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وقتی دولت به  صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می کند

4 طلبکار بزرگ دولت
فرصت امروز: دولت بزرگ ترین بدهکار در اقتصاد ایران است و بدهی دولت به بخش های اقتصادی، بانک ها، بانک مرکزی و سازمان 
تامین اجتماعی به رقم بسیار بزرگی رسیده است. در این روزها که الیحه بودجه سال 99 توسط دولت به مجلس ارائه شده و فرآیند 
تصویب آن در بهارس��تان کلید خورده اس��ت، می توان ردپای فش��ار تحریم ها به بودجه و افزایش بدهی های دولت را مشاهده کرد.

بررس��ی آمارهای بدهی دولت نش��ان می دهد که دولت به طیف وس��یعی از ش��خصیت های حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی 
و عموم��ی غیردولتی، بدهکار اس��ت. از مهم ترین طلبکاران دولت می توان به س��ازمان تأمین اجتماع��ی، بانک مرکزی، بانک های 
دولتی و خصوصی سازی ش��ده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته مهم اما پس از مشخص 
ش��دن ماهیت طلبکاران از دولت، شناس��ایی مجاری ایجاد این بدهی هاس��ت. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که در صورت 
عدم ش��ناخت مس��یرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی توان تمهیدات الزم برای جلوگیری از افزای��ش روزافزون آن را فراهم کرد. 
س��وال این اس��ت که چرا دولت در اقتصاد ایران مدام بدهی باال می آورد؟ در همین زمینه، نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارشی به...

رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد

چرا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می کند؟
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از برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی تا انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی

مسیرهای آینده فروشی در بودجه 99

چگونه موفق باشیم 
برندگان و بازندگان جمعه سیاه 2۰19

جایگاه فرهنگ سازمانی در کسب و کار برندهای بزرگ
5 تغییر مهم در گوگل ادوردز

چگونه مشتریان سختگیر را راضی نگه داریم؟
بازاریابی ویدئویی با هدف جلب اعتماد مشتریان

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

 دفتر کار تازه آمازون
در منهتن

5 فرصت امروز: در سـومین هفتـه از آذرماه، بورس 
تهران 5درصد رشد کرد، سکه امامی 12۰ هزار...

 از رشد 5درصدی بورس تا افزایش 2۰۰ تومانی دالر
و کاهش 12۰ هزار تومانی سکه

 آنچه بر بازارهای مالی
در هفته سوم آذرماه گذشت

یادداشت
 4 مسیر

نجات اقتصاد ایران

اقتص��اد ای��ران روزگار س��خت و 
پرتنش��ی را می گذراند. ایرانیان در 
طول چه��ار دهه گذش��ته، تجارب 
مختلف��ی از تحریم ه��ا و زندگی در 
ش��رایط دش��وار را از نزدی��ک دیده 
و لم��س کرده اند، ولیک��ن به اذعان 
م��ردم و مس��ئوالن در یک س��ال 
و نی��م گذش��ته، اوض��اع و اح��وال 
اقتصادی خانوارهای ایرانی به شکل 
غیرقابل تصوری در شرایط بغرنج و 
سختی بوده است و تورم سنگین و 
کمرش��کن، بیکاری، رشد اقتصادی 
پایی��ن و رکود در صنع��ت و تولید، 
تنها گوشه هایی از اقتصاد بیمار ایران 

هستند.
اقتص��اد ایران همین چند س��ال 
پیش، رویای ش��اگرد اول شدن در 
منطق��ه خاورمیان��ه در افق ۱۴۰۴ 
را در س��ر داش��ته اس��ت. اقتص��اد 
نفتی کش��ورمان همیشه به کمک 
درآمدهای نفتی اش توانسته خود را 
سرپا نگه دارد و هرگاه که قیمت های 
جهانی نفت سقوط می کرد، تمامی 
برنامه های توسعه ای و عمرانی ایران 
متوقف و یا دچار اختالل می ش��ده 
و ای��ن موض��وع کام��ال در تضاد با 
هدف ه��ای ایده آل اقتصادی اس��ت 
ک��ه هم��واره تولد صنع��ت و تولید 
داخل��ی و خودکفایی را ب��ه عنوان 

یکی از شعارهایش عنوان 
2می کرده است. نگاهی...
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از آنجای��ی که بازار ای��االت متحده آمریکا برای تولیدکنن��دگان موبایل در جهان از 
اهمیت خاصی برخوردار اس��ت، به تازگی گزارشی از س��هم برندهای برتر گوشی های 

هوشمند در این کشور منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، تولیدکنندگان گوشی های هوشمند در سراسر جهان از جمله اپل، 
سامس��ونگ، هوآوی، گوگل، ش��یائومی، لنوو، نوکیا و . . . همگی همواره در تالشند تا 
با ارائه و عرضه گوش��ی های جدید با قابلیت های جذاب و منحصر به فرد نظر و اعتماد 
مش��تریان را در کش��ورهای مختلف جلب کرده و بدین ترتیب س��هم بیش��تری را در 

بازارهای مهم جهان به دست بیاورند.
ب��ازار ایاالت متحده آمری��کا همواره یکی از مهم تری��ن و بزرگترین بازارهای فروش 
محصوالت مختلف علی الخصوص موبایل و خودرو به ش��مار می رود که همیش��ه مورد 

توجه شرکت های تکنولوژی و تولیدکنندگان موبایل قرار گرفته است. 
 ،counterpointresearch براساس تازه ترین گزارش منتشرش��ده در وب سایت
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران فعال در موسس��ه تحقیقاتی کانترپوین��ت دریافته و اعالم 
کرده اند که س��هم فروش گوشی های اپل در بازار ایاالت متحده آمریکا بسیار بیشتر از 
س��ایر برندهای موبایل فعال در این کشور گزارش و اعالم شده است. همچنین بعد از 
اپل، سامسونگ توانسته است به عنوان دومین برند برتر و محبوب موبایل جایگاه خود 

را در این بازار به تثبیت برساند.
در مجموع بازار فروش گوش��ی های هوش��مند در ایاالت متحده آمریکا با کاهش��ی 
2درصدی در مقیاس س��االنه مواجه ش��ده اس��ت و این روند نزولی استقبال کاربران 
بیش��تر برای گوش��ی های پرچمدار و باالرده مشهود است. بررسی ها در بازه زمانی سه 
ماهه س��وم س��ال 2۰۱۸ تا س��ه ماهه سوم سال 2۰۱9 میالدی نش��ان می دهد سهم 
برندهای برتر موبایل ازجمله ش��رکت های اپل، سامس��ونگ، ال ج��ی، لنوو به ترتیب 

جایگاه های ثابتی را برای خود در این بازار به ثبت رسانده اند.
اپل که در س��ومین فصل از س��ال گذش��ته س��همی معادل ۳9درصد از بازار ایاالت 
متحده را به خود اختصاص داده بود، در مدت مش��ابه س��ال جاری میالدی موفق شد 
این رقم را به ۴2درصد افزایش دهد. اپل به لطف معرفی و عرضه گوش��ی های س��ری 
آیفون ۱۱ موفق ش��د نظر و توجه خیل عظیمی از مش��تریان و کاربران را به س��مت 
و س��وی خود جلب کند. اما ش��رکت کره ای سامسونگ برخالف رقیب آمریکایی خود، 
نتوانس��ته در این مدت س��هم خ��ود را در بازار آمریکا افزایش ده��د و همچنان همان 
25درصدی که در س��ه ماهه س��وم 2۰۱۸ داش��ت، را باری دیگر در مدت مشابه سال 
2۰۱9 نیز تصاحب کرده اس��ت. البته این ش��رکت در نخستین فصل از سال جاری با 
پرش به 2۸درصد، یک رش��د و افزایش ۳درصدی را برای خود به ثبت رس��انده است 
ولی باری دیگر به 25درصد تنزل پیدا کرده اس��ت. برخالف بسیاری دیگر از بازارهای 
جهان، ال جی موفق شده است جایگاه مناسبی را برای خود دست و پا کند و در رتبه 
س��وم بعد از غول های تکنولوژی اپل و سامس��ونگ قرار بگیرد. هرچند که این شرکت 
کره ای نیز در افزایش سهم خود در طول این یک سال موفق نبوده است چراکه سهم 
آن در سه ماهه سوم سال قبل ۱۷درصد بوده این در حالی است که سهم آن در مدت 
مش��ابه س��ال جاری میالدی به ۱2درصد تقلیل یافته است. جایگاه چهارم نیز به لنوو 
که شامل گوشی های برند موتوروال نیز می شود، اختصاص یافته است که سهمی ثابت 

و ۸درصدی را از آن خود کرده است.
جایگاه پنجم نیز ش��امل گوش��ی های برندهای دیگر که سهمی بسیار کمتر از موارد 
ذکرشده داشتند، می ش��ود که از جمله مهم ترین آنها گوشی های پیکسل توسعه داده 

شده توسط شرکت آمریکایی گوگل هستند.
در این میان گوش��ی های پیکسل ۳a و ۳a XL موفق شدند با رشدی ۱۳9درصدی 
گوی رقابت را از پیکسل ۳ بربایند و از آن در میزان فروش و استقابل کاربران سبقت 

بگیرند.
همچنین نکته قابل توجه دیگری که در این جداول و آمارها به چشم می خورد، عدم 

حضور ش��رکت های چینی همچون هوآوی و شیائومی است که در بازارهای جهانی به 
ترتیب مقام های دوم و چهارم برترین و محبوب ترین گوش��ی های هوشمند را به خود 
اختصاص داده اند ولی تحت فش��ارهای سیاس��ی و تجاری و اتهامات جاسوسی دولت 
آمری��کا علیه آنها، از اوایل س��ال 2۰۱۸ میالدی به بعد دیگر در ب��ازار ایاالت متحده 

حضور و به تبع آن سهمی ندارند.
همچنین بسیاری از تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد کرده و اعالم نموده اند 
که تنها ۱۰درصد از کاربران حاضرند گوشی های گران تر از هزار دالر خریداری کنند. با 
اینکه اخیرا گوشی های هوشمند مجهز به قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G از محبوبیت 
و اس��تقبال بی نظیری برخوردار شده اند، بسیاری از کارشناس��ان و تحلیلگران برآورد 
کرده اند که کاربران به احتمال زیاد به علت قیمت گران و باالی این محصوالت، عالقه 

و تمایلی برای خریداری و استفاده از گوشی های 5G نشان نخواهند داد.
براس��اس گزارش وب س��ایت techspot، برد آکیوز، یک��ی از تحلیلگران حاضر در 
کنفران��س NPD connected intelligence، در این خصوص خاطرنش��ان کرده 
اس��ت که انتظ��ار می رود کاربران تح��ت تاثیر قیمت محصوالت و گوش��ی های مجهز 
به قابلیت پش��تیبانی از ش��بکه 5G به فکر تعویض گوش��ی های قبل��ی خود و خرید 
دس��تگاه های جدی��د نیفتند. به عبارت دیگر، پیش بینی می ش��ود در صورتی که روند 
قیمتی محصوالت مذکور به همین منوال ادامه پیدا کند و گوش��ی های 5G با قیمت 
باالی یک هزار دالر روانه بازار ش��وند، اس��تقبال از آن بس��یار ک��م خواهد بود و تنها 
۱۰درصد از کاربران حاضر خواهند بود برای خریداری گوشی های باالی هزار دالر پول 
خرج کنند. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فناوری برآورد کرده اند 
که تعداد کثیری از کاربران و مشترکان گوشی های همراه در جهان باید حداقل تا سال 
2۰25 میالدی برای اتصال به ش��بکه 5G منتظ��ر بمانند. با اینکه دولت های مختلف 
جه��ان با همکاری ش��رکت های مخابراتی بزرگی همچون ه��وآوی، نوکیا، ورایزن، تی 
موبایل، اریکس��ون و . . . در تالش��ند تا در سال آینده میالدی امکان اتصال به اینترنت 
همراه را فراهم کنند اما به نظر می رس��د که طبق برآوردهای صورت گرفته از س��وی 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران فعال در ح��وزه فناوری این امکان حداقل تا س��ال 2۰25 

میالدی برای کاربران و مشترکان فراهم نخواهد شد.
چراکه طبق آمار و گزارش های منتشرش��ده از توس��عه شبکه نس��ل پنجم اینترنت 
همراه در نقاط مختلف جهان، هنوز بس��یاری از کشورها اقدامات الزم برای برقراری و 
راه اندازی ش��بکه 5G را انجام نداده اند بنابراین به نظر می رس��د حتی سال 2۰25 نیز 
بس��یاری از کاربران به خصوص در کش��ورهای درحال توسعه، هیچ بهره ای از اینترنت 
پرس��رعت 5G نخواهند برد.   این در حالی است که پیشتر شرکت سوئدی اریکسون 
برآورد و اعالم کرده بود که ۴5درصد از جمعیت جهان قادر خواهند بود تا سال 2۰2۴ 
میالدی به نسل جدید اینترنت همراه و شبکه 5G دسترسی داشته باشند و از خدمات 

پرسرعت آن بهره مند شوند.
اوایل س��ال 2۰۱2 میالدی بود که اتحادی��ه بین المللی مخابرات )ITU( تحت نظر 
س��ازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی )IMT( برای 
افق 2۰2۰ و فرای آن )IMT-2۰2۰( آغاز کرد. در نتیجه رس��ماً یک مسابقه جهانی 
برای تعیین نس��ل پنجم شبکه موبایل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی 
میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراس��ر جهان هس��تیم که هر یک به دنبال 
برق��راری و راه اندازی نس��ل جدید و پرس��رعت اینترنت 5G در کش��ورهای مختلفی 
همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، اس��ترالیا و . . . هس��تند و از 

توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.
براس��اس گزارش وب س��ایت cnn، کشورهای بسیاری در سراس��ر جهان از جمله 
ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای 
اروپای��ی و . . . با هم��کاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نس��ل پنجم 

اینترنت همراه 5G هستند و در این زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.

کدام برندهای موبایل بازار آمریکا را تسخیر کرده اند؟
کاربران گوشی گران نمی خرند!

از آنجای��ی که بازار ای��االت متحده آمریکا برای تولیدکنندگان موبایل در جهان از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت، به تازگی 
گزارشی از سهم برندهای برتر گوشی های هوشمند در این کشور منتشر شده است.

به گزارش ایس��نا، تولیدکنندگان گوشی های هوشمند در سراس��ر جهان از جمله اپل، سامسونگ، هوآوی، گوگل، شیائومی، 
لنوو، نوکیا و . . . همگی همواره در تالش��ند تا با ارائه و عرضه گوش��ی های جدید با قابلیت های جذاب و منحصر به فرد نظر و 
اعتماد مشتریان را در کشورهای مختلف جلب کرده و بدین ترتیب سهم بیشتری را در بازارهای مهم جهان به دست بیاورند.

ب��ازار ایاالت متحده آمریکا همواره یک��ی از مهم ترین و بزرگترین بازارهای فروش محصوالت مختلف علی الخصوص موبایل و 
خودرو به شمار می رود که همیشه مورد توجه شرکت های تکنولوژی و تولیدکنندگان موبایل قرار گرفته است. 

براساس تازه ترین گزارش منتشرشده در وب سایت counterpointresearch، کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه 
تحقیقاتی کانترپوینت دریافته و اعالم کرده اند که س��هم فروش گوش��ی های اپل در بازار ایاالت متحده آمریکا بس��یار بیشتر از 
س��ایر برندهای موبایل فعال در این کش��ور گزارش و اعالم شده اس��ت. همچنین بعد از اپل، سامسونگ توانسته است به عنوان 

دومین برند برتر و محبوب موبایل جایگاه خود را در این بازار به تثبیت برساند.
در مجموع بازار فروش گوش��ی های هوش��مند در ایاالت متحده آمریکا با کاهش��ی 2درصدی در مقیاس ساالنه مواجه شده 
اس��ت و این روند نزولی اس��تقبال کاربران بیشتر برای گوش��ی های پرچمدار و باالرده مشهود است. بررسی ها در بازه زمانی سه 
ماهه سوم سال 2۰۱۸ تا سه ماهه سوم سال 2۰۱9 میالدی نشان می دهد سهم برندهای برتر موبایل ازجمله شرکت های اپل، 

سامسونگ، ال جی، لنوو به ترتیب جایگاه های ثابتی را برای خود در این بازار به ثبت رسانده اند.
اپل که در سومین فصل از سال گذشته سهمی معادل ۳9درصد از بازار ایاالت متحده را به خود اختصاص داده بود، در مدت 
مشابه سال جاری میالدی موفق شد این رقم را به ۴2درصد افزایش دهد. اپل به لطف معرفی و عرضه گوشی های سری آیفون 

۱۱ موفق شد نظر و توجه خیل عظیمی از مشتریان و کاربران را به سمت و سوی خود جلب کند.
اما ش��رکت کره ای سامسونگ برخالف رقیب آمریکایی خود، نتوانسته در این مدت سهم خود را در بازار آمریکا افزایش دهد 
و همچنان همان 25درصدی که در س��ه ماهه س��وم 2۰۱۸ داشت، را باری دیگر در مدت مشابه سال 2۰۱9 نیز تصاحب کرده 
اس��ت. البته این ش��رکت در نخستین فصل از سال جاری با پرش به 2۸درصد، یک رش��د و افزایش ۳درصدی را برای خود به 
ثبت رس��انده اس��ت ولی باری دیگر به 25درصد تنزل پیدا کرده است. برخالف بسیاری دیگر از بازارهای جهان، ال جی موفق 
ش��ده اس��ت جایگاه مناسبی را برای خود دست و پا کند و در رتبه سوم بعد از غول های تکنولوژی اپل و سامسونگ قرار بگیرد. 
هرچند که این ش��رکت کره ای نیز در افزایش س��هم خود در طول این یک سال موفق نبوده است چراکه سهم آن در سه ماهه 
سوم سال قبل ۱۷درصد بوده این در حالی است که سهم آن در مدت مشابه سال جاری میالدی به ۱2درصد تقلیل یافته است.
جایگاه چهارم نیز به لنوو که شامل گوشی های برند موتوروال نیز می شود، اختصاص یافته است که سهمی ثابت و ۸درصدی 
را از آن خود کرده اس��ت. جایگاه پنجم نیز ش��امل گوشی های برندهای دیگر که سهمی بسیار کمتر از موارد ذکرشده داشتند، 

می شود که از جمله مهم ترین آنها گوشی های پیکسل توسعه داده شده توسط شرکت آمریکایی گوگل هستند.
در این میان گوش��ی های پیکس��ل ۳a و ۳a XL موفق شدند با رشدی ۱۳9درصدی گوی رقابت را از پیکسل ۳ بربایند و از 
آن در میزان فروش و اس��تقابل کاربران س��بقت بگیرند. همچنین نکته قابل توجه دیگری که در این جداول و آمارها به چش��م 
می خورد، عدم حضور ش��رکت های چینی همچون هوآوی و ش��یائومی اس��ت که در بازارهای جهانی به ترتیب مقام های دوم و 
چهارم برترین و محبوب ترین گوشی های هوشمند را به خود اختصاص داده اند ولی تحت فشارهای سیاسی و تجاری و اتهامات 
جاسوس��ی دولت آمریکا علیه آنها، از اوایل س��ال 2۰۱۸ میالدی به بعد دیگر در بازار ایاالت متحده حضور و به تبع آن سهمی 
ندارند. همچنین بسیاری از تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد کرده و اعالم نموده اند که تنها ۱۰درصد از کاربران حاضرند 
گوش��ی های گران تر از هزار دالر خریداری کنند. با اینکه اخیرا گوش��ی های هوشمند مجهز به قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G از 
محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شده اند، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران برآورد کرده اند که کاربران به احتمال زیاد 

به علت قیمت گران و باالی این محصوالت، عالقه و تمایلی برای خریداری و استفاده از گوشی های 5G نشان نخواهند داد.
 NPD connected ب��رد آکی��وز، یک��ی از تحلیلگران حاض��ر در کنفران��س ،techspot براس��اس گ��زارش وب س��ایت
intelligence، در این خصوص خاطرنش��ان کرده اس��ت که انتظار می رود کاربران تحت تاثیر قیمت محصوالت و گوشی های 
مجهز به قابلیت پش��تیبانی از ش��بکه 5G به فکر تعویض گوش��ی های قبلی خود و خرید دستگاه های جدید نیفتند. به عبارت 
دیگ��ر، پیش بینی می ش��ود در صورتی که روند قیمتی محصوالت مذکور به همین منوال ادامه پیدا کند و گوش��ی های 5G با 
قیمت باالی یک هزار دالر روانه بازار شوند، استقبال از آن بسیار کم خواهد بود و تنها ۱۰درصد از کاربران حاضر خواهند بود 
برای خریداری گوشی های باالی هزار دالر پول خرج کنند. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فناوری برآورد 
کرده اند که تعداد کثیری از کاربران و مش��ترکان گوش��ی های همراه در جهان باید حداقل تا س��ال 2۰25 میالدی برای اتصال 
به ش��بکه 5G منتظر بمانند. با اینکه دولت های مختلف جهان با همکاری شرکت های مخابراتی بزرگی همچون هوآوی، نوکیا، 
ورایزن، تی موبایل، اریکسون و . . . در تالشند تا در سال آینده میالدی امکان اتصال به اینترنت همراه را فراهم کنند اما به نظر 
می رس��د که طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری این امکان حداقل تا سال 

2۰25 میالدی برای کاربران و مشترکان فراهم نخواهد شد.

کدام برندهای موبایل بازار آمریکا را تسخیر کرده اند؟

کاربران گوشی گران نمی خرند!

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



فرصت امروز: دولت بزرگ ترین بدهکار در اقتصاد ایران است و بدهی دولت به بخش های اقتصادی، بانک ها، بانک مرکزی و 
سازمان تامین اجتماعی به رقم بسیار بزرگی رسیده است. در این روزها که الیحه بودجه سال 99 توسط دولت به مجلس ارائه 
ش��ده و فرآیند تصویب آن در بهارس��تان کلید خورده است، می توان ردپای فشار تحریم ها به بودجه و افزایش بدهی های دولت 

را مشاهده کرد.
بررس��ی آمارهای بدهی دولت نشان می دهد که دولت به طیف وسیعی از شخصیت های حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی 
و عمومی غیردولتی، بدهکار اس��ت. از مهم ترین طلبکاران دولت می توان به س��ازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک های 
دولتی و خصوصی سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته مهم اما پس از مشخص 
ش��دن ماهیت طلبکاران از دولت، شناس��ایی مجاری ایجاد این بدهی هاست. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که در صورت 

عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی توان تمهیدات الزم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد.
چرا دولت در اقتصاد ایران مدام بدهی باال می آورد؟

سوال این است که چرا دولت در اقتصاد ایران مدام بدهی باال می آورد؟ در همین زمینه، نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به 
وضعیت بدهی های دولت پرداخته و از استقراض دولت از بانک مرکزی به  صورت غیرمستقیم خبر داده است. مرکز پژوهش ها 
در ابتدای این گزارش به شناس��ایی ماهیت طلبکاران دولت پرداخته و س��پس مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی 
طلبکاران یعنی بانک مرکزی، بانک های تجاری دولتی و خصوصی، صندوق های بازنشس��تگی و پیمانکاران بخش خصوصی را 

بررسی کرده است.
به گفته بازوی کارشناسی مجلس، دولت اگرچه در سال های گذشته از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نکرده 
است، اما شرکت های دولتی به روش های مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده اند و بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی 
دارند، به طوری که عدد بزرگ و قابل توجهی از بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی، از محل صدور ضمانت دولت 
برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت ها و سازمان های دولتی ایجاد می شود. شرکت ها و سازمان های دولتی معموالً اعتبار 
دریافت شده را بازپرداخت نمی کنند و سازمان برنامه وبودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی ها در قوانین بودجه پیش بینی 

نمی کند. درنتیجه از این محل، بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می شود.
همچنین منابع مالی بانک های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه ها و یا تسهیالت موردنیاز توسط دولت مورد 
استفاده قرار گرفته است. در بسیاری از این موارد، بانک های دولتی توان مالی الزم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در 
واقعیت، به استفاده از منابع بانک مرکزی متوسل شده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه های قابل توجه این اتفاق 
اس��ت، بنابراین برآیند این اتفاقات با اندکی تفاوت، همان روش س��نتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه 
می توان انتظار داشت که مشکالت ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق بیفتد؛ عالوه  
بر آن، ترازنامه بانک های دولتی نیز ضعیف ش��ده و قدرت وام دهی و کس��ب سود آنها کاهش یافته و از منابع در دسترس برای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته می شود.

صندوق های بازنشستگی، سرفصل بدهی های دولت
صندوق های بازنشس��تگی، س��رفصل دیگر بدهی های دولت اس��ت. دولت ها در س��ال های بعد از انقالب، با 
عدم پرداخت به موقع و کامل تعهدات خود به صندوق های بازنشس��تگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه های 
قانونی نظیر بازنشس��تگی زودتر از موعد و تخفیف های مختلف، موجب فش��ار بر منابع مالی و ایجاد مشکالت 
بسیاری برای صندوق های بازنشستگی شده اند. به گفته مرکز پژوهش های مجلس، عدم ایفای تعهدات دولت 
به بنگاه ها، نکول تس��هیالت آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داش��ت. 
از س��وی دیگر، تنگنای مالی ایجادش��ده در بسیاری از موارد منجر به اخالل در امور جاری بنگاه شده است و 

پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های انرژی را نیز با مشکل مواجه می کند.
در یک نگاه کالن می توان دریافت که کسری بودجه دولت در سال های مختلف به شکل بدهی های غیرسیال در 
ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی، شرکت های پیمانکاری خصوصی و صندوق های بازنشستگی، خود را نشان داده است. 
این نحوه ایجاد بدهی عالوه بر عدم شفافیت، موجب اخالل در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه، فضای اقتصاد 
کش��ور می ش��ود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و بنابراین موجب ایجاد 
مخاطره در پایداری بدهی های دولت خواهد شد. روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی، انتشار اوراق بدهی 
در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای بازپرداخت مخارج و هزینه هاست. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق 
موجب ایجاد بدهی س��یال برای خریداران اوراق  ش��ده و در فعالیت آنها، اختاللی ایجاد نمی کند. همچنین بدهی 

ایجادشده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد.
بزرگ ترین طلبکاران دولت و شرکت های دولتی

عنوان طلبکار و بدهکار          درصد از کل بدهی و شرکت های دولتی ردیف 
۱۳.5 دولت - سازمان تامین اجتماعی      ۱
۱۱.۳ شرکت ملی نفت – بانک مرکزی و سایر بانک ها     2
۱۰.۷ دولت – بانک مرکزی       ۳
9.2 دولت – دارندگان اوراق بهادار       ۴
۷.6 دولت – بانک های دولتی       5
6.6 بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی     6
6.۳ دولت – بانک های خصوصی       ۷

۳ بدهی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شبکه بانکی    ۸
۱.9 بدهی شرکت نفت و گاز پارس به بانک ها      9
۱.۸ بدهی شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به بانک مرکزی و بانک ملت    ۱۰

وقتی دولت به  صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می کند

4 طلبکار بزرگ دولت

دول��ت در الیح��ه بودجه 99 ب��ا در پیش گرفتن سیاس��ت  عدم تامین 
هزینه ه��ا با پول پرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کاالها و خدمات 
دولتی به ویژه کاالهای اساس��ی، در صدد اس��ت که ت��ورم را مهار کرده و 

سرعت رشد آن را کاهش دهد.
به گزارش ایرنا، حس��ن روحانی در روز یکش��نبه ای که گذشت، الیحه 
بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی س��ال 99 را به مجلس ارائه کرد. بودجه 
س��ال 99 کل کش��ور از نظر منابع حدود ۱9 میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ 
میلیارد و 9۱۰ میلیون ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین 
ش��ده است. از ویژگی الیحه پیش��نهادی دولت برای س��ال آینده، اتخاذ 
راهکارهایی برای مهار تورم است که مهمترین آنها، عدم تامین هزینه ها با 
پول پرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کاالها و خدمات دولتی به ویژه 

کاالهای اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴2۰۰ تومانی است.
عدم تامین هزینه ها با پول پرقدرت

بهره گیری دولت ها برای جبران کس��ری بودجه و پوش��ش هزینه ها از 
خطرناک تری��ن و پرهزینه ترین روش ها به ش��مار م��ی رود که آثار تورمی 
زی��ادی را به دنبال دارد. باتوجه به مش��کالت معیش��تی در جامعه و آثار 
تورمی که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی 
به س��راغ راه های جایگزین رفته و بدین ش��کل، موج تورم را مهار کند. بر 
این اساس، در الیحه بودجه 99 به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت 
نرخ های س��ود در راس��تای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در 
راس��تای اجرای عملیات بازار باز و اعط��ای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری ش��امل خط اعتباری و اضافه برداش��ت را وثیقه دار 

کند. به این ترتیب، در پایان س��ال  99 حداقل 5۰درصد بدهی بانک ها و 
موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه 
ش��ود. س��ازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق 

بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
جدی ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات 
بازار باز اس��ت که در بهار امس��ال به تصویب »ش��ورای پول و اعتبار« 
رس��ید و قرار اس��ت توسط بانک مرکزی اجرا ش��ود. عملیات بازار باز با 
کنار گذاشتن سیاس��ت تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می دهد 
نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی 
کشور را سروس��امان دهد. براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی 
ب��رای ایجاد دامنه مجاز نرخ س��ود بازار یا کریدور نرخ س��ود، کف نرخ 
کری��دور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک ها )س��پرده گیری از 
بانک ها( و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی )وام دهی در قبال 

اخذ وثایق نقدشونده به بانک ها( تعیین می کند.
فرآیند راهبری نرخ های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق 
سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ های بهره در اقتصاد 
منجر شده و سطوح قیمت ها و فعالیت های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر 
قرار می دهد. در س��ال های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین بانکی 
ریالی، به دلیل تفاوت های س��اختاری این بازار با سایر بازارهای بین بانکی 
دنیا )نبود حجم قابل مالحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی 
و فقدان ابزارهای الزم و ...(، شرایط حضور موثر سیاست گذار پولی در بازار 
بین بانکی ریالی و اس��تفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف 

تورمی فراهم نشده بود.

پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه 
اسناد خزانه اسالمی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی الزم برای انجام 
عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی 
اس��المی منتشرشده از سوی دولت و وثیقه گیری این اوراق در تبادالت 

با بانک ها فراهم شد.
عدم افزایش قیمت کاالها و خدمات دولتی

سیاس��ت دیگر پیش بینی ش��ده در الیحه بودج��ه 99، عدم افزایش 
قیمت کاالها و خدمات دولتی به ویژه کاالهای اساسی از طریق استمرار 
تامین ارز ۴2۰۰ تومانی اس��ت. هرگونه افزایش قیمت کاالها و خدمات 
دولتی باعث باال رفتن هزینه های عمومی و س��پس قیمت همه کاالها و 

خدمات خواهد شد.
همانطور که رش��د قیمت بنزین به ط��ور روانی همه کاالها را تحت 
تاثی��ر قرار می دهد، افزایش قیمت کاالها و خدماتی که توس��ط دولت 
تامین می ش��ود نیز می توان��د موج جدیدی از گران��ی و تورم را ایجاد 
کن��د، بنابراین دولت در صدد اس��ت قیمت کااله��ا و خدمات دولتی 
را در س��ال 99 افزایش ندهد. بر این اس��اس، اعالم کرده است که در 
قالب بودجه 99 قیمت حامل های انرژی و همچنین کاالهای اساس��ی 

تغییر نمی کند.
برای تضمین تامین کاالهای اساس��ی با قیمت مناس��ب و عدم افزایش 
قیم��ت آنها، در نظ��ر دارد که برای کاالهای اساس��ی و دارو، همچنان ارز 
۴2۰۰ تومان را عرضه کند. در این راستا در سال 99 معادل ۱۰.5 میلیارد 
دالر ارز ۴2۰۰ تومانی به کاالهای اساسی و دارو اختصاص می یابد که ۳.5 

میلیارد دالر آن به دارو و بقیه به سایر کاالهای اساسی تعلق دارد.

2 سیاست دولت برای مهار تورم در سال 99

تورم سال آینده چقدر افزایش می یابد؟

یادداشت

4 مسیر نجات اقتصاد ایران

اقتصاد ایران روزگار سخت و پرتنشی را می گذراند. ایرانیان در طول چهار دهه 
گذشته، تجارب مختلفی از تحریم ها و زندگی در شرایط دشوار را از نزدیک دیده 
و لمس کرده اند، ولیکن به اذعان مردم و مسئوالن در یک سال و نیم گذشته، 
اوضاع و احوال اقتصادی خانوارهای ایرانی به شکل غیرقابل تصوری در شرایط 
بغرنج و سختی بوده است و تورم سنگین و کمرشکن، بیکاری، رشد اقتصادی 
پایین و رکود در صنعت و تولید، تنها گوشه هایی از اقتصاد بیمار ایران هستند.

اقتصاد ایران همین چند س��ال پیش، رویای ش��اگرد اول ش��دن در منطقه 
خاورمیانه در افق ۱۴۰۴ را در سر داشته است. اقتصاد نفتی کشورمان همیشه 
ب��ه کمک درآمدهای نفتی اش توانس��ته خود را س��رپا نگ��ه دارد و هرگاه که 
قیمت های جهانی نفت س��قوط می کرد، تمامی برنامه های توسعه ای و عمرانی 
ایران متوقف و یا دچار اختالل می شده و این موضوع کامال در تضاد با هدف های 
ایده آل اقتصادی است که همواره تولد صنعت و تولید داخلی و خودکفایی را به 
عنوان یکی از ش��عارهایش عنوان می کرده است. نگاهی به محتوای بودجه 99 
گویای این اس��ت که دولتمردان به ناچار تصمیم گرفته اند که در س��ال آینده، 

اصالحات سنگینی بر پیکره بیمار اقتصادمان تحمیل کنند.
اصالحاتی که از آن به عنوان یک ترک اعتیاد خشن برای دولت تعبیر شده 
است. دولت حسن روحانی به راحتی می توانست در سال های گذشته که اقتصاد 
آرامش و ثبات بیشتری داشت، دست به این فکر بزند، اما به دالیل سیاسی از 
این کار خودداری کرد و اکنون به ناچار و از سر اجبار به  سراغ اصالحات سنگین 

در ساختار بودجه سال آینده رفته است.
تجربه چند دهه گذشته نش��ان داده برنامه های اصالحی در ایران همواره با 
صف آرایی مجموعه ای از چالش ها دست و پنجه نرم کرده که فقدان اجماع میان 
کنشگران سیاسی از جمله مهمترین آنها بوده است. سیاست گذاری اقتصادی 
محل برخورد و تضاد منافع گروه های مختلف است و عملی کردن آنچه بر روی 
کاغذ می آید، فرآیند دشواری خواهد بود. به طور مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد 
نرخ تعرفه بر واردات کاالیی را کاهش دهد، از یک سو با منافع مصرف کنندگانی 
روبه رو است که مایلند از خرید ارزان تر در کاالهای مورد نظر بهره مند شوند و 
در آن س��وی میدان، با منافع تولیدکنندگانی روبه رو است که سودآوری شان با 

کاهش تعرفه واردات به خطر خواهد افتاد.
اگر دولت بخواهد که پس از س��ال ها س��رکوب مالی، نرخ بهره بانک ها را به 
سطح تعادلی اش نزدیک تر کند، از یک طرف، با وام گیرندگانی مواجه است که 
برای پرداخت همان تسهیالت سابق باید هزینه بیشتری از جیب شان بپردازد 
و از سوی دیگر، با پس اندازکنندگانی برخورد خواهد کرد که تمایل دارند برای 

پس انداز خود حداقل سودی معادل تورم موجود دریافت کنند.
در مجم��وع می توان گفت اگر سیاس��ت گذاران اقتصادی بخواهند به انتظار 
اجماع گروه های مختلف بمانند، هیچ گاه موفق به اجرای پروژه اصالحات ش��ان 
نخواهد ش��د. البته نباید از یاد ببریم که سیاست  گذار اقتصادی در حین پروژه 
اصالحات��ش باید کامال از اوضاع و اح��وال فاکتورهای مختلف اقتصادی اش به 
صورت کامل مطلع باشد و این توانایی و مدیریت را داشته باشد که در صورت 

بروز هرگونه حادثه و اختالل، آن را به بهترین وجه تصحیح کند.
اصالحات اقتصادی اگر بخواهد با موفقیت به سرانجام برسد، باید به گونه ای 
طراحی و اجرا ش��ود که منافع مردم را در بلندمدت تامین کند. تجربه گذشته 
نشان نمی دهد این نوع اصالحات دولتمردان باید مبتنی بر ساز و کارهای علمی 
اقتصاد باش��د و بیش��تر متاثر از کمبود بودجه و همچنین ناشی از اشتباهات 
دولت های گذش��ته و دولت فعلی اس��ت که تغییر قیمت ها را به دلیل آنکه به 
دنبال منافع خود بودند، انجام ندادند و به تعویق انداختند و در حال حاضر هم 
که س��ودای عملیاتی کردن آن را دارند، بیشتر به دنبال کسب منافع خودشان 
خواهن��د بود و به این دلیل مهم اس��ت که مردم با اجرای این سیاس��ت های 

اصالحی مخالف هستند.
البته اگر مردم به حکومت و دولت اعتماد کافی داشته باشند و صداقت را در 
رفتار و اعمال ش��ان ببینند، با آنها همراهی خواهند کرد. به طور نمونه، آخرین 
باری که بنزین گران شد، سال 9۴ بود. از سال 9۴ تا به امروز ۱۰۰درصد تورم 
داشته ایم، ولیکن قیمت بنزین تغییری نکرد. طبق قانون می بایست قیمت بنزین 
و س��ایر حامل های انرژی افزایش می یافت، اما دولت اعتنایی نکرد و اکنون که 
منابع درآمدی دولت کاهش یافته، به دنبال اصالح قیمت بنزین و گران کردن 

آن رفته است.
اینجاس��ت که مردم اعتماد نمی کنند و می گویند آن روزگارهایی که دولت 
درآمد خوبی داشت از اجرای قانون، سر باز زد و امروز از سر نیاز و اجبار دم از 
اصالحات اقتصادی می زند، البته در دولت هایی که ش��کاف عمیق و نیز فضای 
گفتمان پوپولیس��تی وجود دارد، مانع اصلی اصالحات در درون ساخت قدرت 
است. آنجاس��ت که موانعی برای ش��کل گیری اجماع و انجام اصالحات وجود 
دارد. چنانچه واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم در بس��یاری از موارد، اصالحات 
اقتصادی، اسم رمزی اس��ت برای اتخاذ سیاستی که هدف آن پر کردن جیب 

دولت هاست.
درآمدهای نفتی باعث ش��ده تنها دغدغه دولت ها نحوه هزینه کرد این منابع 
باشد و از آنجا که با توجه به عدم وابستگی به مردم در تامین مالی، پاسخگویی 
الزم نیز وجود نداشته، تصمیمات اشتباهی اتخاذ شده و به مدت زمان طوالنی 
تداوم داش��ته اس��ت و نتیجه آن، بروز ش��وک های تورمی مخصوصا در دوران 

کاهش درآمدهای نفتی شده است.
در گذشته دیده ایم که به درستی، دغدغه معیشت اقشار محروم وجود داشته 
و در اسناد باالدستی کشور بر آن تاکید شده، اما به دلیل آنکه سیاست گذاری 
در این حوزه در قالب یارانه قیمتی که به نوعی مش��وق مصرف بیش��تر است و 
هر کس که مصرف بیشتری داشته باشد، بیشتر بهره مند می شود دنبال شده، 
خروجی این سیاست ها نیز ناموفق بود و منجر به کسری بودجه فرآیند دولت 

و تورم فرض شده است.
سیاس��ت هایی که برای حمایت از دهک های پایین جامعه اتخاذ ش��ده، در 
نهایت خود به عاملی برای فشار بیشتر بر آنها تبدیل شده است. آنچه اهمیت 
بس��یاری دارد، حفظ قدرت خرید مردم است و در صورتی که در سیاست های 
اصالحی، حمایت های الزم از گروه های آس��یب پذیر صورت بگیرد، این نگرانی 
مرتفع می ش��ود. راه نجات اقتصاد ایران از چه��ار بزرگراه اصالح قیمت انرژی، 
آزادس��ازی و بهبود فضای کسب وکار، تمام کردن سیاست سرکوب قیمت ها و 

ایجاد روابط خارجی پایدار می گذرد.
ما در مضیقه اقتصادی به س��ر می بریم و مردم مش��کالت زیادی دارند. پس 
اج��رای هرگونه اصالحات نیازمند تدبیر و مدیریت زیادی از س��وی حاکمیت 
و دولت اس��ت. ما بازار بزرگی در اختیار داریم. منابع چشمگیری در اختیارمان 
است و دولتمردان می توانند با اصالحات آرام آرام و داشتن یک منطق اقتصادی 
صحی��ح و عاقالنه، اقتصاد را به ریل اصل��ی اش باز گردانند. هرگونه بی تدبیری 
و اجرای تصمیمات کارشناسی نش��ده می تواند خس��ارات جبران ناپذیری را به 

ایران مان تحمیل کند.
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در یکش��نبه هفته ای که گذشت، حسن روحانی الیحه بودجه سال 99 
را ب��ه مجلس ارائه کرد؛ الیحه ای ک��ه از نظر منابع، یک هزار و 9۸۸ هزار 
میلیارد است و تقریبا ۱۱ هزار میلیارد تومان تا 2 هزار هزار میلیارد تومانی 
شدن فاصله دارد. ازجمله ویژگی های بودجه سال آینده، کاهش وابستگی 
نفت��ی بودجه و نحوه هرینه کرد درآمدهای نفتی اس��ت، اما برخالف آنجه 
دولتمردان با ش��دت و حدت بیان می کنند، بودجه سال آینده هنور بوی 

نفت می دهد.
با توجه به فش��ار تحریم ها و کاهش امکان صادرات نفت ایران در یکی 
دو س��ال گذشته، دولت قصد دارد در روزهایی که با افت شدید مهمترین 
منبع درآمدی خود یعنی نفت روبه روس��ت، کسری بودجه خود را از چند 
مسیر جبران کند. یکی از مسیرهای درآمدزایی دولت در بودجه سال 99، 
افزایش درآمد مالیاتی است. میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده 
۱95 هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده که رشد ۱۳درصدی نسبت به 
سال 9۸ دارد. همچنین دولت برای سال آینده پیش بینی فروش ۸۰ هزار 

میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی کرده است.
اما عالوه بر مالیات و اوراق مالی، دولت برای پوش��ش کسری بودجه به 
س��راغ صندوق توسعه ملی هم رفته اس��ت، به طوری که دولت در الیحه 
بودجه س��ال آینده به دو طریق از صندوق توس��عه ملی برداش��ت خواهد 
داشت؛ یکی برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومانی از موجودی صندوق توسعه 
ملی برای پرداخت هزینه های جاری و دوم، اس��تقراض تسهیالت ارزی به 

میزان ۳میلیارد و ۴25 میلیون یورو برای تأمین منابع ۱5 ردیف بودجه.
البت��ه چند هفته قبل از آنکه رئیس جمهور، بودجه س��ال 99 را تقدیم 
مجل��س کن��د، افزایش قیمت بنزی��ن و نحوه اجرای این سیاس��ت باعث 
افزایش هجمه ها و انتقادها علیه دولت دوازدهم شده بود. همه این عوامل 
از چگونگ��ی اصالح قیمت بنزین تا نحوه بودجه نویس��ی دولت در س��ال 
آینده دست به دست هم داده تا اقتصاددانان در کنار افکار عمومی به نقد 
رویکرد دولت در بودجه سال آینده و به  طور کلی، نحوه تصمیم گیری ها و 

سیاست گذاری ها بپردازند.
»سیاست گذاری کودکانه« و درک اشتباه از محدودیت ها

حسین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران ازجمله کسانی است که به 
نقد سیاس��ت گذاری دولت پرداخته اس��ت. او بهترین تعبیر برای توصیف 
نحوه سیاست گذاری اقتصادی توسط دولت را »سیاست گذاری کودکانه« 
دانس��ته و گفته است: »اطالق »سیاس��ت گذاری کودکانه« به هیچ عنوان 
بابت تخفیف و تحقیر نیس��ت، بلکه اش��اره به مش��ابهتی عجیب و البته 
هولناک دارد. ک��ودکان محدودیت های دنیای واقعی را درک نمی کنند و 
می خواهند همیش��ه همه چیزهایی که به نظرشان خوب می آید را با هم 
داشته باشند. همچنین تصور درستی از محدودیت زمان، محدودیت منابع 
م��ادی و البته محدودیت ناش��ی از انتخاب ها،  ترجیحات و حقوق دیگران 
ندارند و متناسب با آن قادر به تنظیم رفتار خود نیستند و بنابراین تصویر 
درس��تی هم از مفهوم مسئولیت ندارند. چنین است که در نگاه اول شاید 

خودخواه دیده شوند، اما موضوع فقط این است که درکی از روش عملکرد 
دنیای واقعی ندارند.«

س��الح ورزی معتقد است که منابع سرشار نفتی در طول نیم قرن اخیر، 
سیاس��ت گذاران ایرانی را کودک بار آورده و بدنه سیستم تصمیم گیری به  
مثابه این کودک، نه درک چندانی از محدودیت دارد و نه تصویر درس��تی 
از مسئولیت. او مصداق های این تصمیم گیری کودکانه را در نرخ ارز ۴2۰۰ 
تومانی جس��ت وجو می  کند و می گوید: »اگر اراده می کنیم که دالر ۴2۰۰ 
تومان باشد؛ کاری که قبال به مدد انفاس قدسی نفت انجام می شد؛ الجرم 
ک��ه می تواند و باید ۴2۰۰ باش��د؛ حتی وقتی دیگر پول نفت در بس��اط 
نیس��ت؛ این عدم درک محدودیت اس��ت. حاال اگر دالر ۴2۰۰ تومانی را 
به بازار ریختیم و حاصل آن رانت و سوءاس��تفاده شد، این دیگر تقصیر ما 
نیست. تقصیر سوءاستفاده کنندگان است. این هم نداشتن تصویر درست 

از مفهوم مسئولیت است.«
ب��ه گفته نایب رئیس ات��اق ای��ران، »دالر ۴2۰۰ تومانی فقط یک مثال 
است. سیاست گذار می خواهد با چند خط دستور و تخصیص منابع کاغذی 
بودج��ه، قدرت خرید مردم را ترمیم کن��د. این کار را قبال نفت در بودجه 
برای آنها انجام می داد. وقتی کار پیش نمی رود اول به سراغ سرکوب بازار 
کاال و خدمات می روند؛ سرکوب این بازار به فرض موفقیت آمیز بودن، بازار 
کار را سرکوب می کند؛ لذا قدرت خرید اگر بدتر نشود؛ بهتر نخواهد شد! 
یا دوباره آخر س��ال به اسم حمایت از کارگر، حداقل دستمزد را بدون در 
نظر گرفتن منطق اقتصادی آن افزایش می دهند. افزایش دستمزد به فرض 
اینکه ممکن باش��د و بر وضع تولید اثر منفی نگذارد، با ایجاد فشار تقاضا، 
جنگ قیمت در بازار کاال و خدمات را شعله ور می کند و باز هم قدرت خرید 

مردم اگر بدتر نشود، بهتر نخواهد شد.«
ب��ه گفته او، ق��درت خرید م��ردم محدود ب��ه قدرت تولید اس��ت، اما 
تصمیم گی��ران از درک این حقیقت عاجزند: »سیاس��ت گذار نمی خواهد 
بفهمد که قدرت خرید مردم، محدود به قدرت تولید کشور است. این عدم 
درک درس��ت از محدودیت هاست. وقتی هم اوضاع آنطور که می خواهند 
پیش نمی رود، یا تقصیر فعاالن اقتصادی اس��ت که گران فروشی می کنند 
یا تقصیر مردم اس��ت که به تعبیر رئیس جمهور محترم، نمی خواهند کار 
کنند، وگرنه کار برای همه هس��ت. این نداش��تن تصویر درست از مفهوم 

مسئولیت است.«
حس��ن ختام گفته های س��الح ورزی، فصل بزرگ شدن کودک است. او 

می گوید: »پول نفت تمام شده عزیزان! فصل بزرگ شدن است.«
آینده فروشی با دست درازی به صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی، س��رفصل دیگر نقدهای بودجه ای به دولت است. 
برداش��ت از صندوق توسعه ملی چند سالی است که به یکی از مسیرهای 
تأمی��ن مالی دولت ها تبدیل ش��ده و ذخایر ارزی که قرار بود برای نس��ل 
آینده و تأمین هزینه های سرمایه ای باشد، اکنون به یکی از منابع پرداخت 
هزینه های روزمره تبدیل ش��ده است. دولت دوازدهم در الیحه بودجه 99 
برای اولین بار برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی را در متن الیحه آورده 
و این موضوع اگرچه در تنگنای مالی ناش��ی از کاهش ش��دید درآمدهای 
نفتی اتفاق افتاده اس��ت، اما با نگرانی بسیاری از اقتصاددانان همراه شده 

است. 

در همین زمینه، داود س��وری از برداشت های بی رویه از صندوق توسعه 
ملی انتقاد می کند و آن را مصداق آینده فروشی می داند. به تعبیر سوری، 
آینده ما ش��بیه خانواده ای اس��ت که هیچ پس اندازی برای روزهای دشوار 
خود ندارد، بنابراین نباید به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی شود؛ 
اگرچه این صندوق کارکرد بین نس��لی خود را از دس��ت داده و با صندوق 

ذخیره ارزی دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.
او نفت را به چشم یک تهدید برای اقتصاد ایران نگاه می کند، زیرا اقتصاد 
ایران در بیش از یک قرنی که از کشف نفت در مام وطن می گذرد، کامال 
به این درآمدها وابسته است و دشمنان ایران هم از آن به عنوان یک اهرم 
فشار اقتصادی اس��تفاده می کنند. این اقتصاددان درباره نحوه برداشت از 
صندوق توسعه ملی می گوید: »برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده 
از صندوق توس��عه ملی، برابر با افزای��ش 2۱۰ هزار میلیارد تومانی حجم 
نقدینگی است که تورم حداقل سه واحد درصدی ایجاد می کند، اما تبعات 
این برداش��ت فقط تورم نیست، بلکه آینده فروشی است و هزینه پس انداز 

ملی برای امور روزمره نیست.«
به اعتقاد س��وری، صندوق ذخیره ارزی در کش��ورهایی با اقتصاد نفتی 
شکل گرفته اس��ت تا این منابع در حوزه س��رمایه گذاری های زیرساخت 
هزینه شود، اما متاسفانه ما هیچ اطالع و نشانی از چنین سرمایه گذاری هایی 
نداریم و حتی نمی دانیم در حال حاضر، حجم دارایی نقدی صندوق ذخیره 
ارزی چقدر است. صندوقی برای ذخیره ارز در همه کشورهای دنیا به ویژه 
نروژ تجربه خوبی داش��ته است. نروژ اگرچه دارای یک اقتصاد نفتی است، 
اما دولت رانتی نشده است و این دقیقاً برعکس وضعیت اقتصاد ایران است.

به گفته این اقتصاددان، »دولت برای تامین منابع درآمدی خود در صدد 
اس��ت که سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی 
برداشت کند، اما این دقیقاً برخالف رسالت اصلی این صندوق است. نفت 
و درآمدهای صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توس��عه ملی، یک ثروت بین 
نسلی است، اما در ایران این صندوق هنوز کارکرد اصلی خود را پیدا نکرده 
است؛ گویا دولت ها تصور می کنند هدف از این صندوق این است که آنها 
هر زمان به پول نیاز داش��تند اجازه برداشت از صندوق را بگیرند، بنابراین 
نباید به منابع صندوق توس��عه ملی دست درازی شود؛ اگرچه این صندوق 
کارکرد خود را از دست داده و با صندوق ذخیره ارزی دیگر کشورها قابل 
مقایس��ه نیست. ما منابع آتی نس��ل های خود را مصرف کرده  و رفاه نسل 
آین��ده را صرف امور جاری خود کرده ایم. ما نمی دانیم نس��ل آینده از این 

عملکرد ما چه هزینه هایی را تحمل خواهند کرد.«
آینده فروشی از مسیر فروش اوراق مالی اسالمی

البته آینده فروشی در بودجه سال 99 تنها از مسیر دست درازی به منابع 
صندوق توسعه ملی و برداشت های بی رویه از ذخایر ارزی نمی گذرد. دولت 
در بودجه سال آینده، سقف فروش اوراق مالی را تا  ۸۰ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی کرده و این گزاره مترادف با آینده فروشی و بدهکار کردن دولت 
به نسل آینده است. این در حالی است که فروش اوراق مالی در سال 9۸ 
آنچنان که باید و ش��اید محقق نش��ده است و س��وال این است که دولت 
درحالی که نتوانسته امسال 2۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده 
را بفروشد، چطور می تواند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده 

از این مسیر، درآمدزایی داشته باشد.

از برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی تا انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی

مسیرهای آینده فروشی در بودجه 99
مسکن

با افزایش شدید قیمت ها، سقف تسهیالت مسکن باال می رود؟
تبخیر وام خرید مسکن

افزایش ش��دید قیمت مسکن در طول یک سال و نیم اخیر، 
قدرت خرید مسکن را از بسیاری گروه های آسیب پذیر گرفته 
اس��ت، به طوری که طبق گزارش های رسمی دولت، متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۱2 میلیون و ۴6۰ هزار 
تومان افزایش یافته که رشد ۳5.۸درصدی نسبت به آبان سال 
گذش��ته را نش��ان می دهد؛ این یعنی فردی که بخواهد خانه 
بخرد، با توجه به متوسط قیمت ۱2 میلیون و ۴6۰ هزار تومانی 
برای هر مترمربع واحد مسکونی، برای یک خانه 5۰ متری باید 
62۳ میلیون تومان هزینه کند. این در حالی است که حداقل 
دس��تمزد یک کارگر برای سال 9۸ حدود یک میلیون و 5۱6 
هزار تومان اس��ت. این بدان معنا است که اگر این کارگر هیچ 
هزینه ای نداش��ته باش��د و حتی یک ریال از دستمزد خود را 
هزینه نکند، بعد از ۴۱۰ ماه می تواند یک خانه 5۰ متری بخرد.

کاهش کارایی وام مسکن برای خرید آپارتمان
به گزارش خبرآنالین، این روزها حتی وام و تسهیالت خرید 
مسکن نیز نمی تواند گره ای از مشکالت خریداران مسکن باز 
کند. با افزایش قیمت مس��کن طی یک سال و نیم اخیر،  وام 
خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار 
مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد 

تقاضای خانوارهاست.
وام هایی که در بازار مسکن توسط بانک مسکن برای خرید 
پرداخت می شود، تناسبی با قیمت های کنونی ندارد. این بانک 
هم اکن��ون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت می کند؛ وام از 
طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس انداز یکم. در نوع اول 
بنا بر اعالم بانک مس��کن، سقف تسهیالت قابل اعطا از محل 
اوراق گواه��ی حق تقدم برای خرید مس��کن جهت امالک تا 
2۰ سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی )بدون 
توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی( در تهران 6۰ میلیون تومان، 
مراکز استان ها و ش��هرهای باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت 5۰ 
میلیون تومان، سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان و برای 
امالک بیش از 2۰ سال تا 25 سال در هر ۳ منطقه ۳5 میلیون 
تومان اس��ت. در شیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج ها 
۱6۰ میلیون تومان برای تهران و پس از یکسال سپرده گذاری 

است.
بر این اساس، یک فرد باید برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ 
مترمربعی با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعالمی از سوی 
بانک مرکزی، یک میلیارد و 2۴6 میلیون تومان پرداخت کند. 
وام اوراق حق تقدم با احتساب وام جعاله )در صورت پرداخت 
از سوی بانک(  و البته هزینه خرید این اوراق )با قیمت حدود 
۴۰ هزار تومانی( حدود ۸.۸درصد قیمت یک واحد مس��کونی 
را پوش��ش می دهد. با وام صندوق پس انداز یکم نیز یک زوج 
جوان می توانند ۱2.۸درصد یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را 

خریداری کنند.
باالخره سقف تسهیالت مسکن باال می رود؟

به نظر می رس��د این ش��رایط در حال حاضر، اقتصاد کشور 
را به س��متی برده که برای افزایش س��قف تسهیالت مسکن 
فکری کنند؛ تا جایی که مدیرعامل بانک مسکن در تازه ترین 
اظهارنظر از احتمال افزایش س��قف تس��هیالت مسکن تا دو 
هفته دیگر در ش��ورای پول و اعتبار خبر داده است. ابوالقاسم 
رحیمی انارکی در حاش��یه آغاز احداث 652۱ واحد مسکونی 
در قالب ۳۱ پروژه توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 
اعالم کرد: »تا دو هفته دیگر جزییات افزایش سقف تسهیالت 
مس��کن که در ش��ورای پول و اعتبار تصویب می شود، اعالم 

خواهد شد.«
او همچنی��ن چند روز قبل در مراس��م رونمایی از طرح آباد 
)طرح احداث6 هزار و 25۱ واحد مسکونی( با مشارکت بانک 
مسکن گفته بود: »افزایش وام مسکن از محل اوراق در شورای 
پول و اعتبار در دس��ت بررسی اس��ت. البته االن خبر قطعی 
نمی دهم، اما پیش��نهاد افزایش وام مس��کن در شورای پول و 

اعتبار در دست بررسی است.«
این در شرایطی اس��ت که دبیر کانون سراسری انبوه سازان 
چندی پیش، از ارائه پیش��نهاد افزایش وام خرید مس��کن به 
۳۰۰ میلیون با بازپرداخت 2۰ ساله به دولت خبر داده بود. به 
گفته فرشید پورحاجت، وام خرید و ساخت مسکن در شرایط 
کنونی، کارایی خود را هم برای خریداران و هم برای سازندگان 
از دست داده است. بر این اساس، در حال مکاتبه با دولت برای 
افزایش سقف وام خرید به ۳۰۰ میلیون تومان و وام ساخت به 

25۰ میلیون تومان هستیم.«
آیا افزایش وام مسکن، تورم را باال می برد؟

در این میان، با وجود اینکه گروهی بر ضرورت افزایش س��قف 
تس��هیالت تاکید می کنند، ای��ن موضوع منتقدانی ه��م دارد. 
مخالفان افزایش وام مسکن معتقدند که افزایش مبلغ وام مسکن، 
تورم زاست. در سوی دیگر، بعضی فعاالن بازار مسکن می گویند 
وزن معامالت س��وداگرانه در جهش قیمت مسکن طی دو سال 
اخیر، بیشتر از خرید و فروش واقعی بوده است. سیدهادی بهادری، 
عضو کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد؛ »افزایش میزان وام 
مسکن موجب بروز تورم در بازار می شود. همچنین این مساله قطعا 

تشدید گرانی در بازار را به دنبال خواهد داشت.«
ب��ه گفته وی، »ش��اید افزایش میزان وام خرید مس��کن در 
ش��رایط عادی، راهکار قابل قبولی باشد، اما در شرایط کنونی 
که میزان تقاضا بسیار باالتر از عرضه است، افزایش میزان وام 
موجب هجوم خریداران برای خرید مس��کن و افزایش قیمت 
ملک می ش��ود. دولت به جای تزریق اعتب��ارات مربوطه برای 
افزایش میزان وام خرید مسکن باید در جهت تولید مسکن گام 
بردارد، یعنی آنکه دولت و وزارت راه و شهرس��ازی خود اقدام 
به س��رمایه گذاری برای تولید مسکن کنند و آن را به صورت 

مستقیم به جوانان با قیمت بسیار معقول بفروشند.«
او باور دارد که »در ش��رایط فعلی تنها راهکار برای خانه دار 
کردن جوانان، ورود دولت برای تولید مس��کن اس��ت، در غیر 
این صورت، حتی اگر میزان تس��هیالت خرید مسکن افزایش 
یابد، باز با توجه به افزایش قیمت ها، وام کفاف خرید مس��کن 

را نخواهد داد.«
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آمارها نشان می دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان 
با رقم ۷۷۰.۴۳5 ریال به کارگر »بیل زن باغ« و کمترین متوس��ط مزد 
روزانه به کارگر »میوه چین« با رقم 5۷۳.۳۳۰ ریال تعلق داشته است.
 به گزارش مرکز آمار ایران، بررس��ی نتایج آمارها در زمستان ۱۳9۷ 
درخص��وص مزد کارگران مش��اغل منتخب کش��اورزی نش��ان می دهد 
بیش��ترین متوس��ط مزد روزانه در میان مردان ب��ا رقم ۷۷۰.۴۳5 ریال 
به کارگر »بیل زن باغ« و کمترین متوس��ط مزد روزانه به کارگر »میوه 
چین« ب��ا رقم 5۷۳.۳۳۰ ریال اختصاص داش��ته اس��ت. همچنین در 
بی��ن زنان، بیش��ترین و کمترین مزد روزانه به ترتی��ب به کارگر »میوه 
چی��ن« با رقم ۴۱9.۸۸6 ریال و کارگر »نش��اکار«  ب��ا رقم ۳99.۱۱2 

ریال اختصاص دارد.
ب��ا توجه به درصد تغییرات متوس��ط م��زد روزانه م��ردان کارگر در 
زمس��تان ۱۳9۷ نسبت به فصل مش��ابه سال قبل، مشاهده می شود که 

متوس��ط مزد روزانه کارگران مرد »نشاکار« بیشترین افزایش و متوسط 
مزد روزانه کارگران مرد »نهرکش و مرزبند« کاهش داشته است. این در 
حالی اس��ت که بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در 
زمستان ۱۳9۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن 
»نشاکار« بوده است.  گفتنی است که در زمستان سال گذشته، متوسط 
مزد روزانه مردان در تمام مشاغل منتخب کشاورزی به جز »نهرکش و 
مرزبند« افزایش داشته است، از سوی دیگر، این افزایش مزد برای زنان، 

در تمام مشاغل منتخب کشاورزی مشاهده می شود.
با توجه به متوس��ط مزد مش��اغل منتخب کش��اورزی در استان های 
کشور در زمس��تان ۱۳9۷، باالترین متوسط مزد برای مردان مربوط به 
کارگر »میوه چین« در اس��تان آذربایجان شرقی با تقریبا ۱.۳۳۰.۰۰۰ 
ریال و پایین ترین متوسط مزد مربوط به کارگر  »نهرکش و مرزبند« در 

استان خراسان جنوبی با تقریبا ۳۰۰.۰۰۰ ریال بوده است.

از سوی دیگر، در زمستان ۱۳9۷، باالترین و پایین ترین متوسط مزد 
برای زنان در بین اس��تان های کش��ور، به ترتیب مربوط به کارگر »میوه 
چین« در استان اصفهان با تقریبا ۸۰۰.۰۰۰ ریال و کارگر »میوه چین« 

در استان خراسان رضوی با تقریبا 25۰.۰۰۰ ریال است.
بررس��ی ش��کاف جنس��یتی مزد در زمستان ۱۳9۷، نش��ان می دهد 
بیش��ترین شکاف مذکور به مانند زمستان ۱۳96، به کارگر »وجین کار 
و تنک کار« تعلق داشته است. از سوی دیگر، کمترین شکاف جنسیتی 

مزد در زمستان ۱۳9۷، به کارگر »میوه چین«  اختصاص دارد.
بررس��ی ها نشان می دهد که شکاف جنسیتی مزد در زمستان ۱۳9۷، 
در بین مش��اغل منتخب بخش کش��اورزی در مناطق روستایی، نسبت 
به زمس��تان ۱۳96 افزایش داش��ته است که بیش��ترین افزایش شکاف 
در زمس��تان۱۳9۷ نسبت به زمستان ۱۳96 مربوط به کارگر »نشاکار« 

است.

شکاف دستمزد در جغرافیای بخش کشاورزی

کارگران کشاورزی چقدر دستمزد می گیرند؟

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد
چرا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می کند؟

رئی��س کل بانک مرکزی دالیل و حدود دخالت بان��ک مرکزی در بازار ارز را 
تش��ریح کرد. عبدالناصر همتی که در دیدار با فعاالن اقتصادی مش��هد سخن 
می گفت، هدف از حضور بانک مرکزی در بازار ارز را ایجاد ثبات دانست و گفت 
که بانک مرکزی به هیچ وجه هدفش تعیین نرخ نیست، بلکه هدف، ایجاد ثبات 
در بازار است و اگر هم بانک مرکزی در بازار حضور پیدا می کند ناشی از آن است 

که تقاضا را زیاد، غیرواقعی و یا ناشی از سفته بازی می بیند.
 ب��ه گفته همتی، به این ترتیب بانک مرکزی باید بازار را کنترل کند. از این 
رو، در چنین ش��رایط تحریمی، اجازه س��فته بازی در بازار را نمی دهیم، چراکه 
معتقدیم س��فته بازی ابزار دشمن است. الزم به ذکر است، در حال حاضر هیچ 
تقاضای واقعی وجود ندارد که تأمین نش��ود و تم��ام تقاضاهای واقعی در نیما 

تامین می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره اظهارنظرهای مختلف درخصوص بازار ارز 
گفت: اینکه بعضی افراد در مورد نرخ ارز اظهارنظر می کنند، نباید مبنای ذهنی 
قرار گیرد، زیرا اینها نظرات ش��خصی برخی افراد است و نه موضع و نظر بانک 
مرکزی؛ تبیین سیاس��ت های ارزی برعهده این بانک است و نباید دیدگاه افراد 

مختلف را به عنوان نظر این بانک تصور کرد.
او با بیان اینکه در کشور بخش های مختلف نیازمند تأمین مالی و نیز تأمین 
ارز هستند، گفت: تمام تالش ما این است که در این مسیر به تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان برای برطرف شدن مشکالت اقتصادی شان کمک 

کنیم، اما در هر حال محدودیت هایی پیش روی ماست.
همتی ب��ا بیان اینکه به مانند همه دنیا، وظیف��ه بانک مرکزی کنترل تورم 
و ثبات وضعیت اقتصادی اس��ت، عنوان کرد: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، 
بیشترین آسیب به اقشاری با درآمدهای ثابث وارد می آید، بنابراین هدف اصلی 

ما این است که به رشد و اشتغال کمک کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه 
مردم ایران، گفت: دشمن در تالش است که فعالیت های اقتصادی ما را محدود 
کند، در چنین ش��رایط دشواری بانک مرکزی باید نرخ ارز را کنترل و همزمان 

نقدینگی را نیز مدیریت کند.
وی ادامه داد: با این حال ملت ایران با وجود شرایط سخت تحریمی، توانست 
در برابر واضعان تحریم و اهداف ش��ان س��ربلند باش��د، هرچند در این مس��یر 
لطمه هایی نیز دیدیم، به ویژه اقشار ضعیف مردم که فشار بیشتری به آنها وارد 
آمده و تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی نیز مس��ائل خود را دارند. در هر حال 

شرایط ما خاص است و همه باید در چنین وضعیتی به یکدیگر کمک کنیم.
به گفته همتی، بانک مرکزی برای کاالی اساس��ی نرخ تعیین ش��ده توسط 
دولت یعنی ۴2۰۰ تومانی را پذیرفته است که این سهم دولت است و خود دولت 
باید در مورد کاالهای اساسی تصمیم بگیرد. در بازار ثانویه یا نیما نیز براساس 
عرضه و تقاضا قیمت تعیین می شود و بانک مرکزی از بروز نوسانات در این بازار 

جلوگیری می کند، چراکه تثبیت اقتصادی هدف این بانک است.
همتی درباره »طرح گام« نیز گفت: بانک مرکزی »طرح گام« را برای کمک 
به تولیدکنندگان ب��ه صورت غیرتورمی و بدون ایجاد نقدینگی اجرایی خواهد 
کرد که کمک موثری به رونق تولید تلقی می شود. با این روش به صورت عمده ، 

مشکل تولیدکنندگان با تضمین بانکی حل می شود.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد غیرنفتی تصریح کرد: احتمال 
می دهم رشد غیرنفتی در شش ماه اول امسال مثبت باشد و این میزان جدای 
رش��د اقتصادی با نفت کشور اس��ت، چراکه در صادرات نفتی با کاهش روبه رو 

شدیم. از این منظر کشور به سمت رونق تولید در حرکت است.

بانکنامه

هرچن��د قیمت دالر در آغ��از و پایان هفته گذش��ته تفاوت اندکی را 
نشان می دهد، اما بررسی ها حکایت از آن دارد که یکی از پرنوسان ترین 
هفته ه��ای پایی��زی در هفته ای که گذش��ت، در ب��ازار ارز رقم خورده 
اس��ت .در این میان، قیمت دالر بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر 
محدودی��ت جدید تراکنش های بین بانکی رو به کاهش اس��ت و اجرای 
این بخش��نامه و محدودیت سیس��تمی انجام نق��ل و انتقاالت، تحرک 

دالالن را متوقف کرده است.
بازار ارز در هفته اخیر تغییرات متعددی را تجربه کرد؛ دالر که تا مرز 
۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان در صرافی های بانکی پیش��روی کرد، بار دیگر در 
آخرین روز هفته به کانال ۱2 هزار تومان برگش��ت و بر قیمت ۱2 هزار 
و 9۰۰ تومان ایستاد. این وضعیت در مورد سایر ارزها نیز وجود داشت، 

اما دلیل مهم نوسان قیمت دالر در بازار چه بود؟
چرا قیمت دالر باال رفت؟

به گ��زارش خبرآنالین، رئی��س کل بانک مرکزی تاکنون س��ه دلیل 
مش��خص را برای افزایش قیمت دالر مورد اش��اره قرار داده اس��ت. اول 
فرارس��یدن فصل تسویه حس��اب های بین المللی، تالش صادرکنندگان 
برای فروش دالرها به باالترین قیمت و همچنین افزایش قیمت بنزین.

هرچن��د عبدالناص��ر همتی، دالیل فوق را ب��رای توضیح چرایی کوچ 
دالر از کانال ۱۱هزار تومان مورد اس��تناد ق��رار می دهد اما تاکید دارد 
که اتفاقا اش��راف بان��ک مرکزی به بازار باالس��ت و بی تردید آرامش به 
این بازار بازخواهد گش��ت. آنچه همتی درباره چرایی نوس��ان قیمت ها 
می گوید، کارشناسان و فعاالن اقتصادی نیز مورد استناد قرار می دهند. 
مس��تخدمین حسینی کارشناس اقتصادی اما جدا از این دالیل، کاهش 
صادرات غیرنفتی به عراق و افغانس��تان را به واسطه ناآرامی های این دو 
کش��ور دلیل دیگر نوسان نرخ ارز می داند. عراق و افغانستان دو خریدار 
مهم کاالهای ایرانی در منطقه و جهان محس��وب می ش��وند. دبیر اتاق 
مش��ترک بازرگانی ایران و عراق از کاهش 2۱۰ میلیون دالری صادرات 
به این کش��ور بر اثر ناآرامی های عراق خبر داده اس��ت. از س��وی دیگر، 
تداوم تحریم ها و اخبار سیاس��ی منتش��ره در این حوزه نیز در این روند 
موثر بوده اس��ت. همه اینها دس��ت به دس��ت هم داد تا چهارش��نبه ای 

استثنایی را در بازار ارز ایران رقم بزند.
چرا قیمت ها برگشت کرد؟

هرچن��د روند ریزش قیمت ها در بازار ارز آغاز ش��ده اس��ت اما هنوز 
دالر به موقعیت پیش��ین بازنگشته است. حرکت دالر از میانه کانال ۱۱ 
ه��زار تومان آغاز ش��د و حاال در آخرین روز هفته در س��قف کانال ۱2 
هزار تومان متوقف ش��ده اس��ت . به این ترتیب دالر بیش از هزار تومان 
افزایش قیمت را همچنان در کارنامه خود ثبت کرده اس��ت.  بس��یاری 
از معامله گ��ران ب��ازار معتقدند یکی از مهمتری��ن دلیل ریزش قیمت ها 
در ب��ازار ارز، تصمیم بان��ک مرکزی مبنی بر محدودی��ت تراکنش بین 

بانکی است.
بان��ک مرکزی با هدف اجرای الزامات مبارزه با پولش��ویی و مدیریت 
جریان وجوه در کش��ور، مقرر کرد از بیس��تم آذرماه، تراکنش های کلیه 
س��امانه های بین بانکی به ازای هر ش��خص در 2۴ ساعت از درگاه های 
غیرحض��وری به یک میلیارد ریال برابر ب��ا ۱۰۰ میلیون تومان محدود 
می ش��ود. کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت 

را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه های غیرحضوری خود اعمال 
کنند. به این ترتیب مشتریان بانک ها می توانند برای انجام تراکنش های 

باالتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک ها مراجعه کنند.
همین تصمیم سبب شد از روز چهارشنبه بسیاری از دالالن با تاکید 
ب��ر اینکه نقدی خری��د و فروش می کنند، تالش کنند ش��رایط را برای 
معامل��ه مهیا کنند. »پ��ول نقد«، »پول نقد«، به یک��ی از کلیدواژه های 

دالالن حاشیه خیابان فردوسی در این روز تبدیل شد.
اثر بخشنامه بانک مرکزی در بازار ارز

اگرچه بازار ارز ظرف دو هفته اخیر، نوس��انات بسیاری را تجربه کرد، 
اما بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش های 
بی��ن بانک��ی، قیمت ها رو ب��ه کاهش اس��ت و اجرای این بخش��نامه و 
محدودیت سیس��تمی انجام نقل و انتق��االت، تحرک دالالن را نقش بر 

آب کرد.

ب��ه گزارش مهر، بس��یاری از فعاالن بازار ارز بر ای��ن باورند که بانک 
مرکزی درس��ت در روزهایی که دالالن و س��فته بازان احساس پیروزی 
بس��یاری در بازار ارز داش��ته و روند رو به رش��د قیمت را بسیار معقول 
و مطلوب عنوان می کردند، وارد عمل ش��ده و بخش��نامه ای صادر کرده 
اس��ت که بساط بسیاری از دالالنی که گوشه به گوشه خیابان فردوسی 
و چهارراه اس��تانبول می ایس��تادند، را جمع کرده است؛ چراکه آنها نقل 
و انتق��االت مالی خ��ود را با اس��تفاده از دس��تگاه های کارتخوان انجام 

می داده اند و همین بخشنامه آنها را محدودتر کرده است.

در واقع، بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعالم کرده اس��ت که در ادامه 
اجرای الزامات مبارزه با پولش��ویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از 
چهارش��نبه )2۰آذرماه 9۸(، تراکنش های تمامی سامانه های بین بانکی 
را محدود کرده است؛ به این معنا که این تراکنش ها به ازای هر شخص 
در 2۴ س��اعت از درگاه های غیرحضوری، با سقف ۱۰۰ میلیون تومانی 

مواجه است.
این بخشنامه اعالم کرده است که تمامی بانک ها و موسسات اعتباری 
نیز موظفن��د این محدودیت را ب��رای تراکنش ه��ای درون بانکی و در 
درگاه های غیرحضوری خود اعمال کنند. اینگونه اس��ت که مش��تریان 
بانک ه��ا فقط می توانن��د برای انج��ام تراکنش های باالت��ر از این مبلغ 
کماکان به ش��عب بانک ها مراجعه کنند. همین بخش��نامه کافی بود که 
بخشی از داللی ها و سفته بازی ها در بازار ارز محدود شده و بساط برخی 

خرید و فروش های سفته بازانه جمع شود. 
در این میان، رئیس کل بانک مرکزی البته بار دیگر به عدم دخالت و 
دستکاری قیمتی در بازار ارز هم اشاره می کند و معتقد است که برخی 
تحرکات سفته بازانه باعث شده تا قیمت در بازار باال رود و این تحرکات، 
سهم بیشتری نس��بت به سایر عوامل داشته اند. او می گوید که هدف از 
حضور بانک مرکزی در بازار ارز، ایجاد ثبات اس��ت و به هیچ وجه هدف 
تعیی��ن نرخ ارز را دنبال نمی کند، بلک��ه هدف این بانک ایجاد ثبات در 
بازار اس��ت و اگر هم در بازار حضور پیدا می کند، ناش��ی از آن است که 
تقاضا را زیاد، غیرواقعی و یا ناشی از سفته بازی می بیند، پس باید بازار را 
کنترل کند. او به این نکته هم اشاره می کند که بانک مرکزی در چنین 

شرایط تحریمی، اجازه سفته بازی در بازار را نمی دهد.
آینده دالر چه می شود؟

البت��ه هنوز هم تالش های س��فته بازان ادام��ه دارد ولی بانک مرکزی 
ب��ا برنامه ریزی های ص��ورت گرفته به خصوص در ح��وزه تراکنش های 
بانک��ی، اجازه مانور به آنها نمی دهد؛ به خصوص اینکه آنها بس��یاری از 
نق��ل و انتقاالت ریالی  برای معامله ارز را با اس��تفاده از کارتخوان ها یا 
س��امانه های غیرحضوری بانک ها انجام می دهند که به هر حال وضعیت 
کنونی مواجهه بانک مرکزی با این سناریوهای فروشندگان و خریداران 

سفته باز، حرکات آنها را محدود و محدودتر کرده است.
بسیاری معتقدند قیمت ها در بازار ارز برگشت خواهد کرد اما احتمال 
ایس��تادن در قیمتی باالتر از قیمت های آبان ماه باالس��ت. گزارش های 
رس��یده از بازار ارز نش��ان می دهد، جو بازار ش��کننده اس��ت و جوالن 
ش��ایعات در ای��ن بازار قیمت ه��ا را به س��رعت متاثر می کن��د. رئیس 
کنفدراس��یون صادرات نیز معتقد اس��ت با بازگشت جو ثبات و آرامش 
جو روانی بازار نیز تغییر می  کند، این وضعیت می تواند ابتکار عمل را از 

دست شایعه سازان خارج کند.

بانک مرکزی چگونه توانست افزایش قیمت ها در بازار ارز را مهار کند؟

رکب بانک مرکزی به سفته بازان بازار ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص فرابورس از سقف تاریخی خود عبور کرد
رکورد فرابورس در هفته سوم آذرماه

در پایان سومین هفته آذرماه، اگرچه شاخص کل آیفکس در پله ۴هزار و 
۳۸6 واحدی قرار گرفت، اما طی هفته گذش��ته با رسیدن به سطح ۴هزار و 
۳92 واحدی، س��قف تاریخی جدیدی را برای خود ثبت کرد. به این ترتیب 
ش��اخص از ابتدای سال تا 22 آذر، 9۴درصد رشد داشت و نسبت به ابتدای 
هفته نیز رش��د 5.۴درصدی را به ثبت رساند. به گزارش فرابورس ایران، در 
هفت��ه منتهی ب��ه 22 آذر، ارزش بازار فرابورس به رقمی افزون بر ۴ میلیون 
و 5۷6 هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده رشد ۴.6درصدی از ابتدای 
هفته و رش��د ۷۸درصدی از ابتدای امس��ال اس��ت. پس از سپری شدن سه 
هفت��ه از ابت��دای آذر، ارزش کل بازار و ش��اخص کل آیفکس هر دو رش��د 
۱۱درصدی از ابتدای ماه داش��ته اند. در هفته ای که س��پری ش��د، هر س��ه 
ش��اخصه ارزش، حجم و تعداد معامالت در مس��یر افزایشی نسبت به هفته 
قبل قرار داشتند، با این حال شدت این افزایش در ارزش دادوستدها بیشتر 
بود و انعکاس آن را در رنِگ سبِز تمامی تابلوهای فرابورس می توان مشاهده 
ک��رد. ارزش معامالت در پایان هفته با رس��یدن به ۱۱2 هزار میلیارد ریال، 
رش��د 9۴درصدی نس��بت به هفته قبل داشت، اما مش��اهده روند معامالت 
ش��نبه تا چهارش��نبه از اختالف چش��مگیر این متغیر معامالتی در ۱۷ آذر 
نس��بت با سایر روزها حکایت دارد؛ دلیل این تفاوت به فروش اوراق منفعت 
دولت در روز یکش��نبه بازمی گردد. حجم معامالت نیز در این هفته از رشد 
۸درصدی نس��بت به هفته پیش��ین حکایت می کند به ط��وری که با ثبت 
جابه جایی 9 هزار و 6۳9 میلیون ورقه، مسیر صعودی هفته گذشته در این 
متغیر ادامه پیدا کرده است. همچنین تعداد معامالت در این هفته ۱۱درصد 
نس��بت به هفته قبل بیش��تر بود و ش��اهد یک میلی��ون و 6۸۴ هزار دفعه 
معامله بین خریداران و فروشندگان بودیم. همانطور که اشاره شد بازارهای 
مختل��ف به لح��اظ ارزش معامالت در این هفته روندی صعودی نس��بت به 
هفته قبل داش��تند اما این روند در برخی بازارها ش��دت بیش��تری داشت. 
بیش��ترین افزایش در این آیتم نس��بت به هفته گذشته به بازار شرکت های 
کوچک و متوس��ط )SME( بازمی گش��ت که با ۷۳9درصد رشد، بیشترین 
افزایش را بین س��ایر بازارها داش��ت. در رتبه دوم افزایش ارزش دادوستدها 
نس��بت به هفته گذش��ته نیز بازار ابزارهای نوین مالی قرار گرفت که رش��د 
۴5۰درصدی، نشان از هفته ای پرکار برای همکاران ما در این واحد داشت. 
ام��ا اگر بخواهیم از منظری دیگر نیز به معامالت بازارهای مختلف فرابورس 
ن��گاه کنیم، بیش��ترین ارزش دادوس��تدها مربوط بازاره��ای ابزارهای نوین 
ب��ود که با ثبت حدود 6۱ ه��زار میلیارد ریال معامله، بیش��ترین وزن را بر 
دوش داش��ت. همچنین در رتبه دوم باالترین رقم ارزش معامالت، بازار دوم 
فراب��ورس قرار گرفت که طی این هفته 29 ه��زار میلیارد ریال از معامالت 
را ب��ه خود اختص��اص داده بود. بازارهای پایه، بازار اول و بازار SME نیز به 
ترتیب در رتبه های س��وم تا پنجم قرار گرفتند. در هفته منتهی به 22 آذر 
۱۳9۸، ترکیبی نسبتا متوازن را بین صنایع با بیشترین ارزش معامالت خرد 
ش��اهد بودیم. بر این اس��اس گروه فلزات اساس��ی با ۴ هزار و ۴۴5 میلیارد 
ریال ارزش معامالت خرد، سهم 9درصدی از کل معامالت را برعهده داشت.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: در س��ومین هفته از آذرماه، بورس تهران 5درصد رشد کرد، سکه 
امامی ۱2۰ هزار تومان ارزان ش��د، سکه بهار آزادی 55 هزار تومان افزایش یافت و 

قیمت دالر به ۱2 هزار و 9۰۰ تومان رسید.
با اینکه قیمت دالر در هفته سوم آذرماه وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شد، اما در روز 
پنجشنبه بار دیگر به کانال ۱2 هزار تومانی عقبگرد کرد و هر دالر به قیمت ۱2 هزار 
و 9۰۰ تومان معامله شد. به این ترتیب، دالر در این هفته نسبت به هفته گذشته، 
حدود 2۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. یورو نیز با ۱۰۰ تومان افزایش قیمت 

نسبت به هفته دوم آذرماه به قیمت ۱۴ هزار و ۱9۴ تومان رسید.
براساس آنچه ایرنا گزارش داده، در آخرین روز معامالت هفته ای که گذشت، درام 
ارمنس��تان 2۸ تومان، درهم امارات ۳ هزار و 5۱۱ تومان، الری گرجس��تان ۴ هزار 
و ۴۸6 توم��ان، لی��ر ترکیه 2 هزار و 2۱۱ توم��ان، دالر کانادا 9 هزار و ۷۴۱ تومان، 
دالر اس��ترالیا ۸ هزار و ۸29 تومان، فرانک س��وئیس ۱۳ هزار و 269 تومان، منات 
آذربایجان 6 هزار و ۸۷۱ تومان، روبل روسیه 2۰5 تومان، بات تایلند ۴29 تومان و 

رینگیت مالزی ۳ هزار و 95 تومان قیمت خوردند.
رکورد بی سابقه قیمت سکه در هفته ای که گذشت

س��که امامی در هفته ای که گذشت نسبت به هفته قبل حدود ۱2۰ هزار تومان 
ارزان شد و هر سکه امامی در روز پنجشنبه به قیمت ۴ میلیون و ۴۴9 هزار تومان 
معامله شد، اما سکه بهار آزادی حدود 55 هزار تومان گران شد و به قیمت ۴ میلیون 

و ۴55 هزار تومان رسید.  
همچنین نیم س��که با قیمت 2 میلیون و ۴6۸ هزار تومان و ربع س��که با قیمت 
یک میلیون و 5۱۱ هزار تومان، هفته را به پایان رساندند؛ این یعنی به نسبت هفته 
گذشته اش، نیم سکه ۸۰ هزار تومان گران شد و ربع سکه نیز 2۸ هزار تومان ارزان 
شد.  این مساله نشاندهنده تقاضای بیشتر نیم سکه نسبت به ربع سکه بوده است. 
ه��ر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با قیمت ۴۴9 هزار و 5۰۰ تومان به کار خود در هفته 

سوم آذرماه پایان داد و حدود 5 هزار تومان نسبت به هفته پیش ارزان شد.
ب��ه گفته  نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، با توجه به کاهش قیمت ارز از 
اواسط هفته، قیمت سکه نیز در روزهای پایانی هفته حدود ۳۰۰ هزار تومان نسبت 
به ابتدای هفته کاهش داش��ته است. چنانچه در هفته های آینده، روند نزولی دالر 

ادامه دار باشد، بازهم قیمت ها در بازار سکه و طال کاهشی خواهد بود.
محمد کش��تی آرای، در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با اوضاع و احوال بازار سکه 
و طال در هفته اخیر  گفت: جالب اس��ت که با وجود اینکه در ابتدای هفته ش��اهد 
باالترین رشد قیمت طال و سکه در 9 ماه اخیر بوده ایم و این افزایش لجام گسیخته 
در 9 ماهه گذشته سابقه نداشته است ، اما در اواسط هفته کاهش نرخ ارز باعث شد 
قیمت س��که و طال نیز کاهش یابد. در حقیقت، قیمت س��که و طال در حدود ۳۰۰ 

هزار تومان نسبت به روزهای ابتدایی هفته کاهش قیمت داشته  است.
به گفته وی، افزایش قیمت  س��که و طال در اوایل هفته در حالی ایجاد ش��د که 
تغیی��رات قیمت جهانی طال، بس��یار مختصر بوده اس��ت. در روزهای پایانی هفته 
افزایش ۱۰ دالری ایجاد شد، اما مجدد قیمت انس جهانی به قیمت  روزهای ابتدایی 
هفته بازگش��ت، بنابراین افزایش قیمت سکه و طال در بازار داخلی ناشی از افزایش 
قیمت های جهانی نبود بلکه تنها ناش��ی از قیمت ارز بوده اس��ت که در اوایل هفته 
قیمت سکه و طال را هم افزایش داده بود اما از اواسط هفته، محدودیت تراکنش های 
بانکی که توس��ط بانک مرکزی اعالم ش��د، سبب ش��د قیمت ارز که تا ۱۴ هزار و 

25۰ تومان هم افزایش پیدا کرده بود، کاهش��ی ش��ده و یکباره به زیر  کانال ۱۳ 
هزار تومان برسد.

به اعتقاد او، این کاهش قیمت ارز باعث ش��د که یکباره قیمت سکه در یک روز 
ح��دود 22۰ هزار تومان کاهش یابد. وضعیت هفته  اخیر بازار س��که و طال، رکورد 
بی سابقه ای بوده است که قیمت سکه به شدت افزایش و یکباره مجدد در طول هفته 
کاهش یابد. طبیعتاً چنانچه قیمت ارز در هفته های آینده همچنان کاهش��ی پیش 
رفته و مجددا افزایش نرخ ارز ایجاد نشود، قیمت سکه و طال نیز کاهشی خواهد بود.

رشد طالیی شاخص بورس در هفته گذشته
معامالت بورس تهران نیز این هفته 5درصد رش��د داش��ت. ش��اخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارش��نبه بیستم 
آذرماه به عدد ۳۳9 هزار و ۳۸6 واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته 
گذش��ته حدود 5درصد رشد داشته اس��ت. به این ترتیب، شاخص کل 
بورس در سومین هفته آذرماه نسبت به هفته دوم ۱6 هزار و ۸5۸ واحد 
رش��د کرد. شاخص آزاد ش��ناور هم در آخرین روز معامالت هفته دوم 
آذرماه ۳۸۰ هزار و ۴۳2 واحد بود که در روز چهارش��نبه هفته گذشته 
به رقم ۴۰۰ هزار و 56۷ واحد رسید و افزایش 2۰ هزار و ۱۳5 واحدی 
را رقم زد. همچنین شاخص کل )هم وزن( در پایان دومین هفته آذرماه 

99 هزار و ۳۱2 واحد بود که در س��ومین هفته این ماه به ۱۰5 هزار و 
2۰۱ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( از 66 هزار و ۳66 واحد به عدد 

۷۰ هزار و 29۷ واحد رسید.
در نهایت، ارزش بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، ۱2 هزار و 55۸ میلیارد 
ریال بود که در مقایس��ه با هفته گذش��ته ۴درصد افزایش را تجربه کرد، همچنین 
ارزش فرابورس در مدت گفته ش��ده ۳هزار و 6۰۰ میلیارد بود که نس��بت به مدت 
مش��ابه هفته گذش��ته ب��ا افزایش ۴درصدی همراه ش��د. در هفت��ه منتهی به ۱۳ 
آذرماه، بیمه و بازنشس��تگی، خودرو، صنایع غذایی به جز قند و ش��کر، انبوه  سازی، 
چندرش��ته ای صنعتی، فلزات اساس��ی، فرآورده های نفتی، کانه های فلزی،  قند و 
شکر، کانی های غیرفلزی، بانک ها، رادیویی، حمل و نقل، تامین آب، برق و گاز، مواد 
دارویی با بازدهی مثبت برای سرمایه گذاران همراه بودند که طبق آمار ارائه شده در 
هفته ای که گذشت صنعت بیمه، خودرو، صنایع غذایی و سیمان با بیشترین افزایش 
همراه بودند. همچنین بانک ها و موسسات اعتباری، خودرو و قطعات، فلزات اساسی، 
ش��یمیایی، سرمایه گذاری ها، انبوه س��ازی امالک و مستغالت، بیمه و بازنشستگی، 
واسطه گری های مالی و پولی، ماشین آالت و تجهیزات، صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله، صنایع غذایی به جز قند و شکر، دارویی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 

نسبت به دیگر صنایع بیشترین حجم معامالت را داشتند.

از رشد 5درصدی بورس تا افزایش 2۰۰ تومانی دالر و کاهش 12۰ هزار تومانی سکه

آنچه بر بازارهای مالی در هفته سوم آذرماه گذشت

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
23 آذر 1398

شماره 1450



تشریح دالیل توقف کاال در گمرکات طی 
هفته های اخیر

معاون گمرک ایران درخصوص دالیل توقف کاال در گمرکات طی 
هفته های اخیر توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مهرداد جمال ارونقی گفت: 
تمامی دستگاه هایی که در امر تجارت خارجی دخیل هستند، طبق 
ماده ۱2 قان��ون امور گمرکی موظفند تحت نظ��ارت گمرک اقدام 
کنن��د؛ قانون امور گمرکی مصوب س��ال ۱۳9۰ گمرک را به عنوان 

مدیریت واحد در این زمینه شناخته است.
معاون فنی و ام��ور گمرکی گمرک ایران گفت: یکپارچه س��ازی 
تج��ارت از ای��ن نظر معنی پی��دا می کند که در تش��ریفات تجارت 
خارج��ی س��ازمان های مختلفی در قبل از ص��دور مجوز ورود کاال، 
تش��ریفات حمل کاال، پس از رس��یدن کاال به گمرک و تش��ریفات 
ترخی��ص و بعد از تش��ریفات ترخیص به یک نح��وی با هم ارتباط 

تنگاتنگی دارند.
وی افزود: باید اس��اس این سازمان ها در راستای یک هدف واحد 
یکپارچه باش��د تا بتوانند فرآیند تشریفات را به حداقل زمان ممکن 

کاهش دهند.
جمال ارونقی تصریح کرد: گمرک در انجام فرآیند تشریفات خود 

از صفر تا صد با بیش از 25 سازمان مختلف در ارتباط است.
وی افزود: این س��ازمان ها در زمینه ه��ای مختلف از قبیل صدور 
مجوز ه��ای قانونی برای ترخیص کاال، اعمال کنترل ها و نظارت های 
الزم، ص��دور مج��وز ورود کاال، تامی��ن، تخصیص و کنت��رل ارز و 

بسیاری موارد دیگر نقش آفرین هستند.
مع��اون فن��ی و ام��ور گمرکی گم��رک ایران گفت: پروس��ه های 
مختلفی که تعریف شده برای ترخیص کاال، انجام تشریفات گمرکی 
و کنترل هایی که پش��ت س��ر هم صورت می گیرد تمامی این موارد 

باعث طوالنی شدن انجام تشریفات گمرکی خواهد شد.
وی افزود: این ش��رایط برای قبل از انجام تش��ریفات گمرکی نیز 
صادق است یعنی امکان دارد یک کاال از سوی چند سازمان به طور 

همزمان مورد اظهارنظر قرار گیرد.
جمال ارونقی اظهار کرد: برای یک کاال به فرض سه مجوز قانونی 
نیاز است که هر یک از این مجوز ها نیاز به نمونه برداری و کنترل های 
جداگانه از سوی دستگاه ها دارد که متاسفانه چنین رویه ای موجب 

طوالنی شدن فرآیند انجام تشریفات گمرکی می شود.
وی گفت: خوش��بختانه در سایر کشور ها بدین شکل نیست بلکه 
کنترل ه��ا ی��ا نمونه برداری از کاال به وس��یله یک دس��تگاه صورت 

می گیرد.
مع��اون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: امکان دارد س��ه 
دس��تگاه برای صدور مجوز قانونی اظهارنظر کنند، اما نمونه برداری 
به وس��یله یک دستگاه صورت می گیرد که این رویه موجب تسهیل 

و تسریع فرآیند ها است.

افزایش 3۰درصدی مصرف تخم مرغ نسبت به قبل
 قیمت تخم مرغ

به 7 هزار و 6۰۰ تومان رسید
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت 
مصرف تخم مرغ در مقایس��ه با دو س��ال اخی��ر 2۰ تا ۳۰درصد 

رشد داشته است.
ناصر نبی پور در گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ 
ه��ر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷ ه��زار و 6۰۰ تومان معادل 

شانه ای ۱5 هزار و 2۰۰ تومان است.
وی اف��زود: با وج��ود آنکه قرار بود س��ازمان صنعت و معدن و 
میادین میوه و تره بار هر کیلو تخم مرغ را با نرخ مصوب س��تاد 
تنظیم بازار از مرغداران خریداری کنند، اما به سبب پایین بودن 

قیمت بازار از انجام این کار امتناع کردند.
نبی پور ادامه داد: اگرچه در ش��رایط فعل��ی مرغدار در فروش 
تخ��م مرغ تولیدی متحمل زیان نمی ش��ود، اما به س��بب عرضه 
زی��ر نرخ مصوب تنظی��م بازار رقمی حدود ۱۰۰ تومان از س��ود 

تعیین شده کسر می شود.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه گرانی قیمت تخم مرغ در 
خرده فروشی ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد، بیان کرد: سازمان 
حمایت قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۸ هزار 
و 9۰۰ تومان معادل ش��انه ای ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم کرده 
اس��ت و مسئوالن ذی ربط باید نظارت کافی بر بازار داشته باشند 

تا سودجویان نتوانند اقدام به گران فروشی در بازار کنند.
وی درب��اره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: اتحادیه به 
منظور کنترل قیمت در ب��ازار داخل، صادرات را تا حدی زیادی 
متوقف کرده و تنها مقدار جزئی به افغانس��تان صادر می شود، در 
حالی که در هفته های اخیر روزانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ تن تخم مرغ به 

بازار های هدف صادر می شد.
نبی پ��ور مجموع ص��ادرات تخم مرغ از خ��رداد تاکنون را 2۰ 
ه��زار تن اعالم کرد و افزود: این در حالی اس��ت که مازاد روزانه 
تخ��م مرغ به رقم��ی حدود 2۰۰ هزار تن مع��ادل ماهانه 5 تا 6 
هزار تن می رس��د که متاس��فانه به دلیل اتخاذ برخی سیاست ها 
مبن��ی بر ممنوعیت یکب��اره، اعتماد تجار بازار ه��ای هدف به ما 

سلب می شود.
رئی��س هیأت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران با 
اش��اره به اینکه تولید روزانه تخم مرغ از 26۰۰ تا 29۰۰ تن در 
نوس��ان است، بیان کرد: با وجود افزایش مصرف تخم مرغ، مازاد 
روزان��ه به رقمی بالغ بر 2۰۰ تن می رس��د ک��ه باید برای تعادل 
قیم��ت در داخل و جلوگیری از زیان مرغداران به بازار های هدف 

صادر شود.
وی  ب��ا بیان اینکه تخم مرغ ارزان ترین پروتئین در دس��ترس 
مردم به ش��مار م��ی رود، تصریح کرد: با توج��ه به کاهش قدرت 
خرید خانوار و افزایش قیمت سایر محصوالت پروتئینی، مصرف 
تخم مرغ در مقایسه با دو سال اخیر 2۰ تا ۳۰درصد رشد داشته 
اس��ت و چنانچه قیمت هر کیلو م��رغ به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان و 
گوشت 5۰ هزار تومان کاهش یابد، مازاد تخم مرغ به ۳۰۰ هزار 

تن می رسد.

اخبـــار

برخی مس��ئوالن معتقدند با توجه به آلوده شدن کیک ها در استان های مرزی، 
احتماال انجام این کار به قصد قاچاق قرص های روانگردان وجود داشته باشد.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، ماج��رای وجود ق��رص در دِل کیک ها 
و خوراکی ه��ا  ک��م کم از حالت یک ش��ایعه خارج ش��ده و رن��گ و بوی تهدید و 
اضطراب به خود گرفته اس��ت؛ چند روزی است که فیلم ها و عکس های مربوط به 
خوراکی های حاوی قرص های عجیب به س��رعت در ش��بکه های اجتماعی بازنشر 
می ش��ود و تایید و تکذیب های عجیب مس��ئولین مختلف بر بازار داغ گمانه زنی ها 
دامن می زند و هر روز ش��اهد انتش��ار تصاویر جدیدی به دس��ت ش��هروندانی از 

استان هایی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان هستیم.
تکذیبی که تایید شد

عکس ها همگی با این مضمون منتش��ر می شد که این قرص ها از نوع خواب آور 
و ق��رص برنج هس��تند و حت��ی وزارت آموزش و پرورش بخش��نامه ای درباره این 
موضوع به مدارس ابالغ کرده اس��ت. در همان س��اعات ابتدایی کیانوش جهانپور، 
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداش��ت ضمن تکذیب ماجرای ابالغ بخشنامه 
بیان کرد: احتماالً اشخاصی در فضای مجازی به دنبال ایجاد هرج ومرج و پیگیری 
اهداف خاص هس��تند. این موض��وع ربطی به تولید کیک، ِویف��ر و کارخانجات و 

صنایع غذایی ندارد.
اگرچه خوشبختانه  تا به حال خبری مبنی بر ایجاد مسمومیت بر اثر مصرف این 
دارو ها به گوش نرس��یده و در نمونه های یافت شده خبری از قرص های خواب آور، 
مخدر یا قرص برنج تایید نش��ده اس��ت، اما این موضوع چیزی از بزرگی ماجرا کم 

نمی کند؛ دلیل علت وجود قرص در خوراکی هرچه که باش��د نباید سرسری از آن 
عبور کرد.

ابت��دا خبر وجود قرص در کیک ها تکذیب می ش��د، ام��ا کم کم تعداد عکس ها 
افزای��ش پیدا کرد، بر تعداد اس��تان های درگیر با این ماجرا افزوده ش��د و کم کم 
ترامادول، س��ایر قرص های خطرناک به این قص��ه راه پیدا کردند و موضوع وجود 
دارو در دِل کیک های موجود در مدارس غیرقابل انکار ش��د؛ اگرچه این ماجرا به 
چند استان خالصه می شود، اما نگرانی سراسر کشور را دربر گرفته است. اگر علت 
جاساز شدن دارو ها در کیک یا ویفر قاچاق آنها باشد احتمال گسترده بودن ماجرا 

بسیار زیاد است. 
بعد از افزایش تعداد موارد و گسترش موضوع کیانوش جهانپور این بار در کسوت 
س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو بیان کرد: تمام فروش��گاه های مواد غذایی موظف 
هس��تند محصوالت و فرآورده های غذایی را از ش��رکت های پخش مجاز و رسمی 
تحوی��ل گرفته و در صورت تحویل اق��الم از پخش کننده های غیرمجاز، در مقابل 

پیامد های آن مسئول خواهند بود.
او بیان کرد: بررس��ی های همکاران ما نش��ان می دهد مشاهده جسم خارجی از 
جمله قرص و کپس��ول در تعدادی از بسته های فرآورده های غذایی از جمله ویفر، 
کیک و موارد از این قبیل در برخی مناطق جنوبی کش��ور، به هیچ وجه به س��طح 
تولید و پخش کالن ارتباط ندارد. موارد مش��کوکی در س��طح عرضه مش��اهده یا 
گزارش ش��ده و به نظر می رس��د موضوع فراتر از حوزه س��المت بوده و حتی ابعاد 

انتظامی، سیاسی و امنیتی داشته باشد.

جهانپور گفت: نحوه جاگذاری اجسام خارجی در تعدادی از محصوالت، منسوب 
به بیش از ۱2 ش��رکت مختلف اس��ت که در نواحی خاصی از نوار ساحلی جنوب 
کشور مشاهده شده و ارتباطی به خطوط تولید و کارخانجات صنایع غذایی ندارد.

کیک ها بعد از خروج از کارخانه دستکاری شده اند 
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
هم جاسازی قرص در کیک و بیسکوییت را از نظر فنی غیرممکن دانست و گفت: 
ظاهرا یک یا دو انبار پلمب شده و اگر از آن انبار ها کیکی در بازار توزیع شده باشد، 

جمع آوری شده است.
او بی��ان کرد: اگر جاس��ازی قرص در کیک ها به قصد قاچاق بوده باش��د امکان 
توزیع تعداد زیادی از آنها وجود دارد. با توجه به آلوده شدن کیک ها در استان های 

مرزی، احتماال انجام این کار به قصد قاچاق قرص های روانگردان هم وجود دارد.
جمش��ید مغازه ای، رئیس انجمن بیس��کوییت، ش��یرینی و ش��کالت پیرامون 
عکس های منتشرش��ده در فض��ای مجازی مبنی بر توزیع قرص در بیس��کوییت، 
تیتاپ و شکالت اظهار کرد: توزیع قرص در بین تیتاپ، پچ پچ، بیسکوییت واقعیت 
دارد و مربوط به یک تا دو شرکت نیست و ده ها شرکت دچار این مشکل شده اند.

وی افزود: باتوجه به آنکه تیتاپ، بیس��کوییت و کیک در درجه حرارت 25۰ تا 
۳۰۰ درجه سانتیگراد پخت می شود، بدیهی است که این قرص ها در چنین درجه 
حرارتی دوام نمی آورند و این مش��کالت بعد از تولید در انبار های توزیع و ... اتفاق 
می افتد چرا که براساس بررسی های صورت گرفته حتی ترکیب و رنگ این قرص ها 

در البه الی کیک ها، کلوچه ها، بیسکوییت و ... بهم نخورده است.

پشت پرده هvایی از کیک های آلوده به دارو

از ردپای نفوذ در کارخانه ها تا احتمال قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور

رئیس اتحادیه خش��کبار و آجیل گفت کمبودی در بازار آجیل برای استقبال 
از شب یلدا فعال وجود ندارد؛ مردم گرانفروشان را به تعزیرات معرفی کنند.

مصطفی احمدی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  درخصوص  آخرین 
شرایط بازار آجیل و خشکبار با نزدیک شدن به شب یلدا، اظهار کرد: بازار آجیل 

و خشکبار هیچ کمبودی برای تامین نیاز مردم جهت برگزاری شب یلدا ندارد.
او در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه کدام اقالم سبد خشکبار شاهد افزایش 
قیمت هس��تند؟ گفت: افزایش ۱۰درصدی را در تخم کدو و آفتابگردان شاهدیم 
ک��ه البته مورد پذیرش ما نیس��ت و علت این ام��ر را می توان عدم ترخیص کاال 

در گمرک دانست.
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل  ادامه داد: از گمرک تقاضا داریم که همکاری 
بیش��تری را با بازار آجیل و خشکبار داشته باش��ند تا کمبودی در بازار احساس 

نشود.
به گفته احمدی؛ بادام هندی؛ افزایش قیمتی در بازار نداشته است.

رئیس اتحادیه خش��کبار و آجیل  با بیان اینکه ۸۰درصد نیاز  به خش��کبار در 
داخل تأمین می ش��ود، اظهار کرد:  2۰درصد مابقی نیاز آجیل که بیشتر مربوط 
به بادام هندی بوده که در ایران تولید نمی شود و محصول بومی کشور هند است 

که به ایران وارد می شود.
احمدی بیان کرد: امسال، بر اثر بارندگی ها و سرمازدگی که در کشور داشتیم 
مش��کالتی  ب��رای درختان ب��ه وجود آمد ام��ا با تالش مضاع��ف و پیش بینی ها 

خوشبختانه توانستیم بازار را به تعادل برسانیم.
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل در پاسخ به این پرسش، که بازار آجیل نسبت 
به سال گذشته چگونه ارزیابی می شود؟ افزود: خوشبختانه تولیدات ما ۷۰درصد 

نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
شب یلدا یا شب چله از جمله رسومات دیرینه ایرانی است که در شب ۳۰ آذر 
به هنگام ورود به اولین روز زمستان برگزار می شود ایرانیان این شب را با صرف 
انواع آجیل به پایان می رسانند. از این رو باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی بازار 
این اقالم و کمبودها آن به طور ذره بینی می پردازد و از مخاطبان خود برای اعالم 

هرگونه تخلف و گرانفروشی دعوت به همکاری و اطالع رسانی می کند.
گفتنی اس��ت، با وجود آنکه ایران قطب خش��کبار در دنیا به شمار می رود، اما 
س��ال قبل به سبب سرمازدگی و اُفت محس��وس تولید جایگاه خود در بازار های 
هدف را از دس��ت دادیم که امس��ال با وجود رش��د چندبرابری تولید در صورت 
رفع مش��کالت نقل و انتقال ارز، بازگش��ت رونق مجدد به صادرات اقالم آجیل و 

خشکبار دست یافتنی است.

دارایی نژاد گفت با وج��ود بارندگی های اخیر، قیمت گوجه فرنگی به 
سبب فراوانی عرضه تا حدودی در میدان کاهش یافته است.

مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره 
بار در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، از شکسته شدن قیمت گوجه 
فرنگی در ب��ازار خبر داد و گفت: با وجود بارندگی های اخیر، قیمت گوجه 
فرنگی به سبب فراوانی عرضه تا حدودی در میدان کاهش یافته است. وی 
ن��رخ هر کیل��و گوجه فرنگی انباری در میدان مرکزی میوه و تره بار را ۳ تا 
۴ ه��زار تومان، گوجه فرنگی بوته ای 5 هزار تا 6 هزار و 5۰۰ تومان، گوجه 
فرنگی بوته رس ۷ هزار تا ۸ هزار و 5۰۰ تومان و گوجه فرنگی گلخانه ای ۸ 

هزار تا ۱۰ هزار تومان اعالم کرد. دارایی نژاد درباره علل قیمت باالی گوجه 
فرنگ��ی در مغازه ها افزود: مغ��ازه داران، بار خود را در زمان گرانی خریداری 
کردند و همچنان به سبب کاهش تقاضا، بار روی دست مغازه ها مانده است. 
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار ادامه داد: برای اولین 
بار، خانوار ها در پی کاهش عرضه و افزایش قیمت گوجه فرنگی، خرید خود 
را محدود به مصرف روزانه کردند و همین امر موجب شده به سبب ماندن 
بار روی دس��ت مغازه داران، قیمت ها شکسته ش��ود. به گفته وی، با وجود 
بارش باران همراه با تگرگ در استان بوشهر اظهاراتی مبنی بر خسارت باال 
به مزارع گوجه فرنگی مطرح بود، در حالی که حداکثر ۱۰درصد محصول 

تولیدی دچار خس��ارت شده است و همواره با رسیدن محصول در مناطق 
دیگر کمبودی در عرضه نداریم.

کاهش مجدد قیمت گوجه فرنگی طی 7 تا ۸ روز آینده در بازار
دارایی ن��ژاد از اف��ت مجدد قیمت گوجه فرنگی ط��ی روز های آتی در 
بازار خبر داد و گفت: با آغاز برداش��ت محصول از مناطق گرمس��یری و 
عرضه گوجه فرنگی بوش��هر به بازار پیش بینی می شود که ظرف ۷ تا ۸ 
روز آینده، نرخ این محصول به ۴ تا 5 هزار تومان در بازار کاهش یابد و 
همواره مغازه داران طبق فاکتور می توانند با احتساب حداکثر ۳5درصد 

سود، گوجه فرنگی را در بازار عرضه کنند.

آجیل شب یلدا فعال گران نمی شود 

 رشد 7۰درصدی در تولید خشکبار در ایران

قیمت گوجه فرنگی در بازار شکسته شد

حداکثر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه 1۰ هزار تومان

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

آخر هفته  با طعم نوسان شدید قیمت خودرو
در آخری��ن روز هفته، قیمت خ��ودرو در بازار آزاد به طور میانگین حدود 

یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نقل از صداوس��یما، مش��اهدات میدانی نش��ان 
می دهد در معامالت انجام ش��ده در روز پنجش��نبه 2۱ آذر 9۸، قیمت روز 
خودرو در بازار آزاد در مقایسه با روزگذشته با کاهش میانگین یک میلیون 

و 5۰۰ هزار تومانی همراه است.
طب��ق آخرین قیم��ت بازار خودرو، قیم��ت پژو پارس، س��راتو، پژو 2۰۷ 
اتوماتیک، رنو س��اندرو اتوماتیک با کاهش میانگین 2 میلیون تومانی همراه 

بود.
همچنی��ن پ��ژو 2۰6 تیپ 5 )س��اده(، دنا پالس تورب��و و رنو تندر پالس 

دنده ای با کاهش یک میلیون تومانی به خریداران عرضه می شود.
قیمت پژو 2۰6 تیپ 2 )ساده(، تیبا 2، پژو صندوقدار و رانا ال ایکس نیز 

کاهش 5۰۰ هزار تومانی را تجربه کردند.
آخری��ن قیم��ت رنو تندر پالس اتوماتیک و س��ایپا ۱۱۱ در معامالت روز 
پنجش��نبه یک میلیون و 5۰۰ هزار تومانی کاهش نش��ان می دهد و س��ایپا 
۱۳۱، سایپا ۱۳2، ساینا و دنا نیز با کاهش متوسط 25۰ هزار تومانی معامله 
می ش��وند. کاهش قیمت ارز و همچنین وعده خودروسازان به فروش فوری 
خودروه��ای خود در هفته آتی، از عوامل کاهش��ی ش��دن قیمت خودرو در 

آخرین روز هفته جاری اعالم شده است.
از ابتدای آبان ماه تاکنون قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد با افزایش 

حدودا 2۰درصدی مواجه شده بودند.

پاسخ مبهم معاون محیط زیست درخصوص 
استاندارد نبودن خودرو های داخلی

معاون محیط زیس��ت درخصوص استاندارد نبودن خودرو های داخلی که 
موجب آلودگی هوا می شوند پاسخ مبهمی داد.

مس��عود تجریشی، معاون س��ازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو 
با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درخصوص تعیین تکلیف خودروس��ازان برای 
س��اخت خودرو هایی با استانداردهای بین المللی  اظهار کرد: اگر در بسیاری 
از موارد نتوانس��تیم به اجماع برس��یم به این دلیل بود که حاضر نیستیم در 

لوای قانون حرکت کنیم.
وی اف��زود: اگر قرار باش��د به دلیل تحریم و یا هر مس��اله ای بگوییم این 
قانون را عمل نمی کنیم نمی توانیم در یک کار جمعی به اهداف مان برسیم.

تجریش��ی گفت: اگر در قانون ضعیف هس��تیم بای��د آن را تصحیح کنیم 
مانند این اس��ت که خودروس��از بگوید، چون این مشکالت را دارم قانون را 
عمل نمی کنم بنابراین یا باید مدیران را تغییر داد  یا به صورت مکتوب عمل 

نکردن به قانون را ارائه دهند.
وی بی��ان ک��رد: باید فرهن��گ و روحیه کار های جمع��ی را بین خودمان 
تقوی��ت کنیم، نه اینکه هر کس��ی به دلیل منفعت بخش��ی خود کاری که 

می خواهد را انجام دهد.
معاون محیط زیس��ت گفت: هم اکنون به جایی رسیده ایم که جمع بندی 
در فرآیندها و کار جمعی و مش��ترک نیاز به بازنگری جدی دارد و این یکی 
از وظای��ف وزرا و معاونین هر وزارتخانه اس��ت که بین بخش ها هماهنگی ها 

انجام دهند.

حل مشکل کمبود تایر های کامیونتی و نیسان  باری
راه اندازی سامانه جدید توزیع تایر سنگین

مع��اون دفتر ام��ور خدمات بازرگان��ی وزارت صمت با اع��الم آغاز به کار 
»س��امانه توزیع تای��ر وزارت صنعت« با ه��دف رفع نیاز گ��روه جدیدی از 
متقاضیان گفت کمبود تایر های »کامیونتی« و »نیس��ان  باری« که سایز های 
۱6 تا 2۰ دارند، رفع خواهد ش��د. به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« 
به نقل از تس��نیم، سال گذشته بحرانی در فرآیند توزیع تایر ناوگان سنگین 
ایج��اد ش��د و رانندگان ای��ن خودرو ها ب��رای تامین تایر م��ورد نیاز خود با 
مشکالت متعددی روبه رو شدند؛ به همین منظور، دولت تصمیم گرفت تایر 
ناوگان سنگین و نیمه سنگین را  در گروه کاال های اساسی دریافت کننده ارز 
۴2۰۰تومانی قرار دهد. بر همین اس��اس، دولت طرح توزیع سیستمی تایر 
س��نگین را اجرایی کرد که براس��اس آن »سامانه جامعه تجارت« به صورت 
متمرکز به »سامانه توزیع الستیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای« 
و »س��امانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری وزارت کشور« متصل 
 ش��د و در نتیجه آن شفافیت زنجیره توزیع تایر سنگین از مرحله واردات و 
تولید تا مصرف نهایی افزایش چش��مگیری یافت. بع��د از اجرای کامل این 
طرح در ش��هریورماه س��ال جاری و بهبود فرآیند توزیع تای��ر برای ناوگان 
برون ش��هری و درون ش��هری، دغدغه جدیدی برای وزارت صمت ایجاد شد. 
ماجرا از این قرار بود که بعضی از خودرو های ناوگان سنگین و نیمه سنگین، 
ش��رایط دریافت حواله تایر را از هیچ  یک از س��امانه های موجود نداش��ته و 

در واقع خارج از گروه ناوگان درون شهری و برون شهری قرار می گرفتند.
برای حل این مشکل سامانه جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع 
به کار کرده است. به همین منظور به جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص 
این س��امانه جدید و آخرین وضعیت توزیع سیس��تمی تایر ناوگان سنگین، با 
حمی��د محله ای، معاون دفت��ر امور خدمات بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به گفت  وگو نشس��تیم. محله ای با اعالم اینکه سامانه جدید، برای رفع 
نیاز گروه س��ومی از رانندگان ناوگان س��نگین ایجاد شده است، گفت: با توجه 
به انس��جام یافتن س��امانه های توزیع تایر و همچنین تولید و واردات کافی این 
کاال، وزارت صنع��ت درگاه جدیدی را ب��ه آدرس kala.ntsw.ir ایجاد کرد تا 
نیاز آن دس��ته از متقاضیانی که در گروه ناوگان درون ش��هری و برون شهری 
قرار نمی گیرند، تامین ش��ود. وی با بیان اینکه رانن��دگان هم اکنون می توانند 
برای دریافت حواله تایر به این سامانه مراجعه کنند، افزود: متقاضیان می توانند 
ب��ا مراجعه به این درگاه و ثبت کد ملی و مش��خصات خودرو خود، حواله تایر 
موردنیاز خود را دریافت کنند، البته صدور حواله برای این رانندگان مش��روط 
به راس��تی آزمایی پیماش خودرو و تطبیق مش��خصات آنه��ا با بانک  اطالعاتی 
موجود در س��امانه  اس��ت. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سامانه های توزیع 
تایر سنگین، کامال به یکدیگر متصل هستند، ادامه داد: بر این اساس در هنگام 
ثبت نام مشخص می شود که فرد تاکنون چند حواله تایر دریافت کرده است و 
در صورت عدم دریافت حواله از سامانه های راهداری و حمل و نقل درون شهری، 
فرد می تواند حواله تایر را با توجه به سایز و برند مورد نظر خود از سامانه جدید 
وزارت صمت دریافت کند. وی با تاکید بر اینکه تایر سنگین و نیمه سنگین به 
میزان کافی در کشور وجود دارد، گفت: پیش از این در مورد بعضی از سایز ها و 
مدل  ها کمبود های وجود داشت اما در حال حاضر مشکالت مربوط به تایر های 
»کامیونتی« و »نیسان  باری« که سایز های ۱6 تا 2۰ را شامل می شود با شروع 

فعالیت »سامانه توزیع تایر وزارت صمت« رفع خواهد شد.

 با افزایش قیمت در بازارهای ارز و س��که طی نزدیک به دو هفته اخیر، منحنی 
قیمت در بازار خودرو هم صعودی ش��د، تا جایی که کف قیمت از مرز 5۰ میلیون 

تومان هم گذشت.
ب��ه گزارش اقتصاد نیوز، از حدود یک ماه پیش که بنزین س��همیه بندی ش��د و 
قیمت آن افزایش یافت، بازارهایی مثل ارز و س��که و خودرو واکنش هایی صعودی 
به این ماجرا نشان دادند. در این بین، قیمت خودروهای داخلی به ویژه آنها که کم  
مصرف تر بودند، افزایش یافت و به تبع آن، دیگر محصوالت هم روندی صعودی در 
قیمت پیش گرفتند. کمی بعد، بازار ارز و سکه تا حدی آرام شد و بازار خودرو نیز 
از صعود بیشتر باز ماند، اما این آرامش قبل از توفان بود، چه آنکه قیمت ها مجدداً 
افزایشی شد. طی حدود دو هفته اخیر، قیمت خودروهای داخلی بیش از پیش باال 
رفت، حتی آنها که دیگر به تولید نمی رسند یا محصوالتی که خودروسازان نسبت 

به فروش فوری شان اقدام کرده اند.
در این مدت، گروه های خودروس��از برای بعضی محصوالت شان فروش فوری در 
نظر گرفتند، با این امید که قیمت آنها شکسته شده و پایین بیاید. به عنوان مثال، 
سایپایی ها برای پراید )محصولی که چند ماه دیگر از رده تولید خارج خواهد شد(، 

فروش فوری روزانه در نظر گرفتند، اما این ابزار هم چندان مؤثر واقع نشد و نتوانست 
قیم��ت را در ح��د قابل توجهی کاهش دهد. آنطور که فع��االن بازار می گویند، هم 
اکن��ون پراید مدل ۱۳۱ قیمتی برابر با 5۱ میلیون تومان دارد و مدل ۱۱۱ آن هم 
5۴ میلیون تومان قیمت خورده اس��ت. با این حس��اب، کف قیمت در بازار خودرو 
روی رقم 5۱ میلیون تومان ایس��تاده، حال آنکه تا همین چند هفته پیش، زیر 5۰ 

میلیون تومان بود.
دلیل صعود قیمت در بازار خودرو

اما چه شده که بازار خودرو با وجود فروش فوری ها و بهبود تیراژ و عرضه )البته 
به ادعای خودروس��ازان(، با کاهش قیمت رو به رو نش��ده و حتی صعود هم کرده 
است.  به عقیده فعاالن بازار، پاسخ به این سؤال را باید در نوسان بازارهای ارز و سکه 
جست وجو کرد. به گفته آنها، پس از افزایش قیمت در بازارهای موردنظر به خصوص 
ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو هم صعودی و با س��رازیر ش��دن مجدد نقدینگی 
رو به رو ش��د. به عبارت بهتر، همزمان با صعود قیمت در بازار ارز و س��که، تقاضای 
کاذب برای خرید خودرو )به امید فروش با قیمت های باالتر در آینده( افزایش یافت 
و این ماجرا چون متناسب با عرضه نبود، به رشد قیمت خودروهای داخلی انجامید.

فعاالن بازار در ادامه، این گونه تحلیل می کنند که با توجه به نزولی شدن قیمت 
در بازارهای ارز و سکه، تصور در خصوص آینده بازار خودرو نیز افت قیمت هاست، 
بنابراین نه فروش��نده ها ریسک فروش را می پذیرند و نه خریداران ریسک خرید را.  
این وس��ط، مصرف کننده واقعی که به دنبال خرید خودرو برای اس��تفاده شخصی 
اس��ت، میان این تحوالت و نوس��ان قیمت گیر افتاده و توان خرید ندارد. هم اکنون 
شرایط به شکلی است که به علت نااطمینانی از آینده قیمت ها در بازارهای گوناگون، 
خری��د و فروش خودرو ریس��ک باالیی پیدا کرده و ضرر این ماجرا بیش��تر نصیب 

مصرف کنندگان واقعی شده است.
به عقیده کارشناس��ان، تا زمانی که تورم انتظاری شهروندان باالست و اطمینان 
الزم باب��ت کاهش قیمت ها یا حتی ثبات در آینده وجود ندارد، نوس��ان قیمتی در 
بازارهای گوناگون به خصوص خودرو همچنان ادامه خواهد یافت. این وس��ط البته 
تیراژ و عرضه نقش بس��یار مهمی در آرام گرفتن یا هیجانی شدن بازار خودرو دارد 
و باید منتظر ماند و دید تولید خودروسازان طی ماه های پایانی سال چه روندی را 
طی می کند. آخرین آمارها نش��ان می دهد تولی��د ماهانه خودروهای داخلی بهبود 

یافته است.

سرگردانی مصرف کنندگان واقعی در بازار خودرو

مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تالش شهرداری 
و مس��ئوالن ش��رکت بیدود ب��رای یافت��ن راه حلی ب��رای رفع مش��کالت این 
دوچرخه های اش��تراکی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل 
از فارس، یوس��ف حجت در مورد وضعیت دوچرخه های بیدود با بیان اینکه این 
دوچرخه های اشتراکی توسط یک شرکت خصوصی تهیه و اداره می شدند، گفت: 

حاال شرکت مربوطه اعالم کرده است که دچار مشکل مالی شده است.
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت مذکور اع��الم کرده به طور میانگی��ن روزانه از هر 
دوچرخه یک یا دو مرتبه اس��تفاده می ش��ده، ادامه داد: این در حالی اس��ت که 

می بایس��ت روزانه هفت الی هش��ت مرتبه از هر دوچرخه اس��تفاده شود تا برای 
ش��رکت به صرفه باش��د. حجت در پاسخ به این س��وال که آیا این شرکت پیش 
از اج��رای این طرح برآورد مالی نداش��ته اس��ت؟ افزود: ما نی��ز در این  مورد از 
مسئوالن شرکت سوال کردیم و آنها نیز اعالم کردند که در مطالعات مالی خود 

اشتباه کردند و حاال در مرحله ضرر قرار دارند.
وی ب��ا بیان اینکه در ته��ران هیچ مد حمل و نقلی ب��دون یارانه نمی تواند به 
خوب��ی کار کن��د به همین دلیل ش��هرداری تهران برای اتوبوس و مترو س��االنه 
یارانه های زیادی را پرداخت می کند، در پاس��خ به این سوال که آیا شهرداری به 

این ش��رکت یارانه می دهد؟ گفت: بعید می دانم چراکه شهرداری برنامه ای برای 
ارائه یارانه به دوچرخه های اشتراکی ندارد.

حج��ت افزود: دوچرخه های اش��تراکی  در این مدت عملکرد خوبی داش��تند 
و در حال  برگزاری جلس��ات مش��ترک برای تهیه و تدوی��ن راه حلی برای رفع 

مشکالت هستیم.
مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام  
ودیعه مردم که نزد این ش��رکت باقی مانده نیز گفت: باید این شرکت پول را به 

مشترکان خود برگرداند.

مدت هاس��ت که شرکت های خودروساز هنوز در شوک رفتن شرکای نیمه راه 
خ��ود باقی مانده و هنوز نتوانس��ته اند خود را به صورت کام��ل بازآفرینی کنند؛ 

بازآفرینی هایی که نیاز به جدیت بیشتر در داخلی سازی قطعات دارد.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز به نقل از خودروکار، ش��رکت های خودروس��از داخلی 
بع��د از خروج آمریکا از برجام و به دنب��ال آن تحریم های جدید، بدون توجه به 
قراردادهای تازه خود با طرف ایرانی، بار و بندیل خود را بستند و باز هم صنعت 

خودرو ایران را تنها گذاشتند.
 اما این بار داس��تان کمی متفاوت تر هم هست چراکه مثال شرکتی مثل رنو با 
وجود کاهش ش��دید تولیداتش در ایران در زمان تحریم قبلی، این بار به صورت 
کامل بازار ایران را ترک کرده و به سرنوشت شرکای ایرانی با انبوهی از تعهدات 

هم بی توجه است.  اما چاره کار کجاست؟ چگونه خودروسازان ایرانی باید ضربه 
بخورن��د تا درس های تاریخی خود را مرور کنند. چند بار باید این اتفاق مش��ابه 
پیش بیاید تا خودش��ان را پیدا کنند و وابس��تگی های بعض��ا بی مورد خود را به 

خودروسازان کاهش دهند؟
 قطعا چاره کار داخلی س��ازی قطعاتی اس��ت که هم ارزبری باالیی دارند و هم 
عم��ال در این بزنگاه ه��ا صنعت خودرو ایران را فلج می کنن��د و هر بار زیان های 
هنگفتی به این شرکت ها سرازیر می شود.  به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت 
خودرو، تقریبا قطعه ای برای خودروهای موجود در خطوط تولید خودروس��ازان 

وجود ندارد که توان داخلی سازی آن در ایران نباشد.
 قطعاتی که با تالش متخصصان و مهندسان داخلی قطعا می توان داخلی سازی 

و وابستگی صنعت خودرو به شرکای بدعهد را به حداقل ممکن رساند.
 موضوعی که در روزهای خوش خیالی مدیران صنعت خودرو رها ش��ده بود و 
کمتر مدیر دغدغه مندی وجود داش��ت که به فکر چنین روزهایی هم باشد و در 
خواب غفلت و راحت طلبی، فقط س��ود مقطع��ی مجموعه خود را نبیند و به یاد 

فصل سرمای صنعت خودرو هم باشد.
 حال که باز هم تاریخ بدعهدی خودروسازان خارجی به خصوص فرانسوی ها در 
جغرافیای صنعت خودرو ایران تکرار شده است باید با جدیت تمام داخلی سازی 
را دنب��ال کرد و حتی به قیمت کاهش جزئی کیفی��ت این مهم را دنبال کرد تا 
حداقل صنعت خودرو و بازار پرتقاضای آن اینگونه دستخوش تالطم های ناگهانی 

نشود و خطر ورشکستگی و تعدیل نیرو از این صنعت دور شود.

از دوچرخه های »بیدود« چه خبر؟

تکرار تاریخ در جغرافیای صنعت خودرو
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یخچال یکی از وس��ایل پرکاربرد و ضروری در تمام دنیا محس��وب می شود. 
وجود این دستگاه آنقدر در زندگی حیاتی است که تصور آشپزخانه  و یا مراکز 

بهداشتی و درمانی بدون فریزر و یخچال های ویژه غیرممکن است.
یک ش��رکت دانش بنیان توانس��ته ب��ه تولید 
چندی��ن م��دل از یخچ��ال، فریزره��ای ویژه و 
همچنی��ن دس��تگاه های دیگ��ر موردنیاز صنعت 
آزمایش��گاهی دس��ت پیدا کند. مس��عود صرام، 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »آرمینکو« درباره 
ویژگی یک مدل از ماش��ین های یخ ساز تولیدی 
این ش��رکت گفت: یخ س��از حبه ای یکی از انواع 
دس��تگاه های یخ س��از موجود در بازار است. یخ 
ساز حبه ای مخصوص تولید یخ حبه ای در حجم 
و مقیاس باال اس��ت و با اس��تفاده از یکی از آنها 
)بس��ته به مدل انتخابی(، می ت��وان در طول روز 
چی��زی حدود 5۰  ت��ا ۳۰۰ کیلوگرم یخ حبه ای 
تولید کرد. وی ادامه داد: شرکت آرمینکو دو نوع 

یخ س��از حبه ای در س��بد محصوالت خود دارد که می تواند حجم نسبتا زیادی 
یخ در طول شبانه روز تولید کند که یکی از آن مدل ها در طول یک شبانه روز 

حدود ۱5۰ کیلوگرم و مدل دیگر آن حدود ۳۰۰ کیلوگرم یخ تولید می کند.

این فعال فناور در مورد ویژگی  یکی دیگر از محصوالت تولیدی این شرکت 
ب��ه نام »چمبر ضد انفج��ار« توضیح داد: چمبر آزمایش��گاهی نام دیگر چمبر 
تست ش��رایط محیطی است، چمبرهای آزمایش��گاهی به منظور تعیین اثرات 
ش��رایط محیطی گوناگون ب��ر روی نمونه های 
آزمایش��گاهی مواد و قطعات تولیدی اس��تفاده 

می شوند.
صرام افزود: این چمبرها با شبیه س��ازی دما 
و رطوبت ه��ای مختلف س��عی در تعبیه محیط 
کارب��ری واقع��ی محصوالت دارن��د. چمبرهای 
آزمایشگاهی بسته به نوع شرایط محیطی مورد 
نیاز برای شبیه س��ازی به دس��ته های مختلفی 
نظیر چمبرهای تس��ت دما یا حرارت و برودت، 
چمبرهای تس��ت دم��ا و رطوب��ت، چمبرهای 

شوک حرارتی و ... تقسیم می شوند.
وی همچنی��ن بیان کرد: ای��ن چمبر قابلیت 
گ��زارش جزییات هش��دارهای اخی��ر، کنترل 
زمان بندی رله س��یگنال، امکان تنظیم میزان زنگ هش��دار، تغییر و بازسازی 
کنترل پردازش با سرعت باال، امکان کنترل و نظارت بر عملیات، قابلیت اجرای 

تغییرات دما نسبت به زمان و قابلیت برنامه ریزی دمایی را دارد.

»سومین فن بازار تخصصی کشور« با عنوان فن بازار تخصصی تهران هوشمند 
همزمان با نمایش��گاه تهران هوش��مند برگزار شد، این فن بازار تخصصی که با 
پش��تیبانی سازمان فاوای ش��هرداری تهران و با حمایت و مجوز شبکه فن بازار 

ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برگزار شد، حمایت از استارت آپ های شهری را 

یکی از اهداف خود قرار داده است.
بهره برداري از توان داخلي، تس��هیل خدمات 
شهري، سرمایه گذاري بر روي استارت آپ هاي 
شهري، تس��هیل فروش دانش فني، شناسایي 
و رفع نیاز فناورانه ش��هرداري تهران، از جمله 
اهدافی است که برای فن بازار تهران هوشمند 
تعیین ش��ده اس��ت.  در این فن ب��ازار، عالوه 
بر مجموع��ه ش��هرداری تهران، ش��رکت هاي 
خصوص��ي نی��ز به عن��وان کارگ��زار و با هدف 
توس��عه بازار فناوري در حوزه خدمات شهري 
ب��ه فعالی��ت مي پردازند، این ش��رکت ها، عضو 

شبکه کارگزاران تجارت فناوري فن بازار ملي ایران هستند.  فن بازار تخصصی 
ش��هر هوشمند تالش کرده است که به عنوان پل ارتباطی میان صاحبان ایده، 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و مجموعه شهرداری تهران عمل کند. 

کارگزاران تخصصی ش��بکه فن بازار ملی، به عنوان تسهیلگر ایجاد این ارتباط 
عم��ل می کنند. در حال حاضر ش��بکه فن  بازار ملی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری بر فعالیت 2۰ فن  بازار منطقه ای در 2۰ ش��هر ایران نظارت 
دارد. همچنین سه فن  بازار تخصصی سالمت، 
گاز و شهر هوشمند نیز مجوز فعالیت دریافت 
کرده اند.  در حاشیه  فن بازار تخصصی تهران 
هوش��مند، تفاهم نامه ای میان محمد فرجود 
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ش��هرداری 
ته��ران و میالد صدرخانلو رئیس ش��بکه فن 
 بازار ملی ایران امضا ش��د.  در مراسم امضای 
این تفاهم نامه، رئیس شبکه فن  بازار معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران اظهار 
کرد: با توجه به فعالیت هایی که در شهرداری 
تهران در موضوع هوشمند س��ازی انجام شده 
است بستر را فراهم  دیدیم تا در ابتدا این فن  
بازار را با فاوای شهرداری تهران ایجاد کنیم، 
البته ش��رایط برای شهرهای دیگر نیز جهت بهره برداری از پتانسیل های شبکه 
فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه هوشمند سازی 

و استفاده از نوآوری و فناوری در مدیریت شهری کاماًل فراهم است.

ارتباط استارت آپ های شهری و شهرداری تهران تقویت می شودفریزرهای ایران ساخت به چند کشور دنیا صادر شد

آی��ا تاکنون با خود فکر کرده اید، اگ��ر کارآفرینان بزرگ وارد عرصه 
کارآفرینی نمی شدند سراغ چه شغلی می رفتند و چه کاری را انتخاب 

می کردند؟ با ما همراه باشید تا دراین باره صحبت کنیم.
حتما شما هم تابه حال با افرادی مواجه شده اید که مدام شغل خود 
را تغییر می دهند. ش��اید این مساله چندان خوشایندتان نباشد و فکر 
کنید از این ش��اخه به آن ش��اخه پریدن، کار درستی نیست اما جالب 
اس��ت بدانید، جدیدترین تحقیقات نشان می دهد هر فرد ممکن است 
در ط��ول زندگی خود ۱۰ تا ۱5 بار تغییر ش��غل ده��د. پس اگر اکثر 

اوقات به شروع یک کار جدید یا 
تغییر ش��غل فکر می کنید، باید 
بدانید تنها نیس��تید. یافتن یک 
شغل جدید یا دنبال کردن یک 
ایده مس��اله ای اس��ت که حتی 
کارآفرینان موفق هم به آن فکر 

می کنند.
اگر برای شروع یک کار جدید 
نیاز به راهنم��ا دارید، در ادامه 
س��خنان موفق ترین کارآفرینان 
دنی��ا را م��ورد بررس��ی ق��رار 

می دهیم.
عن��وان  ب��ه  گیت��س،  بی��ل 
کارآفرین موفق و ثروتمندترین 
فرد جهان، اگر قرار بود س��راغ 
ش��غل دیگری برود، به احتمال 
زی��اد در ی��ک ش��غل در زمینه 
و  ان��رژی  مصنوع��ی،  ه��وش 

زیست شناسی فعالیت می کرد.
بیل گیتس: »هوش مصنوعی 
در دنی��ای امروز جایگاه بس��یار 
خوب��ی دارد و تاثیر آن در تمام 
دنی��ا و زندگی مردم قابل لمس 
اس��ت. از نظر م��ن فعالیت در 
می توانس��ت  مصنوعی  ه��وش 
زندگ��ی هیجان انگیزی برایم به 

ارمغان بیاورد.«
س��رمایه گذار  باف��ت،  وارن 
موفق قرن بیس��تم هم می گوید 
ش��غل  دوب��اره  بخواه��د  اگ��ر 
انتخ��اب کن��د، باز هم س��راغ 

سرمایه گذاری می رود.
او می گوید: »من همیشه و در هر سنی از کارم لذت می برم و به آن 
به چش��م تفریح نگاه می کنم. اعتقاد دارم به غیر از کار سرمایه گذاری، 

در هر شغل دیگری شکست می خوردم.«
باربارا کورکوران، کارآفرین بزرگ که از طریق س��ریال شارک تانک 

سراغ شغل جدیدی رفته است، نظر دیگری دراین باره دارد:
»برای من تفاوتی ندارد یک مغازه هات داگ فروش��ی داشته باشم یا 
دنبال راه اندازی یک تکنولوژی جدید باش��م. مهم این اس��ت به کارم 

ایمان داش��ته باش��م و در مسیر رس��یدن به موفقیت تمام تالش خود 
را به کار ببندم.«

م��ارک کوبان می خواهد به س��خت کار کردن ادام��ه دهد. او درباره 
انتخ��اب ش��غل جدید می گوی��د: »من در ط��ول روز ب��ه کار فروش 
می پردازم و شب ها هم متصدی کافه هستم و یقین دارم دوباره به یک 

مولتی میلیاردر تبدیل خواهم شد.«
کریگ هندلی، موس��س و مدیرعامل کمپانی لیس��ن تراست، تمایل 

دارد در کارهای گروهی و شبکه ای فعالیت کند.
»موقعیت  می گوی��د:  هندلی 
خود را در جامعه و بین دوستان 
و آشنایان تان بسنجید. فهرستی 
از س��واالتی ک��ه می توان��د به 
شناخت بیش��تر خودتان کمک 
کند تهیه کنی��د. به ارزش های 
خ��ود پ��ی ببری��د و ب��ه دنبال 
کسی باشید که قدرت انعکاس 
رویاهای شما را داشته باشد. در 
رویدادهایی شرکت کنید که در 
آنه��ا گروه های متنوعی از مردم 
می توانند به ش��ما کمک کنند. 
حتی اگر امکان ورود به مجلس 
را نداری��د در البی بنش��ینید تا 
ش��اید با فردی مناسب مالقات 
کنی��د. از صحب��ت ک��ردن ب��ا 
دیگران نترسید و سعی کنید با 

همه ارتباط برقرار کنید.«
تای لوپ��ز، کارآفری��ن و مرد 
اجتماعی  رس��انه های  قدرتمند 
مطالع��ه  ب��ه  دارد  دوس��ت 
او  بپردازد.  تاریخ��ی  کتاب های 
دراین ب��اره می گوی��د: »من بعد 
از کارآفرین��ی به خواندن تاریخ 
عالقه دارم. ش��ما تنه��ا یک بار 
زندگی خواهید کرد و از اتفاقات 
با  نیس��تید.  پیش رویتان مطلع 
درک تاری��خ و عبرت گرفتن از 
اشتباهات و شکست های بزرگ 
دیگ��ران می توانی��د تصمیمات 
بهت��ری در زندگی ت��ان اتخ��اذ 

کنید.«
بنا بر آمار منتشرش��ده توسط سازمان کار در ژانویه 2۰۱6 میالدی، 
میانگین زمانی که یک کارمند به کار ثابت مش��غول اس��ت حدود ۴.2 
س��ال است. تغییر شغل و ش��روع یک کار جدید می تواند تاثیر مثبتی 
روی روند زندگی تان داش��ته باش��د. پ��س اگر از موقعی��ت فعلی تان 
احساس رضایت ندارید به دنبال تغییر شغل  باشید و کار موردعالقه  تان 

را انجام دهید.
inc/ucan :منبع

فرصت امروز: آمازون به تازگی قرارداد اجاره دفتری جدید در منطقه منهتن در شهر نیویورک 
را امضا کرده اسـت. ساختمان جدید آمازون در نیویورک امکان افزایش حدود 15۰۰ کارمند را 
فراهم خواهد کرد بنابراین باید منتظر افزایش سطح فعالیت این برند در شهر نیویورک باشیم.  
دلیل اصلی اجاره سـاختمانی جدید در نیویورک از سوی آمازون سرمایه گذاری سایر برندهای 
بزرگ در این شهر است بنابراین آمازون قصد عقب افتادن از سایر رقبا را ندارد. منهتن به عنوان 
یکی از مرفه نشین ترین مناطق ایاالت متحده و جهان اهمیت بسیار زیادی برای برندهای مختلف 
دارد. جلب نظر مشـتریان این منطقه امکان کسب سود سرشـار برای آمازون را فراهم خواهد 

کرد. براسـاس گزارش وال استریت ژورنال توافق میان آمازون و بنگاه امالک منهتن به سرعت 
انجام شد. در واقع این برند از تجربه تلخ سال گذشته در زمینه مواجهه با مشکالت فراوان برای 
اجاره ساختمان در شهرهای دیگر ایاالت متحده به خوبی درس گرفته است. گام بعدی آمازون 
افتتاح دفتر مرکزی دومش در شـهر النگ آیلند اسـت. به این ترتیب دامنه فعالیت آمازون در 
سـال آینده به شـدت افزایش خواهد یافت.  سـاختمان جدید برند آمازون در محله هادسون 
یـاردز قـرار دارد. به این ترتیب آمازون با دفتر مرکزی برندهایی نظیر گوگل، فیس بوک و وارنر 
مدیا همسایه خواهد شد. این امر موجب تمرکز شماری از بهترین برندها در این منطقه می شود 

کارآفرینان موفق بعد از کارآفرینی سراغ چه شغلی می روند؟

برنامه آمازون برای افزایش سطح فعالیتش در شهر نیویورک

دفتر کار تازه آمازون در منهتن

دریچــه

اولین دوره جش��نواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران در سه بخش کتاب، 
پایان نامه تحصیالت تکمیلی و ترویج دهنده مهندسی صنایع برگزار می شود.

بر این اساس، ضمن دعوت به شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در جشنواره، 
به اطالع می رساند فرم های مربوطه در نشانی iiie.ir/honors موجود می باشد.

بنابر این گزارش، آخرین مهلت تکمیل فرم های ش��رکت در جشنواره شنبه 2۳ آذر 
ماه می باشد.ارس��ال و ثبت اثر برای مولفین، مترجمین، پژوهش��گران و فعالین شبکه 
های اجتماعی و وب، رایگان می باشد.ش��ایان ذکر اس��ت که ب��ه منظور تحقق اهداف 
زمانی جش��نواره، این مهلت مجددا تمدید نخواهد شد.برگزیدگان جشنواره، بهمن ماه 

در اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع معرفی خواهند شد.

تمدید مهلت شرکت در جشنواره 
برگزیدگان مهندسی صنایع

شنبه
23 آذر 1398

شماره 1450
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فدراس��یون س��رآمدان علمی ایران وابس��ته به معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با هدف حمایت از فارغ التحصیالن مقطع دکترا و کمک به ارتقای کیفیت 

پژوهش کشور، از دوره های تحقیقاتی پسادکترا حمایت می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
فدراسیون سرآمدان علمی ایران وابسته به معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت 
از فارغ التحصی��الن مقطع دکترا و کمک به ارتقای 
کیفی��ت پژوهش کش��ور، از دوره ه��ای تحقیقاتی 
پسادکترا حمایت می کند. از ابتدای سال ۱۳95 تا 
انتهای سال ۱۳9۷ تعداد ۱۷6 نفر، موفق به جذب 
این حمایت ها از فدراس��یون شده اند. فدراسیون در 
این بازه زمانی بیش از ۴6 میلیارد ریال حق الزحمه 

متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده  است.
دوره تحقیقاتی پسادکترا با هدف عمیق تر شدن 
تخصص و دانش تحقیقاتی در موضوعی خاص ارائه 
می ش��ود. در این دوره ه��ا، فارغ التحصیالن مقطع 

دکت��رای تخصصی با جذب پژوهانه از موسس��ات حامی پژوهش، نزد اس��اتید و 
سرآمدان علمی دوره های تحقیقاتی را می گذرانند. فدراسیون سرآمدان علمی ایران 
نیز در چند سال گذشته با هدف حمایت از فارغ التحصیالن داخل کشور و کمک 

به ارتقای کیفیت پژوهش کشور، از این دوره های تحقیقاتی حمایت کرده است.
 مطابق آیین نامه فدراس��یون، سرآمدان علمی منتخب هر سال، سهمیه جذب 
و همکاری با ۱ الی 2 محقق پس��ادکترا را دارن��د. در این دوره ها، فارغ التحصیالن 
دکترای داخل کشور )که دارای حداقل یک مقاله 
با ضریب تأثیر بیش��تر از 5 باشند( نزد سرآمدان 
علمی، دوره های تحقیقاتی خود را سپری می کنند 
و به آنها ماهانه مبلغ ۳۰ میلیون ریال )در ش��هر 
ته��ران( و 25 میلی��ون ریال )در شهرس��تان ها( 
حق الزحم��ه پرداخ��ت می ش��ود. به ای��ن افراد 
همچنین پژوهانه مع��ادل 5۰ میلیون ریال برای 

انجام فعالیت های تحقیقاتی پرداخت می شود.
ب��رای جذب این حمایت ها ضروری اس��ت که 
ش��خص متقاضی فارغ التحصیل مقطع دکترای 
داخل کشور باشد و از زمان فارغ التحصیلی، بیش 
از چهار سال نگذشته باشد. همچنین حداقل یک 
مقاله در نش��ریات برتر فدراس��یون یا نشریات با 
ضریب تأثیر )IF( باالتر از 5 داش��ته باشد. در صورت داشتن این شرایط، متقاضی 
سوابق علمی خود را به فدراسیون سرآمدان علمی ایران ارسال کرده و پس از تأیید 

نهایی توسط فدراسیون، دوره تحقیقاتی پسادکترای خود را شروع خواهد کرد.

مع��اون پژوهش  و فناوری دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر گفت 
برنامه ری��زی برای فعالیت دو ش��تاب دهنده حوزه معدن در این 
دانش��گاه ص��ورت گرفته ک��ه اکنون یک ش��تاب دهنده در برج 

فناوری مشغول به فعالیت است.
به گزارش مهر، حس��ین حس��ینی 
تودشکی در جلسه مشترک دانشگاه 
مس��ئوالن  و  امیرکبی��ر  صنعت��ی 
)سازمان توس��عه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، اظهار 
کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه 
دارد در ح��وزه نوآوری و توس��عه آن 
در زمین��ه مع��دن فعالیت های جدی 

داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس برنامه ریزی 
برای فعالیت دو ش��تاب دهنده حوزه 
معدنی در این دانشگاه صورت گرفته 

و اکنون یک ش��تاب دهنده ح��وزه معدن در ب��رج فناوری این 
دانشگاه مشغول به فعالیت است.

معاون پژوهش  و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: 

ش��تاب دهنده دوم در حوزه معدن نیز قرار است در دومین برج 
فناوری این دانشگاه که در حال ساخت است، راه اندازی شود.

حسینی تودش��کی خاطرنش��ان کرد: در این شتاب دهنده ها 
ب��ا  مرتب��ط  کاره��ای  و  کس��ب 
ح��وزه معدن ب��ا محوریت توس��عه 
پیگیری  دانش بنی��ان  ش��رکت های 

خواهد شد.
وی عن��وان کرد: با توجه به اینکه 
ارتباط صنعت و دانش��گاه و تبدیل 
تحقیقات دانش��گاهی ب��ه محصول 
قابل استفاده در جامعه از برنامه های 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر اس��ت، 
بنابراین دانش��گاه فعالیت در حوزه 
معدن را در اولوی��ت خود قرار داده 

است.
حس��ینی تودش��کی اضاف��ه کرد: 
موضوع مدرسه کس��ب و کار میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و 
اتاق بازرگانی تهران در حال پیگیری است که فضایی برای این 

مدرسه در نظر گرفته شده است.

فعالیت 2 شتاب دهنده حوزه معدن در دانشگاه امیرکبیرفدراسیون سرآمدان علمی ایران از فارغ التحصیالن مقطع دکترا حمایت می کند

جهت گیری فرآیند فروش از »محصول« به »راه حل«، استراتژی رایج 
برای ش��رکت هایی است که به دنبال افزایش سود خالص  هستند. طی 
دو دهه گذشته، با شرکت های زیادی کار کردم که سعی می کردند این 
روش را اجرا کنند. آنها محصوالت و خدمات  خود را گرد هم می آوردند 
تا بتوانند راه حلی برای نیاز مشتریان ش��ان ایجاد کنند و میزان فروش 

و حاشیه سودشان را افزایش دهند.
بس��یاری از رهب��ران، از تاثی��ر این تغیی��ر در مدل کس��ب و کار بر 
شرکت های فروش غافل هس��تند. امروزه کارشناسان فروش، دیگر به 
معرفی ساده  محصوالت و خدمات  نمی پردازند، بلکه راه حل های واقعی 

و البته پیچیده تر را می فروشند.
وقتی ش��رکت فروشی تالش می کند از روش مش��اوره برای فروش 
موفق راه حل های جدیدش اس��تفاده کند، س��ه عام��ل مهم می تواند 

موجب شکست در تالش های متحول کننده آن شود:
1-شرکت فروش، از استراتژی ورود 

به بازار استفاده نکند:
ب��رای ف��روش راه ح��ل  نیازی نیس��ت 
ش��رکت چیزهای مختلفی بفروشد. فقط 
الزم اس��ت تیم فروش به ط��ور متفاوتی 
کار فروش را انجام دهد. داشتن مجموعه  
فوق الع��اده ای از محصوالت ی��ا خدمات 
ضروری اس��ت، ولی فروش��ندگان باید از 
حداق��ل نیازمندی ه��ای ورود به بازار در 
محیط فوق العاده رقابتی برخوردار باشند.
فرآیند فروش و تجربه  فروشی که شما 
طراح��ی و ارائه می کنید باید ارزش��ی را 
به مش��تری ارائه دهد. تیم فروش ش��ما 
بای��د دیدگاه هایی را ک��ه کمک می کند، 
مش��تریان دغدغه ها، فرصت ه��ا و حتی 
راه حل های پیش بینی نش��ده را ببینند، با 

آنها به اشتراک بگذارد.
ش��رکت ف��روش، مس��ئولیت اج��رای 
اس��تراتژی ورود به ب��ازار در هر تماس با 
مش��تری را برعهده دارد. شرکت فروش، 

تضمی��ن می کند که با مش��تری هدفمن��دی در ارتباط اس��ت. نتایج 
کس��ب وکار را با مدیران مطرح و مش��خص می کن��د قابلیت هایی که 
کسب وکار ش��ما میلیون ها دالر روی آن سرمایه گذاری کرده ، چگونه 

مشکالت مشتریان را حل خواهند کرد.
امروزه تدوین اس��تراتژی فروش، اعالم آن به شرکت فروش در قالب 
این جمله که »بیرون بروید و هر چقدر که می توانید بفروشید«، کافی 
نیس��ت. برای اینکه ش��رکت فروش راه حل های ش��ما را با موفقیت در 
اختیار مش��تریان قرار ده��د، باید درک عمیقی از اس��تراتژی و نقش 

شرکت در به اجرا درآوردن آن استراتژی داشته باشد.
 2-شیوه های مدیریتی، از فرآینِد فروِش راه حل، پشتیبانی 

نکند:
وقت��ی تیم ف��روش برای تعامل با مش��تریان از اس��تراتژی جدیدی 
مثل ش��یوه  مشاوره ای  اس��تفاده می کند، باید این تیم به طور متفاوتی 
مدیریت ش��ود. تیم فروش��ی که از تراکنش های با حجم باال به سمت 

ف��روش راه حل های بس��یار پیچیده پیش م��ی رود، باید ب��ا مجموعه  
متفاوتی از معیارها، نقاط عطف و روش های اس��تخدامی مدیریت شود. 
به عبارت دیگر باید تمرکز بیشتری روی آماده سازی و توسعه  حرفه ای 
اعضای خود داشته باش��د. این امر به خصوص برای زمانی که از ارزش 
ارائه ش��ده در طول فرآیند فروش صحب��ت به میان می آید )یک مولفه  

کلیدی برای فروش متمرکز بر راه حل(.
به ج��ای پیگیری معیاره��ای قدیمی موفقیت مثل تع��داد تماس، 
جلس��ات یا نقل قول ها، فضایی را برای شاخص های برجسته  معنی دار 
فراهم کنید. این امر باعث یک تغییر اساسی می شود و به جای بررسی 
عملکرد ف��روش )که مقدار کمی نتایج را ارتق��ا می دهد(، در عملکرد 

فروش بهبود ایجاد می کند.
3- ساده انگاری درباره فروش مشاوره ای:

ام��روزه اکثر م��ردم پیچیدگی و فریبندگی موج��ود در راه حل های 
فروش را دست کم می گیرند. این نشان 
می دهد که »فروش« واقعا یک ش��غل 
محسوب نمی شود. اغلب فکر می کنند، 
ه��ر کس��ی می توان��د آن را انجام دهد 
یا اینکه ش��ما ذاتا ب��ا آن مهارت متولد 
ش��ده اید(. مس��خره اس��ت که بگوییم 
کس��ی به طور مادرزادی یک حسابدار 
اس��ت، ولی این طرزفکر نشان می دهد 
ک��ه ش��رکت ها در مورد ف��روش اغلب 

چگونه فکر می کنند.
امروزه فروش موفق مستلزم ترکیبی 
از تیزهوش��ی قوی کسب و کار و تسلط 
بر تکنیک های ارتباطی پیچیده اس��ت 
خاص��ی  بس��یار  اس��تراتژی های  از  و 
به��ره می گیرد که معم��وال اجرای آنها 
چالش برانگیز اس��ت. درس��ت همانطور 
که انتظار ندارید یک حس��ابدار س��طح 
متوس��ط ی��ک دوره  ی��ک هفت��ه ای را 
به پایان برس��اند و به ی��ک مدیر مالی 
شایسته تبدیل شود، کارشناسان فروش 
هم فقط ب��ا چند روز آم��وزش به متخصص ف��روش راه حل ها تبدیل 

نخواهند شد.
س��ازمان های بسیار زیادی که مدعی هستند می خواهند یک نیروی 
فروش با تخصص فروش راه حل ها داش��ته باش��ند، نمی توانند به اندازه  
کافی روی ایجاد این قابلیت س��رمایه گذاری کنند. توسعه  یک سازمان 
ف��روش قوی با قابلی��ت ارائه  ارزش در فرآیند فروش، مس��تلزم تالش 

پایدار و استراتژیک است.
عوام��ل زیاد دیگری هم وج��ود دارند که می توانن��د به موفقیت در 
تبدیل ش��دن به یک ش��رکت ف��روش راه حل)از اس��تخدام و آموزش 
گرفته، تا بازطراحی شغل مدیریت فروش و نحوه  استفاده از تکنولوژی 
CRM( کم��ک کنن��د. نکته مهم اینجاس��ت که باید مطمئن ش��ویم 
عملکرد فروش همیش��ه با یک استراتژی س��ازمانی در ارتباط است و 

تضعیف نمی شود.
forbes/modirinfo  :منبع

کرد. براسـاس گزارش وال استریت ژورنال توافق میان آمازون و بنگاه امالک منهتن به سرعت 
انجام شد. در واقع این برند از تجربه تلخ سال گذشته در زمینه مواجهه با مشکالت فراوان برای 
اجاره ساختمان در شهرهای دیگر ایاالت متحده به خوبی درس گرفته است. گام بعدی آمازون 
افتتاح دفتر مرکزی دومش در شـهر النگ آیلند اسـت. به این ترتیب دامنه فعالیت آمازون در 
سـال آینده به شـدت افزایش خواهد یافت.  سـاختمان جدید برند آمازون در محله هادسون 
یـاردز قـرار دارد. به این ترتیب آمازون با دفتر مرکزی برندهایی نظیر گوگل، فیس بوک و وارنر 
مدیا همسایه خواهد شد. این امر موجب تمرکز شماری از بهترین برندها در این منطقه می شود 

بنابراین جذابیت های منهتن بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد یافت.  براساس گزارش های 
رسمی از سوی وال استریت ژورنال برند فیس بوک در تالش برای اجاره یک ساختمان بزرگ در 
کنار آمازون است. این امر موقعیت تجاری برندها در شهر نیویورک را به شدت تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. برنامه اصلی آمازون افزایش نقش آفرینی دفترهای مرکزی و نمایندگی های اصلی اش 
در شهرهای مختلف است. به این ترتیب امکان رقابت هرچه نزدیک تر با سایر رقبا برای آمازون 

فراهم خواهد شد. 
marketingdive :منبع

چگونه به جای محصول، »راه حل « بفروشید؟
مترجم: طاهره منیری شریف 

برنامه آمازون برای افزایش سطح فعالیتش در شهر نیویورک

دفتر کار تازه آمازون در منهتن

یادداشـت

با حمایت س��تاد توس��عه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، بوت کمپ بالک چین 2۳ آذرماه آغاز می شود. این رویداد با هدف آموزش و تیم سازی 
برای استارت آپ های بالک چینی برگزار خواهد شد. کمپ بالک چین نخستین دوره آموزش و 
تیم سازی برای استارت آپ های بالک چینی کشور است. کمپ، یک طرح طوالنی مدت و مدون 
اس��ت که در آن ش��رکت کنندگان با کمک نخبگان و فعاالن فعلی حوزه بالک چین با همراهی 
پشتیبانان به حل مسائلی می پردازند که یافتن پاسخی برای آنها بدون وجود فناوری بالک چین 
ممکن نبود. در این رویداد فناورانه یک دوره ش��ش روزه فش��رده آموزش��ی، یک دوره دو ماهه 
پیش شتابدهی و یک دوره شش ماهه شتابدهی در نظر گرفته شده است. در تمامی این مراحل 
مش��اورین و منتورهای مختلف در حوزه های بالک چین، برنامه نویس��ی بالک چین، طراحی و 

مدیریت کسب وکار و مدیریت ریسک های حقوقی در کنار شرکت کنندگان خواهند بود.

بوت کمپ بالک چین 23 آذرماه کار 
خود را آغاز می کند



وقتی افراد به  دنبال کار هستند، عالوه بر میزان حقوق شرایطی نظیر محیط کار 
نیز مدنظرشان قرار دارد. امروزه بسیاری از کارمندان حرفه ای و ماهر پیش از شرکت 
در مصاحبه های اس��تخدامی اقدام به آگاهی از وضعیت شرکت موردنظر می کنند. 
بخش گس��ترده ای از این امر شامل جست وجو برای آگاهی از فرهنگ سازمانی در 
شرکت مورد نظر است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کارمندان دارد. به هر ما 
حال در طول روز باید نزدیک به ۸ ساعت در شرکت موردنظر حضور داشته باشیم، 
بنابراین اگر فرهنگ کلی آن با روحیه و شیوه فعالیت ما سازگار نباشد، با مشکالت 
بس��یار زیادی مواجه خواهیم ش��د. من در تجربه شخصی ام همیشه از همکاری با 
ش��رکت های دارای فرهنگ سازمانی متفاوت با سلیقه ام پرهیز کرده ام. بدون تردید 
همه کارمندان عالقه مند به آگاهی از وضعیت فرهنگ یک شرکت در حوزه سازمانی 

هستند. این امر افق دید وسیع تری برای تصمیم گیری در اختیار ما قرار می دهد. 
امروزه شرکت ها براساس اهداف و ارزش های شان مورد شناسایی قرار می گیرند. 
ارزش های مرکزی یک برند وضعیت سازماندهی و مدیریتش را مشخص می سازد. 
به همین خاطر اغلب کارمندان پیش از ش��روع به کار در ش��رکتی تازه به س��راغ 
ارزش های مرکزی اش می روند. این امر آگاهی مناس��بی در زمینه نحوه ساماندهی 
کس��ب و کار طرف مقابل در اختیار ما قرار خواهد داد. نحوه تعامل یک ش��رکت یا 
کارمندان و مش��تریان در قالب مفهوم فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. 
اگر ش��ما ب��ه عنوان یک کارمن��د در تالش برای آگاهی بیش��تر از مفهوم فرهنگ 
س��ازمانی هستید، این مقاله با بررس��ی مفهوم فوق در پنج برند برتر دنیا اطالعات 
مناس��بی در اختیارتان قرار می دهد. همچنین آگاهی از جایگاه فرهنگ س��ازمانی 
برندهای بزرگ برای صاحبان کس��ب و کار نیز مهم خواهد بود. به این ترتیب آنها 

فرصت ساماندهی فرهنگ سازمانی برندشان را خواهند داشت. 
برترین برندها در زمینه توسعه فرهنگ سازمانی

1. گوگل
همه ما با برند گوگل آش��نایی داریم. این برند تاثیر انکارناپذیری بر روی زندگی 
میلیاردها انس��ان در سراس��ر جهان دارد. وقتی یک برند در سطح جهانی خدمات 
گسترده ارائه می کند، باید فرهنگ خاصی نیز داشته باشد. در مورد گوگل تاکید بر 
خالقیت و نوآوری در مرکز فرهنگ سازمانی قرار دارد. برخالف بسیاری از شرکت ها 
در گوگل خبری از طبقه بندی سفت و سخت کارمندان نیست. هر کارمندی امکان 
ایده پردازی و گفت وگو درباره ایده اش با دیگران را دارد. به این ترتیب امکان توسعه 
هرچه بهتر محیط کس��ب و کار از س��وی آنها فراهم می شود. نکته بعد درخصوص 
گوگل مربوط به تقویت روحیه همکاری سازمانی است. امروزه بسیاری از شرکت ها 
با چالش عدم تمایل کارمندان به همکاری با یکدیگر دس��ت و پنچه نرم می کنند. 
برند گوگل در این زمینه سرمایه گذاری باالیی در راستای ایجاد پیوند نزدیک میان 
کارمندان انجام داده است. نتیجه این تالش روحیه همکاری بسیار باالی کارمندان 

گوگل است. همین امر فاصله میان ایده پردازی تا اجرا را بسیار کم کرده است. 
دفترهای کار برند گوگل به طور معم��ول دارای اتاق های آزمایش و ایده پردازی 
است. کارمندان در طول روز امکان حضور در این اتاق و گفت وگو با دیگران درباره 
ایده های شان را دارند. همچنین امکان اجرای آزمایشی برخی از ایده ها نیز در محیط 
آزمایش��گاه وجود خواهد داشت. بدون تردید وقتی از آزمایشگاه صحبت می کنیم، 
منظورمان محیط مرتبط با دنیای IT اس��ت. همین نکات جذاب و به نظر کوچک 
تفاوت میان برندی مانند گوگل و سایر کسب و کارهای حوزه آنالین را رقم می زند. 
وقتی کارمندان یک ش��رکت ترسی از رویاپردازی و اجرای ایده های شان نداشته 
باش��ند، فرهنگ سازمانی شرکت از فعالیت آزادانه آنها بهره مند خواهد شد. مشکل 
اصلی بسیاری از برندهای تازه کار عدم حمایت از خالقیت و نوآوری کارمندان است. 
به این ترتیب کارمندان پس از گذشت اندک زمانی به طور کل قید هرگونه فعالیتی 
اضافه بر سازمانی را می زنند. نتیجه اینکه اغلب کارمندان فقط به فکر انجام وظایف 
از پیش تعیین شده شان هستند. جالب اینکه در برند گوگل مفهومی تحت عنوان 
وظایف از پیش تعیین شده وجود ندارد. عملکرد کارمندان در این شرکت براساس 
هم اندیش��ی و همکاری محض پیش می رود. همین امر انگیزه افراد برای خالقیت 

بیشتر را دوچندان می کند. 
یکی از نمودهای اصلی فرهنگ س��ازمانی گوگل خوشحال نگه داشتن مشتریان 
از طریق خوش��حال نگه داشتن کارمندان است. این امر بر روی تاثیر متقابل رفتار 
ش��رکت با کارمن��دان بر روی مش��تریان تاکید دارد. وقتی ما تعامل س��ازنده ای با 
کارمندان داش��ته باش��یم، در نتیجه آن کارمندان نیز انگیزه بیشتری برای تعامل 
بهتر با مشتریان خواهند داشت. شاید این ایده در ابتدا بسیار ساده به نظر برسد، اما 

اجرای آن از سوی گوگل تحولی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. 
2. نت فلیکس

امروزه همه مردم با ش��بکه آنالین نت فلیکس آش��نایی دارند. این پلتفرم تقریبا 
تمام فیلم و س��ریال های پرمخاطب را در آرشیوش دارد، بنابراین با خرید اشتراک 
نت فلیکس امکان دسترس��ی به دامنه وس��یعی از فیلم و سریال فراهم خواهد شد. 
فرهنگ سازمانی این برند از همان مصاحبه اولیه با کارمندان شروع می شود. نکته 
کلیدی برای نت فلیکس توانایی کارمندان در زمینه ترکیب مهارت های شخصی با 
الزامات کار گروهی در دنیای کسب و کار است. متاسفانه بسیاری از کارمندان نسبت 
ب��ه ارتباط میان این دو مفهوم توجه کافی ندارند. به همین خاطر در عمل فقط بر 
روی افزایش توانمندی شخصی شان تمرکز می کنند. نتیجه این امر ناتوانی کارمندان 

بسیار ماهر و باتجربه در زمینه همکاری مناسب است. 
فعالیت در حوزه پخش آنالین فیلم و سریال نیازمند دقت و توجه بسیار زیادی 
است. بنابراین کارمندان نت فلیکس باید همیشه عملکرد مطلوبی از خود ارائه دهند. 
در غیر این صورت توانایی ش��ان برای تاثیرگذاری بر مخاطب هدف کاهش خواهد 
یافت. امروزه بسیاری از برندها برنامه های تفریحی و فرصت های استراحت گسترده 
ب��رای کارمندان در نظر می گیرند. این امر در مورد نت فلیکس بس��یار هیجان انگیز 
اس��ت. بر این اساس کارمندان شرکت امکان استفاده از تعطیالت شان در هر زمانی 
را دارن��د. ای��ن امر به معن��ای لغو حالت تعطیالت در آخر هفته اس��ت. اگر یکی از 
کارمندان نت فلیکس باش��ید، امکان استفاده از تعطیالت آخر هفته در وسط هفته 
را خواهید داش��ت. جالب اینکه حتی برخی از افراد امکان استفاده از تعطیالت کل 

ماه به طور یکجا را دارند. 
یکی دیگر از نکات جالب درباره فرهنگ س��ازمانی نت فلیکس راستگویی شدید 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر ما قصد بیان انتقاد به یکدیگر را داریم، این کار باید در 
حالت بسیار حرفه ای و رو در رو با طرف مقابل صورت گیرد. در این شرکت خبری 
از پش��ت سر فردی حرف زدن نیس��ت. این امر به خوبی موجب تقویت روحیه کار 
و فعالیت حرفه ای در میان افراد ش��ده است. نکته جالب اینکه چنین قوانینی فقط 
برای کارمندان کاربرد ندارد. مدیران ش��رکت نیز باید به خوبی آنها را رعایت کنند 
بنابراین اگر قصد توس��عه فرهنگ سازمانی تان براساس الگوی نت فلیکس را دارید، 
باید تمام مدیران را نیز با خود همراه سازید. در غیر این صورت کارمندان نسبت به 

نکات موردنظر ما واکنش منفی نشان خواهند داد. 
3. آمازون

بزرگترین خرده فروش��ی آنالین دنیا یکی از جذاب ترین فرهنگ های سازمانی را 
دارد. هدف اصلی آمازون در زمینه فرهنگ س��ازمانی فراهم ساختن بهترین تجربه 
برای مشتریان اس��ت. بنابراین تمام همکاری میان کارمندان و مدیران در راستای 
بهبود وضعیت شرکت صورت می گیرد. نکته مهم در این میان توجه مناسب آمازون 
به کارمندان است. وقتی مشتریان در مرکز فعالیت یک برند قرار می گیرند، این امر 
به معنای فراموشی کارمندان نیست. هیچ شرکتی بدون توجه به کارمندانش امکان 
موفقیت در حوزه کسب و کار را ندارد. بنابراین آمازون نیز عالوه بر امکانات رفاهی، 
فرصت های مطالعاتی و ایده پردازی فراوانی برای کارمندان در نظر می گیرد. چنین 
امری عالوه بر افزایش رضایت کارمندان از وضعیت شغلی شان موجب توسعه رابطه 

میان شرکت و کارمندان می شود. 
آمازون همیشه از کارمندان درخواست ارائه بهترین عملکرد را دارند. این امر جای 
تعجب ندارد. به هر حال شرکتی با مشخصات آمازون همیشه باید عملکرد عالی از 
خود ارائه دهد. قانون مرکزی در زمینه افزایش کار گروهی کارمندان در آمازون »2 
پیتزا« نام دارد. بر این اساس گروه های کاری در این شرکت باید به اندازه ای کوچک 
باشد که امکان استفاده از 2 پیتزا برای تمام اعضای گروه فراهم شود. این امر اندازه 
گروه ها را به شدت کوچک می کند. در نتیجه سطح تعامل میان کارمندان به شدت 
افزایش پیدا می کند. وقتی ما شناخت بیشتری از اعضای تیم داشته باشیم، امکان 
فعالیت سازمان یافته و هدفمند افزایش می یابد. امروزه بسیاری از شرکت ها به دلیل 
بی توجهی به این نکته در عمل با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه می شوند. امروزه 
تیم های کاری بیش از حد بزرگ توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارند. 
همچنین فرآیند شناخت کارمندان از سوی مدیران نیز در تیم های کوچک بسیار 
راحت تر خواهد بود. کارمندان همیش��ه عالقه مند به تعامل س��ازنده میان مدیران 
هستند. اگر تیم شرکت به اندازه کافی کوچک باشد، امکان پاسخگویی مناسب به 

این خواسته کارمندان به خوبی فراهم خواهد شد. 
ای��ده آمازون برای کوچک س��ازی تیم  کارمندان با قان��ون »2 پیتزا« الهام بخش 
بسیاری از شرکت های دیگر است. بر این اساس شرکت های زیادی در سراسر جهان 
در پ��ی اس��تفاده بهینه از این ایده و قانون کاربردی هس��تند. ما نی��ز باید به نوبه 
خود از این ایده جذاب نهایت اس��تفاده را ببریم. البته کس��ب و کارهای کوچک به 

دلیل سطح فعالیت خرد و تعداد محدود کارمندان به طور خودکار از چنین مزیتی 
برخوردار هستند. 

ارزش نهایی در فعالیت برند آمازون مربوط به سطح باالی استاندارد کیفی است. 
این امر در رابطه با کارمندان و مش��تریان به طور یکس��ان معنا دارد. به این ترتیب 
شرکت در تالش برای ارائه خدمات بهینه با کارمندان و مشتریان است. انتظار تیم 
مدیریتی نیز دریافت بازخورد مناس��ب اس��ت. این امر در رابطه با کارمندان شامل 
افزایش کیفیت عملکرد آنها و تالش برای مهارت افزایی مداوم است. اگر کارمندان 
انگیزه ای برای بهبود مداوم عملکردش��ان در آمازون نداشته باشند، به زودی اخراج 

خواهند شد. 
4. باِفر

فرهنگ س��ازمانی برند بافر براس��اس کمک به کارمندان برای توس��عه مهارت و 
توانمندی های ش��خصی است. در کنار این امر تقویت ارزش های انسانی و توجه به 
یکدیگر نیز مدنظر مدیران این شرکت قرار دارد. هدف اصلی بافر از فعالیت در عرصه 
توسعه فرهنگ سازمانی تقویت روراستی کارمندان با یکدیگر است. امروزه بسیاری 
از تیم های کس��ب و کار از این مسئله رنج می برند. به عقیده مدیران بافر کارمندان 
باید توانایی فعالیت بدون تعارف و محدودیت در کنار هم را داشته باشند. ما نباید 
از بیان یک مسئله یا نکته در محیط کار احساس شرمساری یا ترس کنیم. اگر یک 
شرکت در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته باشد، به زودی با مشکالت عمده ای 

در زمینه نوآوری مواجه خواهد شد. 
یکی از نکات جالب درباره سیاس��ت برند بافر در زمینه توسعه فرهنگ سازمانی 
مبتنی بر روراستی مربوط به اجرای آن از سوی تمام مدیران است. یکی از نمودهای 
جالب این مس��ئله درج فهرست کارمندان شرکت با میزان حقوق و مزایای شان در 
سایت است. به این ترتیب همه کارمندان و مشتریان امکان مشاهده میزان درآمدها 
و مزایای جانبی را خواهند داشت. امروزه بسیاری از شرکت ها در تالش برای توسعه 
فرهنگ سازمانی هستند. این امر در بسیاری از موارد محدود به توصیه هایی سطحی 
به کارمندان است. برند بافر در میان تمام این کلیشه ها عالوه بر اعالم اصول اساسی 
ش��رکتش اقدام به اجرای آن در سطوح باالی مدیریتی نیز کرده است. مدیران این 
ش��رکت اگر به طور کامل در دس��ترس کارمندان نباشند، با اخطار و توبیخ مواجه 
خواهند ش��د بنابراین در ش��رکت بافر تعامل نزدیک و صمیمی میان کارمندان و 

مدیران وجود دارد. 
5. زاپوس

صنعت خرده فروش��ی آنالین در طول یک دهه گذش��ته تحول زیادی پیدا کرده 
است. برند زاپوس در زمینه خرده فروشی و توسعه فرهنگ این صنعت شهرت بسیار 
زیادی دارد. ش��اید شما نیز داستان گفت وگوی ۱۰ س��اعته یکی از کارمندان این 
ش��رکت با مشتری را شنیده باشید. این داس��تان کامال واقعی و برآمده از فرهنگ 
منحصر به فرد برند زاپوس اس��ت. این برند از همان روز مصاحبه با افراد عالقه مند 
به کار در ش��رکتش تا پایان دوران کار آنها بر تقویت ذهنیت مشتری مدارانه تاکید 
دارد. ای��ن امر به معنای هدایت تمام بخش های فعالیت کارمندان براس��اس میزان 

توانمندی شان برای کمک به مشتریان است. 
وقتی ما توجه بس��یار زیادی به مش��تریان داریم، باید در عمل مهارت کارمندان 
برای تحقق استانداردهای مدنظرمان را نیز افزایش دهیم. در این زمینه دست اندر 
کاران برند زاپوس دوره های آموزش��ی متعددی برای کارمندان برگزاری می کنند. 
در خالل این دوره ها اغلب کارمندان امکان جا به جایی از بخش های فعلی ش��ان به 
حوزه هایی هماهنگ با سلیقه شان را خواهند داشت. پیشفرض اصلی مدیران زاپوس 

برای این کار امکان فعالیت بهینه کارمندان در بخش های مورد عالقه شان است. 
برخی از ارزش های محوری برند زاپوس شامل اعتماد متقابل، همکاری و تقویت 
مهارت های شخصی است. همین امر موجب توسعه سریع کسب و کار این شرکت 
ش��ده است. سطح ارائه تجربه منحصر به فرد خرید به مشتریان در این برند بسیار 
باالست. به همین خاطر اغلب افراد عالقه مند به خرید، حتی برای یکبار، از زاپوس 

هستند. 
بدون تردید تالش برای توس��عه فرهنگ سازمانی ش��رکت بسیار دشوار خواهد 
بود. خوش��بختانه در این زمینه مثال های موفق بس��یار زیادی وجود دارد بنابراین 
با اس��تفاده از تجربه سایر برندها اقدام به ساماندهی فرهنگ شرکت تان کنید. این 
امر مس��یر ساده تری در اختیار مدیران قرار می دهد. به عنوان یک درس عمومی از 
تجرب��ه برندهای مختلف در این مقاله باید توجه همزمان با کارمندان و مش��تریان 
را مدنظر داش��ت. هرگاه کفه ترازو به س��وی یکی از این دو گروه س��نگینی کند، 
طرف دیگر ناراضی خواهد ش��د بنابراین باید همیش��ه ایجاد تعادل در ساختار برند 

را مدنظر داشت. 
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5 تغییر مهم در گوگل ادوردز

در ح��ال حاضر بخش ویژه گوگل برای تبلیغ��ات، به یکی از بهترین 
مکان ه��ا برای اقدامات بازاریابی برندهای مختلف تبدیل ش��ده اس��ت. 
یکی از دالیل مهم برتری گوگل ادز در مقایس��ه با س��ایر رقبا، ریشه در 
ماهی��ت برند گوگل دارد. درواقع این ش��رکت بزرگترین و محبوب ترین 
موتور جس��ت وجوگر جهانی محسوب می ش��ود که به صورت پیشفرض 
در تمامی گوش��ی-های اندرویدی به چشم می خورد. امکانات متنوع و 
روش های مختلف تبلیغاتی، از دیگر مزیت های آن محس��وب می ش��ود. 
ب��رای مثال ش��ما می توانید به ازای هر کلیک ب��ر روی تبلیغ، مبلغی را 
ب��ه گوگل پرداخ��ت کنید. این امر بدون ش��ک فرص��ت را برای جذب 
حداکثری ش��رکت ها خصوصا آنهایی که بودجه زیادی را ندارند، فراهم 
آورده اس��ت. اخیرا نیز این سیستم، با تغییرات مهمی مواجه شده است 

که در ادامه به بررسی پنج مورد منتخب آن خواهیم پرداخت. 
1-بهبود روش های معامله 

اگرچ��ه گوگل گام های بزرگی را برای مقرون به صرفه کردن تبلیغات 
در خود انجام داده اس��ت، ب��ا این حال نباید تصور ک��رد که این موارد 
کافی هس��تند. به همین خاط��ر نیز اخیرا گوگل، اق��دام به بازبینی در 
ش��یوه های قیمت گذاری خود کرده است. درواقع در نسخه جدید دیگر 
گ��وگل تنها به ازای هر کلیک از ش��ما مبلغی را دریافت نمی کند و این 
موضوع با بررس��ی هدف شما انجام خواهد شد. برای مثال ممکن است 
هدف اصلی ش��ما اتصال کاربران به سایت اصلی باشد. تحت این شرایط 
دریاف��ت مبلغ تنها زمانی انجام خواهد ش��د که مخاطب برای مدتی در 
صفحه اصلی باقی بماند. درواقع در موارد متعددی مشاهده می شود که 
افراد به صورت ناخواسته بر روی یک تبلیغ کلیک می کنند. بدون شک 
چنین مخاطبی را نمی توان سودمند تلقی کرد. به همین خاطر دریافت 
مبلغی بابت چنین اتفاقاتی بدون شک مورد رضایت برندها قرار نگرفته 
اس��ت. به همین خاطر نیز دیگر از این بابت مشکلی را نخواهید داشت. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که با تعیین 
هدف خود از تبلیغ، می توانی��د از راهنمایی های هوش مصنوعی گوگل 

نیز استفاده کرده و نتایج به مراتب بهتری را به دست آورید. 
2-ارتقای سطح شبکه نمایش تبلیغات گوگل

این قابلیت، سیس��تمی بس��یار قدرتمند محس��وب می  شود که بنا به 
آمارهای منتشرش��ده به بیش از 9۰درصد کاربران اینترنت دسترس��ی 
دارد. ای��ن برنام��ه کم��ک خواهد کرد تا ب��ه مخاطب��ان موردنظر خود 
دسترسی پیدا کنید. برای مثال برای همه اتفاق افتاده است که در حین 
اجرای یک اپلیکیشن، با تبلیغی مواجه شوند. این اقدام از طریق شبکه 
نمای��ش تبلیغات گوگل صورت می پذی��رد. برای درک بهتر این موضوع 
الزم اس��ت تا به تفاوت های میان دو شبکه تبلیغاتی گوگل به نام موتور 
جس��ت وجو و نمای��ش بپردازیم. در حالت نخس��ت تبلیغات تنها زمانی 
به نمایش درآورده خواهند ش��د که ش��ما در حالت استفاده از مرورگر 
گوگل باش��ید. تحت این ش��رایط تبلیغ برای تعداد افراد بی شماری به 
نمای��ش درآورده خواهد ش��د. با این حال ش��بکه نمایش، مخاطبان در 
دس��ته بندی های مش��خصی قرار گرفت��ه و براس��اس آن تبلیغات انجام 
خواهد ش��د ب��رای مثال در حین انج��ام یک بازی، تبلیغ��ی مرتبط به 
نمایش درآورده می ش��ود. مزیت بزرگ این روش، آمادگی ذهنی باالی 
مش��اهده کنندگان آن اس��ت که باعث می شود تا ش��انس تبدیل شدن 
آنها به مش��تری، افزایشی چش��مگیر را پیدا کند. جالب است بدانید که 
ش��ما عمال نیازی به پیدا کردن س��ایت ها نخواهید داشت و گوگل این 
کار را ب��ه بهترین ش��کل انج��ام می دهد. اگرچه در گذش��ته این روش 
با ایراداتی نظیر عدم قیمت گذاری درس��ت مواجه ب��ود. با این حال در 
آخرین تغییرات، ش��رایط پرداخت بیش��تری اضافه شده است که باعث 
می ش��ود که اگر تبلیغ ش��ما با موفقیت الزم همراه نبوده است، هزینه 

خاصی را متحمل نشوید. 
3-تعیین دقیق مکان نمایش تبلیغ 

در گذشته شما تنها تبلیغ را ایجاد می کردید. تحت این شرایط گوگل 
خود به صورت هوش��مند، بهترین مکان ها برای نمایش آن را مش��خص 
می کرد. با این حال در آخرین ورژن گوگل ادز، ش��ما می-توانید دقیقا 
مش��خص کنید که تبلیغ شما در چه مکان و یا مکان هایی نمایش داده 
ش��ود. برای مثال اگ��ر در زمینه تولید لوازم ماهیگی��ری فعالیت دارید، 
می توانی��د نمایش تبلی��غ را تنها به کانال-های یوتی��وب مرتبط با این 

موضوع، محدود کنید. 
 4-امکان استفاده از قابلیت گوگل دیسکاور 

این بخش اخیرا توس��ط گوگل برای درک بهتر عالیق کاربران ایجاد 
ش��ده اس��ت. این امر باعث خواهد شد تا س��ایت های تخصصی، شرایط 
بهتری را برای پیش��رفت داشته باشند. با این حال ممکن است در ابتدا 
ارتب��اط این موضوع با بخش تبلیغات گوگل را متوجه نش��وید. مس��ئله 
اصل��ی این اس��ت که گوگل با شناس��ایی موارد مورد عالق��ه هر کاربر، 
همواره مواردی را به صورت پیشنهادی نشان خواهد داد که سایت شما 
نی��ز می تواند یکی از آنها باش��د. با این حال ش��ما تنها زمانی می توانید 
از این بخش اس��تفاده کنید که حوزه کاری مش��خصی را داشته باشید. 
در غیر این صورت امکان ارتباط دادن ش��ما بس��یار سخت خواهد شد. 
همچنین آمارها نیز حاکی از آن است که کاربران، تمایلی به سایت های 
ضعیف و غیرتخصصی نداش��ته و گوگل نیز نمی تواند برای ش��ما بیش 
از حد ریس��ک کند. با این حال این بخش می تواند کمک بس��یار خوبی 
برای تبلیغ س��ایت و یا محصوالت شما باشد. نکته مهم دیگر این اتفاق 
این است که افراد نیز می توانند اطمینان داشته باشند که پیشنهادهای 
گوگل، س��ایت هایی حرفه ای هس��تند که این امر خی��ال آنها را از انواع 

کالهبرداری ها آسوده خواهد کرد. 
5-امکان نمایش چندین عکس به صورت همزمان

در تبلیغات��ی که تاکنون مش��اهده کرده اید، تنه��ا امکان نمایش یک 
عکس وجود داشته است. بدون شک چنین محدودیتی، تاثیر الزم را بر 
روی مخاطب نخواهد داش��ت. به همین خاطر نیز گوگل امکان نمایش 
چن��د عکس در یک تبلیغ را فراهم کرده اس��ت. برای اس��تفاده از این 
قابلیت باید از بخش تبلیغات به صورت گالری، استفاده کنید. اگرچه از 
زمان شروع این طرح زمانی نمی گذرد، با این حال آمارهای منتشرشده 

بیانگر موفقیت بسیار باالی آن در افزایش تعامل مخاطبان است. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که موارد معرفی شده تنها بخشی از 
ویژگی های جدید گوگل ادوردز است، با این حال نحوه عملکرد حرفه ای 
نیاز به کسب دانش و تجربه بیشتری خواهد داشت. به همین خاطر ابدا 

خود را به مطالعه این مقاله محدود نکنید. 
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تعامل با مشتریان یکی از دشوارترین کارها در حوزه کسب و کار به نظر می رسد. 
همیش��ه مش��تریان دارای سلیقه های یکس��انی نیس��تند بنابراین بخش فروش و 
پش��تیبانی از امور مشتریان کار دش��واری در تعامل با آنها خواهد داشت. براساس 
مطالع��ه موسس��ه Business News Daily نزدیک به 9۳درصد از مش��تریان 
عالقه مند به تکرار خریدشان از یک برند در صورت دریافت خدمات پس از فروش 
و س��رویس دهی مطلوب بخش امور مش��تریان هس��تند. این امر اهمیت خدمات 

شرکت ها را دوچندان می کند. 
اصطالح مشتریان دشوار یا سختگیر یکی از مفاهیم پیچیده در دنیای کسب و کار 
است. برندها به طور عموم برنامه مشخصی برای تعامل با مشتریان دارند. استراتژی 
کلی یک برند نیز براساس همان برنامه ها شکل می گیرد. حال اگر دامنه مشخصی 
از مش��تریان با برنامه ما هماهنگی نداشته باشند، تحت عنوان مشتریان سختگیر 
ش��ناخته خواهند شد. مسئله اصلی در اینجا نحوه حل و فصل مشکالت مشتریان 

سختگیر است. در غیر این صورت برند ما با مشکالت جدی مواجه خواهد شد. 
بدون تردی��د برنامه ریزی برای بهبود کیفیت خدمات در بخش امور مش��تریان 
اهمیت بسیار زیادی دارد. همچنین نقش آفرینی تیم های فروش را نیز باید در ذهن 
داشت، بنابراین حوزه تعامل با مشتریان سختگیر نیازمند هم اندیشی چندین بخش 

مختلف برندها در زمانی واحد است. 
پیشفرض اصلی بسیاری از ش��رکت ها پایداری همیشگی اصل »حق با مشتری 
است« محس��وب می ش��ود. این امر موجب تالش حداکثری کارمندان برای جلب 
رضایت مش��تریان خواهد ش��د. نکته مهم در این میان ضرورت توجه به س��لیقه 
مشتریان اس��ت. البته گاهی اوقات برخی از مشتریان هر چقدر هم تیم پشتیبانی 
خدمات مناسب ارائه دهد، بازهم ناراضی خواهند بود. بی تردید ایجاد شهرت مناسب 
برای برند در فضای آنالین نیازمند رسیدگی به وضعیت مشتریان، حتی افراد بسیار 
سختگیر، است. بنابراین هدف اصلی این مقاله کامال روشن خواهد بود. برندسازی، 
بازاریابی و تعامل با مش��تریان بدون حل و فصل مش��کالت مش��تریان س��ختگیر 
امکانپذیر نیس��ت. در این مقاله من ۱۰ تکنیک و استراتژی مناسب برای تعامل با 

اینگونه مشتریان را مورد بررسی قرار خواهم داد. 
استراتژی های تعامل یا مشتریان سختگیر

مایک ایفل، مدیرعامل پیش��ین برند وندیو، یکی از بهترین کارشناس های حوزه 
مدیریت مشتریان است. او تجربه بسیار زیادی در زمینه تعامل با مشتریان سختگیر 
دارد. به عقیده وی حضور مش��تریان س��ختگیر اطراف یک برند نشانه خوبی است. 
این امر بیانگر شهرت روزافزون برند موردنظر و توانایی جلب نظر ابتدایی مشتریان 
س��ختگیر است. گام بعد مدیریت مناسب این مش��تریان در راستای تبدیل آنها به 
خریدارهای وفادار برندمان است. شاید در نگاه نخست این امر عجیب به نظر برسد، 
اما با استفاده از استراتژی های مناسب امکان جلب نظر سختگیرترین مشتریان نیز 
فراهم خواهد ش��د. من به منظور فهم بهت��ر این موضوع با همکاری مایک ایفل به 

طبقه بندی ۱۰ استراتژی برتر در این زمینه پرداخته ایم. 
1. گوش دادن به صحبت های مشتریان سختگیر

نخس��تین نکته مهم در تعامل با مش��تریان س��ختگیر توجه به ن��کات و دالیل 
نارضایتی ش��ان است. بس��یاری از کارمندان نارضایتی مش��تریان سختگیر را امری 
طبیع��ی قلمداد می کنند. به همین خاطر هی��چ گاه به دنبال حل و فصل کامل آن 
نیس��تند. توصیه ما در این بخش گوش دادن به صحبت های مشتریان است. بدون 
تردید بس��یاری از ما ماهیت اعتراض های آنها را به خوبی می دانیم. در این صورت 
بازهم باید به صحبت آنها گوش داد. این عمل به ظاهر ساده نقش بسیار مهمی در 
تخلیه روانی مش��تریان بازی می کند. پس از این مرحله مشتریان آمادگی بیشتری 

برای پذیرش توصیه ها و راهکارهای ما دارند. پس از بررس��ی گفته های مش��تریان 
سختگیر امکان بررسی آنها و ارائه راهکارهای مناسب فراهم خواهد شد. 
2. ایجاد رابطه ای مناسب با مشتریان سختگیر

یک��ی از دش��واری های اصلی کارمندان در تعامل با مش��تریان س��ختگیر ایجاد 
رابطه ای مناس��ب است. مشتریان سختگیر همیش��ه به عنوان افرادی غیرمنطقی 
شناخته می شوند بنابراین کارمندان تالش زیادی برای ایجاد رابطه ای معنادار با آنها 
نمی کنند. این امر مشکالت زیادی در زمینه تعامل با آنها ایجاد خواهد کرد. توصیه 
ما در این بخش تالش برای آرام س��اختن مش��تریان از طریق بیان جمالتی نظیر 
»مشکل شمار را درک می کنم« یا »تمام تالش مان برای رفع این مسئله را خواهیم 
کرد« است. وقتی مشتریان عصبانی باشند، امکان ایجاد رابطه ای عمیق با آنها وجود 

ندارد بنابراین ما باید تمام تالش مان برای آرام ساختن آنها را به کار بگیریم. 
بدون تردید ما آش��نایی نسبی با مش��کالت مشتریان داریم. این امر مزیت ما در 
تعامل با آنها خواهد بود. به همین خاطر باید در گام بعد اقدام به شناخت جزییات 
منحصر به فرد مش��کل مش��تریان کنیم. چنین امری به طور معمول در راس��تای 
نمایش اهمیت مس��ئله مشتریان برای برند موردنظر روی می دهد. وقتی مشتریان 
سختگیر شاهد تالش ما برای رفع مشکل شان باشند، مقدمه ایجاد رابطه ای مناسب 
و عمیق با آنها فراهم خواهد شد. درباره مشتریان سختگیر دلیل انتخاب برندتان را 
مدنظر داشته باشید. وقتی یک مشتری سختگیر است، بنابراین برند شما را پس از 

بررسی های دقیق انتخاب کرده است بنابراین ما نباید وی را ناامید سازیم. 
3. صدای تان را کاهش دهید

اگر مش��تری موردنظ��ر ما تن صدایش را افزایش داد، ما باید واکنش��ی برعکس 
داشته باشیم. در این زمان کاهش شدت صدا و بیان آهسته کلمات کمک مناسبی 
در راس��تای مدیریت بحث خواهد کرد. متاسفانه بسیاری از کارمندان در تعامل با 
مشتریان س��ختگیر به سراغ افزایش تن صدای ش��ان به موازات مشتریان می روند 
بنابرای��ن بروز فاجعه در چنین مکالمه های��ی دور از ذهن نخواهد بود. توصیه ما در 
این بخش اس��تفاده از تکنیک های مختلف روانشناختی برای آرام ساختن مخاطب 
اس��ت. کاربرد کلمات و نحوه بیان آنها از سوی ما نقش مهمی در آرامش بخشی به 
مش��تریان دارد. به هر حال مش��تریان در حال خرید از برند ما و پدید آوردن سود 
هس��تند بنابراین ما باید نهایت احترام را نشان دهیم. در غیر این صورت خبری از 

تبدیل آنها به مشتریان وفادار نخواهد بود. 
4. وقتی همه مشتریان در حال تماشا هستند

نحوه برخورد ما با مشتریان سختگیر باید کامال حرفه ای باشد. توصیه ما در این 
بخش رفتار مانند حالت حضور در یک اتاق کنفرانس شلوغ است. فرض کنید تمام 
مش��تریان تان در حال مشاهده رفتار شما هس��تند. این امر کمک شایانی به ما در 
راس��تای مدیریت حرفه ای تعامل با مشتریان سختگیر خواهد کرد. امروزه بسیاری 
از مش��تریان سختگیر در تالش برای یافتن برندهای معتبر و مورد اعتماد هستند. 
اگرچه جلب نظر آنها بسیار دشوار است، اما در صورت موفقیت بخش قابل توجهی 
از فروش مان تضمین خواهد ش��د. مش��تریان وفادار در مقایس��ه با سایر گروه های 
مشتریان تمایل کمتری به ترک برندهای مورد عالقه شان دارند. همین امر تالش ها 

برای جلب رضایت این دسته از مشتریان را توجیه خواهد کرد. 
5. آگاهی از زمان نقش آفرینی

بدون تردید تعامل با مشتریان سختگیر اعصاب کارمندان را به هم خواهد ریخت 
بنابراین باید فکری به حال واکنش های عصبی کارمندان کنیم. اگر یک کارمند به 
طور مداوم مسئول پاسخگویی به مشکالت مشتریان، به طور ویژه مشتریان وفادار، 
باش��د، به زودی ناراحتی اعصاب خواهد گرفت. یکی از توصیه های مناسب در این 
زمینه تغییر کارمند مسئول این بخش است. به این ترتیب سیستم چرخشی برای 
حضور در این بخش را اجرا کنید. این امر امکان مدیریت بهتر مش��تریان را فراهم 

خواهد ساخت. 

6. آرامش تان را حفظ کنید
حفظ آرامش مهم ترین گام در راستای مدیریت بحران در حوزه پشتیبانی از مشتریان 
است. مشتریان سختگیر به طور معمول عصبانی هستند. این امر تمایل کارمندان برای 
برخورد پرخاشگرایانه را نیز تقویت خواهد کرد. کارمندان مسئول بخش روابط عمومی 
و امور مشتریان باید توانایی باالیی در زمینه حفظ آرامش شان داشته باشند. در غیر این 
صورت به زودی دچار مسئله های فراوان با مشتریان خواهند شد. عصبانیت مشتریان قابل 
درک است. به هر حال آنها در ازای کاال یا خدمات برند ما پول پرداخت کرده اند. از سوی 
دیگر ناراحتی و پرخاش کارمندان ما هیچ توجیهی ندارد. به عنوان مدیر یک شرکت باید 
دوره های آموزشی کنترل خشم و حفظ آرامش را برگزار کنیم. این امر کیفیت خدمات 

برندمان به مشتریان را افزایش خواهد داد. 
7. مسئله را شخصی نکنید

تمام مس��ائل در دنیای کس��ب و کار ماهیت حرفه ای دارد بنابراین تالش برای 
شخصی ساختن مش��کالت مشتریان نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. امروزه 
بس��یاری از کارمندان پیگیری مناسب مشکالت مش��تریان را به معنای تعامل در 
س��طح بسیار شخصی و فرا رفتن از سطح حرفه ای مسائل می دانند. این امر نتیجه 
مناس��بی در زمینه مدیریت کسب و کار نخواهد داش��ت. به عالوه اغلب مشتریان 
س��ختگیر عالقه ای به تبدیل مسئله شان به بحثی ش��خصی ندارند بنابراین ما باید 
همیش��ه ماهیت حرفه ای کار را حفظ کنیم. در غیر این صورت با مش��کالت بسیار 

زیادی مواجه خواهیم شد. 
۸. ما در حال تعامل با انسان ها هستیم

گاهی اوقات کارمندان مش��تریان س��ختگیر را به مانند روبات های بی روح تصور 
می کنند. این امر موجب تعامل بی روح کارمندان با آنها خواهد شد. در نتیجه سطح 
مشکالت بسیار بیشتر می شود. توصیه ما در این بخش تصور تمام مشتریان، حتی 
افراد سختگیر، به عنوان انسان هایی معمولی است. آنها نیز دقیقا مانند ما هستند. 
مش��تریان با تمام مشکالت و دشواری های زندگی ش��خصی به سراغ برند ما برای 
خری��د یک محصول آمده اند بنابراین واکنش ما نس��بت به آنها باید کامال حرفه ای 

باشد. در غیر این صورت انگیزه شان برای تعامل با ما از بین خواهد رفت. 
9. به تعهدات تان وفادار باشید

بس��یاری از کارمندان در بخش پشتیبانی از مشتریان پس از توجه به مشکالت 
ط��رف مقابل قول بررس��ی موضوع و تماس دوباره را می دهن��د. نکته جالب اینکه 
بس��یاری از تعهدات و قول های این افراد هرگز عملی نمی ش��ود بنابراین مشتریان 
س��ختگیر بیش از هر زمان دیگری نسبت به شرکت موردنظر احساس منفی پیدا 
خواهند کرد. ما هرگز نباید شانس های تعامل مان با مشتریان سختگیر را نابود کنیم 
بنابراین در صورت تعهد نس��بت به تماس دوباره با آنها باید این کار را انجام دهیم. 

این بخشی از فعالیت حرفه ای برند ما محسوب می شود. 
1۰. خالصه نویسی از مشکالت مشتریان

پس از پایان گفت وگو با مش��تریان سختگیر خالصه ای از مشکلش و راهکارهای 
حل و فصل آن را بیان کنید. مش��تریان باید نس��بت به پیگیری مداوم مشکل شان 
از س��وی ما آگاهی یابند. در غیر این صورت اعتبار برندمان در نگاه ش��ان خدشه دار 
خواهد شد. به هر حال خالصه نویسی از مشکالت مشتریان در حین گفت وگو تاثیر 

بسیار زیادی بر روی القای احساس پیگیری مداوم از سوی ما دارد. 
بی تردید مدیریت کس��ب و کار و به طور مش��خص بخش پشتیبانی از مشتریان 
چالش های زیادی به همراه دارد. این عرصه برای بسیاری از برندها دشوارترین بخش 
کسب و کار محسوب می شود. تعامل با مشتریان سختگیر به دلیل ماهیت مشکالت 
و همچنین سلیقه آنها سخت خواهد بود. در این امر هیچ شکی نیست، اما با استفاده 
از استراتژی های مورد بحث در این مقاله امکان مدیریت بهتر بحث و جلب رضایت 

آنها وجود خواهد داشت. 
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5 تکنیک کاربردی حوزه بازاریابی در زمینه جلب اعتماد مشتریان
بازاریابی ویدئویی با هدف جلب اعتماد مشتریان

همه کسب و کارها به طور یکسان با مسئله جلب اعتماد مشتریان مواجه هستند. 
برند ما برای فروش بیش��تر ابتدا باید اعتماد مخاطب هدف را جلب کند. امروزه هیچ 
مش��تری بدون اعتماد به یک برند اقدام به خرید از آن نخواهد کرد، بنابراین مس��ئله 
جلب اعتماد مشتریان ماهیت جهانی دارد. حوزه بازاریابی به عنوان بخشی جذاب برای 
تعامل با مشتریان نقطه حرکت مناسبی در راستای جلب اعتماد آنها محسوب می شود. 
کاربرد محتوای ویدئویی در این زمینه ابزار بسیار مناسبی در راستای تعامل نزدیک و 
کسب رضایت مشتریان خواهد بود.  اعتبار هر برند براساس جایگاهش در نگاه مشتریان 
ارزیابی می شود. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها در تالش برای مدیریت امور کسب و 
کارشان در جهت صرف کسب سود هستند. به این ترتیب آنها توجه کافی به وضعیت 
رضایت مش��تریان یا س��ایر نکات مهم ندارند. توصیه من در زمینه اس��تفاده از ویدئو 
برای جلب اعتماد مشتریان اشاره به مفهوم »بازاریابی ویدئویی« دارد. امروزه بازاریابی 
ویدئویی در میان مردم محبوبیت بسیار زیادی دارد. این امر ناشی از افزایش محبوبیت 
کلی فرمت ویدئو در میان کاربران اینترنت اس��ت. براس��اس گزارش موسسه فوربس 
اکن��ون نزدیک به ۸۰درصد از ترافیک کل فضای آنالین مربوط به فرمت ویدئوس��ت. 
نتیجه منطقی این امر در حوزه بازاریابی تاثیرگذاری به مراتب بیشتر محتوای ویدئویی 
در کمپین های بازاریابی است.  هدف اصلی در این مقاله بررسی شیوه های تاثیرگذاری 
محتوای ویدئویی بر روی جلب رضایت و اعتماد مشتریان است. این امر در پنج بخش 

کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1. ایجاد لحن و صدای خاص برند

امروزه هر برندی دارای لحن و صدای خاصی است. این امر امکان تاثیرگذاری برند 
مورد نظر بر روی مخاطب هدف را افزایش می دهد. چنین امری بستگی تام با ماهیت 
مشتریان ما دارد. همچنین باید به سلیقه مشتریان نیز توجه داشت. سلیقه مشتریان در 
هر حوزه کسب و کار براساس زمینه فعالیت برند موردنظر مشخص می شود. به عنوان 
مثال، فعالیت برند آدیداس در حوزه ورزشی موجب جهت گیری لحن و صدای برندش 
به سوی تزریق انرژی و انگیزه به مشتریان شده است. برند HubSpot نیز به عنوان 
یک پلتفرم بازاریابی به خوبی جلوه ای حرفه ای و پیگیر از خود به نمایش گذاشته است. 
این امر موجب افزایش انگیزه مخاطب هر دو برند برای تعامل بیشتر می شود.  اگر به 
دنبال تقلید از برندهای موفق برای شکل دهی به لحن و صدای برندتان هستید، به طور 
ویژه فعالیت برند اپل را مدنظر قرار دهید. این برند به طور معمول فعالیت گسترده ای 
در زمینه بازاریابی ندارد، با این حال معدود کمپین های بازاریابی آنها با استقبال شدید 
مخاطب مواجه می شود. همین نکته اپل را بدل به یکی از موفق ترین برندها در زمینه 
تولید ویدئوی بازاریابی با لحن و صدای منحصر به فرد کرده اس��ت.  آگاهی از س��لیقه 
مشتریان در زمینه لحن و صدای برند کار چندان دشواری نیست. در این زمینه فقط 
باید پیگیری مداوم فعالیت مخاطب در شبکه های اجتماعی را مدنظر داشته باشیم. به 

این ترتیب تمام اطالعات موردنیاز به سادگی در اختیار ما قرار خواهد گرفت. 
2. ایجاد کانال بازاریابی در یوتیوب

وقتی از بازاریابی ویدئویی صحبت می کنیم، عدم توجه به یوتیوب امکانپذیر نیست. 
بنابراین ما باید س��رمایه گذاری دقیقی بر روی فعالیت در این عرصه داش��ته باش��یم. 
متاسفانه بسیاری از برندها فقط درگیر فعالیت در پلتفرم هایی نظیر فیس بوک و توییتر 
هستند. این امر بی توجهی به یوتیوب را به بار می آورد. وقتی ما درباره بازاریابی ویدئویی 
صحب��ت می کنیم، فعالیت در بزرگترین پلتفرم ویدئویی باید در دس��تور کارمان قرار 
داشته باشد.  ایجاد کانال رسمی در یوتیوب عالوه بر امکان جلب نظر کاربران فعال در 
این پلتفرم، فرصت مناسبی برای ارجاع کاربران در سایر پلتفرم ها به حساب رسمی مان 

در یوتیوب را فراهم می کند. 
3. تولید ویدئوهای داده محور

امروزه بس��یاری از ویدئوها در ش��بکه های اجتماعی توانایی جلب نظر مخاطب هدف 
را ندارن��د. این ام��ر موجب کاهش عالقه مخاطب به برندهای موردنظر می ش��ود. بدون 
شک همه ما تجربه مطالعه مقاالت مختلف درباره شیوه های افزایش جذابیت ویدئوهای 
بازاریابی را داش��ته ایم. نقطه ضعف اصلی این ویدئوها عدم اشاره به دلیل استقبال اندک 
کاربران از ویدئوهای بازاریابی اس��ت. بدون تردید همه برندها در شبکه های اجتماعی و 
حوزه بازاریابی ویدئویی وضعیت یکسانی ندارند. برخی از برندها همیشه نظر مخاطب را 
جلب می کنند. نگاهی به وضعیت برندهای بزرگ به خوبی گویای این نکته است. اگر ما 
نیز به دنبال موفقیت در این فضا هس��تیم، باید استراتژی مشابهی با برندهای بزرگ در 
پیش گیریم. در غیر این صورت امکان کسب موفقیت مان کاهش خواهد یافت.  یکی از 
راهکارهای مناسب برای تولید ویدئوهای بازاریابی جذاب توجه به بانک داده های موجود 
درباره مخاطب هدف است. امروزه بسیاری از آژانس های بازاریابی چنین اطالعاتی را در 
اختیار برندها قرار می دهند. اگر قصد همکاری و پرداخت هزینه به آژانس های بازاریابی 
را ندارید، راه اندازی بخش بازاریابی در داخل ش��رکت نیز ایده مناس��بی خواهد بود. به 
این ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب را خواهیم داش��ت. این امر همیش��ه 
هزینه ه��ای کمتری برای برندها به همراه دارد. همچنین فرصت تاثیرگذاری بیش��تر بر 
روی مخاطب هدف را نیز فراهم می کند. اطالعات آژانس های بازاریابی به هر حال ماهیت 
کلی دارد، بنابراین در مورد زمینه تخصصی برخی از برندها کاربرد کمتری خواهد داشت. 

4. به اشتراک گذاری محتوای ارزشمند
وقتی از ارزش��مندی محتوا صحبت می کنیم، معیار مش��خصی برای این امر مدنظر قرار 
ندارد. همین امر بس��یاری از برندها را دچار س��ردرگمی می کن��د. از نظر من معیار محتوای 
باارزش ناتوانی مخاطب در زمینه یافتن نمونه های مش��ابه نزد برندهای دیگر اس��ت. این امر 
انگیزه مخاطب برای اس��تفاده از محتوای ما را دوچن��دان خواهد کرد.  گاهی اوقات کیفیت 
باالی محتوای برندها انگیزه مخاطب برای پرداخت حق اشتراک برای مشاهده را نیز افزایش 
می دهد. امروزه بس��یاری از برندهای فعال در عرصه آموزش و ارتقای اطالعات مش��تریان از 
همین تکنیک استفاده می کنند، بنابراین برند ما نیز باید برنامه ای منسجم برای تولید محتوای 
ارزش��مند داشته باش��د. اگر بخش قبلی درباره تهیه ویدئوهای داده محور را به خوبی انجام 
دهید، به اش��تراک گذاری محتوای ارزشمند کار چندان دشواری نخواهد بود. مراحل مختلف 
مقال��ه کنونی از نظر منطق��ی با یکدیگر پیوند دارد. به همین خاطر بی توجهی به هر کدام از 

آنها موجب کاهش سطح جذابیت و اعتبار محتوای ویدئویی بازاریابی برندمان خواهد شد. 
5. توجه به اهداف بلندمدت

یکی از اش��تباهات رایج برندها در زمینه فعالیت بازاریابی هدف گذاری کوتاه مدت 
است. بنابراین پس از دستیابی به چند هدف کوتاه قید فعالیت بیشتر در حوزه بازاریابی 
ویدئویی را می زنند. این امر از نقطه نظر فعالیت حرفه ای برندها ایرادات بسیار زیادی 
دارد. فعالیت یک برند همیشه باید معطوف به اهداف بلندمدت باشد. مشتریان اغلب 
به دنبال یافتن برندهای مناس��ب و همراهی با آنها برای مدت زمان طوالنی هس��تند، 

بنابراین برنامه ریزی کوتاه مدت برند ما موجب ناامیدی مشتریان خواهد شد. 
نتیجه مهم برنامه ریزی بلندمدت امکان تبدیل مشتریات عادی به خریدارهای وفادار 
اس��ت. هرچه ما در زمینه بازاریابی ویدئویی ثبات قدم بیشتری داشته باشیم، شانس 
بیش��تری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم داش��ت. مش��تریان در طول زمان و 
مش��اهده مداوم کمپین های ویدئویی برندها ش��ناخت بهتری از آنها پیدا می کنند. به 
همین خاطر مش��تریان ثابت برندهایی نظیر نایک یا اپل به س��ختی اقدام به خرید از 
برندهای دیگر می کنند. بی تردید این امر از نقطه نظر برندسازی اهمیت بسیار زیادی 

برای کارآفرینان و شرکت های مختلف خواهد داشت. 
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جمعه سیاه امسال چه نکات تازه ای داشت؟
برندگان و بازندگان جمعه سیاه 2۰19

بسیاری از کسب و کارها با برنامه های جذاب برای جمعه سیاه امسال در 
تالش برای تحقق اهداف ش��ان بودند. بدون تردید در هر رویدادی برخی از 
برندها برنده و برخی دیگر بازنده خواهند بود. این امر در مورد جمعه س��یاه 
نیز صادق اس��ت. بر این اساس امس��ال برخی از برندها علی رغم هزینههای 
بسیار زیاد در عمل موفقیت چندانی در زمینه جلب نظر مشتریان نداشتند. 
در عوض برخی دیگر با سرمایه گذاری کم اما هوشمندانه موفق به جلب نظر 

مخاطب هدف شدند. 
براس��اس گزارش موسسه تحلیلی Adobe امسال در جمعه سیاه نزدیک 
ب��ه 29 میلی��ارد دالر رقم ف��روش برندها ب��ود. این امر به معن��ای افزایش 
2۰درصدی فروش برندها در مقایس��ه با س��ال گذشته است. نکته جالب در 
ای��ن میان کاهش فروش خرده فروش��ی های بزرگ اس��ت. میزان درآمد کل 
خرده فروش��ی ها در جمعه س��یاه امس��ال ۷.۴ میلیارد دالر بود. این رقم در 
مقایس��ه با سال گذش��ته و همچنین فروش ۷.9 میلیاردی آنها در مناسبت 
»دوش��نبه س��ایبری« کاهش نسبی داشته اس��ت. این امر به معنای کاهش 

جذابیت خرده فروشی ها در رویداد جمعه سیاه است. 
 Publicis براس��اس اظهارنظر جان ریلی، سرگروه ارش��د تیم تحقیقاتی
Sapient امس��ال در تاریخ ف��روش آنالین جاودانه خواهد ش��د. دلیل این 
ام��ر رویکرد اغلب برندها به فروش آنالین از طریق گوش��ی های هوش��مند 
بود. بی تردید بس��یاری از کارشناس ها و کارآفرینان برجسته در حوزه کسب 
و کار تصویه های زیادی مبنی بر ضرورت اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی 
و به طور کلی گوش��ی های هوش��مند برای افزایش فروش برندها دارند. این 
امر تا مدت ها مورد بی توجهی ش��رکت های بزرگ قرار می گرفت، اما امسال 
ش��اهد تحولی در این زمینه بودیم، بنابراین شاید سال های بعد دیگر شاهد 
صف های طوالنی در مراکز فروش برندهای بزرگ نباش��یم. در عوض ش��مار 
هرچه بیشتری از مشتریان به سوی خرید آنالین محصوالت از طریق گوشی 

همراه در مناسبت هایی نظیر جمعه سیاه خواهند رفت. 
در این مقاله هدف اصلی بررس��ی برندگان و بازندگان جمع س��یاه س��ال 
2۰۱9 اس��ت. در ای��ن زمینه ما نگاهی دقی��ق به نحوه فعالی��ت برندها در 

حوزه های مختلف خواهیم انداخت.
برنده جمعه سیاه: برندهای سازگار با گوشی های هوشمند

امس��ال به لطف شبکه های اجتماعی دیگر شاهد صف های بسیار طوالنی در 
مراکز فروش نبودیم. این امر به معنای افزایش انگیزه مشتریان برای خرید آنالین 
محصوالت اس��ت. نکته مهم در این میان چرای��ی تقویت دیرهنگام این انگیزه 
است. خرده فروشی های بزرگ از مدت ها قبل از ضرورت فعالیت در زمینه فروش 
آنالین اطالع داش��تند. این امر حتی منجر به راه اندازی س��ایت رس��می برای 
فروش آنالین نیز شد، با این حال در عمل هیچ گاه مشتریان توجه کافی به این 
س��ایت ها نداشتند. نکته مهم در اینجا تجربه کاربری اغلب مشتریان در زمینه 
جست وجوی آنالین محصوالت از طریق گوشی های هوشمند است. بسیاری از 
س��ایت های فروش آنالین هیچ سازگاری با گوشی های هوشمند ندارند. این امر 
انگیزه مشتریان برای خرید آنالین را به شدت کاهش می دهد. نوآوری خالقانه 
امسال در زمینه فروش آنالین سازگاری هرچه بیشتر با گوشی های همراه بود. 
به این ترتیب برخی از برندهای بزرگ تمام بخش فروش همراه با تخفیف شان را 

در اپ های رسمی  خود دنبال کردند. 
امس��ال برندها از طریق س��ازگاری بیشتر با گوش��ی های هوشمند موفق به 
کس��ب رکورد فروش 9۰۰ میلیون دالری ش��دند. این امر رشد 65درصدی در 
فروش آنالین از طریق گوش��ی های هوشمند را نش��ان می دهد. به این ترتیب 
پیش بینی ادامه روند موفقیت آمیز برندها در چنین شرایطی هرگز دور از انتظار 
نیست. شاپیفای به عنوان یکی از خرده فروشی های مطرح در سال جاری افزایش 
69درصدی فروش را تجربه کرد. این امر به معنای درک اهمیت سازگاری هرچه 
بهتر با گوشی های همراه خواهد بود بنابراین در سال آینده میزان سرمایه گذاری 

برندها در حوزه فروش آنالین به شدت افزایش خواهد یافت. 
بازنده جمعه سیاه: فروشگاه های بدون روحیه مناسبتی

ترافیک فروشگاه ها در جمعه سیاه امسال هرگز مانند سال های قبل نبود. 
بسیاری از فروش��گاه ها روزهای بسیار خلوتی را س��پری می کردند. این امر 
ناش��ی از عدم آماده سازی مناسب بس��یاری از فروشگاه هاست. بدون تردید 
وقتی یک مناس��بت هم در راه اس��ت، روحیه و حال و هوای فروشگاه ها نیز 
باید با آن مطابقت داش��ته باش��د. در این زمینه بس��یاری از برندها بیش از 
حد درگیر تعیین فهرس��ت تخفیف ها بودن��د. به این ترتیب در عمل فرصت 
کافی برای توجه به تزیین دکور داخلی یا کارهای مش��ابه نداش��تند. همین 
امر انگیزه مش��تریان برای مراجعه به فروش��گاه های ف��وق را کاهش داد. به 
این ترتیب بس��یاری از خرده فروش��ی های بزرگ نیز روزهای بسیار خلوتی 

را سپری کردند. 
نکته مهم درخصوص آماده سازی برند برای جمعه سیاه توجه همه جانبه 
به بخش های مختلف است. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها توجه کافی به 
این مسئله ندارند. به همین خاطر در اجرای ایده های شان با مشکالت بسیار 

زیادی مواجه خواهند شد. 
براس��اس گزارش موسسه Retail Next، فعال در زمینه تحلیل وضعیت 
بازار خرده فروش��ی، میزان فروش کلی در این صنعت بین ۱.6 تا 2.۱درصد 
کاهش داش��ته اس��ت. این امر س��ال 2۰۱9 را یکی از عجیب ترین س��ال ها 
برای خرده فروش��ی ها س��اخت. دلیل اصلی کاهش فروش نیز باید در نحوه 
جهت گیری برندها جس��ت وجو شود. بس��یاری از برندهای بزرگ در جمعه 
س��یاه امسال ایده خاصی برای معرفی محصوالت تازه نداشتند. جالب اینکه 
برخی از برندها در عمل همان فهرس��ت تخفیف های س��ال گذش��ته را ارائه 
کردند. بدون تردید فقدان انگیزه کافی در برندها عامل بس��یار مهمی برای 
کاهش انگیزه خرید مش��تریان محس��وب می ش��ود. در این زمینه عملکرد 
خرده فروش��ی های آنالین فقط اندکی بهتر از رقبای سنتی شان بود. براساس 
گ��زارش Adobe خ��رده فروش��ی های آنالین نیز امس��ال یک��ی از دوران 
تاریک شان را سپری کردند. یکی از دالیل اصلی این امر افزایش رویدادهای 
مهم مانند »دوشنبه سایبری« و »شنبه کسب و کارهای کوچک« است. این 
امر میزان جذابیت و رقابت ناپذیری جمعه سیاه را کاهش داده است، بنابراین 
بس��یاری از کس��ب و کارها به جای تمرکز صرف بر روی جمعه سیاه به فکر 
س��ایر مناسبت های تازه نیز هستند. بی تردید این امر در نگاه نخست عجیب 
به نظر می رس��د، اما با نگاه عمیق تر به مس��ئله بس��یاری از ابعاد آن برای ما 
واضح خواهد شد. وقتی برندها امکان حضور در رویدادهای مختلفی را دارند، 
میزان توجه شان به یک رویداد مشخص کاهش می یابد. ضرورت برنامه ریزی 
ب��رای رویداده��ای مختلف از اهمیت یک رویداد مش��خص، در اینجا جمعه 
س��یاه، می کاهد، بنابراین یکی از چالش ه��ای اصلی برندها در دنیای کنونی 

برنامه ریزی برای حضور موفق در رویدادهای مختلف است. 
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در پ��ي اعالم نظر حض��رت آیت اهلل ن��وري همداني درخص��وص طرح جدید 
مجل��س مبني بر آنکه طرح جدید بانکداري به ربا رس��میت مي بخش��د، جناب 
آقاي مصباحي مقدم براس��اس گزارش م��ورخ 9۸/9/۱۴ خبرگزاري فارس اعالم 
فرمودن��د »اگر طرح بانکداري در مجلس مس��کوت بمان��د، بانک هاي خصوصي 
جش��ن خواهند گرفت.«  ایش��ان با نگارش نامه اي خطاب به معظم له با عنوان 
نم��ودن این مطلب که )بانک ها، به وی��ژه بانک هاي خصوصي که به دریافت ربح 
مرک��ب و وجه التزام هاي مضاعف و س��نگین از بده��کاران بانکي عادت کرده و 
مناف��ع فراواني از این رهگذر اندوخته اند، دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین 
طرحي در مجلس ش��وراي اسالمي ناراحتند و در صورت مسکوت ماندن یا عدم 
تصویب آن، جش��ن خواهند گرفت. بدین ترتیب مش��ارالیه مواردي را به شبکه 
بانکي کش��ور به ویژه بانک هاي خصوصي نس��بت دادند که الزم آمد توضیحاتي 

در این زمینه بیان شود:
۱-ط��رح مط��ول بیش از 2۰۰ ماده ای موس��وم به طرح بانک��داری جمهوری 
اس��المی ایران که گزارش یک ش��وری آن اخیراً منتش��ر شده حاصل زحمات و 
تالش های ارزنده کمیسیون محترم اقتصادی مجلس با همفکری صاحب نظرانی 
چون جناب آقاي مصباحي مقدم است که مانند هر طرح دیگر دارای نکات بسیار 
مثبت از جمله پاره ای نوآوری ها در صنعت بانکداری و س��اختار سیاس��ت گذاری 
و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران است، اما این طرح نیز مانند هر 
طرح قانونی دیگر نیازمند بررس��ی و نقد کارشناس��ی است تا خدای نکرده نظام 

بانکی کشورمان را با چالش های اساسی مواجه نسازد.
2-از جنبه کارشناس��ی طرح موردنظر در کنار نقاط مثبت، همچنان دارای دو 
ایراد اساس��ی در مورد تغییر ساختار و وس��عت اختیارات و ماموریت های قانونی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نیز مبانی شرعی و حقوقی عملیات بانکی بدون 

ربا است که اجمال آن به شرح ذیل است:
الف: ساختار بانک مرکزی

بررس��ی به عمل آمده حاکی از آن اس��ت که  الگوی طرح مورد بحث در مورد 
تغییر ساختار و ارکان بانک مرکزی، ظاهراً برگرفته از ساختار بانک مرکزی یکی 
از کش��ورهای اروپایی است، ولی چندان که باید و شاید براساس مبانی عملیات 
بانکی بدون ربا بومی س��ازی نشده است. لذا دور از انتظار نخواهد بود که  فقدان 
اس��تقالل کارشناسی بانک مرکزی، نظام بانکی کش��ور را در آتیه با چالش های 
اساس��ی مواجه س��ازد، زیرا در طرح پیشنهادی هم ش��ورای پول و اعتبار و هم 
هیات نظ��ارت اندوخته اس��کناس و هم مجمع عموم��ی از ارکان بانک مرکزی 
حذف ش��ده و کلیه اختیارات به هیات عالی داده ش��ده است. از نظر کارشناسی 
پاره ای از نتایج منفی و چالش برانگیز ساختار موردنظر به شرح زیر بسیار محتمل 

خواهد بود:
-حذف مجمع عمومي از ارکان بانک مرکزی، براس��اس قوانین فعلی منجمله 
قانون محاس��بات عمومی به منزله تبدیل س��اختار تش��کیالتی بانک مرکزی از 
ش��رکت دولتی به موسسه دولتی خواهد بود. در این صورت پرسش آن است که 
این موسسه جدید تازه تاسیس تحت نظر کدام وزارتخانه است و کدام وزارتخانه 
یا چه مقامی پاس��خگویی عملکرد موسس��ه دولتی بانک مرکزی در برابر مجلس 
محترم را خواهد داش��ت؟ آیا طراحان این طرح در صدد ایجاد تشکیالت دولتی 
جدید و اس��تثنایی غیر از موسسه یا شرکت دولتی هستند؟ شفاف سازی در این 
مورد به بسیاری از ابهامات حقوقی و قانونی خاتمه خواهد داد. افزون بر آن پس 
از تاسیس موسسه دولتی بانک مرکزی، تکلیف حقوق و تعهدات شرکت سهامی 
فعل��ی بان��ک مرکزی در مراجع داخل��ی چه خواهد بود؟ آیا به موسس��ه دولتی 
)جدید( بانک مرکزی منتقل خواهد ش��د یا همچنان پوسته و شخصیت حقوقی 

آن حفظ خواهد شد؟
-اعض��ای اجرایی و نیز غیراجرایی هیات عالی بانک مرکزی به طور مس��تقیم 
یا غیرمس��تقیم منصوب دولت )ریاس��ت جمهوری، وزارت امور اقتصادی و بانک 
مرکزی( خواهند بود و از لحاظ وابس��تگی اس��تخدامی نیز هیچ گونه تفاوتی بین 
اعض��ای اجرای��ی با اعضای غیراجرای��ی نخواهد بود. قوه مقنن��ه نیز در باالترین 

مرجع سیاست گذاری امور بانکی کشور عضویت نخواهد داشت. چنانچه عضویت 
ی��ک نفر نماینده اتاق های س��ه گانه )بخش تعاون��ی و خصوصی( نیز صرفآ امری 

تشریفاتی است. زیرا موکول به تایید وزیر امور اقتصادی شده است.
- حذف هیات نظارت اندوخته اس��کناس:  ب��دون تردید حذف هیات نظارت 
اندوخته اس��کناس از ارکان بانک مرکزی )متش��کل از نمایندگان منتخب قوای 
س��ه گانه و دیوان محاس��بات کش��ور( که نظارت بر امر بس��یار مهم چاپ و نشر 
اسکناس را به عهده دارد و در فقدان نظارت هیأت مزبور )بخوانیم قوای سه گانه( 
چاپ و نش��ر اسکناس بدون پش��توانه کافی و قانونی  که امکان آن دور از ذهن 
نیس��ت، نتایج��ي را به دنبال خواهد داش��ت که افزایش نقدینگ��ي و تورم لجام 

گسیخته یکي از آثار آن به شمار خواهد رفت.
به هر حال به نظر کانون بانک ها  الزمه استقالل سیاست گذاری بانک مرکزی 
در امور پولی، اعتباری و بانکی و نظارت بر بانک ها فراهم آوردن، حضور واقعی و 
غیرتشریفاتی نمایندگان منتخب سه بخش اقتصادی کشور یعنی بخش دولتی؛ 
بخش خصوصی و بخش تعاونی در مراجع سیاست گذاري بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی است.
ب: عملیات بانکی بدون ربا

گرچ��ه بحث عملیات بانکی بدون ربا می بایس��تی ب��ه صورت الیحه یا طرحی 
مج��زا از طرح مورد بحث ارائه می ش��د، اما در مورد انتق��ادات مطروحه از طرح 
قانوني موردنظر، از حیث موازین بانکی بدون ربا صرفا به بیان موارد زیر من باب 

مشت نمونه خروار بسنده می شود:
اول: در این موضوع که کلیه فرآیندهای بانکی بدون ربا می بایس��تی مطابق با 
موازین شرع انور باشد یا حداقل با آن مغایرت نداشته باشد هیچ تردیدي نیست 
و ای��ن امر مورد اعتقاد کلیه مدیران بانکی اع��م از بانک های دولتی یا خصوصی 
است اما در این زمینه باید توجه داشت که مدیران بانکی بالفعل متخصص امور 
شرعی نیستند. پس بایستی مرجعی قانونی باشد که مسئولیت تشخیص و احراز 
انطباق عملیات بانکی با ش��رع انور را برعهده داش��ته باش��د. خوشبختانه برنامه 
ششم توسعه به این خأل قانونی خاتمه داد و از این رو شورای فقهی بانک مرکزی 
در حال حاضر جایگاه قانونی خود را پیدا کرده است. از جمله دستورالعمل امهال 
یکي از برجس��ته ترین دستاورد شورای فقهی است که در حال حاضر مبنای کار 
ش��بکه بانکی کشور قرار گرفته است. شایان توجه است: بسیاری از برداشت های 
غیرصحیح که در جامعه از مفهوم س��ود یا جریمه مرکب و عملکرد نظام بانکی 
کش��ور وجود دارد در واقع مبتنی بر راهکارهای پیش بینی شده در دستورالعمل 
امه��ال  برای فرصت ده��ی به بدهکاران بانکی اس��ت که به تأیی��د جناب آقاي 

مصباحي مقدم نیز رسیده است.
دوم: جناب ایشان در مورد جریمه یا خسارت تاخیر مرقوم داشته اند: در حال 
حاضر، جریمه هایی که بانک¬ها دریافت می کنند،  طبق قوانین و مقررات فعلی  
به خودشان تعلق می¬گیرد و همین موضوع باعث شده که ایشان و برخی دیگر 
از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً ناقد و معترض اخذ جریمه 
تأخیر توس��ط بانک ه��ا، گردیده اند و لذا طرح مجلس از ای��ن نظر کاماًل منطبق 
بر موازی��ن فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین ش��ده و پرداخت هرگونه 
جریمه به بانک را ممنوع کرده¬ اس��ت( قطعا اظهارنظر راجع به حکم ش��رعی 
خس��ارت تاخیر که در نامه ایش��ان به عنوان جریمه از آن یادشده در صالحیت 
کانون بانک ها نیست و انتظار است مراجع عظام تقلید در این خصوص اعالم فتوا 
نمایند. اما اس��تدالل معظم له برای توجیه  مش��روعیت خسارت تاخیر آن است 
که اگر جریمه مالی یا همان خس��ارت تاخیر به حس��اب ویژه جرایم مالی واریز 
و توس��ط بانک مرکزی هزینه ش��ود واجد هیچ گونه ایراد شرعی نیست. اگر این 
جرایم به عنوان سود عملیاتی بانک ها پس از کسر مالیات، متعلق به سهامداران 
باش��د خالف شرع اس��ت. این استدالل از نظر ایش��ان متضمن این معناست که 
نفس گرفتن خس��ارت تاخیر هیچ گونه اش��کال ش��رعی ندارد منتها ظاهراً بحث 
راجع به تغییر در موضوع مصرف و تعیین مصرف کننده این منابع اس��ت. بر این 
اس��اس از نظر ایش��ان منابع حاصل از جرائم مالی  حق حاکمیت است و بانک ها 
مکلف هس��تند جریمه تاخیر بگیرند ولی مجاز به هزینه یا توزیع س��ود عملیاتی 
حاصل از آن بین س��هامداران نیستند. این استدالل بر بنای کدام منطق حقوقی 
و اصول قانون اساس��ی ارائه می ش��ود؟ مگر بانک مرکزی می تواند بدون رعایت 

اص��ل 55 قانون اساس��ی این منابع را راس��اً هزینه کند؟ و مگ��ر در این زمینه 
بین بانک ه��ای دولتی با بانک های خصوصی تفاوتی وج��ود دارد؟ و مگر حقوق 
سهامداران بانک ها را که متحمل زیان هایي از محل عدم وصول بعضي از این نوع 

بدهي ها الوصول مي گردند، مي توان در اختیار بانک مرکزی گذاشت؟
س��وم: در طرح قانوني ارائه شده تخلفات مش��تریان بانکی مستوجب دو گونه 
جرای��م مالي و غیرمال��ی )نظیر محرومیت از خدمات و تس��هیالت بانکی( اعالم  
شده است. این امر در واقع تکرار تجربه شکست خورده  دولت در دهه ۸۰ است 
که پس از موفق نشدن جایگزینی محرومیت های بانکی به جای وجه التزام مالی 
موجب شد که نرخ این وجه التزام به صورت پلکانی  تا ۱۴درصد نیز افزایش یابد.
ب��ه هرحال  هیچ کدام از کارکنان و خدمتگزاران ش��بکه بانکی کش��ور 
چه بانک ه��ای خصوصی و چه بانک های دولتی ب��ه هیچ وجه به اجرای 
فرآیندهای بانکی ربوی راضی و خش��نود نیس��تند، اما تشخیص شرعی 
یا غیرش��رعی بودن موضوعات در صالحیت و تخصص آنان نیس��ت و از 
س��وي دیگر ش��تابزدگی در تصویب طرح مورد بحث نیز روا نیست. پس 
لطفاً اجازه بفرمایند طرح موردنظر در فضایی آرام و کارشناس��ی و بدون 
طرح اتهام و فضاس��ازی بر علیه ش��بکه بانک ه��ای خصوصی )که معلوم 
نیس��ت به چه دلیل و ممیزه اي آنها را از بانک هاي دولتي جدا کرده اند(، 
از جهات مختلف اقتصادی و به ویژه از جهات ش��رعی بررس��ی شود. در 
مورد موازین شرعی طرح مورد نظر پیشنهاد می نماید گزارش یک شوری 
کمیس��یون محترم اقتصادی مجلس در خصوص طرح بانکداری به همراه 
دس��تورالعمل امهال را به نظرخواهی مراجع عظام تقلید بگذارید تا حکم 
ش��رعی موضوعات دقیقاً مش��خص شود و سیس��تم بانکی کشور مدام با 
چالش ش��رعی یا غیرش��رعی بودن مباحث مواجه نباش��ند. مسلماً هیچ 
بان��ک خصوصی یا حتی بانک ه��ای دولتی از عدم تصویب طرح موردنظر 
جناب آقاي مصباحي مقدم جش��ن نخواهند گرفت. بلکه قطعا در صورت 
تصویب نهایی و ابالغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، آن را دقیقاً اجرا 
خواهند کرد، اما الزم است تاکید نماید مسلماً الگوبرداری از ساختار بانک 
مرکزی یکی از کش��ورها و عدم توجه به نظرات کارشناسی صاحبنظران 
و مدیران بانکی مسلماً نظام بانکی کشور را با چالش های اساسی فراوانی 

مواجه خواهد ساخت.
اما روي سخن ما با حضرت ایشان یادآوري نکاتي است که ظاهراً از نظر ایشان 

دور مانده و ضروري است در این مجمل نکاتي را یادآور گردیم. 
اول آنکه ش��بکه بانک هاي خصوصي که در پي سیاس��ت هاي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي و در تبعی��ت از فرامین قانون��ي و توصیه هاي مقام معظ��م رهبري در 
خصوصي س��ازي اقتصاد پا به عرصه خدمت در کش��ور نهادند، منشأ نوآوري هاي 
کم نظی��ر در ح��وزه خدمات بانک��ي، الکترونیکي کردن تراکنش ه��ا و نظام هاي 
پرداخت، س��رعت عمل در انجام امور بانکي مش��تریان، کاهش تردد و مراجعات 

حضوري و... در کشور گردیدند.
دوم، نظام بانکي کشور و از جمله بانک هاي خصوصي همواره نسبت به اجراي 
مصوبات ش��وراي محترم پول و اعتبار و سایر تصمیمات بانک مرکزي جمهوري 
اس��المي ایران و نیز مصوبات قانوني که به تأیید ش��وراي محترم نگهبان رسیده 
اس��ت کوشا بوده اند و هرگز مقرراتي خارج از چارچوب مقررات مزبور براي خود 
تدوی��ن نک��رده و نخواهند کرد. چه آنکه به لحاظ عملک��ردي غیر از آن، مراجع 
ذي صالح ناظر بر بانک ها نس��بت به اصالح رویه هاي اشتباه و متنبه نمودن آنان 

به وظایف خود عمل مي نمودند و خواهند نمود.
این درس��ت نیس��ت که به لحاظ اصالح طرحي قانوني که به دفعات از سوي 
تدوین کنن��دگان آن و مرکز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي که همگان 
دعوت به اظهار نظر در جهت اصالح آن مي ش��دند و کانون بانک ها و موسس��ات 
اعتباري خصوصي با نیتي خیر و سازنده به دفعات و به تناسب اصالح تدریجي و 
تغییر متون آن اقدام به اظهارنظر و نقد علمي طرح مزبور کرده اند، این استنباط 
را ب��راي معظم له ایجاد نماید که علي رغم آنکه فرموده  اند بیش از ۴۰ س��ال در 
بانکداري اس��المي تتبع، تدریس و تحقیق داش��ته و همواره منتقد وضع موجود 
بانکداري کشور بوده اند، این نقد کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي را 

دلیلي بر مخالفت بانک هاي خصوصي به طرح مزبور بدانند.

جشن بانک هاي خصوصي

محمدرضا جمشیدی
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی

به قلم: دافنی هاولند کارشناس تبلیغات
    ترجمه: علی آل علی    
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند: فوالد خوزستان موفق به کسب گواهینامه معیار مصرف انرژی بر 
اساس استاندارد 9653 شد. سیدمسعود معصوم نتاج مدیر دفتر فنی انرژی و سیاالت با اعالم 
این خبر افزود: با توجه به جایگاه و اهمیت انرژی در ایران و جهان، بتدریج رویکرد استراتژیک 
کشور به سوی حفظ و صیانت از منابع انرژی سوق یافت. ردپای این مسائل و مباحث مدیریت 
انرژی را در قانون پنج ساله سوم توسعه و پس از آن به صورت توسعه یافته و دقیق در قانون 
اصالح الگوی مصرف در ســال 1389 می توان یافت. بر اساس ماده 11 قانون اصالح الگوی 
مصرف انرژی، ســازمان ملی استاندارد اقدام به مشخص نمودن استانداردهای انرژی جهت 
تجهیزات و ماشین آالت انرژی بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، تولیدکنندگان 
و واردکنندگان سوخت های مصرفی و برق نموده و رعایت این قوانین و استانداردها از سوی 
صنایع و ســایر مشــموالن، الزامی اســت. وی در ادامه گفت: پس از تالیف اولین نسخه از 
استاندارد 9653 ، با در نظر گرفتن معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید آهن و فوالد، در 
سال 86 اقدام به اصالح و بازنگری در این استاندارد با کمک شرکت های فوالدی به محوریت 
سازمان ملی استاندارد شــد. بر این اساس بازرسی های انرژی طبق استاندارد 9653 )معیار 
مصرف انرژی در فرآیندهای تولید آهن و فوالد( هر ساله از سوی شرکت هایی به نمایندگی از 
سازمان ملی استاندارد صورت می گیرد. در سال 96 شرکت تکین کو به نمایندگی از سازمان 

ملی استاندارد اقدام به بازرسی شرکت فوالد خوزستان نموده و گواهینامه انطباق با استاندارد 
9653 از ســوی آن سازمان به شرکت فوالد خوزســتان اعطا شد. مدیر دفتر فنی انرژی و 
سیاالت روند بازرســی ها را اینگونه بیان کرد: دریافت مستندات مربوط به مصارف انرژی و 
تولیدات، دریافت اطالعات از وزارت خانه های نیرو و نفت، ســایت ویزیت و بررســی کالن 
فرآیندهای گندله سازی، احیا و فوالدسازی، بررسی بخش مدیریت انرژی طبق ماده 24 قانون 
اصالح الگوی مصرف، بررسی شواهد و مستندات و انطباق با معیارهای استاندارد9653، تهیه 
گزارش بازرسی، ارائه پیش نویس و ارائه گزارش به سازمان ملی استاندارد و صدور گواهینامه 
از مهم ترین معیارهای مورد نظر این اســتاندارد است. نتاج در پایان جرائم سنگین ریالی را 
پیامد رعایت نکردن استاندارد9653 اعالم کرد و افزود: شرکت ها و صنایع انرژی بَر در صورت 
رعایت نکردن استانداردهای معیار مصرف انرژی، براساس ماده 26 قانون اصالح الگوی و آیین 
نامه اجرایی آن، چنانچه نرخ مصارف واحدهای صنعتی منطبق با استانداردهای ملی )مانند 
9653 جهت فرآیندهای تولید آهن و فوالد( نباشد، مشمول جرائم سنگین ریالی این قانون 
می شوند. خوشبختانه شرکت فوالد خوزستان تاکنون موفق به دریافت گواهینامه های انطباق 
با معیارهای مصرف انرژی شده است و هر ساله روند بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم 

مدیریت انرژی را در دستور کار داشته است.

فوالد خوزستان موفق به کسب گواهینامه معیار مصرف انرژی شد

قم - خبرنگار فرصت امروز: اولین جلسه کمیته فرهنگی هنری کنگره 
ملی شهدای قم با حضور نمایندگان دستگاه های عضو این کمیته تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان قم، 
مهندس حسینی کاشانی در خصوص چگونگی برپایی کنگره ملی شهدای 
استان گفت: قم به دلیل پیشینه درخشان در امر جهاد و شهادت باید برای 
احیای فرهنگ ایثار و شهادت پیشتاز باشد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: شروع برپایی یادواره ها و کنگره های مربوط  به شهدا در کشور، از شهر 

قم بوده است و بعد از برپایی یک دوره در تمام کشور، مجددا این کنگره در 
سال آینده در شهر قم برگزار خواهد شد. ایشان تشکیل ده کارگروه تخصصی 
در کمیته فرهنگی و هنری کنگره بــرای برنامه ریزی دقیق تر برای نیل به 
اهداف کمیته را از اقدامات اولیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم دانست 
و گفت: تا کنون بیش از یکصد برنامه متنوع فرهنگی و هنری توســط  این 
کارگروه ها پیشــنهاد شده است که در صورت تأمین اعتبار به یاری خداوند 

متعال و عنایت شهداء اجرایی خواهد شد.

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز : مدیرعامل آبفای هرمزگان با 
اشاره به خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آبي شهرهاي استان، تصریح 
کرد: سیاســت تامین آب از آب شــیرین کن ها، ضرورتي است که با هدف 
صیانت از منابع آب هاي سطحي و زیرزمیني از سوي وزارت نیرو در دستور 
کار آبفاي استان قرار گرفت. امین قصمي افزود: در همین رابطه، تامین آب 
شهرستان خمیر از آب شیرین کن یکصد هزار مترمکعبي بندرعباس و رفع 
بحران کم آبی در این شهرســتان در اولویت برنامه هاي آبفاي اســتان قرار 
گرفت. به گفته این مقام مســئول؛ در حال حاضر نیاز آبي شهرستان خمیر 
از فاز اول آب شیرین کن بندرعباس به میزان 20 هزار متر مکعب در شبانه 

روز تامین مي شود که به لحاظ کیفي در وضعیت بسیار مطلوبي قرار دارد.
قصمــي همچنین در خصــوص گالیه شــهروندان بندرخمیر از قطعي 
آب،اظهار داشــت: با وجود تامین آب این شهر از آب شیرین کن بندرعباس 
و کاهــش میزان قطعي ها، به دلیل تامین نیاز آبي روســتاهاي بندر خمیر 

و روستاي گچین، ناگزیر نوبت بندي دو روزه آب را در شهر خمیر داریم.
وي ضمن قدرداني از صبوري شهروندان خمیر، اطمینان داد: این مجموعه 
تالش مي کند با بهره برداري از فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس و اصالح و 
توسعه خطوط انتقال و افزایش ظرفیت تاسیسات آبي، نیاز آبي روستاهاي این 
شهرستان را مرتفع نموده و با حذف نوبت بندي میزان قطعي ها را به کمترین 
زمان ممکن برساند.  مدیرعامل آبفاي استان همچنین در پاسخ به دیگر گالیه 
شــهروندان شهرستان خمیر نسبت به باال بودن آب بها گفت: تمامی تعرفه 

هاي ابالغی آب و خدمات دفع فاضالب شهری و روستایی بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران بوده که بر این اســاس نرخ فروش آب شــرب تولیدی از آب 
شیرین کن ها )بخش خصوصی( در شهرهایی که از طریق شبکه توزیع در 
اختیار مشترکین قرار می گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا 10 متر مکعب 
در ماه )میزان الگوي مصرف( بر اســاس تعرفه خانگی و برای مصارف باالي 
الگوي مصرف به ازای هر متر مکعب براساس قیمت قرارداد با بخش خصوصی 
محاســبه و اخذ می شود. به گفته این مقام مسئول؛ علي رغم مجوز شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان نســبت به محاسبه آب بها بر اساس قیمت قرارداد 
با بخش خصوصی برای مشــترکین با مصرف بیش از 10 مترمکعب در ماه، 
این شرکت با استفاده از اختیارات خود در هیئت مدیره، آب بهایي کمتر از 

تعرفه ي مصوِب هیئت وزیران از مشترکین شهرستان خمیر دریافت می کند 
به طوري که متوسط مبلغ قبض ماهیانه هر مشترك خانگي در بندرخمیر 

دویست هزار  ریال مي باشد. 
 اجراي هفت پروژه آبرساني در شهرستان خمیر

مدیرعامل آبفای هرمزگان در ادامه به پروژه های انجام شده در شهرستان 
خمیر اشــاره کرد و گفت: اجراي فاز اول خط انتقال آب رویدر به طول 23 
کیلومتر، توسعه شبکه شهرك نور رویدر به طول پنج کیلومتر، کف شکني 4 
حلقه چاه در رویدر و کهورستان و همچنین توسعه و اصالح شبکه شهر خمیر 
به طول 10کیلومتر از جمله پروژه هایی است که اخیرا در این شهرستان با 

اعتباری بالغ بر 198 هزار میلیون ریال اجرا شده است.
قصمی همچنین از اجرای هفت پروژه دیگر در این شهرستان خبر داد و 
گفت: توسعه و اصالح شبکه روستاي آرابي به طول 2 کیلومتر، احداث خط 
انتقال آب روســتاي پل انگور به طــول دو کیلومتر، احداث خط انتقال آب 
شهرك صنعتي بندرخمیر به طول 6.2کیلومتر، اصالح و بازسازي ایستگاه 
پمپاژ پارك 22 بهمن)شهرك صنعتي بندرخمیر(، احداث مخزن درگور به 
ظرفیت 1000مترمکعب، توسعه و اصالح شبکه روستاهاي درگور، کسه و آل 
درویش به طول ســه کیلومتر و اصالح و توسعه شبکه روستاي نیمه کار به 
طول پنج کیلومتر از دیگر پروژه هایی است که در این شهرستان اجرا خواهد 
شــد. وی میزان اعتبار در نظر گرفته شــده برای این پروژه ها را 679 هزار 

میلیون ریال عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:
قم؛ پیشتاز در امر احیای فرهنگ ایثار و شهادت

مدیرعامل آبفای هرمزگان وضعیت آب شهرستان خمیر را تشریح کرد:
حذف نوبت بندي آب با بهره برداري از فاز دوم  آب شیرین کن بندرعباس

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان  شرقی با اشاره به کاهش 
ارزش افزوده بخش کشــاورزی از سال 89 تاکنون، گفت: برای 
اصــالح این وضعیت نیازمند ایجاد زنجیره کامل تولید، توزیع و 
صادرات محصوالت کشاورزی در استان هستیم. دکتر محمدرضا 
پورمحمدی در پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی اســتان، با بیان اینکــه برخی از محصوالت 
تولیدی استان مثل کشــمش از ارزش افزوده باالیی برخوردار 
اســت، افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید برای افزایش 
ارزش افــزوده ایــن محصوالت و اســتفاده از مزیت های بخش 
کشــاورزی اســتان، راهبردهای الزم را تدوین کنند. وی تأکید 
کرد: در این راســتا بازنگری در روند کاشت، داشت، برداشت و 
نوع محصوالت کشاورزی تولیدشــده در استان و ایجاد زنجیره 
کامل تولید، توزیع و صــادرات محصوالت و همچنین مکانیزه 
کردن بخش کشاورزی ضروری است. استاندار آذربایجان شرقی 
در ادامه از تمام دســتگاه ها، نهادها و سازمان های دخیل در امر 
کمک رسانی به آســیب دیدگان زلزله در شهرستان های میانه و 
سراب قدردانی کرد و گفت: در هفته اول بعد از وقوع این حادثه، 
اسکان اضطراری و هفته دوم اسکان موقت زلزله زدگان انجام شد 
و هم اکنون مراحل اســکان دایم آنان در حال انجام اســت. وی 
گفت: از 3 هزار خانوار آسیب دیده در این حادثه، 2 هزار و 740 

خانوار، درخواست کمک 10 میلیون تومانی بالعوض را داشتند 
که بیشــتر این کمک ها واریز شده و بقیه نیز درخواست احداث 
اتاقک اســکان موقت کرده بودند که واحدهای آنها نیز ساخته 
شــده است. پورمحمدی با اشاره به تامین بیش از 300 دستگاه 
کانکس در مناطق زلزله زده، گفت: در برخی از روستاها، کانکس 
بیش از نیاز افراد تأمین شده است. وی با بیان اینکه کمک رسانی 
به حادثه دیدگان باید ســامان دهی و تبدیل به فرهنگ شــود، 
افزود: از اتاق بازرگانی تبریز انتظار کمک بیشتری در این حادثه 

داشــتیم. پورمحمدی، با اشاره به اینکه در برخی از رسانه ها القا 
می شود که هنوز مردم زلزله زده در چادرها سکونت دارند، افزود: 
چادرهایی که برای اســکان اضطراری برپا شده بود هم اکنون به 
عنوان انباری استفاده می شود و دلیل اینکه این چادرها هنوز هم 
برپاست بی رغبتی اهالی روستاها برای تحویل آنهاست. استاندار 
آذربایجان شــرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اعتراض های اخیر به افزایش قیمت بنزین، گفت: به طور طبیعی 
مردم حــق اعتراض دارند، اما در قضیــه اخیر، بدخواهان نظام 
به بهانه افزایش قیمت بنزین، پروژه ای را برای ایجاد آشــوب و 
اغتشاش در کشور طراحی کرده بودند که با هوشیاری مردم ناکام 
ماند. پورمحمدی افزود: مردم تبریز راه خود را از اغتشاش گران 
جدا کردند و با راهپیمایی عظیم خود دوباره در خنثی شــدن 
توطئه های دشــمنان پیشگام شدند. استاندار آذربایجان شرقی 
همچنین مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
را برای کاهش بروکراسی اداری و به مثابه قانون دانست و گفت: 
دبیرخانه شورا دســتگاه هایی را که مصوبات را اجرا نمی کنند، 
معرفی کند تا طبق قانون با آنها برخورد شــود. وی با اشاره به 
تاکیدهــای رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور بر هموار کردن 
راه تولید و رفع موانع از مسیر آن، خاطرنشان کرد: ناهمواری ها و 

مشکالت باید با همفکری مدیران دستگاه ها از بین برود.

استاندار آذربایجان  شرقی:

ایجاد زنجیره کامل تولید، توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی ضروری است

اصفهان- قاسم اســد :مهندس شــاهین پاکروح در بازدید از 
طرح توســعه تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر، ســامانه دوم آبرسانی  
بــه اصفهان ،احداث تصفیه خانه فاضالب تیران و پروژه آبرســانی به 
دهاقــان  اعالم کرد: هم اکنون تنگناهــای مالی یکی از چالش های 
اساســی در  روند اجرای پروژه های آب و فاضالب در کشور محسوب 
می شــود .در حالیکه اصفهان با جذب سرمایه گذار  توانست ضریب 
نفوذ جمعیت تحت پوشش شــبکه فاضالب را به 72 درصد برساند. 
وی افزود: در سالهای اخیر آبفا اصفهان  توانست با جذب سرمایه گذار 
و مشارکت ذی نفعان بر تنگناهای مالی غلبه کند و طرح های توسعه 

ای فاضالب را در سطح استان  اجرا نماید.
معاون مهندســی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشوربا 
بیان اینکه جذب سرمایه گذار بهترین راهکار غلبه بر چالش های مالی 
در اجرای پروژه هاســت عنوان کرد:  هم اکنون در شرایط اقتصادی 
که به ســر می بریم برای اینکه بتوانیــم خدمات پایدار به مردم ارائه 
دهیم و خللی در اجرای پروژه های آبفا ایجاد نشود باید حتما زمینه 

های مشارکت بخش خصوصی را در اجرای پروژه ها فراهم نمائیم.
مهندس پاکروح یکی از شــاخص های توســعه یافتگی در دنیا را 
استفاده از پساب برشمرد و تصریح کرد: با توجه به حفظ و نگهداری 

از  منابع آبی در دســترس باید زمینه های اســتفاده از پساب را در 
بخش های غیر شــرب در کشور فراهم نمود. وی به استفاده از پساب 
در رفع نیاز آبی صنایع تاکید کرد و خاطرنشــان ساخت:بســیاری از 
صنایع می توانند با اســتفاده از پســاب  در چرخــه تولید به تامین 
پایدار منابع آبی امیدوار باشــند این امــر در واقع یکی از مولفه های 
سازگاری با کم آبی به شمار می آید. معاون مهندسی و توسعه شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور ،اصفهان را از جمله استانهایی دانست 
که در مرحله تنش آبی قرار دارد و اظهار داشت:هم اکنون اصفهان در 
زمینه مدیریت توزیع و هیدرولیکی شــبکه های آب پروژه های قابل 
توجهی را در دستور کار قرار داده است بطوریکه توانست بر مشکالت 

کم آب در تابستان 97 غلبه کند وی افزود: در بخش مدیریت مصرف 
بســتر الزم برای همــکاری مردم در مصرف بهینه آب فراهم شــده 
ولی مردم آنچنان در اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف استقبال 
نکردندکه به این مهم باید بیش از پیش توجه شود. مهندس پاکروح 
بر راه اندازی ســامانه دوم  آبرســانی به اصفهــان  تاکید کرد و بیان 
داشت:مطالعات جامع ایی پیرامون تامین بلند مدت و میان مدت آب 
شرب مردم شهرســتانهای اصفهان انجام گرفته که مسئوالن شرکت 
آبفا زیرســاختهای الزم به منظور توزیع عادالنه آب را در اســتان به 
خوبی فراهم نمودند.   معاون مهندســی و توســعه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــورادامه داد: هم زمان و توام با ایجاد زیر ســاخت 
توزیع عادالنــه آب در اصفهان ، طرح های تامین بلند مدت آب  نیز 
در دســتور کار قرار دارد چرا که ظرفیت انتقال  آب سامانه آبرسانی 
اصفهان بزرگ  محدود و پاسخگوی نیاز آبی جمعیت استان اصفهان 
نمی باشد. وی اجرای طرح های توسعه ایی را در اصفهان قابل توجه 
دانست و عنوان کرد: آبفا استان اصفهان در اجرای پروژ ه ها به کارگاه 
ســازندگی  آب و فاضالب در کشــور تبدیل شده به گونه ایی که در 
اجرای پروژه ها همیشــه خالقانه عمل نمود و الگوی بسیار مناسبی 

برای سایر شرکتها در کشور محسوب می شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در بازدید از پروژه های آبفا استان اصفهان اعالم کرد:

تحقق 72 درصدی جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در اصفهان  با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 

رییس ستاد انتخابات استان قزوین:
فرمانداران و بخشداران از همراهی با کاندیداهای مجلس خودداری کنند

قزوین – خبرنگار فرصت امروز: رییس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: فرمانداران، بخشداران و دهیاران 
باید به طور جدی از همراهی با کاندیداهای نمایندگی مجلس خودداری کنند تا هیچ شائبه ای در دفاع از نامزد 
خاصی پیش نیاید. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ، منوچهر حبیبی رییس ستاد انتخابات استان 
قزوین بیان داشت: نشست مشترك فرمانداران و اعضای ستاد انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
امروز به ریاست استاندار تشکیل  و تمام مسایل و موارد ضروری به آنها یادآوری شد. وی اضافه کرد: هیات های 
اجرایی در 19 بخش اصلی و فرعی آغاز به کار کرده اند و هم اکنون نیز در حال رسیدگی به صالحیت  داوطلبان 
هستند. حبیبی ادامه داد: مراجع چهارگانه شامل دادسرا، اطالعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال حداکثر تا 21 
آذرماه باید پاسخ استعالمات را بدهند و هیات های اجرایی هم ظرف 10 روز آینده، یعنی تا 26 آذرماه کار رسیدگی به صالحیت ها را انجام خواهند 
داد. وی اظهار داشت: در روز 27 آذرماه نیز فرمانداران مراتب رد صالحیت داوطلبانی که رد شده اند را به آنها اعالم کرده و از همان زمان این افراد 
فرصت دارند تا حداکثر چهار روز بعد برای اعتراض و دعوی به هیات های نظارت مراجعه کنند. حبیبی در خصوص تخلفات داوطلبان نیز یادآور شد: 
برای گزارش تخلف داوطلبان  مردم می توانند هم به ستاد پیشگیری از تخلف در قوه قضاییه و هم به فرمانداری ها و ستادهای انتخاباتی مراجعه کنند.

نشست کارگروه ایثارگران دستگاه های اجرایی استان در شرکت گاز 
مازندران تشکیل شد

ساری – دهقان : نشست کارگروه ایثارگران دستگاه های اجرایی استان با حضور مشاور استاندار و مسئول 
هماهنگی امور ایثارگران استان در شرکت گاز مازندران برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران، در این نشست که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نیز تکریم و 
پاسداری از حقوق ایثارگران دستگاه های اجرایی استان، اعم از شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده 
های آنان برگزار شد، اعضای کارگروه ضمن طرح موضوعات مربوط به این حوزه، راهکارهایی را نیز برای رفع 
موانع و مشــکالت موجود ارائه کردند.  " عبدا... ریاحی " مشــاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران 
مازندران اظهار داشــت: تالش و فعالیت در حوزه ایثار و شــهادت می تواند موجب ماندگاری و حفظ روحیه 
ایثارگری در بین کارکنان دستگاه های اجرایی استان شود. وی با تاکید بر اینکه باید از دل و جان در خدمت ایثارگران باشیم، افزود: تکریم، توجه 
و رسیدگی به مسائل و مشکالت ایثارگران از اصلی ترین وظایف مدیران و مسئوالن در هر رده و مسئولیتی است. ریاحی با تقدیر از حمایت ها و 
توجه مدیرعامل شرکت گاز مازندران به قشر ایثارگر گفت: عزتمندی و اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران، مرهون مجاهدت ها و رشادت های شهدا، 
رزمندگان و ایثارگران است و امروز بر همه ما فرض است که به این قشر فرهیخته، بیش از پیش ارج نهیم و احترام گذاریم. پیش از سخنان مشاور 
استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران ، "سیدحمزه عمادی" مسئول امور ایثارگران شرکت گاز مازندران و عضو کارگروه ، گزارشی اجمالی از 

خدمات و اقدامات انجام شده در حوزه های اداری و رفاهی به ایثارگران گاز استان ارائه کرد.

سرپرست واحدزیباسازی شهرداری شاهرود عنوان کرد؛
زیباسازی شهری نوعی سرمایه گذاری با هدف ارتقاء فرهنگ شهر ی است

شــاهرود_ حســین بابامحمــدی: سرپرســت واحدزیباســازی شــهرداری 
شاهروددرگفتگوباخبرنگارماگفت:از مصادیقی که می تواند در بسط و توسعه نشاط اجتماعی 
موثر باشد و به نوعی مکمل بخشی از اهداف فرهنگی مدیریت شهری تلقی گردد،زیبا سازی 
و مبلمان شهری است که ضمن القای پیام به مخاطب در ترویج نشاط اجتماعی و روحیه 
ســرزندگی در بین شهروندان تاثیر گذار است .مهندس وزیری درادامه بیان داشت: امروزه 
شهرها نیز مانند شرکتها ،با هم به رقابت می پردازند.تالش برای زیباتر شدن ، کارآمد بودن  
و ارائه هویتی با ارزش ،چرا که در این صورت قادر خواهند بود توجه جهانی  ، جذب گردشگر و بازار سرمایه و استعداد را به خود اختصاص دهند 
.به همین دلیل رشــد و توسعه "کیفیت زندگی شهری" و نگاه " انسان مدارانه "مورد توجه قرار گرفته است .مهندس وزیری اظهارداشت؛هر گونه 
هزینه کرد در راســتای ارتقاء ســیما و منظر شهری و زیباسازی فضاهای شهری نوعی سرمایه گذاری با هدف ارتقاء فرهنگ شهر است .سرپرست 
واحدزیباسازی شهرداری شاهروددرادامه گفت: هنر های شهری عالوه بر احساس رضایت شهروندان ، فضای شهری را به مکانی توام با حس تعلق ، 
بدل می سازند.فراهم آوردن فرصت های حضور مردم در شهر ،اصالح فرهنگ شهروندی ،آموزش مباحث مذهبی ،بازنمایی نوستالوژی های فردی ، 
افزایش سواد بصری ، بهبود اخالق شهروندان ، خلق محیطی جذاب ،انرژی بخش و بالنده ،از دیگر دستاوردهای زیبا سازی  شهری به شمار می رود .

بزرگترین پروژه عمرانی شهر گرگان 25 آذرماه افتتاح می شود
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح سربازان گمنام امام زمان )عج( 25 آذرماه امسال به بهره برداری 
می رسد، گفت: برای ساخت این روگذر به همراه پروژه های جانبی آن 50 میلیارد تومان بودجه صرف شده است.عبدالرضا دادبود در بازدید از آخرین 
روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح سربازان گمنام امام زمان )عج( اظهارداشت: عملیات احداث این روگذر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ 
شهرداری گرگان به همراه ساماندهی 60 متری افسران که خلیج گرگان نام گرفته است و بازآفرینی میدان بسیج تقریبا به اتمام رسیده است.وی 
فزود: برای احداث این روگذر و پروژه های جانبی آن 50 میلیارد تومان از بودجه عمرانی شهر هزینه شد.شهردار گرگان بیان داشت: در حال حاضر 
فقط بخشی از اقدامات مربوط به زیباسازی و فضای سبز این پروژه باقی مانده است که در روزهای آینده به پایان خواهد رسید.به گفته وی، تقاطع 
غیرهمسطح سربازان گمنام امام زمان )عج( شهر گرگان ساعت 14 روز 25 آذرماه با حضور مسئوالن و مردم به بهره برداری می رسد.دادبود گفت: با 
حذف ورودی های خطرناك و ایجاد دوربرگردان، این نقطه ایمن شده و دسترسی به مسیرهای مختلف از جمله افسران نیز تسهیل شده است.وی 
درباره تکمیل بخشی از کمربندی گرگان هم گفت: با خریداری امالك اراضی شهروندان در منطقه زنگیان و جاده سازی، بخشی از کمربندی شهر هم 
تکمیل می شود.شهردار گرگان بیان داشت: با اجرا و تکمیل رو گذر افسران خورو هایی که از میدان بسیج وارد گرگان می شوند به سمت تقاطع افسران 
و پس از آن با عبور از روگذر به میدان شهید قندهاری دسترسی پیدا می کنند.وی خاطر نشان کرد: در ساخت این پروژه از دانش توان فنی نیروهای 

بومی استفاده شده که زمینه رونق کار و گردش مالی را در این شهر فراهم کرده است.

مدیربهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد:
ارائه 615000 خدمت مرتبط با گاز طبیعی از طریق دفاتر پیشخوان دولت

مشهد - صابر ابراهیم بای: مدیربهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در هشت ماهه نخست امسال، 615 هزار خدمت مرتبط با گاز 
طبیعی از طریق دفاتر پیشخوان دولت در این استان به شهروندان ارائه شده است. حسن افتخاری با اعالم این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون، 615 هزار خدمت مرتبط با گاز طبیعی در 441 دفتر پیشخوان دولت در سطح مناطق هشت گانه مشهد و نواحی شهرستانها به شهروندان 
ارائه شــده که این رقم در مدت مشــابه سال 97، 567 هزار خدمت بود. وی با اشاره به واگذاری 22 خدمت شرکت گاز به دفاتر پیشخوان دولت از 
سال گذشته افزود: هدف از این اقدام، افزایش رضایتمندی مشترکان، دسترسی آسان به خدمات و جلوگیری از اتالف وقت شهروندان است. مدیربهره 
برداری شــرکت گاز استان ادامه داد: 22 خدمت قابل ارائه شرکت گاز خراسان رضوی در دفاتر پیشخوان دولت شامل، اشتراك پذیری، ارائه قبض 
المثنی، ارائه استعالم بدهی، استعالم سازمانها، تغییرنام، اصالح آدرس، ثبت رقم کنتور، اصالح قبض، تغییر ظرفیت، تغییر نوع مصرف، رفع اشکال 
قبض گاز، تست کنتور، نصب علمک، جمع آوری تجهیزات، جابه جایی علمک، قطع و وصل مجدد، ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب و پرداخت 
قسمتی از آن، تفکیک کنتور، درخواست فسخ و تعویض کنتور گاز می باشد. وی افزود: شهروندان گرامی برای دریافت خدمات مرتبط با گاز طبیعی 
نیازی به حضور در ادارات گاز مشهد و نواحی شهرستانها نداشته و تقاضای آنان پس از ثبت از طریق دفاتر پیشخوان دولت، در کوتاه ترین زمان ممکن 
بررسی خواهد شد. این مقام مسئول گفت: سامانه 37074 مرکز ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی، آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات 
شهروندان برای نظارت بر حسن اجرای طرح واگذاری خدمات گاز طبیعی از طریق دفاتر پیشخوان دولت است. خراسان رضوی با دو میلیون و 333 

هزار مشترك گاز، پس از استان تهران بزرگ رتبه دوم تعداد کل مشترکین گاز کشور را دارد.

معاونت بهداشتی دانشگاه با همکاری آموزش و پرورش استان برگزار نمود
افتتاحیه مکمل یاری دانش آموزان سال تحصیلی 1398-1399

همدان – خبرنگار فرصت امروز: برنامه افتتاحیه مکمل 
یاری دانش آموزان ســال تحصیلــی 1399-1398 با حضور 
معاون بهداشتی دانشگاه، معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش در آموزشگاه دخترانه نرگس برگزار شد. به 
گزارش پایگاه خبری وب دا در همدان به نقل از روابط عمومی 
معاونت بهداشــتی و مرکز بهداشت اســتان، برنامه افتتاحیه 
مکمل یاری دانش آموزان سال تحصیلی 1399-1398 با حضور معاون بهداشتی دانشگاه، معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش، 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان و مسئولین وکارشناسان مربوطه از بخش بهداشت و آموزش و پرورش و جمعی از مدیران و اعضا انجمن اولیا 
و مربیان مدارس ناحیه یک همدان در آموزشگاه دخترانه نرگس برگزار شد.  در ابتدا جعفری؛ معاون محترم تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
و پرورش ضمن تشکر از هماهنگی های منسجم بین دو اداره بر ضرورت توزیع و مصرف صحیح مکمل ها تاکید کردند.  در ادامه دکتر کرمی؛ معاون 
محترم بهداشتی دانشگاه در خصوص ارزش و اهمیت مکمل یاری صحبت کردند و اثرات روانی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی کمبود ریزمغذی 
ها بر سالمت را شرح دادند. وی تاکید کرد که با وجود باورهای غلط، نوجوانان که به واسطه بلوغ نیازمند مصرف مکمل ها هستند نسبت به مصرف 
قرص آهن و پرل  D3 که با صرف هزینه و وقت بسیار به صورت رایگان در اختیار آنها که آینده سازان کشورند اقدام نمایند و به مسئولیت اجتماعی 
اولیا، مدیران، مراقبین و رابطین سالمت در خصوص رفع باورهای اشتباه و توزیع درست و به موقع مکمل ها برای مصرف حداکثری دانش آموزان در 
جهت تضمین سالمت و نشاط آنها تاکید و به مصرف برخی خوراکی ها برای افزایش جذب آهن ازجمله مصرف مواد حاوی ویتامین C و رعایت زمان 

مصرف نوشیدنی هایی مثل چای، قهوه و شیر همراه وعدهای غذایی اشاره نمود.
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اپل چگونه توانست به شرکتی تریلیون دالری تبدیل شود؟
اپل، موفق ترین شرکت فعال در حوزه  تکنولوژی معرفی می شود که تاکنون قیمت محصوالت خود را برای رقابت با 
دیگر برندهای موجود در بازار کاهش نداده و تعریف ملموس و قابل فهمی از تکنولوژی ارائه کرده اس��ت. با ما همراه 

باشید تا ببینید چه چیزی باعث موفقیت این شرکت تریلیون دالری شده است.
در دهه های اخیر ش��رکت های تکنولوژی زیادی تأس��یس ش��ده اند اما هیچ یک به اندازه  اپل موفق نبوده اند. حتماً 

می دانید اپل اولین کمپانی جهانی است که ارزش آن از مرز یک تریلیون دالر نیز گذر کرده است.
اپل اولین فعالیت خود را در گاراژ خانه اش ش��روع کرد و اکنون ارزش��مندترین شرکت دنیاست. اگر به تاریخچه  ۴۰ 
س��اله اپل نگاه کنید متوجه می ش��وید چه عواملی باعث موفقیت این ش��رکت شده اس��ت. در این مقاله قصد داریم به 

بررسی چند مورد از این عوامل بپردازیم.
از میان برداشتن موانع و سختی های مشتریان

آمارها نش��ان می دهد بیشتر مردم از اقش��ار مختلف در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، گوشی آیفون دارند. یکی 
از علل تمایل افراد به برند اپل از سال های قبل تاکنون نحوه  تبلیغ محصوالت این شرکت است. دیدگاه اپل نسبت به 
مش��تریان هدف تحت تأثیر جمعیت شناسی، ش��خصیت افراد یا هر چیز دیگری که بازار را تقسیم می کند قرار نگرفته 
اس��ت. حقیقت این اس��ت، تمام مردم، مش��تری هدف برند اپل هس��تند. در واقع، »کاربر پس��ند بودن« از اصلی ترین 

خصوصیات تمام محصوالت این شرکت است.
ش��اید یکی از دالیل موفقیت اپل این اس��ت ک��ه در تبلیغات و بازاریابی خود از اصطالح��ات تخصصی برای معرفی 
محصوالتش اس��تفاده نمی کند. هدف این ش��رکت تریلیون دالری این اس��ت که تمام مردم با هر س��ن و تحصیالتی 
که دارند پیام تبلیغاتی را متوجه ش��وند. اپل اغلب روی ویژگی هایی متمرکز می ش��ود که توس��ط افراد عادی نیز قابل 
درک اس��ت. ویژگی هایی چون کیفیت دوربین، وضوح نمایشگر، فضای ذخیره سازی، آنالک کردن قفل نمایش توسط 

اثرانگشت یا عنبیه چشم و ... .
حتماً متوجه ش��ده اید، اپل مشتریان خود را از بین یک قش��ر خاص انتخاب نمی کند بلکه عموم مردم را هدف قرار 

داده است. به همین خاطر ارزش سهام آن ۱5 هزار درصد رشد کرده است.
جا انداختن فرهنگ استفاده از برند

بیش��تر مردم با یک بار خرید محصوالت اپل نس��بت به این برند وفادار ش��ده و این مس��ئله در دیگر برندها دیده 
نمی ش��ود. اکنون اپل، به چیزی فراتر از یک برند تبدیل ش��ده اس��ت. تولید محصوالت باکیفیت توسط این برند ثابت 
شده است و اپل به نام تجاری تبدیل شده که مشتریان وفادار آن در سال های متمادی حاضر به خرید دیگر محصوالت 

موجود در بازار نیستند.
این قضیه به اوایل دهه  ۸۰ برمی گردد که مفهوم کامپیوتر خانگی در حال محبوب ش��دن بود. اس��تیو جابز در همان 
س��ال ها، 9 هزار کامپیوتر را به مدرس��ه های کالیفرنیا اهدا کرد و در آن زمان با مخالفان زیادی مواجه ش��د. این روش 
بازاریابی عالوه بر مزایای مالیاتی، بسیار هوشمندانه بود. استیو جابز با راه اندازی برنامه  »بچه ها نمی توانند صبر کنند« 
قصد داش��ت، کودکان را از س��نین پایین و قبل از توانایی خرید کامپیوتر، با محصوالت برند خود آش��نا کند. این نوع 

تبلیغات مفهوم اصلی فرهنگ اپل است.
تاکنون دانش آموزان زیادی با اس��تفاده از کامپیوترهای اپل در مدارس تحصیل کرده اند. همین کودکان در س��نین 
بزرگسالی برای خرید کامپیوتر شخصی به سراغ برند اپل می روند. اصاًل برای آنها مهم نیست دیگر برندها چه امکاناتی 

دارند، چراکه آنها با کامپیوترهای اپل بزرگ شده و نسبت به این برند وفاداری دارند.
واردنشدن در نبرد بین برندها

خیلی از برندها فکر می کنند جنگ قیمت بخشی از رقابت در هر صنعت است، اما اپل اعتقادی به این موضوع ندارد. 
برند اپل در س��ال های اخیر مدل قیمت گذاری یکس��انی داشته و حتی قیمت محصوالت آن باالتر از دیگر برندها بوده 
است. برای مثال، مک بوک پرو ۱۳ اپل را با لپ تاپ اچ پی اسپکتر ۱۳ مقایسه کنید که هر دو از جدیدترین محصوالت 
دو برند اپل و اچ پی هس��تند. ش��اید دو لپ تاپ شباهت زیادی به هم داشته باشند و هر یک مزایا و معایب خاص خود 
را دارند، اما قیمت مک بوک اپل حدود ۸۰۰ دالر بیش��تر اس��ت! آیا دلیل این تفاوت قیمت را می دانید؟ حقیقت این 

است که اپل با هیچ یک از برندهای بازار رقابت نمی کند.
برند اپل قصد ندارد با کاهش قیمت محصوالتش نس��بت به دیگر برندها، مش��تری به دس��ت آورد. اپل روی فعالیت 
رقبای��ش تمرک��ز نمی کند و تمام وقت و تمرکز خود را روی ویژگی های منحصربه فرد یعنی طراحی زیبا و فراهم کردن 

تجربه  بی نظیر برای کاربر، قرار داده است.
اس��تیو جابز دوست نداش��ت محصوالت خود را با ارزش پایین تر وارد بازار کند پس تمام تالش خود را به کار بست 
ت��ا ثابت کند محصوالت اپل نس��بت به رقبا متمایز هس��تند و ارزش این مقدار هزینه را دارن��د. این دیدگاه نه تنها به 
طرفداران اپل افزود بلکه این برند را در مسیر تولید محصوالتی با پیشرفته ترین تکنولوژی ها قرار داد. گوشی های آیفون 
بارزترین مثال هستند. تا قبل از عرضه اولین آیفون در سال 2۰۰۷ گوشی های هوشمند با ابعاد و طراحی متفاوتی وارد 
بازار می ش��دند اما پس از عرضه  اولین آیفون تمام گوش��ی ها بدون توجه به برندشان طراحی یکسانی پیدا کردند، پس 

می توان ادعا کرد آیفون استاندارد جدیدی از گوشی های همراه وارد بازار کرد.
حقیقت دیگر این اس��ت ک��ه اپل هیچ وقت برای رقابت با دیگر برندها قیم��ت محصوالتش را کاهش نداد. بلکه این 
برند به مشتریان نشان داد چرا برای محصوالت و خدماتی که عرضه می کند، پول بیشتری می گیرد. پس روی افزایش 

کیفیت محصوالت و خدمات تمرکز کنید و مطمئن باشید نتیجه  آن را در طوالنی مدت مشاهده خواهید کرد.
ش��رکت اپل تعریف جدیدی از تکنولوژی ارائه کرده و روش زندگی مردم دنیا را تغییر داده است. سال های متمادی 
این باور در بین مردم وجود داش��ت که تکنولوژی های جدید به قدری پیچیده هس��تند که هر کسی قادر به درک آنها 
نیس��ت، اما اپل به دنیا نش��ان داد تکنولوژی ساده تر از آن چیزی است که توسط قشر خاصی از مردم قابل درک باشد. 
اپل به تمام مردم دنیا ثابت کرد پیش��رفته ترین محصوالت توس��ط همه و بدون توجه به س��ن، تحصیالت و موقعیت 

اجتماعی قابل استفاده هستند.
اپل به عنوان تنها عرضه کننده محصوالت درجه یک شناخته نمی شود اما توانسته نگرش »ناب بودن« محصوالتش 

را در باور مردم جای دهد.
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آیا هفت روش آس��ان برای تبدیل ش��دن به یک فرد خوشبین 
می خواهید؟ تعداد کمی از افراد مایل رفتن به یک س��فر روحانی 
برای تبدیل ش��دن به یک فرد مثبت هس��تند، زیرا بعضی اوقات 
به نظر می رس��د که انجام این کار س��ختی زیادی دارد. با الهام از 
جیم کری که س��ال ها را در س��فر روحانی خود گذراند، می توانیم 
از نکته هایی که آموخت اس��تفاده کنیم. در ادامه هفت روش برای 

تبدیل شدن به یک فرد مثبت معرفی می شود. 
1. قدردانی ابزاری است که اغلب نادیده گرفته 

می شود
آی��ا می خواهی��د در همه حال مثب��ت بمانید؟ ی��اد بگیرید که 
سپاس��گزار باش��ید. افرادی که سپاسگزار هس��تند تقریباً همیشه 
خوشبین اند زیرا برای آنچه که دارند  قدردانند. آنها از این واقعیت 
قدردانی می کنند که می توانند بدون درد نفس بکش��ند، می توانند 
غذا بخورند، افرادی هس��تند که آنها را دوس��ت دارن��د و توانایی 

اندیشیدن و رشد دارند.
سپاس��گزار نبودن، منبع بس��یاری از بدبختی                  ها در جهان است. 
اگر مردم قدردان دارایی های خود بودند، هیچ وقت کس��ی دزدی 
نمی کرد، اگر مردم نس��بت به همسرشان سپاس��گزار بودند، هیچ 
وقت کس��ی خیانت نمی کرد. اگر حس ناراحتی و بدبختی داشته 
باشید، خوش بین بودن بس��یار سخت می شود و حس ناراحتی و 

بدبختی از قدردان نبودن نشأت می گیرد.
2. مسئله مهم این است که خودتان را از بدبین بودن 

بیرون بکشید نه اینکه خوشبین شوید
می گویند بهترین روش برای کشف یک دروغگو این است که به 
جای یافتن نش��انه های دروغ در کالم  فرد به دنبال عالئم حقیقت 
در س��خن وی باشید. در هنگام خوش��بینی، همین رویکرد مشابه 
عقب رو به جلو را پیش بگیرید. به جای اینکه همیشه سعی کنید 

خوشبین باشید، خود را از یک فاکتور منفی بیرون بکشید.
ش��ان استفنس��ون و تونی رابینز ه��ر دو می گوین��د که زمانی 
توانس��تند با تاریک ترین روزهای زندگی ش��ان مقابله کنند که به 
خود اجازه احس��اس ناراحت��ی و منفی بودن را دادن��د، اما اجازه 

ندادند که در این موقعیت باقی بمانند.
3. از خود بپرسید از هر اتفاق چه چیزی یاد گرفتید

خود را از یک فاکتور منفی بیرون کش��یدن بسیار دشوار است. 
ش��ما ممکن اس��ت انرژی لبخند مصنوعی زدن و یا نگاه کردن به 
جنبه مثبت ماجرا را نداشته باشید. در صورتی که این امر در مورد 
ش��ما صدق می کند، باید در مورد وضعیتی که در آن هستید فکر 
کنید و از خود بپرسید از رویداد اخیر چه چیزی آموختید. چیزی 
که یاد می گیرید ممکن اس��ت در آینده به ش��ما کمک نکند، اما 
مطمئناً ضرری ندارد. خودتان را مجبور کنید از آنچه اتفاق افتاده 
است یاد بگیرید، حتی اگر تمام چیزی که یاد می گیرید این باشد 

که زندگی هر از گاهی تالش می کند شما را به زمین بیندازد.
4. به جای مدام شکاک بودن باور داشته باشید اما 

درستی امر را چک کنید
بخشی از خوشبین بودن یادگیری این است که به جنبه مثبت 
قضیایا نگاه کنید، اما جهان یک مکان بد و خطرناک اس��ت و نگاه 
به جنبه مثبت ممکن اس��ت شما را در معرض خطر قرار دهد. ما 
طبیعتاً شکاک هستیم، زیرا ذهن ما به دنبال خطر است. به جای 
شک و تردید، باید باور داشته باشید، اما درستی امر را چک کنید.
اگر دختر ش��ما می گوید که ش��ب در خانه دوستش می خوابد، 
باور کنید و او را بفرس��تید، اما از صحت گفته  او مطمئن ش��وید. 
فرام��وش نکنید که می توانید بعد از یک رویداد صحت آن را چک 
کنید و می توانید آن را به طور معمول انجام دهید. به عنوان مثال، 
هنگامی که دختر خود را به مدرسه می برید، ممکن است دوستش 
را ببیند، در این صورت می توانید پیش وی بروید، س��الم کنید و 
بگویید: »امیدوارم که دخترم پنجش��نبه شب بیش از حد مزاحم 

شما نشده باشد.«
5. دعا کنید

ب��رای سپاس��گزاری از وج��ود خود دع��ا کنید. برای تش��کر از 
چیزهای��ی که برای آن قدردان هس��تید دعا کنید. ممکن اس��ت 
بپرس��ید چگونه دعا کردن به مثبت اندیش��ی کمک می کند؟ این 
کار نه تنها یک حس آرامش روحی به شما می دهد، بلکه تمرکزتان 

را از مشکالت و ناراحتی ها دور کرده و به سمت »زندگی« هدایت 
می کند.

6. هر وقت به جنبه  مثبت قضایا نگاه نکردید به 
دست خود ضربه ای بزنید

برخی افراد به طور پیش��فرض منفی هس��تند. آنها همیش��ه به 
س��مت تاریک و منفی نگاه می کنن��د، زیرا اینگونه عادت کرده اند.  
در این صورت ایده خوش��بینی احمقانه، ضعیف یا کودکانه به نظر 
می رس��د. اگر متوجه ش��دید که به س��مت منفی ن��گاه می کنید، 
سپس روی مچ دست خود ضربه ای بزنید. در حقیقت یک نماینده 
فیزیکی از انتخاب تان را برای متوقف کردن بدبینی به خود بدهید.

هر وقت که متوجه ش��وید که در مس��یر منفی ق��رار دارید، به 
مچ دس��ت خود ضربه ای بزنید، زیرا در ذهن ش��ما مجموعه ای از 
خاط��رات ایجاد می کند که مغزتان را مجبور می کند هر زمانی که 
در حال بدبینی هس��تید متوجه ش��وید. این امر باعث می شود به 
طور تصادفی یا به طور پیش��فرض منفی بودن در شما کمتر شود. 
این یک مجازات نیس��ت، بلکه یک راه برای کمک به ذهن اس��ت 

وقتی که به طور پیشفرض بدبین می شوید.
7. عشق، پول، شرافت و برابری شرارت را از بین 

نمی برد - شجاعت، بدی را شکست می دهد
واضح ترین پرسش این است: »چگونه می توانم در جهان بسیار فاسد 
مثبت باشم؟« جواب این است:»شجاعت«. ممکن است مردم به شما 
بگویند که عش��ق جهان را نجات خواه��د داد یا فهم جهان را تغییر 
خواهد داد و یا محیط اطراف مردم اس��ت که آنها را بد می کند. همه 
اینها دروغی بیش نیست اگر می خواهید در دنیایی زندگی کنید که 
در آن به مثبت بودن افتخار می کنید، پس شجاع باشید و دیگران را 
به خاطر شجاعت پاداش دهید. از شجاعت خود سربلند باشید، حتی 

اگر شما را در معرض خطر فیزیکی قرار دهد.
ش��جاعت قدرتمند اس��ت و هنگامی که ش��جاعت به قدردانی 
اضافه می ش��ود، همه چیز را برای فردی خوش��بین و خوش��حال 

بودن خواهید داشت.
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