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تهاتر زنجیره ای بدهی ها به روایت مرکز پژوهش های مجلس

 هزارتوی بدهی  دولت
به بخش خصوصی

می��زان دقیق بدهی دولت به بخ��ش خصوصی و بخش های مختلف اقتصادی همیش��ه یکی از مبهم ترین 
پرس��ش های اقتصاد ایران بوده اس��ت. با این حال، براس��اس مطالعه انجام ش��ده از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��امی تا پایان سال 1395 نس��بت کل بدهی های دولت و ش��رکت های دولتی به تولید 
ناخالص داخلی بالغ بر 50 درصد بوده است؛ نسبتی که به میزان قابل توجهی از سقف تعیین شده در برنامه 
ششم توسعه بیشتر است، زیرا حداکثر عدد این نسبت در برنامه ششم 40 درصد در نظر گرفته شده است...

خبر خوش برای سهامداران کنتورسازی

 دفاع وزیر اقتصاد
از معافیت های مالیاتی
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 مجلس اجازه افزایش تعرفه واردات
خودروهای هیبریدی را نمی دهد

مخالفت های  اجتناب ناپذیر و سازنده
تجربیات 17 کارآفرین موفق

10قانون بازاریابی رسانه های اجتماعی 
مزیت هایی که به آن فکر نکرده اید
راه اندازی کسب وکار میلیون دالری

)POD( نقاط افتراق  )POP( نقاط اشتراک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 انتقاد ناگهانی مدیرعامل هوآوی
از اپراتورهای مخابراتی آمریکایی

2
پرونـده قیمـت بنزیـن همچنـان ناتمام اسـت و بـا اینکه 

نمایندگان مجلس با افزایش قیمت این حامل انرژی 
مخالفت کرده اند، زمزمه های افزایش بیش از...

پرونده ناتمام قیمت بنزین

 باک ها به چه قیمتی
پر خواهند شد؟

یادداشت
3 نکته درباره تصمیم فروش 

اموال قاچاق به نفع دولت

کمیس��یون تلفی��ق مجلس 
شورای اس��امی در مصوبه ای 
اختی��ار  در  ام��وال  ف��روش 
س��ازمان تملیکی ب��ه منظور 
را  دولت  درآمدزای��ی  افزایش 
مجاز ش��مرده است. این اقدام 
مجلس در بازه زمانی بررس��ی 
الیح��ه بودجه آث��اری دارد و 
البت��ه پیامی. پیام این اس��ت 
ک��ه دولت از نظ��ر درآمدی و 
مجلس از نظ��ر تنظیم بودجه 
به مش��کل خورده اند و درآمد 
و هزینه ه��ا در بودج��ه با هم 
نمی خوانن��د. ب��ه ای��ن دلیل 
تم��ام  از  می خواه��د  دول��ت 
امکانات موجود اس��تفاده کند 
و به قول معروف کار به جایی 
رسیده که از هر فرصتی برای 

درآمدزایی باید بهره برد. 
نکته دوم در ارتباط با اموالی 
اس��ت که در اختیار س��ازمان 
تملیکی ب��ه دلیل عدم ورود از 
مبادی رسمی و پرداخت تعرفه 
وارداتی قرار گرفته اس��ت. این 
ام��وال قاچاق به ط��ور عمده از 
اس��تاندارد الزم برای عرضه در 
بازار داخلی برخوردار نیس��ت. 

عاوه بر عدم پرداخت 
3عوارض گمرکی این...

یحیی 
آل اسحاق

 عضو هیأت 
نمایندگان اتاق تهران

رئیس جمهور با اس��تقبال از فرمایشات رهبر معظم 
انقاب تأکید کرد که حل مشکات اقتصادی و تأمین 

حقوق شهروندان دستور کار اصلی دولت است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« از پایگاه اطاع رس��انی 
دولت، حجت االسام و المسلمین دکتر حسن روحانی 
در جلسه روز چهارش��نبه هیأت دولت که ریاست آن 
را برعهده داش��ت، ضمن تش��کر از بیانات روشنگرانه 
مقام معظم رهبری درباره حوادث اخیر، افزود: رویکرد 
اصلی دولت در الیحه بودجه س��ال 97 اشتغال زایی و 
حرکت به س��مت ریش��ه کنی فقر مطلق است و پیرو 
تأکی��د رهبر انق��اب، مردم انتظار دارن��د که همه قوا 
و تمامی دس��تگاه ها و نهادها ب��ا همدلی و همراهی به 
تحقق سریع تر این اهداف و تأمین مطالبات بحق مردم 

کمک کنند. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه مشکات اقتصادی 
یک ش��به پدی��د نیام��ده و عمدتا ناش��ی از مدیریت 
نادرس��ت در گذشته اس��ت، گفت: وقتی رهبر معظم 
انقاب متواضعانه خ��ود را نیز مخاطب مطالبات بحق 
م��ردم معرفی می کنن��د، یعنی همه باید مس��ئولیت 
مش��کات را بپذیرن��د و ب��ا وح��دت و همدلی ضمن 
مأی��وس کردن دش��من از توطئه، مردم را به ش��رایط 
کش��ور و آین��ده امی��دوار و دولت را نی��ز در اصاح و 

پایداری اقتصاد به نفع مردم یاری کنند. 
او همچنین ضمن تقدیر از حضور پرش��ور و آگاهانه 
م��ردم و همچنی��ن نیروه��ای امنیت��ی و انتظامی در 
حوادث اخی��ر، حفظ وحدت و انس��جام ملی، آرامش 
و امیدآفرینی را ضرورت پیش��رفت کش��ور خواند و از 
رسانه ملی و سایر رسانه ها خواست با حفظ هوشیاری، 
از نش��ر ش��ایعات، تخریب و س��یاه نمایی که خواست 
بدخواه��ان نظام و مردم اس��ت، خودداری و به وظیفه 

ملی خود عمل کنند. 
رئیس جمهور در ادامه به وزیر کشور مأموریت داد ظرف 
یک هفته با هماهنگی شوراهای تأمین، گزارش دقیقی از 
ح��وادث اخیر و افرادی که در اثر این حوادث دس��تگیر، 
مصدوم و یا احیانا کشته شده اند، به تفکیک و بیان دقیق 

علت و چگونگی هر بخش به وی ارائه کند. 
تصویب آیین نامه قانون خدمات رسانی به ایثارگران

هیأت وزیران در ادامه با هدف ارائه خدمات تکمیلی 
بهداش��تی و درمانی به خانواده ش��هدا، مفقوداالثران، 
اسرا، جانبازان و آزادگان، آیین نامه اجرایی فصل سوم 
قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران را به تصویب 
رس��اند. به موجب ای��ن آیین نامه، تأمی��ن 100درصد 
هزین��ه بهداش��تی درمان��ی افراد مش��مول ش��اغل و 
بازنشسته دستگاه های اجرایی و افراد تحت تکفل آنان 
در قالب بیمه های پایه و مکمل برعهده بنیاد ش��هید و 

امور ایثارگران است. 
همچنی��ن دولت، بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران را 

موظف ک��رد ضمن تهیه و تأمین امکانات بهداش��تی، 
درمانی، تشخیصی، توانبخش��ی، آموزشی، پیشگیری، 
دارو و تجهی��زات م��ورد نی��از ب��رای گروه ه��ای ویژه 
جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام های 
مصنوع��ی داخل��ی و خارج��ی جانبازان، جه��ت ارائه 
 امکان��ات مناس��ب تر، از ظرفیت بخش ه��ای دولتی و

 غی��ر دولتی از طری��ق عقد ق��رارداد خرید خدمت از 
مراکز مذکور اقدام کند. 

دولت همچنی��ن با تصویب آیین نام��ه اجرایی یکی 
از م��واد قان��ون جامع خدمات رس��انی ب��ه ایثارگران 
درخصوص ساماندهی خدمات بیمه بهداشتی، درمانی 
)همگانی، مکمل، خاص( به خانواده ش��اهد، جانبازان 
و آزادگان موافق��ت کرد. افراد مش��مول این آیین نامه 
ش��امل خانواده ش��اهد و مفقوداالثر و اس��یر ش��امل 
والدین، همس��ر و فرزند ش��هید، مفقوداالثر و اس��یر، 
جانب��ازان و افراد تحت تکفل آن��ان و آزادگان و افراد 

تحت تکفل آنان هستند. 
موافقتنامه ایران و چک در حمایت متقابل از 

سرمایه گذاری
اعضای دولت با تصویب الیحه موافقتنامه تش��ویق و 
حمایت متقابل از س��رمایه گذاری بین دولت جمهوری 
اس��امی ای��ران و دولت جمهوری چک و ارس��ال آن 
به مجلس ش��ورای اس��امی موافقت کردند. تش��ویق 
و حمای��ت متقاب��ل از س��رمایه گذاری ها و افزای��ش 
ابتکارهای کس��ب وکار در س��رمایه گذاری، توانمندی 
اقتصادی و توس��عه پایدار هر دو دولت از جمله اهداف 

موافقتنامه مذکور است. 
پنج مصوبه شورای عالی مناطق آزاد

هیأت وزیران در ادامه جلس��ه، درخصوص پنج فقره 
از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
و وی��ژه اقتص��ادی مربوط به تعیین یا تغییر س��ازمان 
مس��ئول مناطق وی��ژه اقتصادی ش��وش، جازموریان، 
دامغان و بروجرد و نیز طرح جامع مناطق آزاد تجاری 

- صنعتی تصمیم گیری کرد. 
همچنی��ن ب��ا تصوی��ب هیأت وزی��ران، م��وادی از 
اساسنامه ش��رکت س��رمایه گذاری های خارجی ایران 
اصاح ش��د. موافقت دول��ت با تصوی��ب پروتکل های 
مربوط ب��ه اصاح م��وادی از کنوانس��یون هواپیمایی 
کش��وری بین المللی نیز از دیگر مصوبات جلسه هیأت 
وزی��ران بود. همچنی��ن هیأت وزیران ب��ه منظور رفع 
بخشی از مشکات ش��رکت های هواپیمایی جمهوری 
اسامی ایران )هما( و راه آهن جمهوری اسامی ایران، 
مصوب کرد مانده بدهی ش��امل اصل و سود تسهیات 
پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت های مذکور 
براس��اس آخرین صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده 
پس از کسر س��هم عاملیت بانک های عامل، به عنوان 

افزایش سرمایه دولت در این شرکت ها منظور شود. 

رئیس جمهور با استقبال از بیانات رهبر معظم انقالب: 

رویکرد اصلی بودجه 97 اشتغال زایی و فقرزدایی است
سخنگوی کمیته اضطرار س��انحه نفتکش »سانچی« 
با بی��ان اینکه آغاز عملیات مهار آتش توس��ط چینی ها 
ناش��ی از پیگیری رئیس جمه��وری و وزرای دولت بوده 
اس��ت، گفت: چنانچه چینی ها عملی��ات اطفای آتش را 
ج��دی بگیرند، در مدت دو تا س��ه روز می توان آتش را 

خاموش کرد. 
محس��ن بهرام��ی در گفت وگو با ایرنا درب��اره آخرین 
وضعیت مه��ار آتش نفتکش س��انچی بیان داش��ت: به 
 علت ش��رایط بد ج��وی، عملیات مهار آتش از س��اعت 

10 روز صبح چهارشنبه متوقف شده است. 
سخنگوی کمیته اضطرار س��انحه نفتکش »سانچی« 
افزود: به گفته منابع محلی، منطقه عملیاتی توفانی شده 
و بادهایی با ش��دت 30 گره دریایی می وزد که کار مهار 

آتش را با مشکاتی مواجه کرده است. 
وی اضافه کرد: از صبح چهارش��نبه، عملیات مهار آتش 
با حضور دو کشتی نفتخوار آغاز شده بود که از فاصله دور 

می توانستند آب و کف را در سطح کشتی پخش کنند. 
بهرام��ی درباره ادعای مش��ارکت آمریکایی ها در مهار 
این آتش س��وزی نیز گفت: تاکنون مورد جدیدی در این 
باره نش��نیده ایم، پیش از این درخواس��تی از طرف یک 
ش��رکت آمریکایی مطرح ش��ده بود، اما پس از بررس��ی 
مش��خص ش��د که امکانات و تجهیزات م��ورد نیاز را در 

نزدیکی محل حادثه ندارند. 
او اضافه کرد: اکنون کش��تی های چینی مهار آتش را 
بر عهده دارند و کش��تی های کره ای و ایرانی نیز در حال 

انجام عملیات جست وجو در اطراف منطقه هستند. 

کشتی نفتخوار ژاپنی پنجشنبه به محل حادثه 
می رسد

سخنگوی کمیته اضطرار س��انحه نفتکش »سانچی« 
درب��اره دع��وت از ش��رکت های ژاپنی برای تس��ریع در 

عملی��ات مهار آتش نیز بیان داش��ت: قراردادی را با یک 
شرکت باتجربه ژاپنی امضا کرده ایم که بر اساس آن قرار 
است یک کشتی نفتخوار این شرکت، صبح پنجشنبه به 

محل حادثه وارد شود. 
بهرامی خاطر نش��ان کرد: امیدوار هس��تیم که با ورود 

این کشتی ژاپنی، عملیات مهار آتش شتاب بگیرد. 

امکان مهار آتش در 2 تا 3 روز
سخنگوی کمیته اضطرار سانحه نفتکش »سانچی« درباره 
برخی اخبار مبنی بر طول کشیدن آتش سوزی نفتکش از 
دو هفته تا یک ماه آینده نیز اظهار داش��ت: در صورتی که 
کاری برای مهار آتش انجام نداده و اجازه دهند که آتش به 
خودی خ��ود و پس از پایان یافتن محموله میعانات گازی 

خاموش شود، دو هفته تا یک ماه طول می کشد. 
بهرام��ی تأکید کرد: اما اگر چینی ه��ا عملیات اطفای 
آت��ش را جدی بگیرند، در مدت دو تا س��ه روز می توان 

آتش را خاموش کرد. 
سخنگوی کمیته اضطرار س��انحه نفتکش »سانچی« 
یادآور ش��د: البته باید یادآور ش��د که از وضعیت مخازن 
داخل آتش خبری در دس��ت نبوده و مش��خص نیست 
که آیا مخازن، س��وراخ شده و محتویات آنها نشت کرده 

است یا خیر؟ 
وی گف��ت: چینی ه��ا اکنون، وضعیت ج��وی و انفجار 
مح��دود در عرش��ه نفتکش را بهانه ک��رده و عملیات را 

متوقف کرده اند. 

آغاز عملیات مهار آتش با فشار دولت ایران
سخنگوی کمیته اضطرار س��انحه نفتکش »سانچی« 
اظهار داش��ت: ما تاش کرده ایم ک��ه از راه های مختلف 
به چین برای تس��ریع بخش��یدن در عملیات مهار آتش 

اعمال فشار کنیم. 

بهرامی خاطر نش��ان ک��رد: آغاز عملی��ات مهار آتش 
توس��ط چینی ه��ا نیز ناش��ی از پیگی��ری رئیس جمهور 

محترم و وزرای دولت ایران بوده است. 
وی گف��ت: البته ما ب��ا چینی ها درب��اره نحوه و زمان 
مهار آتش اختاف نظر داریم، اما درباره سایر مسائل آنها 

همکاری خوبی با ما دارند. 

 عملیات گسترده جست وجو توسط ایران
 و سایر کشورها

سخنگوی کمیته اضطرار س��انحه نفتکش »سانچی« 
درباره آخرین اخبار از وضعیت سرنش��ینان نفتکش نیز 
اظه��ار داش��ت: مهم ترین ابهام در ای��ن حادثه، وضعیت 
سرنشینان کشتی است که هنوز پیشرفتی نداشته است. 
وی اف��زود: اکن��ون کش��تی های ایرانی، کره ای و س��ایر 
کش��ورها در عملیات جس��ت وجو در آب های اطراف محل 
حادثه مشارکت دارند، اما هنوز نشانه ای یافت نشده است. 

بهرام��ی ادامه داد: برای اطاع از وضعیت سرنش��ینان 
باید منتظر مهار آتش بود تا نیروهای نجات بتوانند وارد 

نفتکش شوند. 
وی درب��اره شناس��ایی پیکر یافت ش��ده نیز گفت: به 
دلیل این که ظاهر جس��د، س��وخته و ظاهرا مدرکی نیز 

همراه وی نبوده، امکان شناسایی وجود ندارد. 
سخنگوی کمیته اضطرار س��انحه نفتکش »سانچی« 
اضافه کرد: برای شناسایی هویت این جسد، باید از سایر 

روش ها مانند دی. ان. ای استفاده کرد. 
گفتن��ی اس��ت نفتک��ش ایرانی حام��ل 136 هزار تن 
میعان��ات گازی صادرات��ی ای��ران به ک��ره جنوبی عصر 
ش��انزدهم دی ماه امس��ال و پس از برخورد یک کشتی 
ب��اری با آن، طعمه حریق ش��د و عملی��ات برای اطفای 
حریق و تعیین سرنوشت 32 خدمه این کشتی همچنان 

ادامه دارد. 

آخرین خبرها از وضعیت نفتکش سانحه دیده ایران در آب های چین

امکان مهار آتش نفتکش تا 3روز آینده

88936651



میزان دقی��ق بدهی دولت به 
بخ��ش خصوص��ی و بخش های 
مختلف اقتصادی همیش��ه یکی 
از مبهم ترین پرسش های اقتصاد 
ایران بوده اس��ت. ب��ا این حال، 
براس��اس مطالعه انجام شده از 
سوی مرکز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��امی تا پایان سال 
1395 نس��بت کل بدهی ه��ای 
دولت و ش��رکت های دولتی به 
تولی��د ناخالص داخل��ی بالغ بر 
50 درصد بوده اس��ت؛ نسبتی 
که به می��زان قاب��ل توجهی از 
س��قف تعیین ش��ده در برنامه 
ششم توس��عه بیشتر است، زیرا 
حداکث��ر ع��دد این نس��بت در 
برنامه شش��م 40 درصد در نظر 

گرفته شده است. 
بر اس��اس آمارهای رس��می، 
مجم��وع بدهی ه��ای دول��ت و 
ش��رکت های دولتی ت��ا انتهای 
ب��ر  بال��غ  امس��ال   خردادم��اه 
ری��ال  میلی��ارد  ه��زار   6257
 برآورد ش��ده ک��ه از ای��ن رقم
 3587 ه��زار میلیارد ریال )57 
درصد( بدهی دول��ت و 3553 
ه��زار میلیارد ریال )43 درصد( 
بدهی شرکت های  دولتی است. 
در این میان، یکی از نکات جالب 
توج��ه در بدهی ه��ای دول��ت، 
بدهی ها به بخش های خصوصی 
 اس��ت که در حال حاضر حدود 
را  بدهی ه��ا  کل  درص��د   49
تش��کیل می ده��د؛ آن ه��م در 
شرایطی که نس��بت بدهی های 
دولت به بخش خارجی 2 درصد، 
به بخ��ش دولت��ی 27 درصد و 
 ب��ه بخ��ش عموم��ی غیردولتی

 17 درصد است.

کالف سردرگم بدهی دولت
مرک��ز  زمین��ه،  همی��ن  در 
در  مجل��س  پژوهش ه��ای 
زنجی��ره ای  تهات��ر  گزارش��ی، 
بخ��ش  دول��ت،  بدهی ه��ای 
بان��ک  بانک ه��ا و  غیردولت��ی، 
مرک��زی را کلی��د ح��ل کاف 

سردرگم بدهی دولت دانست.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت 
که براساس آخرین آمار رسمی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی به 
مجلس شورای اسامی، در پایان 
 خرداد ماه امس��ال، دولت بالغ بر

 3587 هزار میلیارد ریال بدهی 
داش��ته اس��ت. بنابراین گزارش 
انباش��ت انب��وه بده��ی دول��ت 
به بخ��ش خصوص��ی و تعاونی 
ضم��ن اینکه هزین��ه مالی قابل 
توجهی برای دولت دارد، به ویژه 
بدهی هایی که با نرخ باال تبدیل 
ب��ه اوراق ش��ده اند، مش��کات 
زیادی را برای بخش غیردولتی 

ایجاد کرده است. 
یک��ی از مهم ترین مش��کات 
بخ��ش  ب��رای  ش��ده  ایج��اد 
ام��کان  ع��دم  غیردولت��ی، 
بانکی  تس��هیات  بازپرداخ��ت 
و معوق ش��دن آن اس��ت که با 
توج��ه ب��ه جریمه تأخی��ر آنها، 
هزینه های  افزای��ش  ب��ه  منجر 
بنگاه های اقتصادی ش��ده است. 
همچنی��ن انبوه بده��ی بنگاه ها 
به بانک ها، ام��کان تامین مالی 
از  جدی��د  س��رمایه گذاری های 
طریق نظام بانکی را به ش��دت 
محدود کرده اس��ت. از س��وی 
دیگر، با توجه به افزایش ریسک 
بنگاه ها، نرخ س��ود تس��هیات 

افزایش یافته است.

همچنی��ن این ش��رایط برای 
بانک های کش��ور نیز پیامدهای 
افزایش  همچ��ون  پرهزین��ه ای 
مطالب��ات غیرج��اری، تش��دید 
تنگن��ای مالی، کاهش نس��بت 
کفایت سرمایه، افزایش هزینه ها 
ب��ا توجه به ل��زوم ذخیره گیری 
مشکوک الوصول  مطالبات  برای 

و... به دنبال داشته است.
تبص��ره 5  این هم��ه، در  ب��ا 
الیحه بودجه سال آینده، دولت 
تدابیری برای تس��ویه بخشی از 
بدهی خود به بخش غیردولتی 
از طری��ق انتش��ار اوراق خزانه 
اس��امی و اوراق تس��ویه خزانه 
اندیشیده است، اما ارقام در نظر 
گرفته شده برای تسویه بدهی ها 
از این طریق در مقایسه با بدهی 
دول��ت ناچیز اس��ت و گره ای از 
کاف س��ردرگم بدهی دولت را 
نمی تواند ب��از کند. ضمن اینکه 
تس��ویه بدهی دول��ت از طریق 
انتش��ار اس��ناد خزانه اس��امی 
تبع��ات نامطلوبی مانند افزایش 
نرخ به��ره را به دنب��ال خواهد 
داش��ت که خود عام��ل افزایش 

هزینه های تولید خواهد بود.
این درحالی اس��ت که بدهی 
بانک ه��ا ب��ه بانک مرک��زی در 

پایان سال 1395 حدود 1000 
هزار میلیارد ریال بوده اس��ت و 
می ت��وان از ای��ن ظرفیت برای 
تس��ویه زنجیره ای بدهی دولت 
ب��ه بخ��ش غیردولت��ی، بخش 
غیردولتی ب��ه بانک ها و بانک ها 
ب��ه بانک مرکزی اس��تفاده کرد 
و در نهای��ت در ترازنام��ه بانک 
مرکزی بدهی دولت را جایگزین 
ای��ن  ک��رد.  بانک ه��ا  بده��ی 
پیش��نهاد عاوه بر اینکه بخش 
قابل توجه��ی از بدهی دولت را 
تسویه می کند که از هیچ طریق 
دیگری قابل تسویه نیست، هیچ 
تغییری در می��زان پایه پولی و 
نقدینگی ایج��اد نخواهد کرد و 
داش��ت.  نخواهد  تورمی  تبعات 
ضم��ن اینکه با کاه��ش هزینه 
مال��ی بانک ها منج��ر به کاهش 
نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.

در خاصه متن پیشنهادی در 
تبصره »5« الیحه بودجه س��ال 
97 آم��ده اس��ت: »دولت مجاز 
اس��ت مطالبات قطعی اشخاص 
خصوصی و تعاون��ی از دولت یا 
ش��رکت های دولت��ی یارانه بگیر 
)به میزان مطالبات آنها از دولت 
باب��ت یارانه قیم��ت تکلیفی( را 
ت��ا پایان س��ال 1395 با بدهی 

آنها به بانک ها از طریق تس��ویه 
بدهی ه��ای بانک ه��ا ب��ه بانک 
مرک��زی، تس��ویه کن��د و مبلغ 
مزبور را به عنوان بدهی دولت به 
بانک مرکزی ثبت کند. تس��ویه 
بانک ها  بدهی کلیه اشخاص به 
منوط به بخش��ش کلیه جرایم 
متعلق��ه توس��ط بانک هاس��ت. 
سقف تهاتر بدهی برای اشخاص 
حقوق��ی خصوصی  و  حقیق��ی 
و تعاون��ی پانصد ه��زار میلیارد 
ریال و ب��رای نهادهای عمومی 
غیردولتی پانص��د هزار میلیارد 
ریال اس��ت. دولت مجاز اس��ت 
در پای��ان آذرم��اه 1397 مانده 
مصرف نشده سهمیه هر بخش 
را ص��رف تس��ویه بدهی ه��ای 
بخش دیگر کن��د. افزایش پایه 
پولی از این محل به هر صورت 

ممنوع است.«

انتشار اوراق و مشکالت آن
پیش��نهاد  تهات��ر،  اگرچ��ه 
کمیس��یون تلفیق مجلس برای 
پرداخ��ت بدهی ه��ای دولت به 
بخ��ش خصوص��ی بوده اس��ت، 
اما در س��ال های گذشته شاهد 
بوده ای��م که در الیح��ه بودجه 
بدهی های  از  بخش��ی  پرداخت 
دولت مثا در حوزه هایی مانند 
دارو از طریق فروش انواع اوراق 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت تا 
تامین ش��ود؛ موضوعی که البته 
اس��تقبال از آن توس��ط فعاالن 
مناس��ب  اصا  بخش خصوصی 
نیس��ت، زیرا آنها معتقدند این 
نقدشوندگی  س��ادگی  به  اوراق 
ندارند تا جای��ی که آنها مجبور 
هس��تند ای��ن اوراق را با 20 تا 
25 درص��د زیر قیمت به فروش 
برسانند. اما با همه اینها، فروش 
اوراق و در نظر گرفتن س��االنه 
آن برای تامی��ن بودجه خود به 
انباش��ته  بدهی های  و  چال��ش 
شده در حال تبدیل شدن است.
 طب��ق آماره��ای دولتی بین 
س��ال های 1393 تا 1395 و تا 
پای��ان س��ال 1395 در مجموع 
از  دول��ت  بدهی ه��ای  می��زان 
ف��روش اوراق به ع��دد 477.7 
هزار میلیارد ری��ال بوده که در 
س��ال جاری نی��ز افزایش یافته 

است. 

تهاتر زنجیره ای بدهی ها به روایت مرکز پژوهش های مجلس

هزارتوی بدهی  دولت به بخش خصوصی

پیش بینی رشد اقتصاد جهان 
در سال جدید میادی، موضوع 
تازه تری��ن گزارش بانک جهانی 
اس��ت و این نه��اد بین المللی 
در این گزارش به بررس��ی این 
موضوع پرداخته که چرا رش��د 
اقتصاد جهانی در س��ال 2018 
قوی تر خواهد بود و چه مسائل 
نگران کننده ای  و  امیدوارکننده 

در این مسیر وجود دارد.
 بانک جهانی در این گزارش 
به قل��م کارلوس آرتت��ا معتقد 
است که رش��د اقتصاد جهانی 
کم��ک  ب��ا   2017 س��ال  در 
بهبود اوضاع بی��ش از نیمی از 
اقتصاده��ای جهان، به 3درصد 
ب��ر همین اس��اس  رس��یده و 
پیش بینی می ش��ود این رش��د 
در س��ال 2018 ب��ه 3.1درصد 

افزایش پیدا کند.
در این گزارش که ایس��نا آن 
را منتش��ر ک��رده، آمده اس��ت: 
در وضعیت��ی که ش��رایط برای 
تس��هیل  کاال  صادر کنن��دگان 
می شود، انتظار می رود رشد در 
بین اقتصادهای توس��عه یافته و 
در ح��ال ظه��ور افزای��ش یابد. 
با ای��ن حال برخ��ی مخاطرات 
نظیر ام��کان اختال در تنظیم 

افزای��ش  و  مال��ی  بازاره��ای 
تنش ه��ای ژئوپلیتیک��ی ممکن 
است چش��م انداز اقتصاد جهانی 

را تنزل دهد.
عم��ده  نگران��ی   همچنی��ن 
مربوط به س��رعت رش��د بالقوه 
و  توس��عه یافته  اقتصاده��ای 
قدرت ه��ای اقتص��ادی نوظهور 
اس��ت که انتظ��ار م��ی رود در 
ده��ه آین��ده کاهش بیش��تری 
س��اختاری  اصاح��ات  یاب��د. 
و  کاه��ش  ای��ن  مه��ار  ب��رای 
 مقابله با آث��ار منفی هر بحرانی 
که ممکن اس��ت اتف��اق بیفتد، 

ضروری است.
بان��ک جهان��ی، چه��ار عامل 
را ب��ه عنوان مهم تری��ن عوامل 
امی��دواری نس��بت ب��ه اقتصاد 
جهانی در س��ال جدید میادی 

ذکر کرده است:
۱- روند بهبود گسترده ادامه 

می یابد
رش��د جهانی در سال 2017 
به کمک بهبود شرایط اقتصادی 
و  یافت��ه  توس��عه  کش��ورهای 
بازاره��ای در حال ظهور به نحو 
قاب��ل توجهی ش��تاب گرفت و 
انتظار می رود در س��ال 2018 

نیز این روند ادامه یابد.

۲- تجارت جهانی حرکت رو 
به رشدی داشته است

ب��ا بهب��ود می��زان تولی��د و 
س��رمایه گذاری جهانی، تجارت 
بازاره��ای  ص��ادرات  جهان��ی، 
در ح��ال ظه��ور و کش��ورهای 
در حال توس��عه ش��تاب گرفته 
است. در حالی که شرایط برای 
تس��هیل  کاال  صادرکنن��دگان 
و  س��رمایه گذاری  می ش��ود، 
افزایش  تج��اری  فعالیت ه��ای 
اقتصاده��ای  برخ��ی  می یاب��د. 
ب��زرگ نظیر برزی��ل، نیجریه و 
روس��یه در سال 2017 از رکود 

خارج شدند.
۳- ش�رایط تامی�ن مالی در 
س�طح جهان، مطل�وب باقی 

مانده است
عادی سازی  به رغم چشم انداز 
در  پول��ی  سیاس��ت های 
اقتصادهای توسعه یافته، شرایط 
تامی��ن مالی در س��طح جهان 
تح��ت تاثیر تقاض��ای باال برای 
درحال  بازاره��ای  دارایی ه��ای 
ظهور و توس��عه یافته، مطلوب 

باقی مانده است.
۴- چش�م انداز کوت�اه مدت 

قابل اطمینان است
در محیط اقتصادی بین المللی 

مطلوب که روند سرمایه گذاری ها 
رو به بهبود است و تجارت جهانی 
و قیم��ت کااله��ا رو ب��ه افزایش 
کوتاه م��دت  چش��م انداز  اس��ت، 
قاب��ل اطمین��ان اس��ت. انتظ��ار 
می رود با ش��تاب گرفت��ن تقاضا 
ب��رای کاالهای صادراتی توس��ط 
وارد کنندگان، رش��د در بازارهای 
در حال ظهور و توسعه یافته فراتر 

از پیش بینی ها باشد.

نگرانی ها
از سوی دیگر، چشم انداز رشد 
اقتصاد جهانی با احتماالت منفی 
و مخاطرات��ی نیز روبه رو اس��ت. 
بحرانی ترین مساله امکان اختال 
در تنظیم بازارهای مالی است که 
ارزش دارایی ها را به ش��دت باال 
می برد و نرخ ه��ای بهره را پایین 
م��ی آورد. همچنین یک��ی دیگر 
از مس��ائل نگران کنن��ده، فضای 
غیرمطمئن سیاس��ی و تنش های 
ژئوپلیتیکی اس��ت ک��ه در حال 
حاضر بی��ش از میزان عادی قرار 
دارد و نوسانات بازار نیز به میزان 
غیرع��ادی پایین اس��ت و ممکن 

است افزایش پیدا کند.
با وجود کاهش ریس��ک های 
در  بازارهای  اقتص��ادی،  رش��د 

اقتصاده��ای  و  ظه��ور  ح��ال 
توس��عه یافته، ب��رای مقابل��ه با 
شوک های منفی، با چالش هایی 
در سیاس��ت گذاری نظیر فضای 
مال��ی محدود ب��ه وی��ژه برای 

صادرات کاال  مواجه هستند.
بزرگت��ر، در خصوص  نگرانی 
چالش ه��ای  و  مخاط��رات 
بلند مدت تر بر س��ر راه استفاده 
اقتصاد جهان��ی از تمام ظرفیت 
خود برای توس��عه است. انتظار 
باع��ث  مس��اله  ای��ن   م��ی رود 
کند ش��دن رش��د جهان��ی در 
ده��ه آینده در بین کش��ورهای 
در حال توس��عه شود که آثاری 
منفی روی بهبود استانداردها و 

کاهش فقر خواهد داشت.
اگ��ر در ده��ه آین��ده بحران 
مالی ی��ا اقتصادی به وجود آید، 
این چش��م انداز ضعیف از رشد، 
ضعیف ت��ر نیز خواهد ش��د. این 
مساله اهمیت اجرای اصاحات 
س��اختاری را به منظور کس��ب 
رش��د بلن��د م��دت دو چن��دان 
می کن��د. یک سیاس��ت با ثبات 
می تواند س��طوح رش��د را حتی 
فراتر از س��طوح فعلی برس��اند 
و پیامده��ای بحران ها را تقلیل 

دهد. 

تهدیدها و فرصت های اقتصاد جهان در سال ۲0۱8 به روایت بانک جهانی

آهنگ رشد اقتصاد جهانی اوج می گیرد

گزارش2

خبر

پرونده ناتمام قیمت بنزین
باک ها به چه قیمتی پر خواهند شد؟

پرون��ده قیم��ت بنزین همچن��ان ناتمام اس��ت و با 
اینکه نمایندگان مجلس ب��ا افزایش قیمت این حامل 
ان��رژی مخالفت کرده اند، زمزمه ه��ای افزایش بیش از 
10درصدی قیمت آن یا دونرخی شدن بنزین همچنان 
به گوش می رسد. به گزارش ایسنا، پس از آنکه دولت 
در تبصره 18 الیحه بودجه سال 1397 درآمد 17 هزار 
و 400 میلی��اردی را افزایش قیم��ت حامل های انرژی 
پیش بینی کرد و به طور غیرمستقیم از احتمال افزایش 
50 درصدی قیمت بنزین خبر داد، با مخالفت ش��دید 
مردم و نمایندگان مردم روبه رو شد، به طوری که بنزین 
1500 تومانی پش��ت درهای مجلس ماند و پس از آن 
با انتشار خبری مبنی بر اینکه استفاده از کارت سوخت 
الزامی خواهد ش��د، احتمال س��همیه بندی و دونرخی 
شدن بنزین مطرح شد. در این راستا هدایت اهلل خادمی، 
نماینده مجلس  در تاریخ 18 دی ماه با اشاره به حذف 
کامل تبصره 18 در کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما 
اعتقاد داش��تیم شدت افزایش قیمت حامل های انرژی 
باعث رکود اقتصادی شدیدتر و ریزش شغل خواهد شد.
او دونرخی ش��دن و اس��تفاده از کارت س��وخت و یا 
افزایش 15درصدی را از دیگر پیش��نهادات دانس��ت و 
افزود: تصور می کنم به س��مت کارت سوختی حرکت 
کنیم که حذف نش��ده و تنها مدتی کنار گذاشته شده 
بود. همچنی��ن دونرخی ب��ودن بنزین نی��ز به صورت 
پیشنهاد مطرح شد . بر اساس این گزارش، بنابراین در 
جریان بررسی تبصره)18( الیحه بودجه سال آینده که 
در آن درآمد 17هزارو 400 میلیاردی از محل افزایش 
قیمت حامل های انرژی پیش بینی ش��ده بود، با توجه 
ب��ه انجام مخالفت هایی در مجلس برای افزایش قیمت 
بنزی��ن که نرخ 1500 تومانی آن مطرح بود، اخیرا نرخ 
1150 تومانی در مجلس مطرح شد. محمدباقر نوبخت، 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درب��اره تایید یا رد این 
پیشنهاد گفت: مجلس مبلغ 17.4 هزار میلیارد تومانی 
را به 10هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل تامین 
آن را ب��ه ف��روش اماک تملیکی تغییر داده اس��ت. از 
ای��ن رو برای هر تغییر در قیمت حامل ها منتظر نظر و 
مصوبه مجلس هستیم. این درحالی است که نمایندگان 
مجلس همچنان خواس��تار عدم افزایش قیمت بنزین 
در س��ال آینده هس��تند و بر این باورند که مردم امروز 
تحمل فشار اقتصادی را ندارند، اول باید مردم را از نظر 
اقتصادی و معیشتی توانمند کنیم و قدرت خریدشان 
باال برود و س��پس نسبت به افزایش قیمت حامل های 

انرژی اقدام کنیم.

کسانی که کد شبا نداده اند، چه کنند؟
 کم و کیف پرداخت سود

 سهام عدالت
س��ود سهام عدالت برای 34 میلیون نفر به حساب 
بانک ها واریز ش��ده و بانک ها به تدریج در حال واریز 

آن به حساب مشتریان هستند.
 به گزارش مهر، دولت واریز سود سهام عدالت را آغاز 
کرده و بر این اس��اس 34میلیون نفر از مشموالن این 
طرح، در مرحله اول یک سوم سود سهام خود را دریافت 
خواهند کرد که سقف آن برای افرادی که ارزش فعلی 
س��هام آنها یک میلیون تومان است، 150 هزار تومان 
اعام ش��ده است که اکنون یک سوم آن یعنی 50 هزار 
تومان به حس��اب آنها واریز می ش��ود. البت��ه 50 هزار 
توم��ان رقمی نیس��ت ک��ه همه مش��موالن به صورت 
یکس��ان دریافت کنند، بلکه به تناس��ب ارزش سهام و 
میزان واریزی که هر یک از مش��موالن داشته اند، سود 
سهام آنها محاس��به می شود. آنگونه که میرعلی اشرف 
عبداهلل پوری حسینی رئیس س��ازمان خصوصی سازی 
 می گوی��د: مجموع س��ود ش��رکت های س��هام عدالت

 4200 میلیارد تومان بوده که از این رقم 400 میلیارد 
توم��ان صرف افزایش س��رمایه و 3800 میلیارد تومان 
آن به عنوان س��ود به حساب مش��موالن واریز خواهد 
 ش��د، اما تاکنون شرکت ها تنها 1200 میلیاردتومان از
 3800 میلی��ارد تومان س��ود را واری��ز کرده اند و قرار 
اس��ت مابقی را تا پایان سال واریز کنند؛ بر این اساس 
اکنون سازمان خصوصی س��ازی تنها یک سوم سود هر 
یک از مش��موالن را به حساب آنها واریز خواهد کرد و 
دوس��وم مابقی، تا پایان سال به حساب 34 میلیون نفر 

از مشموالن این طرح، واریز خواهد شد.
پوری حس��ینی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه 
افرادی که کد شبا هنوز نداده اند و عاقه مند هستند 
س��ود دریافت کنند، چ��ه زمانی می توانند از س��ود 
بهره مند ش��وند، گفت: از روزی که واریز س��ود وارد 
مرحله عملیاتی ش��ده، عده ای وارد س��امانه س��هام 
عدالت می ش��وند که کدشبا بدهند؛ همچنان سامانه 
باز اس��ت و امکان ارائه کد شبا وجود دارد و مردم از 
این بابت نگران نباش��ند. هر یک از مش��موالن طرح 
س��هام عدالت ک��ه تاکنون موفق به ثبت کد ش��بای 
خود نش��ده اند، می توانند به سامانه سهام عدالت که 
روی سایت سازمان خصوصی سازی تعبیه شده است، 
مراجعه کرده و کد ش��بای خود را وارد کنند؛ در این 
میان به محض اینکه س��امانه کدشبا را دریافت کند، 
راس��تی آزمایی شروع ش��ده و این کد ش��با با بانک 
صادرکنن��ده کارت بانک��ی چک می ش��ود؛ بنابراین 
اگر کد ش��با درست باشد، سود س��هام عدالت برای 
آنها واریز می ش��ود و اگر خطا داشته باشد، مجدد با 
مش��مول چک شده و از او کد شبای صحیح خواسته 
می شود. در این مرحله نیز جای نگرانی وجود ندارد. 

دریچه

واکاوی برنامه های اشتغال زایی دولت
اما و اگرهای بودجه اشتغال

327هزار میلیارد تومان، منابعی است که دولت برای 
س��رمایه گذاری به منظور ایجاد یک میلیون و 33 هزار 
شغل در سال آینده پیش بینی کرده است؛ رقم هنگفتی 
که هنوز به مرحله اجرا نرس��یده و تحقق بخشی از آن 
 در هاله ای از ابهام قرار دارد و س��وال این اس��ت که آیا 
327 هزار میلیارد بودجه »اشتغال« تضمین شده است؟

به گزارش ایس��نا، با ارائه الیحه بودجه سال آینده به 
مجلس، اشتغال موضوعی بود که دولت آن را از امتیازات 
ویژه این الیحه اعام کرد، به گونه ای که رئیس سازمان 
برنامه و بودجه معتقد است باید نام بودجه سال آینده را 
بودجه اشتغال نامید. این در حالی است که برای سال 
1397 ، دولت پیش بینی کرده اس��ت با سرمایه گذاری 
حدود 327 ه��زار میلیارد تومانی بیش از یک میلیون 

شغل ایجاد کند.
 ب��رای س��ال 1397 پیش بین��ی ب��ر این اس��ت که 
838 هزار نفر متقاضی کار جدید وارد بازار کار ش��وند 
و ب��ا فرض ایج��اد 980 هزار ش��غل نرخ بی��کاری به 
11.2درصد برسد. همچنین برآورد شده جمعیت شاغل 
دارای آموزش عالی به طور متوس��ط ساالنه 680هزار 
 نف��ر افزایش یابد. بی��ش از 70 درصد کل فرصت های

 ایجاد شده باید به دانش آموختگان دانشگاهی اختصاص 
پیدا کند.

برای سرمایه گذاری 327 هزار میلیارد، دولت در نظر 
دارد مناب��ع را از دو بخ��ش تامین کند. حدود 73 هزار 
میلیارد تومان آن از طریق سرمایه گذاری در طرح های 
تولید و اش��تغال و تا 254 هزار میلیارد تومان دیگر در 

سرمایه گذاری برای طرح های عمرانی خواهد بود.

۱۷ هزار و ۴00 میلیارد فعال تضمین ندارد
جزئیات تامین مالی س��رمایه گذاری مورد نظر از این 
حکایت  دارد که از رقم 73 هزار و 400 میلیارد تومان 
تعیین شده برای طرح های تولید و اشتغال تا 17هزار و 
400 میلیارد تومان در تبصره )18( الیحه بودجه باید 
از محل افزایش حامل های انرژی به دست می آمد اما با 
توجه به مخالفت هایی که برای افزایش این قیمت ها از 
س��وی مجلس و البته سایر بخش های اقتصادی پیش 
آمد، اخیرا کمیس��یون تلفیق این رق��م را به 10 هزار 
میلیارد تومان کاهش داده و محل آن را بودجه عمومی 
تامین کرده اس��ت ک��ه آن نیز باید از ف��روش اماک 
تملیکی به دست آید. با کاهش 7000 میلیاردی فعا 
بخشی از سرمایه گذاری کل کاهش یافته و البته تحقق 
10ه��زار میلیارد دیگر نیز مبهم اس��ت. در هر صورت 
فروشی که ساالنه سازمان اموال تملیکی انجام می دهد 
ممکن است به 0.1 رقم 10 هزار میلیاردی هم نرسیده 
و در نهایت مجموع این 17 هزار و 400 میلیارد تومان 

را غیرقابل تحقق کند.
بخش دیگری از سرمایه گذاری در طرح های تولید و 
اش��تغال قرار است با تسهیات 15هزار میلیارد تومانی 
از محل صندوق توسعه ملی انجام شود که این منابع به 
صورت ریالی و به منظور اعطای تسهیات به طرح های 
اقتصادی اش��تغال زا به صورت تلفیقی انجام می ش��ود. 
35هزار میلیارد دیگر از محل منابع شبکه بانکی برای 
اعطای تس��هیات به طرح های اقتصادی اشتغال زا در 
نظر گرفته ش��ده است و 6000 میلیارد تومان دیگر از 
مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری خواهد بود که در 
مجم��وع این منابع را به 73 هزار و 400 میلیارد تومان 

می رساند.

رقم ۲۵۴ هزار میلیاردی عمرانی از کجا می آید؟
ام��ا 254ه��زار و 300 میلیاردتوم��ان دیگ��ر ب��ا 
سرمایه گذاری در طرح های عمرانی محقق می شود. از 
ای��ن رقم حدود 60 ه��زار و 400 میلیارد تومان همان 
بودجه عمرانی است که در الیحه بودجه قرار دارد، این 
رقم در مقایسه با 70 هزار میلیارد تومان سال جاری تا 

10 هزار میلیارد کاهش دارد.
13 ه��زار و 300 میلیارد تومان نی��ز از محل منابع 
اختصاصی س��ازمان ها تامین خواهد ش��د. به هر حال 
در سال های گذش��ته درآمدهای اختصاصی سازمان ها 
برای خود آنها محس��وب می شد و دولت نظارتی بر آن 
نداش��ت، اما آنطور که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
اعام کرده اس��ت، قرار شده تا برای سال بعد نظارت بر 
خرج درآمدهای اختصاصی سازمان ها و دستگاه ها انجام  

و بخشی از آن را برای طرح های عمرانی هزینه کنند.
حدود 53 هزار و 100 میلیارد تومان مبلغی است که 
باید با مش��ارکت بخش خصوصی و تسهیات صندوق 
و بانک ها ب��رای طرح های عمرانی مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد. 3000 میلیاردتومان دیگر س��رمایه گذاری در 
آب های مرزی و تا 124 هزار و 500 میلیاردتومان هم 
به منظور س��رمایه گذاری ش��رکت های دولتی از محل 
منابع داخلی انجام می شود. در مجموع رقم 327 هزار 
میلیاردی مورد نظر قرار نیست که به صورت مستقیم و 
تسهیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت شود، 
بلکه در قالب یارانه س��ود تس��هیات، وجوه ارائه شده، 
کمک به آموزش نیروی کار و همچنین یارانه دستمزد 
و کمک ه��ای باعوض خواه��د ب��ود.  در حالی ظاهر 
خوش��ایندی از پیش بینی ارقام سرمایه گذاری و ایجاد 
شغل برای سال آینده در الیحه بودجه وجود دارد که به 
هر صورت تحقق منابع مورد نظر خود عامل اصلی ایجاد 
این شغل ها خواهد بود، بنابراین تضمین تائید تمام این 
منابع از سوی مجلس و در ادامه کسب و هزینه به جای 

آن  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
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فرصت ام�روز: وزیر اقتص��اد معتقد 
اس��ت برخ��ی از معافیت ه��ای مالیات��ی 
ضروری اس��ت و در این زمینه بهتر است 
به این موضوع توجه کنیم که بخش های 
معاف هم کارنامه ش��فافی ارائه کنند. او 
همچنین می گوید که س��ود کامل سهام 
عدالت تا پایان س��ال به دهک های پایین 

جامعه پرداخت می شود. 
برنام��ه  در  ک��ه  کرباس��یان  مس��عود 
گفت وگ��وی وی��ژه خب��ری ش��بکه دو 
سیما ش��رکت کرده بود، درباره وضعیت 
معافی��ت  و  مالیات��ی  معافیت ه��ای 
مالیاتی۵۰درص��د اقتص��اد ای��ران گفت: 
برخ��ی معافیت ه��ا ض��رورت دارند مثال 
معافیت ش��رکت دانش بنی��ان و مناطق 
کمت��ر توس��عه یافته باید وجود داش��ته 
باش��د. درباره سخنان اخیر رئیس جمهور 
ه��م باید بگویم که او تاکید دارد که باید 
همه کارنامه مالیاتی شفاف داشته باشند 
و اگر قرار اس��ت کس��ی معاف از مالیات 
باشد باید نرخ مالیاتی وی به صفر برسد؛ 
یعنی ضم��ن اینکه ما اطالعات الزم را از 
وضعیت مالی بخش های مختلف اقتصاد 
ایران داشته باش��یم ولی بخش هایی که 
ضروری اس��ت، از پرداخت مالیات معاف 

باشند. 
او درباره سهام عدالت نیز گفت: ارزش 
س��هام یک میلی��ون تومانی ۴۹ ش��رکت 
مش��مول این طرح که س��ودآور هستند 
ازجمله بیمه ها و پاالیش��گاه ها اکنون به 
2میلی��ون و ۴۰۰ ه��زار توم��ان افزایش 
یافته اس��ت و برای مالکیت عمومی این 

سهام با مجلس هماهنگ هستیم. 
کرباس��یان ادامه داد: ق��رار بود ارزش 
اس��می این سهام در ۱۰ سال نخست پر 
ش��ود، اما ۵۳۴ هزار تومان پر شد که بد 
نبود. اگر مالکیت سهام عدالت را به مردم 
واگ��ذار کنیم، س��ود این س��هام افزایش 

می یابد. 
وزیر اقتص��اد با بیان اینکه ش��رکت ها 
بع��د از برگزاری مجمع می توانند س��ود 
را ت��ا هش��ت ماه تقس��یم کنن��د، گفت: 
شرکت های مش��مول طرح سهام عدالت 
باید ۳۸۰۰ میلیارد تومان س��ود سهام را 
به حساب خاص سازمان خصوصی سازی 
واری��ز کنند که تاکن��ون ۱2۰۰ میلیارد 
تومان به این حس��اب واریز ش��ده است. 
بقیه س��ود نیز تا پایان سال یا اوایل سال 

آینده واریز می شود. 
او گفت: ۱۴ میلیون نفر از ۴۷ میلیون 
نفری ک��ه س��هام عدالت دارند ش��ماره 
شبای خود را به سازمان خصوصی سازی 
اعالم نکرده ان��د و از آنها می خواهیم این 

شماره را به این سازمان اعالم کنند. 
کرباس��یان درباره افزای��ش وام ازدواج 
ب��ه ۱۵میلیون تومان نی��ز گفت: بانک ها 

از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم 
۵۵۰ ه��زار وام ازدواج پرداخت کرده اند 
که این موجب ش��د رئیس جمهور دستور 
افزای��ش ای��ن وام به مبل��غ ۱۵ میلیون 
توم��ان را بدهد. از همی��ن رو، پرداخت 
تس��هیالت ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از 

ابتدای سال آینده آغاز می شود. 
وزیر اقتص��اد درباره افزایش س��رمایه 
بانک ها نیز گفت: از اواس��ط سال گذشته 
تاکنون 2۴ هزار میلیارد تومان به سرمایه 
بانک ها افزوده ش��ده اس��ت. از این مبلغ 
۸ ه��زار میلیارد توم��ان بانک مرکزی در 
بانک ه��ا به عنوان طل��ب خودش منظور 

کرد. 
وی ادامه داد: افزایش س��رمایه بانک ها 
از طریق فروش اموال و دارایی ها پیگیری 
می شود. با بانک ها به توافق رسیده ایم که 
در هشت ماه آنها 2۰ هزار میلیارد تومان 

از دارایی های منجمد خود را بفروش��ند. 
ای��ن در حالی اس��ت که در س��ه س��ال 
گذش��ته بانک ها فقط ۱۰ ه��زار میلیارد 
تومان از این دارایی ها را فروخته بودند. 

وزی��ر اقتصاد افزود: با توج��ه به اینکه 
دولت س��هام خود را در بیمه های آس��یا، 
دانا و البرز می فروشد، بانک ها نیز سهامی 
در ای��ن بیمه ه��ا دارند که ب��رای فروش 
گذاشته اند. رئیس جمهور نیز تاکید کرده 
اس��ت که بانک ها باید شعب اضافی خود 

را بفروشند. 
او درب��اره بس��تن قرارداده��ای مبادله 
پول��ی دوطرفه نی��ز تصریح ک��رد: هفته 
پیش یک��ی از بانک های ترکی��ه با بانک 
مل��ی ایران قرارداد مبادل��ه لیر و ریال را 
منعق��د کرد و این موض��وع را با توجه به 
اینکه زمانبر است با کشورهای دیگر نیز 
دنبال می کند. کرباس��یان همچنین علت 
بس��ته بودن برخ��ی نماده��ا در بورس را 
مسئله قضایی آنها اعالم کرد و گفت: در 
بورس از ۳۷ نماد بسته 2۰ نماد باز شده 
و در فراب��ورس تعداد نمادهای بس��ته از 
۱2 نماد به ۸ و در بانک ها از ۸ به ۴ نماد 
کاهش یافته است. اکنون فقط یک بانک 
دولتی داریم که نماد آن بس��ته اس��ت و 
در یک ماه گذش��ته مجمع همه بانک ها 
جز یک بانک برگزار ش��ده و صورت های 

شفاف مالی آنها ارائه می شود. 
س��هام  ف��روش  درب��اره  کرباس��یان 
کنتورسازی نیز گفت: امکان فروش سهام 
آن دسته از سهامداران کنتورسازی که تا 

2۰۰۰ سهم دارند، محقق می شود. 
وی با بیان اینکه مالیات سهم بیشتری 
در بودجه به دست آورده است، گفت: در 
س��ال ۹2 س��هم نفت در اقتصاد کش��ور 
۴۳درص��د بود درحالی که این س��هم در 
سال ۹۶ به 2۶درصد کاهش و جایگزین 
آن درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهای 

دولت شده است. 

آخری��ن آماره��ا نش��ان می ده��د که 
در پایان س��ال گذش��ته تنه��ا ۴۴درصد 
از جمعی��ت تحصیلک��رده ایران ش��اغل 

محسوب شده اند. 
بررس��ی  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
نش��ان  فارغ التحصیالن  بیکاری  وضعیت 
می ده��د از می��ان ۱2 میلی��ون و ۱۳۸ 
هزار تحصیلکرده ایران��ی تنها ۵ میلیون 
و ۳۴۶ هزار نفر از نظر اقتصادی ش��اغل 
محسوب می ش��وند. هرچند نرخ بیکاری 
فارغ التحصی��الن دانش��گاهی اعم از مرد 
و زن براب��ر ب��ا 2۰درصد ارزیابی ش��ده 
اس��ت، اما برآوردهای صورت گرفته نشان 
می دهد در پایان سال گذشته ۵ میلیون 
و ۴۵۱ فارغ التحصی��ل از منظر اقتصادی 
غیرفعال تش��خیص داده ش��ده و شغلی 

ندارند. 
منظور از غیرفع��ال بودن این جمعیت 
آن اس��ت که این افراد ب��ه رغم بیکاری 
انگی��زه ای برای در اختیار گرفتن ش��غل 
ندارن��د و در نتیج��ه ج��زو بی��کاران نیز 
محس��وب نمی ش��وند. ش��مار بی��کاران 
تحصیلکرده در دانشگاه ها یک میلیون و 
۳۴۰ هزار نفر اس��ت. با توجه به جمعیت 
۳.۵ میلیون نفری بیکاران، این آمار برای 
بیکاران فارغ التحصیل بس��یار باال ارزیابی 
می شود. بدیهی است که بازار کار ایران با 
توجه به ش��مار باالی بیکاران جویای کار 
در ش��رایط کنونی قدرت جذب جمعیت 

غیرفعال اقتصادی را ندارد. 

 دانشگاه؛ ارزش اجتماعی
 دانشگاه رفتن در ایران سال هاست به 
یک ارزش اجتماعی تبدیل ش��ده است. 
از دهه ۷۰، با گس��ترش دانشگاه  آزاد در 
اقصی نقاط کش��ور، دانشگاه رفتن کم کم 
ب��ه یک امر بدیهی ب��رای جوانان ایرانی 
تبدیل ش��د. از س��ویی تجارت پرس��ود 
کنکور در این س��ال ها ب��ا هدف ورود به 
دانش��گاه در دس��تور کار قرار داش��ت و 
بخش مهم��ی از هزینه ه��ای خانوار در 
فرزندان شان صرف  نوجوانی  س��ال های 
آماده سازی برای کنکور می شد. افزایش 

شمار دانش��گاه ها از یک س��و و کاهش 
جمعی��ت دانش آم��وزان از س��وی دیگر 
کم ک��م فض��ا را ب��رای ورود راحت تر به 
دانشگاه ها مساعد کرد و نتیجه این شد 
که امروزه ایران با انبوهی از دانشگاهیان 
بیکار روبه رو اس��ت.  خصوص��ا آنکه در 
س��ال های رشد و توس��عه دانشگاه ها در 
ایران، امکانی ب��رای هدایت تحصیلی و 
ایج��اد ارتباط میان صنعت و دانش��گاه 
فراه��م ش��د و در نتیج��ه رش��ته های 
تحصیلی بدون در نظ��ر گفتن نیازهای 
واقعی کشور از سوی متقاضیان ورود به 

دانشگاه انتخاب می شد و می شود. 
 ب��ر ای��ن اس��اس ای��ران در ش��رایط 
کنونی ح��اال ب��ا باالترین ن��رخ بیکاری 
فارغ التحصیالن در رش��ته های مرتبط با 
عل��وم کامپیوتر روبه رو اس��ت. دلیل این 
اتفاق نبود ش��رایطی برای اطالع رس��انی 
در خصوص نیازهای واقعی اقتصاد ایران 
اس��ت. به نظ��ر می رس��د پرطرفدارترین 
رشته ها در ایران اتفاقا رشته هایی هستند 
که قابلیت جذب فارغ التحصیالن شان در 

بازار کار اندک است. 

باالترین و پایین ترین نرخ بیکاری 
رشته های دانشگاهی

بررس��ی ها نش��ان می ده��د در عی��ن 
اینکه باالترین نرخ بیکاری به رش��ته های 
مرتبط با علوم کامپیوتری با ۴۱.۴درصد 
اختص��اص دارد، کمترین ن��رخ بیکاری 
نیز از آن رش��ته دامپزش��کی است. نرخ 
بیکاری در این رش��ته تحصیل��ی برابر با 
۸.۷درصد برآورد ش��ده است. رشته های 
مرتبط با بهداشت نیز نرخ بیکاری برابر با 

۸.۸درصد را دارا هستند. 
از می��ان 22 رش��ته دانش��گاهی، ۱۳ 
رش��ته با نرخ بی��کاری دورقم��ی روبه رو 
هس��تند و این امر خ��ود تهدیدی برای 
اجتماع��ی  و  اقتص��اد  تحصیلک��ردگان، 
جامعه ایران تلقی می ش��ود. آمارها نشان 
می دهد که نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده 
بی��کاری م��ردان  ن��رخ  و  ۳۱.۱درص��د 

تحصیلکرده ۱۴.۱درصد است. 

کدام رشته ها باالترین و پایین ترین نرخ بیکاری را دارند؟ 

میزان جمعیت غیرفعال 
تحصیلکرده ایران

خبر خوش برای سهامداران کنتورسازی

دفاع وزیر اقتصاد از معافیت های مالیاتی
یادداشت

3 نکته درباره تصمیم فروش اموال 
قاچاق به نفع دولت

کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اس��المی در مصوبه ای 
ف��روش اموال در اختیار س��ازمان تملیکی به منظور افزایش 
درآمدزایی دولت را مجاز شمرده است. این اقدام مجلس در 
بازه زمانی بررسی الیحه بودجه آثاری دارد و البته پیامی. پیام 
این اس��ت که دولت از نظر درآمدی و مجلس از نظر تنظیم 
بودجه به مش��کل خورده اند و درآمد و هزینه ها در بودجه با 
هم نمی خوانند. به این دلیل دولت می خواهد از تمام امکانات 
موجود استفاده کند و به قول معروف کار به جایی رسیده که 

از هر فرصتی برای درآمدزایی باید بهره برد. 
نکت��ه دوم در ارتب��اط با اموالی اس��ت ک��ه در اختیار 
س��ازمان تملیکی به دلیل عدم ورود از مبادی رسمی و 
پرداخت تعرفه وارداتی قرار گرفته است. این اموال قاچاق 
به طور عمده از استاندارد الزم برای عرضه در بازار داخلی 
برخوردار نیست. عالوه بر عدم پرداخت عوارض گمرکی 
ای��ن اقالم س��المت عمومی جامعه را ب��ه خطر خواهند 
انداخت و با اس��تانداردهای ملی همخوانی ندارد بنابراین 
ورود آن به بازار داخل چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ 
نکته سوم اینکه به طور معمول فلکه بازرگانی دست 
دولت است تا با تعیین میزان و تعرفه مقرر در هر زمان 
که مناف��ع تولیدکننده داخلی ایج��اب می کرد، حجم 
واردات را کم و زیاد کند. کاالی قاچاق عالوه بر به خطر 
انداختن سالمت عمومی جامعه به دلیل عرضه ارزان در 
بازار به منافع تولیدکننده آسیب می زند. گزارش ها نشان 
می ده��د که نزدیک به 2۰میلی��ارد دالر کاالی قاچاق 
کش��ف می شود. در ش��رایطی که بازار داخل با مشکل 
کمبود تقاضا روبه رو اس��ت عرض��ه این میزان کاال چه 
توجیهی می تواند داش��ته باشد؟ حتی اگر دولت از این 
کاال برای تامین اموال دولتی اس��تفاده کند باز هم آثار 

زیانبار آن برای تولیدکننده داخلی باقی است. 
دولت و مجلس باید در شرایط فعلی هزینه و فایده کنند 
و با در نظر گرفتن کلیه ابعاد این تصمیم آن را به مرحله 
اجرا برسانند. در شرایط فعلی بازار داخلی با مشکل تقاضا 
روبه رو است و تولید در عمل با کمتر از ۵۰درصد از ظرفیت 
فعالیت می کند. در این ش��رایط آیا می صرفد که دولت به 
اموال قاچاق به چش��م یک منبع درآمد نگاه کند؟ به نظر 
می رس��د که روش بهتر در این زمینه س��ودبردن دولت از 

درآمد حاصل از صادرات مجدد محصوالت قاچاق است. 
منبع: اتاق تهران 

مسکن

سمت و سوی بازار مسکن به گفته رئیس 
اتحادیه امالک

آینده نگرها وارد بازار مسکن شوند
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه اگر 
تصمیم��ات ناگهانی در ح��وزه اقتصاد اتخاذ نش��ود 
شاهد جهش قیمت مسکن نخواهیم بود، گفت: رصد 
شرایط موجود نشان می دهد مسکن در حال نزدیک 
ش��دن ب��ه بازارهای رقیب اس��ت و س��رمایه گذاران 
آینده نگر می توانند از هم اکنون وارد این بازار شوند. 
مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
بخش مس��کن همواره از تصمیم��ات غیرمنتظره در 
حوزه ه��ای دیگر که منجر به تورم های فوری ش��ده 
آسیب دیده است. به طور مثال وقتی شایعه می شود 
که بنزین قرار اس��ت ۱۵۰۰ تومان ش��ود فورا تاثیر 
خود را بر تورم می گذارد، بعد اعالم می ش��ود که این 
افزایش انجام نخواهد ش��د، ام��ا اثر را نمی توان پاک 
ک��رد. مجددا ممکن اس��ت بعد از عی��د اعالم کنند 
بنزین در ماه های آینده گران می شود، باز اثر دیگری 
ب��ر تورم می گذارد. پ��س از آن قیمت بنزین را گران 
می کنند و یک التهاب دیگر ایجاد می کنند، بنابراین 
با یک اظهارنظر یا برنامه ریزی اش��تباه کلیه سطوح 
اقتصاد به هم می ریزد و چهار مرحله تورمی را تجربه 
می کنیم. طبیعی است که در این روند بخش مسکن 

نیز به فاصله زمانی تاثیر می گیرد. 

تاثیر قیمت حامل های انرژی بر مسکن
او ادامه داد: اگر قیم��ت حامل های انرژی افزایش 
نیاب��د و به تبع آن تورم عجی��ب و غریبی در اقتصاد 
شاهد نباشیم سال آینده قیمت مسکن با سطح تورم 
پیش می رود یا مقدار اندکی باالتر قرار خواهد گرفت. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به مقایسه 
وضعیت بازار مسکن نسبت به بازارهای رقیب تصریح 
کرد: چهار بازار در اقتصاد کش��ور نقش ایفا می کنند 
و مس��کن یکی از آنهاس��ت که اهمیت این حوزه را 
نش��ان می دهد. با اینکه به دلیل رک��ود حدودا پنج 
ساله بخش مسکن، این بازار شرایط مناسبی نداشت، 
امس��ال به خصوص از نیمه دوم ش��اهد هستیم بازده 
سرمایه گذاری بخش مس��کن در حال نزدیک شدن 
به بازارهای سکه، ارز و بورس است. به خصوص اینکه 
تالش مس��ئوالن بر این است که شکوفایی اقتصادی 

را در کنار رونق بازار مسکن داشته باشیم. 
به گفته خس��روی، امس��ال اندک��ی وضعیت بازار 
مس��کن در بخش خرید و ف��روش، صعودی بوده اما 
س��اخت و س��از با س��رعت معامالت پیش نمی رود؛ 
درحالی ک��ه نباید از موالی��د، ازدواج ها و مهاجرت ها 
غاف��ل ش��د. در نتیج��ه ب��ا ادام��ه وضعی��ت فعلی، 
تناس��ب عرضه و تقاضا به هم می خ��ورد. کما اینکه 
بان��ک مرکزی اعالم کرده قیمت مس��کن در آذرماه 
۱۵درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل افزایش 

یافته است. 
خس��روی تصری��ح ک��رد: در عین ح��ال تالش ما 
به عنوان یک صنف این اس��ت ک��ه بازارهای رقیب 
را کن��ار بزنی��م تا بخش مس��کن را که نش��ان داده 
می تواند در سال آینده س��ودآور باشد تقویت کنیم. 
برنامه ریزی مسئوالن و کمک بانک ها در این فرآیند 
اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر س��رمایه گذاران و 
متقاضیان هم باید نگاه درازمدت به مس��کن داشته 
باش��ند. ضرب المثلی هس��ت که می گوید ملک بخر 
و پنج س��ال نگ��ه  دار، بعد از پنج س��ال، ملک تو را 
نگ��ه می دارد. بنابراین در خری��د زمین و ملک، نگاه 
ب��ه آینده و نه صرفا ش��رایط فعلی اهمیت دارد. کما 
اینکه پیش بینی ما این اس��ت بعد از بهار سال آینده 
بازار مسکن از حوزه های رقیب خود پیشی می گیرد. 
وی ادامه داد: ملک امن ترین سرمایه است. نه دزد 
آن را می ب��رد و نه آفت می زن��د. مضافا اینکه دارایی 
ثابتی اس��ت ک��ه خود را ب��ا تورم باالن��س می کند. 
بنابراین توصیه می کنیم س��رمایه گذاران با توجه به 
آینده بازار مس��کن اقدام به س��اخت و خرید مسکن 
کنند. با این اقدام هم س��ود می برند و هم به اشتغال 

و رونق اقتصادی کشور کمک می کنند. 

ارائه مشوق  برای نوسازی بافت های فرسوده
وی درباره بازار آینده بافت فرس��وده و شرایط پیش 
روی س��ازندگان در این مناطق ک��ه یکی از مهم ترین 
سیاس��ت های دولت دوازدهم اس��ت، گفت: پیشرفت 
ساخت و س��از در این بافت ها پایین است. دولت اعالم 
کرده که درخصوص انش��عابات و عوارض، مشوق هایی 
می دهد. دولت تاجر خوبی نمی تواند باشد ولی می تواند 
ناظر خوبی باش��د. باید برای بافت فرس��وده تسهیالت 
باالتر با نرخ س��ود پایین ارائه کند؛ زیرا شاید کسی که 
در بافت فرسوده زندگی می کند برایش نوسازی اولویت 
نداشته باشد اما با توجه به خطرپذیری این بافت ها باید 
برای دولت به عنوان سیاست گذار مهم باشد و لذا مسیر 
را به سمت بازآفرینی سوق دهد و راهکارهای متنوعی 

برای آن در نظر بگیرد. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک، یکی از راهکارها 
را ارائ��ه مش��وق های جایگزی��ن دانس��ت و در ای��ن 
خص��وص توضیح داد: به دلی��ل پایین بودن جذابیت 
س��رمایه گذاری هم اکنون در بافت فرس��وده ساخت 
و س��از پایی��ن اس��ت. بنابرای��ن دول��ت می تواند به 
س��ازندگان بگوید اگر وارد بافت فرس��وده ش��وید به 
ش��ما تراکم جایگزین یا تخفیف در نقطه ای دیگر از 
ش��هر می دهیم. حتی می توان ارائه سوبسید، مشوق 
و مجوز در ش��مال ش��هر را مش��روط به نوسازی در 

مقیاس وسیع در بافت های فرسوده کرد. 

یحیی آل اسحاق
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران



موسس��ات مالی و اعتب��اری غیرمجاز در 
ی��ک بازه زمانی به صورت قارچ گونه رش��د 
کردند و با اسامی مختلف و تبلیغ سودهای 
کالن در قالب س��پرده گذاری، باعث ترغیب 
م��ردم برای س��پردن س��رمایه های خود به 
این موسسات ش��دند. اما یکی از موضوعات 
مهم در رابطه با این موسس��ات، عدم توجه 
به ایجاد بی رویه، رش��د بی��ش از حد و فاقد 
ضابطه مندی در س��طح شهرهای کشور بود 
تا آنجا که ناگهان با س��پرده گذارانی مواجه 
شدیم که سرخورده از سرمایه گذاری در این 
موسسات، اموال خود را بر باد رفته دیدند. 

به گزارش ایس��نا، اما سئوال مهم این است 
که چ��ه س��ازمان و ارگانی مس��ئول نظارت 
بر این موسس��ات بوده اند و با وجود مش��اهده 
مشکالت به وجود آمده، چه اقداماتی در جهت 
رف��ع آنها انجام داده ان��د... آیا در این خصوص 
می توانستیم پیش��گیری کنیم و مسئول این 
اقدام��ات چه نهادی بوده اس��ت و آیا اساس��ا 
پیش��گیری در این حوزه می توانس��ت مانع از 
ایجاد مشکالت کنونی ش��ود؟! بر اساس نظر 
کارشناسان، وظیفه اصلی در خصوص فعالیت 
موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز، بر عهده 
بانک مرکزی بوده، ولی از آنجا که طبق اصل 
156 قانون اساسی، پیشگیری از جمله وظایق 
دس��تگاه قضایی محسوب ش��ده و همچنین 
معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم 
در قوه قضاییه چند سالی است تشکیل شده، 
انتظار از این نهاد نیز مورد توجه قرار می گیرد. 
اما نظر حقوقدانان و وکالی دادگستری در این 

زمینه چیست؟ 

موضوع موسسات مالی از ریل قانونی 
خارج شده است

وکی��ل  و  حقوق��دان  احم��دی،  نعم��ت 
دادگس��تری معتقد اس��ت: تا زمانی که بین 
این موسسات مالی و سپرده گذاران اختالف 
ایجاد نش��د، دادگس��تری ورود پیدا نکرد و 
بعد از اینکه اخت��الف بین طرفین به وجود 
آمد به دادگس��تری مراجع��ه کردند. در این 
موض��وع میزان تقصیر بانک مرکزی بیش از 

همه است. 
او اف��زود: برابر اصل 44 قانون اساس��ی ما 
س��ه نوع اقتصاد در کشور داریم که عبارتند 
از اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد 

تعاونی. بانک ها در اقتصاد دولتی گنجانده و 
همه ملی شده اند، اما باوجود اصل 44 قانون 
اساسی به بانک های خصوصی اجازه فعالیت 
داده شد. موسساتی که در ابتدا مجوزشان را 
فقط از اداره اماکن نیروی انتظامی و سپس 
از طریق وزات تع��اون می گرفتند تبدیل به 
بنگاه های اقتصادی ش��دند ک��ه پول نقد در 
اختیارش��ان بود و بهره های کالن می دادند 
و وضعیت نابسامانی در سیستم بانکی ایجاد 
کردن��د و پس از این اتفاق��ات بود که بانک 
مرکزی ورود پیدا کرد و این موسسات وارد 

مجموعه بانک مرکزی شدند. 
این وکیل دادگستری در رابطه با اقدامات 
پیش��گیرانه دس��تگاه قضای��ی در رابط��ه با 
عملکرد موسس��ات مال��ی و اعتباری، گفت: 
دس��تگاه قضای��ی به مثابه یک بیمارس��تان 
اس��ت؛ افراد در جای دیگر بیمار می شوند و 
در واقع معامالت در خارج از دستگاه قضایی 

انجام می گیرد. 
احم��دی در رابطه با وظیف��ه قوه قضاییه 
برای اینکه مردم س��ریع تر به مطالبات خود 
برس��ند، گفت: قوه قضایی��ه نه پول دارد که 
بپردازد نه کارشناس پولی است، اما افرادی 
که مطالباتی دارند  می توانند ش��کوائیه خود 

را در قوه قضاییه مطرح کنند. 
این وکیل دادگس��تری ادامه داد: مس��ئله 
موسس��ات مالی از ریل قانونی خارج شده، به 
همی��ن دلیل دولت به لحاظ تعهدی که بانک 
مرکزی نس��بت به این موسسات داشته، ورود 
پیدا کرده و می خواهد بدهی را پرداخت کند. 

دادگس��تری مرجع تظلمات اس��ت نه خزانه 
پرداخت، این مس��ئله بسیار فراتر از کار عادی 
است و دس��تگاه هایی مانند نیروی انتظامی، 
بانک مرکزی، دادگستری و همچنین نیروهای 
امنیت��ی- انتظام��ی در رابطه با این مس��ئله 
کوتاهی کردند. با همه این مس��ائل هنوز هم 
در سطح شهر شاهد تبلیغات موسسات مالی و 
اعتباری جدید هستیم که با توجه به مشکالت 
پیش آمده در گذشته، قوه قضاییه در رابطه با 

ایجاد موسسات جدید مقصر است. 

همکاری سه قوه برای حل مشکل 
موسسات غیرمجاز

حقوقدان  نیکبخت  محمدصالح  همچنین 
و وکی��ل دادگس��تری در خص��وص اینک��ه 
قوه قضایی��ه چه اقدامی برای حل مش��کل 
موسس��ات مالی و اعتباری باید انجام دهد، 
گف��ت: در حال حاضر قوه قضاییه به تنهایی 
نمی تواند با این مس��ئله مقابله کرده و یا آن 
را ساماندهی کند، حتما باید با همکاری قوه 
مجری��ه و در صورت نیاز ب��ه تصویب قانون 
با همکاری قوه مقننه با این مس��ئله مقابله 

کند. 
او درباره نقش معاونت پیش��گیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه در رابطه با موضوع موسسات 
مال��ی و اعتباری غیرمجاز گفت: مطابق بند 5 
اصل 156 قانون اساس��ی یکی از وظایف قوه 
قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع 
جرم اس��ت، به همین جهت در قانون اساسی 
غی��ر از قوه قضاییه هیچ نه��اد، مقام و عنوان 

دیگری برای پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی 
نشده است. 

این وکیل دادگس��تری خاطرنش��ان کرد: 
این تعاونی ها در آغاز از کنترل بانک مرکزی 
خارج بود و تعداد این تعاونی ها و س��ودهای 
کالنی که این موسس��ات به مردم می دادند 
از ابتدا بیانگر این مس��ئله بود که نمی توانند 
ب��ا ای��ن وضعی��ت کار را به آخر برس��انند، 
زیرا س��ودهای باالیی که این موسس��ات به 
م��ردم می دادن��د در عرصه اقتص��ادی برای 
مدیریت س��رمایه و پول قابل قبول نبوده و 
ب��ه کار گرفتن این وجوه نیز در فعالیت های 

اقتصادی سودآور امکان پذیر نبود. 
وی گف��ت: وظیفه ق��وه قضاییه این بود با 
جلب نظر س��ایر قوا و در رأس آنها نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی این مس��ئله را از آغاز به 
درس��تی رصد می کردند و متوجه می شدند 
پول��ی ک��ه از م��ردم گرفت��ه می ش��ود چه 
بازخوردی داش��ته و چگونه برگش��ت داده 

خواهد شد. 
وی درب��اره اینک��ه آیا اقدام��ات معاونت 
پیش��گیری از وقوع جرم در رابطه با موضوع 
موسس��ات مالی و اعتباری کافی بوده یا نه؟ 
اظه��ار کرد: متأس��فانه فعالیت های معاونت 
پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه خیلی 
روش��ن نیس��ت و اطالعات کم��ی در مورد 

فعالیت این معاونت وجود دارد. 
این وکیل دادگس��تری افزود: قوه قضاییه 
بای��د در م��واردی که ب��ه عن��وان قصور و 
خطای مدیران باشد، اقدامات خود را روشن 

کن��د، البت��ه نمی توانیم قض��اوت کنیم که 
اقدامات قوه قضایی��ه در این موضوع مثبت 
یا منفی بوده اس��ت، اما مش��کالت به وجود 
آمده در کش��ور و ندادن جواب مناس��ب به 
س��پرده گذاران توس��ط قوه قضایی��ه،  بانک 
مرکزی و ی��ا دولت در این مورد عمال مردم 
را بی��ش از پیش به سیس��تم بانکی کش��ور 

بدبین کرده است. 

 نقش بانک مرکزی از قوه قضاییه 
مهم تر است

عبدالصمد خرمش��اهی وکیل دادگستری 
نی��ز با بی��ان اینکه نقش بان��ک مرکزی در 
خصوص موسسات مالی از قوه قضاییه مهم تر 
اس��ت، گفت: قوه قضاییه هم وظایف دارد و 
هم در ای��ن وظایف نیاز ب��ه همکاری بانک 

مرکزی دارد. 
این وکیل دادگستری نقش بانک مرکزی 
را نس��بت ب��ه ق��وه  قضایی��ه دارای اولویت 
دانس��ت و عنوان کرد: بر اساس قانون پولی 
و بانکی کش��ور مصوب 1351 آنچه مربوط 
به سیاس��ت های پولی است در اختیار بانک 
مرکزی اس��ت. هم مس��ئولیت و اختیارات 
و ه��م وظای��ف دارد. بانک مرک��زی وظیفه 
نظارت ب��ه عملکرد بانک ها را بر عهده دارد. 
همچنین مسئولیت کنترل شبکه های بانکی 

نیز از وظایف بانک مرکزی است. 
خرمش��اهی ادامه داد: بع��د از اینکه این 
بحران ه��ا به وجود آمد، ت��ازه بانک مرکزی 
به تکاپ��و افتاد تا جل��وی فعالیت بانک های 
غیرمج��از را بگی��رد. در واق��ع نق��ش بانک 
مرک��زی کمرنگ بوده، یعن��ی بانک مرکزی 
می توانس��ت مقتدران��ه ب��ا حمایت��ی که از 
س��وی قوه  قضاییه داشت سکان این کشتی 

توفان زده را بر عهده بگیرد. 
ای��ن وکیل دادگس��تری تصری��ح کرد: بر 
اس��اس بن��د 156 قان��ون اساس��ی یکی از 
وظای��ف قوه  قضاییه اقدامات مناس��ب برای 
پیش��گیری از وق��وع جرم اس��ت، ام��ا فکر 
می کنم مس��ئولیت بیش��تر بر عه��ده بانک 
مرکزی اس��ت. از سوی بانک مرکزی باید به 
مقام��ات قوه  قضاییه اط��الع و گزارش داده 
می شد. یکی از وظایف قوه  قضاییه پیگیری 
این گونه موارد است، ولی این موضوع ملزم 

به همکاری بانک مرکزی است. 

مقصر اصلی بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کیست؟ 

آرزوهای بر باد رفته
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گردش مالی 10 میلیارد تومانی »بله«
 تضمین امنیت »بله«

توسط بانک ملی ایران
عض��و هیأت مدیره بانک ملی ای��ران با تأکید بر اینکه 
حمایت این بانک از صاحبان فکر و ایده و نخبگان جوان 
کش��ور در پیام رسان »بله« محقق ش��ده است، گفت: 
امنیت پیام رسان »بله« تضمین شده و اکنون 13 بانک 
به این شبکه پیوسته اند.  به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، مس��عود خاتونی در نشست خبری حمایت 
از رونق کس��ب و کارها در فضای مجازی با اس��تفاده از 
 پیام رس��ان بانکی »بله« که با حضور مسئوالن شرکت 
داده ورزی س��داد و تیم مهندس��ی »بله« برگزار شد، با 
تأکید بر اهمیت حضور کس��ب وکارها در فضای مجازی 
گفت: بانک ملی ایران برای متمایز کردن »بله« با دیگر 
پیام رس��ان ها، نق��ش خود را پررنگ ک��رده و به عنوان 
نخس��تین بانک در دی ماه سال گذشته با بانک مرکزی 
برای حضور س��رویس های بانکی درفضای مجازی وارد 
مذاکره شد.  خاتونی با تأکید بر اینکه ما نخستین بانکی 
هستیم که سرویس های بانکی را تحویل شبکه مجازی 
داده و این بستر اکنون در بله، بام و آپ فراهم شده است، 
ادامه داد: با پیام رسان بله، شبکه بانکی بسیار سریع تر و 

راحت تر می تواند سرویس های خود را ارائه دهد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.400دالر آمریکا

5.353یورو اروپا

6.018پوند انگلیس

1.201درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

599.400مثقال طال

138.300هر گرم طالی 18 عیار

1.460.000سکه بهار آزادی

1.482.000سکه طرح جدید

719.000نیم سکه

418.500ربع سکه

281.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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فرص�ت امروز: ش��اخص ب��ورس در 
جری��ان معامالت آخرین روز کاری هفته 
۳۶ واحد رش��د کرد و به ۹۶ هزار و ۱۸۵ 
واحد رسید. در جریان دادوستدهای روز 
گذشته بازار سرمایه تعداد ۱22۸میلیون 
س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش ۳04میلیارد 
تومان در ۵۱هزار نوبت مورد دادوس��تد 
قرار گرفت و سهم های خودرویی و نفتی 
عمدتا افزایش قیمت را تجربه کردند، اما 
فلزات اساس��ی با کاه��ش ارزش روبه رو 
ش��دند. بیش��ترین تأثیر مثبت بر رش��د 
دماس��نج بازار س��هام در روز چهارشنبه 
به ن��ام نمادهای معامالتی ش��رکت های 
ایران خ��ودرو، گ��روه مپن��ا و معدن��ی و 
صنعت��ی چادرمل��و ش��د و در مقاب��ل، 
نمادهای معامالتی سرمایه گذاری نفت و 
گاز و پتروش��یمی تامین، سرمایه گذاری 
غدی��ر و ف��والد مبارک��ه اصفه��ان مانع 

افزایش بیشتر شاخص شدند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، روز چهارش��نبه 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
به��ادار تهران ۳۶ واحد افزایش یافت و تا 
رق��م ۹۶ ه��زار و ۱۸۵ واحدی باال رفت. 
ش��اخص کل هم وزن نیز در این مدت با 
اف��ت 4.۷۱ واحدی مواجه ش��د و تا رقم 

۱۷ ه��زار و ۳04 پایین آم��د. همچنین 
ش��اخص آزاد شناور با رش��د ۹۹واحدی 
همراه ش��د و به ع��دد ۱0۳ هزار و 4۷۵ 
 رس��ید. عالوه بر این ش��اخص بازار اول

 ۷۱ واحد رشد کرد اما شاخص بازار دوم 
ب��ا 2۱4 واحد افت تا رق��م 20۵ هزار و 

۳2۷ کاهش یافت.

نمادهای تاثیرگذار
نمادهای س��رمایه گذاری نف��ت، گاز و 
پتروشیمی، سرمایه گذاری غدیر و فوالد 
مبارکه اصفهان، ب��ه ترتیب با ۵2، 2۳ و 
22 واحد تاثیر، بیشترین نقش کاهنده را 
روی دماسنج بازار سرمایه در روز گذشته 
داشتند، اما در طرف مقابل ایران خودرو، 
گروه مپنا و معدنی و صنعتی چادرملو با 
4۱، ۳۳ و ۱۸ واحد تاثیر مثبت بیشترین 
نق��ش افزاینده را روی ش��اخص کل ایفا 

کردند.

تحرک گروه ها
در گ��روه خودرو و س��اخت قطعات در 
اکثر نمادها ش��اهد رش��د قیم��ت نهایی 
بودیم. در ای��ن گروه نم��اد ایران خودرو 
بیش��ترین تاثی��ر را روی دماس��نج بازار 

س��رمایه داش��ت. خرید حقوقی ها از این 
س��هم به عدد 2۶میلیون و ۷۷۹ س��هم 
معادل ۹۳درصد س��هم مبادله شده طی 
معامالت روز گذش��ته رس��ید. همچنین 
حقوقی ه��ا دیروز ۳4درصد از کل س��هم 

معامله شده را در بازار عرضه کردند.
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هسته ای نیز شاهد رشد قیمت ها 
کمت��ر از ی��ک درص��د بودیم، بس��یاری 
از س��هم ها در ای��ن گروه حت��ی کمتر از 
نیم درصد رش��د قیمت داش��تند. در این 
گروه ۱۹ میلیون س��هم به ارزش بیش از 
۱0 میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار 

گرفت.
در گ��روه اس��تخراج کانه ه��ای فل��زی 
ش��اهد کمتر از 2درصد نوس��ان در قیمت 
س��هم ها بودی��م. در این گ��روه معدنی و 
صنعت��ی چادرملو یک��ی از تاثیرگذارترین 
س��هم ها روی روند تغییرات ش��اخص بود. 
در این نم��اد بیش از 4۶ درصد از خریدها 
مربوط به س��هامداران حقوقی و حدود ۵۳ 
درص��د مربوط به حقیقی ها بود. همچنین 
حقیقی ها بیش از ۵0 درصد از سهم مورد 
مبادله را روز گذشته در بازار عرضه کردند.

قیمت س��هام فلزات اساسی نیز عمدتا 

با کاهش مواجه شد. البته این کاهش در 
بیشتر سهم ها کمتر از یک درصد بود. در 
این گروه ۷0 میلیون و ۹۱۵ هزار س��هم 
به ارزش 2۱ میلیارد و ۵۳4 میلیون سهم 

مورد داد و ستد قرار گرفت. 

رشد حجم معامالت
در نهایت، ارزش معامالت بورس تهران 
به رقم ۳04 میلیارد تومان بالغ ش��د که 
این رقم ناش��ی از دس��ت به دست شدن 
یک میلیارد و 22۸ میلیون سهم و اوراق 
مالی بود. حجم معامالت بورس تهران در 
روز چهارش��نبه نس��بت به روز سه شنبه 
رش��د را نش��ان می داد، به طوری که بار 
دیگر این عدد توانست از مرز یک میلیارد 

عبور کند.

فرابورس
همچنین آیفکس نی��ز در آخرین روز 
کاری هفت��ه ب��ا 0.۶ واحد اف��ت به رقم 
۱0۷۶.۷ رس��ید. بر اس��اس این گزارش، 
ارزش کل معام��الت فرابورس ایران عدد 
۹۸میلیارد توم��ان را تجربه کرد و حجم 
معام��الت به عدد ۳۱۹ میلیون س��هم و 

اوراق مالی رسید.

در تاالر شیشه ای اتفاق افتاد

رشد ۳۶ واحدی شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته

س��مینار آش��نایی با اصالحات صورت 
مرتب��ط  دس��تور العمل های  در  گرفت��ه 
ب��ا ناش��ران پذیرفت��ه ش��ده در بورس و 
فرابورس روز گذشته برگزار شد و رئیس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در این 
سمینار گفت: در راستای تغییر رویه های 
توقف و بازگش��ایی، دستور العمل اجرایی 
افش��ای اطالعات ش��رکت ها تغییر کرد 
و مقرر ش��د تا هم��راه صورت های مالی، 

گزارش تفسیری مدیریت نیز ارائه شود.
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« از س��نا، 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
این سمینار به علت روی آوردن سازمان 
بورس به گزارش های تفسیری پرداخت و 
گفت: از آبان س��ال ۹۵ تقاضای عمومی 
فعاالن و س��رمایه گذاران به کاهش زمان 
توق��ف نمادها معط��وف و تبدیل به یک 

مطالبه جدی شد.
او ب��ا بیان اینکه بررس��ی رویه توقف و 
بازگشایی نمادها به عهده مرکز پژوهش، 
توس��عه و مطالعات اسالمی گذاشته شد، 
ادامه داد: گزارش ها حاکی از این بود که 
غال��ب تعدی��ل توقف ها به دلی��ل تعدیل 

گزارش پیش بینی سود بود.
دبیر ش��ورای عالی بورس خاطرنش��ان 
کرد: طی تحقیقات تکمیلی و تطبیقی با 
بورس های جهان، مشخص شد که غالب 
کش��ورها نه تنها الزامی ب��رای پیش بینی 
سود ندارند، بلکه در برخی کشورها ارائه 

پیش بینی سود ممنوع است.
محم��دی به رون��د جایگزینی گزارش 
تفس��یری مدیریت، به ج��ای پیش بینی 
سود اشاره کرد و گفت: طی بررسی های 
به عمل آمده مشخص شد تمامی ناشران 
پذیرفت��ه ش��ده در بورس ه��ای جهانی، 
همراه با صورت های مالی گزارش��ی ارائه 
می شود که مدیریت شرکت از طریق این 
گزارش تالش می کنند تا س��هامداران را 

نسبت به وضعیت گذشته، جاری و آینده 
مطلع سازند.

وی درب��اره ضرورت گزارش تفس��یری 
گف��ت: صورت های مالی تم��ام اطالعات 
م��ورد نی��از اس��تفاده کنندگان را ب��رای 
تصمیم گی��ری ب��ه هم��راه ن��دارد چون 
صورت های مال��ی عمدتاً بیانگر آثار مالی 
رویدادهای گذش��ته اس��ت و معیارهای 
غیرمال��ی عملک��رد ی��ا چش��م اندازها و 

برنامه های آتی را به همراه ندارد.
محم��دی با بیان اینکه ات��کای بازار به 
ی��ک عدد کلی به ن��ام EPS برای بازار و 
سرمایه گذاران مسأله ساز شده بود، گفت: 
اتکای صرف به عدد پیش بینی درآمد هر 
سهم باعث غفلت از وضعیت کلی شرکت 

و گمراهی سرمایه گذاران بود.
سخنگوی س��ازمان بورس در خصوص 
اینکه آیا گزارش تفس��یری باعث کاهش 
محتوای اطالعاتی می شود، گفت: نه تنها 
این موضوع منجر به کم ش��دن محتوای 
اطالعات��ی نمی ش��ود، بلک��ه بعض��ی از 
ش��رکت ها جدیت بیش��تری برای انتشار 
اطالعات دارند و سرعت انتشار اطالعات 

باال رفته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه کش��ور م��ا از نظر 
س��طح دان��ش مالی و ق��درت تحلیل در 
ش��رایط مطلوبی قرار دارد، گفت: کشور 
ما آمادگی کامل در خصوص تحلیل های 

صورت های مالی را دارد.
محم��دی در پای��ان س��خنان خود به 
اهمی��ت پیش��نهادات صاحب نظ��ران در 
خصوص اصالح دستور العمل ها  پرداخت 
و گفت: هیچ مقررات��ی نمی تواند بی نیاز 
از اصالح باش��د و ما نی��ز چنین ادعایی 
نداریم و همانطور که قبل از دستور العمل 
از طریق فراخوان به دنبال دس��تیابی به 
نظ��رات کارشناس��ان بودیم ه��م اکنون 
نیز از پیش��نهادات کارشناسان استقبال 

می شود تا روند گزارش دهی فعلی بهبود 
پیدا کند.

حذف EPS شفافیت اطالعات را به 
همراه دارد

همچنین حسن امیری، معاون نظارت 
ب��ر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار در این س��مینار با اش��اره 
به روند تغییرات اعمال ش��ده در قوانین 
بورس��ی گف��ت: ط��ی یک س��ال و نی��م 
گذش��ته اقدامات گسترده سازمان بورس 
و بررس��ی های مطالعات��ی نش��ان دهنده 
ای��ن موضوع ب��ود که بای��د تغییراتی در 

دستورالعمل افشای اطالعات رخ دهد.
امیری ادامه داد: بر این اس��اس پس از 
فعالیت های مطالعاتی مرکز پژوهش های 
سازمان، نظرات واحد های مختلف اخذ و 
تالش شد دیدگاه بخش های مختلف بازار 
دیده شود. این مصوبه در نهایت در تاریخ 
نهم آذرماه اجرایی ش��د که بر اساس آن 
ناشران و حسابرسان باید عملکرد خود را 

با آن منطبق کنند.
به گفته او، این تغییرات می تواند سطح 
افش��ای اطالعات، سرعت اطالع رسانی و 
نقدینگ��ی موجود در بازار را افزایش دهد 
و از همی��ن رو م��ی توان تح��والت قابل 

توجه در بازار را پیش بینی کرد.
مع��اون نظارت بر بورس ها و ناش��ران، 
مهم ترین مزیت گزارش پیش بینی س��ود 
را در خصوص افرادی دانس��ت که دانش 
کمتری نس��بت به بازار سهام و اطالعات 
ش��رکت ها دارن��د. ای��ن افراد ب��ا در نظر 
گرفتن ای��ن رقم و پیش بین��ی نقطه ای 
می توانن��د بدون وارد ش��دن به جزییات 

شرایط شرکت را تخمین بزنند.   
گف��ت:  نی��ز  معای��ب  توضی��ح  در  او 
مهم ترین نقص این نوع گزارش ها مربوط 
ب��ه اطالعات ری��ز بودجه اس��ت. دومین 

موضوع دس��تکاری قیمت سهم است. در 
این زمینه مدیران و افرادی که دسترسی 
ب��ه اطالع��ات نهان��ی ش��رکت ها دارند، 
می توانن��د قیمت س��هم را کنترل کنند. 
متاسفانه طی سال های اخیر این موضوع 
موجب ش��د پرونده های تخلفات زیادی 
شکل بگیرد و مجموعه این عوامل باعث 
شد این تصمیم مهم و جایگزینی گزارش 
تفس��یری به جای EPS در دس��تور کار 

نهاد ناظر قرار بگیرد.

نماد مثلث کدال، عامل افزایش 
سرعت انتشار اطالعات

سعید فالح پور، معاون اجرایی سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز در این س��مینار 
ب��ه رون��د تغیی��رات افش��ای اطالع��ات 
ش��رکت ها اش��اره کرد و گفت: معایب و 
ایراداتی که در بعضی از دستور العمل های 
بازار سرمایه وجود داشت موجب کاهش 
نقدش��وندگی ب��ازار بود. توق��ف طوالنی 
مدت نمادها مهم ترین مس��أله در کاهش 
نقدش��وندگی بازار س��رمایه ب��ود و این 
معایب باعث شد بررس��ی های مطالعاتی 
در خصوص روند فعالیت دیگر بورس های 

جهانی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: بررس��ی تطبیقی نشان داد 
 EPS در بازار سرمایه هیچ کشوری ارائه
الزامی نیست. تنها کشوری که همچنان 
از این رویه پیروی می کند ژاپن است که 
با توجه به پیگیری های انجام شده نیز در 

مسیر حذف EPS است.
فالح پور همچنین بی��ان کرد: در کنار 
مطالع��ات تطبیق��ی نهاد ناظ��ر جهانی 
)آیس��کو( نیز در توضیح افشای اطالعات 
گزارش تفس��یری را جایگزین پیش بینی 
س��ود کرد که نش��ان می دهد پیش بینی 
س��ود هر س��هم با معایب بسیاری همراه 

بوده است.

سمینار آشنایی با اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل های مرتبط با ناشران برگزار شد

گزارش تفسیری مدیریت؛ اصل مهم شفافیت

دریچه

تاثیر دوگانه افزایش نرخ دالر بر 
شرکت های بورسی

یک کارشناس بازار س��رمایه گفت افزایش قیمت 
دالر می تواند تاثیر مثبتی بر س��ودآوری شرکت های 
صادرات مح��ور داش��ته باش��د، اما در مقاب��ل، برای 
شرکت هایی که میزان واردات بیشتری دارند، منفی 

خواهد بود.
ب��ه گزارش ایرنا، پس از رش��د ش��تابان بورس در 
هفته ه��ای گذش��ته، اکن��ون ش��اخص وارد مرحله 
اس��تراحت و تعدیل شده که عقب نشینی نماگرهای 

بازار سرمایه را به دنبال داشته است.
با توجه به نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش های 
۹ ماه شرکت ها و پیش بینی اعالم تعدیل های مثبت، 
فعاالن بازار س��رمایه امیدوارند رشد بورس دوباره از 

سرگرفته شده و معامالت بورس، رونق بگیرد.
حمیدرض��ا مهرآور، کارش��ناس بازار س��رمایه در 
گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت بازار س��رمایه معتقد 
است که ش��اخص کل بازار سرمایه بعد از یک رشد 
خوب 20 درصدی در نیمه دوم س��ال و رسیدن به 
س��طح ۹۸ هزار و ۶00 واحدی اندکی آرام گرفت و 
در ح��ال حاضر در کانال ۹۶ ه��زار واحدی در حال 

حرکت است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره چرایی افت 
ش��اخص در روزهای اخیر گفت: عامل ریزش س��ه 
هزار واحدی بازار سرمایه صرفا ریسک سیستماتیک 
و سیاسی بوده اس��ت و ریسک سیاسی ایجاد شده، 
موجب التهاب در بازارها ش��د به گونه ای که قیمت 
دالر نی��ز تا س��طح 44 هزار ریال و قیمت س��که تا 

سطح ۱۵ میلیون و ۳00 هزار ریال افزایش یافت.
وی ب��ا بیان این که همگام با آرام ش��دن ریس��ک 
سیاسی کش��ور، قیمت دالر کاهش یافت، افزود: در 
ح��ال حاضر نرخ دالر در مح��دوده 4۳ هزار و ۵00 
ریال و س��که بهار آزادی نیز در محدوده ۱4 میلیون 
و ۷00 هزار ریال معامله می شود که نشان از کاهش 

۶00 هزار ریالی دارد.
رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بازار سرمایه 
اضاف��ه کرد: به نظر می رس��د قیمت ها باز هم جای 
کاهش بیش��تر داشته باش��ند که البته این عامل در 
س��که بهار آزادی بیش��تر اس��ت، اما برای دالر فعال 
نمی توان کاهش چندانی را مد نظر قرار داد و بیشتر 

انتظار تثبیت در این محدوده وجود دارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه یادآور شد: از سوی 
دیگر، در کنار بررس��ی قیم��ت دالر به لحاظ عرضه 
و تقاضا در کش��ور باید »شاخص دالر« در آمریکا را 
نیز مورد بررسی قرار داد؛ شاخص دالر آمریکا ارزش 
دالر این کش��ور را در برابر ارزهایی مانند یورو، ین، 
پوند، و دالر کانادا نشان می دهد که بیشترین ارزش 
این س��بد، متعلق به یورو ب��ا مالکیت ۵۷ درصدی 

است. 
مدیر عام��ل کارگ��زاری بانک س��امان ادامه داد: 
ش��اخص دالر آمری��کا در ابت��دای س��ال 20۱۳ در 
محدوده ۸0 واحد قرار داش��ته و اکنون پس از چهار 
سال در محدوده ۹2 واحد قرار دارد و نشان می دهد 
در مدت پنج س��ال گذشته ش��اخص دالر تنها رشد 

۱۵درصدی داشته است.
وی گفت: از س��وی دیگر، چشم انداز افزایش نرخ 
بهره در آمریکا افزایش��ی اس��ت و انتظار می رود در 
صورت افزایش نرخ بهره در آمریکا در س��ال جاری، 
ارزش ش��اخص دالر افزای��ش یابد ک��ه می تواند به 
عن��وان یکی از عوامل تعیی��ن کننده قیمت دالر در 

کشور به شمار رود.
رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بازار سرمایه 
خاطرنش��ان کرد: اما این مس��اله را باید مورد توجه 
قرار داد که قیمت ارز، تابع عرضه دالر و کنترل بازار 

در داخل کشور نیز است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که با توجه 
به تحلیل های انجام ش��ده در خصوص ارز، می توان 
چشم انداز بازار سرمایه را ترسیم کرد، اظهار داشت: 
اگر چش��م انداز قیمت دالر افزایش��ی باشد، می توان 
اثرات تغییرات قیمت دالر بر ش��رکت های صادراتی 
را مثبت و شرکت هایی را که میزان واردات بیشتری 
دارند منفی ارزیابی کرد که البته وزن ش��رکت هایی 
که قیمت ارز بر آنها اثر منفی دارد به مراتب بیش��تر 

است. 
مدی��ر عام��ل کارگزاری بانک س��امان اف��زود: در 
ش��رایط فعل��ی ب��ازار در انتظار گزارش ه��ای ۹ ماه 
شرکت هاس��ت و به نظر می رسد در برخی از صنایع 
مانن��د فلزات اساس��ی و پاالیش��گاهی گزارش های 
مثبتی را شاهد باشیم، چراکه در قیمت های جهانی 
فلزات تغییرات خاصی وجود نداش��ته و همچنان در 

محدوده های متعادل و مثبت معامله می شوند.
مهرآور اضافه کرد: در گروه پاالیشی نیز همچنان 
قیمت نفت رو به باال معامله می ش��ود و چش��م انداز 

قیمت سهام این شرکت ها نیز مثبت است.
وی تصری��ح ک��رد: اما برای دیگ��ر گروه های بازار 
نمی توان انتظار خاصی را داشت و در نهایت بتوانند 
س��ود حداقلی در گزارش های ۹ ماه خود را پوشش 

دهند. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: ب��ا توجه به 
شرایط فعلی می توان اعالم کرد انتظار بازدهی بازار 
تا پایان س��ال با فرض ثابت بودن نرخ های جهانی و 
آن هم در صنایع یاد ش��ده می تواند مثبت باش��د، 
اما در بقی��ه گروه های بورس، تنها ورود نقدینگی را 

می توان نشانه ای از رشد صنایع دانست. 

در بیستم دی ماه
اخزا 604 با قیمت 769 هزار ریال 

به تابلو معامالت آمد
 روز گذش��ته شاهد عرضه اس��ناد خزانه اسالمی در 
نماد »اخزا۶04« به ارزش جمعا ۱۹ هزار میلیارد ریال 
در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس بودیم که طی آن 

این دور از اسناد خزانه ۷۶۹ هزار ریال قیمت خورد.
به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، اسناد خزانه 
اس��المی با نماد اخزا۶04 که بیس��تم مهر ماه امسال 
توس��ط وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی منتش��ر و در 
فرابورس عرضه شد، دارای مدت 2۵ ماهه است و بدین 
ترتیب در آبان ماه ۱۳۹۸ سررسید می شود. قرار است 
در نخستین روز معامالتی هفته آتی نیز دور جدیدی 
از اس��ناد خزانه اس��المی به تعداد ۱۹میلیون ورقه در 
نماد »اخزا۶0۱« عرضه ش��ود. این در حالی اس��ت که 
هفته گذشته نیز شاهد عرضه اسناد خزانه اسالمی در 
نماد »اخزا۶0۳« با سررس��ید مهرماه ۹۷ بودیم که هر 
ورق��ه آن ۸۹ هزار و ۵00 تومان قیمت خورد. گفتنی 
است در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ تاکنون شش مرحله 
اسناد خزانه اس��المی در نمادهای »اخزا ۶0۱ ، ۶02، 
۶0۳، ۶04، ۶0۵ و ۶0۶« در فرابورس پذیرش ش��ده 
که در این میان، نمادهای اخزا ۶02 و ۶0۳ بازگشایی 
شده و درحال حاضر در حال معامله است. از امروز نیز 

معامالت اخزا۶04 رسما در فرابورس آغاز شد.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران تاکید کرد
اجرای سیاست قیمت تضمینی در 

بورس کاال
یک مقام مس��ئول گفت اجرای سیاس��ت قیمت 
تضمین��ی در بورس کاال، تس��ریع در پرداخت وجه 

گندم را از سوی دولت به همراه دارد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، علیقلی 
ایمان��ی رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندم��کاران با 
اش��اره به آخرین وضعیت سطح زیرکشت گندم در 
سال زراعی ۹۷-۹۶ اظهار کرد: براساس آخرین آمار 
2میلی��ون و ۵0 هزار هکتار گندم آبی و ۳ میلیون و 

۸00 هزار هکتار گندم دیم کشت شده است.
به گفته وی؛ کشت گندم در استان ها طبق برنامه 

وزارت جهاد کشاورزی به پایان رسید.
ایمان��ی گف��ت: ب��ا توج��ه به ن��زوالت ج��وی و 
ریزش های مناس��ب باران از نظر پراکندگی نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته، پیش بینی می شود 
مش��کلی در می��زان تولی��د ایجاد نش��ود. وی  بیان 
کرد: برنامه وزارت جهاد کش��اورزی، کاهش س��طح 
زیر کش��ت گن��دم اس��ت و تاخیر در اع��الم نرخ تا 
ح��دی در این موضوع تاثیرگذار بوده اس��ت. رئیس 
بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران ادام��ه داد: وزارت 
جهاد کش��اورزی  در نظر دارد که س��طح زیر کشت 
گندم برحسب برنامه اس��تان ها محقق شود، چراکه 
بی توجهی به برنامه، مش��کالتی نظیر افزایش سطح 
زیر کشت گندم و  مازاد تولید را به وجود می آورد. 
وی با اشاره به اینکه صادرات گندم توجیه اقتصادی 
برای کش��ور ندارد، بیان کرد: ب��ا توجه به باال بودن 
قیمت تمام شده تولیدگندم داخل نسبت به جهانی، 
وزارت جهاد در نظر دارد با افزایش بهره وری، کاهش 
ضایعات، توسعه ناوگان کشت و برداشت، عملکرد در 

هکتار را افزایش دهد.
ایمانی با اشاره به اینکه کشاورزان همچنان منتظر 
اعالم ن��رخ خرید تضمین��ی گندم هس��تند، افزود: 
بنابرقانون، همه ساله نرخ خرید تضمینی گندم قبل 
از ش��روع س��ال زراعی جدید تا پایان ش��هریور باید 
اعالم ش��ود، در حالی که با گذشت چهار ماه از فصل 
کشت و دس��تور معاون اول رئیس جمهور خبری از 
اعالم نرخ های جدید نیس��ت. وی با اشاره به اینکه 
بودج��ه خرید تضمین��ی محصوالت کش��اورزی در 
کمیسیون تلفیق و کشاورزی در حال بررسی است، 
تاکید کرد: در مکاتبه ای با مجلس ، تقاضا کردیم که 
اعتبارات الزم برای خرید تضمینی گندم  در بودجه 
سال زراعی جدید لحاظ شود تا پس از تحویل گندم 
به سیلوها در س��ال زراعی جدید با مشکالتی نظیر 

کمبود منابع روبه رو نشویم.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه همه س��اله دولت 
در زم��ان پرداخت بهای محصول با مش��کل کمبود 
اعتبار روبه رو اس��ت، اف��زود: اکن��ون بهترین زمان 
برای تخصیص بودجه الزم به ردیف خرید تضمینی 
حداقل ۱0 میلیون تن گندم است که انتظار می رود 
اعضای کمیس��یون تلفیق و کشاورزی به این مسئله 
توج��ه کنند تا در مدت زمان کوتاهی پس از تحویل 
گندم به سیلوها، مطالبات گندمکاران پرداخت شود 

تا دغدغه خاطر این قشر به حداقل خود برسد.
ب��ه گفته وی، یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار 
بازرگان��ی در پرداخت ب��ه موقع به��ای محصوالت 
کش��اورزی به ویژه گندم است که مجلس در بودجه 

سنواتی باید این امر مهم را مورد توجه قرار دهد.
ایمان��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه برخی 
کارشناس��ان اظهاراتی مبنی بر کاهش بودجه خرید 
تضمینی گندم در س��ال آینده دارن��د، بیان کرد: با 
نگاه��ی به ردیف های خری��د تضمینی گندم از محل 
درآم��د عمومی، هدفمندی یارانه ه��ا، فروش اوراق 
خزانه اس��المی می توان گفت که بودجه، نسبت به 

سال گذشته کاهش چندانی نداشته است.

فرابورس

بورس کاال
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ب��ا افزای��ش ص��ادرات در هر 
ک��دام از اس��تان های کش��ور به 
فراخور ظرفیت های آن، می توان 
موفقیت ه��ای  ب��ه  دس��تیابی 
به صورتی مضاعف  را  اقتص��ادی 

تقویت کرد. 
ص��ادرات یک��ی از پایه ه��ای 
هرچ��ه  پیش��برد  در  اساس��ی 
در  تعیین ش��ده  اهداف  بیش��تر 
مس��یر توس��عه اقتص��ادی ب��ه 
ش��مار می رود؛ مقول��ه ای که در 
سیاست های موس��وم به اقتصاد 
مقاومت��ی ب��ه عن��وان یک��ی از 
راهبردی تری��ن  و  جامع تری��ن 
نقش��ه راه اقتصادی به آن تاکید 

بسیاری شده است. 
ب��دون تردی��د، صادراتی باعث 
پیشرفت اقتصادی خواهد شد که 
در قالب غیرنفت��ی معنا و مفهوم 
پی��دا کن��د، در غیر ای��ن  صورت 
ب��ا خام فروش��ی ام��کان تحقق و 
دس��تیابی ب��ه افق و چش��م انداز 
ترسیم ش��ده غیرممک��ن خواهد 
بود، بنابراین هر اندازه در صادرات 
غیرنفت��ی به توفیقات بیش��تری 
نائل شویم، ش��اهد دستاوردهای 
ارزنده ت��ری در عرص��ه اقتصادی 

کشور خواهیم بود. 
گزارش ه��ای  براس��اس 
نیم��ه  در  ای��ران  منتشرش��ده، 
 20 ح��دود  امس��ال،  نخس��ت 
میلی��ون دالر  و 545  میلی��ارد 
ص��ادرات غیرنفت��ی داش��ته که 
در مقایس��ه با مدت زمان مشابه 

در س��ال قبل، بیش از 3درصد، 
کاه��ش را نش��ان می ده��د و با 
عنای��ت به ل��زوم افزایش هرچه 
محص��والت  ص��ادرات  بیش��تر 
غیرنفت��ی، ای��ن اع��داد و ارقام 

نویدبخش به نظر نمی رسد. 
محمد اس��ماعیلی، کارشناس 
مس��ائل اقتص��ادی در گفت وگو 
با خبرن��گار صنع��ت، تجارت و 
کش��اورزی، با اش��اره به اهمیت 
ص��ادرات غیرنفت��ی در توس��عه 
اظهار کرد:  اقتصادی کش��ورها، 
قدرتمندترین اقتصادهای جهان 
ب��ا اتکا به ص��ادرات غیرنفتی به 
توس��عه پایدار اقتصادی دس��ت 

یافته اند. 
بسیاری  افزود: کشورهای  وی 
همچ��ون چی��ن، آلم��ان، ژاپن، 
. در   .  . و  ترکی��ه، کره جنوب��ی 
همی��ن مس��یر از چن��ان بنی��ه 
اقتص��ادی توانمن��دی برخوردار 
و  مناس��بات  در  ک��ه  ش��ده اند 
امکان  اقتصادی جهان  معادالت 

نادیده انگاشتن نقش و سهم آنها 
وجود ندارد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی 
انتظار می رود دستگاه های  گفت: 
برنامه ریزی  ب��ا  ذی ربط داخل��ی 
هدفمند، اتخ��اذ تدابیر مقتضی و 
حمای��ت از تولید داخل��ی بر پایه 
محصوالت غیرنفتی، بستر ارتقای 
ای��ن مولفه مهم و ض��روری را به 
نحوی هموار کنند که هر س��اله 
ش��اهد افزای��ش حجم ص��ادرات 
غیرنفت��ی ایران و تقوی��ت آورده 

ارزی آن برای کشور باشیم. 
وی اف��زود: طب��ق نظر برخی 
مس��ئوالن ذی رب��ط، در می��ان 
تمامی اس��تان های کشور استان 
بوش��هر ب��ا 7 میلی��ارد و 391 
ب��ا خوزس��تان  دالر،   میلی��ون 

 6 میلیارد دالر و س��پس تهران 
با 4 میلیارد و 200 میلیون دالر 
بیش��ترین ص��ادرات محصوالت 
غیرنفت��ی را به خ��ود اختصاص 

داده اند. 

اس��ماعیلی گفت: طبق اخبار 
محصوالت  صادرات  منتشرشده؛ 
غیرنفتی در اس��تان بوش��هر در 
مقایس��ه با مدت زمان مشابه در 
س��ال 95، تغییری نداش��ته که 
انتظ��ار می رود با ت��اش هرچه 
بیش��تر از ظرفیت های صادراتی 
بخش ه��ای  در  اس��تان  ای��ن 
گازی،  میعانات  شامل  گوناگون، 
س��یمان،  معدن��ی،  کوده��ای 
محصوالت پتروش��یمی، ماهی و 
پرورشی، گوگرد، سنگ  میگوی 
گ��چ، هندوان��ه، خرب��زه و آهن 
بهره وری هرچه بیشتری حاصل 

شود. 
وی اف��زود: افزای��ش و رش��د 
12درصدی صادرات غیرنفتی در 
استان خوزستان به عنوان حوزه 
جغرافیایی که رتبه دوم کشور را 
در این ح��وزه به خود اختصاص 
داده، گام مثب��ت و شایس��ته ای 
است که باید برای ارتقای هرچه 
بیشتر آن بیش از پیش کوشید. 

استان تهران، بیشترین رشد 
صادراتی را به خود اختصاص 

داده است
در میان اس��تان های کش��ور، 
استان تهران با رشد 90درصدی، 
بیشترین میزان افزایش صادرات 
غیرنفت��ی را به خ��ود اختصاص 
داده که این موضوع نشان دهنده، 
دمیده ش��دن روح��ی جدید در 
کالب��د اقتصادی این اس��تان از 

لحاظ صادرات است. 
محمد اس��امی، کارش��ناس 
ب��ازار در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی، با 
اش��اره به استقرار 16 شهرستان 
در اس��تان تهران، اظه��ار کرد: 
هر کدام از شهرس��تان های قرار 
گرفت��ه در خط��ه جغرافیای��ی 
ته��ران، از ظرفیت ه��ای خاص 
خ��ود برخ��وردار هس��تند و با 
وجود قابل تقدیر ب��ودن تدابیر 
اتخاذشده برای رشد 90درصدی 
ص��ادرات محصوالت غیرنفتی از 
این استان، همچنان فرصت های 
مغف��ول بس��یاری در این عرصه 
وج��ود دارد که باید شناس��ایی، 

حمایت و به کار گرفته شوند. 
اس��تان اصفهان نی��ز دومین 
اس��تان از حیث رشد و افزایش 
ص��ادرات غیرنفت��ی به ش��مار 
م��ی رود و برآورده��ا حاکی از 
و  وزن  21درص��دی  افزای��ش 
ص��ادرات  ارزش  17درص��دی 

غیرنفتی در این حوزه است. 

خودکفای��ی واژه ای غلط در اقتصاد 
تاثی��ر سیاس��ت  اس��ت ک��ه تح��ت 
جایگزینی واردات مطرح و با شکست 
در اجرای آن به فراموشی سپرده شد. 
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران 
جوان، مشکات بخش تولید بازخورد 
حمایت نکردن دولت از تولیدکنندگان، 
واردات بی رویه، بهره بانکی با نرخ باال 

و عدم شفافیت اقتصادی است. 
رش��د قارچ گون��ه و بدق��واره صنایع 
بزرگ و پایین دس��تی ب��دون در نظر 
گرفت��ن نی��از و بازار داخل، کش��ور را 
در برخ��ی از محصوالت با کمبود و در 
برخی از تولیدات با مازاد تولید مواجه 

کرده است. 
 حرکت موجی و بدون برنامه که در 
سایه ش��عار خودکفایی اقتصادی آغاز 
شد بس��یاری از حوزه های اقتصادی را 
تح��ت تاثیر خود قرار داد و سیس��تم 
َفش��ل را پدی��د آورد ک��ه در هی��چ 
قس��مت از آن نشانی از پیشرفت دیده 

نمی شود. 
در همین راس��تا با بهرام شهریاری، 
عضو اتاق بازرگانی تهران، به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید: 
 ریشه مشکالت اقتصادی کشور 

کجاست؟ 
عل��ت اصل��ی نابس��امانی اقتصادی 
این اس��ت که برنامه توسعه اقتصادی 
نداریم و نحوه و میزان سرمایه گذاری 
در بخش های اقتصادی تعریف نش��ده 
اس��ت و چند بنگاه ب��ه صورت موجی 
حرکت می کنند. نمونه آن استان یزد 
است که بدون برنامه به قطب صنعتی 
کاشی و سرامیک تبدیل شده است و 
به دلی��ل موجی بودن رفتار در فعالیت 
اقتص��ادی، کارخانه ه��ا یک��ی پس از 
دیگری اضافه ش��دند و در حال حاضر 
تعداد کارخانه ه��ا مازاد بر نیاز مصرف 

است. 
در این زمینه می توان به نیاز کشور 
)در گذش��ته( به فرش ماشینی اشاره 
کرد که ب��ا افزایش اح��داث کارخانه، 

مازاد بر تولید به وجود آمده است. 
در رسیدن به ش�عار خودکفایی 

تا چه میزان موفق بودیم؟ 
در سال های گذش��ته با کلمه ای به 
نام خودکفایی مواجه بودیم که اگرچه 

از نامش استفاده کردیم، ولی هیچ گاه 
خودکفایی ب��ه معنای واقعی عملیاتی 
نش��د و واردات همیش��ه ب��ر صادرات 

چربش داشته است. 
از آنجایی که واژه خودکفایی در یک 
کلم��ه باقی ماند و ب��ه واقعیت تبدیل 
نشد؛ بدون توجه به مزیت نسبی، توان 
داخلی و آینده نگ��ری در همه صنایع 

ورود کردیم. 
بای��د  کش��ور  در  تولی��د  ب��رای 
ظرفیت های توانایی بالقوه را سنجیده 
و ب��ا توجه ب��ه مزیت نس��بی اقدام به 
تولید کنیم. مازاد را صادر و آن کاالیی 
که توان تولید آن را نداریم، وارد کنیم 
که این اقدام ی��ک تراز ارزی مثبت را 

به همراه خواهد داشت. 
دالیل خام فروشی مواد اولیه در 

کشور چیست؟ 
م��ا صاحب نف��ت هس��تیم، ولی در 
صنای��ع پایین دس��تی نف��ت و گاز و 
پتروش��یمی کار نکردی��م و برنامه ای 
نداریم، درحالی که می توانس��تیم خود 
را به مرحله ای برس��انیم که دس��ت از 

خام فروشی برداریم. 

با وجود ذخایر نفتی و پتروش��یمی 
عظیم در کش��ور، هیچ امتیازی برای 
تولیدکنن��دگان داخلی در نظر گرفته 
نمی شود و مواد اولیه با قیمت جهانی 

به صنایع داخلی فروخته می شود. 
در ص��ورت وج��ود برنام��ه مدون 
اقتص��ادی باید مواد خ��ام با قیمت 
تمام ش��ده ب��ه صنایع پایین دس��تی 
ب��رای تولید کاال ارائه ش��ود که این 
موض��وع باعث کاهش خام فروش��ی 
می ش��ود و افزایش صادرات صنایع 
تبدیل��ی را  ب��ه هم��راه دارد، مانند 
کش��ور چین که صنایع فوالدسازی 
آن در خدمت صنایع خودروس��ازی 
و وسایل خانگی است و خام فروشی 

ندارد. 
به دلیل نب��ود برنامه و هدف گذاری 
اقتص��ادی در کش��ور، وزارت صنعت 
برنامه ای برای جلوگیری از خام فروشی 
یا موظف کردن صنایع س��نگین برای 
حمای��ت از صنای��ع پایین دس��تی به 
منظ��ور افزای��ش تولی��د کاالهایی با 
ارزش افزوده باال ندارد و خام فروش��ی 

همچنان ادامه پیدا می کند. 

بازی اقتصادی در ایران نفس��گیر است. قوانین و مقررات 
تجاری، بازرگانی، بانکی و گمرکی ایران شفاف نبوده و همه 

این موارد توانسته اقتصاد کشور را تضعیف کند. 
دکت��ر مهدی جبرائیلی، کارآفرین و بازرگان فعال ایرانی 
فردی ب��ا فعالیت های متنوع اس��ت. در س��ال  جاری وی 
توانسته اس��ت جایزه مدیر جوان برتر کشوری را از معاون 
رئیس جمه��ور، دکت��ر علی اکب��ر صالحی دریاف��ت کند و 

همچنین چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت شود. 
به دفترش که وارد می شوید، اولین چیزی که نظرتان را 
جلب خواهد کرد جوایز متعددی است که نشان از پشتکار 
ای��ن مدیر جوان دارد. جبرائیلی بیش از 30 مورد کتاب در 
زمینه کارآفرینی منتش��ر کرده است. در این گزارش دکتر 
مهدی جبرائیلی را بیش��تر خواهیم ش��ناخت و همچنین 
نظ��رات این نابغه اقتص��ادی در رابطه با وضعیت اقتصادی 

حال حاضر ایران را بررسی خواهیم کرد. 
خصوصیات یک تاجر موفق چیست؟ 

به زبان بسیار روان، با مثال های ملموس صحبت می کند. 
زمانی که از این بازرگان نمونه یونسکو درباره نوع رفتار یک 
بازرگان موفق در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرسیدیم، گفت: 
نیاکان ما ایرانی ها با تجارت غریبه نبوده اند. ما همجوار جاده 
ابریش��م بوده ایم و مردم ایران با بازرگانی و تجارت آشنایی 
دیرین��ه دارند، اما چیزی که برای ی��ک تاجر اهمیت دارد 
این اس��ت که توجه داش��ته باش��د در هر شرایطی چگونه 
برخورد کند، همان طور که با تغییر آب و هوا سبک لباس 
پوش��یدن مان را تغییر می دهیم تا شرایط را برای بدن مان 

مطلوب تر کنیم، تاجر نیز باید خود را با شرایط وفق دهد تا 
بیشترین بهره وری را در کار خود داشته باشد. 

جبرائیلی معتقد است که تجار باید  ادبیات تجارت و بازار 

را بلد باشند تا بتوانند در بازار ریشه دار شوند و اعتماد سایر 
بازاری ها را جل��ب کنند. این موضوع در بازرگانی داخلی و 

خارجی صدق می کند. 
قانون گذاری، گمرک، بانک و سیستم آموزش عالی نیاز 

به اصاح دارند

بازی اقتصاد در ایران نفس��گیر اس��ت؛ تقریبا بر کس��ی 
پوشیده نیس��ت که راه اندازی یک شرکت در ایران فرآیند 
نسبتا طوالنی ای دارد. این روندهای پیچیده و زمان گیر در 
ابتدای کار باعث سرخوردگی بسیاری از صاحبان کسب وکار 
می شوند. از سوی دیگر به دلیل تحریم های بسیار، بانک های 
بین المللی با افراد ایرانی وارد معامله نمی شوند. تعرفه های 
گمرکی از دید بس��یاری از تجار عادالنه نیس��ت، سیستم 
آم��وزش عالی نیاز بازار کار را برط��رف نمی کند و گمرگ 
و قانون های مربوط به آن ش��فاف نیستند. همه این موارد 

توانسته  اقتصاد کشور را ضعیف کند. 
کارآفرینانی مانند دکت��ر جبرائیلی باور دارند که اصاح 
سیس��تم بانکداری ایران، شفافیت قوانین و کاربردی کردن 
آموزش های دانش��گاهی می تواند به پیشرفت اکوسیستم 

اقتصاد ایران کمک شایانی کند. 
مدیرانی در سطح جهانی تربیت کنیم

مدیریت ترکیبی از علم و تجربه اس��ت. به عقیده دکتر 
 MBA جبرائیلی بهتر است ما افرادی را که در رشته های
و DBA فارغ التحصی��ل می ش��وند از طری��ق دوره ه��ای 
آناین دانشگاه های مطرح دنیا به روز کنیم و بعد آنها را به 
کش��ورهایی مانند ژاپن، آلمان و هلند بفرستیم تا سیستم 
واقع��ی مدیریت را یاد بگیرند تا آن را کپی و در ایران اجرا 

کنند. 
به ای��ن ترتیب با تلفیقی از این روش ها و با بهره  بردن از 
نظرات کارشناسان و نوابغ اقتصادی همچون دکتر مهدی 

جبرائیلی می توانیم مدیران علمی و باتجربه تربیت کنیم. 

خام فروشی؛ کالف سردرگم وزارت صنعت

دکتر مهدی جبرائیلی، کارآفرین و بازرگان فعال ایرانی: 

اکوسیستم اقتصادی ایران نیاز به بازنگری دارد

کدام استان ها بیشترین صادرات را دارند
نفت

خبر

استخراج صیانتی، نیاز مخازن 
نفت

س��طح نفت در بس��یاری از میدان ه��ای نفتی 
کش��ور کاهش یافته و برداش��ت از این میدان ها 
نیازمن��د دانش فنی تزری��ق گاز، کربن یا آب به 
مخزن هاست؛ نیازی که اکنون دانش فنی آن در 

کشور وجود ندارد.
 هرچند به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت 
نفت، برداش��ت از میدان های نفتی باید به شیوه 
صیانتی باش��د و از ابتدای کشف و استخراج نفت 
در ای��ران باید برداش��ت با ش��یوه تزری��ق که به 
برداشت و استخراج صیانتی معروف است، انجام 

می شد.
 از جمله مواردی که باعث شده سطح میدان ها 
کاهش یابد و تزری��ق گاز یا مواردی که با کمک 
آنها بتوان نفت را اس��تخراج کرد هزینه بر ش��ود، 
قرارداده��ای کوتاه مدت برداش��ت از میدان های 

نفتی است. 
کارشناس��ان معتقدند اگر قراردادها، بلندمدت 
بسته می شد، ش��رکت های بهره بردار برای اینکه 
ت��ا پایان عمر ق��رارداد بتوانند ب��ه تعهدات خود 
پایبند بمانند نفت را به ش��یوه صیانتی استخراج 

می کردند. 
با این ح��ال به دلیل اینکه عم��ده قراردادهای 
نفتی ایران کوتاه م��دت بوده، امروز هزینه تزریق 

بسیار باالست.
 البته مهندسان و متخصصان داخلی کشور نیز 
در این زمینه به یافته های بسیار مهمی رسیده اند 
و در برخی موارد از این یافته ها استفاده می شود 
ام��ا موضوع اصلی این اس��ت که کش��ور در این 
زمینه نیاز به دانش��ی بی��ش از توان داخلی دارد. 
محمود همتی، رئیس پژوهشکده علوم و فناوری 
پلیمر پژوهشگاه صنعت چندی پیش خبر داد که 
دانش فنی ساخت ژل های پلیمری مورد استفاده 
در مدیری��ت آب مخ��زن و پ��س از آن ازدی��اد 
برداش��ت از مخزن های نفتی، ثبت ملی ش��ده و 
فرآیند ثبت بین الملل��ی دانش فنی این مواد نیز 

در حال انجام است.
همچنی��ن حامد فرنام، دبیر کمیس��یون انرژی 
ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی 
درباره ش��یوه برداش��ت از مخزن ه��ای نفتی به 
صمت توضیح داد: برداش��ت از مخزن های نفتی 
ش��یوه های گوناگونی دارد اما روش��ی که در هر 
نوعی از برداشت باید رعایت شود، روش استخراج 

صیانتی از مخزن هاست.
 فرنام با تاکید بر اینکه ش��یوه برخورد با مخزن 
موضوع بسیار مهمی است که اگر با اصول علمی 
انجام نش��ود منجر به مرگ مخزن می شود، بیان 
کرد: اگر ش��یوه برخورد با مخزن اصولی نباش��د 
و اس��تخراج صیانتی نداشته باشیم احتمال مرگ 
مخ��زن وج��ود دارد و این موض��وع را به راحتی 

نمی توان پیش بینی کرد. 
خوش��بختانه تا امروز مخزنی در ایران نداشتیم 
که برای همیش��ه کور ش��ود، اما این احتمال در 
تمام مخزن ها و میدان هایی که استخراج صیانتی 

ندارند، وجود دارد. 
دبیر کمیس��یون ان��رژی اتاق بازرگان��ی ایران 
اظهار کرد: بس��یاری از میدان ه��ا در ایران وجود 
دارد ک��ه بیش از 30 س��ال برداش��ت داش��ته و 
 اس��تخراج آنها صیانت��ی نبوده اس��ت که اکنون
 برداش��ت از این میدان ها بسیار دشوار و هزینه بر 

شده است.
 ع��اوه بر این باید در نظر داش��ت ایران دانش 

فنی و توان استخراج صیانتی ندارد. 
بر این اساس اکنون نیاز اصلی برای بهره برداری 
از نف��ت، توان تزریق گاز، کرب��ن و آب به ذخایر 

نفتی است. 

  

کوچ شرکت های تجاری ایرانی 
از دوبی به عمان

رای��زن بازرگان��ی جمهوری اس��امی ایران در 
عمان گف��ت که وض��ع قانون مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده در امارات متحده عرب��ی منجر به ایجاد 

نارضایتی در میان بازرگانان ایرانی شده است. 
به گزارش خبرنگاران جوان، عباس عبدالخانی 
اظه��ار کرد: وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده و 
به دنبال آن اخذ مالیات 5درصدی برای اولین بار 
در ام��ارات متحده عربی از ابتدای س��ال 201۸ 
می��ادی، برای بس��یاری از کاال ه��ا و خدمات از 

جمله حساب های بانکی اعام شده است. 
وی دلیل اصلی اعمال مالیات یادشده را جبران 
و تامین بخش��ی از کاه��ش درآمد های نفتی در 
بازار ه��ای جهانی دانس��ت و گف��ت: پیش از این 
سرمایه گذاران خارجی از پرداخت مالیات در این 

کشور معاف بوده اند. 
عبدالخان��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش 
با اش��اره به اینکه در حال حاض��ر عمان، اعمال 
مالیات بر ارزش افزوده را به س��ال 2019 موکول 
کرده است، یادآور شد: پیش بینی می شود تعداد 
زیادی از شرکت های تجاری ایرانی مقیم دوبی به 

سمت مسقط کوچ کنند. 

گزارش

خبر

نخستین معدن سرب و روی با تناژ 
باالی شازند به بهره برداری می رسد

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسامی گفت که 
همزمان با فرا  رس��یدن دهه مبارک فجر نخستین معدن 
س��رب و روی با تناژ باالی این شهرستان به بهره برداری 

خواهد رسید. 
علی ابراهیمی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به بازدید 
خود از معدن س��رب و روی تمبورلی ش��ازند، اظهار کرد: 
خوش��بختانه با اس��تخراج یک معدن قابل توجه سرب و 
روی، ظرفیت این شهرس��تان در ح��وزه فعالیتی معادن 

افزایش و توسعه می یابد. 
وی با اشاره به عیار پایین این معدن اظهار کرد: با وجود 
عیار پایین معدن سرب و روی استخراج شده اما این معدن 
از لحاظ تناژ از ظرفیت باالیی برخوردار اس��ت که با اخذ 
مجوز توس��ط یک س��رمایه گذار مراحل اولیه انجام و به 

زودی قابل بهره برداری است. 
وی ادامه داد: عاوه بر امکان استخراج این ماده باارزش 
معدنی که در اقتصاد کان کشور موثر بوده و برای منطقه 
ارزآوری خواهد داشت، در فاز نخست برای حدود هزار نفر 
و در مراحل تکمیلی تا ظرفیت 3هزار نفر اش��تغال ایجاد 
می کند. نماینده مردم شازند در خانه ملت اضافه کرد: در 
جری��ان بازدیدی که از این معدن ب��ه عمل آمد اقدامات 
انجام ش��ده توسط س��رمایه گذار بررس��ی و خوشبختانه 
راه های دسترسی و س��الن های مورد نیاز آن آماده شد و 
با فراهم کردن س��ایر زیرساخت ها در دهه مبارک فجر فاز 

نخست آن آماده بهره برداری است. 
وی با اش��اره به اقداماتی که به منظور شناس��ایی این 
معدن باارزش در شهرس��تان صورت گرفته است، گفت: 
اخیرا اس��تخراج این معدن در دستور کار قرار گرفته و در 
مراسم بهره برداری از آن به طور رسمی عملیات استخراج 
صورت خواهد گرفت. ابراهیمی با اشاره به فعالیت معادن 
دیگری در این شهرستان نظیر معدن شاهین گفت: تمامی 
معادن فعال سرب و روی در این شهرستان از جمله معدن 
شاهین در تناژ کمتر استخراج دارند و با اقدامات مطالعاتی 
مش��خص ش��ده اس��ت که تنها این معدن از تناژ باالیی 
برخوردار است. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص موانع 
احتمالی پی��ش رو در فعالیت این مع��دن گفت: یکی از 
مشکاتی که وجود داشت واگذاری اراضی مورد نیاز برای 
فازهای تکمیلی و توس��عه ای این معدن بود که در جریان 
این بازدید مورد بررسی قرار گرفت و تدابیر الزم اتخاذ شد. 
وی عن��وان ک��رد: از آنج��ا که در فعالیت های توس��عه 
مع��ادن صرفا اس��تخراج و ف��روش م��واد معدنی کفایت 
نمی کند که مصداق خام فروشی است و در زنجیره تولید 
ش��کاف ایجاد می کند، از این رو بنا ب��ر عمل به منویات 
مقام معظم رهبری و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ضرورت تکمیل زنجیره تولید وجود دارد تا بتوانیم به جای 
خام فروشی اقدام به عرضه محصول نهایی کنیم. ابراهیمی 
تصریح کرد: س��رمایه گذار طرح در فازهای توس��عه ای و 
تکمیلی فعالیت این معدن، احداث س��الن های تبدیل به 
شمش و . . . طراحی می شود و امیدواریم بتوانیم با حمایت 
مس��ئوالن استانی و شهرس��تانی مابقی حلقه های تولید 
ای��ن زنجیره را به یکدیگر متصل کنی��م که آثار و برکات 
بسیاری بر جای خواهد گذاشت. وی تصریح کرد: افزایش 
ارزآوری در کش��ور و جلوگیری از خام فروش��ی و افزایش 
میزان اش��تغال به میزان س��ه برابر اشتغال اولیه از جمله 
دستاوردهای تکمیل زنجیره تولید در این حوزه است. وی 
به توانمندی باالی س��رمایه گذار این طرح با بهره مندی از 
تخصص و تجربه الزم در اس��تخراج معادن سرب و روی 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذار این طرح 
نیازی به دریافت تس��هیات اعطایی ندارد لذا حجم قابل 
توجهی از پروس��ه فعالیت معدنی در این طرح پیش رفته 
و قطعا موجب توسعه سریع اقتصادی شهرستان در ایجاد 
اش��تغال و درآمدزایی و نیز توس��عه فعالیت های معدنی 

کشور خواهد شد. 

ایران قیمت نفت خود را در بازار آسیا 
کاهش داد

شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت سبک خود را برای 
ماه فوریه یک دالر و ۸0 س��نت باالتر از متوس��ط عمان-

دوبی تعیین کرده که پنج س��نت نس��بت به ماه گذشته 
کاهش نشان می دهد. به گزارش رویترز، شرکت ملی نفت 
ایران به منظور حفظ رقابت پذیری خود نس��بت به سایر 
عرضه کنندگان نفت خاورمیانه، قیمت رس��می نفت خود 

برای بازار آسیا در ماه فوریه را کاهش داده است. 
یک منبع آگاه گفت، شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت 
سبک خود را برای ماه فوریه یک دالر و ۸0 سنت باالتر از 
متوسط عمان-دوبی تعیین کرده که پنج سنت نسبت به 

ماه گذشته کاهش نشان می دهد. 
درحالی که احتمال وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا 
دور از ذه��ن نیس��ت، تهران در تاش اس��ت تا با کاهش 
قیمت نفت خود نس��بت به س��ایر نفت ه��ای خاورمیانه 

مشتریان مهم آسیایی خود را حفظ کند. 
با کاهش خری��د نفت چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از 
ایران، میزان صادرات نفت این کشور به کشورهای آسیایی 
در ماه نوامبر به پایین تری��ن رقم از آوریل 2016 تاکنون 
رس��ید. ش��رکت ملی نفت ایران قیمت نفت خود در بازار 
شمال غرب اروپا را برای ماه فوریه عمدتا بدون تغییر حفظ 
کرده، اما نفت خود برای فروش به پاالیشگاه های منطقه 
مدیترانه و همچنین فروش از بندر س��یدی کریر مصر را 

گران کرده است. 
میزان تولید نفت ایران به حدود 3.۸ میلیون بشکه در 

روز می رسد. 
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 در پ��ی اعالم نظ��ر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه درباره 
انتقادات مطرح ش��ده نسبت 
تعرف��ه واردات  افزای��ش  ب��ه 
و هیبری��دی   خودروه��ای 
 صف��ر اع��الم ک��ردن تعرفه 
به  برقی  خودروه��ای  واردات 
کش��ور، تفکیک��ی آش��کار در 
تخصی��ص تعرفه ب��ه واردات 
دی��ده  وض��وح  ب��ه  خ��ودرو 

می شود.
به گ��زارش تین نیوز، رئیس 
کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس در واکنش به تحوالت 
اخیر بازار خودروهای وارداتی، 
اظه��ار کرد: اگرچ��ه دولت از 
اختیارات خود در تغییر تعرفه 
خودروهای هیبرید به کش��ور 
استفاده کرده است اما مجلس 
مجوز آن را به هیچ وجه صادر 

نخواهد کرد.
ادام��ه  در  اکبری��ان  عزی��ز 
س��خنان خ��ود در گفت وگ��و 
با این ش��بکه خب��ری تصریح 
ک��رد: کمیس��یون صنای��ع و 
معادن مجلس، افزایش تعرفه 
هیبریدی  خودروهای  واردات 
به کشور را اش��تباه دانسته و 

قطعاً به آن رای  نخواهد داد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه این که، 
کمیس��یون صنای��ع و معادن 
خص��وص  ای��ن  در  مجل��س 
ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت تذک��رات الزم را داده 
روز گذش��ته  اس��ت، گف��ت: 
معاونان وزیر صنعت به منظور 
پاس��خگویی در ای��ن رابط��ه 
به کمیس��یون دعوت ش��دند 
و موض��وع از نزدی��ک م��ورد 

بررسی قرار گرفت.
در  ک��رج  م��ردم  نماین��ده 
مجلس با تاکی��د بر این مهم 
ک��ه به هی��چ عن��وان افزایش 
خودروه��ای  واردات  تعرف��ه 
هیبریدی مورد تایید نیس��ت، 
از  دول��ت  اگرچ��ه  اف��زود: 
افزایش  در  اختی��ارات خ��ود 
خودروه��ای  واردات  تعرف��ه 
ک��رده  اس��تفاده  هیبری��دی 
اس��ت، اما باید در آن تجدید 
نظر کند، زی��را وضعیت هوا و 
ضرورت  کالنش��هرها  ترافیک 
کاهش تعرف��ه را به خوبی به 

رخ می کشد.
اما آش��فته ب��ازار خودروهای 
وارداتی ب��ه اینجا ختم نش��ده 

و فع��االن ای��ن بخ��ش نی��ز از 
وضعیت موجود بسیار گالیه مند 
هس��تند، به گونه ای که یکی از 
مس��ئوالن این بخ��ش گفت: از 
اوضاع کنونی به س��توه آمده ایم 
حتی اجازه اظهارنظر در زمینه 
کاری خ��ود را نیز نداریم چون، 
با بازخواست باالدستی ها مواجه 
می ش��ویم.وی در ادام��ه گفت: 
برخی ش��یطنت ها موجب ش��د 
ت��ا ب��ازار آرام واردات خودرو به 
کشور به آشفته بازاری بدل شود 
که سودجویان به جوالن در آن 

بپردازند.
اطالعات اشتباه در خصوص 
خودروه��ای هیبری��دی ام��ا 
بسیاری از تصمیم گیران را به  
اشتباه واداشته و چنین است 
ک��ه با ب��اور نادرس��ت در نوع 
استفاده از سوخت خودروهای 
هیبرید، ش��اهد افزایش تعرفه 
واردات این خودروها به کشور 
هستیم، باید از این بخش رفع 

ابهام شود.
تصمی��م  از  ماه��ی  چن��د 
عجوالن��ه وزارت صنع��ت ب��ا 
مدیریت مهن��دس نعمت زاده 
در ارتب��اط ب��ا توق��ف ثب��ت 

س��فارش خ��ودرو به کش��ور 
می گذرد، اما تبعات ناش��ی از 
آن گریبانگی��ر صنعت واردات 
خودرو ش��ده که برخی اعالم 
نظرات گاهی شوک هایی را به 

آن وارد می کند.
واردات  تعرف�ه    چ�را 
خودروه�ای هیبریدی باال 

رفت؟
در جری��ان توضی��ح رئیس 
بودج��ه  و  برنام��ه  س��ازمان 
درب��اره برنام��ه دول��ت برای 
تح��ول در حمل ونقل درون و 
برون ش��هری به منظور ایجاد 
ش��غل و کاهش آلودگی هوا، 
ای��ن موضوع مطرح ش��د که 
واردات  تعرف��ه  دول��ت  چ��را 
خودروهای هیبریدی را هم از 
پنج به 45 درصد افزایش داده 
در حالی ک��ه می تواند موجب 
کاه��ش آلودگ��ی هوا ش��ود؟ 
نوبخت در این باره گفت آنچه 
در عمل می تواند وارد کاهش 
آلودگی هوا شود، خودروهای 
برقی هس��تند ک��ه تعرفه آنها 
ام��ا خودروهای  اس��ت.  صفر 
هیبریدی س��وخت بنزین هم 
دارند و از یک س��رعتی به باال 

از برق اس��تفاده می کنند که 
این سرعت عموما برای خارج 
از شهر اس��ت، بنابراین کمک 
چندان��ی به کاه��ش آلودگی 
ه��وا در ش��هر نمی کنن��د. در 
این حالت پایین ماندن تعرفه 
آنها نس��بت به سایر خودروها 
رانت  ایجاد  موج��ب  می تواند 
تصمی��م  رو  ای��ن  از  ش��ود، 
تعرف��ه واردات  افزای��ش  ب��ه 
آنه��ا مانن��د بقی��ه خودروها 
این س��خنان معاون  گرفتیم، 
رئیس جمه��ور ام��ور برنامه و 
بودجه است که روز گذشته به 

آن پرداخته شد.
به گزارش تین نیوز، تفکیک 
خودروه��ای پ��اک از یکدیگر  
و تقس��یم آنه��ا ب��ه دو بخش 
هیبریدی و برقی قطعا موجب 
ب��ازار کاذب��ی خواهد ش��د تا 
س��ودجویان به آنچ��ه از قبل 
طراحی ک��رده بودند دس��ت 
پی��دا کنند، اما ای��ن نکته  از 
تصمیم گیرندگان  تیزبین  دید 
ب��ه دور مان��ده ک��ه هزین��ه 
انرژی های آب و برق در ایران 
سوخت های  از  گزاف تر  بسیار 

فسیلی است.

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، طی 
دو اطالعیه در ۱۰ روز گذش��ته نسبت 
به افزای��ش قیمت خودروه��ای داخلی 
و برخ��ی وارداتی ها واکنش نش��ان داد؛ 
به طوری ک��ه در جری��ان اخب��ار مربوط 
ب��ه افزای��ش قیمت برخ��ی محصوالت 
خودروس��ازان اعالم کرد که در شرایط 
زمین��ه  ای��ن  در  تصمیم��ی  کنون��ی 
وجود ن��دارد و موض��وع افزایش قیمت 

خودروهای داخلی خالف واقع است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت  خ��ودرو«، 
تج��ارت همچنی��ن روز گذش��ته نیز با 
تاکید بر نظ��ارت قیمتی بر خودروهای 
وارداتی، روند صع��ودی قیمت در یکی 
از شرکت هایی را که هم اکنون مبادرت 
ب��ه تولی��د و واردات خ��ودرو می کن��د 
تکذی��ب ک��رد. در این بین مس��ئوالن 
وزارت صنع��ت ه��ر چند مش��تریان را 
بابت تغییرات قیمتی خودرو آگاه کرده 
و به آنها اطمین��ان داده که به خصوص 
قیمت خودروهای داخلی الاقل تا پایان 
س��ال روند ثابتی خواهد داشت، اما این 
وزارتخانه در واقع در اطالعیه خود برای 
خودروس��ازان داخلی، با نادیده گرفتن 
حقوق ش��رکت های خصوصی )یا حتی 
نیمه دولتی( و همچنین قیمت گذاری با 
توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا، هم مهر 
تاییدی بر دولتی بودن خودروس��ازی ها 
زده و هم روند قیمت گذاری خودروهای 
باالی 45 میلیون تومانی را با س��واالتی 
روب��ه رو کرده اس��ت. هر چن��د با توجه 
ب��ه کیفیت خودروهای عرضه ش��ده به 
بازار از س��وی خودروسازان، قیمت های 
فعلی چندان توجیهی برای مش��تریان 
ندارد، اما به نظر می رس��د قیمت گذاری 

محص��والت تولیدی که چندی اس��ت 
ش��ورای رقابت نیز ب��ه آن ورود کرده، 
از مکانیزم خاص��ی تبعیت نمی کند. به 
این ترتیب اگر دولتی بودن شرکت های 
خودروساز را بپذیریم )با نادیده گرفتن 
تعلق داش��تن بخش اعظمی از س��هام 
این ش��رکت ها ب��ه بخ��ش خصوصی( 
بای��د اطالعیه وزارت صنع��ت مبنی  بر 
نظارت بر حس��ن اج��رای قیمت گذاری 
محص��والت تولی��دی خودروس��ازان از 
س��وی دولت را نیز قبول کنیم، اما اگر 
بر خصوصی بودن ش��رکت های یادشده 
تاکی��د داریم، بنابرای��ن اطالعیه دولت 
معادالت قیمت گذاری در این شرکت ها 

را با پرسش هایی همراه می کند.
قیمت گ��ذاری  حاض��ر  ح��ال  در 
خودروه��ای پرتیراژ و زی��ر 45میلیون 
تومان بر عهده شورای رقابت است، حال 

 آنکه تعیی��ن قیمت محص��والت باالی 
45 میلیون در اختیار خودروسازان قرار 
دارد و تولید کنن��دگان بنا ب��ر تقاضای 
محصوالت یاد ش��ده در بازار می توانند 
 نس��بت ب��ه قیمت گ��ذاری خودروهای 
یاد ش��ده اقدام کنند. حال در شرایطی 
ک��ه طبق توافقات به عمل آمده، تعیین 
قیمت خودروه��ای باالی 45 میلیون با 
اعمال نظر خودروساز صورت می گیرد، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتریان 
را از عدم اختیار خودروساز در این زمینه 
مطمئن می سازد و عنوان می کند که در 
ش��رایط کنونی تصمیمی برای افزایش 
قیمت وجود ندارد. در حال حاضر قیمت 
برخی خودروها با کیفیت ارائه ش��ده از 
س��وی خودروس��ازان چندان سازگاری 
ندارد که این مساله به عدم بهره وری در 
شرکت های خودروساز و همچنین نبود 

تکنولوژی ساخت در واحدهای تولیدی 
برمی گ��ردد. در این زمینه بس��یاری از 
کارشناس��ان معتقدند تولید کنندگان با 
توج��ه به تولید انب��وه محصوالتی که از 
میزان داخلی سازی باالیی نیز برخوردار 
است، می توانند نسبت به متعادل سازی 
قیمت، همراه با کیفی��ت مطلوب اقدام 
کنند این در ش��رایطی است که به دلیل 
نبود بازار رقابتی و انحصار شکل گرفته 
در بازار، ظاه��را انگیزه ای در این زمینه 
وج��ود ندارد. ب��ا این مقدم��ه قصدمان 
گفتن این نکته اس��ت که ما هم موافق 
افزای��ش قیم��ت خودروه��ای داخل��ی 
نیس��تیم، ام��ا نادیده گرفت��ن محدوده 
اختیارات خودروسازان در قیمت گذاری 
محصوالت ش��ان را نیز از س��وی وزارت 
صنع��ت برنمی تابی��م. ای��ن وزارتخان��ه 
اگر معتقد به اصول بنگاهداری اس��ت، 
بنابراین نباید در محدوده اختیاراتی که 
خود به خودروسازان داده دخالت کند، 
ام��ا اگر خود را مح��ق در قیمت گذاری 
می دان��د، باید ب��ا برنامه ریزی در جهت 
ارتق��ای کیفی محصوالت که متناس��ب 
با قیمت های ارائه ش��ده باش��د، تالش 
کند. در هر صورت هر چه هست وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت باید تکلیف 
خود را با خودروس��ازی کشور مشخص 
کن��د؛ چراکه اطالعیه هایی که با اهداف 
پوپولیس��تی و تنها در جهت خشنودی 
مش��تریان ص��ادر می ش��ود نمی توان��د 
راهگشا باشد و تنها سرگردانی مشتریان 
ام��ا فعالی��ت  را دربرخواه��د داش��ت. 
شرکت های خودروساز جهانی در زمینه 
قیمت گذاری به خوبی نش��انگر آن است 
ک��ه این ش��رکت ها از مکانی��زم خاصی 

پیروی می کنند.

پارادوکس قیمت گذاری خودرو

مجلساجازهافزایشتعرفهوارداتخودروهایهیبریدیرانمیدهد
نگاه

خبر

 طرح ترافیک؛ مسّکن امروز
 یا درمان فردا

ط��رح ترافیک تغییر می کند و ای��ن، موضوع داغ بحث 
مخالفان و موافقان است. این تنها راهکار درازمدتی است 
ک��ه می تواند آلودگی مرگبار هوا در تهران و کالنش��هرها 
را در یک بازه زمانی ۱۰ س��اله حل کند. راه کوتاه مدتی 
هم وجود ندارد مگر آن که همین امسال دولت میلیون ها 
خ��ودروی برقی و هیبریدی بخرد و با خودروهای موجود 

جایگزین کند که عماًل غیرممکن است. 
ب��ه گزارش عصرای��ران، در طرح جدید قرار نیس��ت به 
کسی مجوز ورود به محدوده ترافیک بفروشند، بلکه همه 
شهروندان می توانند وارد محدوده شوند و البته باید پولش 
را بپردازن��د. موافقان می گویند که با ای��ن طرح، از تعداد 
خودروهایی که وارد محدوده می ش��وند کاسته می شود و 
چون همه س��همیه بندی ها نیز حذف شده است، طرحی 
عدالت محور به ش��مار می رود. مخالفان نیز از پیش بینی 
خ��ود مبنی بر افزای��ش ورود به محدوده خبر و هش��دار 
می دهند که طرح جدید منجر به تشدید ترافیک و آلودگی 
هوا می ش��ود. واقعیت این اس��ت که استدالل های هر دو 
طرف قابل اعتناس��ت و اصل اینکه بعد از سال ها اراده ای 
برای اصالح وجود دارد ارزش��مند است؛ هر چند که بیم 
آن می رود با تصمیمات غیرکارشناسی، اوضاع بدتر شود! 
مثاًل یکی از نگرانی های عمده این اس��ت که با آزادسازی 
ورود هم��ه خودروها به محدوده در قب��ال پرداخت پول، 
حجم خودروه��ای ورودی افزایش یابد به ویژه آن که در 
ط��رح جدید، قیمت ها کاهش یافته اند. بدین معنا که اگر 
امروز خرید طرح ترافیک روزانه بر اس��اس س��اعت ورود، 
تقریباً بین 2۰ الی 4۰ ه��زار تومان هزینه دارد، در طرح 
جدید این قیمت ها به ۱3 تا 36 هزار تومان کاهش یافته 
است. بنابراین بدیهی است که با کاهش قیمت، تقاضا نیز 
افزایش می یابد. وانگهی در شرایط کنونی، ورود به محدوده 
مستلزم خرید قبلی مجوز روزانه است و خود همین مقدمه 
ضروری، کاهنده میزان ورود خودروهاس��ت ولی در طرح 
جدی��د، بدون نیاز به خرید قبلی، ه��ر گاه راننده ای اراده 
کرد وارد طرح می شود و بعد از این که شماره خودروی او 
توسط دوربین ها ثبت شد، باید هزینه ورود را در روزهای 

آینده بپردازد. 
لذا بحث پیرامون نحوه مدیریت محدوده طرح ترافیک، 
باید ادامه یابد تا راهکاری معقول و علمی به دس��ت آید؛ 
قطعاً در این مسیر استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز 

کارساز خواهد بود. 
اما آنچه مغفول مانده، این است که همه پیرامون حال 
حاضِر طرح صحبت و گاه مجادله می کنند و کسی به فکر 
آینده نیست. واقعاً تا کی می خواهند با طرح های متعدد، 
با پدیده ترافیک و آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ 
برخورد کنند؟ و اساساً مگر می شود بدون حذف یا کاهش 
منابع آالیندگی هوا )عمدتاً خودروها و موتورسیکلت ها(، 

مسئله را حل کرد؟ 

پرداخت مطالبات قطعه سازان 
سیستماتیک می شود

در شرایطی که در یکی دو سال اخیر یکی از مهم ترین 
دغدغه قطعه سازان داخلی عدم پرداخت به موقع مطالبات 
آنه��ا توس��ط خودروس��ازان بوده اس��ت و خوش��بختانه 
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در نشستی خبری 
از پرداخت 6۰۰ میلیارد تومان از مطالبات قطعه س��ازان 
خبر داد، اما این در حالی است که دبیر انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودروی ایران در گفت وگویی که 
خردادماه امس��ال با خبر خودرو داشت اعالم کرده بود که 
شرکت سایپا از محل انتشار اوراق صکوک، 35۰ میلیارد 
تومان از بدهی معوقه قطعه س��ازان را نیز پرداخت کرده 
است. به گزارش خبر خودرو، مازیار بیگلو با توجه به اعالم 
پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان توسط گروه سایپا 
اظهار داشت: به دنبال پیگیری های انجمن قطعه سازان و 
اهتمام گروه خودروس��ازی س��ایپا، 6۰۰ میلیارد تومان از 
مطالبات معوقه قطعه سازان در قالب خرید دین پرداخت 
می شود که تاکنون 33۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت 

و در اختیار قطعه سازان قرار گرفته است. 
وی تصریح کرد: پیش بینی می شود الباقی این رقم که 
27۰ میلیارد تومان خواهد بود با اتمام مراحل بانکی، ظرف 

دو، سه هفته آینده به قطعه سازان پرداخت شود. 
وی با اش��اره ب��ه آخری��ن وضعیت پرداخ��ت مطالبات 
قطعه س��ازان توس��ط گروه خودروسازی س��ایپا گفت: در 
حال حاضر کل مطالبات سررس��یده شده باالی ۱2۰ روزه 
قطعه سازان از گروه سایپا کمتر از 5۰۰ میلیارد تومان است.

وی اف��زود: در چنین ش��رایطی پرداخت 6۰۰ میلیارد 
تومان از مطالبات قطعه س��ازان مس��لما نس��بت به روال 
قبلی، رقم قابل قبولی است. وی تأکید کرد: خوشبختانه 
هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا با اقدامات الزم تالش 

دارد تا پرداخت مطالبات را به روز کند. 
وی با اش��اره به تأثیر مش��کالت خودروسازان در نحوه 
پرداخت مطالبات، گفت: در این جریان مش��کالت بانکی 
دست از س��ر خودروسازان برنمی دارد و متأسفانه بانک ها 
کمترین همکاری و بیش��ترین کارشکنی را با بخش های 

تولید به خصوص خودروسازان دارند. 
وی همچنی��ن در خص��وص روند پرداخت ه��ای ایران 
خودرو به قطعه س��ازان گفت: هم��واره روند پرداخت های 
ایران خودرو به قطعه س��ازان از روند خوب و منطقی تری 
برخوردار بوده، به طوری که میانگین پرداخت این شرکت 
از تعداد روزها معموالً کمتر از ش��رکت س��ایپا است و در 
حال حاضر نیز این روال پرداخت در شرکت ایران خودرو 

ادامه دارد. 

دریچه

 صنعت خودرو
 در حال خروج از انزواست

عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی گفت با 
روند فعلی مش��ارکت با خودروسازان مطرح بین المللی و 
آغاز تولید خودروهایی همچون 2۰۰۸ که از جدیدترین 
خودروهای تولیدی در اروپاست صنعت خودروی ایران در 
حال خروج از انزوای دهه گذش��ته و پیوستن به صنعت 

خودروی جهان است. 
ام��راهلل امینی در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: در 
دهه گذش��ته به دالیلی از جمله شدت یافتن تحریم ها، 
ای��ران رفت��ه و  از  خودروس��ازان مط��رح بین الملل��ی 
خودروس��ازان مجبور شدند به س��راغ شرکت های دست 

چندم چینی بروند. 
وی ب��ا بیان اینکه با این ح��ال با روی کار آمدن دولت 
تدبی��ر و امی��د و اجرای��ی ش��دن برجام ورق برگش��ت، 
خاطرنش��ان کرد: در چند سال اخیر خودروسازان زیادی 
ب��رای ورود به ایران ابراز عالقه کردند که در رأس آنها دو 

خودروساز مطرح فرانسوی قرار داشتند. 
این کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد: پژو و رنو به 
دلیل س��ابقه همکاری های گذش��ته اولین خودروسازان 
اروپایی هستند که به ایران بازگشتند و به این ترتیب خط 
انزوای صنعت خودرو شکسته شده و با به تولید رسیدن 
خودرویی همچون 2۰۰۸ که چند ماه پس از آغاز تولید 
در اروپا، تولید آن در ایران آغاز شده خودروسازان داخلی 

در حال پیوستن به صنعت خودروی جهان هستند. 
وی اف��زود: بنابرای��ن در ای��ن مرحله می ت��وان گفت 
صنعت خودرو در روند مناس��ب و رو به پیش��رفتی قرار 
گرفته که اگرچه برخی اقدامات خارجی از جمله اقدامات 
رئیس جمهوری آمریکا بعضاً باعث کند ش��دن این روند 

شده اما در مجموع حرکت در مسیر درستی است. 
امینی با بیان اینکه مس��ئوالن مربوط��ه باید با اتخاذ 
سیاست های مناسب اثرات منفی سیاست های خصمانه 
آمریکا در قبال اقتصاد ایران را خنثی کنند، تصریح کرد: 
در حوزه صنعت خودرو نکته مهم این اس��ت که رویکرد 
فعلی در مشارکت با خودروسازان مطرح بین المللی حفظ 
شده و ادامه یابد تا حرکت آغاز شده برای خروج صنعت 

خودرو از انزوا به سرانجام مطلوب برسد. 

 سرشاخ شدن آلمان و فرانسه
 در بازار خودروی ایران

ب��ا ط��رح جدی��د واردات خ��ودرو و ممنوعی��ت ورود 
خودروهایی با قیم��ت باالتر از 4۰هزاردالر، فولکس واگن 
می تواند به فروش باالیی طی س��ال های آتی دست پیدا 
کند و در غی��اب برخی برند ها و مدل های باکیفیت بازار 

کشورمان، یکه تازی کند.
به گ��زارش اخبار خودرو، در ماه های اخیر و با بس��ته 
بودن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی، شاهد ایجاد 
یک ش��وک قیمتی همراه با افزای��ش بودیم و همچنین 
بس��یاری از واردکنندگان نیز در عرضه محصوالت خود 
دچار مشکل شده یا جانب احتیاط را در پیش گرفتند و 
بازار نیز به نوعی دچار نابسامانی شد. این شرایط تا جایی 
ادامه پیدا کرد که خودروهای وارداتی به دس��ت دالالن و 

سودجویان بیفتد. 
اما با باز شدن سایت ثبت سفارش به نظر می رسد شرایط 
درحال تغییر اس��ت. هر چند قیمت برخ��ی از خودروها 
افزایش چشمگیری داشته اما ظاهراً دوباره رقابت در این 
بخش از بازار خودرو درحال اوج گرفتن است. در روزهای 
اخیر ش��رکت ماموت خودرو عرضه دومدل از خودروهای 
باکیفیت فولکس واگن، یعنی پاس��ات و تیگ��وان را آغاز 
ک��رد. این فروش ماموت تنها 24س��اعت زمان برد و این 
دو خودرو که با قیمت های 275میلیون تومان )پاسات( و 
2۸۹ میلیون تومان )تیگوان( عرضه می شدند، با سرعت به 

فروش رسیده و به اتمام رسیدند. 
پیش از این گفته می شد 2هزاردستگاه خودرو از این دو 
محصول فولکس واگن توسط ماموت خودرو وارد شده اند 
و در گم��رک قرار دارند. به نظر می رس��د تمام این تعداد 
خودرو ی��ا حداقل چیزی بیش از ۹۰درصد آن به فروش 

رسیده است. 
اتمام فروش این دو محصول نش��ان از استقبال باالی 
مش��تریان ایرانی از محص��والت باکیفی��ت آلمانی دارد. 
ماه گذش��ته و در گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران )ISQI(  منتشر کرد، بسیاری از مشتریان 
ایرانی تمایل به خرید محصوالت آلمانی نشان داده بودند. 
همین عالقه ایرانیان و قیمت رقابتی  این خودروها باعث 
شد فروش این دو محصول بدون تبلیغات و اعالم قبلی با 

سرعت به پایان برسد. 
براساس گزارش ISQI 4۰درصد از افرادی که بودجه 
ب��االی ۱5۰میلیون توم��ان ب��رای خرید خ��ودرو دارند، 

عالقه مند به خرید برندهای آلمانی هستند. 
در خصوص چرایی استقبال از خودروهای فولکس واگن 
به خصوص خ��ودروی تیگ��وان، بس��یاری قیمت گذاری 
مناس��ب و کیفیت و آپشن های بس��یار مناسب را دلیل 
اس��تقبال از این خودرو می دانند. به نظر می رسد تیگوان 

می تواند بازار را به خود اختصاص دهد. 
اما خودروی پاسات رقیب قدرتمندی به نام تلیسمان 
را در کنار خود می بیند. درحال حاضر این محصول رنو با 
قیمتی به مراتب پایین تر عرضه می شود و همین مسئله 

کار را برای پاسات فولکس واگن سخت خواهد کرد. 
در تقابل این روزهای آلمانی ها و فرانس��وی ها در بازار 
کشورمان، خودروی تیگوان می تواند پرچمدار خودروهای 
هم کالس خودش باش��د و در عوض بسیاری تلیسمان را 
به دلیل قیمت مناس��ب تر، لیدر خودروهای کالس خود 

می دانند. 



 یک فعال گردشگری سالمت گفت زمان آن رسیده تا با معرفی ظرفیت های 
گردشگری سالمت فضای انگیزشی را برای استارت آپ ها و نخبگان فراهم کنیم 

تا شاهد ایده های نو در این حوزه باشیم. 
سیدحس��ن موس��وی، کارش��ناس گردشگری 
س��المت به مهر گفت: اگرچه گردشگری سالمت 
از فق��دان بازاریابی حرفه ای در خارج از مرزها رنج 
می برد، ام��ا رضایتمندی گردش��گران خارجی از 
کیفیت باالی خدمات پزشکی، ارزان بودن خدمات 
درمانی، اس��کان مناس��ب و همچنین سهولت در 
ورود و خروج به ایران باعث ش��ده توریست ها پس 
از بازگشت به کشورش��ان، خود به عنوان معرف و 
بازاریاب عمل کرده و هموطنان خود را برای درمان 
به ایران تشویق کنند. وی تصریح کرد: گردشگری 
س���المت ب�ه عن�وان ص�نعتی نوپ���ا در مراح�ل 
نخست تش��کیل گروه های مدیریتی و هماهنگی 
بخش خصوصی اس��ت که البته همی��ن امر باعث 

اشتغال زایی و رونق کسب و کارهای جدید شده است. به طور نمونه درحال حاضر 
شرکت های جدیدی در حوزه گردشگری سالمت در مشهد راه اندازی شده اند که 
نقش هماهنگ کننده خدمات درمانی و حلقه واصل گردش��گر با پزش��ک را ایفا 

می کنند. وی با بیان اینکه باید مطالع�ات مفص��لی در زمین��ه س����اختارهای 
م��دیریت گردشگری سالمت انجام شود، افزود: طی چند سال اخیر متولیان امر 
به خصوص در سازمان میراث فرهنگی در حوزه خدمات گردشگری، وزارت خارجه 
در قالب تسهیل صدور روادید و همچنین وزارت 
بهداشت در تجهیز و نظارت بیشتر بیمارستان ها 
اقدامات اثربخشی را در این حوزه انجام داده اند اما 
به نظر می رسد برخی برنامه ریزی های محتاطانه 
و تع��دادی از اقدام��ات ص��ورت گرفته، ش��تاب 
الزم را ندارد ک��ه از آن جمله می توان به اعتماد 
کردن تعدادی از دستگاه ها به بخش  خصوصی و 
واگذاری برخی امور به دست فعاالن این صنعت 
اش��اره ک��رد.  وی ض�عف سیس���تم تب�ادالت 
الکترونیک�ی م�الی بین الملل�ی در بیمارس�تان ه�ا 
و مراک�ز درمانی نمونه را یکی از کمبودهای این 
حوزه دانس��ت و افزود: بی تردید پتانس��یل های 
داخلی و ظرفیت های بی بدیل کشورمان در حوزه 
پزشکی تا حدی است که این موارد مانع حضور گردشگر نمی شود ولی اگر تبادالت 
الکترونیکی مالی بین المللی در بیمارستان های ایران اجرایی شود سرعت و کیفیت 

خدمت رسانی به بیماران خارجی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی نحوه حمایت 
ای��ن مرکز از دانش��جویان مقاطع مختلف را تش��ریح کرد. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، نصرت اهلل ضرغام، رئیس صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران معاونت علمی اظهار کرد: 
کمک به توس��عه علم و فناوری مسئله ای است 
که در کش��ور توجهات زیادی به آن می ش��ود، 
صندوق نیز این موضوع را رس��الت خود می داند 
و در ای��ن مس��یر گام برم��ی دارد. البته صندوق 
ای��ن حمایت ها را محدود به زمان حال نمی داند 
بلکه این حمایت ها باید استمرار داشته باشد که 
خود این نیز به فعالیت کارشناسی و برنامه ریزی 
نیاز دارد. ضرغام با اش��اره به اینکه حمایت های 
صندوق عالوه بر محققان سراس��ر کشور شامل 
پژوهش��گران مقیم خارج نیز می شود، ادامه داد: 
صندوق متناسب با هر قشر برنامه ویژه ای تدوین 
کرده اس��ت، البته در این میان ظرفیت هایی نیز 

در کش��ور وجود دارد که نیاز به پختگی بیشتر در آنها وجود دارد و نیاز است 
زمینه الزم برای افزایش توانمندی در آنها برای توسعه علم و فناوری در کشور 

ایجاد شود. 

وی همچنی��ن بیان ک��رد: کودکان، دانش آموزان، دانش��جویان، اس��اتید و 
پژوهش��گران و فناوران افرادی هس��تند که به طور مس��تقیم از حمایت های 
صندوق برخوردار می شوند، عالوه بر این والدین بچه ها، مربیان مهدهای کودک 
و معلمان نیز به طور غیرمستقیم از حمایت های 
صندوق برخوردار می شوند. این حمایت ها نقش 
مهمی در ایجاد جامعه ای فرهیخته دارد زیرا در 
چنین جامعه ای نگاه به علم، فناوری و نقش آن 
در توس��عه کشور متفاوت می شود و  در نهایت 
نیز توسعه علم و فناوری تبدیل به خواسته تمام 
مردم جامعه شده و مراکز علمی جایگاه مردمی 

پیدا می کنند. 
ضرغام با اشاره به ش��کل گیری اکوسیستم 
آموزش، تحقیقات، فناوری و نوآوری در کشور 
گفت: در حال حاضر حرکت کش��ور به سمتی 
اس��ت که درک درس��تی از اکوسیس��تم علم، 
پژوهش، فن��اوری و نوآوری در دانش��گاهیان، 
سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان کشوری ایجاد شود که کاماًل درست است 
ام��ا همزمان باید تالش برای درک و ش��ناخت از اهمی��ت این موضوع نیز به 

جامعه منتقل شود. 

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعالم کرد تبلیغات گمراه کننده 
برخی استارت آپ در مورد ارائه رایگان خدمات طراحی، یک تهدید جدی برای 

طراحان حرفه ای و گرافیست های شناسنامه دار است. 
به گزارش خبرگزاری مهر، حامد خس��روی، 
موس��س چاپخان��ه آنالین همچاپ ب��ا انتقاد از 
کمپین تبلیغاتی یکی از استارت آپ های صنعت 
چاپ که اخیراً در س��طح شهر تهران به صورت 
تبلیغ��ات محیطی اکران ش��ده اس��ت و تأکید 
بر تخصص��ی ب��ودن کار طراحی،  اظه��ار کرد: 
طراحان و گرافیس��ت ها، با هنر و خالقیت خود 
ارزش افزوده غیرقاب��ل انکاری در صنعت چاپ 
و تبلیغات ایجاد می کنند. حال  تعداد معدودی 
از مدیران چاپخانه های سنتی یا استارت آپ های 
ج��وان صنعت چ��اپ، با هدف جذب مش��تری 
بیش��تر مدعی هس��تند خدمات طراح��ی را به 

صورت رایگان ارائه می دهند. 
 وی اف��زود: ای��ن عم��ل کام��الً غیرحرف��ه ای، از ی��ک س��و تهدیدکننده 
کس��ب و کارهای فعال در حوزه چاپ و تبلیغات اس��ت و از س��وی دیگر به 
مصرف کننده ها نیز آسیب می زند، چراکه ارائه خدمات طراحی در این سطح، 

بدون ش��ک خالی از خالقیت و تمرکز خواهد بود و س��بب اتالف س��رمایه 
مشتریان می شود. 

موس��س همچاپ با اش��اره به ویژگی های یک کار طراحی حرفه ای گفت: 
یک گرافیست حرفه ای برای طراحی و اجرای 
یک ایده خالقانه که در مسیر بازاریابی و فروش 
به کارفرما کمک کند، باید وقت زیادی صرف 
کند. حال سوال اینجاست که یک استارت آپ 
چط��ور می توان��د چنین خدمات��ی را با حفظ 
کیفیت و اثربخش��ی ارائه دهد؟ این شیوه نگاه 
به مقوله طراحی، نشان دهنده کم لطفی مدیران 
این استارت آپ به هنرمندان گرافیست است. 
وی در ادامه  تصریح کرد: افرادی که با چنین 
ترفندها و تبلیغات گمراه کننده ای قصد دارند 
مشتریان بیشتری را جذب کنند، به این نکته 
توجه نمی کنند که صنع��ت چاپ برای بقا به 
همراهی طراحان مجرب نیازمند اس��ت و این 
موج های تبلیغاتی با زیر سؤال بردن تخصص طراحان و با ترویج طراحی های 
به اصطالح بازاری و غیرحرفه ای،  اساس کسب و کار چاپ و تبلیغات را تهدید 

می کنند. 

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی، در 
نخس��تین جلس��ه کارگروه صنایع و فناوری های دریایی استان گلستان بر 
ظرفیت موجود در استان های ساحلی اشاره کرد و گفت: توسعه فناوری های 

دریای��ی در اس��تان های س��احلی از مهم ترین 
اهداف کارگروه تشکیل شده است. 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
محمد سعید س��یف، دبیر ستاد توسعه فناوری 
و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی، در 
نخستین جلسه کارگروه صنایع و فناوری های 
دریایی استان گلستان، با اشاره به توانمندی های 
دریایی موجود در کش��ور اظه��ار کرد: هدف از 
تش��کیل و برگزاری کارگروه صنایع و فناوری 
دریایی در استان های ساحلی در مرحله نخست 
توسعه فناوری ها در استان های ساحلی و ایجاد 
زمینه رش��د و توسعه شرکت های فعال در این 

استان ها است، همچنین در راستای تشکیل این کارگروه طرح های فناورانه 
در حوزه دریا شناس��ایی و دریافت می شوند و درنهایت با شناسایی موانع و 
مش��کالت در بخش دریا درصدد توسعه و پیشرفت مشکالت تصمیم گیری 

می شود. 
این جلس��ه با حضور مسئوالن استانداری و مدیران و معاونان دریایی در 
گرگان به میزبانی دانش��گاه گلس��تان و به همت بنیاد ملی نخبگان استان 
برگزار شد و در آن مهم ترین مسائل، فرصت ها 
و روش های توسعه صنایع دریایی استان مورد 

بررسی قرار گرفت. 
از مهم تری��ن مباحث مطرح ش��ده در این 
جلس��ه می توان به بررس��ی تدوی��ن اطلس 
ظرفیت های دریایی اس��تان گلستان، بررسی 
روش ه��ای اج��رای ط��رح توس��عه جام��ع 
گردشگری دریایی استان، بررسی روش های 
حمایتی از صنایع وابسته به حوزه های دریایی 
و بررسی موانع توسعه صنایع دریایی در استان 

اشاره کرد. 
در کن��ار این جلس��ه بازدی��دی از جزیره 
آش��وراده، تنه��ا جزی��ره ایرانی دری��ای خزر 
و س��ایت پرورش در قف��س ماهیان خاویاری در این جزی��ره به عمل آمد. 
همچنین از شرکت های فعال دریایی استان گلستان و طرح ها و پروژه های 

در حال انجام نیز بازدید شد. 

توسط رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمیزمان معرفی ظرفیت گردشگری سالمت برای خلق ایده های نو  فرا   رسیده  است

نحوه حمایت از دانشجویان مقاطع مختلف کشور تشریح شد
عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران عنوان کرد

کم لطفی برخی استارت آپ ها نسبت به هنرمندان گرافیست
سیف در جلسه کارگروه صنایع و فناوری های دریایی استان گلستان: 

حمایت از مشارکت های ترویجی با تمرکز در استان های ساحلی صورت می گیرد

کارآفرین��ان زی��ادی وجود دارند که اس��تارت آپ خ��ود را با هدف 
 ف��روش راه ان��دازی می کنن��د. چ��ه نکات��ی بای��د قب��ل از فروختن 

کسب  و کار در نظر گرفته شود تا سوددهی به حداکثر برسد؟
کارشناس��ان معتقدن��د در دهه  آینده میزان فروش کس��ب و کارها 
در تاری��خ بی س��ابقه خواهد ب��ود، بنابراین اگر قصد داری��د برای به 
 دس��ت آوردن پ��ول نقد، اس��تارت آپ یا کس��ب و کار نوپ��ای خود را

بفروش��ید یا به دنبال سرمایه گذاری هس��تید، بهتر است خودتان را 
آماده کنید. 

کارآفرینان��ی که تجربه  کافی در فروش ش��رکت نداش��ته باش��ند 
نمی توانند از این موقعیت به نفع خودشان استفاده کنند. 

در ادام��ه  این مقال��ه  زومیت به معرف��ی راه های��ی می پردازیم که 
آمادگی کارآفرینان را برای فروش کسب وکار باال می برند.

۱- پایان را در ذهن تان تجسم کنید
مانن��د ه��ر کار دیگری، اگر 
از پیش تعیین شده ای  نقش��ه  
داشته باش��ید در این کار نیز 
راحت تر می توانید به موفقیت 
برس��ید. پس قبل از هر کاری 
با اعضای تیم و س��ایر مدیران 
شرکت مشورت و مشتری ها و 

بازار را شناسایی کنید.

رش�د  نقش�ه   روی   -۲
تمرکز کنید

یک��ی از مهم ترین کارهایی 
ارزش گ��ذاری  از  ک��ه پی��ش 
باید انجام ش��ود این است که 
ببینی��د این ش��غل چه میزان 
کرد.  درآمدی کس��ب خواهد 
میزان رشد ش��رکت در آینده 
و درآمدی که در س��ه تا پنج 
سال آینده خواهد داشت باید 
نظر  ب��رای قیمت گ��ذاری در 

گرفته شوند.

۳- از مشاوران کمک بگیرید
قب��ل از اینکه دیر ش��ود با یک ف��رد باتجرب��ه و آگاه در این مورد 
صحبت کنید و تمام قوانین فروش کس��ب و کار و مس��ائل حقوقی را 
از او بپرس��ید. انج��ام این کارها زمانی که وارد فرآیند فروش ش��وید 

هزینه های بیشتری خواهند داشت.

۴- بازار خود را بشناسید
خودت��ان را ج��ای خریدار بگذاری��د و ببینید می��زان درآمدی که 
ش��رکت دارد، مشتری ها و حتی تیم کاری و مدیریتی می توانند نظر 
مثبت خریدار را جلب کنند یا خیر. س��رمایه گذارهای بانکی معموال 
ارزیابی خوبی در مورد موقعیت کس��ب و کار ارائه می کنند و مش��اوره  

خوبی می دهند.

۵- ارزش ها را ارزیابی کنید
متغیرهایی را که دارای ارزش اقتصادی هس��تند شناس��ایی کنید. 
از س��ؤال هایی که معموال سرمایه گذارها می پرس��ند سرنخ بگیرید و 
نقشه  استراتژیک خود را بر اساس آن طراحی کنید. اگر هنوز چنین 

نقشه ای ندارید بهتر است برای تهیه  آن عجله کنید.

۶- بدهی های مالیاتی را کاهش دهید
بسیاری از صاحبان کس��ب وکار پرداخت مالیات  و بدهی های خود 
را تا زم��ان فروش عقب می اندازند و درنتیج��ه هنگام فروش مجبور 

می شوند هزینه  اضافه ای بابت جریمه پرداخت کنند.

۷- به فکر جانشین باشید
قبل از ترک شرکت به فکر افرادی باشید که در طول مسیر به شما 
کمک کرده اند و از طریق فروختن س��هام، ارتباط آنها را با ش��رکت 

حفظ کنید.

تقس�یم  را  کاره�ا   -۸
کنید

رون��د  اینک��ه  ب��رای 
ارزش گذاری راحت تر ش��ود، 
به ط��ور مج��زا  را  کار  ای��ن 
برای ه��ر بخش انجام دهید. 
به عنوان مث��ال ارزش گذاری 
بخش مربوط ب��ه تکنولوژی 
و بخش مربوط به امور مالی 
بای��د به ص��ورت جداگانه در 

نظر گرفته شوند.

۹- هیات مدیره بسازید
مدی��ران باتجربه ای که به 
امور ش��رکت آشنایی داشته 
باشند در حکم طال هستند و 
ارزش شرکت را باال می برند. 
پ��س روی ای��ن موضوع کار 
کنی��د و تی��م کاری خوب��ی 
برای شرکت استخدام کنید.

۱۰- هزینه هایی را که تا به حال انجام داده اید حساب کنید
بس��یاری از کارآفرین��ان از ثروت ش��خصی خود ب��رای راه اندازی 
کسب وکار استفاده می کنند. اگر با چند نفر شریک هستید این موارد 

را هنگام تقسیم درآمد در نظر بگیرید.

۱۱- برای کار آینده برنامه ریزی کنید
همان طور که هر کس��ب وکاری دارای نقش��ه  اس��تراتژیک اس��ت، 
زندگی ش��خصی هم باید چنین نقشه ای داش��ته باشد. بنابراین قبل 
از اینکه کس��ب وکار فعلی خود را بفروش��ید، ببینید ب��ا پولی که به 
دس��ت می آورید دوس��ت دارید در آینده روی چه کاری سرمایه گذار 

انجام دهید.

وقتی زمانبندی ش��ما به واس��طه جلس��ات کاری پی در پی محدود و 
فش��رده است، باید از تمام فرصت های خود استفاده کنید تا نشان دهید 
خاص و متفاوت هس��تید. مدی��ران بزرگ برای خارج کردن جلس��ات از 
بی ثمری و اس��تفاده حداکث��ری از آنها، راهبرده��ای موثری را در پیش 
می گیرند. با س��ایت ش��بکه همراه ش��وید تا نگاهی داشته باشیم به این 

راهبردها. 
اکثر آدم ها قبول دارند که برگزاری جلسات کاری بخشی از کار رهبران 
است، اما این به آن معنا نیست که آنها از شرکت در جلسه لذت می برند. 
آنطور که اینفوگرافی نشان می دهد، مدیران 35 تا 50درصد زمان خود را 
در جلسه ها به سر می برند و آنها 67درصد این جلسات را شکست خورده 

تلقی می کنند. 
ش��اید شما هم جزو کسانی هس��تید که سعی می کنند به هر طریقی 
ش��ده از این جلس��ات فرار کنند، اما برگزاری این جلس��ات برای حرفه 
شما بسیار مهم و حیاتی هستند. جلسه ها یک مرحله حرفه ای و درواقع 
فرصتی هس��تند تا توانایی های مدیریتی خود را به دیگران نشان دهید. 
اینک��ه چگونه نظرات خود را بیان می کنید، به س��واالت دش��وار پاس��خ 
می دهی��د و صحبت ها و بحث ها را ساده س��ازی می کنید، بیانگر قابلیت  
شماس��ت. مردم از این فرصت برای ارزیابی و قضاوت دیگران اس��تفاده 
می کنند. حتی اگر س��اکت و آرام بنشینید و فقط شنونده باشید، باز هم 
ب��ه دیگران پیام می دهید. صرف نظر از دالیلی که مدیران برای مقابله با 
این گونه جلسات دارند، متخصصان زیرک و دانا می دانند که باید به دنبال 
راهی باشند تا از این جلسات برای افزایش اعتبار خود استفاده کنند. پس 
به جای رها کردن و به تاخیر انداختن این جلس��ات، از این پنج راهکار 

استفاده کنید تا از شرکت در این جلسات حداکثر بهره را ببرید: 
۱-کاری کنید که صدای شما از همان ابتدای جلسه شنیده شود

در هم��ان ابتدای برگزاری جلس��ات، این س��خنرانان صریح و رک گو 
هستند که می توانند موجب پویایی جلسه شوند. بنابراین، صحبت کردن 
با صدای بلند در پنج دقیقه اول، اعتماد به نفس ش��ما را نشان می دهد. 
این کار باعث می ش��ود شما از ارائه ایده های تان سود ببرید، چون ابتدای 
جلس��ه اس��ت و همه پرانرژی و س��رحال هس��تند و توجه بیشتری به 
صحبت های ش��ما دارند و احتمال اینکه در صحبت های بعدی به نظرات 

شما ارجاع شود بیشتر است. 
۲- افکار دیگران را بسازید

گفت وگوها در جلس��ات به س��رعت پیش می روند و ایده ها به س��رعت 
مطرح می شوند. اگر دیگران ایده هایی را که شما می خواهید بگویید عنوان 
می کنند، ممکن است مجبور شوید صبر کنید تا فکر بکر و خالقانه ای به 
ذهن تان خطور کند، اما این موضوع می تواند باعث شود شما حتی تا پایان 
جلس��ه در حاش��یه بمانید. در عوض، توجه کنید دیگران چه می گویند و 
چه موضوعات مش��ترکی را دنبال می کنند که موجب پیشبرد مکالمات 
می ش��وند. می توانید خیلی س��اده بگویید که »من شنیدم که سه نفر از 
حاض��ران موضوع اصالح محصول را مطرح می کنن��د، این اصالحات چه 
چیزهایی می توانند باش��ند؟« یا »اگر ما ی��ک گام به عقب برداریم، تنها 
نقط��ه ای که در آن گیر کرده ایم، زمانبندی اس��ت.« این راهکار می تواند 
مفی��د باش��د تا جل��وی گفت وگوی حاضری��ن با یکدیگر گرفته ش��ود و 
همچنین افراد تشویق می شوند تا زمینه های توافق با یکدیگر را پیدا کنند. 

۳-سواالت چالشی و قدرتمند بپرسید
یکی از انتقاداتی که به اکثر جلس��ات وارد می ش��ود این اس��ت که 
هم��ه بی��ش از حد صحبت می کنند و به ق��در کافی گوش نمی دهند. 
وقت��ی افراد بیش از ح��د روی ایده ها و منافع خ��ود تمرکز می کنند، 
شما می توانید با تشویق دیگران به گوش دادن به صحبت های یکدیگر، 
خودتان را کنار بکشید. این وضعیت خیلی کم پیش می آید، اما گاهی 
الزم است از این راهکار استفاده کنید، متوقف کردن و واداشتن دیگران 

به تامل، می تواند نشان دهنده اعتماد به نفس باشد. 
ی��ک راه س��اده برای انجام این کار، پرس��یدن س��واالت چالش��ی و 
قدرتمند است. یعنی سواالتی که به جای »چرا« با »چه« و »چگونه« 
آغاز می ش��وند. چون این نوع پرس��ش ها اف��راد را در موضع دفاعی یا 
یافت��ن حقیقت قرار نمی دهند، بلکه آنان را تش��ویق می کنند تا افکار 
خود را گس��ترش دهند. برای مثال می توانید این پرس��ش ها را مطرح 

کنید: 
- مهم ترین جنبه این تصمیم گیری چیست؟ 

- چگونه می توانیم موفقیت در این کار را ارزیابی کنیم؟ 
- چه تفاوتی بین این پیشنهاد با پیشنهادهای قبلی وجود دارد؟ 

- چه موضوعاتی در حال شکل گرفتن هستند؟ 
۴-آمادگی داشته باشید، اما انعطاف پذیر باشید

اگ��ر برای جلس��ه آماده باش��ید، س��ریع تر در موقعیت ق��درت قرار 
می گیرید. این آمادگی می تواند از طریق خواندن دس��تور کار جلسه یا 
انجام تحقیقات و فکرکردن به ایده ها، قبل از شروع جلسه شکل بگیرد. 
اگ��ر بتوانیم قبل از موعد مقرر افکارم��ان را کنار هم قرار دهیم، به ما 
کمک می کند تا با اعتماد به نفس در جلسه حاضر شویم. با این حال، 
باید تنوع جلس��ات را هم در نظر بگیرید. باید به این موضوع هم توجه 
کنی��د که به دلی��ل وجود افراد و فاکتورهای زی��اد درگیر در برگزاری 
جلسات، ممکن است همه چیز آنطور که ما برنامه ریزی کرده ایم، پیش 
نرود؛ از تمام ش��دن وقت جلس��ه و کار نکردن ادوات فناوری گرفته تا 
عدم حضور اعضای کلیدی. پس هم باید برای جلسه آماده باشید و هم 

انعطاف پذیری داشته باشید. 
۵- روی مراحل بعدی تاکید کنید

معموال گفته می ش��ود در این جلس��ات هیچ اتفاق��ی نمی افتد! همه 
می دانن��د که باید وظیفه ای را که به آنها محول ش��ده را به س��رانجام 
برسانند، اما در واقع تعداد کمی این کار انجام می دهند. اگر می خواهید 
این جلس��ات واقعا مفید باش��ند، بهتر اس��ت قبل از پایان جلسه برای 
مراحل بعدی تعیین تکلیف ش��ود. اگر شما جلسه گردان هستید این 
کار ساده اس��ت. اگر هم جزو شرکت کنندگان هستید، این کار ممکن 
اس��ت کمی دشوار باشد. با این حال اجازه ندهید که این موضوع مانع 
ش��ما ش��ود. می توانید بگویید »برای من مشخص نش��د که قدم های 
بعدی برای هر کدام از ما چیس��ت و بهتر اس��ت ای��ن موضوع قبل از 
پایان جلسه مشخص ش��ود.« حتی در صورت لزوم می توانید خواهان 
جلس��ات دیگری برای پیگیری مراحل بعدی باش��ید، این کار فرصت 
گفت وگوهای بیش��تری را در آینده فراهم می کن��د. حتی اگر حقیقتا 
به دنبال برگزاری جلس��ه دیگری در آینده نیس��تید، مطرح کردن این 
موضوع باعث می ش��ود که دیگران احساس کنند شما فردی ارزشمند 

و کارآمد هستید. 
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مدیرعامل هوآوی طی س�خنرانی خود در جریان نمایش�گاه CES، لب به 
انتقاد گش�ود و ناراحتی اش از ش�رکت های مخابرات�ی آمریکا و بی اعتمادی 

موجود نسبت به شرکت متبوعش را با مخاطبان در میان گذاشت. 
س�خنرانی های CES پر است از کلیش�ه ها، کلمات دهان پرکن و جمالت 
از پیش تمرین ش�ده. اما ریچ�ارد یو، مدیرعامل بخ�ش محصوالت مصرفی 
هوآوی تصمیم گرفت در جریان س�خنرانی اش از کلیشه های رایج دور شود 
و نارضایتی خود از ش�رکت های مخابراتی را به گوش مخاطبان برس�اند.  وی 
ابتدا حدود یک س�اعت برای ارائه توضیحاتی از پیش برنامه ریزی ش�ده در 
رابطه با گوش�ی میت ۱۰ پرو در بازار ایاالت متحده صرف کرد. این سخنرانی 
پر بود از مکث هایی که نش�ان می داد مدیرعامل هوآوی در حین س�خنرانی 
احس�اس راحتی نمی کند. ش�اید بخش�ی از ناراحتی ریچ�ارد یو به تصمیم 
ناگهانی AT&T مربوط می ش�ود که در لحظه آخر تصمیم گرفت از قرارداد 
خود با هوآوی جهت فروش گوشی های این شرکت در بازار آمریکا صرف  نظر 
کند. قرارداد فروش هوآوی و AT&T می توانست یک شانس بزرگ برای این 
غول چینی باشد، اما تصمیم ناگهانی AT&T این شانس را از هوآوی گرفت. 
طبق گزارش ها، این اپراتور آمریکایی به دلیل فشارهای سیاسی از این قرارداد پا 
پس کشیده است. به  نظر می رسد این فشارهای سیاسی با نگرانی هایی در زمینه 

جاسوسی چینی ها و نقش هوآوی در این جاسوسی ها مرتبط باشد. 
مدیرعامل هوآوی در جریان سخنرانی اش به طور ناگهانی موضوع صحبتش 
را تغییر داد و با نش�ان دادن اسالیدی با عنوان »چیزی که می خواهم با شما 

در می�ان بگذارم« صحبت در مورد لغو قراردادش با AT&T را ش�روع کرد. 
او مکث کردن را کنار گذاش�ت و صحبتش را با بیان این مس�ئله شروع کرد 
که در غیاب هوآوی، مصرف کنندگان آمریکایی به بهترین و گس�ترده ترین 
محصوالت دسترس�ی ندارند؛ چراکه محصوالت سومین تولیدکننده گوشی 

همراه در دسترس مصرف کنندگان آمریکایی نخواهند بود. 
مدیرعام�ل هوآوی اظهار داش�ت: همه می دانند که ۹۰درصد گوش�ی های 
فروخته ش�ده در ب�ازار ایاالت متحده توس�ط اپراتورها به  فروش می رس�ند. 
ای�ن یک شکس�ت ب�زرگ برای م�ا و همچنین یک شکس�ت ب�زرگ برای 
اپراتورهای آمریکایی است، اما بزرگ ترین شکست خوردگان در این مسئله 
مصرف کنندگان هستند؛ چراکه به بهترین گزینه ها دسترسی نخواهند داشت. 
وی س�پس با اش�اره به ش�روع کارش در این ش�رکت در ۲۵ س�ال پیش، 
نارضایت�ی خ�ود از بی اعتمادی موج�ود در قبال این ش�رکت را با مخاطبان 
در میان گذاش�ت. به گفته یو، هنگامی که شش س�ال پیش هوآوی در چین 
به عنوان یک تازه کار وارد بازار محصوالت مصرفی شد، عده ای به این شرکت 
اعتماد کافی نداشتند.  یو می گوید: ما اعتماد شرکت های مخابراتی چینی را 
به  دس�ت آوردیم، ما اعتماد بازارهای در حال توس�عه را به دست آوردیم... و 
اعتماد ش�رکت های مخابراتی بین المللی را نیز جلب کردیم، ]از جمله[ تمام 
شرکت های مخابراتی اروپایی و ژاپنی. ما به بیش از ۷۰ میلیون نفر در سراسر 
جه�ان خدمات ارائه می کنیم. ما کیفیت ]کارمان[ را ثابت کرده ایم و نش�ان 

داده ایم که از حریم شخصی و امنیت افراد محافظت می کنیم. 

یک کارآفرین قبل از فروش کسب  وکار چه کارهایی باید انجام دهد چگونه جلسات کاری مفیدتری داشته باشیم؟ 

۵ کار موثری که مدیران بزرگ در جلسات کاری خود انجام می دهند

 انتقاد ناگهانی مدیرعامل هوآوی
از اپراتورهای مخابراتی آمریکایی
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دریچهیادداشت

جش��نواره توانمندسازی و س��رمایه گذاری کس��ب و کارهای ارزش آفرین با نام 
»توسکا« برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، دومین 
جشنواره توانمندسازی و سرمایه گذاری کسب و کارهای ارزش آفرین با نام »توسکا« 
به همت بنیاد نخبگان استان مازندران برگزار می شود. ترویج فرهنگ کارآفرینی، 
حمایت از ایده/طرح اولیه و محصوالت، آموزش اصول راه اندازی کسب و کار، ایجاد 
ارتباط مؤثر برای فرصت های س��رمایه گذاری، تجاری س��ازی طرح ه��ا و ایده ها از 
مهم ترین اهداف این جش��نواره اس��ت. چالش اصلی جشنواره ملی توسکا »ایجاد 
ارتباط خالقانه بین ایده، طرح اولیه و محصول شرکت کننده با یکی از چالش های 
زیس��ت محیطی« اس��ت و در آن ش��رکت کنندگان به پنج گروه کلی تماشاچی 
عالقه من��د، گروه ایده پرداز خالق، فعال توس��کا، ش��رکت های فعال در حوزه های 

مربوطه و سرمایه گذاران تقسیم می شوند. 

با هدف توسعه سرمایه گذاری در کسب وکارهای ارزش آفرین

جشنواره »توسکا« برگزار می شود

)ITweekend3( س��ومین جش��نواره فناوری اطالع��ات دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف 
   25 دی ماه جاری در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. به گزارش ایسنا، رویداد

 ITWEEKEND3 با هدف انتقال تجربه و بررسی چالش ها در تولید کسب و کارهای نوین 
در حوزه فناوری اطالعات در قالب سخنرانی های کوتاه 30 دقیقه ای در دانشگاه صنعتی شریف 
برگزار می شود. پس از برگزاری رویداد، سخنرانی ها به صورت کلیپ های مجزا در سایت رویداد 
قرار خواهد گرفت. این رویداد با حمایت معنوی دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده فناوری 
اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات 
دانش��گاه شریف )الیتک(، س��ازمان فناوری اطالعات ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، پارک فناوری پردیس، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار خواهد شد. 

در دانشگاه شریف صورت می گیرد 

بررسی چالش های تولید کسب وکارهای 
نوین در حوزه فناوری اطالعات

مهسا قنبری



کس��ب وکاری  راه ان��دازی 
پردرآمد آرزوی همه ماس��ت. 
ب��ا این ح��ال برای بس��یاری 
این موض��وع در حد یک رؤیا 
باق��ی مانده و گس��ترش پیدا 
نمی کن��د. آنهایی که به دنبال 
این ه��دف می رون��د، افرادی 
عجیب وغریب نیستند. در این 
مقاله »رابرت آدامز« به بررسی 
شیوه های راه اندازی کسب وکار 
پرس��ود و بنای برندی چندین 
میلیون دالری پرداخته است. 
به  تصویرس��ازی  از  اس��تفاده 
منظ��ور فه��م بهت��ر مطالب و 
همچنی��ن روایت سرگذش��ت 
برخ��ی از کارآفرینان مش��هور 
مقال��ه راب��رت را ب��ه یکی از 
پربازدیدترین مقاله های سایت 
بدل   Entrepreneur مجله 

کرده است. 
پیش از هرچی��ز قصد دارم 
سناریویی را برای شما ترسیم 
کنم. ف��رض کنی��د 600هزار 
دالر از سرمایه تان در بورس با 
خطر جدی مواجه است. کارت 
بانکی تان نیز ب��ه دلیل بدهی 
به بان��ک دیگر اعتب��ار ندارد. 
پرداخ��ت قبض ها و مالیات به 
تأخی��ر افت��اده و اداره مالیات 
در پای��ان هفت��ه قصد تصرف 
منزل ت��ان را دارد. در همی��ن 
میان همس��رتان نی��ز تصمیم 
به جدایی گرفته اس��ت. شاید 
این وضعیت یک نمونه بس��یار 
دراماتی��ک و ترکیبی از اوضاع 
و حرفه ای  نامساعد ش��خصی 
باشد. با این حال هاوارد پنس 
پیش از فروش استارت آپ های 
چند میلیون دالری و راه اندازی 
چنی��ن  ش��خصی اش  برن��د 
وضعیت��ی داش��ت. در واقع او 
از صف��ر ت��ا ص��د موفقیت در 
کارآفرینی و برندسازی را طی 

کرده است. 
ش��هرت عمده هاوارد پنس 
 Logic به دلیل مدیریت برند
در زمین��ه تولی��د محصوالت 
ترک سیگار اس��ت. من پنس 
را از مدت ها قبل می شناس��م. 
در گفت وگ��وی کوتاهی که با 
وی داشتم، پرسش واضحی را 
مطرح ک��ردم: چگونه ثروتمند 
شدی؟ پاس��خ وی مشتمل بر 
چند بخش کلی بود. نخس��ت 
اینکه وی چنین مسیری را به 
هیچ وجه س��اده نمی دانست. 
کس��ب  ب��ر ضرورت  ه��اوارد 
تجربه در فرآین��د فعالیت در 
زمینه کس��ب وکار تأکید دارد. 
در واق��ع کلیده��ای طالی��ی 
کسب وکار از دل فرآیند تجربه 
بیرون می آین��د. در نهایت نیز 
با اش��اره به ضرورت همکاری 
و توس��عه راوب��ط در دنی��ای 

کوتاه  گفت وگوی  کس��ب وکار 
ما به پایان رسید. 

و  کوت��اه  گفت وگ��وی 
آنچ��ه »پنس« به م��ن گفت 
عالقه من��د  مخاط��ب  ب��رای 
ب��ه هیچ وجه  به برندس��ازی 
جالب نیس��ت. برهمین اساس 
تصمی��م گرفت��م ب��ار دیگ��ر 
ب��ا ه��اوارد مالق��ات کن��م و 
گفت وگوی��ی طوالنی تر با هم 
داش��ته باش��یم. در نهایت نیز 
با ترکی��ب گفته ه��ای هاوارد 
و آنچ��ه پیش��تر در مصاحبه 
با دیگر بزرگان کس��ب وکار و 
برندسازی به دس��ت آورده ام، 
مقاله حاضر را تهیه کردم. در 
ادام��ه مهم ترین اصول و نکات 
در زمینه برندسازی را مطالعه 

خواهیم کرد. 

ارزش واقعی پیشنهادمان
نخستین و مهم ترین نکته ای 
که باید بدان توجه کرد، ارزش 
ب��رای  پیش��نهادمان  واقع��ی 
مخاطب هدف اس��ت. در واقع 
برند ما باید ارزش��ی متمایز و 
ویژه را به مش��تری ارائه دهد. 
در این می��ان فرقی ندارد جه 
محصول��ی تولی��د می کنیم. از 
لوازم خانگی گرفته تا اطالعات 
طبقه بن��دی ش��ده اقتصادی، 
پیش��نهادی  بای��د  همگ��ی 
ارزش��مند را در مقابل خریدار 

قرار دهند. 
هاوارد پن��س در این زمینه 
ترکیب��ی از خالقی��ت و توجه 
به س��المت اف��راد را ارائه کرد. 
برند Logic با ارائه سیگارهای 
در  بلن��دی  گام  الکترونیک��ی 
راستای حذف ضررهای سیگار 
و تش��ویق اف��راد به ت��رک آن 
برداش��ت. با این حال بسیاری 
دیگ��ر از برنده��ا نی��ز در این 
زمین��ه فعالی��ت دارن��د. آنچه 
کس��ب وکار پن��س را متمای��ز 

س��اخته اس��ت، توج��ه وی به 
ضرورت ترک تدریجی س��یگار 
اس��ت، بنابراین مزیت محصول 
پنس کمک به ترک تدریجی و 
راحت سیگار محسوب می شود. 
قیمت گذاری مناس��ب و تالش 
برای تهیه م��واد اولیه مطلوب 
امروزه برند ه��اوارد را به یکی 
از پردآمدترین برندهای نوپای 

دنیا بدل کرده است. 

اهمیت ایجاد کانال ارتباطی
راس��تای  در  بع��دی  گام 
ی��ک کس��ب وکار چند  ایجاد 
توس��عه  دالری،  میلی��ون 
ارتباط��ی ش��رکت  فضاه��ای 
اس��ت. ای��ن فض��ای ارتباطی 
هم ش��امل تعامل س��ازنده با 
مشتریان و هم شرکای تجاری 
عنوان  به  مش��تریان  می شود. 
دارایی م��ان  ارزش��مندترین 
س��هم انکارناپذیری در توسعه 
کس��ب وکار دارن��د. دریاف��ت 
در  گ��روه  این  پیش��نهادهای 
بهبود شرایط کسب وکار بسیار 
مؤثر خواهد بود. بهترین مثال 
در ای��ن زمینه اوبر، س��رویس 
س��فارش آنالین تاکسی است. 
برخ��الف بس��یاری دیگ��ر از 
رقبا، اوبر پلتفرم مناسب برای 
ارائه س��رویس را انتخاب کرد 
و کانال ارتباط��ی پایداری در 

همین زیرساخت بنا نهاد. 
اهمی��ت کان��ال ارتباطی با 
مش��تریان در کسب دید کلی 
نسبت به کسب وکار است. در 
بازخورده��ای دریافتی  واق��ع 
رخدادهای بطن کسب وکارتان 
را به ش��ما نش��ان خواهد داد. 
این تح��والت معموالً به دلیل 
ماهی��ت پیچیده ش��ان از دید 
اهالی کسب وکار دور می ماند. 
با این حال مش��تریان به دلیل 
حضور در متن کسب وکار شما 
به خوبی از تحوالت عمیق این 

عرصه های آگاهی دارند. 
ایج��اد کان��ال ارتباط��ی با 
مش��تریان ع��الوه بر کس��ب 
اوض��اع  از  دقی��ق  آگاه��ی 
کس��ب وکار در زمینه تبلیغات 
و برندس��ازی نیز مؤثر اس��ت. 
فهم ای��ن موضوع با نیم نگاهی 
به ماهیت آنالین بس��یاری از 
کانال های ارتباطی ش��رکت ها 
راحت ت��ر  مشتریان ش��ان  ب��ا 
خواه��د بود. در واق��ع فعالیت 
تعامل��ی در فض��ای مج��ازی 
هزینه تبلیغات مان را به شدت 
کاه��ش می ده��د. ب��ه عنوان 
مث��ال خطوط هوای��ی امارات 
در صفحات مجازی خود عالوه 
به  اطالع رس��انی خدماتش  بر 
فعالیت در زمینه برندس��ازی، 
از  پش��تیبانی  و  بازاریاب��ی 
مش��تریان نیز مش��غول است. 
اگر ای��ن برند قص��د پیگیری 
هرک��دام از ای��ن اه��داف ب��ه 
ص��ورت جداگان��ه را داش��ت، 
س��االنه با میلیون ها دالر خرج 

اضافی مواجه بود. 

تشکیل تیم پایدار، رمز 
موفقیت بلندمدت

بدون ش��ک در ی��ک تیم و 
کار گروه��ی جایی برای عمل 
فردی وجود ندارد. با این حال 
مهم تر از تشکیل تیم، کیفیت 
اعض��ای آن اس��ت. ب��دون در 
اختیار داشتن تیمی هماهنگ 
برن��د  توس��عه  مصم��م،  و 
امکان  پذیر نخواهد بود. هنگام 
صحبت پیرام��ون کیفیت تیم 
ش��رکت، باید ب��ه المان هایی 
نظیر توانای��ی برقراری ارتباط 
مشتریان، همکاری  با  مناسب 
انتخاب افرادی  درونی اعض��ا، 
ب��ا تحصی��الت و مهارت های 
متف��اوت و همچنین اطمینان 
از ت��وان مدیریت چنین تیمی 

توجه کرد. 

و  برندس��ازی  زمین��ه  در 
فق��ط  کس��ب وکار  مدیری��ت 
نتیجه  کارمن��دان  گروه  رفتار 
را تعیین نمی کن��د. به عنوان 
نح��وه  کس��ب وکار  صاح��ب 
تعامل ت��ان با تیم ش��رکت در 
رفتار آنها بازتاب خواهد یافت. 
به عبارت س��اده، ش��ما مرجع 
کارمن��دان در رفتارهای ش��ان 
هس��تید. همچنین ارزش های 
کل��ی برندت��ان نیز براس��اس 
نحوه مدیریت ش��ما مشخص 
خواه��د ش��د. اگ��ر در زمینه 
دان��ش  و  مه��ارت  مدیری��ت 
کافی را ندارید، استخدام یک 
مدیرعامل گزین��ه مطلوبی به 
منظور تداوم پیشرفت برندتان 
خواه��د بود. با ای��ن حال اگر 
ت��وان مال��ی کافی ب��رای این 
کار را نداری��د، توس��عه آزادی 
کارمن��دان در ش��کل دهی به 
ش��رکت تان  س��ازمانی  قواعد 
محس��وب  راه��کار  بهتری��ن 
می شود. به این ترتیب ماهیت 
برندتان نتیج��ه تعامل درونی 
با یکدیگر به همراه  کارمندان 

مشارکت شما خواهد بود. 

شنا در اقیانوس آبی
مفه��وم ش��نا در اقیان��وس 
نخس��تین  ب��ار  ب��رای  آب��ی 
برانس��ون،  راس��ل  س��وی  از 
کارآفری��ن جوان و نویس��نده 
حوزه برندس��ازی، بیان ش��د. 
براین اس��اس شنا در اقیانوس 
آب��ی ب��ه معن��ای حض��ور در 
کس��ب وکار،  از  عرصه های��ی 
بازاریابی و تبلیغات اس��ت که 
رقبا کمتر در آن حضور دارند. 
ای��ن مفهوم درس��ت در نقطه 
مقابل اقیانوس قرمز است. در 
اقیانوس قرمز خیل عظیمی از 

رقبا در انتظار ما هستند. 
بهره گی��ری  زمین��ه  در 
اق��دام  بدی��ع  عرصه ه��ای  از 
را  تأم��ل  ارزش   Taxify
دارد. ای��ن برن��د چینی یکی 
اوب��ر  رقب��ای  بزرگ تری��ن  از 
باتوجه به  محسوب می ش��ود. 
اوبر  رسوایی های سال گذشته 
در لن��دن و اعمال محدودیت 
دولتی برای این کسب وکار در 
بریتانی��ا Taxify پا به عرصه 
گذاش��ت. در واقع در نبود اوبر 
این برند چینی تمام مشتریان 
آورد.  چن��گ  ب��ه  را  رقی��ب 
بهتری��ن   Taxify عملک��رد 
نمونه شنا در اقیانوس های آبی 
برند  این  است. زمان شناس��ی 
چینی باع��ث ناتوان��ی رقبای 
دیگر در ب��ازار بریتانیا ش��ده 
 Taxify اس��ت. به این ترتیب
ب��ازاری مس��تعد را هدف قرار 
داده و آن را از دس��ترس رقبا 

دور نگه داشته است. 
entrepreneur :منبع

Entrepreneur صفر تا صد برندسازی در

راه اندازی کسب وکار میلیون دالری
کارگاه برندینگ

)POP( نقاط اشتراک 
)POD( نقاط افتراق 

ماهیت رقابت و چارچوب رقابتی مناس��ب برای 
جایگاه س��ازی، گام بعدی طراحی و تدوین جایگاه 
برند است. تعریف جایگاه مناسب نیازمند تدوین و 
تثبیت تداعیات ذهنی مصرف کننده از نقاط تمایز 

)افتراق( و نقاط اشتراک با سایر برندها است. 
اگرچه هر مشتری می تواند تداعیات بی شماری 
از یک برند در ذهن داشته باشد، چنانکه بر اساس 
 CBBE/Customer Based Brand م��دل 
Equity تمامی این تداعیات ذهنی را به دو دسته 
کارکردی )مرتبط با عملکرد( و انتزاعی )مرتبط با 
تصویر ذهنی مشتری( تقس��یم می کنیم. انتخاب 
برند توسط مشتریان اغلب به تداعیات ذهنی آنها 

از تمایزات ادراک شده بستگی دارد. 
تداعیات ذهنی از نقاط افتراق )تمایز(

 )POD/Point Of Difference( نقاط افتراق
عبارتند از ویژگی ها یا مزایایی که مصرف کنندگان 
در ذهن خود با برند آمیخته می کنند و بر اس��اس 
تداعی��ات ذهنی مثب��ت خود از آنها ب��ه این باور 

می رسند که این برند از رقبا برتر است. 
تداعیات ذهنی از نقاط اشتراک

اش��تراک  نق��اط  از  ذهن��ی   تداعی��ات 
)POP/Point Of Presence( برخ��الف نقاط 
افت��راق لزوما منحصر به یک برند نیس��تند، بلکه 
در میان برندهای مختلف مش��ترک هستند. نقاط 
اش��تراک دو دسته هستند: در سطح رده محصول 
و در سطح بازار رقابت. نقاط اشتراک در سطح رده 
محصول، نمایانگر ش��رایط الزم )و نه لزوما کافی( 
ب��رای انتخاب برند هس��تند. این نقاط در س��طح 
ویژگی ه��ای عمومی محصول تعریف می ش��وند و 
اغلب در زمره مزایای م��ورد انتظار از محصول به 

شمار می آیند. 
مشتریان به اس��تفاده از خدمات بانک بدون در 
نظر گرفت��ن ارائه خدمات پرداخت و دریافت پول 
نمی اندیش��ند و هر مش��تری از بانک انتظار دارد 
ک��ه ایمنی نقدینگ��ی وی را تضمی��ن کند، چک 
مسافرتی در اختیارش قرار دهد، از ساعات کاری 
مناس��بی برخوردار باشد و دستگاه های خودپرداز 

در اختیار داشته باشد.
 ویژگی های اشتراک در رده محصول یا خدمت 
ممکن است با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی، 
حقوق��ی، تغییر در روندهای مش��تریان یا س��ایر 
عوامل تغییر یابد. اما این ویژگی ها و مزایا در زمره 
بایدها برای حضور در بازی کس��ب وکار به ش��مار 

می آیند. 
نقاط اش��تراک رقابت��ی آن دس��ته از تداعیات 
ذهنی هس��تند که برای خنثی کردن نقاط افتراق 

رقبا طراحی شده اند.
 به بیان دیگر اگر برندی در این ش��اخص ها در 
س��طح »نقطه سربه سر« فعالیت کند )درحالی که 
رقبا در تالش باش��ند به مزیت دیگری در س��ایر 
ویژگی ها دس��ت یابند( می تواند از جایگاه رقابتی 

برتر و غیرقابل انکاری برخوردار شود. 
نکات راهنما برای جایگاه سازی برند

مفاهیمی نظی��ر نقاط افتراق و نقاط اش��تراک 
می توانن��د به عن��وان ابزارهای ارزش��مندی برای 
هدای��ت جایگاه س��ازی اس��تراتژیک برن��د مورد 
اس��تفاده قرار گیرند. دو نکت��ه کلیدی در تعریف 

جایگاه رقابتی برای برند عبارتند از: 
1- تعریف چارچوب رقابتی

2- انتخاب و تثبیت نقاط اشتراک و نقاط افتراق
جایگاه سازی برند و برنامه های بازاریابی

تحقیقات کاوشی برند باید بتواند ساختار دانش 
فعل��ی مش��تریان را در زمینه عناص��ر اصلی برند 
)و عناصر اصلی برند رقبا( روش��ن س��ازد و میزان 
آگاهی و تصویر ذهنی مشتریان از برند را معرفی و 
نقاط اشتراک و افتراق برند را مشخص کند. تغییر 
تصویر ذهنی فعلی برند و رسیدن به تصویر ذهنی 
مطلوب به معنی اف��زودن تداعیات جدید، تقویت 
برخی تداعیات فعلی و یا کم رنگ ساختن و حذف 
تداعیات نامطلوب از ذهن مصرف کنندگان اس��ت. 
به اعتقاد John Roberts )یکی از متخصصان و 
محققان پیشرو در بحث بازاریابی کشور استرالیا( 
چالش پیش روی بازاریابان در دستیابی به جایگاه 
ای��ده آل برن��د؛ ایج��اد همخوانی و تناس��ب میان 
دانسته ها و باورهای فعلی مشتریان از برند، ارزش 
برند در نگاه مشتریان، گفته های سازمان در مورد 
برند و آینده مطلوب برند از دیدگاه سازمان است. 
در طراحی فرآیندهای جایگاه س��ازی برند، باید 
مدیران ارش��د س��ازمان به همراه مدی��ران منابع 
انسانی، مدیران تولید، مدیران تحقیقات بازاریابی 
و همچنین تعدادی از ش��رکای خارجی س��ازمان 
در ام��ر بازاریاب��ی )نظیر نماین��دگان آژانس های 

تبلیغاتی( حضور داشته باشند.
 زمانی ک��ه بازاریاب��ان با بهره گی��ری از ممیزی 
برنده��ا، درک عمیق��ی از س��اختار دان��ش برند 
س��ازمان در نزد مش��تریان هدف خود به دس��ت 
آوردند و حرکت خود را در مس��یر جایگاه س��ازی 
آغاز کردند نیازمند اج��رای برنامه های تحقیقاتی 
تکمیلی با هدف ارزیابی تاکتیک های جایگاه سازی 
و دس��تیابی به جایگاه مطلوب خود در کوتاه ترین 

زمان ممکن هستند. 
brandabout :منبع
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طعمی که ارزش به 
اشتراک گذاشتن را دارد

 Anmum ک��ه ی��ک برن��د شیرخش��ک در 
هنگ کنگ است، در سال 201۴ برای اطالع  رسانی 
و تبدیل مادرها به س��فیرانش، ب��ا چالش زیادی 
روب��ه رو بود. شیرخش��ک نوزادان ب��ازاری رقابتی 
اس��ت؛ به این معنا که مصرف کنن��دگان با دامنه  
گس��ترده ای از انتخاب ها مواجه هستند و مادرها 
هر روز س��یل تبلیغ��ات زی��ادی را در این حوزه 
می بینند. به عبارت دیگر ش��نیده شدن بین این 
برنده��ا، ب��رای Anmum کار س��ختی بود. به 
همی��ن دالیل برند به روش��ی خالقانه برای جلب 

توجه مردم نیاز داشت. 

استراتژی
م��ادران نقش مهمی در ب��زرگ کردن و تربیت 
فرزن��دان دارند، آنها به س��المت و رش��د کودک 
توج��ه زیادی نش��ان می دهند. قب��ل از خرید هر 
محص��ول مرتب��ط با فرزندش��ان، ب��ه دقت همه 
چیز را بررس��ی می کنند و از مواد تشکیل دهنده 
و مزای��ای آن مطلع می ش��وند؛ آنه��ا می خواهند 
بدانند دقیقا قرار است به فرزندان شان چه بدهند. 
مادران مدام در حال جمع آوری اطالعات از منابع 
مختلف هس��تند تا در این موضوعات خبره شوند. 
ب��ه دلیل وفور این اطالع��ات در فضای دیجیتال، 
اولی��ن مکانی که م��ادران برای کس��ب اطالعات 
ب��ه آن مراجع��ه می کنن��د وب س��ایت برندهای 
برای بررس��ی ادعاهای ش��ان، وب الگ ه��ای افراد 
تأثیرگذار و خواندن نقدها و بررس��ی های موجود 
اس��ت. ۸0درصد مادران از موتورهای جست و جو 
اس��تفاده می کنن��د و بی��ش از ۵0درص��د آنه��ا 
معتقدن��د اینترنت ب��رای بزرگ ک��ردن بچه الزم 
اس��ت. آنها همچنی��ن اهمیت زی��ادی به توصیه  
دوس��تان می دهند و این اطالعات را به راحتی در 
اختیار مادران دیگر قرار می دهند، به ش��رطی که 
100درصد از درس��ت بودن آن اطمینان داش��ته 
باش��ند. بیش از ۵0درصد مادره��ا به مزیت های 
تبلیغ شده  توسط یک برند زمانی اعتماد می کنند 
که مادران و مصرف کنندگان دیگر نظر مثبتی به 

آن محصول داشته باشند. 
Anmum متوجه ش��د برای اینک��ه بتواند با 
مادرها گفت و گو کند باید آنها را بهتر بشناسد. به 
جای اینکه حدس بزند در سر مادرها چه می گذرد، 
یک پروژه  دو طرفه  را برمبنای حرف های بی پرده 
و صادقانه در ش��بکه های اجتماعی آغاز کرد و در 
این میان متوجه ش��د مادران عالوه بر مزیت های 
مربوط به س��المت یک محص��ول به طعم آن نیز 
اهمیت می دهند؛ ش��یر خش��ک مطبوعی که هم 
برای مادر و هم نوزاد دل چسب باشد. ایده  کمپین 
»طعمی که ارزش به اشتراک گذاشتن را دارد« از 

این پروژه متولد شد. 

اجرا
 !Yahoo هم��کاری اس��تراتژیک محتوایی ب��ا
ب��ه برند اج��ازه م��ی داد در تم��ام مکان هایی که 
مادران در فضای مجازی جس��ت و جو می کردند، 
در مع��رض دید باش��د. Anmum در همکاری 
مستقیم با تیم نویس��ندگان Yahoo! درست به 
ه��دف زده بود! و دقیقا هم��ان محتوایی را تولید 
می کرد که مادران ب��ه دنبالش بودند. ویدئوهایی 
از مادران در جریان پروژه پیش��ین برند تهیه شد 
و در آگهی های Yahoo! منتش��ر شد. از مادران 
خواسته ش��د از فرزندان شان عکس بگیرند و این 
عکس ها توس��ط برند به بنر تبدیل شد؛ به عبارت 
دیگ��ر عامل دیگری برای تش��ویق و کلیک کردن 
مردم. نمونه هایی از محص��ول برند برای مادرانی 
فرس��تاده ش��ده که به وب س��ایت مراجعه کرده 
بودن��د، ولی هنوز به Anmun اعتماد نداش��تند 
)ب��رای شناس��ایی این م��ادران، Yahoo! کمک 

بزرگی بود(. 
creamglobal mbanews :منبع
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هوشمند  کس��ب وکار  سیس��تم های 
ام��روزی به ط��ور کل��ی ش��رکت های 

هوشمندتر و سودآور تری هستند. 
در مورد روند کسب وکار و ابزارهای 
به��ره وری  می توانن��د  ک��ه  آنالین��ی 
کسب وکار را افرایش دهند، تحقیقات 

زیادی انجام می دهم. 
از  بس��یاری  طبیع��ی،  به ط��ور 
وب س��ایت ها و محتوای وب سایت ها را 
بررس��ی و نظارت می کنم و همانطور 
که قابل پیش بینی اس��ت، با تبلیغات 
مواجه می ش��وم  همان ش��رکت هایی 
که در تای��م الین فیس ب��وک خودم 
می بینم. ش��گفت آورتر این اس��ت که 
چگونه فیس بوک به خوبی جست وجو 
و فعالی��ت آنالی��ن را ب��رای افزای��ش 
تبلیغاتی  یکپارچگی و مش��خصه های 

خود ادغام می کند. 
یادگیری ماشین را می توان به عنوان 
کارب��رد هوش مصنوع��ی )AI( تعریف 
کرد که سیستم را قادر می سازد به طور 
خودکار از تجربیات بیاموزد و بهره ببرد 
)بدون اینک��ه به طور صریح برنامه ریزی 
ش��ده باش��د(. یادگی��ری ماش��ین بر 
توس��عه برنامه ه��ای کامپیوتری تمرکز 
دارد که می توانند به داده ها دسترس��ی 
پیدا کنن��د، آنها را تحلیل و از آن برای 

یادگیری استفاده کنند. 
ای��ن محص��والت ش��بیه محصوالت 
آینده نگر مانند سیری )Siri( و آمازون 
اکو )Amazon Echo( نیستند و این 
امر محدود به شرکت هایی با بودجه های 
تحقیق و توس��عه وس��یع مانند گوگل، 
فیس بوک و مایکروس��افت نیس��ت. در 
واقع، یادگیری ماش��ین تقریب��اً به هر 
500 ش��رکت فورچ��ون کمک می کند 
تا کارآمد تر باش��ند و پول بیش��تری به 

دست آورند. 
در اینجا پنج دلیل برتر برای استفاده 
بازاریاب��ی یادگیری  از اس��تراتژی های 
ماشین در مقیاس مربوطه در شرکت ها 

ذکر می شود. 

1-  »زم�ان واقع�ی« را به زندگی 
می آورد 

عبارت »زمان واقعی« برای س��ال ها 
در میان بازاریابان مطرح ش��ده اس��ت، 
اما تا زمانی که یادگیری ماشین واقعاً پا 
به عرصه ظهور گذاش��ت، هرگز محقق 
نشد. هیچ سیستم حتی نزدیک به این 
سطح از پاس��خگویی یادگیری ماشین 
نبود. مصرف کنندگان شاهد این بودند 
ک��ه پیش��نهادها به ص��ورت لحظه ای 
تغییر می کنند. این تغییرات بر اس��اس 
داده ه��ای تقریباً نامحدودی اس��ت که 
رفت��ار آنها برای پردازش به ماش��ین ها 
م��ی داد. تبلیغاتی که مجدد فیس بوک 
را ه��دف قرار داده اند فق��ط یک نمونه 
هس��تند. همین حاال وب س��ایتی را باز 
کنید. می بینید که نیازی نیس��ت مدت 
طوالنی منتظر بمانید تا تبلیغات را روی 

تایم الین خود ببینید. 
راف��ا جیمن��ز، مدیرعام��ل ش��رکت 
آدینتون می گوید:  »یادگیری ماش��ین 
پیش��رفته،  تکنولوژی ه��ای  دیگ��ر  و 
فرصت های جدیدی برای هوشمندانه تر 
کردن س��رمایه گذاری بودجه بازاریابی 
به وجود آوردند«. ش��رکت ها به شدت 
درگی��ر ارائ��ه راه حل ه��ای یادگیری 
ماش��ین و بیش��تر ب��رای کس��ب وکار 
هس��تند.  »این فناوری ه��ای جدید به 
شرکت ها اجازه می دهد اطالعات زیادی 
را بی درن��گ در 24/7 تحلی��ل کنند و 
به بینش های عمیقی برس��ند. مدیریت 
داده ه��ای بزرگ و داش��تن بینش های 
قدرتمند و عملی، امروزه مهم ترین پایه 

برای هر کسب وکار اینترنتی است.«
2- بزرگ ترین دش�من بازاریابی 

تجاری را از بین می برد
بازاریاب��ی مؤثر به دس��ت مخاطبان 
می رس��د و موج��ب تبدی��ل )بازاریابی 
ترغیبی( می ش��ود. در مس��ئله بس��یار 
ساده بهره وری کامل از بازاریابی )اتالف 
بازاریاب��ی( چال��ش نهفته اس��ت. برای 
اس��تراتژی بهتر، کمپین های بازاریابی 
رویک��رد آزمون و خطا اتخ��اذ کرده اند. 
کمپین ها چ��ه آنالین یا آفالین، عمدتا 

ب��ذر خود را در خاک می کارند، به امید 
آنکه ریشه کند. 

تصور کنید تالش های بازاریابی شما 
عمدت��ا توس��ط افرادی دیده می ش��ود 
که می خواهی��د آنه��ا را ببینید، یعنی 
افرادی که دنبال چیزی هستند که شما 
پیش��نهاد می دهید یا رفتار آنالین آنها 
نش��ان می دهد که بیشتر به محصوالت 
ی��ا خدمات ش��ما عالقه مند هس��تند. 
یادگیری ماشین توانایی کاهش ماهیت 
نامناسب بازاریابی را دارد. با استفاده از 
داده های رفت��اری، بازاریابان می توانند 
مخاطب��ان خ��ود را به ص��ورت کارآمد 
هدف قرار دهند که می تواند خریداران 

را به مشتریان تبدیل کند. 
پیش بین�ی  روی  ب�ه  را  در   -3

بازاریابی باز می کند 
حرفه ای ه��ا ب��ا پیش��گویی بازاریابی 
ی��ا پیش بینی تقاضا، در طول س��ال ها 
پی��ش رفته ان��د. در بس��یاری از موارد، 
ای��ن برنامه ری��زی بر اس��اس روندها و 
الگوه��ای خرید س��ازگار انجام ش��ده 
اس��ت. اتخاذ هوش مصنوعی در جهت 
اهداف بازاریابی برای تصمیم گیرندگان 
بنیادی تر است: به مشتریان این امکان 
را می ده��د تا قب��ل از اینکه بدانند چه 
چی��زی می خواهن��د، به آنها برس��ند. 
ای��ن تالش ها هنوز هم بیش��تر در حد 
پیشنهاد هستند. اما مشتریان با داده ها 
مطلع می شوند، نه پیشنهادهای کور به 

مصرف کنندگان. 
کوین کارول، توس��عه دهنده معروف 
این چنین بیان می کند:  »بس��یاری از 
کارهایی که ما با یادگیری ماشین انجام 
می دهیم قابل مشاهده نیست. یادگیری 
ماش��ین، الگوریتم های ما را به س��مت 
پیش بینی تقاض��ا، رتبه بندی محصول، 
پیشنهادات محصول و معامالت تجاری، 
تش��خیص تقلب، ترجمه ها و بس��یاری 

بیشتر هدایت می کند.«
4- به س�اختار محتوای بازاریابی 

کمک می کند
کپی رایتره��ا از بینش ها در ش��رکت 
یا فروش مش��تری خود برای س��اخت 

تبلیغات و کمپین های بازاریابی ایمیلی 
استفاده می کنند که به دست مخاطبان 
هدف می رس��د. ب��ا این ح��ال، تا حد 
زیادی، این نویس��ندگان متقاعد کننده 
ماهر باید با با رویکرد کلی و حدس های 
آموزش��ی کار کنند. یادگیری ماش��ین 
کار را کاهش می دهد. س��پس، ماهیت 
و کیفیت آن را بهتر می کند: ابزار واقعی 
تحلیل احساس��ات را فراهم می کند تا 
بازاریاب��ان بدانند چ��ه بگویند و چگونه 
مخاطبان واکنش نش��ان می دهند. اثر 
تحلیل احساس��ات در توییتر مشخص 
می ش��ود که در آن بازاریابان می توانند 
گفتوگ��وی اجتماع��ی را کنترل کنند 
ت��ا ببینند ک��ه چه چیزی احساس��ات 
مخاط��ب ه��دف را تحری��ک می کند. 
متخصصان برند و کپی رایترها می توانند 
بالفاصله در پاسخ به نظرات و پاسخ های 
تکراری تبلیغات را تغییر دهند. این پیام 

کاماًل به چشم می آید. 
5- هزینه ها را کاهش می دهد

اکنون ک��ه جهان تقریباً به طور کامل 
آنالین شده اس��ت، از یادگیری ماشین 
می ت��وان ب��رای رس��یدگی ب��ه برخی 
از س��خت ترین چالش ه��ای بازاریاب��ی 
اس��تفاده کرد. هزینه همیش��ه یکی از 

اصلی ترین موارد است. 
یادگی��ری ماش��ین باع��ث کاه��ش 
هزینه ه��ای بازاریابی می ش��ود، زیرا به 
تعداد بسیار کمتری نیاز دارد. همچنین 
هزینه های ارتباطی را به شدت کاهش 
می دهد، زیرا اکثر مشتریان می توانند از 
طریق ایمیل های خودکار، پس��ت های 
ش��بکه های اجتماعی برنامه ریزی شده 
و تبلیغ��ات آنالین یا س��ایر محتواها به 

روز شوند. 
دقت یادگیری ماش��ین ب��ر تولید و 
توزی��ع مواد ب��ه صورت آفالی��ن تأثیر 
می گذارد. به بازاریاب��ان اجازه می دهد 
مق��دار مناس��ب را تعیی��ن کنن��د و از 
مؤثرتری��ن کان��ال اس��تفاده کنن��د تا 
هزینه ه��ای بیش از حد تولید اضافی را 

کاهش دهند. 
entrepreneur :منبع

5 دلیل اینکه چرا آینده بازاریابی در حوزه یادگیری ماشین است
 چرا برندهای بزرگ و کوچک، 

در اینفلوئنسر مارکتینگ 
شکست می خورند؟ 

از زمانی ک��ه پدی��ده ای به نام جامع��ه در میان 
انس��ان ها ش��کل گرفت��ه، اف��راد تأثیرگ��ذار ی��ا 
اینفلوئنسر نیز وجود داش��ته است. افرادی نظیر 
پادش��اهان یا رئیس جمهورها، رهبران مذهبی و 
جنبش های اجتماعی، مدیران موفق کسب وکار، 
و ص��د البت��ه اف��راد مش��هور )س��لبریتی ها( از 
جمله  کس��انی  هس��تند که محل رجوع و اعتماد 
گروه های��ی از م��ردم – و ی��ا به تعبی��ر جدیدتر 
اینفلوئنسر- بوده اند. برندها نحوه درست استفاده 
از اینفلوئنس��ر مارکتین��گ را نمی دانند و همین، 

کسب و کار آنها را خراب می کند. 
78درص��د بازاریابان��ی که در س��ال 20۱۶ از 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ اس��تفاده کردند، متوجه 
 ،)ROI( ش��دند که محاس��به بازگشت س��رمایه

چالش برتر سال 20۱7 خواهد بود. 
درحالی که بسیاری از شرکت ها به پول ریختن 
در SEO و رسانه اجتماعی ادامه می دهند، دیگر 
ش��رکت ها به این نتیجه رس��یدند که اینفلوئنسر 
مارکتین��گ، بزرگ ترین موقعی��ت را برای تغییر 
اساس��ی فراهم می کند. فقط یک مش��کل وجود 
دارد: برخی برندها، که خیلی از آنها از بزرگ ترین 
برنده��ای دنیا هس��تند، مک��رراً در اینفلوئنس��ر 

مارکتینگ شکست می خورند. 

من توانس��تم با ب��ه کار گیری یک اس��تراتژی 
هدفدار و توجه به ROI، از این مسئله جلوگیری 
کنم. نظرات من درمورد دلیل شکس��ت خوردن 
برندهای بزرگ در اینفلوئنسر مارکتینگ، آن هم 
ب��ا وجود بودجه های کالن و متخصصان متعهدی 
که بر کمپین های آنها نظارت می کنند، در اینجا 

آمده است.
نادی�ده  را  اینفلوئنس�ر ها  نی�چ  آنه�ا   .1

می گیرند
برندهای بزرگ، همیش��ه در این دام می افتند 
ک��ه »بزرگ ت��ر، بهت��ر اس��ت«. این مس��ئله در 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ ص��دق نمی کند. معموالً 
نیچ اینفلوئنس��رها هس��تند که بیش��ترین تأثیر 
را روی توس��عه، کار و درآمد دارن��د. هر کدام از 
اینفلوئنس��رها برای خودش��ان یک حیاط خلوت 
دارند – چی��زی که در ادبی��ات بازاریابی به نیچ 
)Niche( مع��روف اس��ت. به بیان��ی دیگر، آنها 
ق��درت نف��وذ، کاریزم��ا ی��ا دانش��ی را دارند که 
دیگ��ران از آن برخ��وردار نیس��تند. در توس��عه 
Agent Beta، چیزهای��ی درمورد مس��ائلی که 
در اینفلوئنس��ر مارکتینگ نق��ش دارند یا ندارند 
را ی��اد گرفتم. اینک��ه تمام وقت خ��ود را صرف 
یافت��ن اینفلوئنس��رهای برتر کنید، ه��در دادن 
 زمان اس��ت. بر ارتباط با نیچ اینفلوئنسرهایی که
 دنبال کنندگان هدفمندی دارند، تمرکز کنید. 

2. دارایی را گسترش نمی دهند
اینس��تاگرام. اینس��تاگرام. اینس��تاگرام. این را 
مدام می شنوم. که اگر می خواهید در اینفلوئنسر 
مارکتینگ موفق ش��وید، اینس��تاگرام تنها جایی 
اس��ت که باید در آن حضور داش��ته باشید. کاماًل 
ب��ا این مخالفم. زمانی که در حال س��اخت برند و 
ش��رکت های خ��ود بودم و به دیگ��ران نیز کمک 
می ک��ردم، متوجه ش��دم که می ش��ود از طریق 
دیگر بسترها و پلتفرم های اجتماعی مانند اسنپ 
چت نیز، به موفقیت های بزرگ دس��ت یافت. هر 
پلتفرمی ب��رای موفقیت، به یک روش خاص نیاز 

دارد، اما ارزشش را دارد. 
3. یاد نمی گیرند

در بعضی موارد، این با نکته اول همراه اس��ت. 
برندهای بزرگ در دام مش��ارکت با هر کسی که 
دنب��ال کنن��دگان باالی��ی دارد، می افتند. بعضی 
از آنها حت��ی وقت نمی گذارند ت��ا درمورد روش 

اینفلوئنسر، چیز بیشتری بدانند. 
اس��تراتژی من آس��ان اس��ت. قبل از اینکه به 
سمت اینفلوئنسر بروم، تمام جزییات پلتفرم های 
اجتماع��ی آنها را بررس��ی می کنم. این، ش��امل 
بررس��ی تمام ش��رکت هایی که در گذشته اداره 
کرده ان��د و نح��وه تعام��ل آنها با مخاطبان ش��ان 
می ش��ود. ای��ن روش، به ج��ای انج��ام یک کار 
بی هدف و نامش��خص، ایده مشخصی از کاری که 

می خواهم به من می دهد. 
اگر می خواهید در اینفلوئنسر مارکتینگ موفق 
ش��وید- چیزی که ممکن اس��ت برندهای بزرگ 
قادر به انجامش نباش��ند- باید از اش��تباهاتی که 

این شرکت ها مرتکب می شوند اجتناب کنید. 
entrepreneur :منبع

10قانون بازاریابی رسانه های اجتماعی 

اعمال نفوذ قدرت محتوا و بازاریابی رسانه های اجتماعی، 
می تواند به شما کمک کند تا مخاطبان و مشتری های خود 
را به طور حیرت انگیزی افزایش دهید. اما شروع هر کاری 
بدون تجربه قبلی یا بصیرت کافی، می تواند چالش برانگیز 

باشد. 
خیلی مهم است که شما اصول اولیه  بازاریابی رسانه های 
اجتماعی را درک کنید. از برجسته تر کردن کیفیت گرفته، 
تا افزایش کلیک های آنالین شما؛ وفادار ماندن به این ۱0 
قانون شالوده ای خواهد ساخت که به مشتریان، برند شما و 

شاید مهم تر از همهخط تولید شما خدمت می کند. 
1- قانون گوش دادن

موفقی��ت در رس��انه های اجتماع��ی و بازاریابی محتوا، 
نیازمن��د گوش دادن بیش��تر و حرف زدن کمتر اس��ت. 
محت��وای آنالین مخاطب م��ورد نظر خ��ود را بخوانید و 
در گفت وگوها ش��رکت کنید تا بفهمید چه چیزی برای 
مخاطبان مورد نظر شما مهم است. فقط در آن زمان است 
که می توانید محتوا و گفت وگوهایی ایجاد کنید که به جای 
اینکه اوضاع زندگی شان را به هم بریزد، حائز ارزش باالیی 

است. 
2- قانون تمرکز

بهتر است به جای اینکه یک آدم همه فن حریف باشید، 
در یک چیز تخصص داش��ته باشید. یک رسانه اجتماعی 
بس��یار متمرکز و استراتژی بازاریابی محتوا، که قصد دارد 
یک برند قوی بسازد، یک شانس بهتر برای موفقیت دارد، 
تا یک اس��تراتژی گسترده که سعی دارد برای تمام مردم 

همه چیز باشد. 
3- قانون کیفیت

 کیفیت، کمیت را مغلوب می س��ازد. بهتر است ۱000 
ارتباط آنالین بس��ازید که محتوای شما را می خوانند، به 
اشتراک می گذارند و درباره محتوای شما با مخاطبان خود 
صحب��ت می کنند، تا اینکه ۱0000 کاربر آنالین داش��ته 
باشید که بعد از اینکه اولین بار با شما ارتباط برقرار کردند 

ناپدید می شوند. 
4- قانون صبر

موفقیت رسانه های اجتماعی و بازاریابی محتوا، در یک 
ش��ب انجام نمی ش��ود، بنابراین نباید تالش کنیم راه صد 
س��اله را در یک شب بگذارنیم، این احتمال وجود دارد که 
برای رس��یدن به نتیجه  دلخواه، نیازمند متعهد ش��دن به 

مسیر طوالنی شویم. 
5- قانون ترکیب

اگر شما محتوای جالب و با کیفیت تولید و سخت تالش 
کنی��د تا مخاطبان آنالین خ��ود را تبدیل به فالوورهای با 
کیفیت کنید، آنها محتوای شما را با مخاطبان خودشان در 
شبکه های اجتماعی مانند توییتر، فیس بوک، وبالگ های 

شخصی خودشان و. . . به اشتراک خواهند گذاشت. 
ای��ن به اش��تراک گذاش��تن و گفت وگو ک��ردن درباره 
محتوا ی  ش��ما، نق��اط ورودی جدیدی ب��رای موتورهای 
جست وجو، مانند گوگل، باز می کند تا در جست وجوهای 
کلم��ه کلیدی آنها را پیدا کنند. آن نقاط ورودی می تواند 
تا صده��ا یا هزاران روش  ممکن برای مردم رش��د کنند، 

تا مردم بتوانند به راحتی به طور آنالین شما را پیدا کنند. 
6- قانون تأثیر

زمان��ی را برای پیدا کردن تأثیرگ��ذاران آنالین در بازار 
خود بگذارید، یعن��ی تأثیرگذارانی که مخاطبان کیفیتی 
دارند و احتمال دارد که به محصوالت، خدمات و کس��ب و 
کار ش��ما عالقه مند ش��وند. با آن افراد تماس بگیرید و با 
آنها ارتباط برقرار کنید.  اگر به عنوان یک منبع اطالعات 
مفید جالب و مقتدر، در مسیرشان قرار گیرید، آنها شاید 
محتوای ش��ما را با فالوورهای خود به اشتراک بگذارند که 
این امر می تواند شما و کسب وکارتان را در مقابل مخاطبان 

جدید زیادی قرار دهد. 
7- قانون ارزش

اگ��ر تم��ام وقت  خود را ب��ر روی وب س��ایت اجتماعی 
بگذرانید و مس��تقیماً باعث ترقی محص��والت و خدمات  
خود ش��وید، مردم دیگر به حرف شما گوش نخواهند داد. 
شما باید به گفت وگو ارزش بدهید. کمتر روی تبدیالت و 
بیشتر بر روی ایجاد محتوای شگفت انگیز و توسعه روابط 
با تأثیرگذاران آنالین تمرکز کنید. در آینده، آن مردم یک 
سازمان دهنده قوی برای بازاریابی شفاهی کسب وکار شما 

خواهند شد. 
8- قانون تشکر

ش��ما کسی را که شخصاً با شما تماس می گیرد نادیده 
نخواهید گرفت، بنابراین در حالت آنالین نیز آنها را نادیده 
نگیرید. س��اختن رواب��ط، یکی از مهم تری��ن بخش های 
موفقیت در بازاریابی رس��انه های اجتماعی است، بنابراین 
همیشه از هرکسی که با شما تماس می گیرد تشکر کنید. 

9- قانون دسترسی
سعی نکنید محتوای  خود را منتشر کنید و بعد ناپدید 
ش��وید. همیش��ه در دس��ترس مخاطبان  خود باشید. آن 
به این معنی اس��ت که باید به طور دائم محتوا منتش��ر و 
در مکالمه ها ش��رکت کنید. فالووره��ای آنالین می توانند 
بی وفا باش��ند و اگر برای هفته ها یا ماه ها ناپدید شوید، در 

جایگزین کردن  شما اصاًل تردید نمی کنند. 
10- قانون مقابله به مثل

اگر ش��ما نیز همان کار را برای دیگ��ران انجام ندهید، 
نمی توانید از آنها انتظار داش��ته باشید محتوای  شما را به 
اشتراک بگذارند و درباره شما حرف بزنند. بنابراین، بخشی 
از زمانی که روی رس��انه های اجتماع��ی می گذرانید، باید 
روی به اشتراک گذاشتن و صحبت کردن درباره محتوای 

منتشر شده توسط دیگران، تمرکز کنید. 
entrepreneur :منبع

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

مترجم: مژده حیدری منفرد

مژگان گوران

مترجم: ماریا وکیلی



چرا کار با افرادی که با شما مخالف هستند 
برای کسب و کار شما مفید است؟ 

 مخالفت های
 اجتناب ناپذیر و سازنده

رهبران و کارآفرینان برت��ر می دانند که کیفیت 
شرکت به افرادی که در آن مشغول به کار هستند 
وابسته است. گرچه کارآفرینان غالبا این مفهوم را 
درک می کنند، ولی گاهی دوباره به تفکر سلس��له 
مراتب��ی روی می آورند. به عالوه، این امکان وجود 
دارد ک��ه ایده ه��ای س��ایر کارمن��دان بالفاصله و 

بی درنگ سرکوب شود. 
با ای��ن حال، برای ش��رکتی داخلی ک��ه تعادل 
مناسبی دارد و به سمت موفقیت حرکت می کند، 
مخالف��ت اجتناب ناپذی��ر و حتی س��ازنده اس��ت. 
پ��س بهتری��ن کار به عن��وان یک مدیر، س��اخت 
تیمی متش��کل از افرادی اس��ت که همیشه با شما 
موافق نیس��تند و ش��ما این تصمی��م را به صورت 
کاماًل استراتژیک و با آگاهی کامل اتخاذ می کنید. 

1- این کاری چالش برانگیز است
اعض��ای اولین هیأت مدیره من که در س��ازمانی 
غیرانتفاعی مش��غول کار ش��دند، افرادی بودند که 
من می دانستم همیش��ه با من موافق نیستند. من 
می دانس��تم که ای��ن کاری مفید اس��ت، ولی این 
تصمیم همچنان بس��یار س��خت بود و تا امروز هم 
همچنان س��ختی خود را حفظ کرده است. شما به 
عنوان ی��ک رهبر به ایده های خ��ود عالقه زیادی 
دارید. به همین دلیل ش��نیدن نظرات مخالف و به 
چالش کشیده شدن این ایده ها کمی دشوار خواهد 
بود. حتی اگر شنیدن نظر مخالف از سوی عضوی 
از هیأت مدیره، اعضای تیم و کارمندان در رابطه با 
ایده ها و استراتژی ها برای شما بسیار دشوار است، 
باز هم آنها را بشنوید. پذیرفتن چالش تفکر خارج 
از چارچوب، ش��ما را به عن��وان یک رهبر متواضع 
می کند، در آینده به ش��ما کمک و ش��ما را آماده 
مقابله با چالش های فراسازمانی و خارجی می کند. 
س��ختی آن را قبول کنی��د و بدانید ک��ه این کار 
موجب پیشرفت ش��ما می شود، پس با آن روبه رو 

شوید. 
2- باع�ث می ش�ود ب�ه متفک�ری انتقادی 

تبدیل شوید
س��اختن تیمی ب��ا جهان بینی ه��ای متض��اد، یا 
حت��ی دیدگاه های متف��اوت در رابط��ه با صنعت، 
باعث می ش��ود که ب��ه متفکری انتق��ادی تبدیل 
ش��وید، حتی بیش��تر از آنچه در گذش��ته بودید. 
دیدگاه های متفاوت در رابطه با مش��کالت صنعت 
یا اس��تراتژی های تجاری به شما کمک می کند تا 
درک بهتری از ش��رکت خود، صنعت، مشتریان و 
رقبا داش��ته باشید. به چالش کشیده شدن قبل از 
انتش��ار عمومی ایده ها و اس��تراتژی ها قطعاً به نفع 
شرکت ش��ما خواهد بود، چون به این ترتیب شما 
می توانید ب��ه همه چیز صادقان��ه و منتقدانه نگاه 

کنید. 
3- یاد می گیرید که به دیدگاه های مختلف 

و مخالف احترام بگذارید
ش��ما می دانید که حاضران در جلس��ات شرکت 
همیش��ه با ش��ما موافق نخواهند ب��ود، ولی با این 
وجود شما این افراد را برای تیم انتخاب می کنید و 
با این کار احترام گذاش��تن به دیدگاه های متفاوت 
را خواهی��د آموخ��ت. اس��تراتژی ها و ایده های��ی 
که زمانی برای ش��ما بس��یار عزی��ز بودند به دلیل 
انتقاد یا مخالفت یک��ی از اعضای تیم دیگر اعتبار 
س��ابق را ندارند. ای��ن نظرات را س��رکوب نکنید. 
آنه��ا را بپذیرید و درک کنی��د که چرا یک ایده از 
جان��ب اعضای تیم و همکاران حمایت نمی ش��ود. 
پیاده س��ازی یک اس��تراتژی در نهایت به تصمیم 
شما، تیم شما و توفان فکری جمعی بستگی دارد، 
با این حال احترامی که ش��ما ب��ه عنوان یک رهبر 
وارد شرکت و اتاق جلسه می کنید بسیار مهم است 
و باعث می ش��ود فکرتان نس��بت به ایده هایی که 
شاید در گذش��ته آنها را کاماًل نادیده می گرفتید، 

بازتر شود. 
4- در نهایت تصمیم بهتری می گیرید

در نهایت، با داشتن افراد و دیدگاه های متفاوت 
در تی��م، تصمیم بهتری خواهید گرفت. وقتی من 
اولی��ن اعض��ای هیأت مدیره ام را انتخ��اب کردم، 
می دانستم که همیشه با این افراد موافق نخواهم 
بود و این بهترین تصمیمی بود که برای ش��رکتم 
گرفت��م. به دلی��ل وجود دیدگاه ه��ای متفاوت ما 
موفق شدیم با بحث و صحبت از شرایط متفاوتی 
عب��ور و تصمیمات��ی ب��ا آگاهی کام��ل از نظرات 
مشتریان مان و همچنین مزایا و معایب احتمالی، 

اتخاذ کنیم. 
گرچ��ه این چه��ار مورد همگی مزایای داش��تن 
تیمی متش��کل از اف��رادی با دیدگاه ه��ای متفاوت 
هستند و همگی نیز از اهمیت باالیی برخوردارند، 
ولی مهم ترین هدف س��اخت یک تیم، اس��تخدام 
افرادی است که ماموریت شرکت را به خوبی درک 
کرده اند و برای آن ارزش قائلند. بدون وجود تعهد 
و وفاداری نسبت به ماموریت شرکت، تیم شما در 
زمان ناس��ازگاری، اختالف و بحث، از هم پاشیده 

خواهد شد. 
forbes :منبع
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آیا تا به ح��ال به کار کردن 
در یک فضای هم��کاری فکر 
کرده ای��د؟ همکاری، به عنوان 
تقسیم فضای اداری )معموالً( 
به وس��یله متخصصان ش��غل 
آزاد و مستقل تعریف می شود 
که تمایل دارند در یک زمینه 
گروهی و مش��ترک )برعکس 
مدل س��نتی که فض��ای اداره 
سازمان  یک  کارمندان  توسط 
خاص به کار گرفته می ش��ود( 
با همدیگر کار کنند. همکاری 
مزیت های بس��یار زیادی دارد 
که ش��اید ش��ما ب��ه آن فکر 
نک��رده باش��ید. در حقیق��ت، 
فضای همکاری می تواند برای 
کارآفرینان ایده آل باش��د. این 
مقاله عل��ت این امر را توضیح 

می دهد. 
ش��غل آزاد رو ب��ه افزای��ش 
اس��ت و هم��کاری، مناس��ب 

بسیاری از فریلنسرهاست
مزیت اینک��ه مدیر کارهای 
خ��ود باش��ید کام��اًل هوی��دا 
اس��ت. رئی��س خ��ود ب��ودن، 
انتخ��اب  در  انعطاف پذی��ری 
س��اعات مح��ل کار و توانایی 
کس��ر هزینه های کس��ب وکار 
از مالی��ات ب��ر درآم��د، همه 
محرک های قوی برای انتخاب 

شغل آزاد هستند. 
آمار نشان می دهد که شغل 
آزاد در حال رش��د پیوسته و 
یکنواخ��ت اس��ت و تا س��ال 
نی��روی  40درص��د   ،2020
کاری در آمری��کا و 45درصد 
نیروی کاری در کانادا ش��امل 
پیمانکاره��ای  فریلنس��رها، 
کارمن��دان  و  مس��تقل 

عندالمطالبه خواهد بود. 
رش��د ش��غل آزاد، منجر به 
ی��ک انفج��ار در تقاض��ا برای 
مخصوصا  هم��کاری،  فض��ای 
س��اله   ه��زار  جش��ن های  در 
صنع��ت  اس��تارت آپ های 
تکنول��وژی ش��ده اس��ت. ب��ر 
هم��کاری  تحقی��ق  حس��ب 
جهانی س��ال 2017، س��االنه 
هم��کاری  فضاه��ای  تع��داد 
افزایش  ح��ال  در  22درص��د 
است و تعداد اعضای همکاری 
هر س��ال 40درص��د در حال 
اس��ت. سوپراس��تارهای  رشد 
مولتی میلیون دالری از قبیل 
اوبر و اینس��تاگرام در فضاهای 
همکاری پرورش داده شده اند. 
وابسته به دارایی و موقعیت 
خانوادگی ش��ما، کار کردن از 
خانه می تواند سودمند باشد، 
اما همچنین می تواند شما را 
من��زوی کند، ی��ا در معرض 
حواس پرتی های��ی ق��رار دهد 
که بر مفیدبودن ش��ما تأثیر 

می گذارد.
 اگ��ر کار ک��ردن از خان��ه 
برای ش��ما مقدور نیست، اما 
نمی توانی��د از پ��س فضاهای 
نیز  س��نتی  ش��خصی  اداری 
برآیید، شاید وقت آن رسیده 
اس��ت که درب��اره مزیت های 

همکاری جست وجو کنید. 

فضای همکاری برای 
استارت آپ های کم هزینه 

ایده آل است
اج��اره فض��ای اداره تجاری 
سنتی، معموالً نیازمند امضای 
یک اجاره نامه دو تا 10س��اله 
اس��ت. به طور کلی یک بیعانه 
نی��ز الزم اس��ت. وابس��ته به 
قوانی��ن دولت/ منطقه  و اینکه 
ق��رارداد کرایه چط��ور تنظیم 
می ش��ود، نقض یک اجاره نامه 
تج��اری  می توان��د س��خت و 
هزینه ب��ردار باش��د، مخصوصا 
اگ��ر ب��رای آن فض��ا تقاضای 

زیادی وجود نداشته باشد. 
از ط��رف دیگ��ر، ب��ا فضای 
بیش��تر ش��بیه یک  همکاری 
رفت��ار  انجمن��ی  عضوی��ت 
می ش��ود. فضا معموالً ماهانه، 
ب��ا تع��دادی فراهم کننده که 
ماهانه  هفتگ��ی،  گزینه ه��ای 
ی��ا حت��ی پرداخت��ی فراه��م 
می کنن��د، اجاره می ش��ود. از 
دیدگاه گ��ردش وجوه، فضای 
هم��کاری ب��رای کارآفرین��ان 
اس��ت،  ای��ده آل  اس��تارت آپ 
چراک��ه به دنب��ال یک فضای 
حرف��ه ای ب��دون هزینه ه��ای 
تعهده��ای  و  پیش پرداخ��ت 

طوالنی مدت هستند. 
فض��ای  انعطاف پذی��ری 
می تواند  همکاری، همچنی��ن 
ی��ک  ب��رای  مزی��ت  ی��ک 
استارت آپ در حال رشد باشد. 
س��ازگار کردن کارمن��دان به 
س��ادگی اضافه کردن عضویت 

است. 
کارب��ران فض��ای همکاری، 
یک توافق نام��ه عضویت امضا 
اس��تفاده  قوانین  می کنند که 
از فض��ا، اج��اره و ه��ر ن��وع 
جنب��ه قانونی دیگ��ری که بر 
رابط��ه فراهم کننده/عضوی��ت 
حکمرانی می کن��د، را نمایش 

می دهد. 
کان��ادا،  ی��ا  آمری��کا  در 
قیمت گذاری برای یک فضای 
به  وابس��ته  همکاری می تواند 
فاکتوره��ای زی��ر، از چندصد 
دالر ت��ا ه��زاران دالر در م��اه 

باشد: 
 - موقعی�ت: هزینه ه��ای 
ملک��ی منطق��ه ای. در مناطق 
گران از قبیل دره س��یلیکون 
یا نیویورک، هزینه های فضای 
همکاری می تواند بس��یار زیاد 

باشد. 
و  فض�ا  س�اخت   -  
فض��ای  اگ��ر  س�ازگاری ها: 
ی��ک  در  ش��ما  هم��کاری 
س��اختمان کالس A مس��تقر 
اس��ت ک��ه ش��امل امکانات��ی 
از قبی��ل پارکین��گ، امنی��ت 
در مح��ل، کاف��ه، باش��گاه و 
توقع هزینه های  اس��ت،  غیره 

بیشتری داشته باشید. 
 - فض�ای میز: حق الزحمه 
عضویت، برای محل اس��تقرار 
رزرو شده بیش��تر و برای یک 
دفت��ر ش��خصی حتی بس��یار 

بیشتر هستند. 
منفعت ه�ای   -  
از  بعضی  عضوی�ت اضاف�ه: 

هم��کاری،  فراهم کنن��دگان 
مزایایی از قبیل دسترسی 24 
س��اعته، اتاق ه��ای کنفرانس، 
پذیرش در محل یا خدماتی از 
قبیل تحوی��ل نامه، جای امن 
دوچرخه، استفاده از محل های 
موقعیت های  در  شرکت کننده 
مختلف، کارگاه ها و رخدادهای 
شریکان،  از  تخفیف  آموزشی، 
خوراکی ه��ای  و  قوه ه��ا 
مخصوص و. . . ارائه می دهند. 
هرچق��در فضاهای همکاری 
گران ت��ر باش��د، به ط��ور کلی 
کسب وکارها یا استارت آپ های 
ایجاد  تأمی��ن ش��ده،  خ��وب 

می شوند. 
امکانات همکاری تماما 

فراگیر هستند
از مزیت ه��ای اصلی  یک��ی 
دیگر ب��رای همکاری، اجتناب 
از تم��ام هزینه ه��ای فض��ای 
اس��تارت آپ  ش��خصِی  اداری 
مبلم��ان،  قبی��ل  از  دیگ��ر، 
تس��هیالت، هزینه های اضافی 
خدمات کرایه و وس��ایل برقی 
و  ماکروفر  یخچال،  )قهوه ساز، 
غیره( است. پیدا کردن فضای 
ادرای ش��خصی مناس��ب، نیز 

می تواند بسیار زمان بر باشد. 
یک عضویت فضای همکاری 

معموالً شامل: 
صندل��ی  و  می��ز  ی��ک   -  
)وابس��ته به س��طح عضویت، 
می تواند هر میز دردس��ترس، 
یک می��ز اختصاص��ی، یا یک 

دفتر شخصی باشد(
  - اینترن��ت س��رعت ب��اال
 )سیم کشی شده یا وای فای(
 - دسترسی به یک دستگاه 
زیراک��س  اس��کنر/  پرینت��ر/ 

مشترک
 - فضای قفسه کتاب

 - قه��وه یا چ��ای رایگان و 
امکان��ات آش��پزخانه از قبیل 

یخچال و ماکروفر
 - اس��تفاده از ی��ک ات��اق 

کنفرانس )بر اساس رزرو(
یک��ی از جاذبه ه��ای اصلی 
هم��کاری،  فض��ای  دیگ��ر 
کارآفرینان  ب��رای  مخصوص��ا 
هزارس��اله،  جش��ن های 
اس��ت.  کمتر  مس��ئولیت های 
مدیری��ت، مس��ئول حف��ظ و 
بی قید و شرط کردن فرضیات 
اس��ت. طبیعت تمام��ا فراگیر 
به طور  همچنی��ن  هم��کاری، 
گسترده حسابداری و آمادگی 
می کن��د،  آس��ان  را  مالی��ات 
چراک��ه تمام خدم��ات به یک 
متکی  ماهان��ه  صورتحس��اب 

هستند. 
به طور  هم��کاری می توان��د 
گس��ترده مس��یر ش��روع یک 
آس��ان  را  جدی��د  تج��ارت 
زمانی ک��ه  در  همچنی��ن  و 
کس��ب وکار شما در حال رشد 
اس��ت، انعطاف پذی��ری فراهم 
کند. ش��ما می توانی��د در هر 
زمانی ب��دون هزین��ه و بدون 
تعهدهای فضای اجاره  تجاری، 

به اعضای تیم اضافه کنید. 
همکاری، همدستی و اشتراک 

مساعی ارائه می دهد

از  اغل��ب یک��ی  متأس��فانه 
نقص های یک فریلنس��ر شغل 
آزاد بودن، انزوا اس��ت. بیشتر 
آنه��ا از خان��ه کار می کنند و 
همکاری و فعالیت های متقابل 
اجتماع��ی را که کار کردن در 
اداره با گروهی از افراد همفکر 

می تواند ارائه دهد، ندارند. 
وابس��ته به موقعیت خانواده 
شما، محیط خانه نیز می تواند 
دیگ��ری  جاه��ای  همچ��ون 
ک��ه گاهی اوق��ات کارآفرینان 
انتخاب می کنن��د در آنجا کار 
کنن��د، مانن��د کافی ش��اپ ها 
بس��یار  تفریحگاه ه��ا،  ی��ا 

حواس پرت کننده باشد. 
هم��کاری  محی��ط  ی��ک 
می توان��د این م��وارد را فراهم 

کند: 
کاری  محی��ط  ی��ک   -  
و  مناس��ب  انعطاف پذی��ر، 
حرف��ه ای ک��ه س��ودمندی را 

تشویق می کند. 
 - تعادل و جدایی الزم بین 
کار و زندگی که بیش��تر مردم 

به آن نیاز دارند. 
 - تعامالت اجتماعی مثبت. 
انسانیت و حس عضوی  حس 

از جامعه بودن. 
به دست  آوردن تجارت 

جدید و تماس های باارزش
هم��کاری،  فضاه��ای 
ب��رای  ای��ده آل  محیط ه��ای 
شبکه بندی با کارآفرینان دیگر، 
اس��تارت آپ ها  برای  مخصوصا 
هستند. آیا در امور دفترداری، 
طراح��ی وب برای وب س��ایت 
کسب وکار ش��ما، عکاسی برای 
پوش��ش رخداد بعدی شما، یا 
کس��ی که در کمپین بازاریابی 
کمک  اجتماع��ی  رس��انه های 
کن��د، نیاز ب��ه کم��ک دارید؟ 
آن ف��رد متخصصی ک��ه به آن 
احتیاج دارید، شاید فقط چند 

میز آن طرف تر باشد. 
ارائ��ه  معک��وس،  به ط��ور 
خدمات شما به اعضای دیگر، 
ش��اید بدون بازاریابی برای تان 
کس��ب وکار جدید ب��ه ارمغان 
بی��اورد. در آمیختن ب��ا افراد 
تج��اری دیگ��ر، بر ی��ک پایه 
روزان��ه، یک راه ای��ده آل برای 
دریافت جمالت مثبت اس��ت 
و ی��ک راه خیل��ی مؤثرت��ر )و 
برای دس��تیابی  کم هزینه تر( 
به کس��ب وکار جدید، به جای 

تبلیغات است. 
برای دانشجویان تابستانی و 
کارآم��وزان، همکاری می تواند 
یک راه عال��ی برای برخورد با 

کارمندان بالقوه باشد. 
آیا هم�کاری برای ش�ما 

مناسب است؟ 
مزایای  همکاری  درحالی که 
زیادی دارد، اما لزوما برای هر 
کارآفرین یا هر کس��ب وکاری 
مناسب نیست. یک استارت آپ 
که س��رمایه کاف��ی از صاحب 
)صاحب��ان( خ��ود دارد، یا به 
وام یا باالبردن سهام دسترسی 
دارد، شاید بنا به دالیلی که در 
پایین ذکر می شود یک فضای 
اداره اجاره ای تجاری شخصی 

را ترجیح دهد: 
 - وقت��ی ی��ک کس��ب وکار 
فرضیه های خود را دارد، شاید 
یک ظاهر تأسیسی حرفه ای تر 
به مشتریان بدهد. نماد، شکل 
دفت��ر، مبلمان و غی��ره. همه  
ای��ن موارد می تواند برحس��ب 
تنظیم  ش��ما  نیازمندی ه��ای 

شوند. 
 - فضای اداره شخصی، برای 
کس��ب وکارها  از  خاصی  انواع 
مخصوصا  اس��ت،  مناس��ب تر 
آنهایی که با مصالح حس��اس 
یا مسائل رازداری ارباب رجوع 
س��روکار دارند. در یک محیط 
کارآفرین��ان  آزاد،  هم��کاری 
مکالمات  بتوانند  دیگر ش��اید 
تلفنی با موکل ها را بشنوند، یا 
اطالع��ات را در صفحه نمایش 

کامپیوتر فرد کناری ببینند. 
 - اگر شما یک محیط کاری 
آرام، با حداقل مزاحمت ترجیح 
می دهید تا بتوانید تمرکز خود 
را حف��ظ کنید، پ��س فضای 
همکاری شاید مناسب نباشد. 
صداهای پشت زمینه از قبیل 
مکالمات تلفنی، احوال پرسی  
و... می توانند  کردن، موسیقی 
باعث حواس پرتی ش��وند و از 

سوددهی شما بکاهند. 
 - همدستی و شبکه سازی، 
اصل��ی  مزای��ای  از  بعض��ی 
هم��کاری هس��تند، ام��ا یک 
کسب وکار تأسیس شده شاید 
به این موارد نیاز نداشته باشد. 
 - کنترل بر محیط فیزیکی، 
کاربران فضای همکاری وقتی 
نوبت به مسائل راحتی از قبیل 
فضای میز و نشستن می رسد، 
شاید انتخاب های کمی داشته 

باشند.
 ع��دم کنترل ب��ر نوردهی، 
ات��اق و تصفی��ه هوا،  دم��ای 
نزدیک��ی ب��ه پنج��ره و غیره، 
نقص ه��ای دیگر ی��ک فضای 

کاری مشترک هستند. 
ش��اید  نی��ز  هم��کاران   -  
م��ورد عالق��ه ش��ما نباش��ند. 
اگر کس��ب وکار  ب��رای مث��ال، 
ش��ما طراحی گرافیکی اس��ت، 
احتم��ال کمی وج��ود دارد که 
چیزهای مش��ترکی ب��ا گروهی 
از حس��ابدارانی که در اتاق شما 

هستند داشته باشید. 
ش��اید با کار کردن در کنار 
گروه��ی از مردم ب��ا محدوده 
خ��اص،  جنس��یتی  و  س��نی 

احساس راحتی کنید. 
کس��ب وکارهای  بیش��تر 
موفقی ک��ه در مرحله رش��د 
هستند و انتظار می رود تعداد 
زیادی کارمند داش��ته باشند، 
می خواهند  نهایت  در  احتماال 
خلوت و امنی��ت اجاره فضای 
داش��ته  را  خودش��ان  اداری 
باش��ند، اما ب��رای کارآفرینان 
تک و کس��ب وکارهای کوچک 
ب��رای  مخصوص��ا  )و  دیگ��ر 
اس��تارت آپ ها(، هزین��ه کم و 
طبیعت انعطاف پذیر همکاری، 
آن را ب��ه ی��ک گزین��ه خیلی 
جذاب برایشان تبدیل می کند. 
thebalance :منبع

چرا فضاهای همکاری می تواند برای کارآفرینان آرمانی باشد؟ 

مزیتهاییکهبهآنفکرنکردهاید
دیدگاه کارآفرینی

اولین ایده کسب وکارتان چگونه به شما کمک 
می کند؟ 

تجربیات 1۷ کارآفرین موفق )2(

بخش مهم��ی از کارفرما بودن، نترس��یدن از آزمون و 
خطاس��ت و هرچه زودتر این را بفهمید، ش��رایط بهتری 
خواهید داش��ت. بس��یاری از بنیانگذاران موفق، زمانی که 
جوان بودند، ایده هایی برای  کس��ب وکار داشتند. اگرچه 
از ای��ده اولیه خود خیلی فراتر نرفتن��د، اما همین آنها را 

در مسیر رسیدن به آن چیزی که حاال هستند قرار داد. 
ما از 17 کارفرما خواستیم تا درمورد اولین ریسک ها و 
چیزهایی که از تجربیات ش��ان یاد گرفتند صحبت کنند. 
چیزهایی که باید می گفتند در اینجا آمده است. در شماره 
قبل به تجربیات پنج کارآفرین اشاره کردیم و در ادامه به 

چند مورد دیگر اشاره می کنیم. 
6- نحوه بزرگ کردن یک شرکت

نام: مت ارلیچمن
Porch :شرکت

ایده کسب وکار: اولین چیزی که به یاد می آورم و با آن 
کار کردم، شرکتی به نام All Star Camps بود. زمانی که 
14 س��اله بودم یک کمپ چندگانه ورزشی برای بچه های 
ابتدایی راه انداختم. بعد از پنج سال، آن را ساختم، بزرگش 
کردم و در واشنگتن غربی مکان های مختلفی داشتم. این 
یکی از بهترین کارها هم بود، چون در تعطیالت تابستان، 
با بچه ها فوتبال ب��ازی می کنید. همچنین برای من ثابت 
ش��د که این همان کاری است که دوست دارم انجام دهم: 

ساختن شرکتی که بسیار جالب باشد. 
۷- نحوه اداره کردن یک بازار را یاد گرفتم

نام: مارک گروتزینگر
SeatGeek :شرکت

ایده کس�ب وکار: در دوران دبیرس��تان، یک شرکت 
کوچک را تأسیس کردم که اشتباهات مقاالت دانشگاهی 
را ویرایش می کرد. افرادی که برای دانش��گاه درخواس��ت 
می فرس��تادند و ب��رای ویرایش مقاله ب��ه کمک احتیاج 
داش��تند، کار خود را از طریق وب سایت ما ارائه می دادند 
و س��پس ما آنها را به یک معلم انگلیس��ی می دادیم تا با 
آنه��ا کار کند و کارش��ان بهتر ش��ود. این به س��ال های 
2001 و 2002 برمی گردد و یک بازار محس��وب می شد. 
SeatGeek یک بازار است و به من فرصت ارتباط با مردم 

از طریق اینترنت را داد. 
۸. مستقیما با مردم صحبت کنید

نام: آرون هیرشورن
DogVacay :شرکت

ایده کسب وکار: من مربی خصوصی و معلم جوجیتسو 
بودم. من بیشترین چیزها را درمورد ارتباط با افراد و انگیزه 
فردی را در اینجا پیدا ک��ردم. قبل ازDogVacay، یک 
ایده دیگر نیز برای  کس��ب وکار داشتم که درمورد بازاری 
برای مربیان خصوصی و ماس��اژ تراپیست ها بود که واقعا 
ایده خوبی ب��ود، اما کمی زود بود. ما واقعا س��رعت الزم 
برای بیرون دان یک محصول، تکرار آن و به دست آوردن 

مشتری نداشتیم. 
۹. هر وقت موقعیت پیش آمد، آماده باشید

نام: چی هوآنگ
Boxed :شرکت

ایده کس�ب وکار: زمانی که کالس پنجم بودم به همه 
بچه های محله آب نب��ات می فروختم. می دیدم که چقدر 
ماشین بستنی را دوس��ت دارند، اما ماشین بستنی فقط 
یک بار در روز می آمد. بنابراین، وقتی با بچه های همسایه 
بیرون بودم همیش��ه اطراف ماشین بستنی می چرخیدم. 

همان، نقطه شروع من بود. 
1۰. مسائل، از آنچه به نظر می رسند، پیچیده تر هستند

نام: جان زیمر
Lyft :شرکت

ایده کسب وکار: نوعی آناناس سفید در نیکاراگوئه وجود 
دارد که زمانی ک��ه در آنجا بودم آن را امتحان کردم. بعد از 
سفرم به آنجا، فکر کردم که صادرات آن هم برای افرادی که 
می خواهند آن را صادر کنند سود دارد، هم برای افرادی که 
تا حاال این نوع آناناس را نخورده بودند. ما تصمیم به حمل 
و نق��ل آن گرفتیم. چهار نفر از م��ا روی آن کار می کرد. به 
دلیل مش��کالت حمل و نقل به ایده میوه خشک رسیدیم 
و این ایده شکس��ت خورد، زی��را در وارد کردن آن به بازار، 
موف��ق نبودیم. یاد گرفتم که چقدر ممکن اس��ت یک چیز 
به ظاهر ساده، سخت باشد. همچنین برای شروع کاری که 
در ذهن داشتم خیلی ناشی بودم. واقعیت این است که اگر 
می خواهید چیزی اتفاق بیفتد، باید خودتان را کامال به آن 
متعهد کنید. فکر کنم این همان کاری است که من و لوگان 
با Lyft انجام دادیم. این، دنیای زندگی ماست. من چیزهای 

زیادی درمورد تعهد الزم برای موفقیت را یاد گرفتم. 
11. اگر شما مشکل دارید، دیگران نیز مشکل دارند

نام: رندی زاکربرگ
Zuckerberg Media :شرکت

ایده کسب وکار: خدمات اش��تراک برف روبی در دوران 
راهنمایی. من در نیویورک بزرگ ش��دم و از طریق روبیدن 
مسیر خود، کمی پول تو جیبی درمی آوردم. اما بعدا با خودم 
فکر کردم چه می ش��ود اگر در خانه ه��ا را بزنم و بگویم: » 
قیمت امروز اینقدر است یا اینکه می توانید برای تمام فصل 
از قبل سفارش بدهید.« اگر برف زیادی ببارد، خوب معامله 
خوبی خواهم داشت، اما اگر نبارید، یک ریسک است و تو آن 
را پذیرفته ای. چند خانه ای که در محله بودند مرا پذیرفتند و 
البته بیشتر به خاطر این بود که بچه بامزه همسایه برای خود 
ایده ای دارد، اما حاال خدمات اش��تراکی را همه جا می بینم 

و فکر می کنم آن زمان خیلی از زمان خودم جلوتر بودم. 
ادامه دارد. . . 

entrepreneur :منبع

مترجم: ماریا وکیلی

مترجم: نیما جوادی
مترجم: مژگان گوران
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یک کارش��ناس با انتقاد از سیاست هایی که 
باعث ایجاد وابس��تگی به تلگرام ش��ده، تداوم 
فیلترین��گ را موج��ب افزای��ش اس��تفاده از 
فیلترشکن دانست و گفت: با تداوم فیلترینگ 
بای��د جایگزی��ن داش��ته باش��یم و جایگزین 
ه��م یک روزه ایج��اد نمی ش��ود و اکنون هیچ 
کس��ب وکار داخلی وجود ندارد ک��ه از لحاظ 
فنی و زیرس��اختی، تحت فشار عملکرد خوبی 

ارائه دهد. 
جعف��ر محم��دی در گفت وگو با ایس��نا، با 
بیان اینکه سیاس��ت های اعمال شده در فضای 
مجازی کشور باعث شده یک پیام رسان مانند 
تلگرام جای چندین ابزار دیگر را بگیرد، گفت: 
تلگرام عالوه بر نقش پیام رس��انی، با توجه به 
فیلتر بودن یوتیوب و بس��یاری از ش��بکه های 
محت��وای ویدئوی��ی، کار آنه��ا را می کند و به 
علت نبود فضای مربوط ب��ه تبلیغات کار آنها 
را برعهده می گیرد. با توجه به اینکه در فضای 
اطالع رسانی و رسانه ای ضعف هایی داریم، این 
وظیفه را برعهده می گیرد و بس��یاری از مردم 
از این ابزار خبرها را دنبال می کنند. به همین 
دلیل اس��ت که با فیلتر تلگ��رام، اکنون همه 

اینها دچار مشکل شده اند. 
ای��ن کارش��ناس ح��وزه فن��اوری اطالعات 
وابس��تگی ایجادش��ده به تلگرام را یک ضعف 
دانست و افزود: اگر تلگرام به هر دلیل محدود 
ش��ود، برای مثال تلگرام ای��ران را تحریم کند 
و س��رویس ندهد، ی��ا در کش��ور آن را فیلتر 
کنند، ما تنها یک ابزار اطالع رسانی را از دست 
نمی دهیم، ابزار مربوط به تجارت های خانگی، 
تبلیغات دیجیتال، ابزار رس��انه و اطالع رسانی 
را از دس��ت می دهیم. در کش��ور م��ا حداقل 
۴۰میلی��ون نف��ر از این پیام رس��ان اس��تفاده 
می کنند، بنابراین عالوه بر پیام رس��انی، همه 
کس��انی که در کسب وکارش��ان و یا به عنوان 
اطالع رس��انی ب��ه مخاطبان خ��ود از این فضا 
استفاده می کنند، آسیب می بینند و این باعث 
ایجاد یک نارضایتی در فضای مجازی کش��ور 

می شود. 

اگر تلگرام نه، پس چه؟ 
او همچنین با اش��اره به عدم توانایی رقابت 
پیام رسان های داخلی خاطرنشان کرد: در نگاه 
اول می ت��وان گفت افراد از این فضا اس��تفاده 
نکنند، ام��ا وقتی عمده مش��تریان در تلگرام 
هس��تند، اگر از تلگرام برای خرید محصوالت 
خانگی اس��تفاده نکنیم از کجا استفاده کنیم؟ 
وقت��ی کانال ه��ای چندمیلیون��ی در تلگ��رام 
وج��ود دارد و می توان با قیمت خوب تبلیغات 
کس��ب وکار را کرد، اگر این فضا نباش��د، باید 
رفت جای دیگر با هزینه چندبرابر و برد کمتر 
تبلیغ کرد. تصمیم گیری های کالنی که انجام 
دادیم این وابستگی ش��دید را به وجود آورده 
و در کنار آن نگذاش��تیم پیام رسان های دیگر 

هم رشد کنند. 
محمدی با بیان اینکه زور ما به پیام رس��ان 
خارج��ی نمی رس��د و آنها هر سرویس��ی ارائه 
می دهند، اما زورمان به سرویس دهنده داخلی 
از پیام رس��ان گرفت��ه تا س��ایر کس��ب وکارها 
می رس��د، اظهار کرد: ما ش��رایط را برای آنها 
سخت می کنیم و این باعث می شود کسب وکار 
داخل��ی نتواند با آنه��ا رقابت کن��د. ما عالوه 
ب��ر اینکه همه کارها را به س��مت پیام رس��ان 
خارجی سوق دادیم، نگذاشتیم پیام رسان های 
داخلی هم رش��د کنند. به همین دلیل اس��ت 
ک��ه فیلتر تلگ��رام باعث مش��کل در کش��ور 

می ش��ود و آمارهای مختلف از س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای، اتاق بازرگانی تهران، معاونت 
رسانه های دیجیتال ارشاد از مشکالت مختلف 
کسب وکارها می گوید و در شرایطی که ایجاد 
یک ش��غل در کش��ور یک وظیفه خطیر ملی 
اس��ت، صحب��ت از حذف ش��دن حداقل چند 

۱۰هزار شغل می کنیم. 
 ICT عض��و کمیته راهبری مرکز ن��وآوری
دانش��گاه ش��ریف با اش��اره به مش��کل دیگر 
فیلترینگ بیان کرد: ما چند CDN یا شبکه 
انتق��ال محت��وا داریم که بار اساس��ی ترافیک 
اینترن��ت روی دوش آنهاس��ت. آمارها نش��ان 
می دهد ترافیک در روزهای فیلترینگ کاهش 
زیادی داش��ته و میزان بازدید مطالب به دلیل 
اختالالت افت شدیدی داشته است، اما امروز 
به رغم اینکه فیلتر تلگرام باز نشده، بازدیدهای 
کانال ه��ای تلگرام��ی ب��ه حد قبلی برگش��ته 
اس��ت. یعنی مردمی که تا دیروز نمی دانستند 
فیلترش��کن چیس��ت، امروز ی��اد گرفتند. اگر 
قبال روی ۱۰۰هزار دس��تگاه فیلترشکن وجود 
داش��ت، با این سیاس��ت فیلترش��کن را روی 
۴۰میلی��ون دس��تگاه بردی��م. بنابراین به رغم 
همه اتفاقات��ی که برای کس��ب وکارها افتاده، 
دسترس��ی به مطالب نامناس��ب را برای افراد 

باز کردیم. 
وی در پاس��خ ب��ه اینکه آیا پیام رس��ان های 

داخل��ی قابلی��ت رقابت ب��ا تلگ��رام را دارند، 
گفت: اگ��ر فیلترینگ تلگ��رام همچنان ادامه 
داشته باش��د اولین گزینه در شرایط فعلی که 
جایگزین مناسبی وجود ندارد، تلگرام به عالوه 
فیلترشکن است که اکنون هم این اتفاق افتاده 
است. دوم اینکه کسب وکارهای ما به خصوص 
آنهای��ی که بالغ ترند، ی��اد گرفتند که با ایجاد 
اپلیکیشن های تلفن همراه و وب سایت ها، باید 
کمی از وابس��تگی کسب وکارش��ان به تلگرام 
کم کنند که این اتفاق مبارکی اس��ت، اما باید 
توج��ه ک��رد در فضایی که ایجاد کس��ب وکار 
در کش��ور این قدر مشکل اس��ت و ما به دلیل 
فعال نبودن بخش خصوصی ناش��ی از وضعیت 
بد اقتصادی مشکل سرمایه گذاری داریم، چه 
تعدادی می توانند به س��مت ایجاد وب سایت و 

اپلیکیشن و کارهای سازمانی بروند؟ 
این کارش��ناس حوزه فناوری اطالعات، در 
ادام��ه تأکید ک��رد: کس��ب وکارهای خانگی و 
کوچ��ک که به صورت تک نفره و بدون آگاهی 
زی��اد از تکنولوژی رونقی ب��ه فعالیت خانگی 
س��نتی خود می دهن��د، نیاز دارن��د جایگزین 
دیگ��ری پیدا کنند. آنها یا باید از فیلترش��کن 
اس��تفاده کنند یا س��راغ پیام رس��ان دیگری 
برون��د که چ��ون داخلی ه��ا آماده نیس��تند، 
می رون��د.  خارج��ی  پیام رس��ان های  س��راغ 
بنابرای��ن اینکه بگویی��م اگر تلگ��رام را فیلتر 

کنی��م همه کس��ب وکارها به س��مت راه های 
جایگزی��ن می روند درس��ت نیس��ت. خصوصا 
کس��ب وکارهای خانگی که اصال این ظرفیت 

و توانمندی را ندارند. 
محمدی در پاس��خ به اینکه راهکار مناسب 
برای تش��ویق به اس��تفاده از پیام رس��ان های 
داخلی چیس��ت، گفت: اگر بخواهیم این اتفاق 
بیفتد باید در سیاست گذاری های کالن، کاری 
کنیم که در کوتاه مدت هم انجام نمی شود. در 
میان مدت یا بلندمدت زیرساخت های مناسبی 
را آماده کنیم که اگر تلگرامی نبود جایگزینی 
داش��ته باش��ند. به عنوان مث��ال پلت فرم های 
اطالع رس��انی داخلی،  مارکتینگ،  دیجیت��ال 
بازارچه ه��ا و مارکت ها را داش��ته باش��یم. در 
آن ص��ورت کس��ب وکارهای پلت فرمی رش��د 
بیش��تری کنن��د و همه اینها از وابس��تگی به 
تلگرام ه��م می کاه��د. اگر کن��ار فیلترینگ، 
سیاست های درس��تی نباشد به بحران تبدیل 
می شود، اما اگر سیاست های درستی باشد که 
به خصوص بتوانیم کس��ب وکارهای پلت فرمی 

را رشد دهیم، توفیق اجباری می شود. 

کسب وکارهای مجازی در حال مرگند
 ICT عض��و کمیته راهبری مرکز ن��وآوری
دانش��گاه ش��ریف با بیان اینکه اگر فیلترینگ 
ادامه داش��ته باشد، به ضرر کشور است، چون 

نهایتا فیلترشکن اضافه می شود، گفت: اکنون 
چند۱۰هزار کسب وکار در حال مرگند. اگر ما 
فیلترینگ را برنداریم باید یک جایگزین داشته 
باش��یم و جایگزین یک روزه و یک هفته ای به 
وج��ود نمی آی��د، بنابراین ما بای��د فیلترینگ 
را باز کنیم تا کس��ب وکارها ب��ه فعالیت خود 
ادامه دهن��د و در کنار آن ی��ک برنامه جدی 
میان م��دت برای رش��د و توس��عه پلت فرم ها 
داش��ته باش��یم و پلت فرم های تخصصی برای 
کس��ب وکارها ایجاد کنیم ت��ا جایگزینی برای 

تلگرام وجود داشته باشد. 
این کارشناس حوزه فناوری اطالعات درباره 
احتمال جایگزینی دیگر پیام رسان های خارجی 
نیز بیان کرد: مثاًل اگر بگوییم واتس اپ به هر 
دلیلی خوب اس��ت که جایگزین تلگرام شود، 
این پیام رس��ان قابلیت کانال ندارد، در نتیجه 
بس��یاری از کس��ب وکارهای ما ک��ه به دلیل 
وجود ابزاری مانند کانال س��راغ تلگرام رفتند، 
به وات��س اپ مهاجرت نمی کنند. بنابراین تنها 
بحث پیام رسانی نیس��ت که کاربران بخواهند 
مهاج��رت کنن��د. زمانی که تلگ��رام تبدیل به 
پلت فرم کس��ب وکار شده، باید ابزار کسب وکار 
روی یک پیام رس��ان دیگر وجود داشته باشد 

که کاربر رغبت به مهاجرت کند. 
وی درباره قابلیت جایگزینی پیام رسان های 
داخل��ی گفت: از لحاظ فنی ما دچار مش��کل 

هس��تیم که فقط هم پیام رس��ان ها نیس��تند. 
زیرس��اخت های ابری مناسبی در کشور وجود 
ندارد و هر کس��ب وکار مجبور اس��ت به جای 
اینک��ه روی کس��ب وکار اصل��ی خ��ودش کار 
کن��د، چندی��ن برابر زم��ان وقت بگ��ذارد که 
زیرس��اخت های م��ورد نیاز را ایج��اد کند که 
به کیفیت الزم هم نمی رس��د. در حال حاضر 
هیچ کسب وکاری در کشور ما وجود ندارد که 
از لحاظ فنی و زیرس��اختی تحت فشار بتواند 
عملکرد خوبی ارائه دهد. حتی یک فروش��گاه 
ب��زرگ اینترنتی که از زیرس��اخت داخلی هم 
استفاده نمی کند و سرمایه زیادی دارد، در روز 

جمعه سیاه تحت فشار می خوابد. 

سرمایه اجتماعی پیام رسان های داخلی 
کم است

محمدی ادامه داد: زمانی که ما پیام رسان های 
داخلی را الزام کردیم در داخل کش��ور باشند 
و از طرفی زیرس��اخت  مناس��بی از لحاظ فنی 
نداریم، امکان ندارد آنها دچار مشکل نشوند و 
بتوانند بار تلگرام را تحمل کنند. در نتیجه ما 
پیام رسان جزیره ای خواهیم داشت که نهایتا تا 
5میلیون کاربر را پشتیبانی کنند و بیش از آن 
در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. بحث دیگر 
موضوع حقوقی است که باعث شده دست ودل 
کس��ب وکارها بل��رزد، زیرا از لح��اظ حقوقی 
دست ش��ان باز نیست. این موضوع سبب شده 
س��رمایه اجتماعی آنه��ا کاهش یاب��د و افراد 
اعتم��اد نکنند. بنابراین ع��الوه بر بحث فنی، 
موضوع اعتماد آدم ها به این کسب وکارهاست 

که شدیدا جایگاه آنها را متزلزل می کند. 
وی درباره علت عدم رش��د پیام رس��ان های 
داخلی بیان کرد: اکنون تاکس��ی های حمل و 
نقل اینترنتی حتی ب��ا وجود رانت های عظیم 
اقتص��ادی و س��رمایه اجتماعی که پش��تیبان 
آنهاس��ت، باید هر روز بجنگند و انواع و اقسام 
مش��کالت را برای ش��ان می تراش��ند و قوانین 
از آنه��ا حمایت نمی کند. در چنین ش��رایطی 
مشخص است که جایی برای رشد پلت فرم های 
جوان تر نیست، بنابراین قوانین ما باید درست 
ش��ود، مجوزها باید کاهش یابد. فضای حریم 
خصوصی مهیا شود تا جلب اعتماد کاربر کند. 
در این صورت پلت فرم ها رش��د پیدا می کنند 
و تمام کس��ب وکارهایی که از تلگرام به عنوان 
یک پلت فرم کس��ب وکاری استفاده می کنند، 
با کمال میل ب��ه پلت فرم های بومی مهاجرت 
می کنن��د و تلگرام هم در حد یک پیام رس��ان 

برای تماس و پیام باقی می ماند. 
 ICT عض��و کمیته راهبری مرکز ن��وآوری
دانش��گاه ش��ریف با تأکید بر لزوم تغییر دادن 
سیاست ها در حوزه پیام رسان های بومی اظهار 
کرد: پیام رس��ان ها در چند سال اول به شدت 
نیاز به س��رمایه دارن��د و از لح��اظ اقتصادی 
س��ودده نیس��تند، اما به دلیل سیاس��ت های 
موجود، س��رمایه گذار خارج��ی تمایلی ندارد 
در این حوزه س��رمایه گذاری کند. جمیع این 
ش��رایط باعث می ش��ود رش��د پیام رسان های 
داخلی با کندی بس��یار پیش ب��رود و نتوانیم 
بگویی��م اگر امروز تلگرام را فیلتر کردیم، فردا 
پیام رسان های داخلی پاسخگو هستند. اگر ما 
اکنون ش��رایط را آماده کنیم، چند سال طول 
می کش��د که اینها آمادگی داش��ته باشند. در 
صورت��ی که اگر پلت فرم های کس��ب وکاری را 
آماده کنی��م، آن وقت این پلت فرم ها تنها کار 
پیام رس��انی را می کنند و فشار کمتری به آنها 

وارد می شود. 

اکث��ر رهب��ران کس��ب و کار با ط��رز تفکر 
اولوی��ت دادن ب��ه نیازهای کارمن��دان فعالیت 
می کنند اما عموما این احس��اس به کارمندان 
منتقل نمی شود. کارمندان زیادی هستند که 
در حین کار در ش��رکت متوجه مش��کالت و 
موانع کار می شوند. آنها با دقت در فرآیندهایی 
اعم از طراح��ی، بازاریابی، ف��روش و خدمات 
پ��س از ف��روش، متوج��ه ایراداتی می ش��وند 
که رفع آنها به پیش��رفت هرچه بهتر ش��رکت 
کم��ک می کند. مش��کل اصلی این اس��ت که 
این کارمندان قدرت ارائه کردن مش��کالت به 
مدیران را ندارند. اکثر آنها بر این باور هستند 
که مدیران در صورت شنیدن اشکاالت، آنها را 
اخراج می کنند ی��ا در بهترین حالت، اهمیتی 
به انتقادات نمی دهند. اگر به عنوان یک مدیر 
به این نتیجه برسیم که فرآیندهای شرکت با 
تاخیر انجام می شوند و از همه مهم تر، ارتباط 
کارمندان با مش��تری ها مناسب نیست، زمان 

آن رس��یده که یک بازنگری اساس��ی در روند 
کاری داش��ته باش��یم. در غیر ای��ن صورت به 
زودی بهترین کارمندان و مشتریان را از دست 
خواهیم داد. اکث��ر مدیرعامل ها بر این باورند 
که قدرت الزم را به کارمندان زیردس��ت خود 
اعط��ا کرده اند. این در حالی اس��ت که عموما 
در ش��رکت ها این قدرت احساس نمی شود و 
اف��راد توانایی ابراز نظ��رات را ندارند. کتابی با 
نام »سازمان بدون توقف« برای مدیران چاپ 
شده که در آن، نکاتی برای اعطای کاربردی تر 
قدرت به کارمندان جمع آوری ش��ده است. در 
ادامه این مقاله به نقل از زومیت، به بررس��ی 

مختصر برخی از این نکات می پردازیم. 

1- اختصاص زمانی برای دریافت 
بازخوردهای شخصی از کارمندان 

وقت��ی نظ��رات از طریق کانال های س��نتی 
مانن��د صندوق انتقادات یا مدیران واس��طه به 

دس��ت مدیرعامل می رس��ند، نمی توان انتظار 
داش��ت که بازخورد صادقان��ه و خالص منتقل 
شده باشد. در روندهای اداری و کاغذبازی های 
سنتی، اکثر نظرات و انتقادات به نحوی تغییر 
می کنن��د که کمترین ناراحت��ی را برای مدیر 
اصل��ی به ب��ار بیاورند. بهتر اس��ت زمان هایی 
در ش��رکت وجود داشته باش��د که کارمندان 
بتوانند در جلس��ات رو در رو، نظرش��ان را به 

باالترین مقام سازمان اعالم کنند. 

۲- تغییر ساختار تیم ها در دوره های 
زمانی مشخص

وابس��ته بودن ب��ه ترکیب های ثاب��ت تیمی 
می توان��د در کوتاه مدت نتایج خوبی داش��ته 
باشد، اما مشکل اصلی این است که ثابت بودن 
تی��م باع��ث رک��ود خالقیت در آن می ش��ود. 
راهکار کاربردی این اس��ت که ساختار تیم ها 
را در دوره های مش��خص تغییر دهید و حتی 

مسئولیت های مدیریتی را نیز جابه جا کنید. 

3- انتقال مستقیم نیازها و اهداف به 
کارمندان

س��اختارهای کس��ب و کار اینگونه ش��کل 
می گیرن��د ک��ه پی��ام از مدیران س��طح باال و 
توس��ط مدیران میانی به کارمندان می رس��د. 
مانند گرفتن بازخورد، بهتر است در این موارد 
نیز ارتباطات مستقیم با کارمندان ایجاد کنید 
و ه��ر از چندگاهی، پیام ها و دس��تورات را به 

صورت مستقیم به آنها ابالغ کنید. 

۴- استفاده از فناوری برای نظارت و 
ارزیابی نظرات

امروزه ابزارهای فناوری کس��ب و کار به وفور 
در اختیار صاحبان مش��اغل قرار دارد. یک مدیر 
موفق فردی اس��ت که با اس��تفاده بهینه از این 
ابزارها، اندازه گیری های مشخصی از بازخوردهای 

کارمندان و مش��تریان داش��ته و در طول زمان، 
تاثیرگذاری آنها را اندازه گیری و بررسی کند. 

۵-تشخیص کارمندانی که بیشترین تاثیر 
را روی دیگران دارند

در تمامی ش��رکت ها افرادی وجود دارند که 
صرف نظر از موقعیت شغلی، تاثیر زیادی روی 
اطرافی��ان دارند. این افراد ب��ه دالیل مختلف، 
اعتباری نزد کارمندان کس��ب کرده اند و نظر 
آنها برخی اوق��ات از مدیران نیز برای دیگران 
مهم تر است. در قدم اول باید با ارتباط نزدیک 
با کارمن��دان، این قهرمانان پنهان را پیدا کرد 
و در قدم بعدی باید مطمئن ش��د که رضایت 
شغلی و ارتباط مفید آنها همیشه حفظ شود. 
ای��ن افراد به راحتی می توانن��د پیام ها را میان 
کارمن��دان و مدیران رد و بدل ک��رده و تاثیر 
مثبت خود روی روند شرکت را اعمال کنند. 

۶- تشویق کردن

تش��ویق های مالی و معنوی بهترین واکنش 
به تغییراتی اس��ت ک��ه کارمندان پیش��نهاد 
کرده یا اعمال می کنند. این تشویق ها باید به 
گونه ای باشد که دیگران را نیز در جریان قرار 
داده و به صورت مس��تقیم آنه��ا را نیز به ارائه 

نظرات و تالش برای تغییر عالقه مند کند. 
با خوان��دن راهکارهای باال اولین س��والی که 
به ذهن مدیران می رس��د این اس��ت ک��ه آیا با 
س��اختارهای کنون��ی می توان ای��ن روش های 
م��درن را ب��ه کار گرفت؟ در پاس��خ باید گفت 
خواه ناخواه عالقه مندی ها و رفتارهای مشتری ها 
و کارمندان تغییر کرده و حتی دچار انقالب شده 
اس��ت. به بیان دیگر در دوران کنونی کس��ب و 
کارهایی پیروز خواهند بود که روش های سنتی 
را ب��ا راهکارهای پیش��رفته جایگزین کنند و با 
به کارگیری نظرات مشتریان و کارمندان، از روند 

پیشرفت تجارت عقب نمانند.     
INC :منبع  

قدرت  دادن به کارمندان با به کارگیری روش های مدیریتی رهبران موفق

با تداوم فیلترینگ، جایگزینی نداریم

کسبوکارهایمجازیتحتفشارمیخوابند
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اخبار

کرم�ان- خبرنگار فرصت امروز- وزیر نیرو با بیان این که طرح 
همیاران آب کرمان الگویی برای سایر استان های کشور می باشد، گفت: 
این طرح به روز ترین طرح برای حل مشکالت آب کشور ا ست. رضا 
اردکانیان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای همیاران آب استان کرمان با 
اشاره به اینکه گام های ارزنده ای در استان کرمان در بخش صنعت آب 
و برق برداشته شده است، افزود: بهترین استفاده برای مصرف صحیح 
آب، طرح همیاران آب اس��ت که در اس��تان کرمان پیش گرفته شده 
اس��ت. وی با تاکید بر اینکه در دنیا و کش��ورهایی که حتی با مشکل 
آب نیز روبرو نیستند، چگونگی مصرف آب از لحاظ کمیت و کیفیت 
 از اهمی��ت خاص��ی برخوردار بوده و آب یک موض��وع اخالقی در دنیا 
می باشد، یادآورشد: نیازمند به گفت وگوی چندجانبه مبتنی بر مدیریت 
آب در کشور هستیم. وزیر نیرو تصریح کرد: اقدامات استان کرمان در 
دنیا نیز همواره مطرح بوده و سال گذشته در سازمان ملل »دهه بین 
المللی آب و توسعه پایدار« از فروردین سال 2017 به مدت 10 سال 
در دنیا اجرایی شد که نشان می دهد راه استان کرمان در حوزه نحوه 
صحیح مصرف آب درست بوده است. اردکانیان با اشاره به اینکه برنامه 
»دهه بین المللی آب و توس��عه پایدار« در کشورهای در حال توسعه 
اجرایی و یا در حال اجراست، خاطرنشان کرد: از سوی وزارت نیرو برنامه 
هایی تقدیم رییس جمهور و مجلس شورای اسالمی شده است. وی با 

تاکید براینکه در محدوده استان ها باید اساس کار وزارت نیرو بر منفعت 
ذینفعان باشد، گفت: آب باید به یک دغدغه همگانی در کشور تبدیل 
شود و توسعه کشور، توسعه ای آب محور خواهد بود. وزیر نیرو با اشاره به 
اینکه خشکی و نیمه خشکی جزء طبیعت اقلیم کرمان است، یادآورشد: 
طرح همیاران آب طرح عملیاتی است که امید می رود وزارت نیرو نیز 
بتواند کمک یار چنین ایده و طرحی در استان کرمان باشد. اردکانیان 
طرح همیاران آب کرمان را الگویی برای سایر استان های کشوردانست 
 و خاطرنشان کرد: یک سوم متوس��ط بارش جهانی در کشور صورت 
می گیرد به طوری که در فصل پاییز حدود 25 درصد پایین تر از سال 
گذشته و بیش از 50 درصد کمتر از متوسط دراز مدت شاهد کاهش 

 بارش ها بوده ایم و پیش بینی می ش��ود تا پایان فصل زمس��تان نیز 
15 درصد در بهترین حالت کمتر از گذش��ته بارش داش��ته باش��یم. 
اردکانیان با تاکید بر اینکه قطعا فراهم شدن چنین فضایی کار ساده 
ای نبوده اما س��خت تر از فراهم شدن چنین فضایی، حفاظت از طرح 
همیاران آب است ادامه داد: عالوه بر اختیارات و مواظبت از این طرح، 
حفظ کردن این جمع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وتوانایی تعیین 
 و تدوین اهدافی مشترک، توانایی امکان دیدن نقش آب در توسعه همه 
سازمان ها، توانایی عملی کردن طرح آمایشی آب محور و ... در استان 
تضمین کننده چنین حفاظتی خواهد بود. وزیر نیرو با اشاره به اینکه 
نکته اصلی در توسعه پایدار، موضوع آب است و این امر در همه استان 
های کشور موضوعیت دارد، افزود: یکی دیگر از تضمین های مهم برای 
تداوم این ایده و آرمان، حفظ چارچوب های منافع ملی کش��ور است 
و نباید همه مس��ائل را به صورت ایزوله و تنها مختص به منطقه خود 
ببینیم و میزان توس��عه یافتگی در سطح مدیریت استان؛ به گونه ای 
اس��ت که دل نگرانی و دل مش��غولی از این حیث وجود ندارد. وی با 
قدردانی از وجود چنین مش��ارکت و همکاری شکل گرفته در استان 
کرم��ان اظهار کرد: یکی از برنامه ه��ای وزارت نیرو در دولت دوازدهم 
ایج��اد ارزش اف��زوده به ازای هر مترمکعب آب به بهترین نحو ممکن 
است که باید مشوق های الزم برای رسیدن به این مهم را ایجاد کنیم.

س�اری – دهقان - مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران با بیان 
اینکه پاسخگو بودن و مشتری مداری دو ویژگی اصلی ارتقای فرهنگ 
سازمان های خدمات رس��ان می باشد ، اظهار داشت: دانش محوری ، 
توسعه محوری و کیفی سازی خدمات در دستور کار این سازمان قرار 
دارد . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
گاز اس��تان مازندران، " جعفر احمدپور " در نشست ارتباط دوسویه با 
کارکنان اداره گاز شهرستان بهشهر ، نقش های استراتژیکی را فرهنگ 
سازمانی و نهادینه کردن تفکر استراتژیک اندیشی عنوان کرد و افزود : 
همدلی و صمیمیت بیشتر کارکنان موجب تحقق هر چه بهتر اهداف 
سازمان می ش��ود لذا همه باید با حفظ انسجام و وحدت روزافزون در 
جهت ش��کوفایی اهداف بلند سازمان گام برداریم. وی پاسخگو بودن و 
مش��تری مداری را دو ویژگی اصلی ارتقای فرهنگ شرکت گاز استان 
عنوان نمود و افزود : همه کارکنان بایس��تی به این دو امر مهم اهتمام 
داش��ته باشند. احمدپور ، خدمت رس��انی مطلوب و شایسته به مردم 

را از اولویت های این ش��رکت برش��مرد و گفت: کیفی سازی خدمات 
 مس��تلزم بهره گی��ری از تجارب کیفی نی��روی انس��انی کارآزموده و

 دانش آموخته است . وی،کیفی سازی خدمات را مستلزم بهره گیری از 
تجارب کارکنان متخصص و متعهد خواند و تصریح کرد: نیروی انسانی 
کارآزموده و دانش آموخته تعالی سازمان را به بار می نشاند. مدیر عامل 

شرکت گاز استان مازندران خاطرنشان کرد: با اتمام تدریجی گازررسانی 
به مناطق روستایی و پوشش صددرصدی مناطق شهری استان، کیفی 
سازی خدمات به مشترکان گاز در دستور کار فعالیت شرکت قرار دارد. 
وی در ادامه اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و کارکنان بایستی در برخورد با ارباب رجوع دارای سعه صدر بوده 
و با برخورد مناسب و تسریع در انجام درخواست های مشترکین، سعی 
کنند میزان رضایت مشترکین را ارتقاء بخشند . جعفرپور عنوان کرد: 
توسعه گازرسانی در استان مازندران با وصول درآمدهای شرکت میسر 
خواهد بود و پیگیری مطالبات از وظایف اصلی کارکنان ادارات گازرسانی 
می باش��د. مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران به آمادگی کارکنان 
برای رویارویی با فصول سرد سال اشاره کرد و گفت: آمادگی برای سپری 
کردن زمس��تان و تامین پایدار جری��ان گاز از اصلی ترین وظایف بهره 
برداری اس��ت و در این خصوص بایس��تی آمادگی کامل برای مقابله با 

شرایط سرد زمستان و مواقع حساس وجود داشته باشد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان البرز گفت: تا به امروز 2۴0 هکتار از فاز دوم عملیات 
اجرایی شهرک صنعتی اش��تهارد 2 انجام شده و شهرک صنعتی 
کوثر حدود  15۶ هکتار اس��ت که در حال حاضر جدول گذاری و 
موضوع آب آن در حال اجرا اس��ت. به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
کرج، جهانگیر شاهمرادی صبح دیروز در دومین گردهمایی معاونین 
فنی ش��رکت های استانی ش��هرک های صنعتی کل کشور که در 
پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت کرج برگزار شد اظهار داشت: 
اس��تان البرز از نظر مس��احت کوچکترین استان در کشور است  و 
همه اقوام و فرهنگ های کش��ور در این استان در کنار هم زندگی 
می کنند. وی با اشاره به اینکه استان البرز یک استان خاص در حوزه 
صنعت بوده و بزرگان صنعتی کشور در این استان مشغول به فعالیت 
هستند، افزود: 100 برند برتر کشور در شهرک های صنعتی استان 
البرز فعالیت می کنند که از جمله آنها یک شرکت دارویی است که 
به کشور آمریکا دارو صادر می کند. مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی استان البرز با بیان اینکه  مراکز علمی و تحقیقاتی زیادی 
در استان البرز وجود دارد، بیان کرد:  ما از نظر شهرک های صنعتی 
کمترین را در استان داریم ولی از نظر اشتغال موفق عمل کرده ایم. 
وی با بیان اینکه شهرکهای صنعتی استان البرز 30 هزار اشتغال را 
در خود به وجود آورده اند، عنوان کرد: ش��رکت ماموت اولین واحد 
صنعتی بخش خصوصی اس��ت که در حال حاضر کارهای اداری و 
مجوزات آن در حال انجام اس��ت. ش��اهمرادی با اشاره به اینکه در 

سال گذشته نمایشگاه های صنایع کوچک را برگزار کردیم که حدود 
120 واحد صنعتی در آن شرکت  کردند، بیان کرد: در این نمایشگاه 
15 رای��زن خارج��ی را با توجه به هزینه های زی��اد آن دعوت و در 
بحث آموزش از آنها استفاده کردیم. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان البرز با تاکید بر اینکه در سال گذشته تمام واحدهای 
صنعتی را 2 بار بازدید کرده ایم، عنوان کرد: تا به امروز 2۴0 هکتار از 
فاز دوم عملیات اجرایی شهرک صنعتی اشتهارد 2 انجام شده است 
و شهرک صنعتی کوثر حدود  15۶ هکتار است که در حال حاضر 
ج��دول گذاری و موضوع آب آن در حال اجرا اس��ت. وی ادامه داد: 
چند نقطه در استان را به عنوان شهرک های صنعتی توسعه یافته 
در نظر گرفته ایم که نخستین شهرک تخصصی صنفی خواهد بود 
که صنوف مزاحم را به این شهرک منتقل می کنیم. شاهمرادی با 
بیان اینکه اس��تان البرز از ظرفیت های خوبی در حوزه کسب و کار 
 برخوردار اس��ت، گفت: پیش بینی ش��ده است با ایجاد این شهرک

 ۶ هزار اشتغال ایجاد شود.

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط 
عمومی آب منطقه ای در این جلس��ه ک��ه با حضور بیش از 20 نفر 
از مدیران دس��تگاه های اجرایی اس��تان برگزار شد، ابتدا آقای دکتر 
محمد ابراهیم یخکش��ی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره 
به اهمیت حفاظت کیفی منابع آب گفت: امروز یکی از چالش های 
جدی ما در بخش آب موضوع حفاظت کیفی است که همه صنایع 
 کوچک و بزرگ و مصرف کنندگان آب در بخش خدمات، باید الزامات 
زیس��ت محیطی را رعایت کنند.   وی با بیان اینکه داش��تن برنامه 
اجرایی به ویژه برنامه 5 س��اله میتواند مس��یر راه ما را در این بخش 
مش��خص کند و ما را در رس��یدن به هدف کمک نماید تاکید کرد: 
حفظ س��المت و امنیت جامعه نیازمند توجه جدی متولیان امر به 
الزامات زیست محیطی است. س��پس آقای داریوش مقدس معاون 
محیط زیس��ت استان با تش��ریح مجموعه الزامات و قوانین زیست 
محیطی کشور به بیان وضعیت محیط زیست انسانی استان پرداخت 
و گفت: استان مازندران دارای 11 ناحیه صنعتی و 27 شهرک بوده و 
میزان زباله های عادی تولیدی در استان روزانه در حدود 3100 تن و 

 حجم فاضالب خانگی استان در حدود 200 میلیون متر مکعب برآورد 
می شود. وی با بیان اینکه تاکنون حدود 11 درصد از شهرهای استان 
از سیس��تم تصفیه فاضالب برخوردار گشتند، گفت: گرچه اقدامات 
خوبی از س��وی وزارت نیرو در سال های اخیر برای این مهم صورت 
گرفته اس��ت اما کافی نیست و باید با س��رعت بیشتری انجام شود. 
وی همچنین گفت: از 38 شهرک استان 1۴ شهرک و نواحی دارای 
تصفیه خانه بوده و مدیریت فاضالب در 2۴ شهرک و نواحی صنعتی 
دیگر، راسا بر عهده واحد صنعتی بوده که باید با کمک دستگاه صنعت 
و مع��دن و ش��هرک های صنعتی میزان برخ��ورداری در این بخش 

افزایش یابد. آقای مقدس با بیان نوع و روش دفع زباله در استان تاکید 
کرد هنوز 80 درصد از زباله های تولیدی به روش سنتی دفع می شود 
که این بخش نیازمند سرمایه گذاری کالن میباشد. ایشان در پایان با 
اشاره به آثار زیان بار مصرف سموم در استان، میزان مصرف آن را بالغ 
بر ۴ میلیون لیتر اعالم کرد و افزود:  باید با آموزش، اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی این میزان را تقلیل دهیم و روش بیولوژیک را جایگزین 
این روش نماییم. سپس آقای دکتر رستمی مدیرکل شیالت مازندران 
به تشریح وضعیت پرورش ماهی با استفاده از آب زیرزمینی پرداخت و 
گفت: هم اکنون آب مورد نیاز 23۴ مزرعه پرورش ماهی از چاه تامین 
میش��ود که 211 مورد آن مربوط به پرورش ماهی قزل آال و مابقی 
آن مربوط به پرورش ماهیان خاویاری اس��ت. وی با اشاره به اقدامات 
شیالت در استان در زمینه مصرف بهینه آب در تولید ماهی به ویژه 
الزام بهره برداران به ایجاد اس��تخرهای هشت ضلعی، بهره گیری از 
تجهیزات نوین آبزی پروری را یکی دیگر از برنامه های شیالت استان 
برشمرد و گفت: مکانیزاسیون می تواند ضمن صرفه جویی قابل توجه 

در مصرف آب میزان تولید را تا سقف 25 درصد افزایش دهد.

 قزوی�ن- خبرن�گار فرصت ام�روز- مدیر عامل ش��رکت آب 
منطقه ای قزوین با اش��اره به تغییرات اقلیم در س��طح جهانی عنوان 
داشت: میزان بارندگی در استان نسبت به میانگین دراز مدت 55درصد 
و نسبت به میانگین سال قبل ۴3درصد کاهش داشته که این میزان 
کاهش بارندگی در ۶7 س��ال اخیر بی سابقه بوده و این موضوع نشان 
دهن��ده غیر عادی بودن ش��رایط می باش��د لذا بای��د در مصرف آب 
بخصوص در بخش کش��اورزی که مصرف کننده بیش از 91درصد از 
منابع آبی استان است مدیریت و برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد.     
ایش��ان افزود: در سال های خشک که میزان بارندگی کم می باشد نه 
تنها تغذیه سفره های زیر زمینی صورت نمی پذیرد بلکه جهت جبران 
خشکی میزان برداشت از منابع آب زیر زمینی نیز افزایش پیدا می کند 
که این برداش��ت بی رویه در بعضی نقاط باعث فرو نشست زمین می 

گردد که طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان زمین شناسی در 
سال 93 میزان فرو نشست دشت قزوین 2۴ سانتی متر بوده است. البته 
با توجه به اقدامات مناسب شرکت در راستای طرح احیاء تعادل بخشی 
که باعث کاهش افت آبهای زیر زمینی از 1۶8 سانتی متر در سال 93 
به 75 س��انتی متر در سال جاری شده، میزان فرو نشست نیز کاهش 

پیدا کرده اس��ت. مهندس پویا فرو نشست زمین را یک فاجعه بزرگ 
برشمرد و تصریح نمود: فرونشست زمین بر روی تمام ساختارهای روی 
زمین از جمله اتوبان ها، خطوط راه آهن، نیروگاهها، ساختمان ها و .... 
تأثیر منفی دارد و به دلیل اینکه فرونشست قابل برگشت نیست بسیار 
خطرناک می باش��د. در خاتمه مهندس پویا با اش��اره به میزان آبهای 
سطحی و زیر زمینی استان اظهار داشت: کل منابع آب سطحی و زیر 
زمینی استان در حالت نرمال )حالت طبیعی( 2 میلیارد و ۶00 میلیون 
متر مکعب می باش��د که ۶00 میلیون متر مکعب آن شامل آب های 
س��طحی و 2 میلیارد متر مکعب آن نیز از طریق آب های زیر زمینی 
تأمین می گردد که از این میزان یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب 
آن از طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق و 200 میلیون متر مکعب نیز 

از قنوات و چشمه سارها تأمین می شود.

 وزیر نیرو تاکید کرد

طرح همیاران آب استان کرمان، به روز ترین طرح برای حل مشکالت آب کشور است

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران:

دانش محوری و کیفی سازی خدمات در دستور کار این سازمان قرار دارد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز:

۲۴۰ هکتار از فاز دوم عملیات اجرایی شهرک صنعتی اشتهارد اجرا شد

با حضور دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران انجام  شد 

بررسی الزامات زیست محیطی صنایع در بخش آب، در نهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان 

کاهش۴3 درصدی میزان بارندگی استان قزوین نسبت به میانگین بارش در سال گذشته

  مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد 
احداث 1۰ قطعه زمین چمن مصنوعی در جهت گسترش ورزش

اهواز - شبنم قجاوند- مهندس قباد ناصري از احداث 10 قطعه زمین چمن مصنوعی در جهت گسترش ورزش خبر داد و 
افزود : این اقدام در راستاي گسترش اماکن ورزشي و جذب نوجوانان و جوانان به سمت فعالیت هاي ورزشي و افزایش روحیه نشاط 
و ش��ادابي در ش��هرهاي واقع در حوزه عملیاتي این شرکت ایجاد مي ش��ود .  وي ادامه داد : طي این اقدام که در راستاي عمل به 
مسئولیت هاي اجتماعي و فعالیت هاي عام المنفعه این شرکت صورت مي گیرد تعداد 10 قطعه زمین چمن مصنوعي احداث و در 
اختیار مجموعه هاي ورزش  شهرستان هاي مذکور قرار خواهد گرفت .   مهندس ناصري تصریح کرد : این پروژه در مدت زمان 10 
ماه توسط همکاران اداره خدمات مهندسي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان اجرا مي شود . شرکت بهره برداري نفت و 
گاز مسجدسلیمان یکي از 5 شرکت تابع شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب است که در گستره اي به وسعت 27000 کیلومتر مربع 

و حوزه  جغرافیایي 13 شهرستان در زمینه تولید نفت ، گاز و میعانات گازي فعالیت مي کند .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:
 »برای تمام اراضی ساحلی استان سند مالکیت اخذ شده است«

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در بازدیدی که ابوطالب قزل سفلو به همراه تعدادی از مسئولین و کارشناسان این اداره کل از 
اراضی ساحلی استان داشت گفت: در استان گلستان 22 هزار هکتار اراضی مستحدث وساحلی دریای خزر وجود دارد که برای آنها به 
نام دولت جمهوری اسالمی سند مالکیت اخذ شده و به منظور مشخص شدن مرز بین اراضی زراعی و اراضی مستحدث و ساحلی ، 
بنچ مارکهایی به طول 5 کیلومتر  در حوزه شهرستانهای بندرترکمن ، گمیشان و بندرگز نصب شده است .ایشان در ادامه گفتند: در 
همین خصوص طرح کاداستر یا حدنگاری را در دستورکار داریم که بر طبق آن نقشه ها و اسنادی که با هماهنگی اداره ثبت اسناد 
تهیه شده تبدیل به کاداستر مینماییم تا وضعیت مالکیت اراضی مشخص شده تثبیت و مالکیت صورت پذیرد.در ادامه پیرامون اراضی 
ساحلی گفتند: خوشبختانه تثبیت اراضی ساحلی استان آزاد است و با اقدامات خوبی که در گذشته در این اراضی صورت گرفته جلوی 
تجاوزات و تصرفات ، خصوصاً ساخت و سازها گرفته شده و اگر در جاهایی هم تصرفاتی در غالب فعالیتهای زراعی صورت گرفته، 
پیگیریهای قانونی در حال انجام است. وی در ادامه گفت: بخشی از این اراضی مشمول طرح تداخالت میباشد که از طریق دبیرخانه 
جهادکشاورزی شهرستان ها در حال پیگیری است ، عرصه هایی هم که به عنوان عرصه های تصرفی است برابر قانون از طریق مراجع 
قضایی پیگیرهستیم. ایشان در ادامه افزودند: انشاءاهلل بتوانیم از اراضی ساحلی و مستحدث برای متقاضیان درجهت فعالیتهای سرمایه 
گذاری درآنها در غالب قوانین و مقررات در طرح هایی که قابلیت اجرایی دارند استفاده کنیم و از این اراضی در جهت توسعه استان و 
ایجاد اشتغال بهره برداری نماییم زیرا اراضی مستحدث و ساحلی به جز ۶0 متر اولیه حریم دریا که مشمول ممنوعیت و تنها با شرایط 
خاص قابل واگذاری هستند الباقی برابر قانون ، قابلیت برنامه ریزی و واگذاری در قبال طرح های مصوب برای فعالیتهای ملی مختلف 
جهت اشتغالزایی و گردشگری را دارند.شایان ذکر است بنچ مارک سازه بتونی مسلح به رنگ زرد میباشد که از آن به عنوان عالمت 
 ممیزه مرز زمینهای ملی منابع طبیعی متعلق به دولت جمهوری اسالمی استفاده میشود که در سال جاری مقرر گشته با اعتبار 

پنج میلیارد و پانصدوبیست میلیون ریال-پانصدوپنجاه و دومیلیون تومان- در طول 50 کیلومتر احداث شود.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از ۲ شهردار استان تقدیر کرد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به پاس همکاری مطلوب شهرداران شهرهای فاضل آباد و قرق با اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان در جهت فرهنگ سازی منابع طبیعی با مساعدت در انجام تبلیغات محیطی ، از آقایان خسروی و امینی  
شهرداران محترم شهرهای  فاضل آباد و قرق تقدیر بعمل آمد. لوح تقدیر این اداره کل توسط گروه اعزامی از طرف مدیریت منابع 
طبیعی - مس��ئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گلستان ،  مسئول و کارشناس روابط 
عمومی- به محل کار شهرداران مذکور و با ابالغ سالم و تشکر ویژه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  از ایشان به جهت 

مساعدت شهرداران محترم با این اداره کل در جهت تنویر و تبلیغ فرهنگ منابع طبیعی اهداء شد.

عفیفي پور تاکید کرد: لزوم توجه به  مسئولیت های اجتماعی در بنادر هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان 
گفت: کارکنان این اداره کل معیشت و رفاه مردم را باید مهمترین مقوله هاي مسئولیت 
اجتماعي خود قرار دهند. به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومي اداره کل بنادر 
و دریانوردي هرمزگان، طي آییني با حضور "اله مراد عفیفي پور" مدیر کل، معاونین و 
رئیس حراست اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، دریاباني، بخشدار، دریانوردان و 
تعاوني هاي لنجداران قشم از خدمات شایسته " مرتضي آسیابانپور" تجلیل شد و "علي 
اشتري " به عنوان سرپرست جدید اداره بنادر و دریانوردي قشم معرفي شد. مدیر کل 
بنادر و دریانوردي هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت ما در دستگاه هاي خدمات رسان به عنوان یک امانت در جمهوري 
اسالمي است افزود: براي رسیدن به اهداف سازماني باید امانت داري خوب در ایفاي مسئولیت خود باشیم و از این فرصت استفاده الزم 
 و کافي نمایم. سرپرست پیشین بنادر و دریانوردي قشم جایگاه این مجموعه را  مرهون زحمات و تالش هاي مدیران قبلي و کارکنان 
زحمتکش این بندر دانست و گفت: امیدواریم مدیریت جدید با انگیزه بیشتري نسبت به مدیران پیشین موضوعات در دستور کار را 
مورد بررسي و بعنوان مهمترین برنامه در نظر بگیرد. علي اشتري سرپرست جدید اداره بنادر و دریانوردي قشم در این مراسم از مدیر 

کل بنادر و دریانوردي هرمزگان بخاطر حسن اعتماد و انتخاب براي انتصاب وي در این سمت تشکر و قدرداني کرد.

مدیر منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان عنوان کرد 
اهتمام جدي نفت به گسترش فرهنگ ورزش در سطح جامعه

اهواز - شبنم قجاوند- مدیر منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان از اهتمام جدي این شرکت به گسترش 
فرهنگ ورزش در س��طح جامعه خبر داد . مهران نصیریان دوس��ت با اعالم این خبر اظهار داش��ت : هم اکنون بیش از ۶200 نفر در 
رشته ها و تیم هاي مختلف ورزشي این شرکت فعالیت مي کنند که بیشتر آنها را شهروندان و افراد غیرشرکتي تشکیل مي دهند . 
وي با بیان اینکه هم اکنون 28 رشته فعال ورزشي در این شرکت وجود دارد افزود : از این تعداد ، آقایان در 17 رشته ورزشي و بانوان 
 نیز در 11 رشته ورزشي فعالیت مي نمایند . وي تصریح کرد : این فعالیت ها در رده هاي سني مختلف از نونهاالن تا بزرگساالن و 
رشته هاي مختلف ورزش همگاني و قهرماني و حضور در لیگ هاي مختلف استاني ، منطقه اي و کشوري انجام مي شود . نصیریان 
دوست ادامه داد : با توجه به تأکید مهندس عالي پور مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب و مهندس ناصري مدیرعامل شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در خصوص گسترش فرهنگ ورزش و ترویج روحیه نشاط و شادابي در سطح جامعه و همچنین 

عمل به مسئولیت هاي اجتماعي عموم شهروندان مي توانند از سالن ها ، اماکن و تجهیزات ورزشي این شرکت استفاده نمایند .

چهره زمستانی انبار نفت شهید بهمنی مقدم گیالن 
 رشت- مهناز نوبری- باشروع فصل سرما برای مواجهه با شرایط برودت هوا و تامین سوخت زمستانی تمهیدات 
خاصی در خطه شمال و در انبار نفت گیالن انجام می شود که در ذیل گزارش این تمهیدات را به همراه مصاحبه ای 
از رئیس انبار نفت شهید بهمنی مقدم گیالن آقای علیرضا احسانی می خوانید :  باتوجه به ظرفیت باالی ذخیره سازی 
مخازن در انبار نفت رشت در حال حاضر موجودی انبار مطلوب است و 120 دستگاه ناوگان حمل و نقل به طور شبانه 
روز آماده خدمترسانی به مردم می باشند  « .احسانی ، میزان بارگیری سوخت طی شبانه روز را به طور متوسط هفت 
میلیون لیتر عنوان کرد که در قالب س��ه ش��یفت کاری و با حضور 18 نفر در هر ش��یفت انجام می شود .   وی توزیع 
س��وخت در س��ال را به طور متوس��ط 2,5 تا 2.8 میلیارد لیتر فرآورده عنوان کرد که یک چهارم این مقدار)درحدود 
500 میلیون لیتر( فرآورده نفتگاز از طریق خط لوله به نیروگاه س��یکل ترکیبی رش��ت ارسال می شود. توزیع فرآورده 
ه��ای نفتی طی نه ماه ابتدای س��ال 9۶ مجموعاً یک میلیارد و200 میلیون و39 ه��زار لیتر انواع فرآورده های نفتی ) 
 بنزین موتور ، نفت س��فید ، نفتگاز و گاز مایع ( در اس��تان توزیع ش��ده  اس��ت که این رقم در مقایسه با سال گذشته 
 2,8۴ درصد افزایش دارد . انواع فرآورده های نفتی توزیع شده در نه ماه ابتدای سال 9۶  شامل  851 میلیون لیتر بنزین موتور، 
29 میلیون و ۶88 هزار لیتر نفت سفید ، 293 میلیون و ۶8۶ هزار لیتر نفتگاز غیر نیروگاهی و همچنین 39 هزار و 55۶ تن گاز 
 مایع می باشد .   در این مدت بیش از 30 میلیون و 10 هزار لیتر نفت سفید در قالب هفت  فقره کاالبرگ برای خانوارهای عادی و 
صعب العبور اعالم و توزیع شده است  که از این مقدار  10 میلیون و 11 هزار لیتر ) معادل ۶0 درصد از سهمیه اختصاص 

یافته به مناطق کوهستانی  ( در ارتفاعات استان توزیع شده است . 

توسط شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
ارائه ۲ محتوای آموزشی در سمینار آموزشی مدیریت مخاطرات طبیعی

اراک - مینو رس�تمی - در س��مینار آموزش��ی مدیریت مخاطرات طبیعی که همزمان با هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی به 
همت اداره کل مدیریت بحران اس��تانداری و جمعیت هالل احمر اس��تان مرکزی باحضورزندیه وکیلی معاون هماهنگی امورعمرانی 
 وفرخی مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استانداری مرکزی در سالن زیتون هالل احمر شهر اراک برگزار گردید کارشناسان

 دستگاه های اجرایی استان مطالب آموزشی مرتبط با دستگاه متبوع خود را درمقابله با مخاطرات طبیعی به ویژه زمین لرزه ارائه نمودند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در این راستا شرکت آبفا استان نیز با ارائه شفاهی محتوای آموزشی با 
عنوان " تامین آب در شرایط اضطراری " توسط فرشاد مومنی مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت و ارائه جزوه آموزشی 
با عنوان "آب و زلزله ، لزوم آمادگی " تهیه شده از سوی مهندس بهمن آنالویی معاون بهره برداری شرکت در این سمینار مشارکت 

علمی داشت. گفتنی است تعداد 28 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در این همایش حضور یافتند. 



شبکه های اجتماعی به عنوان یک 
منبع خبری استفاده می شوند

شکی در این نیست که حضور شبکه های اجتماعی 
تغییراتی زیادی در فض��ای مجازی ایجاد کرده اند. از 
برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان بگیرید تا کسب 

اطالعات در مورد برندها و محصوالت آنها. 
ام��ا ای��ن روزه��ا ش��بکه اجتماعی به عن��وان یک 
منبع خبری مورد اس��تفاده قرار می گیرد. هرچند به 
خودی خود ش��بکه اجتماعی را نمی ت��وان به عنوان 
ی��ک خبرگ��زاری و منب��ع خبری دانس��ت، اما طبق 
 آخرین تحقیقات و داده های منتش��ر ش��ده توس��ط

 Pew Research Center بس��یاری از کارب��ران 
آخری��ن اطالعات خب��ری خود را از وب س��ایت هایی 
همچون فیس بوک، یوتیوب و توییتر کسب می کنند. 
فیس ب��وک ب��ا فاصل��ه زی��ادی حکم��ران قلم��رو 
ش��بکه های اجتماع��ی اس��ت و بی��ش از ۶۷ درصد 
بزرگس��االن آمریکایی به آن دسترسی دارند. دو سوم 
کاربران فیس بوک اخبار خود را از طریق این ش��بکه 
اجتماعی به دست می آورند که در اصل نزدیک به ۴۴ 

درصد از کل جمعیت فیس بوک است. 
یوتیوب با در اختیار داش��تن نزدیک به ۴۸ درصد 
مخاطبان بزرگس��ال آمریکا دومین مرجع خبری در 
ش��بکه های اجتماعی به حس��اب می آی��د. نزدیک به 
یک پنجم کاربران این شبکه اجتماعی که نزدیک به 
۱۰ درصد جمعیت آن می ش��ود، از یوتیوب به عنوان 

مرجع خبری خود استفاده می کنند. 
پس از این دو ش��بکه اجتماعی، توئیتر ۱۶درصد از 
مخاطبان بزرگس��ال آمریکای��ی را در خود جای داده 
که ۹ درصد آنها از توییتر به عنوان منبع خبری خود 

استفاده می کنند. 
هر چند لینکدین و اینس��تاگرام تع��داد مخاطبان 
بیش��تری را در اختیار دارند، اما کمتر به عنوان منبع 

خبری مورد استفاده قرار می گیرند. 
imarketor :منبع

 اگر می خواهید فروش کسب وکارتان را افزایش 
دهید، باید درخواست و نیازی که مشتری از شما 

دارد را برآورده کنید.
 قطعاً نمی توانید تک تک مش��تریان را بررس��ی 
و نی��از آنها را برطرف کنید، ام��ا باید درباره رفتار 
مصرف کنندگان تحقیق کنید و از نتایج تحقیقات 
انجام ش��ده در این زمینه استفاده کنید. همچنین 
برای اینک��ه میزان فروش را افزای��ش دهید، باید 

ذهن مشتریان را بشناسید. 
در ادامه به نقل از نوپانا چند راهکار برای افزایش 

میزان فروش را بررسی می کنیم. 

کمک به مشتری در تصمیم گیری
روی کلمات خود تمرکز کنید و تأثیر کلمات بر 

ذهن مشتری را دست کم نگیرید.
 اگ��ر می خواهی��د مش��تریان تان کاری را انجام 
دهند، یک میزان حداقل برای آنها مشخص کنید 
تا ش��ک آنها برای خری��د یا انج��ام کار، به ترس 

تبدیل نش��ود. این کار تصمیم گی��ری را برای آنها 
راحت تر می کند. 

برچسب زدن
به مش��تریان خود صفات خوبی را نسبت دهید 

و آنها را در گروه افراد خاصی دسته بندی کنید.
 این کار حس��ی را در ذهن مش��تریان به وجود 
می آورد که دوس��ت دارند در آن گروه قرار بگیرند 

و آن را تجربه کنند. 
با این کار مش��تریان بیشتر تمایل پیدا می کنند 

تا محصول را از شما خریداری کنند. 

توجه به جزییات
جزییات حرف ها و کارهای تان در مقابل مشتری 

بسیار مهم است. 
حتی باید به تمام جزیی��ات موجود در تبلیغات 

خود هم دقت کنید. 
ی��ک کلمه هم تأثیر باورنکردنی بر میزان فروش 

و افزایش تعداد مشتریان تان دارد. 

قبول اشتباهات
اش��تباهات و ضعف های خود را بپذیرید. این کار 
نقاط قوت ش��ما را پررنگ تر می کند. مشتریان هم 
بیش��تر جذب افرادی می شوند که ضعف های خود 
را می دانند تا افرادی که ضعف ها و اشتباهات خود 
را قبول ندارند. این موضوع نشان می دهد که شما 
از همه چیز آگاه هس��تید و سعی می کنید تا همه 

چیز را بهبود دهید. 

مشخص کردن ارزش ها و دشمنی
خود را دش��من یک ایده و یا کار ناپسند معرفی 
کنید. برای مثال بگویید از نقاط ضعف رقیب خود 
بدتان می آی��د، اما رقیب خ��ود را تخریب نکنید. 
همچنی��ن ارزش ه��ای خ��ود را برای مش��تری به 

صورت مشخص تعریف کنید. 
تحقیقات نش��ان می دهد افراد به ارزش های یک 
ش��رکت و کس��ب وکار وفادار می مانند نه به خود 

شرکت. 

5راهکار کلیدی که فروش شما را افزایش می دهند

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 879 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه افراد 
کم درآمد و طبقه متوس��ط احتماال مشتریان اصلی 
ش��ما به شمار می روند، اس��تفاده از رسانه هایی که 
بیشتر مورد توجه این گروه قرار دارند می تواند مفید 
باشد. همچنین چون کاالی شما جنبه مصرفی دارد 
تبلیغ مستمر در سطح گسترده اهمیت زیادی دارد، 
به ویژه آنکه به احتمال زی��اد رقبای زیادی در بازار 

وجود دارند. 
اگ��ر بودجه کاف��ی در اختی��ار داری��د تبلیغ در 
رس��انه های تصویری همزمان با اج��رای برنامه های 
س��مپلینگ در فروش��گاه های زنجی��ره ای که محل 
تردد طبقه متوسط است تأثیر خوبی خواهد داشت. 
توصیه دیگر ما اجرای یک کمپین تبلیغاتی جهت 
برندینگ است. اگر قصد فعالیت و حضور بلندمدت 
در بازار دارید، ضروری اس��ت برن��د خود را تثبیت 
کنید. با یک ش��رکت مش��اوره وارد مذاکره شوید و 

یک کمپین تبلیغاتی جه��ت برندینگ تهیه و اجرا 
کنید. 

توصیه دیگر اس��تفاده از ابزارهای تشویقی مانند 
اهدای جوایز و قرعه کش��ی است. تجربه نشان داده 
اس��ت افراد به وی��ژه از طبقه کم درآم��د با این نوع 
ابزارهای تشویقی بیشتر به خرید ترغیب می شوند. 
سیس��تم های قرعه کش��ی و اهدای جوایز برندهای 
مختل��ف را در ب��ازار بررس��ی کنید و ی��ک برنامه 
تبلیغاتی خوب با تمرکز روی این جوایز تهیه کنید.

بازاریابی محصوالت ارزان قیمت 

پرسش: کسب وکار کوچکی را در حوزه مواد غذایی راه اندازی کرده ام و تصمیم دارم محصوالت ارزان قیمتی را با کیفیت 
متوس�ط ارائه بدهم. پیش�نهاد می کنید برنامه های بازاریابی ش�رکت را برای چه دست از مش�تریان تنظیم کنم و چه 

روش هایی برای من بهتر جواب می دهد؟
کلینیککسبوکار

عوامل مثبت 
و منفی جلسه مصاحبه  شغلی

چگون��ه می توانی��د تأثیر مثبتی در ذهن مس��ئول 
مصاحب��ه  به جای بگذارید؟ چه عواملی ممکن اس��ت 

استعدادها و مهارت های شما را زیر سؤال ببرد؟ 
جلسه مصاحبه  کاری، صحنه  یک نمایش است که 
هر دو طرف ش��رکت کننده، قوانی��ن آن را می دانند. 
ش��ما به عنوان یک داوطلب کارج��و، تالش می کنید 
ثاب��ت کنید که بهتری��ن کاندیدای ایده آل هس��تید. 
مخاطب ش��ما، یعنی مس��ئول مصاحبه، یک متفکر 
مس��تقل و اغلب اوقات ش��کاک اس��ت که می خواهد 
پیش از خرید آنچه ش��ما عرضه می کنید، ش��واهد و 
قرائن الزمی که صحت و کیفیت محصوالت را اثبات 

می کنند، مشاهده کند. 
برنده رقابت، کارجویی اس��ت که نه تنها استعدادها، 
مهارت ه��ا و ویژگی ه��ای مثبت خود را ب��ه نمایش 
می گ��ذارد، بلکه مراقب اس��ت با هیچ ق��دم منفی یا 
اش��تباهی، زحمات خود را بر باد ندهد. بیایید نگاهی 

به دو طرف این موازنه داشته باشیم. 

فاکتورهای مثبت یک مصاحبه چیست؟ 
- بی تردی��د اولی��ن موضوع��ی که برای مس��ئول 
مصاحب��ه اهمیت دارد، این اس��ت که مطمئن ش��ود 
شما با فرهنگ شرکت سازگارید. توجه داشته باشید 
که این تصمیم گیری، به طرز ذهنیتی که مصاحبه گر 
از ش��ما به دس��ت می آورد بس��تگی خواهد داش��ت. 
یک کاندایدای هوش��مند، با کارمندان فعلی و اسبق 
ش��رکت صحبت می کند تا درک مناسبی از فرهنگ 
شرکت به دست آورد و بعد، در جلسه مصاحبه صفات 
و ویژگی هایی از خود نشان می دهد که مطابق با این 

فرهنگ هستند. 
- عامل دیگری که بر ذهن مصاحبه گر تأثیر زیادی 
می گذارد، تصویری اس��ت که ش��ما خل��ق می کنید. 
کاندیدایی که اش��تیاق و هیجان زیادی از خود نشان 
می دهد و درعین حال ثابت می کند از دانش تخصصی 
خوبی برخوردار اس��ت، گزینه  فوق الع��اده ای به نظر 

می رسد. 
- یکی دیگر از ویژگی هایی که می تواند تأثیر مثبتی 
در ذهن مخاطب به جای بگذارد، ظاهر عمومی ش��ما، 
مثل لباس پوش��یدن و به خصوص لبخند زدن است. 
فرقی نمی کند ش��ما در کجای جهان زندگی کنید و 
چه ملیت، زبان یا فرهنگی داش��ته باشید. در سراسر 

جهان، لبخند مفهوم و تأثیری یکسان دارد. 

فاکتورهای منفی مصاحبه شغلی
- عدم اعتمادبه نفس می تواند همه  توانایی های شما 

را زیر سؤال ببرد.
 اگر از خودتان مطمئن نباش��ید یا بدون اطمینان 
و آمادگ��ی به س��ؤال ها ج��واب بدهی��د، نمی توانید 
مصاحبه کنن��ده را تحت تأثیر ق��رار دهید. زبان بدن 
ش��ما خیل��ی زود حقیقت را آش��کار می کند و باعث 
می ش��ود هم خودتان و هم مس��ئولی که مقابل شما 
است، دلس��رد ش��وید؛ هرچند صحبتی در مورد این 

احساس مشترک به زبان نمی آید. 
- برخ��ی خصوصی��ات در همه جه��ان، بازخوردی 
منفی خواهند داش��ت و باید به شدت از آنها اجتناب 

کنید.
 مث��ل دیر حاضر ش��دن در جلس��ه مصاحبه، بوی 
نیکوتین یا عطر تند، بدلباس��ی و ناآراستگی، آدامس 
جویدن و خام��وش نکردن موبایل پی��ش از ورود به 
جلسه. هرکدام از این موارد یک امتیاز منفی به شمار 

می روند. 
- عوام��ل دیگری که باعث می ش��وند یک کاندیدا، 
نظر مساعد مسئول مصاحبه  را از دست بدهد عبارتند 
از: تقبی��ح و بدگویی از کارفرمای قبلی، با صدای بلند 
صحب��ت کردن، دروغ گفتن و البته، اش��اره کردن به 
اینکه مصاحبه کننده اش��تباهی مرتکب ش��ده است 
)که موجب می شود مصاحبه گر احساس بدی داشته 

باشد(. 
و در پایان، به یاد داش��ته باش��ید که نتیجه پروسه 
مصاحبه قابل پیش بینی نیست؛ زیرا بخش اعظم این 
فرآیند، تصمیم گیری ذهنی مس��ئول مصاحبه کننده 
اس��ت و به آگاهی و هوشیاری، تجارب قبلی، فرهنگ 

شخصی و جهان فکری او بستگی دارد. 
بااین حال کارشناس��ان و مربیان معتقدند مهم ترین 
عوامل��ی که موفقیت در یک مصاحبه را رقم می زنند، 
اعتمادبه نفس باال و آمادگی کامل برای حضور در این 

جلسه هستند. 
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مسیر موفقیت

بانک منابع گرفیکی
نام استارتاپ: ایموگراف

imograph. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: گرافیک
توضیح بیشتر: 

بانک منابع گرفیکی ش��امل آیکونه��ا، فایلهای الیه باز 
وکت��ور یا پی اس دی و س��ایر مناب��ع گرفیکی و محلی 

جهت کسب درآمد طراحان گرافیکی

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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