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سیاه و سپید پیشنهاد تازه رئیس اتاق ایران برای تشکیل نهاد فراقوه ای

آیانهادفراقوهای
راهگشایاقتصاداست؟

فرصت امروز: رئیس پارلمان بخش خصوصی در س��ی ودومین نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به 
وضعی��ت کنونی اقتصاد ایران پیش��نهاد کرد نهادی فراقوه ای و مقتدر ب��رای برون رفت از بحران اقتصادی در بازه 
زمانی 5 تا 10 ساله تشکیل شود. به گفته غالمحسین شافعی،  »این روزها نگاهی به اقتصاد کشور نشان می دهد 
که حال اقتصاد خوب نیست و ناکارآمدی  بسیاری در حوزه های اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدی ها خود را 
به حوزه های اجتماعی و محیط زیست کشانده و اعتماد به مسئوالن را کاهش داده است.« از همین رو، رئیس اتاق 
ایران با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور و تفسیرپذیری قوانین که عامل تداخل در قضاوت ها و تصمیم گیری ها 

شده است، راه برون رفت از این وضعیت را ایجاد نهادی فراقوه ای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد...
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مهم ترین چالش های بازار کار ایران به روایت مرکز پژوهش های مجلس

الیحه بودجه 97 به داد اشتغال می رسد؟ 

چگونه همکار بهتری باشیم
نکاتی برای افزایش درآمد در آزادکاری
غول های کوچک فوربس در سال 2017 

11اصل طالیی بازاریابی شبکه های اجتماعی
چرا شرکت ها به خلق تجربه برند نیاز دارند؟ 

دانستنی های برندینگ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیل هریسون در گوگل

7
مدیـر عامل مدیران خودرو تاکید کرد که افزایش قیمت ارز 

به طور حتم در بازار خودرو هم تاثیرگذار است، اما 
کمترین تغییرات را در قیمت نهایی اعمال...

تصمیم دولت برای تغییر تعرفه خودروهای ساخت داخل

تاثیرنوساناتارزی
درتغییرقیمتخودرو

یادداشت
خوش بینی به کارکرد نهاد 
فراقوه ای در اقتصاد ایران

ایجاد یک نهاد فراقوه ای برای 
حل مشکالت اقتصادی کشور، 
در حد نظری��ه می تواند راهکار 
اقتصاد  باشد. س��اختار  مؤثری 
سیاس��ی ایران در طول سالیان 
ش��کل  به گون��ه ای  متم��ادی 
گرفته است که با نقش آفرینی 
نهادهای قدرت متعدد، ش��اهد 
و  پرپیچ وخ��م  بوروکراس��ی 
تودرتویی نهادی اس��ت و عماًل 
ساماندهی آن در توان یک نهاد 
فراقوه ای نیست.  بررسی تجربه 
اقتصاده��ای نوظهور چند دهه 
اخیر در س��اماندهی مشکالت 
در  می دهد  نش��ان  اقتص��ادی 
یک  چی��ن،  مانن��د  کش��وری 
ق��درت متمرکز توس��ط حزب 
و  ش��ده  ایج��اد  کمونیس��ت 
توانس��ته اس��ت دیگران را نیز 
به اجرای سیاست هایی  مجبور 
کند ک��ه در ای��ن مرکز قدرت 
توافق می ش��ود. در کشورهایی 
مانند کره جنوبی و س��نگاپور 
نیز سیاست های نخبه گرایی در 
پیش گرفته شده و با هماهنگ 
ک��ردن تمام عناص��ر اقتصادی 
و سیاس��ی، بس��تری برای حل 

و  مشکالت  ریش��ه ای 
2حرکت به سمت...

جعفر 
خیرخواهان

اقتصاددان

 1۴ س��ال از ایجاد گرد و خاک های پراکنده در اهواز 
گذش��ته است؛ خشکسالی، عملیات های عمرانی، ساخت 
س��د و... هم��ه و همه در کنار عوامل خارجی دس��ت به 
دست هم دادند تا فاجعه ای زیست محیطی در خوزستان 
شروع ش��ود؛ چنانچه وضعیت این اس��تان سال به سال 
بدتر ش��ده و حاال می توان گفت این گرد و خاک ها دیگر 
پراکنده نیستند و اهواز به زندگی بدون هوا عادت کرده 

است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، س��ال 1۳۸۲ ب��رای اولین بار 
به طور موردی ریزگردها در این ش��هر دیده ش��دند، دو 
سال بعد این بحران به صورت جدی افزایش پیدا کرد و 
در سال های 1۳۸۷ تا 1۳۸۹ به اوج خود رسید، بسیاری 
دلیل این اتفاق را خشک شدن تاالب ها و مراتع به دلیل 

بی آبی می دانند.
احمدرضا الهیجان زاده، مدیرکل حفاظت از محیط زیست 
استان خوزس��تان در این رابطه به تسنیم گفته است: اگر 
بخواهی��م به ص��ورت دقیق این موضوع را بررس��ی کنیم، 
می توانی��م رابطه مس��تقیمی بی��ن خش��کی تاالب های 
بین النهری��ن در عراق و کاهش مس��احت تاالبی اس��تان 

خوزستان با ورود ریزگرد به این استان مشاهده کنیم.
او همچنین گفت 11 س��ال پیش خشکس��الی به اوج 
خود رسید و سبب خشکی بخش عمده ای از تاالب های 

شادگان و هورالعظیم شد.
در واقع خش��ک شدن تاالب ها و مراتع چه در داخل و 
چه در خارج از کشور باعث شد تا صدها هزار »کانون های 

گرد و خاک« در ایران و خارج ایران تشکیل شوند.
کانون های داخلی در مقابله کانون های خارجی

اختالف نظره��ای در میان متخصص��ان در رابطه میزان 
تاثیر گذاری  منش��اءهای داخلی و خارجی وج��ود دارد اما 
تقریبا همه  کارشناسان بر این باورند که کانون های خارجی 

سهم بیشتری در گرد و خاک های جنوب کشور دارد.
کوروش بهادری، مدیرکل هواشناس��ی استان خوزستان 
در ای��ن رابطه به خبرآنالین گفت: برآورد ما این اس��ت که 
65 تا ۷0 درصد از کانون های گرد و خاک خارجی و حدود 
۳0درصد داخلی هس��تند و این هم بستگی به جریان های 

بادی دارد.
البته با وجود سهم کم منشاءهای داخلی نمی توان گرد 
و خاک های ناشی از این کانون ها را در نظر نگرفت. بهادری 
در این رابطه می گوید: گرد و خاک ناش��ی از کانون داخلی 
به سرعت به ما می رسد و غلظت بیشتری دارند، اما به علت 
اینکه ذرات درشت هس��تند این گرد و خاک ها ماندگاری 
کمتری دارند، اما ذرات خارجی پیمایش بیش��تری دارند و 
ماندگاری طوالنی تری هم دارند. او همچنین گفت منش��اء 

گرد و خاک هفته  گذشته داخلی بوده است.
کانون ها، اهواز را احاطه کرده اند

تحقیقات زمین شناس��ی اهواز نش��ان می دهد وس��عت 
کانون های داخلی که این اس��تان را احاطه کرده اند حدود 

۳50هزار هکتار یعنی چیزی بیشتر از دوبرابر وسعت شهر 
نیوی��ورک اس��ت و بادهای مختلف گ��رد و خاک ها از این 
مناطق به سمت استان اهواز می برد. در واقع این ۳50 هزار 
هکتار به هفت کانون مختلف اطراف اهواز تقسیم می شوند 
که هر کدام به دالیل مختلف خش��ک ش��ده و به منش��اء 
تولید گرد و خاک تبدیل شده اند، از سویی نوع کاربری این 
مناطق هم متفاوت است و هر کدام ماجرایی متفاوتی برای 

خشک شدن دارد.  
اما چه ش��د که ۳50 هزار هکتار زمی��ن، به کانون گرد 
و خاک تبدیل ش��دند؟ بدون ش��ک اصلی ترین پاس��خ به 
این س��وال خشکس��الی  اس��ت، اما عوامل دیگری هم در 
برخ��ی کانون های مختلف با نوع کاربری متفاوت در ایجاد 

منشاءهای گرد و خاک تاثیر گذار بوده اند.
عملیات های عمرانی و تخریب مراتع

مرات��ع  با وس��عتی بیش از ۲00 هزار هکتار بیش��ترین 
وسعت را در ایجاد  کانون های گرد و خاک دارند، کم آبی در 
چندین سال گذشته منجر به تخریب پوشش های گیاهی و 
در نتیجه ایجاد بیابان هایی شد که عامل اصلی تبدیل مراتع 

به کانون های گرد و خاک است.
اما به نظر می رس��د اقدامات مختلف در زمینه مدیریتی 
هم در این رابطه تاثیر گذار بوده اند، برخی طرح های عمرانی 
مثل ساخت راه، راه آهن و ... هم در تخریب مراتع تاثیر گذار 

بوده اند.
سدها و برداشت بی رویه عامل خشک شدن 

اراضی بدون پوشش
اراضی بدون پوش��ش، تقریبا در تمامی ۷ منطقه که در 
آن کان��ون گرد و خاک وج��ود دارد، زمین هایی بودند که 
در فصول آبی با س��یالب های رودخانه همجوار پوش��یده و 
مرطوب می ش��ده اند، ام��ا کاهش بارندگی، احداث س��د، 
برداشت بی رویه آب و مهار بیش از حد آب منجر به تبدیل 

این مناطق به کانون های گرد و خاک شده است.
تاالب ها، آبگیرها و نواحی مرطوب خشک شده

تاالب ه��ا به دلیل اینکه از دانه ریزهای رس��ی تش��کیل  
شده اند پتانس��یل باالیی برای تبدیل به کانون های گرد و 
خاک دارند، در سال های گذشته خشکسالی، ساخت سد و 
برداشت بی رویه آب این پتانسیل تاالب ها و آبگیرهایی مثل 

هورالعظیم را به اجرا رسانده اند.
البته در طول چند س��ال گذش��ته برخی از این تاالب ها 
مثل هورالعظیم پرآب تر ش��ده اند و دیگر نقش کمتری در 

تولید گرد و خاک دارند.
تامین حق آبه آبگیرها؛ مسئولیت با وزارت نیرو و 

سازمان محیط زیست
ب��رای از بین بردن کانون های داخلی گرد و خاک وزارت  
کش��اورزی، وزارت نیرو و س��ازمان حفاظت محیط زیست 
اقدام��ات خود را در دو حوزه مختل��ف انجام داده اند؛ یکی 
تامی��ن حقآب��ه  تاالب ه��ا و دیگری  کاش��ت نه��ال برای 

جلوگیری از بیابان زدایی.

در ح��وزه اول که مس��ئولیت با وزارت نیرو و س��ازمان 
محیط زیست اس��ت برخی اقدامات به شکل موفق آمیزی 
انجام ش��ده اس��ت و برای مثال وضعیت تاالب هورالعظیم 
بهتر ش��ده اس��ت، اما این تاالب تنها 15درصد کانون های 
گ��رد و خاک داخلی را تش��کیل می دهد و هنوز آبگیرها و 

تاالب های دیگری بدون آب مانده اند.
در همی��ن رابط��ه عیس��ی کالنت��ری، رئیس س��ازمان 
محیط زیست اخیرا در برنامه ای تلویزیونی گفت: زمانی بود 
که وزارت نیرو با سرپرست اداره مي شد، ما درخواستی برای 
اختصاص حقآبه های محیط زیستی فرستادیم و جواب دادند 

که آبی برای محیط زیست وجود ندارد.
او گفت: ما دیگر حق نداریم براساس تحقیقات دهه 60 
اقدام کنیم و وزارت نیرو باید سریعاً بررسی جدید با شرایط 
موج��ود و مقدار آب فعلی کند و تصمیمات جدید بگیرند. 
آبی که ۳0 س��ال پیش بود دیگر نیس��ت. مردم خوزستان 
مطمئن باشند که دولت خود را ملزم برای تثبیت ریزگردها 
مي داند و مسئله بودجه را حل خواهد کرد. داخل استان هم 
تصمیم بگیرند که آب را برای چه مصرفی استفاده می کنند.

نهال کاری؛ مسئولیت با وزارت کشاورزی
اما برای حل مش��کل بخش دیگری از کانون های داخلی 
وزارت جهاد کش��اورزی مس��ئولیت دارد تا با کاشت نهال 

جلوی ایجاد گرد و خاک را بگیرد.
در همین رابطه هم حجتی وزیر کشاورزی این هفته به 
خوزستان رفت تا در جریان عملیات نهال کاری قرار بگیرد، 
او در همی��ن رابطه گفت: کاش��ت نهال و مرطوب س��ازی 
مناطق کانون گرد و غبار باید به نحو مطلوب و با س��رعت 

بیشتری در سطح ابالغی ۳0هزار هکتار انجام شود.
حجت��ی بیان کرد: ب��ا انتقال و تامین آب ب��ه کانال ۴۷ 
کیلومتری که توس��ط موسس��ه جه��اد نصر حفر ش��ده 
اس��ت و دارای دبی ۲0 مترمکعبی اس��ت، کاش��ت نهال و 
مرطوب س��ازی مناطق بحرانی تولید ریزگرد به وسعت ۳0 

هزار هکتار اجرایی خواهد شد.
با بحران آب، آب این پروژه از کجا تامین می شود؟

ام��ا برای ح��ل 10  تا ۳0 درصد مش��کل ای��ن فاجعه 
زیس��ت محیطی نبود آب و س��وءمدیریت عامل ایجاد آن 
بودند به وجود آب نیاز است و تامین حقآبه تاالب ها و نیاز 
آبی برای کاشت نهال شاید یکی از بزرگ ترین چالش های 

دولت برای حل مسئله گرد و خاک باشد.
البته دوشنبه ش��ب آقای رئیس جمه��ور از یک راه حل 
جدید برای حل کم آبی این منطقه خبر داد. حسن روحانی 
گفت: کانال کش��ی صورت گرفته اس��ت تا آب کارون را به 
این منطقه برسانیم که با رساندن آب به این نقطه هم این 

منطقه مرطوب و هم امکان نهال کاری فراهم می شود.
ای��ن کانال ب��ه ط��ول ۴۷ کیلومتر برای انتق��ال آب به 
مناطق بحرانی احداث شده و وظیفه تامین رطوبت زمین و 
آبرسانی به نهال کاری های صورت گرفته را برای جلوگیری 

از گردوغبار برعهده دارد. 

کانون های گرد و خاک اهواز، دوبرابر وسعت شهر نیویورک

فاجعه  زیست محیطی خوزستان چگونه شروع شد؟
نماین��ده کارگ��ران در ش��ورای عال��ی کار گف��ت 
رقم۷00 ه��زار تومان��ی ک��ه اخیرا به عن��وان خط فقر 
شدید اعالم شده تنها مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز 
یک خانوار برای زنده ماندن اس��ت وگرنه این رقم خط 

گرسنگی هم نیست.
علی خدایی در گفت وگو با ایس��نا، درباره اعالم رقم 
۷00 ه��زار تومان به عنوان خ��ط فقر ملی ابراز عقیده 
کرد و گفت: از نظر من این رقم حتی خط گرس��نگی 
هم نیس��ت و نزدیک ترین عددی ک��ه در مطالعات ما 
پیدا می شود خط گرسنگی اس��ت؛ یعنی تامین صرفا 
م��واد غذایی مورد نی��از برای یک خان��وار که آن هم 

۷00 هزار تومان نیست.
نماین��ده کارگران در ش��ورای عال��ی کار ادامه داد: 
مطالعات ما در کارگروه مزد س��ال گذش��ته نشان داد 
حداقلی تری��ن قیمت ه��ا و کیفیت ه��ا فق��ط در بحث 
خوراکی ها حدود ۸50 هزار تومان اس��ت آن هم برای 
یک خانوده سه و نیم نفره و برای خانوارهای چهارنفره 
قطعا باالتر از این عدد خواهد بود، بنابراین ادعای ۷00 
هزار تومان به عنوان خط فقر ش��دید برای خانوارهای 

سه تا پنج نفره صحیح نیست.
وی اف��زود: فقر ش��دید یعنی حداق��ل خوراکی های 
مورد نظر که بتواند حداقل سالمت را برای فرد تامین 
کند و ۸50 هزار تومانی که س��ال گذشته با استناد به 
آمارهای انس��تیتو تغذیه برای س��ال ۹5 احصا کردیم، 
تنها اقالم خوراکی را ش��امل می شد وگرنه رقم هزینه 
ماهان��ه یک خان��وار ۲ میلیون و ۴۸0 ه��زار تومان به 

دست آمد.
عضو هیات مدیره کانون عالی ش��وراهای اس��المی 
کار متذکر ش��د: وقتی آمارهای ی��ک نهاد تصمیم گیر 
چنین ع��ددی را به عن��وان خط فقر اع��الم می کند، 
ش��دیدا نگران می ش��ویم، از این جهت که دولت برای 
آنکه ۷00 ه��زار تومان درآمد را برای خانوارها جبران 
کند، برنامه ریزی دارد آن هم در ش��رایطی که س��ال 
گذش��ته با بررس��ی های صورت گرفته درآمد کمتر از 
۲ میلی��ون و ۴۸0هزار توم��ان حداقل های یک زندگی 

را تامین نمی کرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
تصریح ک��رد: اعالم چنین ارقامی ب��ه عنوان خط فقر 
ناش��ی از کوتاهی نهاده��ای آمارگیر در اعالم خط فقر 

و گرس��نگی است، منتها به شرطی که با عنوان واقعی 
خودش اعالم شود نه با واژه سازی.

خدایی با طرح این پرس��ش ک��ه منظور از خط فقر 
ش��دید چیست، افزود: وقتی وارد مسائل تصمیم گیری 
می ش��ویم، هر چیزی باید متر مشخصی داشته باشد. 
برای همه چیز می ش��ود عدد تعیین کرد به ش��رطی 
که برای آن مالک داش��ته باش��یم. ممکن است کسی 
نتواند ماش��ین پورشه بخرد خودش را فقیر تصور کند، 
احس��اس آن فرد از فق��ر این اس��ت. از طرفی ممکن 
اس��ت کس��ی نصفه نانی پیدا کند و بخورد  و احساس 

خوشبختی کند، بنابراین نباید با مفاهیم بازی کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه اختراع واژه یکی از 
تخصص هایی اس��ت که در این دوره دیده می ش��ود و 
خط فقر ملی هم جزو اختراعات جدیدی اس��ت که به 
بازار واژگان اقتصادی کش��ور افزوده ش��ده است. قبال 
خط فقر مطلق یا نس��بی یا واقعی را داش��تیم و امروز 
خط فقر ملی را اعالم می کنند. این ابداع واژگان زمانی 
نگران کننده می شود که قرار است در هدف گذاری های 
کالن سیاس��تی و اقتص��ادی به کم��ک بیایند وگرنه 

آمارها به هیچ دردی نمی خورد.
به اعتقاد این مقام مس��ئول کارگری 10 سال است 
خط فقر در کشور اعالم نش��ده و به یکباره در آستانه 
تعیین رقم دستمزد کارگران واژه جدید خط فقر ملی 

اعالم می شود.
گفتنی اس��ت معاون رفاه وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی طی روزهای گذش��ته از شناسایی ۸00 هزار 
خانوار در بودجه ۹۷ ک��ه زیر ۷00 هزار تومان در ماه 
درآمد دارند خبر داده و اعالم کرده بود: با توجه به این 
مساله وزارت رفاه در بودجه ۹۷ پیشنهاد کرده برای از 
بین بردن فقر ش��دید بودجه ای اختصاص یابد و دولت 
بس��ته های حمایتی برای این خانوارها تدارک ببیند تا 
از س��ال آین��ده هیچ خانواری در ای��ران زیر ۷00هزار 

تومان درآمد نداشته باشد.
ب��ه گفته میدری، برای رس��یدن به رق��م فقر ملی، 
فرمول مش��خصی مدنظر قرار داده ایم بدین  صورت که 
فقر ش��دید یا همان خط فقر مل��ی را از حاصل ضرب 
هزینه ه��ای خوراکی هر نفر در چهار یا پنج به دس��ت 
می آوری��م که میانگی��ن آن چیزی ح��دود ۷00 هزار 

تومان برای هر خانوار سه تا پنج نفره است. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

700 هزار تومان رقم خط گرسنگی هم نیست!

متقاضیان وام مسکن بخوانند

وام مسکن 100 میلیونی
15 میلیون تومان!

88936651



خوش بینی به کارکرد نهاد فراقوه ای 
در اقتصاد ایران

ایجاد یک نهاد فراقوه ای برای حل مش��کالت اقتصادی 
کشور، در حد نظریه می تواند راهکار مؤثری باشد. ساختار 
اقتصاد سیاسی ایران در طول سالیان متمادی به گونه ای 
ش��کل گرفته اس��ت که با نقش آفرین��ی نهادهای قدرت 
متعدد، ش��اهد بوروکراسی پرپیچ وخم و تودرتویی نهادی 
اس��ت و عماًل س��اماندهی آن در توان یک نهاد فراقوه ای 
نیس��ت.  بررس��ی تجربه اقتصادهای نوظه��ور چند دهه 
اخیر در س��اماندهی مش��کالت اقتصادی نشان می دهد 
در کشوری مانند چین، یک قدرت متمرکز توسط حزب 
کمونیست ایجاد شده و توانسته است دیگران را نیز مجبور 
به اجرای سیاست هایی کند که در این مرکز قدرت توافق 
می ش��ود. در کش��ورهایی مانند کره جنوبی و س��نگاپور 
نیز سیاس��ت های نخبه گرایی در پیش گرفته ش��ده و با 
هماهنگ کردن تمام عناصر اقتصادی و سیاسی، بستری 
برای حل ریشه ای مش��کالت و حرکت به سمت توسعه 
فراهم آورده اند.  اما در اقتصاد ایران به عنوان کش��وری که 
وابس��تگی شدیدی به نفت و فروش منابع طبیعی دارد و 
در روند نادرست چندین ساله، با مجموعه ای از عادت های 
قدیمی نادرس��ت، مدی��ران ناکارآمد و اوض��اع پیچیده و 
غیرش��فافی روبه رو ش��ده است که باعث ش��ده کارها در 
روال عادی به س��رانجام مطلوب نرسند، هیچ کدام از این 
دو ش��یوه کارایی ندارد. در شرایط فعلی نهادهای قدرت 
متعددی در کشور ما اثرگذار هستند که باعث شکل گیری 
حاکمیت دوگانه و تودرتویی نهادی ش��ده اند و هرکدام از 
این نهاده��ای قدرت نیز دامنه منافعی برای خود تعریف 
کرده اند که در اغلب مواقع با منافع عمومی کشور در تضاد 
است.  در این وضعیت، تصور اینکه ایجاد یک نهاد فراقوه ای 
بتواند با تصمیمات خود این نهادها را راضی و همراه کند 
تا مش��کالت کشور حل شود، تا حدی خوش بینانه است، 
مگر اینکه مدیریت نظامی در دس��تور کار باشد یا جامعه 
همانند س��نگاپور کم جمعیت باشد تا بتوان با ایجاد یک 
بوروکراسی حرفه ای و کارآمد، تبعیت از قانون را نهادینه 
کرد.  در ایران از لحاظ نوشتن قانون یا ایجاد نهاد، ضعف 
و مش��کلی وجود ندارد و ما در گرفتن تصمیمات درست 
مشکلی نداریم، اما در اجرا با هزاران مانع حاصل از تضاد 
منافع نهادهای قدرت مواجه می ش��ویم که عمالً اجرای 
همین تصمیمات درست را منحرف می کند. به مرور زمان 
در بدنه اجرایی دس��تگاه ها و س��ازمان ها، حیاط خلوتی 
ش��کل گرفته که راضی به از دس��ت دادن آن نیستند و 
حتی ایجاد یک نهاد فراقوه ای قدرتمند نیز نمی تواند همه 
آنها را برای رها کردن این حیاط خلوت و همس��و شدن 
با منافع ملی و مردمی مجاب کند.  مش��کالت اقتصادی 
کش��ور با ایجاد تعهد در مس��ئوالن و جلب اعتماد مردم 
امکان پذیر اس��ت. در گام نخست باید مسیر آینده کشور 
ترسیم شود و به شکل پیمان یا قراردادی اجتماعی، بین 
همه مردم و مسئوالن پایبندی به این هدف گذاری ایجاد 
ش��ود؛ به گونه ای که همه حس کنند از محل تحقق این 
هدف گذاری ها نفع می برند. در گام بعدی باید برای همه 
مردم انگیزه ورود به این بازی ایجاد ش��ود و متولیان امر 
نیز کاماًل متعهد به برآوردن این هدف گذاری ها باش��ند تا 
همکاری های ملی ش��کل بگیرد و مشکالت، بدون اینکه 

کسی یا نهادی مانع شود، به سمت حل شدن برود. 
منبع: اتاق ایران

نخستین گزارش عملکرد برنامه ششم 
سال آینده به مجلس ارائه می شود

س��ازمان برنامه و بودجه اعالم ک��رد گزارش عملکرد 
نخستین س��ال برنامه ششم که سال 1396 است، سال 
آینده تقدیم مجلس می شود و بر این اساس الیحه بودجه 

1397 براساس برنامه ششم توسعه تنظیم شده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، 
دولت باید در پایان هر سال از اجرای این برنامه، گزارش 
عملکرد اجرای آن را در گزارش��ی به مجلس ارائه کند. 
در همین زمینه، سازمان برنامه و بودجه در اطالعیه ای 
درباره ادعای انطباق نداش��تن الیح��ه بودجه 1397 با 
برنامه ششم توسعه اعالم کرد: این سازمان همزمان با 
ارائه الیحه بودجه سال 1397، گزارش عملکرد آخرین 
سال برنامه پنجم )سال 1395( را تهیه و به مجلس ارائه 
کرده است. همچنین در برآورد منابع و مصارف الیحه 
بودجه سال 1397 و بررسی آثار کالن اقتصادی آن،  از 
اطالعات عملکرد و پیش بینی داده های اقتصاد کالن در 

سال 1396 استفاده شده است. 
س��ازمان برنامه بودجه درباره اج��رای صد درصدی 
قوانی��ن الیحه بودجه 97 نیز اعالم کرد: در مواردی که 
اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه بار مالی نداشته، 
عمدتا عملیاتی شده و آثار آن نیز در بودجه دیده شده 
اس��ت. اما در م��واردی که اجرای اح��کام قانون برنامه 
ششم بار مالی داشته، دولت در سقف منابع و با رعایت 
اولویت ها و پیش بینی وضعیت بخش های مختلف عمل 
کرده اس��ت.  طبق اعالم این سازمان در تدوین بودجه 
و تقس��یم منابع بین بخش ها، ضمن هماهنگی  هایی با 
دستگاه  های اجرایی، ظرفیت مالی، فنی و توان اجرایی 

در سال 1397 مد نظر قرار گرفته است. 

رئی��س  ام�روز:  فرص�ت 
در  بخش خصوص��ی  پارلم��ان 
س��ی ودومین نشس��ت هی��أت 
نمایندگان اتاق ایران با اش��اره 
به وضعیت کنونی اقتصاد ایران 
پیش��نهاد کرد نهادی فراقوه ای 
و مقت��در ب��رای برون رف��ت از 
بحران اقتص��ادی در بازه زمانی 
5 تا 10 س��اله تشکیل شود. به 
گفته غالمحسین شافعی،  »این 
روزها نگاهی به اقتصاد کش��ور 
نش��ان می دهد که حال اقتصاد 
ناکارآم��دی   و  نیس��ت  خ��وب 
بسیاری در حوزه های اقتصادی 
وجود دارد که این ناکارآمدی ها 
خود را ب��ه حوزه های اجتماعی 
و محیط زیست کشانده و اعتماد 
ب��ه مس��ئوالن را کاه��ش داده 

است.«
از همین رو، رئیس اتاق ایران 
با اشاره به مش��کالت اقتصادی 
کش��ور و تفس��یرپذیری قوانین 
که عامل تداخ��ل در قضاوت ها 
و تصمیم گیری ها ش��ده اس��ت، 
راه برون رف��ت از ای��ن وضعیت 
را ایج��اد نه��ادی فراق��وه ای و 
مقت��در ب��رای تصمیم گیری در 
حوزه اقتصاد کش��ور عنوان کرد 
و گف��ت: »ایجاد نه��ادی مقتدر 
ب��رای تصمیم گی��ری نهایی در 
زمینه اقتصاد در برخی کشورها 
تجرب��ه  ش��ده اس��ت. در چین 
نهادی با عنوان کمیسیون ملی 
 ،)NDRC( توسعه و اصالحات
در تایوان شورای برنامه ریزی و 
توسعه اقتصادی )CEPD(، در 
سنگاپور هیأت توسعه اقتصادی 
با عن��وان )EPB(  و در مالزی 
سازمان توس��عه صنعتی مالزی 
ش��ده  تأس��یس     )MIDA(
است. با توجه به تجربیات موفق 
در بعضی کش��ورها، پیش��نهاد 
می شود برای تحول بنیادین در 
تمرکز و تصمیم گیری اقتصادی 
کشور، نهاد یا سازمانی فراقوه ای 
و ابروزارتخان��ه ای ی��ا ش��ورایی 
نظیر شورای امنیت ملی را برای 
توس��عه و پیشرفت کشور ایجاد 
کرد؛ البته برای یک بازه زمانی 
5 ت��ا 10 س��اله ب��ا اذن مندرج 
در م��اده 110 قان��ون اساس��ی 

کشور.«
اما پرس��ش اساسی این است 
که ایج��اد یک نهاد فراقوه ای به 
منظ��ور حل و فصل مش��کالت 
اقتصادی ت��ا چه اندازه می تواند 
در فضای اقتصاد ایران راهگش��ا 
باش��د و ظرفیت ه��ای عملی و 
اجرای��ی ای��ن پیش��نهاد چقدر 
ممک��ن اس��ت؟ همچنین آنچه 
رئی��س ات��اق ای��ران از آن ب��ه 
عن��وان ناکارآمدی بس��یاری از 

بخش های اقتصادی کش��ور یاد 
می کن��د، ب��ه چ��ه بخش هایی 
برمی گردد و اساس��اً چه عواملی 
باعث شده است این روزها حال 
اقتصاد ایران خوب نباش��د و در 
نهایت، راه برون رفت از وضعیت 
چیس��ت؟  ایران  اقتصاد  کنونی 
پیش��نهاد  دید  باید  همچنی��ن 
تش��کیل این نهاد فراقوه ای چه 
نسبتی با بحث اقتصاد مقاومتی 
ک��ه دکتری��ن نظ��ام در حوزه 
اقتص��اد اس��ت، دارد و تف��اوت 
آن ب��ا س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومت��ی چیس��ت؟ همچنین 
بای��د در نظ��ر گرف��ت ک��ه آیا 
این پیش��نهاد به م��وازی کاری 
نهاده��ای متع��دد و مختلف در 
فضای اقتصاد ایران بیشتر دامن 
نمی زند و آیا تش��کیل این نهاد 
فراقوه ای به نوعی به معنای فرار 

از قانون نیست؟ 
ایسنا، شاید بتوان  به گزارش 
یک��ی از اصلی ترین دغدغه های 
حداقل  ط��ی  بخش خصوص��ی 
یک دهه اخیر را مش��کالت در 
بخش تولید دانست. در این بازه 
زمانی بس��یاری از کارخانه ها و 
تعطیلی  به  تولی��دی  واحدهای 
یا ش��رایط نیمه تعطیل کشیده 
ش��دند و عماًل بخ��ش زیادی از 
این واحدها با کمتر از 50 درصد 
فعالی��ت  خ��ود  ظرفی��ت  از 
می کنند؛ موضوعی که به تازگی 
وزیر  هم محمد ش��ریعتمداری 
صنعت، مع��دن و تجارت به آن 
اش��اره کرده و گفته اس��ت که 
»نیم��ی از صنای��ع و واحدهای 
تولیدی با نیمه از ظرفیت خود 

فعالیت می کنند«.
در شرایط تشدید تحریم های 
ب��رای  مش��کالت  اقتص��ادی، 
واحده��ای تولی��دی و صنعتی 
دو چندان و باعث شد که نتوانند 
بخش��ی از ل��وازم و م��واد اولیه 
مورد نی��از خ��ود را وارد کنند. 
ای��ن در حالی بود که بخش��ی 
از کارخانه ها با مش��کل کهنگی 
و از کارافتادگ��ی ماش��ین آالت 
و تجهیزات مواج��ه بودند و در 
آن شرایط نتوانس��تند اقدام به 
به روز کردن ل��وازم و تجهیزات 

خود کنند. 

رونقی که هنوز پشت سرش 
را نگاه نکرده! 

دول��ت یازده��م که با ش��عار 
بهب��ود فض��ای کس��ب و کار و 
رونق تولید داخلی سر کار آمد، 
امیدواری را در بخش  خصوصی 
به وج��ود آورد، ام��ا آنچه طی 
ح��دود پنج س��ال گذش��ته به 
عنوان یکی از نقدهای جدی به 

کارنامه اقتصادی دولت یازدهم 
و حتی دوازدهم وارد می ش��ود 
رکود عمیق در فضای اقتصادی 
اس��ت؛ رک��ودی ک��ه همچنان 
در می��ان انبوه��ی از واحدهای 
تولیدی مش��اهده می ش��ود و با 
وجود آنکه بخش��ی از تحریم ها 
و گشایش هایی  برداشته ش��ده 
در ای��ن زمین��ه ایج��اد ش��ده، 
اما عم��اًل هنوز رون��ق به تولید 

بازنگشته است. 
به نظر می رس��د یک��ی دیگر 
از ناکارآمدی ه��ای اقتصادی که 
رئی��س اتاق ایران به آن اش��اره 
دارد، مس��ئله فس��اد گس��ترده 
اداری و قاچاق کاال و ارز اس��ت. 
س��ال های  در  فس��اد  مس��ئله 
گذش��ته به یکی از چالش های 
ایران بدل ش��ده  بزرگ اقتصاد 
اس��ت و با وجود آنک��ه تمامی 
مس��ئوالن ارش��د نظام بر لزوم 
مب��ارزه ج��دی با فس��اد تأکید 
کرده ان��د، هنوز این مش��کل از 
بین نرفته است. نمونه این فساد 
را می ت��وان در حج��م قاچ��اق 
ورودی یا خروجی مشاهده کرد. 
مس��عود  ای��ن خص��وص  در 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
ته��ران اظه��ار کرده اس��ت که 
وضعیت فس��اد بدتر شده است 
و ب��رای مب��ارزه با فس��اد باید 
از تجربه ه��ای دیگ��ر کش��ورها 
استفاده کرد و بخش  خصوصی 
را در تصمیم های دولت دخالت 
اتاق ته��ران راهکار  داد. رئیس 
اصل��ی ب��رای غلبه بر فس��اد را 
حضور بیشتر و پررنگ تر بخش 

 خصوصی در اقتصاد می داند. 

قاچاق کوچک شد، اما هنوز 
بزرگ است

در س��ال های  قاچ��اق  حجم 
گذشته به گونه ای بوده است که 
بس��یاری از آن به عنوان قاچاق 
می کنن��د،  ی��اد  س��ازمان یافته 
چراکه در سال های اخیر حجم 
دالر  قاچاق ح��دود ۲5میلیارد 
بوده است و در حدود یک سال 
گذش��ته با وجود آنکه این رقم 
تقریب��اً به نصف کاه��ش یافته 
اس��ت اما همچنان عدد بزرگی 
در اقتص��اد ای��ران به حس��اب 
می آی��د و مطمئن��اً ای��ن حجم 
قاچاق آفت جدی ب��رای تولید 
داخ��ل و تقاض��ای آن در بازار 
داخل��ی اس��ت و عم��اًل امکان 
رقاب��ت را ب��رای تولیدکنندگان 
رسمی داخلی با کاالهای قاچاق 

از بین می برد. 
به گفته قاس��م خورش��یدی، 
س��خنگوی س��تاد مب��ارزه ب��ا 
س��ال  در  ارز  و  کاال  قاچ��اق 

139۲ که قان��ون جدید مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز الزم االجرا 
ش��د، با ۲5میلی��ارد دالر حجم 
قاچاق س��االنه در کشور مواجه 
بودیم که ب��ا مجموعه اقدامات 
انج��ام ش��ده و برنامه ری��زی و 
کاه��ش  ب��رای  هدف گ��ذاری 
75درص��دی قاچاق، در س��ال 
کاه��ش 50درصدی  به   1395

رسیدیم. 
ب��ه گفت��ه وی، ب��رای س��ال 
1395 برآوردها نش��ان می دهد 
قاچاق بین 1۲ ت��ا 13 میلیارد 

دالر باشد. 
 از ط��رف دیگر، وجود قوانین 
پیچیده و دست و پاگیر در نظام 
اداری و اقتص��ادی یکی دیگر از 
مش��کالت اقتصادی است. آنچه 
م��ورد تواف��ق بخش خصوصی و 
کارشناس��ان  از  زی��ادی  بخش 
اقتصادی اس��ت این اس��ت که 
اقتصاد ای��ران هیچ کمبودی در 
زمینه قوانی��ن و مقررات ندارد، 
بلک��ه مس��ئله اصل��ی در وجود 
قوانین متعدد موازی با یکدیگر 
است، لذا به نظر می رسد دولت 
و مجلس باید برای تسهیل امور 
و فعالی��ت تولیدکنندگان اقدام 
به پاالیش قوانی��ن غیرضروری 
کنن��د و س��هولت را در فضای 

کسب و کار نهادینه کنند. 
همچنی��ن رواب��ط و تعامالت 
بانکی هنوز به ش��کل استاندارد 
انجام نمی شود و امکان برقراری 
رابط��ه بی��ن بانک ه��ای ایرانی 
و بانک ه��ای معتب��ر خارج��ی 
اس��ت.  نش��ده  فراهم  چن��دان 
وجود  کارشناس��ان  اعتق��اد  به 
بخش��ی از تحریم ها و همچنین 
فش��ار آمریکا با بانک های دیگر 
کشورها به منظور عدم همکاری 
با ای��ران چالش اصلی در زمینه 
رواب��ط بانک��ی ایران اس��ت. از 
س��وی دیگر هم سیس��تم های 
بانک��ی در ایران در س��ال های 
تحریم نتوانس��ته اند خ��ود را با 
استانداردهای روز دنیا هماهنگ 
کنن��د و ب��رای همی��ن ارتباط 
بانکی با بانک های معتبر جهانی 

را به حداقل رسانده است. 
رئی��س  س��نگینیان،  عل��ی 
کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
ات��اق بازرگان��ی ته��ران در این 
رابطه تصریح می کند که بعضی 
بزرگ خارجی عمدتا  بانک های 
ب��ه دلیل تحریم ه��ای آمریکا و 
ریس��کی ک��ه در تج��ارت خود 
می بینن��د، برای تصمیم گیری و 
بررسی ریسک کارشان به زمان 

نیاز دارند. 
اما ش��اید بت��وان اصلی ترین 
مس��ئله بخش خصوصی را سهم 

ان��دک ای��ن بخ��ش از اقتصاد 
دانس��ت. براس��اس آمارها بیش 
از ۸0 درص��د اقتص��اد کش��ور 
دولتی  اختی��ار بخش ه��ای  در 
و خصولت��ی اس��ت و در زمینه 
واگذاری ها بر اس��اس آمار تنها 
13 درصد ش��رکت ها بر اساس 
اص��ل ۴۴ ب��ه بخش خصوص��ی 
واقعی واگذار شده است و حتی 
برخی آماره��ا کمتر از این عدد 
را نش��ان می ده��د. س��هم کم 
بخش خصوصی واقعی از اقتصاد 
باعث ش��ده ک��ه عم��اًل امکان 
گرفته  از بخش خصوصی  رقابت 
ش��ود و می��زان تأثیرگذاری آن 
در اقتصاد به حداقل برس��د و از 
طرفی هم از ظرفیت این بخش 
برای اش��تغال زایی و کارآفرینی 

استفاده نشود. 
برون رف��ت  ب��رای  ش��افعی 
اقتص��ادی،  چالش ه��ای  از 
پیش��نهادی را مبنی ب��ر ایجاد 
س��اختار فراق��وه ای ب��ه منظور 
مش��کالت  از  گره گش��ایی 
اقتصادی مطرح کرده است. این 
پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد 
و شورای فراقوه ای برای اقتصاد 
کش��ور به مثاب��ه آنچه ش��ورای 
عال��ی امنی��ت مل��ی در حوزه 
سیاست و امنیت انجام می دهد 
اس��ت و در حوزه های اقتصادی 
پیگی��ر مش��کالت و نیازه��ای 
اساس��ی خواهد ب��ود و خارج از 
در  بوروکراتیک  چارچوب ه��ای 
رابطه تصمیم گیری خواهد  این 
کرد و مصوب��ات آن الزم االجرا 

تلقی می شود. 
ش��افعی تصری��ح می کند که 
افزای��ش فس��اد و نابرابری ه��ای 
فراوان، فقر و بی��کاری و کاهش 
سطح درآمد واقعی، عقب ماندن 
از توسعه اقتصادی از سال ها پیش 
مس��ائلی بوده که پیامدها آن از 
سوی کارشناسان و متخصصان و 
بخش خصوصی بارها پیش بینی و 
بیان شده بود. با توجه به تجربیات 
موفق س��ایر کش��ورها پیشنهاد 
می ش��ود نه��اد فراق��وه ای برای 
توسعه کشور برای بازه زمانی پنج 
تا 10 س��اله ایجاد شود تا شاهد 

عبور از بحران باشیم. 
این پیش��نهاد از سوی بخشی 
م��ورد  کارشناس��ی  بدن��ه  از 
اس��تقبال ق��رار گرفته اس��ت و 
ب��ه عنوان پیش��نهادی از طرف 
بخش خصوصی به بخش دولتی 
مطرح شده است. حال باید دید 
که چقدر این پیشنهاد ظرفیت 
عملی ش��دن را دارد و آیا وجود 
چنی��ن نهادی می توان��د گره از 
یا  بگشاید  اقتصادی  مش��کالت 

خیر. 

سیاه و سپید پیشنهاد تازه رئیس اتاق ایران برای تشکیل نهاد فراقوه ای

آیا نهاد فراقوه ای راهگشای اقتصاد است؟
اقتصاد کالن

مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد
جایگاه ایران در شاخص توسعه 

فراگیر سال ۲۰۱۸
مجم��ع جهان��ی اقتص��اد، کش��ورها را در دو گروه 
اقتصادهای پیش��رفته و اقتصادهای نوظهور رتبه بندی 
کرده اس��ت که ایران در بین 7۴ کش��ور رتبه ۲7 را در 

گروه اقتصادهای نوظهور دارد.
به گزارش ایس��نا به نقل از داکا تریبون، 7۴ کشور از 
جمله ایران در گروه اقتصادهای نوظهور و ۲9 کشور هم 
در گروه اقتصادهای پیشرفته قرار دارند. شاخص توسعه 
فراگیر، عملکرد 103 کشور را در 11 بعد اندازه می گیرد 
که 10 بعد آن را شاخص های پیشرفت اقتصادی و یک 
بعد دیگر را تولید ناخالص داخلی آ نها تشکیل می دهد. 
این ابعاد ش��امل: نرخ اش��تغال، بهروه وری نیروی کار، 
درآمد خانوارها، درآمد سرانه، پس انداز خالص، امید به 
زندگی، نرخ فقر، توزیع ثروت، بدهی عمومی و ابتکارات 
سازگار با محیط زیست است. در این شاخص، یک نمره 
عددی از یک تا 7 به هر کش��ور تخصیص داده می شود 
که یک به معنای بدترین و 7 به معنای بهترین عملکرد 

است.
در بین کشورهای نوظهور، ایران، در رده ۲7 قرار دارد 
و کشورهای لیتوانی، مجارستان، آذربایجان و لتونی، به 
ترتیب در رده های اول تا چهارم کشورهای نوظهور قرار 
دارند و پس از این کشورها لهستان، موزامبیک، لسوتو، 

ماالوی، زیمبابوه و مصر قرار دارند.
مجمع همچنی��ن ۲9 اقتص��اد توس��عه یافته را نیز 
براساس شاخص توسعه اقتصادی آنها رتبه بندی کرده 
اس��ت که بر این اس��اس، نروژ در ص��در جای گرفته و 
پس از آن کش��ورهای ایسلند، لوکزامبورگ، سوئیس و 

دانمارک، یونان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا قرار دارند.

آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصاد ایران
آیا رفاه خانوار بیشتر شد؟

برای تداوم حرکت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و 
کاهش فقر، ش��عار محوری الیحه بودجه دستیابی به 
هدف »رش��د اقتصادی فراگیر،  اشتغال زا و ضد فقر« 
بوده و هم��ه برنامه های دولت برای تحقق این هدف 

بسیج شده است.
به گزارش خبرآنالین، براس��اس گزارش س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه، ط��ی س��ال های اخی��ر جای��گاه 
بین الملل��ی اقتصاد کش��ور در ش��اخص های فضای 
کس��ب وکار جهانی و رقابت پذیری بهب��ود یافت. در 
ش��اخص جهانی کس��ب وکار، جایگاه کش��ور از رتبه 
15۲ در س��ال ۲013 )139۲( ب��ه 1۲۴ در گزارش 
۲01۸  و در ش��اخص رقابت پذی��ری از جای��گاه ۸۲ 
جهانی در س��ال ۲013 )139۲( ب��ه جایگاه 69 در 

۲017 ارتقا یافته است.
اقتصاد ایران در پایان س��ال 1395 مواجه با رشد 
اقتصادی دورقم��ی، تورم تک رقمی و اش��تغال زایی 
نس��بتا مناسب به میزان 616  به صورت خالص شد. 
مطاب��ق آخرین آمار و اطالعات موج��ود، روند رو به 
بهبود رش��د اقتص��ادی به ویژه در بخ��ش غیرنفتی 
در س��ال جاری نی��ز ادام��ه داش��ته؛ به گون��ه ای که 
در ش��ش ماهه اول س��ال جاری به اس��تناد آمارهای 
مرک��ز آم��ار ایران رش��د اقتصادی ب��ه 5.6 درصد و 
رش��د اقتصادی بدون نفت به 6درصد رس��ید و همه 
بخش ه��ای اقتصادی از رش��د ارزش اف��زوده مثبت 

برخوردار شدند.
به اس��تناد همین آمارها، هزینه ه��ای مصرف نهایی 
خصوصی که بیانگر رفاه خانوارها است، در سال 1395 
با رش��د 3.۴ درصد و در ش��ش ماهه اول سال  جاری با 
رش��د 7.3 درصد افزایش یافته است. در نیمه اول سال 
جاری، ش��اهد بهبود ش��اخص های بازار کار بودیم؛ به 
نحوی که به تعداد ش��اغالن در بهار و تابستان 1396، 
به ترتیب حدود 703 و 795 هزار نفر نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل، اضافه شده و نرخ بیکاری با کاهش یک 

واحد درصد در تابستان به 11.7 درصد رسید.
ب��ا مجموعه سیاس��ت های دول��ت در بخش پولی 
و مال��ی و مدیریت انتظ��ارات تورمی، ت��ورم از رقم 
3۴.7 درصد در س��ال 139۲ براساس اطالعات بانک 
مرک��زی به 9درص��د در پایان س��ال 1395 کاهش 
یاف��ت. موفقیت های دولت در کاهش نرخ تورم ادامه 
دارد؛ به طوری که تورم در 9ماهه اول سال جاری نیز 
همچنان در دامن��ه قابل قبول بوده و نرخ تورم )کل 
کش��ور( 1۲ ماهه منتهی به آذرماه، مطابق اطالعات 
مرکز آمار ای��ران ۸.9 درصد و مطابق اطالعات بانک 

مرکزی 10 درصد بوده است.
تس��هیالت پرداختی طی ۸ ماهه سال 1396 رشد 
9.6درصدی داش��ته و به مبل��غ 357.۴ هزار میلیارد 
توم��ان افزای��ش یافت اس��ت. در راس��تای حمایت 
از تولی��د در قالب تامین س��رمایه در گردش، س��هم 
س��رمایه در گردش در تس��هیالت ارائه شده بیش از 

63 درصد بوده است.
با توجه به ش��رایط فوق برای تداوم حرکت رش��د 
اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش فقر، شعار محوری 
الیح��ه بودجه دس��تیابی به هدف »رش��د اقتصادی 
فراگیر،  اش��تغال زا و ضد فقر« بوده و همه برنامه های 

دولت برای تحقق این هدف بسیج شده است.
در حوزه کالن رس��الت بودجه دولت در سال 1397 
حفظ ثبات اقتصادی کشور و کمک به ادامه روند رو به 
رشد تولید ملی با تمرکز بر تحقق رشد اقتصادی از محل 
بخش های غیرنفتی اقتصاد است تا ضمن پایدارسازی 

رشد اقتصادی به افزایش اشتغال کشورکمک کند.
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هر فرد برای درخواس��ت وام مسکن ۱۰۰ 
میلیون��ی باید تا ۱۵ میلی��ون تومان هزینه 
کند. این مبل��غ برای زوج ه��ای غیرتهرانی 
کمتر از این عدد است، البته وام ۲۰ میلیون 
تومانی جعاله نیز می تواند به آن اضافه شود. 
به گزارش ایس��نا، در ح��ال حاضر قیمت 
بیش��ترین اوراق تس��هیالت مس��کن که در 
فرابورس ایران معامله می ش��ود بیش از ۷۴ 
هزار تومان است. همچنین اوراقی که چیزی 
به سررس��ید و ابطال آنه��ا نمانده به قیمت 
ه��ر برگ حدود ۷۰ هزار تومان داد و س��تد 

می شود. 
در ط��ی ماه های گذش��ته قیمت هر برگ 
ه��زار  از ۷۴  تس��هیالت مس��کن  اوراق  از 
تومان تا ۷۷ هزار تومان ش��ناور بود، اما در 
این روزها قیمت تس��ه اندکی کاهش یافته 
اس��ت. محاس��بات صورت گرفته برای اخذ 
وام مس��کن، با توجه به اینکه محل سکونت 
اف��راد در کدام مکان اس��ت، باید از ۶ تا ۱۵ 
میلیون تومان هزینه خرید اوراق شود. البته 
در صورت درخواس��ت وام جعاله حدود یک 
میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار تومان ب��ه این مبالغ 

اضافه می شود. 
برای مشخص ش��دن هزینه انواع وام های 
مس��کن قیمت هر ورق از اوراق تس��هیالت 
مس��کن را تقریبا ح��دود ۷۴ هزار تومان در 
نظر می گیریم و ب��ا توجه به اینکه زوج های 
تهران��ی ب��رای دریاف��ت وام ۱۰۰ میلی��ون 
تومانی مس��کن باید ۲۰۰ برگه تس��هیالت 
مسکن خریداری کنند، آنها باید ۱۴ میلیون 
و ۸۰۰ ه��زار تومان ص��رف خرید این ۲۰۰ 
برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون 
توم��ان وام جعاله که بابت��ش باید ۲۰ برگ 
به��ادار به قیمت یک میلی��ون و ۴۸۰ هزار 
تومان از اوراق تسهیالت مسکن را خریداری 
کنن��د، در مجموع برای دریاف��ت وام ۱۱۰ 
میلیون تومانی مس��کن حدود ۱۶ میلیون و 

۲۴۰ هزار تومان  می شود. 
همچنی��ن زوج ه��ای غیرتهران��ی که در 

ش��هرهایی با جمعیت بیش��تر از ۲۰۰ هزار 
نف��ر جمعیت زندگ��ی می کنن��د، می توانند 
ت��ا س��قف ۸۰ میلی��ون توم��ان وام بگیرند 
که ب��رای گرفتن این مبل��غ باید ۱۶۰ ورق 
بهادار خریداری کنند که با این حساب باید 

۱۱میلی��ون و ۸۴۰ ه��زار تومان بابت خرید 
ای��ن اوراق بپردازن��د ک��ه با احتس��اب یک 
میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، 
در مجموع ب��رای دریاف��ت وام ۹۰ میلیون 
تومان��ی باید ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان 

پرداخت کنند. 
ع��الوه بر این زوج های س��اکن در س��ایر 
ش��هرهای با جمعی��ت زیر ۲۰۰ ه��زار نفر 
می توانن��د برای گرفت��ن ۶۰ میلیون تومان 
وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند 

که باید ۸ میلی��ون و ۸۸۰ هزار تومان بابت 
خرید اوراق بپردازند ک��ه برای دریافت ۱۰ 
میلیون توم��ان دیگر باب��ت وام جعاله باید 
یک میلی��ون و ۴۸۰ هزار توم��ان بپردازند. 
این زوج ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ 
میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار 

تومان پرداخت کنند. 
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف ۶۰ 
میلی��ون تومان و غیرزوج هایی ک��ه در مراکز 
اس��تان های ب��االی ۲۰۰ هزار نف��ر جمعیت 
دارند تا س��قف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت 
غیرزوج های س��اکن در سایر مناطق تا سقف 
۴۰ میلی��ون تومان وام دریاف��ت کنند که به 
ترتی��ب هر کدام بای��د ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ 
بهادار اوراق تسهیالت مس��کن را از فرابورس 
ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای 
تهرانی باید برای خرید این اوراق ۸ میلیون و 
۸۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان 
باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و 
۴۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ میلیون 
و ۹۲۰ ه��زار تومان پرداخ��ت کنند. البته در 
ص��ورت تمایل برای دریاف��ت وام ۱۰میلیون 
تومانی جعاله باید مبل��غ یک میلیون و ۴۸۰ 

هزار تومان دیگر هم بپردازند. 
اوراق تس��هیالت مس��کن )تس��ه( توسط 
بانک مسکن منتشر می ش��ود. عالوه بر این 
بانک ملی نیز به تازگی شروع به انتشار این 
اوراق کرده اس��ت. این اوراق قابلیت معامله 
در فراب��ورس ایران را دارد و ارزش اس��می 
هر برگ ۵میلیون ریال اس��ت. مدت اعتبار 
اوراق تس��ه حداکثر تا دو دوره ش��ش ماهه 
قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه 
چق��در تا زمان اعتبارش باق��ی مانده دارای 
قیمت متفاوتی اس��ت. در صورتی که مدت 
اعتب��ار این اوراق به اتمام رس��یده و دارنده 
اوراق از تس��هیالت آن اس��تفاده نکند، نماد 
معامالت��ی آن متوقف خواهد ش��د و وجوه 
پرداختی دیگر به دارن��ده اوراق بازپرداخت 

نخواهد شد. 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنای��ع کوچک ب��ا تاکید بر رفع مش��کل 
موجود در برابر صندوق های ضمانت، گفت: 
»با افزایش سرمایه و اصالح برخی از قوانین، 
ش��اهد ش��کوفایی صنایع کوچک در کشور 
خواهی��م بود.« محمدحس��ین مقیس��ه در 
گفت وگو با خبرآنالین ب��ا بیان این که یکی 
از مهم ترین اولویت ها و برنامه های اقتصادی 
کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه، 
حمای��ت از صنایع کوچ��ک اس��ت، افزود: 
»ویژگی های صنایع کوچک همچون ایجاد 
اش��تغال، انعطاف پذیری، خالقیت و نوآوری 
و. . . باعث ش��ده است که کشورهای در حال 
توسعه و توسعه یافته حمایت های ویژه ای از 
این صنایع انجام دهن��د.« وی تصریح کرد: 
»در برخی کشورها بیش از ۸۰درصد اشتغال 
صنعتی از طریق صنایع کوچک ایجاد می شود 
و بخش زیادی از صادرات این کشورها توسط 
بنگاه های کوچک انجام می شود.« مدیرعامل 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
عنوان کرد: »کش��ورهای توسعه یافته برای 
پشتیبانی از صنایع کوچک، اقدامات متنوعی 
انجام داده اند و مطلوب است که ما نیز از این 
تجربیات بهره مند شویم و در کشورمان از آن 

استفاده کنیم.«

رنج تولید از کمبود نقدینگی
مقیسه در ادامه گفت: »یکی از مسائلی که 
فعاالن صنایع کوچک در همه کشور ها دارند، 
تامین نقدینگی برای ایجاد واحد تولیدی و یا 

سرمایه در گردش برای فرآیند تولید است.«
وی افزود: »فع��االن صنعتی برای ایجاد و 
تکمیل طرح خ��ود، تمام نقدینگی و دارایی 
خ��ود را هزینه کرده اند و وقت��ی به بانک ها 
و موسس��ات مالی برای دریافت تس��هیالت 
مراجعه می کنند، توان تامین وثیقه مورد نیاز 
سیستم بانکی را ندارند.« مدیرعامل صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید 
ک��رد: »عدم توان وثیقه مورد نیاز سیس��تم 
بانک��ی در صنای��ع کوچک در بس��یاری از 
کش��ورها و حتی کشورهای توسعه یافته نیز 
وجود دارد.« وی افزود: »دنیا برای برون رفت 
از این مشکل، صندوق های ضمانت را تاسیس 
کرده تا با سهولت بیشتر نسبت به نظام بانکی، 
وثیقه ه��ا را از صنایع کوچک دریافت و برای 

آنان ضمانت نامه صادر کنند.«
مقیسه تصریح کرد: »این ضمانت نامه ها در 

حقیقت جایگزین وثیقه برای بانک ها می شود 
و سیستم بانکی به اعتبار این ضمانت نامه ها، 
تس��هیالت را در اختیار صنایع کوچک قرار 

می دهند.«

رفتار صندوق های ضمانت
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک گفت: »صندوق های ضمانت 
در دنیا کامال دولتی هس��تند و س��رمایه آن 

توسط دولت ها تامین می شود.«
وی با اشاره به کشوری مثل کره جنوبی 
عنوان کرد: »در این کشور صندوق ضمانت 
از صنایع کوچک با سرمایه ای نزدیک به ۵ 
میلی��ارد دالر و با ۹ دفتر منطقه ای و ۱۰۷ 
شعبه توانسته است برای بیش از ۲۰۰ هزار 

واحد صنعتی، ضمانت نامه صادر کند.«
مقیس��ه افزود: »در این کش��ور که کامال 
براس��اس اقتصاد آزاد عمل می کند، صندوق 
ضمانت آن زیر نظر مستقیم رئیس جمهور 
ب��وده و بانک مرکزی س��رمایه آن را تامین 
می کن��د و بدین جهت توانس��ته اس��ت در 
صنایع کوچک پیشرفت باالیی داشته و بخش 
زیادی از اشتغال و صادرات را در این بنگاه ها 
به دس��ت آورد.« مدیرعامل صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک همچنین گفت: 
»در کشوری مثل ژاپن نیز وضعیت مشابهی 
را می بینیم که به صندوق ضمانت از صنایع 
کوچک اهمیت بسیار باالیی داده شده است.«

مقیس��ه گفت: »همانطور ک��ه بارها مقام 
معظم رهب��ری برای حل مش��کل بیکاری 
و توجه به تولید تاکید کرده و امس��ال را به 
ن��ام تولید و اش��تغال نامیده اند و همچنین 
رئیس جمهور بارها بر این مسئله تاکید کرده 
و دغدغه خود را برای این موضوع گذاش��ته، 
بهترین راه برای تحق��ق آن حمایت ویژه از 
صنایع کوچک اس��ت.« مدیرعامل صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک 
خاطرنش��ان کرد: »وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت برنامه پیش��نهادی خود به مجلس 
شورای اسالمی و نیز در برنامه های اجرایی 
خ��ود به این بخش توجه دارند و در تالش 
برای رفع موانع فعالیت های صنایع کوچک 
است.« مقیسه تاکید کرد: »امیدواریم مشکل 
موجود در برابر صندوق های ضمانت به زودی 
برطرف ش��ود و با افزایش س��رمایه و اصالح 
برخی از قوانین بتوانیم شاهد شکوفایی صنایع 

کوچک در کشور باشیم.« 

طرح پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایع کوچک

چرا صنایع کوچک در کشور ما پا نمی گیرد؟ 

متقاضیان وام مسکن بخوانند

وام مسکن ۱۰۰ میلیونی، ۱۵ میلیون تومان!
آب

33 کشور در وضعیت شدید کم آبی تا سال 2040
رتبه 13 ایران در حوزه بحران کم آبی

مدی��رکل کانه آرایی و ف��رآوری مواد معدنی س��ازمان 
زمین شناس��ی با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده 
تا س��ال ۲۰۴۰ میالدی،  ۳۳ کش��ور در وضعیت ش��دید 
کم آبی قرار خواهند گرفت، گفت: از این تعداد ۱۴ کشور 
از خاورمیان��ه در میان این کش��ورها وجود دارند که رتبه 

ایران در این فهرست، مرتبه سیزدهم است. 
به گزارش ایسنا، مهندس احمد امینی روز گذشته در 
همایش »مدیری��ت آب در صنایع فرآوری مواد معدنی« 
ب��ا بی��ان اینکه منابع آب ش��یرین کره زمی��ن در حدود 
۲.۵درصد از کل منابع آب را به خود اختصاص داده است، 
افزود: با توجه به عواملی مانند رش��د جمعیت و توس��عه 
فعالیت های بشری، بحران آب بسیاری از کشورها را تهدید 
می کند و در این میان بیش��ترین می��زان مصرف آب در 
بخش کش��اورزی است و پس از آن بخش صنعت حدود 

۲۰درصد از منابع آب را مصرف می کند. 
او با بیان اینکه حجم آب موجود در زمین ۱.۴میلیارد 
کیلومتر مربع است، اظهار کرد: از این میزان ۹۷.۵ درصد 
آب شور اس��ت، از این نظر از کره زمین با عنوان »سیاره 

نمکی« یاد می شود. 
مدی��رکل کانه آرایی و ف��رآوری مواد معدنی س��ازمان 
زمین شناسی با بیان اینکه از کل حجم آب موجود در کره 
زمین تنها ۲.۵درصد آن ش��یرین است، خاطرنشان کرد: 
منابع آب شیرین ش��امل دریاچه ها، رودخانه ها،  آب های 
زیرزمین��ی، یخچال ها و منابع طبیعی اس��ت و این عدد 
نش��ان می دهد که بش��ر برای فعالیت های خود و زندگی 

روزمره با منابع محدود آب شیرین روبه رو است. 
امینی با اشاره به رشد فزاینده جمعیت و لزوم دسترسی 
به آب ش��یرین، یادآور شد: براساس پیش بینی ها تا سال 
۲۰۴۰ میزان جمعیت دنیا به بیش از ۹ میلیارد نفر خواهد 
رسید که این مسئله نش��ان دهنده تامین آب کافی برای 
زندگی است.  امینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان 
مصرف آب شیرین در کل دنیا حدود ۴۵۰۰ میلیارد متر 
مکعب تخمین زده می شود، اضافه کرد: از این رقم حدود 
۷۰درصد در بخش کشاورزی، ۲۰درصد در بخش صنعت 
و ۱۰درصد در مصارف عمومی ش��هری مصرف می شود، 
ضمن آنکه حدود ۲ده��م درصد از مصرف آب در بخش 
معدن مصرف می شود که در مقایسه با سایر مصارف بسیار 

پایین است. 
وی با تاکید بر اینکه براس��اس رده بندی ها کشور ایران 
در رده کشورهایی قرار می گیرد که بیشترین مصرف آب 
را در بخش کش��اورزی دارد، خاطرنش��ان کرد: براساس 
بررس��ی های انجام ش��ده پیش بینی  می ش��ود که تا سال 
۲۰۴۰ تعداد ۳۳ کش��ور در وضعیت ش��دید کم آبی قرار 
خواهند گرفت و کشور ایران در این لیست رتبه ۱۳ را به 

خود اختصاص داده است. 
به گفت��ه این محقق، براس��اس این مطالع��ات تعداد 
۱۴کشور در منطقه خاورمیانه جزو ۳۳ کشوری هستند 
که در وضعیت کم آبی ش��دید قرار خواهند گرفت. از این 
رو در آین��ده مبحث کم آبی یکی از چالش های اساس��ی 
خاورمیان��ه خواهد ب��ود.  مدیرکل کانه آرای��ی و فرآوری 
م��واد معدنی س��ازمان زمین شناس��ی با اش��اره به نقش 
آب در بخ��ش معدن و صنایع معدنی، خاطرنش��ان کرد: 
براساس چشم انداز ۱۴۰۴ و همچنین بر مبنای برنامه های 
توسعه ای کشور در رابطه با برخی از فلزات اساسی مانند 
فوالد و مس هدف گذاری هایی انجام ش��ده اس��ت و برای 
دستیابی به اهداف توسعه زیرساخت ها، تامین مواد اولیه 
کاف��ی و همچنین تامین آب کافی از جمله موارد حیاتی 

به شمار می رود. 
امینی با اش��اره به راهکارهای تامین و کاهش آب تازه 
مصرف��ی در واحدهای فرآوری مواد معدنی، گفت: در این 
زمینه در دنیا دو رویکرد کلی شامل کنترل و بازیابی آب 
و استفاده از سایر منابع و فناوری های جدید در نظر گرفته 
می شود.  به گفته وی، در بخش کنترل و بازیابی آب نیاز به 
به کارگیری سیس��تم کنترل و اندازه گیری آب ورودی به 
کارخانه، استفاده از تیکنرهای با کارایی مناسب و استفاده 
از آب برگشتی و بازیابی آب از باطله ها و سدهای باطله را 

می توان اجرایی کرد. 
وی با تاکید بر اینکه یک س��ری از ش��رکت های بزرگ 
دنیا از آب بازیافتی و آب برگش��تی به طور وسیع استفاده 
می کنند، اضافه کرد: یک��ی دیگر از روش های تامین آب 
مصرف��ی در بخش های صنای��ع اس��تفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در زمینه آب شیرین کن ها است. این مسئله در 
اکثر کشورهایی که به دریا راه دارند و دارای پتانسیل های 

انرژی خورشیدی هستند، در حال پیگیری است. 
به گفته وی، کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس که مانند 
ای��ران دارای مناب��ع نف��ت و گاز هس��تند، در این زمینه 

پروژه هایی را اجرایی کرده اند. 
مدی��رکل کانه آرایی و ف��رآوری مواد معدنی س��ازمان 
زمین شناس��ی با تاکی��د بر ضرورت توجه به اس��تفاده از 
فاضالب ش��هری در صنایع معدنی، اظهار کرد: براس��اس 
اعالم آب منطقه ای اس��تان تهران، در سال گذشته حجم 
متوسط آب س��االنه مصرفی شهروندان کل تهران حدود 
یک میلی��ارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب و حجم مصرفی 
شهروندان شهر تهران حدود یک میلیارد و ۵۰ مترمکعب 

بوده است. 
وی اضاف��ه ک��رد: درحالی ک��ه براس��اس برآورده��ای 
انجام شده مجموع آب مصرفی مورد نیاز طرح های زنجیره 
آهن و مس کش��ور در حدود ۳۳۶ میلیون مترمکعب آب 

نیاز دارد. 
وی پیشنهاد داد که برای استفاده از آب های بازیافتی در 
کارخانه های فرآوری باید سرمایه گذاری هایی صورت گیرد 
که در این زمینه اتخاذ تمهیدات تشویقی و حمایتی برای 

سرمایه گذاران ضروری است. 



از ه��ر س��ه نفر جوان ش��هری 
جویای كار تقریب��ا یک نفر بیكار 
است؛ این شمایلی از بحران دیرپای 
بیكاری در جامعه امروز ایران است. 
بررسی آمار و عددها نشان می دهد 
كه نرخ بیكاری كش��ور در س��ال 
1395 براب��ر با 12.4درصد بوده و 
در تابستان امسال به 11.7درصد 
كاه��ش یافته اس��ت، اما ب��ا این 
حال بررس��ی وضعیت ب��ازار كار 
ایران نش��ان می دهد ك��ه از نظر 
ش��اخص های ملی و اس��تانی، به 
هیچ وج��ه وضعیت مس��اعدی در 

حوزه اشتغال وجود ندارد. 
مرك��ز  زمین��ه،  همی��ن  در 
پژوهش های مجلس در بررس��ی 
الیحه بودجه سال 97 به وضعیت 
ب��ازار كار و اش��تغال و مهم ترین 

چالش های آن پرداخته است.
به گزارش اتاق تهران، در بررسی 
بازوی پژوهشی مجلس، مهم ترین 
چالش های بازار كار به این ش��رح 

است: 
نرخ باالی بی�كاری جوانان: 
آمار و اطالعات نشان می دهد كه 
نرخ بی��كاری در جوانان باالخص 
شهری بسیار بیشتر از سایر اقشار 
جامعه اس��ت. نرخ بیكاری جوانان 
15 تا 24 س��ال در س��ال 1395 
برابر 29.2درصد بوده است كه این 
نرخ از 19.6درصد )استان مركزی( 
ت��ا 39.6درص��د )چهارمح��ال و 
است. همچنین  متغیر  بختیاری( 
نرخ بی��كاری جوانان ش��هری در 
این س��ال 29.3درصد بوده است. 
بدین معنی كه از هر سه نفر جوان 
شهری جویای كار تقریبا یک نفر 

بیكار است. 
بی�كاری  ب�االی  ن�رخ 
بیكاری  ن��رخ  فارغ التحصیالن: 
جمعیت دارای تحصیالت عالی در 
سال 1395 حدود 20درصد بوده 

اس��ت. ضمن اینكه ن��رخ بیكاری 
زنان 15 تا 29 س��ال تحصیلكرده 
در س��ال 1395 از 23.2درص��د 
)اس��تان هرمزگان( ت��ا 78درصد 
)اس��تان كردس��تان( متغیر بوده 

است. 
پایین  ب�ودن نرخ مش�اركت 
و افزایش جمعی�ت غیرفعال: 
معض��الت  مهم تری��ن  از  یك��ی 
كنون��ی ب��ازار كار، افزایش تعداد 
جمعیت غیرفعال است. این افراد 
ن��ه جزئی از ش��اغلین محس��وب 
می ش��وند و نه بیكاران. در س��ال 
1395، 60.6درص��د از جمعی��ت 
در سن كار جزو جمعیت غیرفعال 
بوده ان��د و 39.4درصد از جمعیت 
در س��ن كار جمعی��ت فعال بوده 
است. نرخ مشاركت از 31.1درصد 
)اس��تان سیستان و بلوچستان( تا 
43.8درصد )استان اردبیل( متغیر 

است. 
س�نی  میانگی�ن  افزای�ش 
جمعیت ش�اغل: ش��واهد نشان 
می دهد میانگین س��نی جمعیت 
شاغل افزایش یافته و تمركز سنی 
جمعیت شاغل به سمت گروه های 

سنی باالتر سوق پیدا كرده است. 
این موضوع می تواند در سال های 
آت��ی و با نزدیک ش��دن گروه های 
س��نی 30 ت��ا 39 س��ال فعلی به 
سنین بازنشس��تگی مسئله آفرین 

باشد. 
در گزارش مرك��ز پژوهش های 
مجلس به چالش های مهم دیگری 
هم از جمله عدم توازن منطقه ای 
بی��كاری، افزای��ش ع��دم تطابق 
ش��غلی، نرخ باالی بیكاری پنهان، 
س��هم باالی اش��تغال غیررسمی، 
پدیده شاغلین فقیر هم اشاره شده 

است. 
ام��ا سیاس��ت دول��ت درب��اره 
اشتغال زایی در س��ال 97 چگونه 
خواه��د ب��ود؟ در گ��زارش مركز 
پژوهش ها به این س��وال این گونه 
پاس��خ داده شده اس��ت: در حال 
حاضر هیچ راهبرد مش��خصی در 
رابطه با ایجاد اش��تغال در كشور 
وجود ندارد. ضمن اینكه برنامه های 
اشتغال زایی دولت در سال 1396 
نیز به دلیل عدم اختصاص منابع 
و طول كش��یدن فرآیند تصویب و 
ابالغ عملكرد چندانی نداش��ته اند 

و عمال به برنامه های اشتغال زایی 
س��ال 1397 تبدیل ش��ده اند. با 
این حال دول��ت در تبصره »18« 
الیحه بودجه س��ال 97 از عنوان 
برنامه اش��تغال گس��ترده و مولد 
برای سیاس��ت های اش��تغال زایی 
خود در سال 1397 استفاده كرده 
اس��ت، اما در مت��ن تبصره »18« 
هیچ توضیح بیش��تری در رابطه با 
محتوای این برنامه ارائه نشده است 
و جدول زیر نحوه تخصیص منابع 
ناش��ی از الیحه بودجه را نش��ان 

می دهد. 
این گ��زارش همچنی��ن اضافه 
می كند: به طور كلی برنامه اشتغال 
گس��ترده براس��اس ارزیابی فایل 
ریاست محترم  توس��ط  ارائه شده 
س��ازمان برنامه، برنام��ه ای جامع 
در جهت ایجاد اش��تغال در كشور 
ارزیابی نمی شود. ضمن اینكه باید 
توجه داش��ت كه به صرف تزریق 
مناب��ع بدون هیچ رویكرد و برنامه 
مشخص اشتغال زایی نمی توان به 
بهبود وضعیت بازار كار اندیش��ید 
و متاس��فانه مرور سیاس��ت های 
اش��تغال زایی بازار كار در كش��ور 

نش��ان می دهد تزریق منابع بدون 
داشتن برنامه ای منسجم با انحراف 
زی��اد منابع و در نتیجه شكس��ت 
روبه رو خواهد بود. طرح بنگاه های 
از سیاست های  نمونه ای  زودبازده 

ناموفق در این زمینه است. 

نحوه تخصیص منابع تبصره 
18 در الیحه بودجه

طبق گزارش مركز پژوهش های 
مجلس، مهم تری��ن رویكرد الیحه 
بودجه س��ال 97 نسبت به بازار كار 
در تبصره »18« ماده واحده مشهود 
اس��ت كه در آن، مبل��غ 174000 
میلیارد ریال از محل افزایش قیمت 
حامل های انرژی، 15000 میلیارد 
ری��ال از س��پرده گذاری صن��دوق 
توسعه ملی نزد بانک ها و 350000 
میلیارد ری��ال از محل منابع بانكی 
به منظ��ور اجرای برنامه اش��تغال 
گسترده و مولد با تاكید بر اشتغال 
جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، 
زنان و اشتغال حمایتی پیش بینی 
شده است كه س��رجمع این منابع 
ح��دود 674000 میلی��ارد ری��ال 
می شود.  عالوه بر این در اعتبارات 
دستگاه های  اشتغال زایی  هزینه ای 
اجرایی نیز مبل��غ 13000 میلیارد 
ریال به منظور حمایت از اش��تغال، 
اش��تغال مددجویان تحت پوشش، 
ب��رای  آم��وزش  خوداش��تغالی، 
اش��تغال زایی، حمایت از اشتغال و 
كارآفرینی، برنامه مش��اوره شغلی، 
هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال 
مهارت آموخت��گان، آموزش فنی و 
حرفه ای و اش��تغال زندانیان برای 
اش��تغال زایی در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. بنابرای��ن به طور س��رجمع 
كل مناب��ع تخصیص یافت��ه ب��رای 
اش��تغال زایی در الیحه بودجه سال 
97 در ح��دود 687000 میلی��ارد 

ریال است. 
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در حال��ی برای س��ال جاری 
قرار بود حدود 50 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت بانكی به طور 
خاص در حمای��ت از بنگاه های 
تولی��دی و رونق آنه��ا پرداخت 
ش��ود ك��ه تاكن��ون عملك��رد 
ضعیف��ی در ای��ن ب��اره وج��ود 
داش��ته اس��ت. ش��ورای پول و 
اعتب��ار در آخرین جلس��ه خود 
دستور تش��كیل كمیته ای ویژه 
برای بررس��ی آخری��ن وضعیت 
اتخ��اذ  و  تولی��دی  واحده��ای 
تدابیری برای ایج��اد رونق این 
واحده��ا در ایام پایانی س��ال را 

صادر كرده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ط��رح 
حمایت از تولید از سوی شبكه 
بانك��ی از س��ال گذش��ته كلید 
خورد و بانک ه��ا اعالم آمادگی 
كردند تا ب��ا پرداخت حدود 16 
ه��زار تومان تس��هیالت بتوانند 
نزدیک به 7000 بنگاه كوچک 

و متوسط را احیا كنند. عملكرد 
آنها تا پایان س��ال 1395 هم از 
سوی دستگاه ها مورد تایید قرار 
توانس��تند  كه  به طوری  گرفت، 
بیش از 17 هزار میلیارد تومان 
ب��رای تامین مالی بال��غ بر 24 

هزار بنگاه پرداخت كنند. 
بر این اس��اس در سال جاری 
بان��ک  ب��ا دس��تورالعمل  ه��م 
مركزی حدود 30 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت برای حمایت 
از بنگاه ه��ای تولی��دی در قالب 
بازس��ازی و نوسازی و همچنین 
احی��ای واحده��ای تولیدی در 
نظر گرفته ش��د، ع��الوه بر آن 
ح��دود 20هزار میلی��ارد تومان 
هم در قالب قانون بودجه س��ال 
جاری برای ای��ن منظور تعیین 
شد تا تسهیالت بانكی پرداخت 
ش��ود. در مجم��وع ب��ا توجه به 
پیش بینی پرداخ��ت 670 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت بانكی 

در س��ال 1396 باید 7.5درصد 
آن ب��ه ط��رح رون��ق تولید در 
بنگاه ه��ای  از  قال��ب حمای��ت 
كوچک و متوسط و سایر موارد 

تعیین شده اختصاص یابد. 
 آخرین گزارش��ی كه پیمان 
بانک  اقتصادی  قربانی، مع��اون 
مركزی در جلس��ه چندی پیش 
شورای پول و اعتبار اعالم كرد، 
نش��ان از عملكرد ضعیف شبكه 
بانك��ی در پرداخت تس��هیالت 
تعیین  ش��ده داش��ت. وی اعالم 
كرد كه از ابتدای س��ال 1395 
تا 25 آذرماه سال جاری حدود 
23 ه��زار و 800 میلیارد تومان 
تس��هیالت به 33 ه��زار و 400 
واحد بنگاه كوچک و متوس��ط 
در سراس��ر كش��ور اختص��اص 
یافته اس��ت. براس��اس این آمار 
قربانی، با توجه به اینكه در سال 
گذشته حدود 17 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت شد 

در نتیج��ه در س��ال جاری این 
پرداخت��ی تا پای��ان 9 ماهه به 
كمت��ر از 7000 میلیارد تومان 
پیش بینی ش��ده  مناب��ع  كل  از 
می رسد كه رقمی ناچیز خواهد 

بود. 
اما جلسه  اخیر )روز سه شنبه( 
ش��ورای پول و اعتب��ار با تدابیر 
جدیدی برای تولید همراه ش��د 
كه جریان تحق��ق حجم كم از 
ارقام پیش بینی شده برای طرح 
رون��ق تولید در س��ال جاری را 
هم مورد بررس��ی ق��رار خواهد 
داد. طبق دس��تورالعمل شورای 
پ��ول و اعتب��ار كه ب��ه تصویب 
اعضا رسیده است، كمیته ای به 
منظور بررس��ی آخرین وضعیت 
واحدهای تولیدی در كش��ور و 
اتخاذ تدابیر مناس��ب به منظور 
ایجاد رون��ق در این واحدها در 
ای��ام پایان��ی س��ال و همچنین 
افزای��ش تولید تش��كیل خواهد 

شد. 
را  كمیت��ه  ای��ن  اعض��ای 
اقتص��ادی  نهاوندی��ان مع��اون 
دس��تیار  نیلی  رئیس جمهوری، 
ام��ور  در  رئیس جمه��وری 
اقتص��ادی، ش��ریعتمداری وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و 
رئی��س كل  س��یف  همچنی��ن 
بانک مركزی تش��كیل می دهند 
ك��ه باید بتوانند ضمن بررس��ی 
تدابی��ر الزم ب��رای تحقق امور 
تعیین ش��ده پیش��نهادات خود 
را ظ��رف دو هفته ب��رای اتخاذ 
تصمیم به شورای پول و اعتبار 

ارائه كنند. 
چن��دی پی��ش ه��م جلس��ه 
بان��ک مرك��زی  مش��تركی در 
وزارت  مس��ئوالن  حض��ور  ب��ا 
برای تس��ریع در روند پرداخت 
تس��هیالت حمایت��ی از تولید و 
توزیع هدفمند این منابع برگزار 

شده بود. 

وام های كم رمق رونق تولید به كمیته ویژه رفت

مهم ترین چالش های بازار كار ایران به روایت مركز پژوهش های مجلس

الیحه بودجه 97 به داد اشتغال می رسد؟  رئیس پژوهشكده پولی و بانكی عنوان كرد
كارتخوان حذف می شود

رئی��س پژوهش��كده پول��ی و بانكی گف��ت كه در 
بانكداری جدی��د دیجیتال دس��تگاه های كارتخوان 
حذف می شود.  به گزارش تس��نیم، علی دیواندری 
با بیان اینكه ش��بكه دیجیت��ال جایگزین بانكداری 
الكترونیک می ش��ود، افزود: در این سیستم تراكنش 
برای پرداخت ها نیاز نیس��ت و ش��كل شعب از مركز 
تراكن��ش مالی ب��ه مركز مش��اوره و گفت وگو برای 
كاره��ای پیچیده تبدی��ل می ش��ود.  وی گفت: در 
بانكداری دیجیتال كل عملی��ات بانكداری در نظام 
یكپارچ��ه انجام و برداش��ت پول از حس��اب در این 
ن��وع بانكداری تبدیل به یک پروتكل بین مش��تری 
و بانک می ش��ود.  رئیس پژوهش��كده پولی و بانكی 
بانک مركزی، اس��اس بانكداری دیجیتال را سیستم 
یكپارچه و گسترده آن بیان و اضافه كرد: هزینه های 
بانک ها در این سیستم بین 20 تا 40درصد كاهش 
می یابد.  دیواندری گفت: وظایف نیروی انس��انی نیز 
در شبكه بانكداری دیجیتال به سمت مشاوره تغییر 
می كند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود. 
وی افزود: در ش��بكه بانك��داری دیجیتال، كنترل و 
شفافیت بسیار بیشتر و كالهبرداری كمتر خواهد شد.  
رئیس پژوهش��كده پولی و بانكی بانک مركزی گفت: 
گروه های نخبه نوآور در شبكه بانكداری دیجیتال برای 

توسعه فناوری جذب بانک ها می شوند. 

یارانه نقدی كسانی كه به دولت اطالعات 
حساب بانكی ندهند، قطع می شود

طبق مصوبه كمیس��یون تلفیق بودجه 97 مجلس 
ش��ورای اس��المی، دولت اجازه دارد ب��ه درآمدها و 
گردش های مالی هر فرد دسترسی داشته باشد، اگر 
فردی عالقه نداشته باش��د دولت از حسابش مطلع 
ش��ود، از دریاف��ت یارانه انصراف ده��د.  به گزارش 
تس��نیم، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس كمیسیون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص حذف 
یارانه ه��ای نقدی گفت: دولت می تواند تا حد امكان 
یارانه دهک ه��ای پردرآمد را حذف و رقم حاصله را 
صرف ایجاد اشتغال و رونق كسب وكار كند.  او ادامه 
داد: دول��ت اختیاردار نحوه بررس��ی و احراز بضاعت 
مالی افراد اس��ت و البته كس��انی ك��ه فكر می كنند 
یارانه ش��ان به ناح��ق قط��ع ش��ده ام��كان اعتراض 
دارن��د.  تاج گردون رئیس كمیس��یون تلفیق بودجه 
97 ه��م گفت: دولت اختیار ع��ام و تام برای حذف 
یارانه بگی��ران دارد البت��ه دولت اج��ازه دارد آزمون 
بضاع��ت انجام ده��د؛ یعنی می تواند ب��ه درآمدها و 
گردش های مالی هر فرد دسترسی داشته باشد، اگر 
فردی عالقه نداشته باش��د دولت از حسابش مطلع 
شود، از دریافت یارانه انصراف دهد، مدت اعالم این 

امر سه ماه پس از تصویب این الیحه خواهد بود. 

آنكتاد اعالم كرد
كاهش 17درصدی سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در جهان
كنفرانس توس��عه و تجارت سازمان ملل اعالم كرد 
كه پس از عادی س��ازی س��رمایه گذاری در انگلیس و 
آمریكا، سرمایه گذاری خارجی كشورهای توسعه یافته 

در كشورهای یكدیگر، 27درصد كاهش یافته است. 
به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس ورلد، كنفرانس 
توسعه و تجارت سازمان ملل )آنكتاد( اعالم كرد كه 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در سال 2017 به 
1.52 تریلیون دالر رس��ید كه نسبت به سال 2016 

به میزان 16درصد كاهش نشان می دهد. 
آنكت��اد در گزارش��ی اع��الم كرد س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی در اقتصادهای پیشرفته رشد اندک 
2درصدی )معادل 653 میلیارد دالر( داش��ته است 
كه ناش��ی از كاهش ادغام های جهانی و فعالیت های 
مالكیت به 666 میلیارد دالر، پس از س��ه سال رشد 

پیاپی بوده است. 
طب��ق گزارش آنكتاد، رش��د نیرومن��د اقتصادی، 
افزای��ش تج��ارت و افزای��ش به��ای كاال پیش بینی 
شده برای س��ال 2018، مرتبط با فعالیت های قوی 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خواهد ب��ود، هرچند كه 
ابهامات سیاسی و ریسک ژئوپلیتیكی می تواند منجر 

به كاهش در فعالیت های سرمایه گذاری شود. 
جریان��ات نقدی ب��ه آمری��كای ش��مالی كاهش 
33درصدی و ب��ه اروپا كاهش 27درصدی داش��ته 
است، حجم س��رمایه گذاری در اقتصادهای در حال 
 گذار كه در حال تبدیل ش��دن به اقتصادهای مبتنی 
بر بازار هس��تند، كاهش 17درصدی یافته اس��ت و 
در میان آنها، جمهوری های استقالل یافته از شوروی 
سابق بیشترین كاهش را تجربه كرده اند. با این حال، 
ورود جریان��ات نقدی به اس��ترالیا در س��ال 2017 

بهبود یافته است. 
آمریكا با جذب 311میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
مستقیم، در رده نخست قرار دارد و پس از آن چین 
ب��ا 144 میلی��ارد دالر و هنگ كنگ ب��ا 85 میلیارد 
دالر قرار دارند. س��نگاپور با جذب 58 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری، بهترین عملكرد را در جنوب شرق 
آسیا داشت و در رده هشتم قرار گرفت. در بین سایر 
كش��ورهای آس��یایی هند 45 میلیارد دالر سرمایه 

جذب كرد و در رده دهم قرار گرفت. 
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خبر

خدمتی دیگر جهت رفاه حال مشتریان
برداشت وجه بدون كارت بر روی 

خودپردازهای بانک پاسارگاد

بانک  پاسارگاد در راستای ارائه خدمات بدون كارت، 
خدم��ات برداش��ت وج��ه و همچنین مس��دودكردن 
كارت ه��ای پاس��ارگاد ب��دون نیاز ب��ه كارت، از طریق 
دس��تگاه های خودپرداز را به مش��تریان خود ارائه داده 

 است. 
به گ��زارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، خدمت 
برداشت وجه بدون نیاز به كارت از طریق دستگاه های 
خودپرداز، به مش��تریان این ام��كان را می دهد كه در 
ص��ورت همراه نداش��تن كارت نقدی خ��ود، در موارد 
اضطراری، نسبت به برداشت وجه نقد از خودپردازهای 
بانک پاس��ارگاد اقدام كنند. بدی��ن  منظور هم میهنان 
می توانند با ورود به سامانه بانكداری  مجازی، در منوی 
كارت با انتخاب گزینه برداشت وجه بدون كارت، نسبت 
به انتخاب كارت، تخصیص رمز س��وم و تاریخ انقضای 
رمز س��وم اقدام كنند. س��پس قادر خواهند بود تاریخ 
انقضای انتخاب ش��ده در بانكداری مج��ازی به یكی از 
دس��تگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد مراجعه كنند و 
بدون وارد كردن كارت، با زدن دكمه تایید، وارد منوی 
برداشت بدون كارت شده، با وارد كردن كد ملی خود، 
مبلغ مورد نظر و رمز س��ومی كه در بانكداری مجازی 
انتخاب كرده اند، وجه مورد نظر خود را برداشت كنند. 

همچنین این امكان وجود دارد كه در مواقع ضروری 
بدون  نیاز به در دس��ت داش��تن كارت، از طریق منوی 
مس��دودكردن كارت ب��ر روی خودپردازه��ای بان��ک 
 پاس��ارگاد، نس��بت به غیرفعال كردن كارت خود اقدام 
كنن��د. عالوه ب��ر این مش��تریان می توانن��د از طریق 
سیس��تم های موبایل بانک  پاسارگاد، بانكداری مجازی 
و تلفن بانک  پاسارگاد نیز كارت خود را مسدود كنند. 

مركز مشاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره 
82890 و همچنین سیس��تم دریافت نظرها در سایت 
این بانک به آدرس www. bpi. ir آماده ارائه مشاوره 

و پاسخ به سواالت مشتریان است. 

حساب سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها به بانک مركزی منتقل شد

حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها با هدف تسریع 
در عملیات و فرآیند واریز یارانه ها، حذف واس��طه های 
غیرضرور و افزایش كنترل بر جریانات نقدی حس��اب 
این س��ازمان به بانک مركزی انتقال یافت.  به گزارش 
بانک مركزی، مسعود رحیمی، مدیركل ریالی و نشر این 
بانک گفت: در ادام��ه اجرای تكالیف مقرر در ماده 94 
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر انتقال كلیه حساب های دستگاه های اجرایی دولتی 
به بانک مرك��زی كه طی بند ب ماده 17 قانون برنامه 
ششم و بند الف ماده 20 قانون احكام دائمی برنامه های 
توسعه كشور نیز مورد تاكید قرار گرفت، حساب سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها و انجام كلیه فرآیندهای مرتبط 
ب��ا آن از جمله واری��ز یارانه ها، از بان��ک ملی به بانک 
مركزی منتقل شد.  مدیركل ریالی و نشر بانک مركزی 
تصریح كرد: ب��ا توجه به اهمیت موضوع واریز یارانه ها، 
با انجام هماهنگی های الزم بین بانک مركزی، سازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها، خزانه داری كل كشور و شبكه 
بانكی، هش��تاد و س��ومین مرحله واریز یارانه در تاریخ 
96/10/26توس��ط بانک مركزی و با همكاری ش��بكه 

بانكی كشور به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.577دالر آمریكا

5.685یورو اروپا

6.666پوند انگلیس

1.285درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سكه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

628.000مثقال طال

144.980هر گرم طالی 18 عیار

1.476.000سكه بهار آزادی

1.522.500سكه طرح جدید

746.000نیم سكه

444.000ربع سكه

285.000سكه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

تعداد اشتغال عنوان
)هزار نفر(

آورده بخش 
خصوصی

تسهیالت بانكی و منابع 
صندوق توسعه ملی

یارانه سود تسهیالت، 
كمک بالعوض

جمع كل منابع

221030087239023سیاست های فعال بازار كار

41.8078014322212طرح های اشتغالزایی خرد

8020000020000اشتغال حمایتی

67010304835257138305طرح های بخش كشاورزی

74.526112168657824875صنایع كوچک و خوشه های صنعتی اشتغالزا

51.5599042567365586232تكمیل طرح های نیمه تمام صنعتی

22.419700290404884997589حمل و نقل درون شهری

2.710160242202722061600حمل و نقل بیرون شهری

3000260004238378383مسكن

173910963656821579149243حوزه گردشگری

1034183471297315186676667462جمع كل



مشموالن برای دریافت سود سهام 
عدالت شماره شبا ارائه کنند

بر اساس مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت، قرار است 
سود سال مالی ۹۵ شرکت های سرمایه پذیر طی دو یا سه 
مرحله به حساب مشموالن واریز شود. به گزارش سازمان 
خصوصی سازی، بر این اساس نیز سود مرحله اول سهام 
عدالت در چند روز گذش��ته، به حساب مشموالنی واریز 
شده است که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت 
وارد کرده و ش��ماره شبای حساب بانکی آنها مورد تأیید 
قرار گرفته اس��ت.  بر این اساس آن دسته از مشموالنی 
که تاکنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود 
در سامانه سهام عدالت نکرده اند، الزم است برای دریافت 
سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه 
سهام عدالت به نشانیwww. samanese. ir کنند تا 
پس از راستی آزمایی از سوی بانک ها، سود سهام عدالت 
مربوط به س��ال مالی ۹۵ ش��رکت های س��رمایه پذیر به 
حساب آنها واریز شود.  گفتنی است از زمان واریز مرحله 
نخست سود س��هام عدالت به حساب مشموالن تاکنون 
بیش از ۲میلیون ش��ماره شبای حس��اب بانکی توسط 
مشموالن سهام عدالت در س��امانه این سهام درج شده 
است که پس از راستی آزمایی و تأیید، سود سهام عدالت 
این مرحله در بازده زمانی مربوط به گروه های مشمولین 

به حساب آنها واریز خواهد شد. 

کاهش سهام ها در بازارهای 
آسیایی

پ��س از رکوردش��کنی ب��ورس هنگ کنگ و رس��یدن 
ش��اخص بورس توکیو به باالترین س��طح ربع قرن اخیر، 
اکثر بازارهای آس��یایی امروز کاه��ش یافتند.  به گزارش 
ایس��نا، به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، خوش بینی نسبت 
به اقتصاد جهانی که این هفته با انتش��ار گزارش صندوق 
بین المللی پول تقویت ش��د، درآمدهای باالی شرکت ها و 
الیحه کاهش مالیاتی ترامپ منجر به رشد بازارهای سهام 
جهانی ش��ده اند که انتظار می رود ای��ن روند باز هم ادامه 
یاب��د.  افزایش انتظارات نس��بت به تعدیل سیاس��ت های 
محرک بانک ه��ای مرکزی جهان کماکان روی دالر تأثیر 
می گذارد و باعث شده است ارزش پوند به باالترین سطح 
خ��ود از ژوئن ۲۰۱۶ که انگلیس رأی به خروج از اتحادیه 
اروپا داد برس��د و ین باالترین قیمت خود از ماه سپتامبر 
سال گذشته را به ثبت رساند.  در معامالت اولیه، شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ که به صعود خود پس از 
رسیدن به قله تاریخی خود در هفته گذشته ادامه داده بود، 
با ۰.۴ درصد کاهش به ۳۲۸۰۶.۳۴ واحد رسید، شاخص 
»شانگهای کامپوزیت« چین، ۰.۲ درصد کاهش یافت و به 
۳۵۴۰.۹۱ واحد رسید، شاخص »نیکی ۲۲۵« ژاپن با ۰.۶ 

درصد کاهش به ۲۳۹۸۹.۰۸ واحد رسید. 
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در داد و ستدهای آخرین روز معامالتی 
هفت��ه ش��اخص کل بورس توانس��ت در 
چند قدم��ی ورود به کانال تاریخی ۱۰۰ 
هزار واح��دی به کار خ��ود پایان دهد و 
 ب��ا حمای��ت نماده��ای پتروش��یمی و با

  ۲۹۷ واح��د رش��د ب��ه رق��م ۹۹ هزار و 
۵۲۲ واحدی برسد. 

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، پتروش��یمی ها و 
هلدینگ ه��ای پتروش��یمی، جذاب ترین 
گ��روه معامالتی در ب��ازار روز گذش��ته 
بورس بودند و در ای��ن میان نماد فارس 
)هلدینگ خلیج فارس( با اختصاص دادن 
 بیش��ترین ارزش معام��الت، ب��ه تنهایی 

۱۱۵ واحد شاخص را باال برد. 
در معام��الت روز چهارش��نبه، گ��روه 
شیمیایی در صدر گروه های بورسی قرار 
گرفت و در این گروه ۲۰۴ میلیون سهم 
به ارزش یک هزار و هش��ت میلیارد ریال 
داد و س��تد ش��د. گروه فلزات اساسی به 
ارزش ۳۹۲ میلی��ارد ریال و فرآورده های 
ری��ال  ۱۶۵میلی��ارد  ارزش  ب��ه  نفت��ی 
جایگاه ه��ای بعدی را ب��ه خود اختصاص 
دادن��د. در رده چه��ارم، گ��روه خودرو با 

معامالت��ی ب��ه ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال 
جای گرفت؛ گروه چند رشته ای صنعتی 
نی��ز با معامالتی ب��ه ارزش ۱۰۳ میلیارد 

ریال رده پنجم را از آن خود کرد. 
نمادهای فارس )هلدینگ خلیج فارس(، 
و غدی��ر )س��رمایه گذاری غدی��ر(، ج��م 
)پتروش��یمی جم(، وبانک )گروه توسعه 
مل��ی( و تاپیکو )س��رمایه گذاری نفت و 
گاز تأمین ( بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 
ش��اخص داش��ته و آن را ب��اال بردند، اما 
فملی )ملی صنایع مس( و وبملت )بانک 
مل��ت( با تأثیر منفی مانع رش��د بیش��تر 

شاخص شد. 
در معامالت روز گذش��ته یک میلیارد 
و ۲۷۳ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش ۳ ه��زار و ۵۴۱ میلیارد 
ریال در ۷۶ هزار و ۵۹۴ نوبت مبادله شد. 
ب��ازار  اصل��ی  ش��اخص های  بررس��ی 
سرمایه نش��ان می دهد ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
و ش��اخص کل  واح��د  می گ��ذارد، ۹۵ 
)ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن همه 

ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
ش��اخص کل، یکس��ان در نظ��ر گرفت��ه 

می شود، ۷۴ واحد رشد کرد. 
ش��اخص قیم��ت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت س��هام شرکت های 
پذیرفته شده در بورس است، نیز ۵۶ واحد 
و ش��اخص آزاد شناور که بیانگر بخشی از 
س��هام شرکت هاس��ت که قابل معامله در 

بورس باشد، ۱۰۲ واحد باال رفت. 
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 
اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 
ش��رایط بهت��ری دارن��د، ۱۰۲ واح��د و 
 ش��اخص ب��ازار دوم بورس ی��ک هزار و

 ۲۰۴ واحد تقویت شد. 
مبادله یک هزار و 133 میلیارد ریال 

اوراق با درآمد ثابت در فرابورس
فرابورس ای��ران، آخرین روز معامالتی 
هفته را با مبادله بی��ش از ۳۳۷ میلیارد 
ری��ال به ارزش افزون بر یک هزار و ۹۴۲ 
میلیارد ریال پش��ت س��ر گذاشت و این 
در حالی اس��ت که شاخص کل فرابورس 
ایران نیز با بیش از ۲ واحد رش��د در پله 

یک هزار و ۹۰ واحدی قرار گرفت. 
ب��ازار بدهی فرابورس ایران میزبان دور 
جدیدی از اوراق اس��ناد خزانه اس��المی 
 ب��ه تع��داد ۱۰ میلی��ون ورق��ه در نماد 
»اخزا ۶۰۶« ب��ه ارزش ۱۰ هزار میلیارد 
ریال دارای سررس��ید۲۲ مهر ۹۸ بود که 
ه��ر ورقه آن در جریان عرضه، ۷۷۱ هزار 

ریال قیمت خورد. 
ب��ازار اوراق با درآمد ثابت عالوه بر اینکه 
در روز چهارشنبه شاهد عرضه اخزا ۶۰۶ با 
داد و س��تد بیش از ۸۵ هزار ورقه به ارزش 
۶۶ میلیارد ریال ب��ود، در مجموع میزبان 
نق��ل  و انتقال بیش از یک میلیون ورقه به 
ارزش اف��زون بر یک ه��زار و ۱۳۳ میلیارد 
ریال بود که بیش��ترین حجم و ارزش این 
بازار به نماد »اخزا ۶۰۲« اختصاص یافت. 

بازار اوراق تس��هیالت مس��کن )تسه( 
 نیز شاهد دس��ت به دست شدن بیش از 
 ۷۷ ه��زار ورق��ه ب��ه ارزش اف��زون ب��ر 
۵۵ میلی��ارد ریال بود ک��ه در این میان 
امتیاز تس��هیالت مس��کن دی ماه ۹۶ با 
۷۶۱ هزار ریال با بیشترین قیمت نسبت 

به سایر تسه ها معامله شد. 

پرونده اولین هفته زمستانی بورس بسته شد

شاخصدرچندقدمی6رقمیشدن
دریچه

بینالملل

مدیرعامل فرابورس اعالم کرد
توسعه بازار پول و سرمایه وابسته 

به تکنولوژی است
مدیرعامل فراب��ورس اعالم کرد که توس��عه بازار 
سرمایه و پول ۸۰ درصد وابسته به تکنولوژی است. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه 
)س��نا(، امیر هامون��ی در هفتمین همایش س��االنه 
بانکداری الکترونیک و در نشس��ت یکپارچه س��ازی 
کس��ب وکارهای مختلف مالی اظهار داشت: در حال 
حاض��ر همکاری ها بین بازار پول و بازار س��رمایه از 
روند مطلوبی برخوردار اس��ت، اما بای��د این ارتباط 

تقویت و گسترده تر شود. 
هامونی در ادامه با اعالم آمار اوراق منتش��ر شده 
در بازار س��رمایه و نوع همکاری بازار پول، گفت: در 
سال گذشته بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان اوراق از 
سوی دولت در بازار سرمایه منتشر شد که همکاری 
بازار پول و بازار س��رمایه در این انتشار مطلوب بود، 
ام��ا باید اذعان کرد که در ش��رایط فعلی یک فاصله 

بزرگ در حوزه تکنولوژی وجود دارد. 

فاصله بین سه صنعت »بانک، بورس و بیمه«
هامونی به مس��ئله فاصله بین سه صنعت »بانک، 
بورس و بیمه« اش��اره کرد و گفت: واقعیت آن است 
که بی��ن بازارهای »پ��ول، س��رمایه و بیمه« فاصله 
وجود دارد که باید برای حل آن و کمتر ش��دن این 
فاصله فعالیت های زی��ادی صورت بگیرد تا تعامل و 

ارتباط سازماندهی تر شده ای ایجاد شود. 
وی با اعالم این که انتشار اوراق تسهیالت مسکن 
در ب��ورس نمونه عینی هم��کاری بین نظام بانکی و 
بازار س��رمایه است، افزود: باید در سایر حوزه ها این 

همکاری ها گسترده شود. 
مدیرعام��ل فرابورس به یک��ی دیگر از چالش های 
فعلی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: مش��کل در ایران 
ادغام وظایف و دس��تگاه ها نیست و به طور مثال باید 
اس��تارت آپ ها راحت وارد بازار سرمایه شوند و نباید 
روندهای طوالنی برای ورود این گونه ش��رکت ها به 
وجود  آید اما فعال از این مسیر ساده خبری نیست. 

جایگاه تکنولوژی
وی ب��ه جای��گاه تکنولوژی در بین س��ه بازار فوق 
اش��اره کرد و گفت: باید هر سه بازار »بانک، بیمه و 
بورس« در حوزه تکنولوژی بیشتر فعال شوند و قطعا 

باید با ابزارهای جدید در این بازارها عرضه شوند. 
مدیرعام��ل فراب��ورس در ادامه گفت: اگر سیس��تم 
پرداخت آنالین وجود نداشته باشد قطعا بازار سرمایه 
رشد نمی کند چون سیستم پرداخت آنالین و توسعه 
آن وابس��ته به بازار پول است و اگر بازار پول همراستا 
با توس��عه بازار سرمایه حرکت نکند به طور نمونه بازار 

آپشن در بازار سرمایه دچار چالش می شود. 

نگاه
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شماره 988

یک مقام مس��ئول گفت که ثبات نرخ 
 خری��د تضمین��ی گندم در س��ال زراعی
۸6-۸5، واردات ۷ میلی��ون تنی گندم را 

به همراه داشت. 
بنی��اد  رئی��س  ایمان��ی،  علیقل��ی 
توانمند س��ازی گندم��کاران در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه 
برخالف قانون خرید تضمینی، خبری از 
اعالم نرخ های جدید نیس��ت، اظهار کرد: 
با گذش��ت پنج ماه از آغاز فصل کش��ت، 
نامه ای به کمیسیون اقتصادی، کشاورزی 
مجلس ش��ورای اس��المی و وزی��ر جهاد 
کشاورزی نوشتیم که نتیجه این مکاتبات 
این بود که 153 نماینده مجلس شورای 

اس��المی نامه ای به رئیس جمهور نوشتند 
و خواستار تسریع در اجرای قانون خرید 

تضمینی شدند. 
وی با اشاره به سرگردانی و بالتکلیفی 
کش��اورزان افزود: اگر دولت برای س��ال 
زراعی جدید در نظر دارد برخالف قانون 
عم��ل کند و ن��رخ خرید محص��والت را 
افزایش ندهد، پس دلیل تاخیر در اعالم 

نرخ چیست؟ 
ایمان��ی در پاس��خ ب��ه این س��وال که 
بی توجه��ی ب��ه قانون خری��د در کاهش 
تولید گندم در س��ال های بعد تاثیرگذار 
است یا خیر، بیان کرد: برخی گندمکاران 
چ��اره ای جز کش��ت گندم ندارن��د و به 

همی��ن خاطر این امر در کاهش س��طح 
زیر کش��ت محصول تاثیر چندانی ندارد؛ 
هرچند ک��ه تکرار پی در پی آن می تواند 
تغییر در اتخاذ تصمیم گیری کشاورزان را 

به همراه داشته باشد. 
رئیس بنیاد توانمند س��ازی گندمکاران 
ادام��ه داد: رعایت نرخ خرید تضمینی بر 
حس��ب تورم یک��ی از فاکتورهای مهم و 
تاثیرگذار در پایداری تولید و خودکفایی 
محص��والت به ش��مار می رود ک��ه نبود 
توجی��ه اقتصادی تولید برای کش��اورزان 
می تواند واردات گندم و زیر س��وال بردن 

خودکفایی را به بار آورد. 
ب��ه گفت��ه وی، ب��ا وجود ت��ورم باالی 

30درص��د، ثب��ات نرخ خری��د تضمینی 
گندم در سال زراعی ۸5-۸4 و ۸5-۸6، 
واردات ۷ میلی��ون تنی گندم را به همراه 

داشت. 
ایمان��ی در خاتم��ه ی��ادآور ش��د: ب��ا 
توجه ب��ه باالب��ودن هزینه ه��ای تولید، 
کش��اورزان برای تامین نهاده ها و توسعه 
مکانیزاس��یون نیازمن��د حمای��ت دولت 
هس��تند که به همین خاط��ر بی توجهی 
به قان��ون نرخ خری��د تضمینی، تضعیف 
بنیه مالی کش��اورزان و همانند سال های 
گذش��ته زیر س��وال ب��ردن خودکفایی و 
واردات مج��دد گن��دم را درب��ر خواه��د 

داشت. 

طبق آمار کش��تیرانی و منابع صنعتی، 
صادرات نف��ت از جنوب ع��راق به دلیل 
ش��رایط جوی نامس��اعدی ک��ه صادرات 
از ای��ن ناحیه را محدود ک��رد، به میزان 
100هزار بش��که در روز در ژانویه کاهش 
یافت��ه اس��ت.  به گ��زارش ایس��نا، آمار 
کش��تیرانی که از س��وی رویترز پیگیری 
می شود و همچنین پیگیری های مستقل 
یک منب��ع صنعتی نش��ان داد صادرات 
جن��وب عراق در ۲1 روز نخس��ت ژانویه 
به حدود 3.44 میلیون بشکه در روز بالغ 
شده اس��ت. این کاهش نشان داده که با 
وجود صعود قیمت ها به مرز ۷0 دالر در 
هر بش��که، هیچ نشانه ای از عرضه بیشتر 
به بازار از سوی عراق وجود نداشته است. 

عراق می گوید ب��ه توافق کاهش تولید 
اوپک پایبند است. یک منبع که صادرات 
نفت ع��راق را دنبال می کن��د، به رویترز 
گفت: م��ا نش��انه های کاه��ش اندک را 
مش��اهده کردی��م و مطمئن هس��تم که 
عراقی ه��ا به زودی تولیدش��ان را به حد 
کاف��ی افزای��ش خواهن��د داد. بارگیری 
برخی از نفتکش ها در ماه میالدی جاری 
به دلیل بادهای ش��دید به تاخیر افتاد و 
چنی��ن تاخیرهایی در این وقت از س��ال 

اغلب اتفاق می افتد. 
عراق صادرات نفت از پایانه های جنوبی 
خود را ب��رای جبران توقف ص��ادرات از 
میادی��ن نفت��ی کرکوک در ش��مال این 
کش��ور افزایش داده است. صادرات نفت 

از ش��مال عراق در ژانویه ب��ه 3۲0 هزار 
بش��که در روز در مقایس��ه با 310 هزار 
بش��که در روز در دس��امبر بالغ شده، اما 
بس��یار پایین ت��ر از متوس��ط 500 هزار 
بشکه ای در روز در برخی از ماه های سال 

۲01۷ است. 
مجموع صادرات نفت از عراق در ژانویه 
3.۷6میلی��ون بش��که در روز بود که ۹0 
هزار بش��که در روز نس��بت به دس��امبر 
کاهش داش��ت. صادرات نفت از ش��مال 
ع��راق در صورتی که عراق طرح صادرات 
نف��ت کرکوک به ای��ران را پیش از پایان 
ژانوی��ه اجرا کن��د، ممکن اس��ت اندکی 
افزایش پی��دا کند. جب��ار اللعیبی، وزیر 
نفت عراق، اظهار کرده که در ابتدا حدود 

30هزار بش��که در روز به یک پاالیشگاه 
ایرانی ارسال خواهد شد. 

از  ش��ماری  و  روس��یه  اوپ��ک، 
تولیدکنن��دگان نفت، ب��ه منظور حذف 
م��ازاد عرض��ه از بازار جهان��ی و حمایت 
از قیمت ه��ا، محدودی��ت تولید به میزان 
حدود 1.۸میلیون بشکه در روز را تا پایان 

سال ۲01۸ ادامه می دهند. 
عراق نس��بت به سایر همتایان خود در 
اوپک مانند عربس��تان س��عودی و کویت 
در اکث��ر ماه های س��ال ۲01۷ پایبندی 
چندانی به توافق کاهش تولید نداش��ت، 
اما کاه��ش تولید کرکوک پایبندی عراق 
و مجم��وع پایبندی تولیدکنندگان را باال 

برد. 

صادرات نفت از جنوب عراق کاهش یافت

رئیس اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی خبر از 
واردات جوجه خارجی برای کنترل قیمت و جلوگیری 

از افزایش قیمت این محصول در بازار داد. 
ب��ه گزارش تس��نیم، عط��اءاهلل حس��ن زاده، رئیس 
هیأت  مدیره اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی با 
ارس��ال نامه ای ب��ه مدیران عامل اتحادی��ه مرغداران 
گوشتی استان ها نوشت: »احتراما پیرو افزایش بی رویه 
قیمت جوجه یک روزه گوشتی در چند روز گذشته و 
ب��ا توجه به ض��رورت حفظ و صیانت از س��رمایه های 
مرغداران زحمتک��ش و پرتالش در جای جای میهن 
عزیز به اس��تحضار می رساند پس از برگزاری جلسات 
متعدد با مس��ئولین ذی رب��ط و هماهنگی با معاونت 
وزیر در امور توس��عه بازرگانی و صنایع کش��اورزی و 
معاون��ت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی 

منجر به حصول نتایج ذیل گردید: 

1-از آنجای��ی که طبق روال عمومی طی س��الیان 
گذش��ته همواره می��زان تقاضا ب��رای جوجه ریزی از 
اواس��ط دی ماه رو به افزایش می باش��د، مقرر گردید 
ب��رای تامی��ن و جبران ای��ن نیاز س��ن گله های مادر 
گوش��تی از 64 هفته ب��ه ۷0 هفته افزای��ش یابد لذا 
هیچ گون��ه نگرانی از کمبود جوج��ه یک روزه در حال 
حاض��ر وجود ن��دارد و با توجه به می��زان ذخایر مرغ 
منجمد در س��ردخانه های شرکت پشتیبانی و تحلیل 
اقتصادی و اجتماع��ی پیش بینی می گردد که قیمت 
مرغ زنده در اواخر اس��فندماه و ایام نوروز به گونه ای 
نخواه��د بود که این افزای��ش بی رویه جوجه یک روزه 

را جبران نماید. 
ل��ذا هیچ گونه توجیه اقتصادی برای خرید آن بیش 
از 1۸000 ریال وجود نداشته و پرورش دهندگان مرغ 
گوش��تی را مطلع فرمایید که اقدام به خرید جوجه با 

ش��رایط فعلی فقط میزان ضرر و زیان آنها را افزایش 
خواهد داد و الغیر. 

۲-علی ایح��ال این اتحادیه جهت جلوگیری از روند 
افزایش به��ای جوجه یک روزه نس��بت به اخذ مجوز 
جه��ت واردات آن اق��دام الزم را انج��ام داده و مقرر 
گردید با هماهنگی سایر مراکز نظارتی در اسرع وقت 

نسبت به خرید و ورود آن اقدام نماید. 
3- نظر به اینکه خرید جوجه یک روزه با بهای بیش 
از 1۸000 - 1۷000 ریال باعث افزایش ضرر و زیان 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی خواهد بود و هزینه های 
تولی��د را باالی می برد ل��ذا اکیدا توصیه می گردد اوال 
از خری��د جوجه باالتر از مبل��غ فوق الذکر ممانعت به 
عمل آورند و ثانیا در صورت خرید نس��بت به شکایت 
از واحد مذکور از طریق س��ازمان های ذی ربط با ارائه 

مدارک اقدام نمایید. 

واردات جوجه خارجی برای تنظیم بازار

چالش های تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی

آیا واردات گندم در راه است؟
اخبار

تفاهم نامه همکاری بین دو شرکت 
ایرانی و فرانسوی امضا شد

تفاهم نامه همکاری بین دو شرکت ایرانی و فرانسوی 
تولید کننده قطعات الکترونیکی خ��ودرو برای احداث 

کارخانه در اردبیل امضا شد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، صب��ح روز گذش��ته تفاهم نامه 
هم��کاری بی��ن ش��رکت اردبیلی س��بالن پ��ردازش، 
تولید کنن��ده برده��ای الکترونیکی خودرو و ش��رکت 
ساوواینترنشنال فرانسه برای احداث خط تولید قطعات 
الکترونیکی خودروهای داخلی در اردبیل و با همکاری و 

حمایت بانک تجارت استان اردبیل امضا شد. 
حس��ین باقرلو، مدیرعامل امور ش��عب بانک تجارت 
اردبی��ل اظه��ار کرد: بان��ک تجارت بیش��ترین میزان 
ضمانت نامه های داخلی و خارجی را در بین بانک های 
کشور برای شرکت های ایرانی و خارجی تامین می کند. 
وی گف��ت: بانک تجارت به ه��ر دو طرف تفاهم نامه 
اعتم��اد کام��ل دارد و م��ا امیدواری��م ک��ه این گون��ه 
سرمایه گذاری ها با توجه به ظرفیت و نیاز منطقه ما در 

سطح استان اردبیل افزایش یابد. 
ناصر کهنی، مدیرعامل ش��رکت سبالن پردازش نیز 
در این جلس��ه تصریح کرد: کارخانه های خودروسازی 
ما در کشور نیازمند قطعات و بردهای الکترونیکی تولید 
داخل هس��تند و این تفاهم نامه ظرفیتی برای افزایش 

تولید در این زمینه است. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه اس��تان اردبیل مس��تعد به 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف برای تامین امنیت 
پایدار در استان است، افزود: از دو سال گذشته مذاکرات 
با این ش��رکت فرانس��وی آغاز شده است و تا چهار ماه 
آینده خط تولید این شرکت فرانسوی در استان اردبیل 

آغاز به کار خواهد کرد. 
امیل ارمو، مدیرعامل شرکت ساوواینترنشنال فرانسه 
نیز در این جلسه بیان کرد: این سرمایه گذاری با آورده 
اولیه 600 هزار یورو به همراه تجهیزات سرمایه گذاری 
و آموزش نیروی انس��انی الزم در استان اردبیل آغاز به 

کار خواهد کرد. 
وی اضافه کرد: خوش��بختانه بس��ترهای الزم برای 
س��رمایه گذاری در ایران و به ویژه استان اردبیل فراهم 
اس��ت و ما امیدواریم این فعالیت و مش��ارکت ادامه دار 

باشد. 

شریعتمداری خبر داد 
زمینه سازی برای واردات گوشت 

قرمز از بالروس
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت از تفاهم دو کش��ور 
ایران و بالروس برای واردات گوشت قرمز خبر داد. 

به گزارش ایسنا، محمد ش��ریعتمداری بعدازظهر 
اج��الس  چهاردهمی��ن  قال��ب  در  سه ش��نبه  روز 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران و 
ب��الروس، به مذاکرات صورت گرفته میان دو کش��ور 
و توافقات انجام ش��ده اش��اره ک��رد.  وی اظهار کرد: 
در زمین��ه واردات محصوالت کش��اورزی بالروس به 
ایران به ویژه در زمینه کاالهایی که مورد نیاز اساسی 

ایران است، توافقاتی صورت گرفته است و امیدواریم 
هیات های ایرانی هرچه س��ریع تر برای خرید گوشت 
قرم��ز از بالروس س��فر خود را آغ��از و برای دریافت 
مجوزه��ای الزم اقدام کنن��د.  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت همچنین اظهار کرد: با توجه به نقش��ه راهی 
که ب��رای روابط تجاری دو کش��ور تا س��ال ۲0۲0 
تدوی��ن ش��ده، امیدواری��م همکاری های دو کش��ور 
گسترش یافته، با بهبود ش��رایط شرکت های ایرانی 
در وق��ت مقتضی تعه��دات خود در ب��الروس را به 
انجام رسانند.  شریعتمداری با تاکید بر لزوم توسعه 
همکاری های بانکی میان دو کش��ور، اظهار کرد: در 
این زمینه به مذاکرات بیش��تری نیاز اس��ت و برای 
ارتق��ای این همکاری ها در اجالس  دو روز گذش��ته 
توافقات��ی صورت گرفته اس��ت.  وی در عین  حال به 
امض��ای تفاهم نامه هایی درباره ص��ادرات انواع مواد 
داروی��ی و بهداش��تی، توس��عه همکاری های نفتی و 
امضای هشت سند همکاری میان طرفین اشاره کرد. 

قاچاق

تکلیف »قاچاق قانونی« کاال به کجا 
رسید؟ 

چندی قبل برخ��ی نمایندگان موض��وع قاچاق 
قانونی کاال از برخ��ی مناطق آزاد را مطرح کردند، 
ول��ی هن��وز هیچ گ��زارش رس��می از نتای��ج این 
پیگیری ها منتش��ر نشده است.  به گزارش تسنیم، 
چندی قب��ل برخ��ی نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی نس��بت به ورود کاالی قاچ��اق در لوای 
مباحث قانونی از برخی مناطق آزاد مطالب مهمی 
را مطرح کردند که به نظر می رس��ید می توانس��ت 
نویدبخ��ش فصل جدیدی از مب��ارزه با قاچاق کاال 

باشد. 
حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان 
اینکه با توجه به قانون مناطق آزاد اطالعات کاالیی 
ک��ه وارد مناطق آزاد می ش��ود )در گمرک( ثبت و 
ضبط نمی شود، گفته بود: »گمرکات خاصی در این 
مناطق وجود نداشته و کاالی کامل وارد کارخانه ها 
می شود، بدون آنکه تغییرات خاصی روی آن اعمال 

شود. 
در واق��ع فق��ط کارتن جنس تغیی��ر پیدا کرده، 
عنوان شرکتی که در منطقه آزاد فعالیت دارد روی 
کارتن ثبت ش��ده و از معافیت هایی که در مناطق 
آزاد تعیین شده اس��تفاده می کنند. اگر بررسی در 
خص��وص میزان کاالیی ک��ه از مناط��ق آزاد وارد 
بازارهای کش��ور می ش��ود صورت گیرد، مشخص 
می ش��ود به نس��بت کمیت کارگری و اشتغال در 

مناطق آزاد بسیار متفاوت است.« 
امروز شاهد آن هستیم که مناطق آزاد برای آنکه 
درآمد بیش��تری به دس��ت بیاورند تالش می کنند 
ب��ا در نظ��ر گرفتن امتی��ازات مختل��ف واردات از 
طریق این مناطق ص��ورت گیرد.  به گفته کریمی 
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، کاالهای 
واردش��ده به ای��ن مناط��ق در انباره��ای متفاوت 
دپو می ش��ود و ب��ه تدریج از ای��ن مناطق به طرق 
مختل��ف چه از مبادی اصلی و چه از طریق مبادی 
غیررس��می و غیرقانونی کاال وارد س��رزمین اصلی 
می ش��ود.  نکته قابل توجه آنک��ه در برخی مبادی 
مناطق آزاد گمرک مس��تقر نیست و امکان بررسی 
کاالی ورودی به کشور وجود ندارد. براساس برخی 
گزارش ها کاالی کامل از کش��ورهای ش��رق آسیا 
مانند چین وارد این مناطق ش��ده و بدون کمترین 
عملی��ات کاری فقط با تغییر بس��ته بندی محصول 
نهایی با کمترین حجم اش��تغال زایی وارد کش��ور 
می شود. به این ترتیب با اس��تفاده از معافیت های 
مناط��ق آزاد عمال کاال با پرداخت عوارض کمتر به 

کشور انجام می شود. 
مرتض��ی بانک، رئی��س دبیرخانه ش��ورای عالی 
مناط��ق آزاد در واکنش به ای��ن مطالب، گفته بود 
ب��رای کاالی تولیدی در مناط��ق آزاد از مواد اولیه 
داخل��ی و خارجی اس��تفاده می ش��ود که ش��امل 
مقررات گمرکی اس��ت. کمیس��یون ارزش افزوده 
در مناطق آزاد که در تهران مس��تقر اس��ت میزان 
عملی��ات کاری را بررس��ی ک��رده و نح��وه ورود و 
می��زان معافیت ها و عوارض پرداختی را محاس��به 

می کن��د.  ب��ه نظر می رس��د مصوبات کمیس��یون 
ارزش اف��زوده در مناطق آزاد )که با حضور نماینده 
دبیرخان��ه مناط��ق آزاد، گم��رک و وزارت صنعت 
تشکیل می شود( یکی از چالش های مهم در مسیر 
پرداخت حقوق و عوارض کامل و قانونی کاال است. 
در واقع تاکنون گزارش مش��خصی از عملکرد این 
کمیس��یون منتشر نشده اس��ت و به نظر می رسد 
دبیرخانه مناطق آزاد باید در مس��یر شفاف س��ازی 
مصوبات معافی��ت حقوق ورودی این کمیس��یون 
ش��فاف تر عمل کند. به عنوان مثال چندی قبل در 
رس��انه ها ابهامات مهمی در خصوص تعیین میزان 
عملی��ات کاری و معافیت عوارض پرداختی یکی از 
ش��رکت های ظاهرا تولیدی در یکی از مناطق آزاد 
استان هرمزگان مطرح شد اما برخالف آنچه انتظار 
می رف��ت، در خصوص درصد معافیت این ش��رکت 
شفاف سازی از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق 

آزاد انجام نشد. 
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مدی��ر عامل مدی��ران خودرو 
تاکی��د کرد ک��ه افزایش قیمت 
ارز به طور حتم در بازار خودرو 
هم تاثیرگذار است، اما کمترین 
تغیی��رات را در قیم��ت نهای��ی 
اعم��ال کردی��م و اگ��ر وضع به 
همین من��وال باقی بماند تغییر 

قیمت اجتناب ناپذیر است.
به گ��زارش ایلنا، در حاش��یه 
نمایش�����گاه  چهاردهمی����ن 
بین الملل��ی اصفه��ان، ژو، مدیر 
عامل شرکت مدیران خودرو در 
نشس��ت خبری در پاسخ به این 
سوال که این خودروسازی برای 
کمک به رف��ع آلودگی هوا چه 
برنامه هایی دارد، گفت: آلودگی 
مشکل مش��ترک ایران و چین 
است که در هر دو کشور  سهم 
خودروهای فس��یلی در آلودگی 

از همه بیشتر است.
ب��ه  توج��ه  ب��ا  اف��زود:  وی 
تجربیات��ی ک��ه م��ا در چی��ن 
کس��ب کردیم، تصمیم گرفتیم 
تم��ام محصوالت چ��ری که در 
ای��ران تولید و عرضه می ش��وند 
دارای اس��تاندارد یورو ۵ باشند، 
ام وی ام  خودروه��ای  همچنین 

نیز این استاندارد را دارند.
ژو تصری��ح کرد: ب��رای ما به 
تولیدکننده بخش  ی��ک  عنوان 
خصوص��ی رضای��ت مش��تریان 

اهمیت بسزایی دارد و به دنبال 
آن هس��تیم که محصوالت مان 
باشد.  زیست  دوس��تدار محیط 
برنام��ه اس��تراتژیک م��ا که با 
همکاری مدیران ایرانی و چینی 
طراح��ی ش��ده ایجاد بس��تری 
مناس��ب برای تولی��د خودروی 
الکتریک��ی اس��ت. در این حوزه 
ع��اوه ب��ر حمایت دول��ت باید 
فرهنگ س��ازی اس��تفاده از این 

نوع خودروها صورت بگیرد.
وی ادام��ه داد: م��ا آمادگ��ی 

کامل برای تولید خودروی برقی 
داریم و نهایتا هر وقت مجموعه 
تصمیم بگیرد، ظرف سه ماه بعد 
اولین خ��ودرو روانه بازار خواهد 
ش��د. این ن��وع خودروها چون 
دولت ها  معموال  گران هس��تند 
بخش��ی از هزین��ه آن را تقبل 
می کنن��د همانطور ک��ه دولت 
چی��ن آنقدر سوبس��ید داده که 
قیمت آن با خ��ودروی بنزینی 
یکی است، قیمت یک خودروی 
برقی این شرکت تقریبا دوبرابر 

از نوع فسیلی آن است.
مدیر عامل مدیران خودرو در 
خصوص محصوالت این شرکت 
گفت: س��ال آینده یک سدان با 
طراحی جدید خواهیم داش��ت 
و ب��رای بعض��ی از محص��والت 
همچ��ون ایک��س ۳۳ تغییرات 

فنی اعمال خواهیم کرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت 
دالر گفت: افزایش قیمت ارز به 
طور حتم تاثیرگذار اس��ت کما 
اینکه ما ای��ن تجربه را در دیگر 

بازاره��ای صادرات��ی همچ��ون 
روس��یه داش��تیم ام��ا کمترین 
تغیی��رات را در قیم��ت نهای��ی 
اعم��ال کردی��م و اگ��ر وضع به 
همین من��وال باقی بماند تغییر 
قیمت اجتناب ناپذیر است. البته 
ای��ن تغییرات ن��رخ ارز تاثیری 
در برنام��ه بلندمدت ما نخواهد 
داش��ت و فاز دوم کارخانه ما به 

زودی افتتاح خواهد شد.
مدی��ر عامل مدی��ران خودرو 
ادام��ه داد: م��ا ب��رای ف��روش 
خ��ودروی دس��ت دوم چری و 
ام وی ام  س��ایتی را راه ان��دازی 
کردیم ک��ه هم��ه می توانند از 
آن اس��تفاده کنند و شرکت به 
خودروه��ای دس��ت دومی که 
در این س��ایت خری��د و فروش 
می ش��ود نظارت کام��ل دارد و 
س��رویس هایی ب��ه آنه��ا عرضه 

می کنند.
وی در م��ورد گ��ران ش��دن 
خودروهای داخلی گفت: دولت 
ب��ه دنب��ال تغیی��ر تعرفه ه��ای 
است  داخل  خودروهای ساخت 
تا پایه تعرفه خودرو سی بی یو 
رو ب��اال ببرد و قرار اس��ت عین 
آن در تولی��دات داخلی صورت 
بگی��رد ک��ه در ص��ورت نهایی 
ش��دن، قیمت تمام خودروهای 

داخلی افزایش پیدا می کند.

در زمان بسته ش��دن ثبت سفارش، به 
دلیل جو روانی ناشی از عدم ورود خودرو 
به کش��ور، قیم��ت خودروه��ای وارداتی 
افزایش سرسام آوری تا حدود 60 میلیون 

تومان را تجربه کرد.
به گ��زارش مهر، تصمی��م دولت برای 
خ��ودرو،  واردات  ثبت س��فارش  توق��ف 
دارد.  را  خ��ود  حاش��یه های  همچن��ان 
علیرضا حائری، کارش��ناس ارشد مسائل 
صنعت��ی، در یادداش��تی اختصاص��ی به 
خبرگزاری مهر، اعام کرد: تیرماه س��ال 
جاری و در آخرین روزهای دولت یازدهم 
بود که ثبت س��فارش خودرو به دس��تور 
وزی��ر صنع��ت ، مع��دن و تج��ارت وقت 
به ص��ورت موق��ت متوقف و ای��ن توقف، 
توسط مسئوالن صنعتی دولت دوازدهم 
هم ادام��ه یافت و بازگش��ایی مجدد آن 
شش ماهی طول کش��ید و در این مدت 
و به دلیل جو روانی ناش��ی از عدم ورود 
خ��ودرو به کش��ور، قیم��ت خودروهای 
واردات��ی افزایش سرس��ام آوری تا حدود 

60 میلیون تومان را تجربه کرد.
ناگفته پیداست که چه سودهای کان 
و ب��اد آورده ای از این رهگذر و به صورت 
ناخواس��ته نصیب ع��ده ای گردید و چه 

فش��اری نیز بر مصرف کننده نهایی وارد 
ش��د. خودروس��ازان داخلی نی��ز از این 
فرصت به دس��ت آمده نهایت استفاده را 
کرده و نرخ فروش خودروهای داخلی نیز 

افزایش یافت.
بعده��ا و از ق��ول مس��ئوالن صنعتی 
دولت دوازده��م و در توجیه علت تداوم 
قطع سامانه ثبت سفارش خودرو به مدت 
طوالن��ی، اینطور ش��نیدیم ک��ه یکی از 
دالی��ل توقف ثبت س��فارش خ��ودرو و 
اس��تمرار آن، تاش در جهت جلوگیری 
از خروج ارز از کش��ور و همچنین تاش 
جهت کند کردن روند منفی  تراز تجاری 
کشور اس��ت و ربطی به سیاست حمایت 

از تولید داخلی ندارد.
در اینجا وارد این بحث نمی ش��ویم که 
اصوال این مقدار خروج ارز از کش��ور، در 
کن��ار تبعاتی که دارد،  دارای مزایای نیز 
ب��رای اقتصاد کش��ور و س��امت مردم و 

حفاظت از محیط زیست است .
کاهش مص��رف بنزین در کش��ور  که 
در ح��ال حاضر با سوبس��یدهای دولتی 
به دس��ت مصرف کننده داخلی می رسد 
از مزایای اقتص��ادی  واردات خودروهای 
نس��ل جدید و علی الخصوص خودروهای 

هیبری��دی و کم مص��رف اس��ت،  دولت 
می تواند با صرفه جویی در مصرف سوخت  
ناش��ی از واردات خودروهای کم مصرف ، 
بخش��ی از منابع مورد نیاز ب��رای توزیع 
یارانه ه��ا بین م��ردم را از محل کاهش 
مصرف  بنزی��ن و کاهش یارانه پرداختی 
از ای��ن بابت تامین کند و دیگر نیازی به 
گ��ران کردن حامل های انرژی نداش��ته 

باشد.
 همچنی��ن کمک  ب��ه کاهش آلودگی 
هوا و حفاظت از محیط زیس��ت و نهایتا 
کاهش مخارج مربوط به تامین س��امت 
اف��راد که از دیگر وظایف دولت اس��ت  و 
همچنین کم��ک به بودج��ه خانوارهای 

ایرانی از دیگر مزایای آن است.
اما بحث دیگر، تاش جهت جلوگیری 
از روند منفی  تراز تجاری کشور و مثبت 

کردن این تراز تجاری است.
شایان ذکر است که تراز تجاری کشور 
در ابتدای اتخاذ ای��ن تصمیم و در پایان 
چهار ماهه نخس��ت سال جاری منفی 2 
میلی��ارد و ۳60 میلی��ون دالر بوده و در 
پایان ش��ش ماهه نخست سال جاری به 
منفی ۳میلیارد دالر رسیده و در پایان 9 
ماهه منتهی به پایان آذر 96 نیز به منفی 

6 میلیارد دالر  رسیده است.
در واق��ع و در س��ال های اخیر، همواره 
تراز تجاری کش��ور منفی بوده و فقط در 
س��ال 9۵ و آن هم تا ح��دودی متاثر از 
نتایج و جو روانی دوران پس��ا برجام، تراز 
تجاری کش��ور تا حد بسیار کمی مثبت 

بوده است.
البت��ه این نکت��ه را نیز نبای��د از ذهن 
دور کرد که تراز تجاری کش��ور بر مبنای 
آمار واردات و صادرات از مبادی رس��می 
کشور محاسبه و اعام می شود و چنانچه 
بخواهی��م ت��راز واقعی تجاری کش��ور را 
محاسبه کنیم، باید واردات کاال از طریق 
قاچ��اق را نیز که طبق گفته مس��ئولین 
کش��ور، ارزش آن بین 12 تا 1۵ میلیارد 
دالر در س��ال تخمی��ن زده می ش��ود را 
نیز  به محاس��بات خ��ود بیفزاییم که در 
این ص��ورت به ت��راز منف��ی 20 میلیارد 
دالری نیز نزدیک خواهیم شد که جبران 

آن به این سادگی ها امکان پذیر است.
با این اس��تدالل متوجه می ش��ویم که 
حتی سال 9۵ نیز که ادعای مثبت بودن 
تراز تجاری کش��ور را داش��تیم تا حدود 
1۵میلیارد دالر در این شاخص اقتصادی 

و تجاری منفی بوده ایم.

با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
خودروهای مانده در گمرک تعیین تکلیف 
و ب��ه زودی پ��س از ط��ی مراح��ل اداری 
ترخیص خواهند شد. بر این اساس، محمد 
ش��ریعتمداری وزیر صنعت، با پیش��نهاد 
مجتبی خس��روتاج، رئیس سازمان توسعه 
تجارت مبنی  بر ترخیص خودروهای مانده 
در گم��رک، موافق��ت و مرات��ب را به وزیر 
اقتصاد و امور دارایی برای اباغ به گمرکات 

کشور اعام کرده است. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری »عص��ر 
خودرو« ، اصل ماجرا اما از این قرار است 
که واردکنندگان پیش از بس��ته ش��دن 
س��ایت ثبت س��فارش در تیرماه امسال، 
چند هزار دستگاه خودرو را وارد گمرک 
ک��رده بودند تا در ادامه ب��ا انجام مراحل 
قانونی از جمله ثبت س��فارش و پرداخت 
حقوق ورودی و مالی��ات مربوطه، آنها را 
ترخیص کنند. با این حال، بنا به تصمیم 
ناگهان��ی دول��ت، س��ایت ثبت س��فارش 
خودرو از اوایل تیرماه بس��ته ش��د و این 
ماجرا حدود ش��ش ماه نی��ز ادامه یافت. 
در این ش��رایط، خودروهای وارد شده به 
گمرک باتکلیف ماندند؛ زیرا عمًا امکان 
ترخیص نداش��تند و مرجوع کردن ش��ان 
نیز ضرر و زیان خود را به دنبال داش��ت. 

در این اوضاع و اح��وال اما دولت پس از 
شش ماه، ضوابط جدید واردات خودرو را 
اعام و سامانه ثبت سفارش را نیز باز کرد 
و ای��ن در حالی بود که خودروهای مانده 
در گمرک باز هم تعیین تکلیف نشدند. 

خودروهای موردنظر اما به چهار دسته 
متفاوت تقسیم می ش��وند؛ »خودروهای 
کمت��ر«،  و  دالر  ه��زار   40 ارزش  ب��ا 
»خودروه��ای ب��ا ارزش ب��االی 40 هزار 
دالر«، »خودروه��ای با م��دل 201۵« و 
»خودروه��ای با مدل 2016«. از آنجا که 
ضواب��ط جدید واردات خودرو، ممنوعیت 
و محدودیت هایی برای خودروهای باالی 
40 ه��زار دالر و دارای حج��م موتور باال 
و همچنی��ن متعلق به س��ال های 201۵ 
و 2016 ایج��اد ک��رده ب��ود، در نهای��ت 
سازمان توس��عه تجارت وارد عمل شد تا 
ش��رایط ترخیص آنها را از گمرک فراهم 
کند. بر این اس��اس، خس��روتاج، رئیس 
س��ازمان توس��عه تجارت، در نامه ای به 
ش��ریعتمداری، وزیر صنعت پیشنهاد داد 
تا خودروهای مان��ده در گمرک به نوعی 
از قوانین جدید واردات مستثنی و اجازه 
ترخی��ص یابند. در ای��ن نام��ه، ابتدا به 
خودروهای موجود در گمرک با ارزش 40 
هزار دالر و کمتر اش��اره و گفته شده که 

آنها در حال حاضر یا فاقد ثبت س��فارش 
هستند یا ثبت سفارش شان منقضی شده 
است. سازمان توسعه تجارت البته تأکید 
کرده که خودروه��ای موردنظر در زمان 
ورود، دارای شرایط آیین نامه ضوابط فنی 
واردات بوده اند، اما ضوابط و شرایط فعلی 
را ندارند. رئیس س��ازمان توسعه تجارت 
ام��ا در بخش دیگری از نامه خود به وزیر 
 صنعت، ب��ه خودروهای ب��ا ارزش باالی 
40 هزار دالر نیز اشاره و تأکید کرده که 
برخی از آنها، در زمان ورود دارای شرایط 
آیین نام��ه ضوابط فنی واردات بوده اند، با 
این حال هم اکنون امکان ترخیص ندارند. 
در دالی��ل رخ دادن این اتف��اق اما دو 
دلی��ل کلی ذکر ش��ده اس��ت؛ دلیل اول 
ای��ن بوده ک��ه خودروهای م��ورد نظر یا 
ثبت س��فارش انج��ام نداده ان��د ی��ا ثبت 
 سفارش شان منقضی شده است. در مورد 
دلی��ل دوم نیز این گونه مطرح ش��ده که 
نمایندگی ه��ای واردکنن��ده خودروهای 
مورد نظ��ر، در زمان ورود آنها به گمرک 
اطاع��ی از تصمیمات اخذ ش��ده کنونی 
)ضوابط جدید واردات خودرو( نداشته اند. 
این بخش از نامه رئیس س��ازمان توسعه 
تجارت اما خالی از ابهام نیست، چه آنکه 
در ضواب��ط جدید واردات خ��ودرو، ورود 

محصوالت باالی 40 ه��زار دالر، ممنوع 
و بنابراین تعرفه ای برای آنها لحاظ نشده 
است. در این ش��رایط، این پرسش پیش 
می آید ک��ه ترخیص خودروه��ای باالی 
40 دالر از گم��رک، با چه تعرفه ای انجام 
خواهد شد؟ البته به نظر می رسد با توجه 
به لوکس ب��ودن این خودروه��ا )از نظر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت(، باالترین 
ح��د تعرفه موج��ود )1۳0درص��د( برای 
ترخیص خودروهای مورد نظر لحاظ شود. 
اما در بخش دیگری از نامه خسروتاج به 
ش��ریعتمداری به خودروهای دارای مدل 
201۵ و 2016 نیز اش��اره شده است. در 
این بین، رئیس س��ازمان توسعه تجارت 
عن��وان کرده که خودروهای مدل 201۵ 
در آخرین روزهای س��ال 2016 میادی 
وارد گمرکات کش��ور ش��ده و با توجه به 
محدودیت ه��ای رخ داده طی زمس��تان 
سال گذشته، امکان ثبت سفارش آنها طی 
روزهای بعد )اواخر 2016( فراهم نیامده 
اس��ت. همچنی��ن در م��ورد خودروهای 
مدل 2016 نیز عنوان ش��ده که با توجه 
به مصوبه جدید دول��ت در مورد واردات 
خودرو، تنها یک روز مهلت ثبت سفارش 
برای آنها وجود داشته و بنابراین برخی از 

این خودروها امکان ثبت نداشته اند. 

جلوگیری از خروج ارز، عنوانی برای توقف ثبت سفارش خودرو

خودروهای مانده در گمرک ترخیص می شوند

تصمیم دولت برای تغییر تعرفه خودروهای ساخت داخل

تاثیر نوسانات ارزی در تغییر قیمت خودرو
اخبار

زنگ خطر بزرگ برای خودروسازان
تولید ۸۰۰هزار خودرو متوقف 

می شود
رئیس انجمن خودروس��ازان با اع��ام اینکه درصورت 
اجرایی ش��دن اس��تانداردهای هش��تاد و پنجگانه خودرو 
حداقل تولید ۸00هزار خودرو متوقف خواهد شد، گفت: 
تولید پراید، س��مند، 40۵، تندر90، س��اندرو و س��راتو 
درصورت اجرایی  ش��دن استانداردهای هشتاد و پنجگانه 
متوق��ف خواهد ش��د.  احمد نعمت بخ��ش در گفت وگو 
با خبرگزاری تس��نیم، با اشاره به اس��تانداردهای جدید 
خودرویی که قرار است طی دو سال آینده به صورت کامل 
اجرایی شود، اظهار داشت: براساس تصمیم شورای عالی 
استاندارد که به تصویب رسیده؛ استانداردهای خودرو از 
۵2 ب��ه ۸۵ مورد ارتقا پیدا می کن��د. مطابق این مصوبه 
9 اس��تاندارد جدید از اول دی ماه 96 اجرایی شده و دو 
استاندارد از اول تیرماه 1۳97 اجرایی می شود.  وی با بیان 
اینکه 22 اس��تاندارد جدید نیز از اول دی ماه 97 اجرایی 
خواهد شد، گفت: در کشورهای اروپایی این استانداردها 
در محصوالت جدید اعمال می شود اما متأسفانه براساس 
تصمیمات اتخاذشده قرار است استانداردهای جدید در 
تمام محصوالت تولیدی شرکت های خودروساز اجرایی 
شود.  رئیس انجمن خودروسازان با اعام اینکه درصورت 
اجرایی شدن اس��تانداردهای هش��تاد و پنجگانه خودرو 
حداقل تولید ۸00هزار خودرو متوقف خواهد شد، تصریح 
کرد: ما س��االنه حدود یک میلیون و 400هزار دس��تگاه 
خ��ودروی س��واری تولید می کنیم که توق��ف ۸00هزار 
دس��تگاه به طور حتم آس��یب های ج��دی را به صنعت 
قطعه سازی کشور وارد خواهد کرد.  نعمت بخش در ادامه 
صحبت های خود با تأکید بر اینکه تولید پراید، س��مند، 
40۵، تندر90، س��اندرو و سراتو در صورت اجرایی شدن 
استانداردهای هشتاد و پنجگانه متوقف خواهد شد، افزود: 
جالب اینجاست این تصمیمات برای کشوری گرفته شده 
که درآمد س��رانه آن ۵ تا 6 هزار دالر اس��ت درحالی که 
در اروپا درآمد س��رانه بالغ بر 40هزار دالر اس��ت.  وی با 
هشدار به مس��ئوالن مربوطه در توقف تولید بسیاری از 
خودروها، افزود: قرار اس��ت با برگزاری جلس��اتی با وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مسئوالن مربوطه این موضوع 

را به صورت جدی پیگیری کنیم. 

خواسته مردم از خودروسازان
براساس نظرسنجی صورت گرفته، مطالبات و انتقادات 
مصرف کنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو 
پیرامون پنج محور اساس��ی اس��ت.  مصرف کنندگان 
رضای��ت چندانی از فرآیند فروش خودروهای داخلی و 
وارداتی ندارند.  به گزارش تجارت نیوز، متناسب نبودن 
قیمت ب��ا کیفیت خودروهای داخل��ی و گران بودن و 
تأخی��ر در تحویل خودروه��ای واردات��ی از مهم ترین 
پاشنه آشیل های خودروسازان و واردکنندگان خودرو 
اس��ت.  در این ش��رایط ش��رکت بازرس��ی کیفیت و 
اس��تاندارد ایران با نظرس��نجی از ۸۸ هزار و 262 نفر 
از مشتریان خودروهای داخلی و وارداتی در بازه زمانی 
تابستان امس��ال )1۳96(، مهم ترین نظرات و انتقادات 
مصرف کنندگان از فرآیند فروش خودروهای س��واری 
در ایران را بررس��ی کرده است.  طبق این نظرسنجی 
پنج محور »تأخیر در تحویل خودرو«، »ایراد داش��تن 
خودرو در زمان تحویل«، »کم بودن تنوع آپش��ن ها«، 
»عدم تناس��ب قیمت با کیفیت خودرو« و »تأخیر در 
تحوی��ل پاک و م��دارک خودرو«؛ پن��ج انتقاد اصلی 
مصرف کنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو 
در بازه زمانی تابس��تان امسال بوده است.  در میان این 
پنج محور انتقادی نیز بیشترین انتقاد مصرف کنندگان 
از خودروس��ازان و واردکنن��دگان خ��ودرو در رابطه با 

»تأخیر در تحویل خودرو« بوده است. 

 طرح ترافیک جدید قطعا
از فروردین اجرا می شود

عضو شورای شهر تهران از تعیین تعرفه های طرح 
ترافیک س��ال 97 در هفته آینده خب��ر داد و گفت 
ط��رح جدید از 1۵ فروردین در ته��ران اجرا خواهد 
ش��د.  به گزارش تس��نیم، محمود میرلوحی با اشاره 
به جلس��ات اعضای ش��ورای ش��هر تهران با معاونت 
حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری ته��ران و پلیس 
اظهار ک��رد: این جلس��ات طی روزهای گذش��ته با 
موضوع بررس��ی جوانب ط��رح ترافیک جدید برگزار 
ش��د.  وی تصریح کرد: در این جلس��ه سازمان های 
مختل��ف نظرات خ��ود را مطرح کردن��د و در نهایت 
همه موافق اجرای طرح ترافیک جدید در س��ال 97 
هس��تند و باید منتظر اجرای آن باشیم.  میرلوحی با 
بیان اینکه طرح ترافی��ک فعلی دیگر کارایی الزم را 
ن��دارد، گفت: همه معتقدند ای��ن طرح باید بازنگری 
ش��ود چراکه طرح اشاره شده بیش از ۳0 سال است 
که در تهران اجرا می شود.  عضو شورای شهر تهران 
با اش��اره به موافقت ش��ورای ترافیک و شورای شهر 
ته��ران با کلی��ات ط��رح ترافیک جدید بی��ان کرد: 
پیش بینی می ش��ود ط��ی هفته آین��ده تعرفه طرح 
ترافیک مشخص و در نهایت برای اجرا به شهرداری 

تهران اباغ شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه با اج��رای طرح ترافی��ک قطعاً 
می��زان آلودگی هوا کاهش خواهد یافت، گفت: یکی از 
برنامه های این طرح، کاهش آلودگی هوا و ترافیک است 
که در این طرح عملیاتی خواهد شد ضمن اینکه قطعاً 

خبر

نگاه

نوسازی ۹۰ هزار تاکسی با وام های 
۲۰ میلیونی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت برای نوسازی 
90 هزار تاکس��ی در کش��ور تس��هیات 20 میلیون 

تومانی با سود 1۸درصد در نظر گرفته شده است. 
به گ��زارش تس��نیم، علیرضا قن��ادان اظهار کرد: 
برنام��ه نوس��ازی 90 هزار خ��ودرو در دس��تور کار 
اس��ت، بر این اس��اس خودروهایی که 10 س��ال به 
باال هس��تند می توانن��د از وام 20 میلیون تومانی با 
کارمزد 1۸درصد اس��تفاده کنند که روی خودروی 
اسقاط ش��ان هم اگر سواری باش��د ۵ میلیون و روی 

ون 10 میلیون تومان پرداخت می شود. 
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی افزود: ما در ش��هر 
تهران 17 هزار خودروی تاکس��ی را در طرح نوس��ازی 
ق��رار داده ای��م.  وی گفت: متأس��فانه مدل ن��گاه ما به 
بخش خصوصی موجب آس��یب دیدن تاکسیرانان شده 
اس��ت، ما به عنوان سازمان تاکس��یرانی مدل فعالیت 
این ش��رکت های تاکسیرانی را بازنگری کردیم تا اینکه 
به فرم رقابت رس��یدیم، بر این اساس این رقابت در دو 
بخش جذب راننده و ارائه خدمات دنبال می شود و شعار 
مدرن سازی شعار اصلی تاکسیرانی است، این نوسازی در 
سه محور ناوگان، رانندگان و نیز خدمات دنبال می شود.  
قن��ادان ادامه داد: بعد از طرح هدفمندی یارانه ها دولت 
تعهداتی برای بیمه رانندگان تاکس��ی دنبال کرد که به 
مرور زمان با توجه به تغییرات بودجه های سنواتی دولت 
بیمه رانندگان تاکس��ی قطع ش��د.  مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی بیان کرد: در حال حاضر دولت 1۳.۵ درصد 
از س��هم بیمه رانندگان تاکسی را پرداخت می کند که 
البت��ه برای آن هم اما و اگرهایی وجود دارد که احتمال 
قطع ش��دن آن برای س��ال آینده وجود دارد، البته این 
موضوع همه تاکس��یرانان را دربرنمی گیرد و بقیه باید 
خود را به صورت خویش فرما بیمه کنند. البته این مبلغ 
بیمه بس��یار باالست از دولت می خواهیم تا به این قشر 
کمک کند.  وی در پایان گفت: آمارها نش��ان می دهد 
تسهیات پرداختی به تاکسیرانان در 20 سال گذشته 

سال به سال کاهش یافته است. 
 

سایه سنگین گرانی بر سر 
قطعه سازان

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه س��ازان خودروی ایران گفت که در حال حاضر 
قطعه س��ازان داخلی باال ترین فش��ارهای گرانی مواد 

اولیه ناشی از افزایش نرخ دالر را تحمل می کنند. 
آرش محبی نژاد افزود: نوس��انات شدید قیمت ارز 
موج��ب افزای��ش قیمت مواد اولیه بخ��ش تولید در 
کش��ور ش��ده اس��ت.   وی همچنین اظهار داش��ت: 
هم اکن��ون صنع��ت قطعه س��ازی متاث��ر از اف��ت و 
خیزهای ش��دید ن��رخ ارز روزهای بدی را از س��وی 
تأمین کنندگان مواد اولیه و خودروس��ازان س��پری 
می کن��د.  دبی��ر انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن 
نی��رو محرکه و قطعه س��ازان خ��ودروی ایران گفت: 
خودروس��ازان در ش��رایط فعلی حاضر ب��ه افزایش 
قیمت ها نبوده، چراکه قیمت فروش محصوالت این 

شرکت ها بنا به تصمیم شورای رقابت، ثابت است. 
وی در ادامه ضمن اشاره به مقاومت شدید صنعت 
خودروس��ازی در خص��وص افزای��ش ن��رخ قطعات 
افزود: قطعه س��ازان در ش��رایط حاضر با مش��کات 
زیادی دست به گریبان هس��تند، بنابراین می طلبد 
دولتمردان به این حوزه از صنعت کشور توجه جدی 
داشته باشند.  محبی نژاد در بخش دیگری از سخنان 
خ��ود با اش��اره به این جمله که ب��ه رغم تمامی این 
مش��کات خبرهای خوش��ی هم در راه است، اظهار 
داش��ت: تولید خودروی جدید پژو ۳01 با 60درصد 
داخلی س��ازی، پژو 200۸ با ۵0 درصد داخلی سازی، 
صادرات قطعات خودرو و... از جمله این موارد است. 
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ش��رکت 
ایران خ��ودرو تولید پژو 200۸ را به طور مش��ترک با 
فرانس��ه )پژو( آغاز کرده است، گفت: تولید انبوه پژو 

۳01 نیز از سال آینده در کشور آغاز می شود. 
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه سازان خودروی ایران افزود: بحث رضایتمندی 
قطعه س��ازان حداقل از س��وی طرف های خارجی به 
ویژه فرانس��وی ها بس��یار مهم اس��ت، چراکه بحث 
صادرات قطع��ات خودرو از ایران را در دس��تور کار 
دارن��د.  وی تصری��ح ک��رد: پروژه ه��ای بزرگی که 
ش��رکت های خودروس��از فرانس��وی باالخص گروه 
خودروس��ازی پژو س��یتروئن در کش��ورهای مانند 
الجزایر و … در دست گرفته بنا دارند عمده قطعات 
م��ورد نیاز خود را از ایران تأمین کنند و این حرکت 
می تواند نوید خوش��ی برای صادرات قطعه سازی در 
کش��ور باش��د.  محبی نژاد در ادامه »آغ��از تولید با 
عمق س��اخت داخل 40 درصد«،  »ش��روع تولید با 
عم��ق صادرات محصول به می��زان ۳0 درصد ارزش 
کل تولی��د داخل اعم از خودرو ی��ا قطعه«، »انتقال 
دان��ش فن��ی و فن��اوری« و »س��رمایه گذاری طرف 
خارجی در ایران« را چهار پیش شرط وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت جه��ت همکاری با خودروس��ازان 
خارجی در کش��ور برش��مرد و یادآور شد: طبق این 
چهار پیش ش��رط شرکت های خارجی یا شرکت های 
جوینت ونچ��ر جدی��د بی��ن ایرانی ه��ا و خارجی ها 
موظفند ۳0 درص��د ارزش تولید )خودرو و قطعات( 

خود را روی ریل صادرات قرار دهند. 



گردهمای��ی اس��تارت آپی »نقش آفرینان صنعت فضایی کش��ور« با 
هدف ایجاد ش��بکه اقتص��ادی میان فعاالن این بخ��ش، ۱۴ بهمن ماه 

جاری همزمان با روز فناوری فضایی برگزار می شود. 
به گ��زارش مهر، این گردهمایی توس��ط 
سازمان فضایی ایران و با هدف ایجاد شبکه 
اقتصادی بی��ن تعریف کنندگان نیاز فضایی 
ش��امل صنای��ع، ارگان ه��ای حاکمیت��ی و 
خدمت رسان و برآورده کنندگان نیاز شامل 
مجریان پروژه های ماهواره ای، ش��رکت های 
دانش بنیان و نوپا و محققان برگزار می شود. 
در گردهمایی استارت آپی »نقش آفرینان 
صنع��ت فضای��ی )نص��ف(« که ب��ا حضور 
صندوق ه��ای حمایت��ی، س��رمایه گذارها و 
شتابدهنده ها برگزار خواهد شد، نمایندگان 
ه��ر صنف امکان ایجاد ارتب��اط حضوری با 
مخاطب��ان خاص خود را داش��ته و در عین 

ح��ال به واس��طه حض��ور در این جمع، ام��کان اس��تفاده از اطالعات 
مجموعه های مرتبط را خواهند داشت. 

در این گردهمایی که تح��ت ایده »گردهمایی نصف ایران در نقطه 

سرخ« تعریف شده است، برنامه های آموزشی ترویجی پیش بینی شده 
اما الزاما سخنرانی های واحدی اتفاق نخواهد افتاد بلکه افراد دو به دو 
با یکدیگر آش��نا شده و روابط کاری خود را به واسطه حضور در نقطه 
س��رخ ایجاد و مس��تحکم می کنند. با این 
حال شرایط و تجهیزاتی نیز وجود خواهد 
داش��ت ت��ا افرادی ک��ه نیاز ب��ه مخاطب 
بیش��تری دارند بتوانند از تریبون عمومی 

استفاده کنند. 
س��ازمان فضایی ایران با دعوت از تمام 
نقش آفرینان صنعت فضایی برای استفاده 
از این فرصت هم افزایی با ثبت نام و حضور 
در این گردهمایی اعالم کرد: ایجاد شبکه 
ارتباطی بین نقش آفرینان صنعت فضایی 
سال هاس��ت که مورد توجه و درخواس��ت 
دس��ت اندرکاران ای��ن حوزه بوده اس��ت 
چرا که تاکنون فعالیت های موازی و ناقص 
زیادی درخص��وص جمع آوری اطالعات تمام فعاالن این حوزه صورت 
گرفته و اطالعات جمع آوری شده معموال به روز نبوده و در اختیار عموم 

جامعه فضایی نیز قرار نگرفته است. 

با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی، پاویون ملی محص��والت دانش بنیان ایران برای 
نخس��تین بار در نمایش��گاه الکترونیکا در تاریخ 23 الی 25 اسفندماه 

س��ال جاری در شهر ش��انگهای چین برپا 
می شود. 

ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
Electronica- نمایش��گاه نخبگان،  ملی 

China مهم تری��ن نمایش��گاه تخصص��ی 
صنع��ت الکترونی��ک، اجزا و سیس��تم های 
برق��ی و نرم اف��زار و برنامه ه��ای مرتب��ط 
اس��ت که هر س��ال در چین برپا می ش��ود 
و تم��ام ش��رکت های فعال ای��ن صنعت و 
تامین  کنن��دگان زنجی��ره ارزش مربوطه در 

آن حاضر خواهند شد. 
در سال 20۱7، بیش از یک هزار و 230 
ش��رکت در قالب غرفه دار به همراه بیش از 

68 هزار بازدید کننده اختصاصی از این نمایشگاه بازدید کردند. 
 در کن��ار این نمایش��گاه و به ص��ورت همزمان همواره نمایش��گاه 
Productronica-China برگ��زار می ش��ود و همچنی��ن به دلیل 

همزمانی با نمایش��گاه لیزرو فتونیک چین، هم افزایی مناسبی را چه از 
جهت اس��تقبال، چه از جهت حضور شرکت ها و تکنولوژی های جدید 

به وجود می آورد. 
بخش های مختلف این نمایشگاه شامل 
»نیم��ه هادی ها«، »میکروپروسس��ورها و 
Embedded Systems«، »نمایشگرها 
و  میک��رو  »سنس��ورهای  قطع��ات«،   و 
نان��و«، »الکترونیک و تس��ت در خودرو«، 
»تس��ت و اندازه گی��ری«، »س��وییچ ها و 
تامین  اینترکانکش��ن ها« و »سیستم های 

قدرت« و غیره . . .  می شود. 
در نمایش��گاه امسال برای پاویون ایران، 
فضای��ی در ح��دود 60 مترمرب��ع در نظر 
گرفته شده است و شرکت های دانش بنیان 
70درص��دی  بالع��وض  حمایت ه��ای  از 
هزینه ه��ای اج��اره غرف��ه و غرفه س��ازی 
در این نمایش��گاه اس��تفاده خواهند کرد. هدف از حضور شرکت های 
دانش بنیان، توس��عه صادرات و رصد فناوری های پیشرفته روز جهان 

در این نمایشگاه بزرگ است. 

تولی��د داروهای بیوتکنولوژیک با فناوری نوین یکی از اقداماتی اس��ت 
که توسط متخصصان داخلی انجام  می شود تا راهی برای پیشرفت کشور 
و جلوگیری از صادرات باش��د.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
تولی��د داروه��ای بیوتکنولوژیک ب��ا فناوری 
نوی��ن توس��ط متخصصان داخل��ی گامی در 
راس��تای خودکفایی اس��ت. در ای��ن زمینه 
ش��رکت های دانش بنیان در کش��ور مشغول 
فعالیت هس��تند. کس��ب دانش فنی، تولید 
دارو، واکس��ن های مص��رف انس��انی و ارائ��ه 
داروهای جدی��د با فناوری ه��ای پیچیده به 
منظور مب��ارزه با بیماری ها و ارتقای س��طح 
سالمت جامعه از اقداماتی است که توسط این 
شرکت ها انجام می شود.  شرکت دانش بنیان 
مص��ون دارو یک��ی از فعاالن در ای��ن حوزه 
اس��ت که نخستین تولید کننده انواع مختلف 

آنتی توکس��ین منوواالن و پلی واالن کلس��تریدیوک بوتولینوم، واکس��ن 
هموفیلوس آنفلوآنزا تیپb با نام تجاریMAS-HibVAC® و توکسین 
کلس��تریدیوم بوتولینوم تیپ A با نام تجاری مصپورت® در کشور است.  

محبوبه جنابی قویم، مدیرعامل این ش��رکت درباره این محصوالت اظهار 
کرد: امروزه مصرف انواع کنس��روها در نقاط مختلف دنیا رایج اس��ت اما 
توصیه به جوش��اندن این کنس��روها قبل از مصرف الزامی است، چراکه 
در صورت مصرف کنس��رو جوشانده نشده 
فرد به بیماری مرگباری دچار می شود. یکی 
از راه های درمان س��ریع این بیماران تزریق 
س��ریع آنتی توکسین ها است. آنتی توکسین  
ت��ری واالن بوتولینوم تی��پ A+B+E یکی 
از تولی��دات این ش��رکت اس��ت ت��ا درمان 
مسمومیت با تیپ های مختلف کلستریدیوم 
بوتولین��وم در مواقع��ی که تش��خیص نوع 
بوتولیس��م غیرممکن باشد توسط آن انجام 
ش��ود.  وی ادام��ه داد: واکس��ن کونژوگ��ه 
هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با توکسوئیدکزاز 
ادزوربه یکی دیگر از محصوالت این شرکت 
اس��ت که در جلوگیری از بروز عفونت های 
خطرناک ناش��ی از باکتری هموفیلوس آنفلوآن��زا تیپb  در کودکان زیر 
پنج س��ال و سایر افراد مستعد نظیر باکتریمی، مننژیت حاد اطفال، اپی 

گلوتیت، استئومیلیت، اپی کاردیت، عفونت مفاصل کاربرد دارد.

مس��عود مدینه، رئیس ش��ورای شهر س��اری  با اشاره به لزوم 
تزریق اندیشه نخبگانی به مدیریت شهری، گفت توسعه فرهنگ 
دانش بنیان بهترین راه برای تزری��ق تفکر نخبگانی به مدیریت 

توسعه شهری است. 
اطالع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
بنیاد ملی نخبگان، در راس��تای تحقق 
اه��داف س��ند راهبری کش��ور در امور 
نخب��گان با رویک��رد اس��تفاده از توان 
و ظرفیت دس��تگاه های درون اس��تانی 
برای حرکت اس��تان در مسیر نخبگانی 
و عملیاتی ش��دن ای��ده و اندیش��ه های 
نخبگان��ی، دومین نشس��ت مدیریتی و 
تخصص��ی رئیس بنیاد نخبگان اس��تان 
مازندران، رئیس مرکز نوآوری  و  فناوری 
و شورای اسالمی ش��هر ساری با هدف 
توس��عه همکاری ه��ا و هم افزایی ه��ای 

فی مابین برگزار شد.  در این نشست، محسن جهانشاهی، رئیس 
بنیاد نخبگان اس��تان مازندران با اش��اره به ضرورت گس��ترش 
همکاری دس��تگاه های اجرایی اس��تان با این بنیاد، اس��تفاده از 

نخبگان و س��رآمدان بوم��ی را بهترین راه برای توس��عه پایدار 
شهری، برون رفت از معضالت موجود و ایجاد درآمد پایدار برای 
ش��هرهای استان دانست.  در ادامه، نوید صاحب جمع نیا، رئیس 
مرکز نوآوری و فناوری نیز از آمادگی 
محققان این مرکز برای انجام طرح های 
ترافیک شهری، اسنپ میوه و میادین، 
کارت  ش��هری،  یکپارچ��ه  مدیری��ت 
پسماند  مدیریت  هوشمند شهروندی، 
و اورح��ال کردن زباله س��وز س��اری و 
طرح فروش آب و بی��وگاز از فاضالب 
ش��هری، تحت نظارت و راهبری بنیاد 
نخبگان اس��تان خب��ر داد.  در بخش 
دیگری از این نشست، مسعود مدینه، 
رئیس شورای شهر س��اری نیز ضمن 
اع��الم آمادگ��ی همه جانب��ه مدیریت 
شهری مرکز اس��تان برای همکاری با 
نخب��گان بومی، تفکرات مدیریت دانش بنی��ان را مبنای راهبرد 
این دوره از ش��ورای شهر س��اری برشمرد و بر توسعه فرهنگ و 

افزایش شرکت های دانش بنیان تاکید کرد. 

همزمان با روز فناوری فضایی 

گردهمایی استارت آپی نقش آفرینان صنعت فضایی برگزار می شود
با حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی

نخستین پاویون ملی محصوالت دانش بنیان صادراتی ایران در نمایشگاه چین برپا می شود
توسط محققان داخلی محقق شد 

تولید داروهایی با فناوری نوین
رئیس شورای شهر ساری: 

توسعه فرهنگ دانش بنیان زمینه ساز بهبود مدیریت توسعه شهری است

تاکنون چیزهایی در مورد بیت کوین شنیده اید، ولی احتماال درباره 
اتریوم چیز زیادی نش��نیده اید و مطمئن نیس��تید حتی در زندگی به 
دردت��ان بخورد یا نه. پس در این مقاله با ما همراه باش��ید تا بیش��تر 

بدانید. 
اتریوم چیست؟ 

س��اخته   20۱۴ در  اتر ی��وم 
ش��د و اه��داف آن به ش��کل 
قاب��ل مالحظه ای با بیت کوین 

متفاوت است. 
ه��دف  ب��ا  کوی��ن  بی��ت 
جایگزینی پول نقد ایجاد شد، 
درحالی که اتریوم و نش��ان آن، 
اِتِ��ر )Ether(، با هدف تأمین 
مالی قراردادهای همتا به همتا 
و توسعه برنامه ها به وجود آمد. 
بی��ت کوی��ن و ات��ر، هر دو 
هس��تند،  دیجیتالی  ارزه��ای 
ول��ی ب��ه ش��یوه های مختلف 
عم��ل می کنن��د؛ مث��اًل، ات��ر 
روزان��ه  کاربرده��ای  ب��رای 
مناس��ب  مصرف کنن��دگان 

نیست. 
با وجود ای��ن، اتر را می توان 
در ب��ازار ارز دیجیت��ال معامله 
ک��رد و آن را به عنوان موردی 
بالقوه برای س��رمایه گذاری در 
نظر گرف��ت؛ همچنی��ن اتر از 
طریق کوین بیس در دسترس 

قرار دارد. 
ج��دا از اینکه اتریوم یک ارز 
دیجیتال است، شبکه اتریوم با 

استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری هم کار می کند. طرفداران این ارز 
دیجیتال می گویند اتریوم شعبه مفیدتری نسبت به بیت کوین است. 
 ،dropbox به عنوان مثال، به جای تکیه کردن بر یک کمپانی به نام
ب��ا یک نرم افزار ذخیره فای��ل، فایل های خود را به صورت تمرکززدایی 

شده ذخیره کنید. 
ش��بکه اتریوم امکانی به ن��ام قراردادهای هوش��مند دارد که تحت 
ش��رایط خاصی اتفاق می افتند، مثاًل زمانی که تعداد مشخصی از افراد 

در حال پرداخت باشند. 
واحد پول اتریوم، اتر نامیده می شود که آن هم قابل استخراج و ماین 
ش��دن از طریق انجام معادالت ریاضی پیچی��ده و انجام تراکنش های 
مالی اس��ت. در این سیس��تم تراکنش ه��ا س��ریع تر و کارآمدتر انجام 
می ش��وند. اتر را به صراحت نمی توان یک واح��د پول مثل بیت کوین 
دانس��ت، اما می توان از آن برای پرداخت هزینه خدماتی که در شبکه 

اتریوم انجام می ش��وند اس��تفاده کرد. )مثل هزینه فعال سازی یک نرم 
افزار(

قیم��ت بیت کوین در چند هفته اخیر دچار تغییرات عجیبی ش��ده 
اس��ت و از ۱۴،000 دالر به بیش از ۱6،000 دالر رس��ید و هم اکنون 
حدودا ۱3،000 دالر اس��ت؛ این در حالی اس��ت ک��ه قیمت اتریوم به 

700 دالر نزدیک شده است. 
در ۲۰۱۸ به سرمایه گذاری در ارز رمزپایه فکر کنید

ب��ا ورود س��رمایه گذاران جدید به بازار، چه به ص��ورت فردی و چه 
به صورت مؤسس��ه ای، نظیر 
ریسک،  پوشش  صندوق های 
ارز  ارزش  پیش بینی می شود 

رمزپایه افزایش یابد. 
متخصص��ان،  گفت��ه  ب��ه 
فناوری بالک چی��ن )زنجیره 
بلوک��ی( ب��ه عن��وان آین��ده 
توس��عه نرم اف��زاری و تحول 
تلق��ی  اینترن��ت  در  بع��دی 

می شود. 
با سرمایه گذاری در ارزهای 
در  )کریپتوکارنسی(  رمزپایه 
دنیایی نوآورانه و پیش��گامانه 
ق��دم می گذاری��د که س��ایر 
اف��راد در آین��ده در آن وارد 
تصمیم  وقتی  ش��د.  خواهند 
رمزپایه  ارزه��ای  در  گرفتید 
پیش  کنید،  س��رمایه گذاری 
از خری��د باید کام��اًل از همه 
آگاه  آن  اخب��ار  و  مس��ائل 
باش��ید، تا خیال تان از امنیت 
پول دیجیتال تان کاماًل راحت 

باشد. 
در  بس��یاری  صرافی ه��ای 
زمینه ارزهای رمزپایه فعالیت 
می کنند و دق��ت در انتخاب 

بسیار حائز اهمیت است. 
کوی��ن بی��س ارز دیجیتال س��رمایه گذاران را با امنی��ت باال ذخیره 
می کند؛ س��رمایه گذاران بیمه می ش��وند و این صرافی آنالین )برخط( 
سفارش های خرید مکرر را تسهیل می کند؛ به این ترتیب می توانید به 

مرور زمان سبد ارز رمزپایه خود را ایجاد کنید. 
با اس��تفاده از کی��ف ارز دیجیتال می توانید س��رمایه گذاری های ارز 
رمزپایه خود را از طریق صندوق های حساب بانکی، کارت اعتباری، یا 

کارت نقدی تان تأمین مالی کنید. 
کوین بیس، در حال حاضر تقریباً ۱0 درصد از تمام بیت کوین های 
در گ��ردش را ذخیره س��ازی می کند ولی به هر ح��ال، در انتخاب یک 
صراف��ی برای س��رمایه گذاری در ارز رمزپایه، حتم��اً از امنیت، بیمه و 

ثبات آن اطمینان حاصل کنید. 
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رهب��ر یک تیم یا س��ازمان، با چالش های بس��یار پیچیده ای مواجه 
خواهد ش��د که عدم رس��یدگی و کنترل شایسته آنها، ممکن است به 

سقوط همه اعضا منجر شود. 
مایک مدداک، نویس��نده، کارش��ناس کس��ب وکار و مربی رهبری، 
معتقد است افراد زیادی می توانند از عهده مدیریت یک تیم یا شرکت 
برآیند. ام��ا بهترین رهبران، به خوب��ی از تفاوت هایی نه چندان ظریف 
مس��ئولیت رهبری و مدیریت آگاهند. م��دداک، مهم ترین تفاوت های 

این دو گروه را در نشریه فوربس شرح داده است: 
ارزش شما، با تیمی که رهبری می کنید یکی است

زمانی ک��ه رهبری یک تیم را می پذیرید، بای��د بدانید که دوران گله 
و ش��کایت کردن از اعضای تیم به پایان رس��یده است. اگر از وضعیت 
فعلی ناراحت هس��تید، می توانید به افرادتان کمک کنید تا پیش��رفت 
کنند. می توانید مس��ئولیت های آنان را به ش��یوه ای تغییر دهید که از 
نقاط قوت ش��ان برای حل چالش های مناس��بی اس��تفاده کنند. حتی 

تش��ویق  را  آنه��ا  می توانی��د 
کنید که این س��ازمان را ترک 
کنن��د، اما نمی توانی��د از آنها 
ش��کایتی داشته باش��ید، زیرا 
ش��ما رهبر این تیم هستید و 
موقعی��ت و ارزش این تیم را 
داده اید. شما  خودتان ش��کل 
س��زاوار همین تیم هستید و 
به  مس��ئولیت همه مشکالت 

دوش خودتان است. 
این تیم شما است 

ی��ک  رهب��ری  زمانی ک��ه 
سازمان را به عهده می گیرید، 
خ��وب، ب��د ی��ا زش��ت، باید 
اتفاق هایی  تم��ام  مس��ئولیت 
را که پیش چش��م ش��ما رخ 
می ده��د ب��ه عه��ده بگیرید. 

سرزنش کردن یا انگشت اتهام را به سمت کسی نشانه گرفتن، نشانگر 
عدم بلوغ یک رهبر یا بدتر از آن، عدم صداقت او است. 

یک رهبر بد، واقعا سازمان را نابود می کند
س��ازمان ها، بازتاب رهبری خود هس��تند، بنابراین وقت��ی رفتار، یا 
نکته ای را در تیم تان می بینید که ناراحت تان می کند پیش از هر چیز 
باید نگاهی به آینه بیندازید. از خودتان بپرس��ید »چه راهی را اشتباه 
رفته ام و کدام بخش از س��بک رهبری من نادرست بوده که به چنین 
رفتاری منجر ش��ده است؟« شاید متوجه شوید افرادی را که استخدام 
می کنید ش��بیه خودتان هستند یا الگوهایی را توسعه می دهید که در 

زندگی تان وجود داشته است. 
اگ��ر یک رهبر هس��تید و انرژی ج��اری در دفتر کارتان را دوس��ت 
نداری��د، باید بدانید که این انرژی از س��مت خودتان جریان پیداکرده 

است. 
برن��ارد بنکس، پروفس��ور مدیریت و رهبری دانش��گاه نورث وس��ت 
می گوید: رهبری ش��اید مثل قوانین فیزیک باش��د. ش��ما یک تیم بد 

را به من نشان بدهید و من رهبر بد آن را به شما نشان خواهم داد. 

نتایج را بپذیرید یا همه چیز را از نو پایه گذاری کنید
ریچ��ارد من��درز، کارآفرین و مربی کس��ب وکار اش��اره می کند که 
س��ازمان ها به شکلی طراحی  ش��ده اند که نتایج فعلی را تولید و عرضه 
کنند. اگر از نتایج تیم یا س��ازمان تان راضی نیستید، باید همه سازمان 
را از نو طراحی کنید. س��ؤال اینجاس��ت که اگر محصوالت این تیم را 

دوست ندارید، چرا رهبری آن را به عهده گرفته اید؟ 
نوآوری های متحول کننده، دستاورد افراد جسور و بی پروا است

حس کنج��کاوی، به یک مزیت رقابتی ناعادالنه میان ش��رکت های 
متمرکز بر رشد تبدیل  شده است. اگر می خواهید واقعاً بازار را متحول 
کنید، باید سیس��تم ها و روال های فرمالیته را کنار بگذارید. تیم تان را 
تشویق کنید به آرامش رضایت ندهند و اوضاع را همانطور که همیشه 

هست، نپذیرند. 
می خواهید تیم نوآوری داش��ته باش��ید؟ چالش ش��ما این است که 
وجه ماجراجو و جس��ور افرادتان را بیرون بکش��ید و آنها را با یکدیگر 
افراد هوشمند  همس��و کنید. 
و کنج��کاو که خودش��ان را با 
فرهنگ  سازمانی شما سازگار 
تی��م  می توانن��د  می کنن��د، 
فوق العاده پیش��رویی را شکل 

دهند. 
اما موضوع به همین سادگی 
نیس��ت. اگر بیش ازحد فریفته 
هوش و جس��ارت افراد شوید 
و فرهن��گ را فراموش کنید، 
خطرناک  اعض��ای  نمی توانید 
سازمان تان را تشخیص دهید. 
حت��ی ممکن اس��ت خودتان 
به بیراه��ه بروید؛ ی��ک رهبر 
اس��تراتژی را تص��ور کنید که 
مش��تریان عاش��قش هستند، 
اما پش��ت درهای ش��رکت به 
ی��ک دیکتاتور فکری تبدیل می ش��ود. یا یک رهب��ر فروش که درآمد 
فوق العاده ای به دس��ت می آورد، اما غیرقابل اطمینان اس��ت و اعتماد 
اعض��ای تیم��ش را هم از دس��ت  داده اس��ت. واقعیت این اس��ت که 
ش��ما می دانید به تغییر نیاز دارید، اما چگون��ه می توانید تغییر مثبت 
و نتیجه بخش��ی ب��ه وجود آورید و مطمئن باش��ید که ق��دم در راهی 
بسیار اش��تباه نگذاش��ته اید؟ چراکه در این صورت بزرگ ترین اشتباه 

حرفه ای تان را مرتکب شده اید. 
شما نمی توانید جریان جاذبه را معکوس کنید

سوزان رابرتسون، استاد خالقیت دانشگاه هاروارد می گوید: »فرهنگ 
 س��ازمانی از باالترین مقام به پایین ترین رتبه ها جریان پیدا می کند.« 
اگر می خواهید باالی قله رهبری ایس��تاده باش��ید، باید دائماً پایین را 
نگاه کنید و ببینید چه پیامی را ارسال می کنید. هر ارزشی را که برای 
سازمان تان می خواهید، باید خودتان پیش از همه به آن پایبند باشید. 
در این صورت کارمندان تان به شما اعتقاد خواهند داشت و زندگی تان 

به طرز چشمگیری آسان تر خواهد شد. 
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گوگل، فیل هریسون، شخصی را که نزدیک به ۱۸ سال در سمت مدیر اجرایی 
شرکت های مایکروسافت و سونی فعالیت داشت، به استخدام خود درآورد. 

به گزارش زومیت، فیل هریسون نزدیک به دو دهه در شرکت های سونی و 
مایکروسافت در زمینه بازی های ویدئویی فعالیت داشته است. حال پس از 

مدت ها دوری از حوزه فناوری، او دیروز از پیوستن خود به شرکت گوگل خبر 
داد. براساس گفته او، اکنون هریسون در سمت نایب رئیس و مدیرکل در گوگل 

فعالیت خواهد کرد. 
اگر نگاهی به سابقه فعالیت های هریسون داشته باشید، متوجه نقش او در 

محصوالت و پلتفرم های بازی خواهید شد. او در سال ۱۹۹۲ فعالیت خود را در 
سونی آغاز کرد و طی ۱۵ سالی که در این شرکت حضور داشت، اقدامات اساسی  

متعددی برای پیشبرد اهداف کنسول پلی استیشن انجام داد. اطمینان کاذب 
هریسون به پلی استیشن ۳ به عنوان پلتفرم کشنده رایانه های شخصی چندان 
درست نبود؛ از این  رو او سونی را به مقصد آتاری ترک کرد و پس از یک سال 

فعالیت در این شرکت، در سال ۲۰۱۲ به غول  نرم افزاری دنیا، یعنی مایکروسافت 
پیوست تا وظیفه هدایت برند ایکس باکس در قاره اروپا را بر عهده بگیرد. 

حال مشخص نیست که هریسون دقیقا  در چه قسمتی فعالیت خواهد کرد، 
اما با توجه به سرمایه گذاری  او روی شرکت های فعال در حوزه واقعیت  مجازی 
و واقعیت افزوده، به  نظر می رسد بخش تحت  نظر او در گوگل نیز به حوزه های 

یادشده مربوط باشد. 
 

اتریوم چیست: مزایای سرمایه گذاری در این ارز رمزپایه را بدانید چالش ها و هزینه های رهبری سازمان

گوگل مدیر اجرایی پیشین ایکس باکس و پلی استیشن را استخدام کرد

فیل هریسون در گوگل
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س��ازمان فناوری اطالعات ایران اعالم کرد در راستای اشتغال زایی و توسعه 
مناطق کمترتوس��عه یافته و روستایی، از اس��تارت آپ های فعال در این حوزه 

حمایت می کند.
به گزارش ایس��نا، این اقدام با هدف توس��عه کسب وکارهای نوپا، حمایت از 
اش��تغال جوانان کارآفرین و توس��عه خدمات الکترونیک��ی برای مناطق کمتر 

توسعه یافته و روستاها اجرایی می  شود.
در همی��ن راس��تا، تمام��ی اس��تارت آپ هایی که ای��ده و توانمن��دی برای 
فعالیت های مرتبط در این حوزه دارند، می توانند برای ارائه طرح ها و ایده های 
خود به درگاه س��ایت مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب وکارهای نوپا در 

نشانی ictstartups.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

حمایت سازمان فناوری اطالعات از 
استارت آپ های روستایی

عضو مرکز عصب روانپزشکی بیمارستان »رویال« ملبورن استرالیا خواستار 
همکاری با محققان ایرانی برای اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی در حوزه 

علوم شناختی شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخب��گان، پروفس��ور دنیس 
والکولیس  عضو مرکز نوروس��ایکیاتری)عصب روانپزشکی( بیمارستان رویال 
ملبورن اس��ترالیا در جریان بازدید از آزمایش��گاه های ملی نقشه برداری مغز و 
دانش��گاه تربیت مدرس، خواس��تار همکاری و تبادل تجربی��ات با محققان و 
اس��اتید ایرانی برای اجرای طرح  های مشترک تحقیقاتی در حوزه های مرتبط 

با علوم شناختی شد.

توسعه فعالیت های علمی و فناورانه 
میان محققان ایران و استرالیا

مترجم: امیررضا مصطفایی



ش��یوه ای که برند ش��ما، خودش را به 
مصرف کنندگان نش��ان می دهد، از لوگو 
و ش��عار آن مهم تر اس��ت. ه��ر برندی از 
طری��ق تجرب��ه ای که ب��رای مخاطبانش 
و مش��تریانش خلق می کن��د، خود را به 
آنه��ا معرفی می کند، بنابراین تجربه برند 
Brand experience  در شکل گیری 
ش��خصیت برند و همچنین ایجاد آگاهی 

برند، نقش قابل توجهی دارد. 
هر تعاملی اعم از مش��اهده یک تبلیغ، 
بازدید از یک وب سایت، گفت وگو با یکی 
از نماین��دگان ارائ��ه خدمات مش��تری، 
خواندن ی��ک ایمیل تأیید و دریافت یک 
محص��ول س��فارش داده ش��ده از طریق 
ایمیل، برای برند ش��ما فرصتی اس��ت تا 
تعهد و هدف خ��ود را به دیگران منتقل 
کند. ای��ن تعامالت تجربه کل��ی برند را 

تقویت می کنند. 
تجرب��ه برند تنها یک ش��عار نیس��ت، 
بلکه به حمایت تمام بخش های س��ازمان 
نی��از دارد و در بر گیرنده خط مش��ی ها، 
اف��راد، فرآیندها و محصوالت اس��ت. در 
واق��ع تجربه برند ب��ه گون��ه ای در تمام 
فرآیندهای برندینگ لحاظ می ش��ود که 
متناس��ب با اس��تراتژی بازاریابی شرکت 

باشد. 
اگرچه به ظاهر بازاریابان کار برندینگ 
را انج��ام می دهند، اما هم��ه افراد درون 
شرکت- مدیرعامل، طراحان وب سایت، 
کارکن��ان بخش ف��روش و ه��ر آنکه در 
آنجا حض��ور دارد – باید تعهدات برند را 
محق��ق و در خلق تجربه برندی یکپارچه 

مشارکت کنند. 
چرا تجربه برند اهمیت دارد؟ 

تجربه برند یکپارچ��ه به لحاظ تئوری 
عالی به نظر می  رس��د، ام��ا دلیل اهمیت 

آن چیست؟ 
- تجرب��ه برند معنادار، ش��رکت را در 

ایجاد محصوالت جدید یاری می کند 

اپل را در نظر بگیری��د. اکثرا زمانی که 
یک��ی از ویژگی ه��ای طراح��ی ظری��ف 
و ش��فاف؛ زب��ان هوش��مند و قابل فهم 
و سیس��تم های بلن��د پروازان��ه و مبه��م 
مربوط ب��ه آین��ده را می  بینی��م، تجربه 
اپل به ذهن مان می  آی��د. هنگامی که به 
عملکرد شرکت اپل در مقایسه با رقبایش 
می نگرید، مش��اهده می کنی��د که چقدر 
تالش ب��رای س��اختن یک تجرب��ه برند 

مستحکم، ارزشمند است. 
 تجربه برند یکپارچه، می تواند شما 

را از رقبای تان متمایز کند 
ویژگ��ی  اس��ت  م��ورد الزم  ای��ن  در 
منحصربه ف��رد برندت��ان را تعریف کنید 
و س��پس تجربه برن��دی را بس��ازید که 
تقویت کننده این ویژگی باش��د. اینگونه 
برند شما از سایر رقبا متمایز خواهد شد. 
ماموریت و ش��خصیت برند شما به نوعی 
مشخص می کند که باید روی چه عواملی 
تمرکز و بعد س��عی کنید این موارد را به 
ط��رق مختلف به زندگی افراد بکش��انید. 
هرچق��در تجربه ای که ب��رای مخاطبان 
خل��ق می کنی��د جذاب ت��ر و گیرا تر و به 
یادماندنی تر باش��د، برند ش��ما بیشتر از 

رقبایش پیشی خواهد گرفت. 
تجربه برند مستحکم به کارکنان نیز 

سود می رساند 
زمانی ک��ه کارکن��ان درم��ی یابند که 
محیط کارش��ان ب��ا ارزش های ش��رکت 
همراستا ست، این امر الهام بخش اعتماد 
و وف��اداری ب��وده و منجر ب��ه جابه جایی 
کمت��ر و روحیه باالتر آنان خواهد ش��د. 
همچنین شرکت شما به محیطی دلخواه 

و عالی برای کار تبدیل خواهد شد. 
ایجاد آمادگی برای خلق تجربه برند

داس��تان برند هدف ش��ما را در جهان 
نشان می دهد. کلید ساخت تجربه برندی 
معنادار، کس��ب اطمینان از آن است که 
داس��تان برند فقط به عن��وان یک طرح 

بازاریابی نوشته نشده است. 
تجربه برند فرآیندی است که به تعهد 

همه اعضای سازمان نیاز دارد. هر فردی 
در شرکت باید در تحقق تعهد برند سهیم 
شود، به گونه ای که با آن زندگی می کند. 
در یک خ��ط هوایی که میلیاردها دالر 
ص��رف تبلیغ��ات می کند تا نش��ان دهد 
چگون��ه مش��تریانش را در اولوی��ت قرار 
می ده��د، اگ��ر مدیرعامل آن ری��اکار و 
دورو به نظر برس��د، سیاست های شرکت 
هواپیمایی در نگاه مش��تریان خصمانه به 
نظر خواه��د آمد. اگر ی��ک خدمه پرواز 
بداخالق از کمک کردن به یک مش��تری 
برای تغییر پروازش خودداری کند، تعهد 
برند شکس��ته می شود، تجربه برند منفی 
ش��ده و ش��رکت هواپیمایی اعتبارش را 
نزد مش��تریان خود و دوستان آنها که از 
طریق شبکه های اجتماعی این تجربه بد 

را می شنوند، از دست می دهد. 
افراد چگونه باید برای خلق تجربه 

برند مشارکت کنند؟ 
ه��ر زم��ان که ب��ه ح��س همنوایی با 
داس��تان برن��د خود رس��یدید، خ��ود را 
جای مش��تریان تان قرار دهی��د تا درک 
کنید چ��ه تجربه ای را بای��د ایجاد کنید 
تا نش��ان دهنده هویت شما و فاصله بین 

جایگاه فعلی و آرمانی برندتان باشد. 
برای شناس��ایی فرصت ه��ای بهبود و 
توسعه، به تجارب مشتریان از سازمان تان 
از دریچ��ه چش��مان آنها ن��گاه کنید نه 
چشم خودتان. خود را به جای مشتریان 
بگذاری��د و بررس��ی کنید آیا ش��رکت و 
کارکنان ت��ان تجربه خوب��ی را برای آنها 

رقم می زنند یا خیر. 
به عن��وان مث��ال، زمانی که س��فارش 
مش��تری به تأخیر می افت��د، تنها چیزی 
ک��ه او می بیند یک س��فارش ب��ه تعویق 
افتاده است. مشتری از رویه های سازمان 
که باید دنبال ش��ود اطالعی ندارد، تمام 
آن چی��زی که می داند این اس��ت که از 
تجربه خود ناراضی است. به خاطر داشته 
باش��ید که مش��تریان مانند حاضران در 
یک نمایش هستند. آنها مدیر نورپردازی 

یا طراح گریم پشت صحنه را نمی بینند، 
تنها چیزی که آنها می بینند اجرای روی 
صحنه است. فرآیندها و رویه ها نیز جزئی 
جدایی ناپذی��ر از تجرب��ه برند و محصول 
نهایی هس��تند که دیده نمی ش��وند، اما 

باید به درستی تنظیم شوند. 
با درک��ی صحیح از تجارب مش��تری، 
ارزیاب��ی کنید ت��ا چه ان��دازه در اجرایی 
ک��ردن تعهد برن��د خود در ه��ر مرحله، 
خ��وب عمل کرده اید. ب��ر نقاط با اولویت 
باال تمرکز کنید و مطمئن شوید کارکنان 
تحت مدیریت ش��ما در م��ورد تمام ابعاد 

برند به خوبی آموزش دیده اند. 
توجه داشته باش��ید که ایجاد و حفظ 
ی��ک تجرب��ه برند عال��ی به وی��ژه برای 
ش��رکت های قدیمی تر و با سابقه تر یک 

شبه اتفاق نمی  افتد. 
ش��ما باید کارکنانی را بیابید که ارزش 
برند ش��ما را حفظ کنن��د و با دیگران به 
اش��تراک بگذارند. آنه��ا را آموزش دهید 
تا انتظارات را ب��رآورده کنند و اطمینان 
حاص��ل کنید ک��ه هیچ چی��ز از توانایی 
آنها برای تحقق بخش��یدن به تجربه برند 
جلوگی��ری نمی کند. ب��رای انجام چنین 
کاری ش��ما ممکن اس��ت مجبور ش��وید 
محص��والت و فرآینده��ا را از نو طراحی 
کنید. ش��ما ممکن اس��ت مجبور شوید 
زیرس��اخت هایی را ب��ه وج��ود بیاوری��د 
ی��ا برخ��ی از آنها را از بی��ن ببرید. حتی 
ش��ما ممکن است مجبور ش��وید برخی 
هنجارهای فرهنگی خاص درون سازمان 

را حذف و یا جایگزین کنید. 
ایجاد و توس��عه ی��ک تجربه برند عالی 
امری زمان بر اما در عین حال ارزش��مند 
اس��ت. در دنی��ای ام��روز، ای��ن تجارب 
هس��تند که برند را تعریف می کنند. اگر 
شرکت ش��ما بتواند یک تجربه معنادار و 
یکپارچه از برند را به دیگران انتقال دهد، 
به دس��ت آوردن مشتریان وفادار و پرشور 

برایش تضمین شده است. 
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چرا شرکت ها به خلق تجربه برند نیاز دارند؟ 
کارگاه برندینگ

معرفی انواع برند: ۲۱ نوع مختلف 
برند را بهتر بشناسیم )۲(

از آنجای��ی ک��ه برندس��ازی از ضرورت ه��ای هر 
کس��ب وکاری محسوب می شود الزم است انواع برند 
را به خوبی بشناس��ید تا نوعی از برن��د را برگزینید 
که بیش��ترین هماهنگ��ی را با اس��تراتژی بازاریابی 
شرکت تان داشته باشد. در شماره قبل به چهار مورد 

اشاره کردیم و حاال پنج مورد دیگر.
)Private( ۵- برندهای خصوصی

به عنوان اتیکت یا برچسب خصوصی هم شناخته 
می شوند. به طور سنتی، این نام های تجاری مبتنی بر 
ارزش هستند، پیشنهادات منابع تولیدات تجهیزات 
اصلی خرده فروش��ان ک��ه به دنبال آن هس��تند که 
برندهای نام��ی را به بهایی کمت��ر از آنچه برای آن 
درخواس��ت داده می ش��ود بفروش��ند. تمرکز آنها بر 
قیم��ت اس��ت. این نام ه��ای تجاری پتانس��یل قابل 
توجه��ی برای ارزش��مندتر ش��دن و ایفای نقش��ی 
برجس��ته تر به عنوان »مزایای مقرون به صرفه« در 
ب��ازار دارند. ب��رای آنکه این اتفاق بیفت��د، برندهای 
خصوصی نیاز خواهند داش��ت تا جاذبه ها و وفاداری 
خود را ب��ا در نظیر گیری مجموعه ای از ش��اخص ها 

منتشر کنند. 
)Clean slate( ۶- برند پاک یا بی عیب

نام های تجاری غیر استاندارد. آنهایی که به سرعت 
تغییر می کنند، غیرقابل استداللند و حتی برندهای 
ناش��ناخته ای ک��ه بر تاریخچه و میراثی که بخش��ی 
از اس��تراتژی برند اس��ت، تکیه ندارن��د. این نام های 
تجاری خواس��ته ها و آرزوهای مصرف کنندگان را به 
صورت دوره ای و به روش��ی جدید پاس��خ می دهند. 
مانند محص��والت محلی ک��ه نامی ندارن��د اما نیاز 

مصرف کنندگان را پاسخ می گویند. 
)Corporate brand( ۷- برند شرکتی

برند ش��رکتی به عنوان برند سازمانی هم شناخته 
می ش��ود. دیوی��د آکر ب��ه بهترین نح��و ممکن برند 
شرکتی را معرفی کرده است: » برند شرکتی، آرمانی 
را تعریف می کند که متولی پیشنهاد یا خدمتی است 
که مش��تریان آن را خواهند خرید و از آن اس��تفاده 
خواهند کرد.« اطمینانی که برای مش��تریان حاصل 
می ش��ود از این حقیقت ناش��ی می ش��ود که »برند 
ش��رکتی به صورت بالقوه دارای س��رمایه، ظرفیت، 
نیروی انس��انی، ارزش و هنجاره��ا، چارچوب مرجع 
جهانی و محلی، برنامه های شهروندی و ثبت و ضبط 

عملکرد است.«
)Ingredient( ۸- برند عوامل سازنده

برن��د اج��زا که به واس��طه آن چیزی ک��ه با خود 
م��ی آورد، به برند دیگری ارزش می بخش��د. در واقع 
این برند مربوط به محصوالتی است که برای ساخت 
محصوالت دیگر مورد اس��تفاده قرار می گیرد، شاید 
مش��تریان مس��تقیما آن را خری��داری نکنن��د، اما 
برایشان مهم است محصولی را خریداری کنند که با 
استفاده از این برندها ساخته شده باشد، مانند اینتل 
در لپ ت��اپ. با مقایس��ه کارکرد تولی��دات تجهیزات 
اصل��ی )OEM( در فرآیند تولی��د، برندهای عوامل 
س��ازنده عناصر برجس��ته ای هس��تند ک��ه بر ارزش 
پیشنهادی نهایی، می افزایند. دلیل اصلی این امر آن 
است که آنها خود را برای مصرف کنندگان به عنوان 
ش��اخصی که موقع خرید باید به دنبال آن باش��ند، 
بازاریابی می کنند. برخی از کارشناسان بر این باورند 
که دوره برندهای عوامل س��ازنده رو به اتمام است و 
م��وارد زیر را علت این امر می دانند: افزایش تکه تکه 
شدن بخش های تولید، کمبود فضا برای هنگام جمع 
شدن ابزارآالت، نیاز شدیدتر برای ادغام و این مورد 
که توجه مش��تریان به اجزای به کار رفته در وسایل 

خریداری شده شان، کاهش می یابد. 
)Place brand( ۹- برند مکان

همچنین ب��ه عنوان برند مقصد و برند ش��هر هم 
ش��ناخته می ش��ود. ای��ن ن��ام تج��اری را بومیان یا 
شهرسازان و متولیان ش��هر ایجاد می کنند تا از این 
طری��ق قادر باش��ند محل خود را ب��ه ایده ای خاص 
مرتبط کنند تا اینکه از امکانات آن س��خن بگویند. 
از این نوع برندس��ازی اغلب برای جذب توریس��ت، 
س��رمایه گذار، کسب وکار و س��کنه استفاده می شود. 
می دانید که تمام این افراد برای محل زندگی، سفر، 
سرمایه گذاری و … معیار مشخصی را مد نظر دارند 
که کدام محل را انتخاب کنند. عامل حیاتی موفقیت 
آن اس��ت که ش��هروندان و متولیان ش��هر، در قبال 
تجربه ای که در ش��هر برای بازدیدکنن��دگان ایجاد 

می کنند، مسئولیت پذیرانه عمل کنند. 
ادامه دارد. . . 
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دانستنی های برندینگ 
برندسازی یا برندینگ )Branding(، بحث داغی است 
که در همه جلسه های کاری و کافی شاپ ها و پارکینگ های 
شرکت های مختلف و هر جای دیگر… ازسوی مدیران هر 
مجموعه ای تا دلتان بخواهید ش��نیده می ش��ود که خیلی 
مهم است و باید به آن توجه کنیم و بودجه خرج کنیم و...

در کش��ور ما هم صحبت از برندس��ازی و برندینگ و 
مشاوره آن کم نیست. به قول یکی از دوستان: یکی بود 
یکی نبود، یه کش��وری بود که مش��اورای برندینگش از 

برنداش بیشتر بودن.! 
بماند که خیلی ها هنوز هم نمی دانند که برند و برندینگ، 

فقط طراحی لوگو و انتخاب فونت سازمانی نیست! 
نمی دانند که کل کار برندینگ به زبان س��اده این است 
که شما قرار اس��ت »ذهنیت« مردم را نسبت به برندتان 
به ش��کل خاصی دربیاورید، خاص شوید و بنا به دالیلی، 
اف��رادی )خاص یا عام( به س��مت ش��ما بیایند و س��راغ 
برندهای دیگر نروند.  در تمام این مس��یر، همه المان های 
بصری برندت��ان از لوگو و فونت بگیری��د تا مدل طراحی 
کارت ویزیت و بروش��ورتان، فقط و فقط ی��ک ابزار برای 

برندینگ هستند و نه کل برندینگ! 
از کجا شروع کنیم؟ 

 دکتر امیر اخالصی در کتاب اصول برندس��ازی خود 
می گوید، برای ایجاد برند، هشت ابزار در اختیار مدیران 
بازاریاب��ی قرار دارد تا از طریق آن با مش��تریان ارتباط 

برقرار کنند و یک برند قوی در بازار بسازند: 
تبلیغ��ات، رواب��ط عمومی، پیش��برد ف��روش، بازاریابی 
مس��تقیم، ف��روش ش��خصی، بس��ته بن��دی، رویدادها و 
اسپانسرینگ و خدمات مشتری. برندینگ دانشی است که 
با برتری دادن به یک برند )Brand(  باعث افزایش اعتبار 
و ش��هرت آن برند در بازار رقابت می شود. اعتبار و شهرت 
یک برند به طور مس��تقیم می تواند منجر به فروش بیشتر 
و قیمت گران تر محصوالت و خدمات ش��ود. به زبان دیگر 

برندسازی روش هوشمندانه تجارت و تولید ثروت است. 
برندینگ یا برندسازی

برندینگ یا برندس��ازی؛ ابزاری اس��ت برای به دست 
آوردن برتری در بین رقبا

برندینگ چیزی بیش از ایجاد یک نام یا لوگوی خاص و 
زیبا برای یک محصول یا خدمت است، برندسازی مسیری 
است که به واسطه آن مشتریان، محصوالت و خدمات یک 

شرکت را درک و تجربه می کنند. 
برندینگ چیزی بس��یار فراتر از داش��تن یک لوگو 

است! 
برندس��ازی ایج��اد تمایزی منحصر به فرد اس��ت که 
برای مش��تریان، کارکن��ان و مدیران س��ازمان اهمیت 
زیادی دارد. داش��تن یک برند قدرتمند س��بب می شود 
هزینه ه��ای ی��ک ش��رکت ب��ه واس��طه جلوگی��ری از 
س��رمایه گذاری های نامناس��ب و بی هدف به طور کامال 

محسوسی کاهش پیدا کنند. 
سودآوری به واسطه جذب مش��تریانی وفادار به طور 
چش��مگیری افزایش پیدا می کند و از همه مهم تر برند 
یک ش��رکت تبدیل به دارایی ناملموس برای س��ازمان 
می ش��ود که ارزش آن می توان��د بیش از مجموع ارزش 

تمامی دارایی های فیزیکی آن سازمان باشد. 
دالیل مهم برندسازی در نزد سازمان ها

از جمل��ه دالیل مهم برندس��ازی در نزد س��ازمان ها، 
تمایل به رهبر بودن، پیش��ی گرفت��ن در صحنه رقابت 
و دسترس��ی کارمن��دان به بهترین امکان��ات به منظور 
دس��تیابی به مش��تریان کم هزینه تر اس��ت. منظور از 
مش��تریان کم هزینه ت��ر این اس��ت ک��ه در صورتی که 
مشتری با برند س��ازمان آشنا باشد و احساس مناسبی 
نسبت به آن داشته باشد، سازمان هزینه تبلیغات، زمان 
و … کمتری برای تبدیل وی به یک مش��تری بالقوه یا 

وفادار متحمل خواهد شد. 
 ضرورت برندسازی یا برندینگ 

 ضرورت داش��تن برند از این روس��ت که با توجه به 
حرک��ت جوامع مصرفی به س��مت  مدگرایی، در اختیار 
داش��تن برند )Brand( یا نام ه��ای تجاری معتبر یکی 
از راهکارهای ایجاد تمایز و ش��خصیت به شمار می رود.  
اهمیت برند برای مش��تری به واس��طه دانش مشتری از 
برند ایجاد می ش��ود. عواملی در این زمینه دخیلند، اما 

شاید دو مورد زیر مهم ترین آنها باشند: 
عمق برن��د؛ یا به عبارتی اولویت ذهنی مش��تری در 
انتخاب برند در میان سایر برند های مشابه، به طور مثال 
بسیار از افراد پس از شنیدن کلمه نوشابه در ذهن شان 

بالفاصله Coca Cola تداعی می شود. 
گستردگی برند؛ هرچه رابطه مشتری با برند پیچیده تر 
باش��د یا به عبارتی توس��ط تنوع تعام��الت برند در ذهن 
بیشتر باشد، فرصت ساخت وفاداری بلندمدت بیشتر است. 

 .Google , Amazon همانند شرکت هایی چون
مهم ترین ویژگی ها برای انتخاب نام یک برند

تاکنون دس��ته بندی های مختلفی از انواع برندسازی 
توس��ط اس��اتید این حوزه ارائه ش��ده و اگ��ر بخواهیم 
برجس��ته ترین نوع این دس��ته بندی ها را برشماریم به 

شرح زیر است: 
 :Co- Brandingی��ا مش��ارکتی  برندس��ازی   -1

مشارکت با برندی دیگر جهت دستیابی به هدف. 
2- برندس��ازی دیجیت��ال: وب س��ایت، رس��انه های 
اجتماعی، بهینه سازی موتور جست وجو، استفاده از وب 

برای تجارت. 
 :Personal Branding 3- برندس��ازی شخصی یا
روش هر فرد برای ایجاد اعتبار و شهرت برای خودش. 
4- برندسازی علی: برندتان را با یک نیت خیرخواهانه 

همسو کنید؛ یا مسئولیت اجتماعی شرکت. 
5- برندسازی کش��وری: تالش برای جذب توریست 

و کسب و کار. 

مهسا احمدپور

مهسا احمدپور
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هرگ��ز کار خ��ود را براس��اس نتای��ج 
نارضایتی قضاوت نکنید. من )نویس��نده 
متن اصلی( هر روز با صاحبان کسب وکار 
که یک خاطره بد ی��ا بازخورد ضعیف از 
مشتری دارند با قاطعیت صحبت می کنم 
و در م��ورد تم��ام آنچه انج��ام می دهند 
س��ؤال می پرس��م. من واقعا ای��ن کار را 

تاکنون کرده ام. 
اما یک نفر ک��ه چیزی منفی می گوید 
به این معنی نیست که کار شما بد است. 
ب��ه خصوص زمانی که این تنها یک اتفاق 
نادر در میان س��یل بازخوردهای عالی و 
مش��تریان راضی اس��ت. نظرات ناشی از 
نارضایتی معموال بازتابی اس��ت که سعی 
دارد »مشاوره ای« به شما دهد و مستقیم 
به ش��خص خود ش��ما مربوط نمی شود. 
گاه��ی باید ب��ه خود آس��ان بگیرید و به 

سادگی رد شوید. 
 )توجه داش��ته باش��ید زمانی که شما 
بازخورده��ای منف��ی زی��ادی دریاف��ت 
می کنی��د مس��ئله در م��ورد آن تغیی��ر 
می کند. حتی یک نظر ناراضی ارزش این 
را دارد که به آن گوش دهید و بررس��ی 
کنی��د، چرا که همچنان می توانید به این 
طریق چیزی مفید به دست آورید، حتی 
زمانی که این منفی بودن نتیجه کوتاهی 

از جانب خود مشتری است(.

شناسایی نظرات ناشی از نارضایتی 
زمانی که ش��ما تجربه چن��دان زیادی 
ندارید کنار آمدن و تقابل با بازخوردهای 
منفی دشوار است. اگر یکی در میان سه 
فرد ناراضی باشد، چندان خارج از کنترل 
نیست. هرچه بیشتر این کار را می کنید، 
کمتر می ترس��ید؛ یک در میان 100 نفر 
کمی متفاوت اس��ت. در نهایت، ش��ما به 
این قابلیت دست می یابید که با اطمینان 
ب��ه کار خ��ود بگویید »م��ن می دانم که 
کار را ب��ا کیفیت��ی که ق��ول داده بودم 
تحویل دادم، اما گاه��ی افراد آن چیزی 

را می شنوند که دوست دارند بشنوند.«

اما همچنان سخت است. 
ش��ما می خواهید همه چیز را زیر نظر 
بگیرید، مخصوصا بازخوردهایی که روی 

کارت��ان دریافت می کنی��د. هیچ گاه این 
موضوع را ب��ه خود نگیری��د. این به این 
معنی نیس��ت که اطالعات��ی نگیرید. هر 
تجربه منفی یک موقعیت برای یادگیری 
و پیش��رفت است، اما اگر به خاطر نظرات 
دیگران مدام به آب و آتش بزنید، کم کم 

دیوانه می شوید. 
به جای آن ش��ما همیش��ه می خواهید 
در جای درس��تی ق��رار گیرید. آیا قول و 
قرارهای ت��ان محقق می ش��ود؟ آیا کاری 
ارزشمند تحویل می دهید؟ آیا کار خوبی 
انج��ام می دهی��د؟ آیا در م��ورد این کار 
احس��اس امنیت و راحتی می کنید؟ پس 
چ��ه چیز دیگری وج��ود دارد که برایش 

نگران باشید؟ 
هرچقدر بیش��تر ای��ن کار را می کنید 
و هرچقدر بیش��تر نتایج مثبت به دست 
می آوری��د اعتم��اد ب��ه نفس بیش��تری 
خواهید داش��ت، اما هر از گاهی، کس��ی 
وجود دارد که بنا به دالیل ش��خصی فکر 
می کند باید همه چیز جوری دیگر باشد 
ی��ا انتظار دارد که به نحوی دیگر باش��د. 
زمانی که شما تجربه زیادی داشته باشید، 
ش��ناختن این گونه افراد کار راحت تری 
است. واکنش آنها نشان دهنده این است 
که آنها یک ف��رد ناراضی اند نه اینکه کار 

شما ایرادی دارد. 
گاهی ناخواسته نمی توانیم توجه خود 
را از روی بازخورد های منفی برداریم )ما 
10 بازخورد مثبت می بینیم، اما روی یک 
بازخورد منفی متوقف می ش��ویم(. ما در 
هر حال انسان هستیم، اما در پایان روز، 
ب��ه دلیل تمرکز روی همان یک بازخورد 
منفی احساس ناامنی می کنیم. حتی اگر 
در تمام طول روز اعتماد به نفس داشته 
باش��ید، همیشه این سؤال با شماست آیا 
واقعا کار را به خوبی انجام داده ام یا خیر 
و این طور است که می فهمید شما خوب 

بوده   اید. 

رویارویی با سندرم ایمپاستر
چلس��ی هندلر در آخرین قس��مت از 
س��ری Netflix خود در مورد س��ندرم 
ایمپاس��تلر صحبت می کند. )که نش��ان 
می دهد همه افراد، در سطوح باال، با این 

احساس دست و پنجه نرم می کنند(. 
چلس��ی داس��تانی از ف��روش تمام��ی 
بلیت ه��ای مجموعه مدیس��ون به مدت 

س��ه تا چهارش��ب متوال��ی می گوید. او 
نمی توانست روی لذت این تجربه تمرکز 
کند چون می ترس��ید م��ردم در مورد او 
فک��ر کنند که به ان��دازه کافی برای اجرا 
مناسب نبوده، بنابراین مدام احساس های 
بد به س��راغش می آمد و می رفت و اجازه 
نمی داد کار را به خوبی تمام کند و تمام 

حواسش را روی انجام آن بگذارد. 
ی��ک زن نظی��ر چلس��ی هندل��ر ک��ه 
داش��ته  زی��ادی  بس��یار  موفقیت ه��ای 
سخنرانی های  متعدد،  اس��ت-کتاب های 
تلویزیونی متع��دد، یک کمدی حرفه ای، 
تمامی این چیزها- وقتی حتی بلیت های 
اج��رای او تماما به فروش می رس��د هم 
هنوز می خواهد بهتر از این باشد، چراکه 
می ترس��د مردم تصور کنن��د که او یک 
کالهب��ردار اس��ت. دیوانه کننده اس��ت، 

درسته؟! 
صادقانه بگویم، من نیز با این احساس 
تم��ام عمرم را س��پری ک��ردم. به عنوان 
هنرمند روی صحن��ه رفتم. باید کارهای 
زی��ادی انجام می دادم ت��ا بتوانم این کار 
را به بهترین نح��و انجام دهم. اما این به 
معنای این نیست که کارم تمام شد. این 
موض��وع در جاهای مختلف بازخوردهای 

متفاوتی داشت. 
به عنوان مث��ال، مخالفان آنالین مدام 
مرا آزار می دادند. احس��اس من توس��ط 
تبلیغ کنن��دگان فیس بوک بس��یار خرد 
ش��د. البته که این واکنش ها در واقع در 
مورد جایگاه افراد مختلف به وجود می آید 
و منحصر به من نیست. )برای دیدن یک 
مثال بس��یار عالی در مورد اینکه چطور 
افراد به امور مرب��وط به خود می پردازند 
پاس��خ سارا س��یلورمن را به یک کامنت 

بسیار خشن بر روی توئیترش ببینید(.
ب��ه طور کل��ی، زمانی که ش��ما خودی 
نش��ان می دهید و چیز با ارزشی مطابق 
با آنچه ق��ول داده بودید ارائه می دهید و 
کار را ب��ه بهترین نحو انجام می دهید، از 
اعتماد کردن ب��ه توانایی های خود بیش 
از مخالفت های پراکن��ده مخاطبان بهره 

می گیرید. 
بنابراین دفعه بعد زمانی  که منفی نگری 
و انتقادات به س��راغ ش��ما آم��د، از خود 
بپرسید چرا این موضوع مرا آزار می دهد. 
این معموال نشان دهنده یک ناامنی بسیار 
عمیق است که شما با خود همراه دارید، 

چرا که شما نوعی از سندرم ایمپاستر را 
دارید. اگر به آنچه انج��ام داده اید ایمان 
دارید از خود بپرسید. با خود تالش کنید 
که تا جایی که امکان دارد خوب باشید. 
هر بار ک��ه چیزی جدید می س��ازید- 
چیزی بس��ازید که تا چندی قبل وجود 
نداش��ته و س��پس آن را انتش��ار دهید- 
خود را در موقعیتی بس��یار حساس قرار 
می دهی��د. زمانی که چنی��ن انتقاداتی با 
این حساسیت ها همراه می شوند آن وقت 
اس��ت که به شدت آسیب می رسانند. اما 
اگر شما کار خود را به همان شیوه انجام 
دهی��د و ببینید که کس��انی که با ش��ما 
مخالفند در اقلیت هس��تند، باز با همان 

حساسیت ها احساس آرامش می کنید. 
به خاط��ر تمام آنچ��ه می توانید انجام 
دهی��د بهتری��ن باش��ید. هن��وز افرادی 
هستند که روی ش��ما حساب می کنند- 
افرادی که احساس می کنند شما بی نظیر 
هستید و کارتان خوب است- و این یکی 
موضوع نمی تواند در آن یکی رخنه کند. 

بدترین چیزی که می تواند اتفاق 
بیفتد چیست؟ 

از خ��ود بپرس��ید»بدترین چی��زی که 
می تواند اتفاق بیفتد چیست؟« که می تواند 
این س��ؤال بهترین دفاع برای شما در برابر 
کمبودها باش��د. باور داشته باشید که شما 
مس��ئول انجام بهترین کاری هس��تید که 
می توانید انج��ام دهید و دیگر این موضوع 
را همینطور رها کنید. این تمام آن چیزی 
است که هر انسان مسئول آن است. شک 
کردن روی هر چیزی تنها به خاطر سؤال 
یک فرد می تواند قدرت شما را بگیرد. این 
موضوع شما را از عملکرد کامل باز می دارد 

و آن را به دیگر افراد می سپارد. 
و این موضوع تنها محدود به کار ش��ما 
نیست. این می تواند در خانه با فامیل شما 
نیز اتفاق بیفتد. اجازه دادن به اش��خاص 
برای شکستن ش��ما یک موقعیت بسیار 
ضعیفی را برای ش��ما ایج��اد می کند. آیا 
واقعا اجازه می دهید که نظر یک شخص 
تمامی سال های شگفت انگیز و اعتماد به 
نفسی را که در خود ایجاد کردید از بین 
ببرد؟ این افراد و نظرات ش��ان هیچوقت 
تمامی ندارند. آنچه برایتان معنا و مفهوم 
دارد و انگیزه بخش اس��ت بیشتر و بیشتر 

انجام دهید. 

11اصل طالیی بازاریابی شبکه های به مشتریان ناراضی گوش دهیم یا بگوییم ساکت شوند؟ 
اجتماعی )1(

هر کس��ی که در زمین��ه  بازاریاب��ی دیجیتال 
تجرب��ه ای داش��ته باش��د، از اهمی��ت بازاریاب��ی 
ش��بکه های اجتماع��ی آگاه اس��ت. ب��ا این حال، 
حتی برخی از کارکش��ته ترین بازاریابان دیجیتال 
نیز ممکن اس��ت ه��ر از گاهی روی ش��بکه های 
اجتماعی اش��تباه کنند. به نظر می رس��د هر ماه 
حداقل یک ب��ار باید منتظر خواندن خبری مبنی 
بر ارس��ال توئیت یا پستی نامناسب و نسنجیده از 
سوی یکی از شرکت های بزرگ در فضای مجازی 
باش��یم؛ مواردی که در نتیجه آنها روابط عمومی 

این شرکت ها ضربه شدیدی می خورد. 
ب��ه همین دلیل اس��ت که بررس��ی اصول پایه 
بازاریابی ش��بکه های اجتماعی هر چند وقت یک 
ب��ار می تواند ایده خوبی باش��د. 11 قانونی که در 
ای��ن حوزه هیچ��گاه نباید فرام��وش کنید از این 

قرارند: 
1-  هیچ�گاه ب�ا مش�تری وارد دع�وای کالمی 

نشوید
انتقال اصول بازاریابی س��نتی ب��ه بازاریابی نوین 
گاه��ی اوقات می تواند ایده خوبی باش��د. یکی از آن 

اصول این است: »حق همیشه با مشتری است.« 
اگر یکی از مش��تریان ش��ما برای طرح نارضایتی 
خود از کیفیت یکی از محصوالت یا خدمات ش��ما، 
کار را ب��ه ش��بکه اجتماعی ت��ان کش��اند، از بحث 
کردن با او اجتناب کنید. دلیلش هم این اس��ت که 

نمی توانید برنده این بحث باشید. 
به جای دعوای کالمی، س��عی کنی��د برای جلب 
رضای��ت او قدم های��ی بردارید. این از اص��ول اولیه  
خدمات مش��تریان اس��ت. یا اینکه س��عی کنید به 
طریقی مکالمه تان را از ش��بکه های اجتماعی خارج 
کنی��د تا کمت��ر در برابر دیدگان عموم قرار داش��ته 

باشد. 
۲-  همیشه محتوای 1۰۰ درصد با کیفیت منتشر 

کنید
اگر مردم روی ش��بکه های اجتماعی شما را دنبال 
می کنند حتما دلیلی دارد. آنها انتظار دارند این کار 

برایشان ارزشی به همراه داشته باشد. 
ش��اید به انتشار اطالعاتی دم دس��تی از خودتان 
یا رویداد های جاری وسوس��ه ش��وید. ام��ا، اگر این 
پس��ت ش��ما هیچ ارزش��ی برای دنبال کنندگان تان 
در بر نداش��ته باشد، روی ش��بکه های اجتماعی در 
مسیر نادرستی قرار می گیرید و دنبال کنندگان خود 
را از دس��ت می دهی��د. بنابراین همیش��ه از کیفیت 
100درصدی تم��ام مطالب خ��ود اطمینان حاصل 

کنید. 
۳-  برای دیده شدن هر چه بیشتر تبلیغ کنید

شاید فکر کنید تبلیغات روی شبکه های اجتماعی 
ایده خوبی نباش��د، اما در حقیقت ایده بسیار خوبی 
اس��ت. تبلیغ��ات روی ش��بکه های اجتماعی جواب 
می ده��د؛ چه ب��رای محتوایی که تولی��د می کنید، 
چه برای افزای��ش دنبال کننده و چه برای باال بردن 

فروش مستقیم. 
اخیرا در مواردی دیده ش��ده تبلیغات انجام شده 
روی فیس بوک، از تبلیغات انجام ش��ده روی گوگل 

نیز پیشی گرفته اند و این حرف کمی نیست. 
۴-  ب�ا ش�خصیت های تأثیرگ�ذار ش�بکه های 

اجتماعی رابطه خوبی برقرار کنید
هیچ��گاه از ق��رار گرفتن روی ش��انه های بزرگان 
ش��بکه های اجتماعی نهراسید. اگر می خواهید روی 
این پلتفرم ها تأثیرگذاری باالیی داش��ته باشید، کار 
خ��ود را با ادای احترام به کس��انی آغاز کنید که در 
این مس��یر موفق ش��ده اند. از ش��بکه های اجتماعی 
برای دسترس��ی پیدا کردن به کسانی استفاده کنید 
که در حوزه کاری تان تأثیرگذار محس��وب می شوند. 
آنها را در پس��ت های خود ت��گ کنید، به توئیت ها و 
آپدیت های ش��ان پاسخ دهید و به عضوی از تیم شان 
تبدیل شوید. این کار به رشد شبکه های اجتماعی و 

کسب وکار شما کمک خواهد کرد. 
۵-  هر نکته مثبتی را برجسته کنید

مث��ل  درس��ت  اجتماع��ی  ش��بکه های  از 
معاش��رت های تان در زندگی واقعی اس��تفاده کنید: 

تأکید روی نکات مثبت و حذف نکات منفی. 
هیچ کس دوس��ت ندارد به جای ن��کات مثبت و 
موفقیت ه��ا، ش��نونده گله و ش��کایت های ش��ما از 
چالش های پیش رو باشد. پس با مطالبی که منتشر 
می کنید به دنبال کننده های خود تجربه خوشایندی 

بدهید. 
۶-  هوای دنبال کننده های تان را داش�ته باشید 

تا هوایتان را داشته باشند
یکی دیگر از اصول بازاریابی سنتی که در بازاریابی 
نوین روی ش��بکه های اجتماعی نیز به خوبی نتیجه 
می دهد این اس��ت: »از هر دس��ت بده��ی، از همان 

دست می گیری.« 
اگ��ر می خواهید نتیج��ه تالش های تان در زمینه 
از  ببینی��د،  را  اجتماع��ی  ش��بکه های  بازاریاب��ی 
ارزش آفرین بودن خود به صورت مس��تمر و منظم 
برای کس��انی که ش��ما را دنبال می کنند اطمینان 
حاص��ل کنی��د. اگر ای��ن کار را انج��ام دهید، قادر 
خواهی��د بود محصولی را که کاش��ته اید برداش��ت 

کنید. 
ادامه دارد. . . 
inc/digiato :منبع
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این دومین فهرس��ت ساالنه فوربس از غول های کوچک 
اس��ت، 25 ش��رکت که ارزش بزرگی و وسعت را از توسعه 
شرکتی بیش��تر می دانند. آنها با رش��د و توسعه مخالفتی 
ندارند – تنها به هر قیمتی دست یافتن به آن را نمی پذیرند. 
ما 25 کس��ب وکار را برگزیدیم که دارای الگوهای مناسب، 
ترازنامه های قوی و سودهای ثابت بوده و همه دارای مالکان 
خصوصی هس��تند و از نوع ش��رکت های سهامی خاصند. 
آنها در جوامع ش��ان دخیل هس��تند. این شرکت ها از نظر 
دیگران، در زمینه های کاری شان چشمگیر تلقی می شوند 
و کارهایی را انجام می دهند که هر کس��ب وکاری می تواند 
آنها را فرا گیرد. در اینجا فهرستی از شرکت های رتبه بندی 
نشده را مشاهده می کنید که همگی از مجموعه گسترده ای 

از صنایع، از جمله صنعت کارخانه ای و آمریکایی هستند. 
Basecamp

شیکاگو
مؤسس�ان: جیس�ون فراید )مدیرعامل اجرایی(، 

کارلوس سگورا، ارنست کیم
درآمد: بیش از ۲۵ میلیون دالر

تعداد کارمندان: ۵۲ نفر
جیس��ون فراید بیش از 100 پیشنهاد سرمایه گذاری 
از س��وی س��رمایه داران و ش��رکت های س��رمایه گذاری 
خصوصی را برای Basecamp رد کرد .کار این شرکت 
س��اخت نرم افزارهای ابری است که برای کسب  وکارهای 
کوچ��ک یک سیس��تم مرک��زی را فراه��م می کند که 
ارتباطات داخلی، پروژه ها و کار مشتری را در یک محیط 
جمع آوری می کند. »فراید« رش��د و توسعه کند، ثابت و 
سودده حداقل 5درصد را در سال ترجیح می دهد و اظهار 
دارد: »از این طریق، ما می توانیم فرهنگ یک کسب  وکار 
کوچک را داشته باشیم.« از مزایای این فرهنگ، سودهای 
کارمندی است که ش��امل یک مرخصی 30 روزه در هر 
سه س��ال، کمک های مالی برای سرگرمی های خارج از 

شغل و تأمین هزینه تعطیالت خانوادگی می شود. 
 .Dutch Bros

گرنتس پاس، ارگون
مؤسسان: تراویس بورس�ما )مدیرعامل اجرایی(، 

دین بورسما
درآمد: 77 میلیون دالر
تعداد کارمندان: 17۰ نفر

ش��رکت Dutch Bros که یک زنجیره فروش قهوه در 
داخل خودرو است، مستلزم این است که مغازه های آن نام 
تجاری، حداقل سه سال برای آن شرکت کار کنند تا بتوانند 
ن��ام تجاری خود را راه اندازی کنند. س��پس، این ش��رکت 
وام هایی را برای پوشش هزینه حق امتیاز 30000 دالری، 
خرید تجهیزات و پرداخت دیگر هزینه های بازگشایی قرض 
می دهد. در نتیجه، بس��یاری از نام های تج��اری 20 و 30 
اندی اش، دانش آموزان دبیرستانی هستند که ترک تحصیل 
کرده و اکنون ساالنه 200000 دالر سود انباشته می کنند. 
تنها خوش بینان خوش معاش��رت می توانند وارد این حرفه 
ش��وند. بنابر گفته تراویس بورس��ما، یکی از مؤسس��ان و 
مدیرعامل اجرایی: »ما اصال رفتار بد و س��رطانی نسبت به 

فرهنگ کاری مان را تحمل نمی کنیم.«
 Once Logix

وینستون سیلم، کارولینای شمالی
مؤسسان: ترینیتی ماننیگ )مدیرعامل اجرایی(، 

راد براون، تای مک الفلین
درآمد: ۴ میلیون دالر

تعداد کارمندان: 1۵ نفر
وقت��ی ترینیتی ماننی��گ، راد براون و ت��ای مک الفلین 
ش��رکت Once Logix را س��ال ها پیش تأس��یس کرده 
و سیس��تم الکتریک��ی س��وابق بهداش��تی را ک��ه توس��ط 
ارائه دهندگان س��المت روانی اس��تفاده می ش��ود به وجود 
آوردند، ایده نگه��داری رکوردهای آنالین یک ایده محکوم 
به شکست بود. بنابراین، Once Logix  مستقیما از طریق 
فروش تلفنی به مشتریان و رفتن به کنفرانس ها برای تبلیغ، 
کار خود را آغاز کرد. نتیجه آن، کس��ب جای پای محکم در 
11 ایالت و دوازدهمین نفوذ در حال رش��د در تگزاس بود. 
براون اظهار دارد که فرهنگ ش��رکت به طور جسورانه ای از 
یک شرکت در دره سیلیکون )که به قرار داشتن بسیاری از 
شرکت های مطرح انفورماتیک مشهور است( ناشی نمی شود. 
براون می گوید: »ما سه سیاهپوست در جنوب آمریکا بودیم 
که در مورد صنعت تکنولوژی و س��المت رفتاری هیچ چیز 

نمی دانستیم. قرار نبود بتوانیم این کار را انجام دهیم.«
Fusion OEM

بورریدج، ایلینوی
مؤسس و مدیرعامل اجرایی: کریگ زوبریس

درآمد: 11 میلیون دالر
تعداد کارمندان: ۵۵ نفر

کریگ زوبریس فرهنگ کاری تجارت مهندس قرارداد 
را دوس��ت نداش��ت از ای��ن رو، در س��ال 2002، پس از 
F -  ررفتن مدرک مدیریت ارشد کسب  وکار، او شرکت

sion OEM را افتتاح کرد که یک تنظیم کننده قرارداد 
F -  سستگاه های مکانیکی و الکتریکی و اجزای آن بود.

sion OEM  تمام کارهایش را در تأسیساتش در خارج 
از شیکاگو انجام می دهد و یکی از افتخارات زوبریس این 
است که دستمزد کارمندانش از میزان دستمزد معمول 
بازار بیشتر است: کارگرانی که هیچ تجربه کاری ندارند با 

دستمزد 14 دالر در ساعت شروع به کار می کنند. 
ادامه دارد. . . 
forbes :منبع
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آنچه کارمندان باید راجع به 
عناوین شغلی بدانند

بزرگ ترین اش��تباهی که می توان می��ان کارمندان دید 
این اس��ت که آنها بی��ش از اندازه دلواپ��س عنوان کاری 
خود هس��تند. اینکه همه نگرانند به جای��گاه مورد عالقه 
خود نرسند قابل توجیه است، اما تجربه ثابت کرده عنوان 
شغلی به اندازه توانایی ها، تجربیات و قابلیت ها ی افراد عامل 
مهم تری به شمار نمی رود. در این مورد نکاتی وجود دارند 
که می توانند کج فهمی کارمن��دان و مدیران را به حداقل 
رسانده و موانع این چنینی را از سر راه موفقیت شان بردارند. 
رهبر واقعی به عنوان  شغلی باال احتیاجی ندارد

به ط��ور کلی افرادی که به عنوان ش��غلی اهمیت زیادی 
می دهند، ب��اور دارند که نمی توانند ب��دون جایگاه های باال 
تأثیرگذار باشند. اگر کسی برای جدی گرفته شدن نیازمند 
پست مدیریتی است، پس خصوصیات یک رهبر واقعی را در 
خود ندارد. افراد تأثیرگذار می توانند با ایجاد روابط مثبت و 
پایه گذاری اعتماد متقابل در مسائل کاری، سیستم حمایتی 
چندجانبه را تشکیل داده تا از این طریق فعالیت یک شرکت 
روز به روز پیشرفت کند.  برای مثال، یک مدیر بالقوه خوب 
به پیشنهادات همکاران خود گوش می دهد، به تفکرات شان 
احت��رام می گ��ذارد و آنها را تحقیر نمی کند. بیش��تر اوقات 
آنهایی که به عنوان شغلی خود اهمیت نمی دهند، پیشرفت 
خارق العاده ای را تجربه  می کنند.  موفقیت کاری افراد در گرو 
ارتباط اجتماعی س��ازنده و برخورد صحیح با همکاران شان 
اس��ت. اگر فردی تنها بخواهد از عن��وان و رتبه باال ی خود 
برای مدیریت بهره گیرد و اهمیتی به نوع رهبری اش ندهد، 

نتیجه ای جز شکست عایدش نخواهد شد. 
اولویت لذت بردن از مسئولیت های محول 

شده است
کارمن��دان در صورت��ی از فعالیت روزانه خود خرس��ند 
می ش��وند که نس��بت به مح��ل کار خود احس��اس تعلق 
داش��ته باش��ند یا از همکاری با تیم خود ل��ذت ببرند. بر 
اس��اس تحقیقات مختلف، بهره بردن از عناوین مدیریتی 
باال نمی تواند عامل مؤثری در خوشحالی افراد باشد. بعضی 
موقعیت های شغلی را سمبلی از مهم بودن تصور می کنند، 
اما این تفکر بعضا مخرب است، چراکه اصوال سرمایه گذاران 
میان رؤسای خشن و بی رحمی که تنها به نتیجه گیری فکر 
می کنند و مدیرانی دلس��وز که به پیشرفت کارکنان شان 
می اندیش��ند، مورد دوم را انتخاب می کنند.  دس��ته دوم 
می دانند که عناوین شغلی، سیالند و هر لحظه امکان تغییر 
دارند. آنها با تمرکز بر ارتقای توانایی های خود و تیم ش��ان 
می توانند همه را از فعالیت خود خرسند کنند. در روندی 
طوالن��ی این اتف��اق نه تنها افراد کارکش��ته تری را تربیت 

خواهد کرد بلکه نتایج بهتری را نیز درپی خواهد داشت. 
عناوین شغلی در شرکت های مختلف با 

یکدیگر تفاوت دارند
هر ش��رکت س��طوح مختل��ف کاری را ب��ه روش خود 
تقسیم بندی می کند. عناوین یکسان در دو شرکت مختلف 
ممکن است وظایف شان ۱۸۰ درجه با یکدیگر تفاوت داشته 
باشد.  استارت آپ ها و شرکت های صنعت تکنولوژی بر این 
مطلب آگاهند و از همان ابتدا عناوین شغلی متفاوتی برای 
خود برگزیده ان��د تا بعضی فعاالن بتوانند به راحتی وظایف 
محوله ش��ان را انجام دهند. در س��ال های گذشته عناوین 
عجی��ب و غریبی در اس��تارت آپ ها نظیر نینج��ا، نابغه یا 
جادوگر تعریف ش��ده و امروزه بسیاری از شرکت ها از آنها 
به��ره می برند.  گوگل عناوینی همچ��ون رئیس مرورگر و 
شاهدخت امنیت دارد. نام گذاری های اینچینی بیشتر بدین 
دلیل اس��ت که این عناوین ش��غلی متفاوت، دست و پای 
افراد را در فعالیت ها و تعریف وظایف شان نبسته و احساس 
بدی در آنها ایجاد نکند.   برخی افراد نگرانند که با پذیرفتن 
عنوانی پایین تر از مقام قبلی خود در ش��رکتی دیگر دچار 
پسرفت شوند. البته جای نگرانی نیست ممکن است عناوین 
ش��غلی که جایگاه پایین تری را القا می کنند مسئولیت ها 
و وظایف بهتری نس��بت به شغل قبلی داشته باشند. پس 
افراد باید بدانند احتمال دارد ش��رح وظایف در شرکت های 
مختلف باهم متفاوت باشد. بهتر است حین مصاحبه های 
کاری جایگاه و مسئولیت های اشخاص به طور واضح برایشان 
مشخص شود. در این صورت افراد می توانند عنوان را نادیده 
گرفته و تنها مشخصات دو شغل شان را با یکدیگر بسنجند. 

ممکن است دو عنوان وظایف یک شغل را 
تعریف کنند

برخ��ی کمپانی ها تصمیم می گیرند که یک عنوان ش��غلی 
مش��خص را با دو نام بخوانند. بدین ش��کل که یک نام داخلی 
برای تعیین س��طح ارتباطی میان همکاران مشخص می شود 
و نام دیگری عنوانی اس��ت که خارج از شرکت برای مراسم ها 
و نامه های رس��می استفاده می ش��ود. این مورد نشان دهنده 
ای��ن نیس��ت که یک فرد نیازمند دو نام ش��غلی اس��ت، بلکه 
بیشتر به علت جدی گرفته ش��دن در ارتباطات برون شرکتی 
ص��ورت می گیرد تا بدین طریق کاربران بدانند با فردی بانفوذ 
و قدرتمند صحبت می کنند. در این میان بهترین انتخاب برای 
نام یک ش��غل، ترجمه مس��تقیم فعالیت ها و پیشینه سوابق 
یک فرد اس��ت. ش��اید انتخاب نام مهندس ارشد برای فردی 
که تنها بر فعالیت چند مهندس نظارت دارد انتخاب مناسبی 
نباشد، اما در مقابل می تواند ارتباطات فرد را ارتقا بخشد. تنها 
مشکل زمانی به وجود می آید که افراد محل کار خود را تغییر 
می دهند. آنها نمی توانند ش��غل مناس��ب خ��ود را با توجه به 
سوابق و اسامی خود به دست آورند. پس باید در به کار بردن نام 
مناسب در عناوین شغلی دو اسمه بیشتر توجه کرد تا مشکلی 
پیش نیای��د.  با جمع بندی موارد باال می توان گفت که عناین 
شغلی تنها اسامی و نام های برای ارتباط بهتر با همکاران، رؤسا، 
شرکت های دیگر و جامعه است. در صورتی که افراد این نام ها 
و بار معنای ش��ان را برای خود از بین ببرند، می توانند موفقیت 

خود را تضمین  و عنوان مناسب خود را یافته و حفظ کنند. 
digiato :منبع
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اغلب افراد س��اعات بس��یاری 
را در مح��ل کار خ��ود س��پری 
می کنن��د و ب��ه همی��ن دلیل  
از  آن  فض��ای  ب��ودن  مس��اعد 
اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 
خواهد بود. در واقع قرار اس��ت 
ش��ما برای چندین سال روزانه 
س��اعاتی را در مح��ل کار خود 
س��پری کنید و این موضوع در 
صورت��ی ک��ه با س��ختی همراه 
باشد، مشکالت بس��یاری را در 
پی خواهد داش��ت. ب��ه همین 
دلی��ل  از اقدامات هوش��مند در 
ای��ن زمینه، بهب��ود روابط خود 
با س��ایر همکاران است. آمارها 
در  ک��ه  اس��ت  آن  از  حاک��ی 
راستای کاهش فشار و استرس 
کاری، افراد باید از سطح شادی 
مطلوبی برخوردار باش��ند. برای 
رس��یدن ب��ه این ه��دف بدون 
تردید داشتن یک دوست خوب 
عاملی تعیین کننده خواهد بود. 
یکی از عوامل رضایت ش��غلی و 
افزایش راندمان کاری، احساس 
خ��وب در محل کار اس��ت که 
این موض��وع گام بزرگی در این 
زمینه محس��وب می شود. با این 
ح��ال نبای��د انتظار داش��ت که 
مدیریت یا ف��ردی دیگر در این 
زمین��ه اقدامی کن��د، بلکه نیاز 
اس��ت خود ش��ما در این زمینه 
پیشقدم باشید. در همین راستا 
در ش��ماره قبل شش راهکار را 
در این زمینه مرور کردیم و در 
ادامه به بررسی سایر راهکارهای 
عملی و در عین حال س��اده در 

این زمینه خواهیم پرداخت. 

7- حس خوب را ایجاد 
کنید و با سایرین به اشتراک 

بگذارید
سعی کنید هر هفته یک کار 
خوب انج��ام دهید. برای هر بار 
نیز ی��ک همکار خود را نش��انه 
بگیرید. برای مثال خریدن یک 
کی��ک برای تولد یک��ی از افراد 
تأثیر بس��یار  ش��رکت می  تواند 

عمیق��ی بر وی داش��ته باش��د. 
فراموش نکنید که در این زمینه 
نباید چرتک��ه بیندازید و بدون 
توق��ع اق��دام به انج��ام این کار 
کنید. با این ح��ال این موضوع 
باید ب��ه نحوی باش��د که برای 
ش��ما دشوار نباش��د و شما را از 

وظایف تان دور نسازد. 

8- تلفن ها و ایمیل ها را 
فراموش نکنید

تأخیر در پاس��خ اگرچه شما را 
ب��رای مدت زم��ان اندکی راحت 
می سازد، با این حال این موضوع 
باعث خواهد ش��د وقت شناس��ی 
شما زیر سؤال برود. این موضوع 
که همکار ش��ما تصور کند برای 

وق��ت وی ارزش��ی قائ��ل 
نیس��تید، باع��ث خواه��د 
ش��د امکان ایجاد ارتباطی 
ق��وی و شایس��ته کمرنگ 
ش��ود. فراموش نکنید که 
مهم ترین راهکار در راستای 
محبوبیت  ب��ه  دس��تیابی 
در مح��ل کار ای��ن اس��ت 
که آداب معاش��رت خوبی 
داش��ته باش��ید. به همین 
دلی��ل  رفت��ار صحیح خود 
را وابس��ته به رفتار دیگران 

نکنی��د و هم��واره طب��ق اصول 
رفتاری درست عمل کنید. 

9- کار تیمی را به درستی 
انجام دهید

اگرچه در ش��رکت هر فردی 
وظیفه خاص خ��ود را دارد، با 
این ح��ال واقعیت این اس��ت 
که س��اختار ش��رکت به شکل 
ی��ک سیس��تم اس��ت و تحت 
این ش��رایط عملکرد هریک از 
افراد بر یکدیگ��ر تاثیر خواهد 
گذاش��ت. ب��دون تردی��د کار 
تیمی یک هنر اس��ت و قواعد 
خاص خود را دارد. در صورتی 
که نسبت به اصول آن آگاهی 
کافی نداش��ته باش��ید، ممکن 
اس��ت دچار خطاهای بسیاری 
شوید. در راس��تای جلوگیری 
از وقوع چنین اتفاقاتی راهکار 

اساسی این است که در درجه 
اول مطالعات خ��ود را در این 
در  دهی��د.  افزای��ش  زمین��ه 
گام بع��د بهت��ر اس��ت از تمام 
افراد ش��رکت حت��ی مدیریت 
برای اج��رای بهتر آن و بهبود 
ضعف های خود کمک بگیرید. 
همواره به خاطر داشته باشید 
که رسیدن به موفقیت نتیجه 
کار تیم��ی ب��وده و تحت این 
ش��رایط الزم اس��ت از فردی 
ک��ه ت��الش بیش��تری از خود 
تشکر  همواره  می  دهد  نش��ان 
و قدردانی کنید. همچنین در 
راستای ارتباط دوستانه کمک 
به س��ایرین خصوصا آن دسته 
از هم��کاران ک��ه با مش��کلی 

مواجه هستند، مهم است. 

10- توقع از سایرین را به 
اندازه عملکرد خود با آنها 

قرار دهید
ب��دون تردی��د حت��ی اگر با 
ف��ردی رفاقت��ی نیز نداش��ته 
باشید، فضای همکاری ایجاب 
می کند که از او توقعاتی داشته 
باشید. با این حال این موضوع 
بای��د به حدی باش��د که خود 
شما نیز انتظارات برابر را برای 
آنها برآورده می سازید. در غیر 
این صورت می تواند زمینه ساز 
بروز اختالفات شود. همچنین 
به خاطر  داش��ته باشید که در 
هر ش��رکتی معموال یک یا دو 
نفر از نظر کاری با شما ارتباط 
بیش��تری دارند، در این زمینه 
الزم اس��ت س��طح عملک��رد 

خ��ود را با یکدیگ��ر هماهنگ 
سازید تا بهترین تعامل ممکن 
صورت گیرد و راندمان کار در 
سطح باالیی باشد. تقسیم کار 
درس��ت و یکس��ان در نهایت 
از فش��ار ناعادالن��ه بر یک نفر 
جلوگی��ری خواه��د ک��رد که 
خود موضوعی بسیار سودمند 

خواهد بود. 

11- وقت شناس باشید
این موضوع نه تنها در زمینه 
با ارتباط ش��ما با دیگران، بلکه 
از نظر موفقیت ش��خصی نیز از 
اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 
اس��ت. هیچ چی��ز در جهان به 
ان��دازه زمان باارزش نیس��ت و 
همی��ن موض��وع ضرورت 
مدیری��ت آن را تش��دید 
می کن��د. با ای��ن حال در 
راس��تای هم��کار خ��وب 
ب��ودن ضروری اس��ت که 
را  دیگران  زم��ان  همواره 
برای  ق��رار دهید.  مدنظر 
مثال برای قرارهای کاری 
خ��ود درس��ت در زم��ان 
این  معین حاضر ش��وید. 
موضوع تابع وجود نظم در 
شما است. در صورتی که 
در این زمینه با مش��کل مواجه 
هس��تید توصیه می شود نظم را 
به عنوان عاملی تعیین کننده به 

صورت جدی تمرین کنید. 

12- نظرها و ایده های خود را 
با لحنی درست مطرح کنید

همواره مش��اهده شده است 
که برخی اف��راد به خود اجازه 
اظهار نظر در زمینه هر چیزی 
را می  دهن��د. ای��ن موضوع در 
صورت��ی که با لحنی درس��ت 
مطرح شود مانعی ندارد. با این 
حال این دسته از افراد معموال 
این سیاست را فقط برای خود 
می خواهند و در برابر رفتارهای 
مش��ابه واکنش تن��دی از خود 
فرام��وش  می  دهن��د.  نش��ان 
نکنی��د که ش��ما تنه��ا همکار 
س��ایر افراد محسوب می شوید 

و هیچ دلیل��ی وجود ندارد که 
آنها رفتار ناشایس��ت ش��ما را 
تحم��ل کنن��د. ش��کایت اکثر 
باعث  نهایت  در  همکاران ت��ان 
خواهد شد شما موقعیت شغلی 
خ��ود را از دس��ت بدهید. این 
موضوع بدون شک مضر خواهد 
بود و در راس��تای جلوگیری از 
وقوع چنین اتفاقاتی الزم است 
رفتارهای درست را فرا بگیرید 
اقدام��ات  جایگزی��ن  را  آن  و 
نادرس��ت خود کنی��د. درواقع 
در اب��راز ایده ه��ای خ��ود باید 
به نح��وی عمل کنی��د که به 
مخاطب حس بدی القا نشود و 
همچنین سایرین نیز به راحتی 
بتوانند ب��ه خود اجازه دهند تا 
در زمینه با موضوعات مختلف 
مرتبط با ش��ما حرف های خود 

را بیان کنند. 

13- همواره مثبت اندیش 
باشید

انسان های منفی و ناامید روح 
آدم را خسته می کنند. فراموش 
نکنی��د که در محل کار افراد به 
قدر کاف��ی در معرض فش��ار و 
ساعات  از  ناش��ی  خستگی های 
کاری خ��ود هس��تند، به همین 
دلی��ل  دیگر تحم��ل رفتارهای 
منفی و س��رد ش��ما را نخواهند 
داش��ت. در صورتی که خواهان 
محبوبی��ت و یافت��ن دوس��تان 
خ��ود  کار  مح��ل  در  زی��ادی 
هستید الزم است همواره نسبت 
ب��ه موضوعات، خصوصا مواردی 
که اط��الع کاف��ی از آن ندارید 
با امیدواری س��خن بگویید. در 
واقع مهربانی س��خت نیس��ت و 
هیچ هزینه ای به همراه ندارد با 
این حال تأثیر آن به مراتب زیاد 

و مفید محسوب می شود. 
در واقع یک قانون کلی و ساده 
در زمینه روابط با همکاران وجود 
دارد و آن این است که با دیگران 
به نحوی تعامل کنید که دوست 
دارید با شما نیز به همان صورت 

رفتار شود. 
rd :منبع

چگونه همکار بهتری باشیم )2(
نگاه کلید

نکاتی برای افزایش درآمد در 
آزادکاری

ارائه نمونه کار، مدارک، گواهی نامه و تأیید ش��دن از 
طرف مشتری های قبلی باعث افزایش اعتبار آزادکارها 
می شود. چگونه می توان اعتبار و درنتیجه میزان درآمد 

را از این طریق افزایش داد؟ 
تصور کنید تصمیم گرفته اید آزادکار یا فریلنس��ر شوید. 
احتم��اال یک وب س��ایت یا وبالگ ب��رای خودتان طراحی 
کرده ای��د و نمونه کارهای تان را آنجا گذاش��ته اید. در تمام 
ش��بکه های اجتماعی عضو ش��ده اید و طب��ق توصیه های 
دیگران پروفایل لینکدین خود را کامل کرده اید. همچنین 
گروه ه��ای مربوط به آزادکاره��ا را دنبال می کنید و حضور 
فعالی در آنها دارید. حال این سؤال پیش می آید که بعد از 
این چه کاری باید انجام داد؟ چگونه می توان درآمد باالیی از 
این راه کسب کرد؟ آیا تا به حال به تصویر آزادکارهایی که 
در یک طبیعت زیبا مش��غول به کار هستند نگاه کرده اید؟ 
چگونه می توان به چنین جایگاهی رسید؟ فراموش نکنید 
که شما یک محصول هستید و باید مانند هر خرده فروش 
دیگ��ری محصول خود را به فروش برس��انید. در ادامه این 
مقاله زومیت، ب��ه معرفی راه های��ی می پردازیم که کمک 

می کنند درآمد باالیی از طریق آزادکاری کسب کنید. 
1-  سخنرانی آسانسوری داشته باشید

س��خنرانی آسانس��وری نوعی معرفی نامه است که 
فرد باید بتواند در مدت زمان ۳۰ ثانیه کس��ب وکارش 
را توضیح دهد و نظر س��رمایه گذار یا مشتری را جلب 
کند. این معرفی معموال در حاشیه رویدادها و جلسات 
انجام می ش��ود و به همین دلیل سخنرانی آسانسوری 
ن��ام گرفته اس��ت. زمانی که در صف ایس��تاده اید یا در 
رستورانی مشغول غذا خوردن هستید نمی دانید که چه 
افرادی در کنارتان قرار دارند. شاید آنها بتوانند مشتری 
یا س��رمایه گذار خوبی برای کس��ب وکار ش��ما باشند. 
بنابراین همیش��ه یک توضیح ۳۰ ثانیه ای از کاری که 
انجام می دهید در ذهن تان داشته باشید تا زمانی که از 
شما پرسیده شد چه کاری انجام می دهید پاسخ آماده 
داشته باشید. فراموش نکنید که تمام سخنرانی ها باید 
با گفتن جمله »برای کسب اطالعات بیشتر می توانید 

به وب سایتم مراجعه کنید« به پایان برسد. 
2-  نیازی نیست در تمام گروه ها عضو شوید

اگر در چند گروه مربوط به آزادکاری عضو هس��تید، 
همین کافی اس��ت و نیازی به حضور در تمام گروه ها 
نیست. تمام کس��انی که در این گروه ها عضو هستند 
به دنبال کار می گردند، بنابراین ش��خصی که در تمام 
آنها عضو باش��د یعنی با کمبود پروژه روبه رو اس��ت و 
این موضوع تصویر خوبی از طرف مقابل ارائه نمی دهد. 
قب��ل از عضویت در گروه ها حوضه فعالیت های خود را 
مشخص کنید. س��پس گروه های مرتبط را پیدا کنید 
و در آنه��ا عضو ش��وید. بعد از عضوی��ت در گروه های 
تخصصی فعال باشید و نظرها و پیشنهاد های خود را با 
دیگران مطرح کنید. کاری کنید که نام تان به عنوان یک 

فرد آزادکار در حوزه مربوطه شناخته شود. 
3-  در کنفرانس های مرتبط شرکت کنید

اگ��ر می خواهید ب��ا اف��راد جدید مالق��ات کنید و 
پروژه های بیش��تری بگیرید باید فعال باشید. به عنوان 
مثال می توانید از میزبان کنفرانس های مرتبط با حوزه 
کاری خ��ود اجازه بگیرید و جایی را در محل برگزاری 
به عکاسی اختصاص دهید. از کسانی که در کنفرانس 
شرکت می کنند عکس بگیرید و سپس از آنها بخواهید 
آدرس ایمیل شان را در اختیارتان قرار دهند تا عکس ها 
را به صورت رایگان برای شان ارسال کنید. در این مدت 
کوتاه می توانید سخنرانی آسانسوری که آماده کرده اید، 
ارائه کنید و سپس کارت ویزیت خود را به آنها بدهید. 
گرفتن پروژه های بیش��تر به معنای داشتن ارتباطات 
بیش��تر اس��ت و حضور در کنفرانس ها یکی از راه های 
مؤثر برای آش��نایی با افراد جدید و ساختن ارتباطات 
است. اگر فرد درون گرایی هستید و ترجیح می دهید با 
غریبه ها کار نکنید، این روش برایتان جواب نخواهد داد. 

۴-  به دنبال تأیید دیگران باشید
اگر مش��تری هایی دارید که از خدمات ش��ما راضی 
هس��تند، از آنه��ا بخواهید که ش��ما را به دوس��تان و 
همکاران خ��ود معرفی کنن��د. آیا می دانس��تید اکثر 
آزادکاره��ای موفق بخش عمده درآمد خ��ود را از راه 
معرفی شدن توسط مش��تری های قدیمی و بازاریابی 
ده��ان به دهان کس��ب می کنن��د؟ هر ف��ردی برای 
برون س��پاری پروژه های خود به دنبال اش��خاص قابل 
اعتماد است و پیش از جست وجوی فضای مجازی، از 
دوستان و اطرافیان خود می خواهد که چنین شخصی 
را به او معرفی کنند. پس در مرحله اول باید سعی کنید 
مش��تری های خود را راضی نگه دارید. سپس آنها را در 
شبکه های اجتماعی مانند لینکدین پیدا کنید و از آنها 

بخواهید که مهارت های تان را تأیید کنند. 
۵-  گواهی نامه بگیرید

گواهی نامه ه��ا یک��ی دیگ��ر از مواردی هس��تند که 
ب��ه توانایی های ت��ان اعتب��ار می دهن��د. برخ��ی از این 
گواهی نامه ها رایگان هس��تند، اما برخی دیگر به صرف 
هزین��ه و حض��ور در کالس نی��از دارند. بعد از کس��ب 
مدارک مرتبط فراموش نکنید که باید آنها را در پروفایل 
لینکدین یا س��ایت شخصی خود معرفی کنید. مطمئنا 
شخصی که گواهی نامه های بیشتری داشته باشد از نظر 
مشتری قابل اعتمادتر است. این روزها بسیاری از دوره ها 
آنالین برگزار می ش��وند یا حتی بس��یاری از سایت های 
آموزش��ی مانن��د Udemy و Lynda بعد از گذراندن 
دوره به دانش آم��وزان گواهی نامه اعطا می کنند. از این 

فرصت ها استفاده کنید و اعتبار خود را افزایش دهید. 
FORBES/zoomit :منبع

 

در واقع یک قانون کلی و ساده 
در زمینه روابط با همکاران 

وجود دارد و آن این است که با 
دیگران به نحوی تعامل کنید که 
دوست دارید با شما نیز به همان 

صورت رفتار شود
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به قلم رایان رابینسون - کارآفرین و مشاور بازاریابی محتوایی
مترجم: نیما جوادی

گاهی برای یادگیری باید چیزی را از دست بدهید. 
بس��یار از افراد موفق، مش��اوران و مربیان به ش��ما خواهند گفت که 
شکست یک معلم بی نظیر است. من شکست را باشکوه جلوه نمی دهم، 
ول��ی بعضی از بزرگ تری��ن درس هایی که در زندگ��ی گرفتم، به خاطر 

شکست هایم در طول سال ها کار و فعالیت حرفه ای ام بود. 
به همین دلیل و چون شکس��ت بخش��ی جدایی ناپذی��ر از کارآفرینی 
است، باید حتما از آن یک یا دو درس بسیار مهم بگیرید – و در آینده 

نیز آن اشتباه را تکرار نکنید. 
اولین شکست )درس( من در کارآفرینی

بزرگ ترین شکس��ت حرفه ای م��ن در دوران جوانی، به من طرز اداره  
یک کسب وکار محصول محور را به خشن ترین شکل ممکن آموزش داد. 
ولی در نهایت، بیش��تر موفقیتی که از آن روز به دس��ت آوردم، به دلیل 

درس گرفتن از بزرگ ترین شکست دوران حرفه ای ام بود. 
اولین  کس��ب وکار من زمانی شروع شد که یک محفظه شبیه آیفون 
اختراع کردم و به س��رعت هم ش��روع به فروش آن کردم. لحظه بزرگ 
زمانی فرا رس��ید که من در یک کنسرت در لس آنجلس بودم و محفظه 
یکی از دوس��تانم توسط نیروهای امنیتی ضبط شد. من در سمت دیگر 
س��الن مش��غول تحویل گرفتن کیف پول و موبایلم بودم که قبال اسکن 

شده بودند. 
ای��ن باعث ایجاد یک جرقه در ذهنم ش��د. ب��ه آیفونم نگاهی کردم و 

گفتم: »چرا محفظه ای شبیه آیفون در بازار نداریم؟«
به همین ترتیب طرح موفقیت تجاری من آغاز شد. 

م��ن بالفاصله قابی ش��بیه آیف��ون تهیه ک��ردم و اولی��ن محفظه را 
س��اختم که سیگار، فندک و دیگر ابزاری که می خواهید از دید سایرین 

پنهان شان کنید به راحتی در آن جای می گرفتند. 
در سال بعد، من محصول را به تولید انبوه رساندم، چون عالقه داشتم 
که محصولی واقعی بسازم و به بازار عرضه کنم، گرچه هیچ تجربه ای در 
این زمینه نداشتم و اصال از میزان عالقه و نیاز مردم به چنین محصولی 

نیز اطالعی نداشتم. 
من در اینترنت به دنبال ایده های بازاریابی گش��تم، از دوس��تانم برای 
ط��رح کمک گرفت��م و ب��ا تولیدکنندگانی از چین ارتب��اط برقرار و در 

نمایشگاه های زیادی شرکت کردم. 
در پای��ان، من بی��ش از 10هزار دالر از حس��اب خودم ب��رای تولید 
محصولم در چین، تبلیغ آن در نمایش��گاه، رس��انه و فروش آنالین آن 
خ��رج کردم. بیش از 6000 نف��ر آن را خریدند، ولی من در نهایت باید 

بین س��رمایه گذاری بیشتر و رشد  کسب وکار یا تعطیل کردن فروشگاه 
درحالی که 6537 دالر کم داشتم، یکی را انتخاب می کردم. 

من که از فروش هزاران محصول و کسب هیچ سودی خسته و ناامید 
ش��ده ب��ودم، تصمیم گرفتم قبل از وخیم تر ش��دن اوضاع فروش��گاه را 

تعطیل کنم. 
این ها 10 درس زندگی مهم هستند که من از هدر دادن 6537 دالر 

در این  کسب وکار یاد گرفتم: 
1- فقط روی ایده هایی که واقعا به آنها عالقه دارید کار کنید 

ش��روع  کسب وکار به زمان و تالش زیادی نیاز دارد. اگر در زمینه ای 
که دوس��ت ندارید فعالی��ت نکنید، در نهایت شکس��ت خواهید خورد. 
هیچوق��ت ب��ه توصیه دیگران یک فرص��ت تجاری را دنب��ال نکنید. به 
درون خود نگاه کنید و تصمیم بگیرید که این ایده با عالیق، س��الیق و 

مهارت های شما همخوانی دارد یا خیر. 
اگر ندارد، بهتر اس��ت به کار دیگری بپردازید. اخیرا تحقیقی دریافت 
که بیش از 20درصد اس��تارت آپ های شکس��ت خورده، دلیل شکست 
خ��ود را ع��دم عالقه به آن کس��ب وکار اع��الم کردند. ای��ن نبود عالقه 

فاکتوری عظیم است که باعث نابودی  کسب وکار من نیز شد. 
2- اول مشتریان خود را بشناسید 

مشتریان خود را برای محصولی که می سازید، بشناسید و یک جامعه 
حول ایده خود به وجود آورید. بحث ایجاد کنید، ایده خود را در معرض 
مناظ��ره بگذارید و فیدب��ک جمع آوری کنید. هدف ش��ما ارائه بهترین 
راه حل به مش��تریان است. ویژگی هایی را که مشتریان ترجیح می دهند 
در نظر بگیرید و تعیین کنید که چه چالشی می تواند نقطه شروع خوبی 
برای  کسب وکار شما باشد. اگر یک محصول یا خدمات خاص را ارزیابی 
می کنید، س��عی کنید بفهمید چه چیزی باعث می شود که مشتری آن 

را خریداری کند. 
3- روی نقاط قوت تمرکز کنید و بقیه موارد را نادیده بگیرید

اگ��ر روی مهارتی که در آن زیاد قوی نیس��تید تمرک��ز کنید یا وارد 
زمینه ای که اطالعات چندانی از آن ندارید، بشوید، احتماال  کسب وکار 
کوتاه��ی خواهید داش��ت. با ای��ن کار یک مزیت بس��یار عال��ی را که 
کارآفرین��ان روی آن تأکید دارند از دس��ت می دهی��د: اعتماد به نفس. 
انجام درست کار به شما اعتماد به نفس می دهد، باعث می شود خالق تر 
بشوید و راه حل های بهتری پیدا کنید، فقط به این دلیل که به کار خود 
اعتماد دارید. اگر می خواهید س��ایر مهارت ها به خوبی در  کسب وکارتان 
عم��ل کنند، آنه��ا را کنار بگذارید، ی��ک همکار بیاوری��د، کارمندان با 
استعداد استخدام کنید یا کار روی آنها را تا زمانی که واقعا الزم هستند، 

متوقف کنید. 
4- ایده خود را قبل از خرج پول، با مشتری در میان بگذارید 

الزم نیست که همه منابع خود را روی یک  کسب وکار خرج کنید تا 

متوجه ش��وید که عملی خواهد بود یا خیر. با توجه به ابزار موجود، این 
ی��ک حرکت پرهزینه اس��ت که حتی نتیجه الزم را نی��ز در بر ندارد. با 
ایجاد یک گروه فیدبک، ایجاد ارزش و ارائه امکان پیش خرید، بسنجید 
که آیا برای  کسب وکار شما یک بازار مناسب وجود دارد یا خیر. قبل از 
اختصاص تمام منابع به یک کس��ب وکار، حتما از یک راهنمایی گام به 

گام استفاده کنید تا ایده ارزیابی شود. 
5- برای افرادی که درکی از آنها ندارید چیزی نسازید 

شروع یک  کسب وکار معموال زمانی رخ می دهد که یک راه حل را به 
گروه��ی از افرادی که حاضرند ب��رای آن پول خرج کنند ارائه می کنید. 
کتابخانه کتاب مادر شما ممکن است ده ها عضو عالی داشته باشد، ولی 
احتماال این افراد، افراد مناسبی برای سنجش بازار محصول تکنولوژیک 
ش��ما نیس��تند. با افرادی که می شناس��ید کار کنید و روی ضعفی که 
دانش عمیقی از آن دارید تمرکز کنید. مش��تری و نیازش را بشناس��ید 
و همچنین از پروس��ه ای که باعث ایجاد تصمیم خرید در آنها می ش��ود 

نیز مطلع شوید. 
6- یک طرح مناسب برای بازار داشته باشید 

اگ��ر در روز عرضه محص��ول هیچکس منتظر خرید آن نباش��د، چه 
دلیل��ی دارد که زمان و پول با ارزش ت��ان را صرف آن کنید؟ من وقتی 
ش��روع به کس��ب وکار کردم هیچ نقشه ای نداشتم و این باعث مشکالت 
زیادی در طول مس��یر ش��د. من با هر چالش در زمان پدیدار شدن آن 
مبارزه می کردم و از قبل هیچ اطالعی از جزییات آن نداشتم، مثال اینکه 

چطور می توانم بیش از 6000 محصول بفروش برسانم. 
به همین دلیل، همیشه برای برداشتن گام بعد دچار مشکل می شدم، 
در صورتی که اگر طرح و برنامه ای داش��تم هیچوقت چنین مش��کالتی 
به وجود نمی آمد. اگر نقشه ای داش��تم می توانستم بسیاری از مشکالت 

بزرگ را شناسایی کنم و تصمیمات بهتری بگیرم. 
7- از روابط خود استفاده کنید 

ب��ا در میان گذاش��تن ایده ها با افرادی که به آنه��ا اعتماد دارید – و 
افراد جامعه ای که برای خود س��اختید – تعهد ش��ما نسبت به حرف و 
اهداف تان بیش��تر خواهد شد. به اش��تراک گذاری همچنین باعث ایجاد 
فرصت های جدید می ش��ود که می توانید با استفاده از آنها فیدبک های 
باارزش جمع آوری کنید، از دیگران بخواهید که ایده تان را ارزیابی کنند 
و حتی می توانید روابط باارزش��ی در طول مسیر به اشتراک گذاری ایده 
ایجاد کنید. وقتی من کارم را ش��روع کردم، نمونه اولیه را با دوس��تان، 
خانواده، همکاران و دوس��تان آنالین به اش��تراک گذاشتم. یکی از این 
دوستان مرا به تولیدکننده چینی متصل کرد که در نهایت تولیدکننده 
محصول من نیز شدند، درحالی که شخصی دیگر یک نویسنده و منتقد 
در یک وب س��ایت بزرگ بود و باعث شد مردم به سمت وب سایت من 

هدایت شوند. 

8- با ایده خود پیوند عاطفی برقرار نکنید 
چون این اولین کار و ایده من بود، من تمام تمرکز و تالشم را معطوف 
آن کردم. من به قدری درگیر موفقیت این ایده ش��دم که شکس��ت یا 
موفقیت آن را کامال با شکست یا موفقیتم در زندگی شخصی پیوند زده 
بودم. شکس��ت یعنی شکست و خجالت برای من. هیچوقت این اشتباه 
را نکنید. تعصب زیادی می تواند قضاوت ش��ما را تحت تأثیر قرار دهد و 
قابلیت نقد مناس��ب را از شما خواهد گرفت. شما ایده تجاری نیستید و 
موفقیت یا شکس��ت شما، شخصیت شما را تعیین نمی کند. ایده های بد 
را هر چه س��ریع تر رها کنید، به حرف مردم گوش کنید و بالفاصله به 

سمت فرصت بعدی حرکت کنید. 
9- کامال با خود صادق باشید 

از خود و افرادی که محصول شما را نقد می کنند درخواست کنید که 
کامال صادق باشند. این اشتباه من در کسب وکارم بود. داشتن ذهنیتی 
کامال مثبت نس��بت به محصولم و تش��ویق به استفاده از آن اصال برای 
موفقیت کس��ب وکارم مفید نبود. این کار باعث شد من یک سؤال ساده 
و اساس��ی را از خود نپرس��م »آیا داشتن دو آیفون عجیب نیست؟« اگر 
ب��ا خود ص��ادق بودم و از دیگ��ران هم همین درخواس��ت را می کردم، 
می توانس��تم راه حل بهتری برای مشتریانم پیدا کنم و صرفا برای اینکه 
محصولم را به یک واقعیت تبدیل کنم، اس��تفاده از آن را به همه افراد 

توصیه نمی کردم. 
10- مردم را هیجان زده کنید 

در عص��ر حاض��ر، یک محص��ول حوصله خس��ته کننده یک محصول 
شکس��ت خورده است. شما باید به مردم هیجان و انرژی تزریق کنید و 
این کار دقیقا می تواند شکست یا موفقیت کسب وکار شما را تعیین کند. 
اگ��ر ای��ن کار را نکنی��د، ش��رکت های جنگجوت��ر و محصوالت 
جذاب ش��ان تمام توجه مردم و مش��تریان ش��ما را ب��ه خود جلب 
خواهند کرد. خوشبختانه، مردم زمان زیادی آنالین هستند و شما 
ثروتی به نام ش��بکه های اجتماعی، ایمیل و وب سایت را در اختیار 
داری��د تا دائما ای��ن هیجان را به آنها منتق��ل کنید. مخاطب خود 
را بشناس��ید و با اس��تفاده از خالقیت آنها را نس��بت به برند خود 

هیجان زده کنید. 
یاد گرفتن ساده یک درس 

هرکس��ی اش��تباه می کند و این اش��تباهات معم��وال بهترین فرصت 
یادگیری هس��تند، ولی ش��ما نباید اش��تباه دیگران را تک��رار کنید. از 
اشتباهات سایرین درس بگیرید تا در دنیای واقعی آنها را تجربه نکنید. 
راه حل بهتر این اس��ت که ایده های تجاری خود را، قبل از اختصاص 
تم��ام وقت و انرژی خود به آن ها، ارزیابی کنید. با این کار از درس های 

سخت زندگی راحت خواهید شد. 
thebalance :منبع

اگر قصد شروع یک کسب وکار را دارید، از این اشتباهات پرهیز کنید

شکست؛معلمیبینظیر
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اخبار

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز از اصالح و س��اماندهی ش��بکه برق بازار صادقیه 
تبریز خبر داد. به گزارش  خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی 
ب��ا اعالم خبر فوق افزود: با توجه ب��ه رویداد تاریخی تبریز 
2018 و طبق توافق با سازمان میراث فرهنگی و شهرداری 
منطقه 8، بازار صادقیه تبریز از نظر سیم کشی فشارضعیف، 
تابلو برق، پیالر و سیم کشی انشعابات مشترکین ساماندهی 
و اصالح می شود. وی افزود: تاکنون در دو مقطع زمانی دو 
پروژه در بازار صادقیه توس��ط اکیب های امور نوسازی اجرا 
شده اس��ت. وی ادامه داد: پروژه اول با اعتباری بالغ بر 55 
میلی��ون تومان و پروژه دوم با اعتباری بالغ بر 145 میلیون 

تومان اجرایی ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: در این راستا 
پیالرها و جعبه فیوزهای مستعمل برکنار شد که  در پروژه 

اول حدود 2 دس��تگاه پیالر کامپوزیتی، 9 دس��تگاه جعبه 
فیوز کامپوزیتی و حدود 300 متر حفاری  و کابل کش��ی 
فش��ار ضعیف انجام و در پروژه دوم نیز حدود 15 دستگاه 
پی��الر کامپوزیتی، 32 دس��تگاه جعبه فی��وز کامپوزیتی و 
حدود 200 متر حفاری و کابل کش��ی فش��ار ضعیف انجام 
گرف��ت. الزم به ذکر اس��ت با توجه به ش��رایط خاص بازار 
تاریخی تبریز و رفت و آمد اصناف و کس��به و ش��هروندان، 
اکیب های امور نوسازی از ساعت 22 هر شب تا 6 صبح روز 
بعد نس��بت به اجرای پروژه های مذکور فعالیت کردند که 
شرایط نامساعد جوی و تاریکی شب و قطعی برق منطقه از 

دشواری های اجرای پروژه بود.

اهواز- شبنم قجاوند- معاون امور مالی و پشتیبانی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: 400 تن آهن آالت و پنج تن 
آلومینیوم اس��قاط برآوردی شرکت، از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی مورد مزایده قرار گرفت. مهدی باسطی نیا بیان کرد: 
نگهداری ضایعات و کاالهای اسقاط موجود در شرکت عالوه 
بر ایجاد فضای نامطلوب و اش��غال فضا منجر به ایجاد هزینه 
های دیگری از قبیل هزینه های نگهداری، هزینه های فرصت 
از دست رفته و خطرات احتمالی ناشی از به سرقت رفتن آنها 
می شود، لذا تبدیل کاالهای سرمایه ای مستعمل و غیرقابل 
استفاده به سرمایه های نقدی در جهت پیشبرد اهداف شرکت 
و پیش��گیری از ضرر و زیان احتمالی، فروش اجناس را الزم و 

ضروری کرده است. وی ادامه داد: بدین منظور پس از شناسایی 
و جمع آوری اجناس اسقاط و انجام مراحل اداری آن، مراحل 

انتخاب و تعیین برنده فرایند مزایده از طریق فراخوان عمومی 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گرفت. معاون امور 
مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: 
ای��ن مزایده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برگزا ش��ده و 
از مه��م ترین اهداف آن می توان به درآمدزایی، پاکس��ازی و 
استفاده بهینه از فضای موجود، پیشگیری از حادثه و جلوگیری 
از سرقت اش��اره کرد. باسطی نیا اظهار کرد:، عملیات اجرایی 
جهت دسته بندی، پاکسازی و محوطه سازی ضایعات با تالش 
همکاران امور ترابری و امور تدارکات و همکاری سایر واحدها 
از جمله مدیریت حراست، امور محرمانه و معاونت بهره برداری 

صورت پذیرفته است.

تبریز - لیال پاش�ائی- دوره آموزشی روش های تحقیق در 
مدیریت  و منابع انسانی با حضور کارشناسان و کارکنان  شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی و مناطق 
همجوار در س��تاد این منطقه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبری��ز به نقل از روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی، ابوالفضل روح اللهی مدیر 
منطقه در آغاز دوره آموزش��ی روش های تحقیق در مدیریت و 
منابع انس��انی با اشاره به اهمیت آموزش نیروهای انسانی جهت 
توانمندسازی و بهسازی  و تأثیر آن در بهره وری سازمانی گفت: 
توج��ه و بهره مندی از فناوری و دان��ش روزآمد نیاز به آموزش 
م��داوم در راس��تای تحوالت و تغییرات بوجود آمده می باش��د. 

ابوالفضل روح اللهی، ارتباط محیط کار با مراکز دانشگاهی و تعامل 
با آنرا زمینه س��از رشد و تعالی س��ازمانی دانست و افزود: دانش 
اندوخته در کالس ها و تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف 

زمانی سودمند خواهد بود که تبدیل به محصولی کارآمد گردد. 
درادامه مجید واحدی از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 
ضمن اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در رشد و توسعه جوامع 
پیشرفته و درحال توسعه، جهت آش��نایی فراگیران با روش ها 
و طرح های تحقیق در حوزه منابع انس��انی و مدیریت به شرح 
و بس��ط سرفصل های تحقیق پیمایش��ی، روش های مصاحبه، 
پرسشنامه،  پژوهش تاریخی و قوم نگاری، تحلیل محتوا، مسئله و 
فرضیه و سایر عناصرتحقیق و پژوهش پرداخت. الزم به ذکراست 
با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده توسط واحد آموزش منطقه 
آذربایجان شرقی در این دوره به فراگیران و شرکت کنندگان طی 

دو روز 400 نفر ساعت آموزش ارائه گردید.

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی 
در جلسه بررس��ی روند پیشرفت ارائه خدمات الکترونیک در بخش 
آب های سطحی در بستر سامانه ساماب در جمع مدیران امور منابع 
آب شهرس��تان های مازندران آن را از اولویت های مهم ش��رکت در 
سالجاری برشمرد.   وی با بیان اینکه اجرای این طرح موجب شفاف 
س��ازی، سالم سازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به ذینفعان و 
مردم خواهد ش��د، تاکید کرد: همه افراد اعم از کارشناسان، مدیران، 
اعضای کمیس��یون ها باید تالش خ��ود را در این خصوص معطوف 
دارند. یخکشی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در 9 ماه گذشته، 
بخصوص در دو بخش آب های سطحی و زیرزمینی در بستر ساماب، 

برگزاری جلس��ات کارگاهی و آموزشی در سطوح مختلف را ضروری 
خواند و تاکی��د کرد: برای ارائه خدمات الکترونیکی دراین بخش��ها 
نیازمند توانمندسازی نیروهای متخصص از طریق جلسات  آموزشی و 

توجیهی هستیم. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در پایان با اشاره 
به ضرورت سرمایه گذاری و اشتغال در بخش آب تصریح نمود: توجه و 
همت ویژه مدیران به ارائه خدمات الکترونیک در بستر ساماب موجب 
ترغیب بیشتر سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در استان خواهد شد. 
در این جلسه آقای منصور رضایی کالنتری مدیر گروه آبهای سطحی 
ش��رکت  ضمن ارائه گزارش��ی از روند اجرای خدمات الکترونیک در 
بخش آب سطحی در بستر ساماب گفت: در سه ماه پائیز سالجاری 
حدود 250 درخواست جدید به بخش آب سطحی از سوی متقاضیان 
ارائه شد که به بررسی این درخواستها در بستر ساماب اقدام گردید و 
زین پس نیز فعالیت های این بخش در هر شهرستان از طریق سامانه 

مذکور رتق و فتق خواهد شد.

مشهد - صابر ابراهیم بای - رئیس مرکز پایش آالینده های 
زیست محیطی شهرداری مشهد، حمل و نقل غیراصولی را عامل 
اصلی افزایش آالیندگی این ش��هر عنوان ک��رد و گفت: تنها راه 
مقابله با این مهم رعایت کامل دس��تورالعمل های ابالغی توسط 
سازمان های متولی است. رضا اسماعیلی در سمینار بررسی دالیل 
آالیندگی هوای مشهد که در سالن آمفی تئاتر اداره مرکزی برگزار 
شد اظهار کرد: آلودگی ناشی از ترافیک با اتخاذ روش های برنامه 
ریزی شده قابل حل است. مهم اینجاست که سازمان های متولی 
به وظایف قانونی خود عمل کنند. وی افزود: در طبقه بندی نوع 
آالیندگی های موجود در شهر مشهد، منوکسیدکربن رتبه اول را 
ب��ه خود اختصاص داده که مهم ترین دلیل ایجاد آن خودروهای 

دودزا و تک سرنشین است. رئیس مرکز پایش آالینده های زیست 
محیطی شهرداری مشهد ادامه داد: ذرات معلق ناشی از احتراق 
غیراصولی سوخت های فسیلی، آالیندگی اصلی مشهد را تشکیل 
می دهند که از اثرات آن می توان به ایجاد تنگی نفس، سرطان 
ریه و مش��کالت قلبی-عروقی اش��اره کرد. وی گفت: اگر میزان 
منوکسید کربن هوا PPM50 در هشت هفته بصورت ثابت باشد 
سیس��تم عصبی افراد دچار مشکل می ش��ود. آالیندگی ازن نیز 
آالیندگی ثانویه است که در برخورد با نور خورشید ایجاد، و ریه 
انسان را در درازمدت نابود می کند. اسماعیلی، سرفه، سردرد، بروز 
ناراحتی های جسمی و خستگی را از تاثیرات مستقیم ازن موجود 
در هوا عنوان کرد و گفت: اگر چه تاکنون در شهر مشهد به این 

حجم از آالیندگی نرسیده ایم ولی باید راهکارهای پیشگیرانه را 
دنبال کنیم. وی گفت: ذرات معلق از دو جنبه افزایش آالیندگی 
سطح هوای مشهد و تاثیری که بر سالمت انسان می گذارد قابل 
اهمیت اس��ت. ذرات معلق از طریق تنفس وارد بدن انس��ان می 
شوند و در ادامه با رخته در خون منجر به سکته قلبی می گردند. 
رئیس مرکز پایش آالینده های زیست محیطی شهرداری مشهد 
اضافه کرد: در 306 روز گذشته سال 96، تنها 14 روز شاهد هوای 
پاک بوده ایم. 217 روز متوسط و 70 روز ناسالم برای گروه های 
خاص و 5 روز نیز ناسالم برای همه افراد شناخته شده است. پاک 
ترین ماه س��ال جاری، فروردین ماه و آبان و دی به ترتیب آلوده 

ترین ماه های سال بود. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد

اصالح و ساماندهی شبکه برق بازار صادقیه تبریز

معاون امور مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

واگذاری 400 تن آهن آالت و پنج تن آلومینیوم برآوردی اسقاطی از طریق مزایده 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی اجرائی کرد

برگزاری دوره آموزشی روش های تحقیق در مدیریت  و منابع انسانی 

از اولویت های مهم آب منطقه ای مازندران

ارائه خدمات الکترونیک در بخش آب های سطحی مازندران

حمل و نقل غیراصولی؛ عامل اصلی افزایش آالیندگی شهر مشهد

تبریز - ماهان فالح- نشس��ت کمیس��یون توسعه مدیریت 
شرکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی با حضور معاون 
توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، همکاران 
و اعضای کارگروه توس��عه مدیریت شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی  برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان 
ش��رقی، در ابتدای این جلسه مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب استان بر ضرورت افزایش تعامل بیش از 
پیش شرکت با معاونت توسعه تاکید و اعالم کرد که نتیجه این 
تعامل باید در حل مشکالت و چالش های مردم تاثیرگذار باشد. 

در ادامه مصوبات جلس��ه قبلی توسعه مدیریت بررسی و هریک 
از هم��کاران گزارش��ی از نحوه اجرای آنها ارائه نمودند .س��پس 

دس��تور کارهای تعیین ش��ده برای جلسه بش��رح ذیل قرائت و 
ضمن بررس��ی محتوای آنها تصمیم گیری های الزم درخصوص 

نحوه اجرا و اعالم گزارشات نتایج اجرا بعمل آمد.
    نحوه عملیاتی نمودن میز خدمت و حقوق شهروندی در نظام اداری

    بررسی نحوه ارتقای مدارک تحصیلی همکاران
    اس��تقرار سیس��تم مدیریت ایمنی و بهداش��ت حرفه ای در 

آزمایشگاه ها
در انته��ای جلس��ه فرایند ارزیابی عملکرد س��ال 96 توس��ط 
همکاران معاونت توس��عه تشریح و اعالم ش��د در صورت نهایی 

شدن شاخص ها جلسه توجیهی برگزار می گردد.

ایالم- هدی منصوری- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان ایالم اظهار داشت: 34 اکیپ راهداری ثابت و سیار در محورهای 
مواصالتی و گردنه های برف گیر استان بطور شبانه روز مستقر هستند.  
مهندس دلخواه افزود: کار نمک پاشی و پاکسازی محورهای برف گیر 
اس��تان انجام گرفته اس��ت و در حال حاضر تمام جاده های استان باز 

هستند و نیروهای راهدار در راهدارخانه ها در آماده باش کامل هستند. 
وی همچنین افزود: 78 دوربین نظارتی تمام جادهای استان را از نظر 
ترافیکی و ایمنی پوش��ش می دهند و در صورت مش��اهده هر گونه 
مشکلی اکیپ های راهداری به محل اعزام می شوند. ایشان خاطر نشان 
کرد: رانندگان محترم به هشدارهای پلیس راه توجه داشته باشند و با 

همراه داشتن زنجیر چرخ اقدام به تردد و مسافرت در جاده های استان 
کنند تا ضمن جلوگیری از ترافیک و حوادث،سفری ایمن داشته باشند.
وی در پایان از مترددین در محورهای مواصالتی خواست قبل از شروع 
سفر با شماره گیری 141 از این سامانه اطالع رسانی و مدیریت راه های 
استان اطالعات الزم را  از اخرین وضعیت راههای استان کسب نمایند.

برگزاری نشست کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

استقرار 34 اکیپ راهداری ثابت و سیار در محورهای مواصالتی و گردنه های برف گیر استان ایالم

شهر سیردان در دهه فجر گاز دار می شود
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از بهره مندی 
ش��هر س��یردان از گاز طبیعی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: با گازرسانی به آخرین 
شهر استان، استان قزوین در زمینه گاز رسانی به شهرها به جمع استان های سبز کشور 
می پیوندد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری اظهار 
کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و با صرف هزینه ای معادل 30 میلیارد ریال شهر 
سیردان در دهه فجر به شبکه سراسری گاز متصل خواهد شد که با گاز دار شدن این شهر 
حدود 300 خانوار از نعمت گاز برخوردارمی شوند و به این ترتیب بهره مندی خانوارهای شهری از گاز طبیعی در استان 
به 100 درصد خواهد رسید. بوشهری در ادامه افزود: در این پروژه 21 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز اجرا شده است 
و همزمان با رس��یدن گاز به س��یردان، نصب انشعابات داخل شهری نیز آغاز خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان 
قزوین با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی و پوشش کامل مناطق شهری استان، تصریح کرد: در حال حاضر از 25 شهر 
استان قزوین، 24 شهر گازدار هستند و تنها شهر باقیمانده سیردان است که در دهه فجر امسال گازدار خواهد شد. وی 
تعداد مشترکین شهری استان را بالغ بر 295 هزار مشترک اعالم کرد که 75 درصد مشترکین استان را شامل می شود.

 نشاط و خنده بر لبان کودکان و نوجوان منطقه زلزله زده کرمانشاه ، 
توسط هنرمندان شاهرودی 

شاهرود - حسین بابامحمدی-   رییس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شاهرود از اعزام 
گروه نمایشی»چکاوک خروس زری پیرهن پری«هنرمندان شاهرودی  به منطقه زلزله زده 
کرمانشاه خبر داد .  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شاهرود، شعبانعلی 
آشوری گفت : گروه نمایشی» چکاوک خروس زری پیرهن پری« به منظور ایجاد نشاط و 
امید خانواده ها » کودکان و نوجوانان « به منطقه زلزله زده کرمانش��اه اعزام ش��دند .  وی 
افزود:گروه نمایشی» چکاوک خروس زری پیرهن پری « به کارگردانی هومن شهرستانی از 
هنرمندان با سابقه شاهرود قرار است بیش ازچهار اجرا در مناطق مختلف زلزله زده  داشته باشند .  آشوری گفت : این 
گروه نمایش در شهرستان سر پل ذهاب دو اجرای نمایشی در مناطق بوستان نشاط و کمپ پشتیبانی داشتند و قرار 
است  در روستا های سرپل ذهاب کار نمایشی را اجرا نمایند.  شایان ذکراست : اقالم فرهنگی قابل توجهی هم که از 
طرف اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان شاهرود تهیه شده است توسط نماینده اعزامی این اداره و گروه نمایشی در 

بین کودکان و نوجوانان منطقه زلزله زده توزیع می شود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
حفظ و صیانت اولویت اصلی در جنگل است

س�اری - دهقان - رئیس سازمان جهاد کش��اورزی مازندران گفت: اولویت اصلی در 
جنگل، حفظ و صیانت است و پس از آن باید به فکر بهره برداری صحیح از آن باشیم. به 
گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، دالور 
حیدرپور  در جلس��ه توسعه اراضی شیب دار با تاکید بر اجرای زراعت چوب گفت: اراضی 
تخریبی کشت نهال انجام شود و درختان غیرمثمر برای نهال کاری انجام شود. وی با بیان 
اینکه نباید چوب حراج به جنگل بزنیم، ادامه داد: اولویت اصلی در جنگل، حفظ و صیانت 
است و پس از آن باید به فکر بهره برداری صحیح از آن باشیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: کشت 
گیاهان دارویی فرصت خوبی برای حفظ اراضی اس��ت. حیدرپور بر شناسایی اراضی مستعد برای احداث باغ و کشت 
گیاهان دارویی تاکید کرد. مدیرکل دفتر اس��تعداد یابی اراضی س��ازمان جنگل ها در ادامه اظهار کرد: توسعه و ترویج 
درختکاری از اهداف س��ازمان جنگل داری اس��ت و در عرصه هایی می توان ترویج درختکاری داشته باشیم که مورد 
استقبال قرار گیرد. همتی با بیان اینکه اهمیت درختکاری بر کسی پوشیده نیست، گفت: اعتقاد سازمان جنگل ها بر 
این است عرصه های منابع طبیعی به جنگل تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد: در کارگروه استانی اراضی شیبدار مستعد 

برای احداث باغ مثمر و کشت گیاهان دارویی شناسایی و مکان یابی شود.

112 روستای سیاهکل از نعمت گاز بهره مندند 
رش�ت- زینب قلیپور- ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه فرماندار رودسر از محل اجرای 
پروژه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب رودس��ر بازدید نمودند.مازیار غالمپور مدیر امور آبفای رودس��ر با اعالم این 
خبر افزود: پیش از جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان، دکتر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گیالن به همراه فرماندار طی بازدید از پروژه احداث تأسیس��ات بهداشتی جمع آوری و تصفیه فاضالب شاهد روند 
پیش��رفت این پروژه بودند. غالمپور در ادامه افزود: این طرح ش��امل 16واحد ایستگاه پمپاژ ، 11/5کیلومتر خطوط 
اصلی، 54 کیلومتر خطوط فرعی و یک واحد تصفیه خانه به ظرفیت نهایی 10500متر مکعب در شبانه روز و ظرفیت 
در دست ساخت آن 7500متر مکعب در شبانه روز برای مدول اول اجرایی می باشد که جمعیتی معادل 38000 
نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.وی با اشاره به پیش بینی عملیات اجرایی در سال 96 گفت: اجرای 1 کیلومتر 
خطوط اصلی و خطوط فرعی بهمراه نصب انشعابات آن در شهرک شهید انصاری و خرید 500 مترمربع زمین برای 
احداث تصفیه خانه محلی ) لوکال( از اهم موارد می باشد که طبق موافقتنامه این طرح 26/47٪ پیشرفت فیزیکی 

داشته است.

شهردار اهواز:
آماده پذیرش سرمایه گذاران با بهترین شرایط هستیم

اهواز - شبنم قجاوند- نشست مشترک کتانباف شهردار اهواز، حجازی مدیر ارشد ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در خوزستان و هیات سرمایه گذاری از کشور کویت برگزار 
شد. در این دیدار شهردار اهواز ضمن خوش آمدگویی به مهمانان خارجی گفت: بسیاری 
از زیرساخت های ساخته شده در کالنشهرهای مدرن ، به خاطر مشارکت سرمایه گذاران 
است. مشارکتی که به صورت آگاهانه، علمی و براساس منافع طرفین تعریف انجام می شود 
و عالوه بر تامین این منافع، توسعه شهرها را در پی خواهد داشت. منصور کتانباف به فرصت 
های سرمایه گذاری در شهر اهواز اشاره کرد و افزود: اهواز و استان خوزستان از دیرباز فرصت ها و پتانسیل های متنوعی 
در حوزه های مختلف تجاری، گردشگری، صنعتی، بازرگانی، درمانی، ورزشی و غیره داشته و دارد. اهواز شهری زنده و 
پویا است و این قطعاً برای سرمایه گذاران، فرصتی ویژه و مناسب است. وی با دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
جهت حضور در اهواز و خوزس��تان گفت: خوش��بختانه اراده جمعی در میان مدیریت ارشد استان برای فراهم نمودن 
فضای مناسب برای حضور و مشارکت سرمایه گذاران وجود دارد و موانع در حال برطرف شدن است و ما آماده پذیرش 
سرمایه گذاران با بهترین شرایط هستیم. یکی از این فرصتها احداث شهربازی بزرگ اهواز و تله کابین بر روی رودخانه 
ی کارون است. نماینده ی هیات سرمایه گذاری کشور کویت نیز با ابراز خرسندی جهت حضور در اهواز اظهار داشت: 
قبل از سفر به اهواز، به دلیل برخی تبلیغات منفی، فضای نامناسبی را از این شهر در ذهن داشتیم که خوشبختانه در 
این چند روز، با شهری مستعد برای سرمایه گذاران مواجه شدیم. ضمن آنکه با توجه به شناختی که از سوابق کتانباف 
به عنوان مدیری توانمند و مجرب داشتیم، به محض اطالع از انتخاب وی به عنوان شهردار اهواز، سریعاً تصمیم گرفتیم 
به اهواز سفر کنیم. وی با ابراز تمایل به همکاری با شهرداری اهواز اذعان کرد: همکاری با شهرداری ها در سراسر دنیا 
امتیاز مثبتی برای سرمایه گذاران است و ما هم با نیت کار و سرمایه گذاری به اهواز آماده ایم و تنها توقع ما، سرعت 
درکار و همکاری متقابل است. در این جلسه همچنین حاضرین در خصوص گزینه ها و فرصتهای سرمایه گذاری در 

اهواز بحث و تبادل نظر کردند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین:
500 هکتار از گندم زارهای آبی قزوین با سیستم بارانی آبیاری شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین 
گفت: در س��ال زراعی ج��اری 500 هکتار از مزارع کش��اورزی گندم آبی این 
شهرستان با سیستم بارانی و نواری آبیاری شده است.  عباس علیخانی  اظهار 
کرد: اجرای سیستم های نوین آبیاری  در اراضی کشاورزی  باعث افزایش بهره 
وری آب می شود. وی افزود: در سال زراعی جاری  7 هزار و 400 هکتار گندم 
آبی  و 15 هزار و 500 هکتار گندم دیم در اراضی کش��اورزی این شهرس��تان 
کشت شده است. به گفته علیخانی؛ کل سطح زیر کشت مزارع گندم این شهرستان  بصورت مکانیزه کشت شده است. 
وی خاطر نشان کرد : در سال زراعی جاری 900 تن بذر گواهی شده در بین کشاورزان گندم کار این شهرستان توزیع 
شد. علیخانی تصریح کرد:با توجه به اینکه این شهرستان بستر مستعدی برای  کشت گندم دارد بهمین منظور در راستای 
ارتقاء دانش علمی و عملی کشاورزان و بهره برداران؛ آموزش فنی و کالس های ترویجی جهت انتقال یافته های نوین 

در طول دوره رشداین محصول برگزار شده است.



 مش��تری های ناراح��ت افرادی هس��تند که به هر 
دلیلی از محصول یا خدمات شما راضی نبوده اند. باید 
تالش کنید تا آنها را بار دیگر به شرکت بازگردانید. 

مدیریت ارتباط با مش��تری، یکی از چالش های هر 
صاحب کس��ب وکاری اس��ت، خصوصا در مواقعی که 
با مش��تریان ناراضی روبه رو باش��ید، کنترل احساس 
و انتخاب بهترین راه حل ها، بس��یار حیاتی اس��ت. در 
ای��ن مواقع باید بس��یاری از غرایض انس��انی خود را 
کنار بگذارید و تنها با مش��تری همراه شوید. فراموش 
نکنید که یک مش��تری ناراضی هم برای کس��ب وکار 
ش��ما مضر است و می تواند نقش مخرب ترین تبلیغ را 

برای محصول و خدمات شما ایفا کند. 
میکا سالومون یکی از نویسندگان وب سایت فوربس 
مجموعه ای از راه حل ها و مراحل را منتش��ر کرده و با 
عنوان تکنیک AWARE در این سرویس در اختیار 
کاربران قرار داده اس��ت. در ادامه این مقاله  به بررسی 

این مراحل می پردازیم. 
عبارت ه��ای  مخف��ف   AWARE سیس��تم 
 Acknowledge، Widen، Agree، Resolve

و Evaluate اس��ت که در ادامه به معرفی هریک از 
این مراحل می پردازیم. 

)Acknowlege( تصدیق کردن
در مرحل��ه اول ب��ه هی��چ عن��وان به دنب��ال دلیل 
یا توجیه اش��تباه ص��ورت گرفته نباش��ید. تحت هر 
ش��رایطی از مشتری عذرخواهی کنید و او را مطمئن 
کنی��د که ب��رای رفع مش��کل تالش خواهی��د کرد. 
معذرت خواهی ش��ما نباید مصنوعی باشد و مشتری 
باید کامال احس��اس کند که از اتفاق رخ داده ناراحت 

هستید و برای رفع آن تالش خواهید کرد. 
در مراحل بعدی کامال نشان دهید که خود را جای 
مخاط��ب گذاش��ته اید و می خواهید ب��رای رفع مورد 
پی��ش آم��ده کاری انجام دهید. پ��س از عذرخواهی 
اولی��ه، حزئیات کامل مش��کل پیش آمده را کش��ف 
کنی��د. در مرحله آخر مخاط��ب را در جریان تمامی 

مراحل رفع مشکل قرار دهید. 
)Agree( موافقت کردن

ابتدا به مش��تری اطمینان دهید که مشکل را درک 
کرده و با او در این مس��ئله همراه هستید. نشان دهید 

که با تمام توان برای پیدا کردن راه حل تالش می کنید 
و پ��س از پیدا کردن نیز مخاط��ب را در جریان آن قرار 
دهی��د. پس از توافق بر س��ر راه حل، قول دهید که آن 

را به طور کامل و در زمان مشخص انجام خواهید داد. 
)Resolve( حل کردن

مش��کل را آنگونه که ق��ول داده بودید، حل کنید. 
برای حل مشکل از افراد درگیر گزارش بخواهید و در 
نهایت با پیگیری از مش��تری، اطمینان حاصل کنید 

که مورد رفع شده است. 
)Evaluate( ارزبابی کردن

در مرحله آخر و پس از رفع مشکل و جلب رضایت 
مشتری، مراحل ارائه و حل آن را مستندسازی کنید. 
ای��ن مس��تندات را در پروفایل مش��تری و همچنین 
سیس��تم کنت��رل کیفیت خ��ود ذخیره کنی��د. این 
اطالع��ات به ش��ما کمک می کند ک��ه از وقوع مجدد 
مش��کل جلوگیری کنید یا اگر اختاللی اساس��ی در 
مراحل توس��عه و آماده سازی محصول قرار دارد، آنها 

را برطرف کنید. 
FORBES/zoomit :منبع

چگونه مشتریان ناراحت را بازگردانیم

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 891 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: نخس��ت آنکه کیفیت کاال را باید ابتدا 
اصالح کنید، زیرا هرگونه تبلیغ وقتی کاال همچنان بی کیفیت 
است اثری نخواهد داشت.اصالح کیفیت که حتی می تواند با 
تغییر بسته بندی و قیمت هم صورت گیرد، به مثابه آن خواهد 
ب��ود که کاالی قبلی از بازار خ��ارج و کاالیی جدید جایگزین 
آن ش��ده اس��ت. هرچند این اتفاق بهتر بود که نمی افتاد، اما 
در هرص��ورت کاال به بازار آمده اس��ت و کاری  نمی توان کرد. 
بس��یاری از برندهای معتبر دنیا هم، گاهی اوقات محصوالتی 

به بازار داده اند که دارای اش��کال بوده اس��ت و س��ریع اقدام 
ب��ه جم��ع آوری آن و رف��ع اش��کال  کرده اند. مهم آن اس��ت 
 که ش��ما س��ریع اش��تباه خودتان را بپذیرید و اق��دام الزم را 

انجام دهید.
بعد از راهی کردن محص��ول جدید به بازار، زمان برگزاری 
یک کمپین تبلیغاتی فرا می رس��د. ب��ه دقت تبلیغات رقبا را 
زیرنظر بگیرید و آنها را آنالیز کنید. حتما از کمک  متخصصان 
امر در این زمینه اس��تفاده کنید. روی بخش هایی که به طور 
مستقیم و غیرمستقیم کاالی شما را هدف قرار داده اند، تمرکز 
و س��عی کنید در تبلیغ جدیدتان بدون هیچ اشاره مستقیم 
به دیگ��ران یا نقاط ضعف قبلی نقطه قوت محصول جدید را 

بیان کنید. 
گاه��ی اوقات این تمرکز روی نقطه قوت که برطرف کننده 
نقطه ضعف قبلی اس��ت، در شعار کمپین شما نهفته است و 
گاهی اوقات در طراحی و گرافیک تبلیغاتی شما.مهم آن است 
که آن را دریابید و با تمرکز روی آن طرح های جدید را تهیه 
کنید. به عنوان مثال، اگر دوام کاالیی مورد انتقاد قرار گرفته 
است، در کمپین جدید روی مقاومت بیشتر و دوام باالتر باید 
تمرکز کنید. اگر ظاهر و زیبایی مورد پرسش بوده است، باید 
روی ظاهر مدرن و زیبای جدید تمرکز کنید. اگر آس��یب به 
محیط زیس��ت مطرح است، باید روی سبز بودن کاالی جدید 

تکیه کنید و... 

مقابله با رقبای 
فرصت طلب

پرس�ش: محصولی را به بازار ارائه کرده ام که از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و حاال همین مسئله دستمایه تبلیغات 
رقبا قرار گرفته است. چطور می توانم از طریق تبلیغات با این اقدام رقبا مقابله کنم؟ کلینیککسبوکار

چگونه می توانید بدون دشمن تراشی، 
 برنده مباحثات باشید

روان شناس��ان می گوین��د تالش ب��رای متقاعد کردن 
دیگران با روش های قهری یا انفعالی، رویکردی بی فایده 
و بی نتیج��ه اس��ت و صرفا به فرس��ودگی طرفین منجر 

می شود. 
زمانی ک��ه در میان��ه ی��ک مباحث��ه داغ هس��تید ی��ا 
می خواهید با اس��تدالل طرف مقابل تان را متقاعد کنید، 
اگر مخاطب تان نتواند )یا نخواهد( دیدگاه ش��ما را درک 

کند چه می کنید؟ 
پیش از هر چیز باید بدانید که ش��انس زیادی ندارید. 
روان شناس��ان معتقدن��د که تالش برای تغیی��ر باورها و 
عقاید دیگران، یک جنگ فرسایش��ی است. معموال هیچ 
اس��تداللی به طور ناگهانی ذهن بس��ته یک انسان دیگر 
را روش��ن و متحول نمی کن��د. بااین ح��ال نتایج برخی 
تحقیق��ات نش��ان می دهد که تغیی��ر س��اختار ایده ها، 
می توان��د مخاطب را ب��ه پذیرش آنها تش��ویق کند. در 
ادامه مطلب ش��رح می دهیم که این روش، چگونه عمل 

می کند. 
مرحله اول: چارچوب ها

پیش از اینکه بتوانید س��اختارهای ایده خود را دوباره 
شکل دهید، باید بدانید که این »فریم« ها قبال کجا قرار 
داش��ته اند. فریم های ذهنی ما یا به اصطالح روان شناسان 
فیلتره��ای نظری و تئوریکال یا همان دس��ته بندی های 
ذهنی ، به ما کم��ک می کنند مفهوم اطالعات را ذخیره، 

مدیریت و تفسیر کنیم. 
مغز ما چارچوب ها را فرای ضرورت ها بس��ط می دهد. 
اگرچ��ه مغز یک ان��دام فوق العاده قدرتمند اس��ت، ولی 
توانای��ی محدودی برای پردازش اطالعات دارد. درنتیجه 
به ط��ور غری��زی، این دس��ته بندی ها و فیلتره��ا را خلق 
می کند و گس��ترش می ده��د تا بتوان��د درک بهتری از 
جهان داش��ته باشد. بسته به اینکه مغز افراد از چه فریم 
یا چارچوبی اس��تفاده کند، می��زان درک آنها از چیزی 
که می گویید و پاسخ شان به ش��ما، متفاوت خواهد بود. 
به عن��وان  مث��ال، فرض کنی��د می خواهید یک ماش��ین 
بخرید. مغز شما ممکن است یک اتومبیل را در سه فریم 
مختلف ارزش گذاری کند )البته ممکن اس��ت فیلترهای 

ذهنی شما خیلی بیشتر باشد(: 

قالب ۱: رنگ اتومبیل آبی است. 
قالب ۲: این اتومبیل در بخش حراج، X تومان قیمت 

دارد. 
قالب ۳: این اتومبیل دو ساله است. 

اولین فری��م بعد زیبایی شناس��ی دارد )رنگ(، دومین 
فریم بع��د اقتصادی )قیمت و ارزش بازاری( و س��ومین 
فریم بعد تاریخی و پیش��ینه. درحالی ک��ه می توان تمام 
ای��ن اطالع��ات را هم زم��ان در نظ��ر داش��ت؛ می توان 
ساختارهایی را در نظر گرفت که این گروه های اطالعاتی 
را اولویت بندی می کنند. قالب ذهنی شما، تصورتان را از 
ارزش خودرو تغییر می ده��د و روی خریدن یا نخریدن 

آن، مؤثر خواهد بود. 
اسکریپت های تغییر ساختار

بنابراین اگر شما و همکارتان پس از مباحثات طوالنی 
در مورد پذیرش یک پروژه جدید به توافق نرس��یده اید، 

می توانید بگویید: 
من به تعهد و تالش ش��ما در راس��تای انجام کارهایی 
که به نفع ش��رکت است احترام می گذارم، ولی می توانم 
دو دلی��ل بیاورم که این پروژه به تقویت ش��رکت کمک 

می کند؟ 
با این جمله، شما قالب و فریم اختالفات را به موضوعی 
که مورد توافق هردوی ش��ما است تغییر داده اید: بهبود 

وضعیت شرکت. 
در ی��ک مث��ال دیگر، فرض کنیم ش��ما برنامه خود را 
برای بهبود نرخ تولید به اش��تراک می گذارید و مدیرتان 
در پاس��خ می گوید این توصیه، بس��یار پرهزینه اس��ت. 
به جای اینکه سعی کنید هزینه ها را توجیه کنید، موضع 
فعلی تان را ب��ا روی آوردن به باورهای عمومی او، تغییر 

دهید: 
من دقیق��ا می دانم که ش��ما می خواهید ظرفیت های 
تولی��دی را بهب��ود دهید ت��ا بتوانیم به اه��داف جدید 
امس��ال دس��ت پیدا کنیم. فک��ر می کنم اگ��ر روی این 
به روزرس��انی ها س��رمایه گذاری کمی داش��ته باش��یم، 
پتانس��یل رش��د محصوالت مان را مح��دود می کنیم که 
باعث می شود بعدا هزینه بسیار بیشتری برای این تفاوت 
س��طح محصوالت بپردازیم. طرحی که من ارائه می کنم، 
بهای رش��د محصوالت را در نظر می گیرد و به ما کمک 

می کند اهداف تعیین شده را برآورده کنیم. 
تحقیقات روان شناس��ی می گوید کلید برنده شدن در 
هر اس��تدالل، این اس��ت که ابتدا دیدگاه مخالفان خود 
را درک کنید و س��پس با حمای��ت از نگرش آن ها، ایده 
خود را به اعتقادات ش��ان ربط دهید. نکته مهم این است 
ک��ه با پیدا کردن یک پس زمینه مش��ترک، آنها را تحت 
تأثیر قرار دهید و به ایده خودتان متمایل کنید؛ نه اینکه 
به عنوان یک مخالف، روب��ه روی مخاطبان قرار بگیرید و 
با عتاب و جبهه گیری، سعی کنید آنها را شکست دهید. 
FASTCOMPANY/zoomit :منبع
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مسیرموفقیت

تجربه مشتری در حوالی شبکه فروش
تجربه مشتری با فعالیت های مکالمات که به عنوان بخشی 
از برنامه خرید ش��رکت صورت می گیرد، آغاز می شود و از 
طریق تمام ش��کل های بعدی رابطه مشتری ادامه می یابد. 
در مکالمه با مشتری شرکت از ترکیبی از گزینه های شبکه 
مختلف یا رسانه ها از قبیل آگهی، پست مستقیم، تبلیغات 
فروش، روابط عمومی و غیره استفاده می کند. اگر شرکتی 
بای��د در ایجاد درکی خاص از خود در ذهن مش��تری و در 
ایجاد رابطه با آنها بر آن اس��اس در سراسر شبکه ها موفق 
باشد، باید هماهنگی را در انتقال پیام ها توسط شبکه های 
مختلف تضمین کند. به گزارش هورموند، هرگونه پراکندگی 
یا تضاد در پیام ها در ش��بکه های مختلف، مشتری را گیج 
می کند و ممکن اس��ت مش��تری موضوع را بد تعبیر کند 
ی��ا چیزی در م��ورد هدف آن ش��رکت و عرضه آن متوجه 
نشود. این آشفتگی سرتاسر شبکه ها می تواند به طورجدی 
نگرش مثبت مش��تری به ش��رکت را کاهش دهد و باعث 

شایعه پراکنی درباره شرکت شود. 
نق��اط تم��اس، جای��ی که مش��تری با تأمی��ن  کننده 
در ش��بکه های چندگان��ه ارتباط برق��رار می کند، معرف 
حیاتی تری��ن فرصت ه��ا ب��رای افزای��ش مزیت اس��ت. 
اینجاس��ت ک��ه مکالم��ات مارکتینگ برنامه ریزی ش��ده 
واقعیت آنچه را که مشتری هنگام رابطه با شرکت تجربه 
می کند نشان می دهد. تجربه مشتری از شرکت ترکیبی 
متش��کل از انواع مختلف ش��بکه خواهد بود. برای مثال 
بر اس��اس چگونگی کنترل تماس مش��تری با ش��رکت، 
چقدر سفارش های آنان به طور کارآمد پردازش می شود، 
چقدر شکایات یا درخواست های خدمات به طور حرفه ای 
رس��یدگی می شوند و آیا نماینده فروشی که با او مالقات 
می کنند به سخنان شان گوش می کند و پاسخ می دهد؟ 
چنانچه تجربه مش��تریان از ش��رکت به آن چیزی که 
انتظار داش��تند منجر نشود، ناامیدی شان اغلب به صورت 
ناکامی یا تنها اندکی اطمینان به شرکت تظاهر می کند، 
آن هم تا زمانی که فاصله یا آسیب کیفیتی وارده به روابط 
نتواند به س��رعت و به طور کامل  ترمیم ش��ود و مشتری 
از این مس��ئله اطمینان یابد، موقعیت ش��رکت به تدریج 
ضعی��ف می ش��ود. خطر، فقط از دس��ت دادن مش��تری 
نیس��ت، بلکه به طور کارآمد مش��تری را به دست رقیب 
دادن است. از طرف دیگر، اگر تجربه مشتری از معامله با 
شرکت مطابق با انتظاراتش از شرکت یا بیش از آن باشد 
به گونه ای که چنین تجربه هایی برجس��ته باشند، شهرت 
شرکت را افزایش خواهد داد و روابط قوی تر خواهد شد. 

 

پخش زنده اینترنتی کشور
نام استارت آپ: لحظه نگار

lahzenegar. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۳

موضوع: پخش زنده اینترنتی
توضیح بیشتر: 

لحظه نگار اولین پلتف��رم plug & play پخش زنده 
اینترنتی کشور، سرویسی است که به کاربران این امکان 
را می دهد تا به س��اده ترین ش��یوه ممک��ن پخش زنده 
حرفه ای داش��ته باش��ند و برای بازپخ��ش ذخیره کنند. 
امکان اش��تراک گذاری در وب س��ایت خود و شبکه های 

اجتماعی نیز جزء خدمات لحظه نگار است.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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