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سرانجام دولت برای بازار ارز تصمیم گرفت

بسته بانک مرکزی 
برای کنترل بازار ارز

در حالی دولتمردان این روزها یکی پس از دیگری به مردم اطمینان می دهند که دالر ارزان می شود که قیمت 
دالر همچن��ان نردب��ان صعود را طی می کند و حاال به مرز 5هزار تومان نزدیک ش��ده اس��ت؛ اتفاقی که برخی از 
اقتصاددانان و کارشناسان آن را پیش بینی کرده و هشدار داده بودند که اگر نسخه مناسبی برای بازار ارز پیچیده 

نشود، اتفاقات سال های ٩٠ و ٩١ تکرار و بازار با تالطمات جدی روبه رو خواهد شد. نوسانات نرخ دالر که...

 دکتر مجید قاسمی در دومین کنفرانس ملی
فرهنگ سازمانی با رویکرد اخالق حرفه ای مطرح کرد

 مرزهای اخالق حرفه ای
در علم اقتصاد
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تازه ترین گزارش دانشگاه »ام آی تی« درباره »شاخص پیچیدگی اقتصادی« نشان می دهد

ایران در انتهای فهرست پیچیدگی اقتصادی

راهکارهای افزایش کار تیمی در شرکت
چگونه در زمینه مدیریت بودجه شرکت موفق عمل کنیم
50 توصیه برتر برای ارتقای سطح مشتری مداری

مارکتینگ هدفمند برای جذب مشتریان
9 نقطه غیرمعمول برای فضای تبلیغات

نگارش تبلیغاتی که مصرف کننده را برمی انگیزد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آموزش رهبر بعدی اپل
توسط »تیم کوک«

3
معاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی گفت 

پیش بینی می شـود قیمت مسـکن در سال آینده، 
تنها 2درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد...

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 پیش بینی قیمت مسکن
برای سال آینده

یادداشت
 نقش دادگاه ها

در بهبود محیط کسب وکار

بهبود فضای کس��ب وکار از 
جمل��ه مهم تری��ن چالش های 
در  اس��ت.  کش��ور  اقتص��اد 
از یکسان س��ازی  حقیقت اگر 
نرخ ارز یا ثبات آن و یا کاهش 
س��ود بانکی و. . . سخن گفته 
می ش��ود، همه و همه با هدف 
تس��هیل فض��ای کس��ب وکار 
اس��ت تا بازارها فعال و متنوع 
ش��وند، اما در این میان کمتر 
به نق��ش دادگاه ه��ا در بهبود 
پرداخته  کس��ب وکار  فض��ای 
می ش��ود.   همان گون��ه ک��ه 
می دانیم در آخرین رتبه بندی 
جهانی، کش��ور ایران در رتبه 
١2٠ دنی��ا از ای��ن لحاظ قرار 
گرفته اس��ت و رتبه کشورمان 
در زمین��ه ثب��ت مالکیت 87 
و در زمینه اج��رای قراردادها 
ای��ن  اس��ت.   8٠ متاس��فانه 
مطل��ب به این معنا اس��ت که 
حمای��ت کافی از حق مالکیت 
و همچنی��ن حقوق ناش��ی از 
نمی گیرد.   ص��ورت  قراردادها 
بخش��ی از این عدم حمایت به 
دلیل عدم به روز بودن قوانین 
اس��ت و بعضی دیگر، به دلیل 
عدم اجرای درست قوانین توسط 

دادگاه ها است. به عنوان  
2مثال، در بازار...

جواد شیخ
کارشناس اقتصادی

 »دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد 
اخالق حرفه ای« در دانش��گاه خاتم با سخنرانی مجید 
قاس��می، رئیس هیأت مدیره انجمن ای��ران  با موضوع 
»اخ��الق حرفه ای در علم اقتص��اد« آغاز به کار کرد و 

روز گذشته نیز به پایان رسید. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، دومی��ن روز از دومین 
کنفران��س ملی فرهنگ س��ازمانی با رویک��رد اخالق 
حرف��ه ای ب��ا حض��ور مجید قاس��می رئی��س انجمن 
مدیری��ت ای��ران و رئی��س ش��ورای سیاس��ت گذاری 
کنفران��س، محمدرضا نعمت زاده مش��اور وزیر نفت و 
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیران 
و کارشناس��ان انجم��ن مدیریت ایران و دانش��جویان 

دانشگاه خاتم برگزار شد. 
مجی��د قاس��می، رئی��س هیأت مدیره انجم��ن ایران  
س��خنانش را در این همایش ب��ا موضوع اخالق حرفه ای 
در عل��م اقتصاد آغاز کرد و بحث اخالق حرفه ای در علم 
اقتصاد یا اخالق در اقتصاد حرفه ای را موضوعی دانس��ت 
که متأسفانه در محافل علمی کشور بسیار مغفول مانده 
اس��ت. مهم ترین بندهای سخنان مجید قاسمی، رئیس 

هیأت مدیره انجمن ایران  را در ادامه می خوانید. 
دارای  اقتص��اد  عل��م  در  حرف��ه ای  اخ��الق    *
مرزبندی های��ی اس��ت ک��ه عب��ارت اس��ت از اخالق، 

اخالقیات و قوانین.
* اخ��الق حرف��ه ای در عل��م اقتصاد را ب��ه اخالق 
هنج��اری، ش��خصی، اجتماع��ی و حرف��ه ای می توان 

دسته بندی کرد. 
* بحث اخ��الق حرفه ای در علم اقتص��اد یا اخالق 
در اقتصاد حرفه ای موضوعی اس��ت که بس��یار مغفول 

مانده است. 
* ب��ه ظاهر اقتصاد علمی اس��ت که به اخالق کاری 

ندارد و در هر صورت بدون اخالق هم قادر است موفق 
باشد. 

* سیاست های اقتصادی به ندرت به نفع همه آحاد 
مردم در تمام نسل های بشر است. 

* بیش��تر سیاس��ت های اقتص��ادی ب��ر روابط بین 
نس��ل های مختلف اثر می گذارند. به عنوان مثال اینکه 
اگر دولتی بخواهد کس��ری بودجه داشته باشد اقدامی 
است که اثر آن بر آیندگان، کاستن از قدرت آنها است. 
* در نگاه خودبینی، اشخاص همیشه کاری را انجام 
می دهند که خودشان بیشترین رغبت را نسبت به آن 

دارند. 
* در نگاه نوع دوس��تی، اصل بر این است که منافع 

دیگران هم مد نظر قرار بگیرد. 
* ساده ترین راه شناخت وجود نوع دوستی این است 
که ببینیم آیا هرگز حاضر ش��ده ایم بابت جلب رضایت 

سایرین، هزینه ای بپردازیم. 
* پارامتر ه��ای اخ��الق حرفه ای در اقتص��اد تا حد 
زی��ادی به باف��ت و س��اخت اقتص��اد و باورهای ملی 
بس��تگی دارد، به طور مثال وقتی یک کش��ور در حال 
توس��عه مدنظر قرار می گیرد، تصمیم های اقتصادی تا 
حد زیادی به نوسان های نرخ ارز بستگی پیدا می کند. 
* تحقق دالیل نوسان های نرخ ارز در کشور های در 
حال توس��عه به متغیر های متعدد و داش��تن داده های 
آم��اری و اطالعاتی زیادی نی��از دارد که بخش بزرگی 
از آنه��ا در کش��ور های در حال توس��عه وجود ندارد یا 
ب��ه س��ادگی در زمان نی��از در اختیار پژوهش��گران و 

تحلیلگران قرار نمی گیرد. 
گ��زارش کام��ل »دومی��ن کنفرانس مل��ی فرهنگ 
س��ازمانی با رویک��رد اخالق حرف��ه ای« را در روزهای 

آینده در »فرصت امروز« خواهید خواند. 

دکتر مجید قاسمی در دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخالق حرفه ای مطرح کرد

مرزهای اخالق حرفه ای در علم اقتصاد 
با وجود تحلیل های متفاوتی که در مورد بازار ارز مطرح است 
و از سویی دیگر اعالم نظرها و وعده هایی که از سوی مسئوالن 
دولتی و بانکی در رابطه با کنترل بازار و تعدیل قیمت ها وجود 
دارد، در حال حاضر بازار به سمتی می رود که آینده مشخص 
و با ثباتی از سوی کارشناسان برای آن قابل تصور نیست، مگر 

آنکه عوامل اثرگذار موجود تعدیل شود. 
به گزارش ایس��نا، بازار ارز در نیمه دوم امسال با نوسان های 
متفاوتی نسبت به دوره های مشابه قبل روبه رو شد، به طوری که 
در مهرماه نرخ دالر به ۴٠٠٠ تومان رس��ید. این زمانی بود که 
مس��ئوالن دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه به صراحت از ناراحتی دول��ت از دالر ۴٠٠٠ تومانی 
سخن گفته و حتی چنین قیمت هایی را رسمی ندانستند، اما 
قیمت این ارز به روال افزایش��ی خود ادامه داد و ۴2٠٠ تومان 
را هم پش��ت سر گذاش��ت. آن موقع رئیس کل بانک مرکزی 
در واکنش��ی از غی��ر منطقی ب��ودن نرخ دالر گف��ت و تأکید 
داش��ت که بانک مرکزی در حال کنترل بازار بوده و قیمت ها 
باید تعدیل ش��ود. با این حال باز هم روند قبلی ادامه یافت و 
دالر نرخ ه��ای ۴5٠٠، ۴۶٠٠ و ۴7٠٠ تومان را هم درنوردید؛ 
قیمت هایی جدید که مسئوالن را وادار به واکنش های جدید 
کرد، به طوری که آنها مجبور ش��دند اعالم کنند روال اینگونه 
باقی نمانده و دالر ارزان می شود. اما بعد از این اعالم نظرها در 
دو ماه اخیر باز هم دالر به روند خود ادامه داد و رکورد ۴8٠٠ 
توم��ان را ه��م به نام خود ثبت کرد؛ آن ه��م در بهمن ماه که 
رئیس کل بانک مرکزی پیش از آن وعده داده بود دالر از بهمن 
و اس��فند ارزان می شود. به هر صورت جریان به گونه ای پیش 
رفت که نوبت به نشس��ت مطبوعاتی رئیس جمهوری رسید و 
وی در اظهاراتش از تصمیمات تازه برای بازار ارز سخن گفت. 
به دنبال این اعالم و در شرایطی که همه منتظر اتفاق تازه ای 
برای دالر بودند، این ارز مسیر صعودی خود را ادامه داد و روز 

سه شنبه به 5٠٠٠ تومان نزدیک شد. 
بازار ارز اکنون اوضاع با ثباتی ندارد، ولی با این حال تقاضای 
مردم برای خرید همچنان باالس��ت. برخ��ی معتقدند دولت 
برای گران نگه داشتن دالر اصرار دارد و برخی معتقدند دیگر 
کنترل بازار ارز از دس��ت دولت خارج شده است؛ جریانی که 
در گفت وگوی ایس��نا با کامبیز افسری تحلیلگر بازار ارز مورد 
تحلیل قرار گرفته است.  وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و 
وقایع و بحران های مربوط به آن در لحظه ایجاد نمی شود، بلکه 
یک سری اشتباهات به مرور موجب حرکت به سمت شرایط 
فعلی ش��ده که اکن��ون بازار پول درگیر آن اس��ت، گفت: اول 
این که طی سال های گذشته هیچ گاه نرخ دالر واقعی و منطقی 
نبوده اس��ت و همواره آن را مثل یک فنر جمع کرده ایم و در 
چند سال اخیر نیز دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم 
بر این تصور بود که باید قیمت ارز را پایین نگه داشته و کنترل 
کند. از س��وی دیگر با توجه به انتخابات ریاست جمهوری که 
پیش رو بود )سال گذشته( قیمت ارز را پایین و حدود ۳7٠٠ 

تومان نگه داشت که واقعی نبود. 
 او با اشاره به عوامل دیگری که موجب ایجاد شرایط فعلی 

در بازار ارز شده است توضیح داد: در مورد موسسات اعتباری 
غیرمجاز که باعث جابه جایی پول مردم ش��دند نیز باید گفت 
ک��ه خانوارهای زیادی از این مؤسس��ه ها طلب داش��تند که 
نمی توانستند سرمایه خود را وصول کنند و دولت هم در این 
میان از کانالی وارد شد که درست نبود؛ یعنی به جای این که 
پول را از کسانی که برده بودند به طریقی برگرداند، نقد کرده 
و پرداخ��ت کند، اقدام به پرداخ��ت این بدهی ها با پول بدون 
پشتوانه بانک مرکزی کرد. این پول وقتی که در جامعه انتشار 
پیدا ک��رد باید محلی برای خود پیدا می ک��رد. در این حالت 
سپرده گذار بعد از دریافت پول خود با توجه به این که مدت ها 
در این مؤسسه ها اذیت شده بود دیگر تمایلی برای اینکه پول 
خود را به بانک یا مؤسس��ه دیگری ببرد، نداش��ت لذا آن را به 
س��مت بازارهای دیگر از جمله ارز برد. به عبارتی اکنون جای 
صف از جلوی موسسات اعتباری به بازار ارز برای خرید جابه جا 

شده است. 
افس��ری به حجم ب��االی نقدینگی موجود ک��ه اخیرا بانک 
مرکزی آن را بیش از ١۴۴٠ هزار میلیارد تومان اعالم کرد نیز 
اشاره کرد و گفت: از سویی حجم باالی نقدینگی وجود دارد و 
از سوی دیگر اعتماد چندانی به بانک ها نیست. در این حالت 
مردم برای جلوگیری از بی ارزش ش��دن پول خود به س��مت 
خرید یک پول پرقدرتمندتر حرکت می کنند. در همین چند 
روز نگاه کنید چقدر از ارزش پول ملی کاس��ته شده است! از 
سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که اگر اکنون که قیمت 
دالر ۴٩٠٠ تومان اس��ت، ح��دود ١٠٠ تا 2٠٠ تومان کاهش 
پیدا کند، آنگاه تقاضا بیشتر هم می شود، چرا که افرادی که از 
مسیر خرید جامانده بودند به جمع قبلی ها اضافه خواهند شد. 
هر چند باید این را هم گفت که در مجموع رفتارهای افراد در 
دنیا چه در بعد سیاسی و چه اقتصادی یک اصطالح عامیانه ای 
دارد که می گویند رفتار »گله ای« اس��ت؛ یعنی وقتی عده ای 
می بینند گروهی در جایی جمع ش��ده اند ترجیح می دهند به 
سمت آنها حرکت کنند. اقتصاد این گونه است که وقتی تقاضا 
در یک ب��ازاری افزایش می یابد برخی فکر می کنند جمعیتی 
که در این بازار هس��تند عقالیی اقدام کرده و به س��مت آنها 

حرکت می کنند. 
عامل دیگری که از س��وی این تحلیلگر بازار ارز مورد توجه 
قرار گرفت، این بود که دولت اسکناس دالری کافی در اختیار 
ن��دارد. به گفته وی، حتی اگر دولت منابع ارزی خود را کافی 
اعالم کند باز هم این مسئله مشهود است که اسکناس کافی 
در اختیار ندارد. بای��د دولت از قبل فکر این روزها را می کرد، 
زمانی ک��ه دالر را با نرخ ۳7٠٠ توم��ان در بازار عرضه و خرج 
می کرد آیا فکر این روزها را کرده بود که در مقابل تقاضا قرار 
می گیرد و اس��کناس قابل توجهی برای پاسخگویی ندارد؟ از 
سوی دیگر در این شرایط به بازار، سیگنال های اشتباه داده و 
نشان می دهد دالر چندانی در بساط دولت نیست؛ به طوری که 
یک روز حس��اب ها را مسدود می کند یا مالیات ارزی می گیرد 
و یک روز دیگر سیاس��ت دیگ��ری را در پیش می گیرد. اینها 
نش��انه هایی اس��ت که حتی یک فرد معمول��ی هم به راحتی 

می تواند درک کند که چه جریانی در بازار در پیش است. 
افسری همچنین گفت: متأس��فانه یکی دیگر از مشکالتی 
ک��ه وجود دارد به این برمی گردد که مردم که صاحبان اصلی 
این کشور هستند از سوی مسئوالن محرم شناخته نمی شوند. 
اگر مس��ئوالن صادقان��ه با مردم صحبت ک��رده و بگویند که 
جریان چگونه اس��ت، آنگاه می توان پیش بینی کرد که رفتار 
متفاوت باشد. مثال چرا وقتی که قرار است در تسویه تراکنش 
کارتخوان ها تأخیر ایجاد ش��ود بهان��ه آن را باال بردن امنیت 
اعالم می کنیم؟ درحالی که حتی یک بچه هم می تواند حدس 
بزند این برای کاهش س��رعت گردش پول است! دراین حالت 
بهتر نیست که مس��ئول بانک مرکزی بیاید و صادقانه بگوید 
در شرایط موجود مناسب است گردش پول کند شود؟ وقتی 
صادقانه با مردم صحبت نمی کنیم نتیجه ای نمی گیریم، ولی 
اگ��ر آنها را امین بدانیم و در جریان مس��ائل قرار دهیم آنگاه 
می توانیم از مردم بخواهیم که با توجه به شرایط موجود صالح 

کشور را در نظر بگیرند و به سمت بازار ارز نروند. 
وی در این رابطه به اظهارات اخیر رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه اش��اره کرد و افزود: با تمام احترامی که برای ش��خص 
آقای نوبخت قائل هس��تم، اما ایشان دو اظهار متناقض داشته 
است. از س��ویی می گوید قیمت دالر کمتر از ۴٠٠٠ تومان و 
از سمت دیگر اعالم کرده آنقدر تقاضا باالست که حتی اگر به 
خزانه داری آمریکا هم وصل ش��ویم نمی توانیم اشتهای مردم 
را پاس��خ دهیم. در این حال��ت باید گفت اگر می گویید تقاضا 
باالس��ت پس چرا برای دالر نرخ تعیین می کنید، درحالی که 
قیمت ارز را باید عرضه و تقاضا تعیین کند. این در حالی است 
که در بازار ارز با وجود اینکه دولت فروش��نده نفت و فرآورده 
آن بوده و منابع ارزی از س��وی بانک مرکزی عرضه می شود، 
ولی تقاضا دست این بانک نیست؛ پس اگر تقاضا دو برابر شود 
پیش بین��ی باال رفتن نرخ دالر هم وج��ود دارد و برعکس آن، 
بنابراین اگر وقتی طرف تقاضا دس��ت دولت نیس��ت این گونه 

اظهارات معنی ندارد. 
افسری در مورد اعالم معاون اقتصادی دولت )نهاوندیان( در 
مورد انتشار اوراق ارزی برای کنترل بازار ارز گفت: بعید است 
مردم از این وعده دولت اس��تقبال کنند، چرا که اعتماد خود 
را ب��ه نظام بانکی از دس��ت داده و ترجیح می دهند پول خود 
را به س��مت محل های س��ودآور ببرند تا اینکه در بانک ها نگه 
دارند. متأسفانه گاهی مسئوالن از خود تدبیر نشان نمی دهند 

و رفتاری دارند که بیشتر بدون نتیجه می ماند. 
ای��ن تحلیلگر ب��ازار ارز در مورد پیش بینی خ��ود از اوضاع 
موج��ود و آین��ده بیان کرد: بازار ارز بازاری منطقی نیس��ت و 
نمی توان به طور عقالیی پیش بینی کرد که قرار است در ادامه 
چگونه پیش برود، ولی در مجموع استنباط کلی در مورد آینده 
بازار ارز این است که با این شرایط تقاضا همچنان باالست، مگر 
اینکه اطمینان به مردم برگشته یا شوکی به نرخ بهره وارد شود 
و پول ها به سمت بانک ها حرکت کند، ولی با این اقداماتی که 
یک روز تهدید است و یک روز نیروی انتظامی می آید و عده ای 

را از سطح بازار جمع آوری می کند، گره ای باز نمی شود. 

یک تحلیلگر تشریح کرد

چرایی هجوم مردم به بازار ارز
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فرص�ت ام�روز: تازه تری��ن 
»ام آی تی«  دانش��گاه  گ��زارش 
درب��اره »ش��اخص پیچیدگ��ی 
»بیزین��س  در  اقتص��ادی« 
مانیتور« منشر شده است. شاید 
نگران کننده ترین  و  عجیب ترین 
نکته این گزارش برای مخاطب 
ایران��ی، جای��گاه ای��ران در این 
گ��زارش اس��ت . در می��ان ۸۶ 
کش��وری ک��ه در ای��ن مطالعه 
گرفته اند،  ق��رار  بررس��ی  مورد 
ایران رتبه آخ��ر یعنی ۸۶ را به 
خود اختصاص داده و ش��اخص 
ای��ران  اقتص��ادی  پیچیدگ��ی 
در س��ال ۲01۶، منف��ی ۲.۲۹ 
اس��ت . این در حالی اس��ت که 
ایران در س��ال ۲01۵ توانست 
جایگاه ۸۳ را به خود اختصاص 
دهد و این یعن��ی اقتصاد ایران 
در س��ال ۲01۶ نسبت به سال 
۲01۵ پیچیده تر شده است. در 
ای��ن گزارش به نقل از آینده نگر 

آمده است:
پیچیدگ��ی ی��ک اقتص��اد به 
معن��ای چندبعدی بودن جریان 
اطالعات در کشور و استفاده از 
این اطالعات متفاوت در فرآیند 
تولی��د کاالهایی اس��ت که وارد 
می ش��وند  صادراتی  بازاره��ای 
و البت��ه ق��درت رقاب��ت در این 
ب��ازار را دارن��د. اما س��ؤال این 
است که چرا مسئله چندبعدی 
بودن اطالعات مطرح می شود و 
چگونه ای��ن اطالعات در تعیین 
ش��اخص پیچیدگ��ی اقتصادی 

وارد می شود . 
در این گزارش اش��اره ش��ده 
ک��ه توان افراد ب��رای گردآوری 
اطالع��ات محدود اس��ت و یک 
فرد نمی تواند ابعاد مختلف یک 
موضوع یا موضوعات مختلف را 
مدنظر ق��رار دهد. مثال یک فرد 
می توان��د در زمینه مهندس��ی 
مکانیک اطالعات جامعی داشته 
باش��د اما در نظ��ر گرفتن ابعاد 
یک پروژه در ح��وزه اقتصادی، 
در  ش��یمیایی  و  الکترونیک��ی 
تخصص این فرد خاص نیس��ت 
ولی تمامی آنها برای تولید یک 
محصول ارزشمند و قابل رقابت 
در س��طح بین الملل��ی ضروری 
است. به همین دلیل به منظور 
داش��تن تمام��ی اطالعات الزم 
ب��رای تولید کاالهایی که قدرت 
بازاره��ای بین المللی  رقابت در 
داش��ته باش��ند باید شبکه ای از 
افراد ب��ا اطالعات متف��اوت در 
فرآین��د تولی��د حضور داش��ته 
باش��ند و هرچه سطح اطالعات 
و تخص��ص آنه��ا باالتر باش��د 
ام��کان تولید محصول بهتری را 

خواهند داشت.
پیچیدگ��ی  ش��اخص  ح��ال 
اقتصادی ب��ا توجه ب��ه توانایی 
کشور در تولید کاالهای مختلف 
ک��ه هر ی��ک نیاز ب��ه اطالعات 
محاس��به  دارن��د  متمای��زی 
می شود. کش��وری که کاالهای 
متنوع ت��ری تولید کن��د و این 
کااله��ا از نظر کیفی��ت قدرت 
رقاب��ت در س��طح بین المللی را 
داشته باش��د به عنوان کشوری 

که اقتص��اد پیچیده ت��ری دارد 
انتخ��اب می ش��ود و برعک��س 
کش��وری که تنها در تولید یک 
دسته از کاالهای خاص مهارت 
دارد یا محص��والت تولیدی اش 
بازاره��ای  در  رقاب��ت  ق��درت 
بین الملل��ی را ن��دارد، به عنوان 
کش��وری که  اقتص��اد پیچیده 

ندارد معرفی می شود.
به عنوان مث��ال، تولید برخی 
کااله��ا مانن��د موت��ور جت یا 
تجهی��زات پزش��کی نی��از ب��ه 
اطالع��ات و تخص��ص زی��ادی 
دارد و ش��بکه اف��راد مختلف با 
اطالع��ات و آگاهی  های متفاوت 
بای��د در فرآیند تولی��د آن کاال 
حضور داش��ته باشند. این قبیل 
اقتصاده��ای  در  محص��والت 
بلکه  نمی ش��ود  تولی��د  س��اده 
و  توس��عه یافته  اقتصاده��ای 
پیچیده هس��تند ک��ه می توانند 
ب��ه تولید ای��ن محصوالت روی 
بیاورن��د. بنابرای��ن ب��رای تهیه 
ش��اخص پیچیدگ��ی اقتصادی 
باید به ترکیب کاالهای مختلف 

تولیدی در کشور توجه کرد . 
کشورها چگونه با هم 

مقایسه می شوند؟
حال برای اینکه کش��ورها از 
نظر پیچیدگ��ی اقتصادی با هم 
قابل مقایسه باشند از یک نظریه 
اقتصادی اس��تفاده ش��ده است . 
طب��ق این نظریه، کش��وری در 
تولی��د یک کاال مزیت اقتصادی 
نس��بت به دیگر کش��ورها دارد 
که بیش از س��هم عادالنه خود 
در ب��ازار جهانی کااله��ا صادر 
کند. این س��هم تعیین شده که 
در اصط��الح اقتص��ادی س��هم 
عادالن��ه نام دارد معادل س��هم 
تج��ارت  در  کاال  آن  تج��ارت 
جه��ان اس��ت . به عن��وان مثال 
در س��ال ۲00۸ ارزش صادرات 
دانه س��ویا در دنی��ا برابر با ۴۲ 
میلی��ارد دالر آمری��کا ب��ود که 
سهمی معادل 0.۳۵ درصد کل 
صادرات دنیا داش��ت. در همین 
سال برزیل 11میلیارد دالر دانه 
س��ویا به بازارهای جهانی صادر 
صادرات��ش  ارزش  کل  و  ک��رد 
 در س��ال مورد مطالع��ه برابر با

1۴0 میلیارد دالر بود . در نتیجه 
سهم صادرات دانه  های سویا به 
کل صادرات این کش��ور برابر با 
۷.۸ درص��د کل ص��ادرات این 
کش��ور بود که ۲۲ برابر س��هم 
دانه  ب��رای ص��ادرات  عادالن��ه 

س��ویا در دنیا اس��ت . به همین 
دلیل برزیل به عنوان کش��وری 
معرفی ش��د که مزیت اقتصادی 
در تج��ارت دان��ه س��ویا دارد. 
اقتصادی کش��ورها  حال مزیت 
در صنای��ع مختلف ب��ر مبنای 
میزان اهمیت صنعت در اقتصاد 
محاس��به می ش��ود و کش��ورها 
بر مبن��ای ش��اخص پیچیدگی 
مقایس��ه  ه��م  ب��ا  اقتص��ادی 

می شوند.
پیچیده ترین اقتصاد دنیا 

کدام است؟
طب��ق ای��ن مطالع��ه کش��ور 
پیچیده تری��ن  دارای  س��وئیس 
اقتص��اد دنیاس��ت و اس��تفاده از 
اطالعات در فرآیند تولید کاالهای 
مختل��ف در این کش��ور بیش از 
دیگر کش��ورهای جهان است . در 
س��ال ۲01۶ شاخص پیچیدگی 
اقتص��ادی در این کش��ور برابر با 
۲.۵۹ بوده اس��ت ک��ه با حداکثر 
شاخص یعنی عدد ۳ فاصله بسیار 
کمی دارد. این شاخص بین منفی 
۳ و ۳ در نظر گرفته ش��ده است . 
اما نکته مهم در مورد س��وئیس 
این است که در فاصله سال های 
ش��اخص   ۲01۶ ت��ا   ۲011
پیچیدگی اقتصادی در این کشور 
رشد کرده و از 1.۹۵ به مرز ۲.۵۹ 

رسیده است.
در آخرین گزارش ارائه ش��ده 
شاخص  موسس��ه  این  توس��ط 
پیچیدگی اقتص��ادی ژاپن برابر 
ب��ا ۲.۴۶ محاس��به ش��د و این 
کش��ور در جایگاه دوم دنیا بعد 
از س��وئیس قرار گرف��ت . اما در 
گ��زارش س��ال ۲01۵ ژاپن به 
عن��وان کش��وری ک��ه باالترین 
داش��ت  را  اقتصادی  پیچیدگی 
معرف��ی ش��ده ب��ود  و در صدر 

فهرست دنیا قرار داشت.
س��ومین کش��ور این فهرست 
اس��ت که ش��اخص  س��نگاپور 
از  اقتص��ادی اش  پیچیدگ��ی 
۲011 تاکنون با سرعت باالیی 
رش��د ک��رده و از 1.۶۸ به مرز 
۲.1۲ رس��یده اس��ت . در ای��ن 
کش��ور س��رعت رش��د شاخص 
ثابت و فزاینده بود و هیچ وقفه 
یا تزلزلی در رشد شاخص ایجاد 
نشد. کش��ورهای کره جنوبی و 
آلمان در ای��ن  مطالعه جایگاه 
چه��ارم و پنج��م را ب��ه خ��ود 
دادن��د . در کش��ور  اختص��اص 
کره جنوبی ش��اخص پیچیدگی 
س��ال  در   1.۷0 از  اقتص��ادی 

۲011 ب��ه مرز 1.۹۷ درس��ال 
۲01۶ رس��ید ول��ی در کش��ور 
آلم��ان که صنعتی ترین کش��ور 
اروپا است شاخص روند کاهشی 
داشت و از 1.۹۴ به 1.۸۹ تنزل 
یافت. دالیل مختلفی برای افت 
ش��اخص در آلمان مطرح است 
تحوالت  آنه��ا  ک��ه مهم تری��ن 
اقتصادی و بحران  های مالی در 
اروپا در س��ال های اخیر اس��ت ؛ 
تحوالتی که فش��ار مالی زیادی 
به آلمان وارد کرد و این کش��ور 
را در وضعیت  مالی سختی قرار 
داد. این روند کاهش��ی شاخص 
در کش��ور س��وئد هم مشاهده 
ش��ده اس��ت . در این رده بندی 
آمریکا جایگاه هفتم دنیا را دارد 
و در س��ال های بحران اقتصادی 
ش��اخص پیچیدگ��ی اقتصادی 
در این کش��ور از 1.۴۹ در سال 
۲011 به 1.۳۲ در سال ۲01۵ 
رس��ید. ولی بعد از پایان یافتن 
افزایش سرمایه گذاری  و  بحران 
در پروژه  های صنعتی و پیچیده، 
ش��اخص  توانس��ت  آمری��کا 
خ��ود را ب��ه 1.۵۲ ارتق��ا دهد. 
کشورهای بریتانیا ، چک و رژیم 
صهیونیس��تی در این رده بندی 
جای��گاه هش��تم تا ده��م را به 
خود اختصاص دادند و بررس��ی 
ش��اخص نش��ان می دهد که از 
س��ال ۲011 تا ۲01۶ شاخص 
در بریتانیا ثاب��ت باقی ماند، در 
چ��ک کاهش یاف��ت و در رژیم 
صهیونیس��تی روند افزایشی به 

خود گرفت.
ایران و اقتصادهای مشابه 
ایران چه جایگاهی دارند؟

در گزارش سال ۲01۶ کشور 
مال��زی به عن��وان چهاردهمین 
انتخاب شد  این فهرست  کشور 
و ش��اخص پیچیدگی اقتصادی 
در این کشور برابر با 1.0۳ بود. 
س��رعت باالی رشد شاخص در 
ای��ن کش��ور هم یک��ی از نکات 
مهمی اس��ت که در گزارش مد 
نظر ق��رار گرفته اس��ت و دلیل 
س��رعت باالی رشد هم افزایش 
توس��عه  در  س��رمایه گذاری 
افزای��ش  و  پیش��رفته  صنای��ع 
ارتقای سطح  در  سرمایه گذاری 
تحصیالت و مهارت های نیروی 
کار در این کش��ور بوده اس��ت 
ک��ه باعث رش��د کارایی صنایع 
و افزای��ش س��طح ابداع��ات و 

اختراعات شده است.
کش��ور  هجدهمی��ن  چی��ن 

این فهرس��ت اس��ت و شاخص 
پیچیدگ��ی اقتص��ادی در ای��ن 
کشور بعد از نوسان  های متعدد 
به 0.۸۹ رس��ید . کش��ور امارات 
در این فهرس��ت جایگاه ۳1 را 
دارد و روس��یه سی و چهارمین 
کشور است . شاخص پیچیدگی 
اقتصادی در روس��یه با افزایش 
قابل توجه به مرز 0.1۴ رس��ید. 
این در حالی اس��ت که در سال 
پیچیدگ��ی  ش��اخص   ۲011
اقتص��ادی در این کش��ور برابر 
ب��ا 0.00۹ بود. دو کش��ور هند 
و ترکیه به ترتیب جایگاه س��ی 
و هفت��م و چه��ل و یک��م این 
فهرس��ت را دارند ولی شاخص 
در ای��ن کش��ورها ب��ا س��رعت 
یافته  کاه��ش  باالی��ی  بس��یار 
است. دانشگاه ام آی تی در مورد 
دلی��ل ب��اال بودن س��رعت افت 
ش��اخص پیچیدگ��ی اقتصادی 
در کشورهای در حال توسعه ای 
مانند ترکیه نوشت: تمرکز روی 
ارتق��ای مهارت و توانایی نیروی 
کار در ی��ک کش��ور می توان��د 
کارآفرین��ی  رش��د  زمینه س��از 
و توس��عه صنعت��ی ش��ود. در 
س��ال های اخی��ر و در جری��ان 
اقتصادی در بس��یاری  بح��ران 
از کش��ورها س��رمایه  گذاری در 
این زمینه کاهش داش��ته است 
و ب��ه همین دلیل هم ش��اخص 
ای��ن  در  صنعت��ی  پیچیدگ��ی 
اس��ت.  یافته  کاهش  کش��ورها 
البته این ش��اخص در مقایس��ه 
بی��ن کش��ورها تهیه می ش��ود 
و ممک��ن اس��ت دلی��ل کاهش 
ش��اخص کمت��ر بودن س��رعت 
صنعتی ش��دن در یک کش��ور 
در مقایس��ه ب��ا دیگر کش��ورها 
باشد که این هم معضل بزرگی  

محسوب می شود.
مس��ئله  نگران کننده ترین  اما 
جای��گاه ایران اس��ت .  در میان 
۸۶ کش��وری که مورد بررس��ی 
ق��رار گرفته اند ایران در س��ال 
۲01۶ جای��گاه ۸۶ را ب��ه خود 
ش��اخص  و  داده  اختص��اص 
پیچیدگی اقتصادی این کش��ور 
منفی ۲.۲۹ است . نکته مهم تر، 
اف��ت س��ه پله ای ای��ران در این 
شاخص نس��بت به سال ۲01۵ 
ای��ران  س��ال ۲01۵  در  ب��ود . 
توانس��ت جایگاه ۸۳ را به خود 
اختص��اص دهد ولی در س��ال 
جاری بعد از کاهش شاخص، در 
جایگاه پایین تر از ماداگاس��کار، 
مغولس��تان و موریتان��ی ق��رار 
گرفت. در سال ۲011 شاخص 
ای��ران   اقتص��ادی  پیچیدگ��ی 
منفی1.00۳ بود ولی در س��ال 
گذش��ته به منف��ی ۲.۲۹ تنزل 
یافت . ایران در میان کشورهایی 
ق��رار دارد که س��رعت کاهش 
شاخص در آنها بسیار باال است 
و این نش��ان می دهد که اقتصاد 
کشور در مس��یر صنعتی شدن 
و ایج��اد تنوع  حرکت نمی کند 
بلکه صنایع این کش��ور هر روز 
کوچک تر و ضعیف تر می ش��وند 
و قدرت رقابت آنها در بازارهای 

بین المللی کمتر می شود.

تازه ترین گزارش دانشگاه »ام آی تی« درباره »شاخص پیچیدگی اقتصادی« نشان می دهد

ایران در انتهای فهرست پیچیدگی اقتصادی
دریچه

ابزوردترین نظریه  اقتصاد به روایت کنت روگوف
نفرین پول نقد

وقت آتش زدن اس��کناس ها اس��ت؛ این را اقتصاددانی 
می گوید که عمرش را در دانش��گاه ه��اروارد گذرانده و به 
عنوان یکی از قهارترین ش��طرنج بازها در جهان ش��ناخته 
می ش��ود. کنت روگوف، اقتصاددانی آمریکایی اس��ت که 
بیشتر به خاطر کتاب جدیدش با عنوان »نفرین پول نقد« 
او را می شناس��ند. این روزها اس��کناس ها هنوز از تک وتا 
نیفتاده اند و در گردش هس��تند با این وجود کنت روگوف 
معتقد است باید آنها را از گردونه تجارت خارج کرد. خیلی 
از منتق��دان معتقدند این ابزوردترین نظریه ای اس��ت که 
تاکنون از زبان یک اقتصاددان مطرح شده اما روگوف برای 
خودش دالیلی دارد. او نخبه حوزه پول در جهان شناخته 
می ش��ود و با کتابی که در سال ۲01۶ منتشر کرد موفق 
ش��د این جری��ان را در فکر دیگران نیز ب��ه راه بیندازد. او 
معتقد اس��ت باید درباره حجم عظیم پولی که در دنیا در 
گردش اس��ت صحبت شود و فکری برای آن بشود. نفرین 

پول نقد دقیقا به همین مسئله می پردازد. 
به گزارش آینده نگر، فرار مالیاتی و جرائم پولی، این دو 
مسائلی هس��تند که روگوف به عنوان دالیل اصلِی نفریِن 
پ��ول نقد به آنها اش��اره می کند. او ک��ه پیش تر به عنوان 
اقتصاددان ارشد در صندوق بین المللی پول نیز مشغول به 
کار بوده، معتقد است در کشوری مثل آمریکا اسکناس های 
100دالری و بع��د ۵0دالری و ۲0دالری بای��د از گردش 
مالی خارج ش��وند. حضور این پول ها می تواند بسیاری از 
جرائم مال��ی و پولی نظیر فرار مالیاتی را آس��ان کند. اما 

پول های ُخردتر باید حتماً در گردش بمانند. 
مهم ترین مسئله ای که روگوف به آن اشاره می کند این 
اس��ت که خروج پول نقد از گردش می تواند به بانک های 
مرک��زی کمک کند. آن دس��ته از بانک ه��ای مرکزی که 
گرفتار بح��ران مالی هس��تند می توانند با ای��ن ترفند از 
مش��کالت و موانع پولی عبور کنند. البته نظریه هایی که 
روگوف مطرح می کند بیش��تر با تمرکز بر وضعیت آمریکا 
و اروپاس��ت. کش��ورهای در حال توسعه احتماالً وضعیت 
متفاوتی دارند و باید رویکرد متفاوتی نسبت به آنها داشت. 

جنگ با پول نقد
پول نق��د بر اس��اس مطالعات روگ��وف از زمان جنگ 
جهانی اول به صورت اس��کناس در دسترس عموم مردم 
در سرتاسر جهان قرار گرفت. در بیش از یک قرن گذشته، 
اس��کناس ها نقش مهمی را در شکل دهی به تاریخ جهانی 
ایفا کرده اند. تکنولوژی پیشرفت بسیاری داشته و دنیا به 
عنوان دنیای دیجیتال شناخته می شود اما هنوز هم پول 
نقد در گردش است. اس��کناس ها در عصر دیجیتال دوام 
آورده اند و مورد اس��تفاده قرار می گیرند. اما شاید استفاده 
اصلی از این پول های نقد به صورت زیرزمینی و غیرقانونی 
باشد. در واقع این پول نقد و اسکناس های درشت در دنیای 
توسعه یافته امروز بیشتر به کارِ اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد 
غیرقانونی می آی��د. بانک های مرکزی هم با نرخ بهره های 
نزدیک به صفر )در کش��ورهای توس��عه یافته( به این فکر 
می کنن��د که چطور اس��کناس ها را از گردش مالی خارج 

کنند. 
مس��ئوالن هر روز تالش می کنند از مزایای نظام پولی 
دیجیتال��ی به مردم بگویند، ی��ک روز از پول های مجازی 
می گوین��د و روز دیگ��ر بانک ه��ا را به تلفن ه��ای همراه 
می آورن��د ت��ا با تلفن بانک آنه��ا را ترغیب به اس��تفاده از 
پول های مجازی کنند. آنها به خوبی می دانند که پول های 
نقد و اس��کناس های درش��ت راه را برای ف��رار مالیاتی و 
فعالیت های غیرقانونی باز کرده  است. در واقع آنها به دنبال 
استراتژی هایی برای حذف پول نقد یا حداقل اسکناس های 
درشت هس��تند، اما هنوز به موفقیت چندانی دست پیدا 
نکرده اند. هنوز هم پول نقد قابلیت حذف ندارد. این اتفاق 
باید به صورت موقتی رخ بدهد؛ در واقع زمانی می رسد که 
کشورها نسبت به آن احساس نیاز می کنند و آن را حذف 
می کنند.  حذف پ��ول نقد تنها عقیده عجیب و جنجالی 
روگوف نیست. او در سال ۲01۳ نیز نظریاتی درباره رشد 
بده��ی و بحران اقتصادی مطرح کرد ک��ه با واکنش های 
جهانی همراه شد. با این وجود نظِر او درباره نفرین پول نقد 
بیش از هر چیزی مورد بحث قرار گرفت. بررسی ها نشان 
می دهد بیش از ۵هزار مقاله مطبوعاتی درباره نفرین پول 
نقد تاکنون نوشته شده  است. روگوف معتقد است حضور 
پول نقد باعث می شود بانک ها به پادشاه تبدیل شوند و اگر 
ارزهای کاغذی از میان برداشته شوند این قدرت پادشاهی 
از آنها گرفته خواهد ش��د. بر اس��اس تحلیل های روگوف، 
هرچه حجم پول نقد بیشتر می شود میزان تورم نیز بیشتر 
می شود و این قاعدتاً به ضرر اقتصاد است. به خاطر همین 
مس��ائل اس��ت که او به نفرین پول نقد باور دارد و معتقد 

است باید آن را از گردش مالی خارج کرد. 
کنت روگوف

متولد ۲۲مارس 1۹۵۳ اس��ت. در گذش��ته اکثراً کنت 
سائول روگوف را به عنوان استاد شطرنج می شناختند اما 
حاال همه او را به عنوان اقتصاددان آمریکایی می شناسند. 
بر اس��اس رتبه بندی اکونومیس��ت او دهمین اقتصاددان 
اثرگذار دنیاس��ت. روگوف لیس��انس و فوق لیسانس خود 
را از دانش��گاه ییل دریافت کرده و م��درک دکترای خود 
را در رش��ته اقتصاد از دانشگاه ماساچوست دریافت کرده  
اس��ت. او در حال حاضر استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد 
است. روگوف در دنیای اقتصاد ابتدا با کتاب »زمانه عوض 
شده: هشت قرن اش��تباه مالی« شناخته شد و سپس در 
س��ال ۲01۶ با انتش��ار کتاب »نفرین پول نقد« نامش بر 
س��ر زبان ها افتاد. نظریاتی که او در این کتاب مطرح کرد 
حسابی جنجال به پا کرد و منتقدان بسیاری تالش کردند 
برای مخالفت با او دس��ت به قلم ببرن��د. اما نظریه اش به 
صورت کلی از طرف صندوق بین المللی پول و بسیاری از 

نهادهای بزرگ اقتصادی و مالی پذیرفته شده  است. 

یادداشت

نقش دادگاه ها در بهبود محیط 
کسب وکار

بهبود فضای کسب وکار از جمله مهم ترین چالش های 
اقتصاد کشور است. در حقیقت اگر از یکسان سازی نرخ 
ارز یا ثبات آن و یا کاهش سود بانکی و. . . سخن گفته 
می شود، همه و همه با هدف تسهیل فضای کسب وکار 
اس��ت تا بازارها فعال و متنوع ش��وند، اما در این میان 
کمتر به نق��ش دادگاه ها در بهبود فضای کس��ب وکار 

پرداخته می شود. 
 همان گونه که می دانیم در آخرین رتبه بندی جهانی، 
کش��ور ایران در رتبه 1۲0 دنیا از این لحاظ قرار گرفته 
است و رتبه کشورمان در زمینه ثبت مالکیت ۸۷ و در 
زمینه اجرای قراردادها متاس��فانه ۸0 است. این مطلب 
به این معنا اس��ت که حمای��ت کافی از حق مالکیت و 

همچنین حقوق ناشی از قراردادها صورت نمی گیرد. 
بخش��ی از این عدم حمایت به دلیل عدم به روز بودن 
قوانین است و بعضی دیگر، به دلیل عدم اجرای درست 
قوانین توس��ط دادگاه ها اس��ت. به عنوان  مثال، در بازار 
مس��کن که شاید جزو معدود بازارهای گاه فعال کشور 
است، قوانینی وجود دارد که سالیان سال اصالح نشده 
اس��ت و مانع رشد بازار مسکن تلقی می شود. از جمله 
آنکه، هنوز اعتبار س��ند عادی و س��ند رس��می انتقال 
مالکیت معلوم نیست و به طور واضح تر، سند رسمی در 
عمل اعتباری بیش از اس��ناد عادی ندارد و یک س��ند 
عادی اگر قبل از سند رسمی تنظیم شده باشد براساس 

قوانین کشور می تواند سند رسمی را باطل کند! 
همچنین، سامانه شناسنامه دار کردن معامالت توسط 
بنگاه ه��ای معامالت ملکی نیز توس��ط ق��وه قضاییه و 
همچنین در قوانین، فاقد مبنای قانونی است و لذا هیچ 
برتری میان نقل وانتق��ال امالک با کد رهگیری صادره 
توسط بنگاه های معامالت ملکی با سایر اسناد عادی و 

یا رسمی توسط محاکم شناسایی نمی شود. 
این امر با مخاطره آمیز کردن اعتبار اس��ناد رس��می، 
ریس��ک معامالت را در بازار مسکن افزایش می دهد و 
خریداران به راحتی می توانند در دام کالهبردارانی قرار 
گیرند که ملک واحدی را به چندین نفر می فروشند و 
از آنج��ا که تنها وجه برتری ای��ن نقل وانتقاالت از نظر 
قانونی، تقدم زمانی اس��ت ل��ذا تمامی معامالت پس از 

معامله نخست باطل می شود. 
نظام قانونی کش��ور طی این س��ال ها هنوز برای این 
معض��ل راهکاری نیندیش��یده اس��ت و محاکم نیز در 
این آش��فتگی قوانین، هر یک به سمتی میل می کنند 
که باعث عدم وحدت رویه ش��ده اس��ت و عدم قابلیت 

پیش بینی دعاوی را سبب گشته است. 
 ل��ذا ضروری اس��ت در چنین م��واردی قوه قضاییه 
به عنوان مرج��ع تضمین اجرای قراردادها، س��امانه ای 
طراح��ی کند ت��ا معامالت ام��الک ثبت ش��ود و هر 
معامله ای که در آن س��امانه ثبت نشود توسط محاکم 
به رسمیت شناخته نش��ود. این امر باعث می شود تا از 
سویی منابع افراد در جیب کالهبرداران نرود و از سوی 
دیگر، ریس��ک ورود به بازار مس��کن کمتر شود و بازار 

مسکن فعال تر شود. 
م��واردی از این قبیل در س��ایر قراردادها نیز به وفور 
یافت می ش��ود، مثاًل تولیدکننده ای که کاالی تولیدی 
را به خریدار می فروش��د اگر وج��ه آن را دریافت نکند، 
چنانچ��ه کاال را تحویل نداده باش��د، بای��د مدت ها در 
محاک��م پیگیری کند ت��ا بتواند ق��رارداد را آن هم در 
شرایطی خاص، فسخ کند که از تعهد تحویل کاال بری 
شود و چنانچه از بد حادثه کاال را تحویل نیز داده باشد، 
با معضل مطالبه طلب و شناسایی اموال بدهکار مواجه 
می شود و باید مدت ها بکوشد شاید بتواند به حق خود 
که وجه کاال است، آن هم باارزش نازل تر از زمان تحویل 

و با صرف هزینه های فراوان برسد. 
عالوه بر موارد فوق، قوه قضاییه ضامن حفظ مالکیت 
افراد اس��ت. اگر مالکیت افراد در مع��رض نابودی قرار 
گیرد یا بی��م نابودی آن برود، هیچ کس تالش��ی برای 
ایجاد مالکی��ت نمی کند، مثال اگر ف��رد بداند چنانچه 
در مزرعه ای ذرت کش��ت کند همسایه اش می تواند از 
آن برداش��ت کند و مابه ازایی نیز نپردازد، او از کش��ت 
ذرت صرف نظر خواهد کرد چون به این نتیجه می رسد 
که هم باید در مقام کش��اورز کشت کند و هم در مقام 
ی��ک جنگجو از آن حراس��ت کند که ه��ر دو کار از او 
برنمی آید؛ لذا از آن دست می کشد. بنابراین، افراد تنها 
در ش��رایطی انگیزه ب��رای کار و تالش و افزایش ثروت 
خواهند داشت که اطمینان داشته باشند مالکیتی که 
در اثر تالش شان به دست می آورند توسط نظام قضایی 
به خوبی حراست خواهد شد.  عالوه بر موارد فوق، اطاله 
رس��یدگی در دادگاه ها نیز از مش��کالت بزرگی اس��ت 
که گریبانگیر بازارها است. در بس��یاری از موارد، افراد 
حتی اگر حقوقی داشته باشند به دلیل اطاله رسیدگی 
در دادگاه ها می کوشند به نقد حال در برابر نسیه آینده 
رضای��ت دهند و با طرف مقابل خود به مبلغی کمتر از 
حق خود سازش کنند تا از اطاله دادرسی در دادگاه ها و 
غیرقابل پیش بینی بودن رأی صادره توسط آن بکاهند. 

لذا قوه قضاییه در این مسیر نیز باید اقدامی جدی کند 
تا با همکاری همه قوا، سیاست های اقتصاد مقاومتی هرچه 
سریع تر به مرحله اجرا برسد و با ارتقای جایگاه کشورمان در 
فضای کسب وکار، شاهد شکوفایی و رونق بازارها و رضایت 

فعاالن عرصه های مختلف تولید باشیم. 
منبع: اتاق ایران
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شاخص در سال 2016شاخص در سال 2015شاخص در سال 2011نام کشوررتبه

1.۹۵۲.1۲۲.۵۹سوئیس1

۲.۳1۲.۳۴۲.۴۶ژاپن۲

1.۶۸1.۷۲۲.1۲سنگاپور۳

1.۷01.۹۷1.۹۷کره جنوبی۴

1.۹۴1.۹11.۸۹آلمان۵

1.۸01.۶11.۵۹سوئد۶

1.۴۹1.۳۲1.۵۵آمریکا۷

1.۵۴1.۳۴1.۵۴بریتانیا۸

1.۶۹1.۵۶1.۳۹چک۹

1.۲11.1۶1.۳۷رژیم صهیونیستی10

۲.۲۹-1.۸۷-1.00۳-ایران۸۶
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تاریخی  نگاهی  امروز:  فرصت 
وزارت  دو  ادغ��ام  موض��وع  ب��ه 
»بازرگان��ی« و »صنایع و معادن« 
نش��ان می ده��د که ای��ن طرح از 
زمان تدوین برنامه س��وم توسعه 
و ب��ا هدف سیاس��ت گذاری کالن 
و یکپارچ��ه در ح��وزه صنای��ع و 
مع��ادن و بازرگانی کش��ور مطرح 
شد، اما به دالیل مختلفی از جمله 
زیرس��اخت های  فراهم بودن  عدم 
مناس��ب برای اجرای این طرح در 
هر دو وزارتخانه و لزوم ساماندهی 
س��اختارهای داخلی و وابسته به 
هر دو وزارتخان��ه )فروش، انحالل 
و ادغام س��ازمان ها و ساختارهای 
وابسته و. . .( تا برنامه پنجم توسعه 
امکان اجرا پیدا نکرد، بنابراین در 
برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف 
ش��د تا یک یا چن��د وزارتخانه را 
ادغام کن��د و تا پایان س��ال دوم 
برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 

17 وزارتخانه  کاهش یابد. 
در این راس��تا، هی��أت دولت 
ادغ��ام دو وزارتخان��ه »صنای��ع 
و مع��ادن« و »بازرگانی« را در 
تصویب  فروردین ماه س��ال 90 
ک��رد و تیرماه همان س��ال نیز 
»صنع��ت،  جدی��د  وزارتخان��ه 
معدن و تجارت« ش��کل گرفت. 
با این اتف��اق، امید آن می رفت 
که ادغام جدید به کاهش نظام 
بوروکراسی، افزایش بازده انجام 
مرتب��ط،  س��اختارهای  در  کار 
الکترونیک،  دول��ت  گس��ترش 
افزای��ش تولی��د صادرات محور، 
و  تصدیگ��ری  کاه��ش 
مدیریت  نظ��ام  کوچک س��ازی 

بینجامد. 
جای خالی روابط با دنیا

اما با گذشت نزدیک به شش 
س��ال از ادغ��ام دو وزارتخان��ه 
»بازرگانی« و »صنایع و معادن«، 
اه��داف پیش بینی ش��ده محقق 
نشده اس��ت و به عنوان نمونه، 
بین المللی در  ش��اکله مراودات 
ابروزارتخان��ه »صنع��ت، معدن 
س��ردرگم  همچنان  تجارت«  و 
اس��ت و کارشناس��ان توصی��ه 
می کنن��د که حتما الزم اس��ت 
معاونت بین الملل این وزارتخانه 

احیا شود. 
از  به گزارش خبرآنالین، بعد 
احیای معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه که خواست فعاالن 
بخش خصوص��ی بود، حاال نوبت 
ابروزارتخانه  در س��اختار  تغییر 
»صنعت، معدن و تجارت« است 
که بیش��ترین نی��از برای جذب 
س��رمایه خارج��ی و البته ورود 

تکنولوژی ه��ای جدید با تقویت 
بخش بین الملل خود دارد. 

این وزارتخانه ک��ه در تیرماه 
س��ال 90 ب��ه دنبال سیاس��ت 
کوچک س��ازی دولت ادغام شد، 
دو سال بعد چارت سازمانی آن 
به امضای مهدی غضنفری، وزیر 
وقت صنعت، معدن و تجارت و 
غالمحسین الهام، معاون توسعه 
انس��انی  س��رمایه  و  مدیری��ت 
رئی��س دولت دهم رس��ید. این 
فاصله زمانی س��بب شد بخش 
سیاس��ت گذاری ها  از  تج��ارت 
و برنامه ریزی ه��ا عم��ال مغفول 
بماند؛ به ط��وری که با روی کار 

یازدهم، خواس��ته  دولت  آمدن 
تجار و اعضای اتاق بازرگانی های 
سراس��ر کش��ور توجه بیشتر به 

بخش تجارت کشور بود. 
با ای��ن حال در دولت یازدهم 
آنطور که فعاالن بخش خصوصی 
می گوین��د ب��ا وجود تش��کیل 
ش��ورایی ب��ه ن��ام »گفت وگوی 
دول��ت«  و  بخش خصوص��ی 
وزارتخانه ش��اهد  این  همچنان 
به  کارشناس��ی  نقد  بیش��ترین 

بدنه اداری خود است. 
بعد از توافق برجام، فرصت های 
بس��یاری ب��رای جذب س��رمایه 
خارج��ی ب��رای بخ��ش صنعت 
کش��ور فراهم ش��د، اما به گفته 

به دلیل  فعاالن بخش خصوصی، 
نبود سیاست گذاری واحد، تمرکز 
برای جذب ش��رکت هایی  کافی 
ک��ه تمایل ب��ه س��رمایه گذاری 
در بخش ه��ای صنعت��ی ایران را 

داشتند، مهیا نبود. 
در برخ��ی وزارتخانه ها مثل راه 
و شهرس��ازی و نف��ت، مذاکرات 
سریع تر و نتیجه بخش تری انجام 
ش��د، اما در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت سازمان های زیرمجموعه 
این وزارتخانه راس��ا برای جذب 
سرمایه گذاری ورود کردند و نبود 
یک سیاس��ت واحد سبب شد تا 
فرصت های زیادی در این زمینه 

از دست برود. 
وزارت  تش��کیل  قان��ون  در 
صنعت، معدن و تج��ارت تأکید 
شده است که این وزارتخانه باید با 
تعامل گسترده یکی از موثرترین 
کش��ور  اقتصادی  پیش��ران های 
باش��د، زیرا ارتباط گسترده این 
بخش با بخش های مختلف مانند 
حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، 
توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، 
ارتب��اط بی��ن مصرف کنن��ده و 
تولید کننده و بسیاری بخش های 
و  اثرگ��ذاری  می��زان  و  دیگ��ر 
اثرپذیری از این بخش ها نشانگر 
اهمیت باالی ش��ناخت صنعت، 

معدن و تجارت کشور است. 

با وج��ودی که آماره��ا تأکید 
می کند که بخش صنعت، معدن 
و تجارت کشور در تولید ناخالص 
داخلی س��هم حدود 40درصدی 
س��هم  کش��ور  اش��تغال  در  و 
32درصدی را داراس��ت، اما این 
سهم به نسبت اهداف توسعه ای 
کش��ور بس��یار عقب تر از اهداف 

چشم انداز 20ساله است. 
روابطی که از دست رفت

پیش از ادغ��ام وزارتخانه های 
و  مع��ادن«  و  »صنای��ع 
»بازرگان��ی«، ه��ر دو وزارتخانه 
به ط��ور مس��تقل در برهه هایی 
بین الملل  بخش ه��ای  زمان،  از 

مثاًل  داش��تند.  فعال��ی  نس��بتا 
ماحصل رواب��ط بین المللی پویا 
در وزارت بازرگان��ی در دول��ت 
هشتم س��بب ش��د تا ایران به 
تجارت  س��ازمان  ناظر  عضویت 
جهانی درآید؛ فرصتی که البته 
در دولت ه��ای نه��م و دهم به 
ماجراجویانه  سیاست های  دلیل 
ک��ه  دس��تاوردی  عن��وان  ب��ه 
می توانست مسیر پیوستن ایران 
به س��ازمان تج��ارت جهانی را 

تسهیل کند، از دست رفت. 
وزارت صنایع و معادن نیز در 
دوره ای حوزه بین الملل بس��یار 
فعالی داشت؛ ش��رکت فعال در 
کنفرانس ه��ای بین المللی نظیر 

یونی��دو و آنکتاد و مذاکره برای 
نوس��ازی صنعت خودروس��ازی 
از طری��ق ق��رارداد مع��روف به 
ال90 از جمل��ه آنهاس��ت، ام��ا 
این وزارتخان��ه هم بعد از ادغام 
عمال ارتباط��ات بین الملل خود 
را از دس��ت داد.  اگرچه بخشی 
از این اتفاق ناش��ی از سیاس��ت 
خارج��ی دولت ه��ای وقت بود، 
ام��ا نب��ود چارچوب مش��خص 
ب��رای برق��راری رواب��ط پویا با 
در  بین الملل��ی  س��ازمان های 
جهت توس��عه و نوسازی صنایع 
ایران موضوعی است که به گفته 
کارشناس��ان می توان به سرعت 

آن را احیا و اجرا کرد. 
ماموریت ها و کمبودها

در بنده��ای 5 ت��ا 8 ماموریت 
تش��کیل وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت تأکی��د ش��ده اس��ت 
ک��ه »تنظی��م و توس��عه رواب��ط 
و  و معدن��ی  تج��اری، صنعت��ی 
و  تفاه��م  یادداش��ت های  تهی��ه 
موافقت نامه های مرتبط و انعقاد و 
اجرای قراردادها با س��ایر کشورها 
و نهادها و س��ازمان های تخصصی 
و مجامع منطق��ه ای و بین المللی 
ذی ربط با هماهنگ��ی وزارت امور 
خارج��ه و در چارچوب سیاس��ت 
خارجی جمهوری اس��المی ایران 
و قوانین مرب��وط، مدیریت الحاق 
جمهوری اسالمی ایران به سازمان 
جهانی تجارت، قب��ول عضویت و 
نمایندگی دولت جمهوری اسالمی 
ای��ران در نهادها و س��ازمان های 
تخصص��ی و مجام��ع منطقه ای و 
بین المللی مربوط به امور صنعت، 
معدن و تجارت در چارچوب قوانین 
و مدیری��ت رویداده��ای تجاری، 
صنعت��ی و معدنی اع��م از اعزام و 
پذیرش هیات ها و کمیس��یون ها، 
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها 
و همایش های داخلی و خارجی و 
تعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز 
به منظور توسعه صادرات غیرنفتی 
و جذب سرمایه و فناوری از جمله 
وظای��ف ای��ن وزارتخانه اس��ت.« 
موضوعی که بعد از ش��ش سال 
از ادغ��ام این وزارتخانه به داوری 
و صنعتی،  اقتصادی  کارشناسان 
حوزه موفقی در ای��ن وزارتخانه 
نب��وده اس��ت؛ حال آنک��ه ایران 
س��ازمان هایی  در  عضویت  برای 
مث��ل یونی��دو و آنکتاد س��االنه 
حق عضوی��ت پرداخت می کند، 
ام��ا اینکه در این س��ال ها چقدر 
توانسته از خدمات این سازمان ها 
به��ره بگیرد، موضوع��ی مبهم و 

محل سوال است. 

سال هاست که وزارت بهداشتی ها یک 
حرف را در رس��انه ها به زب��ان می آورند؛ 
»س��یگار باید گ��ران ش��ود!« همزمان و 
هم صدا با وزارت بهداش��ت، بخش زیادی 
از فعاالن ح��وزه مبارزه با مواد مخدر نیز 
یکی از راه ه��ای کنترل مصرف س��یگار 
در میان ایرانی ها به خصوص در س��نین 
پایین را افزایش مالیات سیگار و افزایش 
قیمت آن می خوانند. آنها برای این حرف 
خود اس��تداللی هم دارند و آن متوس��ط 
قیمت س��یگار در ای��ران در مقایس��ه با 
جهان اس��ت. بررس��ی ها نش��ان می دهد 
قیمت سیگار در ایران یکی از ارزان ترین 
قیمت ها در مقایسه با سایر کشورهاست. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، آم��ار مصرف 
س��یگار نیز در کش��ور روز ب��ه روز رو به 
افزایش اس��ت. ت��ا جایی که س��خنگوی 
وزارت بهداش��ت، پی��ش از ای��ن با بیان 
ب��االی از جمعی��ت   اینک��ه 10درص��د 
18 سال کشور هر روز سیگار می کشند، 
گف��ت: 14درص��د از جمعیت کش��ور به 
ص��ورت روزانه س��یگار و قلی��ان مصرف 
می کنند و ش��یوع مصرف سیگار در بین 
جوان��ان 3.4درصد اس��ت ب��ه نحوی که 
4.8درصد پس��ران و 2.1درصد دختران 

سیگار مصرف می کنند. 
برهمین اساس، در الیحه بودجه امسال، 
دولت  بندی را اضافه کرد که براساس آن، از 
ابتدای سال 1397 به قیمت خرده فروشی 
هر نخ سیگار تولید داخل مبلغ 350 ریال 
و هر نخ س��یگار وارداتی مبل��غ 500ریال 
به عن��وان ع��وارض اضافه ش��ود و وزارت 
اقتص��اد مکلف ب��ود که مبالغ مزب��ور را از 
تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد 
اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند؛ 
 بندی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب 
نش��د و ت��الش وزارت بهداش��ت و فعاالن 
مبارزه با مص��رف مواد دخانی را پنبه کرد. 
با این تفاصیل س��یگار در س��ال 97 گران 
نمی ش��ود و همان بندهای پیشنهادی در 
برنامه شش��م در برنامه ریزی ها مورد توجه 
قرار می گیرد. پیش از این وزارت بهداشت 
هش��دارهایی نی��ز درب��اره بی توجه��ی به 
قوانینی اینچنینی داده بود. حسن هاشمی، 
وزیر بهداشت، به عنوان یکی از اصلی ترین 
منتق��دان ف��روش ارزان س��یگار در ایران، 
در واکنش به برخ��ی تالش ها برای پایین 
نگه داش��تن قیمت سیگار به بهانه کنترل 
قاچاق آن، گف��ت: در این موضوع نیز باید 
به تجربیات بین المللی احترام بگذاریم و از 

آنها اس��تفاده کنیم. قیمت سیگار در همه 
جای دنیا گران تر از ایران است، دلیلش هم 
آن اس��ت که باالخره قیم��ت روی مصرف 
اثر می گذارد؛ طبیعی اس��ت که اگر سیگار 
رایگان شود، مصرفش بسیار بیش از میزان 
فعلی افزایش خواهد یافت، اما به هر نسبت 
که مبلغ افزایش یابد، دسترسی کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
عالوه بر این واکنش وزارت بهداش��ت، 
بهداش��ت  کمیس��یون  عضو  ش��هریاری 
مجلس در واکنش به مخالفت کمیسیون 
تلفی��ق بودج��ه 97 ب��ا افزای��ش مالیات 
سیگار گفت: متاس��فانه البی های سیگار 
در همه ج��ا اعم از دول��ت و مجلس و... 

خیلی قدرتمند و قوی است. 
مالیات سیگار باید باال برود

ب��ا این ح��ال، فعاالن حوزه مب��ارزه با 
محص��والت دخان��ی، معتقدند البی قوی 
تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت 
طرح ه��ای  تصوی��ب  از  مان��ع  دخان��ی 

اینچنینی می شود. 
درحالی که طبق اعالم س��ازمان جهانی 
بهداش��ت مالیات بر دخانیات در تمامی 
کش��ورها باید تا 70درصد افزایش یابد تا 
می��زان مصرف آن کاهش پی��دا کند، اما 

ای��ران هنوز موفق به اج��رای این توصیه 
نشده است. 

در همین رابطه، پیش از این مس��ئول 
دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، 
با اش��اره ب��ه دخالت صنای��ع دخانی در 
سیاست گذاری های حوزه سالمت، گفت: 
کنوانس��یون کنترل دخانیات، کش��ورها 
را ملزم می کند ک��ه مانع دخالت صنایع 
دخانی در سیاست گذاری های مربوط به 
س��المت ش��وند، اما صنایع دخانی ما در 
سیاست گذاری دخالت می کنند، این کار 

اشتباه محض است. 
دکتر به��زاد ول��ی زاده درب��اره ادعای 
افزایش قاچاق به دلی��ل افزایش مالیات 
س��یگار نیز گفت: باتوجه ب��ه مطالعه ای 
که سازمان جهانی بهداشت در 7۶کشور 
دنیا انجام داده، مشخص شده که افزایش 
مالی��ات نه فق��ط باعث افزای��ش قاچاق 
نش��ده، بلک��ه کاهش مص��رف و افزایش 
درآم��د دولت ه��ا را ب��ه دنب��ال داش��ته  
اس��ت. در ح��ال حاضر براس��اس قیمت 
خرده فروش��ی، کمتر از 10درصد مالیات 
از دخانیات دریافت می ش��ود. ایران تنها 
کش��وری اس��ت که مالیات ویژه ای برای 

دخانیات وضع نکرده است. 

قیمت سیگار در ایران و سایر کشورهای جهان

البی دخانی ها به بهداشتی ها چربید؛ مجلس سیگار را گران نکرد! 

ادغام چه مشکالتی برای وزارت »صنعت، معدن و تجارت« ایجاد کرد؟ 

مصائب ادغام
ارتباطات

سرمایه گذاری 3۵۰ میلیاردی برای کاهش 
شکاف دیجیتالی

پر و خالی شکافی از نوع دیجیتالی
ش��کاف دیجیتالی همانند دیگر ش��کاف های ساختاری 
مانند ش��کاف صنعتی یا خدماتی می توان��د موجب ایجاد 
عقب ماندگی هایی در میزان رفاه شهروندان در نقاط مختلف 
کشور ش��ود. به گزارش ایس��نا، عرصه دیجیتالی عرصه ای 
اس��ت که به خودی خود عدالت آفرین است؛ به این معنی 
که ش��ما به عنوان یک انس��ان که قدرت تفکر و اعتقادات 
خاص خود را دارید، می توانید در این فضای مجازی فعالیت 
حرفه ای یا حتی ابراز عقیده کنید. مساله اصلی اما دسترسی 
برابر عموم ش��هروندان به این فضاست که فراهم کردن آن 
هم وظیفه دولت هاست. در این زمینه از حق نباید گذشت 
ک��ه وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات در دولت های 
یازده��م و دوازدهم اقدامات خوب��ی را در این زمینه انجام 
دادند، هرچند برخی کاس��تی ها مانند قیمت نس��بتا باالی 
خدمات اینترنتی هنوز به طور کامل برطرف نش��ده است. 
محم��ود واعظی، وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات دولت 
یازدهم درباره ضرورت کاهش ش��کاف دیجیتالی گفته بود: 
اقبال مردم به سرش��ماری اینترنتی نش��ان می دهد هرچه 
امکان��ات را مهیا کنیم مردم از آنها اس��تفاده می کنند، به 
همین دلیل می خواهیم شکاف دیجیتالی در کشور کاهش 
یابد، بنابراین هر س��ال 350 میلی��ارد تومان در این زمینه 
س��رمایه گذاری می کنیم تا ش��کاف دیجیتال��ی را کاهش 
دهیم. اما میزان اس��تفاده  جوامع از فن��اوری اطالعات و به 
عبارت دیگر، ضریب نفوذ فناوری های اطالعاتی و ارتباطی 
در جوامع فعلی به تش��کیل یک طبقه بندی منجر شده که 
پیامد عمده آن »شکاف دیجیتالی« است، شکاف دیجیتالی 
)DIGITAL DIVIDE( به معن��ای وجود نابرابری در 
دسترس��ی و اس��تفاده از فناوری های ارتباطی و اطالعاتی 
)ICT( بین کشورها و جوامع مختلف است. سواد اطالعاتی 
نیز دربرگیرنده مجموعه ای از حداقل مهارت ها برای استفاده 
از ابزاره��ای جس��ت وجوی اطالع��ات ب��رای تعیین منابع 
اطالعاتی مفید برای ارزیابی و دسترس��ی به رابط اطالعاتی 
و ترکیب این اطالعات در مکانیزمی اس��ت که قابلیت حل 
مش��کل اطالعاتی را داشته باشد. با مراجعه به آمار رسمی 
داخلی و بین المللی درمی یابیم ضریب نفوذ اینترنت در بین 
جوامع در حال افزایش و تعداد کاربران اینترنت به س��رعت 
در حال رش��د است. مش��اهده آمار طی سال های 2000 تا 
201۶ حاکی از آن اس��ت که اینترنت به زودی در سراسر 

دنیا فراگیر خواهد شد.
با توجه به اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ش��کاف دیجیتالی دارای ابع��اد مختلف فن��ی، اقتصادی، 
اطالعاتی، ارتباطی و دسترس��ی است. ش��کاف فناوری به 
معنای شکاف بین کس��انی است که به فناوری های جدید 
دسترس��ی دارند و کس��انی که به این فناوری ها دسترسی 
ندارند. در ابعاد اقتصادی، شکاف بین کسانی است که توانایی 
و قابلیت اس��تفاده از منابع را برای توس��عه زیرساخت های 
اطالعاتی پیش��رفته دارند و کس��انی که ندارند. فاز نخست 
کاهش ش��کاف دیجیتالی فراهم سازی زیرساخت ها جهت 
دسترسی به اینترنت و شبکه جهانی است. از آنجا که خود 
دسترس��ی به اینترنت یکی از شاخصه های سنجش شکاف 
دیجیتال محسوب می ش��ود، بدیهی است که فراهم شدن 
تجهی��زات اینترنت برای هر کش��وری باعث کاهش یافتن 
ش��کاف آن با سایر کشورهای دارا و افزایش شکاف بین آن 
کش��ور و کش��ورهای محروم خواهد بود و اگر روند فراهم 
شدن اصل تجهیزات ادامه یابد شکاف در این زمینه از بین 
خواهد رفت. از سوی دیگر پس از ورود و دسترسی اینترنت، 
فاز دوم کاهش ش��کاف دیجیتال با ایجاد و افزایش فرصت 
دیجیتال فراهم می ش��ود. ش��اخص فرصت های دیجیت�ال 
یک شاخص ترکیب�ی متشکل از 11 شاخص اصلی م�ورد 
تواف�ق بین المللی درباره ICT است که بر مبنای سه مقوله 
فرصت، زیرس��اخت و به کارگیری استوار شده است. از این 
رو افرادی که دارای اینترنت هس��تند با توجه به زیرساخت 
فراهم شده، امکان باالتری برای دسترسی به این اطالعات 
خواهند داش��ت. اما مفهوم شکاف دیجیتالی بیان می کند 
که در دنی��ای جدید، بهره گیری از تکنولوژی های ارتباطی 
و اطالعات��ی میان کش��ورهای مختل��ف و همچنین درون 
جوامع به صورت عادالنه تقسیم نشده  است. در واقع مردم 
کشورهای توسعه یافته در مقایسه با مردم کشورهای فقیر 
دسترس��ی مش��ابهی به اطالعات ندارند و اینترنت به این 
شکاف دامن زده است. همچنین پیشرفت های تکنولوژیک 
چنان با س��رعت اتفاق می افتد که انتق��ال همزمان آن به 
کش��ورهایی که مولد این تکنولوژی ها نیس��تند با مشکل 
روبه رو شده  اس��ت. اینترنت می تواند باعث افزایش شکاف 
دیجیتال ش��ود، همان طورکه آمارها هم نش��ان از افزایش 
ش��کاف دیجیتال در س��ال های اخیر دارند. بر این اس��اس 
ش��کاف دیجیتالی در واقع چالشی اس��ت که امروزه دنیای 
مجازی با آن رو به رو ش��ده  است و یکی از محورهای اصلی 
دومین دوره اجالس جهانی جامعه اطالعاتی تونس، به این 
امر اختصاص یافته  اس��ت. این مفهوم اصطالحی است که 
برای بیان نابرابری های توزیع جهانی در زمینه دسترسی به 

تکنولوژی اطالعات و ارتباطات استفاده می شود.
بنابراین ش��کاف دیجیتال اصطالحی اس��ت در اش��اره 
ب��ه فاصله بین مردمانی که به فن��اوری دیجیتال و فناوری 
اطالعات دسترس��ی موثری دارند با مردمانی که دسترسی 
بس��یار محدودی به این فناوری ها داشته یا اصاًل دسترسی 
ندارند. این عبارت شامل عدم تعادل در دسترسی فیزیکی 
به فناوری نیز می شود، مانند عدم تعادل در داشتن منابع و 
مهارت برای دسترس��ی مؤثر و مفید به فناوری و محسوب 
شدن به عنوان شهروند دیجیتال. شکاف دیجیتال همچنین 
می تواند بر پایه جنسیت، درآمد و نژاد باشد. عالوه بر وجود 
شکاف در یک جامعه، وجود شکاف دیجیتال بین کشورهای 
جهان را هم شکاف دیجیتال جهانی می گویند. عبارت فقر 

اطالعاتی نیز در ارتباط با همین مفهوم مطرح می شود. 

مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
 پیش بینی قیمت مسکن

برای سال آینده
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت پیش بینی می شود قیمت مسکن در سال آینده، 

تنها 2درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. 
به گزارش مهر، حامد مظاهریان در حاش��یه اجالس 
سراس��ری انبوه س��ازان، در جمع خبرنگاران درخصوص 
افزایش قیمت مس��کن گفت: افزایش قیمت مسکن در 
حد و اندازه تورم به هیچ عنوان چیز بدی نیست و برای 
سرمایه گذاری از سوی انبوه سازان و نیز برای مردم، خوب 
اس��ت.  وی ادامه داد: علت مناسب بودن افزایش قیمت 
مسکن متناسب با تورم این است که اگر قیمت مسکن 
ثاب��ت بماند دیگر کس��ی در این بخش س��رمایه گذاری 
نخواهد کرد، بنابراین افزایش قیمت مسکن عامل بدی 
نیست ولی به شرط آنکه حول و حوش نرخ تورم عمومی 
افزایش یابد؛ بر این اساس پیش بینی ما برای سال آینده 
نیز افزایش قیمت مسکن تنها 2درصد بیشتر از نرخ تورم 
اس��ت.  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
درباره احتمال کس��ری منابع صندوق پس انداز مسکن 
یکم گف��ت: منابع و مصارف این صندوق کامال روش��ن 
اس��ت. سیاست دولت نیز براس��اس حمایت از صندوق 
مسکن یکم پایه گذاری شده است و تاکنون نیز نزدیک 
به 3۶0 هزار نفر در صندوق مسکن یکم حساب افتتاح 
کرده ان��د.  مظاهریان ادام��ه داد: امیدواریم روزی حتی 
50درصد هم بیشتر از میزان فعلی باشد؛ چراکه بهترین 
فرآیند برای خانه دار ش��دن استفاده از سیستم پس انداز 
اس��ت و از آنجایی که مردم به تدری��ج در این صندوق 
س��پرده گذاری می کنند، بانک عامل بخش مسکن نیز 
به تدریج تس��هیالت مورد نظر را پرداخت خواهد کرد، 
بنابراین افزایش تس��هیالت خرید مس��کن از محل این 

صندوق، شوک به بازار مسکن وارد نخواهد کرد. 
وی گردش مالی صندوق یکم را مبتنی بر منابع مردم 
و نه دولت دانست و گفت: بنابراین با تغییر قیمت نفت، 
تغییری در منابع و مصارف صندوق یکم ایجاد نخواهد 
شد.  مظاهریان نرخ سود تسهیالت صندوق مسکن یکم 
را کمترین نرخ سود تسهیالت در میان وام های موجود 
معرفی کرد و افزود: در حال حاضر، نرخ های س��ود 9.5 
و 8درصد برای تس��هیالت از مح��ل این صندوق اخذ 
می شود؛ ضمن اینکه رئیس جمهور نیز قول داده است 
برای تسهیالت در بافت فرسوده نیز تا 2درصد دیگر از 
نرخ س��ود آن کاسته شود، همچنین میزان بازپرداخت 

اقساط آن نیز بلندمدت ترین زمان بازپرداخت است. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با تأکید ب��ر اینکه باید 
می��زان تقاضا را از محل صندوق مس��کن یک��م افزایش 
دهی��م، گفت: باید کاری کنیم که اگر این تس��هیالت در 
حال حاضر 50درصد مبلغ خرید یک واحد مس��کونی را 
پوش��ش می دهد، به 70درصد قیمت یک واحد مسکونی 
برس��د.  وی تأکید کرد: سیاس��ت وزارت راه و شهرسازی 
این است که ش��رایط صندوق پس انداز مسکن یکم دائما 
به س��ود مردم تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ سود مسکن 
یکم در ابتدا 18درصد بود که به 14 و سپس 12 و نهایتا 
9.5درصد کاهش یافت، همچنین ممکن اس��ت به زودی 
نرخ این تسهیالت در بافت فرسوده به ۶درصد کاهش یابد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس: 
نوسانات ارزی بازار مسکن را 

گرفتار کرد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره 
به تأثیرپذیری بازار مس��کن از نوسانات نرخ ارز، گفت: 
تک نرخی کردن ارز و تکیه بر تولیدات داخلی راهکاری 
برای جلوگیری از گران ش��دن فرآورده های ساختمانی 
اس��ت.  ش��ادمهر کاظم زاده در گفت وگو با خانه ملت، 
با اش��اره به گران��ی 30 درصدی برخ��ی فرآورده های 
ساختمانی و همچنین قطعات آسانسور در کشور، گفت: 
گرانی رخ داده در بازار فرآورده های ساختمانی در نتیجه 
نوس��ان و رشد نرخ ارز بوده اس��ت.  عضو هیأت رئیسه 
کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی، با بیان 
اینکه در نظر گرفتن نرخ ترجیح��ی برای ارز می تواند 
از نابه سامانی بازارهای موازی آن جلوگیری کند، افزود: 
متاسفانه در یک ماه اخیر در نتیجه نابه سامانی نرخ ارز 

بازار مسکن درگیر حباب قیمتی شده است. 
او با تاکید بر اینکه دولت باید سهم تاثیرگذاری نرخ 
ارز ب��ر بازارهای موازی را با تک نرخی کردن آن کاهش 
دهد، تصریح کرد: متاس��فانه عدم ثبات نرخ ارز نه تنها 
ساخت و ساز در کشور را با افزایش قیمت مواجه کرده 
بلکه حتی به تغییر قیمتی در بازار خانه های قدیمی ساز 

نیز منجر شده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از راهکاره��ای کاهش 
تاثیرپذیری بازار از نوس��انات نرخ ارز تکیه بر تولیدات 
داخلی اس��ت، گفت: تا زمانی که بس��یاری از ساخت و 
سازها در کشور وابسته به واردات قطعات و فرآورده های 
ساختمانی باشد رشد قیمت ها در نتیجه نوسان نرخ ارز 

طبیعی است. 
کاظم زاده با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا مسکن 
به این اندازه نوس��ان قیمتی را تجربه نمی کند، افزود: 
سرمایه ای بودن مسکن نیز یکی دیگر از عواملی است 

که در رشد قیمت ها تاثیر گذار است. 
او با بیان اینکه با گران ش��دن قطع��ه یا فرآورده ای از 
فرآورده های س��اختمانی تسری گرانی به سایر حوزه ها 
ملموس اس��ت، تصری��ح کرد: دولت برای س��اماندهی 
بازار و اقتصاد کش��ور باید نرخ ارز را مدیریت کرده و به 

قیمت های قبل بازگرداند. 



در حالی دولتمردان این روزها یکی پس از 
دیگری به مردم اطمین��ان می دهند که دالر 
ارزان می شود که قیمت دالر همچنان نردبان 
صعود را ط��ی می کند و حاال ب��ه مرز 5هزار 
تومان نزدیک ش��ده اس��ت؛ اتفاقی که برخی 
از اقتصاددانان و کارشناس��ان آن را پیش بینی 
ک��رده و هش��دار داده بودن��د که اگر نس��خه 
مناس��بی برای بازار ارز پیچیده نشود، اتفاقات 
س��ال های ٩٠ و ٩١ تکرار و بازار با تالطمات 
جدی روبه رو خواهد شد. نوسانات نرخ دالر که 
از ماه های گذش��ته آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد، نه تنه��ا دالالن، بلکه م��ردم عادی را نیز 

روانه چهارراه استانبول کرده است. 
اما به موازات هیاهوی گرانی دالر و ارزهای 
مداخل��ه ای بانک مرکزی که هر روز گران تر و 
به نرخ بازار آزاد نزدیک تر می شود، توصیه های 
مقام��ات دولت نیز هر روز بیش��تر می ش��ود 
و همی��ن تالطم��ات بازار را بیش��تر می کند. 
تا جایی که رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره قیمت دالر تنها 
پاسخ داد که قیمت دالر آن قدرها هم نیست 
و سپس به مردم اطمینان داد که ذخایر کافی 
ب��رای ارز داریم و خیال ت��ان بابت دالر راحت 
باش��د. ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی 
نی��ز در همایش بانک��داری الکترونیک وعده 
رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ ارز را دوباره 
تکرار کرد و به مردم گفت که نگران نباشند و 
قیمت دالر کاهش خواهد یافت. او همچنین 
با ارسال نامه ای به سیدکامل تقوی نژاد رئیس 
س��ازمان ام��ور مالیاتی، اس��امی معامله گران 
مشکوک ارزی را به سازمان امور مالیاتی اعالم 
کرد و به مردم هشدار داد تا اسیر دالالن بازار 

ارز فعال نشوند. 
دولت به دنبال نقشه راه ارزی

توصیه ه��ای  و  وعده ه��ا  برخ��الف  ام��ا 
دولتمردان، قیمت دالر نه تنها کاهش نیافت، 
بلکه هر روز گران تر ش��د و این روزها به مرز 
5 هزار تومان نزدیک شده است. خبرگزاری 
مهر نیز روز گذشته از جلسه محرمانه معاون 
اول رئیس جمهور با مدیران بانک ها خبر داد 
که خواس��تار خروج تقاضاهای سفته بازانه از 

بازار ارز شده است. 
معرف��ی دالالن ارزی ب��ه مراجع قضایی، 
ساماندهی صرافی های غیرمجاز، افشای نام 
معامله گران مش��کوک ارز و ارس��ال نام آنها 
به س��ازمان امور مالیات��ی، برنامه ریزی برای 

توزی��ع ارز مداخله ای و س��اماندهی بازار ارز 
از جمله خط مش��ی هایی بوده که در جلسه 
اس��حاق جهانگیری با مدیران عامل بانک ها 

مطرح شده است. 
نی��روی انتظامی ه��م روز گذش��ته وارد 
سبزه میدان و خیابان فردوسی شد و بیش از 
ده ها نفر از دالالن ارز را دستگیر و با ون های 

پلیس منتقل کرد. 
دستور رئیس مجلس برای پیگیری 

بازار ارز
همچنی��ن رئی��س کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س روز گذش��ته در جلس��ه علن��ی از 
دس��تور الریجان��ی برای پیگی��ری وضعیت 
ب��ازار ارز خب��ر داد و گفت: ب��ازار ارز وضع 
نگران کننده ای دارد و ظرف چند ماه گذشته 
ع��دم مدیریت صحیح ب��ازار ارز، ارزش پول 

ملی را حدود ۲5درصد کاهش داده است. 
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه بانک 
مرکزی ت��وان الزم برای مدیریت بازار ارز را 
ندارد، گفت: الزم اس��ت مجلس ورود کند و 

به رئیس جمهور تذکر دهد. 
رئیس مجلس نیز در پایان از کمیس��یون 
اقتصادی خواس��ت تا نوسانات فعلی بازار ارز 
را پیگی��ری کرده و پیش��نهادات خود را در 

این زمینه ارائه دهد. 

تیغ تیز دالر بر گلوی تورم
از  ب��ار  چندی��ن  تاکن��ون  دولتم��ردان 
تریبون ه��ای مختلف گفته اند ک��ه افزایش 
ن��رخ اخی��ر ارز دالی��ل اقتصادی ن��دارد و 
دس��ت عوامل غیراقتصادی در میان اس��ت. 
سخنگوی دولت نیز در نشست هفتگی خود 
تأکی��د کرد که قیمت دالر زیر 4هزار تومان 

است و حباب قیمتی دالر باید بترکد. 
مع��اون  نهاوندی��ان،  همچنی��ن محم��د 
اقتص��ادی رئیس جمه��ور روز سه ش��نبه در 
نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، دوباره 
غیراقتصادی  عوام��ل  اثرگذاری  س��ناریوی 
ب��ر بازار ارز را پیش  کش��ید و ب��دون اینکه 
نام و نش��انی از این عوامل به دس��ت بدهد، 
جه��ش اخیر ب��ازار ارز را روانی، سیاس��ی و 
غیراقتصادی لقب داد ک��ه البته کوتاه مدت 

خواهد بود. 
او ب��ا دفاع از دس��تاورد دولت درباره تورم 
تک رقم��ی، دخالت دول��ت در ب��ازار ارز را 
کامال بی اس��اس دانس��ت، چراک��ه منجر به 
بازگش��ت تورم نجومی و قربانی ش��دن یکی 
از کالن تری��ن دس��تاوردهای دولت یازدهم 
و دوازدهم خواهد ش��د. در واقع، نهاوندیان 
در حال��ی ت��وپ را در ب��ازار ارز ب��ه زمین 
دیگ��ر بازیگ��ران انداخت که ب��ه باور برخی 

از اقتصاددان��ان، دخالت دول��ت در بازار ارز 
و مقاومت پنج س��اله در برابر واقعی ش��دن 
قیمت ها، یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار 
ارز و تبدیل آن به بازاری کم ریسک، سودده 
و امن بوده اس��ت. حال سؤال اینجاست که 
کدام دلی��ل غیراقتصادی می توان��د به بازار 
ارز ایران فش��اری را تحمیل کند که ارزش 
دالر به ش��کل روزانه رکوردشکنی کرده و با 
وج��ود اینکه بارها اعالم ش��ده در خزانه ارز 
کاف��ی وجود دارد، دولت ام��کان کنترل آن 

را نداشته باشد؟ 
پیشنهادات بانک مرکزی برای کنترل 

بازار ارز
اما در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران 
به ریاست رئیس جمهور چه گذشت؟ پایگاه 
اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری خبر داده 
که در این جلس��ه، اعضای دولت به بررسی 

مجموعه اقدامات پیش��نهادی بانک مرکزی 
ب��رای کنترل ب��ازار ارز پرداختند و س��پس 
تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ ش��د که 

بعدا از سوی بانک مرکزی اعالم می شود. 
البت��ه پی��ش از ای��ن ول��ی اهلل س��یف از 
برنام��ه بانک مرکزی برای انتش��ار دو گروه 
اوراق مش��ارکت ارزی خب��ر داده و گفت��ه 
بود: بخش��ی از این اوراق که تا هفته آینده 
عملیاتی می ش��ود، در بانک مرکزی طراحی 
شده و بخش دوم با همکاری وزارت نفت در 
دست طراحی و اجراست. برای آن دسته از 
س��رمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری 
در دارایی ه��ای ب��ا پای��ه ارزی دارند، بانک 
مرکزی و نظام بانکی گزینه های مناسبی را 
طراحی کرده که ب��ه زودی از آنها رونمایی 

خواهد شد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی گفت: انتش��ار 
اوراق مشارکت ارزی توسط بانک مرکزی از 
گزینه های پیش بینی ش��ده و جذاب در این 
زمینه است که ظرف هفته آینده راه اندازی 
و عملیات��ی خواه��د ش��د. بر این اس��اس، 
سرمایه گذاران می توانند از طریق بانک های 
عامل که جزییات آن اطالع رس��انی خواهد 
ش��د، نسبت به تهیه اوراق مشارکت ارزی با 

شرایط مناسب اقدام کنند. 
س��یف اف��زود: در کنار این م��وارد، بانک 
مرک��زی در کنار گزینه ه��ای متداولی نظیر 
س��پرده گذاری ارزی در بانک ه��ا، طرح های 
تکمیل��ی جذاب دیگ��ری را نیز در دس��ت 
بررس��ی و اق��دام دارد ت��ا از ای��ن طری��ق 
س��رمایه گذاران بتوانند عالوه بر ایمن سازی 
دارایی های ارزی خود، از نرخ سود مناسبی 
نیز برخوردار ش��وند.  رئیس ش��ورای پول و 
اعتب��ار تصریح کرد: بان��ک مرکزی با هدف 
ایج��اد انگیزه اقتصادی بهت��ر برای بانک ها، 
ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که بانک ها بتوانند 
مناب��ع ارزی جمع آوری ش��ده را ن��زد بانک 
مرکزی با نرخ مناس��ب سپرده گذاری کنند 
و در ای��ن ارتب��اط بانک مرک��زی در جهت 
حمای��ت از امنیت س��پرده ارزی مردم نزد 

بانک ها اقدام خواهد کرد. 

سرانجام دولت برای بازار ارز تصمیم گرفت

بسته بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
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نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
خطای بانک مرکزی به افزایش نرخ 

دالر دامن زد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه چرا مردم 
به خرید بیش��تر دالر و طال روی آورده اند، گفت: سیاست های 
اشتباه بانک مرکزی از جمله تزریق اسکناس دالر به صرافی ها 
با نرخ پایین تر باعث شد که ارز و طال از چرخه اقتصادی خارج 
ش��ود و به خانه ها برود؛ عمال یعن��ی دالر را دور ریخته ایم که 
ب��ه ضرر اقتصاد ایران و به نفع خزانه داری آمریکاس��ت. پدرام 
س��لطانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست های اشتباه 
بان��ک مرکزی در مورد نرخ دالر تصریح کرد: بانک مرکزی در 
چن��د هفته گذش��ته خطای چند باره بان��ک مرکزی در ادوار 
گذش��ته را مرتکب ش��ده اس��ت و آن تزریق ارز اسکناس به 
صرافی ه��ا ب��ا نرخ پایین تر اس��ت که طبیعتا باعث ش��ده این 
صف های طوالنی به وجود آید و تلقی یک س��ری ش��هروندان 
و مهم تر از آنها س��وداگران ارزی این اس��ت که ارز را از بانک 
مرکزی با نرخ ارزان تری بخرند و بعد با نرخ گران تری بفروشند 

و این اقدام بانک مرکزی این شرایط را تشدید می کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.8۲۲دالر آمریکا

6.١65یورو اروپا

7.٠۲٠پوند انگلیس

١.37١درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

65٠.3٠٠مثقال طال

١5٠.36٠هر گرم طالی ١8 عیار

١.546.5٠٠سکه بهار آزادی

١.585.3٠٠سکه طرح جدید

77٩.5٠٠نیم سکه

474.٠٠٠ربع سکه

3١5.٠٠٠سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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ب��ا  گذش��ته  روز  ب��ورس  ش��اخص 
تأثیرپذی��ری از افزای��ش قیمت س��هام 
ش��رکت های صادرات مح��ور و آنه��ا که 
از رش��د بهای ارز س��ود می برند، با 244 
واحد رش��د به جایگاه 98 ه��زار و 347 
واحدی صع��ود کرد. در حقیقت، افزایش 
به��ای ارز در هفته ه��ای گذش��ته باعث 
افزایش س��ودآوری شرکت هایی می شود 
که صادرات محورند و بر این اس��اس، این 
ش��رکت ها مورد توجه س��هامداران قرار 
گرفته اند. کما اینکه در بازار سهام دیروز 
نیز قیم��ت تعدادی از س��هم های فلزی، 
پاالیش��ی و معدنی تحت تأثیر بازار ارز با 
رش��د آرامی همراه شد و شاخص بورس 
هم کماکان در این روزها حول کانال 98 

هزار واحدی نوسان دارد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بورس ته��ران روز 
چهارش��نبه و سه شنبه شاهد رشد مالیم 
قیمت ه��ا بود و ش��اخص کل ب��ار دیگر 
توانست به کانال 98 هزار واحدی دست 
یابد. این رش��د در حالی صورت می گیرد 
که قیمت دالر در روز سه شنبه به 49۰۰ 
توم��ان نزدیک ش��د و چهارش��نبه نیز با 

شیب آرامی شاهد افت قیمت بود. 
رشد همراه با احتیاط قیمت سهم های 
فلزی، پاالیش��ی و پتروش��یمی در حالی 
در معام��الت این روزهای ب��ورس ایران 
ص��ورت می گیرد که کاه��ش ارزش پول 
ملی در برابر دالر می تواند سبب افزایش 
سود بس��یاری از ش��رکت ها شود چراکه 

آنه��ا محص��والت اولیه خ��ود را به دالر 
خری��داری می کنند و هرچند که با توجه 
به دس��تورالعمل جدید س��ازمان بورس 
دیگ��ر نیازی به پیش بینی س��ود ندارند، 
ول��ی تحلیلگران بازار س��هام ب��رای این 
شرکت ها س��ود بیشتری برای سال مالی 

جاری شناسایی می کنند. 
ش��اخص کل ب��ازده نق��دی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه 
244 واحد رش��د کرد و به رقم 98 هزار 
و 347 رسید. همچنین شاخص کل هم 
وزن با 38 واحد رش��د تا رقم ۱7 هزار و 
۶43 باال رفت. ش��اخص آزاد شناور نیز با 
3۰۱ واحد رشد تا رقم ۱۰۵ هزار و ۶38 
افزایش یافت و ش��اخص بازار اول و دوم 
نی��ز هر یک به ترتیب ۱8۵ و ۵۱4 واحد 

رشد کردند. 
مل��ی صنای��ع م��س ای��ران، معدنی و 
صنعت��ی گل گه��ر و پتروش��یمی جم به 
ترتی��ب ب��ا 7۵، 4۱ و 34 واح��د تأثیر، 
بیش��ترین نقش افزاینده را روی دماسنج 
بازار س��رمایه داش��تند و در طرف مقابل 
گ��روه مپن��ا، ف��والد مبارک��ه اصفهان و 
لیزینگ رایان سایپا به ترتیب با ۵۵، ۱۱ 
و هفت واحد تأثیری کاهنده سعی کردند 
شاخص را به سمت پایین هدایت کنند. 
در گ��روه فلزات اساس��ی به جز قیمت 
مع��دود س��هم هایی که ح��دود 3 درصد 
رش��د قیم��ت داش��تند مابق��ی کمتر از 
یک درصد نوس��ان قیمت به س��مت باال 

ی��ا پایین را ش��اهد بودن��د. در این گروه 
۶۰ میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از ۱8 
میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان در ۵4۰4 

نوبت داد و ستد شد. 
در گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز 
ه��ر چند تمام س��هم ها به ج��ز دو نماد 
ش��اهد افزای��ش قیمت بودن��د، ولی این 

افزایش عمدتا کمتر از یک درصد بود. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی کک و 
سوخت هسته ای بیش��تر سهم ها نوسان 
قیمت��ی کمت��ر از یک درصد داش��تند و 
در مجموع شاهد حجم معامالتی معادل 
بیش از ۱۵میلیون سهم به ارزش حدود 

8 میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان بودند. 
در گ��روه خ��ودرو و س��اخت قطعات 
تعداد زیادی از س��هم ها افزایش قیمت را 
ادام��ه دادند، هرچند که در این گروه نیز 
سهم هایی که با رشد قیمت مواجه شدند 
عمدتا رشدش��ان کمت��ر از 2 درصد بود. 
در این گروه 24۶ میلیون سهم به ارزش 
 28 میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان مورد

داد و س��تد قرار گرفت.  ارزش معامالت 
ب��ورس تهران روز گذش��ته به رقم 33۵ 
میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن 737 میلیون سهم 

و اوراق مالی طی ۶7 هزار و ۵9۶ بود. 
در جا زدن آیفکس

ش��اخص آیفکس )فراب��ورس( نیز در 
معام��الت روز گذش��ته کمت��ر از ی��ک 
واحدی رش��د کرد و با رشد ۰.9درصدی 
در جای��گاه یک ه��زار و ۱۰8 واحد قرار 
گرفت. ارزش معامالت فرابورس ایران به 
رقم ۱9۰میلیارد تومان بالغ شد و حجم 
معامالت ب��ه رقم 38۵ میلیون س��هم و 
اوراق مال��ی طی 37 ه��زار و 3۶۵ نوبت 

داد و ستد رسید. 
هرم��ز )ف��والد هرم��زگان جن��وب( و 
زاگرس )پتروشیمی زاگرس( در معامالت 
دی��روز بیش��ترین تأثیر مثب��ت و مارون 
)پتروشیمی مارون( و شاوان )پتروشیمی 
الوان(، بیش��ترین تأثی��ر منف��ی را ب��ر 

شاخص آیفکس بر جای گذاشتند. 

رشد شاخص بورس با درخشش شرکت های صادرات محور

همگام با دالر
نگاه

مدیر بازارگردانی تامین سرمایه تمدن مطرح کرد
 رهاورد مثبت رشد نرخ ارز

برای بورس
افزایش نرخ ارز هم��گام با افزایش نرخ تورم همواره 
برای بازار س��رمایه رهاوردهای مثبت داشته است. اگر 
مدیریت نرخ ارز در بازار به نحو صحیحی صورت گیرد، 
می توان اثرات مثبت آن را در اقتصاد و بازار سرمایه به 

خوبی مشاهده کرد. 
عظیم ثابت، مدیر عملیات بازارگردانی تامین سرمایه 
تمدن در گفت وگو با سنا، با بیان مطالب فوق بیان کرد: 
افزایش نرخ ارز یا هر مولفه اقتصادی دیگر می تواند اثر 

دوگانه در روند بازارهای کشور داشته باشد. 
وی در ادامه بیان کرد: موضوعی که طی یک س��ال 
اخیر باید مدنظ��ر قرار می گرفت، مدیری��ت بازارهای 
موازی بود؛ بازارهایی که همواره اثر متقابل بر یکدیگر 

دارند. 
ثابت در توضیح مدیریت بازارهای موازی بیان کرد: 
در زمان کاهش نرخ سود بانکی موضوعی که کمتر به 
آن توجه شد بازار هدف منابع بانکی بود. در همین دوره 
بخشی از منابع خارج شده از بانک ها، به سمت بازار ارز 
و سکه سرازیر شد و نوسانات بازار ارز را شدت بخشید. 
مدی��ر عملی��ات بازارگردانی تامین س��رمایه تمدن 
درخص��وص افزایش نرخ ارز و اثر آن بر بازار س��رمایه 
نیز اینچنین گفت: بازار سرمایه و شرکت های بورسی 
از رشد های اخیر نرخ ارز تاثیرات متفاوت گرفته اند، اما 
مهم ترین تحول ب��ورس تهران از این بخش مربوط به 

صنایع کاالمحور و صادرات محور است. 
ثابت گفت: صنایعی مانند محصوالت ش��یمیایی و 
فرآورده های نفتی عالوه بر اینکه افزایش قیمت جهانی 
نفت را طی این مدت تجربه کرده اند، از افزایش نرخ ارز 
درخصوص صادرات فرآورده های خود نیز سود کرده اند. 
وی افزود: این موض��وع درخصوص صنایع معدنی-

فلزی نیز صدق می کند. با توجه به اینکه کامودیتی ها 
در بازارهای جهانی روند صعودی چشمگیری داشته اند 
)طی یک س��ال اخیر(، موضوع افزایش ن��رخ ارز برای 
صادرات محصوالت این شرکت ها نیز به عنوان مزیت 

مطرح بود. 
این کارش��ناس همچنین بیان کرد: موضوع افزایش 
نرخ ارز ع��الوه بر اینک��ه از واردات بی رویه جلوگیری 
می کن��د، افزایش ن��رخ تورم کاالها را به هم��راه دارد. 
این موضوع در صنایعی نظیر محصوالت غذایی اثرات 
مثبت��ی دارد و می تواند چش��م انداز چنین صنایعی را 

مثبت کند. 
عظیم ثابت ب��ا انتقاد از مدیری��ت صورت گرفته در 
بازار ارز کش��ور گفت: در حقیق��ت کاهش ارزش پول 
ملی موضوع ش��یرینی برای اقتصاد کشور نیست، اگر 
در مقاطع گذش��ته همزمان با افزایش نرخ تورم اجازه 
افزایش نرخ ارز در بازار نیز داده می شد و سیاست های 
ارزی به بهترین حالت ممکن اجرا می ش��د، شاید این 

روزها شاهد نوسانات افسارگسیخته اینچنین نبودیم. 
وی ادام��ه داد: معم��وال در اقتصاده��ای پیش��رفته 
برای مدیریت این موضوع تالش می ش��ود نرخ س��ود 
کوتاه م��دت بانکی را افزایش دهند ت��ا نقدینگی را در 
بازار مدیری��ت کنند. در همین زمین��ه باید مدیریت 
بازارهای موازی در دستور کار مقامات اقتصادی دولت 
قرار بگیرد. باید توجه کرد نقدینگی سرگردانی که این 
روزها میان بازارها جابه جا می شود می تواند آسیب های 

جدی برای بازارها داشته باشد. 

نوبلیستی که موفق شد آینده بازار سهام را ببیند
پیشگوی حباب ها

شیلر یکی از سه نفری بود که در سال 2۰۱3 موفق 
شد جایزه نوبل اقتصاد را به خودش اختصاص بدهد. او 
حت��ی پیش از آنکه جایزه نوبل را دریافت کند یکی از 
بزرگ ترین اقتصاددان های جهان شناخته می شد. این 
اقتصاددان کس��ی بود که موفق ش��د دو حباب بزرگ 
تاریخ��ی را پیش بینی کند: حب��اب دات کام و حباب 
مسکن. هر بار نیز در همان زمان کتابی را منتشر و در 
آن وضعیت را توصیف می کرد؛ بعد از توصیف وضعیت 
نیز حباب را پیش بینی می ک��رد. این پیش بینی ها به 
قدری حیرت انگیز بود که هیأت داوران نوبل را به وجد 
آورد و باعث شد آنها جایزه نوبل را به او تقدیم کنند. 

به گ��زارش آینده نگر، افت و خیز بازار س��هام برای 
همه فعاالن اقتصادی جذابیت دارد. هرکس��ی که در 
این بازار مش��غول به کار است تمایل دارد از آینده آن 
آگاه شود. هر بار که قیمت ها در بازار سهام باال و پایین 
می ش��وند در حقیقت تغییراتی را در توسعه اقتصادی 
ب��ه نمایش می گذارند. اما یوجین فاما در دهه ۶۰ ادعا 
کرد پیش بینی تغییرات قیم��ت در کوتاه مدت تقریباً 
غیرممکن است. این باور تا دهه 8۰ ادامه داشت یعنی 
تا زمانی که رابرت شیلر ادعایی خالف این را مطرح کرد 
و بعده��ا بابت آن جایزه نوبل اقتص��اد را دریافت کرد. 
رابرت در دوره ای طوالنی مدت به بررسی تحوالت بازار 
سهام پرداخت و به این نتیجه رسید که می توان در یک 
بازه زمانی چندساله، تغییرات بازار سهام را پیش بینی 
کرد. هرچند بورس همیش��ه با نوسانات بسیار باالیی 
همراه است اما مطالعات و نتیجه گیری های رابرت شیلر 

چیز دیگری را نشان می دهد که جای تأمل دارد. 
مطالعات شیلر نشان می داد که نوسانات قیمت سهام 
بس��یار بیشتر از نوس��انات اوراق و سهام شرکت هاست و 
گاه��ی در جهت معکوس با یکدیگ��ر حرکت می کنند. 
این الگویی که او برای بازار س��هام کش��ف کرد بس��یار 
کمک کننده و راه گش��ا بود. او آن ق��در از یافته های خود 
اطمینان دارد که به صورت مس��تمر داده هایش را به روز 
می کند و به صورت آنالین در اختیار همگان قرار می دهد. 
در واقع او موفق شده پرده از اسرار بسیاری در بازار سهام 
بردارد. او با این پیش بینی ها هدفی بزرگ را دنبال می کند 
که خودش ب��ه آن هدف »دموکراتیک کردن نظام مالی 
جهان« می گوید. در واقع او س��عی دارد ش��کل جدیدی 
به نظام مالی جهان ببخشد.  ایده شیلر کمی دیر مطرح 
شده است. خودش معتقد است اگر ایده اش کمی زودتر و 
در دوران جنگ جهانی دوم مطرح ش��ده  بود می توانست 
پول بس��یاری را روانه اروپا کند و همچنین می توانس��ت 
کاری کند که آسیا به لحاظ اقتصادی سریع تر بهبود پیدا 
کند. بس��یاری از مش��کالتی که مردم در اکثر نقاط دنیا 
متحمل شده اند ریش��ه در بحران های مالی دوره ای دارد 
که به عقیده ش��یلر می توان آنه��ا را پیش بینی کرد و در 

نهایت روزهای بهتری را برای تاریخ بشر رقم زد. 

دریچه

//////

/////



قزاقستان صادرات برنج به ایران را 
افزایش می دهد

کشاورزان ایالت قیزیل اوردا قزاقستان برنامه ریزی 
کرده اند در س��ال جدید میالدی حجم صادرات برنج 

به ایران را افزایش دهند. 
خبرگزاری »کازینفورم« قزاقستان روز چهارشنبه 
گزارش داد: کشاورزان شهرستان کارماکشین ایالت 
قیزی��ل اوردا برای تولی��د، در 800 هکتار از اراضی 
این شهرستان برنج ایرانی »طارم هاشمی« می کارند. 
این منبع خبری به نقل از »سلطان بیک ماکاشف« 
فرماندار شهرستان کارماکشین افزود: کشاورزان این 
شهرس��تان در مورد تولید برنج ب��ه نتایج خوبی در 
سال گذشته میالدی دست یافته اند و در زمین های 
کشاورزی زیر کشت این منطقه در هر هکتار نزدیک 

به 6 تن برنج تولید شده است. 
وی افزود: هدف عمده گسترش فعالیت های در این 
زمینه افزایش ظرفیت صادراتی برنج است و بنابراین 
برنامه ریزی کردیم در س��ال جاری حجم زمین های 
زیر کش��ت برنج »طارم هاشمی« را 10 برابر افزایش 
دهیم چرا که تقاضای بیش��تر به این نوع برنج وجود 
دارد.  س��لطان بیک ماکاشف افزود: با توجه به اینکه 
قیمت فروش این نوع برنج مناس��ب است، واحد های 
تولی��دی کش��اورزی عالقه من��د به کاش��ت و تولید 
این نوع برنج هس��تند.  وی افزود: ش��رکت سهامی 
»آکتوبه« شهرس��تان کارماکشین کارگاه تمیزکردن 
برنج به ظرفیت 120ت��ن را راه اندازی کرده و عالوه 
بر آن در سال گذش��ته میالدی در 70 هکتار زمین 
برنج »طارم هاشمی« کاشته بود که از آن هم نتایج 

خوبی به دست آورده شد. 

 مضرترین کاالهای قاچاق
کدامند؟ 

معاون مدیرکل مبارزه ب��ا قاچاق کاالهای هدف 
گف��ت در حوزه دارو و لوازم آرایش��ی - بهداش��تی 
حدود ۹0درصد از کاالهای قاچاق تقلبی هس��تند 

که این امر خطرپذیری آنها را دوچندان می کند. 
رض��ا موس��ی زاده در گفت وگو با ایس��نا، به ارائه 
توضیحات��ی درب��اره مضرتری��ن کااله��ای قاچاق 
پرداخ��ت و اظهار کرد: عالوه بر گردش مالی باالی 
این ح��وزه و فرصت های تولید و اش��تغالی که در 
ای��ن عرضه وجود دارد و با قاچاق کاالهای مربوطه 
از دس��ت می رود؛ از نظر س��المت جامعه، مطمئناً 
قاچ��اق کاالهای س��المت محور ض��رر و زیان های 
غیرقاب��ل جبرانی ب��ر پیکره  س��المت جامعه وارد 

می کند. 
معاون مدیرکل مبارزه ب��ا قاچاق کاالهای هدف 
س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز اف��زود: در حوزه 
فرآورده ه��ای دارویی فرض کنید ک��ه داروی ضد 
انعقاد خونی که برای یک بیمار تجویز شده تقلبی 
و قاچاق باشد، این دارو می تواند منجر به فوت یک 

انسان  شود. 
وی ب��ا تأکید بر مخاطراتی که اس��تفاده از لوازم 
آرایشی و بهداشتی تقلبی به همراه دارد، گفت: در 
حوزه تجهیزات پزش��کی نیز ورود کاالهای قاچاقی 
که فاقد استاندارد هستند در موارد متعدد می تواند 
مش��کالت بسیاری ایجاد کرده و حتی جان افراد را 

در معرض خطر قرار دهد. 
موس��ی زاده همچنین به مکمل ه��ای تغذیه ای و 
خطراتی که اس��تفاده از ان��واع قاچاق و تقلبی آنها 
ب��ه هم��راه دارد، پرداخت و اف��زود: در حوزه مواد 
غذایی که آحاد جامعه روزی چند وعده با آن س��ر 
و کار دارند، کافی اس��ت مردم واقعا حساس شوند 
و مطلع ش��وند که کاالهای قاچ��اق به چه طریقی 
وارد کش��ور و منتقل می ش��ود. فارغ از تقلبی بودن 
و غیراس��تاندارد بودن موادی که به صورت قاچاق 
وارد کش��ور می ش��وند، اغل��ب کااله��ای قاچاق از 
طریق ش��ناورها ی��ا کانتینرها و وس��ایل نقلیه ای 
 حمل می ش��ود که گاهی دمای هوای داخل آنها به 
70 درجه سانتیگراد می رس��د. با مصرف این مواد 
غذایی قاچاق و فاس��د جان و س��المت انسان ها در 

خطر قرار می گیرد. 
این مدیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تأکید 
کرد: الزم اس��ت تمام��ی دس��تگاه های اجرایی، 
مس��ئوالن و رسانه های جمعی با جدیت بیشتری 
به پیش��گیری و مبارزه با قاچاق این گروه کاالیی 
بپردازند. ما نیز در س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و 
ارز از تم��ام ظرفیت های موجود برای پیش��گیری 
و مقابل��ه ب��ا قاچاق این گ��روه کاالیی اس��تفاده 

می کنیم. 
موس��ی زاده در پایان گفت: با توج��ه به اهمیت 
حوزه کاالهای س��المت محور، س��تاد ب��ا همکاری 
تمامی دس��تگاه های عضو در زمستان سال 1۳۹۵، 
برنامه جامع پیش��گیری و مبارزه با قاچاق کاالهای 
سالمت محور به انضمام ش��یوه نامه های اجرایی در 
مبارزه با قاچاق محصوالت س��المت محور، مشتمل 
بر 12 مح��ور اصلی اقدام و 6۴ زیربرنامه را تهیه و 
اب��الغ کرد که نقش هر دس��تگاه  به عنوان مجری و 
همکار در آن دیده ش��ده و امیدواریم که با حمایت 
و همراهی دس��تگاه های مس��ئول، طبق چشم انداز 
برنامه شش��م توسعه، به کاهش 10درصدی قاچاق 

کاال و ارز در پایان سال 1۳۹6 دست پیدا کنیم. 
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شماره 1004

۵6درص��د از چای صادرات��ی ایران به 
مقصد جمهوری آذربایجان رفته و مابقی 
آن به کش��ورهایی مانند ترکمنس��تان، 
ازبکس��تان، تاجیکس��تان و ترکیه صادر 

می شود. 
به گ��زارش ایس��نا، آمارهای رس��می 
منتشرش��ده اطالعاتی درب��اره وضعیت 
ص��ادرات چ��ای ایرانی در س��ال 1۳۹۵ 
منتشر کرده است. اگرچه این آمارها در 
یازدهمین ماه سال 1۳۹6 منتشر شده، 

اما نکاتی قابل تأمل دارد. 

حذف برخی کشورها از بازارهای 
صادراتی ایران

براساس آمارهای منتشرشده صادرات 
چای ایرانی در سال های 1۳۹0 تا 1۳۹۵ 
با افت و خیزهایی همراه بوده اس��ت، اما 
 هی��چ گاه حج��م صادرات ای��ن بخش به 
۴0 میلیون دالر هم نرس��یده اس��ت، در 
واقع به اس��تناد آمار می ت��وان گفت که 
سال 1۳۹۳ س��الی بود که صادرات این 
بخ��ش از نظر ارزش در اوج قرار داش��ته 
و در نهایت به ۳6.7 میلیون دالر رسید. 
در این س��ال ص��ادرات وزنی نیز بیش 
از ۳۴ هزار تن بود، اما در س��ال گذشته 
 تنه��ا 20 میلی��ون دالر چ��ای ب��ه وزن 

1۴ هزار تن صادر ش��ده اس��ت که این 
رق��م در قی��اس با یک س��ال قبل از آن 
از نظ��ر ارزش ح��دود ۵0درصد کاهش 
داشته اس��ت از نظر وزن نیز کمی کمتر 
از ۵0درصد شاهد کاهش حجم صادرات 

بوده ایم. 
از ترکی��ه، تاجیکس��تان، ازبکس��تان، 
ترکمنس��تان و آذربایج��ان ب��ه عن��وان 
بازارهای هدف س��ال گذش��ته یاد شده 
اس��ت که در س��ال های قبل نیز ترکیب 
کش��ورهای ه��دف ای��ن بخ��ش تقریبا 
مشابه بوده است. البته در برخی سال ها 
کشورهایی مانند روسیه، آلمان، اندونزی، 
افغانستان، عراق، امارات متحده عربی و 
حتی هن��د نیز جزو بازاره��ای صادراتی 
ایران بوده اند. به استناد آمارهای موجود 
در سال گذشته ۵6درصد از چای ایرانی 
ب��ه جمه��وری آذربایج��ان، 1۵درص��د 
ازبکس��تان،  1۴درص��د  تاجیکس��تان، 
11درص��د ترکمنس��تان و ۴درص��د به 

ترکیه صادر شده است. 

واردات ۲۴۸ میلیون دالری انواع 
چای

به اس��تناد آماره��ای موج��ود بازار 
واردات چ��ای ای��ران بی��ش از همه در 

اختیار کش��ور امارات ق��رار دارد و هند 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده چای 
دنی��ا در رده دوم واردات کش��ور ق��رار 
می گیرد. بدین ترتیب سهم کشورهای 
وارد کنن��ده چ��ای ب��ه ایران در س��ال 
1۳۹۵ عب��ارت ب��وده از امارات متحده 
کنیا  )۴1درص��د(،  هند  )۵2درص��د(، 
)۴درصد(، ترکیه )2درصد( و سریالنکا 

)یک درصد(. 
طبق آمارهای موج��ود می توان گفت 
س��ال گذش��ته یکی از س��ال هایی بوده 
اس��ت ک��ه واردات انواع چای به کش��ور 
رونق نسبی داشته و ۵۳ هزار و 700 تن 
انواع چای به ارزشی بالغ بر 2۴8 میلیون 
دالر وارد کشور ش��ده است که این رقم 
 در قی��اس ب��ا ارزش ص��ادرات بی��ش از 
12 برابر بیشتر است. این در حالی است 
که میزان واردات حجمی چای در س��ال 

1۳۹۴ معادل ۵1 هزار تن بوده است. 
ام��ا در کنار کاهش صادرات و افزایش 
واردات، طب��ق این آماره��ا میزان تولید 
برگ س��بز چای در س��ال گذشته 120 
هزار تن بوده است که این رقم در قیاس 
با مدت مش��ابه سال قبل حدود دو برابر 
رش��د داشته و از 70 هزار تن به این رقم 

رسیده است. 

طب��ق آماره��ای جهانی نیز در س��ال 
2016 می��الدی ارزش ص��ادرات چ��ای 
 در کل دنی��ا رقم��ی بالغ ب��ر 7میلیارد و 

۳21 میلیون دالر بوده است. 

مشکالت تولید و صادرات چای
ناگفته پیداس��ت سر راه صادرات چای 
ایران��ی و همچنین تولید آن مش��کالت 
متعددی وجود دارد. از جمله مش��کالت 
حوزه تولی��د چای می توان ب��ه مواردی 
مانن��د راندمان پایی��ن تولید، کوچکی و 
پراکندگی باغ های چای، فاصله نامناسب 
این باغ ها ت��ا کارخانه های چای س��ازی 
دانست که سبب فش��ردگی و گرم شدن 
برگ های چ��ای و کاه��ش کیفیت آنها 

می شوند، اشاره کرد. 
از جمله مش��کالت موجود در صادرات 
چ��ای نی��ز می ت��وان ب��ه بح��ث قاچاق 
گس��ترده این محصول به کش��ور اشاره 
کرد که وضعی��ت بازار داخلی و صادرات 
را مخدوش کرده اس��ت. از س��وی دیگر 
و  صادرات��ی  بازاره��ای  محدودب��ودن 
باالبودن تعرفه های گمرکی چای خشک 
و عدم ثبات قیمت در بازارهای صادراتی 
از دیگر مواردی است که سر راه صادرات 

انواع چای ایرانی سد ایجاد می کند. 

کارکنان پرتوان و خستگی ناپذیر گروه فوالد مبارکه 
)شرکت فوالد مبارکه، مجتمع ف����والد س������با و 
ش����رکت ف��والد هرمزگان(که بزرگ ترین دستاورد 
جمهوری اس��المی ایران و مولود انقالب اس��ت، طی 
10 ماه س��ال 1۳۹6 موف��ق شدند با تولید 7میلیون 
و 21۳ه��زار ت��ن فوالد خ��ام درمجموع ب���ه رش��د 
16درصدی نس�����بت به م�دت مش��ابه س��ال قبل 

)6میلیون و 1۹۳هزار تن( دست یابند. 
مختار بخش��یان، معاون بهره ب��رداری فوالد مبارکه 
ضم��ن اعالم این خبر و با تش��ریح عملکرد هریک از 
ش��رکت های زیرمجموعه گروه ف��والد مبارکه گفت: 
در بازه زمانی مذکور ش��رکت فوالد مبارکه موفق شد 
ب��ا تولید ۵میلیون و ۴27هزار تن فوالد خام نس��بت 

به میزان تولید مدت مش��ابه س��ال قبل )۴میلیون و 
7۳۳هزار تن( رشدی 1۵درصدی را به ثبت برساند. 

وی ب��ا تأکید بر اینکه هدف گذاری فوالد مبارکه برای 
س��ال 1۳۹6 تولید 6میلیون و 200هزار تن فوالد خام 
است، تصریح کرد: به یقین با این پیشرفت بسیار خوب و 
با تالش همکاران تا پایان سال جاری اهداف ترسیم شده 
محقق خواهد شد.  بخشیان در ادامه در خصوص عملکرد 
مجتمع فوالد سبا گفت: طی 10ماه نخست همکاران این 
مجتمع موفق شدند 62۳هزار تن فوالد خام تولید کنند 
و نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال قبل )۵۴8هزار 
تن( به رش��د 1۴درصدی دس��ت یابند.  وی رشد تولید 
در شرکت فوالد هرمزگان را بسیار چشمگیر و بی سابقه 
دانس��ت و بابیان اینکه در س��ال جاری فوالد هرمزگان 

تولید یک میلیون و ۴00هزار تن تختال را هدف گذاری 
کرده اس��ت، اظهار کرد: کارکنان بلندهمت این شرکت 
نیز در 10ماهه سال 1۳۹6 توانستند به افتخارات زیادی 
دست یابند و با تولید یک میلیون و 16۳هزار تن تختال 
و 27درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 

)۹12هزار تن( خوش درخشیدند. 
وی در بخش پایانی س��خنان خ��ود ضمن قدردانی 
از تالش هم��ه کارکنان، پیمانکاران و تأمین کنندگان 
فوالد مبارکه تصریح کرد: ه��دف گروه فوالد مبارکه 
در س��ال 1۳۹6 تولید 8میلیون و 6۳0هزار تن فوالد 
خام است که امیدواریم با توکل بر خدا و با همت بلند 
همه مدیران و کارکنان شرکت های زیرمجموعه، این 

امر محقق شود. 

در ۱۰ماهه سال ۱۳۹6 حاصل شد

رشد ۱6درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه

کدام کشورها چای ایرانی می خورند؟ 
خبر

قاچاق

اخبار

تجهیزات مدرن برای اکتشافات 
معدنی وارد کنید

رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
س��نگ آهن از دولت خواست با واردات تجهیزات مدرن 
مورد نیاز در حوزه اکتش��اف، به کاهش هزینه های این 
حوزه کمک کند و گفت معدن در کشور موضوعی کالن 
و باالدس��تی اس��ت که صنعت به آن نی��از دارد و رکن 
اساسی کشور است.  به گزارش ایسنا، مهرداد اکبریان در 
نخستین کنگره ملی مهندسی معدن ایران با بیان اینکه 
صنعت و معدن در امتداد یکدیگر هس��تند، اظهار کرد: 
بزرگ ترین مشکل موجود در کشور که به عنوان اشتباه 
تکرارپذیر ادامه دارد، این است که صنایع را باید در کنار 
مع��ادن و مواد اولیه مورد نیاز آن صنعت احداث کرد تا 
از نظ��ر تأمین مواد اولیه با مش��کل و دوری راه مواجه 
نباشند و قیمت تمام شده تولیدات و فرآوری ها کمتر و 
مقرون به صرفه باشد.  وی بر لزوم اکتشاف و شناسایی 
معادن مورد نیاز احداث صنایعی چون ذوب آهن، فوالد 
و کانی ه��ای غیرفلزی تأکی��د کرد و اف��زود: با اجرای 
درس��ت و اح��داث کارخانجات و صنایع ب��زرگ بعد از 
جانمایی مناس��ب می توان شاهد رشد و توسعه صنایع 
بود.  اکبریان دانشگاه ها را به عنوان محلی برای آموختن 
مباحث مربوط به کارآفرینی و کارفرمایی معدن معرفی 
کرد و یادآور شد: مدیریت ریسک و بحران نیز از جمله 
تخصص هایی است که در بخش معدن دانشگاه ها باید 
آموزش داده ش��ود و فارغ التحصیالن رشته معدن باید 
بدانند بی نهایت فرصت شغلی برای آنان وجود دارد.  وی 
ب��ا بیان نمونه هایی در حوزه تخصصی خود و کانی های 
فلزی گفت: اکتش��اف معادن ما در ابتدای راه قرار دارد 
و هنوز در معدن داری به شیوه سنتی عمل می کنیم و 
به فعالیت صنعتی در این زمینه دست نیافته ایم.  رئیس 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 
با اشاره به اینکه هنوز راهکارهای کاهش قیمت تمام شده 
تولیدات معدن که در دنیا اجرا می ش��ود، در کش��ور ما 
مورد استفاده قرار نمی گیرد، گفت: هفت طرح توسعه ای 
معادن در سند 1۴0۴ بیان شده که به تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد دست یابیم که هنوز زیرساخت های الزم برای 
اجرای این امر محقق نشده است.  وی با تأکید بر لزوم 
نفی خام فروش��ی در بخش معدن یادآور شد: معادن ما 
با استخراج بیش از ظرفیت مصرف فعالیت می کنند که 
این مازاد تولید صادر می شود.  اکبریان خاطرنشان کرد: 
درآم��د حاصل از صادرات محصوالت بخش معدن باید 
به مصرف حوزه اکتش��اف معادن برس��د تا با شناسایی 

معادن، هزینه گمانه زنی ها به حداقل برسد. 
وی از دولت خواس��ت تا ب��ا واردات تجهیزات مدرن 
مورد نیاز حوزه اکتشاف به کاهش هزینه های این حوزه 
کمک کند و گفت: عارضه یابی و نیازس��نجی از جمله 
کارهایی اس��ت که در دانش��گاه ها می توان آموخت و 
ارتباط با تش��کل ها و اتحادیه های صنفی حوزه معدن 
می تواند فارغ التحصیالن را در این زمینه راهنمایی کند. 

واردکنندگان موبایل مکلف به 
عرضه بروشور رجیستری شدند

سازمان حمایت مصرف کنندگان کلیه واردکنندگان 
تلفن همراه را موظف به ارائه »بروشور تهیه شده توسط 
سامانه همتا« به خریداران موبایل کرد و هشدار داد در 

صورت تعلل، مجوز متخلفان باطل خواهد شد. 
به گزارش مهر، س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در ابالغیه ای به واردکنندگان رسمی و 
غیررسمی گوشی تلفن همراه، آنها را مکلف کرده برای 
اطالع رسانی خریداران از نحوه فعال سازی گوشی های 
موبایل، »بروش��ور تهیه شده توسط سامانه همتا« را به 
مش��تریان خود ارائه کنند.  در این ابالغیه تأکید شده 
که اگر در این زمینه تعللی از س��وی این شرکت ها رخ 
دهد، مجوزش��ان لغو خواهد شد.  در این ابالغیه آمده 
است: با توجه به تصمیمات کمیته راهبردی طرح ثبت 
گوش��ی های تلفن همراه، کلیه واردکنندگان گوش��ی 
تلفن همراه، اعم از نمایندگان رس��می برندهای دارای 
نمایندگ��ی در کش��ور و واردکنن��دگان برندهای فاقد 
نمایندگی که از این س��ازمان تأییدیه خدمات پس از 
ف��روش دریافت کرده اند، موظفند برای اطالع رس��انی 
نحوه فعال س��ازی گوش��ی،  »بروشور تهیه شده توسط 
س��امانه همتا« را ب��ه همراه گوش��ی های تلفن همراه 
ارائ��ه کنند ت��ا در اختیار خریداران نهای��ی قرار گیرد.  
در ادامه ابالغیه س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان آمده است: از آنجا که اطالع رسانی دقیق 
از الزامات این طرح به ش��مار می رود و عدم دسترسی 
مصرف کنندگان به اطالعات موجود در بروشور، نه تنها 
برای خریداران گوش��ی های تلفن همراه مشکل ایجاد 
می کن��د بلکه موجب بروز مش��کالتی در ادامه اجرای 
طرح رجیستری نیز خواهد شد، بنابراین شرکت هایی 
ک��ه در این خصوص تعلل ک��رده و اقدامات الزم برای 
حصول اطمینان از رسیدن اطالعات به مصرف کنندگان 
را به نحو مطلوب انجام ندهند، مجوزش��ان لغو خواهد 

شد. 
به گزارش مهر، در طرح رجیس��تری، گوش��ی های 
موبایل براس��اس »شماره سریال گوش��ی« و »شماره 
س��ریال س��یم کارت« در س��امانه  طراحی شده توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می ش��وند. به این 
ترتیب زمانی  که گوشی روشن می شود، شماره سریال 
با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده 
خواهد شد؛ حال اگر گوشی های تلفن همراه به صورت 
رسمی به کشور وارد شده باشند، امکان فعالیت خواهند 

داشت اما گوشی های قاچاق خیر. 

همزم��ان با ای��ام مبارک ده��ه فجر با 
حضور مدیرکل اداره اس��تاندارد اس��تان 
تهران، آزمایش��گاه صنایع غذایی شرکت 
رهپوی��ان دانش کوالک به عنوان یکی از 
مجهزترین و به روزترین آزمایش��گاه های 

کشور افتتاح شد. 
در ای��ن مراس��م که رئی��س اداره امور 
آزمایش��گاه های اس��تان تهران و مسئول 
آزمایش��گاه های غذایی استاندارد تهران، 

مدی��ران صنای��ع غذایی و اهالی رس��انه 
حض��ور داش��تند از بخش ه��ای مختلف 
آزمایش��گاه رهپویان دان��ش کوالک که 
با س��رمایه گذاری بخش خصوصی تجهیز 

شده است، بازدید به عمل آمد. 
مدیر کل اداره استاندارد تهران با اشاره 
به اینک��ه این آزمایش��گاه صنایع غذایی 
در بخش ه��ای فرآورده ه��ای روغن��ی از 
به روز ترین دستگاه های دنیا بهره می برد، 

افزود: امی��د داریم ای��ن مجموعه بتواند 
برای بهب��ود کیفیت غذا در جامعه مفید 

باشد. 
 بی��ات ب��ا اش��اره ب��ه س��رمایه گذاری
۴۵ میلی��ارد ریال��ی در تأس��یس ای��ن 
آزمایش��گاه مجه��ز افزود: الزمه توس��عه 
کیفیت، توس��عه زیرس��اخت های کشور 
اس��ت و آزمایش��گاه ها نق��ش مهمی در 
ارتقای کیفیت و س��المت صنایع غذایی 

ایف��ا می کنند.  بیات تأکی��د کرد رعایت 
اخ��الق حرف��ه ای در این صنعت بس��یار 
اهمیت دارد، چرا که ما در اداره استاندارد 
بر اس��اس نتایج آزمایش��گاه های همکار 
قض��اوت می کنیم و انتظ��ار داریم نهایت 
دقت در همه بخش های آزمایش از روش 
حم��ل نمونه ه��ا گرفته تا کالیبراس��یون 
دس��تگاه ها و همچنین رازداری در نتایج 

آزمایش ها به کار گرفته شود. 

آزمایشگاه تخصصی صنایع غذایی کشور در بخش فرآورده های روغنی افتتاح شد
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کاه��ش ی��ا افزای��ش تعرفه 
روزه��ای  در  خ��ودرو  واردات 
اخیر به چال��ش جدیدی برای 
تبدیل  خودرو  مصرف کنندگان 
ش��ده است؛ چالش��ی که فارغ 
از عل��ل و دالی��ل آن، مردم را 

سرگردان کرده است. 
حدود ۱۰ روز پیش انتش��ار 
خبری در بازار خودرو خبرساز 
ش��د. طبق ای��ن خب��ر دیوان 
عدالت اداری به دنبال شکایت 
ی��ک ش��اکی خصوص��ی حکم 
اولی��ه ای مبنی بر توقف اجرای 
مصوب��ه اخیر دول��ت در زمینه 
افزایش تعرف��ه واردات خودرو 

صادر کرده است. 
ص��دور این حک��م در حالی 
بود ک��ه دی ماه امس��ال هیأت 
دول��ت مصوبه جدی��د خود با 
عنوان »س��اماندهی و مدیریت 
واردات خ��ودرو« را ب��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دیگر 
دستگاه های مسئول ابالغ کرد. 
طبق این مصوبه تعرفه واردات 
خ��ودرو از ۴۰ و ۵۵ درص��د به 
۵۵، ۷۵ و ۹۵ درص��د افزایش 

یافت. 

اب��الغ این مصوب��ه و افزایش 
در  خ��ودرو  واردات  تعرف��ه 
کن��ار رش��د تدریجی ن��رخ ارز 
در چند م��اه اخیر باعث ش��د 
قیمت خودروه��ای وارداتی در 
بازار افزایش ش��دیدی در یکی 
دو ماه اخیر داش��ته باش��د که 
البته س��ودجویی ش��رکت های 
واردکنن��ده خودرو نی��ز باعث 
تش��دید رش��د قیمت ها ش��د؛ 
این ش��رکت ها  به گون��ه ای که 
حت��ی خودروهایی را که پیش 
از افزای��ش تعرفه ه��ا و ب��ا نرخ 
ارز ارزان وارد ک��رده بودن��د با 
نرخ های جدید و افزایش یافته 

وارد بازار کردند. 
در چنی��ن اوض��اع و احوالی 
که بازار خودرو در حال دس��ت 
و پنج��ه نرم کردن و بررس��ی 
نرخ ه��ای جدی��د بود انتش��ار 
حکم اولیه دیوان عدالت اداری 
مبنی بر توق��ف اجرای افزایش 
تعرف��ه واردات خ��ودرو باع��ث 
ایج��اد ابهامات جدیدی در این 
رابطه شده است؛ به گونه ای که 
دیوان عدالت اداری از یک سو 
اصرار دارد ک��ه حکم اولیه این 

دی��وان مبنی ب��ر توقف اجرای 
مصوبه دولت الزم االجراس��ت و 
از آن س��و نیز مسئوالن دولتی 
مربوط��ه معتقدند حک��م اولیه 
اداری الزم االجرا  عدالت  دیوان 
نیس��ت و بای��د منتظ��ر حکم 
نهایی هیأت عمومی این دیوان 

ماند. 
در ای��ن رابطه روز گذش��ته 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در پاس��خ به این ک��ه چرا حکم 
اداری  عدال��ت  دی��وان  اولی��ه 
اجرای��ی نش��ده اس��ت، اظهار 
ک��رد: »افزایش تعرفه ها مصوبه 
هی��أت وزیران اس��ت و با رأی 
هی��أت عمومی دی��وان عدالت 
اداری می تواند متوقف شود؛ با 
این حال توقف اجرای تعرفه ها 
در مرحله فعل��ی موجب ایجاد 
رانت و فس��اد می شود. در این 
رابطه منتظر نظر هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری هس��تیم تا 
ببینی��م چه تصمیم��ی گرفته 

می شود.« 
محمد ش��ریعتمداری درباره 
رأی اولی��ه دیوان عدالت اداری 
اظهار کرد:» در این رابطه هنوز 

رای��ی به دس��ت ما نرس��یده و 
به گمرک ه��ا و وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ه��م چیزی 

ابالغ نشده است.«
ام��ا در پاس��خ ب��ه چنی��ن 
اظهارات��ی ب��ود ک��ه مدیرکل 
دی��وان عدالت  ریاس��ت  حوزه 
اداری تأکی��د کرد که دس��تور 
موق��ت دی��وان عدال��ت اداری 
درب��اره تعرف��ه واردات خودرو 
به هی��أت دولت ابالغ ش��ده و 

الزم االجراست. 
محس��ن قائمی نس��ب اظهار 
ک��رد: »دس��تور موق��ت توقف 
مصوبه هی��أت وزی��ران درباره 
افزایش تعرف��ه واردات خودرو 
براس��اس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون 
تش��کیالت و آیی��ن دادرس��ی 
دیوان عدالت اداری صادر شده 
و طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی 
هیأت ها  ادارات –  س��ازمان ها، 
ش��کایت  ط��رف  مام��وران  و 
پ��س از صدور و ابالغ دس��تور 
موق��ت مکلفند طبق دس��تور 
عمل کنند و اگ��ر عمل نکنند 
مس��تنکف محس��وب می شوند 
که در این صورت تبعات قانونی 

دارد.«
وی درب��اره اظه��ارات وزی��ر 
صنع��ت، معدن و تجارت مبنی 
ب��ر اینکه هنوز دس��تور موقت 
دیوان به آنها ابالغ نشده است، 
گفت:»دس��تور موقت مبنی بر 
توق��ف عملی��ات اجرایی تعرفه 
واردات خ��ودرو مصوب دی ماه 
هیأت دولت به معاونت حقوقی 
هیأت دولت ابالغ شده است.«

به نظر می رس��د ناهماهنگی 
مس��ئول  دس��تگاه های  بی��ن 
باعث بالتکلیفی و س��رگردانی 
خریداران و فروشندگان در بازار 
خودروهای وارداتی شده است. 
در ش��رایطی که درب��اره ابالغ 
و ض��رورت اج��رای حکم اولیه 
دی��وان عدالت اداری از س��وی 
ای��ن دی��وان اصرار و از س��وی 
مس��ئوالن دولتی مربوطه انکار 
وجود دارد، مش��خص نیس��ت 
گناه مصرف کنندگان چیس��ت 
ک��ه نمی دانند باالخ��ره تعرفه 
واردات خ��ودرو افزای��ش یافته 
اس��ت یا نه و سرانجام قیمت ها 
چیست و چه تصمیمی باید در 

این شرایط اتخاذ کنند.

پنجمی��ن همای��ش بین المللی صنعت 
خ��ودروی ایران، روز سه ش��نبه با حضور 
صنعت،  وزی��ر  ش��ریعتمداری«  »محمد 
مع��دن و تجارت و 22۰ میهمان خارجی 
در مح��ل برج می��الد تهران آغ��از به کار 
کرد. ای��ن همای��ش دو روزه با محوریت 
زنجی��ره تأمین رقابت پذیر )م��واد اولیه، 

قطعه سازی، لجستیک( برپا شده بود. 
در ای��ن همایش بین الملل��ی عالوه بر 
میهمان��ان خارجی از کش��ورهای آلمان، 
فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، چین، تایوان، 
هند، روس��یه، ترکیه، عراق، ترکمنستان 
و ایتالی��ا، ه��زار و ۵6۰ متخصص و فعال 
صنع��ت خ��ودروی کش��ور نی��ز حضور 

داشتند. 
سهم صنعت خودروسازی در تولید 
ناخالص داخلی بیش از 33 درصد

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
این همای��ش بین المللی گف��ت: صنعت 
خودروس��ازی ب��ا دارا بودن س��هم۳.۵ تا 
۴درص��دی در تولی��د ناخال��ص داخلی 
کشور، همچنین سهم ۱۸ تا 2۰ درصدی 
در بخ��ش صنع��ت و س��هم ۱2درصدی 
اش��تغال بخش صنعتی کشور، از جایگاه 
اقتص��ادی، سیاس��ی و اجتماعی ویژه ای 
برخوردار است.  وی افزود: باید با حمایت 
از صنعت خودروسازی در جهت حمایت 
از مردم گام برداریم. این مقام مسئول با 
اش��اره به حضور حدود ۱۳۰۰ قطعه ساز 
در اقصی نقاط کشور، آن را نشانه خوبی 
از حرکت در عرصه خودروس��ازی کشور 

برش��مرد. وی گفت: هرچن��د همه آنچه 
ام��روز در صنعت خودروی کش��ور تولید 
می ش��ود، از سوی مردم مصرف می شود، 
اما ب��ا کیفیت ه��ا و اس��تانداردهای روز 
جهان فاصله داریم؛ بر این اساس افزایش 

رضایتمندی مردم هدف اصلی ماست. 
خصوصی سازی، صنعت خودرو را 

نجات خواهد داد
مدیرعام��ل ش��رکت ایران خ��ودرو هم 
در ای��ن همای��ش ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
نج��ات صنعت  خصوصی س��ازی موجب 
خودروی کشور خواهد شد، خواستار آن 
شد تا در راه خصوصی سازی این صنعت 

در کشور موانع برطرف شود. 
 »هاشم یکه زارع« افزود: چنانچه امروز 
س��ه س��رمایه گذار صندلی های مدیریت 
ایران خ��ودرو را در اختیار گرفته و س��ه 
س��رمایه گذار دیگر صندلی های مدیریت 
س��ایپا را در اختی��ار بگیرن��د، ب��ه نف��ع 
کش��ور خواهد ش��د.  یک��ه زارع پیرامون 
این موض��وع ک��ه ایران خودرو و س��ایپا 
مخالف ایجاد قطب س��وم خودروس��ازی 
در کش��ورند، توضیح داد: هیچ مخالفتی 
با قطب س��وم نداری��م و چنانچه بتوانیم 
کمک می کنیم، زیرا به نفع کش��ور است.  
وی یادآور شد: برای تأسیس ایران خودرو 
و س��ایپا و ق��رار گرفتن آنها در ش��رایط 
کنونی س��ال ها زمان اختص��اص یافته و 
یک شبه نمی توان قطب سوم ایجاد کرد 
و نباید دچار ش��عارزدگی شویم. یکه زارع 
خاطرنشان کرد: امروز خودروسازی ایران 

از نظ��ر تولی��د در رتب��ه پانزدهم جهان 
ق��رار داش��ته و از نظر رش��د تولیدی در 
س��ال 2۰۱۷ در رتبه نخست جهان قرار 
گرفته اس��ت.  وی خاطرنشان کرد: سال 
2۰۱۷ با ۱6درصد افزایش تولید خودرو 
در ایران، کشورمان به رتبه نخست رشد 
تولی��د دس��ت یاف��ت.  وی اضاف��ه کرد: 
تش��کیل کنسرس��یومی ده جانب��ه برای 
طراح��ی پلت ف��رم جدید و س��اخت 2۳ 
محصول جدید در ش��رکت ایران خودرو 
سال 2۰2۰ پیش بینی ش��ده و براساس 
افق ۱۴۰۴، س��ه میلیون دستگاه خودرو 
باید در کش��ور تولید شود که 6۰ درصد 
آن از سوی ایران خودرو ساخته می شود. 
8 میلیارد دالر ارزش فروش صنعت 

قطعه سازی کشور در سال گذشته
 مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا 
ه��م در ای��ن همایش گفت ک��ه صنعت 
قطعه سازی کشور سال گذشته موفق شد 
قطعات و مجموعه ه��ای تولیدی خود به 
ارزش ۸ میلی��ارد دالر را در ب��ازار داخل 
به فروش برس��اند. »محس��ن جهرودی« 
اف��زود: ارزش فروش صنع��ت خودرو در 
جهان س��االنه بیش از ۳هزار میلیارددالر 
و معادل ۴ درصد مجموع تولید ناخالص 

داخلی جهان است. 
به گفت��ه این مق��ام مس��ئول، زنجیره 
تأمین و قطعه س��ازی به عن��وان محرک 
اصل��ی صنع��ت خودروس��ازی هم��واره 
جایگاه رو به رش��دی در جهان داش��ته 
و در س��ال 2۰۱۵ س��هم قطعه س��ازان و 

 تأمین کنندگان خودرو از ارزش خودروها
به ۸۳ درصد افزایش یافته است. 

وی با اش��اره به جایگاه پانزدهم ایران 
در خودروس��ازی و تولید خودرو، یادآور 
ش��د: امروز ه��زار و 2۰۰ قطعه س��از در 
زنجی��ره تأمی��ن داخلی حض��ور دارند و 
س��االنه پتانس��یل تولید ی��ک میلیون و 
۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایران وجود 
دارد. این مقام مس��ئول با اشاره به برخی 
دس��تاوردهای ای��ن گروه خودروس��ازی 
خاطرنش��ان ک��رد: در فعالیت مش��ترک 
ب��ا خارجی ها هم��واره انتق��ال فناوری و 
 ص��ادرات مدنظر اس��ت و رک��ورد روزانه
۳ هزار و 2۰۰ دستگاه خودرو در روز در 

این شرکت به ثبت رسیده است. 
 فرصت های شغلی رنو  در ایران

10 برابر
مدیر منطق��ه ای رنو در ای��ران هم در 
ای��ن همایش گف��ت: با عملیاتی ش��دن 
دور جدی��د همکاری های رن��و در ایران، 
فرصت های شغلی حدود ۱۰ برابر خواهد 
ش��د، همچنین حجم کل سرمایه گذاری 
رنو در ایران به ۸۰۰ میلیون یورو می رسد. 
»پاس��کال فلت��ن« در پنجمین همایش 
بین المللی صنعت خودرو گفت: ۱۴ سال 
حضور بدون وقف��ه در ایران اکنون به ما 
این ام��کان را داده که با ق��درت به جلو 
بروی��م. وی درباره برنامه های آتی رنو در 
ایران گفت: خودروهای آینده ما در ایران 
آالیندگی کمتر، کیفیت و ایمنی بیشتر و 

قیمتی رقابتی تر خواهند داشت. 

ایران، صدرنشین رشد تولید خودروسازی جهان در سال 2017

ماجرای افزایش تعرفه واردات خودرو تمام شدنی نیست
اخبار

رانت 3 هزارمیلیارد تومانی واردات 
خودرو به جیب چه کسانی رفت؟ 

دولت در یک س��ال اخیر با تصمیمات و مصوبات 
خود، موجب به هم ریختن بازار خودروهای وارداتی 
شد.  تصمیمات نابهنگام و عجیب دولت های یازدهم 
و دوازدهم در س��ال ج��اری، ران��ت ۳۰۰۰ میلیارد 
تومانی به جیب واردکنندگان، دالالن و فروشندگان 

خودروهای خارجی ریخت. 
در ۱۰ ماه نخس��ت امس��ال نزدیک ب��ه ۴6 هزار 
خودرو خارجی به کش��ور وارد شده است که مجموع 
ارزش گمرک��ی آنه��ا ۱.2۰۳.2۳۵.۳۰۵ دالر ب��وده 
اس��ت. بدین ترتیب میانگین قیمت پایه خودروهای 
وارداتی به کش��ور در س��ال جاری بیش از 26 هزار 
دالر بوده اس��ت. به قیمت پایه خودروها، هزینه های 
رس��می چون تعرفه )۴۰ تا ۵۵ درص��د(، مالیات بر 
ارزش اف��زوده )۹درص��د( و هزین��ه اس��قاط چهار 
خودروی فرسوده )۱۰میلیون تومان( اضافه می شود. 
آنگاه س��ود دالل و واردکنن��ده و عرضه کننده نیز به 
این رقم اضافه می ش��ود تا خودرو به دست مشتری 

برسد. 
ب��ا توجه ب��ه اظهارات مس��ئوالن صنف��ی، قیمت 
خودروهای وارداتی در س��ال ج��اری فقط به خاطر 
تصمیم��ات دول��ت، بی��ن ۱۵ تا ۵۰درص��د افزایش 
داشته است. با احتساب صرفاً قیمت پایه خودروهای 
واردات��ی، واردکنندگان و دالالن خودروهای وارداتی 
در سال جاری بین ۱۸۰میلیون تا 6۰۰ میلیون دالر 
سود بادآورده عالوه بر حاشیه سود مرسوم، به جیب 
زده اند که با دالر ۴.۷۰۰ تومانی فعلی سود بادآورده 
بازار خودرو بی��ن ۱.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
تومان برآورد می شود. اما با احتساب هزینه تمام شده 
خودروه��ای واردات��ی بابت تعرفه و مالیات و س��ایر 
عوارض، قطعاً رقم س��ود بادآورده از ۳۰۰۰ میلیارد 

تومان بیشتر می شود. 
البت��ه این محاس��به به غیر از گران��ی خودروهای 
خارجی به بهانه افزایش قیمت دالر است. همچنین 
باید خودروهای وارداتی در س��ال قبل را که در سال 
ج��اری به فروش رفته نیز ب��ه این آمار اضافه کرد تا 
سود هنگفتی را که از تصمیمات دولت های یازدهم و 

دوازدهم به جیب برخی رفته محاسبه کرد. 
الزم به ذکر اس��ت اقدامی که موج��ب ایجاد این 
رانت عظیم ش��د، در هفته های پایانی دولت یازدهم 
و توس��ط محمدرضا نعمت زاده، وزیر س��ابق صنعت 

اتخاذ شد. 
اکنون به نظر می رسد دس��تگاه های نظارتی مثل 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور باید با به موضوع رانت 
در واردات خودرو رس��یدگی کنند تا مش��خص شود 
این مس��ئله، پشت پرده ای داش��ته یا فقط ناشی از 

سوءمدیریت وزارت صنعت بوده است. 

احتمال توقف تولید 10 خودرو 
به دلیل مصرف باالی سوخت

مدیرکل نظ��ارت بر اجرای اس��تاندارد صنایع فلزی 
سازمان ملی استاندارد ایران با اعالم خبر اجرای فاز دوم 
تطابق اس��تاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال 
توقف خط تولید ۱۰ خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده 

خبر داد. 
پیم��ان پیرایش در گفت وگو با ایس��نا، با اعالم خبر 
اجرای فاز دوم اس��تاندارد مصرف س��وخت خودروها، 
اظهار کرد: خودروس��ازان تا ابتدای تیرماه س��ال آینده 
فرصت دارند مصرف س��وخت خود را به حد استاندارد 
تعریف ش��ده برس��انند و هر خودرویی ک��ه نتواند این 
استاندارد را پاس کند، قطعاً با توقف خط تولید مواجه 

می شود. 
وی ادام��ه داد: فاز اول اس��تاندارد مصرف س��وخت 
خودروه��ا از ابت��دای دی م��اه س��ال ۱۳۹۴ اجرای��ی 
ش��د هرچند که این اس��تاندارد در گذش��ته نیز جزو 
استانداردهای اجباری بوده است. این درحالی است که 
ف��از دوم این طرح باید از ابتدای دی ماه س��ال ۱۳۹6 
ک��ه با تصویب کارگروه مصرف س��وخت ش��ش ماه به 
خودروس��ازان فرصت داده شد و این مسئله به ابتدای 
تیرم��اه س��ال ۱۳۹۷ موکول ش��د و فاز س��وم اجرای 
استاندارد جدید مصرف س��وخت نیز از ابتدای دی ماه 
سال ۱۳۹۸ آغاز می شود که معیار آن مشابه معیارهای 
فعلی اتحادیه اروپاس��ت.  مدیرکل نظ��ارت بر اجرای 
اس��تاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با 
بیان این که مقوله اس��تاندارد مصرف سوخت خودروها 
مجزا از طرح اس��تانداردهای ۸۵ گانه خودرویی است، 
تصریح کرد: به احتمال بسیار زیاد تا ابتدای تیرماه سال 
آینده به دلیل عدم مطابقت مصرف س��وخت خودروها 
با اس��تانداردهای مربوطه خط تولی��د برخی خودروها 
متوقف خواهد ش��د و در حال حاضر 2۰ مدل خودرو 

نمی توانند این استانداردها را رعایت کنند. 
پیرای��ش ادامه داد: برخ��ی از این خودروها به میزان 
اس��تاندارد مصرف س��وخت بس��یار نزدیک هستند و 
ب��ا تغیی��رات مختلف��ی از جمله کالیبره ک��ردن خود 
می توانند استانداردهایشان را به روزرسانی کنند. برخی 
خودروس��ازان نیز تصمیم گرفتند موت��ور خودروها را 

تغییر داده و از موتورهای بهتری استفاده کنند. 
وی در نهای��ت اعالم کرد که به احتمال بس��یار زیاد 
خ��ط تولی��د ۱۰ مدل خ��ودرو به دلیل ع��دم تطابق 
اس��تاندارد میزان مصرف سوخت تا ابتدای تیرماه سال 

آینده متوقف خواهد شد. 

دریچه

ترسیم نقشه راه صنعت 
خودروسازی کشور

پنجمین روی��داد بین المللی صنعت خودروی 
همایش ه��ای  س��الن  در  گذش��ته  روز  ای��ران 
ب��رج می��الد کلید خ��ورد. متولی��ان صنعتی از 
برنامه های ش��ان برای توس��عه صنع��ت خودرو 
گفتن��د و از آن س��و صاحب��ان ای��ن صنعت از 

دغدغه های شان. 
اگرچ��ه ب��ه گفت��ه سیاس��ت گذاران صنعتی، 
صنعت خودروی کشور درحالت »تیک آف« قرار 
دارد اما موانعی در مسیر حرکت آن وجود دارد.  
»س��نگ اندازی در مسیر خصوصی سازی صنعت 
خودروسازی« یکی از موانعی بود که روز گذشته 
مورد اش��اره صاحبان صنایع خودروس��ازی قرار 
گرف��ت. آنها بر این باور بودند که خودروس��ازی 
دولتی مدل شکست خورده ای در جهان است که 
در ایران مسئوالن همچنان به این مدل وفادارند. 
از ای��ن رو راه نجات و مان��دگاری این صنعت از 
یک سو به صفر رساندن سهم دولت در آن است 
و از سوی دیگر تأکید بر تولیدات صادرات محور 
در مشارکت با خارجی ها. در همین راستا رئیس 
هیأت عامل ایدرو در این همایش عنوان کرد که 
صنعت خودروی کشور متاثر از سه فاکتور مهم 
است؛ نخس��ت اینکه سیاست های پولی و بانکی 
کش��ور همراه و کم��ک کار صنعتگران نیس��ت. 
دوم اینکه باید در میزان س��هام خودروس��ازان 
شفافیت به وجود بیاید تا مشارکت بیشتر بخش  
خصوصی فراهم ش��ود. س��ومین فاکتور اثرگذار 
دیگر از ن��گاه او تأکید ب��ر رقابت پذیری در این 
صنعت بود. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت هم که در این همایش حضور یافته بود 
با بیان اینکه صنعت خودروس��ازی بومی نیست، 
تأکید کرد که از حضور س��رمایه گذاری خارجی 
 اس��تقبال می کنی��م؛ حت��ی آنهایی که س��هم

۵۰ درصدی از تولید را می خواهند. 
مدیر منطقه ای رن��و در ایران هم که میهمان 
خارجی ای��ن همایش بود با اش��اره به عملیاتی 
ش��دن دور جدید همکاری ه��ای رنو در ایران بر 
ای��ن موضوع تأکید کرد که قطعه س��ازان ایرانی 
را ی��اری خواهند داد تا به پن��ل زنجیره تأمین 
بزرگ ترین خودروساز دنیا یعنی »رنو، نیسان و 

میتسوبیشی« بپیوندند. 

 تأکید بر خصوصی  سازی
پنجمی��ن همای��ش صنعت خودروی کش��ور با 
موضوع »زنجی��ره تأمین رقابت پذی��ر و محوریت 
م��واد اولیه، قطعه س��ازی و لجس��تیک« با حضور 
متولیان صنعتی و صاحبان صنایع خودروس��ازی 
و قطعه س��ازی کش��ور رقم خ��ورد. رئیس هیأت 
عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در 
پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو گفت: 
صنعت خودروی کش��ور درحال تیک آف اس��ت و 
نقش ۳درصدی خودرو در GDP نش��ان می دهد 
که صنعت خودرو صنعتی پیش��ران اس��ت و بین 
مثلث قطعه س��از، خودروس��از و مردم یک تعامل 

منطقی وجود دارد. 
منصور معظمی با اشاره به وجود ۱۵۰۰قطعه ساز 
و ۸۰۰ قطعه س��از فعال در کش��ور افزود: صنعت 
خ��ودرو بدون صنعت قطعه س��ازی معن��ا ندارد و 
اگر به قطعه س��ازی نپردازیم این حلقه نتیجه اش 
واردات اس��ت ک��ه خ��الف سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی است. او با اش��اره به امضای ۱۳ قرارداد 
خارجی و قطعه س��ازی با شرکای خارجی تاکنون 
اف��زود: با امضای ای��ن قراردادها قطعه س��ازان ما 
توانس��تند خودش��ان را ب��ه جرگه قطعه س��ازان 
بین الملل��ی وصل کنند و با امضای ش��ش قرارداد 
قطعه سازی دیگر در صنعت خودرو، خودروسازان 
ما مکلف ش��دند با ارتقای تعدادی از قطعه سازان 
محصوالت شان را قابل رقابت در صحنه بین المللی 
کنند، چراکه صنعت قطعه س��ازی راهی جز وصل 
ش��دن به صنعت جهانی و ادغام و توسعه آموزش 
ن��دارد یا اینکه مولفه حض��ورش را پررنگ تر کند. 
معظمی با اش��اره ب��ه تولید 2۱میلیون دس��تگاه 
خ��ودرو از ابتدای انقالب تاکن��ون افزود: رنکینگ 
م��ا از منظر تولید در جای��گاه ۱۴یا ۱۵ در 2۰۱۷ 
اس��ت و بدین ترتیب ج��زو خودروس��ازان بزرگ 
جهان هس��تیم و با توجه به برنامه تولید ۳میلیون 
دستگاه خودرو در سال فرصت بسیار بزرگی برای 
سرمایه گذاران است و این درحالی است که حدود 
۵۵۰ هزار دس��تگاه در س��ال ظرفیت خالی داریم 
که با برنامه ری��زی می توان به تولید پرداخت. وی 
ادامه داد: صنعت خودروی ما قبال کاماًل مونتاژ بود 
اما امروز در بخش��ی از این صنعت به کار طراحی 
پرداختی��م. در برخی از بازارها حض��ور صادراتی 
داریم و مردم از تولیدات داخلی استفاده می کنند 
اما معنایش این نیس��ت آن چی��زی که مورد نظر 
و رضایت مردم باش��د، فراهم شده است. معظمی 
تأکید کرد: در صنعت خودروسازی و قطعه سازی، 
م��ا متاثر از سیاس��ت های پولی و بانکی هس��تیم 
و نماین��دگان مجل��س در جای��گاه قانون گذاری 
و نظ��ارت می توانند کمک کنن��د چراکه در دنیا 
سیس��تم بانکی کمک کار صنعتگران اس��ت اما با 
نرخ س��ودهای ب��االی بانکی کس��ب وکار بنگاه ها 

بسیار سخت است. 



یک مقام مس��ئول س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور با اشاره 
به معرفی مدال آوران مس��ابقات جهانی مهارت به صندوق کارآفرینی 
امید برای دریافت تس��هیالت، از تاسیس کانون خبرگان و کارآفرینان 

مهارتی خبرداد. 
به گ��زارش مه��ر، ح��دود چهار م��اه از 
اع��زام ۳۴ نف��ر از نخبگان مهارتی کش��ور 
به مس��ابقات جهان��ی مه��ارت در ابوظبی 
گذش��ته اس��ت؛ در آن مقطع، رئیس وقت 
س��ازمان آموزش فنی و حرف��ه ای، حمایت 
از م��دال آوران این مس��ابقات را وعده داده 
و گفت��ه بود ک��ه از جمله ای��ن حمایت ها، 
۱۰۰میلیونی صندوق  تس��هیالت  پرداخت 

کارآفرینی امید خواهد بود. 
در همین ارتباط، دو نفر از مدال آوران این 
مس��ابقات مدتی پیش، در گفت وگو با مهر 
نس��بت به عدم تحقق وعده های داده ش��ده 

از جمله پرداخت تس��هیالت وعده داده ش��ده صندوق کارآفرینی امید 
انتقاد کرده بودند. 

در همین زمینه مهناز نجیب زاده، سرپرست دفتر امور مسابقات 

ملی و بین المللی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
در گفت وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت پرداخت تس��هیالت 
۱۰۰ میلیونی صندوق کارآفرینی امید به مدال آوران مس��ابقات 
گفت: فرآیند دریافت تس��هیالت برای 
ای��ن افراد براس��اس قوانی��ن صندوق 
کارآفرین��ی امید اس��ت که خ��ارج از 
حیطه اختی��ارات و تصمیم گیری های 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

است. 
وی با بیان اینکه س��ازمان آموزش فنی 
و حرف��ه ای کش��ور مدال آوران مس��ابقات 
جهان��ی مه��ارت را ب��ه صن��دوق معرفی 
می کن��د، اف��زود: این افراد ب��رای دریافت 
تس��هیالت، عالوه بر داش��تن کارت پایان 
خدمت، باید ط��رح کارآفرینی مورد قبول 

صندوق را ارائه دهند. 
البته این س��ازمان می تواند در صورت نیاز و درخواس��ت داوطلبان، 
در زمینه ارائه آم��وزش، درخصوص نحوه تدوین طرح های کارآفرینی 

کمک کنند. 

معاون س��اماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اش��اره به اینکه 
دولت معموالً اعتبارات دس��تگاه های مختلف را یکباره و در پایان سال 
پرداخ��ت می کند، گفت که بر همین اس��اس تا پایان س��ال اعتبارات 

اس��تان ها در حوزه ه��ای مختل��ف جوانان 
پرداخ��ت خواه��د ش��د و اس��تان هایی که 
موض��وع پروژه آنها و اعتبار مورد نیازش��ان 
ب��رای دریافت وام مش��خص ش��ده اس��ت، 
می توانن��د حمایت مالی مورد نیازش��ان را 

دریافت کنند. 
محمد مه��دی تندگوی��ان در گفت وگو با 
ایس��نا، با تأکید بر اینکه پیگیری طرح های 
پیشنهادی سمن ها بر عهده مجامع جوانان 
هر استان خواهد بود، افزود: باور و اعتقاد ما 
این اس��ت که اعضای مجامع جوانان بسیار 
عملیاتی تر اعتبارات را هزینه خواهند کرد. 
درخواس��ت م��ا از تش��کل های جوانان این 

است که هرچه فعال تر در استان ها حضور داشته باشد. 
معاون س��اماندهی جوانان در ادامه تصریح کرد: بعد از اجرایی شدن 
طرح ها، گزارش های بازرس��ی آنها را دریافت خواهیم کرد؛ چراکه باید 

مشخص شود اعتبارات در چه حوزه ای هزینه شده و چه دستاوردهایی 
داشته است؟ در تخصیص اعتبارات حوزه جوانان باید نظم و ساماندهی 

مالی ایجاد شود. 
تواف��ق  ب��ه  ب��ا اش��اره  ادام��ه  وی در 
انجام ش��ده ب��ا صن��دوق مهر امی��د برای 
اعطای وام به تش��کل های جوانان، به ویژه 
تش��کل های فع��ال در ح��وزه کارآفرینی 
اظهار کرد: تش��کل های جوان��ان، به ویژه 
تشکل های فعال در حوزه کارآفرینی باید 
طرح های ش��ان را ب��ه اداره  کل جوانان هر 
اس��تان ببرند تا پس از تأیید کمیته ویژه 
و نماینده صندوق، بررسی عملیاتی بودن 
طرح و لحاظ کردن س��ود و زیان آن، وام 

پرداخت شود. 
تندگوی��ان در ادامه اظهار کرد: در حال 
حاضر تنها بخش��ی از اعتبارات س��ال ٩۶ 
پرداخت ش��ده اس��ت. با این وجود بخش عم��ده ای از اعتبارات حوزه 
اش��تغال، ازدواج، کارآفرینی و... که از پیش برای توانمندسازی جوانان 
در این حوزه ها هزینه شده بود، در اختیار استان ها قرار گرفته است. 

نشس��ت معرفی کتاب ه��ای حوزه »مهارت های مج��ازی« با حضور 
جمعی از عالقه مندان به مطالعه در این حوزه در کانون اندیش��ه جوان 

برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، دومی��ن نشس��ت از 
سلس��له نشس��ت های تخصص��ی مطالعات 
فض��ای مجازی با موضوع معرفی کتاب های 
ح��وزه »مهارت ه��ای مجازی«، ب��ا حضور 
سیدامیرحسین مکبری مش��اور پژوهشگاه 
فضای مجازی، علی اصغ��ر قائمی نیا مدرس 
رش��ته اقتصاد در دانش��گاه تهران، حسین 
س��لیمانی مدیر کل رواب��ط عمومی و امور 
بین الملل س��ازمان اوقاف و ام��ور خیریه و 
جمع��ی از عالقه مندان حوزه فضای مجازی 

برگزار شد. 
در این نشس��ت سیدامیرحسین مکبری 
درباره اهمیت س��واد و مهارت های مجازی 

گفت: مهم ترین راهبرد کش��ور و نظام ما در مواجهه با فضای مجازی، 
ارتقای سطح سواد و مهارت های فضای مجازی است و ما اساساً باید با 
چالش ها و تهدیدات فضای س��ایبری مواجهه ای درست و فعال داشته 

باش��یم و از ظرفیت ه��ا و فرصت ه��ای این فضا نیز به بهترین ش��کل 
بهره برداری کنیم.  این مش��اور پژوهش��گاه فضای مجازی در ادامه به 
معرفی کتاب »حقیقت مجازی« پرداخت و گفت: این کتاب که توسط 
مرک��ز ملی فضای مجازی و کارشناس��ان 
معاونت محتوای این مرکز تدوین ش��ده، 
ب��ه تبیی��ن فض��ای مج��ازی، فرصت ها و 
چالش ه��ای آن می پردازد ک��ه مخاطبان 
هدف آن، مبلغان دینی کشور بودنده اند تا 
با رویکرد ترویج و گفتمان سازی، آشنایی 
بیشتری با فضای مجازی به دست بیاورند 

و آن را به مخاطبان خود انتقال دهند. 
مکبری همچنین درباره کتاب »دستینه 
وب« گف��ت: این اث��ر نیز توس��ط جناب 
آق��ای کمی��ل خجس��ته با عن��وان فرعی 
دستورالعمل هایی برای افسران جنگ نرم 
در فضای مجازی تدوین ش��ده است. این 
اثر در واقع دس��ت نامه ای برای هواداران و حامیان انقالب اس��المی در 
فضای مجازی اس��ت تا با کس��ب توانمندی ه��ا و مهارت های الزم در 

فضای مجازی فعالیت و با جنگ نرم دشمنان انقالب مقابله کنند. 

آقاجانی دالور با اش��اره به لزوم جهت دهی به اجتماع نخبگانی برای 
حضور در عرصه دانش بنیان، گفت که نظارت بر عملکرد ش��رکت های 
دانش بنیان و اعطای تسهیالت براساس میزان کارایی، یک الزام است. 

مجتب��ی آقاجانی دالور، عض��و هیأت علمی 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در گفت وگو 
با پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان با 
اش��اره به لزوم برقراری ارتباط بین صنعت و 
دانش��گاه، گفت: صنعت امروزی کشور نیازی 
به علم روز ندارد، به همین دلیل از دانش��گاه 
فاصله گرفته است.  وی افزود: صنعت داخلی 
به تکنیس��ین نیاز دارد و نه دانشگاه. در واقع 
فرهنگ رشد و توسعه در صنعت وجود ندارد و 
به همین دلیل نیز سیاست گذاری دانشگاه به 
سمت مرزدانش و مقاله جهت دهی شده است.  
آقاجانی دالور ادامه داد: به عنوان نمونه امروزه 
در کشور، صنعتی به نام صنعت خودروسازی 

داریم که درس��ت یا نادرس��ت و بنا به شرایط مختلف، می تواند به خوبی 
محصوالت خود را بدون آنکه از نظر کیفی ارتقا دهد، به فروش برس��اند 
حتی اگر محصوالت آن در قیاس با محصوالت روز دنیا، به لحاظ کیفیت 

سال ها عقب تر باشند. بدیهی است که این صنعت به دانشگاه نیازی نداشته 
باشد چون نیازی به نوآوری و طراحی و ماشین سازی و در نهایت ارتقای 
کیفی��ت و در نتیجه افزایش فروش ندارد. در این چرخه، طبیعی اس��ت 
ک��ه دانش��گاه از دور خارج می ش��ود.  عضو 
هیأت علمی دانش��گاه صنعتی نوش��یروانی 
باب��ل تأکید ک��رد: طبق تعاری��ف جهانی و 
استانداردهای بین المللی، در بسیاری موارد 
اصوالً چیزی به نام صنعت در کش��ور وجود 
ندارد و آنچه دیده می ش��ود کارخانه است.  
وی یادآور ش��د: فرهن��گ اقتصادی جامعه 
باید اصالح ش��ود،  طوری ک��ه مصرف کننده 
به س��مت خرید محصوالت بی کیفیت نرود 
)گرچ��ه این مهم تا حد بس��یاری به قدرت 
خرید بس��تگی دارد(. عالوه ب��ر آن، اعطای 
پروانه س��اخت یا مجوز تولید نیز منوط به 
تزریق دانش و فناوری روز باشد و در ضمن 
این مسیر تسهیل بوروکراسی، سیاست های تشویقی اعمال شود تا تولید 
از انحصار خارج ش��ود. در این شرایط، حتی اگر واردات نیز متوقف شود، 

رقابت بین تولیدکنندگان داخلی وجود خواهد داشت. 

تندگویان اعالم کردتاسیس کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی

چگونگی پرداخت »وام« به تشکل های کارآفرین جوانان
در کانون اندیشه جوان 

نشست کتابخوان مهارت های مجازی برگزار شد
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: 

کیفیت بهتر و خدمات ارزان تر، دو رکن مهم اقتصاد دانش بنیان است

کارآفرین��ان و مؤسس��ان اس��تارت آپ، بای��د اس��تراتژی جامع��ی 
برای پروس��ه های اس��تخدامی خود داش��ته باش��ند، زیرا امروزه اغلب 

تاکتیک های سنتی به انتخاب های بهینه منجر نمی شوند. 
ش��کی نیس��ت که موفقیت یک ش��رکت در درجه اول به صالحیت 
کارمندان آن بس��تگی دارد. حت��ی اگر یک مدیرعام��ل، نوآورترین و 
خالقانه ترین طرح قرن را در ذهن داش��ته باشد، اما نتواند از همکاری 
کارمندان��ی متعهد، کوش��ا و کارآمد بهره ببرد، هرگز موفق نمی ش��ود 
به رؤیای خود رنگ واقعیت ببخش��د. هنگامی که شما سفر کارآفرینی 
خود را ش��روع می کنید و به فکر تأس��یس یک اس��تارت آپ هستید، 
اهمیت و حساس��یت اس��تخدام عوامل را بهتر درک می کنید. احتماال 
سؤال های زیادی از ذهن تان می گذرد: چگونه بهترین کارمندان را پیدا 
کنم؟ چگونه متوجه شوم که کدام یک از کارجویان، صالحیت بیشتری 
دارند؟ اگر گزینه اشتباهی را انتخاب کنم چه تبعاتی خواهد داشت؟ 

واقعیت این اس��ت که اس��تخدام کارمندان برت��ر، به خصوص برای 
اس��تارت آپ ها، روندی استرس زا است. بااین حال توجه به برخی نکات 
که حتی مدیران عامل ش��رکت های بزرگ جهان نیز همیش��ه آنها را 

مدنظر قرار می دهند، به ش��ما 
کم��ک می کن��د ای��ن روند را 

راحت تر پشت سر بگذارید. 
فرهنگ محل کارتان را 

توسعه دهید
یک��ی از اش��تباهات متداول 
اس��تارت آپ ها این است که در 
استخدام عوامل، به قدری روی 
تخص��ص اف��راد متمرکزند که 
خودشان  سازمانی  اولویت های 
را فرام��وش می کنن��د. ممکن 
اس��ت اوای��ل کار، فک��ر کنید 
ای��ن مس��ئله از اهمیت زیادی 
برخ��وردار نیس��ت، ول��ی اگر 
فرهن��گ اس��تارت آپی خود را 
باشید،  نداده  به خوبی توس��عه 

چگون��ه می توانید افرادی را اس��تخدام کنید که کنار ش��ما به خوبی با 
یکدیگر همکاری کنند؟ درحالی که فاکتورهایی نظیر مهارت، استعداد 
و تجرب��ه ف��ردی متقاضیان، در تصمیم گیری ش��ما نقش مهمی بازی 
می کنن��د، باید ب��ه فرهنگ محی��ط کاری خود نیز توج��ه کنید. دن 
دنیس��ون، فرهنگ محیط کار را این گونه تعری��ف می کند: »ارزش ها، 
باورها و اصولی که فنداس��یون سیستم مدیریتی یک سازمان را شکل 
می دهن��د و رفتاره��ا و حرکاتی که ای��ن اصول را تصدی��ق و تقویت 
می کنند.« پس ش��ما باید ابتدا این اصول و ارزش ها را به خوبی توسعه 
دهید و بعد به دنبال افرادی باشید که در کنار شایستگی های حرفه ای، 

با این اصول سازگارند. 
شرایط و ترجیحات استخدامی را لیست کنید

در ش��رایط فعلی اقتص��ادی، بعید نیس��ت که با س��یل رزومه های 
کارجویان فراوانی روبه رو ش��وید. درس��ت است که عوامل متعددی در 
پروس��ه تصمیم گیری ش��ما تأثیرگذارند، ولی بهتر است از ابتدای کار، 
مجموعه ای از خصوصیات و مهارت های مهم را مشخص کنید و مراقب 

باش��ید که از این فهرس��ت منحرف نش��وید. این لیست به شما کمک 
می کند خیلی راحت تر رزومه ها را فیلتر کنید و متقاضیانی را که فاصله 
زیادی با انتظارات ش��ما دارند، کنار بگذاری��د. به عالوه این روال باعث 
می شود مهارت ها و سوابق کارجویان، چشم شما را روی پیش نیازهای 

مهم تر نبندد. 
بررسی سوابق اخالقی

مس��لما یکی از مهم ترین مراحل استخدام کارمندان، بررسی سوابق 
حرفه ای آنهاس��ت. همه تجربیات، مهارت ها و اس��تعدادهای متقاضی 
کار، هیچ ارزشی نخواهد داشت اگر این فرد با شما صادق نباشد. پیش 
از اینکه به اس��تخدام کارمندان بالق��وه خود فکر کنید، باید پس زمینه 
ش��خصیتی آنان را بررس��ی کنید. به این ترتیب مطمئن می ش��وید که 
نه تنها کارمن��د واجد صالحیتی را اس��تخدام کرده اید، بلکه می توانید 

به او اعتماد داشته باشید. 
از روش های جدید مصاحبه استفاده کنید

مصاحب��ه یکی از مهم ترین فرآیندهای اس��تخدام عوامل به ش��مار 
می رود. بااین حال جلسات س��نتی مصاحبه که در آن مدیر یا کارفرما 
مشابهی  و  تکراری  س��ؤاالت 
مضط��رب  متقاضی��ان  از  را 
نتای��ج  بهتری��ن  می پرس��د، 
مطل��وب را در پ��ی نخواهد 
بهت��ر  ع��وض  در  داش��ت. 
اس��ت نگاه تازه ای به جریان 
مصاحب��ه داش��ته باش��ید و 
و  خالقان��ه  روش ه��ای  از 
افراد  تس��ت  ب��رای  جدیدی 
استفاده کنید. این روش های 
آلترناتی��و ب��ه ش��ما کم��ک 
می کن��د ای��ده واقعی تری در 
مورد اینکه ک��دام متقاضیان 
ب��ا کارکنان فعل��ی و محیط 
کارتان سازگارترند، به دست 
از  گروهی  می توانی��د  آورید. 
متقاضی��ان جدید و کارمندان قبلی ت��ان را دورهم جمع کنید و تعامل 
جمعی آنها را ببینید. به این ترتیب در عمل تفاوت بین افراد را مشاهده 

می کنید و می توانید بهترین گزینه ها را انتخاب کنید. 
استعداد را به تجربه کاری اولویت دهید

اکث��ر کارفرمایان، ب��رای اس��تخدام عوامل ش��رکت از رویکردهای 
چندگان��ه ای اس��تفاده می کنن��د. اولی��ن ق��دم، بررس��ی رزومه ها و 
تقاضانامه ها و یافتن افرادی است که از تجربه بیشتری برخوردارند. اما 
این استراتژی، به ویژه برای استارت آپ ها، ممکن است نتایج معکوسی 
در پی داشته باشد. البته همه استارت آپ ها به تعدادی اعضای مجرب 
نیز نیاز دارند؛ اما بهتر اس��ت کارفرمایان اولویت اس��تخدام را خالقیت 
و ذهنی��ت باز متقاضیان ق��رار دهند. یک کاندیدای ش��غلی که ثابت 
می کند اس��تعداد و خالقیت فوق العاده ای دارد، بس��یار ارزشمندتر از 
فردی اس��ت که هیچ خالقیتی ندارد و صرفا از چندین س��ال س��ابقه 

کاری برخوردار است. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

اگر شما یک برند در زمینه تهیه فضای کار مشترک برای کسب وکارها 
را مدیریت می کردید، با چه دش��واری هایی روبه رو بودید؟ شاید حتی 
تصور چنین ش��رایطی نیز برای بس��یاری از افراد راحت نباشد. با این 
حال برند WeWork با ارزش��ی معادل 2۰میلیارد دالر به طور روزانه 
با مدیریت چنین مس��ائلی مواجه اس��ت. ارائه فضای کار مش��ترک یا 
حت��ی ایجاد چنین فضاهای��ی از مهم ترین اهداف این برند محس��وب 

می شود. به این ترتیب مدیران 
این ش��رکت نیازمند استفاده 
از اب��زاری مطل��وب در جهت 
اهداف ش��ان  ترس��یم دقی��ق 
ای��ن  همچنی��ن  هس��تند. 
پلتف��رم باید در زمیه مدیریت 
کسب وکار نیز کارآمد باشد. به 
 WeWork برند  این ترتیب 
نی��ز از پلتفرم جیرا اس��تفاده 

می کند. 
مهن��دس  چ��وی،  الک��س 
 WeWork برن��د نرم اف��زار 
پلتفرم  توانایی ه��ای  مورد  در 
اظهارنظ��ر  اینگون��ه  جی��را 
می کند: »ما نیازها و انتظارات 
بس��یار باالیی از ی��ک پلتفرم 
اطالعات  توزیع  داریم.  کمکی 
موردنی��از در می��ان تیم ه��ا، 
اطالع رس��انی س��ریع و اعالم 
وضعی��ت پروژه ها ب��ه صورت 
آنالی��ن تنها بخش کوچکی از 
نیازهای ما را تشکیل می دهد. 
پس از امتحان طیف وس��یعی 
از نرم افزارهای کمکی به سراغ 
جی��را رفتی��م. این ب��ه دلیل 

عالقه خاص ما به این پلتفرم نیس��ت. در واقع جیرا تمام نیازهای ما را 
رفع می کند. به همین دلیل آن را انتخاب کرده ایم.« 

Groupon
اگرچه در چند سال اخیر خرده فروشی آنالین Groupon با کاهش 
میزان مش��تری هایش مواجه شده اما هنوز هم یکی از غول های بزرگ 
این عرصه محسوب می شود. این برند با ثبت ارزش یک میلیارد دالری 
در ۱۶ ماه نخست فعالیتش یکی از بهترین آمارهای توسعه کسب وکار 
جهان را به نام خود ثبت کرده اس��ت. در حال حاضر ساالنه میلیاردها 

دالر درآمدزایی از طریق این فروشگاه آنالین صورت می پذیرد. 
بدون ش��ک مدیریت کس��ب وکاری با این حجم توس��عه سریع کار 
آس��انی نیست. برهمین اساس Groupon برای تأمین نیازهای خود 
  Basecamp .از چند ابزار کمکی در زمینه مدیریت اس��تفاده می کند
یک��ی از اصلی تری��ن ابزارهای این تیم محس��وب می ش��ود. این ابزار 

کمکی بیش از ۱۰ س��ال در زمینه مدیریت کسب وکار به افراد مشاوره 
می دهد. برهمین اس��اس تیم توس��عه دهنده اش از تجربه مناسبی در 
زمینه سرویس دهی به کسب وکارهای کوچک و بزرگ برخوردار است. 
اگرچه این پلتفرم به طور مشخص برای تیم های حرفه ای طراحی نشده 
و هدف اصلی اش کس��ب وکارهای کوچک اس��ت، اما دسترسی سریع 
و آس��انی را به منابع اطالعاتی ش��رکت به کاربران��ش می دهد. به این 
ترتیب مش��کل دسترسی ایمن به منابع اطالعاتی شرکت با استفاده از 
این پلتفرم به طور کامل حل خواهد شد. توجه به امنیت اطالعات و در 
 Basecamp کنار رابط کاربری س��اده از جمله دالیل اصلی موفقیت
محسوب می ش��ود. همین امر 
شرکت های  اس��تفاده  موجب 
و   9GAG نظی��ر  بزرگ��ی 

هاروست شده است. 
نتفلیکس

نتفلیک��س به عنوان یکی از 
تولید  رس��انه های  بزرگ ترین 
و پخش محت��وا نیازمند بیش 
از یک ابزار کمکی اس��ت. این 
برند عالوه بر تولید سریال های 
متنوع و با ارزش مخاطب های 
پرش��ماری نیز دارد. براساس 
آمارهای رس��می این برند در 
ح��ال حاضر نزدی��ک به ۱۰۰ 
میلیون کاربر در نقاط مختلف 
ای��ن ترتیب  جه��ان دارد. به 
و  مدیریت  ب��رای  نتفلیک��س 
س��رویس دهی مطلوب به این 
مشترکان نیازمند برنامه ریزی 
و استفاده از ابزارهای هوشمند 

و کارآمد است. 
تی��م فن��ی نتفلیک��س ب��ه 
هرچ��ه  پیش��برد  منظ��ور 
بهت��ر ام��ور از اب��زار کمک��ی 
اس��تفاده    Confluence
می کند. این پلتفرم که از س��وی گروه Atlassian طراحی ش��ده در 
زمینه ایجاد ش��بکه داخلی و مدیریت کس��ب وکار خدماتی با کیفیت 
باال ارائه می دهد. Confluence  امکان ایجاد اسناد به صورت تیمی 
ی��ا فردی، طبقه بندی بازخوردهای مش��تریان ش��رکت از طریق آنالیز 
کانال های مختل��ف ارتباطی و اعالم و به روز رس��انی مداوم برنامه های 
جاری ش��رکت ب��ه تمام کارمندان را به کاربران خ��ود می دهد. به این 
ترتیب در هر بازه زمانی امکان بررس��ی نحوه عملکرد تیم های مختلف 
ش��رکت و تعریف اهداف جدید برای آنها از سوی نتفلیکس امکان پذیر 
خواهد بود. تیم توس��عه دهنده Confluencer  عالوه بر سایر موارد 
فنی به بحث امنیت کاربران خود نیز توجه کرده اس��ت. به این ترتیب 
سیستم محافظت چند الیه در محصول این شرکت مورد استفاده قرار 

گرفته تا از سرقت اطالعات کاربران و شرکت ها جلوگیری شود. 
Inc :منبع

دیروز جلسه سهامداران اپل در سالن آمفی تئأتر استیو جابز مقر جدید اپل برگزار شد و شرکت کنندگان عالوه بر رأی گیری، 
پیشنهادات ارائه شده از سوی صاحبان سهام، سؤاالت خود از تیم کوک، مدیرعامل این کمپانی را مطرح کردند. 

به گزارش دیجیاتو به نقل از رویترز، در این رویداد هنگامی که از کوک در مورد افزایش سود سهام اپل در صورت انتقال صدها 
میلیارد دالر دارایی های این کمپانی از کشورهای دیگر به آمریکا سؤال شد، او اعالم کرد که طرفدار این ایده نیست. 

گمانه زنی ها از انتقال دارایی های خارج از آمریکای اپل به این کشور، پس از آن مطرح شد که قوانین مالیاتی این کشور اخیراً 
تغییر کرد و به کمپانی ها امکان می دهد دارایی های خود را با نرخ مالیات پایین تری نسبت به گذشته به آمریکا وارد کنند. البته 

کوک در نهایت اعالم کرده که مدیریت و اعضای هیأت مدیره نسبت به انجام این کار اصرار دارند. 
سهامداران همچنین با پیشنهادی مخالفت کردند که بر اساس آن قوانین، اجازه یافتن سهامداران برای نامزد شدن در هیأت 
مدیره تسهیل می شد.  پیشنهاد دیگری که با آن مخالفت شد به ایجاد هیأت ویژه ای در این کمپانی به منظور نظارت بر شرایط 
کاری و برخی مسائل دیگر، و نیز گزارش عمومی آنها مرتبط بود که با مخالفت 94.4 درصد از سهامداران اپل مواجه شد. البته 

اپل نیز به سهامداران پیشنهاد کرده بود که با هر دو این موارد مخالفت کنند.  در این نشست، تیم کوک به موارد دیگری از جمله 
رشد کمتر از انتظار پرداخت موبایل )اپل پِی( اشاره کرد. البته به ادعای او آینده خارق العاده ای پیش روی این پلتفرم خواهد بود. 
او همچنین به صراحت در مورد طرح های خود برای جانشینش صحبت و در این مورد اعالم کرد که یکی از مهم ترین وظایفش به 

عنوان مدیرعامل »انتقال عصای« کمپانی )سکان هدایت( به یک رهبر جدید است. 
 

راهنمای استخدام پرسنل برای موسسان استارت آپ
از اوبر گرفته تا دراپ باکس و نتفلیکس

استارت آپ های موفق از چه ابزارهای کمکی استفاده می کنند؟ )3(

آموزش رهبر بعدی اپل
توسط »تیم کوک«

پنجشنبه8
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استارتآپیادداشت

رئی��س مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان در جلس��ه هم اندیش��ی 
بررس��ی مسائل ش��رکت های دانش بنیان در حوزه امور گمرکی از بهره مندی 

۳۰۰شرکت دانش بنیان از معافیت های گمرکی خبر داد .
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ید محمد صاحبکار، 
رئیس مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان در این نشس��ت که با حضور 
برخی شرکت های دانش بنیان و همچنین فعاالن مجاز اقتصادی تشکیل شده 
بود، گفت: ش��رکت های برگزیده که در زمره فعاالن مجاز اقتصادی قرار دارند 
ب��ا آگاهی از ضوابط معافیت های امور گمرکی می توانند مراودات تجاری خود 

را آسان تر عملی کنند.

300 شرکت دانش بنیان از معافیت های 
گمرکی بهره مند می شوند

به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، توس��عه اس��تارت آپ ها و 
ش��رکت های دانش بنیان فعال حوزه آموزش می تواند نوآوری و خالقیت را از 

مراحل پایه در ساختار آموزش رسوخ دهد. 
سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از 
باغ کتاب تهران با بیان اینکه ش��هر تهران به عنوان یک ش��هر نوآور و خالق 
دارای ظرفیت های بالقوه تحول  آفرینی اس��ت، اف��زود: زمینه ها و ظرفیت های 
علمی کالنشهر تهران با جمعیت میلیونی جوان می تواند در تغییر جهت گیری 

و شیوه های آموزش نقش مهمی ایفا کند. 

ستاری در باغ کتاب تهران: 

استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
زمینه ساز تحول آموزش پایه هستند

به قلم جف هادن
ترجمه: علی آل علی  



فرآیند خل��ق یک برند جدید یا تعیین 
اس��تراتژی برندین��گ جدید ب��ه عنوان 
بخش��ی از اس��تراتژی بازاریابی، یکی از 
مهم تری��ن مراح��ل در هر اس��تارت آپی 
محسوب می شود. برند شما، شرکت تان را 
به مردم دنیا معرفی خواهد کرد، بنابراین 
باید در طراحی استراتژی برندسازی خود 

بسیار دقت کنید. 
در اینجا ۱۵ س��ؤال مطرح می شود که 
قبل از شروع طراحی استراتژی برندینگ 

باید به آنها پاسخ دهید: 
- هدف برند شما در بازار امروزی 

چیست؟ 
برای اس��تارت آپ جدید خ��ود، هدف 
برن��دی واضح و ش��فاف تعریف کنید. به 
جز ف��روش کاال یا خدمات، هدف ش��ما 
از راه اندازی این کس��ب وکار چیست؟ آیا 
این هدف از س��وی مش��تریان تان مورد 
استقبال قرار خواهد گرفت؟  استارت آپ 
ش��ما به دنبال چ��ه چیزی اس��ت؟ این 
اس��تارت آپ وضعیت کدام بخش جامعه 

را بهبود می بخشد؟ 
ه��دف برند باید به این گونه س��ؤاالت 
پاسخ دهد. هدف باید معنادار و احساسی 

باشد و افراد را با هم متحد کند. 
- قابلیت ها و توانمندی های شما 

چیست؟ 
نقاط قوت کس��ب وکار ش��ما چیست؟ 
تجرب��ه فنی؟ نیروی کار شایس��ته؟ ارائه 
خدمات عالی به مشتریان؟ یک محصول 
کامال جدید و نوآورانه؟ یا دانش تخصصی 

در مورد صنعت؟ 
اینه��ا فقط چند نمونه هس��تند، اما به 
ش��ما کمک می کنند بفهمید چه چیزی 
ذی نفع��ان آینده ش��ما را مجذوب خود 
می کن��د. هم��ه آنها را فهرس��ت کنید و 
مطمئن شوید وعده های برند آینده شما 

با این نقاط قوت پشتیبانی خواهد شد. 
- به طور خاص چه افرادی را به 

عنوان مشتریان هدف محصوالت تان 
در نظر دارید؟ 

ب��ه مش��تریان آینده خود فک��ر کنید، 
آنها چه کس��انی هس��تند؟ به چه چیزی 
عالق��ه دارن��د؟ چگونه رفت��ار می کنند؟ 
چ��را محص��ول ش��ما را نی��از دارند؟ در 
نقط��ه مقابل، چه کس��انی هس��تند که 

نمی خواهید با آنها کار کنید؟ 
همواره س��عی کنید نی��چ مارکت خود 
را انتخ��اب کنید و به طور خ��اص بر آن 
متمرکز ش��وید. برند ش��ما نی��از دارد به 
ش��یوه ای احساس��ی و کارک��ردی، ای��ن 
مشتریان بالقوه را جذب کند و با مشخص 
کردن این بخش در استراتژی برندینگ، 
امکان طرح برنامه بازاریابی درست برای 

کسب وکار وجود خواهد داشت. 
- کسب و کار شما جزو کدام صنعت 

محسوب می شود؟ 
تا آن ان��دازه که می توانی��د صنعت را 
گس��ترش دهید. ب��ه عنوان مثال ش��ما 
می توانید هم بیس��کویت بفروشید و هم 
در صنای��ع اس��نک و صبحان��ه فعالیت 
داش��ته باش��ید. یک برند لباس عالوه بر 
اینکه می تواند در صنعت پوشاک حضور 
داشته باش��د می تواند بخش��ی از جهان 
راک و رول نی��ز باش��د، بنابراین صنعت 
خ��ود را گس��ترده کنید تا ام��کان مانور 
بین اس��تراتژی های مختلف برندسازی را 

داشته باشید. 
- آیا پیشنهادی روشن و ویژه دارید؟ 

پیش��نهادی  ب��رای مخاطبان تان  آی��ا 
روش��ن و ویژه داری��د؟ و آی��ا می توانید 
بفهمی��د چگون��ه پیش��نهاد می تواند در 
طول زمان تغییر کند و گس��ترش یابد؟ 
اطمین��ان حاص��ل کنی��د چی��زی را که 
می فروش��ید می شناس��ید و نحوه تکامل 
آن در طول زمان را می دانید. سعی کنید 
روندهای آتی توس��عه و تکامل احتمالی 
در محص��والت را پیش بین��ی کنید، این 
کار در تعیین اس��تراتژی برندینگ آینده 

استارت آپ امری ضروری است. 
- رقبای شما چه کسانی هستند؟ 

چه افرادی در به دست آوردن مشتریان 
هدف با ش��ما رقابت می کنن��د؟ آنها چه 
محصول��ی را عرضه می کنند؟ نقاط قوت 

و ضعف شان چیست؟ 
همه رقبای احتمالی را فهرست و رفتار 
ه��ر یک از آنها در ب��ازار را تحلیل کنید. 
آنچ��ه در این مورد مهم اس��ت داش��تن 
دیدگاهی وسیع تر از طبقه محصول است. 
  )cereal( ب��رای مثال برندهای س��ریال
عالوه بر رقابت با برندهای سریال با سایر 
برندهای محصوالت صبحانه مانند میوه، 
ماست، پنکیک و… نیز رقابت می کنند. 
- چه چیزی شما را از دیگران متمایز 

می کند؟ 
می خواهی��د چ��ه ارزش وی��ژه ای را به 
مش��تریان آتی خود ارائ��ه دهید؟ در چه 
حوزه ای می توانید وارد ش��وید که هم از 
رقبای ت��ان متمایز باش��ید و هم نیازهای 
مشتریان تان را برآورده کنید؟ به عبارت 
دیگر باید برای خود مش��خص کنید که 
می خواهید کدام مشکل مشتریان بالقوه 

خود را حل کنید. 
- شخصیت برند شما چیست؟ 

به ش��خصت برند خود به چش��م یک 
انسان نگاه کنید، در این صورت برندتان 

چگون��ه ش��خصیتی خواهد داش��ت؟ آیا 
برندتان یک برند دوس��تانه خواهد بود یا 
فریبنده؟ پیچیده؟ کالس��یک یا مدرن یا 

مرسوم؟ ورزشی؟ اخالقی و...
- آیا برند شما ارزش هایی منحصر به 

فرد دارد؟ 
لیس��تی از ارزش های خود تهیه کنید. 
چگونه این ارزش ها برند شما را رقابتی و 
از دیگران متمایز می کنند؟ اگر برند شما 
حاوی ارزش های ویژه ای باشد می توانید 
ای��ن م��وارد را در اس��تراتژی برند خود 
بگنجانید تا به ش��اخصی برای شناسایی 

شما در بازار تبدیل شود. 
- ترجیح می دهید برندتان چگونه 

نباشد؟ 
یکی از نکات مهم این است که دریابید 
دوس��ت دارید برندتان چ��ه خصوصیاتی 
نداش��ته باش��د. دانس��تن این موضوع به 
ش��ما کمک می کند که متفاوت باش��ید 
و ب��ه اه��داف و ارزش ه��ای برن��د خود 
صادق بمانید. ب��ه عنوان مثال هر برندی 
می خواهد حرف��ه ای، کارآمد و با کیفیت 
شناخته ش��ود. اما هر برندی نمی خواهد 
به عنوان یک برند مدرن، زیبا، ورزش��ی 
و جس��ورانه، س��رگرم کننده ی��ا کودکانه 
معروف ش��ود. س��عی کنید متف��اوت از 
رقبای تان باش��ید. اگر شما کفش فوتبال 
تولید می کنید و مهم ترین رقبای شما به 
عنوان برندی جسور ش��ناخته می شوند، 

سعی کنید وارد این حوزه نشوید. 
- می خواهید برند شما چه شکلی 

باشد؟ 
ب��ه چهره بص��ری برن��د آین��ده خود 
توجه کنید. س��عی کنید چه��ره بصری 
برندتان با ش��خصیت برن��دی که تعریف 
کرده اید هماهنگ باش��د. در مورد اینکه 
می خواهید برند شما چه چهره ای داشته 
باش��د و چه احساسی را به مخاطبان القا 
کند، بیندیش��ید. البته نیاز نیس��ت همه 

چی��ز را در همین مرحل��ه تعیین کنید، 
فقط س��عی کنید به طراح��ی جلوه های 
بص��ری برند خود بیش��تر توجه داش��ته 

باشید. 
- قول یا وعده برند شما چیست و 

چگونه می خواهید آن را محقق کنید؟ 
وعده ه��ای برن��د خ��ود را مطاب��ق با 
قابلیت های ت��ان تعیین کنی��د. اگر ادعا 
و  می کنی��د محصوالت ت��ان دست س��از 
س��ازگار با محیط زیس��ت است، مطمئن 
شوید این وضعیت همیشه وجود خواهد 
داشت. شکستن قول برند یکی از بدترین 
اتفاق هایی اس��ت ک��ه می تواند برای یک 
برند رخ دهد، زیرا می تواند کل اعتبار آن 

را از بین ببرد. 
- داستان برند شما چیست؟ 

داس��تان برند بسیار حائز اهمیت است. 
اگر داس��تان برند ش��ما معتبر نباش��د، 
محص��والت و خدمات ش��ما ه��م معتبر 
نخواهند بود. پاس��خ س��ؤاالت قبلی را به 
خاطر بیاورید و داستان پشت برند جدید 
خود را تعریف کنید. این امر در س��اخت 
یک محتوای ارزش��مند و منحصر به فرد 
برای تعامالت آینده به شما بسیار کمک 

خواهد کرد. 
- چگونه توجه بازار را به دست 

خواهید آورد؟ 
چط��ور می خواهی��د جذابی��ت خ��ود 
را حف��ظ و توج��ه مخاطب��ان را به خود 
جلب کنید؟ برند ش��ما می خواهد در چه 
مکان های��ی و در کدام رس��انه ها حضور 
داشته باش��د؟ چگونه می خواهید برند و 
محصوالت خ��ود را از طریق این کانال ها 
تبلی��غ کنی��د؟ تعیین این م��وارد تا حد 
زیادی کلیت اس��تراتژی برندینگ شما را 

مشخص می کند. 
- چگونه موفقیت برند خود را 

اندازه گیری می کنید؟ 
اه��داف خ��ود را تعری��ف و راه هایی را 
برای اندازه گیری موفقیت این اهداف در 
آینده تعیین کنید. ش��اید هدف شما این 
باشد که یک برند اخالقی ایجاد کنید که 
محص��والت طبیعی می فروش��د. در این 
صورت شما موفقیت برندتان را بر مبنای 
اندازه گیری  برندت��ان  وعده ه��ای  تحقق 
کارآی��ی  اندازه گی��ری  ک��رد.  خواهی��د 
اس��تراتژی برندسازی و بازاریابی همیشه 
کار راحتی نیس��ت، اما به خاطر داش��تن 
اه��داف و راه ه��ای اندازه گی��ری نتایج، 
به ش��ما کمک می کند تا به اس��تراتژی 

برندینگ روزانه خود پایبند باشید. 
در این مقاله ۱۵ س��ؤال اساسی که 
شما را در خلق مناسب ترین استراتژی 
بررس��ی  می کند،  ی��اری  برند س��ازی 
کردیم، اگر پیش از این کس��ب وکاری 
آن  ک��ردن  اداره  در ح��ال  و  داری��د 
هستید نگاهی دوباره به استراتژی های 
برندسازی خود بیندازید و سعی کنید 
ای��ن ۱۵ م��ورد را در م��ورد برندتان 
مش��خص کنید و اگر ب��ه تازگی وارد  
اس��تارت آپی شده و مشغول راه اندازی 
کس��ب و کار خود هس��تید به ش��ما 
برندس��ازی  فرآیند  می کنی��م  توصیه 
را ج��دی بگیری��د و از اطالع��ات این 
مقاله برای تدوین استراتژی برندینگ 

مناسب برای خود استفاده کنید. 
belovedmarketing :منبع

۱۵ سؤالی که هر استارت آپی برای استراتژی برندینگ خود باید پاسخ دهد
نگارش تبلیغاتی که مصرف کننده 

را برمی انگیزد
احتماال شنیده اید که مصرف کنندگان نوشته تبلیغاتی 
را نمی خوانند، اما حاال وقت آن رسیده است که با حقیقت 
روبه رو شویم. در واقع، تنها ۱0درصد خوانندگان مجله ها، 
به نوشته های تبلیغاتی توجه می کنند. شاید فکر کنید که 
این ۱0درصد، ارزش این همه زحمت را ندارد، اما اشتباه 
می کنید. در بیش��تر مواقع، این گ��روه کوچک می توانند 
مشتریان بالقوه ای باشند که می خواهند هرچه بیشتر در 
مورد محصول شما بدانند، پیش از آنکه تصمیمی بگیرند. 
نوش��ته شما باید به گونه ای باشد که آنها را متقاعد سازد 
که محصول ش��ما را بخرند و ن��ه کاالی رقیب را. کلمه ها 
هستند که تفاوت ها را خلق می کنند. »کلمات« می توانند 
شما را بخندانند، بگریانند و وادار به خرید کنند. طراحانی 
که فکر می کنند واژه ها یکی دیگ��ر از عوامل طراحی اند، 
از این نکته غافل مانده اند. نوش��تن تبلیغات مؤثر به زمان 
نیاز دارد. نوش��تن، هنر دش��واری است و قانون های ویژه، 
سخت، محکم اما ساده ای برای نوشته تبلیغاتی وجود دارد. 
کلماتی که با مهارت توس��ط یک نویسنده تبلیغاتی ماهر 
نوشته می شود، مصرف کننده را برانگیخته و وادار به خرید 
می کند. به طور کلی، هرچه کمتر حرف بزنید، شنوندگان 

کلمات را بهتر به خاطر می سپارند. 
16 قانون نوشتن تبلیغات مؤثر

حاشیه نروید: به طور مستقیم به ویژگی های خود اشاره 
کنید. هر کلمه غیرضروری را حذف کنید. هر چقدر تعداد 
واژه های تان بیشتر باشد، خوانندگان کمتری آن را خواهند 

خواند. 
برای تأثیر هر چه بیشتر تبلیغات، اصل پیام را در بدو امر 
اعالم کنید: پاراگراف اول را هرچه قوی تر و مؤثرتر بسازید. 
امتیازاتی را پیش��نهاد کنید. پس از نوش��تن نخس��تین 
پاراگراف، به توصیف مزایای اصلی محصول تان بپردازید. به 
خواننده آنچه را که باید در مورد محصول تان بداند، توضیح 

دهید و آن را پیوسته تکرار کنید. 
صریح باشید: اگر شما از زبان ساده استفاده نکنید، افراد 
ع��ادی قادر ب��ه درک آن نخواهند بود. یک پیام س��اده و 
صریح به شما فرصت می دهد که با مخاطبان بالقوه خود 

به گونه ای مستقیم حرف بزنید. 
ب��ا مخاط��ب خود مس��تقیم صحب��ت کنی��د: برخی 
نویس��ندگان تبلیغات بر این تصور هس��تند ک��ه با توده 
بی جان در ارتباطند. این روش خوبی نیست خواننده را در 
ذهن خود به خاطر آورید. با مخاطب خود حرف بزنید و به 
او گوش دهید. با مخاطبان خود درست همانند مردمی که 

هر روز با آنها روبه رو می شوید، رفتار کنید. 
از زمان حال اس��تفاده کنید: زمان حال به ش��ما اجازه 
می دهد که نظر خود را در نوشته تان ابراز کنید و بگویید 
که اکنون چه چیزی اتفاق می افتد و شما چه باید بکنید. 
همچنی��ن می تواند در بی��ان رویدادی ک��ه در آینده رخ 
خواهد داد و ش��ما اطمینان کامل به حض��ور این رویداد 

دارید، استفاده شود. 
از منطق و احساس اس��تفاده کنید: آگهی شما نه تنها 
خواننده را در مورد یک امتیاز خاص مطلع می سازد، بلکه 
می تواند دارای یک امتیاز عاطفی نیز باش��د. نوش��ته های 
تبلیغاتی منطقی نیز می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. البته 
مشاهداتی نیز در خصوص تمایل کمتر خوانندگان عادی 

به خوانندن پیام های منطقی وجود دارد. 
پاراگراف خود را کوتاه و جذاب بس��ازید: یک مؤسس��ه 
آمارگی��ری مطرح در این مورد نظ��ر قطعی خود را اعالم 
کرده است: »هر چقدر پاراگراف های تان طوالنی تر باشند، 

افراد کمتری آن را خواهند خواند.«
از کلمات کوتاه و متداول استفاده کنید: پژوهش ها نشان 
داده ان��د که کلمات کوتاه بر واژه های بلند برتری دارند. به 
همین ترتیب کلمات متداول بس��یار مؤثرت��ر از واژه های 
مبهم ان��د. کلمات کوتاه و متداول به خوبی و به س��رعت 

فهمیده می شوند و بهتر در ذهن باقی می مانند. 
مثبت باش��ید: اگر شما ناچارید که از یک جمله منفی 
استفاده کنید، با خط کشیدن در زیر فعل منفی یا استفاده 
از حروف چاپی درش��ت تر، توج��ه خواننده را به آن جلب 

کنید. 
توجه به س��اختار فاعل، فعل و مفعول: اگر به راس��تی 
می خواهی��د پیام تان فهمیده ش��ود – و بنابراین بهتر به 
خاطر سپرده ش��ود – کلمات کلیدی را برای آخر جمله 
نگه دارید. افراد معموال کلمه های شروع یک جمله را کمتر 

از آنهایی که در آخر جمله می آیند، فراموش می کنند. 
رابطه علت و معلول را مورد مالحظه قرار دهید: معموال 
یک جمله کامل زمانی خوب به خاطر س��پرده می ش��ود 
ک��ه با عبارت هایی همچون به این دلیل، در نتیجه، کامال 

روشن است که، زیرا، در هر صورت، شروع می شود. 
از ستاره یا س��ه نقطه به اندازه استفاده کنید: استفاده 
افراط��ی از ای��ن عالئم، معموال جریان فکری را مس��دود 

ساخته و برای خواننده خسته کننده است. 
از کاربرد افراطی عالمت تعجب اجتناب کنید: عالمت 
تعجب معموال برای نویسندگانی که شیوه نگارش شان فاقد 

احساس است، یک پناهگاه محسوب می شود. 
ن��ام محصول تان را تکرار کنید: تک��رار نام محصول در 

آگهی، تا آنجا که مقدور باشد، بسیار مؤثر است. 
از بی��ان بدیهی��ات اجتناب کنید: از بی��ان عبارت های 
کلیش��ه ای همچون »بهترین«، »شماره یک«، »مطلوب 
همگان«، »ارزان ترین«، »مؤثرترین«، »مورد اعتمادترین«، 
»محکم ترین«، »غیرقابل رقابت ترین« و »منحصربه فرد« 
اجتناب کنید. مصرف کنندگان دیگر مثل گذش��ته ساده 
لوح نیس��تند. آنان می  دانند چه می خواهند و می دانند در 
کجا معامله خوبی داش��ته باشند. آنان دیگر با جمله های 

سنتی و قدیمی گول نمی خورند. 
vivanews :منبع
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ایستگاه تبلیغات

 9 نقطه غیرمعمول
برای فضای تبلیغات

درگذشته بیلبوردها، تبلیغات تلویزیونی و برنامه های 
رادیویی، تبلیغات چاپی و بسته های پستی مستقیم به 
آدرس مخاطبان هم��ه و همه گزینه هایی بود که یک 
مدیر تبلیغات برای بازاریابی و فروش در اختیار داشت، 
ام��ا این روش ها در عمل به تاریخ پیوس��ته اند، هرچند 
همچنان بس��یاری از این روش ها اس��تفاده می کنند. 
امروزه دیگر پرس��ش این نیس��ت که »کجا باید تبلیغ 
کنم؟« بلکه پرس��ش این اس��ت که »کجا نباید تبلیغ 
کنی��م؟!« خواه در یک آژانس تبلیغات کار می کنید، یا 
اینکه خدمت یا محصول��ی در اختیار دارید که نیاز به 
تبلیغ و ترویج آن دارید، به این نه نقطه غیرمعمول برای 
فضای تبلیغات خود بی اندیشید و البته هرگز این فکر را 
به ذهن خود راه ندهید که اجرای چنین تبلیغی شدنی 
نیس��ت. زمان هایی بود که هیچ کس به فکر اس��تفاده 
از نقاط غیرمعمول ب��ه عنوان فضای تبلیغات نبود، اما 
امروز این چنین تبلیغات دیگر نوعی نرم به حساب آمده 
و کامال طبیعی اس��ت. مثال نیازی نیست که یادآوری 
کنم امروزه تبلیغ در توالت های عمومی یک چیز کامال 
معمول است و اگر می بینید در بازار شما چنین کاری 

صورت نمی پذیرد، شما آغازگر آن باشید. 
پیشانی و دیگر قسمت های بدن

امروزه مردم همواره در پی تحصیل پول با س��رعت و با 
راه های آسان هستند. حتی اغلب پیدا می شوند افرادی که 
حاضرند راهکارهای عجیب وغریب را امتحان کنند. یکی از 
این روش ها تاتو کردن لوگو یا آدرس وب س��ایت خودتان 
به صورت دائم یا موقت بر روی قسمتی از بدن آن هاست. 

در بازی های ویدئویی
امروزه بودجه تهی��ه و تولید بازی های ویدئویی برابر 
با فیلم های س��ینمایی بس��یار بزرگ و مطرح اس��ت و 
دقیقا همانند آنها، تهیه کنن��دگان بازی های ویدئویی 
همواره به دنبال راه هایی برای تأمین بودجه الزم برای 
تهیه این بازی ها هس��تند. اس��تفاده از تبلیغات در این 
بازی ها همچنین کمک می کند تا فضای بازی ها بسیار 
امروزی تر به نظر برسد. به نظر شما برند شما می تواند 

در فضای یک بازی ویدئویی حضورداشته باشد؟ 
پوشش کانال های زیرزمینی تأسیسات و زیرساخت

شهرها هم به دنبال راه هایی برای تحصیل پول جهت 
کم��ک به متعادل کردن یا به حداقل رس��اندن میزان 
بودجه دریافتی هس��تند. پوشش کانال های زیرزمینی 
تأسیسات و زیرس��اخت فرصت هایی بسیار عالی برای 
جلب توجه م��ردم ناآگاه در اختیار برندها قرار می دهد، 

خصوصا در شهرهای بزرگ. 
نقاله چمدان ها در فرودگاه

نقاله چمدان ها در فرودگاه عموما با افراد بسیار زیادی 
احاطه  شده است که اغلب هیچ کاری غیر از ایستادن و 
نگاه کردن ندارند و کیف و چمدان های زیادی هستند 
ک��ه روی آنها حرک��ت می کنند. هر زم��ان که دنبال 
مخاطبی چنین ش��یفته و بیکار نیاز داش��تید، حتما و 

حتما از این فرصت کمال استفاده را ببرید. 
نقاله انتقال کاالهای خریداری شده در جلوی 

صندوق فروشگاه
این مورد هم مشابه با مورد قبل محلی است که مورد 
توجه و دقت صدها یا ش��اید هزاران نفر در هر روز قرار 
دارد و اگر این کار در صدها مغازه مختلف تکرار ش��ود، 

در دید هزاران هزار نفر قرار می گیرد. 
کف کفش

چه کس��ی ته کفش دیگری را نگاه می کند؟ خوب، 
طبیعی اس��ت که همه نگاه می کنن��د. اغلب مردم در 
زمان استراحت یک پای خود را بر روی پای دیگر قرار 
می دهند، یا پای خ��ود را بلند کرده و بر روی میز قرار 
می دهند، یا یک پای خود را روی زانو پای مخالف خود 
قرار می دهند. به این موضوع هم فکر کنید، آیا این محل، 
می تواند محل مناس��بی برای معرفی محصول یا برند 
شما باشد؟ توجه داشته باش��ید که این محل، درواقع 
قدرت میخکوب کردن و نگاه کردن مردم عادی را دارد 
و باوجود گوشی های هوشمند که امروزه استفاده از آنها 
بسیار رواج پیداکرده است، همه و همه با دیدن آدرس 
وب سایت شما در کف کفش بغل دستی خودشان سریع 

می توانند بازدیدی از وب سایت شما داشته باشند. 
تیر چراغ برق، خطوط عابر پیاده و. . . 

زمانی ک��ه یک عابر پیاده در کن��ار خیابان در انتظار 
ایستاده تا چراغ عابر سبز شود و وی عبور کند، حداقل 
۱0 ثانیه یا شاید هم بیشتر را باید صبر کند و در عمل 
قادر به انجام کاری نیست و این لحظه و مکان فرصت 
بس��یار مناس��بی برای نش��ان دادن تبلیغ محصول یا 

خدمت شما به وی است. 
اتومبیل ها

روزان��ه ه��زاران ه��زار خ��ودرو از جلوی چش��م هر 
فردی عبور می کند که با اس��تفاده از یک تابلو کوچک 
مغناطیس��ی می توانی��د آن را به یک تابل��و یا بیلبورد 

متحرک برای محصول یا خدمت خود تبدیل کنید. 
تصاویر امنیتی یا همان کپچا

شاید حداقل در فضای اینترنت و در همین یک هفته 
اخیر با حداقل یک تصویر امنیتی روبه رو ش��ده باشید. 
منظورم یکی از همان فضاهای کوچکی اس��ت که برای 
نشان دادن به یک وب سایت که شما یک انسان هستید، 
مجبور ب��ه تایپ کردن ع��دد یا حروف��ی در داخل آن 
می ش��وید. این عبارات را می توانی��د حتی به موضوع یا 
نکته ای جالب و سرگرم کننده هم تبدیل کنید، یعنی این 
عبارت می تواند نام برند شما یا خدمت شما باشد، پس به 
آن به عنوان یک نمونه فضای تبلیغات بیشتر فکر کنید. 
ibazaryabi :منبع
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در مقاله گذش��ته به 20 توصیه اول در 
خصوص ارتقای س��طح مش��تری مداری 
پرداختی��م. در این مقاله و در ادامه باقی 

موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
21- مش��تریان خ��ود را بشناس��ید و 
اطالعات آنه��ا را در جایی مکتوب کنید. 
این موضوع  به ش��ما کم��ک خواهد کرد 
ت��ا اقدام��ات بعدی تان را با هوش��مندی 

بیشتری نظم دهید. 
22- هم��واره در برنامه ریزی ه��ای خود 
احتمال هجوم مشتری و افزایش چشمگیر 
آن��ان را مدنظ��ر ق��رار دهید. بس��یاری از 
شرکت ها به علت مدیریت نادرست در این 
خصوص با مش��کالت بسیاری مواجه شده 
و به علت نداش��تن برنام��ه، نارضایتی های 

بسیاری را تجربه خواهند کرد. 
اطمین��ان حاص��ل کنی��د ک��ه   -23
سفارش��ات به بهترین ش��کل ممکن به 
مش��تری تحویل داده می شود. فراموش 
نکنید که اشتباه حتی یک فرد در شرکت 
به حساب کل مجموعه نوشته خواهد شد 
و مش��تری تمام بدنه شرکت را مورد نقد 
قرار داده و مقصر خواهد دانس��ت. بدون 
تردی��د این موضوع  وجهه ش��رکت را به 
ش��دت تحت تأثیر قرار می دهد که باید 
ب��رای جلوگیری از آن اقدام��ات الزم را 

صورت داد. 
در  را  احتم��االت  هم��واره   -24
نظ��ر بگیری��د و پارامتره��ای حیات��ی را 
اندازه گیری کنید. برای مثال روند جذب 
مش��تری از جمله آمارهایی اس��ت که به 
صورت ماهانه باید مورد بررسی و تحلیل 

قرار گیرد. 
25- مش��تریان خود را ب��ه گروه های 
متعدد تقس��یم کنی��د و هم��واره توجه 
وی��ژه ای به گروه های خاص و مش��تریان 

اصلی خود داشته باشید. 
26- در ارتب��اط ب��ا مش��تری از زبان 
مح��اوره اس��تفاده کنی��د. ای��ن موضوع  
خصوصا در رابطه با نوع کس��ب وکار شما 
متفاوت خواهد بود. برای مثال در صورتی 
ک��ه مخاطب ش��ما ک��ودکان و افراد کم 

سن هس��تند ضروری است  ویژگی های 
برخوردی شما کامال متناسب با محدوده 

سنی آنها باشد. 
27- در تالش باشید تا تمامی اقدامات 
خود را براس��اس خواست مشتری انجام 
دهید. این موضوع  در نهایت باعث خواهد 
ش��د ت��ا از انج��ام کاره��ای غیرضروری 

جلوگیری شود. 
28- این قدرت را داش��ته باش��ید که 
بتوانید در چن��د دقیقه تمام ویژگی های 
اصلی شرکت و محصوالت خود را معرفی 
کنید. توجه داشته باشید که این توانایی 
تنها مختص ش��ما به عنوان مدیر شرکت 
نیست و الزم اس��ت تمامی افراد شرکت 

در این خصوص توانمند شوند. 
29- هم��واره صداقت را به عنوان یک 
اصل ب��ه کار گیری��د. همچنین ضروری 
است تا در مواجهه با مشتری حاضرجوابی 
خ��ود را حفظ کنی��د و نگذارید اوضاع از 
کنترل شما خارج شود و به نفع مشتری 
ادام��ه یابد. علت اهمی��ت این موضوع  به 
ای��ن خاطر اس��ت که همواره مش��تریان 
شما واقعی نیستند و برخی تنها به قصد 
تخریب وارد نمایندگی های شما خواهند 
ش��د یا مس��تقیما با مدیر شرکت ارتباط 
برقرار خواهند س��اخت. این موضوع  نیز 
نیازمند آن اس��ت که همواره توانایی های 

افراد در شرکت تقویت شود. 
30- مش��تری را به مح��ض خرید رها 
نکنی��د و از طرق متعدد مراتب تش��کر و 
قدردانی به خاطر حس��ن سلیقه آنها در 

انتخاب برند شما را به جا آورید. 
31- تمامی تیم ش��رکت و کارکنان را 
مجبور به اس��تفاده از محصوالت شرکت 
کنی��د. ب��دون تردید این موض��وع  خود 
نوعی تبلیغ محس��وب ش��ده و اطمینان 
خاطر بیشتری را برای مشتری به همراه 

خواهد داشت. 
32- تی��م پش��تیبانی خوب��ی را برای 
ش��رکت ایج��اد کنی��د. در ای��ن مس��یر 
مش��اهده اقدامات س��ایر رقب��ا می تواند 

راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 
33- شماره تماس های خود را افزایش 
دهید. هم��واره احتمال قطعی یا ترافیک 
بی��ش از حد وجود دارد، به همین خاطر 

اکتفا ک��ردن به یک مورد ب��دون تردید 
ریسک بزرگی خواهد بود. 

34- نس��بت به میزان استراحت کافی 
تی��م کاری خود اطمینان حاصل کنید و 
همواره صبحانه را برای آنها در ش��رکت 

درنظر داشته باشید. 
35- همواره خواست و سلیقه مشتری 

را جویا شوید. 
36- تعداد پروژه ه��ای خود را محدود 
سازید تا بتوانید به درستی هرکدام را به 
مرحله پایانی رس��انده و نتایج الزم را به 
دس��ت آورید. با این حال در صورتی که 
ام��کان آن برای تان مهیا نیس��ت توصیه 
می شود به فکر شریکی برای خود باشید. 
این موضوع  می تواند در افزایش محدوده 

عملکرد شما کمک بسیار خوبی باشد. 
37- یک هدف اصلی را در کنار س��ایر 
اهداف خود تعیین کنید. این موضوع  که 
ش��ما رویای بزرگی در س��ر دارید برای 
مش��تری نیز جذاب خواهد ش��د و حتی 
ممکن اس��ت این تمایل را در آنها ایجاد 
کند که جزئی از پروسه دستیابی به این 

موضوع  محسوب شوند. 
38- تن��وع را در تمامی بخش ها مدنظر 
داشته باشید. برای مثال در اختیار داشتن 
کارمندان ش��بیه ب��ه هم و ب��ا عملکردی 
یکس��ان بدون ش��ک فضا را ب��رای انجام 

کارهای بهتر محدود خواهد ساخت. 
39- در زمین��ه ایجاد محتوا به صورت 
فعال قدم بردارید و سعی کنید به صورت 
روزانه مطالب مدنظر خود را ارسال کنید. 
40- از مشتریان، کارمندان و هر فردی 
که به نوعی با ش��رکت ش��ما در ارتباط 
اس��ت در خصوص نحوه بهتر شدن برند 

خود سؤال کنید. 
41- ب��ه صورت هفتگی ی��ا روزانه این 
سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد کنید که 
برای اعمال تغییرات مناس��ب در شرکت 
چه ایده هایی به ذهن شان خطور می کند.

42- اقدام��ات ناشایس��ت و مواردی را 
ک��ه نباید انج��ام دهید، ب��ا توجه به نظر 

مشتریان خود تعیین کنید. 
از  را  کمبودهای ت��ان  هم��واره   -43
مش��تریان خود جویا ش��وید. با این حال 
ای��ن موضوع  ب��ه معنای کنار گذاش��تن 

نظر تیم کاری یا مش��اوران نیست و تنها 
منظور آن اس��ت که اولویت را نسبت به 

آنها قرار دهید. 
44- ب��ا اف��رادی که به نوع��ی جامعه 
هدف ش��ما را ب��ه خوبی می شناس��ند، 
جلس��اتی را برگزار و از دانس��ته های آنها 
استفاده کنید. برای مثال جامعه شناسان 
گزینه ه��ای خوب��ی در ای��ن خص��وص 

محسوب می شوند. 
45- هنگام شک و تردید به جای طرح 
پرس��ش، تنها اقدامات خود را براس��اس 
سیاست کلی ش��رکت پیش ببرید. تحت 
این ش��رایط در م��دت کوتاهی اطمینان 
الزم را به دست خواهید آورد و می توانید 

بهتر تصمیم گیری کنید. 
46- تعادل میان کار و زندگی شخصی 
خ��ود و کارمن��دان را به نحوی درس��ت 
برقرار و رفتار درس��ت و ت��وام با مهربانی 

را در خانه تمرین کنید. 
47- در طول روز پیاده روی بیش��تری 
داشته باشید و فعالیت های ورزشی خود 
را با مش��تریان به اش��تراک بگذارید. این 
موض��وع  خود می تواند زمینه س��از همراه 
س��اختن آنها ش��ود ک��ه خود ب��ه ایجاد 

ارتباط قوی تر کمک خواهد کرد.
48- وقت بیش��تری را برای پرداختن 
به اموری که دوس��ت داری��د، اختصاص 
دهید. فراموش نکنید که س��المت روانی 
ش��ما عاملی خواهد بود ک��ه در رفتار با 
مش��تری تعیین کنن��ده و بس��یار مهم و 

حیاتی خواهد بود. 
49- تبادل اطالعات را به عنوان عامل 
مه��م م��ورد توج��ه ق��رار داده و در این 
خصوص تنها به کارمن��دان اکتفا نکرده 
و آن را با مشتریان خود نیز تجربه کنید. 
50- این احساس را در مشتری ایجاد 
کنید که برای ش��ما از جایگاه و اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و مورد توجه جدی 

قرار دارد. 
با رعایت موراد معرفی ش��ده می توانید 
اطمینان داش��ته باش��ید ک��ه در زمینه 
مشتری مداری در سطح بسیار خوبی قرار 
داری��د و می توانید به موفقیت بیش��تری 

دست پیدا کنید. 
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1۰ ترفند طالیی برای تولید 50 توصیه برتر برای ارتقای سطح مشتری مداری )2(
محتوای تأثیرگذار

امروزه یک مطلب خوب که برای موتورهای جس��ت وجو 
و ش��بکه های اجتماع��ی بهینه س��ازی ش��ده، می تواند در 
کوتاه ترین زمان و حتی تا س��ال ها برای شخص یا کمپانی 
ایجاد کننده اش ارزش افزوده ایجاد کند.  نکته ای که باید در 
فرآیند تولید محتوا همیشه مدنظر داشته باشید، این است 
که »برای مخاطب بنویسید، نه برای موتورهای جست وجو«. 
این نکته ای  است که حتی خود موتور جست وجوی گوگل 
ه��م روی آن تأکید دارد، چراکه محتوا در صورتی می تواند 
موجب رش��د کسب وکار شود که س��ه مرحله دیده شدن، 
خوانده ش��دن و به اش��تراک گذاری توسط مخاطب را طی 
کند.  در ادامه با 10 ترفند برای بهینه س��ازی محتوا آش��نا 
خواهید شد که در صورت رعایت کردن این نکات می توانید 

تولید محتوا ی تان را در سطح جدیدی ارتقا دهید: 
 1- مستقیم به سر اصل مطلب بروید

هدف از تولید محتوا معرفی محصول یا خدمات به کاربران 
به صورت ارزشمند و کاربردی است. امروزه افراد به دلیل حجم  
ش��بکه های اجتماعی، دیگر وقتی را برای خواندن محتواهای 
بلن��د اختصاص نمی دهند. پس ابت��دای محتوا را با اطالعات 

مفید و با ارزش آغاز کنید و بعد جزییات را شرح دهید. 
۲- ساده بنویسید

ساده نویسی فاکتوری  است که در هر شرایطی باید در 
تولید محتوا مدنظر داشته باشید. فکر نکنید اگر پیچیده 
و با تکلف بنویس��ید کاربر با خودش فکر می کند که شما 
عالمه دهر هستید! پیچیده نویسی می تواند عالقه کاربر را 

برای خواندن محتوا از بین ببرد. 
 ۳- اطالعات را بخش بندی کنید

ام��روزه اکثر کاربران تنها به ص��ورت اجمالی متن ها را 
می خوانند. این عادت جدی��د کاربران از جهاتی مفید و از 
جهات دیگری هم مضر است. قسمت مفید ماجرا اینجاست 
که می ش��ود با بخش بندی محتوا، کاربر را به خواندن متن 
عالقه من��د کرد، اما ط��رف مضر ماجرا هم این اس��ت که 
ش��اید فقط 10درصد محتوا خوانده شود و 90درصد دیگر 
بالاستفاده باقی خواهد ماند. در بخش بندی محتوا حتما از 

لیست های نقطه ای یا عددی هم استفاده کنید. 
4- کلمات کلیدی  تان را بشناسید

قطع��ا با توجه به تن��وع موضوع، ه��ر وبگاهی کلمات 
کلیدی مختص به خ��ودش را دارد. برای مثال یک وبگاه 
دانل��ود نمی توان��د از کلماتی مثل »بازاریاب��ی« برای متا 
دیسکریپشن استفاده کند و باید از کلماتی مثل »دانلود« 
یا »دانلود نرم افزار« اس��تفاده ش��ود. پس کلمات کلیدی 
مرتبط با موضوع وبگاه تان را در خاطر داش��ته باش��ید و 

موقع نگارش از آنها استفاده کنید. 
نکته: برای پی��دا کردن کلمات کلی��دی، می توانید از 

سرویس Google Trends استفاده کنید.
5- از کلمات کلیدی برند شده استفاده نکنید

یکی از اش��تباهاتی که بسیاری از افراد در تولید محتوا 
مرتکب می ش��وند این است که از کلمات کلیدی مرتبط 
با »برند« استفاده می کنند. استفاده از برند کسب وکار یا 
ن��ام محصول، فقط مخاطبانی را هدف قرار می دهد که با 
برند کسب وکار شما آش��نایی دارند. با استفاده از کلمات 
غیرمرتبط با برند برای کلمات کلیدی، می توانید گستره 

بیشتری از مخاطب را تحت پوشش داشته باشید. 
 6- کلمات کلیدی را در جای درست استفاده کنید

کلمات کلیدی باید حداقل در س��ه مکان از محتوا قرار 
داش��ته باشند. این س��ه مکان عبارتند از: تگ عنوان، تگ 
س��رتیتر )یا همان h1(، اولین پاراگراف محتوا. قرار دادن 
کلمات کلیدی در این سه مکان به موتورهای جست وجو و 
مخاطب کمک می کند که موضوع محتوا را سریع تر متوجه 
شوند. در عنوان و سرتیتر، کلمه  کلیدی در صورت امکان 
باید اولین کلمه باشد. موتورهای جست وجو برای کلمات 
کلیدی که در ابتدا آورده می شوند ارزش بیشتری قائلند. 
 7- از محتواهای چند رسانه ای استفاده کنید

می دانس��تید عکس ها در فیس��بوک 50 درصد بیش��تر الیک 
می خورن��د و 100درصد بیش��تر از پس��ت های معمولی کامنت 
می گیرند؟ اس��تفاده از محتواهای بصری باع��ث افزایش تعامل و 
در نهایت محبوبیت سریع تر محتوا می شود.  موارد گفته شده در 
مورد دیگر شبکه های اجتماعی مثل توییتر، لینکدین و اینستاگرام 
هم صادق است. مثال در توییتر، توییت هایی که همراه با محتوای 

بصری باشند، سه تا چهار برابر تعامل بیشتر را به همراه دارند. 
 8- به اشتراک گذاری را ساده کنید

با قرار دادن گزینه  به اشتراک گذاری در پایان مطلب، 
خواننده می تواند محتوا را به آسانی با دیگران به اشتراک 
بگ��ذارد. فراموش نکنی��د که هرچقدر محتوا بیش��تر به 
اشتراک گذاشته شود، ش��انس موفقیت شما هم به تبع 
آن بیشتر خواهد شد. اگر وبگاه تان محتواهای بصری زیاد 

دارد، از اینستاگرام و پینترست هم غافل نشوید! 
 9- فقط تیتر مطلب را به اشتراک نگذارید

یکی از اشتباهاتی که در بین کسب وکارهای ایرانی در 
ش��بکه های اجتماعی بسیار رایج است این است که فقط 
تیتر محتوای تولیدی را در ش��بکه های اجتماعی پس��ت 
می کنن��د. ب��رای آگاه کردن مخاط��ب از محتوای جدید 
الزم نیست که صرفا تیتر را در شبکه های اجتماعی پست 
کنید. پست شما می تواند بخشی از محتوا به همراه لینک 
آن باش��د یا یک نقل قولی که در مطلب آورده ش��ده یا 

هرچیز دیگری مرتبط با مطلب. 
 1۰- محتوای خوب خلق کنید

تمام م��وارد باال را گفتیم تا به این برس��یم که محتوای 
باکیفیت و خوب حکم چوب دو سرطال را برای کسب وکارها 
دارد. اگر محتوایی که تولید می کنید کیفیت باالیی نداشته 
باشد تمامی 9 مورد گفته شده در باال را بی اثر می کند و در 

نهایت به سقوط کسب و کارها شما منجر خواهد شد. 
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مارکتینگ هدفمند برای جذب 
مشتریان

ما هم��ه با رواب��ط مخاطره آمیز آش��نا هس��تیم، 
وقتی ش��ما س��عی می کنید همه چیز را ب��رای افراد 
فراه��م کنید، خ��ود را به مخاط��ره انداخته اید، ولی 
هیچ آسیبی به کس��ی وارد نمی کنید. زمانی که این 
موضوع وارد مارکتینگ هدفمند می ش��ود، بسیاری 
از ش��رکت ها را وارد مس��یری خطرناک می کند. آنها 
به ش��دت نگران اتحاد و انسجام برخی مشتریان مهم 
و ارزشمند هستند، بنابراین سعی می کنند از طریق 
ش��بکه وس��یع مارکتینگ فعالیت ش��ان را در عرصه 
تجارت بیش��تر کنن��د. درنتیجه، آنها اساس��ا تمرکز 
خ��ود را روی اولویت ه��ای واضح معط��وف و آنها را 
طبقه بن��دی می کنند. مدیران اجرایی از اس��تراتژی 
خاصی استفاده می کنند که مخاطره چندانی نداشته 
باش��د و در فرآیند رشد خود تالش می کنند تا برای 

همه کس همه چیز نباشند. 
لولولمون از نگرش خاص خود استفاده کرده است. این 
شرکت با تأمین نیاز و خواسته های مصرف کننده که در 
حوزه هدف آن قرار دارد سریعا رشد و سپس مشتریان 
خ��ود را به همفکری دعوت کرده تا با ش��رایط متمایز 
آن به تعامل بپردازند. مدل خرده فروشی به کاررفته در 
اینجا به خوبی گویای این حقیقت اس��ت که اگر قصد 
خری��د محصوالت ما را دارید باید کامال خاص باش��ید 
و اگ��ر از این برند خرید کرده اید پ��س خاص بوده اید، 
زی��را ما به بهترین نحو ممکن عمل می کنیم. مخالفت 
و ناس��ازگاری لولولمون در خصوص فروش محصوالت 
به هویت برند بازمی گردد. هدف ایجاد شرایطی است تا 
مشتریان بتوانند محصول دلخواه شان را با همان قیمت 

در محض رؤیت آن خریداری کنند. 
لورا کالبرگ اظهار داشت: ما برند لوکسی داریم. ما 
سطح وسیعی از محصوالت را تولید کرده و دقیقا به 
خواسته و نیاز مشتریان مان واقف هستیم. مشتریان 
م��ا نمی خواهند چیزهایی را بپوش��ند که س��ایرین 
در کالس ی��وگا به ت��ن می کنند، بنابرای��ن، ما تنها 
محص��والت خاص و ویژه را تولید و به مارکت عرضه 
می کنی��م. وقتی ش��ما چیزی را در مغازه مش��اهده 
می کنی��د، باید آن را بخرید، زیرا ممکن اس��ت فردا 
آنجا نباش��د. این نوع مدل نایاب خرده فروش��ی روی 
مدیریت فهرست موجودی کاال و برند تأثیر گذاشته 
و نشان می دهد که چه محصولی موردپسند و دلخواه 
مشتریان اس��ت و بیان می کند که این محصوالت از 
نظر بسیاری از مش��تریان شناخته شده و موردپسند 

است یا خیر. 
کالبرگ س��ؤالی را مطرح کرد: ما با سطح وسیعی 
از تقاضای مردم نسبت به محصوالت موردعالقه شان 
روبه رو هستیم، پس چرا باید 60درصد تخفیف داشته 
باش��یم؟ صنعت خرده فروش��ی ب��ه مصرف کنندگان 
آموزش داده است تا به دنبال تخفیف باشند. آنها این 
سؤال را از خود می پرسند: چرا من باید قیمت کاملی 
را باب��ت این محص��ول پرداخت کنم؟ اما مش��تریان 
لولولمون می دانند که تضمینی وجود نخواهد داشت 
و قبل از انجام هر خریدی به سیاست بازگشت خرید 
توج��ه دارند. کالبرگ در ادامه افزود: برند ما در اصل 
از اس��تراتژی خالقیت و نوآوری استفاده کرده است. 
ما خود عاش��ق برندمان هستیم. برخی مشتریان هر 
روز وارد مغازه ما شده و می پرسند: محصول جدیدی 
داری��د؟ به همین منظور ما بای��د دائما در حال ارائه 
محص��والت جدی��د باش��یم، بنابراین اگر سیاس��ت 
بازگشت خرید خرده فروش��ان دیگر را بپذیریم، این 
ام��ر مانع اس��تفاده از ای��ن مدل ش��ده و مانع ما در 

دستیابی به اهداف و کسب موفقیت می شود. 
هدف لولولمون تبدیل سیاس��ت هایش به تجربیان 
مش��تریان در فروش��گاه های این برند است. این امر 
ب��ه لولولمون ای��ن ام��کان را می دهد ت��ا تحقیقات 
گس��ترده ای در مارک��ت انجام دهد. کالبرگ ش��رح 
داد: تمرکز ما روی س��اخت محصول مطلوبی اس��ت 
که هم کاربردی باش��د و ه��م زیبا. این همان چیزی 
اس��ت که مشتریان مان از ما انتظار دارند. او در ادامه 
افزود: پوشاک لولولمون برای نوع خاصی از اشخاص 
و ورزشکاران طراحی شده است. محصوالت خاصی را 
طراحی کرده و نیازهای س��طح وسیعی از مشتریان 
را تأمی��ن می کند، از دختران دبیرس��تانی گرفته که 
می خواهند از محصوالت لولولمون اس��تفاده کنند تا 
زنان 60 س��اله که می خواهند هرروز به کالس یوگا 
بروند و یوگا کار کنند. ما خواس��ته و انتظارات سطح 
وس��یعی از مردم را ب��رآورده می کنی��م، اما به جای 
مش��تریان، تمرکز خ��ود را روی طراح��ان محصول 

معطوف می کنیم. 
به ع��الوه، لولولمون مارکتینگ به روش س��نتی را 
کنار گذاشته است. در عوض، شرکت از افرادی به نام 
س��فیران برند بهره می گیرد که از میان ورزشکاران، 
مربیان و معلمان یوگا انتخاب ش��ده اند، زیرا این امر 
باعث ایجاد عالقه در افراد تازه کار می شود. همانطور 
که CNBC در سال 2012 اظهار داشت، با آغاز کار 
لولولمون در لندن، س��ؤالی پیش آمد مبنی بر اینکه 
چطور ممکن اس��ت خرده فروشی در هر فوت مربع، 
بیش��ترین درصد فروش را داش��ته باشد، درحالی که 
برخی مغازه های مش��ابه وجود دارند که رشدش��ان 
در س��ال اخیر به بیش از 20درصد نرس��یده اس��ت. 
آی��ا لولولم��ون در عرص��ه بین المللی با اس��تفاده از 
کمپین های خاص، به مارکتینگ می پردازد؟ پاس��خ 

این است که آنها نیازی به انجام این کار ندارند. 
hormond :منبع
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بازاریابـی نـوین ایستگاه بازاریابی



آیا استارتاپ ها باید مدیرعامل 
حرفه ای استخدام کنند؟ 

برخالف تصور بس��یاری از کارآفرینان، استخدام یک 
مدیر باس��ابقه و مج��رب نه تنها تهدیدی برای گس��تره 
کنترل آنها محس��وب نمی ش��ود، بلکه رشد کسب وکار 
را تس��ریع می کند.  یکی از اشتباهات اغلب کارآفرینان 
این اس��ت که افراد قابل  کنترل، مطیع و غیرمنتقد را در 
تیم مدیریتی خود جمع می کنند؛ بدین معنی که هرگز 
یک مدیرعامل قدیمی و باسابقه، نگاهی به عملکرد یک 
کارآفرین جوان یا مدیر جدید نخواهد داشت. اما آیا این 

ترس منطقی است؟ 
چرا کارآفرینان از استخدام مدیرعامل قدیمی 

اجتناب می کنند؟ 
اول اینک��ه ب��ا اجتناب از اس��تخدام اف��راد حرفه ای، 
پیچیدگ��ی رواب��ط کاهش پی��دا می کن��د. کارآفرین ها 
نمی خواهند یک مدیر اجرایی مجرب وارد کسب وکارش 
ش��ود، تمام کاس��تی های آنها را تشخیص دهد و بگوید 
بای��د چه کاری را چگونه انجام دهند. دوم اینکه آنها فکر 
می کنند احتماال کاندیدای مورد نظرشان مشکلی دارد. 
چرا اصوال یک مدیر اجرایی حرفه ای باید متمایل باش��د 
در یک اس��تارتاپ کار کند؟ سوم اینکه کارآفرینان فکر 
می کنند مدیران حرفه ای، صرف��ا می خواهند دیگران را 
کنترل کنند و خودشان در عمل، اجرای هیچ وظیفه ای را 
به عهده نمی گیرند. درنهایت، کارآفرینان تصور می کنند 
انرژی مدیران باس��ابقه، برای کار در یک کسب وکار نوپا 

کافی نیست. 
چرا این دیدگاه نادرست است؟ 

ممک��ن اس��ت برخ��ی از کاندیداه��ای ش��ما چنین 
ویژگی هایی داش��ته باش��ند، ولی در فرآیند اس��تخدام 
هرگز نمی توان همه گزینه ها را به یک  چش��م نگاه کرد. 
همه گزینه های احتمالی ش��ما، ب��ا یکدیگر متفاوتند و 
باید به ص��ورت فردی و مج��را ارزیابی ش��وند. بنابراین 
افرادی که برای اس��تخدام مد نظر دارید، بررسی کنید. 
ش��اید یک مدیر، فقط ترجیح بدهد وظایف بازاریابی را 
به عهده بگیرد و هیچ مش��کلی ب��ا متمرکز ماندن روی 
یک دپارتمان نداشته باشد. شاید یک کاندیدا، عالقه مند 
باشد کسب وکارهای نوپا را در مراحل اولیه کارشان یاری 
دهد و از ساعات طوالنی کار ابایی نداشته باشد. فراموش 
نکنید که هر ش��رکت، فقط به یک مدیرعامل نیاز دارد 
و زمانی که یک مدیرعامل تصمیم می گیرد شرکت خود 
را عوض کند، اگر فرصت مناس��ب و مشابهی برای شغل 
مدیرعاملی پیش رو نداشته باشد، مجبور است به مشاغل 

اجرایی دیگری روی بیاورد. 
چرا مدیرعامالن قدیمی گزینه های خوبی برای 

استخدام هستند؟ 
اول اینک��ه فقط یک مدیرعامل می تواند تمام حوزه ها 
و جوانب کسب وکار شما را درک کند و متوجه شود که 
بخش های مختلف، چگونه کن��ار یکدیگر کار می کنند. 
به عن��وان  مثال اگر یک مدیرعامل س��ابق برای س��مت 
مدیریت تکنولوژی شرکت استخدام شود، نه تنها نیازهای 
بخش فن��اوری را درک می کند، بلکه می داند این نیازها 
چه تأثیری روی بودجه، اس��تخدام، بازاریابی محصول و 
نظیر آن خواهد داش��ت. به عالوه یک مدیرعامل س��ابق، 
نسبت به مدیری که همه دوران حرفه ای خود را در یک 
دپارتمان ثابت گذرانده است، افق دید وسیع تری دارد و 

می تواند تصمیمات بهتری اتخاذ کند. 
از ط��رف دیگر، مدیران عام��ل قدیمی نه تنها خطری 
برای شما محسوب نمی شوند، بلکه واقعا می توانند مفید 
واقع شوند. شرکت شما تا زمانی که به مرحله رشد برسد، 
با چالش های زیادی روبه رو خواهد شد و چه کسی بهتر 
از مدیرعاملی که ش��خصا این چالش ه��ا را تجربه کرده 
اس��ت، می تواند به ش��ما کمک کند؟ با همکاری چنین 
فردی، به ج��ای اینکه وقت تان را ص��رف آزمون وخطای 
راه های مختلف کنید )که ب��ه معنای صرف هزینه های 
بس��یار باالتری اس��ت( می توانید س��ریع تر و ب��ا اعتماد 
بیش��تری به جلو حرکت کنید.  ی��ک دلیل خوب دیگر 
برای استخدام مدیران باسابقه، تجربه آنها در اداره کردن 
جوانب مختلف کسب وکار است، حتی اگر از ابتدا با این 
هدف استخدام نشده باشند. فرض کنید مدیر عملیاتی 
ش��ما ناگهان استعفا دهد و ش��رکت تان را ترک کند. تا 
زمانی که فرد جدیدی جایگزین او کنید، یک مدیرعامل 
به خوبی می تواند نقش او را به عهده بگیرد و وظایفش را 
اجرا کند. ممکن است سرپرست منابع انسانی، در اجرای 
فرهنگ اس��تارت آپی یا حفظ کارمندان خوب با مشکل 
مواجه شود. بازهم یک مدیرعامل سابق می تواند تجربیات 
خود را در اختیار او قرار دهد و توصیه های مفیدی برای 

رفع این چالش ها پیشنهاد دهد. 
چرا نباید از استخدام مدیرعامل قدیمی بترسید؟ 
چرا اس��تخدام یک مدی��ر حرف��ه ای کارآفرینان را 
نگران می کند؟ چنین اس��تخدامی قدرت کنترل شما 
را کاهش نمی دهد. ش��ما هنوز رئیس هستید و کافی 
اس��ت درست مثل قبل در مورد تصمیم گیری های تان 
اعتمادبه نفس داش��ته باشید. اگر یک مدیر باسابقه در 
کنارتان حضور داش��ته باشد، س��د راه تالش های شما 
نمی ش��ود و به کسب وکارتان آس��یبی وارد نمی کند، 
بلکه به ش��ما در کشف و اجرای ایده های جدید کمک 
می کند. تصور نکنی��د مدیری که از خودتان مجرب تر 
اس��ت، موقعیت ش��ما را به خطر می اندازد. وظیفه او 
کمک کردن به شماس��ت و اگر در این امر موفق نبود، 
بازهم می توانید به گزینه های دیگری فکر کنید. به یاد 
داشته باشید که همیشه افرادی را استخدام کنید که 
از خودت��ان باهوش تر و باتجربه ترند. اگر زمانی متوجه 
ش��دید که باهوش ترین فرد دفتر کارتان هستید، باید 

بدانید که با مشکلی مواجهید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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در مقاله گذش��ته به بررس��ی 
برخ��ی از راهکاره��ای مدیریت 
کاه��ش  و  ش��رکت  بودج��ه 
هزینه ه��ا پرداختی��م، در ای��ن 
مقاله و در ادام��ه باقی موارد را 
مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
5-  این امکان را در اختیار 

کارمندان خود قرار دهید که 
ساعات کمتری را در شرکت 

حضور داشته باشند
این م��ورد اگرچ��ه عجیب و 
غیرکارب��ردی به نظر می رس��د، 
ب��ا ای��ن ح��ال واقعی��ت ای��ن 
اس��ت که حض��ور کارمندان در 
ش��رکت هزینه بر خواهد بود. به 
همین خاطر اس��ت که  امروزه 
ش��رکت ها در تالشند بخشی از 
کارهای ش��رکت را ب��ه افرادی 
اختص��اص دهند ک��ه الزامی به 
حضور در ش��رکت ندارند. برای 
مثال مدیریت س��ایت، از جمله 
کارهایی اس��ت ک��ه فرد مذکور 
می توان��د در خانه یا حتی حین 
انجام کاری دیگر )ش��غل دوم( 
انج��ام دهد. ای��ن موضوع برای 
ش��ما منجر به کاهش هزینه ها 
خواهد ش��د، علت این موضوع 
به این خاطر است که کارمندان 
در ش��رکت نیاز به دفتری برای 
خ��ود، امکاناتی نظیر سیس��تم 
و اینترن��ت و م��واردی از ای��ن 
قبیل دارند که بدون شک برای 
شرکت هایی که فضایی محدود 
در اختیار دارند، معضلی بزرگ 
خواهد ب��ود. با ای��ن حال الزم 
اس��ت نظارت کافی را روی آن 
دس��ته از کارمندان خود که در 
شرکت حضور ندارند نیز داشته 
باش��ید. همچنین این امکان را 
برای کارمندان خود مهیا سازید 
ک��ه بتوانن��د در ص��ورت انجام 
سریع تر کارهای خود در ساعتی 
زودتر از زمان تعیین شده اقدام 
به ت��رک محل کارش��ان کنند. 
این موضوع عالوه  بر مزیت های 
اقتصادی ک��ه به هم��راه دارد، 
باعث افزایش رضایت کارمندان 

خواهد شد. 
6-  کارمندان خوب خود را 

حفظ کنید 
هنگامی که تیم کاری ش��ما 
ش��کل می گیرد، تغییر دادن آن 
منج��ر به این  خواهد ش��د که 
راندم��ان تیم ت��ا زمانی که فرد 
جدید بتواند خود را با س��ایرین 
هماهن��گ س��ازد، ب��ا کاه��ش 
شدیدی مواجه شود. در همین 

راستا ضروری اس��ت کارمندان 
خ��وب خود را شناس��ایی کنید 
و ب��ا تدبیری درس��ت احتمال 
رفتن آنها از ش��رکت را کاهش 
دهید. توجه داش��ته باشید که 
اس��تخدام فردی جدید هزینه و 
زم��ان زیادی را از ش��ما خواهد 
گرفت. ب��ه همین خاط��ر بهتر 
اس��ت اولویت ت��ان را در حفظ 
افراد خود قرار دهید. این اقدام 
ب��ا اعمال رفتار خوب و توجه به 
خواس��ت و نیاز اف��راد به خوبی 

امکان پذیر خواهد بود. 
7-  قرارداد کاری امضا کنید 

ای��ن موض��وع ک��ه بخواهید 
تمامی نیازهای خود را از طریق 
اس��تخدام افراد برط��رف کنید ، 
ب��دون تردید عاملی اس��ت که 
باعث خواهد ش��د هزینه بسیار 
زیادی صرف کنی��د . در همین 
راس��تا توصیه می شود به جای 
مح��دود کردن اقدام��ات خود، 
در اندیشه امضای قرارداد کاری 
باشید. مزیت این کار این است 
که باعث خواهد ش��د نیاز شما 
از طریق همکاری ش��کل گرفته 
برطرف ش��ده و دیگر مجبور به 
اس��تخدام  هزینه های  پرداخت 
نباش��ید. در این زمین��ه توجه 
داشته باش��ید که موارد مدنظر 
خ��ود را ب��ه ص��ورت کامل در 
ق��رارداد ذک��ر کنید  ت��ا از بروز 
مشکل جلوگیری شده و بهترین 
نتیجه را بتوانید به دست آورید. 

8-  لیست هزینه های 
هفتگی، ماهانه و ساالنه خود 

را مورد بررسی قرار دهید
یک��ی از اقدامات درس��ت در 
زمین��ه مدیری��ت بودج��ه این 
اس��ت ک��ه هزینه های خ��ود را 

ب��ه خوب��ی بشناس��ید. در واقع 
بسیاری از ش��رکت  ها این اقدام 
را به حسابداران خود می سپارند 
که اقدامی کامال درس��ت است. 
با این ح��ال در صورتی که تنها 
نتایج را مورد بررسی قرار دهید 
و نظارت کافی در تمامی مراحل 
نداش��ته باش��ید، ممکن اس��ت 
زمین��ه سوءاس��تفاده ها ش��کل 
گیرد. در این زمینه الزم اس��ت 
با ش��ناخت درس��ت هزینه های 
خود اق��دام به ارائه راهکار برای 
کاهش ه��ر یک کنی��د . با این 
اقدام شاهد هزینه هایی خواهید 
شد که اصال ضرورتی نداشته و 
می توانید آنها را حذف کنید . در 
آخر توجه داشته باشید که این 
اقدام باید همواره صورت بگیرد 
و تنها مختص به یک بار نیست. 
9-  استعدادها را شناسایی 

کنید
ک��ه  اس��ت  الزم  هم��واره 
اطالعات ت��ان را در زمینه کاری 
خود در باالترین س��طح ممکن 
حف��ظ کنی��د . این موض��وع به 
ش��ما کم��ک خواه��د ک��رد تا 
تغییرات بازار را به خوبی درک 
کنید و همواره برای ش��رایط و 
آمادگی  جدی��د  موقعیت ه��ای 
داشته باشید. از جمله اقداماتی 
که باعث خواهد شد هزینه های 
ش��رکت کاهش پی��دا کند این 
است که نگاهی رو به جلو داشته 
باشید. بدون تردید راضی کردن 
افراد موف��ق و حرفه ای برای به 
درآمدن شرکت شما،  استخدام 
موضوعی پرهزین��ه خواهد بود. 
در واقع مقوله استخدام همواره 
براساس پارامترهای مدنظر شما 
نب��وده و گاهی برای اس��تخدام 

برخ��ی افراد خ��اص که معموال 
به عنوان افراد سرشناس و فوق 
حرفه ای تلقی می ش��وند، دیگر 
تنها ش��رایط کاری مرسوم شما 
کارس��از نخواه��د ب��ود. درواقع 
در راس��تای رقاب��ت بهتر و قرار 
گرفت��ن در جایگاه��ی باالت��ر، 
نیاز به افرادی دارید که بتوانند 
ش��ما را به این خواسته نزدیک 
کنند. با ای��ن حال راهکاری در 
ای��ن زمینه وجود دارد که باعث 
می شود دیگر مجبور به این کار 
نباش��ید. در واقع شما می توانید 
استعدادهای جوان  با شناسایی 
و تأمی��ن هزینه ه��ای تحصیل 
آنه��ا به نوعی آینده ش��رکت را 
تضمی��ن و خیال خ��ود را از در 
اختیار داش��تن اف��راد حرفه ای 
راحت کنید . ب��دون تردید این 
موض��وع هزینه کمت��ری را در 
مقایسه با اس��تخدام حرفه ای  ها 

در بر خواهد داشت. 
10-  نقدینگی خود را کاهش 

دهید
همواره افراد تمای��ل دارند که 
پول ه��ای در دس��ترس خ��ود را 
خرج کنند. این موضوع در رابطه 
با ش��رکت ها نیز صادق است. به 
همین خاطر مدیران الزم اس��ت 
درآمدهای مازاد را در جایی دیگر 
سرمایه گذاری کنند تا از دسترس 
خارج شود. با این حال تنها نباید 
از دسترس خارج کردن را مدنظر 
قرار دهی��د. بهتر اس��ت در این 
زمینه به نح��وی عمل کنید  که 
انتق��ال وجه نتای��ج مثبتی را به 

همراه داشته باشد. 
11-هنگام تردید، توقف 

کنید 
و  اقدام��ات  از  بس��یاری 

تصمیم��ات مدیران با ش��ک و 
تردیدهایی همراه است و تحت 
این ش��رایط ریسک کار افزایش 
یافت��ه و در ص��ورت انج��ام آن 
با نتایجی فاجعه  ممکن اس��ت 
بار مواجه ش��ود. ب��دون تردید 
دلیل��ی وجود دارد که ش��ما در 
رابطه ب��ا تصمیم خود اطمینان 
الزم را نداری��د. ب��ا ای��ن ح��ال 
بی خبال ش��دن نسبت به انجام 
نمی توان��د سیاس��تی  نی��ز  آن 
منطقی باش��د. به همین خاطر 
توصی��ه می ش��ود تح��ت ای��ن 
ش��رایط اقدامات خود را متوقف 
س��اخته و تمرکز خود را  روی 
کاره��ای دیگری ک��ه اطمینان 
بیشتری نس��بت به آنها دارید، 
ق��رار دهید. با گذش��ت زمان و 
فکر و مش��ورت بیش��تر، بدون 
شک تصمیم بهتری را نسبت به 
اقدام معوقه خود خواهید گرفت 
که بدون ش��ک از  ه��در رفتن 

سرمایه شرکت خواهد کاست. 
12-  طراحی و ساخت 

تکنولوژی جدید
ای��ن  اس��ت  الزم  ابت��دا  در 
موضوع را مورد توجه قرار دهید 
که به هر می��زان که بتوانید در 
زمین��ه فناوری های م��ورد نیاز 
به خودکفایی برس��ید، به همان 
می��زان هم هزینه های ش��رکت 
کاه��ش پی��دا خواهد ک��رد. با 
این حال ای��ن موضوع پایان راه 
نیس��ت و توصی��ه می ش��ود در 
زمین��ه کاری خ��ود تکنولوژی 
جدی��د ایجاد کنید . این موضوع 
نه تنه��ا ش��ما را در رقاب��ت ب��ا 
سایرین در جایگاه باالتری قرار 
خواهد داد، بلک��ه باعث خواهد 
ش��د از ورود فن��اوری جدی��د 
بی نیاز شده و اقدامات بیشتری 
را بتوانی��د صورت دهی��د. این 
اقدام هزینه های خرید ش��رکت 
را ب��ه طرز چش��مگیری کاهش 
می ده��د و این ام��کان را برای 
ش��ما فراهم خواه��د آورد تا با 
ف��روش آن به س��ودهایی قابل 

توجه دست پیدا کنید. 
13-  بازیافت داشته باشید

در یک تعریف س��اده و جامع 
بازیاف��ت ب��ه معنای اس��تفاده 
از م��واد مص��رف ش��ده ب��رای 
تولید و س��اخت مج��دد همان 
کاال ی��ا کاالی قاب��ل اس��تفاده 
دیگر اس��ت. این موضوع بدون 
تردید از بس��یاری از هزینه های 
شرکت خواهد کاست که گامی 
س��ودمند در زمین��ه مدیری��ت 

بودجه محسوب می شود. 
 bplans :منبع

بررسی راهکارهایی که می تواند به کاهش هزینه ها کمک کند

چگونه در زمینه مدیریت بودجه شرکت موفق عمل کنیم)2(
استارتآپ

 راهکارهای افزایش کار تیمی
در شرکت

بدون تردید هنگامی که شرکت قادر به ایجاد ارتباطی 
درست میان کارمندان خود نباشد، نمی تواند در رقابت با 
سایر شرکت ها به خوبی عمل کند. این موضوع به قدری 
اهمیت دارد که می تواند منجر به توقف کامل و حذف از 
بازار ش��ود. ناکارآمدی تیم کاری بیانگر عدم شایستگی 
مدیریت شرکت است، زیرا این کار  برعهده باالترین مقام 
شرکت بوده و به همین خاطر الزم است مدیران نسبت 
به اصول و راهکارهای این موضوع آگاهی کامل داش��ته 
باشند. به همین خاطر در ادامه به بررسی راهکارهایی در 

راستای افزایش کار تیمی در شرکت خواهیم پرداخت. 
1-  هم��واره تمرکز خود را روی افراد جدید ش��رکت 
نگه دارید. بدون تردید تازه کارها نیاز به حمایت شما در 
خصوصی هماهنگی هرچه سریع تر با فضای شرکت و تیم 
کاری دارند. با این حال فراموش نکنید که بهتر است در 
استخدام های خود معیارهای درستی را مشخص کنید تا 

در این زمینه با مشکالت کمتری مواجه شوید. 
2-  از طریق ایمیل با کارمندان خود در ارتباط باشید. 
بدون تردید این موضوع که بخواهید هر فردی را به اتاق 
خود بیاورید، زمان زیادی را از شما می گیرد. با این حال 
تنها دلیل انجام این موضوع در خصوصی مدیریت زمان 
نیس��ت و این موضوع باعث خواهد ش��د تا افراد شما را 
متهم به اهمیت بیشتر دادن به کارمندانی خاص، نکنند 
که خود به کنترل جو مناسب کمک خواهد کرد. اگرچه 
تصور می ش��ود در این زمینه شبکه های ارتباطی مانند 
واتس اپ گزینه های مناس��ب تری محسوب می شوند، با 
ای��ن حال ایمیل به علت محیطی ک��ه دارد فضا را برای 
گفت وگوی طوالنی محدود می سازد که این خود با توجه 
به حجم کاری باالی مدیران سودمند محسوب می شود. 
درواقع هدف اصلی از این موضوع یکسان کردن رفتار با 
کارمندان بوده که تأثیری مناسب در عدم بروز مشکالت 

و حسادت های بی مورد در محل کار خواهد داشت. 
3-  برای افراد جایی مش��خص را تعیین و مشخصات 
وی را ب��ه نحوی درج کنید که برای س��ایر حاضران در 
دفتر کار ش��رکت مش��خص باش��د. درواقع همواره این 
احتم��ال وجود دارد که تمامی کارمندان نتوانند ارتباط 
اولی��ه در خصوصی بهب��ود روابط خ��ود را ایجاد کنند. 
بدون تردید این اقدام ش��ما باعث آشنایی اولیه خواهد 
ش��د که به این موضوع کمک خواهد کرد. توجه داشته 
باشید به هر میزان که کارمندان از صمیمیت بیشتری 
برخوردار باشند، راحتی کار تیمی افزایش می یابد. تحت 
این شرایط دیگر الزامی وجود ندارد که شما مشوق کار 
تیمی باشید و افراد خود در این زمینه اقدام خواهند کرد.
4-  موارد م��ورد نیاز نظیر اطالعات ضروری ش��رکت 
را در اختی��ار کارمندان قرار دهی��د. علت این موضوع به 
خاطر این است که افراد همواره بتوانند در کمترین زمان 
ممکن به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و 
زم��ان خود را برای جس��ت و جوهای بی مورد تلف نکنند. 
این موضوع خصوص��ا درخصوص کارمندان جدید و تازه 
کار مهم و ضروری اس��ت. همواره مش��اهده ش��ده است 
ک��ه برخی از مدیران در این زمینه ضعیف عمل و  تصور 
می کنند که اطالعات ش��رکت محرمانه بوده و الزم است 
در نزد خودش��ان محفوظ بماند. اگرچه اطالعات شرکت 
بدون تردید راز محسوب می شود با این حال این موضوع 
درخصوص افراد خ��ارج از تیم بوده و در خصوصی درک 
بهتر محیط و نحوه انجام کارها الزم است موارد ضروری 
)نه تمام��ی اطالعات( را در اختیار کارمن��دان خود قرار 
دهید. در این زمینه به نحوی عمل کنید که بروز اطالعات 

به بیرون شرکت خود زمینه ساز ایجاد مشکل نشود. 
5-  تک زبانه عمل کنی��د. منظور از این موضوع این 
اس��ت که تمامی کارمندان خود را موظف به صحبت با 
زبان تعیین ش��ده کنید. این موضوع راه را برای ارتباط 
بیشتر افراد هموار خواهد ساخت. این موضوع خصوصا 
برای شرکت هایی که در کشوری دیگر مشغول فعالیت 
هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این زمینه 
توصیه می شود نوع زبان را با توجه به منطقه ای که در 
آن فعالی��ت می کنید، انتخاب کنی��د. همچنین توجه 
داشته باشید که برگزاری کالس های فشرده یادگیری 
آن برعهده ش��ما بوده که باید در خصوص نحوه انجام 
آن به خوبی تصمیم گیری کنید. همچنین بهتر اس��ت 
افرادی را که از نظر پارامترهایی نظیر نژاد، زبان، فرهنگ 
و م��واردی از این قبیل ارتباط��ی نزدیک دارند در کنار 
یکدیگر قرار دهید. این موضوع به افزایش راندمان تیم 
کاری شما و بهبود شرایط کار تیمی کمک خواهد کرد.

6-  از مش��اور و روان شناسی حرفه ای استفاده کنید 
و با برگزاری نشس��ت هایی اوضاع را مورد بررسی قرار 
دهی��د. در این زمینه تنها به تصمیمات خود بس��نده 

نکنید و نظر تیم کاری خود را نیز جویا شوید. 
7-  امکان انتقاد غیرمس��تقیم از هر فردی را در ش��رکت 
مهیا س��ازید. در بسیاری از موارد این موضوع که افراد را در 
روابط خود با دیگران آزاد بگذارید، می تواند زمینه س��از بروز 
مشکالت بسیاری شود. در همین خصوص مدیر شرکت باید 
ع��الوه بر مدیریت کارها، در زمینه مدیریت کارمندان خود 
نیز مس��ئولیت پذیر ظاهر شود. بدون تردید این موضوع که 
افراد به طور مس��تقیم از یکدیگر انتقاد کنند، منجر به بروز 
دلخوری هایی خواهد ش��د که مانعی ج��دی در خصوصی 
بهبود کار تیمی محسوب می شود. درواقع این موضوع به این 
خاطر است که افراد معموال در هنگام بروز مشکالت، نسبت 
به لحن بیان نارضایتی و انتقاد خود، آگاهی و دقت نظر کافی 
نداشته و همین موضوع می تواند باعث شود تا فرد مورد نظر 
iamwire :واکنش خوبی از خود نشان ندهد.        منبع

 Angelique O'Rourke به قلم
مترجم: امیرآل علی

JULIA SAMOILENKO به قلم
مترجم: امیرآل علی

کلید
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اخبار

 تبری�ز – ماه�ان فالح: همزم��ان با دهه 
مبارک فج��ر و با حضور معاونت مهندس��ی و 
توسعه ش��رکت، مسئولین استانی، امام جمعه،  
فرماندار منطقه، ش��هردار، مس��ئولین ادارات و 
جمع��ی از خانواده های ش��هدا و مردم از خط 
انتقال آب ش��هر بخشایش بهره برداری شد. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبری��ز به نقل از روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی، مهن��دس زحمت��ی مدیر ام��ور آب و 
فاض��الب منطقه هریس در آئی��ن بهره برداری 
از ط��رح خ��ط انتقال آب ش��هر بخش��ایش با 

اعالم ای��ن خبر گفت: ش��رکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقی ب��ه منظور اس��تفاده از آب 
اس��تحصالی چاه های حفاری شده برای تامین 
و حل مش��کل آب آش��امیدنی شهر بخشایش 
مطالعات تاسیس��ات آب ش��هرمذکور را انجام 
داده و در نهایت حاص��ل این مطالعات اجرای 
خط انتقال به طول 12000 متر از محل چاهها 
به مخزن این ش��هر بوده اس��ت .مدیر امور آب 
و فاض��الب منطقه هریس اف��زود: برای اصالح 
خط انتقال آب این شهر بطول5100 متر لوله 
گذاری پل��ی اتیلن با س��ایز 315 میلی متر و 
6900 مت��ر نیز از لوله پلی اتیلن به قطر 200 
میلی متر اجرا ش��ده و عملی��ات اجرایی آن از 
س��ال 1395 آغاز ش��ده اس��ت . وی در پایان 
گفت: طرح انتقال آب ش��هر بخشایش از توابع 
منطقه هری��س با هزینه ای بال��غ بر 25000 
میلیون ریال در ده��ه مبارک فجر افتتاح و به 

بهره برداری کامل رسید.

  تبری�ز – ماهان فالح: کارکنان و مدیران 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
س��ی و نهمین س��الگرد پیروزی ش��کوهمند 
انقالب اس��المی را با شرکت و حضور حماسی 
در راهپیمای��ی ی��وم اهلل 22 بهم��ن گرام��ی 
داش��تند. به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز به 
نق��ل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان آذربایجان ش��رقی، در این راهپیمایی 
مدیرعامل، معاونین و تعداد کثیری از همکاران 
همگام ب��ا سایراقش��ارمردم و کارکنان ادارات، 
سازمانها و کارخانجات مسیر راهپیمایی را طی 
ک��رده و در مصالی امام خمینی ) ره ( گردهم 
آمدن��د و دوب��اره با ام��ام راحل خ��ود و رهبر 
انقالب و ش��هداء و آرمانهای انقالب اس��المی 

تجدید میث��اق نمودند .الزم به ذکر اس��ت در 
مس��یر راهپیمایی و در راستای فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب،  روابط عمومی ش��رکت آبفا 
آذربایجان ش��رقی اقدام به توزیع بس��ته های 
فرهنگی و آموزش��ی نمود. همچنین تن پوش 
قطره آب نیز در مسیر راهپیمایی با شعار آب = 

زندگی حضور داشت.

 تبری�ز – لی�ال پاش�ائی: به مناس��بت 
گرامیداش��ت ده��ه مب��ارک فجر ب��ا حضور 
نماین��ده م��ردم میان��ه در مجلس ش��ورای 
اس��المی، معاون مهندس��ی و توسعه شرکت 
آب و فاضالب اس��تان، فرمان��دار ویژه میانه، 
اعضاء شورای اس��المی، مقامات و مسئولین 
محل��ی، خانواده های معظم ش��هداء و جمع 
کثی��ری از مردم از طرح احداث تاسیس��ات 
شبکه فاضالب ش��هرک شهید بهشتی میانه 
بهره برداری ش��د .به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی، طرح 
ایجاد تاسیس��ات فاضالب توس��ط  ش��رکت 
آب و فاض��الب اس��تان بمنظور بهب��ود آثار 
زیس��ت محیطی منطقه و ارتقاء و باال بردن 
سطح زندگی مردم منطقه در شهرک شهید 
بهشتی میانه اجرا شده است .سلیمانی مدیر 
امور آب و فاضالب منطقه میانه در مراس��م 

بهره ب��رداری از ط��رح مذک��ور گفت: طرح 
ایجاد تاسیس��ات فاضالب ش��هرک بهشتی 
میانه ش��امل خطوط انتقال و ش��بکه اصلی 
و فرعی جم��ع آوری فاضالب  بطول 1600  
مت��ر در اقط��ار مختلف و بتع��داد 156 عدد 
منهول بوده و با هزینه ای بالغ بر 23 میلیارد 
ریال از محل تامین اعتبارات عمرانی و سایر 
منابع اس��تانی اجرا ش��ده  اس��ت .این طرح 
همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اس��المی 
 با حضور مسئولین اس��تانی و شهرستانی به 

بهره برداری رسید.

 تبریز – مهناز پاش�ائی: گروه کوهنوردی 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
بمناس��بت ایام ا... دهه فجر و گرامیداشت یاد 
و خاطره فجرآفرینان س��رافراز متش��کل از 11 
همنورد موفق به صعود به قله کمال گردید. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبری��ز به نقل از روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

ش��رقی، قله کم��ال بلندترین قله رش��ته کوه 
س��هند اس��ت که 3750 متر ارتفاع دارد و در 
فاصله بین شهرس��تان های تبریز و بستان آباد 
واقع ش��ده است. در دامنه آن و درست در پای 
کوه اس��تخر و آب انبار طبیعی بزرگ و بسیار 
زیبایی واقع شده است که در زبان محلی آذری 
به قوش گولی معروف است و مسیر صعود هم 
از کن��ار این گول ادامه یافت��ه و در امتداد یال 
جنوبی مش��رف به قله به نقط��ه پایانی کمال 
منتهی گردید. الزم به ذکر اس��ت اعضای گروه 
در ای��ن برنامه نیک خصلت، زهدی، عباس��ی، 
بافه��م، غالمپور، مل��ک آب��ادی، ابراهیم زاده، 
نیکزاد و عبادی، اس��معیل پور به سرپرس��تی 

ناصراهری بودند.

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختیاري 
جایگاه CNGش��هر جونقان  از توابع شهرستان فارسان با حضور 
اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از مسئولین 
اس��تانی و ساسان تیموری سرپرست ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه در دهه مبارک فجر  افتتاح و مورد بهره برداري 
قرار گرفت . ساسان تیموری سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده 
CNG  های نفتی اس��تان  اذعان داش��ت که  تجهی��زات جایگاه

شهرداري جونقان  با ظرفیت فشرده سازي 1000 نرمال متر مکعب 
بر س��اعت با توان سوخت رس��اني به حدود 70 خودرو در ساعت با 
دو دس��تگاه دیسپنسر و چهار نازل سوخت در مدار سوخت رسانی 
قرار گرفته اس��ت. سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
اس��تان  افزود  جایگاه CNG شهرداري جونقان  با هزینه اي بالغ 
بر 23 میلیارد ریال س��اخته و تجهیز ش��ده اس��ت که 13 میلیارد 

ریال هزینه تجهیزات آن ازسوي  شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي و در قالب تخصیص تجهیزات رایگان و10 میلیارد ریال نیز 
جهت ساخت وآماده نمودن ابنیه از سوی  شهرداری جونقان  تأمین 
گردیده اس��ت.  سرپرست ش��رکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان چهارمحال و بختیاري افزود: پروژه  احداث جایگاه مذکوردر 

هجدهم شهریور ماه سال 96 شروع گردیده و در نوزدهم بهمن ماه 
به بهره برداري رس��ید. این مقام مسئول افزود: با راه اندازي جایگاه 
CNG شهرداري جونقان ، اشتغال زایي به تعداد 8 نفر به صورت 
دائم ایجاد گردیده اس��ت.همچنین با راه اندازي جایگاه شهرداري 
جونقان تعداد جایگاههاي  CNG تک منظوره و دو منظوره استان 
ب��ه  39 باب مي رس��د که  نزدیک ب��ه 48000 نرمال متر مکعب 
درساعت برابرحدود 1150000 متر مکعب در روز ظرفیت تولید گاز 
طبیعي فشرده در استان ایجاد شده است.  وی اظهار کرد:  متوسط 
مصرف ماهانه گاز طبیعي فشرده سی ان جی در استان  به میزان 
7.8 میلیون متر مکعب  مي باشد  که در ازای این مقدار مصرف گاز 
طبیعی فشرده سی ان جی در ماه  حدود 8 میلیون لیتر در سطح 
اس��تان چهارمحال و بختیاری صرف جویی بنزین می گردد  و در 
صورت توسعه صنعت خودروهاي دو گانه سوز ورفع سایر موانع این 

میزان صرف جویی قابل افزایش می باشد .  

اردبیل- خبرن�گار فرصت امروز- به گ��زارش روابط عمومي 
شرکت گاز استان اردبیل طي مراسمي با حضور استاندار ، نمایندگان 
محترم مردم شهرستانهای اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی و فرماندار اردبیل، جمعي از مسئولین ادارات و اهالی 
محترم روس��تای چنذاب از توابع بخش هی��ر ، همزمان با اولین روز 
دهه مبارک فجر پروژه های گازرسانی به 95 روستای استان اردبیل 
به بهره برداری رس��ید. مدیر عامل ش��رکت گاز استان اردبیل ضمن 
گرامیداش��ت یاد و خاطره شهیدان انقالب اسالمی و شهدای مدافع 
حرم در آئین مراسم افتتاح پروژه های گازرسانی به 95 روستای استان 
اردبیل با تحت پوشش قرار دادن بیش از 3600 خانوار روستایی اظهار 
داشت: برای گازرسانی به این روستاها اعتباری بالغ بر 227 میلیارد 
ریال هزینه شده است.   مهندس خدائی از رشد چشمگیر گازرسانی 

به روستاها در سالهای اخیر خبر داد و گفت : شرکت گاز استان اردبیل 
در حوزه گازرس��انی به روستاها تا بحال با همت و تالش کارکنان و 
پیمانکاران توانس��ته است 88 درصد خانوار روستایی استان را تحت 
پوش��ش نعمت گاز طبیعی قرار دهد.  وی با اشاره به اینکه در حال 

حاضر پروژه های گازرس��انی به 320 روستای استان در دست اجرا  
می باش��د گفت که  با اتمام گازرس��انی به این روستاها 98 درصد از 
خانوارهای روس��تایی اس��تان اردبیل از نعمت خدادادی گاز طبیعی 
برخوردار خواهند ش��د. در این مراسم دکتر اکبر بهنام جو استاندار 
اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و امام راحل 
خاطر نشان کرد و  خدمت رسانی به مناطق محروم و روستایی یکی 
از اولویت های دولت دوازدهم می باش��د که در حوزه گازرس��انی به 
روس��تاهای استان اردبیل اقدامات بسیار خوبی در سال های گذشته 
و امس��ال انجام شده است.  اس��تاندار اردبیل در پایان این مراسم از 
پیگیری نمایندگان مردم فهیم اردبیل در مجلس شورای اسالمی، و از 
عملکرد مطلوب شرکت گاز استان اردبیل در گازرسانی به روستاها  و 

از مدیر عامل و کارکنان شرکت گاز استان اردبیل تقدیر بعمل آورد.

همزمان با دهه مبارک فجر
بهره برداری از خط انتقال آب شهر بخشایش  

در استان آذربایجان شرقی آغاز شد

 همگام با سایر اقشار مردم
حضور پر شور کارکنان و مدیران شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی در راهپیمایی 22 بهمن 

 دردهه مبارک فجر انجام پذیرفت
 بهره برداری از شبکه فاضالب 

شهرک شهید بهشتی میانه

به مناسبت ایام ا... دهه فجر
صعود گروه کوهنوردی شرکت آبفای آذربایجان 

شرقی به قله 3750 متری کمال سهند

مقارن با دهه مبارک فجر جایگاه CNGشهر جونقان  در استان چهارمحال و بختیاري افتتاح شد

همزمان با اولین روز دهه مبارک فجر پروژه های گازرسانی به 95 روستای اردبیل به بهره برداری رسید 

اصفهان - قاسم اس�د- سمیتئاتر آموزش انگیزش کارکنان با 
حضور معاون منابع انسانی وبهبود مدیریت ،مدیران و کارکنان شرکت 
آبفا استان اصفهان با هدف مدیریت منابع انسانی، ارتقای سطح انگیزه 
کارکنان در سالن شیخ بهایی شرکت برگزار شد. مدیر دفتر آموزش 
ش��رکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به برگزاری سمیئتاتر 
انگیزش برای کارکنان ش��رکت آب وفاضالب اس��تان اصفهان اعالم 
کرد: مهمترین هدف ما از مدیریت منابع انسانی، ارتقای سطح انگیزه 
کارکنان است. انگیزه دادن به کارکنان مستلزم آن است که نیازهای 
مختلف آنها را بشناسیم و آنها را تأمین کنیم. درباره نیازهای انسان 
نظریه های زیادی ارائه شده اند. یکی از نظریه هایی که اخیرا مطرح 
گردیده است، نظریه CHAMPFROGS به معنی قورباغه های 
قهرمان اس��ت. هر یک از 10 حرف این واژه، س��رآغاز کلمه ای است 
که به یکی از نیازهای اساس��ی انس��ان اش��اره دارد. اعظم السادات 
مرتضوی  ادامه داد:چقدر به کارکنان اطالعات میدهیم و کنجکاوی 
آنها را پاسخ میدهیم؟  کارکنان سازمان، چقدر  به  کارشان  افتخار 
میکنند؟ چقدر کارکنان و افکارشان را تأیید میکنیم؟چقدر روی دانش 
و مهارت کارکنان س��رمایه گذاری میکنیم به گونه ای که احساس 
شایس��تگی و استادی کنند؟ چقدر اجازه میدهیم که کارکنان روی 

کار و ش��رایط کار اثرگذار باشند و احساس قدرتمندی کنند؟ چقدر 
به کارکنان آزادی عمل برای ابتکار و خالقیت میدهیم؟ چقدر امکان 
همکاری با همکاران خوب و کار تیمی را برای کارکنان فراهم کرده 
ایم؟ شرایط کار کارکنان چقدر منظم، ایمن و قابل پیش بینی است؟ 
ت��ا چه اندازه در تعریف و تخصیص اهداف برای کارکنان موفق بوده 
ایم و چقدر بین اهداف آنها و اهداف س��ازمان سازگاری وجود دارد؟ 
کارکنان چقدر احس��اس میکنند که مورد توجه و احترام و قدردانی 
هستند؟ اینها نکات مدیریتی است  که باید مورد توجه قرار گیرند تا 
در نهایت بهره وری در سازمان افزایش یابد. وی به محتوای سمیئتاتر 
پرداخت و عنوان کرد:  در سمیئتاتر انگیزش  برای کارکنان سعی بر 

آن ش��د به مفهوم انگیزش و تاریخچه توجه به انگیزش، ارائه نظریه 
هاي  دانشمندان معاصر  پیرامون مقوله انگیزش،درنظر گرفتن انواع 
پاداش در سازمان و تاثیر آن بر رضایت شغلی، ارائه طرح هاي جدید 
اعطاي پاداش و تبیین ماتریس انگیزش��ی رفاهیات پرداخته شود تا 
کارکنان و مدیران با آشنایی با این مفاهیم بهتر وبیشتر از گذشته با 
انگیزه دو چندان به ادامه فعالیتها بپردازند. مدیر دفتر آموزش شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان با پرداختن به تعریف سمیئتاتر بیان داشت: در 
دورانی که بهره مندی از دنیای مجازی در کسب مهارت تاثیر شگرفی 
بر جای گذارده اس��ت، استفاده از ادبیات و هنر، کارآیی و اثربخشی 
آموزش های مهارتی را در دنیای حقیقی دو چندان کرده اس��ت. در 
این راستا سمیتئاتر)سمینار+ تئاتر و نمایش(، سخنرانی هدفمندی 
اس��ت که آموزش را واقعی تر، ملموس تر و لذت بخش تر می سازد 
و مخاطب را در تجربه ای ماندگار بدون خستگی و دلزدگی ارتقا می 
بخشد. . در سمیتئاتر انگیزش مشکالت سازمانی به صورت نمایش 
و توس��ط هنرمندان نشان داده ش��د  و در خالل آن مدرس به بیان 
سرفصل های اهداف اساس��ی این دوره )چرا کارکنان مطابق انتظار 
مدیران کار نمی کنند(ش��اید نمی توانند،ش��اید نمی خواهند،شاید 

نمی دانند ،شاید مانعی وجود دارد ، پرداخت.

برگزاری سمیئتاتر آموزش انگیزش کارکنان در سالن شیخ بهایی آبفا اصفهان

با حضور وزیر کشور
تقاطع غیر همسطح ولیعصر شهرداری بندرعباس به بهره برداری رسید

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون فنی و عمرانی شهردار بندرعباس 
گفت:تقاطع غیر همسطح ولیعصر بندرعباس در مدت دو سال و با اعتبار 25 میلیارد 
تومان س��اخته شده اس��ت. عبدالرضا بهادر افزود: این تقاطع هزار و 700 متر طول، 
75متر عرشه، سه دهنه 25 متری و رمپ 200 متری دارد.  وی تصریح کرد: تقاطع 
غیر هم سطح ولیعصر چهار بلوار امام حسین، شهید رجایی، پردیس و امام خمینی را 
در شمال و جنوب بندرعباس به هم متصل می کند.  بهادر افزود: این طرح به نمایندگی 

از 127طرح شهرداری بندرعباس که با اعتبار 873 میلیارد ریال ساخته شده اند به بهره برداری رسید.

در آخرین روز از دهه مبارک فجر با حضور مدیر عامل آبفار  مازندران صورت گرفت
بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی »قلعه کتی« نور

  ساری – دهقان :  همزمان با آخرین روز دهه مبارک فجر بهره برداری از مجتمع 
آبرسانی روستایی قلعه کتی شهرستان نور با بهره مندی 8 روستا با جمعیتی بالغ بر 5 
هزار نفر آغاز شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از  اداره روابط عمومی و آموزش 
همگانی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی مازندران؛در آیین بهره برداری از مجتمع 
آبرسانی روستایی قلعه کتی شهرستان نور دکتر علی اسماعیلی نماینده مردم نور و 
محمودآباد در مجلس، مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار استان،دکتر شادمان 
فرماندار شهرستان نور و .........جمعی از مسووالن و مردم منطقه حضور داشتند. در این مراسم مهندس عبدالهی ضمن گرامیداشت 
دهه مبارک فجر و ابراز خرسندی از به بهره برداری رسیدن پروژه های بیشمار عمرانی و آبرسانی و بهره مندی مردم زیادی از مزایای 
این طرحها به میمنت این ایام باشکوه اظهار داشت: برای بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی قلعه کتی شهرستان نور بیش از 
3 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار برای اجرای 19 کیلومتر لوله گذاری خط انتقال،18 کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع،حفر و 
تجهیز یک حلقه چاه همچنین احداث 2 ایستگاه پمپاژ و ساخت مخازن ذخیره به حجم 800 متر مکعبی هزینه شده است. وی افزود: 

با بهره برداری از این پروژه 8 روستا با جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر: 
ارتباط صنعت و دانشگاه گامی در تسریع هوشمند سازی بندر بوشهر

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز - باحضور دکتر عبدالهی رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
بوشهر، نشست کارگروه بندر هوشمند در دفتر مدیرکل بنادر و دریانوردی استان ، برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی، محمد مهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در 
ابتدای این  نشست گفت: یکی از جنبه های  اصلی و موثر در پروژه های اسمارت پورت در 
بنادر دنیا، حضور دانشگاه های معتبرآن مناطق می باشد. بنچاری افزود: همزمانی امضای 
تفاهم نامه میان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه آزاد بامطرح شدن موضوع 
اسمارت پورت باعث شد این دانشگاه سریعا تیمی را تشکیل بدهد و این موضوع را دنبال کند. وی تاکید کرد: توقع ما از کارگروه تعریف 
شده در دانشگاه آزاد و هر دانشگاه معتبر دیگر این است که هم در تعریف پروژه و هم در انجام پروژه با اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان تعامل و همکاری تنگاتنگ داشته باشند.  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: این اداره کل در انجام پروژه 
اسمارت پورت از رویه های معمول گام را فراتر گذاشته و از کارگروه تشکیل شده خواستیم که خودشان با استقرار در بندر بوشهر 
تمامی زوایا را شناس��ایی و نیاز های بندر را اس��تخراج کنند. بنچاری اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که به شدت به آن توجه می 
شود پاالیش پروژه ها خواهد بود بدین معنی که در مرحله انتخاب پروژه ، پروژه هایی که در وضعیت عملکردی بنادر استان بوشهر 
موثرهستند در اولویت قرار دارند.   محمد مهدی بنچاری اظهار داشت: یکی از توافقات صورت گرفته در این نشست، توافق  برانجام 
بازدید ها و مستقر کردن نیروها در بخش عملیاتی بندر بوشهر می باشد به این دلیل که رویکرد ما نسبت به عملکرد شاخص های 

بندری پر رنگ تر از جنبه های دیگر خواهد بود. 

شستشوی کامل پست برق 230 کیلو ولت در سه ساعت 
اهواز - شبنم قجاوند- مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز شرکت برق منطقه ای خوزستان از شستشوی کامل پست برق 
230 کلیو ولت نورد، طی یک اقدام بی سابقه در مدت زمان سه ساعت خبر داد. مرتضی امامی در این خصوص گفت: پست برق 
230 کیلو ولت نورد یکی از پست های مهم شرکت برق منطقه ای خوزستان و تغذیه کننده صنایع و شرکت های بزرگ همچون 
شرکت گروه ملی- فوالد کاویان، نورد لوله و 9 فیدر شهری می باشد. وی ادامه داد: به علت آلودگی شدید ناشی از هجوم ریزگردهای 
اخیر که یک هفته ماندگاری داشت، تصمیم به شستشوی فوری پست گرفته شد. مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز اضافه 
کرد: شستشوی کامل پست  طی یک اقدام بی سابقه با حضور مسئولین و پرسنل امور بهره برداری غرب اهواز، مدیر امور ترابری برق 
منطقه ای خوزستان به همراه 9 اکیپ شامل شش دستگاه مقره شو و دو دستگاه باال بر، یک اکیپ پشتیبانی و 8 اکیپ تعمیراتی 

در مدت سه ساعت  انجام شد.

حضور مدیر عامل شرکت آبفار گلستان در برنامه زنده رادیویی روزنه
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس شکیبافر  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت با حضور در صدا و سیمای 
مرکز گلستان در برنامه زنده رادیویی روزنه به ارائه گزارش و عملکرد پرداخت.مهندس شکیبافر در این برنامه رادیویی پروژه های 
قابل افتتاح و کلنگ زنی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان را در دهه مبارک فجر تشریح نمود و گفت 24 روستای 
استان  در این ایام از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند.مهندس مهدی شکیبافر افزود: با بهره برداری از پروژه 
های مذکور 10 هزارو 453 خانوار با جمعیتی بالغ 33854 نفردر روستاهای استان گلستان از نعمت آب شرب آشامیدنی سالم و 
بهداشتی بهره مند خواهند شد.وی حجم عملیات پروژه های فوق  شامل  حفر و تجهیز دو حلقه چاه ، بهسازی 3 دهنه چشمه ، خط 
انتقال به طول 33.5 کیلومتر، مخزن زمینی بتنی 4 باب به حجم 400 مترمکعب، شبکه توزیع  به طول 66.8 کیلومتر ، نصب 2860 
انشعاب خانگی ، احداث تصفیه خانه حذف کدورت آب 1 مورد � اجرای خط انتقال برق و نصب پست هوایی چاه بطول  144 متر  
و اجرای حصار کشی و محوطه سازی تاسیسات چاه به طول 154 مربع و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ  برشمرد.مهندس شکیبافر 
اظهار داشت : به منظور اجرای پروژه های آبرسانی روستایی فوق بالغ بر 104 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی  و ملی هزینه 
شده است.همچنین عملیات اجرایی  6000 متر خط انتقال با اعتباری بالغ بر 8000 میلیون ریال در روستای دوزین شهرستان 

مینودشت در ایام اهلل دهه مبارک فجر آغاز شد.

چهار راه روستایي همزمان با هفتمین روز از دهه فجردر گنبد بهر برداري شد
 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره راه و شهرس��ازی گنبد اعالم کرد بهره برداري از چهار راه روس��تایي همزمان با 
سي و نهمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، یکي دیگر از دستاوردهاي انقالب براي افزایش سطح خدمات دهي مسووالن به مردم 
استان از جمله شهرستان گنبد بوده است.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس" عباس 
فرامرزي " در حاشیه آیین بهره برداري و کلنگ زني متمرکز پروژه هاي عمراني گنبد در این شهرستان به پایگاه اطالع رساني اداره 
کل گفت: طول محورهاي بهره برداري شده در این شهرستان در این ایام7 کیلومتر مي باشد که شامل روستاهاي بهرام آباد، عطاآباد 
، سارلي سافلین و جالین تپه  است ، که پیش از این مردم روستاهاي این محدوده از راه خاکي براي تردد استفاده مي کردند و با 
آسفالت آن، اهالي منطقه از راه مناسب براي تردد به شهر و انجام تبادالت کشاورزي و اقتصادي خود بهره مند شده اند.وي، اعتبار 
هزینه ش��ده  براي اجراي این  چهار پروژه راه روس��تایي  را 14774 میلیون  ریال از محل اعتبارات  ملي اعالم نمود.فرامرزي ادامه 
داد:  احداث پلهاي باکسي پیش ساخته در محور اینچه برون با هزینه بالغ  بر7026 میلیون ریال از محل اعتبارات استاني ازدیگر 
اقداماتي است که به جهت هدایت روان آبها و سیل وجلوگیري از آسیب دیدگي از راه موجود به اجرا درآمده واز آن بهره برداري شد .

تشریح اقدامات شاخص شرکت گاز خراسان رضوی به مناسبت ایام اهلل دهه فجر 
مش�هد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز استان با اش��اره به لزوم برگزاری باشکوه 
مراسمات ملی و مذهبی، به تشریح اقدامات شاخص شرکت گاز خراسان رضوی در دهه فجر امسال 
پرداخت. سید حمید فانی گفت: به برکت سی و نهمین سالگرد نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
اقدامات بسیار شاخصی در حوزه بهره مندی حداکثری مردم استان از نعمت الهی گاز انجام شد. وی 
افزود: در ادامه نهضت بزرگ گازرس��انی روس��تایی، در سالجاری هر 12 ساعت یک روستای استان 
گازرس��انی می ش��ود.  فانی با اشاره به وجود 40 شهرک صنعتی گازدار در خراسان رضوی افزود: در 
همین مدت طرح تقسیط 6 ماهه گازبهای مصرفی صنایع عمده در راستای کمک به تولید و اشتغال استان اجرایی شد. وی افزود: 
تسهیل در پرداخت قبوض گاز خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)قدس سره( از دیگر اقدامات انجام شده دهه 
فجر امسال بود. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور در راستای رسیدگی 
فوری به مشکالت شهروندان ادامه داد: حضور مدیرعامل، مدیران ستادی و روسای نواحی شهرستانهای شرکت در پشت میز خدمت 
و دیدارهای چهره به چهره و مستقیم با شهروندان، حضور در نمایشگاه های فجر انقالب و تبیین دستاوردهای شرکت گاز استان، 
بازدید از خانواده های معظم شهدا، اطالع رسانی از طریق رسانه های مکتوب و مجازی و حضور گسترده کارکنان شرکت گاز خراسان 

رضوی در راهپیمایی یوم اهلل دهه فجر از دیگر برنامه های شاخص این ایام بود.



 رسانه ای برای برندهای
حوزه مد و پوشاک

نام استارت آپ: برندکده
brandkade. com :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: شبکه اجتماعی مد و پوشاک

توضیح بیشتر: 
برندکده مجموعه رس��انه ای اس��ت که برندهای حوزه 
مد و پوش��اک و ش��عبات فروش معتبر برن��د را با توجه 
به موقعیت شما مس��یربابی می کند، همچنین شما را از 
محص��والت و تخفیفات جدید آن برند با خبر می س��ازد. 
اگ��ر تمایل به خرید لباس و پوش��اک از برندهای معتبر 
داری��د، برندک��ده بهترین مکان ب��رای تصمیم گیری در 

خرید شماست. 

جف واین��ر، مدیرعامل لینکدین از زمانی که به این 
س��مت رسیده است به عنوان یک رهبر الهام بخش و 

اثربخش برای خود اسم و رسمی به هم زده است. 
او در نشس��تی که به همراه راید هافمن، مؤس��س 
لینکدین، در قالب کالس��ی در دانش��گاه اس��تنفورد 
برگزار ش��د »مدیریت دلس��وزانه« را یک��ی از اولین 

اصول رهبری دانست. 
ط��ی گفت وگوی مفصل��ی که در این نشس��ت در 
گرف��ت، واینر ب��ه یکی از بزرگ تری��ن درس هایی که 
ظ��رف این س��ال ها به عن��وان مدیرعام��ل لینکدین 

فرا گرفته است اشاره کرد. 
واینر در این نشس��ت گفت: »با ارزش ترین درسی 
ک��ه من به عنوان مدیرعامل لینکدین فرا گرفته ام این 
اس��ت که نباید اجازه داد ف��ردی که به درد موقعیتی 
نمی خ��ورد بیش از اندازه در س��مت خود باقی بماند. 
به محض اینکه از خودتان این س��ؤال را بپرس��ید که 

آی��ا فالنی به درد این کار می خورد یا نه، پیش��اپیش 
پاس��خ خود را داده اید. سؤال اینجاس��ت که چه کار 
می خواهی��د ب��ا او بکنی��د؟ بای��د کمک��ش کنید تا 
توانایی ه��ای الزم برای باقی ماندن در آن موقعیت را 
در خود به وجود بیاورد و اگر نتوانست، نقش دیگری 
به آنها بس��پارید و ی��ا اینکه آنها را از س��ازمان خود 

خارج کنید.« 
ممکن اس��ت از خودت��ان بپرس��ید مدیرعاملی که 
»دلسوزی« را در رأس اصول رهبری می داند، ممکن 
اس��ت برای اخراج کارمندی که دیگ��ر گزینه خوبی 
برای یک موقعیت به ش��مار نمی رود با تردید مواجه 
ش��ود. هرچه باشد، تحت تأثیر مشکالت احتمالی آن 

کارمند در صورت اخراج قرار نمی گیرد؟ 
اما پاسخ این سؤال لزوما مثبت نیست. 

واینر در این باره می گوید: »اگر کس��ی در نقش به 
خصوصی با دش��واری روبه روس��ت، نگه داشتن او در 

آن نقش غیردلس��وزانه ترین کاری است که می توانید 
در م��ورد او انج��ام دهید. او اعتماد ب��ه نفس خود را 
ب��ه این ترتیب از دس��ت خواهد داد و به ش��بحی از 
خودش تبدیل خواهد ش��د؛ نه خ��ود واقعی اش. این 
مس��ئله بر تیم و خانواده او نیز تأثیر خواهد گذاشت. 
اما دلسوزانه ترین کاری که می توانید با چنین افرادی 
انجام دهید این اس��ت که آنها را ب��ه محترمانه ترین 

شکل ممکن به جای دیگری منتقل کنید.«
صحبت ه��ای او منطقی به نظر می رس��د. کارکنان 
ش��رکت ها معموال خودشان می دانند کی در موقعیت 
شغلی خود از حرکت به سمت موفقیت باز می ایستند. 
واین��ر اعتقاد دارد اس��ترس و اس��تیصالی که حول و 
حوش این احساس وجود دارد می تواند مضر تر از این 
باش��د که فرد مجبور ش��ود در جای دیگری به دنبال 

شغل تازه ای بگردد. 
digiato :منبع

مدیرعامل لینکدین از »مدیریت دلسوزانه« می گوید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 907 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: توصیه نخست ما مطالعه چند 
کتاب یا تعدادی مقال��ه درباره نحوه رفتار با کارمندان 
است. ارتباط با زیردستان بسیار حساس و پیچیده است 
و گذش��ته از ویژگی های شخصیتی هر فرد چه مدیر و 
چ��ه کارمند، از قوانین خاص��ی هم تبعیت می کند که 
دانس��تن آنها می تواند مفید باشد. بنابراین سعی کنید 

ابتدا این اصول را فراگیرید.

اما همان طور که گفته شد انسان ها بسیار پیچیده اند 
و ه��ر فرد ویژگی های منحصر به ف��ردی دارد، توصیه 
می کنیم کارمندان خود را به طور دقیق بشناسید. توجه 
به رفتارهای آنها، عادات ش��ان و عالقه مندی هایش��ان 
بسیار مهم است. آنها را زیر نظر بگیرید و سعی کنید به 
صورت غیرمستقیم درباره آنها از همکارانشان بپرسید. 
اگر تعداد کارمندان ش��ما زیاد اس��ت نتایج تحقیقات 
خود را یادداش��ت کنید. دانس��تن نقاط قوت و ضعف 
کارمندان و ویژگی های اخالقی ش��ان می تواند ش��ما را 
در موقعیت های مختلف که با آنها برخورد دارید یاری 
کند. گفتن یک جمله در یک موقعیت مناسب به یک 

فرد مشخص می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. جایی باید 
دوس��تی کرد و جایی دیگر تحک��م. نکته آخر اینکه به 
ویژگی های شخصیتی خودتان اش��اره کردید. بررسی 
کنید که این ویژگی ها چیست که اجازه نمی دهد شما 
درس��ت مدیریت کنید. بعضی وقت ها ب��ا کمی تعمق 
راجع به ش��خصیت مان به نکات جالب توجهی دس��ت 
می یابیم و متوجه می ش��ویم آنچ��ه را که نقطه ضعف 
به حس��اب می آوریم، نقطه قوت ما اس��ت. فقط از آن 
درست استفاده نکرده ایم. از دوستان و همراهان نزدیک 
و مورد اعتماد خود کمک بگیرید و شخصیت خودتان 

و رفتارهایتان را به طور دقیق تحلیل و ارزیابی کنید.

معضل حرف ناشنوی 
کارمندان 

پرسش: مدیری هستم که با وجود بهره مندی از تجربه و دانش در حوزه کاری ام، به خاطر ویژگی های شخصیتی ام، کارمندان از 
من حرف شنوی ندارند، چطور می توانم این معضل را حل کنم؟ کلینیککسبوکار

چه دالیلی برای استعفا دادن مناسب 
نیستند

اس��تعفا دادن در ش��رایطی، بهتری��ن گزین��ه به  نظر 
می رس��د، اما مواردی نیز وجود دارند که با استعفا دادن 

تنها به ضرر خود عمل کرده اید. 
اس��تعفا از ی��ک کار در لحظ��ه ای که احس��اس تان بر 
ش��ما غلبه می کند، حس فوق العاده ای دارد. می خواهید 
رئیس ت��ان را از ای��ن اتفاق خبر کنید ی��ا تنها خود را از 
ش��رایطی که دیگر از آن ل��ذت نمی برید، خالص کنید. 
ای��ن تصمیم، ش��ما را از یک وضعیت فرس��اینده نجات 
می دهد. مشکل جایی به وجود می آید که اوج احساسات 
ش��ما فروکش می کند و حس��ی بد، جای خود را به آن 
حس فوق العاده لحظه اس��تعفا می دهد. استعفای از کار 
به  دالیل احساس��ی یا تنها یک رویداد، تصمیم اشتباهی 
است. راه های خوب و دالیل قابل قبولی برای ترک کردن 

شغل وجود دارد. موارد زیر، جزو دالیل خوب نیستند. 
حس خوبی ندارید و بی برنامه هستید

دوست ندارید سر کار بروید. از شغلی که دارید، راضی 
نیس��تید. از رئیس تان خوش تان نمی آید، ش��اید در یک 
محیط کاری سمی مشغول هستید که در آن فریبکاری، 
اعمال غیر حرفه ای، مدیریت ضعیف یا ارتباطات ضعیف 
اتفاق می افتد.  یک راه برای حل این مشکل، خارج شدن 
سریع از محیط مورد نظر است. این راه در برخی شرایط، 
بهترین کار اس��ت، اما در حالت ایده آل نباید خودسرانه 
عم��ل کنید. به ای��ن دلیل که ترک ک��ردن ناگهانی کار 
ممکن است شما را ضعیف نشان دهد. این کار در رزومه 
ش��ما تأثیر بدی خواهد گذاش��ت.  بهترین کار این است 
که چند نفس عمیق بکش��ید و دوباره در مورد ش��رایط 
خود فکر کنید. آیا تنها نیاز به کمی اس��تراحت ندارید؟ 
آیا می توانید از زمان مرخصی برای عوض ش��دن روحیه 
استفاده کنید؟ این گزینه را در نظر بگیرید. اگر خواسته 
واقعی شما، ترک کار به صورت کامل است، موارد بیشتری 
را در نظر بگیرید و رفتاری اس��تراتژیک نشان دهید.  اگر 
کار ثانویه ای ندارید که بتوانید بعد از استعفا سریعا به آن 
مشغول شوید، س��عی کنید موقعیت خود را موقتا تغییر 
ندهید و در همین حال، به  دنبال ش��غل دیگری بگردید. 
رفتن از یک شغل به شغل دیگر راحت تر از این است که 
در زمان بیکاری، ش��روع ب��ه کار جدید کنید. دنبال کار 
گش��تن در زمانی که شغل ناخوشایندی دارید، روحیه را 
تقویت می کند، چون می دانی��د که در حال تالش برای 

خروج از کار هستید و فقط خیال پردازی نمی کنید. 
اطالع از ش��رایط مالی خود را به روز نگاه دارید، چون 
نمی ت��وان برای مدت طوالنی بی��کار ماند. این طور تصور 
نکنی��د که با اس��تعفا دادن، س��ریعا کار جدی��دی پیدا 
می کنید و بس��یار زود حقوق خوب��ی دریافت می کنید. 
اوضاع همیش��ه طوری  که برنامه ری��زی می کنیم، پیش 
نم��ی رود و ممکن اس��ت پس انداز خود را ه��م به پایان 
برس��انید و حتی زیر ق��رض بروید و همچنان س��ر کار 

جدیدی نرفته باشید. 
رئیس بدی دارید

عجیب اس��ت اما داش��تن یک رئیس بد باعث می شود 
که ی��ک کار عالی تبدیل به بدترین کار ش��ود، اما الزم 
اس��ت قبل از عجله کردن برای استعفا، دوباره فکر کنید 
ک��ه با این کار چ��ه مزیت هایی را از دس��ت خواهید داد. 
اگ��ر موقعیت کاری فعلی ش��ما دارای پتانس��یل زیادی 
برای رش��د است، این ش��انس وجود دارد که نیاز نباشد 
س��ال دیگر نیز همچنان زیر نظ��ر همین رئیس بدخلق 
کار کنید. از س��وی دیگر، اگر اجازه دهید که احس��اس 
ناامیدی بر ش��ما غلبه کند، ممکن اس��ت حتی پیش از 
این که شانس��ی برای رش��د پیدا کنید، ش��غل تان را رها 

کنید. 
اگر وجود رئیس فعلی، تنها دلیل اس��تعفا دادن ش��ما 
اس��ت، س��عی کنید به جای ای��ن  کار روی ارتباط خود 
کار کنید. برای ش��روع، با هم بنش��ینید و به مش��کالت 
پیش  رو اش��اره کنید. توضیح بدهید که عالقه مند بهبود 
روابط بین خود هستید و مایلید در این زمینه قدم هایی 
بردارید. احتمال این است که با این کار، شرایط را بهبود 
ببخش��ید و روی او تأثیر بگذاری��د. اگر این کار مؤثر واقع 
نش��د، راه های دیگری نیز با تغییر ساعت یا محیط تیمی 
وج��ود دارد. با ای��ن همه تا زمانی ک��ه گزینه های کاری 
دیگر را بررس��ی نکرده اید، از ش��غل فعل��ی خود به طور 

کامل دست نکشید. 
ترفیع نگرفته اید

برخ��ی شکس��ت ها در محیط کار، عادالنه نیس��تند و 
ممکن اس��ت نظرتان بعد از استعفا سریع برگردد. شاید 
زمان رد ش��دن ترفیع تان، بهترین فرصت برای اس��تعفا 
باش��د، اما این موضوع همیش��ه حقیقت ندارد. پیش از 
این که خش��مگین ش��وید یا اس��تعفا دهید، یک ارزیابی 
صادقانه انجام دهید. با ش��خصی که در مورد ترفیع شما 
تصمیم گرفته اس��ت، جلس��ه ای تش��کیل دهید و از او 
بخواهید در مورد اقدامات موفقیت آمیز برای آینده، شما 
را راهنمایی کند. ممکن اس��ت در این جلس��ه، انتقادات 
سازنده ای بشنوید و متوجه شوید که ترفیع گرفتن برای 
ش��ما عادالنه نبوده اس��ت. البته ممکن است حرف های 
دیگری نیز بش��نوید که به مذاق تان خوش نیاید، اما این 
م��وارد هم حائز اهمیت هس��تند. ترفیع پیدا کردن یک 
کارمن��د در اکثر موارد، دلیلی منطق��ی دارد. این دلیل، 
برخی اوقات تنها س��ابقه دار بودن است. در موارد دیگر، 
یاد می گیرید که برای به چش��م آمدن باید چه کارهایی 

انجام دهید. 
هر شکست، درسی به ما می آموزد؛ این درس ها گاهی 
حتی شکس��ت هم محس��وب نمی شوند. ش��اید متوجه 
ش��وید که رئیس ت��ان، برنامه دیگری برای ش��ما دارد یا 
ش��اید نفر بعدی ب��رای ترفیع گرفتن باش��ید. همچنین 
متوجه خواهید ش��د که حضور شما در شرکت آینده ای 
خواهد داش��ت یا خیر. با دانستن این موضوع، از شرایط 
خود به خوبی مطلع ش��ده و تصمیمات عقالنی تری برای 

آینده خود خواهید گرفت. 
AMP. FASTCOMPANY/zoomit :منبع
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فروش اپل واچ در سه ماهه پایانی 2017، 
از فروش صنعت ساعت سوئیس بیشتر بود

اگرچه محبوبیت ساعت هوش��مند اپل طی سال های 
اخیر به ش��کل چش��مگیری افزای��ش پیدا ک��رده، این 
کمپانی س��اکن کوپرتینو کماکان تمایلی به انتشار آمار 
مرب��وط به فروش اپل واچ نش��ان نمی دهد. با این حال، 
کامال واضح اس��ت که اپل واچ ح��اال از هر زمان دیگری 
موفق تر اس��ت و با گذشت هر س��ال، به فروش بیشتری 

دست پیدا می کند. 
به گ��زارش دیجیات��و، در جریان تماس اخی��ر اپل با 
س��رمایه گذاران، تیم کوک، مدیرعامل این کمپانی اعالم 
کرد که فروش اپل واچ طی سه ماهه پایانی سال گذشته 
میالدی، بیش��تر از هر زمان دیگری بوده و رکوردشکنی 
کرده اس��ت. »این بهترین سه ماهه ما برای اپل واچ بود 
که رش��د ۵0درص��دی درآمد و واحدهای عرضه ش��ده 
ب��ه بازار را رقم زد و به رش��د دو رقم��ی در تمام مناطق 
جغرافیایی منجر ش��د. همچنین فروش اپل واچ سری ۳ 
تا دو برابر نس��بت به فروش س��ری 2 در یک سال پیش 

بیشتر بود.«
ب��ا در نظرگیری ای��ن موضوع، احتم��اال جای تعجب 
نخواهد داش��ت ک��ه بدانیم اپل واچ ح��اال محبوب ترین 
س��اعت در میان تمام دس��ته بندی های این محصول به 
ش��مار می رود. به رغم عدم انتش��ار آمار رسمی از سوی 
اپل، مؤسس��ه Canalys مدعی شده که طی سه ماهه 
گذشته، 8میلیون اپل واچ به فروش رفته و این رقم برای 

سال کامل 20۱7 به ۱8میلیون واحد می رسد. 
در این بین، فرانسیس��کو جرونیمو، تحلیلگر مؤسس��ه 
IDC در تویی��ت تازه خود اعالم کرده که محبوبیت اپل 
واچ سبب شده تا فروش این پوشیدنی، از مجموع فروش 
صنعت ساعت س��ازی س��وئیس پیش��ی بگیرد، بنابراین 
حداقل طی س��ه ماهه اخیر، اپل بزرگ ترین تولیدکننده 

ساعت در جهان بوده است. 

معرفی استارت آپ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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