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سیاه و سپید طرح مجلس درباره اصالح نظام پولی کشور

 کاستی و ابهام
در اصالحیه قانون بانکداری

 نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران می گویند که براس��اس طرح پیش��نهادی مجل��س، بخش خصوصی از ترکیب 
اعضای ش��ورای پول و اعتبار حذف ش��ده اس��ت و جایگاه شورای فقهی و نس��بت آن با فعالیت بانک ها مشخص 
نیس��ت.  به گزارش مهر، کوروش پرویزیان در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصالحیه قانون 
بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقالل سیاست گذار 
پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصالحیه...

اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران به روایت حسین راغفر

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در کشور
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سخنگوی دولت بر بازبینی مسکن مهر تاکید کرد

میراث شوم مسکن مهر برای دولت دوازدهم

تقابل زندگی شخصی و کار
استارت آپ ها؛ نوشداروی معضل اشتغال

تأثیر داستان بر عملکرد مغز 
خرید کردن درد دارد؟ چرا؟ 

توسعه برند با 10 گامی که کمک می کند حرفه ای تر باشید
مهارت های مورد نیاز یک بازاریاب برای ورود به استارت آپ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تنسنت به  نخستین شرکت 
 آسیایی با ارزش بیش از

500 میلیارد دالر تبدیل شد

در حالـی حـدود پنج ماه از بسـته شـدن سـایت 
ثبت سفارش خودرو می گذرد که وزیر ...

به گفته وزیر صنعت، پیشنهاد جدیدی برای واردات خودرو 
تقدیم هیأت وزیران شده است

پشت پرده توقف ثبت سفارش 
واردات خودرو

یادداشت
ایجاد تعاونی نیروی کار راهی 
برای مقابله با بحران بیکاری

راه حل  کنون��ی  ش��رایط  در 
مقابله با بح��ران بیکاری ایجاد 
اس��ت،  کار  نیروی  تعاونی های 
ن��ه طرح های��ی مانن��د ط��رح 
کارورزی. من ط��رح کارورزی 
را تهاجم��ی به ح��ق و حقوق 
نی��روی کار می دان��م و ج��زو 
مع��دود طرح های��ی اس��ت که 
و  کارگری  فع��االن  مجموع��ه 
منتقدان به قوی ترین ش��کل از 
لحاظ فک��ری آن را مورد نقض 
ق��رار دادند. به ط��ور کلی طرح 
کارورزی در چارچ��وب قوانین 
موج��ود طرح��ی غیرقانونی به 
ش��مار آم��ده و در مغای��رت با 
ایران  مقاوله نامه هایی است که 
در عرصه بین الملل امضا کرده 

است. 
همچنین این قانون در تضاد 
ب��ا قان��ون کار و برنامه شش��م 
توسعه است. نکته دوم که باید 
بگویم این است که به نظر من 
این طرح ظرفیت اش��تغال زایی 
ندارد و به طور مش��خص برای 
مهارت آموزی و اشتغال پذیری 
ثمر  مثمر  نیز  دانش آموختگان 

نخواهد بود.
ادامه در همین صفحه

محمد مالجو
اقتصاددان

در حالی حدود پنج ماه از بسته شدن سایت ثبت سفارش 
خودرو می گذرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت اواس��ط 
آبان ماه امس��ال، از بررس��ی طرح جدی��دی در دولت برای 

واردات خودرو خبر داده است. 
به گزارش خبرآنالین، حدود پنج ماه از بسته ماندن سایت 
ثبت س��فارش خودرو می گذرد؛ این اتفاق یک ماه مانده به 
پایان کار محمدرضا نعمت زاده، وزیر س��ابق صنعت، معدن 
و تجارت افتاد و او دس��تور بسته شدن سایت ثبت سفارش 
خ��ودرو را داد، اگرچ��ه ه��دف از این اق��دام، جلوگیری از 
ازدیاد خودروهای وارداتی به کش��ور دانس��ته ش��د. رئیس 
سازمان توس��عه تجارت مردادماه امسال درباره مدت زمان 
توقف س��ایت ثبت سفارش خودرو عنوان کرد تا زمان ابالغ  
»دس��تورالعمل و ضوابط واردات خ��ودرو و نحوه همکاری 
با ش��رکت های خودروساز خارجی« س��ایت ثبت سفارش 
واردات خودرو متوقف خواهد ماند.  طرح پیشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز س��ال گذشته به هیأت 
دولت ارسال ش��د؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به 
تولید خودروسازان خارجی در ایران می کند، به دلیل برخی 
ابهامات از سوی هیأت دولت به بخش های تخصصی چون 
ش��ورای اقتصاد، س��تاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی 
دولت ارس��ال ش��د تا مراحل تصویب آن براس��اس نظرات 
کارشناسی صورت بگیرد.  طرح پیشنهادی وزارت صنعت 
با عنوان  »دس��تورالعمل و ضواب��ط واردات خودرو و نحوه 
همکاری با شرکت های خودروساز خارجی« دارای چهار بند 
بود که ضمن منوط کردن واردات به تولید، صادرات را نیز 
در دس��تور کار واردکنندگان قرار م��ی داد؛ با وجود این در 
اصالحات صورت گرفته از س��وی کمیسیون امور زیربنایی 
بند صادراتی از دس��تورالعمل حذف ش��د.  در بند اول این 
دس��تورالعمل آمده است که »کلیه واردکنندگان خودروی 
س��واری ضمن رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو 
مصوب 1382 و اصالحات بعدی، موظف به داشتن امکانات 
و تاسیس��ات ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین 
کلی��ه واردکنندگان موظف ب��ه دریافت گواه��ی فعالیت 
نمایندگی رس��می از تولیدکنندگان اصل��ی یا نمایندگان 
منطقه ای و رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو )7415/ت51681ه� مورخ 
1395/1/28 مصوب هیأت محترم وزیران( هس��تند.« اما 
در بند دوم این دس��تورالعمل آمده است که »شرکت های 
خارجی در هر گروه خودرویی فقط می توانند با یک شرکت 
داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داش��ته باش��ند.« در بند 
سوم نیز تاکید شده که  »ثبت   سفارش خودروهای سواری 
به صورت کامل  )CBU( صرفا با رعایت یک دستورالعمل 

مجاز خواهد بود. 
در این دستورالعمل آمده است؛ درصورتی که وارد کننده 
دارای امکانات و تاسیس��ات تولیدی در داخل کش��ور بوده 
یا از طریق انعقاد ق��رارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی 
نس��بت به تولید خودرو )با حداقل 20درصد ساخت داخل 

از زمان شروع( اقدام کند، می تواند معادل 50درصد ارزش 
تولیدات داخلی خود نس��بت به واردات خودرو اقدام کند.« 
منوط ش��دن واردات به تولید موضوعی اس��ت که بارها از 
سوی مسئوالن صنعتی بر آن تاکید شده؛ این در شرایطی 
است که بسیاری از واردکنندگان خودرو معتقدند این بند با 

نفس واردات خودرو در تضاد است. 

واکنش اتاق تهران به توقف ثبت  سفارش خودرو
اما در ش��هریورماه، مس��عود خوانس��اری، رئی��س اتاق 
بازرگان��ی تهران در نامه ای، به موضوع تصمیم اخیر وزارت 
صنع��ت در ممنوعیت ثبت س��فارش خودرو اش��اره کرده 
و این عم��ل را از مصادیق برهم زدن نظ��م بازار و دخالت 
ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی 
ارزیابی کرده اس��ت.  به گفته رئیس اتاق تهران، »تغییرات 
ب��دون برنامه قبل��ی در روندهای اقتصادی موجب س��لب 
اطمینان از بخش خصوص��ی برای انجام تصمیم گیری های 
بلندمدت می ش��ود.« خوانساری متذکر شد: »دیدگاه آقای 
شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت 
در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب وکار استوار است و در 
نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید کرد که فضای روابط 
میان دو بخش با همکاری و تعامل بیش��تر باید هم راستا با 
نیازهای توسعه ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور 
آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته 
که می تواند مخل فضای کس��ب و کار و منشا تالطم در بازار 
ش��ود که به معنای دقیق در خالف جهت این دیدگاه قرار 
دارد. به همین جهت در نامه ای درخواست شد در این مورد 
تجدیدنظر صورت گیرد.« وی تاکید کرد: »بخش خصوصی 
از دولت انتظار دارد که پیش از انجام اقدامات این گونه طی 
جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب وکار نیز نظرخواهی 
صورت گیرد. این خواس��ته دقیقا در چارچوب قانون بهبود 
مس��تمر فضای کس��ب وکار هم ق��رار دارد و خواس��ته ای 
غیرمنطقی نیس��ت و به همین جهت امیدواریم که دولت 

دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.«

هدفمندسازی واردات خودرو
اما در مهرماه، مجتبی خس��روتاج، رئیس سازمان توسعه 
تجارت در یک نشست خبری عنوان کرد:  »در اواخر سال 
گذشته براس��اس سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی تصمیم 
گرفتیم ک��ه در ح��وزه هدفمن��دی واردات، بحث خودرو 
را نی��ز مدنظر بگیریم و تغییرات��ی حاصل کنیم. در چنین 
شرایطی در مواجهه با کاالهایی مانند خودروهای خارجی 
که کاالی لوکس هم محس��وب می شوند، دولت باید راهی 
برای هدفمندسازی واردات پیدا کند. آیا این منطقی است 
که یک شرکت صاحب برند هر چه بخواهد، با هر شرایطی 
ب��ه بازار ایران وارد کند و به مواردی مانند تامین قطعات و 
. . . کاری نداش��ته باشد؟!« به گفته وی، »در سال گذشته 
قرار بر این شد که آیین نامه جدید که در دوره وزارت آقای 

نعمت زاده طراحی ش��ده بود، بازنگری این بخش را مدنظر 
قرار دهد؛ چراکه گاه برخی از نمایندگی های خودروسازان 
دنی��ا رقم هایی ح��دود 10 تا 20 هزار خودرو به کش��ور ما 
صادر می کنند و بر همین اس��اس ای��ن رقم ارزش دارد که 
ما برای ایجاد خط تولید یا حداقل قطعه سازی آنها در ایران 
مذاکرات��ی را انجام دهیم. بر همین اس��اس چارچوب های 
خاصی برای شرکت های صاحب برند در این عرصه مدنظر 
گرفته شد تا اگر امکان ساخت خودرو در ایران وجود ندارد، 
حداقل در حوزه قطعه س��ازی در ایران وارد مذاکره ش��وند. 
البت��ه این موضوع در برخی گروه ها نیز جواب داد و اکنون 
شاهدیم که ش��رکت های کره ای یا اروپایی قراردادهایی در 
این حوزه به امضا رس��انده اند.« خس��روتاج متذکر شد: »با 
توجه به تمام این م��وارد، تصمیماتی در حوزه توقف ثبت 
 س��فارش ص��ورت گرفت، ام��ا باید توجه داش��ت که ثبت  
س��فارش های ما ش��ش ماه اعتبار دارد و با توجه به اینکه 
آخرین ثبت  سفارش ها در تیرماه سال جاری صورت گرفته 
تا دی م��اه فرصت واردات وجود دارد.« معاون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت با تاکید بر اینک��ه باید هدفمندی واردات 
مورد توجه ق��رار گیرد، عنوان ک��رد: »گاه این گونه مطرح 
می ش��ود که این تصمیم بر مبنای حمایت از خودروسازان 
داخلی گرفته شده است، اما بی خود برچسب نزنید و متهم 
نکنید. در بخش خودرو حمایت های خوبی از خودروسازان 
صورت می گیرد و نیاز به حمایت های این گونه وجود ندارد.« 
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبت های خود با 
بیان اینکه این تصمیم در دوره وزارت نعمت زاده گرفته شده 
بود، تصریح ک��رد: »آیین نامه مربوط به این بخش در دوره 
وزارت قبلی نهایی شده بود، اما برای مشورت با وزیر جدید 
همچنان زمان در نظر گرفته شده و اکنون اینکه گاه برخی 
سایت ها گمانه زنی هایی را منتشر می کنند، موضوعی کامال 

بی اساس است.«

طرح جدید دولت برای واردات خودرو
در این میان، محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دولت دوازدهم در تازه ترین اظهارنظر در اواس��ط 
آبان ماه امس��ال، از بررس��ی طرح جدی��دی در دولت برای 
واردات خودرو خبر داد.  وی با اشاره به مسدود شدن سایت 
ثبت سفارش واردات خودرو، تصریح کرد: »این طرح برای 
دولت قبل بوده اس��ت.« عضو کابینه دولت دوازدهم عنوان 
کرد: »به همین جهت پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشخصی 
برای واردات خودرو تقدیم هیأت وزیران ش��ده اس��ت. هر 
زمان که طرح پیش��نهادی به تایید هیأت وزیران برس��د، 
ابالغ و اجرایی می ش��ود.  ش��ریعتمداری در خصوص زمان 
ابالغ طرح پیشنهادی جدید در زمینه واردات خودرو، تاکید 
ک��رد: »نمی توان از طرف دولت زمانی را برای این امر بیان 
کرد، هر زمان در دستور قرار گیرد مراحل قانونی طرح طی 
خواهد شد.« مسئولیت واردات خودرو بدون ثبت سفارش 

با واردکننده است.

به گفته وزیر صنعت، پیشنهاد جدیدی برای واردات خودرو تقدیم هیأت وزیران شده است

ایجاد تعاونی نیروی کار راهی برای مقابله با بحران بیکاریپشت پرده توقف ثبت سفارش واردات خودرو

ادامه از همین صفحه
 اگرچه هدف اصلی آن توانمندس��ازی نیروی کار 
اعالم ش��ده، ولی فقط منجر به ارزان س��ازی نیروی 
کار خواهد ش��د. طرح کارورزی، اشتغال زدا نیست، 
ولی چش��م اندازی برای اشتغال زایی هم ندارد و من 
معتقدم پیش��نهادات منتقدان هم باید در ش��رایط 
کنونی در چارچوب نظم موجود تدوین شود. اکنون 
وظیف��ه م��ا منتقدین این اس��ت که بررس��ی کنیم 
ببینیم که با توجه به امکانات موجود چگونه می توان 
هم بحران فزاینده طرح بیکاری را تا حدی مهار کرد 
و ه��م بیش از این در جهت ارزان س��ازی نیروی کار 
نرف��ت. با توجه به اینکه دولت ها و از جمله دولت در 
ایران میل به کوچک ش��دن دارد، بنابراین نمی تواند 
و نمی خواهد اشتغال زایی دولتی ایجاد کند و عالقه 
دارد که اش��تغال زایی را ب��ه بخش خصوصی منتقل 
سازد و از سوی دیگر هم بخش خصوصی در ایران به 
دالیل مختلفی از اشتغال زایی ناتوان است. وضعیت 
بحران و بیکاری در آینده بس��یار خطیرتر از شرایط 
کنون��ی خواهد ش��د. اگر بخواهم بگوی��م که ما چه 
راه حلی برای این مشکل داریم، باید بگویم پیشنهاد 
مش��خص من تمهید، تأسیس و تسهیل تعاونی های 

نیروی کار خواهد بود. 
این نهاد باید واحد مالکیت مس��تقلی داشته باشد 
که ب��ه نی��روی کار متعلق اس��ت، همچنین میزان 
مالکیت و س��هم نیروی کار و س��ایر اعضای آن نیز 
براس��اس سهم مش��ارکتی باش��د که در آن دارند و 
مشارکت آنها براس��اس عضویت دمکراتیک شان در 
تعاونی ها باش��د. همچنین این تعاونی باید مس��تقل 
از دخالت مس��تقیم دولت بوده و بر همکاری با سایر 

تعاونی ها تکیه کند. برای این تعاونی ها راه هایی برای 
تأمین مالی هم وجود دارد. 

ابتدا از طریق مالیات شامل مالیات های بخش های 
عموم��ی غیردولت��ی، بخش های نظام��ی، انتظامی، 
بنیاده��ای خیری��ه مذهبی و س��ازمان های عمومی 
غیردولت��ی که حدود 40 تا 60درصد تولید ناخالص 
داخل��ی را در اختیار دارن��د. همچنین یکی دیگر از 
منابع مالی آنها می تواند تس��هیالت بانکی باش��د و 
همچنین می توان بر پرداخت اقس��اط این تعاونی ها 
براس��اس درآمدهای آتی حس��اب باز ک��رد. بحران 
بیکاری در آینده نزدیک به س��راغ م��ا خواهد آمد. 
البته معتقدم تعاونی هایی که پیشنهاد کردم، بحران 
بیکاری را ح��ل نمی کند، ولی ظرفی��ت مهار آن را 

دارد. 
اکنون نابرابری های کم س��ابقه ای در اقتصاد ایران 
مش��اهده می ش��ود که به دنبال اجرای سیاست های 
س��لب مالکیت از توده ه��ا رخ داده اس��ت و به این 
ترتیب اقلیتی به ضرر اکثریت ثروتمند شدند. اکنون 
باید ساماندهی در اقداماتی که تاکنون صورت گرفته 

ایجاد شود. 
کنی��د،  توج��ه  خصوصی س��ازی  بح��ث  در 
خصوصی سازی اصلی ترین س��ازوکار برای گسترش 
نابرابری ها بود و اکنون باید باقی مانده ش��رکت های 
دولت��ی نه به افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی 
که ب��ه نی��روی کار آن واحده��ا و گروه های ذینفع 
واگذار شود. تأکید می کنم که امید ندارم تعاونی های 
نیروی کار سود چندانی دهد ولی می توان پیش بینی 
کرد که در صورت اجرا، اشتغال مستمر ایجاد کند.
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»اصلی تری��ن مس��ئله جامعه 
ای��ران، در چهار ن��گاه« موضوع 
نشس��تی ب��ود ک��ه در آخری��ن 
پنجش��نبه آبان م��اه امس��ال به 
هم��ت انجم��ن جامعه شناس��ی 
ایران و انجمن اندیش��ه و قلم در 
مجتمع فرهنگی الرحمن برگزار 
شد. در این نشست کوشش شد 
تا از چهار منظ��ر تاریخ، اقتصاد، 
جامعه شناس��ی و علوم سیاس��ی 
ب��ه اصلی تری��ن مس��ئله جامعه 
ایران نگاه ش��ود تا با واکاوی ابعاد 
گوناگون مسئله در قدم بعدی به 
دنبال پاس��خی برای این پرسش 

بود که حال چه باید کرد؟ 
در این نشست، هاشم آغاجری 
استاد تاریخ و عضو هیأت علمی 
دانش��گاه تربیت مدرس از نگاه 
غالمرضا  محمدج��واد  تاریخی، 
کاش��ی اس��تاد علوم سیاس��ی 
از  دانش��گاه عالم��ه طباطبایی 
نگاه علوم سیاسی، حسین راغفر 
اقتص��اددان و عضو هیأت علمی 
دانش��گاه الزهرا از نگاه اقتصاد و 
احمد بخارایی جامعه ش��ناس و 
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام 
نور از ن��گاه جامعه شناس��ی به 
اصلی ترین مس��ئله جامعه ایران 

پرداختند. 
در گزارش حاضر، با گریزی به 
و دیدگاه های حسین  اندیشه ها 
راغفر، گزیده ای از س��خنرانی او 
درباره اصلی ترین مسئله اقتصاد 

ایران آمده است. 

 سرمایه داری رفاقتی 
در اقتصاد ایران

جمل��ه  از  راغف��ر،  حس��ین 
اقتصاددانان نهادگرایی است که 
همچون فرش��اد مومنی معتقد 
ب��ه نقش توامان بخ��ش دولتی 
اقتص��اد  اداره  در  و خصوص��ی 
اس��ت. با اینکه نقش و کارکرد 
بخش خصوصی در اقتصاد کالن 
از دیدگاه راغفر مهم است، اما او 
معتقد است آنچه موجب اختالل 
در اقتصاد ایران شده، گروهی اند 
که ب��ه ن��ام بخش خصوصی به 
»ران��ت«  از  اس��تفاده  دنب��ال 
هس��تند و راغف��ر اس��م آن را 
است.  گذاش��ته  رفاقتی  اقتصاد 
او معتقد اس��ت آنچ��ه در ایران 
به نام بخش خصوصی ش��ناخته 
می ش��ود، عمال بخش خصوصی 
نیس��ت، بلک��ه مجموع��ه ای از 
و  تج��اری  صاحب��ان س��رمایه 
مالی اس��ت که در ی��ک تعامل 
س��ه گانه میان دولت، مجلس و 
بخش خصوص��ی به عنوان اضالع 
یک نظ��ام اقتص��ادی در ایران 
حض��ور دارن��د. از ای��ن جهت، 
آنچ��ه س��اختار و بس��تر اصلی 
اقتص��اد ایران را ش��کل داده و 
مانع پویایی آن شده، مسئله ای 
اس��ت که به زعم راغف��ر آن را 
در عل��م اقتصاد، س��رمایه داری 
رفاقتی می نامن��د. این اصطالح 
ب��ه سیس��تمی گفته می ش��ود 
ک��ه در آن دول��ت، مجل��س و 
بخش خصوص��ی ب��ا یکدیگر در 
تعام��ل هس��تند و ب��رای حفظ 
مناف��ع اعضای این مثلث تالش 

می کنند. 
س��رمایه داری  ریش��ه  البت��ه 
رفاقت��ی به ب��اور راغف��ر مانند 
بس��یاری از مسائل س��اختاری 
اقتصاد ای��ران به مس��ئله نفت 
برمی گردد. او معتقد است که با 
اس��تخراج نفت در ایران، فروش 
مناب��ع طبیعی نه برای توس��عه 
اقتصادی یا مناف��ع مردم، بلکه 
برای حف��ظ مناف��ع امپراتوری 
بریتانیا ش��کل گرفت. از این رو، 
هنگامی که نهضت ملی ش��دن 
صنع��ت نف��ت در ای��ران پدید 
می آید اصال عجیب نیس��ت که 
متعاق��ب آن کودتای ٢٨ مرداد 
ش��کل می گیرد، چون مس��ئله 
اینج��ا تنها اداره ش��رکت نفت 

نیس��ت، بلکه مس��ئله استقالل 
نهاد تصمیم گی��ری درباره نفت 
مط��رح اس��ت و ت��الش ب��رای 
اس��تقالل این نهاد در ایران به 
کودت��ا علیه دول��ت ملی محمد 

مصدق منجر می شود. 
از نگاه راغف��ر، تنها در در دو 
دوره کوتاه مدت در تاریخ معاصر 
اقتص��اد ای��ران در ای��ن الگوی 
سرمایه داری رفاقتی وقفه ایجاد 
شده است؛ یکی در دوره محمد 
مصدق که مدت آن بسیار کوتاه 
بوده و با تحری��م نفتی ایران از 
س��وی بریتانیا، تکیه بر مالیات 
ش��کل  غیرنفت��ی  ص��ادرات  و 
و همچنین مدت زمان  می گیرد 
کوتاهی بع��د از انقالب 57، اما 
مجم��وع ای��ن دو دوره زمان��ی 
ب��ه یک ده��ه هم نمی رس��د و 
رفاقتی  س��رمایه داری  نهادهای 
دوباره خ��ود را در اقتصاد ایران 

بازسازی و بازتولید می کنند. 

اولویت تجارت زمین به جای 
سرمایه گذاری صنعتی

نشس��ت »اصلی ترین مس��ئله 
جامع��ه ای��ران، در چه��ار نگاه« 
فرص��ت و مجال��ی بود ت��ا راغفر 
به تبیین س��ازوکار اقتصاد ایران 
دس��ت زن��د و ب��ا جمع بن��دی 
اندیش��ه های خود و همچنین با 
اشاره به حاکم شدن سرمایه داری 
رفاقتی به آسیب شناسی اقتصاد 
ای��ران بپ��ردازد. او صحبت خود 
را در ای��ن نشس��ت ب��ا ارجاع به 
س��طرهای یک کتاب آغاز کرد؛ 
کت��اب »تامی��ن مال��ی صنعتی 
در ای��ران« اثر  »ریچ��ارد الیوت 

بندیک«
ب��ه گفت��ه راغف��ر، گروه��ی 
به عنوان کارشناس��ان دانش��گاه 
هاروارد در نیمه  دوم دهه ۱۳۳۰ 
به منظور ارائه  راهکارهایی برای 
توس��عه اقتصادی به ایران سفر 
کردن��د و کتابی تح��ت عنوان 
»تامین مالی صنعتی در ایران« 
منتش��ر کردن��د ک��ه در واقع، 
گزارش کاملی بود از مشکالتی 
که اقتصاد ایران با آن دس��ت و 
پنجه نرم می کرد و البته شامل 
پیش��نهادات آنها ب��رای اصالح 
اقتص��اد ایران نیز بود. این گروه 

س��پس به کش��ور کره جنوبی 
سفر کردند و همین توصیه های 
کره ای ه��ا  ب��ه  را  اقتص��ادی 
ارائ��ه دادند؛ این سیاس��ت های 
اقتصادی در کره عملیاتی شد و 
این کشور در مدت زمان کوتاهی 
به توس��عه دس��ت یافت، اما در 
مقابل به این توصیه ها در ایران 
توجهی نش��د و اقتص��اد ایران 
همچنان ناکارآم��د و در پیچ و 
خم توسعه باقی مانده است. در 
واقع، با آنکه نزدیک به ۶۰ سال 
از تدوی��ن این گزارش توس��ط 
بندی��ک و دیگ��ر کارشناس��ان 
دانش��گاه هاروارد س��پری شده 
است، اما کماکان شرایط اقتصاد 
ایران تغییری نکرده و دگرگونی 
ماه��وی در س��اختار آن پدی��د 

نیامده است. 
دوره  از  بندی��ک،  دی��دگاه  از 
هم��واره  تاکن��ون  قاجاری��ه 
تج��ارت زمین و مس��تغالت بر 
سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد 
ایران اولویت داش��ته و این اصل 
در این یکصد سال اخیر تغییری 
نکرده اس��ت، چراکه مستغالت و 
زمین در مقایسه با سرمایه گذاری 
صنعتی آسیب کمتری از بی ثباتی 
سیاس��ی و اقتصادی دیده است: 
»مس��تغالت که واج��د تاریخی 
از تجربی��ات موفقیت آمیز  مملو 
است، بر س��رمایه گذاری صنعتی 
س��رمایه گذاری  و  دارد  برت��ری 
در حوزه مس��تغالت و زمین در 
مقایسه با سرمایه گذاری صنعتی 
از بی ثباتی سیاس��ی و اقتصادی 
آس��یب به مراتب کمت��ری دیده 
است. اغلب گفته شده که زمین 
و س��فته یا به عبارتی رباخواری، 
جذب کننده ه��ای  اصلی تری��ن 
هس��تند.  ای��ران  در  س��رمایه 
روی  زمانی ک��ه س��وداگری  ت��ا 
مستغالت و سفته بازی، سودهای 
بزرگ بی زحمت و ریسک ایجاد 
می کند، محال است که در ایران 
تولید صنعتی اتفاق بیفتد و کسی 
خود را درگیر دردس��رهای تولید 

کند.«

 ناکارآمدی اقتصادی 
عامل فروپاشی شوروی

ب��ه نظ��ر راغف��ر، ناکارآمدی 

در اقتص��اد ایران کام��ال عیان   
اس��ت. این مفهوم بسیار جدی 
و حیاتی اس��ت، زیرا ناکارآمدی 
ابرقدرت ها در  فروپاش��ی  باعث 
جهان ش��ده اس��ت و ایران نیز 
باید فکری به حال این وضعیت 
کند؛ ش��وروی نمون��ه ای از یک 
ابرق��درت ب��ود ک��ه اقتصادش 
ناکارآمدی  امکان حل مش��کل 
را نداش��ت. بندی��ک در کتابش 
به نقش بانک ها اش��اره می کند 
و تصوی��ری مش��ابه آنچه امروز 
در کش��ور وج��ود دارد، ارائ��ه 
از  بخش��ی  در  او  می ده��د. 
کتابش آورده اس��ت:  »ایرانیان 
به خوبی فهمیده ان��د که تفاوت 
می��ان ب��ازار و بان��ک تج��اری 
مجلل  س��اختمان های  هم��ان 
بانک ها اس��ت. این حرف مبالغه 
نیست، بانک ها از همان ساختار 
رباخ��واری بازار س��ر برآوردند. 
بانک ه��ای تج��اری و ب��ازار در 
ای��ران ه��ر دو در کار تأمی��ن 
و  تج��ارت، ساخت وس��از  مالی 
معام��الت مس��تغالت فعالی��ت 
می کنند. اب��زار مالی هر دو آنها 
عمدتا س��فته است. بانک و بازار 
بدون استثنا براساس وثیقه های 
می دهن��د  وام  بازرسی نش��ده 
باب��ت  و در عم��ل دغدغ��ه ای 
چگونگی هزین��ه وام و هرگونه 
مالحظات دیگر ب��ه ذهن خود 

راه نمی دهند.«
راغفر در توضیح آنچه بندیک 
درب��اره نقش بانک ها در کتابش 
آورده اس��ت، می گوی��د که این 
گفته ها متعلق به دوره ای است 
که بانک های کشور به طور کلی 
دولت��ی بودن��د و هن��وز ردپای 
بخش خصوصی در سیستم پولی 
ایران دیده نمی شد و فسادهای 
گسترده س��ال های گذشته نیز 
بروز پیدا نکرده بود. اما با اینکه 
این گفته ها به 55 س��ال پیش 
تعلق دارد، ام��ا همچنان درباره 
ای��ران ص��دق می کند.  اقتصاد 
راغف��ر در جمع بندی گفته های 
بندیک، علت اساسی این مسئله 
را برجس��تگی نقش سرمایه در 
اقتصاد ایران می داند. جان کالم 
صحبت های بندیک این اس��ت 
که سلطه س��رمایه های تجاری 

بر اقتصاد و کس��ب س��ودهای 
مح��ل  از  بی دردس��ر  و  کالن 
خریدوفروش و داللی بازی مانع 
از پویایی اقتصاد و ورود فعاالن 
اقتصادی به فعالیت های تولیدی 
ش��ده و در نتیج��ه، محص��ول 
نهایی حاکم شدن سرمایه داری 
رفاقت��ی، ناکارآم��دی اقتصادی 
است، چنانکه ناکارآمدی، عامل 
س��قوط ابرقدرت ها در دنیاست 
و ش��وروی س��ابق به رغم همه 
به خاطر  اتمی اش  زرادخانه های 
ناکارآمدی اقتصادی فروپاشید. 

ب��ه بی��ان دیگ��ر، عمده ترین 
ویژگ��ی اقتص��اد ایران، س��لطه  
س��رمایه های تجاری اس��ت؛ به 
این معنا که تجارت طی یکصد 
سال گذش��ته، عمده ترین منبع 
کس��ب درآمد در ایران و سلطه  
مالی،  و  تج��اری  س��رمایه های 
مهم ترین ویژگی نظام اقتصادی 
و مانع توسعه  اقتصادی در ایران 

بوده است. 

 سلطه سرمایه های تجاری 
در اقتصاد ایران

راغفر ب��رای آنک��ه ویژگی های 
نظ��ام اقتصادی ای��ران را در قالب 
ش��اخص های مختل��ف به صورت 
کم��ی و عددی نش��ان ده��د، به 
شواهد آماری مربوط به سال های 
۱۳۳٨ ت��ا ۱۳۹۳ اس��تناد ک��رد 
و گفت: س��هم تش��کیل سرمایه  
ثابت ناخال��ص در بخش خدمات 
در ایران به ش��دت باالتر از س��هم 
تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص در 
بخش صنعت و کش��اورزی است. 
اگر اقتصاد ایران را به س��ه بخش 
کش��اورزی، صنع��ت و خدم��ات 
تقسیم کنیم، می بینیم که از سال 
۱۳۳٨ تا ۱۳۹۳، س��هم تش��کیل 
س��رمایه ثابت ناخال��ص در ایران 
در بخش کش��اورزی 5درصد، در 
بخش صنعت بین ٢۰ تا ٢5درصد 
و در بخ��ش خدمات بی��ن ۶5 تا 
7۰درصد اس��ت. از طرفی، عمده  
سرمایه گذاری ها در بخش خدمات 
نی��ز در حوزه ه��ای غیرمول��دی 
و  واردات  تج��ارت،  همچ��ون 
یعن��ی خریدوفروش  مس��تغالت 
مس��کن و زمی��ن ص��ورت گرفته 

است. 
س��هم تش��کیل س��رمایه در 
بخ��ش کش��اورزی نی��ز نش��ان 
می دهد که ای��ن بخش، به دلیل 
بخ��ش  ن��ازل،  س��رمایه گذاری 
بس��یار ضعیفی در ایران اس��ت. 
نتوانسته  ایران  اقتصاد  همچنین 
برای  را  مناس��بی  س��رمایه های 
بخش صنعت فراه��م آورد و این 
در حالی اس��ت که در هر کشور، 
بخش صنعت پیش برنده  توسعه و 
خالق ارزش افزوده و ش��غل است. 
با این تفاسیر با قاطعیت می توان 
گفت که چنانچ��ه صنعت نقش 
برجسته تری در اقتصاد به عهده 
نگیرد و کشاورزی ایران صنعتی 
نشود، امکان توسعه وجود ندارد. 

ورود  پای��ان،  در  راغف��ر 
بخش خصوصی به نظام بانکی را 
موجب سلطه بیشتر سرمایه های 
مالی در اقتصاد ایران دانست. به 
گفته او، با رشد فعالیت های مالی 
و پول��ی و البته رش��د بانک های 
به خصوص  ای��ران  در  خصوصی 
در دهه 5۰، س��رمایه های مالی 
نق��ش برجس��ته تری در اقتصاد 
ایران پیدا کردند. بعد از انقالب 
و همچنین هش��ت سال جنگ 
با تأس��یس بانک های  تحمیلی، 
خصوص��ی یا به اس��م بانک های 
مالی  س��رمایه های  خصوص��ی، 
مج��ددا نقش وی��ژه ای به خود 
اصلی ترین  از  بنابرای��ن،  گرفت. 
اقتصادی  ناکامی ه��ای  دالی��ل 
ایران باید به نقش س��رمایه های 
تج��اری و مال��ی، س��لطه آنها و 
حض��ور صاحبان ی��ا نمایندگان 
اصل��ی  کانون ه��ای  در  آنه��ا 
اساس��ی  تصمیم گیری ه��ای 

اقتصاد کشور اشاره کرد. 

اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران به روایت حسین راغفر

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در کشور
نگاه

اصلی ترین مسئله جامعه ایران از نظر علم  سیاست
حیات و ممات سیاسی جامعه ایران

محمدجواد غالمرضا کاش��ی، اس��تاد علوم سیاس��ی 
دانش��گاه عالمه طباطبای��ی که در نشس��تی با موضوع 
»اصلی ترین مس��ئله جامعه ایران، در چهار نگاه« که به 
همت انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن اندیشه و قلم 
در مجتمع فرهنگی الرحمن برگزار شد، شرکت کرده بود 
از دریچه علم سیاست به اصلی ترین مسئله جامعه ایران 
پرداخت و آن را در یک کالم، از بین رفتن حیات سیاسی 
بیان کرد. او در این نشس��ت گفت: در ش��رایطی که در 
یک جامعه، متخصصان هیچ حوزه ای قادر نیستند مسئله 
اصلی را به صورت نس��بی در حوزه خود دریابند و مرتبا 
مسئله را به حوزه دیگری حواله می دهند، می شود گفت 

مسئله اصلی، از بین رفتن حیات سیاسی جامعه است. 
او جامعه ای را که حیات سیاسی خود را از دست داده 
به جوانی تشبیه کرد که عقلش زایل شده است و با اشاره 
ب��ه موضوع زلزله خیز بودن ای��ران و آگاهی همه ایرانیان 
از قریب الوق��وع بودن زلزله گف��ت: جامعه ای که می داند 
خطوط متفاوت زلزله در این سرزمین هست و هیچ وقت 
کاری برای آن نمی کند، حیات سیاس��ی خود را از دست 

داده است. 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با تأکید بر اینکه روی 
سخنش تنها با حکومت و دستگاه سیاسی نیست، گفت: 
االن ک��دام یک از من و ش��ما با وج��ود آگاهی از بحران 
آب در کش��ور در مصرف آب صرفه جویی می کنیم؟ این 
جامعه ای اس��ت که عقلش را از دست داده است. در این 
جامعه، همه چیز منحصر به س��ازمان سیاس��ی اش هم 

نیست. 
وی با اشاره به مشخصات جامعه ای که حیات سیاسی 
دارد و در شرایط پیشاسیاسی زندگی نمی کند، گفت: در 
چنین جامعه ای، همه تصمیم ها و قواعد در جهت بقای 
درازمدت است. همه افراد و گروه ها، بقای خود را مشروط 
به بقای این س��ازمان جمعی می دانند و معتقدند از عدم 
بقای این س��ازمان جمعی، متضرر خواهند شد. همگان 
ح��س می کنند این بق��ای درازمدت و پای��دار در جهت 
پیروزی و بهروزی است، همگان احساس خرسندی دارند 
و در همه چیز یک افق امیدبخش وجود دارد و در نهایت، 
این جماعت، احس��اس یک زندگی اخالقی و ارزش مدار 

را دارد. 
غالمرضا کاشی با بیان اینکه در همه پیمایش ها در این 
سال ها اکثر مردم ایران به آینده خوش بین نیستند، ادامه 
داد: اینکه ما ۳۰، ۴۰ س��ال اس��ت در یک نقطه حساس 
تاریخی هس��تیم و تصور می کنیم اگر فالن کار را نکنیم 
همه چیز فرومی ریزد، ناش��ی از این اس��ت که هیچ چیز 

برای یک بقای جمعی درازمدت سامان نیافته است. 
غالمرضا کاش��ی با اش��اره ب��ه الگوهای س��ه گانه حیات 
سیاس��ی، به الگوی  »جوامع ساده و شبه قبیله« و  »الگوی 
دولت های لیبرال دموکراسی« اشاره کرد و گفت: در الگوی 
شبه قبیله، ممکن است همه آن شرایط حیات سیاسی برقرار 
باش��د، کارآمد زندگی کنند، قلمرو خود را توسعه بدهند و 
خرس��ند زندگی کنند اما چنین الگویی نمی تواند از منظر 
دیگران اخالقی و مورد احترام تلقی شود. در الگوی دوم هم، 
مردم در حیات سیاسی مشارکت فعال ندارند. یک حکومتی 
برقرار است و این سازمان سیاسی قرار است همه امکانات را 
برای مردم فراهم کند، کارآمد باشد و بهروزی و خرسندی و 

سرانجام یک زندگی خوب اخالقی را فراهم کند. 
غالمرضا کاش��ی الگوی س��وم برای برق��راری حیات 
سیاس��ی را »ایجاد یک س��ازمان سیاس��ی ب��ا توجه به 
مقتضیات جامعه پیچیده« خوان��د و گفت: در این الگو، 
هیچ بخشی از قلمروهای اجتماعی و فرهنگی را نمی توان 
از حیات سیاسی محروم کرد و ضمنا حیات سیاسی را باید 
از مشارکت فعال و زنده همه گروه های اجتماعی استخراج 
کرد. طراحی این مدل، مستلزم آن است که جامعه مملو 
از خطوط تعارض و تضاد باشد. امروز جامعه ایرانی مملو از 
امکان های بالفعل شدن تعارض های مختلف و تعارض در 
سبک های زندگی است و فقط کافی است که بپذیریم در 
یک قبیله زندگی نمی کنیم و هیچ صورت بندی واحدی را 
هم نمی شود به نسل جدید تحمیل کرد. اما با الگوی سوم 
که مبتنی بر پذیرش بستری از فعلیت بخشی به تعارضات 
سیاسی است می توان حیات سیاس��ی را زنده کرد و در 

پرتو آن به حل مشکالت سایر حوزه ها رسید. 

جابه جایی خرده نظام ها در جامعه ایران
احم��د بخارای��ی، آخرین س��خنران این نشس��ت بود. 
این اس��تاد جامعه شناس��ی با بیان اینکه پاسخ به پرسش 
اصلی ترین مس��ئله جامعه ایران، هم س��هل اس��ت و هم 
ممتنع گفت: س��هل است، چراکه از هر منظر که بنگریم، 
موضوع به نظام سیاسی قابل ارجاع و ممتنع است چراکه 
از هر منظر پاس��خ س��خت اس��ت هرچند بدیهی بنماید.  
بخارایی با جمع بندی س��خنان هریک از س��خنرانان این 
نشس��ت گفت: آغاج��ری از ادغام دی��ن و دولت به عنوان 
مسئله اصلی سخن گفتند. این پاسخ البته قابل نقد است، 
چراکه تمامیت فرهنگ یک جامعه، دین نیست و اعتقادات 
دینی، بخش��ی از خرده نظام فرهنگی ماست. او همچنین 
به س��خنان غالمرضا کاشی اش��اره کرد که از زوال حیات 
سیاسی به عنوان مشکل اساسی جامعه ایران سخن گفت 
و س��پس به سخنان راغفر ارجاع داد که مشکل اقتصادی 
جامعه ایران را در نظام تصمیم گیری های اساسی می داند. 
بخارای��ی در پایان گفت: با این همه، اگر ش��ما به این 
پرس��ش بخواهی��د از منظ��ر جامعه شناس��ی کالن هم 
بپردازید باز به حوزه سیاس��ی مرتبط خواهید شد. حتی 
اگ��ر در یک ن��گاه محافظه کارانه س��اختار-کارکردی به 
موضوع نگاه کنید، به این نتیجه می رسید که مشکل ما 

ناشی از جابه جایی خرده نظام هاست. 

دریچه

اصلی ترین مسئله جامعه ایران از نگاه تاریخ
انباشت تاریخی مسئله ها

انباش��ت تاریخی و چند الیه مسئله ها به باور هاشم 
آغاجری عض��و هیأت علمی دانش��گاه تربیت مدرس، 
باعث پیچیدگی هرچه بیش��تر آسیب شناس��ی جامعه 
ایران ش��ده اس��ت. او در نشس��ت »اصلی ترین مسئله 
جامع��ه ایران در چهار نگاه« به برس��ی زوایای تاریخی 
این پرسش پرداخت و گفت: از منظر یک معلم تاریخ، 
آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه پروژه-پروسه های 
ناتمام در تاریخ معاصر ایران و انباش��تگی مسائل است 
و از ای��ن رو امروز با یک وضعیت پروبلماتیک مضاعف 
روبه رو هستیم. به عبارتی، مسائل امروز ما حاصل پروژه-

پروسه های تاریخی است که از هیچ کدام از آنها در طول 
دو سده اخیر خارج نشدیم و در نتیجه امروز با انباشت 
چندالیه و چندوجهی از مسائل روبه رو هستیم؛ برخی 
از این تضادها و گسل ها آشکار است و فعال، برخی هم 

خفته است و غیرفعال. 
آغاجری با بیان اینکه این انباشتگی تاریخی باعث 
ش��ده نوعی رابطه متقابل و همه جانبه میان مس��ائل 
ما برقرار ش��ود، ادامه داد: از این رو اس��ت که وقتی 
می خواهیم مسئله اصلی را تبیین و مهم تر از آن حل 
کنیم، دچار سرگردانی و گرفتار قضیه مرغ و تخم مرغ 

می شویم و در دام علیت های دوری می افتیم. 
رابطه دیالکتیکی فرد و ساختار

عضو هیأت علمی دانش��گاه تربی��ت مدرس با تأکید 
بر اینک��ه نه س��اختارها را مطلق می دان��د و نه مانند 
ایدئالیس��ت ها عامل انس��انی را در خأل می بیند، اضافه 
کرد: رابطه س��اختار و کارگزار بش��ری یک رابطه ثابت 
نیس��ت، بلکه رابطه متغیر دیالکتیکی اس��ت و بس��ته 
به اینکه م��ا از چه موقعیت��ی و در چه لحظه تاریخی 
س��خن بگوییم این رابطه و برآیند آنها متفاوت خواهد 
ب��ود.  آغاجری توضی��ح داد: در برخی لحظات تاریخی 
که ساختارها غیرمتصلب، ژالتینی و منعطف می شوند، 
عوامل انسانی به صحنه می آیند و مهر خود را با تصمیم 
و عم��ل خود در خیابان های ش��هر به پیش��انی تاریخ 
می زنند. تمام جنبش های یکی دو سده اخیر روی اراده 
و عم��ل فاعالن تاریخی بروز کرده اس��ت. با این حال، 
وقتی لحظه انقالب و پیچ تاریخی پش��ت سر گذاشته 
می ش��ود و عامل های انس��انی از صحنه خارج یا اخراج 
می شوند، ساختارها به تدریج متصلب می شوند، سیستم 
دوباره خود را بازسازی کرده، عامل های انسانی منفعل 
ش��ده و احس��اس یأس می کنند.  او با اش��اره به پنج 
تجربه تاریخی مردم ای��ران در این زمینه گفت: پروژه 
ناتمام اصالح طلب��ی نخبه گرایانه از باال در دوران پیش 
از مش��روطیت با فاعلیت رهبرانی الیتی چون قائم مقام 
فراهان��ی، امیرکبیر، امین الدوله، سپهس��االر و... ناتمام 
ماند و شکس��ت خورد. بعد از آن، پیشه وران و طبقات 
پایین آس��تین باال زدن��د و برای یک تح��ول از پایین 
حرک��ت کردند و انقالب مش��روطیت را رقم زدند. این 
پروژه-پروسه هم با طرح هایی مثل دولت-ملت سازی، 
حکوم��ت قانون، تفکیک قوا، حکومت پاس��خگو، فائق 
آمدن بر شکاف مشروعه  و مشروطه خواهی در میانه راه 
و با کودتای نظامیان و دیکتاتوری ٢۰ ساله ناتمام ماند، 
مردم از صحنه خارج شدند و روح مشروطه خواهی دفن 
شد؛ هرچند مدرنیزاس��یون آمرانه رضاشاهی برخی از 
تغییرات را در ساختارها و سخت افزارهای جامعه ایران 
ایج��اد کرد. نهضت ملی ایران هم که با به میدان آمدن 
مردم و جهت گیری ضد استبدادی و ضداستعماری آغاز 

شد، با کودتای ٢٨مرداد به محاق رفت. 
آغاج��ری همچنین به تجربه انقالب اس��المی در 
پای��ان ده��ه 5۰ و پ��س از آن، اصالح طلبی در دهه 
7۰ اش��اره کرد. او س��پس ب��ا بیان اینک��ه علی رغم 
تمام این تجربیات، امروز ش��اهد شکاف ها، بحران ها 
و تضادهای گوناگون هس��تیم، به بحران اقتصادی و 
بیکاری اش��اره و در ادامه، زلزله اخیر س��رپل ذهاب 
در اس��تان کرمانشاه را نمونه ای از بحران کارآمدی و 

مدیریت قلمداد کرد. 
این اس��تاد دانش��گاه به دیگر بحران ه��ای جامعه 
ام��روز ایران اش��اره کرد و آنها را برش��مرد و با بیان 
اینک��ه در یک��ی دو دهه اخیر ش��اهد ش��کل گیری 
خرده جنبش ها و خرده گفتمان هایی هس��تیم که هر 
یک مطالبه گرانه حول یکی از مسائل بسیج شده اند، 
ادام��ه داد: جنبش های کارگ��ری، جنبش های زنان، 
جنبش ه��ای قومیت��ی، حقوق بش��ری، جنبش های 
معلمان و دیگر تالش ها، نش��انه های مهمی هس��تند 
که بدانیم چه گسل هایی در جامعه ایرانی فعال است 
و جامعه ایران حل چه مسائلی را در دستور کار دارد. 

مسئله اصلی در میان انبوه مسائل
عضو هیأت علمی دانش��گاه تربیت مدرس س��خنان 
خود را با این پرس��ش ادام��ه داد که در میان انبوه این 
مس��ائل، کدام مسئله اصلی اس��ت؟ و سپس در مقام 
پاسخ به این پرسش گفت: در جنبش روشنفکری دینی 
تصور می کردیم ک��ه می توانیم بر همه بحران هایی که 
از قرن ۱۹ به بعد در جامعه ایرانی انباش��ته ش��ده بود 
غلبه پیدا کنیم ولی حاال می بینیم که مس��ائل دیگری 
در جامعه ایران ایجاد شده است. ما امروز هم با مشکل 
دموکراتیزاسیون روبه رو هستیم، هم با مشکل مدیریت 
علمی و دولت عقالنی و هم با بحران ارزش ها و هویت. 
آغاجری در پایان، راه حل را در تقویت روح همبستگی 
در جامعه ایران دانس��ت و گفت: باید برگردیم و از این 
تاریخ ٢۰۰ ساله درس بگیریم. یکی از مسائل امروز ما، 
نوعی فردگرایی، انزوا و جداش��دن فرد از جامعه است. 
بای��د به دامان جامعه برگردیم، باید گروه ها، قش��رها و 

طبقات اجتماعی همدیگر را پیدا کنند. 
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دولت  س��خنگوی  نوبخت،  محمدباق��ر 
روز سه ش��نبه در نشس��ت خبری هفتگی 
ب��ا خبرن��گاران درب��اره کم��ک دولت به 
ک��رد:  اظه��ار  کرمانش��اه  زلزل��ه زدگان 
چهارش��نبه  روز  توم��ان  281 میلی��ارد 
گذش��ته به حس��اب بنیاد مس��کن برای 
احداث و بازس��ازی 4 ه��زار و 500 واحد 
مس��کونی ش��هری و 11 ه��زار مس��کن 
روس��تایی پرداخت ش��ده اس��ت و 659 
میلیارد توم��ان نیز به صورت تس��هیالت 
ارزان قیم��ت ک��ه ب��رای روس��تاییان هر 
خان��وار 25 میلیون و ب��رای خانواده های 
ش��هری 35 میلیون تومان در نظر گرفته 
 ش��ده، پرداخ��ت خواهد ش��د. وی افزود: 
10 میلی��ون تومان بان��ک مرکزی بدون 
ارزان قیمت در اختیار  مصوبه تس��هیالت 

هر زلزله زده قرار خواهد داد. 

پرداخت غرامت در قرارداد نفتی 
توتال پیش بینی شده است

نوبخت در پاس��خ به سوالی درباره تعلل 
در اج��رای قرارداد نفتی ش��رکت توتال و 
اینکه آی��ا پرداخت غرامت در این قرارداد 
پیش بینی شده اس��ت، گفت: این قرارداد 
یک فرآیند نس��بتا طوالن��ی را طی کرده 
و  متوق��ف  ایس��تگاه های مختل��ف  در  و 
درب��اره آن تفکر ش��ده اس��ت. وی یادآور 
ش��د: وجوهات قانونی پیش بینی ش��ده و 
یک��ی از نقاط قوت قرارداد این اس��ت که 
اگ��ر طرف مقاب��ل از ق��رارداد عدول کند 
 بای��د غرامت بپردازد ول��ی تاکنون اتفاقی 
ای��ن گون��ه رخ ن��داده و مطمئن باش��ید 
دول��ت از مناف��ع ملی حمای��ت می کند. 
نوبخت همچنین درباره نامه 157 نماینده 
مجلس برای پرداخت بدهی های دولت به 
س��ازمان تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: 
بخش��ی از این بدهی ها ناش��ی از تکالیف 
قانونی اس��ت و س��ازمان تامین اجتماعی 
بای��د آن را پرداخت کن��د ولی با توجه به 
اینکه وضعیت مالی کش��ور خوب نیس��ت 
و نمایندگان به این موضوع اش��راف دارند 
خواستار این هستیم که کمتر برای دولت 
تعهد ایجاد کنند، البته این تعهدات ربطی 
به دول��ت یازدهم و دوازده��م ندارد بلکه 
انباش��ته و باقی مانده دولت های گذشته 
اس��ت ولی ص��دور اوراق ب��رای پرداخت 
این مطالبات در نظر گرفته ش��ده است و 
پیش��نهاد کردیم که 5هزار میلیارد تومان 
از فروش اس��ناد قرضه به تامین اجتماعی 

داده شود. 

مشکالت مسکن مهر
وی درباره مش��کالت مس��کن مهر نیز 
یادآور ش��د: این طرح با هر پیشینه ای که 
داش��ت، دولت یازدهم با آن مواجه ش��د 
که دو راه برای حل آن وجود داش��ت که 
یک��ی کل پروژه را متوق��ف و کنار گذارد 
ی��ا اینکه اقدام��ات نیمه تم��ام را به اتمام 
برس��اند تا مردم عادی ک��ه ذی نفعان آن 
هس��تند، بتوانن��د از آن اس��تفاده کنند. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان 
ک��رد: دولت تصمیم گرف��ت برای تکمیل 
این واحدها به مردم کمک کند به همین 
دلیل تسهیالت بیشتری در نظر گرفت اما 
در عمل قیمت تمام شده مسکن باال رفت 
و این افراد که از س��ال های قبل کار خود 
را آغ��از کرده بودند با افزایش تس��هیالت 
قیمت تمام شده کمتری پرداخت کردند. 
نوبخت گفت: دولت زیرساخت ها را اصالح 

کرد و س��ال گذش��ته هزار میلیارد تومان 
برای تامین آب و برق مس��کن مهر کمک 
کردیم در حالی که دولت باید تالش کند 
س��اخت وس��ازی که توس��ط مردم انجام 
می ش��ود فقط بر آن نظارت صورت گیرد 
و ایرادات مختلفی که وجود دارد برعهده 
دولت یازدهم و دوازدهم نیس��ت چون ما 
شروع کننده نبودیم. وی همچنین درباره 
س��خنان یکی از مس��ئوالن دفتر رهبری 
درباره مس��کن مهر گفت: وقتی در ش��هر 
س��رپل ذهاب حضور پیدا کردیم بیش��تر 
تخریب مس��کن مه��ر را دیدیم ولی حتی 
ساختمان هایی که روی گسل بودند کمتر 
خس��ارت دیدن��د و به ذهن م��ا این گونه 
رس��ید که چرا این گونه شده است. وی با 
بیان اینکه میلیون ها نف��ر در این خانه ها 
زندگ��ی می کنند، ادام��ه داد: البته وقتی 
یک مسکن در ش��هری توسط پیمانکاری 
ایجاد ش��ده قطعا بقیه موارد در شهرهای 
دیگر توسط همان پیمانکار نیست و نباید 
احساس ناامنی به مردم ساکن مسکن های 
مهر ایجاد شود و موضعی که گرفته شده 
بح��ق ب��وده اما هر چه گفته ش��ود و یک 
برچس��ب سیاس��ی به آن بخورد درس��ت 
 نیس��ت. س��خنگوی دولت ضم��ن تاکید
 بر بازبینی مسکن مهر تصریح کرد: ریشه 
اشکاالت در مسکن مهر در دولت های قبل 
بوده که بر پیمانکاران نظارت نشده است و 
نباید به نوعی وانمود شود که انتقاد نکنیم 
ولی نظر اعالم شده کامال درست بود و در 
آن موضع سیاسی وجود نداشت. نوبخت با 
بیان اینکه مسئولیت ساخت و ساز و اسکان 
موقت در مناطق زلزل��ه زده بر عهده بنیاد 
مسکن اس��ت، تصریح کرد: بنیاد مسکن 
معتقد اس��ت نباید خانه های خراب شده 
را به صورت بلوکی بس��ازیم و نباید دولت 
و این بنیاد خانه بس��ازند چون تجربه نیز 
نش��ان داده این کار درس��ت نیست بلکه 

دولت باید ناظر باشد. 

طرح ملی جمع آوری آب های 
سرگردان

رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه درباره 
گ��زارش 100 روزه ابت��دای دولت دوازدهم 
که قرار است توس��ط رئیس جمهوری طی 
روزهای آینده به مردم ارائه ش��ود نیز گفت: 

این گزارش هم اکنون آماده است و دست ما 
برای ارائه این گزارش پر است. نوبخت ادامه 
داد: از م��واردی که رئیس جمهوری گزارش 
خواهند درباره احی��ای 274 هزار هکتار از 
550 هزار هکتار اس��تان خوزستان است و 
همچنین ط��رح ملی جم��ع آوری آب های 
س��رگردان در کش��ور انجام شده و در عین 
حال بیش از 30 هزار میلیارد تومان اعتبار 
عمرانی در ص��د روز اول اختصاص داده ایم. 
 FATF وی درمورد الیحه پولشویی و نظر
برای ح��ذف کمک به گروه ه��ای مقاومت 
در ای��ن الیحه تصریح ک��رد: ما الیحه را در 
چارچ��وب سیاس��ت های خود تهی��ه و به 
مجلس دادیم و مجلس و ش��ورای نگهبان 
آن را بررس��ی خواه��د ک��رد و خروجی آن 
قطع��ا چیزی نخواهد بود ک��ه در چارچوب 

نظام نباشد. 

گزارشی از خرید تضمینی گندم
نوبخ��ت با ارائه گزارش��ی درب��اره خرید 
تضمینی گندم گفت: پرونده خرید تضمینی 
گندم از کش��اورزان بسته ش��د و تاکنون 8 
میلی��ون و 872 ه��زار تن گن��دم به ارزش 

11 ه��زار و 593 میلی��ارد توم��ان یعن��ی 
100درصد تولید کش��ور خری��داری و پول 
آنها پرداخت ش��ده اس��ت. وی هزینه های 
جانبی خرید گن��دم را 683 میلیارد تومان 
اعالم کرد که آن نیز پرداخت ش��ده است. 
وی از اتمام خرید تضمینی گندم در کشور 
خب��ر داد و گف��ت: تمامی پول کش��اورزان 
گندمکار پرداخت شد. وی در پاسخ به سوال 
دیگری درباره تخصیص بودجه به نهادهای 
فرهنگی که به دولت پاس��خگو نیستند، در 
بودجه سال آینده اظهار کرد: از شرکت های 
غیردولتی که زیرمجموعه دستگاه هستند و 
از دولت بودجه می گیرند از این به بعد س��ه 
ماه به سه ماه گزارش دریافت می کنیم ولی 
دستگاه های دیگر که نمی دانیم پولی که به 
آنها تخصیص داده می شود را چه می کنند 
و حت��ی بعضا ماموریت های آنها در تقابل با 
سیاست های دولت است و نام آنها در جدول 
شماره 7 بودجه گنجانده می شود، امسال به 
آنها بودجه ای نخواهیم داد اما اگر از همین 
نهادها، دستگاه هایی باشند که می خواهند 
ماموریت دولت را انجام دهند، به آنها کمک 

خواهد شد. 

یارانه به مطبوعات از اولویت های 
دولت است

نوبخ��ت در پاس��خ به س��وال دیگری 
درب��اره تهیه پیش نوی��س الیحه بودجه 
س��ال آینده و ارائه آن ب��ه هیأت دولت 
خاطرنشان کرد: پیش نویس این الیحه 
از س��وی س��ازمان برنام��ه و بودجه با 
مس��تندات کافی تهیه شده و باید گفت 
که در بودجه سال آینده برنامه ویژه ای 
در نظر گرفته ایم که پس از تایید هیأت 
دولت آن را اطالع رس��انی خواهیم کرد. 
وی همچنی��ن درباره تصمیم ش��ورای 
عالی امنیت ملی فیلتر تلگرام گفت: در 
تمامی جلسات شورای عالی امنیت ملی 
حضور دارم ولی این خبر را نش��نیده ام 
و تاکنون این ش��ورا درباره اس��تفاده از 
فضای مجازی چنین مصوبه ای نداش��ته 
اس��ت. وی درب��اره تخصی��ص یاران��ه 
مطبوع��ات نیز تاکید ک��رد: همان گونه 
که برای دول��ت پرداخت یارانه به مردم 
الزامی اس��ت، کمک به مطبوعات نیز از 

اولویت های دولت است.  

سخنگوی دولت بر بازبینی مسکن مهر تاکید کرد

میراث شوم مسکن مهر برای دولت دوازدهم
مسکن

وام ۱۱۰ میلیونی مسکن ۱۷ میلیون 
تومان آب می خورد

در یک ماه گذش��ته قیمت اوراق تس��هیالت مسکن 
چندان نوسانی نداشته، ولی در مجموع قیمت این اوراق 
نسبت به هفته های گذشته مقداری کاهش داشته است. 
در ای��ن روزها برای وام 110 میلیون تومانی باید حدود 
17 میلیون تومان اوراق خرید. به گزارش ایسنا، قیمت 
اوراق تس��هیالت مس��کن در هفته های گذشته نوسان 
چندان زیادی نداشته به طوری که بیشترین قیمت این 
اوراق مربوط به امتیاز تسهیالت مسکن مهر ماه 1396، 
معادل 76هزار و 800 تومان است و کمترین قیمت نیز 
مربوط به اوراق آذر ماه س��ال 1394 اس��ت که حدودا 
75هزار و 800 تومان می ش��ود. در یک ماه گذشته نیز 
قیمت تسهیالت مسکن نوسان چندان زیادی نداشته و 
حدود 76 الی 78 هزار تومان بوده است. برای مشخص 
شدن هزینه انواع وام های مسکن قیمت هر ورق از اوراق 
تسهیالت مسکن را تقریبا حدود 77 هزار تومان در نظر 
می گیری��م و با توجه ب��ه اینکه زوج ه��ای تهرانی برای 
دریافت وام 100 میلیون تومانی مسکن باید 200 برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، آنها باید 15 میلیون و 
400 هزار تومان صرف خرید این 200 برگ کنند. این 
مبلغ با احتساب 10 میلیون تومان وام جعاله که بابتش 
بای��د 20 برگ بهادار به قیمت یک میلیون و 540 هزار 
تومان از اوراق تس��هیالت مسکن را خریداری کنند، در 
مجموع برای دریافت وام 110 میلیون تومانی مس��کن 
حدود 16 میلیون و 940 هزار تومان  می شود. همچنین 
زوج های غیر تهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیشتر 
از 200 ه��زار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا 
سقف 80میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این 
مبل��غ باید 160 ورق بهادار خری��داری کنند که با این 
حس��اب باید 12میلیون و 320 هزار تومان بابت خرید 
این اوراق بپردازند که با احتس��اب یک میلیون و 540 
ه��زار تومان اوراق وام جعال��ه، در مجموع برای دریافت 
وام 90 میلی��ون تومانی باید 13 میلی��ون و 860 هزار 
تومان پرداخت کنند. عالوه بر این زوج های س��اکن در 
سایر ش��هرهای با جمعیت زیر 200 هزار نفر می توانند 
برای گرفتن 60 میلیون تومان وام مس��کن 120 برگ 
به��ادار خریداری کنند که بای��د 9 میلیون و 240 هزار 
تومان بابت خری��د اوراق بپردازند که برای دریافت 10 
میلی��ون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و 
540 ه��زار تومان بپردازند. این زوج ها در مجموع برای 
دریافت وام 70 میلیون تومانی باید 10 میلیون و 780 
ه��زار تومان بپردازند. مجردهای تهرانی نیز می توانند تا 
س��قف 60 میلیون توم��ان و غیر زوج هایی که در مراکز 
اس��تان های باالی 200 هزار نفر جمعیت دارند تا سقف 
50 میلی��ون تومان و در نهایت غیر زوج های س��اکن در 
س��ایر مناطق تا س��قف 40 میلیون تومان وام دریافت 
کنن��د که به ترتیب ه��ر کدام بای��د 120، 100 و 80 
برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران 

خریداری کنند.

فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات در مجمع جهانی اقتصاد اسالمی 
مطرح کرد

ایجاد هاب در کشورهای اسالمی برای 
افزایش سهم بیشتر از اقتصاد جهانی

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات جمهوری 
اس��المی ایران در سیزدهمین نشست مجمع جهانی 
اقتص��اد اس��المی در مال��زی، تش��کیل قطب ه��ای 
اقتصادی مختلف در کش��ورهای اسالمی را براساس 
ظرفیت های آنها به منظور گسترش سهم این کشورها 
از اقتصاد جهانی ضروری دانست. سیزدهمین مجمع 
جهانی اقتصاد اس��المی )WIFE( روز س��ه شنبه با 
حضور »محمدجواد آذری جهرمی« وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات جمهوری اس��المی ایران و مرضیه 
افخم، س��فیر جمهوری اس��المی ایران در مالزی در 
ش��هر »کوچین��گ« ایالت »س��اراواک« این کش��ور 
آغاز به کار کرد. براس��اس این گزارش، »محمدجواد 
آذری جهرمی« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
س��خنانی در این مجمع پیشنهاد کرد مطالعه امکان 
ایجاد قطب های مختلف براساس تخصص ها و منابع 
موجود با هدف تعیین نقش��ه راه توس��ط س��ازمان 
همکاری های اس��المی و بانک توسعه اسالمی انجام 
ش��ود. وی ضمن اعالم آمادگی ایران به منظور انجام 
چنین مطالعه ای، بیان کرد: ایجاد قطب های مختلف 
در کش��ورهای اسالمی از قبیل قطب فناوری مالزی، 
فناوری اطالعات، بانکی، خدمات پزشکی و بهداشتی 
می توانن��د خدم��ات و محص��والت را ب��ه جمعی��ت 

بیش��تری در همه کشورهای اس��المی ارائه کنند، تا 
اینک��ه این قبی��ل خدمات و کاالها مح��دود به بازار 
کوچک تری باش��ند. آذری جهرمی که روز گذشته در 
پَنلی تخصصی با عنوان »چشم انداز اقتصاد جهانی« 
سخنرانی می کرد، گفت: جمعیت مسلمانان جهان به 
سرعت در حال رسیدن به 2 میلیارد نفر هستند که 
20 درصد از اقتصاد جهان را نیز تش��کیل می دهند. 
وی اف��زود: ب��ه طور کلی، کش��ورهای اس��المی در 
طبقه بندی کش��ورهای در حال توس��عه قرار دارند. 
این بدان معناس��ت که ما ک��م و بیش نیازهای خود 
را از طری��ق فراهم کردن مواد خام و نیروی انس��انی 
ارزان تامین کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تاکید کرد: این امر، البته پایدار نیس��ت و به شماری 
از مش��کالت فرهنگی، اقتص��ادی و اجتماعی تبدیل 
ش��ده و پیامدهای جدی به دنبال داشته که به نقاط 
خاصی هم محدود نیس��ت. وی در ادامه بیان کرد: از 
طرف دیگر، اگرچه ممکن اس��ت به نظر برسد ایجاد 
موان��ع تجاری راه آس��انی برای جب��ران عدم تعادل 
تج��اری اس��ت، در عمل چنی��ن محدودیت هایی به 
ن��درت در دراز مدت موثر هس��تند. در مقابل، اندازه 
بازار، رقابت و کارآمدی سه مولفه  مهمی هستند که 
می تواند در تغییر این چش��م انداز مدنظر قرار گیرند. 
آذری جهرم��ی افزود: باید تاکید ک��رد که تغییر این 
چش��م انداز ضرورتا به معنای به وجود آمدن مشکل 
ب��رای اقتصاده��ای توس��عه یافته نیس��ت. برعکس، 
اقتصادهای توس��عه یافته می توانن��د از محصوالت و 
خدم��ات جدید که ممکن اس��ت در کش��ورهای در 
حال توس��عه به وجود می آیند بهره مند ش��وند. وی 
ضمن تشریح در خصوص اهمیت اندازه بازار مبنی بر 
رابطه بین وسعت بازار و هزینه، رقابت را نیز سومین 
مولفه مهم در این زمینه دانست. به گفته وی، بدون 
وجود رقابت هیچ پ��اداش واقعی برای نوآوری وجود 
ندارد تا کیفیت خدمات توسعه داده شود و هزینه ها 
کاهش یابد تا بازار مناس��بی ش��کل گیرد. این بدین 
معناس��ت که ما باید خود را آماده رقابت در مقیاس 
جهان��ی کنیم تا از نظر اقتصادی به حیات خود ادامه 
دهی��م. وزیر ارتباطات و اطالع��ات فناوری در پایان 
»کارآم��دی« را حاصل تمرکز تخصص و دیگر منابع 
مورد نیاز از قبیل منابع مالی عنوان کرد. جهرمی  با 
هدف شرکت در س��یزدهمین مجمع جهانی اقتصاد 
اسالمی روز دوشنبه وارد کواالالمپور شد تا در رأس 
ی��ک هیأت تجاری و بانکی از ایران در این نشس��ت 
شرکت کند. وی در حاش��یه روز نخست این مجمع 
تاتارس��تان، وزی��ران برنامه ریزی  با رئیس جمهوری 
اندونزی و فیلیپین دیدار و گفت و گو کرد. طبق اعالم 
مسئوالن برگزارکننده، بیش از 2 هزار و 500 هیأت 
ش��رکت کننده در سیزدهمین اجالس مجمع جهانی 
اقتصاد اس��المی که تا 23 نوامبر )دوم آذرماه( ادامه 
دارد، شامل وزیران، متخصصان، سرمایه گذاران، تجار 
و برخی مقامات ارش��د کش��ورهای مختلف از جمله 
سنگاپور، اندونزی، هند، هنگ کنگ، آمریکا، فرانسه، 

سوئد، نیوزیلند، بنگالدش و فیلیپین حضور دارند. 



 نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی ته��ران 
می گویند که براس��اس طرح پیشنهادی 
مجلس، بخش خصوصی از ترکیب اعضای 
ش��ورای پول و اعتبار حذف ش��ده است 
و جایگاه ش��ورای فقهی و نس��بت آن با 

فعالیت بانک ها مشخص نیست. 
به گزارش مهر، ک��وروش پرویزیان در 
جلس��ه هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ته��ران گفت: اصالحیه قان��ون بانکداری 
از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک 
طرح مطرح شده است که بر این اساس، 
استقالل سیاست گذار پولی برای حمایت 
از م��ردم و بخش خصوصی یکی از اهداف 
اصل��ی ای��ن طرح اس��ت ک��ه امیدواریم 
اگ��ر این اصالحی��ه به نتیجه می رس��د، 

اصالحات دقیق تری در آن صورت گیرد. 
عضو هی��أت نماین��دگان ات��اق تهران، 
اصالحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون 
مصوب س��ال ۵۳ ضعیف دانس��ت و افزود: 
افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت 
کامل در اصالحیه کنونی روش��ن است که 
در این طرح پیشنهادی به یک هیأت عالی 
تنزل یافته که این به لحاظ منطق پژوهشی 
و دانش��گاهی می تواند جوابگو باشد، اما به 
لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و 
نمی تواند هدف استقالل بانک مرکزی را به 

سامان برساند. 
وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی 
در ارکان و جایگاه های پیش بینی ش��ده 
در این طرح مش��هود است که در شورای 

پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، 
یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت، 
ول��ی در این طرح پیش��نهادی، نهادهای 

برآمده از مردم نماینده ای ندارند. 
ب��ه گفت��ه پرویزی��ان، کمرنگ ش��دن 
حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این 
طرح ها دیده می شود که پیش بینی شده 
کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد 
ک��ه جایگزی��ن کانون منحل��ه بانک های 
کش��ور در س��ال ۵۸ ش��ود، ضمن اینکه 
مسئله دیگر که حائز اهمیت است، تالش 
ش��ده در این قانون، مسئله استقالل حل 
و فصل ش��ود، ولی مس��ئله همراستایی 
سیاس��ت های پولی با سایر سیاست ها در 
بازاره��ای مختلف به مش��کل برخورده و 

دچار ابهام شده است. 
وی اظهار داش��ت: عدم وضوح جایگاه 
ش��ورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن 
با فعالیت بانک ها و نی��ز قانون بانکداری 
جامع مشکالت بعدی این طرح هستند. 
البت��ه نکت��ه حائ��ز اهمیت دیگ��ر عدم 
تعیی��ن تکلی��ف دقی��ق رابط��ه دولت و 
بخش خصوصی اس��ت که در برنامه های 
وزی��ر اقتصاد که به مجلس ارائه ش��د، از 
جمله اولویت های طرح شده تأمین مالی 
دولت بود، درحالی که دسترسی و تأمین 
مالی مناس��ب و بهنگام بخش خصوصی و 
صاحبان کسب و کار مهم به شمار می رود 
که انتظار داریم وزیر اقتصاد تأمین مالی 

اقتصاد را دنبال کند. 

م��اه  اردیبهش��ت  از  مرک��زی  بان��ک 
امس��ال تاکن��ون ۳4هزار میلی��ارد ریال 
خ��ط اعتب��اری ب��رای تعیی��ن تکلی��ف 
س��پرده گذاران تعاونی منحله فرش��تگان 
در اختیار مؤسسه اعتباری کاسپین قرار 

داده است. 
 ب��ه گ��زارش ایرن��ا، تعیی��ن تکلی��ف 
س��پرده گذاران تعاونی منحله فرش��تگان 
ب��ه همراه هفت تعاونی دیگر که مدیریت 
دارای��ی و بدهی ه��ای آنه��ا را مؤسس��ه 
کاس��پین بر عهده گرفته اس��ت، از اواخر 
اردیبهش��ت ماه آغاز ش��د ام��ا در مرداد 
ماه به دلیل شکایت سپرده گذاران کالن 
فرش��تگان و اخذ حکم از مراجع قضایی، 

حساب های کاسپین بسته شد. 
سرانجام در نشست سران سه قوه مقرر 
ش��د تا کمیته ای متش��کل از نمایندگان 
س��ه قوه برای رفع مشکل سپرده گذاران 
موسسات غیرمجاز ش��کل گیرد؛ کمیته 
منتخ��ب دهم آبان ماه تش��کیل ش��د و 
در این نشس��ت ب��ا توجه به بازگش��ایی 
حس��اب های بسته شده مؤسسه کاسپین 
با دس��تور رئیس قوه قضاییه، بر تس��ریع 
در پرداخت س��پرده های س��پرده گذاران 
فرش��تگان بر مبن��ای اول ش��هریور 94 
)تاریخ انحالل تعاون��ی( تا 200 میلیون 

تومان تأکید شد. 
در مرحل��ه اخی��ر که اکن��ون در حال 
اجراس��ت، اصل س��پرده ها تا س��قف 2 
میلی��ارد ری��ال )200 میلی��ون تومان( 
ب��ه س��پرده گذاران پرداخت می ش��ود و 
همچنی��ن در صورتی که س��پرده فردی 
بیش از 2میلیارد ریال باش��د، تا س��قف 
200 میلی��ون توم��ان ب��ه وی پرداخت 

می شود. 
خبرن��گار ایرنا از بانک مرکزی کس��ب 

اط��الع کرد ک��ه از زم��ان آغ��از فرآیند 
تعیین تکلیف سپرده های تعاونی منحله 
فرش��تگان تاکنون ۳4هزار میلیارد ریال 
در چند نوبت در اختیار مؤسسه کاسپین 

قرار گرفته است. 
حس��اب های  بازپرداخ��ت  اتم��ام  ب��ا 
 زی��ر 200میلی��ون توم��ان، 9۸درصد از 
س��پرده گ��ذاران فرش��تگان ک��ه حدود 
4۵0ه��زار نف��ر بودن��د، تعیی��ن تکلیف 
 می ش��وند و تنه��ا ح��دود 9ه��زار نفر از

 س��پرده گ��ذاران می مانن��د ک��ه مبالغ 
حس��اب های آنها بیش از این رقم است. 
البت��ه این گ��روه نیز در ش��رایط کنونی 
می توانن��د ت��ا 200 میلی��ون توم��ان از 

حساب های خود را برداشت کنند. 
از ابتدای آذر ماه نیز قرار اس��ت نوبت 
بررس��ی و تعیی��ن تکلیف حس��اب هایی 
کن��ار  در  آن،  دارن��دگان  ک��ه   برس��د 
س��پرده گ��ذاری، تس��هیالت دریاف��ت 

کرده اند. 
نف��ر  ۵00ه��زار  فرش��تگان  تعاون��ی 
س��پرده گذار داش��ت ک��ه از ای��ن تعداد 
۵0هزار نفر یا در حس��اب خود موجودی 
نداش��تند یا حس��اب های خود را بس��ته 
بودن��د. بررس��ی انج��ام ش��ده در مورد 
سپرده های 4۵0هزار نفر دیگر هم نشان 
داد که مجم��وع س��پرده گذاری صورت 
گرفت��ه اعم از اصل و س��ود از روز افتتاح 
حس��اب تا پایان اردیبهش��ت ماه امسال، 
حدود ۸6 ه��زار میلیارد ریال  )۸ هزار و 

600 میلیارد تومان( است. 
۵6 هزار میلی��ارد ریال )۵600میلیارد 
توم��ان( از این رقم را اصل بدهی تعاونی 
و تا ۳0هزار میلیارد ریال )۳000میلیارد 
تومان( را س��ودهایی تشکیل می دهد که 
پس از شهریور 94 یعنی از زمان انحالل 

تعاونی به طور غیرقانونی به عنوان سپرده 
برای س��پرده گذاران در نظر گرفته شده 
اس��ت.  مجموع دارایی فرش��تگان شامل 
چهار بخش اس��ت؛ وجوه نقد، تسهیالت 
پرداخت ش��ده، اموال منقول و در نهایت 
اموال غیرمنقول که س��اختمان ها و سایر 
دارایی ها را ش��امل می شود. البته اکنون 
برخی از مدیران فرشتگان تا زمان تعیین 
تکلیف دارایی ها و بدهی های این تعاونی 
در بازداش��ت به سر می برند تا پاسخگوی 

هرگونه کس��ری در پرداخت سپرده های 
س��پرده گذاران باش��ند. در پایان س��وال 
اینجاس��ت که چرا دارای��ی غیرمجازها، 
بدهی های ش��ان  بازپرداخ��ت  کف��اف 
گردانن��دگان  و  مدی��ران  نمی کن��د؟  را 
موسس��ات غیرمجاز با س��رمایه هایی که 
حاص��ل عمر س��پرده گذاران اس��ت، چه 
کردند؟ پاس��خ این س��واالت را مدیران و 
گردانندگان موسس��ات غیرمجاز باید به 

مقامات ناظر بدهند. 

بررسیهانشانمیدهد
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کاستی و ابهام در اصالحیه قانون بانکداری کدعاملدوماز4آذرماهالزامیمیشود
افزایشامنیت

دربانکداریمجازیبانکپاسارگاد
 به منظ��ور افزای��ش امنیت در انتق��ال وجه باالی 
۳0میلیون ری��ال در روز از طریق بانکداری مجازی 
بانک پاس��ارگاد، از تاریخ 4 آذرماه امس��ال ورود کد 

عامل دوم )رمز یک بار مصرف( الزامی خواهد شد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، از تاریخ 
4آذرماه س��ال 1۳96، مش��تریان این بانک می توانند 
ب��ا وارد ک��ردن کد عام��ل دوم )رمز یک ب��ار مصرف 
ارسال ش��ده ب��ه تلف��ن همراه( هن��گام انتق��ال وجه 
در بانک��داری مجازی بان��ک پاس��ارگاد، مبالغ باالی 
۳0میلی��ون ریال را ب��ا اطمینان خاطر بیش��تر انتقال 
دهند.  براساس این خبر، مشتریان می توانند از طریق 
نرم اف��زار پرداخت هم��راه، USSD  و همچنین پیام 
کوتاه، کد عامل دوم را دریافت کنند. در روش دریافت 
کد از طریق نرم افزار پرداخت همراه، مشتریان پس از 
نصب و فعال س��ازی برنامه پرداخت هم��راه از طریق 
س��ایت بانک پاسارگاد، می توانند با کلیک روی دکمه 
»رم��ز یک بار مص��رف« رمز دوم مربوط��ه را دریافت 
کنن��د. در روش USSD، مش��تریان می توانن��د ب��ا 
ش��ماره گیری کد 1#*1*720* از روی تلفن همراه 
خ��ود، این ک��د را دریافت کنن��د. همچنین در روش 
پیام کوتاه، مش��تریان با کلیک روی دکمه  »ارس��ال 
کد«، ک��د عامل دوم را دریاف��ت می کنند. در تمامی 
ای��ن موارد، ش��ماره موبایل مش��تری باید با ش��ماره 
موبایل ثبت شده در شعبه بانک مطابقت داشته باشد.  
همچنین مش��تریان می توانند با مراجعه به شعبه های 
بانک پاس��ارگاد، س��قف مورد نظر برای انتقال وجه را 
از ۳0میلیون ریال به مبالغ دلخواه خود تغییر دهند. 

بازسازییکروستایآسیبدیده
کرمانشاهتوسطبانکتجارت

رئی��س هیأت مدی��ره بان��ک تج��ارت از اختص��اص 
کمک ه��ای نقدی کارکن��ان این بانک برای بازس��ازی 
یکی از روستاهای استان کرمانشاه خبر داد.  به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک تجارت، هیبت اهلل س��میع، رئیس 
هیأت مدیره این بانک از تش��کیل هیأت امنای کمک به 
آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه در بانک تجارت پس 
از زلزله اخیر در اس��تان کرمانش��اه خبر داد و گفت: در 
دومین جلسه اعضای هیأت امنا مقرر شد بانک تجارت 
به منظور حمایت از آسیب دیدگان حادثه زلزله کرمانشاه، 
بازسازی یک روستای آسیب دیده تا حداکثر 100 خانوار 
با برآورد هزینه 40 میلیارد ریالی ش��امل احداث منازل 
مسکونی، دو واحد آموزشی و دو واحد درمانی را عهده دار 
ش��ود. رئیس هیأت مدیره بانک تجارت خاطرنشان کرد: 
بانک تجارت همچنین در راستای اجرای مسئولیت های 
اجتماعی نسبت به خرید 20 دستگاه کانکس آموزشی 
یک کالسه و دوکالسه با بودجه 10 میلیارد ریالی برای 
20 روستای آسیب دیده اقدام می کند.   سمیع ادامه داد: 
کارکنان ش��اغل و بازنشسته بانک تجارت و شرکت های 
تابع��ه در اقدام��ی خداپس��ندانه عالوه ب��ر جمع آوری 
کمک های غیر نقدی ش��امل اقالم م��ورد نیاز هموطنان 
زلزله زده، کمک های نقدی خود را نیز در قالب اهدای پنج 
روز حقوق یا بازخرید مرخصی به هموطنان آسیب دیده 
از زلزله اختصاص داده اند. همچنین مقرر شد ۵0درصد 
هزینه چاپ تقویم و سررسیدهای سال 97 بانک تجارت 
برای کمک به آس��یب دیدگان زلزله کرمانشاه اختصاص 
یابد.  وی همچنین از اختصاص شماره حساب 99999 
ن��زد ای��ن بانک به ن��ام جمعیت هالل احم��ر به منظور 
جمع آوری کمک های نقدی هموطنان نوع دوست سراسر 
کش��ور برای زلزله زدگان غرب کش��ور خبر داد و افزود: 
امکان واریز کمک های نقدی به شماره حساب اعالم شده 
یا شماره کارت ۵۸۵9۸۳70000۸۸22۵ به نام جمعیت 
هالل احمر جمهوری اس��المی ای��ران از طریق خدمات 
الکترونیک بانک تجارت همچون دستگاه های خودپرداز، 
موبایل بانک، تلفن بانک و اینترنت بانک نیز فراهم ش��ده 
است.  سمیع در خاتمه این گفت وگو افزود: خدمات بانک 
تجارت از نخستین ساعات بروز حادثه زلزله کرمانشاه در 
شهرهای آسیب دیده غرب کشور بدون وقفه ادامه داشته 
و اطالعات حساب و اسناد مشتریان کامال محفوظ است. 

سیانانگزارشداد
۸3درصدازتراکنشهایجهانبا

پولنقد
فدرال رزرو اعالم کرد پول نقد همچنان پادش��اهی 
می کند و مرگ اس��تفاده از اسکناس یک مبالغه بیش 
نیس��ت.  به گزارش ایبنا به نقل از س��ی ان ان مانی، 
فدرال رزرو سانفرانسیس��کو اعالم کرد: سیس��تم های 
پرداخت دیجیتال در سال های اخیر به سرعت افزایش 
پیدا کرده اند، اما میزان استفاده از دالر در چرخه سبد 
پولی جهان طی 10 س��ال اخیر ۸7درصد رش��د پیدا 
کرده و این یعنی اینکه استفاده از پول کاغذی توسط 
بانک ها، تجار، سرمایه گذاران و مردم عادی در اولویت 
قرار دارد.  در س��ال 2006 میالدی، 7۸۳ میلیارد دالر 
در جهان دس��ت به دست ش��د که این رقم برای سال 
گذشته میالدی به یک تریلیون و 4690 میلیارد دالر 
رسید. فدرال رزرو سانفرانسیسکو آمریکا اعالم کرد: در 
مرگ پول نقد به شدت مبالغه شده و در بیشتر کشورها 
تقاضا برای اس��کناس و س��که باال است و این موضوع 

حاکی از کاهش استفاده از پول نقد نیست. 
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بانکنامه

سیاستپولیآمریکادردستترامپ
وداعجانتیلن

بابانکمرکزیآمریکا
جان��ت یلن پ��س از اینکه برای دومی��ن دور برای 
ریاست بانک مرکزی آمریکا انتخاب نشد، اعالم کرد 
از حض��ور در هی��أت مدیران بانک مرکزی اس��تعفا 

خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، جانت یلن نخس��تین زنی است 
که ریاس��ت بانک مرکزی آمریکا را برعهده گرفت و 
ب��ا وجود اینکه دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا، 
تصمی��م گرفت جروم پ��اول را جانش��ین وی کند، 
می توانس��ت تا س��ال 2024 به عنوان ی��ک مدیر در 

بانک مرکزی بماند. 
ام��ا یلن که به عنوان نایب رئی��س بانک مرکزی در 
دوران ب��ن برنانکه، به عنوان مدیر در زمان ریاس��ت 
آلن گرین اس��پان و به عنوان رئیس بانک فدرال رزرو 
سانفرانسیس��کو خدمت کرده بود، اع��الم کرد مایه 
مباه��ات و افتخار وی بوده که بیش از س��ه دهه در 

بانک مرکزی خدمت کرده است. 
یلن گف��ت درحالی که آماده ت��رک هیأت مدیران 
می شوم، خوشحالم که سیس��تم مالی بسیار قوی تر 
از یک دهه قبل ش��ده و بهتر می تواند بی ثباتی های 
آت��ی را تحمل کند و از اه��داف اقتصادی خانواده ها 
و ش��رکت های آمریکای��ی حمایت کن��د. همچنین 
خش��نودم ک��ه اقتصاد از زم��ان بحران بهب��ود قابل 

توجهی یافته است. 
وی خاطرنش��ان کرد که اقتصاد آمریکا طی هشت 
س��ال گذش��ته 17 میلیون ش��غل ایجاد کرده و به 
اهداف دوگان��ه بانک مرکزی آمریکا ب��رای حداکثر 

اشتغال و ثبات قیمت نزدیک شده است. 
ن��رخ بیکاری آمری��کا در 4.1درصد ق��رار دارد که 
نزدیک به پایین ترین رکورد 17 س��ال اخیر اس��ت. 

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

4.09۳دالر آمریکا

4.۸64یورو اروپا

۵.۵19پوند انگلیس

1.1۳0درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵4۵.000مثقال طال

12۵.۸00هر گرم طالی 1۸ عیار

1.۳۵۳.000سکه بهار آزادی

1.42۳.700سکه طرح جدید

72۳.000نیم سکه

404.700ربع سکه

266.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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نماگر ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
پای��ان معامالت آخرین روز از دومین ماه 
پاییز، با رش��د 0.58درصدی، توانست به 
کان��ال 89 هزار واحدی نزدیک تر ش��ود. 
بدی��ن ترتی��ب در ب��ازار روز سه ش��نبه 
ش��اخص کل رشد 513 واحدی را تجربه 
ک��رد و به رق��م 88 ه��زار و 774 واحد 
رس��ید. در معامالت روز سه ش��نبه، نماد 
فوالد مبارکه اصفهان با 140 واحد، نماد 
پاالیش نفت اصفهان ب��ا 92 واحد، نماد 
پاالیش نفت بندرعباس با 83 واحد، نماد 
گسترش نفت و گاز پارسیان با 57 واحد، 
نماد فوالد خوزس��تان ب��ا 54واحد، نماد 
معدن��ی و صنعتی گل گهر ب��ا 46 واحد، 
نم��اد پاالیش نف��ت تبریز ب��ا 31 واحد، 
نماد توس��عه  معادن  و فلزات با 27 واحد 
و نماد آسان پرداخت پرشین با 22 واحد 
افزایش بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد 
ش��اخص کل بورس داش��تند. در مقابل، 
نماد س��ایپا ب��ا 16 واحد، نم��اد خدمات 
 انفورماتی��ک  با 15واحد، نم��اد مخابرات 
ای��ران ب��ا 12 واحد، نماد پ��ارس  خودرو 
و نم��اد آلومینی��وم  ایران ب��ا هفت واحد 
کاهش بیشترین تاثیر منفی را در برآورد 

نماگر بورس تهران داشتند. 

تحرک تقاضا در میان شرکت های 
بزرگ

ب��ورس تهران بدون نی��از به اصالح و 
اس��تراحت، همچنان در مسیر صعودی 
و اوج گی��ری ق��رار دارد و مانع��ی جدی 
برای روند رو به رش��د خ��ود در مقطع 

فعلی نمی بیند. این در حالی اس��ت که 
پیش از این بس��یاری از کارشناس��ان از 
لزوم اصالح و اس��تراحت شاخص کل و 
س��طح عمومی قیمت ها خبر می دادند. 
با این حال س��طح عموم��ی قیمت ها و 
ش��اخص ها همچنان در نقط��ه مطلوبی 
ق��رار دارد. ب��ه طوری که ش��اخص کل 
ضم��ن تصرف قله 88 ه��زار واحدی در 
هفته گذش��ته، هفته جاری را نیز مثبت 
و رو ب��ه جلو س��پری کرده اس��ت و به 
نظر می رسد س��رمایه گذاران بازار سهام 
واهمه ای از تهدیدات آمریکا و عربستان 
و ش��یوخ عرب خلیج ف��ارس ندارند. از 
سوی دیگر در ش��رایطی که نماگر بازار 
سهام خیز بلندی برای فتح قله 89 هزار 
واحدی برداشته است، انتظار برای رشد 
س��ودآوری ها در گروه فلزات اساس��ی و 
معدنی در عملکرد سه ماهه سوم امسال 
و درعین ح��ال خوش بینی ها نس��بت به 
بودجه های برآوردی س��ال آینده در این 

گروه اصلی ترین اهرم حرکت ش��اخص 
کل بورس برای شکستن سقف تاریخی 
89 هزار واحدی عنوان می شود. هرچند 
افزایش انتظار نس��بت به تقویت نرخ ارز 
در بازار داخلی در کنار حرکت قیمت ها 
در بازار مس��کن باعث ش��ده چشم انداز 
کوتاه مدت بازار س��هام برای سهامداران 
جذاب به نظر برسد. در شرایط فوق روز 
سه ش��نبه بازار س��هام بازاری به نسبت 
پرحجم ت��ر از روزهای گذش��ته بود که 
همس��و با حمایت بازارگردان ها ش��اهد 
تحرک تقاضا در میان شرکت های بزرگ 

و حاضر در بازار اول بورس بودیم. 

صعود متغیرهای معامالتی فرابورس 
ایران

روز  آخری��ن  در  ای��ران  فراب��ورس 
معامالت��ی آب��ان م��اه در کن��ار تداوم 
سبزپوشی ش��اخص کل، افزایش حجم 
و ارزش معام��الت را تجرب��ه ک��رد. در 

جری��ان دادوس��تدهای روز سه ش��نبه 
سی ام آبان ماه ش��اهد جابه جایی بیش 
 از 498 میلی��ون ورقه ب��ه ارزش بالغ بر

 3 هزار و 458 میلیارد ریال بودیم که از 
رشد 159درصدی حجم و 87 درصدی 
ارزش معامالت حکایت داشت. همزمان 
ب��ا صع��ود ای��ن متغیره��ای معامالتی 
ش��اخص کل نیز با رش��د 2.5 واحدی 
مواجه ش��د و به ای��ن ترتیب آیفکس تا 
ارتفاع 1012 واحدی صعود کرد. نگاهی 
به نمادهای اثرگذار بر ش��اخص نش��ان 
می ده��د عمده ب��ار مثبت ب��ر آیفکس 
از جان��ب نمادهای ش��یمیایی و فلزات 
اساس��ی رقم خورده است به طوری که 
نمادهای »ش��اوان«، »شراز«، »ارفع« و 
»میدکو« تا س��طح حداکث��ر 1.4 واحد 
تاثیر مثبت به جا گذاشتند. این در حالی 
اس��ت که دو نماد »شپاس« و »مارون« 
بیش��ترین تاثی��ر منفی ب��ر آیفکس را 
تا س��طح 0.6 واحد موجب ش��دند. در 
مجموع دو ب��ازار اول و دوم نیز معامله 
بی��ش از 374 میلیون س��هم به ارزش 
یک ه��زار و 104 میلی��ارد ریال به ثبت 
رس��ید. در مجموع دو ب��ازار اول و دوم 
دو نماد »ذوب« و »ش��اوان« به ترتیب 
بیش��ترین حجم و ارزش معامالت را در 
اختیار گرفتند. س��هامداران ب��ازار پایه 
نیز میزب��ان معامله حدود 112 میلیون 
س��هم به ارزش نزدیک به 172 میلیارد 
ریال در مجموع س��ه تابلوی معامالتی 
این ب��ازار قرار گرفتن��د. همچنین نماد 
معامالتی شرکت های جوش و اکسیژن 
ایران و فرآورده های س��یمان شرق پس 
از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه 

صاحبان سهام بازگشایی شدند. 

بودجه های برآوردی سال آینده خوش بینی را به بازار سهام برگرداند

اوج گیری شاخص کل برای فتح قله 89 هزار واحد

یوروکلی��ر ش��رکت   نماین��دگان 
برگ��زاری  حاش��یه  در   )Euroclear(  
اجالس ش��رکت های س��پرده گذاری جهان 
)WFC( در هن��گ کن��گ در دی��دار ب��ا 
نمایندگان شرکت س��پرده گذاری مرکزی، 
تمای��ل ای��ن ش��رکت را برای هم��کاری با 
بازار س��رمایه ایران اعالم کردند. به گزارش 
س��مات، محمدرضا محس��نی مدیرعامل و 
حس��ین فهیمی رئیس هیأت مدیره شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی در حاش��یه اجالس 
نمایندگان  با  ش��رکت های س��پرده گذاری 
کردن��د.  گفت وگ��و  و  دی��دار  یوروکلی��ر 
نماین��دگان ش��رکت س��مات در دی��دار با 

بازار س��رمایه  برنالد فل��ون، عالقه من��دی 
و ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی ای��ران 
را ب��رای همکاری ب��ا یوروکلی��ر در زمینه 
کاس��تودین، تس��ویه معامالت فرامرزی و 
تب��ادل دانش و تجربیات اع��الم کردند که 
م��ورد اس��تقبال طرف مقابل ق��رار گرفت. 
فلون نیز در این نشس��ت با تشریح فرآیند 
فعالیت ه��ای یوروکلی��ر در اروپ��ا از تمایل 
نهاده��ای مالی ای��ن قاره ب��رای همکاری 
با ای��ران خبر داد و گف��ت: نمایندگان این 
ش��رکت در ح��ال بررس��ی ابع��اد مختلف 
حقوقی، فنی، قراردادی و زیرساختی برای 
همکاری با بازار س��رمایه ایران هستند که 

امیدواریم هرچه س��ریع تر وارد فاز اجرایی 
این همکاری ها شویم. همچنین نمایندگان 
س��مات در دیداری جداگانه با والتر، دیگر 
 ،WFCنماین��ده ی��ورو کلیر در اج��الس
اقدامات بازار س��رمایه ای��ران را برای ورود 
به بازاره��ای جهانی تش��ریح کردند. والتر 
نی��ز پیش��نهاد انعقاد تفاهم نام��ه همکاری 
یوروکلیر با شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
ایران را ارائه کرد تا با تشکیل یک کارگروه 
مش��ترک، راهکارهای توس��عه همکاری ها 
تسریع یابد. در پایان این نشست مقرر شد 
نمایندگان ش��رکت یوروکلی��ر در آینده ای 
نزدی��ک به ته��ران س��فر کنند ت��ا عالوه 

ب��ر انعق��اد تفاهم نامه همکاری با س��مات، 
ش��رایط برای تبادل اطالع��ات و تجربیات 
 دوطرف مهیا ش��ود. اجالس ش��رکت های 
سپرده گذاری های جهان )WFC( و مجمع 
عمومی گروه ش��رکت های س��پرده گذاری 
مرکزی آس��یا و اقیانوس��یه هفته گذش��ته 
به طور همزمان در هنگ کنگ برگزار ش��د 
و نمایندگان ش��رکت سپرده گذاری در این 
اجالس ه��ا حضور یافتن��د و مذاکراتی را با 
نماین��دگان یورو کلی��ر  )Euroclear( و 
ش��رکت های س��پرده گذاری روسیه، تایوان 
و کره جنوبی برای گس��ترش همکاری های 

بین المللی انجام دادند. 

مجموع��ه  ش��رکتی  حاکمی��ت  نظ��ام 
و  فرآیندها  س��اختارها،  دس��تور العمل ها، 
هنجارهای فرهنگی اس��ت که ش��رکت ها 
ب��ا رعای��ت آنها به اه��داف ش��فافیت در 
فرآیند ه��ای کاری، پاس��خگویی در مقابل 
ذی نفعان و رعایت حقوق ایش��ان دس��ت 
خواهن��د یاف��ت. مدیر نظارت بر ناش��ران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو 
با س��نا در پاسخ به این س��وال که تعریف 
روش��ن حاکمیت ش��رکتی چیست و چه 
اهداف��ی از اج��رای آن در ب��ازار س��رمایه 
دنب��ال می ش��ود، گف��ت: به ط��ور کل��ی 
راهبری ش��رکتی مجموعه مکانیس��م های 
هدای��ت و کنترل شرکت هاس��ت. س��عید 
محمدعلی��زاده افزود: حاکمیت ش��رکتی، 
توزیع حقوق و مس��ئولیت های ذی نفعان 
مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، 
س��هامداران و سایر شخصیت های حقیقی 
و حقوق��ی را ک��ه از فعالیت های ش��رکت 
تأثی��ر پذیرفت��ه و ب��ر آن اث��ر می گذارند 
مش��خص می کند. وی با اش��اره به اینکه 
راهب��ری ش��رکتی ابع��اد فراوان��ی دارد، 
گفت: این نظ��ام که قوانی��ن و رویه هایی 
جهت تعیی��ن فرآیند ه��ای تصمیم گیری  
در ش��رکت اع��م از هدف گ��ذاری، تعیین 
ابزاره��ای رس��یدن به اه��داف و طراحی 
سیس��تم های کنترلی را معین می کند، با 
راه های��ی که تأمین  کنن��دگان منابع مالی 
جهت اطمینان از بازگش��ت سرمایه ش��ان 
ب��ه کار می بندند ارتب��اط تنگاتنگی دارد. 
محمدعلیزاده خاطرنش��ان کرد: حاکمیت 

ش��رکتی را می ت��وان براس��اس قوانین و 
مق��ررات بازار به بخش ه��ای کلی وظایف 
مدیران، جب��ران خدمات مدی��ران، نقش 
س��هامداران و پاس��خگویی و حسابرس��ی 
تفکیک کرد. وی در پاس��خ به این س��وال 
که در موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره 
شرکت ها، قوانین حاکم بر نظام حاکمیت 
ش��رکتی چیس��ت و تأثی��ر اج��رای نظام 
حاکمیت ش��رکتی بر بنگاه های اقتصادی 
و حف��ظ حق��وق س��هامداران خ��رد چه 
خواه��د ب��ود، گف��ت: مطابق با م��اده 13 
قانون »توس��عه ابزاره��ا و نهادهای مالی« 
در راس��تای تس��هیل اجرای سیاست های 
 کل��ی اص��ل 44 قان��ون اساس��ی مصوب

نهاده��ای  مدی��ران   ،1388 آذر   25  
مالی، ناش��ران اوراق بهادار و تش��کل های 
خودانتظام ش��امل اعض��ای هیأت مدیره و 
مدیرعامل بای��د فاق��د محکومیت قطعی 
کیفری مؤث��ر بوده و از صالحیت حرفه ای 
الزم برخوردار باش��ند. در صورت فقدان یا 
سلب صالحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع 
انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان 
به سمت های یادشده خودداری یا مدیران 
انتخاب ش��ده را از آن س��مت برکنار کند. 
مدیر نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار افزود: همچنین مطابق  ماده 
27 اساسنامه شرکت های پذیرفته شده در 
بورس، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره 
یا نماین��ده وی باید غیرموظ��ف و دارای 
تحصی��الت مالی  )حس��ابداری، مدیریت 
مالی، اقتصاد سایر رش��ته های مدیریت با 

گرایش مالی یا اقتصادی( و تجربه مرتبط 
باش��د. وی ادام��ه داد: مطابق پیش نویس 
دس��تورالعمل راهبری ش��رکتی، اکثریت 
اعضای هیأت مدیره باید غیرموظف باشند 
و تعداد مدیران مستقل هیأت مدیره نباید 
کمت��ر از 20 درص��د تع��داد کل اعضای 
هیأت مدیره باشد. این مقام مسئول تأکید 
کرد: با توجه به موارد قانونی پیش گفته در 
صورت اجرای کامل، از محقق شدن اصول 
راهبری که شامل رعایت حقوق سهامداران 
و برخورد منصفانه با آنها، افشا و شفافیت، 
پاسخگویی و درستکاری اطمینان معقول 
س��پس  محمدعلیزاده  می ش��ود.  کس��ب 
در پاس��خ به این س��وال که پیاده س��ازی 
نظ��ام حاکمیت ش��رکتی به عنوان یکی از 
س��رحلقه های مهم مناس��بات اقتصادی با 
چه چالش هایی در کش��ور مواجه اس��ت، 
گف��ت: مهم تری��ن چالش، چال��ش قانونی 
در بخش قانون تج��ارت و تدوین مقررات 
اوراق  و  ب��ورس  در  ش��رکتی  حاکمی��ت 
بهادار اس��ت. وی در رابط��ه با چالش های 
مرتب��ط با اص��الح قانون تج��ارت توضیح 
داد: ب��ا توجه به اینک��ه ارکان اصلی اصول 
حاکمیت ش��رکتی مانند ساختار، ترکیب 
س��ازوکارهای  هیأت مدی��ره،  وظای��ف  و 
اس��تقالل و نظارت ب��ر هیأت مدیره، حق 
رأی سهامداران و سازوکارهای حمایت از 
حقوق سهامداران اقلیت در قانون تجارت 
تعری��ف می ش��ود، در نظ��ر گرفتن اصول 
حاکمیت شرکتی در اصالح قانون تجارت 
یا قانون ب��ازار اوراق به��ادار گامی مهم و 

اساسی در استقرار نظام حاکمیت شرکتی 
مناسب در ش��رکت ها و در نتیجه حمایت 
از حقوق س��رمایه گذاران خواهد بود. این 
مقام مس��ئول، درخصوص تدوین مقررات 
حاکمیت ش��رکتی در بورس اوراق بهادار 
هم گفت: با عنایت به اینکه در حال حاضر 
مق��ررات مربوط به حاکمیت ش��رکتی در 
بورس اوراق بهادار در حال تدوین اس��ت، 
توجه به تجربه س��ایر کشورها و مهم تر از 
آن لحاظ کردن ویژگی های خاص کش��ور 
ما امری اجتناب ناپذیر است. محمدعلیزاده 
همچنین درباره اقدامات��ی که تاکنون در 
بنگاه ه��ا و ش��رکت های ایران��ی پیرامون 
استقرار حاکمیت ش��رکتی و نظام کنترل 
داخل��ی و مدیریت ریس��ک انجام ش��ده 
نیز گف��ت: تهیه و تصویب دس��تورالعمل 
کنترل های داخلی ناش��ران پذیرفته ش��ده 
در ب��ورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس 
ایران  )1391(، منشور کمیته حسابرسی 
)1391( منشور فعالیت حسابرسی داخلی 
الزامات  )1391( چ��ک لیس��ت رعای��ت 
کنترل ه��ای داخلی حاکم بر گزارش��گری 
در  الزم  رهنموده��ای   ،)1391( مال��ی 
راستای دس��تورالعمل کنترل های داخلی 
)1391(، برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی 
کنترل ه��ای داخلی حاکم بر گزارش��گری 
پیش نوی��س  تهی��ه  و   )1391( مال��ی 
و  ش��رکتی  راهب��ری  دس��تورالعمل 
پیش نویس پرسشنامه امتیازبندی راهبری 
شرکتی بورس اوراق بهادار تهران از جمله 

این اقدامات بوده است.

آمادگی یوروکلیر برای همکاری با بازار سرمایه ایران

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار تشریح کرد 

اقدامات سازمان بورس در استقرار حاکمیت شرکتی

اخبار

حمایت بانک مرکزی از بخشنامه 
سازمان بورس

قائم مق��ام بانک مرک��زی از پایبن��دی بانک ها به 
نرخ س��ود مص��وب 15درصدی و رعایت بخش��نامه 
اخی��ر س��ازمان ب��ورس در خص��وص صندوق های 
س��رمایه گذاری بانک ها خبر داد. اکبر کمیجانی در 
جم��ع مدیران عامل و اعض��ای هیأت مدیره بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری، از پایبن��دی بانک ها به نرخ 
س��ود مصوب 15درصدی خب��ر داد. وی اف��زود: با 
بازرس��ی های به عمل آمده توس��ط بخ��ش نظارت 
بانک مرکزی در بیش از 3600 شعبه، مشخص شد 
تاکن��ون بانک ها عملکرد مثبت��ی درباره رعایت نرخ 
سود بانکی داشته اند. امیدواریم این پایبندی بانک ها 
به نرخ س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار همچنان 
اس��تمرار یابد و در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ 
سود تس��هیالت باش��یم. کمیجانی درباره بخشنامه 
اخی��ر س��ازمان ب��ورس در خص��وص صندوق های 
س��رمایه گذاری بانک ها گفت: همان گونه که سازمان 
بورس نیز تأکید کرده، صندوق های س��رمایه گذاری 
ب��ا درآمد ثابت باید امور را از ش��عب و بانک ها جدا 
کنند و نرخ س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار نیز 
باید در س��پرده گذاری صندوق ها در بانک ها رعایت 
شود. براساس این گزارش، با تصمیم سازمان بورس، 
از 14 آبان ص��دور واحدهای بی��ش از 40 صندوق 
س��رمایه گذاری در بانک ها و موسسات مالی ممنوع 
شد. این تصمیم با هدف تفکیک ابزارهای مالی بازار 
سرمایه از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش ریسک 
متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق ها به دلیل عدم 
دریافت اطالعات کافی از طریق حضور در بانک ها و 
موسس��ات مالی گرفته شده، اما دارندگان واحدهای 
ح��دود 40 صندوق س��رمایه گذاری، همچنان برای 
ابطال می توانند به ش��عب بانک ها و موسسات مالی 

مراجعه کنند. 

دادوستد بیش از 72 میلیون 
کیلووات ساعت در بورس انرژی

در جریان معامالت بازار ب��رق بورس انرژی ایران 
ش��اهد معامله 4 میلیون و 440 هزار قرارداد معادل 
72 میلی��ون و 800 هزار کیلووات س��اعت به ارزش 
19میلی��ارد و 576میلی��ون ری��ال ب��ود. همچنین 
نماده��ای بارپایه و کم باری با متوس��ط قیمت 279 
و 237 ریال بر کیلووات س��اعت م��ورد معامله قرار 
گرفتند. در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس 
ان��رژی ایران، در ب��ازار گواهی های س��رمایه گذاری 
صندوق س��رمایه گذاری پروژه و در نماد پرند بالغ بر 
316 هزار گواهی از گواهی های این صندوق با ارزش 
یک میلی��ارد و 53 میلیون ریال م��ورد معامله قرار 
گرفت. خاطرنشان می شود در آغاز جلسه معامالتی، 
نمادهای بارپیک روزانه، بارپای��ه روزانه، میان باری 
روزانه و کم باری روزانه 28 تا 29 آذر 96 گش��ایش 
یافتن��د. همچنین نمادهای بارپی��ک روزانه، بارپایه 
روزان��ه، میان باری روزانه و کم ب��اری روزانه 3 آذر 
96 در پایان جلس��ه معامالتی متوقف شده و فرآیند 

تحویل آنها آغاز شد. 

شاخص فوتسی بورس مالزی 
بدترین شاخص آسیا شد

شاخص فوتسی KLCI بورس مالزی، لقب بدترین 
ش��اخص آسیا در س��ال 2017 را به خود اختصاص 
داد. افت 5 درصدی ش��اخص فوتس��ی KLCI در 
بورس مالزی موجب ش��د این متغی��ر معامالتی نام 
منفی ترین ش��اخص آس��یا را یدک بکش��د. حتی با 
وجود روند چش��مگیر جذب س��رمایه گذار خارجی 
در این کش��ور، این شاخص همچنان در میان دیگر 
همتایان خود از هنگ کنگ گرفته تا هند، کمترین 
میزان بازدهی را داشته است، درحالی که بسیاری از 
رقبای این ش��اخص در منطقه، افزایش 25 درصدی 
را در سال جاری به ثبت رساندند. اختصاص بودجه 
66 میلیارد دالری تا قبل از انتخابات در این کش��ور 
نش��ان از توسعه زیرساخت های این کشور و افزایش 
میزان تولیدات دارد. این در حالی اس��ت که انتظار 
مالزی برای انتخابات تأثیرگذار سال 2018 میالدی 
همچن��ان در هاله ای از ابهام اس��ت. برخی گمانه ها 
حاکی از برگزاری زودهن��گام این انتخابات به دلیل 
مصادف ش��دن با بارش سیل آسای مونسون در سال 
2018 خواهد بود و به نظر می رس��د مصادف شدن 
با فصل بارانی در این کش��ور موجب ش��ود انتخابات 
کمی زودت��ر از موعد برگزار ش��ود. دنی وونگ تک 
مان��گ، مدیر اجرایی ش��رکت س��رمایه گذاری آرکا 
در این خصوص اظهار داش��ت: برخ��ی فاکتورها در 
بازار وجود دارد که احتمال کاهش مجدد ش��اخص 
فوتس��ی مالزی را بیش��تر می کند، اما در این میان 
برخ��ی فاکتوره��ای مثب��ت از قبیل قیم��ت نفت، 
صادرات قوی و رش��د اقتصادی نی��ز وجود دارد که 
ممکن اس��ت رویه منفی ش��اخص فوتسی مالزی را 

تعدیل کند. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
آلومراد در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد 
افزای��ش را از آن خود کرد که کاش��ی الوند در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3,60213.74فمراد

2,2104,99کلوند

3,9764,88شپنا

7,3844,66فالمي

7,5594,52شبریز
3,0704,35کسرا
1,3234,34ما

 بیشترین درصد کاهش
صنایع ریخته گری ایران صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درص��د کاهش ش��د. س��رما آفری��ن در رده دوم این گروه 
ایستاد. افس��ت هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.86(1,215خریخت
)4,42(3,197لسرما

)4,31(10,846چافست

)4,12(2,119سصوفي

)4,01(3,114سغرب
)4(12,659رتکو

)3,99(1,444تمحرکه

پرمعامله ترین سهم
پاالی��ش نفت اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. حق تقدم س��رمایه گ��ذاری نف��ت و گاز و 
پتروش��یمی تامی��ن در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. فوالد 

مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

129.823 3976شپنا

103,932 166تاپیکوح
55,923 2525فوالد
35,416 1004خساپا

25,768 3838شتران
24,963 1219تاپیکو
19,183 790خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان به خ��ود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. پاالیش نفت ته��ران هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
516.183 3976شپنا
141,196 2525فوالد
98,890 3838شتران
91,964 7559شبریز
78,572 6822شبندر
55,782 3070کسرا
41,913 2661کگل

بیشترین سهام معامله شده
پاالی��ش نف��ت اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دست آورد که حق تقدم 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در این گروه 

دوم شد و فوالد مبارکه اصفهان در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

39765035شپنا
1663010تاپیکوح
25252972فوالد
12792889فاراک
10042575خساپا
38382411شتران
30701732کسرا

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید 
محور خودرو به دس��ت آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

22141107خمحور
1406703کساپا
3390678کحافظ
1169584خکمک
1950488شپارس
1215405خریخت
3289299خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. گروه صنایع بهش��هر ایران 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

8142.17وخارزم
9493.14وصنا

15603.33پارسیان
11403.41پردیس
18503.53وبانک

10113.89وصنعت
12074.01ولساپا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist.com

بورس انرژی

بورس بین الملل
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شماره 935

یک مقام مسئول در سازمان 
توس��عه تجارت ایران، از ارسال 
نام��ه  وزرای صنع��ت و اقتصاد 
رئیس جمهور  اول  مع��اون  ب��ه 
برای ورود موق��ت کاال خبرداد 
و گفت: س��فته جایگزین وثایق 
دریافتی جهت ورود موقت کاال 

می شود. 
مه��ر، محمود  گ��زارش  ب��ه 
بازاری در جلس��ه هم اندیش��ی 
تش��کل های صادرات��ی ح��وزه 
با مس��ئوالن  غذای��ی  صنای��ع 
و  کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت که از 
س��وی کنفدراس��یون صادرات 
ای��ران برگ��زار ش��ده، گف��ت: 
ورود موق��ت از جمل��ه مواردی 
اس��ت که به رغ��م پیگیری های 
توس��عه  س��ازمان  مک��رر 
تج��ارت ای��ران، در رویه ه��ای 
دس��تگاه های  بوروکراتی��ک 
اجرایی دچار مش��کالتی ش��ده 
که صادرکنندگان را به دردسر 

انداخته است. 
مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی 
صادرات محصوالت کش��اورزی 
و صنایع تبدیلی سازمان توسعه 
تجارت ایران افزود: در مصوبات 
اقتص��اد  فرمانده��ی  س��تاد 
مقاومتی،  بندی قرار داده شده 
اس��ت که دس��تگاه های دولتی 
و ب��ه خصوص گم��رک را ملزم 
می کرد ت��ا ب��رای ورود موقت 
واحده��ای تولی��دی صادراتی، 
بدون اس��تعالم، اق��دام به ورود 
موق��ت کاال کنند، ام��ا به رغم 
س��تاد  مصوبه  ک��ه  صراحت��ی 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد 
و امسال نیز در بسته حمایت از 
صادرات، این موضوع دیده شده 

اس��ت، گرفتاری های جانبی در 
بحث مقررات و ضوابطی که در 
دستگاه های اجرایی وجود دارد، 

دیده می شود. 
وی تصری��ح ک��رد: مذاکرات 
زیادی با مسئوالن وزارت جهاد 
کش��اورزی از س��وی س��ازمان 
ای��ران صورت  توس��عه تجارت 
گرفته اس��ت و اکن��ون نیز در 
الزم  پیگیری ه��ای  جلس��ات، 
ص��ورت می گی��رد و امیدواریم 

در جهت تس��هیل این فرآیند، 
کمک الزم صورت گیرد. 

بازاری معتقد است که نسبت 
به دو س��ال قبل، فرآیند صدور 
مج��وز ورود موقت م��واد اولیه 
مثل ش��کر، گندم و روغن خام 
راحت تر ش��ده است، ولی هنوز 
رضایت از وضعیت موجود وجود 
ندارد و ما به عنوان مدعی العموم 
صادرکنندگان، نس��بت به ورود 
موقت گالی��ه داریم و معتقدیم 

که بای��د این کار با تس��هیالت 
بیشتری انجام شود. 

این مقام مس��ئول در سازمان 
توس��عه تجارت ای��ران افزود: در 
حال حاضر، براساس توافقی که با 
انجمن شیرینی و شکالت صورت 
گرفته، مقرر ش��ده تا ۵۰هزار تن 
سهمیه شکر با هماهنگی انجمن 
و تعاونی ه��ای زیرمجموعه توزیع 
ش��ود و خود انجم��ن، هماهنگی 

توزیع را به عهده گیرد. 

بازاری ادامه داد: طی دو سه 
هفت��ه اخیر، جلس��اتی با حوزه 
صنع��ت غ��ذا برگزار ش��ده که 
جمع بن��دی آن برداش��تن این 
گام مثب��ت اس��ت ک��ه نامه ای 
ب��ا امض��ای دو وزی��ر اقتص��اد 
اول  مع��اون  ب��ه  صنع��ت،  و 
رئیس جمهور ارسال خواهد شد 
ت��ا بتوان در م��ورد ورود موقت 
کاال گام ه��ای جدی برداش��ته 
ش��ود؛ ضم��ن اینکه براس��اس 
ای��ن نام��ه تس��ویه مجوزهای 
ورود موقت، براس��اس صادرات 
قبلی ص��ورت گیرد، درحالی که 
می خواهی��م این س��همیه را از 
ص��ادرات قبلی بگیری��م؛ به هر 
ح��ال تصور می ش��ود ک��ه این 
موضوع، هزین��ه را کاهش داده 
و سرعت را افزایش خواهد داد. 
وی اف��زود: همچنین در این 
نامه، پیش��نهادی ب��رای وثایق 
تولیدی-  واحدهای  از  دریافتی 
صادراتی ارائه شده است که بر 
مبنای آن، س��فته را جایگزین 

تضامین ملکی و وثایق کنیم. 
بازاری در خصوص درخواست 
برخ��ی صادرکنندگان در حوزه 
دریاف��ت ارز مبادل��ه ای ب��رای 
واردات گف��ت: سیاس��ت دولت 
ب��رای مدیریت مص��ارف ارزی 
و مدیری��ت واردات، به س��مت 
ح��ذف ارز مبادل��ه ای اس��ت و 
یکی از رویکردهای رس��یدن به 
ارز تک نرخی هم، همین اس��ت 
که ارز مبادله ای حذف شود؛ بر 
این اساس، به تازگی نیز ۱۴۰۰ 
قل��م کاال از فهرس��ت دریافت 
ارز مبادل��ه ای خ��ارج ش��ده و 
ارز متقاضی، وارد  به فهرس��ت 

شده اند. 

یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت: 

سفتهجایگزینوثایقدریافتیجهتورودموقتکاالمیشود
خبـر

یک مقام مسئول اعالم کرد 
فرصتی بی نظیر برای معرفی کاالهای 

ایرانی به بازار جهانی
مدیرعام��ل مرک��ز ش��ماره گذاری کاال و خدم��ات، از 
ام��کان ثبت اطالع��ات کااله��ای ایران��ی در بزرگ ترین 
 پای��گاه اطالعات معتب��ر و مطمئن محص��والت در دنیا 

 )GS1 Cloud( خبر داد. 
به گزارش مهر به نقل از مرکز ملی ش��ماره گذاری کاال 
و خدمات ای��ران، بهزاد عمرانی گفت: امروزه بیش از یک 
میلیون ش��رکت، محصوالت خود را ب��ا کد GTIN  که 
به عنوان فراگیرترین کد شناس��ایی محصوالت در جهان 
پذیرفته ش��ده معرفی می کنند و روزانه بیش از۶ میلیارد 
تراکن��ش تجاری براس��اس این کد در عمده فروش��ی ها، 
خرده فروش��ی ها و فروش��گاه های زنجی��ره ای دنیا انجام 
می شود. وی با اشاره به اینکه با استفاده از همین شناسه 
می توان سیس��تم های ارزش افزوده دیگری در حوزه های 
خرده فروشی، عمده فروشی، تامین، پخش و توزیع کاال و 
نیز تجارت الکترونیکی ایجاد کرد، اظهار داش��ت: در واقع  
GS1 Cloud یک س��امانه بین المللی استاندارد و قابل 
اطمینان محصوالت اس��ت که براساس اطالعات صحیح، 
موث��ق و اصیلی که در خ��ود دارد، جع��ل اطالعات را به 
حداقل رس��انده و خدمات متعددی را در بس��تر B2B و 
B۲C به کلیه ذی نفعان زنجیره های عرضه، تامین و تقاضا 

ارائه می دهد. 
عمرانی با تاکید بر اینکه  GS1 Cloud از ابتدای سال 
۲۰۱۸ میالدی ش��روع به ارائ��ه خدمات خواهد کرد و در 
فاز اول، هفت مشخصه اصلی و مورد نیاز متقاضیان برای 
بیش از ۵۰ میلیون ک��د کاال را ارائه خواهد کرد، توضیح  
داد: شماره جهانی قلم کاالی تجاری)GTIN(، نام شرکت 
تولیدکنن��ده یا مرج��ع عرضه کننده، برند ی��ا نام تجاری 
محصول، ش��رح کاال )توضیحات نوشته شده روی سطح 
یا بس��ته بندی کاال(، تصویر محصول با وضوح متوس��ط، 
بازارهای هدفی که محصول در آنها توزیع می شود و گروه 
کاالیی یا طبقه بندی محصول براساس ساختار استاندارد 
و بین المللی، هفت مشخصه اصلی ارائه شده در این بانک 

است. 
وی در توضی��ح مزایای این س��امانه گفت: شناس��ایی 
کدهای GTIN اصیل و معتبر و حذف کدهای غیرمعتبر 
و جعلی امکان جست وجوی اطالعات کاال برای خریداران 
عم��ده و جزئ��ی در سراس��ر جه��ان و همچنی��ن ایجاد 
سرویس های ارزش افزوده و اپلیکیشن های کاربردی برای 
تسهیل فرآیندهای تامین و فروش محصول در شرکت ها 

از جمله مزایای این سامانه است. 

صادرات 

صادرکنندگان نمونه بر چه اساسی 
انتخاب می شوند؟ 

انتخ��اب  رون��د  ص��ادرات  کنفدراس��یون  رئی��س 
صادرکنن��دگان نمونه را تش��ریح و اعالم ک��رد که برای 
صادرکنندگان محصوالتی همچ��ون میوه و تره بار، گل و 
گیاه، صنایع دس��تی و فرش دستباف کف صادرات ۵۰۰ 
هزار دالری و ب��رای صادرکنن��دگان فرآورده های نفتی، 
خودرو و پتروشیمی کف صادرات 3میلیون دالری و برای 
صادرکنن��دگان مابقی کاالها کف ص��ادرات یک میلیون 

دالری در نظر گرفته شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محم��د الهوتی در جلس��ه هیأت 
نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی ته��ران درب��اره انتخ��اب 
صادرکنندگان نمونه استان تهران توضیح داد: استان تهران 
در بخش صادرات غیرنفتی، یکی از استان های مهم کشور 
به ش��مار می رود به همین دلیل اهمیت ویژه ای در حوزه 
انتخاب صادرکنندگان نمونه دارد. بر این اساس، سال های 
قبل پیشنهاد شده بود که فرآیند انتخاب صادرکنندگان 

نمونه استان به اتاق بازرگانی تهران سپرده شود. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران ادامه داد: واگذاری 
دبیرخانه برگزاری انتخاب صادرکنندگان نمونه از س��وی 
اتاق تهران، الزامی شدن عضویت در تشکل های صادراتی 
و س��طح بندی میزان صادرات برای شرکت های صادراتی 
از جمله پیشنهادات مطرح ش��ده در جلسات کارشناسی 
به س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بود که 
در نهایت، تصمیم بر این ش��د که ات��اق بازرگانی تهران، 
مس��ئولیت انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را 

به عهده گیرد. 
وی افزود: در گذش��ته کف صادرات یک میلیون دالری 
برای انتخاب شرکت ها به عنوان صادرکننده نمونه در نظر 
گرفته شده بود، اما در این دوره از انتخاب صادرکنندگان 
نمونه، مقرر شد در سه سطح، کف صادرات در نظر گرفته 
شود؛ به این معنا که برای صادرکنندگان کاالهایی همچون 
میوه و تره بار، گل و گیاه، صنایع دستی و فرش دستباف، 
کف صادرات ۵۰۰ هزار دالری و برای فرآورده های نفتی، 
خ��ودرو و پتروش��یمی، کف صادرات 3میلی��ون دالری و 
مابقی کااله��ا کف صادرات یک میلی��ون دالری در نظر 

گرفته شده است. 
به گفته الهوتی، مجموع امتیازی که در ش��اخص های 
عموم��ی در ارزیاب��ی صادرکنندگان نمونه اش��اره ش��ده 
۹۵۰ امتی��از اس��ت که ب��ا توجه به مش��کالتی که برای 
 صادرکنن��دگان طی س��ال گذش��ته به وجود آم��ده بود 
۲۰ امتیاز بیش��تر به صادرکنندگانی که افزایش صادرات 

داشتند اختصاص می یابد.



راه حل مشکل تاخیر در تحویل 
خودروها به مشتریان چیست؟ 

اگر امکان تحویل خودرو به مش��تریان وجود دارد، چه 
بهتر که شرکت ها خودروهای انتخابی خریداران را به آنها 
تحویل دهند و وعده تحویل ب��ا خودروی جایگزین را به 

آنها ندهند. 
به  گزارش پ��دال نیوز، این روزها برخی ش��رکت های 
خصوص��ی و دولتی در تحوی��ل خودروهای خود در زمان 
مقرر با مش��کل مواجه ش��ده اند و گویا به مشتریان خود 
گفته اند که انصراف دهید یا خودرویی دیگر را برای تحویل 

انتخاب کنید. 
این اتفاق بیش��تر در مورد ش��رکت هایی رخ داده است 
که در منطقه ارگ جدید تجاری حضور دارند و شنیده ها 
حاکی اس��ت که علت تاخیر در تحویل، عدم اجازه خروج 

خودرو از این منطقه به دستور گمرک است. 
حال سوالی که مطرح می شود این است که وقتی اجازه 
خروج خودرو به برخی شرکت های حاضر در منطقه ویژه 
ارگ داده نمی ش��ود، چطور یک ش��رکت اعالم می کند با 
جایگزی��ن کردن خودروی انتخابی می توان محصول را به 

مشتری تحویل داد؟ 
اگر امکان تحویل خودرو به مش��تریان وجود دارد، چه 
بهتر که شرکت ها خودروهای انتخابی خریداران را به آنها 
تحویل دهند و وعده تحویل ب��ا خودروی جایگزین را به 

آنها ندهند. 
این مشکل بیشتر در مورد خودروهای چینی وجود دارد 
و هنوز شرکت ها اعالم نمی کنند که چرا نمی توانند برخی 

خودروها را از منطقه ویژه اقتصادی بم خارج کنند. 
برخی دلیل این اتفاق را حسابرسی های مالی و اقتصادی 
می دانند که باعث توقف خروج خودروهای آماده مشتریان 
ش��ده اس��ت. البته بهتر اس��ت در صورت وج��ود چنین 
مسئله ای، نهادهای مس��ئول اجازه دهند که شرکت های 
خودروی��ی تعهدات خ��ود را به مش��تریان انجام دهند تا 

خریداران در این میان متضرر نشوند.
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در حال��ی ط��ی هفته ه��ای 
اخیر بحث رایزنی قطعه سازان 
ب��رای افزایش قیم��ت قطعات 
مطرح ش��ده که ای��ن موضوع 
در اواخ��ر س��ال گذش��ته نیز 
از س��وی انجمن قطعه س��ازان 
مطرح ش��د و بر این اساس بنا 
بود تا در کمیته س��ه جانبه ای 
خودروس��ازان،  با حض��ور  که 
وزارت صنعت  و  قطعه س��ازان 
می ش��ود  تش��کیل  مع��دن  و 
بح��ث آنالی��ز قیم��ت قطعات 
دنبال ش��ود که ب��ا اقدام اخیر 
به نظر می رس��د موضوع آنالیز 
قیمت در سال گذشته منتفی 
شده اس��ت، هرچند سخنگوی 
انجم��ن س��ازندگان قطعات و 
ایران  مجموعه های خ��ودروی 
معتقد اس��ت که جریان آنالیز 
قیمت قطعات در سال گذشته 
به چند دلیل مس��کوت مانده 
اس��ت و بخشی از آن به شوک 
مثبت ورود پژو و رنو در صنعت 
موجب  که  بازمی گردد  خودرو 
شده موضوع افزایش قیمت در 
سال گذش��ته منتفی شود. به 
گزارش پدال نیوز، فرهاد به نیا 
در گفت وگ��و با خبر خودرو، با 
اش��اره به موضوع آنالیز قیمت 
قطعات در سال گذشته، اظهار 
داش��ت: در س��ال گذش��ته به 
برخی  نظی��ر  مس��ائلی  جهت 
کش��ور  در  سیاس��ی  تحوالت 
ش��رکت های  ورود  ش��وک  و 
خودروس��ازان  خارج��ی، 
پاس��خی به درخواست انجمن 
ندادند و این مس��ئله را منوط 
 کردن��د ب��ه اینک��ه ت��ا زمان
 تعیین تکلی��ف، نمی توانند در 
اتخاذ  تصمیم��ی  زمین��ه  این 

کنند. 

 وی گف��ت: در چن��د م��اه 
گذش��ته هر زمان در خصوص 
افزایش قیمت قطعه س��ازان با 
خودروس��ازان جلساتی برگزار 
اس��ت، خودروس��ازان  ش��ده 
مش��کل اصلی در این جریان 
عن��وان  رقاب��ت  ش��ورای  را 
کردن��د و مادامی که ش��ورای 
رقاب��ت اج��ازه افزایش قیمت 
را ب��ه خودروس��ازان نده��د، 
خودروس��از نیز امکان افزایش 
قیم��ت قطع��ات را نخواه��د 

داشت. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
قطعه س��ازان نزدی��ک به س��ه 
س��ال اس��ت ک��ه هیچ گون��ه 
افزایش قیمتی را نداش��ته اند، 
تصریح ک��رد: براس��اس اعالم 

ش��رکت های  رقابت،  ش��ورای 
خودروس��از در س��ال ج��اری 
5 ت��ا 7درصد اج��ازه افزایش 
داش��تند ولی آنچه درخواست 
قطعه س��ازان بوده با عددی که 
ش��ورای رقابت با خودروسازان 
اختالف  اس��ت،  ک��رده  توافق 

زیادی دارد. 
به گفته وی هم اکنون قیمت 
برخ��ی از م��واد اولی��ه به طور 
میانگین 45 تا 75درصد افزایش 
داشته است این در حالی است 
که نرخ ارز در سال جاری حدود 
24درص��د و نرخ دس��تمزد در 
سه س��ال اخیر به طور میانگین 
15 تا 17درصد افزایش داش��ته 
است که در مجموع رقم باالیی 

می شود. 

نیازمن�د  قطعه س�ازان   
افزای�ش 20درص�دی قیمت 

قطعات هستند 
وی اظهار داشت: در شرایط 
کنونی با توج��ه به هزینه های 
مختلف، قطعه س��ازان نیازمند 
قیمت  20درص��دی  افزای��ش 
س��خنگوی  هس��تند.  قطعات 
انجم��ن قطعه س��ازان با توجه 
ب��ه تاثیر متف��اوت هزینه های 
تولی��د ب��ر قیم��ت قطع��ات، 
اف��زود: انجم��ن قطعه س��ازان 
براس��اس اطالعات رس��یده از 
قطعه سازان، میانگین هزینه ها 
را محاس��به و به خودروس��از 
ت��ا   25 افزای��ش  پیش��نهاد 
30درص��دی را ارائه می کند تا 
در قیمت تمام شده لحاظ کند. 

به نی��ا تاکی��د ک��رد: البت��ه 
ای��ن  ب��ر  نی��ز  قطعه س��ازان 
افزایش  هرگون��ه  که  مس��ئله 
قیمت ممکن اس��ت بر جریان 
تقاض��ا و رکود موق��ت در بازار 
تاثی��ر  داخل��ی  خودروه��ای 
اما راهی  بگذارد واقف هستند 
ج��ز افزایش قیم��ت نخواهند 

داشت. 
صورت��ی  در  گف��ت:  وی   
رقابت خواس��تار  که ش��ورای 
مدیریت صحیح بر این جریان 
اس��ت باید وروده��ای صنعت 
خ��ودرو را نی��ز مدیریت کند، 
این در حالی است که قیمت ها 
در فوالد مبارکه به عنوان واحد 
تولیدی دولتی کامال غیر رقابتی 
است و ش��ورای رقابت باید در 
این خصوص وارد عمل ش��ود 
رقاب��ت  ش��ورای  درحالی ک��ه 
فوالد  مثل  دست شرکت هایی 
مبارکه را باز گذاش��ته اس��ت 
و ف��والد مبارک��ه قیمت فوالد 
را ب��ا توجه ب��ه کش��ش بازار 
تغیی��ر می ده��د در صورت��ی 
که باید س��همیه تولید فوالد، 
پتروش��یمی، مس و آلومینیوم 
ک��ه عمدت��ا در داخ��ل تولید 
می ش��وند ب��ا قیم��ت رقابتی 
قرار  تولیدکنن��ده  اختی��ار  در 
گیرد، اما متاس��فانه مواد اولیه 
یا خام فروش��ی می شود یا سر 
از بورس در م��ی آورد، چنانچه 
این مس��ائل موجب ش��ده که 
گالیه و انتظار قطعه س��ازان بر 
س��ر جای خود باقی بماند. از 
این رو ش��ورای رقابت باید در 
این زمینه ورود کند و مطمئنا 
جلوگی��ری از افزای��ش قیمت 
محصول تولیدی اقدام درستی 

نخواهد بود. 

شورای رقابت باید قیمت ورود های صنعت خودرو را مدیریت کند

تالش انجمن برای دریافت افزایش قیمت قطعات
خبـر خبـر

 ارسال کاروان کمک های ایران خودرو
 به مناطق زلزله زده غرب کشور

صنعت��ی گ��روه  ش��رکت های  کم��ک   کاروان 
 ای��ران خودرو به هموطنان زلزله زده غرب کش��ور 
در ایران خودروی کرمانشاه تجمیع و سپس برای 
توزیع در ش��هرها و روس��تاهای آسیب دیده راهی 

این مناطق شد. 
به گزارش ایلنا به نقل از ایکوپرس، این کمک ها 
از سوی ش��رکت ایران خودرو و شرکت های تابعه 
ای��ن گ��روه صنعت��ی از تهران و س��ایر اس��تان ها 
و ش��هرهای مختل��ف کش��ور به ای��ران خودروی 
کرمانش��اه ارس��ال و از آنجا بین مناطق زلزله زده 

توزیع شد. 
کاروان کمک ه��ای گروه صنعت��ی ایران خودرو 
در چندین تریلر، کامیون و کامیونت ش��امل اقالم 
اصلی مورد نیاز هموطنان در ش��هرها و روستاهای 

آسیب دیده از زلزله تهیه شده است. 
این کمک ها با هماهنگی س��تاد مدیریت بحران 
کشور، استانداری کرمانشاه، جمعیت هالل احمر و 
س��ایر ارگان های دخیل در امر امدادرسانی، توسط 
تع��دادی از کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو در 

شهرها و روستاهای زلزله زده توزیع خواهد شد. 
همچنی��ن نیروهای ام��دادی و خدمات پس از 
فروش ایران خودرو که ساعاتی پس از وقوع زلزله، 
برای خدمت رسانی به غرب کشور اعزام شده اند نیز 
همچنان در منطقه حاضر و در حال امدادرس��انی 

هستند. 
ای��ن نیروهای ام��دادی که از ته��ران، همدان 
و اه��واز به مناطق غربی کش��ور اعزام ش��ده اند، 
ت��ا پایان زمان نیاز و اضطرار در منطقه  مس��تقر 

خواهند بود. 
گفتنی اس��ت با توجه به وضعیت خاص منطقه 
و نقل و انتقاالت متعدد بین ش��هرها با خودروهای 
ش��خصی و صدمه دی��دن بس��یاری از خودروها، 
ناوگان امدادی ایران خودرو، ش��امل 15 خودروی 
ام��داد، دو کانک��س، خودروهای مجه��ز به دکل 
و کوییک س��رویس تاکنون روزان��ه به 40 خودرو 

خدمات ارائه کرده اند. 
همچنی��ن این ش��رکت ب��ا در اختیار داش��تن 
خودروهای س��نگین و برخی تجهی��زات در کنار 
سایر س��ازمان های امدادی از جمله هالل احمر و 
آتش نشانی در امر آواربرداری نیز اقداماتی صورت 

داده است. 



میرشجاعیان از شناسایی ۹ هزار سرویس بین دستگاهی در کشور خبر داد 
و گفت که برای بهبود فضای کسب و کار لزومی ندارد به همه دستگاه ها توجه 
کنیم، بلکه باید دس��تگاه هایی که ۷۰درصد استعالمات مجوزها از آنها گرفته 

می ش��ود، وارد عرصه تسهیل ش��وند. به گزارش 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین 
میرشجاعیان حسینی، معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در جلس��ه پنجره واحد سرمایه گذاری 
اس��تان کرمان با بی��ان این مطل��ب که فضای 
کس��ب و کار به نظام اداری و بوروکراس��ی ایران 
پیوند خورده اس��ت، تصریح کرد: بخشی از این 
پیوند به سیس��تم های ساز و کار و بخشی دیگر 
مربوط به محیط های بیرونی اس��ت. وی ش��عار 
دولت یازدهم را بهبود فضای کس��ب و کار اشاره 
و عنوان کرد: از ابتدای دولت یازدهم یک هیأت 
فراقوه ای تحت عنوان مقررات زدایی و تس��هیل 
صدور مجوز فضای کسب و کار در راستای بهبود 

فضای کس��ب و کار تشکیل شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات 
هیأت مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوز فضای کسب و کار سخن به میان 
آورد و عنوان کرد: این هیأت در گام نخس��ت یک سامانه تحت عنوان »ایران 

مجوز« راه اندازی کرده است که تاکنون حدود ۲هزار مجوز در این سامانه ثبت 
شده که در گام بعدی به بررسی مجوزها براساس اسناد قانونی سوق پیدا کرده 
اس��ت. وی از شناسایی ۹ هزار سرویس بین دس��تگاهی در کشور خبر داد و 
اظهار کرد: برای بهبود فضای کسب و کارلزومی 
ندارد به همه دستگاه ها توجه کنیم، بلکه باید 
دستگاه هایی که ۷۰درصد استعالمات مجوزها 
از آنه��ا گرفته می ش��ود، وارد عرصه تس��هیل 
ش��وند که این دستگاه ها ش��امل قوه قضایی، 
نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد و وزارت کش��ور 
هستند و در آینده نزدیک مردم تغییرات فضای 
کس��ب و کار را در کشور احساس خواهند کرد. 
شجاعیان حس��ینی با بیان این مطلب که دنیا 
به س��مت ایجاد سیستم های هوشمند حرکت 
کرده اس��ت تا مشکالت کس��ب و کار را حل و 
فصل کند، ادام��ه داد: مرکز ملی پایش فضای 
کسب و کار س��عی می کند فضای کسب و کار را 
پایش کند. وی تاکید کرد: پنجره واحد س��رمایه گذاری دستگاه ها باید توسعه 
پیدا کند و هیات های فراقوه ای برای مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 

فضای کسب و کار در جاهایی که خأل وجود دارد وارد می شود. 

یک استاد دانشگاه رتبه کارآفرینی اجتماعی ایران در میان ۵۰ کشور جهان 
را رتبه ۲۷ اعالم کرد. 

به گزارش ایسنا، آراس��تی در همایش کارآفرینان خیر و خیرین کارآفرین 
اظهار کرد: در سال گذشته تعداد موسساتی که 
خدم��ات اجتماعی ارائه کرده ان��د، افزایش یافته 
اس��ت و از س��ه جهش اصلی باعث ش��ده افراد 
بیشتری به س��مت ارائه خدمات اجتماعی روی 

بیاورند. 
وی ادام��ه داد: کاهش س��رعت ارائه خدمات 
اجتماعی توسط افرادی که در این حوزه فعالیت 
دارند، فاصله میان کش��ورهای در حال توسعه و 
توس��عه یافته، افزایش رقابت پذی��ری و توجه به 
کسب وکارهای اجتماعی از جمله عواملی است 
که موجب اقب��ال افراد به س��مت ارائه خدمات 

اجتماعی شدند. 
این استاد دانشگاه، کارآفرینی اجتماعی را برای 

پیشرفت جوامع حیاتی دانست و گفت: ما به کارآفرینان اجتماعی نیاز داریم تا 
راه های جدیدی برای حل مسائل اجتماعی ارائه کنند. 

آراستی در عین حال تفاوت کارآفرینی اقتصادی و اجتماعی را مورد ارزیابی 

قرار داد و گفت: در کارآفرینی اقتصادی هدف اصلی کس��ب و کار اقتصادی که 
منتج به سود می ش��ود در حالی که در کارآفرینی اجتماعی اصلی ترین دلیل 

کسب و کار، سودآوری نیست و بیشتر پایداری اجتماعی مطرح است. 
وی در ادامه با اش��اره ب��ه آخرین آمار مرکز 
کارآفرین��ی جه��ان از وضعی��ت کارآفرین��ی 
اجتماعی در دنیا گفت: بیش از ۹۰ کش��ور ۱۷ 
س��ال اس��ت که پژوهش کارآفرینی در دنیا را 
انجام می دهند و گزارش های ساالنه کارآفرینی 
و ن��رخ کارآفرین��ی در ش��اخص های مختلف 
توسط تیمی در ایران جمع آوری و با کشورهای 

مختلف مقایسه می شود. 
این استاد دانشگاه گفت: براساس آمار ۲۰۱۶ 
مرکز کارآفرینی جهان میانگین نرخ کارآفرینی 
اجتماعی در کل دنیا ۳.۲ است که کره جنوبی 
ب��ا ۰.۳ درص��د کمترین و پرو ب��ا ۱۳.۷درصد 
بیشترین نرخ کارآفرینی اجتماعی را داشته اند. 
آراس��تی ادامه داد: میانگین نرخ کارآفرینی اقتص��ادی در کل دنیا نیز ۷.۶ 
درصد اس��ت که ویتنام با ۱۳.۷درصد کمترین و پرو با ۲۲.۲ درصد بیشترین 

نرخ را به خود اختصاص داده است. 

وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی آمادگی وزارتخانه متب��وع خود را برای 
حمایت مالی از ایده ها و طرح های کارآفرینان خیر اعالم کرد. به گزارش ایسنا، 
علی ربیعی در همای��ش »خیرین کارآفرین، کارآفرین��ان خیر« در مجموعه 

تالش اظه��ار ک��رد: از محل منابع��ی که برای 
اش��تغال روستایی و ش��هرهای زیر ۱۰ هزار نفر 
جمعیت در نظر گرفته شده، آمادگی داریم برای 
طرح ها و ایده های خیرین کارآفرین و کارآفرینان 
اختصاص بدهیم. البته به دنبال پول پاشی نیستیم 
و درصددیم تا کار ارزشمند کارآفرینان به جای 
اثربخشی برود. وی گفت: امسال تندیس مرحوم 
عالی نس��ب را به عنوان جایزه کارآفرینی انتخاب 
کردیم و معتقدیم کس��انی که دانش، سرمایه و 
پول خود را به این کشور میخ می کنند، ارزشمند 
هستند و فضایی که ایجاد می کنند تا عده ای در 
آن مش��غول کار ش��وند، قابل احترام است. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کارآفرینان خیر 

را ارزشمند دانست و با تاکید بر ضرورت جریان سازی کارآفرینی برای توانمند 
ک��ردن مردم گفت: باید فضای کارآفرینی را در بخش هایی ایجاد کنیم که در 
آن هم توس��عه کارآفرینی شکل بگیرد و هم گروه های هدف و آحاد جامعه را 

ش��امل ش��ود تا از این طریق یک نظام کارآفرینی در این کشور به وجود آید. 
ربیعی خیر جمعی را به منزله عمل صالح دانس��ت و گفت: امروز در ارتباط با 
بحث کارآفرینی و رابطه کارآفرینی با خیر جمعی چند نوع رابطه برقرار است. 
یک سری کارآفرینی برای گروه های هدف که 
کارآفرینان تنها معلوالن را به کار می گیرند، نوع 
دیگری از کارآفرینی که افراد دارای سوء پیشینه 
و س��ابقه دار را اس��تخدام می کنن��د و این نوع 
کارآفرینی ب��رای گروه های هدف به س��رعت 
در حال گس��ترش اس��ت. وی گف��ت: جامعه 
م��ا دارای ارزش های گرانقدری اس��ت، منتها 
آنها را فراموش کرده ایم و باید این س��نت ها و 
ارزش های فراموش شده را احیا کنیم. متاسفانه 
خیر جمعی خیلی وقت اس��ت کمرنگ ش��ده 
و ام��روز کمتر می بینی��م که پیرم��ردی را از 
خط کشی خیابان عبور بدهند. وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: امروز نیاز داریم جامعه را 
همراه کنیم و فرصت های برابر اجتماعی برای همه قائل شویم. در جامعه ای که 
پر از آسیب اجتماعی است، خانواده مصون نیست لذا اگر طیفی از امر خیر را 

دور هم جمع کنیم و در جامعه گسترش بدهیم، موفق خواهیم بود. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت صاحبان شرکت های بزرگ دنیا 
»بچه  پولدار« نبودند و در ابتدای کار با پول توجیبی خانواده ها و از زیرزمین و 
زیر پله شروع کرده و ظرف دو الی سه سال به این جایگاه رسیدند، آنان اعتماد 

ب��ه نفس، ایده و انتخاب خوبی داش��تند و حتی 
یک ریال هم وام نگرفتند. سورنا ستاری در آیین 
اختتامیه پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و 
فناوری ربع رشیدی اظهار کرد: از سه سال پیش 
روند بسیار مناس��بی در آذربایجان شرقی شروع 
ش��ده و ما نی��ز از ابت��دای روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید، اقتص��اد دانش بنیان را مورد توجه 
قرار داده ای��م. وی ادامه داد: واقعیت این اس��ت 
که برای کش��وری که ۱۰۰ سال اقتصاد نفتی را 
تجربه کرده سخت است جهت گیری اقتصاد خود 
را عوض کرده و با استفاده از نیروی انسانی جوان 
ثروت آفرینی کند. س��تاری خاطرنشان کرد: در 
چنین اقتصاد جدیدی، نیاز به المان های جدیدی 

داریم که در اقتصاد نفتی مطرح نبود. بحث های کارآفرینی سالیان سال بود که 
به واسطه  اقتصاد نفتی سرکوب می شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
گفت: در جامعه ای که استخدام و مدرک مورد توجه است توانمندی های فرد، 

استعداد، نوآوری و اعتماد به نفس جوانان دیده نمی شود. در اقتصاد جدید نیاز 
است که بسیاری از المان ها عوض شوند. 

وی خاطرنش��ان کرد: در سیستم نفتی، اشتغال به معنای داشتن پول برای 
ایجاد ش��غل اس��ت، اما در سیستم جدید باید 
نیروی انسانی که نوآوری، خالقیت و اعتماد به 
نفس دارد، باید وجود داشته باشد، جا انداختن 
این موارد در اقتصاد نفتی کار بس��یار سختی 
است، با این حال چنین روندی در کشور شروع 

شده است. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور بیان 
کرد: اس��تارت آپ هایی داریم ک��ه در مرز یک 
میلیارد دالر بوده و اکثرش��ان هفته ای بیش از 
۱۰درصد رش��د می کند، این بدان معنی است 
که هیچ چیزی اقتصادی تر از س��رمایه گذاری 
روی جوانان توانمندمان نیس��ت. معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور افزود: در س��ال ۲۰۰۶ 
یک س��ری شرکت های نفتی، بانکی، خودروسازی و... بزرگ ترین شرکت های 
دنیا بودند، اما امروزه گوگل، فیس بوک، مایکروسافت و... شرکت های بزرگ دنیا 

هستند، این شرکت های جدید از کجا آمدند؟ 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

برای بهبود فضای کسب و کار لزومی ندارد به همه دستگاه ها توجه کنیم
رتبه کارآفرینی اجتماعی ایران در جهان چقدر است؟  به  زودی شاهد استارت آپ های ۵ میلیارددالری ایرانی خواهیم بوداعالم حمایت وزارت کار از خیرین کارآفرین

تولید محتوای مرغوب و مطلوب دیجیتالی راهکاری برای داشتن صنایع 
فرهنگی کارآمد به شمار می آید، از این رو فعاالن حوزه رسانه های دیجیتال 
در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال باید تالش مضاعفی داشته باشند 
تا اقتصاد مقاومتی در راس��تای حضور هرچه بیشتر مردم در کار تولیدی 

شکل گیرد. 
به گزارش ایرنا، بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد و تولید 
معتقدن��د که اقتصاد مقاومتی مفهومی پوی��ا و انعطاف پذیر در حوزه های 
متنوع کس��ب و کار اس��ت که قادر اس��ت افراد را از طریق اصالح الگوهای 

مصرف، به سمت رفاه هدایت کند. 
همین کارشناس��ان می گویند رش��د اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای 
نفتی قابل تداوم نیست، بلکه رشد مستمر، از راه ارتقای بهره وری و نوآوری 
در کنار رش��د عوامل تولید حاصل می شود. از سوی دیگر، بدون توجه به 
بهره مندی آحاد ملت، وصول به رشد اقتصادی پایدار، ممکن نخواهد بود. 

در این راس��تا مهم ترین ماموریت اقتصادی دولت دوازدهم، آزادس��ازی 
اقتصادی و گره گشایی از فضای کسب و کار اعالم شده است. 

مش��اور وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی معتقد اس��ت: ظه��ور و بروز 
تکنولوژی های نوین به ویژه در زمینه رسانه های دیجیتال امروز باعث شده 
تا ایده پردازان با فرصت های جدید کارآفرینی به ویژه کارآفرینی و کسب و کار 
در حوزه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال آشنا شده و ایده های نوی 

خود را برای راه اندازی کسب و کار در این حوزه مطرح سازند. 
سیدمرتضی موسویان می افزاید: ایده پردازان می توانند محصول و خدمات 
خود را برای سرمایه گذاران در قالب نرم افزار، بازی و اپلیکیشن ارائه دهند 

که به طور یقین مورد استقبال نیز قرار خواهد گرفت. 
رئی��س مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیت��ال وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی تأکی��د می کند که ای��ن مرکز، فرآین��د دریافت مجوز 
برای راه اندازی کس��ب و کار دیجیتال را برای مش��تاقان و فعاالن و به ویژه 

ایده پردازان تسهیل خواهد کرد. 
موس��ویان با اشاره به اهمیت س��رمایه گذاری بر نیرو و توان قشر جوان 
و نوج��وان کش��ور و تش��ویق و حمایت از آنه��ا، ابراز امی��دواری کرد: در 
نمایشگاه های رس��انه های دیجیتال که قشر وسیعی از نوجوانان و جوانان 
مخاطبان اصلی آن هس��تند این گونه حمایت ها و تش��ویق ها موجب رشد 
و شکوفایی فناوری های آنها و استفاده از ظرفیت باالی این قشر منجر به 

ایجاد کسب و کار و درآمدزایی در حوزه رسانه های دیجیتال شود. 
همچنین یک فعال حوزه محتوای رسانه های دیجیتال می گوید: اقتصاد 
مرتبط با اقتصاد جهانی، متکی بر توان داخلی و متناسب با وضعیت امروز 
و فردای جامعه ما اس��ت که بر خالف برخی گمانه زنی ها، هیچ تأکیدی بر 

انزوا طلبی ندارد. 
علی ریاحی در ادامه نیازهایی را برای تقویت تولید ملی نام برده و اظهار 
داشت: بررسی و وجود بازار، تقاضا، مواد اولیه، نیروی کار، فناوری و فرهنگ 
تولید ش��اخصه هایی هس��تند که برای تقویت تولید ملی به مجموع آنها 

نیازمندیم. 
وی در خصوص پهنه عملیاتی سیاس��ت های اقتصادها هم گفت: ترویج 
و گفتمان س��ازی، رصد و برنامه ریزی علمی و پژوهش��ی، اقدام و تربیت و 
آموزش عناوین پهنه عملیاتی برای هر یک از سیاس��ت های کلی اقتصاد 

مقاومتی محسوب می شوند. 
این فعال رسانه های دیجیتال در ادامه دو رویکرد اساسی را برای اقتصاد 
مقاومتی برشمرد و اظهار کرد: رویکرد درون زا در این مدل اقتصادی بیشتر 

بر دانش و ظرفیت افراد، دانش فعال و ثبات اقتصادی تأکید دارد و رویکرد 
برونگرا نیز بر تعامالت و صادرات با سایر کشورهای دنیا. 

ریاحی همچنین ضمن تأکید بر فراهم کردن زمینه حضور گسترده همه 
اقش��ار جامعه در فعالیت های اقتصادی به عنوان محور سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی، معتقد اس��ت: ارتقای بهره وری و تعامل سازنده با اقتصاد 
بین الملل و همچنین مدیریت مخاطرات بیرونی از محورهای سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. 
این کارشناس و مشاوره حوزه کسب و کار دیجیتال سه پیشران مهم در 
خصوص شرکت ها و موسسات تولید محتوایی در اقتصاد مقاومتی را تأمین 
مالی، شفاف س��ازی و نهادسازی عنوان کرد و افزود: اجزای فعال در بخش 
صنعت فرهنگی ش��امل تولید محتوا و طراحی اَپ، شبکه های اجتماعی، 

اپراتورهای همراه و همچنین تأمین کنندگان اینترنت و خدمات هستند. 
وی در تعریف صنایع فرهنگی گفت: صنایع فرهنگی در یک تعریف ساده 
به تولید نظام مند کاالها و خدماتی که ماهیت فرهنگی داش��ته و بر افراد 

جامعه اثر فرهنگی دارند، گفته می شود. 
این کارشناس حوزه رسانه های دیجیتال به اشتباهات برخی استارت آپ ها 
یا کسب و کارهای نوپا هم اشاره و تصریح کرد: مهم ترین و بزرگ ترین اشتباه 

در این حوزه ساختن چیزی است که مشتری در بازار ندارد. 
وی در ادامه استخدام نیروی انسانی ضعیف، عدم تمرکز، اجرای ضعیف 
بازاریابی و فروش، نداش��تن شرکای متناسب، عدم توجه به مشتری، عدم 
قیمت گذاری مناسب، خرج کردن پول زیاد، مشورت نکردن و عدم توجه به 

رسانه های اجتماعی را از جمله این اشتباهات عنوان می کند. 
ای��ن فعال حوزه محتوای دیجیتال به موض��وع ارائه مجوزهای صادره از 
س��وی مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال اش��اره کرد و اظهار 
داش��ت: برخی از مزای��ای دریافت مجوز از این طری��ق می تواند به امکان 
فعالیت در مکان غیر تجاری، معافیت از مالکیت ش��خصیت های حقوقی، 
برخورداری از تخفیفات، مجوز نشر محتوا در بستر وب، تولید اپلیکیشن و 
فروش در بازار، اخذ درگاه پرداخت اینترنتی، اخذ لوگوی طالیی ساماندهی 
و همچنین تشکیل استارت آپ و درآمدزایی را همرا داشته باشد که همواره 

باید مورد حمایت این مرکز قرار گیرد. 
ریاحی برگزاری این گونه نمایش��گاه ها را نیز فرصت مغتنمی برای ایجاد 

کسب وکارهای نوپا در حوزه رسانه های دیجیتال عنوان کرد. 
به گزارش ایرنا، با اعالم سیاس��ت کلی اقتصاد مقاومتی توس��ط رهبر 
معظم انقالب امید آن می رود اقتصاد ایران به جهش اقتصادی مناس��بی 
دس��ت یابد. در بند ه��ای ۱۶، ۱۷ و ۱۹ اقتصاد مقاومت��ی که مربوط به 
بهبود فضای کسب و کار در ایران است مسائل مهمی را مطرح کرده است، 
در بند ۱۶ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به صرفه جویی در هزینه های 
عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه 
دولت و حذف دس��تگاه های م��وازی و غیرضروری و هزینه های زائد، بند 
۱۷ اص��الح نظام درآمدی دولت و نقش طبقات کم درآمد و متوس��ط و 
همچنین بند ۱۹ به شفاف س��ازی اقتصاد و سالم س��ازی آن و جلوگیری 
از اقدام��ات، فعالیت ها و زمینه های فس��ادزا از جمله در حوزه های پولی، 

تجاری و ارزی اشاره دارد. 
یازدهمین نمایشگاه رس��انه های دیجیتال از ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه با شعار 
»ایجاد فضای سالم، ایمن و مفید« با حضور بیش از ۵۰۰ مؤسسه و شرکت 
فعال در حوزه رس��انه های دیجیتال و شرکت بیش از ۱۱۰ استارت آپ در 

محل مصالی امام خمینی )ره( تهران برگزار شد. 

یک��ی از قابلیت های اصلی مدیران، توانایی ایج��اد اعتماد به نفس مطلوب در 
بین کارکنان است. درواقع هر فرد برای انجام کار خود به بهترین شیوه نیاز دارد 
تا خودباوری الزم را داش��ته باش��د. این امر اگرچه کامال روشن است با این حال 
در بسیاری از شرکت ها مدیران با رفتار خود به نوعی این امر را با مشکل مواجه 
می سازند. اگرچه در این رابطه عمدی وجود ندارد، با این حال الزم است تغییرات 
الزمه را در خود ایجاد کنید. در همین راس��تا در این مقاله به بررسی سه اشتباه 

رایج مدیریتی و راهکارهای موجود برای رفع آن خواهیم پرداخت. 
دلیل بسیاری از مشکالت شرکت ها این است که عملکرد افراد گذشته را مالک 
عمل خود قرار می دهند. درواقع در بسیاری از موارد مشاهده شده است که نحوه 
عملکرد مدیران گذش��ته مبنای کار رهبران جدید قرار می گیرد. اگرچه استفاده 
از تجربیات افراد اقدامی سودمند است، با این حال توجه داشته باشید که در این 
رابطه نباید از دایره الگوبرداری خارج شوید. بدون تردید هر تصمیمی بنا بر اوضاع 
خاص همان زمان اتخاذ شده است و به کارگیری دوباره آن بدون ارزیابی شرایط 
جدید و تأثیرات احتمالی، اقدامی غیرحرفه ای و مضر محسوب می شود. اگرچه در 
گذشته تحت فشار گذاشتن کارمندان و کارگران امری متداول محسوب می شد 
با این حال امروزه این تصمیم نتایج مطلوبی را به همراه نخواهد داشت. در همین 
راستا ضروری است اعتماد به نفس تیم کاری خود را بهبود بخشید. در رابطه با 
اقدامات منفی راهکار منطقی این اس��ت که نقطه عکس آن را انجام دهید. برای 
مثال در صورتی که دخالت های بیجا در نحوه کار افراد باعث آزار آنها می شود، تنها 
کافی است مخالف آن عمل کرده و آنها را در نحوه انجام وظایف خود آزاد بگذارید. 
بدون تردید هر فردی سبک کاری خاص خود را دارد و تحمیل الگویی خاص تنها 
راندم��ان کاری آنها را کاهش خواه��د داد. از دیگر اقدامات ضروری در این رابطه 
تقویت استعدادهای افراد است. بدون تردید هیچ فردی نمی خواهد تا آخر راه در 
جایگاه فعلی خود باشد. شرط الزم برای این امر این است که افراد امکان رشد و 
ترقی را داشته باشند. با این حال در این رابطه الزم است به نحوی عمل کنید که 
بیشترین بازدهی را برای شرکت به همراه داشته باشد. برای مثال این امتیاز را تنها 
شامل آن دسته از کارمندانی کنید که عملکرد خوب و درخشانی دارند. این امر به 
نوعی افراد را به بهبود عملکرد خود ترغیب می کند. این امر یک واقعیت است که 
رهبری صفتی است که ربطی به جایگاه شما در شرکت ندارد. در بسیاری از موارد 
مشاهده شده است که افراد همکار خود را رهبر گروه دانسته و همواره نسبت به 
گفته های وی توجه ویژه ای از خود نشان می دهند. این امر در حالی است که مدیر 
چنین ش��رکتی تنها صاحب میز ریاست بوده و نتوانسته است افراد را مجاب به 
پیروی از خود کند. تحت این شرایط الزم است رسیدن به مقام مدیریت را نقطه 
ش��روع و نه پایان دانسته و ظرف مدتی کوتاه سعی در جلب اعتماد افراد داشته 
باشید. بدون تردید این امر با صحبت به دست نخواهد آمد و نحوه عملکرد شما 
گویای همه چیز خواهد بود. در همین راستا ضروری است اقداماتی را انجام دهید 

که در ادامه به بررسی سه مورد از آنها خواهیم پرداخت.
1-میان انتقاد و انتقام تفاوت قائل شوید

در بس��یاری از شرکت ها مشاهده شده اس��ت که افراد اجازه انتقاد از برخی از 
افراد را نداش��ته و در صورت انجام آن با عواقب س��ختی مواجه خواهند شد. این 
امر در حالی اس��ت ک��ه افراد مذکور در هر زمان و مکان��ی آزاد به انجام این کار 
علیه کارمندان هس��تند. ابتدا الزم است هدف خود را از این  کار مشخص کنید. 
در بس��یاری از موارد مدیران تنها به دنبال ایرادگیری بوده و به دنبال خروجی از 
گفته های خود نیس��تند. توجه داشته باشید که کارمندان بازوی اجرایی شرکت 
هس��تند و با خسته کردن آنها در نهایت شرکت با مشکل مواجه خواهد شد. در 
همین راس��تا الزم اس��ت باور س��نتی در این رابطه را کنار گذاشته و در راستای 

پیش��رفت با آغوش باز از انتقادها اس��تقبال کنید. با این حال باید شرایطی مهیا 
ش��ود تا انجام این امر به کاری زمانبر تبدیل نش��ود. در این رابطه بهتر اس��ت از 
پیام ناشناس استفاده کنید. این امر باعث خواهد شد هویت افراد مخفی مانده و 
با آزادی بیشتری صحبت های خود را مطرح کنند. همواره در شرکت با کارمندان 
به نحوی رفتار کنید که دوست دارید با خود شما نیز به همان شکل رفتار شود. 
بدون تردید هیچ فردی از انتقاد مخرب اس��تقبال نخواهد کرد، به همین خاطر 
شما نیز نباید از آن برای کارمندان خود استفاده کنید. بدون تردید این امر اعتماد 
به نفس افراد را به شدت پایین خواهد آورد که خود باعث بروز مشکالت بسیاری 
خواهد شد. در صورتی که در رابطه با این امر هنوز هم با مشکل مواجه هستید 
توصیه می شود در این رابطه مطالعات خود را افزایش داده و از راهنمایی های افراد 

باتجربه استفاده کنید. 
2- عدم مقایسه و شکایت مداوم

از سیاس��ت های نادرس��ت مدیران این است که همواره کارمندان را با یکدیگر 
مقایسه می کنند. در این رابطه توجیه غیرقابل قبولی نیز دارند مبنی بر اینکه این 
اقدام باعث خواهد ش��د آنها به خود آمده و برای بهبود اوضاع خود فکری کنند. 
این امر خصوصا زمانی که در میان جمع و با لحنی تحقیرآمیز صورت گیرد نه تنها 
منجر به بهبود اوضاع کارمند مذکور نخواهد شد، بلکه وی را نسبت به کاری که 
انجام می دهد دلس��رد خواهد س��اخت. به همین خاطر الزم است این واقعیت را 
قبول کنید که کارمندان ش��ما روبات نب��وده و به همین خاطر نمی توانید توقع 
داشته باشید که همگی به یک شکل و در یک سطح باشند. همچنین این امر که 
صرفا جنبه های منفی را نگاه کنید از آفت های جدی مدیریت محسوب می شود. 
در راستای موفقیت الزم است شما فردی مثبت اندیش باشید. این امر بدون شک 
تحت شرایطی که شما مدام در فکر شکایت کردن باشید، میسر نخواهد شد. به 
همین خاطر بهتر است به جای این امر راهکارهای بهبود را مطرح کنید. همچنین 
لحن شما عامل تعیین کننده خواهد بود. به همین خاطر باید با لحنی دوستانه با 

کارمندان خود رفتار کنید تا ارتباط صمیمی ضروری حفظ یا ایجاد شود. 
3- موفقیت و شکست مربوط به تمام شرکت است

بسیاری از مدیران هنگامی که شرکت موفقیتی را کسب می کند خود را عامل 
اول آن معرفی می کنند با این حال در رابطه با شکست، سیاستی کامال متفاوت 
را در پیش می گیرند. درواقع آنها در این ش��رایط افراد دیگر را مقصر دانسته و با 
این اقدام خود را به نوعی تبرئه می کنند. این امر در درازمدت به شما وجهه خوبی 
نخواهد داد و باعث خواهد شد تا اکثر کارمندان در فکر تغییر شغل خود باشند. 
همواره این باور را در خود شکل دهید که هر موفقیت یا شکستی متعلق به کل 
مجموعه بوده و اگر پاداش یا تنبیهی در نظر گرفته می ش��ود همه در آن سهیم 
باشند. بدون تردید تیم شرکت، خانواده کاری شما محسوب می شوند و الزم است 
در هر شرایطی پشتیبان یکدیگر باشید. بهتر است به جای صرف زمان برای پیدا 
کردن مقصر با کمک یکدیگر به دنبال راهکارهای خالصی از شرایط به وجود آمده 

بوده و تالش برای بازگشتی قدرتمندانه باشید. 
در آخر توجه داشته باشید که مدیران برتر منتظر نمی مانند تا شرایط مطلوب 
ش��کل گیرد. درواقع آنها در هر جایی که باشند جو الزمه خود را شکل خواهند 
داد. بدون تردید دس��تیابی به این س��طح امری یک شبه نبوده و الزم است روی 
خود سرمایه گذاری کرده و در اندیشه ارتقای خود باشید. توجه داشته باشید که 
مدیریت قلب تپنده ش��رکت بوده و اقدامات و تصمیمات شما روی تمام شرکت 
تأثیر خواهد گذاش��ت. به همین خاطر الزم اس��ت همواره از س��طحی مطلوب 
برخوردار باش��ید. با این حال این امر به این معنی نیس��ت ک��ه اجازه هیچ گونه 
اشتباهی ندارید، با این حال نوع واکنش شما نسبت به شکست عامل تعیین کننده 

خواهد بود. 
www.briantracy.com :منبع

تنسنت لقب نخستین شرکت چینی را به خود اختصاص داده است که اکنون ارزشی بیش از ۵۰۰ 
میلیارد دالر دارد. 
با افزایش ارزش هر سهم تنسنت در تاالر بورس هنگ کنگ، تنسنت لقب نخستین شرکت چینی 
را به خود اختصاص داد که ارزشی بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر پیدا کرده است. تنها 1۹ سال از زمان 
تاسیس تنسنت می گذرد و این شرکت موفق شده است طی دو دهه همگام با پیشرفت های اقتصادی 
چین، خود را به عنوان باارزش ترین شرکت این کشور مطرح کند. تنسنت نه تنها باارزش ترین کمپانی 
چینی است، بلکه لقب باارزش ترین کمپانی آسیایی را نیز یدک می کشد. پس از تنسنت، کمپانی علی 
بابا با ارزش ۴۷۴ میلیون دالر در رتبه دوم قرار دارد. 
به گزارش زومیت، تنسنت پس از انتشار گزارش مالی مربوط به سه ماهه سوم سال جاری میالدی، با باال 
رفتن ارزش سهام روبه رو شد که نتیجه آن عبور از مرز ۵۰۰ میلیارد دالر برای ارزش کمپانی بود. تنسنت 
در سه ماهه سوم سال جاری میالدی موفق شد درآمدی ۹.۸ میلیارد دالری کسب کند که سود 2.۷ میلیارد 
دالری برای این کمپانی به همراه داشت. میزان سود کسب شده توسط تنسنت در تابستان سال جاری 
میالدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۶۹ درصد و درآمد این کمپانی ۶1 درصد افزایش 
یافته که دلیل اصلی آن، شکوفایی کسب وکارهای چینی ها در حوزه بازی است. 
در حال حاضر کمپانی های اپل، آلفابت، فیس بوک، مایکروسافت و آمازون به همراه تنسنت، تنها 
کمپانی هایی هستند که ارزشی باالتر از ۵۰۰ میلیارد دالر دارند. نکته جالب در مورد تنسنت افزایش 
نجومی ارزش این کمپانی طی چند سال اخیر است، به طوری که از ماه مارس 2۰1۴ تا امروز بیش از 
سه برابر افزایش پیدا کرده است. در ماه مارس 2۰1۴، ارزش تنسنت با عبور از 1۵۰ میلیارد دالر، 
کمپانی هایی نظیر اینتل را پشت سر گذاشت. از جمله سرویس های این کمپانی باید به سرویس 
پیام رسان وی چت اشاره کرد که تعداد کاربران آن در کشور چین در حال عبور از مرز یک میلیارد 
نفر است. هرچند تنسنت با استفاده از سرویس ارتباطی وی چت وارد بازار جهانی نشده، اما سایر 
کسب وکارهای تنسنت در شماری از بازارهای غربی فعالیت می کنند. 
چندی قبل مجله فوربس اعالم کرد »ما هوتینگ« مدیر عامل شرکت اینترنتی »تنسنت« در چین با 
ثروت 3۷ میلیارد دالر، عنوان ثروتمندترین چینی را به خود اختصاص داد. 
ثروت »ما هوتینگ« مدیر عامل شرکت اینترنتی »تنسنت« در چین 3۷میلیارد دالر است، در 
حالی که »جک ما« صاحب شرکت علی بابا دارای ثروتی به ارزش 3۶ میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر است 
و این بار در رتبه دومین ثروتمند بزرگ چینی قرار می گیرد. 
 اپلکیشن وی چت در چین طرفداران بسیار زیادی دارد که شرکت »تنسنت« اپراتور آن است و 
در حدود ۹۴۰ میلیون کاربر دارد. از ویژگی های این اپلیکیشن فراهم کردن بستری برای کاربران 
به منظور سفارش کاال، انتقال پول، پرداخت قیمت کاال در فروشگاه ها و نیز پرداخت قبض است که 
چنین کاربری در تلگرام و واتس اپ دیده نمی شود.  
 
 

کسب و کار و اقتصاد مقاومتی در قاب دیجیتال 3 اشتباه رایج مدیریتی

تنسنت به  نخستین شرکت 
آسیایی با ارزش بیش از 
۵۰۰ میلیارد دالر تبدیل شد
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دریچهنگاه

به روزرس��انی و تکمیل ش��اخص های علم، فناوری و نوآوری در کمیسیون 
نخبگان شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی شد. 

جلسه ۷۲ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای 
عالی انقالب فرهنگی برگزار شد. 

رئیس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری، گزارش مختصری از 
طرح پژوهش��ی »به روزرسانی و تکمیل شاخص های علم، فناوری و نوآوری در 

راستای علم و نوآوری« ارائه کرد. 
در این گزارش ضمن تبیین اهداف و ضرورت انجام طرح، اعالم شد تعیین 
کمیت )مقدار( مطلوب ش��اخص در قالب اهداف این طرح نیس��ت و موضوع 

رصد، پایش و ارزیابی نیز در مراحل بعدی طرح قرار دارد. 

به روز رسانی شاخص های علم، 
فناوری و نوآوری بررسی شد

مدیر کارآفرینی و اش��تغال اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی آذربایجان ش��رقی 
گفت: ظرفیت های باالی کارآفرینی در دانش��گاه های استان باید برای توسعه اشتغال 
و بازار کار مورد توجه قرار گیرد. به گزارش مهر، یونس طاهری سه ش��نبه در مراس��م 
آغاز به کار گردهمایی سه روزه کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تبریز، ضمن 
تقدیر و قدردانی از برگزار کنندگان این نشست گفت: در این استان در سال های اخیر 
کانونی تحت عنوان کارآفرینی تش��کیل ش��ده که در رأس آنها استاندار قرار داشته و 
نمایندگانی نیز از دیگر نهادها و دس��تگاه ها از جمله دانش��گاه تبریز حضور دارد. وی 
افزود: در حال حاضر در دانش��گاه های استان ظرفیت های باالیی در حوزه کارآفرینی 

وجود دارد که باید از این پتانسیل ها برای توسعه اشتغال و بازار کار بهره مند شد.

مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل کار آذربایجان شرقی: 

ظرفیت کارآفرینی دانشگاه ها برای 
اشتغال زایی مورد توجه قرار گیرد

مترجم: امیرآل علی



برند سازمان شما یکی از مهم ترین 
دارایی های شماست. با توجه به این 
حقیقت، توس��عه برند و تقویت آن 
ج��زو مهم ترین کارهایی اس��ت که 
می توانید انجام بدهی��د. اگر اعتبار 
و درخش��یدن در ب��ازار را به عنوان 
کارکردهای یک برند توس��عه یافته 
فرض کنید، قدرت برند ش��ما برابر 
خواه��د بود با حاصل ض��رب اعتبار 
شما در قابل رؤیت بودن سازمان تان. 

معنای توسعه برند
به گزارشchetor ، توسعه برند 
یعنی ساختن و تقویت برند سازمان. 
می ت��وان طی ی��ک عملیات س��ه 

مرحله ای برند را توسعه داد: 
- نخس��تین مرحل��ه این اس��ت 
که اس��تراتژی برن��دی تهیه کنید 
که متناس��ب و در راس��تای اهداف 

کسب وکارتان باشد. 
- دومی��ن مرحله آماده س��ازی و 
توس��عه هم��ه ابزارهایی اس��ت که 
ب��رای برقراری ارتب��اط میان برند و 
مخاطبان به کمک ش��ما می آیند، 
مواردی مانند لوگو، شعار شرکت و 

وب سایت. 
- در نهایت، مرحله س��وم تقویت 
کردن برندی است که به تازگی آن 

را توسعه داده  یا به روز کرده اید. 
برن��د  توس��عه  اس��تراتژی های 
روش هایی هس��تند که برای عملی 
کردن مراحل مذکور به کار می روند. 
می توانید با دنبال ک��ردن گام های 
زیر توس��عه برند را به کار ساده تری 
تبدیل کنید و مرحله به مرحله آن 

را پیش ببرید. 
مراحل ده گانه توسعه برند

کل�ی  اس�تراتژی  ب�ه   -1
کسب وکارتان توجه کنید

ی��ک برند ق��وی و متمایز رش��د 
سازمان ش��ما را س��اده تر می کند. 
ام��ا ش��ما چه ن��وع کس��ب وکاری 
می خواهی��د؟ آیا قصد دارید رش��د 
 )organically( ذاتی  سازمان تان 
باش��د )یعنی با افزایش و توس��عه 
محص��ول و ان��دازه ش��رکت انجام 
ش��ود(؟ توجه کنید که اس��تراتژی 
کلی کس��ب وکارتان به عنوان بافتی 
برای تهیه اس��تراتژی توس��عه برند 
ش��ما عم��ل می کن��د، بنابراین از 
آن ش��روع کنید. اگر به روش��نی از 
مقصد سازمان تان با خبر باشید برند 
به عنوان یک ابزار کمکی ش��ما را به 

آنجا می رساند. 
۲- گروه هدف تان را مشخص 

کنید
مصرف کنندگان هدف ش��ما چه 
کسانی هستند؟ اگر دارید می گویید 
»همه«، پس مرتکب اشتباه بزرگی 
ش��ده اید. تحقیقات نشان می دهند 
سازمان هایی که میزان رشد و درآمد 
باالیی دارند هدف گذاری روش��نی 
روی گ��روه خاص��ی از مش��تریان 
داشته اند. هر چقدر روی مخاطبان 
هدف محدود تری متمرکز ش��وید، 
رشد کسب وکار شما سریع تر خواهد 
بود. هرچ��ه مخاطب��ان هدف یک 
س��ازمان متنوع تر باشند تالش های 

بازاریابی کم اثرتر خواهد بود. اگر از 
خود می پرسید باید از کجا بفهمید 
آیا گروه هدف مناس��بی را انتخاب 
کرده اید یا نه؟ در مرحله بعد به این 

سوال پاسخ می دهیم. 
۳- درب�اره گ�روه هدف ت�ان 

تحقیق کنید
س��ازمان هایی ک��ه روی گ��روه 
ه��دف مصرف کنن��دگان محصول 
یا خدمات ش��ان تحقیقات نظام مند 
انج��ام می دهن��د س��ریع تر رش��د 
هس��تند   پربازده ت��ر  و  می کنن��د 
همچنین آن دسته از سازمان ها که 
به دفعات بیشتری تحقیق می کنند 

سریع ترین پیشرفت را دارند. 
تحقیق به ش��ما کمک می کند 
متوج��ه چش��م انداز و اولویت های 
مصرف کنندگان باشید، برای تأمین 
نیازه��ای آنها پیش دس��تی کنید 
و پیام ت��ان را به زبان��ی بگویید که 
روی آنها اثر بگذارد. طی تحقیقات 
می فهمی��د نظ��ر مصرف کنندگان 
نس��بت به قدرت کسب وکار و برند 
ش��ما در جایگاه فعلی  اش چیست. 
چنی��ن دانش��ی به خ��ودی خود 
می تواند خط��رات بازاریابی مرتبط 
با توس��عه برند را به ش��دت کاهش 

بدهد. 
۴- توسعه موقعیت برند

در ای��ن مرحل��ه آمادگ��ی دارید 
موقعی��ت برندت��ان را در صنع��ت 
کس��ب وکارتان تثبیت کنید که در 
 market(  اصطالح بازاریابی به آن
می گوین��د   )positioning
ک��ه ب��ه معن��ای به دس��ت آوردن 
جایگاه مناس��ب در ب��ازار و تثبیت 
موقعیت اس��ت. برای ای��ن منظور 
از خود بپرس��ید که تفاوت ش��ما با 
کسب وکارهای مشابه چیست؟ و از 
میان مخاطبان گروه هدف مشتریان 
احتمالی به چه دالیلی باید ش��ما را 

انتخاب کنند؟ 
بیانی��ه تثبی��ت موقعیت معموال 
ش��امل س��ه تا پنج جمله اس��ت و 
چکیده ای از استراتژی موقعیت یابی 
س��ازمان را عنوان می کن��د. بیانیه 
تثبی��ت موقعی��ت باید ب��ر مبنای 
واقعیت نگاش��ته ش��ود زیرا ش��ما 
موظ��ف هس��تید ک��ه آن را عملی 
کنی��د. از طرفی ای��ن بیانیه باید تا 
حدی آرمانی باشد تا در نظر داشته 
باشید که قرار است برای چه هدفی 

سخت تالش کنید. 

۵- استراتژی پیام رسانی خود 
را شکل بدهید

اس��تراتژی  بع��د  مرحل��ه  در 
پیام رسانی خود را طراحی می کنید 
ت��ا بتوانی��د پیام های��ی را ک��ه در 
خدمت تثبیت موقعیت برند ش��ما 
هستند به مخاطبان هدف  برسانید. 
اغلب مش��تریان و کارکنان بالقوه، 
ارجاع دهندگان یا دیگر تأثیرگذاران 
و شرکای بالقوه افرادی هستند که 
معموال گمان می رود مخاطب هدف 

شما باشند. 
در حال��ی که اص��ل تثبیت برند 
باید ب��رای همه مخاطب��ان به یک 
شیوه انجام بش��ود، هر مخاطب به 
جنب��ه متفاوتی از آن عالقه نش��ان 
خواهد داد. هر مخاطب روی نکاتی 
از پیام تثبیت برن��د تمرکز خواهد 
کرد که بیش��ترین سازگاری را با او 
دارد. عالوه بر این برای هر مخاطب 
مسئله ای مهم وجود دارد که باید در 
پیام تثبیت موقعیت به آن پاس��خ 
بدهید و در نهایت اینکه هر مخاطب 
برای اینکه پیام شما را معتبر بیابد 
به شواهد حمایت کننده خاص خود 
نیاز دارد. استراتژی پیام رسانی شما 
باید برای تمام این نیازها پاس��خی 
مناسب فراهم کند. این مرحله گام 
مهمی در مناسب س��ازی برند برای 

گروه هدف است. 
۶- ن�ام، لوگ�و و ش�عارتان را 

تعیین کنید
برای بس��یاری از کس��ب وکارها 
تغیی��ر نام ضرورتی ندارد، اما ش��ما 
ممکن اس��ت به دنب��ال نامی برای 
کس��ب وکار جدیدتان باشید. عالوه 
ب��ر این در صورتی که قرار اس��ت با 
شرکتی ادغام ش��وید یا اگر گرفتار 
نامی هستید که دیگر برای تثبیت 
موقعیت برندتان کارایی ندارد، تغییر 

نام کار مناسبی به نظر می رسد. 
حتی اگر قرار نیست نام شرکت 
را تغییر بدهید، هنوز ممکن است 
طراحی لوگو و شعار جدید بتواند 
حمایت بهت��ری را برای تثبیت 
برن��د فراه��م بی��اورد. فراموش 
نکنید که نام، لوگو و ش��عار شما 
معادل برند سازمان تان نیستند، 
بلک��ه اینه��ا راه ه��ای مخابره یا 
 )symbolize( نش��ان پردازی 
برندتان هس��تند و ب��رای اینکه 
به نظ��ر مخاطب��ان واقعی جلوه 
کنند بای��د به آنها لباس واقعیت 

بپوشانید. 
بازاریاب�ی  اس�تراتژی   -۷

محتوایی خود را تعیین کنید
را  مرحل��ه  ای��ن  می توانس��تیم 
این طور نام گذاری کنیم:  »استراتژی 
بازاریابی خ��ود را تعیین کنید« اما 
ای��ن کار را نکردیم. در عوض ش��ما 
را مستلزم به داشتن استراتژی برای 

بازاریابی محتوایی کردیم. 
اما چرا؟ زی��را بازاریابی محتوایی 
مناس��ب عصر اینترنت است، تمام 
کاره��ای بازاریابی س��نتی را انجام 
می دهد و بهره وری آن نیز باالست. 
بازاریابی محتوایی با استفاده از ارائه 
محتوای آموزشی ارزشمند به جذب، 
آماده س��ازی مش��تریان  و  پرورش 

احتمالی می پردازد. 
به یاد داش��ته باش��ید که قدرت 
برند شما هم از اعتبار و هم از قابل 
رؤیت بودن کس��ب وکارتان نش��أت 
می گیرد. در معرض دید قرار گرفتن 
بدون اینکه روی باال بردن اعتبارتان 
ب��ه ندرت  س��رمایه گذاری کنی��د 
موفقیتی به دنبال دارد. دلیل اینکه 
س��نتی،  تبلیغاتی  اس��تراتژی های 
که روی افزایش آگاهی مش��تریان 
یا اسپانسر ش��دن متمرکزند، نتایج 
ناامیدکنن��ده ای ب��ه دنب��ال دارند 
نیز همین اس��ت. مزی��ت بازاریابی 
محتوای��ی افزایش همزمان اعتبار و 
در معرض دید بودن است. بازاریابی 
محتوایی راهی عالی اس��ت که بین 
برند ش��ما و مخاطبان  هدف ارتباط 

متناسبی برقرار می کند. 
۸- وب س�ایت خود را توسعه 

بدهید
مهم ترین ابزار برای توس��عه برند 
وب سایت شماست. وقتی مخاطبان 
شما بخواهند بدانند کسب وکارتان 
در چ��ه حیط��ه ای فعالی��ت دارد، 
چط��ور عمل می کن��د و  )در مورد 
ش��رکت های ارائه دهن��ده خدمت( 
ارب��اب رجوع های��ش چه کس��انی 
هس��تند، به وب س��ایت ش��ما سر 
می زنند. گرچه افراد به سادگی تنها 
بر مبنای وب سایت دست به انتخاب 
نمی زنند، اما توجه داشته باشید که 
اگر پیامی که از وب س��ایت شما به 
آنها منتقل می شود درست نباشد به 

سادگی کنار گذاشته می شوید. 
همچنین وب سایت شما خانه ای 
برای محتوای ارزش��مند شماست. 
محتوایی که باید روی بهینه سازی 

آن ب��رای موتوره��ای جس��ت وجو  
)SEO( تمرکز کنید تا مش��تریان 
احتمال��ی، کارکنان بالق��وه و منابع 
ارجاعی بتوانند شما را پیدا کنند و 
درباره کسب وکارتان اطالعات کسب 
کنن��د. محت��وای آنالی��ن قلب هر 

استراتژی توسعه برند مدرن است. 
ابزاره�ای  مجموع�ه   -۹

بازاریابی خود را بسازید
گام بعدی در توسعه برند تهیه و 
تدارک باقی ابزارهای بازاریابی است. 
این کار می تواند شامل نوشتن یک 
ورق »برگ��ه فروش« باش��د که در 
آن هس��ته خدمات و محصوالت یا 
گروه ه��ای هدف بازار را مش��خص 
می کنی��د. عالوه بر ای��ن می توانید  
 )pitch deck( پاورپوینت معرفی
ت��دارک ببینید و م��روری مختصر 
بر مش��خصه های اصلی کسب وکار 
یا محصوالت و خدمات تان داش��ته 
بروش��ور  باش��ید، همچنی��ن یک 
الکترونیکی درباره ش��رکت. امروزه 
این موارد را کمتر به صورت پرینت 

شده تهیه می کنند. 
اس��تفاده از ویدئوه��ا، به عن��وان 
اب��زار بازاریابی، رو به رش��د اس��ت. 
موضوعاتی که برای س��اخت ویدئو 
مورد توجه هستند شامل مصاحبه 
خدم��ات  دریافت کنن��دگان  ب��ا 
مطالعات  خدمات��ی،  ش��رکت های 
موردی یا ویدئوهای دیدار با شرکای 
مربوط  ویدئوهای  است.  کسب وکار 
به پیش��نهاد خدمات یا محصوالت 

کلیدی نیز بسیار سودمندند. 
1۰- اجرا، پیگیری و تعدیل

ای��ن گام نهایی در توس��عه برند 
احتم��اال یک��ی از مهم ترین  مراحل 
در توس��عه برند اس��ت. واضح است 
که یک استراتژی برنده برای توسعه 
برن��د اگ��ر اجرایی نش��ود فایده ای 
ندارد، اما ش��گفت زده خواهید شد 
اگ��ر بدانید این اتفاق چقدر معمول 
اس��ت. یک استراتژی سفت وسخت 
تهیه می ش��ود و اس��تفاده از آن با 
تمام قوایی که س��ازمان در اختیار 
دارد آغاز می شود، سپس واقعیت ها 
در برنامه اخت��الل ایجاد می کنند. 
افراد درگیر کارهای ش��ان می شوند 
و وظایف مربوط به توس��عه برند به 
تعوی��ق می افتن��د و بعدتر فراموش 
می ش��وند. به همین دلیل است که 
پیگیری اهمیت می یابد. توصیه ما 
پیگی��ری اجرای برنامه ه��ا و نتایج، 
ه��ر دو ب��ه یک می��زان اس��ت. آیا 
استراتژی توسعه برند مطابق برنامه 
عملی ش��ده اس��ت؟ از اهداف قابل 
اندازه گیری مانن��د ترافیک و تعداد 
بازدیدکنندگان س��ایت چه آماری 
داری��د؟ چه تعداد موقعیت رهبری، 
اس��تخدام و فرصت مش��ارکت در 
س��ازمان ایجاد ش��ده اس��ت؟ تنها 
ب��ا دنبال ک��ردن و پیگی��ری تمام 
فرآیندهاس��ت ک��ه می توانی��د به 
نتایجی که در ذهن دارید اطمینان 
پیدا کنی��د و مطاب��ق آن تعدیل و 

تطبیق الزم را انجام بدهید. 
hingemarketing :برگرفته از

توسعه برند با ۱۰ گامی که کمک می کند حرفه ای تر باشید
کلید

1۰۵ ترفند بازاریابی و تبلیغات برای 
کسب و کارها )۸(

در ش�ماره های قبل به نقل از سایت بازده به ۶۵ 
ترفند اول اش�اره کردیم. در این شماره به تعدادی 

دیگر از این ترفندها می پردازیم: 
۶۶- پست مستقیم

هر کتاب کس��ب و کاری را از هر نویس��نده ای بخوانید 
می بینید که می گویند ب��رای فروش یک محصول هیچ 
راهی ارزان تر و موفقیت آمیزتر از پست مستقیم نیست. 

۴۶درصد آمریکایی ها چیزی را از طریق پست مستقیم 
خریداری کرده اند. اگر آن را یک جور ایمیل به درد نخور 
می دانید، بهتر است تجدید نظر کنید، چراکه پست یک 
فرصت طالیی اس��ت. طرز کار آن به زبان س��اده چنین 

است: 
1- ی��ک تبلیغ تمام صفحه در مجله تایم تقریبا -۸۰
۹۰،۰۰۰ دالر هزین��ه برم��ی دارد و ۲میلی��ون نفر آن را 

می بینند. 
۲- اگ��ر برای بازگویی ماجرای خود می توانس��تیم دو 
صفحه، س��ه صفحه، یازده صفحه داش��ته باش��یم چه؟ 
می توانید قضیه محصول تان را در 11 صفحه شرح دهید؟ 
3- با این حال، تمام ۲میلیون خواننده تایم به محصول 
م��ا نیاز ندارند. این افراد بدون هیچ تعللی از آگهی ما رد 
می ش��وند، پولی که برای آن هزینه کرده بودیم به هدر 

می رود. 
۴- اگر می توانس��تیم تبلیغ 11 صفحه ای خودمان را 
فقط به آن مش��ترکان نشریه تایم ارس��ال کنیم که به 

محصول ما عالقه دارند، بهتر نبود؟ 
 پاس��خ: یک فهرست پست و پست مستقیم. براساس 
جای��گاه محص��ول ما و رفت��ار خرید افراد در گذش��ته، 
فهرستی از کسانی تهیه کنید که بهتر است محصول ما را 
بخرند. اگر محصوالت نوزاد می فروشیم، تهیه فهرستی از 
مادران باردار خوب نیست؟ یا مادرانی که فرزند اول شان 

را به دنیا خواهند آورد؟ 
5- حاال می توانیم تبلی��غ 11 صفحه ای خودمان را با 
هزینه ای خیلی کمتر از تبلیغ در نشریه تایم ارسال کنیم، 
الزم نیست با سایر تبلیغات آن نشریه رقابت کنیم و پیام 
ما به مخاطبان هدفی می رسد که نیازشان را به محصول 

ما نشان داده اند و سابقه خرید آن را دارند. 
۶۷- محل قرارگیری در روزنامه

جای ظاهر ش��دن آگهی شما در یک روزنامه می تواند 
تأثیر چشمگیری بر موفقیت آن داشته باشد. بسیاری از 
افراد، حتی اگر به آن باور نداشته باشند، فال روزانه شان 
را می خوانن��د. با توجه ب��ه محصول تان، نزدیک بودن به 
قس��مت فال روزانه می تواند برخورد خوانندگان با آگهی 

شما را افزایش دهد. 
۶۸- طراحی آگهی روزنامه

گاه��ی هنگام انجام یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه یا 
مجله، فروش��نده پیش��نهاد می کند به عنوان یک گزینه 
مقرون به صرف خودش��ان طراحی آگهی را انجام دهند 

که معموال ایده خوبی نیست. 
ن��ه ب��ه خاطر آن ک��ه قادر ب��ه انجامش نیس��تند، یا 
توانایی اش را ندارند، بلکه به خاطر آنکه طراحان روزنامه 
برای ساخت تعدادی آگهی در یک مدت کوتاه هستند. 
در بسیاری از موارد تبلیغ شما به دلیل محدودیت های 
زمانی، توج��ه الزم برای پرداخت به جزییات را دریافت 

نمی کند. 
اگر شک دارید یک روزنامه بردارید به آگهی های آن یا 

اصالحات آگهی های قبلی نگاه کنید. 
حتی اگر هزینه بیش��تری بردارد، ب��رای آن طراحی 

حرفه ای در نظر بگیرید. 
۶۹- با استفاده از یک طراح حرفه ای صرفه جویی کنید

هنگام انجام یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه یا مجله، از 
طراح تان بخواهید بخش های مختلف آن را طراحی کند. 

لوگو، متن رویدادهای آتی و غیره. 
شما برای تمام بخش های آگهی و کنار هم قرار دادن 

آنها یک دستمزد می پردازید. 
۷۰- نکاتی برای به خاطر داشتن هنگام استفاده 

از عکس در روزنامه
1- مطمئن شوید عکس ها خیلی تیره یا خیلی روشن 

نیستند. 
  PMT ۲- عکس ه��ای مورد نظرت��ان را تبدی��ل به
)انتقال مکانیکی تصویر( کنید. پرینتر می تواند در صورت 

نیاز هر عکس را روشن تر یا تیره تر کند. 
3- اگر تیرگی یا روشنی عکس ها مثل هم است، پرینتر 
می توان��د آنها را کنار هم بچیند. یعنی چندین عکس را 
در یک صفحه کنار هم بگذارد و هزینه کمتری بپردازید. 
۴- اگر الزم اس��ت ب��رای روزنام��ه از خودتان عکس 
بگیرید، از عکاس بخواهید به جای پس زمینه خاکستری 
یا سیاه از پس زمینه ای روشن استفاده کند. عکس شما 

بهتر ظاهر خواهد شد. 
5- اگر از عکس های ساختمان تان استفاده می کنید، 
تصوی��ری را که می خواهید به خواننده نش��ان دهید در 
نظر داشته باش��ید. کسب و کارتان کساد به نظر می رسد 
یا پررونق؟ ماشین های داخل پارکینگ زیاد هستند؟ آیا 

کسب وکارتان موفق به نظر می رسد؟ 
۶- اگر از عکس های کارمندان تان اس��تفاده می کنید، 
اش��تباهی که ممکن است مرتکب ش��وید آن است که 
عکس ها را از فاصله خیلی دور بگیرید. به دالیل عجیبی 
برخی تصور می کنند باید تمام بدن در این عکس ها بیفتد 
و به این ترتیب چهره های کارمندان معلوم نخواهد بود. 

کارمندان تان را در دو یا سه ردیف بچینید، طوری که 
ردیف های عقب روی لبه یا جعبه هایی بایستند. 

به این ترتیب خواننده می تواند چهره همه را به وضوح 
ببیند و تبلیغ مؤثرتر خواهد بود. 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irتبلیغات و برندینگ     چهارشنبه1۰
اول آذر 1396

شماره 935

تبلیغات خالق

کارگاه برندینگ

 معیارهای انتخاب نقاط افتراق 
در جایگاه سازی برند

مهم ترین مالحظات در انتخاب نقاط افتراق در 
جایگاه س��ازی برند )نقاط تمایز برند( این اس��ت 
که مصرف کنن��دگان آنها را مطل��وب بدانند و به 
این باور برس��ند که ش��رکت از امکانات متفاوتی 
برای ارائه برخوردار اس��ت. اگر این نکته ها به ثمر 
برس��ند، نقاط تمایز ش��رکت می توانن��د به عنوان 
تداعی��ات قدرتمند، مطل��وب و منحصربه فرد در 
ذه��ن مصرف کنن��دگان جای گیرن��د. هرکدام از 
ای��ن نکته ه��ا یعنی مطلوبی��ت و قابلی��ت ارائه از 
معیاره��ای جزئی ت��ری برخوردارند ک��ه در ادامه 
به آنها پرداخته خواهد ش��د. به گزارش هورموند، 
سه شاخص کلیدی محدودیت برای نقاط افتراق 
)POD( عبارتن��د از مرتبط بودن، منحصربه فرد 
ب��ودن و باورپذیری که مارکتره��ا باید هر یک از 
این م��وارد را از دیدگاه مش��تری ها ارزیابی کرده 
و به این ترتی��ب این نقاط افتراق را به عنوان پایه و 

اساس جایگاه سازی برند تعریف کنند. 

مصرف کنن��دگان   :)Relevance(رابط�ه  -
هدف محصول باید احس��اس کنند که نقاط تمایز 
م��ورد تأکید برند برای آنها مهم بوده و با نیاز آنها 
به این محصول مرتبط است. بسیاری از شرکت ها 
در انتخ��اب نقاط تمایز برای برن��د خود از توجه 
به این نکت��ه غفلت می ورزن��د. به عنوان مثال، در 
اوای��ل دهه ۹۰میالدی تع��دادی از برندها در رده 
محص��والت متفاوت نظیر نوش��یدنی های گازدار، 
پودره��ای ظرف ش��ویی، نوش��یدنی های الکل��ی، 
بنزی��ن، دئودوران��ت و… در تبلیغات خود عنوان 
می کردند ک��ه نمونه هایی پاک از محصوالت خود 
را باکیفیتی بهت��ر و متمایز از رقبا ارائه می کنند. 
اگرچ��ه واژه پ��اک مفاهی��م مختلف��ی از طبیعی 
بودن، خالص بودن، روش��ن بودن و… را به ذهن 
مصرف کننده متب��ادر می کرد، اما هیچ یک از این 
شرکت ها درصدد معرفی این ویژگی برنمی آمدند. 
به این ترتیب، این ش��رکت ها دریافتند که باوجود 
پاک��ی  تبلیغات��ی، ویژگ��ی  هزینه ه��ای گ��زاف 
نتوانس��ته به عنوان یکی از تداعیات ذهنی پایدار 
مصرف کنندگان ش��ناخته شود. حتی در بسیاری 
از مواد س��هم بازار این برندها کاهش چشمگیری 
یافت و برخی از آنها از صحنه رقابت خارج شدند. 
 :)Distinctiveness(منحصربه فرد بودن -
مصرف کنن��دگان باید احس��اس کنن��د که نقاط 
تمای��ز برن��د، منحصربه فرد، خ��اص و برتر از رقبا 
است. هنگامی که مارکترها یک محصول را معرفی 
می کنند، چالش پی��ش روی برند تازه وارد، یافتن 
تکیه گاه مناسب برای دوام و رشد است و بسیاری 
از آنها با انتخاب نقاط تمایز، درصدد دست یافتن 
به چنین تکیه گاهی برمی آیند، اما این نکته برای 
مصرف کنندگان بی اهمیت اس��ت. اغلب برندهای 
فعال در صنعت داروسازی نظیر Aleve دریافتند 
که در پاس��خ به ادعای برن��د در زمینه دوام تأثیر 
دارو و عدم نیاز به استفاده دوباره آن، میزان فروش 
محصوالت شان چندان تغییری نیافته است. دلیل 
این امر آن اس��ت که بیشتر مصرف کنندگان برای 
تأثیر س��ریع دارو اهمیت بیشتری قائل هستند و 
دوام تأثی��رات دارویی برای آنها از اهمیت کمتری 
برخوردار اس��ت. درحالی که داروهایی که تأثیرات 
ماندگارتری دارند، اغلب روند کندتری برای تأثیر 
ب��ر درد یا بیماری دارند و این دقیقا همان چیزی 

است که مصرف کننده در طلب آن نیست. 
- باورپذی�ری )Believability(: برند باید 
بتوان��د دالیل قابل ب��اور و امکان پذی��ری را برای 
انتخاب به مش��تری ها ارائه کند. شاید ساده ترین 
رویک��رد، انتخ��اب ی��ک ویژگ��ی منحصربه ف��رد 
ب��رای تمایز محص��ول اس��ت. به همی��ن دلیل، 
برن��د Mountain Dew با تأکید ب��ر انرژی زا 
ب��ودن نوش��یدنی خ��ود و ذک��ر دلیل ای��ن امر 
)برخورداری از سطح کافئین باالتر( توانسته برای 
مصرف کنن��دگان ای��ن رده از محصوالت به عنوان 
برند برتر مطرح ش��ود. از س��وی دیگر، زمانی که 
نق��اط تمایز محص��ول کامال انتزاعی اس��ت و بر 
پایه تصویر ذهنی مش��تری ش��کل می گیرد، ذکر 
دالیل��ی برای باورپذیری دش��وار اس��ت و باید در 
طول زمان توس��عه و بهبود یابد. به همین دلیل، 
ادکلن chanel5 می تواند ادعا کند که از قابلیت 
تسخیرکنندگی برخوردار است و دلیل این امر را 
می توان قدرت منحصربه فرد عطرهای فرانس��وی، 
دانش متخصص های صنعت مد در این کش��ور و 
رابطه نزدی��ک میان Chanel و این متخصص ها 

ذکر کرد. 

BRAND
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ب��رای  کاف��ی  بودج��ه  اس��تارت آپ ها 
اس��تخدام افراد متخصص ندارند؛ بنابراین 
به دنب��ال افرادی هس��تند ک��ه در کنار 
تخصص اصلی در موارد دیگری نیز مهارت 

داشته باشند. 
همانطور که می دانی��د، زمینه بازاریابی 
بسیار وسیع است و مجموعه مهارت های 
زی��ادی را ش��امل می ش��ود؛ مهارت هایی 
مانن��د س��ئو، برنامه نویس��ی و طراح��ی 
سایت و آش��نایی با شبکه های اجتماعی. 
اما بازاریابی برای اس��تارت آپ متفاوت از 
بازاریابی برای یک ش��رکت یا کسب و کار 
سنتی است. اکثر استارت آپ ها یک یا دو 
عضو دارن��د و به همین دلیل وظایف یک 
بازاریاب در اس��تارت آپ بسیار سخت تر و 
بیش��تر از وظایف بازاریابی اس��ت که در 
شرکتی با تیم ۱۰ تا ۲۰ نفره از بازاریابان 
کار می کند. بنابراین شخصی که بازاریابی 
یک اس��تارت آپ را برعهده می گیرد، باید 
مهارت باالیی در زمینه های مختلف داشته 

باشد. 
اس��تارت آپ ها بودجه کم��ی در اختیار 
دارن��د و نمی توانن��د ب��رای بازاریابی زیاد 
هزینه کنند. از طرفی برنامه های بازاریابی 
به اندازه ای مهم هستند که می توانند باعث 
شکست یا پیروزی یک استارت آپ شوند. 
به همین دلیل بنیان گذاران اس��تارت آپ 
دنبال ش��خصی خالق و باانرژی هس��تند 
که مدام در حال یادگیری باش��د و بتواند 
مس��تقل کار کند. عالوه بر این ویژگی ها، 
ه��ر بازاریابی که قص��د کار کردن در یک 
اس��تارت آپ دارد، باید دارای پنج مهارت 
باشد. در ادامه به نقل از زومیت به معرفی 

این پنج مهارت می پردازیم. 
1- دانش سئو و تولید محتوا

اگر در زمینه تولید محتوا مهارت دارید 
و با اصول س��ئو آش��نا هستید، حضورتان 
ب��رای ی��ک اس��تارت آپ ضروری اس��ت. 
اس��تارت آپ ها برای معرف��ی آنالین خود 
ب��ه کمک احتیاج دارند و ش��ما می توانید 
ب��رای آنها محتوای ویدئوی و پس��ت های 
وبالگ درس��ت کنید. همچنین می توانید 
اصول س��ئو را در س��ایت پیاده س��ازی و 
نتیج��ه کار خود را به طور مداوم بررس��ی 

کنی��د. تولید محتوا همان چیزی اس��ت 
که اس��تارت آپ را برای مشتری ها تعریف 
می کن��د، بنابراین تولید م��داوم محتوای 
ارزشمند به یک استارت آپ کمک می کند 
که رابطه خ��وب و طوالنی ب��ا مخاطبان 
داش��ته باش��د. به همین دلیل بسیاری از 
م��ردم معتقدند مهارت های نویس��ندگی 
مهم تر از دانش در صنعت مرتبط هستند، 
اما چنین موضوعی صحت ندارد. بنابراین 
بهتر اس��ت مهارت های خود را در هر دو 

مورد باال ببرید. 
سئو یکی دیگر از موارد الزم و ضروری 
برای استارت آپ اس��ت، اما از آنجایی که 
پیچیدگی آن باال اس��ت باید توسط افراد 
متخصص انجام ش��ود. تمام دانش سئوی 
ش��ما ب��رای یک اس��تارت آپ ارزش��مند 
اس��ت، همچنین خبر خوب این است که 
می توانید خودتان به راحتی اصول مربوط 

به آن را یاد بگیرید. 
۲- مهارت های پایه کدنویسی

حضور شما در یک اس��تارت آپ زمانی 
ارزشمندتر می شود که عالوه بر استراتژی 
س��ئو، با مهارت های پایه کدنویس��ی نیز 
آش��نایی داشته باش��ید. این دو مهارت پا 
ب��ه پای هم پیش می رون��د و کمتر پیش 
می آید که یک بنیان گذار این مهارت ها را 
داشته باشد. مهارت کدنویسی در بسیاری 
از فرآیند های اس��تارت آپ می تواند مورد 
اس��تفاده قرار بگی��رد، مخصوصا زمانی که 
تعداد اعضای تیم زیاد نیس��ت و سرمایه 
کم است. با دیدن کلمه کدنویسی وحشت 
نکنید. هیچکس از ش��ما انتظار ندارد که 
متخصص باشید. داش��تن دانش ساده ای 
کم��ک  ش��ما  ب��ه   Css و   HTML از 
می کند که راحت تر با وردپرس، بازاریابی 
ایمیلی، شبکه های اجتماعی و... کار کنید. 
برنامه نویسی به این زبان بسیار ساده است 

و خودتان می توانید آن را یاد بگیرید. 
منابع بس��یار زیادی برای کدنویسی در 
اینترن��ت وجود دارند. کافی اس��ت کمی 
زمان بگذارید و یاد بگیرید. استارت آپ ها 
زم��ان زی��ادی ب��رای یادگی��ری ندارند، 
بنابراین اگر دارای چنین دانشی هستید، 
می توانید موفقیت خود را در اس��تارت آپ 

تضمین کنید. 
۳- تجربه در زمینه تحلیل داده

این روزها استارت آپ ها در داده ها شناور 
هستند. هر روز تکنولوژی جدیدی توسعه 
پیدا می کن��د و این موضوع باعث ش��ده 
است حجم وس��یعی از داده ها سریع تر از 
همیشه تولید ش��ود. تحلیل این داده ها و 
اس��تفاده از آنها برای تصمیم گیری بهتر، 
به کس��ب و کارها کمک می کن��د. تحلیل 
ک��ردن داده ه��ا کاری پیچی��ده و زمان بر 
اس��ت، درنتیج��ه اس��تارت آپ ها ب��رای 
انج��ام ای��ن کار باید یک ف��رد متخصص 
استخدام کنند. بسیاری از استراتژی های 
استارت آپ توسط آزمون و خطا به دست 
می آی��د، بنابرای��ن ب��ه آنها نش��ان دهید 
که چگونه می توان با اس��تفاده از تس��ت 
A/B، کمپین ه��ای مختل��ف را برای یک 

استارت آپ امتحان کرد. 
داده، هسته اصلی بازاریابی محتوا است 
و ش��رکت ها روزبه روز اطالعات بیش��تری 
درباره نحوه اس��تفاده از داده های کلیکی، 
مکالم��ات و کلم��ات کلی��دی به دس��ت 
می آورد، بنابراین به صاحبان اس��تارت آپ 
نش��ان دهید ک��ه نه تنه��ا می توانید این 
داده ها را جمع آوری کنید بلکه می توانید 
اطالعات ارزشمندی از آنها استخراج کنید. 
مطمئن باشید که این کار بار سنگینی از 

روی دوش آنها برخواهد داشت. 
۴- بازاریابی شبکه های اجتماعی

این روزها شبکه های اجتماعی به محلی 
برای معرفی کسب و کارهای جدید تبدیل 
شده اند، بنابراین شخصی که در مورد تمام 
پلتفرم های شبکه های اجتماعی اطالعات 
داش��ته باش��د می تواند از دانش خود در 
اس��تارت آپ ها اس��تفاده کند. بسیاری از 
اس��تارت آپ ها برای رس��یدگی ب��ه امور 
مربوط به ش��بکه های اجتماعی، فردی را 
استخدام نمی کنند، بنابراین بازاریاب باید 
کاره��ای مرتب��ط با آن را انج��ام دهد. به 
خاطر داشته باشید که بعضی ها فعالیت در 
شبکه های اجتماعی را وقت گیر می دانند، 
بنابراین بهتر اس��ت ش��ناخت شبکه های 
اجتماعی اصلی مانند فیس��بوک، توییتر 
و اینس��تاگرام را در اولوی��ت قرار دهید و 

با استراتژی بازاریابی در هر کدام آشنایی 
پیدا کنید. 

ش��بکه های اجتماعی طراحی متفاوتی 
دارند و هر کدام برای یک نوع کسب و کار 
مناسب تر هستند، بنابراین به این موضوع 
نیز فکر کنید که استارت آپ مورد نظر در 
کدام شبکه اجتماعی می تواند بهتر ظاهر 

شود. 
بهتری��ن راه برای نش��ان دادن مهارت 
در ش��بکه های اجتماع��ی این اس��ت که 
در آنها عضو باش��ید. به عن��وان مثال اگر 
می خواهید در م��ورد مزایای عضویت در 
لینکدین صحبت کنید، بهتر اس��ت یک 
پروفایل قوی در این سایت داشته باشید. 
یا اگر در گذش��ته در ای��ن زمینه به یک 
کسب و کار کمک کرده اید بهتر است نکات 
و استراتژی های استفاده شده را بیان کنید. 
کیس اِس��تادی یا موردکاوی روش خوبی 

برای نشان دادن مهارت های شما است. 
۵- مهارت های طراحی

ی��ک اس��تارت آپ نه تنها بای��د حضور 
پررنگی در ش��بکه های اجتماعی داش��ته 
باش��د بلکه باید برند شدن خود را به طور 
کام��ل نمای��ش ده��د و اینجا اس��ت که 
مهارت های طراحی اهمیت پیدا می کنند. 
اکثر اس��تارت آپ ها وب سایت کاملی برای 
بازاریاب��ی اینترنتی خود ندارند و از طرفی 
دسترس��ی کاربران کلی��د اصلی موفقیت 
اس��ت. ش��ما اگر بهترین ایده کسب و کار 
دنیا را هم داش��ته باش��ید و نتوانید یک 
وب سایت موفق برای آن راه اندازی کنید، 

هرگز موفق نخواهید شد. 
زمان بگذارید و وردپرس یاد بگیرید، زیرا 
این روزها اکثر اس��تارت آپ ها از وردپرس 
اس��تفاده می کنند. ب��ا قالب های مختلف 
آش��نایی پیدا کنید. اینجاست که اهمیت 
کدنویس��ی خودش را یک بار دیگر نشان 
می ده��د، زیرا قالب ها هرقدر که کاربردی 
باش��ند، نیاز دارند تا شخصی سازی شوند. 
چند وب س��ایت نمونه طراحی کنید و در 
روز مصاحب��ه به عنوان نمونه کار نش��ان 
دهید تا دیگران با مهارت های شما بیشتر 

آشنایی پیدا کنند. 
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خرید کردن درد دارد؟ چرا؟ مهارتهایموردنیازیکبازاریاببرایورودبهاستارتآپ
 برخی از تئوری های بازاریابی بر این فرض است 
که خرید کردن ارتباط زیادی با لذت و احساسات 
مثب��ت دارد، از این رو تحقیقات بازاریابی عصبی 
عموما بر بخش��ی از هیپوتاالم��وس مغز متمرکز 
است که با لذت، عالقه و انگیزش در ارتباط است. 
اما مطالعات جدید بر پایه fMRI نش��ان از نقش 
ویژه اینسوالر )بخش معارض هیپوتاالموس( دارد 
که نقشی حیاتی در شناسایی و ارزیابی درد بازی 

می کند. 
به گزارشibazaryabi ، در مغز درد فیزیکی 
و درد احساس��ی ب��ه یک ش��یوه ثب��ت و ضبط 
می ش��ود. عالوه بر این اینس��والر احساس��ات را 
به عن��وان نوعی خط��ر انزجار و بی میل��ی تعبیر 

می کند. 
احساس��ات اولیه عموما به صورت ناخودآگاه و 
بدون فکر کردن احس��اس می ش��وند و در نتیجه 
پی��ش از این نق��ش آنها در تصمیم ه��ای خرید 

نادیده گرفته می شد. 
مغز خریدکننده

در س��ال ۲۰۰7 ب��ا هم��کاری س��ه دانش��گاه 
آمریکایی تحقیقی انجام و نتایج آن منتش��ر شد 
که در آن به هر یک از ش��رکت کنندگان ۲۰ دالر 
داده ش��ده و از آنها خواس��ته شده بود که یا باید 
آن را روی هر چیزی که دوس��ت دارند هزینه  یا 

آن را پس انداز کنند. 
در حالی که مغز آنها تحت اس��کن fMRI قرار 
داش��ت، به آنها تصاوی��ری از محصوالت مختلف 
نش��ان داده می شد. با دیدن تصویر یک محصول، 
مثال شکالت های لوکس، بخش لذت مغز به طور 
مش��خص فعال می شد، سپس قیمت محصول به 
آنها نش��ان داده می ش��د، در ای��ن لحظه فعالیت 

اینسوالر هم آغاز می شد. 
ای��ن تحقیق به خوبی نش��ان می دهد که خرید 
کردن فقط و فقط با لذت همراه نیست، بلکه درد 
را ه��م دربر می گیرد. به عبارتی یک نبرد بین دو 
حس در قش��ر جلویی مغز میانی در جریان است 
و همین بخش مغز اس��ت که نقش��ی کلیدی در 

تصمیم گیری بازی می کند. 
پس زمینه خرید کردن

اینک��ه عالقه به یک محصول یا احس��اس درد 
ناش��ی از دیدن قیمت نس��بت ب��ه دیگری غالب 

باشد، بستگی به فاکتورهایی دارد. 
ه��ر ش��خصی، همانن��د درد فیزیکی، آس��تانه 
متفاوتی از درد قیمت دارد. به عبارتی کیف پول، 

تعدادی از افراد نسبت به بقیه حساس تر است. 
ع��الوه بر این پس زمینه ش��کل گیری این درد 

نیز اهمیت زیادی دارد.
 اینک��ه اینس��والر در چه ح��دی واکنش دهد، 
بس��تگی به عادالنه یا ناعادالنه دیده شدن قیمت 
دارد و در نتیجه ای��ن حالت فرد فکر می کند که 
محصول یا کاال ارزش آن قیمت را دارد یا خیر. 

بازاریابی ضددرد
در نهای��ت م��ا باید کاری کنیم ت��ا محصول ما 
برنده نبرد بین درد و لذت باشد. برای این کار دو 

راه پیش رو داریم: 
-افزایش جذابیت محصول

- دور کردن درد
ام��ا ت��ا زمان��ی که قیم��ت باالت��ر از آس��تانه 
جذابی��ت  می��زان  باش��د،  مصرف کنن��ده  درد 
همراه ش��ده با محص��ول دیگر اهمیت��ی ندارد و 
 می��زان درد غیر قاب��ل تحمل اس��ت، ب��ه عبارتی

 اطمینان خاطر دادن به اینسوالر اهمیت بیشتری 
پیدا می کند. 

به این منظور راهکارهایی را پیشنهاد می دهیم: 
- گزین��ه پرداخ��ت پس از خری��د و دریافت را 
داشته باش��ید. مراکز درد و لذت در واقع مناطق 

سنتی از مغز هستند.
 ای��ن مناطق از مغز به ش��دت ب��ر لحظه حال 
متمرکز هس��تند و در نتیجه اگر پرداخت پس از 
دریافت امکان داش��ته باش��د، به طور فوری و در 

لحظه احساس نمی شود. 
- از زب��ان تس��کین دهنده اس��تفاده کنید. این 
موضوع ب��ه مصرف کننده کم��ک می کند قیمت 
برای��ش در پس زمینه قرار بگی��رد و کاهش پیدا 

کند. 
- تخفیف بدهید. این کار اطمینان می دهد که 
قیم��ت حتما پایین تر از آس��تانه درد قرار بگیرد. 
البته توجه کنید که این موضوع می تواند موجب 
تغیی��ر ش��رایط و حت��ی کم ارزش جل��وه کردن 

محصول هم بشود. 
- محص��والت را ب��ه ص��ورت دس��ته و بس��ته 
ارائ��ه کنید. ای��ن کار خصوصا ب��رای محصوالت 
گران قیم��ت موثر واقع می ش��ود، چراکه به جای 
چندین درد تکراری تنها یک لحظه تصمیم گیری 

وجود دارد. 
- کادر بندی و لنگر انداختن قیمت؛ پیش��نهاد 
خود را در کنار پیش��نهاد های گران قیمت عرضه 

کنید تا به نسبت ارزان جلوه کند. 
- بر فرصت های از دس��ت داده شده در صورت 
عدم خرید محصول تکی��ه کنید. توجه کنید که 
ش��اید این راهکار موثرتر از بقیه باشد. به عبارتی 
باید با اش��اره به دردی که در صورت عدم خرید 
متوج��ه خریدار می ش��ود، اس��تفاده صحیحی از 

قدرت اینسوالر داشته باشیم. 

تأثیر داستان بر عملکرد مغز 

اینترنت مملو از اطالعات اس��ت و مردم بیش از 
ح��د معمول در معرض آن قرار دارند. پس چگونه 
می توان استراتژی محتوا را حفظ و پیام بازاریابی 

خود را مناسب تر و بهتر از دیگران ارسال کرد؟ 
اطالعات زیاد، امروزه یکی از مشکالت بازاریابی 
اس��ت که بازاریاب��ان و کارآفرینان ب��ا آن مواجه 
هستند. همه ما می دانیم متوجه ساختن مخاطب 
و خوان��دن و درک محت��وا توس��ط آنه��ا چق��در 
س��خت و پیچیده شده است. داستان های خوب و 
قانع کننده مردم را شگفت زده می کند. آنها تصویر 
ذهنی را نقاش��ی می کنند. اگر داستان های خوبی 
در رابطه با کسب و کار خود نداشته باشید، چگونه 
می توانید برندتان را برای مصرف کنندگان جذاب 

و به یادماندنی کنید؟ 
باید در ذهن داش��ت که چشم انداز بازاریابی در 
کسب وکارها از محوریت برند به محوریت مشتری 
تغییر پیدا کرده است، بنابراین کسب وکارها باید 
به مصرف کنندگان خود توجه کنند؛ باید نیازهای 
آنه��ا را نه تنها ب��ا محصوالتی که ارائ��ه می کنند، 
بلکه از طریق محتوای باکیفیت و مرتبط برآورده 
کنند. آنها می توانند توجه را با بیان یک داس��تان 
قانع کنن��ده در م��ورد برند و محص��والت خود به 

دست آورند. 
هنگامی که داستانس��رایی اثربخش را تبدیل به 
استراتژی بازاریابی می کنیم، مخاطبان بیشتری را 
در آینده به سوی خود هدایت خواهیم کرد. علت 
این مسئله این اس��ت که مغز ما داستان را بیش 
از هر چیز دیگر می سنجد. داستان ها می توانند ما 
را در مت��ن روابط قرار داده و ب��ا همذات پنداری 
توسط مخاطب، تبدیل به رفتارها و الگوهای آنها 
شوند. آنها خود را در متن داستان ها قرار می دهند 
و این همان چیزی اس��ت که م��ا می خواهیم. به 
همین خاطر داستانسرایی، بهترین راه برای ایجاد 
ارتباط عاطفی با مخاطبان و تحت تأثیر قراردادن 

آنهاست. 

داس��تان ها روی مغز ما اثر می گذارند.  دوپامین 
نق��ش مهمی در بدن و مغز ما دارد. مغز وقتی که 
یک رویداد احساسی را تجربه می کند، دوپامین را 
به سیستم منتقل می کند و باعث می شود که آن 

را با دقت بیشتری حفظ کند. 
 داس��تان ها بر فعالیت های کورتکس )قشر( مغز 
نیز تأثیر مس��تقیم دارند. قش��ر مغز مسئول کلیه 
رفتارهای ارادی انس��ان است. رفتارهای شناختی  
ارگان  ای��ن  از  نی��ز  انس��ان   )cognitional(
سرچش��مه می گیرند. هنگام پردازش واقعیت ها، 
دو ناحیه مغز فعال می ش��ود. یک داس��تان خوب 
می تواند بس��یاری از قسمت های اضافی مثل قشر 
حرکتی، قش��ر احساسی و قش��ر مغزی را درگیر 

کند. 
نرون ه��ا ی��ا عصب ه��ای آین��ه ای گروه��ی از 
نرون های قشر خاکس��تری در ناحیه پره فرونتال 
هس��تند که اخیرا کشف ش��ده و عملکرد آنها در 
حیطه ه��ای مختل��ف یادگیری م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. نقشی که توس��ط این نرون ها ایفا 
می ش��ود باعث شده آنها را عناصر کلیدی بنامند. 
این نقش عبارت اس��ت از هماهنگی دیداری یک 
ش��خص با فعالیت های انجام شده توسط دیگران. 
ای��ن نرون ها به نحو ش��گفت انگیزی قدرت تقلید 
بدون اراده اعمال اشاره شده را دارند. این نرون ها 
ه��م در هنگام عملکرد خ��ود فرد و هم در هنگام 
مش��اهده اعمال حس��ی حرکتی در افراد دیگر از 
خ��ود فعالیت نش��ان داده و مانند پلی بین مغزها 
حرکت می کنند. ش��نونده ها نه تنها فعالیت مغزی 
مشابه با یکدیگر را، بلکه فعالیت مغزی گویندگان 

را نیز تجربه می کنند. 
اتصال ه��ای عصبی ه��م نقش مهمی ب��ر تأثیر 
داستان ها دارند. یک داستان بخش هایی از مغز را 
فعال می کند که به شنونده اجازه می دهد داستان 
را به ایده ه��ا و تجربه های خود منتقل کند و این 

به علت فرآیندهای اتصال عصبی است. 

نگاهبازاریابی نوین

بازاریابی خالق

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی



استارت آپ ها؛ نوشداروی معضل 
اشتغال

کس��ب وکارهای نوپا ب��ه پویایی اقتص��اد و به تبع آن 
اش��تغال زایی کمک فراوانی می کنند، اما کارشناس��ان و 
مس��ئوالن چه نظری درباره اش��تغال زایی استارت آپ ها 

دارند؟ 
 اشتغال زایی موتور محرک پیشرفت و توسعه اقتصادی 
هر جامعه  اس��ت، اما نس��ل جوان در ای��ران این روزها با 
معضل بیکاری دس��ت وپنجه نرم می کنند. اینجاست که 
یک��ی از مهم ترین ویژگی های اس��تارت آپ ها خودنمایی 
می کند. در حقیقت کسب وکارهای نوپا به پویایی اقتصاد و 
به تبع آن اشتغال زایی کمک فراوانی می کنند. کارآفرینی، 
جوهره این نوع از کسب وکار است. استارت آپ ها با ایجاد 
فرصت های ش��غلی جدید، س��بب توزیع بهتر ثروت در 

جامعه می شوند. 
ب��ا توجه به اهمی��ت آنچه گفته ش��د، در این مطلب 
به نظرات کارشناس��ان و مس��ئوالن درباره اشتغال زایی 

استارت آپ ها در گفت وگو با نوپانا می پردازیم. 
دکتر عبدالرضا بهادری فرد، معاون توسعه صنعت 

و اعتباربخشی سازمان فناوری اطالعات ایران: 
 »توس��عه استارت آپ ها در رشد اش��تغال زایی، تأمین 
نیازهای ب��ازار با اتکا به توانمندی ه��ای داخلی، افزایش 
خالقیت و نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی نقش مؤثری 
خواهد داشت. همچنین هم راستایی با روند رشد و توسعه 
جهان��ی در این حوزه، ام��کان ورود به بازارهای جهانی را 

برای کارآفرینان فراهم می کند.«
غالمرضا حی�دری، نماینده مردم ح�وزه تهران، 

شمیرانات، ری و اسالمشهر: 
 »طی چند س��ال اخیر استارت آپ ها به ایجاد درآمد و 
اش��تغال کمک زیادی کرده اند و در رشد اقتصادی تأثیر 
بسزایی داشته اند. با توجه به اینکه این کسب وکارهای نوپا 
ارزش افزوده باالیی دارند، قادر خواهند بود در حل بحران 

بیکاری و مشکل نقدینگی کشور اثرگذار باشند.«
علی آقامحمدی، رئیس کمیس�یون چشم انداز و 

نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
 »توس��عه کس��ب وکارهای نوپ��ا می تواند زمینه س��از 
ماندگاری نیروی  انسانی، به خصوص نیروی انسانی نخبه 
در کشور شود و چنانچه زیرساخت های الزم برای مشاغل 
دانش بنیان در داخل کش��ور فراهم شود و مورد حمایت 
دولت قرار  بگیرند، مش��کلی به نام ف��رار مغزها نخواهیم 
داش��ت. در این صورت، جوانان خوش فکر تنها به انگیزه 
کسب دانش جدید جهت توسعه کسب وکار خود از کشور 

خارج خواهند شد و مجددا به آن بازخواهند گشت.«
علی یقطی�ن، رئیس مرکز مطالع�ات تکنولوژی 

دانشگاه شریف: 
 »اس��تارت آپ ها از نظ��ر اش��تغال زایی و ایجاد ارزش 
افزوده، بس��یار موفق عمل کرده اند و منفعت های حاصل 
از آنها در راس��تای اقتصاد مقاومتی اس��ت، بنابراین الزم 
است اقتصاد کشور در مسیری حرکت کند که بتوانیم از 
ظرفیت های ایجاد ش��ده توسط شرکت های استارت آپی، 

بیشترین بهره را ببریم.«
محسن مهرعلیزاده، رئیس کمیسیون گردشگری 

اتاق بازرگانی تهران: 
 »از نکات مثبت شرکت های استارت آپی این است که 
معموال با گردش مالی کم ایجاد می شوند و در درازمدت 
به بهره وری باالیی دست می یابند. جنس کسب وکارهای 
نوپا این گونه اس��ت که می توان به مدد آنها بس��یاری از 
مش��کالت بیکاری را حل کرد و با ایجاد اش��تغال پایدار 
که مبتنی بر طرح های توسعه ای در آینده است، به میزان 

زیادی شغل ایجاد کرد.«
ابراهی�م رزاق�ی، عض�و هیأت علمی دانش�کده 

اقتصاد دانشگاه تهران: 
 »اس��تارت آپ ها ارتباط مس��تقیمی با کاهش هزینه ها و 
افزایش میزان اشتغال زایی دارند، به طوری که در شرایط فعلی 
اقتص��اد ایران می ت��وان از امکانات کس��ب وکارهای نوپا برای 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حذف واسطه ها بهره برد.«
محمدحس�ین برخوردار، عضو هیأت نمایندگان 

اتاق بازرگانی تهران: 
 »اقتصاد دنیا با تمرکز بر اس��تارت آپ ها توانس��ت به 
توسعه ش��گرفی برس��د؛ ما نیز با حمایت از شرکت های 
دانش بنی��ان می توانیم به بحران بی��کاری خاتمه داده و 
بسیاری از جوانان خوش ذوق را در این شرکت ها مشغول 
به کار کنیم، که از این رهگذر، هم اش��تغال زایی حاصل 
خواهد ش��د و هم محصوالت و خدمات ارائه ش��ده قابل 

رقابت با شرکت های خارجی خواهد بود.«
حامد فرنام، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران: 

 »کشورهای در حال توسعه با بهادادن بیشتر به بخش 
تولیدی و صنعت کشور، در مقایسه با کشورهای جهان 
اول س��هم کمتری از خدمات را در اختیار دارند، چرا که 
معتقدند اول باید به بلوغ تولیدی و صنعتی رسید، سپس 
ب��ه حوزه فناوری ورود پیدا کرد. این در حالی اس��ت که 
فناوری اطالعات و بخش خدماتی که از فناوری در تولید 
و صنعت استفاده می کنند به میزان زیادی گسترش یافته 
اس��ت، بنابراین اگر با این دید بنگریم فناوری اطالعات 
س��رعت اش��تغال زایی را به میزان زی��ادی افزایش داده 

است.« 
نصراهلل پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 

مجلس: 
 »ما باید از هر حرکتی که موجب پیشرفت علمی کشور 
و به تبع آن اشتغال پایدار می شود، حمایت کنیم و از آنجا 
که استارت آپ ها نقش پررنگی در توسعه علمی و تجارت 
بین المللی دارند، ضروری  است حمایت گسترده ای از این 
کسب وکارهای نوپا به عمل آورده شود و همچنین نسبت 
به فراهم کردن زیرساخت های الزم برای گسترش فعالیت 

بیشتر استارت آپ ها اهتمام ورزیده شود.«
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و  زندگی شخصی  پیوس��تگی 
فعالیت حرفه ای یکی از مهم ترین 
موضوعات روبه روی کارشناسان و 
مشاوران کسب وکار است. اگرچه 
در بیش��تر مق��االت توصیه هایی 
مبن��ی بر تفکیک ای��ن دو حوزه 
از یکدیگ��ر وج��ود دارد، ب��ا این 
ح��ال در عمل پی��روی از چنین 
ایده هایی ممکن نیس��ت. زندگی 
پراسترس مدرن همه ما را تحت 
تأثیر ق��رار می دهد. ب��ه احتمال 
زی��اد اکثر م��ا تجرب��ه تعامل با 
همکاران��ی که ب��ه دالیلی نظیر 
بیماری، فوت فرزندان یا طالق با 
بحران های روحی و روانی مواجه 
شده اند، داریم. بس��یاری از افراد 
در چنین شرایطی تمرکزشان را 
روی ام��ور دیگ��ری می گذارند تا 
دیگران از ماهیت مشکالت ش��ان 
باخبر نشوند. یکی از پرسش های 
اصلی که ام��ی گالو در این مقاله 
ب��دان پرداخت��ه، نح��وه صحیح 
به اش��تراک گذاری مش��کالت با 
مدیران یا کارمندان اس��ت. بدون 
ش��ک همه ما در شرایط بحرانی 
تمایل به بهره مندی از ساعت های 
کاری انعطاف پذیرتر و در صورت 
امکان مرخصی های بیشتر داریم. 
در ادامه به بررس��ی دقیق شیوه 
تعام��ل با چنی��ن بحران هایی به 
منظ��ور کاه��ش اثرات ش��ان بر 
کارنام��ه حرفه ای اف��راد خواهیم 

پرداخت. 
کارشناسان چه می گویند؟ 

»آِن کریمر« نویس��نده کتاب 
»کس��ب وکار  ش��ده  تحس��ین 
همیشه شخصی است« در مورد 
بحران های حوزه زندگی شخصی 
این گونه اظهارنظر می کند: »این 
ماهی��ت زندگی اس��ت و چنین 
اتفاقاتی برای همه پیش می آید.« 
با ای��ن ح��ال عضوی��ت در یک 
ش��رکت برتر در چنین شرایطی 
ش��اید چندان جالب نباش��د. در 
هر حال، به رغم وجود مش��کالت 
ش��خصی، از نقطه نظ��ر حرفه ای 

شما باید در بهترین سطح تان باقی 
بمانید. جین داتُن، استاد دانشگاه 
میش��یگان و پژوهش��گر ح��وزه 
کس��ب وکار معتقد است هنگامی 
که ب��ه این نتیجه می رس��یم که 
قادر به انجام وظایف حرفه ای مان 
نیس��تیم، زمان درخواست کمک 
اس��ت. آنچه در ادامه بیان شده، 
براس��اس رهیافت ه��ای علمی و 

پژوهشی کریمر و داتن است. 
نیازهای تان را مشخص کنید

داتن معتقد است به عنوان گام 
نخس��ت باید شرایط موجود را به 
دقت مورد بررس��ی قرار داد: »از 
یکس��و ما با تعهدات س��ازمانی و 
حرفه ای مواجه هستیم و از سوی 
دیگر مشکالت شخصی گلوی ما 
را فش��رده است.« بدون شک این 
بررسی یک انتخاب شخصی است. 
این بدان معناس��ت که نمی توان 
روی کمک و توصیه های دوستان 
اطرافی��ان حس��اب چندان��ی  و 
کرد. در این مرحله وظیفه ش��ما 
تعیین نیازمندی های آتی اس��ت. 
س��پس نگاهی اجمال��ی به دور و 
اطراف بیندازید ت��ا افراد توانمند 
در راس��تای کمک گرفتن را پیدا 
کنی��د: »آی��ا همکاران ت��ان توان 
کمک حرفه ای به ش��ما را دارند؟ 
به همین ترتیب آیا دوس��تان تان 
حاض��ر به اختص��اص وقتی ویژه 
به منظور یاری تان در مش��کالت 
ش��خصی هستند؟ آنچه شما نیاز 
دارید ممکن است چندان بزرگ 
یا غیرقابل تحقق نباش��د، با این 
حال ت��ا زمانی ک��ه ب��ه آنها فکر 
نکنی��د، امکان کم��ک از دیگران 
وج��ود نخواه��د داش��ت.« همه 
آنچه داتن در این مرحله روی آن 
تأکید می کند، شناسایی ابزارهای 
کمکی مناسب طی فرآیند وارسی 

شخصی محیط پیرامون است. 
تعیین  اهمیت بخش خصوصی

کس��ی  از  آنک��ه  از  پی��ش 
درخواس��ت کمک کنید، باید به 
این نکته توجه داش��ت که چقدر 
انجام این عمل برای ش��ما راحت 
اس��ت. کریمر معتقد اس��ت که 

دالی��ل زی��ادی وج��ود دارد که 
افراد مش��کالت شخصی ش��ان را 
در گنجین��ه خاطرات ش��ان نگه 
می دارن��د: »تردید در مورد تغییر 
تصوی��ر همکاران از ف��رد یکی از 
مهم تری��ن علت ه��ای گرایش به 
س��وی پنهان س��ازی مش��کالت 
شخصی است.« به همین ترتیب 
در حوزه فعالیت حرفه ای نیز عدم 
اطمینان از واکنش مدیران نسبت 
به درخواس��ت کمک علت اصلی 
پنه��ان کاری و در برخ��ی موارد 

استعفای کارمندان است. 
داتن و کریم��ر روی این نکته 
وحدت نظر دارند که درخواس��ت 
کمک از دیگران بسته به عواملی 
مانن��د تصمیم ش��خصی و ن��وع 
فرهن��گ و انتظ��ارات س��ازمانی 
از ف��ردی به فرد دیگ��ر متفاوت 
است. برهمین اساس شاید برای 
تصمیم گی��ری در م��ورد میزان 
درخواس��ت کمک از دیگران باید 
ب��ه عوامل فرهنگ��ی و عرف های 

موجود نیز توجه کنیم. 
شرایط اشتراک گذاری 

مشکالت
اگر فکر می کنید اشتراک گذاری 
مش��کالت ش��خصی تان مشکلی 
ندارد، توصیه داتن و کریمر انجام 
فوری این کار اس��ت: »ما همیشه 
می خواهی��م م��رز می��ان زندگی 
ش��خصی و کار را حفظ کنیم، اما 
برخی اوقات این کار به زحمتش 
نم��ی ارزد.« کریم��ر با اش��اره به 
پژوهش��ی ک��ه از س��وی اش��لی 
هاردین در م��ورد تأثیر آگاهی از 
زندگی ش��خصی اف��راد در روابط 
همکاری ص��ورت گرفته اس��ت، 
ادع��ا می کند که آگاهی از زندگی 
ش��خصی همکاران مان ما را برای 
کمک به آنها مش��تاق تر می کند. 
آنچ��ه هاردین در پژوهش��ش به 
دنب��ال اثبات��ش اس��ت، اهمیت 
توس��عه روابط غیررس��می میان 
کارمندان اس��ت. ای��ن نکته هم 
برای دیگر کارمندان و هم مدیران 
شرکت اهمیت فراوانی دارد. بر این 
اساس هنگام بروز بحران ها افراد با 

توجه ب��ه پیوندهای غیررس��می 
عالقه بیش��تری به کمک سازنده 
به ف��رد قربانی خواهند داش��ت. 
البته هاردین معتقد اس��ت نباید 
فش��ار زیادی روی کارمندان آورد 
تا به ما کمک کنند: »باید مدنظر 
داش��ت که دیگر کارمن��دان نیز 
مش��کالت خود را دارند. بر همین 
اساس تنها درخواست کمک ساده 
کفایت می کند. اگر کسی را برای 
کمک تحت فشار قرار دهید، هم 
بهره ای از ت��وان وی نخواهید برد 
و هم در محیط کار، غیرحرفه ای 

قلمداد می شوید.« 
اهمیت تعیین مرزها

فوای��د  پیرام��ون  صحب��ت 
درخواس��ت کم��ک از دیگران به 
معنای رجوع به هرکسی نیست. 
هم��ه ما معم��وال چند دوس��ت 
نزدیک در محل کار داریم که در 
مواقع بحران��ی با آنها هم صحبت 
می ش��ویم. ب��ا این ح��ال کریمر 
معتق��د اس��ت حت��ی در ارتباط 
ب��ا دوس��تان صمیمی  نی��ز باید 
مرزهایی را رعایت کرد: »ش��اید 
من و همکارم به مدت 20 سال در 
مورد همه امور اجتماعی، سیاسی 
یا ورزش��ی با هم صحبت کنیم، 
اما این دلیل نمی ش��ود که تمام 
جزییات مشکالت شخصی مان را 

با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.« 
ه��دف از تعیین مرزه��ای ارائه 
جزییات حوادث به اطرافیان عدم 
عالقه دیگران نسبت به آگاهی از 
چنین اطالعات فرعی اس��ت. در 
واق��ع آگاهی از جزیی��ات زندگی 
یک نفر ب��ه احتمال زیاد با تصویر 
وی به عنوان یک همکار در تعارض 
خواه��د بود و این ام��ر روابط بین 
افراد را دچار اختالل خواهد کرد. 

از س��وی دیگر ارائ��ه اطالعات 
دقیق به دیگران فرد را با مشکل 
پرس��ش های بی پای��ان همکاران 
مواجه خواهد ک��رد. داتن معتقد 
اس��ت که در این شرایط بهترین 
کار تغیی��ر جه��ت بحث اس��ت: 
»برای مثال هنگامی که از ش��ما 
در مورد علت جدایی از همسرتان 

می پرسند، مجبور به پاسخگویی 
نیستید. بحث را به سوی مسابقه 
بس��کتبال هفته گذش��ته سوق 
دهی��د و خود را از زیر فش��ار رها 

کنید.« 
رئیس را فراموش نکنید

در جریان گذاش��تن رئیس تان 
به ان��دازه هم��کاران اهمیت دارد. 
اگر رابطه صمیمانه ای با رئیس تان 
داری��د در همان ابتدا مس��ئله را با 
وی در می��ان گذاش��ته و تقاضای 
مس��اعدت در راس��تای غلب��ه بر 
مش��کل کنید. البته باتوجه به جو 
رس��می بیشتر ش��رکت ها کریمر 
توصیه می کن��د زمانی به س��راغ 
رئیس م��ان برویم که ای��ده ای در 
ذهن داری��م:  »هنگامی که هدف 
خاصی از بحث با رئیس مان داریم، 
نتیج��ه مطلوب  احتمال کس��ب 
بیشتر است. به عنوان مثال هنگام 
تولد نخس��تین فرزندم نزد رئیس 
ش��رکت رفت��ه و از وی تقاض��ای 
ساعت کاری کمتر در پایان هفته ها 
را ک��ردم.« اگ��ر از رئیس تان تنها 
درخواست کمک بدون ارائه ایده ای 
را بکنید، خروجی بحث چیزی جز 

ابراز همدردی صرف نخواهد بود. 
بایدها و نبایدها

براس��اس آنچه در ای��ن مقاله 
گفته ش��د، در گام نخس��ت باید 
نیازهای ت��ان را مش��خص کنید، 
سپس به سراغ افرادی که توانایی 
کمک به ش��ما را دارن��د، رفته و 
در صورت امکان از آنها اس��تفاده 
کنی��د. نکته مه��م در اینجا ارائه 
درخواس��ت واضح و روشن است. 
تنه��ا در ای��ن صورت اس��ت که 
اصلی تان  همکاران شما خواسته 

را متوجه خواهند شد. 
م��واردی که نباید انج��ام داد، 
عبارت اس��ت از تالش بیهوده در 
راس��تای ارائه جزیی��ات حوادث 
ش��خصی، احس��اس خجال��ت از 
درخواس��ت کم��ک و همچنین 
استعفا از ش��غل تان بدون تالش 

برای جلب کمک دیگران. 
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گزارش ویژه هاروارد بیزینس از نحوه تعامل با بحران های شخصی

تقابل زندگی شخصی و کار
استارتآپ دریچه

مهم ترین تصمیماتی که یک 
مدیرعامل با آن مواجه می شود

قطعا یک��ی از مهم ترین و سرنوشت س��ازترین وظایف 
مدیرعامل، برنامه ریزی و تصمیم گیری اس��ت. مهم ترین 
حوزه های تصمیم گیری مدیران را در این مقاله بررس��ی 
می کنیم. مدیریت اس��تعداد، مهم ترین و نخستین گزینه 
در لیس��ت تصمیم های مهمی اس��ت که مدی��ران عامل 
و اجرایی برای بهینه س��ازی کارهای خ��ود می گیرند. به 
گ��زارش زومیت، مدیران اجرایی هر روز به طور بی وقفه با 
تصمیم گیری های سخت در مورد تاکتیک ها و راهبردها، 
مشتریان و بازار، عملیات و مدیریت و. . . مواجه می شوند. 
ممکن است این تصمیمات از لحاظ اهمیت و پیچیدگی 
متفاوت باش��ند، اما بعضی از آنها توانایی تعیین نابودی یا 
موفقیت شرکت را دارند یا ممکن است منجر به یک لحظه 
خاص یا نقطه عطف در زندگی حرفه ای مدیرعامل شوند. 
در تالش��ی ب��رای بررس��ی تصمیمات مه��م رهبران 
 جدی��د، مؤسس��ه تحقیقات��ی Vistage نظ��ر بیش از
 ۱000 مدیرعام��ل ش��رکت های بزرگ ب��ا کارایی باال و 
کسب و کار های کوچک و متوس��ط )SMB( را به وسیله 
این پرسش بررسی کرد: »تصمیم مهم و کلیدی که امسال 

گرفتید چیست؟«
پاسخ های مدیران عامل به پنج گروه تقسیم شد. 

1- مدیریت استعداد ها )۳۷ درصد(
مهم تری��ن تصمیم گیری ها: م��واردی مانن��د برنامه ریزی 
اس��تعداد های درخشان، بررسی اس��تعداد ها، مدیریت منابع 
انسانی، تجزیه و تحلیل توانایی ها و جایگاه، استخدام، پرداخت 
حقوق، مزایا، مشارکت و تعهد کارمندان و مدیریت عملکرد. 

دلیل اهمیت: اس��تخدام، پرورش و حفظ استعداد های 
برتر چالش مداومی برای همه شرکت ها است، اما در بازار 
کار رقابتی امروز بس��یار چالش بر انگیز تر است. به هر حال 
اگر می خواهید کسب و کارتان پیشرفت کند و موفق شوید، 
غلبه بر این چالش ها ضرورت دارد. رش��د و پیش��رفت به 

داشتن افراد بااستعداد در محل کار وابسته است. 
2- مدیریت مشتری )2۹.۴ درصد(

مهم ترین تصمیم گیری ها: پیدا کردن، به دست آوردن 
و حفظ مشتریان در دنیای دیجیتال جدید. دلیل اهمیت: 
تکنول��وژی در راه دسترس��ی، جذب و برق��راری ارتباط 
با مش��تریان فعلی و آینده تح��ول و همچنین در رفتار و 
انتظارات مشتریان تغییر ایجاد کرده است، همچنین ایجاد 
راه ها و بازار های جدید، راهبرد های قدیمی در بازاریابی و 
ف��روش را از بین برده و به طور کلی تعامل کس��ب و کار ها 
و م��ردم را تغییر داده اس��ت. مدیران عامل و اجرایی باید 
چگونگی رفتار در این فضای جدید را دریابند چراکه بدون 

مشتری، کسب و کاری وجود ندارد. 
۳- مدیریت مالی )1۷.۷ درصد(

مهم تری��ن تصمیم گیری ها: ثبت، گ��زارش و تجزیه و 
تحلی��ل درآمد، هزینه ها و س��ود؛ مدیریت و گس��ترش 
سرمایه، استفاده از منابع مالی برای پیشرفت و دستیابی 

به اهداف سازمان. 
دلیل اهمیت: داده های مال��ی برای همه جنبه های یک 
کسب و کار شفافیت به ارمغان می آورند و به توسعه اطالعات 
راهبردی ب��ر پایه اقتص��اد، مقررات و ش��رایط بازار کمک 
می کند. معیار های مالی، مدیران اجرایی را قادر می سازد تا 
راهبرد های شفاف مربوط به سازمان شان را توسعه دهند و 

به طور مؤثر به چشم اندازشان جامه عمل بپوشانند. 
۴- اداره عملیات کسب و کار )1۰.۹ درصد(

مهم تری��ن تصمیم ه��ا: زیرس��اخت ها و امکانات��ی که 
مخصوص کسب و کار سازمان هستند. در رابطه با خدمات 
وابسته به شغل؛ هماهنگی درخواست های مشتری و منابع 
مرب��وط به کار، در رابطه با تولید؛ بهینه س��ازی امکانات و 
تجهیزات تولید، کارخانه ه��ا و زنجیره تأمین؛ در رابطه با 

ساختار، مدیریت تجهیزات، پروژه ها و منابع. 
دلیل اهمیت: تعداد رو به افزایش��ی از کسب و کار ها در 
تأسیسات و زیرساخت ها ی جدید سرمایه گذاری می کنند 
تا کارایی عملیات شان را افزایش دهند، عملکرد مالی خود 
را بهب��ود بخش��ند و محیط بهتری برای کارمندان ش��ان 
فراهم کنند. به عالوه، تکنولوژی های جدید تقریبا در همه 
جنبه های عملیات کسب و کار تغییر ایجاد می کنند. برای 
همگام بودن با تغییرات، ش��رکت ها باید ارزیابی کنند که 
آیا سیس��تم آنها از نظر امنیت سایبری،  مدیریت عملیات 
درونی، برنامه ریزی منابع س��ازمان )ERP( یا برنامه های 
کاربردی دیگ��ر برای اش��تراک گذاری دانش، همکاری و 

ارتباط، نیاز به ارتقا دارد یا خیر. 
۵- رهبری )۵ درصد(

مهم ترین تصمیم ها: انتخ��اب تاکتیک ها، تکنیک ها و 
استراتژی هایی که مدیران عامل را قادر می سازد تا دیدگاه 
خود را به اجرا درآورند یا به اهداف شان دست پیدا کنند. 
دلیل اهمیت: رهبری، هنر اجرایی کردن کارها است. این کار 
به معنای تنظیم و هماهنگی راهبرد ها و اهداف، کسب اطمینان 
از وجود فرآیند و رویه های صحیح و منابع، مدیریت افراد و ایجاد 
روحیه مسئولیت پذیری در آنها و ایجاد سهولت در انجام کار ها 
است. رهبران زیادی وجود دارند که درباره وظایف رهبری ناآگاه 
هستند و اغلب در بهینه سازی سازمان خود شکست می خورند، 
زیرا فرآیندهای ضروری برای متفکر و هدفمند بودن را نمی دانند. 

 نکته پایانی
 مدی��ران عام��ل موفق به ص��ورت اتفاق��ی تصمیمات 
خ��وب نمی گیرند . آنها نس��بت به تصمیمات��ی که برای 
کسب و کارشان بسیار مهم اس��ت آگاهی کامل دارند، در 
فرآیند تصمیم گیری همواره دس��تور العمل های آگاهانه و 
هدفمند ایج��اد می کنند و همواره درباره تصمیمات مهم 
و اساس��ی پیش بینی، آماده س��ازی و فکر می کنند؛ برای 
بررسی پیامد های انتخاب های شان زمان و انرژی اختصاص 
می دهند و تصور می کنند که تصمیم گیری های مختلف در 

واقعیت چه نتایجی می تواند داشته باشد. 
INC  :منبع

ترجمه: علی آل علی 

پیشنهادکسبوکار

شرکت حمل و نقل - اگر توانایی و اشتیاق الزم برای انجام کارهای سخت را دارید، تأسیس یک شرکت حمل و نقل گزینه  خوبی است. 
می توانید برای اجتناب از پرداخت هزینه ای گزاف برای خرید کامیون، یک کامیون اجاره کنید تا زمانی که سرمایه کافی را برای خرید 

کامیون داشته  باشید. این ایده برای راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم را امتحان کنید.
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اخبار

بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز- آیی��ن تجلیل از 25 
صادر کننده نمونه هرمزگان چهارشنبه شب با حضور معاون توسعه 
صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، معاون استانهای 
اتاق بازرگانی ایران، استاندار و مسئوالن استانی در تاالر شهید آوینی 
بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان،  محمدرضا مودودی در بیست و یکمین همایش 
تجلی��ل از صادرکنندگان نمونه هرمزگان افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان 
تس��هیالت بانکی به صورت یارانه ای به صادر کنندگان تولید کننده 
تعل��ق می گیرد.  وی افزود: ۱2۰ میلیارد تومان تس��هیالت نیز برای 
صادرکنندگان��ی که در بخش تجاری فعال هس��تند و برای حضور 
در نمایش��گاه ها، ثبت برند در خارج از کش��ور و حمل و نقل در نظر 
گرفته ش��ده است.  معاون توس��عه صادرات کاال و خدمات سازمان 
توس��عه تجارت کش��ور گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ میلی��ارد تومان هم از 
طرف صندوق توس��عه ملی و بانک ها با بهره بین ۱۳،5 درصد تا ۱۴ 
درصد به صادرکنندگان پرداخت می ش��ود.  مودودی میزان صادرات 

را از اول س��ال تاکنون، 2۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر عنوان کردو 
گفت: صادرات دو درصد نس��بت به پارسال کاهش دارد.  وی گفت: 
محصوالت پتروشیمی، میعانات گازی، شیرینی و شکالت، لبنیات، 
محصوالت صنعت��ی، محصوالت فلزی از جمل��ه کاال های صادراتی 
هستند که بیشتر به کش��ور های پیرامونی، چین و هند صادر شده 

اس��ت.  استاندار هرمزگان هم در این مراسم گفت: تحول در کیفیت 
و کاه��ش قیمت از جمله مواردی اس��ت که تولید کنندگان باید در 
تولیدات صادرات محور خود رعایت کنند.  فریدون همتی افزود: اگر 
این دو ویژگی رعایت ش��ود کاال ها در بازار های جهانی مشتری خود 
را پیدا می کنند.  رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
گفت: هدفگذاری امسال هرمزگان در بخش صادرات غیرنفتی حدود 
دو میلیارد دالر اس��ت که تاکنون بیش از ۴۶ درصد آن محقق شده 
است.  خلیلی قاسمی افزود: شمش فوالدی، آلومینیوم، شمش روی، 
محصوالت ش��یالتی، کشاورزی و صنایع دس��تی از جمله کاال های 
صادرات��ی هرمزگان اس��ت که به کش��ور های هند، ام��ارات متحده 
عربی و عمان صادر می شود.  هرمزگان امسال دو صادرکننده نمونه 
کش��وری هم داشت که در این مراسم از 25 صادرکننده نمونه و ۱۷ 
صادر کننده فعال هرمزگان تجلیل شد.  شایان ذکر است بمناسبت 
بزرگداشت  روز ملی صادرات نمایشگاهی متشکل ازشرکتهای تولیدی 
استان بارویکرد ایجاد فرصتهای مناسب برای صادرات برگزار گردید. 

اصفهان - قاس�م اس�د- هفدهمین جلس��ه کمیته نس��اجی 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با حضور ناصر موسوی الرگانی 
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی و 
رییس فراکس��یون حمایت از صنایع نساجی و جمعی از فعاالن این 
صنعت در تاالر هیات نمایندگان ش��اختمان شماره 2  اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد. در این جلسه واقعی شدن نرخ ارز با هدف تقویت 
تولید و صادرات محصوالت نس��اجی و مقابله با پدیده قاچاق،تقویت 
رایزنان بازرگانی مراکز نمایندگی ایران در س��ایر کش��ورها ،کاهش 
عوارض مواد اولیه وارداتی ،دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی از 
اهم موضوعات ارائه شده از سوی فعاالن صنعت نساجی اصفهان بود .

کلیه واحدهای صنفی از سال 97 دارای صندوق 
الکترونیکی می شوند

ناصر موسوی الرگانی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی در این جلسه گفت:فراکسیون حمایت از صنایع 
نس��اجی با هدف پیگیری مسایل و مشکالت این صنعت در مجلس 
شورای اسالمی تشکیل شده است . وی خواستار دسته بندی مسایل 
و مشکالت فعاالن نساجی  استان اصفهان شد و گفت:این فراکسیون 
تالش می کند با برگزاری نشس��ت های مش��ترک با فعاالن نساجی 
راهکارهای اجرایی حل مس��ایل را مش��خص و دنبال کند. وی تاکید 
کرد:مجلس شورای اسالمی دارای دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر 
اجرای قانون را دارد و نمایندگان باید تمرکز بیشتری بر نظارت اجرای 

قانون  از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی داشته باشند.

قاچاق مسئله اساسی و اصلی صنعت نساجی است
حبیب اهلل شاه  کرمی رییس هیات مدیره  انجمن نساجی استان 
اصفهان در این جلس��ه گفت:قاچاق مس��اله اساسی و اصلی صنعت 
نس��اجی اس��ت و به جای مقابله با قاچاقچیان باید زمینه  قاچاق  را 
برطرف کرد. وی واقعی ساختن نرخ ارز را عامل موثر کاهش قاچاق 
پوشاک در کشور برشمرد و گفت:به دلیل پایین بودن نرخ ارز قاچاق 
کاال برای قاچاقچیان به دفعات  به صرفه است . شاه کرمی در بخشی 
از سخنان خود گفت: صنعت نساجی برای بقا باید حداقل ۳۰ درصد 
تولیدات خود را صادرکنند ول��ی صادرات به بازاریابی و مطالعه بازار 

نیاز دارد. 
مواد اولیه تولیدی پتروشیمی های داخلی 10 درصد باالتر 

از نرخ جهانی است
 اکبر لباف عضو کمیته نساجی  اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه 

با اشاره به آزاد سازی نرخ خوراک پتروشیمی ها از سوی پاالیشگاه های  
کش��ور و زیان ده شدن پتروشیمی ها گفت:قیمت مواد اولیه نساجی 
که از پتروشیمی تامین می شود ۱۰ درصد باالتر از نرخ جهانی است .
واسطه گرهای اطراف مسئولین و نمایندگان مجلس اجازه 

نمی دهند نرخ ارز واقعی شود
عبدالحسین اخوان مقدم دیگر عضو کمیته نساجی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلس��ه  گفت:واس��طه گرهای اطراف مس��ئولین و 
نماین��دگان مجلس اج��ازه نمی دهند نرخ ارز واقعی ش��ود تا تولید 
کننده داخلی منتفع ش��ود و بتواند صادرات کن��د. وی افزود:پایین 
بودن نرخ ارز برای واردکنندگان بهترین شرایط و برای تولیدکنندگان 

وصادرکنندگان بدترین شرایط را ایجاد کرده است . 
مواد اولیه نساجی مشمول عوارض گمرکی نشود

محمد صادق میرمحمدصادقی مدیر شرکت نساجی همدانیان در 
این جلسه گفت: مواد اولیه نساجی که در کشور تولید نمی شود نباید 
مش��مول  عوارض ۱۰ درصدی گمرکی ش��ود . وی با انتقاد از شیوه 
قیمت گذاری دولت در نرخ گذاری دالر گفت:نساجی ترکیه از طریق 
پایین بودن قیمت دالر در  کش��ور در حال  تسخیر صنعت نساجی 
ایران است و دولت بر منافع سیاسی  بیش از منافع اقتصادی تمرکز 
دارد. سید کریم نجاتی عضو کمیته نساجی در این جلسه با اشاره به 
راه اندازی یک واحد تولیدی ترکیه ای در منطقه آزاد اقتصادی  ارس 
گفت:ای��ن واحد روزانه 2 تن نرخ نیاز دارد ولی بیش از 5۰ تن روزانه 

بدون پرداخت عوارض و گمرکی وارد کشور می کند.

ارومی�ه- خبرنگار فرصت امروز- مهندس رس��ول اکبری 
رئیس هیات و مدیر عامل آبفای شهری  استان از اعزام اکیپ فنی 
و تجهیزات آبفای آذربایجان غربی  به مناطق زلزله زده کرمانش��اه 
خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تقسیم کار انجام شده، رفع مشکالت 
آب رسانی قسمتی از  شهر بر عهده این استان  گذاشته شد. وی با 
بیان اینکه اکیپ فنی این شرکت متشکل از 2۰ نفر از متخصصان 
اس��ت خاطرنشان ساخت : تعمیر انشعابات و تعمیر شبکه اصلی 
آبرس��انی شهر در این بخش با فعالیت اکیپ فنی اعزامی در حال 
انجام اس��ت. وی با تأکید بر اینکه کمک رسانی به حادثه دیدگان 
زلزله از ساعاتی پس از زلزله توسط  آبفای استان آذربایجان غربی  
با ارسال بسته های آب  تصفیه شده آغاز شده و همچنان ادامه دارد، 
گفت: امروز بیش از ۷۰۰۰ بطری  بسته آب تصفیه شده به مناطق 

زلزله زده ارسال میشود و این خدمات همچنان ادامه دارد. مهندس 
اکبری  از اعزام 2 عدد تانکر آبرس��انی س��یار، دو دستگاه خودرو ، 
اکیپ تعمیرات به این مناطق خبر داد و یادآور شد: تانکر آبرسانی 

س��یار آبفا دو تا سه ساعت بعد از زلزله در محل زلزله مستقر شد 
و اکنون نیز مش��غول خدمات رسانی اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
دو نفر نیرو برای پایدارس��ازی برق تأسیسات آب مناطق زلزله زده 
صبح روز اول در آنجا مس��تقر شد، افزود: آبفای استان اکیپ های 
واکنش سریعی تجهیز کرد که در روز دوم با تجهیزات کامل و لوازم 
ضروری برای تعمیرات خطوط انتقال و شبکه آب اعزام شدند که 
اکنون نیز مشغول فعالیت هستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اس��تان آذربایجان غربی  در خصوص وضعیت کنونی آب مناطق 
زلزله زده اظهار کرد: اکیپ اعزامی این اس��تان  هم اکنون مشغول 
فعالیت در محل هستند که بخشی از شبکه آب آن مناطق پایدار 
شده اما در برخی شهرها که خسارت بیشتر بوده، همچنان در حال 

انجام فعالیت هستیم.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمدراستاد 
معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
ب��ه همراه هیاتی از بندر بوش��هر بازدید کرد. به گ��زارش روابط 
عمومی ،درابتدای این بازدید مهندس راستاد با حضور در مجتمع 
بندری نگین از پروژهای در حال اجرا در این مجتمع اعم از پایانه 
کانتینری،اسکله و پایانه صادرات مواد معدنی دیدن کرد. محمد 
راس��تاد در حاش��یه این بازدید گفت: پایانه و اس��کله کانتینری 
مجتمع نگین بوش��هر دارای ۸2 درصد پیشرفت فیزیکی است و 
بر اساس برنامه زمان بندی انتظار می رود  تا ۱۰۰ روز آینده افتتاح 
شود. وی با اش��اره به افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتینر 

در بندر بوش��هر افزود: با افتتاح پایانه و اسکله کانتینری مجتمع 
نگین بوشهر میزان تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری در بندر 

بوش��هر افزایش قابل توجهی می یابد. مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی از اجرای طرح الیروبی در بندر  بوشهر خبرداد و عنوان 
کرد:طرح الیروبی اسکله با حجم تقریبی یک میلیون متر مکعب 
در مرحله برگزاری مناقصه است تا به تردد شناورها در بندر بوشهر 
کمک کند. محمد راستاد بیان کرد: بعد از الیروبی و تعمیق کانال 
دسترسی، اجرای فازهای بعدی مجتمع بندری نگین که شامل 
پایانه چند منظوره و فله مایع است، آغاز خواهند شد.  وی در ادامه 
نیز با حضور در زون عملیاتی بندر بوش��هراز پروژه نیروگاه برق، 
محوطه سازی و همچنین روند تخلیه و بارگیری در اسکله های 

بندر بوشهر  بازدید به عمل آورد.

سمنان- بابامحمدی-  سرپرست شهرداری سمنان از ارسال 
محموله کمک های شهردای سمنان برای مناطق زلزله زده  غرب 
کش��ور خبر داد. حمید دهرویه ضمن ابراز هم��دردی با حادثه 
دیدگان زلزله غرب کش��ور اظهار داش��ت: شهروندان خوب شهر 
اخالق نیز از همه اقشار همپای سایر هم میهنان  برای کمک به 
هموطنان خود در مناطق زلزله زده گام برداشتند. وی افزود: صبح 
امروز یک کامیون حاوی کمک های شهرداری و اعضای شورای 
شهر س��منان و همچنین کمک های جمع آوری شده از سوی 
خیرین  راهی استان کرمانش��اه و مناطق زلزله زده شد. دهرویه 

ارزش تقریب��ی این محموله را ۳2۰ میلیون ریال اعالم و تصریح 
کرد: محموله ش��هرداری سمنان ش��امل ۸۰ تخته چادر است و 
سایر کمک ها شامل  پتو و آب معدنی است. سرپرست شهرداری 
سمنان همچنین از اختصاص حقوق یک روز کارکنان شهرداری 
ب��رای مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: جمع زیادی از کارکنان 
شهرداری سمنان  یک روز از حقوق خود را برای کمک به مناطق 
زلزل��ه زده اختصاص دادند. وی ابراز امی��دواری کرد با همدلی و 
هم��کاری همه بخش ها مایحتاج مردم مناطق زلزله زده  فراهم 

شده و این مناطق هر چه زودتر بازسازی شوند.

با حضور معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، معاون استان های اتاق بازرگانی ایران، استاندار و مسئوالن استانی برگزار شد

همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان هرمزگان 

نشست فعاالن صنعت نساجی  با رئیس مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی

واقعی شدن نرخ ارز  اقدام عملی برای مقابله با قاچاق پوشاک است

مدیر عامل آبفای شهری  استان آذربایجان غربي : 

فعالیت اکیپ فنی و تجهیزات آبفای آذربایجان غربی در مناطق زلزله زده کرمانشاه

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر بوشهر

ارسال محموله کمک های شهرداری سمنان برای مناطق زلزله زده کرمانشاه

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- “جالل الدین مراد” گفت: 
بمنظور هماهنگی در کمک رس��انی به زلزله زدگان استان های غربی 
کشور ستاد ویژه ای در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان 
تشکیل شده است.  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان 
گفت: خودروهای نفتگاز سوز )گازوئیلی( حامل کمک های مردمی در 
مبادی خروجی از بندرعباس می توانند از سوخت رایگان استفاده کنند. 

م��راد در ادامه توضیح داد: رانن��دگان این خودروها باید در مراجعه به 
سازمان هالل احمر برگ ماموریت دریافت کنند تا در هنگام مراجعه به 
جایگاه عرضه سوخت با ارائه آن امکان استفاده از سوخت رایگان فراهم 
شود. همچنین “کرامت هاش��می پور ” عضو ستاد ویژه کمک رسانی 
ب��ه زلزله زدگان نیز گفت: به منظور رف��اه حال رانندگان محترمی که 
محموله کمک های مردمی را به مقصد استان های غربی کشور حمل 

می کنند جایگاه عرضه سوخت صاحب الزمان )عج( در مسیر بندرعباس 
به سیرجان در نظر گرفته شده است. هاشمی پور  با توصیه به رانندگان 
محترم برای دریافت برگ ماموریت از هالل احمر گفت: جایگاه انتخاب 
ش��ده خروجی شمالی استان هرمزگان است. وی در انتها توضیح داد: 
این سوخت از طریق کارت سوخت در اختیار جایگاه ها قرار می گیرد و 

رانندگان در قبال این سوختگیری وجهی نمی پردازند.

تسهیالت ویژه برای تامین سوخت خودروهای حامل کمک های مردمی هرمزگان به زلزله زدگان  استان های غرب کشور

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز :
 40 منزل مسکونی نا امن در اهواز تخلیه و تخریب شد

اهواز - شبنم قجاوند-  معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: تاکنون بیش از ۴۰ واحد مسکونی در خیابان چهار خالدی 
این کالنش��هر تخلیه ش��ده که عملیات تخریب آنها نیز آغاز شده است. علیرضا عالیپور درخصوص وظایف شهرداری در مواجهه با 
سکونتگاه های غیررسمی افزود: باتوجه به قرار گرفتن در آستانه بارندگی های پاییزی اخطارهای الزم به ساکنین داده شده است. 
ظرفیت های قانونی شهرداری، اجازه فعالیت های قهری را نمی دهد و درواقع مسئولیت اصلی ما پس از تخلیه سکونتگاه های غیر 
رس��می آغاز می ش��ود. وی افزود: بارها هشدارهای الزم درخصوص خطر ریزش کوه و تخریب منازل مجاور تپه کارون در محدوده 
انتهای خیابان سه حصیر آباد،منبع آب و کوی رمضان به صورت تذکر شفاهی و کتبی و صدور اخطاریه درب منازل و رای کمیسیون 
ماده سه داده شده است. وی تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی وظیفه شهرداری 
تخریب این منازل و ایجاد کاربری مناسب مطابق طرح جامع تفصیلی است. معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به اینکه 
انتظار می رود مسئولین از فرافکنی های بی دلیل و بدون مطالعه پرهیز کنند، افزود: نکته ای که مسئوالن باید بدان توجه کنند این 
است که تکالیف قانونی هرکدام از دستگاه ها در قوانین جاری کشور مشخص است. یکی از مهم ترین قوانین ماده ۱۳ زمین شهری 
است که جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و حتی تصرف زمین های شهرداری را وظیفه نماینده دولت در هر شهرستان 
می داند. وی ایجاد سکونتگاه های غیررسمی را نتیجه کم کاری سنوات گذشته عنوان کرد و توضیح داد: در گذشته برخورد مناسبی 
برای حفظ اراضی دولت و شهرداری ها صورت نگرفته است. معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: برخی مسئوالن در بیان 
وظایف شهرداری پیرامون برخورد با متصرفان اراضی به ماده 55 و ۱۰۰قانون شهرداری استناد می کنند درحالیکه مخاطب این قانون 

مالکینی هستند که باید مطابق طرح جامع تفصیلی ابالغی به شهرداری ها اقدام کنند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:
 برنامه های اطالع رسانی شرکت آب منطقه ای گلستان در بخش 

تعادل بخشی منابع آب با قوت در حال انجام است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: برنامه های اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی شرکت آّب منطقه ای گلستان در بخش تعادل بخشی منابع آب با قوت در حال انجام است.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: برگزاری ۴ نشست با بهره برداران، ۱5 نشست با بانوان 
روستایی،۷ نشست با مقامات نظامی و انتظامی، ۱۶ نشست با مقامات اجرایی، ۶ نشست با مراجع و روحانیون، از جمله برنامه های 
اطالع رسانی شرکت آب منطقه ی استان در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در ۶ ماه ابتدای سال جاری بوده است.معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان تصریح کرد: پخش ۱۳5 تیزر رادیویی، برگزاری ۶ میزگرد تلویزیونی، پخش 
۱۰۰ تیزر تلویزیونی، ۴ برنامه گفتگوی ویژه خبری و گفتمان آب، ۳۶۰ زیرنویس وپخش 9 مسابقه نجات آب از دیگر برنامه های 
اطالع رس��انی امس��ال بوده است.مهندس حسینی افزود: تهیه و تدوین 5۰ خبر در بخش طرح احیا و تعادل بخشی، انعکاس ۱۸۰ 
مورد از اخبار در مطبوعات و جراید، ارسال پیامک اطالع رسانی برای کشاورزان با 5 موضوع مختلف، ایجاد کانال اطالع رسانی در 
شبکه های اجتماعی، برگزاری ۴ جلسه کارگروه فرهنگ سازی و اطالع رسانی و برگزاری کارگاه های آموزشی، اجرای مسابقات، بازدید 
از تاسیسات آبی و سدها واجرای پیش آزمون وپس آزمون برای ۷۱ هزار و5۰۰ نفر از جمله دیگر برنامه های اطالع رسانی طرح احیا 

و تعادل بخشی در ۶ ماه ابتدای سال جاری بوده است.

برگزاری  دوره آموزشي طراحي صنعتي ویژه واحدهاي صنعتي در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی از برگزاری اولین دوره تخصصي طراحي 
صنعتي ویژه واحدهاي صنعتي با حضور ۸۰ نفر از صنعتگران استان خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
گلستان ، سید رضا مسلمي عقیلي اظهار داشت: تبیین  اهمیت و نحوه ارتباط طراحي صنعتي در میزان کمي و کیفي تولید و فروش، 
معرفي مباني علمي طراحي صنعتي و  روند طراحي یک محصول از اهداف برگزاری این دوره آموزشی بوده است.وی افزود: همچنین  
مفهوم طرح صنعتي و ویژگي هاي الزم براي ثبت طرح هاي صنعتي و فرآیند ثبت آن در ایران و خارج از کشور و جایگاه حقوقي 
ناشي از ثبت طرح هاي صنعتي در حقوق مالکیت صنعتي از دیگر اهداف بوده است.معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
گلستان ادامه داد:  این دوره در راستاي تکمیل دوره ثبت نشان تجاري برند سال گذشته بوده که با همکاري وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برگزار شد.شرکت شهرک هاي صنعتي استان گلستان یکي از برنامه هاي خود را  ارتقای توان فني و تخصصي واحدهاي 
صنعتي از طریق برگزاري دوره هاي آموزشي قرار داده است و دوره هاي عمومي و تخصصي حوزه صنعت را با پرداخت بخشي از 

هزینه هاي آن در دستور کار خود دارد.

دکتر محسن اعرابی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد 
افزایش پوشش درمان بیماران HIV مثبت در مازندران 

س�اری – دهقان- به گزارش خبرن��گار مازندران دکتر محمد مهدی گویا، رئیس 
 مرک��ز مدیریت بیماری هاي واگیر کش��ور در همایش پیش��گیري، مراقبت و درمان 
HIV/AIDS که در دانش��گاه علوم پزش��کي مازندران برگزار شد ضمن بیان آخرین 
وضعیت بیماري AIDS  در کشور و ودرمان آن، گفت: نتایج شاخص هاي اپیدمیولوژیک 
، مانند روند رو به افزایش راه انتقال جنسي، روند رو به افزایش درصد زنان مبتال حاکي از 
قدمت اپیدمي در کشور است و در زمینه تشخیص موارد در کشور همچنان باید به تالش 
هاي خود ادامه دهیم. وی افزود : شاخص های مراقبت و درمان در استان مازندران در زمینه کمیت و کیفیت خدمات مراقبت بیماران 
بهبود چشمگیری نسبت به ارزیابي دو سال گذشته مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري و ثبت خدمات در این استان، یافته است. وی با 
بیان اینکه پوشش درمان ARV در استان مازندران  از ۴۸درصد به ۸۷درصد افزایش پیدا کرده است، ادامه داد:ارزیابی VL افراد تحت 
درمان از ۱درصد به 5۸درصد و دریافت داروی بهنگام افراد تحت درمان از ۴۳درصد به ۸۴درصد رسیده است. دکتر گویا با بیان اینکه 
ارزیابی سل فعال از ۱2درصد به ۳5درصد و سل نهفته از 2۱درصد به 55درصد رسیده است،گفت: این مسئله نشان دهنده پیشرفت 
چشمگیری در خدمات تشخیصي ادغام شده و ارتقاء کیفیت خدمات مراقبت بیماران مي باشد. دکتر محسن اعرابی، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعالم اینکه براساس بررسی های صورت گرفته در سال گذشته 5۰ درصد مبتالیان به HIV در استان 

خانم هستند، افزود: متاسفانه در سال های اخیر انتقال ویروس HIV در جامعه بیشتر از طریق جنسي است.    

شهردار رشت : 
عملکرد قدرتمند کمیسیون ماده 100 مانع از تخلفات ساختمانی خواهد شد

 رشت- زینب قلیپور- شهردار رشت در جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات کمیسیون 
ماده 5 ، خواستار اصالح و بازبینی طرح تفصیلی شد.دکتر مسعود نصرتی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اینکه در شهر 
رشت درصد قابل مالحظه ای از امالک نسقی هستند بر صدور پروانه ساختمانی برای این امالک در چارچوب ضوابط شهرسازی به 
منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی تاکید کرد. وی همچنین با بیان اینکه رعایت ایمنی حداقلی در ساخت و سازها از ضروریات 
است تصریح کرد: اگر خالف ساختمانی مشاهده شد باید سریعا پرونده تشکیل و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود. شهردار رشت 
همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ در فواصل زمانی کوتاه شد و گفت: برگزاری منظم و به فواصل کوتاه 
مانع از سردرگمی افراد می شود. در این جلسه عالوه بر دکتر نصرتی شهردار رشت، سیده ساحره میرسیدی، محمد تقی دادرس، 
سیروس شفقی، رحیم شوقی و حمیداله طیارپور به عنوان نمایندگان وزارت کشور، سید مهدی فالح میری، فریدون حسن پور، عسکر 
میرزایی مقدم، مرتضی مستشاری راد و مهرداد دارسرایی به عنوان نمایندگان قوه قضاییه، فاطمه شیرزاد، محمد حسن علیپور، حامد 
عبدالهی، اسماعیل حاجی پور و رضا رسولی به عنوان نمایندگان شورای اسالمی شهر رشت، مجید نوروزی به عنوان معاون شهرسازی 

و معماری شهرداری رشت و فاطمه مهاجر به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور داشتند.
 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي : 
اعزام اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به کرمانشاه

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز-  در راس��تای کمک به هموطنان زلزله زده در غرب کش��ور و نیاز مبرم به برقراری انرژیهای 
زیرساختی از جمله برق و لزوم تعمیرات بر روی تآسیسات آسیب دیده توزیع برق در استان کرمانشاه ، ۶ اکیپ ۴ نفره بهمراه کلیه 
تجهیزات مورد نیاز ، یک دستگاه جرثقیل و باالبر،۶خودروی اکیپ عملیات راهی مناطق آسیب دیده شدند. حسن بکلو در این مراسم 
گفت: کمک به هموطنان آسیب دیده وظیفه دینی و شغلی ماست و انتظار می رود کلیه همکاران با تمام قوا و امکانات، شبانه روزی 

در حل مشکل برق رسانی به مناطق بی برق از هیچ تالش و کوششی دریغ نکنند.

ترمیم نقاط خوردگی خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس- رفسنجان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- عملیات ترمیم نقاط خوردگی خط لوله 2۶ اینچ فرآورده 
نفتی بندرعباس- رفسنجان انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه خلیج فارس ، رئیس واحد مهندس��ی نگه��داری و تعمیرات خط منطقه گفت : انجام 
عملیات ترمیم نقاط خوردگی خط لوله مذکور، در دو نقطه در کارگاه تعویض پوشش تزرج و با تالش 
کارشناسان و کارکنان واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط، واحد ترابری و حضور نماینده واحد HSE و با رعایت کامل موازین 
ایمنی انجام گردید. ناصر پوربندری علت بروز خوردگی در این نقاط را باال بودن سطح آبهای محلی، آسیب دیدگی پوشش لوله و 

نفوذ آب به درون پوشش بیان کرد. 



افراد معموال عادت دارند از خود تواضع نشان دهند 
و وقتی از هوش و نبوغ ش��ان تعریف می شود، در مقام 
ان��کار بر می آین��د و ابدا خود را ف��ردی باهوش مطرح 

نمی کنند. 
ام��ا آدم��ی در نه��اد خ��ود ب��ه برتری جس��تن از 
همنوعانش تمای��ل دارد و همواره با اعمال و رفتارش 
سعی می کند نبوغ و هوش خود را به نمایش بگذارد. 
اگر تمای��ل دارید که بدانید آیا واقعا از اطرافیان تان 
باهوش تر هس��تید یا صرفا با تعارفات عادی و روزمره 
روبه رو ش��ده اید ن��کات زیر را به نق��ل از دیجیاتو که 

مشخصه چنین افرادی است از نظر بگذرانید. 
-کمترحواسشانپرتمیشود: طبق پژوهشی 
که در س��ال ۲۰۱۳ میالدی انج��ام گرفت افرادی که 
نس��بت به تغیی��رات محیطی بی تفاوتن��د و در عوض 
راحت ت��ر روی کارش��ان تمرکز می کنن��د معموال در 
تست های آی کیو امتیاز بیشتری را کسب می کنند. 

-شببیدارند: افراد باهوش معموال بیشتر تمایل 
دارند که ش��ب ها چه در طول هفت��ه و چه تعطیالت 

پایانی آن بیدار بمانند. 
-انعطافپذیریبیش�تردارند: این افراد معموال 
خود را با شرایط مختلف وفق می دهند و پیچیدگی ها 

و محدودیت ها تأثیری در فعالیت های شان ندارد. 
-بهخوبیازآنچهنمیدانندآگاهند: باهوش ها 
عموما بدون هیچ گونه ترس��ی دان��ش پایین خود در 

رابط��ه با یک موضوع خاص را مطر ح می کنند و هیچ 
ابایی از این بابت ندارند. 

-کنجکاویس�یریناپذیریدارن�د:در این بار 
هم��ان بس که به جمل��ه ای ناب از آلبرت اینش��تین 
اشاره کنیم که می گفت: من نبوغی ندارم و تنها آدمی 

کنجکاو هستم. 
-ذهنیبازدارند: افراد باهوش درهای ذهن شان 
را به روی ایده های جدید نمی بندند و همواره آمادگی 

آن را دارند تا نظرات متفاوت را بپذیرند. 
-تنهاییراترجی�حمیدهند:این افراد معموال 
در مقایس��ه با همساالن خود تمایل کمتری به روابط 

اجتماعی دارند. 
-کنت�رلباالییرویخوددارند: افراد باهوش 
معم��وال قبل از ش��روع ب��ه ه��ر کاری برنامه ریزی 
و  می کنن��د  روش��ن  را  اهداف ش��ان  می کنن��د، 
اس��تراتژی های جایگزی��ن ب��رای دس��تیابی به آن 
هدف ها را مش��خص می کنند. در تس��تی از گروهی 
داوطلب خواس��ته ش��د که بین یک پاداش کوچک، 
اما فوری و پاداش��ی بزرگ اما با تأخیر زمانی گزینه 
دلخواه ش��ان را انتخاب کنند و در ادامه مشخص شد 
افرادی که گزینه دوم  )یعنی پاداش بزرگ با تأخیر 
زمان��ی( را برگزیده اند و به نوع��ی روی خود کنترل 
دارن��د امتیازهای بیش��تری را در تس��ت های هوش 

دریافت کرده اند. 

-شوخطبعهستند: طبق پژوهشی، کمیدین های 
حرف��ه ای نمره ه��ای باالتری را در تس��ت های هوش 

کالمی به خود اختصاص می دهند. 
-نس�بتبهحالاطرافیانحس�اسهستند: 
افراد باه��وش می توانند افکار و احساس��ات اطرافیان 
خود را حس کنند و طبق برخی پژوهش ها احس��اس 
هم��دردی، حساس��یت داش��تن نس��بت ب��ه نی��از و 
احساس��ات دیگران و بی تفاوت نبودن ب��ه این نیازها 
از جمله اصلی ترین مشخصه های هوش حسی است. 
-میتوانن�دمفاهی�منامرتبطراب�ههمارتباط
دهند: طبق برخی تحقیق��ات افراد باهوش می توانند 
الگوهای��ی را ببینن��د ک��ه دیگ��ران از مشاهده ش��ان 
عاجزند و علت هم این اس��ت که چنین افرادی قادرند 

موضوعات به ظاهر نامرتبط را به هم ربط دهند. 
-کارهایش�انراب�هتعوی�قمیاندازن�د: افراد 
باهوش عموما کارهای روزمره شان را به تعویق می اندازند 
تا روی موضوعات مهم تری تمرکز کنند و این به تعویق 
انداختن امور یکی از کلیدهای نوآوری اس��ت که استیو 

جابز نیز به شکلی نظام مند از آن بهره می جست. 
-زیاددرموردپرسشهایمهمفکرمیکنند:
افراد باهوش آن طور که تحقیقات نشان می دهند زیاد 
در مورد عالم هس��تی و معنای زندگی می اندیش��ند و 

عموما به دنبال اهداف و فلسفه وجودی هر چیزند. 
businessinsider:منبع

چطورتشخیصدهیمکهازدیگرانباهوشترهستیم؟

مدرسه مدیریت

برایمطالعه838پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاسخکارشناس: ما در جهانی قانون مند زندگی 
می کنیم که همه چیز دارای نظم و انضباط اس��ت و 
براس��اس قانون تکامل طی می شود. شما نمی توانید 
برای رس��یدن به اهداف مس��یر ۱۰ساله را یک شبه 
طی کنید، بلکه باید در مدار این قانون قرار گیرید و 
همانطور که خودتان اش��اره کردید پله های موفقیت 

را طی کنید. برخی به دنبال آسانس��ور موفقیت در 
کس��ب و کارند، اما چنین اتفاقی بس��یار بعید است. 
زیرا قانون تکامل می گوید ش��ما باید آهسته آهسته 
و براساس یک برنامه ریزی از قبل تعیین شده مسیر 
را بپیمایید تا به مقصد نهایی یا همان اهداف دست 

پیدا کنید. 
س��رعت بیش از اندازه فقط برای ش��ما اس��ترس 
ایجاد می کند و شما نمی توانید زودتر به اهداف خود 

برسید. یک گل برای شکوفا شدن و غنچه دادن نیاز 
به زمان دارد و همین قانون در مورد کسب و کار هم 
مصداق دارد. یعنی شما اهداف خود را به بخش های 
کوچک تر تقس��یم کنید و هر روز بخشی از آن را به 
انجام رسانید. تعجیل در موفقیت و رسیدن به هدف 

موجب پریشانی ذهنی و فکری می شود 
آرامش درونی اصلی ترین عامل برای رس��یدن به 

موفقیت در کسب و کار است. 

تعجیلدررسیدنبههدف

پرسش:منبرایرسیدنبهاهدافبزرگمکسبوکاریراهاندازیکردم،اماهموارهبرایرسیدنبهاهدافتعجیلدارم
ونمیتوانمپلههایموفقیتراطیکنم.لطفاراهنماییکنید. کلینیککسبوکار

دلنوشتههاییککارآفرین)70(
آرامشدرکسبوکار

یکی از اصول موفقیت در کس��ب و کار آرامش است و 
این آرامش با باور درس��ت به وج��ود می آید. اگر تو به 
خودت و کارت باور درونی داش��ته باشی و به یک مبدا 
ایمانی متصل باش��ی، می توانی ضم��ن تالش و کار به 
خ��دای بزرگ ت��وکل کنی و او می تواند ت��و را در مدار 

موفقیت خود قرار دهد. 
تجربه تاریخی نش��ان می دهد ک��ه اغلب افراد موفق 
و ثروتمند دارای آرامش روحی و روانی هس��تند و این 
آرامش زمینه ها را برای موفقیت بیشتر فراهم می کند. 
این آرامش یک باره و با ادا و اصول ظاهری به دس��ت 
نمی آید. آرامش درونی نش��انه یک ب��اور و ایمان قلبی 
است که می تواند به تو در همه دوران کسب و کار کمک 

کند. 
کس��انی که ب��ه مبدا ایمان��ی متصل نیس��تند و در 
کاره��ا به خ��دای بزرگ توکل نمی کنن��د و خود را در 
مدار درس��ت آفرینش قرار نمی دهن��د ذهن آنها مانند 
فعالیت های تجاری شان پریشان و تودرتوست و همین 
باعث می شود نتوانند مسیر موفقیت را به صورت مرتب 

و منظم طی کنند. 
تو باید ب��اور کنی که فقط کارکردن و سختکوش��ی 
و جوازه��ای متعدد گرفت��ن نمی تواند تو را موفق کند، 
بلکه موفقیت در کسب و کار باید در یک پروسه تکاملی 
صورت گیرد که پایه و اس��اس آن آرامش درونی است. 
این آرامش برخاس��ته از ذات پاک و روشن و ضمیری 
ش��فاف و درخشان است. کسانی که کسب و کار خود را 
بر پایه قوانین کیهانی پیش می برند اصول و قواعد این 
جهان را رعایت می کنند و رعایت این اصول زمینه ساز 
آرامش درونی می ش��ود و آنها را در رسیدن به موفقیت 

کمک و یاری می کند. 
تو در ظاهر امر موفقیت افراد را می بینی، اما به درون 
آنها به راحتی راه نمی یابی، بنابراین اگر می خواهی راز 
موفقی��ت را بدان��ی باید به راز آرامش آنها دس��ت پیدا 
کنی. شاید بگویی با داشتن پول و سرمایه هر کسی به 
آرامش می رس��د. این جمله از یک وجهی درست است 
اما همواره این گونه نیست و در دل خود سوال دیگری 
دارد که این افراد چگونه به پول و س��رمایه رس��یدند. 
هم��ه اینها مانند زنجیره ای به هم تنیده و بافته ش��ده 

است و نمی توان یکی را از دیگری جدا کرد. 
در حادثه زلزله اخیر استان کرمانشاه بسیاری از افراد 
موف��ق و ثروتمن��د و پرآوازه به کوی و ب��رزن رفتند و 
برای مردم عزیز کرمانشاه و سرپل ذهاب و... کمک های 
نقدی و غیر نقدی جمع کردند. این کار موجب آرامش 
درونی آنهاست، چرا که به عنوان یک انسان وظیفه خود 
می دانند تا به سهم خودر این امر ملی مشارکت داشته 
باشند. بسیاری از صاحبان کسب و کار موفق در ایران و 
جهان خیریه های بزرگ دارند یا به ش��کل های مختلف 
به افراد نیازمند کمک می کنند. صاحبان کسب و کار به 
خدا ایمان دارند و به قانون آفرینش احترام می گذارند. 
گذش��ت و بخشش یکی از قوانین آفرینش است. قانون 
سپاس��گزاری هم یکی از قوانین کائنات اس��ت که اگر 
در کس��ب و کارت آن را اجرا کنی به آرامش می رس��ی. 
تو باید ش��کرگزار خدایت باش��ی که به ت��و قدرت کار 
ک��ردن داد. ب��ه تو عق��ل داد تا بتوان��ی دو دو تا چهار 
ت��ا بکنی. به ت��و قدرت مدیریت داد تا بتوانی ش��رکت 
خود را بگردانی. اینها همگی نشانه وجود خدای بزرگ 
اس��ت و تو می توانی با سپاس��گزاری به آرامش برسی. 
وقتی تو قان��ون جهان آفرینش را رعایت کنی خدا نیز 
ب��ه تو کمک می کند تا در س��ایه آرامش از فرصت ها و 
موقعیت هایی که هر روز در کسب و کارت اتفاق می افتد 
به درس��تی در جهت خلق ثروت و توسعه کسب و کارت 

استفاده کنی. 
آدم های��ی ک��ه به جایی وصل نیس��تند هم��واره در 
زندگی و کار حیرانند و نمی دانند در کجای این جهان 
ایستاده اند و نمی توانند کسب و کارشان را رشد و توسعه 
دهند، اما اگر به دقت به س��لوک فردی و تجاری افراد 
موفق و صاحبان کسب و کار نگاه کنی می بینی که آنها 
اصول و قواعد را بدون هیاهو برای رس��یدن به آرامش 
رعای��ت می کنند و این آرامش مقدمه ای برای موفقیت 
می ش��ود تا آنها به قولی دست به هر چیزی بزنند طال 

شود. 
ت��و باید بدانی هیچ چیز در ای��ن جهان بی حکمت و 
عل��ت نیس��ت و هر چیزی بر پایه یک حکمتی ش��کل 
گرفت��ه اس��ت. اگر به این اصل ایمان داش��تی باش��ی 
پ��ر زدن پرنده نیز برایت نش��انه یک حکمت اس��ت و 
طبع��ا هر اتفاقی در این جه��ان می تواند  تو را به یک 
آرامش درونی برساند و این آرامش می تواند زمینه ساز 
س��رمایه های زیادی برای کسب و کارت شود. با آرامش 

کسب و کارت را رشد و توسعه ده. 
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تخته سیاه

مارکتینگبهعنوانموتورتحول
شرکت

متخصصان مارکتینگ برای اینکه بتوانند در جایگاه مدیر 
ارشد ش��رکت قرار بگیرند، باید رویکرد سنتی حاکم در این 
حوزه که محدود به آمیخته مارکتینگ  ) P4( ش��ده اس��ت 
را تغیی��ر داده و ب��ر ابتکاراتی تأکید کنند که در ش��رکت و 
سازمان موجب تحول ش��ده و برای مدیریت ارشد ارزشمند 
اس��ت. در حقیقت تنها ابتکاراتی که استراتژیک و فرابخشی 

باشند می توانند موجب ارتقای مارکترها شوند. 
به گزارش هورموند، متخصصان مارکتینگ نباید هرگز خود 
را در چارچ��وب موضوعات تاکتیکی و اجرایی محدود کنند، 
بلکه باید در شکل دادن به آینده و سرنوشت شرکت ها نقش 
مؤثری داش��ته باشند و این موضوع را مورد توجه قرار دهند 
ک��ه مدیرعامل به علت محدودیت زم��ان معموال تالش های 
خود را بر موضوعات چندبعدی و فرا ملیتی معطوف می کند، 
بنابراین آنها نیز باید موضوعات هدف را وس��عت بخش��یده و 
خود را درگیر فعالیت هایی در س��طح کش��ورهای مختلف و 
محصوالت متنوع و ش��بکه های توزیع و وظایف فرابخش��ی 
کنند تا در ایجاد تحول و راهبری آن در سازمان مؤثر باشند. 
ام��ا نگرش میان بخش��ی داش��تن، نیازمند آن اس��ت که 
مارکتر ها کل فرآیند زنجیره ارزش را که ش��امل مهندس��ی، 
خرید، تولید، حمل و نقل و مالی اس��ت شناخته و قادر باشند 
ب��ا آنها کار کنند و تنها بر محدوده ح��وزه کاری خود مانند 
مطالعه بازار، تبلیغات، قیمت گ��ذاری و… تمرکز نکنند. به 
عبارت دیگر، تنها با درک درس��ت وظایف سایر بخش هاست 
که متخصصان مارکتینگ می توانند فعالیت های میان بخشی 
یا زنجیره ارزش را هدایت کنند، بدین رو ضروری اس��ت که 
فعالیت های تح��ول آفرین خود را بر ابت��کارات زیر معطوف 

کنند: 
- تحویل محصول به همراه سود و ارزش به مصرف کنندگان

- کسب سطح باالیی از تخصص مارکتینگ
- ایجاد هماهنگی میان بخش ها برای اجرای موفقیت آمیز 

برنامه ها
- نتیجه گرا بودن

داده  نش��ان   Sisodia و   Sheth پروفس��ور  مطالع��ات 
اس��ت که باوجود چند برابر ش��دن مخارج سرمایه گذاری در 
ش��رکت ها، این روند افزایشی در مخارج مارکتینگ مشاهده 
نمی شود. باور آنها این است که مدیران مالی بیش از مدیران 
مارکتینگ در ارزیابی آثار تخصیص منابع یا دادن امکانات به 
پروژه ها مهارت دارند، بنابراین مدیران مارکتینگ باید توجه 
سهامداران که کسب سود در کوتاه مدت و افزایش درآمد در 
بلند مدت اس��ت، ابتکارات خود را ارائه بدهند تا بتوانند نظر 

مدیران ارشد را جلب کنند. 

گلفروشیآنالین
ناماستارتآپ: گل فروشی آنالین گل آف

goloff. ir :وبسایت
سالتأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: فروش اینترنتی گل و گیاه
توضیحبیشتر: 

در گل فروشی آنالین گل آف متنوع ترین مدل های 
گل در قالب دسته گل، سبد گل و جعبه گل با تم های 
زیبا و چش��مگیر در باالترین کیفیت ممکن به صورت 
آنالی��ن خری��داری و در کمتری��ن زمان به مش��تری 

تحویل می شود. 

معرفی استارت آپ
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