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تحول بانکی با تغییر مدیران اتفاق می افتد؟

تاثیر تغییر مدیران بانکی 
از نگاه اقتصاددانان

موج تغییرات مدیران بانکی از ابتدای امس��ال آغاز ش��ده و این جریان تاکنون به تغییر ۱۱ مدیر بانکی منجر 
ش��ده اس��ت؛ تغییراتی که برخی با هدف جوانگرایی انجام ش��ده و برخی دیگر نیز با رسیدن سن مدیران به مرز 
بازنشس��تگی اتفاق افتاده اس��ت. با این حال، نگاهی به این تغییرات نشان می دهد جوانگرایی در انتخاب مدیران 
عامل بانک ها بیش از موارد دیگر به چش��م می  خورد اما س��وال اصلی این اس��ت که آیا این تغییرات با تکیه بر 
جوانگرایی می تواند ش��رایط سیس��تم بانکی را تغییر داده و حال و روز آن را بهبود بخش��د؟ به عبارت بهتر، برای 
اصالح و پویایی نظام بانکی کشور، تغییر مدیران کافی است یا ساختارهای بانکی را باید اصالح کرد؟ به گزارش...

وزیر ارتباطات اعالم کرد

 هوشمندسازی شهرها
به شعار یا دکور تبدیل نشود

3

4

3

از رشد ۲۲درصدی معامالت تا افزایش ۰.4درصدی قیمت مسکن در مهرماه

آخرین خبرها از بازار مسکن پایتخت

چالش سخنرانی در همایش های کاری
چگونه ظاهر مناسبی در جلسات کاری داشته باشیم؟

تجربه مشتری مطلوب در 1۰ گام
کمپین تبلیغاتی ویژه برگرکینگ برای هالووین

خداحافظی توییتر با تبلیغات سیاسی
تبلیغ جدید مک دونالد با استفاده از عنصر نوستالژی
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مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک
از توییتر رفت

یادداشت
فناوری اطالعات به لنگر رشد 
اقتصادی 98 تبدیل می شود؟

بررسی روند رشد اقتصادی 
کشور در س��ال های گذشته 
نشان می دهد به طور تقریبی 
در هر س��الی ک��ه اقتصاد به 
رشد منفی رسیده و رکود بر 
آن حاکم شده، رشد صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات 
مثبت بوده اس��ت. این رشد 
مثبت در دیگر کش��ورها هم 
تکرار شده است به این معنا 
که در عمل، دیجیتالی شدن 
در اقتصادها، رشد 2.5 برابری 
را نسبت به رشد معمول دیگر 
صنایع ثبت کرده است. ایران 
ه��م از این قاعده مس��تثنی 
نیس��ت. می توان گفت رشد 
و  فن��اوری اطالعات  صنعت 
ارتباطات با وجود رشد منفی 
اقتصاد کشور، مثبت خواهد 
بود، اما آیا می توان این فرض 
را تایید کرد که رش��د مثبت 
و  فن��اوری اطالعات  صنعت 
ارتباط��ات، به لنگ��ری برای 
رش��د اقتصادی کل کش��ور 
تبدیل ش��ده و سقوط آن به 
زیر صفر را مانع ش��ود؟ بیش 
از 8درصد از بازار سرمایه در 
اختیار ش��رکت های فناوری 
اطالع��ات اس��ت و این عدد 

قابل توجهی است اما 
3سهم صنعت...
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مع��اون اول رئیس جمه��ور با حض��ور در هجدهمین اجالس نخس��ت وزیران 
س��ازمان همکاری ش��انگهای، درخص��وص اهمی��ت س��ازمان های منطقه ای و 
ضرورت ه��ای مقابله با یکجانبه گرایی گفت: جمهوری اس��المی ایران بر این باور 
اس��ت که راه توس��عه و رفاه کشورهای منطقه از مس��یر همکاری  های اقتصادی 
و تج��اری می گ��ذرد و ایران آماده اس��ت تا با ابتکارات منطق��ه  ای در این زمینه 

همکاری الزم را داشته باشد.
اس��حاق جهانگی��ری در ای��ن اجالس، برج��ام را یک الگ��وی کارآمد و موفق 
دیپلماس��ی چندجانب��ه خواند که در چارچوب مذاکرات دش��وار و طوالنی ایران 
با ش��ش قدرت موثر جهان به نتیجه رس��یده است و افزود: بدیهی است استمرار 
برج��ام تنها با تعادل در اجرای تعهدات از س��وی تمام��ی طرف ها و برخورداری 

جمهوری اسالمی ایران از مزایای اقتصادی برجام مقدور خواهد بود.
به گفته جهانگیری، جمهوری اس��المی ایران پ��س از خروج آمریکا از برجام، 
همواره ضمن اعالم آمادگی خود برای ادامه گفت وگوها با طرف های دیگر برجام، 
پس از یک س��ال روند توقف اجرای تعهدات هسته ای را طبق برجام آغاز و اعالم 
داشته است و در صورت عمل طرف های مقابل به تعهدات خود، اجرای تعهدات 

هسته ای خود را وفق برجام مجدداً از سر خواهد گرفت.
مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه جمهوری اس��المی ایران جایگاه 
وی��ژه ای ب��رای همکاری های منطقه ای قائل اس��ت، تصریح ک��رد: از آنجایی که 
سازمان های منطقه ای نقش مهمی در پیشبرد رویکرد چندجانبه  گرایانه در نظام 
بین الملل دارند، سازمان همکاری شانگهای می تواند در این مسیر پیشگام باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، متن س��خنان جهانگیری به این ش��رح 

است:
جه��ان ما با مس��ائل پیچی��ده، جدید و خطیری روبه روس��ت. نظ��ام جهانی 
ناگزیر اس��ت در مواجهه با مسائل نوظهور اقلیمی، بین المللی و منطقه ای برپایه 
چندجانبه گرایی و همکاری های مش��ترک کلیه اعضای جامعه جهانی عمل کند. 
ضرورت دارد همه کش��ورها براساس مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت و 
نظ��م پایدار بین المللی در مقابل هرگون��ه اقدام یکجانبه گرایانه مقاومت  کنند. بر 
این اس��اس، جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژه ای برای همکاری های منطقه ای 
قائل اس��ت. از آنجایی که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در پیشبرد رویکرد 
چندجانبه گرایانه در نظام بین الملل دارند، س��ازمان همکاری شانگهای می تواند 

در این مسیر پیشگام باشد.
جمهوری اس��المی ایران همکاری های منطقه ای و بین المللی را برای مبارزه با 
تروریس��م و تضمین صلح و امنیت بین المللی حائز اهمی��ت می داند و بر مقابله 
جمع��ی ب��ا این پدیده مجرمانه تأکی��د دارد و تعهد مبارزه با تروریس��م و تالش 
برای دس��تیابی به جهانی عاری از خش��ونت و افراطی گری را محصول خواس��ت 

ملت خود می داند.
دولت جمهوری اس��المی ایران متأس��ف اس��ت که تحت تأثیر سیاس��ت های 
زورگویانه دولت آمریکا برخی س��ازمان های رسمی و موثر در مبارزه با تروریسم 
در کش��ورهای مس��تقل در معرض اتهام ناروای تروریستی بودن قرار می گیرند و 

مشمول معیارهای دوگانه در سیاست  های مبارزه با تروریسم می شوند.
برجام یک الگوی کارآمد و موفق دیپلماس��ی چندجانبه است که در چارچوب 
مذاکرات دش��وار و طوالنی ایران با ش��ش ق��درت موثر جهان به نتیجه رس��ید 
و قطعنامه 22۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد نیز پش��توانه آن شد، اما 
دولت فعلي آمریکا در اقدامی بی س��ابقه از توافقنامه برجام خارج شد و در صدد 
برآم��د که با اعمال تحریم های مالی، بانکی، قوانین داخلی و تکنولوژی خود، راه 
همکاری اقتصادی تمامی کش��ورهای جهان از جمله اعضای متعهد به برجام را 

به روی ایران ببندد.

اقدام��ات زورمدارانه و یکجانبه آمریکا در اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران، مصداق بارز تروریس��م اقتص��ادی و نقض فاحش اصول حقوق بین الملل و 
منش��ور ملل متحد اس��ت و از این رو جامعه بین المللی در این زمینه مسئولیت 
دارد. جمهوری اس��المی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، همواره ضمن اعالم 
آمادگ��ی خود برای ادام��ه گفت وگوها با طرف  های دیگر برجام، پس از یکس��ال 
روند توقف اجرای تعهدات هس��ته ای را طبق برجام آغاز و اعالم داشته است، در 
صورت عمل طرف های مقابل به تعهدات خود، اجرای تعهدات هس��ته ای خود را 
وفق برجام مجدداً از سر خواهد گرفت. بدیهی است استمرار برجام تنها با تعادل 
در اجرای تعهدات از سوی تمامی طرف ها و برخورداری جمهوری اسالمی ایران 

از مزایای اقتصادی برجام مقدور خواهد بود.
امنیت دریانوردی به عنوان اصل شناخته ش��ده حقوق بین الملل، همواره مورد 
تأکید جمهوری اس��المی ایران بوده است. نظام دریانوردی در تنگه هرمز بر پایه 
»عب��ور بی ضرر« کلیه ش��ناورها، بدون تبعیض بوده و جمهوری اس��المی ایران 
هرگونه اقدام الزم جهت حفاظت از امنیت این تنگه و حراس��ت از مرزهای آبی 
خود را جزو حقوق حاکمیتی خود می داند و هرگونه اقدام در جهت امنیتی  سازی 

دریانوردی آزاد را نمی پذیرد.
ط��رح ابت��کاری »صلح هرمز« که توس��ط رئیس جمهوری اس��المی ایران در 
اجالس اخیر مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد ارائه شد، فرصت مناسبی برای 
دس��تیابی به صلح پایدار، همکاری و مشارکت جمعی کشورهای منطقه، تضمین 
امنی��ت انتقال انرژی و کش��تیرانی و تبادالت تجاری جهان با منطقه اس��ت که 

انتظار حمایت جامعه بین المللی و سازمان  های منطقه  ای از این طرح را داریم.
جمهوری اس��المی ایران بر این باور اس��ت که راه توس��عه و رفاه کش��ورهای 
منطقه از مس��یر همکاری  های اقتصادی و تجاری می گذرد و ایران آماده است تا 

با ابتکارات منطقه  ای در این زمینه همکاری الزم را داشته باشد.
موقعی��ت جغرافیایی ایران امکان اتصال ترانزیتی کش��ورهای مختلف 
در غرب و ش��رق و ش��مال و جنوب را فراهم می سازد و ما عالقه مندیم 
از این موقعیت راهبردی برای کمک به توس��عه پایدار و رشد کشورمان 
و همگرایی اقتصادی س��ایر کش��ورهای منطقه به بهترین نحو استفاده 
کنیم. در همین راستا با سرمایه گذاری های عظیم، کریدورهای مختلف 
حم��ل و نقل و ترانزیت جاده ای و ریلی نظیر کریدور ش��مال – جنوب، 
کری��دور خلیج فارس – دریای س��یاه، کریدور ش��رق ایران با محوریت 
توسعه بندر چابهار، کریدور های جاده ای و ریلی مصوب اکو و همچنین 
کریدورهای هوایی برای تس��هیل حمل ونقل ترانزیتی ایجاد شده است. 
اخی��راً موافقتنامه موق��ت ترتیبات تج��ارت آزاد بین ای��ران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا به امضا رسیده است که با اجرایی شدن مرحله اول آن، 
ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و اعضای اتحادیه برقرار می ش��ود و 
در آینده ای نزدیک به سمت تجارت آزاد منطقه ای حرکت خواهیم کرد.
ب��ه یقین تعامل و مش��ارکت جمهوری اس��المی ایران در چارچوب س��ازمان 
همکاری ش��انگهای موج��ب تقویت این ائت��الف بین المللی ب��رای ارتقای صلح 
و همزیس��تی پایدار و کس��ب و خلق فرصت های جدید توس��عه و ارتقای سطح 
آس��ایش و رضایت مردم کش��ورهای عضو و جهان می شود. موقعیت ژئوپلیتیک 
و ژئواکونومیک جمهوری اس��المی ایران و پتانسیل ممتاز آن در منابع انسانی و 
م��ادی به ویژه انرژی عناصری موث��ر و اعتباربخش به هرگونه همکاری و ائتالف 

بین المللی و تأمین منافع مشترک است.
در پای��ان الزم می دان��م یک بار دیگ��ر از جناب آقای عارف اف، نخس��ت وزیر 
جمه��وری ازبکس��تان و دول��ت و مل��ت دوس��ت و برادر ازبکس��تان ب��ه خاطر 

مهمان  نوازی گرم شان کمال تشکر و امتنان را اعالم دارم.

جهانگیری در هجدهمین اجالس سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد داد

کریدورهای ترانزیتی ایران در خدمت همگرایی اقتصادی

شهاب جوانمردی
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
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فرصت امروز: در شرایطی که در شهرهای بزرگ و کوچک هر روز شاهد باالرفتن 
یک مال هستیم و از سوی دیگر می بینیم که فروشگاه های زنجیره ای بخش مهمی 
از تبلیغات محیطی را به خود اختصاص داده اند و تقریباً همیشه با انبوهی از جمعیت 
خریداران روبه رو هس��تند؛ گزارشی که موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
منتش��ر کرده است، نشان می دهد همچنان سهم این فروش��گاه های زنجیره ای از 

توزیع کاال بسیار پایین است. 
در این گزارش ابتدا به تحول نظام توزیع کاال و خدمات در س��طح جهان و ایران 
اشاره شده و آمده است: »یکی از اقدامات مثبت انجام شده در همسویی با نظام نوین 
توزیع در س��طح جهان در کش��ور ما طی یکی دو دهه اخیر، توسعه فروشگاه های 
زنجیره ای در ایران بوده اس��ت، اما کماکان فروشگاه های زنجیره ای سهمی اندک و 
در حدود 5درصدي را از بخش خرده فروشی دارند و خرده فروشان جزء، سهم اصلی 

را در اختیار دارند.«
برای گسترش فروشگاه های زنجیره ای چه باید کرد؟

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه گزارش خود با بیان اینکه نظام 
توزیع کاال در ایران هم باید با س��رعت بیش��تری به سمت فروشگاه های زنجیره ای 
برود که بهره وری در آنها بیش��تر اس��ت، نوشته  شده: »در اقتصاد رقابتی کنونی در 
جهان تنها کسب وکارهایی توانایی حضور و حیات دارند که به صورت زنجیره ای )در 
مقابل انفرادي( به کسب وکار بپردازند. از سویی با توجه به اینکه بخش غالب نظام 
توزیع خرده فروش��ی کشور به صورت سنتی بوده و توسط واحدهاي صنفی کوچک 
صورت می پذیرد؛ قطعاً حذف این مجموعه بزرگ که اشتغال زیادي را در خود ایجاد 
کرده اس��ت از نظام توزیع کش��ور به مصلحت و حتی امکان پذیر نیست. واحدهاي 
خرده فروش��ی جزء )سوپرمارکتی ها و بقالی ها( در بخش توزیع کشور، امکان تحول 
و ارتقاي سیس��تم توزیع کش��ور و افزایش بهره وری این بخ��ش حیاتی در معاش 

شهروندان را دچار چالش جدي کرده است.«
ام��ا ب��رای حرکت س��ریع تر نظ��ام توزیع کاال در ایران به س��مت ش��کل گیری 
فروش��گاه های زنجیره ای بدون اینکه فروش��گاه های سنتی یعنی بقالی ها با آسیب 
چندانی مواجه نش��وند، چه باید کرد؟ در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی به ش��کل گیری زنجیره های خرده فروش��ی اش��اره  شده اس��ت: »در کنار 
فروش��گاه های زنجیره ای می توان ضمن س��اماندهی واحدهاي صنفی و راه اندازی 
»زنجیره های خرده فروش��ی« باعث افزایش کارایی نظام توزیع فعلی کش��ور ش��د. 
منظور از زنجیره فروش��گاهی، مجموعه ای از واحدهاي صنفی خرده فروش��ی است 
که تحت یک نش��ان تجاري و با مدیریتی یکپارچه اداره می ش��وند.« در واقع، این 

پیشنهاد به این معنا است که چند خرده فروشی که معموالً هم فاصله بسیار کمی 
با هم دارند دست به یکپارچگی و مشارکت بزنند و فروشگاهی بزرگ تر را با یکدیگر 

تأسیس کنند.
تفاوت زنجیره هاي خرده فروشی با فروشگاه هاي زنجیر ه اي

در ادامه این گزارش به تفاوت زنجیره های خرده فروشی با فروشگاه های زنجیره ای 
و مزیت های آن اش��اره  شده است: » زنجیره فروش��گاهی مشتمل بر تعداد زیادي 
فروش��گاه با مساحت کوچک )نظیر س��وپرمارکت ها و فروشگاه های در دسترس( و 
گستردگی باال است. اما فروشگاه زنجیره ای مشتمل بر تعداد محدودي فروشگاه با 
مساحت باال )هایپرمارکت( هستند. جامعه هدف فروشگاه های زنجیره ای، بخشی از 
نیازمندی های ش��هروندان است که در فواصل زمانی زیاد )هفتگی یا ماهیانه( و به 
مقدار زیاد خرید می کنند، اما جامعه هدف زنجیره های خرده فروش��ی، آن قسمت 
از نیازمندی های ش��هروندان اس��ت که در فواصل زمانی کوتاه )روزانه( و به مقدار 

مایحتاج روزانه خرید می کنند.«
نمونه هاي موفق زنجیره هاي خرده فروشی در دنیا

در ادامه گزارش موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی به نمونه های موفق 
شکل گیری زنجیره های خرده فروشی در جهان و فروشگاه هایی که شکل گرفته شده، 
اش��اره  شده و آمده است: »زنجیره فروش��گاهیCircle K  نمونه باسابقه و موفق 
 Circle ایجاد چنین ش��بکه های خرده فروشی در دنیا هستند. زنجیره فروشگاهی
K در تگزاس آمریکا و از س��ال ۱95۱ ش��روع به کارکرد. این فروشگاه ها که عموماً 
به اندازه سوپرمارکتی های ایران هستند اکنون بیش از ۱0 هزار فروشگاه در دسترس 
در بیش از ۱۳ کش��ور )تمرکز اصلی در آمریکا، کانادا و آس��یاي ش��رقی( دارد که 
فروش��گاه های آن  هم از نوع مالکیتی و هم از نوع فرانچایزي )اجاره برند( هس��تند. 
همچنین فروش��گاه هاي» Eleven-7« قدمتی بیش��تر دارند و از سال ۱927 در 
آمریکا ش��روع به فعالیت کرده اند. این فروش��گاه ها نیز هم از نوع مالکیتی و هم از 
نوع فرانچایزي هس��تند. درآمد این زنجیره فروش��گاهی در سال 2009 بالغ بر 85 
میلی��ارد دالر بوده اس��ت و اکنون بیش از 45 هزار نفر را در اس��تخدام خود دارد. 
هم اکن��ون بیش از 5۳ هزار فروش��گاه » Eleven-7« در بیش از 20 کش��ور دنیا 

مشغول فعالیت هستند.«
۱0 مزیت زنجیره هاي خرده فروشی

موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سپس در ادامه گزارش خود به فواید 
زنجیره هاي خرده فروشی پرداخته و مزیت های آن را این چنین برشمرده است:

* س��اختارمند شدن واحدهاي خرده فروشی جزء و امکان کنترل و نظارت بهتر 

دولت بر فعالیت هاي آنها
* امکان بهره مندي از »مقیاس اقتصادي« کس��ب وکار و افزایش س��ودآوري کل 

ناشی از صرفه مقیاس
* ام��کان به کارگی��ري رویکرده��اي نوین توزی��ع )مثل ک��راس داک و فروش 

الکترونیکی( و کاهش قابل توجه هزینه هاي توزیع
* امکان به کارگیري فناوري هاي نوین در نظام توزیع

* مقرون به صرفه ش��دن سرمایه گذاري در حوزه زیرساخت هاي سخت افزاري و 
نرم افزاري بخش توزیع

* امکان مدیریت واحد و یکپارچه چندین واحد خرده فروشی
* افزایش حقوق مصرف کنندگان و مشتري مداري در بین خرده فروشان به دلیل 

حفظ و ارتقاي نشان تجاري
* یکپارچه شدن اجزاي مختلف نظام توزیع خرده فروشی )اعم از انبارها، پخش 
و حمل ونقل، خرده فروشی( و درنتیجه امکان مدیریت یکپارچه بر کل شبکه توزیع

* ش��کل گیري زنجیره هاي خرده فروش��ی قدرتمند در کشور که امکان حضور و 
فعالیت در سایر کشورهاي منطقه را نیز دارا هستند

* افزای��ش قدرت بخش خرده فروش��ی در چانه زنی با تامین کنندگان که کمکی 
به دولت در کنترل بازار و جلوگیري از گران فروش��ی خواهد بود؛ البته هرچند که 
این افزایش قدرت به دلیل افزایش درجه تمرکز در مواجهه با مصرف کنندگان نیز 
وجود خواهد داش��ت، اما به دلیل رقابت فشرده بین زنجیره هاي خرده فروشی براي 
کسب سهم بیشتر بازار و فروش بیشتر تا حدي کنترل خواهد شد اما با این وجود 

الزم است دولت تدابیري در راستاي حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیندیشد.
زنجیره هاي خرده فروشی؛ تحولی در نظام توزیع خرده فروشی

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سپس در ادامه این گزارش نوشته است: 
»باید توجه داشت که رویکرد زنجیره هاي فروشگاهی نه تنها در رسته خرده فروشی 
خواروبار بلکه در س��ایر رسته ها )مثل رستوران ها، نانوایی ها، پوشاک و ...( نیز قابل 
پیاده س��ازي اس��ت. بنابراین دامنه فعالیت یک زنجیره فروشگاهی نه الزاما فقط در 
یک صنعت بلکه ممکن است در چندین صنعت باشد اما توجه شود که ماهیت کار 

زنجیره فروشگاهی حتما خرده فروشی است.«
این موسس��ه همچنی��ن در پایان گزارش خود پیش��نهاد داده اس��ت:»در کنار 
فروش��گاه های زنجیره ای می توان ضمن ساماندهی واحدهاي صنفی »زنجیره های 
خرده فروشی« با در پیش گرفتن رویکرد ایجاد و توسعه خرده فروشی باعث افزایش 

کارایی نظام توزیع فعلی کشور شد.«

نظام توزیع کاال در ایران همچنان بر پایه خرده فروشی است

از فروشگاه های زنجیره ای تا زنجیره هاي خرده فروشی

فرصت امروز: سهم زنان از فرصت های شغلی در بخش بازرگانی و خدمات کمتر 
از 20درصد است. طبق اعالم مرکز آمار، کارگاه های با فعالیت های مربوط به سالمت 
انس��ان، دارای 60درصد کارکن زن هستند و بیش��ترین سهم در بین فعالیت های 
بخش بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاه های دارای فعالیت  تعمیر وسایل نقلیه 

موتوری با یک درصد، کمترین سهم را در سهم زنان شاغل دارد.
مرک��ز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که در س��ال ۱۳96 حدود 
8۱درص��د از کارکن��ان بخش بازرگان��ی و خدمات را کارکنان م��رد و ۱9درصد را 

کارکنان زن تشکیل داده اند.
کارگاه های با فعالیت های مربوط به سالمت انسان، دارای 60درصد کارکن زن و 
بیشترین سهم در بین فعالیت های بخش بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاه های 
دارای فعالیت  تعمیر وس��ایل نقلیه موتوری با یک درصد، کمترین سهم را در سهم 

زنان شاغل دارد.
براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بازرگانی 

و خدمات یکی از طرح های نوین آماری است که با هدف تهیه  اطالعات مناسب از 
ویژگی های کارگاه های بازرگانی و خدمات، در س��طح کشور توسط مرکز آمار ایران 
و با همکاری س��ازمان  مدیریت و برنامه ریزی اس��تان های به اجرا درآمده اس��ت تا 
در برنامه ریزی های اقتصادی به کار گرفته ش��ود. این طرح در س��ال ۱۳97 به اجرا 
درآمده است که شامل ۳۱ کد طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران  است، قسمت 

اعظم کارگاه های بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل می شود.
نتایج طرح در س��ال ۱۳96 نش��ان می ده��د ۳۳درصد از کارکن��ان کارگاه های 
بازرگانی و خدمات را کارکنان با تحصیالت باالتر از دیپلم، ۳4درصد کارکنان دیپلم 

و ۳۳درصد نیز دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم تشکیل می دهند.
همچنین حدود 42درصد از ارزش اف��زوده کارگاه های بازرگانی و خدمات مورد 
بررسی مربوط به فعالیت خرده فروشی )به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت( 
 اس��ت. بر این اس��اس، بهره وری کارکنان این کارگاه ها در س��ال ۱۳96 به ازای هر 
کارکن معادل 282 میلیون ریال بوده  است. همچنین بهره وری کارکنان به ازای هر 

ساعت بیش از ۱۱8 هزار ریال بوده است. همچنین به طور متوسط هر کارکن 49 
ساعت در هفته به فعالیت مشغول بوده است. نتایج طرح نشان می دهد که ضریب 
نفوذ رایانه در این کارگاه ها 26درصد اس��ت ک��ه کارگاه های با فعالیت های جنبی 
خدم��ات مالی و فعالیت های بیمه و فعالیت های صرافی و کارگزاری با ضریب نفوذ 
۱00درصد دارای باالترین نس��بت از این حیث در کارگاه های مورد بررس��ی است. 
طبق اعالم مرکز آمار، 20درصد از کارکنان کارگاه های مورد بررسی نیز از اینترنت 
ب��رای فعالیت های خود در داخل یا خارج از کارگاه اس��تفاده کرده اند. ۱۱درصد از 
مدیران کارگاه های مورد بررس��ی را زنان تش��کیل داده اند که فعالیت های آموزش 
با 50درصد بیشترین سهم را از این حیث دارند. همچنین 8۳درصد از کارگاه هاي 
بازرگاني و خدمات از ابزارهاي الکترونیکي براي پرداخت و دریافت خود بهره برده اند 
که فعالیت هاي جنبي خدمات مالي و فعالیت هاي بیمه با 98درصد باالترین میزان 
اس��تفاده را در ای��ن زمینه دارا بوده اند. همچنین 98درصد از کارگاه ها از دس��تگاه  

کارتخوان براي پرداخت و دریافت استفاده کرده اند. 

گزارش س��امانه جامع آمارهای ثبتی وزارت کار نشان می دهد ثبت 26۱ شرکت 
تعاونی در ماه گذشته برای ۳55۳ نفر اشتغال زایی به دنبال داشته است.

به گزارش ایس��نا، براساس گزارش به دست آمده از سامانه جامع آمارهای ثبتی 
تعاون، در مهرماه امسال 26۱ شرکت تعاونی و دو اتحادیه تشکیل و ثبت شده اند که 
فعالیت آنها در حال بهره برداری و یا در دست اجرا بوده است. کل تعداد اعضای این 

تعاونی ها 6۱۱5 نفر بوده و فعالیت آنها برای ۳55۳ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
بررس��ی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها نش��ان می دهد که استان های خراسان 
رضوی،  فارس، خوزستان و لرستان بیشترین تعداد تعاونی تشکیل شده را به خود 
اختصاص داده اند و بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده نیز به فعالیت های »کشاورزی« 

و »صنعت« تعلق دارد.
بیشترین تعداد اعضا به تعاونی های دارای فعالیت »مستغالت اجاره و فعالیت های 
کس��ب و کار« با ۱408 نفر عضو و  تعاونی های »عمده فروش��ی و خرده فروشی« با 
۱۳59 نفر عضو اختصاص دارد اما بیش��ترین تعداد ش��اغالن متعلق به تعاونی های 
دارای فعالیت »ساختمان« با 70۳ نفر و تعاونی های »مستغالت اجاره و فعالیت های 

کسب و کار« با 69۳ نفر اشتغال مربوط است.
مقایس��ه عملکرد مهرماه جاری نس��بت به شهریورماه نش��ان می دهد که تعداد 
تعاونی های ثبت شده در مهرماه افزایشی معادل ۱4درصد داشته است چراکه تعداد 
تعاونی ها در ش��هریورماه 228 واحد بوده و در مهرماه امسال به 26۱ واحد رسیده 

اس��ت. میزان اشتغال زایی تعاونی های ثبت ش��ده در شهریورماه نیز ۳956 نفر بوده 
ولی آمار مهرماه از ایجاد ۳55۳ فرصت ش��غلی خبر می دهد بر همین اساس تعداد 
اعضا با افزایش 7درصدی و تعداد فرصت های ش��غلی با کاهش��ی معادل ۱0درصد 

روبه رو بوده است.
همچنین این گزارش حاکی از آن است که تعداد تعاونی های ثبت شده در مهرماه 
سال گذشته ۳2۱ واحد بوده که برابر آمارهای ثبتی به 26۱ واحد طی یک ماه اخیر 
رس��یده و کاهش ۱9درصدی را  به دنبال داشته است. این میزان برای تعداد اعضا 
افزایشی معادل 22درصد و تعداد فرصت های شغلی کاهشی معادل 20درصد را به 

همراه داشته است.

سهم ۲۰درصدی زنان در مشاغل بازرگانی و خدمات

گزارش تازه مرکز آمار از کیفیت اشتغال زنان

آمار اشتغال زایی تعاونی ها در مهرماه نشان داد

ایجاد بیش از 35۰۰ شغل در بخش تعاون

نگاه

چشم انداز اقتصاد ایران از نگاه کامران ندری
رشد مثبت در سال 98 امکان پذیر است؟

دس��تیابی به رش��د اقتص��ادی باال و پای��دار، یک��ی از دغدغه های اصلی 
دولت ها و سیاس��ت گذاران اقتصادی اس��ت که در ش��رایط بروز شوک های 
درون زا و برون زا اهمیت دوچندانی پیدا می کند. از س��ال گذش��ته با خروج 
آمری��کا از برجام و اعمال تحریم ها، همان طور که اعالم ش��ده، فصل رش��د 
اقتصادی منفی در تاریخ اقتصاد ایران آغاز ش��ده اس��ت. گزارش مرکز آمار 
نشان می دهد که در 9 ماهه سال ۱۳97 رشد اقتصادی در گروه کشاورزی 
۱.2- درصد، صنعت 7.9 درصد و گروه خدمات 0.6 درصد بوده است. مرکز 
پژوهش های مجلس هم در دو س��ناریوی مختلف، رشد اقتصادی سال 98 
را پیش بینی کرده بود که در خوش بینانه ترین حالت سناریو اول منفی 4.5 

درصد و در بدبینانه ترین حالت سناریو دوم منفی 5.5 درصد خواهد بود.
اما تازه ترین نتایج طرح پایش ملی کس��ب وکار در تابس��تان سال جاری 
نش��ان می دهد که شاخص ملی کسب وکار برای س��ومین فصل متوالی در 
مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته 
قرار گرفته اس��ت؛ این نتایج امید به بهب��ود وضعیت اقتصادی را در فعاالن 
اقتصادی ایجاد کرده اس��ت. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم 
اخیرا گفته اس��ت: »در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده ایم و چند 
اقدام در دس��تور کار قرار گرفته که می تواند فراتر از برآوردهای موجود، به 

تقویت رشد اقتصادی منجر شود.«
ضم��ن اینکه براس��اس گ��زارش بان��ک بین المللی بازس��ازی و توس��عه  
)IBRD( ک��ه از نهاده��ای اصلی وابس��ته به بانک جهانی اس��ت، ایران در 
گزارش جهانی س��هولت کس��ب وکار 2020 – که براس��اس اطالعات سال 
جاری میالدی تنظیم و منتشرش��ده- با کس��ب 58.5 امتیاز از ۱00 امتیاز 
ممکن در میان ۱90 کش��ور در رتبه ۱27 جهان قرار گرفته است؛ رتبه ای 
که اگرچه چندان قابل قبول به نظر نمی رسد اما بهبود یک پله ای آن نسبت 
به س��ال قبل در ش��رایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم های یک جانبه 

آمریکاست، می تواند نکته امیدوارکننده ای قلمداد کرد.
در همی��ن زمینه »کامران ن��دری« عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد 
دانش��گاه ام��ام ص��ادق )ع( می گوی��د: ش��اخص های بهره وری و س��هولت 
کس��ب وکار که اثرگذار بر رش��د اقتصادی بوده، در حال حاضر بسیار پایین 
هس��تند و چشم انداز اقتصاد هم در بلندمدت و میان مدت، با توجه به تنش 
میان ایران و س��ایر کش��ورها چندان مثبت به نظر نمی رسد، بنابراین اینکه 
در سال 98 انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کنیم با 

توجه به واقعیت های اقتصادی دست یافتنی نیست.
او در گفت وگ��و با »پایگاه خبری اتاق ایران« با اش��اره به پیش بینی های 
بان��ک جهان��ی و صن��دوق بین المللی پول می گوید: بعید اس��ت که رش��د 
اقتصادی در نیمه دوم س��ال 98 مثبت ش��ود. او با مقایس��ه رشد صادرات 
غیرنفتی در بهار سال 98 و 97 تأکید می کند: عمده رشد صادرات غیرنفتی 
سال جاری به محصوالت کشاورزی اختصاص دارد و با توجه به افت فاحش 
تولید در سال 98 و مقایسه آن با سال گذشته، بعید است که رشد اقتصادی 

تا پایان سال مثبت شود.
ندری در ادامه تصریح می کند: مقوله رش��د اقتصادی به خودی خود بسیار 
پیچیده است و عوامل بسیاری بر مثبت شدن این مقوله تأثیرگذار هستند، 
ام��ا نکته ای که در کش��ور ما بای��د مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که دو 
شاخص بهره وری و شاخص سهولت کسب وکار که اثرگذار بر رشد اقتصادی 
بوده، در حال حاضر بس��یار پایین هستند و چشم انداز اقتصاد ایران هم در 
بلندمدت و میان مدت، با توجه به تنش میان ایران و س��ایر کشورها چندان 
مثبت به نظر نمی رس��د، بنابراین اینکه در س��ال 98 انتظار داش��ته باشیم 
که رش��د اقتصادی مثبتی را تجربه کنیم با توجه به واقعیت های اقتصادی 

دست یافتنی نیست.
ندری با اشاره به پیش بینی های بانک جهانی از مثبت شدن رشد اقتصادی 
ایران از س��ال 2020 خاطرنش��ان می کند: این نکت��ه را فراموش نکنید که 
در س��ال آین��ده تحریم های آمریکا اث��ر خودش را بر افت تولید از دس��ت 
خواهد داد بنابراین اگرچه ممکن اس��ت اف��ت تولیدی تجربه نکنیم اما این 
به این معنا نیس��ت که رش��د اقتصادی هم مثبت خواهد شد. ضمن اینکه 
پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم مش��روط  به این 

است که ایران بتواند بین 400 تا 500 هزار بشکه نفت در روز بفروشد.

هنوز خبری از اعالم فیش های حقوقی نیست
ماجرای فیش های حقوقی به کجا رسید؟

با وجود اینکه حدود یک ماه و نیم از مهلت تعیین شده برای ورود تمامی 
دس��تگاه ها به س��امانه حقوق و مزایا و اعالم اطالعات حقوقی کارکنان شان 
گذش��ته، هنوز هیچ خبری در رابطه با عملکرد دستگاه ها و گزارش سازمان 

اداری و استخدامی به هیات دولت نیست.
به گزارش ایس��نا، بعد از آنکه برخی دستگاه ها در ورود اطالعات حقوقی 
کارکنان به سامانه حقوق و مزایا کم کاری کرده و طبق قانون پیش نرفتند، 
در نهای��ت در مردادم��اه بود که هی��ات دولت چند م��ورد را در این رابطه 
تکلیف کرد که در اهم آن تمامی دس��تگاه های مورد اشاره در قانون موظف 
ش��دند تا پایان ش��هریورماه برای بارگذاری اطالعات حقوقی ورود کنند. از 
س��ویی سازمان اداری و استخدامی مس��ئول شد تا پیگیر این موضوع باشد 
و جلس��اتی را با دس��تگاه ها برگزار کند و در نهایت بعد از مهلت تعیین شده 

گزارشی را به هیات دولت ارائه دهد.
با این حال، ش��هریورماه و مهر به پایان رس��ید و حقوق های این دو ماه 
پرداخت ش��د ولی هیچ گونه گزارشی از سوی س��ازمان اداری و استخدامی 
یا هیات دولت در این رابطه اعالم نش��ده و پیگیری ها برای بررس��ی آخرین 

وضعیت سامانه حقوق و مزایا نیز بی پاسخ مانده است.
طبق ماده )29( قانون برنامه شش��م توس��عه، مقام��ات و مدیران تمامی 
دس��تگاه های اجرایی باید اطالعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه 
ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص 
باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

بر این اساس، از اواخر سال ۱۳96 سازمان اداری و استخدامی راه اندازی 
س��امانه حقوق و مزایا را در دس��تور کار قرار داد و از اوایل س��ال گذش��ته 
س��امانه آماده بارگذاری اطالعات دس��تگاه های اجرایی بود، اما با گذر زمان 
دستگاه های مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه ورود کردند و هرچند که در 
این دو مورد هم تمامی دس��تگاه ها اطالعات خود را بارگذاری نکرده بودند، 
ولی در این بین و به گفته رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی، قوه قضائیه 
و برخی دس��تگاه های دیگر هیچ اقدامی برای بارگ��ذاری اطالعات نکردند. 
از این رو ماجرا به این س��مت پیش رفت ک��ه هیات دولت تکمیل اطالعات 
در س��امانه حقوق و مزایا را طی مهلتی تکلیف ک��رد و باید منتظر گزارش 
س��ازمان اداری و استخدامی و شفاف شدن وضعیت سامانه حقوق و مزایا و 

البته اقدام شفافی در این رابطه بود.
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افزای��ش 22درصدی معامالت و افزایش 0.4درصدی قیمت مس��کن در مهرماه 
امس��ال نسبت به شهریورماه، نشان دهنده آخرین وضعیت بازار مسکن در پایتخت 
است که به گفته کارشناسان، نمی تواند یک تحول جدی در بازار مسکن محسوب 
ش��ود. همچنین در شرایطی که قیمت مسکن ش��هر تهران در مهرماه رشد ناچیز 
0.4درصدی را تجربه کرده، تورم ملک در ۱0 منطقه جنوبی تهران منفی شده است.
به گزارش ایس��نا، مهرماه امسال تورم بازار مسکن در اغلب مناطق جنوبی شهر 
تهران منفی شد. مطابق پیش بینی ها پس از کاهش قیمت مسکن در مناطق شمالی 
تهران، روند افت قیمت به مناطق جنوبی سرایت کرد. مهرماه ۱۳98 قیمت مسکن 
در ۱0 منطقه واقع  در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق 9، ۱0، ۱۱، ۱2، ۱4، 
۱5، ۱6، ۱8 و 2۱ و چهار منطقه واقع در نیمه ش��مالی ش��هر شامل مناطق 4، 5، 
7 و 2۱ کاهش پیدا کرد. بیش��ترین افت قیمت در منطقه  2۱ با ۱8درصد کاهش 
ماهیان��ه رخ داد. همچنین مناطق ۱5، ۱6 و  22 به ترتیب ۱۱درصد، 7.5درصد و 

۱۱درصد کاهش ماهیانه  قیمت را تجربه کردند.
مناط��ق 4 و 5 ب��ه عنوان کانون معامالت به ترتیب با کاه��ش  ۱.5 و 6.5درصد 
قیمت نس��بت به شهریورماه مواجه ش��دند. هم اکنون میانگین قیمت آپارتمان در 
مناطق 4 و 5 به ترتیب ۱۳ و ۱4.6 میلیون تومان در  هر متر مربع است. بررسی ها 
نش��ان می دهد تورم مس��کن در مناطق مصرفی تهران منفی شده و نمی توان رشد 
0.4درصد معدل کل را به تمام مناطق تعمیم داد. مهرماه امس��ال قیمت خانه در 
مناطق یک تا سه پایتخت به ترتیب 7.6، 9 و 5.۳درصد افزایش یافت که در رشد 
میانگین قیمت کل تاثیرگذار بود، اما با توجه به حجم پایین معامالت در کل شهر 
تهران، افزایش یا کاهش قیمت ماهیانه نمی تواند مالکی برای ارزیابی وضعیت کلی 

بازار تلقی شود.
میانگین قیمت مسکن در ۱0 منطقه جنوبی تهران در مجموع 6درصد در مقایسه 
با ش��هریورماه کاهش یافت که این میزان کاهش قیمت مسکن در یک ماه آن هم 
در ش��رایطی که حجم معامالت خرید مسکن افزایش یافته است به نوبه خود قابل 
توجه و نشان دهنده یک پیام مهم برای بازار مسکن است مبنی بر اینکه فعال بازار 
مسکن حتی در صورت افزایش محسوس حجم معامالت خرید آپارتمان، ظرفیتی 
از بابت رشد محسوس قیمت ها ندارد. این در حالی است که عمده معامالت مصرفی 

مس��کن در این ۱0 منطقه متمرکز ش��ده است و این موضوع نشان می دهد به رغم 
افزایش 0.4درصدی قیمت مسکن در مهرماه در کل شهر تهران، قیمت واحدهای 
مس��کونی در مناطق کانون تقاضای مصرفی واحدهای مس��کونی برای سومین ماه 

پیاپی کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 
۳400 فقره رسید که نسبت به ماه قبل 22درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 6۳.7درصد کاهش نشان می دهد. متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده نیز ۱2 میلیون و 720 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 0.4 و 47.7درصد افزایش نشان می دهد. در بین 
مناطق بیست ودوگانه شهر تهران، مطابق معمول بیشترین متوسط قیمت به منطقه 
یک معادل 26 میلیون و 970 هزار تومان در هر متر مربع و کمترین آن با 5 میلیون 
و 520 هزار تومان در هر متر مربع به منطقه ۱8 اختصاص داشته است. ارقام مزبور 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4۳.7 و 52.7درصد افزایش نشان می دهند.
در ای��ن می��ان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بان��ک مرکزی، افزایش 
تع��داد معام��الت مس��کن در کن��ار کاهش ن��رخ ت��ورم را دو موضوع 
امیدوارکننده در اقتصاد ایران دانس��ت. همچنین مصطفی قلی خسروی، 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: در شش ماهه دوم سال پیش بینی 
می کنیم معامالت مس��کن به تدریج افزایش پیدا کند اما رش��د قیمت 

نخواهیم داشت.
حس��ن محتش��م، عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان تهران نیز با بیان اینکه 
کسادی معامالت مسکن تا شب عید ادامه خواهد داشت، گفت: رکود فعلی بی سابقه 
نیس��ت و در س��ال های ۱۳64 و ۱۳65 نیز با توجه به افت ش��دید معامالت ۳0 تا 
40درصد برگشت قیمت داشتیم، اما هم اکنون نمی توان انتظار داشت قیمت ها بیش 

از 20درصد کاهش پیدا کند؛ در حالی که جهش حدود 200درصد بوده است.
همچنین سلمان خادم المله، کارشناس بازار مسکن، ثبات بازارهای رقیب از یک 
طرف و سیاست های انبساطی دولت را منجر به رونق نسبی بازار مسکن در مهرماه 
دانست و گفت: حداقل تا سه سال آینده نمی توان انتظار تحول جدی در معامالت 

مسکن داشت و قیمت ها جهش نخواهد کرد.

به گفته این کارش��ناس بازار مسکن، در حال حاضر عمده تقاضای فعال در بازار 
مسکن، تقاضای مصرفی است و سرمایه گذاری و سفته بازی چندان جواب نمی دهد. 
اینکه بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش قیمت و افزایش معامالت 
مواجه شد می تواند به سیاست های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که 

اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت.
او به وضعیت بازارهای موازی اشاره کرد و ادامه داد: بازارهای رقیب مثل طال، ارز 
و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن 
شد، اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا 
با توجه به افزایش ش��دید قیمت ها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال 

عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم.
این کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه بعید اس��ت در آینده نزدیک تحرک 
اساس��ی و اتفاق ویژه ای در حوزه معامالت مس��کن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که 
تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در بازار مسکن 
ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهرماه اتفاق افتاد 
روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد. به هر حال قیمت ارز به یکباره ۳.5 برابر شده 
که البته هم اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات تری رسیده است. افزایش قیمت ارز 
به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و قیمت کاالها متناسب با این 

افت، بروز شده است.
خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی از جمله بازار ارز باقی 
بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج در بازه سه 
تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف با ثبات قیمت مسکن مواجه 
باش��یم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت 
واقعی مس��کن را ش��اهد باش��یم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، 
تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می شود. اگر اوضاع مشابه دوره های 

گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.
به گفته خادم المل��ه، افزایش 22درصدی معامالت و افزایش 0.4درصدی قیمت 
مسکن ش��هر تهران در مهرماه نسبت به شهریورماه نمی تواند یک تحول جدی در 

بازار مسکن محسوب شود.

از رشد ۲۲درصدی معامالت تا افزایش ۰.4درصدی قیمت مسکن در مهرماه

آخرین خبرها از بازار مسکن پایتخت
یادداشت

فناوری اطالعات به لنگر رشد اقتصادی 98 
تبدیل می شود؟

بررسی روند رش��د اقتصادی کشور در سال های گذشته نشان 
می ده��د به طور تقریبی در هر س��الی که اقتصاد به رش��د منفی 
رس��یده و رکود بر آن حاکم شده، رشد صنعت فناوری اطالعات 
و ارتباطات مثبت بوده اس��ت. این رش��د مثبت در دیگر کشورها 
هم تکرار ش��ده است به این معنا که در عمل، دیجیتالی شدن در 
اقتصادها، رشد 2.5 برابری را نسبت به رشد معمول دیگر صنایع 
ثبت کرده اس��ت. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می توان 
گفت رشد صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات با وجود رشد منفی 
اقتصاد کشور، مثبت خواهد بود، اما آیا می توان این فرض را تایید 
کرد که رشد مثبت صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات، به لنگری 
برای رش��د اقتصادی کل کشور تبدیل ش��ده و سقوط آن به زیر 

صفر را مانع شود؟
بیش از 8درصد از بازار س��رمایه در اختیار شرکت های فناوری 
اطالعات اس��ت و این عدد قابل توجهی اس��ت اما س��هم صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات از کل اقتصاد کش��ور، س��هم بزرگی 
نیس��ت. با وجود اینکه سرعت رشد آن و حجم صنعت نسبت به 
سال های گذشته بیشتر شده است، اثرگذاری مستقیم این صنعت 

بر رشد اقتصادی کشور، عدد قابل توجهی نخواهد بود.
در این می��ان، باید به اثرگذاری غیرمس��تقیم صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات توجه کرد. آنچه در عمل، در دیگر کشورهای 
جه��ان باعث اثرگذاری این صنعت بر رش��د اقتص��ادی و تولید 
ناخالص داخلی شده، افزایش بهره وری به واسطه دیجیتالی شدن 
دیگر صنایع است. بهره وری پایین و عدم تولید کاالی رقابت پذیر 
در بنگاه های س��نتی، به رش��د منف��ی اقتصاد دام��ن می زند اما 
دیجیتالی شدن صنایع می تواند به بهره وری بیشتر و رقابت پذیری 
بنگاه ها کمک کند و از همین مسیر بر رشد اقتصادی کل کشور 
اثر بگذارد. 25درصد از صنایع ایرانی یعنی نزدیک به 90 میلیارد 
از اقتصاد کش��ور می تواند تحت تاثیر دیجیتالی ش��دن به رش��د 
و بهره وری بیش��تر برس��د. آنچه برای تحقق آن در نظام صنفی 
رایان��ه ای و در ات��اق بازرگانی تالش می کنی��م، همین اثرگذاری 
اس��ت نه اینکه لزوما به طور بخش��ی به صنعت فناوری اطالعات 

و ارتباطات نگاه کنیم.
در این مس��یر بزرگترین مانع، موانع ذهنی، آموزشی و مسئله 
فرهنگ سازی است. از نظر دانش فنی و زیرساخت های مخابراتی 
مثل موبایل و نرم افزار کمبود عمده ای در کشور نداریم اما پذیرش 
خدمات صنعت فن��اوری اطالعات و ارتباطات در دیگر صنایع به 
فرهنگ سازی طوالنی نیاز دارد و اینکه صاحبان بنگاه ها، به طور 

عینی آثار این تغییر را مشاهده کنند.

وزیر ارتباطات اعالم کرد
 هوشمندسازی شهرها

به شعار یا دکور تبدیل نشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه راه حل مشکالت 
ش��هری، هوشمندسازی شهرها اس��ت، گفت که هوشمندسازی 

نباید به یک شعار، دکور و یا موضوع ویترینی تبدیل شود.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی روز گذشته در پنل 
تخصصی شهر هوشمند که در حاشیه مراسم جایزه جهانی خشت 
طالیی برگزار ش��د، با بیان اینکه شهر چیزی جز مردم نیست و 
باید اساس کارها حل مشکالت مردم باشد، گفت: شهرنشینی در 
دنیا در حال افزایش است و پیش بینی می شود در 2050 در ایران 

رشد شهرنشینی به بیش از 80درصد برسد.
او با بیان اینکه کالنش��هرها در حال بزرگتر ش��دن هس��تند و 
مش��کالت آنها نیز افزایش می یابد، ادامه داد: این روزها پروفسور 
بالتازار مش��کالت نیز حوزه آی تی س��ی ش��ده اس��ت و راه حل 
مشکالت، هوشمندسازی شهرها است. آذری جهرمی با بیان اینکه 
هوشمندس��ازی نباید به یک شعار یا دکور برای برخی مسئوالن 
تبدیل ش��ود، گفت: تبدیل ش��دن هوشمندسازی به شعار و یک 
موضوع ویترینی در واقع ضایع کردن اصل مطلب اس��ت چراکه 

امروز بدون هوشمندسازی نمی توان کالنشهرها را اداره کرد.
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات افزود: اگر ش��هرداری ها با 
استفاده از کالن داده ها، نتوانند مسیر حرکتی شهروندان شان را در 
صبح حدس بزنند که از چه مسیری به چه منطقه ای می روند تا 
براساس آن برنامه ریزی کنند و یا نتوانند میزان آلودگی تولیدشده 
را متوجه ش��وند که بیشتر از چه منابعی است، این مدیریت کور 
است؛ چراکه ابزارها و تکنولوژی های روزی وجود دارد که به مدیران 
 4G کمک می کند. وی با بیان اینکه این روزها ما در همه شهرها
داریم و در حال برنامه ریزی برای 5G هستیم، گفت: اما همه اینها 
باید در راس��تای زندگی مردم باش��د و اگر پروژه ای اجرا شود که 
تغییری در زندگی مردم نداشته باشد، هدررفت انرژی، وقت و پول 
مردم است و اگر هوشمندسازی محقق شود، شرکت های نوآور نیز 
حاضرند که کمک کنند اما نباید انحصار با توجه به س��اختارهای 
موجود ایجاد ش��ود. او با بیان اینکه نباید فالن ش��رکت به دلیل 
نزدیکی با فالن اپراتور ایجاد شود و اتفاقاتی بیفتد، گفت: دیتاهای 
شهری نباید در انحصار یک گروه باشد که هم فساد و هم انحصار 
و ه��م نارضایتی ایجاد می کند که نماد کام��ل آن موضوع ارزش 
افزوده است که ساالنه اعداد باالیی در این حوزه ایجاد می شود، اما 
شفاف نیست و اینگونه نباید باشد که داستان ارزش افزوده برای 
این شرکت ها ایجاد شود چراکه بازار 2600 میلیارد تومانی داریم 
اما مگر می ش��ود بازیگردانان این بازار به درستی شناسایی نشده 
باش��ند و آورده مالی آن برای سرمایه گذار باشد و نه مردم؟ وی با 
بیان اینکه اگر هوشمندسازی محقق شود مدل آزادسازی دیتا و 
مدل رقابتی ارائه خدمات به مردم نیز شفاف می شود، خاطرنشان 
کرد: اما اگر شفاف سازی در اختیار کارتل های اقتصادی قرار گیرد 

هم دیگر همه بلد هستند چگونه پول دربیاورند.
او با بیان اینکه جایزه خش��ت طالیی حرکت خوبی در راستای 
ارائه خدمات و خالقیت است، گفت: باید این مسابقه متناسب با 

ظرفیت و مشکالت سایر شهرها توسعه یابد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

شهاب جوانمردی
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

پنجش��نبه گذش��ته تحریم های تازه ای بر بخش عمرانی و ساخت وساز 
ایران اعمال ش��د. آمریکا در اعالم ای��ن تحریم ها ادعا کرد که تحریم های 
جدید در بخش عمران و ساخت وساز به دلیل »ارتباط« این بخش با »سپاه 

پاسداران« وضع  شده است.
در جریان ای��ن تحریم ها، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در 
اینستاگرام خود نوشت: »اخبار تحریم های جدید در ادامه فشار حداکثری 
در دو روز گذشته: برایان هوک: صادرات نفت ایران به ۱20 هزار بشکه در 
روز رس��یده! آمریکا تحریم های جدیدی در مورد واردات و صادرات برخی 
لوازم و مصالح ساخت وساز وضع کرد! آمریکا با همراهی شش کشور منطقه 
25 ش��خص حقیقی و حقوقی را تحت تحریم قرار داد! هر سه گزاره قبال 
نیز تحت عناوین مختلف اعالم ش��ده بود. اگر گزاره اول درست بود، شاید 
می شد به اثربخشی دو گزاره دیگر اعتنا کرد. اقتصاد ایران مسیر تجارت در 

شرایط تحریمی و رشد صادرات نفتی و غیرنفتی را طی می کند.«
همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در یک پیام توئیتری، 
تحریم بخش ساخت وساز ایران را نش��انه شکست کارزار فشار حداکثری 
آمریکا علیه ملت ایران خواند. ظریف در این پیام توئیتری نوشت: »هدف 
قرار دادن کارگران س��اختمانی با تروریس��م اقتصادی تنها نش��ان دهنده 
شکس��ت کارزار فش��ار حداکثری اس��ت. آمریکا می تواند هر مرد، زن و یا 
کودکی را تحریم کند، اما ایرانی ها هرگز تس��لیم زورگویی نخواهند ش��د. 

آمریکا بهتر اس��ت به جای اینکه هر روز بیش��تر در ِگل فرو برود، دست از 
سیاست های شکست خورده بردارد و به برجام بازگردد.«

به عقیده کارشناس��ان اقتصادی، دور جدید تحریم ها، در راستای همان 
تحریم های قبلی رخ داده و محدودیت جدیدی اعمال نش��ده و آمریکا تنها 
به دنبال ایجاد ش��وک روانی در اقتصاد ایران اس��ت. براساس اعالم وزارت 
خارج��ه آمریکا »در اجرای ماده ۱245 قانون آزادی و مقابله با گس��ترش 
تسلیحات اتمی در ایران مصوب سال 20۱2، وزیر امور خارجه به دو فقره 
اطالعات جدید دست  یافته است. مورد اول عبارت است از تشخیص اینکه 
بخش عمران در ایران به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی است؛ دوم اینکه چهار قلم کاالهای استراتژیک 
در ارتباط با برنامه های هسته ای نظامی یا موشکی بالستیکی ایران کاربرد 

دارد.«
ای��ن وزارتخان��ه در اطالعیه خود اعالم کرد: »اوال درنتیجه کس��ب این 
اطالعات وزیر خارجه با مشورت با وزیر خزانه داری تصمیم گرفته است که 
فروش، عرضه یا انتقال فلزات، گرافیت، زغال س��نگ به صورت خام یا نیمه 
پردازش ش��ده و همچنین نرم افزارهای دارای کاربرد صنعتی به ایران یا از 
ایران در صورتی  که برای اس��تفاده در ارتباط با فعالیت های عمرانی ایران 

باشد را مشمول قوانین تحریم ایاالت  متحده قرار دهد.«
عالوه بر این، طبق گزارش های مختلف گفته می شود مایک پومپئو، وزیر 

خارجه کشور آمریکا تشخیص داده است که از چهار »ماده راهبردی« در 
ارتباط با برنامه هس��ته ای، نظامی و موش��کی ایران استفاده می شود و به 
همین دلیل مبادله کنندگان این مواد با ایران تحریم می ش��وند. واشنگتن 
این چهار »ماده راهبردی« را ش��امل لوله های ف��والد ضدزنگ، ورقه های 
منگنز و آلیاژهای خاص فلزی عنوان کرده است. به این ترتیب فروش، عرضه 
یا انتقال این اقالم به ایران یا از ایران فارغ از مورد مصرف آنها تحریم شده 
اس��ت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد واشنگتن با 
این تحریم ها از توانایی بیشتری برای پیشگیری از دسترسی سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی و بخش عمرانی و برنامه های اشاعه آن به مواد راهبردی 

برخوردار خواهد بود.
این در حالی اس��ت که دولت آمریکا با این تحریم های جدید، معافیت 
شرکت های روسی، چینی و اروپایی از تحریم به دلیل فعالیت در تأسیسات 
هس��ته ای ایران را تمدید کرد.خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه 
گزارش داده اس��ت که این معافیت ها برای مدت »90 روز« تمدید ش��ده 
است. این معافیت ها به شرکت های روسیه، چینی و اروپایی اجازه می دهد 
ت��ا بدون اینک��ه مورد تحریم آمریکا قرار گیرند در بخش هس��ته ای ایران 
فعالیت کنند. به این ترتیب طبق گزارش های منتشرش��ده، ش��رکت های 
روس��ی، چینی و اروپایی می توانند در بازطراحی راکتور هسته ای اراک یا 

تحقیق و توسعه برنامه هسته ای صلح آمیز با ایران همکاری کنند.

آمریکا بخش عمرانی و ساخت وساز ایران را هم تحریم کرد

تحریم های تازه آمریکا چقدر اثرگذار است؟

یکشنبه
12 آبان 1398

شماره 1422



در نیمه نخست امسال رخ داد
افزایش ۲6درصدی وام  برای بنگاه های اقتصادی

به گفته بانک مرکزی، مبلغ ۳82۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی در 
ش��ش ماهه سال ۱۳98 به بخش های اقتصادی پرداخت شد که در مقایسه 
با مدت مش��ابه پارسال رش��د 26درصدی )معادل 789 هزار میلیارد ریال( 

را نشان می دهد.
به گزارش بانک مرکزی، س��هم تس��هیالت پرداختی در قالب سرمایه در 
گردش در تمام بخش های اقتصادی در شش ماهه سال جاری مبلغ 2۱۱۱ 
ه��زار میلیارد ریال معادل 55.۳درصد کل تس��هیالت پرداختی اس��ت که 
در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال قبل مبلغ 250هزار میلیارد ریال معادل 

۱۳.5درصد افزایش داشته است.
سهم تس��هیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و 
معدن در ش��ش ماهه س��ال جاری معادل 862 هزار میلیارد ریال بوده که 
حاکی از تخصیص 40.8درصد از منابع تخصیص  یافته به سرمایه در گردش 

تمام بخش های اقتصادی )مبلغ 2۱۱۱هزار میلیارد ریال( است.
از ۱۱8۳هزار میلیارد ریال تس��هیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن 
معادل 72.8درصد آن )مبلغ 862هزار میلیارد ریال( در تأمین س��رمایه در 
گردش پرداخت ش��ده اس��ت که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع 
برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.  همچنین در مدت مورد 
اش��اره، تعداد 208 هزار و 84  فقره تس��هیالت به بخش صنعت و معدن با 
میانگین پرداختی هر فقره 5.7 میلیارد ریال پرداخت شده است.  در ضمن 
در بخش خدمات تعداد یک میلیون و 745 هزار و 766 فقره تس��هیالت با 

میانگین پرداخت هر فقره 800 میلیون ریال پرداخت شده است.
بان��ک مرکزی تاکید کرده اس��ت همچن��ان باید در تداوم مس��یر جاری 
مالحظ��ات مرب��وط به کنترل ت��ورم را نیز در نظر گرف��ت و همواره مراقب 
قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

ب��ر این اس��اس ضروری اس��ت به افزایش ت��وان مالی بانک ه��ا از طریق 
افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری 
و بازگردان��دن آنها به مس��یر صحیح اعتباردهی بانک ه��ا، افزایش بهره وری 
بانک ها در تامین س��رمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فش��ارهای مضاعف 
ب��ر دارای��ی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به س��مت بازار س��رمایه به 
عن��وان یک ابزار مه��م در تامین مالی طرح های اقتص��ادی )ایجادی( توجه 

ویژه ای کرد.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد
سهم هر یک  هزار و 45 ایرانی یک دستگاه 

خودپرداز
تازه تری��ن گزارش بانک مرکزی نش��ان دهنده فعالیت 57 هزار دس��تگاه 
خودپرداز بانکی فعال در کش��ور اس��ت که با در نظر گرفتن جمعیت باالی 
۱8 سال، برای هر یک هزار و 45 ایرانی یک دستگاه خودپرداز وجود دارد.

ب��ه گ��زارش ایِبنا، جدیدتری��ن گ��زارش اداره نظام ه��ای پرداخت بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران از وضعیت ابزارهای پرداخت شبکه بانکی 
در خردادماه س��ال جاری حاکی از فعالیت بالغ بر 57 هزار و 52 دس��تگاه 
خودپرداز بانکی در سراس��ر کش��ور اس��ت که با در نظر گرفتن آمار مرجع 
بان��ک مرکزی و نهادهای مرتبط از جمعیت باالی ۱8 س��ال )سرش��ماری 
س��ال ۱۳95 توسط مرکز آمار ایران( که متقاضی دریافت خدمات پرداخت 
و بانکی هس��تند بای��د گفت که به ازای هر یک ه��زار و 45 نفر ایرانی یک 
دس��تگاه خودپرداز فعال وجود دارد؛ کارشناس��ان بانک��ی اعتقاد دارند باید 
ظرفیت ناوگان خودپردازهای بانکی از س��وی شبکه بانکی با سرمایه گذاری 
توس��عه داده شود چراکه این ابزار در میان ش��هروندان ایرانی برای دریافت 
خدم��ات بانکی به خصوص انتقال وجه از محبوبیت باالیی برخوردار اس��ت 
و تعداد زیادی تراکنش را به خود اختصاص داده تا جایی که در س��ه ماهه 
ابتدایی س��ال جاری با استفاده از 57 هزار خودپرداز فعال در کشور بیش از 

۱.4 میلیارد تراکنش به ثبت رسیده است.
توسعه ناوگان خودپردازهای بانکی نیازمند سرمایه گذاری از سوی شبکه 
بانکی اس��ت که اقدامی ض��روری در زمینه بانکداری الکترونیک به ش��مار 
می رود، اما به گفته مدیران فناوری اطالعات ش��بکه بانکی و تولیدکنندگان 
س��خت افزارهای بانک��ی، ش��رایط واردات در تحریم ه��ا و هزینه های خرید، 
پرس��تاری و نگهداری باعث شده تا روند توسعه شبکه خودپردازهای بانکی 
همچون سایر ماشین آالت بانکی با مشکالتی مواجه باشد که نیازمند اقدامی 
ضروری برای افزایش دسترسی مردم به خدمات بانکداری الکترونیکی است.

سرانه تعداد خودپردازها در حالی است که آمارهای شاپرک در شهریورماه 
نش��ان می دهد که 7 میلیون و 649 هزار و 4۱4 دس��تگاه کارتخوان فعال 
در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن جمعیت باالی ۱8 سال در کشور 
یعنی 59 میلیون و 645 هزار و 742 نفر که متقاضی دریافت خدمات بانکی 
و پرداخت هستند، به ازای هر 7.7 ایرانی )8 ایرانی( یک دستگاه کارتخوان 

فعال و دارای تراکنش در کشور وجود داشته است.

دالر هفته را با افزایش قیمت آغاز کرد
سکه در مرز کانال 4 میلیون تومان

ه��ر قطعه س��که تم��ام به��ار آزادی در حالی هفت��ه را آغاز ک��رد که با 
افزایش۳6هزار تومانی همراه بود. به گزارش خبرآنالین، س��که که به تازگی 
از کانال 4 میلیون تومان فاصله گرفته اس��ت، در نخستین روز هفته دوباره 
به کانال 4 میلیون تومان نزدیک شد به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی به قیمت ۳ میلیون و974 هزار تومان فروخته شد. این در حالی است 
که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر ماند و با همان 
قیمت ۳ میلیون و945 هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه نیم 
سکه با قیمت 2 میلیون و72 هزار تومان و هر قطعه ربع سکه با قیمت یک 
میلیون و272 هزار تومان، هر کدام با ۳0 هزار تومان افزایش قیمت نسبت 
به روز کاری گذش��ته، در بازار فروخته ش��دند. س��که گرمی نیز 84۱ هزار 

تومان و هر گرم طالی ۱8 عیار هم 405 هزار و600 تومان قیمت خورد.
همچنین قیمت دالر با افزایش��ی ۱00تومان��ی به ۱۱ هزار و 250 تومان 
در صرافی های بانکی رس��ید. این قیمت با قیمت ف��روش دالر در بازار آزاد 
تفاوت��ی ندارد.  بر این اس��اس نرخ خری��د دالر از صرافی های بانکی نیز ۱۱ 
هزار و ۱50 تومان اعالم شده است. صراف ها می گویند از اولین ساعات روز 
گذش��ته، بازارس��از با هدف ممانعت از ایجاد تفاوت در بازار آزاد و صرافی ها 
نس��بت به افزایش ۱00 تومانی قیمت ها اقدام کرد و همین امر ترمز رش��د 
بیش��تر قیمت در بازار آزاد را کش��ید. نرخ فروش یورو در صرافی های بانکی 
نیز برابر با ۱2 هزار و 500 تومان اعالم شد. صرافان بانکی همچنین هر دالر 

را به قیمت ۱2 هزار و 450 تومان خریداری می کنند.

بانکنامه

موج تغییرات مدیران بانکی از ابتدای امس��ال آغاز شده و این جریان 
تاکنون به تغییر ۱۱ مدیر بانکی منجر شده است؛ تغییراتی که برخی با 
هدف جوانگرایی انجام شده و برخی دیگر نیز با رسیدن سن مدیران به 
مرز بازنشس��تگی اتفاق افتاده است. با این حال، نگاهی به این تغییرات 
نشان می دهد جوانگرایی در انتخاب مدیران عامل بانک ها بیش از موارد 
دیگر به چش��م می  خورد اما س��وال اصلی این است که آیا این تغییرات 
با تکیه بر جوانگرایی می تواند ش��رایط سیس��تم بانک��ی را تغییر داده و 
حال و روز آن را بهبود بخش��د؟ به عبارت بهت��ر، برای اصالح و پویایی 
نظام بانکی کش��ور، تغییر مدیران کافی اس��ت یا س��اختارهای بانکی را 

باید اصالح کرد؟
به گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که باید با تدبیر 
و برنامه بلندمدت سیس��تم بانکی را اصالح کنیم. او تاکید کرده تصمیم 
افراطی در اصالح نظام بانکی برای کش��ور مش��کل آفرین است بنابراین 
به نظر می رس��د در کن��ار جوانگرایی و اس��تفاده از نیروهای تازه نفس 
در این حوزه،  سیاس��ت های کلی نظام بانکی کش��ور بر اصالح تدریجی 

ساختارهای این نظام نیز متمرکز است.
در ای��ن میان، تغیی��رات ناگهانی اگرچه می توان��د نیروی جدیدی به 
سیس��تم بانک��ی تزریق کند اما ممکن اس��ت موج تغیی��رات در حجم 
گسترده، بی ثباتی نسبی را نیز ایجاد کند. سیستم بانکی بعد از تغییرات 
گس��ترده نرخ ارز در س��ال گذش��ته اکنون در وضعیت ثبات قرار دارد. 
ب��ه گفته رئیس کل بانک مرکزی، از نظ��ر تحریم کنندگان، نوک حمله 
تحری��م روی بازار پول و ارز بوده زیرا آنها می دانس��تند اگر در این بازار 
بتوانن��د نتیجه بگیرند ب��ه اهداف اصلی نزدیک می ش��وند. از همین رو 
توجه��ات بر این بخش متمرکز ش��د زیرا اگر این ب��ازار از کنترل خارج 
شود بقیه بازارها نیز غیر قابل کنترل می شود، با این حال نباید ترس از 
تحریم و شرایط اقتصادی را مانعی بر سر راه تغییرات در سیستم بانکی 

از مدیران گرفته تا ساختارها بدانیم.
تغییر مدیران بانکی تاثیری بر اصالح سیاست ها ندارد

برخی از اقتصاددانان معتقدند مدیران قدیمی، مشکل سیستم بانکی 
نیس��تند بلکه ساختار کهنه، مانع اصالح س��اختار این سیستم به شمار 
می رود و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند نمی توان با تغییر مدیران 
انتظار معجزه داش��ت. ب��ه طور مثال، داوود س��وری، عضو هیات علمی 
 دانشگاه شهید بهشتی گفته: تغییر مدیران عامل بانک ها تاثیر جزئی در 
س��اختار اقتصادی دارند زیرا با تغییر افراد، سیاست ها تغییری نمی کند 
و احتم��اال تغییر مدیران عامل بانک ها از ابتدای س��ال تاکنون با برنامه 

دیگری انجام شده است.
به گفته وی، عوض ش��دن افراد نمی توان��د تاثیر آنچنانی بر روی نرخ 
ارز و اصالح نظام اقتصادی داش��ته باشد بنابراین تعویض افراد مشکلی 

را حل نمی کند.
او با بیان اینکه بس��یاری از سیاست ها و تصمیمات اشتباه در اقتصاد 
ایران س��اختاری ش��ده، تاکید کرد: تصمیم گیری ها و عوامل زیادی در 

ثبات نرخ ارز موثر بوده و تغییر مدیر تنها عامل نبوده است.
سوری با اش��اره به اینکه وقتی اقتصاد کوچک شود، نیاز به ارز کمتر 
می ش��ود، گفت: از س��وی دیگر محدودیت زیادی ب��ر روی تقاضای ارز 
وجود دارد و اکنون نمی ش��ود به این ثبات دلخوش بود و آن را ناشی از 

تغییر مدیران بانکی دانست.
به گفته وی، ثبات فعلی اقتصاد را نباید نتیجه سیاستی خاص دانست 
زیرا حتی اگر هم برمبنای سیاست خاصی، شرایط تغییر کرده باشد، آن 

سیاست، اقتصادی نیست.
انباشتگی مشکالت با تغییر مدیران بانکی حل نمی شود

بسیاری از فعاالن اقتصادی نیز معتقدند اصالح اقتصادی بدون اصالح 
ساختارها ممکن نیس��ت. محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه 
عالمه طباطبائی با بیان اینکه مس��ئول مشکالت اقتصادی انباشته شده 
از س��ال های گذش��ته، یک نفر نبوده و یک نفر نیز به تنهایی نمی تواند 

آن را حل کند، گفت: بنابراین تغییر مدیران بانکی نمی تواند مش��کالت 
س��اختار اقتصادی را بهبود بخش��د زی��را مدیران بانکی که بر س��ر کار 
می آیند از همین س��اختار بیرون آمده اند و از کره و س��رزمین دیگر که 

نیامده اند بنابراین ابتدا باید ساختار موجود را اصالح کنیم.
ب��ه گفت��ه وی، باید کاری کنیم تا قوانین اصالح ش��ود و همه خود را 
تابع قانون بدانن��د در غیر این صورت از تغییر افراد نباید انتظار معجزه 

داشته باشیم.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی با بی��ان اینکه در جایی که 
قانون حاکم باش��د افراد سالم تر و کارآمدتر تصمیمات بهتری می گیرند، 
افزود: البته اینها مس��تلزم این اس��ت که اگر کشوری می خواهد توسعه 
پیدا کند باید قوانین را به طور ش��فاف اصالح کند تا براساس قوانین به 
س��مت توس��عه برود و در غیر این صورت با تغییر افراد نه مش��کل حل 

می شود و نه کمکی می کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: زمانی که اقتصادی با انواع بیماری ها مواجه 
باش��د با تغییر افراد نه تنها مش��کالت آن کاهش پیدا نمی کند، بلکه در 
طول س��ال های مختلف به صورت تجمعی انباشته شده و حل مشکالت 

دشوارتر خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه ی��ک فرد نمی تواند سیاس��تی را دنبال کند تا 
اقتصاد را تغییر دهد، گفت: اقتصاد به صورت دس��توری اداره نمی شود 
تا با دس��تورات افراد تغییر کند بلکه اقتصاد براساس شرایطی است که 

جامعه تصمیم می گیرد.
یوس��فی افزود: جامعه ایران معطوف به شرکت های دولتی است و به 
همی��ن دلیل اقتصاد، بازار و بانک ها همگی دولتی هس��تند بنابراین اگر 
تغیی��ر مدیران بانکی به صورت دس��توری انجام ش��ود نمی توان انتظار 

عملکرد مطلوب داشته باشیم.
اصالح ساختار اقتصادی باید از بانک ها آغاز شود

در این میان، مش��کالت سیستم بانکی را نباید تنها مربوط به ساختار 
و ی��ا مدیران دانس��ت. عدم ارتباط سیس��تم بانکی ایران ب��ا بانک های 
بین المللی نیز یکی دیگر از مشکالتی است که اجاره رشد و توسعه را به 
نظام بانکی و به دنبال آن ساختار اقتصادی ایران نمی دهد بنابراین الزم 
است تا مدیرانی که با بانکداری بین المللی آشنا هستند بر مسند ریاست 
بنشینند. در این زمینه، آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی  دانشگاه تهران 
با اش��اره به اینکه مدی��ران فعلی بانک ها تجرب��ه کار بین المللی ندارند، 
گف��ت: بنابراین مدیران بای��د تغییر کنند و مدیرانی بر س��ر کار بیایند 
که س��ابقه بانکداری بین المللی را داشته و با بانک های بزرگ کار کرده 

باشند.
اس��تاد دانش��گاه تهران تاکید کرد: مدیران فعلی اصالح را در سیستم 
فعلی نمی پذیرند و حتی تغییر ساختار هم جواب نمی دهد. باید مدیرانی 
را انتخ��اب کنیم که ب��ا بانک های بزرگ کار کرده و بتوانند بانک ها را از 

سطح ملی به بین المللی تبدیل کنند.
ب��ه گفت��ه وی، بانک های ای��ران به جز موارد اندک، بیش��تر ش��بیه 
دایناس��وری هس��تند که با عملیات بیش��تر، تنها حس��اب ها را بیشتر 

کرده اند و ارقام، بزرگ شده است.
بغزی��ان با بی��ان اینکه »بانک ه��ا در ایران هم��ان بنگاه های کوچک 
هس��تند که تنها از نظر کمی بزرگ شده اند« افزود: به همین دلیل باید 
تغییر برای اصالح ساختار اقتصادی را از مدیران شروع کنیم. رئیس کل 
بانک مرکزی نیز به درستی گفته است که اصالح ساختار اقتصادی باید 

از بانک ها آغاز شود.
بغزیان معتقد اس��ت که قوانین موجود هنوز به طور کامل اجرا نشده 
اس��ت و ح��اال به دنب��ال اضافه کردن و بس��تن یک بار جدی��د، به این 
قوانین هس��تیم. اصالح نظام اقتصادی بیش از هر چیز به عملکرد خود 
مدیران، نظارت داخلی بانک ها و تعامل با بانک مرکزی معطوف است که 
در این صورت بی اعتمادی به سیس��تم بانکی حل شده، ریسک سپرده 

سرمایه گذار کم شده و کمبود منابع بانک ها تامین خواهد شد.

استفاده از مدیران جوان در الیه های میانی بانک ها
در ای��ن می��ان برخ��ی نیز معتقدن��د جوانگرای��ی بای��د در الیه های 
میان��ی بانک ها آغاز ش��ود و همزمان با اصالحات س��اختاری و در کنار 
تجرب��ه مدیران  از نیروی جوانی در این زمینه اس��تفاده ش��ود. عزت اهلل 
یوسفیان مال، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه 
بهتر است از نیروهای جوان در الیه های میانی و پایینی مدیریت بانک ها 
اس��تفاده شود، گفت: در بس��یاری از پس��ت های مدیریتی، به ویژه در 

سیستم بانک ها، تجربه فرد در کنار علم و دانش حرف اول را می زند.
او درب��اره اهمی��ت جوان گرایی در س��طح مدیران بانک��ی برای رفع 
مش��کالت این حوزه بیان کرد: در بخش ها و حوزه هایی مانند شهرداری 
و بخش��داری ها، که کارها میدانی و اجرایی اس��ت و پشتیبانی علمی و 

تجربه زیادی نمی خواهد، می توان کار را به افراد جوان سپرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه تصریح کرد: افرادی باید به عنوان مدیر 
بانکی انتخاب ش��وند که با زندگی معمولی مردم آش��نایی کامل داشته 
باش��ند. معیار انتخاب و انتصاب مدیران بانک��ی صرفا نباید برخورداری 
وی از پش��توانه های عظیم مالی باش��د؛ اگر معیار چنی��ن افرادی، پول 
و س��رمایه بش��ود آنها در طول دوران مدیریت فقط می خواهند مدام به 

سرمایه خود  بیفزایند.
به گفته یوسفیان مال، بهتر است در الیه های میانی و پایینی مدیریت 
بانک ه��ا از نیروهای جوان اس��تفاده کرد و آن هم به ش��رطی که مدیر 
جوان دارایی خود را با مدیر ارش��د نسنجد و شروع به مال اندوزی نکند، 
متاس��فانه در برخی از حوزه شاهد این گونه مسائل و مشکالت هستیم. 
به هر حال چه مدیران جوان و چه افراد باتجربه در سیس��تم بانکی باید 

صداقت شغلی داشته باشند و این به شخصیت فرد بستگی دارد.
مشکالت ساختاری با ایستایی قوانین بانکی

برخ��ی دیگ��ر اما ایس��تایی قوانین را مش��کل اساس��ی می دانند و از 
همی��ن رو معتقدند بدون تغییر در قوانی��ن و بازنگری در آن نمی توان 
تنها ب��ا تغییر مدیران، منتظ��ر اصالح نظام بانکی ب��ود. چنانچه احمد 
انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: مشکالت 
بانک��ی با تغییر مدیر حل نمی ش��ود و تغییر مدی��ران بانکی تاثیری بر 
اصالح نظام اقتصادی ندارد. نماینده مردم رفسنجان در مجلس با اشاره 
ب��ه اینکه انتخاب یک مدیر به عنوان مدیر بانکی براس��اس چارچوب و 
سیس��تم انجام ش��ده و با ارزیابی عملکرد افراد ی��ک مدیر بانک تعیین 
می ش��ود، تاکید کرد: اگر بخواهیم در عرصه اصالح نظام بانکی حرکت 
کنیم باید ساختار آن را مورد توجه قرار دهیم. او با بیان اینکه »ساختار 
اداره بانک ها از س��ال 6۳ تا امروز به صورت آزمایش��ی انجام می شود« 
افزود: مش��کالت و معضالتی در قانون داریم بنابراین هر شخص دیگری 
به عنوان مدیر بانک معرفی ش��ود در همان قالب قانون موجود حرکت 
می کند. محمدی با اش��اره به اینکه در قانون جدید بانکداری معضالت 
امروز بانک ها را بررس��ی کرده و اصالح انجام شده است، گفت: اگر این 
قوانی��ن تصویب ش��ود، به طور طبیعی یک قانون جام��ع و آیین نامه ای 
نوش��ته شده و توس��ط مدیران اجرا خواهد شد، بنابراین نیازی به تغییر 
مدیران عامل بانک ها نیس��ت و تنها در م��واردی مانند وقوع تخلف و یا 
بازنشس��تگی باید به فکر تغییر مدیران بانکی باشیم زیرا در صورتی که 

همین قوانین اجرا شود، تغییر مدیران چیزی را عوض نمی کند.
به عنوان س��خن پایانی، ب��ا وجود اینکه تغییرات در سیس��تم بانکی 
با هدف جوانگرایی اجتناب ناپذیر اس��ت اما اصالح این سیس��تم باید به 
تدریج و به دور از سیاس��ی کاری انجام ش��ود زیرا نوس��ان های سیستم 
بانک��ی می تواند منجر به عدم تعادل در س��ایر بازارها ش��ود. باید توجه 
داش��ت که بازار پول کشور چند ماهی اس��ت با توجه به اقدامات بانک 
مرک��زی در وضعیت باثبات قرار گرفته و حتی به گفته رئیس کل بانک 
مرکزی قیمت ارز از اردیبهش��ت امس��ال تاکنون بیش از ۳ هزار تومان 
کاهش قیمت را تجربه کرده است، بنابراین باید به گونه ای حرکت کرد 

که این ثبات و تعادل حفظ شود.

تحول بانکی با تغییر مدیران اتفاق می افتد؟

تاثیر تغییر مدیران بانکی از نگاه اقتصاددانان

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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برای اولین بار در آذربایجان غربی
 نخستین تاالر استانی بورس کاال

راه اندازی شد
نخس��تین تاالر استانی بورس کاالی کش��ور با هدف رشد خرید و فروش 
کاالهای کش��اورزی نظیر س��یب و چغندرقند در آذربایجان غربی راه اندازی 
ش��د. این اس��تان نخستین اس��تانی اس��ت که بورس کاال در آن راه اندازی 
می ش��ود؛ آذربایجان غربی تولیدکننده بیش از ۱.2 میلیون تن سیب، حدود 
2 میلیون تن چغندرقند و صدها هزارتن از دیگر محصوالت کشاورزی است. 
همچنین طبق برخی آماره��ا، آذربایجان غربی حدود نیمی از ذخایر طالی 

کشور را در اختیار دارد.
مدیرعام��ل بورس کاالی ایران در آیین ویژه افتتاح این تاالر در ارومیه با 
بیان اینکه طی سال گذشته میزان مبادله کاالهای مربوط به آذربایجان غربی 
در ای��ن بورس حدود ۱77 میلیارد تومان بود، گفت: این رقم بس��یار کم و 

در حد یک هزارم کل مبادله صورت گرفته در بورس کاالی ایران است.
حامد س��لطانی نژاد با اش��اره به راه اندازی بورس کاال در آذربایجان غربی 
ادامه داد: با راه اندازی بورس کاال در این استان می توان به ارتقای این سهم 

و افزایش میزان کاالی مبادله شده در آذربایجان غربی امیدوار بود.
ب��ه گفته مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران، آذربایجان غرب��ی تولیدکننده 
نزدیک به یک س��وم سیب کش��ور و درصدهای قابل توجه انگور، کشمش، 
گردو، چغندرقند و طالی کشور  است و می توان با استفاده از ظرفیت بورس 

کاال آنها را با قیمت مناسب و به روز خرید و فروش کرد.
او با بیان اینکه با فعالیت بیش��تر در بورس کاال، میزان ضرر کش��اورزان 
ب��ه کمترین می��زان ممکن می رس��د، گفت: ب��ا راه اندازی ب��ورس کاال در 
آذربایجان غربی می توان ش��اهد رونق کش��اورزی با کیفیت و تولید و عرضه 

بیش از پیش کاال در این استان بود.
سلطانی نژاد همچنین به میزان معامالت هفتگی بورس کاالی ایران اشاره 
کرد و گفت: میزان معامالت هفتگی این بورس حدود ۳هزار و 500 میلیارد 

تومان است که رونق این بازار را به خوبی در کشور نشان می دهد.
مدیرعامل بورس کاال با اش��اره به اینکه در حال حاضر چهار بورس اوراق 
بهادار، فرابورس، بورس انرژی و کاال در کش��ور فعال اس��ت، اضافه کرد: این 
بورس از سال ۱۳86 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و سال به سال 
شاهد رشد معامالت و ارزش آنها در این بورس هستیم؛ به طوری که بورس 
کاال یکی از فعال ترین و پیش��روترین بازارهای بورس کشور است که امسال 

نیز شاهد رشد معامالت خواهیم بود.
به گفته وی، ریس��ک ع��دم اطمینان در بورس کاال به حداقل می رس��د 
و نوس��ان های قیمت��ی نیز از این طریق پوش��ش داده می ش��ود. همچنین 
کاالهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی، نفتی و کشاورزی، مهمترین کاالهای 
عرضه ش��ده در این بورس به ش��مار می رود و امیدواریم ب��ا راه اندازی تاالر 
بورس در آذربایجان غربی، س��هم کاالهای کش��اورزی در این بورس روز به 

روز افزایش یابد.
او در پایان س��خنانش گفت: بررسی های آماری بورس به طور معمول در 
پایان س��ال احصا می شود و در طول س��ال گذشته ارزش کل معامالت این 

بورس در کشور ۱78 هزار میلیارد تومان بود.
همچنی��ن مدیرکل ام��ور اقتصادی و دارای��ی آذربایجان غربی نیز در این 
مراسم گفت: عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در بورس، حمایت بیشتر 
ب��ا ایجاد صندوق ه��ای کاالیی از کش��اورزان و رونق و توس��عه بازار عرضه 
کاالهای کش��اورزی به همراه حذف واسطه ها از جمله مهمترین مزیت های 

این تاالر به شمار می رود.
داود غفارپ��ور افزود: راه ان��دازی انبارهای کاالی��ی مهمترین مکمل تاالر 
بورس کاال در آذربایجان غربی است و امیدواریم با همراهی بخش خصوصی 

و اتاق بازرگانی در این خصوص تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس��المی هم در این آیین گفت: 
راه اندازی بورس کاال، روش بسیار مناسبی برای افزایش درآمد استان است.

ن��ادر قاضی پ��ور اف��زود: مهمتری��ن راه توس��عه فعالیت ب��ورس کاال در 
آذربایجان غرب��ی، تبلیغ��ات آن از طریق رسانه هاس��ت و امیدواریم در این 

خصوص شاهد همکاری خوب اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی باشیم.

بورسکاال

در اولین روز معامالت بازار س��هام در این هفته، شاخص کل بورس 9۳۱ واحد و 
شاخص کل فرابورس ۱۱ واحد افت کرد و در نهایت 285 سهم با رشد قیمت و 29۳ 
سهم با افت مواجه شدند. شاخص کل بورس نیز با افت 9۳۱ واحدی در نهایت به 

رقم ۳08 هزار و 7۳0 واحد رسید.
به گزارش ایس��نا، در اولین روز معامالت بورس تهران در این هفته، شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بورس تهران با باز شدن معامالت با روند افزایشی مواجه شد 
اما از حدود ساعت 9 صبح روند کاهشی آغاز کرد و در نهایت نسبت به آخرین روز 
معامالتی هفته گذشته با 9۳۱ واحد کاهش مواجه شد. در عین حال شاخص کل 
هم وزن توانست 5۳4 واحد رشد کند؛ هرچند که شاخص آزاد شناور نیز با ۱0۱4 
واحد کاهش تا رقم ۳52 هزار و 747 پایین رفت. ش��اخص بازار اول نیز هم  جهت 
با ش��اخص کل ۱۱56 واحد کاهش یافت و تا رقم 224 هزار و ۳۳6 واحدی پایین 

رفت، اما شاخص بازار دوم با 268 واحد رشد تا رقم 628 هزار و 49 رشد کرد.
کدام نمادها بیشترین تاثیر را در شاخص بورس داشتند؟

بان��ک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، گروه مدیریت س��رمایه  گذاری امید و تاپیکو 
چهار نمادی بودند که بیشترین تاثیر کاهشی را روی شاخص بازار سرمایه داشتند. 
بدی��ن ترتیب هر کدام از نماده��ای یادش��ده ۱76، ۱56، ۱۳6 و ۱۱5 واحد تاثیر 
کاهشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. در طرف مقابل نیز گسترش نفت و 
گاز پارسیان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنایع شیمیایی ایران و مس شهید 
باهنر چهار نمادی بودند که بیشتر تاثیر افزایشی را روی شاخص های بازار داشتند.

گروه محصوالت ش��یمیایی با معامله ۱۳6 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از ۱74 

میلیارد تومان بیشترین ارزش معامالت را از آن خود کرد. گروه محصوالت دارویی پس 
از شیمیایی ها شاهد بیش��ترین ارزش معامالت بودند؛ به طوری که در این گروه ۱59 
میلیون سهم به ارزش بیش از ۱5۱ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در این گروه 
اکثر سهم ها با رشد قیمت روبه رو بودند. فعاالن بازار سرمایه در نخستین روز هفته شاهد 
کاهش قیمت در بیشتر سهم های نفتی بودند البته بیشتر این کاهش ها کمتر از یک 
درصد بود. در گروه بانک ها و موسسات اعتباری نیز بیشتر نمادها یک تا دو درصد افت 
قیمت را تجربه کردند. در نهایت، در بورس تهران ۱79 سهم با رشد قیمت و ۱64 سهم 
با افت قیمت روبه رو شدند. ارزش کل معامالت بورس تهران تا رقم ۱442 میلیارد تومان 
باال رفت و حجم معامالت بازار عدد ۳میلیون سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت. 

تعداد معامالت این بازار نیز به عدد 498 هزار و 7۱ رسید.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز در نخستین روز هفته همانند شاخص بورس با افت همراه 
ش��د. آیفکس در این روز ۱۱ واحد افت داشت و بر روی کانال ۳ هزار و 9۱6 واحد 
ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۱49 میلیون برگه س��هم به ارزش 

بیش از 9 هزار و 8۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و س. توس��عه و عمران 
استان کرمان )کرمان( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل 
نیز نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( و پتروشیمی 

زاگرس )زاگرس( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

قوانین مالیاتی در بازار سرمایه تغییر نمی کند
روز گذشته همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، زمزمه های مطرح شده 
در فضای مجازی درخصوص وضع مالیات جدید بر سود سهام شرکت های بورسی و 
فرابورسی را تکذیب کرد و گفت: بنا بر مذاکرات صورت گرفته با وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، هیچ گونه تغییری در مالیات س��ود سهام شرکت های بورسی و فرابورسی 
صورت نخواهد گرفت؛ در صورتی هم که مقررات مالیاتی جدیدی وضع شود، بنا به 
اعالم وزیر، این مالیات باید در راستای حمایت از شرکت های بورسی کاهش یابد تا 

شفافیت مورد تشویق قرار گرفته و تولید و صادرات کشور تقویت شود.
سخنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درخصوص شایعاتی مبنی بر 
وضع مالیات عایدی س��رمایه گفت: همان گونه که در مصاحبه های قبلی هم اعالم 
ش��ده بود، مخالفت س��ازمان بورس با وضع چنین مالیاتی بر بازار سرمایه به وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی اعالم ش��د و وزیر محترم نی��ز بر عدم وضع چنین مالیاتی 

تاکید داشته اند.
محم��دی اطمینان داد: جای هیچ گونه نگرانی درخصوص تغییر مقررات مالیاتی 
مرتبط با بازار س��رمایه نیس��ت و  در صورت تغییر، به گونه ای خواهد بود که بازار 

سرمایه بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد .
گفتنی است وزیر اقتصاد اخیرا در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران 
درخصوص معافیت مالیاتی تجدید بر ارزیابی ها اعالم کرد: در صدد هستیم که دولت 
آیین نامه مربوط به معافیت مالیاتی تجدید بر ارزیابی ها را هرچه س��ریع تر تصویب 

کند تا به رونق بیشتر بورس کمک شود.

بورس تهران اولین روز هفته را با کاهش قیمت آغاز کرد

افت 931 واحدی شاخص بورس
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افزایش 3۰ تا 4۰درصدی قیمت گل در بازار
 لیلیوم، شاخه ای 6۰ هزار تومان شد

رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل گفت هم اکن��ون افزایش ۳0 تا 
40درصدی قیمت را در بازار گل شاهد هستیم.

اکبر ش��اهرخی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درب��اره بازار گل اظهار ک��رد: هم اکنون 
افزای��ش ۳0 تا 40درصدی را در بازار گل ش��اهد هس��تیم؛ این در 
حالی اس��ت که می توان علت این افزایش قیمت را در س��ایت ها و 

فضای مجازی جست وجو کرد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل در پاسخ به این پرسش که چرا 
هم اکن��ون بعضی از مغازه های گل فروش��ی گل را در بازار گران تر از 
نرخ مصوب می فروش��ند؟ تصریح ک��رد: هم اکنون پیاز گل، در بازار 
وارد نمی ش��ود و اگر هم در بازار یافت ش��ود با دالر فعلی خریداری 

می شود و همین امر می تواند تاثیر خود را در بازار داشته باشد.
ش��اهرخی در ادامه از قیمت گل های پرمص��رف در بازار خبرداد 
و افزود: گل رز، ۱5 ه��زار تومان، گل آنتریوم، ۱5 هزار تومان، گل 
داوودی، دس��ته ای ۱5 ت��ا 20 هزار توم��ان، گل میخک، ۱0 تا 20 
هزار تومان، گل لیلیوم، ش��اخه ای 60 هزار تومان در بازار به فروش 
می رسد. رئیس اتحادیه فروشندگان گل با اشاره به اینکه هم اکنون 
قیمت خاک و کود و س��م گران ش��ده است، تصریح کرد: زمانی که 
زیرساخت های پرورش و واردات گل، افزایش پیدا کند به طور قطع 

می تواند تاثیر خود را  بر قیمت گل  داشته باشد.
ش��اهرخی با بیان اینکه متعلق��ات گل، ۳00 تا 400درصد گران 
ش��ده اس��ت، افزود: هم اکن��ون عرض��ه گل، در ب��ازار کاهش پیدا 
کرده اس��ت. رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل در پایان گفت: تعداد 
ماش��ین ها و دس��تفروش های گل خیابانی در حال افزایش است و 
نظارتی بر آنها نمی ش��ود. متاس��فانه این گل ها با جوی آب آبیاری 

شده و آلوده هستند.

همه نانوایی ها بازرسی می شوند
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
استان تهران با بیان اینکه عمده تخلف نانوایان در زمینه کم فروشی 
و گران فروش��ی بوده، اعالم کرد که همه نانوایی های اس��تان تهران 

بازرسی خواهند شد.
عزیزاله افضلی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به ابالغ قیمت های 
جدید نان از اول مهرماه س��ال جاری از س��وی استانداری، هشدار 

داد که این قیمت ها برای همه واحدهای نانوایی الزم االجرا است.
ب��ه گفته وی، از ابتدای طرح بازرس��ی و نظارت ب��ر نانوایی های 
اس��تان تهران، 60درصد واحده��ای صنفی نانوایی مورد بازرس��ی 
قرار گرفتند که بیش��ترین تخلفات مشاهده ش��ده، گران فروشی و 

کم فروشی در وزن چانه بوده است.
معاون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صمت استان تهران همچنین 
از وج��ود بی��ش از 6400 واحد نانوایی فعال در کل اس��تان تهران 
خب��ر داد و تصری��ح کرد: از این تعداد، ۳750 واحد مورد بازرس��ی 
ق��رار گرفتند و تع��داد 940 واحد متخلف ب��ا ارزش ریالی بیش از 
2 میلی��ارد و  ۳62 میلیون ریال شناس��ایی و به تعزیرات حکومتی  

معرفی شدند.
وی همچنی��ن از ادامه نظارت و بازرس��ی ب��ر واحدهای صنفی، 
مخصوصا نانوایی ها تا دس��تیابی به قیمت ها و وزن چانه های ابالغی 
خب��ر داد و اظهار کرد: مردم می توانند در صورت مش��اهده هرگونه 
تخلف صنفی، اعم از گران فروشی، کم فروشی، تقلب و سایر تخلفات 

مراتب را به سامانه ۱24 گزارش کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا،  دوم مهرماه نرخ جدید انواع نان اعالم ش��د و 
طبق تصمیم کارگروه تنظیم بازار اس��تان تهران، بربری با آرد 8۳0 
تومانی ب��ه قیمت ۱000 تومان، س��نگک ب��ا آرد 8۱5 تومانی، به 
قیم��ت ۱200 تومان، تافتون ب��ا آرد 820 تومانی، به قیمت 550 
تومان و لواش با آرد 820 تومانی به نرخ ۳00 تومان عرضه می شود.

ب��ه دنبال ابالغ قیمت های جدید به دنبال ابالغ قیمت های جدید 
نان در ش��هر تهران، سرپرس��ت نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران از طرح نظارتی ۱5 روزه این سازمان 

بر قیمت نان در شهر تهران خبر داد.
این مقام مس��ئول در روزهای پایانی مهرماه از ادامه طرح نظارت 
بر نانوایی ها در س��طح استان تهران خبر داد و اعالم کرد که تخلف 
مج��دد واحدهای نانوای��ی در مرحله بعدی طرح نظ��ارت منجر به 

تعطیلی و قطع سهمیه آنها خواهد شد.

کاهش ۲۲درصدی تولید گوشت نسبت به 
پارسال

مرکز آمار از افزایش ۱۳درصدی تولید گوش��ت قرمز در تابستان 
نس��بت به بهار امس��ال خبر داد و اعالم کرد که هرچند تولید این 
محصول نسبت به فصل قبلش افزایش یافته اما 22درصد نسبت به 

تابستان پارسال کاهش دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، طبق بررس��ی های مرکز آمار از کش��تار دام 
کش��تارگاه های رسمی کشور در فصل تابس��تان، وزن گوشت قرمز 
تولیدش��ده انواع دام های ذبح ش��ده در این مدت جمعاً 77 هزار تن 
گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر دام ها بوده 
اس��ت. براس��اس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با4۳.۳ 
هزار تن معادل 56.2درصد از کل وزن گوش��ت قرمز تولیدش��ده را 
به خود اختصاص داده اس��ت. گوشت گوس��فند و بره با 25.7 هزار 
ت��ن، بز و بزغاله با 6.۱ هزار تن و س��ایر انواع دام ها با ۱.9 هزار تن 
به ترتی��ب ۳۳.۳درصد، 7.9درصد و 2.6درصد از کل وزن گوش��ت 

قرمز تولیدشده را به خود اختصاص داده اند.
مقایسه عملکرد کش��تارگاه های کشور در تابستان سال ۱۳98 با 
عملکرد فصل مشابه س��ال ۱۳97 نشان دهنده کاهش 22درصدی 
مقدار تولید گوش��ت قرمز در کش��تارگاه های رس��می کشور است. 
کاهش مقدار تولید گوش��ت نس��بت به فصل مشابه سال قبل برای 
گوس��فند و بره 2۱درصد، برای بز و بزغال��ه 26درصد و برای گاو و 

گوساله 2۳درصد بوده است.
نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که تولید گوشت قرمز در 
کشتارگاه ها در فصل تابستان نسبت به فصل بهار همین سال بیش 

از ۱۳درصد افزایش داشته است.

اخبـــار

رئیس اتحادیه فرش دستبافت مشهد گفت پس از تحریم ما بازارهای هدف خود 
را گس��ترش دادیم و در حال حاضر عالوه بر بازارهای س��نتی اروپایی که همواره 
داش��ته ایم، به امارات، ایتالیا، اس��ترالیا، نیوزیلند، آفریقا، لبنان و کشورهای عربی، 

ژاپن و چین نیز فرش صادر می کنیم.
هادی مخملی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص آمار بافندگان فرش دستباف در 
خراس��ان رضوی بیان کرد: در حال حاضر ۱5هزار و 945 نفر بافنده در خراس��ان 
وجود دارد که از این تعداد ۱4هزار و ۳62 نفر زن و 2 هزار و ۱90 نفر مرد هستند، 
همچنین ۱46 طراح فرش و 8 رنگرز در این استان مشغول به کار هستند و ۳ هزار 

و 620 نفر از این تعداد تاکنون بیمه تامین اجتماعی شده اند.
رئیس  اتحادیه  فرش  دستبافت  مشهد در ارتباط با مزایای خرید فرش دستبافت 
نس��بت به س��ایر کفپوش ها اظهار کرد: فرش دس��تبافت از نظر ارزش یک کاالی 
س��رمایه ای است، یعنی با خرید فرش دستبافت می توان به عنوان یک سرمایه در 
درازمدت روی آن حس��اب کرد و دیدگاه ما این اس��ت که از نظر کیفیت و طرح و 
نقش��ه فرش هایی تولید شود که از اصالت و اس��تاندارد کالسیک برخوردار بوده و 

همه پسند باشد.
مخملی در ارتباط با علل رکود فروش فرش دس��تبافت گفت: شرایط اقتصادی 
باعث شده تا رکود بازار یک بحث فراگیر و عمومی شود و باعث شده تا کاالهایی که 
لوکس بوده و نیاز ضروری نیستند، در درجه بعد در سبد مصرفی خانوار قرار گیرند 

و در نتیجه اقشار متوسط جامعه ممکن است قادر به خرید این کاال نباشند؛ البته 
تنوع تولیدات فرش دستبافت به نحوی است که پاسخگوی همه اقشار هست و خأل 
بین فرش دستبافت و فرش ماشینی را با برخی تولیدات در کارگاه ها پر کرده است.

 وی اف��زود: باید رویکرد ما تمرکز بر تولید صادراتی باش��د و بازارهای صادراتی 
را مورد توجه خود قرار دهیم، بازار داخلی و صادراتی فرش دس��تبافت اس��تان به 
لحاظ تنوع و تکثر تولیدات قابل تقدیر  است، ما در استان انواع فرش های تجارتی، 
عش��ایری و داری متفاوتی داریم و نیروی انس��انی ماهری داریم که در تمام نوع و 
س��بک بافت ها تخصص دارند، اما باید زنجی��ره تامین کننده مواد اولیه، طراحان و 
نقاش��ان توجیه اقتصادی داشته باش��د تا چرخه ارزشی اقتصادی فرش دستبافت 
بچرخ��د، اما در حال حاضر متاس��فانه تولیدکننده برای تامی��ن مواد اولیه و دیگر 

مسائل مشکل دارد و این موضوعات بر رکود این کاال دامن می زند.
رئیس  اتحادیه  فرش  دستبافت  مشهد با اشاره به اینکه ۳5  تا 40درصد مصرف 
بازار فرش دستبافت مربوط به آمریکا بوده است، اظهار کرد: اما تحریم های بانکی 
و ش��رایط سیاسی منطقه مشکالت زیادی را به وجود آورد چراکه اکثر کشورهای 
خلیج فارس، ایران و خصوصا اس��تان خراس��ان رضوی بازار بزرگ شان در آمریکا 
وجود داش��ت و به صورت دائمی در آنجا فعالیت داشتند. در حال حاضر هم ما در 
بحث صادرات فرش عقب نمانده ایم اما ما رتبه اول را با 80درصد س��هم صادراتی 
در دنیا می خواهیم نه 20درصد، در اثر تحریم ها رتبه ما تنزل پیدا کرده و باید به 

حالت قبل بازگردد. رئیس  اتحادیه  فرش  دس��تبافت  مش��هد در ارتباط با بازارهای 
هدف صادرات فرش ایرانی گفت: پس از تحریم ما بازارهای هدف خود را گسترش 
دادیم و در حال حاضر عالوه بر بازارهای س��نتی اروپایی که همواره داش��ته ایم، به 
امارات، ایتالیا، استرالیا، نیوزیلند، آفریقا، لبنان و کشورهای عربی، ژاپن و چین نیز 
فرش صادر می کنیم، البته در گذش��ته این تقاضا به صورت مرتب از س��مت این 
کش��ورها بوده  و ما مرتب در گمرکات خود فرش ها را صادر می کردیم اما امروزه از 

نظر کمی این مقدار بسیار کمتر شده  است.
وی درخص��وص رقبای ف��رش ایرانی اظهار کرد: ترکیه، هند، پاکس��تان، چین، 
افغانستان و بنگالدش رقبای ما در عرصه تولید و صادرات فرش هستند که هند و 
پاکستان در این عرصه قوی تر از سایر این کشورها عمل می کنند، اما اصالت فرش 
ایرانی مزیتی است که ما باید از آن به عنوان مزیت رقابتی استفاده کنیم و بتوانیم 

تولید رقابت پذیر کنیم.
مخملی ادامه  داد: امروز مس��ائل سیاسی بر مس��ائل اقتصادی تاثیر می گذارد و 
فرش دستبافت نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما ما شرایطی در بحث صادرات 
فرش دس��تبافت داریم که بازار صادراتی ما نس��بت به گذشته بسیار کاهش  یافته  
است، اما صادرکنندگان در اقصی نقاط دنیا در نمایشگاه ها شرکت می کنند، درست 
است که صادرات فرش حجم و کمیت قبل را ندارد، اما فعال است چراکه تقاضای 

بازار برای فرش ایرانی همچنان وجود  دارد.

بعد از تحریم ها بازارهای صادرات فرش را گسترش دادیم

رئیس کنفدراس��یون صادرات گفت در ش��ش ماهه امس��ال، صادرات رش��د 
22درصدی را در وزن و کاهش محسوسی در ارزش داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد الهوتی در نشست خبری صبح روز 
گذش��ته با اصحاب رس��انه اظهار کرد: در شش ماهه امسال، رشد 22درصدی را 
در صادرات وزنی ش��اهد بودیم، این در حالی اس��ت که از نظر ارزشی صادرات با 

روند کاهشی مواجه بوده ایم.
وی با اش��اره به اینکه واردات همانند س��ال گذش��ته اس��ت، تصریح کرد: این 
در حالی اس��ت که تراز تجاری کش��ور منفی 27۳ میلیون دالر و به نفع واردات 

شده است.
 رئیس کنفدراسیون صادراتی با اشاره به اینکه چین، عراق، افغانستان، ترکیه 
و ام��ارات ج��زو پنج کش��ور اول صادراتی ایران هس��تند، افزود: هن��د از بازار 4 
کش��ور اول صادراتی ایران خارج شده و نشان می دهد این کشور در قبال تحریم 

سختگیرانه تر عمل کرده است.

وی در ادامه گفت: در ش��ش ماهه نخس��ت امسال کش��ورهای چین، امارات، 
ترکی��ه و هن��د بزرگترین صادرکنندگان به ایران بوده ان��د و میانگین نرخ هر تن 
واردات 295 دالر بوده اس��ت. به گفته الهوتی، 7۱درصد ارز صادراتی به کش��ور 
بازگش��ته است. رئیس کنفدراس��یون صادرات ادامه داد: کارنامه تجارت خارجی 
در نیمه اول سال 98 نشان می دهد حجم تجارت خارجی ایران در نیمه نخست 
س��ال، 42میلیارد و ۱69میلیون دالر اس��ت که از این میزان، 2۱میلیارد و 22۱ 
میلیون دالر سهم واردات و 20 میلیارد و 948 میلیون دالر سهم صادرات است.
الهوتی در ادامه اظهار کرد: در ش��ش ماه ابتدایی امس��ال، وزن واردات رش��د 
کمت��ر از نیم درصدی داش��ته ام��ا ارزش آن با افت ح��دود 5/5درصدی مواجه 

شده است.
این مقام مس��ئول درباره آینده تجارت با کش��ور سوریه اظهار کرد: با توجه به 
خس��ارتی که به این کش��ور به دلیل جنگ وارد شده این کشور در آینده نزدیک 
جزو شرکای مهم ما خواهد شد، اما این حضور به دو موضوع مهم بستگی دارد.

الهوت��ی تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران جزو اتحادیه عرب نیس��ت تعرفه 
واردات به این کش��ور باال است که با توجه به روابط خوب سیاسی که داریم باید 
ت��الش کنیم این تعرفه کاهش و نزدیک به صفر برس��د همچنین باید در جهت 
ایجاد کانال انتقال مالی فکری شود تا همانند سایر بازار های صادراتی در برگشت 

ارز دچار مشکل نشویم.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران بیان کرد: براساس گزارش سامانه نیما، از 
اول فروردین 98 تا 8 آبان 98 در مجموع ۱0 میلیارد و ۳44 میلیون یورو فروش 
ارز صادرات��ی بوده که در مجموع بالغ بر 8 میلی��ارد و ۳8۱ میلیون یورو تامین 

ارزی واردات از این محل انجام شده است.
الهوت��ی با بی��ان اینکه میانگین نرخ ف��روش یورو ۱۱ ه��زار و 8۳۱ تومان و 
میانگین نرخ خرید یورو هم ۱۱889 تومان بوده است، افزود: میانگین نرخ خرید 
دالر در ب��ازار ثانوی��ه ۱0 هزار و 702 توم��ان و میانگین نرخ فروش دالر نیز ۱0 

هزار و 594 تومان بوده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت از میان 42 محصول منتخب در 
شش ماهه اول امسال 26 محصول رشد تولید را تجربه کرده و ۱6 محصول 

نیز روند کاهشی داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید زرندی گفت: از بین کاال های 
تولیدی که در کل کش��ور تولید می ش��ود 42 محصول به عنوان منتخب 
به طور دقیق رصد و پایش می ش��ود که این محصوالت مهمترین تولیدات 

صنعتی و معدنی کشور بوده و بیشترین تأثیر را در این بخش دارا است.
او توضیح داد: از میان این 42 محصول منتخب در شش ماهه اول امسال 
26 محصول رش��د تولید را تجربه کرده و ۱6 محصول نیز روند کاهش��ی 

داشته است.

زرن��دی گفت: در این م��دت، فوالد خام ۱2.۱ میلیون ت��ن، 6.6درصد، 
س��یمان با ۳۱.۱ میلیون ت��ن، 5.2درصد، کاتد مس ب��ا ۱۳۳.9 هزار تن، 
۱5.9درص��د، لوازم خانگی )ش��امل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماش��ین 

لباسشویی( با ۱205.4 هزار دستگاه، 6.6درصد رشد تولید داشته اند.
معاون طرح و برنامه ادامه داد: در شش ماه امسال انواع سواری با ۳48.۱ 
هزار دس��تگاه ۳5.2درصد و س��نگ آهن با ۱7.4 میلیون ت��ن، 4.6درصد، 
کاه��ش تولید داش��ته اند. زرندی همچنین گفت: از ابتدای س��ال تا پایان 
شهریور، بیش از 2900 واحد جدید صنعتی به بهره برداری رسید که برای 
ایجاد آن بیش از 20000 میلیارد تومان سرمایه گذاری و نزدیک به 47000 

نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

وی افزود: در ش��ش ماهه اول سال ۱۳98 تعداد 50 طرح سرمایه گذاری 
خارجی صنعتی، معدنی و تجاری با موضوع سرمایه گذاری 762.6 میلیون 

دالر به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده است.
معاون طرح و برنامه وضعیت تس��هیالت نظام بانکی به بخش صنعت و 
معدن را مطلوب ندانست و گفت: یکی از مهمترین منابع در اختیار وزارتخانه 
در قالب تس��هیالت برنامه تولید و اش��تغال )تبصره ۱8( است که تا پایان 
شهریور ۱۳98 تعداد ۱0۱6 واحد به بانک های عامل معرفی که از این تعداد 
27 واحد تسهیالت خود را به ارزش 2۳9.4 میلیارد تومان دریافت کرده اند.

زرن��دی تاکید کرد: این روند وضعیت مطلوبی را نش��ان نمی دهد و باید 
سرعت پرداخت تسهیالت به تولید با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

بازگشت ۷1درصد از ارز های صادراتی به کشور

رشد ۲6 محصول معدنی و صنعتی از ابتدای سال

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

پراید گران می شود؟
در حالی که وعده داده ش��ده طی ماه های آینده پراید از خط 
تولید خارج شود از هم اکنون گمانه زنی درباره افزایش یا کاهش 

قیمت آن آغاز شده است.
به گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نق��ل از میزان، 
سرانجام پس از سال ها که مسئوالن بسیاری وعده حذف برخی 
از خودرو ها را در پی انتقاد مردم، استاندارد و پلیس داده بودند 
ظاهرا این وعده در حال محقق ش��دن است و قرار است پراید و 

پژو 405 به زودی از چرخه تولید خارج شوند.
طب��ق گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید 
پ��ژو 405 تا پایان س��ال و همچنین تولید س��ه م��دل پراید به 
ترتی��ب در دی ماه 98، اردیبهش��ت و تیرماه 99 متوقف خواهد 

شد.
همچنی��ن به گفته س��لیمانی مدیرعامل س��ایپا، تولید پراید 
م��دل۱۳2 ت��ا پای��ان دی م��اه 98، پراید م��دل۱۱۱ ت��ا پایان 
اردیبهش��ت 99 و پراید مدل۱۳۱ تا پای��ان تیرماه 99 به پایان 

خواهد رسید.
طبق اعالم مدیران خودروساز قرار است تیبا، ساینا و کوییک 
جایگزین پراید ش��وند و در مقابل توقف خ��ط تولید پژو 405، 

سمند و پژو پارس جایگزین شوند.
اما با توجه به اقبالی که مش��تریان به پراید با توجه به قیمت 
خرید و هزینه تعمیر و نگهداری آن نشان داده اند درباره قیمت 

این خودرو در آینده گمانه زنی های زیادی صورت گرفته است.
در این ب��اره امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
میزان، اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت خودرو های جایگزین 
نسبت به پراید باالتر است اگر تیراژ تولید خودرو های جایگزین 
افزای��ش یابد می توان قیم��ت آنها را کاهش داد تا جای پراید را 
پر کنند، اما با ش��رایط فعلی خودروس��ازان بعید است این کار 

اتفاق بیفتد.
این کارش��ناس صنعت خودرو افزود: با توجه به این ش��رایط 
احتماال قیم��ت پراید همانند دوره ای که پی��کان از خط تولید 

خارج شد موقتا افزایش خواهد یافت.
همچنین س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
در این باره گفت: خودروی که از تولید خارج می ش��ود شاید در 
مقطعی بسیار کم افزایش قیمت یابد، اما پس از مدتی خریداران 

به سمت خرید خودرو هایی می روند که تولید می شوند.
وی افزود: با حرکت مردم به سمت خرید خودرو های جایگزین 
طبیعتا قیمت خودرو هایی که از خط تولید خارج شدند به مرور 

به تعادل می رسد.

شمارش معکوس ادغام پژو و فیات
دو شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن و فیات-کرایسلر اعالم 
کردن��د که با هدف تامین منابع بیش��تر ب��رای مقابله با تبعات 
رش��د تعرفه های تجاری و توسعه تولید خودروهای سازگارتر با 

محیط زیست با یکدیگر ادغام می شوند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عص��ر خودرو«، براس��اس توافق 
حاصل شده، هر یک از دو شرکت پژو-سیتروئن و فیات-کرایسلر 
نیمی از س��هام ش��رکت جدید را در اختیار خواهد داشت و این 
ش��رکت همزمان در بورس های پاریس، میالن و نیویورک ثبت 

خواهد شد.
مقام های ارش��د دو شرکت روز پنجش��نبه با انتشار بیانیه ای 
رسمی اعالم کردند توافق نهایی در این خصوص طی هفته های 
آتی به امضا می رس��د. در پی اعالم این خبر قیمت بهای سهام 
شرکت فیات-کرایسلر در بازار سهام میالن ۱0درصد رشد کرد.

ش��رکت حاصل از ادغام پژو-س��یتروئن و فیات-کرایس��لر به 
چهارمین خودروس��از ب��زرگ جهان بدل خواهد ش��د و ارزش 
جاری این ش��رکت در بازار س��هام به 50 میلی��ارد یورو خواهد 

رسید.

قیمت باتری خودرو در نیمه دوم سال 
افزایش نخواهد یافت

رئی��س اتحادیه باتری س��ازان کش��ور اعالم ک��رد دلیل ثبات 
قیمت ها در بازار باتری این است که میزان عرضه بیش از تقاضا 
است و با این وضعیت در نیمه دوم سال نیز مشکل خاصی وجود 
نخواهد داش��ت زیرا عالوه بر عرضه مناسب، کیفیت محصوالت 
نیز افزای��ش یافته و از طرفی مصرف در نیمه دوم س��ال کمتر 
از نیمه نخس��ت اس��ت. تقی علی اکبری در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، اظهار داش��ت: قیمت باتری افزایش نداشته و تقریبا 
ثاب��ت بوده و حتی با مقداری کاهش نیز ت��وام بوده؛ به عبارتی 
از فروردی��ن ماه که قیمت باتری مقداری افزایش یافت، ش��اهد 
افزای��ش قیمت مجددی نبوده ایم. رئیس اتحادیه باتری س��ازان 
کش��ور گفت: دلیل ثبات قیمت ها در بازار باتری این اس��ت که 
میزان عرضه بیش از تقاضا اس��ت و با این وضعیت در نیمه دوم 
سال نیز مشکل خاصی وجود نخواهد داشت زیرا عرضه مناسب 
و از طرفی مصرف در نیمه دوم سال کمتر از نیمه نخست است، 
بنابراین قیمت باتری در نیمه دوم سال ممکن است ثابت باشد 

و یا کاهش یابد اما افزایش نخواهد داشت.
علی اکبری گفت: باالترین میزان مصرف باتری در طول سال، 
خرداد تا ش��هریورماه اس��ت و اکنون با سپری ش��دن تابس��تان 
مص��رف باتری کاهش خواهد یافت و برای زمس��تان، مش��کلی 
نداریم زیرا هم میزان تولیدات باال اس��ت و هم کیفیت باتری ها  
افزای��ش یافته و به ط��ور کلی در حال حاض��ر در حوزه باتری 

چالش خاصی وجود ندارد.
رئی��س اتحادیه باتری س��ازان کش��ور گفت: در ح��ال حاضر 
تولیدات داخلی حدود 90درصد نیاز داخل را پوشش می دهد.  
علی اکبری گفت: طی جلساتی که با کارخانجات تولیدکننده 
داش��تیم مقرر شد باتری فرس��وده را از مشتری دریافت نکنند، 
البته در حال حاضر نیز باتری فرس��وده با قیمت روز از مشتری 
خریداری می ش��ود و به این ش��کل نیست که باتری فرسوده به 

صورت رایگان دریافت شود.

به رغم داشتن بیش از شش دهه تجربه  خودروسازی در کشور، سیاست گذاری های 
حمایتی صرف، این صنعت را در مسیری پر پیچ و خم قرار داده و برای رسیدن به 
مقصد نهایی و دستیابی به اهداف موردنظر باید از موانع و چالش های بیشماری عبور 
کند.  به گزارش گروه تحلیل، تفس��یر و پژوهش های خبری ایرنا، باور کارشناسان 
اقتص��ادی و به وی��ژه حوزه خودرو بر این اس��ت که صنعت خ��ودرو با چالش ها و 
مشکالتی همچون نبود رقابت، دولتی بودن و یا نبود بخش خصوصی واقعی، انحصار، 
سیاس��ت گذاری ها و قیمت گذاری های دس��توری، کمبود و یا نبود سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، ضعف دانش فنی، عدم سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، 
پایین بودن بهره وری، نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست رو به رو است بنابراین، 
طبیعی اس��ت که هرگونه سیاست گذاری  خودرو باید در راستای رفع این چالش ها 

انجام شود.
سیاست گذاری خودرو در گذر تاریخ

تحقیق های انجام ش��ده نش��ان می دهد که تولید خودرو در ایران با تأس��یس دو 
کارخان��ه »جیپ« و »مرت« از س��ال ۱۳۳6 آغاز ش��د. بعد از آن در س��ال ۱۳4۱ 

کارخانه صنعتی ایران ناس��یونال )ایران خودرو فعلی( با س��رمایه اولیه یک میلیون 
ریال تأس��یس شد و در س��ال ۱۳42 مورد بهره برداری قرار گرفت. در سال ۱۳46 
تأسیسات خودروسازی پیکان با ظرفیت 6000 دستگاه در سال راه اندازی شد، که 

بعداً به تدریج تا ۱20 هزار دستگاه در سال توسعه یافت.
درواق��ع، می ت��وان گفت که صنع��ت خودرو یکی از پیش��گامان اصل��ی فرآیند 
صنعتی کردن کشور بوده است. در آن سال ها، که مصادف است با آغاز برنامه ریزی 
و سپس اجرای برنامه اصالحات ارضی، تأسیس کارخانه های خودرو گامی بزرگ و 
بلندپروازانه در راستای صنعتی شدن به شمار می رفت. زیرا، نه زیرساخت های الزم 
وجود داش��ت و نه هنوز از نظر فرهنگ و س��بک زندگی، خودرو، جایی در زندگی 

اکثریت جامعه پیدا کرده بود.
بع��د از انقالب و ب��ه ویژه پس از جنگ تحمیلی، هم��ه صنایع، از جمله صنعت 
خودروسازی، با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی آن زمان با مشکالت و چالش ها 
و حت��ی با بحران های جدی روبه رو ش��ده بود. بعد از اتمام جنگ و ش��روع دوران 
س��ازندگی، مسئوالن یک سلسله سیاس��ت های حمایتی در صنعت و همچنین در 

خودروسازی به اجرا گذاشتند.
پژوهش��گران اقتصادی به مواردی همچون تشکیل ستاد سیاست گذاری خودرو، 
تهیه و اجرای قانون محاسبه معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و انواع مالیات 
خودرو، تدوین اس��تراتژی توسعه خودرو، اصالح و تکمیل سازمان تولید در صنعت 
خودروسازی کشور، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد مراکز تحقیقاتی و نوآوری صنایع 
خودرو اشاره کرده اند. برای مثال، در مورد قوانین گمرکی که از مهمترین حوزه های 
تأثیرگذار در صنعت خودرو است، سیاست گذاری ها و قوانین طی سال های ۱۳6۱، 

۱۳64، ۱۳65، ۱۳69و ۱۳7۱ شدیداً تغییر کرد.
خودرو در سند چشم انداز ۲۰ساله

یکی دیگر از عمده ترین سیاس��ت گذاری های حوزه خودرو را می توان در س��ند 
چش��م انداز 20ساله مشاهده کرد. طبق مفاد این سند و براساس چشم انداز صنعت 
خودرو، دس��تیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه 
یازدهم در جهان از طریق رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری هدف گذاری شده 

است.

سیاست گذاری خودرو در ایران

رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، دالیل مدیریت شهری 
برای مخالفت با تغییرات طرح جدید ترافیک را تشریح کرد.

ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نقل از مهر، یوس��ف حجت 
در پاس��خ به پرسشی درخصوص درخواس��ت پلیس برای تغییر ساعات طرح 
ترافی��ک جدید و ایجاد تغییرات در این طرح براس��اس مذاکرات انجام ش��ده 
در ش��ورای ترافیک تهران گفت این طرح چندماهی اس��ت که اجرایی ش��ده 
و آمارها نش��ان می دهد بر مدیریت اس��تفاده از خودرو در میان ش��هروندان 

تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: از ۳.5 میلیون خودرویی که در شهر تهران وجود دارد، تنها 200 
هزار نفر از 20 روز سهمیه خود به طور کامل استفاده کردند و حدود 2میلیون 
نف��ر، 2 تا ۳ روز از این س��همیه اس��تفاده کردند یعنی نزدی��ک به 94درصد 

خودروها از 20 روز سهمیه خود استفاده نکردند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا همه خودروهای پایتخت در س��امانه 
ته��ران من ثبت نام کرده اند، اظهار داش��ت: تاکن��ون 2.5 میلیون خودرو در 
این س��امانه ثبت نام کردند اما ما تمام خودروهایی که در این محدوده تردد 
می کنند را مشاهده کرده ایم، عوارض آنها ثبت شده و هر زمان که ثبت نام در 

سامانه تهران من انجام شد، بدهکاری آنان اعالم می شود.
حجت تصریح کرد: عدم اس��تفاده از س��همیه 20 روزه نشان می دهد تردد 
در این محدوده توس��ط ش��هروندان مدیریت ش��ده و این یعنی همان هدفی 
ک��ه ما در اجرای طرح به دنب��ال آن بودیم. اینکه ترددهای خود را به گونه ای 
مدیریت کنند که اس��تفاده از خودروی شخصی به حداقل برسد بنابراین چرا 
ما باید در طرح جدید ترافیک که به هدف خود رس��یده است، بازنگری کنیم. 
آمارها نشان می دهد اجازه تردد کافی است و حتی امکان اجرای سیاست های 

سختگیرانه تر نیز وجود دارد اما ما به دنبال سخت گیری بیشتر نیستیم.
رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش 
ک��ه پلیس می گوید ط��رح جدید ترافیک در چن��د روز ابتدایی باعث افزایش 
ترافی��ک در بیرون حلقه طرح و کاهش ترافیک در داخل حلقه محدوده طرح 
ش��ده اما پس از مدتی داخل محدوده نیز افزایش ترافیک داشته است، گفت: 
همین اظهارنظر نش��ان می ده��د نباید اجازه تردد بیش��تری را داد. هرچه ما 
سیاست های مان برای استفاده از خودروهای شخصی آسان تر باشد، بر ترافیک 
ش��هر اضافه می کنیم. به نظر می رس��د وضعیت فعلی به تحقق اهداف طرح، 

نزدیک تر است.

وی درخصوص اینکه اخیراً نامه ای از پلیس به ش��هرداری درخصوص طرح 
جدید ترافیک ارس��ال شده و اش��کاالت طرح بیان شده، خاطرنشان کرد: این 
نامه از س��وی پلیس به مدیریت شهری ارس��ال شده و شاید پلیس عالقه مند 
نباش��د جزییات آن از سوی ش��هرداری اعالم ش��ود اما در مجموع انتقاداتی 
داش��تند و پیش��نهاداتی نیز مطرح کردند که برخی از انتقادات درست است 
و برای برخی اس��تدالل هایی داریم. چند پیش��نهاد در این نامه بیان شده که 
پیشنهادات منطقی و درستی است اما ما هنوز نمی توانیم آن را  اجرایی کنیم. 
یکی از آن پیش��نهادات این است که س��اکنان محدوده طرح ترافیک بتوانند 
یک بار ورود و یک بار خروج آزاد داش��ته باش��ند و س��اعت این ورود و خروج 
محدودیتی نداشته باشد. در حال حاضر ساکنان این محدوده می توانند ساعت 
8:۳0 از محدوده خارج و در ساعت تعیین شده نیز بازگردند. این به آن دلیل 
اس��ت که ما پالک ای��ن خودروها را با فاصله رصد می کنیم و پس از س��اعت 

تعیین شده تردد این خودروها در داخل طرح ثبت می شود.
رئیس س��ازمان حمل و نقل ترافیک ش��هرداری ته��ران ادامه داد: در حال 
حاض��ر س��اختار الزم برای کنت��رل این خودروه��ا در هر س��اعتی را نداریم. 
امیدواریم به امکاناتی مجهز شویم که این درخواست منطقی را اجرایی کنیم.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس می گوید نظام بانکی میلیاردها تومان تحت 
عن��وان تس��هیالت در اختیار خودروس��ازان قرار داده اما این ش��رکت ها به رغم 
انحصار بازار خودرو و تولید خودروی بی کیفیت همچنان با زیان  انباش��ته بسیار 

روبه رو هستند.
علی اکبر کریمی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س در گفت  وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، درباره پرداخت تس��هیالت به خودروسازان، گفت: خودرو 
کاالی��ی مصرفی ب��وده و یکی از نیازهای غیرقابل ان��کار در زندگی روزمره مردم 
اس��ت به همین دلی��ل در تمام دنیا صنعت خودروس��ازی یک��ی از صنایع ویژه 

محسوب می شود.
نماین��ده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
اینکه در دوره ای صنعت خودروسازی ایران توانست رتبه مناسبی از لحاظ تولید 
در دنیا را به دس��ت آورد، افزود: صنعت خودروسازی موجب جلوگیری از خروج 
ارز، اش��تغال زایی و... می ش��ود که این عوامل بیانگر ضرورت تقویت این صنعت 

است.
وی با بیان اینکه حدود 60 س��ال از ش��روع فعالیت صنعت خودروسازی ایران 
می گذرد، اظهار کرد: خودروس��ازی در ایران همزمان با کره جنوبی شروع به کار 
کرد اما این کش��ور توانس��ت در این سال ها خودروهایی باکیفیت که توان رقابت 
در بازاره��ای جهانی را دارند، تولید کن��د حال آنکه ایران توفیق چندانی در این 

حوزه به دست نیاورد.
مافیای خودروسازی از بومی سازی این صنعت جلوگیری می کنند

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��المی اضافه ک��رد: مافیای 
خودروسازی از بومی س��ازی این صنعت جلوگیری می کنند، زیرا میلیاردها دالر 

بابت واردات قطعات موردنیاز تولید خودرو به دست می آورند.
تعطیلی قطعه سازان در پی برنامه های نامناسب خودروسازان

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به رغم توانایی قطعه سازان ایرانی 
در تولید قطعات موردنیاز تولید خودرو، دو خودروس��از بزرگ کشور با رفتارها و 

برنامه های نامناسب زمینه تعطیلی قطعه سازان را فراهم کردند.
کریمی درباره اصرار خودروس��ازان مبنی بر دریافت تس��هیالت، گفت: اگرچه 
باید از خودروس��ازان حمایت شوند اما این حمایت نباید کورکورانه باشد این در 
حالی اس��ت که تاکنون نظام بانکی هزاران میلیارد تومان تحت عنوان تسهیالت 
در اختیار خودروس��ازان قرار داده اما این ش��رکت ها به رغم انحصار بازار خودرو، 
تولید خودروی بی کیفیت و استقبال مردم از خرید خودرو، همچنان با زیان های 

انباشته بسیار روبه رو هستند.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه حمایت از 
صنعت خودروس��ازی باید هدفمند ب��وده و حداکثر ظرفیت داخ��ل برای تولید 
خودروی باکیفیت به کار گرفته شود، افزود: سال ها از زمان عرضه سمند به بازار 
می گذرد اما در این سال ها نه تنها این خودرو از نظر کیفیت پیشرفتی نکرده بلکه 
قیمت آن نیز روزبه روز بیش��تر شده است در حالی که باید روزبه روز این خودرو 

ایمن تر، ارزان تر و با مصرف کمتر به بازار عرضه می شد.

94درصد خودروها از سهمیه ۲۰ روزه خود استفاده نمی کنند

زیان انباشته خودروسازان به رغم انحصار بازار و دریافت وام
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نمایش��گاه ترویجی بازی و اسباب بازی، با همکاری ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در تاریخ 7 لغایت 

۱۳ دی ماه برگزار می شود.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
ای��ن نمایش��گاه س��عی می کن��د ت��ا در قال��ب 
پنجمین جش��نواره ملی اسباب  بازی، محصوالت 
ش��رکت های فع��ال در ای��ن حوزه را به ش��کلی 
تخصصی ت��ر ب��ه مخاط��ب معرفی کن��د. در این 
مرحل��ه، ب��ا برنامه ری��زی وی��ژه ای ک��ه تدارک 
دیده ش��ده اس��ت، ش��رایط برای حضور موثر و 
رضایت آفرین مجموعه ه��ای ارائه دهنده خدمات 

بازی محور در نظر گرفته شده است.
دو مجموعه موسسه هم نوا و کلبه آفرینش فکر 
و همچنین کانون پرورش فکری کودکان در این 
مسیر، س��تاد را یاری می دهند. به همین منظور 

جلسه ای با حضور 40 نماینده از قریب 25 موسسه و سازمان فعال در نمایشگاه 
برگزار شد.

در این جلس��ه، آقایی دبیر کارگروه رس��انه و محتوای دیجتال ستاد توسعه 

فناوری های نرم و هویت س��از ضم��ن خوش آمد به حضار ب��ه ارائه توضیحاتی 
درباره اهداف و ساختار نمایشگاه ترویج بازی و اسباب بازی سال 98 پرداخت.

در ادامه حامد تاملی، دبیر کمیته ترویجی بازی و اسباب بازی جشنواره چهارم 
ملی اسباب بازی، ضمن مرور روند نمایشگاه در 
سال گذش��ته، فرصتی را برای حاضران جلسه 
ایج��اد کردند تا نقاط قوت و کمبودهای س��ال 

گذشته را در قالب یادداشت هایی طرح کنند.
همچنین علی ترقی جاه ب��ه عنوان مدیرعامل 
مجموعه هم نوا ضمن اش��اره ب��ه  نیازمندی های 
س��ازمان های ترویج کننده بازی و اسباب بازی در 
توس��عه خدمات به مراکز آموزشی گفت: استفاده 
از حمایت منت��ور )راهنما( های مختلف فرصتی 
ویژه اس��ت تا س��رویس ها و خدمات ارائه شده در 
حوزه بازی و اس��باب بازی در نمایش��گاه ترویجی 
بازی و اس��باب بازی امس��ال بهبود یابد و بتوانند 
در س��طح مورد انتظار به مخاطبان خدمات ارائه 
دهد. ترقی جاه سپس با معرفی منتورها در حوزه های طراحی خدمت، بازی، روابط 
عمومی و مارکتینگ اعالم کرد که تا ش��روع نمایشگاه فرصت های مناسبی برای 

بهبود خدمات و همچنین هم افزایی بین سازمان ها و گروه ها ایجاد خواهد شد.

کارمندی که استعفا کرد و با حمایت دولت یک استارت آپ به راه انداخت
ناصر کریمیان برای سال ها در شرکت های حوزه صنایع معدنی و نفت و گاز و 
پتروشیمی شاغل بود. ایشان تصمیم گرفت با جهان کارمندی خداحافظی کند 

و در ح��ال حاضر در یکی از مراکز زیرمجموعه 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مش��غول فعالیت بر روی توسعه استارت آپی در 

حوزه پروتز هستند.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری مدیرعامل ش��رکت 
فی��دار لیان آرون��د در این ب��اره  می گوید: در 
یک ش��رکت مهندس��ی در زمینه نفت و گاز و 
پتروش��یمی مش��غول به کار بودم، اما زندگی 
کارمن��دی علی رغ��م تم��ام مزایا، م��را راضی 
نمی کرد، از س��ال ۱۳9۳ بر روی ایده تاسیس 
یک استارت آپ در حوزه ساخت و تولید پروتز 
کار می ک��ردم اما به وضوح احس��اس کردم که 

کار به صورت فرسایشی و کند پیش می رود.
ناصر کریمیان گفت: بدیهی اس��ت که دل کندن از شغل کارمندی و امنیت 
شغلی حقوق بگیری، تصمیم آسانی نیست. به ویژه آنکه شما این شغل را برای 

کار تمام وقت بر روی یک استارت آپ رها کنید.  خوشبختانه در این راه همسرم 
حام��ی و همراه بنده بود و در س��ال ۱۳96 از ش��غل کارمندی اس��تعفا دادم. 
کریمیان در ادامه افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این راستا 
خدمات  مختلفی به متقاضیانی همچون بنده 
عرضه می کند. به همین جهت در مرکز رشد 
فن��اوری نخب��گان از زیرمجموعه های تحت 
حمای��ت معاونت علم��ی و فناوری مس��تقر 
ش��دیم و کار بر روی توس��عه ش��رکت را به 

صورت تمام وقت پیگیری کردم.
وی ضمن اش��اره ب��ه برنامه ه��ای تولیدی 
ش��رکت گفت: ش��رکت فیدار لیان آروند در 
ح��وزه پروتزهای غیرتهاجمی )دس��ت و پای 
مصنوع��ی( فعال اس��ت و ۱۳ محصول تولید 

می کند.
ش��رکت فیدار لیان آروند تنها تولیدکننده، 
نوع خاصی از پنجه مکانیکی دس��ت در ایران 
است.  دست مصنوعی تولیدشده در شرکت تشابه باالیی با دست طبیعی دارد. 
این دست از کارایی های قابل توجهی برخوردار است و از تکنولوژی پیچیده ای 

در ساخت آن استفاده شده است.

روایتی از تحوالت جدید کسب و کار در ایراننمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی برگزار می شود

مراس��م رونمایی اپل برای دستگاه ها و سرویس های گوناگون، همیشه زبانزد 
کاربران و کارشناسان فناوری بوده  است. می توان این مراسم ها را نمونه ای کامل 

از یک رویداد ارائه دانست.
اپل همیش��ه در طراح��ی، بازاریابی و ارائه  محصوالت و س��رویس های خود 
رویکردی خاص و منحصربه فرد داشته است. رقبا در بسیاری از موارد از همین 
رویکرده��ای حرفه ای ضربه می خورند و حت��ی تالش هایی برای کپی برداری از 
کوپرتینویی ها داش��ته اند. به هرحال انواع کسب وکارها و متخصصان می توانند با 
دقت به ریزه کاری های اپل در مراس��م ارائ��ه و رونمایی، راهکارهایی برای ارائه  
بهینه در رویدادهای خود کش��ف کنند. در ادامه  این مطلب، به برخی رازهای 
اپل در مراس��م رونمایی می پردازیم که برای هر فعال دنیای کس��ب وکار، مفید 

خواهد بود.
کنترل رویداد را به دست بگیرید

ش��ما تنها 90 ثانیه زمان دارید تا توجه مخاطب را به خود جلب کنید. ارائه  
خ��ود را ب��ه دفعات تمرین کنی��د و تمرکزی جدی روی 90 ثانیه  اول داش��ته 
باش��ید. در همان ابتدا از افراد همکار و کس��انی که در برگزاری رویداد کمک 
کردن��د، تش��کر کنید. رویکرد صادقان��ه و معتبر و خاص خ��ود را حفظ کنید. 
م��ردم همیش��ه به صداقت احت��رام می گذارند و در همان ابتدا به ش��ما جذب 
خواهند ش��د. درواق��ع امروز، صداقت و اعتبار به هنری در میان کس��ب وکارها 

تبدیل شده است.
وقت )دیگران( را تلف نکنید

قطعا تاکنون با فایل های ارائه  متعددی روبه رو شده اید که اطالعات زیادی در 
خود جای داده اند؛ اسالیدهایی مملو از فهرست های طوالنی که قطعا به برخی 

از آنها هیچ اهمیتی نمی دهید. اپل هیچ گاه چنین رویکردی ندارد.
تقریب��ا در تمام��ی رویدادها و ارائه  های اپل، برای انتق��ال پیام از یک عدد با 
فونت بزرگ و یک توضیح با فونت کوچک اس��تفاده می شود. تأثیر آن اسالید، 
با اس��تفاده از عکس��ی هنرمندانه با کیفیت باال، افزایش می یابد. در ادامه تنها 
فهرس��ت های کوتاه��ی می بینیم که اطالعات کلی را در س��ادگی تمام منتقل 
می کنند. ارائه  کوتاه و ساده، رمز این قسمت از رویداد اپل است. نکته مهم دیگر 

اینکه می توان با استفاده از ویدئو، جذابیت اسالید را چند برابر کرد.
وقت دیگران را )به خاطر دلیلی خاص( تلف کنید

فیل ش��یلر، مدی��ر بازاریابی اپل در رویداد اخی��ر رونمایی از آیفون ۱۱، یک 
اس��الید ش��لوغ با اطالعات زیاد را به نمایش گذاش��ت، اما هیچ خبر خاصی از 
تراش��ه  جدید U۱ اپل در آن نبود؛ تراش��ه  ای که ش��رکت هنوز توضیح زیادی 

درباره  آن منتشر نکرده است.
نتیج��ه  رویک��رد باال چه بود؟ اپ��ل اطالعات کلی را در اس��الیدی در مقابل 
چش��مان کاربران مخفی کرد؛ درنتیجه ح��دس و گمان های متعددی در میان 
عموم ش��کل گرفت. درنهایت کوپرتینویی ها اخبار را پیرامون قابلیتی به جریان 

انداختند که هیچ اطالعات دقیقی از آن منتشر نکردند.
اقدام ش��یلر یک��ی از بهترین رویکردها ب��رای ایجاد جرقه  ح��دس و گمان 
پیرامون محصوالت محسوب می شود. به عالوه با استفاده از این تکنیک می توان 
مواردی را مخفی کرد که تمایل به معرفی دارید، اما توضیح زیادی پیرامون آنها 
نخواهید داد. موضوع موردنظر را در اس��الیدی شلوغ قرار دهید و روی موضوع 
دیگ��ری متمرکز ش��وید. پیش از آنکه توجه حّضار به ص��ورت کامل به موضوع 

موردنظر جلب شود، به اسالید بعدی بروید.
به مخاطبان اهمیت دهید

رویداده��ای ارائه، مانند خود محصوالت هس��تند؛ نمی توان آنها را در لحظه  
آخر آماده یا طراحی کرد. البته برخی افراد همین رویکرد را در پیش می گیرند، 

ام��ا قطعا موف��ق نخواهند بود. درنتیجه تمام تالش خ��ود را برای انتقال بهینه  
نکته ها در رویداد ارائه داشته باشید.

تمرکز روی طراحی و اختصاص زمان مناسب برای بهینه سازی ارائه، تغییری 
اساس��ی در هر کس��ب و کار ایجاد می کند و رویدادها نیز از این قائده مستثنی 
نیستند. از خود بپرس��ید که ارائه  مذکور چرا برای حّضار اهمیت دارد؟ چگونه 

می توانید نکات موردنظر را بهتر منتقل کنید؟
تونی فادل، معاون ارشد سابق اپل در بخش آیپاد، یک بار از قول استیو جابز 
گفته بود: »اگر به اسالید ارائه نیاز دارید، یعنی نمی دانید که درباره  چه چیزی 
تصمیم ب��ه صحبت دارید. افرادی که از موضوع و ه��دف موردنظر خود اطالع 
دارند، از پاورپوینت استفاده نمی کنند.« به هرحال نکته  استیو جابز، مهم به نظر 

می رسد، اما نمی توان تمام آن را به کار گرفت یا آن را کامال صحیح دانست.
داستان بگویید

س��عی کنید تا روایتی برای ارائه  خود داشته باشید. چرا داستان شما اهمیت 
دارد؟ حوزه  اهمیت و تمرکز آن در زمینه  مورد بحث چیس��ت؟ آیا نکته  ش��ما 

بزرگ تر یا کوچک تر از تجربه های روزمره و نکات کنونی حّضار است؟
ایده  اصلی در این بخش، ایجاد جریان در بین اس��الیدها اس��ت. به عالوه هر 
اس��الید باید اطالعات کاف��ی را در اختیار افراد بگذارد تا با اس��تفاده داده های 
دریافت ش��ده و ترکیب آنها با ساختارهای ذهنی کنونی خود، مفهومی کامل را 

شکل دهند. اپل این رویکرد را به دفعات انجام می دهد.
اس��تیو جابز، یکی از بهترین مثال های داس��تان گویی محس��وب می شود. او 
مک ب��وک ایر را با روایتی ج��ذاب، نازک تر از همه  کامپیوترهای موجود در بازار 
معرفی کرد. س��پس، تصویری از مک در پوشش��ی از پاکت مانیال نمایش داده 
ش��د که نکته  نهایی را در ذهن مخاطبان حک کرد. همان تصویر س��اده، باعث 

فروخته شدن تعداد بسیار زیادی مک شد.
رویکرد باال در رویدادهای دیگر هم انجام ش��د و موفقیت باالیی برای اپل و 
جابز به همراه داشت. او تصویری از iBook را با اتصال قوی و دائم به اینترنت 
نمایش داد که منجر به انقالب وای فای در کافی شاپ های متعدد سرتاسر جهان 
ش��د؛ اتصال بی سیم که اپل به بهترین نحو برای دستگاه های خود تبلیغ کرد و 
به نوعی پیش��گام حرکت به سمت اینترنت بی سیم بود. درنهایت این رویکرد به 

فروش دستگاه های مک بیشتر هم انجامید.
دیدنی باشید

اطالعات و نکته های ارائه را یادداش��ت کنید. سپس به دنبال هر المانی بروید 
که نکته ها را به صورت تصویری نش��ان دهد. به ص��ورت ایده آل می توان از یک 
عکس برای نشان دادن ایده  کلی و یک جمله یا عبارت برای شرح آن استفاده 
کرد. عکس اولیه، ایده را ذهن مخاطب حک کرده و جمله  تکمیلی، زمینه سازی 

و توضیح آن را کامل می کند.
رویداد را کوتاه کنید

نکت��ه  آخر نی��از به توضیح زیادی ندارد. همه  از اهمی��ت کوتاه و مفید بودن 
ارائه ه��ا اطالع دارند. وقتی ن��کات را در زمانی خالصه تر و ب��ا توضیح کامل به 
مخاط��ب تزریق کنید، یعنی به زم��ان او اهمیت داده اید. رویکرد مذکور، عالقه  

مخاطبان را به رویدادهای آتی افزایش می دهد.
ن��کات ب��اال بخش هایی کل��ی از رویدادهای اپل بودند. قطع��ا نمی توان هیچ 
رویک��ردی را از هیچ ش��رکتی، بی نقص و عالی دانس��ت. کپی ب��رداری کامل از 
رویک��رد ش��رکت های دیگ��ر هم هی��چ گاه توصیه نمی ش��ود و فع��االن دنیای 
کس��ب وکار، بای��د ایده های بهینه برای رویدادهای خود به نس��بت مخاطبان و 

صنعت محل فعالیت، بهینه سازی کنند.
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ایالن ماسـک موسس شرکت تسال، تصمیم گرفته است تا به فعالیت های خود در شبکه 
اجتماعی توییتر  پایان دهد. این اتفاقات طی چند توییت رخ داده اسـت و هنوز دلیل این 
کار آقای ماسـک مشـخص نیسـت. به گزارش دیجیاتو، صبح روز جمعه، ایالن ماسک در 
توییتـی به کاربـران خود اعالم کرد که »از کاربرد های مثبت توییتر مطمئن نیسـت«. وی 
همچنان در ادامه توییت خود نوشته بود »ردیت پلتفرم خوبی به نظر می رسد« اما چندی 
پـس از آن در توییتی دیگر از آفالین شـدنش خبر داد. این اقـدام وی در نوع خود جالب 
اسـت، زیرا بارها شـاهد اسـتفاده ایالن ماسـک از توییتر برای در ارتباط بودن با کاربران 
خودروهای تسـال بوده ایم. لبته وی مشـکالتی را هم برای کمپانی تسـال بـه وجود آورده 

اسـت که می توان منشـأ آن را در توییت هـای وی یافت. برای مثـال او در توییتی مدعی 
شده بود که تسال قرار است در سال ۲۰19 حدود 5۰۰ هزار خودرو تولید کند که چندان به 
مذاق سهامداران کمپانی وی خوش نیامد. در همین راستا، ایالن ماسک مقرر شد تا اخبار 
دست اول سهامداران را در فضای مجازی منتشر نکند و ۲۰ میلیون دالر هم جریمه نقدی 

بپردازد، همچنین ریاست هیأت مدیره تسال را نیز واگذار کند.
در مثالی دیگر، وی توییت کرده بود که قرار است کمپانی تسال با قیمت 4۲۰ دالر به ازای 
هر سهم، خصوصی سـازی شود که باعث شده بود سهام تسال تکان های اساسی بخورد. او 
همچنین به دنبال توییت خود، مدعی شده بود که »پشتیبانی سهامداران تایید شده است 

رازهایی از مراسم رونمایی اپل که برای هر کسب وکاری مفید است

ایالن ماسک از توییتر رفت

دریچــه

ب��ا حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و اس��تاندار هرمزگان، برج فناوری 
هرمز با هدف توسعه کسب وکارهای فناور و استارت آپ های بومی استان افتتاح می شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری، س��ورنا س��تاری 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری صبح روز گذش��ته با هدف افتتاح برج فناوری 
هرمز، بازدید از ش��رکت های دانش بنیان و ش��رکت در نشس��ت رون��ق تولید و اقتصاد 
دانش بنیان اس��تان هرمزگان وارد این اس��تان شد و مورد اس��تقبال استاندار و مقامات 
عالی اس��تان ق��رار گرفت. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در س��فر به اس��تان 
هرمزگان برج فناوری هرمز را افتتاح می کند. کار پروژه برج فناوری هرمز از سال ۱۳96 
با هدف ایجاد فضای فیزیکی استقرار فناوران، نوآوران و شرکت های دانش بنیان استان 
و ایجاد زیس��ت بوم نوآوری و کارآفرینی در اس��تان با حمایت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری آغاز شد. 

برج فناوری هرمز افتتاح می شود

یکشنبه
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معاون پژوهشی جهاد دانش��گاهی هرمزگان گفت جهاد دانشگاهی با توجه 
به سیاس��تی که در حوزه اش��تغال و کارآفرینی دارد عالقه مند اس��ت در این 
حوزه ها فعالیت کرده و همواره برای دستیابی به هدف، با جوانان خالق و نوآور 

آش��نا ش��ده و آنان را برای رس��یدن به موفقیت 
کمک های الزم یاری خواهد کرد.

حمی��د یاس��ی پور در گف��ت و گو با ایس��نا، 
درخص��وص روی��داد اکوسیس��تم اس��تارت آپی 
جن��وب که به هم��ت ش��رکت اه��ورا نوآفرین 
ایرانی��ان و جمعی از جوانان فعال و عالقه مند به 
حوزه کس��ب و کارهای نوپا برگزار ش��د، عنوان 
کرد: چنی��ن جمع هایی پیش از این در اس��تان 
هرم��زگان وجود نداش��ته و این رویداد ش��روع 
بسیار خوبی است که ارگان ها و نهادهای مرتبط 
دعوت و به گفت و گو و ارائه پاره ای از توضیحات 

بپردازند.
وی با بیان اینکه هر یک از ارکان اکوسیس��تم 

اس��تارت آپی به ص��ورت جزیره ای فعالیت می کنند، افزود: متأس��فانه در حال 
حاضر در میان ارگان ها و نهادها و مراکز علمی و آموزش��ی نه زبان مش��ترکی 
وج��ود دارد و نه از دیدگاه های یکدیگر مطلع هس��تیم؛ هرچه این جلس��ات 

بیشتر برگزار ش��ود بیشتر با یکدیگر آشنا شده و هماهنگی ها و همکاری های 
الزم بیشتر می شود.

یاس��ی پور تصریح کرد: تا زمانی که جامعه هدف را نشناخته و اطالع رسانی 
صحیح به اف��راد صورت نگیرد طبیعی اس��ت 
ک��ه رویداده��ای برگزارش��ده در ای��ن حوزه، 

رویدادهای موفقی نخواهند بود.
معاون پژوهش��ی جهاد دانشگاهی هرمزگان 
ادامه داد: جهاد دانشگاهی با توجه به سیاستی 
دارد  کارآفرین��ی  و  اش��تغال  ک��ه در ح��وزه 
عالقه مند اس��ت در این حوزه ها فعالیت کرده 
و همواره برای دس��تیابی به ه��دف، با جوانان 
خالق و نوآور آشنا شده و آنان را برای رسیدن 

به موفقیت کمک های الزم یاری خواهد کرد.
وی بیان کرد: مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد 
دانشگاهی )منش( با همکاری اداره کل ورزش 
و جوانان اس��تان هرمزگان در جهاد دانشگاهی 
هرمزگان افتتاح شده؛ فضای کاری مناسبی را فراهم و از عالقه مندان و فعاالن 
که حاضر به فعالیت هدفمند در این حوزه هستند دعوت می شود تا با حضور 

در مرکز منش جهاد دانشگاهی از فضای به وجود آمده بهره مند شوند.

معاون جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت طبق برنامه توسعه ششم 
جه��اد دانش��گاهی برگزاری رویداده��ای مختلف کارآفرینی و توس��عه 

طرح های مبتنی بر این بخش در اردبیل پیش بینی شده است.
به گزارش خبرن��گار مهر، مهران محمدی 
پی��ش از ظه��ر ش��نبه در دومی��ن روی��داد 
کارآفرین��ی دورهم��ی در جهاد دانش��گاهی 
اردبیل عنوان کرد: در برنامه توس��عه ششم 
جه��اد دانش��گاهی برگ��زاری رویداده��ای 
مختلف کارآفرینی پیش بینی ش��ده اس��ت 
تا بتوان روحیه راه اندازی کس��ب و کارهای 

متعدد را در جوانان ایجاد کرد.
وی با بی��ان اینکه قالب های متنوع رویداد 
دورهمی می تواند بسترس��ازی مناس��بی را 
برای توسعه مشاغل ایجاد کند، افزود: جهاد 
دانشگاهی اردبیل در اکوسیستم کارآفرینی 
اس��تان ب��ه دنب��ال ایف��ای نق��ش حمایتی 

از کارآفرین��ان و فناوران نوپا اس��ت ت��ا امکان خلق و هدایت درس��ت 
خالقیت ها و تبدیل ایده ها به محصول و خدمات فراهم آید.

معاون فناوری مرکز رش��د گیاهان دارویی جهاد دانش��گاهی اردبیل 

تصری��ح ک��رد: در دورهمی کارآفرینان، ش��رکت کنندگان به اش��تراک 
تجربه ه��ای خ��ود پرداختند و ضمن بهره مندی از مباحث مطرح ش��ده 
راه ه��ای تیم س��ازی و شبکه س��ازی را با هم مرور و نح��وه به کارگیری 

خالقیت ها را بررسی کردند.
معاون فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی 
جهاد دانش��گاهی اردبیل ط��رح مولفه های 
اصل��ی نظیر زم��ان و تصمیم گی��ری را از 
بخش ه��ای اصل��ی دورهمی مذک��ور ذکر 
ک��رد و ادام��ه داد: در روی��داد کارآفرینی 
حاضران برای اولین ب��ار در بازی خالقیت 
شرکت کرده و به حل مسئله به روش بازی 
پرداختند که می توان��د الگویی در برخورد 
به مباحث متعدد حوزه کس��ب و کار تلقی 

شود.
این رویداد در بخش های متفاوتی شامل 
اخبار فن��اوری و کارآفرینی، توجه به زمان 
در تیم س��ازی، ب��ازی خالقیت، دانش ن��اب با موض��وع تصمیم گیری، 
کارگاه کس��ب و کار و فرصت های پیش رو و بررس��ی بوم تیم به همراه 

گفت وگوی انگیزشی شرکت کنندگان برگزار شد.

برگزاری رویدادهای کارآفرینی در اردبیل توسعه می یابدجهاد دانشگاهی از جوانان خالق و نوآور حمایت می کند

ح��دود 20 میلیون نفر در س��ال ۱۳97، به دلیل مس��ئولیت های 
شخصی یا خانوادگی، خارج از بازار کار هستند. بخش عمده این افراد، 
زنانی هستند که با وجود مهارت ها و توانایی های شان، درآمد مستقلی 
ندارند اما امروزه اس��تارت آپ ها فضایی را به وج��ود آورده اند که زنان 
خانه دار هم می توانند بدون خارج شدن از منزل، کسب درآمد کنند.

به گزارش ایرنا، در اطرافیان خود فردی را می شناسید که نخواهد 
به اصطالح دس��تش در جیب خودش باش��د و از نظر مالی، مستقل 
باش��د؟ کمتر کسی است که نخواهد درآمد مستقل داشته باشد، اما 

افراد همیشه شرایط کار بیرون از خانه را ندارند.
براس��اس گزارش های مرک��ز آمار ایران، ح��دود نیمی از جمعیت 
غیرفعال کشور در سال ۱۳97، یعنی آنهایی که نه شغلی دارند و نه 
به دنبال کار می گردند، به دلیل مسئولیت های شخصی یا خانوادگی 
اس��ت که از بازار کار خارج شده اند. بخش عمده این جمعیت حدود 
20 میلیون نفری یعنی 98درصدش��ان، زنان هستند؛ زنانی که اکثراً 
به دلیل رسیدگی به اعضای خانواده و امور منزل، این امکان را ندارند 
که بیرون از خانه، شغلی داشته باشند، اما راه هایی وجود دارد که برای 

خودشان درآمدزایی کنند.
قب��ل از اینکه اینترن��ت تا این اندازه در زندگی م��ان نفوذ کند، در 
صفحه نیازمندی های روزنامه ها، س��تونی به نام س��تون کار در منزل 
وجود داش��ت که مشاغلی را به زنان خانه دار پیشنهاد می داد. بعضی 
از ای��ن کارها، نیازی به مهارت خاصی نداش��تند، مثل بس��ته بندی. 
بعضی های شان به اندازه نیمی از روز زمان الزم داشتند که آموزش های 
الزم را ارائ��ه دهند، مثل س��اخت جعبه های هدیه، تزیینات لباس یا 

گل سازی.
فریب هایی به نام کار در منزل

مسئله ای که در نسل قدیم کار در منزل ها وجود داشت، اطمینان 
بود. بین کس��ب وکارهای سالم، گروهی هم پیدا می شدند که به اسم 
کار در من��زل، هزینه ای بابت آم��وزش، عضویت، یا تأمین مواد اولیه 
دریافت می کردند و سپس بهانه می آوردند که هنوز سفارش نگرفتیم، 
یا کار انجام شده را به بهانه کیفیت پایین قبول نمی کردند و در نهایت 

مشخص می شد از ابتدا قصدشان کالهبرداری بوده است.
این روزها نوع این کالهبرداری ها تغییر کرده اس��ت. کافی اس��ت 
عبارت »کار در منزل« را در اینترنت جس��ت وجو کنیم تا با هزاران 
نتیجه روبه رو شویم. وب س��ایت هایی که ادعا می کنند بسته کار در 
منزل را به ش��ما می فروش��ند و از طریق این بسته می توانید درآمد 
چند میلیونی یا حتی چند ده میلیون تومانی در ماه داش��ته باشید، 
بدون اینکه از خانه تان بیرون بروید یا اس��تخدام ش��وید. به قول این 
وب س��ایت ها، »بس��ته  درآمدزا« فقط یک فایل چند صفحه ای است 
که در آن روش هایی مانند تبلیغات و بازاریابی اینترنتی و مانند اینها 
معرفی شده، اما آموزش داده نمی شود. شاید این وب سایت ها درآمدی 
برای خانه دارها نداشته باشند، اما گردانندگان شان در خانه نشسته اند 
و با فروش این محتواهای غیرکاربردی، کسب درآمد می کنند و حتی 
بدتر، با جمع آوری اطالعات حساب های بانکی توسط یک وب سایت 

جعلی، از جویندگان کار در منزل، کالهبرداری کنند.
استارت آپ هایی برای درآمدزایی در خانه

با وجود این مسائل آیا واقعاً راهی برای کسب درآمد در خانه وجود 
دارد؟ امروزه به دلیل حضور اس��تارت آپ ها، پاس��خ این سؤال مثبت 
است و افرادی که زمان محدودی دارند یا شرایط شان اجازه نمی دهد 
بیرون از خانه مشغول به کار شوند، می توانند با توجه به مهارت هایی 

که دارند در خانه کسب درآمد کنند.
فریلنسری، از تایپ تا برنامه نویسی

فریلنسری به معنای دورکاری یا آزادکاری است. از تایپ و ویرایش 
عکس گرفته تا طراحی وب س��ایت و برنامه نویسی، کارهایی هستند 
ک��ه می توانند در خانه انجام ش��ده و برای اف��راد درآمد ایجاد کنند. 
تعداد سفارش ها بستگی به کیفیت کار دارد. هر قدر مشتریان قبلی 
رضایت بیش��تری از کارهای انجام شده داشته باشند، فرد ارائه دهنده 
خدمت امتیاز بیش��تری دریافت کرده و می تواند اعتماد مش��تریان 
بیش��تری را جلب کند. وب س��ایت »انجام میدم« یکی از نمونه های 
وب س��ایت های فریلنس��ری در ایران اس��ت که محی��ط امنی برای 
معرفی مهارت های فریلنسرها و از طرف دیگر، پروژه های درخواستی 
مشتریان فراهم می کند. »پونیشا«، »پارسکدرز« و »پارس فریلنسر« از 
دیگر وب سایت هایی هستند که می توانید با عضویت در آنها، از طریق 
پروژه های دورکاری، درآمد کس��ب کنید. تفاوت این وب سایت ها در 

نوع خدمات ارائه شده به اعضا و کارمزدهاست.
کسب درآمد با آشپزی در خانه

حت��ی اگر نخواهید زمان هایی که در خانه کار می کنید را پش��ت 
کامپیوتر بگذرانید، باز هم گزینه هایی برای تان وجود دارد؛ آش��پزی 
یکی از این گزینه هاس��ت. اگر در تهیه غذای خاصی مهارت دارید و 
خیلی ها از دستپخت تان تعریف می کنند، می توانید آشپزی را به عنوان 
یک راه کس��ب درآمد در نظر بگیرید، بدون اینکه حتی از آشپزخانه  

خانه خودتان بیرون بروید.
»مامان پز« استارت آپی برای سفارش غذای خانگی است. این غذاها 
توسط خانم های خانه دار تهیه می شود. برای شروع فعالیت، دستپخت 
متقاضیان تست می شود و بعد از تأیید، اصول بهداشتی و بسته بندی 
را یاد می گیرند و در آخر با مراجعه به مراکز بهداشت، دریافت کارت 

بهداشت و بعد از بررسی آشپزخانه شان، شروع به کار می کنند.
دست سازه های خانگی تان را بفروشید

اگر میانه خوبی با آش��پزی ندارید نیز راه هایی برای کار در منزل و 
کسب درآمد از خانه برای تان وجود دارد. باألخره هر کس در زمینه ای 
مهارت دارد، یک نفر می تواند خیاطی کند، یک نفر بدلیجات زیبایی 
درس��ت می کند و برخی دیگر هم در طراحی و نقاشی مهارت دارند. 
تمام این فعالیت هایی که به عنوان اوقات فراغت به آنها نگاه می کنیم 

می توانند منبع درآمد باشند، به شرط اینکه دیده شوند.
یک��ی از راه ه��ای دیده ش��دن و معرفی محص��والت، عضویت در 
وب سایت هایی است که برای این منظور طراحی شده اند. »با سالم« 
نمونه ای از این وب سایت هاس��ت که خ��ودش را یک بازار اجتماعی، 
معرفی می کن��د. افراد با مهارت های مختلف می توانند با ایجاد غرفه 
مج��ازی، محصوالت و تولی��دات خود را در بس��تر آن عرضه کنند. 
»خونگی« وب س��ایت دیگری اس��ت که انواع تولیدات خانگی در آن 
به فروش می رس��د. خونگ��ی، روش هایی را برای ارس��ال کاال در نظر 
گرفته که حتی الزم نیس��ت برای رفتن به  اداره پست از خانه خارج 

شوید.
خوش��بختانه فناوری های نوین بستری را فراهم کرده که صاحبان 
بس��یاری از تخصص ها می توانند بدون خ��روج از منزل خود، به کار 
مشغول شده و از توانمندی های خود کسب درآمد کنند. اگر شما هم 
هنر یا مهارتی دارید که تصور می کنید قابلیت کسب درآمد را برای 
ش��ما را فراهم می کند، خوب است سری بزنید به این وب سایت ها یا 

وب سایت های دیگری که در این زمینه فعالیت می کنند.

اسـت که می توان منشـأ آن را در توییت هـای وی یافت. برای مثـال او در توییتی مدعی 
شده بود که تسال قرار است در سال ۲۰19 حدود 5۰۰ هزار خودرو تولید کند که چندان به 
مذاق سهامداران کمپانی وی خوش نیامد. در همین راستا، ایالن ماسک مقرر شد تا اخبار 
دست اول سهامداران را در فضای مجازی منتشر نکند و ۲۰ میلیون دالر هم جریمه نقدی 

بپردازد، همچنین ریاست هیأت مدیره تسال را نیز واگذار کند.
در مثالی دیگر، وی توییت کرده بود که قرار است کمپانی تسال با قیمت 4۲۰ دالر به ازای 
هر سهم، خصوصی سـازی شود که باعث شده بود سهام تسال تکان های اساسی بخورد. او 
همچنین به دنبال توییت خود، مدعی شده بود که »پشتیبانی سهامداران تایید شده است 

و تنها دلیلی که باعث می شود با قطعیت این قضیه اعالم نشود، رأی سهامداران است.« به 
همین دلیل قرار شد تا دیگر در رابطه با وضعیت مالی کمپانی نیز توییتی نکند.

رابطه پرفراز و نشـیب ایالن ماسـک با توییتر، بسـیار طوالنی اسـت ولی همزمانی این 
اقـدام وی و اعالم توییتر مبنی بر ممنوع شـدن تبلیغات سیاسـی در ایـن پلتفرم، باعث 
شـده اسـت بسـیاری گمان کنند این دو اتفاق به نوعی به هم مرتبط هستند، با این حال 
ایالن ماسـک فردی غیر قابل پیش بینی بوده و زیاد نمی توان روی اقدامات این چنینی وی 
حسـاب مشخصی باز کرد. به همین دلیل بعید نیست که او در توییتی تمام این داستان ها 

را به شوخی تشبیه کند.

در خانه بمانید و پول در بیاورید

ایالن ماسک از توییتر رفت

یادداشـت

رویداد اس��تارت آپ »ثروت آفرینی از گیاه موس��یر« با همکاری بنیاد نخبگان استان 
اصفهان و دانشگاه علمی-کاربردی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در راستای زمینه سازی برای توسعه 
فرهن��گ کارآفرینی و تبدی��ل مزیت های بومی به مزیت های رقابتی در خوداش��تغالی، 
روی��داد اس��تارت آپ »ثروت آفرینی از گیاه موس��یر« با همکاری بنیاد نخبگان اس��تان 
اصفهان و  دانش��گاه علمی-کاربردی در ش��هر تی��ران از توابع اس��تان اصفهان برگزار 

می شود.
خوش��ه های ش��غلی، شناس��ایی انواع غ��ده، برندینگ و کس��ب وکار، بس��ته بندی، 
عصاره گیری و ماش��ین آالت کشت زراعی، از مهمترین محورهای این رویداد کارآفرینی 

است.

رویداد استارت آپی با محوریت گیاه 
موسیر برگزار می شود



وقتی به ماه اکتبر و پایان س��ال میالدی می رس��یم، یکی از رویدادهای سنتی و 
جذاب در بس��یاری از کشورها ش��روع می شود. هالووین فقط یک جشن مخصوص 
کودکان نیست. بسیاری از افراد در این روز با استفاده از لباس های عجیب و غریب 
به خیابان ها و مهمانی های خانوادگی می روند. هالووین برای بس��یاری از افراد یک 
جشن و مراسم سرگرم کننده است، اما برندها به آن نگاه تبلیغاتی و بازاریابی دارند. 
امروزه یکی از ترندهای برتر در حوزه تبلیغات استفاده از مناسبت های مختلف است. 
برگرکینگ به عنوان یکی از غول های عرصه فست فود نگاه ویژه ای به مناسبت های 
مختلف دارد، بنابراین مش��اهده کمپی��ن  ویژه این برند برای هالووین امس��ال امر 

عجیبی نخواهد بود. 
برنامه برگرکینگ برای هالووین امس��ال ش��امل رونمایی از نسخه تازه ای از برگر 
Ghost Whopper اس��ت. عالقه مندان به فست فودهای برگرکینگ به خوبی با 
این سری از ساندویچ ها آشنا هستند. ویژگی اصلی Ghost Whopper استفاده 
از مواد اولیه س��فید به منظ��ور انتقال حس و حال هالووین و فیلم های ترس��ناک 
است. برگرکینگ به منظور رونمایی از سری تازه منوی خود با حضور ساندویچ های 
جدید با س��لبریتی های مختلفی همکاری کرده است. این امر بخشی از برنامه آنها 
برای جلب نظر دامنه هرچه وسیع تری از مخاطب است. سلبریتی ویژه برگرکینگ 
برای کمپین تازه اش ریز میرزا، نویس��نده رمان های مش��هور، است. نام این کمپین 
نیز کامال هماهنگ با حال و هوای هالووین انتخاب ش��ده است. کمپین »آزمایش 
طع��م ارواح« داس��تان جالبی دارد. در ویدئوی اصلی ای��ن کلیپ ریز میرزا در کنار 
چند نفر دیگر دور یک میز کوچک به تصویر کش��یده می شوند. این جمع کوچک 
قصد برگزاری آزمایشی جذاب پیرامون گفت وگوی با ارواح حاضر در خانه را دارند. 
به این ترتیب ریز میرزا به عنوان داوطلب شروع به چرت زدن می کند. هدف اصلی 
از ای��ن کار دعوت ارواح حاضر در خانه برای صحبت از طریق بدن ریز میرزاس��ت. 
تمام این اتفاقات در اتاقی در هتل الکساندریا در لس آنجلس می گذرد. پس از آنکه 
ارواح حاضر در خانه در بدن ریز میرزا شروع به صحبت می کنند، جلب بوی دلپذیر 

ساندویچ حاضر بر سر میز می شوند. در اینجا ما شاهد کشمکش دو روح حاضر در 
بدن ریز میرزا هستیم. صحنه این کشمکش بسیار جالب و خنده دار تصویربرداری 
شده است. به این ترتیب آنها با احساس شادی و لذت فراوانی مشغول خوردن برگر 
Ghost Whopper می ش��وند. وقت��ی اهالی خانه دلیل ای��ن اقدام عجیب ارواح 
مدنظر را جویا می شوند، پاسخ آنها بسیار جالب است: »ما تا به حال هیچ همبرگری 

به این خوشمزگی بر روی زمین نخورده ایم.« 
بی تردید تم اصلی ویدئوی تبلیغاتی برگرکینگ برای هالووین بسیار مناسب است. 
در این ویدئو تمام المان های موردنیاز برای جلب نظر مخاطب هدف مورد استفاده 
قرار گرفته اس��ت، بنابراین مشاهده افزایش مش��تریان برگرکینگ در ماه های آتی 
کام��ال طبیعی خواهد بود. به هر حال هیچ کس تمایلی به از دس��ت دادن همبرگر 
م��ورد عالقه ارواح نخواهد داش��ت. در پایان این ویدئو پیام بس��یار جالبی بر روی 
صفحه نمایان می شود: »برگر Ghost Whopper از هر ۱0 نفر رضایت ۱۱ نفر 
را کسب کرده است.« منظور اصلی از ۱۱ نفر اشاره به ارواح حاضر در کلیپ است. 
ب��ه این ترتیب برگرکینگ به خوبی از ویدئوی تبلیغات��ی اش برای افزایش اعتبار و 
کیفیت محصوالت خود استفاده کرده است.  امروزه سرمایه گذاری بر روی هالووین 
برای بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار رواج بس��یار زیادی دارد. برندهای زیادی در ماه 
اکتبر اقدام به برگزاری کمپین هایی با نقش آفرینی ارواح می کنند. نکته مش��ترک 
بس��یاری از این کمپین ها تالش برای ترس��اندن مخاطب اس��ت. برند برگرکینگ 
برخالف بسیاری از رقبای دیگرش به استفاده از ارواح حس و حالی طنز داده است. 
مخاطب با مشاهده ویدئوی تبلیغاتی برگرکینگ هیچ احساس ترسی نخواهد داشت. 
همین امر نقطه قوت کمپین موردنظر محسوب می شود. تالش برندها برای ترساندن 
مخاطب انتظ��ارات باالیی ایجاد می کند. بس��یاری از مخاطب ها در عمل محتوای 
تبلیغاتی مدعی ترساندن شان را ساده یا خنده دار می یابند بنابراین برگرکینگ هرگز 
به س��وی چنین ادعاهایی نرفته است. در عوض تالش اصلی سازندگان این کلیپ 
س��رگرم ساختن مخاطب است. بی تردید این ادعا بسیار ساده تر خواهد بود. به این 

ترتیب انتظار مخاطب نیز به طور فزاینده از برگرکینگ افزایش نخواهد یافت. 
مش��اهده کمپین ه��ای ویژه هالووین از س��وی برگرکینگ امر عجیبی نیس��ت. 
این برند در طول دوران فعالیتش در دنیای بازاریابی و تبلیغات همیش��ه حس��اب 

ویژه ای روی این مناسبت هیجان انگیز کرده است. به عنوان مثال، سال گذشته نیز 
برگرکینگ در هالووین از برگر تازه خود رونمایی کرد. ش��عار اصلی آن کمپین »به 
دس��ت آوردن کابوس های هیجان انگیز با برگر جدید برگرکینگ« بود. بدون تردید 
این ش��عار در هالووین هیجان زیادی ب��ه مخاطب منتقل می کند. بدون تردید اگر 
پیام تبلیغاتی برگرکینگ در مورد کابوس های هیجان انگیز جدی بود، واکنش های 
منفی بسیار زیادی به همراه داشت. نکته مهم در این میان ماهیت طنز و خنده دار 
اغلب کمپین های مربوط به هالووین این برند است. یکی دیگر از کمپین های جذاب 
برگرکینگ در هالووین مربوط به سال 20۱5 است. در این کمپین اغلب شعبه های 
این برند لباس های ترس��ناک و عجیب و غریب در اختیار کارکنان قرار می دهد. به 
این ترتیب مش��تریان در طول ۱0 روز اجرای این کمپین با سرویس دهی برخی از 
عجیب ترین شخصیت های ترس��ناک تاریخ مواجه بودند. بی  تردید چنین تجربه ای 

برای بسیاری از افراد لذت بخش و به یادماندنی خواهد بود. 
مرور عملکرد برگرکینگ در اس��تفاده از هالووین به عنوان س��وژه اصلی طراحی 
کمپین های س��رگرم  کننده به خوبی خالقیت باالی تیم بازاریابی این برند را نشان 
می دهد. برگرکینگ همیش��ه در حوزه تبلیغات درک مناسبش از فرهنگ عامه را 
نش��ان داده است. به این ترتیب مش��تریان این برند همیشه با ایده های جذابی در 
هالووین مواجه شده اند. بی تردید این روند موفق موجب افزایش انتظارات مخاطب 
از کمپین های برگرکینگ می ش��ود. این امر نوعی رقابت و فشار لذت بخش بر تیم 
بازاریاب��ی برند اعمال می کند. در دورانی که اغلب برندها تالش فراوانی برای جلب 
نظر مخاطب هدف می کنند، برگرکینگ دامنه وس��یعی از مخاطب های آماده برای 
مش��اهده کمپین اش را در اختیار دارد. مارک ریتس��ون، مشاور و استاد دانشگاه در 
رش��ته بازاریابی، ابتدای این ماه در مورد کمپین تازه برگرکینگ اینگونه اظهارنظر 
کرده اس��ت: »تمام کارمندان شعبه های مختلف برگرکینگ در طول این ماه حالت 
روح های سرگرم کننده به خود می گیرند. این نوع کمپین ها شاید دارای نقاط ضعف 
بس��یار زیادی باش��د، اما در جلب نظر مخاطب موفق عمل می کند.« بدون ش��ک 
عملکرد بازاریابی برگرکینگ در طول سال های اخیر بهبود قابل توجهی یافته است 

بنابراین باید هر سال انتظار کمپینی باکیفیت تر از آنها داشت. 
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گوگل از سال ها پیش به عنوان فرمانروای بازار تبلیغات موتور جست وجو شناخته 
می شود، اما آمازون رویکردی تهاجمی برای کسب سهم آنها در بازار دارد.

گ��وگل هن��وز به عنوان فرمان��روای بازار تبلیغ��ات آنالین در موتور جس��ت وجو 
ش��ناخته می ش��ود. آمازون، که امروز لقب غول تجارت الکترونی��ک را دارد، تالش 
می کند تا در این بازار هم س��هم خود را روز ب��ه روز افزایش دهد. eMarketer در 
جدیدترین بررسی و گزارش خود ادعا می کند، آمازون در دو سال آینده سهم خود 
را بیش ازپی��ش در بازار تبلیغ��ات افزایش می دهد و در همین دوره، س��هم گوگل 

کاهش خواهد یافت.
در گزارش اخیر پیش بینی می شود که بازار تبلیغات جست وجو در آمریکا تا پایان 
س��ال جاری به ۱7/55 میلیارد دالر برسد. گوگل تا پایان 20۱9، سهم 7۳درصدی 
خواهد داش��ت. eMarketer پیش بینی می کند، س��هم غول موتور جست وجو تا 
س��ال 202۱ به 5/70درصد کاهش خواهد یافت. س��هم آمازون در س��ال 20۱9، 
9/۱2درصد بیان می شود که قطعا در مقایسه با گوگل رقم قابل توجهی نیست. البته 
همین گزارش می گوید که آنها سرعت رشد بیشتری نسبت به رقیب دیرینه دارند.

رش��د کس��ب وکار تبلیغ آمازون در نتایج جس��ت وجو نس��بت به سال گذشته 
۳0درصد بیان می ش��ود. به ع��الوه eMarketer پیش بینی می کند که با توجه به 
سرعت کنونی، آمازون تا سال 202۱ به سهم 9/۱5درصدی از بازار برسد. در بخشی 

از گزارش eMarketer می خوانیم:
نظرس��نجی ها نشان می دهد که بسیاری از کاربران، آمازون را برای جست وجوی 
کاال انتخاب می کنند. درنتیجه دومین بازیگر صنعت تبلیغات با سرعت باالیی سهم 
خود را افزایش می دهد که منجر به کاهش سهم رقیب دیرینه می شود )هرچند در 

حال حاضر سهم آنها کمتر از گوگل است(.

آمازون هیاهوی خبری زیادی پیرامون کس��ب وکار تبلیغ��ات خود ندارد. آنها با 
همین روند تقریبا ساکت، کس��ب وکاری میلیارد دالری را در حوزه  تبلیغات ایجاد 
کرده اند. ش��رکت ها می توانند با خرید تبلیغ از آمازون، کاالی خود را بیش��تر برای 
کارب��ران به نمایش بگذارند. آم��ازون گزینه ها و قابلیت های متعددی را در خدمات 
تبلیغی به کس��ب وکارها ارائه می کند. آنها محصوالت تبلیغات��ی را در زمان خرید 
محص��ول رقیب هم به کاربر ارائ��ه می کنند. به هرحال گوگل با نمایش تبلیغات در 
نتایج جست و جو کس��ب درآمد می کند، درحالی که آمازون تبلیغ محصوالت را در 
پلتف��رم تجارت الکترونیک به نمایش می گذارد. آم��ازون می تواند با بهره برداری از 
داده های متنوع پیرامون عادت خرید مش��تریان، قابلیت های بیشتر و پیچیده تر را 

در خدمات تبلیغی ارائه کند.
نیکول پرین، تحلیلگر ارش��د eMarketer در بیانیه ای پیرامون گزارش جدید 

گفت:
کس��ب وکار آمازون، موفق به کسب درآمد مناسب و افزایش هزینه کسب وکارها 
در تبلیغات ش��ده است. آنها تبلیغ را در جست وجوی محصول و دقیقا همان جایی 
نش��ان می دهند که کاربر آماده  خرید است. آمازون همچنین ابزارهای اندازه گیری 
و هدف گیری بهتری توس��عه می دهد که جذابی��ت خدمات را برای تبلیغ دهنده ها 

چندین برابر می کند.
آمازون همیش��ه تالش می کند تا فعالیت خود را به صنایع گوناگون گس��ترش 
ده��د. آنها تبلیغات را هم از تجارت الکترونیک فراتر برده اند. فیلم، تلویزیون، بازی، 
محصوالت صوتی، برنامه های زنده ورزش��ی و حت��ی جعبه های مقوایی، حوزه های 
مدنظ��ر برای تبلیغ��ات آمازون هس��تند. داده های خری��د مایحت��اج روزانه که از 
زیرمجموعه  عظیم آنها یعنی هول فودز استخراج می شود، دیدگاه بهتری نسبت به 

استراتژی تبلیغات سنتی به شرکت می دهد. به عالوه آمازون امروز به مشتریان خود 
امکان می دهد تا کاالهایی را تبلیغ کنند که در پلتفرم خودش به فروش نمی روند.

غول تجارت الکترونیک، ابتدای ماه جاری میالدی در سیاتل رویدادی 
خصوص��ی و دعوت نامه ای برگزار کرد. ه��دف از رویداد مذکور، آموزش 
شرکت ها با هدف بازاریابی بهتر در پلتفرم تجارت الکترونیک آمازون بود. 
در این  میان اس��تارت آپ های متعددی هم ظهور کرده اند که چگونگی 
تبلیغ بهینه در آمازون را به کس��ب وکارهای متعدد می آموزند. از میان 
 InsightLeap، آنه��ا می توان به بازیگران بزرگی در س��یاتل همچون

Downstream، Gradient و Stackline اشاره کرد.
در گزارش های مالی آمازون، اش��اره ای به درآمد بخش تبلیغات نمی ش��ود. آنها 
درآمد مذکور را در زیرمجموعه ای بزرگ و گسترده به نام »متفرقه« جای می دهند. 
گروه متفرقه، در س��ال 20۱8 درآمدی بیش از ۱0 میلیارد دالر برای غول تجارت 
الکترونیک داش��ت و آخرین گزارش فصلی، رش��د ۳7درصدی را نس��بت به سال 

گذشته نشان داد.
با وجود رشد آمازون در سال های اخیر، گوگل و فیس بوک هنوز فرمانروای بازار 
تبلیغات دیجیتال هستند. به هرحال سرعت رشد شرکت تحت مدیریت جف بزوس 
در این بازار بس��یار قابل توجه اس��ت. eMarketer سال گذش��ته گزارش داد که 
آنها مایکروسافت را در سهم بازار تبلیغات پشت سر گذاشته اند. برخی کارشناسان 
می گوین��د درآمد از تبلیغات، روزی کس��ب وکار خدم��ات وب AWS را به عنوان 
پرسودترین موتور درآمدی آمازون پشت سر خواهد گذاشت. برخی از آنها، رخ دادن 

این اتفاق را در سال 202۱ تخمین می زنند.
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آمازون برای کسب سهم گوگل در بازار تبلیغات جست وجو تالش می کند

تبلیغ جدید مک دونالد با استفاده از عنصر 
نوستالژی

برند مک دونالد یکی از غول های بزرگ عرصه فست فود محسوب می شود. 
این برند در طول س��ال های فعالیتش همیشه کمپین های تبلیغاتی موفقی 
تولید کرده اس��ت. همی��ن امر یکی از دالیل مان��دگاری و ثبات باالی مک 
دونالد در بازار کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. در ط��ول دهه های اخیر 
بس��یاری از برندها در صنعت فس��ت فود دس��تخوش تغییر و تحول زیادی 
ش��ده اند. برخی از برندهای بزرگ حتی به طور کل��ی از صحنه رقابت کنار 
رفته اند. با این حال مک دونالد همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. 

تازه ترین ویدئوی تبلیغاتی مک دونالد ترکیبی از الگوی تبلیغات مینیمال 
و اس��تفاده از عنصر نوس��تالژی اس��ت. در این ویدئو یک ک��ودک در خانه 
مادربزرگش به تصویر کش��یده می ش��ود. مادربزرگ این کودک برای وعده 
غذایی از س��بد فس��ت فود مک دونالد اس��تفاده می کند. کودک داستان ما 
پ��س از ترک خانه مادربزرگ از آن س��بد برای جمع آوری خاطرات مختلف 
اس��تفاده خواهد کرد. به این ترتیب صحنه های مختلف شامل تولد، فوتبال 
ب��ازی کردن و حضور در کنار دوس��تان به نمای��ش در می آید. در تمام این 
لحظات کودک مورد نظر تکه ای چوب، پالس��تیک یا کادوی جشن تولدش 
را داخل س��بد مک دونالد قرار می دهد. یکی از صحنه های جالب این ویدئو 
حضور خانوادگی در دور میز رستوران است. در این لحظه کودک تبلیغ مک 

دونالد در تالش برای ثبت صدای خنده اعضای خانواده در سبدش است. 
بی تردید انتظارات از مک دونالد به عنوان برنده 5 جایزه جهانی برندسازی 
بسیار باالست. در این کلیپ مک دونالد در تالش برای برجسته سازی نقش 
خاطرات در زندگی افراد اس��ت. موس��یقی متن کلیپ نیز در همین راس��تا 
انتخاب ش��ده اس��ت. جریان این ویدئوی 60 ثانیه ای کامال آرام و به دور از 
اتفاق های ناگهانی اس��ت. به همین خاطر مخاط��ب توانایی برقراری ارتباط 
بیشتری با آن دارد. کارگردانی این کلیپ زیبا برعهده آدام برگ قرار داشته 
است. برگ در طول سال های اخیر ویدئوهای تبلیغاتی متعددی تولید کرده 

است. 
هدف اصلی کودک تبلیغ مک دونالد از جمع آوری خاطرات مختلفش در 
سبد فس��ت فود این برند به اشتراک گذاری خاطرات با مادربزرگ ساکن در 
خارج ش��هرش اس��ت. به این ترتیب در انتهای این تبلیغ کودک ما در حال 
بازگش��ت به خانه مادربزرگ مش��اهده می ش��ود. این ویدئو نقش مهمی در 
زنده ساختن خاطرات کودکی بسیاری از ما دارد. اغلب ما در دوران کودکی 
چیزهای زیادی به عنوان خاطره برای س��ال های بعد جمع آوری می کردیم. 
نکت��ه مهم کمپین مک دونالد حض��ور جانبی اما مداوم نماد اصلی این برند 
اس��ت. سبد فس��ت فود مک دونالد در تمام طول کلیپ در کنار کودک قرار 
دارد. ای��ن امر در راس��تای ایجاد نمایی فراتر از یک غول عرصه فس��ت فود 
برای م��ک دونالد صورت گرفته اس��ت. با توجه به ترکیب مناس��ب الگوی 
مینیم��ال و عنصر نوس��تالژی باید به موفقیت مک دونالد در دسترس��ی به 

هدفش اشاره کرد. 
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دیگر خبری از تبلیغات سیاسی در توییتر نخواهد بود
خداحافظی توییتر با تبلیغات سیاسی

جک دورس��ی، مدیرعامل توییتر، در تازه ترین اظهارنظرش خبر از توقف 
جری��ان نمای��ش تبلیغات سیاس��ی در توییت��ر داد. به این ترتی��ب یکی از 
ش��بکه های اجتماعی مهم و تاثیرگذار در آس��تانه انتخاب��ات 2020 ایاالت 
متحده دس��ت به تصمیمی اساس��ی زد. مدیرعامل توییتر در مجموعه ای از 
توییت های مرتبط به هم بررس��ی دقیق وضعیت تبلیغات سیاس��ی در طول 
چند ماه اخیر را به اطالع کاربران رساند. در نهایت نیز خبر اساسی مبنی بر 

ممنوعیت نمایش تبلیغات سیاسی توییتر به اطالع کاربران رسید. 
ویجای��ا گاده، مس��ئول بخش امنیت و قوانین توییت��ر، در توضیح مفهوم 
تبلیغات سیاس��ی به نکات جالبی اش��اره کرده است. بر این اساس تبلیغات 
سیاسی شامل هرگونه محتوای هماهنگ با طرفداری از یک نامزد انتخاباتی 
خواه��د بود. در این میان حتی تبلیغات مربوط به انتخابات یا هرگونه تبلیغ 

مستقیم برای مقامات سیاسی نیز ممنوع خواهد شد. 
نکت��ه مه��م درخصوص اق��دام توییتر برای ح��ذف تبلیغات سیاس��ی از 
پلتفرمش ماجراهای اخیر مارک زاکربرگ و فیس بوک اس��ت. فیس بوک در 
طول یک س��ال اخیر با چالش های زیادی در زمینه درز اطالعات کاربرانش 
مواجه شده است. این امر حتی پای زاکربرگ به کنگره آمریکا را نیز باز کرد. 
آخرین تحوالت در م��ورد روند فیس بوک از عدم اقناع کامل اعضای کنگره 
و دادگاه مل��ی حکای��ت دارد، بنابراین چالش های مرب��وط به درز اطالعات 
کارب��ران فیس بوک همچنان ادامه خواهد داش��ت. نکته مهم در اینجا اتهام 
به فیس بوک در راس��تای سوء استفاده از اطالعات کاربرانش و فروش آنها به 
نامزدهای انتخاباتی اس��ت. این امر در طول یک سال اخیر فشارهای زیادی 
بر ش��بکه های اجتماعی ایجاد کرده است. بدون شک فشارهای موردنظر در 

تصمیم گیری تازه توییتر بی تاثیر نیست. 
براس��اس توییت دورس��ی، ماهیت اکانت های مربوط به افراد و نهادهای 
سیاسی پیوند مستقیم با حق انتخاب کاربران دارد. وقتی یک کاربر تصمیم 
به فالو یک صفحه سیاسی می گیرد، این امر بیانگر گرایش و دیدگاه سیاسی 
وی خواه��د بود: »این امر با تبلیغات سیاس��ی در تضاد ق��رار دارد. این نوع 
تبلیغ��ات موج��ب تاثیرگذاری غیرمتع��ارف بر روی تصمیم گی��ری کاربران 
خواهد ش��د. به همین خاطر سیاست توییتر در راستای حفاظت از کاربران 

اجازه ادامه نمایش تبلیغات سیاسی را نخواهد داد.« 
ب��دون تردی��د یک��ی از منابع اصلی درآم��د ش��بکه های اجتماعی بخش 
تبلیغات اس��ت. توییت��ر نیز مانند اغلب ش��بکه های اجتماعی در گذش��ته 
تبلیغات سیاسی را پشتیبانی می کرد. با این حال پس از ماجراهای انتخابات 
س��ال 20۱6 ایاالت متح��ده و جنجال های مربوط ب��ه ترامپ جهت گیری 
توییتر تغییر کرد. در این زمینه حتی س��ال گذشته توییتر هرگونه تبلیغات 
سیاس��ی برای کاربران آمریکایی را ممنوع کرد. امسال نیز در راستای ادامه 
هماهنگ خط مشی هر نوع تبلیغات سیاسی ممنوع شده است. نکته جالب 
در این میان اعالم اولیه طرح ممنوعیت تبلیغات سیاس��ی در توییتر اس��ت، 
بنابرای��ن بای��د منتظر تایید و اجرای نهایی آن از س��وی مس��ئوالن توییتر 
باش��یم. بی تردید اعالم نظر رس��می جک دورس��ی فرآیند اجرای این طرح 

را سرعت می بخشد. 
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بسیاری از مردم عالقه زیادی به فصل پاییز دارند. این فصل با شروع سال تحصیلی 
برای دانش آموزان و دانشجویان شروع می شود. بدون تردید مشاهده زیبایی های این 
فصل تاثیر انکارناپذیری بر روی روحیه افراد مختلف دارد. در این میان فصل پاییز 
برای بازاریاب ها معنای متفاوتی دارد. این فصل به معنای پایان سال کاری و شروع 
س��ال جدید است. اهمیت برگزاری کمپین های بازاریابی تاثیرگذار برای پایان سال 
انکارناپذیر است. در بسیاری از کشورها کریسمس مهم ترین مناسبت در طول سال 
محسوب می شود. به همین خاطر برندها باید برنامه دقیقی برای جلب نظر مخاطب 
هدف شان داشته باشند. مشتریان آمریکایی سال 20۱8 نزدیک به 707.5 میلیارد 
دالر در تعطیالت کریسمس خرید کردند. بی شک این رقم بسیار وسوسه انگیز است. 
هر برندی آرزوی کسب سهمی هرچند کوچک از این مقدار فروش گسترده را دارد، 
بنابراین کریس��مس و سایر مناسبت های مهم در کشورهای دیگر پرسودترین بازه 

زمانی برای برندها محسوب می شود. 
برنده��ا از چند روز مانده به کریس��مس اقدام به برگ��زاری کمپین های مختلف 
می کنند. هدف تمام این کمپین ها مشخص است: جلب توجه مخاطب برای فروش 
محص��والت مختل��ف. نکته مهم در این میان دش��واری دسترس��ی به مخاطب در 
کریسمس است. بسیاری از برندهای دیگر نیز مانند ما در پی جلب توجه مخاطب 
در این روزها هستند بنابراین مخاطب با بمباران اطالعاتی مواجه خواهد شد. ترند 
جمعه سیاه کار را برای جلب توجه مخاطب بسیار دشوارتر کرده است. در این روز 
محصوالت بس��یار زیادی با تخفیف های باورنکردنی عرضه می شود. دشواری جلب 
توجه مخاط��ب در چنین زمانی به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود. مدیریت تیم 
بازاریابی یک برند به معنای ضرورت موفقیت در جلب توجه مخاطب میان ش��مار 
باالیی از برندهاس��ت. اگر به دنبال موفقیت هستیم، نباید از شرایط دشوار کسب و 

کار و جلب نظر مخاطب شکایت کنیم. 
امروزه به لطف توس��عه فناوری ابزارهای ارتباطی رشد بسیار زیادی کرده است. 
ایمیل به عنوان قدیمی ترین ابزار ارتباط دیجیتال در طول چند دهه اخیر دستخوش 
تغییرات زیادی ش��ده است. اگرچه بسیاری از کارش��ناس ها از مرگ سرویس های 
ایمی��ل صحبت می کنن��د، اما در عمل هنوز هم ایمیل یکی از س��رویس های مهم 
در حوزه کس��ب و کار و ارتباطات میان افراد اس��ت. استفاده از ایمیل برای توسعه 
کمپین های بازاریابی امر تازه ای نیس��ت. نکته مهم از نظر من ش��یوه اس��تفاده از 
سرویس های ایمیلی برای بازاریابی در ایام کریسمس است، بنابراین هدف اصلی این 

مقاله بررسی شیوه های بازاریابی ایمیلی در دوران کریسمس خواهد بود. 
1. تالش برای جلب نظر مخاطب هدف

راهکارهای زیادی برای جلب نظر مخاطب به محصوالت برندمان وجود دارد. نکته 
مهم در بازاریابی ایمیلی شروع فرآیند جلب نظر مخاطب پیش از روزهای کریسمس 
اس��ت. هدف اصلی در اینجا جمع آوری آدرس ایمیل مخاطب هدف است. بهترین 
تکنی��ک ترغیب مخاطب به ثبت نام در خبرنامه برندمان اس��ت. به این ترتیب در 
تمام دوران تعطیالت کریسمس امکان ارسال ایمیل برای آنها وجود خواهد داشت. 

هرچه مخاطب هدف نسبت به ثبت نام در خبرنامه برند ما انگیزه بیشتری داشته 
باشد، احتمال توجه وی به ایمیل های ما بیشتر خواهد شد. یکی از مشکالت اصلی 
برنده��ا بی توجهی فزاینده مخاطب به ایمیل های مربوط به برندهاس��ت. اگر تعداد 
قابل توجهی از کاربران ایمیل برند ما را اس��پم یا آزاردهنده ارزیابی کنند، سرویس 
موردنظر دیگر ایمیل  ما را در بخش صندوق دریافت کاربران نمایش نمی دهد. این 

امر به معنای انتقال خودکار ایمیل های برند ما به بخش پیام های تبلیغاتی است. 
ب��دون تردید برندها باید برنامه ای جامع برای جلب نظر مخاطب هدف داش��ته 
باشند. گام اول در این راستا ترغیب کاربران به ثبت نام در خبرنامه برندمان است. 
توصیه من در این زمینه تعیین هدیه و جایزه های جذاب برای ثبت نام اس��ت. به 
این ترتیب کاربران دس��ت کم برای اس��تفاده از هدیه موردنظر اقدام به ثبت نام در 

خبرنامه ما خواهند کرد. 
نکت��ه مهم در اینجا ش��روع فرآیند جلب نظر مخاطب دس��ت کم یک ماه پیش 
از مناس��بت مورد نظر اس��ت. به این ترتیب کاربران تمایل بیشتری برای ثبت نام 
در خبرنامه ما خواهند داش��ت. هرچه به مناسب موردنظر نزدیک تر شویم، حوصله 
مخاطب برای مطالعه ایمیل های ناآش��نا کمتر خواهد ش��د، بنابراین با جلب نظر 

به موقع مخاطب امکان افزایش بازدید کلی ایمیل های مان فراهم می شود. 
یکی از شیوه های جالب برای جلب نظر کاربران برگزاری قرعه کشی است. بسیاری 
از برندهای بزرگ به منظور تقویت انگیزه کاربران ثبت نام از طریق اکانت  شبکه های 
اجتماعی را نیز امکانپذیر می کنند. به این ترتیب فرآیند ثبت نام در خبرنامه سرعت 
بیشتری می یابد. نکته مهم در زمینه تعیین جایزه ضرورت هماهنگی آن با ماهیت 
برندمان اس��ت. توصیه من در این بخش ارائه تخفیف های گسترده به عنوان جایزه 
اس��ت. امروزه هیچ چیز به اندازه تخفیف های مختلف و گس��ترده نظر مخاطب را 

جلب نمی کند. 
۲. ارزیابی فهرست ایمیل های مخاطب هدف

اکنون با جلب نظر مخاطب هدف دسترسی به فهرستی از ایمیل ها تحقق یافته 
اس��ت. گام بعدی ارزیابی وضعیت مخاطب هدف است. این مرحله شباهت اساسی 
به ش��ناخت س��لیقه مخاطب دارد. به هر حال محتوای کمپین  م��ا باید مطابق با 
س��لیقه مخاطب هدف باشد. شناخت درست سلیقه مخاطب هدف بخش مهمی از 
موفقیت ما را تضمین خواهد کرد. تحلیل و ارزیابی وضعیت ترافیک سایت رسمی 
برند، نحوه فعالیت مخاطب هدف برندمان در شبکه های اجتماعی و در صورت نیاز 
گفت وگوی آنالین با آنها به منظور جمع آوری اطالعات شیوه های مناسب برای این 

بخش محسوب می شود. 
امروزه کاربران عالقه مند به مشاهده فهرست طبقه بندی شده محصوالت یک برند 
هستند. بنابراین سایت رسمی ما باید طبقه بندی دقیقی از محصوالت ارائه دهد. به 
عنوان مثال، اگر در زمینه فروش محصوالت الکتریکی فعالیت دارید، باید بخش های 
مختلفی از قبیل محصوالت حوزه روش��نایی، س��رگرمی و محافظت از لوازم برقی 
تعریف کنید. این امر به شما در راستای جلب نظر مخاطب به صورت ساده تر کمک 
خواهد کرد. بی تردید تخفیف گس��ترده ما بر روی محصوالت حوزه سرگرمی فقط 
برای عالقه مندان به آن جذاب خواهد بود بنابراین ما باید سلیقه مخاطب هدف مان 
را مورد ارزیابی قرار دهیم. این امر کمک شایانی به ما در راستای جلب نظر مخاطب 

هدف خواهد کرد. به هر حال اطمینان از عالقه مخاطب به حوزه فعالیت مان نقش 
اساسی در پیشبرد موفق کمپین بازاریابی ایمیلی دارد. 

3. استفاده از حال و هوای مناسبتی در ایمیل ها
بازاریابی ایمیلی در مناسبت های خاص باید تفاوتی معنادار با شیوه عادی بازاریابی 
ما داش��ته باشد. پیام ما باید به طور مش��خص حال و هوای این زمان را زنده کند. 
ایراد اصلی بسیاری از برندها بی توجهی به طراحی قالب ظاهری و متن ایمیل شان 
به صورت هماهنگ با مناسبت موردنظر است. به عنوان مثال، اگر مناسبت موردنظر 
ش��ما هالووین اس��ت، باید از تصاویر مرتبط با این مناسبت استفاده کنید. ترسیم 
خانه ای قدیمی همراه با درخت های کج و ناهماهنگ ایده اصلی هالووین محسوب 
می شود. این کار کمک شایانی به ما در راستای القای حس و حال هالووین خواهد 

کرد. 
توصیه بعدی من در این بخش ایجاد هماهنگی میان کمپین ایمیلی و وضعیت 
سایت رس��می مان اس��ت. به این ترتیب مخاطب با مراجعه به سایت مان از طریق 
ایمیل موردنظر دچار س��ردرگمی نخواهد شد. انتخاب قالبی یکسان برای سایت و 
ایمیل مان تاثیر انکارناپذیری در جلب نظر مخاطب دارد. ما در راستای ایجاد تمایز 
میان برندمان و رقبا باید از الگوهای هیجان انگیز استفاده کنیم. در غیر این صورت 

مانند اغلب برندهای ناکارآمد دیگر به نظر خواهیم آمد. 
4. اهمیت توجه به کاربران گوشی های هوشمند

امروزه اغلب کاربران از گوش��ی های هوشمند برای جست وجو در فضای 
اینترنت و مش��اهده ایمیل های شان اس��تفاده می کنند. محتوای بازاریابی 
برندها در صورت س��ازگاری با صفحه نمایش گوشی های هوشمند شانس 
جلب نظر آنها را خواهد داشت. در غیر این صورت بخت ما برای جلب نظر 
آنها از بین می رود. امروزه برندهای بزرگ به خوبی این نکته را مدنظر دارند. 
به همین خاطر کمپین های آنها در جلب نظر مخاطب موفق عمل می کند. 
توصیه من در این بخش عدم اس��تفاده از قالب های سنگین و دارای حجم 
زیاد است. کاربران گوشی های همراه در مشاهده این نوع ایمیل ها مشکالت 
زیادی خواهند داشت. همچنین سایت رسمی برند ما باید سازگاری مطلوبی 
با تجربه کاربری در گوشی های هوشمند داشته باشد. به این ترتیب شانس 

ما برای جلب نظر مخاطب هدف افزایش می یابد. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای اطمینان از هماهنگی سایت برندمان با تجربه 
کاربری در گوش��ی های هوش��مند برگ��زاری آزمایش های متعدد پی��ش از اجرای 
کمپین مان اس��ت. به این ترتیب هرگونه عیب و ایراد موجود در سایت مان پیش از 

شروع کمپین مشخص خواهد شد. 
جمع بندی

بازاریابی ایمیلی هنوز هم یکی از ش��یوه های تاثیرگذار برای جلب نظر مخاطب 
هدف محس��وب می شود. اگر شما به دنبال کس��ب بهترین نتیجه ممکن در سال 
جاری هستید، باید نسبت به استفاده درست از این الگوی بازاریابی اطمینان حاصل 
کنید. استفاده از تکنیک های مورد بحث در این مقاله شروع مناسبی برای طراحی 

کمپین بازاریابی ایمیلی بهینه خواهد بود. 
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بررسی تکنیک های ایجاد رابطه پایدار با مشتریان 
تجربه مشتری مطلوب در 1۰ گام

امروزه مشتریان انتظارات بسیار باالیی از برندها دارند. این امر موجب ایجاد چالش 
برای برندها در راس��تای جلب نظر مش��تریان با تاکید بر الگوهای س��نتی بازاریابی 
می ش��ود. مشتریان امروزی در جس��ت وجوی تجربه ای لذت بخش از تعامل با برندها 
هس��تند. بی تردی��د تحقق این امر نیازمند اس��تفاده برنده��ا از تکنیک ها و الگوهای 
تعاملی نوین اس��ت. با افزایش انتظارات مشتریان از برندها مفهوم تجربه مشتری در 
کانون توجه قرار گرفته اس��ت. این مفهوم رابطه میان شرکت های تجاری و مشتریان 
را بیان می کند. بر این اس��اس موفقیت در کس��ب و کار و به طور مش��خص فروش 
محصوالت در گرو توانایی ما برای جلب نظر مشتریان با استفاده از خلق تجربه تعامل 
ماندگار است.  بدون شک تعامل سازنده و تاثیرگذار با مشتریان اهمیت بسیار زیادی 
دارد. موفقیت برندها در بازار مدرن به تقویت مهارت شان در ایجاد تجربه مشتری به 
گونه ای مطلوب بستگی دارد. ما به همین خاطر در ادامه این مقاله به بررسی ۱0 گام 

اساسی در راستای ایجاد تجربه مشتری مطلوب خواهیم پرداخت. 
۱. اهمی��ت بازنمای��ی ارزش های مورد عالقه مش��تریان: مش��تریان تمایل باالیی 
نس��بت به تعامل با برندها، کس��ب و کارها یا س��ازمان های تجاری همس��و با هویت 
و ارزش های ش��ان دارند. استفاده مناس��ب از این اصل در دنیای کسب و کار نیازمند 
توجه به مفاهیمی فراتر از سود و زیان مادی خواهد بود. نمایش هویت و ارزش های 
مش��تریان در برندمان بدون شناخت درس��ت آنها امکانپذیر نخواهد بود، بنابراین در 
اینجا ما نیازمند س��اماندهی س��ازو کارهای موردنیاز برای شناخت درست مشتریان 
خواهیم بود. اگر فرآیند ش��ناخت مخاطب و سپس نمایش ارزش های مدنظر وی به 
درس��تی انجام گیرد، تاثیرگذاری برندمان بر روی مشتریان افزایش خواهد یافت. به 

این ترتیب مشتریان هدف مدنظرمان بدل به مشتریان وفادار خواهند شد. 
2. هدف گ��ذاری بر روی اه��داف برتر: تئودور لویت، اقتصاددان برجس��ته معاصر، 
اظهارنظر جالبی در مورد بازار کس��ب و کار و نیاز مش��تریان دارد: »مردم تمایل به 
خرید یک دستگاه دریل 4 اینچی ندارند. آنها فقط یک سوراخ 4 اینچی در خانه شان 
می خواهند.« اش��تباه بس��یاری از برندها تمرکز صرف بر روی فروش محصوالت شان 
اس��ت. این امر موجب درک نیاز و خواس��ت مش��تریان به صورت محدود می ش��ود.  
ام��روزه اغلب از ض��رورت تمرکز برندها بر روی اهداف واالتر در تعامل با مش��تریان 
صحبت می شود. نکته مهم در اینجا ضرورت درک وسیع تر از وضعیت مشتریان برای 
تحقق هدف موردنظر است. تالش برای کسب دیدگاهی بهتر از مشتریان با مشاهده 
وضعیت برندمان از چش��م انداز آنها تکنیک اصلی بخش حاضر محس��وب می شود. به 

این ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری مطلوب بر روی مشتریان را خواهیم داشت. 
۳. خداحافظی با عنصر ش��انس: تعامل حرفه ای با مشتریان نیازمند تعریف قواعد 
و س��از و کارهای مشخص است. در الگوی کس��ب و کار سنتی تعامل با مشتریان تا 
حد زیادی به شانس بستگی داشت. درست به همین خاطر از دست رفتن مشتریان 
با تمرکز بر مش��تریان تازه جبران می ش��د. امروزه در بازارهای جهانی و حتی محلی 
از دس��ت دادن مش��تری قابل تحمل نیست، بنابراین باید تا جای ممکن نقش عنصر 
ش��انس در تعامل مان با مشتریان را کاهش دهیم. اش��تباه بسیاری از برندها در این 
بخ��ش تمرکز صرف بر روی مش��تریان درجه اول اس��ت. به ای��ن ترتیب در عمل به 
مش��تریان بالقوه دیگر بی توجهی می ش��ود. خوش��بختانه امروزه نرم افزارهای زیادی 
در زمینه دریافت بازخورد مش��تریان وجود دارد. اس��تفاده از این بازخوردها فرصت 

مناسبی برای شناسایی نقش شانس در تعامل مان با مشتریان فراهم می کند. 
4. ایجاد انتظارات در مش��تریان و تحقق آنها: استفاده از ابزارهایی نظیر تبلیغات، 
ش��عارهای بازاریابی و تکنیک های برندس��ازی با هدف جلب نظر مش��تریان صورت 
می گیرد. برندها به طور معمول در فعالیت های فوق انتظارات مشخصی در مشتریان 
ایجاد می کنند. اگر برند ما نیز انتظارات خاصی در مشتری ایجاد کرد، باید نسبت به 
تحقق آنها حساس باشد. اشتباه بسیاری از برندها ایجاد انتظارات در مشتری و سپس 
فراموشی آنهاست. این امر موجب دلسردی مشتریان نسبت به برند ما خواهد شد. 

5. درک ارزش زمان مشتریان: مشتریان در تعامل با برندها از زمان ارزشمندشان 
مایه می گذارند. متاس��فانه بس��یاری از برندها کسب زمان مش��تریان بالقوه را امری 
ع��ادی قلم��داد می کنند. این امر ناش��ی از عدم درک درس��ت اهمی��ت زمان برای 
مش��تریان است. ما نس��بت به زمانی که از مش��تریان می گیریم، مس��ئول هستیم، 
بنابراین باید فرآیند تجربه مشتری برندمان به گونه ای هدفمند طراحی شود. منظور 
من در اینجا عدم طراحی برنامه های طوالنی است. فقط در این صورت امکان تعامل 

سازنده با مشتریان فراهم می شود. 
6. اولویت ش��فافیت: امروزه شفافیت یکی از اصول اساسی کسب و کار را تشکیل 
می دهد. مش��تریان تمایل باالیی نس��بت به آگاهی از وضعیت برندها، نحوه کس��ب 
درآمد و س��از و کار تولیدی ش��ان دارند. پاس��خگویی مناس��ب به این نیازها فرصت 
کافی برای فعالیت براس��اس ارزش ها و انتظارات مش��تریان را فراهم می سازد.  وقتی 
صحبت از ش��فافیت و بیان نکات کلیدی در مورد برندمان به مش��تری وسط می آید، 
امکان نادیده گرفتن نقش کانال های ارتباطی وجود ندارد. امروزه شبکه های اجتماعی 
نفوذ گس��ترده ای در زندگی م��ا دارند. برندها به همین دلیل بای��د حضور فعالی در 
ش��بکه های اجتماعی داشته باش��ند. اکانت رسمی برند ما در ش��بکه های اجتماعی 

وظیفه خبررسانی به مشتریان را ایفا خواهد کرد. 
7. توج��ه ب��ه جلب رضایت مش��تریان: دلیل اصلی تعامل مش��تریان ب��ا برند ما رفع 
نیازش��ان است، بنابراین ما باید بر روی شناخت و ارائه راهکار برای نیاز مشتریان تمرکز 
داشته باشیم. ایراد اغلب برندها تالش برای تعامل صرف با مشتریان است. به این ترتیب 
جایی برای ش��ناخت نیازهای واقعی آنها باقی نمی ماند. نتیجه این فرآیند ناقص ناتوانی 
برندهای موردنظر در جلب رضایت عمیق مش��تریان اس��ت. ریش��ه جست وجوی مداوم 

مشتریان برای یافتن برندهای تازه باید براساس همین نکته ارزیابی شود. 
8. اهمیت رابطه صمیمانه : هیچ برندی در قالبی خش��ک و بی روح توانایی ایجاد 
تجرب��ه مطلوب برای مش��تریانش را ن��دارد. تعامل صمیمانه ب��ه معنای گفت وگوی 
خودمانی با مش��تری از همان ابتدا نیس��ت. این امر در قالب فرآیندی آهسته و آرام 
ش��کل می گیرد. به این ترتی��ب در طول زمان برند ما جایگاه بهتری نزد مش��تریان 

کسب خواهد کرد. 
9. القای حس آزادی انتخاب در مش��تریان: امروزه تعامل دوجانبه و پویا با مشتریان 
اهمیت باالیی دارد. این فرآیند نظر مشتریان را بیش از هر الگوی دیگری به خود جلب 
می کند. به این ترتیب آنها تمایل بیش��تری به خرید محصول ما خواهند داش��ت. نکته 
مهم در اینجا ایجاد فضایی آزاد برای انتخاب محصول از س��وی مش��تری است. برخی از 
برندها در تالش برای فروش محصول ش��ان به هر قیمتی هستند. این امر موجب نابودی 
آزادی عمل و اختیار مشتریان در انتخاب محصوالت می شود. برند ما با احترام به سلیقه 

و خواست مشتریان فرصت جلب رضایت و حمایت آنها را خواهد داشت. 
۱0. توجه به احساسات مش��تریان: تعامل با مشتریان نیازمند تاکید بر جنبه های 
احساس��ی روابط انسانی اس��ت. اگرچه ما به عنوان یک برند در تالش برای تعامل با 
مشتریان هستیم، اما در تحلیل نهایی هر دو سوی ماجرا شامل افراد انسانی هستند، 
بنابرای��ن ما باید احساس��ات طرف مقابل را مدنظر داش��ته باش��یم. هیچ برند بدون 
احساسی توانایی جلب نظر مشتریان به صورت پایدار را ندارد. بنابراین افزودن عنصر 
احساس��ات و تمرکز بر روی تعامل احساس��ی با مش��تریان نقش مهمی در موفقیت 

برندمان خواهد داشت. 
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چگونه ظاهر مناسبی در جلسات کاری داشته باشیم؟
تاثیر انتخاب لباس روی موفقیت در جلسه با 

سرمایه گذارها

فعالیت در دنیای کس��ب و کار بدون جذب س��رمایه امکانپذیر نیس��ت. امروزه اغلب 
کارآفرینان در تالش برای همکاری نزدیک با س��رمایه گذارهای مختلف هس��تند. برخی 
از بزرگترین اس��تارت آپ های دنیا از دل همی��ن همکاری های تجاری میان کارآفرینان و 
سرمایه گذارها ش��کل گرفته است. اشتباه بسیاری از کارآفرین های جوان اتکای صرف به 
توانایی های مالی خودش��ان به منظور راه اندازی کس��ب و کار اس��ت. بی تردید این الگوی 
س��نتی در دوران کنونی کاربرد ندارد، بنابراین ما باید با پایان دوران کس��ب و کار کامال 
مس��تقل، به معنای تامین اعتبار و بودجه به طور شخصی، کنار بیاییم.  در دوران کنونی 
جلب نظر سرمایه گذاران خصوصی ایده مناسبی برای شروع کسب و کار محسوب می شود. 
بدون شک سرمایه گذارها انتخاب های بسیار زیادی دارند، بنابراین نحوه برخورد ما و جلب 
نظرش��ان اهمیت باالیی دارد. نکته مهم در اینجا اهمیت برخورد اول با سرمایه گذارهای 
خصوصی اس��ت. اگر ما در این زمینه کوچکترین اش��تباهی داشته باشیم، دیدار نخست 
ما بدل به آخرین مالقات مان با آنها خواهد شد.  خوشبختانه امروزه مقاالت بسیار زیادی 
در مورد نحوه تعامل و تالش برای تاثیرگذاری بر روی س��رمایه گذارهای خصوصی وجود 
دارد. نکته مهم از نظر من اهمیت نوع انتخاب لباس ما برای جلسه با سرمایه گذارهاست. 
بی تردید نوع لباس ما اهمیت بسیار زیادی در تعامل با مخاطب هدف دارد. من به همین 
خاطر در ادامه مقاله کنونی به بررسی راهکارهای انتخاب لباس مناسب برای جلسات کاری 

با سرمایه گذارهای خصوصی خواهم پرداخت. 
1. اهمیت انتخب لباس مناسب

نخس��تین نکته مهم به هنگام سازماندهی جلسه با سرمایه گذارهای خصوصی انتخاب 
لباس مناس��ب است. بی تردید لباس ما نکات بس��یار زیادی به مخاطب ارائه می کند. به 
همین خاطر استفاده از لباس مناسب تاثیر مستقیمی بر روی مخاطب حتی پیش از شروع 
گفت وگوی رو در رو خواهد داشت. متاسفانه امروزه بسیاری از کارآفرینان در انتخاب لباس 
مناسب دچار مشکل می شوند. اغلب توصیه های مربوط به تعامل سازنده با سرمایه گذارها 
ب��ر روی رفتار حرفه ای تاکید دارد. این امر به معنای ش��ناخت چارچوب های اس��تاندارد 
رفتاری در تعامل با سرمایه گذارهاست. به طور مشابه در حوزه انتخاب لباس نیز رفتار ما 
باید حرفه ای باشد. در اینجا ما با یک دیدار دوستانه طرف نیستیم. مالقات موردنظر اهمیت 
زیادی برای آینده برند ما دارد. به همین خاطر باید تالش گس��ترده ای در راس��تای جلب 
نظر مخاطب داشته باشیم.  اگر ما در جلسه کاری با سرمایه گذارهای خصوصی از تیشرت 
اس��تفاده کنیم، این امر بیانگر بی توجهی ما به جلس��ه موردنظر اس��ت. شاید ما از چنین 
انتخابی منظور بدی نداشته باشیم، اما نحوه برداشت مخاطب هدف کامال متفاوت خواهد 
بود. این امر ضرورت آگاهی از استانداردهای انتخاب لباس در جلسات کاری را دوچندان 
می کند. اگر به نحوه انتخاب لباس سرمایه گذارهای خصوصی دقت کنید، آنها همیشه از 
لباس رسمی و کامال مرتب استفاده می کنند. این امر بیانگر شخصیت و جایگاه آنان است. 
به طور مشابه، ما نیز باید شخصیت و احترام خاصی برای خود قائل باشیم. بدون احترام 
به خود، انتظار کسب احترام از دیگران بی فایده خواهد بود. توصیه من در اینجا تقلید از 
سرمایه گذارهای خصوصی در انتخاب لباس مناسب است. این امر تاثیر مستقیمی بر روی 
ذهنیت آنها دارد. به هر حال سرمایه گذارها همکاری با افراد دارای ذهنیت مشابه خود را 

ترجیح خواهند داد. 
۲. ضرورت انتخاب رنگ مناسب

فرآیند انتخاب لباس مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر در صورت بی توجهی به 
رنگ لباس تاثیرش را از دست خواهد داد. کارآفرینان به طور معمول در جلسات کاری از 
کت و شلوار استفاده می کنند. انتخاب رنگ مناسب برای کت و شلوار تاثیر انکارناپذیری 
بر روی س��رمایه گذارها دارد. نکته مهم در اینجا اهمیت هماهنگی رنگ کت موردنظر ما 
با ش��لوارمان است. به این ترتیب جلوه حرفه ای ما حفظ خواهد شد.  خوشبختانه امروزه 
بسیاری از فروشگاه های آنالین لباس توصیه های کاربردی در زمینه هماهنگی رنگ های 
مختلف با یکدیگر دارند. به این ترتیب فرآیند انتخاب لباس از س��وی ما چندان دش��وار 
نخواهد بود. یکی از نکات مهم در این زمانه تناس��ب رنگ موردنظر ما با پوست مان است. 
اگر ما دارای پوس��ت تیره هستیم، باید لباس مان رنگ به نسبت روشن تری داشته باشد. 
ای��ن امر جلوه ظاهری ما را زیباتر خواهد کرد. به طور مش��ابه، در صورت روش��نی رنگ 
پوس��ت مان باید دست به انتخاب لباس با رنگ تیره بزنیم. این توصیه ها در عین سادگی 
دارای اهمیت بس��یار زیادی هستند.  یکی از نکات بسیار کلیدی در انتخاب لباس بحث 
لوازم جانبی است. کارآفرینان به طور معمول از ساعت، دستمال گردن یا المان هایی مشابه 
اس��تفاده می کنند. نکته مهم در اینجا عدم انتخاب الما ن های دارای رنگ بسیار درخشان 
اس��ت. این امر موجب اذیت مخاطب و جلب توجه مداوم وی می شود بنابراین از انتخاب 

چنین المان هایی خودداری کنید. 
3. کفش های استاندارد و رسمی را فراموش نکنید

کفش ها به طور معمول مورد بی توجهی افراد در فرآیند انتخاب لباس قرار می گیرد. این 
امر به دلیل ماهیت س��اده کفش و عدم حضور آن در معرض دید مس��تقیم است. امروزه 
انتخاب کفش مناس��ب برای جلس��ات کاری مهم اهمیت باالیی دارد. در یک نگاه کلی، 
کفش هر فرد تاثیر انکارناپذیری بر روی جلوه کلی اش دارد. به همین خاطر باید کفش��ی 
مناسب با لباس مان انتخاب کنیم. بی تردید بسته به لباس موردنظر ما کفش های زیادی 
برای انتخاب وجود خواهد داشت بنابراین گاهی اوقات انتخاب کفش بیش از اندازه دشوار 
می شود. توصیه من در اینجا انتخاب کفش مشکی برای تمام قرار مالقات های کاری است. 
کفش مش��کی به طور حیرت انگیزی با هر نوع لباس هماهنگ می ش��ود. به همین خاطر 
امروزه اغلب افراد از رنگ مش��کی برای انتخاب کفش اس��تفاده می کنند.  پس از انتخاب 
کفش مناسب باید نسبت به تمیزی و درخشندگی آن پیش از ترک خانه به سوی جلسه 
کاری مطمئن ش��ویم. بی شک حضور با کفش کثیف در جلسه کاری با سرمایه گذارهای 
شخصی تاثیر مطلوبی بر روی جلوه ما به عنوان کارآفرین نخواهد داشت. به هر حال هیچ 
سرمایه  گذاری تمایل به همکاری و سرمایه گذاری بر روی استارت آپ یک کارآفرین شلخته 

با کفش های کثیف نخواهد داشت. 
4. اهمیت رعایت بهداشت شخصی

اگر ما در جلس��ه ای کاری با لباس عرق  کرده یا بوی نامناسب دهان حضور پیدا کنیم، 
ذهنیت س��رمایه گذارها نسبت به ما تغییر خواهد کرد. شاید در همان زمان فرد موردنظر 
نس��بت به این موضوع ش��کایت نکند، اما بدون تردید پس از پایان جلسه دیگر خبری از 
سرمایه گذارها نخواهد شد. نحوه رعایت بهداشت فردی ما و جلوه ای در جلسه های کاری 
بازنمای کلی س��بک زندگی ما خواهد بود. به این ترتیب پیش از حضور در جلس��ه کاری 
نس��بت به استفاده از حمام، ادکلن و سایر اقدامات مرتبط با بهداشت فردی توجه داشته 
باشید.  پیش از حضور در اتاق جلسه شست و شوی صورت امری ضروری خواهد بود. بدون 
شک در طول روز ما با شرایط مختلف مواجه می شویم بنابراین شلختگی صورت ما امری 
طبیعی خواهد بود. بی شک حضور با صورت و موهای شلخته در جلسه کاری به هیچ وجه 
توجیه منطقی ندارد. به همین خاطر باید پیش از حضور در اتاق جلس��ه فکری به حال 
وضعیت صورت و موهای مان کنیم.  توصیه نهایی من برای شما به عنوان یک کارآفرین 
بهره گیری از خنده ای مناسب به هنگام رویارویی با سرمایه گذارهاست. این خنده اندک و 
دوستانه باید همیشه روی صورت شما قابل مشاهده باشد. به این ترتیب فضای گفت وگو از 
حالت خشک و بیش از حد رسمی خارج خواهد شد. البته در اینجا صمیمیت بیش از حد 
نیز به هیچ وجه مدنظر نیست. فقط باید اندکی روی شاداب و خوشحال به سرمایه گذارها 

نشان دهیم. به هر حال ما از حضور در این جلسه راضی هستیم. 
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نگرانی و استرس به هنگام سخنرانی در میان جمع یکی از رایج ترین 
ان��واع ت��رس در میان مردم اس��ت. فعالیت به عنوان ی��ک کارآفرین یا 
مسئول ش��رکت نیازمند سخنرانی در مراس��م های مختلف خواهد بود. 
همایش ه��ای کاری و رویداده��ای مرتبط با کس��ب و کار همیش��ه در 
مکان ه��ای عمومی با ظرفیت میزبانی از ش��مار باالی��ی از افراد برگزار 
می ش��ود. بنابراین ناتوانی در زمینه س��خنرانی تاثیرگ��ذار موجب بروز 
مشکل برای ما خواهد شد. امروزه بسیاری از متخصص ها و سخنران های 
حرفه ای توصیه های متعددی در راستای بهبود وضعیت سخنرانی افراد 
مبت��دی بیان می کنند. اغلب این تکنیک ها در قالب مقاالت مختلف در 
فضای آنالین قابل دسترسی است. هدف اصلی تمام این مقاالت تقویت 

مهارت افراد برای سخنرانی در مقابل شمار وسیعی از مخاطب است. 
بدون ش��ک بس��یاری از ما تا به حال تکنیک های مختلفی در زمینه 
بهبود توانایی س��خنرانی را امتحان کرده ایم. نکت��ه جالب در مورد این 
تکنیک ها شباهت اغلب شان به یکدیگر است. بنابراین در عمل هیچ گاه 
نکت��ه تازه ای مورد توجه قرار نمی گیرد. یکی از راهکارهای مناس��ب در 
اینجا بررس��ی مق��االت علمی و تخصصی در زمینه س��خنرانی حرفه ای 
اس��ت. متاس��فانه بس��یاری از این مقاالت دارای اصطالحات تخصصی 
هس��تند. به عالوه، اغلب مقاالت علم��ی در این زمینه در اصل به حوزه 
پزشکی یا روانشناختی دیگری تعلق دارند. به این ترتیب بحث از تقویت 
مهارت و تکنیک های س��خنرانی در عمل حوزه ای فرعی در این مقاالت 

محسوب می شود. 
من در خانواده ای ش��لوغ و دارای استعداد در زمینه خوانندگی بزرگ 
ش��دم. والدین من به عنوان خواننده حرفه ای، در سطح محلی، فعالیت 
داش��تند. برادرم نیز پس از پایان دبیرستان راه والدینم را پیش گرفت. 
م��ن در این می��ان تنها فرد متفاوت خانواده ب��ودم. پس از پایان دوران 
دبیرس��تان با ورود به رش��ته مدیریت و انتخاب گرایش MBA به طور 
کام��ل زمینه تخصصی ام از ش��غل خانوادگی جدا ش��د. پس از آنکه در 
حوزه کس��ب و کار با مش��کالت بس��یاری از افراد در زمینه س��خنرانی 
برای مخاطب عمومی مواجه ش��دم، اعتماد ب��ه نفس والدینم به هنگام 
خوانندگی موجب تعجبم ش��د. به راستی چگونه خواننده های حرفه ای 
ت��ا این حد با اعتماد به نفس و راحت بر روی صحنه حاضر می ش��وند؟ 
من در طول دوران فعالیتم به عنوان کارآفرین و کارشناس کسب و کار 
همیش��ه این موضوع را مدنظر داش��ته ام. در این مقاله نیز هدف اصلی 
من بررسی برخی از تکنیک های کارآمد و تاثیرگذار برای بهبود مهارت  
افراد در سخنرانی عمومی خواهد بود. در ادامه این تکنیک ها را در قالب 

5 بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تمرین سخنرانی با صدای بلند

س��خنرانی در مقابل جمعیت فراوان با صحبت دوس��تانه یا گفت وگو 

در دفت��ر کار متفاوت اس��ت. اگ��ر برنامه ما صحبت با لح��ن عادی در 
مراس��م سخنرانی باشد، بدون ش��ک با مشکل مواجه خواهیم شد. تمام 
سخنران های حرفه ای این نکته را مدنظر دارند. به همین خاطر همیشه 

با صدای بلند، نه آزاردهنده، سخنرانی می کنند. 
امروزه اغلب افراد برای سخنرانی از متن خاصی استفاده می کنند. این 
امر امکان نگارش متن و تمرین برای س��خنرانی بهتر را فراهم می کند. 
گاه��ی اوقات در س��خنرانی برخی کلم��ات یا بخش ها بای��د با صدای 
بلندتر بیان ش��ود. توصیه من در اینجا استفاده از ماژیک هایالیت برای 

نشانه گذاری اینگونه بخش هاست. 
تمرین بلن��د برای آمادگی بیش��تر پیرامون متن س��خنرانی اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. از نظر من ما باید متن س��خنرانی را به طور کامل 
حفظ باش��یم. ش��اید در نگاه نخس��ت این توصیه بیش از حد همراه با 
وسواس باش��د. نکته مهم در اینجا ماهیت اش��تباهات سخنرانی است. 
اغلب س��خنران ها همیش��ه در زمانی که فکر نمی کنند، دچار اشتباه یا 
اس��ترس بیش از حد می شوند. تس��لط بر روی متن از طریق حفظ آن 
کم��ک زیادی به کاهش چنین اش��تباهاتی خواهد کرد. یکی از بهترین 
صداها برای س��خنرانی مربوط به مامور وی��ژه 007 یا همان جیمز باند 
اس��ت. اگر به سری فیلم های این شخصیت عالقه داشته باشید، همیشه 
اعتماد به نفش وی به هنگام صحبت به چش��م می آید. این امر ناش��ی 
از بیان کلمات با صدای بلندتر از دیگران اس��ت. وقتی ما با صدای بلند 
صحبت می کنیم، به طور ناخودآگاه تس��لط بیشتری بر فرآیند گفت وگو 

خواهیم داشت. 
اهمیت آمادگی برای شروع صحبت درباره موضوع بعد

اغلب سخنرانی ها دارای موضوعات و بخش های مختلفی هستند. این 
امر نیازمند تمرکز باالی س��خنران به منظور آمادگی برای تغییر بحث و 
اشاره به موضوعات تازه است. در اینجا اهمیت تهیه دست نوشته ای شامل 
موضوعات اصلی بیش از هر زمان دیگری نمایان می شود. سخنران های 
آمات��ور به طور معمول برای اطالع از موضوع بعدی به اس��الید در حال 
نمایش در پش��ت سرشان نگاه می کنند. این امر مستلزم پشت کردن به 
جمعیت، هرچند برای چند ثانیه کوتاه، اس��ت. آداب س��خنرانی پشت 
ک��ردن به مخاط��ب را نوعی توهین قلمداد می کن��د. همچنین این امر 
موجب ایجاد وقفه در فرآیند س��خنرانی می ش��ود. در نتیجه استرس و 
نگران��ی دوباره به س��راغ ما خواهد آمد. همراه داش��تن برگه ای کوچک 
ش��امل موضوعات اصلی در فرآیند سخنرانی اهمیت بسیار زیادی دارد. 

به این ترتیب ما هیچ گاه سخنرانی مان را قطع نخواهیم کرد.
درک سخنرانی به مثابه فرآیند نمایش

سخنرانی بیش از هر امری به نوعی نمایش شبیه است. در این فرآیند 
وظیف��ه اصلی ما انتق��ال برخی نکات و اطالع��ات کاربردی به مخاطب 
است. بی تردید سخنرانی خش��ک و بدون استفاده از زبان بدن بسیاری 
از ما هیچ ش��باهتی به س��خنرانی حرفه ای ندارد. وقتی ما از زبان بدن 
برای س��خنرانی استفاده کنیم، تسلط بیشتری بر بحث خواهیم داشت. 

به عالوه، زبان بدن ما نمایش میزان استرس و نگرانی ما خواهد شد. 
یک��ی از گله ه��ای اصلی مخاطب ه��ای حاض��ر در همایش های 
مختلف ماهیت کس��ل کننده سخنرانی هاست. این نارضایتی ریشه 
در تالش س��خنران ها ب��رای بیان صرف نکات ش��ان بدون توجه به 
ایجاد لحظات لذت بخش یا اندکی ش��وخی با مخاطب است. توجه 
به زبان بدن گام نخس��ت برای ترک حالت خش��ک و کسل کننده 

سخنرانی خواهد بود. 
سخنرانی با چاشنی قدم زنی، انفجار بیانی و انتقال هیجان

آی��ا تا ب��ه حال به س��خنرانی مربی های انگیزش��ی توج��ه کرده اید؟ 
ای��ن مربی ه��ا حرفه ای تری��ن س��خنران های دنیا هس��تند. توصیه من 
در ای��ن بخش اس��تفاده از تکنیک های کاربردی ب��رای افزایش هیجان 
س��خنرانی مان است. این امر ش��امل توجه به ضرورت قدم زنی به هنگام 
صحبت اس��ت. هیچ ضرورتی برای ایس��تادن در هنگام ارائه س��خنرانی 
 TED Talks وجود ندارد. به عنوان مثال، اغلب س��خنران های برنامه
در حین سخنرانی نیز راه می روند. این امر به ایجاد تمرکز بیشتر در ما 

و همچنین جلب نظر مخاطب کمک خواهد کرد. 
تکنیک بعدی اس��تفاده از انفجارهای بیانی است. این امر در راستای 
جلب توجه بیش��تر مخاطب و بیان ن��کات کلیدی روی می دهد. به این 
ترتی��ب وقتی به نکته ای کلیدی رس��یدید، لحن و ش��دت صدای خود 
را تغیی��ر دهی��د. نکته جالب اینکه ص��دای آرام نیز توج��ه مخاطب را 
ب��ه خود جلب می کن��د. به طور کلی هرگونه تغیی��ر ناگهانی در فرآیند 

سخنرانی مان موجب افزایش توجه مخاطب خواهد شد. 
کار گروهی در صورت نیاز

گاهی اوقات برخی از س��خنرانی ها دارای دو س��خنران است. در این 
مواقع بسیاری از افراد احساس سهولت بیشتر برای ارائه محتوا خواهند 
داش��ت. نکته مهم در این قسمت دشواری های سخنرانی مشترک است. 
در چنین مواقعی ما باید هماهنگی باالیی با دیگر س��خنرانان حاضر در 
صحنه داش��ته باشیم. اگر در چنین س��خنرانی هایی اشتباهی رخ دهد، 
مدیریت آن به ش��دت س��خت خواه��د بود بنابرای��ن توصیه من تالش 
برای ارائه س��خنرانی به صورت انفرادی اس��ت. فقط در صورت دشواری 
و پیچیدگی بیش از حد موضوع باید نس��بت به ارائه آن به صورت چند 

نفره اقدام کرد. 
س��خنرانی مش��ترک نیازمند ایجاد هماهنگی میان سخنران هاست، 
بنابرای��ن پیش از ارائه محتوا چند جلس��ه تمرینی در کنار هم داش��ته 
باش��ید. این امر هماهنگی میان شما و فرد موردنظر را افزایش می دهد. 

به این ترتیب سخنرانی بهتری ارائه خواهید کرد.
اگر پنج تکنیک موردبحث در این مقاله به خوبی مورد توجه شما قرار 
گیرد، کیفیت س��خنرانی شما بس��یار فراتر از عالی خواهد شد. استفاده 
از این تکنیک ها در حقیقت گامی به س��وی پیش��رفت از یک سخنران 

ضعیف یا معمولی به ستاره صحنه همایش خواهد بود. 
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چگونه سخنرانی تاثیرگذاری انجام دهیم؟

چالش سخنرانی در همایش های کاری

به قلم: استفان دنی مدیر ارشد موسسه طراحی استراتژی دنی لینبرگر    
مترجم: امیر آل علی 

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا  کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
  ترجمه: علی آل علی   

یکشنبه
12 آبان 1398

شماره 1422



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
12 آبان 1398

15شماره 1422 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با اشاره 
به وضعیت مردم استان در رابطه با فرهنگ عمومی، گفت: شاخص های فرهنگ 
عمومی اســتان در حوزه های مختلف به صورت دقیق پایش و استخراج شده  
اســت. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم، 
سیدموسی حسینی کاشانی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای فرهنگ 
عمومی استان قم افزود:  در استخراج شاخص های فرهنگ عمومی استان، سبک 
زندگی و رفتارهای فردی و اجتماعی مردم اســتان مورد پایش و بررســی قرار 
گرفته اســت. وی اضافه کرد: میزان مطالعه، عالیق موسیقیایی، اقبال به فست 
فود و بسیاری از شاخص ها در این زمینه مورد پایش قرارگرفته  است. مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی قم بیان کرد: در رابطه با مساله فرهنگ عمومی باید 
در هر ۲ بعد شکل ظاهری و رفتارهای اجتماعی توجه الزم صورت بگیرد. وی 
گفت: برای نهادینه کردن مساله فرهنگ عمومی پیشنهادات کاربردی مختلفی 

به دستگاه های اســتان تدوین و ارائه شده است. حسینی کاشانی عنوان کرد: 
جلسات شورای فرهنگ عمومی اســتان با پیگیری ائمه جماعات بخش های 
پنج گانه قم به صورت مســتمر برگزار و نتایج پیشبرد اهداف شورای فرهنگ 

عمومی رصد و پایش می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم اضافه کرد: 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی هر۶ ماه یک بار مورد پایش قرار گرفته و روند 
اجرا و یا مسکوت ماندن آنها به صورت دقیق بررسی خواهد شد. حسینی کاشانی 
در ادامه اظهار داشت: تمام تابلوهای مبادی و ورودی شهر قم باید با هماهنگی 
اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای اســتان برای امر فرهنگ سازی و تولید 
محتوای فرهنگی در اختیار شــهرداری قم قرار بگیرد. وی با اشاره به تشکیل 
کمیته ای برای تعیین محتوای تابلوهای تبلیغاتی محورهای مواصالتی و مبادی 
ورودی قم بیان کرد: بخش های فرهنگی تاثیرگذار استان در این کمیته نقش 
آفرینی می کنند. در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
قم که به ریاست آیت اهلل سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه در استان ترتیب 
یافت، بر برپایی با شکوه راهپیمایی روز ۱۳ آبان و همچنین ساماندهی تابلوهای 

تبلیغاتی ورودی های استان تاکید شد.

اهواز- شــبنم قجاوند: مهران خــرم نیا معاون برنامه ریزی و توســعه فوالد 
خوزستان با اعالم این مطلب گفت: با توجه به شرایط موجود در باند سرباره، در حال 
حاضر برای کاهش زمان خنک سازی سرباره از پاشش آب استفاده می شود، قبل از 
اجرای این پروژه بخشی از آب پاششی بدلیل نبود سیستم زهکش مناسب، در محل 
تجمع می یافت و در زمان تخلیه سرباره های جدید، باعث ایجاد انفجارهای شدید و 
غیر ایمن شدن محیط کار می شد و متعاقب آن شاهد افزایش زمان تخلیه پاتیل های 
سرباره مذاب و افزایش درگیری پاتیل  کش ها بودیم که نتیجه آن تجمع پاتیل های 
ســرباره در سایت و توقفات تولیدی بود. خرم نیا افزود: برای رفع این مشکل، پروژه 
زهکشی باند سرباره در دو فاز طراحی و اجرا گردید که فاز اول آن مربوط به زهکشی 
ضلع جنوبی باند ســرباره بود که در ســال ۹۶ با موفقیت اجرا شــد و فاز دوم آن 
مربوط به زهکشی ضلع شمالی باند سرباره بود که در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۸، حدود 

۶ ماه زودتر از زمان پیش بینی شــده در قرارداد به اتمام رسید و تحویل بهره بردار 
گردید.  وی ادامه داد: این پروژه یکی از پروژه های طرح عمومی و پشتیبانی معاونت 

برنامه ریزی و توسعه است که با سرمایه  گذاری حدود ۲۰ میلیارد ریال اجرا گردید و 
ضمن رفع مشکل تجمع آب در باند سرباره و هدایت آن به شبکه فاضالب شرکت، 
تعداد انفجارهای شدید باند ســرباره را از حدود دو انفجار در هفته به صفر رسانده 
و باعث افزایش ایمنی و بهره وری ســایت فوالدسازی گردیده است. خرم نیا تاکید 
داشت: برای اجرای هر دو فاز این پروژه ۱۰۶۴ متر مکعب تخریب بتن، ۱۱۵۰ متر 
مکعب تخریب سرباره انجام شده و به میزان ۴۶۵۰ متر مکعب خاک ریزی و ۶۷۰ 
متر لوله گذاری جهت ایجاد کلکتور و ۴۰۷۲ متر نیز لوله گذاری جهت ایجاد شبکه 
زهکش انجام شد. وی در پایان سخنان خود از زحمات آقایان عبدالحسن رنجبر مدیر 
پروژه های ساختمانی سایت صنعتی، علی امیدی مدیر خدمات صنعتی، احمد فیض 
اهلل پوری رییس پروژه های ساختمان و سازه و سایر اعضا تیم مدیریت پروژه، کارفرما، 
مشاور، پیمانکار و کارکنان درگیر در اجرای موفق این پروژه، تشکر و قدردانی نمود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابط عمومي اداره کل 
راهداري وحمل ونقل جاده اي اســتان هرمزگان نشست تعاملي بین انجمنهاي 
رانندگان وشــرکتهاي حمل ونقلي استان با حضور باقرجوان مدیر کل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان در سالن کنفرانس اداره کل برگزار گردید. 
در این جلســه باقر جوان ضمن خیر مقدم به همــکاران وانجمنهاي رانندگان 
وشرکتهاي حمل ونقل گفت: مجموعه همکاران در این اداره کل باآمادگي کامل 
پاي کار هستند تا مسایل ومشکالت شما عزیزان را بررسي ومرتفع نمایند مدیر 
کل راهداري وحمل ونقل جاده اي اســتان هرمزگان افزود:باید بدنبال نقشه راه 
آینده باشیم وهمه مسایل رابررســي وکارشناسي کنیم ودر چهارچوب قانوني 
اهدافمان رادر نظرگرفته وباساماندهي آن بعنوان یک آرمان بپذیریم . باقرجوان 
ادامه داد : آموزش واطالع رساني براي رانندگان عزیزي که از این استان خدمات 
مي گیرند در قالب فضاي مجازي باید درســرلوحه کارقرارگیرد تااز این طریق 
بتوانیم برنامه ها وآموزش هاي الزم را به اطالع رانندگان وشرکتهاي حمل ونقلي 
برسانیم. باقرجوان تصریح کرد:یکي از وظایف مهم سازمان راهداري وحمل ونقل 

جاده اي در بحث کالن این است که باري روي زمین نماند لذا اگراعالم بارمانعي 
در جهت حمل کاالباشد بامقصران برخورد جدي صورت مي گیرد باقرجوان اضافه 
کرد:باید باتشکیل جلسات ونشستهاي تخصصي مشکالت این بخش رارصدکرد 
تاحجم عظیم فعالیتها تنهابردوش حمل ونقل نباشــد بلکه با تقســیم کاربین 
دستگاههاي مرتبط درجهت سرعت بخشیدن به حمل ونقل جابجایي کاالسهیم 
باشیم . این مقام مســئول افزود: باهمت وتالش شما عزیزان تاکنون هیچگونه 
مشــکلي در جابجایي کاال پیش نیامده ودر این اســتان هیچ باري روي زمین 

نمانده است واین الحمداهلل از تعامل خوب بین شماعزیزان انجمنهاي رانندگان 
وشرکتهاي حمل ونقل استان اســت. مدیر کل راهداري وحمل ونقل جاده اي 
استان در خصوص ناوگان ملکي ؛الستیک؛بارهاي حساس؛جعل وفتوشاپ بارنامه 
؛گشت انبارها؛بیمه کاال؛ کمیسیون ویژه وعدم پرداخت کرایه سخنان مبسوطي 
ایرادنمودند ویادآورشدند این جلسات ونشستها بصورت چرخشي در شهرستانهاي 
دیگر برگزار گردد تااز نزدیک مسایل ومشکالت رانندگان وشرکتها ي حمل ونقلي 
بررسي ومرتفع گردد. در این جلسه عابدیني معاون حمل ونقل اداره کل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي استان ضمن خیر مقدم وخوشامدگویي به حاضران گفت  
:باتعامل وهماهنگي خوبي که بین انجمن رانندگان وانجمن شــرکتهاي حمل 
ونقلي هست تالش مي کنیم تاباتشکیل جلسات تخصصي در چهارچوب قوانین 
ودستورالعملهاي سازمان مسایل ومشکالت رامرتفع سازیم درادامه این نشست 
انجمن رانندگان وانجمن شــرکتهاي حمل ونقلي استان به بیان نقطه نظرات 
ومشکالت حوزه کاري خودپرداختند که باقرجوان مدیر کل راهداري وحمل ونقل 

جاده اي استان به بیان راهکارها ودستور جهت تسریع در امور پرداختند

امروز:  فرصت  خبرنگار   - قزوین 
طی مراســمی و در راستای  اجرای طرح 
ملی قبض سبز ، بسته های نوشت افزار 
در بین  دانش آمــوزان  یکی از مدارس 
کم برخوردار اســتان قزوین توزیع شد . 
مراســم نمادین طرح ملی قبض سبز با 
حضور مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان قزوین ، مدیر کل آموزش و 
پرورش استان ، بخشدار مرکزی قزوین ، 

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل اســتانداری قزوین  و جمعی از معاونان 
ومدیــران آموزش و پرورش و توزیع برق اســتان در واحد آموزش ابتدایی دانش 
شهرک دانش قزوین برگزار شد سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع 

نیروی برق اســتان قزوین اظهار داشت : طی هماهنگی به عمل آمده  و در یک 
اقدام خداپسندانه از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر ۲ هزار بسته آموزشی و لوازم 
التحریربا اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال  از محل صرفه جویی حاصل از حذف 

ساالنه قبوض برق در بین دانش آموزان 
عزیز کــم برخــوردار و مناطق محروم 
توزیع  می شــود.  وی با اشاره به اینکه 
قبص های کاغذی برق از ابتدای مهرماه 
امسال دیگر صادر نمی شــود افزود: با 
اجرای این طــرح از قطع ۱۲هزار اصله 
درخت جلوگیری خواهد شد و این امر از 
آلودگی محیط زیست و هدر رفت منابع 
ملی جلوگیری می کند . وی در پایان به 
دانش آموزان توصیه کرد  : خانواده های خود را نسبت به  قبوض پیامکی صادره از 
سوی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین مطلع نموده  و از طریق لینک مربوطه 

که در پایین پیامکها درج شده است نسبت به پرداخت قبوض برق اقدام نمایند .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

شاخص های مهم فرهنگ عمومی در قم استخراج شد

معاون برنامه ریزی و توسعه فوالد خوزستان

با اجرای فاز دوم پروژه زهکشی، باند سرباره ایمن سازی شد

نشست انجمن رانندگان وشرکتهاي حمل ونقلي استان هرمزگان با حضور مدیر کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان

توزیع 2 هزار بسته آموزشی در مدارس استان توسط شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

ایالم – هدی منصوری: مسئول نیروگاه شرکت پاالیش گاز ایالم از تزریق 
۲۷ هزارو ۵۸۰ مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه این شرکت در شش ماهه 
اول ســال جاری به شبکه برق سراسری خبر داد و گفت: نیروگاه پاالیشگاه 
گاز ایالم بعنوان بازویی توانا برای کمک به تامین برق کشور بوده و در فصل 
تابستان برای جلوگیری از خاموشی ها  به شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
کمک کرده است. مهندس"سعید عســکری" با اشاره به اینکه نیروگاه این 
شرکت در نیمه اول ســال جاری ۷۴ هزارو ۵۷۹ مگاوات ساعت برق تولید 
نموده است،افزود: از این مقدار ۲۷ هزارو ۵۸۰ مگاوات ساعت تزریق به شبکه 

سراسری توزیع برق انجام شده است.

وی ادامه داد: در راستای جلسه مشترک بین مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم 
و مدیر برق منطقه ای غرب کشور در ابتدای فصل گرما و تصمیمات و توافقات 
آن جلسه، خوشبختانه تزریق برق این شرکت به شبکه توزیع برق باعث کمک 

به جلوگیری از خاموشی های فصل تابستان در استان ایالم شد.
مسئول نیروگاه شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در سال گذشته نیز 
نیروگاه پاالیشگاه گاز ایالم مقدار ۱۵ هزارو ۳۵۰ مگاوات ساعت برق به شبکه 
سراســری تزریق نموده است.  وی ابراز امیدواری کرد این شرکت بتواند در 
ســالهای آتی هم به تأمین برق کشور در فصل پیک مصرف برق به شرکت 

مدیریت شبکه برق ایران کمک کند.

سمنان - حسین بابامحمدی: بانوان ورزشکار شهرداری سمنان موفق به 
کسب چهارده نشان رنگارنگ در مسابقات بین المللی کاراته جام پایتخت شدند.  
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از کسب ۱۴ 
نشان رنگارنگ تیم کاراته کای شــهرداری سمنان در رقابت های بین المللی 
کاراتــه جام پایتخت خبر داد. عباس بابایی با بیــان اینکه این رقابت ها در دو 
بخش کنترلی و آزاد بانوان و مردان و در رده های ســنی نونهاالن، خردساالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به میزبانی استان تهران برگزار شد، تصریح کرد: 
تیم شهرداری سمنان در پایان رقابت ها موفق شد ۱۰ مدال طال و  ۴ مدال نقره 
رقابت های بین المللی جام پایتخت را کسب کند. وی در ادامه اعالم کرد: مدال 
در وزن منفی ۲۹ کیلوگرم، یگانه متین در وزن مثبت ۴۵ کیلوگرم، مبینا نبوی طالی این رقاب ها را الینا صفاجو در وزن مثبت ۵۰ کیلو گرم، آناهیتا جعفری 

در وزن منفی ۲۷ کیلوگرم، سایدا شاهورانی در وزن منفی ۲۵ کیلوگرم، یگانه 
نجفی در وزن منفی ۳۰ کیلوگرم، رومیصا پاکدامن در وزن مثبت ۳۵ کیلوگرم 
در رده سنی نونهاالن، سپیده پاکدامن در وزن منفی ۱۸ کیلوگرم، یکتا زیاری در 
وزن منفی ۲۲ کیلوگرم  در رده سنی خردساالن  و کوثر جندقی  در وزن مثبت 
۵۹ کیلوگرم در رده سنی جوانان را کسب کردند. همچنین سوگند قربانی در 
وزن منفی  ۳۵ کیلوگرم در رده سنی خردساالن، فاطمه موسوی در وزن مثبت 
۵۴ کیلوگرم در رده ســنی جوانان، ستایش صفری در وزن منفی ۵۹ کیلوگرم 
رده سنی جوانان و ندا نظری در وزن منفی ۳۳ کیلوگرم رده سنی نونهاالن چهار 
مدال نقره این رقابت ها را از آن خود کردند. ریحانه نصیری به عنوان مربی تیم 

شهرداری سمنان را در این مسابقات همراهی کرد.

ارومیــه- رونق: مدیر امور آب و فاضالب ارومیه بیــان نمود : با همکاري، 
همراهي و رعایت نکته هاي صرفه جویي توســط مردم شریف ارومیه توانستیم 
پیک مصرف را پشت ســر بگذاریم لذا فرصت را مغتنم شمرده و از آحاد مردم 
تقدیر و تشکر مي نماییم. مهندس سید پور با تاکید بر اینکه تامین و توزیع آب 
شرب، همواره با هزینه هاي سنگین و مشکالت فراواني همراه بوده است تصریح 
کرد: در تابستان سال جاري مشــکلي در خصوص تامین آب شرب شهروندان 
نداشتیم اما تدوام این وضعیت براي سال هاي آتي نیازمند همکاري و همراهي 
مردم در مصرف صحیح این نعمت الهي است.  ایشان با بیان اینکه خوشبختانه از 
ابتداي سال قطعي آب و یا برنامه قطعي در ارومیه اجرا نشده است گفت : سرانه 

مصرف استاندارد هرفرد براساس الگوي کشوري و الگوي اقلیمي استان ۱۳۵ لیتر 
در شبانه روز است که هر شهروند ارومیه اي در هر شبانه روز به طور متوسط ۵۲ 
لیتر بیش از سرانه استاندارد، آب مصرف مي کند. وي اظهار کرد : در سال جاري 
۷۵ درصد مشــترکین الگوي مصرف استاندارد بر اساس شرایط اقلیمي استان 
را رعایت کرده و ۲۵ درصد نیز بیش از این مقدار مصرف آب داشــته اند که بر 
این اساس شناسایي مشترکین پر مصرف و ارسال اطالعیه و برشورهاي کاهش 
مصرف آب، اجراي برنامه هاي آگاه ســازي و فرهنگ سازي عمومي با محوریت 
مســجد، تهیه و توزیع کتب آموزشي در سطح مدارس شهرستان از مهم ترین 
تمهیدات امور آب و فاضالب ارومیه در راستاي ترویج فرهنگ مصرف بهینه است.

پاالیشگاه گاز ایالم بیش از 27 هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق نموده است

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان خبر داد:
درخشش کاراته کاهای شهرداری سمنان در رقابت های بین المللی جام پایتخت

مدیر امور آب و فاضالب ارومیه : تقدیر و تشکر مدیر امور آب و فاضالب ارومیه از همکاري مردم در گذر از پیك مصرف

تشریح برنامه های دهه وقف در نشست خبری مدیر کل اوقاف استان 
بوشهر با اصحاب رسانه 

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف بوشهر"پس از انقالب و جمهوری اسالمی بسیاری از ممالکی که در 
رژیم ستم شاهی از اوقاف گرفته شده بود به آغوش اوقاف بازگشت. به گزارش »روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه 
استان بوشهر«، حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور در نشست خبری به مناسبت دهه وقف، با اشاره به اینکه این دهه 
از چهارم تا ۱۳ آبان ماه است بیان کرد: تبدیل نیت و تغییر ملک یا مورد وقفی، قابل انجام نیست مگر در شرایطی خاص 
که مرجع تقلید آن را تشخیص می دهد. مثالً نمی توان ملکی را برای حسینیه وقف کرد و پس از چند سال پشیمان 
شده و بگوید می خواهم آن را مدرسه کنم، این امکانش نیست و تغییر نمی کند. وی ادامه داد: پس از انقالب و جمهوری 
اسالمی بسیاری از ممالکی که در رژیم ستم شاهی از اوقاف گرفته شده بود به آغوش اوقاف بازگشت. اسماعیل پور اظهار 
داشت: وقف حتما ملک نیست. انسان می تواند زمان و وقت خود را وقف کند و یا دیگران را به وقف تشویق کند. وی با تاکید بر اینکه ما متولی موقوفاتی هستیم 
که متولی یا مدیر ندارد، بیان کرد: اگر موقوفه ای باشد که متولی داشته باشد، همکاران ما کمک می کنند که آن را بهتر اداره کنند و در اوقاف هیچ درآمدی نیز 
از آن نخواهیم داشت و به خود آنها می رسد. بنابراین اگر افرادی با هم جمع شده و موردی وقفی را ایجاد کنند، خود می توانند آن را اداره کنند و نام آنها هم به 
عنوان موقوف ثبت خواهد شد. وی با بیان اینکه کل موقوفات استان هم اکنون ۵۲۵ مورد است که تعداد ۴۶۱ آن تا پایان سال ۹۶ بوده و بقیه در یک سال و نیم 
اخیر اضافه شده است گفت: این نشان دهنده آن است که مردم هنوز به فرهنگ وقف عالقه دارند و این کار را انجام می دهند. وی افزود: نگاه و سیاست جدید 
اوقاف نگاه حمایتی به طرح های دانش بنیان زودبازده است که دفتر آن تشکیل شده و ما در استان بوشهر نیز اگر کارآفرینان طالب کمک باشند می توانیم در 
اموری مانند ملک با آنها همکاری کرده و کار مشارکتی کنیم. اسماعیل پور تصریح کرد: به طور مثال فردی طرحی برای پرورش میگو ارائه داده که می توان سالی 
چهار بار میگو برداشت کرد که با مراجعه به اوقاف، قرار است در این طرح مشارکت داشته باشیم و این طرح که برای اولین بار در کشور قرار است اجرایی شود در 
بوشهر به اجرا در خواهد آمد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه مبلغ ۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان از طرف دولت در سال مالی گذشته، 
برای تعمیر و بازسازی اماکن مذهبی اختصاص داده شده است گفت: طلب ما از برخی دستگاه های اجرایی میلیاردی است که تنها یکی از آنها حدود ۴۰ میلیارد 
تومان است و امیدوارم این هزینه ها پرداخت شود. وی گفت: در دهه وقف نمایشگاهی پیرامون دستاوردهای چهل ساله اوقاف، در سالن نه دی بوشهر تا آخر دهه 
پابرجاست.وی در رابطه با کاروانسرای مشیرالملک برازجان )دژ برازجان( بیان کرد: در خصوص دژ برازجان ما اختالفی با میراث فرهنگی نداریم و در حال تعامل 
با تمام دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی استان هستیم.  اسماعیل پور اضافه کرد: جلسات متعددی پیرامون دژ برگزار شده و حاال به این مرحله رسیده ایم که 
اعالم عمومی برای جذب سرمایه گذار برای مرمت و استفاده پس از آن را داشته باشیم که به زودی اطالعیه آن را اعالم خواهیم کرد و با شورای اسالمی شهر 
جلسه ای داشته و با میراث فرهنگی نیز به توافقاتی رسیده ایم. حجت االسالم حسینی معاون فرهنگی واجتماعی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر - نیز به بیان 
برخی از کارهای فرهنگی اوقاف پرداخت و گفت: در یک سال گذشته اوقاف و امور خیریه استان بوشهر کارهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی زیادی انجام 
داد که در قالب برنامه های آرامش بهاری، نشاط معنوی، دهه کرامت، جشن های والیت علوی اکمال دین نبوی، ضیافت الهی، پیوند آسمانی، بصیرت عاشورایی، 
برپایی موکب در شلمچه در ایام پیاده روی اربعین، دست های مهربانی، مهر تحصیلی، زائران حرم رضوی، زائران حرم حسینی، شمیم حسینی، مسابقات قرآنی، 
اعزام مبلغین در مناسبت ها، سبک زندگی اسالمی، ترویج اندیشه مهدویت، سوگواره یاس نبوی و... به انجام رسید. معاون حوزه اوقافی ،حقوقی وثبتی اوقات 
استان بوشهر نیز اظهار داشت: در استان بیش از ۵ هزار مستاجر داریم که بیشتر آنها در شهرستان بوشهر قرار دارند. دریایی نژاد با اشاره به اینکه بزرگ ترین 
موقوفه شهرستان دشتستان سالم خانی و امام رضایی است ادامه داد: از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ تعداد سندهای اوقاف ۲۱۳۳ بود که این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۶ 
به ۲۳۸۰ افزایش یافته که نزدیک به ۱۳ برابر شده است. رئیس اداره بهره وری موقوفات وبقاع متبرکه اوقاف استان نیز گفت: طرح جامع تعداد ۲۸ بقعه استان 

تهیه شده که از این تعداد ۲۳ مورد در دست اقدام و اجرا است. 

برگزاری گردهمایی رابطین و کارشناسان مدیریت آمار ، فناوري اطالعات و 
ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مازندران

ساری – چراتی : گردهمایی رابطین و کارشناسان مدیریت آمار ، فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران برگزار شد. در این گردهمایی  که با حضور رابطین و کارشناسان مدیریت آمار ،  فناوري اطالعات و ارتباطات 
دانشــگاه علوم پزشــکي مازندران  در سطح مراکز بهداشتي و درمان استان برگزار شد ، دکتر رنجبران جانشین رئیس 
دانشگاه و معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مازندران در سخناني ضمن تبریک روز ملي آمار و برنامه ریزي  از آمار 
و فناوري اطالعات به عنوان پایه و اساس برنامه ریزي و سیاستگزاري در هر سازمان یاد کرد و بر همکاري ، هماهنگي  
و نظارت درون بخشي مراکز بهداشت و درمان استان در مسیر توسعه و ارتقاي دولت الکترونیک تاکیدکرد و خواستار 
استفاده بهینه از سخت افزار، نرم افزار و شبکه در راستاي  ارائه مطلوب خدمات it  شد. در ادامه این نشست دکتر محمد 
پنبه چی معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکي مازندران با بیان این که  امروزه فناوري اطالعات براي سازمان ها نقش اکسیژن را دارد و الزمه 
پیشرفت یک سازمان به شمار مي رود گفت : همسوسازي استراتژي IT با استراتژی مدیران آن سازمان و نیز به حرکت درآوردن مدیران سازمان جهت تقویت 
میزان دانش IT  ، باعث همراهی و تقویت  و اثرگذاری آنان در این حوزه خواهد شد. دکتر پنبه چی با تاکید بر نقش  مهم  و کاربردی  مدیریت فناوري اطالعات 
و ارتباطات  نسبت به سایر حوزه هاي مدیریتي دانشگاه  افزود : هم اینک کارهاي بزرگي مانند ارسال الکترونیک اسناد ، نظام ارجاع ، پزشک خانواده و پرونده 
الکترونیک سالمت با محوریت کارشناسان و رابطین این حوزه  در سطح استان در حال انجام است . معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
کلیدي ترین  و کارآمدترین حوزه فن آوري اطالعات را بخش آمار دانســت  و اضافه کرد : در حوزه بهداشــت و درمان بررسي و تحلیل آمار و شاخص ها نقش 

مهمي را در  برنامه ریزي و تصمیم گیري دارد  و اگر اطالعات آماري صحیح گزارش  نشده  باشد، رسیدن به اهداف برنامه هاي حوزه با مشکل مواجه میشود. 

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با معاون هماهنگی و 
پیگیری امور استانهای دفتر رییس جمهوری

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل توزیع نیروی برق گلستان با معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رییس جمهوری در محل ریاست 
جمهوری دیدار و گفت و گو نمود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری گفت : پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و 
هیئت همراه به گلستان در حوزه برق می بایست صورت گیرد تا بخشی از مشکالت مردم در استان رفع گردد.وی افزود :خوشبختانه برق گلستان سهم چشمگیری 
در مصوبات این سفر در برداشته که با تخصیص آن ،بخش اعظم از مشکالت استان در حوزه زیرساخت های توزیع برق رفع خواهد شد.نصیری در ادامه گذری هم 
بر وقوع سیل در ابتدای سال به استان زد و گفت : سیل ابتدای سال بیش از ۳۰ میلیارد تومان به شبکه های توزیع برق استان خسارت وارد نمود که می بایست 
به ان توجه ویزه شود.در ادامه علی اصغر احمدی معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رئیس جمهوری گفت : در صدد آن هستیم که اعتبارات تصویب 

شده بصورت کامل به تخصیص پیدا کند چرا که برخی از مشکل مردم گلستان در حوزه انرژی برق مرتفع گردد.

آبگرفتگی میدان مادر فاز 2 اندیشه رفع می گردد
شــهریار – غالمرضا جباری: مشــکل آبگرفتگی میدان مادر در ورودی فاز ۲ شهر اندیشه که از مرز های اشتراکی 
شهرستان مالرد و شهریار است، بزودی رفع خواهدشد. درپی آبگرفتگی این میدان که حدفاصل دو شهرستان مالرد و شهریار 
می باشد ، مشکل فنی این میدان توسط فرمانداران شهرستان شهریار و مالرد ، معاونان امور فنی و عمرانی و شهردار اندیشه 
مورد بررسی قرار گرفت و دستورات الزم توسط مسئوالن دو شهرستان صادر گردید. پس از بارش باران طی چند روز گذشته 
و آبگرفتگی در میدان ورودی فاز۲ اندیشه ، همان طور که در جلسه شورای اداری ویژه شهر اندیشه دراین خصوص توسط 
مهندس کاویانی عنوان شد، این منطقه دچار آبگرفتگی شدیدی شد که همین موضوع باعث شد ، بهروز کاویانی شهردار 
اندیشه به همراه طاهری فرماندار شهرستان شهریار وتوکلی فرماندار شهرستان مالرد دراین منطقه حاضر و از آن به صورت 
حضوری بازدیدکنند تادرراستای رفع موانع ومشکالت آن اقدام سریع وعاجل صورت گیرد .  بهروزکاویانی درحاشیه این مراسم ضمن تاکید بر لزوم توجه شهرداری 
اندیشه به رفع مشکالت معابر بویژه مباحث مربوط به آبگرفتگی گفت : یکی از عمده مشکالت ما در مرز بین شهرها نقاطی است که مشکالتی بین مرزی مردم را با 
معضالتی روبرو ساخته که با کمی تعامل می توان آن را رفع کرد . وی افزود : در این راستا یکی از این موارد ، ناحیه میدان فاز ۲  اندیشه است که سالهاست به دالیل 
مختلف شاهد آبگرفتگی پس از بارش باران دراین منطقه هستیم ومشکالت عدیده ا ی در حوزه ترافیکی وعدم رفت و آمد سهل و آسان شهروندان را درپی دارد . وی 
ادامه داد : در جهت رفع این مهم پس  از عنوان شدن آن در شورای اداری ویژه شهر اندیشه  ، فرماندار شهرستان شهریار با بازدید از این منطقه ودعوت از فرماندار 

مالرد نسبت به بازدید ورفع مشکالت آن اقدام نمودیم که مقرر شد در روزهای آتی شاهد رفع این موانع توسط دو شهرستان باشیم.  

اعزام نیرو به موکب گلستان در کربالی معلی توسط توزیع برق استان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان از اعزام نیرو به موکب علی بن موسی الرضا )علیه السالم( برای خدمات رسانی به 
زائران اربعین حسینی خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری گفت: برای چهارمین سال است که شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان به منظور خدمات دهی به موکب زائران حسینی به کربالی معلی نیرو اعزام می کند. مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان یادآور شد: شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان بحث تاسیسات الکتروتیکی موکب استان در کربالی معلی را برعهده گرفته است و هر ساله اکیپی از نیروهای متخصص خود را  

به منظور  تامین روشنایی و برق اضطراری اعزام می کند.

17۰ برنامه هفته تربیت بدنی در همدان برگزار می شود
همدان – خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: ۱۷۰ برنامه فرهنگی و ورزشی همزمان با گرامیداشت هفته تربیت 
بدنی و ورزش در سطح این استان اجرا می شود. محسن جهانشیر اظهار داشت: غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای گرانقدر، برگزاری مسابقات 
مختلف ورزشــی، نشســت هیات های ورزشــی و کارکنان با ائمه جمعه ، حضور جامعه ورزش در نماز جمعه و اجرای همایش های پیاده روی و 
کوهپیمایی از برنامه های شاخص این هفته است. وی بیان کرد: همچنین برگزاری همایش باشکوه جاماندگان اربعین حسینی در سطح همدان، 
تشکیل شورای ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان ها و برگزاری مسابقات ویژه کارکنان دولت از دیگر برنامه های اجرایی این هفته 
در همدان است. جهانشیر به بهره برداری از پنج خانه روستایی در شهرستان تویسرکان اشاره کرد و گفت: همچنین به مناسبت هفته تربیت بدنی 
خانه جوان و سمن سرای نهاوند افتتاح خواهد شد. مدیرکل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان کرد: هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا دوم آبان امسال 
به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه ورزش همگانی برگزار می شود. وی اضافه کرد: 
از سوی وزارت ورزش و جوانان شعار روز جمعه به عنوان »ورزش، همدلی و مشارکت ملی« نامگذاری شده و روز اربعین با عنوان »ورزش؛ نهضت 

حسینی« برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی را مهیا ساخته ایم. 
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نامناس��ب ب��ودن فرهنگ س��ازمانی یک مجموع��ه می تواند باعث دلس��ردی 
کارکنان ش��ود و به مرور به دلیل ترک شغل بسیاری از آنها تبدیل شود. در یکی 
از نظرسنجی هایی که اخیرا در میان کارکنان سازمان های مختلف صورت گرفت، 
مش��خص شد که 44درصد این افراد به فرهنگ سازمانی مناسب و خوب بیشتر 
اهمی��ت می دادند تا میزان حقوق دریافتی. در ادامه این مطلب خواهیم دید که 
منظور از فرهنگ س��ازمانی در یک مجموعه چیس��ت و ش��ما را با راه هایی برای 

شناخت بیشتر آن آشنا خواهیم کرد.
منظور از فرهنگ سازمانی یک مجموعه چیست؟

فرهنگ س��ازمانی به نوعی اش��اره به هویت یک مجموع��ه دارد. ارائه تعریفی 
دقیق از این هویت، کار آسانی نیست. آیا تاکنون به این فکر کرده اید که فرهنگ 
سازمانی مجموعه ای را که در آن مشغول  به  کار هستید چطور تعریف می کنید؟ 

به پاسخ قانع کننده ای هم رسیده اید؟
واقعی��ت این اس��ت که برخالف س��ایر عبارات و اصطالح��ات رایج در محیط 
کار و کس��ب و کار، برای فرهنگ س��ازمانی هنوز تعریف دقیقی ارائه نشده است 
ک��ه همگانی باش��د و روی آن اتفاق نظر وجود داش��ته باش��د. مؤلفه های زیادی 
را برای فرهنگ س��ازمانی برش��مرده اند که به  باور بس��یاری، در کنار هم آن را 
تعری��ف می کنند. برخی از این مؤلفه ه��ا عبارتند از: می��زان رضایت کارمندان، 
میزان درگیری و مشغولیت ش��ان در پیشبرد فعالیت ها، تعادل بین کار و زندگی، 
فرصت ه��ای موجود برای همکاری و پیش��رفت ش��غلی، مدیری��ت کارا و مؤثر و 

مزایایی که افراد شاغل در مجموعه دریافت می کنند.
در کن��ار این مؤلفه ها موارد دیگری هم در تعریف و تعیین فرهنگ س��ازمانی 
یک مجموعه تأثیرگذار هستند و در نظر گرفته می شوند؛ مثال اعتماد در محیط 
کاری، چگونگ��ی روابط همکاران در مجموعه، میزان ثمربخش��ی و س��ودمندی 
فعالیت ه��ا، توانای��ی کارکنان در اس��تفاده از مهارت ها و قابلیت های ش��ان برای 
ش��کل دادن به آینده، بازخوردهای دریافتی مجموعه، ش��هرت آن و میزان رشد 

و پیشرفتش.
همان طور که می بینید، فرهنگ س��ازمانی مؤلفه های متعددی دارد؛ به همین 
خاطر، ارائه تعریفی دقیق و مختصر از آن ممکن نیست. پرسیدن این سؤال هم 
که »فرهنگ س��ازمانی را چطور تعریف می کنید« کم��ک چندانی نخواهد کرد. 
بهتر اس��ت به جای آن بپرس��یم: »چرا کارکنان س��ازمان یا شرکتی به خصوص 
عالقه من��د ب��ه فعالیت در مجموعه ش��ان هس��تند؟« به این طری��ق، از فرهنگ 

سازمانی آن مجموعه درک بهتری پیدا خواهیم کرد.
اهمیت آشنایی با فرهنگ سازمانی یک مجموعه پیش از درخواست استخدام

بهتر است پیش از ارائه درخواست استخدام در مجموعه ای به خصوص، راجع 
ب��ه فرهنگ س��ازمانی آن تحقیق کنی��د. وضعیت مجموعه را ب��ا در نظر گرفتن 
مؤلفه های��ی که برش��مردیم ارزیابی کنید و در م��ورد آن پرس وجو کنید. وقتی 
از قبل راجع به این مس��ائل، اطالعاتی پیدا کرده باش��ید، هنگام مصاحبه شغلی 
س��ؤال های بهتری خواهید پرس��ید و ش��ناخت بهتری از وضعیت مجموعه پیدا 

خواهید کرد.
آشنایی با فرهنگ س��ازمانی یک مجموعه از این حیث اهمیت دارد که اگر با 
عقاید و ارزش های ش��ما سازگار نباشد، در آینده به مشکل برخواهید خورد و از 

میزان کارایی تان کاسته خواهد شد.
آیا ترجیح می دهید در محیطی که کار می کنید، روند پیشبرد فعالیت ها سریع 
باش��د یا همه چیز به آرامی پیش برود؟ بیش��تر راغب ب��ه فعالیت در محیط های 
پررفت وآمد و پر از اس��ترس هستید یا دوست دارید در آرامش خاطر کار کنید؟ 

دوس��ت دارید محیط کاری رقابتی باشد یا بیشتر متکی بر همکاری میان اعضا؟ 
با پیدا ک��ردن جواب برای س��ؤال هایی مانند اینها می توانید فرهنگ س��ازمانی 
موردعالقه تان را بهتر بشناس��ید و با توجه ب��ه آن، مجموعه کاری تان را انتخاب 

کنید.
در ادامه، به شما هشت راه معرفی می کنیم تا به کمک آنها با فرهنگ سازمانی 

یک مجموعه بیشتر آشنا شوید.
1. مشاهده بازخورد کارکنان مجموعه

ممکن اس��ت در وب س��ایت ش��رکت بتوانید نحوه بازخورد کارکنان مجموعه 
موردنظرتان را بیابید. این بازخوردها اطالعات ارزشمندی دربار فرهنگ سازمانی 
نی��ز در اختیارتان خواهد گذاش��ت. البته با دیدن یک بازخ��ورد منفی راجع به 
مجموعه موردنظر قضاوت نکنید؛ بهتر اس��ت بازخورده��ای مختلف را کنار هم 

بگذارید و همه جوانب امر را در نظر بگیرید.
۲. بررسی صفحات مجموعه در فیس بوک، اینستاگرام و توییتر

البته تمامی س��ازمان ها و شرکت ها در ش��بکه های اجتماعی صفحه ندارند. با 
وجود این، اگر مجموعه موردنظرتان چنین صفحه هایی دارد، مشاهده پست های 
آنها و نیز چگونگی پاسخ دادن مسئوالن مجموعه به کامنت ها و سؤاالت کاربران 
برای شناخت بهتر فرهنگ سازمانی آن مؤثر خواهد بود. هنگام بررسی پُست ها و 
شیوه پاسخگویی، این سؤاالت را در ذهن داشته باشید: لحن آنها در پاسخگویی 
چگونه است؟ فرضا دوستانه، حرفه ای، صادقانه یا به کلی فاقد هویتی به خصوص؟ 

چقدر طول می کشد تا مسئوالن سازمان موردنظر به سؤال ها پاسخ بدهند؟
حت��ی بد نیس��ت اگر خودتان یکی دو س��ؤال مط��رح کنی��د و ببینید چطور 

پاسخگوی شما خواهند بود.
3. بررسی بازخوردهای مشتریان یا کاربران در اینترنت

احتماال در وب س��ایت مجموعه موردنظرتان بخش��ی را پیدا خواهید کرد که 
به طور مجزا به دریافت بازخورد مش��تری ها تعلق دارد. در غیر این صورت، شاید 
بتوانی��د در وب س��ایت ها و انجمن های گفت وگوی دیگر ای��ن بازخوردها را پیدا 
کنید. ببینید نظر مش��تری ها درباره خدمات یا محصوالت مجموعه موردنظرتان 
چیس��ت. راضی هس��تند؟ ِگله یا انتقادی دارند؟ رویک��رد مجموعه موردنظر در 
مدیریت ش��کایت مشتری چگونه اس��ت؟ پیدا کردن جواب این سؤال ها هم راه 

دیگری برای آشنایی بیشتر با فرهنگ سازمانی یک مجموعه است.
4. بررسی صفحه لینکدین مجموعه موردنظر

اگر مجموعه موردنظرتان صفحه لینکدین داشته باشد، بهتر است به آن سری 
بزنید. اطالعات زیادی در صفحه های لینکدین قابل دسترس��ی اس��ت: می توانید 
در آنها فهرس��ت کاملی از کارکنان مجموعه را مش��اهده کنید و ممکن اس��ت 
از قب��ل در لینکدین با یکی دو نفر از آنها مرتبط ش��ده باش��ید. می توانید از این 
اطالعات برای آشنایی بیش��تر با فرهنگ سازمانی مجموعه استفاده کنید. البته 
اطالعات قرارگرفته در لینکدین ازس��وی س��ازمان ها و ش��رکت ها همیشه کامل 

نیست؛ باوجود این، بررسی این صفحه ها خالی ازلطف نیست.
5. پرس وجو از دوست و آشنا درباره مجموعه موردنظر

فرهنگ سازمانی مجموعه ها، فارغ از خوب و بدش، چیزی نیست که بخواهید 
صرف��ا در محل کار مجموعه دنبال��ش بگردید چون خواه نا خواه، به محیط بیرون 
هم س��رایت می کند. از دوس��تان و آش��نایان تان درباره مجموعه موردنظر سؤال 
کنید؛ اگر هم تجربه کار در آن مجموعه را داشته باشند، نظرشان به مراتب ارزش 
بیش��تری خواهد داش��ت. اگر مجموعه موردنظر در میان مردم بدنام شده باشد، 

بهتر است پیش از وارد شدن به آن از مسئله مطلع شوید.

6. بررسی اخبار به روز مرتبط با مجموعه
با بررس��ی اخبار مرتبط با مجموع��ه موردنظرتان از آخری��ن تغییرات در آن 
کس��ب اطالع کنید: ممکن اس��ت با شرکت دیگری ادغام ش��ده باشد یا گستره 
فعالیت های��ش را کاهش داده باش��د یا اخی��را مدیرعامل جدی��دی به مجموعه 
اضافه ش��ده باشد. تغییرات س��اختاری این چنینی بر فرهنگ سازمانی مجموعه 
تأثیر مس��تقیم خواهند داش��ت و بهتر اس��ت از آنها مطلع ش��وید. اگر مجموعه 
موردنظرتان اخیرا با شرکت دیگری ادغام شده است، راجع به آن شرکت تحقیق 
کنید و ببینید شرکت خوشنام و معتبری است یا خیر. اگر هم بتوانید با یکی از 
کارکن��ان مجموعه در لینکدین یا جای��ی دیگر ارتباط برقرار کنید و از چگونگی 
تأثیرگذاری ش��رکت جدی��د بر فعالیت ها اطالعات دقیق تری کس��ب کنید بهتر 

خواهد بود.
۷. بررسی اظهارنظرهای شرکای مجموعه و مشتری های آن

معموال در وب س��ایت مجموعه موردنظرتان قس��متی را پیدا خواهید کرد که 
حاوی بازخوردهای مثبت مشتری ها و اظهارنظرهای شرکای سازمان در تمجید 
از مجموعه اس��ت. بد نیس��ت اگر برای خواندن اینها کمی وقت بگذارید. اگر هم 
در زمینه کاری مجموعه س��ابقه داشته باشید، احتماال از قبل با کسانی آشنایی 
دارید که بتوانید راجع به چگونگی کار در مجموعه موردنظر از آنها سؤال کنید. 
س��رعت عمل مسئوالن سازمان در پاسخگویی به مشکالت احتمالی و کاستی ها 
و نقطه ضعف هایی که دارند، از جمله موارد دیگری هس��تند که بهتر است راجع 

به آنها از افراد باتجربه سؤال کنید.
8. بررسی وب سایت مجموعه موردنظر

امروزه س��ازمان ها و ش��رکت های مختلف بیش از هر زمان دیگری برای صحبت 
از انگیزه خود برای راه اندازی کس��ب و کار و اهدافی که دارند وقت و س��رمایه صرف 
می کنند؛ به این صورت، می توانند کارکنانی را به خدمت بگیرند که با این اهداف و 
انگیزه ها ارتباط بیشتری برقرار می کنند. با مطالعه این توضیحات ]به ویژه در بخش 
»درباره ما«[ می توانید از س��ازگاری اهداف سازمان با ارزش ها و عقایدتان اطمینان 
پیدا کنید. همین طور، می توانید در وب سایت مجموعه موردنظر، در صفحه مربوط به 
استخدام منابع انسانی شرح مختصری درباره مزایا و پاداش هایی بخوانید که دریافت 
خواهید کرد. سعی کنید صفحه های دیگر وب سایت را هم بررسی کنید تا از اهداف 
مجموعه اطالعات بهتری کسب کنید. ممکن است حمایت های نوع دوستانه هم در 

دستور کارشان باشد؛ در وب سایت از مسائل این چنینی هم آگاه خواهید شد.
کالم آخر

س��ایت هایی در کش��ورهای خارجی وجود دارند که کارکن��ان، متقاضیان کار 
و کارکنان س��ابق س��ازمان ها با وارد ش��دن به آنها می توانند به صورت ناشناس 
به س��ازمان یا مجموعه موردنظرش��ان امتیاز بدهند. وب سایت Glassdoor در 
میان این وب س��ایت ها شناخته شده تر است و در آن می توان به اطالعات دیگری 
هم دسترسی پیدا کرد: به عنوان مثال فهرستی در این وب سایت وجود دارد که 
ش��امل حقوق پرداختی سازمان های مختلف می شود؛ همین طور فهرستی شامل 
س��ؤاالتی ک��ه در مصاحبه های کاری هر مجموعه از متقاضیان پرس��یده خواهد 
شد. در این وب سایت ها با توجه به امتیازبندی ها همه ساله بهترین سازمان ها که 
متقاضیان می توانند برای کار انتخاب کنند معرفی می ش��وند. در ایران اما هنوز 
س��امانه یکپارچه ای که کارکرد وب سایت های یادش��ده را داشته باشد راه اندازی 
نش��ده است و برای کس��ب اطالعات درباره کارایی س��ازمان ها به بررسی منابع 

اطالعاتی مختلف و پرس وجوی بیشتری نیاز خواهد بود.
شناخته شده ترین سامانه پرسش وپاسخ در کشورهای خارجی وب سایتی است 

ب��ه نام کورا   )Quora(.  کاربر می تواند با ورود به این س��ایت و ثبت نام در آن 
س��ؤالی را مطرح کند و کاربران دیگر، با توجه به اطالعات و تجربه ش��ان به آن 
جواب می دهند. در ایران هم با کمی جست وجو می توان وب سایت هایی پیدا کرد 
که تا حدودی نظیر سایت یادشده هستند. وارد این سایت ها شوید و بپرسید که 
کار کردن در مجموعه موردنظر چگونه اس��ت؟ شاید یکی از کاربران با مجموعه 
موردنظر ش��ما آش��نا باش��د و تجربه هایش را در جواب به س��ؤال شما در میان 
بگذارد. با پرس��یدن این س��ؤال ها هم می توان درک بهتری از فرهنگ سازمانی 
ی��ک مجموعه پیدا کرد. در حین تحقیق درباره مجموعه موردنظرتان و فرهنگ 
س��ازمانی آن، هم با بازخوردهای منفی مواجه خواهید شد و هم با بازخوردهای 
مثبت. پیش از آنکه تصمیم قطعی بگیرید، به منابع اطالعات دریافتی خوب فکر 
کنید. فرضا اظهارنظر کسی که قبال از مجموعه موردنظر شما اخراج شده باشد، 
مالک قابل اطمینانی نیس��ت؛ چون او با سوگیری صحبت خواهد کرد. در سوی 
دیگر، ممکن اس��ت از کسی بازخورد منفی ببینید یا بشنوید که در سازمانی کار 
می کرده اس��ت که ش��ما قص��د کار در آن را دارید، ول��ی در زیرمجموعه ای غیر 
از زیرمجموعه موردنظر ش��ما. ش��اید شرایط بِد او ریش��ه در سیاست های مدیر 

زیرمجموعه داشته باشد و نتوان آن را به کل مجموعه بسط داد.
این را هم فراموش نکنید که ارزش ها و انتظاراتی که افراد از شغل ش��ان دارند 
متفاوت اس��ت و بازخوردش��ان ممکن اس��ت با توجه به اینها ارائه ش��ده باشد. 
اطالعات��ی را که در حین تحقیق گردآوری کرده اید، در ذهن داش��ته باش��ید و 

تصمیم نهایی را پس از مصاحبه کاری بگیرید.
money.usnews/chetor:منبع

چطور قبل از استخدام، فرهنگ سازمانی شرکت را بشناسیم؟
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رهبری به سبک کاپیتان جان میلر

نجات س��رباز رای��ان را باید یکی از بهترین فیلم های حماس��ی تاریخ به کارگردانی اس��تیون اس��پیلبرگ و با بازی 
ستارگانی نظیر تام هنکس، مت دیمون و وین دیزل دانست. این فیلم محصول سال ۱998 بوده و روایتگر یک داستان 
واقعی است و عنوان پرفروش ترین فیلم سال را نیز به دست آورده است. همچنین کسب چندین جایزه اسکار، از دیگر 
ویژگی های این فیلم محس��وب می ش��ود. داستان آن نیز در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد که 7 سرباز، مسئول 
بازگرداندن سربازی به نام جیمز فرانسیس رایان می شوند تا پس از اعالم کشته شدن سه برادرش، او را به خانه فرستاده 
و از کشته شدن تنها فرزند باقی مانده از یک مادر پا به سن گذاشته، جلوگیری کنند. اگرچه این فیلم در ژانر حماسی 
و تاریخی قرار می گیرد، با این حال شخصیت کاپیتان جان میلر با بازی تام هنکس، دارای ویژگی های مهمی به عنوان 

رهبر تیم هفت نفره است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-اوضاع را سریعا مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات خود را اتخاذ کنید 

در ابتدای فیلم، حضور سربازان متفقین به خاک فرانسه به تصویر کشیده شده است که سربازان با یک فریب مواجه 
شده و تصمیم سریع کاپیتان میلر، باعث می شود تا از کشته شدن تمامی افراد جلوگیری شود. این امر در حالی است 
که فرماند  هان دیگری نیز وجود داش��تند که در رده های باالتر از او بوده اند، با این حال پس از مش��اهده کشته شدن و 
فرار آنها، خود اوضاع را در دس��ت می گیرد. در طول فیلم نیز با وقوع هر اتفاقی، او به س��رعت اوضاع را تحلیل کرده 
و تصمیمی درس��ت را اتخاذ می کند. به همین خاطر با مش��اهده وی، نخس��تین نکته ای که به عنوان ویژگی های یک 
مدیر و رهبر موفق به چش��م می خورد این اس��ت که باید بتوانید به س��رعت اوضاع را تحلیل کرده و دستورات خود را 

به تیم انتقال دهید. 
۲-از نمایش ضعف های خود واهمه نداشته باشید 

کاپیتان میلر اگرچه یک فرمانده خوب محس��وب می ش��ود، با این حال ابدا تالش نشده است تا او را یک ابرقهرمان 
معرفی کنند. درواقع او در تمام طول فیلم درست به مانند یک فرد عادی رفتار کرده است و به خوبی ترس، ناراحتی 
و حتی ضعف های او نیز به تصویر کش��یده می ش��ود. اگرچه این امر در نگاه اول ممکن است به عنوان یک ضعف تلقی 
شود، با این حال واقعیت این است که رهبرها و مدیران نیز از افرادی به مانند سایرین به وجود آمده اند و رفتار کامال 
انس��انی آنها باعث خواهد ش��د تا همگان بتوانند ارتباط خوبی را با آنها برقرار س��ازند. به همین خاطر بهتر است تا به 
جای تالش برای نش��ان دادن یک ش��خصیت غیرواقعی از خود، در تالش برای انجام نهایت تالش خود باشید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا افراد تیم نیز دقیقا بدانند که در چه زمینه هایی باید به ش��ما کمک کرده و چگونه رفتار کنند. در 
نهایت این امر که حتی به اش��تباهات خود نیز اعتراف کنید، باعث خواهد ش��د تا تمامی افراد تیم به خوبی بتوانند به 
شما نزدیک شده و با تحت تاثیر قرار گرفتن از اقدام شما، به افرادی کامال وفادار تبدیل شوند. برای مثال وی هیچ گاه 
لرزشی که در دست او به وجود آمده است را از تیم خود پنهان نکرده و همین امر باعث شده است تا تمامی افراد تیم 

به راحتی در رابطه با ترس ها، تردیدها و حتی ضعف های خود با او صحبت کنند. 
3-در مواقع ضروری به تیم خود روحیه دهید 

یک��ی از ویژگی های بارز کاپیتان میلر، قدرت انگیزه دادن او اس��ت. اگرچه در ای��ن رابطه افراد تصور می کنند که به 
یک سخنرانی طوالنی و توفانی نیاز خواهد بود، با این حال جان میلر این کار را بدون هیچ گونه تغییری در تن صدای 
خود انجام می دهد. برای مثال وی پس از مشاهده این امر که تیم او کامال از نفس افتاده است، اقدام به پاسخ دادن به 
آنها در رابطه با سوالی می کند که مدت ها ذهن آنها را مشغول ساخته است. تمامی افراد تیم تمایل داشته اند تا شغل 
قبل��ی فرمانده را حدس زده و در این رابطه حتی اقدام به ش��رط بندی نیز می کنن��د، با این حال پس از آنکه کاپیتان 
تیم اعالم می-کند که قبل از جنگ یک معلم س��اده بوده اس��ت، همگان را به ش��گفتی وا می دارد. درواقع آنها تصور 
می کردند که یک فرمانده مطرح به مانند جان میلر، حتما قبل از جنگ نیز ش��غلی مهم را در اختیار داش��ته اس��ت. 
همین امر نیز باعث می ش��ود تا تیم ش��رکت با مش��اهده عملکرد فوق العاده فردی که در گذشته یک معلم ساده بوده 
اس��ت، به ش��جاعت الزم برای ادامه راه خود دس��ت پیدا کنند. به همین خاطر یک رهبر واقعی، باید بتواند روحیه تیم 

را به سبک خاص خود، افزایش دهد. 
4-اولویت اول را قوانین بدانید 

در ابتدای ش��روع فعالیت برای پیدا کردن س��رباز رایان، بسیاری از افراد تیم این اقدام را بیهوده تلقی کرده و عنوان 
می کنند که جان 7 نفر را نباید به خاطر پیدا کردن یک س��رباز تلف کرد. اگرچه فرمانده جان میلر نیز این گفته ها را 
منطقی و درس��ت می داند، با این حال عنوان می کند که همواره یکس��ری اصول وجود دارد که باید رعایت شود. بدون 
شک پیروی از دستورات نیز از جمله آنها محسوب می شود. به همین خاطر تفاوتی ندارد که دستورات تا چه حد موافق 
و یا مخالف عقاید شما است، هر فرد باید از مافوق خود پیروی کند. در غیر این صورت انجام حتی ساده ترین اقدامات 
نیز بسیار دشوار خواهد شد، با این حال وی پس از مشاهده شروع درگیری میان افراد تیم خود، عنوان می  کند که هیچ 
الزامی برای دنبال کردن او وجود نداشته و هر فردی می تواند از ادامه راه انصراف دهد. اگرچه بیننده تصور می کند که 
این اقدام او باعث می شود تا تمامی افراد تیم جدا شوند، با این حال پس از یکسری اتفاق و درگیری ها این تیم دوباره 
به مانند س��ابق، در کنار یکدیگر به راه خود ادامه می دهند تا ماموریت را به اتمام برس��انند. به همین خاطر یک رهبر 
واقع��ی، به ج��ای تحمیل و مجبور کردن افراد تیم خود، در تالش برای نفوذ در قلب های ش��ان خواهد بود که این امر 
وفاداری واقعی را به وجود خواهد آورد. در نهایت در طول فیلم به خوبی مشاهده می شود که اگر حتی یکی از سربازان 

از دستورات وی پیروی نکند، چگونه ممکن بود که همه چیز کامال دگرگون شده و جان خود را از دست بدهند. 
5-همواره آرامش خود را حفظ کنید 

حت��ی در زمانی که افراد تیم با یکدیگر درگیر ش��ده اند، کاپیتان ج��ان میلر آرامش خود را حفظ کرده 
اس��ت. همین امر نیز باعث می ش��ود ت��ا وی به دور از احساس��ات بتواند بهترین تصمی��م و رفتار ممکن 
را داش��ته باش��د. در نهایت اگر نگاهی متفاوت نس��بت به مسائل داشته باش��ید، بدون شک هیچ اتفاقی 
نمی تواند موجب نارضایتی ش��ما ش��ود. برای مثال پس از آنکه نظر فرمانده میلر را در رابطه با ماموریت 
آنها می پرسند، وی نظری کامال متفاوت را با سایرین دارد. درواقع به عقیده او این امر که یک مادر را به 
آخرین فرزند باقی مانده خود برس��انیم، بدون شک اقدامی کامال اخالقی و ارزشمند خواهد بود. به همین 
خاطر با تغییر زاویه دید خود نسبت به مسائل، می توان همه چیز را دگرگون ساخت. بدون شک این امر 
از ویژگی هایی اس��ت که یک رهبر واقعی باید از آن برخوردار باشد. درواقع کاپیتان میلر برای قانع کردن 
تیم خود، اقدام به دروغ گفتن به آنها نکرده و تنها با تغییر دیدگاه آنها، موفق می ش��ود تا تیم را به ادامه 

ماموریت سوق دهد. 
6-در خط مقدم حضور داشته باشید 

اگرچه ممکن است تصور کنید که فرمانده و رهبر یک تیم فردی است که بیش از سایرین به دنبال حفظ موقعیت 
و جان خود خواهد بود، با این حال این امر برای کاپیتان میلر کامال متفاوت بوده و او همواره جلوتر از سایر افراد تیم 
خود گام برمی-دارد. وی حتی پس از غافل گیری در ساحل کشور فرانسه نیز خود را مخفی نکرده و شجاعانه می جنگد. 

به همین خاطر اگر از خطر کردن واهمه دارید، ابدا نباید خود را یک رهبر واقعی تلقی کنید.  
linkedin :منبع
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ه��ر زمان که س��ال جدید آغاز می ش��ود، ما اغل��ب هدف های 
جدیدی را برای خ��ود تنظیم می کنیم اما چه مدت می توانیم آن 
را نگه داریم؟ یک هفته؟ یک ماه؟ ش��ش ماه؟ تمام سال؟ مطمئناً 
جواب را می دانید. می خواهید سالم باشید، اما نمی توانید در مقابل 
غذاهای مضر و فست فود مقاومت کنید. می خواهید به تناسب اندام 
برسید، اما دوست ندارید عرق کنید. می خواهید پول ذخیره کنید، 
ام��ا همچنان پول خود را  برای چیزه��ای بی معنا خرج می کنید. 
می خواهید ترفیع بگیرید، اما حتی نمی خواهید س��ر کار بروید. آیا 
ما برای باانگیزه ماندن بسیار ضعیف هستیم؟ شاید آره. شاید نه. 
شما فقط قصد برآورده کردن تعهدات یا انتظارات دیگران را دارید

هنگام��ی  که  در م��ورد انگیزه دادن به خ��ود صحبت می کنیم، 
مسئله  مهم خودمان هستیم و نظر اشخاص دیگر مهم نیستند. اگر 
شما فقط سعی در تحقق تعهدات یا انتظارات دیگران دارید، هرگز 
قادر نخواهید بود آن را عملی کنید. اگر والدین ش��ما می خواهند 
پول بیش��تری کسب کنید و  ش��ما نیز سعی می کنید به خواسته  
آنان عمل کنید، احتماالً انگیزه ای برای انجام آن تا پایان نخواهید 

داشت زیرا نمی دانید چرا این کار را انجام می دهید.
مطمئن نیستید چه  کاری می خواهید انجام دهید

اهداف ساالنه  مبهم و نامش��خص همیشه در سکوت می میرند. 
اهداف واضح و روشن نداشتن اغلب دلیل بی انگیزه بودن ما است. 
اگر می گویید می خواهید پول بیشتری کسب کنید، نباید فقط آن 
را بگویید. آنها خودبه خود و یا به صورت جادویی عملی نمی شوند. 
ب��دون یک جهت روش��ن، احس��اس خواهید کرد در یک مس��یر 
بی پایان حرکت می کنید و به راحتی در وسط راه تسلیم می شوید، 

زیرا نشانه ای که شما را به خط پایان می رساند را نمی بینید.
شما برای تغییر آماده نیستید

»از فردا ش��روع می کن��م« معمول ترین جمله  فردی اس��ت که 
انگیزه ندارد. ش��اید گاهی اوقات ما خیلی خوش بین هستیم، فکر 
می کنیم که مسائل آنقدرها هم بد نیستند و می توانند تا فردا صبر 
کنند. سال هاس��ت که می خواهید وزن کم کنی��د، اما تنها زمانی 
ک��ه خ��ود را در معرض ابتال به دیابت می بینید، ش��روع به ورزش 
می کنید. مردم همیش��ه حس نیاز قوی به تغییر را زمانی احساس 

می کنند که در لبه پرتگاه قرار گرفته باشند.
شما نمی توانید فقط آن را به حال خود رها کنید

برخی از افراد حتی انگیزه ای ب��رای انگیزه دادن به خود ندارند. 
اما لطفاً، تس��لیم نشوید. انگیزه دادن به خود یک مهارت مهم است 
ک��ه همه  ما باید آن را یاد بگیری��م. در کار، توانایی انگیزه دادن به 
خ��ود و دیگران می تواند همه چیز را بهتر  کند. هنگامی  که با یک 
وظیفه بزرگ و س��خت مواجه می ش��وید، باید بتوانید به جای به 

تعویق انداختن آن، به خود انگیزه بدهید.
در زندگی ش��خصی نی��ز انگی��زه دادن به خود بس��یار اهمیت 
دارد. به زمان های بی ش��ماری که در آن انگی��زه ای برای رفتن به 
ورزش��گاه یا ذخیره کردن پول نداشته اید فکر کنید. در مورد اینها 

چه احساسی دارید؟ شاید احس��اس کالفگی و ناامیدی می کنید. 
اغلب احس��اس بدی دارید اما اگ��ر بتوانید به خود انگیزه بدهید و 
به چیزی که می خواهید دست پیدا کنید، غرور و لذت را احساس 

خواهید کرد.
 آنچه به شما انگیزه می دهد را پیدا کنید

در اینج��ا، مس��تقیم ترین راه برای انگیزش خود این اس��ت که 
متوجه ش��وید چه چیزی به ش��ما انگیزه می دهد. به نظر س��اده 
می رسد اما گاهی اوقات ممکن پیدا کردن آن نیاز به تفکر زیادی 

داشته باشد.
دو نوع انگیزه وجود دارد:

درون��ی: انجام یک عمل یا کار براس��اس رضایت و یا انتظارات. 
انگیزه های درونی ش��امل داش��تن لذت، عالقه و چالش ش��خصی 

می شوند.
بیرون��ی: انجام ی��ک کار یا وظیفه برای به دس��ت آوردن نوعی 

پاداش، از جمله پول، قدرت و یا نمرات خوب.
اگر انگیزه ش��ما بیرونی است، سعی کنید آن را به هدف تبدیل 
کنید. بیایید بگوییم هدف ش��ما تناس��ب اندام اس��ت، سعی کنید 
به پاداش هایی که می توانید طی مس��یر یا پس از رس��یدن به آن  
به دست  آورید فکر کنید. به عنوان مثال، می توانید آن را تبدیل به 

حرفه خود برای کسب درآمد کنید.
مدل اسکات گلر

اسکات گلر، استاد برجسته گروه روانشناسی در ویریجینیا تک، 
طرحی را برای انگیزه دادن به خود معرفی می کند. آنها عبارتند از: 

صالحیت، پیامد، انتخاب و جامعه.
صالحیت

ابتدا این دو سؤال را از خود بپرسید:
•    آیا اعتقاد دارید که می توانید این کار را انجام دهید؟

•    آیا جواب خواهد داد؟
اگر پاسخ شما به هر دو سؤال بله باشد، پس احساس صالحیت 

دارید و بیشتر احتمال دارد که بتوانید به خود انگیزه بدهید.
ممکن اس��ت امری معمولی و بدیهی به نظر برسد، اما براساس 
تحقیق به دست آمده است. اگر باور ندارید که می توانید این کار را 
انجام دهید و اعتقاد ندارید که جواب خواهد داد، انجام آن سودی 
نخواهد داش��ت. شما هنوز هم می توانید سعی کنید اما یک دقیقه 
بعد احتماالً می گویید، »دیدی؟ گفتم که جواب نمی ده« س��پس 
تسلیم می ش��وید. مهم نیس��ت که آیا واقعاً می توانید آن را انجام 

دهید یا خیر. مهم این است که به آن باور داشته باشید. 
عواقب

در اینجا سؤال دیگری مطرح می شود:
•    آیا ارزشش را دارد؟

از روزی که متولد شدید، هر کاری که انجام دادید، به این دلیل 
بوده که می خواس��تید چیزی از آن به دست بیاورید. بچه ها گریه 
می کنن��د زیرا غذا می خواهند، کودکان س��خت درس می خوانند، 

زیرا می خواهند نمرات خوبی بگیرند.
هنگامی  که اعتقاد دارید کار ارزش��مندی انجام می دهید، بیش��تر 
متعهد به انجام آن هس��تید. اگر می خواهید به تناس��ب اندام برسید، 
جوانب مثبت و منفی آن را بررسی کنید. پس از ورزش ممکن است 
احساس خستگی کنید، اما چیزی که از آن به دست می آورید اندامی 
خوب و س��المت بدنی است. شما می توانید جوانب مثبت و منفی را 
مقایس��ه کنید تا ارزش آن کار را دریابید. هنگامی که اعتقاد داشتید 

ارزشمند است، بیشتر بر جنبه  مثبت متمرکز خواهید شد.
انتخاب

هنگامی  که احس��اس خودمختاری دارید، بیش��تر احتمال دارد 
وظیفه را انجام دهید.

ب��ه زمان��ی که بچ��ه بودید فکر کنی��د. هر روز صب��ح از خواب 
بیدار می ش��دید و به س��رعت به مدرسه می رفتید. احساس تان در 
م��ورد رفتن به مدرس��ه چه بود؟ »مجبورم س��ر کالس بروم؟« یا 
»می توانم س��ر کالس بروم؟« احساس اول، الزام را نشان می دهد؛ 
احس��اس دوم،  فرصت. اگرچه بسیاری از ما با موفقیت از مدرسه 
فارغ التحصیل شدیم، احتماالً در مدرسه انگیزه نداشتیم، زیرا فکر 

می کردیم گزینه  دیگری نداریم.
بنابرای��ن، اگ��ر می خواهی��د کاری را انجام دهی��د، آن را برای 
خودت��ان انجام دهید. تقریباً غیرممکن خواهد بود انگیزه داش��ته 
باش��ید اگر آن کار تنها یک لزوم برای ش��ما باشد. اگر می خواهید 
س��الم باش��ید، فقط به این دلیل که دکتر به شما می گوید ورزش 
نکنید. در عوض، بگویید که این انتخاب من است که سالم باشم.

جامعه
پش��تیبانی اجتماعی حیاتی اس��ت. افرادی که احساس ارتباط 

با دیگران دارند، احساس انگیزه و خوشحالی بیشتری می کنند.
قدرت انس��ان محدود اس��ت و هر کس ضعفی دارد هنگامی که 
همه چیز سخت می شود، همیشه خوب است کسی را داشته باشیم 
که به ما یادآوری کند و ما را تش��ویق کند. اگر خس��ته ش��دید و 
انگیزه خود را از دس��ت دادید، به کس��ی احتیاج دارید تا به شما 
ی��ادآوری کند چرا ش��روع کردید. گاهی اوقات نیز به کس��ی نیاز 
خواهید داشت که به شما کمک کند خودتان را باور داشته باشید 

و مهم تر از همه، ما باید از یکدیگر یاد بگیریم.
 از کتاب یاد بگیرید به خودتان انگیزه بدهید

به خود انگیزه بدهید: زندگ��ی که می خواهید را دریافت کنید، 
هدف خود را پیدا کنید و به کمال برس��ید کتابی است که توسط 
آن��درو داناوان نوش��ته ش��ده و راهبردهای عملی را ب��رای بهبود 
به��ره وری از قبیل چگونگی خنثی ک��ردن صدای منفی درونی که 
رشد شخصی را مهار می کند و نحوه انگیزش کسانی که در اطراف 
ما هس��تند را ارائه می دهد. تمرینات معرفی ش��ده به ش��ما کمک 
می کند تا از شک و تردید دور شوید و خود را به زندگی رویایی تان 

برسانید.
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چگونه به خود انگیزه بدهیم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: توبی راجرز نویسنده حوزه رهبری، مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


