاب خود می گوید هیچ گاه قصد نداشته است 
در صنعت سرگرمی ساختارشکنی کند. او امروز اعتقاد دارد همه  ایده های حاضر 
در جلس��ه  س��ال 199۷، هم خوب و هم بد بوده اند. در همان س��ال ها، آمازون 
نمادی از کارایی ایده های عجیب در دنیای جدید بود. آنها توانس��ته بودند یکی 
از فروش��گاه های کتاب فروش��ی را آنالی��ن کنند که خود، ایده ای ساختارش��کن 

محسوب می شد.
هم بنیان گذار نت فلیکس پیش از راه اندازی استارت آپ ویدئویی در شرکت های 
نرم افزاری متعدد کار کرده بود. او سرمایه و ارتباط الزم را برای پیگیری ایده های 
جدید در اختیار داش��ت. یکی از همان ارتباط ها او را به رید هس��تینگز رس��اند 
که در تأس��یس نت فلیکس، نقش��ی حیات��ی ایفا کرد. امروز هس��تینگز به عنوان 

مدیرعامل نت فلیکس مشغول به کار است.
دو بنیان گذار اصل��ی نت فلیکس پس از ایده پردازی های اولیه به طرح فعالیت 

در بازار فیلم رس��یدند. البته ایده  اولیه به س��رعت رد ش��د؛ چون هزینه  ارسال و 
جابه جای��ی نواره��ای VHS در آن زمان زیاد بود. س��پس ایده DVD به ذهن 
آنها رس��ید که در سال های پایانی قرن بیستم فناوری جدیدی محسوب می شد. 
درنهایت، هس��تینگز و راندولف با س��رمایه گذاری ۲۵ هزار دالری مادر راندولف، 
نت فلیکس را تأس��یس کردند. شرکت در آوریل 1998 به صورت رسمی تأسیس 
و راندول��ف به عنوان اولین مدیرعامل نت فلیکس انتخاب ش��د. در آن زمان، این 

شرکت 8۰۰ عنوان فیلم در انبار خود داشت.
راندول��ف در مصاحبه اش، به متن یکی از س��خنرانی هایش اش��اره می کند که 
در روزه��ای ابتدایی تأس��یس نت فلیکس انجام داده بود. در آن س��خنرانی، وی 
رس��یدن به فهرست 1۰ش��رکت برتر اجاره فیلم را برای نت فلیکس متصور شده 

بود. راندولف امروز آن چشم انداز را ضعیف تصور می کند و می گوید:
می خواستیم در حد یکی از شعبه های بالک باستر رشد کنیم که واقعا چشم انداز 
کمی بود. جف بزوس در س��ال 1998 تصمیم گرفت با خرید نت فلیکس به طور 
ج��دی به صنعت ویدئو وارد ش��ود. اگرچه در آن زمان نت فلیکس س��هم عمده  
درآمد خود را از طریق فروش DVD کس��ب می ک��رد و درآمد زیادی از اجاره  
فیلم نداشت، بنیان گذاران تصمیم گرفتند استارت آپ شان را به آمازون نفروشند. 
در ع��وض، آنها تمرکز خود را روی افزایش درآمد اجاره گذاش��تند که درنهایت 

هم رویکردی موفق بود.
نت فلیک��س ب��رای افزایش محبوبیت سیس��تم اجاره  فیل��م، دوره های رایگان 
خدمات اجاره را به مش��تریان ارائه می کرد. همین رویکرد سیس��تم آسان اجاره  
فیلم آنها را بسیار مشهور کرد؛ البته چنین روشی برای تبلیغات و جذب مشتری، 

قطعا هزینه  زیادی برای نت فلیکس جوان در پی داشت.
بالک باستر، یکی از غول های صنعت سرگرمی در سال های پایانی قرن بیستم، 

با دیدن رش��د سریع نت فلیکس باالخره تصمیم گرفت با مدیران این استارت آپ 
مذاک��ره کند. راندولف با ظاهری کامال غیررس��می ب��ه دالس رفت تا با مدیران 
یکی از بزرگ ترین شرکت های رسانه ای دیدار کند. او و همراهانش در آن جلسه 
به بالک باس��تر پیش��نهاد دادند با هزینه  ۵۰ میلی��ون دالر نت فلیکس را بخرد و 
حضور خود در بازار DVD را رونق ببخش��د. پس از ارائه  پیشنهاد قیمت، جان 
آنتیوکو، مدیرعامل وقت بالک باستر، به پیشنهاد آنها خندید. راندولف آن جلسه 
را به خوبی به یاد می آورد و از رویکرد نه چندان مثبت مدیران در مذاکره صحبت 
می کند. همین به س��خره گرفته شدن باعث ش��د راندولف و همکارانش چاره ای 
به جز شکس��ت دادن آنها نداشته باشند. نت فلیکس تصمیم گرفت هرچه  سریع تر 

به بازار بالک باستر حمله کند و در این راه هزینه های زیادی هم پرداخت کرد.
تعدیل نیرو و ارائه  سرویس تحویل شبانه روزی فیلم و تالش برای توسعه  هرچه 
 سریع تر سرویس اس��تریم، تالش های نت فلیکس برای شکست دادن بالک باستر 
بودند. راندولف می گوید در آن سال ها هالیوود نگرانی زیادی درباره  از دست دادن 
بازار و کنترلش روی فیلم ها داش��ت. آنها به سرنوش��ت صنعت موسیقی پس از 
تولد س��رویس Napster نگاه می کردند و از مس��یری مش��ابه واهمه داشتند. 

راندولف درباره  رفتار و طرز تفکر مدیران هالیوود می گوید:
فرض کنید شما استودیویی دارید که در باکس آفیس درآمد 8 میلیارد دالری 
دارد. آی��ا حاضرید این درآم��د را به  دلیل درآمد احتمال��ی نیم میلیون دالری در 
صنعت استریم عوض کنید؟ آنها سیستم مناسب و پرسودی داشتند که به خوبی 

هم کار می کرد. چرا باید کسی یا شرکتی آن را تغییر می داد؟
راندولف در پاسخ به پرسش آخر می گوید:

چون توانایی تغییر و ساختارشکنی در استارت آپ ها وجود داشت.
مارک راندولف در سال ۲۰۰۲ نت فلیکس را ترک کرد و داستان کتاب جدید 

او هم در همین سال به پایان می رسد. به هرحال داستان و کتاب او بیش از همه 
برای فعاالن اکوسیس��تم استارت آپی جذاب و مهم است. او خاطره های زیادی از 
س��ال های ابتدایی فعالیت نت فلیکس در کتابش نوش��ت که شاید حتی برخی از 

آنها سرگرم کننده هم باشند.
در پایان مصاحبه، سؤالی درباره  تنوع جنسیتی و قومی در فضای استارت آپی 
جهان مطرح ش��د. کارشناس��ان قاطعانه اعتقاد دارند که درحال حاضر تنوع الزم 
در سیلیکون ولی، قطب اس��تارت آپ های فناوری، وجود ندارد. راندولف می گوید 
آنه��ا در نت فلیکس به تن��وع پایبند بودند و او خودش از طرفداران ایجاد تنوع و 

گوناگونی در فضای کار است. راندولف درباره  این رویکرد می گوید:
از نظر من تنوع در نیروی کار تنها محدود به رنگ پوست و نژاد نیست. تنوع 
یعنی افرادی در تیم ش��ما باش��ند که پس زمینه  و تجرب��ه و نحوه  تفکر متفاوت 

دارند.
راندول��ف درباره  آینده نت فلیکس مانند یک طرفدار صحبت می کند. او اکنون 
نقشی در این شرکت ندارد، اما تصور می کند نت فلیکس احتماال در صنایع دیگر 
هم ساختارشکنی خواهد کرد. راندولف از طرفداران سریال های نت فلیکس است 
و بیش از همه Narcos و Ozark را می پسندد. وی درباره  دنیای استارت آپی 
اعتق��اد دارد هیچ ایده ای پیش از امتحان ش��دن خوب یا بد نیس��ت. او در پایان 

درباره  شکست بالک باستر از نت فلیکس می گوید:
با افرادی که کسب وکارشان دچار ساختارشکنی شد، کامال احساس هم دردی 
می کنم؛ افرادی که ش��غل خود را از دس��ت دادند و قطعا تجربه  ناخوش��ایندی 
داشتند. البته نمی توان تنها به  دلیل مخالفت با تغییر، به روش های قدیمی متصل 
ماند. بالک باستر زمانی 9 هزار فروشگاه داشت و امروز تنها یکی از آنها به فعالیت 

ادامه می دهد.

هم  بنیان گذار نت فلیکس از سال های ابتدایی و تمسخر از سوی بالک باستر می گوید
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از پروژه اُورتون چه می دانیم؟
سرمایه گذاری اپل بر روی بزرگترین سیستم یادگیری ماشینی دنیا

برد اپل با معرفی دستیار هوشمند سیری در طول چند سال اخیر کاربرانش را به وجد آورده است. در زمان رونمایی 
از این دس��تیار هوش��مند بسیاری از کارشناس ها س��خن از انقالبی تازه در دنیای کسب و کار و IT به میان آوردند. از 
آن زمان تا به حال اپل در تالش برای توسعه هرچه بیشتر دستیار صوتی اش بوده است. در این میان سرمایه گذاری بر 
روی توسعه هوش مصنوعی اهمیت باالیی دارد. اخیرا اپل از پژوهش کاربردی خود در زمینه توسعه سیستم یادگیری 
ماش��ینی تحت عنوان »اُورتون« رونمایی کرده است. بدون تردید این اقدام تاثیر بسیار زیادی بر روی آینده کاری اپل 

در زمینه IT خواهد داشت. 
یادگیری ماشینی به چه معناست؟

این هفته اپل حمایت مالی )اسپانس��رینگ( کنفرانس بزرگ اینتر اس��پیچ ۲۰19 را برعهده دارد. یکی از برنامه های 
اصلی تیم اپل در این کنفرانس حضور پژوهش��گران ش��رکت در زمینه توس��عه یادگیری ماش��ینی و ارائه توضیحات 
کاربردی به بازدیدکنندگان اس��ت. بدون ش��ک فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی مزیت های زیادی برای 
دنیای کسب و کار دارد. هدف اپل در کنفرانس اینتر اسپیچ بیان نکاتی کاربردی در زمینه توسعه دستیارهای صوتی و 
امکان تشخیص حرفه ای هویت افراد از طریق صدای شان است. همچنین با استفاده از یادگیری ماشینی امکان توسعه 
دس��تیارهای هوش��مند بدون نیاز به برنامه نویسی طوالنی فراهم خواهد شد. چالش اصلی پیش روی بسیاری از برندها 
تا پیش از این تعریف بانک اطالعاتی گس��ترده برای نس��خه های چند زبانه برنامه-های ش��ان بود. با این حال معرفی 
فناوری یادگیری ماشینی موجب بهبود شرایط خواهد شد. به این ترتیب دستیارهای صوتی به صورت هوشمند امکان 

یادگیری نکات تازه را خواهند داشت. 
مراسم اینتر اسپیچ هر ساله مجموعه ای از سخنرانی های زنده در یوتیوب بارگذاری می کند. اگر پژوهشگران اپل در 
این مجموعه حضور پیدا کنند، احتمال بیان نکات بیشتر در مورد طرح این غول دنیای تکنولوژی وجود خواهد داشت. 

البته تا این لحظه حضور قطعی تیم اپل در ویدئوهای یوتیوب کنفرانس قطعی نشده است. 
اصط��الح یادگی��ری ماش��ینی بیانگر یکی از ویژگی های اصلی نس��ل جدید هوش مصنوعی اس��ت. ب��ه این ترتیب 
دس��تگاه های هوش��مند بدون نیاز ب��ه بانک اطالعاتی و تعری��ف اصطالح های گوناگون از س��وی برنامه نویس ها امکان 
یادگیری نکات تازه و بهبود عملکردشان را خواهند داشت. بی شک این نوآوری نقش مهمی در توسعه کسب و کارهای 
حوزه دیجیتال بازی خواهد کرد. به همین خاطر اپل از سال ۲۰1۷ به طور جدی در زمینه فناوری یادگیری ماشینی 
در حال فعالیت اس��ت. توسعه این فناوری بدون استفاده از دستاورد سایر پژوهشگران امکان پذیر نیست، بنابراین برند 
اپل اقدام به همکاری گس��ترده با موسس��ه های پژوهش��ی مختلف و حضور در کنفرانس های بزرگی نظیر اینتر اسپیچ 

کرده است. 
معرفی اُورتون

اپل نخس��تین راهکار هوشمند خود با اس��تفاده از فناوری یادگیری ماشینی را »اُورتون« نام گذاری کرده است. این 
طرح در پی اجرای بس��یاری از توانمندی های نس��ل جدید هوش مصنوعی برای کاربران اپل است. نکته مهم در اینجا 
عدم اجرای بس��یاری از توانایی های هوش مصنوعی در طول چند س��ال اخیر اس��ت. همه ما اخبار مختلفی در مورد 
توانایی هوش مصنوعی ش��نیده ایم، با این حال اجرای این توانمندی ها در پروژه-های واقعی همیش��ه با مش��کالت و 

تردیدهای بزرگ مواجه بوده است. 
بی ش��ک اپل با معرفی دس��تیار صوتی سیری گام مهمی در راستای اس��تفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی برداشته 
اس��ت، با این حال س��یری نیز مانند هر برنامه دیگری ضعف های خاص خود را دارد. به عنوان مثال، این دس��تیار فقط 
در زمینه پاس��خ به پرس��ش های صوتی کاربران فعالیت دارد. با این حس��اب اپل باید به فکر توسعه سیری و تبدیل آن 
به یک دس��تیار هوش��مند باشد. اکنون عملکرد سیری بیشتر ش��بیه به یک انسان معمولی است. به این ترتیب سیری 
پرس��ش کاربران را دریافت کرده، آن را در اینترنت جست وجو می کند و در نهایت رایج ترین پاسخ را ارائه خواهد کرد. 
جالب اینکه در اغلب اوقات پاسخ سیری از دل مقاالت ویکی پدیا استخراج می شود. این نکته موجب نارضایتی بسیاری 

از کاربران اپل شده است. 
هدف اصلی اپل توس��عه س��یری به دس��تیاری تمام هوشمند و موفق در زمینه پاس��خگویی به پرسش های پیچیده 
اس��ت. به این ترتیب نخس��تین دستیار تمام هوشمند اپل با استفاده از نس��ل جدید هوش مصنوعی روانه بازار خواهد 
ش��د. البته برنامه اپل فقط پاس��خگویی به پرسش های پیچیده نیست. یک دستیار هوشمند باید توانایی انجام کارهای 
مختلف را نیز داش��ته باش��د. به این ترتیب اس��تفاده از هوش مصنوعی و فرآیند یادگیری ماشینی با هدف کاهش نیاز 
به اقدام مس��تقیم کاربران اپل در زمینه رس��یدگی به امور مختلف صورت می گیرد. این امر چالش اصلی اپل در توسعه 

پروژه اُورتون است. 
اگر بخواهیم بحث را س��اده تر پیگیری کنیم، هدف اصلی اُورتون کاهش نیاز س��یری به جست وجوی ساده اینترنتی 
و اتکا بر بانک اطالعاتی اپل اس��ت. به این ترتیب س��یری درست مانند یک پژوهش��گر کارکشته توانایی جست وجوی 
اینترنت، مطالعه مقاالت مختلف و در نهایت ارائه پاس��خ های مناس��ب و ساماندهی کارهای موردنیاز را خواهد داشت. 
ای��ن ام��ر حجم وس��یعی از کار کاربران محصوالت اپل را کم می کند. قوه محرک اپل در راس��تای پیش��برد این طرح 

سرمایه گذاری عظیم سایر شرکت ها به ویژه سامسونگ بر روی فناوری هوش مصنوعی است. 
اپل چگونه از هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد؟

از نظر من برنامه اپل برای توس��عه دس��تیار سیری بسیار بیشتر از افزودن هوش مصنوعی است. وقتی سیری به حد 
مناسبی از دقت و کارآمدی برسد، حتی امکان معرفی آن در قالب یک دستیار مستقل نیز وجود خواهد داشت. به این 

ترتیب اپل با سرمایه گذاری هوشمندانه بر روی حوزه هوش مصنوعی یک محصول مستقل را رونمایی خواهد کرد. 
برنامه فعلی اپل برای س��یری تبدیل آن به یک دس��تیار فوق هوشمند است. نخس��تین هدف در این برنامه کاهش 
نارضایتی های کاربران از س��طح پایین درک و تجزیه و تحلیل س��یری خواهد بود. به این ترتیب امکان توس��عه سیری 
در آینده ای نزدیک وجود خواهد داش��ت. زنگ خطر جدی برای اپل نظرخواهی های مختلف از کاربران محصوالت این 
شرکت در زمینه تمایل به حذف برنامه سیری از دستگاه های شان است. به این ترتیب در صورت عدم دقت و عجله اپل 

در زمینه استفاده بهینه از هوش مصنوعی و فرآیند یادگیری ماشینی شاید تمام برنامه ها بر هم بخورد. 
براس��اس اعالم نظر رس��می اپل، کار ویژه پروژه اُورتون پردازش هوش��مند اطالعات در راستای رفع نیاز کاربران به 
صورت فوری اس��ت. بی ش��ک تا تحقق برنامه اپل فاصله زمانی زیادی باقی اس��ت، با این حال ش��روع به کار اپل جای 
امیدواری دارد. وقتی اینگونه به ماجرای اپل نگاه کنیم، برنامه اُورتون بیش��تر سیس��تم یکپارچه س��از توسعه اطالعاتی 
قلمداد می ش��ود. به عبارت بهتر، اُورتون بس��تر الزم برای تبدیل هر نس��خه از برنامه سیری در دستگاه های کاربران به 

یک پژوهشگر مستقل و هوشمند را فراهم می-سازد. 
اقدام اپل تاثیر شگرفی بر روی مدیریت اطالعات خواهد داشت. در نتیجه این حوزه دیگر به صورت یک بخش کامال 
مجزا مورد توجه کارآفرینان قرار خواهد گرفت. بدون تردید آینده جهان در پیوند با فناوری هوش مصنوعی است. این 

آینده در حال توسعه و تحقق هرچه بیشتر از سوی برندهایی مانند اپل است. 
computerworld :منبع
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در قسمت پیشین به چهار اشتباه ساده که شانس استخدام شما 
را کاهش می دهد اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

5-قادر به کنترل استرس خود نبوده اید 
اگرچه استرس یک حس طبیعی محسوب می شود، با این حال 
ش��ما نباید اج��ازه دهید که این امر ای��رادی را در تکلم و یا رفتار 
ش��ما ایجاد کند. در غیر این صورت فرد یا افراد مصاحبه کننده به 
این امر فکر خواهند کرد که ش��ما در شرایط سخت، عمال کنترل 
و آرامش خود را از دس��ت خواهید داد. ب��ه همین خاطر ضروری 
اس��ت تا چندین ویدئو اس��تخدامی را مورد مش��اهده قرار داده و 
تمرین کافی را داش��ته باشید. این امر درس��ت به مانند رانندگی 
اس��ت که برای نخس��تین بار، برای افراد اقدامی وحشتناک تلقی 
می ش��ود. با این حال با تمرین، ش��ما آن را با سهولت باالیی انجام 
خواهی��د داد. به همین خاطر ضروری اس��ت ت��ا در کنار تمرین، 
راهکارهای س��ریعی را برای کاهش اس��ترس خود پیدا کنید. در 
نهایت اگر تیم گرا بودن خود را نش��ان ندهید، ممکن اس��ت افراد 
تصور کنند که ش��ما تنها بر روی اهداف و موفقیت ش��خصی خود 
تمرکز دارید. با توجه به نیاز تمامی شرکت ها به کار تیمی، این امر 
به س��ادگی می تواند منجر به عدم اس��تخدام شما شود. تحت این 
شرایط دیگر سایر عوامل نظیر رزومه شما مورد توجه قرار نخواهد 
گرفت. درواقع با توجه به وجود متقاضیان دیگر، حتی یک اشتباه 
نیز می تواند شما را از لیست خارج کند. به همین خاطر الزم است 
تا اهداف ش��خصی را در س��ایه کار تیمی تصور کرده و این عقیده 

را به خوبی نشان دهید. 

6-اقداماتی عجیب را در شبکه های اجتماعی داشته اید 
اگرچه چک کردن ش��بکه های اجتماعی همواره انکار می شود، 
با این حال واقعیت این اس��ت که مدی��ران و افراد مصاحبه کننده 
از هر روش��ی برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با شما استفاده 
خواهند کرد. در این رابطه حتی ممکن اس��ت در جلسه مصاحبه 
نی��ز آنها از ش��ما بخواهن��د ت��ا فعالیت های خود در ش��بکه های 
اجتماعی مختلف را نش��ان آنها دهید. درواقع ش��ما باید برای هر 
س��والی آمادگی داشته باش��ید. به همین خاطر توصیه می شود تا 
از اقدامات عجیب در ش��بکه ها خودداری کرده و از این ش��بکه ها 
اس��تفاده سودمندی را داشته باشید. در این رابطه حتی یک پست 
سیاس��ی نیز می تواند نظرات را کامال نسبت به شما تغییر دهد. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا تمامی مطالب ارسالی خود را بار دیگر 

مورد بررسی قرار داده و موارد نامناسب را حذف کنید. 
۷-تنها حقیقت را بیان کنید 

تحت هر ش��رایطی ممکن است شما در گذش��ته اشتباهاتی را 
انجام داده باش��ید. برای مثال ممکن است درگیری با رئیس قبلی 
خود داشته باش��ید. تحت این شرایط افراد معموال در تالش برای 
پنهان نگه داش��تن آنها هس��تند، با این ح��ال فراموش نکنید که 
بس��یاری از سواالت تنها برای س��نجش میزان صداقت شما بوده 
و پاس��خ آن از مدت ها قبل طی تحقیقاتی به دس��ت آمده اس��ت. 
به همین خاطر ضروری اس��ت تا کامال صداقانه رفتار کنید. بدون 
شک صداقت شما باعث خواهد شد تا افراد تحت تاثیر قرار گرفته 

و اشتباه شما را تنها یک اتفاق تلقی کنند. 
8-بیش از حد به فرعیات پرداخته اید 

ش��ما باید تنها به پرس��ش ها پاسخ داده و از پرداختن به مسائل 
خارج از بحث خودداری کنید. اگرچه برخی از افراد تصور می کنند 

که ارائه توضیحات بیشتر، بهتر خواهد بود، با این حال واقعیت این 
اس��ت که این امر تنها به نارضایتی منجر خواهد شد. در نهایت از 
بیان ایده های خود واهمه ای نداش��ته باشید تا افراد شما را فردی 
خوش فکر و نوآور تصور کنند که به خوبی به حرفه خود آگاه است. 

9-با همه چیز موافق بوده اید 
اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که این امر کامال سودمند است، 
ب��ا این حال اگر بدون فکر تنها به دنبال اعالم موافقت خود باش��ید، 
بدون شک مصاحبه کنندگان نیز به شک خواهند افتاد. درواقع برخی 
از س��واالت برای س��نجش این امر است که شما تا چه حد نسبت به 
صنعت و شرایط کار آگاهی دارید. بدون شک پاسخ صحیح به برخی 
از سواالت منفی باید باشد. این دسته از سواالت کامال هوشمندانه و 
هدفدار بوده و الزم اس��ت تا به خوبی مراقب آنها باش��ید. در غیر این 
صورت ممکن اس��ت افراد پاسخ دادن شما را تنها در راستای خالص 
شدن تلقی کنند. در نهایت این امر که موافق هر چیزی باشید، بیانگر 
آن خواهد بود که شما از هیچ سطح فکری و عقیدتی برخوردار نبوده 

و این امر بدون شک مورد رضایت هیچ فردی نخواهد بود. 
1۰-در تالش برای نشان دادن این امر بوده اید که 

نسبت به همه چیز اطالعی دقیق را دارید 
واقعیت این است که افراد در تالش برای استخدام افرادی برای 
خود هس��تند و هی��چ انتظاری فراتر از آن را نخواهند داش��ت. به 
همین خاطر بس��یار طبیعی است که شما نسبت به همه چیز آگاه 
نباش��ید، با این حال اگر بخواهید خالف ای��ن امر را ثابت کرده و 
برای هر پرسشی، یک پاسخ را پیدا کنید، بدون شک افراد نسبت 
به حرفه ای بودن ش��ما شک خواهند کرد. به همین خاطر ضروری 

است تا شجاعانه عدم اطالع خود را بیان کنید. 
businesscollective :منبع

1۰ اشتباه ساده ای که شانس استخدام شما را به شدت کاهش خواهد داد)2(
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