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تصمیمات و صحبت های مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس  جمهوری نشان 
داد چرخش دولت به س��مت اش��تغال زایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی اس��ت.  به گزارش 
ایسنا، تحوالت رخ داده در تصمیم گیری های مربوط به فضای مجازی در طول قریب به پنج سال عمر دولت تدبیر 
و امید نش��ان داده که نگاه این دولت به فضای مجازی در کل مثبت اس��ت. برنامه ریزی برای حرکت به س��مت 
اقتصادی س��ازی فضای مجازی در ادامه تصمیم برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت تعریف می شود که در 
نهایت رونق هرچه بیش��تر این فضا را موجب خواهد ش��د.  در آخرین جلسه ش��ورای عالی فضای مجازی که به 
ریاس��ت رئیس جمهور برگزار ش��د، چارچوب و مبانی اولویت های مطرح برای توس��عه فضای مجازی در سال ۹۷ 
مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، به عنوان اولویت اصلی...
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رئیس کمیته اقتصادی کمیسـیون اصـل 90 مجلس با بیان 
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تعرفـه خودروهای وارداتـی را امضا کرده اند، گفت 
نماینده ها از این وضعیت بی نظمی و بی سروسامان...
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یادداشت
حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان و قلمرو آن 

هر ف��رد در مق��ام مصرف کننده 
دارای حقوق��ی اس��ت ک��ه باید از 
س��وی تولیدکننده محترم شمرده 
ش��ود. در برخی از کش��ورها هنوز 
حق��وق مصرف کننده م��ورد توجه 
قرار نمی گیرد ی��ا آنکه به طور کلی 
هنوز تعریف دقیقی از آن در قوانین 
و دس��تگاه قضایی ارائه نشده است. 
برای درک بهتر حقوق مصرف کننده 
ابتدا باید تعریف��ی از مصرف کننده 
اشتباهی  اصلی ترین  باشیم.  داشته 
ک��ه در تعریف مصرف کنن��ده بروز 
انطب��اق مفهومی خریدار  می کند، 
و مصرف کنن��ده اس��ت. اکن��ون با 
گس��ترش صنایع و تولیدات، شاهد 
آن هستیم که کارخانه ها محصوالت 
خ��ود را ب��ه ب��ازار عرضه ک��رده و 
طیف وس��یعی از مش��تریان از آن 
تمامی کسانی  اس��تفاده می کنند. 
ک��ه از یک کاال اس��تفاده می کنند 
- حتی اگر خریدار آن نباش��ند- را 
مصرف کنن��ده می نامی��م. در بحث 
حقوق مصرف کننده سخن در مورد 
زیان هایی اس��ت که مصرف کننده 
از ی��ک کاال ی��ا خدم��ات می بیند. 
ب��ه عبارت بهت��ر، مصرف کننده هر 
شخص حقیقی یا حقوقی است که 
کاالیی را برای رفع نیاز ش��خصی یا 
اش��خاص تحت تکفل یا تحت اداره 
یا میهمانان خود خریداری کرده یا 

مورد استفاده قرار می دهد. 
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
 به این ترتیب مصرف کننده الزم نیست حتماً خریدار باشد. 
در ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در س��ال 
1388 به تصویب مجلس ش��ورای اس��امی رسیده و همان 
سال با اباغ به دولت )وقت(، قابلیت اجرایی پیدا کرده است. 
در این قانون که شامل پنج فصل و 22 ماده است، طبق ماده 
اول آن، مصرف کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که 
کاال ی��ا خدمتی را دریافت می کن��د. قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان دارای 
مؤلفه هایی مانن��د: وظایف عرضه کنندگان کاال و خدمات در 
قب��ال حقوق مصرف کنندگان، تش��کیل انجمن های حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان، نحوه رس��یدگی به تخلفات و نیز 
جریمه ها و مجازات عرضه کنندگان کاال ها و خدمات معیوب 

است. 
تاریخچه حقوق مصرف کننده

نگاه تاریخی به مسئله حقوق مصرف کننده نشان می دهد 
که برای اولین بار در سال 1۹2۵ یک حقوقدان فرانسوی به 
نام ژوس��تران طی تفسیری از رأی دیوان عالی کشور فرانسه 
عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه ای را در مورد عیوب پنهانی 
کاال مطرح کرد. بنابر تفس��یر ژوستران، مسئولیت فروشنده 
با حس��ن نیت از مس��ئولیت دارای س��وءنیت جدا اس��ت. تا 
پی��ش از این نظریه تقس��یر یا نظریه ریس��ک م��ورد توجه 
بود که طرفداران آن معتقد بودند مس��ئول دانس��تن فردی 
ک��ه تقصیر او ثابت نش��ده در حقوق مدنی درس��ت همانند 
مجازات فردی در حقوق جزا اس��ت که جرمش ثابت نش��ده 
باش��د. خوش��بختانه این نظریه اکنون کنار گذاش��ته شده و 
نظریه مس��ئولیت محض جای آن را گرفته اس��ت. در نظریه 
مسئولیت محض فروشنده است که باید از خود دفاع و ثابت 
کن��د که عیب محصول به دلیل دخل و تصرف واس��طه های 
بع��دی به وجود آمده اس��ت. انحصار یکی از عواملی اس��ت 
که س��بب نقض حقوق مصرف کنندگان می شود. در شرایط 
انحصارگ��ری اصل حق انتخاب مصرف کنن��ده نادیده گرفته 
می ش��ود. در بحث حقوق مصر ف کنندگان همه انواع انحصار 
ممنوع اس��ت. چه انحص��ار در تولید و چ��ه تبانی در عرضه 
کاال بی��ن تولیدکنندگان به منظ��ور کاهش عرضه و افزایش 
قیمت ممنوع است. طی سال های 1۹۵۵ تا 1۹۶۵ نیز دیوان 
عالی فرانس��ه ب��ه پیروی از این دکترین فروش��نده حرفه ای 
را ب��ه این دلیل که تعهد خود را مبنی بر تس��لیم وفا نکرده 
اس��ت مسئول دانست. فروش��نده چیزی را که می سازد باید 
تس��لیم کند. تسلیم به این صورت است که کاالی ارائه شده 
باید قابل اس��تفاده باش��د. اگر کاال به ه��ر صورت خطرناک 
یا معیوب یا غیرقابل اس��تفاده باش��د فروشنده به تعهد خود 
به تس��لیم عمل نکرده اس��ت. پس از ط��رح بحث عدم لزوم 
تقصیر فروشنده حرفه ای در فرانسه، بحث تعهد تولیدکننده 
و فروش��نده به دادن اطاعات مطرح شد. براساس این بحث 
تعهد فروش��ده به دادن اطاعات نیز به منزله تعهد بر تسلیم 
مورد قبول قرار می گیرد. یعنی ندادن اطاعات به مثابه عدم 

تسلیم کاال است. 

اهمیت حقوق مصرف کننده در ایران
از زم��ان رضاخان و پس از تش��کیل دولت م��درن اهمیت 
حقوق مصرف کننده در ایران آغاز ش��د. هم اکنون مجموعه ای 
از قوانین انحصاری همچون قانون انحصار قند و ش��کر و قانون 
انحصار دخانیات وجود دارد که از آن زمان بر جای مانده است. 
هم اکن��ون دو جلد کتاب از مجموعه قوانین انحصاری در ایران 
تهیه ش��ده است. در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته 
که دولت ها به س��مت خصوصی س��ازی و کوچک شدن پیش 
می روند و بازار به عنوان بازیگر اصلی، در فعالیت های اقتصادی 
مطرح می ش��ود، دولت ها بیش��تر نقش نظارتی پی��دا کرده و 
فقط تأمین  کننده کاالها و خدماتی هس��تند که از عهده بازار 
خارج ب��وده یا بخش خصوصی به دلیل ع��دم صرفه اقتصادی، 
تمایلی به انجام آن ندارد. در ش��رایطی که بخش های بیشتری 
از اقتصاد کش��وری، به سمت خصوصی ش��دن پیش می رود و 
از آنجا که بخش خصوصی بیش��تر به دنبال تأمین منافع خود 
می باش��د، در این میان، ممکن است حقوق مصرف کنندگان و 
دریافت کنندگان کاال و خدمات از این بخش ها تضییع ش��ود، 
لذا ضرورت دارد افراد، بخش ها یا نهادهایی باشند که از حقوق 
مصرف کنندگان و دریافت کنندگان کاال و خدمات دفاع کنند و 
تشکل های مردم نهادی مانند انجمن ها، گزینه خوب و مناسبی 
ب��رای این کار بوده و اف��راد در قالب این انجمن ها می توانند در 
جهت نهادینه سازی فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در 
جامعه، اطاع رسانی و فعالیت الزم را با ابزارهای مختلف انجام 
داده و ضم��ن افزایش آگاهی مصرف کنندگان، به س��اماندهی 
مشارکت های مردمی در اجرای هر چه بهتر طرح ها و برنامه های 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان کمک کنند. 
نتیجه گیری 

جریمه ه��ا و مجازات، مولفه نهایی قان��ون حمایت، در دفاع 
از حقوق مصرف کنندگان اس��ت. طبق این قانون، چنانچه کاال 
یا خدمات عرضه ش��ده، توسط عرضه کنندگان کاال و خدمات، 
معیوب باش��د و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده 
وارد ش��ود، متخل��ف، عاوه بر جبران خس��ارت، ب��ه پرداخت 
جزای نقدی حداکثر تا چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد. 
همچنین در صورتی که عرضه کنندگان کاال و خدمات، از ایفای 
هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا آن را 
به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند، مکلف هستند عاوه بر 
انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند. جلوگیری از عرضه 
کاال و خدمات معیوب، بنگاه های اقتصادی را مجبور به تحقیق 
و پژوهش بیش��تر، جهت استاندارد س��ازی کاالها و خدمات و 
تولید محصوالت و خدمات سالم به مصرف کنندگان می کند. در 
مجموع و با توجه به مطالب پیش گفته، به نظر می رسد شناخت 
اهمیت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اجرای درست 
آن، می تواند ضمن کمک به احقاق حقوق مصرف کنندگان، به 
توسعه هر چه بیشتر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در کشور 
کمک کند و انتظار می رود در آینده، شاهد عزم جدی مسئوالن، 
در کمک به شناخته شدن هر چه بیشتر قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در راستای نهادینه شدن فرهنگ رعایت حقوق 

مصرف کنندگان در جامعه باشیم. 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قلمرو آن 

رئیس کمیس��یون ص��ادرات اتاق بازرگان��ی ایران 
معتقد اس��ت: »بهترین الگوی نرخ ارز برای صادرات، 

رشد آرام نرخ ارز است.«
مریم فک��ری گفت: فع��االن اقتصادی ب��ا توجه به 
اهمیت و حساسیت نرخ ارز به عنوان مهم ترین متغیر 
اقتص��ادی، انتظاراتی در مورد قیمت گذاری مناس��ب 
ارزی دارند. توصیه آنها این اس��ت که دولت به صورت 
تدریج��ی اقدام به افزایش ن��رخ ارز کند و اجازه دهد 
هر س��ال به میزان متوس��ط اختاف ت��ورم داخلی با 
تورم ش��رکای عمده تجاری به نرخ ارز اضافه ش��ود تا 
ق��درت رقابت پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا 
حفظ شود. در گام دوم برای از بین رفتن و به حداقل 
رس��اندن رانت های حاصل از وجود نرخ های چندگانه 

برای ارز، دولت اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. 
در این خصوص، عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون 
ص��ادرات ات��اق بازرگانی و صنایع و مع��ادن ایران در 
کافه خب��ر خبرگ��زاری خبرآناین توضی��ح می دهد:  
»افزای��ش نرخ ارز به ش��کل آرام و قاب��ل ِپیش بینی 
به نف��ع صادرات اس��ت.« به اعتق��اد وی، این روش، 
فرصتی را ب��ه تولیدکنندگان داخلی می دهد که خود 
را با نرخ ارز تطبیق دهند. موس��ی پور متذکر می شود: 
»این گونه دیگر کاالهای خارجی گران وارد نمی ش��ود 
و قاچاق بس��یار پرهزینه می شود. همچنین، مراودات 
بانکی بهتر می ش��ود، یعنی تجار با آرامش بیش��تری 
می توانند ب��ا یکدیگر ارتباط برق��رار کنند.« آنچه در 
ادام��ه می خوانید، مش��روح گفت وگ��وی خبرگزاری 
خبرآناین با عدنان موسی، رئیس کمیسیون صادرات 

اتاق بازرگانی ایران است. 
نرخ دالر در یک  سـال گذشـته از حدود 3748 
تومـان در ابتـدای امسـال، در حـال حاضر به 
حـدود 4466 تومان افزایش یافته اسـت. البته 
در هفته های گذشـته شاهد افزایش نرخ دالر تا 
5000 تومان نیز بودیم. به نظر شما، افزایش نرخ 

ارز به نفع صادرات تمام شد؟ 
اثر افزای��ش نرخ ارز را باید در بخ��ش کلی اقتصاد 
در نظر بگیریم. همیش��ه یک��ی از مهم ترین مطالبات 
بخش خصوص��ی و صادرکنندگان این بوده که نرخ ارز 
واقعی ش��ود و تا می ش��ود دخالت دولت در حوزه ارز 

کاهش یابد. 
م��ن اعتق��اد دارم ارز واقع��ی ش��اید در مقطعی به 
معنای گران شدن آن باشد که البته آثار خود را دارد، 
ول��ی در بقیه موارد اگ��ر به این معنا باش��د که بازار 
ارز ثبات داش��ته باشد و دور از هیجانات باشد، مثبت 
است. آنچه که طی سه، چهار ماه گذشته اتفاق افتاد، 
این گونه بود که نرخ ارز 30درصد رش��د کرد و سپس 
دوب��اره نرخ ارز کاهش یافت. همین افزایش نرخ ارز و 

برگشت قیمت ها، به ضرر صادرات تمام می شود. 
زمانی ارز به نفع صادرات اس��ت که رشد نرخی که 
اتفاق می افتد، تدریجی باش��د. من شخصا اعتقاد دارم 
که این رشد نرخ ارز ظرف دو سال باید انجام می شد. 
یعن��ی دولت از ابتدا می توانس��ت ماهان��ه نرخ را به 

نحوی باال ببرد که به نرخ کنونی برسد. 
اتفاق��ا همی��ن پیش��نهاد را کمیس��یون ص��ادرات 
ات��اق بازرگان��ی ایران طی یک بیانی��ه ای که از طرف 

صادرکنندگان تدوین کرده بودند، به دولت داد. 
چه زمانی؟ 

چهار ماه پیش. اگر اش��تباه نکنم، آبان ماه امس��ال 
یک بیانیه کمیس��یون صادرات ات��اق بازرگانی ایران 
منتش��ر کرد و ما پیش��نهاد دادیم س��االنه بین 10 تا 
1۵درصد ن��رخ دالر افزایش یابد تا ب��ه قیمت واقعی 
برس��د. در این حالت، صادرکنندگان، تولیدکنندگان 
و هم��ه فع��االن اقتصادی، خود را با ن��رخ ارز تطبیق 
می دهند، چون رش��د نرخ ارز ب��ا آرامی اتفاق می افتد 
و گام به گام و الک پش��تی حرک��ت می کند. هیچ گاه 
این رش��دی که صورت گرفت و ن��رخ دالر از 3800 
توم��ان به ۵000 تومان افزایش یافت و دوباره کاهش 
یافت، به نفع صادرات نیس��ت. نمونه بارز این موضوع 
این اس��ت که وقتی بافاصله نرخ دالر افزایش یافت، 
هزینه حمل ونقل دریای��ی و حمل ونقل داخلی اضافه 
ش��د، ولی زمانی  که نرخ دالر یک مقدار کاهش یافت، 
هزینه حمل ونقل دریایی همین طور ثابت ماند، یعنی 
هزینه ه��ا کاهش پیدا نکرد. معن��ای این موضوع این 
اس��ت که هزینه صادرکنندگان اضافه شد و کاالهای 

داخلی در بازار جهانی غیررقابتی تر شد. 
 م��ا بای��د واقعیت را قب��ول کنیم ک��ه دولت کمتر 
در بح��ث ارز دخالت کن��د و بگذارند 10 تا 1۵درصد 
س��االنه افزایش یابد. وقتی دالر رش��د طبیعی داشته 
باش��د، به طور قطع در ی��ک نقطه رش��د نیز متوقف 
می شود. این گونه فضای کس��ب وکار بهتر خواهد بود 
و اقتص��اد قاب��ل پیش بینی می ش��ود. از همه مهم تر، 
صادرکنندگان در بخ��ش ارزی می توانند قراردادهای 
بلندم��دت ببندن��د. زمانی ک��ه نرخ ارز ثابت نیس��ت 
و دائم��ا نوس��ان 20، 2۵درص��د دارد، تجارت خیلی 
خطرناک می ش��ود و همه به روزمرگ��ی می افتند. در 
نهایت می ش��ود فقط قراردادهای یک ماهه بس��ت. به 
هیچ عنوان نمی شود قراردادهای بلندمدت یک ساله و 

دوساله منعقد کرد. 
در عیـن اینکه افزایش نـرخ ارز می تواند منجر 
بـه رشـد ارزش صادرات شـود، اما بـا توجه به 
اینکه بخشی از مواد اولیه تولید، وارداتی است، 
افزایش نرخ ارز چه اثری روی این بخش خواهد 

گذاشت؟ 

افزایش نرخ ارز به ش��کل آرام و قابل پیش بینی به 
نفع صادرات اس��ت. به طور قطع این روش فرصتی را 
به تولیدکنن��دگان داخلی می دهد که با نرخ ارز خود 
را تطبی��ق دهند و دیگر کااله��ای خارجی گران وارد 
نمی ش��ود و قاچاق بسیار پرهزینه می شود. همچنین، 
مراودات بانکی بهتر می ش��ود، یعن��ی تجار با آرامش 
بیش��تری می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بر 
این اس��اس، من فکر می کنم بهتری��ن الگوی نرخ ارز 

برای صادرات، رشد آرام نرخ ارز است. 
چرا همیشـه در مقابل افزایش نرخ ارز واکنش و 

نگرانی وجود دارد؟ 
همیش��ه دولت ه��ای گذش��ته بنا به سیاس��ت های 
مختلف، ارز را س��رکوب کردند. به ط��ور قطع نرخ ارز 
که گران شود، اولین گروهی که در مقطع کوتاه مدت 
زیان می بینند، کارمندان و کسانی هستند که حقوق 
ثابت دارند. این گروه ارتباطی با دنیای تجارت ندارند. 
ب��ا افزایش نرخ ارز، در مقطعی از زمان فش��ار به این 
گروه وارد می شود. دولت می خواهد به اسم حمایت از 
این گروه اتفاقی در بخش ارزی نیفتد، منتها می بینیم 
ک��ه نتیجه اش این می ش��ود که نمی توان��د نرخ ارز را 
کنت��رل کند و هر چند س��ال یک بار نرخ دالر رش��د 
ناگهان��ی پیدا می کن��د و فنر نرخ ارز ب��ه یک باره باز 

می شود. 
م��ن اگر بخواه��م دقیق تر بگوی��م، ما بای��د به ارز 
ن��گاه بلندمدت تری داش��ته باش��یم و مقطع��ی نگاه 
نکنیم. دولتی که ج��رات کند برنامه ای برای واقعی و 
تک نرخی ش��دن ارز تدوین کند، بیشترین خدمت را 
به اقتصاد کش��ور خواهد کرد. دولت باید جرات ورود 

به این بحث را داشته باشد. 
تصمیم��ی ک��ه اخیرا دول��ت در بح��ث ارز گرفت، 
دقیقا به این معناس��ت که ب��ه اهالی اقتصاد می گوید 
در بخش تولید س��رمایه گذاری نکنید و پول های خود 
را در بانک ه��ا بگذارید. این باعث می ش��ود که بخش 
سرمایه گذاری در تولید و تجارت خارجی ضربه خورد 

و طی فرآیندی، آمار بیکاری بیشتر شود. 
 چشـم اندازی کـه از بازار ارز برای سـال آینده 

وجود دارد، چیست؟ 
من از ش��رایط مطلوب صحبت می کن��م. می گویم 
دوست دارم که نرخ ارز در سال آینده قابل پیش بینی 
باش��د. یعن��ی بتوانی��م پیش بین��ی و براس��اس آن 
برنامه ری��زی کنیم. دولت آق��ای روحانی باید باالخره 
این تصمیم س��خت را بگیرد و این تصمیم را به دولت 
بع��دی پاس ندهد. هم��ه ما می دانیم نیاز کش��ور در 
مباح��ث ارزی چیس��ت و می دانیم بیش��ترین دارنده 
ارز، دولت اس��ت. همچنین بازیگر اول و آخر بازار ارز، 

دولت است. 

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران: 

دولت جرات واقعی کردن نرخ ارز را داشته باشد



بانک ها  مازاد  اموال  واگذاری 
ک��ه ح��دود س��ه س��ال پیش 
الزم االجرا ش��د ت��ا بنگاهداری 
آنه��ا به حد قانونی نزدیک و به 
دنب��ال آن نقدینگی در بانک ها 
جری��ان پیدا کن��د، اکنون بعد 
از گذش��ت این زمان با حواشی 
مواج��ه اس��ت؛ از موانع��ی در 
واگذاری تا گره با سازمان امور 

مالیاتی. 
به گ��زارش ایس��نا، در چند 
سال گذشته با توجه به شرایط 
متفاوت��ی ک��ه وجود داش��ت، 
حج��م س��رمایه گذاری بانک ها 
از  بنگاه ه��ا  و  ش��رکت ها  در 
میزان قانونی آن که ۴0 درصد 
سرمایه تعیین ش��ده بود فراتر 
رفت��ه و به بی��ش از ۵0 درصد 
افزای��ش یاف��ت. اما از س��ویی 
دیگر با توج��ه به تنگنای مالی 
ک��ه بانک ها با آن مواجه بوده و 
از نقدینگی کافی برای پرداخت 
تسهیات به منظور رونق تولید 
برخ��وردار نبودن��د، ب��ا تأکید 
سیاس��تی  و  رئیس جمه��وری 

ک��ه بان��ک مرک��زی در پیش 
گرفت قرار بر واگذاری بنگاه ها 
و دارایی ه��ای م��ازاد بانک ه��ا 
شد. بر این اس��اس طبق ماده 
)1۷( قانون رف��ع موانع تولید، 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 
باید دارایی های م��ازاد خود را 
تا س��قف قانونی طی سه سال 
به فروش می رس��اندند، از این 
رو از حدود سه سال پیش این 
دستورالعمل به بانک ها اباغ و 

الزم االجرا شد. 
در این مدت گزارش ها نشان 
نداد که بانک ها عملکرد موفقی 
در واگ��ذاری  دارایی ها و اماک 
مازاد خود داشته باشند، چراکه 
از سویی ش��رایط بازار و به ویژه 
ب��ازار س��رمایه پذی��رای حجم 
واگذاری ها نبود و از سویی دیگر 
با توجه ب��ه رکودی که در بازار 
ملک و س��اختمان حاکم ش��د، 
ام��کان واگذاری ای��ن دارایی ها 
به طور موفق فراهم نشد. با این 
حال همچنان تأکید بر رسیدن 
بانک ها ب��ه میزان قانونی حجم 

و  بنگاه ه��ا  در  س��رمایه گذاری 
ش��رکت ها وج��ود دارد آن هم 
درحالی که اکنون ظاهراً مشکل 
دیگری برای این موضوع ایجاد 

شده است. 
ب��ر اس��اس توضیحات��ی که 
جمش��یدی – دبیر کل کانون 
ب��ه   – خصوص��ی  بانک ه��ای 
ایس��نا اع��ام کرده اس��ت، به 
موجب قانون قرار شد واگذاری 
ام��اک و دارایی ه��ای م��ازاد 
بانک ها تا س��ال 13۹۵اجرایی 
ش��ود و درصورت عدم اجرا در 
پایان این س��ال درآمد حاصل 
از دارایی های واگذار نش��ده تا 
دریافت شود  مالیات  28درصد 
و درصورت ع��دم واگذاری در 
سال های بعد به ازای هر سال، 
3 درص��د به 28درص��د قبلی 
اضافه شود. این مالیات تا سقف 

۵۵ درصد قابل افزایش بود. 
وی ادام��ه داد: این در حالی 
اس��ت که اماک و دارایی های 
م��ازاد ک��ه مش��مول مالی��ات 
می ش��وند همان هایی هس��تند 

که ش��ورای پ��ول و اعتبار باید 
مازاد ب��ودن آنها را تش��خیص 
 دهد، ب��ه عبارتی ش��ورا تأیید 
می کند کدام ی��ک از دارایی ها 
قابلیت واگذاری داشته و مازاد 
محسوب می ش��وند چرا که به 
ش��رکت های  برخی  ح��ال  هر 
بانک ه��ا از جمل��ه صرافی ه��ا، 
لیزینگ یا ش��رکت های آی تی 
از جمله ضروری��ات بانک ها به 
حساب آمده و قابلیت واگذاری 
ندارند. ام��ا اکنون ماجرا از این 
قرار اس��ت که در س��ال13۹۵ 
اماک  واگذاری  برای  شرایطی 
م��ازاد مهیا نبوده که س��ازمان 
امور مالیاتی ش��روع به گرفتن 
مالی��ات و فرس��تادن برگه های 
آن ب��رای بانک ها کرده اس��ت 
پول  هنوز ش��ورای  درحالی که 
و اعتب��ار هیچ دارای��ی مازادی 
را برای بانک ها به سازمان امور 

مالیاتی معرفی نکرده است. 
که  ش��د  یادآور  جمش��یدی 
این رون��د می تواند صورت های 
مالی بانک ها را تحت تأثیر قرار 

ده��د، در عین ح��ال که هیچ 
دستوری از س��وی شورای پول 
و اعتبار ب��رای مالیات گیری از 
اموال مازاد بانک ها صادر نشده، 
درحالی که قرار به گونه ای دیگر 
بوده است. گفتنی است سازمان 
مالیات��ی ش��فاها عنوان  ام��ور 
کرده اگر ش��ورای پول و اعتبار 
تش��خیص دهد ک��ه نبای��د از 
اموالی که اکنون از آنها مالیات 
دریافت می شود، مالیاتی گرفته 
می ش��د آنگاه قابلیت برگش��ت 
خواهد داشت که این استدالل 

چندان قابل قبول نیست. 
بنگ���اه داری  جری��������ان 
بانک ه��ا هم��واره م��ورد تأکید 
رئیس جمه��وری ب��وده اس��ت، 
به طوری که اخیراً هم منتقدانه 
خواس��ت تا بانک ها اموال مازاد 
خود را واگذار کنند تا در نتیجه 
آزاد ش��دن بخش��ی از منابع و 
گ��ردش نقدینگ��ی بتوانن��د به 
نح��و مطلوب تری ب��رای تأمین 
مالی بخش تولید و ایجاد رونق 

اقتصادی حرکت کنند. 

حواشی بنگاهداری بانک ها

گره بانک و مالیات

صنع��ت  کارش��ناس  ی��ک 
بخ��ش  گف��ت  پتروش��یمی 
تولی��دی  محص��والت  عم��ده 
خ��وراک  ب��ا  پتروش��یمی های 
گازی، صرف صادرات با نرخ ارز 
آزاد می شود، درحالی که قیمت 
خ��وراک آنها دولتی محاس��به 
می گ��ردد.  ابراهی��م نق��وی در 
گفت وگ��و با مهر ب��ا بیان اینکه 
پتروش��یمی های خوراک گازی 
کش��ور با خ��وراک مت��ان، اتان 
و گاز غن��ی از لح��اظ اقتصادی 
برخ��وردار  وضعی��ت مطلوب��ی 
هس��تند، گفت: ای��ن واحدهای 
پتروشیمی س��االنه سهم باالیی 
از محص��والت خ��ود را ص��ادر 
بسیار  که  محصوالتی  می کنند؛ 

بیشتر از ظرفیت مصرف داخل 
و در بعض��ی م��وارد تنه��ا ب��ه 
تولید می ش��ود،  دلیل صادرات 
متان��ول، نظی��ر   محصوالت��ی 
پلی اتیلن، اوره و آمونیاک.     

وی اظه��ار کرد: ی��ک واحد 
پتروش��یمی که ظرفیت مصرف 
محصول تولیدی آن در کش��ور 
ش��کل نگرفته و تنه��ا با هدف 
چه  می ش��ود،  تولید  ص��ادرات 
نی��ازی ب��ه دریافت خ��وراک با 
ارز مبادله ای دارد؟ این واحدها 
در حالی خ��وراک خود را با ارز 
دولت��ی دریاف��ت می کنن��د که 
فروش محصوالت آنها در داخل 
و در بازاره��ای صادراتی، با نرخ 

ارز آزاد صورت می گیرد.    

حداق��ل  داد:  ادام��ه  نق��وی 
ارزی  درآمده��ای  ۵0درص��د 
بای��د  پتروش��یمی  واحده��ای 
ب��ه ری��ال تبدیل ش��ود چراکه 
پرداخت هزینه خوراک به دولت 
و هزینه های داخل کش��ور این 
پرداخت حقوق  مانن��د  واحدها 
انجام  باید ب��ه ری��ال  پرس��نل 
شود؛ بنابراین پتروشیمی ها، ارز 
حاص��ل از ص��ادرات را در حال 
حاضر از طریق صرافی ها و بدون 
حواله یا گشایش اعتبار اسنادی 
انجام می دهند؛ به همین دلیل، 
بارها مع��اون اول رئیس جمهور 
و رئی��س کل بان��ک مرکزی با 
ارس��ال نامه و صدور بخش��نامه 
پتروش��یمی  واحده��ای  از 

خواسته اند که درآمدهای ارزی 
خ��ود را با هماهنگ��ی و نظارت 
بانک مرک��زی وارد ایران کنند 
زیرا ت��ا زمانی که این امر محقق 
نش��ود، بانک مرکزی نمی تواند 
میزان ارز مورد نیاز بازار داخلی 

را مدیریت کند. 
پتروشیمی ها در نقش 

صرافی؟ 
مع��اون  داد:  ادام��ه  وی 
اب��اغ  ب��ا  رئیس جمه��ور  اول 
بخش��نامه ای به بانک مرکزی و 
وزارتخانه های جهاد کش��اورزی 
و صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
تاری��خ ۹۶/11/10 انج��ام ثبت 
س��فارش بدون انتقال ارز برای 
واردات از کشورهای چین، هند، 

ک��ره و ترکیه را ممن��وع اعام 
کرد. ب��ا توجه به حج��م باالی 
پتروشیمی  محصوالت  صادرات 
کش��ورمان به این چهار کشور، 
به نظر می رس��د صادرکنندگان 
این محصوالت به این کش��ورها 
بخ��ش زی��ادی از درآمده��ای 
ارزی خ��ود را در این کش��ورها 
نگ��ه می دارند و ب��ه خریدارانی 
انتقال  ب��دون  می خواهند  ک��ه 
ارز، کاال وارد کش��ورمان کنند، 
واحدهای  واقع،  در  می فروشند. 
پتروشیمی در حال حاضر نقش 
صرافی را نیز ب��ازی می کنند و 
ارز خ��ود را باالتری��ن قیمت به 
ش��رکت هایی که قص��د واردات 
کاال به ایران دارند، می فروشند.   

هزینه مضاعف بر دوش دولت 

خوراک با ارز مبادله ای، صادرات با ارز آزاد

گزارش2

دریچه

در تهران چقدر آب هدر می رود؟ 
چن��دی پیش برخی مس��ئوالن ش��هری پایتخت 
می��زان هدررفت آب را 30درص��د عنوان کردند این 
در حالی اس��ت ک��ه براس��اس گفته ه��ای قائم مقام 
شرکت آب و فاضاب تهران، میزان هدررفت آب در 
تهران تنها 10 درصد است، البته شاخص دیگری در 
حسابداری مشترکان آب وجود دارد تحت عنوان آب 
بدون درآمد، یعنی ش��رکت آبفا تهران از مجموع آب 
تولید شده 23درصد از بهای آن را دریافت نمی کند. 
علیرضا نوذری پور در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در حال حاضر می��زان هدررفت واقعی آب در تهران 
10درصد اس��ت ک��ه آن هم به آب ه��ای زیرزمینی 
برگش��ته و تنها زی��ان اقتصادی یعن��ی هزینه تولید 
انتق��ال ذخیره تصفی��ه و توزی��ع دارد، به طور مثال 
ممکن اس��ت یک لوله شکس��ته شود و آب هدررفت 
آن را ج��زو هدررف��ت واقع��ی حس��اب کنی��م و در 
ش��رایطی است که آن آب به مجموعه آب زیرزمینی 

برمی گردد. 
وی ادام��ه داد: ح��دود11 درصد دیگ��ر مربوط به 
هدررفت ظاهری آب در تهران می شود که این میزان 
عمدتا ناش��ی از خط��ای اندازه گیری توس��ط کنتور 
مش��ترکان، مصارف غیرمجاز و مصرف آتش نش��انی 
اس��ت. عاوه بر این 2 درصد باقیمانده نیز آبی است 

که در فرآیند تصفیه استفاده می شود. 
قائم مق��ام ش��رکت آب و فاضاب ته��ران با بیان 
این ک��ه در راس��تای اج��رای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی و حمای��ت از تولید داخ��ل از کنتورهای 
داخلی در سیستم های آبی پایتخت استفاده می شود، 
گفت: این مس��ئله موجب ش��ده دقت ب��ه حد کافی 
نباش��د و ش��اید اگر از کنتورهای مناسب دیگری در 
این راس��تا استفاده می شد یا این که دقت کنتورهای 
داخلی افزایش پیدا می کرد شاهد این عدد نبودیم. 

ب��ه گفته نوذری  پور، میزان هدررفت از تأسیس��ات 
و ش��بکه در ش��هرهای بزرگ دنیا هن��وز به کمتر از 
۶درصد کاهش نیافته زیرا این کار به سرمایه گذاری 
کان نیاز دارد و شاید توجیه اقتصادی نداشته باشد 

که در این حوزه هزینه شود. 
قائ��م مقام ش��رکت آب و فاضاب ته��ران تصریح 
کرد: در مجموع باید گفت میزان  آب بدون درآمد در 
ش��هر تهران تنها 23درصد است که برای این میزان 
نیز هزینه ای از س��وی شرکت آب و فاضاب دریافت 
نمی شود، البته اقدامات ش��ش سال گذشته شرکت 
آب و فاضاب اس��تان تهران در بازسازی شبکه های 
فرسوده و بازسازی تأسیسات منجر به کاهش ساالنه 

یک درصد آب بدون درآمد شده است. 
وی ب��ا بیان این که برای کاه��ش هر یک درصد از 
هدر رفت واقعی آب نیاز به ۴00میلیارد تومان است، 
اظهار کرد: در گذشته میزان هدررفت آب 30 درصد 
تخمین زده می ش��د اما با اقدامات صورت گرفته این 
ع��دد تنها 23درصد اس��ت و متأس��فانه هنوز برخی 
مسئوالن اعداد قدیمی را مورد استناد قرار می دهند. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 
تأکید کرد

مسکن دچار خیزش شده و رو به 
رشد است 

 معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری تهران با 
تأکید بر اینکه طرح مسکن امید بهترین فرصت برای 
بازسازی بافت های فرسوده اس��ت، گفت با امکاناتی 
که فراهم شده به نظر می رسد تاکنون برای نوسازی 
بافت های فرس��وده فرصتی بهتر از این وجود نداشته 

است. 
مه��دی حجت در گفت وگو با ایس��نا، در خصوص 
تفاوت طرح مس��کن امید با سایر طرح های تشویقی 
نوس��ازی بافت ه��ای فرس��وده که ظرف س��ال های 
گذش��ته توس��ط ش��هرداری تهران ارائه شده است، 
گف��ت: تفاوت های عمده ای میان طرح مس��کن امید 

و طرح های ارائه شده گذشته وجود دارد. 
وی اف��زود: آنچ��ه حائ��ز اهمی��ت اس��ت آمادگی 
ش��هرداری تهران برای پرداخت تس��هیات در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت؛ برای مثال، ارائه زمین از طرف 
ش��هرداری ته��ران به عنوان س��رمایه اولی��ه یکی از 
اقداماتی اس��ت که به ط��ور جدی پیگیری می ش��د 
درحالی ک��ه در گذش��ته این س��طح از آمادگی برای 
پرداخت تسهیات در شهرداری تهران وجود نداشته 
است.  معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران 
به پیگیری های ش��خص رئیس جمهور برای نوسازی 
بافت های فرس��وده اش��اره ک��رد و اف��زود: حمایت 
رئیس جمه��ور و همه مجموع��ه دولت از این طرح و 
از س��وی دیگر دس��توری که به بانک ها داده شده تا 
نهایت همکاری را با س��رمایه گذاران داش��ته باشند، 
همگی مس��یر توسعه نوس��ازی بافت های فرسوده را 

تسهیل می کند. 
وی تأکید کرد: نظام مهندسی نیز قبول کرده است 
در طرح مسکن امید مشارکت داشته باشد. بنابراین 
با امکاناتی که فراهم ش��ده به نظر می رس��د تاکنون 
برای نوس��ازی بافت های فرسوده فرصتی بهتر از این 

فرصت وجود نداشته است. 
حجت ادامه داد: احس��اس می ش��ود ک��ه در حال 
حاضر حوزه مس��کن دچار خیزش��ی ش��ده و رو به 
رش��د است لذا ورود و س��رمایه گذاری در این بخش 
در آینده متضمن فوای��د اجتماعی و فواید اقتصادی 

خواهد بود. 

خبــــر

ربیعی: 
رویکرد صندوق های بازنشستگی به 

سهامداری باید تغییر کند
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گف��ت در حال 
حاضر رویکرد صندوق ها باید از بنگاهداری به س��مت 
سهامداری تغییر پیدا کند، این حق صندوق هاست که 
بتوانند به نس��ل آینده پاسخگو باش��ند، بنگاه داری در 
م��وارد خاص باید صورت گیرد.  به گزارش ایرنا، »علی 
ربیعی« افزود: بنگاه های صندوق تأمین  اجتماعی تنها 
۹درصد از بازار س��رمایه را شامل می شوند.  وی یادآور 
شد: فعالیت صندوق های بازنشستگی نیز مختص ایران 
نیس��ت، در همه کش��ورهای جهان با توج��ه به اینکه 
صندوق های بازنشس��تگی بین نس��لی هستند فعالیت 
اقتصادی می کنند اما کشورهایی که اساس صندوق های 
آنها بر پایه مالیات اس��ت سرمایه گذاری در صندوق ها 
ندارند.  وی در یک گفت وگوی تلویزیونی بیان داشت: 
در ای��ران با توجه به اینکه صندوق های بازنشس��تگی 
بین نس��لی هستند بر پایه س��رمایه گذاری بنا شده اند.  
ربیعی افزود: به طور کلی در یک اقتصاد س��الم که تورم 
و نرخ س��ود آن مشخص است باید حقوق بازنشستگان 
نظام تأمین  اجتماعی و تمام صندوق ها پرداخت شود. 
اما در اقتصادی که قیمت ارز همواره در نوس��ان است 
و ب��ه یکباره کاهش می یابد نرخ س��هام ش��رکت های 
مختلف نیز کاهش می یابد. در چنین ش��رایطی حقوق 
افراد به موقع داده نشده و عاوه بر آن در مقاطعی برای 
صندوق ها تصمیماتی گرفته شده است که خارج از اراده 

صندوق ها بوده است. 
تعداد مستمری بگیران چهار برابر شد

وی افزود: به طور مثال در بازه زمانی کوتاه مدت چهار 
س��ال به یکبار تعداد مستمری بگیران صندوق ها چهار 
برابر افزایش می یابد که این موضوع ناشی از تصمیماتی 
خارج از اراده صندوق اس��ت که به صندوق ها تحمیل 
شده است.  ربیعی افزود: چنین اتفاقاتی منابع و مصارف 
صندوق ها را به هم می زند. از سوی دیگر میزان پولی که 
باید به صندوق ها داده شود تا آنها برای سرمایه گذاری 

تصمیم گیری کنند، اتفاق نیفتاده است. 
دولت ها به تعهدات خود عمل نکردند

وزی��ر کار در خص��وص چرایی وضعی��ت نامطلوب 
صندوق ها توضیح داد: اگر هر دولت در زمان مسئولیت 
خود به تعهدات خود عمل می کرد و هر آنچه را باید به 
صن��دوق پرداخت می کردند به موقع صورت می گرفت، 
چنین نمی ش��د. اکنون میزان شاغان به بازنشستگان 
در بس��یاری از صندوق ها تناسب درست ندارد.  ربیعی 
ادامه داد: در صندوق فوالد این نسبت یک به 10 است، 
یعنی یک نفر شاغل و در مقابل 10 نفر مستمری بگیر 
هستند. زمانی میزان شاغان بیشتر از بازنشستگان بود. 

استخراج 17 تصمیم نادرست
وی با اش��اره به اینک��ه 1۷ تصمیم غلط را در زمینه 
نظام بازنشستگی و حمایتی استخراج کرده ایم، گفت: 
در ح��ال حاضر صندوق فوالد را به تأمین  اجتماعی به 
ازای بده��ی واگذار کردند ک��ه ارزش معدن آن 2هزار 
و 200 میلی��ارد تومان بیان ش��د ام��ا در حال حاضر 
آن را ۵00میلی��ارد توم��ان هم خری��داری نمی کنند؛ 
یعنی دولت ها در دوران مس��ئولیت خود به جای آنکه 
بدهی ب��ه صندوق ها را به صورت نق��د پرداخت کنند 
تا آنها خودش��ان برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرند با 
واگذارهای غلط تاش کردند بدهی خود را صاف کنند. 
ربیعی با بیان اینکه آن زمان هیچ کس انتقاد نکرد و 
در حال حاضر با انتقاد از واگذارها که به روش نادرستی 
انجام ش��ده اس��ت، گفت: 80 درصد بهره برداری که از 
صندوق ها داریم برابر با 20 درصد س��رمایه گذاری بود 
که می توانستیم خودمان داشته باشیم، اگر دولت بدهی 
خود را به صورت واگذاری شرکت ها پرداخت نمی کرد. 
وی ادامه داد: شرکت هایی که در گذشته واگذار شده 
در آینده حتی 2درصد هم بازگش��ت س��رمایه ندارد، 
شرکت هایی که به صندوق ها واگذار شده است حداقل 
خدمتی که کرده اند این است که تثبیت شغل کرده اند. 
وزیر کار بیان داشت: یک شرکت فوالدی را به عنوان 
بدهی ب��ه تأمین  اجتماعی واگذار کرده اند که هش��ت 
ه��زار نیروی اضافه دارد، قیمت تمام ش��ده یک نفر در 
واحد اینچنینی حدود ۴0میلیون ریال است؛ این طور 
به ما شرکت تحویل داده اند، من معتقد هستم فرآیند 

خصوصی سازی باید به درستی صورت می گرفت. 
صندوق ها باید پیشران باشند

وی تأکید کرد: صندوق باید به عنوان پیشران اقتصادی 
باشد، یعنی باید شرکت هایی واگذار شود که اتفاق خوبی 
در اقتصاد کشور شکل گیرد.  ربیعی گفت: اتفاق بدی که 
در خصوصی سازی س��ال های گذشته رخ داد این بود که 
زنجیره ها در اقتصاد قطع ش��د. در حال حاضر مش��اهده 
می کنید در خوزستان یک کارخانه فوالد، کارخانه اکسین 
و یک کارخانه فوالد دیگر داریم که اینها به صورت زنجیره 
به هم متصل بودند که همه این موارد قطعه قطعه شد و 
از ارزش اقتصادی آنها به همین تناس��ب کاسته شد. باید 
به همین شرایط بازگردیم و به همین دلیل سیاست های 
منسجم را پیش گرفته ایم.  ربیعی با بیان اینکه شرکت های 
زیان ده را از بین شرکت های دیگر استخراج کرده ایم، افزود: 
شرکت های سودآوری را که خارج از استراتژی ها بوده نیز 
استخراج کرده ایم؛ در حال حاضر در قالب چند برنامه قصد 

داریم وضعیت بنگاه ها را از حالت فعلی نجات دهیم. 
وی اظه��ار داش��ت: بحث تهاتر س��هام، ف��روش در 
بازار س��هام، ادغام برخی ش��رکت ها، واگذاری به روش 
پیم��ان مدیریت، ف��روش دارایی ها ی��ا انحال، جذب 
س��رمایه گذاری خارجی و تش��کیل صندوق های قابل 

معامله در بورس را در دستور کار داریم. 
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تصمیمات و صحبت های مطرح شده در 
جلسه اخیر ش��ورای عالی فضای مجازی 
ب��ه ریاس��ت رئیس  جمهوری نش��ان داد 
چرخش دولت به س��مت اشتغال زایی در 
فضای مج��ازی و تحقق اقتصاد دیجیتال 

جدی است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تح��والت رخ داده 
در تصمیم گیری ه��ای مرب��وط به فضای 
مج��ازی در طول قریب به پنج س��ال عمر 
دول��ت تدبی��ر و امید نش��ان داده که نگاه 
ای��ن دولت به فضای مجازی در کل مثبت 
اس��ت. برنامه ریزی برای حرکت به سمت 
اقتصادی س��ازی فضای مج��ازی در ادامه 
تصمیم برای افزایش سرعت و پهنای باند 
اینترنت تعریف می شود که در نهایت رونق 
هرچه بیشتر این فضا را موجب خواهد شد. 
در آخرین جلس��ه شورای عالی فضای 
مج��ازی که ب��ه ریاس��ت رئیس جمهور 

برگزار شد، چارچوب و مبانی اولویت های 
مطرح برای توس��عه فض��ای مجازی در 
س��ال ۹۷ م��ورد بح��ث و بررس��ی اعضا 
قرار گرف��ت و بر اقتصاد فضای مجازی با 
رویکرد ایجاد اش��تغال، به عنوان اولویت 

اصلی توسعه فضای مجازی تأکید شد. 
براس��اس طرحی که ب��رای این منظور 
در ش��ورای عالی فضای مج��ازی مطرح 
اس��ت، اقتصاد فضای مج��ازی با رویکرد 
ایج��اد اش��تغال، اولویت اصلی توس��عه 
فضای مجازی در س��ال ۹۷ اس��ت که از 
جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی 
مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویب قرار 

خواهد گرفت. 
محمدج��واد  نی��ز  ای��ن  از  پی��ش 
آذری جهرمی با انتشار مطلبی در صفحه 
توییتر خود از توجه ویژه رئیس جمهوری 
به کس��ب و کارهای نوپا خبر داد و گفته 

بود:  رئیس جمهور از ش��رکت های موفق 
کسب و کار نوپای استان هرمزگان تقدیر 
و در صحبت ه��ای خود تأکید کردند این 
نوع کس��ب و کارها و گردشگری بهترین 

ابزارهای کارآفرینی هستند. 
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطاعات در 
ادامه از تاش برای برگزاری نشس��تی با 
حض��ور رئیس جمه��وری و فعاالن عرصه 

توسعه  اقتصاد دیجیتال خبر داد. 
مقول��ه اقتصاد دیجیتال از آن دس��ت 
مباحث جدیدی اس��ت ک��ه ظاهرا دولت 
دوازدهم برای توسعه کارآفرینی و ایجاد 
اشتغال حس��اب ویژه روی این حوزه باز 
کرده اس��ت. در فض��ای اقتصاد دیجیتال 
اصلی تری��ن عامل ایج��اد رونق اقتصادی 
فعالی��ت کس��ب و کارهای نوپاس��ت که 
اخی��را س��ازمان فن��اوری اطاع��ات نیز 
لوای��ح پنج گانه ای را برای س��اماندهی و 

قانونمندکردن این کسب و کارها طراحی 
کرده است. 

یک��ی از علل جذابیت فض��ای مجازی 
ب��رای دول��ت دوازده��م امی��د ب��ه حل 
مسئله اش��تغال در این فضا است؛ دولت 
دوازدهمی ک��ه با انواع فش��ارها از بابت 
بیکاری گس��ترده مواجه است به امید باز 
ش��دن درگاهی جدید برای اشتغال زایی 
به »اینترنت« دل بس��ته است؛ امری که 
البت��ه با اما و اگرهایی هم همراه اس��ت؛ 
به طوری که برخی از کارشناس��ان حتی 
اش��تغال زدایی فض��ای مج��ازی را بیش 
از اش��تغال زایی آن می دانن��د. هرچن��د 
تجربه تاکس��ی های اینترنتی نش��ان داد 
که این فرضیه درس��ت نیس��ت و فضای 
مجازی به رغم اش��تغال زدایی های سطح 
خرد، اما در س��طح کان می تواند باعث 

اشتغال زایی گسترده هم بشود. 

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
گذش��ت دو سال از اجرای برجام و توافق 
ایران، اتحادی��ه اروپا و گروه 1+۵ )چین، 
فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، 
ایاالت متحده آمریکا و آلمان( در راستای 
توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران؛ 
اکن��ون ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه 

فرانسه وارد ایران شده است. 
بس��ترهای  فراهم ب��ودن  رغ��م  ب��ه 
سرمایه گذاری قابل توجه موجود در ایران 
که در س��ایه عقب افتادگی های ناش��ی از 
تحریم ه��ای ظالمانه آمری��کا و متحدانش 
پدیدار شده است، اما فرانسه به عنوان یکی 
از موثرترین کش��ورهای اروپایی حاضر در 
توافق برج��ام، همچنان در اجرای تعهدات 

خود در دوران پسابرجام می لنگد. 
تعلل در تحویل هواپیماهای مسافربری، 
باقی مان��دن مذاک��ره مربوط ب��ه خرید و 
مش��ارکت در س��اخت واگن ه��ای مترو با 
شرکت آلستوم فرانسوی در حد تفاهمنامه، 
ورود س��ه شرکت خودروس��ازی رنو، پژو و 
سیتروئن که در آستانه ورشکستگی بوده اند 
و تاکن��ون محصول مش��ترک آنها وارد فاز 

عملیاتی نشده است. 
همچنی��ن هراس ش��رکت ی��ورو کوپتر 
فرانس��ه از همکاری با ایران به دالیل واهی 
همچون احتمال اس��تفاده ایران از این نوع 
بالگرد در عملیات نظامی موجب شده است 
تا این شرکت از آمدن به پای قرارداد سر باز 
بزند یا توتال فرانسه که مدیرانش در توسعه 
فازه��ای میدان مش��ترک پ��ارس جنوبی 
بدعه��دی می کنند و اکنون نی��ز با وجود 
قرارداد منعقدشده برای توسعه فاز11 پارس 
جنوبی س��خنان ضد و نقیضی از ماندن در 
ای��ران بیان می کنند و حضور نهایی خود را 

مشروط به تصمیم آمریکا می دانند. 

 وقتی شرکت یورو کوپتر فرانسه به 
بهانه های واهی از امضای قرارداد سر 

باز می زند
یک منبع آگاه از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اظهار کرد: فرانسه نقش پلیس 
ب��د را در مذاک��رات 1+۵ ب��ازی کرد، به 
ای��ن معنا ک��ه در میان مذاک��رات مدام 
قهر می ک��رد و بعد از ترک جلس��ه، این 
آمریکایی ها بودند که می توانستند سکان 
مذاکره را به دس��ت گیرند، اما در نهایت 
پس از نهایی ش��دن برجام، کشور فرانسه 
بیشترین بهره را در مقایسه با کشورهای 

دیگر اروپایی از برجام برد. 
مش��ترک  قرارداده��ای  درب��اره  وی 
ب��ا فرانس��ه پ��س از برجام، گف��ت: یکی 
از قرارداده��ای مه��م پ��س از برج��ام با 
ش��رکت های فرانس��وی، ق��رارداد خرید 
هواپیم��ا بود که تاکن��ون ۹ فروند از این 
هواپیماها که س��ه فرون��د آن متعلق به 
ایرباس اس��ت و ش��ش تای دیگ��ر از آِن 
ش��رکت ایتالیایی-فرانسوی  ای تی آر به 

ایران تحویل داده شده است. 
وی افزود: قرارداد دیگر مربوط به خرید 
و مش��ارکت در ساخت واگن های مترو با 
شرکت آلستوم فرانس��ه بود که در قالب 
ی��ک تفاهمنامه در جهت تأس��یس یک 
ش��رکت مشترک بین آلس��توم و شرکت 
واگن س��ازی ایرکو به امضا رس��ید، اما با 
توجه به نب��ود فاینانس و فراهم نش��دن 
زمینه ه��ای الزم برای اج��رای آن، هنوز 

وارد فاز عملی نشده است. 
این منبع آگاه تأکید کرد: قراردادهایی 
نی��ز بین ای��درو و خودروس��ازان داخلی 
با س��ه ش��رکت خودروس��ازی فرانسوی 
رنو، پژو و س��یتروئن به امضا رس��ید که 
سیتروئن و پژو فعالیت خود را در راستای 

ایرانی  تولید مش��ترک با خودروس��ازان 
ش��روع کرده و محصول مش��ترک را هم 
به بازار معرفی کرده اند، اما قرارداد با رنو 
به دلیل مش��کاتی هنوز به مرحله اجرا 
نرسیده و قرار اس��ت در سال آینده وارد 

فاز عملیاتی شود. 
وی تصری��ح کرد: مذاک��رات متعددی 
بی��ن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و 
شرکت یورو کوپتر فرانسه صورت گرفت، 
ام��ا در نهایت آنها اع��ام کردند به دلیل 
اینکه می ترس��ند ایران از این نوع بالگرد 
در عملیات نظامی بهره ببرد، پای قرارداد 

نیامدند. 
منبع آگاه ادامه داد: آتش س��وزی های 
متع��دد در بافت های فرس��وده از جمله 
ب��ازار تهران، مب��ارزه با قاچ��اق کاال در 
مناطق مرزی، امدا د رسانی در کانشهرها 
ب��ه وی��ژه در بزرگراه ها، امداد  رس��انی در 
مناطق زلزله دیده، گشت دریایی و امداد 
و نجات دری��ا از جمله م��واردی بود که 
ض��رورت اس��تفاده از این ن��وع بالگرد را 

دارای اهمیت می کند. 
وی اذعان کرد: یکی از مش��کات مهم 
در توسعه روابط تجاری با کشور فرانسه، 
نب��ود خط اعتب��اری برای پش��تیبانی از 
شروع مشارکت های صنعتی بزرگ است 
و باید در س��فر وزیر امور خارجه فرانسه 
به کشورمان این موضوع مورد توجه ویژه 
قرار بگیرد و در کنار آن، دولتمردان باید 
تاش کنند تا شرکت یورو کوپتر را برای 

عقد قرارداد پای میز مذاکره بیاورند. 
پژو و سیتروئن در حال ورشکستگی 

وارد ایران شدند
ابوالفضل حس��ن بیگی درباره مطالبات 
پس��ابرجامی ایران از کشور فرانسه اظهار 
کرد: براس��اس برجام مقرر شد که کلیه 

تحریم های مربوط به مس��ائل هس��ته ای 
ای��ران برداش��ته ش��ود. در ای��ن زمینه 
رئیس جمه��ور وقت اوبام��ا آن را امضا و 
تأیید کرد و پیرو آن دستورات الزم صادر 
ش��د. البته از همان مقطع قرار بر آن شد 
که کش��ورهای اروپایی از جمله فرانس��ه 
با ایران در بس��یاری از مس��ائل از جمله 
مباحث مربوط به تحقیقات امور هسته ای 

همکاری کنند. 
نایب رئی��س کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارج��ی ادامه داد: متأس��فانه 
همزم��ان ب��ا م��وارد مطرح ش��ده فوق، 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا انجام 
شد و دولت ترامپ با مواضعی کاما مغایر 
و مخالف با مواضع دولت قبلی بر س��رکار 
آمد، به طوری که نظرات و هماهنگی آنها 
درخص��وص برجام کام��ا متفاوت از هم 
بود. مخالفت ه��ای دولت ترامپ تا جایی 
پی��ش رفت که موارد مذکور در برجام به 

مرحله اجرایی نرسید. 
وی اف��زود: آمریکایی ه��ا تاش کردند 
با فشار بر کش��ورهای هم پیمان اروپایی 
خود، تحت هر ش��رایطی ب��ه آنها اجازه 
ندهند که در راس��تای اج��رای برجام با 

ایران تعاماتی داشته باشند. 
نایب رئی��س کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی با بیان اینکه ش��رایط 
اقتصادی اروپا به ش��دت وخیم اس��ت و 
آنها عاقه مند به سرمایه گذاری در ایران 
هس��تند، افزود: فشار آمریکا بر اروپایی ها 
تا جای��ی ادامه یافته اس��ت که ترامپ با 
همه جانبه  اقتص��ادی  قراردادهای  انعقاد 
با کشورهایی همچون عربستان سعودی 
که ام��کان هم��کاری اقتص��ادی آنها با 
اروپایی ها وجود داش��ته است، هیچ پولی 
برای بهره مندی آنها باقی نگذاشته است. 

از تعلل در سرمایه گذاری تا تأخیر در تحویل ایرباس ها به دالیل واهی

بدعهدی فرانسه همچنان ادامه دارد

چرخش جدی دولت به سمت اقتصاد دیجیتال
آب

سیاست های کشت محصوالت آب بر به استان ها 
ابالغ می شود

تجویز جیره بندی کشت محصوالت 
در بحران آب

وزارت جهاد کش��اورزی سیاس��ت های کشت محصوالت 
آب بر را به اس��تان ها اباغ می کند تا از کش��ت بدون برنامه 
جلوگیری شود. هدف اصلی اباغ این سیاست ها جلوگیری 
از زیان کش��اورزان عنوان شده و قرار است محصوالت مجاز 
برای کش��ت در هر اس��تان را تعیین کند.  کشاورزی متهم 
ردیف اول مصرف آب در ایران است. البته این بخش در اغلب 
کشورهای توس��عه نیافته و درحال توسعه، بیش از ۵0درصد 
آب را به کار می برد و خرده گرفتن به سهم باالی این بخش 
از آب مصرفی، بدون توجه به رس��الت آن در تأمین امنیت 
غذایی جوامع بی انصافی است، اما ایران خشک ترین سال در 
نیم قرن اخیر را تجربه می کند و کش��اورزان نیز بدترین ایام 
را.  در این میان خبرها حاکی از این اس��ت که وزارت جهاد 
کشاورزی به زودی سیاست های کلی کشت محصوالت آب بر 
را به اس��تان ها اباغ می کند تا شاید از این مسیر، از کشت 
بدون برنامه ریزی و افزایش هزینه کشاورزان جلوگیری شود. 

افت 40درصدی بارش ها
تازه ترین آمارها از وضعیت بارندگی در کشور حاکی از این 
است که در واپسین روزهای زمستان، هنوز میزان بارش های 
جوی کاهش قابل توجهی نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
دارد.  براساس آخرین گزارش دفتر مطالعات منابع آب ایران، 
ارتفاع کل ریزش های جوی در 1۶1روز سپری ش��ده از سال 
آبی جاری )از اول مهر تا 11اسفند( 8۷.۹ میلی متر است که 
این مقدار بارندگی نس��بت به دوره مشابه سال آبی گذشته 
۴0.۵درصد کاهش نشان می دهد؛ این میزان بارندگی نسبت 
به میانگین دوره های مشابه در ۴۹سال اخیر نیز ۴2.8درصد 
کاه��ش را تجربه کرده اس��ت.  طبیعتا در این تنگنای آبی، 
بخش کش��اورزی که بیشترین سهم را از آب مصرفی کشور 
برمی دارد، بیشترین سختی را نیز از کم آبی متحمل خواهد 
شد و کشاورزان در پیشانی تحمل این سختی ها قرار خواهند 

داشت و باید هزینه های مالی هنگفتی بپردازند. 
تمرکز بر بهره وری آب، آخرین راه نجات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بر 
ضرورت تمرکز دول��ت و بخش خصوصی بر بهره وری منابع 
آب تأکید می کند.  غامحسین شافعی در سومین همایش 
بزرگداشت روز ملی آب، اظهار می کند: متأسفانه ما همیشه 
پ��س از بروز بح��ران به فکر راه حل می افتی��م و در موضوع 
بحران آب نیز به همین صورت رفتار ش��ده است.  به عقیده 
او، در ایران یکی از مشکات اساسی در حوزه آب، چگونگی 
مصرف آب است و اکنون نیز مقابله با تبعات کم آبی و بحران 
آب، بازآرایی ش��یوه مصرف آب در بخش های مختلف است.  
ش��افعی می گوید: ما در ایران ۹ میلیون و ۶00 هزار هکتار 
زمین تجهیزشده آبی داریم و حدود ۶میلیارد و ۴00 میلیون 
دالر صادرات کشاورزی از آن عاید کشور می شود درحالی که 
ترکیه به نسبت سطح ۵میلیون هکتار زمین، 1۶.۶ میلیارد 
دالر صادرات کشاورزی دارد و کره  جنوبی نیز حجم صادرات 
کش��اورزی 11.2 میلیارد دالر را با س��طح ۵میلیون هکتار 
زمین زیر کشت محقق کرده است.  او معتقد است در ایران 
بیش از هر چیزی باید روی طریقه استفاده از آب و بهره وری 
منابع متمرکز شد و این موضوع هم در بخش خصوصی و هم 

در میان سیاست گذاران کشور باید مورد توجه قرار بگیرد. 
غفلت از اصالح الگوی کشت و اشتغال

س��هم بخش کش��اورزی ایران از آب مصرفی در آمارهای 
مختلف متغیر اس��ت؛ برخی می گوین��د این بخش ۹۶درصد 
آب کش��ور را مصرف می کند و افرادی معتقدند که این رقم 
به زحمت به ۵0درصد می رسد، اما در خشکسالی طوالنی مدت 
ایران زمین پیش از اینکه دعوا بر س��ر س��هم هر بخش از آب 
مصرف��ی باش��د، توجه به این ام��ر اهمیت دارد که مس��ئله 
کم آبی، وارد وضعیت بحرانی شده و می تواند تبعات اقتصادی، 
اجتماع��ی و حتی امنیت��ی به دنبال بی��اورد.  همچنان که با 
تخصیص نیافتن آب برای کش��ت پاییزه کشاورزان اصفهانی، 
اخیرا خبرهایی از اعتراضات این افراد در دشت شرق اصفهان 
ب��ه گوش می رس��د؛ اعتراضاتی که عما به دلیل اس��تیصال 
کش��اورزان از گذران معیش��ت بروز کرده و اقدام نکردن برای 
تغییر الگوی کش��ت در این مناطق ک��م آب یا تغییر ترکیب 
اش��تغال در این مناطق از کش��اورزی به صنعت یا کشاورزی 
مدرن، زمینه س��از تشدید آن بوده است.  در این میان، معاون 
وزیر نیرو در امور آب و آبفا می گوید: مقرر ش��ده وزارت جهاد 
کشاورزی به زودی سیاست های کلی در مورد محصوالت آب بر 
را به استان ها اباغ کند تا استان ها با اتخاذ تصمیمات تفصیلی، 
تصمیم بگیرند که در هر منطقه چه محصوالتی کشت شود.  
رحیم میدانی در گفت وگو با فارس تصریح می کند: این اقدام 
به نوعی سازگاری با طبیعت کشور خواهد بود و اطاع رسانی 
به کشاورزان درخصوص نبود آب نیز برای کاهش هزینه های 
آنهاست؛ چراکه وقتی بارندگی کم است و منابع آبی محدود، 
معقول نیست که به کشاورزان اطاع رسانی نشود و آنها برای 
کشت محصول هزینه کنند؛ درحالی که نمی دانند آب نیست 

تا در اختیارشان گذاشته شود. 
کشاورزان نکارند تا ضرر نکنند 

وزارت جهاد کش��اورزی در حالی اباغ سیاست های کلی 
برای کش��ت محصوالت در استان های مختلف را در دستور 
کار گذاشته که چندی پیش رئیس سازمان محیط زیست نیز 
بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب در حوزه های صنعت 
و کش��اورزی تأکید کرده و گفته بود: مقررش��ده ۷00هزار 
هکتار از کش��ت بهاره کم ش��ود.  از س��وی دیگر، حتی در 
استان های پرباران کشور نیز تمهیداتی برای کاهش کشت 
محصوالت آب بر در دستور کار متولیان حوزه آب قرار گرفته 
اس��ت؛ به گونه ای که در استان مازندران به شالیکاران برخی 
از مناطق ش��رقی استان توصیه ش��ده است به جای کاشت 
برنج، به کشت دانه های روغنی مانند کلزا و کنجد یا کشت 

علوفه ای بپردازند. 

یادداشت

تقاضای غیرواقعی ارز عامل بحران  
شده است

بهاء الدی��ن حسینی هاش��می، کارش��ناس بانکی 
می گوید: »سیاس��ت های اجرایی نتوانسته تقاضای 
غیرواقعی ارز را از بازار خارج کند و به همین دلیل 

ارز در بازار ایران سه نرخی شده است.«
این کارش��ناس بانکی در گفت وگو با خبرآناین، 
درخصوص تأثیر سیاست های اباغی بانک مرکزی 
بر بازار ارز ایران گفت: طبیعی اس��ت که سیاس��ت 
اباغی بانک مرکزی سیاس��تی کوتاه مدت اس��ت؛ 
از این رو نمی توان به واس��طه این سیاس��ت بحران 
طوالنی مدت و چند دهه ای بازار ارز را برطرف کرد. 
 وی با اش��اره به اینکه کاه��ش التهاب به معنای 
رفع بحران نیس��ت، ادامه داد: همین حاال می بینیم 
که دالر و برخی دیگر از ارزهای پرمتقاضی در بازار 
س��ه نرخی شده اس��ت، ارز مبادالتی، ارز معاماتی 
صراف��ی و ارزی ک��ه دالالن ب��ا قیمت بیش��تر به 
متقاضیان می فروش��ند، همین سیگنال خود نشان 

از اختال در بازار ارز ایران دارد. 
 او با اش��اره به اینکه تقاضای ارز در ایران بس��یار 
باالس��ت، گفت: متأس��فانه این تقاضا از سوی تجار 
و بازرگان��ان وارد بازار نمی ش��ود، بلک��ه عده ای از 
س��رمایه گذاران خرد، واس��طه ها و س��وداگران این 
تقاضا را به بازار تزریق می کنند و فش��ار را افزایش 

می دهند. 
 حسینی هاش��می اف��زود: وقت��ی قیم��ت ارز در 
اقتصاد واقعی نباشد، به محلی برای پس انداز تبدیل 
می شود، به عنوان مثال اگر قیمت ارز ۴ هزار تومان 
باشد، اما بازار حس کند قیمت ۴۵00 تومان است، 
عده ای وارد بازار می ش��وند و ارز را دست به دست 
کرده و خرید و فروش می کنند تا بتوانند این سود 
۵00 تومان��ی را نصیب خودش��ان کنند، این اتفاق 
دقیقا در بازار ایران رخ داده و تا زمانی که قیمت ارز 

یکسان و واقعی نشود، مشکل مذکور پابرجاست. 
 به گفته وی بازار بهترین تعیین گر نرخ ارز است 

و نباید از عائم آن غافل شد. 
ریشه بحران کشف شد

وقتی نرخ ارز واقعی باش��د، دیگر کس��ی با هدف 
کس��ب درآمد، ارز را این س��وی خیابان خریداری 
نمی کند تا س��وی دیگر خیابان به فروش برس��اند. 
مطمئنا در ای��ن حالت افراد متوجه می ش��وند که 
زمان کسب سود از این بازار گذشته و طبیعی است 

که وضعیت عادی سازی خواهد شد. 
حسینی هاش��می با تأکید بر اینکه عملکرد بانک 
مرکزی نشان می دهد ریشه های بحران کشف شده 
اس��ت، گفت: این خود گامی به جلو تلقی می شود، 
اما س��وال من اینجاس��ت که چرا ب��ا تأکید فراوان 
مقامات اقتص��ادی و این بانک بر موضوع تناس��ب 
نرخ تورم و س��ود بانکی، مسئوالن بانک مرکزی با 
فروش اوراق 20درصدی موافقت کردند درحالی که 
ای��ن اوراق در حال حاضر دو برابر نرخ تورم س��ود 

می دهند. 
او گف��ت: در چنین ش��رایطی سیاس��تگذار باید 
صری��ح و رس��می توضیح دهد چرا ب��ه اجرای این 
سیاست تن داده و در چه صورتی ممکن است این 

تجربه را مجددا تکرار کند؟ 
ای��ن مدیرعام��ل اس��بق بانک��ی تأکی��د ک��رد: 
سیاس��ت های اجرایی در ایران نتوانس��ته تقاضای 
غیرواقع��ی ارز را از بازار خ��ارج کند و من معتقدم 
در این مضیقه ارزی و مش��کات اقتصادی به اندازه 
ذخی��ره یک س��ال کش��ور در خانه های م��ردم ارز 

نگهداری می شود. 
او اضافه کرد: در همه جای دنیا یک ارز بازرگانی 
در بازار مبنای عمل است و یک ارز غیربازرگانی که 
مسافران از آن اس��تفاده می کنند. بررسی ها نشان 
می ده��د این ارز بازرگانی اس��ت که قیمت در بازار 
را تعیی��ن می کند، اما متأس��فانه در ای��ران این ارز 
غیربازرگان��ی، بدون توجه به مناف��ع کلی اقتصاد، 
بازرگانان و تجار سیگنال قیمتی را به بازار می دهد. 

درمان بحران ارز، یکسان سازی نرخ
 حسینی هاش��می با تأکید بر اینکه این مس��ئله 
قابلی��ت بررس��ی دقیق را داراس��ت، گف��ت: در اثر 
وارونه ب��ودن وضعی��ت اقتص��اد کش��ور و تج��ار و 
بازرگان��ان و . . . چ��ه می��زان متض��رر می ش��وند؟ 
الزم اس��ت اقداماتی در ای��ن زمینه صورت گیرد تا 

مشکات مترتب بر بازار ارز کاهش یابد. 
 او یکسان سازی نرخ ارز را مهم ترین اقدام در این 
عرصه دانس��ت و گفت: وقتی نرخ ارز واقعی باشد، 
دیگر کس��ی با هدف کسب درآمد، ارز را این سوی 
خیابان خریداری نمی کند تا سوی دیگر خیابان به 
فروش برس��اند. مطمئنا در این حالت افراد متوجه 
می شوند که زمان کسب سود از این بازار گذشته و 
طبیعی است که وضعیت عادی سازی خواهد شد. 

این کارش��ناس اقتص��ادی اضافه ک��رد: کاهش 
تقاضای غیرواقعی بازار ارز مهم ترین اقدامی اس��ت 
ک��ه دولت و بانک مرکزی باید در دس��تور کار قرار 
ده��د چرا ک��ه در غیر ای��ن صورت اقتص��اد ایران 
نمی تواند از دام بحران های تهدید کننده خارج شود. 
 به گفته وی کشف ریشه ها در این عرصه می تواند 

موجبات طراحی نقشه درست را فراهم آورد. 
 حس��ینی هاشمی گفت: بررسی ها نشان می دهد 
که ریش��ه های مشکل شناسایی ش��ده اند، اما هنوز 
برنام��ه ای عملی، منس��جم و بلند م��دت را در این 

عرصه شاهد نیستیم. 
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اعتب��اری  مؤسس��ه  چن��د 
غیرمج��از طی س��ال های اخیر 
توانس��ته اند 2۵ه��زار میلی��ارد 
توم��ان از م��ردم ج��ذب کنند. 
اعام رسمی این است که بانک 
مرکزی در دو سال اخیر حداقل 
20ه��زار میلی��ارد توم��ان خط 
اعتباری برای جبران خس��ارت 
این موسس��ات  س��پرده گذاران 
اختصاص داده اس��ت. جدای از 
هر حاشیه ای س��ؤال اینجاست 
که این 2۵ه��زار میلیارد تومان 
و  س��هامداران  و  رفت��ه  کج��ا 
مدی��ران این موسس��ات با این 
ارقام هنگفت چ��ه کرده اند که 
اکنون باید از پول بانک مرکزی 
و ب��ه عبارتی پول م��ردم برای 
تعیی��ن تکلیف س��پرده گذاران 

خرج شود؟ 
به گزارش ایسنا، همین چند 
ماه پیش ب��ود که بانک مرکزی 
اعام کرد »دیگر هیچ مؤسس��ه 
غیرمج��ازی نداریم«، این اعام 
با توجه به عملکرد غیرش��فاف 
و تخریب��ی موسس��ات اعتباری 
غیرمجاز طی س��ال های اخیر و 
تمامی تبعاتی که برای بازار پول 
داش��تند، خبری خوشایند بود. 
ب��ه هر حال فعالیت موسس��ات 
ب��زرگ تم��ام ش��د و ه��زاران 
میلی��ارد تومان پ��ول از آنها به 
چرخه بانک ها و موسسات مجاز 
که بر عملکرد آنها نظارت وجود 

دارد، وارد شد. 
اما ای��ن پایان ماج��را نبود و 
برگی دیگر از فعالیت غیرمجازها 
رق��م خ��ورد. پرونده های��ی که 

باز ش��د و نش��ان از فس��ادهای 
گس��ترده در آنها داشت و ارقام 
عجیب��ی ک��ه در قالب س��پرده 
و س��ودهای پرداختی ب��ه آنها 
وجود داشت، اما جای مشخصی 
نداشت. در س��وی دیگر تجمع 
و اعت��راض س��پرده گذاران این 
ش��دن  بحران��ی  و  موسس��ات 
ش��رایط آنه��ا در نهای��ت بانک 
مرکزی را بر آن داش��ت تا برای 
واگذاری تعهدات این موسسات 
به بانک های مجاز وارد ش��ده و 
از کانال آنها ب��ا اختصاص خط 
اعتب��اری یعن��ی پول های بانک 

مرکزی اقدام کند. 
توس،  افض��ل  ثامن الحج��ج، 
و  ایرانی��ان  الب��رز  فرش��تگان، 
آرمان از جمله این پنج مؤسسه 
ب��زرگ بودند ک��ه در حدود دو 
س��ال گذش��ته منحل ش��ده و 
فعالی��ت آنها به پایان رس��یده 
بانک  آماره��ای رس��می  ب��ود. 
مرکزی نش��ان می ده��د که در 
نتیجه فعالیت این چند مؤسسه 
ح��دود 2۵هزار میلی��ارد تومان 
از حدود 2میلی��ون و 280هزار 
س��پرده گذار جذب ش��ده و در 
هن��گام انح��ال در صورت های 
مالی آنها وجود داش��ته اس��ت، 
ام��ا موض��وع اینجاس��ت که با 
وجود ج��ذب این ارقام هنگفت 
در نهایت برای پاس��خگویی به 
سپرده گذاران آنها بانک مرکزی 
هزینه  تومان  میلی��ارد  20هزار 

کرده است. 
پیچی��ده  ماج��رای  ای��ن  در 
ابهامات زیادی مطرح می ش��ود، 

از جمل��ه اینک��ه رق��م 2۵هزار 
میلی��ارد تومان جذب ش��ده در 
کجا هزینه ش��ده اس��ت و چرا 
هیچ گاه به طور شفاف در مورد 
اینکه این مبلغ در چه بخش��ی 
هزینه شده،  یا  س��رمایه گذاری 
پاس��خی وجود نداشت؟ گرچه 
اع��ام مقامات از ای��ن حکایت 
دارد ک��ه بخش زی��ادی از این 
مبل��غ ب��ه خرید ملک یا س��ایر 
اختصاص  لوک��س  خریده��ای 
قال��ب  در  بخش��ی  و  یافت��ه 
تسهیات بوده است، اما باز هم 
جای خالی برای بخش��ی از این 

مبلغ وجود دارد. 
در عین ح��ال که قرار بر این 
ب��وده در ازای خط اعتباری که 
می کند،  پرداخت  مرکزی  بانک 
ملک و دارایی به وثیقه گذاشته 
شود، اما آیا ریز خط اعتباری که 
بانک مرکزی به این موسس��ات 
پرداخ��ت کرد، در قبال دریافت 
ملک و وثیقه بوده اس��ت؟ این 
هم موضوعی است که هیچ گاه 

پاسخ آن مشخص نشد. 
م��ورد دیگ��ر در رابط��ه ب��ا 
سهامداران  و  مدیران  سرنوشت 
این مؤسسه اس��ت. چرا به طور 
واضح اعام نش��ده کس��انی که 
مس��ئولیت این موسسات را در 
اختی��ار داش��تند، چه کس��انی 
بودن��د و اکنون سرنوش��ت آنها 
چه شده اس��ت و کجا هستند؟ 
چ��را نبای��د اکن��ون عم��وم در 
جری��ان باش��ند کس��انی ک��ه 
موسس��ات  ای��ن  نتوانس��ته اند 
را مدیری��ت کنن��د و از س��وی 

دیگ��ر مبالغ کان��ی را دریافت 
کرده ان��د و موجب س��رگردانی 
میلیون ها س��پرده گذار شده اند، 
در چ��ه وضعیتی ق��رار دارند و 
وارده  زیان های  پاس��خگوی  آیا 

هستند؟ 
در س��وی دیگر گرچ��ه بارها 
عنوان ش��ده که م��ردم نباید در 
موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری 
می کردن��د و اگر این کار را انجام 
داده اند، باید پای آن می ایستادند، 
ولی به هر حال تحت شرایطی که 
وجود داشته و با سودهای باالیی 
که خ��ود عامل تش��ویقی برای 
حرکت به س��مت این موسسات 
بوده اس��ت، م��ردم ج��ذب آنها 
ش��ده اند و هر آنقدر هم که قرار 
باشد آنها را مقصر بدانیم، ولی در 
نهایت ی��ک موضوع وجود دارد و 
آن هم اینک��ه گروهی پول خود 
را در اختی��ار گ��روه دیگری قرار 
داده اند و به ط��ور طبیعی باید از 
آنها پس بگیرند؛ آن هم کس��انی 
که در داخل کش��ور هس��تند و 
ش��اید به راحتی ب��ه روال زندگی 
خ��ود را ادامه می دهند. پس باید 
دس��تگاه های مربوطه راهی برای 
پس گی��ری اموال مردم داش��ته 
باشند، اما گزارش روشنی دراین 

مورد اعام نشده است. 
موضوع دیگری که این روزها 
سؤال برانگیز است، این است که 
با وجود اینکه هر س��ه قوه برای 
ساماندهی موسس��ات غیرمجاز 
وارد شده اند و هر یک منتقدانه 
س��پرده گذاران و حت��ی بان��ک 
مرکزی را زیر سؤال می برند که 

نباید اجازه رس��یدن به شرایط 
فعل��ی را می داد، چ��را در دهه 
1380 که عنوان می ش��ود این 
موسسات شکل گرفته اند، اجازه 
فعالیت پیدا کردند و چرا در آن 
برای ممانعت  هنگام دستگاهی 
از فعالیت چنین موسس��اتی که 
غیرمجاز بودند، وارد نشده است 

و البته ابهاماتی دیگر. 
در مجموع ماجرای موسسات 
غیرمجاز بسیار پیچیده تر از آن 
به نظر می رس��د ک��ه هاله ای از 
آن مطرح می ش��ود. پرونده های 
س��نگین تخلف��ات مدی��ران و 
س��هامداران آنه��ا و همچنی��ن 
درب��اره  ک��ه  پش��ت پرده هایی 
حمایت ه��ای انجام ش��ده برای 
فعالیت پرقدرت این موسس��ات 
وجود داشت، مس��ائلی هستند 
که شاید هیچ گاه بانک مرکزی 
هم نتواند به وضوح در مورد آن 
توضیحات��ی دهد و در این میان 
مش��خص آن اس��ت که هزاران 
میلی��ارد تومان از ام��وال بانک 
مرکزی و به عبارتی اموال مردم 
ب��رای پاس��خگویی به کس��انی 
ک��ه پول های آنها توس��ط گروه 
دیگ��ری پایم��ال ش��ده هزینه 
ش��د. پول های پرقدرتی که باید 
در انتظ��ار آث��ار تورم��ی آن بر 
اقتصاد بود؛ ه��ر چند به اذعان 
مدی��ران بانک مرک��زی جریان 
نوس��ان اخیر ب��ازار ارز تا حدی 
پول هایی  تأثی��ر همی��ن  تحت 
که به س��پرده گذاران موسسات 
غیرمجاز در سال اخیر پرداخت 

شد، بوده است. 

به بهانه عملکرد خسارت بار پنج مؤسسه مالی غیرمجاز

این 2۵هزار میلیارد تومان کجاست؟  توزیع 24هزار میلیارد ریال پول نو 
در آستانه شب عید

مدی��رکل نش��ر و ریال��ی بانک مرک��زی از توزیع 
2۴هزار میلیارد ریال پول نو در آس��تانه ش��ب عید 
خب��ر داد و گفت محدودیتی بابت توزیع اس��کناس 

تانخورده وجود ندارد. 
مسعود رحیمی در گفت وگو با مهر گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های بانک مرکزی، قرار بر این اس��ت که 
2۴هزار میلیارد ریال انواع اس��کناس نو در آس��تانه 

شب عید، توزیع شود. 
مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی افزود: این رقم 
در قالب اس��کناس های رایج از جمله 1000 تومانی، 
2000 تومان��ی، ۵000 تومان��ی، 10000 تومانی و 

همچنین چک پول ۵0هزار تومانی خواهد بود. 
وی تصریح کرد: بانک مرکزی محدودیتی از بابت 

توزیع اسکناس تا نخورده ندارد. 

بانک مرکزی اعالم کرد 
افزایش نرخ دالر و یورو مبادله ای

بان��ک مرکزی ن��رخ تبادل��ی 3۹ ارز را برای روز 
دوش��نبه اعام کرد که براس��اس آن نرخ 2۷ ارز از 
جمله دالر و یورو نس��بت به روز یکشنبه افزایش و 
ن��رخ 10 واحد پولی مانند پوند کاهش یافت؛ قیمت 

دو ارز نیز ثابت ماند. 
به گزارش مهر، براس��اس اعام بانک مرکزی نرخ 
هر دالر آمریکا برای روز دوشنبه چهاردهم اسفندماه 
با 2۴ ریال افزایش نسبت به روز یکشنبه 3۷ هزار و 
3۵0 ری��ال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس 
با 1۴ ریال کاهش نس��بت به روز یکشنبه ۵1هزار و 
۵0۴ و هر یورو نیز با ۴8 ریال افزایش ۴۶هزار و 1۹ 

ریال ارزش گذاری شد. 
براین اس��اس هر فرانک س��وئیس 3۹هزار و 8۹1 
ریال، کرون س��وئد ۴ه��زار و ۵2۵ ریال، کرون نروژ 
۴ه��زار و ۷۹2 ریال، ک��رون دانمارک ۶هزار و 181 
ری��ال، روپیه هند ۵۷۶ ری��ال، درهم امارات متحده 
عربی 10هزار و 1۷1 ری��ال، دینار کویت 12۴هزار 
و 12۵ ریال، یکصد روپیه پاکس��تان 33هزار و ۶۶۹ 
ری��ال، یکصد ی��ن ژاپن 3۵ه��زار و 383 ریال، دالر 
هنگ کنگ ۴هزار و ۷۶۹ ریال، ریال عمان ۹۷هزار 
و 138 ریال و دالر کانادا 28هزار و ۹۶۵ ریال قیمت 

خورد. 
همچنی��ن نرخ راند آفریقای جنوبی 3هزار و 11۷ 
ری��ال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۷۹۹ ریال، روبل روس��یه 
۶۵۷ ری��ال، ریال قطر 10ه��زار و 2۶1 ریال، یکصد 
دینار عراق 3هزار و 1۵3 ریال، لیر سوریه ۷3 ریال، 
دالر اس��ترالیا 28هزار و ۹۵۴ ریال، ریال س��عودی 
۹ ه��زار و ۹۶0 ریال، دین��ار بحرین ۹۹هزار و 33۴ 
ریال، دالر س��نگاپور 28هزار و 30۶ ریال، 10 روپیه 
س��ریانکا 2هزار و ۴0۷ ریال و یکص��د روپیه نپال 

3۵هزار و ۷۷۵ ریال تعیین شد. 
نرخ یکصد درام ارمنس��تان ۷هزار و ۷۶۹ ریال، 
دین��ار لیب��ی 2۷ه��زار و ۹1۷ ریال، ی��وان چین 
۵هزار و ۹01 ریال، یکص��د بات تایلند 118هزار 
و 8۶۷ ری��ال، رینگیت مالزی ۹هزار و ۵۷۷ ریال، 
یک هزار وون ک��ره جنوبی 3۴هزار و ۵۵۴ ریال، 
یکص��د تنگ��ه قزاقس��تان 11ه��زار و ۶18 ریال، 
افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید باروس 
1۹ه��زار و 108 ریال، منات آذربایجان 21هزار و 
۹۷0 ریال، س��ومونی تاجیکس��تان ۴هزار و 23۷ 
ریال و بولیوار جدی��د ونزوئا 3هزار و ۷۴0 ریال 

ارزشگذاری شد. 

تعیین تکلیف سپرده های تا یک 
میلیارد ریال تعاونی منحله بدرتوس

تکلی��ف  تعیی��ن  کاس��پین  اعتب��اری  مؤسس��ه 
سپرده های سپرده گذاران تعاونی منحله بدر توس را 

از روز دوشنبه 1۴ اسفند ماه ۹۶ آغاز کرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط 
عمومی مؤسس��ه اعتباری کاسپین، در راستای انجام 
مأموری��ت محوله از س��وی بانک مرک��زی جمهوری 
اس��امی ایران جهت س��اماندهی تعاونی های منحله 
هشتگانه، با اس��تناد به مصوبه کمیته منتخب سران 
محترم سه قوه و با اتکا به دارایی های شناسایی شده 
از روز دوشنبه 1۴ اسفند با عاملیت مؤسسه اعتباری 
کاسپین، وجوه سپرده گذاران تعاونی منحله بدر توس 
تعیین تکلیف می ش��ود. بر این اساس، سپرده گذاران 
تعاونی یاد شده می توانند با در دست داشتن دفترچه 
یا برگ س��پرده به همراه مدارک شناسایی مثبته به 
شعب منتخب مراجعه کرده و سپرده خود را دریافت 
و یا نزد مؤسسه اعتباری کاسپین سپرده گذاری کنند.  
خاطرنشان می ش��ود در این مرحله از تعیین تکلیف، 
وج��وه س��پرده گذاران تا یک میلی��ارد ریال پرداخت 
خواهد شد و به سپرده گذاران دارای سپرده های باالتر 
از ی��ک میلیارد ریال نیز تا یک میلیارد ریال پرداخت 
می شود.  مؤسس��ه اعتباری کاسپین پیش از این در 
اطاعیه مورخ 1۷/ 11/ ۹۶ س��پرده های مش��تریان 
تعاونی منحله بدرتوس را تا 200 میلیون ریال تعیین 
تکلیف کرده بود، ولی در این مرحله، پرداخت ها را تا 

سقف یک میلیارد ریال افزایش داده است. 
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خبرنــامه

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی: 
هرگونه اعالم نرخ خرید و فروش 
ارز جز از طریق صرافی های مجاز 

ممنوع است
هرگون��ه اعام ن��رخ خری��د و فروش ارز توس��ط 
اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی، به ج��ز صرافی های 
موضوع »مقررات ناظر ب��ر عملیات ارزی صرافی ها« 

وفق ماده 1۴ آن ممنوع است. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نق��ل از بانک 
مرکزی، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات این بانک 
درخصوص ش��رایط مجاز بودن صرافی ها به خرید و 
فروش ارز گف��ت: صرافی های مج��از مطابق با ماده 
۵ »مق��ررات ناظر ب��ر عملی��ات ارزی صرافی ها« در 
صورتی مجاز به خرید و فروش ارز هس��تند که قبا 
نس��بت به اعام همزمان ن��رخ خرید و فروش ارز در 
محل استقرار صرافی و یا تارنمای خود اقدام کنند. 

وی با بیان اینکه هرگونه اعام نرخ خرید و فروش 
ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، جز صرافی های 
موضوع مقررات مزبور وفق ماده 1۴ آن ممنوع است، 
اظهار کرد: از این رو صرافی های مجاز  باید نس��بت به 
درج نرخ ه��ای خرید و فروش و انجام معامات ارزی 

بر مبنای آن متناسب با شرایط بازار اقدام کنند. 
این مقام مس��ئول بانک مرکزی در پایان با توضیح 
این مطلب که درج نرخ خرید و فروش اس��عار مورد 
معامله در بازار آزاد کش��ور توسط اشخاص حقیقی و 
حقوقی که در باال به آنها اشاره شده است، بر مبنای 
نرخ ه��ای میانگین وزنی من��درج در پایگاه اینترنتی
WWW. sanarate. ir بامان��ع اس��ت، اف��زود: 
همچنین این اش��خاص به هیچ عنوان مجاز به درج 
الن و بازارسازان غیررسمی ارز نبوده  نرخ های ارز دالاّ
و با متخلفی��ن مطابق با م��اده »1۵« مقررات مورد 

اشاره برخورد خواهد شد.  

انواع سکه در بازار ارزان شد
معامله گران بازار س��که و ارز روز دوش��نبه شاهد 
کاهش نرخ بیش��تر مس��کوکات طا در بازار بودند؛ 
به طوری که بهای هر قطعه س��که تم��ام با ۴۵ هزار 
ریال کاهش به 1۵ میلیون و 88۵ هزار ریال رسید. 
به گزارش ایرنا، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در 
این روز تنها س��که ای بود که رون��د رو به افزایش را در 
بازار تجربه کرد و با رشد 1۹0 هزار ریالی قیمت به 1۵ 
میلیون و ۶20 هزار ریال رس��ید اما نیم س��که ۷0هزار 
ری��ال افت کرد و ۷میلی��ون و ۷۷0 هزار ریال فروخته 
ش��د.  در بازار آزاد قیمت هر قطعه ربع سکه نیز با افت 
۹0هزار ریالی به ۴ میلیون و 8۹۹0 ریال رس��ید و هر 
قطعه سکه گرمی با کاهش ۷0 هزار ریالی، 3میلیون و 
300 هزار ریال عرضه ش��د.  قیم��ت هر اونس طا در 
بازارهای جهانی با یک دالر و ۶۴ سنت افزایش به یک 
هزار و 32۴ دالر و 13سنت رسید و هر گرم طای 18 
عیار با رشد 13۹0ریالی بها، یک میلیون و ۴۹1 هزار و 

۶20 ریال فروش رفت. 
همچنین در بازار آزاد ارز، نرخ هر دالر آمریکا 30 
ریال و یورو ۷0 ریال رش��د کرد و به ترتیب ۴۴ هزار 
و ۹۶0 ری��ال و ۵۴ هزار و ۹۷0 ری��ال به خریداران 

عرضه شد. 
هر پوند انگلیس با رشد 3۴0 ریالی قیمت، ۶8 هزار و 
۶۷0 ریال و هر درهم امارات با 30 ریال افزایش بها، 13 
هزار و ۴۵0 هزار ریال به فروش رفت.  در سامانه نظارت 
ارز نیز نرخ هر دالر ۴۴ هزار و ۶۴۷ هزار ریال، یورو ۵۵ 
ه��زار و 102 ریال و درهم 12 ه��زار و 81۷ ریال درج 
شده که بیانگر میانگین نرخ فروش آنها در صرافی های 
مجاز سراس��ر کشور است.  دیروز در بانک مرکزی نرخ 
مبادله ای هر دالر آمریکا با 2۴ ریال افزایش نس��بت به 
روز قب��ل 3۷ هزار و 3۵0 ریال، هر پوند انگلیس با 1۴ 
ری��ال کاهش، ۵1ه��زار و ۵0۴ و هر ی��ورو با ۴8 ریال 

افزایش، ۴۶هزار و 1۹ ریال اعام شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۴۶۹دالر آمریکا

۵.۴۹۷یورو اروپا

۶.8۶۷پوند انگلیس

1.3۴۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۴۶.100مثقال طا

1۴۹.1۶2هر گرم طای 18 عیار

1.۵۶0.000سکه بهار آزادی

1.۵8۶.000سکه طرح جدید

۷۷۷.000نیم سکه

۴88.000ربع سکه

330.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

در  دوش��نبه  صب��ح  ط��ا  قیم��ت 
بازاره��ای جهانی باال رف��ت، زیرا نگرانی 
س��رمایه گذاران از درگی��ری یک جنگ 
تج��اری در جه��ان موجب ت��داوم افت 
ش��اخص دالر ش��د.  ب��ه گ��زارش ایرنا، 
خبرگ��زاری رویترز انگلی��س اعام کرد 
رئیس جمهوری  ترامپ«  »دونالد  تصمیم 
آمری��کا ب��رای وض��ع تعرفه ب��ر واردات 
آلومینیوم و فوالد که پنجش��نبه گذشته 
اع��ام ش��د، س��رمایه گذاران را نگ��ران 

درگیری ی��ک جنگ تج��اری در جهان 
کرده اس��ت، زی��را کش��ورهای دیگر نیز 
ممکن است اقدام مشابهی انجام دهند. 

قیمت تحویل فوری ی��ا نقدی طا در 
س��اعت ۵۶ دقیقه بام��داد دیروز به وقت 
گرینوی��چ در ب��ازار لندن ب��ا 0.2 درصد 
افزای��ش نس��بت ب��ه جمعه گذش��ته به 
یک هزار و 32۴ دالر و 13 سنت رسید. 

جمعه گذش��ته قیمت فلز زرد در این 
ب��ازار 0.۵ درص��د باال رفت و بیش��ترین 

افزایش ی��ک روز خود از 22 فوریه )دوم 
بهمن( را ثب��ت کرد.  قیمت آتی طا در 
ب��ازار کامکس آمریکا نیز در س��اعت یاد 
ش��ده با 0.2 درص��د افزایش به یک هزار 
و 32۵ دالر و ۴0 س��نت رسید.  شاخص 
دالر که ن��رخ براب��ری دالر آمریکا را در 
برابر مجموعه ای از ارزها اندازه می گیرد، 
دیروز در س��اعت مذکور به رقم 8۹.۹00 
کاهش یاف��ت.  نرخ براب��ری دالر جمعه 
گذش��ته نیز در برابر بیشتر ارزهای اصلی 

پایی��ن آمد.  ش��اخص دالر و قیمت طا 
در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند. 
ب��ا کاهش ش��اخص دالر، ق��درت خرید 
خریداران��ی ک��ه واحد پولی ش��ان ارزی 
به جز دالر اس��ت باال می رود و می توانند 
مقدار بیش��تری طا بخرن��د، زیرا برخی 
کااله��ا مانند طا و نفت به طور س��نتی 
به دالر قیمت گذاری می ش��وند. افزایش 
خرید ط��ا، موجب افزای��ش قیمت این 

کاال می شود. 

بهای جهانی طال در هراس از جنگ تجاری باال رفت

سه شنبه
15 اسفند 1396

شماره 1019
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ش��اخص کل ب��ورس در س��ومین روز 
 هفت��ه ب��ا اف��ت 1۵۵ واح��دی ب��ه رقم
۹۷ ه��زار و 1۹8 واح��دی رس��ید، ام��ا 
ش��اخص فرابورس )آیفکس( بیش از 12 
واحد رش��د کرد. در واقع، ادامه سنگینی 
عرضه ها نس��بت به تقاضا قیمت سهم ها 
در ب��ورس تهران را با افت مواجه کرده و 
عاوه ب��ر آن، نیاز به نقدینگی در انتهای 
س��ال را می توان از دیگر عوامل رکود در 

بازار سهام دانست. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بورس ته��ران این 
روزها با فش��ار عرضه نس��بت ب��ه تقاضا 
مواج��ه ش��ده و این موضوع ب��ه کاهش 
قیم��ت س��هم ها دامن زده اس��ت. رکود 
ادامه دار در بازار س��رمایه در این روزهای 
قبل از پایان سال حاکم شده که می توان 
از عوامل آن نیاز بیش��تر ب��ه نقدینگی و 

تسویه اعتباری کارگزاری ها را نام برد. 
حت��ی قیم��ت دالر ک��ه در این مدت 
ب��ار دیگر روند صعودی را از س��ر گرفته 
نتوانسته بازار سهام را رونق دهد و بورس 
تهران ب��ه این موضوع بنی��ادی بی توجه 
است. قیمت سهم های شاخص ساز نیز با 

فش��ار عرضه روند کاهش��ی را ادامه داده 
است. 

نگرانی های س��هامداران از عدم توازن 
بازدهی س��ود در بازاره��ای موازی باعث 
ش��ده تصمیم گیری برای سرمایه گذاری 
در بازار پرریس��ک س��هام س��خت شود. 
آن ه��م در ش��رایطی ک��ه ریس��ک های 
سیس��تماتیک و غیرسیس��تماتیک بازار 

سهام را احاطه کرده است. 
در سومین روز هفته، شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
1۵۵ واح��د افت کرد و به رقم ۹۷ هزار و 
1۹8 واحدی رسید. شاخص کل هم وزن 
نیز با ۶۵ واحد افت عدد 1۷هزار و ۵۴2 
را تجربه کرد. ش��اخص آزاد شناور 32۷ 
واحد افت کرد و تا رقم 10۴ هزار و 282 
پایین آمد. ش��اخص بازار اول و بازار دوم 
نیز هر یک ب��ه ترتیب 13۷110 و 18۷ 

واحد افت کردند. 
س��رمایه گذاری غدی��ر، ایران خ��ودرو، 
مل��ی صنایع م��س ایران، س��عی کردند 
شاخص ها را به سمت پایین هدایت کنند 
اما در ط��رف مقابل صنایع پتروش��یمی 

خلیج فارس، معدن��ی و صنعتی چادرملو 
و بانک اقتصاد نوین س��عی کردند نماگر 

بازار سرمایه را تقویت کنند. 
بر اس��اس این گزارش، همگام با روند 
کل��ی بازار، قیمت س��هام ش��رکت ها در 
گروه خ��ودرو و س��اخت قطعات کاهش 
یافت، به طوری که عمده س��هم ها کمتر 
از 2 درصد افت قیمت داشتند و در عین 
حال سهم های این گروه تأثیر بسزایی در 
افت شاخص کل ایفا کردند. همچنین در 
گروه فلزات اساس��ی نیز قیمت سهم ها با 
نوس��ان کمتر از 2 درصد مواجه ش��د اما 
تعدادی ش��اهد افزایش قیمت سهم شان 
بودند. در این گروه 3۶ میلیون س��هم به 
ارزش بیش از 12میلیارد تومان مورد داد 

و ستد قرار گرفت. 
س��هم های گ��روه قند و ش��کر نیز روز 
گذشته نوسان چندان زیادی نداشتند و 
عمده آنها کمتر از یک درصد قیمت شان 

افزایش یا کاهش پیدا کرد. 
ام��ا در گ��روه کانه ه��ای فل��زی روند 
صع��ودی س��هم ها عمدت��ا ب��ه چش��م 
می خورد، ه��ر چند که بس��یاری از آنها 

افزایش شان به نیم درصد هم نمی رسید. 
تعداد معدودی نیز از سهم های این گروه 

شاهد افت قیمت بودند. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
س��وخت هس��ته ای نماد پاالیشگاه نفت 
بندرعباس ش��اهد 0.۶۴ درصد رش��د و 
نماد پاالیش��گاه نفت تبریز ش��اهد 1.2۹ 
رش��د و نفت ایرانول ش��اهد 0.۹۵ رشد 
بود. اما مابقی س��هم ها ب��ا کاهش قیمت 
مواجه ش��دند. در این گ��روه 12میلیون 
س��هم به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان 

داد و ستد شد. 
 ارزش معام��ات ب��ورس ته��ران به رقم

20۷ میلیارد تومان رس��ید ک��ه این رقم 
ناشی از دست به دست شدن بیش از یک 
میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 

بیش از ۶3 هزار نوبت داد و ستد بود. 
آیفکس نیز روز گذش��ته بیش از س��ه 
واحد رش��د کرد و به رقم 1081 واحدی 
رس��ید. ارزش معامات فراب��ورس ایران 
ع��دد 3۵0 میلی��ارد توم��ان را رد کرد و 
حجم معامات از رقم 382 میلیون سهم 

و اوراق مالی گذشت. 

سنگینی عرضه ها نسبت به تقاضا در بورس تهران

حرکت مخالف شاخص بورس و فرابورس
بورسکاال

مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد
کاهش هزینه های دولت با عرضه 

گندم کل کشور در بورس کاال
مدیرعام��ل ب��ورس کاال با موفق خوان��دن تجربه 
عرضه گندم چهار اس��تان کشور در بورس کاال طی 
س��ال جاری گفت عرضه گندم کل کشور در بورس 
کاال بر اساس سیاس��ت قیمت تضمینی هزینه های 

دولت برای خرید گندم را کاهش می دهد. 
حامد س��لطانی نژاد در گفت وگو با ایِبنا با اشاره به 
اینکه یارانه س��نگین گندم، فسادهای زیادی به بار 
آورده اس��ت، گفت: دولت باید هر چه زودتر از شیوه 
منس��وخ خرید تضمینی گندم دست بکشد و آن را 
به س��ازوکارهای مدرن معامات��ی مانند بورس کاال 

واگذار کند. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود: بر این اساس 
از  س��ال آینده تمامی گندم تولیدی کشور در بورس 
کاال عرضه می ش��ود که این اتفاق می تواند سازوکار 
معامله این محصول مهم را ش��فاف کرده و دالالن و 
واس��طه ها را از بازار حذف کند، چرا که کش��اورزان 
در این س��اختار می توانند به صورت مس��تقیم گندم 

تولیدی خود را به فروشندگان عرضه کنند. 
وی ب��ا بیان این که در س��ال ۹۶ ه��م گندم چهار 
استان کشور به صورت پایلوت در بورس کاالی ایران 
عرضه شد، اذعان داشت: در سال جاری چیزی حدود 
1.8  میلی��ون تن از گندم تولیدی کش��ور در بورس 
کاال عرضه ش��د. این درحالی است که میزان تولید 
گندم ایران رقمی در حدود ۷ تا 8  میلیون تن است 
و با این حساب نزدیک به یک چهارم گندم کشور که 
در واقع گندم تولیدی چهار اس��تان کشور است، در 

ساختار مدرن بورس کاال عرضه شده است. 
سلطانی نژاد در ادامه تجربه عرضه گندم در بورس 
کاال طی س��ال ۹۶ را تجرب��ه ای موفق عنوان کرد و 
افزود: با گذش��ت زم��ان و عرضه گندم کل کش��ور 
در بورس کاال بر اس��اس سیاس��ت قیمت تضمینی، 
هزینه ه��ای دولت ب��رای خرید گن��دم کاهش پیدا 
می کند. همچنان که این اتفاق درباره جو و ذرت رخ 
داده و درح��ال حاضر هزین��ه دولت برای خرید این 

محصوالت به یک سوم تقلیل داشته است. 
وی ب��رآورد کرد، ب��ورس کاال بتواند هزینه خرید 
گندم دول��ت را هم از طریق عرضه در بورس کاالی 
ایران به یک س��وم هزینه فعلی کاهش دهد که این 
می��زان صرفه جویی خوبی در هزینه ه��ای دولتی و 

اقتصاد ملی به شمار می آید. 

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد
سامانه مذاکره ادغام و تملیک در 

فرابورس ایران راه اندازی شد
مدیرعامل فرابورس ایران از راه اندازی »س��امانه مذاکره 
ادغام و تملیک« در بازار فرابورس خبر داد و آغاز به کار این 
سامانه را یک اقدام عملی در راستای اطاع رسانی عمومی 
پیرامون شرکت هایی که در لیست واگذاری هستند، عنوان 
کرد.  به گزارش س��نا، این در حالی است که چندی پیش 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراس��م پنجاه  سالگی بازار 
سرمایه دستور رئیس جمهور برای سرعت بخشی به واگذاری 
ش��رکت های دولتی و شبه دولتی را یادآور شد و اعام کرد 
به طور جدی به دنبال واگذاری سهام بیمه ها و اموال مازاد 
بانک ها هس��تیم.  امیر هامونی ترسیم نقشه راه بنگاه های 
اقتصادی مازاد دولت و سایر ارگان ها توسط رئیس جمهوری 
را زمینه س��از راه اندازی این س��امانه در فرابورس دانست و 
گفت: دس��تور رئیس جمه��وری برای سرعت بخش��ی به 
واگذاری ش��رکت های دولتی و شبه دولتی، فرابورس ایران 
را بر آن داش��ت تا در این راس��تا وظیف��ه ذاتی خود را که 
کمک به ارتقای شفافیت در اقتصاد کشور است به صورت 
عملیات��ی دنبال کرده و به همین منظ��ور امکان جدیدی 
در بازار س��وم فرابورس ایجاد ش��د تا بر پایه آن دارندگان 
بنگاه های اقتص��ادی قابل واگذاری ام��کان اعام عمومی 
واگذاری و انجام بازاریابی شرکت در بستر شفاف معامات 
فرابورس را داشته باشند.  وی معافیت مالیاتی نقل و انتقال 
س��هام و از سوی دیگر بحث ش��فافیت در واگذاری سهام 
و کش��ف قیمت عرضه را جزو مهم  ترین مزایای راه اندازی 
این س��امانه دانس��ت و افزود: توسعه بازار سوم به این معنا 
که ام��کان بهره گیری از تمامی ظرفیت های آن برای همه 
شرکت هایی که در انتظار واگذاری هستند فراهم شود، به 
سازمان های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور در 
انجام وظایف ذاتی خود کمک ش��ایانی می کند؛ چراکه از 
طریق این س��امانه امکان دریافت آم��ار و اطاعات مربوط 
ب��ه واگذاری ها کامًا فراهم اس��ت و جزییات این عرضه ها 
نیز برای عموم در معرض دید بوده و قابل دس��ترس است.  
مدیرعامل فرابورس ایران با تأکید بر اینکه این سامانه یک 
بازار مذاکره و بازاریابی میان خریداران عمده و فروشندگان 
سهام شرکت هاست، عنوان کرد: از طریق این سامانه جدید 
س��ازمان هایی که بنگاه های قابل واگ��ذاری دارند از قبیل 
سازمان خصوصی س��ازی، بانک ها، موسس��ات و نهادهای 
عمومی، سازمان تأمین  اجتماعی و. . . می توانند کل لیست 
قابل واگذاری را با مشخصات آنها در اختیار فرابورس ایران 
قرار دهند تا پس از آنکه خریداران احتمالی آنها مشخص 
شد امکان آگهی و در نهایت عرضه آن وجود داشته باشد. 

فرابورس
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رای��زن بازرگان��ی جمهوری اس��امی 
ای��ران در ایتالی��ا گفت قب��ل از تحریم، 
حجم مبادالت تج��اری ایران با ایتالیا به 
8 میلیارد دالر می رس��ید، ام��ا از دوران 
تحریم ای��ن حجم کاهش چش��مگیری 
داش��ته اس��ت. در شرایط پس��ابرجام بار 

دیگر روابط تجاری افزایش یافت. 
به گزارش ایس��نا، »محمد راضی« در 
همایش تجاری ایران و ایتالیا در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی، 
اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی کشور به 
ما رایزن بازرگانی اما در چارچوب وزارت 

خارجه وابسته بازرگانی می گویند. 
وی افزود: وابسته بازرگانی همان رایزن 
بازرگانی و نماینده وزارت خارجه صنعت، 
معدن و تجارت است. وظیفه اصلی رایزن 
است.  بخش خصوصی  به  خدمت رس��انی 
20 رای��زن بازرگان��ی در س��فارتخانه ها 

مستقر هستند. 
راض��ی ب��ا بیان اینک��ه ب��رای ورود به 
ه��ر بازاری باید نس��بت به آن ش��ناخت 
کاف��ی داش��ت، تصری��ح کرد: ش��ناخت 
کافی مستلزم ش��ناخت فضای سیاسی، 
فرهنگ��ی، اقتصاد، نوع نگ��رش مردم به 
جهان و کشورهایی که در آن بازار هدف 

مار اقتصادی انجام می دهند، است. 
وی ادام��ه داد: ایتالیا با غذاهایی چون 
پاس��تا و پیتزا شناخته می شود، کشوری 
زیبا ب��ا جذابیت های توریس��تی و دارای 

این  باس��تانی اس��ت،  کهن تری��ن آث��ار 
م��وارد ظرفیت هایی برای کس��ب درآمد 
ایتالیا هس��تند و ایتالیایی ها توانس��تند 
از این امکانات خ��دادادی و طبیعی و از 
ظرفیت ه��ای فرهنگ��ی و جامعه خود به 
نحو احس��ن برای مناف��ع اقتصادی خود 
اس��تفاده کنند، پاس��تا و پیت��زای ایتالیا 
برند ش��ده، اما غذاهای خوش��مزه ایران 
برند نش��ده اند. ما باید ای��ن موارد را الگو 

قرار دهیم. 
راض��ی اف��زود: فرهن��گ و موس��یقی 
ایتالی��ا جایگاه خاص��ی دارد. ایتالیا مهد 
و  ف��راری  چ��ون  لوک��س  خودروه��ای 
المبورگینی است که مورد توجه بسیاری 
از ثروتمندان جهان قرار گرفته است، هر 
ک��دام از این موارد فرصتی را برای ایتالیا 
ایجاد کرده که س��بب  شده نام ایتالیا در 

سطح جهان برند شود. 
رای��زن بازرگان��ی جمهوری اس��امی 
ای��ران در ایتالی��ا گف��ت: ایتالی��ا از نظر 
 وسعت بس��یار کوچک تر از ایران و دارای

300 هزار کیلومتر مربع وسعت و حدود 
یک ششم ایران اس��ت. جمعیتی بالغ بر 
۶1 میلی��ون نفر دارد، جمعیت مهاجر در 
این کش��ور نیز در حال افزایش است که 
موج��ب نگرانی دولتمردان ایتالیا ش��ده 
است. رش��د جمعیت بومی ایتالیا نیز کم 
است که س��بب شده دولت سیاست های 
تش��ویقی ایجاد کند تا زوج های ایتالیایی 

راغب ش��وند بچه های بیش��تری داش��ته 
باشند. 

راضی با اش��اره به اینکه نظام سیاسی 
دارای  و  پارلمان��ی  جمه��وری  ایتالی��ا 
دو مجل��س س��نا و نماین��دگان اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: این دو مجلس وظیفه 
قانون گ��ذاری را برعهده دارن��د. ایتالیا از 
20 ناحیه تش��کیل ش��ده که بسیاری از 
آنه��ا پیش از اتحاد ایتالی��ا در پایان قرن 
نوزده��م می��ادی به عنوان یک کش��ور 
مستقل اداره می ش��دند که بعد از اتحاد 
ایتالیا آنها نیز اتحاد خود را اعام کردند، 
ه��ر یک از نواح��ی ایتالی��ا دارای دولتی 
محل��ی و رئیس آن نیز معادل اس��تاندار 
ما اس��ت که با رأی مستقیم مردم همان 
ناحی��ه انتخ��اب می ش��وند. از 20 ناحیه 
و دارای  ناحی��ه خودگ��ردان  ایتالی��ا ۵ 
اس��تقال هس��تند و خود تصمیم گیری 

می کنند. 
رایزن بازرگانی جمهوری اسامی ایران 
در ایتالیا درخصوص فضای کسب وکار در 
ایتالیا، تصریح کرد: ایتالیا در س��ال های 
اخیر تورمی نداش��ته و ت��ورم آن صفر و 
حتی در س��ال 201۶ منفی بوده اس��ت. 
این تورم نش��انه رکود اقتصادی اس��ت. 
ایتالیا در س��ال گذش��ته از ای��ن اقتصاد 
خارج ش��د و رش��د اقتصادی آن به 2/1 
رسید. اقتصاد ایتالیا در حال رونق است. 
نرخ بی��کاری که یادگار بحران مالی اروپا 

در سال 2008 اس��ت همچنان ایتالیا را 
آزار می دهد، اما در سال های اخیر با رشد 
اقتصادی ایتالیا نرخ بیکاری کمتر ش��ده 
اس��ت. تولید ناخالص ملی ایتالیا پس از 
بحران مالی 2008 در اروپا افت شدیدی 
داش��ته که پیامدهای اقتصادی منفی را 
در پی داش��ته و آثار آن به اقتصاد ایتالیا 

لطمه می زند. 
راض��ی با بی��ان اینکه بهتری��ن کار در 
ایتالی��ا این اس��ت که ش��رکتی در آنجا 
ثبت ش��ود، عنوان کرد: حض��ور تجاری 
ش��ما در ایتالیا بس��یار موثر اس��ت. ثبت 
ش��رکت در ایتالیا باید با کمک مش��اور 
حقوقی ایتالیایی مسلط به زبان و قوانین 
و مقررات تجاری در ایتالیا صورت گیرد. 
اس��امی  بازرگانی جمهوری  رای��زن 
ای��ران در ایتالیا با اش��اره ب��ه اینکه در 
ایتالی��ا دو ن��وع ش��رکت وج��ود دارد، 
تصریح ک��رد: یک نوع ش��رکت هایی با 
عام��ت اختص��اری SRL هس��تند که 
مس��ئولیت محدود دارند. ش��رکت های 
 SPA ن��وع دوم ب��ا عامت اختص��اری
مشخص می شوند و سهامی عام هستند. 
ثبت شرکت به طور رس��می باید در دو 
نه��اد مجزا یعن��ی ات��اق بازرگانی و در 
یک��ی از دفاتر رس��می آن منطقه انجام 
شود، قوانین ایتالیا بسیار پیچیده است 
بنابراین باید در ابتدای کار از یک مشاور 

حقوقی مشورت گرفت. 

یک مقام مس��ئول گفت که هدف از عرضه زعفران 
برای اولین بار در بورس کاال، اس��تفاده از ظرفیت ملی 

برای کسب موقعیت متناسب با تولید است. 
علی اوسط هاش��می، مدیرعامل س��ازمان مرکزی 
تع��اون روس��تایی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، از عرض��ه زعفران در بورس کاال برای اولین بار 
خبر داد و گفت: هدف از عرضه زعفران در بورس کاال 
استفاده از ظرفیت ملی برای کسب موقعیت متناسب 
با تولید است تا دیگران برای محصول ما تعیین کننده 
قیمت نباش��ند.  ب��ه گفته وی، با عرض��ه زعفران در 
ب��ورس کاال به دنبال آن هس��تیم که همه افرادی که 
ت��ا به امروز موض��ع فعالی در راه تج��ارت و صادرات 
داش��تند؛ حضور پررنگ تری در بازارهای هدف داشته 
باش��ند.  هاشمی عرضه زعفران در بورس کاال و ایجاد 
ی��ک جریان مل��ی در خارج از ای��ران را یک ضرورت 

دانست. 

مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ادامه 
داد: عرضه زعفران در بورس کاال این شرایط را فراهم 
کرده تا آنهایی که به دنبال بازارهای بزرگ هس��تند، 
بتوانند نقش خود را به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

در بازارهای هدف ایفا کنند. 
ایران تأمین  کننده 90درصد زعفران دنیا است

وی با اش��اره به اینکه ایران تأمین  کننده ۹0درصد 
زعفران دنیاست، افزود: با این حجم از تولید زعفران، 
این حق مس��لم ما اس��ت که پایه گذار بورس جهانی 
زعفران باش��یم و قیمت پایه جهان��ی این محصول را 

تعیین کنیم. 
به گفته وی، عرضه زعفران در بورس کاال به عنوان 
یکی از کاالهای صادرات محور در حفظ منافع خریدار 

و فروشنده تأثیر بسزایی دارد. 
این مقام مس��ئول ادام��ه داد: با توج��ه به اهمیت 
محص��ول زعف��ران در بخش ه��ای صنای��ع غذای��ی، 

بهداشتی و آرایشی درصدد هستیم تا با عرضه آن در 
بورس کاال بازار این محصول را سامان دهیم. 

هاش��می با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی تنها 
ترس��یم کننده راه، برای فعاالن اقتصادی است، گفت: 
با توجه به اهمیت باالی زعفران در دنیا، این محصول 
نباید به یک کاالی مس��افری تبدیل ش��ود تا بر این 
اس��اس حقوق کش��اورزانی که ماه ها روی زمین کار 

می کنند، حفظ شود. 
وی در پاس��خ به این سوال که آیا عرضه زعفران در 
بورس کاال س��بب از دست دادن کیفیت این محصول 
می ش��ود یا خی��ر، تصریح کرد: با توجه ب��ه آنکه این 
محصوالت در انبارهای اس��تاندارد و فنی مورد تأیید 
س��ازمان اس��تاندارد نگهداری می ش��ود، بنابراین در 

افزایش کیفیت این محصول، تأثیر بسزایی دارد. 
به گفته هاشمی عرضه زعفران در بورس کاال منجر 

به توزیع محصول به نرخ واقعی خود خواهد شد. 

عرضه زعفران در بورس کاال برای اولین بار

در شرایط پسابرجام حجم روابط تجاری با ایتالیا به ۵ میلیارد رسید
اخبار

افزایش صادرات کشاورزی در گرو 
تقویت فرآوری و بسته بندی است

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری 
در حوزه بس��ته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی، 
گفت که برای افزایش صادرات محصوالت کش��اورزی، 
راه��ی جز تقویت بس��ته بندی و ف��رآوری نداریم.  به 
گ��زارش مهر، محم��ود حجتی در مراس��م آغاز به کار 
شبکه »ایران کاال« در صداوسیما افزود: کشور ما به رغم 
همه محدودیت ها در منابع آبی با همت تولیدکنندگان 
توانس��ته اس��ت بخش عمده ای از نیاز کشور را تأمین 
کند و اکنون بیش از ۷0 میلیارد دالر تولید محصوالت 
غذای��ی ماس��ت.  وی ادامه داد: ما به رغ��م بی آبی ها و 
افزای��ش راندمان آبیاری در مزرعه توانس��ته ایم روز به 
روز وابس��تگی خ��ود را به محص��والت غذایی کاهش 
دهی��م. نرخ تراز غذایی در س��ال ۹2 منفی 8 میلیارد 
دالر ب��ود که در س��ال ۹۵ به منف��ی 3.1 میلیارد دالر 
رسید.  حجتی تصریح کرد: همینطور که تولید پیشی 
می گیرد و اقتصادی می ش��ود یکی از مسائلی که ما با 
آن دس��ت و پنجه نرم می کنیم، بحث تولید از مزرعه 
تا س��فره اس��ت که در ارتباط با محص��والت خام و یا 
فرآوری  ش��ده باید ب��ه صورت بس��ته بندی و برندهای 
مختل��ف درآید و در ب��ازار عرضه ش��ود.  وی افزود: با 
توجه به فس��ادپذیری محصوالت راهی نداریم که آنها 
را فرآوری کنیم و اینجاست که بحث صنایع تکمیلی و 
بسته بندی مطرح می شود. شاید بخش اعظمی از تولید 
کشور در اش��تغال و صنایع ارزش افزوده همین صنایع 
بسته بندی و تکمیلی باشد که اینها باید محصوالت را 
به گونه ای به بازار مصرف برس��انند که در س��فره قابل 
عرضه باشد.  وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امیدواریم 
ب��ا کمک رس��انه ملی و س��ایر دس��تگاه ها بتوانیم به 
اهداف مان که درون زایی و تولید هرچه بیشتر با توجه 

به ظرفیت های مان است، برسیم. 

معایب الحاق به »UPOV« برای ایران
تضمین منافع به نژادگران خارجی 

یک اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه الح��اق ایران به 
»کنوانس��یون حمایت از ارقام جدی��د گیاهی« باعث 
می شود س��ود و هزینه بیشتری به بیگانگان بپردازیم، 

اظهار امیدواری کرد که مجلس مانع این الحاق شود. 
ولی اهلل محمدی، استاد گروه زراعت و اصاح نباتات 
دانشگاه تهران در گفت وگو با مهر، درباره الیحه الحاق 
ایران به کنوانس��یون بین المللی حمایت از ارقام جدید 
گیاهی )upov( که قرار اس��ت ط��ی هفته جاری در 
صحن علنی مجلس بررس��ی شود، اظهار داشت: ایران 
صادر کننده بذر نبوده و قس��مت اعظم بذر محصوالت 
مختلف کش��ور مانن��د ذرت، کلزا، س��ویا، پنبه، خیار، 
گوجه فرنگ��ی، بنفش��ه، اطلس��ی و . . . از خ��ارج وارد 
می شود. درنتیجه عضویت در این کنوانسیون به معنی 

حمایت از به نژادگر خارجی است نه داخلی. 
وی اضاف��ه کرد: به عبارت دیگ��ر ما عاوه بر قیمت 
ب��ذری که تاکن��ون پرداخت می کردی��م باید حقوق و 
مزایای بیش��تری به طرف خارجی تقدیم کنیم؛ سوال 
اینجاس��ت چرا ما باید به دنبال حق و حقوق و س��ود 

بیشتر برای شرکت های بذر بیگانه باشیم؟ 
این استاد دانشگاه تهران با انتقاد از عدم کارشناسی 
عمیق الیحه گفت: حدود 80درصد کش��اورزان ایران 
خرده پ��ا هس��تند که از مزرع��ه خود برای س��ال بعد 
بذرگیری می کنند و در صورت عضویت همه آنها مجبور 
به پرداخت مبلغی به شرکت های خارجی خواهند شد. 
همچنین در صورت تخل��ف، صدها پرونده حقوقی در 
مجامع بین المللی علیه ایران طرح خواهد شد. به عاوه 
در سال های گذشته از منابع مختلف بذر ها و نهال های 
مختلفی وارد کشور شده است. در صورت عضویت باید 
پاسخگوی تک تک آنها بوده و چه بسا مجبور به پرداخت 

جریمه برای آنها شویم. 
وی افزود: کشور ما یکی از مراکز بزرگ تنوع زیستی 
در جهان اس��ت؛ به عنوان مثال بیشترین انواع و اقسام 
گندم در ایران وجود دارد، اما بسیاری از این ارقام چون 
ثبت نش��دند رقم زراعی به شمار نمی روند و رقم بومی 

هستند. 
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بذر بسیاری از این 
ارقام بومی مانند گندم، شبدر، یونجه، گیاهان دارویی 
و . . . در س��ال های گذشته از کش��ور خارج شده اند و 
هم اکنون توسط شرکت های خارجی به عنوان رقم ثبت 
شده اند، افزود: در صورت عضویت در کنوانسیون، حتی 
برای کشت همین ارقام ایرانی )مانند شبدر ایرانی( هم 
مجبور به پرداخت مبلغی به طرف های خارجی خواهیم 

شد. 
محمدی گف��ت: در برنامه های تحقیقات به نژادی به 
منظور ترکیب صفات مطلوب، معموال ارقامی از خارج 
وارد و با ارقام داخلی آمیزش داده ش��ده و ارقام جدید 
حاصل می شوند. در صورت عضویت اینگونه تحقیقات 
متوقف و یا مشروط به اخذ مجوز و پرداخت سهم طرف 

خارجی خواهد شد. 
وی افزود: یکی از استدالل های موافقان عضویت در 
کنوانسیون این است که اگر ما االن به این کنوانسیون 
نپیوندیم ش��اید در آینده مجبور باشیم به نسخه های 
جدیدتر کنوانسیون که قوانین سختگیرانه تر و دست و 
پاگیرتری دارد، ملحق شویم. باید گفت آیا این سخن به 
معنی خودکشی از ترس مرگ نیست؟ اگر معاهده ای به 
ضررکشور است هرگز مجبور به پیوستن به آن نیستیم 
نه االن و ن��ه در آینده. کما اینکه هنوز بیش از یکصد 

کشور جهان به این کنوانسیون نپیوسته اند. 

نساجی

 70درصد سود فروش پوشاک 
کشور به جیب خارجی ها می رود

نس��اجی و تولی��د پوش��اک در ای��ران، یک��ی از 
قدیمی ترین صنایع نوین کش��ور محس��وب می شود 
که در سالیان اخیر با نارس��ایی های بسیاری مواجه 
ش��ده و معض��ات متع��دد همچون رک��ود، قاچاق، 
واردات بی روی��ه، فعالی��ت مذکور را ب��ا چالش های 
متعددی مواجه س��اخته اس��ت.  به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران جوان، صنعت نس��اجی را می توان یکی 
از قدیمی ترین فعالیت های تولیدی و صنعتی کشور 
قلم��داد کرد که بنابر گزارش��ات موجود، نخس��تین 
واح��د آن حدود 113 س��ال پیش راه اندازی ش��د.  
چندی پیش، ابوالقاس��م ش��یرازی، رئی��س اتحادیه 
صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوشاک تهران 
در گفت وگوی��ی ب��ا رس��انه ها، بیان ک��رد: در طول 
یک دهه گذش��ته، برخ��ی از فعاالن ای��ن عرصه، با 
جمع کردن سرمایه خود، به ساخت و ساز ساختمان 
و فعالیت های اینچنینی گرایش پیدا کرده  اند، برخی 
دیگ��ر نیز به واردات پوش��اک و ع��ده ای دیگر که با 
پول های بهره ای و تس��هیات بانک��ی روی پا بودند، 

عما به ورطه نابودی کشیده شدند. 
سود هنگفت چینی ها از تولید پوشاک در 

جهان
بنابر گزارشات موجود، کل تجارت جهان از صنعت 
نساجی، حدود ۵00 میلیارد دالر برآورد می شود که 
تقریب��ا نصف ای��ن میزان، در انحص��ار چینی ها قرار 
دارد.  کل س��هم ایران از مجموع ۵00 میلیارد دالر 
 گ��ردش مال��ی صنعت مذک��ور، ح��دود ۷میلیارد و

۵00 میلیون دالر است که رقم بسیار ناچیزی به نظر 
می رس��د و با احتساب س��هم 2درصدی ایران از این 
فعالیت به روشنی به فعالیت محدود و ناچیز ایران از 
این بازار پر سود پی خواهیم برد.  آنچنان که مهدی 
یکت��ا، دبیر انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
پوش��اک، بیان ک��رده؛ ۷0درصد از پوش��اک موجود 
در ای��ران، خارجی اس��ت.  محمدج��واد صدق آمیز، 
رئی��س مرک��ز پژوهش های صنف اتحادیه پوش��اک 
در گفت وگ��و با رس��انه ها درخصوص ضریب و حجم 
قاچاق پوش��اک به آمار تکان دهنده ای اشاره می کند 
و می گوید: س��اعتی شش کانتینر قاچاق وارد کشور 
می شود.  براساس اظهارات این مقام مسئول، روزانه 
3۷کانتینر پوش��اک از ترکیه وارد کشور می شود که 
ای��ن میزان نش��ان دهنده حجم انبوه و وحش��تناک 
واردات پوشاک قاچاق به کشور است.  این در حالی 
اس��ت که در حوزه ص��ادرات )براس��اس اعام دفتر 
مطالعات راهب��ردی انجمن صنایع نس��اجی مطابق 
با آمار گمرک( بدون احتس��اب رنگ، ماش��ین آالت 
و فرش دس��تبافت ط��ی س��ال ۹۵، ارزش صادرات 
این عرصه، ۶20/2۴3 میلیون دالر برآورد می ش��ود 
که در مقایس��ه با س��ال ۹۴، تنها رشد یک درصدی 
را نش��ان می دهد؛ رق��م ناچیزی ک��ه انتظار می رود 
با اتخاذ تدابیر هوش��مندانه، شاهد حصول توفیقات 
هرچه بیش��تری در این عرصه باش��یم.  مش��کات 
صنعت پوشاک و نس��اجی تنها به این موضوع ختم 
نمی شود، متأسفانه در بخش تأمین مواد اولیه نیز با 
مشکاتی دست و پنجه نرم می کنیم که رفع و مهار 
آن ضروری به نظر می رسد.  به عنوان مثال، آنچنان 
که گزارشات موجود نشان می دهد، در سال 13۵3، 
ای��ران بیش از 230 هزار تن پنبه تولید می کرده که 
این میزان در حال حاضر حدود ۵0 هزار تن است و 
ب��ه تبع این افت و تنزل در تولید، با تبعات خاص به 
خ��ود همراه خواهد بود.  قاچاق پارچه و پوش��اک از 
دیگر چالش هایی است که به شدت صنعت و فعالیت 
مذکور را آس��یب پذیر کرده است، واردات 220 هزار 
 ت��ن پارچ��ه از هندوس��تان در ش��رایطی که حدود
1۷0 هزار ت��ن از آن از طریق مناطق آزاد یا قاچاق 
وارد کش��ور ش��ده، موضوعی نیس��ت که بت��وان به 
س��ادگی از آن عب��ور ک��رد، همین امر باعث ش��ده 
شرایط کارگاهی کشور در حوزه مذکور دچار تبعات 

منفی شود و به نوعی چرخه صنعت را کند شود. 
ضرورت نوسازی تکنولوژی و ماشین آالت 

صنعت نساجی
بدون تردید، یکی از الزامات پیشرفت و شکوفایی در 
صنعت پوشاک و نساجی به تجهیزات و ادوات مرتبط 
با آن مربوط می شود.  به واقع، کشوری همچون ترکیه، 
در کنار برنامه ریزی و حمایت موثر و اصولی، در عرصه 
نوس��ازی تجهیزات و دستگاه های مربوطه نیز گام های 
موث��ر و قابل توجهی را برداش��ته؛ امری ک��ه در ایران، 
آنچنان که باید به آن توجه نش��ده اس��ت.  آنچنان که 
اخبار و گزارش��ات رسانه ها نش��ان می دهد آخرین بار 
ادوات و تجهی��زات مربوط به این حوزه در کش��ور، در 
س��ال 1380، نوسازی ش��ده اند و بالطبع برای صنعت 
و فعالیت��ی که پیش��رفت و ش��کوفایی در آن عاوه بر 
اش��تغال زایی، س��ودآوری بس��یاری را نیز ب��ه همراه 
خواهد داش��ت این روند و رویک��رد، نویدبخش به نظر 
نمی رسد.  البته نباید از نظر دور داشت که توانمندی ها 
و ظرفیت ه��ای این م��رز و بوم در صنعت پوش��اک و 
نس��اجی بسیار ویژه و قابل توجه به شمار می رود و در 
صورت حمایت هرچه بیشتر، تولیدکنندگان ایرانی قادر 
خواهند بود همپا با بسیاری از تولیدکنندگان خارجی 
به ایف��ای نقش و فعالیت بپردازند، اما حصول این امر، 
مستلزم پشتیبانی مستمر، برنامه ریزی اصولی و توجه 
به قواعد و سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی 
آن در یکی از پول س��ازترین و اش��تغال زاترین صنایع 

جهان )پوشاک و نساجی( است. 

مدیرعامل بنیاد تعاون س��پاه پاس��داران 
انقاب اس��امی و مس��ئول مرک��ز اقتصاد 
مقاومتی کشاورزی گفت: مقرر شده خرید 
تضمین��ی دانه ه��ای روغنی در س��ال ۹۷، 
تعدیل ش��ود که تحقق این ام��ر در بودجه 
سال آینده خاف سیاست اقتصاد مقاومتی 
اس��ت.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
مجید خراس��انی در نشست خبری که روز 
یکشنبه 13اسفند، در مرکز اقتصاد مقاومتی 
کش��اورزی و آبزی پروری برگزار شد، اظهار 
کرد: ب��ا توجه به تأکید مقام معظم رهبری 
نس��بت به ش��اخص های اقتصاد مقاومتی، 
ریل گذاری اقتصادی کش��ور را باید از روال 
قدیم به سمت اقتصاد مقاومتی سوق دهیم، 
بنابرای��ن حاکمی��ت و بخش خصوصی باید 
دست به دست یکدیگر دهند تا ریل گذاری 

تغییر کند.  به گفته وی، مدیریت نخستین 
پیشنهاد ما برای ریل گذاری اجرای صحیح 
اقتصاد مقاومتی اس��ت.  خراس��انی افزود: 
اقتصاد مقاومتی نیاز به یک ساختار پویا، با 
تحرک و رو به رشد دارد تا بتواند در مقابل 
تکانه ه��ای جهانی و آس��یب های داخلی و 
خارجی ب��ه راه خود ادامه دهد.  مدیرعامل 
بنی��اد تعاون س��پاه با اش��اره ب��ه ضرورت 
الگوس��ازی محصوالت اس��تراتژیک، گفت: 
اگر نظ��ام در این بخ��ش ورود کند به تبع 
آن ده ها بخش دیگر در این مس��یر حرکت 
خواهند داشت و بر این اساس اولویت گذاری 
در حوزه محصوالت اس��تراتژیک و مدیریت 
الگوس��ازی یک ضرورت به ش��مار می رود. 
مسئول مرکز اقتصاد مقاومتی کشاورزی با 
بیان اینکه اقتصاد همانند کش��تی در دریا 

ش��ناور اس��ت، تصریح کرد: بنابراین برای 
رسیدن به هدف، مسیری را که طی می کند 
و باید از آس��یب ها مصون باش��د چراکه در 
غیر این ص��ورت فعالیت ها تداومی نخواهد 
داش��ت.  وی با بیان اینک��ه بانک ها باید در 
خدمت اقتصاد مقاومتی باشند، افزود: البته 
این چیزی اس��ت که در بانک های کش��ور 
کمتر دیده می ش��ود درحالی که کشورهای 
پیش��رفته، بانک ها در اختیار اقتصاد است.  
ب��ه گفته وی موضوع رانت و قاچاق در کنار 
تولید فراموش نش��دنی است، بنابراین برای 
دس��تیابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
تمام��ی روش ها اعم از بانک��داری، مبارزه با 
فس��اد و قاچاق و رانت خواری باید مدیریت 
شود.  خراسانی در بخش دیگر سخنان خود 
با بیان اینکه ۹0درص��د روغن مورد نظر از 

طریق واردات تأمین می ش��ود، اظهار کرد: 
هم اکن��ون کمتر از 10درصد نیاز کش��ور از 

طریق منابع داخلی تأمین می شود. 
این مقام مسئول ادامه داد: کشت روغن 
به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک باید 
توسط کش��اورزان انجام شود و از آنجا که 
کشاورز قادر به مدیریت قبل و بعد از تولید 
نیس��ت، با هم��کاری وزارت جهاد درصدد 
ایجاد تأمین زنجیره تولید هستیم که این 
اقدام در حال سپری کردن دوران آزمایشی 
خود است.  وی با انتقاد از این امر که تعداد 
کارخانه های روغن کشی بیش از نیاز کشور 
اس��ت، افزود: با توجه به آنکه پول واردات 
این محصول استراتژیک به کارخانه ها داده 
می شود، آنها به جای خرید دانه های روغنی 

تمایل بیشتری به واردات دارند. 
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اقتص��ادی  کمیت��ه  رئی��س 
مجلس  اص��ل ۹0  کمیس��یون 
ب��ا بی��ان اینک��ه 21۷ نماینده 
دوفوریتی  ای��ن ط��رح  مجلس 
برای کاه��ش تعرفه خودروهای 
واردات��ی را امضا کرده اند، گفت 
وضعی��ت  ای��ن  از  نماینده ه��ا 
بی نظمی و بی سروس��امان بازار 
خودرو چ��ه خودروهای داخلی 
و چه خودروهای وارداتی نگران 
هس��تند و خواهان س��اماندهی 

بازار خودروی کشور هستند. 
 وی مف��اد ط��رح دوفوریتی 
21۷ نماین��ده ب��رای کاه��ش 
تعرف��ه خودروه��ای وارداتی را 
با  تش��ریح کرد. بهرام پارسایی 
بی��ان اینک��ه در واردات خودرو 
و همچنی��ن تولی��د خودروهای 
داخل��ی انحصار ب��ه وجود آمده 
اس��ت، گف��ت: در ح��ال حاضر 
ت��اوان ای��ن انحص��ار را م��ردم 
یعنی فضای  پرداخت می کنند، 
رقابتی به بهانه حمایت از تولید 
داخل یا س��ایر بهانه ه��ا گرفته 

شده است. 
اقتص��ادی  کمیت��ه  رئی��س 
مجلس  اص��ل ۹0  کمیس��یون 
ش��ورای اس��امی، ب��ا تأکید بر 
اینکه حمای��ت از تولید داخلی 
خوب اس��ت اما باید مش��خص 
ش��ود که چند س��ال؛ 10 سال، 
20 س��ال، 30 سال یا ۴0 سال، 
قرار است حمایت صورت گیرد، 
افزود: قرار نیست مردم تا مادام 
ت��اوان حمایت از تولید داخل را 
پس دهند که هی��چ تغییری و 
تحول��ی نمی خواه��د در آن به 
وجود آی��د و نمی خواهد مطابق 
با صنعت مش��ابه خ��ود در دنیا 

حرکت کند. 
سقف تعرفه خودروهای 

وارداتی 55 درصد می شود
در  ش��یراز  م��ردم  نماین��ده 
مجلس ش��ورای اسامی با بیان 
اینکه نماین��دگان به این نتیجه 
رسیده اند که قانونی در این باره 
وضع شود تا هر روز با بخشنامه 

ش��اهد وضعیت نابس��امان این 
بازار نباش��یم، اف��زود: این طرح 
دو فوریت��ی در معاونت قوانین 
مجلس در حال س��پری کردن 
مراحل قانونی خود اس��ت تا به 

هیأت رئیسه ارجاع شود. 
وی در تشریح مفاد این طرح 
دو فوریت��ی ادام��ه داد: یک��ی 
از مف��اد ای��ن طرح این اس��ت 
ک��ه س��قف تعرف��ه خودروهای 
و  باش��د  ۵۵درص��د  واردات��ی 
بس��ته به قیمت و حجم موتور 
و مابق��ی مولفه هایی که باید در 
نظ��ر گرفته ش��ود حداکثر ۵۵ 
 درصد باشد اما هم اکنون دولت
۷۵ درصد را پیشنهاد داده است. 
پارس��ایی با بیان اینکه بخش 
دیگر ای��ن طرح ایج��اد فضای 
رقابت��ی اس��ت، اظهار داش��ت: 

مردم ایران نباید از اس��تفاده از 
خودروهای ایمن محروم ش��وند 
و همانن��د تمام دنی��ا باید حق 
انتخاب داشته باشند، اما گویی 
شأن و منزلت مردم کشور تنها 
اس��تفاده از پراید و خودروهای 
چین��ی اس��ت درحالی ک��ه این 
بی حرمت��ی ب��ه جای��گاه مردم 

است. 
وی با اش��اره ب��ه یکی از مواد 
دیگر این طرح افزود: پیش��نهاد 
دیگ��ر این بود که س��االنه ۵ تا 
10 درص��د از ع��وارض وارداتی 
خ��ودرو کاهش یابد که تا پایان 
س��ند چش��م انداز این تعرفه به 
20درص��د کاهش یابد که البته 
باز ای��ن تعرف��ه 20درصدی از 
تمامی کش��ورها بیش��تر است، 
ام��ا ای��ن کاهش تعرفه س��بب 

می شود خودروسازان داخلی به 
خودش��ان بیایند و اگر احساس 
فض��ای رقابتی کنن��د، کیفیت 
افزایش، قیمت کاهش یا اینکه 

خدمات بیشتر می شود. 
این نماینده مردم در مجلس 
دهم با بیان اینکه خودروسازان 
در ح��ال حاضر هر س��اعتی که 
دل ش��ان می خواه��د ثب��ت نام 
کرده و هر زمان که می خواهند 
خ��ودرو را ب��ا تأخی��ر تحوی��ل 
می دهن��د، ادام��ه داد: صده��ا 
ش��کایت از نحوه خدم��ات ارائه 
ش��ده در کمیس��یون اصل ۹0 
وجود دارد که این شکایت ها به 
دلیل اینکه این است که فضای 
رقابت��ی وجود ندارد و ش��رایط 

انحصاری است. 
آلودگ��ی  اش��اره  ب��ا  وی 

کانش��هرها و اندیش��یدن ب��ه 
در  آلودگی ه��ا  ای��ن  کاه��ش 
ای��ن طرح، بی��ان ک��رد: تعرفه 
باید صفر  خودروهای هیبریدی 
و کًا حذف ش��ود، البته اعتقاد 
ما بر این اس��ت ک��ه دولت باید 
هیبریدی  خودروه��ای  واردات 
را تش��ویق کند اما اگر تش��ویق 
نمی کن��د، نبای��د عوارض��ی بر 

واردات آن وضع کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه م��اده 
دیگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه دولت 
فراه��م  را  زیرس��اخت ها  بای��د 
کن��د ت��ا تکنول��وژی و فناوری 
ب��ه روز دنی��ا بتواند در کش��ور 
اف��زود:  کن��د،  س��رمایه گذاری 
ای��ن س��رمایه گذاری می توان��د 
با مش��ارکت س��رمایه گذاران و 
انجام  داخل��ی  تولیدکنن��دگان 
شود که به اش��تغال و صادرات 
در کش��ور کمک می کنند و اگر 
بتوانی��م خودروه��ای با کیفیت 
و ب��ا تکنول��وژی روز دنیا تولید 
تولیدات  ای��ن  می توانیم  کنیم، 
را ب��ه کش��ورهای خاورمیانه و 
حوزه خلیج فارس صادر کنیم و 
به ارزآوری و اشتغال زایی کشور 

کمک کنیم. 
پارس��ایی با بی��ان اینکه 21۷ 
نماین��ده مجل��س ای��ن ط��رح 
دوفوریت��ی برای کاه��ش تعرفه 
را امض��ا  خودروه��ای واردات��ی 
کرده ان��د، افزود: نماینده ها از این 
وضعیت بی نظمی و بی سروسامان 
بازار خودرو چه خودروهای داخلی 
و چه خودروه��ای وارداتی نگران 
هستند و خواهان ساماندهی بازار 

خودروی کشور هستند. 
اقتص��ادی  کمیت��ه  رئی��س 
مجلس  اص��ل ۹0  کمیس��یون 
تصری��ح  اس��امی،  ش��ورای 
ک��رد: امی��دوارم ب��ا رأی باالی 
نمایندگان این طرح دو فوریتی 
تصوی��ب ش��ود و م��ردم نیز از 
نماین��دگان خ��ود بخواهند که 
این طرح ب��ا رأی باال در صحن 

علنی مجلس تصویب شود. 

مع��اون وزیر صنعت گفت حباب ایجاد 
ش��ده در بازار به سه دلیل باال رفتن نرخ 
ارز، تعرفه ها و محدودیت های مقطعی در 

انجام ثبت سفارش است. 
به گزارش جهان نیوز، تعرفه خودرو در 
س��الی که گذشت دس��تخوش تغییراتی 
شد که در این زمینه محسن صالحی نیا، 
مع��اون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در گفت وگویی، با اشاره به اینکه 
تغییر تعرفه واردات، براساس نظر و خرد 
جمع��ی در ارکان مرتب��ط بوده اس��ت، 
گف��ت: این تصمیم با توجه به ش��رایط و 

محدودیت های کان کش��ور گرفته شده 
اس��ت.  وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
هدف از تغییر تعرف��ه واردات کنترل ارز 
ب��وده یا حمایت از تولی��د داخلی، گفت: 
در شرایط کنونی به منظور کنترل تقاضا 
و مص��رف ارز، تغییر تعرفه ها در دس��تور 
کار گرفته زیرا بر اساس اهدافی که وجود 

دارد، باید مدیریت شود. 
صالح��ی نی��ا در گفت وگ��و با س��ایت 
پردیس خودرو در پاسخ به این سؤال که 
آیا موضوع افزایش تعرفه واردات از سوی 
خودروسازان بوده اس��ت، گفت: افزایش 

تعرف��ه از ط��رف خودروس��ازان مط��رح 
نگردیده است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در درج 
قید ممنوعیت خودروه��ای باالی ۴0هزار 
دالر از صاحب نظ��ران این صنف مش��ورت 
گرفته ش��د یا ن��ه، گفت: به ط��ور کل هر 
تصمیمی با توجه به محدودیت ها و شرایط 
اتخاذ می شود. شرایط کان و محدودیت ها 

این اجماع را ایجاد کرده است. 
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت با اش��اره به اینک��ه تا تصویب 
قانون جدید چاره ای جز بس��تن س��امانه 

ثبت س��فارش وجود نداشت، خاطرنشان 
ک��رد: قیمت ه��ا به س��طح معمولی خود 

بازمی گردد. 
وی با بی��ان اینکه حباب ایجاد ش��ده 
در بازار به س��ه دلی��ل باالرفتن نرخ ارز، 
تعرفه ه��ا و محدودیت ه��ای مقطعی در 
انجام ثبت س��فارش اس��ت، تصریح کرد: 
ای��ن حب��اب دائمی نیس��ت و در صورت 
کاه��ش ن��رخ ارز، اجرای��ی ش��دن نرخ 
تعرفه ه��ای جدید و رف��ع محدودیت در 
ثبت س��فارش، این حباب از بین خواهد 

رفت. 

بازوی پژوهش��ی مجل��س در قالب طرحی 
پیش��نهاد کرده اس��ت که دولت تعرفه واردات 
خودروه��ا را در جهت رقابت پذیر ش��دن بازار 
خودروی��ی کش��ور، رس��یدن به اهداف س��ند 
چش��م انداز 1۴0۴ و همچنی��ن حمای��ت از 
خودروهای هیبریدی تغییر دهد؛ روالی که به 
نظر می رس��د باز هم نمی تواند ب��ازار خودروی 
ایران را قانونمدار کند. به گزارش اقتصادآناین، 
ب��ا توجه به اینکه هم اکن��ون نیز دولت با وضع 
تعرفه های جدید س��عی در کنترل بازار خودرو 
دارد، در گفت وگو با امیرحسین کاکایی، استاد 
دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکده خودروی 
دانشگاه علم و صنعت به بررسی پیشنهاد مرکز 

پژوهش های مجلس پرداختیم. 
بـا اینکه هنـوز بحـث تغییـر و تحوالت 
تعرفـه ای جدیـد مـورد نقد و بررسـی و 
تصمیم گیری اسـت، مرکـز پژوهش های 
افزایـش قیمـت  از  انتقـاد  بـا  مجلـس 
خودروهـای وارداتی پیشـنهاد جدیدی 
را بـه دولـت داده اسـت کـه مبنـای آن 
پیشـنهاد کاهش پلکانی تعرفـه واردات 
اسـت و پیشـنهاد داده که حقوق ورودی 
خودروهای سـواری به صـورت پلکانی و 

هدفمند حداکثر تا سـقف حقوق ورودی 
55 درصد تعیین شود. 

م��ن کًا ب��ا کاه��ش تعرفه ها در ش��رایط 
فعل��ی موافق نیس��تم چرا که اه��رم تعرفه به 
تنهایی نمی تواند عامل مناس��بی برای کنترل 
رقابت پذی��ری و اصاح س��اختار تولید کاالیی 

همچون خودرو باشد. 
یعنی پیشـنهاد ارائه شـده از سوی مرکز 
پژوهش هـای مجلـس را غیـر اجرایـی 

می دانید؟ 
کلیات طرح مرکز پژوهش های مجلس برای 
واردات خودرو خوب است، اما این یک واقعیت 
است و نباید فراموش کنیم که متأسفانه در بازار 
خودرو هم اکنون دچار خودزنی شده ایم، چراکه 
از طرف��ی بازار جهانی م��ا را با محدودیت هایی 
مواجه می کند و از س��وی دیگر با ایجاد شرایط 
انحصاری به انحصاری تر ش��دن ب��ازار داخلی 

کمک می کنیم. 
یعنـی می فرمایید تعرفـه درمانی و حتی 
اعمال تعرفه هـای پلکانی در جهت ایجاد 

رقابت پذیری مؤثر نیست؟ 
اصا موافق تعرفه پلکانی نیس��تم، باید همه 
جوانب را در نظر بگیریم. در ش��رایط فعلی که 

دنی��ا به دلیل عمل نکردن ب��ه تعهداتش ما را 
تهدید ب��ه خروج از برجام می کن��د و در عین 
حال دولتمردان ما نیز اعام کرده اند که اگر دنیا 
به تعهداتش پایبند نباش��د ما هم با آنها مقابله 
می کنیم و از برجام خارج می شویم، این یعنی 
در مقابل یکدیگر ایس��تاده ایم. این ش��رایط در 
حالی است که ما همچنان وابسته به درآمد نفت 
هستیم و ارزمان از طریق نفت تأمین می شود 
که آن هم در گرو اجرایی شدن و ماندن برجام 
است. زمانی که در صنعت خودرو با دنیا تعاملی 
نداریم چطور می خواهیم از مزایای رقابتی شدن 
برخوردار شویم؟ به همین جهت باید با مکانیزم 

خاصی به سمت دفاع از صنایع خود برویم. 
امـا یکی از دالیلی کـه دولت بحث تعرفه 
درمانـی را تاکنون اجرا کـرده و همچنان 
بـر آن اصـرار دارد همین دفـاع از تولید 
داخل و رقابت پذیر شـدن بـازار داخلی با 

خارجی هاست. 
وقتی در ش��رایط فعلی که بازار خودروی ما 
در ش��رایط رقابتی تولید نمی کن��د این تعرفه 
درمانی چه کمکی به ما می کند؟ حال اگر طبق 
پیش��نهاد مرکز پژوهش های مجلس به سمت 
پلکانی شدن تعرفه و کاهش آن نیز پیش برویم 

باید تبعات آن را نیز پذیرا باشیم. 
چه تبعاتی؟ 

تبعاتی همچون افزایش تقاضا برای ارز و در 
نتیجه برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا 
در ب��ازار ارز که نتیجه ای جز گران ش��دن دالر 
و مج��ددا افزایش قیمت نهای��ی واردات ندارد. 
اصًا نباید به سمت تصمیمات اقتصادی برویم 
که موج��ب برهم خوردن تعادل س��ایر بازارها 

می شود. 
هم اکنون هم یکی از دالیل افزایش قیمت 
خودروهای وارداتی عالوه بر تعرفه ها بحث 
افزایش قیمت دالر نیز است؛ موضوعی که 
حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز به آن 

اشاره کرده است.
حال اگر بخواهیم تعرفه های وارداتی خودرو 
را نیز بدون ایجاد ش��رایط مناسب کاهش داده 
یا پلکانی کنیم با کاهش تعرفه، تمایل به سمت 
خرید خودروهای وارداتی زیاد شده و در عوض 
تقاض��ا برای خرید ارز ب��رای تامین واردات نیز 
ب��اال می رود پس با کاهش ارز در بازار و افزایش 
تقاض��ا مجددا قیمت نهای��ی محصول افزایش 
می یاب��د پس تغییری در نتیجه رخ نمی دهد و 

تنها روال محاسبه تغییر کرده است.

دالیل ایجاد حباب قیمت در بازار خودرو چیست؟ 

خودزنی در بازار خودرو
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چرا خودروسازان مقابل ایمنی و 
کیفیت مقاومت می کنند؟ 

ب��ا وجود تصویب بس��یاری از قوانین در جهت بهبود 
کیفیت خودروهای داخلی، خودروس��ازان در اکثر موارد 
در برابر اجرای قوانین مقاومت کرده و خریداران و دولت 
را به گرانتر کردن تولیدات ش��ان تهدی��د می کنند.  به 
گزارش پدال نیوز، افزایش اس��تاندارد های تولید خودرو 
از ۵۵ فق��ره ب��ه 8۵ مورد جدیدترین قانونی اس��ت که 
خودروسازان نسبت به آن موضع گرفته و مقابل اجرایی 
ش��دن این مصوبه مقاومت می کنند. این در حالی است 
که موضوع دو سال پیش در جلسه ای با حضور مدیران 
ش��رکت های خودروس��از به تصویب رس��ید و آن زمان 
خودروس��ازان متعهد به افزایش کیفیت تولیدات شان با 
اجرای استاندارد های جدید شدند تا از تولید محصوالت 
قدیم��ی، بی کیفیت و از رده خارج جلوگیری ش��ود، اما 
حاال که به زمان اجرای این استاندارد ها نزدیک شده ایم 
خودروس��ازان تم��ام توافق ها را فراموش ک��رده و مانند 
بس��یاری از موارد قبلی به س��اح تهدید به گرانی برای 

جلوگیری از اجرای قوانین متوسل شده اند.
احم��د نعمت بخش، رئیس انجمن خودروس��ازان در 
ای��ن مورد بدون ارائه آنالیز قیمت تمام ش��ده خودرو ها 
با اجرای استاندارد های جدید، مردم و دولتی ها را تهدید 
به گران کردن خودرو ک��رد و گفت: »در صورت اعمال 
این استانداردها، پراید 10 میلیون تومان گران می شود.« 
حال آنکه به گفته پیرای��ش، مدیرکل نظارت بر اجرای 
استاندارد های صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، اجرای 
استاندارد های هشتادوپنج گانه خودرویی به منظور بهبود 
کیفیت خودرو ها و توقف تولید خودرو های از رده خارج 
و محصوالتی که امکان ارتقای کیفیت و استاندارد ندارند، 
مصوب شده است.   مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان 
نیز در این مورد معتقد است: قطعه سازان آمادگی ساخت 
قطعات مناسب با اس��تاندارد های جدید را دارند، اما هر 
کدام از این اس��تاندارد ها را برای هر ک��دام از خودرو ها 
پیاده کنیم به طور متوس��ط 8 میلی��ون تومان افزایش 
قیمت خواهیم داش��ت.   خودروس��ازان قب��ًا در زمان 
اجرایی شدن استاندارد هایی مانند استاندارد آالیندگی 
خودرو، نصب کیسه هوا و نصب ترمز ضد قفل نیز تهدید 
به گران کردن خودرو ها کرده بودند و البته این در حالی 
است که ش��رکت های خودروساز طی سال های گذشته 
همواره با مذاکره با ش��ورای رقابت مجوز افزایش قیمت 
محصوالت شان را دریافت کرده اند، اما شاید متناسب با 
انتظار مردم و در حد رشد قیمت ها، کیفیت تولیداتشان 

را افزایش نداده اند. 
 خودروسازان همواره به دنبال

مهلت گیری از دولت 
 یکی دیگر از حربه های خودروس��ازان در س��ال های 
گذش��ته در کن��ار تهدید به گ��ران ک��ردن خودرو ها با 
اج��رای مصوبات بهبود کیفیت، مهلت گی��ری از دولت 
بوده است. در مورد اجرای استاندارد های هشتادوپنج گانه 
خودرویی نیز خودروسازان ابتدا در سال گذشته پیشنهاد 
مهلت دهی بابت اجرای این استاندارد ها را مطرح کردند. 
نعمت بخش شهریور ۹۶ اعام کرد که تجربه نشان داده 
وقتی س��ازمان اس��تاندارد برای خودرو اس��تاندارد های 
اجب��اری را تعیی��ن و م��دت زمانی را ب��رای اجرای آن 
اع��ام می کند، به دلی��ل فراهم کردن ش��رایط اجرای 
این اس��تاندارد ها و حجم قطعات موجودی شرکت های 
خودروس��ازی مج��دداً فرصتی برای اج��رای آن تعیین 
می شود که با این روند پیش بینی می کنم استاندارد های 
اجب��اری تولید خودرو های داخل��ی از خرداد ۹8 به طور 
کامل اجرایی شود. دبیر انجمن خودروسازان این موضوع 
را در شرایطی مطرح کرده که به گفته پیروزبخت، رئیس 
سازمان استاندارد، موضوع استاندارد های جدید از سال 
۹3 به خودروس��ازان اعام و درباره برنامه زمانی اجرای 
این اس��تاندارد ها توافق ش��ده و این توافق در ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خودرو با حضور وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت و نمایندگان خودروس��ازان در سال ۹۵ مورد 
تصویب قرار گرفته است.   به این ترتیب خودروسازان و 
قطعه سازان فرصت کافی برای به روزرسانی تولیدات شان 
و جایگزین کردن محصوالت جدید به جای خودرو های 
از رده خ��ارج داش��ته اند، اما در این م��دت اقدام جدی 
صورت نگرفته و شرکت های خودروساز همچنان به تولید 
روزمره خود ادام��ه داده اند.  در عین حال، نعمت بخش 
سال گذشته این را هم گفته بود که خودرو های قدیمی 
مانند پراید که نمی توانند به استاندارد ها و تکنولوژی روز 
مجهز شوند باید به سرعت از چرخه تولید خارج شوند، 
اما ح��اال حرفی از توقف تولید این خودرو نمی زند بلکه 
خواستار افزایش 10 میلیون تومانی قیمت آن با اجرای 
استاندارد های جدید است. در این شرایط مشخص نیست 
این رش��د قیمت ها بر چه مبنایی اعام می شود و اصوالً 
چ��را مردم باید هزینه گ��زاف تولید محصوالت قدیمی 
و غیر اقتصادی را پرداخت کنند؟   رفتار خودروس��ازان 
نسبت به ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو ها این سؤال را 
در ذهن ها ایجاد می کند که با گذشت بیش از پنجاه سال 
از فعالیت صنعت خودروسازی، چرا مدیران این صنعت 
همچنان برای ادامه تولیدات قدیمی و از رده خارج خود 
تاش می کنند و حاضر نیس��تند با وجود قیمت گذاری 
نجومی محصوالت شان که از پایین بودن بهره وری تولید 
منشأ می گیرد، نسبت به جایگزینی خودرو های به روز و 
ایمن اقدام کنند؟ این در حالی است که اگر حمایت های 
پی درپی دولت ها از خودروس��ازان در هر کشور دیگری 
اعمال می شد با وجود بازار بزرگ خرید خودرو، صنعت 
خودروس��ازی آن کش��ور نه تنها در تأمی��ن نیاز داخلی 
خودکفا بود بلکه به کش��ور های دیگر نیز صادرات انجام 

می داد. 

اخبار

آخرین هیأت مدیره دولتی در 
صنعت خودرو

س��هامداران ایران خودرو چهارشنبه در یک مجمع 
تاریخی ش��رکت می کنن��د که ممکن اس��ت آینده 

صنعت خودرو سازی  ایران را تغییر دهد. 
دو س��ال پس از صدور دستور رئیس جمهور برای 
خ��روج دولت از س��هام خودروس��ازها، قرار اس��ت 
چهارش��نبه هفته جاری یک گام عملی برای خروج 
دولت از س��هام ایران خودرو برداشته شود؛ اقدامی 
که می تواند تاریخ ساز شود و شرکت های خودروساز 
را به ط��ور واقع��ی خصوص��ی کن��د. ش��رکت های 
خودروساز در طول یک دهه اخیر به تدریج خودشان 
بخش عمده ای از س��هام خود را خریده اند، به طوری 
که هم اکنون نزدیک به 30درصد از س��هام شرکت 
ایران خ��ودرو به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم و از 
طریق ش��رکت های زیرمجموع��ه متعلق به خود این 
ش��رکت تملک ش��ده و چون هنوز س��هامدار عمده 
ایران خودرو، خود دولت اس��ت، س��اختار و ترکیب 
این ش��رکت، عمًا دولتی باقی مانده اس��ت. مطابق 
آمار ها هم اکنون ش��رکت ایران خودرو 1۵00میلیارد 
تومان س��رمایه  دارد که ۵00میلی��ارد تومان از این 
مقدار، صرف خرید سهام ش��رکت های زیرمجموعه 
ش��ده اس��ت، به این معنا که مبلغی که می توانست 
صرف تولید و کاهش هزینه های تأمین مالی ش��ود، 
اکنون در قالب تملک س��هام، از طریق شرکت های 
زیرمجموع��ه، بلوکه و از جریان تولید خارج ش��ده 
اس��ت. همین رویه در گروه خودروسازی سایپا هم 
حاکم است. این دو شرکت از طریق ایجاد بدهی های 
بانکی سنگین هر س��ال مبالغ زیادی به هزینه های 
مالی خود و سهامداران شان در سرفصل هزینه های 
تأمین مال��ی اضافه می کنند. همه اینها باعث ش��د 
تا حس��ن روحانی رئیس جمهور دو س��ال پیش در 
جریان یکی از نشس��ت های هیأت وزیران به صورت 
ش��فاهی دس��تور دهد تا باقیمانده س��هام دولت در 
ش��رکت های خودروس��از به بخش  خصوصی واگذار 
ش��ود اما هنوز این دستور شفاهی، کتبی نشده و در 
هیأت دولت جنبه مصوبه و قانون پیدا نکرده اس��ت. 
این روایت علی اشرف پوری حس��ینی، رئیس سازمان 
خصوصی سازی  است که در این جلسه حضور داشته 
است. او در مورد این جلسه گفت: دو سال پیش در 
جلسه ای رئیس جمهور دستور داد سهم 1۷درصدی 
دولت از این ش��رکت ها فروخته ش��ود اما چون این 
موضوع به صورت شفاهی مطرح شد به مصوبه هیأت 
وزیران نیاز دارد و پس از دو س��ال همچنان خبری 

نیست. 
گامی برای خصوصی سازی 

 خودروس��ازها از اواخر پاییز امس��ال تحت فش��ار 
وزیر صنع��ت فرآیند خصوصی س��ازی  واقعی را آغاز 
کرده ان��د هرچند عرضه بلوک 1۵.8درصدی س��هام 
ایران خودرو در 11بهمن ماه به شکس��ت انجامید اما 
به نظ��ر می رس��د رئیس جمهور در ه��دف خود برای 
خصوصی سازی  واقعی در صنعت خودرو جدی است. 
براین اس��اس قرار اس��ت روز چهارش��نبه 1۶اسفند 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایران خودرو با 
موضوع تعیین هیأت مدیره جدید ایران خودرو برگزار 
ش��ود. آن طور که خبر های دریافتی نش��ان می دهد 
تغییر ترکیب هیأت مدیره ایران خودرو گام نخس��ت 
در تغییر س��اختار دولتی صنعت خودرو خواهد بود. 
هنوز اطاعات دقیقی در مورد اینکه چه کسانی قرار 
اس��ت به هیأت مدیره ایران خودرو راه یابند در دست 
نیس��ت اما خبرهای تأیید نشده حاکی است احتماال 
هیأت مدیره جدید ماموریت انجام خصوصی س��ازی  
واقعی در ایران خودرو را به پایان خواهد برد. مطابق 
اطاعات تأیید نشده همین رویه قرار است در سایپا 
هم اتفاق بیفتد، به نحوی که پس از اصاح س��اختار، 
با ایج��اد تغییر در ترکیب هیأت مدی��ره، زمینه های 
واگذاری س��هام این ش��رکت هم به بخش خصوصی 
فراهم ش��ود. اما به نظر می رسد زمان بیشتری برای 
خصوصی سازی  در شرکت س��ایپا نیاز است چرا که 
این شرکت به دلیل مشکات مالی پیچیده تر به یک 

اصاح ساختار نیاز دارد. 

راه اسنپ به فرودگاه ها باز می شود
در طول ماه های گذش��ته و به دنبال گسترش نفوذ 
تاکس��ی های اینترنتی در ش��هرهای مختلف کش��ور 
موضوع ممنوعیت ورود آنها به فضای فرودگاهی برای 
مدت طوالنی مشکل ساز شده بود، موضوعی که وزارت 
راه و شهرس��ازی برای پیگیری آن یک دستورالعمل 
جدی��د در نظ��ر می گیرد.   به گ��زارش پایگاه خبری 
»عصرخ��ودرو«، ب��ا توجه ب��ه فضای در نظ��ر گرفته 
شده برای فعالیت رس��می تاکسی های فرودگاهی در 
محیط فرودگاه، بسیاری از تاکسی های اینترنتی عمًا 
فضای مجازی برای ورود به جابه جایی مس��افران در 
حریم فرودگاه ها پیدا نمی کردند.  با این وجود امکان 
تردد غیررس��می آنها در محی��ط فرودگاه هایی مانند 
مهرآباد باعث ش��ده اختاف��ات و بعضاً درگیری هایی 
در رابطه با حقوق تاکس��ی ها در جابه جایی مسافران 
ب��ه وجود بیاید. به دنبال ای��ن موضوع معاونت حمل 
و نقل وزارت راه و شهرس��ازی رسماً به بررسی حضور 
تاکسی های اینترنتی در محیط فرودگاه ها ورود کرده 
و موضوع را به شورای عالی ترابری ارائه کرده که این 

شورا نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرده است. 

سه شنبه
15 اسفند 1396

شماره 1019
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ایرج س��لطانی در نشست خبری نخس��تین اجاس ملی چهره های 
مان��دگار مدیریت و کارآفرینی اظهار داش��ت: صحبت از کارآفرینی به 
معنای اش��تغال نیس��ت، گاهی به دنبال کارآفرینی، بهره وری افزایش 

می یابد درحالی که اشتغال صورت نمی گیرد 
و گاهی هم منجر به اش��تغال می شود. این 

دو مقوله در برابر یکدیگر نیستند. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
وی ب��ا بیان اینک��ه خروجی ای��ن همایش 
تقویت همت و فکر برای ش��روع کارآفرینی 
اس��ت، افزود: تغییر نگاه به اشتغال و تفکر 
اف��رادی که منتظرن��د دولت ی��ک دفتر و 
میز برای ش��روع کار به آنها بدهد از جمله 

خروجی های این همایش است. 
دبی��ر اجرای��ی نخس��تین اج��اس ملی 
چهره ه��ای ماندگار مدیری��ت و کارآفرینی 
گف��ت: در تعاری��ف، کارآفرینی بیش��تر به 

معنای خلق فرصت اس��ت؛ فرصت هایی که همیشه هست، اما از کنار 
آنها به راحتی رد می ش��ویم و منتظریم دس��تگاه دولتی برای همه کار 
پیدا کند، درحالی که با کش��ف و اس��تفاده از فرصت ها در کارآفرینی، 

فرصت به سودآوری تبدیل می شود. 
وی اضافه کرد: طراحی و خاقیت باید از خود انسان شروع شود، در 
این همایش جوان ها عده ای را می بینند که خودشان شروع و از محیط 
برای پیشبرد اهداف خود استفاده کردند، 
حتی در حوزه مدیریت باید از خود شروع 
و خلق یا شکار فرصت کرد تا برای جامعه 

و خود ثروت خلق کنیم. 
سلطانی در ادامه با اشاره به موفقیت در 
حوزه کارآفرینی و اش��تغال اذعان داشت: 
موفقی��ت در حوزه دو دس��ته عوامل موثر 
س��خت افزار و نرم افزار دارد، سخت افزاری 
فن��اوری،  مق��ررات،  و  قوانی��ن  مانن��د 
زیرس��اخت ها و . . . ک��ه در ای��ن همایش 
به دنبال این راه نیس��تیم زیرا نه اهرم آن 
وج��ود دارد و نه تأثیرگ��ذار خواهد بود و 
اقدام��ات در این حوزه در حد پیش��نهاد 
اس��ت، این اجاس در بخش دس��ته نرم افزاری ک��ه به همت و تاش 
انسان برمی گردد فعالیت می کند و موفقیت در این حوزه بدون فکر و 

تغییر نگاه و آسیب شناسی سخت افزاری میسر نمی شود. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که امسال حدود 12 هزار 
میلیارد تومان تس��هیات برای رونق اشتغال زایی به شهرهای کمتر از 
10 هزار نفر اختصاص یافته اس��ت که با کارم��زد کمتر از ۶درصد به 

متقاضیان داده می شود. 
به گزارش ایسنا، صادق نجفی، مدیرعامل 
س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های 
صنعتی ایران در نشس��ت بررسی مشکات 
ش��هرک های صنعتی غرب خراسان رضوی 
در سبزوار با بیان اینکه مدیران برای ایجاد 
تحولی عظیم در بخش اش��تغال زایی کشور 
بای��د فعالیت جه��ادی انجام دهن��د، اظهار 
ک��رد: بخش خصوصی در کنار دولت باید در 
موض��وع اش��تغال   زایی و صنعت وارد عرصه 

شود. 
وی ب��ا بیان اینکه ام��روزه باید در مقابل 
کوچک ترین مش��کاتی پاس��خگو باش��یم 

و بی توجه��ی به مش��کات به هیچ عن��وان قابل قبول نیس��ت، ادامه 
داد: رئیس جمهور برای س��ال آینده دس��تور صادر ک��رده که موضوع 

مهارت آموزی مردم در کشور به صورت کامل اجرایی شود. 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
جهت حمایت از س��رمایه گذاران و رونق اشتغال کشور، نیمی از هزینه 
واگذاری زمین در شهرک های صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان مشوق به سرمایه گذاران 

پرداخت می شود. 
معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
افزود: همچنین برای رغبت سرمایه گذاران 
به سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید 
پرداخ��ت هزینه زمین ۴2 ماه تقس��یط و 
در صورت ایجاد کارآفرینی شش ماه دیگر 
ب��ه مهلت پرداخت اقس��اط اضاف��ه و اگر 
طرح یک س��اله تکمیل و به تعهد اشتغال 
عمل ش��ود، 10درصد دیگر تخفیف داده 

می شود. 
نجفی گف��ت: وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت دو طرح ویژه ارائه داده اس��ت که 
یکی طرح کارورزی و دیگری بحث استادش��اگردی اس��ت که در این 
طرح دولت هزینه حق بیمه اشتغال های جدید را تا یک سال پرداخت 

می کند. 

 اجالس ملی چهره های ماندگار مدیریت و کارآفرینی
شروعی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

تخصیص 12 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای رونق اشتغال زایی

اس��تارت آپ ها معموالً با پیوس��تن به ش��رکت های ش��تاب دهنده، 
می توانند بهبودی چشمگیری در عملکرد خود ایجاد کنند. 

ش��ما صاحب یک اس��تارت آپ هس��تید، ولی هنوز در نقطه ای قرار 
دارید که می توانید از مش��ورت، هدایت و کمی سرمایه استفاده کنید. 
این موقع همان زمانی است که درمورد شتاب دهنده های سراسر کشور 
اخباری می شنوید. درواقع این شتاب دهنده ها برنامه هایی سه تا چهار 
ماهه پیش��نهاد می دهند تا ش��ما را به اهداف کوتاه مدت برسانند. اگر 
هنوز هم در مورد رفتن به س��وی این مس��یر دچار تردید هس��تید، به 

دالیل زیر برای عضویت در شتاب دهنده ها توجه کنید. 
1- پشتیبانی همه جانبه

عملی کردن یک اس��تارت آپ می تواند کاری سخت و چالش برانگیز 
باش��د؛ به همین دلیل یک ش��تاب دهنده می تواند به  کمک شما بیاید. 
وقت��ی تحت  نظر ی��ک ش��تاب دهنده کار می کنید، از ط��رف مربیان 
و مش��اوران و همچنی��ن کس��انی که اسپانس��رینگ ش��ما را در ای��ن 
ش��تاب دهنده بر عهده دارند، حمایت می ش��وید. آنها عاوه  بر حمایت 
احساس��ی می توانند در زمینه های هدایت ک��ردن، تجربه و دانش نیز 
به ش��ما کمک کنند. همچنین از حمایت س��ایر مؤسس��ان در برنامه 

شتاب دهنده برخوردار هستید. 
2- فهرست کاملی از فعالیت ها

ممکن اس��ت برنامه ش��تاب دهنده به  نظر کوتاه برس��د، ولی همین 
چند ماه هم پر از فعالیت هایی اس��ت که به ش��ما و اس��تارت آپ سود 
می رس��اند. البته برنامه های ش��تاب دهنده متنوعن��د؛ ولی بازهم یک 
برنامه عادی و رایج می تواند مشمول مواردی همچون ماقات با مربیان 
و مش��اوران، جلس��ات بازخوردی، ارائه های روزآورد یا دمودی )روزی  
که ش��تاب دهنده ، اس��تارت آپ  را به س��رمایه گذاران معرفی می کند(، 
شبکه س��ازی و فعالیت های اجتماعی باش��د. اطاعات زیادی می توان 
ازطریق این موارد به  دس��ت آورد و آنها را مس��تقیماً در اس��تارت آپ 

به  کار برد. 
3- دسترسی  سرمایه گذار

 برنامه های شتاب دهنده زیاد حول محور سرمایه گذاری نمی چرخند 
ولی می توانند شما را مس��تقیماً به سرمایه گذاران عاقه مندی مرتبط 
کنند که به  امید کشف استعدادهای بزرگ بعدی سراغ شتاب دهنده ها 
می آیند. بس��یاری  از سرمایه گذاران در روز های دموی شتاب دهنده ها، 
به کنفرانس ها دعوت می ش��وند تا اس��تارت آپ ها را از نزدیک تماش��ا 

کنند. 
حتی فرصت این پیش می آید که ماقاتی هم با این س��رمایه گذاران 
داش��ته باش��ید. این فرص��ت می تواند دری به  س��وی جذب س��رمایه 
برای ش��ما باز کند؛ مخصوصا وقتی س��رمایه گذاران ببینند که برنامه 
شتاب دهنده در توسعه استارت آپ به شما کمک کرده است و پتانسیل 

بازگشت سرمایه در استارت آپ شما وجود دارد. 
4- دانش سریع

برنامه ش��تاب دهنده حاوی اطاعات فش��رده ای است که از سال ها 
تجرب��ه و مه��ارت مدیر ش��تاب دهنده یا مربیان آن حاصل می ش��ود. 
ای��ن نوع اطاعات فش��رده و متمرکز به  ش��ما اجازه می دهد س��رعت 
کار خود را در اس��تارت آپ باال ببرید. ش��ما به جای اینکه خودتان این 
تجارب و مهارت ها را کس��ب کنید، باید از دانش��ی که آنها طی سال ها 
اندوخته اند، بهره ببرید و اس��تارت آپ خودتان را به  روشی استراتژیک 

و حساب شده تر آغاز کنید. مشخصا این کار شانس موفقیت را افزایش 
می دهد. 

5- دروازه ای به  سوی مشتریان آینده
مخاطبان هدف با وارد ش��دن  به شتاب دهنده ها در روزهای دمو، در 
مورد کاری که برای پروژه تان انجام می دهید بیش��تر می ش��نوند. این 
موضوع باعث ایجاد ش��دن یک آوازه و همهمه درمورد استارت آپ شما 
می شود. تبلیغات بیشتر درمورد استارت آپ می تواند به شما کمک کند 
تا به کارتان اعتبار ببخشید و هم یک جدول زمانی در اختیار شما قرار 
می دهد تا با استفاده  از آن به  سمت آماده کردن مشتریان آینده خود 
بروید. تعامل  با افراد در روزهای دمو یا از طریق س��ایر کانال ها، باعث 
هدایت ش��ما به  مسیر صحیح می ش��ود و همچنین برای توسعه برند و 

شناخته شدن به شما کمک می کند. 
6- توسعه مهارت ها

برنامه ش��تاب دهنده روی آم��وزش مهارت ها به ش��ما تمرکز دارد. 
ای��ن مهارت ها برای اداره یک کس��ب وکار ضروری هس��تند و عبارتند 
از مهارت ه��ای ف��روش و بازاریاب��ی، ارتباطات��ی، مال��ی و حتی چند 
مهارت فنی. ش��تاب دهنده های بزرگ جه��ان تاش می کنند عاوه بر 
مهارت های مفید برای مؤسسان استارت آپ، اعضای تیم ها را نیز بیش 

از پیش پرورش دهند. 
وارنر بکس��تر، رئیس و مدیرعامل شتاب دهنده آمارن، می گوید خود 
این ش��رکت نیز از طریق برنامه شتاب دهنده درحال یادگیری است. او 
توضیح می دهد: برای آمارن، ش��راکت  با اس��تارت آپ ها ازطریق برنامه 
ش��تاب دهنده آمارن تنها برای کشف نوآوری ها و فناوری های شخصی  
جدید نیس��ت، بلکه یادگیری مهارت های جدید و کش��ف فرصت های 

تازه، برای ما و شرکای استارت آپی به یک اندازه مهم است. 
ش��تاب دهنده ها همچنین به  ش��ما کمک می کنند ت��ا مهارت های 
خودتان را با س��ایر مؤسسانی که در گروه برنامه  یکسانی حضور دارند 
به  اشتراک بگذارید. این مؤسسات یک زمینه آزمایش و بررسی بزرگ 
برای ش��ما فراهم می کنند تا همین مهارت ه��ا را بعداً در تیم خودتان 

پیاده کنید و گسترش دهید. 
7- مدیریت ریسک و خطر

خطر شکس��ت، ذهن هر مؤس��س اس��تارت آپی را به  خود مش��غول 
می کند و ش��بیه  به این است که ش��رایط همگی به ضرر شما هستند 
و خطر و ریس��ک در هر زمینه ای که به  س��مت آن بروید، وجود دارد؛ 
زمینه های��ی همچون بازاری که وارد آن می ش��وید، محصولی که ارائه 

می دهید و ایده و مفهومی که می فروشید. 
  Orios Venture Partners رهان یار خان، یکی  از ش��رکا و مدیران
در مقال��ه ای در اینترپرن��ر هندوس��تان گفت: یک اس��تارت آپ برای 
اینک��ه موفق ش��ود باید اقدام��ات متنوعی از جمله توس��عه محصول، 
قیمت گذاری، فناوری، عملیات ، خدمات مش��تری، بازاریابی، امور مالی 
و مدیریت منابع انسانی را به طور منسجم انجام دهد. اجرای هریک از 
این عناصر، تأثیر مستقیمی بر عملکرد سرمایه  گذاری خطر پذیر دارد. 
یک ش��تاب دهنده می تواند خطراتی را شناس��ایی کند که ایده شما 
را تهدی��د می کنند و به ش��ما در به  حداقل  رس��اندن آنها کمک کند. 
همچنین موارد موجود در برنامه ش��تاب دهی، می توانند مسیر درست 

را برای مدیریت مؤثر این ریسک ها و خطرات به  شما نشان دهند. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

 عضویت در شتاب دهنده
ابزاری مناسب برای پیشرفت سریع استارت آپ

استارتآپ

فیناپ نخستین رویداد آموزشی تعاملی فناوری های مالی )فین تک( با هدف 
آموزش و توس��عه فین تک است که نخس��تین جلسه آن شهریورماه و دومین 
جلس��ه آن آبان ماه 13۹۶ برگزار شد. س��ومین دوره فیناپ در روزهای پایانی 
سال و با هدف جمع بندی اتفاقات فین تک در سال 13۹۶ فعاالن، عاقه مندان 

و تصمیم گیران این حوزه را در کنار هم جمع خواهد کرد. 
به گزارش ایبنا، این رویداد که برخاف دو رویداد گذش��ته با وسعت بیشتر 
و بخش های متنوع تری برگزار خواهد شد، در دو پنل تخصصی به دو موضوع 
فین تک طی سالی که گذشت و چالش های پرداخت خرد تاکسی ها می پردازد. 
همچنین چند س��خنران موضوعات متنوع و جدی��دی در ارتباط با صنعت 

فین تک را در سومین رویداد فیناپ مطرح خواهند کرد.

 برگزاری رویداد سال فیناپ
با حضور فعاالن صنعت فین تک

سه شنبه
15 اسفند 1396

شماره 1019
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مع��اون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیق��ات و فناوری با تأکید بر 
ضرورت بازنگری آیین نامه ارتقا در دانش��گاه ها و پژوهشگاه ها گفت: باید 
در زمینه توس��عه فناوری ها برنامه جامعی داش��ته باش��یم، از این رو در 

جلس��ات آتی برای هر پارک عل��م و فناوری 
ماموریت هایی مش��خص می شود.  به گزارش 
ایسنا، دکتر مس��عود برومند دیروز در بیست 
و هش��تمین نشست روسای پارک های علم و 
فناوری سراسر کش��ور وظیفه وزارت علوم را 
ق��درت دادن به مجموعه های خود دانس��ت و 
افزود: در مدت کوتاه باقی مانده باید راهکاری 
برای رفع مش��کات پیش رو ارائه شود.  وی 
یک��ی از چالش های حوزه عل��م و فناوری در 
کش��ور را ناآش��نایی اعضای هی��أت علمی با 
مفاهیمی چ��ون کس��ب و کار دانش بنیان و 
کارآفرینی عنوان کرد و ادامه داد: در این حوزه 
بای��د در کنار آموزش دانش��جویان، دوره های 

آموزشی برای اساتید برگزار شود تا با مفاهیم حوزه های دانش بنیان آشنا 
ش��وند.  برومند با اشاره به ضرورت افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان 
در پارک ه��ای علم و فناوری، اضافه کرد: پروژه های تعریف ش��ده در این 

ش��رکت ها باید در ارتباط با صنایع باش��د، از این رو الزم است تا نیازهای 
فناورانه صنایع موجود در اس��تان ها شناسایی ش��ود و بعد از آن اقدام به 
تولید نمونه اولیه و پایلوت ش��ود.  به گفت��ه وی، برخی از پارک ها مانند 
ش��هرک علم��ی  و تحقیقاتی اصفه��ان در 
ای��ن زمین��ه گام هایی برداش��ته اند.  معاون 
پژوه��ش و فناوری وزی��ر علوم، تحقیقات و 
فناوری با اش��اره به ضرورت توجه به انتقال 
فناوری، اظهار کرد: اگر مزیت های هر استان 
شناس��ایی ش��ود، می توان نیازهای فناورانه 
آنها را از طریق توس��عه فناوری در پارک ها 

برطرف کرد. 
برومند در عین حال با تأکید بر اینکه در 
حوزه توسعه بازار نیاز به اجرای فعالیت های 
سیاس��ی اس��ت، ادامه داد: در ای��ن زمینه 
بای��د آیین نامه ه��ای ارتقای دانش��گاه ها و 
پژوهش��گاه ها و اعضای هی��أت علمی را به 
سمت توسعه علم تغییر دهیم که در این زمینه نیاز است تا شاخص های 
قابل اندازه گیری در زمینه کارآفرینی و توسعه فناوری ارائه شود تا بتوان از 

این پیشنهادات در ارتقای دانشگاه ها استفاده کرد. 

مع��اون ام��ور بان��وان ش��هرداری ته��ران از حمایت ج��دی از 
استارت آپ های زنان در پایتخت خبر داد. 

ب��ه گزارش ایس��نا، فاطمه راکع��ی صبح روز گذش��ته در افتتاح 
دوازدهمین نمایش��گاه زنان و تولید ملی 
با بیان اینکه در س��ال های اخیر اقدامات 
زیادی برای ارتقای جایگاه زنان در کشور 
انجام ش��ده است، ادامه داد: تا رسیدن به 
اهداف فاصله داریم و باید تاش مضاعفی 

انجام گیرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در س��ال های اخیر 
اقدامات خوبی برای ارتقای توانمند سازی 
زن��ان سرپرس��ت خان��وار و حمای��ت  از 
برندهای آنها انجام گرفته، گفت: زنان در 
همه جوامع از جمله کش��ور ما از بسیاری 
از حق��وق اجتماع��ی محروم هس��تند و 
تبعیض از مس��ائل اجتماع��ی و فرهنگی 

زدوده نش��ده است و به رغم تاش های ۴0ساله این تبعیض ها هنوز 
تا حدودی ماندگار اس��ت و این در حالی اس��ت ک��ه زنان نیمی از 
جمعیت فعال کش��ور هس��تند که باید با هم��ه ظرفیت در صحنه 

حاضر شوند. 
راکع��ی با بیان اینک��ه در دوره جدید مدیریت ش��هری، از همه 
ظرفیت زنان در محات اس��تفاده می شود، گفت: با همکاری زنان 
در س��طح محات طرح و ایده های آنها 
را جم��ع آوری می کنیم تا برنامه ریزی ها 

انجام گیرد. 
و  انتق��ادات  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
پیش��نهادات درخص��وص وضعیت روند 
توانمند س��ازی زن��ان جمع آوری ش��ده 
اس��ت، تصریح کرد: یک��ی از اهداف ما 
مش��ارکت در تولید محصوالت اس��تانی 
و ملی اس��ت که اس��تارت ای��ن کار در 
نمایشگاه یازدهم خورده است و در نظر 
داریم با همکاری زنان در سایر استان ها 
محصوالت ملی که قابل عرضه در سطح 

بین المللی باشد را تولید کنیم. 
وی همچنی��ن از افزای��ش تعداد نمایش��گاه های زن��ان و تولید 
مل��ی از دو بار در س��ال به چهار بار خب��ر داد و گفت: همچنین از 

استارت آپ های تولید زنانه برای اولین بار حمایت می کنیم. 

برومند تأکید کرد 

حمایت شهرداری از استارت آپ های زنانه در پایتختهمه پارک های علم  و فناوری باید دارای برنامه ریزی های جامع باشند

رهبر یک تیم یا ش��رکت، با چالش های زیادی روبه رو می ش��ود که 
بی توجهی و عدم کنترل این چالش ها ممکن اس��ت سبب سقوط تمام 

اعضا شود. 
مای��ک مدداک، نویس��نده، کارآفرین و رهبر موفق، ب��اور دارد افراد 
زیادی می توانند مدیریت یک تیم یا ش��رکت را ب��ه عهده بگیرند؛ اما 
رهب��ران بزرگ، از تفاوت های جزئی رهب��ری و مدیریت آگاهی دارند. 
م��دداک، اصلی ترین تفاوت های مس��ئولیت رهب��ری و مدیریت را در 

نشریه فوربس شرح داده است: 
ارزش شما به تیمی که هدایت می کنید وابسته است

وقت��ی رهبری ی��ک تیم را قب��ول می کنید، بای��د بپذیرید دوران 
نارضایت��ی و ش��کایت از اعضای تیم به پایان رس��یده اس��ت. اگر از 
ش��رایط فعلی ناراحت هس��تید، می توانید به اعض��ای تیم تان کمک 
کنی��د تا پیش��رفت کنند. باید وظای��ف و مس��ئولیت های آنها را به 
گونه ای تغییر دهید تا از نقاط قوت شان برای حل چالش های موجود 

استفاده کنند. حتی می توانید 
آنه��ا را ترغیب کنی��د از کار 
دس��ت بکش��ند و ش��رکت را 
ترک کنند، ام��ا نمی توانید از 
آنها ش��کایتی داش��ته باشید. 
ش��ما رهبر این تیم هس��تید 
و خودت��ان موقعی��ت و ارزش 
تی��م را ش��کل داده ای��د. پس 
مسئولیت تمام مشکات روی 

دوش خودتان است. 
س��ازمان  یک  رهبری  وقتی 
را ب��ه عه��ده می گیری��د، باید 
مس��ئولیت تمام اتفاقاتی را که 
برای سازمان شما رخ می دهد 
به عهده بگیرید. سرزنش کردن 
و زیر سؤال بردن دیگران، عدم 
بل��وغ و مهم ت��ر از هم��ه، عدم 
صداقت رهبر را نشان می دهد. 

رهبری بد، سازمان را به 
نابودی می کشد

موفقیت س��ازمان ها به رهبری وابسته اس��ت. پس وقتی نکته ای در 
تیم تان می بینید که سبب ناراحتی تان می شود، قبل از هر چیز نگاهی 
به خود بیندازید. از خود بپرس��ید: »چه مسیری را اشتباه پیموده ام و 
کدام بخش از رهبری ام نادرس��ت بوده که منجر به بروز چنین رفتاری 
شده اس��ت؟« ش��اید دریابید افرادی را اس��تخدام می کنید که شبیه 
خودتان هس��تند یا الگوهایی را به کار می برید که در زندگی تان وجود 

داشته است. 
اگر رهبری یک س��ازمان را به عهده داری��د و انرژی جاری در دفتر 
کارتان را دوس��ت ندارید، الزم است بدانید این انرژی از سوی خودتان 
جری��ان دارد. برن��ارد بنکس، پروفس��ور مدیریت و رهبری دانش��گاه 
نورث وس��ت می گوید:»رهبری همانند قوانین فیزیک اس��ت. شما یک 

تیم بد را به من نشان دهید تا رهبر بد آن را نشانتان دهم.«
نتایج را بپذیرید یا همه چیز را از اساس پایه ریزی کنید

ریچارد مندرز، کارآفرین و مربی کس��ب و کار می گوید س��ازمان ها به 
گون��ه ای طراحی ش��ده اند تا نتای��ج فعلی را تولید کنن��د. اگر از نتایج 
حاصل از تیم یا سازمانتان رضایت ندارید، تمام سازمان را از نو طراحی 
کنید. در اینجا سؤال مطرح می شود، اگر محصوالت این تیم را دوست 

ندارید، چرا رهبری آن را به عهده گرفته اید؟ 
دستاوردهای متحول کننده، مختص افراد بی پرواست

اگ��ر می خواهید بازار را متحول کنید و به دس��تاوردهای فوق العاده 
برس��ید، باید سیس��تم و راهکارهای رایج را رها کنید. تیم کاری تان را 
تش��ویق کنید تنها به دنبال آرامش نباش��ند و اوضاع را همان طور که 

هست، نپذیرند. 
تمایل دارید تیم نوآوری داش��ته باشید؟ باید بتوانید وجه ماجراجو و 
جسور اعضای تیم تان را بیرون بکشید و آنها را باهم یکسو کنید. افراد 
هوش��مندی که خود را با فرهنگ سازمانی شما سازگار می کنند، قادر 
به تش��کیل تیمی فوق العاده هستند. البته همه چیز به همین سادگی 
ش��یفته  خیلی  اگر  نیس��ت، 
هوش و جس��ارت افراد شوید 
و فرهن��گ را از ی��اد ببری��د، 
نمی توانی��د اعضای خطرناک 
س��ازمان را شناس��ایی کنید. 
حت��ی ممکن اس��ت خودتان 
هم به بیراهه بروید. یک رهبر 
اس��تراتژیک را تص��ور کنید 
ک��ه کارمن��دان و مش��تریان 
عاش��قش هس��تند، اما پشت 
در ش��رکت به یک دیکتاتور 
فکری تبدیل می شود. یا یک 
رهبر فروش را تجس��م کنید 
ک��ه درآمد بس��یار باالیی به 
اما غیرقابل  دس��ت می آورد، 
اطمینان اس��ت و نتوانس��ته 
اعتم��اد اعض��ای تیم��ش را 
حقیق��ت  آورد.  دس��ت  ب��ه 
این است که ش��ما می دانید 
نیازمن��د تغییر هس��تید، اما 
چطور می توانید تغییر مثبت و نتیجه بخشی به دست آورید و مطمئن 
شوید در مسیر اشتباهی قدم نگذاشته اید؟ زیرا در این صورت مرتکب 

بزرگ ترین اشتباه حرفه ای تان خواهید شد. 
شما قادر نیستید جریان جاذبه را تغییر دهید

سوزان رابرتسون، استاد خاقیت دانشگاه هاروارد می گوید:»فرهنگ 
س��ازمانی از باالترین مقام به پایین ترین جایگاه در حال جریان است.« 
اگر می خواهید در باالی قله رهبری بایس��تید، باید مدام پایین را نگاه 
کنید و ببینید چه پیامی را دریافت یا ارس��ال می کنید. هر ارزشی که 
برای س��ازمانتان می خواهید، باید خودت��ان بیش از همه به آن پایبند 
باشید. در این صورت کارمندان به شما اطمینان می کنند و زندگی تان 

به طور شگفت انگیزی آسان تر می شود. 
Forbes/ucan :منبع 

هفته گذشـته مطلبی درباره متوسـط درآمد رانندگان اوبر توسط دانشـگاه MIT منتشر شد که بر اساس 
یک نظرسنجی از میان 1100 راننده این شرکت تهیه شد. طبق تحقیق یاد شده، تقریبًا 74 درصد از رانندگان 
اوبر درآمدی کمتر از 4 دالر در ساعت دارند. بدین ترتیب این دسته از رانندگان حتی کمترین میزان حقوق 

پایه  ایاالت متحده را دریافت نمی کنند. 
به گزارش دیجیاتو، پس از انتشار خبر مربوطه، اقتصاددان ارشد اوبر به این ادعا واکنش نشان داد و گفت 
از نظر وی این تحقیق درسـت نیست و اشـکال دارد چرا که اختالف نظر محققان در پرسش سؤاالت موجب 
شـده پاسخ دهندگان به پرسش ها پاسخ اشتباه دهند و یک نتیجه اشتباه برای تحقیق مذکور به دست آید. 
وی در این باره می گوید: »به نظر می رسـد میزان درآمدی که MIT به دسـت آورده به دالیل مشخصی نصف 
رقم واقعی باشـد.« اوبر تنها به این مطلب بسـنده نکرده و »دارا خسروشـاهی« مدیرعاملش نیز در جواب 
Mathemat MIT با صفت -  ححقیق یاد شده با انتشار یک توییت در فضای مجازی، از نظریه های دانشگاه

cally Incompetent Theories )به معنی تئوری های بی اساس ریاضی( یاد کرد. 
اخیـراً شـرکت اوبر تالش کرده تا اعتمـاد رانندگانش را دوباره به خود بازگردانـد و امکانات جدیدی نظیر 
امکان دریافت انعام یا فراهم آوردن بهترین راه برای رسـاندن مسـافر را در اپلیکشین مخصوص رانندگانش 
تعبیه کرده اسـت.  با این حال به نظر می رسـد رقم پایین درآمد این دسـته از کاربران اوبر آنقدری نیسـت 
که رضایت شـان را جلب کند. طبق تحقیق یاد شده، رانندگان اوبر به طور میانگین در هر ساعت 15.68 دالر 
درآمد دارند ولی این رقم بدون درنظر گرفتن پول بنزین و هزینه های جانبی است.  از سوی دیگر هر راننده 
به طـور میانگین بابت هر مایـل رانندگی 0.59 دالر دریافت می کند که از این مقـدار 0.30 دالر به هزینه های 
جانبی اختصاص دارد. با ترکیب کردن این دو هزینه به درآمد سـاعتی 3.37 دالر می رسـیم و بدین ترتیب 

74درصد از رانندگان اوبر مبلغی کمتری از حقوق پایه ایاالت متحده دریافت می کنند. 
 

رهبری سازمان چه چالش ها و هزینه هایی دارد؟ 

اوبر: رانندگان ما 
درآمدی کمتر از ۴ دالر 

در ساعت ندارند
دریچــه

رئی��س اتاق بازرگانی س��منان ب��ا بیان اینکه گردش��گری ی��ک ابزار مهم 
کارآفرینی در اس��تان اس��ت، گفت: بای��د از اس��تارت آپ ها و ایده های نوین 

گردشگری حمایت شود. 
به گ��زارش مه��ر، علی اصغر جمع��ه ای در دومین همای��ش کارآفرینی که 
صبح دوش��نبه در دانش��گاه آزاد سمنان برگزار ش��د، ضمن بیان اینکه امروز 
عرصه جس��ت وجو برای یافتن مشاغل پشت میزی تمام  شده و باید به دنبال 
اش��تغال از مراجع دیگر بود، تأکید کرد: گردش��گری یکی از این ابزارها است 
که می تواند به ش��غل آفرینی بینجامد.  وی افزود: توجه کارآفرینان به صنعت 
گردش��گری در کنار حمایت از ایده های نوین می تواند به ترویج اشتغال از راه 

گردشگری و جذب توریست ها کمک کند. 

رئیس اتاق بازرگانی سمنان: 

گردشگری ابزار مهم  کارآفرینی است
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همواره رشد تکنولوژی باعث شده است 
تا انجام بسیاری از کارها با دقت و سرعت 
به مراتب بیش��تری امکان پذیر باش��د. به 
همی��ن دلیل در صورتی ک��ه از امکانات 
پی��ش روی خود نتوانی��د در جهت بهتر 
شدن اس��تفاده کنید، در بازار پررقیب و 
فش��رده ح��ال حاضر با شکس��ت مواجه 
خواهید ش��د. در حال حاضر شبکه های 
اجتماعی از جمله امکاناتی اس��ت که به 
عقیده کارشناس��ان در صورت اس��تفاده 
درست می تواند منجر به تحول عظیم در 
زمینه تبلیغات شود. در ادامه به 10 دلیل 

اصلی این ادعا خواهیم پرداخت. 
1- افزایش آگاهی نسبت به برند

در سایر روش های تبلیغاتی شما زمان 
و فضای��ی محدود را ب��رای جلب توجه و 
متقاع��د کردن بازار هدف خود در اختیار 
داری��د. همی��ن موضوع باعث می ش��ود 
تا درص��د تأثیرگ��ذاری با ریس��ک هایی 
همراه باش��د. ب��ا توجه ب��ه هزینه باالیی 
ک��ه کاره��ای تبلیغاتی در پ��ی خواهند 
داش��ت، عدم موفقی��ت می توان��د نتایج 
فاجعه باری را به همراه داش��ته باش��د. با 
این ح��ال ش��بکه های اجتماعی به علت 
رایگان بودن خدم��ات آن، انتخاب بدون 
ریس��کی محسوب می ش��وند. با توجه به 
اینک��ه هر روزه تع��داد کارب��ران آنها رو 
ب��ه افزایش اس��ت، انتخاب ای��ن موضوع 
ب��رای انجام کارهای تج��اری و تبلیغاتی 
می تواند انتخابی درس��ت و هوش��مندانه 
محس��وب ش��ود. حضور افراد بسیار زیاد 
ش��انس دیده ش��دن را به مراتب افزایش 
خواه��د داد که در کن��ار ارائه توضیحات 
کافی می تواند به افزایش آگاهی نس��بت 

به برند شما ختم ش��ود. همچنین توجه 
داشته باشید که در شبکه های اجتماعی 
ام��کان به اش��تراک گذاری مطالب وجود 
دارد که این موضوع خود شانس افزایش 
مش��تری و تبلیغ غیرمس��تقیم به وسیله 
بازدیدکنن��دگان را افزای��ش خواهد داد. 
ب��دون تردید هیچ یک از ای��ن موارد در 

سایر روش های مرسوم وجود ندارد. 
2- افزایش وفاداری مشتریان 

نتایج مختل��ف در این رابطه بیانگر آن 
اس��ت که اف��راد معموال هنگام��ی که با 
چیزی به صورت روزانه س��روکار داش��ته 
باش��ند، در درازمدت نوعی ارتباط میان 
آن دو ش��کل خواه��د گرف��ت. همی��ن 
موضوع باعث خواهد شد تا کنار گذاشتن 
آن کاری دش��وار باشد. بدون تردید افراد 
در ط��ول روز چندین بار ش��بکه هایی را 
ک��ه در آن حضور دارن��د، چک می  کنند. 
همی��ن موض��وع باع��ث خواهد ش��د در 
صورت فعالیت مناس��ب، صفحه شما نیز 
به ص��ورت روزانه دیده ش��ود، همچنین  
باعث خواهد ش��د  افراد به حضور ش��ما 
عادت کرده و همواره در خرید های خود 
برند ش��ما نخس��تین چیزی باشد که به 
ذهن ش��ان خطور خواهد کرد. در همین 

راستا بدون تردید 
ش��بکه های اجتماعی می توانند کمک 
بس��یار خوبی محسوب شوند. با این حال 
توجه داشته باش��ید که امکان حضور در 
تمامی ش��بکه ها به علت تنوع باالی آنها، 
امکان پذیر نب��وده و به همین دلیل الزم 
اس��ت موارد پرطرفدار در جامعه خود را 

شناسایی کنید. 
3- امکان ارتباط مستقیم با مخاطب

در بس��یاری از مواقع اقدامات تبلیغاتی 
شما پاس��خگوی سؤاالت شکل گرفته در 
ذهن مشتریان نخواهد بود، بنابراین الزم 
اس��ت امکان ارتباط بیش��تر فراهم باشد. 

اگرچ��ه تقریبا تمامی تبلیغ��ات پل های 
ارتباط��ی را ذک��ر می کنند، ب��ا این حال 
به علت وقت گیر بودن این پروس��ه اکثر 
اف��راد چن��دان تمایل��ی ب��ه پیگیری آن 
نخواهند داش��ت. با این حال این موضوع 
در ش��بکه های اجتماع��ی کاما متفاوت 
بوده و این امکان به بهترین شکل فراهم 
اس��ت، به همین دلیل توصیه می ش��ود 
برای صفحات خ��ود ادمین تعیین کنید 
تا ام��ور به بهترین ش��کل جری��ان پیدا 
کند. در این زمینه توجه داش��ته باش��ید 
که الزم اس��ت نقاط قوت هر شبکه ای را 
که انتخاب کرده اید پیدا کنید و براساس 
آن اقدام��ات خود را ش��کل دهید. بدون 
فرصتی  اجتماع��ی  ش��بکه های  تردی��د 
مناسب را در جهت بهتر شدن برای شما 
به ارمغان آورده اس��ت که باید با اقدامات 

هوشمندانه از آن استفاده کرد.
4- شناخت بهتر بازار و درک نیاز 

مشتری
هنگامی که به طور مستقیم با مخاطب 
در ارتباط باشید، به مراتب بهتر خواهید 
توانس��ت تا با آنها ارتباط برقرار کرده و با 
شناخت بیشتر، اقدام به درک درستی از 
آنه��ا کنید. بدون تردید نیازهای افراد در 
طول زمان تغییر خواهد کرد و ش��رکتی 
که بتوان��د این تغیی��رات را زودتر درک 
کند، می تواند خ��ود را در جایگاه بهتری 
در بازار قرار دهد. ذکر این نکته ضروری 
اس��ت که افراد تنها از خرید خود کیفیت 
باال را انتظار ندارند. در واقع همواره الزم 
است تا چیز جدیدی برای درگیر ساختن 
مخاطب خود داش��ته باش��ید. در همین 
زمینه اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی 
با توجه به فضای مناس��بی که در اختیار 
شما قرار می دهد، می تواند بستر مناسبی 
ب��رای انج��ام اقدامات جدید باش��د. این 
موض��وع یک اص��ل بازاریابی محس��وب 

می ش��ود که به هر میزان که به مخاطب 
خود توجه بیش��تری نشان دهید، امکان 
از دس��ت دادن آنها کاه��ش پیدا خواهد 
کرد. از دست دادن حتی یک مشتری در 
نهایت باعث جذب آن از س��وی برندهای 
رقیب خواهد شد که خود نوعی شکست 
محسوب می شود. به همین دلیل همواره 
باید سیاس��تی را برای حفظ مش��تریان 
فعلی خ��ود در کنار افزای��ش تعداد آنها 
در اختیار داش��ته باشید که در این رابطه 
ش��بکه های اجتماعی می توانند راه گش��ا 
باش��ند. همچنین توجه داش��ته باش��ید 
ک��ه با توجه ب��ه این موضوع ک��ه امروزه 
تقریبا تمامی شرکت ها حضوری فعال در 
ش��بکه های اجتماعی دارند، این موضوع 
به ش��ناخت بهتر رقبای ش��ما نیز کمک 

خواهد کرد.
5- افزایش اعتبار برند

انجام کاری جدید و گسترش محدوده 
اقدامات از جمله کارهایی است که بیانگر 
س��طح توانایی شما خواهد بود، به همین 
دلیل توصیه می ش��ود تا حد امکان خود 
را مح��دود به انجام چند فعالیت نکرده و 
اقدامات تان را در راس��تای انجام کارهای 
تبلیغات��ی متن��وع س��ازید. ب��ا این حال 
نحوه انجام کار نی��ز عاملی تعیین کننده 
خواهد بود. برای مثال ش��بکه اجتماعی 
اینس��تاگرام براس��اس ارس��ال تصویر بنا 
شده است، به همین دلیل در صورتی که 
از ی��ک عکاس خوب برای تولید محتوای 
خ��ود اس��تفاده نکنید، ب��دون تردید در 
تأثیرگذاری نس��بت به مخاطب ش��انس 
کمی خواهید داش��ت. به ه��ر میزان که 
در اقدامات خ��ود حرفه ای تر عمل کنید، 
افراد با اطمینان خاطر بیش��تری به شما 

اطمینان خواهند کرد. 
forbes :منبع
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تمامی برندهای بزرگ دنیا برای موفقیت های خود 
ویژگی های منحصر به فردی داش��ته اند، اگر شما نیز 
می خواهید برند خود را ب��ه یک برند موفق و بزرگ 
تبدی��ل کنید می توانید به این ش��ش عنصر که یک 
برند میلیاردی را می س��ازد عم��ل کنید. برای برنده 
نگهداش��تن یک شرکت، تاش بس��یار زیادی الزم 
است. کاما واضح اس��ت که حرکت به سمت مسیر 
میلیاردی شدن در هر چیزی بسیار دشوار و نیازمند 
فداکاری های بسیاری است. هنگامی که شما تصمیم 
گرفتید که می توانید خود را وقف س��رمایه گذاری در 
یک کمپین تجاری کنید، در این زمان است که واقعا 
ش��ما می توانید بگویید که در مسیر ساخت یک برند 
میلیاردی هس��تید. چه چیزی برن��د جیوانچی را از 
برند گپ متمایز می کند و چه چیزی کمپانی بنتلی 
و مرس��دس بن��ز را از هوندا و تویوت��ا جدا می کند؟ 
در اینج��ا می خواهی��م ب��ه برخی کارهای��ی که این 

مارک های محبوب را موفق می کند، بپردازیم. 
1. توجه داشتن به جزییات

اس��تیو جابز عقیده داش��ت که »طراحی فقط این 
نیس��ت که یک ابزار چه شکلی است و چه حسی را 
انتقال می دهد، بلکه طراحی، چگونگی کار و عملکرد 
آن اس��ت.« کلمه ای دقیق تر برای توصیف این نکته، 
دقیق بودن یا فکور بودن برای تجربه مش��تریان تان 
اس��ت. با پیش بینی چیزهای کوچک��ی که می تواند 
مان��ع تجربه کاربر ش��ود و پیدا ک��ردن راه حل های 
نوآورانه و آس��ان ب��رای این موانع، نش��انه یک برند 

میلیاردی است. 
2. نظرسنجی ها را نادیده نگیرید

نظرس��نجی ها می توانند به طور چشم گیری بازگشت 
س��رمایه برخی از سرمایه گذاری هایی را که شما بر روی 
یک برند کرده اید بهبود ببخش��ند. نظرسنجی ها بخش 
مهمی از کمپین های تجاری هستند. اگر کمپین تجاری 
شما یک کش��تی بر روی اقیانوس باشد، نظرسنجی ها 
می توانند به مثابه سکان کشتی شما باشند. نظرسنجی ها 
به ش��ما امکان می دهد ت��ا ادراک عمومی و واکنش به 
تاش ه��ای برند خود را دقیقا مش��خص کنید و اینکه 
آگاهی برای هرگونه بهبودی که می خواهید بر روی برند 

خود اعمال کنید، ضروری است. 
3. بر عوامل بصری آنالین تسلط پیدا کنید

ایج��اد جذابیت بص��ری برند ش��ما می تواند باعث 
موفقیت یا شکس��ت برند ش��ما ش��ود. کمک  بصری 
تأثی��ر زی��ادی بر بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو و 

مشارکت بازدیدکنندگان دارد. 
4. تمرکز بر احساسات

یکی از دالیلی که برخی برندها ارزش زیادی نسبت به 
دیگران دارند )به خصوص وقتی که به مد می پردازیم( 
مربوط می شود به احساس مشتریان از چیزهایی مانند 
مجلل بودن و شهرت تاریخی بعضی خانه های خاص مد 
و همچنین ترکیبی از مواد اولیه منحصربه فردی که در 
آنها استفاده می کنند. اما تعریف مدرن یک برند لوکس 
یا منحصربه فرد روی یک متناقض استوار است که افراد 
بیش��ترین پول و توانایی خرید محص��والت لوکس را 
داشته باشند. در مقاله اکونومیست، »به طور انحصاری 
ب��رای هم��ه«، پیامدهای اجتماع��ی برند های لوکس، 
گسترده و همه گیر مورد تأکید قرار می گیرد »همانطور 
که فروش کاالهای لوکس از لحاظ جغرافیایی گسترش 
یافته است، همچنین در سطح اجتماعی نیز گسترش 
یافته است. هنگامی که کوکو چنل عطر شماره ۵ خود 
را در ده��ه 1۹20 تولی��د کرد او آنه��ا را برای بهترین 
مش��تریان طراح لباس��ش رزرو کرد، ام��ا در دهه بعد، 
آن عطر را در بطری های کوچک تر می فروخت تا زنان 
بیش��تری توانایی خرید آن را داش��ته  باشند.« در حال 
حاضر این گونه وس��ایل لوکس به ط��ور کامل در حوزه 
احتمال اینکه به ص��ورت مؤثر ویژگی های کیفیتی را 

تکثیر کنند وارد شده  اند. 
5. از افراد تأثیرگذار استفاده کنید

در آب و ه��وای فعلی دنیای تجارت، برندس��ازی به 
معنای ارتباط با شخصیت ها محبوب یا غیررسمی که 
تأثیرگذاران نامیده  می شوند، است. آیا می دانستید که 
تأثیرگذاران اینس��تاگرام می توانند چند میلیون در هر 
پس��ت پشتیبانی شده توس��ط یک برند پول به دست 
بیاورند؟ بس��ترهای نرم افزاری مانند اینستاگرام برای 
برندسازی بسیار حیاتی هستند، زیرا این گونه نرم افزارها 
دربرگیرن��ده افرادی با منافع، احساس��ات، نگرش های 
یکسان و دارای سطح باالی اعتماد نسبت به شخصی 
مشهور و خاص هستند که می تواند این اعتماد و منافع 
را به نتایجی بسیار مثبت برای برندسازی تبدیل کند. 

6. خدمات مشتریان نمونه و منحصربه فرد
پوشش تمام قسمت های اساسی در ساخت یک برند 
عالی و خدمات مش��تریان به عنوان یکی از ستون های 
اصلی ساخت یک برند محسوب می شوند. اگر شما در 
م��ورد این فکر کنید به این نتیجه خواهید رس��ید که 
خدمات مش��تریان بخشی است که بیشترین تعامات 
فردی را دارا است، بنابراین مقدار خوب بودن خدمات 
مشتریان شما در سر و کار داشتن با مشتریان تان، نفوذ 
بسیاری بر عقاید آنها نسبت به برند شما خواهد داشت. 
مشتریان به احتمال زیاد یک تصویر یا احساسی را که 
از سروکار داشتن با یک نماینده سرویس مشتریان در 
ذهن خود دارند به کل برند ش��ما رب��ط خواهند داد، 
بنابراین این موضوع به صورت دو برابر مهم اس��ت که 
شما یک رویکرد تنظیم شده و جامع نسبت به خدمات 

مشتریان برند خود داشته باشید. 
Entrepreneur/ucan :منبع 

تبلیغاتخالق

برندسازی

گام های استراتژی برندسازی
استراتژی برندسازی  باید در همه طرح های کسب  وکار عاوه 
بر س��ایر بخش ها مورد توجه قرار گی��رد. در واقع، این طرح 
نوشتاری چگونگی به کارگیری برند را به شیوه استراتژیک و 
از طریق شرکت موردنظر در طی زمان تعیین می کند.  به طور 
کلی، اس��تراتژی موفق برندسازی همواره نشان دهنده یک یا 
دو خصوصیت بارز از محصوالت یا خدمات اس��ت که اهداف 
نهایی شرکت را توصیف می کند و پیرو آن نیز مشتریان نهایی 
محصول یا خدمات نامبرده را مشخص می سازد. درنتیجه این 
موارد، مهم ترین برنامه کاری برای ش��رکت و مش��تریان آن 
فراهم می ش��ود. جای هیچگونه نگرانی نیست. خلق هرگونه 
اس��تراتژی برندسازی به آن اندازه که تصور می کنید پیچیده 
نیست. در این بخش به معرفی مراحل آن خواهیم پرداخت: 

گام اول: متفاوت باشید. 
افراد به چه دلیل خرید کردن از س��ایر ش��رکت های مشابه 
در سراس��ر شهر را نسبت به شرکت ش��ما ترجیح می دهند؟ 
سعی کنید به کیفیت های نامحس��وس محصوالت و خدمات 
شرکت خود بیندیشید و با استفاده از صفاتی مانند »دوستانه« 
یا »س��ریع« یا کلماتی مشابه در این طیف، کیفیت ارائه شده 
را ارزیابی کنید. هدف ش��ما کس��ب جایگاهی ویژه در اذهان 
مشتریان اس��ت، به طوری که مشتریان تفکری ورای رقابت در 
مورد ش��رکت تان داشته باشند.  لورا رایس، مش��اور بازاریابی 
و نویس��نده کتاب »22 قان��ون پابرجای برندس��ازی: چگونه 
محصوالت یا خدمات را به برندی جهانی تبدیل کنیم؟« بر این 
عقیده است که »برندهای قدرتمند همواره با واژه ای مختص به 
آن تداعی می ش��وند، مانند ولوو که ویژگی امنیت را به خاطر 
می آورد«. شرکت شما بیان کننده چه واژه ای است؟ یک سالن 
زیبای��ی ممکن اس��ت بر ویژگی »راحتی« معطوف ش��ود و تا 
ساعاتی پس از عصر نیز برای مشتریانی که تا دیرهنگام مشغول 
کارند، دایر باشد؛ مقوله ای که به طور معمول در سایر سالن های 
زیبایی مرسوم نیست. شما چگونه خود را از سایر رقبا متمایز 
می سازید؟ پاسخ به این پرسش گنجینه ارزشمندی است که 

در راستای نهادینه سازی برند امری حیاتی تلقی می شود. 
گام دوم: مشتریان نهایی خود را بشناسید 

 به محض آنکه فهرس��تی از محصوالت یا خدمات مجموعه 
خوی��ش تعریف کردید، به مش��تریان نهای��ی این محصوالت 
بیندیشید. احتمال دارد که پیش از ورود به این مرحله اطاعاتی 
پیرامون بازار هدف کس��ب کرده باش��ید، با این حال شایسته 
اس��ت که به مش��تریان خاص و ویژه ب��ازار خویش فکر کنید. 
ویژگی مشتری مورد نظر چیست و چه انتظاراتی از محصول یا 
خدمات وابسته به شرکت خواهد داشت؟ درهرصورت، مشتری 
نهایی بنابر دلیل وی��ژه ای به خرید آن محصول اقدام می کند. 

انتظارات مشتریان از شرکت چه خواهد بود؟ 
گام سوم: هویت تجاری خود را گسترش بخشید 

چگونه س��عی دارید خصوصیات ش��رکت تان را هرروز به 
مش��تریان یادآور شوید؟ بسیاری از ش��رکت های کوچک از 
طریق درج چشم اندازهای سازمانی با مضمون ارزش نهادن بر 
مش��تریان و تمایل به ارائه برترین خدمات ب��ه آنها، این امر 
مهم را میسر می س��ازند. متأسفانه چنین کامی تنها جنبه 
نمادی��ن دارد و عاری از هرگونه عمل اس��ت. س��عی کنید با 
اندیش��ه ای ژرف تمام قوای خ��ود را در تحقق جلوه حقیقی 
برند و ارائه هرچه بهتر ارزش ها و خدمات تضمین شده شرکت 
برای مش��تریان به کار گیرید. اگر شعار شرکت تان ارائه سریع 
خدمات اس��ت، واژه »سریع« در مجموعه شما چگونه تعبیر 
خواهد ش��د؟ چگونه از ارائه خدمات سریع السیر در مجموعه 
اطمین��ان حاصل خواهی��د کرد؟ در طی چنی��ن فرآیندی، 
شرکت شما در حال نهادینه سازی استراتژی استخدام نیروی 
انس��انی است، به طوری که در همین مرحله انتظارت سازمان 
از کارکنان آتی مجموعه در نحوه برخورد با مشتریان تعیین 
خواهد ش��د. همچنین این روند در ایج��اد الگوی تبلیغات و 

استراتژی بازاریابی نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. 
پیاده  سازی سه گام مؤثر در استراتژی برندسازی 

بسیاری از ش��رکت های کوچک و بزرگ هنگام مشارکت با 
کارکنان خود در راس��تای استراتژی های برندسازی با مشکل 
روبه رو می ش��وند. درحالی ک��ه، کارکنان مجموع��ه از دیدگاه 
مش��تریان در حال خرید به منزله س��ازمان م��ورد نظر تلقی 
می شوند. کارکنان سازمان شما در ایجاد یا تخریب تصویر برند 
در اذهان مش��تریان نقش حیاتی دارند، پس هیچگاه کارکنان 
خویش را فراموش نکنید. در ادامه به معرفی برخی راهکارهای 
مفید در راس��تای موضوع مطرح ش��ده می پردازیم:  کارکنان 
مجموعه را مطابق با استراتژی برند استخدام کنید. گفت وگوی 
پیرامون برند س��ازمانی ب��ا کارکنان به منزل��ه آغازی صحیح 
برای انتخاب آنها اس��ت. پیش از استخدام کارکنان، استراتژی 
برند مجموعه را به دقت م��ورد توجه قرار دهید. درصورتی که 
اس��تراتژی سازمانی بر پایه خدمات مشتریان بنا شده است، از 
کارکنان آن سازمان انتظار می رود که دارای روحیه ای دوستانه، 
خونس��رد و باانگیزه باشند. سعی کنید که با تهیه رونوشتی از 
اصول استراتژی برند س��ازمانی و امکان دسترسی به آن برای 
کارکنان، گفت وگوی منظمی پیرامون موضوعات یادش��ده با 
کارکنان فراهم کنید.  بازه انتظارات خود را مشخص کنید. در 
نحوه برخورد با مشتریان چه انتظاراتی از کارکنان خود دارید؟ 
از درک کامل انتظارات خویش توسط کارکنان اطمینان حاصل 
کنی��د. برای کارکنانی که اعمالی فراتر از وظایف تنفیذ ش��ده 
انجام می دهند پاداش نفیسی مدنظر قرار دهید.  ارتباطات خود 
با کارکنان را تداوم بخشید. حفظ کارکنان در مسیر مشخص 
س��ازمانی مس��تلزم برقراری ارتباطات مداوم ب��ا آنان پیرامون 
تا ش های برندسازی سازمان است. چنین کوشش های ویژه ای 
از طریق برگزاری نشست ها، ایجاد پوسترهای تبلیغاتی، آموزش 
و س��ایر روش ها امکان پذیر اس��ت. هیچگاه تص��ور نکنید که 
کارکنان قادر به خواندن ذهن شما هستند.  محتوی استراتژی 
برندسازی لزوما بیش از یک صفحه نیست و حتی گاهی در یک 
بند کوتاه خاصه می شود. استراتژی برندسازی تابع محصوالت 
یا خدمات ارائه شده از سوی صنایع مربوطه است. مهم آن است 
که که پیش از ورود به بازار قادر به پاسخگویی به پرسش های 
modir. biz :مطرح شده در این زمینه باشید.            منبع
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رونمای��ی اینس��تاگرام از جدیدتری��ن 
بس��یاری  حرف وحدیث ه��ای  اب��زارش 
ب��ه همراه داش��ته اس��ت. در ای��ن میان 
بازاریاب ه��ای حوزه B2C )کس��ب وکار 
ب��ه خریدار( بی��ش از همه تح��ت تأثیر 
قرار خواهند گرفت. اگرچه این سرویس 
جدی��د به صورت آزمایش��ی برای برخی 
برنده��ای آمریکایی ب��ه کار رفته و برای 
همه کس��ب وکارها در دس��ترس نیست، 
امکان »خرید در اینس��تاگرام« به ش��ما 
اجازه پیوس��ت محصوالت ب��رای فروش 
را می دهد. براین اس��اس جزییات بیشتر 
ب��رای آیتم های ویژه فروش در پس��ت ها 
قاب��ل مش��اهده خواهد بود. ای��ن امر به 
کاربران عاقه من��د فرصت آگاهی هرچه 

بیشتر از محصول شرکت ها را می دهد. 
بدون ش��ک ای��ن آپدیت جدی��د تیم 
اینس��تاگرام برای بازاریاب ها تمام قواعد 
بازی را تغییر خواه��د داد. در این مقاله 
کایلین ُچن��گ به توضیح چه��ار راهکار 
هوش��مندانه در زمینه اس��تفاده بهینه از 
سرویس خرید اینستاگرام پرداخته است. 
به ای��ن ترتیب دیگر هیچ��گاه نیازی به 
درج عبارت » برای آگاهی بیشتر بر روی 
لینک زیر کلیک کنید« نخواهیم داشت. 
1- اجازه دهید مخاطب محتوای تان 

را کشف کند
خرید در اینس��تاگرام با جس��ت وجو و 
کنجکاوی پیوند نزدیکی دارد. بدون شک 
اگر کس��ی از وجود برندتان آگاه نباشد، 
هرگز به سراغ خرید از شما نخواهد آمد. 
در اینج��ا ب��ه چند نکته مه��م در زمینه 
دس��ترس پذیری هرچ��ه بیش��تر برند و 
محصوالت برای خریداران احتمالی اشاره 

خواهم کرد. 
استفاده از هشتگ ها

هشتگ ها یکی از متداول ترین راه های 
اف��راد به منظور جس��ت وجوی محتوا در 
اینس��تاگرام اس��ت. بررس��ی ها از جذب 
بیش��تر مخاط��ب در ص��ورت اس��تفاده 
از حداق��ل ی��ک هش��تگ در هر پس��ت 

حکایت دارد، براین اس��اس بهره گیری از 
هشتگ های مناس��ب نقش انکارناپذیری 
در موفقی��ت برندم��ان در زمینه فروش 
خواهد داش��ت. در اینجا پرس��ش اصلی 
معط��وف ب��ه چگونگی انتخاب هش��تگ 

مناسب است. 
از  تقلی��د  اینج��ا  در  راه  س��اده ترین 
رقباس��ت. براین اس��اس تنها باید نحوه 
فعالی��ت برندهای رقی��ب را زیر ذره بین 
بگذاریم. اگر قصد رقابت بر سر مشتریان 
مش��ترک یا رقبای تان را نداری��د، آنگاه 
باید به س��راغ هش��تگ های غیرمتداوم و 

خاص تری بروید. 
توصی��ه من اس��تفاده از هش��تگ های 
مورد استفاده از سوی افراد تأثیرگذار در 
کسب وکارتان اس��ت. بی تردید این افراد 
جای��گاه تضمین  ش��ده و باالیی در میان 
مشتریان دارند. پس تقلید از آنها چندان 

مشی نادرستی نخواهد بود. 
توجه به سایر هش��تگ های پرطرفدار 
به منظور متنوع س��ازی طیف مخاطبان 
الزامی اس��ت. براین اس��اس ب��ه هنگام 
استفاده از هش��تگ ها سری هم به سایر 

نمونه های پرطرفدار بزنید. 
اهمیت استیکرهای درج موقعیت 

مکانی
مکان��ی  موقعی��ت  درج  اس��تیکرهای 
ک��ه به تازگی برای بخش اس��توری ارائه 
شده اند، دسترسی مش��تریان به برندتان 
را تس��هیل خواه��د ک��رد. همچنین این 
نحوه درج موقعیت مکانی ش��انس ش��ما 
ب��رای نمای��ش اس��توری تان در بخ��ش 
ویژه ه��ر منطقه جغرافیای��ی را افزایش 
می ده��د. اس��توری  های برگزی��ده ه��ر 
منطقه جغرافیایی در بخش جست وجوی 
اینس��تاگرام و گوش��ه س��مت چپ نوار 

باالیی به نمایش در می آیند. 
2- خلق تجربه خرید لذت بخش 

نیازمند  اینس��تاگرام  خرید  س��رویس 
ت��رک اپ از س��وی کارب��ر و مراجعه به 
صفحه ف��روش برندتان اس��ت. برهمین 
اس��اس ارائ��ه محصوالتی متف��اوت فقط 
مخاطب را دچار س��رگیجه خواهد کرد. 
تاش اصل��ی در اینجا بای��د روی ایجاد 

تجربه خری��د لذت بخش آن ه��م به طور 
مداوم برای مشتریان باشد. 

هماهنگ س��ازی قال��ب صفح��ه ثبت 
س��فارش محص��والت با تم اینس��تاگرام 
نقش بس��یار باالیی در عدم س��ردرگمی 
مخاط��ب دارد. به این ترتیب احس��اس 
ناخوش��ایند ترک اپ برای مش��تریان به 
حداق��ل خواهد رس��ید. به عن��وان مثال 
برن��د Oak + Fort که در زمینه فروش 
پوش��اک و مد فعالیت دارد، صفحه خرید 
خود را تا حد امکان شبیه محتوای اکانت 
رس��می اش در اینستاگرام کرده است. به 
ای��ن ترتیب محیط اکانت این ش��رکت و 
وب س��ایت رس��می اش ش��باهت بسیار 

زیادی به یکدیگر پیدا کرده اند. 
3- تبلیغ محصوالت در استوری

اگرچ��ه زمان زی��ادی از معرفی بخش 
اس��توری اینس��تاگرام نمی گ��ذرد، ام��ا 
کاربران این پلتفرم با سرعت بسیار باالیی 
خود را با این س��رویس جدید هماهنگ 
کرده اند. اکنون بسیاری از کاربران بیش 
از آنکه عاقه مند به ارس��ال پست باشند، 
بارگذاری استوری را ترجیح می دهند. به 
عنوان یک بازاریاب استفاده مان از بخش 
استوری عاوه بر اطاع رسانی های سریع 
نمایش پشت صحنه کسب وکار و فرآیند 
تولید نیز خواهد بود. بدون شک مشاهده 
طیف متنوعی از محصوالت در اس��توری 
برند مورد عاقه مان هیجان وصف ناشدنی 

را به همراه دارد. 
اینستاگرام  به لطف آپدیت های جدید 
امکان ارسال ویدئو در بخش استوری نیز 
وجود دارد. براین اس��اس ضبط بخش��ی 
از فرآین��د تولی��د یا ارس��ال محصوالت 
در  بارگذاری ش��ان  و  فروش��گاه ها  ب��ه 
اینستاگرام ایده چندان بدی برای جذب 
مخاط��ب بیش��تر محس��وب نمی ش��ود. 
همچنین بیان نحوه اس��تفاده از محصول 
نی��ز امکان دیگری در زمینه اس��تفاده از 
س��رویس استوری اس��ت. در واقع اغلب 
کاربران محص��والت جدید را نه به دلیل 
عاقه به کااله��ای قدیمی، بلکه به علت 
ناآشنایی با شیوه استفاده شان خریداری 
نمی کنند. به این ترتیب آموزش کارکرد 

و نح��وه اس��تفاده از محصوالت نقش��ی 
انکارناپذیر در افزایش فروش مان خواهد 

داشت. 
4- تمرکز روی فرآیند جذب 

باکیفیت باال
الگوریتم اینس��تاگرام ب��رای نمایش 
محتوا در بخش جس��ت وجوی کاربران 
مبتن��ی بر میزان الی��ک و کامنت های 
دریافت��ی پست هاس��ت. براین اس��اس 
بیش��تری  کامن��ت  و  الی��ک  هرچ��ه 
دریاف��ت کنیم، ش��انس مان برای دیده 
ش��دن افزای��ش می یابد. ب��ا این حال 
توجه داش��ته باش��ید ک��ه در ارزیابی 
تی��م فنی اینس��تاگرام کامنت بر الیک 
اولویت دارد. دلیل این امر س��اده است: 
کامن��ت زمان بیش��تری از کاربر گرفته 
و در عی��ن ح��ال بیانگر توج��ه  فرد به 
محتوای موردنظر اس��ت. به این ترتیب 
تاش عمده ما باید روی متقاعدس��ازی 
مخاطب نس��بت به ن��گارش کامنت و 

واکنش به پست های مان باشد. 
خلق محت��وای باکیفیت بدون توجه 
ب��ه کپش��ن ها امکان پذیر نیس��ت. اگر 
قص��د جلب توج��ه کارب��ران را داریم، 
خواه ناخواه نگارش کپش��ن زیبا الزامی 
اس��ت. همچنی��ن ط��رح پرس��ش در 
پست ها نیز راهکاری اثرگذار در زمینه 
ترغی��ب مخاط��ب در زمین��ه ارس��ال 

کامنت است. 
برگزاری مس��ابقات مختل��ف و اهدای 
جوای��ز ب��ه نف��رات برت��ر نی��ز تکنیکی 
جال��ب برای ارتقای جای��گاه برندمان در 
اینس��تاگرام است. این مس��ابقات عمدتا 
از طریق اس��تفاده از هشتگ های مشابه 
برگ��زار می ش��وند. به ای��ن ترتیب عاوه 
بر افزایش ش��هرت برند به یک هش��تگ 
اختصاص��ی نیز دس��ت خواهی��م یافت. 
در ه��ر صورت 800میلی��ون کاربر فعال 
اینس��تاگرام بی وقفه به دنب��ال محتوای 
جدید هس��تند. در این میان رمز موفقت 
آنای��ن  بازاریاب��ی  زمین��ه  در  برنده��ا 
زمان بن��دی درس��ت و دس��ترس پذیری 

کسب وکارتان است. 
hootsuite :منبع

فرصت های تازه آپدیت اینستاگرام برای بازاریاب ها

 چگونه با استفاده از ابزار خرید اینستاگرام
محصوالت بیشتری بفروشیم؟ 

یادآوری اقدامات بازاریابانه الزم 
برای روزهای پایانی سال

آخرین ماه در هر س��الی جزو روزهای مهم س��ال 
اس��ت. هر شرکت یا س��ازمانی در تاش است تا به 
روند کار خ��ود و پرونده ه��ا و اقداماتی که در طول 

سال داشته نظم و سرو سامان بدهد. 
در هر کس��ب وکاری که هستید این روزهای مهم 
را از دس��ت ندهی��د. در این مقاله به ش��ما یادآوری 
می کنیم که چه اقداماتی را الزم است انجام دهید. 

به حساب های مالی خود سر و سامان بدهید
در ای��ن روزه��ای آخر س��ال، تمامی حس��اب و 
کتابکهایی را که در طول سال داشته اید منظم کنید 
و ب��ه ص��ورت مرتب در یک فایل قرار دهید. س��ر و 
سامان دادن به حساب های شرکت یا کسب وکارتان 
به ش��ما کمک می کن��د تا یک نمای کل��ی از نحوه 
عملکرد خود در طول سال داشته باشید. شما با این 
کار دقیقا می دانید که چه اقداماتی انجام ش��ده، چه 
هزینه هایی داش��ته و چقدر برای شما سودآور بوده 
اس��ت. همچنین در صورتی که س��ود خوبی در 11 
ماه گذشته داشته اید می توانید برای اقدامات مهمی 
همچ��ون در نظر گرفت��ن پاداش ب��رای افرادی که 

عملکرد خوبی داشته اند برنامه ریزی کنید. 
به پرونده ها و پروژه های نیمه تمام خود 

رسیدگی کنید
حتما ش��ما نی��ز پرونده ها و ارتباطات��ی دارید که 
نیم��ه تمام مانده اند؛ می توانید در پایان س��ال  روی 
ای��ن پرونده ها کمی انرژی بگذاری��د. در صورتی که 
ب��ه این نتیجه رس��یدید ک��ه برخی اقدام��ات را در 
خصوص ای��ن پرونده ها و ارتباطات نمی توانید انجام 
دهید یا سروس��امان بدهید به این فکر کنید که آیا 
در صورت محدود و کوچک کردن س��طح همکاری 
خود می توانید به رابطه خود با این ش��رکت ها ادامه 
بدهید؟ اگر به این نتیجه رسیدید که محدود کردن 
ارتباط با آنها بهتر از قطع ارتباط اس��ت بهتر اس��ت 
برنامه ای را ترتیب بدهید و زمینه های محدود کردن 
همکاری خ��ود را فراهم کنید. ای��ن کار را در قالب 

آموزش بازاریابی، به کارکنان هم آموزش دهید. 
معرفی کارکنان پرتالش

حتما در آخرین ماه سال، کارکنانی را که در طول 
س��ال، منظم و پر تاش بوده اند و عملکرد مناسبی 
داش��ته اند معرفی کنید و پاداش��ی را ب��رای آنها در 
نظر بگیرید. این اقدام ش��ما موجب باال رفتن انگیزه 
کارکنان تان می شود. آنها به شما وفادارتر می شوند و 
متوجه می ش��وند که عملکردشان در نزد شما ارزش 
دارد. البت��ه با توجه به تجربه مش��اوره بازاریابی که 
مش��اوران ما دارند، این معرفی بسیار حساس است، 
زی��را در صورت اجرای اش��تباه، موجب از بین رفتن 

کارمند پر تاش می شود.
هدایای تبلیغاتی برای مشتریان

آخر س��ال، بهترین فرصت برای این است که شما 
بخش��ی از کاالهای خود یا ه��ر کاالی دیگری را که 
ممکن است متعلق به همکاران شما در بازار باشد به 
عنوان هدایای سال جدید برای تعدادی از مشتریان 
خود بفرس��تید. این اقدام شما احساس و نظر آنها را 

نسبت به شما بسیار مثبت تر می کند. 
سررسیدهای سال جدید

بسیاری از شرکت ها برای خودشان سررسیدهایی 
را ب��ه عنوان بازاریاب��ی و تبلیغات چاپ می کنند که 
عاوه بر مش��خصات و آدرس شرکت ش��ان و برخی 
تصاوی��ر تبلیغاتی مربوط به فعالیت های خود، تقویم 
س��ال جدید نیز هس��ت. اینها بهتری��ن هدیه برای 
کارکنان، مش��تریان و افرادی اس��ت که می خواهند 
با ش��ما آشنا شوند یا در پایان س��ال با شما قرارداد 

می بندند. 
qmpmarketing :منبع

نت پروموتر و رضایت مشتری
بس��یاری از ش��رکت ها ارزیابی رضایت مشتری را 
ب��رای خود اولویت قرار می دهن��د، اما چگونه باید به 
آنها بپردازند؟ فردریک ریچلد می گوید: »تنها سؤال 
مهمی که می توان از مش��تری پرس��ید این است که 
چقدر احتمال دارد که ش��ما این محصول یا خدمات 
را ب��ه دوس��ت یا همکارت��ان توصیه کنی��د؟« طبق 
اظهارت ریچلد، تمایل مش��تری در توصیه محصول 
به دوستان و آشنایان به این بازمی گردد که کارکنان 
ش��رکت چگونه با او برخورد کرده اند که در نتیجه از 
طریق تمام حوزه های عملکردی که در تجربه خرید 

مشتری دخیل هستند تعیین می شود. 
شرکت انتر پرایز رنت-اِ-کار تا اندازه ای الهام بخش 
ریچلد بود. هنگامی که در س��ال 1۹۹8 این ش��رکت 
س��ؤاالت نظرس��نجی اش را در خص��وص وضعی��ت 
رضایت مش��تری، از 18 سؤال به دو سؤال تقلیل داد 
متوجه ش��د احتمال کرایه مجدد ماشین در کسانی 
که باالترین میزان ارزیابی را برای شرکت قائل شدند 
نس��بت به کس��انی که رتبه دوم را برای ش��رکت در 
نظر گرفتند، س��ه برابر بیشتر است. یکی از سؤاالت 
درباره کیفیت تجربه مش��تریان در کرایه ماشین بود 
و دیگ��ری اینکه چقدر امکان دارد مش��تریان دوباره 
از این ش��رکت ماشین کرایه کنند. شرکت همچنین 
متوجه شد اطاعاتی که از مشتریان ناراضی به منظور 
تشخیص مش��کل جمع آوری کرده کمک شایانی به 

دقیق تنظیم کردن فعالیت های شرکت می کند. 
در یک��ی از زمینه یابی ه��ای معمول، ش��رکت نت 
پروموت��ر که خط فکری ریچل��د را دنبال می کند از 
مشتریان خواس��ت احتمال توصیه خرید محصوالت 
ای��ن ش��رکت ب��ه دیگ��ران را از امتیاز صف��ر تا 10 
رتبه بن��دی کنند. پ��س از آن بازاریاب��ان، منتقدان 
ش��رکت را که بین صفر تا ش��ش امتی��از داده بودند 

از حامیان ش��رکت ک��ه ۹ یا 10 امتی��از داده بودند 
کس��ر کردند تا ب��ه امتیاز نت پروموتر دس��ت یابند. 
مش��تریانی که امتی��از این نام تج��اری را ۷ یا 8 در 
نظر گرفتند راضی اما بی تفاوت انگاش��ته شدند. یک 
س��ری از امتیازات معمول ن��ت پروموتر حدود 10 تا 
30 درصد کاهش یافت، اما شرکت هایی که در سطح 
جهان��ی فعالیت می کنند بی��ش از ۵0 درصد امتیاز 
کسب کردند برخی از ش��رکت ها با امتیاز باالی نت 
پروموتراس��کور، شامل یواس ای ای )8۹ درصد(، اپل 
)۷۷ درص��د(، آمازون. کام )۷۴ درصد(. کاس��ت کو. 

کام )۷3 درصد( و گوگل )۷1 درصد( هستند. 
روزب��ه روز بر تع��داد کس��انی که ن��ت پروموتر را 
باور دارند افزوده می ش��ود. بین ش��رکت ها، جی ای، 
امریکن اکس��پرس و مایکروسافت استاندارد سنجش 
نت پروموتر را برای خود برگزیده اند و شرکت جی ای 
20درص��د از پاداش هایی را که به مدیرانش پرداخت 
می کند منوط به کس��ب امتیازات در این اس��تاندارد 
سنجش کرده است. هنگامی که امتیاز واحد اروپایی 
جی ای هلث کر پایین آمد، تحقیقات تکمیلی نش��ان 
داد که مش��کل اصلی در مدت زمان پاس��خگویی به 
مش��تریان بوده اس��ت. پس از آنکه این ش��رکت در 
اداره مرکز تلفن خ��ود تجدیدنظر کرد و متخصصان 
بیش��تری را در ای��ن زمینه به کار گماش��ت، جهش 
10 تا 1۵ درجه ای در امتیازش اتفاق افتاد. ش��رکت 
بیرینگ پوینت متوجه ش��د افزایش رش��د درآمدش 
به دلیل مش��تریانی اس��ت که باالترین امتیازات نت 

پروموتر را دادند. 
ریچلد می گوید که نت پروموتر اسکور را در پاسخ 
به نظرسنجی های بسیار پیچیده و در نتیجه بیهوده 
از مش��تریان ترتی��ب داده اس��ت، بنابرای��ن تعجبی 
ندارد که مش��تریان ش��رکت ها را به خاطر سهولت و 
برقراری ارتباط قوی با عملکرد مالی تحس��ین کنند. 
هنگامی ک��ه ش��رکت اینتوایت نظرس��نجی را برای 
محص��ول توربوتکس خود ب��ه کار ب��رد، بازخوردها 
حاک��ی از نارضایتی مش��تریان در روند تخفیف دهی 
این نرم افزار بود. پس از آنکه شرکت الزام سند خرید 
را دنبال نک��رد، فروش از جهش ۶درصدی برخوردار 

شد. 
ن��ت پروموتر برای خود منتقدانی هم دارد. در یک 
مطالعه جامع آکادمیک که از 21 ش��رکت و بیش از 
1۵ هزار مش��تری در نروژ به عمل آمد هیچ نشانه ای 
دال بر برتری ن��ت پروموتر بر دیگر اس��تانداردهای 
سنجش نظیر امتیاز میزان رضایتمندی مشتریان در 

آمریکا به دست نیامد. 
hormond :منبع
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مدیریت دانش و فواید آن
مدیریت دانش، رس��یدن به اهداف س��ازمان با استفاده 
بهینه از دانش یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه 
معنوی )تجربه و دانش فردی نزد هر فرد( و دانش دس��ته 
جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرآیندی 
شامل تولید دانش، تسهیم دانش و استفاده از آن به کمک 
فناوری است. مدیریت دانش، راز موفقیت سازمان ها در قرن 
21 اس��ت. دانش، مفهومی فراتر از داده و اطاعات اس��ت. 
دان��ش به مجموعه اطاعات، راه��کار عملی مرتبط با آن، 
نتایج به کارگیری آن در تصمیمات مختلف، آموزش مرتبط 
با آن، نگرش افراد در مش��اغل و مسئولیت های مختلف در 
ارتباط با آن گفته می ش��ود. دانش هر نفر، حتی در موردی 
خاص، ممکن است با دیگران متفاوت باشد. دانش زیربنای 

مهارت و تجربه و تخصص هر فرد است. 
هر س��ازمان برای دس��تیابی به اهداف خود، از مجموعه 
دانشی استفاده می کند که نزد تک تک افراد و در ذهن آنها 
انباشته شده است. در صورت عدم استفاده از این دانش ها، 
می توان شکست س��ازمان یا باال بودن هزینه های ناشی از 
تک��رار برخی فرآینده��ای تصمیم گیری و عدم اس��تفاده 
مطلوب از سوابق تجربی و تصمیم گیری ها را انتظار داشت. 
به همین دلیل، س��ازمان های پیش��رو اقدام به جمع آوری 
دانش نهفته نزد کارکنان و گروه های کاری می کنند که به 

آن »سرمایه دانش« گفته می شود. 
امروزه س��رمایه های یک س��ازمان تنها س��رمایه مالی و 
فیزیکی نیست، بلکه س��رمایه دانش افراد مهم تر از آن دو 
بوده و مورد توجه مدیران قرار گرفته است. به بیانی دیگر، 
مدیریت نیروی انسانی، وجه پیچیده مدیریت دانش است. 

مدیری��ت دانش، طبع��ا باعث پیش��رفت و تکامل دیگر 
سیستم های سازمان از قبیل TQM و BPR و آموزش های 
س��ازمانی شده و موقعیت سازمان را در فرصت های جدید، 

تقویت و پشتیبانی می کند. 
در ای��ن س��ازمان ها، مدیریت دانش برای بهینه س��ازی 
ارتباطات میان کارمندان و بین رده های باالی مدیریت به 
کار گرفته می ش��ود. مدیریت دانش در این س��ازمان ها، به 
ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارمندان کمک می کند. 
گرچه دانش می تواند توس��ط افراد کس��ب شود، ولی برای 
اینکه س��ودمند واقع شود، الزم است همه اعضای گروه در 

آن سهیم شوند. 
در متون مدیریت دانش، تأکید بسیاری بر ارتقای فرهنگ 

سازمانی به سمت اشتراک دانش شده است. 
یکی از موانع عمده اش��تراک دانش در سازمان ها، فرهنگ 
س��ازمانی موجود است. در س��ازمان هایی که حفظ و ارتقای 
موقعیت شغلی بستگی به دانش افراد دارد و دانش کسب شده 
به آنان قدرت می دهد، اشتراک دانش برابر با به خطر افتادن و 
آسیب پذیری موقعیت شغلی تلقی می شود. فرهنگ سازمانی 
را باید به س��متی ارتقا داد که کارمندان مطمئن شوند تمام 
نظرات شان ارزشمند است و نگران این نباشند که نظرات شان 
ممکن است نادرست باشد و وجهه خود را از دست بدهند و یا 

دیگر همکاران آنها ممکن است عصبانی شوند. 
اهداف مدیریت دانش

یکی از اهداف آش��کار مدیریت دان��ش، ایجاد ارزش در 
سازمان هاست. یکی از عمومی ترین راه های ایجاد ارزش از 
سوی دانشکاران، پشتیبانی برای تصمیم گیری کارآمد است. 
ایجاد ارزش، لزوما به معنی ایجاد ارزش اقتصادی نیس��ت. 
سازمان های غیرانتفاعی، س��ازمان های دولتی و خیریه، به 
روش های غیراقتص��ادی ایجاد ارزش می کنند. آنها چیزی 
ایجاد می کنند که سرمایه اجتماعی نامیده می شود. دانش 
دانش��کارانی که می توانند با تصمیم گیری مؤثر در سازمان 

ارزش ایجاد کنند، پیش نیاز مدیریت دانش است. 
تبدیل دانش غیررس��می، ذهنی و شخصی )ضمنی( به 
دانش ثبت ش��ده رس��می )صریح(، یکی از اهداف کلیدی 
مدیریت دانش است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن 
دانش باارزش س��ازمان با ترک همکاری کارکنان و کاهش 
خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی 

انسانی می شود. 
ماس��ن و پائولی��ن )2003( مطالعه ای در م��ورد درک 
استنباط مدیران شرکت های نیوزیلندی از مدیریت دانش 
انجام داده اند. مدیران مورد تحقیق باید به سؤاالت زیر پاسخ 

می دادند: 
اصلی ترین هدف ش��رکت ها ب��رای به کارگیری مدیریت 

دانش چیست؟ 
بزرگ ترین موانع به کارگیری موفقیت آمیز مدیریت دانش 

چیست؟ 
مهم ترین عامل موفقیت مدیریت دانش چیست؟ 

اصلی ترین اهداف عبارتند از: تهدید رقبا، آگاهی یافتن از 
اهمیت دانش و کارآمدی تکنولوژی مدیریت دانش. 

بزرگ ترین موانع عبارتند از: فرهنگ س��ازمانی )فقدان 
اعتماد، ارتباطات و اش��تراک دانش( و نیز فقدان آگاهی و 

درک و بصیرت درباره مدیریت دانش.
مهمترین عامل موفقیت: فرهنگ سازمانی )افراد، اعتماد، 

اشتراک( است. 
فواید مدیریت دانش

برخ��ی فواید به کارگیری مدیریت دانش در س��ازمان ها، 
عبارتند از: 

تشخیص کمبودها )خاها( در دانش سازمانی
بهره وری بیشتر از سرمایه های انسانی
یادگیری کارآمدتر و مؤثرتر کارکنان

ارائه کاالها و خدمات دارای ارزش افزوده
افزایش رضایتمندی مشتریان
جلوگیری از تکرار اشتباهات

کاهش دوباره کاری
صرفه جویی در زمان به هنگام حل مسئله

برانگیختن خاقیت و نوآوری
ایجاد رابطه ای نزدیک تر با مشتریان

modir. biz :منبع

اغلب در انج��ام کارهای مهم 
می پرس��یم؟  را  دیگران  نظرات 
چرا نظرات دیگران برای ما مهم 

است؟ 
را  دیگ��ران  نظ��رات  م��ا 
می پرسیم چون نظر دیگران در 
تصمیم گیری های ما مهم است. 
هیچ یک از تصمیمات سازمانی 
موفق بر اس��اس حدس و گمان 
گرفته نمی شوند، بلکه بر اساس 
اطاعات واقعی کس��ب شده از 

افراد واقعی اتخاذ می شوند. 
به ط��ور کلی تحقیق��ات بازار 
نقش مهمی را در ایجاد فرآیند 
رهبران سازمان های  برای  تفکر 
امروزی ایفا می کنند، به صورتی 
که اطاعات و داده ها، سیاست ها 
و تصمیمات را تعیین می کنند. 
مدیران بازاریابی و برندینگ نیز 
از این قاعده مس��تثنا نیس��تند. 
آنه��ا نیز برای اخ��ذ تصمیمات 
بازاریابی، برندینگ، توسعه بازار 
و... به اطاع��ات دقیق از وضع 
بازار، رقبا و مشتریان نیاز دارند 
تا بتوانند به درستی برنامه ریزی 

کنند. 
ام��ا در تحقیقات ب��ازار، تمام 
اطاعات کمی )اع��داد و ارقام( 
از آنها داده های  نیستند. برخی 
کیفی هستند که شاید از طریق 
یک گفت وگوی عادی به دس��ت 

آمده باشند. 
تحقیقات بازار کیفی در مورد 
باوره��ا و دیدگاه ه��ای اف��راد و 
احساس��ات آنها درخصوص یک 
موقعی��ت خاص و عواملی که بر 
رفتار و تصمیم ه��ای آنها تأثیر 
بح��ث می کند. در  می گ��ذارد، 
نتیجه ش��ما نیز به دیدگاه های 
بیش��تری در م��ورد نگرش ها و 
رفتار مش��تریان دست خواهید 

یافت.
تحقیق بازار کیفی چیست؟ 

عل��وم  از  کیف��ی  تحقی��ق 
همانند  رفت��اری  و  اجتماع��ی 
انسان شناسی  جامعه شناس��ی، 
سرچش��مه  روان شناس��ی  و 
ب��ازار  تحقی��ق  می گی��رد. 
تحقی��ق  روش  ی��ک  کیف��ی 
عمدتا  که  است  گفت وگومحور 
از طری��ق روش های پژوهش��ی 
زیر انجام می گی��رد: گروه های 
 ،)focus groups( تمرک��ز 
in-( عمی��ق  مصاحبه ه��ای 
depth interviews( و سایر 
روش ه��ای پژوهش��ی نوآورانه. 
تحقی��ق کیفی بر اس��اس یک 
نمونه کوچک، اما بسیار معتبر 
انج��ام می گی��رد ک��ه معموال 
ش��امل ۶ تا 10 پاس��خ دهنده 
اس��ت. ان��دازه کوچ��ک نمونه 
به محق��ق اج��ازه می دهد در 
هزینه خ��ود صرفه جویی کند. 
از طرف دیگر، نبود پرسشنامه 
امکان  به محقق  پیش س��اخته 
مصاحب��ه و تجزی��ه و تحلی��ل 
می ده��د.  را  موض��وع  دقی��ق 

معم��وال در مصاحب��ه، محقق 
بازار یا مصاحبه کننده مناس��ب 
جهت انجام بحث را مش��خص 

می کند. 
تحقی��ق ب��ازار کیف��ی اغلب 
در مب��ارزات انتخابات��ی ب��رای 
رأی دهن��دگان  ادراک  فه��م 
انتخاباتی  نامزدهای  به  نس��بت 
و سیاس��ت های آنه��ا، مصاحبه 
با رهبران کس��ب وکار، بررسی 
م��ورد  موضوع��ات  عمیق ت��ر 
روا ن ش��ناختی  و مطالعه  عاقه 
پروفایل و… مورد استفاده قرار 

می گیرد. 
روش��ی  ب��ازار کیفی  تحقیق 
نسبتا ارزان برای فهم دقیق دو 

فاکتور کلیدی زیر است: 
م��ورد  در    پاس��خ دهندگان 
یک موضوع خ��اص چگونه فکر 
می کنند و چه احساسی نسبت 

به آن دارند؟ 
  چ��را آنه��ا اینگون��ه فک��ر و 

احساس می کنند؟ 
چگونـه می تـوان از تحقیق 
بـازار کیفـی بـرای توسـعه 

کسب وکار استفاده کرد؟ 
کس��ب وکارهای موفق تمایل 
دارن��د از تحقیق��ات کیفی بازار 
اس��تفاده کنند تا در بازار باقی 
را  بهتری  بمانن��د، تصمیم��ات 
اتخاذ کنند و در کسب وکارشان 
به جای��گاه بهتری دس��ت پیدا 

کنند. 
خ��واه کس��ب وکار ش��ما یک 
اس��تارت آپ کوچ��ک باش��د و 
خواه یک شرکت بزرگ، تحقیق 
ب��ازار کیف��ی روش��ی قدرتمند 
مخاطبان هدف  برای شناسایی 
و درک واکنش ه��ای آنه��ا ب��ه 

محصوالت شما است. 
در ادام��ه چند نمونه از موارد 
انجام  ک��ه  بازاریاب��ی  معم��ول 
تحقیق کیف��ی ب��ازار از طریق 
بنی��ادی نقش  ایده های  خل��ق 
کلی��دی در تصمیم گیری بهینه 
ب��رای آنها ایفا می کن��د، عنوان 

خواهد شد: 
  برندینگ: 

بسیاری از شرکت ها نمی توانند 
از  مصرف کنن��دگان  ادراک 
برندش��ان را دریابن��د یا جایگاه 
برند خود را در مقایس��ه با رقبا 
تشخیص دهند. تحقیق معموال 
از طریق مصاحبه با مشتریان یا 
تش��کیل گروه های کانونی برای 
درمورد  بازخ��ورد  جم��ع آوری 
عقای��د  و  بازاریاب��ی  محت��وای 
انجام می ش��ود. ب��ه این ترتیب 
عناوی��ن  می توان��د  پژوهش��گر 
مختلف را به صورت عمیق مورد 
بررس��ی ق��رار ده��د و بازخورد 
کند.  دریافت  را  پاسخ دهندگان 
با اس��تفاده از این روش تحقیق 
بازار، برندها می توانند اطاعاتی 
را جمع آوری کنن��د که به آنها 
کم��ک می کند جایگاه یابی برند 
خود در بازار را بهتر انجام دهند. 

  درک رفتار مصرف کننده: 
س��ازمان ها،  اوق��ات  گاه��ی 
نیاز  کارآفرین��ان  یا  ش��رکت ها 
به اطاعات بیش��تری در مورد 
مشتریان خود دارند تا محصول 
خود را به ش��کل بهت��ری ارائه 
دهن��د. ب��رای انج��ام ای��ن کار 
آنه��ا به اطاعات��ی در خصوص 
تاهل  وضعیت  س��ن،  جنسیت، 
دارن��د.  نی��از  مش��تریان  و… 
تحقی��ق کیف��ی به آنه��ا کمک 
می کن��د چنی��ن اطاعات��ی را 
درک  ب��رای  بیاورند.  به دس��ت 
انج��ام  مصرف کنن��ده،  رفت��ار 
بهترین  عمی��ق  مصاحبه ه��ای 
گزینه است، زیرا این مصاحبه ها 
ب��ه صورت چهره به چهره انجام 
به دس��ت  ام��کان  و  می ش��وند 
آوردن حجم زیادی از اطاعات 

را فراهم می کنند. 
  اندازه گیری میزان انجام 

فعالیت های بازاریابی: 
برای  از کسب وکارها  بسیاری 
تبلیغ برند خود مس��افت زیادی 
را ط��ی می کنند و ب��ه جاهای 
مختلف می رون��د. در این زمان 
اس��ت که فعالیت های بازاریابی 
تحقیقات  می ش��ود.  آغ��از  آنها 
ب��ازار با فراهم ک��ردن اطاعات 
دس��ته اول در خصوص دیدگاه 
درم��ورد  مصرف کنن��دگان 
اطاعات  بازاریاب��ی،  پیام ه��ای 
اثربخش��ی  م��ورد  در  الزم 
فعالیت ه��ای بازاریاب��ی را برای 
س��ازمان ها فراهم می کنند. این 
موض��وع ب��ه س��ازمان ها کمک 
می کند بودجه بازاریابی خود را 

حداکثر کنند. 
  شناسایی فرصت های جدید 

کسب وکار: 
پی��دا  در  ب��ازار  تحقیق��ات 
کردن فرصت ه��ای جدید برای 
رشد و توس��عه کمک زیادی به 
سازمان ها می کند. با جمع آوری 
تحقیق��ات  طری��ق  از  داده ه��ا 
بازار، س��ازمان ها می توانند یک 
موقعی��ت جدی��د پی��دا کنند، 
پویایی های کس��ب وکار را درک 
کنن��د، رقب��ای اصلی خ��ود را 
تا کس��ب وکار  و…  بشناس��ند 
خود را در مس��یر صحیح رشد 

و توسعه دهند. 
  کسب بینش در مورد 

محصوالت: 
بخواهد محصول  اگر شرکتی 
ی��ا  کن��د  تولی��د  را  جدی��دی 
محص��ول فعلی خ��ود را بهبود 
ببخش��د، همیش��ه بهتر اس��ت 
ابت��دا تحقیق بازار را انجام دهد 
تا متوجه ش��ود ای��ن محصول 
چقدر در بی��ن مصرف کنندگان 
م��ورد پذیرش اس��ت. هنگامی 
ک��ه محصول��ی به ب��ازار عرضه 
می ش��ود، مردم درمورد شکل، 
ان��دازه، کاربرد، رن��گ و… آن 
نظ��ر می دهن��د. تحقی��ق بازار 
کیف��ی از طریق مصاحبه عمیق 

به شما کمک می کند اطاعات 
سیستماتیک را جمع آوری و از 
آنها برای اص��اح و بهتر کردن 
محص��والت موج��ود اس��تفاده 

کنید. 
تحقیق بازار کیفی چگونه 

انجام می شود؟ 
برای انجام تحقیقات بازار کیفی 
معمـوال یکـی از روش های زیر 

مورد استفاده قرار می گیرد: 
روش  ای��ن  در    مشـاهده: 
محقق به س��ادگی به مش��اهده 
موضوع مورد تحقیق می پردازد. 
ای��ن روش بیش��تر زمانی مورد 
اس��تفاده ق��رار می گی��رد ک��ه 
محقق بخواهد پدی��ده ای را در 
محی��ط طبیع��ی م��ورد آزمون 
قرار ده��د یا اینک��ه رفتارهایی 
را در زمانی ک��ه به ط��ور طبیعی 
در حال وقوع هس��تند، مطالعه 
کن��د. نکته ای ک��ه محقق باید 
در هنگام مش��اهده به آن توجه 
داش��ته باشد آن اس��ت که اوال 
نمونه های تحت مش��اهده رفتار 
طبیعی خود را داش��ته باشند و 
تظاه��ر به چیزی غی��ر از آنچه 
هستند نکنند. دوما محقق نباید 
تفکرات و تعصبات شخصی خود 
را در نتیجه گیری های حاصل از 

مشاهده دخیل کند. 
 Focus( کانونـی    گـروه 
از  ک��ه  همانط��ور   :)groups
نام��ش پیداس��ت، در این روش 
گروه��ی از افراد ک��ه معموال  ۶ 
تا 10 نفر هس��تند دور هم جمع 
می شوند و درمورد یک محصول 
خاص و اس��تراتژی های بازار آن 
بحث می کنن��د. معموال خبرگان 
آن رش��ته خاص گروه کانونی را 
تشکیل می دهند. این گروه عموما 
یک رهبر )Moderator(  دارد 
که به مباحثات میان اعضا جهت 
می ده��د تا آنه��ا نظ��رات خود 
را مط��رح کنن��د. از آنجایی که 
گروه ه��ای کانون��ی رو به کاهش 
هستند، اس��تفاده از پلتفرم هایی 
مانن��د انجمن ها رو ب��ه افزایش 

است. 
In-( مصاحبه های عمیق  
 :)Depth Interviews
ای��ن ن��وع مصاحبه ه��ا معموال 
مصاحبه های��ی چه��ره به چهره 
هس��تند که توس��ط گروهی از 
اف��راد به ص��ورت حض��وری یا 
تلفنی انجام می گیرند. این نوع 
مصاحب��ه به ص��ورت گفت وگو 
مح��ور انجام می ش��ود و در آن 
س��ؤاالت باز پرس��یده می شود 
تا اطاعات بهت��ری جمع آوری 

شود. 
پژوهشـی    روش هـای 
روش ه��ا،  ای��ن  در  خالقانـه: 
محقق می تواند روی عکس های 
ش��خصی که به س��ؤاالت پاسخ 
می ده��د کلیک یا حت��ی از او 
فیلمبرداری کند. مش��اهده این 
عکس ه��ا و ویدئوه��ا در زم��ان 

دیگ��ر، اطاعات��ی در خصوص 
عکس العمل ه��ای  و  پاس��خ ها 
در  ش��وندگان  مصاحب��ه 
موقعیت های مختلف، در اختیار 

محققان قرار می دهد. 
کاربردهای تحقیق بازار 

کیفی چیست؟ 
روش��ی  ب��ازار کیفی  تحقیق 
انعطاف پذیر در  نس��بتا ارزان و 
تحقیق��ات ب��ازار اس��ت. برخی 

مزایای این روش عبارتند از: 
  در درک نیازهای مشتریان و 
شناخت الگوهای رفتاری آنها به 

ما کمک می کند. 
  آگاه��ی از دی��دگاه و ادراک 
در خصوص  کنن��دگان  مصرف 
محص��والت را ب��رای ما میس��ر 

می سازد. 
برنامه ه��ای  کارای��ی    درک 
همچنی��ن  و  کس��ب وکار 
آیا استراتژی ها  اینکه  دانس��تن 
نظ��ر  در  ک��ه  برنامه های��ی  و 
گرفته ای��د، ب��ه درس��تی عمل 

می کنند یا خیر. 
  ک��دام دس��ته از پیام ه��ای 
ب��ر  ق��وی  تأثی��ر  بازاریاب��ی 
مصرف کنن��دگان دارد و ک��دام 
پیام ه��ا تنها گوش آنه��ا را آزار 

می دهند. 
  آیا تقاضایی برای محصوالت 
و خدمات ش��ما در ب��ازار وجود 

دارد یا خیر؟ 
  تحقیقات کیفی بازار به افراد 
ام��کان می ده��د تا پاس��خ ها و 
نظرات خود را به صورت مفصل 

شرح دهند. 
محدودیت های تحقیق کیفی 

از دید منتقدان: 
-   محدودیت ه��ای مربوط به 
تعمیم یافته ها: به دلیل کوچک 
بودن نمونه، نمونه گیری هدفدار، 
ع��دم امکان کنت��رل در مرحله 
جمع آوری داده و شخصی بودن 
تحلی��ل قابلی��ت تعمیم کاهش 
می یابد.  محدودیت های مربوط 
به اعتب��ار نگرش ه��ای درونی: 
نوع��ی انحراف در گزارش وقایع 
از ط��رف اش��خاص درگی��ر در 
واقعه )هوش��یاری محقق، ایجاد 
اطمین��ان در محرمان��ه ب��ودن 

پرسشنامه( ایجاد می شود. 
-  عدم امکان تکرار نتایج

-  مشکل بودن ارزیابی اهمیت 
نسبی اجزا یک تئوری کیفی

به طور کلی، تم��ام آن چیزی 
ک��ه تحقیق ب��ازار کیف��ی انجام 
می دهد، پرس��ش از افراد و اخذ 
نظرات آنها برای به دس��ت آوردن 
دیدگاهی بهتر در مورد الگوهای 
رفتاری اس��ت. ای��ن نوع تحقیق 
قبل از چیس��تی به درک چرایی 
می پ��ردازد و در ب��ازار امروز که 
مبتنی بر خاقیت است می تواند 
دید بهت��ری ب��ه بازاریابان بدهد 
تا کمپین ه��ای بازاریابی خود را 

خاقانه تر برگزار کنند. 
belovedmarketing :منبع

تحقیقات کیفی و توسعه کسب وکار
مدیریتامروز

10 راهکار مفید برای افزایش اعتبار 
فردی در محیط کار

راه ه��ای زیادی برای رس��یدن ب��ه موفقیت وجود 
دارد؛ اگر قصد تقویت ویژگی های شخصیتی خود را 
دارید، پیشنهاد می کنیم بیشتر روی مشخصاتی که 

منجر به »معتبر« شدن تان می شوند تمرکز کنید. 
در واق��ع اعتبار س��طح باالتری از موفقیت اس��ت 
که در آن، دیگران ش��ما را به چشم یک انسان قابل 
اطمین��ان و تصمیم گیرنده می بینند. معتبر بودن به 
کس��انی که با شما ارتباط دارند این اجازه را می دهد 
که روی ش��ما حساب کنند، به شما اعتماد کنند، با 
شما داد و ستد کنند و خود را با شما تطبیق دهند. 
اعتبار داشتن به معنای توانایی پرورش قابلیت های 
خاصی اس��ت که از نقش، س��ازمان و صنعتی که در 
آن فعالیت می کنید مس��تقل هستند. اگر عاقه مند 
افزای��ش اعتبار ش��خصیتی و تبدیل ش��دن به یک 
انس��ان معتبر هس��تید، پیش��نهاد می کنیم این 10 

روش را در زندگی خود به کار بگیرید: 
قابل اعتماد باشید

برای به دست آوردن اعتبار ابتدا باید اعتماد سازی 
کنید. اگ��ر دیگران بتوانند به ش��ما اعتماد کنند، با 
ش��ما کار خواهند کرد. به یاد داشته باشید که مورد 
اعتماد بودن بس��یار مهم تر از داش��تن یک حس��اب 

بانکی پر و پیمان است. 
ماهر باشید

در زمین��ه کاری خود خبره ش��وید؛ در حدی که 
بتوانید ش��رایط موجود را تحلیل کنید و راهکارهای 
مختلف��ی ارائه دهید. به توانایی ه��ای خود اطمینان 
کنید تا دیگران نیز بتوانند روی شما حساب کنند. 

با ثبات باشید
پندار، گفتار و کردار شما باید ثبات داشته باشند. 
کارهای��ی که انجام می دهی��د، پیام هایی که مخابره 

می کنی��د و تفکراتی که دارید، باید همگی همس��و 
باش��د و در راس��تای کاری که می کنید قرار بگیرند. 
اعتب��ار زمانی به وجود می آید که همه چیز از درون 

به بیرون با ثبات باشد. 
موثق باشید

ب��رای به دس��ت آوردن اعتب��ار، بای��د واقعی بود. 
زمانی ک��ه می خواهی��د اعتماد کس��ی را به دس��ت 
بیاوری��د، باید با رویکردی واقع��ی و به دور از تقلب 
با وی مواجه ش��وید. شیرازه اصلی تجارت یا رهبری 
ش��ما باید بر پایه یک بنیان محکم و پایدار بنا شود 

تا بتواند در مقابل تغییرات احتمالی مقاومت کند. 
بی ریا باشید

معتبر بودن به معنی صداقت اس��ت. نیاز نیس��ت 
تمام تفکرات خود را ب��ه زبان بیاورید، اما گفته های 
ش��ما باید پش��توانه کافی داش��ته و بدون نیت سوء 
مطرح ش��وند. صداق��ت نیازمند تعه��د کافی و عزم 

راسخ در مسیر انجام کار است. 
متواضع باشید

شاید احترام به احساسات دیگران اهمیت چندانی 
برای شما نداشته باشد، اما مطمئن باشید برای آنها 
بس��یار مهم اس��ت. با دیگران محترمانه رفتار کنید؛ 
نه برای اینکه انتظ��اری از آنها دارید، بلکه به خاطر 
اس��تحقاق خودشان. عناوین ش��غلی اعطا می شوند، 
پس��ت های مختلف به دست می آیند، اما این احترام 

است که به اعتبار شما خواهد افزود. 
مسئولیت پذیر باشید

ب��رای معتب��ر بودن، بای��د مس��ئولیت تصمیمات 
و کاره��ای خ��ود را بپذیری��د. اگ��ر خطای��ی کرده 
اید، اش��تباه خ��ود را پذیرفت��ه و آن را اصاح کنید. 
همچنین زمانی که از چیزی مطمئن نیس��تید، حتما 

عدم اطمینان خود را مطرح کنید. 
وفادار باشید

اعتب��ار ش��ما زمانی ک��ه در جهت مناف��ع دیگران 
گام برمی دارید، افزایش می یاب��د. وفاداری به معنی 
مراقب��ت از دیگران بوده و یک تعهد مش��ترک برای 

رسیدن به موفقیت است. 
رو راست باشید

بخش��ی از فرآیند کس��ب اعتبار، به جا گذاش��تن 
س��ابقه ای از بی طرفی و بیان حقیقت است. شفافیت 
سنگ بنای کسب وکار و هسته اصلی اعتبار شماست. 

به اصول پایبند باشید
خ��ود را با دیگران مقایس��ه نکنید و ب��ا افتخار به 
ارزش های��ی که باور داری��د پایبند باش��ید. هر روز 
نسبت به روز قبل پیشرفت کنید و در این مسیر، به 

اطرافیان خود یاری رسانید. 
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چگونه برند خود را با هدف کسب موفقیت جایگاه یابی 
کنم؟ باورپذیرترین داستانی که می توانم در مورد کسب 
وکار خود تعریف کنم، چیست؟ دو سوال مذکور از جمله 
اساسی  ترین سواالتی هستند که بازاریابان و کارآفرینان 
در هنگام راه اندازی کس��ب وکار خود ملزم به پاسخگویی 
به آنها هستند. در حقیقت، جواب به این سواالت تعیین 
خواهد کرد که برند آنها در بازار، کش��ش رش��د و مورد 
استفاده و مقبولیت قرار گرفتن توسط مشتریان را دارد، 
ی��ا خیر. در هر برندس��ازی دو مورد اصلی که باید به آن 
پرداخته ش��ود موقعیت برند و داستان برند است که در 
ادامه راه گسترش شرکت، هدایتگر بازاریابان خواهد بود. 
طبق تجزیه و تحلیلی که روی 1000مورد آزمایشی/ 
مطالعه موردی از برندس��ازی های موفق در سرتاس��ر 
جهان صورت گرفت، مش��خص ش��د ک��ه 2۶رویکرد 
متف��اوت برای بازگوکردن داس��تان برن��د و موقعیت/

جای��گاه برند وج��ود دارد، هر کدام از ای��ن رویکردها 
نمایانگ��ر وج��ه متفاوت��ی از برند هس��تند اما فرصتی 
مورد تأیید برای جایگاه یابی برند ش��ما فراهم می کند 
و داس��تان برند شما را مش��خص می کند. هر کدام از 
این رویکردها می توانند توس��ط یک سوال کلیدی )یا 
مجموعه ای از سوال ها( خاصه شوند، که در ادامه آنها 
را م��رور خواهیم کرد.   این مجموعه هوش بازاریابی را 
امتحان کنید، پاسخگویی به این 2۶ سوال می تواند به 
بازاریابان کمک کند که پلتفرم جایگاه یابی برند خود را 
بسیار قوی و اثرگذار انجام دهند و داستان  های بهتری 

برای برند خود تعریف کنند. 
اقدام به جایگاه یابی برند و خلق داستان برند

10سوال اول مربوط به مفهوم جایگاه سازی برند است. 
با اس��تفاده از روند زیر می توانی��د موقعیت برند خود را 
مش��خص کنید، همچنین به کارگیری آن خلق داستان 

برند را نیز برای شما ممکن می کند. 
1- کسب وکار خود را مجددا تعریف کنید تا 

بتوانید جایگاه برند و داستان برند را بیان کنید 
سایر طبقه بندی های کاال و خدمات چه نیازی را پاسخ 
می دهند، نیاز مشابه با شما یا پاسخ حسی مشابه با آنچه 
کسب وکار ش��ما ایجاد می کند؟ و این چشم انداز جدید 
چه فرصت هایی را برای س��اختن برن��د، پرتفولیو برند و 

مجموعه برندهای تان پیشنهاد می دهد؟ 
2- استاندارد طالیی و باالترین سطح استاندارد را 

برای برند مطالبه کنید 
اس��تاندارد، فهم جمعی و »ایده آل« م��ورد قبولی که 
طبقه کاال و خدمات حوزه فعالیت ش��ما باید ارائه دهد، 
چیس��ت؟ و برند شما چگونه می تواند در حوزه کاری تان 
مدعی دارابودن اس��تاندارد باشد یا برخاف ایده آل مورد 

قبول صنعت و ارتباطاتش جایگاه یابی شود؟ 
3- سعی کنید برند بخشی از فرهنگ باشد 

برند ش��ما با چه جنبش های فرهنگی و خرده فرهنگی 
)و ارزش های مرتبط با آن( می تواند همس��ان و یکپارچه 
ش��ود و موقعیت خود را با آنها مطابقت دهد؟ یا موقعیت 

خود را برخاف آنها تعیین کند؟ 
مقال��ه مرتب��ط: ایجاد یک مس��ابقه موفق در ش��بکه 

اجتماعی برای رشد برند
4- از تشریفات مذهبی مشتریان برای برند خود 

بهره برداری کنید 

برند شما چگونه با تشریفات مذهبی موجود مشتریان 
منطب��ق و همس��و می ش��ود؟ مش��تریان در ط��ول این 
تش��ریفات مذهبی چ��ه روندی از دگرگونی احساس��ی 
را تجرب��ه می کنن��د و بروز می دهند؟ برند ش��ما چگونه 
می تواند به بخش��ی باورپذیر در این تش��ریفات مذهبی 

تبدیل شود و به این دگرگونی کمک کند؟ 
5- مفهوم استفاده از برندتان را تحت کنترل خود 

درآورید 
مصرف کنندگان کجا برند ش��ما را م��ورد مصرف قرار 
می دهن��د یا از آن اس��تفاده می کنن��د و این محیط چه 
انتظ��ارات، تداع��ی معان��ی )معان��ی مثب��ت و منفی( و 

فرصت هایی را برای برند شما فراهم می کند؟ 
6- سنت های طبقه کسب وکارتان را بشکنید 

قوانی��ن کلی پذیرفته ش��ده ب��رای چگونگ��ی اجرای 
عملیات بخش و حوزه کاری ش��ما چیست؟ و کدام یک 
از آنها را می توانی��د جهت تغییر پویایی های بخش خود 
و نحوه ادراک برندتان، نادیده بگیرید یا زیرپا بگذارید. 

7- تناقضات موجود در بخش و حوزه کاری خود را 
رفع کنید تا جایگاه برند بهتری به دست آورید 

بزرگ تری��ن ناکامی مصرف کنن��دگان در حوزه کاری 
شما چیست؟ بزرگ ترین تناقض موجود در حوزه کاری 
ش��ما چیس��ت؟ برند ش��ما چگونه می تواند به رفع این 

تناقضات کمک کند؟ 
8-بر موانع پیش روی مصرف برندتان غلبه کنید 

چه موانعی )واقعی یا درک ش��ده(، از خرید یا استفاده 
مصرف کنندگان از برند ش��ما جلوگیری می کند؟ و برند 
ش��ما چگونه می توان��د این موان��ع را از پیش روی خود 
ب��ردارد؟ این موانع می تواند مثا دید و درک نادرس��تی 
باشد که نس��بت به مصرف از برند ش��ما به وجود آمده 

است. 
9-دشمنان برند خود را شناسایی کنید 

 برند ش��ما کدام یک از تهدیده��ای )واقعی یا خیالی، 
خودآگاه یا ناخودآگاه( موجود در زندگی مصرف کنندگان 
را می توان��د خنثی کن��د؟ مانند کمپین های��ی که برای 

جلوگیری از مصرف سیگار برگزار می شود. 

10-بررسی دیرینه و گذشته برند )باستان شناسی برند(
از اس��تراتژی  ها و تاکتیک های��ی که در گذش��ته برند 
ش��ما را به س��مت رش��د و توس��عه هدایت کرده بودند 
چ��ه درس هایی می توان آموخ��ت؟ و آن درس ها چگونه 

می توانند به راه حل  هایی در این دوره مبدل شوند؟ 
خلق داستان برند

۹ س��والی ک��ه در ادامه به آنه��ا می پردازیم مربوط به 
زیربنا و اس��اس خلق داس��تان حقیقی برای برند است. 
این سواالت به شما کمک می کند که ویژگی های اصلی 
داس��تان برن��د، مخالفان آن و ویژگی ه��ای معرف آن را 

روشن و مشخص کنید. 
11- افسانه  مبدا و سرچشمه برند

برند ش��ما از کجا سرچش��مه گرفته اس��ت؟ و معانی 
صریح یا ضمنی مرتبط با این منش��أ که می توانید برای 

افزایش جاذبه برندتان استفاده کنید، چیستند؟ 
مقال��ه مرتب��ط: درک هن��ر و علم برندس��ازی مجدد 

)Rebranding( در برندسازی
12- داستان خلق برند خود را بسازید 

آیا نحوه ایجاد برند ش��ما از منظر تخصص و توجه که 
منج��ر به ظهور برندتان ش��ده، یا عناص��ر و اجزایی که 
در خلق برند مورد اس��تفاده قرار گرفته، داستانی جذاب 

دارد؟ 
13کارکرد محصوالت برندتان را به صورت داستانی 

تخیلی درآورید 
آی��ا تمرک��ز ب��ر چگونگی کارک��رد محص��ول و نحوه 
منفعت رسانی آن می تواند منجر به ترفیع برندتان شود؟ 

14- تجلیل از عناصر سازنده برند جهت خلق 
داستان برند

آیا در اجزا و عناصر س��ازنده محصوالت و برند ش��ما 
تمایز حائز اهمیتی وجود دارد، که با تمرکز بر آن بتوان 

داستانی جذاب برای برند خلق کرد؟ 
15- ویژگی  هایی که معرف برندتان است را 

شناسایی کنید 
کدام ویژگی ها یا شخصیت برند شما از نظر مشتریان 
متمایزتر و جذاب  تر اس��ت؟ و برند ش��ما در مورد کدام 

یک از آنها می تواند ادعایی راس��خ داش��ته باشد یا بر آن 
تمرکز کند؟ 

16- به سیستم های برندتان معنا ببخشید 
اگر برندتان دارای ضعفی حقیقی و ادراک ش��ده است 
ک��ه به عنوان مانعی در مقابل مصرف عمل می کند، فکر 
کنی��د، چه معنای��ی می توانید به آن ببخش��ید که ورق 
برگش��ته و آن ضعف به عنوان نقطه قوت و مزیتی برای 

محصول و برندتان شناخته شود. 
17- در جایگاه سازی برند حس کمیاب و منحصر 

به فرد بودن را برای برندتان ایجاد کنید 
ببینی��د، آی��ا کمی��اب و منحصر به فرد ب��ودن در هر 
جنبه ای از داس��تان برند می تواند منجر به ترفیع جاذبه 
برندتان ش��ود؟ ی��ک ویژگی منحصر به ف��رد را ایجاد و 

دنبال کنید. 
18-آزمون میزان آسیب پذیری برند را انجام دهید 
 آیا به واس��طه نمایش چگونگی عکس العمل محصول 
شما در ش��رایط چالش زا یا مورد اس��تفاده قرار گرفتن 
محص��ول توس��ط آنهایی که بیش��تر به آن وابس��ته اند، 
می توانید ارزش��ی را که محصول برای مش��تریان روزانه 

شما فراهم می کند نشان دهید؟ 
19- اجازه دهید متخصصان داستان برندتان را 

بازگو کنند 
معتبرتری��ن )یا ب��ه یادماندنی تری��ن( متخصصی که 
می توانید از او برای به اش��تراک گذاری داستان برندتان 

استفاده کنید، چه کسی است؟ 
ارتباط بین برند و مشتریان تان را تعریف کنید. 

۷ س��وال آخ��ر بر نوع ارزش��ی که برند به مش��تریان 
پیشنهاد می دهد و نقشی که در زندگی آنها ایفا می کند، 
متمرکز است. آیا برند به واسطه ارائه مزایای قدرتمند و 
متمایز یا تجربه ارضای نیاز مربوط به مش��تریان، با آنها 
ارتباط برقرار می کند، یا این ارتباط بسیار عمیق تر و در 
س��طح پرمعناتری صورت می گیرد؟ این سواالت هم در 
جایگاه یابی برند به ش��ما کمک می کند و هم داس��تان 
برندتان را کامل می کند و همچنین دید شفافی از نحوه 

ارتباط با مشتریان ارائه می کند. 

مقاله مرتبط: برای ایجاد اس��تراتژی بازاریابی محتوای 
موفق باید از کجا شروع کنید؟ 

20-در جایگاه سازی برند مزایای برند خود را 
شاخص کنید 

برند شما از چه طریقی نیازهای مربوط به مشتریان را 
پاسخ می دهد؟ از طریق فراهم آوری مزایایی که در حوزه 
کاری ش��ما جدید است؟ به وسیله ایجاد سطح جدیدی 

از منافع، یا به واسطه ایجاد ترکیب جدیدی از منافع؟ 
21- تحریک احساسات مشتریان نسبت به برند

 خواص حسی برند شما چیست و چگونه بر نوع ادراک 
مردم، احساسی که در مورد آن دارند و تعاملی که با برند 

شما برقرار می کنند، اثر می گذارد؟ 
22- در بیان داستان برند پاداش استفاده از 

برندتان را دراماتیک کنید 
 چه نیازها و خواسته هایی، مشتریان را به انتخاب برند 
ش��ما تحریک می کند و برند شما چگونه به مشتریان در 

بهبود بخشیدن به زندگی شان کمک می کند؟ 
23- تشریفاتی مختص برندتان ایجاد کنید 

آیا ای��ن امکان وجود دارد که مجموعه ای از رفتارهای 
تش��ریفاتی با میزان مصرف برند ش��ما مرتبط باشد، که 
به آن معنای وس��یع تری ببخش��د یا منجر به دگرگونی 

احساسی و عاطفی نسبت به مشتریان تان شود؟ 
24- با ارزش های اشتراکی برند ارتباط برقرار کنید 
کدامی��ک از ارزش ه��ای اصل��ی که مح��رک اعمال و 
رفتارهای برندتان اس��ت، می تواند بیشتر با ارزش اصلی 
که هدایتگر مشتریان تان است هماهنگ و همسو شود؟ 
این دو جنبه از ارزش های کلیدی خود را بازبینی کنید، 
چه داس��تان و محدوده موقعیتی ب��رای برندتان نمایان 

می شود؟ 
25- اهداف برندتان را مشخص و پررنگ کنید 

اصلی تری��ن دلی��ل وج��ود برندتان چیس��ت؟ چگونه 
هدف ش��ما با نیاز ارضانشده مش��تری یا چیز بااهمیتی 
که مربوط به مش��تریان تان اس��ت، گره خورده و مرتبط 

شده است؟ 
26- الگوی اولیه برندتان را شناسایی کنید

انگیزه ها و تمایات اصلی که مش��تریان ش��ما به طور 
کلی )با استفاده از طبقه محصوالتی که برند شما نیز در 
آن فعال اس��ت(، به دنبال ارضای آن هستند، چیست و 
چه الگویی به بهترین نحو مطابق با این تمایات اس��ت؟ 
ک��دام ویژگی ها این الگوی خ��اص را تعریف می کنند و 
تمام آنها چگونه داستان برند شما را هدایت می کنند؟ 

در دنی��ای امروز یک��ی از الزام��ات باقی ماندن در هر 
صنعتی آن است که زیرس��اخت های کسب وکار خود را 
درس��ت بنا کنیم تا در ش��رایط مختلف بتوانیم خود را 
منطبق با چالش ها و تغییرات جلو برده و حتی پیشرفت 
کنی��م. برند، جایگاه یاب��ی برند و داس��تان برند مواردی 
هس��تند که اگر درست و با دقت تعیین و معرفی شوند، 
می توانن��د در ادام��ه مس��یر و در انتخاب اس��تراتژی ها 
بازاریابان را هدایت کنند و عدم تعریف درست آنها باعث 
می شود عملکرد شرکت چندان بر طبق اصول نباشد و با 
هر تغییر و چالشی دچار لغزش شود، بنابراین برندسازی 
خ��ود را جدی بگیرید و در صورت لزوم با متخصصان در 

این مورد مشورت کنید. 
belovesdmarketing :منبع
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2۶سوال کلیدی جایگاه یابی برند و خلق داستان برند

مدیران تمام کس��ب وکارها دارای ویژگی های مش��ترک 
زیادی هستند، اما آیا تاکنون فکر کرده اید چه ویژگی های 

مثبت و منفی مشترکی در مدیران مختلف وجود دارد؟ 
نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می دهد تعدادی ویژگی 
مش��ترک در بین مدیران بد دنیا وجود دارد. شاید شما هم 
در ذهن خود مدیر یا رئیسی را تجسم کنید که از بدترین 
مدیران دنیا به حساب می آید، اما چه چیزی سبب شده تا 

این ذهنیت درباره آن مدیر در ذهن تان شکل بگیرد؟ 
الزم به ذکر اس��ت، ویژگی های شخصیتی زیادی وجود 
دارد ک��ه در بین تم��ام مدیران بد دیده می ش��ود. یکی از 
خصوصیات این است که آنها هیچ وقت خود را مدیر بدی 
نمی دانند، بلکه فکر می کنند تمام کارهای شان به خوبی و 
روی اصول انجام می ش��ود و مدیر خوبی هستند. در ادامه 
مقاله، به چندین ویژگی مشترک بدترین مدیران دنیا اشاره 
می کنی��م، اگر این خصوصیات را در خ��ود پیدا کردید، به 

سرعت به دنبال اصاح آنها باشید. 
ارتباط خوبی برقرار نمی کنند

یکی از خصوصیات مدیران بد این است که در محیط کار، 
ارتباط خوبی با کارمندان برقرار نمی کنند. اگر شما چنین 
ویژگی ای را در خود به وجود آورده اید، هر چه س��ریع تر به 
دنبال ترک آن باشید و تا جای ممکن با کارمندان خود بهتر 

و صادقانه تر رفتار کنید. 
بسیار خودشیفته هستند

خودش��یفتگی یک خصوصیت بارز در مدیران بد است. 
افرادی که شخصیتی خودش��یفته دارند، مدام به این فکر 
می کنن��د که تأثی��ر کار دیگران روی خود را بس��نجند یا 
همیشه می خواهند ببینند موفقیت یا شکست دیگران چه 
تأثیری روی آنها دارد. این در حالی اس��ت که باید این باور 
را در خ��ود به وج��ود آورید که در کار گروهی، خودبینی و 
خودش��یفتگی جای ندارد و این قان��ون برای مدیران تمام 

دنیا صادق است. 
بیش از حد وسواس دارند

بعض��ی از مدیران همیش��ه می خواهن��د کارهای جزئی 

کارمندان ش��ان را هم کنترل کنند. اگر نمی توانید به اندازه 
الزم به تیم خود آزادی و اس��تقال عمل دهید، دس��ت از 

مدیریت بکشید و اصًا هیچ تیمی تشکیل ندهید. 
میان کارمندان فرق می گذارند

یک مدیر بد تنها با تعدادی از کارمندان رابطه صمیمانه 
برقرار می کند و میان کارمندان تفاوت قائل می ش��ود. باید 
در محیط کار با تمام کارمندان به یک صورت رفتار ش��ود 
و ای��ن صمیمیت و توجه بیش از اندازه منحصر به خارج از 

محل کار است. 
از کارمندان انتظارات نامشخص دارند

وقتی مدیری نمی دان��د از کارمندانش دقیقا چه چیزی 
می خواهد، کارمندان چطور می توانند انتظارات او را برآورده 

کنند؟ 
به دنبال ترساندن کارمندان هستند

اگر شیوه مدیریتی تان بدین شکل است که از ترس برای 
حرکت رو به جلوی تیم استفاده کرده و کارمندان را مجاب 
ب��ه انج��ام کاری کنید، باید بدانید راه اش��تباهی در پیش 
گرفته اید، زیرا این روش برای پیشبرد کار تیمی، اخاقی و 

درست نیست و شما را به هیچ جایی نمی رساند. 
خیلی زود عصبانی می شوند

کامًا طبیعی است در برخی موارد بی حوصله یا ناراحت 
باشید، اما نباید زود از کوره دربروید و برای ابراز ناراحتی در 

محیط کار صدای خود را بلند کنید. 
توان تصمیم گیری درست را ندارند

ب��ه عنوان مدیر موفق، باید بتوانید در ش��رایط س��خت 
بهترین تصمیمات را اتخ��اذ کنید. اگر مدیری نتواند برای 
جزئی ترین مس��ائل مانند ناهار تصمیم بگیرد، بهتر اس��ت 

مدیریت را کنار بگذارد. 
در بیشتر موفقیت ها، سهم زیادی برای خود قائل 

هستند
ش��اید به عنوان یک کارمند برایتان پیش آمده کاری را 
ش��ما انجام می دهید، اما مدیرتان آن را به اسم خود ثبت 
می کن��د. نباید هیچ وقت این کار را انجام دهید، زیرا حس 

خوبی در کارمندان به وجود نمی آورد. 
کارمندان را به خاطر اشتباهات شان سرزنش می کند

مدیرانی که در شکس��ت ها همه را جز خودش��ان مقصر 
می دانند، شایسته مدیریت نیستند. آنها در مقابل مدیرانی 
قرار می گیرند که به خاطر عملکرد خوب کارمندانش��ان به 

آنها پاداش می دهند. 

عاشق چاپلوسی هستند
کارمندان چاپلوس تمام وقت و انرژی خود را صرف این 
کار می کنن��د تا پیش مدیر، خوب جلوه کنند. دلیلش این 
اس��ت که آنها می دانند مدیر به تعریف و چاپلوسی عاقه 
دارد، ام��ا باید بدانید یک مدیر خوب و موفق، عاقه مندی 
کارمندان را در قل��ب خود لمس می کند نه از طریق زبان 

آنها. 
مسئولیت اشتباهات شان را قبول نمی کنند

تم��ام مدیران ب��د دنیا، مس��ئولیت خطاه��ای خود را 
نمی پذیرند و هرگز معذرت خواهی نمی کنند. این در حالی 
است که مدیران خوب، به راحتی اشتباهات شان را به گردن 

می گیرند. 

در مقابل تغییر مقاومت می کنند
مدیران��ی که تمایلی به تغییر ندارند و به آن روی خوش 
نشان نمی دهند، در نهایت تیم شان را به شکست می رسانند. 

قادر به درک کارمندان نیستند
حتماً برای ش��ما هم پیش آمده که مدیر بدون توجه به 
زحماتی که کش��یده اید حتی یک تشکر هم از شما نکرده 
اس��ت. درک نکردن کارمندان و عدم قدردانی از آنها سبب 
می شود روحیه افراد تضعیف شده و هیچ موفقیتی به دست 

نیاید. 
توانایی انگیزه دادن به تیم را ندارند

مدی��ران بد به کارمندان ش��ان انگی��زه نمی دهند و قادر 
به اس��تفاده بهینه و بازدهی حداکث��ری از کارمندان خود 

نیستند. 
وقتی کار زیادی برای انجام وجود دارد، غیب 

می شوند
خصوصیت مدیران بد این اس��ت که در کافی شاپ های 
اط��راف محل کار چای می خورن��د و از بیرون به مدیریت 
کارمندان می پردازند. زمانی که ب��ه حضور آنها برای انجام 

کارهای مختلف نیاز است، در دسترس نیستند. 
با بروز مشکالت، ناپدید می شوند

خصوصیت ش��خصیتی مدی��ران بد دنیا این اس��ت که 
نمی خواهند درباره مشکل چیزی بشنوند و از چالش ها فرار 
می کنند. آنها وقتی کارمندانشان دچار مشکلی می شوند، در 

دسترس نیستند تا مشکل را حل کنند. 
طرز فکر محدودی دارند

وقتی مدیری نگرش محدود داشته باشد، کارمندان هم 
در مسیر درستی قرار نمی گیرند و این مسئله می تواند سبب 

خستگی اعضای تیم شود. 
چیزی که می گویند را باور ندارند

برخی مدیران در حضور کارمندان از آنها تعریف و تمجید 
می کنند، اما در ذهن و قلب ش��ان نظ��ر دیگری دارند. این 
افراد مدیران خوبی برای هدایت یک کسب وکار نیستند و 

نمی توان به آنها اطمینان کرد. 

انتظارات غیرواقعی دارند
خیل��ی خوب اس��ت به عنوان ی��ک مدی��ر، از کارمندان 
انتظارات مشخص داشته باشید، چراکه انتظارات غیرواقعی 
و دس��ت نیافتنی تنها باعث ناامیدی کارمندان می ش��ود. 
ی��ک مدیر خوب می تواند بین انتظارات واقعی و مطلوب با 

انتظارات غیرواقعی تفاوت قائل شود. 
فقط روی کار تمرکز دارند

یک��ی از خصوصیات مدیران بد این اس��ت ک��ه قادر به 
برقراری تعادل میان کار و زندگی شان نیستند. آنها ساعات 
زیادی از روز را پای کامپیوتر می نش��ینند و خارج از محل 

کار هیچ ارتباطی با کارمندان خود ندارند. 
متوجه کم کاری کارمندان نیستند

مدیرانی که ک��م کاری اعضای تیم را توجیه می کنند 
و آن را نادیده می گیرند، در دس��ته بدترین مدیران دنیا 
قرار دارن��د. وقتی یکی از اعضای تی��م با کم کاری خود 
باعث می شود فش��ار بیش��تری به بقیه وارد شود، قطعاً 
این مس��ئله س��بب ایجاد تنفِر اعضای تیم نس��بت به او 
خواهد ش��د، اما یک مدیر خوب نباید اجازه دهد چنین 

اتفاقی بیفتد. 
ریاکار و دو به هم زن هستند

مدیرانی که همیش��ه در تیم های کاری به دنبال مشکل 
درست کردن و اختاف انداختن بین دیگران هستند، باید 
ش��غل مدیریت را کنار بگذارند. قطعاً این افراد نمی توانند 

مدیران موفق و شایسته ای باشند. 
همیشه به کارمندان شان پوزخند می زنند

بیچاره کارمندانی که با عقاید این مدیران موافق نباشند. 
مدیران بد در این مواقع کارمندان را برای جزئی ترین مسائل 

هم جریمه می کنند. 
کارمندان را تحقیر و تمسخر می کنند

مدیران ب��د معموالً در جمع، کارمن��دان خود را تحقیر 
می کنند و می گویند تحقیر کارمندان سبب باال رفتن انگیزه 

آنها می شود. 
linkedin/ucan :منبع
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اخبار

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- چهار طرح بزرگ آب و 
فاض��اب در جریان س��فر دو روزه کاروان تدبیر و امید به هرمزگان، 
با حضور مس��تقیم "اردکانیان" وزیر نیرو و حضور ویدیو کنفرانسي 
دکتر روحاني افتتاح مي شود. مدیرعامل آبفاي هرمزگان با اعام این 
خبر گفت: عصر روز چهارش��نبه نهم اسفند ماه، با حضور مستقیم 
وزیر نیرو، پروژه تصفیه خانه فاضاب ش��هر رودان به نمایندگي از ۴ 
طرح آب و فاضاب به بهره برداري مي رسد. امین قصمي افزود: در 

س��فر وزیر نیرو به این اس��تان، آغاز عملیات اجرایي خط انتقال آب 
از آبشیرین کن یکصد هزار مترمکعبي بندرعباس به مخازن ذخیره 
این شهر، پروژه آغاز عملیات اجرایي سد گابریک واقع در شهرستان 
جاسک و طرح جامع آبرساني به 3۵ روستاي جزیره قشم نیز کلنگ 
زني و بهره برداري خواهد شد. به گفته وي؛ وزیر نیرو صبح چهارشنبه 
نیز در جلسه شوراي اداري که در شهرستان میناب برگزار مي شود، 

حضور خواهد داشت.

تبریز - ماهان فالح- از س��وی ش��هرداری منطقه دو تبریز 
عملیات اجرائی فاز 2 مس��قف سازی گلزار شهدای وادی رحمت 
با پیش��رفت فیزیکی ۵0 درصدی سرعت یافته است. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، باقر خوش��نواز ش��هردار منطقه 2 تبریز  با 
اعام این خبر گفت: عملیات اجرائی فاز 2 پروژه مس��قف سازی 
و همسطح سازی گلزار شهدای وادی رحمت با پیشرفت فیزیکی 
چش��مگیر ۵0 درصدی، از س��وی تاش��گران حوزه عمران این 
شهرداری تسریع یافته است. خوشنواز ضمن توضیح روند عملیات 
اجرائ��ی این پروژه فرامنطقه ای، با عن��وان اینکه در تداوم اجرای 
این پروژه پی کنی محور وسط در حدود 300 مترمکعب به اتمام 

رسیده است، تصریح کرد: با اتمام عملیات پی کنی، خادمین حوزه 
عمرانی منطقه در حال آماده سازی فاز 2 پروژه مسقف سازی گلزار 

شهدای وادی رحمت برای عملیات تیرگذاری می باشند. خوشنواز 
اجرای پروژه مذکور را توفیق و خدمتی ماندگار به شهدای گلگون 
کفن ایران اسامی به منظور ارائه به نسل جوان کشور، امری بسیار 
مهم تلقی کرده و اظهار داشت: با هدف تکریم مقام شامخ شهیدان 
گلگون کفن 8 سال دفاع مقدس، مدافعین حرم و شهیدان انقاب 
اس��امی و در راس��تای ادای احترام ب��ه روح پرفتوح این عزیزان، 
اجرای این پروژه در ۷ هزار و ۵00 مترمربع مساحت، شتاب گرفته 
است. وی اجرای پروژه مذکور را به منظور ادای دین به خون پاک 
شهدا و جلب رضایت خانواده های آنان با هزینه کرد ۵0 میلیارد 

ریال اعتبار عنوان کرد.

اهواز - شـبنم قجاوند- سید ناصر حس��یني نژاد مدیر عامل 
شرکت گاز خوزستان گفت: طرح ارتقاع ناوگان حمل ونقل سنگین 
جزء طرحهاي مهم و موثر کشور براي افزایش راندمان و کاهش هزینه 
هاي دولت است واین یک فرصت خوب برای ما است تا هدف جدیدي 
را دنبال و پیشتازي خودمان توسعه کشور را به اثبات برسانیم . مدیر 
عامل شرکت گاز استان خوزستان افزود : در نیم قرن دوم فعالیتهاي 
شرکت ملي گاز ایران، فعالیتهاي قبل در رابطه با توسعه شبکه ها و 
انشعابات به پایان رسیده و اکنون باید رویکرد جدیدي را دنبال کرده 
و باید بتوانیم طرحهائي را پیشنهاد و به مرحله اجرا درآوریم که عاوه 
بر افزایش درآمدهاي دولت دسترسي ما به بازارهاي تجارت جهاني 
گاز را هم فراهم آورد . س��ید ناصر حس��یني نژاد گفت : در بندر امام 

خمیني )ره ( روزانه بیش از 3000 کامیون در حال تردد هس��تند و 
این محل مناس��بي براي ش��روع یک رویکرد جدید براي استفاده از 
تکنولوژي LNG درصنعت حمل و نقل و بستر مناسبي براي صنعت 
گاز و تداوم پیشتازي این صنعت عظیم در توسعه کشور است . مدیر 

عامل شرکت گاز استان خوزستان افزود: در دنیا تبدیل سوخت حمل 
و نقل سنگین با استفاده ازصنعت LNG بعنوان یک رویکرد جدید 
در صنعت حمل و نقل در دست اجراست و بعضي از کشورها در حال 
توسعه آن هستند و بر این اساس نیز تبدیل سوخت ناوگان حمل و 
نقل جاده اي مي تواند از استان خوزستان شروع شده و توسعه پیدا 
کند و همانطور که در نیم قرن اول ، صنعت گاز در این اس��تان و با 
احداث پاالیشگاه بیدبلند آغاز شد، درنیم قرن دوم مي تواند با استفاده 
از تکنولوژي LNG دراین اس��تان هم توس��عه را در تبدیل سوخت 
حمل و نقل جاده اي و بعد از آن در بخش حمل و نقل دریایي داشته 
باشیم و در اینصورت افق هاي روشني براي ورود به بازار هاي تجارت 

جهاني گاز پیش روي ما خواهد بود. 

ساری – دهقان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران 
منطقه ساری گفت: ۴23 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان در 
قالب طرح های جنگلداری واگذار شد. ستار بابایی در نشستی خبری 
با اصحاب رس��انه مازندران اظهار داش��ت: با توجه به حساسیت های 
کشور علی رغم نظرات موافق و مخالف در قانون برنامه تبدیل به قانون 
ش��د که اجازه بهره برداری تجاری از اراضی جنگلی ش��مال نداشته 
باشیم. وی افزود: ۴23 هزار هکتار  از اراضی منابع طبیعی استان در 
قالب طرح های جنگلداری واگذار ش��د اما از ابتدای ۹۶ یک درخت 
در قالب بهره برداری نش��انه گذاری نشد که بخواهد قطع شود. بابایی 
گفت: یشترین حجم برداشت جنگل مربوط به اداره کل منابع طبیعی 
س��اری بوده که باید بدانیم از طرح های جنگل، تنها بهره برداری آن 
قطع شد اما بقیه امورات شامل احیا، نگهداری راه و عملیات پرورشی 
باید اتفاق بیفتد و بودجه و اعتبار به آن تعلق گیرد. وی بیان کرد: در 
ش��ش ماه گذشته، چهار میلیارد و ۵00 میلیون تومان طرح تنفس 
جنگل به استان اختصاص یافت که باقی اعتبارات در آینده اختصاص 

می یابد. بابایی گفت: درحوزه معدن یک محصول برداشت، فرآوری 
و دراختیار مردم قرار می گیرد که بیش از 200 مجوز برداشت معدن 
صادر شد که بیش از 100 مجوز فعال است. وی بیان کرد: در شورای 
حفظ حقوق بیت المال موضوعی بر مجتمع های شن و ماسه با اولویت 
معدن هایی که در حال تخریب بوده و در آنجا مدیریت شود و جاهایی 
که تخریب منابع طبیعی داشتیم دادخواست دادیم که متاسفانه به 
دلیل داش��تن مجوز از گذشته، رد دادخواست دادند. مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری بیان کرد: عرصه منابع طبیعی 

محل دفن بسیاری از اتفاق ها نیست بلکه باید در حفظ منابع کوشا 
باشیم زیرا به نسل بعدی بدهکار هستیم ما مکلف به فعالیت توسعه 
هستیم و بدانیم خدمات ملی ارائه می دهیم اما اعتبارات ما ملی نیست. 
وی درزمینه کاش��ت درختان سوزنی برگ به جای پهن برگ، گفت: 
بحران شمشاد این امر را رصد کردند و حجم زمستان گذرانی رصد 
ش��د که با ش��رایط امکان طغیان وجود دارد که متولی عرصه منابع 
طبیعی این اداره است اما مبارزه با آفات با دستگاه دیگری است که 
باید به درستی رصد شود. بابایی در زمینه تجهیزات اطفا حریق گفت: 
اکثر آتش سوزی ها سهوی و غیرعمدی است که بسیاری از سازمان ها 
به ویژه سازمان های مردم نهاد حضوری فعال در اطفا دارند و بدانیم 
۷0درصد عرصه های استان ملی است و در استانی هستیم که منابع 
طبیعی و کش��اورزی اهمیت دارد که برای حفظ آن باید از اعتبارات 
استانی و ملی استفاده کنیم. وی بیان کرد: 10 هزار همیار طبیعت در 
استان فعال هستند که الزم است اما کافی نیست و سامانه 1۵0۴ در 

ایام نوروز برای اعام تخلف مانند تخریب جنگل آماده است.

تبریز - اسـد فالح- معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم 
دادگستري آذربایجان شرقی بر آموزش همگانی حقوقی برای کاهش 
آس��یب های اجتماعی تأکید کرد. به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، 
رضا مس��عودي فر در جلسه »بررسی نحوه آموزش همگانی حقوقی 
برای کاهش آسیب های اجتماعی« با اشاره به اینکه آموزش همگانی 
در کاهش آس��یب های اجتماعی نقش اساس��ی دارد، تدوین طرح 
و برنام��ه آموزش همگانی را الزامی دانس��ته و ب��ر آموزش هدفمند 
موضوعات حقوق��ی تأکید و کاهش پرونده ه��ای قضایی را یکی از 
نتایج آگاه س��ازی و آموزش حقوق به عموم مردم اعام کرد.  وی در 
ر، س��رقت و  امور کیفری موضوعات ضرب و جرح، توهین، مواداّ مخداّ

تصادف��ات رانندگی، در امور حقوقی حقوق خانواده، حقوق قراردادها 
و حقوق آپارتمان نش��ینی، در آس��یب های اجتماعی اعتیاد، طاق 

و فضای مجازی را از جمل��ه اولویاّتهای آموزش همگانی حقوقی در 
استان برشمرد. معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري 
استان همچنین دانش آموزان، دانشجویان، حاشیه نشین ها، زندانیان 
و سربازان را از جمله جوامع هدف آموزش همگانی حقوقی عنوان کرد 
و برگزاری کاس، نمایشگاه، توزیع بروشور و تبلیغات محیطی، مشاوره 
حقوقی و استفاده از ظرفیاّت رسانه ها، مطبوعات و فضای مجازی را 
از جمله شیوه های اجرای این آموزش ها دانست. در این جلسه مقراّر 
شد ادارات و سازمان های مربوطه استان ظرف یک هفته کارشناسان 
م جلسات کارشناسی و تدوین برنامه آموزش  خود را برای تشکیل منظاّ

همگانی معرفاّی کنند.

در جریان سفر به هرمزگان صورت مي گیرد

افتتاح ۴ طرح بزرگ آب و فاضالب با حضور ویدیو کنفرانسي رئیس جمهور

شهردار منطقه 2 تبریز خبر داد

اجرای فاز 2 مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت با 50 درصد پیشرفت فیزیکی

مدیرعامل شرکت گاز استان در جمع اصحاب رسانه :

 استان خوزستان محل مناسبي براي شروع رویکرد جدید استفاده 
از تکنولوژي LNG درصنعت حمل و نقل جاده اي است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران :

423 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی مازند ران واگذار شد

 تأکید معاون پیشگیري از وقوع جرم دادگستري آذربایجان شرقی 
بر آموزش همگانی حقوقی برای کاهش آسیب های اجتماعی

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و 
کشاورزی استان البرز اعام کرد که منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه 
پیام بایس��تی به کمک بخش تج��ارت و بازرگانی اس��تان بیاید. به 
گزارش اخبار صنعت از کرج، رحیم بناموالیی در پنجاهمین نشست 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن شهدای دولت 
استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه سفر هیات تجاری لهستانی 
به ایران تفاهم نامه و توافق نامه های خوبی به همراه داشت که زمینه 
مشارکت بین دو کشور را شدت می بخشد، اظهار کرد: درصدد توسعه 
صادرات در اس��تان البرز هس��تیم.  وی با اشاره به اینکه سفر هیات 
تجاری از کشور آلمان به استان البرز نیز ثمرات خوبی بر جای گذاشته 
است که زمینه همکاری و توسعه صادرات بین این دو کشور را فراهم 
می کند، افزود: تجارت از دس��ت رفته حال ایران س��بب شده تنها 
کشورهایی چون ترکیه و عربستان در این بخش فعالیت داشته باشند 
لذا درصدد احیای سهم از دست رفته تجارت حال ایران در بازارهای 
اروپایی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه البرز از 
توانمندی و ظرفیت های باالیی برخوردار است که در نظر داریم از این 

امتیاز به نحو احسن استفاده کنیم، تصریح کرد: حضور در بازارهای 
جهانی برای ارائه محصوالت داخلی با کیفیت باال در اولویت اقدامات 
قرار دارد.  بنا موالیی خاطرنش��ان کرد: بخش��ودگی جرائم مالیاتی 
مودیان فعال در حوزه تولید و صنعت اقدام شایان تقدیری محسوب 
می شود چرا که این مهم انگیزه فعالیت در این عرصه را شدت خواهد 
بخش��ید و بهبود ش��رایط اقتصادی را فراهم خواهد کرد. تاخیر در 
راه انداری پایانه صادراتی البرز قابل قبول نیست  در ادامه این نشست 
اس��تاندار البرز ضرورت تسریع در تکمیل و راه اندازی پایانه صادراتی 
اس��تان را مورد تاکید قرار داد و گفت: تاخی��ر در بهره برداری از این 
پروژه به هیچ  عنوان قابل  قبول نیست.  محمد علی نجفی  بابیان اینکه 

جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، شورای مهم و مؤثری در 
کشور محسوب می شود، افزود: باید این جلسات پربارتر برگزار و گفت 
وگوها صمیمانه تر شکل بگیرد. وی بابیان اینکه مدیران بخش دولتی 
باید به جد مباحث مطرح شده را پیگیری کنند از طرفی اتاق بازرگانی 
نیز باید در جلسات مختلف و کمیسیون ها مطالب موردنظر را مطرح 
کنند، ادامه داد: شرایط سختی را در کشور سپری می کنیم لذا باید 
همراهی الزم با دولت در بخش های مختلف صورت گیرد. اس��تاندار 
البرز شرایط استان از حیث اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را مطلوب 
ارزیابی کرد و افزود: اخبار خوبی در بحث ستاد تسهیل مطرح شده که 
می توان با تکیه بر این دستاوردها؛ موانع موجود در مسیر تولید را تا حد 
چشمگیری برطرف کرد. نجفی خاطرنشان کرد: راضی نیستیم چراغ 
صنعت و تجارت خاموش ش��ود زیرا مشکات موجود در این بخش 
را می توان در قالب مذاکره برطرف کرد. اس��تاندار البرزخواهان ارائه 
مس��اعدت ویژه به مودیان مالیاتی در استان شد و گفت: باید ارتباط 
دستگاه های مختلف در البرز با مرکز پژوهش های مجلس تعامل ها 

بیشتر شود.

رئیس اتاق بازرگانی البرز:

با بهره گیری از ظرفیت های فرودگاه پیام ، فعالیت های صادراتی البرز گسترش می یابد

 تقدیر از اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 
HSE در اولین جشنواره نشان تعالی

شـهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرس��ازی استان 
چهارمحال و بختیاری اعام کرد : همزمان با روز مهندس ودر اختتامیه اولین 
جش��نواره نشان تعالی HSE که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
وزارت راه و شهرس��ازی برگزار ش��د، این اداره کل یک تندیس و2 لوح تقدیر 
بعنوان برگزیده کشوری را در خصوص رعایت واجرای مقررات ملی ساختمان 
ازدس��ت مقام عالی وزارت دریافت نمود. قاس��می تصریح کرد: اداره کل راه و 
شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در نتیجه ارزیابی مستمر دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
و براساس شاخص های تدوین شده در زمینه ارتقای رعایت مقررات ملی ساختمان در کنار بهره  وری و حفظ سرمایه   های ملی 
بعنوان اهداف مصرح در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین فعالیت اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان 
و فن آوریهای نوین ساخت  و  ناظران عالیه موضوع ماده 3۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارزیابان تعالی HSE در 
جهت ارتقای کیفیت و ایمنی پروژه های ساختمانی به عنوان دستگاه برتر در بین ادارات کل راه و شهرسازی کشور شناخته شد. 
وی افزود: گروه نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تا کنون از بیش از 2000 ساختمان در دست 
احداث به صورت مستمر بازدید و تخلفات صورت پذیرفته را از طریق اداره نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مراجع نظارتی و 

صدور پروانه اعام نموده است.

برگزاری مانور عملیات مشترک جست و جو و نجات دریایی وهوایی در آبهای خلیج فارس 
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرس��ت اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر گفت: مانور عملیات مشترک جست وجو و نجات دریایی و هوایی 
با مشارکت ارگان های دریایی در آب های خلیج فارس در این بندر برگزار شد. 
نوراله اس��عدی در حاش��یه برگزاری این مانور  افزود: این مانور با سناریوی فرود 
اضطراری هواپیمای مس��افربری دارای 1۵0 سرنشین در آب های خلیج فارس 
و اعام اضطرار به مرکز جست وجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر به اجرا درآمد. وی بیان کرد: با اطاع یافتن این مرکز از شرایط اضطراری هواپیما این ارگان راهبری عملیات را در دست 
گرفت و 2 یدک کش آتشخوار به همراه  دو شناور ناجی و دو فروند بالگرد را به محل وقوع سانحه اعزام کرد. سرپرست اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر یادآور شد: همزمان با آغاز عملیات آتشخوارها در جهت اطفای حریق شناور های ناجی از دریا و بالگرد از 
هوا جهت نجات مسافران به آب افتاده وارد عملیات شدند  که با موفقیت به انجام رسید. وی افزود: پس از انجام همزمان نجات جان 
افراد صدمه دیده و اطفای حریق ناشی از فرود اضطراری هواپیما در آب عملیات مقابله با آلودگی احتمالی دریا انجام شد. اسعدی ادامه 
داد: یک فروند یدک کش بهمراه یک بارج 200 تنی مجهز به 100 متر طناب، سه فروند یدک کش آتشخوار، 2 فروند شناور ناجی، 
یک فروند بالگرد استیجاری اداره بندر با امکانات، تجهیزات پاکسازی آلودگی مواد نفتی شامل یک ست بوم به همراه دمنده و متعلقات، 
یک فروند شناور پشتیبان برای عملیات مقابله با آلودگی، یک دستگاه آمبوالنس، شناور هادی به منظور فرماندهی و یک فروند جان 
پناه)قایق نجات بادی( از جمله دستگاه های مشارکت کننده در این مانور بودند. وی ادامه داد: اداره کل فرودگاه های استان بوشهر با 
یک فروند هواپیمای جست وجوی هوایی و الشه یک فروند هواپیما، نیرو دریایی ارتش با یک فروند شناور وی آی پی برای استقرار 
مهمانان، یک فروند شناور بیمارستانی برای خدمات پزشکی در دریا، یک دستگاه آمبوالنس، چهارنفر نجات غریق، ۶ نفر غواص، 2نفر 
نجات غریق برای کنترل صدمات، یک دستگاه کوزه دودزا، فرماندهی دریابانی استان با یک فروند ناوچه و سه فروند قایق تندرو برای 

قرق منطقه عملیات و نیروی دریایی سپاه با یک فروند بالگرد جست وجو در این رزمایش حضور داشتند.

7000 اصله نهال در گرگان توزیع شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  درمصای شهرستان گرگان ۷000 اصله نهال مثمر و غیر مثمر دربین نمازگزاران توزیع شد.در 
نمازجمعه این هفته شهرستان گرگان که با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی استان 
برگزار شد امام جمعه موقت شهرستان گرگان طی سخنانی پیرامون اهمیت منابع طبیعی و لزوم همیاری و مشارکت هرچه بیشتر 
تمامی اقشار و مردم آگاه و عاقه مند به طبیعت در حفظ و نگهدای هرچه بهتر از طبیعت گفتند:امرورز شاهد تعطیلی مدارس، ادارات 
و بسیاری از مراکز و دستگاه ها در برخی استانها به دلیل وجود گردو غبار هستیم که این خود گویای اهمیت طبیعت است زیرا در 
جایی که عاری از سبزه و چمن و درخت است ما شاهد برخاستن گردوغبار هستیم چراکه اصاً در جایی که درخت وجود دارد به 
دلیل خود رطوبت موجود در درخت امکان حرکت ریزگردها وجود ندارد چون نبود سبزه است که موجب خشکی خاک و حرکت 
آنها حتی با یک نسیم کوچک میشود به همین دلیل در جهت درختکاری ، حفظ و توسعه آنها باید توجه ویژه داشته باشیم و تنها 
اداره منابع طبیعی را دراین خصوص مسئول ندانیم ، خودمان هم باید در این امر مهم احساس مسئولیت کنیم و یاری رسان باشیم.

بازدید نماینده گرگان و آق قال از عملیات اصالحی و احیایی مراتع
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس هزارجریبی نماینده محترم مردم گرگان وآق قا در مجلس شورای اسامی بهمراه 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گلس��تان از عملیات اصاحی واحیایی مراتع شهرس��تان آق قا بازدید کردند.در این 
برنامه که با همراهی و ارائه توضیحات رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آق قا در روز سه شنبه مورخ ۹۶/12/8 برگزار گردید 
از : بوته کاری، بذرپاش��ی، بذرکاری، ذخیره نزوالت آس��مانی، احداث هالی آبگیر وتولید ۷0هزار اصله نهال مرتعی درسطح 300 
هکتار بازدید بعمل آمد.اعتبار عملیات مذکور بالغ بر 2020000000 ریال )202 میلیون تومان( از محل اعتبارات ملی طرح جامع 
مقابله با بیابانزدایی تامین گردیده است.شایان ذکر است همچنین ۴۴0هکتار عملیات احیایی با مشارکت شرکت تعاونی مرتعداری 

چمنزارآالگل وبهره برداران صورت گرفته است.

بازدید مدیر کل بهزیستی مازندران از مهد کودک و آمادگی خصوصی آتیه
سـاری - دهقان - دکتر س��ید سعید آرام؛ مدیر کل بهزیس��تی مازندران به همراه 
حس��ین زاده؛ معاون امور اجتماعی بهزیستی، موسوی؛ رییس اداره بهزیستی شهرستان 
ساری از مهد کودک و آمادگی خصوصی آتیه بازدید نمود. به گزارش خبرنگار مازندران 
و به نقل از روابط عمومی بهزیستی مازندران ، دکتر آرام ضمن تقدیر از مسئولین مهد 
کودک آتیه به دلیل ایجاد فضایی شاد با امکانات مناسب ، یکی از مهمترین اهداف در بحث 
آموزش کودکان در سطح مهد های کودک را آموزش مهارت های زندگی عنوان کرد و 
گفت: ضروریست کودکان در سنین پایین مهارت رویارویی با مسائل و مشکاتی که ممکن است در آینده با آن روبرو شوند را بیاموزند 
. وی افزود: بسیاری از مسائل و مشکاتی که در سنین باال رخ می دهد نتیجه عدم یادگیری این مهارت ها در سنین کودکی است. 
مدیر کل بهزیستی مازندران ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه چنین فضای مناسبی در اختیار تمامی کودکان قرار گیرد، به وجود 
کودکانی که از نظر جسمی یا اجتماعی دچار معلولیت و محرومیت هستند اشاره و تاکید کرد: الزم است کودکان عادی آموزش رفتار 
صحیح با این بچه ها را بیاموزند. وی تصریح کرد: در کشور های پیشرفته همه بچه ها فارغ از محرومیت ها و محدودیت هایشان در 
یک محیط آموزش میبینند و این منجر به ایجاد حس همدلی در آنها خواهد شد. در پایان از طرف مدیریت مهد کودک آتیه به سی 

خانوار، مدد جوی تحت پوشش بهزیستی مازندران به مناسبت فرا رسیدن نوروز، پک حمایتی اهدا شد.

برگزاری نشست مشاورین امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان ایالم
ایالم- هدی منصوری-  نشست مشاورین امور ایثارگران دستگاه های اجرای با حضور 
رحیمی مقدم مشاور استاندار و کریم دارایی معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد استان و 
مشاورین امور ایثارگران در دستگاه های اجرایی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایام 
برگزار شد. در این نشست دارایی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با تأکید 
بر اینکه یکی از قدرت های مهم جمهوری اسامی ایران، وجود فرهنگ ایثار و شهادت میان 
ملت است،  گفت: در بسیاری از زمان ها که نمی توان از توان دفاعی استفاده کرد فرهنگ ایثار 
و شهادت به کمک می آید همانند 8 سال دفاع مقدس که ملت ایران بدون امکانات و با سخت ترین شرایط به واسطه فرهنگ ایثار با 
حمات دشمن، مقابله کرده و یک وجب از خاک کشور را نیز از دست ندادند. وی افزود: این رزمندگان ایثارگر با این روحیه انقابی و 
جهادی خود در خیلی از مسئولیت های کشور فعالیت می کنند و الگوی بسیاری از مردم هستند، در دوران پس از جنگ تحمیلی نیز 
در عرصه های علمی، ایثارگران تاش های زیادی را برای ارتقا و توسعه کشور انجام دادند که باعث شده جمهوری اسامی ایران امروز 

در جایگاه باالیی قرار گیرد و در این راه شهدایی را نیز تقدیم کردند. 

طرح ساماندهی بازار روز در حاشیه میدان ساعت مارلیک اجرایی شد
شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی - اجرای عملیات آب پاشی و کوبیدن و تسطیح و رگاژ حاشیه میدان ساعت فاز سه 
مارلیک جهت ساماندهی بازار روز آغاز گردید. در راستای اجرای طرح ساماندهی بازار روز در مارد ،مارلیک و سر آسیاب تسطیح 
اماکنی جهت استقرار و ساماندهی بازار روزها شناسایی گردید که یکی از این اماکن حاشیه میدان ساعت واقع در فاز سه مارلیک 
بلوار شهید جمور می باشد که عملیات آب پاشی و تسطیح و رگاژ آن آغاز گردید  انجام این عملیات به منظور رفاه حال شهروندان 

و استقرار بازار روز و هفتگی در این اماکن  می باشند و تجمیع فروشندگان نیز در این اماکن موجب ساماندهی آنها نیز می گردد.

سه شنبه
15 اسفند 1396
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روبات ساز تلگرامی
نام استارت آپ: فرمالو

formaloo. ir :وب سایت
سال تأسیس: 13۹۶

موضـوع: روب��ات/ فرم س��از تلگرام��ی ب��دون نیاز به 
برنامه نویسی

توضیح بیشتر: 
ب��ا روبات س��از تلگرامی فرمالو می ت��وان انواع فرم های 
ثبت نام )ب��ا قابلیت ایج��اد درگاه پرداخت(، مس��ابقه و 
آزمون، ثبت س��فارش، نظرسنجی و پرسش نامه را بدون 
نی��از به برنامه نویس��ی ایجاد کرد. تمام��ی این فرآیندها 
ب��دون نیاز به لپ تاپ و صرفا از طریق چت کردن با یک 

روبات تلگرامی صورت می گیرد. 

اغل��ب اوقات ما جلوی موفقی��ت خود را می گیریم. 
این به معنی س��رزنش یا قضاوت کردن شما نیست، 
بلکه موضوعی س��اده اس��ت. می توانید شانس موفق 
شدن خود را با نگاه به اعمال خویش باال ببرید؛ کافی 
است از خود بپرس��ید آیا کاری که در حال انجام آن 
هستم به ضرر من است یا اعتماد به نفسم را در مسیر 

موفقیت افزایش می دهد؟ 
این طبیعت انسان است که وقتی به موفقیت مدنظر 

خود نمی رسد، تقصیر را گردن چیزی یا کسی بندازد: 
فرصت خوبی نبود. 
زمان مناسبی نبود. 

کسی یا چیزی سد راهم شد. 
روز بدشانسی من بود. 

در اینجا به س��ه ع��ادت مضر اش��اره می کنیم که 
دیگ��ران حت��ی قادر ب��ه دی��دن آنها نیس��تند و اگر 
ای��ن عادات را کن��ار نگذارید، جل��وی موفقیت تان را 

گرفته اید. 
اطمینان نداشتن به خود

ه��ر زن، مرد یا خردس��ال موفق��ی، توانایی باالیی 
در رویاپ��ردازی دارد. آنها به صورت مس��تمر در حال 
تصور آینده خود هس��تند و اینکه آینده ش��ان به چه 
ش��کل خواهد بود؛ آنها به س��ختی در مس��یر رؤیا و 

ه��دف خویش که منجر ب��ه آینده مورد تصورش��ان 
است، زحمت می کشند. اما اگر به خود اعتقاد نداشته 
باش��ید، براحتی قادر نخواهید بود آینده مورد نظرتان 
را ببینید. این عملی اس��ت که نیازمند خودتأییدی و 
اعتم��اد به خویش��تن در زمان حال اس��ت. اگر امروز 
اعتماد به نفس کافی نداش��ته باشید، نمی توانید برای 
فردا آماده ش��وید. موفقیت در نتیجه نهایی نیس��ت، 
بلکه در لحظه لحظه تغییر مسیرهایی ا ست که وقتی 
به خودتان مطمئن هستید، برای رسیدن به هدف تان 
انجام می دهید. تنها زمان��ی می توانید آینده را واضح 
و عاقانه ترس��یم کنی��د که خودتان را بشناس��ید و 

بپذیرید. 
عمل نکردن

حرف زدن کم خرج اس��ت. گفتن اینکه می خواهید 
فان کار را انجام دهید راحت اس��ت، اما عمل کردن 
قسمت حیاتی ماجراس��ت. اگر به هر دلیلی، هرچند 
موجه، به حرف های خود جامه عمل نپوش��انید، برای 
رس��یدن به موفقیت خرابکاری کرده اید. ش��خصیت 
انس��ان در لحظات کوچک زندگی س��اخته می شوند، 
لحظاتی که ش��ما ب��ه قول های خود وف��ادار مانده و 
خودت��ان را مس��ئول می دانید. شکس��ت در عمل به 
تعهداتی که دارید، در طول زمان روی ش��خصیت تان 

تأثیر می گذارد. همچنین ش��ما را در معرض قضاوت 
دیگران و حتی شرمساری قرار می دهد. 
صداقت نداشتن با خود

اگ��ر می خواهید فردی موفق باش��ید، باید با خودتان 
صادق باشید؛ روندی که طی چند مرحله انجام می گیرد. 
باید نقاط قوت و ضعف خود را بفهمید. انس��ان ها فقط 
زمانی از طریق مهارت ها، تجارب و استعدادش��ان رشد 
می کنن��د که ب��ا زندگ��ی صادقانه برخ��ورد کنند. این 
همان جایی اس��ت که ش��خصیت ساخته ش��ده و بذر 
موفقیت کاشته می شود. اصول و اعتقادات زیادی وجود 
دارند که هرکس می تواند داش��ته باش��د، اما مهم ترین 
آنها صداقت ش��خص با خودش اس��ت؛ که پایه ای برای 
بنا نهادن شخصیت کلی و موفقیت است. به یاد داشته 
باشید، حفظ کردن شخصیت انسان، به مراتب از بازیابی 
آن راحت تر است. شما باید کسی باشید که همیشه کار 
درس��ت را انجام می دهد؛ اول برای خودش و بعد برای 
دیگران. صداقت و شخصیت برای کامیابی در هر بخش 

از زندگی ضروری هستند. 
مخل��ص کام: موفقی��ت از آن کس��انی ا س��ت که 
خودشان را باور دارند، به تعهدات خود عمل می کنند 

و با خود صادق هستند. 
Good Content :منبع

3عادت که برای رسیدن به موفقیت باید کنار بگذارید

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 922 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: الگوبرداری امری پسندیده است، 
اما کپی  برداری صرف نه اخاقی اس��ت و نه مناس��ب. 
ش��ما می توانید انواع بسته بندی های مختلف کاالهای 
مش��ابه داخلی و خارجی را مشاهده و بررسی کنید و 
سپس با توجه به سلیقه خودتان و نوع محصوالت تان 
بس��ته بندی خاص خودتان را ارائه کنید. ممکن است 
در طراحی بس��ته بندی الگوبرداری کرده باشید و این 

امر هم مشهود باشد، اما بسته بندی نهایی شما اساسا 
باید منحصربه خودتان باش��د. انج��ام این کار ممکن 
است از کپی برداری س��خت تر، پرهزینه تر و زمان برتر 
باشد، اما مطمئن باشید نتیجه آن تاثیرگذارتر خواهد 
بود. کپی برداری محض، صرف نظر از غیراخاقی بودن 
آن ممکن اس��ت اش��کاالت منطقی نیز داشته باشد. 
برای مثال طراح بسته بندی یا تیم طراحی بسته بندی 
در خارج از کش��ور حتما به مقوالت مختلف س��لیقه 
و فرهنگ کش��ور خودش��ان توجه می کنند اما سلیقه 

و فرهن��گ جامعه م��ا با آنها متفاوت اس��ت. بنابراین 
یک بس��ته بندی موفق در یک کشور ممکن است در 
کشوری دیگر موفق نباشد. همچنین رابطه ای منطقی 
بین هزینه بسته بندی و قیمت محصول وجود دارد. با 
توجه به قیمت های مختلف محصوالت در کشورهای 
مختلف ممکن است یک بس��ته بندی با هزینه خاص 
خودش در یک کش��ور صحیح و مناس��ب باشد و در 
کش��وری دیگر نامناس��ب. بنابراین توصی��ه نهایی ما 

الگوبرداری است نه کپی برداری.

مدیریت تغییرات

یک تولید کننده محصوالت شوینده و بهداشتی هستم و در نظر دارم بسته بندی محصوالتم را عوض کنم. چند نفر از 
مشـاوران چند بسته بندی موفق خارجی را به من پیشنهاد کرده اند. کپی بسته بندی چه مزایا و معایبی می تواند برای 

کسب و کار من داشته باشد؟
کلینیک کسب و کار

چرا در پیدا کردن شغل مناسب موفق 
نمی شویم

اگر مدت ها اس��ت در جس��ت وجوی شغل مناسبی 
هس��تید و هن��وز موفق نش��ده اید حتی ب��ه آنچه در 
ذهن تان می گذرد نزدیک ش��وید، احتماال استراتژی 

شما به اصاحات اساسی نیاز دارد. 
آی��ا ح��س می کنی��د اس��تراتژی مناس��بی برای 
جس��ت وجوی ش��غل آینده خود در پیش  گرفته اید؟ 
یا فکر می کنید ممکن اس��ت این استراتژی به برخی 
اصاحات نیاز داش��ته باشد، یا باید آن را به طور کلی 

تغییر دهید؟ 
در ای��ن مطل��ب، چهار زن��گ خطر را که به ش��ما 
نش��ان می دهد باید اس��تراتژی جس��ت وجوی شغلی 
خود را موردبازنگری قرار دهید، با ش��ما به اش��تراک 

می گذاریم: 
هیچ پاسخی دریافت نمی کنید! 

سکوت شرکت هایی که برای آنها رزومه فرستاده اید، 
درواقع یک فریاد بلند اس��ت که به شما می گوید باید 
برخی از تنظیمات کارتان را عوض کنید. ش��اید شما 
وق��ت و تاش زیادی صرف نگارش درخواس��ت خود 
نکرده اید. شاید رزومه شما به این دلیل توجه مدیران 
را جل��ب نک��رده که فاق��د افعال عمل��ی و مثال های 
قابل  سنجش از دس��تاوردهای شما است. بهتر است 
محت��وای خود را با دقت و تفکر بررس��ی کنید و اگر 
می توانی��د، از کمک یکی از اف��راد متخصص و مورد 

اعتمادبهره بگیرید. 
ممک��ن اس��ت یکی دیگر از اش��تباهات ش��ما این 
باش��د که بیش ازحد ب��ه بوردهای ش��غلی اینترنتی 
تکیه می کنید. مگان والز، مربی و متخصص مش��اغل، 
می گوی��د اگر تنها به آگهی های آناین مراجعه کنید، 
شانس تان را برای یافتن شغل خوب کاهش می دهید. 
ام��روزه 8۵درصد از فرصت های ش��غلی باز توس��ط 
ارتباطات و ش��بکه های حرفه ای پر می شوند. بنابراین 
بخش��ی از جس��ت وجوی خود را به تماس با اعضای 
ش��بکه هایی نظیر دوستان، همکاس��ی ها، کارفرمای 

گذشته و ارتباطات لینکدین اختصاص دهید. 
این فرض را هم در نظر بگیرید که شاید باید دامنه 

تاش های خود را گسترده تر کنید. 
دانکن متیسون یکی از نویسندگان کتاب »گشودن 
قفل بازار کار پنهان«، می گوید: اگر کارهای پاره وقت 
را جست وجو می کنید و انتظار دارید یک کار تمام وقت 
پیدا کنید، وقتش رسیده است که استراتژی های خود 
را م��ورد بازبینی قرار دهید. به ع��اوه، مدت زمانی که 
منتظر هس��تید کارفرمای یک شرکت با شما تماس 
بگیرد، جزو زمان جس��ت وجوی خود حساب نکنید. 
وقت تان را هدر ندهید و به جس��ت وجوی مثبت خود 

ادامه دهید. 
در پیدا کردن شغل های خوب و ارسال 

درخواست، با مشکل مواجهید
اگر در مورد انتخاب گزینه های شغلی، سخت گیرانه 
عم��ل می کنی��د و حاضر نیس��تید وقت ت��ان را بابت 
س��وژه های قدیم��ی ص��رف کنید، روند درس��تی در 
پیش  گرفته اید، اما باید مطمئن ش��وید که در مکان  
و جایگاه  مناس��ب و درستی به دنبال شغل مورد نظر 
خود می گردید و راهی که در پیش  گرفته اید، شما را 

به این هدف می رساند. 
متیس��ون می گوی��د: »اگ��ر کارفرم��ای خاصی در 
نظر دارید، باید مس��تقیما به وب س��ایت آن ش��رکت 
مراجعه کنید یا از طریق مخاطبان ش��بکه حرفه ای و 
مدیرانی که در همان زمینه فعالیت می کنند، به نوعی 

درخواست خود را ارسال کنید.«
انجمن های حرفه ای و تجاری معموال بوردی دارند 
که مشاغل در دسترس را نمایش می دهد. شبکه شما 

می تواند این بوردها را در اختیارتان قرار دهد. 
کارفرمایان بابت شغل های غیر مرتبط با شما 

تماس می گیرند
تماس استخدام کنندگان با کارجویان، غالبا دلپذیر 
و امیدوارکننده اس��ت، اما زمانی که متوجه می شوید 
شغل پیشنهادی آنها با برنامه ها و تمایات شما مغایر 

است، این امیدواری از بین می رود. 
رزوم��ه کاری را ارتق��ا دهید و ب��ه روز کنید؛ آن هم 
به نحوی ک��ه اه��داف ش��ما کام��ا واض��ح و ش��غل 
درخواستی ، مش��خص باش��د )ترجیحا با مثال(. اگر 
اخی��را پروفای��ل لینکدین  خود را بررس��ی نکرده اید، 
مطمئن ش��وید که اطاعات ش��ما دقیقا نشان دهنده 

تمایات شغلی فعلی است. 
باوجود شرکت در مصاحبه های متعدد، 

پیشنهادی دریافت نکردید
یک��ی از ناامیدکننده ترین موقعیت ها، زمانی اس��ت 
که کارفرمایان با ش��ما تم��اس می گیرند تا خبر عدم 
پذیرش را به ش��ما بدهند. گرچه نمی توان به سادگی 
دلیل تصمیم آنها را حدس زد، ولی بهتر است میزان 
آمادگی خود را برای حضور در جلسه مصاحبه، دوباره 

بررسی کنید. این ماحظات را در نظر بگیرید: 
- آیا لباس مناسبی پوشیده اید؟ 

- آی��ا اطاع��ات الزم را درب��اره ش��رکت و صنعت 
مربوطه به دست آورده اید؟ 

- آیا در طول جلسه لبخند می زنید و از سایر عائم 
مثبت زبان بدن استفاده می کنید؟ 

- آیا لیس��تی از س��ؤاالت متفکرانه ای که نش��انگر 
هوش شما هستند، آماده کرده اید؟ 

- آیا برای پاس��خ دادن به پرس��ش های استاندارد 
)ازجمله توضیح نقاط ضعف( آماده اید؟ 

- آیا رفرنس های شما، نشان می دهند که تا چه حد 
مشتاق حضور در این جایگاه شغلی هستید؟ 

همانطور که متیس��ون اش��اره می کند، پیروزی در 
مصاحبه ها کار آسانی نیست، پس با بهترین برگ های 

برنده خود در جلسه حاضر شوید. 
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تفاوت های میان بازاریابی صنعتی و 
مصرفی

معموال آنچه در مورد بازاریابی و فروش در دانش��گاه ها 
آموخت��ه می ش��ود با بازاریاب��ی صنعتی متفاوت اس��ت. 
مش��خصا بازاریابی صنعتی نیازمندی های متفاوتی دارد. 
ازآنجایی که بازاریابی صنعتی به درس��تی در دانش��گاه ها 
آموزش داده نمی شود، باید افراد مشغول در این حوزه از 

طریق مطالعات شخصی و آزمون وخطا آن را فراگیرند. 
به گزارش هورموند، تنها دلیلی که اکثر کسب وکارهای 
کوچک تا متوس��ط ب��رای اس��تفاده از بازاریابی صنعتی 
دارند، دریافت س��فارش های بیش��تر فروش اس��ت. نگاه 
آنها ب��ه بازاریابی یک مفهوم آکادمیک اس��ت که منجر 
به فروش نمی شود. این کسب وکارها به مفاهیم ملموس 
مانند س��فارش فروش، چک بانکی و از این  دست موارد 
عاق��ه دارند و تحمل م��وارد غیرملم��وس را ندارند. در 
ادامه به بیان برخی تفاوت های میان بازاریابی صنعتی و 

مصرفی و ظرافت های این حوزه می پردازیم؛ 
- پیچیدگ��ی محص��ول: مهم ترین تف��اوت محصوالت 
صنعت��ی با س��ایر محصوالت پیچیدگی آن هاس��ت. آنها 
کاما به دانش تکنیکال ب��رای فروش نیاز دارند. هرقدر 
که یک محصول صنعتی قابلیت سفارشی سازی بیشتری 
داشته باشد استراتژی فروش آن پیچیده تر خواهد بود. 

- خری��داران صنعتی: در ف��روش محصوالت مصرفی 
فرآیند راحت تر اس��ت و تبلیغ��ات می تواند دانش کافی 
را انتق��ال ده��د، ام��ا فرآیند خرید محص��والت صنعتی 
پیچیده ت��ر بوده و افراد اثرگ��ذار در فرآیند خرید دانش 
بیش��تری دارند. آنها افرادی هس��تند که خرید را کاما 
تحلیل می کنند و حتی نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه 

می کنند. 
- تبلیغات و پروموشن ها: تشخیص مخاطبان تبلیغات 
محصوالت صنعتی و تولید تبلیغ مناس��ب این گروه کار 
بسیار دش��واری است. به خصوص که زمان تصمیم گیری 
آنها برای یک خرید بس��یار طوالنی است و حتی ممکن 

است به سال برسد. 
- اطاع��ات ب��ازار: اطاعات بازار محص��والت مصرفی 
بس��یار زیاد، منسجم و در دسترس است و این در حالی 
اس��ت که جمع آوری اطاعات بازار خریداران محصوالت 

صنعتی بسیار سخت و دشوار است. 
- تحقی��ق بازار محصوالت صنعت��ی: متدهای تحقیق 
بازار برای محصوالت مصرفی در مورد محصوالت صنعتی 
به هیچ عنوان پاس��خگو نخواهد بود، چراکه نمونه بس��یار 
کم و خریداران اصا گروه های هم جنس��ی نیس��تند که 
تعمیم نتیجه به جامعه کار آس��انی باش��د. تحقیق بازار 

صنعتی بیشتر جنبه مصاحبه ای و کیفی دارد. 
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