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3 طرح مهم اشتغال زا بودجه گرفتند

کارسازی ۱۰۰ میلیارد تومان 
برای طرح اشتغال فراگیر

پس از حدود پنج ماه از تخصیص بخشی از بودجه اشتغال فراگیر توسط سازمان برنامه و بودجه، سرانجام هفته 
گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای سه طرح مهم اشتغال زا به حساب وزارت کار واریز شد.  به گزارش مهر، 
شهریورماه امسال بود که محمدباقر نوبخت در نشست مطبوعاتی مشترک با علی ربیعی، وزیر کار و ولی اهلل سیف، 
رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی اشتغال فراگیر خبرداد، اما 
عدم پرداخت این اعتبار طی این مدت وزارت کار را با محدودیت منابع مواجه کرده بود که سرانجام طی چند...

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
 نقش دولت
 در تنظیم بازارها و خرید تضمینی
به بورس کاال واگذار می شود
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خوانساری خبر داد 

 تهاتر 100هزار میلیارد تومان بدهی دولت
به بخش خصوصی در سال9۷

9 راهکار کاهش استرس پیش از سخنرانی
مصائب کسب وکارهای کوچک در دوران رشد

کلید موفقیت بازاریابی در تغییر ذهنیت شما نهفته است
اشتباه های رایج استارت آپ ها در بازاریابی
مدیریت برند موفق در کسب وکار اینترنتی

برندسازی هیجانی چیست؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کنیچیرو یوشیدا به عنوان 
مدیرعامل جدید سونی معرفی شد

4
مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت که در دنیا اگر چرخه عمر 

یک محصول، پروژه یا شـرکت را مشاهده کنیم در 
مرحله آغاز و تجاری سازی هیچ گاه نظام بانکی...

یک مقام مسئول هشدار داد 

 خطر مشابه موسسات مالی غیرمجاز
در کمین صندوق های مالی نوآوری

یادداشت
پشت پرده خرید خودپرداز 

توسط دالل ها چیست؟ 

ای��ن روزها در هر مکان عمومی 
و بعضا خصوصی که قدم بگذارید 
بی توج��ه به می��زان ت��ردد افراد، 
دستگاه های پرش��مار خودپردازی 
را می بینید که متعلق به بانک های 
مختلفی هس��تند و به ظاهر برای 
ارائه خدم��ت خودپ��رداز قد علم 
کرده ان��د.  بعض��ی از خودپردازها 
در فضاهای��ی بس��یار خصوص��ی 
مانند الب��ی ورودی یک آپارتمان 
یا حتی یک زیرپله نصب ش��ده اند 
که گذر افراد به غیر از ساکنین آن  
س��اختمان غیرممکن است، ولی 
علت نصب این دس��تگاه ها در این 
مکان های کم تردد با توجه به هزینه 
باالی خرید و پشتیبانی هر یک از 
این دستگاه ها چیس��ت؟  از سال 
۱۳۹۵ بانک ه��ا آغاز ب��ه واگذاری 
دستگاه های خودپرداز به اشخاص 
کردند و در س��ال ۱۳۹۶ این روند 
با شتاب بیش��تری ادامه پیدا کرد 
و اکنون به یک کسب و کار تبدیل 
شده اس��ت. واگذاری دستگاه های 
خودپ��رداز ب��ه این صورت اس��ت 
که غالبا دفاتر پیش��خوان دولت یا 
اش��خاص حقیقی، این دستگاه ها 
و ل��وازم جانب��ی آن را خری��داری 
می کنند و س��پس ب��ا بانک عامل 

وارد قرارداد می شوند. 
ادامه در همین صفحه

 سیدمجتبی 
موسوی

کارشناس اقتصادی

ادامه از همین صفحه
شخص خریدار این دستگاه ها، باید قسمتی از 
سرمایه خود را برای خرید و قسمتی از آن را برای 
ش��ارژ پولی دستگاه و سرمایه در گردش، هزینه 
کند.  اما موضوع مهمی که در این رابطه مطرح 
می شود این است که تمامی این دستگاه ها لزوما 
به منظور ارائه خدمات نصب نمی شوند. بعضی از 
این دستگاه ها مورد سوء استفاده اجاره کنندگان 
ش��خصی قرار می گیرند.  بعضی مخاطراتی که 
از این دس��تگاه های خودپرداز ش��خصی نشأت 

می گیرند، عبارتند از: 
1- پولشویی: 

از آنجا که فرد متقاضی دس��تگاه خودپرداز، 
پس از خرید این دستگاه، خودش ورودی پول 
را تامین می کند، در نتیجه مرحله جای گذاری 
ممکن است با ورود پول کثیف و غیرقانونی به 
دستگاه انجام  ش��ود و با هر بار شارژ دستگاه، 
پول کالن غیرقانونی، به صورت خرد وارد بازار 
مالی می شود؛ همچنین تراکنش های غیرنقدی 
مانند انتقال پول از حسابی به حساب دیگر یا 
خرید ش��ارژ و پرداخت قبوض نیز در گردش 

این پول غیرقانونی نقش خواهند داشت. 
۲- پول تقلبی: 

پول  گ��ذاری  مس��ئولیت  ک��ه  آنجای��ی  از 
دس��تگاه های خودپ��رداز ش��خصی، برعه��ده 
صاحبان آنها اس��ت، اگر بانک عامل از صحت 
وضعیت حقوقی و قانون��ی طرف قرارداد خود 
به درستی مطلع نباش��د، امکان کالهبرداری 
بیشتر می شود. به این صورت شخص حقیقی 
ممکن است پول کثیف و جعلی را با پول اصل 

مختلط کرده و در دس��تگاه قرار دهد و از این 
روش ب��رای خارج کردن پول جعلی اس��تفاده 
کن��د. مردم نیز با اعتماد ب��ه برند بانک عامل 
خودپ��رداز، از این دس��تگاه ها پ��ول جعلی را 

برداشت می کنند. 
3- تراکنش جعلی: 

ای��ن دس��ته کالهبرداری ها با اس��تفاده از 
افتتاح چند حس��اب ، گرفتن کارت های بانکی 
و حتی پرداخت پول به ازای اجاره کارت های 
بانکی دیگران و همچنین اس��تخدام چند نفر، 
انجام می شود. در این نوع کالهبرداری، دارنده 
دستگاه با گماشتن چند نفر و داشتن چندین 
کارت بانکی، به برداش��ت پول از حس��اب و یا 
انتق��ال کارت به کارت پول، دریافت موجودی 
و س��ایر تراکنش هایی که ام��کان انجام روزانه 
آنها وجود دارد، اقدام می کند. بنابراین از آنجا 
ک��ه ب��ه ازای هر تراکنش، پول��ی به وی تعلق 
می گی��رد ه��ر روز تع��داد ای��ن تراکنش ها را 
افزایش می دهد تا درآمد بیشتری داشته باشد. 

4- تخریب دستگاه  رقبای همجوار: 
صاحبان دس��تگاه های خودپرداز ش��خصی 
تراکنش ه��ای  افزای��ش  ه��دف  ب��ا  گاه��ی 
خودپردازش��ان و به دنبال آن کس��ب س��ود 
بیش��تر، اقدام به تخریب خودپردازهای مجاور 
خود ب��ا روش ه��ای گوناگون می کنن��د. این 
اقدامات تخریب گرایانه خس��ارات زیادی را به 
صاحب��ان خودپردازها و همین طور عامه مردم 

تحمیل می کند. 
5- بی ضابطگی قانونی: 

صاحبان این دس��تگاه ها اش��خاص حقیقی 

محس��وب می شوند، اما این امر از وظیفه بانک 
عامل چیزی کم نمی کن��د و همچنان باید بر 
تراکنش هایی که توس��ط این دستگاه ها انجام 
می شود نظارت کافی داش��ته باشند. از جمله 
ای��ن تکالیف این اس��ت که بان��ک، مانند هر 
موقعیت دیگر که از صح��ت اطالعات هویتی 
اش��خاص برای انجام عملیات بانکی برداش��ت 
از حس��اب، نقدکردن چ��ک، گرفتن وام و . . . 
اطمین��ان حاصل  کند و باید اطالعات مطمئن 
و ب��ه روزی نی��ز از وضعیت قانون��ی و حقوقی 
ش��رکت های پیمان��کار و همچنین اش��خاص 
حقیقی که خواس��تار کرایه کردن دستگاه های 
خودپرداز هس��تند، داشته باشد، اما کار زمانی 
سخت تر می ش��ود که ش��رکت های پیمانکار، 
دس��تگاه های خودپرداز را به اش��خاصی دیگر 
واگ��ذار می کنن��د که بانک ه��ا از ای��ن افراد 
بی خبرن��د و اطالعات��ی نیز از آنها در دس��ت 
ندارن��د و در ص��ورت وق��وع کالهب��رداری، 

شناسایی آنها بسیار دشوار می شود. 
ب��ا توج��ه ب��ه مخاط��رات ذکرش��ده بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران باید نظارت 
جدی تری بر این روند داش��ته  باشد و با صدور 
مجوزهای الزم جلوی سوءاس��تفاده و گردش 
غیرمولد مالی را بگیرد. به نظر می رسد راه حل 
این موض��وع در واگ��ذاری ای��ن خودپردازها 
ب��ه اش��خاص حقوقی و با اخذ مج��وز از بانک 
مرک��زی جمهوری اس��المی ایران اس��ت که 
این اش��خاص حقوق��ی نیز ط��ی روالی مورد 

اعتبار سنجی دقیق قرار بگیرند. 
منبع: خبرآنالین

رئی��س اتحادیه صنف فن��اوران رایانه گفت 
که رجیس��تری کردن تلفن هم��راه از قاچاق 
آن جلوگی��ری نمی کند، چ��را که قاچاقچیان 
با پی��دا کردن راه ه��ای جدید، قان��ون را دور 
می زنند.  مه��دی میرمه��دی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ناهماهنگی 
در اجرای طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: 
آغاز طرح رجیستری گوشی های موبایل از ۲۵ 
آبان ماه امس��ال با رجیس��تری کردن گوشی 
اپ��ل آغاز ش��د. این انتخ��اب در حالی صورت 
گرفته است که گوشی های اپل نسبت به سایر 
رقبای خود در بازار سهمی کمتر از ۱۰درصد 
بازار را داش��تند و گوشی های سامسونگ با در 
دس��ت داش��تن ۶۰درصد بازار رجیستری آن 

به مرحله س��وم این طرح موکول ش��د.  وی با 
رد ای��ن موضوع که زیرس��اخت های مورد نیاز 
این طرح هنوز کامل نش��ده اس��ت، بیان کرد: 
طرح رجیس��تری ب��ه عنوان ط��رح ملی باید 
همه مدل ها و برند های بازار را ش��امل شود و 
ریجستر کردن گوشی هایی که سهم اندکی در 
بازار دارند، شائبه برانگیز است.  رئیس اتحادیه 
صنف فناوران رایانه با بیان اینکه برنامه ای برای 
رجیستری گوش��ی دس��ت دوم وجود ندارد، 
تصری��ح کرد: رجیس��تری تمام گوش��ی های 
موجود در بازار و گوش��ی های در دست مردم، 
نیازمن��د برنامه ریزی دقیقی اس��ت که پیش 
نیاز آن ترس��یم رابط و واحد های صنفی است 
و به نظر می آید گوش��ی هایی که توسط مردم 

خریداری ش��ده اند، ش��رایط رجیس��تری آنها 
فراهم نباشد.  میرمهدی با اشاره به سودجویی 
برخی از فروشندگان که افزایش قیمت گوشی 
هم��راه را به دنبال داش��ته اس��ت، بیان کرد: 
رجیس��تری گوش��ی های همراه در واقع باعث 
افزایش قیمت آن نمی ش��ود، اما در بازار اتفاق 
دیگری رقم خورد و قیمت همه گوش��ی های 
موج��ود در بازار افزایش داش��ت، در این میان 
حتی گوشی هایی که ریجستر نشدند به دلیل 
نبود نظارت، قیمت شان نیز افزایش یافت.  به 
گفته وی، رجیس��تری کردن موبایل از قاچاق 
تلفن همراه جلوگیری نمی کند و کس��انی که 
در حال حاضر گوش��ی قاچاق می کنند با پیدا 
کردن راه های جدید، قانون را دور خواهند زد. 

پشت پرده خرید خودپرداز توسط دالل ها چیست؟ 

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه مطرح کرد 

طرح رجیستری، ابزاری ناکارآمد در مبارزه با قاچاق گوشی



تحلیلگران اقتصادی درحالی که از لزوم 
پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان واقعی 
و حتی افزایش رقم آن حمایت می کنند، 
پرداخ��ت آن ب��ه بخش عم��ده جمعیت 
کشور را موجب افزایش شکاف طبقاتی و 
گسترده تر شدن فقر و بیکاری می دانند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، دولت قصد داش��ت 
در س��ال جری��ان بررس��ی و تصوی��ب 
الیح��ه بودج��ه 1397 کل کش��ور و در 
 راس��تای ریش��ه کنی فقر مطلق از تعداد 
76.5 میلی��ون نف��ری یارانه بگی��ران ک��ه 
96درص��د کل جمعی��ت را دربرمی گیرد، 
کاس��ته و در مقابل ارائه خدمات رفاهی به 
دهک های پایین جمعیتی را افزایش دهد. 

روحان��ی«  »حس��ن  حجت االس��ام 
رئیس جمه��وری س��وم بهم��ن در ی��ک 
گفت وگ��وی تلویزیون��ی اعام ک��رد: در 
انتخاب��ات دو وعده مهم ب��ه مردم دادم؛ 
اشتغال و رفع فقر مطلق که این دو هدف 
را در الیح��ه بودج��ه 1397 آورده ام و از 
نماین��دگان م��ردم در مجلس می خواهم 

کمک کنند این اهداف محقق شود. 
با این حال، نمایندگان مجلس شورای 
اسامی یکش��نبه گذشته )هشتم بهمن( 
در اقدام��ی بی س��ابقه با کلی��ات بودجه 
پیشنهادی س��ال 1397 مخالفت کردند 
و آن را به کمیس��یون تلفیق بازگرداندند 
تا ظرف 72 ساعت بازنگری و به مجلس 

ارجاع شود. 
 »ابوالفضل س��روش« عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه ای، 
موضوعات��ی مانند هدفمن��دی یارانه ها و 
مباحث مربوط ب��ه هزینه ها را مهم ترین 

دالیل این مخالفت عنوان کرد. 
 »هادی قوامی« نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس نیز در مصاحبه ای 
با اش��اره به تغییرات الیحه بودجه س��ال 
1397 گفت: پیش��نهاد کردیم در تبصره 
14 ک��ه مرب��وط ب��ه پرداخ��ت یارانه به 
خانوارها اس��ت، رقم 230 ه��زار میلیارد 
ریال��ی پیش��نهاد دول��ت ب��ه 300 هزار 

میلیارد ریال افزایش یابد. 
وی افزود: اگر این پیشنهاد رأی بیاورد، 
تع��داد کمت��ری از یارانه بگیره��ا حذف 

می شوند. 
ای��ن پیش��نهاد در کمیس��یون تلفیق 
بودج��ه رأی آورد و اکن��ون باید دید در 
جریان بررس��ی و تصویب جزییات الیحه 
بودجه، فضای عمومی مجلس درباره آن 

چه نظری دارد. 
و  اقتص��اددان  پازوک��ی«  »مه��دی   
تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره افزایش 
مناب��ع اج��رای قان��ون هدفمن��د کردن 
یارانه ه��ا در س��ال آینده ب��ه ایرنا، گفت: 
هیچ کش��وری نمی تواند به بخش اعظم 
جمعیت خود یاران��ه پرداخت کند، زیرا 
حتی اگر رقم آن برای هر شهروند ناچیز 
باشد، اما سر جمع رقم برای دولت مبلغ 

هنگفتی است. 
این استاد دانشگاه تأکید کرد: این کار 
قابل دوام نیست و اساساً توزیع پول میان 
همه یک سیاست عوام گرایانه است که در 
دولت دهم با انجام آن هزینه ای به کشور 
تحمیل ش��د که هر چند در ظاهر به نفع 
مردم به نظر می رس��د اما درحقیقت ضد 
کارآفرینی اس��ت و به گسترش فقر دامن 

می زند. 
ای��ن تحلیلگر اقتصادی معتقد اس��ت: 
دولت برای ریش��ه کنی فق��ر مطلق فقط 
باید به س��ه دهک پایین درآمدی، یارانه 

پرداخ��ت کن��د که با توجه ب��ه جمعیت 
8 میلیون��ی هر ده��ک، 24 میلیون نفر 

مستحق دریافت یارانه خواهند بود. 
پازوکی ادام��ه داد: 9 میلیون نفر از این 
تعداد که تحت پوش��ش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و س��ازمان بهزیستی هستند 
برای دولت مشخصند، بقیه نیازمندان نیز 
باید از طریق کمیت��ه امداد ثبت نام کنند، 
راستی آزمایی شوند و در صورت استحقاق 

تحت پوشش یارانه نقدی قرار گیرند. 
ای��ن اقتص��اددان در توضی��ح ارتباط 
جمعیت یارانه بگیران و کاهش کارآفرینی 
اظهار کرد: از آذر س��ال 1389 که یارانه 
نقدی برقرار شد تاکنون، بودجه عمرانی 
به طور متوس��ط زیر 50درصد تخصیص 
پی��دا کرده اس��ت، زیرا دول��ت به دلیل 
محدودی��ت منابع مجبور ب��وده این رقم 
را از مح��ل کاهش بودجه عمرانی تأمین 

کند. 
وی، کاهش اعتبارات جاری را که بخش 
عمده آن حقوق کارکنان دولت است برای 
دول��ت تقریباً غیرممکن دانس��ت و گفت: 
دولت در این س��ال ها چاره ای جز کاهش 
بودجه عمرانی نداش��ته و گزارش ها نشان 
می دهن��د دولت از س��ال 1389 تا س��ال 
1394، دو براب��ر بودجه عمرانی خود یارانه 

نقدی پرداخت کرده است. 
ای��ن تحلیلگ��ر اقتصادی اضاف��ه کرد: 
وقت��ی اعتبار پروژه ه��ای عمرانی کاهش 
می یاب��د، پیمان��کاران ناچار ب��ه کاهش 
نیروی کار هستند که نتیجه آن افزایش 

بیکاری، فقر و رکود اقتصادی است. 
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به این 
نکت��ه که ما به اصاح��ات اقتصادی نیاز 
داری��م و اگر ای��ن کار را نکنیم در آینده 
هزینه ای بیش��تری باید بپردازیم، تصریح 
کرد: مجلس اگر خواهان کاهش بیکاری 
است باید به اجرای سیاست های اصاحی 

دولت کمک کند. 
اقتص��اددان و   »هوش��یار رس��تمی« 
تحلیلگر اقتصادی نی��ز رویکرد پرداخت 
یارانه به همه را مانند مسکن مهر و طرح 
س��امت یک رویکرد اش��تباه دانست که 
به دلی��ل هزینه ه��ای هنگفتی که محل 
تأمین مالی مش��خص و درس��تی ندارند، 

تداوم پذیر نیستند. 
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در س��ال 
1392 با روی کار آم��دن دولت تدبیر و 
امید، ب��رای کاهش فش��ار مالی دولت و 
همچنین افزایش یارانه مستحقان واقعی، 
یارانه بگیران  داوطلبان��ه  انصراف  موضوع 
و س��پس شناس��ایی و حذف کسانی که 
استحقاق دریافت یارانه را ندارند، مطرح 

شد. 
به گفته رس��تمی، راه حل درس��ت این 
ب��ود که از ابت��دا تنها آنانی ک��ه خود را 
یاران��ه می دانس��تند، ثبت نام  مس��تحق 
می کردند و موظف به ارائه مدارک مثبت 

برای اثبات ادعای خود می شدند. 
وی ادامه داد: استحقاق سنجی یکایک 
جمعی��ت 80 میلیونی ثبت نامی و حذف 
افراد بی نیاز کار بس��یار دشواری است که 
اج��رای کامل آن نیازمن��د صرف وقت و 

هزینه بسیار است. 
این اقتصاددان همچنین مخالف طرح 
دسترس��ی ب��ه اطاعات حس��اب بانکی 
یارانه بگی��ران برای س��نجش اس��تحقاق 
آنهاس��ت و می گوی��د: ب��ه ج��ای اینکه 
دولت خواس��تار دسترس��ی به اطاعات 
حساب بانکی یارانه بگیران برای سنجش 

استحقاق آنها در دریافت یارانه که مسئله 
سرک کشیدن دولت به حریم خصوصی 
افراد را مطرح می کند باشد، باید از کسی 
که خواهان دریافت یارانه اس��ت خواسته 
ش��ود برای اثبات استحقاق خود، گردش 
حس��اب های بانک��ی خ��ود را در اختیار 

تصمیم گیران قرار دهد. 
رس��تمی همچنین فرآیند بودجه ریزی 
در کشور از ابتدا تا تصویب را مورد انتقاد 
قرار داد و گفت: در کش��ورهای پیشرفته 
به ج��ز آمریکا، بودجه پیش��نهادی دولت 
معموالً ظرف دو ساعت تصویب می شود 
و مجلس تنها کلیات آن را از نظر تطابق 
ب��ا قوانین مورد توجه ق��رار می دهد و به 

جزییات کاری ندارد. 
وی اضافه کرد: کار اصلی مجلس در این 
کش��ورها نظارت بر حسن اجرای بودجه و 
بازخواست دولت بابت انحراف ها از بودجه 
است، زیرا مهم این است که دولت بتواند به 
اهدافی که در چارچوب بودجه پیشنهادی 

تعیین کرده، دست پیدا کند. 
این اقتصاددان اظهار کرد: اما متأسفانه 
در ای��ران بودج��ه پیش��نهادی دولت در 
مجلس حتی در مورد جزییات دستکاری 
و تغییر داده می ش��ود ک��ه دیگر با آنچه 

دولت پیش��نهاد کرده و در قبال آن خود 
را متعهد دانسته اس��ت، شباهتی ندارد؛ 
در نتیج��ه می بینیم ک��ه مجلس پس از 
تصوی��ب بودج��ه امکان نظ��ارت خود را 
از دس��ت می دهد و قادر نیس��ت در برابر 
انحراف��ات بودجه، دولت را بازخواس��ت 

کند. 
رستمی بیان کرد: شأن رئیس جمهوری 
که پش��توانه آرای مردمی وی به مراتب 
بیش��تری از تمام��ی مس��ئوالن نظام از 
جمله نمایندگان مجلس است، این است 
که مجلس ب��ه برنامه های وی اجازه اجرا 
ده��د، اما بر عملک��رد وی نظارت کند و 
چنانچه نتوانس��ت به اهداف تعیین شده 
دس��ت یابد یا از بودجه منحرف شد، وی 

را مورد بازخواست قرار دهند. 
وی، هر گونه دخالت مجلس در تغییر 
ردیف ه��ای درآمدی و هزینه ای بودجه و 
جزییات آن توس��ط مجلس را نادرس��ت 
دانس��ت و گفت: بودجه ریزی یک فرآیند 
تخصصی اس��ت و ت��ا زمانی که به صورت 
هیات��ی و از طری��ق چانه زن��ی تصوی��ب 
ش��ود، نمی ت��وان انتظار داش��ت اقتصاد 
ش��کوفا شود و کش��ور در مسیر پیوستن 
به اقتصادهای نوظهور جهان قرار گیرد. 

 پرداخت یارانه به عمده جمعیت کشور
به سود یا به زیان مردم؟ 

خبرنامه

عبور انتقال گاز از مرز ۷۵۵ میلیون مترمکعب 
در روز

حجم انتقال گاز رکورد زد
مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز گف��ت حجم انتقال 
گاز کش��ور از م��رز 755 میلی��ون مترمکعب در روز 
گذش��ت که این مق��دار در ط��ول دوران انتقال گاز 

کشور بی سابقه بوده است. 
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ب��ه نقل از 
وزارت نفت، س��عید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال 
گاز، درباره حجم انتقال گاز در روزهای اخیر با توجه 
به کاهش دما در بیش��تر نقاط ای��ران گفت: با توجه 
به آن که مصرف گاز در کش��ور افزایش قابل توجهی 
داشته، متناسب با آن نیز حجم انتقال گاز در خطوط 
لوله انتقال گاز سراسری افزایش یافته و از مرز روزانه 
755 میلیون مترمکعب عبور کرده اس��ت. این حجم 
از انتق��ال گاز در طول همه س��ال های انتقال گاز در 
خطوط لوله سراس��ری کشور بی س��ابقه بوده است و 

یک رکورد تازه به شمار می آید. 
مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز تأکی��د کرد: انتقال 
س��ریع، صحیح و به موقع گاز به شهرها و روستاهای 
کش��ور موضوعی بس��یار مهم و حیاتی است که جز 
با تاش ش��بانه روزی کارکن��ان و همت متخصصان 

صنعت گاز محقق نمی شود. 
بنا بر ای��ن گزارش، ظرفیت انتقال گاز کش��ور در 
36ه��زار کیلومت��ر خ��ط انتق��ال گاز 800 میلیون 
مترمکعب اس��ت که تاکنون 750 میلیون مترمکعب 
از این ظرفیت اس��تفاده می ش��د، اما با توجه به سرد 
ش��دن هوا در روزهای اخیر و افزای��ش مصرف گاز، 

حجم انتقال گاز نیز افزایش یافته است. 

رونق ۱۹۰میلیارد دالری صنعت 
نفت از اصالحات مالیاتی

طبق برآورد یک ش��رکت مشاوره، الیحه اصاحات 
مالیات��ی رئیس جمه��ور آمری��کا که ماه گذش��ته از 
 س��وی کنگره تصویب ش��د، به معنای افزایش حدود 
200 میلیارد دالری ارزش دارایی های اکتشاف گران 

نفتی است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ش��رکت »وود مک کنزی« در 
گزارش��ی اعام کرد نرخ مالیات پایین تر شرکتی به 
همراه عوامل دیگری شامل تسریع صرف هزینه های 
س��رمایه به معن��ای افزایش 19درصدی ی��ا معادل 
190.4 میلی��ارد دالری ارزش دارایی های س��ودآور 

اکتشاف گران پس از احتساب مالیات است. 
بر اس��اس گ��زارش بلومب��رگ، س��ودآوری باالتر 
دارایی های نفتی باارزش، تغییرات دیگر در قانون که 
کاهش ضررهای گذشته را محدود می کند یا ایالت ها 
را به افزایش هزینه های تولید محلی تشویق می کند، 

کامًا جبران خواهد کرد. 

گزارش

 شورای گفت وگو چگونه
جانی تازه گرفت؟ 

ش��ورای گفت وگو تنها جلسه اقتصادی است که هر 
سه قوه در کنار بخش خصوصی حاضر می شوند.

 ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوصی که 
محلی ب��رای تبادل نظر و طرح نظرات بخش خصوصی 
به مس��ئوالن قوای س��ه گانه اس��ت، در دولت یازدهم 
جانی تازه یافت و در حال حاضر هم با حضور مس��عود 
کرباسیان به عنوان رئیس به مسیر خود ادامه می دهد. 
ب��ه گ��زارش خبرآناین، ش��ورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی یکی از پل ه��ای ارتباطی مهم میان 
بخش خصوصی و دولت است که در چند سال اخیر بعد 
از روی کار آمدن دولت یازدهم رونقی دوباره پیدا کرد. 
ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از 
جلسات و نشست های مشترک میان فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی و مقامات دولتی است که ماهی یک بار 

به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود. 
بر اساس آیین نامه این شورا، رئیس شورای گفت وگو 
وزیر اقتصاد و دارایی است و رئیس اتاق بازرگانی ایران 

هم همواره باید در جلسات حضور داشته باشد. 
اعض��ای ای��ن ش��ورا ش��امل تع��دادی از اعض��ای 
بخش خصوصی می شود که از طریق رأی گیری انتخاب 
می شوند و به شورا راه پیدا می کنند و از بخش دولتی به 
غیر از وزیر اقتصاد که عضو ثابت است بسته به موضوع 
جلس��ه وزرای اقتص��ادی دیگر و یا رئی��س کل بانک 

مرکزی در جلسات حضور پیدا می کند. 
همچنین در این جلسات اغلب نمایندگان از مجلس 
ش��ورای اسامی و نمایندگان از قوه قضاییه هم حضور 
پیدا می کنند. در واقع می توان گفت ش��ورای گفت وگو 
تنها جلس��ه اقتصادی اس��ت که هر س��ه قوه در کنار 
بخش خصوصی حاضر می ش��وند و درب��اره چالش ها و 
مس��ائل مختل��ف بخش خصوصی و فع��االن اقتصادی 
بحث و تبادل نظر می کنند.  ه��دف اصلی از برگزاری 
جلس��ات ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
مطرح شدن مشکات فعاالن اقتصادی است که اعضای 
بخش خصوصی در ش��ورا باید ب��ه نمایندگی از تمامی 
اعضای اتاق بازرگانی و سایر فعاالن اقتصادی دغدغه های 
آنها را مطرح کنند.  این دغدغه ها، مش��کات وسیعی 
از مس��ائل را دربرمی گیرد. مش��کات تولید، صادرات، 
واردات، مس��ائل مرب��وط به بیمه، مالی��ات یا قوانین و 
مقررات دست و پا گیر و روابط بانکی از جمله موضوعاتی 
است که معموالً در شورای گفت وگو مطرح می شود.  از 
آنجایی که بخشی عمده ای از مشکات فعاالن اقتصادی 
مربوط به سیاس��ت گذاری و قانون گذاری های دولت و 
مجلس اس��ت، ش��ورای گفت وگو محل مناسبی است 
که سیاستگذاران اقتصادی با بخش خصوصی نسبت به 
موضوعات و چالش های مختلف به اجماع برسند و موانع 
را از پیش رو بردارند.  البته ش��اید یکی از انتقاداتی که 
به جلسات ش��ورای گفت وگو مطرح می شود این است 
که معموالً مباحث پیرامون یک موضوع طرح نمی شوند 
و نوع��ی پراکندگی در دیدگاه و نظرات دیده می ش��ود 
و مجموعه نظرات کمتر به جمع بندی واحد می رسند. 

یک��ی از دالی��ل این ام��ر را می ت��وان در میان خود 
بخش خصوص��ی و نمایندگان اتاق بازرگانی در ش��ورا 
جس��ت وجو ک��رد؛ نمایندگان��ی ک��ه در مواقعی دیده 
ش��ده بیش��تر دغدغه ها و نگرانی های صنف��ی خود را 
مط��رح می کنند و کمتر به مش��کات م��ورد اجماع 
بخش خصوصی می پردازند. از این رو به نظر می رس��د 
نوعی ع��دم هماهنگ��ی در می��ان بخش خصوصی در 

جلسات شورا دیده می شود. 
البته الزم به ذکر اس��ت در طول س��ال های گذشته 
ش��رایط جلسات ش��ورای گفت وگو به یک روال نبوده 
است. در دولت های نهم و دهم شورای گفت وگو چندان 
به شکل مطلوب برگزار نمی شد، چراکه آن زمان رابطه 
دولت با بخش خصوصی رابطه س��ازنده و مثبتی نبود و 
عمًا تعاملی بین دو بخش دیده نمی شد و جلساتی که 

بعضاً برگزار می شد نتیجه خاصی نداشت. 
ام��ا ب��ا روی کار آمدن دولت یازده��م و حضور علی 
طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد وضعیت کامًا دگرگون 
شد و جلسات شورا تقریباً هر ماه به شکل منظم برگزار 
شد و انسجام بیشتری هم پیدا کرد. در این دوره تقریباً 
هم��ه وزرای اقتص��ادی و رئیس کل بان��ک مرکزی به 
دفعات در جلس��ات حضور یافتن��د و پای صحبت های 

فعاالن بخش خصوصی نشستند. 
به اعتقاد بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی، طایی ترین 
دوران ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در 
زمان ریاست علی طیب نیا بر این شورا رقم خورد و در 
مجموع س��ال های 92 تا 96 را ش��اید بتوان فعال ترین 

دوران شورای گفت وگو تلقی کرد. 
ب��ا رفتن علی طیب نی��ا از وزارت اقتص��اد و انتخاب 
مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد، بالطبع ریاست 
شورای گفت وگو هم تغییر کرد و کرباسیان به شورای 
گفت وگو آمد. آنچه از وضعیت این جلسات بعد از روی 
کار آمدن کرباسیان به نظر می رسد این است که تقریباً 
همان روال دولت یازدهم در این دولت هم ادامه داشته 
است، جلس��ات به طور منظم هر ماه برگزار شده است، 
هر چند حضور س��ایر وزرای اقتصادی در این چند ماه 
کمتر بوده اس��ت.  در مجموع بای��د به این نکته توجه 
داش��ت که انس��جام و برگزاری منظم جلسات شورای 
گفت وگو از مطالبات اصلی بخش خصوصی است؛ اتفاقی 
در دولت یازدهم افتاد و ش��ورای گفت وگو متحول شد 
و انتظ��ار می رود که این مس��یر در دول��ت دوازدهم با 
قدرت بیش��تری ادامه پیدا کند و البته به خروجی های 

مشخص تری هم منجر شود. 
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پ��س از ح��دود پنج م��اه از تخصیص 
بخشی از بودجه اش��تغال فراگیر توسط 
س��ازمان برنامه و بودجه، سرانجام هفته 
گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای 
سه طرح مهم اشتغال زا به حساب وزارت 

کار واریز شد. 
ب��ه گزارش مهر، ش��هریورماه امس��ال 
ب��ود ک��ه محمدباقر نوبخت در نشس��ت 
مطبوعاتی مش��ترک با علی ربیعی، وزیر 
کار و ول��ی اهلل س��یف، رئی��س کل بانک 
مرک��زی از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان 
از بودج��ه ۵۰۰ میلیارد تومانی اش��تغال 
فراگی��ر خبر داد، اما ع��دم پرداخت این 
اعتب��ار ط��ی ای��ن م��دت وزارت کار را 
ب��ا محدودیت مناب��ع مواجه ک��رده بود 
 ک��ه س��رانجام طی چن��د روز گذش��ته 
۱۰۰ میلیارد تومان به حساب وزارت کار 

واریز شد. 
برنامه اش��تغال فراگیر به عنوان س��ند 
باالدس��تی اش��تغال زایی کش��ور تیرماه 
امس��ال از س��وی اس��حاق جهانگی��ری، 
معاون اول رئیس جمهور و رئیس س��تاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی ب��ه کلیه 
دستگاه های اجرایی با هدف ایجاد ساالنه 

۹۷۰ هزار شغل ابالغ شد. 
ب��رای اج��رای برنامه ه��ا و طرح ه��ای 

اش��تغال زا، ع��الوه ب��ر مناب��ع ۲۰ هزار 
میلی��ارد تومانی بانکی و تس��هیالت ۱.۵ 
میلیارد دالری )مع��ادل ریالی( صندوق 
توس��عه مل��ی، ۵۰۰ میلی��ارد تومان نیز 
از محل اعتب��ارات بودج��ه ای در برنامه 
 اش��تغال فراگی��ر هدفگ��ذاری ش��د که 
۱۰۰ میلیارد تومان واریز شده به حساب 
وزارت کار در هفته گذش��ته، بخش��ی از 
بودجه ۵۰۰میلی��اردی از محل اعتبارات 

بودجه ای است. 
محل هزینه ای��ن ۱۰۰ میلیارد تومان 
برای اجرای س��ه ط��رح »کارورزی ویژه 
فارغ  التحصیالن دانشگاهی« برای جوانان 
۲۳ تا ۳۵ س��ال، »دوره مهارت آموزی در 
محی��ط کار واقعی« برای اف��راد جویای 
و »مش��وق های  ت��ا ۲۳ س��ال  کار ۱۵ 
کارفرمایی« است که در قالب طرح کارانه 
اش��تغال جوانان )کاج( به عنوان یکی از 
طرح ه��ای ذی��ل برنامه اش��تغال فراگیر 

تعریف شده است. 
طرح ه��ای کاج، ب��رای افزایش مهارت 
و اش��تغال  پذیری جوانان )شغل اولی ها(، 
ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار 
جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در 
قالب س��ه طرح مذکور طراحی و تدوین 

شده است. 

محل هزینه در طرح کارورزی
کار  وزارت  محدودیت ه��ای  از  یک��ی 
ط��ی این مدت کمبود منابع برای اجرای 
ط��رح کارورزی وی��ژه فارغ  التحصی��الن 
دانشگاهی بود چراکه دولت متعهد شده 
بود در ص��ورت جذب این افراد به عنوان 
کارورز در بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
از س��وی کارفرمای��ان، ماهان��ه مع��ادل 
یک س��وم حداقل حقوق مص��وب قانون 
کار یعن��ی ح��دود ۳۱۰ ه��زار تومان به 
عنوان کمک هزینه آموزشی به کارورزان 
پرداخت کند. اجرای طرح کارورزی ویژه 
فارغ التحصی��الن دانش��گاهی ۲۳ تا ۳۵ 
س��ال است که متقاضیان باید با ثبت نام 
در س��امانه کارورزی وزارت کار آمادگی 
خ��ود را ب��رای ارتقای مهارت ش��غلی به 

عنوان کارورز اعالم کنند. 
در صورت پذی��رش و احراز صالحیت، 
فرد متقاضی در مدت چهار تا ش��ش ماه 
در محیط کار به عن��وان کارورز فعالیت 
می کن��د و در این مدت ماهانه تا س��قف 
۳۱۰ هزار تومان از سوی دولت به عنوان 

کمک هزینه آموزشی دریافت می کند. 
همچنین در قالب طرح کارورزی، فرد 
کارورز توس��ط دولت تحت پوشش بیمه 

مسئولیت مدنی قرار می گیرد. 

محل هزینه در طرح مشوق بیمه ای 
کارفرمایی

ام��ا در صورتی که پ��س از اتمام دوره 
کارورزی، کارفرمایان نسبت به جذب این 
افراد با رعایت قان��ون اقدام کنند، دولت 
از محل اعتبارات کارانه اش��تغال جوانان، 
۱۰۰درص��د )س��هم ۲۳درص��دی( حق 
بیمه س��هم کارفرم��ا را پرداخت می کند 
که م��دت برخورداری از مزایای مش��وق 
بیم��ه ای برای جوانانی که دوره کارورزی 
را به پایان می رس��انند دو س��ال و برای 

سایر جوانان یک سال است. 

محل هزینه در طرح مهارت  آموزی 
دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار 
نیز برای جوانان ۱۵ تا ۲۳ س��ال است که 
پس از پایان دوره گواهینامه فنی و حرفه ای 
دریاف��ت می کنن��د. در اج��رای این طرح 
پرداخت هزینه پوش��ش بیمه مس��ئولیت 
مدنی که س��االنه برای هر ف��رد به میزان 
یک میلیون ریال اس��ت، توسط دولت در 
مدت زمان توافق ش��ده بی��ن واحد صنفی 
مربوط��ه و ف��رد آموزش گیرن��ده پرداخت 
خواهد شد. قرار است بودجه پرداخت  شده 
به وزارت کار برای تأمین اعتبار س��ه طرح 

مذکور در سطح استان ها ابالغ شود. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران از پرداخت 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به 
بخش خصوصی از بودجه کل کشور خبر 

داد. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از پژوهش��کده 
خوانس��اری  مس��عود  بانک��ی،  و  پول��ی 
در حاش��یه اولی��ن همای��ش آموزش��ی 
بین الملل��ی مدیری��ت پ��روژه در صنعت 
حفاظت الکترونیک گفت: رقم انباش��ته 
دولت به بخش خصوصی قابل توجه است 
ک��ه پرداخ��ت ۱۰۰هزار میلی��ارد تومان 
آن از بودجه کل کش��ور به صحن علنی 

مجلس رفته است. 
وی با اش��اره به اینکه بیش��ترین رقم 
این بدهی مربوط به بنگاه های تجهیزات 

پزش��کی و دارو اس��ت، گف��ت: ۵۰ هزار 
میلی��ارد تومان از این بدهی به بنگاه های 
صنعتی، تولیدی، داروی��ی و پیمانکاران 

بخش خصوصی پرداخت خواهد شد. 
رئیس اتاق بازرگان��ی تهران ادامه داد: 
اختص��اص این اعتب��ار از طریق پرداخت 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پرداخت 
بانک مرکزی به دولت انجام می ش��ود. به 
این ترتیب ب��ا پرداخت این بدهی امکان 
ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور 

فراهم خواهد شد. 
پی��ش از این نیز وزیر اقتصاد خبر داده 
بود که دولت قصد دارد بخش��ی از بدهی 
خود به بخش خصوصی را از طریق بدهی 

بخش خصوصی به بانک ها تهاتر کند. 

خوانساری خبر داد 

 تهاتر ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت
به بخش خصوصی در سال۹۷

3 طرح مهم اشتغال زا بودجه گرفتند

کارسازی ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح اشتغال فراگیر
نفت

دلیل بی توجهی عربستان به کاهش 
قیمت نفت

درحالی که آمریکا در مسیر سبقت  گرفتن از عربستان 
س��عودی به عنوان دومی��ن تولیدکننده بزرگ نفت در 
جهان اس��ت، به نظر نمی رس��د سعودی ها نسبت به از 
دست دادن جایگاه خود نگرانی چندانی داشته باشند. 

به گزارش ایسنا به نقل از اویل پرایس، با گذشت دو 
س��ال از زمان قیمت ۳۵ دالر هر بشکه نفت در فوریه 
س��ال ۲۰۱۶، به نظر می رس��د بزرگ ترین تولیدکننده 
اوپک به ضرورت متنوع س��ازی اقتصاد پی برده اس��ت. 
درس��ت پ��س از اینک��ه قیم��ت نفت به کف رس��ید، 
ملک س��لمان، پادش��اه عربستان و پس��رش محمد بن 
سلمان طرح »چش��م انداز ۲۰۳۰« را برای اقتصاد پس 
از نف��ت این کش��ور رونمایی کردند.  دولت عربس��تان 
برای نیروبخش��یدن به اقتصاد آینده و افزایش صادرات 
نفت در اقتصاد فعلی، سرمایه گذاری های قابل توجهی 
در انرژی تجدیدپذیر انج��ام می دهد. ریاض قصد دارد 
هش��ت مناقصه تجدیدپذیر را در سال میالدی جاری 
با مجموع هزینه ۵ تا ۷ میلیارد دالر برگزار کند. عمده 
این سرمایه گذاری ها به زیرساخت خورشیدی متمرکز 
ش��ده است. ریاض ایجاد مجموعا ۹.۵گیگاوات ظرفیت 
خورش��یدی و بادی ت��ا س��ال ۲۰۲۳ و ۳.۳ گیگاوات 
انرژی خورش��یدی در سال جاری را هدف گرفته است. 
این کش��ور می خواهد قراردادها برای نخستین نیروگاه 

هسته ای خود را تا پایان امسال امضا کند. 
حداق��ل دو ت��ن از همس��ایگان عربس��تان رویکرد 
مش��ابهی را در پیش گرفته اند؛ ام��ارات متحده عربی 
م��اه جاری برنامه »اس��تراتژی ان��رژی ۲۰۵۰« خود را 
رونمایی کرد که تحت آن پیش بینی شده ۴۴درصد از 
سبد انرژی این کش��ور از منابع تجدیدپذیر و ۶درصد 
از انرژی هس��ته ای تأمین شود. شیخ محمد بن رشید 
آل مکتوم، نخست وزیر امارات اظهار کرده است هدف، 
متعادل کردن نیازهای اقتصادی با اهداف محیط زیستی 
است. شیخ محمد فرج المزروعی، وزیر انرژی این کشور 
نیز اظهار کرده است اگر مردم از شرایط محیط زیستی 
یا هزینه رضایت نداشته باشند، در این صورت مشکالتی 
پیش خواهد آمد.  ایران اواخر س��ال ۲۰۱۶ تنها ۲۰۰ 
م��گاوات ان��رژی تجدیدپذیر تولید می ک��رد و به دنبال 
توسعه آن به ۷۰۰ مگاوات تا مارس است. تهران نیز در 
نگرانی های اماراتی ها و سعودی ها نسبت به هوای پاک 
و آب نگران است. شهر زابل آلوده ترین هوا را در جهان 
دارد و نارضایتی عمومی نسبت به آلودگی و بحران آب، 
مسائل محیط زیس��تی را به یک چالش سیاستی برای 

ایران تبدیل کرده است. 
هر س��ه کش��ور انرژی های تجدیدپذیر را راهی برای 
آزادک��ردن نفت و گاز طبیعی بیش��تر ب��رای صادرات 
می بینن��د. تقاضای داخلی عربس��تان س��عودی برای 
انرژی تا س��ال ۲۰۳۰ رشد س��ه برابری خواهد داشت 
و عمده ای��ن تقاضا اکنون با نفت تأمین می ش��ود که 
می توانس��ت صادر شود. بانک س��یتی گروپ در سال 
۲۰۱۲ به س��عودی ها هش��دار داده بود که آنها ممکن 
اس��ت تا دو دهه آینده به ی��ک واردکننده بزرگ نفت 
تبدیل شوند مگر اینکه روندشان را تغییر دهند. ابتکار 
انرژی تجدیدپذیر عربس��تان برای تأمین س��هم رو به 
رشد تقاضای داخلی و حمایت از ابتکارهای »چشم انداز 
۲۰۳۰« مانند کالنشهرهای آینده گرایی که به طور کامل 

از تجدیدپذیرها استفاده می کنند، طراحی شده است. 

مسکن

قیمت مسکن در ۷۲درصد شهر 
تهران پایین تر از میانگین است

 آماره��ا نش��ان می ده��د در ۷۲درصد س��طح 
مسکونی شهر تهران هنوز قیمت مسکن پایین تر 

از میانگین این شهر است. 
به گزارش ایس��نا، بررس��ی آمار دی م��اه بانک 
مرکزی از تحوالت بازار مس��کن شهر تهران نشان 
می دهد که میانگین قیمت ۱۶.۷درصد و میانگین 
معامالت ۱۳.۵درصد نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل باال رفته اس��ت، ام��ا در ۱۶ منطق��ه تهران 
قیمت ها پایین تر از متوس��ط ش��هر تهران است و 
تنها ش��ش منطقه واقع در ش��مال و شمال غرب 

تهران باالتر از میانگین قرار دارند. 
از س��وی دیگر بیشترین رشد قیمت در مناطق 
شمال شهر ایجاد ش��ده است. بیشترین معامالت 
نیز در مناطق دارای میانگین قیمت متوسط انجام 
گرفته اس��ت. این سه نشانه حاکی از آن است که 
هنوز در بیش از ۷۲درصد س��طح مس��کونی شهر 
تهران قیمت ها نس��بت به سال قبل رشد کمتر از 
میانگین داشته و متناسب با توان اقتصادی اقشار 
متوس��ط اس��ت. مضافا اینکه ش��اخص ۱۰ ماهه 
قیمت مسکن شهر تهران هنوز ۱.۱درصد پایین تر 

از نرخ تورم قرار دارد. 
بر اس��اس آم��ار، قیمت ه��ر متر مرب��ع واحد 
 مس��کونی در مناط��ق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ باالتر از 
۵ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان متوس��ط شهر است 
و از س��وی دیگ��ر در ۱۶ منطقه دیگ��ر پایتخت، 
قیمت ها پایین تر از میانگین قرار دارد. کارشناسان 
معتقدند علت افزایش شیب قیمت مسکن، قیمت 
س��که و ارز در نیمه دوم س��ال ج��اری و کاهش 
نرخ س��ود بانک��ی به ۱۵درصد ب��وده که با خروج 
سرمایه ها از بانک و ورود به دو بازار ثابت )مسکن( 

و نقدشونده )سکه و ارز( همراه شده است. 
ام��ا در ای��ن ش��رایط، جه��ش قیمت مس��کن 
نمی تواند به نفع س��رمایه گذاران تازه وارد باش��د. 
هج��وم س��پرده گذاران ب��رای تبدیل س��پرده به 
مسکن ارزان قیمت می تواند باعث ایجاد حباب در 
مس��کن ارزان و متوسط قیمت شود. در شرایطی 
که مس��کن هم اکن��ون نیز به طور کام��ل از رکود 
خارج نش��ده ایجاد حباب دیگر می تواند رکود در 
رک��ود را در این بازار رقم بزند. بر همین اس��اس 
کارشناسان، سقوط قیمتی در پس افزایش قیمت 

مسکن را گزاره ای محتمل می دانند. 
تنه��ا کاری ک��ه دولت باید ب��رای حفظ تعادل 
در بازار مس��کن انج��ام دهد عرضه متناس��ب با 
تقاضاست که متأسفانه رکود پنج ساله این بخش 
مانع از تحقق چنین هدفی ش��ده اس��ت. در سال 
۱۳۹۵ باید ۶۸۰هزار مس��کن ش��هری جدید در 
کشور تولید می ش��د که کمتر از نصف آن تحقق 
پی��دا کرد. با این وجود در ش��هر ۴۹۰ هزار واحد 
مسکونی خالی عمدتا در بخش های میانی و باالی 
ش��هر وجود دارد. اما ش��اهدیم که بیشترین رشد 
قیمت نی��ز در این مناطق اتفاق افتاده اس��ت. از 
دالی��ل اصلی آن عدم دریافت مالیات از خانه های 
خال��ی و انتظار تورمی در اقتصاد ایران اس��ت که 
باعث ش��ده مالکان واحدهای نوس��از، قیمت های 
پیش��نهادی را ب��ا توج��ه ب��ه تقاضای ب��اال برای 
واحدهای کمت��ر از یک میلی��ارد تومان، افزایش 

دهند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی درخصوص علت 
رش��د نامتعارف قیمت پیشنهادی از سوی برخی 
مالکان می گوید: روند کلی بازار مسکن، قیمت را 
تعیین می کند. در این ش��رایط هر کسی می تواند 
ه��ر قیمتی بگذارد ولی بازار نش��ان داده کس��ی 
ک��ه قیمت پیش��نهادی را باالت��ر از میانگین قرار 
می دهد نمی تواند واحد خود را بفروش��د. افزایش 
قیمت ۱۰ماهه شهر تهران ۸درصد است که نشان 
می دهد هنوز در حال نزدیک شدن به قیمت تورم 
هستیم. بنابراین ش��و و جنجالی که ممکن است 
بعضی بخواهند از آن س��ود ببرند اتفاق نمی افتد 

چون به اندازه کافی موجودی مسکن داریم. 
حامد مظاهریان درباره پیش بینی از آینده بازار 
مسکن خاطرنشان می کند: اگر در بازار ارز تالطم 
داش��ته باشیم شاید به خروج سرمایه ها از بانک ها 
منجر شود و ممکن است قیمت های کاذب در هر 
بازاری خود را نش��ان دهد. البته فکر می کنیم ارز 

به زودی به ثبات می رسد. 
یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن نیز س��ونامی 
قیمت مس��کن را رد می کند. س��لمان خادم المله 
معتقد اس��ت: با سیاس��ت های انبس��اطی دولت 
دوازدهم و کاهش نرخ س��ود بانکی به ۱۵درصد، 
افزای��ش قیمت مس��کن قابل پیش بین��ی بود اما 
رشد قیمت شدید نیست بلکه تحرکی برای ادامه  

حیات است. 
او می گوید: با توجه به چند سیاس��ت همزمان 
طی چهار س��ال گذش��ته قدرت خرید دهک های 
میانی افزایش یافته و به تش��دید تقاضا برای این 
طبقه کمک شد. از حاال به بعد دولت باید تقویت 
عرض��ه مبتنی بر تقاض��ا را تش��دید کند که هم 
اش��تغال ایجاد کند و هم جلوی ت��ورم را بگیرد. 
تح��رک اخیر بازار مس��کن را باید ب��ه فال نیک 
گرفت و از آن برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال 
اس��تفاده کرد ولی باید به نحوی مدیریت شود که 

کنترل قیمت از دست متولیان امر خارج نشود. 
 



مش��اور وزیر راه و شهرسازی گفت در 
دنی��ا اگر چرخه عمر یک محصول، پروژه 
یا ش��رکت را مش��اهده کنیم، در مرحله 
آغاز و تجاری س��ازی هیچ گاه نظام بانکی 

برای تأمین مالی وارد نمی شود. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از وزارت راه 
و شهرس��ازی، محمدهاش��م بت شکن با 
بیان این مطلب گفت: معموالً موسس��ات 
و مراکز س��رمایه گذاری در جایی که زیر 
نقط��ه درآمدی هس��تند وارد می ش��وند 
چرا که این موسس��ات و مراکز ریس��ک 
را می پذیرن��د و از مرحله ای که پروژه یا 
شرکت به رشد می رسد می تواند از بانک 

تأمین مالی یا اوراق منتشر کند. 
وی افزود: در موضوع تأمین  مالی انبوه 
نیز اگ��ر در مرحله آغاز هس��تیم عموما 
نوع تأمین مالی ما به ش��کل حمایت های 
بالعوض اس��ت، اما وقتی پروژه به مرحله 
رشد می رسد نوع تأمین مالی انبوه ما به 
شکل پاداش خواهد شد و در اینجا نظام 
بانکی می تواند ورود کند. در مرحله بلوغ 
ش��رکت یا پروژه نیز تأمی��ن مالی انبوه 

مبتنی بر مشارکت وارد می شود. 
مش��اور پول��ی و بانک��ی وزی��ر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه تأمین مالی انبوه 
تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی 

از طریق اینترنت، برای تأمین منابع مورد 
نیاز به ص��ورت کمک بالع��وض، تبادل 
انواع پاداش یا س��هام ب��ه منظور حمایت 
از ابتکارات در رسیدن به اهداف مشخص 
است، گفت: براساس رویکرد تأمین مالی 
جمع��ی صاحبان س��رمایه مس��تقیماً و 
بدون واسطه به سوی متقاضیان سرمایه 
هدای��ت می ش��وند از ای��ن رو ب��ه تعبیر 
»بانکداری اجتماعی« نیز نزدیک است. 

»مش��ارکت کنندگان«،  بت ش��کن 
»پلتف��رم« و »متقاضیان تأمین مالی« را 
عناصر فع��ال در تأمین  مالی انبوه عنوان 
کرد و افزود: کمک و س��رمایه گذاری دو 
حال��ت کلی م��دل تأمین مال��ی مبتنی 
بر مدل های کس��ب و کار اه��دا، پاداش، 
خرید سهام و وام هستند که پیش نویس 
دس��تورالعمل خرید س��هام در س��ازمان 

بورس آماده شده است. 
وی با اشاره به توسعه تأمین مالی انبوه 
در دنیا گفت: در سال ۲۰۱۵ حجم تأمین 
مالی انبوه در جهان ح��دود ۳۵ میلیارد 
دالر بود که ۲۵ میلیارد دالر آن از طریق 
lending اس��ت. رشد تأمین مالی انبوه 
در انگلستان بسیار چشم نواز و قابل توجه 
است به طوری که در سال ۲۰۱۳ معادل 

۱۶۱درصد رشد داشته است. 

مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی 
در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه 
در ح��ال حاضر در حوزه اس��تارت آپ ها و 
توسعه کس��ب و کارهای مبتنی بر فضای 
IT یک نهاد ناظر تعریف شده و مشخصی 
وجود ندارد، گفت: معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری طبیعتا وظیفه راهبری 
دارد درحالی ک��ه نهاده��ای مال��ی مانند 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی و یک س��ری 
صندوق های وابسته فعالیت های مالی انجام 
می دهند اما هیچ نظارت��ی بر فعالیت این 
صندوق ها وجود ندارد که یکی از خأل های 

جدی ما است. 
وی ادام��ه داد: من از همی��ن تریبون 
اعالم می کنم اگر روزی نظارت مناس��بی 
به موسس��ات غیرمجاز نداشتیم و امروز 
ب��ه یک چال��ش تبدی��ل ش��ده اند، االن 
هم اع��الم می کنم اگر نظ��ارت، قانون و 
مقررات مناس��ب برای نظ��ارت و پایش 
بر صندوق ه��ای نوآوری و ش��کوفایی از 

بعد مالی نباش��د، ممکن است مشکالت 
ای��ن  در  غیرمج��از  مال��ی  موسس��ات 

صندوق ها نیز بروز کند. 
این مقام مس��ئول، سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومت��ی، قانون برنامه شش��م 
توس��عه و برنامه توسعه تولید محصوالت 
دانش بنیان را از قوانین باالدستی تأمین 
مالی در کش��ور عنوان ک��رد و گفت: در 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
از س��وی رهبر انقالب در بند یک دقیقا 
به تأمین مالی اش��اره ش��ده است به این 
ترتیب که در بند یک بر تأمین ش��رایط 
و فعال س��ازی کلی��ه امکان��ات و مناب��ع 
مال��ی و س��رمایه های انس��انی و علم��ی 
کشور به منظور توس��عه کارآفرینی و به 
حداکثر رساندن مش��ارکت آحاد جامعه 
در فعالیت ه��ای اقتص��ادی با تس��هیل و 
تش��ویق همکاری های جمعی و تأکید بر 
ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و 

متوسط تأکید شده است. 

یک مقام مسئول هشدار داد 

خطر مشابه موسسات مالی غیرمجاز در کمین صندوق های مالی نوآوری مدیرکل مقررات بانک مرکزی خبر داد 
حرکت بانک مرکزی به سمت 

رگ تک در دو دهه اخیر
مدی��رکل مق��ررات و مب��ارزه با پولش��ویی بانک 
مرک��زی از حرکت بانک مرکزی به س��مت فناوری 

نظارتی در دو دهه اخیر خبر داد. 
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
عبدالمه��دی ارجمندنژاد با بی��ان اینکه رگ تک در 
اص��ل مخف��ف )regulatory technology(  به  
معنای فناوری نظارتی اس��ت، گف��ت: این حوزه که 
طی چندس��ال اخی��ر توجه ویژه ای به آن ش��ده، با 
ظهور اس��تارت آپ ها و فین تک ها بیشتر مورد توجه 
ق��رار گرفته اس��ت.  وی اف��زود: در واقع رگ تک به  
معن��ای کاربرد فناوری های نوین در مباحث نظارتی 
اس��ت، در محیط امروزی که م��ا در آن قرار داریم، 
فن��اوری بس��یار اثرگذار و با س��رعت زی��ادی رو به 
حرکت است. لذا دیگر قادر نخواهیم بود برای اعمال 
نظارت ه��ای حاکمیت��ی در هر کش��وری و حتی در 
سطح بین المللی، از روش های سنتی استفاده کنیم. 
ارجمندنژاد ادام��ه داد: کاربرد فناوری های جدید 
در مس��ائل مربوط به فین تک ها مس��تلزم این است 
که از ش��یوه های س��نتی نظارت به شیوه های نوین 
نظارت��ی مهاجرت کنیم، چراکه اگ��ر این کار انجام 
نشود، فناوری های نظارت از فناوری های کسب  و کار 
عق��ب می افت��د و نمی توان کس��ب  و کارها را تحت  
نظارت، رصد و پای��ش قرار داد.  مدیرکل مقررات و 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی 
تأکید کرد: برای اینک��ه بتوانیم روی این فناوری ها 
نظارت داش��ته باشیم و حجم وس��یعی از اطالعات 
را ک��ه از لحاظ کم��ی، کیفی و پیچیدگی، بس��یار 
انبوه اس��ت نظارت کنیم، ناگزیریم سراغ حوزه های 
جدیدی از نظ��ارت به  نام رگ  تک برویم که کاربرد 

فناوری های جدید در مباحث نظارتی است. 
وی خاطرنش��ان کرد: رش��د و تکامل نظارت های 
غیرحضوری ک��ه به مدد مباحث��ی ازجمله رگ تک 
میس��ر ش��ده، طی س��ال های اخیر هم��واره رو به 
گسترش و رشد بوده است، ولی این امر به این معنا 
نیست که باید نظارت های حضوری را کنار گذاشت، 
بلکه بس��یاری از نظارت های حضوری، پایه و اساس 

طراحی مدل های نظارت غیرحضوری است. 
ارجمندنژاد با اش��اره به اقدامات بانک مرکزی در 
ح��وزه رگ تک، تصری��ح کرد: بان��ک مرکزی حدود 
۱۸سال پیش با مشاوره ای که از صندوق بین المللی 
پول گرفت، توانست یک نظام نظارتی جدید را ایجاد 
کن��د. در آن مقطع زمانی، اداره نظ��ارت حضوری، 
اداره نظ��ارت غیرحضوری و اداره اطالعات بانکی در 
بانک مرکزی ش��کل گرفت و ما به س��متی حرکت 
کردیم که در نظارت و بازرس��ی ها نقش بیشتری به 

فناوری اطالعات بدهیم. 
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شماره 994

خبرنــامه

دالر باز هم افزایش یافت
 روز پنجش��نبه در بازار طال، س��که و ارز قیمت ها رو به 
افزایش گذاش��ت، به طوری که دالر از م��رز 4 هزار و ۶۵۰ 
تومان هم گذش��ت.  به گزارش خبرآنالین، در آخرین روز 
معامالت هفته جاری، قیمت ها در بازار روند افزایشی داشت. 
هرچند اونس در بازار جهانی در واکنش به اعالم خبر فدرال 
رزرو برای تثبیت نرخ بهره کاهش داشت، اما قیمت مثقال و 
طالی ۱۸ عیار در بازار تهران افزایش داشت. در آخرین روز 
معامالت هفته منتهی به ۱4 بهمن ماه، قیمت اونس یک هزار 
و ۳۳9 دالر رق��م خورد. در مقابل مثقال با افزایش ۲هزار و 
۱۰۰ تومانی ۶۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. قیمت هر 
گرم طالی ۱۸عیار هم ۱4۵ هزار و 99 تومان شد.  در بازار 
سکه قیمت ها مجددا افزایش یافت و سکه تمام بهار آزادی 
به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رس��ید. قیمت هر 
قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید نسبت به آغاز معامالت 
۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. در بازار ارز، دالر با 
عبور از مرز 4 هزار و ۶۰۰ تومان روز پنجشنبه به 4 هزار و 
۶۵۳ تومان رسید. همزمان یورو ۵ هزار و ۸۸9 تومان شد. 

بانک مرکزی آلمان هم نسبت به 
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی 

هشدار داد
بخش مدیریت ثروت بانک مرکزی آلمان از مشتریان 
این بانک خواس��ت در ارزهای مجازی س��رمایه گذاری 
نکنند.  به گزارش ایس��نا به نقل از وب س��ایت دویچه 
بان��ک، مارکوس مولر - مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری 
جهان��ی این بانک - در مصاحب��ه ای با بلومبرگ گفت: 
ریس��ک های س��رمایه گذاری در ارزهای مجازی شامل 
تالطم ب��اال، دس��تکاری های محتم��ل در قیمت ها و 
س��رقت یا از دست دادن اطالعات است.  وی ادامه داد: 
افزایش اخیر در قیمت ه��ا نگرانی ها از کمبود بازدهی 
بالقوه س��ایر دارایی ها نظیر درآمد ثابت را افزایش داده 
است. کسانی که تنها با حدس و گمانه زنی در این ارزها 
سرمایه گذاری کنند احتمال دارد تمام دارایی های خود 
را از دست بدهند.  مجله »سی. آی. او« ماه گذشته در 
گزارش��ی جالب توجه به بررسی ریسک سرمایه گذاری 
در ارزه��ای مجازی و امکان جایگزینی آنها با پول های 
س��نتی پرداخت. این گزارش چنین نتیجه گرفت که 
تکنولوژی بالک چی��ن و ارزهای مجازی متصل به هم 
احتم��اال ابداعاتی مخرب برای بخش مالی و جامعه، از 

زمان اختراع اینترنت خواهند بود. 

نرخنــامه

خبـــــر



با موافقت سازمان بورس محقق می شود 
تامین مالی 500 میلیارد ریالی 
صنایع غذایی کورش با انتشار 

صکوک مرابحه
مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارای��ی مرکزی بازار 
س��رمایه گفت: موافقت اصولی تأمین مالی ش��رکت 
 صنع��ت غذایی کورش )س��هامی خ��اص( به مبلغ 
500 میلیارد ریال از طریق انتش��ار صکوک مرابحه 

در بازار سرمایه صادر شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا(، 
غالمرضا ابوترابی اعالم کرد: س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت 
صنع��ت غذایی کورش )س��هامی خاص( را به ارزش 
500 میلی��ارد ریال جهت خرید م��واد اولیه )روغن 

خام آفتابگردان( مورد نیاز این شرکت صادر کرد. 
وی اظهار داش��ت: این اوراق دو ساله، با نرخ سود 
16درصد، به صورت با نام و با مواعد پرداخت س��ود 

سه ماه یکبار از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه 
خواهد ش��د و ناش��ر این اوراق ش��رکت واسط مالی 

بهمن )با مسئولیت محدود( است. 
ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتش��ار این اوراق 
افزود: ضامن صکوک مرابحه ش��رکت صنعت غذایی 
کورش، بانک ملت است. شرکت تأمین سرمایه بانک 
ملت )س��هامی خاص( نیز مس��ئولیت بازارگردانی و 
تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد و عامل 
پرداخت همانند دیگر انتش��ارهای صکوک، شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه 

است. 
وی ادامه داد: در این اوراق، ش��رکت واس��ط مالی 
بهمن )ناش��ر( به وکالت از طرف خریداران اوراق، با 
منابع حاصل از انتش��ار صک��وک مرابحه، مواد اولیه 
م��ورد نیاز )روغن خام آفتابگردان( ش��رکت صنعت 
غذایی کورش )بانی( را نقداً از طریق ش��رکت طالی 
 Bunge ن��اب ک��ورش )حق العمل کار( از ش��رکت
)فروش��نده( خریداری خواهد کرد و سپس این مواد 
اولیه را به صورت بیع مرابحه نس��یه به بانی خواهد 
فروخت و بانی متعهد می ش��ود که در سررسیدهای 
س��ه ماهه، قیمت نسیه کاال را از طریق شرکت ناشر 
و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه به دارندگان اوراق پرداخت کند. 
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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت نقش 
دولت در تنظی��م بازار کاالها و همچنین 
سیاست خرید تضمینی که اکنون هزینه 
باالی��ی را به دولت تحمی��ل می کند باید 
به س��مت بورس کاال حرک��ت کند که با 
تحق��ق آن، ش��اهد پررنگ ش��دن نقش 
بورس کاال در اقتصاد و ارتباط نزدیک تر 
میان تولیدکننده و مصرف کننده خواهیم 

بود. 
 »مس��عود کرباس��یان« در گفت وگو با 
ایرنا به نق��ش بورس کاال در اقتصاد ملی 
اش��اره کرد و گفت: دولت ن��گاه ویژه ای 
به ب��ورس کاال در تنظیم ب��ازار کاالهای 

اساسی دارد به طوری که این بورس طی 
س��ال های گذش��ته اثر مهمی در اقتصاد 
ملی به شیوه تنظیم بازارها، شفاف سازی 
و کشف عادالنه قیمت ها ایفا کرده است. 
کرباس��یان ب��ا بی��ان اینکه ت��ا قبل از 
راه ان��دازی ب��ورس کاال در ای��ران، عمده 
کاالها به ش��یوه س��نتی و با اعمال نفوذ 
کام��ل دول��ت قیمت گ��ذاری و معامل��ه 
می ش��د، افزود: در چند س��ال گذش��ته 
تالش شده است روند دادوستد کاالها به 
بورس کاال واگذار شود و کشف قیمت ها 
نیز به دور از نظام دس��توری و براس��اس 

مکانیسم عرضه و تقاضا صورت گیرد. 

وزیر امور اقتص��اد و دارایی با تأکید بر 
اینکه ب��ا تقویت ب��ورس کاال در اقتصاد 
از تقل��ب و فس��اد جلوگیری می ش��ود، 
اظهار داش��ت: با توس��عه معامالت سلف 
و پیش ف��روش محصوالت در بورس کاال، 
فروشنده و مصرف کننده به منظور فروش 
محصوالت ش��ان، تأمین منابع و مواد در 

آینده به اطمینان خاطر می رسند. 
بت��وان  بای��د  داد:  ادام��ه  کرباس��یان 
صندوق ه��ای  توس��عه  و  تش��کیل  ب��ا 
س��رمایه گذاری در حوزه کااله��ا، تولید 
محص��والت را تضمین کرد ک��ه در این 
راستا نیاز اس��ت بیمه ها به بورس کاالی 

ایران متصل شوند؛ در مجموع با توجه به 
کارکرد و ابزاره��ای مالی که بورس کاال 
ارائه می دهد، این بورس به یک تکیه گاه 

مؤثر برای صنایع مبدل شده است. 
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در پایان 
گف��ت: نقش دولت در تنظیم بازار کاالها 
و همچنی��ن سیاس��ت خری��د تضمینی 
ک��ه هم اکنون هزینه باالی��ی را به دولت 
تحمیل می کند باید به سمت بورس کاال 
حرکت کند که با تحقق این مهم، شاهد 
پررنگ شدن نقش بورس کاال در اقتصاد 
و ارتب��اط نزدیک تر بی��ن تولیدکننده و 

مصرف کننده خواهیم بود. 

مدیرعام��ل بورس ته��ران می گوید اگر 
ش��رکتی دس��تورالعمل پذیرش را رعایت 
نکن��د ای��ن ش��رکت ب��ه هی��أت پذیرش 
معرفی می ش��ود و ای��ن هیأت در موردش 
تصمیم گیری می کن��د. او در عین حال از 
احتمال اخراج چهار شرکت از بورس خبر 
داد.  حس��ن قالیباف اص��ل در گفت وگو با 
ایس��نا، در پاس��خ به اینکه بعد از اجرایی 
و  توق��ف  جدی��د  دس��تورالعمل  ش��دن 
بازگش��ایی نمادها چند ش��رکت پتانسیل 
تعلی��ق نم��اد دارند، گفت: در م��ورد آمار 

دقیق این ش��رکت ها ع��دد دقیقی ندارم 
ول��ی به طور کلی باید بگویم ش��رکتی که 
گزارش ه��ای مال��ی اش را نده��د تعلی��ق 
نمی ش��ود بلک��ه در فرآین��د تعلی��ق قرار 
می گیرد.  وی ادامه داد: مثاًل اگر ش��رکتی 
گزارش یک ماهه خود را ندهد یا دیر بدهد 
این شرکت در فرآیند تعلیق قرار می گیرد 
و در کن��ار نم��ادش عالمت��ی گذاش��ته 
می ش��ود که نشانه این اس��ت که شرکت 
گزارش نداده تا س��هامداران آگاه باش��ند.  
مدیرعام��ل بورس ته��ران تأکید کرد: اگر 

ش��رکتی گزارش یک ماهه خ��ود را ندهد 
ما این شرکت را به هیأت پذیرش گزارش 
می دهیم تا در موردش تصمیم گیری شود.  
وی افزود: به تازگی از باب دس��تورالعمل 
پذیرش تغییراتی داشتیم. قبال معیارهای 
م��ا مطلق بود به ط��وری که اگر ب��ازار در 
رونق یا رکود ب��ود معیارها فرقی نمی کرد 
ولی االن معیارها نس��بی است و می توانیم 
درباره ش��رکت هایی که پتانسیل خروج از 
بورس دارند تصمیم بگیریم. س��ه یا چهار 
شرکت پتانسیل خروج از بورس دارند که 

به هیأت پذیرش آنه��ا را معرفی کردیم و 
قرار است برنامه های شان را بدهند و درباره 
آنه��ا تصمیم گیری کنیم.  او در پاس��خ به 
اینکه ارتباط با کدام بورس های دنیا برای 
ش��ما در اولویت است، گفت: با 1۲ بورس 
در دنیا تفاهم همکاری بسته ایم ولی برای 
هم��کاری با ب��ورس اس��تانبول به صورت 
اجرایی جلو رفته ایم. چند شرکت هستند 
که بحث پذیرش ش��ان در بورس استانبول 
و بورس تهران به ص��ورت همزمان دنبال 

می شود. 

مدیرعامل بورس تهران: 

احتمال اخراج ۴ شرکت از بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

 نقش دولت در تنظیم بازارها و خرید تضمینی
به بورس کاال واگذار می شود

خبر

 بازگشت »صادرات« به بورس
باز هم به تعویق افتاد

در حال��ی که قرار بود 15 بهم��ن جاری پس از ۲0 
ماه توقف، س��رانجام مجمع س��االنه و ع��ادی به طور 
فوق العاده بانک صادرات برگزار شود، زمان این مجمع 
باز هم تغییر کرد. به گزارش  تس��نیم، نماد معامالتی 
بانک ص��ادرات از تیرماه س��ال گذش��ته در حالی در 
ب��ورس اوراق بهادار متوقف اس��ت که پ��س از ۲0 ماه 
توق��ف و چندین بار خلف وع��ده مدیران این بانک در 
خصوص برگزاری مجمع عمومی، س��رانجام قرار شد 
در 15 بهم��ن ج��اری، دو مجمع س��االنه و عادی به 
طور فوق العاده این بانک برگزار ش��ود که البته باز هم 
ای��ن زمان تغییر کرد. بر این اس��اس، بنابر اعالم بانک 
صادرات سهامداران این بانک 5.7 هزار میلیارد تومانی 
در س��اعت 10 روز شنبه پنجم اسفندماه امسال برای 
انتخاب اعضای هیات  مدیره و سایر موارد به این مجمع 
روانه می ش��وند. از این رو سهامداران بانک صادرات که 
ماه هاس��ت منتظرند تا با برگزاری مجمع و در پی آن 
بازگشت نماد معامالتی شان به بورس، دست کم حبس 
طوالنی مدت نقدینگی خود را پایان یافته ببینند، باز هم 
چاره ای جز صبوری ندارند. گفتنی است نماد معامالتی 
شرکت بانک صادرات که با نماد »وبصادر« در بازار اول 
)تابل��وی اصلی( بورس فعالی��ت دارد، از ۲9تیرماه 95 
متوقف است و سهامداران آن بیش از ۲0ماه است که 

منتظر بازگشایی نماد آن هستند.

کاهش زمان تسویه معامالت در 
بازار سهام عامل نقدشوندگی

امیر صالحی با اش��اره به این که نقدشوندگی یکی 
از مولفه ه��ای تأثیرگذار بر تصمیم س��رمایه گذاران 
برای ورود به هر بازاری به ویژه بازار س��رمایه اس��ت، 
گفت: نقدش��وندگی به این معنا است که بتوان یک 
دارایی ی��ا اوراق بهادار را به س��رعت خرید یا آن را 
فروخ��ت، بدون آنک��ه تأثیری بر قیم��ت آن دارایی 
ی��ا ورقه بهادار بگ��ذارد.  یک مدیر س��رمایه گذاری 
گفت: کاهش زمان تسویه معامالت از سه به دو روز 

نقدشوندگی بازار سهام را بیشتر می کند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا(، 
امیر صالحی با اش��اره به این که نقدش��وندگی یکی 
از مولفه ه��ای تأثیرگذار بر تصمیم س��رمایه گذاران 
برای ورود به هر بازاری به ویژه بازار س��رمایه اس��ت، 
گف��ت: نقدش��وندگی به این معنا اس��ت ک��ه بتوان 
ی��ک دارایی ی��ا اوراق بهادار را به س��رعت خرید یا 
آن را فروخ��ت، بدون آن که تأثی��ری بر قیمت آن 
دارای��ی یا ورقه بهادار بگذارد.  این کارش��ناس بازار 
س��رمایه افزود: با توجه به تعریف بیان شده، کاهش 
زمان تس��ویه معامالت در بازار س��هام از سه روز به 
دو روز تا حدودی می تواند بر نقدش��وندگی س��هام 
تأثیر گذار باش��د.  وی در خص��وص اقدامات الزم در 
راستای نقدش��وندگی بازار سهام اظهار داشت: برای 
رسیدن به این مقصود راهکارهایی پیشنهاد می شود. 
نکته نخس��ت ایج��اد بازار دو طرف��ه »امکان فروش 
اس��تقراضی« و دیگری ترغیب و افزایش ش��ناوری 
ش��رکت ها در بازار س��رمایه و نکته س��وم هم ایجاد 

ابزارهای جدید سرمایه گذاری است. 

نماگر بازار سهام

//////

/////
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واردکنن��دگان برنج معتقدن��د که اگر 
ش��رایط واردات به روال سابق بازنگردد، 
این امر تأثیری در کاهش قیمت برنج در 

بازار ندارد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
همه س��اله واردات برن��ج از ابتدای فصل 
برداش��ت مردادماه ممنوع می ش��ود که 
امس��ال این ممنوعیت ب��ا یک ماه تأخیر 
اعمال ش��د و با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی فصل، وزارت جهاد کش��اورزی به 
عنوان متولی تنظی��م بازار اعالم کرد که 
واردات برنج خارجی از آذرماه آزاد است. 
اما از این موضوع چندی نگذش��ت که 
وزی��ر جهاد کش��اورزی به س��بب رکود 
حاکم بر ب��ازار برنج ایران��ی طی نامه ای 
خواستار توقف ثبت سفارش واردات شد 
که مجدد با آش��فتگی و افزایش س��ر به 
فلک کش��یده قیمت برنج خارجی، ثبت 
سفارش برنج تا خرداد سال آینده باز شد. 
بر این اساس دبیر انجمن واردکنندگان 
معتقد است اگر ش��رایط واردات به روال 
سابق بازنگردد این امر نمی تواند تأثیری 
در کاه��ش قیمت برنج در بازار داش��ته 
باش��د، چراکه نوس��انات نرخ ارز و تأخیر 
در ورود به بازارهای جهانی حداقل 200 

دالر قیمت ها را افزایش داده است. 
البت��ه ناگفت��ه نمان��د که ای��ن روزها 
کوچ��ه  در  برن��ج  قیم��ت  نوس��انات 
پس کوچه های شهر طنین انداز شده و از 
آنجا که تا ایام پایانی س��ال زمان زیادی 
باقی نمانده اس��ت، نگرانی هایی مبنی بر 
آش��فتگی بازار برنج شب عید وجود دارد 
ک��ه وزارت جهاد کش��اورزی ب��ه منظور 
کنت��رل ب��ازار و حمای��ت از تولید داخل 
اقدام به خری��د توافقی برنج با قیمت هر 
کیلو 9 هزار تومان کرد. حال باید منتظر 

ماند و دید که این سیاست می تواند بازار 
برنج شب عید را کنترل کند یا خیر. 

گزارش میدانی حاکی از آن اس��ت که 
ن��رخ هر کیلو برنج خارج��ی 8 تا 9 هزار 
تومان، برنج ایرانی نیم دانه 8 هزار تومان، 
برنج فجر 11 هزار تومان، ش��یرودی 10 
هزار و 500 و طارم درجه یک 12 تا 15 

هزار تومان است. 
یک��ی از تاجران برنج می گوید: با توجه 
به افزایش نجومی نرخ دالر امکان عرضه 
برن��ج خارجی به نرخ ه��ای قبلی در بازار 

وجود ندارد. 
انجم��ن  دبی��ر  کش��اورز،  مس��یح 
واردکنن��دگان برن��ج در گفت وگ��و ب��ا 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی با 
اشاره به اینکه نوسانات اخیر دلیل اصلی 
رفع ممنوعیت واردات در بازار به ش��مار 
م��ی رود، اظهار کرد: اگر ش��رایط واردات 
همانند گذشته بود، امکان کاهش قیمت 
و ع��دم کمبود در بازار ش��ب عید دور از 
انتظار نبود، درحالی که با نوس��انات نرخ 
ارز و تأخی��ر در ورود به بازارهای جهانی 
با افزای��ش حداق��ل 200دالری در بازار 

روبه رو هستیم. 
ب��ه گفته وی، با توجه به کاهش نیافتن 
نرخ تعرفه، اختالف فاحشی میان قیمت 
کنون��ی نرخ برنج واردات��ی با قیمت های 
قبلی که به دست مصرف کننده می رسد، 

وجود دارد. 
کش��اورز ادامه داد: هم اکن��ون واردات 
برنج به س��بب رقابت میان فروشندگان 
تا ح��دی کنترل و کاهش قیمت در بازار 

برنج را به همراه دارد. 
دبی��ر انجمن واردکنندگان برنج قیمت 
تمام شده هر کیلو برنج وارداتی را 7 تا 7 
ه��زار و 500 تومان اعالم کرد و گفت: با 

احتساب هزینه های حمل و نقل هر کیلو 
برنج خارجی ب��ا نرخ 8 تا 8 هزار و 200 
تومان به مصرف کننده عرضه خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه مصرف کنندگان 
برنج ایرانی و خارجی با یکدیگر متفاوت 
هس��تند، افزود: با توجه به نوسانات اخیر 
ب��ازار برن��ج، دول��ت مج��دد تصمیماتی 
مبنی بر رف��ع ممنوعی��ت واردات اتخاذ 
کرد، چرا که برن��ج ایرانی جایگزین برنج 
خارجی نخواهد شد و خرید توافقی برنج 
نمی توان��د تأثیری در خروج از رکود بازار 

برنج ایرانی داشته باشد. 
این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه 
به جدا بودن س��هم بازار برن��ج ایرانی از 
خارج��ی و پایین ب��ودن ق��درت خری��د 
خانوارهای کم درآمد، سیاست ممنوعیت 
راهگش��ای  نمی توان��د  برن��ج  واردات 
خ��روج از رکود ب��ازار برنج ایرانی باش��د 
و انتظ��ار م��ی رود دولت ب��رای حمایت 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی و قش��رهای 

آسیب پذیر تمهیداتی بیندیشد. 
خرید توافقی برنج راهگشای تنظیم 

بازار نیست
علی  اکبری��ان، نایب رئیس انجمن برنج 
در گفت وگو با خبرن��گار صنعت، تجارت 
و کش��اورزی اظه��ار ک��رد: از اول بهمن 
تنها ثبت س��فارش برنج برای سال آینده 
آزاد ش��د که این امر به معنای آزادشدن 
واردات برن��ج در روزه��ای پایانی س��ال 

نیست. 
به گفته وی، براس��اس س��رانه مصرف 
36 کیلو برنج ایرانی، س��االنه با احتساب 
ذخای��ر اس��تراتژیک حداکث��ر باید یک 
میلیون تن برنج وارد شود که این میزان 

در ماه های قبل وارد شده است. 
اکبری��ان ادام��ه داد: با توج��ه به آنکه 

وزیر جهاد کش��اورزی تمایلی به واردات 
بی��ش از یک میلیون تن برنج به کش��ور 
ندارد، از این رو تنها از ابتدای بهمن ثبت 
سفارش و واردات برنج تا پایان خرداد را 

آزاد اعالم کرد. 
نایب رئی��س انجمن برنج در پاس��خ به 
این س��وال که چرا ذخایر اس��تراتژیک از 
برنج های داخلی تأمین نمی ش��ود، بیان 
کرد: با توجه به اطالع رس��انی نامناسب، 
محدودی��ت زمان��ی خرید توافق��ی برنج 
ایران��ی تا 15 بهمن، ع��دم خرید برنج از 
و مشخص نبودن  شالیکوبی  کارخانه های 
زم��ان پرداخ��ت وج��ه خرید ای��ن امر 
نمی توان��د راهگش��ای رونق ب��ازار برنج 

ایرانی باشد. 
به گفته وی، زمانی  که نرخ برنج ایرانی 
100 تومان افزایش یابد، تمامی رسانه ها 
دالی��ل گران��ی آن را جویا می ش��وند و 
واردکنن��دگان به منظور تع��ادل قیمت 
ب��ه دنبال واردات هس��تند، درحالی که با 
کاه��ش قیمت برنج در ماه های گذش��ته 
دلی��ل ارزان��ی آن را نمی پرس��ند و این 
موضوع را از مسئوالن امر جویا نمی شوند. 
اکبری��ان در ادام��ه گف��ت: در ماه های 
گذش��ته نرخ هر کیلو برن��ج طارم 16 تا 
17 هزار توم��ان بود، اما هم اکنون حاضر 
به فروش هر کیلو برنج طارم بدون خرده 

با نرخ 10 هزار و 500 تومان هستیم. 
به گفته این مقام مسئول، نرخ هر کیلو 
برنج شیرودی از 6 هزار و 700 به 6 هزار 
و ندا از 6 هزار به کمتر از 5 هزار و 500 

تومان رسیده است. 
نایب رئی��س انجم��ن برن��ج در خاتمه 
یادآور ش��د: با توجه ب��ه فراوانی برنج در 
کارخانه ها و نبود کس��ری در بازار داخل، 

نیازی به واردات برنج نداریم. 

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت که تولید فوالد 
خام در کش��ور به 32 میلیون تن رسیده که رسیدن 
به 55 میلی��ون تن تولید را در افق 1404 پیش بینی 

کرده ایم. 
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری روز پنجشنبه 
در آیی��ن افتتاح همزمان پروژه ه��ای مجتمع معدنی 
و صنعت��ی گل گهر و طرح های اقتص��ادی و زیربنایی 
اف��زود:  س��یرجان  در شهرس��تان  کرم��ان  اس��تان 
110میلی��ون ت��ن ظرفیت تولید فوالد در کش��ور در 
دست کار اس��ت که رشد فیزیکی آن 57درصد است 
و با بهره برداری از آنها بخش زیادی از اش��تغال مورد 

نیاز کشور تأمین می شود. 
وی عن��وان ک��رد: س��رزمین کرم��ان را بهش��ت 

زمین شناس��ی خوانده ان��د و دولت ه��ای یازده��م و 
دوازدهم دولت شکوفایی زمین شناسی خواهد بود. 

وی ادامه داد: در تحقق رشد 8درصدی کشور یکی 
از مهم ترین نیازهای ما دسترس��ی به س��رانه مناسب 
مص��رف فوالد اس��ت که این س��رانه در ح��ال حاضر 
230 کیلو اس��ت و باید ب��ه 500 کیلو افزایش یابد و 
فعالیت های انجام ش��ده در حوزه صنعتی، این رشد را 

کفایت می کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: یکی از مهم ترین نیازهای ما 
برای تحقق رش��د 8درصدی، 8میلی��ارد تومان منابع 
برای فعالیت های درون صنعت فوالد اس��ت که تأمین 

آن پس از فضای پسابرجام قطعی است. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: یکی از 

مهم تری��ن نیازه��ای توس��عه فعالیت ه��ای معدن��ی 
کش��ور، فعالیت های اکتشافی اس��ت و امروز سازمان 
زمین شناس��ی را ب��رای ایجاد یک تح��ول در عرصه 
زمین شناس��ی آم��اده کرده ای��م و در ای��ن زمینه از 

تجربیات جهانی نیز استفاده خواهیم کرد. 
وی اف��زود: ت��وازن در زنجیره ف��والد از موضوعات 
مهمی اس��ت و در این دولت سعی شده که این توازن 
ایجاد شود.  شریعتمداری عنوان کرد: 62درصد تولید 
فوالد خاورمیانه در ایران انجام می شود و بخش زیادی 

از آن در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است. 
وی اظه��ار ک��رد: یک��ی از کارهای مه��م مجموعه 
گل گهر سیرجان، توجه به مس��ئولیت های اجتماعی 

بوده است. 

وزیر صنعت: تولید فوالد خام در کشور به 32میلیون تن رسید

 افزایش قیمت برنج خارجی
راهگشای رونق بازار برنج ایرانی نشد

اخبار

چرا صادرات از واردات جا ماند؟ 
رئیس کنفدراس��یون صادرات معتقد است افزایش 
واردات در 9 ماهه امسال به تولیدات باکیفیت کمک 
کرده اس��ت، اما در همین بازه زمانی صادرات حدود 
3درصد افت داش��ته اس��ت که مهم ترین دالیل آن 
عدم حمایت ها و عدم تخصیص مشوق های صادراتی 

صادرکنندگان بوده است. 
آمارها از وضعیت تجارت خارجی ایران در 9 ماهه 
سال جاری نشان می دهد که صادرات با افت و واردات 
با رشد همراه بوده است. کارشناسان دالیل مختلفی 
را برای این اتفاق مطرح می کنند؛ برخی نس��بت به 
افزایش واردات احساس نگرانی می کنند و برخی هم 
معتقدند افزایش واردات لزوما بر اقتصاد تأثیر منفی 
ن��دارد.  در این زمینه رئیس کنفدراس��یون صادرات 
تأکید دارد که افزایش واردات تأثیر مثبتی به دنبال 
داش��ته و به تولیدات باکیفیت کمک کرده است، اما 
از آنچه باید نگران بود، کاهش صادرات است.  محمد 
الهوتی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: در 9ماهه 
امس��ال 2.8درصد افت صادرات داش��ته ایم، ولی در 
واردات 18.5درصد رشد کردیم. رشد واردات مان نیز 
به دلیل رونق گرفتن بخش صنعت بوده است، چراکه 
85درصد کاالهای وارداتی مان کاالهای واسطه ای و 

سرمایه ای است. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات با بیان اینکه رش��د 
واردات اتفاق مثبتی بوده است، ادامه داد: دلیل این 
رش��د به رونق گرفتن صنع��ت و تولید و همچنین به 
واردکردن کاالهای باکیفیت ارتباط دارد، چرا که در 
زمان تحریم ها بیشتر واردات مان از پنج کشور بود و 

بیشتر کاالها از چین و هند وارد می شد. 
عضو هی��أت نمایندگان اتاق بازرگان��ی افزود: با 
توج��ه به اینکه در س��بد وارداتی مان در میان پنج 
کشور اول، کره جنوبی و آلمان قرار دارند، بنابراین 
واردات باکیفی��ت از این کش��ورها باع��ث افزایش 
واردات هم ش��ده و در واقع ای��ن افزایش به نوعی 
مطلوب اس��ت، چراکه کیفیت کاالها رش��د کرده 
اس��ت و در مقاب��ل تولیدات باکیفی��ت و همچنین 
ص��ادرات بهتر هم داش��ته ایم.  الهوت��ی ادامه داد: 
بنابراین رش��د واردات اش��کال نیس��ت، چراکه ما 
سهم خارجی مان در تجارت جهانی نسبت به حجم 
اقتصادی مان بس��یار کم اس��ت و باید بین س��ه تا 
چهار برابر رشد کنیم. تجارت، جاده دوطرفه است 
و ما در بخش واردات رش��د داشته ایم و این اشکال 
نیست، اشکال این است که چرا در بخش صادرات 

رشد نداشته ایم. 
هزینه باال، جلوی افزایش صادرات را گرفته 

است
رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات گف��ت: موضوعی 
ک��ه همه به آن واقف هس��تند این اس��ت که قیمت 
تمام ش��ده کاالهای ایرانی اجازه رش��د را از صادرات 
گرفته اس��ت که دالیل عمده ای دارد؛ مسائل مربوط 
به حمل و نقل، نرخ تس��هیالت گران قیمت و مسئله 
نرخ ارز از جمله این دالیل است.  وی درباره وضعیت 
مطل��وب نرخ ارز ب��رای صادرکنن��دگان اظهار کرد: 
صادرکنندگان معتقدند که نرخ ارز باید متناس��ب با 
ت��ورم افزایش پیدا کند و افزایش هیجانی نرخ ارز به 
نفع صادرکنندگان نیست. امسال در هدف گذاری ها 
21درصد رشد برای صادرات در نظر گرفته شده، اما 
در 9 ماهه حدود 3درصد رش��دمان کمتر بوده است 
که این به دلیل عدم حمایت ها و ناتوانی در پرداخت 
مشوق های صادراتی بوده است.  الهوتی خاطرنشان 
کرد: س��ال گذش��ته کمت��ر از 12درص��د از میزان 
بودج��ه ای که قرار بود در اختیار صادرکنندگان قرار 
گیرد، محقق شد و امسال هم هیچ مبلغی اختصاص 

پیدا نکرده است. 

چرا مرزنشینان نمی توانند این 
کاالها را وارد کنند؟ 

سوء اس��تفاده از معافیت  های ملوانی و مرزنش��ینی 
یک��ی از محل ه��ای واردات غیرقانون��ی محصوالت 
نس��اجی و پوشاک بوده که براس��اس پیگیری ستاد 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز و ابالغیه های صادرش��ده 
از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت؛ واردات 
پوش��اک، پت��و، پارچ��ه، کی��ف و کف��ش از مح��ل 

معافیت  های مذکور ممنوع شده است. 
معاون مدی��رکل مبارزه با قاچ��اق کاالهای هدف 
س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز در گفت وگو با 
ایس��نا، درباره حجم باالی قاچاق پوشاک و اقدامات 
صورت گرفت��ه در این زمینه، اظه��ار کرد: با توجه به 
حجم باالی قاچاق محصوالت نس��اجی و پوش��اک و 
با توجه به پتانس��یل تولید داخل، اش��تغال زایی باال 
و ارزش افزوده این صنعت، س��تاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق تمامی آسیب های این حوزه را احصاء و اولین 
برنام��ه جامع مبارزات��ی را برای این گروه در س��ال 

1394 تدوین و ابالغ کرد. 
رض��ا موس��ی زاده اظهار ک��رد: از اه��م محورهای 
ای��ن برنامه می ت��وان به مواردی مانن��د اصالح نظام 
تعرف��ه ای، جلوگی��ری از واردات کاالهای نس��اجی 
در قال��ب معافیت  ها، حمایت از تولی��د داخلی، الزام 
واردکنندگان به ثبت نشان تجاری پوشاک وارداتی، 
رهگیری نرم افزاری کاالها در س��طح بازار، تش��دید 
اقدامات نظارتی، کنترلی و مقابله ای و فرهنگس��ازی 
برای تروی��ج فرهنگ مصرف کااله��ای تولید داخل 

اشاره کرد. 

اخبار

نیازمند ساخت ۵ هزار کیلومتر 
آزادراه هستیم

معاون س��اخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل گفت که نیازمند ساخت 5هزار 
کیلومتر آزادراه جدید هس��تیم در عی��ن حال باید با 
اصالح مدیریت، هزینه تمام ش��ده آزادراه پایین بیاید. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، سیدحس��ین 
میرشفیع، معاون س��اخت آزادراه های شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناه��ای حمل ونق��ل، اظهار ک��رد: اگر 
بخواهیم سرمایه گذاری در حوزه ساخت آزادراه تداوم 
یابد باید امنیت س��رمایه گذاری را با بازگشت سرمایه 
براساس گزارش درآمد هزینه در طول 18 تا 20 سال 
بهره برداری لحاظ کنیم.  وی با اشاره به افزایش نیافتن 
نرخ عوارضی در س��ال 96 و گله مندی سرمایه گذاران، 
تصریح کرد: بعض��ی آزادراه ها همچون تهران - تبریز 
نیاز به بهسازی اساس��ی و سرمایه گذاری دارد و قطعا 
تغییرات��ی در ن��رخ عوارضی خواهد ش��د. هزینه های 
آزادراه در ح��ال حاض��ر از مح��ل عوارض��ی و برخی 
تأسیسات جانبی تأمین می شود و اگر قرار باشد فشار 
فقط به سرمایه گذاران وارد شود سرمایه ها از این حوزه 
خارج می شود پس نرخ ها باید متعادل باشد.  این مقام 
مسئول از نیاز کشور به ساخت حدود 5هزار کیلومتر 
آزادراه جدید خبر داد و گفت: باید با اصالح مدیریت، 
هزینه تمام ش��ده آزادراه پایین بیاید، منطق اقتصادی 
س��اخت آزادراه ها با توجه به می��زان ترافیک عبوری 
لحاظ و همچنین سهمی از محل صرفه جویی سوخت 
طبق قانون در سرمایه گذاری ها دیده شود تا هزینه ها 

فقط در نرخ عوارضی جبران نشود. 

برنج در عمده فروشی ها ۱۸درصد 
ارزان شد

مع��اون وزیر جه��اد کش��اورزی از واردات برنج برای 
تنظیم بازار ش��ب عید و س��ال آینده خبر داد و گفت 
که قیمت برنج ایرانی 10 تا 18درصد کاهش یافته که 
برای حمایت از بازار، این محصول را خریداری و ذخیره 
می کنیم.  علی اکبر مهرفرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: در شمال کشور قیمت برنج در عمده فروشی حدود 
10تا 18درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است 
و با توجه به اینکه وزارت جهاد کش��اورزی نمی خواهد 
این محصول بیش��تر از این کاهش قیمت داشته باشد 
و تولیدکنندگان متضرر شوند، آن را برای ذخیره سازی 
خریداری می کند.  وی افزود: برنج محصولی اس��ت که 
دو سوم نیاز کشور تولید داخلی دارد و حدود 30درصد 
آن نیز وارد می ش��ود، بنابراین نه تنها باید به فکر تأمین 
منافع تولیدکنندگان باشیم بلکه نباید اجازه دهیم که 
به مصرف کنندگان اجحاف ش��ود. این در حالی اس��ت 
که با وجود افزایش 10درصدی هزینه در هر س��ال، با 
کاهش بیش از 15درصدی قیمت عمده فروشی مواجه 
بوده ایم. معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر 
جهاد کشاورزی ادامه داد: در نیمه نخست امسال حدود 
ی��ک میلیون تن برنج وارد ش��د و به همین دلیل چند 
ماه��ی واردات آن را متوق��ف کردیم، ام��ا ادامه واردات 
این محصول ربطی به امس��ال ندارد و با هدف تأمین و 
تنظیم بازار شب عید و سال آینده صورت گرفته است، 
چراکه چند مش��کل دست به دس��ت هم دادند تا همه 
کشورها مانند ایران زودتر دست به کار شوند که کاهش 
و کمب��ود تولید برنج هندی و افزایش نرخ ارز از عوامل 
آن بوده اس��ت.  مهرفرد گفت: شرکت بازرگانی دولتی 
این محصول را در ش��ب عید و هنگامی که قیمت برنج 
نامتعادل شود به صورت مستقیم در بازارهای مشخص 
عرضه می کند که قیمت آن براساس نرخ مصوب ستاد 
تنظی��م ب��ازار و با توجه ب��ه انواع آن متفاوت اس��ت و 

محدودیتی برای میزان عرضه وجود ندارد. 

رئیسی: 
صنعت زنبورداری در بودجه سال 

آینده مغفول ماند
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران گفت در الیحه بودجه 
97 ب��رای نهاد هایی که ج��زو اولویت دولت نیس��ت، 
بودج��ه هنگفتی اختص��اص یافت��ه درحالی که بودجه 
صنعت زنبورداری با وج��ود اهمیت باال، مغفول مانده 
اس��ت.  عف��ت رئیسی س��رحدی، مدیرعام��ل اتحادیه 
زنب��ورداران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
ب��ا انتق��اد از تخصیص نیافت��ن ردیف بودجه مس��تقل 
ب��ه بیمه زنب��ورداران اظهار کرد: براس��اس تفاهم نامه 
صندوق بیمه تأمین  اجتماعی کش��اورزان، روستاییان 
و عش��ایر با اتحادیه سراس��ری قرار اس��ت حدود 85 
هزار زنبوردار تحت پوش��ش بیمه قرار گیرند.  به گفته 
وی، زنب��ورداران در حالی تفاهم نامه بیمه روس��تایی و 
عش��ایری امضا کردند که چشم به راه عدالت در زمینه 
بیمه و بهره گیری از سطح خدمات هستند.  وی افزود: 
هم اکن��ون از 85 هزار زنبوردار تنها حدود 10 هزار نفر 
تحت پوش��ش بیمه هس��تند که دولت 5تا 6 هزار نفر 
آنه��ا را از محل هدفمندی یارانه ها بیمه کرده و مابقی 
بیمه خویش فرما هس��تند که نرخ آن بسیار باال است.  
رئیسی س��رحدی با اشاره به اوضاع نامساعد زنبورداران 
نس��بت به روستاییان و عش��ایر گفت: با توجه به نیمه 
دوم ماه زمستان، زنبورستان ها به سبب نبود بارش های 
مناسب دچار فقر غذایی هستند که با توجه به اهمیت 
زنبور عس��ل در حفظ محیط زیست از مسئوالن تقاضا 
داریم که حمایت جدی از این صنعت به عمل آورند. 

مع��اون وزی��ر صنعت و رئی��س هیأت 
عامل ایمیدرو گفت که حوزه مس مانند 
س��ایر صنایع معدنی مصداقی از اقتصاد 

مقاومتی است. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
مهدی کرباس��یان، مع��اون وزیر صنعت 
و رئی��س هی��أت عام��ل ایمی��درو عصر 
پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مجتمع 
مس سرچشمه کرمان اظهار کرد: ارزش 
س��هام بازار مس در سال 92 حدود 111 
هزار میلیارد ریال بود که در سال جاری 
ای��ن رقم ب��ه 161 ه��زار میلی��ارد ریال 

افزایش یافته است. 
وی تصری��ح ک��رد: عملک��رد مطلوب 
ش��رکت مس باعث خش��نودی ش��رکت 

و  اس��ت  ش��ده  س��هامداران  و  ب��ورس 
خوش��بختانه ش��رکت ملی صنایع مس 
ای��ران هم به لحاظ تولید، فروش و هم از 

نظر سودآوری وضعیت خوبی دارد. 
مع��اون وزیر صنعت با اش��اره به اینکه 
ح��وزه مس مانند س��ایر صنای��ع معدنی 
مصداقی از اقتصاد مقاومتی اس��ت، بیان 
کرد: طی س��ه سال گذش��ته دو کارخانه 
کنسانتره با هدف اشتغال زایی تعدادی از 
افراد بیکار به بهره برداری رس��ید. اکنون 
برای جلوگیری از خام فروشی یک گام به 

جلو رفته است. 
رئی��س هیأت عام��ل ایمی��درو گفت: 
بح��ران قیم��ت و تحریم قب��ل از برجام، 
ف��روش محص��ول کات��د را ب��ه یکی از 

مش��کالت صنعت مس مبدل کرده بود، 
اما با وجود این ش��رایط وضعیت مطلوبی 

به خود گرفته است. 
کرباس��یان ادامه داد: شرکت ملی مس 
و فوالد مبارکه دو ش��رکتی هس��تند که 
عملک��رد نمون��ه ای در کش��ور دارن��د و 
جزو پنج ش��رکت برتر در زمینه سهام و 
بورس هس��تند، به طوری که حداقل سه 
ب��ار افزایش س��رمایه داش��ته اند. این در 
حالی  اس��ت که ظرف چهار سال گذشته 
ش��رکت های فعال در حوزه سهامداری، 
گاه��ی تا 90درصد س��هم خ��ود را بین 
س��هامداران تقس��یم و نقدیندگ��ی را از 

شرکت خارج کرده اند. 
مع��اون وزیر صنعت بی��ان کرد: منافع 

سهامداری، مس��ائل شرکت و نیز مسائل 
توس��عه ای موجب شده اس��ت تا مدیران 
ش��رکت طرح های نیمه تمام را تکمیل و 
طرح های جدید را شروع کنند. همه اینها 
دست به دست هم داده اند تا شرکت مس 

شرکتی موفق باشد. 
کرباس��یان خاطرنش��ان کرد: با توجه 
ب��ه نم��ودار عملک��ردی ش��رکت مس، 
تالش های بس��یاری برای کاهش قیمت 
تمام شده کنس��انتره صورت گرفته است، 
به ط��وری ک��ه قیمت آن از س��ال 92 از 
کیلویی 3515 ب��ه 2440 تومان کاهش 
پیدا کرده اس��ت. همچنی��ن کاتد نیز از 
کیلویی 5198 ب��ه 3900 تومان کاهش 

یافته است. 

معاون وزیر صنعت: 

صنایع مس مصداقی از اقتصاد مقاومتی است 
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اس��تانداردهای  اج��رای 
راس��تای  در  هش��تاد و پنجگانه 
ارتقای س��طح کیف��ی و ایمنی 
خودروه��ای داخلی در حالی از 
ابتدای دی ماه س��ال جاری آغاز 
شده که براساس برآورد صورت 
گرفته رسیدن به استانداردهای 
مذک��ور خروج حج��م باالیی از 
را ک��ه هم اکنون  خودروهای��ی 
از سوی خودروس��ازان تولید یا 
مونتاژ می شوند به همراه دارد. 

به گ��زارش »عص��ر خودرو«، 
ارزیابی ه��ای  براس��اس 
لیس��ت  در  صورت گرفت��ه 
ک��ه  خودروهای��ی  بلندب��االی 
امکان رسیدن به استانداردهای 
هش��تاد و پنجگانه را ندارن��د نام 
پ��ژو 2008، 301، محص��والت 
رنو، س��وزوکی و... نیز به چشم 
برخی  می خورد؛خودروهایی که 
از آنه��ا به تازگ��ی وارد خطوط 
تولید خودروس��ازان ش��ده اند و 
برخی دیگر به زودی به خطوط 
داخل��ی  تولی��د خودروس��ازان 
اضاف��ه خواهن��د ش��د و از آنها 
به عن��وان خودروهای باکیفیت 
اقدام  در کش��ور یاد می ش��ود. 
ص��ورت گرفت��ه ب��رای ارتقای 
اس��تاندارد خودروه��ای داخلی 
را هرچن��د می ت��وان طرح��ی 
قابل توجه برای ارتقای س��طح 
تولیدی  خودروهای  اس��تاندارد 
در کش��ور دانس��ت، ام��ا توقف 
تولید  ک��ه  تولی��د خودروهایی 
آنه��ا همچن��ان در کش��ورهای 
اروپای��ی ادام��ه دارد قابل تأمل 
اس��ت. از س��وی دیگر به گفته 
فع��االن صنعت خ��ودرو اجرای 
در  جدی��د  اس��تانداردهای 
کشورهای اروپایی نیز در دستور 
کار قرار گرفته، اما خودروسازان 
ملزم ب��ه اعالم اس��تانداردهای 
جدی��د روی خودروهای دارای 

استاندارد یورو 6 شده اند. 

ارزیابی ه��ای  براس��اس 
مجم��وع  صورت گرفت��ه، 
محصوالت پرتیراژ ساخت داخل 
که قطع��اً تمام اس��تانداردهای 
هشتاد و پنجگانه را پاس نخواهند 
کرد به یک میلیون و 312 هزار 
از  می رس��د؛  دس��تگاه   526 و 
سوی دیگر آمارهای اعالم شده 
بیانگر آن اس��ت که تولید 109 
هزار و 564 دستگاه خودرو نیز 
با اما و اگر روبه رو اس��ت با این 
ش��رایط می توان گفت با اجرای 
استانداردهای جدید از دی ماه 
سال آینده ش��اهد خروج بیش 
از ی��ک میلی��ون و 400ه��زار 
دستگاه خودرو از خطوط تولید 
خودروس��ازان خواهی��م بود که 
این ام��ر را می توان ب��ه تخلیه 
خط��وط تولی��د خودروس��ازان 

تعبیر کرد. 
ام��ا با توجه به دس��تورالعمل 
جدید این سؤال مطرح می شود 
اس��تانداردهای  اج��رای  ک��ه 
هشتاد و پنجگانه چه چالش هایی 
ب��رای صنعت خ��ودرو به وجود 
خواه��د آورد. در ای��ن خصوص 
حس��ن کریمی س��نجری یکی 
از کارشناس��ان صنع��ت خودرو 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه افزایش 
اس��تانداردهای خودروی��ی تنها 
ب��ه ای��ران مرب��وط نمی ش��ود 
بلک��ه کش��ورهای اروپای��ی نیز 
ای��ن اق��دام را در دس��تور کار 
ق��رار داده ان��د، می گوید: تفاوت 
اق��دام صورت گرفت��ه در ایران 
با کش��ورهای اروپای��ی در این 
است که خودروس��ازان اروپایی 
اجرای��ی کردن اس��تانداردهای 
جدید را برای خودروهای دارای 
پیش بینی   6 ی��ورو  اس��تاندارد 
این  کرده اند، درحالی که اجرای 
اس��تانداردها در کشور ما برای 
تم��ام خودروها اجباری ش��ده 

است. 

کریمی س��نجری در خص��وص 
ب��رای  خودروس��ازان  اینک��ه 
پ��اس ک��ردن ک��دام بخ��ش از 
اس��تانداردهای جدی��د با چالش 
مواج��ه خواهند ش��د، می گوید: 
پیش بینی  اس��تانداردهای  برخی 
و  ش��ده اند  ب��ه روز  تنه��ا  ش��ده 
دس��تیابی به آنها چندان دش��وار 
نخواه��د ب��ود، اما برخ��ی دیگر 
اس��تانداردهای جدید هستند که 
دس��تیابی به آنها ب��ه توانمندی 
خودروسازان داخلی بستگی دارد. 
این کارشناس صنعت خودرو 
معتقد اس��ت برخی خودروهای 
اروپایی هم قابلیت رس��یدن به 
ای��ن اس��تانداردهای جدی��د را 
ندارند، از س��وی دیگر با اعمال 
و  استانداردهای جدید محدوده 
دامنه اس��تاندارد و نحوه تس��ت 
نی��ز ممکن اس��ت تغیی��ر کند 
ب��ه همین دلیل ب��ا یک چالش 
داخلی مواجه خواهیم ش��د که 
در ای��ن خص��وص می ت��وان به 
چالش های��ی که برای بس��یاری 
اجرای��ی  ب��ا  تس��ت  مراک��ز  از 
ک��ردن اس��تانداردهای جدید با 
آن مواجه خواهند ش��د اش��اره 
ک��رد، چراکه این مراک��ز باید با 
استانداردهای جدید به روز شوند 
و این مراک��ز باید خود را با این 
استانداردهای جدید وفق دهند. 
فربد زاوه یکی از کارشناسان 
صنع��ت خ��ودرو نیز با اش��اره 
ب��ه اینک��ه امکان به روز رس��انی 
)ارتقای اس��تاندارد( محصوالت 
دارد، می گوید:  جدی��د وج��ود 
این ک��ه  اس��ت  مس��لم  آنچ��ه 
ک��ه  قدیم��ی  خودروه��ای 
سال هاست تولید آنها ادامه دارد 
و همواره در می��ان خودروهای 
بی کیفیت قرار دارند، نمی توانند 
به اس��تانداردهای جدید دست 
پی��دا کنند و توق��ف تولید آنها 
منطقی اس��ت، اما در خصوص 

محص��والت جدید که به تازگی 
وارد خطوط تولید خودروسازان 
خودروهای  به خصوص  شده اند، 
پ��اس کردن  ام��کان  اروپای��ی 
استانداردهای جدید وجود دارد. 
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خ��ودرو معتق��د اس��ت: توقف 
تولی��د بی��ش از ی��ک میلیون 
و 400ه��زار دس��تگاه خ��ودرو 
ب��ه دلی��ل اینکه ش��رایط پاس 
کردن اس��تانداردهای جدید را 
ندارند امکان پذیر نیس��ت و این 
امر موجب می ش��ود رسیدن به 
با تأخیر  اس��تانداردهای جدید 
اجرایی شود، چرا که جایگزین 
ک��ردن و رس��یدن ب��ه تی��راژ 
ب��اال زمانب��ر اس��ت و نمی توان 
را  کش��ور  خ��ودروی  صنع��ت 
به ط��ور کامل متوق��ف کرد. به 
گفته ای��ن کارش��ناس صنعت 
خودرو، استانداردهای جدید در 
کشورهای اروپایی نیز اجرا شده 
اما این نکته را باید مدنظر قرار 
داد که کشورهای اروپایی به طور 
متوس��ط هر 5 تا 6 سال یک بار 
اق��دام به تغیی��ر تولیدات خود 
می کنن��د به همی��ن دلیل اخذ 
اس��تانداردهای جدی��د چندان 
برای آنها چالش برانگیز نخواهد 
بود ام��ا در ای��ران خودروهای 
تولیدی میهمان دائمی خطوط 
تولید محسوب می شوند که این 
امر تغییر استاندارد در کشور را 

مشکل ساز می کند. 
اس��تانداردهای  براس��اس 
هش��تاد و پنجگانه، خودروسازان 
تا ابت��دای دی ماه امس��ال باید 
61 مورد استاندارد خودرویی را 
اجرایی می کردند. پس از خوان 
اول تا ابتدای تیرماه سال 1397 
دو مورد به 61 اس��تاندارد قبلی 
اضاف��ه می ش��ود و در نهایت با 
اضافه شدن 22 مورد استاندارد 
خودرویی دیگر تا دی ماه سال 

اس��تانداردهای  تع��داد  آین��ده 
اجباری خودروهای س��واری به 
85 م��ورد افزایش خواهد یافت. 
پیش بین��ی س��ه دوره زمان��ی 
برای رس��یدن به استانداردهای 
است  حالی  در  هشتاد و پنجگانه 
برخی مس��ئوالن س��ازمان  که 
معتقدند  ایران  اس��تاندارد  ملی 
که عبور از مرحل��ه اول ارتقای 
اس��تانداردهای خودرو به راحتی 
امکان پذی��ر خواهد ب��ود، اما در 
خوان دوم و س��وم خودروسازان 
با مش��کل مواجه خواهند ش��د 
و ب��ه ای��ن طری��ق در ای��ن دو 
فاز ش��اهد ح��ذف خودروهایی 
خواهی��م ب��ود که ت��وان پاس 
کردن اس��تانداردهای جدید را 

نداشته باشند. 
اس��تانداردهای  براس��اس 
پنجاه وپنجگان��ه که ش��امل 51 
کیفیت  ب��ه  مربوط  اس��تاندارد 
و ایمن��ی و 4 م��ورد مربوط به 
آالیندگی می شود، خودروسازان 
محصوالت خود را در سه سطح 
ارتقا  ایمنی، آالیندگ��ی و بدنه 
دادند و در فاز نخست توانستند 
با ارتقای ایمنی به لحاظ ایمنی 
سیس��تم ترمز ABS و کیس��ه 
ه��وا محصوالت خ��ود را به روز 
کنن��د. ح��ال ف��از دوم ک��ه به 
اس��تانداردهای هشتاد و پنجگانه 
مربوط می ش��ود خودروس��ازان 
جدی��د  اس��تانداردهای  بای��د 
مربوط به مسائل »ایمنی، ترمز 
پیشرفته اضطراری، ترمزگیری، 
هش��دار تغیی��ر مس��یر حرکت 
خودرو و سیستم های هشداری 
عاب��ر  از  حفاظ��ت  خ��ودرو، 
س��رعت،  محدوده کننده  پیاده، 
تجهیزات ضدسرقت و...« را نیز 
در تولی��دات خ��ود لحاظ کنند 
و گام جدیدتری را در راس��تای 
ایمنی  ارتق��ای اس��تانداردهای 

بردارند. 

گرفت��ه،  ص��ورت  ارزیاب��ی  طب��ق 
بیش��تر خودروه��ای تولیدی از س��وی 
خودروسازان داخلی )از نظر مدل( تنها 
در حد 20 درصد داخلی سازی شده اند؛ 
بنابراین به نظر می رس��د خودروسازان 
تنها نام خودروس��از را یدک کش��یده و 
در عمل به مونت��اژکاران صرف قطعات 
خارج��ی وارداتی به وی��ژه چینی تبدیل 

شده اند. 
به گزارش ایس��نا، داخلی سازی یکی 
از هدف ه��ای اولیه و مح��وری صنعت 
خودروی ای��ران از بدو آغ��از به کار در 
ح��دود پنج دهه گذش��ته تاکنون بوده 

است. 
در فرآین��د داخلی س��ازی، قطعات و 
مواد اولیه خودروهای تولیدی در کشور 
به جای واردات، از س��وی قطعه س��ازان 

داخلی تولید می ش��ود که این موضوع، 
رش��د اش��تغال، ایج��اد ارزش افزوده و 
افزایش تولید ناخالص داخلی را به دنبال 
دارد و ب��ه همی��ن دلیل داخلی س��ازی 
خودروه��ا همواره یک هدف محوری در 

صنعت خودرو بوده است. 
ای��ن ش��رایط بررس��ی کارنام��ه  در 
خودروسازان نش��ان می دهد تنها چند 
م��دل مح��دود از خودروهای س��واری 
در حال تولید، به داخلی س��ازی باالیی 
رسیده اند و مابقی از عمق داخلی سازی 

ناچیزی برخوردارند. 
طب��ق اع��الم انجمن خودروس��ازان، 
خودروهای پژو 405، پژو پارس و سمند 
حدود 93درصد داخلی س��ازی شده اند. 
میزان داخلی سازی خانواده پراید و تیبا 
نیز حدود 87 درصد است. پژو 206، رانا 

و دنا نیز حدود 70 درصد داخلی سازی 
ش��ده و میزان داخلی سازی تندر 90 و 
محص��والت خانواده رن��و )پارس تندر و 

ساندرو( حدود 56 درصد است. 
به غیر از خودروهای یاد شده، تقریباً 
تمام��ی خودروهای س��واری تولیدی از 
سوی خودروسازان، داخلی سازی پایینی 

در حد 20 درصد دارند. 
درصد داخلی س��ازی باقی خودروهای 
تولی��دی ایران خودرو و س��ایپا ش��امل 
هایما، س��وزوکی، پژو 2008، پژو 301، 
برلیانس، سراتو، چانگان و S300، تنها 
20درصد است. در این میان، خودروی 
دانگ فن��گ )H30 کراس( ایران خودرو 
حدود 40درصد داخلی سازی شده است 
که آن هم عدد قابل قبولی به حس��اب 

نمی آید. 

س��ایپا،  و  ایران خ��ودرو  ج��ز  ب��ه 
خودروهای س��واری تولیدی از س��وی 
س��ایر خودروس��ازان داخل��ی از جمله 
گروه خودروس��ازی بهمن، کرمان موتور 
 و مدیران خ��ودرو ک��ه ش��امل ح��دود 
20 مدل خودرو می شود نیز تنها در حد 

20درصد داخلی سازی شده اند. 
ب��ه این  داخلی س��ازی 20درص��دی 
معناست که خودروس��از مربوطه تقریباً 
تمام قطع��ات خودرو را از خ��ارج وارد 
کرده و تنه��ا فرآیند مونت��اژ قطعات و 

رنگ بدنه را در داخل انجام می دهد. 
درواقع خودروس��ازان داخلی به اسم 
تولید داخل و ایجاد اش��تغال و حمایت 
از کارگر ایرانی، در عمل مش��غول ایجاد 
اش��تغال برای کارگران و قطعه س��ازان 

خارجی به ویژه چینی هستند! 

درصد »داخلی سازی« خودروها اعالم شد

تیغ دولبه استانداردهای جدید
اخبار

 تحقیق و تفحص مجلس
در خصوص افزایش تعرفه ها و 

جریان واردات خودرو
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گف��ت نماین��دگان مجل��س در ح��ال تحقیق و 
تفحص در خصوص افزایش تعرفه ها، جریان ثبت 

سفارش و واردات خودرو هستند. 
ب��ه گزارش خبرخ��ودرو، اس��داهلل قره خانی در 
ای��ن باره اظهار داش��ت: در یک س��ال گذش��ته 
در  مس��ئوالن  توس��ط  متفاوت��ی  تصمیم ه��ای 
خص��وص واردات خودرو اتخاذ ش��ده اس��ت، که 
این تصمیمات در نهایت به رانت انجامیده و سود 
کالنی را نصیب افرادی خاص کرده درحالی که در 

این میان جمع کثیری نیز متضرر شده اند. 
وی با اش��اره به توقف چند ماهه س��ایت ثبت 
سفارش گفت: با بسته شدن سایت ثبت سفارش 
تع��داد زیادی خ��ودرو در مدل ه��ای مختلف در 
گمرک متوقف شد اما با باز شدن موقتی سایت و 
استثنا هایی که قائل شدند تعدادی از این جریان 

سود کالنی نصیب شان شد. 
وی افزود: اف��رادی ک��ه دارای رانت اطالعاتی 
ب��وده و از موضوع افزایش تعرفه ه��ا قبل از اجرا 
ش��دن اطالع داشتند از این وضعیت سوءاستفاده 

کردند. 
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای 
اس��المی گفت: مجلس با توجه ب��ه این اتفاقات 
پیگیری های��ی را در این زمینه آغاز کرده اس��ت 

که امید است به نتیجه مطلوب نیز دست یابد. 
افزای��ش  قره خان��ی همچنی��ن در خص��وص 
تعرفه ه��ای خودروهای هیبریدی اف��زود: امروزه 
در کلیه کش��ورهای پیش��رفته از این نوع خودرو 
در ن��اوگان حم��ل و نق��ل عموم��ی اس��تفاده 
می کنند و افزایش تعرف��ه خودروهای هیبریدی 
هی��چ توجیحی ندارد؛ چراکه ای��ن نوع خودروها 
کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف س��وخت در 

کالنشهرها را به دنبال دارد. 
تلویزیون��ی  مصاحب��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
رئیس جمهور در تاری��خ دوم دی ماه در خصوص 
تعرفه خودروهای هیبریدی و طرح واقعی نبودن 
برخ��ی خودروه��ای هیبری��دی واردات��ی گفت: 
خودروهای هیبریدی دارای انواع مختلفی اس��ت 
که از آن جمله می توان به خودروهای هیبریدی 
کاماًل برقی و خودروه��ای هیبریدی ترکیبی که 
از ترکیب برق و بنزین تش��کیل می ش��ود، اشاره 
کرد و هرکدام بس��ته به نوع خودرو دارای تعرفه 

متفاوت هستند. 
وی در پای��ان گفت: چرا بای��د وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت که مجموعه ای بس��یار عظیم با 
س��ابقه طوالنی و دارای تجربیات زیادی است در 
این مدت تصمیم��ات زیادی در خصوص واردات 
خودرو بگی��رد و با هر تصمیم س��ودهای کالنی 

نصیب عده ای خاص شود؟ 

راه اندازی اولین ولوو تمام 
الکتریکی تا سال 2019

تا س��ال 2019 میالدی، کمپانی خودروس��ازی 
ولوو بر مبنای طرح کانسپت 40.2، اولین محصول 
تم��ام الکتریکی خود را معرفی و راه اندازی خواهد 

کرد. 
به گزارش پرش��ین خودرو، روزهای گذش��ته در 
رابطه ب��ا این موضوع صحبت کردیم که ش��رکت 
خودروس��ازی ولوو در نظر دارد همزمان با شرکت 
خودروس��ازی تس��ال، یک کامیون تمام الکتریکی 
طراحی کرده و در س��ال 2019 میالدی وارد بازار 
کند، اما حاال عالوه بر وس��ایل نقلیه س��نگین وزن 
ول��وو، اخی��راً از س��وی منابع خبری تأیید ش��ده 
است که شرکت خودروس��ازی ولوو تحت رهبری 
کمپان��ی »جیل��ی« تصمی��م دارد با اس��تفاده از 
طرح کانسپت 40.2 تا س��ال 2019 میالدی یک 
خودروی تمام الکتریک��ی راه اندازی و آماده عرضه 

به مشتریان کند. 
برای اولین بار در س��ال 2016 میالدی، شرکت 
خودروسازی ولوو طرح کانسپت 40.2 را در قالب 
یک خ��ودروی کراس اوور، به همراه طرح س��دان 
40.1 رونمایی کرد. آن زمان شرکت خودروسازی 
ولوو به این موضوع اشاره داشت که اگر روزی این 
خودروی کانسپت را توسعه دهد و به مرحله تولید 
برس��اند، از یک سیس��تم محرک تمام الکتریکی و 
یک سیستم محرک پالگین هیبریدی برای تأمین 

انرژی مورد نیاز اتومبیل استفاده خواهد کرد. 
جالب است بدانید خودروی کانسپت ولوو 40.2 
 CMA بر مبنای پلتفرم نس��ل جدید و پیشرفته
توس��عه پیدا کرده و روی خود ام��کان نصب یک 
سیس��تم محرک تمام الکتریک��ی دارد. البته هنوز 
جزیی��ات دقیق��ی ارائ��ه نش��ده یا حتی ش��رکت 
خودروس��ازی ولوو به طور رس��می این موضوع را 
تأیی��د نکرده اس��ت، اما باتوجه ب��ه مصاحبه اخیر 
»هنری��ک گرین« رئیس بخش تحقیق و توس��عه 
ولوو با وب س��ایت »اتوکار«، به این موضوع اش��اره 
شده است که سیستم محرک تمام الکتریکی ولوو 
با یکبار ش��ارژ کام��ل باتری ه��ا می تواند محدوده 

حرکت 499 کیلومتر داشته باشد. 

اخبار

علت عدم حمایت دولت از 
خودرو های هیبریدی چیست؟ 

یک کارشناس صنعت خودروی کشور با اشاره به افزایش 
تعرفه واردات خودرو های هیبریدی گفت در س��ال گذشته 
دول��ت، مردم را ب��ه خرید خودروهای هیبریدی تش��ویق 
می ک��رد اما در س��ال جاری با افزایش تعرف��ه خودروهای 
هیبریدی به وضوح مش��خص است که روند خرید این نوع 
خودروه��ا از س��وی مردم کاهش یافته اس��ت.  به گزارش 
خبرخ��ودرو، امیرحس��ن کاکایی با انتقاد از جو رس��انه ای 
ایجاد شده حول محور اهمیت تولید خودروهای هیبریدی 
در جهان به منظور کاهش آالیندگی های زیس��ت محیطی 
اف��زود: خودروهای هیبریدی از قیم��ت باالیی برخوردارند 
و لزوم��ا باع��ث صرفه جویی در مصرف س��وخت و کاهش 
آالیندگی های زیست محیطی نمی شوند و این یکی از دالیل 
عدم حمایت دول��ت از خودروهای هیبریدی اس��ت.  وی 
گفت: در حال حاضر انواع مختلفی از خودرو های هیبریدی 
در دنیا تولید می ش��ود که از ظاهر خوبی برخوردارند اما به 
لحاظ مصرف سوخت چندان تفاوتی با خودرو های معمولی 
ندارند.  وی اذعان داشت: دولت باید از طریق منابع حاصل 
از افزایش تعرفه واردات خودرو نس��بت به توس��عه حمل و 
نقل عمومی گام های مؤثرتری بردارد، چراکه توسعه ناوگان 
حم��ل ونقل عمومی قطعاً به کاهش ترافیک و آلودگی هوا 
منجر خواهد شد.  این کارشناس صنعت خودرو همچنین 
ب��ه تصمیمات پراکنده دولت در خص��وص صنعت خودرو 
اشاره کرد و افزود: سیاست های دولت باید با مطالعات جامع 
و توجیه پذیر انجام گیرد زیرا نوسان در تصمیم گیری های 
مه��م به خصوص در حوزه فناوری نوین مردم را با ش��ک و 

تردید نسبت به سیاست ها روبه رو خواهد کرد. 

وقتی سرما هم مانع گرانی خودرو نشد
ب��ا وجود این که طی روزهای گذش��ته دمای هوا منفی 
بود، اما در مقابل تغییرات قیمتی در بازار خودرو در جهت 
مثبت حرکت می کرد. این در شرایطی که خریداران بازار 
خ��ودرو، منتظر کاهش قیمت خ��ودرو بودند.  به گزارش 
خبرآنالی��ن، بعضی کارشناس��ان دلی��ل افزایش قیمت 
خ��ودرو در روزهای گذش��ته را کاهش عرض��ه خودرو از 
سوی خودروسازان می دانند. به اعتقاد آنها، در صورتی که 
خودروس��ازان، خودروهایی را که در پارکینگ خود دارند، 
به بازار عرضه کنند، قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد.  با 
این وجود به نظر می رسد خودروس��ازان به گونه ای رفتار 
می کنند که عطش خریداران در روزهای پایانی سال برای 
خرید خودرو تش��دید ش��ود و در عین حال، بازار فروش 
خودروهای قس��طی جان گرفته است.  گزارش ها حاکی 
از آن اس��ت که در روزهای اخیر قیمت برخی خودروهای 
تولی��د داخل، با افزای��ش حدود 200 تا ی��ک میلیون و 
700هزار تومان مواجه شده است، به طوری که دنا حدود 
یک میلی��ون و 100هزار تومان افزایش قیمت داش��ت و 
در ح��ال حاضر در بازار ب��ا قیمت 46میلیون و 100 هزار 
تومان به فروش می رود.  در همین حال، پژوپارس س��ال 
با افزایش 300هزار تومانی قیمت مواجه شد و هم اکنون 
38میلیون و 700هزار تومان اس��ت.  بررس��ی ها در بازار 
خودرو نشان می دهد قیمت پژو پارس مدل TU5 حدود 
یک میلیون و 500هزار تومان افزایش پیدا کرد و با نرخ 43 
میلیون تومان در بازار به فروش می رود.  اما در ش��رایطی 
قیمت خودروهای تولید داخل باال رفته اس��ت که بررسی 
شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران در نظرسنجی 
با مش��تریان خودروهای داخلی و وارداتی نشان می دهد 
خودروه��ای با س��طح قیمتی 25 ت��ا 50 میلیون تومان، 
بیش��ترین تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و 63.3 
درصد از بازار خودروهای س��واری را در اختیار دارند.  بعد 
از خودروهای 25تا 50میلیون تومانی، خودروهای با سطح 
 قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان پرتقاضاتر بوده و معادل

 18.9 درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. 

باالخره مرسدس بنز هم به جمع 
خودروهای برقی پیوست

مرس��دس بنز با معرفی برنامه های جدید خود به منظور 
پیوس��تن به جریان خودروهای برقی و به چالش کشاندن 
تس��ال، وارد عرصه تولیدکنندگان ارش��د خودروهای تمام 
الکتریکی در جهان شد.  به گزارش ایسنا به نقل از وب سایت 
بیزینس اینسایدر، مرسدس بنز به تازگی اعالم کرده است 
ک��ه قصد دارد س��ازندگان خودروهای برق��ی و الکتریکی 
لوکس در جهان را به چالش و رقابت بکشاند.  این شرکت 
خودروسازی آلمانی تصمیم گرفته است در شش کارخانه 
بزرگی که در سراس��ر جهان داراس��ت، با ایجاد یک شبکه 
فعال جهانی برای ساخت باتری خودروهای برقی به طراحی 
و تولید خودروهای تمام برقی و لوکس بپردازد.  قرار است تا 
سال 2019 میالدی یک خودروی تمام الکتریکی به صورت 
شاسی بلند EQC تحت عنوان نام این برند آلمانی تولید و 
روانه بازار شود.  دایملر - شرکت مادر مرسدس بنز - در یک 
بیانیه مطبوعاتی در وب سایت خود اعالم کرد که مرسدس 
بنز هم اکنون دارای پنج کارخانه باتری اس��ت و قصد دارد 
تا سال 2018 میالدی فرآیند ساخت ششمین کارخانه را 
نیز به پایان برس��اند.  این شرکت پیش��تر اعالم کرده بود 
11 میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد کرد تا مطمئن شود 
که خودروهای مرسدس بنز تا سال 2022 میالدی نسخه 
الکتریکی یا هیبریدی خواهند داشت، که این امر حاکی از 
آن اس��ت که غول خودروس��ازی آلمان بسیار جاه طلبانه و 
بلندپروازانه  برای تولید خودروهای الکتریکی نقشه کشیده 

و برنامه ریزی های دقیقی انجام داده است. 



مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: نخبه باوری و توجه به استعدادهای برتر 
و تقویت بستر ارتباطات تعاملی با اجتماع نخبگانی روند حرکتی آنان به سوی 
ایجاد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری را تسهیل کند. پرویز کرمی، مشاور رئیس 

بنیاد و دبیر س��تاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان، در بیست وهشتمین نشست 
سراس��ری رؤس��ای بنیادهای نخبگان اس��تانی، 
آگاه س��ازی عمومی و ترویج فرهن��گ نوآوری و 
کارآفرینی در جامعه را از اساسی ترین رسالت های 
بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی دانست و افزود: 
ساختار و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، ضرورت و اهمیت 
انتشار رویدادها و آگاهی بخشی عمومی در راستای 
فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان را دوچندان کرده 
و ای��ن امر رس��الت خطیری ب��ر دوش بنیادهای 
نخبگان استانی نیز گذاشته، چراکه انجام صحیح 
این مهم در گس��تره کشوری و استانی در تحقق 

رسالت فرهنگسازی و بهره مندی از توانمندی نیروی انسانی خالق و متخصص 
بومی اثرگذار است.  مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رصد رویدادها 
و پاس��خ گویی مس��ئوالن اثرگذار و نقش آفرین را از دیگر مسائل مهم در حوزه 

جذب و هدایت اس��تعدادهای برتر کشور به س��وی کارآفرینی و تحقق اقتصاد 
دانش بنیان برش��مرد و گفت: نخبه باوری و توجه به استعدادهای برتر و تقویت 
بستر ارتباطات تعاملی با اجتماع نخبگانی در حوزه های گوناگون و اطالع رسانی 
صحیح با دقت وسرعت و شتاب مناسب، می تواند 
ع��الوه بر حل دغدغه ها و خواس��ت های نیروی 
انس��انی متخصص، روند حرکتی آنان به سوی 
ایجاد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری را تسهیل 
کن��د.  کرمی در ادامه، با اش��اره ب��ه برنامه های 
گوناگون معاونت علم��ی و فناوری و بنیاد ملی 
نخبگان در توسعه فرهنگ کارآفرینی و اقتصاد 
دانش بنیان گفت: در راس��تای توس��عه فرهنگ 
اقتص��اد دانش بنیان و حرکت جامعه به س��وی 
کارآفرینی، برنامه های متعددی با هدف معرفی و 
حمایت از کسب وکارهای خالق و دانش بنیان و 
استارت آپ ها و معرفی استعدادهای برتر در قالب 
تعامل با نهادهایی چون رسانه ملی، مطبوعات، 
خبرگزاری ها و فضای مجازی در دس��تور کار اس��ت که انجام هرچه بهتر این 
مهم، مستلزم همراهی و تعامل بنیادهای نخبگان استانی و دیگر دست اندرکاران 

اثرگذار در این حوزه است. 

راهی طوالنی، چشمانی پر امید، شوقی وصف ناشدنی؛ همه آن چیزی 
بود که در اولین همایش مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان دیده 
می شد. شیراز سه شبانه روز میزبان جوانانی بود که برای تصویب اساسنامه 

مجمع ملی س��ازمان های مردم نه��اد جوانان 
گفت وگ��و کردند و با باال و پایین کردن آنچه 
خودشان در اساسنامه مجمع مطالبه و نوشته 

بودند، آغازگر راهی سخت شدند. 
به گزارش ایس��نا، ای��ن راه پ��ر از مانع اما 
خلل��ی در انگی��زه جوانان ایجاد نک��رده بود، 
آنه��ا مجدان��ه ب��رای وص��ول خواس��ته ها و 
دغدغه هایش��ان ایستاده بودند؛ با مدیران کل 
جوانان اس��تان ها دیدار می کردند و برای بند 
بند تصویب اساسنامه مجمع ملی جوانان وقت 
و همت صرف می کردند. جوانان از دغدغه ها، 
سختی های راه و چشم انداز آینده سمن های 
جوان��ان بع��د از برگزاری اولی��ن مجمع ملی 

س��ازمان های مردم نهاد جوانان می گفتن��د و در تمام این گفت وگوها در 
صدای شان »امید« موج می زد.  سازمان های مردم نهاد، تشکل های مردمی 
هستند که به شکل داوطلبانه و عمدتا برای رسیدن به اهداف عام المنفعه 

فعالیت می کنند. به گفته محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان در مراس��م اختتامیه اولین همایش مجمع 
ملی س��ازمان های مردم نهاد جوانان در ش��یراز »از زمان تش��کیل دولت 
روحانی مجموع تشکل های مردم نهاد از ۷۰ 
مورد به ۲۰۰۰ مورد افزایش یافته اس��ت.« 
اما با این وجود به گفته اعضای این سمن ها، 
مهم ترین مش��کل این تش��کل ها ناشناخته 
بودن ش��ان ب��رای مردم و حتی مس��ئوالن 
اس��ت. ش��ادی غالمی، عضو مجمع جوانان 
اس��تان کردس��تان، در گفت وگو با ایس��نا 
یکی از بزرگ ترین موانعی را که بر س��ر راه 
فعالیت سمن های اس��تان کردستان وجود 
دارد ناشناخته بودن آنها دانست.  غالمی با 
اشاره به فعالیت خود در سمن »آوای کهن 
سنه دژ« که در حوزه فرهنگی و هنری و به 
ویژه برگزاری فس��تیوال های موسیقی فعال 
است، گفت: برای مثال گاهی مخاطبان همزمان با شنیدن اینکه سمن ما 
در حوزه موسیقی فعال است، فکر می کنند ما آموزشگاه موسیقی داریم یا 

نهادی زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم.

فیس بوک با ارائه گزارش مالی خود از سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷ میالدی 
نشان داد که ۱۲.۹۷میلیارد دالر درآمد کسب کرده است. به گزارش ایسنا 
به نقل از وب سایت تک کرانچ، فیس بوک به رغم مسائل به وجود آمده بر سر 

تبلیغات و آگهی های مداخله جویانه حساب های 
کاربری روسی نشان داد که عملکردی فراتر از 
انتظار داشته است.  گزارش مالی فیس  بوک از 
سه ماه آخر سال گذشته ۲۰۱۷ میالدی حاکی 
از آن است که این غول تکنولوژی و شبکه های 
اجتماعی با رشدی ۲.۱۸درصدی هم اکنون ۱.۴ 
میلی��ارد کاربر فعال در روز دارد که البته تعداد 
کاربران فعال در این ش��بکه اجتماعی در س��ه 
ماهه س��وم سال ۲۰۱۷، با رشدی ۳.۸درصدی 
بیش از ۱.۳۷ میلیارد نفر پیش بینی شده بود که 
این نشان از کاهش قابل مالحظه تعداد کاربران 
فیس بوکی دارد و این نرخ رشد تابه حال رکورد 
کمترین تعداد کاربر فع��ال را برای فیس بوک 

ثبت کرده اس��ت. مارک زاکربرگ – موس��س و مدیرعامل فیس بوک – در 
این خصوص معتقد اس��ت که چنین کاهش��ی در نرخ رشد تعداد کاربران 
مربوط به نمایش کمتر ویدئوهای پربازدید اس��ت که به طور متوسط زمان 

مصرفی برای تماشای محتوا را روزانه ۵۰ میلیون ساعت کاسته است.  تغییر 
در نمایش ویدئوهای پربازدید، برای نخستین بار منجر به کاهش ۷۰۰ هزار 
نفری تعداد کاربران فعال روزانه  فیس بوک در دو کشور ایاالت متحده  آمریکا 
و کانادا شد.  تعداد کاربران ماهانه  فیس بوک 
اکنون با رشدی ۳.۳۹درصدی نسبت به تعداد 
۲.۰۶ میلیارد نفری کاربران ماهانه  این شبکه  
اجتماعی با رش��د ۳.۱۹درصدی در سه  ماهه  
س��وم سال مالی ۲۰۱۷، اکنون ۲.۱۳ میلیارد 
نفر برآورد ش��ده اس��ت، اما ب��ا وجود کاهش 
تعداد کاربران روزانه، نرخ رشد کاربران ماهانه  
در فیس بوک افزایش یافته اس��ت.  میانگین 
درآمد فیس بوک برای هر کاربر نسبت به بازه  
زمانی مشابه در سال ۲۰۱۶  میالدی با رشدی 
۲۷درصدی، اکنون معادل ۶.۱۸ دالر ارزیابی 
می شود. فیس بوک در سه ماهه آخر ۲۰۱۷، 
سودی بالغ بر ۴.۲۶ میلیارد دالر کسب کرده 
است که به خاطر هزینه های مالیاتی چشمگیر و هنگفتی که باید بپردازد، 
کاهش قابل توجهی را نسبت به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ که سودی معادل 

۴.۷میلیارد دالر داشت، پیدا کرده است. 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت مراکز ناکارآمد 
و فاقد حداقل های آموزشی مهلت دارند با دریافت تسهیالت مرکز 

را ارتقا دهند در غیر این صورت حذف خواهند شد. 
ب��ه گزارش مه��ر، محمدحس��ین امید 
اظهار کرد: بخش اش��تغال که در سخنان 
مقام معظم رهبری از آن یاد ش��ده برای 
دانش��گاه علمی و کاربردی تکلیف ایجاد 

کرده است. 
وی با بیان اینکه دانشگاه باید در محیط 
واقع��ی کار ش��کل بگیرد، اف��زود: تمامی 
آموزش ه��ا و دوره ه��ای دانش��گاه جامع 

علمی، کاربردی مهارتی هستند. 
می��زان  اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
علم��ی،  دانش��گاه  در  اش��تغال پذیری 
کاربردی نسبت به دیگر دانشگاه ها بیشتر 
اس��ت، گفت: ۲۵درص��د فارغ التحصیالن 

دانشگاه علمی کاربردی بیکار هستند در صورتی که این رقم برای 
دانش آموختگان سایر دانشگاه ها ۴۰درصد است. 

وی با بیان اینکه دانش��گاه علمی کارب��ردی آمادگی برای کمک 

به تأمین نیروهای مهارتی استان دارد، عنوان کرد: نیازهای استان 
به نیروهای مهارتی مش��خص است لذا آمادگی تربیت نیروی مورد 

نیاز را داریم. 
وی با اش��اره به اینکه دانشگاه علمی، 
کاربردی ق��رار نیس��ت کار تولید کند، 
بلکه ت��الش دارد دانش��جوی کارآفرین 
تربی��ت کن��د، بیان ک��رد: در راس��تای 
کارآفرین��ی دانش آموختگان در مس��یر 

ماموریت گرایی مراکز حرکت کرده ایم. 
امید با بیان اینکه ایجاد مراکز رشد و 
نوآوری نیز به کارآفرینی کمک می کند، 
اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰۰ مرکز 
علم��ی کارب��ردی و ۵۰ مرک��ز رش��د و 

نوآوری در کشور فعالیت دارد. 
وی با اش��اره به اینک��ه مراکز علمی، 
کاربردی بای��د تبدیل دانش به ثروت را 
پیش بینی کنند و تنها به آموزش اکتفا نکنند، افزود: دانش��جویانی 
که بتوانند در کنار مراکز رش��د ش��رکت تأسیس کنند برای شروع 

کار تسهیالت دریافت خواهند کرد. 

دمیدن روح تازه به سمن های جواناننخبه باوری روند حرکتی به سوی ایجاد زیست بوم کارآفرینی را تسهیل کند

فیس بوک فراتر از حد انتظار عمل کرده است »سندیکای جوانان«، راهی برای پیگیری قانونی مطالبات جوانان
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: 

مراکز ناکارآمد علمی و کاربردی حذف می شوند

اغلب ما فکر می کنیم متخصصان فروش یک ش��رکت باید مرد باشند، 
درصورتی که زنان دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که آنها را به 

فروشنده های بهتری نسبت به مردان تبدیل کرده است. 
این روزها اهمیت زنان در محیط کار بسیار بیشتر از گذشته شده است، 
به طوری که مدیریت بس��یاری از بخش های شرکت های بزرگ به خانم ها 
داده می ش��ود. امور مربوط به فروش محصوالت از جمله مش��اغلی است 
که همیشه مردها مسئولیت آن را برعهده داشتند. تحقیقات اخیر نشان 
داده است تنها ۱۱.۷درصد مدیران فروش ۱۵۰شرکت بزرگ سیلیکون ولی 
خانم هس��تند. همچنین زمانی که صحبت از حق��وق به میان می آید، باز 
هم میزان مبلغ دریافتی مردان بس��یار از بیش��تر از زنان است و آنها تنها 
۶۳ س��نت از هر دالری که به مردان پرداخت می شود دریافت می کنند. 
اوراکل یکی از شرکت های بزرگی است که به دلیل پرداخت حقوق بیشتر 
به متخصصان فروش مرد مورد شکایت قرار گرفته است، اما هیچکدام از 
این تفاوت ها نتوانسته باعث شود که زنان عملکرد بهتری نسبت به مردان 
نداش��ته باشند. طبق اعالم مؤسس��ه آمار، ۷۰درصد زنان به سهم فروش 
خود دست پیدا می کنند، درحالی که این رقم برای آقایان ۶۷درصد است. 
زنان مهارت های خاص و منحصربه فردی دارند که باعث می شود نسبت به 
مردان عملکرد بهتری در فروش داشته باشند. در ادامه این مقاله  به بررسی 

دقیق تر این مهارت ها می پردازیم. 
۱- توانایی شنیداری

بس��یاری از مردم گمان می کنند کس��انی که آرام تر صحبت می کنند، 
متخصص فروش بهتری هستند، درصورتی که چنین طرز تفکری اشتباه 
اس��ت. کس��انی که ش��نونده بهتری باشند، محصوالت بیش��تری نیز به 
فروش خواهند رس��اند. اغلب فروشندگان به فکر منافع شخصی هستند 
و تنها س��عی می کنند مبلغ کمیسیون خود را افزایش دهند. اما بهترین 
متخصصان فروش کس��انی هستند که برای مشتری وقت می گذارند و به 
آنه��ا خوب گوش می دهند.  گوش دادن، ی��ک مهارت بنیادی در فروش 
است. ۷۴درصد مشتری ها زمانی که احساس کنند صحبت های شان شنیده 
می شود عالقه بیش��تری به خرید محصوالت برند نشان می دهند. گوش 
دادن، به یک فروشنده کمک می کند که دغدغه ها و نگرانی های مشتری 
را درک کند و س��پس به آنها توضیح دهید که محصول ش��رکت چگونه 
می تواند نیازهای آنها را برطرف کند. مش��تری ها دوس��ت دارند احساس 
کنند که مهم هس��تند و صحبت های شان ش��نیده می شود، بنابراین هر 
فروشنده ای که بهتر بتواند این نیاز آنها را برطرف کند موفق تر خواهد بود. 
زنان از نظر ژنتیکی، شنونده های بهتری نسبت به مردان هستند. درواقع 
آن قس��مت از مغز که مهارت های ش��نیداری را تعریف می کند در زنان 

فعال تر از مردان است. 
۲- هوش هیجانی

هوش هیجانی یا EQ، توانایی شناسایی و مدیریت احساسات فردی و 
همچنین تشخیص احساسات دیگران است. هوش هیجانی به عنوان یکی 
از مهارت های مهم فروش ش��ناخته می شود. نتیجه تحقیقی که روی ۴۰ 
متخصص فروش انجام شده است نشان می دهد کسانی که هوش هیجانی 
باالیی دارند بهتر از کس��انی عمل کرده اند که میزان هوش هیجانی شان 

به طور متوسط ۵۰درصد است. هوش هیجانی دو عنصر ضروری دارد: 
۱- میزان آگاهی فرد از خودش
۲- میزان آگاهی فرد از دیگران

زمانی ک��ه صحبت از ف��روش به میان می آید ای��ن دو مهارت هر دو به 
ی��ک ان��دازه اهمیت دارن��د. خودآگاهی به یک فروش��نده اجازه می دهد 
که احساس��ات خود را به طور دائم تحت نظر داش��ته باشد و کنترل کند. 

متخصصان فروش هنگام مواجه با ش��رایط چالش برانگیز، زیر بار فش��ار 
خم می شوند و رفتارهای مضری از آنها سر می زند. به عنوان مثال تعریف 
بی��ش از ان��دازه از ویژگی های محصول، حمله ک��ردن به محصول رقبا و 
ارائه تخفیف های زیاد و غیر عادی از جمله رفتارهای مضر متخصصان در 
مواجهه با چالش هس��تند. هوش هیجانی به فرد کمک می کند که درک 
بهتری از احساس��ات فعلی خود داشته باشد و اجازه ندهد با انجام اعمال 
اش��تباه اعتبار برند را زیر س��ؤال ببرد.  آگاهی فرد از دیگران نیز به اندازه 
خودآگاهی در فروش مهم اس��ت. فروش��ندگانی که عملکرد خوبی دارند 
فقط به صحبت های مش��تری گوش نمی دهند. آنها حاالت چهره و زبان 
بدن مشتری را تحلیل می کنند. تنها ۷درصد ارتباطات از طریق لغات بیان 
می شود و بخش عمده آن توسط لحن بیان و زبان بدن به شنونده منتقل 
می ش��ود. هرقدر فرد هوش هیجانی بیش��تری داشته باشد بهتر می تواند 
احساس��ات طرف مقابل را تحلیل کند. حرکات بدن، پایین آمدن ابروها 
و حرکت عضالت فک از جمله عالئمی هس��تند که به متخصص فروش 
نشان می دهند مسیر گفت وگو در سمت درستی حرکت نمی کند.  نتیجه 
تحقیقی که برای سنجش میزان هوش هیجانی روی مردان و زنان انجام 
ش��د، نش��ان می دهد که زنان در ۱۱ مرحل��ه از ۱۲ مرحله این آزمایش 

عملکرد بهتری نسبت به مردان داشته اند. 
۳- همکاری

در زمان های گذشته، رقابت بسیار سختی بین متخصصان فروش برای 
باال بردن میزان کمیسیون وجود داشت. اما امروزه همه چیز تغییر کرده و 
این طرز تفکر رو به انقراض است. این روزها فروشندگان ماهر، به همکاری 
بیش��تر از رقابت اهمیت می دهند. همکاری، متخصصان فروش را تشویق 
می کند که موفقیت ها و شکس��ت های خود را با یکدیگر در میان بگذارند 
و درنهایت تمام اعضای تیم فروش ش��رکت رشد کنند و پیشرفت داشته 
باش��ند. این موضوع همچنین به آنها کمک می کند که برای رس��یدن به 
اهداف مشترک با یکدیگر هماهنگ شوند. مزایای همکاری تنها به بخش 
فروش ش��رکت محدود نمی شود. فروش��ندگان برتر تیم فروش، در امور 
مرتبط با بازاریابی نیز با یکدیگر همکاری می کنند. نتیجه تحقیقات شرکت 
HubSpot نش��ان می دهد ش��رکت هایی که کارمندان بخش فروش و 
بازاریابی آنها با یکدیگر همکاری دارند، ۳۸درصد قرارداد بیشتری نسبت 
به سایر شرکت ها دارند و میزان درآمد آنها ۲۰۸درصد یعنی دو برابر بیشتر 

از شرکت هایی است که تیم هایی مجزایی برای بازاریابی و فروش دارند. 
درنهایت می توان این طور نتیجه گیری کرد که همکاری با مش��تری ها 
تأثیر زیادی در افزایش میزان فروش دارد. فروش��ندگان باتجربه با ایجاد 
ح��س همکاری میان خودش��ان و مش��تری، کاری می کنن��د که میزان 
ف��روش محصوالت افزایش پیدا کند. آنه��ا از این همکاری به عنوان راهی 
برای از بین بردن مش��کل مشتری اس��تفاده می کنند و درنهایت این کار 
باعث می شود مشتری به محصول یا خدمات برند عالقه مند شود.  نتیجه 
تحقیقات متعددی نشان داده اس��ت که زنان ترجیح می دهند به صورت 
گروهی کار کنند، اما مردان دوس��ت دارند کارها را به تنهایی پیش ببرند. 
نتیجه تحقیقات همچنین نش��ان داده است که زنان انتخاب های خود را 
بر اساس منفعتی انجام می دهند که روی کل اعضای تیم دارد و این کار 
در مردان کمتر است. تمایل بیش��تر زنان به انجام دادن کارهای گروهی 
باعث می شود که فروشندگان بهتری نسبت به مردان باشند.  زنان دارای 
ویژگی های منحصربه فردی هستند که به آنها کمک می کند فروشندگان 
بهتری نسبت به مردها باشند. بنابراین سپردن چنین نقش هایی به آنها و 
قدردانی از ارزش هایی که برای ش��رکت داشته اند میزان اعتبار و موفقیت 
FORBES/zoomit :کسب وکار را افزایش خواهد داد.            منبع

هر کس��ب وکاری، بزرگ یا کوچک، در معرض ریس��ک و خطراتی قرار 
دارد. ریسک جزء جدایی نا پذیر هر کسب و کاری است. تغییرات به سرعت 
اتفاق می افتند و فشار زیادی بر کارآفرینان برای بهبود به موقع مهارت ها و 
فائق آمدن بر این خطرات وجود دارد. کارآفرینان برای اینکه بتوانند به موقع 
بر این ریسک ها غلبه کنند، باید درک درستی از آنها داشته باشند.  در این 
مطلب، ۱۰ مورد از رایج ترین ریسک هایی را که هر کارآفرین ممکن است 

در طول مسیر کارآفرینی اش با آن مواجه  شود بیان می کنیم: 
۱-ریسک رقابتی: 

ریسک رقابتی، نش��ان دهنده میزان تهدید رقبا است. هر کسب وکاری 
حتی در شرایط انحصار هم با رقابت مواجه است، زیرا جایگزین ها به راحتی 
وارد بازار می ش��وند. بنگاه های جدید با ریسک باالیی روبه رو هستند، زیرا 
باید با شرکت های قدیمی تر رقابت کنند. با این حال، کسب وکارهای معتبر 
نیز از این خطر مصون نیس��تند.  به منظور به حداقل رساندن این خطر، 
باید تحلیل SWOT  مناس��ب انجام ش��ود )تطابق نقاط قوت و ضعف 
داخلی با فرصت ها و تهدیدات خارجی( و اس��تراتژی هایی برای مقابله با 

رقبا طراحی شود. 
۲- ریسک تکنولوژیک: 

هر کسب وکاری با توجه به اینکه در چه مرحله ای از توسعه قرار دارد، با 
ریسک تکنولوژی مواجه می شود. این خطر شامل تغییر در فناوری است 
که با س��رعت زیادی هم اتفاق می افتد. برای کارآفرینان دش��وار است که 
بتوانند روند رش��د فناوری را در آینده به درس��تی ارزیابی کنند.  راه حل 
مناسب در این راستا، برنامه ریزی کردن با نگاهی رو به فرداست، به طوری 
که ش��ما بتوانید کس��ب و کارتان را در زمان مشخص با تکنولوژی جدید 

هماهنگ کنید. 
۳- ریسک سیاسی و حقوقی: 

این خطر در همه جا وجود دارد اما ش��دت آن در مورد کسب وکارهایی 
که در محیط های مبهم اجرایی می ش��وند، بیشتر است. این مورد شامل 
تغییر سناریوی سیاسی مثل تغییرات در قوانین و مقررات است. احتمال 
مواجه شدن با چنین ریسکی برای شرکت های چندملیتی بسیار زیاد است. 
زیرا آنها نه تنها باید نگران وضعیت سیاس��ی و حقوقی کشورشان باشند؛ 

بلکه همین دغدغه را در کشورهای مقصد هم دارند. 
راه ح��ل مناس��ب در این راس��تا این اس��ت که ش��رکت ها راهکارهای 
انعطاف پذیری داشته باشند تا در صورت تغییرات در سیاست های دولتی، 

بتوانند کسب و کارشان را با تغییرات هماهنگ کنند. 
۴- ریسک اقتصادی: 

مثال خوبی از این نوع ریس��ک، رکود اقتصادی اخیر است که در سطح 
جهانی دیده می ش��ود. این خطر ش��امل تغییرات در چرخه رونق و رکود 
اقتصادی اس��ت و س��طح تأثیر باالیی نیز دارد. این ریس��ک نمی تواند به 
درستی پیش بینی شود و باید در مرحله برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد. 

۵- ریسک مالی: 
ریسک مالی، نشان دهنده خطر ورشکستگی است. کارآفرینان باید دارای 
شم اقتصادی مناسبی باشند تا بتوانند میزان این ریسک را کاهش دهند. 
آنها برای اتخاذ تصمیمات درست مالی، باید بتوانند پیش بینی درستی از 
عرضه و تقاضا داشته باشند و جریانات نقدی را به درستی مدیریت کنند.  

هر تصمیم -بزرگ یا کوچک- تأثیر قابل توجهی بر س��ود و وضعیت مالی 
شرکت دارد و به همین دلیل باید بسیار مراقب باشیم. 

۶- ریسک سرمایه انسانی: 
سرمایه انسانی یکی از مهم ترین عواملی است که موفقیت کسب وکار را 
رقم می زند. مهارت اصلی کارآفرینان این اس��ت که می توانند کارکنان را 
در مسیر درست هدایت کنند. نیروی انسانی برای سیستم به منزله ستون 
فقرات برای بدن اس��ت. هیچ شرکتی نمی تواند بدون حمایت کارکنانش 
اهداف خود را دنبال کند. در هر کسب و کاری، کارمندانی کلیدی وجود 

دارد که تصمیماتی مهم و تعیین کننده می گیرند. 
ریس��ک هایی که از طرف نیروی انس��انی ایجاد می ش��ود، در مواردی 
می توان��د قابل کنترل باش��د، مثال بس��یاری از کارکنان ممکن اس��ت با 
انگیزه های مالی مثل افزایش حقوق متقاعد شوند. با این حال، مشکالتی 

مثل کارمندی با بازده کم و عملکرد پایین به راحتی قابل حل نیستند. 
۷- ریسک استراتژیک: 

 ش��رکت ها همواره برنامه ای برای پایداری و ثبات کس��ب و کارشان در 
آینده  دارند، اما همیش��ه احتمال وقوع اش��تباه وجود دارد. چراکه آینده 
نامعلوم اس��ت و نمی توان آن را به درس��تی پیش بینی کرد. درصورتی که 
استراتژی اعمال شده، راهکار مناسبی نباشد، جبران آن راحت نیست زیرا 

زمان و سرمایه قابل توجهی برای آن هزینه شده است. 
کارآفرینان باید پیش بینی  هایی داش��ته باش��ند تا بتوانند به درس��تی 
برنامه ریزی کنند. البته ممکن اس��ت کارآفرین در م��ورد هر جنبه ای از 
کسب وکار دانش نداشته باشد، از این  رو باید از بخش های مربوط به حوزه 

فعالیتش مشاوره و راهنمایی بگیرد. 
۸- ریسک بهداشت و ایمنی: 

این خطر ش��امل نحوه عملکرد کسب وکار است. این وظیفه کسب وکار 
است که محیط کاری مناسب را برای کارکنانش فراهم کند تا به هیچ وجه 

با ریسک های ایمنی و بهداشتی مواجه نشوند. 
اگر شرکت نتواند این کار را انجام دهد، ممکن است کارکنان هنگام کار 
دچار جراحت و مش��کل ش��وند و همین امر می تواند به دعوی شکایت از 

شرکت ختم شود. 
۹- ریسک زیست محیطی: 

اغل��ب خطراتی که در این دس��ته قرار می گیرند، خ��ارج از کنترل ما 
هستند. ریسک های زیست محیطی عبارتند از: بالیای طبیعی مانند، سیل، 
زلزله، خشکسالی و . . . عالوه بر این، کمبود منابع طبیعی هم در این دسته 
قرار می گیرند.  بهترین گزینه برای غلبه بر چنین ریس��کی این است که 
قبل از راه اندازی کس��ب وکار، در مورد احتمال بروز بالیای طبیعی در آن 

منطقه تحقیق و بررسی  های الزم را انجام دهیم. 
۱۰- ریسک عملیاتی: 

ریس��ک مربوط به رویه های اداری، ریس��ک عملیاتی نامیده می شود. 
چنین ریسکی شامل سیستم های اطالعاتی منسوخ شده، زنجیره تأمین 
ضعیف، نگهداری نامناسب و. . . است. این مشکالت باعث می شود سوابقی 

ضعیف از برند شرکت در ذهن مخاطبان  کسب و کارتان ایجاد شود. 
باید درک کرد که ریس��ک بخشی از کسب وکار است و نمی توان آن را 
به طور کامل حذف کرد. با این حال، هر کارآفرین باید اقداماتی را برای به 

حداقل رساندن ریسک و عواقب آن انجام دهد. 
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سونی اعالم کرد که کازو هیرای از اول آوریل مدیرعامل این کمپانی نیست و کنیچیرو یوشیدا، مدیرمالی سابق این 
کمپانی مسئولیت رهبری سونی را برعهده خواهد داشت. 
سونی اعالم کرد که کازو هیرای از اول آوریل سال جاری میالدی مدیرعامل سونی نیست. این کمپانی کنیچیرو یوشیدا، 
مدیرمالی پیشین کمپانی را به عنوان رهبر جدید کمپانی سونی انتخاب کرده اند. کنیچیرو یوشیدا در ماه های اخیر منبع 
دستخوش بسیار زیادی در سونی بوده که باعث شده این کمپانی تولیدکننده گجت های الکترونیک به خوبی دوران  گذار را 
طی کرده و پس از سال ها ضرردهی دوباره روند مثبتی را از نظر عملکرد مالی در پیش بگیرد. 
به گزارش زومیت، سونی تحت نظر کازو هیرای که سکان هدایت کمپانی را از سال ۲۰۱۲ در اختیار گرفته بود، شاهد 
اخراج هزاران نیروی خود بود. همچنین باید به خروج از حوزه هایی نظیر تولید پی سی و همچنین حضور ضعیف تر در 
بازار تولید تلویزیون اشاره کرد. هرچند کازو هیرای در اولین سال های رهبری خود در سونی روزهای چندان خوبی را 
سپری نمی کرد، اما وی موفق شد با اعمال برنامه های بازسازی، سونی را دوباره به سوددهی برساند. تغییرات در روش های 
درآمدزایی کمپانی و تمرکز بیشتر روی حوزه هایی نظیر تولید سنسور های دوربین برای استفاده در گوشی های هوشمند 
سونی را دوباره به سوددهی بازگرداند. نزدیکان تیم رهبری سونی به این نکته اشاره می کنند که یوشیدا از جمله دوستان 
و نزدیکان هیرای است که در سال ۲۰۱۴ و همزمان با مدیرعاملی هیرای به سمت مدیر مالی این کمپانی انتخاب شده و 
اصلی ترین چهره های تغییرات در سونی بود. براساس اطالعات ارائه شده یوشیدا از جمله اصلی ترین تصمیم گیرندگان برای 
واگذاری کسب و کار تولید پی سی های وایو و همچنین تلویزیون سونی بوده است. 
تحلیلگران پیش بینی می کنند که سونی در سال مالی جاری خود باالترین سود عملیاتی کسب شده طی ۷۲ سال اخیر را 
به دست آورد که نشان دهنده اثربخش بودن فعالیت کازو هیرای، مدیرعامل سابق کمپانی است. 
 

مهارت های برجسته زنان در فروش  ۱۰ ریسکی که هر کارآفرین در مسیر کارآفرینی 
با آن مواجه می شود

کنیچیرو یوشیدا به عنوان مدیرعامل 
جدید سونی معرفی شد
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دریچـــهیادداشت

تیم نرم افزاری بامبو با همکاری دانش��کده کامپیوتر دانش��گاه علم و صنعت 
ای��ران با هدف معرفی و آم��وزش حوزه های مختلف کامپیوتری اعم از صنعت 
گیم و بازی س��ازی، برنامه نویسی، ش��بکه، امنیت، طراحی و توسعه وب و... و 
معرفی افراد سرش��ناس در هر حوزه، اقدام به برگزاری همایش��ی در راستای 
دس��تیابی به این مهم گرفته است. ازجمله مطالب مورد بحث در این همایش 
می ت��وان به توضیح��ات متعددی در زمینه معرفی جام��ع هر یک از حوزه ها، 
بازار کار و کاربرد آن در صنعت و همچنین میزان درآمد ش��اغلین هر حوزه، 

تجهیزات مورد نیاز، فشار کاری و امنیت شغلی آنان، اشاره کرد. 

دانشگاه علم و صنعت میزبان اولین 
 همایش آینده کسب وکارهای

فناورانه و نوآورانه
یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به تولید سامانه بانکداری الکترونیکی برای 
صندوق های قرض الحس��نه شده اس��ت.  مدیر این شرکت دانش بنیان در خصوص 
این نرم افزار الکترونیکی گفت: برای صندوق های قرض الحس��نه س��امانه بانکداری 
الکترونیکی راه اندازی کرده ایم که تمام ویژگی های یک بانک را داراست.  وی ادامه 
داد: این نرم افزار با زیرس��اخت های موبایلی هماهنگی دارد و به کمک آن می توان 
تمام فعالیت هایی را که از یک بانک دریافت می کنید، از این فناوری نوین هم دریافت 
کنید.  وی با اشاره به اینکه از این نرم افزار صندوق های قرض الحسنه بسیاری دریافت 
می کنند، بیان کرد: در حال حاضر این نرم افزار در تمام شهرهای ایران قابل دسترس 
است و بسیاری از صندوق های قرض الحسنه کشور به این نرم افزار متصل شده اند. 

با این نرم افزار دانش بنیان بانک را 
به خانه ببرید

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



یک��ی از عوامل��ی ک��ه باعث شکس��ت 
کس��ب وکار اینترنتی شما می ش��ود، نبود 
مدیریت صحیح کسب وکار است. دوستان 
م��ن ای��ن را بدانی��د ک��ه مدیری��ت برند 
کسب وکار بسیار مهم و حائز اهمیت است، 
زیرا ش��ما را از درگیر ش��دن با چالش ها و 
بحران ه��ا و در نهایت شکس��ت و تعطیلی 

کسب وکارتان نجات خواهد داد. 
ب��ه همین منظ��ور تصمی��م گرفتم در 
این مقاله نح��وه مدیریت برندهای موفق 
در کس��ب وکارهای اینترنتی را به شکل 

صحیح و اصولی بیان کنم. 
برن��د  مدیری��ت  در  ک��ه  نکات��ی 

کسب وکارتان باید به آنها توجه کنید: 
1- نظارت بر برند یا نام تجاری  

 brand Monitoring
 یکی از س��اده ترین ابزاره��ای گوگل، 
Google Alerts اس��ت. ای��ن ابزار به 
آس��انی نصب می ش��ود و مورد استفاده 
قرار می گیرد. این پلتفرم با سرعت باالیی 
موضوع��ات جدید در ح��وزه برندینگ و 
کس��ب وکار شما را شناس��ایی و گزارش 

می کند. 
در واقع با شناس��ایی موضوعات داغ و 
جدید در ح��وزه کس��ب وکارتان متوجه 
خواهید شد که باید روی چه موضوعاتی 
سرمایه گذاری بیش��تری داشته باشید تا 
بتوانید مخاطب هدف را به س��مت خود 

هدایت کنید. 
 Google مراحل نص��ب و پیکر بندی

Alerts به این شرح است: 
- وارد اکان��ت گوگل خود ش��وید و از 
 Google Alerts آنجا صفحه مربوط به

را باز کنید. 
- در قسمت Search query کلمات 
کلیدی را که تمایل دارید بررس��ی شوند 
مش��خص کنی��د. همچنی��ن می توانی��د 
از قس��مت Advance چندی��ن کلم��ه 

کلیدی را تعیین کنید. 
- هر چیزی را که تمایل دارید براساس 
کلم��ات کلیدی در نتایج جس��ت وجوی 
شما نشان داده شود مشخص کنید. مثال 

اخبار و... 
- تعیین کنید که در چه فواصل زمانی 
تمایل دارید گزارش ها برای ش��ما ارسال 
شود. به طور مثال هر هفته، هر روز و …

س��اده  اب��زاری    Google Alerts
ام��ا بس��یار کارب��ردی اس��ت. ابزارهای 
 Brand Mention، دیگ��ری نیز مانند
 Best و   Buzzsumo، Hooks
Android Apps وج��ود دارن��د ک��ه 

می توانید از آنها نیز استفاده کنید. 
 2- بررسی کلمات کلیدی مهم در 

حوزه کسب وکار
بارها و به ص��ورت بی وقفه روی کلمات 
کلی��دی مهم صنعت خ��ود تحقیق کنید. 
بررسی کنید کاربران از چه استراتژی هایی 
برای تایپ سؤاالت و جواب خود در گوگل 
استفاده می کنند، زیرا با این کار می توانید 
عب��ارات کلیدی پرکاربرد و پرجس��ت وجو 
در ح��وزه کاری خود را شناس��ایی کنید. 
بنابراین قادر خواهی��د بود مخاطب هدف 
را به س��ادگی جذب س��ایت خود کنید و 

کسب وکار خود را رونق دهید. 

از اب��زار Serpstat می توانی��د ب��رای 
بررسی و رنک دهی کلمات کلیدی و نام 

تجاری خود استفاده کنید. 
3- بررسی رقبا

تجزی��ه و تحلیل رقی��ب در بازاریابی و 
مدیریت اس��تراتژیک، به معن��ی ارزیابی 
نق��اط ضع��ف و ق��وت رقب��ای فعل��ی و 
بالقوه اس��ت. این تجزیه و تحلیل، امکان 
شناس��ایی فرصت ها  و تهدیدها را فراهم 
می  کن��د. ای��ن تجزیه و تحلی��ل یکی از 
مدیری��ت  در  اس��تراتژی ها   مؤثرتری��ن 
کس��ب وکار به ش��مار م��ی  رود. این کار 
می  تواند در مرحله اجرا، نظارت و تنظیم 

صورت بگیرد. 
ب��ه زبان س��اده، تجزی��ه و تحلیل رقبا 
ب��ه معن��ای شناس��ایی رقب��ا و ارزیابی 
اس��تراتژی ها  برای تعیین نق��اط قوت و 
ضعف خود نس��بت به کس��انی است که 

محصوالت یا خدماتی شبیه ما دارند. 
تجزی��ه و تحلیل رقب��ا بخش مهمی از 
طرح بازاریابی شرکت به شمار می  رود که 
ب��ا کمک آن می  ت��وان فهمید چه چیزی 
باعث فروش بیشتر محصوالت یا خدمات 
می  شود. از این طریق می  توان روش ها  یی 
را برای جذب مشتریان بیشتر به کار برد. 

مزایای آنالیز رقبا
در آنالیز می  توان به پاسخ سؤاالت زیر 

دست یافت: 
رقبای شما چه کسانی هستند؟ 

آنها چ��ه محصوالت ی��ا خدماتی را به 
فروش می  رسانند؟ 

س��هم بازار هر یک از رقب��ا چه میزان 
است؟ 

اس��تراتژی ها ی گذشته آنها چه بوده و 
استراتژی فعلی آنها چگونه است؟ 

از چ��ه نوع رس��انه ای ب��رای تبلیغات 
محص��والت یا خدم��ات خود اس��تفاده 

می  کنند؟ 
آنه��ا چند س��اعت را در هفت��ه، برای 
تبلیغ��ات محص��والت خ��ود اختص��اص 

می  دهند؟ 
نق��اط قوت و ضع��ف هر ی��ک از رقبا 

چیست؟ 
چه تهدیدات بالقوه ای ش��ما را از سوی 

رقبا تهدید می کند؟ 

رقب��ا چ��ه فرصت ه��ای بالق��وه ای را 
می  توانند در اختیار شما قرار دهند؟ 

به منظور تحلیل رقبا می توانید از ابزار 
SE Ranking استفاده کنید. 

SE Ranking  یک��ی از بهترین و در 
عین حال کاربردی ترین ابزارهای موجود 
برای بررس��ی و آنالیز رقبا است. این ابزار 
ب��ه س��ادگی رقبای ش��ما را در یک نگاه 
بررس��ی می کند و نقاط ضعف و قوت هر 
کدام را با استفاده از نمودارهای گرافیکی 

گزارش می دهد. 
 Twitter از  می توانی��د  همچنی��ن 

Sentiment Search استفاده کنید. 
این نوع جس��ت وجو به ش��ما فهرست 
کاربران و مش��تریانی را ارائه می دهد که 
از محصول یا سرویس دریافت شده خود 

ناراضی هستند. 
4- رفع مشکالت موجود در 

کسب وکار
آی��ا می دانید بدتری��ن کار در بازاریابی 
اینترنت��ی چیس��ت؟ اینکه ی��ک فروم یا 
وبالگ��ی تش��کیل دهید و وانم��ود کنید 
که تمامی کاربران از س��رویس های شما 

راضی هستند. 
به ج��ای این کار، س��عی کنید روحیه 
خ��ود را از دس��ت ندهید و ب��ا آرامش با 
مش��کالت برخورد کنید. انتقاد ها از شما 
و کس��ب وکارتان یک موهبت اس��ت. به 
خود ایمان داش��ته باش��ید که می توانید 

مشکالت را برطرف کنید. 
هرگز از نظرات مش��تریان به نفع خود 
اس��تفاده نکنید. این را بدانید که همیشه 
حق با مشتری است. چون اگر مشکالت 
را برطرف کنید، همان مش��تری ناراضی 
تبدیل به اولین ش��خصی خواهد شد که 
از ش��ما و محصوالت شما تعریف خواهد 

کرد. 
5- اطمینان از سازگار بودن لوگو با 

کسب وکارتان
ب��رای س��اختن برن��د تج��اری موفق، 
داش��تن یک جلوه یا هویت بصری خوب، 
بسیار مناسب اس��ت. اگر لوگو و پیغامی 
که ب��ه مخاطبان تان ارائه می دهید بتواند 
روی ذه��ن مخاطب تأثیر مثبتی بگذارد، 
آنها س��ایت و لوگو و همچنین پیام های 

شما را همواره به خاطر خواهند داشت. 
لوگو و المان های بصری برند کسب وکار 
ش��ما یک عنصر کلیدی در معرفی کاال و 
یا خدمات تان اس��ت. ش��ما می توانید از 
ابزاره��ای زیر برای س��اخت لوگو کمک 

بگیرید: 
 Free corporate branding PSD 
template
Branding stationery mockup 
Branding identity template 
6- از امنیت سایت خود غافل نشوید
یکی از دالیل مهمی که ممکن اس��ت 
کسب وکار شما را با شکست مواجه کند، 
نب��ود امنیت و بح��ران در تأمین امنیت 
وب سایت شماست. به طور قطع از امنیت 
و س��ریع ب��ودن س��ایت خ��ود اطمینان 
حاصل کنید. خوشبختانه در حال حاضر 
ابزارهای زیادی به منظور تست سرعت و 
امنیت س��ایت در اختیار وب مسترها قرار 
دارد. از جمله ابزارهای مهمی که می توان 
  Iflexion برای این منظور استفاده کرد
است که بهترین ابزار تست امنیت سایت 

به شمار می رود. 
امنیت س��ایت از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اس��ت و می ت��وان گفت امنیت 
مؤثرتری��ن عام��ل ادامه حی��ات، ثبات و 

اعتبار یک سایت و کسب وکار است. 
متأسفانه با بررسی وضعیت سایت های 
ع��ادی و حتی بزرگ و حس��اس به این 
نتیجه رس��یدم که بس��یاری از مدیران و 
مسئوالن سایت ها اهمیت کمی به امنیت 

سایت می دهند! 
دوس��تان من، هک نشدن سایت، امن 
بودن سایت را تضمین نمی کند. در واقع، 
ممکن است روی یک سایت با ضعف های 
امنیتی، تالش��ی برای هک و نفوذ به آن 
انجام نش��ده اس��ت و در ص��ورت انجام، 
سایت مورد بحث آسیب پذیر خواهد بود. 
اهمیت امنیت س��ایت زمانی مشخص 
می ش��ود ک��ه س��ایت تحت حمل��ه قرار 
دارد و می توان��د دو نتیج��ه را ب��ه همراه 
داشته باش��د. اگر امنیت سایت به صورت 
صحیح تأمین شده باش��د حمله ناموفق 
بوده و س��ایت آس��یبی نخواهد دید، اما 
اگر موارد امنیتی رعایت و تأمین نش��ده 
باشد ضریب آس��یب پذیری سایت بسیار 
باال خواهد بود و امکان هک سایت و نفوذ 

به آن وجود دارد. 
این نکته نیز قابل توجه اس��ت که حتی 
ب��ا وجود انجام و پوش��ش م��وارد امنیتی، 
هر س��ایتی در هر زمان و موقعیت مستعد 
دریافت حمالت و آسیب پذیری ناشی از آن 
اس��ت. نوع، تعداد و روش های هک و نفوذ 
بس��یار گسترده هس��تند و مقابله در برابر 
تمامی آنها اقدامات بسیار جدی و دائمی را 
طلب می کند. عالوه بر پوشش و رفع موارد 
امنیتی بحث مراقبت و رس��یدگی نیز در 

امنیت بسیار حائز اهمیت است. 
در ای��ن مقال��ه نکات مهم��ی را که در 
مدیری��ت کس��ب وکار اینترنتی خود باید 
به آنه��ا توجه کنید بازگو کردم. توجه به 
ای��ن موارد باعث خواهد ش��د از به وجود 
آم��دن چال��ش و بحران در کس��ب وکار 
خود جلوگیری و بتوانید روند موفقیت و 
پیشرفت را سریع تر و اصولی تر طی کنید. 
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مدیریت برند موفق در کسب وکار اینترنتی
کارگاه برندینگ

 برندسازی هیجانی
چیست؟ 

برندس��ازی هیجانی سبب می شود مشتریان برای 
مدتی طوالنی به برند شما وفادار بمانند. 

ه��ر بازاریاب��ی می  داند که برندس��ازی به ش��کلی 
باورنکردنی، مهم اس��ت زیرا باعث می شود مشتریان 
با برند ش��ما آش��نا ش��وند و آن را در میان سیلی از 
برندهای رقبا تش��خیص دهند. موفقیت این برندها 
چیزی فراتر از لوگوی آنهاس��ت و در خصوص ایجاد 

رابطه ای هیجانی و احساسی با مشتریان است. 
با ای��ن س��طح از تعام��ل هیجان و احس��اس در 
تصمیم گیری، آسان اس��ت که ببینیم چگونه ایجاد 
ارتب��اط هیجانی با مش��تریان س��هم به س��زایی در 

سودآوری شرکت ها ایفا می کند. 
برندسازی هیجانی و برندسازی احساسی مشخصا 
ش��رکت ها را از رقبای شان متمایز می کند و به خلق 
ارتباطی عمیق و حقیقی بین برند و مشتریان کمک 
می کن��د. ارتباطات با ابعاد هیجانی بیش��تر ش��بیه 
مقاومت کردن آزمایش در برابر معیوب بودن، اس��ت 

تا قیمت  های نسبتا ظاهری یا مبتنی بر تسهیالت.
فقط یک رویکرد بازاریابی شخصی س��ازی ش��ده  
درون��ی می توان��د در ح��د کفایت ارتباط��ی قوی با 
برند ش��کل دهد که منجر به اظهار عکس العمل های 
هیجانی و شخصی در مشتریان شود و بازاریابی برند 
از طریق شبکه های اجتماعی بر اهمیت آن می  افزاید 
و از این رو برندها در جهت ایجاد ارتباط با مشتریان 

در سطح شخصی تالش می کنند. 
ایج��اد یک ارتباط هیجانی با مش��تریان به چیزی 
بیش از بازاریابی خوب نیازمند اس��ت. تعامل شرکت 
در برندسازی هیجانی نیاز های مشتریان را نسبت به 

فروش محصوالت در اولویت قرار می  دهد. 
مفهوم برندسازی هیجانی 

مشتریان خود را بر اساس برندی که مورد استفاده 
قرار می  دهند، تعریف می کنند. لباس های برندی که 
می  پوش��ند، ماش��ینی که با آن رانندگ��ی می کنند، 
نوش��یدنی که مصرف می کنند، دانشگاهی که در آن 
تحصیل می کنند، مکان های مورد عالقه برای سپری 

کردن زمان و مواردی از این دست. 
م��ارک گ��وب )Marc Gobe(  ب��رای اولین بار 
مفهوم برندس��ازی هیجانی را بیش از ۱۵سال پیش 
خلق کرد. فلس��فه  او بر اس��اس مش��اهداتی بود که 
بر اس��اس آن ارتباطاتی که در س��طحی هیجانی و 
احساس��ی بین برند و مردم ب��ه وجود بیاید می  تواند 
منجر به برقراری رابطه  ای مستحکم بین آن دو شود. 
مصرف کنندگان به برند وابسته  اند. آنها انعکاسی از 
هویت خود را در برند احس��اس می کنند و زمانی که 
ارتباطی حسی با برند شکل می  گیرد سطح هیجانات 
بسیار باال می رود، به گونه  ای که افراد نسبت به برند 

مورد مصرف  شان تعصب دارند. 
ب��ه کارگیری برندس��ازی هیجان��ی ارتباط عمیق 
حسی با مش��تریان ایجاد می کند که نهایتا منجر به 
ایجاد وفاداری پایان ناپذیر مش��تریان نسبت به برند 
  )Pepsi( می شود و برندهای زیادی از جمله پپسی
و مرس��دس )Mercedes(  با استفاده از برندسازی 
هیجانی از مزایای آن برای برند و موقعیت خود بهره 

می برند. 
در برندسازی هیجانی مشتریان را در اولویت 

قرار دهید
بناب��ر آنچه گفته ش��د، چگونه می خواهید نش��ان 
دهی��د ک��ه مش��تریان تان را در هر ش��رایطی ارجح 

می دانید؟ 
۱- تصمی��م بگیری��د می خواهی��د ک��دام حس و 
هیجان را برای مخاطبان تان در نظر بگیرید. تعریف 
و تشخیص نیار هیجانی و احساسی اصلی مخاطبان 
هدف تان مهم ترین جنبه  برندس��ازی هیجانی است. 
برق��راری ارتب��اط با این م��ورد در تم��ام جنبه  های 

داخلی و خارجی شرکت امری حیاتی است. 
2- مش��تریان را تش��ویق کنی��د تا ب��ه حالت 
هیجان��ی پای��دار مطلوب دس��ت یابند»من فقط 
برن��د X را خریداری می کن��م؟«. با درنظر گیری 
نیازهای مش��تریان تان )آنچه آنها طلب می کنند 
و در اش��تیاق آن هستند(، ش��روع به برندسازی 

هیجانی کنید. 
3- ارتباط یکپارچه و با محوریت نیازهای هیجانی 
مش��تریان ایجاد کنید. هر نکته  و بخش��ی از محتوا 
بای��د پیامی را که برند در پاس��خگویی نیاز هیجانی 
مش��تریان می  دهد تقویت و منعکس کند. به عنوان 
مثال ارتباطات مشتریان، محتوای آنالین و تعامل در 
شبکه  های اجتماعی این مورد به خصوص در »موارد 

اضطراری« بسیار با اهمیت است. 
زمانی ک��ه مردم دلبس��تگی های هیجانی را با برند 
برق��رار می کنند قوت این ارتباط ش��بیه وابس��تگی 
اس��ت که نسبت به اش��خاص دیگر دارند. از این رو 
برای آنها س��خت خواهد بود خودش��ان را از برندی 
که ب��ه آن عالقه دارند جدا کنن��د و با برندی دیگر 
ارتباط برقرار کنند. برندسازی هیجانی فقط از طریق 
ارجحیت دادن مش��تریان نسبت به هر چیز دیگری 

امکان پذیر است. 
اگر ش��ما بتوانید در مهارت  های ایج��اد ارتباط با 
مش��تریان تان در این سطح تس��لط یابید، می توانید 
ب��رای م��دت طوالنی با آنه��ا در ارتباط باش��ید که 
مطمئنا این عامل بیش از پیش بر اهمیت برندسازی 

هیجانی می افزاید. 
belovedmarketing :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

40 راه کم هزینه برای ترویج و 
تبلیغ کسب وکار خود را بدانید )1(

آیا با س��رمایه کم ی��ک کس��ب وکار راه اندازی 
کرده ای��د؟ آیا به دنب��ال راه هایی ب��رای ترویج و 
تبلیغ کس��ب وکار خود هس��تید؟ چال��ش ترویج 
و تبلیغ کس��ب وکار هم��واره پی��ش روی مالکان 
کسب وکارهای کوچک اس��ت. بهترین راه ترویج 
و تبلیغ کس��ب وکار چیس��ت؟ چگون��ه می توانید 
تبلیغ��ات کنی��د؟ چگون��ه می توانید ب��ه هزاران 
مش��تری بالقوه تان دس��تیابی پیدا کنید؟ چگونه 
می توان با منابع مالی مح��دود برنامه ریزی کرد؟ 
وقتی دچار کمبود بودجه هستید، این راه ها بسیار 
کارآمد خواهند بود. ما در این نوش��تار فهرس��ت 
کارآمدترین راه های کم هزینه برای ترویج و تبلیغ 

کسب وکار را در اختیارتان قرار می دهیم. 
1- طرح بازاریابی بنویسید

ابتدا ط��رح بازاریابی تان را بنویس��ید. مخاطب 
هدف ت��ان را مش��خص کنی��د. بهتری��ن راه برای 
رسیدن به مخاطبان تان را بیابید. آیا مخاطبان تان 
در پلتفرم ه��ای اجتماع��ی حض��ور دارن��د یا در 
نشس��ت های محلی حاضر می شوند؟ برای شروع، 

این موارد را روی کاغذ بنویسید. 
2- لوگو و نشان تجاری طراحی کنید

ش��ما باید یک لوگوی مناس��ب ب��رای برندتان 
طراحی کنید. طرحی بس��ازید که در یادها بماند. 
اگر نمی خواهید یک طراح گرافیس��ت اس��تخدام 
کنی��د، می توانید از ابزاره��ای رایگان آنالین بهره 

بگیرید. 
3- ملزومات اداری آماده کنید

سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه و … طراحی 
کنید. این اقالم باید حرفه ای س��اخته شوند. خود 

شما نیز می توانید به طراحی آنها بپردازید. 
4- وب سایت بسازید

ش��ما باید یک وب سایت داش��ته باشید. نیازی 
نیست یک س��ایت پرهزینه داش��ته باشید، بلکه 
می توانی��د این کار را به صورت اقتصادی و مقرون 

به صرفه نیز انجام دهید. 
5- یک صفحه ویژه برای محتوای تان بسازید

این روش قدرتمندترین راه برای دس��تیابی به 
مشتریان تان است. یک صفحه با محتوای مرتبط 

و مفید در وب سایت تان ایجاد کنید. 
6- به صورت منظم محتوا تولید کنید

محتوای��ی تولید کنی��د که با نیازه��ا و عالیق 
مخاطبان هدف تان س��ازگار باش��د. این کار را به 
صورت منظم انجام دهی��د. این کار باعث پویایی 

سایت تان می شود. 
۷- محتوای تان را مرتبا به روزرسانی کنید 

محتوای تان را با داده های جدید به روزرس��انی 
کنید. شما می توانید محتوای قدیمی تان را اصالح 
و ب��ه ی��ک متن جدی��د تبدیل کنی��د. همچنین 
می توانید با تلفیق چند مطلب، یک مطلب جدید 

بسازید. 
۸- کسب وکارتان را فهرست کنید 

گ��وگل و بین��گ ب��ه فهرس��ت ک��ردن رایگان 
کس��ب وکارهای محلی می پردازند. ب��رای این که 
 Google My در گ��وگل فهرس��ت ش��وید ب��ه
Business بروید. برای اینکه در بینگ فهرس��ت 
 Bing Places for Business ب��ه  ش��وید، 
مراجع��ه کنی��د. یاه��و ب��رای فهرس��ت ک��ردن 
کس��ب وکارهای محلی هزین��ه می گیرد، ولی اگر 
این س��رویس را خری��داری کنید، فرات��ر از یاهو! 
 Yahoo فهرس��ت خواهید ش��د. به این سرویس

Localworks می گویند. 
۹- از اسالیدشر  استفاده کنید

 SlideShare در  را  آن  بس��ازید.  اس��الید 
بارگ��ذاری کنید. ای��ن کار برای کس��ب وکارهای 

خدماتی بسیار خوب است. 
10- در فیس بوک حضور پیدا کنید

با مخاطبان فیس بوکی تان یک گروه فیس بوکی 
ایج��اد کنید. ت��الش کنید و این گ��روه را ترویج 

کنید. 
11- ب�رای ترویج و تبلیغ کس�ب وکار خود از 

یوتیوب استفاده کنید
چن��د ویدئو بس��ازید و نحوه حل مش��کالتی را 
آم��وزش دهید ک��ه مخاطبان تان با آنه��ا مواجه 
می ش��وند. ای��ن ویدئوها را در کان��ال یوتیوب تان 

بارگذاری کنید. 
12- خبرنامه ایمیلی ارسال کنید

نش��انی الکترونیکی مش��تریان تان را فهرس��ت 
کنید. خبرنامه های ایمیلی یا پیشنهادهای فروش 
ویژه را برای مش��تریان تان ارس��ال کنید. پیش از 
آنکه آدرس الکترونیکی افراد را به فهرست ارسال 

اضافه کنید از آنها اجازه بگیرید. 
13- برای ترویج و تبلیغ کسب وکار خود پیام 

ویدئویی بفرستید
برای مخاطبان تان در فیس بوک، پیام ویدئویی 
ارس��ال کنید. کار بس��یار ساده ای اس��ت. به تنها 

چیزی که نیاز دارید یک وب کم است. 
14- در نمایشگاه های تجاری شرکت کنید 

در نمایش��گاه ها و نشس��ت های تجاری شرکت 
کنی��د. رویدادهای شبکه س��ازی محلی ش��ما را 

نسبت به رویدادهای صنعتی آگاه می سازد.
ادامه دارد. . . 
bazdeh :منبع
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بازاریاب ه��ا این اس��تعداد را دارند که 
نس��بت به ایده ه��ا و باورهای خود عالقه 
و اشتیاق وافری داشته باشند؛ موضوعی 
که موفقیت ش��ما در گرو پاک کردن آن 

از ذهن خویش است. 
ذه��ن ی��ک بازاری��اب بعض��ا می تواند 
چیزی ظریف و حساس باشد. ما دوست 
داری��م فکر کنی��م نگرش مان، نگرش��ی 
منطق��ی، معقول و عینی اس��ت. واقعیت 
این است که پای همه ما در عینی بودن 
لن��گ می زند. ترجی��ح در برطرف کردن 
مشکالت طرح پرسش هایی از این قبیل 
اس��ت: چه ایده هایی در حال حاضر دارم 
و به خوب��ی آنها را می شناس��م و چطور 
می توانم آنها را به وضعیت کنونی اعمال 
کن��م؟ دنی��ل کاهن مان ای��ن گرایش را 
است.  نامیده  اکتشافی«  »دسترس نگری 
این موض��وع برای داش��تن یک ذهنیت 

بزرگ بازاریابی، امری است کشنده.
من اخیرا به س��بب اتفاقی که در یکی 
از کالس های بازاریابی ام رخ داد، بار دیگر 
به ی��اد این موضوع افت��ادم. در حقیقت، 
این اتفاق، چیزی است که در پنج دقیقه 
نخست هر کالسی که تاکنون داشته ام – 
دقیقا از هفت س��ال پیش که تدریس را 

آغاز کردم – رخ داده است. 
جریان همیش��ه از این قرار است. من 
شروع به صحبت کردن در باب موضوعی 
مش��خص می کنم؛ این موضوع می تواند 
موقعیت یابی، تقس��یم بندی ی��ا بازاریابی 
دیجیتال باش��د، مهم نیست موضوع چه 
چیزی اس��ت. من همیش��ه برای درگیر 
ک��ردن کالس، نظرات حاض��ران را جویا 
می ش��وم. بدون اس��تثنا، در همه موارد، 
یک نفر دس��ت خود را بلند و جمله خود 
را ای��ن گونه آغ��از می کن��د:  »من فکر 
می کنم که...«، س��پس آنها دیدگاهی در 
باب موضوع بحث به م��ن ارائه می کنند 
و ه��ر ب��ار در دام��ی یکس��ان می افتند: 
این ذهنی��ت که دیدگاه ش��ان به عنوان 
یک بازاریاب حرف��ه ای از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 
من همیش��ه مثالی گویا از اقصی نقاط 
جه��ان درب��اره موض��وع م��ورد عالقه ام 
می زنم تا نش��ان دهم چق��در دیدگاه ها 
ایده های م��ان می توانن��د مضح��ک و  و 
خنده دار باش��ند. این موضوعی است که 
می توانم روز و ش��ب درب��اره آن صحبت 
کنم: خودروه��ا. بله، م��ن آدمی خودرو 
دوس��ت هس��تم و پنج خ��ودرو دارم که 
همه به نوعی زهوار در رفته و نابس��امان 
هستند. از میان آنها، چهار خودرو  ام جی 
هس��تند، نام تجاری ای که به عنوان یکی 
از زیرمجموعه ه��ای گروه  ام جی روور، در 
س��ال 2005 به ورشگستگی رسیدند؛  ام 
جی در میان خودرو دوست ها به غیر قابل 

اعتماد بودن شهره است. 
م��ن در کالس می گوی��م ح��اال تصور 
کنید من به شما بگویم که از نظرم همه 
باید یک خودروی  ام جی داش��ته باشند. 
اینجاس��ت که ب��ه تدری��ج اصطالحا دو 

هزاری آنها می افتد. 
شما فکر می کنید یا می دانید؟ 

وجود  بسیاری  سوگیری های شناختی 
دارند که بر ذهنیات ما اثرگذار هس��تند. 
منظ��ور از س��وگیری، کاس��تی هایی در 
ش��یوه درک و دریافت ما از محیط خود 
و همین طور نحوه قضاوت کردن ماست. 
بدتر آنکه ش��ما همچنین بای��د راه را بر 
س��وگیری های ه��ر فرد دیگ��ری نیز باز 
بگذاری��د، زیرا اغلب اف��راد نمی توانند به 
خوبی سوگیری های خود – شرط انسانی 
که وجود دارد – را خنثی سازند. اگر شما 
س��وگیری اجتناب ناپذیر موجود در فکر 
خ��ود را تصحیح نکنید، گم��ان خواهید 
کرد ذهنیت شما، بازتابنده ذهنیات دیگر 

است. 
وقتی عب��ارت »من فکر می کنم که...« 
را از زبان خود می ش��نوید، تنها یک قدم 
به بازاریابی پس��احقیقت نزدیک هستید. 
فکر ک��ردن در کس��وت ی��ک بازاریاب، 
امری اس��ت مضحک و خن��ده دار. یکی 
از کارفرمایان س��ابق من، ه��ر زمان که 
برخی دیدگاه های ع��اری از واقعیت مرا 
می شنید، به من می گفت: »فکر می کنی 

یا می دانی؟«
راز پیش��رفت کاری عب��ارت اس��ت از 
شناس��ایی ذهنیات��ی ک��ه تعیین کننده 
از واژه  موفقی��ت هس��تند. م��راد م��ن 
»ذهنی��ت«، ش��یوه ای از نگریس��تن به 
جهان و آینده اس��ت که ما همواره برای 
مدت��ی طوالن��ی آن را اتخ��اذ می کنیم. 
بدون ذهنیت درست، ممکن است اذهان 
ما رویک��رد و راهکار اش��تباهی را اتخاذ 
کنند. ذهنیات نادرس��ت، به جای نشان 
دادن راه درست، مانند یک نقشه قدیمی 
و منس��وخ، ما را منحرف می کنند؛ البته 
بی اعتنا بودن و از یاد بردن آنها به شکلی 

شگفت انگیز کاری است دشوار. 
فکر کردن به افکارمان

مشکل این است که تجربه ما اغلب به 
ش��کلی عمیق فرضیات��ی را در ذهن مان 
ب��ه ودیعه نهاده اند ک��ه در وهله اول باید 
آنه��ا را به چالش کش��ید. ما با اس��تفاده 
از ذه��ن خ��ود، جه��ان پیرامون م��ان را 
تجربه می کنیم، ام��ا همچنین می توانیم 
ب��ا اس��تفاده از آن، جه��ان را از زوایای 
گوناگون مش��اهده کنیم و از شیوه هایی 
ک��ه امور را از رهگذر آن تجربه می کنیم، 

آگاه باشیم. 
هنگامی که به گذش��ته و آغاز ش��غل 
بازاریاب��ی خود می نگرم، روند مش��ترکی 
قابلیت ه��ای  ارتق��ای  چگونگ��ی  در  را 
ش��خصی ام می بین��م. این رون��د تدریجا 
ذهنیت مرا تغییر داد و از ورود گذش��ته 

به آینده جلوگیری کرد. 
شما می توانید از خود بپرسید »من در 
این کار چطور به نظر می رسم؟« و »چرا 
ای��ن گونه به نظر می رس��م؟« به عبارت 
دیگر، ش��ما می توانید به افکار خود فکر 
کنید و متوجه شوید که تجربه و ذهنیت 

خاص شما، تجربه دیگران نیست. 
اگر این یک یا دو سال گذشته »اخبار 
جعلی« توانس��ته باش��د چی��زی را به ما 
بیام��وزد که برای آینده مفید باش��د، آن 
چیز از این قرار اس��ت: خودت��ان را باور 
نکنی��د، همین طور دی��دگاه یا چارچوب 
ارجاع تان را. بگذارید بار دیگر از کاهن مان 
نقل قول کن��م:  »اعتماد و اطمینانی که 
م��ردم ب��ه باورهای خود دارن��د، معیار و 
پیمانه کیفیت ش��واهد و مدارک نیست، 
بلکه اس��اس انسجام داس��تانی است که 
ذهن قصد برساختن آن را داشته است.«
ذهنیت، شالوده موفقیت شغلی است

ه��ر آنچ��ه در آینده انج��ام می دهید، 
تابع��ی از ذهنیت ش��ما خواه��د بود. به 
موازات اینکه می کوش��یم وظایف روزانه 
خ��ود – همین ط��ور کاره��ای بازاریابی 
خ��ود – را در مواجه��ه ب��ا فناوری های 
نوین – که ش��اید در مقایسه با هر آنچه 
در گذشته دیده ایم، تغییرپذیرتر است – 
معنادار کنیم، چگونگ��ی تفکر ما درباره 
قابلیت های��ی ک��ه این فناوری ه��ا فراهم 
می آورند، کلید آینده ماست. فراخواندن 
ایده ه��ا و دیدگاه ه��ای گذش��ته قطع��ا 

بی فایده خواهد بود. 
هنگامی که به س��رآغاز کارم در حوزه 
بازاریاب��ی می نگ��رم، متوج��ه روی��ه ای 
مش��ترک در نحوه ارتق��ای قابلیت هایم 
و نی��ز انطباق با الزامات این ش��غل برای 
عبور از مراحل متوالی می شوم. این رویه 
تدریج��ا ذهنیت مرا تغیی��ر داد و مانع از 

ورود گذشته به آینده شد. 
تغییر ذهنیت و روای��ت درونی به این 
ش��یوه، توانای��ی برجس��ته ای در به جلو 
راندن شما دارد. امتیاز این کار این است 
که تغییر نح��وه تفکر در باب ذهنیت تان 

می تواند س��رآغاز یکی از تغییرپذیرترین 
تجارب زندگی شما باشد: دانستن اینکه 
تفک��ر دیگر اف��راد نی��ز از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
شالوده موفقیت آتی در شغل بازاریابی 
در ای��ن ترکیب اس��ت: تفکر، یادگیری و 
فهم عین��ی امکانات آتی فن��اوری و نیز 
تفکر، یادگیری و فهم عینی دیدگاه دیگر 

افراد. 
ذهنیت همه چیز را تعیین می کند

ذهنیت باید سرآغاز هر تغییر باشد. به 
ج��ای اینکه مثال مهارت های فنی، دانش 
یا عادات خود را ارتقا دهید، ایجاد تغییر 
در ذهنیت تان در قب��ال بازاریابی تقریبا 

می تواند یک شبه صورت گیرد. 
بنابرای��ن، چط��ور باید ای��ن تغییر در 

ذهنیت بازاریابی ایجاد شود؟ 
اولین قاعده سرانگشتی نزد من این است 
که بازاریابان برای پرداختن به پیش��ه خود 
باید ب��ه دنبال پاس��خ های واقعی، معلمان 
و متخصص��ان واقعی باش��ند. در جهان پر 
س��ر و صدای بازاریابی، به ندرت یک ایده 
خوب به ذهن ما متبادر می شود. موفقیت 
در بازاریابی به س��وی اف��رادی می آید که 
به دنبال پیش��رفت هستند و نه پاسخ های 
آس��ان یا نکته گزینی های س��رپایی 140 

حرفی. 
دومین قاعده سرانگش��تی نزد من این 
اس��ت که نقل قول ه��ای معمول در باب 
جاه طلبی، اشتیاق، پشتکار و دیگر موارد 
ای��ن چنینی – ک��ه در فضای مجازی به 
وفور یافت می ش��وند – ت��ا حدی زیادی 
در ب��اب ه��ر کار ق��رن بیس��ت و یکمی 
صدق می کند، اما نه ب��رای ما بازاریابان. 
از چنین توصیه هایی مانند طاعون دوری 
کنید: اینها فقط شروط اولیه و روی میز 

هستند. 
س��ومین قاع��ده سرانگش��تی نزد من 
این اس��ت که در قب��ال خودتان، جهان 
و نام ه��ای تجاری و نیز صنایع چندگانه، 

یک کنجکاوی طبیعی داشته باشید. 
یک بس��ته کامل از ابزارها و مدل های 
ذهن��ی برگرفته از چندین رش��ته علمی 
ایج��اد کنید، زیرا تمام ایده های جهان را 
نمی توان در کاالهای تندمصرف، خدمات 
مالی، فناوری، خرده فروش��ی یا هر آنچه 

شما از آن بهره مندید، پیدا کرد. 
چهارمین قاعده سرانگش��تی من عبارت 
اس��ت از اینکه ی��اد بگیرید عینیت خود را 
حفظ کنید، خصوصا هنگامی که انجام این 
کار بسیار دشوار است. پذیرای تغییر برای 
چیزی بهتر باشید و هرگز رابطه عاشقانه ای 
با ایده های تان برقرار نکنید. چارلز داروین 
هنگام��ی ک��ه ش��واهد علم��ی مخالف با 
اعتق��ادات و عالیق خود را پی��دا می کرد، 

توجه بیشتری به آن مبذول می داشت. 
م��وارد باال چهار قاعده ای هس��تند که 
به زعم م��ن در ایجاد یک ذهنیت بزرگ 
بازاریابی از اهمی��ت ویژه ای برخوردارند. 
مطمئن هس��تم موارد بسیار بیشتری نیز 
وجود دارند: شما برای ایجاد یک ذهنیت 
جدید بازاریابی، چه مواردی را می توانید 

به این فهرست اضافه کنید؟ 
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 اشتباه های رایج استارت آپ هاکلید موفقیت بازاریابی در تغییر ذهنیت شما نهفته است
در بازاریابی

بازاریاب��ی یک فرآیند س��خت و زمان گی��ر اما ضروری 
برای هر کس��ب وکاری است. شاید انتخاب روش مناسب 
آن هزینه زیادی برای برند داش��ته باش��د، اما اجتناب از 
اش��تباهات آن هزینه ای نخواهد داشت.  بازاریابی یکی از 
عناصر حیاتی هر استارت آپی است و اگر به درستی انجام 
ش��ود موفقیت کس��ب وکار را تضمین خواهد کرد. البته 
اش��تباه کردن در بازاریابی نی��ز مانند هر موضوع دیگری 
اجتناب ناپذیر اس��ت، مخصوصا زمانی که اس��تارت آپ در 
مراحل اولیه باش��د. از طرفی باید این واقعیت را پذیرفت 
که هیچ روش بازاریابی نمی تواند موفقیت اس��تارت آپ را 
صددرصد تضمین کند، اما اش��تباه های زیای وجود دارند 
که می توان از انجام آنها خودداری کرد. در ادامه این مقاله  

به بررسی هفت مورد از این اشتباه ها می پردازیم. 
1- استخدام کارمند تمام وقت برای بازاریابی

مدیری��ت کردن هزینه ها و اس��تخدام کارمندان از جمله 
موارد مهمی هستند که تمام شرکت ها مخصوصا شرکت های 
تازه تأس��یس باید به آن توجه کنند. استخدام یک کارمند 
تمام وقت برای انجام امور بازاریابی نتیجه ای  جز هزینه های 
اضافه برای ش��رکت به همراه نخواهد داشت. کمک گرفتن 
از کارمندان آزادکار، کارآموزان یا حتی آژانس های تبلیغاتی 
از نظ��ر هزین��ه برای اس��تارت آپ هایی که زم��ان زیادی از 
راه اندازی شان نمی گذرد بهتر است. شاید استخدام بازاریابان 
به صورت تمام وقت این احساس را به شما القا کند که شانس 
بهتری برای شناسایی فرصت های موجود خواهید داشت، اما 
این موضوع را فراموش نکنی��د که هر هزینه اضافه به ضرر 

شرکت است و به موفقیت آن لطمه وارد می کند. 
۲- راه اندازی نکردن وب سایت

این روزها اغلب مش��تری ها برای کسب اطالعات بیشتر 
در مورد محصوالت و خدماتی که انجام می دهید، از طریق 
مراجعه به وب س��ایت با ش��رکت ارتباط برق��رار می کنند، 
بنابراین هر کس��ب وکاری باید یک وب سایت برای معرفی 
کاری که انجام می دهد داش��ته باش��د. اگ��ر هنوز به فکر 
راه اندازی س��ایت نیفتاده اید مطمئن باش��ید مشتری های 
زیادی را به رقبایی که وب س��ایت حرفه ای دارند باخته اید. 
عالوه براین، یک وب س��ایت می تواند پل ارتباطی ش��ما با 
مشتری ها باش��د. همچنین این موضوع را فراموش نکنید 
که راه اندازی وب س��ایت مانند گذشته سخت نیست و هر 
شخصی با اندکی هزینه می تواند دامنه مورد نظرش را ثبت 

کند و از سایت سازها برای پیاده سازی آن کمک بگیرد. 
۳- استفاده نکردن از استراتژی مناسب برای سئو

همانطور که می دانید، راه اندازی وب سایت به تنهایی کافی 
نیست. اگر یک وب سایت از استراتژی مناسبی استفاده کند، 
رتبه بهتری توس��ط موتورهای جست وجو مخصوصا گوگل 
دریافت می کند. بنابراین احتمال اینکه در نتیجه جست وجو 
به کاربر نش��ان داده ش��ود باالتر می رود. استراتژی مناسب 
برای سئو یعنی باید از کلمات کلیدی مناسب برای محتوا، 
عنوان، توضیحات و تگ ها اس��تفاده کنید. همچنین متن 
نوشته شده باید ساختار مناسبی داشته و برای کاربران مفید 
باش��د. اگر نمی دانید که چگونه بای��د کلمات کلیدی را در 
کدهای وب س��ایت وارد کنید، کافی است داخل اینترنت را 
جست وجو کنید. مطالب آموزشی زیادی در این مورد نوشته 

شده اند که به شما کمک خواهد کرد. 
۴- تحلیل نکردن استراتژی بازاریابی

ش��ناخت اس��تراتژی بازاریابی و در نظ��ر گرفتن میزان 
تأثیرگذاری آن از خود اس��تراتژی مهم تر است. درواقع اگر 
میزان فروش و درآمد شرکت بر اساس تعداد کلیک هایی که 
روی تبلیغات انجام شده است مورد تحلیل قرار نگیرد، یعنی 
عمال هیچ اس��تراتژی برای بازاریابی اس��تفاده نشده است. 
داده های جمع آوری شده را مورد تحلیل قرار دهید و ببینید 
کدام راه حل تغییرات مثبت  بیشتری بر افزایش میزان درآمد 
شرکت داشته است. بازاریابی یک فرآیند استاتیک نیست و 
باید به طور دائم مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد تا بهترین 

راه متناسب با کسب وکار شما پیدا شود. 
۵- هدف قرار دادن مخاطبان اشتباه

اگ��ر یک برند درک و ش��ناخت مناس��بی از مخاطبانش 
نداش��ته باشد نمی تواند با آنها ارتباط برقرار کند. پیدا کردن 
کانال ه��ای ارتباطی صحیح برای دسترس��ی به مخاطبان و 
برقراری ارتباط با آنها ضروری اس��ت. همچنین تمرکز روی 
یک کانال کافی نیست و شانس دسترسی به مخاطبان بیشتر 
و بهتری که بتوانند به مشتری تبدیل شوند از برند می گیرد. 

۶- استفاده ناکارآمد از وبالگ ها
هر وب س��ایتی باید یک بخش وبالگ داش��ته باشد و 
به طور مرتب به روزرسانی شود. هرقدر محتوا مفیدتر باشد 
احتمال اینکه خوانندگان آن به مش��تری تبدیل ش��وند 
بیش��تر اس��ت. همچنین فراموش نکنید راه های زیادی 
برای اس��تفاده از وبالگ وجود دارد و اگر سایت خودتان 
هنوز این بخش را راه اندازی نکرده اس��ت باز هم می تواند 
از مزایای آن بهره مند ش��ود. فعالیت در سایر وب سایت ها 
به عنوان نویسنده مهمان یکی از موفق ترین استراتژی های 
بازاریابی است و بس��یاری از کارآفرینان از این استراتژی 
اس��تفاده می کنن��د. همچنین می توانید در ش��بکه های 
اجتماعی برای پس��ت های مرتبط با موضوع برند کامنت 

بگذارید و بدون پرداخت هیچ هزینه ای بازاریابی کنید. 
۷- تمرکز بیش از اندازه روی رقبا

بررس��ی کردن استراتژی بازاریابی که توسط رقبا مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد ایده بدی نیس��ت، اما نباید از آن 
الگوبرداری شود. تبلیغات راهی برای رساندن صدای برند 
به مشتری است و اگر شیوه انجام این کار مستقیما از برند 
دیگری کپی ش��ود، نه تنها شانس رساندن صدای برند به 
مشتری از دس��ت می رود، بلکه مشتری ها نیز از شباهت 

تبلیغات خسته خواهند شد. 
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مشاوره بازاریابی در صنعت 
ساختمان، چالش ها و امیدها! 

1۶ درص��د از اقتصاد کالن کش��ور، س��هم صنعت 
ساختمان و صنایع وابسته به آن است، این در حالی 
است که این س��هم تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کالن 
کش��ور دارد، چراکه صنعت س��اختمان جزو صنایع 
مادر است و روی بیش از 200 صنعت تأثیر مستقیم 
دارد و 1000 صنع��ت دیگر به صورت غیرمس��تقیم 
متاثر از آن است. سرمایه گذاری در صنعت ساختمان 
یک��ی از ابزارهای کلیدی ارتقا و توس��عه اقتصادی و 

همچنین اشتغال زایی است. 
مطاب��ق آخرین آمارهای بانک جهانی، س��هم بازار 
مس��کن بیش از 40درصد کل سرمایه گذاری کشور 
و ۸درص��د از تولی��د ناخالص ملی اس��ت. بر همین 
اس��اس می توان دریافت که با رشد و توسعه صنعت 
س��اختمان کمک چشمگیری به اقتصاد کالن کشور 
می کند. بدیهی است رکود بازار مسکن تأثیر بسیاری 
بر رکود اقتصاد کشور دارد و مادامی که بازار مسکن 
از رکود خارج نش��ود نمی توان انتظار رونق اقتصادی 

در بخش های دیگر داشت. 
بدون تردید صنعت س��اختمان و صنایع وابسته به 
آن که یکی از فعال ترین بخش های درآمدزای اقتصاد 
ایران اس��ت، موجب اشتغال زایی و توسعه تولید ملی 
اس��ت. به رغ��م این تأثیر ب��ر اقتصاد کالن کش��ور، 
همچنان مش��کالت فراوانی بر سر راه رشد و توسعه 
صنعت ساختمان وجود دارد. مدیریت ضعیف و عدم 
برنامه ری��زی به دلیل نبود مدیران متخصص در بدنه 
اقتصاد کش��ور یکی از مهم ترین عارضه های این بازار 
است. بسیاری از مدیران و صاحبان شرکت ها درصدد 
ترمیم قس��مت های معیوب هستند و به همین علت 
فرصت��ی ب��رای برنامه ریزی بلندمدت ی��ا میان مدت 
برای کسب وکار خود ندارند و همین افق دید کوتاه و 

سطحی باعث عدم موفقیت در بازار می شود. 
در ای��ران هرگاه رون��ق و پویایی در بازار مس��کن 
وج��ود داش��ته، اقتصاد کالن کش��ور نیز از رش��د و 
موفقیتی نسبی برخوردار بوده است. بازار مسکن در 
توسعه اقتصاد گاه آهنگی زیبا و دلنشین و گاه باعث 

آشفتگی بوده است. 
رکود این صنعت معل��ول دالیل مختلفی همچون 
نبود مدیریت بازاریابی، عدم به کارگیری مهندس��ی 
فروش و... است. اگر چه متغیرهای تورمی بین المللی 

و عوامل جهانی به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
روی آن تأثیرگذار اس��ت، اما در شرایط فعلی بخشی 
از این رکود به دلی��ل نبود مدیریت صحیح و فقدان 
حلقه مشاوره بازاریابی در این صنعت تخصصی است. 
در چند س��ال گذش��ته مدیریت بازاریابی و اصول 
مهندس��ی ف��روش در مراک��ز آموزش��ی تدریس  و 
مدارکی نیز صادر می ش��ود، ولی همچنان این اصول 
مدیریتی در صنعت س��اختمان کم رنگ اس��ت و به 

عنوان یک اصل حیاتی دیده نمی شود. 
درحالی ک��ه اخی��را ش��رکت های معتب��ر و بزرگ 
س��اختمانی با اس��تفاده از مش��اوره های بازاریابی و 
تحقیق��ات بازار رتبه ش��ان را در صنعت خ��ود ارتقا 
داده اند، اما همچنان واقعیت آن است که شرکت های 
کوچک تر و افراد حقیقی که سهم بسیاری را در این 
صنعت ش��امل می ش��وند هیچ اطالعاتی با مدیریت 
بازاریابی ندارند و هنوز با تکیه بر ش��یوه های زمان بر 
و پرهزینه س��نتی در بازار متالطم ساختمان فعالیت 

دارند. 
برای دس��ت یافتن به ش��رایط رو به رشد و پایدار 
در صنعت س��اختمان کش��ور الزم است به مدیریت 
بازاریابی با نگاهی عمیق تر پرداخته و نقش و اهمیت 
آن بی��ش از پیش برای فع��االن این صنعت آموزش 
داده ش��ود تا ب��ا دان��ش روز دنیا و آگاه��ی فعاالن 
کس��ب وکارهای کوچک و بزرگ زمینه رشد و رونق 

اقتصادی در کشور ایجاد شود. 
فرآیند فروش در صنعت ساختمان و صنایع 

وابسته به آن
قبل از هر فعالیتی برای فروش در صنایع گوناگون، 
نی��از ب��ه تحقی��ق در بازار ه��دف و س��پس تدوین 
استراتژی های بازاریابی با تکیه بر شیوه های علمی و 
به روز است. فرآیند تحقیق بازار روندی پویا و متغیر 
است، به طوری که تغییرات محیطی تأثیرات فراوانی 
بر روی آن خواهد گذاشت. تحلیل دقیق و شناسایی 
رقبا و فعالیت های آنان و همچنین بررس��ی نیازهای 
مخاطب��ان و مش��تریان مختل��ف از عوامل محیطی 
هس��تند که روی اس��تراتژی های عملیاتی بازاریابی 

تأثیرگذار هستند. 
qmpmarketing :منبع

ایستگاه بازاریابیدیدگــــاه

بازاریابی خالق

به قلم کالین لویس
مترجم: محمدامین واشقانی فراهانی



مصائب کسب وکارهای کوچک در 
دوران رشد )2(

زمانی ک��ه ی��ک س��ازمان در مرحله ای از رش��د و 
توسعه، در توسعه سیستم های داخلی مورد نیاز خود 

موفق نباشد، با مشکل مواجه می شود. 
مش��کالت موج��ود در ی��ک کس��ب وکار کوچک، 

نشان دهنده نیاز آن سازمان به جابه جایی هستند. 
بیایی��د بر اس��اس داده های 20 س��ال گذش��ته، 
رایج ترین مشکالت سازمانی را بررسی کنیم و اندازه 
و نوع مش��کالتی را که کسب وکارهای مختلف با آن 
مواجه می ش��وند مورد بحث قرار دهیم. در ش��ماره 
قبل دو مش��کل متداول اول را مرور کردیم. در ادامه 

به دو مورد دیگر خواهیم پرداخت. 
3- افرادی که از کار سایرین اطالعی ندارند 

مش��کل دیگری که همراه با این مش��کالت دوران 
رش��د به وجود می آید این اس��ت که افراد بسیاری از 
ماهیت کار خود و ارتباط آن با کار س��ایر افراد کامال 

بی اطالع می شوند. 
با این اتفاق ش��رایطی به وج��ود می آید که در آن 
مردم و دپارتمان ها هر کاری که دوست داشته باشند 
انج��ام می دهند و به خود می گویند که »کار دیگران 
ارتباطی با ما ندارد.« ممکن اس��ت بحث های زیادی 
بر س��ر وظایف بین س��ازمان و افراد ص��ورت گیرد. 
سازمان ممکن است به چند گروه تقسیم شود و هر 

گروه به طور جداگانه به کار خود بپردازد. 

این مشکالت معموال به دلیل نبود چارت سازمانی 
و ارائه تعریفی دقیق از نقش ها و وظایف و همچنین 
تیم س��ازی مؤثر به وجود می آیند. روابط بین افراد و 
دپارتمان ه��ا و همچنین وظایف افراد ممکن اس��ت 

مبهم باشد. 
جدا شدن دپارتمان ها از یکدیگر می تواند باعث از 
بین رفتن تالش جمعی ش��ود یا وظایف انجام نشده 
باقی بمانند چون »وظیفه هر کس به خودش مربوط 
اس��ت«.  بحث های بی سرانجام بر سر حیطه کاری و 

منابع سازمانی نیز دستاورد دیگر این پدیده است. 
4- افرادی که درک درس�تی از مس�یر حرکت 

شرکت ندارند 
مس��ئله دیگری که بسیار رایج است، بی اطالعی از 

روند و هدف شرکت است. 
کارمندان ممکن اس��ت انتقاد کنند که »ش��رکت 
بی هویت« اس��ت و ممکن است مدیران باال دست را 
به دلیل ارائه اطالعات کم مورد سرزنش قرار دهند یا 
حتی بدتر، فکر کنند که مدیران نیز هیچ ایده ای در 

رابطه با مسیر و هدف شرکت ندارند. 
به ط��ور کلی، ارتباط خوبی صورت نگرفته اس��ت. 
این یکی از مش��کالت اصلی شرکت Wang بود که 
باعث استعفای فردریک وانگ، پسر موسس شرکت، 
از کار خود ش��د. به نظر مدیران ارش��د این شرکت 
ت��وان برقراری ارتباط و انتقال اس��تراتژی ها برای به 
حداکثر رس��اندن بهره وری ش��رکت را نداشتند. در 
نتیجه، فروش��ندگان در رابطه با بازار هدف ش��رکت 

دچار سردرگمی شدند. 
وقتی ارتباط ضعیف با تغییر زیاد همراه ش��ود که 
معموال در شرکت های در حال رشد شاهد این پدیده 
هستیم، کارمندان دچار استرس می شوند. آنها برای 
رهایی از این اس��ترس، شروع به ساختن شبکه های 
خود جهت دس��تیابی به اطالعات می کنند یا جهتی 
ب��رای حرکت ش��رکت برای خود ترس��یم می کنند، 
بدون آنکه اطالعاتی در زمینه اهداف واقعی داش��ته 
باشند. اگر اس��ترس تا حد غیرقابل تحملی افزایش 

یابد، کارمندان شروع به ترک سازمان می کنند. 
این می تواند باعث شکست یک شرکت شود. 

ادامه دارد. . . 
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آیا تا ب��ه حال پیش از حضور 
ای��راد  و  جمعی��ت  مقاب��ل  در 
واکنش های  دچ��ار  س��خنرانی 
مانند  احساس��ی  ی��ا  فیزیک��ی 
حال��ت تهوع، عرق کف دس��ت، 
برآش��فتگی یا ترس ش��ده اید؟ 
ش��اید این امر برای شما بسیار 
دشوار نباشد، با این حال به طور 
عادی چنین استرس هایی برای 
میلیون ه��ا نفر در سراس��ر دنیا 

روی می دهد. 
10 سال قبل، پیش از یکی از 
نخستین سخنرانی های خود به 
بخش مراقبت های ویژه مراجعه 
ک��ردم. در آن زم��ان احس��اس 
حمله قلبی داش��تم. با این حال 
نوار قلبی نش��انه ای از سکته یا 
حمل��ه قلبی را نش��ان نمی داد. 
پس چه اتفاقی برای من افتاده 

بود؟ 
آنچه من حمل��ه قلبی فرض 
ک��ردم، در واق��ع امری بس��یار 
رایج پیش از س��خنرانی بود. از 
چنین حالتی تحت عنوان حمله 
ترس یاد می ش��ود. حمله ترس 
ش��امل افزایش ناگهانی و شدید 
اضطراب و ترس اس��ت. به طور 
طبیعی کسانی که چنین وضعی 
را تجرب��ه می کنن��د، ب��ه دلیل 
ش��باهت عالیم به حمله قلبی، 
در تش��خیص آن دچار اش��تباه 
خواهن��د ش��د. به دلی��ل تأثیر 
نامناس��ب چنی��ن وضعیت های 
جس��می و روانی در طول زمان 
تکنیک های��ی ب��رای مدیریت و 
کنت��رل چنین ش��رایطی ابداع 

کرده ام. 
9 راه ب��رای کمک به کاهش 

برآشفتگی پیش از سخنرانی
از  ت��رس  اف��راد  از  برخ��ی 
سخنرانی را حتی باالتر از ترس 
از م��رگ طبقه بن��دی کرده اند. 
ای��ن ام��ر کام��ال واقع گرایانه و 
برای افرادی ک��ه تجربه چنین 
ترس هایی را دارن��د کامال قابل 
درک اس��ت. تصور اینکه چنین 
افراد  ترس هایی فقط مخصوص 
ضعیف است، امری نادرست به 
حس��اب می آی��د. در واقع وارن 
باف��ت نیز اعتراف ک��رده که در 
ابتدای دوران کس��ب وکارش از 
س��خنرانی مقابل جمعیت ترس 
داشته است. با این حال بافت به 
این نتیجه رس��ید که به منظور 
دستیابی به موفقیت حداکثری 
نیاز ب��ه غلبه بر ترس��ش دارد. 
اگر ش��ما نیز با چنین چالش��ی 
مواجه هس��تید، در اینجا برخی 
از تکنیک ه��ای مفید به ش��ما 

معرفی خواهد شد. 
»دیوی��د  مقال��ه  ای��ن  در 
اصلی  کارش��ناس  گرینب��رگ« 
محسوب می شود. دیوید رئیس 
بنیاد س��خنرانی  و مدیرعام��ل 
آسان و نویسنده کتاب پرفروش 
»س��خنرانی آس��ان: هی��چ راه 
آس��انی ب��رای آمادگ��ی و ارائه 
است.  ندارد«  وجود  س��خنرانی 
گرینب��رگ از س��ال 1988 ب��ه 

دس��ت اندرکاران  و  مدی��ران 
حوزه کسب وکار در زمینه ارائه 
س��خنرانی های موفق مش��اوره 

می دهد. 
1- نگرانی امر نامطلوبی 

نیست
به عنوان نکته اول گرینبرگ 
س��عی در حمل��ه ب��ه یک��ی از 
پیش فرض های ما دارد: »نگران 
بودن به معنای اهمیتی اس��ت 
که ش��ما برای ارائه س��خنرانی 
مناس��ب قائل هس��تید. نگرانی 
آدرنالین  ترش��ح  باع��ث  ش��ما 
ای��ن  می ش��ود.  بدن ت��ان  در 
ترش��ح به ش��ما در زمینه تفکر 
س��ریع تر، صحب��ت روان ت��ر و 
اف��زودن احساس��ات به ش��یوه 
بیان تان کمک ش��ایانی خواهد 
ک��رد، بنابرای��ن نگرانی پیش از 
س��خنرانی صرفا امری نامطلوب 

و آزاردهنده نیست. 
2- تالش نکنید بهترین 

باشید
گرینب��رگ توضی��ح می دهد 
که ترس از س��خنرانی عمومی 
عمدت��ا با ت��رس و ب��ه عبارتی 
وس��واس کامل بودن در ارتباط 
است. او تأکید دارد که بپذیریم 
تا به حال هیچ کس س��خنرانی 
کام��ال بی نقص��ی ارائ��ه نکرده 
اس��ت. برهمین اس��اس ما نیز 
س��خنرانی کام��ل و آرمان��ی را 
دیوی��د  داد.  نخواهی��م  انج��ام 
توصی��ه می کند به جای نگرانی 
بی مورد ب��رای بهترین بودن به 
نکات مثب��ت فکر کنیم. یکی از 

افکار مثبت و مناسب در چنین 
ب��رای حضور  تالش  ش��رایطی 
پش��ت میکروفون مثل همیشه 
اس��ت. در واق��ع ت��الش ب��رای 
نمایش چیزی که نیستیم هرگز 
به سخنرانی ماندگار و تأثیرگذار 

منجر نمی شود. 
3- شناسایی موضوع 

محوری سخنرانی
مهم ترین  گرینب��رگ  نظر  به 
س��خنرانی  ارائ��ه  در  تکنی��ک 
موفق تمرکز روی هس��ته اصلی 
بحث است: »تمرکز روی هسته 
اصل��ی مطل��ب تنها ب��ه معنای 
نیس��ت.  آن  پیرامون  صحب��ت 
در حقیق��ت باید بیش از س��ایر 
م��ورد  در  مخاطب های ت��ان 
موض��وع اصل��ی س��خنرانی تان 
آگاه��ی کس��ب کنی��د. هرچه 
ب��ه  اعتم��اد  بدانی��د،  بیش��تر 
نفس ت��ان نی��ز بیش��تر خواهد 

شد.« 
4- مخاطب را جذب کنید

مش��ارکت مخاطب در بحث، 
کلید طالیی شما برای موفقیت 
در ارائ��ه مناس��ب اس��ت. ب��ه 
منظ��ور جلب نظر مخاطب طرح 
از آنها و همچنین  پرسش هایی 
تحریک شان به منظور مشارکت 
سازنده در بحث، راهکار مطلوبی 
ب��ه نظ��ر می رس��د. گرینبرگ 
معتقد است تبدیل سخنرانی از 
مونولوگ )تک گویی( به دیالوگ 
تأثیر بس��یار زی��ادی در کاهش 
اس��ترس افراد برای س��خنرانی 

دارد. 

5-  جادوی تنفس
نف��س کش��یدن با اس��تفاده 
از عض��الت ش��کم و نه س��ینه 
باعث آرامش سیس��تم عصبی و 
استرس می شود. به این ترتیب 
ابتدا چند نف��س عمیق پیش و 
در حین س��خنرانی تان بکشید. 
در ای��ن میان هن��گام ورود هوا 
به ریه تان در ذهن خود عبارت 
»من آرام هستم« را تکرار کنید. 
این روش به افراد در جهت غلبه 
ب��ر نگران��ی و استرس ش��ان به 
هنگام سخنرانی کمک می کند. 
اگ��ر هن��گام س��خنرانی دچار 
لغزش ه��ای کالمی می ش��وید، 
تنفس عمیق و منظم به شما در 
راس��تای صحبت روان تر کمک 

خواهد کرد. 
6- تصویرسازی موفقیت 

آتی
بس��ته  را  چش��م های تان 
و تصوی��ر ارائ��ه س��خنرانی ب��ا 
اعتم��اد به نفس و مش��تاقانه از 
س��وی خود را تص��ور کنید. در 
در  تصورت��ان جمعی��ت حاضر 
جلس��ه و فضای اجالس چگونه 
به نظر می رسد؟ خودتان چگونه 
هس��تید؟ هرچه موفقیت مان را 
با جزییات بیش��تر تصویرسازی 
کنیم، آمادگ��ی روانی مان برای 
خلق چنی��ن تصویرهای ذهنی 
در دنیای واقعی بیش��تر خواهد 
شد. البته توجه داشته باشید که 
تصویرسازی بیش از حد ایده آل 
نیز تنها فش��ار مضاعفی به شما 
وارد خواه��د ک��رد. کلی��د حل 

ای��ن معما ایجاد نوعی تناس��ب 
و هماهنگ��ی در انتظارات تان از 

خودتان است. 
7- تمرین با صدای بلند

ب��ه نظ��ر گرینب��رگ بهترین 
راه��کار برای مقابل��ه با ترس از 
س��خنرانی در می��ان جمعی��ت 
حادث��ه  از  پی��ش  آن  تمری��ن 
»تمرین شخصی  اس��ت:  اصلی 
به منظور کسب آمادگی اهمیت 
باالی��ی دارد. با این حال تمرین 
در فضای خال��ی تأثیر چندانی 
در پی نخواهد داش��ت. برهمین 
اس��اس صحبت با صدای بلند و 
تمرین متن سخنرانی در حضور 
راهکار  یا همکالسی ها  دوستان 

مؤثری به حساب می آید.« 
توجه داش��ته باشید جمعیت 
حاض��ر بای��د بی��ش از س��ه یا 
چهار نفر باش��د. به این ترتیب 
تا حدودی حس حضور در یک 
جلسه برای تان زنده خواهد شد. 
در ه��ر صورت س��خنرانی برای 
چند نفر با صحبت دوس��تانه با 
یک دوست تفاوت فاحشی دارد. 

8- پرهیز از کافئین
نوش��یدنی های حاوی کافئین 
باع��ث افزای��ش ضرب��ان قلب، 
تحریک سیستم عصبی و لرزش 
دست می شود. این تأثیر هنگام 
سخنرانی شما را به فردی نگران 
و برآشفته در ذهن مخاطب بدل 
می کند. این درحالی اس��ت که 
شاید شما اصال هیچ نوع نگرانی 
یا استرس��ی نداشته باشید. این 
نوع نوشیدنی ها در برخی موارد 
باع��ث فراموش��ی و تمایل افراد 
به ارائه س��خنرانی پراکنده نیز 
می ش��ود، بنابراین پیش از ارائه 
س��خنرانی اس��تفاده از چنی��ن 
نوشیدنی هایی را فراموش کنید. 

9- ضرورت ارتباط چشمی
پایان��ی  نکت��ه  عن��وان  ب��ه 
گرینب��رگ حض��ور در س��الن 
محل س��خنرانی و تمرین متن، 
مش��اهده صندلی ه��ای خالی و 
تالش برای شبیه سازی برقراری 
رابطه چش��می ب��ا حاضرین را 
توصی��ه می کند. براین اس��اس 
نسبتا  آشنایی  سخنرانی  هنگام 
کاملی با محیط اطراف خواهید 
داشت. توصیه گرینبرگ هنگام 
چند  انتخاب  س��خنرانی  شروع 
چهره آشنا و توجه بدان هاست: 
را شروع  »وقتی س��خنرانی تان 
کردید، چند چهره آشنا انتخاب 
کرده و بدان ه��ا به طور متناوب 
نگاه کنید.  این کار نه تنها باعث 
خوش��حالی مخاطب ها می شود، 
بلکه ناخودآگاه توجه بیش��تری 
نیز به سخنان تان خواهند کرد. 
اگر هن��گام نگاه به س��ایر افراد 
خن��ده ای را نی��ز ب��ه چهره تان 
هنری تان  اث��ر  کنی��د،  اضاف��ه 
کامل خواهد شد. این اثر هنری 
ترکیب��ی از س��خنرانی دقیق و 
توجه به مخاطب خواهد بود.« 

توج��ه به این نکت��ه ضروری 
برخورد  هرچق��در  ک��ه  اس��ت 
بهتری با مخاطب داشته باشید، 
احتمال دریافت واکنشی مشابه 

نیز افزایش خواهد یافت. 
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دیوید گرینبرگ، کارشناس حوزه ارتباطات و نویسنده مشهور بررسی می کند 

9 راهکار کاهش استرس پیش از سخنرانی
کلید کارآفرینی

راهکارهایی برای حفظ روحیه 
مثبت اندیشی در کارآفرینان

چگونه می توانید اس��ترس و تن��ش دائمی دنیای 
کارآفرین��ی را کنار بزنید و محیط��ی انگیزه بخش و 

کارآمد برای تیم تان فراهم کنید؟ 
کارآفرین��ی حرفه پرچالش��ی اس��ت. مش��تریان، 
کارمندان، سرمایه گذاران و همه پروسه ها، می توانند 

استرس و تنش زیادی به بنیان گذاران وارد کنند. 
ذهنیت ناخودآگاه و منفی نگر که ناشی از اضطراب 
پیوس��ته و طوالنی مدت اس��ت، می توان��د روی تیم، 
روابط و س��المت اعضا اثرات زیانباری داش��ته باشد. 
اما خبر خوب اینک��ه ناامیدی و منفی نگری یک راه 
ناگزیر نیست. همه مردم از این پتانسیل برخوردارند 
ک��ه راه متفاوتی را انتخاب و حتی در س��خت ترین 

شرایط، نگاه مثبت خود را حفظ کنند. 
خودآگاهی را در وجودتان تقویت کنید

خودآگاهی، عنصری حیاتی است که همه اعضای 
تی��م بای��د آن را در درون ش��ان پرورش و توس��عه 
دهن��د. ب��دون خودآگاه��ی به هیچ وج��ه نمی توانید 
احساس��ات تان را در براب��ر مصائ��ب زندگی کنترل 
کنید. این ویژگی به خصوص برای رهبران از اهمیت 
بیشتری برخوردار اس��ت، چراکه اعمال شان، حال و 

هوای کل سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
اولین قدم به سمت خودآگاهی، این است که تمام 
عواملی را که در زندگی شما منبع استرس، اضطراب 
و نگرانی محس��وب می شوند، بشناسید و ذهن تان را 
ب��ه روی آنها ب��از کنید. این گام باعث می ش��ود که 
خودت��ان و تیم ت��ان را از پیش، ب��رای موقعیت های 

چالش برانگیز آماده کنید. 
منفی نگری یا مثبت اندیش��ی، یک انتخاب اس��ت. 
کاف��ی اس��ت چش��م های تان را ب��از کنی��د و آن  را 

تشخیص بدهید. 

توهم کنترل کامل همه امور را از سرتان بیرون 
کنید

انس��ان ها همیشه متمایل اند اتفاقات اطراف شان را 
تحت کنترل خود داشته باشند. ولی تالش سخت و 
مستمر برای کنترل کردن همه امور، تالشی بی ثمر 
اس��ت که به رنج و فرسودگی ش��ما منجر می شود. 
وقتی می کوش��ید ام��وری را تغیی��ر دهید که تحت 
کنترل ش��ما نیس��تند، هم خودت��ان را در موقعیتی 
دردن��اک ق��رار می دهید و ه��م به تیم تان آس��یب 

می رسانید. 
این ت��الش بیه��وده، به خش��م، س��رخوردگی و 
تصمیمات غیرمنطقی منجر می ش��ود. اگر این رویه 
ادامه پیدا کند، مانند آتش سوزی در سراسر سازمان 

گسترش پیدا می کند. 
کلید پرورش مثبت اندیشی و ساخت یک تیم کارا، 
این اس��ت که تشخیص دهید کنترل تام، یک توهم 
اس��ت. هنگامی که تالش برای کنت��رل همه امور را 
متوقف می کنید، درهای فرصت های بی شماری را به 

روی کسب وکارتان باز می کنید. 
ب��ا درک این حقیقت، می توانی��د راه های جدید و 
مثبت��ی برای واکنش به چالش های پیش رو کش��ف 
کنی��د. تنها عامل تحت کنترل ش��ما، چش��م انداز و 

نگرش تان است. 
خشنودی واقعی را جست وجو کنید

همه انس��ان ها می توانند در هر شرایطی، حتی در 
چالش های جدی، خش��نودی را جس��ت وجو کنند. 
اگ��ر از زاویه درس��تی به اتفاقات ن��گاه کنید، در هر 
وضعیت��ی یک نور مثبت خواهید دید. اس��اس لذت، 
به واسطه رنج ها و سختی ها معنا می یابد، زیرا همین 
ش��رایط به ش��ما کمک می کن��د خودت��ان را بهتر 

بشناسید و قوی تر شوید. 
مثب��ت  نقط��ه  بخواهی��د  تیم ت��ان  از  همیش��ه 
موقعیت ه��ای مختلفی را ک��ه در آن قرار می گیرید، 
پیدا کنند. با کمی تمرین، مثبت اندیش��ی به یکی از 

ویژگی های عالی تیم شما تبدیل می شود. 
هیچ کس مدعی نیس��ت که ذهنیت مثبت )چه در 
زندگی ش��خصی و چه زندگی حرفه ای(، به آس��انی 
به دس��ت می آید. درعین حال ضروری است که دید 
واقع گرایانه ای داش��ته باشید و از تمام نتایج محتمل 

آگاه باشید. 
ام��ا می توانی��د انتخاب کنی��د ک��ه در مواجهه با 
چالش ها و سختی ها، امید و خوش بینی تان را حفظ 
کنید. مثبت اندیش��ی و ش��ادی، مس��ری هستند و 
خیلی زود مبانی دنیای واقعی تان را در بر می گیرند. 
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کارآفرین و مشاور کسب وکار
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نوآوری، تفکر خارج از چارچوب، ایده های ناب و. . .! 
مفاهیمی که این روزها شاید بیشتر از هر زمان دیگری با آنها سروکار 

داشته  باشیم. 
جهان پیش رو، جهان نوآوری و خالقیت است. افرادی موفق خواهند 
ب��ود که بتوانند تفکری خارج از چارچوب داش��ته باش��ند و با ایده های 
خالقانه ش��ان برای جوامع بشری ارزش آفرینی کنند. با نگاهی بلند مدت 
ب��ه آین��ده می توان بی��ش از پیش ب��ه اهمیت پرورش نس��لی خالق و 

کارآفرین پی برد. 
اما نقطه شروع کجاست؟ 

نقطه ش��روع، کودکان من و ش��ما هس��تند. تا به حال به آنها هنگام 
بازی های کودکانه ش��ان نگاه کرده اید؟ پسر بچه ای که شنلی به پشتش 
می بندد و غرق در تخیالتش از س��ویی به سویی دیگر می دود و خود را 
س��وپرمن تصور می کند. تخیالتش را چنان بازی می کند که گویی هیچ 

غیرممکنی برایش معنا ندارد. 
اص��ال بیایید کودکی خودمان را به یاد بیاوریم. وقتی میوه ای رس��یده 
را در باالترین ش��اخه درخت می دیدیم، بی درن��گ از آن باال می رفتیم. 
می خواستیم هرطور شده، میوه را بچینیم؛ بی آنکه لحظه ای به افتادن از 
باالی درخت و عواقبش فکرکنیم. احتماال از ترس اینکه مورد س��رزنش 
و تنبی��ه بزرگ ترها قرار بگیریم ب��ه آنها چیزی نمی گفتیم. همین رفتار 
کودکان��ه و به ظاهر پرخطر، حداق��ل دو توانمندی ما را در همان دوران 

کودکی نشان می داد: 
۱. تمای��ل به ریس��ک کردن که یکی از خصلت ه��ای بارز کارآفرینان 

موفق است. 
۲. ذه��ن کودکانه ما به دور از هر چارچوب و محدودیتی، ایده هایش 

را باور دارد و غیرممکن برایش بی معنا است. 
شاید پرورش تفکر کارآفرینانه در بزرگساالن کار ساده ای نباشد، ولی 
برای نس��ل آینده هنوز دیر نش��ده اس��ت. می توان روی تفکر کودکان 
سرمایه گذاری کرد. کودک  )به اقتضای سنی که در آن قرار دارد( ممکن 
است در زندگی روزمره اش با چالش ها و مسائل مختلفی روبه رو شود. او 
باید بیاموزد برای حل مسائلش، راه حل هایی خالقانه پیدا کند. در اینجا 

نقش پدر و مادرها پررنگ تر می شود. 
اگر ش��ما هم والدین کودکی پرجنب وجوش و خالق هس��تید، هرچه 

زودتر شروع کنید! 
اولین گام این اس��ت که بپذیرید، کودکان ب��ا زمین خوردن و دوباره 

برخاستن راه رفتن را یاد می گیرند،  نه با پیروی از قوانین راه رفتن. 
مس��ائل را با بیانی س��اده برای کودک تان توضی��ح بدهید تا آن را به 
خوب��ی درک کند. راه حل های زیادی به ذهنش می رس��د که احتماال از 

نظر ش��ما چندان منطقی نیس��تند. با این حال اجازه دهید بدون هیچ 
محدودیت��ی ایده هایش را مطرح کن��د و آنها را مورد آزمون و خطا قرار 
دهد. در کنارش باشید تا قدم به قدم به تصمیم گیری درستش نزدیک  
ش��ود. هنگامی که توانس��ت به هدفش برس��د، او را به خاطر موفقیتش 
تش��ویق کنید. به این ترتی��ب اعتماد به نفس ک��ودک افزایش یافته و 
می آم��وزد چگونه مس��ائلش را حل و فصل کند. بع��د از آن، می توانید 
به تدریج او را با مفاهیم دنیای کس��ب وکار آش��نا کنید. داستان زندگی 
کارآفرینان موفق را به گونه ای ترغیب کننده برایش تعریف کنید. ذهنش 
را درگیر مهارت های قهرمان داس��تان  کنید تا جایی که خودش نسبت 
به راه اندازی کس��ب وکار، عالقه نش��ان ده��د. از او بخواهید قبل از هر 
چیز نقش��ه راهی برای کسب وکارش )طرح کس��ب وکار( طراحی کند. 
درب��اره اینکه می خواهد چه چیزی را چگونه و به چه کس��ی بفروش��د، 
ب��ا او صحبت کنید. اجازه دهید خودش پاس��خ س��ؤاالتش را پیدا کند. 
ش��ما فقط مش��اورش باش��ید. با گذشت زمان و کس��ب تجربه، کودک 

می تواند مهارت هایی مثل تحمل ابهام، ریس��ک پذیری بیشتر، استقبال 
از چالش ه��ا، تصمیم گیری به موق��ع، عملکرد هدفمن��د و... را بیاموزد. 
وقت��ی فرزندتان در همان س��ال های اولیه زندگی اش ب��ا این ویژگی ها 
اشنا می شود، در آینده با آمادگی بیشتری می تواند در کالبد کارآفرینی 

موفق ظاهر شود. 
در این میان مربیان مدارس هم نقش به سزایی در پرورش نسل خالق 
و کارآفری��ن بر عهده دارند. آغاز ش��کل گیری و اجرایی ش��دن ایده های 
بزرگ، در گرو همان خالقیت های س��اده دوران مدرس��ه اس��ت. گاهی 
همان ایده های س��اده با منطق و استدالل آمیخته می شوند و محصول 
آن نوآوری هایی اس��ت که جوامع بش��ری را متح��ول می کند. ازاین رو 
مربیان مدارس باید از ایده ها و تفکر خالق دانش آموزان اس��تقبال کنند 

و به هیچ وجه آنها را سرکوب نکنند. 
عواملی مهم و حیاتی در مسیر کارآفرینی  وجود دارند که ممکن است 
در مدارس خیلی به آنها پرداخته نشود، بعضی از این موارد را می توانید 

در تصویر مشاهده کنید.
 کم نیس��تند کودکان کارآفری��ن و موفقی که با تجربیات ش��ان، راه 
را برای اس��تارت آپ ها و کس��ب وکارهای نوپا هموار می کنند. نمونه اش 
نخس��تین کودک کارآفرین ایران؛ مش��اور ۱۲ساله آقای وزیر که سن و 
س��الی ندارد. اما عناوینش پر و پیمان است. نخستین کودک کارآفرین 
ایران، مشاور وزیر کار، برگزیده همایش های علمی زیست محیطی ایران 
و چندی��ن و چن��د عنوان دیگ��ر. صحبت از »مهدی بهرامیان« اس��ت. 
دنیای مهدی این روزها در بازی هایی که می س��ازد و ایده هایش خالصه 
می ش��ود. دنیایی که ه��م کودکی هایش را در آن دنب��ال می کند و هم 
کم کم سنگ بنای آینده اش را می چیند . او می گوید:  »من فقط کودکی 

هستم که بیشتر روی خودم و ایده هایم کار کرده ام.«
کودکان موفق نش��ان داده اند که س��ن کم محدودیت نیس��ت. آنچه 
ارزشمند است اشتیاق و تالش خستگی ناپذیرشان در مسیر دستیابی به 
اهداف کس��ب وکار است. آنها تجربه های راهگشای شان را سخاوتمندانه 

با ما در میان می گذارند. 

چند لحظه تامل، ما چه بالیی سر بچه های مان آورده ایم؟! 
پیش ت��ر گفت وگویی تأمل برانگیز با معلم خالق یک پیش دبس��تانی 
را در سایت مان منتشر کردیم. مطلب فاجعه باری که از زبان این معلم 
پیش دبس��تانی ش��نیدیم، این ب��ود: معلم مذکور از کودکان کالس��ش 
خواس��ته بود که چن��د دقیقه ای با خ��ود فکر کنند و پنج خواس��ته و 
نیازش��ان را در ذهن  بیاورند. معلم که پیش تر توانسته بود ارتباط بسیار 
خوب��ی ب��ا بچه ها برقرار کند، به ط��ور جداگانه آنها را خواس��ت، طوری 
ک��ه آنها در آرامش و بدون اینکه در معرض ت��رس از قضاوت بچه های 
دیگر قرار بگیرند، خواسته های ش��ان را با معلم در میان بگذارند. نتیجه 
فاجعه بار بود چون 80درصد بچه ها فقط خواس��ته مادی داش��تند و کم 

نبودند بچه هایی که خواسته و نیاز آنها خودروی شاسی بلند بود. 
ما چه بالیی سر بچه های مان می آوریم؟ خواندن ادامه این گفت وگوی 

تأمل برانگیز را به شما پیشنهاد می کنیم: 
س��خن آخر اینکه، کودکان آینده ما هس��تند. اگر پ��در، مادر یا معلمی 
هس��تید که با خواندن ای��ن مطلب به اهمی��ت دوران کودکی در پرورش 
نسلی کارآفرین پی برده اید، باید بیش از پیش آنها را از آفت  مصرف گرایی، 
مادی گرای��ی و ظاهرگرای��ی حفظ کنی��د و در عوض به س��مت یادگیری 
مهارت هایی مانند: کار تیمی، برقراری ارتباط مؤثر با دیگران و مدیریت پول 
تشویق کنید. افرادی که در دوران کودکی کسب وکار خودشان را راه اندازی 
می کنند، کنترل بیشتری بر سرنوشت شان دارند و با انگیزه و نشاط بیشتری 
مس��یر کارآفرینی را طی می کنند. مراقب زمان باشید. نوآوری، تفکر خارج 
از چارچوب، ایده های ناب و. . .، مفاهیمی هستند که بذرشان را باید با آغاز 

فصل کودکی در ذهن فرزندان تان بپاشید. 
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کودکی، فصل پاشیدن بذرهای خالقیت

صندوق نوآوری و ش��کوفایی اگرچه ش��اید در نگاه اول یک صندوق 
مالی مش��ابه با صندوق  های دیگر به نظر برسد اما داستان چیز دیگری 
اس��ت. این صندوق در کن��ار کارکردهای مالی حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان به  عنوان طالیه داران تحول اقتصادی کش��ور و دگردیس��ی 
از اقتصاد س��نتی به س��مت اقتصاد دانش محور و نوآور می خواهد نوعی 
اتاق فکر، چاره اندیش و بازخوردگیر از شرکت های دانش بنیان هم باشد. 
ب��ه گزارش ایرنا، از ای��ن زاویه می توان صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
را ی��ک فضای گلخانه ای برای پا گرفتن ش��یوه و نوع دیگری از اقتصاد 
تح��ول زا مبتنی بر دانش و نوآوری دانس��ت؛ صندوقی که می خواهد با 
همکاری دس��تگاه های مرتب��ط از جمله معاونت علم��ی رئیس جمهور، 
وزارتخانه ه��ای علوم و بهداش��ت ب��ه بهبود تجاری س��ازی فناوری ها و 
تحول در بخش خصوصی کش��ور برسد.  آنچه در ادامه می آید گزیده ای 
از س��خنرانی دکتر بهزاد س��لطانی، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی در جمع فعاالن بخش خصوصی، ش��رکت های دانش بنیان، 
صاحبنظران و مس��ئوالن اتاق بازرگانی در آیین رسمی افتتاحیه شبکه 
مدیریت نوآوری ایران اس��ت که می خواهد بخشی از رصدهای مرتبط با 
نوآوری در شرکت ها و رتبه بندی تجارب برتر تجاری سازی را انجام دهد. 

ما برای حمایت از بخش خصوصی نیاز به صافی داشتیم
کارک��رد نهاده��ای دیگر به وی��ژه اتاق های بازرگان��ی در فهم و هضم 
ای��ن رویداد، یک ضرورت مهم برای ایجاد تحول در س��اختار اقتصادی 
کش��ور و حرکت به س��مت اقتصاد دانش بنیان اس��ت. ما یک کارگزار و 
صندوق هس��تیم، مثل معاونت علمی ریاس��ت جمهوری و وزارت علوم 
نهاد حاکمیتی و سیاستگذار نیستیم.  یک خبر خوب که در همین آغاز 
می توان به آن اشاره کرد این است که در سه هفته گذشته هم در دولت 
و ه��م در مجلس و هم در برنامه و بودجه 96 مصوب ش��د که صندوق 
یک مؤسسه عمومی غیردولتی است و تعیین این ساختار برای صندوق 
دست ما را برای تعامل بهتر و دوسویه با بخش غیردولتی باز می گذارد. 
این درس��ت است که محور همه بحث های ما نوآوری است و می توان 
گفت نوآوری مدار رش��د شرکت ها و ثروت آفرینی برای کشور محسوب 
می شود، اما بحث دانش بنیان را با این منطق بپذیریم که اگر ما این عیار 
را کنار بگذاریم از ۱50هزار ش��رکت بخش خصوصی و تعاونی در کشور 

چقدر می شود حمایت های مختلف کرد. 
واقع��ا کار چندانی نمی توان ص��ورت داد. اگر بخواهیم زیاد تقال کنیم 
۱0درصد می ش��ود یعنی ۱5هزار شرکت که به نوعی سقف شرکت های 
دانش بنیان اس��ت، پس این ش��رکت ها را باید با فیلتری جدا کرد و ما 
در ای��ن برهه به این نتیجه رس��یده ایم که ش��رکت مبتنی بر فناوری و 
دان��ش روز می تواند این ممیزه حمایتی ما باش��د. البته در دنیا چیزی 
به نام ش��رکت های دانش بنیان نیس��ت، اما مش��ابهت هایی در این باره 
وج��ود دارد که ما آنها را گرفته ایم و داخلی و بومی کرده ایم و اس��مش 
را گذاش��ته ایم شرکت دانش بنیان، ش��رکت هایی که از معافیت مالیاتی 

و گمرکی برخوردارند و از تسهیالت صندوق می توانند استفاده کنند

موج جدید فناوری در کشور راه افتاده است
برآورد ما به عنوان نهادی که بیش��ترین تماس و ارتباط با ش��رکت های 
دانش بنیان را داریم این اس��ت که موج حرکت فناوری در کشور راه افتاده 
است، ما این موج را بیش از هر زمان دیگری حس می کنیم چون در بطن 

این رویداد هس��تیم و در جریان زایش و رش��د این ش��رکت ها قرار داریم. 
در حال حاضر ۱8۱۲ ش��رکت دانش بنیان در کشور کار می کنند که 400 
شرکت به نتیجه قطعی رسیده اند و محصول یا خدمت آنها وارد بازار شده 
اس��ت، در واقع از ۱8۱۲ ش��رکتی که ما پش��تیبانی کردیم 400 شرکت 
زودبازده بوده - از این تعداد 378 شرکت موفق و ۲۲ شرکت ناموفق بوده اند 

و مابقی در سال های بعد به بازدهی و رشد مورد نظر می رسند. 

برخورد فعاالنه با فناوری به جای مقابله و انفعال
ب��ه اعتقاد ما جریان فناوری در ش��رکت های دانش بنیان کش��ور راه 
افتاده اس��ت. ش��ما تاریخچه را که نگاه کنی��د می بینید این حرکت به 
دنبال خود فناوری توس��عه ای می آورد. البته روان شناس��ی اجتماعی و 
جامعه شناس��ی علمی به ما خواهد گفت که برخورد ما با فناوری های نو 
چگونه بوده است. خب این تاریخچه بررسی اش مفصل است. من خیلی 
مجمل می گویم که اگر ما می خواهیم به سالمت از این مرحله بگذریم، 
ش��یوه برخوردمان با فناوری ها را باید تصحیح کنیم. ش��ما می بینید در 
یک دوره ای در این کشور ما با دستگاه ویدئو مشکل داشتیم که آیا این 
دستگاه باید آزاد شود یا نه، شاید امروز برای نسل جدید جای تعجب و 
پرسش باشد اما در یک دوره ای مسئله جدی کشور نوع مواجهه با ویدئو 

بود. از این نمونه چند تای دیگر هم داشتیم. 
می خواه��م عرض کن��م مواجهه ما با فن��اوری عمدتا ی��ک مواجهه 
منفعالنه بوده اس��ت، برخورد فعال یا بسیار فعال نبوده است. جلوتر که 
می آییم و به عصر اینترنت می رس��یم، می بینیم همین بحث ها به شکل 
دیگر امروز هم مطرح می شود. شما می بینید امروز هم همان بحث ها به 
گونه ای دیگر درباره شبکه های اجتماعی راه افتاده است، اما ما کمتر از 
زاویه برخورد فعاالنه با این فناوری ها به موضوع پرداخته ایم. مثال اینکه 
موج فناوری چگونه می تواند ایجاد بازار و کسب وکار و تولید ثروت کند. 
خوش��بختانه در کش��ور نمونه  هایی راه افتاده اس��ت. این نمونه ها در 
حوزه های  آی تی بیس و خدمات بیس اس��ت، یعنی حوزه هایی که زود 
به بازار می رسد. یک دفعه می بینید دو جوان ۱9 ساله یک سایت فروش 
اینترنتی را ش��روع می کنند و در ۱0 س��ال چرخه مالی و ظرفیت مالی 
شرکت را به چند صد میلیارد می رسانند، درحالی که ما در باور عمومی 
فرهنگی و کس��ب وکار س��نتی مان قبول نداریم که یک جوان ۱9 ساله 

بتواند به چنین جایگاهی برسد. 

خوشحالم استارت آپ های جوان از اسم های ایرانی استفاده 
می کنند

یک اتفاق خوش��ایند که من این روزها ش��اهدم در اقبال به فرهنگ 
ایرانی از س��وی جوان هایی است که این استارت آپ ها را راه می اندازند. 
فرض کنید طرف مؤسس��ه ای راه می اندازد و 7 صبح به شما نان تازه و 
داغ دلخواه تان را می دهد، ش��اید ایده س��اده ای به نظر برسد اما این اپ 
به هر حال نیازی را در جامعه شناس��ایی کرده و دارد به این نیاز پاسخ 
می دهد. جالب است اینها به صورت خودجوش و کامال مختار از اسامی 
موجود در فرهنگ بومی و ایرانی برای برند خود اس��تفاده می کنند مثل 
همین برند.  مامان پز، زودپز و نظایر آن، با اینکه کس��ی آنها را مجبور 
ب��ه این کار نکرده اما خوش��حالیم این حس فرهنگ��ی در میان همین 
شرکت های فناوری محور و دانش بنیان وجود دارد که وفادار به فرهنگ 
و سرزمین مادری خود هستند، ما باید از این جوان ها که فرهنگ قدیم 

ما را با فناوری های نو عجین می کنند و دوباره این فرهنگ را سر زبان ها 
می اندازند و زنده می کنند تشکر و قدردانی کنیم، چون این اتفاق صرفا 
یک رخداد فناوری و خدماتی نیس��ت بلکه تبعات گریزناپذیر اجتماعی 
و فرهنگی را هم به دنبال خود می آورد و چقدر خوش��حال کننده است 
ک��ه تبعات فرهنگی فعالیت این ش��رکت ها و برندها تا این حد مثبت و 

امیدوارکننده و در خدمت به فرهنگ اصیل کشور باشد. 

دانش بنیان ها پا بگیرند فرهنگ عمومی نوآوری غوغا به پا 
خواهد کرد

همچنان که اشاره شد ما در این فضا باید راهبرد صحیح داشته باشیم و 
از راهبردهای مقابله ای و منفعالنه به سمت راهبرد فعاالنه، مسلط و تحول 
آفرین حرکت کنیم و هر چقدر این فضا به درس��تی فهم و مدیریت ش��ود 
هدایت آن به س��مت جلو س��هل تر خواهد بود. ما هنوز در حوزه مدیریت 
تحوالت فناوری با چالش مواجه هستیم اما امیدوارم که خیلی زود مدیریت 
این فضا دچار دگردیسی شود و ما با ذهن پویا، یکپارچه و جامع تری سراغ 
مدیریت این فضا برویم.  برداش��ت من این است که این ۱00 شرکت نوپا 
آرام آرام بیایند بازار تا چهار پنج سال دیگر دیده شوند، آن وقت دیگر این 
ح��س در میان نخبگان و فارغ التحصیالن ما ایجاد می ش��ود که بروند یک 
ایده پیدا کنند و یک شرکت بزنند و ثروتمند شوند. من از خدا می خواهم 
هرچه زودتر این حس فراگیر شود. من این حس را در سوئد که رتبه و رشد 
فناوری  اش باالست، ۱7 سال پیش دیدم. آنجا دانشجوی سال دوم مهندسی 
دنبال ایده بود که وقتی دو س��ال بعد فارغ التحصیل شد یک شرکت بزند 
و محصول خود را تولید کند. اگر ش��رکت های دانش بنیان ما بیایند بازار و 
خودی نش��ان دهند، این حس در کش��ور ما هم ایجاد می شود. این حس 
فرهنگ عمومی نوآوری اس��ت. االن مصادیق فن��اوری دارد این جریان را 
ایجاد می کند اما این در س��ال های آتی یک مقدار عمیق تر می شود و فقط 
ه��م به حیطه فناوری محدود نمی ش��ود و ن��وآوری در همه عرصه ها را به 

ارمغان می آورد. 

هر شغل در شرکت  های دانش بنیان، فقط 30میلیون تومان
ما اگر ش��رکت های دانش بنیان را به عن��وان حامل های فناوری فرض 
کنیم، این حامالن فناوری هم در اشتغال کشور و هم در رشد اقتصادی 
کش��ور تأثی��ر دارند. آماری که اخی��را آقای دکتر نیلی دادند در س��ال 
94 یک میلیون و ۲00هزار نفر بیکار به مجموع متقاضیان کار کش��ور 
اضافه ش��ده، درحالی که حداکثر ظرفیت دولت برای ایجاد شغل پایدار 
700هزار شغل است، این یعنی سال 94، 500 هزار نفر به بیکاران قبلی 
اضافه ش��دند و پیش بینی هم ش��ده که سال های بعد همین روال ادامه 
خواهد داش��ت.  اما توجه کنید که ایجاد ش��غل پایدار در این مس��یری 
که اسمش را دانش بنیان گذاشته ایم هزینه های به مراتب کمتری دارد. 
مطابق با محاس��بات و برآوردها دولت 330میلی��ون تومان برای ایجاد 
یک ش��غل پایدار هزینه می کن��د، اما در فرآیند مبتنی بر اش��تغالزایی 
دانش بنیان که ما محاسبه کردیم این رقم برای ایجاد یک شغل، حدود 
30میلیون تومان اس��ت، درحالی که خودپاس��ت و الزم نیس��ت دولت 
اش��تغال ایجاد کند و دیگران استخدام شوند، اینجا فرد خودش ایده را 
می آورد، خودش ایده را تراش می دهد، محصول را می س��ازد، استخدام 

می کند و جلو می رود. 
ما در اش��تغال مس��یر دیگری جز این نداریم. ایجاد ش��غل پایدار در 

مس��یری که اس��مش را دانش بنیان گذاش��ته ایم به مراتب هزینه های 
کمتری دارد. در رشد اقتصادی هم مسیر ما همین است. 

تلنگر موج فناوری به اتاق های بازرگانی رسیده است
پرسش این است که ما االن چه داریم؟ ما یک بخش خصوصی باسابقه 
و دارای سرمایه در کشور داریم که در اتاق های ما منسجم شده اند. اتاق 
بازرگان��ی، صادرکننده ه��ا و صنایع ب��زرگ. از آن طرف بخش خصوصی 
دارای دان��ش و ج��وان و نوپا ه��م داریم که تجرب��ه و دانش و مدیریت 
شرکت داری را ندارد اما به شدت پویاست و می تواند چالش هایی را از سر 
راه بردارد که ش��اید در تفکر س��نتی اتاق های ما بعید به نظر برسد. من 
احس��اس می کنم این تلنگر به اتاق های بازرگانی ما خورده که وارد این 
فضا شوند و این پوست اندازی فناوری در آنها اتفاق بیفتد، اما هنوز این 
ش��وک به بدنه اتاق  ها نرس��یده درحالی که اگر ما به این موج نرسیم در 
آینده از دست می رویم، یعنی آینده ای برای بخش خصوصی جز درک و 

هضم این موج فناوری نمی توان متصور بود. 

تجربه تازه در توسعه ایران: شرکت های دانش بنیان

نازنین توکلی 
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
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ب��ه دنبال راه اندازی کس��ب وکاری بزرگ هس��تید ی��ا می خواهید با 
قدم های کوچک ش��روع کنید؛ در هر صورت مس��یر س��ختی در پیش 
دارید. برای رس��یدن به موفقیت در کارهای تان باید اش��تباه کنید و از 

آنها عبرت بگیرید. 
خیلی از افراد با راه اندازی اس��تارت آپ خود به دنبال بهترین مس��یر 
هستند، یعنی می خواهند در زمانی کوتاه به تصمیمات درست برسند و 
در مسیر دس��تیابی به اهداف شان قرار گیرند. اغلب آنها در حین انجام 
کار دچار شک و تردید هستند، اما بیشتر آنها فکر می کنند مسیری که 
در پیش گرفته اند، بهترین مسیر است، چرا که نمی توانند افق بلندمدتی 

داشته باشند. 
واقعیت این اس��ت تمام کارآفرینان دچار اشتباهات زیادی می شوند، 
برخی از این اش��تباهات به س��رمایه آنها آسیب می رساند و برخی دیگر 
اثرات کمتری دارد، اما اشتباهات بزرگ را چه باید کرد؟ این اشتباهات 
غیرقابل چشم پوشی هستند و شاید هیچ وقت نتوان جبران شان کرد. 
گاهی خود را به خاطر کارهایی که انجام نداده ایم، سرزنش می کنیم، 
این اش��تباه بزرگی است. دست نیافتن به موفقیت در کسب وکار ممکن 

است به دلیل انجام دادن برخی کارها باشد. 
در همی��ن راس��تا، از 12 کارآفرین تقاضا کردیم درب��اره بزرگ ترین 
اشتباهات شان و درس هایی که از این اشتباهات گرفته اند صحبت کنند 

و بگویند چرا دیگر مرتکب آن اشتباهات نشده اند. 
- من می خواستم تمام کارها را خودم انجام دهم

بزرگ ترین اش��تباهی که مرتکب شدم، این بود که فکر می کردم تمام 
کاره��ا را باید خودم انجام ده��م. به جای اینکه با افراد جدیدی مالقات 
کنم، ایده هایم را با آنها در میان بگذارم و فرصت های جدیدی به دست 
آورم، به تنهای��ی کار می ک��ردم و در نهایت نتوانس��تم به نتیجه مطلوب 

برسم. 
اگر در کسب وکار خود با افراد بیشتری آشنا شوید، به احتمال بیشتر 
می توانید به فرصت ها و ارتباطاتی دس��ت یابید که سبب موفقیت شما 
می ش��ود. در حال حاضر از روش های مختلف با افراد بیش��تری مالقات 
می کن��م، از وبالگ نویس ه��ا و روزنامه نگاران تا تاج��ران و کارآفرینان. 
وقت��ی ارتباطات خود را گس��ترش دهی��د، بهتر می توانید کس��ب وکار 

جدیدی شروع کنید. 
- به جای حل مش�کل یا مشورت با متخصص، کار را به حال خود 

رها می کردیم
یکی از بزرگ ترین اش��تباهاتی که در مسیر کارآفرینی مرتکب شدم، 
زمانی بود که در بیس��ت و چند س��الگی اولین استارت آپم را راه اندازی 
کردم. این کس��ب وکار نوعی کارگزار ایجاد وب سایت و ارائه راه حل های 
تبلیغات الکترونیکی بود. من چیز زیادی درباره وب سایت ها نمی دانستم، 

اما ایده های خوبی برای فروش داشتم. 
ما در مدت زمان بسیار کوتاه بیش از 200 مشتری پیدا کردیم، اما به 
پیش��رفت خوبی در مدیریت پروژه دست نیافتیم. قیمت ما بسیار پایین 
ب��ود و وعده و وعیدهای زیادی می دادیم. اش��تباه بزرگ ما این بود که 
کس��ب وکار خود را رها کردیم و آن را با قیمت بسیار پایینی به کارگزار 

بزرگ تری فروختیم. 
ما مش��تری های زیادی داش��تیم و توانس��تیم در فرآین��د فروش به 
موفقیت برس��یم. اکنون خود را س��رزنش می کنم ک��ه چرا این قدر زود 
جا زدم، ش��اید همکاری با نفر سومی که در وب سایت ها تجربه داشت، 
می توانس��ت سبب موفقیت استارت آپ ما ش��ود. از همان زمان متوجه 
ش��دم برای موفقیت یک کسب وکار به زمان زیادی نیاز است و همیشه 
نباید از صفر ش��روع کرد. این تجربه ارزش��مندی بود که در راه اندازی 

اولین استارت آپم به آن دست یافتم. 
- من به همکارانم فشار نمی آورم که بیشتر کار کنند

 یکی از اش��تباهات بزرگ من در کسب وکارم این بود که ارزیابی الزم 

را انجام نمی دادم. من عملکرد همکاران قبلی ام را بررس��ی نمی کردم و 
این باعث بروز مشکالت جدی می شد. 

این مش��کل معموال وقتی اتفاق می افتد که همکاران بازاریابی ارزش 
زیادی برای کار ش��ما قائل نیس��تند. بازاریاب ها فکر می کنند کارش��ان 
وقتی شروع می ش��ود که چند ماه از سرمایه گذاری شان گذشته باشد و 

بعد از آن وارد عرصه می شوند تا کار را تمام کنند. 
م��ن 14 م��اه از زندگی خود را بدین صورت از دس��ت دادم، اما حاال 

موفق شدم شریک خوبی برای بازاریابی پیدا کنم. 

- من برای تأمین هزینه ها روی مشتری ها حساب می کردم
اش��تباه ب��زرگ من این بود که ب��رای تأمین هزینه ه��ا تنها به دنبال 
مش��تری ها ب��ودم و نمی خواس��تم رابطه ای قوی بس��ازم. ای��ن کار در 
مرحله اول پول خوبی برای ش��ما به ارمغان م��ی آورد، اما ناراحتی ها و 
دلخوری های زیادی ایجاد می کند. عالوه بر آن، پول نمی تواند انرژی از 
دس��ت رفته تان را جبران کند و تجربه خوب یا کسب وکارهای بیشتری 

برای تان فراهم کند. 
- من درک نمی کردم کسب وکار ایجاد کرده ام

بزرگ ترین اش��تباه من این بود که متوجه نبودم کسب وکاری جدید 
شروع کرده ام. وقتی برای اولین بار کسب وکار وبالگی خود را راه اندازی 
کردم، تنها برایم س��رگرمی بود و خیلی آن را جدی نمی گرفتم. در این 
زمان با وب سایت های خوبی کار نکردم و اشتباهاتی در طراحی داشتم. 
این وضعیت سبب شد تا مجبور شوم دوباره کارم را از ابتدا شروع کنم، 

زیرا خیلی افراد، مرا در ابتدای کار جدی نمی گرفتند. 
- کارم را بدون استراتژی مشخص شروع کردم

بزرگ ترین اشتباه من این بود که روی استراتژی خود تمرکز نکرده بودم 
و در نتیجه با اتفاقاتی مواجه شدم که هر روز برایم رخ می داد. اگر استراتژی 

مش��خص و روش��نی داش��تم و آن را در اولویت خود قرار می دادم، تعیین 
فعالیت هایی که در گام های بعد باید انجام می دادم، بسیار ساده تر می شد، 

اما من تنها به دنبال این بودم که کار را انجام دهم. 
مس��ئله مهم این اس��ت مس��یر خ��ود را درک کنی��د، بدانید چطور 
تصمیم گیری کنید و روی چیزی تمرکز کنید که اهمیت بیشتری برای 
گام بع��دی دارد. در ح��ال حاضر به این نتیجه رس��یده ام که در ابتدای 
هر هفته زمانی را به تحلیل استراتژی های هفتگی و ماهانه کسب وکارم 

اختصاص دهم. 

- نتوانستم اتحاد مناسبی ایجاد کنم
اش��تباه بزرگ من این بود در زمان راه اندازی شرکت نتوانستم اتحاد 
خوبی ایجاد کنم. راه اندازی کس��ب وکاری یک نف��ره در ابتدا ارزان تر و 
ساده تر بود، اما دو سال بعد وقتی ساختار شرکت را تغییر دادم، زمان و 

پول بیشتری صرف این کار کردم. 
- برای مدیریت مالی، به فرد نامناسبی اعتماد کردم

من 18 کسب وکار راه اندازی کردم، دچار اشتباهات بسیار زیادی شدم 
و درس های زیادی هم گرفتم. بزرگ ترین اشتباه من این بود، به فردی 
اعتماد کردم که وظیفه حس��ابداری و مدیریت پرداخت هایم را به عهده 
داش��ت. او بی��ش از 8000 دالر از پول هایم را دزدید. من به این نتیجه 

رسیدم بدون شناخت و اطالع از پیشینه افراد به آنها اعتماد نکنم. 
- برای جهش، بیش از حد صبر کردم

بزرگ ترین اشتباه من این بود برای جهش به عرصه کارآفرینی، بیش 
از ح��د صبر ک��ردم. من می خواس��تم قبل از ش��روع کار، همه چیز در 
بهترین وضعیت باش��د، اما حقیقت این اس��ت، بهتر است اولین قدم را 
بردارید و در طول مسیر تجربه به دست آورید. در این صورت می توانید 
با توجه به چیزهایی که یاد گرفته اید و بازخوردهایی که داش��ته اید، به 

کارتان سر و سامان دهید. 
- نباید کارم را به سرعت رها می کردم

بزرگ ترین اشتباه من در کسب وکارم این بود خیلی سریع کار را رها 
می کردم. در بیشتر مواقع ایده های خوبی داشتم، چند ماه روی آن کار 
می کردم، اما وقتی به نتایج خوبی نمی رسیدم، آن را رها می کردم. پس 
به این نتیجه رس��یدم، اگر واقعا چیزی را باور دارید، با س��ماجت آن را 

دنبال کنید. 
- برای توسعه کارم عجله کردم و 20 هزار دالر از دست دادم

اشتباه من در راه اندازی کسب وکارم این بود که بیش از 20 هزار دالر 
برایم هزینه در بر داشت. من تالش کردم به سرعت افرادی را استخدام 
کنم و کارم را توسعه دهم. در اوایل سال 2015 از طریق تبلیغات فیس 
بوکی، به فروش تی شرت مشغول بودم. در این راستا چند کمپین موفق 
تش��کیل دادم و فکر می کردم اگر تیم خوبی استخدام کنم، می توانم به 

سرعت کارم را گسترش دهم و به درآمد خوبی برسم. 
ب��ه همین خاطر تی��م کاملی از جمل��ه مدیر پروژه، مدی��ر تبلیغات 
فیس بوکی، تحلیلگر و طراح گرافیک تش��کیل دادم، اما کارها آن طوری 
که تصور می کردم، جلو نرف��ت. من مهارت الزم برای ارائه آموزش های 
مناس��ب به تیمم را نداشتم و زمان زیادی صرف کاری کردم که در آن 
موفق نشدم. من به قدری متحمل ضرر و زیان شدم که هر ماه در حدود 
دو تا 3هزار دالر از دست می دادم، به همین خاطر تصمیم گرفتم کارم 
را تعطیل کنم. اکنون به اشتباه خود پی برده ام و اگر باز هم بخواهم به 
س��راغ این کار بروم، در ابتدا یک نفر را استخدام می کنم و بعد از اینکه 

کار یاد گرفت، نفر دومی را استخدام خواهم کرد. 
- اعضای خوبی برای تیمم استخدام نکردم

اش��تباه بزرگ من ای��ن بود که ب��رای تیمم، روی اعضای مناس��بی 
س��رمایه گذاری نکردم. در ابت��دا، پولم را صرف محص��والت و خدمات 
ارزان تر می کردم و نتایج خوبی هم به دست نیامد، اما در نهایت به این 
نتیجه رس��یدم: کاری را که خودتان در آن بهتر هس��تید انجام دهید و 
بقیه را به دیگران واگذار کنید.« در این راستا اقدام به استخدام افرادی 
کردم که در زمینه های مختلف کس��ب وکار بهتر از من عمل می کردند. 

این همان تغییری بود که سبب تحول در کارم شد. 
در پایان. . . 

برخ��ی اش��تباهات، بس��یار بزرگ هس��تند و باعث می ش��وند هزینه 
زیادی به ش��ما تحمیل ش��ود، به طوری که فکر می کنی��د دیگر امکان 
جبران اش��تباهات وجود ندارد، اما هم در زندگی و هم در کس��ب وکار، 
فرازونشیب های زیادی وجود دارد. نباید بعد از شکست، اشتیاق خود را 

برای ادامه مسیر از دست بدهید. 
باید بدانید اش��تباه کردن بزرگ ترین مشکل ش��ما نیست، بلکه باید 
تالش کنید دیگر خود را س��رزنش نکنید و بدون توجه به دوران سخت 

گذشته کار را ادامه دهید. 
thenextweb/ucan :منبع 

اشتباهات بزرگی که باعث شکست کارآفرینان بزرگ شد
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تبریز - لیال پاشائی- رئیس روابط عمومی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران با حضور در ستاد منطقه آذربایجان 
شرقی با مدیر این منطقه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش  خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی، ابوالفضل روح اللهی  مدیر منطقه در دیدار 
با زیبا اسماعیلی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، گزارشی اجمالی از عملکرد و حوزه عملیاتی 
این منطق��ه ارائه کرد. روح اللهی با اش��اره به اهمیت و نقش روابط 

عمومی در پویایی سازمان، نسبت به ارتقای جایگاه روابط عمومی در 
راستای  ترقی و تعالی سازمانی و ایفای نقش بی بدیل و راهبردی آن 
در سازمان تأکید کرد. در ادامه زیبا اسماعیلی رئیس روابط عمومی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از خدمات ارزنده 
و عملکرد مدیر منطقه آذربایجان شرقی و کارکنان خدوم آن تقدیر 
و تشکر کرد و با بیان ویژگی های روابط عمومی های  برتر نسبت به 
تعامل س��ازنده و مؤثر روابط عمومی  با مجموعه کارکنان، مدیریت 

همچنین اصحاب رسانه تأکید کرد.

اصفهان - قاسم اسد- جلسه اختتامیه ممیزی صدور گواهینامه 
اس��تاندارد ISO 50001:2011 در زمین��ه مدیریت انرژی با حضور 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان ، اعضای کمیته مدیریت انرژي  
و ممیزان شرکت IMQایتالیا  برگزار شد و پس از ارزیابی های الزم از 
سوی این شرکت بین المللی، به دلیل رعایت الزامات استاندارد مدیریت 
انرژی توسط شرکت پاالیش نفت اصفهان این گواهینامه به نام پاالیش 
نفت  اصفهان صادر شد. به گزارش روابط عمومي ، در آغاز این نشست 
که پس از دو روز ممیزي انرژي در شرکت انجام گرفته بود، تیم ممیزی 
پس از ارائه گزارش یافته های خود و با توجه به عدم شناسایی مغایرت 
اصلی در فرآیند ممیزی، اعالم نمودند با توجه به اینکه شرکت پاالیش 
نف��ت اصفهان  الزام��ات الزم را در این خصوص رعایت نموده اس��ت، 
 ISO 50001:2011 بنابراین شرکت به کسب گواهینامه استاندارد
نائل  مي گردد. آقایي سرممیز تیم  انرژي شرکت   IMQضمن اشاره 
به استراتژی مطلوب  شرکت پاالیش نفت اصفهان  در زمینه مدیریت 
بهینه مصرف انرژی اظهار داشت:خوشبختانه روح  اهمیت بخشي به 
مس��ایل انرژي در شرکت جاري است و مدیریت ارشد شرکت، نگاهي 
عمیق، واقعیت گرا و صیانتي به موضوع انرژي دارند. وي با بیان اینکه 
در شرکت مکانیسم مناسبي در جهت اولویت بخشي به اقدامات و پروژه 

هاي مرتبط با انرژي ترس��یم شده، گفت: همچنین در زمینه مسایل 
آموزش��ي نیز،  بین مباحث دوره هاي آموزشي برگزار شده و موضوع 
مصرف بهینه  انرژي لینك حقیقي وجود دارد.  سرممیز انرژي شرکت

IMQ  تصریح نمود: اخذ گواهینامه در کنار ملزم نمودن یك سازمان 
براي مجهز ش��دن به سیستم انرژي، آن  سازمان را موظف مي نماید 
که با سیستماتیك شدن، مصرف بهینه انرژي روندي همیشگي و رو به 
بهبود داشته باشد.  این شرکت در خصوص برخي موارد نیز پیشنهاداتي 
ارائه نمود . پس از آن  مدیرعامل شرکت پاالیش نفت  اصفهان کسب 
این موفقیت ارزنده را به همه مدیران و کارکنان شرکت تبریك گفت 

و اظهار داشت:  موفقیت شرکت، مرهون تالش  شبانه روزي و فعالیت 
هاي مس��تمر و مس��ئوالنه  کارکنان  و پیگیري  کمیته انرژي است. 
چاوشي همچنین از نکته بیني و دقت نظر تیم ممیزي تمجید نموده و 
اذعان داشت: این گروه با روش صحیح  و مناسب، ممیزي موثري انجام 
دادند و من معتقدم انجام پیشنهادات گروه تخصصي ممیزي به سهولت 
در شرکت انجام پذیر است. وي ممیزي انرژي را ابزاري براي حرکت در 
مسیر صحیح مصرف انرژي قلمداد نموده و بر فرهنگ سازي مصرف 
انرژي در ش��رکت تاکید کرد. همچنین در این رابطه هاشم الحسیني  
رئیس مهندس��ي پاالیش و برنامه ریزي تولید   ضمن تش��کر از کلیه 
واحدهای درگیر در استقرار نظام مدیریت انرژي گفت: توسعه و تعمیق 
سیستم های مدیریتی یکی از استراتژی های مهم سازمان است و نگاه 
سازمان در این حوزه نه صرفاً کسب گواهینامه، بلکه اصالح فرآیندها 
و ساختارها و کمك به بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمان است که 
امیدواریم اس��تقرار این سیستم کمك شایانی به بهبود و بهینه سازی 
مصرف انرژی در س��ازمان نماید.  زماني مس��ئول بهینه سازي انرژي 
شرکت نیز  ضرورت توجه به موضوع مدیریت انرژی با توجه به نقش آن 
در مدیریت هزینه را مهم و این امر را وظیفه و هدف تك تك کارکنان 

در بخش های مختلف شرکت دانست.   

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب 
و فاضالب روس��تایی هرمزگان در جلس��ه ش��ورای اداری استان که 
به ریاست اس��تاندار هرمزگان برگزار شد عنوان کرد: در سال جاری 
اعتبارات تملك و دارایی ش��رکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان 
رش��د مناسبی داشته اس��ت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب روس��تایی هرم��زگان، مهندس عبدالحمید حم��زه پور در 
آغاز س��خنان خود به ارائه گزارش��ی از وضعیت آبرسانی به روستاها 
و اعتبارات مصوب در س��ال جاری پرداخ��ت و گفت: تاکنون بالغ بر 
هزار و 750  میلیارد ریال اعتبار از منابع مختلف استانی، ردیف های 
ملی و صندوق توسعه جهت آبرسانی به روستاهای استان تصویب و 
ابالغ شده است. وی در ادامه با اشاره بر اینکه جذب اعتبارات از رشد 

خوب��ی برخوردار بوده بیان کرد:  قریب به 50 درصد از این اعتبارات 
مربوط به شهرستان های شرق استان از جمله میناب، رودان، جاسك 
و بش��اگرد اس��ت که در حال حاضر نیز مجتمع های بزرگی در این 
شهرستان ها در دست اجرا است. حمزه پور اضافه کرد: مجتمع های 
بزرگی همچون 40 روستایی سهران بشاگرد، مجتمع روستایی غرب 

جاس��ك، مجتمع روستایی بندزرک و هشت بندی میناب، مجتمع 
روستایی برنطین و خیرآباد، رودان در دست اجرا هستند. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان با اشاره به آبشیرینکن های 
در دست احداث نیز اظهار کرد: آبشیرینکن های کرگان میناب، بمانی 
سیریك و گابریك جاسك نیز در دست اجرا است. وی تصریح کرد: 
طی سال های اخیر این شرکت با بهره برداری از فناوری شیرین سازی 
آب های شور و پتانسیل دریا با راه اندازی بیش از 20 سایت مشکالت 
دیرینه بالغ بر 200 روس��تا به صورت اساس��ی مرتفع  شد. این مقام 
مس��ئول افزود: 12 سایت آبش��یرینکن نیز با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در دس��ت اجراس��ت که با راه ان��دازی آن ها قریب به 150 

روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند. 

اهواز - شبنم قجاوند- منصور کتانباف شهردار کالنشهر اهواز به 
همراه مدیر منطقه 8 از کوی مهدیس بازدید کرد.  به گزارش سایت 
شهرداری در پی برنامه ریزیهای تنظیم شده در جهت ارائه خدمات 
به محالت کم برخوردار کتانباف ش��هردار اهواز از چندین خیابان 
زیر س��ازی شده آماده آسفالت از خیابانهای آزاده و انتظام در کوی 
مهدی��س بازدید کرد.     کتانباف در بازدید از کوی مهدیس اظهار 
داشت: توسعه خدمات رسانی به مردم و افزایش سرانه های خدماتی 
از مهمترین اولویت هایی اس��ت که باید به آن توجه ویژه و اساسی 
شود. درهمین راستا یکی از مهمترین برنامه های اولویت دار ما توسعه 
خدمات در مناطق کم برخوردار است تا ساکنان این مناطق نیز از 
خدمات یکسانی بهره مند شوند. وی رفع مشکالت مردم را مهمترین 
وظیفه مسئوالن دانست و از همه مسئوالن خواست تا وظایف خود 
را در این زمینه به درس��تی انجام دهند. ش��هردار اهواز با اشاره به 
اینکه مهدیس در داش��تن برخی از امکانات بس��یار محروم اس��ت 
گفت: باید امکانات این منطقه را نیز متناسب با یك کالنشهرکنیم. 

کتانباف در ادامه س��خنان خود با اشاره به پروژه هاو برنامه های در 
دس��ت اقدام در کوی مهدیس افزود: تکمی��ل و بهره برداری از این 
پروژه ه��ا و برنامه ها در اولویت کاری ش��هرداری قرار دارد. در ادامه 
ذبیح اله خدامرادی مدیر ش��هرداری منطقه 8 با اشاره به تاکیدات 
مقام معظم رهبري مبنی بر رسیدگي به مناطق کم برخوردار اظهار 
داشت: رویکرد شهرداري منطقه 8 در توجه به مناطق کم برخوردار 

ش��تاب قابل توجهی به خود گرفته است و با پروژه هاو برنامه هایی 
که در دستور کار قرار دارد، آینده بسیار خوبي براي کوی مهدیس 
پیش بیني مي کنیم که البته این امر نیازمند تعامل همه سازمان ها و 
دستگاه هاي اجرایی می باشد . وی با اشاره به برنامه ها و طرح های 
عمرانی، خدماتی این شهرداری در پاسخگویی به نیازها و مطالبات 
شهروندان افزود: ش��هروندان و مردم خدمت صادقانه و خالصانه را 
تشخیص می دهند و در مقابل تحقق خواسته ها و مطالباتشان قانع 
و قدرش��ناس هستند و ما مسووالن باید قدر چنین ملتی را که در 
تمامی صحنه ها و عرصه های سیاسی و اجتماعی در کنار مسووالن 
بوده و پش��تیبان نظام بوده اند بدانیم.  خدامرادی خاطرنشان کرد: 
ش��هرداری منطقه 8 در توزیع و ارایه خدمات عمرانی بین مناطق 
محروم و مرفه شهر تبعیضی قائل نبوده و عمده هدف خود را توزیع 
عادالنه و حتی بیشتر خدمات در مناطق کم برخوردار تعیین کرده 
است و در همین راستا اقدام به اجرای ده ها طرح و پروژه عمرانی و 

خدماتی در این مناطق کرده است.

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری تبریز پرداختن به موضوع بازپیرایی وضع موجود را 
یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه زیباسازی شهری دانست. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی مدبر با بیان این مطلب اظهار 
داشت: این اقدام  بر اساس مطالعات  و پیمایش های میدانی انجام 
یافته از سوی کارشناسان این مجموعه انجام می شود. مدبر ادامه 
داد: بازپیرایی میادین شهر، بدنه و جداره های شهری، خیابانها و 
سایر فضاهای ش��هری از قابلیت این طرح قلمداد می شود. وی 
افزود: بر همین اس��اس در نظر داریم ضمن هماهنگی و انسجام 
عمل با مناطق ده گانه ش��هرداری تبریز، نسبت به اجرای فاز به 

فاز طرح بازپیرایی فضاهای شهری اقدام کنیم. مدبر همچنین با 
تاکید بر نقاط مثبت کمیته تخصصی سیما و منظر شهری تبریز 
که متشکل از صاحب نظران و متخصصان دانشگاهی و مجموعه 
شهر و ش��هرداری تبریز است، گفت: نظر این کمیته تخصصی 
به عنوان پشتوانه علمی و تجربی سازمان سیما، منظر و فضای 
س��بز شهرداری تبریز در تمامی طرح و برنامه های این سازمان 
مدنظر قرار می گیرد. مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری تبریز خاطرنشان کرد: همچنین بهره گیری از تخصص و 
تجربه متخصصان در خصوص طرح بازپیرایی فضاهای ش��هری 

نیز لحاظ می شود.

قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- عبدالرس��ول پیش��اهنگ 
معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، از 
فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی بازدید کرد.

ب��ه گزارش روابط عمومی ، در ای��ن بازدید، علی فرهور مدیرعامل 
نیروگاه، ضمن ارائه گزارش��ی از فعالی��ت های تعمیرات واحدهای 
بخاری و سیکل ترکیبی، شاخص های عملکردی نیروگاه در 9 ماهه 
س��ال 96  را تشریح کرد.  مهندس پیش��اهنگ در ادامه با حضور 
در نیروگاه س��یکل ترکیبی، از فعالیت های تعمیرات واحد شماره 
4 گازی بازدید نمود.در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی، قائم مقام 
مدیرعامل درنیروگاه سیکل ترکیبی و معاون تعمیرات و نگهداری 
این نیروگاه، گزارشی از فعالیت های تعمیرات همزمان 3 واحد گازی 

و بویلر های آن که با تکیه بر توانمندی های منابع انسانی و با استفاده 
از ظرفیت داخلی انجام ش��ده یا در حال انجام است،  ارائه کرد. در 

ادامه، مهندس پیش��اهنگ از روند تعمیرات واحد شماره 4 گازی، 
کارگاه ت��راش کاری، کارگاه عایق کاری و ظرفیت و توانمندی این 
حوزه بازدید نم��ود. در بخش دیگری از این برنامه، معاون راهبری 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با حضور در نیروگاه 
بخار، در جریان فعالیت های تعمیرات اساسی واحد شماره 2 بخاری 
قرار گرفت که قائم مقام مدیرعامل در نیروگاه بخار و معاون تولید 
بخار، توضیحات کاملی از فعالیت های تعمیرات و بهره برداری ارائه 
نمودند. در پایان، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی از تالش ها و فعالیت های مدیریت و کارکنان نیروگاه 
که با استفاده از توانمندی ها و مسئولیت پذیری خود، نقش مهمی 
در پایداری تولید شبکه سراسری ایفا می کنند، تقدیر و تشکر نمود.

در دیدار اسماعیلی با مسووالن شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی

بر کارکرد و نقش موثر روابط عمومی در حوزه تعامل با مدیریت، 
کارکنان و اصحاب رسانه تاکید شد

شرکت پاالیش نفت اصفهان  گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001:2011 را کسب کرد

مدیرعامل شرکت آبفار هرمزگان در نشست شورای اداری استان: 

اعتبارات تملک و دارایی جهت آبرسانی روستایی در سال جاری از رشد مناسبی برخوردار بوده است

بازدید شهردار کالنشهر اهواز از کوی مهدیس

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز:

طرح بازپیرایی فضاهای شهری در تبریز کلید می خورد

تقدیر معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از تالش کارکنان نیروگاه 

معاون عمرانی استانداری قزوین:
استان قزوین ظرفیت های خوبی در صنعت قطعه سازی دارد و برپایی 

نمایشگاههای تخصصی در این حوزه می تواند به معرفی این واحدها کمک کند
قزوی�ن - خبرنگار فرصت ام�روز - به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان قزوین مهندس فرخزاد مع��اون عمرانی 
استانداری قزوین در حاشیه افتتاحیه نهمین نمایشگاه خودرو و قطعات یدکی 
اظهار اش��ت : استان قزوین ظرفیت های خوبی در صنعت قطعه سازی دارد و 
برپایی نمایش��گاههای تخصصی در این حوزه می تواند به معرفی این واحدها 
کمك کند. وی افزود: این نمایشگاهها میتواند با شناساندن ظرفیتها زمینه جذب 
سرمایه گذاری بیشتر را در استان مهیا کند. معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: باید زمینه و بستر حضور 
شرکت های خارجی را هم در این گونه نمایشگاهها فراهم کنیم و این کار مستلزم توسعه فضای مناسب نمایشگاهی است. 
فرخزاد اضافه کرد: برپایی نمایشگاههای تخصصی را باید بیشتر کنیم تا در کنار عموم مردم که بخشی از نیازهای خود را 
در نمایشگاه دیده و تامین می کنند فضای مناسبی برای تبادل دیدگاههای تخصصی هم فراهم کنیم تا کارشناسان هم 

از این رویداد بهره مند شوند. 
 

بازسازی ساختمان پست های سادلمی و فرعی ماهشهر شرکت برق منطقه ای خوزستان 
اهواز - ش�بنم قجاوند- مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب ش��رق شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: در راستای بهبود شرایط ساختمانی و فضای استقرار بهره بردار، 
پست برق سادلمی و فرعی ماهشهر بازسازی شده است. حمید رضا زرین جویی با اعالم 
این خبر، بیان کرد: ناحیه جنوب شرق با 20 پست برق به علت مجاورت با صنایع سنگین 
صنعتی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نیازمند بهینه سازی شرایط ساختمانی برای 
عملکرد بهتر بوده است. وی ادامه داد: از اقدامات انجام گرفته برای بازسازی ساختمان های 
برق سادلمی و فرعی ماهشهر می توان به، اصالح کامل کف ساختمان اتاق فرمان و اتاق باطری، تعویض کامل درب و پنجره های 
قدیمی با نوع دوجداره، تعویض درپوش های بتونی فرسوده محوطه و رنگ آمیزی کامل اتاق فرمان و درپوش های فلزی اشاره کرد. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان
در برف و بوران 24 ساعت گذشته خوشبختانه حادثه امدادی در گلستان نداشتیم

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر گلستان،دکتر حسین احمدی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر گلستان گفت: از شامگاه شنبه ارتفاعات گلستان در منطقه خوش ییالق محور آزادشهر به شاهرود، اُلنگ محور رامیان به 
شاهرود، توسکستان محور گرگان به شاهرود از مسیر چهارباغ و شاهکوه و همچنین ارتفاعات درازنو برفی است اما خوشبختانه حادثه 
امداد و نجاتی در این محورها نداشته ایم.وی گفت: در 24 ساعت گذشته با توجه به شرایط آب و هوایی در ارتفاعات و گذرگاه های 
ییالقی اس��تان، نیروهای عملیاتی حاضر در جمعیت هالل احمر با اس��تفاده از ظرفیت 60 نجاتگر داوطلب و با کمك 23 دستگاه 
 )EoC خودروی امدادی اعم از آمبوالنس و خودروی نجات در 16 پایگاه مشغول فعالیت هستند.ایشان افزود: مرکز پاسخگویی)واحد
به صورت شبانه روزی از طریق بی سیم و تجهیزات مخابراتی عملیات ها و برنامه های گشت در تمامی مسیرهای متاَثر از برف را رصد 
می کند. دکتر حسین احمدی گفت: با هماهنگی و همکاری اداره راه، مسیرهای درگیر و مسدود بازگشایی و با توجه به شرایط جوی 
خاص سطح استان و کشور کلیه پایگاه ها خصوصا در نواحی کوهستانی به صورت مستمر در سطح جاده ها حضور فعال داشته و به 

طور مستمر در حال گشت زنی در مسیرها است.

درجلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان : 
اجرای فعالیتهای فرهنگی ماندگار در دستور کار قرار گرفت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دغدغه اجرای فعالیتهای فرهنگی در کنار اقدامات فنی در مخابرات منطقه گلستان وجود 
دارد.مهندس غالمعلی شهمرادی که درجلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان سخن می گفت ضمن اعالم این مطلب افزود: 
همانطور که در مسائل فنی باید انجام وظیفه نماییم ، اجرای امورات فرهنگی نیز باید بصورت پویا  انجام گیرد. وی گفت به عنوان یك 
سازمان بزرگ وظایف اجتماعی ما موجب می شود که در راستای اجرای برنامه های فرهنگی تالش نماییم که بستر آن در شرکت 
ایجاد شده و فضای فرهنگی فرصتی را ایجاد کرده که مشارکت تمامی کارکنان بصورت داوطلبانه را موجب شده است .مدیر مخابرات 
منطقه گلستان  ماندگاری فعالیتهای فرهنگی را اولویت دانسته و افزود: تاثیر اقدامات ماندگار ممکن است در کوتاه مدت مشاهده نشود 
ولی یقینا زیرساختهای ایجاد شده موجب ارتقاء سطح فرهنگی شرکت و تاثیرگذاری آن در طوالنی مدت می شود که از آن جمله 
اجرای مراسم قرائت زیارت عاشورا بصورت هفتگی و یادواره شهدای مخابرات که چندین سال است که بصورت مستمر اجرا میشود  
است.مهندس غالمعلی شهمرادی اجرای هر چه باشکوه تر مراسمات مذهبی ملی و نماز جماعت  را خواستار شد و تنوع ، تاثیرگذاری 

باال  و اجرای بدور از ظاهرسازی را در اجرای برنامه ها مورد تاکید قرار داد.

صدور بیش از  12000گواهینامه دریانوردی طی 10 ماهه اخیر
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از صدور بالغ بر12هزار فقره 
گواهینامه دریانوردی طی 10 ماهه سال جاری در این استان خبر داد. به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان، "مهدی نوفرستی" در این باره اظهار داشت: از آغاز سال جاری تا ابتدای بهمن ماه جاری، بیش از 2هزار و 
413 نفر آزمون دریانوردی در این استان برگزار شده است که رکورد بیشترین آزمون ها در مردادماه به ثبت رسیده است. وی ارزیابی 
و احراز شایستگی دریانوردان را یکی از فعالیت های اصلی اداره کل بنادر و دریانوردی دانست و اظهار داشت: آزمون های مختلف 
شایستگی اعم از فرماندهی، افسری و ملوانی شناورهای چوبی و فلزی به صورت ماهانه با نظارت اداره استانداردها و گواهینامه های 
دریانوردی در سطح استان برگزار می شود. نوفرستی خاطرنشان کرد: این مجموعه با هدف تسهیل فرآیندهای آموزشی، برگزاری 
آزمون و صدور اسناد دریانوردان به صورت مستمر اقدام به بازنگری و بهبود فرآیندهای اجرایی خود می نماید. معاون امور دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: طی 10 ماهه نخست سال جاری، 12 هزار و 246  فقره گواهینامه 
دریانوردی صادر شده است که 6هزار و 935 فقره گواهینامه اصلی و 5 هزار و 311 فقره مربوط به گواهینامه های جانبی بوده است. 

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد گواهینامه های دریانوردی طی سال جاری در ماه مهر ثبت شده است. 
 

مخزن هوایی فومن با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد ریال بازسازی شد
رشت- مهناز نوبری- مدیر امور آبفای فومن از بازسازی قدیمی ترین منبع هوایی این شهرستان خبر داد.هوشنگ پورقاسم مدیر 
امور آبفای فومن با اشاره به قدمت مخزن هوا این شهرستان گفت: منبع هوایی فومن یك سازه بتونی است که از سال 1342 همزمان 
با اولین اقدامات اولیه درخصوص تامین آب شرب فومن در بافت اصلی شهر بنا شده و به عنوان یك سمبل و نماد قدیمی در امر 
آبرسانی در بین مردم از آن یاد می شود.وی در ادامه افزود: این مخزن فشار شبکه آب حدود 70 درصد از مشترکین فومن را تامین 
می کند که بدلیل قدمت باال، دچار فرسودگی شد و به منظور بازسازی و نشت گیری از مدار بهره برداری خارج و از محل طرحهای 

عمرانی با اعتباری بالغ بر 1.235.000.000 ریال نسبت به بازسازی و ترمیم آن اقدام شد.

انتصاب سرپرست امور ورزش شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز - خبرنگار فرصت امروز- با صدور حکمي از سوي مدیرمنابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان ، 
سرپرست جدید امور ورزش این شرکت منصوب شد . مهران نصیریان دوست در این حکم روح اهلل بهمني را بعنوان سرپرست امور 
ورزش منصوب و از زحمات رضا احمدپور خاني در مدت تصدي این سمت تقدیر و تشکر نمود . بهمني کارشناس ارشد مدیریت 
دولتي با 39 سال سن ، مدت 16سال است که در شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان خدمت مي کند و پیش از این در 
بخش هاي مختلف این شرکت از قبیل اداره بهره برداري و اداره بهبود روابط کار خدمت نموده است . وي که خود از جمله ورزشکاران 
و فوتبالیست هاي با اخالق این شهر است فوتبال را از رده سني پایه شروع کرده و در تمامي رده هاي سني حضور داشته است . وي 
همچنین در کادر مدیریتي و فني تیم هاي فوتبال نفت با سمت هایي همچون مربي ، سرپرست و مدیرفني تیم هاي پایه خدمت 

نموده است .

در شهرستان قدس صورت پذیرفت
نصب سامانه شن گیر به منظور ارتقای سطح کیفی آب شرب

شهرستان قدس - محبوبه ابوالقاسمی - مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای 
غرب تهران با اعالم این خبر گفت: با توجه به بافت ریزدانه زمین و وجود مشکل شن دهی چاه کاوسیه شهر قدس این دفتر با همکاری 
امور آبفای این شهرستان اقدام به نصب سامانه شن گیر کرد. او افزود: ماسه دهی چاه ها دالیل مختلفی داشته که البته فراوانی مواد 
سیلتی و ماسه  ای بسیار دانه ریز در الیه های آبدار منطقه از اصلی ترین علل آن می تواند باشد. محمد بزرگمهر اظهار داشت: این 
سامانه با بهره گیری از نیروی گریز از مرکزی که دراثر جریان ورودی به دستگاه تولید می شود، ذرات جامد را از مایع جدا و آب حامل 
ذرات از راه ورودی وارد قسمت استوانه ای شده و با حرکت دورانی مارپیچی بسوی پایین جریان می یابد. مدیر دفتر کنترل کیفیت و 
بهداشت آب آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران با بیان این که وجود مواد دانه ای از قبیل ذرات ماسه ای در آب موجب نارضایتی 
مصرف کنندگان می شود تصریح کرد: امکان آلودگی آب، فرسایش پمپ ها و کنتورهای مشترکین، افت فشار، افت دبی و خرابی 

سیستمهای لوله کشی از جمله مشکالتی است که این ذرات موجب می شوند.



تبدیل و ترمیم فیلم و عکس های 
قدیمی
نام استارت آپ: فیلم تبدیل

filmtabdil. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۴

موضوع: خدمات صوتی و تصویری
توضیح بیشتر: 

اولی��ن س��رویس تخصصی تبدی��ل و ترمی��م فیلم و 
عکس های قدیمی در ایران.

بیزین��س وی��ک ۱۰ اش��تباه نابخش��ودنی را ک��ه 
ش��رکت ها باید تالش کنند در طول اقتصاد آش��فته 
یا کند از آنها عبور کنند، فهرس��ت کرده اس��ت. این 
فهرس��ت به مدیران یادآوری می کن��د درصورتی که 
حقیقتا خواهان رقابت بر س��ر قیمت نباشند، توانایی 
حفظ ن��وآوری یکی از معدود راه ه��ای حفظ جایگاه 
رقابتی و مجزا کردن خود از رقبا است. نوآوری منجر 
به ارتقای عملکرد، رش��د و ارزش بازار ذخیره خواهد 

شد. 
ب��ه گ��زارش هورمون��د، کام��ال طبیعی اس��ت که 
وقتی ش��رکت ها نگران بودجه هس��تند، محتاط تر و 
محافظه کارتر بشوند، اما وقتی بازار نوسانات صعودی 

دارد، شرکت هایی که خطر نکنند، در توسعه محصول 
سرمایه گذاری نکنند و در مورد همکاری دچار قضاوت 

اشتباه بشوند، رقابت برای شان سخت تر خواهد بود. 
وقتی دوران س��خت فرامی رسد، ش��رکت هایی که 
در تحقیق و توس��عه محصول جدید س��رمایه گذاری 
می کنند، به تولید جریان نقدی ادامه خواهند داد. در 
حقیقت، بیشتر از اینکه صرفا تولید جریان نقدی شان 
ادامه پیدا کند، برندگانی هستند که معموال در دوران 
بس��یار س��خت اقتصادی رخ می نمایند و رقبای شان 
را طب��ق مبان��ی جدید مغل��وب می کنند. فهرس��ت 
اش��تباهات نوآوری در آشفتگی اقتصادی به شرح زیر 

هست: 

۱- سوزاندن استعدادها
2- تضعیف فناوری

۳- کاهش خطرپذیری
۴- توقف توسعه محصول

5- جایگزین��ی مدیران عامل رش��دمدار با مدیران 
عامل متمایل به کاهش هزینه

6- نادیده گرفتن و کنار کشیدن از پدیده جهانی سازی
7- ص��دور مجوز مدیران ارش��د اجرایی برای کنار 

گذاشتن راهبرد کلیدی نوآوری
8- تغییر استانداردهای عملکرد

۹- تقویت سلسله مراتب به جای همکاری
۱۰- عقب نشینی به درون قلعه محصور

۱۰ اشتباه نوآوری در آشفتگی اقتصادی

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 897 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: طراحی لوگو یکی از مهم ترین 
و در عین حال پیچیده تری��ن فعالیت های گرافیکی 
است. طراحانی وجود دارند که تخصص آنها طراحی 
لوگو اس��ت و برای این منظور نیز دستمزدهای قابل 

توجهی را طلب می کنند. 
توصیه اول ما آن اس��ت ک��ه از هزینه کردن برای 
ای��ن منظور دریغ نکنید. دوم آنک��ه تا حدودی این 
کار سلیقه ای است. نمونه کار افراد مختلف را ببینید 

و براس��اس س��لیقه خودتان یکی از این طراحان را 
انتخاب کنید.

س��پس می توانید کار و ویژگی های ش��رکتتان را 
ب��رای طراح توضی��ح دهید و بقی��ه کار را به طراح 
بس��پارید. از وی بخواهید یکسری اتود یا طرح اولیه 
برای ش��ما تهیه کن��د و از میان آنها یکی را انتخاب 
کنید. ب��رای این انتخاب توجه داش��ته باش��ید که 
ش��رکت شما ممکن است روزی بس��یار بزرگ شود 
بنابرای��ن نباید لوگویی را انتخاب کنید که برای یک 
ش��رکت معظم مناسب نباشد. این موضوع را از ابتدا 

به طراح هم منتقل کنید.
همچنین چون فعالیت شما بین المللی است و در 
زمینه واردات فعالیت می کنی��د باید لوگو هم برای 
ب��ازار داخلی قاب��ل فهم و معنی دار باش��د و هم در 

عرصه بین المللی قابل ارائه باشد.
توصی��ه آخ��ر آنکه به هیچ عن��وان عجله نکنید و 
از مش��ورت افراد دیگر هم برای انتخاب نهایی بهره 
ببرید. نگاه کردن به لوگوی ش��رکت های رقیب هم 
می تواند بسیار مناسب باشد؛ هم رقبای داخلی و هم 

شرکت های بین المللی. برای این کار وقت بگذارید.

طراحی لوگو

پرسش: تصمیم دارم کسب و کاری را در زمینه واردات تجهیزات کامپیوتری راه اندازی کنم. می خواهم لوگوی مناسبی را برای 
کسب  و کارم سفارش بدهم. چه توصیه هایی برای من دارید؟ کلینیککسبوکار

نکاتی برای کاهش ساعت کار و 
افزایش بهره وری

گذراندن ساعات کار فشرده و طوالنی تنها راه حصول 
بهره وری نیس��ت. رعایت چند نکته باعث می شود که ما 
با گذراندن مدت زمان کمتر به نتایج بزرگ تری برسیم. 
س��اعات محدودی در ط��ول روز در اختیار ماس��ت، اما 
استراتژی ها، نکات و واژه های اختصاری متعددی برای بردن 
نهایت استفاده از هر یک س��اعت وجود دارد. رابرت پوزن، 
نویسنده کتاب نهایت بهره وری، اخیرا روش های هفت گانه 

خود را برمال کرده است. 
او از طریق فهرست شگفت انگیزی از مسئولیت ها که طی 
دوره کاری خود تجربه کرده، به انجام وظیفه به صورت مؤثر 
پرداخته اس��ت. بعضی از کارهای او عبارتند از وکالت برای 
کمیس��یون اوراق بهادار و بورس ای��االت متحده، مدیرکل 
ش��رکت س��رمایه گذاری فیدلیتی و مدیر اجرایی شرکت 
MFS investment Management. پوزن در آخرین 
کتاب خود، نهایت بهره وری می گوید: نتایج تان را به حداکثر 

و ساعات را به حداقل برسانید.  
 MIT Sloan او گفته های خود را در دانشکده مدیریت
این گونه توضیح می دهد:  من هر روز افراد زیادی را می بینم 
که با زندگی روتین  خود در جدل هستند. این عملکرد عقل 

متعارف روشمند است. 
اندازه گیری بهره وری با میزان نتیجه گیری

پوزن می گوید: تعداد س��اعت ها معیار مناس��بی برای 
اندازه گی��ری عملک��رد ما نیس��تند. م��ن از خبرنگاران 
می پرس��م که آیا تا به حال اتفاق افتاده اس��ت سه هفته 
مداوم روی یک مقاله کار کنید و نتیجه خوبی ندهد؟ یا 
آیا اتفاق افتاده اس��ت که تنها سه روز روی مقاله ای کار 
کنید و نتیجه فوق العاده ای بگیرید؟ پربهره ترین استفاده 

شما از زمان تان چه موقعی بود؟ 
رتبه بندی اهداف

پ��وزن می گوید این قدم، مورد مهمی اس��ت که افراد 
کمی آن  را به درس��تی انج��ام می دهند. چطور می توانید 
بفهمی��د که چگون��ه باید زمان با ارزش خود را س��پری 
کنی��د، درحالی ک��ه اولویت ه��ای خ��ود را نمی دانید؟ او 
پیش��نهاد می کند بعد از اینکه ب��ه رتبه بندی خود آگاه 
ش��دید، به یاد بسپارید که چه مواردی را دوست دارید و 
نقاط قوت شما چه مواردی هستند. علت هر هدف خود 
را شناس��ایی کنید و بدانید ک��ه چگونه باید از آنها برای 

نیازهای کلی تر خود و شرکت تان استفاده کنید. 
تقسیم کردن وظایف بزرگ در صورت امکان

وقتی با وظایف کاری کوچک، س��اده یا سریعی مواجه 
می ش��وید بهترین کار این اس��ت که به س��رعت به آنها 
رس��یدگی کنید. اگر آن وظیفه، کاری نیست که بتوانید 
به س��رعت انجامش دهید، باید کمی اس��تراتژی استفاده 

کنید، اما در انجام آن تعلل نکنید. 
پروزن می گوید: آن وظیفه را به چند قس��مت ساده تر 
تقس��یم کنید. با آس��ان ترین قسمت کار ش��روع کنید. 
وقت��ی ش��روع به کار کردی��د و یک قس��مت از آن  را به 
انجام رساندید برای انجام قسمت بعدی احساس بهتری 

خواهید داشت. 
او در مورد رس��یدگی به ایمیل ه��ا می گوید: باید خود 
را کم��ی محدود و تنها هر چند س��اعت یک بار صندوق 
الکترونیک��ی خود را چک کنید. به تمام ایمیل ها پاس��خ 
دهید، البته تنها آنهایی که نیازمند جواب فوری هستند. 

از آخر شروع کنید
یکی از اس��تراتژی های جالب و مورد استفاده پوزن برای 
پروژه های دش��وار و مهم، ش��روع کردن با موردی است که 
تصور می کنید باید نتیجه ش��ما باشد. تقریبا به این دلیل 
که همیش��ه می توانید در طول مسیر آنها را مرور و اصالح 
کنید.  او در این مورد توضیح می دهد: اکثر افراد ش��ش یا 
هفت هفته را صرف جمع آوری اطالعات و مصاحبه با مردم 
می کنن��د و تنها یک یا دو هفته آخ��ر را برای جمع بندی 
اطالعات و یافتن پاس��خ های کلی��دی اختصاص می دهند. 
این شیوه، راه مؤثری برای رسیدگی به پروژه های پژوهشی 
نیس��ت. هرچه بیشتر تعلل کنید، اطالعات بسیار بیشتری 

جمع می کنید که بی ربط به موضوع شما هستند. 
اختصاص زمان های فراغت برای تأمل کردن

بزرگ��ی نق��ل می کرد ک��ه گذراندن عمر ب��دون تفکر 
ک��ردن، ارزش زندگ��ی را ندارد. اگر نیاز اس��ت که برای 
هر دقیقه ت��ان در روز برنامه ریزی کنید، این کار را زمانی 
انج��ام دهید که برای آن برنامه ریزی نکرده بودید. پوزن 
می گوید: ش��ما ب��ه زمان های فراغت ب��رای تأمل و تفکر 
کردن نیاز دارید. به این طریق می توانید مطمئن ش��وید 
ک��ه تالش های ت��ان در ط��ول روز در مس��یر اهداف تان 
بوده اند و نیاز نیس��ت که این زمان را با شرکت کردن در 

انواع جلسه ها هدر دهید. 
به حداقل رساندن انتخاب های روزانه

انجام ای��ن مورد به  خاط��ر تنوع در زندگ��ی احتماال 
برای بس��یاری از ما س��خت اس��ت. ما از دست بردن به 
انتخاب ه��ای روزانه در مورد نوع غذا و لباس اندکی لذت 
می بریم. اما پوزن اعتقاد دارد که سعی برای کسل کننده 
بودن به خصوص در صبح ها زمان بس��یار مناسبی است و 
با مح��دود کردن انتخاب ها در مورد خوراک و پوش��اک 

می توان زمان باارزشی را ذخیره کرد. 
کار خود را به خانه نبرید

عم��ل کردن به ای��ن قدم نیز برای بس��یاری از ما کار 
س��ختی است، اما شاید مهم ترین قدم باشد، چون گاهی 
به  نظر نمی رس��د زندگی یک بازی باشد که ما با حصول 
بهره وری بیشتر و پرداختن س��اعات طوالنی تری به کار 

کردن، در آن برنده شویم. 
پوزن می گوید: سر ساعت مناسب به خانه بازگردید و شام 
را با خانواده میل کنید. تلفن یا ایمیلی پاسخ ندهید. زمان 
کوتاه��ی جلوی در خانه توق��ف و ایمیل های خود را چک 
کنید؛ بعد به سر میز شام بروید و برای دو یا سه ساعت تنها 
روی گذراندن وقت با خانواده تمرکز کنید. س��ال های بعد 
وقتی به گذشته نگاه کنید، این دو سه ساعت کنار خانواده 

را جزو بهترین زمان های سپری  شده خود می دانید. 
INC/zoomit :منبع
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بیل گیتس کتاب مورد عالقه اش را 
معرفی کرد؛ اینک روشنگری

جهان روز به روز در حال بدتر ش��دن نیس��ت. بله درست 
خواندید، به گفته »اس��تیون پینکر« نویس��نده کتاب اینک 
روش��نگری )Enlightenment Now(  او بدین مطلب 
اعتقاد دارد. به باور وی، ش��رایط زندگی در بس��یاری موارد 
نسبت به گذشته در حال پیشرفت است. این مسئله موجب 
شده که بیل گیتس کتاب مورد عالقه اش را پیدا و سعی کند 

با استفاده از نام خود، پیام این کتاب را به همگان برساند. 
اینکه مدیرعامل بازنشس��ته مایکروس��افت عالقه زیادی 
ب��ه کتاب خوان��دن دارد مطلب عجیبی نیس��ت. او گاهی 
کتاب های مورد عالقه خود را نیز با کاربران فضای مجازی به 
اشتراک می گذارد. وی به همین علت جمعه گذشته اعالم 
کرد که کتاب جدید استیون پینکر به نام اینک روشنگری 
به صدر لیست کتاب های مورد عالقه اش راه پیدا کرده است. 
به گفته گیتس، پینکر که روان شناس��ی فعال در حوزه 
روان شناسی شناختی است سعی کرده خشونت را در تاریخ 
تعقیب کند و تأثیراتش بر ۱5 معیار موفقیت نظیر امنیت، 
کیفیت زندگی، علم و... را بسنجد. بر اساس این بررسی ها، 
بر خالف نظر عموم مردم مشخص می شود که جهان چرا و 

چگونه در حال پیشرفت است. 
اما سؤال اساسی اینجاست که اگر محیط پیرامون ما همواره 
در حال بهتر شدن است، چرا هیچکس چنین تصوری ندارد و 

فقط مطالب منفی در این باره  به یادمان می آید. 
پینک��ر در صحبتی که با گیتس داش��ت به این مطلب 
اشاره کرد و گفت: »طبیعت خبر این گونه است که اتفاقات 
رخ داده را پوش��ش دهد، نه مش��کالتی که ریشه کن شده 
است. اکنون احتماالت مرگ ومیر انسان ها در زمان کودکی 
و هنگام زایمان نس��بت به 5۰ س��ال گذشته کاهش یافته 
اس��ت. بنابرای��ن خبرگزاری ه��ا نمی توانند ی��ک روز را به 
خبر ریش��ه کن شدن گرس��نگی یا از بین رفتن بسیاری از 
مریضی ها اختصاص دهند. به همین دلیل است که ساکنین 
قرن بیست و یکم بیشتر روی خبر های منفی تمرکز کرده و 
دستاورد های کوچکی را که در 5۰ سال گذشته شبیه یک 

رؤیا بوده اند نمی بینند.«
بنیان گذار مایکروسافت نیز با او هم عقیده است و باور دارد 
اگر دیدگاه مثبت اندیش��ی بر اساس دستاورد های مطلوب 
بشر در ذهن مخاطبان ایجاد شود، آنها می توانند با آرامش 
بیشتری زندگی کنند و به فردایی بهتر امید داشته باشند. 

کت��اب این��ک روش��نگری 7 بهم��ن ماه به پیش��خوان 
کتاب فروشی های جهان اضافه شد، اما گیتس این امکان را 
قبل از این تاریخ فراهم کرده بود تا هر کس در وب س��ایت 
ش��خصی اش ثبت نام کند قادر باش��د فص��ل اول کتاب را 
cnet/digiato :به طور رایگان دانلود کند.            منبع

معرفی استارت آپ
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مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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