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برنامه های ده گانه برای عملیاتی شدن بودجه بدون نفت

نفت زدایی از بودجه
فرصت امروز: اولین بار در زمان ملی شدن صنعت نفت ایران بود که تحریم بر اقتصاد ایران سایه افکند و مسئله 
کاهش وابس��تگی بودجه به نفت از س��وی محمد مصدق مطرح شد. حاال بیش��تر از نیم قرن از آن زمان گذشته 
اس��ت و همچنان نفت زدایی از بودجه در اقتصاد ایران به عنوان یک مس��ئله مطرح مانده اس��ت. این بار هم پای 
تحریم در میان اس��ت و گویی خواب آش��فته نفت نمی خواهد دست از س��ر ناخودآگاه جامعه ایرانی بردارد. پس 
از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از توافق برجام خارج ش��د و با ش��عار صفر کردن صادرات نفت ایران، 
س��خت ترین تحریم های اقتصادی را علیه ایران اعمال کرد، دولت حسن روحانی به صرافت رهایی بودجه از نفت 
افتاد تا به واسطه این توفیق اجباری هم که شده، وابستگی نفتی بودجه را به صفر برساند. در همین زمینه، نهاد 
پژوهش��ی مجلس، برنامه ای برای نفت زدایی از بودجه و صرفه جویی 100 هزار میلیارد تومانی پیش��نهاد داده و 
گفته است که با اجرای 10 گام، می توان رویای بودجه بدون نفت را تعبیر کرد. دولتمردان برای رهایی بودجه از...

چراغ سبز بازار سرمایه در نخستین روز هفته

روند مثبت معامالت بورس تا پایان سال
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گزارش مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد ۸ ساله قانون هدفمندکردن یارانه ها

5 تخلف عمده در قانون هدفمندکردن یارانه ها

تولید محتوای موردپسند جامعه
ویژگی های الزم برای یک مدیر توانمند

کسب جایزه بزرگ با یافتن تصاویر مخفی
معامله 16 میلیارد دالری برند لویی ویتون

تکنیک های کسب شهرت برای کمپین بازاریابی
چرا نورپردازی در صنعت خرده فروشی اهمیت دارد؟

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

بلک فرایدی دوباره جف بزوس 
را ثروتمندترین فرد دنیا کرد

3
با وجود آنکه قیمت مسـکن در شهر تهران 2درصد کاهش 

یافت و کارشناسـان چشـم انداز صعودی برای این 
بازار متصور نیستند، بررسی ها گویای مقاومت...

نوسان قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

 پیش بینی قیمت مسکن
در ادامه سال

یادداشت
 خداحافظی با شغل های تکراری

سالم به کارآفرینی

علم)Knowledge(  دانس��تن 
در برابر ندانس��تن است و به همه 
دانس��تی ها ص��رف نظ��ر از ن��وع 
آن عل��م می گوین��د. مطاب��ق این 
تعری��ف، عل��م با تولد بش��ر متولد 
شد و همه رش��ته ها علم هستند، 
اما نکته قابل توجه این اس��ت که 
بس��یاری کارآفرین��ی را به عن��وان 
علم تلق��ی نمی کنن��د و به صرف 
داش��تن ویژگی ه��ای کارآفرین��ی 
ب��رای کارآفری��ن ش��دن بس��نده 
می کنند. علم کارآفرینی یک حوزه 
مطالعات��ی چند رش��ته ای اس��ت. 
بسیاری از صاحب نظران و محققان 
کارآفرینی بر این مساله اجماع نظر 
دارند ک��ه کارآفرین��ی نه تنها یک 
موض��وع منحصربه ف��رد نیس��ت و 
تعری��ف روش��نی ن��دارد، بلکه در 
مورد ش��یوه رفتار کارآفرینان هم 
توافقی وجود ندارد. یکی از دالیلی 
راهنمایی  خط مش��ی گذاران  ک��ه 
چندان��ی ب��رای کارآفرین��ی ارائه 
نکردند، این اس��ت که کارآفرینی 
اس��ت  میان رش��ته ای  پدی��ده ای 
و طی��ف گس��ترده ای از رش��ته ها 
اقتص��اد، روانشناس��ی،  از جمل��ه 
جامعه شناس��ی و مدیریت را دربر 
می گی��رد. ماهی��ت بین رش��ته ای 
پژوهشی کارآفرینی نشان می دهد 

پدی��ده ای  کارآفرین��ی 
3است که واحدهای...
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بزرگ ترین صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه در حوزه بازی های 
رایان��ه ای ب��ا امض��ای تفاهم نام��ه ای میان ش��رکت های شناس��ا )از 
ش��رکت های گ��روه مالی پاس��ارگاد(، مبین وان کی��ش و دیدگاهان 
نوین در بیس��ت و ششم آبان ماه امسال و با همکاری بنیاد بازی های 

رایانه ای معرفی شد و آغاز به کار کرد.
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، ای��ن صن��دوق از ن��وع صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه است و حوزه فعالیت آن، بازی های یارانه ای، 

انیمیشن و محتوای دیجیتال است.
حامد س��اجدی، مدیرعامل ش��رکت شناسا در مراس��م انعقاد این 
تفاهم نام��ه به اهمیت دنیای مجازی در زندگی روزمره اش��اره کرد و 
گفت: به تصور ما س��بک زندگی اهمیت ویژه ای دارد و تغییر روزمره 
آن متناسب با فناوری های نو همه ما را متأثر می کند. حضور فناوری 
اطالع��ات، فض��ای مجازی و به تعبی��ری دنیای مج��ازی در زندگی 

روزمره همه مردم، روز به روز در حال تغییر چهره زندگی است.
به گفته س��اجدی، به نظر می رس��د بازی نمایی پدیده ها و اتفاقات 
می توان��د اهمیت زیادی داش��ته  باش��د و البته این ام��ر صرفا حوزه 
س��رگرمی را شامل نمی شود. بلکه بحث س��اخت فرهنگ، بازی های 

جدی و پرکردن اوقات فراغت جامعه را می تواند پوشش دهد. 
مدیرعامل ش��رکت شناس��ا ادامه داد: بازی این فرص��ت را فراهم 
می کنند که انس��ان ها رویاهای خود را زندگی کنند. ایمان داریم که 
ح��وزه بازی، حوزه آینده داری اس��ت و صرفا نمی توان با گرته برداری 
و تک��رار تجربه های دیگران در آن نقش آفرینی کرد. توانمندی خوبی 
در می��ان جوانان خوش فکر و فناورمان داریم که می تواند فرصت های 
خوب��ی را ب��رای ما ایجاد کند. فک��ر می کنیم که این ح��وزه قابلیت 

جهانی ش��دن را دارد و امکان توسعه بازار در ابعاد منطقه ای و فراملی 
را نیز داراست و ما هم در پی تسریع در این حوزه هستیم.

س��اجدی به اس��تارت آپ  بازی س��ازی پاس��ارگاد )آروند استودیو( 
اش��اره کرد و افزود: ما در مورد سبک زندگی، استارت آپ  بازی سازی 
پاسارگاد )آروند استودیو( را داریم که به بازی سازی و ارائه بازی ها در 
پلتفرم های هوش��مند می پردازد. این تیم به عنوان اولین تیم از ایران 
در استیشن اف، بزرگ ترین کمپ استارت آپی جهان در فرانسه مورد 

پذیرش قرار گرفته است.
 Guns N’( مدیرعام��ل ش��رکت شناس��ا، ب��ازی جوخ��ه آت��ش
Heroes( ک��ه یک��ی از عناوین در دس��ت تولید در آروند اس��تودیو 
اس��ت و در شش��مین جش��نواره بازی های رایانه ای تهران صاحب 1 
غزال زرین و 2 لوح تقدیر ش��ده بود، به عنوان طرح پیشنهادی برای 
استیش��ن اف ارس��ال ش��د و در نهایت پس از طی مراحل مختلف و 
دش��وار گزینش، این بازی توانس��ت جواز حضور آروند را در ایستگاه 

اف کسب کند.
همچنین مدیرعامل ش��رکت مبین وان کیش نیز در این مراسم به 
اقدامات ارزشمند شرکت شناسا در حوزه سرمایه گذاری های پرخطر 
اش��اره کرد و گف��ت: بین بازیگران س��رمایه گذار دیجیت��ال و حوزه 
بازی های رایانه ای بررس��ی هایی با ن��گاه »کارآمد بودن« انجام دادیم 
و این فرصت س��رمایه گذاری را در مجموعه »شناسا« یافتیم که یک 
شرکت س��رمایه گذاری خطرپذیر قدیمی اس��ت و کارنامه درخشانی 
در س��رمایه گذاری های خود دارد. این مجموع��ه در حوزه بازی های 
رایان��ه ای ه��م س��رمایه گذاری های خوبی داش��ته و در برخی از آنها 

موفقیت های بین المللی هم کسب کرده  است.

 جهت جلوگیری از سوءاس��تفاده کالهبرداران از اطالع��ات کارت های بانکی 
و افزای��ش امنی��ت در پرداخت ه��ای اینترنتی مبتنی بر کارت، مش��تریان بانک 
 پاسارگاد، از طریق سامانه های بانکداری مجازی و همراه بانک  پاسارگاد نسبت به 

فعال سازی و دریافت رمز دوم پویا )یک بار مصرف( اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک   پاس��ارگاد، چنانچه مشتریان هنوز از رمز ایستا 
برای انجام پرداخت های اینترنتی خود اس��تفاده می کنند، اکیدا توصیه می شود 
جهت جلوگیری از حمله های فیش��ینگ و سوء اس��تفاده از کارت های بانکی، در 

اسرع وقت نسبت به فعال سازی رمز دوم پویا اقدام کنند.
براس��اس این خبر، مش��تریان بان��ک  پاس��ارگاد می توانند، از طریق س��امانه 
بانکداری  مجازی و یا س��امانه موبایل بانک )همراه بانک(، رمز پویا را فعال کنند و 
جهت دریافت رمز دوم پویا از طریق س��امانه موبایل بانک )همراه بانک( و یا کد 
دس��توری )USSD( به صورت #720* اقدام کنند. به این ترتیب که در سامانه 
بانک��داری  مجازی از طریق گزینه »مدیریت نوع رمز دوم« در بخش »کارت های 
من« امکان فعال سازی و در سامانه همراه بانک از منوی کارت و انتخاب عملیات 
»رم��ز پوی��ا« در گزینه های هر کارت، امکان فعال س��ازی و دریافت این نوع رمز 

وجود دارد.
پس از فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف، مشتری می تواند در زمان خرید کاال 
و خدم��ات بر روی درگاه های پرداخت، با مراجعه ب��ه موبایل بانک )همراه بانک(، 

من��وی »کارت« و انتخاب گزینه »رمز پوی��ا« رمز یک بار مصرف را دریافت کند. 
امکان دریافت رمز پویا در سامانه اینترنت بانک، جهت انجام عملیات انتقال وجه 

کارت به کارت نیز فراهم است.
همچنین بانک  پاس��ارگاد در اقدامی جهت رفاه حال مشتریان و جلوگیری از 
سوءاستفاده از اطالعات کارت آنها، امکان دریافت رمز از طریق شماره گیری کد

USSD را نیز فراهم کرده  اس��ت. به این ترتیب که پس از فعال س��ازی دریافت 
این خدمت از طریق س��امانه های ذکرشده، با شماره گیری کد دستوری 720#* 
، انتخ��اب گزینه 6 )رمز پویای کارت( و تعیین ش��ماره کارت از لیس��ت نمایش 
داده ش��ده، رمز دوم پویا به شماره تلفن همراه مشتری پیامک خواهد شد. از این 
 رو بهتر اس��ت مش��تریانی که به هر دلیلی پیامک   های بانک را دریافت نمی کنند 
و یا اقدام به تعویض س��یم کارت خود کرده اند، نس��بت به مراجعه به ش��عبه های 

بانک پاسارگاد، از ثبت صحیح شماره تلفن همراه خود اطمینان حاصل کنند.
گفتنی اس��ت طبق اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، از ابتدای دی 
ماه سال جاری، استفاده از رمز دوم پویا برای کلیه مشتریان نظام بانکی، الزامی 
خواهد ش��د و رمز دوم پویا برای کلیه کارت های نقدی بانک  پاسارگاد به صورت 

اتوماتیک فعال شده و رمز ایستا به صورت کلی غیرقابل استفاده خواهد شد.
 www.bpi.ir برای کس��ب اطالعات بیشتر به سایت بانک  پاسارگاد به نشانی
مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره 82890 تماس حاصل کنید.

کد دستوری USSD نیز فعال شد

روش های دریافت رمز دوم پویا در بانک  پاسارگاد

با همکاری شرکت شناسا )از شرکت های گروه مالی پاسارگاد(

بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه بازی های رایانه ای شروع به کار کرد
طرح حمایت معیشتی و یارانه جدید باعث شده آنهایی که با موبایل سروکار ندارند، 
شاکی شوند. نحوه ثبت بررسی و اعالم اعتراض برای افراد بی سواد و کم سواد و برخی 
سرپرستان خانوار نیز که سیم کارتی به نام خودشان ندارند، مسئله ساز شده است. در 
این میان س��واالت بسیار اس��ت: »بنده 10 ساعت است کد ملی را وارد می کنم، ولی 
قبول نمی کند.«، »چرا کد ملی صاحب شماره موبایل باید حتماً با کد ملی سرپرست 
یکی باش��ه؟ نمی خواید بدید، چرا ایراد بنی اس��رائیلی میارید؟«، »چرا مادر 72 ساله 
من باید درگیر اپراتورها بشه تا سیم کارت به نام خودش بگیره؟«، »من سه روز قبل 
پیامک دادم، ولی هنوز جوابی نیومده و کد رهگیری هم ارسال نشده برام.«، »چرا کد 
پیگیری بعد از چهار روز هنوز برای من نیومده؟«، »خانواده چهار نفری هستیم، یارانه 
جدید برای خانواده س��ه نفره برامون واریز ش��ده، سازمان هدفمندی می گه ظرفیت 

جدید نداریم« و...
اینها بخشی از سؤال ها و مشکالت مردم در رابطه با یارانه جدید است. خانوارهایی 
که خود را واجد ش��رایط دریافت حمایت معیش��تی می دانند، ام��ا یارانه ای دریافت 
نکرده اند، می توانند با شماره گیری »ستاره 6۳69 مربع«، کد ملی سرپرست خانوار را 
برای بررسی های بیشتر، در سامانه وزارت رفاه وارد کنند، اما برخی افراد جامعه نسبت 
به این شیوه انتقاد دارند. آنها می گویند افرادی که نمی توانند از موبایل استفاده کنند، 
مانند افراد بی سواد و کم سواد، افرادی که تلفن همراه ندارند یا سرپرست خانواری که 

سیم کارت به نام خودش نیست، باید چه کنند؟
این سؤاالت را با حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت 
معیشتی در میان گذاشتیم. میرزایی در این باره به خبرنگار ایرناپالس، گفت: ما چند 
فرض را در نظر گرفتیم و براساس آن، ابزار فعلی را برای ثبت اعتراض طراحی کردیم. 
نخس��ت اینکه، بخش عم��ده جامعه با موبایل کار می کنند و تعداد س��یم کارت های 
کش��ور نشان از این دارد که ایرانی ها حداقل اغلب ش��ان یک سیم کارت دارند. تعداد 

سیم کارت های فعال در کشور بیش از 100 میلیون است.
وی ادامه داد: فرض دوم این اس��ت که در حوزه های مختلف مردم با USSD کار 
کرده اند. مواردی مانند خرید ش��ارژ و طرح ترافیک به صورت مش��ابه کار می کنند و 
افراد زیادی توانایی استفاده از این سرویس را دارند. فرض سوم می گوید اگر میانگین 
هرم س��نی را در نظر بگیری��م، کنار هر فردی که حتی دانش فن��ی کار با موبایل را 
نداش��ته باشد، فردی هس��ت که امکان انجام این کار را برای او دارد. عالوه بر این، ما 
فرض چهارمی را در نظر گرفتیم که براساس آن، تعداد کاربران ایرانی در شبکه های 
اجتماعی نشان می دهد که تعداد کاربران موبایل، افزایش قابل مالحظه ای داشته است 

بنابراین از ابزار USSD  استفاده کردیم.
اما مس��ئله دیگری که گروهی از مردم نس��بت به آن نقد داشتند، تطابق کد ملی 
سرپرست خانوار و مالک سیم کارتی است که درخواست بررسی را برای سامانه وزارت 
رفاه ارسال می کند. میرزایی در این رابطه گفت: برای احراز هویت افراد و اینکه مطمئن 
باشیم کد ملی از طرف خود فرد در سامانه ثبت شده است، دو راهکار داشتیم؛ یا باید 
حضوراً مردم را می آوردیم، در صف می ایستادند، مدارک شناسایی را نشان می دادند و 
احراز هویت می شدند یا سازوکار استاندارد و سیستمی احراز هویت را انجام می دادیم. 
به همین دلیل، گفتیم که شماره تلفن موبایل حتماً باید به نام سرپرست خانوار باشد.
وی افزود: اگر فردی نمی تواند این فرآیند را انجام دهد، می تواند از اطرافیان کمک 
بگیرد. افرادی هم که س��یم کارت به نام خود ندارند، می توانند در کوتاه ترین مدت با 
مراجعه به اپراتورها، سیم کارت به نام خود بگیرند و مشخصات خود را به سامانه ارسال 

کرده و کد رهگیری دریافت کنند.
همچنین برخی سرپرستان خانوار، با اینکه مشکلی برای استفاده از موبایل ندارند، 
سیم کارت ش��ان به نام خودش��ان اس��ت و مراحل ثبت بررسی در س��امانه رفاهی را 
به درستی و تا انتها پیش برده اند، اما کد رهگیری به دست شان نرسیده است. میرزایی 
در ای��ن باره توضیح داد: تعداد و حجم کار، باالس��ت. پیام��ک به صورت گروهی و در 

مقیاس میلیونی ارس��ال می شود. گاهی اوقات برخی از آنها به دلیل مسائل مختلف، 
ارسال می شود، اما دریافت نمی شود. همکاران ما بررسی می کنند که حتماً پیامک ها 
ارس��ال شود. افراد مطمئن باش��ند پیامک ها را دریافت خواهند کرد و نگرانی از این 

بابت نداشته باشند.
اما گروه دیگری که نسبت به یارانه حمایتی انتقاد دارند، افرادی هستند که یارانه 
دریافت کرده اند، اما مبلغ واریزی به حساب سرپرست خانوارشان با آنچه دولت اعالم 
کرده، متفاوت اس��ت. مثاًل خانوار چهار نفره ای که فرزند تازه متولدش��ده  آنها در نظر 
گرفته نشده و به اندازه خانوارهای سه نفره، یارانه گرفته اند. میرزایی درباره این گروه 
نیز گفت: رسیدگی به مواردی که تفکیک خانوار یا تغییر در ساختار خانوار داشته اند، 
به ابتدای دی ماه موکول ش��ده اس��ت. اگر هم فرزندان جدید داش��ته اند، به سازمان 
هدفمندی بازمی گردد که براساس دستورالعمل های خود، پاسخگوست. ما از اطالعات 
سایر سازمان ها استفاده می کنیم. به عنوان مثال، اطالعات خودرو را از نیروی انتظامی 
و اطالعات بانکی را به صورت سیس��تمی از بانک مرکزی استعالم می کنیم. در رابطه 
با س��اختار خانواده نیز ورودی ما، خروجی سازمان هدفمندی است، بنابراین سازمان 

هدفمندی پاسخگوی این موضوع است و برای فرزندان جدید نیز روال خود را دارد.
س��خنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی همچنین از فرصت دوباره 
جاماندگان و انصراف دهندگان یارانه نقدی از اول دی ماه خبر داد و گفت: جاماندگان 
و انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی از سال های گذشته تاکنون، از اول دی ماه 
باید به یکی از دفاتر پلیس به اضافه 10 مراجعه و سپس در بانک اعالم حساب کنند. 
خانواره��ای متقاضی دریافت یارانه نقدی پس از اعالم حس��اب در بانک، در فرآیند 

آزمون وسع قرار می گیرند اگر مشمول شدند یارانه نقدی برای آنها برقرار می شود.
ام��ا با اعالم زمان دهم هر ماه برای واریز کمک های معیش��تی برخی انتظار دارند 
امشب دهم آذرماه شب، مرحله دوم آن پرداخت شود، در حالی که این گونه نیست و 
پرداخت بعد در دهم دی ماه انجام می شود. به گزارش ایسنا، با اصالح قیمت بنزین و 
افزایش نرخ آن از هزار به 1۵00 تومان سهمیه ای و ۳000 تومان آزاد، منابعی ایجاد 
می ش��ود که طبق اعالم دولت هر ماه در قالب کمک حمایتی به حس��اب خانوارهای 
مش��مول واریز می ش��ود. پیش بینی بر این است که از آبان س��ال جاری تا آبان سال 
آینده حدود ۳0 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین باشد که در 
هر ماه حدود 2۵00 میلیارد تومان برآورد می ش��ود، این رقم بین حدود 60 میلیون 
خانوار توزیع خواهد شد این در حالی است که بعد از افزایش قیمت بنزین در سه روز 
متفاوت از آخرین روزهای آبان تا دوم آذرماه، دور اول کمک های معیشتی واریز شد.

ب��ه گفته نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه قرار اس��ت ده��م هر ماه کمک 
معیشتی پرداخت شود و این اعالم در مواردی این انتظار را ایجاد کرده که برای آذرماه 

نیز پرداختی انجام شده و دهم آذرماه حساب خانوارها شارژ شود.
این در حالی اس��ت که پرداختی دور اول که در چند روز گذشته انجام شد همان 
پرداختی آذرماه به ش��مار می رود، چراکه باید بعد از یک دوره یک ماهه و با کس��ب 
درآمد از محل افزایش قیمت بنزین اولین پرداختی بعد از 2۴ آذرماه انجام می شد ولی 

به دالیلی این پرداختی در ابتدای ماه و از محل تنخواه صورت گرفته است.

ثبت نام جاماندگان و انصراف دهندگان یارانه نقدی از اول دی

کمک معیشتی بعدی کی واریز می شود؟

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت  اندوهگین ساخت.
غفران و رحمت الهی  برای آن عزیز از دست رفته

 و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی
از پروردگار  متعال خواهانیم.
امیر سوری - هادی داوری

جناب آقای عارف رضایی



فرصت امروز: اولین بار در زمان ملی ش��دن صنعت نفت ایران بود که 
تحریم بر اقتصاد ایران س��ایه افکند و مسئله کاهش وابستگی بودجه به 
نفت از س��وی محمد مصدق مطرح شد. حاال بیش��تر از نیم قرن از آن 
زمان گذشته اس��ت و همچنان نفت زدایی از بودجه در اقتصاد ایران به 
عنوان یک مس��ئله مطرح مانده اس��ت. این بار هم پای تحریم در میان 
اس��ت و گویی خواب آش��فته نفت نمی خواهد دس��ت از سر ناخودآگاه 
جامع��ه ایرانی بردارد. پس از آنکه دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا 
از توافق برجام خارج ش��د و با ش��عار صفر کردن ص��ادرات نفت ایران، 
سخت ترین تحریم های اقتصادی را علیه ایران اعمال کرد، دولت حسن 
روحان��ی به صرافت رهایی بودجه از نفت افتاد تا به واس��طه این توفیق 
اجباری هم که شده، وابستگی نفتی بودجه را به صفر برساند. در همین 
زمینه، نهاد پژوهش��ی مجل��س، برنامه ای برای نفت زدای��ی از بودجه و 
صرفه جویی 100 هزار میلیارد تومانی پیش��نهاد داده و گفته است که با 

اجرای 10 گام، می توان رویای بودجه بدون نفت را تعبیر کرد.
رویای بودجه بدون نفت تعبیر می شود؟

دولتم��ردان برای رهایی بودجه از نفت، مس��یرهای متنوعی را پیش 
روی خود می بینند که هر کدام هزینه های خود را دارد، اما در ش��رایط 
کنونی، گریزی از آن نیست و دست کم اجرای بخشی از این سیاست ها 
ضرورت پیدا کرده اس��ت؛ همان سیاس��ت هایی که زمانی مصدق از آن 
س��خن گفته بود و حاال بر سر زبان ها افتاده و البته برنامه های جدیدی 
بس��ته به شرایط امروز بر آن افزوده شده است. وقتی انگلستان در دهه 
۳0 هم��ه ت��وان خود را به کار گرف��ت تا مانع صدور نفت ایران ش��ود، 
مصدق، الگوی اقتصاد بدون نفت را ارائه کرد. حاال اما تحریم های آمریکا 
جایگزین تحریم های انگلس��تان ش��ده و طبق آنچه مرکز پژوهش های 
مجل��س گزارش داده اس��ت، می بایس��ت 100 هزار میلی��ارد تومان در 
بودجه جاری صرفه جویی شود تا وابستگی بودجه به نفت به صفر برسد.

با اینکه بودجه عمومی دولت در سال 98 معادل ۴۴8 هزار میلیارد تومان 
تصویب ش��د که از این میزان، 1۴2 هزار میلیارد تومان ناش��ی از تولید و 
ص��ادرات نف��ت خام و میعانات گازی بود، اما با گذش��ت چند ماه و در پی 
اصالحیه بودجه، سهم نفت به ۵7 هزار میلیارد تومان تقلیل داده شد. گرچه 
بودجه 98 ابتدا برمبنای فروش روزانه یک میلیون بش��که نفت بسته شده 
بود، ولی این برآورد از میانه تابستان تغییر کرد و دولت اعالم کرد که سهم 

نفت در بودجه را به روزانه ۳00 هزار بشکه نفت تقلیل می دهد.
اگر دولت موفق ش��ود بودجه 98 را برمبنای فروش روزانه ۳00 هزار 
بش��که نفت اصالح کند، گام بزرگی در اصالح س��اختار بودجه برداشته 
اس��ت و می توان به بودجه غیرنفتی امیدوار ب��ود بنابراین برای به صفر 
رس��اندن س��هم نفت از بودجه، دو مس��یر پیش روی دولت قرار دارد؛ 
مس��یر اول از کاهش هزینه ه��ای ارزی می گذرد و در ای��ن راه باید در 
چند بخش به کنترل مصارف پرداخت، ازجمله خروج سرمایه، سفرهای 
خارج��ی، کاهش قاچ��اق و مدیریت واردات. مس��یر دوم هم به افزایش 
مناب��ع ریالی اختصاص دارد که از مالیات گیری بیش��تر، فروش س��هام 
و دارایی ه��ا، اصالح قیمت ان��رژی، کاهش بودج��ه و همینطور بودجه 
غیرضروری دس��تگاه ها و ح��ذف یارانه پردرآمدها تحق��ق می یابد. این 
موارد در مجموع، 10 گام پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای تعبیر رویای 

بودجه بدون نفت را تشکیل می دهد.
کنترل خروج سرمایه از کشور

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرده است که در سال 97 و با وجود التهابات 
ارزی، بیش از ۴۴ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از کش��ور 
خارج شده که ۳0 میلیارد دالر آن نه به صورت کاال و نه در هیچ قالب 
دیگری وارد کش��ور نش��ده است. این رقم س��نگین به تنهایی می تواند 
توازن اقتصاد ایران را بر هم بزند. گفته می ش��ود 7۵درصد ارز صادراتی 
دس��ت دولتی هاست و دولت می تواند با نظارت بر زیرمجموعه های خود 
مانع خروج این میزان س��رمایه از کشور شود. یکی از راه های جلوگیری 
از مصارف ارزی، کنترل خروج س��رمایه است که البته در دو سال اخیر 

افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
محدودیت برای سفرهای خارجی

یکی دیگر از مصارف ارزی مهم، س��فرهای خارجی اس��ت. در س��ال 
96 که آغاز روند صعودی قیمت دالر بود، برخی اقتصاددانان پیش��نهاد 
دادند که بالفاصله پرداخت ارز مس��افرتی متوقف ش��ود و در سفرهای 
خارج��ی نیز محدودیت هایی گذاش��ته ش��ود. بر این اس��اس، افزایش 
س��ه برابری عوارض خروج از کش��ور در بودجه سال 97 با هدف کاهش 
س��فرهای خارجی و کنترل خروج ارز از کش��ور صورت گرفت. در سال 
گذش��ته 7 میلیون و 200 هزار نفر گردشگر از ایران به کشورهای دیگر 
رفته اند. در س��ال 96 این میزان 10 میلیون و ۵00 هزار نفر بوده است. 
به گفته مهرداد الهوتی عضو فراکس��یون گردش��گری مجلس، س��االنه 
۳0 میلیارد دالر ارز از این طریق از کش��ور خارج می ش��ود، حال آنکه 

محمد محب خدایی معاون گردش��گری وق��ت وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری، میزان ارز مصرفی توسط مسافران ورودی در ایران را ساالنه 
۴ میلی��ارد دالر اعالم ک��رد. این عدم توازن ارزی به معنای خروج ارز از 
کش��ور است که در ش��رایط تحریم و فش��ارهای اقتصادی قابل کنترل 
است. ایجاد محدودیت در سفرهای خارجی از سوی برخی اقتصاددانان 
پیشنهاد شده است چراکه معتقدند نمی توان در شرایط جنگ اقتصادی 
ب��ا آمریکا، سیاس��ت ها را برمبنای ش��رایط عادی تنظی��م کرد و حتی 

سفرهای خارجی را نیز کنار نگذاشت.
کاهش قاچاق و صرفه قاچاق وارداتی

یکی از س��رفصل های مهم خروج ارز از کشور که در آمارهای رسمی 
نی��ز جایی ندارد، واردات قاچاق اس��ت. هرچند که در س��ال های اخیر 
برخی سیاس��ت های کنترلی به کاهش قاچاق انجامیده است و افزایش 
ن��رخ ارز نیز صرفه قاچ��اق وارداتی را کاهش داده اس��ت، اما همچنان 
بخ��ش زیادی از خ��روج ارز با قاچاق اتفاق می افتد. به گفته مس��ئوالن 
دولتی، قاچاق کاال از 2۵ میلیارد دالر در س��ال 92 به 1۳ میلیارد دالر 
در س��ال 96 رسیده است. قاچاق کاال از یک طرف، درآمدهای گمرکی 
و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرف دیگر، س��بب خروج میزان 

زیادی ارز می شود.
مدیریت واردات به ویژه واردات کاالهای لوکس

در ش��رایط جنگ اقتصادی نمی توان درهای کشور را به روی واردات 
گش��ود. همان طور ک��ه تحریم هایی در بخش کااله��ای موردنیاز اعمال 
می ش��ود، باید برای واردات کاالهای غیرضروری نی��ز برنامه ریزی کرد 
و محدودیت های��ی را اعمال کرد. ریچ��ارد نفیو که به معمار تحریم های 
ایران در دوره باراک اوباما مش��هور بود، در کتاب خاطرات خود، نکته ای 
در مورد سیاس��ت های تحریم علیه ایران نوشته است که نشان می دهد 
در مقاب��ل جنگ تحمیلی و تحریمی علیه ای��ران نمی توان بدون برنامه 
عم��ل کرد. او گفته اس��ت که با مطالعه بر روی جامع��ه ایران، نوعی از 
تحری��م را علیه ایران اعم��ال کرده اند که براس��اس آن در کنار کاهش 
صادرات، واردات کاالهای ضروری برای ایران دش��وار ش��ود و از س��وی 
دیگ��ر، ورود کااله��ای لوکس و غیرض��روری با مانعی همراه نباش��د تا 
جامعه ایران به س��وی دوقطبی ش��دن و نارضایتی پیش برود. این نوع 
سیاس��ت گذاری از س��وی تحریم کنندگان اقتصاد ایران نش��ان می دهد 
ایران باید با هوشمندی مسیر واردات کاالهای غیرضروري را که ارزبری 

باالیی دارد و جامعه را به چالش می کشد، محدود سازد.
گزارش اتاق بازرگانی مش��هد نش��ان می دهد بین سال های 1۳۵2 تا 
1۳96 در مجموع 171۳ میلیارد و 606 میلیون دالر بابت واردات کاال و 
خدمات از کشور خارج شده است. همچنین فقط در سال 1۳97 معادل 
۴2 میلیارد دالر کاال وارد کش��ور ش��ده است. بررس��ی ها نشان داده اند 
خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانس��ته است دستاورد چندانی 
برای اقتصاد ایران داش��ته باش��د. وجود یک برنامه، تفکر و اس��تراتژی 
مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه 

صنعتی شاید بتواند این بخش مهم از اقتصاد را اصالح کند.
مالیات گیری بیشتر و اصالح روش مالیات ستانی

به موازات کاهش هزینه های ارزی، سیاس��ت های افزایش منابع ریالی 
وجود دارد ک��ه مالیات جایگاه ویژه ای برای دولت دارد. مهم ترین نقطه 
امید بودجه های س��نواتی به اصالح روش مالیات س��تانی معطوف است. 
روسای سازمان امور مالیاتی بارها از فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی 
به عنوان بخش های عدم النفع بودجه از مالیات س��خن می گویند. برخی 
روایت ها نش��ان می دهد به میزان 20درصد از درآمدهای فعلی مالیات، 
ف��رار مالیاتی وجود دارد و به اندازه ۴0درصد درآمدها، معافیت مالیاتی 
اعمال می شود. این نابرابری موجب شده بخش های شفاف اقتصاد ایران 
که پرونده مالیاتی دارند، بار اصلی درآمدهای مالیاتی را به دوش بکشند 
و هر س��ال در ش��رایط رونق یا رکود با افزایش پرداختی مالیاتی مواجه 
ش��وند تا نیازهای بودجه را تأمین کنند. به همین دلیل است که سرانه 
پرداخت مالیات در ایران بس��یار پایین تر از نمونه های اس��تاندارد است. 
در حالی که نس��بت 20درصدی برای مالی��ات به تولید ناخالص داخلی 
به عنوان نسبت اس��تاندارد شناخته می شود، این نسبت در ایران کمتر 

از 10درصد است.
همانطور که اش��اره ش��د، از برنامه های ده گانه مرکز پژوهش ها برای 
کاهش وابس��تگی نفتی، پنج مورد به اصالحات مالیاتی و کس��ب درآمد 
از این طریق مربوط می ش��ود؛ کاهش معافیت ه��ای مالیات بر عملکرد 
در ح��وزه صادرات مواد خام و ارزش اف��زوده پایین، حذف معافیت های 
مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی با اس��تفاده از تکمیل پایگاه اطالعاتی 
سازمان امور مالیاتی، تفکیک حساب های تجاری و شخصی و نظارت بر 
تراکنش های بانکی و اصالح شیوه مالیات ستانی و همچنین افزایش نرخ 
برخ��ی از پایه های مالیاتی موجود البته به جز مالیات بر عملکرد بخش 

تولی��د و اخذ مالیات از مس��کن های خالی و در آخ��ر، معرفی پایه های 
مالیاتی جدید از موارد مطرح شده است. هر کدام از این موارد می توانند 
تا 10 هزار میلیارد تومان درآمدزایی به همراه داش��ته باش��ند بنابراین 
نیم��ی از بار قطع وابس��تگی بودجه ب��ه نفت بر دوش اصالح س��اختار 

مالیاتی است. 
فروش دارایی ها و اموال غیرمنقول دولت

از راه های دیگری که مرکز پژوهش ها برای کسب درآمد ریالی بیشتر 
پیش��نهاد کرده، ف��روش س��هام و دارایی های غیرمنقول دولت اس��ت. 
دارایی های دولت ش��امل دو گروه دارایی های مالی )س��هام شرکت های 
دولتی( و اموال غیرمنقول )ش��امل زمین و س��اختمان( می شود. دسته 
اول ای��ن دارایی ه��ا به صورت مس��تقیم قابل فروش در بورس اس��ت و 
ارزش آن 80 ه��زار میلیارد تومان اس��ت. اموال غیرمنق��ول دولت نیز 
ارزش باالتری دارد ولی درآمدزایی آن هم پیچیده تر است، با این حال، 
بخش��ی از آن در سال 98 می تواند آغاز شود و در دو سال آینده به طور 

کامل انجام گیرد.
اصالح قیمت انرژی و جلوگیری از قاچاق سوخت

افزایش نرخ ارز در س��ال گذش��ته عمال میزان ارزان فروشی انرژی در 
ایران را افزایش داده اس��ت. قیمت تمام ش��ده حامل های انرژی با توجه 
ب��ه رش��د ارزش دالر در ایران افزایش یافته اس��ت اما ن��رخ فروش این 
فرآورده ها ثابت مانده اس��ت تا عدم النفع دولت از این ارزان فروشی رقم 
قابل توجهی ش��ود. برآورد مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد که بیش��تر 
از 600 ه��زار میلی��ارد تومان در س��ال، مجموع ارزان فروش��ی تمامی 
حامل های انرژی در ایران اس��ت که البته آزادس��ازی قیمت تمامی آنها 

امکان پذیر نیست.
اصالح قیم��ت انرژی در ایران یکی از موارد بحث برانگیز اس��ت و هر 
بار ب��ه دلیل ایجاد نارضایتی ه��ای عمومی، انجام آن ب��ه زمان دیگری 
موکول شده است. جنگ اقتصادی اما شرایط را برای آغاز این اصالحات 
ضروری کرده و همین مس��ئله باعث ش��ده تا دولت باالخره در س��اعت 
صفر 2۴ آبان به افزایش قیمت بنزین و س��همیه بندی آن دست زند. به 
گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، ۵0درصد اصالح قیمت ها در سال 98 
امکان پذیر اس��ت و بقیه آن می تواند در سال 99 انجام شود. درآمدزایی 
حاص��ل از این اصالح قیمتی برای دولت در کمترین حالت س��االنه 10 

هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مدیریت هزینه و بودجه غیرضروری دستگاه ها

فعاالن بخش خصوصی بارها نسبت به ریخت وپاش های دولتی هشدار 
داده ان��د. آنها معتقدند نوع مدیریت دولتی هزینه بر اس��ت و ردیف های 
بودجه پر از هزینه های غیرضروري اس��ت. در ش��رایط جنگ اقتصادی، 
کاهش هزینه ها نزدیک ترین مسیر برای رسیدن به هدف است. تشکیل 
کمیته ه��ای عملیاتی تخصصی در س��ازمان برنامه و بودجه، خزانه داری 
و دیوان محاس��بات برای رصد کامل هزینه ها و شناس��ایی ذی نفعان در 
دستگاه ها می تواند تا 10هزار میلیارد تومان صرفه جویی در بودجه را به 
همراه داش��ته باشد. در صورت اعمال مدیریت و ردیابی دقیق هزینه ها، 
حتی اگر ۵درصد هزینه های جاری کاهش یابد، 17 هزار میلیارد تومان 
صرفه جویی خواهد شد. در صورت اجرای بند الف تبصره 21 در بودجه 
1۳98 دول��ت می تواند هرگونه پرداخت انجام ش��ده از منابع عمومی و 
اختصاصی را رصد کند و با این اطالعات سیاس��ت های مدیریت هزینه 

را اجرا کند.
23 برنامه و 4 محور برای کاهش وابستگی نفتی

دولت برای بودجه سال 99 در حال طرح ریزی برنامه ای است که میزان 
وابستگی آن به نفت حداکثر 10درصد باشد. این طرح 2۳ برنامه و ۴ محور 
دارد. امس��ال 11 برنامه از 2۳ برنامه اجرایی می ش��ود و بقیه برنامه ها نیز 
امس��ال آغاز شده و در سال 99 ادامه خواهد داشت تا وابستگی به نفت به 
حداقل برسد. در یک بخش، منابع جدیدی به جای نفت معرفی می شود و 

در بخش دیگر در زمینه هزینه ها صرفه جویی خواهد شد.
حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد جامعه

یاران��ه نقدی س��االنه بیش از ۴0 هزار میلیارد توم��ان از بودجه را به 
خ��ود اختصاص می دهد. قط��ع کل یارانه نقدی امکان پذیر نیس��ت اما 
س��ال ها است که دولت ها تالش می کنند یارانه بخش پردرآمد جامعه را 
حذف کنند تا از این محل صرفه جویی شود. با این وجود، نبود شناخت 
از سطح درآمد دهک ها امکان حذف یارانه دهک های پردرآمد را فراهم 
نکرده اس��ت، چراکه طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و 
دوازدهم در 100 مرحله رقمی بالغ بر ۳۴0 هزار میلیارد تومان به بیش 
از 78 میلی��ون ایرانی اع��م از نیازمند و غیرنیازمن��د پرداخت کرده اند. 
ح��ذف یک ده��ک در پرداخت یارانه نقدی برای س��ال 98، یک دهک 
برای س��ال 99 و یک دهک برای سال 1۴00 تا 10 هزار میلیارد تومان 

صرفه جویی در بودجه برای دولت رقم خواهد زد.

برنامه های ده گانه برای عملیاتی شدن بودجه بدون نفت

نفت زدایی از بودجه
نگاه

اثر افزایش قیمت بنزین بر تورم از نگاه جعفر خیرخواهان
وزن بنزین در سبد تورم 

پ��س از آنکه قیمت بنزین در س��اعت صف��ر روز 2۴ آبان ماه 
افزایش یافت، گمانه زنی ها درباره اثر این افزایش قیمت بر نرخ 
تورم آغاز ش��د. ج��دا از اقتصاددانان، اف��کار عمومی نگران آن 
بودن��د که افزایش قیمت بنزین باع��ث افزایش قیمت کاالها و 
خدمات ش��ود. در واقع، به طور سنتی این تفکر در جامعه ایران 
وجود دارد ک��ه با افزایش نرخ بنزین، قیمت س��ایر کاالها باال 
می رود و فروش��ندگان، کاالهای خود را با قیمت بیش��تری در 

اختیار شهروندان قرار می دهند. 
در همین باره، جعف��ر خیرخواهان، اقتصاددان می گوید: اگر 
ق��رار بود قیمت بنزی��ن روی نرخ تورم تاثیر بگ��ذارد، باید در 
کش��ورهایی که بنزین را 10 برابر گران تر از ایران می فروشند، 

تورم باالیی به وجود آید.
او در گف��ت و گو با ایس��نا، به تش��ریح ضرورت های افزایش 
قیمت بنزین پرداخت و گفت: قیمت هر کاال در س��طح جهانی 
تعیین ش��ده و خرید و فروش می ش��ود. در حال حاضر، قیمت 
بنزین در خلیج فارس حدود ۵0 سنت است که ما تا چند روز 
پیش آن را حدود 9 س��نت می فروختیم، یعنی بنزین با قیمت 
ه��زار تومان و با در نظر گرفتن دالر 12 هزار تومانی، برابر با 9 
سنت و بسیار ارزان بود. در کشورهای همسایه از جمله ترکیه 
و پاکس��تان که وضعیت درآمدی آنها تف��اوت چندانی با ایران 
ندارد، بنزین به قیمت ۵0 س��نت به فروش می رس��د که برای 

دولت درآمدزایی دارد، زیرا از آن مالیات هم دریافت می کند.
این پژوهش��گر اقتصادی اضافه ک��رد: مصرف بنزین در ایران 
ب��ه صورت روزانه حدود 60 میلیون لیت��ر بود که امروز به 90 
میلیون لیتر رسیده اس��ت. اگر رویه به همین صورت باشد در 
چند س��ال آینده می��زان مصرف به ب��االی 100 میلیون لیتر 
خواهد رس��ید و در این شرایط باید تمام جاده ها به نفتکش ها 
اختصاص پیدا کند تا بتوان بنزین را در سراس��ر کش��ور توزیع 

کرد. 
ب��ه گفته این اقتصاددان،  بنزین کاالیی کمیاب اس��ت و در 
سطح جهانی ارزش زیادی دارد؛ بنابراین اگر با سیاست گذاری 
جلو رشد 8درصدی مصرف آن در کشور گرفته نشود، به زودی 

تبدیل به واردکننده خواهیم شد.
خیرخواهان با اشاره به برخی پیامدهای توزیع سوخت ارزان 
قیمت گفت: در اقتصاد بخش عمومی گفته می شود دولت باید 
از بخش های��ی مالیات بگیرد و در بخش های��ی یارانه پرداخت 
کند. س��وخت بس��یار مهم اس��ت ام��ا ارزان بودن آن آس��یب 
بس��یاری به هم��راه دارد. اگر از موضوع قاچاق س��وخت ارزان 
قیمت بگذریم، ازدحام و ش��لوغی ش��هرها ه��م یکی از تبعات 
آن اس��ت. زمانی که س��وخت ارزان باشد و خودروها به راحتی 
در جاده ها تردد کنند به همان نس��بت ش��هرها شلوغ تر و هوا 

آلوده تر می شود.
او درباره نقش افزایش قیمت بنزین بر تورم نیز گفت: افزایش 
ت��ورم در کش��ور ارتباط زیادی با افزایش قیم��ت بنزین ندارد. 
برای نمونه می توان به این مورد اش��اره کرد که اگرچه در یکی 
دو س��ال گذشته با تورم باال روبه رو شدیم اما قیمت بنزین در 
چهارس��ال گذشته ثابت بوده اس��ت. اگر قرار بود قیمت بنزین 
روی نرخ تورم تاثیر بگذارد، باید در کشورهایی که بنزین را 10 
برابر گرانتر از ایران می فروش��ند، تورم بس��یار باالیی به وجود 
می آمد. متاسفانه عده ای با استدالل های غیرکارشناسانه کار را 

سخت تر می کنند.
مترج��م کتاب »معمای فراوانی: رونق های نفتی و دولت های 
نفت��ی« افزود: دولت باید ب��ه تدریج قیمت بنزی��ن را افزایش 
م��ی داد تا مردم می توانس��تند خ��ود را با ای��ن افزایش قیمت 
راحت تر تطبی��ق می دادند و غافلگیر نمی ش��دند. این تصمیم 
درس��ت است اما قیمت تعیین شده آنقدر باال نیست که بتواند 
جلو رش��د مصرف را بگی��رد. در حال حاض��ر قیمت بنزین در 
ایران حدود 20 سنت شده است و با این قیمت همچنان جزو 

کشورهایی هستیم که بنزین را ارزان عرضه می کنند.
خیرخواهان درب��اره تاثیر قیمت بنزی��ن روی کاالهای مختلف 
گفت: س��هم بنزین در هزینه های حم��ل و نقل به اندازه ای پایین 
اس��ت که در جا به جا ش��دن قیمت کاالها اثر بسیار اندکی دارد. 
مردم نباید نگران باش��ند و بترس��ند. در ابتدا امکان دارد برخی از 
رانندگان از این موقعیت سوءاس��تفاده کنند و دنبال بهانه باش��ند 
تا قیمت کرایه ها را باال ببرند اما مردم مطمئن باش��ند اگر افزایش 
قیم��ت کرایه ها هم اتف��اق بیفتد، به یک نس��بت متعادل قیمت 
برمی گردی��م. اگر فرض کنیم که هزینه تولید بنزین برابر با قیمت 
فروش آن باشد، دولت می تواند با دو سه برابر قیمت آن را بفروشد 
و درآمد حاصل از آن را بین قشر محروم و کم درآمد جامعه توزیع 
کند. بسیاری از کاالها به دلیل بنزین ارزان از این شهر به آن شهر 
برده می ش��ود و این رویه جاده ها را شلوغ و احتمال تصادف را باال 
می برد. بس��یاری از س��فرها امکان دارد که ضروری نباش��د اما از 
آنجا که هزینه حمل و نقل ارزان است، این سفرها انجام می شود.
وی در پایان درباره تاثیر قیمت تعیین شده بنزین در کاهش 
قاچاق سوخت گفت: اگرچه قیمت بنزین افزایش پیدا کرده اما 
قیمت آن همچنان نس��بت به کشورهای همسایه بسیار پایین 
اس��ت و قاچاق آن ب��رای قاچاقچیان س��وخت، جذابیت دارد. 
متاسفانه اختالف قیمت بنزین در داخل ایران با دیگر کشورها 
بس��یار زیاد اس��ت و افراد را برای قاچاق وسوسه می کند. برای 
نمونه قاچاق س��وخت به کشوری مانند ترکیه به ازای هر لیتر 
10 هزار تومان برای قاچاقچیان س��ود داش��ته و اکنون که این 

رقم به 7000 تومان رسیده، باز هم سود باالیی است.
گفتنی اس��ت با س��همیه بندی بنزین به خودروهای شخصی 
ماهان��ه 60 لیتر بنزین س��همیه ای به قیمت ه��ر لیتر 1۵00 
توم��ان تعلق خواهد گرف��ت و قیمت هر لیت��ر بنزین آزاد نیز 
۳ هزار تومان و بنزین س��وپر ۳۵00 تومان تعیین ش��ده است. 
درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز به حس��اب حدود 19 
میلیون خانوار که ش��امل 60 میلیون نفر می شود واریز خواهد 
ش��د، به طوری که به خانوارهای تک نف��ره ۵۵ هزار تومان، دو 
نفره 10۳ هزار تومان، س��ه نفره 1۳8 ه��زار تومان، چهارنفره 
172 ه��زار تومان و پنج نفره و بیش��تر 20۵ هزار تومان واریز 

می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به 
بررسی عملکرد هشت س��اله قانون هدفمندکردن یارانه ها پرداخته و از 
پنج تخل��ف عمده در اجرای این قانون خبر داده اس��ت. به گفته مرکز 
پژوهش ها، عدم تحقق اهداف قانون هدفمندکردن یارانه ها و چالش هایی 
که پس از تصویب و اجرای آن به وجود آمده اس��ت، اهمیت تجدیدنظر 
و معماری مجدد سیاس��ت گذاری درباره یارانه انرژی را گوشزد می کند 
و این امر، فاز صفر مطالعات و برنامه ریزی های بعدی به حساب می آید. 
با این حال، تناقض جالبی اس��ت ک��ه در اجرای قانونی که خود عبارت 

هدفمندی را یدک می کشد، هدفمندی صورت نگرفته است.
براس��اس مطالعه بازوی کارشناسی مجلس، در سال های اجرای قانون 
هدفمن��دی، کل مناب��ع حاصل از افزای��ش قیمت  های موض��وع قانون 
هدفمندکردن یارانه ها به سازمان هدفمندسازی یارانه  ها اختصاص پیدا 
نکرد؛ به طوری که بخش��ی از ای��ن منابع بابت مالیات ب��ر ارزش افزوده 
حامل  های انرژی به دولت و ش��هرداری ها پرداخت ش��د، بخش دیگری 
از منابع میان ش��رکت  های تولیدکننده این حامل  ها )نظیر شرکت  های 
پاالی��ش و پخش، گاز، توانیر و آبفا( بابت هزینه فرآورش، توزیع، انتقال 
و فروش بر اس��اس بودجه مصوب ش��رکت ها توزیع ش��د و بخش��ی نیز 
بابت تکالیف قانونی مصرف ش��ده و باقی مانده وجوه به حساب سازمان 
هدفمند  س��ازی یارانه  ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد )7( 

و )8( قانون هدفمندکردن یارانه  ها واریز شد.
عملکرد ۸ ساله قانون هدفمندکردن یارانه ها

س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ه��ا از محل منابع حاص��ل از افزایش 
قیمت ه��ا طی س��ال های 1۳89 ت��ا 1۳96 حدود 2۳۴ ه��زار میلیارد 
تومان درآمد داش��ته است. عالوه بر منابعی که در نتیجه افزایش قیمت 
حامل های انرژی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص پیدا کرده، 
همواره مبالغی در س��ال های 1۳89 تا 1۳9۵ از بودجه عمومی کشور و 
از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کاال و خدمات در اختیار 

سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار گرفته است.
در نتیج��ه، ح��دود 76 هزار میلی��ارد تومان از مح��ل بودجه عمومی 
)و 8 ه��زار میلی��ارد تومان در س��ال 1۳89 از منابع بان��ک مرکزی( به 
س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت شده است. در مجموع، در این 
بازه زمانی ۳10 هزار میلیارد تومان به س��ازمان پرداخت شده است که 
76درص��د این مناب��ع از محل افزایش قیمت ها و بقی��ه از محل بودجه 
عمومی )و 8 هزار میلیارد تومان در سال 1۳89 از منابع بانک مرکزی( 
بوده اس��ت. این درحالی است که براساس قوانین بودجه سنواتی منابع 
سازمان می توانست تا بیش از ۳91 هزار میلیارد تومان )از محل افزایش 
قیمت ه��ا و بودجه عمومی( افزایش یابد. در ی��ک جمله، درصد تحقق 
منابع پیش بینی ش��ده برای این س��ازمان در سال های 1۳89 تا 1۳96 

حدود 79درصد بوده است.
البته تحقق منابع س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال های 1۳89 
تا 1۳96 بس��یار متفاوت بوده است. کمترین میزان تحقق منابع در سال 
1۳90 با ح��دود ۴0 هزار میلیارد تومان)7۳درصد( و بیش��ترین تحقق 

منابع در س��ال 1۳97 با ح��دود ۵6 هزار میلیارد توم��ان )128درصد( 
صورت گرفته اس��ت. همچنین س��رجمع تحقق منابع این سازمان روند 
متغیری داش��ته اس��ت، چنانچه س��رجمع منابع تحقق یافته س��ازمان 
هدفمندسازی یارانه ها در سال 1۳90 حدود ۴0 هزار میلیارد تومان بوده 
و با روند افزایشی به حدود ۴7 هزار میلیارد تومان در سال 1۳9۳ رسیده 
اس��ت. اما از سال 1۳9۴ سازمان هدفمندس��ازی با کاهش تحقق منابع 
مواجه ش��ده، به طوری که در س��ال 1۳96 منابع تحقق یافته س��ازمان 
کمت��ر از ۴2 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. البت��ه این کاهش منابع با 
وجود افزایش درآمدهای حاصل از س��رجمع فروش فرآورده ها، به دلیل 

افزایش هزینه های شرکت ها و پرداخت بابت تکالیف قانونی بوده است.
دالیل محقق نشدن اهداف قانون هدفمندی یارانه ها

به طور کلی، نهاد پژوهش��ی مجلس معتقد اس��ت ک��ه قانون هدفمند 
کردن یارانه ها به اهداف مورد نظر خود شامل عادالنه کردن نظام توزیع 
یارانه ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه با پرداخت نقدی، کاهش 
زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه های دولت، شفافیت پرداخت یارانه 
نقدی و حفظ محیط زیس��ت به دالیل مختلف دس��ت پیدا نکرده است. 
این نهاد پژوهشی در ادامه گزارشش به پنج تخلف عمده در اجرای این 

قانون پرداخته است.
* نح��وه اج��رای قانون هدفمندک��ردن یارانه ها: در رابط��ه با ترکیب 
مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها دو نکته قابل تامل اس��ت؛ نخست 
اینکه ترکی��ب مقرر در قانون هدفمندک��ردن یارانه ها برای مصارف آن 
قانون )۵0درصد برای کمک به خانوارها، ۳0درصد برای کمک به تولید 
و 20درص��د برای جب��ران هزینه های دولت( در هیچ یک از س��ال های 
اجرای این قانون رعایت نش��ده اس��ت؛ به نحوی که در عمل، پرداخت 
یارانه های نقدی حدود 90درصد از کل مصارف هدفمندس��ازی یارانه ها 
را به خود اختصاص داده است. همچنین علی رغم اینکه مجلس شورای 
اسالمی در قوانین بودجه سنواتی، همواره بر اختصاص درصدی از منابع 
هدفمندسازی برای کمک به تولید تأکید کرده است، در عمل طی این 

سال ها فقط 1.8درصد مصارف به تولید اختصاص یافته است.
از س��وی دیگر، در س��ال های 1۳89 تا 1۳97 از سرجمع منابع ۳90 
هزار میلیارد تومانی س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها، 7۳.۳درصد آن از 
محل تعیین ش��ده در قانون هدفمندکردن یارانه ها تأمین شده و مابقی 
آن از بودجه عمومی )2۳درصد( و اس��تقراض )۳.7درصد( تأمین شده 
است. درمجموع، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها درخصوص توزیع 
یارانه نقدی مس��یر صحیح��ی را طی نکرد. توفیق در اجرای سیاس��ت 
نقدی کردن یارانه ها نیازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدی بود 
که محقق نشد. در ضمن، پرداخت هدفمند یارانه نقدی مستلزم اتصال 
سامانه های مالیاتی و یارانه ای بوده به گونه ای که اطالعات این سامانه ها 

در بازه زمانی مشخص به روز شود.
* بی توجهی اساس��ی به س��ایر قوانین مکمل: از نگاه مرکز پژوهش ها 
ای��ن بی توجهی به قوانین ش��امل قانون توس��عه حمل ونق��ل عمومی و 
مدیریت مصرف س��وخت، قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع 

موانع تولید و قانون اجرای سیاست های اصل چهل وچهارم قانون اساسی 
می شود. به اعتقاد این نهاد پژوهشی، استفاده صرف از ابزارهای قیمتی 
برای مدیریت تقاضای انرژی یا بهینه سازی مصرف سوخت ناکافی بوده 
و الزم اس��ت از ابزارهای غیرقیمتی نیز اس��تفاده ش��ود. قانون توس��عه 
حمل ونقل عمومی مصوب س��ال 1۳86 و قان��ون اصالح الگوی مصرف 
انرژی مصوب س��ال 1۳90 زمینه س��از به کارگیری ابزارهای غیرقیمتی 
برای تحقق اه��داف قانون هدفمندکردن یارانه ها بودند که به درس��تی 

اجرا نشدند.
* توزی��ع منابع در اهداف نامرتبط با ح��وزه انرژی: یکی از مهم ترین 
نقاط ضعف قانون هدفمندکردن یارانه ها، توزیع منابع حاصل از افزایش 
قیم��ت انرژی بین مص��ارف متع��دد ازجمله کمک به حوزه س��المت، 
کمک به اش��تغال جوانان، افزایش مس��تمری و... اس��ت، به گونه ای که 
عم��اًل منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش ش��دت انرژی 
بود، نمانده اس��ت. به عالوه، با اصرار مجلس ش��ورای اسالمی در تبصره 
»1۴« بودجه س��ال 1۳97، برای اجرای ماده )۳9( قانون برنامه شش��م 
توسعه، برای اولین بار از زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، همه 
منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مدنظر قرار گرفت و 

ضروری است این روند شفاف سازی ادامه یابد.
* بی توجهی به ریش��ه های اصلی ناکارآم��دی حوزه انرژی: ایراد مهم 
قان��ون، در نظر نگرفتن نقش عرضه انحص��اری دولتی انرژی در مصرف 
باالی انرژی در کش��ور بوده اس��ت. به گونه ای ک��ه قانون هدفمندکردن 
یارانه ها فقط اش��اره مختصری به ضرورت ارتق��ای راندمان نیروگاه ها و 
کاه��ش اتالف ش��بکه توزیع داش��ته، اما توجه جدی ب��ه اصالح تلفات 
زنجی��ره عرضه انرژی ندارد. این در حالی اس��ت ک��ه بخش عمده ای از 
انرژی کش��ور در پاالیش��گاه های نف��ت و گاز و نیروگاه های برق به هدر 
می رود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دس��ت مصرف کننده 
نهایی برس��د، تقریباً س��الیانه معادل ۵00 میلیون بش��که نفت خام )یا 
روزانه 1.۳ میلیون بش��که نفت( اس��ت. کاهش میزان تلفات در زنجیره 
تولی��د تا مصرف ان��رژی خود می تواند گامی بس��یار مهم در راس��تای 
هدفمندکردن یارانه ها باش��د که عمده آن نی��ز در اختیار بخش دولتی 

است.
* بی توجه��ی به زمینه های تغییر تکنولوژی ه��ای انرژی بر: اصوالً در 
صورت نبود دسترسی به امکان تغییر تکنولوژی انرژی بر، افزایش قیمت 
ان��رژی یا تماماً به مصرف کننده منتقل  ش��ده و ی��ا موجب توقف تولید 
خواهد شد. به عبارت  دیگر، افزایش قیمت حامل های انرژی اگر با تغییر 
تکنولوژی همس��از نباشد، اثر معناداری بر رشد تولید، افزایش اشتغال و 
س��ایر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. در وضعیت کنونی که دسترسی 
به تکنولوژی های مدرن با بازدهی باال دشوار است و بنگاه ها نیز به دلیل 
افزایش نرخ ارز، دارای توان مالی کافی برای تغییر تکنولوژی نیس��تند، 
افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن اس��ت موجب کاهش مصرف در 
بخش خانگی ش��ود، اما بنگاه ها فقط از طریق کاهش تولید می توانند به 

آن واکنش نشان دهند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد ۸ ساله قانون هدفمندکردن یارانه ها

5 تخلف عمده در قانون هدفمندکردن یارانه ها
یادداشت

 خداحافظی با شغل های تکراری
سالم به کارآفرینی

علم)Knowledge(  دانس��تن در برابر ندانس��تن اس��ت و به همه دانستی ها صرف 
نظ��ر از نوع آن علم می گویند. مطابق این تعریف، علم با تولد بش��ر متولد ش��د و همه 
رشته ها علم هستند، اما نکته قابل توجه این است که بسیاری کارآفرینی را به عنوان علم 
تلقی نمی کنند و به صرف داش��تن ویژگی های کارآفرینی برای کارآفرین ش��دن بسنده 
می کنند. علم کارآفرینی یک حوزه مطالعاتی چند رشته ای است. بسیاری از صاحب نظران 
و محققان کارآفرینی بر این مس��اله اجماع نظ��ر دارند که کارآفرینی نه تنها یک موضوع 
منحصربه فرد نیس��ت و تعریف روش��نی ندارد، بلکه در مورد شیوه رفتار کارآفرینان هم 
توافقی وجود ندارد. یکی از دالیلی که خط مشی گذاران راهنمایی چندانی برای کارآفرینی 
ارائه نکردند، این است که کارآفرینی پدیده ای میان رشته ای است و طیف گسترده ای از 
رشته ها از جمله اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت را دربر می گیرد. ماهیت 
بین رش��ته ای پژوهشی کارآفرینی نشان می دهد کارآفرینی پدیده ای است که واحدهای 
چندگانه مشاهده و تحلیل مانند فرد، گروه، شرکت، فرهنگ ها، مکان جغرافیایی، منابع 
کش��ورها و دوره های خاص زمانی را دربر می گیرد، در حالی که یک رشته ممکن است 
با واحدهای تحلیل خاصی متناس��ب باشد. هیچ رش��ته ای توانایی تحلیل همه سطوح 
را ندارد. اما دالیل نیاز به مطالعه کارآفرینی چیس��ت؟ کارآفرینی س��ازوکاری است که 
جامع��ه از طریق آن، اطالعات فنی را به محصوالت و خدمات تبدیل می کند. همچنین 
کارآفرینی س��ازوکاری است که از طریق آن، ناکارآمدهای زودگذر و فرازمانی در اقتصاد 
کشف و کاهش داده می شود و در نهایت، نوآوری کارآفرینی از نظریه های جمعی بازارها، 
ش��رکت ها و س��ازمان ها موجب درک ناقص ما از چشم انداز کسب وکار می شود. باومول، 
اقتصاددان آمریکایی معتقد اس��ت که مطالعه کس��ب وکار بدون درک کارآفرینی مثل 
مطالعه شکس��پیر است که در آن ش��اهزاده دانمارکی از بحث ما ملّت حذف شده باشد. 
برای کارآفرینی نمی توان نقطه آغازی تصور ش��د، زیرا خالقیت و نوآوری همزاد بش��ر 
بوده اس��ت. اگرچه کارآفرینی به عنوان یک قلمرو مطالعاتی در عرصه دانش��گاهی را به 
شوپیتر نسبت می دهند، اما کارآفرینی، تاریخی به بلندای اندیشه بشر دارد. جامعه امروز 
ایران تشنه مفاهیم کارآفرینی است و کارآفرینان به عنوان موتور اقتصادی نقش آفرینی 
می کنند. اغلب آنها الیه دوم بازیگران اقتصادی هس��تند که فرصت های کس��ب وکار را 
شناس��ایی می کنند که گاهی در مخالفت مس��تقیم با کسب وکار بزرگ موجود و گاهی 
در نقش پشتیبان شرکت ها ظاهر می شوند، خطرپذیرند و با فعالیت های کارآفرینانه به 
دنبال شناس��ایی و کس��ب آگاهی از بازار فرصت های جدید و نوآور هستند. نیاز جامعه 
امروز در شرایط اقتصادی حاضر، تولد درد فرهنگ کارآفرینانه است. روحیه کارآفرینی و 
کارآفرین شو باید در جامعه نهادینه شود. کارآفرینی در همه سطوح باید به یک فرهنگ 
تبدیل ش��ود. فرهنگ کارآفرینی در مدارس و ادارات، ارگان ها و سازمان ها نمادین شود. 
بای��د کارآفرینی را به عنوان یک کارکرد تبدیل کنیم. آن وقت اس��ت که تنها بازرگانان 
مس��تقل را شامل نمی ش��ود، بلکه در عمل همه کس��انی که کارکرد مذکور را به انجام 
می رس��انند، حتی اگر آنها از کارمندان یک شرکت باشند، کارآفرین هستند. کارآفرینی 
همچنین صرفا یک فعالیت امتیازجویی فردی نیست، بلکه عامل مهمی برای کمک به 
توسعه اقتصادی است. امیدوارم فرهنگ کارآفرینی به یک ارزش تبدیل شود و فرزندان 
من و شما در کنار گفتن شغل های تکراری نامی از کارآفرینان بزرگ ایران به زبان آورند.

نوآورترین شهرهای جهان مشخص شدند
تهران سیصد و نودمین شهر نوآور جهان

شرکت آمار و ارقام »2thinknow« به تازگی فهرست پیشرفته ترین شهرهای 
دنیا از نظر وجود ش��رکت های فناوری را در س��ال 2019 منتشر کرد که نیویورک 
موفق ش��د رتبه اول این رتبه بندی را به خ��ود اختصاص دهد. به گزارش بیزینس 
اینسایدر، در رتبه بندی سالیانه نوآورترین شهرهای دنیا که از طرف شرکت آمار و 
ارقام »2thinknow« اعالم شده است، ۵00 شهر دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند 
تا بهترین آنها از نظر وجود استارت آپ ها را معرفی کند. مشاغل و شرکت های نوپا 
در سراسر دنیا، ایده ها و مدل های تجاری خالقانه ای را ایجاد کرده اند، اما کدام یک از 
شهرهای دنیا در پیشرفت نوآوری ها از رقبای خود پیشی گرفته اند و نسبت به باقی 
شهرها در سال 2019 میالدی عملکرد بهتری داشته اند؟ امسال نیویورک توانست 
در جایگاه برتر این لیست قرار بگیرد و لقب »نوآورترین شهر جهان« در سال 2019 
را به خود اختصاص دهد. شاخص رتبه بندی این شهرها براساس 162 معیار است 
که از میان آنها می توان به این موارد اش��اره کرد: معیارهای صنعتی و اقتصادی و 
خالقیت ش��رکت های فناوری، دارایی های فرهنگی، زیرساخت های انسانی، حریم 
خصوصی شهروندان و بازارهای شبکه ای. از میان 10 شهر برتر این رتبه بندی، پنج 
شهر متعلق به آمریکا است. شهرهای چینی در سال جاری نسبت به سال گذشته 
پیش��رفت داشتند، ولی هیچ  کدام نتوانس��تند در میان 10 رتبه اول قرار بگیرند و 
پکن و شانگهای به ترتیب به جایگاه 26 و ۳۳ بسنده کردند. تنها سه شهر اروپایی 
توانس��تند در میان 20 شهر نخس��ت قرار بگیرند که شامل لندن، پاریس و برلین 
می شوند که رتبه های آنها به ترتیب سوم، ششم و دوازدهم است. گفتنی است تهران 
هم سال گذشته در رتبه ۴1۳ قرار گرفته بود که امسال به جایگاه خود ارتقا داده و 
در رتبه ۳90 ایستاد. جایگاه های انتهای این لیست هم از آن شهرهای آفریقایی شد.

* رتبه اول: نیویورک، آمریکا، ش��رکت های مستقر در این شهر : »آی بی ام«) 
)Citigroup (»و »سی تی گروپ )WeWork (»وی ورک« ،) IBM

* رتب��ه دوم: توکی��و، ژاپ��ن، ش��رکت های مس��تقر در این ش��هر : »گروه 
«سافت»بانک«)SoftBank Group(، »توشیبا«) Toshiba(،»هیتاچی«)

)Mitsubishi (:و »میتسوبیشی )Sony (:سونی«،)Hitachi
* رتبه س��وم: لندن، انگلیس، ش��رکت های مستقر در این شهر : »بارکلیز«) 
و   )BP TransferWise(،»بی پ��ی«)  Barclays(،»ترانس��فروایز:) 

)Monzo(»مونزو«
* رتب��ه چه��ارم: لس آنجلس، آمریکا، ش��رکت های مس��تقر در این ش��هر: 
 Riot(»گیم��ز ایکس«)SpaceX(،»ری��وت  »اسنپ«)Snap(،»اس��پیس 

.)Hulu( »و »هولو )Games
* رتبه پنجم: سنگاپور، پایتخت سنگاپور، شرکت های مستقر در این شهر : 
»دی بی اس بانک«) DBS Bank(، »سینگ تل«) Singtel(، »کپیتال لند«) 

.)Flextronics ( »و » فلکسترونیکس ) CapitaLand
* رتبه شش��م، پاریس، فرانس��ه، شرکت های مس��تقر در این شهر : »اورنج 
موش��ن«)  Orange Communications(،»دیل��ی  کامیونیکیش��ن«) 

)Thales Group( »و »گروه تالس )DailyMotion
* رتب��ه هفت��م: ش��یکاگو، آمری��کا، ش��رکت های مس��تقر در این ش��هر : 
 )Grubhub (»گراب هاب« ،)Groupon (»گروپن«  ،)Boeing(»بوئینگ«

)Motorola( »و »موتوروال
* رتبه هشتم: بوس��تون، آمریکا، شرکت های مستقر در این شهر : »جنرال 
الکتریک«) General Electric(،»هاب اس��پات«) HubSpot( و »بوستون 

)Boston Dynamics (»داینامیک
* رتبه نهم: سن خوزه، سانفرانسیسکو آمریکا

* رتبه دهم: تورنتو، کانادا، شرکت های مستقر در این شهر : »اینترآکسون«)  
.)The Stars Group (»و » استارز گروپ )InterAxon

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

با وجود آنکه قیمت مس��کن در ش��هر تهران 2درص��د کاهش یافت و 
کارشناسان چش��م انداز صعودی برای این بازار متصور نیستند، بررسی ها 
گویای مقاومت فروشندگان مناطق مصرفی شهر نسبت به کاهش قیمت ها 

دارد.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن در کل شهر تهران 2درصد کاهش یافت 
اما آمار به دس��ت آمده از مناطق میانی پایتخ��ت، امتناع مالکان در برابر 
کاهش قیمت را نش��ان می دهد. این در حالی اس��ت که قیمت در مناطق 
ش��مالی مج��ددا افت کرد. پس از آنکه  برخ��الف ماه های قبل در مهرماه 
1۳98 امس��ال میانگین قیمت مس��کن در مناطق یک تا سه شهر تهران 
نس��بت به شهریورماه به ترتیب 7.6، 9 و 0.۵ درصد باال رفت، در آبان ماه 
1۳98 مجددا قیمت ها در سه منطقه شمالی شهر 1۳، 1۳.2، ۳.6 درصد 
کاهش پیدا کرد. از س��وی دیگر در مناطق پرتقاضا مثل ۴، ۵، 10، 1۴ و 
1۵ رش��د ماهیانه قیمت ها به ترتیب ۴، 1.6، 2، 6 و ۴ درصد بود. این در 
حالی است که ماه گذشته در مناطق مصرفی شاهد کاهش قیمت ها بودیم. 
به نظر می رسد دو افزایش 22 و 19 درصدی ماهیانه تعداد معامالت طی 

دو ماه گذشته در افزایش قیمت ها بی تاثیر نبوده است.
اگرچه قیمت ماهیانه در مناطقی که باالترین میزان معامالت برخوردارند 

افزایش یافته اما س��ه منطقه  8، 11 و 20 بازار نزولی و قیمت ها به ترتیب  
۳.۳، 7.۳ و 1۴درصد پایین آمد. آمار به دست آمده از تحوالت بازار مسکن 
ش��هر تهران در آبان امسال می تواند نش��ان دهنده تصویر قالب از نزدیک 
ش��دن قیمت مس��کن به کف باش��د. گروهی از خریداران با این تصور که 
در ماه های پایانی س��ال ممکن اس��ت با تورم در بخش ملک مواجه شوند 
وارد بازار شده اند. از سوی دیگر پس از ثبات بازارهای ارز، طال و بورس در 
ماه های اخیر معامالت بازار مس��کن اندکی افزایش پیدا کرد؛ در حالی که 
قیمت ها پایین آمد. البته به دنبال تغییر نرخ بنزین نیز گروهی از مالکان 
تا اط��الع ثانوی، فروش امالک خود را به حالت  تعلیق درآوردند؛ هرچند 

کارشناسان، رشد قابل توجهی  را برای بازار مسکن متصور نیستند.
در همی��ن زمینه، دبیر کانون انبوه س��ازان درباره تاثیر نرخ س��وخت بر  
قیمت مس��کن گف��ت: مهم ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مس��کن، 
کاهش قدرت خرید متقاضیان اس��ت. وقتی قیمت یک کاالی استراتژیک 
مثل بنزین افزایش می یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی 
کاالها ایجاد کند، اما در بخش  مسکن، علی رغم وجود تقاضای بالقوه ای که 
دیده می شود هر نوع افزایش قیمت، عمق  رکود را بیشتر می کند لذا رشد 

قیمت ها در بازار مسکن بعید به نظر می رسد.

به گفته وی، کاهش نس��بی قیمت مس��کن ش��هر تهران در دو سه ماه 
اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می ش��ود که ریس��ک سرمایه گذاری در دو 
بخش خرید و س��اخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی 
مسکن، تقاضا را به سمت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک دوره پرالتهاب 
در س��ال 1۳97 که فعالیت های  س��وداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده 
بود بازار در ماه های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت 
فعاالن عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار بیشتر شده است. برخی از 
متقاضیان مصرفی نیز در این ش��رایط اقدام به خرید کردند که به افزایش 

نسبی معامالت انجامید.
او با اشاره به کاهش 2درصد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران و افزایش 
19.۵درصدی معامالت در آبان ماه تصریح کرد: اگر به همین منوال ثبات 
اقتصادی در بازار حاکم باشد می توان امیدوار بود که خرید و فروش مسکن 
به تدریج افزایش یابد. بازار مس��کن هنوز جاذبه خود را دارد. میزان ثبت 
نامی که برای طرح اقدام ملی مس��کن در برخی اس��تان ها صورت گرفته 
موید این موضوع اس��ت که تقاضای بالقوه برای مس��کن در سراسر کشور 
وجود دارد اما ش��رایط برای آنها فراهم نیست که باید در جای خود مورد 

تحلیل قرار گیرد.

نوسان قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

پیش بینی قیمت مسکن در ادامه سال

یکشنبه
10 آذر 1398

شماره 1441



6 کشور اروپایی اعالم آمادگی کردند
پیوستن به اینستکس در گرو پایبندی ایران 

به برجام
بلژیک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ و س��وئد با صدور اطالعیه ای 
اعالم کردند حاضرند با اینستکس همکاری کنند، البته آنها شروطی 
را ب��رای ایران مش��خص کرده اند. به گزارش ش��بکه خب��ری ایبنا، 
بلژی��ک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ و س��وئد با صدور اطالعیه ای 
اعالم کردند که در ص��ورت پایبندی مجدد ایران به تعهدات جامع 
مندرج در برجام حاضرند با س��ه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در 
س��از و کار حمایت از مبادالت تجاری با ایران، اینستکس همکاری 
کنند. وزرای این شش کشور اروپایی در بیانیه خود ضمن تاکید بر 
لزوم حفظ و اجرای کامل برنامه جامع اقدام مش��ترک برجام یادآور 
ش��دند که این توافق نامه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب 
رس��یده و ابزاری مهم برای منع گس��ترش سالح های اتمی و حفظ 
ثبات در منطقه خاورمیانه اس��ت. در ادامه این بیانیه تصریح ش��ده 
که با توجه به »حمایت مس��تمر اروپا از برجام« و تالش مداوم آن 
برای اجرای تعهدات اقتصادی مندرج در برجام، کشورهای بلژیک، 
دانم��ارک، فنالند، هلند، نروژ و س��وئد در حال پیوس��تن به جمع 
سهامداران اینستکس هستند. البته این شش کشور تاکید کرده اند 
که تحقق این امر منوط به آن است که ایران نیز بدون فوت وقت به 
سطح پیشین تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. اینستکس 
با هدف تس��هیل مبادالت تجاری اروپا و ایران در چارچوب برجام و 
ب��ا هدف کاهش تبعات تحریم های اقتص��ادی آمریکا علیه ایران در 
ژانویه س��ال 2019 توسط فرانس��ه، آلمان و انگلیس ثبت شد ولی 

تاکنون تجارت معناداری از آن میان دو طرف انجام نشده است.
ششم تیرماه امسال بود که روزنامه وال استریت ژورنال از تصمیم 
سه کش��ور اروپایی برای راه اندازی یک خط اعتباری برای ایران از 
طریق اینستکس خبر داد. اینستکس موسسه ای است که این اجازه 
را می دهد که بدون انج��ام مراودات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا 
تج��ارت همچنان صورت گیرد. یک ش��رکت ایرانی کاالیی به اروپا 
ص��ادر می کند و در قبال آن اعتباری به دس��ت می آورد که خود او 
ی��ا یک واردکننده ایرانی می تواند از آن برای واردات کاال از اروپا به 
ایران اس��تفاده کند؛ بدون اینکه پولی بین طرفین مبادله ش��ود. در 
مقابل، همین س��ازوکار برای صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی 

نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
طبق بیانیه مش��ترکی که از س��وی وزرای خارجه س��ه کش��ور 
تأس��یس کننده اینستکس صادر ش��ده، این نهاد در مرحله نخست، 
روی مبادله م��واد غذایی، محصوالت کش��اورزی، دارو و تجهیزات 
پزش��کی متمرکز خواهد ش��د. آنه��ا همچنین اع��الم کرده اند که 

کشورهای دیگر نیز می توانند در ادامه کار وارد اینستکس شوند.

سکه در نیمه کانال 4 میلیون تومان
دالر سد مقاومتی را شکست 

بازار طال و س��که در اولین روز هفته هم جهت با بازار ارز حرکت 
کرد و شاهد رشد قیمت ها بود.

به گزارش خبرآنالین، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
با افزایش ۳۳ هزار تومانی قیمت مواجه شد؛ به طوری که در نهایت با 
قیمت ۴ میلیون و ۳98 هزار تومان فروخته شد. سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید نیز در بازار با افزایش ۴2 هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون 
و ۳01 هزار تومان رس��ید. قیمت نیم سکه 17 هزار تومان و ربع سکه 
12 هزار تومان باال رفت؛ به طوری که نیم س��که با قیمت 2 میلیون و 
29۵ هزار تومان و ربع س��که با قیمت یک میلیون و ۴91 هزار تومان 
فروخته ش��د. س��که گرمی هم در بازار با کاهش ۵ هزار تومانی قیمت 
مواجه شد و در نهایت 869 هزار تومان قیمت پیدا کرد. قیمت هر گرم 
ط��الی 18عیار نیز در بازار تهران ۴ هزار و 600 تومان افزایش یافت و 
با نرخ ۴۳9 هزار و 800 تومان به فروش رفت. همچنین قیمت دالر در 
اولین روز هفته با افزایشی محسوس به 12هزار و ۵۵0 تومان رسید که 
در قیاس با قیمت آخرین روز هفته گذش��ته افزایشی نزدیک به 1۵0 
تومان را نشان می دهد. هرچند زمین بازی دالر در شهریورماه و مهرماه 
کانال 11هزار تومان تعریف شده بود اما در آبان وضعیت تغییر کرده و 
زمین بازی دالر، کانال 12هزار تومان  است. فاصله دالر از کانال 11هزار 
تومان در رفت و برگش��ت های متوالی در حال افزایش است، چنانچه 
قیمت خرید هر دالر از مردم در صرافی های بانکی نیز برابر با 12هزار 
و۴00 تومان گزارش ش��د. به این ترتیب دالر سد مقاومتی 12هزار و 
۵00 را شکسته است و باید دید در چه نقطه ای خواهد ایستاد. قیمت 
هر یورو نیز به 1۳هزار و 7۵0 تومان رس��ید که افزایشی 1۵0 تومانی 
را نش��ان می دهد. نرخ خرید یورو نیز برابر با 1۳هزار و 600 تومان در 
صرافی های بانکی است. صرافان معتقدند نزدیکی پایان سال میالدی 
فرا رس��یدن موعد تسویه های بین المللی عامل افزایش نرخ دالر است. 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز تالش صادرکنندگان برای فروش 

ارز به  قیمت های باالتر را عامل این وضعیت می داند.

رئیس پژوهشگاه بیمه اعالم کرد
رشد ساالنه ۸درصدی ضریب نفوذ بیمه

رئیس پژوهشگاه بیمه گفت بررسی عملکرد در یک دهه گذشته 
نشان می دهد ضریب نفوذ بیمه در کشور ساالنه 8درصد رشد کرده 
است، درحالی که ضریب نفوذ بیمه در اوایل دهه 90 رقم 1.1درصد 
بود. حمید کردبچه در نشس��ت خبری پیرامون افزایش ضریب نفوذ 
بیم��ه افزود: ضریب نف��وذ بیمه از 1.1درص��د در اوایل دهه 90 به 
2.۳8درصد در سال 97 رسید و نشاندهنده روند رو به رشد عملکرد 
در این زمینه اس��ت.  رئیس پژوهش��گاه بیمه با بیان اینکه ضریب 
نفوذ بیمه در جهان حدود 6درصد است، اضافه کرد: براساس برنامه 
ششم توسعه، دستیابی به ضریب نفوذ بیمه 7درصدی هدف گذاری 
ش��ده که فاصله زیادی با آن وج��ود دارد. به گفته کردبچه، با روند 
رش��د فعلی دس��تیابی به ضریب نفوذ 7درصدی، حدود 1۵ س��ال 
طول خواهد کش��ید، در عین حال س��هم بیمه ه��ای زندگی از کل 
صنع��ت بیمه، 1۴.۵درصد اس��ت، در حالی که میانگین جهانی این 
نرخ ۵2درصد است. این درحالی است که بیمه های زندگی عالوه بر 
جنبه پوشش ریسک به عنوان ابزار سرمایه گذاری نیز به شمار رفته 

و شرایط خاص خود را دارند.

بانکنامه

فرصت ام��روز: پس از آنکه قدیمی ترین صندوق ثروت ملی در س��ال 19۵۳ در 
کویت تش��کیل شد، سایر کشورها به خصوص کشورهایی که دارای ذخایر طبیعی 
نفت و گاز هس��تند به تاس��یس صندوقی برای حفظ درآمده��ای ارزی خود برای 
نسل های آینده پرداختند. در ایران نیز ابتدا »حساب ذخیره ارزی« در ابتدای دهه 
80 پدی��د آمد و نق��ش آن در اقتصاد ایران به دلیل برداش��ت های بی رویه به یک 
»قلک« تقلیل یافت. سپس در ابتدای دهه 90 »صندوق توسعه ملی« شکل گرفت 
و قرار بود با درس گرفتن از تجربه ناموفق »حس��اب ذخیره ارزی« و الگوبرداری از 
صندوق های ثروت ملی در دنیا بتواند نقش��ی بی بدیل برای حفظ س��هم نسل های 
آینده از منابع نفت و گاز فراهم کند، اما بررسی ها نشان می دهد عملکرد این صندوق 
آنچنان که باید و ش��اید در س��ال های گذشته موفق نبوده است، به طوری که طبق 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، »صندوق توسعه ملی« عمال به یک »ضربه گیر 

بودجه« تبدیل شده است.
به گفته این نهاد پژوهشی، »بر اثر نقض قواعد مالی، صندوق توسعه ملی به یک 
صندوق ضربه گیر بودجه تبدیل شده و این اتفاق بیانگر یک ضعف بزرگ در قواعد 
مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است؛ ضعفی که فقدان توجه به آن موجب 
نقض پیاپی قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی خواهد ش��د و این نقض 

هیچ ارتباطی هم با شرایط تحریمی و غیرتحریمی ندارد.«
در همین ارتباط، »معاونت اقتصادی اتاق ایران« در بولتن اقتصادی آبان ماه خود 
به ش��کل گیری صندوق های ثروت حاکمیتی یا صندوق های ثروت ملی پرداخته و 
نقبی به عملکرد صندوق توس��عه ملی ایران نیز زده اس��ت. این گزارش را در ادامه 
می خوانید. یکی از تحوالت رخ داده در نقش دولت ها در خالل فرآیند جهانی شدن، 
پیدای��ش عرصه های جدید فعالیت برای آنها بوده که مش��هودترین آن، انجام انواع 
س��رمایه گذاری های خارجی در کشورهای س��رمایه پذیر و بازارهای مالی از طریق 

صندوق های ثروت حاکمیتی )SWFs( و یا صندوق های ثروت ملی است.
این صندوق ها، صندوق های س��رمایه گذاری یا نهادهایی متعلق به دولت هستند 
که کشورهای مالک آنها معموالً از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به ویژه 

نفت، بهره برده و یا از دارایی و ذخایر ارزی خود به واسطه سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی، دارای عوایدی هستند. نکته قابل توجه، حجم باالی دارایی های ارزی این 
صندوق ها اس��ت که س��بب اثرگذاری باالی آنها در بازارهای مالی و به طورکلی، در 
اقتصاد جهانی می ش��ود. در حال حاضر، مجموع دارایی 81 صندوق از بزرگ ترین 
صندوق ه��ای ثروت حاکمیتی در دنیا، 8 هزار میلیارد دالر اس��ت که رقم بس��یار 
چشمگیری است. از نظر دارایی و همچنین میزان شفافیت فعالیت ها، صندوق نروژ، 
رتبه نخست را بین سایر صندوق ها در اختیار داشته که نمونه کاملی از یک صندوق 

موفق را ارائه می دهد.
به طورکل��ی، موفقیت صندوق های ث��روت حاکمیتی به عوامل��ی ازجمله اقتدار 
سیاس��ت های مال��ی و تعه��د به آنه��ا، عمل براس��اس قاع��ده مال��ی، اجتناب از 
مصلحت زدگی، اراده سیاسی دولت و تعهد به مدیریت محتاطانه درآمد بستگی دارد؛ 
چنانچه مدیریت بودجه و انگیزه های سیاسی و اقتصادی دولت با اهداف صندوق در 

یک راستا باشد، احتمال موفقیت آن در دستیابی به اهداف افزایش می یابد.
در ایران طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه )8۳- 1۳79( با هدف جلوگیری 
از انتقال ش��وک های نفتی به اقتصاد و حفظ ثبات بودجه عمومی در زمان کاهش 
قیمت نفت، حساب ذخیره ارزی با استناد به ماده 60 قانون مذکور ایجاد شد که در 
گذر زمان و به واسطه برداشت های بی قاعده و مکرر از این حساب نتوانست عملکرد 
مطلوبی را ارائه دهد. پس  از آن و از ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه )9۴- 1۳90( 
و طبق ماده 16 قانون مذکور، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید 
ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، 
مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت 

و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شد.
اگرچه طبق قانون برنامه پنجم، دولت موظف به واریز 20درصد از منابع حاصل 
از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی و افزایش ساالنه 
۳درصدی این س��هم بوده و صندوق نیز موظف به ارائه تسهیالت از منابع صندوق 
ب��ه بخش های خصوص��ی، تعاونی و عموم��ی غیردولتی با هدف تولید و توس��عه 

سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی 
مناس��ب اقتصادی بود، اما از س��ال 9۵ و مغایر با سیاست های برنامه ششم توسعه، 
س��هم صندوق توسعه ملی مجدداً به 20درصد تقلیل یافت و عملکرد این صندوق 

تحت تأثیر مسائل سیاسی و حاشیه ای قرار گرفت.
طبق آخرین گزارش منتشرش��ده توس��ط صندوق توس��عه ملی از عملکرد این 
صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1۳97، بخش قابل توجهی از منابع صندوق، 
خارج از روال مندرج در اساسنامه هزینه شده است. این مسئله بیانگر لزوم توجه و 
بررسی بیشتر در زمینه غلبه فشارهای سیاسی در برداشت از صندوق توسعه ملی 

است که موجبات تخصیص ناکارای منابع را فراهم می آورد.
تکالی��ف بودجه ای متعدد تحمیل ش��ده به صندوق، عالوه بر نش��ان دادن عدم 
اس��تقالل صندوق، مجوزی برای برداشت ریالی از منابع صندوق، علی رغم مغایرت 
با اساس��نامه آن نیز بوده است. همچنین شیوه فعلی تخصیص تسهیالت صندوق 
به پروژه ها، به نحوی اس��ت که س��بب باال رفتن احتمال عدم بازدهی مناس��ب در 
س��رمایه گذاری با اس��تفاده از منابع صندوق می ش��ود. لذا ضروری است که ضمن 
تعیین رابطه مناسب دولت با صندوق و تأمین استقالل آن، اصالح ساختار صندوق 
ب��ه نحوی در دس��تور کار قرار گیرد ک��ه با تمرکز بر فعالیت های س��ودآور، زمینه 
انباشته شدن درآمدهای نفتی و رشد اندازه صندوق و در نتیجه سودآورشدن آن را 
فراهم آورد؛ به ویژه در شرایط فعلی که دولت به دلیل تحریم های بین المللی امکان 
دسترسی به بازارهای مالی بین المللی را در شرایط اضطرار و نیاز به استقراض ندارد، 
باید سازوکارهایی برای ثبات بخشیدن به بودجه و استقالل آن از درآمدهای نفتی 

اندیشیده شود که مصونیت صندوق توسعه ملی را تضمین کند.
در ی��ک کالم، موفقی��ت صندوق توس��عه مل��ی به می��زان زیادی ب��ر افزایش 
سرمایه گذاری، تأمین ثبات اقتصادی، ایجاد پس انداز بین النسلی و حمایت از اقتصاد 
داخلی مؤثر اس��ت. وقوع این مهم نیز بدون همگرایی ملی و ایجاد اراده فراجناحی 
بر اجتناب از مصلحت گرایی مقطعی و اهتمام به اثربخشی صندوق در اقتصاد ملی 

ممکن نخواهد بود.

چرا عملکرد صندوق توسعه ملی در سال های اخیر قابل دفاع نبوده است؟

صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان

بعد از نتیجه نه چندان مثبت حس��اب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی از سال 
1۳90 راه اندازی ش��د تا طبق قانون در س��ال اول 20درص��د از منابع نفتی به آن 
واریز ش��ده و هر س��ال ۳درصد به حجم این منابع اضافه شود، از سوی دیگر، طبق 
چارچوب تعریف شده، هیچ منبعی از این صندوق برای دولت ها در نظر گرفته نشد و 
باید برای بخش های تعاونی و خصوصی به کار گرفته شود، ولی در مجموع، آنچه که 
پیش رفت، اینگونه نبود و سقف واریز به صندوق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و 
کسری بودجه با دریافت مجوزهای الزم کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر، دولت ها 
به دالیل مختلف به سمت دریافت مجوز برای برداشت از منابع صندوق پیش رفتند.
در همین زمینه، محمود دودانگه، عضو س��ابق هیات عامل صندوق توسعه ملی 
با تحلیل ابعاد عملکرد صندوق و دولت ها بر اهمیت اس��تقالل حس��اب صندوق از 
بان��ک مرکزی تاکید کرد و گفت: هنوز ظرفیت این مهم در صندوق توس��عه ملی 

ایجاد نشده است.
او که از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی در آن فعال و از اعضای هیات عامل 
صندوق بود، در گفت وگو با ایسنا، ضمن مروری بر روال طی شده در صندوق توسعه 
ملی از 10 س��ال گذشته تاکنون گفت: سرگذشت صندوق در طول سال های اخیر 
ناامیدکننده و ناراحت کننده است، چراکه باید قانون گذار چارچوبی را برای صندوق 
تعیین و آن را با ایده ها و سیاس��ت های قابل قبول ش��کل دهد ولی در ادامه همان 

قانون گذار، اساسنامه و قوانین مربوطه را از سال اول با انحراف پیش ببرد.
وی ادامه داد: اگرچه نمی توان ادعا کرد اساس��نامه صندوق بدون نقص بوده، اما 
می  توان ادعا کرد تا حدود زیادی قابل قبول بوده اس��ت. گرچه می توانست کامل تر 
باش��د، اما به هر صورت در همان زمان س��عی ش��ده اس��ت از ظرفیت کارشناسی 

بخش های مختلف اجرایی استفاده شود.
وی با بیان اینکه وقتی به سرگذش��ت صندوق نگاه می کنیم مش��اهده می کنیم 
که انحرافات صندوق از اساس��نامه از همان ابتدا شکل گرفته است، اظهار کرد: در 
اساسنامه تاکید ش��ده که باید تمام منابع صندوق به صورت ارزی پرداخت شده و 
اجازه تبدیل به ریال وجود نداشته باشد، اما از همان سال 1۳90 انحراف آغاز شد و 
در قانون بودجه سال 1۳91 مصوب شد که 10درصد از منابع صندوق توسعه ملی 
به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که در ادامه تخصیص 10درصد 

دیگر به صورت ریالی برای حوزه صنعت نیز مصوب و در دستور کار قرار گرفت.
عضو س��ابق هیات عامل صندوق توس��عه ملی با اش��اره به ممنوعیت اس��تفاده 
بنگاه های دولتی از منابع ارزی صندوق، گفت: اما امکان اس��تفاده برخی از بنگاه ها 
و طرح های دوس��تی با استفاده از مجوزهای مختلف در ادامه فراهم شد و مالحظه 
می کنیم که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های موردنظر 
دولت و یا بخش هایی که اساس��ا در چارچوب اساسنامه صندوق نیست، اختصاص 

داده شده است.
دودانگه همچنین موضوع توجه به توازن منطقه ای در استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی و یا محدودیت استفاده از آن برای نهادهای عمومی غیردولتی را مورد 
توجه قرار داد و گفت: متاس��فانه در این خصوص هم براس��اس تاکید اساس��نامه 

صندوق پیش نرفته است.
وی در ادامه با اشاره به نوع تفکر و برخورد دولت ها با صندوق توسعه 

مل��ی، گفت: همیش��ه به دالیل مختل��ف از جمله س��هل الوصول بودن 
دسترسی به منابع صندوق، دولت ها انگیزه  استفاده از منابع آن را داشته 
و هرگاه که درآمدهای نفتی دچار محدودیت ش��ده است بالفاصله برای 
جبران کس��ری بودجه صندوق را انتخاب کرده اند، در حالی که استفاده 
از این منابع به عنوان بودجه جاری و عمرانی دولت ممنوع بوده است.

 عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این صندوق 
ایجاد ش��د تا وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی را کاهش داده 
و نهایت��ا قطع کند، ادامه داد: اما عمال صندوق توس��عه ملی به صندوق 
دولت تبدیل ش��ده و اس��تفاده از منابع آن توس��ط دولت به یک رویه 

تبدیل شده است.
دودانگه افزود: طی س��ال های فعالیت صندوق اگر منابع پیش بینی ش��ده طبق 
قانون هر س��اله از محل درآمدهای نفتی واریز می ش��د منابع قابل توجهی در این 
صندوق ذخیره ش��ده بود و می توانس��ت تبدیل به موتور توسعه اقتصادی کشور با 

محوریت بخش خصوصی شود در صورتی که در شرایط فعلی بخش خصوصی واقعی 
سهم کوچکی از منابع صندوق را به خود اختصاص داده است.

وی در رابطه با اینکه تا چه اندازه صندوق می تواند مستقل عمل کرده 
و یا دولت ها از آن اینگونه بهره برداری نکنند، گفت: نباید توقع داشت که 
صندوق از دولت ها جدا ش��ود. عملکرد درست صندوق می تواند دولت ها 
را کمک کند و رشد اقتصادی را سرعت دهد اما اتفاقی که در این میان 
افت��اده این اس��ت که صندوق رویکرد منفعالن��ه دارد و نقش خود را به 
درستی نمی شناس��د، چراکه اگر رویکرد فعاالنه داش��ته باشد می تواند 
ب��ا ارائه راهکارهای کارآم��د نه تنها به دولت کمک کن��د بلکه از منافع 
صندوق به عنوان یک صندوق توس��عه ای و بین نس��لی محافظت کند، 
در صورتی که در عمل چنین رویکردی در صندوق مشاهده نمی شود.

به گفته دودانگه، حساب های صندوق باید تحت مدیریت صندوق باشد نه اینکه 
بانک مرکزی مدیریت منابع صندوق را برعهده بگیرد.

عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی:

حساب های صندوق ارزی باید مستقل از بانک مرکزی باشد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد مطرح کرد
سرمایه گذاری در بورس، راهی برای اصالح 

نقدینگی مخرب

مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد، سرمایه گذاری در بورس 
را راه��ی برای اصالح نقدینگی مخرب در کش��ور دانس��ت و گفت 
هرچه نقدینگی س��رگردان به س��مت بازار سرمایه سوق داده شود، 

آثار نقدینگی مخرب، تورم و نوسانات هیجانی کاهش می یابد.
مجتبی شهبازی در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه)سنا(، 
با اش��اره به مزایای متعدد تامین مالی از طریق بازار س��رمایه اظهار 
داش��ت: استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، ضمن کمک به تولید، 

ظرفیت شرکت ها را نیز چندین برابر می کند.
وی اف��زود: در س��ال های اخیر در اقتصاد ایران، س��هم بورس در 
تامین س��رمایه ش��رکت ها تا حدودی افزایش یافت��ه، اما همچنان 
این نس��بت به سمت بانک ها س��نگینی می کند و برخی شرکت ها 
برای تامین مالی بلندمدت هم به بانک ها و نه بازار سرمایه مراجعه 

می کنند.
ش��هبازی ادامه داد: همین امر باعث شکل گیری رانت در اقتصاد 
کش��ور شده است؛ چراکه ذی نفعان هر دو دولتی هستند و کنترلی 
بر یکدیگر ندارند، همچنین پس از تاسیس بانک های خصوصی نیز 

این موضوع نه تنها اصالح نشد بلکه پررنگ تر هم شده است.
مدیر معامالت کارگزاری بانک پاس��ارگاد اظهار داش��ت: البته با 
انتش��ار اوراق اسناد خزانه اسالمی از س��وی دولت در بازار سرمایه 
راه گش��ایی برای تامی��ن مالی بلندم��دت صورت گرف��ت، هرچند 
هنوز بازار پول در حال رقابت با بازار س��رمایه اس��ت، اما  استقبال 

سرمایه گذاران از بورس تحولی قابل قبول بوده است.
ش��هبازی با تاکید بر اینکه ذات کار بانک ها ایجاد کارمزد اس��ت، 
عن��وان کرد: تامین مالی کوتاه مدت وظیفه اصلی بانک ها اس��ت اما 
بعضا آنها در پروژه های خودش��ان هم تامی��ن مالی بلندمدت انجام 
داده و در م��واردی از قانون عبور کرده ان��د؛ در صورتی که اگر این 
اقدامات در بازار س��رمایه انجام می ش��د، به علت شفافیت این بازار 

هیچ کدام از مشکالت رانتی فعلی را شاهد نبودیم.
 وی خاطرنش��ان کرد: بزرگترین و مهم ترین ویژگی که بورس را 
نسبت به بانک ها متمایز می کند شفافیت و رقابتی بودن آن است.

ش��هبازی توضیح داد: در سیس��تم بانک اگر فردی درخواس��ت 
وام بلندمدت کند هیچ رقیبی در میان نیس��ت که در کش��ف نرخ 
س��ود تاثیرگذار باشد، اما در بازار سرمایه، هم در تامین مالی و هم 
در عرض��ه، رقابت وجود دارد. از طرفی تمام��ی قیمت ها روی تابلو 
معامالت درج می ش��ود که این روش نیز  مانع ش��کل گیری فس��اد 

خواهد شد.
مدی��ر معامالت کارگزاری بانک پاس��ارگاد در ادامه گفت و گو، با 
اش��اره بر اینکه تنوع ابزاری در بورس زیاد است، گفت: تقریبا همه 
ابزاری که در بورس های بین المللی دنیا وجود دارد در بورس تهران 
هم موجود است و دیگر مشکل کمبود ابزارهای معامالتی توجیهی 

برای ورود نکردن به این بازار نیست.
وی در عین حال افزود: در این بین اما »س��واد مالی«  از اهمیت 
بیشتری برخوردار است که نه تنها در مردم عادی بلکه بین مدیران 
متخصص هم این س��واد چندان باال نیس��ت، لذا تقویت آن نیازمند 

برگزاری دوره های آموزشی قوی برای نسل فعلی و آینده است.

نماگربازارسهام

شاخص بورس تهران در اولین رو هفته نسبت به هفته گذشته با رشد 
۳۳۵7 واحدی همراه بود و تعداد و ارزش معامالت نیز به نس��بت هفته 
گذش��ته افزایش یافت که در این میان شرکت مپنا بیشترین تاثیر را در 
رش��د و شرکت پاالیش نفت اصفهان بیش��ترین تاثیر را در منفی شدن 

شاخص داشت.
به گزارش ایسنا، با پایان یافتن معامالت در بازار بورس و اوراق بهادار 
تهران، روند افزایش��ی بازار حفظ ش��د و روز گذشته شاخص کل بازار با 
رشد ۳۳۵7 واحدی نسبت به هفته گذشته به ۳1۴ هزار و ۵87 رسید. 
از س��وی دیگر، ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز دیروز افزایشی بود و 
به 9۴ هزار و 820 رس��ید که نسبت به آخرین روز هفته گذشته، رشد 
19۳9 واحدی را نش��ان می دهد. ارزش بازار هم به بیش از یک میلیون 
و 1۴8 هزار میلیارد تومان رس��ید که نسبت به هفته گذشته حدود 1۳ 

هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
ب��ازار بورس و اوراق بهادار تهران در حالی در روند رش��د قرار گرفته 
ک��ه تعداد معامالت نیز در اولین روز هفته نس��بت به آخرین روز هفته 
گذش��ته با افزایش همراه بوده اس��ت؛ به طوری که معامله گران بورس 
۴2۳ هزار معامله به ارزش 161۴ میلیارد تومان انجام دادند، در صورتی 
که آمار روز چهارش��نبه هفته گذشته حاکی از انجام ۳92 هزار معامله 

به ارزش 1۵60 میلیارد تومان بوده است.
نمادهای پربیننده در بورس اوراق بهادار تهران

همچنی��ن گ��روه مپنا بیش از ش��رکت های دیگر ش��اخص بورس را 
ب��اال بردند و پس از آن مخابرات ایران، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران، 
پتروش��یمی مبین، پتروش��یمی نوری و بانک ملت بیشترین تأثیر را در 
مثبت ش��دن شاخص داشتند. در مقابل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
تاثیر منفی بر ش��اخص گذاش��ت. همچنین بانک مل��ت، بانک تجارت، 
ماشین س��ازی اراک، بانک اقتصاد نوین س��ایپا، ایران خودرو و پاالیش 
نفت اصفهان ب��ه عنوان نمادهای پربیننده در بورس اوراق بهادار تهران 

ثبت شده اند.
در فرابورس نیز ش��اخص همچون آخرین روز هفته گذشته افزایشی 
ب��ود و با رش��د ۳1 واحدی به رقم ۴092 واحد رس��ید. معامله گران در 
فراب��ورس، 28۵ هزار معامله به ارزش 10۵6 میلیارد تومان انجام دادند 
که نس��بت به روز چهارش��نبه هفته گذش��ته تعداد معامالت با کاهش 

همراه بوده، اما ارزش آن افزایش یافته است.
ش��رکت  ذوب آهن اصفهان باالترین تأثیر را در مثبت ش��دن شاخص 
فرابورس داش��ت و در مقابل پتروش��یمی زاگرس عامل افت ش��اخص 
در فرابورس ش��د. گروه صنایع کاغذ پارس، ش��رکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان و توس��عه و عمران اس��تان کرمان، گروه سرمایه گذاری میراث 

فرهنگی و بانک دی از نمادهای پربیننده در فرابورس بودند.
روند مثبت معامالت بورس تا پایان سال ادامه دارد

اما درباره س��مت و س��وی بازار س��هام به نظر می رس��د روند مثبت 
معامالت بورس تا پایان س��ال ادامه داش��ته باشد. در پنج روز معامالت 
هفته ای که گذش��ت شاخص بورس 6 هزار و 2۳۴ واحد افزایش داشت، 
ش��اخص کل در پایان روز چهارشنبه )29 آبان ماه( با عدد ۳0۴ هزار و 
996 واحد به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارش��نبه )6 آذر 

ماه( به عدد ۳11 هزار و 2۳0 واحد رسید.
ارزش ب��ورس تهران در پن��ج روز معامالت هفته مورد نظر 11 هزار و 
۵۳7 میلیارد ریال بود که در مقایسه با هفته گذشته بیش از یک درصد 
رش��د را تجربه کرد. همچنین ارزش فرابورس در مدت ذکرشده ۳هزار 
و ۳0۴ میلیارد ریال بود که نس��بت به مدت مش��ابه هفته گذشته رشد 

۴درصدی را تجربه کرد.
در همی��ن زمینه، مصطف��ی صف��اری در گفت وگو با ایرن��ا، به روند 
معامالت بورس در هفته گذشته پرداخت و بیان کرد: در وضعیت کنونی 
روند بازار مطلوب و معامالت مثبت اس��ت که به نظر می رسد این روند 

تا پایان سال ادامه دار باشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه ش��اخص بورس اکنون به 
کانال ۳1۴ هزار واحد ورود پیدا کرده اس��ت، گفت: هفته گذشته شاهد 
گ��زارش تولید و فروش هش��ت ماهه ش��رکت ها بودیم، برخ��ی از این 
ش��رکت های بزرگ میزان سودآوری و فروش آنها نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته بهتر ش��ده  که این موضوع به معنای آن است شرکت ها 

خود را با شرایط تحریم وفق داده اند.
وی معتقد اس��ت که این عامل باعث ش��د تا بازار س��رمایه در هفته 

گذشته روند خوبی را در پیش گیرد.
صفاری با بیان اینکه دیگر بازارهای موازی با بازار سرمایه در وضعیت 
رکود به س��ر می برند، گفت: اگر روند معامالت در بازار مس��کن را مورد 

بررسی قرار دهیم شاهد رکود معامالت در این بازار هستیم، بازار طال و 
ارز هم با اینکه به دلیل وجود برخی از هیجانات مثبت ش��د اما با توجه 
به توصیه رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه که کسی به عنوان خرید و 
فروش وارد بازار ارز نشود مکملی شد تا حجم معامالت در بازار سرمایه 

افزایش و شاخص بورس روند صعودی به خود گیرد.
بازار سهام، گزینه جذاب سرمایه گذاری

با وجود اصالح بازار سرمایه در چند مدت اخیر به نسبت برهه ابتدایی 
امس��ال، تالطم های قیمتی و ارزش��ی در بازار سهام بسیار کمتر از بازار 
طال و ارز اس��ت و براس��اس همین ویژگی یکی از بازارهای مناس��ب و 

جذاب برای سرمایه گذاری محسوب می شود.
زینب کاظمی، مدیر معامالت کارگزاری امین س��هم با اشاره به اینکه 
افزایش قیمت بنزین نقش مستقیمی در روند شاخص های بورسی ایجاد 
نمی کند، به سنا گفت: البته بخشی از شرکت های پاالیشی از این اتفاق 

تاثیر می پذیرند.
کاظمی با اش��اره به اینکه افزایش قیمت دالر در ش��رایط کنونی هم 
می توان��د تاثیر مثبت و هم منفی بر بازار بگذارد، تش��ریح کرد: با توجه 
به اینکه قیمت دالر به کانال 12 هزار تومان وارد شده، تاثیرات افزایش 
قیمت به طور قطع در کل کاالها و خدمات و پیامد آن در ش��رکت های 

بورس قابل مشاهده است.
وی یادآور ش��د: از طرف دیگر ش��رکت هایی که کاال و خدمات ش��ان 
فروش محور و فروش داخلی محور هستند، تاثیر قیمت دالر را با تاخیر 
می پذیرند، اما از طرفی دیگر افزایش تورم و قیمت کاالها را با س��رعت 

بیشتری در قیمت های شان نشان می دهند.
مدیر معامالت کارگزاری امین س��هم با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
دالر در ش��رکت های صادرات محور خیلی زود خود را نش��ان می دهد، 
تصری��ح کرد: با توجه به همه این اتفاق ها و اس��تدالل ها، ریس��ک بازار 
سرمایه و سرمایه گذاری در بورس نسبت به دیگر بازارهای موازی بسیار 
کمتر است. نوس��ان های قیمت دالر و طال بسیار شدیدتر از بورس بود. 
سال جاری و در مقایسه با بازار دالر و طال، شاخص بورس کاهش بسیار 
کمتری را تجربه کرد و در عین حال رش��د قیمت و سود در بازار سهام 
بس��یار باالتر از دالر و طال بود بنابراین به نظر می رس��د در هر شرایطی 
بازار سرمایه محل مطمئنی برای سرمایه گذاری و حفظ دارایی ها است.     

چراغ سبز بازار سرمایه در نخستین روز هفته

روند مثبت معامالت بورس تا پایان سال
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حمایت مجلس از تولید کاالهای استراتژیک 
وارداتی در داخل کشور

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ب��ا تاکید بر حمایت از 
صنایع فوالدی کش��ور در تولید محصوالت اس��تراتژیکی نظیر نورد 
گرم، گفت حمایت از بخش خصوصی و صنایع فوالد یکی از کارهای 
اصلی مجلس است. عبداهلل رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی تسنیم، 
درخص��وص حمایت مجل��س از تولید کاالی اس��تراتژیک وارداتی 
گفت: دولت باید زیرس��اخت های حمایت از بخش های استراتژیک 
صنعت را فراهم کند. با اینکه مجلس نمی تواند راس��ا وارد ش��ود اما 
دولت می تواند با ارائه الیحه از صنایع حمایت کند. وی افزود: یکی 
از راه های حمایت از صنایع استراتژیک دادن یارانه به آنهاست. البته 
در این زمینه دولت باید به مجلس فش��ار بیاورد تا ش��رایط را مهیا 
کند و اگر نیاز به قانون گذاری نیز باشد، مجلس دریغ نخواهد کرد.
وی ب��ا تاکید ب��ر حمای��ت از صنایع ف��والدی کش��ور در تولید 
محصوالت اس��تراتژیکی نظی��ر نورد گرم، گف��ت: حمایت از بخش 
خصوصی و صنایع فوالد یکی از کارهای اصلی مجلس است. به طور 
مثال تولید محصوالتی نظیر الستیک خودرو و نورد گرم که در بدنه 

خودرو کاربرد دارد، به طور مستقیم در اقتصاد کشور موثر است.
نماینده مردم قائمش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر 
نگاه حمایتی مجلس به صنعت فوالدس��ازی کشور، بیان کرد: ما با 
مشکالت صنایع بزرگی نظیر فوالد و خودروسازی آشنا هستیم. در 
زمینه رفع مش��کالت برنامه ریزی هایی به خصوص در الیحه بودجه 
کش��ور در حال انجام اس��ت، چراکه اکثر مش��کالت صنایع بزرگ 
مرب��وط به بودجه اس��ت. وی درخصوص روند کن��د مجوز دادن به 
تولید محصوالت اس��تراتژیک صنایع فوالد، گفت: مجلس در زمینه 
اعطای س��ریع مجوز ب��ه صنایع اس��تراتژیک، رایزنی هایی با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت داشته و فشارهایی به وزارتخانه آورده است. 
زیرا عمده مشکالت صنایع مربوط به روند کند اعطای مجوز است.

ای��ن نماینده مجلس درخصوص س��نگ اندازی برخی ها در تولید 
ن��ورد گرم نیز تاکید کرد: متاس��فانه وضعی��ت درخصوص خیلی از 
کاالهایی که مشابه خارجی دارند و استراتژیک نیز هستند، اینگونه 
اس��ت بنابراین جلس��اتی با وزارت صمت و تولیدکنندگان در جهت 

رفع این مشکل در حال انجام است.

لزوم توجه کشور به تولید کاالهای مشابه 
وارداتی با توجه به تحریم ها

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��الم با بیان لزوم توجه کش��ور به تولید کاالهای مشابه وارداتی، 
گفت با توجه به ش��رایط کش��ور و درگیر بودن با تحریم ها، باید به 
کاهش واردات و تولید داخلی توجه ش��ود. سید جواد حسینی کیا، 
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان 
لزوم توجه کش��ور به تولید کاالهای مش��ابه وارداتی، گفت: با توجه 
به شرایط کش��ور و درگیر بودن با تحریم ها، باید به کاهش واردات 
و تولید داخلی توجه شود. این نماینده مجلس افزود: در این زمینه 
قوانین متعددی تصویب و ابالغ شده است. یکی از قوانین مربوط به 
رفع موانع تولید اس��ت که باید دولت آن به درستی و هرچه سریع 
تر اجرا کند. نماینده سنقر در مجلس دهم با حمایت از محصوالت 
اس��تراتژیک وارداتی نظیر ن��ورد گرم، تاکید ک��رد: وزارت صنعت، 
معدن تجارت باید برای تولید این کاالهای مهم برنامه داش��ته باشد 
و شرایط را برای تولیدکنندگان مهیا کند. وی با بیان اینکه قانون به 
ط��ور صریح از کاالهای تولید داخل حمایت می کند، افزود: بر طبق 
قانون واردات کاالهایی که در داخل تولید می ش��ود و میزان تولید 
آن حداقل ۵0درصد نیاز کش��ور را پوشش می دهد، ممنوع است و 
دولت باید از واردات آنها جلوگیری کند. عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس در پایان درخصوص س��نگ اندازی برخی ها در مسیر 
محص��والت مهمی همچون نورد گرم در کش��ور بیان کرد: این کار 
محکوم اس��ت و نیروهای اطالعاتی و امنیت��ی باید به طور جدی با 

اینگونه مسائل برخورد کنند.

قیمت گوجه فرنگی حداکثر تا 2 هفته آینده 
به تعادل می رسد

عضو اتحادیه بارفروش��ان گفت با عرضه گوجه فرنگی از بوش��هر 
پیش بینی می ش��ود که قیم��ت این محصول ت��ا دو هفته آینده به 
تعادل برس��د. اصغر یاوری، عضو هیأت مدیره اتحادیه بارفروش��ان 
می��دان مرکزی می��وه و تره ب��ار در گفت وگو با خبرن��گاران جوان، 
درب��اره آخرین وضعی��ت ب��ازار گوجه فرنگی، اظهار ک��رد: افزایش 
قیم��ت گوجه فرنگی در روز های اخیر به دلیل ش��رایط آب و هوایی 
و بارندگی اتفاق افتاده که این امر مقطعی است. عضو هیأت مدیره 
اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و تره ب��ار افزود: با افزایش 
عرضه گوجه فرنگی از اس��تان بوشهر طی دو هفته آینده، پیش بینی 
می ش��ود ک��ه قیمت روند نزولی ب��ه خود بگیرد و ج��ای هیچ گونه 

نگرانی در این زمینه نیست.
افزایش 30درصدی سطح زیر کشت گوجه فرنگی نسبت به 

سال قبل
یاوری با اش��اره به اینکه سطح زیرکش��ت گوجه فرنگی نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل ۳0 درصد افزایش یافته اس��ت، بیان کرد: 
بر این اس��اس اگر اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد، بازار ظرف 10 روز 
آینده به تعادل می رسد. او با انتقاد از عرضه گوجه فرنگی با نرخ های 
1۵ ه��زار تومان به باال در خرده فروش��ی ها، گفت: باتوجه به قیمت 
گوجه فرنگ��ی در میدان مرکزی میوه و تره بار فروش با نرخ های 1۵ 
هزار تومان بی انصافی است و اجحاف در حق مصرف کنندگان است 
چراک��ه فروش��ندگان طبق فاکتور حداکثر باید ۳0درصد س��ود در 

اجناس خود لحاظ کنند.
این مقام مس��ئول در پایان درباره آخرین وضعیت بازار شب یلدا، 
تصریح کرد: باتوجه به آنکه امسال تولید محصوالت باغی و جالیزی 
مناسب بوده است، از این رو جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان 
چش��مگیر قیمت برای میوه های پرطرفدار همچ��ون هندوانه، انار، 

خرمالو و ... در شب یلدا وجود ندارد.

اخبـــار

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت به طور کلی مشکالت عمده 
صادرات ایران به تمام کشورهای دنیا نداشتن متولی تجارت در ایران است.

محمدحسین روشنک در گفت وگو با ایسنا، درخصوص کاالهای صادراتی استان 
خراس��ان رضوی، اظهار کرد: به صورت عمده کاالهای صادراتی در استان خراسان 
به چند گروه تقسیم می شود، اولین گروه کاالهای کشاورزی بوده که گاهی ممکن 
اس��ت فرآیند صنعتی جزئی نیز روی آن انجام شود، دومین گروه کاالهای صنایع 
غذایی مانند رب، کمپوت، ش��کالت و ش��یرینی و لبنیات اس��ت که گاهی به آنها 
صنایع تبدیلی نیز گفته می شود. سومین گروه مصالح ساختمانی و فنی و مهندسی 
بوده و صنایع دس��تی و روس��تایی مانند فرش دستباف از دیگر کاالهای صادراتی 

به شمار می آیند.
وی ادامه داد: ما در استان خراسان صادرات صنایعی با پایه نفتی مانند پالستیک 
و حتی س��یم و کابل نیز داریم، آخرین گروه کاالهای صادراتی اس��تان نیز صنعت 
فوالد است. با این وجود متاسفانه ما نه تنها در استان، بلکه در کشور نیز صادرات 

مبتنی بر صنعت و تکنولوژی مانند خودرو و موبایل نداریم.
روش��نک درخص��وص مهم ترین کاالهای صادراتی اس��تان به ع��راق، گفت: ما 
صادرات کاالهای صنعتی با تکنولوژی باال نداریم، بنابراین صادرات در ایران و حتی 
استان به موقعیتی و فصلی تبدیل می شود، به طور مثال زمانی بیشترین صادرات 

ما به عراق، رب گوجه فرنگی،کمپوت و کنسرو بود اما صادرات صنایعی مانند فوالد 
به عراق را که به راحتی می توانیم از طریق مرزهای مش��ترک به ترکمنس��تان و 

افغانستان صادر کنیم، اقتصادی به نظر نمی آید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراس��ان رضوی با اشاره به موانع تجارت با کشور 
عراق در ش��رایط فعلی، تصریح کرد: با توجه به اینکه اس��تان خراسان دارای مرز 
مش��ترک با کشور عراق نیس��ت، ما به اندازه استان های مرزی با عراق از مشکالت 
اصلی تجارت با این کش��ور آگاهی نداریم اما از مهم ترین مس��ائل مربوط به عراق، 
بحث ارتباطات اس��ت، به طوری که با وجود ناامنی های اخیر عراق هر کس بتواند 

ارتباطات بیشتری برقرار کند، صادرات بیشتری به این کشور دارد.
وی افزود: به طور کلی مش��کالت عمده صادرات ایران به تمام کش��ورهای دنیا 
نداش��تن متولی تجارت در ایران اس��ت، به طور مثال وزارت کشاورزی که وظیفه 
حمایت از کش��اورزی را دارد، خود واردکننده جو و گندم است یا وزارت صنعت و 
تجارت که وظیفه دارد ما را به نقطه ای برس��اند که بتوانیم بگوییم در حال حاضر 
ص��ادرات کاالهای صنعتی با تکنولوژی باال داریم، خود را درگیر تجارت کرده، در 
نتیجه مشکالت ما هم در مرزهای شرقی و هم در مرزهای غربی، نداشتن مدیریت 

اقتصادی و سازماندهی در حوزه تجارت است.
روشنک درخصوص تاثیر ناامنی های اخیر کشور عراق بر صادرات استان، گفت: 

زمانی که در کش��وری امنیت نباشد، در تجارت با آن کشور نیز امنیت نیست، در 
ح��ال حاضر که در عراق امنیت داخلی وجود ندارد، تجارت با آن نیز نه تنها برای 
ایران، بلکه برای هیچ کشوری امنیتی نیست، در نتیجه صادرات ما به عراق نیز به 

دلیل ناامنی مانند سایر کشورهای واردکننده کاهش می یابد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در پاسخ به اینکه تغییر 
سیاس��ت های اخیر و خودکفایی عراق در برخی کاالهای صادراتی ایران 
چه تاثیری بر صادرات استان می گذارد، عنوان کرد: هر کشوری در دنیا 
خود پایه اقتصادش را س��ازماندهی می کند، به طور مثال در گذشته ما 
کاالهای اولیه و مواد غذایی را از اروپا وارد می کردیم اما در حال حاضر 
در ای��ن کاالها به خودکفایی رس��یدیم و حتی صادرات این کاالها را به 
دیگر کشورها داریم، در این صورت اروپا دیگر مواد غذایی به ایران صادر 
نمی کن��د، بلکه کاالهایی با تکنولوژی و صنعت باالتر و مواد اولیه کمتر 

مانند موبایل و عینک را صادر می کند.
وی اضاف��ه کرد: اتفاقی که در کش��ور ما ب��ه دلیل نبود تکنول��وژی الزم اتفاق 
نمی افت��د، همین جایگزینی اس��ت، یعنی م��ا در صورت خودکفایی کش��ورهای 
واردکنن��ده در برخی کاالها دیگر نمی توانیم جایگزین��ی برای صادرات آن کاالها 

داشته باشیم.

مشکل عمده صادرات ایران نداشتن متولی تجارت است

مهاجر گفت با توجه به شرایط مساعد جوی مناسب، کشت دانه روغنی کلزا تا 
20 آذر هیچ مش��کلی ندارد و کشاورزان با خیال راحت می توانند اقدام به کشت 

این محصول کنند.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا 
مهاج��ر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کش��اورزی در جمع مدیران و 
کارشناسان جهاد کشاورزی برخی شهر های دو استان گلستان و خراسان شمالی 
اظهار کرد: با توجه به ش��رایط مساعد جوی مناس��ب، کشت دانه روغنی کلزا تا 
20 آذر  هیچ مشکلی ندارد و کشاورزان با خیال راحت می توانند اقدام به کشت 

این محصول کنند.
وی افزود: عالوه بر این، آن دسته از کشاورزانی که موفق به کشت دانه روغنی 
کلزا تا تاریخ اعالم ش��ده نش��وند، می توانند در دهه س��وم دی امسال نسبت به 

کشت این محصول اقدام کنند.
مهاجر اضافه کرد: براساس گزارش های دریافتی از سازمان هواشناسی کشور، 
ش��رایط جوی در استان های ذکرشده تا یک ماه آینده به گونه ای خواهد بود که 

عالوه بر بارش در هفته آینده، دمای هوا تا 18 درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
به گفته وی، این ش��رایط جوی فرصت مناسب برای کشت دانه روغنی کلزا را 
فراهم می آورد و کش��اورزان می توانند در دو تاریخ یادش��ده نسبت به کشت این 

محصول اقدام کرده و نگرانی از کاهش تولید نداشته باشند.
وی اف��زود: با توجه به وضعیت آب و هوایی، تفاوت خاصی بین میزان 
برداش��ت محصول کشاورزانی که در آبان کش��ت کردند و یا تا 20 آذر 
کشت می کنند با کشاورزانی که در دهه سوم دی ماه کلزا کشت کنند، 

وجود نخواهد داشت.
مجری ط��رح تولید دانه ه��ای روغنی وزارت جهاد کش��اورزی ادامه 
داد: درصورتی که کشاورزان اس��تان های یادشده به ویژه منطقه دشت 
»مغان« در اس��تان اردبیل، شهرستان »مانه« در استان خراسان شمالی 
و شهرس��تان های مس��تعد کش��ت کلزای بهاره در دو استان گلستان و 
مازن��دران، ظرف چند روز آینده اقدام به کش��ت ای��ن محصول نمایند، 

بارش های هفته پیش رو به سبز شدن گیاه کمک خواهد کرد.

کشت کلزا در 200 هزار هکتار اراضی انجام شد
مهاجر همچنین از انعقاد 270 هزار هکتار قرارداد کش��ت دانه روغنی کلزا در 
کش��ور خبر داد و گفت: تاکنون 200 هزار هکتار از این محصول کش��ت شده و 
پیش بینی می کنیم در  دو مهلت تمدید ش��ده، س��طح زیر کش��ت این محصول 

امسال به 2۵0 هزار هکتار برسد.
وی، گلستان را از استان های اصلی کشور در کشت دانه روغنی کلزا دانست و 
افزود: تا االن ۵0 هزار هکتار از این محصول در گلستان کشت شده و پیش بینی 

می شود این سطح کشت به 90 هزار هکتار افزایش یابد.
مهاجر ادامه داد: بذر گواهی ش��ده موردنیاز کش��ت کلزا در کشور نه تنها برای 
سال زراعی جدید بلکه برای سال زراعی آینده  به مقدار کافی تامین شده و هیچ 

مشکلی در توزیع آن وجود ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: ریسک کشت کلزا نسبت به دو محصول پاییزه دیگر 
این مناطق یعنی گندم و جو بس��یار پایین بوده و درآمد آن  تا  دو برابر بیش��تر 

از این دو محصول است.

در حالی که این روزها از نوسان های قیمت ارز خبری نیست، با توجه به تاثیر 
مستقیم قیمت ارز بر قیمت گوشی، به نظر می رسد بازار گوشی موبایل به ثبات 

نسبی رسیده است.
به گزارش ایس��نا، پس از تغییراتی که برای واردات گوش��ی مس��افری در نظر 
گرفته ش��د، بهترین موقعیت برای واردکنندگان رس��می فراهم شد تا با تفاوت 
قیمتی که اکنون گوش��ی های مس��افری نس��بت به واردات رسمی دارند و دیگر 
نمی توان گوش��ی های مسافری را به صرفه تر قلمداد کرد، بازار را در دست بگیرند 
و ب��ا فراهم کردن نیاز مصرف کننده، بازار گوش��ی های موبایل را که در طول دو 
س��ال گذش��ته، به دالیلی از جمله افزای��ش نرخ ارز و رجیس��تری و مانند اینها 
دچار بحران ش��ده بود، ساماندهی کنند. طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن 
تجهیزات س��یم کارت خور با هدف مبارزه با قاچاق از س��ال 1۳96 اجرایی شد و 
واردکنندگان غیررسمی برای جبران این موضوع، به واردات چمدانی گوشی های 
مس��افری رو آوردند که از معافیت های گمرکی برخوردار بودند. البته پس از آن، 
اقداماتی برای مقابله با این وضعیت در نظر گرفته شد، از جمله دریافت مستقیم 
کد فعال س��ازی گوش��ی مس��افری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه 

سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان پذیر شد.
ام��ا این اقدام ه��م چندان موفقیت آمی��ز نبود و به خرید و ف��روش اطالعات 
مس��افران و حتی بدون آگاهی آنها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم 
شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به 
26درصد رساند، همچنین معافیت 80 دالری برای واردات تلفن همراه مسافری 
حذف و مقرر ش��د اس��تفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاس��به حقوق ورودی 
واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود. از طرفی، بازار گوشی در یک سال اخیر 
باال و پایین بس��یار داش��ته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ 
ارز، عمدتاً صعودی بوده اس��ت. عواملی مانند س��ودجویی برخی فروشندگان از 
اسم رجیستری و مشکالت واردکنندگان و اختالل های چندباره در سامانه همتا 

و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد.
در این باره اخیرا رضا دیهیمی - نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت 
و لوازم جانبی- درباره احتمال افزایش قیمت گوش��ی گفته بود: افزایش قیمتی 
ب��رای مصرف کننده نهایی نخواهیم داش��ت زیرا نه دالر گران ش��ده و نه تعرفه 

گوشی های شرکتی افزایش پیدا کرده و نهایتا همان ۳درصد هزینه خدمات پس 
از فروش به گوش��ی ها اضافه می ش��ود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود 

ندارد و با افزایش قیمت نامتعارفی روبه رو نخواهیم بود.
ثبات قیمت گوشی همراه در بازار

در این راس��تا به تازگی و طبق اعالم همتا )سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات 
ارتباطی( ابراهیم درس��تی -رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن 
همراه و لوازم جانبی- درباره جدیدترین آمار از معامالت بازار تلفن همراه اظهار 
کرده است: هم اکنون قیمت تلفن همراه در ثبات نسبی قرار دارد. قیمت گوشی 
تلفن همراه در گذش��ته افزایش��ی بود، اما هم اکنون روند کاهشی به خود گرفته 

است و دلیل ریزش قیمت ها را می توان کاهش نرخ ارز در بازار دانست.
درس��تی از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه درخواست کرده تا توان 
دارند، نیاز بازار را تامین کنند چراکه دالالن و سوءاستفاده گران از نیاز بازار برای 
تحقق خواسته های خود استفاده نکنند و گفت: زمانی وضع بازار موبایل مشخص 
می ش��ود که دست دالالن و س��ودجویان در بازار کوتاه شود. امیدواریم همکاری 

دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار روند مطلوب تری به خود بگیرد.

کشت کلزا تا 20 آذر مانعی ندارد

بازار گوشی موبایل آرام گرفت

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

آخرین خبرها از جایگزینی پراید و 405
یک کارش��ناس حوزه خودرو معتقد است که خروج پراید و پژو ۴0۵ از خط 
تولید براس��اس مصوبه شورای استاندارد و براس��اس درخواست مردم برای ورود 
خودروهای جدید بوده اس��ت.  به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو«،  آرش 
کجویی با تاکید بر این مطلب، افزود: براس��اس مصوبه ش��ورای  عالی استاندارد، 
خودروس��ازان می توانند با رعایت استاندارد خودروهای جدیدی را جایگزین این 
دو خودرو کنند. وی در این خصوص تصریح کرد: البته با توجه به شرایط تحریم 
و محدودیت هایی که خودروسازان داخلی با آن رو به رو هستند، نمی توان انتظار 
داش��ت که ناگهان تعداد زیادی از خودروهای قدیمی تولیدشان متوقف شود و 
تالش هم بر این بود که تصمیم گیری در این زمینه به شکلی پلکانی انجام شود. 
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به درخواست های مصرف کنندگان 
برای ورود خودروهای جدید به بازار نیز افزود: البته نظر مردم و کارشناسان هم 
بر ورود خودروهای باکیفیت تر و دارای آپش��ن های جدیدتر به بازار بوده اس��ت. 
کجوی��ی درخصوص  نرخ خودروها نیز ادامه داد: البته این وضعیت افزایش نرخ 
دالر و تحریم ها نیز بر نرخ تمام ش��ده خودروهای ارائه شده توسط خودروسازان 
بی تاثیر نبوده اس��ت که دستگاه های مرتبط نسبت به کنترل وضعیت به خوبی 
اقدام کردند. وی تصریح کرد: باید توجه داش��ت که تورم بر تمامی بازارها تاثیر 
می گذارد و عالوه بر خودرو س��ایر کاالهای سرمایه ای نیز در چند هفته اخیر با 

افزایش نرخ مواجه بوده اند.

پروژه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی 
فعال متوقف است

مدیر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت 2.7میلیون 
نف��ری ک��ه قبال در س��امانه دولت همراه کارت س��وخت خ��ود را به کارت 

بانکی شان متصل کرده اند، فعال نمی توانند از این امکان استفاده کنند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ایرنا،  ش��هرام رضایی، مدیر 
برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  درباره آخرین وضعیت سامانه دولت 
همراه که 2 میلیون و 700 هزار نفر در آن ثبت نام کردند، گفت: این سامانه با هدف 
استفاده مالکان خودرو از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت راه اندازی شد. هر فردی 
که در آن دوران در این سامانه ثبت نام می کرد،  با ارائه اطالعاتی را از جمله اطالعات 
حس��اب و ... ، کارت بانکی خود را برای س��وخت گیری فعال می کرد البته این امکان 
در ش��رایطی مورد استفاده بود که سوخت با دو نرخ عرضه می شد. وی اظهار داشت: 
یکی از مزیت هایی که این سامانه دارد این است که کارت سوخت افرادی که در این 
س��امانه ثبت نام کرده بودند بدون نیاز به مراجعه ش��خصی آنها و بدون دغدغه برای 
آنها تولید و ارسال شد. وی افزود: اختالف نرخ اول و دوم سهمیه سوخت تاکسی های 
اینترنتی که با توجه به میزان پیمایش آنها توسط وزارت کشور به ما اعالم می شود، 
براساس پیمایش برای هر خودرو است که این مابه التفاوت را هم با استفاده از اطالعات 
این زیرس��اخت به صاحبان این تاکسی ها  به صورت اعتبار به کارت بانکی آنها واریز 
می کنیم. رضایی گفت: در آینده نزدیک از طریق همین زیرساخت، اعتباری با تایید 
وزارت کشور برای آژانس ها، سرویس مدارس، پیک های موتوری و ... واریز خواهد شد. 
وی تاکید کرد: البته در حال حاضر امکان ثبت عضویت جدید در این س��امانه وجود 

ندارد اما در صورت نیاز، وزارت ارتباطات آمادگی فعالسازی آن را دارد.
 

جزییات طرح جدید مجلس برای اعطای 
مشوق جهت صرفه جویی در مصرف بنزین

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در طرحی دوفوریت��ی خواهان اعطای 
مشوق هایی به رانندگانی که در مصرف بنزین صرفه جویی می کنند، شده اند.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تسنیم، جمعی از نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی با تدوین طرحی ضمن اینکه خواستار واریز تمامی 
هزینه های مابه التفاوت مدیریت مصرف سوخت به حساب خانوارهای مشمول 
طرح هدفمندی یارانه  ها شده اند، مشوق هایی را نیز برای رانندگانی که در مصرف 

بنزین صرفه جویی کنند، تعیین کرده اند.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:

طرح دوفوریتی ممنوعیت افزایش قیمت کاال و خدمات ناشی از طرح مدیریت 
مصرف سوخت
بسمه  تعالی

جناب آقای علی الریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

احترام��ا طرح...که به امضای بیش از 1۳0 تن از نمایندگان مجلس رس��یده 
است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.

مقدمه)دالیل توجیهی(:
با توجه به طرح مدیریت مصرف س��وخت و تأثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
این طرح ب��ر روی قیمت کاال و خدمات جهت جلوگیری از افزایش غیراصولی 
قیمت ه��ا و نظ��ارت دقیق و نحوه کنترل بازار و نظارت ب��ر منابع و درآمدهای 
حاص��ل از مدیریت مصرف س��وخت و منابع حاصل از صرفه جویی س��وخت و 

نظارت بر مصارف و واریزی به حساب خانوارهای مشمول این طرح.
عنوان طرح:

ممنوعیت افزایش قیمت کاال و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت
موضوع طرح:

ماده 1: با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر افزایش قیمت بنزین 
بر قیمت کاال و خدمات هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات پس از الزم االجرا 

شدن این قانون ممنوع است.
م��اده 2: هرگونه افزایش قیمت کاال و خدم��ات بدون تصویب هیأت وزیران 
مشمول جریمه ۳ تا ۵ برابر مقدار قیمت افزایش یافته نسبت به قیمت های قبل 

از طرح مدیریت مصرف سوخت می باشد.
م��اده ۳: صددرصد منابع و درآمدهای حاصله از مدیریت منابع س��وخت به 

حساب خانوارهای مشمول قانون هدفمندی یارانه ها واریز شود.
ماده ۴: وزارت نفت با همکاری س��ازمان برنامه و بودجه مکلف اس��ت ماهانه 
گ��زارش می��زان درآمد حاصل از مدیریت مصرف س��وخت و درآمد ناش��ی از 

صرفه جویی سوخت را به نمایندگان مجلس شورای اسالمی گزارش دهد.
م��اده ۵: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف اس��ت می��زان واریزی به 
حساب خانواده  های مشمول قانون هدفمندی یارانه ها و میزان واریزی حاصل از 
صرفه جویی مصرف سوخت به حساب خانواده های کم درآمد و خانوارهای تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی را ماهانه به نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی گزارش دهد.
تبصره: هرگونه تخلف در گزارش مناب��ع و درآمدها و همچنین واریزی های 

فوق الذکر مشمول مجازات درجه 7 تعزیری می باشد.
ماده 6: تمامی مسئوالن اجرایی و قضایی مکلف به نظارت حداکثری و برخورد 
قانونی با متخلفان بوده و هرگونه کوتاهی و عدم نظارت در برخورد با متخلفان از 
طرف مسئوالن اجرایی و قضایی مشمول مجازات درجه 7 تعزیری خواهد شد.

واکنش بازار خودرو طی هفته های گذش��ته به اخبار مهم اقتصادی کشور، روند 
منطقی نداش��ت و گزارش های میدانی نش��ان دهنده نقش  دالل ها در عدم کاهش 
قیمت  اتومبیل ها س��ت. ب��رای مثال 2۴ آبان پس از اع��الم تصمیم دولت مبنی بر 
افزای��ش قیمت  بنزی��ن درحالی که انتظ��ار می رفت قیمت خ��ودرو به خ�صوص 
م�دل های پر مصرف کاهش پیدا کند، به یک باره افزایش چشمگیری یافت، آن هم 
در بازاری که اصال  متقاضی وجود ندارد. اغلب اتومبیل های داخ��لی و خارجی به 
خصوص مدل  های پر مصرف اصال در بازار مشتری ندارند و معامله ای انجام نمی شود؛ 
با این حال قیمت ها مدام در حال افزایش  است. شاسی بلند های چینی اغلب مصرف 
بنزینی باالتر از 1۵ لیتر در هر 100 کیلومتر دارند و پیش بینی  می شود با افزایش 
نرخ س��وخت، قیمت آن کاهش پیدا کند؛ در س��اعات ابتدایی پ��س از اعالم خبر 
افزایش قیمت  سوخت نیز این اتفاق افتاد؛ ولی چند روز بعد قیمت شاسی بلند های 

پر مصرف چینی نیز افزایش یافت.
موج  صعودی تفاوت قائل نمی شود

نه فقط تیبا و ساینای کم مصرف و نه حتی فقط ام وی ام ۳1۵ در 100 کیلومتر 
حدود ش��ش لیت��ر بنزین  مصرف می کند، بلک��ه تمام خودرو ه��ای تولید  داخل از 
کم مصرف ه��ا گرفته تا پر مصرف به یک ب��اره از روز 26 آبان روند صعودی جدیدی 
را در قیمت ها شروع  کردند و در بعضی از موارد مانند پژو207 حتی تا 20 میلیون 

تومان باال  رفتند. البته اتومبیل های کم مصرف یا  دوگانه  سوز مانند پژو پارس دوگانه 
سوز که مروارید کمیاب  بازار با تقاضای سنگین است یا ساندرو  اتومات که مرز 200 
میلیون  تومانی را پشت  سر  گذاشت، جهش قیمتی بیشتری نسبت به سایر مدل ها 
داشتند. ولی مسئله اینجاست که چرا پس از اعالم خبر سه برابر شدن  نرخ بنزین، 
قیم��ت  اتومبیل هایی که در هر 100 کیلومتر 10 لیتر یا بیش��تر مصرف می کنند 
نیز افزایش یافت؟سمند، پژو۴0۵، دنا و سایر محصوالت داخلی که همگی مصرف 
س��وختی حدود 10 لیتر در 100 کیلومتر دارند نیز پا به پای محصوالت کم مصرف 
بازار گران  ش��دند؛ در حالی  که در گذش��ته  نیز پس از افزایش قیمت سوخت بازار 
س��مند و پژو۴0۵ کس��اد می ش��د. رفتار بازار خودرو در واکنش به افزایش قیمت  
سوخت، کارشناسان و اهالی بازار را متعجب کرد و هر کدام تحلیل های مختلفی از 
این وضعیت ارائه  دادند. بازاریان از همان روز اول مدعی شدند دخالت دالالن باعث 
شده تا اتومبیل های کم مصرف و پرمصرف همراه با هم در یک موج صعودی گران 
ش��وند. گزارش های مختلفی نیز از وضعیت بدون مش��تری بازار خودرو منتشر شد 
که درس��ت بود. یک  هفته پس از افزایش نرخ سوخت، جمعه بازار اصفهان خالی از 
مشتری بود و  جز برای اتومبیل های دوگانه سوز تقریبا تقاضایی برای اتومبیل های 
دیگر وجود نداشت؛ با این حال قیمت خودرو های مختلف با هم، افزایش یافته  بود 
تا هم فروشنده و هم خریدار از این وضعیت شوکه  شوند. البته دالل ها این تحلیل 

را قبول نمی کنند و افزایش قیمت  خودرو را ناش��ی از شوک تورمی  سه برابر شدن 
نرخ س��وخت در اقتصاد کشور می دانستند. پس از اصالح نرخ سوخت، کارشناسان 
مختلفی از این گفتند که بار تورمی  این اتفاق، نقدینگی سرگردان را به صورت نوبتی 
در بازار های مختل��ف وارد خواهد کرد و دالالن می گویند افزایش قیمت  اتومبیل ها 
در واقع ورود نقدینگی به بازار خودرو اس��ت نه دخالت در قیمت  گذاری ها! س��وال 
اینجاس��ت حتی اگر اثر تورمی  در بازار خودرو ایجاد ش��ود، خودرویی با مصرف 10 
لیتر بنزی��ن در هر 100 کیلومتر برای خریداران چه جذابیتی  دارد؟ بررس��ی های 
میدانی اصفهان  زیبا نش��ان می دهد اتفاقاتی در بازار خودرو اصفهان در حال وقوع 
اس��ت. بس��یاری از آگهی های فروش در س��ایت های مختلف، دروغ است و شخص 
فروشنده هویت مشخصی ندارد. این آگهی ها اغلب با قیمت  باالتری نسبت به سایر 
آگهی ها ارائه می ش��وند ولی شماره تلفن ثبت  شده  یا درست نیست یا طرف مقابل 
به هر دلیلی برای انجام معامله بهانه می آورد. این مس��ائل حتی فروش��ندگان بازار 
خودرو را گیج کرده  اس��ت؛ از  طرفی افزایش لحظه ای قیمت ها را مشاهده می کنند 
و از طرف دیگر با قیمت های جدید، متقاضی در بازار  وجود ندارد. قیمت های درج  
ش��ده  در س��ایت های فروش هر چند با سرعت باال می روند، ولی حجم معامالت باال 
نیست. درصد باالیی از خریداران نیز درواقع سرمایه گذارانی هستند که با هدف رشد 

قیمت ها، خودرو می خرند تا به قیمت باالتر بفروشند.

بازار نزولی خودرو در روند صعودی

چرا قیمت ها در بازار پس از افزایش نرخ بنزین صعودی شد؟

زمزمه های بازگشت دوباره خودروسازان خارجی و به ویژه چینی ها و همکاری 
دوباره این ش��رکت ها با خودروسازان داخلی در حالی مطرح می شود که تاکنون 
نه تنها هیچ گشایشی در فرآیندهای سیاسی و کاهش تحریم ها ایجاد نشده بلکه 

شرایط برای انجام مذاکرات نیز فراهم نیست.
صنع��ت خودرو تنها با مذاکره و به نتیجه رس��یدن، دچار تحول نخواهد ش��د 
بلکه فراهم بودن ش��رایط تولید امری اساسی خواهد بود که به طور قطع زمانبر 

خواهد بود.
به گزارش مردم س��االری آنالین، بدون ش��ک در عادی ترین ش��رایط صنعت 
خودرو، رس��یدن به نتیجه یک مذاکره به زمان یک تا دو سال نیاز دارد تا ضمن 
تفاهم های ابتدایی، نس��بت به ثبت س��فارش قطعات، حمل و ارس��ال، ترخیص 

قطعات از گمرک و تولید مجدد خودروهای مونتاژی در کشور عملیاتی شود.
بر این اس��اس اگر در ش��رایط فعلی مذاکره دوباره ای میان ش��رکای خارجی 
صنعت خودرو انجام ش��ود، باید دس��ت کم تا دو س��ال آین��ده منتظر به نتیجه 
رسیدن و تولید مجدد خودروهای تحریمی باشیم. صنعت خودرو تنها با مذاکره 
و به نتیجه رسیدن، دچار تحول نخواهد شد بلکه فراهم بودن شرایط تولید امری 

اساسی خواهد بود که به طور قطع زمانبر خواهد بود.
در همین ارتباط ابوالفضل خلخالی، دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه 

علم و صنعت ایران با بیان اینکه پس از مذاکرات اولیه بر س��ر تولید حداقل نیاز 
به دو س��ال زمان برای رس��یدن به نخس��تین تولید خودرو نیاز است، می گوید: 
در ش��رایطی که هیچ اتفاق��ی در وضعیت اقتصادی و حت��ی تحریم ها رخ نداده 

نمی توان سریع به نتیجه رسید.
وی  افزود: این در حالی اس��ت که بخشی از مشکالت و موانع موجود به دلیل 
محدودیت های ناش��ی از تحریم ها بوده بنابراین صرف تمایل یک ش��رکت برای 
ورود به ایران نمی تواند مالک خوبی برای تصمیم گیری همکاری با این شرکت ها 
باش��د این در حالی اس��ت که پیش از این نیز این ش��رکت ها همچنان تمایل به 

همکاری با ایران داشته اند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: پس از رسیدن به مذاکره بحث زنجیره 
تامین و تامین و تولید قطعات مطرح است که باید نسبت به خرید و فراهم کردن 
ش��رایط تولید آنها اقدام کرد چرا که برخی از قطعات این دس��ته از خودروها از 

سوی شرکت های دیگر تامین می شود که این امر زمانبر خواهد بود.
خلخالی با تاکید بر اینکه صرف تمایل یک ش��رکت برای بازگش��ت نمی تواند 
راهگش��ا باش��د، تصریح می کند: این ش��رایط در حالی اس��ت که کره 10 سال 
اجازه نداد که هیچ خودرویی وارد کش��ورش ش��ود و این ممنوعیت این کشور را 
خودروساز کرد اما همکاری های اخیر خودروساز شدن ایران را به تاخیر انداخته 

اس��ت. این اظهارات در حالی مطرح اس��ت که یکی از اصلی ترین دالیل کاهش 
تولید خودرو در چند وقت اخیر، ممنوعیت گشایش ال سی بوده است که بدون 
ش��ک حتی در صورت ورود ش��رکت ها به صنعت خودروی ایران، باید نسبت به 

رفع این مشکل اقدام کرد.
فرب��د زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو  نیز با تاکید ب��ر اینکه حتی در صورت 
رس��یدن به توافق بر سر تولید خودروهای قدیمی، دست کم یک سال زمان نیاز 
اس��ت، می گوید: از آنجا که خطوط تولید آماده اس��ت و موارد مربوط به حمل و 
نقل و بازکردن ال سی نیازمند زمان است و سفارش گذاری برای گشایش ال سی 
نیز زمانبر است به این زودی ها نمی توان منتظر به بار نشستن مذاکرات باشیم.

وی با اش��اره به فرآیند طوالنی تامین مواد اولیه و گش��ایش ال سی می افزاید: 
برای تولی��د محصول جدید نیز نیازمند زمان یک س��اله برای انجام فرآیندهای 
تولید هس��تیم بنابراین حتی در صورت رسیدن به مذاکره حداقل نیازمند زمان 

شش ماهه هستیم که این زمان مربوط به گشایش ال سی است.
ب��ر این اس��اس نباید بر تولید مج��دد خودروهای تحریم��ی حداقل در آینده 
نزدیک امیدوار بود زیرا بر فرض تغییر و تحوالت اقتصادی بین المللی و همچنین 
کاهش تحریم ها و انجام مجدد مذاکرات با شرکای خارجی، نیازمند زمانی حدود 

دو سال خواهد بود.

مدرس خیابانی گفت براس��اس برآورد های مراکز رس��می پژوهشی، اثرگذاری 
نرخ بنزین در قیمت کاالها، کمتر از ۴درصد است.

 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا،  حس��ین مدرس 
خیابان��ی قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کمیته س��ه نفره 
در وزارت نفت، س��همیه های ویژه ای را برای برخی بخش ها در نظر گرفته است، 
گفت: س��همیه های وی��ژه برای بخش های مولد و کارآفری��ن از جمله وانت بارها، 
پیک های موتوری و سرویس مدارس که اشتغال زایی می کنند، تخصیص می یابد.

او درخص��وص آخرین وضعیت رصد بازار و جلوگیری از گرانی کاال در جریان 
افزای��ش قیمت بنزین گفت: وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در جریان افزایش 
قیمت بنزین، از فراز پایانی فرمایش��ات مقام معظم رهبری اس��تفاده کرده و آن 
را سرلوحه برنامه ریزی برای برقراری آرامش در بازار و تامین کاال های مورد نیاز 
مردم قرار داده اس��ت؛ به این معنا که به دلیل ساختار تورمی موجود در اقتصاد 
کش��ور، مردم با گران��ی و تورم روبه رو بوده و بخش عم��ده ای از درآمد و قدرت 

خرید مردم کاهش یافته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همه تالش س��تاد تنظیم بازار در 
این راس��تا اس��ت که افزایش قیمت بنزین، بر گرانی های موجود در کاال ها که به 
دلیل تورم موجود در اقتصاد کش��ور رخ داده بود، نیفزاید و مش��کالت جدیدی 

برای مردم ایجاد نکند.
در نظر گرفتن سهمیه های ویژه  برای بخش  مولد و کارآفرین کشور

او با اشاره به سهمیه های ویژه ای که از سوی ستاد تنظیم بازار برای بخش های 
مختلف خدماتی در تامین بنزین مازاد بر س��همیه در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
تصریح کرد: س��همیه ویژه بنزین برای حمایت از گروه های مولد از س��وی ستاد 
تنظی��م بازار در نظر گرفته ش��ده، به نحوی که تا به حال بنزینی که در کش��ور 
توزیع می شد، بیشتر به مصرف کنندگان خودرو های لوکس و شخصی اختصاص 
می یافت اما اکنون با رویکرد جدی س��تاد تنظیم بازار، این بنزین به بخش  مولد 
و کارآفرین کش��ور از جمل��ه وانت بارها، پیک های موتوری و س��رویس مدارس 
اختصاص یافته که بخش های مولد و کارآفرین هستند که شغل ایجاد می کنند.
مدرس خیابانی گفت: طبیعی اس��ت که وزارت نفت در قالب کمیته سه نفره، 
س��همیه های مخصوص و ویژه ای را اختصاص داده تا افزایش قیمتی که به مردم 

از محل افزایش قیمت بنزین تحمیل می شود را کنترل کند.
وی تصری��ح کرد: بر این اس��اس، س��تاد تنظیم بازار با 9 جلس��ه پیاپی را به 
صورت روزانه با حض��ور تمامی ذی نفعان، تولیدکنندگان، اصناف، وزارتخانه های 
نفت، کش��ور، صنع��ت، معدن و تجارت و بخش های مختل��ف اقتصادی از جمله 
تش��کل های تخصصی حوزه کاال های اساسی، برگزار کرد و در آن تالش کرده تا 

از حداکثر توان بخش های مختلف اقتصادی کش��ور در حوزه آرام س��ازی بازار و 
جلوگیری از افزایش های غیرمنطقی قیمت کاال ها و خدمات اس��تفاده کرده و تا 
آنجایی که کارنامه تصمیمات این س��تاد از اولین ساعات اجرای سیاست افزایش 
قیمت بنزین تا روز های پایانی هفته گذشته نشانگر آن است که بازار بدون تنش 

قیمتی و افزایش افسارگسیخته کاالها، توانسته نیاز های مردم را تامین کند.
مدرس خیابانی با اشاره به وفور کاال و تامین به موقع اقالم موردنیاز مردم در 
فروش��گاه ها، سوپرمارکت ها، میادین میوه و تره بار و مبادی عرضه کاالها، اظهار 
کرد: فارغ از اینکه بخش��ی از اقدامات ستاد تنظیم بازار از جنس تامین به موقع 
کاال ها بوده و تالش ش��ده تا عرضه کاال به موق��ع و بدون وقفه صورت گیرد، در 
جریان اجرای طرح نیز تمرکز س��تاد تنظیم بازار و اقدامات عملیاتی آن در س��ه 
حوزه متمرکز شده اس��ت؛ به این معنا که یکی از بخش های مدنظر، هماهنگی، 

کنترل و اطالع رسانی بوده است.
قائم مق��ام وزیر صنع��ت، معدن و تجارت بیان کرد: بر این اس��اس در 1۵ روز 
بعد از اجرای این طرح تالش ش��ده تا تمامی دس��تگاه های مرتبط با این طرح، 
هماهن��گ ش��وند و عمدتا در این ط��رح، خط مقدم اجرا، مجموعه ش��بکه های 
توزیع، اصناف، اتحادیه ها و فروش��گاه های زنجیره ای بوده اند که پیش از آن هم، 

بخش های قبل از زنجیره عرضه و تولید نیز مورد هماهنگی قرار گرفته اند.

صنعت خودرو با مذاکره متحول نخواهد شد

اثرگذاری نرخ بنزین در قیمت کاالها، کمتر از 4درصد است
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کسب و کارامـروز۸

پنجمین کنفران��س بین المللی »بازی های رایانه ای: فرصت ها و چالش ها« با 
نگاهی ویژه به بازی های درمانی، بهمن ماه امس��ال در دانشگاه اصفهان برگزار 

می شود.
ای��ن رویداد در پنجمین دوره برگزاری خود از 
حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
برخوردار اس��ت.   به گزارش مرک��ز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری تحلیل ه��ای روانش��ناختی، درمان و 
ارتقای سالمت روانی، سواد رسانه ای، مدل سازی 
احساس و هیجان، رویکرد های هوش محاسباتی، 
نق��ش داده کاوی و مدل س��ازی رفت��ار کارب��ر، 
رویکرد فلس��فی بازی های رایانه ای، ش��یوه های 
جذب مخاطب، بازاریابی و تبلیغات، نقش صنعت 
بازی ه��ای رایان��ه ای در حوزه  تج��ارت، اقتصاد 
وکارآفرینی، مدل س��ازی فرآیند توسعه  از جمله 

محورهای مورد بررسی در این رویداد علمی و تخصصی است.
 همچنین مباحثی مانند تحلیل زیبایی  ش��ناختی و هنری، اصول هنری در 
طراحی و شخصیت پردازی، بهینه سازی در تلفیق هنر و تکنیک روایت و بازی 

 نامه نویسی، بازی های جدی، بررس��ی نقش بازی های رایانه ای و ارائه  ایده های 
جدید در حوزه های خانواده، درمان و ارتقای س��المت جسمی و روحی، توسعه  
صنعت گردش��گری، درمان اختالالت جس��می، توانبخشی ش��ناختی، ترویج 
ارزش ه��ای دفاع مق��دس، تروی��ج آموزه های 
مذهب��ی و قرآن��ی نیز در ای��ن کنفرانس مورد 

بحث و ارزیابی قرار می گیرد.
 این رویداد در دانش��گاه اصفهان برگزار 
می ش��ود تا با وجود مرک��ز نوآوری صنایع 
س��رگرمی، آزمایش��گاه بازی  ه��ای جدی 
و دبیرخان��ه دائم��ی کنفران��س هدای��ت 
پژوهش ه��ای مرتب��ط ب��ا ای��ن صنع��ت 
نوپا، ثروت آفرین و اس��تراتژیک، توس��عه  
و  پژوه��ش  آم��وزش،  زیرس��اخت  های 
کارآفرینی در این هنر-صنعت و رسانه به 

خوبی انجام شود.
 کنفران��س بازی  های رایان��ه ای محلی برای 
ارائه  پژوهش  های جدید در ش��اخه های مختلف این حوزه اس��ت و رونق تولید 
بازی های رایانه ای فاخر را دنبال می کند. البته این دوره نگاه ویژه ای به بازی و 

کاربردهای آن در حوزه درمان دارد.

مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ای��ران از طراحی و 
برگزاری نمایش��گاه دائمی محصوالت س��اخت داخل در نمایش��گاه بین المللی 
ته��ران خبر داد. بهمن حس��ین زاده در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: با توجه 

ب��ه تاکید مقام معظم رهبری در سخنان ش��ان 
و دس��تور وزیر صمت، ب��رای پیگیری برگزاری 
نمایش��گاه محصوالت داخلی ب��ا هدف افزایش 
ظرفی��ت س��اخت داخل کمیته ای در ش��رکت 
نمایش��گاه ها فعال ش��د تا با بررسی تمام ابعاد 
ماجرا این طرح به بهترین شکل ممکن اجرایی 
شود. تاکنون نیز شرکت نمایشگاه ها برنامه های 
خود را در مسیر حمایت از تولید ملی پیگیری 
کرده و در تابس��تان برای اولین بار نمایش��گاه 
س��اخت داخل به همت وزیر صم��ت برگزار و 
قراردادهای داخلی سازی با هدف کاهش میزان 

خروج ارز از کشور به مرحله نهایی رسید.
وی با اش��اره به لزوم استفاده از تجربه سایر 

کش��ورها در برگزاری نمایشگاه های اقتصادی بیان کرد: این کمیته تفاوت های 
موجود در حوزه نمایشگاهی ایران با سایر کشورها را بررسی کرده تا در نهایت 
به یک مدل جامع برسد. اگر نمایشگاه پویایی الزم را نداشته باشد رسما تبدیل 

به یک موزه می شود و ما قصد نداریم که به این مساله برسیم.
مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران ب��ا بیان اینکه 
مدل طراحی ش��ده برای این نمایشگاه در سه محور اصلی طراحی شده است، 
توضی��ح داد: محور اول حوزه مغزافزار اس��ت 
که ش��امل فعالیت های ش��رکت نمایشگاه ها، 
س��ازمان ای��درو، معاونی��ن صنای��ع و معادن 
و میزه��ای س��اخت داخ��ل ش��ود. در حوزه 
س��خت افزار محوری��ت با محی��ط فیزیکی و 
تجهیزاتی است که در نمایشگاه ها وجود دارد. 
نمایشگاه بین المللی تهران با ۴000 مترمربع 
س��خت افزار مطلوبی برای پیگیری طرح ها در 

اختیار قرار می دهد.
حس��ین زاده ادامه داد: س��ومین محور که 
پراهمیت تری��ن محور به ش��مار می رود حوزه 
نرم افزار است در این حوزه چگونگی برگزاری 
نمایش��گاه، نح��وه  فعال کردن ش��رکت های 
دانش بنیان، کارآفرینان و دانش��گاه ها لحاظ می ش��ود. هدف ما این است که با 
اصالح فرآیند به سمتی برویم که نمایشگاه اهداف کالنی را در حوزه اقتصادی 

پاسخگو باشد.

برگزاری نمایشگاه دائمی محصوالت ساخت ایران»بازی ها« درمان می کنند

امروزه با گس��ترش دورکاری و دسترسی آس��ان تر به اینترنت، 
این امکان برای ش��رکت ها فراهم ش��ده تا کارمندهایی از راه دور 
داشته باشند، اما چگونه می توان ارتباط خوبی با کارمندان دورکار 

برقرار کرد؟
اگر بخواهید ش��رکت خود را به پیشرفت قابل توجهی برسانید 
و اف��راد کارآم��د بیش��تری اس��تخدام کنی��د، بای��د از محدوده  
جغرافیایی ت��ان گذر کنید. اخیرا دورکاری گس��ترش یافته و این 
مس��اله بیش از هر چیزی به خاطر پیش��رفت تکنولوژی است که 
ام��کان کار ک��ردن از هر جای��ی را فراهم می کن��د. وقتی کارمند 
دورکاری را برای ش��رکت خود اس��تخدام می کنید، باید برنامه ای 
تدوین کنید ت��ا از کارایی کارمند دورکار و نحوه  تعاملش با دیگر 

اعضای تیم اطمینان حاصل کنید.
در این مقاله قصد داریم ش��ما را با شش نکته از تجربیات 
کارفرماهای��ی ک��ه کارمن��دان دورکار دارند آش��نا کنیم. با 
خواندن ای��ن تجربیات می توانید گام های درس��تی در این 
مس��یر بردارید و روند کار را ب��رای خود و کارمندان دورکار 

تسهیل ببخشید.
راه ارتباطی را برای کارمندان دورکار باز کنید

یکی از نکات مهمی که کارآفرینان بیان می کنند این اس��ت که 
به ارتباط مداوم با کارمندان دورکار توجه ویژه ای داش��ته باشید. 
ش��ان اوگل، موسس وب س��ایت تخصصی کس��ب و کار از راه دور 
)Location Rebel(، می گوید در هر گام از راه با کارمند دورکار 

ارتباط برقرار کنید.
اوگل می گوید:

 رمز موفقیت، داش��تن ارتباط باز و م��داوم با کارمندان دورکار 
اس��ت. نباید تنها هدف تان این باش��د که وظیف��ه  آنها را یادآوری 
کنید، بلکه برای صحبت در مورد همه چیز و روشن کردن مسائل، 
برگزاری توفان فکری برای دس��تیابی به ایده های جدید و گرفتن 

گزارش کار پروژه با آنها در ارتباط باشید.
 کارمندان دورکار را از یاد نبرید

ش��اید تاکنون کارمند دورکار نداش��ته اید، پ��س تجربه ای برای 
مدیریت این نوع کارمندان ندارید و تمام تجربه تان به س��رزدن به 
دفتر و میزکار آنها در س��اعات مختلف روز خالصه می ش��ود. پس 
ممکن اس��ت کارمندان دورکار را فراموش کنید و ارتباطی با آنها 

نداشته باشید.
 Ipseity س��ینتیا جانس��ون، از موسس��ان آژان��س بازاریاب��ی

Media می گوید:
 وقتی مش��غله  کاری زیادی دارید، احتماال کارمندان دورکار را 
فراموش می کنید. این در حالی اس��ت ک��ه کارمندان دورکار نیاز 
به ش��ناخته شدن و ارزش قائل ش��دن دارند. پس برنامه ای برای 
ارتباط با آنها داشته باشید و یک مکالمه  کوتاه روزانه را در برنامه  

کاری تان قرار دهید.
 معیارهای کوتاه و ثابتی برای سنجش موفقیت خود داشته 

باشید
وقت��ی نمی توانید کارمند جدید را به صورت حضوری یا مکالمه  
تصوی��ری کنترل کنی��د، باید ب��ه دنبال راه هایی برای س��نجش 

عملکرد و پیشرفت او باشید.

 Next جان رود، مدیر و موس��س س��رویس آموزش��ی آنالین
Step Test Preparation، می گوید:

 اعتماد کردن به کارمند دورکار اهمیت زیادی دارد. الزم اس��ت 
از عملکرد و پیش��رفت کارمند دورکار خود مطلع شوید و توانایی 
او را برای انجام پروژه  موردنظر اندازه گیری کنید. بهتر است برای 
او اهداف کوتاه مدت تعیین کنید: باید فالن کار را تا پایان امروز/

هفته آینده/آخر ماه به انجام برسانی.
 از ابزارهای مدیریت پروژه استفاده کنید

پیش��رفت تکنول��وژی، برق��راری ارتباط با کارمن��دان دورکار و 
آگاهی مدیر از عملکرد و پیشرفت آنها را بسیار آسان کرده است. 
فی��راس کیتانه، مدیر ارش��د اجرایی و از موسس��ان برند تجارت 
الکترونیک Amerisleep، پیش��نهاد می کن��د برای اندازه گیری 

پیشرفت کارمندان از ابزارهای مدرن استفاده کنید.
او معتقد است:

 در مح��ل کار، ارتباط ب��ا کارمندان و گرفتن اطالعات س��ریع 
در مورد انجام کارها و س��نجش پیشرفت ش��ان آس��ان است، اما 
کارمندان دورکار ممکن اس��ت همیشه در دسترس نباشند. برای 
اینکه به اطالعات به روز از نتایج کارها دسترس��ی داش��ته باشید 
می توانید از ابزارهای مدیریت پروژه مانند آس��انا یا ترلو اس��تفاده 

کنید.
روی کارایی کارمندان دورکار متمرکز شوید

اعتماد به کارمندان دورکار براس��اس س��اعت کاری شان سخت 
است، پس به جای تمرکز روی ساعت کار، روی کارایی آنها تمرکز 
کنید. کایل گوگن، موسس و مدیرعامل اجرایی فروشگاه ملزومات 
حیوانات Pawstruck، می گوید مدیران کس��ب وکار بهتر است 
خیلی روی س��اعت کاری ک��ه اعضای تیم صرف انج��ام پروژه ها 

می کنند، تمرکز نداشته باشند.
او می گوید:

 کار درس��تی نیس��ت که برای آگاهی از رفتارها و ساعات کاری 
فعالیت کارمندان دورکار خود زمان زیادی صرف کنید. انتظارات 
خود را در مورد اهداف و برنامه های کاری به طور واضح و مشخص 
بی��ان کنید. اگ��ر کارمندان اه��داف موردانتظار ش��ما را برآورده 

نمی کنند، به دنبال مشکالت آنها باشید.
 کارمندان دورکار را با فرهنگ شرکت آشنا کنید

به همان اندازه که برای کارمندان دورکار مهم اس��ت با شرکت 
در ارتباط باش��ند، برای شما هم مهم اس��ت با آنها ارتباط خوبی 
داش��ته باشید. به همین خاطر الزم اس��ت کارمندان دورکار را با 
فرهنگ ش��رکت خود آش��نا کنی��د و از حضور آنه��ا در مکالمات 

سازمانی اطمینان حاصل کنید.
 Unleashed میشل س��پنوزا، مدیرعامل شرکت توس��عه وب

Technologies، می گوید:
 س��عی کنید تا جای ممکن ارتباط خوبی بین کارمندان دورکار 
با دیگر همکاران ش��ان برقرار کنید. این کار به آنها کمک می کند 
فرهنگ ش��رکت را بهتر درک کنن��د، زودتر با آن کنار بیایند و از 
س��طح توقعات کیفی، حرفه ای و کارایی کس��ب و کار ش��ما بهتر 

مطلع شوند.
inc/ucan :منبع 

جـف بـزوس تنها چند روز پس از سـقوط به رده دوم ثروتمندترین افـراد دنیا، به لطف 
فـروش فوق العـاده در بلک فرایدی دوباره رتبه اول را از گیتـس پس گرفت. ثروت بزوس 
طی مدتی کوتاه 4 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده؛ برای مقایسه جالب است بدانید »رئال 
مادرید« به عنوان ارزشـمندترین باشـگاه فوتبال جهـان 3.6۸ میلیارد دالر ارزش گذاری 
شده است. به گزارش دیجیاتو، بازار خرده فروشی آنالین در آمریکا نسبت به سال گذشته 
15.۸درصد بیشـتر رشد داشته و فروشندگان تنها در ماه نوامبر 50.1 میلیارد دالر فروش 
داشته اند. این رشد در 24 ساعت گذشته که بلک فرایدی در جریان بود به اوج خود رسید 

و طی آن ارزش هر سـهم آمازون 1.2درصد بیشـتر شد. در بلک فرایدی یا جمعه سیاه که 
بعد از جشـن شکرگزاری برگزار می شود، فروشـگاه های آنالین و سنتی اجناس خود را با 

تخفیف های قابل توجه عرضه می کنند که باعث هجوم مشتریان به آنها می شود.
از آنجا که بزوس سـهامدار عمده آمازون محسـوب می شـود، افزایش ارزش سهام این 
کمپانـی باعث شـده ثـروت وی از 109 میلیارد دالر در دو هفته قبل بـه 113 میلیارد دالر 
برسد؛ بنابراین حاال وی ثروتمندترین فرد دنیا است و گیتس با دارایی 111 میلیارد دالری 
در جایگاه دوم قرار گرفته اسـت . رتبه دوم گیتس هم چندان قرص و محکم نیسـت و از 

چگونه بهترین ارتباط را با کارمندان دورکار برقرار کنیم؟

بلک فرایدی دوباره جف بزوس را ثروتمندترین فرد دنیا کرد

دریچــه

ب��ا حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، یک هیات تجاری و فناوری فعال ایرانی در عرصه عطر و اس��انس به کش��ور 

فرانسه اعزام می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان،  معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری یکی از ماموریت های اصلی خود را حمایت از اعزام ش��رکت های دانش بنیان 
ایرانی به دیگر کش��ورها قرار داده اس��ت؛ کش��ورهایی که می توانند ب��ازار بزرگی برای 

محصوالت ایرانی ایجاد کنند.
بهمن ماه امسال، یک هیات تجاری و فناورانه از ایران به کشور فرانسه اعزام می شوند 
تا با بازار بزرگ عطر و اس��انس این کش��ور آش��نا ش��وند و بازار خوبی ب��رای صادرات 

محصوالت تولیدی خود ایجاد کنند.

یک هیات تجاری و فناوری ایرانی به 
فرانسه اعزام می شود

یکشنبه
10 آذر 1398

شماره 1441
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دبیر س��تاد توس��عه فناوری های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و 
محیط زیس��ت با بیان اینکه 1۴0 ش��رکت دانش بنیان در این حوزه ها  

فعال هستند، گفت بناست 10 قرارداد در حوزه آب منعقد کنیم.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر، دکتر نادرقلی 
گردهمای��ی  در  گذش��ته  روز  ابراهیم��ی 
فناورانه س��ازمان ها، صنایع، ش��رکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپ های حوزه آب، 
خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیس��ت 
ک��ه در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
در ح��ال برگزاری اس��ت، گف��ت: خیلی از 
پروژه های��ی که در این حوزه ه��ا به مرحله 
اجرایی رس��یده اند با کمک صندوق نوآوری 
و شکوفایی و صندوق های وابسته به معاونت 

علمی کلید خورده اند.
ابراهیم��ی ب��ا بی��ان اینکه در این س��ه 
س��ال س��ندی به عنوان س��ند توسعه آب، 

خشکسالی، فرس��ایش و محیط زیست مصوب شده که اقدامات ستاد 
بر این اس��اس انجام می ش��ود، تصریح کرد: مبنای کار ما براساس این 

سند و با توجه به موضوع دانش بنیانی است.

وی ب��ا تأکید بر اینکه در ح��ال حاضر فاصله زیادی تا اجرای این 
س��ند داریم، اظهار داش��ت: باید خیلی از اقدام��ات را انجام دهیم 
تا بتوانیم س��ند توس��عه فناوری حوزه آب، خشکس��الی، فرسایش 
و محی��ط زیس��ت، را اجرای��ی کنی��م. 
در  ج��دی  حرکت ه��ای  نیازمن��د  م��ا 
اجرای س��ند توس��عه فناوری حوزه آب، 
خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیست 
هستیم. البته که اقداماتی در این زمینه 
شروع ش��ده که در بحث آب می توان به 
راه ان��دازی آب ش��یرین کن ها در مناطق 

روستایی و کم برخوردار اشاره کرد.
ابراهیمی گفت: پمپ های تحت فشار 
برای تأمی��ن آب در واحدهای کوچک 
در مناط��ق روس��تایی، اقداماتی برای 
پخش س��یالب ها در هندیجان و غیره، 
اقدامات��ی برای بیابان زدای��ی از جمله 
پروژه هایی هس��تند که در راس��تای سند توس��عه فناوری حوزه 
آب، خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیس��ت به مرحله اجرایی 

رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت فضای قابل توجه��ی را از لحاظ 
کارآفرینی در حوزه فرهنگ و هنر در اقتصاد جهانی مش��اهده می کنیم 

و از طرفی دانشجویان هنر ما در سال 97 حدود 299هزار نفر بوده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی، در مراس��م 
افتتاحیه بازار آثار فرهنگی و هنری مشهد طی 
طرح »گذر فرهنگ و هنر«، اظهار کرد: امسال 
به عنوان سال رونق تولید مطرح شده است و 
ح��وزه و بخش فرهنگ و هنر غیر از اینکه در 
حیات معنوی یک جامعه سهم اصلی دارد، در 
بخش اقتصادی نیز جایگاه قابل توجهی دارد و 
روز به روز بر اهمیت این نقش اضافه می شود.
وی اف��زود: وقت��ی به اقتص��اد جهانی نگاه 
می کنیم، می بینیم که ب��ه خصوص در دهه 
اخیر، س��هم فرهنگ و هنر و آنچه به عنوان 
اقتصاد خالق شناخته می ش��ود در اقتصاد و 

تولید جهانی نقش قابل توجهی دارد. بیش از 22۵0 میلیارد دالر فضای 
بازار فرهنگ و هنر در جهان است و ۳درصد GDP جهانی در این حوزه 

است.

وزیر فرهنگ و ارشاد تصریح کرد: ۵۴درصد از این مقدار، سهم تلویزیون، 
هنرهای تجسمی، رسانه و مجالت است و جریان رو به رشدی را در دهه 
اخیر و سال به سال، در حوزه اقتصادی فرهنگ و هنر داریم و این جریان، 
جریان ش��تابنده ای اس��ت و هر سال شاهد 
رقم های تازه و جابه جایی سهم کشورها در 

این قسمت هستیم .
صالحی جه��ت ارائه گزاره هایی در ارتباط 
با لزوم اهمیت بخشی بیش��تر به فرهنگ و 
هنر در کشور، گفت: گزاره نخست این است 
که فرهنگ و هنر گرچ��ه وجهی روحانی و 
معنوی دارد، اما وجه اقتصادی آن هم روز به 

روز افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: نکته دوم، فضایی اس��ت که 
از همین منظر اقتصادی در حوزه اش��تغال 
و کارآفرینی مشاهده می کنیم. سهم اشتغال 
در فرهنگ و هن��ر در اقتصاد جهانی، رو به 
افزایش اس��ت و حدود ۳0 میلیون ش��غل بالفعل در جهان در این حوزه 
داریم و عمال فضای قابل توجهی را از لحاظ کارآفرینی برای حوزه فرهنگ 

و هنر و اقتصادهای خالق، مشاهده می کنیم.

فضای قابل توجه کارآفرینی در فرهنگ و هنرفعالیت 140 شرکت دانش بنیان در حوزه آب و خشکسالی

احتماال اس��تراتژی های عملکردتان را به گونه ای ترتیب داده  باشید 
که بتوانید حجم کار بیشتری را نسبت به گذشته انجام دهید.

به عن��وان مثال کارها را اولویت بندی و ب��رای انجام آنها برنامه ریزی 
کردید. بخش��ی از وظایف ت��ان را تفویض کردی��د. روی کارهای مهم 
تمرکز بیشتری داشتید و اکنون می خواهید قدم بعدی را بردارید. گام 
بعدی افزایش بهره وری اس��ت. ش��ما می خواهید در مدت زمان کمتر، 

بهترین عملکرد را از خودتان نشان دهید.
اما دقیقاً چه استراتژی می تواند برای موقعیت شما مناسب  باشد؟

م��ن به عنوان مربی مدیریت زمان با افراد زیادی کار می کنم که باید 
در مدت زمان کمتر، کار بیش��تری را انجام دهند. تجربه به من نشان 
داده اس��ت با استفاده از یکی از این پنج اس��تراتژی می توانید از هدر 
رفتن س��اعت های زیادی در هفته جلوگیری و این زمان های ارزشمند 

را ذخیره کنید.
1.انتظارات واقعی تان را صریحا مشخص کنید:

وقت��ی کار مهمی را به عهده می گیرید ، ب��ا همه ذی نفعان اصلی در 
مورد آنچه از ش��ما انتظار دارند صحبت کنید. شاید از شما انتظار یک 
عملکرد فوق العاده داشته باشند یا شاید هم انجام کار به صورت معمول 
برای ش��ان مناسب باشد. ش��اید نیاز به یک برنامه جامع داشته باشند، 
ش��اید هم نگارش یک طرح اولیه کفایت کند. ش��اید از شما بخواهند 
که مستندات را در قالب فایل پاورپوینت به آنها ارائه بدهید، شاید هم 

نیازی به این کار نباشد.
یک��ی از مراجعان من ک��ه در صنعت مالی فعالی��ت می کند ، وقتی 
متوجه شد که در بعضی موارد، تمام آنچه الزم است دریافت اطالعات 
کافی برای اخذ یک تصمیم یا انصراف از آن اس��ت، توانس��ت روزهای 
کاری بیش��تری را برای خود ذخیره کند. واقعیت این اس��ت که همه 

موقعیت ها نیاز به تجزیه و تحلیل ّهای عمیق و دقیق ندارند.
وقتی مش��خص کنید دقیقا چه چیزی، در چه سطحی مورد نیازتان 
اس��ت، می توانید ساعت ها در تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری را 

چگونه انجام دهید، صرفه جویی کنید.
2. از ابزارها و داشته های قبل، استفاده مجدد کنید:

با توجه به استراتژی استفاده مجدد و بازیابی کار، توانایی شما برای 
کاهش زمان فعالیت ها، بس��ته به مسئولیت خاصی که دارید، متفاوت 

خواهد بود.
 ام��ا در جایی ک��ه ام��کان دارد از روش هایی مثل کپی، پیس��ت و 
ویرایش اس��تفاده کنید. این رویکرد می تواند برای ارسال ایمیل، ارائه  
شفاهی، آموزش، طرح پروپوزال و تقریباً هر نوع فعالیت مشابه دیگری 
که با آن روزانه سروکار دارید، اتفاق بیفتد. به کارگیری این استراتژی 
ب��رای آن دس��ته از مراجعان من که کارش��ان تدریس، ارائه ش��فاهی 

پاورپوینت یا سخنرانی است، بسیار مفید و کارگشا بوده است.
اگر به خاطر زمان تحت فش��ار هستید، تالش کنید ابزارها، اطالعات 
و موارد مورد نیازتان را س��ریع تر به روز رس��انی کنید. از هر چیزی که 
تاکن��ون ب��رای صرفه جویی در وق��ت و ارائه بهترین محتوا داش��تید، 
استفاده کنید. بهترین سخنران ها تمایل دارند که سخنان  شان را بارها 
و بارها تکرار کنند، زیرا باور دارند تمرین از آنها بهترین ها را می سازد.

3. قالب و چک لیست تهیه کنید:
برای س��رعت بخش��یدن به رون��د کار معم��ول و روزان��ه، قالب ها، 
چک لیس��ت ها یا مواردی از این دست که می توانید از آنها بهره ببرید، 
تهی��ه کنی��د. به عنوان مثال، من ی��ک قالب ایمیل دارم که هر س��ال 

با تکمیل آن اطالعات مالیاتی پایان س��ال را برای حس��ابدارم ارس��ال 
می کنم. همچنین برای هر ماه از یک چک لیست ماهانه مالی استفاده 

می کنم.
ممک��ن اس��ت ب��رای فعالیت هایی مانن��د جم��ع آوری گزارش های 
هفتگ��ی ، س��خنرانی ها ی��ا برنامه جلس��ات روزانه، ب��ه قالب ّهایی نیاز 
داشته باشید. همچنین، شما می توانید چک لیست های کارآمدی برای 
برنامه ریزی های هفتگی ، جلسات کارمند و کارفرما یا سایر فعالیت های 
مش��ابه و تکرارش��ونده پیدا کنید. هم قالب ها و هم چک لیس��ت ها، به 
ش��ما این امکان را می دهند، بهتری��ن عملکردتان را در کمترین زمان 
به نمایش بگذارید. زیرا نیازی نیست که وقت زیادی صرف کنید تا به 
خاط��ر آورید، چ��ه کاری را باید انجام دهید یا چه تصمیمی را باید در 

مرحله بعد اتخاذ کنید.
ش��ما می توانی��د ای��ن قالب ها و چک لیس��ت ها را در یک سیس��تم 
پیش��رفته تر نگه داری��د، اما در اغلب م��وارد، ثبت آنها در یک س��ند 

Word کفایت می کند.
4. مکالمه کنید:

بس��ته به هدفی که دارید، می توانید با به اش��تراک گذاشتن شفاهی 
کارهای��ی که انجام داده اید ، در وقت صرفه جویی کنید. به عنوان مثال، 
ش��اید مدیرتان از شما بخواهد درباره موضوع خاصی تحقیق کنید. به 
ج��ای ترتیب دادن یک ارائه رس��می، می توانی��د هدف تان را در زمان 
کمتری محقق کنید. کافی اس��ت یادداش��ت برداری کنید و یافته های 
خود را در یک جلسه رو در رو با رئیس تان در میان بگذارید. همچنین 
این استراتژی برای برقراری ارتباط با مفاهیم انتزاعی تر ، مانند طراحی ، 

می تواند بسیار راهگشا باشد.
یکی از مراجعان من برای برقراری ارتباط با یک معمار راه سریع تری 
را پیدا کرد. او از روش صحبت کردن یا ترسیم افکارش به جای تالش 

برای نوشتن آنها، استفاده کرد.
 »داشتن برنامه زمان بندی تضمین نمی کند که بتوانید کارتان را در 
مدت زمان مش��خص به پایان برسانید، اما قطعاً می تواند به تمرکزتان 

در انجام کارها کمک کند.«  
5. زمان بندی داشته باشید:

سرانجام، یک استراتژی برای اینکه همچنان بتوانید بهترین عملکرد 
را در کمترین زمان داش��ته باش��ید، این اس��ت که مش��خص کنید به 
چقدر زمان برای انجام وظیفه ای خاص یا بخش��ی از آن نیاز دارید؟ به 
این زمان پایبند باش��ید. به عنوان مثال، اگ��ر بیش از حد برای مرحله 
تحقی��ق زمان صرف می کنید، باید به خ��ود بگویید: »من حداکثر بعد 
از ی��ک یا دو س��اعت این مرحله را متوقف می کن��م.« و عمال این کار 
را انج��ام دهید. یا اگر همچنان در کش��مکش تهی��ه یک پیش نویس 
هستید، سریع تر تصمیم بگیرید که می خواهید چقدر زمان برای تایپ 
آن ص��رف کنید. برنامه زمان بندی تضمی��ن نمی کند که کارتان را در 
مدت زمان مش��خص به پایان برسانید؛ اما قطعاً می تواند به تمرکزتان 

در انجام کارها کمک کند.
حرف آخ��ر اینکه هر  ک��س محدودیت های خاص خ��ودش را دارد 
بنابرای��ن نمی توان��م قول بدهم که همه چیز با اس��تفاده از راهکارها و 
اس��تراتژی های گفته ش��ده به خوبی انجام خواهد یافت اما وقتی این 
تکنیک ه��ا را به کار می برید ، قطعا می توانید در زمان کمتری، کارهای 

بیشتری را انجام دهید.
hbr/modirinfo  :منبع

و طی آن ارزش هر سـهم آمازون 1.2درصد بیشـتر شد. در بلک فرایدی یا جمعه سیاه که 
بعد از جشـن شکرگزاری برگزار می شود، فروشـگاه های آنالین و سنتی اجناس خود را با 

تخفیف های قابل توجه عرضه می کنند که باعث هجوم مشتریان به آنها می شود.
از آنجا که بزوس سـهامدار عمده آمازون محسـوب می شـود، افزایش ارزش سهام این 
کمپانـی باعث شـده ثـروت وی از 109 میلیارد دالر در دو هفته قبل بـه 113 میلیارد دالر 
برسد؛ بنابراین حاال وی ثروتمندترین فرد دنیا است و گیتس با دارایی 111 میلیارد دالری 
در جایگاه دوم قرار گرفته اسـت . رتبه دوم گیتس هم چندان قرص و محکم نیسـت و از 

سـوی »برنارد آرنو«، کارآفرین و کلکسـیونر آثار هنری فرانسـوی تهدید می شود. ارزش 
دارای آرنـو که در حوزه مد و فشـن فعالیت گسـترده ای دارد، بالغ بـر 104.۸ میلیارد دال 
تخمین زده می شـود. وی اخیرا برند معروف طـال و جواهر »تیفانی« را هم خریداری کرده 

که در سراسر دنیا 300 شعبه و بیش از 14 هزار نفر پرسنل دارد.
بسـیاری بر این باورند که اگر گیتس 35 میلیـارد دالر از دارایی های خود را صرف امور 
خیریه نمی کرد و از هیأت اجرایی مایکروسـافت کنار نمی کشید، احتماال تا مدت ها کسی 

توانایی به زیر کشیدن او از اریکه ثروت جهان را نداشت.

5 استراتژی برای مدیریت زمان و افزایش بهره وری در کسب و کار
مترجم: نازنین توکلی

بلک فرایدی دوباره جف بزوس را ثروتمندترین فرد دنیا کرد

یادداشـت

نبییونی با اش��اره به لزوم فرهنگ س��ازی در حوزه ایده پردازی، بر ضرورت استفاده از امکانات 
موجود برای رونق دهی این فضا تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
نشست ششمین جشنواره ایده های برتر استان البرز با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان، رئیس 
دانش��گاه علمی وکاربردی البرز و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه پژوهش و فرهنگ سازی 
استان برگزار شد. در این نشست، محمد نبییونی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان البرز با اشاره به لزوم 
فرهنگ سازی در حوزه ایده پردازی، بر ضرورت استفاده از همه امکانات برای رونق دهی بیشتر به 
جشنواره ایده های برتر تأکید کرد. وی با بیان اینکه تاکنون حدود 60 ایده به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده است، افزود: با توجه به پیشنهاد اعضای کمیته و به منظور رعایت عدالت برای تمامی 
ذی نفعان و متقاضیانی که در هفته گذشته نتوانستند ایده های خود را به دبیرخانه ارسال کنند، 

مهلت ارسال ایده ها تا پایان روز جمعه هشت آذرماه تمدید شد.

ضرورت فرهنگ سازی در حوزه 
ایده پردازی و خالقیت



آیا شما تا به حال تجربه جست وجو در اینترنت و یافتن سایتی با محتوای بسیار 
هماهنگ با س��لیقه تان را داشته اید؟ چنین احساسی به طور معمول برای هم افراد 
خوشایند است. یکی از مثال های ساده در این زمینه سرویس میل چیپ است. من 
وقتی وارد حس��اب کاربری ام در این س��ایت می شوم، با پیام »خوش آمدی کایالی 
عزیز« مواجه می ش��وم. این امر به خاطر درج اطالعات ش��خصی هر کاربر در این 
سیس��تم به هنگام ثبت نام اس��ت. شاید در نگاه نخست این امر بسیار ساده به نظر 
برسد، اما تاثیر روانی بسیار عمیقی بر روی افراد دارد. امروزه یکی از راهکارهای جلب 

نظر افراد به سایت یا کسب و کارمان تالش برای تعامل با آنهاست. 
بدون تردید هدف گذاری دقیق بر روی مخاطب هدف و مشتریان بسیار وسیع تر 
از صرف تعامل سازنده در سایت است. به عنوان مثال، برند ما باید توانایی برقراری 
ارتباط با مخاطب جهانی را داشته باشد. این امر شامل تولید کمپین های بازاریابی 
و تبلیغات به زبان های زنده دنیاس��ت. به طور مشابه این امر در زمینه ترجمه متن 
س��ایت نیز کاربرد دارد. خوش��بختانه امروزه ابزارهای هوشمند زیادی برای ترجمه 
خودکار متن سایت ها وجود دارد بنابراین تعامل سازنده با مخاطب در فضای آنالین 

چندان دشوار نخواهد بود. 
دنی��ای بازاریاب��ی در طول چند دهه اخیر دس��تخوش تغییرات بس��یار زیادی 
ش��ده اس��ت. یکی از تغییرات عم��ده در این زمین��ه تالش ب��رای تولید محتوای 
شخصی سازی ش��ده اس��ت. این امر به طور ویژه بر روی هدف گذاری دقیق بر روی 
مخاطب هدف تمرکز دارد. پیش��فرض چنین رویک��ردی ضرورت جلب نظر دامنه 
خاصی از مش��تریان حاضر در یک بازار است. الگوی سنتی بر روی جلب نظر تمام 
مشتریان تمرکز داشت. به همین خاطر در عمل حوزه بازاریابی و تبلیغات نیازمند 
بودجه بس��یار زیادی بود. الگوی نوین بازاریابی ب��ه جای صرف هزینه زیادی برای 
جلب نظر دامنه مش��خصی از کاربران بر روی شمار مشخصی از افراد عالقه مند به 
ه��ر برند تمرکز دارد. این ام��ر در کنار کاهش هزینه ها موجب افزایش تاثیرگذاری 

محتوای بازاریابی برندها نیز می شود. 
یکی از ش��یوه های هدف گذاری دقی��ق و تاثیرگذار بر روی مش��تریان در حوزه 
خرده فروش��ی آنالین روی می دهد. امروزه بسیاری از افراد تمایل به سفارش مجدد 
خریدهای قبلی شان دارند. اقدام هوشمندانه خرده  فروشی های آنالین تعبیه گزینه 
»س��فارش مجدد« برای خریدهای قبلی است. به این ترتیب هر کاربر با مراجعه به 
صفحه تاریخچه خریدش امکان سفارش مجدد محصوالت قبلی در کمترین زمان 

را خواهد داشت. 
بی شک وقتی از هدف گذاری هوشمند بر روی مشتریان در خرده فروشی آنالین 
صحبت می کنی��م، آمازون در مرکز توجه قرار دارد. این برند با اس��تفاده از همین 
تکنیک های کاربردی موفق به توس��عه س��ریع در دنیای کس��ب و کار شده است. 
من اخیرا جس��ت وجوی زی��ادی در آمازون برای یافتن محص��والت اداری به رنگ 
صورتی انجام داده ام بنابراین در بخش پیشنهادهای اکانتم در آمازون بسیاری از این 
دس��ت محصوالت مشاهده می شود. این اقدام آمازون با استفاده از هوش مصنوعی 
ساماندهی می شود. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده محصوالت مورد عالقه شان 
در بخش پیش��نهاد را دارند. بدون ش��ک مش��اهده محصوالت هماهنگ با تجربه 

جست وجوی قبلی موجب افزایش انگیزه کاربران برای خرید محصوالت می شود. 
اس��تفاده از اطالع��ات کاربران در س��ایت برندم��ان به منظور ارائه پیش��نهادها 
ی��ا محتوای بهتر ایده جالبی به نظر می رس��د. در این زمین��ه بهره گیری از تجربه 
کارش��ناس های حرفه ای و برندهای بزرگ ضروری اس��ت. ب��ه همین خاطر مقاله 
کنونی به بررس��ی راهکارهای هدف گذاری دقیق و کاربردی بر روی مخاطب هدف 

و مشتریان می پردازد. 
هدف گذاری هوشمند چیست؟

هدف گذاری هوش��مند در قالب یک فرآیند معنا می یابد. بر این اس��اس س��از و 
کارهای پیش بینی سلیقه و فعالیت مخاطب هدف برندها در فضای آنالین با استفاده 
از هوش مصنوعی تعریف مناسبی برای هدف گذاری هوشمند خواهد بود. تاثیر این 
فناوری بر روی تعامل برندها با مشتریان فراهم سازی امکان تولید و نمایش محتوای 
جذاب برای مخاطب هدف خواهد بود. تمام برندهای عرصه خرده فروشی و به طور 
کلی برندهای حاضر در فضای آنالین تمایل شدیدی به جلب نظر مشتریان دارند. 
پیش بینی درس��ت سلیقه آنها گام موثری در راستای ارائه پیشنهادهای مناسب به 

آنها خواهد بود. 

سایت رسمی هر برند کاربرد مشخصی در زمینه پاسخگویی آنالین به پرسش های 
کاربران دارد. این امر موجب کاهش تماس مشتریان با بخش خدمات پس از فروش 
یا امور مش��تریان می ش��ود. یکی از نکات مهم در این بخش تهیه صفحه ای به نام 
»پرسش های رایج« است. به این ترتیب کاربران با مراجعه به این بخش امکان یافتن 

پاسخ بسیاری از پرسش های رایج شان را خواهند داشت. 
وقتی برند ما محتوای بازاریابی اش را براس��اس تجربه مشتریان ساماندهی کند، 
امکان جلب نظر مشتریان به شیوه ای تاثیرگذار فراهم می شود. هماهنگی محتوای 
بازاریاب��ی برندها با تجربه مش��تریان اهمیت زیادی دارد. کمپین ه��ای بازاریابی و 
تبلیغات موفق همیش��ه تاکید مطلوبی بر روی تجربه مشترک و کاربردی مخاطب 
هدف دارند. خوشبختانه امروزه استفاده از هوش مصنوعی امکان ساماندهی بهینه 
امور را فراهم می سازد بنابراین نیاز چندانی به استفاده از شیوه های سنتی و وقتگیر 

برای ساماندهی امور وجود ندارد. 
یکی از نمونه های جذاب در زمینه تعامل با مش��تریان جهانی اس��تفاده از معیار 
طبقه بندی کاربران براساس کشورشان است. به نکات ذیل در این زمینه توجه کنید:
• شناسایی خودکار نوع دستگاه کاربر اهمیت بسیار زیادی دارد. امروزه کاربران با 
استفاده از گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه شخصی اقدام به مشاهده محتوای سایت 
ما می کنند بنابراین دوره حکمرانی انحصاری رایانه های شخصی تمام شده است. در 
این میان وظیفه اصلی هر برند ساماندهی محتوای سایتش برای نمایش مناسب در 
رابطه کاربردی رایانه های ش��خصی و سایر دستگاه های هوشمند است. در غیر این 

صورت تجربه کاربران از مشاهده محتوای سایت چندان جالب نخواهد بود. 
• نحوه آشنایی کاربران با سایت ما اهمیت زیادی دارد. این امر امکان شخصی سازی 

محتوای نمایشی برای هر کاربر را دوچندان خواهد کرد.
• دریافت اطالعات دقیق از هر کاربر به منظور ثبت نام در س��ایت ضروری است. 
این امر امکان شخصی سازی محتوا و پیشنهادهای برندمان برای هر کاربر را بیشتر 

خواهد کرد. 
بدون ش��ک بررس��ی نحوه هدف گذاری مناس��ب بر روی مش��تریان در کسب و 
کارهای مختلف بدون بررسی نمونه های واقعی امکان ناپذیر است بنابراین در ادامه ما 

به بررسی عملکرد برخی از برترین برندها در این زمینه خواهیم پرداخت. 
1. سالن موسیقی مونارچ

حضور در سالن های موسیقی همیشه حس و حال هیجان انگیزی برای مخاطب 
به ارمغان می آورد. تجربه گوش دادن به موس��یقی زنده احساس��ی وصف ناش��دنی 
است. بدون تردید س��الن های موسیقی مخاطب خاص خود را دارند. نکته مهم در 
ای��ن میان تالش برای جلب نظر دامنه هرچه وس��یع تری از افراد اس��ت. برخی از 
س��الن ها سرمایه گذاری باالیی بر روی افزایش امکانات شان می کنند. به این ترتیب 
عالقه مندان به موس��یقی تجربه باکیفیت تری از گ��وش دادن به اجرای هنرمندان 

محبوب شان خواهند داشت. 
امروزه برخی از س��الن های موسیقی س��ایت رسمی برای فروش بلیت دارند. من 
همیشه از سالن موسیقی مونارچ بلیت کنسرت های مورد عالقه ام را تهیه می کنم. 
اندک��ی پیش من ایمیل ه��ای بازاریابی جذابی از این س��الن دریاف��ت کردم. تیم 
بازاریابی سالن مونارچ با بررسی عملکرد من در زمینه خرید بلیت اقدام به پیشنهاد 
کنس��رت های هماهنگ با نوع موس��یقی مورد عالقه ام کرده است. این اقدام بسیار 
جالب به نظر می رسد. در واقع این سالن با بررسی مداوم نحوه عملکرد من در زمینه 
خرید موسیقی موفق به یافتن کنسرت های احتمالی مورد عالقه ام شده است. نکته 
جالب در این زمینه نقش هوش مصنوعی است. بنابراین هوش مصنوعی به بهترین 

شیوه به برندها در راستای جلب نظر مشتریان کمک می کند. 
من یکی از عالقه مندان به گروه س��فیران X در زمینه موسیقی هستم، بنابراین 
وقتی این گروه دوباره به س��الن موسیقی مونارچ برگش��ت، ایمیل این سالن برای 
پیشنهاد پیش خرید بلیت برای من ارسال شد. بدون شک مشاهده توجه یک برند 
به س��لیقه مشتریان امر بس��یار جالبی است. این نکته در مورد بسیاری از برندهای 
بزرگ صدق می کند. رمز موفقیت آنها استفاده از هوش مصنوعی برای طبقه بندی 
خودکار اطالعات اس��ت. اگر هوش مصنوعی نبود، طبقه بندی حجم گسترده ای از 

محتوای مربوط به کاربران در عمل غیرممکن به نظر می رسید. 
عملکرد س��الن موس��یقی مونارچ یکی از بهترین نمونه ه��ا در زمینه جلب نظر 
مخاطب به شیوه ای تاثیرگذار است. برند ما نیز باید مانند این سالن موسیقی همیشه 
سلیقه مشتریانش را مدنظر داشته باشد. ارسال ایمیل های بازاریابی و تبلیغاتی در 
زمان درست اهمیت زیادی دارد. این امر احساس توجه دائمی برندمان به مخاطب 
را تقویت خواهد کرد. بدون تردید مش��تریان همیشه عالقه مند به خرید از برندی 

حساس نسبت به سلیقه شان هستند. 
Thrive Market .2

وقتی هوا نامناس��ب می شود، گاهی اوقات س��فارش آنالین مواد غذایی بهترین 
گزینه خواهد بود. این امر زحمت بیرون رفتن از خانه در هوای نامناس��ب را از بین 
می برد. من همیش��ه از س��ایت Thrive Market برای خرید آنالین محصوالت 
غذایی اس��تفاده می کنم. دلیل اصلی من برای این انتخاب عالقه به استفاده از مواد 
غذایی ارگانیک و همچنین پیشنهادهای جذاب این فروشگاه آنالین است. بسیاری 
از افراد عادت غذایی یکس��انی دارند. بنابراین در زمینه خرید مواد غذایی همیش��ه 
 Thrive Market به یک ش��یوه یکسان عمل می کنند. ایده جذاب خرده فروشی
طبقه بندی اطالعات مش��تریان و پیشنهاد تخفیف های جذاب است. به این ترتیب 
مش��تریان ترغیب به خرید مجدد از آنها می شوند. ش��اید برخی از افراد مانند من 
در عم��ل تمایل چندانی برای خرید آنالین مواد غذایی در روزهای عادی نداش��ته 
باش��ند به همین خاطر نقش پیش��نهادهای ویژه این برند بیش از هر زمان دیگری 

قابل توجه است. 
یکی دیگر از ایده های خالقانه Thrive Market تعبیه گزینه خرید مجدد برای 
س��فارش های قبلی است بنابراین من دیگر نیاز به جست وجوی محصوالت در این 
خرده فروش��ی آنالین ندارم. تنها با انتخاب یگ گزینه همان سفارش به طور مجدد 
برای من ارسال خواهد شد. جالب اینکه با تکمیل اطالعات شخصی فرآیند پرداخت 

هزینه سفارش نیز به صورت خودکار انجام خواهد شد. 
نح��وه عملک��رد خرده فروش��ی Thrive Market تاثیر قاب��ل توجهی بر روی 
مشتریان داشته اس��ت. من همیشه از خرید آنالین به طور مداوم پرهیز می کردم، 
اما عملکرد جالب این برند موج��ب افزایش انگیزه ام برای خرید محصوالت غذایی 
به طور آنالین ش��ده اس��ت. اگر برند ش��ما نیز عالقه مند به تغییر سلیقه مشتریان 
است، باید الگوی مشابهی را دنبال کند. در غیر این صورت به زودی بدل به برندی 

کلیشه ای خواهید شد. 
3. وینیارد واینز

ش��بکه های اجتماعی یکی از بهترین ابزارها ب��رای جمع آوری اطالعات پیرامون 
مخاطب هدف اس��ت. امروزه کاربران بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی فعالیت 
دارند. این امر موجب توجه برندها به تبلیغات در این فضا شده است بنابراین دیگر 
خبری از س��رمایه گذاری هنگفت برندها بر روی الگوی تبلیغات تلویزیونی نیست. 
حضور مداوم ش��بکه های اجتماع��ی در زندگی روزمره تمام اف��راد موجب افزایش 
تبلیغات برندها در آن ش��ده است. نتیجه این امر سود دوجانبه برندها و شبکه های 
اجتماعی است.  شبکه های اجتماعی ارزش زیادی برای اعتماد مشتریان شان قائل 
هستند بنابراین همکاری با برندها در زمینه تبلیغات به طور هوشمندانه ای از سوی 
آنها دنبال می ش��ود. بهترین عملکرد در این زمینه مربوط به اینستاگرام است. این 
پلتفرم تبلیغات برندها را به شیوه جالبی در اختیار کاربران قرار می دهد. نخستین 
نکته مهم درخصوص اینس��تاگرام عدم حمایت از تبلیغات توده ای اس��ت. اصطالح 
تبلیغات ت��وده ای به نمایش تبلیغات یک برند برای تمام کاربران اطالق می ش��ود 
بنابراین در اینجا ما با شیوه ای متفاوت مواجه هستیم. این شیوه دسته بندی کاربران 
در گروه های مختلف و نمایش تبلیغات براس��اس سلیقه ش��ان است. سطح سلیقه 
هر کاربر براس��اس نحوه فعالیتش در اینس��تاگرام شناسایی می شود. به این ترتیب 

اینستاگرام دامنه وسیعی از اطالعات درباره کاربرانش دارد. 
برند وینیارد واینز یکی از خرده فروشی های موفق در زمینه پوشاک است. این برند 
تمام فعالیت های تبلیغاتی اش را در اینستاگرام ساماندهی می کند. این امر عالوه بر 
صرفه جویی در هزینه های تبلیغاتی موجب افزایش کارایی تبلیغ این برند نیز شده 
اس��ت. به این ترتیب فرآیند شناخت سلیقه مشتریان به طور مشترک با همکاری 
اینستاگرام صورت می گیرد. نکته جالب اینکه هزینه تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
برای وینیارد واینز بسیار کمتر از الگوی تلویزیونی است بنابراین مشاهده عالقه اغلب 

برندها به فعالیت تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی جای تعجب ندارد. 
بدون تردید فرآیند جلب نظر مخاطب هدف و مش��تریان از طریق هدف گذاری 
هوش��مندانه تاثیر انکارناپذیری بر روی وضعیت برندها دارد. امروزه اغلب مشتریان 
مایل به مشاهده پیشنهادهای اختصاصی برندها برای خود هستند. این امر ضرورت 
اس��تفاده از هوش مصنوعی برای شناس��ایی سلیقه مش��تریان را افزایش می دهد. 
همچنین بس��یاری از برندها فقط به دنبال افزایش ترافیک سایت شان هستند. در 
هر دو مورد اس��تفاده از هوش مصنوعی برای طبقه بن��دی اطالعات کاربران مفید 

خواهد بود. 
hubspot :منبع

کسب جایزه بزرگ با یافتن تصاویر مخفی
کمپین تبلیغاتی جدید KFC با حال و هوای 

کریسمس

وقتی به سال نو میالدی نزدیک می شویم، تمام برندها برنامه های 
وی��ژه ای برای جلب نظر مش��تریان اج��را می کنن��د. در این میان 
برندهای فعال در صنعت فست فود به خاطر ماهیت کسب و کارشان 
شانس بیشتری برای جلب نظر مشتریان دارند. برند KFC همیشه 
برای س��ال نو بهترین کمپین های ممکن را طراحی می کند. امسال 
نیز این برند طرح ویژه ای برای جلب نظر مش��تریانش دارد. بر این 
 KFC اساس بسته بندی فس��ت فودهای این شرکت کلید بازاریابی
محس��وب می ش��ود. این بسته بندی ها با اس��تفاده از طرح های زیبا 

برای کریسمس طراحی شده است.
تصویر اصلی مورد اس��تفاده برند KFC برای کریس��مس امسال 
از س��وی نیکوالس جان، هنرمند مشهور در زمینه نقاشی کودکان، 
طراحی ش��ده اس��ت. کمپین تبلیغاتی اصلی این برند برای س��ال 
جاری ش��امل دعوت از مش��تریان برای یافتن 11 هدیه کریسمس 
مخفی در این نقاش��ی اس��ت. به این ترتیب اف��راد موفق در زمینه 
یافتن هدیه های مخفی در متن نقاش��ی ش��انس کسب جایزه ویژه 
برند را خواهند داش��ت. نکته جالب اینک��ه KFC در عمل نیز 11 
جایزه برای افراد برنده مسابقه اش طراحی کرده است. به این ترتیب 
انگیزه مش��تریان برای س��رگرمی در روزهای کریسمس و امتحان 
شانس شان برای کسب جایزه های متنوع KFC را امتحان خواهند 

کرد. 
بدون تردید وقتی یک برند دارای لوگویی به جذابی KFC است، 
اس��تفاده از آن در متن تبلیغات ایده جذابی محس��وب می شود. به 
همین خاط��ر یکی از مهم تری��ن هدیه های کریس��مس مخفی در 
طراحی بسته بندی این برند شامل تصویر کلنل سندرز است. یافتن 
این تصویر در طرح بسته بندی KFC امتیاز ویژه ای برای مشتریان 
خواهد داش��ت. بدون تردید یافتن این المان در طراحی بسته های 
این برند دش��واری خاص خود را دارد. نکته مهم در این میان ایده 
جذاب KFC برای سرگرم ساختن مشتریان در روزهای منتهی به 
کریسمس است. راهکار شرکت در این کمپین برای مشتریان بسیار 
 #Secret-Sanders ساده است. استفاده از هشتگ اینستاگرامی
فرصت حضور در این کمپین برای تمام کاربران را فراهم می سازد. 
marketingdive :منبع

بررسی خرید برند Tiffany & Co از سوی لویی ویتون
معامله 16 میلیارد دالری برند لویی ویتون

برند لویی ویتون یکی از نام های آش��نا در صنعت مد و پوش��اک 
اس��ت. این برن��د در ط��ول دوران طوالنی فعالیت��ش در این حوزه 
همیشه نوآوری های بسیار زیادی داشته است. امروزه اغلب برندهای 
تازه تاسیس در حوزه مد و پوشاک از الگوهای طراحی لباس و لوازم 
مختلف لویی ویتون الگوبرداری می کنند. با این حس��اب مش��اهده 
درآمد س��االنه فراوان ای��ن برند امر عجیبی نخواهد بود. براس��اس 
اعالم رس��می تیم مدیریت برند لویی ویتون در س��ال جاری درآمد 
این ش��رکت با 26درصد رشد در مقایس��ه با سال گذشته به ۴2.6 
میلیارد دالر رس��یده است. بدون تردید بهره مندی از چنین بودجه 
فراوانی نقش مهمی در فعالیت لویی ویتون در عرصه کس��ب و کار 

خواهد داشت. 
یک��ی از اقدامات تازه لویی ویتون برای اس��تفاده بهینه از درآمد 
سرش��ارش در طول سال های اخیر خرید برندهای موفق و فعال در 
س��ایر بخش های صنعت مد و پوشاک اس��ت. این اقدام در راستای 
افزایش تنوع محصوالت این شرکت صورت می گیرد. به این ترتیب 
امکان رفع تمام نیازهای مشتریان در حوزه پوشاک و مد با مراجعه 
به لویی ویتون و برندهای زیرشاخه اش قابل حل و فصل خواهد بود. 
برند لویی ویتون در تازه ترین اظهارنظر رسمی اش خبر از خرید برند 
لوکس Tiffany & Co داده است. برنارد آرنائولت، مالک میلیاردر 
برند لوی��ی ویتون، هدف از این اق��دام را افزایش دامنه محصوالت 

شرکت عنوان کرده است. 
یکی از ن��کات مهم درخصوص نحوه فعالیت برن��ارد آرنائولت در 
عرص��ه کس��ب و کار تالش وی برای خرید برندهای لوکس اس��ت. 
به ای��ن ترتیب وی مجموع��ه برندهای بزرگی نظی��ر لویی ویتون، 
کریس��تین دی��ور و موت و چان��دون را در اختی��ار دارد. نکته مهم 
درخصوص خرید برند Tiffany & Co از سوی لویی ویتون مبلغ 
باالی این معامله اس��ت. بر این اس��اس لویی ویتون با پرداخت 16 
میلی��ارد دالر تمام امتیاز این برند را خریده اس��ت. مش��اهده روند 
توسعه برند Tiffany & Co در زمینه طراحی جواهرآالت لوکس 
در ط��ول چند س��ال اخیر به خوب��ی اقدام لویی ویت��ون را توجیه 
خواه��د کرد بنابراین ما باید منتظر طرح های تازه لویی ویتون برای 

زیرمجموعه تازه اش باشیم. 
brandingforum :منبع

دسترسی بهتر به مخاطب هدف و مشتریان BRANDکارگاهبرندینگ

بازاریابی و تبلیغات بهتر با هدف گذاری دقیق بر روی مشتریان

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

HubSpot به قلم: کایال کارمیچل کارشناس بازاریابی در موسسه
    ترجمه: علی آل علی     
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یکشنبه
10 آذر 1398

شماره 1441



بازاریابی یکی از بخش های مهم برای کسب موفقیت در هر کسب و کار محسوب 
می ش��ود. امروزه برندها بدون بازاریابی مناسب کسب و کار و محصوالت شان امکان 
جلب توجه مخاطب هدف را ندارند. تولید محتوای باکیفیت و کمپین های تعاملی 
به برندها کمک شایانی در زمینه جلب دامنه هرچه وسیع تری از مشتریان می کند. 
مفهوم مشتریان وفادار نیز به طور مشخص از دل همین فرآیند بیرون می آید. یکی 
از چالش های اصلی برندهای امروزی ناتوانی در زمینه جلب وفاداری مشتریان است. 
این امر در بسیاری از مواقع موجب مواجهه برندها با بحران های مالی شدید می شود. 
بدون تردید همه ما ش��اهد ظهور و موفقیت کمپین ه��ای بزرگ زیادی بوده ایم. 
نکته جالب در این میان عدم اختصاص کمپین های موفق به برندهای بزرگ است. 
گاهی اوقات یک برند کوچک با توانایی و پشتکار باال به موفقیت  بین المللی در حوزه 
بازاریابی دست پیدا می کند. متاسفانه هیچ فرمول جادویی در حوزه بازاریابی برای 
کس��ب موفقیت وجود ندارد بنابراین ما باید با تمرکز بر روی شرایط ویژه برندمان 
از یکس��و و وضعیت بازار کسب و کار اقدام به برنامه ریزی برای کسب شهرت برای 

کمپین مان کنیم. 
در این مقاله برخی از موفق ترین کارآفرینان از سراسر جهان به بررسی ایده های 
مناس��ب برای کسب ش��هرت کمپین های بازاریابی می پردازند. هدف اصلی از این 
بررسی ایجاد سهولت بیشتر در طراحی کمپین های موفقیت آمیز است. در ادامه هر 

کدام از این بخش ها مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.
1. تبدیل کمپین بازاریابی به هدیه ای سرگرم کننده
اسکات مونت گومری: برند بردلی و مونت گومری

ماهی��ت دنیای تبلیغ��ات و بازاریابی چندان هم جدی نیس��ت. برخی از برندها 
بی جه��ت در تالش برای افزودن جدیت بیش از اندازه به فرآیند فعالیت برندش��ان 
هس��تند. توصیه م��ن در این خصوص تبدیل تم��ام فرآیند بازاریاب��ی برندمان به 
یک هدیه جذاب و س��رگرم کننده اس��ت. امروزه بس��یاری از افراد به دنبال یافتن 
سرگرمی های مختلف هستند. شاید در نگاه نخست ایجاد کمپین های سرگرم کننده 
دشوار به نظر برسد. بی تردید در این مورد حق با شماست با این حال باید یک نکته 
مهم را مدنظر داشت. ماهیت دنیای بازاریابی برای سرگرم ساختن مخاطب و سپس 
معرفی محصوالت مناس��ب و هماهنگ با سلیقه اش است بنابراین ناتوانی در زمینه 

ساماندهی این فرآیند تمام بخش بازاریابی برندمان را دچار اخالل خواهد کرد. 
یک��ی از اش��تباهات رایج کارآفرینان و بازاریاب ها به هن��گام پرداختن به فرآیند 
طراحی کمپین تمرکز صرف بر روی فروش بیش��تر است. بدون تردید هدف اصلی 
هر کمپین بازاریابی فروش بیشتر نیز هست. نکته مهم در این میان توجه به سایر 
نکات مهم در حوزه بازاریابی است. سرگرم ساختن مشتریان گام مهمی در راستای 
ترغیب ش��ان به سوی خرید بیش��تر از ما خواهد بود. همچنین این امر امکان جلب 

توجه آنها به منظور تبدیل شان به مشتریان وفادار را نیز فراهم می سازد. 
2. اهمیت اعتبار در حوزه بازاریابی

Red Door Interactive ِرید کار: موسسه
اعتم��اد به نفس برندها نق��ش مهمی در جلب نظر مخاطب و افزایش ش��هرت 
کمپین ه��ا دارد. امروزه بس��یاری از برنده��ا اعتماد به نفس کافی ب��رای تعامل با 
مشتریان را ندارند. این امر موجب دوری آنها از تعامل نزدیک با مشتریان می شود. 
بی تردی��د کمپین بازاریابی یک برند در چنین حالتی تاثیرگذاری چندان زیادی بر 
روی مشتریان نخواهد داشت بنابراین گام نخست در کسب شهرت برای کمپین های 

بازاریابی افزایش اعتماد به نفس برندمان است. 
یکی از ایرادهای اصلی کارش��ناس های بازاریابی در زمینه بررسی مسئله اعتماد 
به نفس برندها اکتفا به بیان چند توصیه جزئی است بنابراین در عمل کمتر برندی 
توانای��ی اس��تفاده کاربردی از توصیه های اینچنین��ی را دارد. اگر ما در تالش برای 
کس��ب اعتماد به نفس هس��تیم، باید از نحوه تولید محتوا ش��روع کنیم. محتوای 
بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی در نگاه مخاط��ب دارد. اگر محتوای ما غیرکاربردی 
باش��د، توانایی جلب نظ��ر مخاطب و افزایش اعتماد به نف��س برندمان را نخواهیم 
داشت. بحث اعتبار محتوای بازاریابی به معنای کاربرد آن محتوا در زندگی روزمره 
مشتریان و هماهنگی با سلیقه شان است. این امر توانایی تاثیرگذاری برند ما بر روی 

دیگران را به شدت افزایش می دهد. وقتی برند ما به عنوان یک کسب و کار معتبر 
در زمینه تولید محتوای بازاریابی شناخته شود، بحث اعتماد به نفس نیز به صورت 

خودکار حل خواهد شد. 
3. ارائه دلیلی به مخاطب برای بازنشر محتوای مان

میشل لیُسوتسکی: برند جویس
یکی از اه��داف مهم برندها درباره کمپین بازاریابی ش��ان جلب نظر مخاطب به 
منظور بازنشر محتواست. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. به هر حال نظر مخاطب 
درباره محتوای بازاریابی با حجم باالی بازنشر از سوی کاربران عادی بسیار متفاوت 
خواهد بود. نقطه اتکای من در این بحث مفهوم اعتماد بیش��تر کاربران به همدیگر 
اس��ت. بدون تردید نحوه پذیرش نکات و توصیه ها از سوی کاربران دارای یک نظم 
منطقی است. بر این اساس افراد صحبت های یکدیگر درباره برندها را بسیار بیشتر 
از گفتاره��ای آن برندها باور می کنند. فقدان باورپذیری گفته ها یکی از چالش های 
اصلی برای هر کس��ب و کاری محسوب می شود. وظیفه اصلی ما به عنوان مدیر یا 
بازاریاب یک برند توجه به فرآیند جلب نظر مشتریان برای بازنشر محتوای مان است. 
این امر باید همراه با المان های سرگرم کننده و در راستای ترغیب هرچه بیشتر آنها 
برای مطالعه عمیق محتوای مان باشد. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب 

بر روی کاربران فراهم خواهد شد. 
4. توجه به المان های بصری

Purpose Worldwide النا مک گیلوری: موسسه
اهمی��ت محتوای بص��ری در بازاریابی و تبلیغات در ط��ول دو دهه اخیر افزایش 
زیادی پیدا کرده است. ماهیت فرآیند بازاریابی پیش از این مبتنی بر نقش محوری 
زبان بود. به عبارت بهتر، نوع زبان مورد استفاده برندها در کمپین های بازاریابی کلید 
موفقیت در جلب نظر مش��تریان محسوب می ش��د. امروزه با پیشرفت فناوری های 
دیجیت��ال امکان افزودن محتوای بصری ج��ذاب و تعاملی به کمپین های بازاریابی 
فراهم ش��ده است بنابراین مش��اهده افزایش نقش و تاثیرگذاری محتوای بصری بر 
روی مخاطب امر عجیبی نخواهد بود. نکته مهم در این میان تغییر رویکرد برندمان 
به س��وی خلق محتوای بصری جذاب است. متاس��فانه هنوز هم بسیاری از برندها 
درگیر تولید محتوای بازاریابی با توجه به محوریت زبان هستند. منظور من در این 
بخش انکار تمام اهمیت زبان نیس��ت، بلکه توجه مناسب به زبان در کنار محتوای 
بصری است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب هدف فراهم 
خواهد ش��د. اگر ب��ه ماهیت کمپین های موفق در عرص��ه جهانی توجه کنید، این 

کمپین ها همیشه از محتوای بصری جذاب و تعاملی استفاده می کنند. 
5. ضرورت واقع گرایی در بازاریابی

Navy Exchange ریچ هانی بال: موسسه خدماتی
م��ن در ط��ول دوران فعالیت��م به عن��وان بازاریاب با مدیران زیادی س��ر 
و کار داش��ته ام. یکی از درخواس��ت های رای��ج مدی��ران از بازاریاب ها تولید 
کمپین ه��ای بازاریاب��ی کم هزینه و در عین حال موف��ق در زمینه جلب نظر 
میلیون ها مخاطب از سراس��ر جهان اس��ت. بدون تردید بازاریاب ها پیرامون 
نحوه برداش��ت مدیران از حوزه تخصصی ش��ان با مش��کالت زی��ادی مواجه 
هس��تند. همکاری م��ن با بس��یاری از مدیران عالقه مند به ص��رف هیچ نوع 
هزینه و کس��ب بیشترین موفقیت بازاریابی چندان طوالنی نبوده است. یکی 
از نکات مهم در عرصه بازاریابی درک واقع گرایانه از این عرصه اس��ت. بدون 
کس��ب چنین درکی امکان همکاری سازنده میان برندها و تیم های بازاریابی 

وجود نخواهد داش��ت. 
بدون شک منظور من از بازاریابی واقع گرایانه نفی هرگونه امکان کسب موفقیت 
در این حوزه نیس��ت. نکته مهم در اینجا ایجاد ت��وازن میان توانمندی های برند و 
انتظارات مان اس��ت. محدودیت منابع در حوزه بازاریابی همیش��ه به معنای ناکامی 
در جلب نظر مخاطب هدف نیست. اشتباه اصلی بسیاری از مدیران تلقی منابع به 
عنوان بودجه مالی است. استفاده از بازاریاب ها و طراح های تبلیغات حرفه ای بخش 
مهمی از توانمندی یک برند محسوب می شود. شاید این امر به طور مستقیم درگیر 
مسئله مالی نباشد، اما اهمیت زیادی برای کسب موفقیت در حوزه بازاریابی دارد. 

اگر برداش��ت ما از حوزه بازاریابی مطابق با واقعیت باش��د، کسب نتایج منطقی 
راحت تر خواهد شد. در غیر این صورت هیچ گاه نتیجه به دست آمده موجب رضایت 

ما نخواهد شد. 

6. اطمینان از تناسب محتوای کمپین با سلیقه مخاطب و ماهیت 
برندمان

Fuse عیسی ساوابینی: برند
یکی از ایرادات اصلی برندها تولید محتوای بی ارتباط با س��لیقه مش��تریان اس��ت 
بنابراین مش��اهده بی توجهی مشتریان به اغلب محتوای بازاریابی برندها کار عجیبی 
نخواهد بود. اگر ما توانایی تولید محتوای جذاب برای مخاطب را نداشته باشیم، انتظار 
دریافت نتیجه فوق العاده بسیار غیرمنطقی خواهد بود. وقتی صحبت از شناخت سلیقه 
مشتریان می شود، بی تردید نقش بخش توسعه و تحقیقات بسیار کلیدی خواهد بود. 
من در تمام دوران فعالیت به عنوان مشاور بازاریابی راه اندازی بخش توسعه و تحقیقات 
را پیشنهاد کرده ام. شاید در گام نخست راه اندازی این بخش هزینه قابل توجهی برای 
برندها داشته باشد، اما به سرعت تاثیرگذاری اش بر روی نتیجه بخشی کمپین ها قابل 
مش��اهده خواهد بود.  هر برن��دی دارای یک DNA خاص اس��ت. این امر در مورد 
مشتریان آن نیز صحت دارد. بنابراین ما باید DNA برند و مشتریان مان را به خوبی 
مورد شناس��ایی قرار دهیم. فقط در این صورت امکان کس��ب موفقیت وجود خواهد 
داشت. در اینجا باز هم نقش بخش توسعه و تحقیقات قابل مالحظه است بنابراین باید 
به این بخش به عنوان کلید کسب موفقیت در حوزه کسب و کار و بازاریابی نگاه کنیم. 

7. پیوستن به گفت وگوهای مشتریان
Knowledge Broker مارسلو ماگالهائس: موسسه مشاوره

پیوند نزدیک میان برندها و مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. درک عمیق  ما از 
وضعیت مشتریان همیشه موجب افزایش جذابیت پیشنهادهای مان برای آنها خواهد 
ش��د. در این زمین��ه توجه به گفت وگوی نزدیک با مش��تریان اهمیت زیادی دارد. 
متاسفانه امروزه بسیاری از برندها به جای گفت وگوی مستقیم با مشتریان به سراغ 
همکاری با آژانس های بازاریابی و تبلیغات می روند. این امر به معنای صرف نظر از 
دسترسی مستقیم به اطالعات مرتبط با مشتریان و تالش برای رفع نیازمان به طور 
غیرمس��تقیم است.  توصیه من در این بخش افزایش سطح تعامل نزدیک برندمان 
با مش��تریان و گفت وگوی رو در رو با آنهاس��ت. این امر در ابتدا دش��واری زیادی 
برای ما به همراه خواهد داش��ت. نکته مهم در این میان دش��واری شروع هر کاری 
در ابتداس��ت بنابراین به تدریج فرآیند گفت وگو با مشتریان برای ما ساده تر خواهد 
شد. سپس امکان اس��تفاده از نتیجه این نوع گفت وگوها برای افزایش تاثیرگذاری 
کمپین های بازاریابی مان بر روی مشتریان وجود خواهد داشت.  یکی از نکات مهم 
در حوزه بازاریابی توجه به فرهنگ های مختلف و دارای ویژگی های منحصر به فرد 
است. ش��ناخت ویژگی های فرهنگی فقط از طریق گفت وگو با مشتریان متعلق به 
آن فرهنگ ها امکان پذیر اس��ت بنابراین برند ما برای موفقی��ت در بازارهای دارای 

فرهنگ های متکثر باید کانال های ارتباطی اش با مشتریان را تقویت کند. 
۸. تالش برای جلب نظر عمیق مشتریان

پاتریک وارد: برند روتسرپ
رمز موفقیت هر کمپین بازاریابی جلب نظر عمیق برخی از مشتریان است. این امر 
به معنای جلب الیک یا کامنت در شبکه های اجتماعی نیست. هدف اصلی در اینجا 
ایجاد رابطه ای عمیق با مش��تریان از طریق محتوای مان اس��ت. اغلب کارشناس ها 
اهمیت تعامل نزدیک با مش��تریان پیش از تولید کمپین را یادآور می شود. توصیه 
من در این بخش معطوف به مرحله پس از انتش��ار کمپین اس��ت. به عبارت ساده، 
کمپین بازاریابی برند ما باید دارای انواع المان های جذاب برای مش��تریان باشد. به 
ای��ن ترتیب توج��ه آنها به محتوای ما به طور قابل توجهی جلب خواهد ش��د. این 
ام��ر موجب تقوی��ت انگیزه مخاطب هدف برندمان برای به اش��تراک گذاری هرچه 
بیشتر محتوای کمپین مان با دیگران خواهد شد. منظور من از اشتراک گذاری صرف 
فرآیند بازنش��ر در شبکه های اجتماعی نیست. یکی از راهکارهای کاربردی توسعه 
کمپین های بازاریابی گفت وگوهای دوستانه مشتریان با یکدیگر است. این امر جایگاه 

یک کمپین در نگاه مشتریان را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
بی تردید ساماندهی کمپین بازاریابی و کسب موفقیت در دنیای امروز امر دشواری 
محس��وب می ش��ود بنابراین ما باید برنامه ای دقیق برای موفقیت در چنین بازاری 
داشته باشیم. استفاده از توصیه های مطرح در این مقاله گام مهمی در راستای ایجاد 
تمای��ز میان فرآیند تولید محتوای برندمان ب��ا دیگر رقبا خواهد بود. به این ترتیب 

امکان جلب توجه مشتریان به شیوه ای متمایز فراهم خواهد شد. 
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چرا نورپردازی در صنعت خرده فروشی اهمیت دارد؟
تاثیر نورپردازی بر افزایش فروش در صنعت 

خرده فروشی 

صنعت خرده فروش��ی در طول سال های اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. 
برندهای حاضر در این صنعت همیشه تمام تالش شان برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان و کس��ب فروش بیشتر را ارائه می کنند. یکی از نکات جالب در مورد 
افزایش فروش در این صنعت تاثیر نورپردازی است. وقتی ما در فروشگاه مان از 
نورپردازی مناسب سود ببریم، محصوالت مان بیشتر به چشم مشتریان خواهد 
آمد.  شاید در نگاه نخست تاثیر نورپردازی بر روی افزایش فروش خرده فروشی ها 
اندکی عجیب به نظر برس��د، اما توجیه منطقی و علمی کامال دقیقی برای این 
امر وجود دارد. صنعت خرده فروشی به طور کلی تحت تاثیر دو عامل قرار دارد: 
نحوه تعیین دکور داخلی فروش��گاه به ویژه جای محصوالت و نورپردازی. بدون 
تردید در هر حوزه ای استفاده از نظرات کارشناس های حرفه ای مناسب خواهد 
ب��ود. البته این امر ب��ه معنای ناتوانی برندها در زمینه اس��تفاده از برخی نکات 
عمومی در زمینه نورپردازی نیس��ت بنابراین هدف اصلی مقاله کنونی بررسی 
تکنیک های نورپردازی مناسب به منظور افزایش فروش خرده فروشی ها خواهد 
بود.  خرده فروش��ی ها همیشه هزینه بس��یار زیادی برای طراحی دکور داخلی 
فروشگاه ش��ان انجام می دهند. این امر شامل تعیین شیوه نورپردازی نیز هست. 
متاسفانه امروزه بحث نورپردازی به عنوان یک مقوله جدا مدنظر قرار نمی گیرد. 
به این ترتیب اغلب برندها در عمل فقط به فکر طراحی دکور جذاب هستند. اگر 
دکور داخلی ما از نورپردازی مناسبی برخوردار نباشد، امکان جلب نظر مشتریان 
وجود نخواهد داشت. نکته مهم در اینجا توجه به تجربه مشتریان است. تمام امور 
کسب و کار، به ویژه در حوزه خرده فروشی، باید بر اساس نظر و تجربه مشتریان 
ساماندهی شود. این امر در حوزه نورپردازی نیز به طور ویژه دارای اهمیت است. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

اهمیت معنای رنگ ها
مهم ترین نکته در زمینه نورپردازی در فروش��گاه استفاده حداکثری از فضای 
موجود است. فروشگاه ما نباید هیچ گونه فضای بی استفاده ای داشته باشد. این امر 
نورپردازی درست را دشوار خواهد کرد. همچنین سطح گنجایش فروشگاه نیز به 
طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. گام بعدی تعیین ماهیت بخش های 
فروش��گاه اس��ت. بدون تردید نحوه نورپردازی در بخش پوشاک با مواد غذایی 
تفاوت دارد. وقتی س��ر و کار ما با مواد غذایی باش��د، استفاده از رنگ های گرم، 
به طور ویژه قرمز، تاثیر روانی بهتری خواهد داش��ت. بنابراین نخستین اشتباه 
برندها در زمینه نورپردازی فروش��گاه اس��تفاده از یک رنگ مشخص برای تمام 
بخش هاست.  دسته بندی رنگ ها به طور کلی شامل دو طیف سرد و گرم است. 
وقتی ما در تالش برای تقویت هیجان و تمایل مش��تریان به خرید مواد غذایی 
هس��تیم، باید از رنگ های گرم استفاده ش��ود. این امر در مورد صنعت گیم نیز 
صحت دارد. در حوزه سرگرمی و بازی تمرکز ما انتقال هیجان به مخاطب است 

بنابراین باید از رنگ های جذاب و گرم استفاده کنیم. 
بازنمایی تاثیرگذار برندمان

استفاده از نورپردازی و رنگ های مختلف بیانگر معناهای متفاوتی است بنابراین 
م��ا باید دقت زیادی در انتخاب الگوی نورپ��ردازی و کاربرد رنگ های مدنظرمان 
داشته باشیم. نورپردازی و انتخاب رنگ های مختلف به نوعی برند ما را نیز بازنمایی 
می کند. این امر به طور ویژه ای اهمیت انتخاب رنگ های مناسب برای نورپردازی را 
بیشتر می کند. به همین خاطر برخی از برندها از المپ های LED برای نورپردازی 
بهتر استفاده می کنند. مزیت استفاده از این شیوه امکان تغییر رنگ نورها در زمان 
دلخواه است بنابراین ما محدودیتی برای ترکیب طیف های مختلف رنگی نخواهیم 
داش��ت.  یکی از برندهای موفق در زمینه اس��تفاده از المپ های LED در زمینه 
افزایش فروش برند فیلیپس اس��ت. این برند در طول سال های اخیر با المپ های 
LED تمام نورپردازی فروشگاه های خود را انجام داده است. این امر امکان استفاده 
از طیف رنگی متنوع تر و همچنین تولید نور شفاف تر را فراهم می سازد. نتیجه این 

امر افزایش تمایل مشتریان برای خرید محصوالت فیلیپس است. 
نکات کلیدی در زمینه نورپردازی

ت��ا اینجا بحث های زیادی درباره اهمیت نورپردازی در افزایش فروش برندها 
گفته ایم. در این بخش مقاله قصد بررس��ی 6 تکنیک و نکته کلیدی در زمینه 

نورپردازی را داریم. به نکات ذیل توجه کنید:
1. استفاده از رنگ های متضاد همیشه ایده جالبی برای جلب توجه مشتریان 
است. چشم انسان نسبت به رنگ های متضاد در فاصله نزدیک واکنش شدیدی 
نش��ان می ده��د بنابراین اس��تفاده از رنگ های متضادی نظیر آب��ی و قرمز در 
نورپردازی بخش های مختلف فروش��گاه منطقی خواهد بود. نکته مهم در اینجا 
سطح شفافیت رنگ هاست. اگر رنگ ما دارای شفافیت الزم نباشد، امکان جلب 

نظر مشتریان وجود نخواهد داشت. 
2. نکته دوم معطوف به تفاوت میان رنگ های سرد و گرم است. اگر قصد ما 
القای احساس آرام و عادی است، باید از طیف رنگ های آبی استفاده کنیم. این 
طیف از رنگ ها تاثیر روانی مناسبی بر روی مشتریان دارد. طیف رنگ زرد دارای 
گرمای بیشتری است. مشکل اصلی این طیف حالت مصنوعی اش است بنابراین 
چندان از سوی مشتریان واقعی به نظر نخواهد رسید. نکته مهم در اینجا استفاده 
از ترکیب مناسبی از رنگ ها برای جلب نظر مخاطب است. همنشینی رنگ های 
سرد و گرم تاثیر بسیار بهتری بر روی مشتریان دارد بنابراین هدف اصلی ما باید 

جلب نظر مشتریان به این شیوه باشد.
۳. همانط��ور ک��ه پیش از این نیز بحث ش��د، هر رنگ معن��ای خاصی دارد 
بنابراین استفاده از نورپردازی برای هدایت مشتریان به سوی بخش های مختلف 
فروش��گاه امر هوشمندانه ای خواهد بود. فروشگاه های IKEA در سراسر جهان 
از نورپردازی برای هدایت مش��تریان استفاده می کند. به این ترتیب بخش های 
پرنور فروشگاه شامل محصوالت اصلی است. سایر بخش های مانند راهروها برای 

سهولت مشتریان با نورپردازی مالیم ساماندهی شده است. 
۴. ویترین هر فروشگاه نخستین بخش بصری آن برای مشتریان است. ویترین  
بدون نورپردازی مناسب هرگز به چشم رهگذرها نخواهد آمد بنابراین استفاده از 

نورپردازی قوی و رنگ های تاثیرگذار در این زمینه ضروری خواهد بود. 
۵. یکی از اش��تباهات رایج برندها در زمینه نورپردازی اس��تفاده از نور شدید 
است. همانطور که نور کم موجب اذیت مشتریان و عدم جلب توجه شان می شود، 
نورپردازی ش��دید نیز توجه چندانی جلب نخواهد کرد. این امر در بس��یاری از 
مواقع موجب احساس نفرت مشتریان از برندها نیز می شود. هرچه استفاده ما از 
رنگ ها ساده تر باشد، امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان افزایش خواهد یافت. 

این امر به طور مشخص شامل استفاده از شدت نور مناسب خواهد بود. 
6. نور پس زمینه مانند نور اصلی نقش مهمی در جلب نظر مش��تریان دارد. 
منظور من از نور پس زمینه طیف رنگ های زیرش��اخه بخش اصلی کادر است. 
این امر به طور مشخص موجب جلب توجه بیشتر مشتریان خواهد شد. وقتی 
توجه مشتریان بیشتر جلب شود، شانس ما برای فروش نیز افزایش خواهد یافت. 
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ایستگاهبازاریابی چگونه کمپین بازاریابی موفقی داشته باشیم؟
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چگونه مدیری کارآمد باشیم؟
ویژگی های الزم برای یک مدیر توانمند

موفقیت شرکت ها در زمینه جلب نظر مشتریان و کسب فروش بیشتر اغلب به 
سبک مدیریتی شان ارتباط دارد. امروزه بسیاری از کارشناس ها بخش مدیریتی 
را مهم ترین فرایند در راس��تای جلب نظر مخاطب هدف می دانند. ش��اید شما 
اندکی با این موضوع مخالفت داش��ته باشید، اما هیچ برندی بدون برنامه ریزی 
برای پرورش مدیران موفق امکان ادامه فعالیت در دنیای کسب و کار را نخواهد 
داش��ت.  بدون تردید ایده های بسیار زیادی برای شناسایی مدیران موفق وجود 
دارد. ای��ن امر موجب نوعی تکثر ای��ده و ارزیابی های متناقض در مورد ماهیت 
مدیریت شده است. از نظر من مدیر ایده آل باید دارای ویژگی مردم محور باشد. 
این امر به معنای رش��د و توس��عه مدیر مورد نظر از دل رابطه مستقیم با مردم 
است. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها مدیران مطلوب را بدون در نظر گرفتن 
شرایط اجتماعی و محیطی رشدشان مدنظر قرار می دهند. به این ترتیب مدیران 
مطلوب چنین الگویی توانایی برقراری ارتباط سازنده با مخاطب هدف و به طور 
کلی مردم را نخواهند داش��ت.  رابرت کی گرینلیف یکی از شخصیت های مهم 
در توس��عه علم مدیریت س��ازمانی در طول دهه اخیر محسوب می شود. از نظر 
وی یک مدیر مطلوب ابتدا باید ویژگی های مناسب برای ارتباط صحیح با مردم 
را داشته باشد. در غیر این صورت سایر توانمندی های وی فرصت و مجال بروز 
نخواه��د یافت. من با اس��تفاده از توصیه ها و نکات راب��رت و تجربه ام در دنیای 
کسب و کار به بیان برخی از ویژگی های مهم یک مدیر توانمند خواهم پرداخت. 

1. اهمیت شفافیت
عملکرد یک مدیر در حوزه فعالیتش باید کامال شفاف و واضح باشد. یکی 
از معیارهای اصلی در جلب نظر اعتماد کارمندان و س��پس مشتریان میزان 
عملکرد ش��فاف برندهاست. بخش مدیریتی شرکت ها همیشه اندکی تمایل 
به مخفی کاری دارد. این امر گاهی اوقات در راس��تای پیشبرد نسبی برخی 
از ایده ها و س��پس بیان عمومی آنهاست. شاید در نگاه نخست این امر کامال 
منطقی جلوه کند، اما نتیجه مطلوبی در ذهنیت کارمندان نخواهد داش��ت. 
نکت��ه بعد در مورد اهمیت اس��تفاده از توصیه ها و نکات س��ازنده کارمندان 
در فرآیند طراحی ایده های تازه برای ش��رکت است. امروزه اغلب کارمندان 
تمایل به فعالیت در ش��رکت های دارای سطوح باالی تعاملی دارند. این امر 
موجب نقش آفرینی کارمندان در تعیین سرنوشت برندها می شود. اگر مدیر 
یک شرکت یا بخش جزئی مفهوم مشارکت با کارمندان را مدنظر قرار ندهد، 

جلب اعتماد آنها در بلندمدت دشوار خواهد شد. 
یکی از نتایج منفی عدم مش��ارکت ش��فاف و تعامل با کارمندان افزایش 
تمایل آنها برای ترک ش��رکت اس��ت بنابراین در زمینه حفظ نیروی انسانی 

شرکت نیز مشکالت زیادی پیش روی برندها قرار خواهد گرفت. 
2. فرآیند تصمیم گیری جمعی

مدیریت ش��رکت به طور سنتی در راس��تای دستیابی به اهداف معنا پیدا 
می کن��د. یک��ی از تحوالت مدرن در ح��وزه مدیریت اهمی��ت ایجاد فرآیند 
تصمیم گیری جمعی اس��ت. متاسفانه هنوز هم بس��یاری از برندها در عمل 
تمایل��ی ب��ه ایجاد کانال های تعامل��ی برای تصمیم گیری ه��ای مهم به طور 
جمعی ندارند. این امر الگوی تصمیم گیری از باال به پایین را تقویت می کند. 
مش��کل اصلی این الگو دشواری پذیرش این امر از سوی کارمندان است. به 
هر حال همه ما تمایل به مش��ارکت در فرآین��د تصمیم گیری داریم. به این 
ترتی��ب باید به این نکته مهم در قالب جمعی س��اختن تصمیم گیری توجه 
الزم را داش��ت. اگ��ر برندها توانایی مناس��ب برای جلب نظ��ر کارمندان در 
زمینه تصمیم گیری جمعی را داش��ته باش��د، کیفیت تصمیم ها نیز به شدت 
افزای��ش خواهد یافت. بدون ش��ک کارمندان یک ش��رکت دارای زاویه دید 
بس��یار متفاوتی در مقایسه با مدیران هس��تند، بنابراین شیوه تصمیم گیری 
جمعی مزیت استفاده از زاویه دید آنها برای مدیران را به ارمغان می آورد. 

3. ضرورت گوش دادن به صحبت های دیگران
تم��ام مدیرهای ت��ازه کار به ط��ول مداوم پرس��ش هایی درب��اره کیفیت 
مدیریت ش��ان از خود مطرح می کنند. پاس��خگویی قطعی ب��ه این موضوع 
ب��دون در نظر گرفتن توانایی م��ان در گوش دادن ب��ه صحبت های دیگران 
غیرممکن اس��ت. یک مطالعه کاربردی از س��وی موسس��ه هاروارد بیزینس 
ریویو به بررس��ی تاثیر گوش دادن مدیران به صحبت های دیگران و کیفیت 
عملکردشان پرداخته است. بر این اساس کیفیت مدیریت افراد در پی گوش 

دادن بدون داوری یا قضاوت افراد به طور قابل توجهی افزایش می یابد. 
امروزه یکی از نکات مهم در زمینه مدیریت کسب و کار بحث اعتماد کارمندان 
به تیم مدیریتی است. اگر اعضای تیم مدیریتی شرکت توانایی مطلوبی در زمینه 
گوش دادن به صحبت های کارمندان نداشته باشند، تحقق این هدف غیرممکن 
خواهد بود. اعتماد کارمندان فقط از طریق توجه به ایده های شان شکل می گیرد. 
در این میان ما نباید همیش��ه اقدام به صحبت کنیم. گاهی اوقات صرف گوش 

دادن به نکات کارمندان تاثیر روانی بهتری ایجاد خواهد کرد. 
4. ایجاد فرهنگ دوستانه

فش��ار محیط کار بر هیچ کس پوشیده نیست. بس��یاری از افراد واکنش های 
عجیب و غریبی به فشار در محیط کار نشان می دهند. نکته مهم در این میان 
تالش ما برای کاهش این فش��ارها تا حد ممکن است. مدیریت یک شرکت در 
قالب سازمانی منسجم نیازمند کاهش مداوم فشارهای کاری است. در غیر این 
صورت به تدریج جایگاه مدیریتی ما به خطر خواهد افتاد. یکی از نکات مهم در 
زمینه کاهش فشارهای کاری توجه به ایجاد تعادل در زندگی حرفه  ای و شخصی 
افراد است. انتظار کار مداوم و بدون استراحت از کارمندان امر غیرمنطقی است 
بنابراین گاهی اوقات کاهش فش��ار کاری به عنوان یک تکنیک کاربردی برای 
موفقیت در حوزه کسب و کار محسوب می شود. موفقیت شرکت ها با کار مداوم 
کارمندان حاصل نمی شود بنابراین گاهی اوقات استراحت دادن به کارمندان ایده 
جالبی به حساب خواهد آمد.  نقش ایجاد فرهنگ دوستانه میان کارمندان و تیم 
مدیریتی همیش��ه گزینه جذابی برای کاهش فشار کاری است. این امر موجب 
تبدیل فرآیند فعالیت کاری به نوعی سرگرمی خواهد شد. بدون تردید واکنش 
ما به حضور در جمع دوس��تان و فعالیت کار در کنار آنها بسیار بهتر از فعالیت 
در جوی خشک و بی روح خواهد بود. به همین خاطر ایجاد فرهنگ دوستانه در 

محیط شرکت دارای اهمیت بسیار زیادی است.
5. تقویت آگاهی مان از وضعیت شرکت

مدیران خوب همیش��ه از وضعیت شرکت ش��ان آگاهی کام��ل دارند. این 
ام��ر موجب توانای��ی تصمیم گیری منطق��ی و تاثیرگذار آنه��ا در زمان های 
موردنی��از می ش��ود. اگر آگاهی ما از وضعیت ش��رکت و به وی��ژه کارمندان 
دقیق نباش��د، تصمیم های در ظاهر جذاب اما نامناس��ب خواهیم گرفت. به 
همین خاطر همیشه باید نسبت به کسب تازه ترین اطالعات درباره شرکت و 
کارمندان حساس باشیم. خوشبختانه امروزه نرم افزارهای زیادی برای اطالع 
از وضعی��ت کارمندان وجود دارد. به این ترتیب در کنار رابطه نزدیک با آنها 

امکان جمع آوری اطالعات کاربردی و آماری از آنها نیز وجود دارد. 
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اگرچه در حال حاضر بس��یاری از برندها ب��ه اهمیت تولید محتوا پی 
برده و در این زمینه فعالیت دارند، با این حال واقعیت این است که تنها 
برخی از آنها در این زمینه کامال موفق ظاهر ش��ده-اند. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که کیفیت کار، مهم ترین اصل است. بدون شک حتی 
یک محتوای مناس��ب بهتر از صدها محتوای ضعیف خواهد بود. با این 
حال اگر تاکنون در این رابطه به س��طح ایده-آل دس��ت پیدا نکرده اید، 
نبای��د همه چیز را از دس��ت رفته تصور کنید. بدون ش��ک آش��نایی با 
روش های س��اده ولی موثر برای بهبود س��طح تولید محتوا، ش��ما را در 
کوتاه ترین مدت به پیش��رفتی فوق العاده خواهد رس��اند. با قرار گرفتن 
در مس��یر رشد و رفع نواقص موجود، شایس��تگی کاملی را برای رقابت 
ب��ا بهترین های عرصه کاری خود پیدا خواهید کرد. در همین راس��تا به 

بررسی هفت تکنیک منتخب خواهیم پرداخت. 
1- بر روی شبکه های اجتماعی تمرکز کنید 

منظ��ور از توجه و تمرکز بر روی ش��بکه های اجتماعی، صرفا فعالیت 
مداوم و هدفمند در آنها نبوده و ش��ما با بررس��ی اقدامات مش��ابه سایر 
برنده��ا و تحلی��ل کامنت های موجود و بررس��ی مطالب مورد پس��ند 
کاربران، به شناختی واقعی از شرایط مخاطبان خود دست پیدا خواهید 
ک��رد. درواقع تا زمانی که مخاطبان خود را به خوبی نشناس��ید، تمامی 
اقدامات ممکن اس��ت ب��ا نتیجه الزم همراه نباش��د. همچنین به خاطر 
داشته باش��ید که تمامی اطالعات شما باید به صورت آمارهای مختلف 
ذخیره ش��ود تا امکان اس��تفاده مجدد از آنها فراهم باش��د. برای مثال 
ممکن است بخواهید عملکرد خود در یک ساله گذشته را مورد بررسی 
قرار دهید، بدون شک بدون ثبت تمامی اطالعات مهم، این اقدام کامال 
دشوار خواهد شد. در نهایت با توجه به تبدیل شدن تلفن های هوشمند 
ب��ه یکی از ل��وازم ضروری اف��راد مختلف و توجه بی��ش از حد افراد به 
ش��بکه های اجتماعی، فعالیت ش��ما در تمامی شبکه ها می تواند به بهتر 
دیده ش��دن شما کمک شایانی را کند. درواقع علت بازدیدهای کم یک 
سایت، الزاما ارتباطی به کیفیت کار آنها نداشته و می تواند تنها به علت 
ناش��ناخته بودن آنها باشد. به همین خاطر نیز ضروری است تا با توجه 
به تفاوت های موجود در هر یک از شبکه های اجتماعی، در تالش برای 
حض��ور در پرطرفدارترین ها باید. به عنوان نکته پایانی، همواره به خاطر 
داش��ته باش��ید که هر ش��بکه اجتماعی، ویژگی های خاص خود را دارا 
اس��ت. به همین خاطر نباید تصور کنید که قادر به فعالیت های مش��ابه 
خواهید بود. درواقع شما باید در تالش برای ایجاد محتواهای مخصوص 
برای هر یک از آنها باش��ید. برای مثال یک محتوا در اینس��تاگرام، ابدا 
برای ش��بکه ای مانند توییتر مناسب نخواهد بود. همچنین الزم است تا 
تمامی فعالیت های ش��ما، به نوعی در ارتباط و مبلغ سایت اصلی باشد. 
عالت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما تنها در س��ایت با هیچ گونه 
محدودیتی مواجه نخواهید بود. به همین خاطر در صورت عدم ارتباط، 
مخاطب به منبع اصلی و بس��یاری از امکانات دیگر، دسترس��ی نخواهد 

داشت که این امر خود زمینه نارضایتی آنها را فراهم خواهد آورد. 
2-با مخاطبان خود تعامل داشته باشید 

هی��چ چیز بدتر از یک ارتباط یک طرف��ه نخواهد بود. این امر پس از 
مدتی مخاطب را کامال خسته خواهد کرد. به همین خاطر از همان ابتدا 
در تالش برای درگیر کردن آنها باشید. در این رابطه اگرچه راهکارهای 
متعددی معرفی می ش��ود، با این حال گام نخست شما باید تعیین یک 
استراتژی باشد. در غیر این صورت ارتباط الزم میان فعالیت-های شما 
ش��کل نخواهد گرفت. برای مثال برخی از برندها استراتژی دسته بندی 
مخاطب��ان را در دس��تور کار خود قرار می دهند. ای��ن امر باعث خواهد 
ش��د تا امکان برنامه ریزی درس��ت برای هر یک از اقش��ار وجود داشته 
باش��د. برای مثال یکس��ری از مخاطبان ممکن است نوجوان محسوب 
ش��وند. بدون شک خواسته-های آنها با افراد متخصص حوزه کاری شما 
تفاوت-های چش��مگیری را خواهد داش��ت. با نگاهی ب��ه برندهایی که 
موفق ش��ده اند تا ارتباط خوبی را با مخاطب��ان خود ایجاد کنند، پی به 
این امر خواهید برد که آنها بس��یاری از ضعف ها و اقدامات آتی خود را 
از طریق توصیه ها و نظرس��نجی های متعدد از مخاطبان خود به دست 
می آورند. درواقع تحت این ش��رایط احتمال موفقیت اقدام ش��ما بسیار 

باال خواهد بود. 
3-از وضعیت رقبای خود باخبر باشید 

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که تنها تمرکز بر روی کارهای خود، 
کافی بوده و نباید به فکر رقابت با س��ایرین باش��ید، با این حال واقعیت 
این اس��ت که در حال حاضر رقابت به باالترین سطح خود رسیده است 
و این تفکر تنها باعث خواهد ش��د تا سایر برندها بتوانند با سیاست های 
خود به سادگی ش��ما را کنار بگذارند. به همین خاطر توصیه می-شود 
تا همواره وضعیت رقبای خود را زیر نظر داش��ته باش��ید. این امر نه تنها 
ش��ما را از اقدامات رقابت جویانه آنها آگاه نخواهد ساخت بلکه اطالعات 
مفیدی را نیز در اختیار ش��ما قرار می دهد که راهنمای عمل شما برای 
اقدامات آتی خواهد بود. برای مثال با بررسی تاریخچه یک شرکت، شما 
متوجه بس��یاری از اشتباهات آنها خواهید ش��د که این آگاهی شرکت 
را از خطاه��ای آتی دور نگه خواهد داش��ت. در نهایت کس��ب اطالعات 
حداکثری، حتی می تواند ش��ما را متوجه برندهایی س��ازد که با ش��ما 
اهداف مش��ترکی دارن��د. این امر خود زمینه بس��یاری از همکاری ها را 
ایجاد خواهد کرد. درواقع برای رس��یدن به باالترین سطح ها خصوصا در 
زمینه تولید محتوا، وجود همکارانی قدرتمند، امری الزامی بوده و مسیر 

و مدت زمان مورد نیاز برای موفقیت شما را کوتاه تر خواهد ساخت. 
4- از معجزه کلمات کلیدی غافل نشوید 

این امر که از کلمات کلیدی مناسب استفاده کنید، یکی از مهمترین 
اقداماتی اس��ت که به بهتر دیده شدن هرچه بیشتر مطالب شما کمک 
ش��ایانی را خواهد کرد، با این حال در این زمینه نباید از بهینه س��ازی 
آنها نیز غافل ش��وید. درواقع اگر تاکن��ون در این رابطه اقدامی را انجام 
نداده-اید، نباید مطالب گذش��ته را رها سازید. بدون شک در هر زمانی 
فرص��ت برای اصالحات وجود خواهد داش��ت. در ای��ن رابطه ابزارهایی 
نظیر Google Trends می تواند کامال کارس��از باش��د، با این حال با 
برخ��ی از راهکارها نیز می توان به س��ادگی به کلم��ات کلیدی منتخب 
دسترس��ی داشته باشید. برای مثال از طریق بررسی جست وجو کلمات 
در شبکه های اجتماعی، می توانید به فهرستی کامال کاربردی دسترسی 

پیدا کنید. 

5-عناوین خود را مورد آزمایش قرار دهید
بدون ش��ک عنوان یک محتوا، نخس��تین موردی اس��ت که مخاطب 
ب��ا آن مواجه خواهد ش��د. با این حال تاکنون فک��ر کرده اید که چگونه 
می توان از مناس��ب بودن آن اطمینان حاصل کرد؟ درواقع تولید محتوا 
در عص��ر حاضر به علت وجود ابزارها و امکانات متعدد اگرچه س��هولت 
بیش��تری را به وجود آورده اس��ت، با این حال انتظ��ارات را نیز افزایش 
داد. تحت این ش��رایط ضروری است تا از تمامی روش های بهتر شدن، 
نهایت اس��تفاده را داشته باش��ید. در این رابطه از جمله ابزارهای بسیار 
مناس��ب Buzzsumo است که ش��ما را در انتخاب بهترین تیتر یاری 

خواهد کرد. 
6-مطالعه و انجام تحقیقات خود را در هیچ مرحله-ای متوقف نکنید 

بدون شک برای هیچ حوزه ای از علم، نمی توان نقطه پایانی را متصور 
ش��د. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که مطالعه ای مداوم را داشته 
باش��ید، با این حال تنها دانش اندوزی تئوری کافی نبوده و الزم است تا 
با تحقیقات، در تالش برای انجام اقداماتی عملی نیز باش��ید. برای مثال 
در صورتی که با یک روش جدید در زمینه بهبود محتواهای خود مواجه 
ش��ده و آن را به صورت کامل مطالعه کرده اید، الزم اس��ت تا قبل از در 
دس��تور کار قرار دادن، از نتیجه بخ��ش بودن آن اطمینان حاصل کنید. 
ب��رای این موضوع، حضور در ش��بکه ها و گروه ه��ای تخصصی می تواند 

بخش بزرگی از نیاز اطالعاتی شما را تامین کند. 
7-مطالب خود را بهینه کنید 

این بخش به صورت انحصاری به رعایت اصول سئو ارتباط دارد. برای 
مثال کاهش حجم تصاویر در راس��تای افزایش سرعت سایت، از جمله 
این سیاس��ت ها محسوب می شود. درواقع اگر سایتی سریع را در اختیار 
مخاطبان خود قرار ندهید، آنها به سادگی از صفحه اصلی خارج شده و 
نیاز خود را از طریق رقیبان شما تامین خواهند کرد. بدون شک در این 
رابطه اقدامات متعددی را باید رعایت کنید که ممکن اس��ت از س��طح 
توانایی های ش��ما خارج باشد. به همین خاطر استخدام فردی حرفه ای، 
بهتری��ن اق��دام ممکن خواهد بود. برای مثال اگرچ��ه می توان از طریق 
یک جس��ت وجوی س��اده به اطالعات خوبی در رابطه با اقداماتی نظیر 
توضیحات متا دس��ت پیدا کرد، با این حال به اجرا گذاش��تن آن بدون 
ش��ک دانش کافی را نیاز خواهد داشت. به همین خاطر زمان گذاشتن 
برای یادگیری کامل این دانش، نه تنها زمان زیادی را از ش��ما اش��غال 
خواه��د کرد، بلکه رس��یدگی به آن معضل کمبود وقت را نیز تش��دید 

خواهد کرد. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که اگرچه اقدامات معرفی شده ممکن 
اس��ت کامال ساده به نظر برسد، با این حال جالب است بدانید که بیش 
از نیمی از ش��رکت ها در انجام همین اقدام��ات نیز غافل بوده و همین 
امر زمینه رش��د آنها را بسیار محدود کرده است. همچنین الزم است تا 
تصور اولیه خود را نس��بت به مقوله موفقیت تغییر داده و دسترس��ی به 
آن را صرف��ا از طریق اقدامات طاقت فرس��ا تصور نکنید. همچنین توجه 
داشته باشید که با یک یا چند نوآوری، بسیاری از مشکالت و کمبودها 
را می-توان پنهان کرد. به همین خاطر ضروری است تا همواره به دنبال 

راهکارهایی جدید برای ایجاد تمایز با سایرین نیز باشید. 
business2community :منبع
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد: پویش بانوی آب با حضور بیش از 800 
نفر از بانوان شــاغل ، خانه دار ،دانش آموزان دوره متوسطه و دیگر 
اقشــار جامعه در حسینه ثاراهلل  در خمینی شهر برگزار شد. محمد 
جمشیدیان مدیر آبفا خمینی شهر هدف از برگزاری پویش  بانوی 
آب را مروج مصرف بهینه آب در قشــر تاثیرگــذار جامعه خواندو 
گفت:بانوان از اقشار بسیار تاثیرگذار در ترویج مصرف بهینه آب در 
جامعه هستند بانوان می توانند با مصرف درست آب در محیط خانه 
ســایر افراد خانواده را به مصرف بهینه آب تشــویق نمایند. وی به 
کاهش مصرف ســرانه آب در خمینی شهر اشاره کرد و خاطرنشان 
ساخت:در سال 86 مصرف سران آب در خمینی شهر حدود 179لیتر 
در شبانه روز برای هر نفر بود که این رقم هم اکنون به کمتر از 136 
لیتر در شبانه روز رســیده است .این درحالیست که مصرف سرانه 
آب در درچه به 127 لیتر، اصغرآباد به 106 لیتر و در کوشــک به 
107 لیتر در شبانه روز رسیده است. مدیر آبفا خمینی شهر تشکیل 
جلسات سازگاری با کم آبی را یکی از عوامل موثر در کاهش مصرف 
سرانه آب برشمرد و اعالم کرد: جلسات سازگاری باکم آبی با گرو هها 
و تشــکل های بسیاری در خمینی شهر برگزار شد که در این میان 

می توان به تشــکیل جلسات سازگاری با کم آبی با ائمه جماعات و 
جمعه ، آموزش وپرورش ،مسئولین ادارات ومراکز نظامی و انتظامی 
اشاره کرد. جمشیدیان با بیان اینکه در طی  3 سال گذشته حدود 
20 کیلومتــر از طول  شــبکه آب در خمینی شــهر مورد صالح و 
بازسازی قرار گرفت اظهار داشت: با اصالح و بازسازی شبکه فرسوده 
خمینی شهر میزان هدر رفت آب از 22 درصد به کمتر از 16 درصد 
کاهش یافت . مدیر آبفا خمینی شــهر نصب شیرآالت فشار شکن 
و مانیتورینک شــبکه توزیع را موثر در توزیع عادالنه آب دانســت 
و تصریح کرد: با نصب 6 فقره شیرفشــار شکن ، مانیتورینگ شبکه 
توزیع و استفاده از سیستم تله متری در ایستگاههای پمپاژ ،مخازن و 

خطوط آبرسانی سعی در توزیع عادالنه آب در مناطق تحت پوشش 
گردید. مردانی عضو شورای شهر خمینی شهر در این مراسم میزان 
مصرف بهینه آب را مرتبط با رفتار مصرفی بانوان دانســت و عنوان 
کرد:هــر چقدر بانوان رفتار صحیحــی در مصرف بهینه آب از خود 
نشــان دهند به همان میزان آب بهینه مصرف می شود. وی افزود: 
حدود 50 درصد جمعیت را بانوان تشکیل می دهند پس با توجه به 
نقش و جایگاه زنان در جامعه از آنان انتظار می رود با مصرف درست 
،از هدر رفت بی رویه آب جلوگیری کنند. این عضو شــورای شهر 
خمینی شهر با بیان اینکه آب باید به درستی مصرف شود تا منابع 
برای آیندگان حفظ شود اظهار داشت:منابع آبی متعلق به همه نسل 
ها است ،حفظ و نگهداری از آن مستلزم مصرف درست آن است که 
در این میان بانوان می توانند با درست مصرف کردن الگوی مناسب 
برای سایر افراد باشند. مردانی بانوان را  به مطالعه و تحقیق پژوهش 
پیرامون موضوعات مختلف راهنمایی کرد و خاطرنشان ساخت:بانوان 
بایــد با مطالعه و تحقیق پژوهش الگوی مناســبی برای دیگر افراد 
خانواده باشــند قطعا با رشد و توســعه دانش  بانوان ،شاهد رشد و 

توسعه جامعه در بسیاری از زمینه ها خواهیم بود.

برگزاری پویش بانوی آب با حضور بیش از 800 نفردر خمینی شهر

ساری - دهقان : عملیات اجرایی شــهرک صنفی بنکداران 
شهرستان بابل با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

بــه گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، این شهرک صنفی در 
مســاحتی بالغ بر 5.5 هکتار و با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

تشکل های صنفی احداث خواهد شد.
با استقرار ۴00 واحد صنفی تولیدی در شهرک صنفی بنکداران، 

ظرفیت اشتغالی بالغ بر 2 هزار نفر به طور مستقیم فراهم می  شود.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت در حاشــیه آغاز عملیات اجرایی 
داشــت: یکی از ضروریات توســعه صــادرات و فروش محصوالت شهرک صنفی بنکداران شهرستان بابل در جمع خبرنگاران اظهار 

باغی تولیدی در کشــور، راه اندازی صنایع بسته بندی پیشرفته و 
سورتینگ است. رضا رحمانی گفت: با توجه به ظرفیت های استان 
مازندران در تولید انواع محصوالت باغی از جمله پرتقال و کیوی، راه 

اندازی صنایع بسته بندی دارای اهمیت فراوانی است.
وی افــزود: در این شــهرک صنفــی می توانیــم در این بخش 
ســرمایه گذاری کنیم و واحدهای بسته بندی و سورتینگ مناسبی 

راه اندازی شود.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در راســتای وظایف ذاتی خود از طرح های ویژه در حوزه 

صنایع بسته بندی حمایت کامل خواهد نمود.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد:
آغاز عملیات اجرایی شهرک صنفی بنکداران در شهرستان بابل

اهواز – شبنم قجاوند: دیر عامل شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان گفت: فاز اول پســت ۴00،132 کیلو ولت 
جندی شاپور دزفول با ظرفیت 160 مگاولت آمپر به پایان 

رسید و برقدار شد.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در این پست دو دستگاه 
ترانسفورماتور ۴00،33 کیلو ولت با ظرفیت های 70 و 90 

مگاولت آمپر بکار رفته است.
وی در خصوص اهداف بهره بــرداری از این پروژه بیان 
کرد: تامین برق کارخانه تازه تاسیس فوالد روهینا جنوب 
به میزان 65 مگاوات و ورود و خروج خطوط ارتباطی بین 
شوشــتر و دزفول در پست جندی شــاپور از اهداف بهره 

برداری این پروژه است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
فاز اول پست برق جندی شاپور دزفول به بهره برداری رسید

در جریان  بندرعباس - خبرنگار فرصــت امروز: 
بازدید دســتیار و مشــاور عالي فرمانــده کل قوا در امور 
نیروهای مســلح از بندر شــهید رجایی، نقش راهبردی 
بنادر و صنعت دریانوردی در چشــم انداز 1۴2۴ تشریح 
شد و تقویت بنیه دفاعی و امنیتی به عنوان محور اساسی 

آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان هرمزگان، سردار سرلشــکر یحیي رحیم صفوي 
با همراهي 30 نفر از اســاتید و دانشــجویان دانشــکده 
فرماندهــي عملیات مشــترک و مرکب دافــوس ارتش 
جمهوري اســالمي از بخش های مختلــف منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایي دیدن کرد. یک فروند کشتی 
کانتینری متعلق به ناوگان ملی، ماکت پیش ساز )نمونک( 
طرح هاي توســعه بندر و اســکله های پهلوگیري کشتي 
هاي اقیانوس پیما متردد به بزرگترین بندر بازرگاني ایران 
از جمله بخش هایي بود که از ســوي مشاور عالي فرمانده 

معظم کل قوا و هیات همراه مورد بازدید قرار گرفت.
سرلشــکر رحیم صفوي در ادامه حضور خود در دروازه 
طالیي اقتصاد ایران، در نشستي مشترک با مدیرکل بنادر 
و دریانوردي هرمزگان با آخرین دستاوردهاي متخصصان 
صنعت دریانوردی ایران آشنا شد  و در جریان جدیدترین 
وضعیت عملیاتي بزرگترین بندر تجاري ایران قرار گرفت.

دســتیار و مشــاور عالي فرمانده معظم کل قوا در امور 
نیروهاي مســلح طی ســخنانی به تبیین نقش راهبردی 
بنادر و صنعت دریانوردی در چشــم انداز 1۴2۴ پرداخت 
و گفت: در قالب این ســند چشم انداز که برای گام دوم 
و چهل ســاله آتی انقالب اسالمی در دست تدوین است، 
جایگاه ویژه تری برای پیوند ســاختاری اقتصاد کشور با 
توســعه دریامحور هدفگذاری شده است. زیرا پیش بینی 
ها از رســیدن جمعیت ایران به رقم 100میلیون نفر طی 

دهه پیش رو حکایت دارد.
وی ادامــه داد: تاکنون در کرانه ســاحلی جنوب ایران 
700میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است که باید پازل 

طرح های پدافند غیرعامل برای صیانت از این ســرمایه و 
ثروت گرانبهای کشور تکمیل شود.

سرلشــکر رحیم صفوي با تاکید بــر لزوم جدی گرفته 
بیشــتر "راهبرد دریایی" در طرح های آمایش سرزمین، 
خاطرنشان کرد: بندر شــهید رجایی با ظرفیت جابجایی 
109 میلیون تن کاال، یکی از دستاوردها و توانمندی های 
جمهوری اسالمی اســت که 60درصد صادرات و واردات 

کشور به این بندر وابسته است.
وی هدف اصلی اعمال تحریم ها از ســوی کشــورهای 
غربی را تحمیل اراده سیاسی بر جمهوری اسالمی دانست 
و تصریح کرد: ایران طی 111 ســال اخیر گرفتار اقتصاد 
تک محصولی متکی به نفت شــده اســت و برای گریز از 
تنگنــای تحریم ها، باید از موقعیــت گذرگاهی و دریایی 
کشــور در توسعه صادرات و ترانزیت بهره بیشتری گرفته 
شود. دســتیار و مشــاور عالي فرمانده معظم کل قوا در 
امور نیروهاي مسلح تصریح کرد: در جغرافیایی پیرامونی 
ایران، 15 کشــور با 600میلیون نفر جمعیت وجود دارد 
که ساالنه نیاز به 800میلیارد دالر واردات انواع کاال دارند 
و ایران با راهبرد دریایی می تواند از این فرصت اســتفاده 
بهینــه کند. وی با بیان این مطلب که در شــرایط فعلی 
که کشــور ایران مورد هدف جنگ های نرم و هیبریدی 
قرار گرفته، دفاع و امنیت اساس محوری آمایش سرزمین 
است، گفت: سرمایه گذاری و توسعه در مسیر تحقق این 

هدف مهم معنا پیدا می کند.

"الــه مراد عفیفي پــور" مدیرکل بنــادر و دریانوردي 
هرمزگان نیز در این نشســت اظهار داشت: علیرغم جنگ 
اقتصــادی ناجوانمردانه آمریکا علیه ایران، توســعه بندر 
متوقف نشــده اســت؛ به موازات انجام عملیات تخلیه و 
بارگیری کاال از کشتی ها، طرح های عمرانی توسعه پایانه 

های نفتی، کانتینری و مواد معدنی
این بندر در حال اجراســت که نشانگر پویایی و اقتدار 
کشــور است. وی خاطرنشــان کرد: در قالب مرحله سوم 
طرح توسعه کانتینری، 1۴00متر اسکله جدید و همچنین 
در یک طرح دیگر، ســه پســت اســکله نفتــی به طول 
1000متر ایجاد می شود که ظرفیت موجود 109میلیون 
تنی جابجایــی کاال در بندر را تا میزان 60درصد افزایش 
خواهد داد. عفیفی پور با اشــاره بــه تالش های صورت 
گرفته به منظور بهره مندی بیشــتر از دانش و توان فنی 
متخصصــان داخلی گفت: تاکنــون 800قطعه تجهیزات 
بندری توســط شــرکت های دانش بنیان ایرانی ساخته 
شده است. مدیرکل بنادر و دریانوردي هرمزگان همچنین 
در بخش دیگری از ســخنانش توضیحاتي را در خصوص 
برنامه هاي کالن ســازمان بنادر براي ارتقاي جایگاه بندر 
شهید رجایي در عرصه بین المللي و منطقه اي و همچنین 
تشریح جایگاه استان هرمزگان به عنوان پایتخت مسافرت 
ها و گردشــگري دریایي ایران به اســاتید و دانشجویان 

شرکت کننده در این نشست ارائه کرد.
شایان ذکر اســت، در پایان این برنامه، مباحث مربوط 
بــه طرح های پدافند غیرعامــل، تاثیر راهگذرهای حمل 
و نقلــی جدید در منطقــه و تحریم ها بــر فعالیت های 
بندر، نقش شــرکت های دانش بنیان، برنامه های توسعه 
دریامحــور و اقدامــات مربوط به گردشــگری دریایی از 
جمله محورهای مهمی بود که در قالب ســوال از ســوی 
دانشجویان دانشکده فرماندهي عملیات مشترک و مرکب 
دافوس ارتش جمهوري اســالمي مطرح شــد و مدیرکل 
بندر به پرســش های مطرح شــده، پاسخ های مبسوطی 

ارایه کرد.

در جریان بازدید مشاور عالي فرمانده کل قوا از بندر شهید رجایی مطرح شد؛

تحلیل سرلشکر صفوی درباره نقش »راهبرد دریایی« در چشم انداز 1424

قــم – خبرنگار فرصت امــروز: دیر کل ارتباطــات و امور 
بین الملل شهرداری قم از افتتاح و بهره برداری مسیر روگذر تقاطع 
غیرهمسطح میدان حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
و برگزاری مراســم اختتامیه ویژه برنامه های "روز قم" خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی شهرداری قم؛ مهدی کالنترزاده ضمن اشاره 
به نامگذاری روز 23 ماه ربیع االول به مناسبت سالروز ورود حضرت 
فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( به شهر قم با عنوان “روز قم” گفت: 
شهرداری قم به همین مناسبت از ماه ها قبل با برنامه ریزی مناسب 
به اســتقبال این روز رفت و ویژه برنامه های متنوعی را در ایام “روز 
قم” اجرا کرد. وی معرفی شــهر قم و ظرفیت های خاص و ویژه ی 
این شــهر در ابعاد ملی و فراملــی را از اهداف اصلی نامگذاری این 
روز دانســت و افزود: در سال اول این نامگذاری سعی شد تا عنوان 
“روز قم” در گستره های مختلف مطرح شود و این نام هم در سطح 

شهر قم و برای شهروندان و مجاورین و هم در سطح کشور و برای 
دیگر هموطنان معرفی و شناسانده شود. مدیر کل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری قم با اشاره به برخی از ویژه برنامه های اجرا شده 
توسط شهرداری قم در این ایام گفت: اجرای برنامه های فرهنگی با 
هدف جلب مشارکت اجتماعی شهروندان در این ایام در دستور کار 
شــهرداری قم قرار داشت که برنامه های متنوعی نظیر جشن های 

محله ای، جشنواره دانه های بهشتی، نمایشگاه عکس، محفل طنز 
ادبی ُقمُپز، استقبال از زائرین و مسافرین شهر قم، مراسم زنگ روز 

قم در مدارس و اجرای پرده خوانی در مساجد و مدارس اجرا شد.
کالنترزاده دیدار اعضای ستاد بزرگداشت “روز قم” با مراجع، علما 
و شخصیت های نظام را از دیگر برنامه های این ایام دانست و گفت: 
در دیدار با مراجع بر ضرورت معرفی بیشتر ظرفیت های شهر قم در 
حوزه های مختلف و تالش برای انتخاب شهر قم به عنوان “پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم” تأکید شد. وی همچنین از افتتاح فاز نخست 
پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان ولی عصر )عج( شامل مسیر روگذر 
این تقاطع به عنوان آخرین برنامه ایام “روز قم” نام برد و افزود: آئین 
بهره برداری از این پروژه عمران شــهری به همراه مراسم اختتامیه 
ویژه برنامه های روز قم، با حضور مدیران و مسئولین ملی و استانی 

برگزار خواهد شد.

برگزاری اختتامیه ویژه برنامه های “روز قم” و آئین بهره برداری از فاز اول تقاطع غیر همسطح حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

مدیر بورس منطقه ای همدان:
۳۳ درصد معامالت بورس همدان مربوط به خرید سهام بوده است

همدان – خبرنگار فرصت امروز: 33 درصد معامالت این هفته بورس همدان مربوط به خرید سهام و 67 
درصد نیز مربوط به فروش ســهام بوده اســت. طی هفته جاری بیش از 12 میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش 
تقریبی 51 هزار و 500 میلیارد ریال در تاالرهای بورس اوراق بهادار کشــور معامله شد. شاخص کل فرابورس 
هــم با 85 واحد کاهش به رقم 3 هزار و 783 واحد رســید.به گزارش خبرنگار همدان؛ مدیر بورس منطقه ای 
همــدان گفت: 33 درصد معامالت این هفته بورس همدان مربوط به خرید ســهام و 67 درصد نیز مربوط به 
فروش سهام بوده است.علی اسکندری اظهار داشت: طی هفته جاری بیش از 12 میلیارد سهم و حق تقدم به 
ارزش تقریبی 51 هزار  و 500 میلیارد ریال در تاالرهای بورس اوراق بهادار کشــور معامله شد.وی گفت: این 
هفته در بورس منطقه ای همدان نیز تعداد 27 میلیون و ۴52  هزار و 70۴ ســهم متعلق به 187 شــرکت به 
ارزش 169 میلیارد و 853 میلیون و 969 هزار و 57۴  ریال مبادله شد.اسکندری افزود: 33 درصد از معامالت 
این هفته مربوط به خرید سهام و 67 درصد نیز مربوط به فروش سهام بوده است.مدیر بورس منطقه ای همدان 
اظهار داشت: همچنین طی این هفته ۴5 نفر در دوره های آموزشی بورس که برای عموم عالقمندان برگزار می 
شــود شرکت کردند و با مفاهیم بازار سرمایه و نحوه سرمایه گذاری در بورس آشنا شدند.وی گفت:چهارشنبه 
نیز شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت تهران و پاالیش نفت تبریز بیشترین تاثیر را بر شاخص کل 
بورس داشتند.اســکندری گفت: همچنین بانک تجارت، بانک ملت و بانک اقتصاد نوین پربیننده ترین شرکت 
هــای بورس بودند.مدیر بورس منطقه ای همدان اضافه کرد: شــاخص کل بورس در هفته جاری معادل 305 
هزار و 807 واحد بود که نســبت به هفته گذشــته 3 هزار و 833 واحد کاهش یافت.وی یادآور شد: همچنین 

شاخص کل فرابورس هم با 85 واحد کاهش به رقم 3 هزار و 783 واحد رسید.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
تبیین و تبلیغ بیانیه گام دوم انقالب در جامعه یک ضرورت است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد با بیان اینکه اجرای تبیین بیانیه گام دوم انقالب 
یک تکلیف شرعی است، گفت: تبیین و تبلیغ بیانیه گام دوم انقالب در جامعه یک ضرورت است.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل تبلیغات اســالمی گلستان، حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در گفتگو با خبرنگاران، بیانیه گام دوم 
انقالب را یک سند مهم باالدستی کشور دانست و اظهار کرد: این سند از سوی رهبر انقالب اسالمی ترسیم شده که 
بسیار مورد اهمیت است.عضو شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب شناخت کامل و 
دقیق نسبت به اولویت ها، ضرورت های دنیا و اشراف تاریخی به همه دوران زندگی بشری خصوصا دوره معاصر دارد، 
افزود: اجرای بیانه انقالب اسالمی یک تکلیف و وظیفه شرعی، اجتماعی و انقالبی است که همه مردم باید نسبت به 
آن توجه داشته باشند.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان با بیان اینکه مردم باید بیانیه گام دوم را بخوانند، تحلیل و 
تفسیر داشته باشند، گفت: در پی صدور این بیانیه آنچه که در توان افراد است باید اجرا کنند. ما یکی از آحاد این 
مردم هستیم که باید برای تبیین گام دوم انقالب قدم های محکمی برداریم و تبلیغ آن را وظیفه خود بدانیم.وی با 
بیان اینکه بیانیه باید به اندازه کافی تبیین و تبلیغ شود تا جامعه به ضرورت آن پی ببرد، یادآور شد: برای اینکه این 
تکلیف شرعی را به نتیجه برسانیم جلسات متعددی آغاز کردیم.ولی نژاد با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه رسانه ها 
در جامعه، اظهار کرد: برای اینکه جامعه به ضرورت موضوع حساسیت پیدا کند باید اصحاب رسانه پررنگ تر وارد 
میدان شــوند و کار بیشتری در این خصوص انجام دهند.عضو شورای فرهنگ عمومی استان ادامه داد: همراهی و 
همکاری همه صنوف خصوصا اصحاب رسانه باعث می شود تا این موضوع به گفتمان و فرهنگ عمومی تبدیل شود 
که در این صورت جامعه تالش می کند تا وظایف خود را نسبت به این بیانیه عملی و اجرایی کند.مدیرکل تبلیغات 
اسالمی استان گلستان خانواده را بیس و سرمایه جامعه دانست و گفت: برای داشتن جامعه خوب باید خانواده خوبی 
داشته باشیم و اگر قرار است انقالب اسالمی را به دنیا صادر کنیم حتما باید خانواده سالم و صالح داشته باشیم.وی 
یادآور شد: برای تربیت و اصالح خانواده همه گروه ها باید تالش کنند.علما، طلبه ها و مبلغین نقش مهمی در امر 
تربیت خانواده بر عهده دارند.ولی نژاد با بیان اینکه اکنون در جامعه خانواده های صالح و سالم فراوانی وجود دارد، 
اظهار کرد: خانواده های سالم وصالح همان خانواده هایی هستند که برای ایستادگی در مقابل دشمن فرزندان خود را 
راهی جبهه ها و سوریه کردند و حماسه های مختلف چون 22 بهمن، مراسم عاشورا و تاسوعا را شکل می دهند.وی 
خاطرنشان کرد: برای دستیابی به خانواده متعالی باید توصیه های مقام معظم رهبری را در بیانیه گام دوم به خوبی 

اجرایی کنیم تا از خانواده خوبی برخوردار شویم.

طرح پوشش بیمه اجباری سالمت در گلستان آغاز شد 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه ســالمت اســتان گلستان از 
اجرای طرح پوشــش بیمه اجباری سالمت در این استان خبر داد و گفت : افراد فاقد بیمه تا 6 ماه فرصت دارند 
در این طرح ثبت نام کنند و از مزایای بیمه ســالمت بهره مند شوند .رسول خزینی در نشست خبری با اصحاب 
رســانه استان گلستانبا تشریح اجرای طرح پوشش بیمه اجباری سالمت همگانی در استان گلستان اظهار کرد : 
خانوارهای فاقد هرگونه پوشــش بیمه ای مشمول این طرح قرار می گیرند این طرح همزمان با سراسر کشور در 
اســتان گلستان آغاز شده اســت .وی با تاکید بر اینکه افراد فاقد بیمه تا 6 ماه فرصت ثبت نام در طرح پوشش 
بیمه اجباری ســالمت را دارند ، تصریح کرد : در راســتای اجرای بند الف ماده 70 قانون برنامه ششــم توسعه و 
به منظور ضابطه مند شــدن پوشــش بیمه ای این طرح اجرا می شود .رئیس اداره بیمه گری و درامد اداره کل 
بیمه ســالمت استان گلستان افزود : بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت همگانی ، روستائیان و عشایر ، ایرانیان 
و کســانی که فاقد پوشش بیمه ای هستند می توانند در این طرح ثبت نام کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند 
، این افراد باید مبادرت به ثبت نام در ســامانه پوشش بیمه پایه اجباری سالمت کنند .خزینی بیان کرد : از 1۴ 
آبان اجرای این طرح همزمان با سراســر کشور در استان گلســتان نیز کلید خورد در مرحله نخست آنهایی که 
بیمه شــده سالمت بودند و دفترچه داشتند مورد ارزیابی قرار گرفتند ، دولت مجوزی ارائه کرده که براساس آن 
، بیمه شــدگان صندوق بیمه سالمت همگانی ، روستائیان و عشایر ، ایرانیان ، شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار 
نفر و کســانی که فاقد پوشش بیمه ای هســتند از این طرح برخوردار شوند .وی با تاکید بر اینکه افراد مشمول 
تــا 31 فروردین فرصت ثبت نام در این طرح دارند ، گفت : اگر افرادی بعد از این تاریخ مراجعه کنند مشــمول 
تخفیفات طرح نخواهند شــد ، تاکنون 7 هزار و ۴16 نفر دفترچه های بیمه روســتایی خود را تمدید کردند ، 
9۴ نفر از کســانی که بیمه ایرانیان داشتند نیز نســبت به تمدید دفترچه اقدام کردند .رئیس اداره بیمه گری و 
درآمد اداره کل بیمه ســالمت استان گلستان با اشاره به نقش حمایتی دولت در آزمون وسع ابراز کرد :حدود 2 
هزار و ۴39 نفر از هم اســتانی ها درخواســت حمایت از دولت را کردند ، ماهنوز اطالعات پایگاه رفه ایرانیان را 
نداریم ودهک بندی ها مشــخص نیســت .خزینی با شاره به اینکه 2 هزار و ۴00 قلم دارو در تعهد بیمه سالمت 
اســت ، بیان کرد: تاکنون 12 هزار 999 نفر خودشــان را زیر پوشش بیمه اجباری سالمت همگانی قرار دادند تا 

از خدمات طرح برخوردار شوند .

اعزام 1۳0 زائر اولی استان بوشهر به مشهد مقدس
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  حجت االسالم اسماعیل پوراز اعزام 130 نفر ازدر 
قالب طرح زائران حرم رضوی خبرداد وافزود:در راســتای اجــرای امینانه نیات واقفین، 
هفتمین دوره طرح »زائران حرم رضوی« از محل عواید موقوفات مرتبط اعزام شدند . به 
گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر، حجت االسالم اسماعیل 
پوراز اعزام 130 نفر ازدر قالب طرح زائران حرم رضوی خبرداد وافزود:در راستای اجرای 
امینانه نیات واقفیــن، هفتمین دوره طرح »زائران حرم رضوی« از محل عواید موقوفات 
مرتبط اعزام شــدند . وی بابیان اینکه طرح »زائران حرم رضوی« باهدف اجرای صحیح 
و امینانه نیات واقفین در موضوعات کمک به زوار امام رضا)ع( و با رویکرد شفاف ســازی و اطالع رسانی از آثار و برکات 
وقف اجرا می شود، تصریح کرد: شناسایی افراد واجد شرایط مطابق نیات واقفین،از اهداف این طرح می باشد . مدیرکل 
اوقاف اســتان خاطرنشان کرد طرح زائران حرم رضوی برای هفتمین سال متوالی در استان بوشهر برگزار می شود که 

تاکنون به برکت موقوفات، تعداد 1500 زائر اولی به بارگاه ملکوتی حضرت رضا )ع( مشرف شده اند .

دیدار دکتر حسنی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با 
مهندس پارسائی مدیر مخابرات منطقه گیالن 

رشت- مهناز نوبری : دکتر محمد صادق حسنی با حضور در مخابرات منطقه گیالن طی گفتگو با مهندس 
پارســائی از وضعیت ارتباطی استان و روند اجرای پروژه های مخابراتی مطلع شد.مدیر مخابرات منطقه گیالن 
طی گزارش کوتاهی وضعیت جاری مخابرات منطقه گیالن و اجرای پروژه های مخابراتی بر بســتر فیبر نوری 
را تشریح نمود .دکتر حسنی نیز ضمن تقدیر از هماهنگی برای این نشست ، با ابراز تشکر از اجرای پروژه فیبر 
نوری در رشت و سراسر استان ، از وضعیت سیگنال دهی تلفن همراه در بعضی از نقاط رشت ابراز  نارضایتی 

کرد و خواستار همکاری و مساعدت الزم جهت برطرف نمودن این مشکل شد.
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چ��ه بخواهی��م و چه نخواهی��م مجبوریم بپذیری��م که برای تولی��د محتوای 
مورد پس��ند جامعه می بایس��ت توجه ویژه ای به ذائقه بازیگوش، کودک مأبانه و 
راحت طلب آن داش��ت و متاس��فانه خروج از این مدار، محصوالِت اجتماعی ما، 
از هنر و بیان گرفته تا کس��ب و کار و تبلیغ و برند را به کتاب های خاک گرفته 
گنجه ها پیوند خواهد زد. با ما همراه باش��ید و یادداشت امین کنزی]1[، یکی از 

فعاالن حوزه کسب و کار را در این باره بخوانید.
در ی��ک بعدازظه��ر بارانی ته��ران و هیاهوی س��یل ویرانگری که کش��ور را 
درمی ن��وردد، دلم خواس��ت پس از س��ال ها به س��یاق نوجوان��ی و اوان جوانی، 
ورقی بر تاریخ ادبیات فارس��ی و آثار درخش��ان آن بزنم و نگاهی بر آثار برگزیده 
ش��اعران تاریخ ساز کشورم داشته باشم. تاس��فبار است که هیوالِی مهیب کسب 
و کار آنچنان وجودم را به اس��ارت گرفته که سال هاس��ت چنین عملی برایم در 
ردی��ف بیهوده ترین کارها قرار گرفته و مدت هاس��ت اگر مجالی هم در این انبوِه 
گرفتاری های ش��غلی به دس��ت آورده ام، آن را مجدانه صرف مطالعه و تمرین در 

حوزه مدیریت و موفقیت کرده ام.
به قصیده توفنده سیف فرغانی که آن را هنگام حمله مغوالن سروده می رسم:

ه���م م����رگ ب���ر ج��هان ش���ما نی���ز بگذرد *** هم رونق زمان شما نیز بگذرد
آب اج���ل ک���ه ه�س��ت گل��وگ��یر خاص و عام *** بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
ای ت��ی����غ���تان چ�و ن��ی��زه ب���رای ست�م دراز *** این تیزی ِسنان شما نیز بگذرد

چ�ون داد ع���ادل�ان به ج�هان در، بقا نکرد *** بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
در مملکت چو ُغّرش شیران گذشت و رفت *** این عوعو سگان شما نیز بگذرد

 و این بخش از مثنوی موالنا که می گوید:
          

حق تعالی گر سماوات آفرید *** از برای دفع حاجات آفرید
هر کجا دردی، دوا آنجا رود *** هر کجا فقری، نوا آنجا رود

هر کجا مشکل، جواب آنجا رود *** هر کجا کشتیست، آب آنجا رود
آب کم جو تشنگی آور بدست *** تا بجوشد آبت از باال و پست

 همزم��ان در ات��اق مجاور ص��دای فرزند بزرگ ترم را می ش��نوم ک��ه با برادر 
کوچکترش در رابطه با جدول ضرب کلنجار می رود و از این عبارت مرس��وم بهره 
می برد: هف هلش��تا...؟ مسأله ای برایم جالب می شود و پرسشی ذهنم را تسخیر 
می کند. صفحه کتاب را با انگشت اشاره نگه می دارم و کتاب را روی قفسه سینه 

می گذارم و به سقف کم نور شده  اتاق خیره می شوم.
چطور می شود که یک عبارت بی معنا که هیچ سلیقه  توسعه یافته ای در تولید 
آن به کار گرفته نش��ده، اینطور نسل به نس��ل و سینه به س��ینه منتقل می شود؟ 
خیلی نادر افرادی هس��تند که ممکن است آن  را در همه الیه های مغز و حافظه 
کوتاه مدت و بلندمدت خود نداشته باشند. برعکس اگر در مورد هر یک از ابیات 
مزبور با آن همه غنای اندیش��ه و هنر، پرسشی در جامعه مطرح و معمایی برای 
تکمیل یک مصرع و حتی یک کلمه آن س��اخته ش��ود، مطمئنا برای ش��مردن 
درصد پاس��خ های درست نیازی به خس��ته کردن انگشتان دو دست هم نخواهد 

بود.
الب��د آن یک��ی چیزی دارد که این یکی ندارد. حتما آن یکی به نیازی پاس��خ 
می ده��د که این یکی نمی دهد. این همه اخت��الف آماری پایدار در طول دهه ها 
و ش��اید صده ها تصادفی که نمی ش��ود. در کلنجار ذهنِی مس��أله به موضوعاتی 
می رس��م که نمی دانم آ ن  را »عارضه« بنامم یا »علت«! اما هرچه هست واقعیت 

حادث شده است.
همه انتخاب های ما محصول ارزش ها]2[س��ت. ارزش هایی که می تواند منشأ 
زیستی یا اجتماعی داشته باشد و یا نتیجه انگاره ها و نگرش های فردی انسان از 
زندگی باشد. تردیدی نیس��ت که انسان های خردمند ]۳[ امروزی در کشمکش 
بی��ن این نیروهاِی متفاوت قدرتمند، کمتر و بیش��تر درگیرن��د و برنده  انتخاب، 
نیرویی اس��ت که بر روان آدمی تس��لط بیش��تری دارد. بررس��ی این کشمکش 
نیروهای متضاد در نرم افزار زیستی انسان، موجب ایجاد طبقه بندی های متفاوتی 
توس��ط دانشمندان حوزه روانکاوی، روانشناس��ی، انسان شناسی و ایجاد مفاهیم 
متفاوتی از جمله نهاد، خود و فراخود، هوش��یار و نیمه هوش��یار و ناهوش��یار]۴[ 
کودک و والد و بالغ ]۵[ و . . . ش��ده اس��ت اما به نظر می رسد ثمره جسمی آن، 
وجود حداقل س��ه مرکز فرماندهی در مغز انس��ان باش��د. مغز خزندگان ]6[ که 
خالصه فعالیتش اداره امور حیاتی بدن و اعضای آن است، مغز میانی یا سیستم 
لیمبیک ]7[ که احساس��ات، عواطف و ترس های  ما را کنترل می کند و غش��ای 
بیرونی مغز یا نئوکورتکس ]8[ که الیه تمدن بش��ری اس��ت و آنچه ما اندیش��ه 
می نامی��م هدای��ت می کند.  خالصه حرفش این اس��ت که »ای ب��رادر تو همان 
اندیشه ای ]9[« درحالی که این طور نیست. بررسی تکوین زیستی انسان در طول 
70 هزار سالی که از پیدایش نسل کنونی بشر می گذرد، موضوعی جذاب و مورد 
تمرکز زیست شناسان در دهه های اخیر بوده است اما آنچه به موضوع گفت وگوی 
ما مربوط می شود، تا حد زیادی، جدال بین مغز احساسی و مغز منطقی ما است.

هرچند مغز منطقی، پرسر و صداتر و پرهیاهوتر از سایر قسمت های آن است و 
طبیعی است که، تأثیرات آن را به عنوان مالک خرد و کالم بیشتر درک می کنیم، 
اما بررس��ی های اخیر حوزه نوروس��انیس]10[ به صورت علمی به اثبات رسانده 
اس��ت که اغلب انتخاب های ما تحت تأثیر مستقیم سیستم میانِی مغز، قرار دارد 
و این سیس��تم است که  از طریق ترش��حات بیوشیمیایی،]11[عملکردهای مغز 
منطقی ما را نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر می گذارد. با این وصف عجیب نیست 
که سیستم آسایش طلب لیمبیک که وظیفه آن  در طول تاریخ مدیریت امنیت 
و آس��ایش انسان بوده است، »هف هلشتا« را با جدیت بیشتری انتخاب می کند 
چون بامزه اس��ت  و به ارزِش ش��وخ طبعی ما کمک می کند. چون کاربردی در 
مدیریت حافظه دارد و به یاد س��پردن جدول ضرب را تس��هیل می کند و چون 
درک آن آس��ان اس��ت حتی اگر فاقد هرگونه معنای مش��خص باشد. نتایج این 

راحت طلبی را در پدیده های اجتماعی به وفور می توان یافت.

فوتبال��ی که توجهات و عالقه مندی ها، معطوف بازیکنان به اصطالح دریبل زن 
و خوش تکنیک می شود و اعتنایی به پیچیدگی های عملکرد تیمی و سایر وجوه 
نمی شود، در رونق کسب و کار مشاوران مدیریت و موفقیتی که اراجیف بی پایه و 
اساس را تحویل خریداران ساده انگار می دهند و با ساختن رویاهای رنگی، کرور 
کرور مخاطب را به دنبال خود می کشند که حتی زندگی روزمره و شیوه صبحانه 
خوردن آنها را به تماش��ا بنش��ینند و در مقابل آن استادان و اندیشمندان عزلت 
گزیده ای که متحیرند چرا حرف حس��اب آنها خریداری ندارد و سینمایی گیشه 
که بخش اعظم دارایی های این حوزه را هورت می کشد )هرچند وضع سینما در 
این خصوص اندکی بهتر از باقی امور اس��ت(، همه مثال هایی آشنا و تجربه شده 

است که از دید خوانندگان خردورز پوشیده نیست.
ام��ا در عین حال اینطور نیس��ت که عرصه زندگی جوالن��گاه ترکتازی بخِش 
بازیگوش و راحت طلب وجود ما باشد. بلکه آنچه تمدن انسانی را شکل می دهد و 
رفته رفته خود را بر تصمیمات استراتژیک بشر حاکم می سازد، بخش خردورزانه 
وجود ماس��ت و آن است که حتی اگر در کوتاه مدت مغلوِب پرخاش و جسارت 
نظام احساسی ما باشد، در بلند مدت در حال شکل دهی سرنوشت جامعه انسانی 
اس��ت و ش��اید بتوان میزان خردورزی جامعه در س��طوح مختلف آن و در اموِر 
متفاوت را عمیق ترین ش��اخص برای توس��عه یافتگی آن قلم��داد  کرد بنابراین 
کم توجهی این بخش نیز آسیب های بلندمدتی بر پیکره سیستم اجتماعی و نمو 

و تعالی آن خواهد داشت.
جریان منازعه بین این نیروها آنقدر جدی است که به یکی از مولفه های مهِم 
گردِش جهِت دینامیسِم سیستِم اجتماع بدل گشته است. عده ای خودآگاهانه یا 
ناخودآگاهانه در پی استفاده از نظام احساسی و راحت طلب دیگران و بهره برداری 
از آن به عنوان پایه توس��عه اجتماعی خود و جلب توجهات و منابع اجتماعی به 
سوی خود هستند و گروه دیگر نیز بر طبِل خردورزی و بسط اندیشه و فرهنگ 
حتی به قیمت از دس��ت دادن قدرت و امکانات اجتماعی خود می کوبند. اثرات 

این تقابل در ایجاد جریانات معیوبی مانند شارالتانیزم، پوپولیسم و از سوی دیگر 
افس��ردگی در جامعه ما قابل مش��اهده است و ش��اید بخش مهمی از ریشه های 
مشکالت روانی وسیع و مورد اشاره وزیر محترم بهداشت را شکل می دهد. ]12[

راهکار کالسیک حل این معضل )که دست کارگردانان و برنامه ریزان فرهنگی 
کش��ور را می بوس��د( ایجاد نهاده��ای کاردان و مورد اعتم��اِد عمومی جامعه در 
حوزه های متفاوت است. به گونه ای که در مواردی که بخش هایی از جامعه حتی 
قادر به درک جزییات امور نباشند، چیرگِی قدرِت اعتماد، بتواند آنها را به سوی 
انتخاب های عمیق تر س��وق بدهد. به عنوان مثال اگر اس��تاد شجریان در جایگاه 
اظهار نظر در خصوص قابلیت های یک خواننده باش��د، بخش زیادی از جامعه به 
ای��ن انتخاب اعتماد نموده و از آن پیروی می نمایند چرا که به کاردانی ایش��ان 
اعتقاد و به سالمت او اعتماد دارند. در چنین حالتی ذائقه فرهنگی-فکری جامعه 
ب��ه تدریج و در خالل تجربه تغییر خواهد ک��رد و قدرت درک اجتماع به راحت 

طلبِی آن فائق خواهد آمد.
ام��ا در کوتاه مدت چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوری��م بپذیریم که برای 
تولید محتوای مورد پس��ند جامعه می بایس��ت توجه ویژه ای به ذائقه بازیگوش، 
کودک مأبانه و راحت طلب آن داش��ت و متاس��فانه خروج از این مدار، محصوالِت 
اجتماعی ما، از هنر و بیان گرفته تا کس��ب و کار و تبلیغ و برند را به کتاب های 
خاک گرفته گنجه ها پیوند خواهد زد و باید خودمان و اخالف مان منتظر بمانیم 
که ش��اید دس��تی از آس��تین برآید و مکاش��فه ای مالطفت آمیز در احوال ما به 

خرج دهد.
ش��اید تنها راهی که مان��ع ظلم به خود و ظلم به جامعه باش��د، یکی به نعل 
و یکی به میخ زدن باش��د و ش��اید هم همزمان به هر دو. نمی دانم. اما آنچه بر 
نگارنده روش��ن است اینکه چه بر ما مطلوب باشد چه خیر، مانند گرگ و میش 
فضای اکنون این اتاق، رنگ واقعی کنونی جامعه ما چنین اس��ت. آری اینچنین 

است برادر:

»هف هلشتا، پلنگ و شیش تا«
پی نوشت:

#mba_dental_ir : 1. اینستاگرام
Value .2: مفه��وم ارزش از دی��دگاه اجتماعی به دیدگاه هایی برمی گردد که 
افراد، خود و دیگران را برمبنای آن قضاوت می کنند و هدف های انسان را شکل 
می دهند. برای توصیف کامل این مفهوم به کتاب »آناتومی جامعه« نوشته دکتر 

فرمرز رفیع پور مراجعه کنید.
۳. انس��ان خردمند: عنوان به کار گرفته ش��ده در نامیدن نس��ل کنونی بشر، 
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۴. اساس نظریه فروید، پایه گذار علم روانکاوی

۵.اساس نظریه اریک برن، پایه گذار نظریه تحلیل رفتار متقابل
brain stem .6 یا ساقه مغز

limbic system .7
Neo Cortex .8

9. »ای برادر تو همان اندیش��ه ای، ما بقی تو اس��تخوان و ریش��ه ای«،  موالنا،  
مثنوی معنوی

Neuroscience .10 )نوروساینس(: دانش بین رشته ای از آناتومی سیستم 
عصبی، بیولوژی سیس��تم عصبی، روانشناسی و روانپزشکی براساس تکنیک های 
تصویربرداری از مغزمانند الکتروانس��فالوگرافی به چگونگی عملکرد مغز در امور 

متفاوت می پردازد.
11. گ��ردش ناقل ه��ای ش��یمیایی در مغز مانن��د دوپامین و س��روتونین که 

بخش های متفاوت مغز و تصمیم گیری آن را هدایت می کنند.
12. وزیر بهداش��ت: »ایران یکی از جوامع افس��رده دنیاست« ، جامعه خبری 

الف 2۵ ، اسفند 1۳97
ucan :منبع

تولید محتوای موردپسند جامعه
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فریلنسرهایی که نباید برای انجام پروژه تان استخدام کنید
تمام فریلنس��رها شبیه هم نیس��تند و کارفرماها به خوبی به این حقیقت پی برده اند. اگر به دنبال 
استخدام یک فریلنسر هستید یا می خواهید با کسی که قبال به عنوان آزادکار استخدام کرده بودید، 
باز هم همکاری کنید، به برخی عالئم توجه داش��ته باش��ید. زیرا بی توجهی به آنها می تواند همکاری 
مابین ش��ما را با مش��کل مواجه کند. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم هنگام استخدام فریلنسرها 

به چه عالئمی توجه کنید.
شواهدی از عملکرد خوب فریلنسر و رضایت کارفرمایان او بخواهید

به سادگی می توان در فضای مجازی ادعاهای کذب داشت، به همین خاطر تعداد زیادی از افرادی 
ک��ه خود را معلم زندگی می دانند بیکار هس��تند. ب��رای جلوگیری از اس��تخدام آزادکارانی که فاقد 
مهارت های ادعاشده هستند، به افرادی که می خواهید استخدام کنید بگویید شواهدی از کارفرمایان 

راضی خود ارائه دهند.
برخی اوقات آزادکاران برای عدم افش��ای اطالعات توافق می کنند و به عنوان مش��اوران ناش��ناس 
مش��غول کار می ش��وند، به همین خاطر ممکن است همیش��ه نتوانند تمام مواردی که تاکنون ارائه 
کرده اند را به شما نشان دهند. بهتر است به دنبال نمونه کار یا تحلیل های مثبت در شبکه اجتماعی 

لینکدین باشید.
اگر فریلنس��ری را می خواهید اس��تخدام کنید که نمی تواند هیچ مدرکی مبنی بر الیق بودن خود 
ارائه دهد و به ش��ما ثابت کند کار قابل توجهی در زمینه  خاصی انجام داده اس��ت، حتما از استخدام 

این فرد صرف نظر کنید.
به نظرتان می آید فرد درخواست دهنده کار سواالت درستی نمی پرسد

اکثر افرادی که استخدام می کنید سواالتی می پرسند )مگر اینکه فرآیند دقیقی را برای آشنا شدن 
با شرکت طی کرده باشند(، حتی کسانی که آنقدر قابل اعتماد بوده تا یک کار به او واگذار شود و با 

موفقیت آن را به انجام برسانند. این افراد باید سواالت درست و هوشمندانه ای مطرح کنند.
ش��اید اکنون این س��وال مطرح ش��ود که منظور از سواالت درست چیس��ت؟ برای مثال طراحان 
گرافیک باید از شما بپرسند به چه سبک یا نمونه  خاصی از لوگوها عالقه مند هستید؟ گزارش نویس ها 
می توانند در مورد سبک زبان سوال کنند و نویسندگان آزادکار نیز در مورد اهداف محتوا و مخاطبان 

شما سوال می  کنند.
اینکه فرد موردنظر ش��ما سواالت درستی نمی پرسد، نشاندهنده  توانایی یا استقالل او نیست، بلکه 
بی تجربگی خود را در معرض نمایش قرار می دهد. این بدین معناس��ت که اصال س��واالت درس��ت را 

نمی داند.
وقتی ادعا می کند هر کاری را می تواند انجام دهد

ممک��ن اس��ت آژانس��ی را پیدا کنید ک��ه از عهده  انجام ه��ر کاری برمی آید، اما معموال به س��راغ 
فریلنس��رها می روید. شاید با فردی آشنا شوید که ادعا می کند همزمان کار سئو، تولید محتوا، کپی 
رایت و عکاس��ی شما را انجام می دهد، برای استخدام این فرد درایت بیشتری به خرج دهید، زیرا او 

کسی نیست که به دنبالش هستید.
الزم اس��ت بدانید، فردی که ادعا می کند در زمینه های مختلفی کار انجام می دهد، قطعا در هیچ 
یک از آنها تخصص کافی ندارد. وقتی می خواهید فریلنس��ری را اس��تخدام کنید، به دنبال تخصص 

حرفه ای هستید.
وقتی ارتباط خوبی برقرار نمی کند

ارتباط��ات نقش مهمی در رابطه  حرفه ای دارد، خصوصا وقتی خ��ارج از دفترکار خود و بدون تیم 
کاری فعالیت دارید، اهمیت بیشتری هم پیدا می کند.

باید به دنبال عالئمی از مهارت های ارتباطی ضعیف باشید، زیرا این اتفاق زندگی را برای تان سخت 
می کند. آیا ایمیل های ضعیف ارس��ال می کند یا شما به پیگیری های زیادی برای دریافت پاسخ نیاز 
دارید؟ آیا از پاس��خ به س��واالت طفره می رود یا فکر می کنید در چرخه  تکرارش گرفتار ش��ده اید؟ 
شاید فرد موردنظرتان هیچ پایبندی به موعدهای تحویل نداشته باشد، در این صورت باید بدانید از 

استخدام این فرد پشیمان خواهید شد.
فریلنسری که کار را یک سرگرمی می داند

برخی از آزادکارها برای کسب درآمد بیشتر و به عنوان سرگرمی به سراغ این شغل می روند. هیچ 
اشکالی در این  باره وجود ندارد، اما ممکن است شما به دنبال استخدام این افراد برای انجام وظایف 

بزرگ نباشید.
این قبیل فریلنس��رها ممکن است هیچ مکان مش��خصی برای انجام کار نداشته باشند یا فرم های 
مالی و صورت حساب قانونی نیز تنظیم نکنند. این افراد در بهترین حالت بی نظم و در بدترین حالت 

بی تجربه هستند.
اگر فریلنسری شغل تمام وقت دارد و اغلب ساعات روزانه خود را صرف این کار می کند، دیگر نباید 
به سراغ آزادکاری برود و این فرد کسی نیست که شما بخواهید استخدام کنید؛ زیرا هرگز کار شما 
برای این فریلنسر اولویت نخواهد داشت و در طول ساعات کاری نیز امکان ارتباط با او وجود ندارد.
اگر یک آزادکار به این شغل به عنوان یک کسب و کار نگاه نکند، ممکن است توجهی به آن نداشته 

باشد. وقتی چنین فردی وظیفه خود را جدی نمی گیرد، شما هم استخدامش نکنید.
فریلنسری که هیچ نظری ندارد یا به نظرات شما اهمیتی نمی دهد

آزادکاران در حوزه  کاری خود متخصص هس��تند. آنها باید اطالعاتی در اختیار شما قرار دهند که 
از آنها بی بهره هس��تید. این بدین معناس��ت که روی چیزی مصر باشند که ممکن است به نفع شما 
نباش��د، آنها باید بگویند: »من فکر می کنم یک پیش��نهاد خوب برای شما به کارگیری این استراتژی 

به فالن دلیل باشد.«
فریلنس��رها باید این واقعیت را قبول کنند که ش��ما کارفرما هستید و شما هستید که حقوق آنها 
را پرداخت می کنید. پس همیش��ه، آنچه شما می گویید، انجام می شود. اگر بعد از یک بحث مختصر 

شاهد مقاومت زیادی از آنها بودید، به احتمال زیاد آنها برای انجام پروژه  شما مناسب نیستند.
الزم اس��ت هنگام استخدام فریلنسرها به موارد زیادی توجه داشته باشید، زیرا استخدام آزادکارها 
صرف نظر از نوع پروژه کار پیچیده ای است. اگر به دنبال استخدام فریلنسری هستید، از شبکه  خود 
درخواس��ت معرف دهید و در س��ایت هایی مانند لینکدین به دنبال افرادی با رزومه  مناسب بگردید. 
ش��اید مجبور شوید برای استخدام فریلنسر مناسب هزینه  بیشتری کنید اما مطمئن باشید ارزشش 

را دارد.
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قانون و عادت مش��خصی برای توسعه دهنده های نرم افزار وجود 
ندارد، اما بعضی عادت های بد، مانع پیشرفت آنها می شود. در این 
مطلب به مرور س��طحی پنج عادت س��اده اما بد توسعه دهند  گان 

نرم افزار می پردازیم.
برنامه نویس��ی را می توان س��بکی از هنر دانست. شاید در حال 
حاضر تع��داد زیادی برنامه نویس وجود داش��ته باش��ند، اما قطعا 
تعداد آن دسته ای که اصولی اقدام به توسعه  محصوالت نرم افزاری 
می کنند، بس��یار کمتر است. در ادامه پنج نکته ساده و بنیادین را 
مرور می کنیم که با رعایت آنها می توانید تا حد زیادی کیفیت کار 

و کد های خود را افزایش دهید.
1. کدنویسی بدون سبک و ساختار

توافق بر س��اختار کد در مقیاس بزرگتر )معماری( و سبک کد 
در مقیاس کوچک امر ضروری اس��ت. گاهی توسعه دهنده ها بدون 
تعیی��ن این موارد پروژه را ش��روع می کنند و با گس��ترش پروژه، 

مدیریت آن دشوار می شود.
همچنین مش��خص بودن نوع ساختار و سبک کدنویسی هنگام 

کار تیمی، موجب آسان تر شدن اداره  کدها و پروژه می شود.
2. نسخه برداری )Copy-pasting( کورکورانه از کدها

بدون ش��ک همه م��ا از کدهای موج��ود در اینترنت اس��تفاده 
می کنیم. در حقیقت، اس��تفاده مجدد از کد هوشمندانه ترین ایده 
نیس��ت. هنگام اس��تفاده از کدهای موجود در اینترنت، اجرا شدن 
آن را بررس��ی کنید. با اجرا ش��دن کدهای موج��ود در اینترنت، 

فرصت یادگیری را از خود س��لب کرده اید. دلیل جست وجوی کد، 
ندانستن روش انجام کار یا صرفه جویی در وقت است. سعی کنید 
کدهای استفاده ش��ده در نرم افزار را بفهمید. برای این کار نیازی 
به دنبال کردن خط به خط کدها نیست و تنها کافی است رویکرد 
اس��تفاده ش��ده در نرم افزار را درک کنید.  ش��روع مراحل تولید و 

کدنویسی از ابتدای پروژه، موجب ساده تر شدن برنامه می شود.
3. شب بیداری

اکثر توس��عه دهنده ها در ش��ب به کدنویسی می پردازند. آنها در 
ط��ول روز تمرک��ز کمتری بر کار خود دارن��د و کمتر به فعالیت و 
کدنویسی می پردازند. توسعه دهنده ها در شب زمان بیشتری برای 
عیب یابی برنامه دارند و همچنین هیچ مالقاتی در آن زمان ندارند.

چرا ش��ب ها؟ زی��را ش��ب ها تنها هس��تند و می توانن��د تمرکز 
بیش��تری روی برنامه داشته باشند. به همین دلیل است که اغلب 
برنامه نویس��ان شب ها بیشترین تولید را دارند. از دیگر دالیل شب 
بیداری این اس��ت که توسعه دهنده ها هنوز مجبور هستند صبح ها 
به محل کار خود بروند. بیدار ماندن در اواخر شب، موجب افزایش 
خستگی و اس��ترس می شود. بدون خواب مناسب و کافی، مسائل 
روحی و فیزیولوژیکی می تواند چرخه های تقویت کننده  منفی خود 

را مانند فرسودگی، افسردگی، بیماری ها و... ایجاد کند.
راه ح��ل این اس��ت ک��ه به طور منظم ش��ب ها خ��وب بخوابید، 
اس��تراحت کنید و ی��اد بگیرید چگونه در ط��ول روز تمرکز کافی 

داشته  باشید.

4. فقدان مستندات
در ابت��دا بای��د بدانی��م جمع آوری اس��ناد و م��دارک برای یک 
نرم افزار بس��یار سخت اس��ت. نبودن اس��ناد موجب ایرادات فنی 
و در آینده مانع توس��عه  آن می ش��ود. اگر توس��عه دهنده ها تالش 
بیش��تری برای مستندسازی فعالیت های خود انجام  دهند، موجب 
س��رعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی و توسعه  برنامه می شوند که 
در ادامه افزایش توانایی، س��رعت و کارآمدی توس��عه دهنده را به 

 همراه خواهد داشت.
5. نوشتن کد بدون تست کردن

با کنار گذاش��تن بحث در مورد جوانب مثبت و منفی توس��عه  
آزمون محور )Test-driven development(، داشتن برخی 
از آزمایش ها بسیار ضروری است. برخی ترجیح می دهند از ابتدای 
شروع یک برنامه تست ها را انجام  دهند، برخی دیگر پس از اتمام 
کدنویسی نرم افزار را تست می کنند. در هر صورت باید نرم افزار را 
تس��ت کنیم و ایرادات آن را برطرف کنیم. داشتن آزمونی خوب، 
توس��عه دهندگان را ترغیب می کند تا با اطمینان بیشتر و ایرادات 
کمتر، تغییرات را اعمال کنند و مش��کالت س��اختاری را در کدها 
برطرف کنند. این کار باعث افزایش س��رعت تیم می شود و اجازه 
می دهد برنامه بهتری به کاربر نهایی تحویل داده شود. از این  پس 
به عادت ها و رفتارهای خود توجه کنید و سعی کنید عادت های بد 
خود را اصالح کنید تا به یک الگوی ثابت برای شما تبدیل شود.
DEV/zoomit :منبع

5 عادت بد توسعه دهند گان نرم افزار

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


