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یکسان سازی نرخ ارز در دوراهی اجرا یا تعویق

دالر زیر بار 
واقعیت می رود؟ 

واقعی س��ازی نرخ ارز که یکی از کلیدواژه های اصلی فعاالن بخش خصوصی برای برون رفت از مشکالت و موانع 
تجاری اس��ت، همچنان به یکی از ابهامات در عرصه اقتصادی بدل ش��ده که در دوراهی اجرایی شدن و به تعویق 
افتادن قرار گرفته است.  به گزارش ایسنا، موضوع واقعی سازی نرخ ارز یا به عبارتی یکسان سازی نرخ ارز موضوع 
تازه ای نیست و از مدت ها قبل در فضای اقتصادی مطرح بوده است اما به طور جدی تر این بحث با روی کار آمدن 

دولت یازدهم بیش از گذشته پررنگ شد و بانک مرکزی وعده یکسان سازی نرخ ارز را مطرح کرد تا حداقل...

 در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
با مقامات هند اعالم شد 

 توافق ایران با هند
در خصوص صادرات نرم افزار
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کدام غول های نفتی
خواستار طالی سیاه ایران هستند؟ 

راهکارهای موفقیت در محل کار
درس هایی از روش های  مدیریتی زنان

کاهش هزینه های کسب و کار بدون اخراج کارکنان
بازاریابی به سبک هاروارد بیزینس

عالئم فروش نسنجیده
چگونه همیشه برند محبوب سال باشیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

HP مدیرعامل 61 ساله سازمان 
از سمت خود کناره گیری می کند
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 رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت جزییـات 

الیحه اصـالح قانون مالیات بـر ارزش افزوده در 
کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و در...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

 تصویب جزییات قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی

یادداشت

یادداشت

زلزله و اخالق عمومی

پرس��ش من این اس��ت که 
مسئولیت اخالقی ما فارغ از هر 
پست و سمتی که داریم در این 
موقعیت چیست؟ زلزله مهیبی 
رخ داده، بیش از ۵۳۰ نفر جان 
خود را از دس��ت داده اند، بیش 
از 9 ه��زار نفر مجروح ش��ده، 
بی��ش از ۳۰ ه��زار نف��ر خانه، 
کاش��انه و مح��ل کسب ش��ان 
دچار تخری��ب کلی یا موضعی 
شده  است. بدیهی است که در 
گام اول، امداد و یاری رس��اندن 

به هموطن��ان در یک 
فضای...

در نظام اقتصادی - مدیریتی 
ای��ران دولت نقش مهمی دارد؛ 
و ب��ه نوع��ی یگان��ه بازیگ��ر و 
کارگردان این مجموعه اس��ت. 

به همی��ن خاطر برای 
8دست یافتن به...

 نقدی بر طرح
کارورزی دولت
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عباس آخوندی
 وزیر راه و شهرسازی

سیدرشید شاه چراغ
کارشناس کارآفرینی

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد که سه سال است ما 
هیچ افزایش��ی در بحث بهای نان نداشته ایم، در حالی که 
عوامل تاثیرگذار زیادی همچون دستمزدها، نرخ حامل های 
انرژی و… در افزایش قیمت کاال و خدمات موثر هستند. 
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف 
ای��ران، علی فاضلی رئیس اتاق اصن��اف ایران با رد هرگونه 
زمان در تاریخ اجرای مصوبه افزایش قیمت نان در س��طح 
کش��ور و واگذاری این تصمیم به عهده استاندار هر استان، 
گف��ت: اینکه این موضوع امروز اعالم ش��ود، یا فردا و حتی 
هفت��ه آینده، دغدغه اصلی ما نیس��ت و ما ب��ه دنبال کار 
کارشناسی در دیگر ابعاد چون کنترل و نظارت و همچنین 

کیفیت نان و رضایتمندی مصرف کننده هستیم. 

افزایش 15 درصدی قیمت نان در تهران
وی در م��ورد افزایش قیمت نان ت��ا میزان 1۵ درصد 
در اس��تان های مختل��ف ادام��ه داد: افزایش 1۵ درصدی 
قیمت نان در تهران با تعیین وزن چانه نان از طریق اتاق 
اصناف ایران اعمال می شود و در دیگر استان ها از طریق 
اس��تاندارها اعمال خواهد ش��د. برای عمل��ی کردن این 
تصمیم، ابتدا باید فرآیند طی می شد؛ ابالغیه به دست ما 
می رس��ید که این اتفاق افتاد و با کارشناسی ای   که روی 

این موضوع انجام می گیرد به زودی اعالم خواهد شد. 

تاکید بر ارتقای کیفیت نان و رضایت مصرف کننده
رئیس اتاق اصناف ایران درم��ورد انتظارات از اتحادیه های 
صنفی در ازای افزایش 1۵درصدی قیمت نان، تاکید کرد: به 

دنبال کار کارشناس��ی در دیگر ابعاد چون کنترل و نظارت و 
همچنین کیفیت نان و رضایتمندی مصرف کننده هستیم و 
این موضوع را طی نامه ای به اتاق های اس��تان اعالم کرده ایم؛ 
همچنی��ن وزن نان هم مش��خص ش��ده و در پایان، موضوع 
نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت نان به منظور کاهش ضایعات 
)اضافه نان که موجب اصراف و هدر رفتن حجم قابل توجهی 
از آن می ش��ود( و احترام به مصرف کنن��ده را از اتحادیه های 
صنفی نانوایی انتظار داریم. این کلیت موضوع و مصوبه است. 

وزن نان تغییر خواهد کرد
فاضل��ی در ادامه ب��ه انتظارات مصرف کنن��ده و نهادهای 
بازرس��ی از اتحادیه های صنفی اش��اره می کن��د و می گوید: 
حداقل، ش��رایط فعلی باید لحاظ شود، اما وزن تغییر خواهد 
کرد و بیش��تر روی بهبود و کیفیت تولید نان و بحث کاهش 
ضایعات تاکید داریم. تمام تالش ما بر این اس��ت که افزایش 
قیمت روی کیفیت تاثیر بگذارد و این اتفاق باید مشهود باشد. 

هرگز تاکیدی بر اجرای این طرح در زمان 
مشخص شده  را نشنیده ام

فاضل��ی با رد هرگون��ه محدودیت و اعمال فش��ار در 
س��رعت دادن به این پروس��ه و عملی شدن این مصوبه، 
اظه��ار کرد: به هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد و 
هیچ اجباری در اجرایی شدن این مصوبه از اول آذرماه، 
یا پایان آبان ماه، وجود نداش��ته است. به عنوان عضوی از 
س��تاد و رئیس اتاق اصناف هرگز تاکیدی بر اجرای این 

طرح از تاریخی خاص را نشنیده ام.«

محدودیتی در تعیین زمان وجود ندارد
وی در ادامه با اش��اره به زمان اجرایی شدن این طرح در 
استان های مختلف گفت: از زمان ابالغ، استانداران می توانند 
طرح را اجرایی کنند که 1۰ روز از آن می گذرد، اما فرآیند 
و آمادگی بس��تر توسط اتحادیه های صنفی هم باید فراهم 
می شد. لذا بحث اجرا ممکن است در استان تهران از شنبه 
و در استان دیگری 1۰ روز دیگر باشد؛ در واقع محدودیتی 

در تعیین زمان وجود ندارد. 

مصوبه، کار را به دست استانداران سپرده است
فاضلی در مورد افزایش قیمت نان تا میزان 1۵درصد 
می گوید: این مصوبه کار را به دس��ت استانداران سپرده 
و تاکید کرده است تا س��طح 1۵درصد می توان افزایش 
قیمت داش��ت. بنا ب��ر تصمیم م��ا برای اس��تان تهران 
1۵درصد لحاظ ش��ده و چرایی آن را برای اتحادیه های 

صنفی ذکر کرده ایم. 

حداقل افزایش را لحاظ کرده ایم
رئی��س اتاق اصناف تهران به ثبات قیمت نان در س��ه 
سال گذشته اشاره می کند و معتقد است: سه سال است 
ما هیچ افزایش��ی در بحث بهای نان نداشته ایم، در حالی 
که عوامل تاثیرگ��ذار زیادی همچون دس��تمزدها، نرخ 
حامل های انرژی و … در افزایش قیمت کاال و خدمات 
موثر هس��تند. سه سال اس��ت که هیچ گونه افزایشی را 
در ن��ان نداش��تیم و امروز هم حداق��ل افزایش را لحاظ 

کرده ایم. 

مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق  آبی شرکت مدیریت 
منابع آب با بیان اینکه از ابتدای س��ال تاکنون نیروگاه های 
برق آبی بیش از 12 میلیارد کیلووات س��اعت تولید انرژی 
داش��ته  اند، گف��ت: این میزان تولید انرژی نس��بت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته رش��د 1۰درصدی داش��ته است. به 
گ��زارش »فرصت ام��روز« از تارنمای وزارت نی��رو، »فربد 
اس��تیری« ظرفیت نیروگاه های برق  آبی کشور را 11 هزار و 
874 مگاوات دانس��ت و گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته 
حداکث��ر ت��وان نیروگاه  ه��ای برق آبی برای پیک تابس��تان 
امسال به کار گرفته ش��ده بود و واحدهای مجموعه در این 
مقط��ع زمان��ی از ضریب آمادگی 1۰۰ درص��دی برخوردار 
بودند. وی اظهار داش��ت: براس��اس برنامه ریزی انجام شده 
حدود 11ه��زار و ۵۰۰ م��گاوات برنامه تعمی��رات ادواری 
نیروگاه  های برق آبی با ش��بکه برق کش��ور هماهنگ ش��ده 
اس��ت و تاکن��ون 6ه��زار و 6۰۰ م��گاوات از ظرفیت های 
برق آبی یا تعمیر ش��ده یا تحت تعمیر قرار دارند. اس��تیری 

افزود: برنامه تعمیرات نیروگاه های برق آبی مطابق برنامه در 
حال انجام است و امیدواریم با اجرای دقیق برنامه  تعمیرات 
واحدها براس��اس جدول هماهنگی ش��ده بتوانیم چون دو 
سال قبل با تمام توان در زمان پیک تابستان سال آینده در 
خدمت شبکه برق کشور باشیم. وی با اشاره به اینکه بخش 
عمده ای از پتانس��یل نیروگاه های برق آبی کشور مربوط به 
حوضه کارون بزرگ اس��ت، تصریح کرد: بخش عمده ای از 
تولید نیروگاه های برق آبی به منابع آبی بس��تگی دارد ولی 
متاسفانه از ابتدای سال آبی تاکنون شاهد بارندگی مناسبی 
در حوض��ه کارون بزرگ و کرخه نبوده  ایم. اس��تیری ادامه 
داد: امیدواریم تا قبل از پایان س��ال شرایط بارندگی در این 
حوضه آبریز به نحوی باش��د که بتوانیم به برآورد مناس��ب 
و حفظ تراز مخازن متناس��ب با منحنی بهره برداری سدها 
و ب��ه تبع آن می��زان حفظ تراز و تولید انرژی دس��ت پیدا 
کنیم تا مشکلی از نظر تولید انرژی و ذخیره آب برای پیک 
 س��ال آینده نداشته باش��یم. وی درباره نیروگاه های جدید 

برق آبی کشور نیز گفت: براساس طرح  های اقتصاد مقاومتی 
42۰ مگاوات ظرفیت جدید اعالم ش��ده است که بتوانیم تا 
پایان س��ال وارد مدار بهره برداری کنیم. مدیر نیروگاه های 
برق  آبی، عملیاتی ش��دن نیروگاه ه��ای جدید برق آبی را در 
گرو تضمی��ن و تامین نقدینگی به هنگام دانس��ت و افزود: 
در تالش هس��تیم تا با تامین به موقع منابع مالی بتوانیم تا 
پایان س��ال 42۰ مگاوات یاد شده را عملیاتی و به ظرفیت 
نیروگاه های برق آبی کشور اضافه کنیم. استیری با تاکید بر 
اینکه تا پایان س��ال واحدهای دو و سه نیروگاه داریان وارد 
مدار خواهد ش��د، ادامه داد: هم اکنون واح��د دوم نیروگاه 
رودبار لرس��تان و واح��د اول نیروگاه داریان نیز به ش��بکه 
متصل ش��ده  اند. مدیریت نیروگاه ه��ای برق آبی تاکید کرد: 
امیدواری��م با تامین منابع مالی در قبال نیروگاه سردش��ت 
مطاب��ق برنامه ری��زی انجام ش��ده عم��ل کنیم ت��ا بتوانیم 
یک واح��د ۵۰ مگاواتی را برای پیک س��ال آینده در مدار 

بهره برداری داشته باشیم. 

رئیس اتاق اصناف ایران: 

افزایش قیمت نان، حداقلی بود

رشد 10 درصدی تولید انرژی در نیروگاه های برق آبی کشور
 رئی��س کل س��ازمان امور مالیاتی گف��ت طرح جامع 
مالیات��ی ۳2 پ��روژه دارد ک��ه همگ��ی اجرایی ش��ده و 
مهم تری��ن و اصلی ترین پروژه آن ک��ه نرم افزار یکپارچه 
 مالیاتی است، اکنون درحال نهایی شدن است. به گزارش
 »فرص��ت امروز« به نقل از پژوهش��کده پول��ی و مالی، 
س��یدکامل تقوی نژاد،  رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور در اجالس مدیران مالیاتی سراس��ر کش��ور که 
با حضور  رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس و معاون 
نظ��ارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری 
کل کشور برگزار شد، گفت: در حال حاضر تکمیل نظام 
اطالعات مالیاتی از اولویت های کلیدی سازمان به شمار 
می رود. وی همچنی��ن مودی م��داری را از اولویت های 
اساسی نظام مالیاتی برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی 
 کش��ور در این خص��وص گام های موثری ب��رای رضایت

 هر چه بیشتر مودیان برداشته و سهولت خدمت رسانی 
به مردم از اقدامات مهم صورت گرفته است. معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطابق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، بودجه کشور باید بر پایه مالیات استوار 
باشد، گفت: البته ما به دنبال وصول مالیات از هر طریقی 
نیس��تیم و اخذ مالیات عادالنه با رعایت انصاف و رضایت 

مودی در دستور کار ما است. به این ترتیب با بهره گیری 
مطلوب از قوانین و مقررات، حدود 4۰ مصوبه، بخشنامه 
و اقدام راهگشا در جهت حل مشکالت مودیان داشته ایم. 
تقوی نژاد با تاکید بر اینکه انتظار نظام مالیاتی از مجلس 
آن اس��ت که قانونی را که وضع می کند به درستی از آن 
حمایت کند، خاطرنشان کرد: گاه در جریان اجرای برخی 
قوانین، وضعیتی پیش می آید که ما در جایگاه قانونگذار 
ق��رار گرفته و بای��د از قانونی که مجل��س تصویب کرده 
دف��اع کنیم که این موضوع مش��کالتی را برایمان به بار 
م��ی آورد. وی تکمیل نظام جام��ع اطالعات مالیاتی را از 
اولویت های مهم س��ال جاری س��ازمان برشمرد و گفت: 
طرح جام��ع مالیاتی ۳2 پ��روژه دارد که همگی اجرایی 
ش��ده، اما مهم تری��ن و اصلی ترین پروژه ای��ن طرح که 
نرم افزار یکپارچه مالیاتی است اکنون درحال نهایی شدن 
اس��ت.  رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور با اشاره 
ب��ه اینکه نظام مالیاتی در حال حاضر از زیرس��اخت ها و 
قوانین کارآمدی برخوردار است، اظهار داشت: در شرایط 
کنونی نظام مالیاتی نیازمند حمایت همه جانبه از سوی 
دس��تگاه  های اجرایی و نظارتی است تا بتواند از اطالعات 
دقیق و شفاف برای مبارزه با فرار مالیاتی بهره مند شود. 

رئیس انجمن تولیدکنندگان کاش��ی و س��رامیک ایران 
گفت کفه ترازوی صادرات کاشی و سرامیک ایران سنگینی 
محسوس��ی داشته و توانسته با رقم 126 میلیون متر مربع 
در براب��ر 1.۵ میلیون متر مربع واردات، س��ال 9۵ را با تراز 
تجاری مثبت به پایان برساند. محمد روشنفکر درخصوص 
میزان ص��ادرات این صنعت به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: 
میزان حجم صادرات ایران طی س��ال گذش��ته، رقمی بالغ 
بر 126میلیون مت��ر مربع بوده که در مقابل، حجم واردات 
نیز به رقم 1.۵میلیون مترمربع رسید. وی با اشاره به اینکه 
صنایع کاش��ی و س��رامیک باید در راس��تای فعالیت های 
دانش بنیان گام های بعدی خود را بردارد، ادامه داد: با توجه 
به تراز تج��اری این صنعت و امکانات صادراتی ایران، نباید 
چرخه گس��ترش علم ودانش در این صنعت متوقف ش��ود، 
بنابرای��ن باید از امروز با اتکا به دانش فن��ی ایرانی ابتدا به 
سمت بهبود شرایط تولیدی از حیث علم روز حرکت کرده 
و س��پس این دانش فنی را به دیگر کشورها و شرکت های 
خواهان این صنعت فروخت، چرا که فروش دانش یک نوع 
برتری و ثروت در بازار روز دنیا تلقی می ش��ود. روش��نفکر 
ب��ا انتق��اد از اینکه تاکن��ون در این صنعت، ش��رکت های 
دانش بنی��ان چندان��ی فعال نش��ده اند، تاکید ک��رد:  ادغام 
صنعت و دانشگاه یک گام مثبت در راستای رشد و توسعه 
صنعت کاش��ی و سرامیک بوده، اما متاسفانه این صنعت از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان چندان استفاده ای نکرده، 

ام��ا امیدواری��م با حرکت های مثبتی ک��ه در این خصوص 
انج��ام ش��ده، در آینده نه چندان دور، ثم��ره وجود چنین 
شرکت هایی در صنعت کاشی و سرامیک مشاهده شود. وی 
قبال اعالم کرده بود که در دهه 8۰ میزان تولیدی کارخانه ها 
به ۵۰۰میلیون متر مربع رسید و آمار تولید در انتهای سال 
9۵ را تنها ۳4۰میلیون متر مربع کاش��ی اعالم کرد. رئیس 
انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک درباره لزوم دوری 
صنایع از مکانیزم های قدیمی و سنتی، تصریح کرد: صنعت 
کاش��ی و س��رامیک گام در مس��یر تکنولوژی و استفاده از 
دس��تگاه های به روز نهاده و همواره سعی داشته با دوری از 
فعالیت های سنتی، میزان بهره وری خود را از طریق دانش 
روز افزایش دهد. وی درخصوص اینکه مواد اولیه این صنعت 
اجازه رقابت جهانی را به تولیدکنندگان ایرانی می دهد نیز 
اف��زود: به روز بودن تکنول��وژی در صنایع ایرانی، این امکان 
را به تولیدکننده ایرانی می دهد تا با اس��تفاده از مواد اولیه 
کافی در کشور، حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته 
باشد، اما به شرطی که با همکاری شرکت های دانش بنیان 
توان تولید کاالهای صادراتی خود را افزایش ببخش��ند. وی 
در پایان خاطرنش��ان کرد: اغلب صنایع تولیدی دنیا، با اتکا 
به همین ش��رکت ها در راستای ارتقا و توسعه صنعت خود، 
موفق به افزایش بهره وری ش��دند، بنابراین استمرار و ادامه 
همی��ن راه می تواند برای ش��رکت های ایران��ی بهره وری و 

ارزش افزوده ایجاد کند. 

رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران:

سنگینی کفه ترازوی صادرات کاشی و سرامیک در برابر واردات

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

 طرح جامع مالیاتی در گام آخر



ک��ه  ارز  ن��رخ  واقعی س��ازی 
یک��ی از کلیدواژه ه��ای اصل��ی 
برای  بخش خصوص��ی  فع��االن 
برون رفت از مش��کالت و موانع 
تجاری اس��ت، همچنان به یکی 
از ابهام��ات در عرصه اقتصادی 
ب��دل ش��ده ک��ه در دوراه��ی 
اجرایی شدن و به تعویق افتادن 

قرار گرفته است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، موضوع 
واقعی سازی نرخ ارز یا به عبارتی 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز موضوع 
تازه ای نیس��ت و از مدت ها قبل 
در فضای اقتص��ادی مطرح بوده 
است اما به طور جدی تر این بحث 
با روی کار آم��دن دولت یازدهم 
بیش از گذش��ته پررنگ ش��د و 
بانک مرکزی وعده یکسان سازی 
نرخ ارز را مط��رح کرد تا حداقل 
به یکی از اصلی ترین خواسته های 
فعاالن اقتص��ادی و اعضای اتاق 
بازرگان��ی جامه عمل پوش��انده 

شود. 
 »اصرار بی��ش از اندازه روی 
ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث 
ش��ده که تولید دچار مش��کل 
ش��ود، خیل��ی از ش��رکت های 
تولیدی معض��الت جدی دارند 
و ه��ر روز یکی بع��د از دیگری 
از صحنه خارج می ش��وند.« این 
بخش��ی از صحبت ه��ای رئیس 
ات��اق بازرگانی تهران در آخرین 
جلس��ه هیأت نماین��دگان اتاق 

ته��ران بود؛ صحبتی که نش��ان 
واقعی س��ازی  می دهد همچنان 
ن��رخ ارز دغدغه اصل��ی فعاالن 
اتفاق��ی که  اس��ت؛  اقتص��ادی 
هن��وز محقق نش��ده و با وجود 
وعده های نهاده��ای مربوطه به 

مرحله اجرایی نرسیده است. 
به گفته خوانس��اری از س��ال 
قبل ه��م پیش بینی می ش��د با 
توجه ب��ه تورم هایی که در چند 
سال گذشته داشتیم با افزایش 
قیمت ارز روبه رو ش��ویم و شاید 
هن��وز ارز قیم��ت واقع��ی خود 
را متناس��ب ب��ا تورم های��ی که 
اس��ت.  نکرده  پیدا  داش��ته ایم، 
انتظار ما از دولت این اس��ت که 
برای کنترل قیمت ارز از ممنوع 
برخوردهای  ی��ا  ک��ردن کاالها 
کارشناس��ی  و  غیرتحلیل��ی 
خودداری کند زیرا این اقدامات 
نمی تواند مشکل ارز را حل کند. 
از اصلی تری��ن دالیلی  یک��ی 
ک��ه بخش خصوص��ی واقعی بر 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز تاکی��د 
می کند این است که در سالیان 
گذش��ته عده ای با اس��تفاده از 
ران��ت، از ارز ارزان قیم��ت بهره 
می بردن��د و ای��ن موضوع باعث 
و  بازرگان��ان  می��ان  تبعی��ض 
صادرکنن��دکان ش��ده و عم��ال 
ش��رایط رقابت و باقی ماندن در 
بازار برای عده ای بس��یار سخت 

شده است. 

دولت یازدهم ب��ه پایان خود 
رس��ید و با ای��ن وج��ود وعده 
یکسان سازی نرخ ارز عملی نشد 
تا این وع��ده به دولت دوازدهم 

موکول شود. 
اقتص��ادی  فع��االن  برخ��ی 
می گوین��د نرخ ارز در ش��رایط 
فعل��ی، اقتص��اد و به خص��وص 
مش��کالتی  ب��ا  را  ص��ادرات 
مواج��ه ک��رده اس��ت و دولت 
ارز  ن��رخ  واقعی س��ازی  ب��رای 
مالحظات��ی را در نظر می گیرد 
برای  واقعی س��ازی  اما ضرورت 
امس��ال وج��ود دارد.  در واق��ع 
ش��اید یکی از دالیلی که هر بار 
دولت از یکسان س��ازی نرخ ارز 
افزایش  عقب نش��ینی می کن��د 
ن��رخ دالر در ب��ازار و به تبع آن 
افت ارزش پول ملی اس��ت. این 
اتفاق در اواخر س��ال گذش��ته 
ه��م رخ داد و زمانی ک��ه قیمت 
دالر ب��ه بی��ش از ۴۰۰۰ تومان 
رسید، رئیس کل بانک مرکزی 
وعده کاهش نرخ ارز را داد. این 
یعنی ورود دولت ب��ه بازار آزاد 
از طریق تزریق ارز به صرافی ها 
ب��رای جلوگیری از افزایش یا به 
عبارتی همان واقعی س��ازی نرخ 
ارز؛ اقدام��ی که هم��واره مورد 
انتق��اد فع��االن بخش خصوصی 
و صادرکنن��دگان اس��ت. آنه��ا 
معتقدن��د دول��ت در این مواقع 
جل��وی فنر افزایش ن��رخ ارز را 

می گی��رد و اجازه واقعی س��ازی 
از  برخ��ی  ام��ا  نمی ده��د.   را 
کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی 
معتقدن��د ک��ه در ای��ن مقطع 
شرایط متفاوت از گذشته است. 
اتفاقی که در نیمه ابتدای سال 
جاری رخ داده افت محس��وس 
صادرات غیر نفتی است و از این 
جهت دول��ت برای جلوگیری از 
افت بیش��تر ص��ادرات غیر نفتی 
و همچنی��ن رس��یدن به رش��د 
اقتصادی مطل��وب چاره ای جز 
واقعی سازی  س��مت  به  حرکت 

نرخ دالر ندارد. 
به گفته آنها وضعیت صادرات 
غیر نفتی اصال مطلوب نیست و 
اگر دول��ت بخواهد این وضعیت 
تغییر کند اقدامی که در جهت 
نیامدن صادرات  پایین  بیش��تر 
غیر نفت��ی می توان��د انجام دهد 
این اس��ت که اج��ازه دهد نرخ 

دالر واقعی شود. 
هرچند این گونه هم نیست اگر 
قیمت دالر واقعی ش��ود افزایش 
ص��ادرات غیر نفت��ی چش��مگیر 
ش��ود، چ��را ک��ه بای��د اقدامات 
دیگری ب��رای آن صورت بگیرد. 
از طرف دیگر ب��رای اینکه دولت 
بخواهد به رشد اقتصادی مناسبی 
برس��د چاره ای ن��دارد جز اینکه 
اج��ازه دهد قیمت ها به س��مت 
واقعی سازی برود و بیش از این به 

واردکنندگان یارانه ندهد. 

از س��وی دیگر منتقدان بر این 
باورند که واقعی سازی نرخ ارز در 
این مقطع اقدامی منطقی نیست. 
به عقیده آنها اگر در حال حاضر 
واقعی کردن نرخ ارز اتفاق بیفتد 
احتمال ظهور پدیده س��فته بازی 
در ب��ازار ن��رخ ارز وج��ود خواهد 
داش��ت، چراکه بان��ک مرکزی با 
کاهش نرخ س��ود بانک��ی باعث 
ش��د برخی س��پرده ها از بانک ها 
خ��ارج ش��وند و س��پرده گذاران 
این سپرده ها هم اکنون به دنبال 
بازاری جهت س��وددهی بیش��تر 
هس��تند؛ لذا با افزای��ش نرخ ارز 
قطعا سپرده های خود را به سمت 
و س��وی ب��ازار ارز روانه خواهند 
کرد و این عامل باعث می ش��ود 
تقاضا برای خری��د ارز افزایش و 
به تبع آن قیم��ت ارز صعودی تر 
شود که در صورت عدم مدیریت 
این احتمال وجود دارد که بانک 
مرکزی نتواند نظ��ارت و کنترل 

الزم را انجام دهد. 
با این تفاس��یر بای��د دید در 
نهایت دولت چه تصمیمی برای 
مدیریت بازار ارز خواهد گرفت؛ 
آیا خواس��ته فع��االن اقتصادی 
را می پذی��رد و حاضر می ش��ود 
نرخ  واقعی ک��ردن  هزینه ه��ای 
ارز را بپ��ردازد یا مجددا ترجیح 
می ده��د ک��ه فعال دس��ت نگه 
دارد و ای��ن موضوع را به تعویق 

بیندازد. 

یکسان سازی نرخ ارز در دوراهی اجرا یا تعویق

دالر زیر بار واقعیت می رود؟ 

کارشناس  جام س��از،  محمود 
اقتصادی معتقد است که قیمت 
ارز در اقتص��اد ای��ران هیچ گاه 
براس��اس واقعی��ات اقتص��ادی 
مشخص نشده اس��ت. او درباره 
تغییرات نرخ ارز طی هفته های 
اخیر بر این باور است که مسئله 
قیم��ت ارز مس��ئله پیچیده ای 
است و ش��وک های ارزی که در 
ایران به وقوع پیوس��ته  اقتصاد 
سبب ش��ده است کلیت اقتصاد 

تحت تاثیر قرار گیرد. 
ب��ا  گفت وگ��و  در  جام س��از 
خبرآنالی��ن با اش��اره ب��ه اینکه 
ش��وک های ارزی تورم داخلی در 
ای��ران را باال برده و باعث ش��ده 
قیمت تمام ش��ده واردات افزایش 
یابد، گفت: وقتی قیمت تمام شده 
کاالی تولی��دی در کش��ور ب��اال 
م��ی رود، ق��درت رقابت پذیری با 
نمونه خارجی نیز کاهش می یابد 
و بس��یاری از کارخانه ها که توان 
واردات م��واد اولیه با قیمت های 
ب��االی ارز و رقابت در این بازار را 
ندارن��د، به ناچار با ظرفیت کمتر 

کار کرده یا فعالیت خود را متوقف 
می کنند. 

توج��ه  قاب��ل  رش��د  ب��ه  او   
در  ای��ران  ارزی  درآمده��ای 
س��ال های فعالیت دول��ت نهم و 
دهم اشاره کرد و گفت: مشکالت 
ساختاری اقتصاد سبب شد ایران 
نتوان��د حتی از فرص��ت تاریخی 
باالرفتن درآمدهای نفتی استفاده 
کند و در نتیجه رشد درآمدهای 
نفتی با رشد تورم و افزایش قابل 
توجه نرخ ارز و واردات همراه بود. 
تعیین دستوری قیمت ارز سبب 
ش��ده اس��ت همواره این بحران 
به عنوان بحرانی ساختاری قد علم 
کند و هر چند س��ال یک بار نیز 
شوکی ارزی سبب بروز مشکل در 

سایر بخش ها شود. 
جام س��از ب��ه رش��د 3۰۰ تا 
35۰ تومان��ی قیمت ارز دولتی 
در هفته ه��ای اخیر اش��اره کرد 
و ادام��ه داد: وقت��ی قیمت های 
دولتی افزایش می یابد، بازار نیز 
ب��رای حفظ فاصله خود طبیعی 
اس��ت که مسیر رش��د را ادامه 

ده��د و در نتیجه امروز ش��اهد 
مان��دگاری قیمت دالر در کانال 

۴هزار تومانی هستیم. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه پی��ش از 
افزای��ش نرخ ارز از 36۰۰تومان 
برای چهار س��ال بازار ارز ثبات 
داش��ت، افزود: این ثبات ناشی 
از تقاض��ای خردی ک��ه در بازار 
وج��ود دارد، بود ن��ه تقاضاهای 
کالن برای واردات که قیمت ها 
را افزای��ش دهد، البته ش��رایط 
دیپلماسی کشور از سوی دیگر 
زمینه را برای رشد قیمت ها در 

بازار ارز فراهم کرد. 
وی در عی��ن ح��ال ناامی��دی 
از ب��ه ثمر رس��یدن برجام تحت 
تاثی��ر رفتارها و س��خنان ترامپ 
و افزای��ش انتظ��ارات تورم��ی را 
نیز در این امر دخیل دانس��ت و 
با تاکید بر اینکه س��خنان ترامپ 
حتی مواضع کش��ورهای اروپایی 
را تضعی��ف کرد، گف��ت: هرچند 
ایران پایبندی خود را بارها اعالم 
کرده اس��ت، اما باید توجه داشت 
اتفاقاتی که در منطقه رخ داده و 

روابط نامطلوب ایران و عربستان و 
مسائل اخیر لبنان نیز پیچیدگی 
ب��ازار ارز ای��ران را بیش از پیش 
افزایش داده اس��ت. در عین حال 
عدم برقراری روابط بانکی ایران و 
نظام بین المللی سبب شده هزینه 
تبادالت ارزی در ایران بین 1۰ تا 

2۰درصد افزایش را تجربه کند. 
او گف��ت: به قدرت  رس��یدن 
ترام��پ در ح��ال تغیی��ر همه 
اس��ت؛  پیش��ین  مع��ادالت 
بررسی ها نش��ان می دهد حجم 
دارایی های جهان 25۰ تریلیون 
دالر اس��ت و یک چهارم از این 
دارایی ها متعلق به آمریکاس��ت. 
طبیعی اس��ت که وقتی قدرتی 
در ای��ن اندازه دس��ت به تهدید 
بزن��د، اغلب کش��ورهای جهان 
در  حتم��ا  می دهن��د  ترجی��ح 
مراودات با ایران احتیاط کنند. 

جام ساز در پاسخ به اینکه آیا 
شوک ارزی در راه است؟ گفت: 
این احتمال می رود که ش��وک 
ارزی در کشور به وقوع بپیوندد. 
او در جواب این پرسش که آیا 

ش��وک ارزی قابلیت پیشگیری 
ندارد، متذکر ش��د: بی تردید با 
اتخ��اذ تدابیری این بحران قابل 
پیشگیری بوده و هست. به عنوان 
در  دولت ها  سال هاس��ت  مثال، 
ای��ران ش��عار کوچک س��ازی و 
به  تصدی های ش��ان  واگ��ذاری 
می دهن��د،  را  بخش خصوص��ی 
ام��ا در عم��ل می بینی��م حجم 
دیوان س��االری نه تنها کاهش��ی 
نداشته، بلکه دستخوش افزایش 

نیز شده است. 
او با اش��اره به اینکه 9۰درصد 
بودج��ه جاری ایران صرف تامین 
هزینه های خان��واده بزرگ دولت 
می شود، گفت: در سه ماهه اخیر 
قیم��ت نفت طبق آم��ار کاهش 
یافته است و همین امر خود نشان 
می ده��د با این حج��م درآمدی 
نمی ت��وان هزینه ه��ای خان��واده 
ب��زرگ دول��ت را تامی��ن ک��رد. 
دیوان ساالری دولت از بزرگ ترین 
مشکالت اقتصادی ایران است و 
مدیریت دولتی ظرفیت بس��امان 
کردن اقتصاد ایران را دارا نیست. 

نسخه حمایتی از اقتصاد در مقابل شوک ارزی

آیا شوک ارزی در راه است؟ 

گزارش2

دریچه
فعاالن بخش خصوصی چه می گویند

سرنوشت نرخ ارز در هاله ای از ابهام
بخش خصوص��ی به واقعی ش��دن ن��رخ ارز و تک نرخی 
ش��دن آن تاکی��د می کن��د. به گفت��ه فع��االن اقتصادی 
بخش خصوصی، برای توس��عه صادرات باید نرخ ارز واقعی 
شود؛ در حقیقت، واقعی س��ازی نرخ ارز یکی از مطالباتی 
است که فعاالن بخش خصوصی برای برون رفت از مشکالت 
و موانع تجاری مدام به آن اش��اره می کنند، اما سرنوشت 
این مطالبه همچنان در س��ایه ای از ابهام اس��ت و هر بار 
به بهانه ای نتیجه آن ب��ه تعویق می افتد؛ موضوعی کهنه 
و مطالب��ه ای تاریخی که ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم 
به طور جدی از س��وی فعاالن اقتص��ادی بخش خصوصی 
مطرح ش��د و این ب��ار در دولت دوازدهم به معلوم ش��دن 
سرنوش��ت آن تاکید می ش��ود.  به گزارش پایگاه خبری 
اتاق ایران، فعاالن اقتصادی بخش خصوصی معتقدند اصرار 
بیش ازاندازه روی ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث شده که 
تولید دچار مشکل شود. مس��عود خوانساری، رئیس اتاق 
تهران در آخرین جلس��ه هیأت نماین��دگان اتاق تهران از 
لزوم تک نرخی ش��دن ارز سخن گفت؛ گفته ای که نشان 
می دهد همچنان واقعی سازی نرخ ارز دغدغه اصلی فعاالن 
اقتصادی اس��ت و باوجود وعده ه��ای نهادهای مربوطه به 
مرحله اجرایی نرسیده است.  در کنار واقعی شدن نرخ ارز، 
به تک نرخی شدن آن نیز تاکید می شود. محسن بهرامی 
ارض اقدس، رئیس کمیس��یون تسهیل تجارت اتاق تهران 
هم می گوید: یکسان سازی نرخ ارز در کشور جلوی فساد، 
رانت خواری و ویژه خواری را خواهد گرفت و به شفاف شدن 
اقتصاد ایران کمک بسیاری خواهد کرد.  به گفته بهرامی 
ارض اق��دس، مادامی  که فاصله بین نرخ ارز مبادله ای و ارز 
آزاد وج��ود دارد رانت خواری، ویژه خ��واری و تالش برای 
دسترس��ی به ارزهای ارزان یکی از مش��کالت و مس��ائل 
فسادانگیز در کشور خواهد بود که متاسفانه االن در کشور 

شاهد آن هستیم. 
او با اشاره به ضرورت تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز در 
کش��ور می گوید: واقعی بودن نرخ ارز برای تولید داخلی از 
نظر رقابت پذیری محصوالت صادراتی ما و برای جلوگیری 
و کاهش قاچاق کاال اهمیت بسیار زیادی دارد، امروز میزان 
قاچاق کاال در کش��ور ما نزدیک به 15 میلیارد دالر است 
و این موضوع در ح��وزه کاالهای مصرفی تولیدکنندگان 

را بسیار آزار می دهد و توان رقابت را از آنها گرفته است. 
بهرامی ارض اقدس معتقد اس��ت: یک��ی از ضرورت های 
جدی اقتصاد ما این اس��ت که دولت بتوان��د نرخ ارز را به 
یک  پایه ثابت برساند که حداقل برای مدت یک سال پایدار 
و پیش بینی پذی��ر باش��د و آن را حفظ کن��د و این  یکی از 
مطالب��ات جدی فعاالن بخش خصوصی اس��ت؛ اتفاقی که 
می توان��د در حوزه ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی و هم 
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد تاثیر جدی داشته باشد و من 
امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.  رئیس کمیس��یون 
تس��هیل تجارت اتاق تهران می گوید: ما باید بعد از برجام 
این تصمیم را برای یکسان سازی نرخ ارز می گرفتیم البته 
نیاز به بسترسازی های الزم داشتیم، بحث پیش بینی بازار 
آتی ارز، پیش نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری در بانک ها، 
اتصال به ش��بکه بانکی بین المللی، داشتن منابع کافی ارز؛ 
اینها از پیش نیازه��ای الزم بود که تقریبا در حال رخ دادن 
هست و این مجموعه اقدامات باید بانک مرکزی را مطمئن 
کند که می تواند در یک پایه ای نرخ ارز را یکسان کند و به 
همه تقاضاه��ای مربوط به نرخ ارز ج��واب بدهد؛ زیرا اگر 
قادر نباش��د که به همه خواسته ها پاسخ دهد دوباره شاهد 
ش��کل گیری نرخ و بازار ثانویه خواهیم ب��ود و دوباره کنار 
ب��ازار اصلی ب��ازاری راه خواهد افتاد و ب��ا نرخ پایه باالتری 
ش��اهد خریدوفروش ارز خواهیم بود، بنابراین از این  جهت 
حساسیت های بانک مرکزی در حوزه یکسان سازی نرخ ارز 
درست و قابل درک است.  او همچنین نسبت به تردیدهایی 
که برخی افراد در ارتباط با جذب س��رمایه گذاران خارجی 
ایجاد می کنند، هش��دار داد و گفت: متاسفانه برخی افراد 
یا ناآگاهانه یا آگاهانه نس��بت به توس��عه روابط بین الملل، 
ورود سرمایه گذاران خارجی و امضای قراردادهای مشترک 
تردیدهایی در کشور ایجاد می کنند که تالش های دولت و 
فعاالن بخش خصوصی در این حوزه را زیر س��وال می برد؛ 
تردیده��ای داخلی که باوجود تم��ام تالش هایی که بعد از 
برج��ام صورت گرفته برای جذب س��رمایه گذاران خارجی 
دیده می ش��ود و می تواند فضا را برای جذب س��رمایه های 
خارجی ناامن کند و جلوی انتقال سرمایه های خارجی به 
داخل کشور را بگیرد و این موضوع حتما می تواند تاثیرات 
س��وء روی تمام بخش های اقتصادی کش��ور از جمله نرخ 
ارز داش��ته باش��د.  همچنین احمد کیمیایی اسدی، عضو 
هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: کشورها برای آنکه 
صادرات خود را توسعه دهند در بعضی از مواقع ارزش واحد 
پول ملی ش��ان را کاهش می دهند. این اتفاق منجر به آن 
می ش��ود که صادرات ش��ان رونق بگیرد و بتوانند وضعیت 
تولید داخلی ش��ان را س��اماندهی کنند. به عن��وان نمونه 
کشورهای ترکیه و چین در مقاطعی ارزش پول ملی خود 
را با برنام��ه کاهش داده اند تا بتوانند ص��ادرات خود را در 
رقمی که مدنظر دارن��د نگه دارند.  عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران می گوید: متاس��فانه در ایران این موضوع خیلی 
خوب جا نیفتاده و کاه��ش ارزش پول ملی برای دولت ها 
نکته منفی محسوب می شود که فکر می کنند اگر این اتفاق 
بیفتد یک ضعف اس��ت. از ابتدای س��ال 1392 که دولت 
یازدهم سرکار آمد تاکنون ارزش لیر تقریبا نصف شده است 
که این نشان می دهد ارزش پول ملی ترکیه به شدت پایین 
آمده است. با این همه، بخش خصوصی مدت هاست که به 
سرنوشت ارز در کشور خیره شده است؛ آنها به واقعی شدن 
نرخ ارز و تک نرخی شدن آن می اندیشند. به گفته فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی برای توسعه صادرات باید نرخ ارز 
واقعی شود؛ وعده ای که دولت دوازدهم هم به عملی شدن 

آن تاکید کرده است. 

یادداشت

خبرنامه

زلزله و اخالق عمومی

پرسش من این است که مسئولیت اخالقی ما فارغ از 
هر پس��ت و سمتی که داریم در این موقعیت چیست؟ 
زلزل��ه مهیبی رخ داده، بی��ش از 53۰ نفر جان خود را 
از دس��ت داده اند، بی��ش از 9 هزار نفر مجروح ش��ده، 
بیش از 3۰ هزار نفر خانه، کاش��انه و محل کسب شان 
دچار تخریب کلی یا موضعی ش��ده  است. بدیهی است 
که در گام اول، امداد و یاری رس��اندن به هموطنان در 
یک فضای همبستگی ملی و وجدانی، اولویت بی چون 
و چراس��ت. در این مرحله ه��ر اقدامی که توجه ها را از 
این موضوع منحرف کند قطعا جفا به زلزله زدگان است. 
بی گمان خرابی هایی که زلزله ایجاد می کند ناش��ی 
از ضعف دانش فن��ی، آموزش های ناکاف��ی، رویه های 
غلط، ضعف مقررات و قصور یا تقصیر عده ای است که 
دس��ت اندرکار بوده اند. از این روست که گفته می شود 
باید پس از هر سانحه ای علل وقوع و تخریب های ناشی 
از آن به دق��ت مورد مطالعه قرار گیرد تا دولتی و ملتی 
درس بگیرند و برای رویارویی با حوادث مشابه آمادگی 
داشته باش��ند. البته قصورها و تقصیرها نیز باید مورد 
بررسی انتظامی و حقوقی در مراجع ذی ربط قرار بگیرد. 
نکته مهم زمان طرح این گونه مس��ائل و دقت مطالبی 
اس��ت که عنوان می شود. فضای پس از حادثه مستعد 
شکل گیری هرگونه شایعه و ایجاد دلهره و هراس است. 
دسترس��ی آزاد ش��هروندان به اطالعات حق قانونی 
آنان است و از قضا اطالع رسانی درست و بدون انحراف 
می تواند بیشترین تاثیر را بر یادگیری ملی و جلوگیری 
از تکرار آس��یب پذیری گسترده در برابر حوادث داشته 
باشد. در مقابل، طرح مطالب غیر فنی و مبتنی بر حدس 
و گمان از س��وی اف��راد غیرمتخصص و ب��دون دانش 
فن��ی چه ثمری جز انحراف اف��کار عمومی از توجه به 
زلزله زدگان دارد.  درحالی که مردم ایران در جریان این 
زلزله همبستگی کم نظیری از خود نشان دادند، فضای 
رسانه تبدیل به یک کارزار و جنگ تبلیغاتی تمام عیار 
شده که اکثر داده های آن غلط و ضداطالعات است. به 
فاصله کمتر از یک هفته مسئله زلزله زدگان تبدیل به 
مسئله دست دوم و تصفیه حساب های سیاسی تبدیل به 

موضوع اول شده  است. 
مس��ئوالن ب��ه جای آنک��ه فرصت کنن��د به کمک 
زلزله زدگان بشتابند باید مرتب فضای رسانه ای رسمی 
و غیررسمی و مجازی را کنترل کنند تا مبادا مطلبی بر 
علیه آنان انتشار یابد و نیاز به پاسخگویی فوری داشته 

باشد و در اثر بی توجهی وصله ای به آنان بچسبد. 
باور کنید فرصت برای رسیدگی به تمام مسائل وجود 
دارد. بسیاری از اطالعاتی که افکار عمومی تشنه شنیدن 
آن هس��تند از خالل بررس��ی های کارشناسی به دست 
می آید. باید کمی حوصله کرد. این رس��یدگی باید در 
فضای تخصص��ی و حقوقی و خارج از هیاهو و جنجال 
انجام ش��ود تا امکان درس آموزی فراهم شود. وگرنه به 
جای یاری به زلزله زدگان درگیر زنده باد و مرده بادهای 

کور می شویم و چه اقدامی از این غیراخالقی تر. 
منبع: خبرآنالین

آمار جمعیت شاغل و بیکار در نیمه 
نخست امسال اعالم شد

براساس آخرین آمارها، جمعیت بیکار کشور در نیمه 
نخست امسال به 3 میلیون و 156 هزار نفر و جمعیت 
شاغل کشور نیز به 23 میلیون و ۸2۷ هزار نفر رسید. 

ب��ه گزارش مهر، جدیدترین جداول آماری مرکز آمار 
ایران از نتایج نیروی کار تا پایان تابس��تان امسال نشان 
می دهد که جمعیت فعال اقتصادی از 26میلیون و 369 
هزار نفر در نیمه نخست سال 95 با رشدی بالغ بر 61۴ 
هزار نفر به 26 میلیون و 9۸3هزار نفر در نیمه نخست 
امسال افزایش یافت و نرخ آن از ۴۰.۴درصد در تابستان 
سال گذشته به ۴1درصد رسید؛ به این معنا که ۴1درصد 
از  »جمعیت در س��ن کار کش��ور« در گروه شاغالن یا 
بی��کاران قرار دارند.  همچنین از مجموع جمعیت فعال 
اقتصادی، 3میلی��ون و 156 هزار و ۸2 نفر را بیکاران و 
23 میلیون و ۸2۷ هزار نفر را شاغالن تشکیل می دهند 
که بر این اساس، جمعیت بیکار کشور 1۸1 هزار و 333 
نفر کاهش یافته است؛ در عین حال به جمعیت شاغل 
کش��ور ۷95 هزار و 522 نفر اضافه شده است.  در عین 
حال مقایسه آمار شاخص های بازار کار نشان می دهد که 
همچنان میزان بیکاری در بین زنان نس��بت به مردان 
بیشتر است، به طوری که این میزان تابستان امسال، در 
مقایسه با تابستان سال گذشته با یک درصد رشد مواجه 
بوده اس��ت. عالوه بر این، شاخص »نرخ بیکاری جوانان 
15 تا 29 سال کشور« منتهی به تابستان امسال معادل 
2۴.۴درصد اعالم ش��د که نش��ان می دهد این شاخص 
نسبت به تابستان سال گذشته، 2.3درصد کاهش یافته 
اس��ت.  براس��اس این گزارش، هرچند شاخص ها روند 
امیدوارکننده ای از وضعیت بازار کار را روایت می کنند، 
اما بحران بیکاری همچنان در صدر معضالت اقتصادی 
کشور قرار دارد که البته منشاء آن، تداوم سیاست های 
غلط از دولت های گذشته و تزریق مسکن های مقطعی 
به بازار کار برای التیام بحران بیکاری همچون طرح های 

شکست خورده طی ادوار مختلف بوده است. 
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عباس آخوندی
 وزیر راه و شهرسازی
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پنجمین اجللاس بین المللی 
فضای مجازی با حضور وزیران، 
رهبران و مالللکان صنایع فعال 
در حللوزه فضللای مجللازی در 
دهلللی نللو در حللال برگزاری 
اسللت. شللعار کنفرانس امسال 
بللرای همه«  مجللازی  »فضای 
است. بیش از 3هزار و 500 نفر 
از 124 کشور در این کنفرانس 
ارتباطات  شللرکت کردند. وزیر 
پیرامون  اطاعللات  فنللاوری  و 
ایللن اجللاس گفللت: در دیدار 
با نخسللت وزیر و وزیللر فناوری 
اطاعات هنللد توافق کردیم در 
حوزه صللادرات نرم افزار، امنیت 
مجازی  فضای  زیرسللاخت های 
و نیز دولت الکترونیکی کارگروه 
مشللترکی تشکیل شود و سطح 
همکاری های دو کشللور در این 
حوزه هللا ارتقا یابد.  محمدجواد 
آذری جهرمی که برای شللرکت 
کنفرانللس  در  سللخنرانی  و 
بین المللللی فضللای مجازی در 
دهلی نو حضور دارد، در صفحه 
شخصی اینستاگرام خود نوشت: 
هنللد یکللی از کشللورهای برتر 
دنیا در حللوزه صادرات نرم افزار 
اسللت. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات افزود: نکته قابل توجه 
در همایش فضای مجازی دهلی 
نو تأکید نمایندگان کشللورهای 
مختلف بر نقش توسللعه فضای 
شللبکه های  نیللز  و  مجللازی 
اجتماعللی در افزایش اشللتغال 
و بهبود مکانیزم  هللای بازاریابی 
کوچک  شرکت های  محصوالت 
و متوسللط و در نهایت افزایش 
تولید ثللروت در این عرصه بود؛ 
نکته ای که در چند سللال اخیر 
در کشور ما نیز به خوبی تجربه 
شللده اسللت. وزیر ارتباطات و 

فنللاوری اطاعات ایللران پیش 
از هنللد بلله مالزی سللفر کرده 
در  کواالالمپللور  در  وی  بللود. 
سللیزدهمین مجمللع جهانللی 

اقتصاد اسامی شرکت کرد. 
تشکیل نهاد بین المللی 

تصمیم گیر در حوزه مجازی 
وزیللر ارتباطللات و فنللاوری 
اطاعللات در دیللدار بللا وزیللر 
الکترونیللک و  آی تللی هنللد، 
 تشللکیل یک نهللاد بین المللی 
تصمیم گیر برای کنترل و مقابله 
بللا تهدیداتی چون تروریسللم، 
پورنوگرافللی  و  افراط گرایللی 
کللودکان در فضللای مجللازی 
را پیشللنهاد کللرد. بلله گزارش 
تارنمللای  از  »فرصت امللروز« 
فنللاوری  و  ارتباطللات  وزارت 
آذری  محمدجللواد  اطاعللات، 
جهرمللی در حاشللیه اجللاس 
بین المللللی فضللای مجازی در 
دیللدار بللا وزیللر الکترونیک و 
فنللاوری اطاعات هنللد افزود: 
انقللاب صنعتی چهارم در حال 

وقللوع اسللت و فرصللت اقتصاد 
دیجیتال را پیش رو داریم. وی 
با بیان اینکه کشللورهای ایران 
و هند شللباهت ها و تفاوت هایی 
بللا هللم دارنللد، گفللت: هند با 
جمعیللت قابل توجلله یک بازار 
بللزرگ به حسللاب می آید و هر 
کسی آرزو دارد این بازار بزرگ 
را در اختیار داشللته باشد. وزیر 
ارتباطللات و فناوری اطاعات با 
اشللاره به 15 برابر شدن پهنای 
بانللد و 10 برابر شللدن کاربران 
اینترنللت در ایللران، افزود: 17 
درصد فارغ التحصیان ایران در 
رشللته های IT هستند و حجم 
بللازار ICT در ایران سلله برابر 
شده است. ضمن اینکه در برابر 
واحد سرمایه گذاری بخش  یک 
برابر بخش خصوصی  دولتی سه 
ایللن حوزه  در  سللرمایه گذاری 
جهرمللی  آذری  دارد.  وجللود 
ضمللن دعللوت از شللرکت ها و 
سللرمایه گذاران هنللدی بللرای 
حضللور در ایران گفت: عاوه بر 

آن 23 هزار استارت آپ در ایران 
و 130 هزار ایرانی در کار ایجاد 
اپلیکیشن مشغول هستند. عضو 
ایران  کابینلله دولت دوازدهللم 
قربانللی حمللات سللایبری  را 
دانست و خاطر نشللان کرد: ما 
برنامه ویللژه ای برای حفاظت از 
کودکان داریم و کارهای مهمی 
انجام  در زمینه دفاع سللایبری 
داده ایللم. وزیر ارتباطات و فناور 
اطاعات بللا تأکید بر ایجاد یک 
نهللاد بین المللی تصمیم گیر، در 
حللوزه فضای مجللازی همچون 
سللازمان ملل، اظهللار کرد: در 
واقللع یکللی از دالیل ایللن امر 
تروریسللم،  چللون  تهدیداتللی 
و  نفرت پراکنللی  افراط گرایللی، 
پورنوگرافی کودکان است که در 
فضای مجازی باید کنترل شود. 
ضمن اینکه حوزه های همکاری 
و ایجاد منافع مشللترک زیادی 
در این حوزه با همکاری سللالم 
وجود دارد کلله ایجاد یک نهاد 
رسللمی به آن کمللک می کند. 

وی بزرگ ترین تجربه در زمینه 
همکاری با برنامه نویسللان دیگر 
کشللورها را از آن هند دانست و 
افزود: امیدواریم در سلله حوزه 
امنیت سللایبری، فری النسینگ 
و دولت الکترونیک با هم تبادل 
آذری جهرمی  کنیللم.  تجربیات 
در پایللان بللا ارائه پیشللنهادی 
کارگروهی  تشللکیل  بللر  مبنی 
مشللخص از سللوی دو کشللور، 
گفت: این کارگللروه باید ظرف 
سه ماه آینده به بررسی راه های 
و  بپللردازد  همکاری مشللترک 
پللس از آماده کردن نقشلله راه 
همکاری، شللما به ایران سللفر 

کنید. 
مردم هند عاشق فناوری 

هستند
وزیللر الکترونیللک و IT هند 
نیز در این دیللدار با بیان اینکه 
در  هنللد  دیجیتللال  داسللتان 
راسللتای فراگیری هرچه بیشتر 
هند  گفللت: جمعیللت  اسللت، 
بسللیار باالسللت و 65 درصللد 
ملت ما را جوانان زیر 35 سللال 
تشللکیل می دهند. ضمن اینکه 
هللزاران کالج آی تللی در هند 
مشللغول به فعالیت هسللتند و 
مهم تللر از همه عشللق و عاقه 
مللردم به ایللن فناوری اسللت. 
وی با اسللتقبال از دعوت آذری 
جهرمی برای همکاری با ایران، 
افللزود: ما توانسللته ایم از بخش 
دیجیتللال در کشللاورزی و در 
و  به کشللاورزان  کمک رسللانی 
ایجاد بللازار دیجیتال برای آنان 
استفاده کنیم. این مقام مسئول 
همچنین ایجاد یک سللاز و کار 
مشترک برای فعالیت یک نهاد 
بین المللی تصمیم گیر در حوزه 
فضای مجازی را مفید دانست. 

برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در 
تیرماه سال ۹4 و لغو تحریم ها در دی ماه 
۹4، مجددا درهای تعامل بین بازار نفت 
ایللران و غول های نفتی جهان را گشللود 
و مشتریان طای سللیاه ایران یکی پس 
از دیگللری برای توسللعه میادین نفتی و 
گازی پای میز مذاکره نشستند، به طوری 
کلله بلله اسللتناد گفته های مسللئوالن، 
بیللش از 30 تفاهمناملله نفتللی با هدف 
قللرار دادن اطاعات میادیللن در اختیار 
شللرکت های نفتی و ارائه فرصت شللش 
ماهه بلله آنها برای ارائلله نتایج مطالعات 
خود امضا شده اسللت. به گزارش ایسنا، 
بعد از امضللای تفاهمنامه ایران با توتال، 
سللی ان پی سللی ای و پتروپارس در 12 
 تیرماه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، 
تعییللن تکلیللف توسللعه میللدان نفتی 
آزادگان در اولویللت قرار دارد که مذاکره 
برای توسللعه این میدان با شللرکت های 
مختلفللی از جمللله رس نفت از روسللیه، 
از  سللاینوپک  و   CNPC شللرکت های 
چیللن، شللرکت انللی از ایتالیا، شللرکت 
مرسللک از دانمارک، شرکت OMV از 
اتریش، شرکت ONGC از هند، شرکت 
پرتامینللا از اندونزی، شللرکت پتروناس 
از مالزی، شللرکت شللل از هلند، شرکت 
وینتللر شللال از آلمان، شللرکت توتال از 
فرانسه و یک شرکت تایلندی ادامه دارد. 
البته طبللق گفته مسللئوالن، از آنجایی 
کلله برگزاری مناقصه ایللن میدان زمانبر 
است اینکه کدام شللرکت یا کنسرسیوم 
عهده دار توسللعه این میدان شللود، طی 
شللش ماه آینده مشللخص خواهد شللد. 
تفاهمنامه مطالعاتی میدان یادآوران نیز 
بین شللرکت ملی نفت ایران و شللرکت 
انگلیسللی-هلندی شللل امضا شده است 
و پیش بینللی می شللود یللادآوران بعد از 
آزادگان، دومین میدانی باشللد که برای 
توسللعه در قالب مدل جدید قراردادهای 

نفتی به مناقصه می رود. 

روس ها در صدر
در میان تفاهمنامه های امضا شللده با 
کشللورهای خارجی، روسللیه بیشللترین 
سللهم را داراسللت، شللرکت های لللوک 

اویللل، زاروبژنفت، تات نفللت و گازپروم 
نفت به ترتیللب مطالعه میدان های نفتی 
آب تیمللور و منصللوری- آبللان و پایدار 
غرب- دهلران و شادگان- چشمه خوش 
و چنگوللله را عهده دار شللدند. شللرکت 
زاروبژنفللت 26 تیرمللاه امسللال با هدف 
مطالعه میدان های شللادگان و رگ سفید 
هم تفاهمنامه ای با شللرکت ملی مناطق 
نفت خیللز جنوب امضا کللرد. البته اوایل 
شللهریورماه شللرکت گازپروم نفت نتایج 
مطالعللات خللود را بللرای میدان هللای 
چنگوله و چشللمه خوش به شرکت ملی 
نفت ارائه کرد. گازپروم نفت برای مطالعه 
میللدان چنگوله با شللرکت مهندسللی و 
توسللعه نفت )متللن( و میدان چشللمه 
خوش با شللرکت نفت مناطللق مرکزی 
تفاهمنامه امضا کرده بود. از سللوی دیگر 
اخیرا مذاکراتی بین شللرکت ملی نفت و 
شللرکت گازپروم برای توسعه میدان های 
گازی کیللش، فللرزاد A و B و میللدان 
پارس شمالی آغاز شده است. این شرکت 
از ایران زمان بیشللتری برای ارائه نتایج 
مطالعات خود خواسته و ایران این زمان 
را در اختیار آنها قرار داده اسللت. مذاکره 
با گازپللروم نفت درحالی بلله قوت خود 
باقی اسللت که در هفته دوم شهریورماه 
راهکارهللای افزایش ضریب بازیافت نفت 
در میدان های آبان و پایدار غرب از سوی 
نماینللدگان شللرکت زاروبژنفت روسللیه 
تشللریح شللد. تفاهمنامه مطالعه این دو 
میدان مشترک، 22 تیرماه سال گذشته 
میان شرکت ملی نفت ایران و زاروبژنفت 

روسیه امضا شده بود. 

امضای سه تفاهمنامه همکاری برای 
توسعه میدان دارخوین

میدان دارخوین که دو فاز توسللعه ای 
آن بللا موفقیت به پایان رسللیده اسللت، 
توسللعه فاز سللوم خود را در قالب مدل 
جدید قراردادهای نفتللی دنبال می کند 
که به این منظور، تاکنون تفاهمنامه های 
همللکاری بین شللرکت ملی نفللت ایران 
با شللرکت انی ایتالیا، شللرکت ملی نفت 
فیلیپین و شللرکت ایرانی سرمایه گذاری 

غدیر امضا شده است. 

توسعه میدان گازی کیش در چند 
فاز

میدان گازی کیش دیگر میدانی است 
که در صف توسللعه در قالب مدل جدید 
قراردادهللای نفتللی قللرار دارد و تاکنون 
شرکت  انگلیسی-هلندی شل، انی ایتالیا 
و شرکت های ایرانی سرمایه گذاری غدیر 
و صانع برای توسعه آن ابراز تمایل کرده 
و تفاهمنامه های همکاری مشترکی را با 
هدف مطالعه میدان امضا کرده اند. میدان 
کیش، میدان بزرگی است که توسعه آن 

در قالب چند فاز اجرایی خواهد شد. 

جزییات نحوه توسعه چهار میدان 
بالل، آذر، بندکرخه و دالپری

میللدان چنگوله از میادین مشللترک 
نفتللی اسللت کلله قرابللت زیللادی بللا 
میللدان آذر دارد و تاکنللون با محوریت 
مطالعلله این میللدان، سلله تفاهمنامه 
بین شللرکت ملی نفت ایران و شللرکت 
گازپروم نفت روسللیه، شرکت ملی نفت 
تایلنللد )PTTEP( و شللرکت دی ان او  
)DNO( نروژ امضا شده است. شرکت 
اوام وی  )OMV( اتریش هم با شرکت 
ملللی نفت ایللران برای مطالعلله میدان 
امضللا کرده  تفاهمناملله ای  بندکرخلله 
کلله نتایللج آن را نیز ارائه داده اسللت. 
تاکنون نتایج مطالعات شرکت ملی نفت 
میدان هللای  )PTTEP( روی  تایلنللد 
بللال، چنگوللله و دالپری، در نشسللت 
مشللترک میان نمایندگان این شرکت 
و شللرکت ملی نفت ایران تشریح شده 
اسللت. شللرکت ملللی نفللت تایلند که 
اواسللط آذرماه پارسال برای مطالعه این 
سلله میدان، با شللرکت ملی نفت ایران 
تفاهمناملله همللکاری امضا کللرده بود، 
پس از گذشللت شش ماه، در خرداد ماه 
امسال نتایج مطالعات خود را به شرکت 
ملی نفللت ارائه داد. شللرکت ملی نفت 
عاوه بللر امضای تفاهمنامه با شللرکت 
ملللی نفت تایلنللد، پیش از ایللن برای 
مطالعه میدان بال با شللرکت گاز کره 
جنوبی، برای میدان دالپری با شللرکت 
او ام وی اتریش تفاهمنامه همکاری امضا 
کرده اسللت. طرح های توسللعه مخزن 

بنگسللتان میللدان منصللوری را که از 
سوی شللرکت های لوک اویل روسیه و 
شللرکت دولتی نفت اندونزی )پرتامینا( 
ارائه شللده اسللت نیز ارائه شللده و در 
یکصد و چهل و یکمین جلسلله کمیته 
مشللاوران مدیریت مخازن مورد بررسی 
قرار گرفته است. تفاهمنامه همکاری و 
توافقنامه محرمانگی اطاعات به منظور 
مطالعه، ارزیابی و توسعه تکمیلی میدان 
نفتی دالپللری، بین شللرکت ملی نفت 
ایران و شللرکت Berlanga سللنگاپور 
امضا شد. همچنین تفاهمنامه همکاری 
بین شللرکت ملی نفت ایران و شللرکت 
ORG نروژ برای مطالعه توسعه میدان 
سردار جنگل و بلوک های اکتشافی 24، 
26 و 2۹ دریای خزر امضا شد. الگوهای 
توسللعه ای میدان سللومار ارائه شده از 
سوی شللرکت لهسللتانی PGNIG با 
حضور مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
ملی نفت ایران، معاون بررسی طرح های 
منابللع هیدروکربللوری )نفللت و گاز(، 
اعضای کمیته مشاوران مدیریت مخازن 
و جمعی از کارشناسان مرتبط، بررسی 
و در خصوص برنامه های پیشنهادی این 
شللرکت جهت توصیف و توسعه میدان 

سومار بحث و تبادل نظر شد. 

چشم های منتظر الیه های نفتی 
B پارس جنوبی و فرزاد

گازی،  و  نفتللی  میادیللن  میللان  در 
الیه های نفتی پللارس جنوبی و میدان 
گازی فللرزاد B تللا یک قدمللی امضای 
تفاهمنامه رفتند اما مذاکره با مرسللک 
برای امضای تفاهمنامه توسعه الیه های 
نفتی پارس جنوبی به دلیل خرید شاخه 
نفتی این شرکت توسط توتال و حضور 
توتال در توسعه این الیه های در کشور 
قطر و مذاکره با هندی ها برای توسللعه 
میدان گازی فرزاد B به دلیل به تفاهم 
نرسیدن بر سر مسللائل مالی به تعویق 
افتاده است. براساس این گزارش، طبق 
مصوبه سللتاد اقتصاد مقاومتی، شرکت 
ملی نفت ایران مکلف شده است تا پایان 
امسال 10 قرارداد توسعه ای میدان های 

نفت و گاز را به نتیجه برساند. 

کدام غول های نفتی خواستار طالی سیاه ایران هستند؟ 

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران با مقامات هند اعالم شد 

توافقایرانباهنددرخصوصصادراتنرمافزار
انرژی

اقتصاد کالن

حمل و نقل ریلی 

معاون اول رئیس جمهوری: 
ایران در تعیین سیاست ها برای 
توسعه سبد انرژی جهان جایگاه 

مهمی دارد
 اسللحاق جهانگیری، معللاون اول رئیس جمهوری 
که برای شللرکت در چهارمین اجاس سران مجمع 
کشللورهای صادرکننللده گاز به بولیوی سللفر کرده 
اسللت، گفت ایران در تعیین سیاست ها برای توسعه 
صادرات گاز و سبد انرژی جهان جایگاه مهمی دارد. 
اسللحاق جهانگیری پنجشنبه شللب به وقت محلی  
)بامللداد جمعه به وقت تهران( پللس از اینکه هنگام 
ورود مورد اسللتقبال وزیر امور خارجلله بولیوی قرار 
گرفت، در جمع خبرنللگاران افزود: ایران بزرگ ترین 
ذخایر گازی دنیا را داراسللت و از عناصر مهم مجمع 
کشللورهای صادرکننده گاز محسوب می شود.  وی با 
تأکیللد براهمیت عرضه، قیمللت و امنیت گاز گفت: 
سال ها پیش در تهران، کشورهای صادرکننده گاز با 
پیش بینی آینده این منبع انرژی، تصمیم به تشکیل 
مجمللع گازی گرفتنللد و امروز بعد از گذشللت چند 
سللال این مجمع به مرکزی مهم برای تصمیم گیری 
در زمینه انرژی تبدیل شللده است. جهانگیری اضافه 
کللرد: گاز طبیعی در بین حامل های انرژی فسللیلی، 
پاک ترین و مهم تری انرژی اسللت کلله نقش آن در 
آینده سللبد انللرژی جهان روبه رشللد اسللت. طرح 
تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز 10 بهمن 
مللاه 1385 در دیللدار با »ایگور ایوانللف« دبیر وقت 
شللورای امنیت ملی روسیه و به منظور هماهنگی در 
تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در جهان 
تأسیس شد. کشللورهای عضو این مجمع گازی، در 
مجموع بیش از 70 درصد از ذخایر گازی و 42درصد 
تولیللد گاز جهان را در اختیار دارند. ایران، روسللیه، 
مصر، الجزایر، بولیوی، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، 
قطللر، ترینیدادو توباگللو، امللارات و ونزوئا 12عضو 
 )GECF( گاز   صادر کننللده  کشللورهای  مجمللع 

هستند. 

قائم مقام وزارت خارجه نروژ: 
برجام فرصت مناسبی برای توسعه 

روابط با ایران است
 »ویگر استرومن« قائم مقام وزارت امورخارجه نروژ 
در سمینار »فرصت های همکاری دریانوردی ایران و 
نروژ« از برجام به عنوان فرصتی مناسب برای توسعه 
روابط دو کشللور یاد کرد. اسللترومن در این سمینار 
کلله در اسلللو پایتخت نروژ برگزار شللد، افللزود: لغو 
تحریم هللای ایران فرصت خوبی برای توسللعه روابط 
در عرصه دریانوردی، کشللتیرانی، نفت، گاز و انرژی 
خورشیدی فراهم می سازد. وی از بازار ایران به عنوان 
بللازار بللزرگ در منطقه خاورمیانه یللاد کرد و اظهار 
داشت: شرکت های نروژی در همه حوزه های تجاری 
تعهدات خویش را به بهترین وجه اجرا خواهند کرد. 
سللمینار یک روزه فرصت های همللکاری دریانوردی 
ایران و نروژ در اسلللو با حضور ده ها شللرکت ایرانی 
و نروژی برگزار شللد و طللی آن پیرامون همکاری و 
سللرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با دریانوردی و 
کشتیرانی گفت وگو و تبادل نظر شد. در این سمینار 
همچنین محمدحسن حبیب اهلل زاده، سفیر جمهوری 

اسامی ایران در نروژ نیز حضور داشت. 

معاون وزیر راه: 
همدان محور تردد ریلی غرب 

کشور به پایتخت می شود
معاون وزیر راه و شهرسللازی گفت با توجه به احداث 
راه آهن تهران - همدان و همدان- سللنندج، در آینده 
نزدیک همدان به عنوان بارانداز و محور تردد اصلی ریلی 
غرب کشور به پایتخت متصل می شود. خیراهلل خادمی 
در بازدید از روند اجرای طرح های زیرسللاختی همدان 
بر آغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه راه آهن فامنین 
تأکیللد کرد و افللزود: هفته گذشللته مناقصه پیمانکار 
این ایستگاه و ایسللتگاه غرق آباد با شرکت بیش از 50 
پیمانکار انجام شللد و پس از اتمام تشللریفات مناقصه، 
پیمانکار نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی 
طللی دو هفته آینده اقدام می کند. به گزارش ایرنا، وی 
با بیان اینکه اسللتان همدان با ۹ اسللتان همجوار خود 
فاصله ای حدود سه ساعت دارد، ادامه داد: این موضوع 
می تواند در راسللتای توسعه و اعتای اقتصادی استان 
همدان نقش فزاینده ای داشللته باشللد. نماینده مردم 
همللدان و فامنین در مجلس نیللز در این بازدید گفت: 
احداث ایسللتگاه راه آهن فامنین طبق دستور مستقیم 
وزیر راه و شهرسازی باید اوایل سال آغاز می شد که در 
انجام آن تعلل صورت گرفته است. امیر خجسته با بیان 
اینکه در حال حاضللر وضعیت این راه آهن باید تعیین 
تکلیف شللده و به ما برنامه زمانبندی داده شود، افزود: 
در یک سال اخیر تکمیل برخی طرح های زیرساختی و 
مواصاتی استان همدان به صورت نیمه تعطیل درآمده 
است. وی گفت: عملیات اجرایی طرح ها در صورتی که 
پیگیری مداوم نشود به دست فراموشی سپرده می شود. 
خط آهن همدان-تهران به طول 267کیلومتری یکی 
از طرح های مهم کشللور است که پس از سال ها توقف 

عملیات اجرایی، در دولت تدبیر و امید محقق شد. 

نفت

اقتصاد بین الملل

اشتغال

رویترز گزارش داد 
حفظ مشتریان آسیایی با تخفیف 

قیمت نفت ایران
خبرگزاری رویترز انگلیس اعللام کرد همزمان با 
اینکلله خطر احتمالللی تحریم های آمریللکا، ایران را 
تهدید می کند، تهران می کوشللد در آسللیا مشتریان 
نفت خود را حفظ کند و امیدوار است کاهش قیمت، 
تقاضای نفللت آن را در قیاس با رقبای خاورمیانه ای 
افزایش دهد. رویترز به نقل از سه منبع خبری اعام 
کرد شللرکت ملی نفت ایران در چند هفته گذشته، 
پللس از کاهش قیمت مللاه دسللامبر  )دی-آذر( به 
کمترین سطح در سللال های اخیر که از قیمت نفت 
رقبای آن از جمله عربسللتان سعودی ارزان تر است، 
محموله های تحویل فوری نفت های سبک و سنگین 
خود را به مشتریان آسیایی عرضه کرده است. بنا به 
اعام این رسانه انگلیسی، این اقدام در حالی صورت 
می گیللرد که کنگره آمریکا در اواسللط ماه دسللامبر 
)اواخر آذر( در زمینلله تحمیل مجدد تحریم ها علیه 
ایران تصمیم گیری می کنللد. به گفته منابع تجاری، 
خریللداران ژاپنللی و هندی به ایللن کاهش قیمت با 
افزایش واردات نفت از ایران پاسللخ مثبت داده اند و 
انتظار مللی رود به دلیل قیمت رقابتللی ایران، حجم 
واردات خللود از این کشللور را افزایللش دهند. ایران 
که نخسللتین تخفیف قیمتی خللود را در ماه اکتبر  
)مهر-آبان( برای نفت سللنگین این کشللور پیشنهاد 
کرد، تخفیف ماه دسللامبر خود را پیش از نشسللت 
30 نوامبر )۹ آذر( وزرای نفت سللازمان کشللورهای 
صادر کننده نفت )اوپک( و چند کشللور غیراوپک در 
وین پیشللنهاد کرده اسللت. با این حال ایران سطح 
تولید خود را در حدود 3.8 میلیون بشللکه در روز و 
سطح صادراتش را در دامنه 2.4 تا 2.6 میلیون بشکه 

در روز حفظ کرده است. 

ایران در آستانه پیوستن به اتحادیه 
اقتصادی اورآسیا

مذاکللرات اتحادیه اقتصادی اورآسللیا بللا ایران به 
مراحل پایانی خود نزدیک می شود. به گزارش ایسنا، 
بلله نقل از خبرگللزاری تاس، ایگور شللووالف، معاون 
نخسللت وزیر روسللیه گفته اسللت: اتحادیه اقتصادی 
اورآسللیا درحال اتمللام مذاکراتش با ایران اسللت و 
امیدواریم که به زودی مذاکرات با سللنگاپور را نیز به 
پایان برسانیم. وی افزود: ما به روند امضای توافقنامه 
ایجاد منطقه تجاری آزاد با چین هم نزدیک شده ایم 
و ایللن اتحادیه آغاز مذاکرات با ده ها کشللور از جمله 
مصللر و هنللد را در دسللتور کار خللود دارد. اتحادیه 
اورآسللیا، نهادی اقتصادی اسللت که براسللاس ایده 
روسللیه در حال شکل گیری اسللت که شروع آن در 
قالب اتحادیه گمرکی اورآسیا میان سه کشور روسیه، 
قزاقستان و باروس در اکتبر 2007 میادی آغاز شد 
و از سللپتامبر 200۹ میادی سه کشور در خصوص 
ایجاد تعرفه گمرکی مشللترک به توافق دست یافتند. 
در حال حاضر روسیه، ارمنستان، باروس، قراقستان 
و قرقیزسللتان عضو این اتحادیه اقتصادی هسللتند و 

مولداوی به عنوان ناظر در آن حضور دارد. 

یک مسئول وزارت کار: 
نیمی از حوادث شغلی منجر 
به فوت کشور در کارگاه های 

ساختمانی رخ می دهد
مدیللرکل بازرسللی کار وزارت تعللاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت نیمی از حوادث شغلی منجر به فوت 
کشللور در کارگاه های سللاختمانی رخ می دهد و در 
این حللوزه چالش جدی در ایران وجللود دارد. علی 
مظفری در سللومین همایش مسئوالن ایمنی استان 
مرکزی در اراک، افللزود: بحث ایمنی در کارگاه های 
سللاختمانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد 
و فرهنگ سللازی گسللترده در این خصوص ضروری 
اسللت. وی گفت: براساس آمار اداره کل بازرسی کار 
و گزارش بازرسان کشور، 38 درصد از حوادث منجر 
به فوت ایران در سللال ۹5 مربوط به سقوط از ارتفاع 
بوده است که می طلبد استانداردهای عملیاتی در این 
حوزه افزایش یابد. وی بیان کرد: ساالنه 340میلیون 
حادثه ناشی از کار در دنیا رخ می دهد و برآورد شده 
کلله در این حوادث حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر 
جان خود را از دسللت می دهند. دبیر شللورای عالی 
حفاظت فنی و بهداشللت کار کشور ادامه داد: آمارها 
بیانگر آن اسللت که حدود 340 هللزار حادثه منجر 
بلله فوت دنیا به صورت مسللتقیم در حوادث کار رخ 
می دهللد و حللدود 2 میلیون حادثلله منجر به فوت 
بر اثر بیماری های شللغلی و پللس از خروج کارگر از 
حادثه کار اتفاق می افتد. مظفری تصریح کرد: به طور 
میانگین روزانه 6 هزار و 40 نفر در دنیا بر اثر حوادث 
و بیماری های ناشللی از کار جان می بازند. وی گفت: 
براسللاس گزارش مرکللز اچ اس ای در سللال 2015، 
هزینه بیماری ها و حوادث ناشللی از کار در انگلستان 
برای هر بیماری شغلی 17هزار دالر، حادثه منجر به 
فوت 3میلیون دالر و هر جراحت کاری 80 هزار دالر 

اعام شده است. 



با اجرایی ش��دن مصوب��ه تعیین تکلیف 
حساب های راکد در بانک ها از اول آذرماه 
امس��ال، برخی بانک ها اطالع رس��انی به 
مش��تریان خود را از طریق ارسال پیامک 

آغاز کرده اند. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز« به نقل از 
پژوهش��کده پولی و بانک��ی، ۱۷مردادماه 
امسال شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف 
حس��اب های راک��د بانک��ی را تصویب و 
ابالغ کرد. بانک مرکزی در خصوص این 
مصوب��ه اعالم کرده بود که طی س��الیان 
متم��ادی تع��داد حس��اب های س��پرده 
افتتاح ش��ده ن��زد بانک ه��ا و موسس��ات 
اعتباری غیربانکی ب��ا افزایش نامتعارفی 
مواجه ش��ده اس��ت. در این میان، حجم 
قاب��ل توجهی از این حس��اب ها به عللی 
چ��ون کاه��ش ارزش در مانده موجودی 
ناش��ی از تورم و افزایش س��طح عمومی 
قیمت ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت 
آنه��ا، عدم اطالع وراث و قائم مقام قانونی 
سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه 

آنها، راکد و بدون تراکنش مانده است. 
این موضوع، مشکالتی از قبیل تحمیل 
هزینه های دفترداری و نگهداری اطالعات 
و آمار این گونه حس��اب ها برای بانک ها و 
افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را 
در پی داش��ته است. البته این مسئله در 
خصوص برخی از اقالم بدهی های بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی که تحت 
سرفصل بستانکاران موقت ثبت می شوند 

و باب��ت آنها ق��راردادی منعقد نش��ده یا 
اس��ناد و اوراق بهاداری تنظیم نشده نیز 

صدق می کند. 
ع��الوه ب��ر ای��ن، حس��اب های راکد و 
غیرفع��ال هم��واره از چالش های فراروی 
نظام بانکی کش��ور در سال های متمادی 
بوده، لیکن تاکنون ضوابط و س��ازوکاری 
جام��ع در خصوص چگونگ��ی برخورد با 
این وجوه و حس��اب ها ک��ه تمامی ابعاد 
موضوع را به صورت جامع االطراف مدنظر 

قرار دهد، وجود نداشته است. 
از ای��ن رو، بان��ک مرک��زی ب��ا توجه 
ب��ه اهمیت موض��وع و با ه��دف صیانت 
کاه��ش  وج��وه،  صاحب��ان  حق��وق  از 
احتم��ال سوء اس��تفاده  از ای��ن وج��وه، 
ارتق��ای ش��فافیت های مال��ی بانک ه��ا، 
ایج��اد رویه  واحد حس��ابداری در ثبت و 
نگهداری این وج��وه در بانک ها و امکان 
و بهب��ود قابلیت مقایس��ه ارق��ام مندرج 
در  موج��ود  حس��اب های  س��رفصل  در 
بانک ها، دستورالعمل اجرایی شناسایی و 
و  مطالبه نشده  حساب های  تعیین تکلیف 

مازاد ریالی را تدوین کرد. 
در عی��ن حال، بانک ها نی��ز از روز اول 
آذرم��اه با ارس��ال پیامکی به مش��تریان 
خود اعالم کرده اند: مش��تری گرامی؛ در 
راستای دس��تور بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و با عنایت به عدم کارکرد 
حس��اب جنابعالی در بانک قرض الحسنه 
مه��ر ایران به م��دت بیش از دو س��ال، 

ض��رورت دارد ب��ه منظ��ور بهره مندی از 
تس��هیالت و خدمات جدید بانک، نسبت 
ب��ه فعال س��ازی حس��اب مذک��ور اقدام 

فرمایید. 
پی��ش از این عبدالمه��دی ارجمندنژاد، 
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه 
با پولش��ویی بانک مرکزی اعالم کرده بود: 
دستورالعمل بستن حس��اب های راکد در 
بانک ه��ا از اول آذر اجرایی می ش��ود. وی 
افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه 
بانکی ۸ هزار میلیارد ریال اس��ت که البته 
در برخ��ی از بانک ها صف��ر و در برخی هم 

حساب های راکد زیاد است. 
وی ادامه داد: حس��اب راکد به حساب 
سپرده ای گفته می ش��ود که نزد یکی از 
بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون 
گردش باقی مان��ده و مبلغ آن 2میلیون 
تومان یا کمتر اس��ت. مدیرکل مقررات، 
مجوزه��ای بانکی و مبارزه با پولش��ویی 
بان��ک مرکزی گف��ت: خارج ک��ردن این 
مبالغ از ش��بکه بانک��ی، خارج کردن آنها 
از بالتکلیف��ی اس��ت چ��ون ای��ن وجوه 
منشاء پرس��ش های زیادی است و امکان 
بروز فس��اد یا ضایع ش��دن حقوق افراد یا 

پولشویی وجود دارد. 
ای��ن مقام مس��ئول در بان��ک مرکزی 
ادام��ه داد: بان��ک مرک��زی با اب��الغ این 
دس��تورالعمل تالش کرده عالوه بر اینکه 
حس��اب ها را از بالتکلیفی خارج می کند، 
وحدت روی��ه ای نیز بی��ن بانک ها برقرار 

کن��د. ارجمندنژاد اف��زود: نگهداری این 
حس��اب های راکد برای بانک ه��ا هزینه 
دارد و بانک نمی داند این پول ها را تحت 

چه عناوینی باید نگهداری کند. 
مدیرکل مق��ررات، مجوزهای بانکی و 
مبارزه با پولش��ویی بان��ک مرکزی ادامه 
داد: این اقدام برای ارتقای ش��فافیت در 
بانک هاست که ۱۷مرداد در شورای پول 
و اعتب��ار تصویب و ۳۰م��رداد به بانک ها 
ابالغ شده و از اول آذر در بانک ها اجرایی 
می شود و هیچ مشکلی برای مردم ایجاد 

نمی کند. 
وی اف��زود: طب��ق این دس��تورالعمل 
ه��ر ش��عبه باید هر ش��ش ماه ی��ک بار 
حساب های س��پرده راکد را گزارش دهد 
که ش��امل حساب س��پرده قرض الحسنه 
پس ان��داز راک��د ب��ا موج��ودی ۱۰ هزار 
تومان، حساب قرض الحسنه جاری راکد 
ب��ا موج��ودی ۴۰ هزار تومان و حس��اب 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با 
موجودی 2۰ هزار تومان است و براساس 
ضواب��ط در ای��ن دس��تورالعمل بانک ها 
موظفند بعد از شناسایی این حساب های 
راک��د به صاحب حس��اب از طریق تلفن، 
پیامک یا هر وس��یله دیگ��ر اطالع دهند 
تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند. 
ارجمندنژاد تاکی��د کرد: اگر فرد مورد 
نظر ب��ه بانک مراجعه نکن��د وجوه او به 
س��رفصل وج��وه تعیین تکلیف نش��ده یا 

بالتکلیف منتقل می شود. 

چطور از پتانس��یل نهفته پول جدیدی 
ک��ه دنیا را تحت تاثیر قرار داده، می توان 
برای اصالح نظام مالی جهان بهره گرفت 
ی��ا حتی جایگزین ارزهای رس��می کرد؛ 
این پرسشی است که هواداران بیت کوین 
ای��ن روزها تم��ام انرژی و وق��ت خود را 

صرف آن کرده اند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن به نق��ل از 
سی ان بی س��ی، بیت کوی��ن واح��د پولی 
دیجیتال اس��ت که اجازه  پرداخت مالی 
در یک ش��بکه تک به تک از افراد را که 
از اتفاق نظر کاربرانش ایجاد شده و قوت 
می گیرد، می دهد. این در حالی است که 
هیچ مق��ام مرکزی یا واس��طه ای وجود 
ندارد ک��ه بر ای��ن واحد پول��ی کنترلی 
داش��ته  باش��د. سرمنش��أ این پدیده در 
س��ال 2۰۰۸ در یک جم��ع آنالینی که 
از طریق نامه های الکترونیک رمزگذاری 
 ش��ده با هم در ارتباط بودند، منتشر شد 
و نویس��نده آن با اس��م مستعار ساتوشی 

ناکاموتو آن را امضا کرده  بود. 
ای��ن گ��زارش، در بیش��تر  براس��اس 
کش��ورها، بان��ک مرکزی عرض��ه پول را 
کنترل می کن��د، اما بعض��ی اوقات مثل 
بح��ران اقتص��ادی چند س��ال پیش این 
نهاد ممکن اس��ت تصمیم بگیرد که پول 
بیش��تری به اقتصاد تزریق کند. در واقع، 
بانک ه��ای مرک��زی ای��ن کار را با چاپ 
پول بیش��تر انجام می دهن��د. وقتی پول 
بیش��تر وارد سیس��تم ش��د، به این معنا 
اس��ت که پول نقدی که در دست دارید، 
ارزش کمت��ری خواهد داش��ت، اما چون 
بیت  کوین هیچ نهاد کنترلی و دس��توری 
مرکزی ندارد، هیچ کس نمی تواند تصمیم 

بگیرد که عرضه پول را افزایش دهد. 
کارشناسان پولی بر این باور هستند که 

بیت کوین های جدیدی که وارد سیس��تم 
الگوریتمی عمومی  براس��اس  می ش��وند 
تعیین می ش��وند و بنابرای��ن کامال قابل 
پیش بینی هستند. با این حال، مهم ترین 
مس��ئله ای که در م��ورد بیت کوین باید 
مورد توجه قرار بگیرد، پتانس��یل شگرف 
این واحد پولی در زمینه نوآوری اس��ت. 
بیت کوین چنان نوآورانه بوده اس��ت که 
کمتر کس��ی توانس��ته نادیده اش بگیرد. 
ع��الوه بر ای��ن، مهم ترین مس��ئله ای که 
ذه��ن هر مش��تری، نظام و س��ازوکاری 
مالی را به خود مش��غول می کند، امنیت 
تراکنش ها اس��ت. البت��ه بیت کوین از ما 
می خواهد اعتماد به نظام ها، موسسات و 
سازوکارهای قانونی را با نظامی جایگزین 

کنیم که در آن باید: 
* به تمایل طرف ه��ای دیگر در قبول 
بیت کوین به عنوان شیوه پرداخت اعتماد 

کنیم. 
از حیط��ه  موسس��ات خ��ارج  ب��ه   *
کنت��رل قانون اعتماد کنی��م و اطالعات 
حس��اب های بانکی مان را در اختیارشان 

بگذاریم تا بیت کوین بخریم. 
* ب��ه ی��ک ش��بکه ت��ک ب��ه ت��ک 
رمزگذاری ش��ده کامپیوتری که بیش��تر 
کاربران بیت کوین از آن سر در نمی آورند، 

اعتماد کنیم. 
 * اعتماد کنیم که یک پول دیجیتال 
برت��ر ج��ای بیت کوی��ن را نگی��رد، ت��ا 

بیت کوین های ما بی ارزش شوند. 
 * اعتم��اد کنیم که بنی��اد بیت کوین 
یا دیگ��ر مش��ترکین حاضر در ش��بکه، 
مجموعه بیش��تری از بیت کوین ها ایجاد 
نکنند، ک��ه ارزش بیت کوین ه��ای اولیه 

سقوط کند. 
* اعتم��اد کنیم که دولت ه��ا مداخله 

نخواهند ک��رد و بیت کوی��ن را بی ارزش 
نخواهند ساخت. 

* اعتماد کنیم که بازارهای بیت کوین 
برای همیش��ه در دسترس خواهند بود تا 
قیمت ها را به پ��ول واقعی در اختیارمان 

بگذارند. 
 * اعتماد کنیم که بیت کوین های مان 
در جای��ی امن ذخیره ش��ده اند؛ زیرا که 
همی��ن بی نام بودن و غیرقابل برگش��ت 
ب��ودن ای��ن واحد پول��ی آن را ش��دیدا 
در براب��ر دزدی آس��یب پذیر می س��ازد؛ 

دزدی هایی که تاکنون کم نبوده اند. 
* در مواجه��ه ب��ا بیت کوی��ن در ه��ر 
جبه��ه ای، هوادار یا مخالف، قرار بگیریم، 
زی��را نمی توان ان��کار کرد ک��ه این پول 
دیجیتال دروازه ای از امکانات و فرصت ها 
را به روی نظام مالی جهان گشوده است، 
و در آینده با توسعه فناوری های کنونی و 
معرفی ابداعات نو می توان انتظار داش��ت 
که مش��کالت پول س��نتی آرام آرام حل 
ش��وند، یا به کل پول متع��ارف برچیده 

شود. 

همهتردیدهادربارهخریدبیتکوین

آیابیتکوینبانکهایمرکزیرادورمیزند؟

باارسالپیامکازسویبانکهابهمشتریانکلیدخورد

تعیین تکلیف ۸هزار میلیارد ریال حساب راکد بانکی رئیسکمیسیونسرمایهگذاریاتاقایران
اعالمکرد

تنها۴درصدمردمایرانبیمهعمر
وزندگیدارند

رئیس کمیس��یون س��رمایه گذاری ات��اق ایران با 
اشاره به توسعه نیافتگی فرهنگ بیمه در کشور گفت 
تنها ۳ تا ۴درصد از مردم ایران دارای بیمه نامه های 
عمر و زندگی هس��تند که فاصله بسیاری با میانگین 

جهانی دارد. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهش��کده 
درب��اره  س��لیمی  سیدحس��ین  بانک��ی،  و  پول��ی 
توس��عه نیافتگی بیمه های زندگی در ایران و تکلیف 
قان��ون برنامه شش��م توس��عه برای افزایش س��هم 
بیمه های زندگی به ۵۰درصد گفت: در کش��ورهای 
توس��عه یافته و غربی، دس��ت کم ۳۰درص��د از افراد 
جامعه دارای بیمه نامه های عمر و زندگی هس��تند، 

ولی این رقم در ایران بسیار ناچیز است. 
او ادامه داد: درحالی که صنعت بانکداری ایران در 
طول سال های گذشته رشد و پیشرفت قابل توجهی 
داشته است، اما صنعت بیمه کشور همپای آن رشد 

نکرده است. 
رئیس کمیس��یون س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی 
ایران اضافه ک��رد: هنوز آموزش ه��ای الزم به افراد 
جامع��ه درب��اره بیم��ه داده نمی ش��ود و اعتقادات 
فرهنگی افراد به گونه ای نیس��ت که آنها را تش��ویق 
به خرید بیمه نامه کند؛ درحالی که بیمه می تواند در 

زمان بروز خسارت و حوادث به کمک افراد بیاید. 
نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق 
ته��ران گف��ت: رئیس کل بیمه مرک��زی رقم ۳ هزار 
میلیارد دالر را درباره ریس��ک های موجود در کشور 
که نیاز به پوش��ش بیم��ه ای دارد، اع��الم کرده که 
کامال درست است، اما متاسفانه بنا به دالیل مختلف 
ای��ن ریس��ک پوش��ش های الزم را ندارد. از س��وی 
دیگر نیز ش��رکت های بیمه اطالع رس��انی درس��تی 
درب��اره خدم��ات و پرداخت خس��ارت های مختلفی 
ک��ه می پردازن��د  )مانند خس��ارت های پرداختی به 

ساختمان پالسکو( ندارند. 

وعدهسیفبرایسپردهگذاران
از»افضلتوس«

»آرمان«و»البرز«چهخبر؟
آنط��ور ک��ه رئیس کل بان��ک مرکزی وع��ده داده 
اس��ت، در هفته پیش رو تعیین تکلیف سپرده گذاران 
تعاونی های منحل��ه افضل توس و وحدت )آرمان( از 
سر گرفته می شود. تعیین تکلیف سپرده گذاران البرز 
ایرانیان که هیچ پرداختی تاکنون در مورد آنها انجام 

نشده است نیز آغاز خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، مردادماه امس��ال و در راستای 
س��اماندهی ب��ازار غیر متش��کل پولی، فعالیت س��ه 
موسس��ه بزرگ غیرمجاز که مدتی متوقف شده بود، 
رس��ما از سوی بانک مرکزی پایان یافت و مسئولیت 
دارای��ی و بدهی آنها و همچنین انجام تعهدات ش��ان 
به دو بانک و یک موسس��ه مجاز واگذار ش��د. بر این 
اس��اس مسئولیت تعاونی منحله افضل توس به بانک 
آین��ده، تعاونی وح��دت )آرمان( به موسس��ه ملل و 

تعاونی البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد. 
در ادامه با ش��روع فرآین��د ارزیابی دارایی و بدهی 
تعاونی ه��ای منحل��ه، تعیین تکلیف س��پرده گذاران 
افضل توس و وحدت تا س��قف ۳میلی��ون تومان در 
دستور کار قرار گرفت و در مهر و آبان ماه طبق برنامه 
زمان بندی ش��ده پیش رفت، ولی برای مدتی متوقف 
ش��د تا وضعیت پرداختی در س��طوح باالتر مشخص 
ش��ود ولی در این بین بانک تجارت اقدامی در مورد 
الب��رز ایرانیان انجام ن��داد و دلیل این موضوع نیز به 
تخلفات مدی��ران این تعاونی و پرون��ده قضایی آنها 

برمی گشت که باید وضعیت آن مشخص می شد. 
جلس��ه   نتیج��ه  در  اخی��ر  هفته ه��ای  در  ام��ا   
منتخب س��ران س��ه قوا، تصمیم هایی برای ش��رایط 
س��پرده گذاران ای��ن تعاونی ه��ا اخذ ش��د. در هفته 
گذش��ته بود که نهاوندیان به عن��وان نماینده دولت 
در این جلس��ه اعالم کرد که ب��ه زودی تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران تعاونی های واگذارش��ده از سر گرفته 
می شود. اخبار دریافتی حاکی از آن بود که قرار است 
سقف پرداخت به سپرده گذاران افضل توس و وحدت 

از ۳ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. 
اگرچ��ه زمان مش��خصی برای ای��ن موضوع اعالم 
نش��ده بود، اما تازه ترین اعالم ولی اهلل س��یف، رئیس 
کل بانک مرکزی از این حکایت دارد که تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران تعاونی های افضل توس و وحدت در 
هفته پیش رو آغاز می ش��ود. بر این اس��اس س��قف 
پرداختی به سپرده گذاران تعاونی های واگذارشده به 
۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این بین 
شروع تعیین تکلیف س��پرده گذاران البرز ایرانیان نیز 
قابل توجه است که از سقف ۱۰۰ میلیون تومان آغاز 
و در دس��تور کار بانک تجارت قرار می گیرد. موسسه 
ملل به عنوان مس��ئول انجام تعهدات تعاونی وحدت 
در اطالعی��ه ای اعالم کرده اس��ت که از روز ش��نبه 
همزم��ان با چهارم آذرماه تا پنجم دی ماه براس��اس 
زمانبن��دی انجام ش��ده تعیین تکلیف س��پرده گذاران 
را ش��روع می کند. همچنین بانک آینده اعالم کرده 
است که از چهارم تا 2٩ آذرماه پرداخت های تا ۱۰۰ 

میلیون تومان را انجام می دهد. 
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خبرنــامه

شرایطبازگشتبهکاربازنشستگاناعالمشد
کدامبازنشستههاحقبرگشتدارند؟
ب��ا وج��ود الزم االجرا ب��ودن قان��ون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان، کم نیستند افرادی که از این 
قانون مس��تثنی نشده، ولی در س��ازمان هایی که به 

نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند فعالند. 
به گزارش ایس��نا، در سال های اخیر و به ویژه در دولت 
دهم با اجرایی ش��دن قانون بازنشس��تگی پیش از موعد 
تعدادی زیادی از کارکنان س��ازمان ها با اس��تفاده از این 
ش��رایط بازنشسته شده و پیش از زمان قانونی به فعالیت 
خ��ود پایان دادند و ب��ا وجود بار مالی همواره مش��اهده 
می ش��ود که افراد بازنشس��ته بار دیگر به س��ازمان های 
مختلف برگشته و فعالیت های جدیدی را از سر گرفته اند.  
س��ال گذش��ته بود که الیح��ه ممنوعی��ت به کارگیری 
بازنشستگان تصویب و از س��وی رئیس جمهور ابالغ شد 
که فعالیت بازنشس��ته ها را تحت شرایطی عنوان و نحوه 
ممنوعیت فعالیت آنها را تعیین کرد. براساس این قانون، 
به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین مربوطه بازنشسته 
یا بازخرید شده یا می شوند، در دستگاه های اجرایی که در 
قانون مدیریت خدمات کش��وری مورد توجه قرار گرفته 
و همچنی��ن از بودجه عمومی اس��تفاده می کنند ممنوع 
ش��د.  اما براس��اس تبصره )۱( این م��اده مقاماتی که در 
ماده )۷۱(قانون مدیریت خدمات کشوری مورد اشاره قرار 
گرفته اند)شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، 
نواب مجلس و اعضای ش��ورای نگهبان، وزرا، نمایندگان 
و معاونین رئیس جمهور، اس��تانداران و س��فرا و معاونین 
وزرا( همچنین همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا 
و جانب��ازان ۷۰درص��د و باالتر، نیروهای مس��لح، وزارت 
ارتباطات و دارندگان اجازات خاص مقام معظم رهبری از 
شمول این قانون مستثنی شدند.  اما این تبصره با توجه 
به ابهاماتی که داش��ت در سال جاری بار دیگر در مجلس 
مطرح و استفساریه تصویب شد. براساس توضیحات رئیس 
س��ازمان اداری و استخدامی کشور در این ماده قانونی دو 
ابهام وجود داشت که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.  
به گفته انصاری، ابهام اول این بود که آیا کسانی که قبال 
جزو مقامات بودند و اکنون بازنشسته شده اند، می توانند 
مج��ددا بر س��رکار برگردند یا لزوما برای تصدی ش��غل 
مقام��ات و همترازان آنها می توانند به کار بازگردند. چون 
این برداش��ت وجود داش��ت که هم می توان برای تصدی 
مقامات سیاسی از بازنشستگان استفاده کرد و هم مقامات 
سیاسی که بازنشسته شده اند، می توانند دوباره مشغول به 
کار ش��وند حتی اگر شغل جدید آنها جزو مشاغلی تحت 

عنوان مقامات و همترازان آنها نباشد. 
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در معام��ات هفت��ه گذش��ته بورس 
اوراق بهادار تهران شاخص کل توانست 
بع��د از چهار س��ال وارد کانال 89هزار 
واحدی ش��ود. بر این اس��اس در هفته 
کاری منته��ی به اول آذرماه س��ال 96 
شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران 
از رق��م 88 هزار و 5 واح��د عبور کرد 
و س��رانجام به کانال 89 ه��زار و 339 
واحد وارد شد. بنابراین شاخص کل در 
هفته ای که گذش��ت با رش��د یک هزار 
و 334 واحدی همراه ب��ود. با توجه به 
کامودیتی محور بودن بازار سهام، رشد 
قیم��ت مواد معدن��ی و کامودیتی ها در 
بازاره��ای جهانی از جمل��ه عوامل باال 
رفتن دماس��نج بازار س��هام است. رشد 
قیمت نفت و دید افزایشی آن و تاثیری 
که ب��ر اقتصاد ای��ران دارد و همچنین 
ادامه روند افزایش قیمت دالر، از دیگر 
عوام��ل اصلی امی��دواری ب��ه تغییرات 
مثبت ش��اخص کل است. در عین حال 
این امیدواری وجود دارد که بازار سهام 
به رون��د رو به جلوی خ��ود ادامه دهد 
و رشد بیش��تری را طی هفته های آتی 
از خود نش��ان دهد. چنانکه براس��اس 
بررس��ی های انجام ش��ده اکثر گروه ها 
در ب��ازار رون��د حرکتی رو به رش��دی 
را ای��ن هفته ب��ه طور متن��اوب تجربه 
کردن��د که بیش��ترین رش��د مربوط به 
گروه پاالیش��ی ها و فلزات اساسی بوده 
اس��ت. در جریان معامات هفته ای که 
گذشت تعداد 4032 میلیون انواع اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 9919میلیارد ریال در 
بی��ش از 227هزار دفعه م��ورد معامله 
قرار گرفت و ب��ه ترتیب 6 و 29 درصد 
رش��د و 5 درصد افت را نشان می دهد. 
این درحالی است که تعداد 27میلیون 
از صندوق های س��رمایه گذاری  واح��د 

قابل معامله در ب��ورس تهران به ارزش 
کل بی��ش از 275 میلی��ارد ری��ال در 
این مدت م��ورد معامله قرار گرفت که 
به ترتیب ب��ا 14 و 146 درصد افزایش 

همراه شد. 

افزایش بیش از 12درصدی ارزش 
بازار فرابورس ایران

فرابورس ایران هفته معاماتی منتهی 
ب��ه س��وم آذرم��اه را با رش��د 2درصدی 
ش��اخص کل و ارزش بازار و نقل و انتقال 
یک ه��زار و 193 میلی��ون ورقه به ارزش 
9هزار و 635 میلیارد ریال پش��ت س��ر 
گذاش��ت که این می��زان معامله در 127 
هزار دفعه صورت گرفت. در هفته ای که 
گذش��ت طی 4 روز معاماتی آیفکس با 
20 پله صعود بازدهی خود از ابتدای سال 

را به 16.2 درصد رس��اند. در همین حال 
ب��ر ارزش بازار فراب��ورس نیز 2.1 درصد 
افزوده ش��د ت��ا از ابتدای امس��ال حدود 
نزدی��ک ب��ه 13 درص��د )12.7 درصد( 
ارزش بازار افزایش یابد. بررسی معامات 
فرابورس طی چه��ار روز معاماتی هفته 
قبل نش��ان می دهد سه شنبه 30 آبان ماه 
باالترین رقم حجم و ارزش مبادالتی رقم 
خورد، به ط��وری که در ای��ن روز 499 
میلیون س��هم به ارزش 3 ه��زار و 460 
میلی��ارد ریال دادوس��تد ش��د.  در میان 
بازاره��ا نیز ب��ازار اول بهتری��ن عملکرد 
هفتگی را در رشد حجم و ارزش معامات 
تجرب��ه کرد، چراکه افزایش 282 و 383 
درصدی را در حجم و ارزش دادوستدها 
در مقایسه هفتگی شاهد بود. در این بازار 
354 میلیون سهم به ارزش 852 میلیارد 

ری��ال مورد معامله قرار گرفت.  بازار دوم 
و س��وم نی��ز رش��د 10 و 25 درص��دی 
ارزش معام��ات را ب��ه ثبت رس��اندند، 
اگرچه بازار دوم افت 7درصدی در حجم 
خریدوفروش س��هام را ش��اهد ب��ود. در 
بازار ابزارهای نوین مالی س��رمایه گذاران 
40میلی��ون ورقه به ارزش 6 هزار و 823 
میلیارد ریال را دست به دست کردند که 
نس��بت به هفته قبل ب��ا کاهش حجم و 
ارزش معامات روبه رو شد اما در مقایسه 
با مدت مش��ابه سال گذشته افزایش این 
متغیره��ا را تجرب��ه ک��رد. اوراق بدهی، 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
و اوراق تس��ه نیز ب��ه ترتیب در حجم 7، 
33 و 0.24 میلیون ورقه به ارزش 6هزار 
و 233، 411 و 180 میلی��ارد ری��ال در 
بازار ابزارهای نوین مالی معامله ش��دند. 
از س��وی دیگر ارزش معامات خرد بازار 
س��هام در مجم��وع بازاره��ای اول، دوم، 
پایه، مشتقه و SME به یک هزار و 752 
میلیارد ریال رس��ید ک��ه باالترین رقم از 
این میزان را گروه شیمیایی ها در اختیار 
گرفت. در این صنعت 299 میلیارد ریال 
سهام معامله شد که سهم 17درصدی را 
از ارزش کل معام��ات به خود اختصاص 
داد. گ��روه پاالیش��ی ها، فلزات اساس��ی، 
انبوه سازی و حمل و نقل نیز به ترتیب در 
جای��گاه دوم تا چهارم ق��رار گرفتند. این 
صنای��ع به ترتیب س��هم 16، 14، 7 و 6 
درصدی را ارزش کل معامات در اختیار 
گرفتن��د. از دیگر رخدادهای هفته ای که 
گذشت همچنین می توان به عرضه اولیه 
اسناد خزانه اسامی در نماد »اخزا611« 
با قیمت کش��ف ش��ده 864 هزار ریال، 
قطعیت معامله اختراع بدن خش��ک کن 
سقفی به ارزش 8 میلیارد و 750 میلیون 
ری��ال و قطعیت عرضه عم��ده 42.15و 
26.37 درصد از س��هام کنترلی ش��رکت 
ایرانیان در نماد  گسترش سرمایه گذاری 

»وگستر4« در بازار اول اشاره کرد. 

شاخص کل بیش از 1300 واحد رشد کرد

هفته طالیی بورس تهران

با نزدیک ش��دن به اتمام مهلت قانونی 
شرکت های سرمایه پذیر، مشموالن سهام 
عدالت منتظر دریافت س��ود س��ال مالی 
1395 هستند. س��ازمان خصوصی سازی 
نیز بارها تاکید کرده که آمادگی دارد این 
س��ود را پرداخت کند اما می خواهد برای 
این کار ب��ا ارگان های مختلف هماهنگی 
انجام دهد. به گزارش ایسنا، مدتی است 
که گفته می شود سازمان خصوصی سازی 
می خواهد س��ود س��ال مالی 1395 را به 
مشموالن سهام عدالت بپردازد، به عاوه 
در اواخر سال گذش��ته مشخص شد که 
شرکت های سرمایه پذیر بابت سود سهام 
عدالت از سال 1385، 532 هزار تومان به 
سازمان خصوصی سازی پرداخت کرده اند 
و این س��ازمان این مبالغ را به حس��اب 
خزان��ه واریز کرده اس��ت. از طرفی طبق 
آمارهای این سازمان و گفته های عبداهلل 

پ��وری حس��ینی، تاکن��ون 650 میلیارد 
تومان از س��ود ش��رکت های سرمایه پذیر 
به حساب س��ازمان خصوصی سازی واریز 
ش��ده اس��ت. البته این ش��رکت ها پس 
از برگ��زاری مجامع ش��ان قانونا هش��ت 
ماه فرص��ت داش��ته اند تا س��ود مربوط 
به س��هام عدالت را به حس��اب س��ازمان 
خصوصی س��ازی واری��ز کنن��د و از آنجا 
که س��ود ش��رکت هایی کامل به حساب 
سازمان خصوصی سازی واریز نشده است، 
با پایان مهلت هشت ماهه این شرکت ها 
انتظار م��ی رود مبلغ ای��ن 650 میلیارد 
تومان ب��ه دو یا حتی س��ه برابر افزایش 
یابد. اما طبق گفته های رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی، در مصوبه ای که شورای 
عالی اصل 44 در اس��فندماه سال 1395 
تصویب کرد، س��ازمان خصوصی س��ازی 
برای پرداخت س��ود س��هام عدالت منع 

قانون��ی ن��دارد و می توان��د به تناس��ب 
سودهایی که از شرکت های سرمایه پذیر 
دریافت کرده، این مبالغ را بین مشموالن 
سهام عدالت توزیع کند، ولی این سازمان 
در ح��ال حاض��ر در ح��ال هماهنگی با 
ارگان ه��ای خاص��ی ب��رای پرداخت این 
مبالغ است. سازمان خصوصی سازی هنوز 
زمانی را برای پرداخت سود سهام عدالت 
مش��خص نکرده اما وع��ده داده پرداخت 
این سود در آینده نزدیک و با هماهنگی 
ب��ا ارگان هایی واریز ش��ود، البت��ه تمام 
مشموالن به یک باره این سود را دریافت 
نخواهند کرد و س��ازمان خصوصی سازی 
دهک های پایین درآم��دی را در اولویت 
قرار داده اس��ت. تاکن��ون در مورد مبلغ 
سود س��هام عدالت در سال مالی 1395 
صحبت های زیادی شده ولی رقم قطعی  
درباره آن شنیده نمی شود. آنچه سازمان 

خصوصی س��ازی س��ابقا اعام کرده این 
اس��ت که مبلغ این سود حدودا 120 الی 
150 هزار تومان برای مش��موالنی است 
که مقدار سهام از نظر ارزش، عدالت شان 
ی��ک میلی��ون تومان اس��ت. بد نیس��ت 
یادآور ش��ویم در دولت ه��ای نهم و دهم 
بعضی از مش��موالن سهام عدالت در یک 
مرحله، بعضی ه��ا در دو مرحله و بعضی 
دیگر در س��ه مرحله س��ود سهام عدالت 
را دریافت کردن��د که رقم آن 40، 80 و 
120 هزار تومان بوده اس��ت. البته بعضی 
از مشموالن س��ودی دریافت نکردند؛ در 
نتیجه صورت حس��اب س��هام عدالت این 
افراد نش��ان می داد که دارایی آنها 532 
ه��زار توم��ان اس��ت و افرادی که س��ود 
دریافت کرده بودن��د به اندازه مبلغی که 
به حساب ش��ان واریز ش��ده بود از مبلغ 

532 هزار تومان کسر می شد. 

مدیر توس��عه بازار مشتقه بورس کاالی 
ایران ضمن اش��اره به ب��ازار معامات آتی 
س��که ط��ا به عن��وان یک��ی از بازارهای 
نقدش��ونده در کش��ور ما که چندین سال 
از راه اندازی آن س��پری شده است، گفت: 
از ابتدای راه اندازی تاکنون با وجود فراز و 
نشیب های بازار دارایی پایه آن یعنی سکه 
طا، هم��واره بازار معام��ات قراردادهای 
آتی س��که طا یک روند صعودی در حال 
بهبود بوده داشته و در حال حاضر از عمق 
مناس��بی برخوردار است. به گزارش ایلنا، 
علیرضا ناصرپور افزود: در متون مالی، بازار 
عمیق به بازاری گفته می ش��ود که در آن 
خریدوفروش به آس��انی انجام می ش��ود و 
مدت زمان انتظار برای مبادله ورقه بهادار، 
به حداقل ممکن کاه��ش یابد. به عبارت 
دیگ��ر عمق ب��ازار، بر مبنای ت��وان خرید 
ی��ا فروش تع��داد زیادی ورقه به��ادار در 
کوتاه ترین زمان بدون تاثیرگذاری شدید 

بر قیمت ها س��ت. وی گفت: در واقع بازار 
عمیق، بازار نقدشونده هاس��ت که هیچ گاه 
سفارش خرید یا فروشی بی جواب نخواهد 
مان��د. عمیق بودن ی��ک بازار ب��ه معنی 
نوس��ان نداش��تن و ثبات قیمت ها در آن 
بازار نیست. چه بس��ا بازارهای با عمق باال 
دارای نوسانات باالیی نیز باشند زیرا اصوال 
نوس��انات قیم��ت تحت تاثی��ر مولفه های 
بنیادی و تکنیکی و نیز نوع تحلیل فعاالن 
بازار از تغییرات آن اس��ت ب��ه طور مثال 
در ب��ازار قرارداده��ای آت��ی مهم ترین و 
تاثیرگذار ترین عامل در نوس��انات قیمت، 
تغییرات قیمت دارایی پایه )به طور مثال 
س��که طا( اس��ت.  ناصر پور در خصوص 
نقدش��وندگی این بازار ها نیز توضیح داد: 
اصوال برای س��نجش عمق و نقدشوندگی 
در ی��ک ب��ازار ش��اخص های دقیق علمی 
وج��ود دارد و بی��ان مطال��ب کلی تحت 
بی��ان دقیق��ی  ب��ازار کم عم��ق  عن��وان 

نیس��ت. وی اف��زود: اخت��اف بین قیمت 
خریدوفروش )اس��پرد( و حجم معامات 
و تع��داد معامات رابطه قاب��ل توجهی با 
نقدشوندگی دارد. عاوه بر این هزینه های 
معاماتی و سرعت انجام معامات نیز در 
نقدشوندگی تاثیرگذار است، بنابراین برای 
بررسی عمق و نقدشوندگی یک بازار الزم 
اس��ت این ش��اخص ها مورد بررسی قرار 

گیرند. 
مش��تقه  ب��ازار  توس��عه  مدی��ر 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  ای��ران  کاالی   ب��ورس 
س��از و کار این بازار تش��ریح ک��رد: بازار 
قرارداد آتی س��که طا مانند بس��یاری از 
بازارهای اوراق بهادار در تمامی بورس های 
مط��رح دنی��ا مبتنی ب��ر س��ازوکار حراج 
پیوس��ته فعالیت می کن��د. وی گفت: در 
بازارهای مبتنی بر حراج پیوس��ته شکاف 
قیمتی بی��ن س��فارش های خریدوفروش 
در هر لحظه بس��یار حائز اهمیت اس��ت.  

ناصر پور در پاسخ به این سوال که وضعیت 
نقدش��وندگی این ب��ازار در ح��ال حاضر 
چگونه اس��ت؟ گفت: در بازار قراردادهای 
آتی س��که ط��ا حداق��ل تغیی��ر قیمت 
س��فارش، 500 تومان به ازای هر س��که 
اس��ت. با توجه به قیمت س��که این مبلغ 
معادل 0.03 درصد از قیمت س��که است. 
در نماد تیرم��اه 1397 از زمان راه اندازی 
این نماد ک��ه در تاریخ 21 ش��هریور 96 
ب��وده اس��ت، در بی��ش از 90درصد دوره 
معامات��ی اختاف قیم��ت خریدوفروش 
براب��ر ب��ا 500 توم��ان یا هم��ان حداقل 
 Tick( اخت��اف قیم��ت خریدوف��روش
Size(  بوده است. در واقع با توجه به این 
شاخص این بازار در نقدشونده ترین حالت 
خود قرار دارد. اهمیت این شکاف قیمتی 
ناچیز زمانی مش��خص می ش��ود که آن را 
با نقدش��ونده ترین اوراق بهادار موجود در 

کشور مقایسه کنید. 
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مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران تشریح کرد

عمق و نقدشوندگی مناسب بازار قراردادهای آتی سکه طال

خبر

ِرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم: 
شفافیت بازار ارز از جاده بورس 

می گذرد
بازار غیرمنظم و غیرشفاف ارز با تشکیل بازار مشتقه 
ارزی به یک بازار رس��می و ش��فاف تبدیل می ش��ود. 
محمدرضا پورابراهیمی، رِئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ده��م، درباره راه اندازی بازار مش��تقه ارزی در 
کشور به سنا، گفت: کارهای کارشناسی برای راه اندازی 
بورس ارز از چند س��ال گذش��ته آغاز ش��ده بود اما به 
دالیلی مانند نوس��انات شدید نرخ ارز و دو نرخی شدن 
ارز این موضوع تاکنون ممکن نشده است. نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه تک نرخی شدن 
ارز باعث جلوگیری از رانت اقتصادی می شود، ادامه داد: 
در دولت گذش��ته در ش��ورای عالی بورس با همکاری 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب تش��کیل بازار 
مشتقه ارزی مشخص شد تا زمینه برای انجام فعالیت 
ش��فاف در بورس کشور فراهم شود. این نماینده مردم 
در مجلس نهم تصریح کرد: بازار مش��تقه ارزی باعث 
ایجاد شفافیت در کش��ف قیمت ریال در برابر ارزهای 
خارجی می شود که وزرات امور اقتصادی و دارایی نیز 
بر صحت این موضوع تاکی��د دارد. پورابراهیمی ادامه 
داد: با راه اندازی بازار مشتقه ارزی بهترین شرایط فراهم 
 می ش��ود تا تحت نظر بانک مرکزی بازار رس��می ارز 
تک نرخی ایجاد و زمینه حذف رانت از اقتصاد کش��ور 
فراه��م ش��ود. رِئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
خاطرنشان کرد: تشکیل بازار مشتقه ارزی باعث پایان 
دادن ب��ه فعالیت های داللی کاذب در بازار ارز کش��ور 
می ش��ود.  پورابراهیمی با تاکید بر اینکه حتی مشکل 
صادرات در کش��ور نیز تا حد زیادی ناشی از نوسانات 
نرخ ارز است، افزود: نرخ ارز باید براساس مکانیزم عرضه 
و تقاض��ا صورت گیرد و دولت باید با تاش بیش��تری 
به بازار ارز وارد ش��ود تا به نرخ ثابت ارز برس��یم. وی 
ادامه داد: کشورهایی مانند چین، هند، برزیل مبادالت 
پولی دو یا چندجانبه انجام می دهند، لذا نوسانات ارز در 
صادرات کاالهای آنها اختال ایجاد نمی کند و در ایران 
هم باید پیمان پولی دو و چندجانبه تقویت شود. این 
نماینده مجلس با اشاره به اینکه عدم یکسان سازی نرخ 
ارز در کشور موجب رانت و فساد می شود، اظهار کرد: 
با توجه به محاسبات انجام شده، کمترین میزان رانتی 
که طی چند س��ال اخیر در اقتصاد کشور توزیع شده، 
8 هزار میلیارد تومان اس��ت. نماینده مردم کرمان در 
مجلس در پایان گفت وگو با سنا خاطرنشان کرد: اگر به 
جز صرافی ها بانک مرکزی هم در مبادالت ارزی ورود 
پیدا کند و بازار مشتقه ارزی راه اندازی شود کمتر دچار 

نوسانات ارزی و محدودیت های صادراتی می شویم. 

رشد حجم و ارزش معامالت بورس 
کاال در آبان ماه

بورس کاال در آبان ماه س��ال جاری با رش��د حجم 
و ارزش معام��ات روب��ه رو ش��د. به گ��زارش ایبنا، 
تاالرهای مختلف بورس کاال طی آبان ماه س��ال 96 
ش��اهد معامله بی��ش از 2 میلی��ون و 343 هزار تن 
ان��واع کاال به ارزش بیش از 47 ه��زار میلیارد ریال 
بود که به ترتیب رش��د 3 و 22 درصدی را در حجم 
و ارزش تجربه کرد. همچنین طی ماه گذش��ته تاالر 
محصوالت کشاورزی شاهد معامله بیش از 176هزار 
و 202 ت��ن انواع محصول به ارزش یک هزار و 625 
میلی��ارد ریال بود. بر این اس��اس در این تاالر 901 
ه��زار قطعه جوجه ی��ک روزه، 166 هزار و 500 تن 
گن��دم، 5 هزار و 300 تن ش��کر، 3 هزار و 451 تن 
ذرت و 50 تن برنج طی ماه مذکور به فروش رسید. 
ای��ن گزارش حاکی اس��ت ت��االر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی بورس کاال نیز در ماهی که گذش��ت 
ش��اهد معامله افزون بر یک میلیون و 413 هزار تن 
ان��واع کاال به ارزش بیش از 25 هزار و 331 میلیارد 
ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود. در این تاالر 
بال��غ بر 521 هزار و 540 تن انواع قیر، 290 هزار و 
410 ت��ن انواع مواد پلیم��ری و 98 هزار و 426 تن 
مواد ش��یمیایی معامله شد. از دیگر کاالهای معامله 
ش��ده در این تاالر می توان به دادوس��تد 349 هزار 
و 900 ت��ن وکی��وم باتوم، 97 هزار ت��ن لوب کات، 
43 ه��زار و 170 تن گوگرد، 20 ت��ن انواع گاز ها و 
خ��وراک، 8 هزار تن عایق رطوبتی، یک هزار و 500 
تن س��اپس واکس و 3 هزار و 542 تن روغن اشاره 

کرد. 

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی
از س��ویی دیگر، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
بورس کاال نیز در آبان ماه شاهد معامله بیش از 746 
هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از 19 هزار و 960 
میلی��ارد ریال بود. در این تاالر 663 هزار و 848 تن 
انواع فوالد، 18 هزار و 585 تن انواع مس، 420 تن 
کنس��انتره مولیبدن، 21 تن کنسانتره، 54 کیلوگرم 
ش��مش طا، 120 تن روی، 300 تن کک، 55 هزار 
تن س��نگ آهن، 2 هزار و 500 تن آهن اسفنجی و 
5 هزار و 680 تن انواع آلومینیوم از سوی مشتریان 
خریداری ش��د. بازار فرعی بورس کاال نیز طی مدت 
مذکور معامله 100 تن انواع محصول معدنی، 3هزار 
و 400 تن انواع محصول کشاورزی و 2 هزار و 433 

نگاه

دریچــه

ثبت بیشترین میزان افت روزانه در چین در 
17 ماه گذشته 

الگوی حرکت بازار چین، دو قدم 
به جلو یک قدم به عقب

شاخص ها در بازار چین سنگین ترین افت روزانه را 
در 17ماه گذشته متحمل شدند. شاخص بلوچیپ در 
بورس شن ژن بیشترین میزان افت روزانه را در 17ماه 
گذش��ته متحمل ش��د در حالی که سرمایه گذاران به 
س��وی اوراق مشارکت جذب ش��ده اند. بر اساس این 
گزارش افزایش میزان س��وددهی اوراق مش��ارکت در 
چین، سرمایه گذاران را به سوی خرید این اوراق جذب 
کرده و بازدهی س��هام، با وجود سختگیری های اخیر 
چین در خصوص بدهی ش��رکت های سرمایه گذاری، 
آنها را ناامید کرده اس��ت. این در حالی است که نرخ 
اوراق مش��ارکت 10 س��اله چین با افزایش س��ود 4 
درصدی همراه شده است. تحلیلگران معتقدند افزایش 
میزان سود اوراق مشارکت چین به دلیل تصمیم دولت 
برای جلوگیری از بدهی های خارجی است در حالی که 
در این میان نگرانی ها از کندی آهنگ رشد اقتصادی 
در این کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، دو سقوط 
اخی��ر بازارهای جهانی در س��ال های 2016 و 2015 
میادی نیز ناشی از نگرانی ها نسبت به آینده اقتصادی 
چین رقم خورد. هفته گذشته نیز قانون گذاران در این 
کشور س��ایه پنج مقررات سختگیرانه بر فعالیت های 
بانک��ی چین را بر بازار س��هام این کش��ور گس��ترده 
کردند. محدودیت بانک ها برای خرید اوراق مشارکت، 
محدودی��ت در میزان وام دهی بانک ها به مش��تریان 
حقوقی به دلیل برتری در ترازنامه ها آنها، از جمله دو 
مورد اخیری بود که قانون گذاران این کش��ور با اعمال 
آنها، موجب محدودیت عملکرد بانک ها در چین شدند. 
در این میان ش��اخص CSI در چین که نشان دهنده 
میزان معامات س��هام ش��رکت های بزرگ در بورس 
ش��انگهای و شن ژن است با افت 3درصدی همراه شد 
و بیشترین میزان افت روزانه را نسبت به سال 2016 
میادی از آن خود کرد. دونگ شونژیاو، تحلیلگر اوراق 
بهادار در کارگزاری پاس��فیک در این خصوص اظهار 
داش��ت: در نیمه اول سال سهام شرکت های بزرگ با 
رش��د قابل توجهی همراه ش��د، اما در نیمه دوم سال 
تصمیمات س��رمایه گذاران نشان می هد که تمایل به 
نقدشوندگی بیش��تر شده اس��ت و افزایش سهام در 
پرتفو، از اولویت های سرمایه گذاران نیست. وی ادامه 
داد: ممکن است افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در 
این میان تاثیرگذار باش��د اما عامل اصلی نخواهد بود. 
این کارشناس بازار ادامه داد: با اینکه اوضاع اقتصادی 
در چین همچنان به درجه مطلوبیت نرسیده است اما 
افزایش شاخص ش��انگهای در هفته گذشته با وجود 
رش��د میزان سوددهی اوراق مش��ارکت در بانک ها به 
ثبت رسید و می توان گفت بازار همچنان به روند عادی 
خود ادامه می دهد. وی ادامه داد: مسیر شاخص ها در 
بازار چین از الگوی خاصی تبعیت می کند؛ دو قدم به 
جلو یک قدم به عقب. اگر دو روز ش��اخص به صورت 
متوالی رش��د داشته باشد به طور حتم در روز سوم با 

روند اصاحی رو به رو خواهد بود. 

 اسناد خزانه اسالمی
در راه بورس قطر

ایران در حال بررس��ی گزینه ها ب��رای عرضه اوراق 
خزان��ه اس��امی و اوراق قرض��ه حاکمیت��ی خود در 
بورس قطر اس��ت. به گزارش تسنیم، »گالف تایمز«، 
نوش��ت: ایران در حال بررس��ی گزینه ها برای عرضه 
اوراق خزان��ه اس��امی و اوراق قرضه حاکمیتی خود 
در بورس قطر است و این به معنای تقویت ارتباطات 
اقتصادی بین تهران و دوحه اس��ت. یک مقام ارش��د 
فرابورس ایران گفت، به عاوه، بسیاری از شرکت های 
ایرانی نس��بت به عرضه همزمان سهام شان در بورس 
قطر اب��راز عاقه من��دی کرده اند. ندا بش��یری، مدیر 
توسعه محصول فرابورس ایران که به قطر سفر کرده 
گفت: »ما پیشنهاداتی برای بورس قطر داریم. عرضه 
همزمان اوراق خزانه اس��امی )در ایران و قطر( یکی 
از این حوزه هاس��ت.« ایران پنجمین بس��ته از اوراق 
بدهی حاکمیتی کوتاه مدت خود را در سپتامبر 2015 
به س��رمایه گذاران داخلی ارائه کرد. وی با تایید اینکه 
مذاکرات اولیه )در م��ورد عرضه همزمان اوراق خزانه 
و اوراق قرضه در بورس دو کش��ور( آغاز ش��ده اس��ت 
افزود: بسته به پاسخ قطر، ایران می تواند استراتژی های 
بیشتری را در این زمینه ترسیم کند. بشیری گف�ت: 
ما در مراح��ل اولیه مذاکرات ق��رار داریم. اگر از قطر 
پاسخ مثبت دریافت کنیم، آماده مذاکرات در باالترین 
سطوح هستیم.  در همین حال، یک مقام ارشد بورس 
قطر گفت این بورس در حال کار روی عرضه همزمان 
اوراق قرضه با کشورهای مختلف است، اما به نام کشور 
خاصی اشاره نکرد. بشیری گفت: بورس ایران همچنین 
اعام کرده اوراق قرضه حاکمیتی نیز می تواند جایگاه 
خود را در پیشنهاد عرضه همزمان در بورس دو کشور 
پیدا کند. ما برخ��ی اوراق قرضه حاکمیتی داریم که 
می تواند در بورس قطر عرضه شود. این مقام فرابورس 
ایران با اش��اره به اینکه تاکنون شرکت های مختلفی 
در زمینه ه��ای نفت و گاز، خودرو، صنعت و بانکداری 
در فرابورس ایران عرضه شده اند، گفت: این شرکت ها 
عاقه مند به عرضه همزمان در بورس قطر هس��تند. 
رشید بن علی المنصوری، مدیر بورس قطر گفت: در 
حال مذاکره با کشورهای عربی و آسیایی برای عرضه 

همزمان سهام های خارجی در قطر است. 

بورسبینالملل

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورسکاال
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صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
ایران گفت مشکل اصلی اقتصاد 
کشورمان در کاهش صادرات و 
نه افزایش واردات است که این 
موض��وع با سیاس��ت های دولت 

ارتباط مستقیم دارد. 
جمعه  روز  الهوت��ی  محم��د 
در گف��ت وگو ب��ا ایرن��ا، افزود: 
در چهار س��ال دول��ت یازدهم 
در مجم��وع 57 درص��د ت��ورم 
ب��ه ثبت رس��ید ک��ه حاکی از 
متوس��ط 15درصدی آن است، 
ام��ا در همی��ن زم��ان افزایش 
قیم��ت ارز کمت��ر از 5درص��د 
بود که س��بب می ش��ود قیمت 
تمام ش��ده کاالهای ایرانی روز 
ب��ه روز افزایش یابد و در مقابل 
کاالهای خارجی ارزان تر ش��ود 
ک��ه این رویه به افزایش واردات 

می انجامد. 
صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
ایران با اش��اره اینکه واحدهای 
تولیدی کمتر از ظرفیت واقعی 
خود فعالند، تصری��ح کرد: باید 
 ترتیبی اتخاذ ش��ود ت��ا قیمت 
تمام شده کاالهای ایرانی کاهش 
یابد که ای��ن کار با کاهش نرخ 
تسهیالت، واقعی شدن نرخ ارز 
و کاهش هزینه های حمل و نقل 

امکان پذیر است. 
آم��ار  ب��ه  اش��اره  ب��ا   وی 
تج��ارت  دالری  میلی��ارد   52
خارجی ایران ط��ی هفت ماهه 
امس��ال اف��زود: از ای��ن میزان، 
و  واردات  دالر  میلی��ارد   27.8
دالر ص��ادرات  میلی��ارد   24.7
ب��وده ک��ه رش��د 15درص��دی 
واردات و کاهش 2.17 درصدی 
صادرات در همس��نجی با مدت 
مشابه پارسال را به ثبت رسانده 

است. 
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، 
ت��راز تجاری کش��ورمان در این 
م��دت منف��ی 3میلی��ارد دالر 
ب��وده و حجم تج��ارت خارجی 
6.2 درصد رش��د داشته که این 

رش��د یک��ی از فاکتورهای مهم 
درخصوص سهم ایران از تجارت 
جهانی است و نکته ای مثبت در 
وضعیت تجاری کشور به شمار 

می رود. 
الهوتی ادامه داد: این رش��د 
اما تنه��ا در واردات اتفاق افتاده 
و واردات کش��ورمان همچن��ان 
ظرفیت بزرگ تر ش��دن و رشد 

بیشتر را داراست. 
افزایش واردات کاال از 
کشورهای صاحب نام و 

صاحب فناوری
وی با اشاره به برخی آمارهای 
هفت ماهه، بیان داشت: اکنون 
آلم��ان به پنج کش��ور نخس��ت 
ط��رف تج��اری ای��ران مب��دل 
ش��ده و س��هم جمه��وری کره 
نیز در تجارت ب��ا ایران افزایش 
 یافت��ه که حاک��ی از آثار مثبت 
اجرایی ش��دن برج��ام و به ویژه 
از  کااله��ا  واردات  افزای��ش 
کش��ورهای صاحب نام و صاحب 

فناوری است. 
اش��اره  با  الهوت��ی همچنین 
به افغانس��تان، یادآور ش��د: این 
کش��ور در هفت ماهه امس��ال 
به ردیف پنج کش��ور نخس��ت 
ایرانی  مقصد صادراتی کاالهای 
بازگش��ته، در حالی که در یک 

س��ال گذش��ته از این فهرست 
خارج شده بود. 

وی درخص��وص ع��راق نی��ز 
گفت: پ��س از اتفاق های حادث 
شده در منطقه کردستان عراق، 
جمهوری اسالمی ایران به دلیل 
مسائل کالن امنیت ملی تصمیم 
به بس��تن مرزهای خ��ود با این 
منطق��ه گرفت ک��ه اگرچه این 
موضوع در بلندمدت می توانست 
در صادرات ب��ه اقلیم تاثیرگذار 
باشد، اما با لغو همه پرسی انجام 
شده در کردس��تان، اکنون مرز 
باش��ماق باز ش��ده و امیدواریم 
سایر مرزها نیز بازگشایی شوند. 
صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
ای��ران اظه��ار داش��ت: ع��راق 
مهم ترین ش��ریک تجاری ایران 
ص��ادرات  مقص��د  دومی��ن  و 
محصوالت ایرانی است، اما بین 
30 تا 40 درصد صادرات به این 
کشور به منطقه کردستان عراق 

انجام می شود. 
پیش��تر  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
اتاق  سیدحمید حسینی، رئیس 
مشترک ایران و عراق اعالم کرده 
بود: در شش ماهه نخست امسال 
بیش از 3میلیارد و 277 میلیون 
دالر صادرات از کشورمان به عراق 
انجام ش��ده اس��ت و توانسته ایم 

رک��ورد ص��ادرات ماهان��ه 600 
میلی��ون دالری به این کش��ور را 

حفظ کنیم. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: عراق 
کاالها  دومین مقصد ص��ادرات 
و خدم��ات ایرانی ب��ا 3میلیارد 
از  و 200 میلی��ون دالر پ��س 
چی��ن بوده در حال��ی که کمتر 
از یک س��وم صادرات به منطقه 
کردس��تان ع��راق انجام ش��ده 

است. 
ای��ن مس��ئول ادام��ه داد: تا 
پایان شهریورماه امسال نزدیک 
به ی��ک میلی��ارد دالر صادرات 
به اقلیم کردس��تان انجام شده 
کش��ورمان  صادرات  معادل  که 
به ترکیه یا کش��ورهای آسیای 

میانه است. 
صادرات به کشورهای هم سود

صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
ای��ران در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
ب��ا  ای��ران  تج��اری  هم��کاری 
کشورهای هم س��ود )CIS(  از 
ای��ن منطق��ه به عن��وان یکی از 
صادرات��ی  اه��داف  مهم تری��ن 
کش��ورمان ی��اد ک��رد و گفت: 
میزان صادرات به این کش��ورها 

رضایت بخش نیست. 
الهوتی تصریح کرد: بررس��ی 
موانع صادرات به این کش��ورها 

در دس��تور کار ش��ورای گف��ت 
وگوی دولت و بخش خصوصی 
اس��ت و به نظر می رسد با وضع 
تعرفه های ترجیحی، پیمان های 
نرخ ه��ای  تعدی��ل  و  پول��ی 
حمل و نق��ل بتوان ص��ادرات به 

این کشورها را افزایش داد. 
الهوت��ی ب��ا بی��ان اینکه در 
مقاومت��ی،  اقتص��اد  موض��وع 
با کشورهای  مبادالت  گسترش 
همس��ایه و پیرامون��ی به عنوان 
تعری��ف  اه��داف  مهم تری��ن 
امی��دواری  ابراز  اس��ت،  ش��ده 
ک��رد با برگزاری هرچه بیش��تر 
بتوان  بین المللی  نمایشگاه های 
ب��ه تقوی��ت ص��ادرات در ای��ن 

کشورها پرداخت. 
در همین پیوند ش��رکت های 
ایرانی قصد دارند در نمایش��گاه 
 بین الملل��ی صنع��ت و اتومبیل

 )Turkman Caspindexpo( 
و نمایش��گاه تولی��دات ح��الل 
عشق آباد   )Halal Product(
ترکمنس��تان ک��ه از 31 ژانویه 
ت��ا 2 فوری��ه 2018 )11 تا 13 
بهم��ن م��اه 96( به مدت س��ه 
نمایش��گاه های  مح��ل  در  روز 
آب��اد عش��ق   بین الملل��ی 

 )Ashgabat Expo Center( 
برگ��زار خواهد ش��د، ش��رکت 
کنفدراس��یون  رئی��س  کنن��د. 
صادرات ایران در انتها با اش��اره 
ب��ه ص��ادرات خدم��ات فنی و 
مهندس��ی، تصریح کرد: برخی 
بر  حاکم  سیاس��ی  موضوع های 
این کشورها، اجازه فعالیت را از 
شرکت های ایرانی گرفته است و 
عالوه بر آن، با مشکالت موجود 
ضمانتنامه ها  ص��دور  زمینه  در 
ایران��ی  صادرکنن��دگان  ک��ه 
داش��ته  اختیار  در  نمی توانن��د 
باشند، نمی توانند در مناقصه ها 
ب��ه موفقیت برس��ند ک��ه الزم 
اس��ت برای رفع این مش��کالت 
چاره جوی��ی و سیاس��ت گذاری 

شود. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت باوجود اینکه ما 
با س��وریه توافقنامه ترجیحی داریم و یک خط اعتباری 
یک میلیارد دالری در اختیار آنها قرار دادیم، اما س��وریه 
در صادرات محصوالت ایرانی یک سری محدودیت هایی 
ایجاد می کند که عمال نتوانیم جنس خود را صادر کنیم. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایلنا، در 
خصوص تهدیدات ترامپ و اثرگ��ذاری آن روی تجارت 
ای��ران و اروپا گف��ت: هنوز بانک های ب��زرگ اروپایی در 
م��ورد کار کردن با ایران محتاط عمل می کنند ولی فضا 
تا حدود زیادی نس��بت به گذشته بهتر شده و در نهایت 
تعیین این فضا به سهامداران اصلی این بانک ها بستگی 
دارد که بیشتر آنها آمریکایی هستند. البته رفته رفته در 
اتفاق نظری که روسیه و چین و اروپا در خصوص انتفاع 

جهان��ی در خصوص برجام دارند این امید به وجود آمده 
که بانک ها نیز در این مسیر حرکت کنند. 

س��الح ورزی در خصوص استفاده از بازارهای منطقه 
برای صادرات گفت: بخش مهمی از صادرات به کشورهای 
منطقه به دیپلماسی اقتصادی و توافقنامه های دو جانبه 
بین دولت ها مربوط اس��ت، به طور مثال در کشوری که 
تعرفه 20 درصدی برای س��یب ما قائل می ش��وند عمال 

نمی توانیم در آن بازار رقابت کنیم. 
وی ادامه داد: در هفته های گذش��ته عراق یک ش��به 
تعرفه لبنی��ات را از 5 درصد به 25 درصد رس��اند. حل 
این مشکل نه در اختیار صادرکننده و نه در اختیار اتاق 
بازرگانی است، بلکه این وظیفه دولت است تا از ظرفیت 
دیپلماس��ی خود اس��تفاده کند و این مشکل را برطرف 

سازد. 
سالح ورزی تصریح کرد: 75درصد از ظرفیت صادرات 
ما به عراق، لبنیات است. چنین اتفاقی یک اثر غیرقابل 
جبرانی بر صنعت لبنیات خواهد گذاشت و در ادامه شاهد 
ورشکست شدن برخی از فعاالن این حوزه خواهیم بود. 

وی ادام��ه داد: باوج��ود اینکه ما با س��وریه توافقنامه 
ترجیح��ی داریم و یک خط اعتباری یک میلیارد دالری 
در اختیار آنها قرار دادیم اما سوریه در صادرات محصوالت 
ایرانی یک سری محدودیت هایی ایجاد می کند که عمال 

نتوانیم جنس خود را صادر کنیم. 
وی افزود: در حال حاضر بازار س��وریه توس��ط کاالی 
قاچاق ترکیه اشباع شده و سوری ها نیز تمایل به مصرف 

آن کاالها دارند. 

معاون وزیر جهاد کش��اورزی اع��الم کرد که مذاکرات 
با عراقی ها برای بازگردان��دن تعرفه صادرات محصوالت 
لبنی ایرانی به حالت س��ابق همچنان ادامه دارد، اما اگر 
به هر دلیلی این مذاکرات به نتیجه نرس��د باید کشورها 
و مش��تریان دیگ��ر را هم دریابیم و ب��ازار خود را در آن 

کشورها نیز توسعه دهیم. 
حس��ن رکنی در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: در 
زمین��ه ص��ادرات لبنیات و ان��واع محص��والت لبنی که 
رشد خوبی طی س��ال های اخیر داشته ایم، به هیچ وجه 
نباید در مذاکرات خود با کش��وری مانند عراق که یکی 
از بزرگ ترین مش��تریان این محصوالت به شمار می رود، 

ناامید شویم و عقب نشینی کنیم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در مذاکرات با طرف عراقی باید بر 
مزیت های نس��بی خود تاکید کنیم تا بتوانیم حرف خود 
را به کرسی بنشانیم، افزود: انتفاع ایران در این است که 
ارتب��اط خود با عراق را حفظ کن��د اما در هر حال نباید 
هم��ه تخم مرغ های خود را در یک س��بد بچینیم و باید 
با کش��ورهای دیگر نیز چنین تعامالتی برقرار کنیم که 
اگر احیانا نتوانس��تیم بازار خ��ود را در عراق حفظ کنیم 

یا گسترش دهیم، کشورهای دیگر را جایگزین کنیم. 
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور دام ادامه داد: 

همان طور که باید سبد غذایی مردم در حوزه محصوالت 
لبن��ی را روز ب��ه  روز غنی ت��ر کنیم در زمین��ه صادرات 
نیز بای��د از همه فرصت های خودمان اس��تفاده کنیم تا 
مذاکرات صورت گرفته در زمینه مقامات و مس��ئوالن و 
کارشناس��ان به نتیجه مطلوب برسد؛ بنابراین شخصا از 
اس��تمرار و ادامه داشتن صادرات لبنیات به عراق ناامید 

نیستم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد. 
رکنی در واکنش ب��ه اینکه این مصوبات که در دولت 
عراق برای افزایش تعرفه ه��ای واردات محصوالت لبنی 
ایران اعالم ش��ده چهار س��اله اس��ت و ب��ه گفته برخی 
صادرکنندگان، قابل تغییر نیست، اعالم کرد: بازار عراق 
یک��ی از بازارهای خوب برای لبنیات اس��ت که البته در 
دیگر کشورها نیز بازار لبنیات ایران در حال رونق است، 
چرا که در دنیا افزایش قیمت چربی سبب شده صادرات 
لبنیات اقتصادی تر ش��ود و تقاض��ا در دنیا نیز برای این 
محص��والت افزایش پیدا کرده اس��ت، بنابراین در آینده 

شرایط بهتری را نسبت به امروز خواهیم داشت. 
وی اضاف��ه ک��رد: باید ع��راق را به عن��وان بزرگ ترین 
مش��تری محصوالت لبنی ایران در کنار دیگر کش��ورها 
حف��ظ کرد و اگ��ر چنین محدودیتی ب��ه هر دلیلی حل 
نش��ود باید ب��ه دنبال بازاره��ای دیگر باش��یم، البته در 

س��ال های گذش��ته دولت تالش بس��یاری برای افزایش 
صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه لبنیات داشته است 
که می توان به پرداخت یارانه و مش��وق های صادراتی در 
این زمینه اشاره کرد و امسال نیز استمرار خواهد داشت. 
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور دام گفت: این 
مس��ئله را باید به صورت یک معادله چند مجهولی دید و 
اگر از یک راه نتوانس��تیم آن را حل کنیم باید از راه های 
دیگر و روش های جایگزین اس��تفاده کنیم که بازارهای 

دیگر جزو این راه حل ها محسوب می شود. 
به گ��زارش ایس��نا، در پ��ی افزایش تعرف��ه صادرات 
محص��والت لبن��ی ایران به عراق از س��وی این کش��ور 
همس��ایه، اعتراضات بسیاری از س��وی تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان لبنیات صورت گرفت، تا جایی که وزارت 
جهاد کش��اورزی از مذاک��ره و پیگیری ب��رای حل این 
مشکل خبر داد اما چندی پیش رضا باکری، دبیر انجمن 
صنفی صنایع لبنی در این باره به ایسنا گفت: امیدی به 
حل این مش��کل وجود ندارد، چرا که براساس اطالعات 
به دست آمده، با وجود پیگیری و رایزنی مسئوالن ایران، 
دولت عراق متقاعد به کاهش تعرفه نش��ده و اعالم کرده 
ک��ه مصوبه آنه��ا در این زمینه چهار س��اله بوده و قابل 

بازگشت نیست. 

عراق تعرفه لبنیات ایرانی  را از 5 به 25درصد رساند

معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد
مذاکره با عراقی ها برای بازگرداندن تعرفه صادرات لبنیات ادامه دارد

رئیس کنفدراسیون صادرات: 

کاهش صادرات، مشکل اصلی اقتصاد ایران است
اخبار

این بار زنگ خطر برای صادرات دارو 
به عراق! 

 رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت از احتمال 
لغو استثنای ثبت داروی ایرانی در عراق خبر داد. 

ابراهیم رضازاده در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر اینکه با توجه به تغییر شرایط در بازار 
عراق پیش بینی می ش��ود در حوزه صادرات کدام کاالها 
با مش��کل مواجه ش��ویم، اظهار کرد: اگرچه هنوز اتفاق 
خاصی در حوزه دارو رخ نداده، اما ممکن است در آینده 

در این زمینه با موانعی مواجه شویم. 
وی گفت: مدتی است مجوز ثبت داروهای وارداتی در 
عراق لغو شده و در این زمینه ایران یکی از استثناهایی 
بوده که امکان صادرات دارو به عراق داش��ته اس��ت اما 
اکنون زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه ثبت 

داروی ایرانی نیز در عراق به مشکل خواهد خورد. 
رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق افزود: معموال برای 
ثبت داروهای صادراتی در کشورهای مختلف الزم است 
استاندارد فدراسیون داروی آمریکا وجود داشته باشد اما 
در سال های گذشته به دلیل تحریم ها ایران نتوانسته به 

چنین استانداردی دسترسی داشته باشد. 
وی ادام��ه داد: بر همین اس��اس طبق توافق هایی که 
ب��ا عراق صورت گرفت��ه بود، معم��وال در مراحل تولید 
بازدیدهایی از س��وی عراق صورت گرفته و پس از تایید 
نحوه و کیفیت تولید، مرحله ثبت و صادرات آغاز می شد. 
 رئیس میز عراق در س��ازمان توسعه تجارت افزود: بر 
همین اساس فرصتی یک ساله برای این شیوه صادرات 
در نظر گرفته شده بود که اکنون این فرصت رو به پایان 
است و زمزمه هایی مبنی بر توقف صادرات داروی ایرانی 

به عراق شنیده می شود. 

 سرما، آینه تمام نمای
 آلودگی هوای تهران

یک��ی از بزرگ ترین چالش های زیس��ت محیطی در 
تهران میزان آلودگی باالی هوا است که این مسئله بغرنج 
با توجه به جمعیت باالی پایتخت و وضعیت برودت هوا 
در فصل سرما جدی تر از هر زمان دیگری سالمت مردم 

ساکن تهران را به مخاطره می اندازد. 
به گزارش ایسنا، سهم باالی وسایل نقلیه از خودروها 
تا موتورس��یکلت ها به عن��وان اصلی تری��ن آالینده های 
هوای پایتخت در کنار سهم هرچند کمتر صنایع و نیز 
موتورخانه های دستگاه های دولتی و مجتمع های تجاری 
و مسکونی از جمله مواردی است که باید در رابطه با آن 

چاره اندیشی شود. 

سهم کمتر از ۱۰ درصدی صنایع در آلودگی 
هوای تهران

همچنی��ن ش��اهپور قنب��ری، مدیرعام��ل ش��رکت 
شهرک های صنعتی استان تهران سهم صنایع در میزان 
آلودگی هوای تهران را کمتر از 10درصد دانس��ت و در 
ارتباط با تاثی��ر صنایع در میزان آالیندگی هوای تهران 
اعالم کرد که براساس آمار ارائه شده بیش از 85 درصد 
آالیندگ��ی هوای ته��ران مربوط به ن��اوگان حمل ونقل 
است و براس��اس برآوردهای صورت گرفته رقمی کمتر 
از 10 درصد آلودگی هوای تهران به بحث صنایع مربوط 

می شود. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه 18 ش��هرک صنعتی در حال 
 بهره برداری در اس��تان تهران وج��ود دارد، گفت: از این
  18 ش��هرک صنعت��ی 16 م��ورد در ش��عاع کمت��ر از

 120 کیلومتر و دو ش��هرک صنعتی در ش��عاع بیش از 
120 کیلومت��ر قرار دارند و تنها صنایع انتقالی با رعایت 
اصل همجواری می توانند در شهرک های صنعتی مربوطه 

در شعاع کمتر از 120 کیلومتر قرار گیرند. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران 
در ادامه با بیان اینک��ه طبق ماده 11 قانون هوای پاک 
باید ایجاد، انتقال و توسعه هر واحد صنعتی تنها با مجوز 
سازمان محیط زیست انجام شد، تصریح کرد: باید بدانیم 
که یک پنجم سوخت کشور در تهران مصرف می شود و 
سهم وسایل نقلیه در میزان آلودگی هوای تهران بسیار 
باالس��ت. قنبری عالوه بر اینکه س��هم وسایل نقلیه در 
میزان آالیندگی هوای تهران را جدی بر ش��مرد، تاکید 
کرد: باید به نقش دستگاه های دولتی و سایر ساختمان ها 
از جمله مجتمع های مس��کونی، تجاری و ... نیز اش��اره 
 کنیم، هرچند سهم وسایل نقلیه در این خصوص بیش ا
 ز 85 درص��د ب��رآورد ش��ده و صنایع نقش��ی کمتر از

 10 درصد دارند. 
وی با اش��اره به اینکه ش��هرک های صنعتی در بحث 
آلودگ��ی هوای تهران مقوله همجواری را رعایت کرده  و 
کارخانجات ملزم به اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری 
از افزایش می��زان آالیندگی با نصب فیلترهای مربوطه 
هستند، بیان کرد: متاسفانه طی سالیان اخیر به گونه ای 
اقدام ش��ده تا باد غالب در ش��هر تهران فرصت وزیدن 
نداشته باش��د و منافذ کریدورهای هوا از غرب به شرق 

براساس ساخت وسازها بسته شود. 

راهکارهای استاندارد برای کاهش آلودگی 
هوای پایتخت

آغاز ط��رح معاینه فنی موتورخانه های دس��تگاه های 
کش��وری و دولتی و نیز بررس��ی اثرات مای��ع افزودنی 
»بوس��ت« به س��وخت مورد اس��تفاده در وسایل نقلیه 
متحرک و نیز سیس��تم های ساکن به عنوان دو پروژه از 
سوی سازمان استاندارد استان تهران از جمله اقداماتی 
است که در راستای کاهش آلودگی هوای تهران مدنظر 

قرار گرفته است. 

خبـر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
 تصویب جزییات قانون مالیات 

بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت جزییات 
الیح��ه اص��الح قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده در 
کمیس��یون مورد بررس��ی ق��رار گرفت��ه و در نوبت 

رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد. 
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
محمدرضا پورابراهیمی که در جمع مدیران مالیاتی 
سراسر کشور حضور یافته بود، با بیان اینکه در حال 
حاضر تعامل دولت و مجلس در س��طح مطلوبی قرار 
دارد، گفت: به تازگی شاهد تعامل موثر این سازمان 
با کمیسیون اقتصادی مجلس و اصناف در ارتباط با 

رسیدگی به تراکنش های بانکی بودیم. 
وی بی��ان اینکه در حال حاضر کش��ور در معرض 
یک جنگ اقتصادی است، عنوان داشت: متناسب با 
شرایط جنگ اقتصادی، دولت باید آرایش اقتصادی 
به خود بگی��رد و مجلس هم آمادگی دارد تا در حد 
بضاعت اختی��ارات الزم را در اختیار دولت قرار دهد 

تا در این جنگ پیروز باشیم. 
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در سال های گذشته 
سهم مالیات از بودجه عمومی کشور حدود 20درصد 
ب��وده، گفت: در ح��ال حاضر با افزای��ش توان نظام 
مالیاتی، این نس��بت به 35 درصد ارتقا یافته و باید 
به جایی برسیم که کشور از طریق مالیات اداره شود 
و درآمدهای نفتی نیز صرف توس��عه زیرساخت ها و 
تامین مالی طرح های عمرانی و پروژه های توسعه  ای 

شود. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، پیش ش��رط 
تحق��ق چنین وضعیت��ی را اجرای قانون ش��فافیت 
در کش��ور عنوان کرد و گفت: تحقق ظرفیت واقعی 
نظام مالیاتی بدون ایجاد شفافیت اطالعات اقتصادی 
میس��ر نخواهد ب��ود و این قان��ون درخصوص همه 
دستگاه ها و کلیه صاحبان درآمد باید اجرایی شود. 

پورابراهیم��ی با بی��ان اینکه س��هم اصناف از کل 
درآمدهای مالیاتی تنها حدود 4درصد اس��ت، گفت: 
بیش از 100 برابر این س��هم، ما مش��کل و دغدغه و 
نگران��ی از س��وی اصناف را ش��اهدیم که به مجلس 
ارج��اع می ش��ود و امیدواریم قانون با ش��یوه و بیان 
مناسب اجرایی شود و خواسته ما از مدیران مالیاتی 
به وی��ژه مدیران اس��تانی آن اس��ت که ب��ه وضعیت 

مودیان توجه بیشتری کنند. 
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به 
تصویب کلی��ات الیحه صندوق مکانی��زه فروش در 
مجلس گفت: ظرف هفته آینده این الیحه به صحن 
علنی مجلس ارس��ال خواهد شد و امیدواریم پس از 
تصوی��ب این الیحه، قانون صندوق مکانیزه فروش تا 
دو ماه آینده به دولت ابالغ ش��ود تا در س��ال 97 در 

کشور اجرایی شود. 
وی همچنین در خص��وص وضعیت الیحه اصالح 
قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده نیز گفت: کلیات این 
الیح��ه تصویب و جزییات الیحه نیز در کمیس��یون 
مورد بررس��ی ق��رار گرفته و در نوبت رس��یدگی در 
صحن علن��ی مجلس قرار دارد که امیدواریم هر چه 

سریع تر تصویب و اجرایی شود. 
پورابراهیمی از تعامل و همکاری مطلوب س��ازمان 
امور مالیاتی کش��ور و کمیس��یون اقتصادی مجلس 
پیرامون حل و فصل مش��کالت و نگرانی های مربوط 
به ح��وزه مالیات بر ارزش اف��زوده خبر داد و گفت: 
افزای��ش تعامل این س��ازمان با اصن��اف و اتاق های 
بازرگانی، بس��یار راهگش��ا خواهد بود و ما نیز تالش 
می کنی��م فضای مجلس را نیز مدیریت کنیم و البته 

فضای جامعه نیز باید به درستی مدیریت شود. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س در ادامه بر 
ضرورت اجرایی ش��دن هر چه س��ریع تر طرح جامع 
مالیاتی تاکید و خاطرنشان کرد: طرح جامع مالیاتی 
زیربنای ش��فافیت اقتصادی اس��ت و س��ازمان امور 
مالیات��ی با برنامه ریزی مناس��ب بای��د مرحله نهایی 
آن را ک��ه اج��رای نرم افزار یکپارچه مالیاتی اس��ت، 

عملیاتی کند. 
وی همچنی��ن ب��ا اع��الم پیگیری موض��وع عدم 
هم��کاری برخ��ی دس��تگاه ها در ارائ��ه اطالع��ات 
س��امانه های در اختیار که براساس ماده 169 مکرر 
قانون مالیات های مس��تقیم ملزم ب��ه ارائه اطالعات 
هویتی، مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای 
و ملکی اش��خاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور 
مالیاتی کشور هستند، خاطرنشان کرد: هر موضوعی 
که در ارتباط با ش��فافیت نظام اقتصادی کش��ور از 
س��وی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور به کمیسیون 
اقتصادی مجلس ارجاع ش��ود، در ایده آل ترین شکل 

خود پیگیری خواهد شود. 
پورابراهیمی همچنین در بخش��ی از سخنان خود 
به اهمیت موضوع ارتقای س��المت نظام اداری اشاره 
ک��رد و گفت: مب��ارزه با فس��اد از اولویت های اصلی 
س��ازمان امور مالیاتی کشور است و شفافیت قوانین 
و مقررات باعث کاهش فساد در این دستگاه خواهد 

شد. 
وی در پای��ان با تاکید بر آنکه، م��ا آمادگی داریم 
تا ه��ر آنچه را ک��ه باعث موفقیت ح��وزه اقتصادی 
کش��ور می شود در قالب مجوز مجلس به دولت اعطا 
کنیم، اظهار داش��ت: اختیاراتی که مجلس به دولت 
می دهد در نهایت باعث خواهد شد تا دولت بتواند در 
جنگ اقتصادی که در جریان اس��ت، بهترین آرایش 

اقتصادی را بگیرد. 
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مق��ررات  دفت��ر  مدی��رکل 
س��ازمان  واردات  و  ص��ادرات 
توس��عه تجارت با بی��ان اینکه 
ساز و کار جدید واردات خودرو 
در دولت در حال بررسی است، 
گف��ت زم��ان دقیق باز ش��دن 
س��ایت ثبت س��فارش واردات 
خودرو را دولت اعالم می کند. 

فراهانی در  علی علی آب��ادی 
گفت وگو با فارس در مورد زمان 
باز شدن س��ایت ثبت سفارش 
جدید  س��ازوکار  گفت:  خودرو 
نح��وه واردات و ثبت س��فارش 

واردات خودرو در هیأت دولت 
در حال بررس��ی است و هیأت 
دولت پس از بررس��ی سازوکار 
جدید در مورد زمان باز ش��دن 
س��ایت ثبث س��فارش واردات 

خودرو تصمیم گیری می کند. 
مق��ررات  دفت��ر  مدی��رکل 
س��ازمان  واردات  و  ص��ادرات 
توسعه تجارت افزود: فعال هیچ 
زم��ان دقیق��ی برای بازش��دن 
س��ایت ثبت س��فارش خودرو 
اعالم نشده و اخبار منتشر شده 

در این رابطه گمانه زنی است. 

گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
توس��عه  س��ازمان  مس��ئوالن 
تج��ارت در ابتدا دلیل بس��ته 
ش��دن س��ایت ثبت س��فارش 
خ��ودرو را آمارگی��ری فصلی و 
تعرفه های  بارگذاری  همچنین 
واردات خ��ودرو اع��الم کردند، 
اما پس از مدت��ی اعالم کردند 
که برای تدوین سازوکار جدید 
در واردات خودرو این سایت به 
صورت موقت بسته شده است. 
براساس این گزارش، مجتبی 
س��ازمان  رئی��س  خس��روتاج، 

توس��عه تجارت پ��س از مدتی 
که از بسته ش��دن سایت ثبت 
س��فارش خودرو گذشت اعالم 
کرد که در اواخر س��ال گذشته 
تصمیم گرفته ش��د تا آیین نامه 
واردات خودرو  ب��رای  جدیدی 

تدوین شود. 
وی همچنی��ن ب��ا تأکی��د بر 
اینک��ه توق��ف ثبت س��فارش 
موق��ت  خ��ودرو  واردات 
اس��ت، بیان داش��ت: ب��ا ابالغ 
واردات  جدی��د  دس��تورالعمل 
خودرو از س��ر گرفته می شود، 

ضمن اینکه تا برج 10 سال 96 
واردکنندگانی که قبل از تیرماه 
96 ثبت سفارش انجام داده اند 

می توانند خودرو وارد کنند. 
س��ازمان  رئیس  گفت��ه  ب��ه 
توس��عه تجارت، در شش ماهه 
ابتدای س��ال 96 ی��ک میلیارد 
و 200 میلی��ون دالر خ��ودرو 
به کش��ور وارد ش��ده است که 
نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته از نظر ارزشی 40درصد 
و از نظر تعداد 38درصد رش��د 

داشته است. 

یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت 
تولی��د ص��ادرات مح��ور و حض��ور در 
زنجیره تولید خودرو در سطح جهانی، 
صنعت خودروسازی را توسعه می دهد. 
به گزارش »عصرخ��ودرو« به نقل از 
ایس��نا، حسن کریمی س��نجری اظهار 
ک��رد: تع��داد منطق��ی و قاب��ل  قبول 
قرارداده��ای همکاری صنعت خودرو با 
خودروس��ازان خارجی به سیاست ها و 
اهداف برنامه ریزی  شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد. 

او اف��زود: اگر ه��دف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در س��ال ج��اری تنها 
پوش��ش نیاز داخلی است، گفته رئیس 

سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع 
ایران درباره کافی بودن ش��ش قرارداد 
خودرویی با ش��رکت های خارجی برای 

سال جاری، کامال درست است. 
وی اظهار ک��رد: هدف گذاری صنعت 
خ��ودرو روی کاغذ بر آن ب��ود تا ایران 
در منطق��ه ب��ه یک��ی از مراک��ز مهم 
صادراتی تبدیل ش��ود و برای این مهم 
بای��د قرارداده��ای مهم��ی در صنعت 
خودروس��ازی به امضا برسد تا در کنار 
تولید در داخل و رفع نیاز بازار داخلی، 
تولید با هدف صادرات در ایران صورت 

گیرد. 
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید 

ب��ر اینک��ه تولید در داخ��ل و صادرات 
محص��ول از ایران دس��تاوردهای مهم 
اقتص��ادی به همراه دارد، گفت: صنعت 
باید در زنجیره  خودروس��ازی کش��ور 
تولی��د خ��ودروی جهان ق��رار بگیرد و 
می توان برای دس��تیابی به این مهم در 
قالب تولید قطعه و خودرو برنامه ریزی 

کرد. 
وی ادامه داد: برای حضور در زنجیره 
تولی��د خ��ودرو در س��طح جهانی باید 
قرارداده��ای ص��ادرات مح��ور منعقد 
ش��ود. صنعت خ��ودرو ب��رای آنکه به 
توسعه برسد باید در جنبه های مختلف 
به خصوص تحقیق و توس��عه، مونتاژ و 

قطعه سازی رشد قابل توجهی را به ثبت 
برس��اند و برای دستیابی به این اهداف 
نباید تنها به تولید در راستای رفع نیاز 

داخلی توجه شود. 
او خاطرنش��ان کرد: اگر هدف نهایی 
صنعت خ��ودرو تولید ص��ادرات محور 
است، برای دستیابی به این مهم نیاز به 
تولید خودروی با کیفیت و ارزان داریم.  
زمانی محصول ارزان تمام می ش��ود که 
تولید قطعه در کشور با کیفیت مناسب 
رش��د کرده و از س��وی دیگر در زمینه 
تولید خودرو برای بازارهای جهانی در 
زمینه تحقیق و توس��عه سرمایه گذاری 

صورت بگیرد. 

عض��و کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجل��س ش��ورای اس��المی 
کنترل واردات خودروهای بی کیفیت را 
در توس��عه بازار خودروهای داخلی مؤثر 
دانس��ت و گفت: در صورتی که به قانون 
رفع موانع تولید به درس��تی عمل شود 
مس��لما ش��اهد بهبود جری��ان تولید در 
کشور و توس��عه بازار محصوالت داخلی 

خواهیم بود. 
مه��رداد بائوج الهوتی اظهار داش��ت: 
براس��اس قان��ون رفع موان��ع تولید باید 
ایران س��رمایه گذاری  در  ش��رکت هایی 
کنند که حداقل 30درص��د از تولیدات 

آنها صادر شود. 
وی قرارداد رنو و پژو را در این راس��تا 
دانست و گفت: برای اینکه بازار تولیدات 
داخل��ی تقویت ش��ود باید هم��کاری با 
کمپانی های��ی معتب��ر خودروس��ازی و 
س��رمایه گذاری این ش��رکت ها در ایران 

توسعه یابد. 
وی با انتقاد از جریان مونتاژ خودرو در 
کشور تصریح کرد: باید از مونتاژکاری در 
صنعت خودرو فاصله بگیریم و به سمت 

توسعه داخلی سازی حرکت کنیم. 
نماین��ده لنگ��رود در مجل��س ده��م 
همچنی��ن به جری��ان واردات خودرو به 
کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در حال 
حاضر 60درصد واردات به کشور شامل 
200 قلم کاال می ش��ود که باالترین رقم 
مربوط به خودرو است، بنابراین چنانچه 
تولیدات داخل��ی بخواهد با این حجم از 
واردات رقابت کند قطعا امکان آن فراهم 

نخواهد بود. 
الهوت��ی با اش��اره به کیفی��ت پایین 
برخی تولی��دات داخلی اظهار داش��ت: 
البته تمام مش��کل مربوط به افت کیفی 
تولی��دات داخل��ی مربوط به ش��رکت ها 
نیس��ت، بلکه بخش��ی از این جریان به 
واردات سهل الوصول خودروهای خارجی 
بی کیفیت به کش��ور نیز باز می گردد که 
عمال موج��ب عدم رقابت پذیری در بازار 

شده است. 
وی با اشاره به اینکه با جریان گسترده 
ورود خودروه��ای بی کیفی��ت نمی توان 
ب��ازار خودروی کش��ور را مدیریت کرد، 
اف��زود: راه��کار ش��رایط کنون��ی بازار 

خودروی کش��ور، تقویت خودروس��ازان 
داخلی و اج��رای قانون رفع موانع تولید 
اس��ت که در صورت عملی شدن این دو 
راهکار شاهد رشد بازار تولیدات داخلی 

خواهیم بود. 
افزایش ۲۵درصدی واردات خودرو 

هنر نیست
نای��ب  رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خ��ودروی تهران با بی��ان اینکه افزایش 
هن��ر  خ��ودرو  واردات  25درص��دی 
نیس��ت، گفت: نگاه ویژه ب��ه تولید ملی 
و کیفی س��ازی صنعت خودرو در داخل 

کشور باید وجود داشته باشد. 
غالم حس��ین قاس��میان در واکنش به 
رش��د 25درصدی واردات خودرو اظهار 
ک��رد: افزای��ش واردات خ��ودرو نش��ان 
می دهد که ایران در حال تبدیل به بازار 

فروش سایر کشورهاست. 
وی ادام��ه داد: دولت به ویژه نهادهای 
و  مع��دن  وزارت صنع��ت،  و  ذی رب��ط 
تجارت ب��ا ای��ن پدی��ده تخریب کننده 
صنع��ت خودرو در کش��ور به عنوان یک 

ضلع ساختار تولید ملی برخورد کنند. 

نای��ب  رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودروی تهران با اشاره به اینکه افزایش 
25درصدی واردات خودرو هنر نیس��ت، 
تصریح ک��رد: هنر واقعی، ن��گاه ویژه به 
تولید ملی و کیفی سازی صنعت خودرو 

در داخل کشور است. 
قاس��میان با بی��ان اینک��ه میلیاردها 
دالر ارز از ای��ن مجاری از کش��ور خارج 
می ش��ود، اضافه ک��رد: ج��ای ارزآوری 
ب��ا فعالی��ت در عرص��ه واردات به ویژه 
کاالهای غیرضروری ارز از کشور خارج 

می کنیم. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه خودروس��ازان 
ما کیفی��ت تولی��دات خ��ود را افزایش 
دهند، تصریح کرد: تن��وع ظاهری مهم 
نیس��ت، تغیی��رات درونی متناس��ب با 
استانداردهای جهانی باید رعایت شود. 

نای��ب  رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودروی تهران با اش��اره به اینکه زمانی 
صادرات خودرو در کشور رونق می گیرد 
که کیفیت تولیدات ما باال باش��د، اظهار 
کرد: در غیر این صورت در همین رتبه ای 

که قرار داریم درجا می زنیم. 

تولید برای رفع نیاز داخلی، بوی توسعه یافتگی نمی دهد

تأثیر واردات گسترده بی کیفیت ها بر افت کیفی خودروهای داخلی

ابهام در زمان دقیق باز شدن  ثبت سفارش واردات خودرو
خبـر

نگاه

از سرگیری طرح نوسازی 
تاکسی های فرسوده در کشور

سرپرس��ت اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور 
گف��ت طرح تحویل تاکس��ی های جدید ک��ه از مرداد 
امس��ال به طور موقت متوقف ش��ده بود ب��ار دیگر با 

صدور پیش فاکتورها از سر گرفته شد. 
به گ��زارش مهر، مرتضی ضامنی ب��ا بیان اینکه در 
جلس��ه ای با حضور نمایندگان گمرک، سازمان برنامه 
و بودجه و ایران خودرو و در جلس��ه کارگروه آلودگی 
هوا مقرر شد طرح نوسازی تاکسی های فرسوده ادامه 
یاب��د گفت: ثبت نام طرح نوس��ازی بیش از 187هزار 
تاکس��ی فرس��وده از 12 بهمن 94 آغاز شد و تاکنون 
نیز بیش از 63هزار تاکسی فرسوده اسقاط شده است 

و 55هزار متقاضی تاکسی نو دریافت کردند. 
سرپرس��ت اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور 
درباره علت تعطیلی موقت این طرح افزود: علت توقف 
تحویل تاکس��ی های نو، بدهی گمرک به خودروساز و 

عمل نکردن به تعهداتش بود. 
ضامن��ی گف��ت: اگرچه تاکن��ون 78هزار تاکس��ی 
فرس��وده در این ط��رح ثبت نام کرده ان��د، اما با رفع 
مش��کالت به تحویل 90هزار تاکسی نو تا پایان سال 
خواهیم رس��یدو امیدواریم مرحل��ه دوم طرح نیز در 

سال 97 اجرایی شود. 
وی افزود: طبق طرح نوسازی تاکسی های فرسوده 
به مالک تاکسی های فرسوده 200میلیون ریال وام با 

بهره 16درصد داده می شود. 
سرپرس��ت اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور 
گف��ت: در مرحله گواهی اس��قاط دو گواهی به ارزش 
2میلی��ون و 500 ه��زار ریال در مجم��وع 5میلیون 
تومان لحاظ ش��ده و تفاهم نامه های الزم بین سازمان 
برنام��ه و بودجه، ش��رکت های خودروس��از، کارگروه 

کاهش آلودگی هوا و گمرک امضا شده است. 
ضامنی ادامه داد: براس��اس این تفاهمنامه قرار شد 
گمرک به ازای هر تاکسی فرسوده اسقاطی 5میلیون 

تومان به حساب شرکت خودروساز پرداخت کند. 

 صنعت خودروی جهان
 رو به افول می رود! 

مؤسسه اعتبارسنجی مودیز که یکی از سه مؤسسه 
معتبر جهان در زمینه اعتبارسنجی است، در گزارش 
اخیر خود، چش��م انداز منفی را ب��رای صنعت خودرو 
ترس��یم کرده است. کارشناس��ان این مؤسسه اعتقاد 
دارند آمار فروش خودرو به باالترین حد خود رس��یده 

و از این فراتر نخواهد رفت. 
به گ��زارش کارپ��رس، در ش��رایطی که مؤسس��ه 
اعتبار سنجی مودیز اعالم کرد چشم انداز صنعت خودرو 
را منف��ی ارزیابی می کند، س��رویس س��رمایه گذاری 
این مؤسس��ه در گزارش جدید خ��ود آورد: »رکود یا 
کاهش تقاضا برای وس��ایل نقلیه و روی آوردن دوباره 
ب��ازار به خودروهای بزرگ و شاس��ی بلند به رغم ارائه 
فناوری ه��ای نوین و بهینه مصرف س��وخت، در کنار 
نرخ باالی انقضای قرارداد های اجاره خودرو و طوالنی 
شدن زمان بازپرداخت وام های خرید خودرو در زمره 
عواملی هس��تند که درآمری��کا اوراق قرضه مرتبط با 
صنع��ت خودرو را تحت تأثیر قرار می دهند.« با همین 
استدالل مؤسس��ه مودیز در گزارش اخیر خود اعالم 
کرد که در حال حاضر چش��م انداز خودروی جهان را 

منفی ارزیابی می کند.  
ب��روس کالرک، یک��ی از معاون��ان ارش��د مودیز، 
می گوی��د: »پیش بینی چش��م انداز منفی م��ا، بازتاب 
کاه��ش تقاضا در ب��ازار چین و آمری��کا، بزرگ ترین 
بازارهای خودروی جهان است. بررسی سوابق صنعت 
خودرو نشان می دهد کاهش تقاضا در بازارهای بزرگ 
و  گذار به سوی شرایطی که تقاضا کمتر است، موجب 
عملکرد ضعیف این صنایع خواهد شد.« او می افزاید: 
»صنایع خودرو حتی در بهترین ش��رایط نیز به دلیل 
ماهیت نوسان پذیر خود چالش برانگیزند. نرخ بازگشت 
س��رمایه در ای��ن صنای��ع پایین اس��ت و ش��رکت ها 
نمی توانند سرمایه گذاری برای تولید مدل های جدید 
را به تعویق بیندازند.« چالش دیگر خودروس��ازان در 
ش��رایط کنونی، مواجهه با تغییرات س��ریع فناوری ها 

است. 
روند حرکت به س��وی تولید خودروهای برقی که از 
باتری  بهره می برند، محدودیت های قانونی ش��دیدتر 
درخصوص می��زان آالیندگی خودروه��ا، خودروهای 
خودران و ارائه خدمات اش��تراک خودروها در سراسر 
جهان، مهم ترین ریسک هایی هستند که خودروسازان 
ب��ا آنه��ا مواجهن��د. از س��وی دیگ��ر، خری��داران به 
خودروه��ای ک��راس اوور و شاس��ی بلند گرایش پیدا 
کرده ان��د. تغییر این رون��د با توجه ب��ه پایین ماندن 
قیمت بنزین، بعید به نظر می رس��د. مودیز پیش بینی 
کرده اس��ت که قیمت سوخت تا سال 2020 افزایش 

نخواهد یافت. 
اغلب نقطه نظ��رات کالرک پیش از این بارها مطرح 
ش��ده بود، اما این بار تمام این نظرات به صورت مدون 
و در قالب گزارش��ی جامع از مشکالت صنعت خودرو 
ارائه شده است. رانندگان به دنبال خودروهای بزرگ، 
وانت ها و شاس��ی بلندها هستند و این روند به کاهش 
فروش خودروهای س��دان و کوپه منتهی خواهد شد. 
سوخت ارزان نیز این روند را تشدید خواهد کرد. بازار 
خودروهای دست دوم نیز چندان امیدوارکننده به نظر 

نمی رسد. 

اخبار

صنعت خودروسازی ایران 
نیازمند حمایت و استفاده از 

تکنولوژی های نوین تولید است
ی��ک ک�ارش��ناس صن��عت خ�ودروی کش��ور 
گفت ال��زام واردکنندگان به س��رمایه گذاری در 
زمین��ه تولید تنها از طریق افزای��ش تیراژ تولید 

سودآور خواهد بود. 
ش��هرام آزادی افزود: تیراژ تولی��د خودرو باید 
ب��ه حدی افزای��ش یابد ک��ه عالوه بر رف��ع نیاز 
مصرف کنن��دگان داخلی بتوان به مقوله صادرات 
نی��ز پرداخ��ت و از ای��ن طری��ق ورود صنع��ت 
خودروس��ازی ایران به بازاره��ای جهانی محقق 

شود. 
وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: وارد کنن��دگان 
می توانن��د ب��ا هم��کاری و مش��ارکت طرف های 
خارجی به سرمایه گذاری در زمینه تولید خودرو 
بپردازن��د در غیر این صورت رویه داخلی س��ازی 
فرآین��د تولی��د زمان بر خواهد بود و س��ودآوری 

چندانی برای کشور نخواهد داشت. 
وی اظهار داش��ت: در صورتی که واردکنندگان 
بخواهن��د از تخفی��ف تعرفه ه��ای گمرکی برای 
س��رمایه گذاری اس��تفاده کنن��د ای��ن امر ارزش 
افزوده چندانی برای صنعت خودروس��ازی ایران 

به دنبال نخواهد داشت. 
وی اذعان داشت: سرمایه گذاری واردکنندگان 
در زمین��ه تولی��د خودرو باید حس��اب ش��ده و 
براس��اس استراتژی های مش��خص و کارشناسانه 
ص��ورت گیرد تا افزای��ش تیراژ تولی��د و ارتقای 

سطح کیفی محصوالت را در پی داشته باشد. 
آزادی در پای��ان ب��ا اش��اره به ل��زوم حمایت 
از صنع��ت خودروس��ازی بی��ان ک��رد: صنع��ت 
خودروس��ازی ایران نیازمند حمایت و اس��تفاده 
از تکنولوژی های نوین تولید اس��ت بنابراین الزام 
واردکنندگان به س��رمایه گذاری در زمینه تولید 
با برنامه ریزی های از پیش تعیین ش��ده راهکاری 

مؤثر در تحقق این امر است. 
 

چرا »رنو« تمایلی به حضور در 
بازار آمریکا ندارد؟ 

در آخری��ن مصاحب��ه، آقای کارلوس گوس��ن 
مدیر اجرایی اتحاد رنو، نیسان و میتسوبیشی، به 
صراحت از عدم تمایل رنو برای حضور در آمریکا 

سخن گفته بود. 
به گزارش پرش��ین خودرو، برای ش��رکت های 
بزرگ خودروس��ازی، بازار ایاالت متحده آمریکا 
در اولویت قرار دارد و بس��یاری از آنان در تالش 
هس��تند تا فعالیت خود را در این کش��ور دنبال 
کنند، همچون ش��رکت خودروس��ازی س��انگ 
یانگ موتورز ک��ره جنوبی که با یک برنامه ریزی 
چند س��اله، در تالش اس��ت تا خ��ود را به بازار 
اتومبی��ل ایاالت متحده آمریکا برس��اند یا اخیرا 
ش��رکت خودروس��ازی پژو گفته اس��ت که پس 
از فراهم س��ازی ش��رایط الزم، ب��ار دیگر حضور 
خ��ود را در ای��االت متحده آمری��کا آغاز خواهد 
کرد، اما در این میان ش��رکت خودروس��ازی رنو 
 یک دیدگاه متفاوت داش��ته و اعالم کرده اس��ت

 که عالق��ه ای برای حض��ور در ای��االت متحده 
آمریکا ندارد. 

در آخری��ن مصاحبه ص��ورت گرفت��ه با آقای 
کارلوس گوسن به عنوان مدیر اجرایی اتحاد رنو، 
نیس��ان و میتسوبیشی، گفته می شود که او هیچ 
عالقه ای به حضور در ایاالت متحده آمریکا ندارد، 
زی��را اولویت اصل��ی این ش��رکت روی بازارهای 
نوظهور جه��ان خواهد بود ک��ه اصلی ترین آنان 
شامل بازار بزرگ چین، روسیه و برزیل می شود. 
پ��س دلیلی وج��ود ندارد که طی ی��ک برنامه 
میان مدت، ش��رکت خودروسازی رنو وارد ایاالت 
متحده آمریکا شده و با جمعیت زیادی از رقبای 

ریز و درشت خود مبارزه کند. 
در ح��ال حاضر، کمپانی خودروس��ازی رنو در 
بازار ب��زرگ چین موفق به فروش تقریبا 70هزار 
اتومبیل از ابتدای سال جاری تاکنون شده است 
که انتظار می رود تا پایان س��ال جاری در فروش 
کلی ش��رکت تأثیرگذار ب��وده و آمار فروش را به 

عدد 550 هزار دستگاه برساند.
 اما همچنان کش��ور روس��یه جای کار دارد تا 
شرکت خودروس��ازی رنو جایگاه حقیقی خود را 
پیدا کرده و بخش قابل توجهی از این کش��ور را 

به دست بگیرد. 
ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو، عالوه ب��ر اینها، 
کمپانی خودروس��ازی رنو در یک اتحاد بزرگ با 
شرکت های نیس��ان و میتسوبیشی قرار دارد که 
هر دو آنان در ایاالت متحده آمریکا فعالیت بسیار 
خوبی دارند، به ویژه کمپانی خودروسازی نیسان 
که برخی از محصوالت آن در بین پرفروش ترین 

اتومبیل های بازار آمریکا قرار می گیرد. 
حال شرکت خودروسازی رنو می تواند با تقویت 
حضور خود در بازارهای چین، روس��یه و برزیل، 
ای��ن اتحاد را قوی ت��ر کرده و آم��ار فروش کلی 
شرکت های عضو اتحاد را تا سال 2022 میالدی 

حدود 40درصد افزایش دهد. 



معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به لزوم فراهم آوردن 
زمینه ه��ای کارآفرینی در کش��ور گفت که کش��ورها برای توس��عه اقتصادی 
از سیاس��ت های افقی همچون بهبود فضای کس��ب و کار و رفع موانع بر س��ر 

راه کس��ب و کار اس��تفاده می کنند. ب��ه گزارش 
کارگرنی��وز، عیس��ی منص��وری معاون توس��عه 
کارآفرین��ی و اش��تغال وزارت کار ک��ه به عنوان 
یکی از س��خنرانان هشتمین جشنواره تجلیل و 
تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغال زای کشور 
حضور داش��ت، با بیان اینکه سیاست های افقی، 
برای ایجاد رش��د اقتص��ادی و بهره وری ظرفیت 
ایجاد می کند، به لزوم توجه به ظرفیت رش��ته ها 
اش��اره کرد و گفت: کارآفرینی در کشور باید در 
رشته هایی باش��د که باالترین ظرفیت را دارند و 
این موضوع متاسفانه در کشور کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد. در واقع بهتر است بگویم هنوز وارد 
این فاز نشده ایم. منصوری با بیان اینکه بسیاری 

از کش��ورها همچون مالزی و ک��ره جنوبی از این روش برای اش��تغال زایی در 
ایران استفاده کردند، افزود: باید از کارآفرینی در کشور حمایت کنیم که برای 
این کار نیازمند نظام حکمرانی هس��تیم.  این مقام مس��ئول در وزارت کار با 

اش��اره به اینکه برای اینکه وارد حمایت اختصاصی از کارآفرین شویم نیازمند 
اصالح نظام حکمرانی در کس��ب و کار و اشتغال هستیم، گفت: همواره به دنبال 
اجرای پروژه های بزرگ، همچون ساخت سد یا فرودگاه بوده ایم و در این شرایط 
 ب��ه بنگاه های کوچک و متوس��ط ک��ه بیش از 
85 درصد از اشتغال کشور را تحت پوشش قرار 
می دهند، کمتر توجه کرده ایم که همین مسئله 
باعث شده فرصت برای رشد کارآفرینان به وجود 
نیای��د.  معاون وزی��ر کار درب��اره مصداق های 
حکمرانی غلط گفت: انعقاد قرارداد با پیمانکار 
و مشاور و ارائه مجوزهای بی رویه و تزریق پول 
از عوامل حکمرانی غلط اس��ت. نظام حکمرانی 
غلط یعنی بازیگری بازیگران دولتی و حکومتی، 
بنابرای��ن چنین فضایی فرص��ت را می بندد، به 
همین خاطر برای رفع مشکالت فعلی نیازمند 
این هستیم که نقش دولت کمرنگ و در نهایت 
حذف شود. دولت باید در مواردی ورود پیدا کند 
که نقش تسهیلگری داشته باشد، در غیر این صورت حضور بی فایده و مخربی 
خواهد داش��ت. نقش دولت برای بهبود فضای کس��ب و کار در کشور این است 

که فرصت ها را بین بخش  خصوصی و بین الملل مهیا و شرایط را تسهیل کند.

مع��اون وزی��ر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گوید کش��ور ما به لحاظ رتبه 
برندینگ در میان کش��ورهای منا  )منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا( در رتبه 

۷۱ قرار دارد. 
به گزارش ایس��نا، عیسی منصوری در کنگره 
سراسری نشان شایس��ته ملی، اظهار کرد: رتبه 
ما در کارآفرینی و فضای کس��ب وکار و شفافیت 
از وضعیت مناس��بی برخوردار نیست به نحوی 
ک��ه اگر رتبه برند خ��ود را در رتبه بندی جهانی 
مقایسه کنیم در میان کشورهای منا ایران رتبه 

۷۱ را دارد. 
وی ادام��ه داد: وقت��ی راج��ع ب��ه س��اخت  
)MIDIN( صحبت می کنی��م منظور زنجیره 
ارزش س��اخت اس��ت و فقط تولید مهم نیست. 
ایران جزو کش��ورهایی اس��ت که به رغم وجود 
قابلیت ه��ا و ظرفیت های خوب آنها شناس��ایی 

نشده اند. 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: این در حالی است که در 
کشورهای دیگر مزیت های رقابتی و منحصربه فرد حاصل کار فردی و جمعی 

اتفاق افتاده که آن کشور را تبدیل به کشور برند کرده است. 

وی یکی از ابزارهای شکوفایی صنعت را برندینگ دانست و گفت: مولفه های 
مطرح در عرصه برندینگ صنعت، زیرس��اخت ها، س��رمایه های مالی و تعداد 
بنگاه های فعال در آن صنعت است و می توانیم یک منطقه صنعتی خاص مثل 
شهرک پوشاک را در کشور ایجاد کنیم که یک 

محصول خاص تولید کند. 
منصوری با بیان اینکه در صنعت نساجی ۲5 
تا ۳۰درصد س��ود مربوط به قس��مت تأمین یا 
دیزاین اس��ت، اظهار کرد: 55 تا ۶۰درصد آن 
بازاریاب��ی و فروش و تنه��ا ۱۰ تا ۱5درصد در 
بخش تولید اس��ت و ما تنه��ا در بخش تولید 
متمرکز شده ایم. در صنعت طال هم ۴۰درصد 
زنجیره ارزش مربوط به بخش طراحی است که 

در آن هم حضور نداریم. 
وی در پای��ان از ف��رش ای��ران به عنوان یک 
برن��د نام برد و گفت: در حوزه صنعت هم برند 
می تواند اتف��اق بیفتد مثل صنعت پوش��اک. 
چنانکه در صنعت پوش��اک ترکیه برندینگ اتفاق افتاده است و ما باید تالش 
کنیم تا فرش ایرانی یا حتی پوشاک تولید داخل نیز بتواند برند خود را حفظ 

کند. 

معاون اقتصادی سفیر کره جنوبی در دیدار با شهردار کالنشهر رشت گفت که 
بازار ایران فرصت بزرگی برای سرمایه گذاران است. 

به گزارش ایرنا، یان سونگ کینگ در این دیدار افزود: در اطراف بازار ایران، 
بازارهای منطقه ای وجود دارد و ما نیز همه تالش 
خود را به کار می گیریم تا مدل جدید کسب و کار 
بین ایران و کره جنوبی انجام گیرد. وی در بخش 
دیگری از س��خنانش با اش��اره ب��ه ظرفیت ها و 
پتانس��یل های اس��تان گیالن خاطرنشان کرد: 
امکان��ات زیادی برای س��رمایه گذاری در زمینه 
شیالت و خاویار، گردشگری و صنایع مختلف در 
گیالن وجود دارد. وی با بیان اینکه شرکت های 
خصوصی در گیالن همکاری بسیار خوبی برای 
جذب گردشگر خارجی به ایران دارند، اظهار کرد: 
این موارد به دفتر مرکزی ما در س��ئول ارس��ال 
می ش��ود تا مطالع��ات و نیاز س��نجی های اولیه 
برای سرمایه گذاری در منطقه انجام شود. معاون 

اقتصادی س��فیر کره جنوبی اظهار امیدواری کرد دو کش��ور بتوانند در زمینه 
فناوری، افزایش دانش فنی با هم همکاری های خوبی داش��ته باش��ند. وی در 
بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با دیدن رشت تحت تأثیر قرار گرفته 

است، اضافه کرد: بسترهای مناسبی برای فعالیت های اقتصادی در رشت وجود 
دارد و از ش��هردار این کالنش��هر تشکر می کنم که ش��انس شناخت خوب از 
رشت را برای ما فراهم کرد. شهردار کالنشهر رشت نیز در این نشست با اشاره 
به پنجاه و پنجمین سالگرد ارتباط دیپلماسی 
ایران و کره جنوبی بیان کرد: این باعث مباهات 
است که امروز در ش��هر فرهنگ دوست رشت 
میزبان سفیرانی از کره جنوبی هستیم. مسعود 
نصرتی با تش��ریح اقلیم و ش��رایط مش��ترک 
بین اس��تان گیالن به ویژه شهر رشت و کشور 
کره جنوب��ی خاطرنش��ان کرد: ام��روز فرصت 
ارتباط ویژه برای برخ��ورداری از این امتیازات 

فراهم شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا توجه به وجود منطقه 
آزاد مطمئنا ش��رایط برای تعامالت اقتصادی و 
گردشگری بین دو کش��ور برقرار است، اضافه 
کرد: امیدواریم پررنگ تر و با اقتدارتر از گذشته 

در کنار هم باشیم. 
شهردار رش��ت با بیان ظرفیت های گردش��گری در گیالن اظهار کرد: این 

استان می تواند بستر خوبی برای سرمایه گذاران باشد. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کاهش رتبه کسب وکار 
ایران گفت: چرا وقتی مالیات می گیریم و نفت می فروش��یم و جوانان خالق و 

مستعدی در کشور داریم رتبه کسب وکار ما باید تنزل پیدا کند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، فرید موس��وی در دومین 
کنگره سراس��ری نش��ان شایس��ته ملی، اظهار 
 ک��رد: در طول ۴۰ س��ال گذش��ته هف��ت برابر 
کره جنوبی ب��ه اقتصادمان مناب��ع مالی تزریق 
کردیم، ولی با ای��ن مقدار منابع جی دی پی آنها 
چه رقمی اس��ت و اندازه اقتصاد ما چقدر است. 
متأسفانه از پتانسیل ها و ظرفیت های خود به نحو 
شایسته و متناس��ب با خروجی نشان های ملی 

ایران استفاده نکرده ایم. 
وی ادامه داد: هیچ کسی در خصوص اهمیت 
نش��ان ملی تردیدی ندارد، ولی آسیب شناس��ی 
دلی��ل قرار گرفتن ما در چنین جایگاهی نیاز به 

اجماع صاحبنظران این حوزه دارد. 
این عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: متأسفانه به رغم تمام توجهاتی که به 
بس��یاری از مباحث حاشیه ای در فضای مجازی می شود رتبه ایران در فضای 
کس��ب وکار و مختصات و ویژگی های محیط کسب و کار نادیده گرفته می شود 

به نحوی که جامعه ما نسبت به رتبه یک تیم در لیگ فوتبال حساسیت دارد، 
ولی روی س��قوط چهار پله ای کشور در فضای کسب وکار جهانی حساسیتی 
نشان نمی دهد. وی با طرح این پرسش که چرا وقتی مالیات می گیریم و نفت 
می فروشیم رتبه کسب وکار ایران افت می کند، 
ادامه داد: متأس��فانه کارآفرینان ما با مشکالت 
متعددی دس��ت به گریبان هس��تند و این در 
حالی است که بسیاری از جوانان ما با ایده های 
خالقانه خود نمی توانند استعدادهای ش��ان را 

نشان بدهند. 
موس��وی تأکید کرد: متأس��فانه در تجارت 
فرامرزی از بین ۱۹۰ کش��ور در پله ۱۶۶ قرار 
داریم و با افت 5۰پله ای در ش��اخص پرداخت 
مالیات مواجه هستیم و سوال این است که آیا 
این موارد اجازه می دهد که نشان ملی کشوری 

داشته باشیم. 
وی ب��ا بیان اینکه هیچ دلیلی جز عش��ق به 
وطن کارآفرینان را در کشور ماندگار نکرده است، اظهار کرد: هر چقدر صنعتگر 
و کارآفرین تالش خود را به کار گیرند محیط کس��ب وکار شایستگی و فضای 

مناسب را برای حصول نتیجه مطلوب فراهم نمی کند. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار: 

دولت در اقتصاد باید نقش تسهیلگری داشته باشد
رتبه برندینگ ایران در جهان چقدر است؟  معاون اقتصادی سفیر کره جنوبی:

 بازار ایران فرصتی برای سرمایه گذاران است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

جامعه به افت رتبه تیم فوتبال بیش از رتبه کسب وکار اهمیت می دهد

اغلب مردم فکر می کنند نوآوران بزرگ، نوابغی هستند که به راحتی زمینه ساز 
پیشرفتی عظیم می ش��وند، اما نوآوری واقعی به این سادگی حاصل نمی شود. 
ب��ه گزارش زومیت، یکی از داس��تان هایی که اغلب به عن��وان مثالی از نوآوری 
واقعی ذکر می شود، کشف پنی سیلین توسط الکساندر فلمینگ است. در سال 
۱۹۲8 وقتی این دانشمند اسکاتلندی از تعطیالت به خانه برگشت، متوجه شد 
کپک ه��ای عجیبی باکتری هایی را که او ب��رای آزمایش هایش پرورش می داد، 
آلوده کرده اند. همین مشاهده، جهان را دگرگون کرد. معموال داستان را این طور 
تعریف می کنند. واقعیت این اس��ت که وقتی فلمینگ مش��اهداتش را منتشر 
کرد، کس��ی به حرف او توجهی نش��ان نداد، زیرا چیزی را که او کش��ف کرده 
بود نمی توانس��ت کسی را درمان کند. تقریبا یک دهه بعد دانشمندان دیگری 
مقاالت او را بررس��ی و بازخوانی کردند و توانس��تند یافته ه��ای او را به درمان 
معجزه گری که امروز می شناسیم، تبدیل کنند. حقیقت این است که کشفیات 
بزرگ، از ابتدای کار معنی خاصی ندارند، چراکه محتوایی خارج از چارچوب را 
ارائه می کنند. به عبارت دیگر، فقط نوآوری های بزرگ نیستند که جهان را تغییر 
می دهند، بلکه جه��ان نیز این نوآوری ها را تغییر می دهد و طی مدتی که این 
پروس��ه ها رخ می دهد، هیچ کس نمی داند چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت. 
معموال کسی حقیقت نوآوری را برای شما توضیح نمی دهد. برای خلق نوآوری، 

باید به خوبی یاد بگیرید که در بحبوحه سرگردانی زندگی کنید. 
قانون ۳۰ ساله

ش��اید پنی س��یلین که تا س��ال ۱۹۴۶ به صورت تجاری در دسترس عموم 
نبود، یک اس��تثنا محسوب شود. آن زمان دولت آمریکا به بیش از ۲۴ شرکت 
داروس��ازی این کشور دس��تور داده بود داروهایی تولید کنند که در کارزارهای 

جنگی، مفید واقع شوند و همین مورد، باعث کشف داروهای بیشتر شد. 
ولی الکتریسیته و موتورهایی که با سوخت داخلی کار می کردند، مدت  زمان 
بیش��تری را در انتظار گذراندند. گرچه تکنولوژی اولیه در اوایل س��ال ۱88۰ 
توس��عه  یافته بود ولی پذیرش گس��ترده و تأثیر اقتصادی آن تا س��ال ۱۹۲۰ 
طول کش��ید. این مدت زمان طوالنی برای اموری مانند زیرس��اخت ها و تولید 
تکنولوژی های مکملی صرف شد که به استفاده از این ظرفیت ها و قابلیت های 
جدید کمک می کردند. گرچه ما دوس��ت داریم فکر کنیم امروزه اوضاع خیلی 
سریع تر تغییر می کند، ولی به نظر نمی رسد جاده نوآوری به بهره وری، کوتاه تر 
ش��ود. تقریبا ۳۰ سال پس از اختراعات و کش��فیات داگالس انگلبارت بود که 
تولید کامپیوترهای شخصی به سودآوری رسید. بسیاری از پیشرفت های اخیر، 
مانند هوش مصنوعی، محاس��بات کوانتومی و ایمونوتراپی سرطان هم مقیاس 
زمانی مشابهی را طی می کنند. بنابراین نوآوری هرگز یک رویداد واحد نیست 
و معموال حدود ۳۰ س��ال طول می کش��د تا از کشف به مهندسی و در مرحله 
بعد به تحوالت قابل بهره برداری تبدیل شود. البته این یک حساب سرانگشتی 
است. این زمان ممکن است کوتاه تر یا طوالنی تر باشد، اما نکته اینجاست که ما 
از چند ماه یا چند سال حرف نمی زنیم، بلکه در مورد دهه ها صحبت می کنیم. 

 ترکیبات بعید
یک��ی از دالیل��ی که بهره گیری از نوآوری به طول می انجامد، این اس��ت که 
به ندرت تکنولوژی ها به تنهایی مؤثر واقع می ش��وند. همانطور که اتومبیل ها به 
جاده و ایستگاه بنزین نیاز دارند، تکنولوژی های مدرن هم برای تغییر جهان، به 
یک اکوسیستم پشتیبانی نیازمندند. فکر کنید که یک آیفون بدون اپ استور 
چقدر کارایی دارد؟ با این  حال ترکیبات نقش مهمی در کشفیات بازی می کنند. 
یکی از دالیلی که کشف فلمینگ را در آن زمان به کشش کافی نرساند، این بود 
ک��ه راهی برای تولید کافی این محصول )به نحوی که در درمان بیماری ها مؤثر 
واقع شود( وجود نداشت. شاید بخشی از این نیاز در لیکور آمریکای غربی، یعنی 

جایی که یک محیط تخمیر معمول برای این کپک بود، به دست می آمد، ولی 
فلمینگ در انگلستان زندگی می کرد و هیچ اطالعی از این موضوع نداشت. اخیرا 
تحقیقی برای آنالیز ۱۷.۹ میلیون مقاله علمی صورت گرفته است. در پایان این 
مطالعات گزارش  شده که اکثر پیشرفت های بزرگ زمانی رخ  داده اند که حکمت 
عرفی یک حوزه، با بینش��ی هرچند کوچک  ترکیب  ش��ده که از برخی نواحی 
بس��یار دور آمده است. همین علوم و اطالعات کوچک هستند که تحقیقات به 
بن بس��ت رس��یده را نجات می دهند و آنها را به جهت درست هدایت می کنند. 
اس��اس نوآوری، ترکیب دانش ها و بینش های مختلف اس��ت. تنها راه عبور از 
پارادیم های قدیمی، جس��ت وجوی مداوم موارد جدید اس��ت و سپس، ادغام و 

ترکیب آنها با مواردی که در حال حاضر می دانید. 
کاوش مکان های دور یا نامعلوم

گرگ س��اتل در کتاب »نقش��ه برداری نوآوری« با ده ها نف��ر از نوآوران بزرگ 
مصاحبه کرده اس��ت که به برخی جهات، با یکدیگر تفاوت های زیادی داشته اند. 
برخی از آنها، کارآفرینان و مدیران بس��یار موفق بودند، برخی دیگر دانشمندانی 
بودند که به اکتشافات مهمی دست یافته بودند. به لحاظ شخصیتی، عده ای از آنها 
بش��اش و خوش رو و عده ای آرام و متفکر بودند. درهرحال به نظر نمی رس��د این 
افراد ش��باهت زیادی باهم داشته باشند ولی همه این افراد یک ویژگی مشترک 
داش��تند؛ آنها می خواستند مفید باشند و البته همگی انسان هایی بسیار کنجکاو 
بودند. نکته مهم اینجاس��ت: نوآوری به اکتش��اف نیاز دارد. هرچه جس��ت وجو و 
کنکاش بیشتری داش��ته باشید، به احتمال بیشتری به طور تصادفی به اطالعات 
کوچک راهگشایی برمی خورید که مشکل شما را حل می کند. اگر فردی باشید که 
با دیگران همکاری می کند، افراد بسیار بیشتری با شما مشارکت و تعامل خواهند 
داشت. سخاوت و بخشش، می تواند یک مزیت رقابتی باشد. بااین حال جست وجو 
در مکان های ناآشنا است که دانش و تجربه مورد نیاز شما را فراهم می کند. کار 

ساده ای نیست، ولی بسیار ضروری است که با ایده های جدید آشنا شوید. 
 عدم قطعیت فراگیر

ریچارد فینمن، فیزیکدان مشهور، عالوه بر اکتشافات ساختاری که در حوزه 
فعالیت خود داش��ت، به ایجاد پیش زمینه های تکنولوژی های نانو و محاسبات 
کوانتومی هم کمک زیادی کرد و تحقیقاتی نیز در زمینه ویروس شناسی داشت. 
با وجود همه این فعالیت ها، او هنوز معتقد بود که بخش اعظمی از زندگی اش 
را در حالت سردرگمی گذرانده است. آنچه فینمن و افرادی نظیر او را از دیگران 
متمایز می کند، این اس��ت که او به ناآگاهی خود از بسیاری از امور واقف بود و 
عدم اطمینان باعث شگفتی اش می ش��د. او یک دانشمند بود و از علوم زیادی 
آگاهی داش��ت، اما مدعی نبود دانای عالم اس��ت و برعکس، بی اطالعی از علوم 
ناشناخته، هیجان زده اش می کرد و لذت را در جست وجوی بیشتر می یافت. ولی 
کمتر کسی در مورد این مسائل حرفی می زند. ما تصویر می کنیم نوآوران بزرگ، 
قدرت بینشی ماورایی دارند. ما استیو جابز را روی استیج پیروزی می بینیم که 
به ندرت با اشتباهات و شکست هایش نظر کسی را جلب می کند. هیچ کس در 
مورد درد ناخوش��ایند مشکلی که سال ها گریبانگیرش بوده صحبت نمی کند؛ 
دوران هایی که به نظر می آمد پاس��خ سوال ها هرگز پیدا نمی شوند. اما واقعیت 
این است که برای انجام هر کار مهمی، باید پریشانی خاص آن را بپذیرید. اگر 
پاس��خ ها آسان به دست آیند، مش��خص است که قبال فرد دیگری برای کشف 
آنها تالش کرده اس��ت. س��رمایه گذاران می خواهن��د همه چیز پیش بینی پذیر 
باش��د. مدیران به دنبال نتایج هس��تند. اما نوآوران بزرگ یاد می گیرند که به 
محدودیت ها عادت کنند، دائما در سردرگمی زندگی کنند و به دنبال تضمینی 
 برای موفقیت حتمی نباش��ند. این خصوصیتی اس��ت که آنها را به جلو سوق 
INC: می دهد.                                                                           منبع

در نظام اقتصادی - مدیریتی ایران دولت نقش مهمی دارد و به نوعی یگانه 
بازیگر و کارگردان این مجموعه اس��ت. به همین خاطر برای دس��ت یافتن به 
اهداف مورد نظر و تنظیم ش��اخص های ای��ن مجموعه )اقتصادی -مدیریتی( 
تصمیماتی را اتخاذ و اجرا می    کند و به بیان صریح تر، سیاست گذاری و نظارت 
بر اجرای آن در اقتصاد و فضای مرتبط با آن بر عهده دولت است.همانطور که 
می دانیم با توجه به جمعیت جوان کشور موضوع اشتغال به یکی از مهم ترین 
اولویت های کشور تبدیل شده است و با توجه به نقش سیاست گذاری و اجرایی 
دولت که پیشتر ذکر شد سعی در بررسی تصمیمات اخیر دولت در این حوزه 
داریم. طبق برنامه ها و اس��ناد باالدستی، دولت در سال ۱۳۹۶موظف به ایجاد 
۹۷۰هزار فرصت شغلی )با توجه به تعاریف استاندارد شغل( است. ریاست دولت 
هم در تبلیغات انتخاباتی قول ایجاد اش��تغال و در دس��تورکار بودن طرح    های 
تحول آفرین حوزه اش��تغال را داده بودند. اما آنچه به نظر می    رس��د و احتماال 
پس از اجرای این طرح ها در عمل دیده می    شود، بر هم خوردن توازن بازار کار 

یا چرخش بازار کار به نفع جامعه کارفرمایی و به ضرر جامعه کارگری است.
 ط��رح کارورزی: طبق تعری��ف در این طرح دولت قص��د دارد زمینه ای را 
فراهم کند که جوانان فارغ التحصیل دانش��گاهی که تمایل دارند برای کسب 
مهارت های الزم فنی و کارآفرینی و شناس��اندن توانایی خود به کارفرمایان در 
دوره های کارورزی شرکت کنند و پس از آن جذب بازار کار شوند. در نگاه اول 
به نظر می رسد این طرح بتواند بخشی از خأل بازار کار و خأل مهارتی جوانان و 
به خصوص فارغ التحصیالن را حل کند، اما کمی که دقیق تر می    شویم این طرح 
در عمل پیامدهایی را به دنبال دارد که با توجه به متن اصلی طرح این موضوع 
بررسی می    شود. در این طرح دولت هزینه پرداخت بیمه را برعهده می    گیرد و 

کارفرمایان از این پرداخت معاف می    ش��وند؛ این موضوع به خودی خود باعث 
جذاب ش��دن این طرح برای کارفرمایان و صاحبان کسب وکار می    شود که در 
نگاه اول همین معافیت پرداختی بیمه باعث افزایش جذب کارورزان می    شود، 
اما پیامد این جذابیت باعث می    شود کارفرمایان نیروهای کار خود را که مجبور 
به پرداخت بیمه برای آنها بودند، حذف کرده و به صورت دوره ای از کارورزان 
اس��تفاده کنند که این موضوع نه تنها مشکل اش��تغال را حل نمی کند، بلکه 
افرادی که از طریق اشتغال )کارگران ثابت( امرار معاش می    کردند بیکار شده و 

به جمعیت بیکار کشور اضافه می شوند. 
یک��ی دیگ��ر از موارد طرح کارورزی بدین ش��رح اس��ت: کارفرما موظف به 
پرداخت یک س��وم حداقل حقوق مصوب وزارت     کار اس��ت و مابقی را دولت 
تحت عنوان کارانه پرداخت می    کند. باز هم این بند در جهت ترغیب کارفرمایان 
به استفاده از کارورزان است که با اتخاذ سیاست پرداخت کمتر به نظر می رسد 
از جذابیت الزم برای آنها برخوردار باشد و مجددا به نتیجه ای که برای معافیت 
پرداخت بیمه پیش بینی ش��د منجر می     ش��ود که مطابق آنچه ذکر شد برای 

فضای بازار کار کارگری مطلوب نیست. 
ب��ا نگاهی به تحلیل باال می ت��وان این گونه بیان کرد که باوجود مطلوبیت و 
موفقیت طرح کارورزی و تمامی تأکیدات دولت بر نتیجه بخش بودن این طرح 

ممکن است به نتایج سوئی مانند آنچه ذکر شد دچار شود. 
به همین خاطر پیشنهاد می    شود کارگاه ها و کسب وکارهایی که از این طرح 
استفاده می    کنند ملزم شوند که در مدت استفاده و به کارگیری کارورزان حق 

تعدیل نیروی انسانی خود را ندارند. 
همچنین درکنار این موضوع س��عی شود تسهیالت و شرایطی برای توسعه 
و گسترش فضای کسب وکار بنگاه های داوطلب فراهم شود که مشوقی برای 

به کارگیری کارورزان در کنار کارگران سابق و توسعه کسب وکارشان شود. 

شما به عنوان مالک یک شرکت همیشه می توانید حقوق باالتری برای خودتان 
در نظر بگیرید ولی آیا این تصمیم روی کسب وکار شما تأثیر می گذارد؟ به گزارش 
زومیت، زمانی که کارآفرینان کسب وکار کوچکی راه اندازی می کنند، برای شروع کار 
اش��تیاق زیادی دارند و معموال حقوق و دستمزد بزرگ ترین انگیزه آنها محسوب 
نمی شود. بدیهی است که همه افراد می خواهند از دستمزد منصفانه ای برخوردار 
باشند، اما چالش های موجود و رضایت از راه اندازی کسب وکاری که دوستش دارند، 
تمایل آنها به دریافت حقوق هنگفت و فوری را از بین می برد. با این  حال صاحبان 
کسب وکار باید از آغاز کار مشخص کنند که چه میزان دستمزد، هم به آنها امنیت 
خاطر می دهد و هم بودجه کافی برای عملیات اجرایی را مختل نمی کند. ش��ما 
به عنوان مالک یک کس��ب وکار، حتما وقت زیادی ص��رف امور اجرایی می کنید، 
اما همیش��ه باید هدف بزرگ تری در ذهن داش��ته باشید: رشد کسب وکارتان. در 
نخستین مرحله راه اندازی شرکت، پرداخت همه دستمزدها کار سختی است ولی 
زمانی که کسب وکار شروع به درآمدزایی کرد، مالک شرکت با سواالت بزرگی مواجه 
می ش��ود. آیا باید کارمندان جدیدی استخدام کند؟ تجهیزات جدیدی خریداری 
کند؟ بازاریابی را تست کند؟ روی موجودی انبار سرمایه گذاری کند؟ یک فضای 

خرده فروشی اجاره کند؟ یا اینکه برای خودش حقوقی در نظر بگیرد؟ 
سبک و سنگین کردن و متوازن نگه داشتن این خواسته ها، کار آسانی نیست و هیچ 
قانون مکتوبی نیز در این زمینه وجود ندارد ولی یک سری اصول کلی می تواند به شما 

کمک کند تصمیم گیری بهتری داشته باشید: 

یک حقوق معقول در نظر بگیرید
اگر مالک کس��ب وکار در خانواده خود با مشکالت و فشارهای مالی مواجه باشد، 
این امر روی روند کاری او تأثیر می گذارد. بس��یار ضروری است که اطمینان داشته 
باشید می توانید هزینه های ضروری زندگی تان را پوشش دهید. واقع بینانه و هدفمند 
تصمیم گیری کنید. به یاد داشته باشید که هدف نهایی شما، رشد آتی کسب وکارتان 
اس��ت. شما می توانید موقعیت یا کس��ب وکارتان را با موقعیت های مشابه در همان 
منطقه مقایسه کنید. گرچه هیچ فرمول خاصی برای محاسبه حقوق تان وجود ندارد، 
اما می توانید برای ارزیابی تصمیم تان، از یک س��ری اصول نظیر صنعتی که در آن 

فعالیت می کنید، تجربه و مهارت های تان و منطقه جغرافیایی استفاده کنید. 
کمی وقت بگذارید و ساختار شرکت تان را تجزیه وتحلیل کنید

س��اختار حقوقی کس��ب وکار کوچک ش��ما روی تعیین میزان حقوق تان تأثیر 
می گذارد. اغلب کس��ب وکارهای کوچک به عنوان شرکت های خصوصی، سهامی یا 
مشارکتی ثبت می شوند. بسته به اینکه چه نوع شرکتی دارید، حقوق شما متفاوت 
خواهد بود. به یاد داشته باشید که در شرکت های سهامی، شما باید سود سهامداران 
را هم بپردازید. به عالوه مسئله مالیات شرکت و بیمه کارمندان هم مطرح است. بهتر 
است برای پیشگیری از مشکالت آتی، از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید. مطمئن 
باشید که هزینه کردن برای مشاوره مالی، مالیاتی یا حقوقی، نوعی سرمایه گذاری 

است که بازدهی زیادی برای تان خواهد داشت. 
INC :منبع

 مگ وایتمن )Meg Whitman(، مدیرعامل سازمان هیولت پاکارد )HPE( قرار است از 
12بهمن ماه سال جاری این سمت را ترک کند و مدیر تقریبا ناشناس این سازمان، آنتونیو 
نری عهده دار سمت مذکور شود.  به گزارش دیجیاتو، به دنبال این خبر تنها پس از چند 
ساعت ارزش سهام سازمان هیولت پاکارد بیش از 6 درصد افت کرد. وایتمن در پی این خبر 
با اشاره به موفقیت های سازمان هیولت پاکارد اعالم کرد: »اکنون بهترین زمان برای آنتونیو، 
به عنوان یک رهبر از نسل جدید است که کنترل سازمان را به دست بگیرد.« او همچنین 
افزوده که کامال اطمینان دارد مدیریت جدید می تواند سازمان را توسعه و رشد دهد. الزم 
به ذکر است که وایتمن در حالی کمپانی مذکور را ترک می کند که نسبت به سال 2۰11 که 
سکان هدایت آن را به دست گرفت، تغییرات عمده ای را در راستای ساده تر کردن ساختار 
این سازمان ایجاد کرده است. از آن جمله می توان به فروش بخشی از کسب و کارهای مرتبط 
با چین اشاره کرد. الزم به یادآوری است که وایتمن که در رشته MBA تحصیل کرده، پیشتر 
مدیرعامل eBay بود. همچنین پیش از این به عنوان یکی از گزینه های سمت مدیرعاملی اوبر 
مطرح شده بود که البته این سمت به مدیر سرشناس ایرانی االصل، دارا خسروشاهی رسید. 
وایتمن در نهایت اعالم کرده: »من احتماال تنها مدیر آمریکایی هستم که عالقه دارد کارهای 
مهم تر را ترک کند و به دنبال کارهای کوچک تر برود. این مسئله به من شانس ارتباط بیشتر 
با مشتریان را می دهد.« او اعالم کرده که قصد خروج کامل از سازمان هیولت پاکارد را ندارد، 
زیرا هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن در این سازمان دارد. 
 

مهم ترین نکته ای که باید در مورد نوآوری بدانید نقدی بر طرح کارورزی دولت

میزان حقوقی که صاحبان کسب و کار به خودشان می پردازند

HP مدیرعامل ۶۱ ساله سازمان 
از سمت خود کناره گیری می کند

شنبه8
4آذر1396

9شماره937 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

دریچهیادداشت

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در دیدار با وزی��ر الکترونیک و آی تی هند، 
تش��کیل یک نهاد بین المللی تصمیم گیر برای کنت��رل و مقابله با تهدیداتی چون 
تروریس��م، افراط گرایی و پورنوگرافی کودکان در فضای مجازی را پیشنهاد کرد. به 
گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، محمدجواد آذری جهرمی در حاش��یه 
اج��الس بین المللی فضای مجازی در دی��دار با وزیر الکترونیک و فناوری اطالعات 
هن��د افزود: انقالب صنعتی چهارم در حال وقوع اس��ت و فرصت اقتصاد دیجیتال 
را در پی��ش رو داری��م. وی با با بیان اینکه کش��ورهای ایران و هند ش��باهت ها و 
تفاوت هایی باهم دارند، گفت: هند با جمعیت قابل توجه یک بازار بزرگ به حساب 

می آید و هر کسی آرزو دارد تا این بازار بزرگ را در اختیار داشته باشد. 

آذری جهرمی در دیدار با وزیر الکترونیک هند: 

نهاد بین المللی تصمیم گیر در حوزه 
مجازی تشکیل شود

س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی اعالم کرد رشد اقتصادی کشورهای 
توس��عه یافته در س��ه ماهه منتهی به ماه سپتامبر کندتر شده است ولی برای 
کل س��ال ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت. به گزارش ایس��نا، سازمان همکاری و 
توس��عه اقتصادی  )OECD( اعالم کرد مجموع تولید اقتصادی ۳5 کش��ور 
عضو این سازمان در سه ماهه سوم سال میالدی جاری، ۰.۶ درصد نسبت به 
س��ه ماهه منتهی به ژوئن افزایش داشت، اما در مقایسه با رشد اقتصادی ۰.8 
درصدی ثبت ش��ده در سه ماهه دوم کاهش نشان داد. کندی رشد اقتصادی، 
منعکس کنن��ده ماهیت ضعیف احیای جهانی از بح��ران مالی و رکود پس از 

آن است. 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعالم کرد 

 آهنگ رشد اقتصادهای
 توسعه یافته آهسته شد

سیدرشید شاه چراغ
کارشناس کارآفرینی



ماه گذشته هارلی دیویدسون 
موتوره��ای  س��وم  نس��ل 
چهارس��یلندری خود را معرفی 
اغل��ب آمریکایی ها  کرد. اگرچه 
روی��ای خری��د حداق��ل یکی از 
محص��والت این برن��د را دارند، 
ام��ا ف��روش محص��ول جدی��د 
اینجای  ت��ا  هارلی دیویدس��ون 
کار چن��دان موفقیت آمیز نبوده 
اس��ت. کاهش 7درصدی فروش 
م��دل جدید نس��بت ب��ه نمونه 
معرفی شده در سه سال گذشته 
از خبرهای ناخوشایندی حکایت 
دارد. با این حال همچنان هارلی 
دیویدسون یکی از محبوب ترین 
برنده��ای آمری��کای ش��مالی و 
اروپاست. همچنین با نگاهی به 
فهرس��ت محبوب ترین برندهای 
تاریخ نام هارلی دیویدس��ون را 
باید در پنج رتبه برتر جست وجو 
ک��رد. در کن��ار اینه��ا عملکرد 
تیم مدیریتی شرکت  فوق العاده 
در بح��ث بدهی ه��ای مالی این 
برند را جزو معدود ش��رکت های 
بدون بده��ی خارجی و مالیاتی 

قرار داده است. 
پرسش��ی ک��ه جمیز ک��ر در 
این مقاله مطرح س��اخته، شیوه 
برندس��ازی هارلی دیویدس��ون 
اس��ت که با توجه به افت فروش 
چن��د س��ال اخی��رش همچنان 
آن را در می��ان ب��زرگان نگ��ه 
داشته است. در همین راستا بد 
نیس��ت نگاهی به مصاحبه اخیر 
مدیرعامل این ش��رکت در مورد 
 افت میزان فروش شان بیندازیم:  
»رک��ود ش��رکت در بازاره��ای 
آمری��کا از ه��ر ج��ای دیگ��ری 
بیش��تر اس��ت. در واق��ع ما در 
برخ��ی از بازارها اص��ا رکودی 
نداش��ته ایم، اما به دلیل حضور 
انب��وه مش��تریان مان در آمریکا 
ب��ا کاه��ش ف��روش این ب��ازار 
آمارهای کلی ما نیز دس��تخوش 
تغییرات نامس��اعدی شده است. 
با این حال م��ا هنوز هم هارلی 
دیویدسون هس��تیم. 104 سال 
فعالیت در صنعت موتورسیکلت 
با چن��د س��ال ترازه��ای مالی 
نامطلوب از بی��ن نخواهد رفت. 
در سراس��ر دنیا هنوز طرفداران 
م��ا منتظ��ر محص��والت جدید 
هس��تند. ب��ا ای��ن ح��ال گمان 
می کنم زمان تغییرات اساس��ی 
ب��ه منظ��ور بهب��ود اوض��اع فرا  

رسیده است.«
به ط��ور مش��خص منظ��ور از 
س��ازگاری  اساس��ی  تغیی��رات 
ب��ا س��لیقه های نس��ل جدی��د 
در بازاره��ای ه��دف اس��ت. در 
هارلی  ه��دف  واق��ع مخاط��ب 
دیویدس��ون دیگ��ر پا به س��ن 
گذاش��ته و ش��اید در حال تهیه 
آخرین موتورس��یکلت های خود 

هس��تند. از س��وی دیگ��ر نباید 
انتظار داشت چنین محصوالتی 
جدید  نس��ل های  پس��ند  مورد 
ق��رار گی��رد. به ط��ور خاص��ه، 
دیویدسون  هارلی  اصلی  مشکل 
ع��دم توجه نس��ل های جوان به 
محصوالتش اس��ت. نسل جوان 
پرداخت  ب��ه  حاضر  آمریکای��ی 
هزینه ه��ای سرس��ام آور ب��رای 
موتورهای غول پیکر نیس��ت. در 
واقع باید پذیرف��ت که فرهنگ 
موتورس��واری در میان بسیاری 
از جوان��ان از بی��ن رفته اس��ت. 
همچنی��ن با حض��ور مدل های 
ش��اید  بازاره��ا  در  اس��پورت 
مدل های هارلی اندکی منس��وخ 
و متعل��ق ب��ه دوران پیرمرده��ا 
ارزیاب��ی ش��ود. تی��م مدیریتی 
هارلی دیویدس��ون ب��رای تمام 
ای��ن مش��کات برنام��ه ای ویژه 
دارد. در زمینه برندس��ازی آنها 
الگوی چندوجه��ی را به منظور 
نظ��ر مخاطب های جدید  جلب 
اتخ��اذ کرده ان��د. در ادام��ه به 
بررسی وجوه اس��تراتژی جدید 
آمریکایی  غول  این  برندس��ازی 

خواهیم پرداخت. 
حفظ نام ونشان و خداحافظی 

با پدربزرگ ها
هارل��ی دیویدس��ون یک��ی از 
وف��ادار  ش��رکت های  مع��دود 
ب��ه لوگ��وی اولی��ه اش اس��ت. 
ب��ا نگاه��ی ب��ه س��یر تکام��ل 
محص��والت ای��ن برن��د، چه در 
زمین��ه دوچرخه س��ازی و چ��ه 
حوزه موتورسیکلت، وفاداری به 
سنت ها و احترام به طراحی های 
قبلی کام��ا خودنمایی می کند. 
معتقدند  کارشناس��ان  از  برخی 
که این برند نوعی سبک زندگی 
را ب��ه مش��تریانش ارائ��ه کرده 
اس��ت. بر ای��ن اس��اس لوگویی 
که ام��روزه ب��رای بس��یاری از 
ندارد،  معنایی  کمترین  جوان ها 
هویت مش��ترکی را به نسل های 

پی درپ��ی آمریکای��ی و اروپایی 
اهدا کرده است. 

بدون شک یکی از اهداف مهم 
هارلی دیویدسون حفظ این نام  
و نش��ان خواهد بود. با این حال 
یافتن راهکاری به منظور حفظ 
دستاوردهای تاریخی و پویایی و 
حرکت رو به جلو مس��ئله اصلی 
تی��م مدیریتی ش��رکت اس��ت. 
مدیرعامل  به عنوان  لواتیچ  متیو 
هارل��ی معتق��د اس��ت راه��کار 
مطمئن��ی برای برون رفت از این 
بح��ران در دس��ت دارد: »همه 
ما نگران نابودی دس��تاوردهای 
قدیم��ی ش��رکت هس��تیم. ب��ا 
ای��ن  حال به اعتق��اد من حفظ 
لوگو، طراحی های اولیه و س��ایر 
س��مبل های ش��رکت در کن��ار 
مدل ها  طراح��ی   به روز رس��انی 
هیچ تضادی ب��ا یکدیگر ندارند. 
این کار به ما کمک خواهد کرد 
ت��ا در عی��ن حف��ظ ارزش های 
برندمان خود را مهیای پذیرایی 
جدیدت��ر  نس��ل  مش��تریان  از 

کنیم.«
برندسازی در محیط های 

مدرن
جوان  نس��ل های  هدف گیری 
نیازمند ت��رک الگوهای قدیمی 
بازاریابی و برندسازی است. اگر 
در گذشته بیشتر تبلیغات هارلی 
دیویدسون در مجات تخصصی 
موتورس��واری ظاه��ر می ش��د، 
اکن��ون محیط ه��ای تبلیغات��ی 
تغیی��رات عمده ای یافته اس��ت. 
بازی  اینترن��ت و کنس��ول های 
مهم تری��ن فضاهای برندس��ازی 
جدی��د هس��تند. هم��کاری ب��ا 
بازی س��ازی  اس��تودیوهای 
مدل های  منظ��ور حض��ور   ب��ه 
پ��ر س��روصدای هارل��ی در این 
محی��ط از جمل��ه فعالیت ه��ای 
تحس��ین برانگیز تی��م مدیریتی 

جدید به حساب می آید. 
ش��اید در نگاه نخست حضور 

در عرص��ه بازی های کنس��ولی 
کم اهمی��ت ب��ه نظر برس��د. با 
ای��ن ح��ال نگاه��ی ب��ه نحوه 
برندس��ازی ش��رکت های رقیب 
هارل��ی به خوب��ی بیانگر میزان 
آمریکایی  غ��ول  عقب ماندگ��ی 
خواه��د بود. ب��ه عن��وان مثال 
س��وزوکی، هوندا و BMW را 
در نظر بگیرید. عاوه بر معرفی 
طی��ف وس��یعی از محص��والت 
به صورت ساالنه، این برندها در 
بازی های کامپیوتری نیز حضور 
 پررنگی دارند. براس��اس گزارش 
Business Insider  بخ��ش 
عاقه مندان  از  توجه��ی  قاب��ل 
ب��ه موتورس��واری کارش��ان را 
از بازی ه��ای رایان��ه ای ش��روع 
پژوهشگران  همچنین  کرده اند. 
دانش��کده کس��ب وکار دانشگاه 
تحقیقات ش��ان  در  آکس��فورد 
ب��ه این نتیج��ه رس��یده اند که 
خریداران موتورسیکلت ها تمایل 
بیشتری به خرید مدل هایی که 
پیش��تر در بازی های کنس��ولی 
دارن��د.  کرده ان��د،  مش��اهده 
این تمای��ل ب��رای 34.6درصد 
خریداران کش��ورهای پیشرفته 
به ثبت رس��یده اس��ت. باتوجه 
ب��ه پیش��رفت س��ال به س��ال 
کنس��ول های بازی اگ��ر هارلی 
دیویدس��ون دیرتر از این اقدام 
به حضور در این عرصه می کرد، 
احتم��اال 60درص��د مش��تریان 

بالقوه اش را از دست می داد. 
عاوه بر کنسول های بازی باید 
به شبکه های اجتماعی نیز اشاره 
ک��رد. امروزه کمتر کاری اس��ت 
که نسل جوان قادر به انجام آن 
با گوشی های هوشمند نباشد. بر 
همین اساس و با توجه به حضور 
گس��ترده افراد در ش��بکه هایی 
نظیر توییتر و اینستاگرام هارلی 
دیویدس��ون نیز به فکر ورود به 
ش��بکه های مجازی افتاده است. 
اینس��تاگرام به دلی��ل محوریت 

عک��س و فیلم بهتری��ن گزینه 
برای هارلی محس��وب می شود. 
یک��ی از اقدام��ات جال��ب تیم 
مدیری��ت صفح��ه اینس��تاگرام 
هارلی ش��رکت برگزاری کمپین 
به اش��تراک گذاری صدای موتور 
محصوالت مختلف ش��رکت بود. 
در ای��ن کمپی��ن صده��ا هزار 
ویدئو به اشتراک گذاشته شد و 
مطلوبی  بازخورد  اینکه  جالب تر 

در میان کاربران جوان داشت.
تجربه ارزان تر، خرید بیشتر

ب��ه  دیویدس��ون  هارل��ی 
دلی��ل کیفی��ت باالی س��اخت 
محصوالت��ش ش��هرت زی��ادی 
دارد. این امر س��بب شده قیمت 
محصوالت این برند در مقایس��ه 
با رقبا به طور چشمگیری بیشتر 
باش��د. باتوجه به مخاطب هدف 
جدید شرکت که جوانان هستند 
به نظ��ر باید اصاح��ی در روند 
قیمت گ��ذاری محصوالت ایجاد 

شود. 
اص��اح قیمت ه��ا و معرف��ی 
مدل ه��ای ارزان ت��ر اس��تراتژی 
جدی��د تیم مدیریت��ی هارلی به 
رهبری متیو لواتیچ اس��ت. بنابر 
از س��ال 2018  گفت��ه متی��و، 
تنوع  این ش��رکت  محص��والت 
بیش��تری را به خود خواهد دید. 
ای��ن تنوع بدون ش��ک همراه با 
قیمت ه��ای س��ازگارتر با درآمد 
جوان��ان اروپای��ی خواه��د بود. 
اگرچه باوج��ود اصاح قیمت ها 
هنوز هم برای ش��هروندان دیگر 
هارلی  محص��والت  جهان  نقاط 
دیویدسون بس��یار گران خواهد 

ماند. 
ارائه تجربه رایگان از مشاهده 
امکانات محص��والت یکی دیگر 
هارل��ی  اینترنت��ی  از خدم��ات 
دیویدس��ون برای س��ال جدید 
می��ادی اس��ت. در واق��ع این 
ش��رکت قصد دارد با اس��تفاده 
از امکان��ات دوربین های واقعیت 
مجازی امکان مشاهده سه بعدی 
محصوالت��ش را ب��ه مش��تریان 
بده��د. در این ص��ورت افراد با 
کس��ب تجربه ای پویات��ر تمایل 
بیش��تری ب��ه خری��د مدل های 
خواهن��د  دیویدس��ون  هارل��ی 

داشت. 
ب��دون ش��ک تغیی��رات متیو 
دیویدس��ون  هارلی  در  لواتی��چ 
هن��وز در ابت��دای راه اس��ت، با 
ای��ن حال ت��ا بدین ج��ا هم این 
مدیرعامل خ��اق موفق به ارائه 
از سنتی ترین  تصویری مدرن تر 
برند آمریکا شده است. به عنوان 
می ت��وان  اکن��ون  آخ��ر،  کام 
ب��ا اطمین��ان گفت ک��ه هارلی 
محصول��ی  دیگ��ر  دیویدس��ون 
مخصوص نس��ل دهه 50 و 60 

آمریکا نیست. 
 INC :منبع

هارلی دیویدسون، برندی برای همه نسل ها

چگونه همیشه برند محبوب سال باشیم؟ 
کلید

 105 ترفند بازاریابی و تبلیغات
 برای کسب و کارها )10(

در شماره های قبل به نقل از سایت بازده به 80ترفند 
بازاریاب��ی و تبلیغات برای کس��ب و کارها پرداختیم. در 
این ش��ماره به تع��دادی دیگر از این راهکارها اش��اره 

خواهیم کرد. 
81- چطور خریداران ج�دی را برای بازدید از 

اتاق های فروش مجازی پیدا کنید
باارزش ترین محتوای وب دارای ویژگی های زیر است: 

1- 71درصد  راحتی در هدایت
2- 64درصد  اطاعات به روز شده

3- 57درصد اطاعات محصول دید
4- 53درصد لینک هایی به سایت های دیگر

5- 41درصد مکان دالالن محلی
6- 40درصد گرافیک

7- 25درصد برنامک های جاوا.
82- کاربران خریدهای گران را به صورت آفالین 
انجام می دهند، اما در وب س�ایت تصمیم ش�ان را 
می گیرند. این افراد فقط شامل خریداران اینترنتی 

نمی شوند 
-71 درصد از آنها حداقل یک بار یک کاالی گران قیمت 
خریده اند که آن را در اینترنت جس��ت وجو کرده اند  )که 

46درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است(.
 -7۹درصد برای محصوالت کامپیوتری به بازار مراجعه 

کرده اند، 46درصد آنها به صورت جزئی خرید کردند. 
-70درصد به دنبال قیمت های بلیت هواپیما، هتل یا 
اجاره اتومبیل بوده اند؛ 46درص��د آنها به صورت آفاین 

رزرو خود را انجام دادند. 
-44درصد به دنبال خرید خودرو بوده اند، 26درصد آنها 

خودرو خریدند. 
83- سرعت صفحه تان را باال ببرید

به گفته کاربران، دانلود آهس��ته مهم ترین دلیل ترک 
یک وب سایت است. 

با تامین  کننده اینترنت خود مش��ورت کنید تا سرعت 
بارگذاری صفحه خود را باال ببرید. 

84- چرا مشتریان به وب سایت شما می آیند؟ 
Netsmart  دریافت دلیل اساسی مراجعه مشتریان 
به وب س��ایت های تجاری کس��ب اطاعات  )۹7درصد( 
اس��ت نه سرگرمی. آنها یک ماموریت دارند. به وب سایت 
شما می آیند تا در مورد محصول یا خدمات شما اطاعات 

بیشتری کسب کنند. 
-18درصد خریداران کاالهای گران قیمت، قبل از خرید 

ابتدا به صورت آناین آن را بررسی می کنند. 
-6۹درصد آنها گزارش می دهند که اطاعات وب سایت 
ی��ک عامل ضروری در تصمیم گی��ری نهایی برای خرید 

است
- تنه��ا 15درصد این افراد برای مقایس��ه قیمت ها به 

اینترنت مراجعه می کنند. 
85- در فناوری زیاده روی نکنید

اجازه ندهید س��ازندگان وب س��ایت ها بازاریابی تان را 
 VRML خراب کنند. از فناوری های جدید و داغی مانند
Active X، Java  و . . . پرهیز کنید مگر آنکه مخاطب 

هدف تان در زمینه فناوری پیشرو باشد. 
86- آنها را به برگشتن ترغیب کنید

امتیازات باارزش و اضافه ای فراهم کنید که تصویر شما 
را به عنوان رهبر یک صنعت ارتقا دهد. کاری کنید بازدید 
از وب سایت شما برای کسب آگاهی از جدیدترین اخبار به 
یک ضرورت تبدیل شود و مدام آن را به روزرسانی کنید. 
اگر هیچ محصول جدیدی در کار نیست، به روزرسانی ها، 
شایعات، گرایش ها و پیش بینی های صنعت تان را فراهم 
کنی��د. ای��ن کار بازدیدکنندگان را به وب س��ایت ش��ما 
بازمی گرداند و به آنها انگیزه می دهد نام شما را در اینترنت 

پرآوازه کنند. 
87- برای جلب توجه از بنرها و لینک ها استفاده 

کنید
الف. چطور مردم را به استفاده از بنرهای خود ترغیب 
کنید؟ جمله »اینجا کلیک کنید« را اضافه کنید، این یک 
بنر برای تازه واردها است و یک فراخوان روانشناختی برای 

اقدام است. 
ب. نظرس��نجی Netsmart نش��ان داد 41درص��د 
افراد س��ایت های جدید را از طریق بنرها و لینک ها پیدا 

می کنند. 
88- آدرس وب سایت تان را همه جا بگذارید

وب سایت شما باید روی همه مواردی باشد که مشتری 
می بیند. کارت های ویزیت، بروشورها، کارت های پستال، 

تراکت ها، آگهی ها، عائم، وسایل حمل ونقل و . . . . 
89- می توانید آگهی ت�ان را به صورت متحرک 

درآورید؟ 
در ارزیاب��ی عملکرد تعداد 30 آگه��ی طی پنج ماه 
گذش��ته، ZD Net  کمبری��ج دریافت که نرخ کلیک 
خوردن آگهی های متحرک حدود 15درصد بیش��تر از 
آگهی های ثابت است و در برخی موارد این اختاف به 
40درصد نیز می رسد. طرز استفاده از یوتیوب را به یاد 
بگیرید و ویدئوهای خودتان را بس��ازید و مشتریان تان 

را این ویدئوها هدایت کنید. 
90- حقوق صفحه وب تان را حفظ کنید

مطمئن ش��وید حق کپی رایت وب سایت را در تمام 
صفح��ات آن می گنجانی��د. ب��ا این کار، اگر ش��خص 
دیگ��ری بخواه��د برخی بخش های گرافیکی س��ایت 
ش��ما را دانلود و آنها را در سایت خود استفاده کند از 
ش��ما محافظت می کند. به این ترتیب وب سایت شما 
درست مانند هر نوع نشریه تصویری دیگری محافظت 

می شود. 
ادامه دارد. . . 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

ساخت یک زمین  بازی به وسعت 
دنیا

در جه��ان گس��ترده و بدون مرز ام��روز، بچه ها 
ب��ا امکان��ات و فرصت ه��ای بی پای��ان و همچنین 
چالش های سخت بزرگ می شوند. بچه هایی که در 
دنیای بدون مرز کنونی آس��وده اند، در محیط های 
رقابت��ی موفق ترن��د و به ش��کل ملموس��ی دیده 
می ش��وند و در نهایت بیش از بقیه می توانند خود 
را با ش��رایط وفق دهند و در بزرگس��الی اعتماد به 

نفس بیشتری دارند. 
ب��ه گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، بیش��تر والدی��ن 
هنگ کنگی به این ن��کات واقفند، اما می دانند که 
بزرگ ک��ردن کودک با فرهن��گ و تربیت جهانی 
ب��دون وق��ت و هزینه کار دش��واری اس��ت. برند 
Wyeth Gold می خواست کودکان هنگ کنگی 
را با دنیا آش��نا کند و به والدین شان کمک کند با 
توجه به این نکته بدون صرف هزینه های هنگفت، 

فرزندان شان را تربیت کنند. 

استراتژی
آموزش دربار ه دنیا به کودکان کار آسانی نیست. 
در واق��ع این کار چیزی بی��ش از توضیح دادن در 
م��ورد مکان ها و فرهنگ های مختلف اس��ت. برای 
شروع می بایست کنجکاوی آنها برانگیخته و امکان 
کش��ف و تجربه دنی��ا برای کودکان فراهم ش��ود. 
 OMD HK/ TBWA HK بنابرای��ن آژان��س
از روش یک س��ویه  و منفعان��ه آموزش آس��یایی 
فاصل��ه گرفت و به روش��ی روی آورد که بچه ها را 
به درس��تی درگیر می کرد و از ش��یوه های منحصر 
به فرد تعاملی به جز کتاب و ویدئو استفاده کرد. 

ایده »دیدن دنیا در خانه« شیوه ای تعاملی برای 
کشف دنیا بود که با گسترش و تبدیل محیط بازی 
کودکان به دنیا، مکان های مش��هور دنیا را به خانه  
می آورد و آنها می توانستند با دیدگاهی تازه جهان 

را کشف کنند. 
کمپی��ن به ک��ودکان اج��ازه می داد دنی��ا را به 
روش��ی منحصر ب��ه فرد ببینن��د و ب��ا آن ارتباط 
برقرار کنند؛ تجربه زندگ��ی واقعی که تنها متکی 
 به عک��س نبود. پ��س آژان��س با کم��ک فناوری 
Google Street View  مکان ه��ای دیدنی دنیا 
را برای کودکان شبیه س��ازی کرد و به این ترتیب 
کودکان می توانس��تند فرهنگ ه��ای مختلف را با 

دیدن این مکان های بدیع تجربه کنند. 

اجرا
Wyeth Gold  ب��ا کم��ک فناوری تش��خیص 
عک��س خ��ود کارت های��ی را تهی��ه ک��رد که در 

رسانه های مختلف در دسترس بودند. 
ب��ا اس��تفاده از اپلیکیش��ن »آم��وزش در راه« 
کودکان می توانستند با باز کردن قفل این کارت ها 
ب��ه تورهایی در مکان های معروف ایفل، تاج محل، 

بیگ بن و. . . بروند. 
ک��ودکان  و  بودن��د  مناظ��ر 360درج��ه  ای��ن 
می توانس��تند به زبان های مختلف کشورهای دیگر 
حرف بزنن��د و همراه با والدین ش��ان در مکالمات 

شرکت کنند. 
هر ب��ار که کودکی قفل یک م��کان جدید را باز 
می کرد، ابزارهایی برای باال بردن کیفیت یادگیری، 
جایزه می گرفت؛ ژتون های خرید کتاب، بلیت های 
مخصوص خانواده و حتی ش��انس سفر و بازدید به 
آن مکان در دنیای واقعی. با این روش خانواده ها و 
کودکان مشتاق بودند با هم این فرآیند یادگیری را 
تجربه کنند. برند همچنین مفهوم »دنیا زمین بازی 
ماست« را معرفی کرد تا بتواند آموزش فرهنگ های 

مختلف را در کودکستان ها متحول کند. 

نتیجه
طی دو ماه اپلیکیشن برند به پنجمین اپلیکیشن 

دانلودشده آموزشی تبدیل شد. 
بی��ش از 327 پ��در و مادر در ی��ک روز بیش از 

20000 بار اپلیکیشن را دانلود کردند. 
کش��ور   13 ش��د،  رمزگش��ایی  کارت   60000
بازدی��د ش��دند و86 ویدئو به اش��تراک گذاش��ته 

شد.  

گوسفند با کت چرمی و شلوار 
Diesel جین، مبلغ جدید

هر سال، با نزدیک شدن به کریسمس، خانه های 
سرتاس��ر جهان توس��ط پلیور هایی از جنس پشم 
گوس��فند مورد حمله قرار می گیرند؛ مثل همیشه 
این ژاکت ها به س��رعت جذابی��ت خاص خود را از 
دس��ت می دهند و خس��ته کننده خواهند ش��د. با 
ه��دف تبلیغ مجموعه لباس های پاییز و زمس��تان 
2017/بهار و تابس��تان 2018 و تش��ویق مردم به 
ش��رکت در یک ش��ورش جهانی علی��ه پلیور های 
پش��می زش��ت موجود، Diesel  از بهترین پشم، 

یعنی پشم نرم کمک خواست. 
در این راس��تا یک گوس��فند جالب و جذاب، با 
ژاکت چرمی و ش��لوار لی، س��فیر مبهم و نامفهوم 
برند برای کمپین جدید جهانی تعطیات زمستانی 
آن ب��ه نام »به پش��م کس��ل کننده ن��ه بگویید«، 
محص��ول آژان��س تبلیغات��ی Publicis ایتالیا به 

شمار می رود. 

مترجم: امیرآل علی
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ضرورت اس��تفاده از ش��یوه های علمی در 
بازاریاب��ی و به کارگی��ری روش ه��ای تحلیل 
نظام مند بسیاری از فرصت های شغلی سنتی 
در ح��وزه بازاریابی را در مع��رض خطر قرار 
داده اس��ت. این بدان معناس��ت که به زودی 
شاهد انقراض بسیاری از شیوه های بازاریابی 
س��نتی و تغییر و تحوالت ج��اری این حوزه 
خواهی��م ب��ود. با این حال خب��ر خوب برای 
اهالی بازاریابی ظهور فرصت های نوین در پی 
رواج نیاز به اس��تفاده از اصول جدید در این 
حوزه اس��ت. به طور کلی تغییرات این حوزه 
را می توان به عنوان گامی بسیار مهم در مسیر 
تکامل بازاریابی محسوب کرد. بدین معنا باید 
برای فعالی��ت قدرتمندانه در ای��ن عرصه از 
پیچیدگی های جدید بازاریابی آگاهی کامل 

داشت. 
امروزه بازاریاب ها نیازمن��د عبور از ظواهر 
و دس��تیابی به فراسوی داده ها و تحلیل های 
خام و سطحی هستند. آنچه استفاده از اصول 
علمی در بازاریابی نامیده می ش��ود، تسلط بر 
بس��یاری از حوزه های تخصصی ،که شاید تا 
پیش از این در ح��دود وظایف یک بازاریاب 
نب��وده، ض��روری کرده اس��ت. یک��ی از این 
حوزه ها روش شناس��ی است. در اینجا منظور 
از روش شناس��ی آگاهی از ش��یوه های نوین 
گردآوری داده ها و تحلیل شان به منظور تولید 
اطالعات مطلوب و کاربردی اس��ت. شاید به 
دلیل همین پیچیدگی ها و ظرافت های حوزه 
بازاریابی مدرن باش��د که آن را اکنون به نام 

هنر بازاریابی می شناسند. 
همان طور ک��ه نیاز های اولیه کس��ب وکار 
بازاریاب��ی در حال تغییر اس��ت، آژانس های 
بازاریابی و حتی شرکت های معمولی نیازمند 
انطب��اق خ��ود با تح��والت جدید هس��تند. 
برهمی��ن اس��اس اَدل س��ویت وود در مقاله 
حاضر به بررسی اصول جدید بازاریابی علمی 
پرداخته است. در ادامه به بررسی این اصول 

گوناگون خواهیم پرداخت. 
بازاریابی دیجیتالی

مفهوم بازاریابی دیجیتالی ش��امل کارکرد 
جس��ت وجوگر،  موتوره��ای  وب س��ایت  ها، 
ش��بکه های اجتماعی، ایمیل ه��ا و تبلیغات 
هوشمند است. این مفهوم اگرچه اصطالحی 

نو در حوزه بازاریابی محس��وب می ش��ود، با 
این ح��ال در طول س��ال های اخیر تغییر و 
تح��والت عمده ای را به خود دیده اس��ت. به 
منظور فهم بهتر این تحوالت اجازه دهید به 
دهه 60 میالدی برویم. اگر تجربه زندگی در 
آن دوران را داشته باشید، تبلیغات محیطی 
رنگارنگ و در برخی موارد کالفه کننده یکی از 
اجزای اصلی خاطرات تان را تشکیل می دهد. 
در واق��ع باتوجه به ابزاره��ای موجود در آن 
زمان استفاده از تبلیغات محیطی که عمدتا 
شامل بیلبوردهای بزرگ و کوچک بود، گزینه 
محبوب طراحان آگهی و بازاریاب ها محسوب 
می شود. این شیوه سنتی که تا اواخر دهه 70 
ادامه داش��ت با تحول بنیادی حوزه گرافیک 
ج��ای خود را به تبلیغ��ات تلویزیونی داد. در 
این تبلیغات که ویژگی اصلی اواخر دهه 70 
تا نیمه دهه 90 اس��ت از مدل ها، بازیگران و 
ورزشکاران حرفه ای در راستای جذب هرچه 

بیشتر مخاطب استفاده می شد. 
همان طور که به خوبی قابل مشاهده است، 
در الگوی باال هر دهه از تاریخ بازاریابی با نام 
یک ابزار خاص گره خورده اس��ت. این نکته 
در شناس��ایی تف��اوت عم��ده دوران جدید 
با دهه های قبل��ی اهمیت فراوان��ی دارد. به 
عبارت ساده، اکنون با پیشرفت خیره کننده 
حوزه های مختلف تکنولوژی ابزارهای بسیار 
متنوعی در دس��ترس بازاریاب ها قرار گرفته 
است. برهمین اساس اس��کات ِسلر به عنوان 
یک��ی از تحلیلگران ح��وزه بازاریابی به لزوم 
اس��تفاده از چند ابزار به طور همزمان اعتقاد 
دارد: »در زمان های گذش��ته محدودیت های 
تکنولوژی مانع استفاده از چند ابزار مختلف 
می ش��د. با این حال اکنون بدون استفاده از 
چند ابزار مختلف در کنار هم شانس موفقیت 
در عرصه بازاریابی به شدت کاهش می یابد.« 

عالوه بر پیش��رفت های تکنولوژی باید به 
افزایش انتظارات قش��ر مخاطب نیز اشاره ای 
هرچن��د مختصر ک��رد. براس��اس گفته های 
اس��کات، تا 20س��ال پی��ش انتظار اف��راد از 
یک کمپین بازاریاب��ی چیزی جز ارائه واضح 
و دقی��ق ویژگی های یک محص��ول نبود. با 
این حال اکنون اف��راد به جلوه های بصری و 
نوع داستان س��رایی الگوهای بازاریابی توجه 
وی��ژه ای دارن��د. برهمین اس��اس اس��تفاده 
از ابزاره��ای گوناگون��ی مانن��د ش��بکه های 

اجتماعی، تلویزی��ون، آگهی های محیطی و 
ایمیل ضروری به نظر می رسد. در این میان 
اسکات روی دو فناوری شبکه های اجتماعی 
و شبکه های تلویزیونی اینترنتی تاکید بسیار 
زیادی دارد. بر این اس��اس به دلیل استقبال 
گس��ترده افراد از دو فناوری مذکور استفاده 
تج��اری از آنها از س��وی بازاریاب ها اهمیت 

ویژه ای پیدا کرده است. 
بازاریابی محتوایی

موضوع محت��وا در بازاریاب��ی مدرن محل 
گفت وگ��و و بحث های بس��یار زی��ادی بوده 
اس��ت. بسیاری از کارشناس��ان معتقدند که 
ام��روزه بازاریاب ه��ا در قف��س آهنینی گیر 
افتاده اند که همه فعالیت های آنها را براساس 
فرمت هایی نظیر ان��دازه، طول و مدت زمان 
می س��نجند. به عنوان مثال شاید در دهه 70 
می��الدی پخش آگهی به م��دت دو دقیقه از 
ش��بکه های پربیننده تلویزیونی امری کامال 
عادی محس��وب می ش��ود. اکنون اما ماجرا 
به ط��ور کلی متفاوت اس��ت. ام��روزه دیگر 
نمی توان تبلیغی چند دقیقه ای را روی آنتن 
برد و انتظار اس��تقبال مخاطب را داشت. در 
واقع براس��اس توضیحات کارشناسان حوزه 
رسانه اگر تبلیغی بیش��تر از 30 ثانیه باشد، 
شبکه میزبان با ریزش شدید مخاطب مواجه 
خواهد ش��د. این بدان معناست که در عصر 
م��درن بازاریاب ها روز ب��ه روز در محدودیت 
بیشتری قرار می گیرند و خالقیت شان امکانی 
برای ظهور نمی یابد. ش��اید این پرس��ش در 
نگاه نخست درس��ت جلوه کند، با این حال 
نگاهی به محصوالت متنوع و نوآورانه ای مانند 
مدل های آیفون دس��ت کم در ظاهر مخالف 
چنین دیدگاهی خواهد بود. اس��کات ِس��لر 
موضوع س��خنرانی خود در کنفرانس آتاالنتا 
س��ال 2016 را برهمین اساس انتخاب کرد. 
وی کوش��ید تا نش��ان دهد مرز مش��خصی 
می��ان ام��کان ب��روز خالقیت اف��راد و موانع 
ساختاری هس��ت: »زمانی هر پروژه بازاریابی 
که به کارگرفته می شد اگر خوراک محتوایی 
رنگارنگ و جذابی داشت موفقیت طراحان را 
تضمی��ن می کرد. با این حال گذش��ت زمان 
و پیش��رفت تکنولوژی ه��ای جدید س��بب 
سختگیری مخاطب شده است. دیگر کنار هم 
گذاشتن المان های گوناگون و در برخی موارد 
متناقض با سلیقه مخاطب جور در نمی آید.« 

آنچ��ه اس��کات در پ��ی اثبات آن اس��ت، 
مخاطب س��االری در فض��ای بازاریابی مدرن 
اس��ت. براین اس��اس انتخاب محتوا دیگر در 
س��طحی بی توجه به مش��تریان و بازار هدف 
صورت نمی گی��رد. تمرکز اصلی اکنون بیش 
از هر زمان دیگری روی مخاطب قرار گرفته 
اس��ت. با این حال نباید گمان کرد که عرصه 
روی خالقی��ت مس��تقل بازاریاب ه��ا کامال 
بس��ته ش��ده اس��ت. در تحلیل نهایی شیوه 
تعام��ل میان حوزه بازاریابی و خواس��ته های 
مخاطب به نحوی س��ازمان خواهد یافت که 
ایده های بازاریابی در عین اس��تقالل و هویت 
خالقانه ش��ان ت��ا ان��دازه ای هم مح��دود به 

انتظارات مخاطب باشد. 
بازاریابی علمی

نق��ش و اهمیت بازاریاب��ی علمی به عنوان 
موضوعی جدید همچنان محل بحث فراوان 
دارد. با این حال نگاهی به روند تغییر الگوهای 
بازاریاب��ی برنده��ای ب��زرگ از جهت گیری 
به س��وی بازاریابی علمی حکای��ت دارد. در 
اینجا منظ��ور از بازاریابی علمی اس��تفاده از 
ش��یوه های نظام مند در گ��ردآوری اطالعات 
و تحلی��ل بازخوردهای فعالیت های بازاریابی 
است. ش��اون اسکیلمن به عنوان پژوهشگری 
که نخستین بحث ها را در خصوص بازاریابی 
علمی مطرح س��اخت به اش��تباه بسیاری از 
شرکت ها در اس��تفاده از ش��یوه های علمی 
اعتقاد دارد: »بسیاری از شرکت ها تنها گمان 
می کنند از شیوه های بازاریابی علمی استفاده 
می کنن��د. در واق��ع این س��بک از بازاریابی 
بیش��تر در پیون��د با روش شناس��ی دقیق به 
منظ��ور جم��ع آوری اطالع��ات و همچنین 
ایجاد روندهای ثابت به منظور اصالح مداوم 

برنامه های بازاریابی است.« 
براس��اس آنچه اس��کیلمن بیان می کند، 
بازاریاب��ی علمی این ح��وزه را از یک فرآیند 
خطی به چرخه ای پایان ناپذیر متحول کرده 
است. بر این اس��اس دیگر نقطه پایانی برای 
فعالیت بازاریابی متصور نیست. به عنوان مثال 
برن��د نایک برای تمام��ی محصوالت خود به 
طور مت��داوم در حال بازاریابی اس��ت. بدون 
شک این شیوه برخالف رویه سنتی شرکت ها 
در راستای بازاریابی مقطعی محصوالت شان 

است. 
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در بازاریابی نوین از چه اصولی باید استفاده کرد؟ 

عالئم فروش نسنجیدهبازاریابی به سبک هاروارد بیزینس
فروشندگان هم مانند ستاره های سینما که نقش عوض 
می کنن��د در تعوی��ض لباس مبدل و رن��گ و نقش خود 
حرفه ای شده اند. آنها برای اینکه پول را از جیب مشتریان 
بیرون بکشند، نقش افراد متعددی را بازی می کنند، اما در 
حرفه بازیگری شخصیتی که نقش های متعددی را بازی 
می کند پول بیشتری درمی آورد. در حرفه فروش این کار 
باعث تزلزل، فشار بیشتر و تباه شدن زندگی فروشندگان 
می شود. هنگامی که ش��ما مدت طوالنی به کاری تظاهر 
می کنید، تنها راه خاتمه دادن آن صداقت اس��ت. صادق 

بودن باعث می شود روابط سطحی فروش قطع شود. 
به گزارش هورموند، نقش بازی کردن در حرفه فروش 
خواه یک اس��تاندارد باش��د یا کاری که به ن��درت انجام 
می دهید، درهرحال باعث تخریب حرفه فروش می ش��ود 
و درنهایت به س��قوط ش��ما می انجامد. نقش بازی کردن 
در تالش های فروش با شش نشانه زیر مشخص می شود. 
اگر بعضی از آنها در حرفه فروش شما دیده می شود وقت 
آن اس��ت که جامه دروغین فروش را از تن درآورید و به 

خرابکاری های خود ادامه ندهید. 
1- اعتمادبه نفس کاذب

تظاه��ر به انجام کاری برای انجام ش��دن آن، روش��ی 
خطرن��اک در ف��روش به حس��اب می آید. ع��دم آموزش 
صحیح در فروش س��بب می ش��ود در فرآیند به نمایش 
گذاردن شخصیت های متعدد برای فروش، هیچ تصویری 
از خودتان نداش��ته باشید و به خود توجه نکنید. به جای 
اینکه اعتمادبه نفس شما در حرفه فروش براساس پرورش 
ارتباطات باش��د، براساس تظاهر به داشتن ارتباط است و 
زمانی که بادهای نامالیم می وزند، آن زمان درمی یابید که 
اعتمادبه نفس کاذب شما چیزی بیش از یک خانه پوشالی 
نیس��ت. ش��ما برای موفقیت در فروش به اعتمادبه نفس 
واقعی نیاز دارید نه تکبری که زاییده غرور و ظاهرس��ازی 
است؛ اعتمادبه نفسی که بتوانید توسط آن هر بار بیش از 

قبل به مشتریان خدمت کنید. 
2- موفقیت تصادفی

ه��ر موفقیتی که براس��اس طرحی بر مح��ور صداقت 
نباشد، تصادفی و اتفاقی اس��ت. فروش شانسی و اتفاقی 
باعث موفقیت های نامنظم می ش��ود. هر چه بیشتر روی 
موفقیت تصادف��ی در فروش تکیه کنید، باید بیش��تر و 
س��خت تر کار کنید تا موفق ش��وید درحالی که احساس 
رضای��ت کمت��ری خواهید ک��رد. واقعیت این اس��ت که 
هنگامی که فروش براساس صداقت باشد موفقیت قطعی 
اس��ت. تنها راه رسیدن به ثبات در حرفه فروش این است 
که موثرترین روش را یاد بگیرید و هر بار آن را تکرار کنید. 
هرگز نمی توانید با نق��ش بازی کردن به این معیار جامه 
عمل بپوش��انید چون نه مفید است و نه منطقی. خالصه 
اینک��ه موفقی��ت تزلزل ناپذیر فروش با پای��داری و تداوم 
حفظ می ش��ود. عدم تعهد در رفتار به نتایج و بازتاب های 
غیرمسئوالنه منجر می ش��ود و در این صورت نمی توانید 

حرفه فروش بادوامی  داشته باشید. 
3- بی رغبتی در فروش

فروشنده هایی که به برقراری تماس تلفنی تمایل ندارند 
به دو دسته تقسیم می شوند: 

- فروشنده هایی که به آنچه می فروشند اعتماد ندارند. 
- فروشنده هایی که به توانایی فروش خود اعتماد ندارند. 
توانایی ش��ما در گفت��ن دروغ مصلحتی ب��رای فروش 
ج��زو موارد ش��ماره 2 به حس��اب نمی آید. ب��رای فروش 
موف��ق )باصداقت و خلوص( راهی وجود دارد و اگر ش��ما 
نمی دانید که چط��ور این کار را انجام دهید، به طور یقین 
به ش��کلی دروغین به نوعی از فروشندگی  متکی هستید 
که به بی رغبتی منجر می شود. اگر به محصول خود اعتماد 
ندارید، دوباره همین وضع تکرار می شود. اگر کارفرما شما 
را وادار کند محصول یا سرویس نامرغوبی بفروشید، باید از 
کار خود استعفا دهید. همواره چیزی بفروشید که به راستی 
می توانید به فروش آن  افتخار کنید، یعنی همان چیزی که 

مطمئن هستید برای زندگی مردم باارزش است. 
4- مشتریان بی وفا

احتمال دارد بارزترین نشانه نقش بازی کردن این باشد 
که مش��تریان هیچ کاری نمی کنند. زمانی که برای جلب 
اعتماد مش��تری هیچ دلیلی نمی آورید یا دالیل دروغین 
می آورید، آنها هم تمایل خود را برای خرید مجدد از دست 

می دهند و برای معرفی شما به دیگران میلی ندارند. 
نقش بازی کردن اگر به فروش هم منجر شود، اغلب این 
فروش فقط یک بار انجام می شود. اگر مشتریان فعلی خود 
را نتوانید حفظ کنی��د و به کار کردن با آنها ادامه دهید، 

موفقیت شما کوتاه مدت می شود. 
5- بیش ازحد کار کردن

80 س��اعت کار کردن در هفته، پیش نیاز موفقیت در 
حرفه فروش نیس��ت. متاس��فانه نقش بازی کردن باعث 
می ش��ود بخواهیم بیشتر و سخت تر از حد الزم کارکنیم 
که به مرورزمان باعث می ش��ود برای رس��یدن به اهداف 
خود، ساعت های بیش��تری کار کنیم. سال هاست که در 
کتاب های مربوط به فروش می خوانیم »برای اینکه بیشتر 
فروش کنید باید معامله را یکسره کنید.« این طرز تفکر 
باعث می ش��ود که بخواهید روش های متعدد را امتحان 
کنید تا یکی جواب دهد. یکسره کردن معامله نه تنها پند 
و اندرزی بیهوده، بلکه بی نتیجه و برای حرفه شما بسیار 

مخرب است. 
6- تغییر شغل

نقش بازی کردن بیشتر فروشندگان باعث می شود که 
فقط مدت کوتاهی در یک زمینه فروش کار کنند. مشکل 
اینجاست که بیشتر فروشندگان هرگاه اوضاع موافق و بر 
میل شان نیست، به جای اینکه در آینه نگاه کنند و خود را 
مقصر بدانند، تقصیر را به گردن دیگران می اندازند. عوض 
کردن شرکت یا نوع محصول یا رفتن به مکانی جدید به  

منظور فروش لزوما نتیجه متفاوتی نمی دهد. 

چرا به برون سپاری فعالیت در 
شبکه های اجتماعی نیاز دارید؟ 

برندهای بزرگ و شناخته شده عموما این فعالیت ها را به 
مجموعه های دیگری برون سپاری می کنند تا زمان بیشتری 
برای تمرکز بر فعالیت های اصلی خود داشته باشند، اما این 
کار مختص بزرگان نیست؛ شرکت های کوچک هم می توانند 
از مزایای برون سپاری فعالیت در شبکه های اجتماعی منتها 
در ابعاد کوچک تر نفع ببرند، یعنی وقت الزم برای فعالیت در 
این شبکه ها را به کارهای دیگر مثل توسعه عملیاتی اختصاص 
 دهند. شما اگر یکی از این شرکت های کوچک هستید و قصد 
برون سپاری اینچنین فعالیت هایی را دارید، در ادامه به نقل 
از ibazaryabi، به برخی از مواردی اشاره می کنیم که باید 

به آنها توجه کنید.
را  اجتماع�ی  بای�د مدیری�ت ش�بکه های   چ�را 

برون سپاری کنیم؟ 
در سراسر دنیا میلیاردها نفر از شبکه های اجتماعی به طور 
مستمر استفاده می کنند. همین موضوع مزایای استفاده از 
آنها را به عنوان یک ابزار بازاریابی مس��لم و بدیهی می سازد. 
کسب و کارهایی که این موضوع را به خوبی درک کرده و از آن 
استفاده می کنند، می توانند فرصت های بیشتری برای جذب 
مشتری خلق کنند. به طور کلی، هر قدر محتوای بیشتری 
در تعداد دفعات بیشتر در این شبکه ها منتشر کنید، تعامل و 
نرخ بازگشت سرمایه بیشتری خواهید داشت. این کار تقریبا 
به معنای یک س��اعت فعالیت روزانه شامل نظارت، انتشار 
محتوا، گفت وگو با مخاطبان و. . . اس��ت. به عبارتی این کار 
در هر هفته چیزی در حدود 6 تا 10 ساعت زمان می طلبد 
که اختصاص آن توسط مدیر یک کسب و کار، امری نشدنی 
اس��ت. به همین دلیل است که سپردن آن به یک مدیر دانا 
و با اطالعات کاری عاقالن��ه بوده و در عمل یکی از وظایف 

شما را کم می کند. 
چه م�واردی را می توانید به یک مدیر ش�بکه های 

اجتماعی بسپارید؟ 
فعالیت در این ش��بکه ها چیزی فراتر از ارسال محتوا در 
ش��بکه های فیس بوک و توییتر اس��ت. م��وارد زیر برخی از 
کارهایی اس��ت که یک مدیر شبکه  اجتماعی غیر  از ارسال 

محتوا باید بر عهده داشته باشد: 
-   استراتژی ش��بکه های اجتماعی؛ فراوانی ارسال محتوا، 

نوع محتوا، جست وجوی کلید واژه و …
-    برندسازی و باز کردن حساب در شبکه های مختلف و 

اتخاذ سیاست ثابت برای همه آنها
-   اش��تراک گذاری و درج نظر برای دیگر صفحات مرتبط 

با برند شما
-   برق��راری تعامل با دیگ��ر کاربران، مش��تریان فعلی یا 

مشتریان بالقوه
-   نظارت بر شبکه های اجتماعی، توجه به موارد نام برده 

شده از برند مربوطه
-   خدمات به مش��تری در س��طح ش��بکه های اجتماعی؛ 

پاسخگویی به شکایات و سواالت کاربران
-   دنب��ال ک��ردن کس��ب و کارهای تاثیرگ��ذاران، رقبا و 
هم��کاران، البته باید توج��ه کرد که ای��ن کار از یک مدیر 
 ش��بکه های اجتماع��ی مس��لط و مطل��ع از صنعت ش��ما 
بر می آید، چرا که باید صنعت، رقبا، خواسته مشتریان و … 

را به خوبی بشناسد. 
چگونه باید آغاز کنید؟ 

خواه پیش از حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی 
داش��ته اید یا تازه در ابتدای راه هستید و قصد باز کردن این 
حس��اب ها را دارید، باید لیستی از این شبکه ها و حساب ها 

برای خود تهیه کنید. 
وقتی یک فرد آزادکار یا ش��رکت م��ورد قبول خود برای 
س��پردن این مس��ئولیت به وی را پیدا کردی��د، باید از وی 
بخواهید ضمن بررسی وضعیت شما در این شبکه ها به شما 
یک استراتژی برای رشد و گسترش دنبال کنندگان شما در 

این شبکه ها ارائه کند. 
در این رابطه باید درباره موارد زیر صحبت کنید: 

-   آدرس پروفایل بهترین مشتری وی به عنوان نمونه کار
-   مشتریان شما اغلب از چه شبکه هایی استفاده می کنند؟ 

-   بودجه شما برای این فعالیت چقدر است؟ 
-   آیا کلمات کلیدی خاص��ی انتخاب کرده اید؟ تحقیقی 

انجام شده؟ 
-   آی��ا تیمی داخلی برای تهیه محتوا جهت نش��ر در این 

شبکه ها تدارک دیده اید؟ 
-   بانک ایمیل مشتریان خود را در اختیار دارید؟ 

فقط باید توجه کنید که در آغاز کار نیاز به فعالیت در تمام 
شبکه های اجتماعی ندارید ) چنانکه با منابع و امکانات یک 
کسب و کار کوچک اصال همخوانی ندارد(، بلکه باید براساس 
نوع مشتریان، بودجه و دیگر منابع چند مورد از شبکه های 
ارجح تر را برگزینید و برای هر یک بر سر گزینه های زیر به 

نتیجه برسید: 
-   چه تعداد محتوای دست اول برای هر یک مورد نیاز است؟ 

-   چه تعداد محتوای تکراری یا کپی برای هر یک نیاز دارید؟ 
-   چه تعداد نظر یا پاسخ به نظرات دیگران مورد نیاز است؟ 

-   چه تعداد کاربر جدید را می خواهید در هر هفته دنبال 
کنید تا آنها هم شما را دنبال کنند؟ 

-   انتظ��ار دارید چه تعداد دنبال کننده جدید در هر هفته 
جذب کنید؟ 

همچنین باید توجه داش��ته باشید که به صورت دوره ای 
این مدیر شبکه های اجتماعی، اطالعات زیر را از شما دریافت 

کند: 
-   محصوالت یا خدمات جدید یا متوقف شده

-   تغییرات آدرس و شماره تماس
-   تخفیف های ویژه

-   اخبار استخدام های جدید یا همکاران جدید و البته مهم
-   اشاره منفی به شما در رسانه های دیگر

-   کنفرانس یا رویدادهایی که در آنها شرکت می کنید.

کارگاه فروشبازاریابی نوین

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی 



درسهاییازروشهای
مدیریتیزنان

زنان بسیاری وجود دارند که دارای مهارت های 
باال در زمینه مدیریت هس��تند. مطمئنا هر چقدر 
بیش��تر از توانایی این افراد اس��تفاده شود، به نفع 

یک کسب و کار خواهد بود. 
ش��اید اگر چندین سال پیش شخصی می گفت 
زن��ان در آین��ده نق��ش مهم��ی را در مدیری��ت 
ایف��ا خواهن��د ک��رد، کس��ی حرف��ش را ج��دی 
نمی گرف��ت، اما ای��ن روزها ش��رکت های بزرگی 
 Accenture و   CocaCola، Nestle مانن��د 
برخ��ی از س��مت های مدیریت کالن خ��ود را به 
زن��ان س��پرده اند. این مدیران بزرگ هر س��ال در 
یک رویداد دو روزه دور هم جمع ش��ده و فرصت 
پیدا می کنن��د تا جدیدترین و مهم ترین تجربیات 
مدیریت��ی خود را با یکدیگر به اش��تراک بگذارند. 
م��ا نیز در این مقاله  به نقل از زومیت به بررس��ی 
و تحلیل نکات مدیریت��ی چهار نفر از مطرح ترین 
مدیرانی می پردازیم که در این رویداد س��خنرانی 

کرده اند. 

۱-همدلی،ضروریاست
لیسا لینگ )Lisa Ling(، تهیه کننده و مجری 
برنامه This is Life در ش��بکه CNN  اس��ت. 
لیس��ا تا به حال داس��تان های زیادی را در برنامه 
خود تعریف کرده اس��ت. او در تمام این داستان ها 
دی��دگاه آمریکایی خود را کنار می گذارد تا بتواند 
تصوی��ر دقیق ت��ری از زندگ��ی ک��ودکان س��رباز 
افغانستان و. . . را برای مخاطبان خود ایجاد کند. 
برنامه های او نمونه کاملی از قدرت داستان سرایی 
و همدل��ی هس��تند. ه��ر چق��در کس��ب و کارها 
فعالیت ه��ای خ��ود را بیش��تر به س��مت جهانی 
شدن گسترش می دهند، همدلی و نسبیت گرایی 
فرهنگی نیز اهمیت بیش��تری پیدا می کنند. لیسا 
در س��خنرانی های خود به دیگران گفت زمانی که 
واقعیت جدید و ناراحت کننده  ای آش��کار می شود، 
همه افراد برای از بین بردن آن مسئول هستند. 

۲-تعهدداشتنبهاخالقخوش
گریس کیللیا )Grace Killelea(، مدیرعامل 
 Half The Sky و بنیان گ��ذار GkC ش��رکت
Leadership  در مت��ن س��خنرانی خ��ود یک 
داس��تان ش��خصی و تاثیرگذار برای ش��نوندگان 
تعری��ف ک��رد. او ب��ا س��خنرانی خود ثاب��ت کرد 
هرچق��در پی��ام ما خاص ت��ر و صادقانه تر باش��د، 
م��ردم نیز واکنش بهتری به آن نش��ان می دهند. 
او تکنیک ه��ای خاص��ی را در م��ورد چگونگ��ی 
انعطاف پذی��ری در محیط کار و زندگی ش��خصی 
ارائه داد و گفت: »به خانواده خود اهمیت دهید و 
با چیزهایی که ش��ما را آزار می دهند کنار بیایید. 
همچنین از تغییرات استقبال کرده و دیدگاه خود 

را تغییر دهید.«
۳-تنوع،مهمتریناستراتژیاست

جول��ی س��وییت )Julie Sweet(، مدیرعامل 
ش��رکت Accenture  روی تنوع داشتن تاکید 
می کند. او معتقد است این روزها مدیرعامالن به 
مکالمات متنوع، عادالنه و ترکیبی اهمیت زیادی 
می دهند. تنوع، دیگ��ر به عنوان عامل جانبی یک 
اس��تراتژی در نظر گرفته نمی ش��ود، بلکه پایه و 
اس��اس آن را تش��کیل می دهد. ش��رکت ها برای 
تضمین موفقیت خود در قرن ۲۱ باید کارمندانی 
در س��نین مختلف و با جنسیت ها و فرهنگ های 
متفاوت را استخدام کنند تا بتوانند میزان نو آوری 
خود را باال ببرند. او در ادامه صحبت های خود در 
م��ورد اهمیت حضور فعال یک رهبر در ش��رکت 
صحب��ت و تاکید کرد که رهب��ران باید با افرادی 
در ارتباط باشند که بر میزان اعتبار آنها بیفزاید. 

۴-صحبتهاییکرهبرمهمهستند
 ،)Victoria Medvec( م��دوک  ویکتوری��ا 
بنیان گذار و مدیر اجرایی مرکز زنان در دانش��گاه 
Northwestern  اس��ت. او نکته ه��ای جالب��ی 
را در م��ورد اص��ول کلیدی در خص��وص مذاکره 
بیان ک��رد و گفت: »در م��ورد ارزش های خود با 
اعتمادبه نف��س صحب��ت کنید و بعد از ش��نیدن 
نخس��تین مخالفت، کنار نکش��ید. در یک مذاکره 
تنه��ا منافع خود را در نظ��ر نگیرید. تمام جوانب 
را در نظ��ر گرفته و فراموش نکنید که دیگران نیز 

باید از یک معامله سود ببرند.«
INC:منبع

کاهشهزینههایکسبوکاربدون
اخراجکارکنان

گاهی پیش بینی های ش��ما در مورد کسب و کارتان درست 
از آب درنمی آی��د یا اینکه به زم��ان طوالنی تری برای تحقق 
رویاهای ش��غلی تان نیاز دارید. برای همین مجبور هستید به 
روش هایی برای کاهش هزینه های کسب و کار کوچک تان روی 
بیاورید تا بتوانید همچنان فعالیت کنید و به کارتان ادامه دهید. 
کارفرمایان معموال به نخستین گزینه ای که فکر می کنند اخراج 
برخی کارکنان اس��ت، اما ما به شما به نقل از بازده، ۱۰ روش 
کاهش هزینه های کسب و کار را معرفی می کنیم که نیازی به 

اخراج و کاهش تعداد کارکنان تان نیز نباشد. 
۱-ب�هدنبالیکاسپانس�ربرایپوش�شبرخی

هزینههایتانبگردید
خب هر کسب و کاری مخصوصا اگر از یک ابزار اینترنتی 
مثل سایت هم بهره برد، می تواند با یک سازمان، شرکت، 
تولیدکننده یا هر کس��ب و کار دیگری وارد معامله شود و 
قرار بگذارد که در ازای پرداخت برخی هزینه هایش توسط 
آن س��ازمان از اسم و لوگوی آن سازمان در سایت، کارت 
ویزی��ت، تبلیغات و ... اس��تفاده کند و ب��ه نوعی برای آن 

سازمان تبلیغات رایگان انجام دهد. 
۲-یکشریکبرایاستفادهازفضایاداریتان

پیداکنید
خ��ب حاال که باید به دنب��ال راهی برای کاهش هزینه 
در کس��ب و کار خود باش��ید بد نیست بخش��ی از فضای 
دفتری تان را به یک کاری شبیه کار خودتان اجاره دهید. 
هم می توان��د در بحث درآمدی کم تان کند هم در برخی 

هزینه ها مثل آب، برق، تلفن و... صرفه جویی می شود. 
۳-تعدادیازکارکنانرابهپرسنلدورکارتبدیلکنید
نیازی نیس��ت نیم��ی از کارکنان را اخ��راج کنید. اگر 
امکانش را دارید کافی است به آنها اجازه دورکاری بدهید. 
هم کارهایتان از منزل توس��ط آنان انجام می ش��ود، هم 
برخی هزینه های جاری دفتر و بیمه و مالیات برای ش��ما 
کم می شود و هم می توانید به خاطر این امکانی که به آنان 
داده اید حقوق کمتری پرداخت کنید و آنها به یک شغل 

دیگر هم روی بیاورند و درآمد خود را افزایش دهند. 
۴-رویمشتریانوفادارتانسرمایهگذاریکنید

اگر شما خدمت و محصولی به بازار ارائه می کنید حتما 
برخی مش��تریان وف��ادار خود را هم داری��د که می توانید 
از آن به��ره ببری��د. طبق گ��زارش بازاریابی بین بخش��ی 
ای کانسالتنس��ی- رسپانس��یس، ۷۰ درصد از شرکت ها 
گفته اند حفظ یک مش��تری کنونی کم هزینه تر از جذب 
مشتری جدید است. پس روی خدمات بیشتر به مشتریان 
فعلی تمرکز کنید و پول تان را برای جذب مشتری جدید 

دور نریزید. 
۵-محلوفضایکسبوکارتانراعوضکنید

خب شاید فکر کنید دفترکار شما حتما باید در خیابان 
فرشته باش��د تا مش��تری های خوبی با دیدن آدرس تان 
سراغ تان بیایند، اما همیشه هم اینطور نیست. هزینه های 
اجاره و ایاب و ذهاب را با تغییر محل کارتان کاهش دهید 
و یک دفتر کوچک تر در محله پایین تر بگیرید. نخستین 
ماه��ی که مبل��غ صرفه جویی در حس��اب تان باقی بماند 

می فهمید که آنقدرها هم کار بدی نکرده اید. 
۶-ازپرسنلدربخشهایمختلفکمکبگیرید

اگر پرسنل حسابداری یا پرسنلی از سایر بخش ها دارید 
که می توانند به کسب و کار دیگری کمک کنند، می توانید با 
شرکت های شبکه ارتباطی تان تماس بگیرید و خدمات تان 
را عرض��ه کنی��د. یا در ع��وض، ببینید که ش��رکت هایی 
هستند که به شما خدمت عرضه کنند. شرکت های بزرگ 
اغلب فعالیت هایی مثل حس��ابداری یا … را برون سپاری 
می کنند. درواقع به جای افزایش تعداد کارمندان، می توانید 
شرکتی بیابید که خدمتی را که نیاز دارید تامین کند تا آن 
خدمت را از شما بخرد. این خدمات می تواند پشتیبانی از 
خدمات مشتری، حسابداری و دفترداری، تیم های فروش، 

یا بازاریابی از راه دور باشد. 
۷-بهجایپرداختهایریالیخدماتارائهدهید

واقعا فکر می کنید اش��کال کس��ب و کارهای ۱۰۰ سال 
پی��ش وقتی به جای پول تخم مرغ، ظرف ش��یر می دادند 
چه بوده اس��ت؟! حاال درس��ت اس��ت که االن این امکان 
وجود ندارد اما ش��ما می توانید از همین ایده الگو بگیرید 
و مثال به شرکتی که خدمات کامپیوتری برای تان عرضه 
می کند خدمات حسابداری ارائه دهید و به جای پرداخت 
ریالی یک کاری برایش انجام دهید. سیس��تم تهاتری به 

محدودیت شما کمک می کند. 
۸.برایانواعخریدهایتانگروهتشکیلبدهید

همیش��ه عمده خری��دن و گروه��ی پرداخت ک��ردن در 
هزینه های ش��ما صرفه جویی می کند. برای خرید هر چیزی 
که قرار است تهیه کنید به یک گروه یا دو سه نفر دیگر ملحق 

شوید و با خرید عمده در هزینه هایتان صرفه جویی کنید. 
۹-ب�اکمیچانهزن�یباب�تپرداختهاینقدی

تخفیفبگیرید
هر کاس��بی که به شما گفت این روزها دیگر کسی نسیه 
کار نمی کند و همه چیز نقدی اس��ت کامال دروغ می گوید! 
هنوز بازار برای پول نقد ارزش زیادی قایل است و اگر شما 
درحال خرید نقدی هستید باید تخفیف بگیرید یا یک امتیاز 

اضافه بگیرید. چانه زنی محدودیت شما را از بین می برد. 
۱۰-هدایایکاربردیاماارزانتربخرید

در هر صنف و کسب و کاری دادن هدایای تبلیغاتی برای 
حفظ روابط ضروری و مهم اس��ت، اما بد نیس��ت امسال 
به جای خرید سررسیدهای گالینگور و زرکوب گرانقیمت 
یک لیوان دس��ته دار سرامیکی هدیه دهید. هم هزینه تان 
نصف می شود و هم خیلی بیشتر از آن سررسیدهای خاک 
گرفته و تکراری جذابیت دارد. باالخره این هم یک روش 
کاهش هزینه های کسب و کار است که خوب است امتحان 

کنید. 
forbes:منبع
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محی��ط کار را همواره خانه دوم 
افراد می دانند. علت این امر به این 
خاطر است که افراد ساعات زیادی 
را در آن گذرانده و همین امر باعث 
می ش��ود چگونگی رفتار در آن از 
اهمیت بس��یار باالی��ی برخوردار 
باشد. درواقع در صورتی که نتوانید 
مدیریت خوبی در این رابطه داشته 
باشید، با مشکالت بسیاری مواجه 
خواهید ش��د و در خانه دوم خود 

احساس راحتی نخواهید کرد. 
در همی��ن راس��تا در این مقاله 
به معرفی راهکارهایی در راس��تای 
موفقی��ت در مح��ل کار خواهیم 

پرداخت. 
۱-بپرس�ید،گ�وشدهیدو

داوطلبباشید
با نگاهی ب��ه زندگی افراد موفق 
به این نکته رفت��اری پی خواهید 
برد که آنها ترسی از مطرح کردن 
پرسش های خود ندارند. بسیاری از 
افراد با این تصور زندگی می کنند 
که سوال کردن نشانه ضعف بوده و 
این امر باعث می شود تا از پیشرفت 
دور بمانن��د. درواق��ع تح��ت این 
شرایط ش��ما همواره با ضعف های 
خود همراه هستید بدون آن که در 
تالش برای رفع آنها باش��ید و این 
امر در درازمدت شایس��تگی شما 
برای پس��تی را که دارید به شدت 
زیر س��وال خواهد ب��رد. به همین 
خاط��ر در راس��تای موفقیت الزم 
اس��ت ابتدا باوره��ای غلط خود را 
کنار گذاشته و هرجا که نیاز دارید 
هر سوالی را مطرح کنید. همچنین 
این امر تنها در رابطه با پرس��ش از 
دیگران نبوده و همواره الزم اس��ت 
تا از خود نیز س��واالتی را بپرسید. 
اگرچ��ه این امر کم��ی عجیب به 
نظر می رس��د با این حال واقعیت 
این است که در ابتدا و انتهای روز 
کاری خود باید س��واالتی را مطرح 
کنید و برای هر یک عملکرد خود 
را پاس��خ آن قرار دهید. برای مثال 
در ابت��دای روز باید این پرس��ش 
برای ش��ما مطرح باشد که اهداف 

و وظایف امروز چه بوده و باید چه 
کارهایی را تا پایان ساعت اداری به 
اتمام برسانید. در مسیر بازگشت به 
خانه نیز باید اقدامات خود را مورد 
بازبینی قرار دهید. درواقع با مطرح 
کردن چند پرسش اقدامات خود را 
مورد نقد و بررسی قرار دهید. این 
اقدام اگرچه در ابتدا مش��کل بوده 
ب��ا این حال پس از مدتی به عادت 

رفتاری شما تبدیل خواهد شد. 
از دیگر اقدامات موثر این اس��ت 
که مهارت شنوایی خود را افزایش 
دهید. درواقع الزم اس��ت در محل 
کار خود آستانه تحمل گوش دادن 
به هر صحبتی را داشته باشید. این 

امر بسیار سخت است، به 
این خاطر ک��ه همه ما از 
عقای��د و باورهای خاصی 
این  و  برخوردار هس��تیم 
امر باعث می شود تا صدای 
مخالف آزار دهنده باشد. با 
این ح��ال فراموش نکنید 
که هرکس��ی اختیار دارد 
که باورهای خود را داشته 
باشد به همین خاطر نباید 
در براب��ر آنها واکنش های 
احساسی از خود نشان داد. 
با این حال این امر به این 

معنا نیس��ت که در بحث ها ساکت 
باش��ید، درواقع منظور این اس��ت 
که به صحبت های هر کس احترام 
گذاش��ته و واکن��ش ب��دی از خود 
نش��ان ندهید. همچنین الزم است 
برای هم��کاران نزدیک خود فردی 
دلس��وز بوده و در برابر صحبت های 
آن پیش��نهادهای دوستانه بدهید. 
این امر در بهبود و استحکام روابط 

شما کمک شایانی خواهد کرد. 
قسمت آخر این بخش به عامل 
داوطلب بودن مربوط اس��ت. این 
امر به این معناس��ت که در تمامی 
طرح ها ش��ما پیش��قدم باش��ید. 
درواقع در محی��ط کار موقعیت و 
فرصت های گوناگون در راس��تای 
پیشرفت وجود دارد که باید مورد 
توجه شما قرار گیرد. در این رابطه 
فرد دیگری را الگوی رفتاری خود 
قرار ندهید. برای مثال همکار شما 

که س��ابقه کاری بیش��تری دارد، 
اگرچه تجربیات ارزنده ای را با خود 
به همراه دارد که بهتر است از آنها 
اس��تفاده کنید با این حال ممکن 
اس��ت وی تمایل��ی به پیش��رفت 
نداش��ته باش��د. تحت این شرایط 
در صورت��ی ک��ه رفت��ار وی منبع 
اقدامات شما باشد، بدون تردید از 
پیشرفت و ترقی دور خواهید ماند. 
به همین خاطر توصیه می شود در 
محیط ه��ای کاری الگوی رفتاری 
خود را داشته باشید. با این حال با 
استفاده از تجربیات و نکات مثبت 
سایرین به بهبود آن بپردازید. توجه 
داشته باشید که آمادگی و اشتیاق 

ش��ما برای انجام کاره��ای جدید 
باعث خواهد شد تا به عنوان فردی 
مفید و کارآمد در ش��رکت معرفی 
شوید که خود می تواند زمینه ساز 
موقعیت های ش��غلی بهتر ش��ود. 
نکته آخر اینکه تنها در امور کاری 
نباید داوطلب باشید و در کمک و 
همکاری با سایرین نیز بهتر است 

پیشقدم باشید. 
۲-ارتب�اطبرق�رارک�ردن،
ارتب�اطبرقرارک�ردن،ارتباط

برقرارکردن
ب��دون تردید محی��ط کار یک 
محیط اجتماعی است و به همین 
خاطر اف��راد نمی توانند خود را در 
ی��ک جزیره تص��ور کنند که هیچ 
کسی حضور ندارد. به همین خاطر 
الزم است با دیگران ارتباط درست 
برقرار سازید. اگرچه افراد با یکدیگر 
تف��اوت دارند و همی��ن امر باعث 

می ش��ود تا نوع برقراری ارتباط با 
هر یک تفاوت داشته باشد، با این 
حال یک عامل کلی در این زمینه 
وجود دارد که تحت عنوان صداقت 
مطرح می ش��ود. درواق��ع این امر 
باعث امکان به وجود آمدن روابط 
بلند مدت ش��ده و محیط کاری را 
به فضایی مطل��وب تبدیل خواهد 
ک��رد. با این ح��ال فراموش نکنید 
که صداقت باید در تمامی زمینه ها 
باش��د. برای مث��ال در صورتی که 
چیزی جدید را کش��ف ک��رده یا 
فراگرفته اید، به اش��تراک گذاشتن 
آن با سایر همکاران اقدامی مثبت 
تلقی ش��ده و تواضع و خیرخواهی 
را در ش��ما افزای��ش خواه��د 
داد. در آخ��ر فرام��وش نکنید 
که رفتار خوب ش��ما، سایرین 
را نی��ز مجاب ب��ه رفتار خوب 

خواهد کرد. 
۳-اشتیاقدرانجامکار

این امر یک واقعیت اس��ت 
که ش��ما تنها زمان��ی موفق 
خواهی��د ب��ود کاری را انجام 
دهی��د که دوس��ت داری��د. با 
این حال این احتمال همواره 
وجود دارد که کار ش��ما مورد 
عالقه ت��ان نباش��د. تحت این 
ش��رایط تا زمانی که شرایط برای 
ورود به کار مورد عالقه تان فراهم 
شود، الزم اس��ت جو را برای خود 
دوست داش��تنی کنی��د. هنگامی 
که نس��بت به انجام کاری هیجان 
داشته باش��ید، بهتر از باقی افراد 
خواهید توانست آن را جلو ببرید. 
در بسیاری از موارد مشاهده شده 
است که برخی افراد در مواجهه با 
کار خود دچار خستگی شده و این 
امر در حالی است که فردی دیگر 
حجمی باالت��ر را نیز انجام داده با 
این ح��ال همچنان انرژی کافی را 
دارد. ب��ه همین خاط��ر دو گزینه 
پی��ش روی خود داری��د؛ یا کاری 
را انج��ام دهید که نس��بت به آن 
تمای��ل دارید یا ب��ه هر نحوی که 
می دانید آن را ب��رای خود جذاب 
کرده تا بتوانید با قدرت رو به جلو 

حرکت کنید. 

و پیش�رفت در ت�داوم -۴
ارتقایسطحکاری

در مس��یر موفقی��ت الزم اس��ت 
همواره سطح خود را افزایش دهید. 
ب��دون تردید در قال��ب یک کارمند 
نمی توانید ب��ه جایگاه مدیریت فکر 
کنید. به همی��ن خاطر اگر خواهان 
پیشرفت هستید باید همواره در این 
مسیر قرار داشته باشید. در این رابطه 
توصیه می ش��ود همواره ب��ه دنبال 
یادگیری چیزهای جدید یا تکمیل 
دانش خود باشید. در این رابطه صرفا 
منظور ما مطالعه کتاب یا شرکت در 
کالس های آموزش��ی نبوده و حتی 
مطالعه یک مجل��ه مرتبط با حوزه 
کاری شما نیز می تواند به خوبی شما 

در این زمینه یاری کند. 
۵-مثبتباشید

بدون تردید هیچ کس تمایلی به 
برقراری ارتباط با افراد منفی ندارد. 
اگرچه این امر دالیل مختلفی دارد 
با این حال باید برای رفع آن فکری 
کنی��د. به صورت کلی راهکاری که 
در این رابطه وجود دارد این است 
که کاره��ای مخال��ف آن را انجام 
دهی��د تا به مرور زمان از ش��ر این 
رفت��ار آزار دهنده خالص ش��وید. 
برای مثال در صورتی که در رابطه 
با مس��ائل جدید هم��واره واکنش 
منف��ی دارید، تنها کافی اس��ت از 
آنها استقبال کنید. با این کار ظرف 
مدتی خواهید توانست رفتار خود را 
اصالح کرده و به فردی محبوب و 
دوست داشتنی در محیط کار خود 
تبدیل ش��وید. فراموش نکنید که 
هیچ زمانی برای تغییر دیر نیست 
و نبای��د به این بهانه که تاکنون به 
این ش��یوه عمل کرده اید پس در 
ادامه نیز به همین ش��کل خواهید 
بود، خود را توجی��ه کنید. اگرچه 
این یک واقعیت غیرقابل انکار است 
که نمی توان گذشته را تغییر داد با 
این حال می توانید آینده را با درس 
گرفتن از آن بهتر بسازید به نحوی 

که دیگر گذشته به چشم نیاید. 
ادامهدارد...
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بدون تردید محیط کار یک 
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همین خاطر افراد نمی توانند 
خود را در یک جزیره تصور 
کنند که هیچ کسی حضور 
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در این نوشتار مهم ترین فنون مذاکره را به شما آموزش خواهیم داد تا 
توافق های چندمیلیون دالری را به ثمر برسانید. 

در جلس��ه ای نشس��ته اید و به طرف مقابل تان خیره شده اید. تنها یک 
چیز می خواهید. طرف مقابل تان چیز کامال متفاوتی می خواهد. هر دوی 
شما منتظر هستید ولی به نظر می رسد هیچ یک به خواسته تان نمی رسید. 
مس��ئله این اس��ت: مذاکره کردن ب��ه معنای به دس��ت آوردن آنچه 
می خواهید یا تسلیم شدن در برابر خواسته طرف مقابل نیست. این یک 
موقعیت »یا این یا آن« نیس��ت، بلکه مس��ئله این است که هر دو طرف 
راضی محل را ترک کنند. این درس، حاصل س��ال ها درس آموختن در 

کسب و کار و زندگی است. 
برای محقق شدن این پیشرفت، در این جا به نقل از بازده شما را با ۱۳ 

فن مذاکره آشنا می کنیم.

۱. تکالیف و وظایف تان را انجام دهید 
هرگ��ز ب��دون آمادگی بر س��ر می��ز مذاکره حاض��ر نش��وید. درباره 
گزینه های ت��ان تحققی کنید تا کام��ال بدانید چه می خواهید و اطالعات 
پش��تیبان در اختیار داشته باش��ید. به عن��وان مثال، وقتی برای پس��ت 
برنامه نویس��ی اقدام می کنید، درباره صنعت و شرکتی که با آن مصاحبه 
می کنی��د تحقیق کنید تا میانگین حقوق را بدانید. پس از آن، می توانید 

درباره حقوق ایده آل مذاکره کنید. 
۲. برای احساسات تان برچسب درست کنید 

وقتی به احساس��ات تان یک اسم اختصاص دهید می توانید شناسایی 
کنید چه احساسی دارید. 

۳. مقیاس عددی به کار بگیرید 
اگر می خواهید بدانید ش��ما و طرف مقابل تان ت��ا چه اندازه چیزی را 
می خواهید، به آن چیز عدد بدهید. به عنوان مثال، عدد ۱ خنثی است و 
عدد ۱۰ چیزی اس��ت که بدون آن نمی توانید زندگی کنید. خوشبختانه 
این روش به هر دو طرف کمک می کند در نهایت به جمع بندی برس��ند 

یا جایگزینی پیدا کنند. 
۴. تنها بر »برنده شدن« تمرکز نکنید 

اس��توارت دیموند، فارغ التحصیل دانش��کده حقوق ه��اروارد که فنون 
مذاکره و راهبردها را به دانش��جویان آم��وزش می دهد می گوید: مذاکره 

یک رقابت نیست، بلکه یک همکاری است. 
او اف��زود: اگر به عنوان »عرصه ای برای برنده ش��دن« به آن فکر کنید، 
پس به شکست دادن آنها می اندیشید  و اگر این گونه بیندیشید، همکاری 

زیادی با آنها نخواهید کرد.
در نهایت، مجبور هس��تید اهداف تان را تعریف کنید و س��پس اقدام و 

واکنش های مناسبی برای رسیدن به آن اهداف صورت دهید. 
۵. سواالت با پایان باز بپرسید 

ش��ما دوست ندارید پاس��خ های س��اده  »بله« یا »خیر« بشنوید. شما 

می خواهید طرف مقابل شروع کند به صحبت کردن. معموال برای شروع 
مذاکره از سواالتی مانند موارد ذیل استفاده کنید. 

– مشخصا به چه دلیلی دوست دارید با ما همکاری کنید؟ 
– از نظر شما یک توافق عالی چه جور توافقی است؟ 

– به نظر شما این توافق چگونه نهایی خواهد شد؟ 
این ها سواالت باز هس��تند که اعتماد طرف مقابل را جلب می کنند و 
این حس را به طرف مقابل القا نمی کنند که مجبور هس��تند پاسخ های 

سریع بدهند. 
۶. آماده باشید یک گزینه را واگذار کنید 

قرار نیس��ت هر چی��زی را که می خواهی��د، به دس��ت بیاورید. حتما 
م��واردی را که می توانید در آنها انعط��اف به خرج دهید و مواردی را که 
نمی توانید در آنها منعطف باش��ید شناسایی کنید. به عنوان مثال، اگر با 
یک فروشنده تعامل دارید، ممکن است تمایل داشته باشید نرخ باالتری 

را برای کاالهای شان پرداخت کنید، زیرا بهترین شروط پرداختی را برای 
کسب و کارتان فراهم می کنند. 

۷. اطالعات تان را به اشتراک بگذارید 
به نوش��ته کریس��تی هجز در مجله فوربس، » ما غالبا با گارد بس��ته 
و نگران��ی از نش��ان دادن کارت ه��ای در دس��ت مان، به مذاک��رات وارد 
می ش��ویم«، بااین حال، مطالعات به این نتیجه دس��ت یافته اند که افشا 
کردن حداقل اندکی اطالعات می تواند به افزایش نتایج توافق کمک کند. 
هجز اضافه می کند: » به اشتراک گذاشتن چیزی در رابطه با خودتان- 
سرگرمی ها، نگرانی ها یا آرزوهای تان - به سادگی می تواند فضای مثبتی 

ایجاد کند که به رسیدن به توافق کمک می کند.«
۸. قدم بزنید 

نه. اش��تباه نکنید، منظور این نیس��ت که از اتاق خارج ش��وید و ختم 
جلس��ه را اعالم کنید. بلکه منظور این اس��ت که بعضی اوقات وقتی به 

بن بست رسیده اید نیاز است نفسی بکشید و فضا را عوض کنید. از سوی 
دیگ��ر، ق��دم زدن این فرصت را در اختیار ما ق��رار می دهد تا به دیدگاه 

متفاوتی دست پیدا کنیم و خلق و خوی مان بهتر شود. 
۹. نخستین حرکت را انجام دهید 

وقتی ش��ما نخس��تین حرکت را انجام می دهید، عرصه را در دس��ت 
می گیرید و مزیت بازی در خانه را به خودتان اختصاص می دهید. زمانی 
را در نظر بگیرید که قصد خرید خانه دارید. اگر شما نخستین پیشنهاد 
را مطرح کنید و این پیشنهاد پایین تر از قیمت درخواستی مالک باشد، او 
مجبور است به قیمتی تنزل پیدا کند که بیشتر مورد پذیرش واقع شود. 
در مذاکره نیز همین طور اس��ت، فردی که نخس��تین حرکت را انجام 
می دهد بیش��ترین ق��درت را در اختیار دارد. چه چیزی برای از دس��ت 

دادن دارید؟ 
۱۰. هرگونه سوء تفاهم را شفاف کنید 

در طول فرآیند مذاکره وقوع س��وءتفاهم بسیار رایج است، چراکه هر 
دو طرف از گفته های طرف مقابل برداشت هایی می کنند. این امر ممکن 

است به مناقشه یا عدم توافق منجر شود. 
ه��ر زمان که اختالفی رخ دهد یا ش��اید ن��گاه گیج و مبهمی از طرف 
مقابل بودید، از آنها بخواهید توضیح دهند این توافق از نظر آنها چگونه 

است. این کار به شما کمک می کند تا از دیدگاه آنها باخبر شوید. 
۱۱. یک وقفه ایجاد کنید 

یک وقفه می تواند س��الح مخفی ش��ما باش��د، زیرا وقت��ی بحث داغ 
می شود طرف مقابل را به صحبت کردن یا ساکت شدن تشویق می کند. 
گری نونر، نویس��نده می گوید: » در نهایت، یک طرفه باقی ماندن حتی 
هیجان برانگیزترین موضوعات نیز دشوار است، و دوباره به مکالمه معنادار 
ب��ا مذاکره کنن��دگان بازمی گردند. بنابراین، مذاکره کنندگان با س��کوت 
اختیار کردن در زمان درس��ت، می توانند فرآیند کلی مذاکره را به پیش 

ببرند.«
۱۲. از هوش هیجانی تان استفاده کنید 

ه��وش هیجانی به ش��ما این ام��کان را می دهد تا احساس��ات تان را 
مدیریت کنید، همدردی کنید و از منحرف ش��دن از مس��یر جلوگیری 
می کند. همچنین به ش��ما کمک می کند تا مشکالت را حل کنید و فرد 

دوست داشتنی تری باشید. 
۱۳: جمالت تان را کوتاه بیان کنید 

کوتاه ادا کردن جمالت بخشی از فرآیند گوش دادن فعال است و نشان 
می دهد که شما نه تنها به بحث گوش می دهید، بلکه به آنها بها می دهید. 
نونر اضافه کرد: حتی عبارات ساده ای مانند »بله« و »خیر«، یا »درسته، 
متوجه هس��تم« نیز به صورت مؤث��ری این مفهوم را منتقل می کنند که 
مذاکره کننده به موضوع توجه دارد. این پاسخ ها باعث می شود بحث ادامه 
پیدا کند و رفته رفته کنترل بیشتری از اوضاع را به مذاکره کننده بدهد. 
inc :منبع
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اخبار

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- روابط عمومی س��ازمان 
منطق��ه ویژه پارس،روابط عمومی برت��ر و بنوی مدیر برتر روابط 

عمومی کشور شدند. 
ایوب بنوی جایزه مدیریت برتر راهبردی روابط عمومی کشور 
را از دست ابتکار معاون رییس جمهور دریافت داشت.  به گزارش 
پایگاه اطالع راستی منطقه ویژه پارس،همزمان با سمپوزیوم روابط 
عمومی های کش��ور که با مش��ارکت ارگان های ملّی و سازمان 
یونس��کو در روزهای٢٩ و٣٠ در مرکز همایش های بین المللی 
کتابخانه  ملّی تهران برگزار می شد، پس از ارزیابی و داوری روابط 
عمومی های سراسر کشور)سرپرستی تیم داوری بر عهده  پرفسور 
س��اروخانی پدر علم ارتباطات ایران ب��ود( رییس روابط عمومی 
منطقه ویژه پارس به عنوان مدیر برتر و روابط عمومی س��ازمان 
منطقه ویژه پارس به عنوان روابط عمومی برتر در حوزه  ارتباطات 
در سطح ملّی انتخاب و معرفی شدند.ریاست چهاردهمین دوره 

سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که با موضوع روابط عمومی 
و توسعه پایدار برگزار می شد برعهده دکتر ابتکار معاون اموربانوان 
ریاست جمهوری بوده و این سمپوزیوم در بخشً های مختلف از 
برپایی کارگاه های تخصصی و در حوزه های ارایه مقاالت با حضور 
کارشناس��ان و مدیران روابط عمومی سراسر کشور، دانشجویان 
و اس��اتید حوزه روابط عموم��ی و ارتباطات و مدیران ملّی برگزار 

گردید.
رواب��ط عمومی س��ازمان منطقه ویژه پارس در دوره یکس��اله  
گذش��ته با پیش��رفت یکصد و ده درصدی برنامه ها و تولید آثار 
رس��انه ای، فرهنگی ، نمایشگاهی و سمعی و بصری توانست در 
بخش داوری آثار روابط عمومی های سراسر کشور به عنوان روابط 
عمومی برتر ملّی و ایوب بنوی رییس روابط عمومی این سازمان 
نی��ز به عنوان مدیر برتر روابط عمومی در س��طح ملّی انتخاب و 

معرفی شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با تکمیل زنجیره ارزش 
در فوالد هرمزگان که بعد از اجرای طرح توس��عه آغاز می شود، این 
شرکت به پایگاه صادرات کش��ور تبدیل خواهد شد. مهندس فرزاد 
ارزانی، مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان اظهار داش��ت: با تکمیل 
زنجیره ارزش در فوالد هرمزگان که بعد از اجرای طرح توس��عه آغاز 
می شود، زنجیره ارزش در این شرکت تکمیل و در نتیجه به پایگاه 
صادرات کشور تبدیل خواهد شد. وی در خصوص استراتژی صادرات 
شرکت تأکید کرد: عالوه بر کیفیت، بازاریابی و استمرار صادرات مهم 
است. البته وفاداری بین خریدار و فروشنده نیز مهم است که همگی 
با تعامل و صداقت به دست می آید. اگر غیر از این باشد از بازار حذف 

خواهیم شد. 
مهندس ارزانی با اش��اره به استراتژی فوالد هرمزگان در خصوص 
صادرات گفت: در صادرات عالوه بر کیفیت و تولید محصوالت کیفی، 
بازاریابی هم مهم اس��ت. یعنی وظیفه بخ��ش فروش یافتن مقاصد 
صادرات��ی و مناطق هدف اس��ت. به معنای دیگر بای��د دید در کدام 

مناط��ق قدرت رقابت داریم و در کجا نداریم. بعد از شناس��ایی باید 
به دنیال تحلیل و آنالیز این بازارها باش��یم و بعد از آن با اس��تفاده از 
برند شرکت، مش��تریانی را پیدا کنیم که در دراز مدت امکان کار با 
آنها وجود داشته باشد. بازار صادراتی باید بازار مستمر و پایداری باشد 
تا رضایت و اعتماد مش��تریان جلب شود. بنابراین عالوه بر کیفیت، 
بازاریابی و اس��تمرار صادرات مهم است. البته وفاداری بین خریدار و 

فروش��نده نیز مهم است که همگی با تعامل و صداقت به دست می 
آید. اگر غیر از این باش��د از بازار حذف خواهیم ش��د.یک مورد مهم 
دیگ��ر که در صادرات اهمیت دارد، قوانین اس��ت. انتظار می رود که 
دولت نسبت به ایجاد و وضع قوانین به گونه ای اقدام کند که صادرات 
را تسهیل کند و حتی صادرات مشمول تخفیفاتی گردد. این مشوق 
های صادراتی س��بب خواهد ش��د انگیزه برای صادرات افزایش یابد 
و صادرات از اولویت ش��رکت ها قرار گی��رد. اولویت اول در صادرات، 
 مشتریانی است که پیش از این با فوالد هرمزگان کار می کردند چون 
نمی توان مشتری را رها کرد در غیر این صورت وفاداری بین خریدار 
و فروشنده از بین خواهد رفت. اما موازی با مشتریان فعلی، به دنبال 
یافت��ن بازارهای هدف جدید دیگر هم خواهیم بود. برای مثال فوالد 
مبارکه، با وجود رکود صنعت داخلی، تولید خود را کاهش نداد بلکه 
 از بازار داخل به بازار خارج شیفت کرد حتی در مقطعی این شرکت 
۴٠ درصد از محصوالت خود را صادر نمود بنابراین بر آن هستیم تا 

این چاالکی را در فوالد هرمزگان هم ایجاد کنیم.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر بهبود بهره وری و تحول 
اداری ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت : کمیته راهبری 
سالمت اداری  شرکت آبفا استان اصفهان به منظور تکریم ارباب رجوع 
از س��ال ٩5 اقدام به اجرای نظام آراس��تگی  درمحیط کاردر مناطق 
1،٢،٣،۴،6 آبفا شهر اصفهان و آبفا خمینی شهر نمود که این پروژه 
هم اکنون  به پیش��رفت 86 درصدی رسیده است. سعید ابوطالبیان 
افزود: افزایش رضایتمندی مشترکین ،کاهش هزینه ها، افزایش قدرت 
رقابتی، بهبود انتقال دانس��ته ها در داخل س��ازمان و  بهبود روحیه 
و انگیزش افرادبرای خدمات رس��انی بهتر از مهمترین اهداف اجرای 
این پروژه اس��ت زیرا    پذیرش سیس��تم مدیریت کیفیت ،بایستي 
به عنوان یک تصمیم گیري اس��تراتژیک در سازمان در نظر گرفته 
شود. که در حال حاضر  از سوي بسیاري از مدیران براي رسیدن به 
پیشرفتهاي الزم  از طریق پیاده سازی  نظام آراستگی که در نهایت   
بهبود و ارتقاي بهره وري  را به مراه دارد انجام مي ش��ود.  ابوطالبیان 
با بیان اینکه  دقت در پیاده س��ازی  اصول نظام آراستگی  می تواند 
 یکی از اصلی ترین پایه های رشد وتوسعه محسوب شود، عنوان کرد:  
پیاده س��ازی  اصول نظام آراس��تگی می تواند با بکارگیری صحیح 
ومنطقی اصول س��اماندهی محیط کار که یکی از پایه های رش��د و 

توسعه سازمانها و نهادها باشد در نظر گرفته شود .با نگرش به کشور 
هایی که این نظام را بطور جدی اجرا کرده اند می بینیم تحول عظیمی 
در بهره وری صنعت وتجارت بوجود آورده اند. وی افزود: بکارگیري، 
اجرا و پیاده سازي اصول نظام  آراستگي قطعا می تواند محیط کاری 
ایم��ن، دلپذیر، ش��اداب ،مرتب ومنظم برای کارکن��ان  فراهم آورد. 
همچنین تعهد به کار و حسن همکاري را در سازمان افزایش مي دهد.

 انگیزه کار گروهي و تواناي انجام یک کار گروهي را در سازمان   بوجود 
مي آورد. فرآیندهاي مختلف در س��ازمان را شناس��ایي و بهبود مي 
بخشد.کاهش ضایعات ناشي از نابساماني و درهم ریختگي،زیباشدن و 
دلپذیر شدن محیط کار،کاهش اشتباهات و دوباره کاریها،کاهش زمان 

انجام کارها،کاهش هزینه هاي مختلف،نگرش سیستمي را در سازمان 
 اوج مي دهدساختار فرهنگي مناسبي در سازمان و محیط کار بوجود 
مي آید. ابوطالبیان با اشاره به فعالیت کمیته نظام آراستگی  گفت:  در 
حال حاضر بر اساس اجرای گامهای نظام آراستگی محیط کار میزان 
پیشرفت این  پروژه در شرکت آبفا 86 درصد می باشد.  این ا مر به 
دنبال  اجرای برنامه هایی همانند تهیه یک طرح پیش��نهادی برای 
چیدمان اتاقها و لوازم ضروری و غیر ضروری،نظم و ترتیب در اطالعات 
زونکن ها و پرونده ها و فهرس��ت بندی آنها،نظم و ترتیب اطالعات 
کامپیوترها و فهرس��ت بندی آنها جهت دسترس��ی س��ریع،تدوین 
دستورالعملهای مربوطه،برگزاری مسابقات ورزشی،برگزاری جلسات 
استاندارد سازی و ایجاد یک فضا به عنوان طرح استاندارد حاصل شد 
مدیر بهبود بهره وری و تحول اداری شرکت آب وفاضالب به مشکالت 
موجود در راستای اجرای به موقع این پروژه اشاره کرد وبیان داشت: 
عدم همکاری و هماهنگی کارکنان و اشتیاق کم در زمینه اجرای این 
پروژه، عدم پیگیری ومشارکت برخی از مدیران قسمتها در اجرای این 
نظام،انتقال ضعیف اصول استاندارد شده و دستورالعملهای مربوط به 
کلیه واحدها و پرسنل توسط دبیر مربوطه از جمله چالشهای پیش 

رو می باشد .

س�منان - خبرنگار فرصت امروز- دوره آموزش��ی پدافند 
غیرعامل شهری با حضور دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل کشور، 
رابطین پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی، فرمانداریها، شهرداری 
ها و کارکنان اس��تانداری سمنان در محل س��الن یادگار امام)ره( 
اس��تانداری برگزار گردی��د. در این دوره ضواب��ط و الزامات پدافند 
شهری در بحث پدافند غیرعامل توسط بیطرفان دبیر انجمن علمی 
پدافند غیرعامل کش��ور مورد بحث، تبیین و تش��ریح قرار گرفت. 
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان در آغاز برگزاری دوره 
آموزشی گفت: یکی از مهمترین حوزه های مورد توجه و پراهمیت 
پدافند غیرعامل حوزه کالبدی و شهری است که نقش مهمی در 
مصون سازی جامعه برعهده دارد. ایرج کارخائی افزود: ایجاد مرکز، 
زیرس��اخت و اماکن امن و پایدار از اصول و مبانی پدافند غیرعامل 
محس��وب می گردد و در عرصه پدافند شهری ایجاد سازه امن که 

در مبحث ٢1 مقررات ملی س��اختمان به آن اشاره شده باید مورد 
 توجه و دقت در ساختمان سازی قرار گیرد تا محلی امن و استوار و 
آرام بخشی برای ساکنین تهیه شود.  وی با اشاره به اهمیت و جایگاه 
جامعه شهری با داشتن حجم باالی جمعیت وجود زیرساخت ها 
و مراکز حیاتی، حساس و مهم که در امر خدمات رسانی اثر بخش 

هستند ادامه داد : در تهدیدات دشمن همواره زیرساخت ها و اماکن 
ثق��ل مورد هدف قرار می گیرد که نیاز اس��ت در مراحل مطالعه، 
طراح��ی و اجرا، معماری اصول و مق��ررات پدافند غیرعامل برای 
کاهش خسارت بصورت عملیاتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد. 
مدیرکل پدافند غیرعامل وجود مراک��ز پرخطر و آتش زا در کنار 
مراکز جمعیتی و اقتصادی، نماهای غیراستاندارد و بلند مرتبه در 
خیابان های کم عرض و عدم توجه به ایمنی کافی در ش��هرها را 
عاملی تهدیدزا عنوان کرد و تاکید کرد :بر اساس ماده ٢15 و مبحث 
٢1 ساختمان و مصوبه ش��ورای عالی معماری همه طرح و پروژه 
های مهم باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند. کارخائی در 
ادامه خواستار توجه بیشتر بر امر برگزاری دوره آموزشی خصوصا 
برای رابطین پدافند غیرعامل در سطح حوزه سایبری، سناریونویسی 

و افزایش سطح علمی مربیان و مدرسین در این حوزه شد.

 بوش�هر- خبرن�گار فرصت ام�روز- نخس��تین گردهمایی و 
کارگاه آموزش��ی و ایمنی کارکنان اتفاقات و امور مش��ترکین شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان بوش��هر با حضور مدیر عامل این شرکت  و 
مدیر دفتر ایمنی ش��رکت توانیر در سالن سینما کانون بوشهر برگزار 
ش��د.    به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
بوش��هر، مدیرعامل این ش��رکت در کارگاه یاد ش��ده اظهار داشت: با 
برگزاری  کارگاه های آموزشی و ایمنی در صدد هستیم که خدمات و 
فعالیت های شرکت توزیع برق استان بدون کمترین حادثه ای انجام 
ش��ود.  امراهلل پاراد بیان کرد: در این حوزه بدون ش��ک با رعایت موارد 
 ایمن��ی و فرهنگ مرتب��ط با آن می توانیم برای س��ال های متمادی 
فعالیت هایی بدون حادثه داشته باشیم.  وی افزود: در این ارتباط برای 
کاهش خطرات تدابیر الزم در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
پیش بینی ش��ده که بخش��ی از آن برگزاری کارگاه ها و کالس های 
آموزش��ی اس��ت.  مدیرعامل ادامه داد: در ارتباط با رعایت ایمنی یک 
بخش مربوط به مسئولیت فردی و بخش دیگر مسئولیت گروهی ایمنی 
اس��ت که در قال��ب آن فرد و گروه باید نکات ایمن��ی را از حیث ابزار 
کار و س��ایر ش��رایط مدنظر قرار دهند و در ارتباط با موضوع فرهنگی 

نیز باید با لحاظ فرهنگ ایمنی در راستای انجام خدمات بدون حادثه 
ت��الش کنند.  پاراد عن��وان کرد: بخش دیگر ایمنی نیز بعد اجتماعی 
ایمنی اس��ت که کارکنان حوزه ش��رکت برق در قبال همکاران و هم 
وطن��ان و بویژه خانواده های خود مس��ئولیت دارن��د.  وی گفت: در 
راستای حفظ سالمت شهروندان باید ایمن سازی شبکه های ناایمن 
بعنوان یک فرهنگ در وجود نیروهای عملیاتی وغیرعملیاتی شرکت 
توزیع نیروی برق استان بوشهر نهادینه شود.  وی افزود: بعد مسئولیت 
اجتماع��ی ایمنی می طلب��د که با برگ��زاری کارگاه ها و کالس های 
آموزش��ی رعایت اصول ایمنی بعنوان یک اصل مدنظر سازمان مورد 

توجه ویژه کارکنان باش��د.  پاراد یادآور شد: پیش بینی شده برگزاری 
کارگاه و کالس های آموزش��ی که در دستور کار جدی شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان بوش��هر قرار گرفته باعث انجام خدمات این حوزه 
بدون کوچکترین حادثه گردد. وی افزود: امروز در جوامع برای بررسی 
پیش��رفت، توسعه و بالندگی  به فرهنگ و زیرساخت های آن بعنوان 
٢ اص��ل مهم نگاه می ش��ود و در این بین وج��ود ایمنی در مجموعه 
 های کاری مختلف خود یکی از نمادهای بالندگی آن جامعه محسوب
 می شود.  پاراد تاکید کرد: ایمنی باید در رفتار و فرهنگ ما نفوذ کند 
و به فراخور اهمیت انکار نشدنی آن باید در تمام مراحل زندگی نسبت 
به این موضوع توجه ویژه شود. وی یادآور شد: در استان بوشهر یکهزار 
و 5٠ نفر نیروی عملیاتی و غیرعملیاتی به ۴٣7 هزار مشترک برق در 
استان بوشهر خدمات می رسانند. پاراد ادامه داد: 7 هزار و 6٠٠ کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و 6 هزار و ٢٠٠ کیلومتر شبکه فشار ضعیف بعنوان 
تاسیسات شرکت در سراسر استان بوشهر وجود دارد. وی گفت: با توجه 
به خطر آفرین بودن این تاسیسات نیروهای اداری و غیراداری در صورت 
مشاهده شرایطی غیر ایمن در شبکه ها باید با رعایت استاندارد بطور 

مستقیم و یا غیرمستقیم زمینه ایمن سازی آن را فراهم کنند. 

در سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه پارس، روابط عمومی برتر و 
بنوی مدیر برتر روابط عمومی کشور شدند 

مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد

استراتژی فوالد هرمزگان در خصوص صادرات 

پیشرفت 86 درصدی پروژه نظام آراستگی در محیط کار در شرکت آبفا استان اصفهان

برگزاری دوره آموزشی پدافند شهری در استانداری سمنان

کارگاه آموزشی و ایمنی کارکنان اتفاقات و امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر برگزار شد 

رئیس روابط عمومي راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
برنامه هاي اجرایي یادبود قربانیان سوانح ترافیکی راهداری و حمل و نقل 

جاده ای مازندران را تشریح نمود
س�اری – دهقان - رئیس اداره روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان 
مازندران در آس��تانه روز یادبود قربانیان س��وانح ترافیکی، برنامه هاي اجرایي این اداره کل را تشریح 
نمود. هوش��نگ نصیری پر کوهی اظهار داش��ت: مس��ئله ایمني در حمل و نقل جاده اي همواره از 
اهمیت خاصي برخورداربوده است که آمار تصادفات و میزان خسارتهاي وارده این موضوع را تایید مي 
 نماید. وي ادامه داد : از این رو و به منظور کاهش تصادفات و سوانح ترافیکی و آگاهي بخشي کاربران 
جاده اي به مقوله ایمن سازي و اجراي مقرارت و قوانین رانندگي از ٢٩ آبان الی 1 آذر  یادبود قربانیان 
س��وانح ترافیکی در کش��ور برگزار می گردد. رئیس روابط عمومي راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران ضمن اشاره به راههاي 
ارتباطي در استان خاطرنشان ساخت : راه هاي ارتباطي مازندران به دلیل حضور انبوه گردشگران و نزدیکي به پایتخت و برخورداري از 
مواهب طبیعي از اهمیت خاصي برخوردار بوده و از راه هاي بسیار پرترافیک محسوب مي شود. وي افزود : فاصله کم مراکز جمعیتي 
در مازندران و تراکم شهرها در این استان نیز اهمیت راه هاي  درون استاني را افزایش داده و موقعیت خاصي را از اوضاع حمل ونقل 
جاده اي راه هاي استان پدید آورده است. نصیری پرکوهی در ادامه به برنامه هاي ویژه این اداره کل در این ایام اشاره و عنوان نمود 
: ساخت ویژه برنامه زنده تلویزیونی " راهبران " با حضور مدیران اداره کل و کارشناسان مربوطه ، ساخت تیزرهاي آموزشي و پخش 
از شبکه پنج استاني ، ساخت فیلم کوتاه آموزشي با هدف آگاهي بخشي کاربران جاده اي ، چاپ ویژه نامه " خط لو " با مضامین 
ایمنی ، فضا سازي مناسب درمحیط اداره کل و ادارات تابعه ، برگزاري برنامه هاي ویژه کودک و نوجوان در مدارس استان ، توزیع 
 کاله ایمنی رایگان در روس��تاهای اس��تان ، دیدار با خانواده های قربانیان س��وانح ترافیکی ، مانور ایمن سازی جاده ای ، حضور در

 نماز عبادی _ سیاس��ی جمعه ، پخش پیام ها و هش��دارهاي ایمني به صورت زیرنویس از ش��بکه پنج اس��تاني و درج مقاالت و 
یادداشتهایي در خصوص اهمیت ایمني در جراید و رسانه هاي مجازي از جمله برنامه هاي این اداره کل در این ایام است. 

عالیپور در بازدید از باغ گیاه شناسی بوتانیک خبر داد
آغاز به کار طرح تنوع بخشی به فضای سبز شهر اهواز

اهواز - شبنم قجاوند- معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از باغ گیاه شناسی بوتانیک بازدید کرد. در حاشیه این بازدید با 
بیان این مطلب که هدف از ایجاد باغ گیاه شناسی بوتانیک ایجاد یک نمایشگاه دائمی از انواع درختان و درختچه های بومی استان 
 و شناساندن آنها به مردم است، گفت: یکی دیگر از برنامه هایی که در این مکان بصورت جدی در حال انجام است احصاء و تجمیع 
گونه های گیاهی موجود در استان خوزستان با قابلیت کشت و تکثیر در فضای سبز شهری است . معاون خدمات شهری اهواز هدف 
از تاسیس این قطعه را در پارک ساحلی ۴٢ هکتاری بعنوان یکی از پربازدید ترین پارکهای شهر اهواز،مجاورت آن با  رودخانه وسهولت 
در تامین آب مورد نیاز عنوان کرد و افزود: .بحث دیگری که در کنار تجمیع گونه های گیاهی قابل کشت در فضای سبز شهری دنبال 
می شود تکثیر آنها به منظور ایجاد  آمادگی برای تنوع بخشی به گونه های گیاهی کاشته شده در فضای سبز شهر اهواز است. وی 
در تشریح این مطلب اضافه کرد: تکثیر بیش از حد درخت کنوکارپوس در سالهای اخیر صرف نظر از اینکه  از نظر کمی میزان قابل 
توجهی از فضای سبز شهری را به خود اختصاص داده است اما از نظر تنوع یکی از موارد مورد انتقاد در حوزه فضای سبز شهر اهواز 
به حساب می آید و توجه بیش از اندازه به این گونه  بویژه در سالهای اخیر باعث شده برخی از گونه ها ی بومی نظیر درخت سه 
پستان، کنار ، توت، انجیر و گیاهان گلداری همچون شاه پسند،گل کاغذی، تکوما و پرچین هایی مانند مورد معطر، ناترک و شمشاد 

اهوازی که در شهر اهواز قابل کشت هستند به فراموشی سپرده شوند. 

شانزدهمین نشست تامین آب شهرهای گرگان، گنبد و علی آبادکتول برگزار شد
 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��انزدهمین نشست کمیته بحران شهرهای گرگان، گنبد و علی آبادکتول با حضور معاون

 بهره برداری آبفا گلستان، مدیران مناطق گرگان، گنبد، علی آبادکتول و جمعی از کارشناسان شرکت برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس مهیار خسروی در گفت وگو با پایگاه خبری این شرکت افزود: این نشست با 
هدف بررسی مسائل و مشکالت آبرسانی شهرهای مذکور و بمنظور برنامه ریزی در راستای  مدیریت تامین آب در این شهرها برگزار 
شده است.مهندس خسروی با تاکید بر اینکه به لحاظ برداشت های بی رویه از سوی بخش کشاورزی، عمالً ظرفیت چندانی برای 
توسعه میادین بهره برداری باقی نمانده است اعالم داشت: بهترین و موثرترین راهکار برای جبران کمبود آب مورد نیاز در شهرهای یاد 
شده مطالعات و ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاستن از مقادیر هدررفت آب می باشد که یکی از مهم ترین آن ها حذف شبکه های 
فرسوده فلزی توزیع آب در بافت قدیم شهر و اصالح و بازسازی آنهاست و همچنین اصالح انشعابات فرسوده قدیمی باید در دستور کار 
مناطق قرار گیرد.وی همچنین از مدیران شهرهای یاد شده درخواست کرد، در راستای پایش هرچه دقیقتر و کاهش ریسک سرقت 
آب، نسبت به تجهیز ورودی و خروجی خطوط انتقال آب طوالنی موجود در خارج از شهرها به کنتورهای الکترومغناطیس اقدام نمایند.

ساختمان اداره کل بهزیستي گلستان در حال اتمام مي باشد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت اداره کل راه و شهرس��ازي استان گلستان از  نهایي شدن احداث ساختمان اداره 
کل بهزیستي استان با 7٠ درصد پیشرفت فیزیکي  خبر داد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان: 
مهندس "حسین محبوبي " در گفت وگو با پایگاه خبري این اداره کل گفت : اجراي این پروژه در راستاي احداث و نوسازي و توسعه 
ساختمانهاي ادارات فاقد ساختمان استان مي باشد .وي زیر بناي ساختمان اداره کل بهزیستي استان را ، ٢٠75 متر مربع و در سه 
طبقه درمحوطه داخل حیاط اداره کل بهزیستي فعلي اعالم وافزود: این  پروژها از سال 8٩  با اعتباري بالغ بر 1۴٩11 میلیون ریال 
از محل اعتبارات استاني  در دستور کار اداره کل راه و شهرسازي قرار گرفته است  .ایشان اعالم داشتند : با توجه به برنامه ریزي و 
تعامالت انجام گرفته با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان و تصویب و تخصیص اعتبار مناسب در سال مالي جاري  ؛ مقرر شده با 

استفاده از ظرفیت هاي قانوني بودجه سال جاري)1٣٩6( عملیات اجرایي پروژه تا پایان سال ٩6 به پایان برسد.

اجرای عملیات جابه جایی بخشی از خط انتقال اصلي آب شهر بندرعباس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون مهندسي و توسعه آبفای هرمزگان از اجرای پروژه جابجایی بخشی از خط انتقال اصلی 
شهر بندرعباس و قطعی ٢۴ ساعته آب در شهرهای بندرعباس و بندرخمیر خبر داد و گفت: این پروژه به طول 6٠ متر و با اعتبار سه 
میلیارد ریال در حال اجراست.  سعید صادقی افزود: این جابجایی روی خط دوم انتقال آب 1۴٠٠ میلي متر میناب – بندرعباس حد فاصل 
تصفیه خانه آب بندرعباس تا مخازن داماهی)در محل زیر گذر بلوار ابوموسی و بلوار امام حسین ( انجام مي شود. وی تصریح کرد: براي 
تکمیل این پروژه و اتصال خط لوله جدید، ٣٠ درصد جمعیت شهر بندرعباس شامل مناطق غرب، آبشورک، چهچکور، کل روستاهای 
شمال بندرعباس و شهرخمیر ناگزیر با قطعي ٢۴ ساعته آب شرب مواجه خواهد بود.  وي ادامه داد: به دلیل تنش هاي ناشی از قطعی 
آب، مناطق مذکور در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17 آبان ماه با افت فشار آب مواجه مي شوند.  به گفته صادقی: در صورت لزوم 
براي تامین آب مراکز آموزشی و درمانی به ویژه بیمارستان ها تمهیداتی نظیر آبرساني سیار اندیشیده شده است. وی اضافه کرد: این پروژه 

به منظور همکاری با شهرداری بندرعباس در راستاي احداث پل زیرگذر ابوموسی و بلوار امام حسین اجرایی می شود.

کاالبرگ سهمیه آذر ماه ۹6 اعالم شد 
۲۳ میلیون و ۹5۴ هزار لیتر نفت سفید تاکنون توزیع شد 

 رشت- زینب قلیپور- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن درقالب اطالعیه ای ازاعالم کاالبرگ های جدید 
سهمیه آذر ٩6 برای به شماره های 11۴ ، ٢1۴ ، ٣1۴ و 51۴ برای دریافت نفت سفید خبر داد . از ابتدای سال تاکنون ٢٣ میلیون 
٩5۴ هزار لیتر نفت سفید در قالب شش فقره کاالبرگ توزیع گردید که از این مقدار هفت میلیون و 678 هزار لیتر مربوط به مناطق 
صعب العبور بوده و این میزان معادل ۴5 درصد سهمیه مناطق صعب العبور است .  علی اصغر عباسی ، مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن گفت : »مصرف کنندگان نفت سفید فاقد گاز طبیعی ازتاریخ اول آذرماه نسبت به دریافت سهمیه 
نفت سفید خود به میزان ٢1٠ لیتر برای مناطق عادی و ۴٢٠ لیتر برای مناطق صعب العبور اقدام نمایند  . «دراین اطالعیه آمده است 

مهلت تسویه حساب کاالبرگ ها با دفاترپستی تا تاریخ هفتم آذر ماه ٩6 می باشد .  

معاون فني عمراني شهرداري ساري تشریح کرد
اجراي پروژه هاي متعدد در راستاي روان سازي ترافیک شهر

ساری - دهقان - عباس رشیدي به اجراي پروژه هاي متعدد در راستاي روان سازي ترافیک اشاره کرد و اظهار داشت: تسهیل 
تردد وسایل نقلیه ، تامین فضاي پارک مناسب خودرو از اقدامات مدیریت شهري در سالهاي اخیر بوده است. عباس رشیدي معاون 
فني عمراني ش��هرداري ساري تصویب طرح جامع ترافیک را مورد توجه قرار داد و گفت: پروژه هاي عمراني متعددي مانند اجراي 
میانگذر شمالي -بلوار ٣٠ متري به طول 155٠ متر، میانگذر فرهنگ-طالقاني به نام خیابان شهید مهدوي، پل کابلي سردار شهید 
رنجبر، تقاطع غیرهمسطح سردار شهید نوري، جاده ٢6 متري ادامه بلوار داراب، پل روگذر شهیدان رضایي، زیرگذرهاي فرح آباد، 
دخانیات، اتحاد و بلوار داراب به پل گردن از اقدامات مدیریت شهري در 5 سال اخیر بوده است. وي احداث زیرگذرهاي شرکت نفت 
و زغالچال)شهید کمالي(، ساخت پارکینگ طبقاتي مکانیزه در بلوار ارتش، دوربرگردان هاي روبه روي بیمارستان شفا و کمربندي 
جنوبي، دوربرگردان هاي کمربندي غربي سه راه جویبار، عبور دیمطوران و اصالح هندسي در سه راهي ارتش، تقاطع خیابان رازي به 
بلوار امیرمازندراني و چهارراه طالقاني را از دیگر اقدامات شهرداري ساري در زمینه روان سازي ترافیک دانست و ادامه داد:با توجه به 
رویکرد گردشگري شهرداري ساري و اجراي پروژه هاي مختلف مانند بوستان والیت که در این راستا عملیاتي شده است و نیز تردد 
خودروهاي شخصي در سطح شهر ،تامین فضاي پارک خودرو را ضروري مي نماید و با بررسي هاي صورت گرفته اجراي پارکینگ 

طبقاتي مکانیزه بلوار ارتش در دستور کار مدیریت شهري قرار گرفته است.



با گ��ذر زم��ان بازارها نیز دس��تخوش 
تغییرات��ی ق��رار خواهند گرف��ت و فضای 
رقابتی، فعالیت های سازمان های تجاری را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد. به همین دلیل 
در ح��ال حاضر بیش از هر زمانی برندهای 
تجاری نیاز به برقراری ارتباطات اثر بخش 
با مش��تریان دارند. این موضوع سبب شده 
اس��ت تا س��ازمان های تج��اری گام های 
استراتژیکی را در راستای برندینگ بردارند و 
سرمایه گذاری جدی روی مشتریان بیرونی 
سازمان انجام دهند تا نام تجاری خود را به 
عنوان برندی اثر بخش در ذهن مخاطبان 
سازمان حک کنند. اگرچه سرمایه گذاری 
روی فعالیت ه��ای ارتباطاتی برند در چند 
س��ال گذش��ته مورد توجه س��ازمان های 
ایرانی قرار گرفته است، اما کمتر سازمانی 
روی برند س��ازی مشتریان داخلی سازمان 
سرمایه گذاری کرده، این در حالی است که 
در ح��ال حاضر برندهای معتبر بین المللی 
عالوه بر س��رمایه گذاری روی برند س��ازی 
بیرون��ی، توجه ویژه ای نیز در برند س��ازی 

داخل��ی دارند. در حال حاضر برند س��ازی 
کارب��ردی دارای دو وجه داخلی و خارجی 
است و سازمان های تجاری جهت اثر بخش 
ظاهر شدن در برند سازی خارجی، نیازمند 
سرمایه گذاری و انجام فعالیت های مختلفی 
در خصوص برند سازی داخلی نیز هستند. 
کتاب برند س��ازی داخل��ی: مبانی نظری، 
الگوها و نمونه ها موفق، یکی از کتاب های 
جدید و به روز در حوزه برند سازی داخلی 
است که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی 
در پاییز 1396 منتش��ر شد. این کتاب به 
نویس��ندگی دکتر سعید شفیعا به بررسی 
فرآیند برند سازی داخلی می پردازد. در این 

کتاب آمده: برند س��ازی خارجی به محیط 
خارجی و مخاطبان بیرونی سازمان تأکید 
دارد؛ یعنی هدف گیری آن روی مشتریان و 
مخاطبانی است که با محصوالت و خدمات 
شرکت در تماس هس��تند، اما مرز درونی 
یا داخلی با واژه برند سازی داخلی شناخته 
می ش��ود که در نخس��تین نگاه از نگرش 
متفاوت به مخاطبان و ذی نفعان سازمان 
سرچش��مه می گی��رد. در حقیقت جایگاه 
برند س��ازی داخلی را می توان در راس��تای 
تکمیل برند س��ازی عنوان کرد که با هدف 
درونی سازی و فعال سازی رفتارهای وعده 
داده ش��ده برند از درون به بیرون سازمان 

شکل می گیرد. برند سازی داخلی به عنوان 
اقدامی تکمیل کننده برنامه های برند سازی 
محسوب می ش��ود. برخی از نظریه پردازان 
این ح��وزه بر ای��ن باورند که برند س��ازی 
داخل��ی رویکردی از داخل ب��ه خارج دارد 
و هدف مدیریت چالش های ایجاد شده را 
از طریق تجربیات پیش��ین دنبال می کند؛ 
به این معنا که مدیریت و توسعه کارکنان 
در راستای برنامه های سازمانی برند محور 
انجام شود. برای تشریح مسائل مطرح شده 
نویسنده کتاب به بررسی نمونه های واقعی 
پرداخته اس��ت؛ نمونه هایی که نقش چراغ 
راهنمای��ی را ب��رای مابقی فع��االن حوزه 
ب��ازار بازی خواهند کرد. چ��اپ اول کتاب 
برند س��ازی داخلی: مبانی نظ��ری، الگوها 
و نمونه ه��ا موف��ق در 103 صفح��ه و در 
قط��ع وزیری  ب��ه تازگی روانه ب��ازار کتاب 
ش��ده اس��ت.  خواندن این کتاب به تمام 
عالقه من��دان مباحث علم��ی برندینگ و 
طراحان و کارشناس��ان برند سازی توصیه 

می شود. 

برند سازی داخلی
معرفی کتاب

برای مطالعه 840 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ایجاد انگیزه یکی از مهم ترین 
چالش های حوزه مدیریتی اس��ت و شرکت های موفق 
به این مس��ئله به ش��یوه های مختلف توجه می کنند. 
ش��اید یکی از مهم ترین ش��یوه های انگیزشی ارتباط 
صمیمانه مدیر ب��ا کارکنان خارج از روابط س��ازمانی 

باشد. 
زی��را بخش نامه ها و قوانین مح��دود اداری گاه این 
اجازه را به مدیریت س��ازمان یا ش��رکت نمی دهد، اما 
مدی��ر مبتکر و فع��ال می تواند با خالقیت ش��یوه های 
تازه ای در ارتباط س��ازی پیدا کند و از نزدیک با دنیای 
درونی کارکنان آشنا شود و از درون همین ارتباط های 

س��اده می تواند به کش��ف بس��یاری از ناکارمدی های 
سازمان و توانمندی های فردی کارکنان پی ببرد و در 

صدد رفع آن برآید. 
 شاید برخی از کارکنان به دنبال فرصتی برای خلق 
و کش��ف ایده ها و اجرای آنها در س��ازمان باشند و از 
آنجایی که مقررات س��ازمانی اجازه ب��روز این خلق و 
کش��ف را نمی دهد باعث بی انگیزه شدن کارمند شود. 
مدیر می تواند با مش��ارکت دادن مستقیم کارکنان در 
جلس��ات مختلف ضمن آموزش غیر مستقیم سازمانی 
امکان��ی برای ب��روز طرح ها و ایده ه��ای آنها پیدا کند 
و حتی با شناس��ایی ظرفیت ه��ا و توانمندی کارکنان 
ش��اید الزم باش��د جابه جایی هایی برای رشد و توسعه 

صورت گیرد.

 گاه ی��ک کارمن��د س��ال ها در یک فض��ای محدود 
س��ازمانی کار می کند و هیچ مدیری قدرت شناسایی 
ظرفیت های پیدای و پنهان ذهن و فکر او را ندارد و در 
نهایت کارمند خالق ب��رای بروز خالقیت و توانمندی 
خود از کارمند بودن به س��مت کارآفرین بودن حرکت 
می کند. در صورتی که مدیر توانا با ارتباط سازی دقیق 
می تواند ضمن ش��خصیت بخش��یدن ب��ه توانایی های 

کارمند از او برای رشد سازمان خود استفاده کند. 
برای رشد و توسعه سازمان شاید الزم باشد در ایران 
نیز سیاست درهای باز برای ایجاد انگیزه کارکنان اجرا 
شود تا کارمندان طرح ها و ایده های خود را با مدیران 
به اشتراک بگذارند و در رشد و توسعه سازمان شریک 

شوند. 

ایجاد انگیزه در کارکنان

پرسش: برای ایجاد انگیزه به کارکنان شرکت باید چه روش ها و شیوه هایی را به کاربرد تا حداکثر بهره وری ایجاد شود؟ 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )72(
قدرت ذهن در موفقیت 

تو باید ذهنی مثبت اندیش داش��ته باشی تا بتوانی در 
کسب و کارت موفق شوی. اگر ذهنی ناآرام و ناامید داری 
اتفاق ه��ای خوب برای تو رقم نمی خ��ورد و برعکس اگر 
انتظار اتفاق های خوب را در کس��ب و کارت داشته باشی 

به همان نتایج خوب می رسی. 
ش��اید برخی از افراد این نوع باورهای ذهنی را جدی 
تلق��ی نکنند، اما به ناگزیر تابع��ی از این قوانین طبیعی 
هس��تند. از این رو مردان ش��اد و مهربان و باگذشت در 
کس��ب و کار موفق تر از کس��انی اند که مدام غر می زنند و 
انتظار خبرهای ناخوش��ایند مالی و کاری را دارند. تو هر 
چه فکر کنی همان به س��رت می آید. اگ��ر مدام بگویی 
من ک��ه می دانم با وام من موافقت نمی ش��ود؛ طرح مرا 
قبول نمی کنند؛ به م��ن افزایش ظرفیت نمی دهند؛ من 
که س��رمایه الزم را ندارم؛ ش��ک نکنید کسب و کار شما 

دقیقا براساس همین مدل ذهنی شما شکل می گیرد. 
آدم ه��ای موفق کس��انی اند ک��ه دارای ق��درت ذهن 
مثبت اندیشی هس��تند و موفقیت خود را قبل از اجرایی 
ش��دن در ذهن می پرورانند. نمونه های زیادی در اطراف 
م��ا وجود دارد ک��ه بدبین یا خوش بین هس��تند و طبعا 
افراد خوش بین در زندگی و کس��ب و کار موفق هستند و 

می توانند به نتایج بهتری دست پیدا کنند. 
من دوس��تی دارم که بس��یار مهربان اما بدبین اس��ت 
و ای��ن دوس��ت من ب��رادری دارد که مهربان اما بس��یار 
خوش بین اس��ت. در کس��ب و کار یکی کارمند اس��ت و 
دیگری کارآفرین. یکی اتومبیل پراید و دیگری اتومبیل 
آزرا دارد. وقت��ی ای��ن دونفر کنار هم می نش��ینند کامال 
آدم متوج��ه دو دنیای مختلف ذهنی می ش��ود. مثال اگر 
پیش��نهاد یک س��فر س��ه روزه را بدهی، دوست بدبین 
می گوی��د ای��ن هفت��ه؟ اونهم ت��و این ش��لوغی؟ هوای 
زمس��تونی؟ فکر برگشت رو کردی؟ کلی هم هزینه داره 
نداره؟ اما در همان لحظه برادر دوست من می گوید: چه 
کیفی داره. من موافقم. ت��و راه برف بازی هم می کنیم؟ 
زودت��ر حرکت کنی��م ترافیک هم نداری��م. ویال هم که 
داری��م. این حرف ها، نش��انه دو جهان جدا از هم اس��ت. 
دوس��ت بدبین من می گوید که ب��رادرش هر چه بگوید 
همان می ش��ود مثال اصال به ترافیک بر نمی خوریم. هوا 

بسیار مالیم و دلپذیر می شود و. . . 
در کس��ب و کار هم ذهنیت می تواند کارس��از باشد. تو 
نمی توانی با ذهنی منفی به دنبال موفقیت باش��ی. تو در 
کس��ب و کار به چیزی دس��ت می یابی که ماه ها و سال ها 

دانسته یا ندانسته انتظار می کشی. 
روان شناسان می گویند ذهن آدمی مانند آهن رباست و 
تو هر چه را در ذه��ن داری جذب می کند. اگر تو امروز 
کسب و کاری موفق داری نتیجه قدرت ذهن مثبت اندیش 
تو اس��ت و بر عکس اگر در کس��ب و کارت موفق نیستی 
نتیجه چالش های منفی ذهن توس��ت ک��ه این روزها را 

پیش بینی می کرد. 
برای اینکه این اصل به تو ثابت شود می توانی با آدم های 
موفق در کسب و کار گفت وگو کنی و بی تردید 99درصد 
آنها به تو می گویند که موفقیت خود را س��ال ها در ذهن 
تو تصویر می کردند و انتظار چنین روزی را می کشیدند. 
مث��ل کن��راد هیلتون که از بچگی هتل ب��ازی می کرد و 
سرانجام در س��ال های بعد هتل های زنجیره های دنیا را 
راه اندازی کرد. متأس��فانه بسیاری از مردم در ذهن خود 
به جای بازی موفقیت به دنبال طراحی بازی شکست اند 
و هر روز انتظار می کشند تا به شکست برسند. در زمینه 
روابط انسانی و حتی سالمتی هم همین طور است. برخی 
مدام انتظار بیماری را می کش��ند و خ��ود را بیمار تصور 
می کنن��د و تمام بیماری های عالم هم ب��رای آنها اتفاق 
می افتد، اما کس��ی که خود را س��الم می دان��د و تصویر 
س��المتی خود را به جهان ارسال می کند، همیشه سالم 

و تندرست است. 
ریچارد باخ می گوید: هر چه را که در اندیشه خود نگه 
داریم به سوی زندگی خود می کشیم. یک فکر یک هیچ 
نیست، بلکه یک چیز است. برای آنکه بتوانیم فکر کنیم 
فکر باید اصوال وجود داش��ته باشد. باید یک چیز باشد و 
چون فکر یک چیز اس��ت و از خود انرژی دارد پس باید 
الزام��ا مانند هر چیز دیگری در این س��یاره در چارچوب 

اصول و قوانین جای گیرد. 
تو در کس��ب و کار زمانی موفق می ش��وی که تصویری 
از موفقیت در ذهن داش��ته باش��ی. رابط��ه ذهن با عین 
یک اصل علمی اس��ت. خواس��ته های کسب و کاری ات را 
خ��وب تعریف و تصویر کن تا بتوانی به آن دس��ت یابی. 
اگر تصویر تو از کس��ب و کار تاریک و غبار آلود اس��ت در 
ماه ها و سال های آینده نتیجه موفقی به دست نمی آوری. 
از همین حاال تصویر روش��ن و آفتابی از کس��ب و کار در 
ذهنت تصویر کن تا در آینده ای نزدیک کسب و کارت به 

رشد و رونق و شکوفایی برسد.  

پارسا  امیری
روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

تخته سیاه

 بهترین درس هایی که می توان
 از افراد برجسته دنیا آموخت

انس��ان کمال طل��ب و همیش��ه به دنب��ال موفقیت و 
پیشرفت بوده است. از این رو شناخت تجربه های موفق 
افراد برجس��ته می تواند در موفقیت شما نیز اثر بگذارد. 
اگ��ر می خواهید فرد موفقی ش��وید ابت��دا از تغییر طرز 
فکرتان باید شروع کنید، چراکه نمی توان با منفی نگری 

به فرد موفقی تبدیل شد. 
در ادامه به نقل از دیجیاتو، درس هایی از زندگی افراد 

موفق آورده شده که می تواند به شما نیز کمک کند: 
- بر اهداف تان متمرکز باشید

برای این کار باید ذهن خالقی داشته باشید تا بتوانید 
ام��ور را فراتر از آنچه امروز هس��تند ببینید و آینده نگر 
شوید. همچنین بدانید دقیقا از زندگی چه می خواهید؟ 

- شانس را خودتان ایجاد می کنید
م��ارک زاکربرگ و بی��ل گیتس به اندازه ش��ما زمان 
دارند. پس ش��انس وجود ن��دارد. منتظر لحظه جادویی 
نباش��ید. اگر می خواهید کار را انجام دهید زمان درست 
آن، وقتی اس��ت که همه جوانب را بررسی کرده و آماده 

هستید. 
- ریسک پذیر باشید

برای پیشروی در زندگی باید ریسک های حساب شده 
کنید. اگر می خواهید آنچه همیشه در رویاهای تان بوده 
را به دس��ت بیاوری��د باید از موقعیت راح��ت کنونی تان 

خارج شوید. 
- قدرشناس باشید

افراد موفق نقش هرکس را به خوبی در زندگی ش��ان 
می دانند. تنها با یادآوری آن می توانند به دیگران کمک 

کنند و صدقه دهند. 
- اهداف بزرگی برای خود تعیین کنید

اهداف دست یافتی برای خود تعیین کنید. اگر اهداف 
تان بس��یار بزرگ باشد شما نیز باید تالش تان را بیشتر 

کنید. 
- کنجکاو باشید

هرکس می تواند درسی را به شما دهد. به اطراف خود 
دقت کنید و درس بگیرید. زمانی شکست می خورید که 

عالقه تان را به یادگیری از دست دهید. 
- بیشتر از صحبت کردن گوش دهید

به خوبی به دیگران گوش دهید و از زندگی شان درس 
بگیری��د. از این طریق می توانید به مش��کالت مردم پی 

برده و از آن برای بهبود زندگی خود استفاده کنید. 
موفقی��ت از آن کس��انی می ش��ود ک��ه می دانن��د از 

زندگی شان چه می خواهند. 
successstory :منبع

تولید محتوای چند رسانه ای
نام استارت آپ: علمی شو

elmishow. com :وب سایت
سال تأسیس: 1396

موض�وع: تولید محت��وای چند رس��انه ای محختص 
جامعه علمی

توضیح بیشتر: 
علمی ش��و مرجعی است برای جامعه علمی کشورمان 
ش��امل، ش��رکت های دانش بنی��ان، اس��اتید دانش��گاه، 
دانش��جویان و محققین و مخترعین. اساس علمی شو بر 
این مبنا بنا شده است که جامعه علمی کشورمان بسیار 
نیاز به دیده شدن دارند از محصوالت شان تا توانایی ها و 
خدماتی که می توانند ارائه کنند. اما همیشه دیده شدن 
یا حرفه ای دیده ش��دن مهم ترین دغدغه آنها بوده است. 
یک مخترع که ایده و طرحی بس��یار عالی دارد همیشه 
نگران این مس��ئله اس��ت که چگونه ایده خ��ود را برای 
سایرین به صورتی گویا و جذاب نمایش دهد، درحالی که 
بار مالی زیادی هم بر خودش تحمیل نکند. علمی ش��و 
با هزینه بس��یار پایین ایده ها و محصوالت تان را طراحی 

کرده و به صورت حرفه ای به نمایش می گذارد. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق
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