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 گزارش جامع پرداخت های نقدی دولت در فروردین ماه
از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد

بودجه خواران بزرگ
فرصت امروز: دولت فربه و بزرگ، درآمدهای هنگفتش را چگونه خرج می کند؟ این پرسشی است که وزارت 
اقتصاد برای پاس��خ دادن به آن، چندی است »سامانه جامع خزانه داری الکترونیک« را راه انداخته و قرار شده هر 
ماه همه پرداخت های مرتبط با هزینه های عمومی دولت را در آن منتش��ر کند.  درواقع، این اقدام، پیرو دس��تور 
رئیس جمهور درخصوص تکریم حقوق ش��هروندی و ابالغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۷ انجام شده و برای شروع، 
از ابتدای هفته جاری پرداخت های دولت در نخس��تین ماه از س��ال جاری منتش��ر شده اس��ت، اما این اطالعات 
منتشرش��ده به قدری کلی و غیرش��فاف است که عمال نتوانسته هدف اصلی انتش��ار اطالعات، یعنی شفاف سازی 

خرج بیت المال را برآورده کند. با این همه، می توان امیدوار بود که در ادامه اسناد پرداختی به نحوی منتشر...

رئیس جمهور در جمع مردم تبریز:

 کاالهای اساسی با ارز
4200 تومانی وارد می شود
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بررسی نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران

کالبدشکافی کار و بیکاری

راهنمای بازاریابان برای توسعه  هویت برندی قدرتمند
داستان هایی به یاد ماندنی از 8 برند مطرح

شروع واقعیت
روزنامه نگاری و بازاریابی را ترکیب کن

بازاریابی با فیس بوک در هشت قدم
مسیر موفقیت کارآفرینان جهانی را بشناسید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سرمایه گذاری بیل گیتس
در پروژه یک میلیارد دالری 

فیلمبرداری زنده از زمین

4
فرصت امروز: این دومین باری بود که وزیر اقتصاد در طول این 

هفته مهمان بهارستان می شد. مسعود کرباسیان ابتدا 
روز یکشنبه به میان نمایندگان مجلس رفته بود و...

مسعود کرباسیان برای دومین بار در طول این هفته به بهارستان رفت

 گزارش وزیر اقتصاد
از آخرین وضعیت بانک ها

یادداشت

رنج معدن

مسئوالن  در سخنرانی  بارها 
مط��رح ش��ده ک��ه در ای��ران 
باالیی  معدن��ی  پتانس��یل های 
وجود دارد، اما سوال پیش روی 
همین مس��ئوالن این است که 
اگر در ایران پتانس��یل معدنی 
و ذخای��ر باالی��ی وج��ود دارد 
پس چرا ایران به جایگاهی که 

شایسته بوده نرسیده است؟ 
معدن از اکتشاف و استخراج 
ت��ا ف��رآوری و تبد ی��ل صنایع 
معدنی را ش��امل می ش��ود، اما 
ما تنها در بخش های محدودی 
در سطوح اس��تاندارد جهانی و 
جایگاه اصلی مان در رقابت  های 

جهانی رسیده ایم. 
بررسی ها نشان می دهد روند 
برنامه ریزی و سیاست گذاری ها 
به این ش��کل تعریف شده که 
دولت های هشت ساله به قدرت 
می آیند و در دوره حضورش��ان 
در ق��درت همه چیز رنگ وبوی 
د یگ��ری می گیرد و با رفتن آن 
دولت دوباره همه چیز در دولت 
بعدی تغییر می کند، این یعنی 
فقدان اس��تراتژی، مشکلی که 
بدن��ه معدن از آن رنج بس��یار 

برده و گاهی اوقات به 
3کالفی سر درگم...

غالمرضا 
حمیدی انارکی

دبیر خانه معدن

وزیر نف��ت با بی��ان اینکه مجری سیاس��ت های 
نظام اس��ت، گفت ما برای کار نفت به حمایت شما 
)نماین��دگان( نیاز داریم و از نظر منابع در وضعیت 
خوبی نیس��تیم و دچار مش��کالت جدی هس��تیم. 
م��ن نمی توانم در جلس��ه علنی بگوی��م که آمریکا 
چ��ه بهانه های��ی دارد،  نباید بهانه سوءاس��تفاده به 

دست شان بدهیم اما باید به نفت کمک کرد.
به گزارش ایس��نا، بیژن نامدار زنگنه در جلس��ه 
علنی صبح سه ش��نبه و در جریان پاس��خگویی به 
س��وال جواد کریمی قدوس��ی نماینده مشهد گفت: 
اینکه صنعت نفت ما می تواند در توسعه کشور نقش 
عظیمی داشته باشد، شکی نیست، البته می گویند 
قب��ل از انقالب انگلیس��ی ترین وزارتخانه نفت بوده 
در حالی که این وزارتخانه س��ال ۵۸ و بعد از انقالب 

تشکیل شده است.
وی با بیان اینک��ه تمام درآمد حاصل از صادرات 
نفت خام و فرآورده های آن به خزانه واریز می ش��ود 
و مجل��س ب��رای ریال ب��ه ری��ال آن تصمیم گیری 
می کند، گفت: من همیش��ه مصر هستم که بخشی 
از درآمد نفت به توس��عه منابع نفت خیز اختصاص 
یابد و این موضوعی است که نمایندگان خوزستان 

و مناطق نفت خیز در جریان آن هستند.
زنگنه با بیان اینکه حفظ و توس��عه ظرفیت های 
تولی��د نف��ت و گاز در سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 
مقاومتی پیش بینی ش��ده، اظهار کرد: من باید این 
سیاس��ت ها را اجرا کنم. همچنین در قانون برنامه 
پنجم مصوب ش��ده که تولید نف��ت در پایان برنامه 
به ۴.۸ میلیون بش��که در روز برسد، این میزان در 
 حال حاضر ۳.۸ میلیون بش��که است. عالوه بر این
۲۰۰ میلی��ارد دالر نیاز س��رمایه گذاری در صنعت 
نفت پیش بینی ش��ده ک��ه ۱۳۰ میلی��ارد دالر آن 
در صنایع باالدس��تی است و برای تحقق آن باید با 
خارجی ها کار کنیم چرا که هم به سرمایه و هم به 

تکنولوژی نیاز داریم.
وزی��ر نف��ت با بی��ان اینک��ه ۲۰۰ میلی��ارد دالر 
س��رمایه را نمی ت��وان از بازار داخل��ی تامین کرد، 
گفت: چنین ظرفیتی وجود ن��دارد ولی معتقدم تا 
جایی که می ش��ود باید از داخل جذب کنیم. ما در 
قرارداده��ای خارجی هم حداقل ۲۰ درصد س��هم 
ایرانی ه��ا را داریم، ضمن اینک��ه حضور خارجی ها 
ب��ه افزای��ش امنیت ملی ما هم منجر می ش��ود. در 
مناقصه های��ی که ب��ا توتال برگزار ش��د ۸۰ درصد 
ایرانی ها برنده ش��دند در واقع آنها منابع، مدیریت 
و فناوری می آورند و در کنارش ایرانی ها کار را جلو 

می برند.
وی اضافه کرد: می گویند ن��گاه به داخل ندارید، 
آی��ا من نگاه به خ��ارج دارم؟ مپن��ا و پتروپارس را 

چه کسی در کش��ور درست کرد؟ چه کسی تحول 
 عظی��م صنعت پتروش��یمی را ب��رای جلوگیری از
خام فروشی ایجاد کرد؟ ما در سال ۷۶، یک میلیارد 
دالر تولید پتروش��یمی داش��تیم و االن این میزان 
۲۰ میلیارد دالر اس��ت که طی چند سال آینده به 
۴۰ میلیارد دالر هم خواهد رس��ید. همچنین برای 
لوله ه��ای مصرفی صنعت نفت ق��راردادی به ارزش 
۵۶۰ میلیون دالر به یک شرکت ایرانی واگذار شده 

است.
زنگن��ه با بی��ان اینکه هزینه ک��رد ۱۵ تا ۱۶ هزار 
میلی��ارد دالر برای گازرس��انی روس��تایی عالوه بر 
تامین منافع مردم موجب ایجاد اشتغال شده، اظهار 
کرد: من معتقد نیس��تم که برای ع��زت ایران باید 
بگوییم خارجی ها به کشور نیایند، مگر تیم ملی ما 
مربی خارجی ندارد، چه اشکالی دارد تعامل کنیم، 

این ترس از خارجی ها چیست؟
وزیر نفت در ادامه با اش��اره به ط��رح برندینگ، 
یادآور شد: این طرح از اول اختیاری بود و اجباری 
در کار نبوده و ه��دف آن هم کاهش تصدی دولت 
و ارائه خدمات بهتر به مصرف کنندگان بوده اس��ت. 
برخالف برداشتی که می شود که قرار است انحصار 
ایجاد ش��ود، چنین چیزی نیست و کسی نمی تواند 
بیش��تر از ۲۰ درصد نازل ها را داشته باشد، چرا در 
برابر هر تغییری مقاومت می کنیم؟ آیا شما از وضع 
جایگاه ها راضی هس��تید؟ ما ۳ هزار و ۵۰۰ جایگاه 
بنزین و گازوئیل و ۲ هزار جایگاه سی ان جی داریم 
که برای آنها ش��رکت پخش��ی با ۱۷ هزار پرس��نل 
درست ش��ده که هزینه اش به دوش مردم است در 
حالی ک��ه برن��د، حمل و نقل، نظ��ارت بر کیفیت و 
کمیت و زیباس��ازی جایگاه را انجام می دهد و این 
به نفع جایگاه داران است و اختیاری است اما اینکه 
برخی می گویند برندها واس��طه هستند این چنین 

نیست و اطالع رسانی اشتباه صورت گرفته است.
وزیر نف��ت خطاب به نماین��دگان گفت: ما برای 
کار نفت به حمایت ش��ما نی��از داریم،  از نظر منابع 
در وض��ع خوبی نیس��تیم و دچار مش��کالت جدی 
هستیم. من نمی توانم در جلسه علنی بگویم آمریکا 
چه برنامه های��ی دارد، ما نباید بهانه سوءاس��تفاده 
دس��ت آنها بدهیم، باید به نفت کمک کنیم چرا که 
نفت می تواند موتور پیشران توسعه اقتصادی کشور 

باشد.
وی در پایان با بیان اینکه س��رمایه گذاری ساالنه 
۴۰، ۵۰ میلی��ارد دالر کش��ور را متح��ول می کند، 
در عین ح��ال گفت که اگر اجازه ندهیم س��رمایه 
خارجی به کش��ور بیاید، وضعی��ت روز به روز بدتر 
می شود. پس از استماع پاسخ های زنگنه نمایندگان 
عنوان کردند که از اظهارات وزیر نفت قانع شده اند.

هشدار وزیر نفت در جلسه علنی مجلس

از نظر منابع، در وضع خوبی نیستیم
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه مردم و دولت ایران مس��یر 
توسعه کشور را قدرتمندانه ادامه خواهند داد، گفت: هیچکس 
نمی تواند این ملت را مأیوس و امید به آینده را از آن بگیرد و کاخ 
سفید بداند به تعهدات شان پایبند باشند یا نباشند، ملت بزرگ 
ایران با هرگونه توطئه و نقش��ه آنها با قدرت برخورد می کند.  
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حس��ن روحانی روز سه ش��نبه در اجتماع پرشور مردم 
آذربایجان ش��رقی در استادیوم تختی تبریز، مردم آذربایجان 
را مردمی غیور و دالور برشمرد که همواره سطوح اصلی ایران 
عزیز بودند و افزود: آذربایجان س��رزمین مردان و زنان نامدار 
و دیار علما، بزرگان، ش��عرا، انقالبیون و سرزمین مقام معظم 
رهبری، س��تارخان ها، باقرخان ها و ش��هدای واال مقام لشکر 

عاشورا است. 
رئیس جمهور اظهار داش��ت: امروز یک بار دیگر می خواهیم 
با ه��م پیوند جدیدی را برای ارتقای آذربایجان و س��ربلندی 
ایران ببندیم.  روحانی با اش��اره به اینکه ما از اردیبهشت سال 
گذشته در کنار هم وعده دادیم که برای امنیت، آرامش، آزادی 
و پیشرفت در کنار هم باشیم، گفت: امروز به آنچه وعده داده 
بودیم پایبند هس��تیم.  رئیس جمهور اف��زود: ما به آذربایجان 
برای احیا و حفظ دریاچه ارومیه و برای تقویت فرهنگ و زبان 
آذری و ارتقای ورزش و تیم تراکتورس��ازی وعده دادیم و پای 
وعده های خود ایستاده ایم.  روحانی با اشاره به اینکه ما به هم 
وعده دادیم س��رزمین مان، سرزمین امن و امنیت باشد، گفت: 
امروز به برکت دالورمردی های س��پاه پاسداران عزیز و غیور، 
 ارتش جمهوری اسالمی و بسیج ایثارگر و فداکار شاهد امنیت 
مثال زدنی در ایران عزیز هس��تیم.  رئیس جمهور تأکید کرد: 
ما هر روز امنیتی را که در س��ایه وحدت و انسجام ملت ایران 

به وجود آمده پاس می داریم و آن را ادامه خواهیم داد. 
روحانی خاطرنش��ان کرد: ما براس��اس آنچه ب��ا مردم قرار 
گذاشتیم، آرامش زندگی مردم و بازار را حفاظت خواهیم کرد و 
به مردم بزرگ ایران قول می دهم توطئه آمریکا، صهیونیست ها 
و ارتجاع عرب در منطقه در پیشرفت ایران عزیز تأثیری نخواهد 
گذاشت.  رئیس جمهور تصریح کرد: آنهایی که در کاخ سفید 
نشسته اند بدانند به تعهد، تمدن و انسانیت شان پایبند باشند 
یا نباش��ند، ملت بزرگ ایران و دولت به نمایندگی از ملت در 
برابر هرگونه توطئه و نقشه آنها با قاطعیت ایستادگی می کند. 
روحانی خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی تواند این ملت بزرگ 
را مأیوس کرده و امید آینده را از ما بگیرد. ما امروز مقتدرتر از 
هر زمان دیگر پای پیمان های خود ایس��تاده ایم، اما اگر کسی 
بخواهد به تعهدش در برابر ما خیانت کند، بداند عواقب وخیم 
چنین حرکتی، شامل حال خودشان خواهد شد.  رئیس جمهور 
اف��زود: دولت و ملت ایران برای تمامی مراحل احتمالی مقابل 
توطئه دشمنان برنامه ریزی کرده و هیچ مشکلی با آنها ندارد. 
ما مشکالت را با دست توانای ملت ایران حل و فصل خواهیم 
کرد.  روحانی ادامه داد: ما برای آرامش مردم تصمیمات قاطع 
و محکمی در زمینه بازار ارز اتخاذ کردیم و کسی نگران واردات 
و صادرات و تأمین کاالهای مورد نیاز نباشد.  رئیس جمهور با 

بیان اینکه در برابر توطئ��ه خارجی ها و برخی افراد کوته بین 
داخلی برنامه ریزی کرده ایم، گفت: تمام نیازمندی های کشور 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می ش��ود و کاالهای اساسی با همان 
قیمت قبل تأمین خواهد ش��د و مردم نباید هیچ گونه نگرانی 
برای واردات داش��ته باشند.  روحانی اظهار داشت: اگر واردات 
در گذش��ته ۵۰ میلیارد دالر بوده و امس��ال ۶۰ میلیارد دالر 
باش��د و اگر نرخ خدمات ۱۰ میلی��ارد دالر بود و ۲۰ میلیارد 
دالر شود، هیچ نگرانی نخواهیم داشت.  رئیس جمهور با بیان 
اینکه صادرات غیرنفتی کشور در فروردین ماه سال ۹۷ نسبت 
به سال گذشته ۱۵درصد و واردات نیز ۷درصد افزایش داشته 
اس��ت، گفت: ما در مسیر توسعه کشور، گام برخواهیم داشت 
و دولت متعهد اس��ت هرگونه مشکلی در این مسیر را حل و 

فصل کند. 
روحان��ی افزود: از همه ارکان کش��ور، به وی��ژه مجلس، قوه 
قضائیه و نیروهای امنیتی و مردم که همواره پش��توانه بزرگ 
تصمیمات دولت بوده اند، تشکر می کنم و باید مطمئن باشند 
که ما راه مان را به خوبی در مس��یر توس��عه ادامه می دهیم.   
رئیس جمهور با بیان اینکه در جریان این سفر ۳هزار میلیارد 
توم��ان، طرح و پ��روژه افتتاح و ۶ هزار میلی��ارد تومان پروژه 
کلنگ زن��ی و عملیات اجرای��ی آنها آغاز می ش��ود، گفت: در 
راس��تای توسعه صنایع معدنی استان، دستور دادم توقفی که 
در پروژه ذوب مس ایجاد ش��ده بود، برداش��ته شود و این گام 
خوبی برای توس��عه اشتغال مردم و پیش��رفت استان خواهد 
بود.  روحانی با اش��اره به سخنان نماینده ولی فقیه در استان 
آذربایجان ش��رقی درباره ضرورت ارتقای بهداش��ت، درمان و 
ایج��اد امکانات درمانی برای بیماران کبدی گفت: امروز اولین 

پیوند کبد در تبریز انجام شده است. 
رئیس جمه��ور با تقدیر از مردم اس��تان آذربایجان ش��رقی 
به خاط��ر ادب، ایثار و کار و کوش��ش خس��تگی ناپذیر گفت: 
هنگامی ک��ه در هیأت وزی��ران طرح های مربوط به اس��تان 
آذربایجان ش��رقی مطرح شد، تمامی اعضای دولت به اتفاق از 
کار و کوش��ش بی وقفه مردم، اجرای پروژه های بزرگ صنعتی 
و معدنی و تعهد فعاالن اقتصادی نسبت به بانک ها و نظافت و 
عدم تکدی گری در این استان و شهر تبریز سخن گفتند و به 
آن افتخار کردند.  روحانی با بیان اینکه دولت و ملت ایران به 
آذربایجان و تبریز افتخار می کند، گفت: در این استان خیران 
و افراد نیکوکار تالش های فراوانی در راستای ارتقای بهداشت، 
درمان و س��المت مردم انجام داده اند، به گونه ای که صد خّیر 
در پنج سال گذشته ۲۶۰ میلیارد تومان در این زمینه هزینه 
کرده ان��د و دولت متقابال ۸۰۰ میلیارد توم��ان در این بخش 

هزینه کرده است. 
رئیس جمهور افزود: با برنامه ریزی های انجام ش��ده و تالش 
مس��ئوالن ش��اهد بهره برداری از طرح های متع��دد در زمینه 

بهداشت و درمان تا پایان دولت دوازدهم خواهیم بود. 
روحان��ی با بیان اینک��ه دولت در دیگر بخش ه��ا از جمله 
صنعت، کش��اورزی و سدس��ازی نیز برنامه ه��ای خوبی برای 
اس��تان دارد، گفت: زبان آذری از افتخارات ایران عزیز است و 

از اس��تاندار و مسئوالن استان و دانشگاه ها می خواهم تا مرکز 
زب��ان و ادبی��ات ترکی را افتتاح و کتاب ه��ای مربوط به آن را 
چاپ کنند.  رئیس جمهور افزود: زبان ترکی یکی از افتخارات و 

گل های معطر این سرزمین است. 
روحان��ی با بیان اینکه باید به ایثار مردم آذربایجان ش��رقی 
افتخار کنیم، گفت: من به مردم آذربایجان ش��رقی و غربی و 
منطقه غرب کش��ور، اعالم می کنم اگر تالش های دولت های 
یازدهم و دوازدهم از س��ال ۹۲ نبود، در ش��هریور س��ال ۹۶، 
هیچ چیز از دریاچه ارومیه باقی نمی ماند و امروز اعالم می کنم 
ک��ه دولت یازدهم ۲ ه��زار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای احیای 
دریاچه ارومیه هزینه کرده و به ش��ما ق��ول می دهم دریاچه 

ارومیه به عنوان نگین ایران باقی بماند. 
رئیس جمه��ور اظهار داش��ت: بیش از ه��زار میلیارد تومان 
ط��رح و پروژه ه��ای متعدد ب��رای احیای دریاچ��ه ارومیه در 
دستور کار اس��ت، گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده 
و وعده مس��ئوالن ذی ربط در آینده ارتفاع آب دریاچه ارومیه 
ی��ک متر افزایش خواهد یافت.  روحان��ی با بیان اینکه دولت 
به تعهدات خود تا جایی که توان داش��ته باشد، عمل می کند، 
افزود: بی تردید در زمینه آب، راه و بهداش��ت و درمان که جزو 
پروژه های مهم استان است، گام های تأثیرگذار و خوبی برداشته 
خواهد ش��د.  رئیس جمهور اظهار داش��ت: در سفر گذشته به 
این اس��تان اج��رای ۲۳ طرح و پروژه را به م��ردم قول دادیم 
و بیش از آنچ��ه که وعده کرده بودیم، ب��رای اجرای طرح ها، 
اعتبار تخصیص دادیم، منتها از این تعداد، ۱۸ پروژه عملیاتی 
و پنج پروژه در دست اجراست که دولت متعهد به تکمیل آنها 
خواهد بود.  روحانی با اشاره به اینکه عملیاتی شدن ۵۰درصد 
از پروژه بزرگراه اهر به تبریز گفت: براساس برنامه ریزی اعتبار 
این پروژه ۹۰میلیارد تومان بوده که تاکنون ۱۰۴میلیارد تومان 
پرداخت شده و دولت متعهد است که این پروژه را تکمیل کند. 
همچنین اقدامات خوبی در راس��تای احداث راه آهن میانه به 
تبریز انجام شده و امسال راه آهن بستان آباد افتتاح خواهد شد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه امسال استان آذربایجان شرقی از 
رحمت آسمانی برخوردار بود و وضع بارندگی نسبت به پارسال 
بهتر بوده اس��ت، افزود: ما در بسیاری از استان ها با مشکالت 
فراوان��ی در زمینه تأمین آب مواجه هس��تیم و دولت متعهد 
به رفع این مسائل اس��ت که در این راستا کمیته سه نفره ای 
تش��کیل شده و مشکالت موجود در زمینه تأمین آب مناطق 

مختلف کشور را بررسی خواهند کرد. 
روحانی ادام��ه داد: در دولت یازدهم ۳ هزار و ۹۹۷ میلیارد 
تومان برای طرح ها و پروژه های مختلف در اس��تان آذربایجان 
شرقی هزینه شده که این رقم بیش از دو برابر چهار سال قبل 

از دولت یازدهم بوده است. 
رئیس جمهور اظهار داش��ت: در این س��فر اجرای ۲۸ طرح 
و پ��روژه را با اعتباری بالغ بر ۱۱۸۸ میلی��ارد تومان به مردم 
آذربایجان شرقی قول می دهیم که این جدای از ۷۳۵ میلیارد 
تومانی است که از طریق صندوق توسعه ملی برای این استان 

در نظر گرفته شده است. 

رئیس جمهور در جمع مردم تبریز: 

کاالهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد می شود



تئوری جس��ت وجو و تطبیق 
تاکن��ون  ای��ران  اقتص��اد  در 
به ص��ورت کمی مورد بررس��ی 
ق��رار نگرفته اس��ت و پژوهش 
حاض��ر، اولی��ن کار کم��ی در 
این زمینه اس��ت ک��ه نتایجش 
در ش��ماره ۸۴ فصلنامه علمی، 
و  »پژوهش ه��ا  پژوهش��ی 
وزارت  اقتصادی«  سیاست های 
اقتص��اد ب��ا عن��وان »نرخ های 
ورود به بیکاری و یافتن ش��غل 
در اقتص��اد ایران« به وس��یله 
جعف��ر عبادی، محمدحس��ین 
رحمت��ی و ملیح��ه حدادمقدم 
منتش��ر شده است. سنگ بنای 
ش��روع کارهای کمی در حوزه 
جس��ت وجو و تطبی��ق در بازار 
نیروی کار، محاس��به نرخ های 
ورود به بیکاری و یافتن ش��غل 
اس��ت، چراک��ه ای��ن  دو نرخ، 
پارامترهای تاب��ع مهمی به نام 
تابع تطبیق هستند که این تابع، 
یکی از مولفه های اصلی تئوری 
در  تطبیق محس��وب می شود. 
ابت��دا احتمال  ای��ن تحقی��ق، 
اینکه یک کارگر بیکار ش��غلی 
پیدا کن��د و همچنین احتمال 
اینکه یک کارگر شاغل شغلش 
را از دست بدهد محاسبه شده 
و س��پس با اس��تفاده از این  دو 
احتمال، به محاس��به نرخ های 
ورود ب��ه بی��کاری و خ��روج از 
آن بین بهار ۱۳۸۴ تا تابستان 
اس��ت.  ۱۳۹۳ پرداخته ش��ده 
در ای��ن پژوه��ش ای��ن نتیجه 
حاصل می ش��ود که هر دو نرخ 
بیکاری  نوسانات  در  موردبحث 
س��هیم هس��تند و ن��رخ یافتن 
ش��غل ب��ه ص��ورت معکوس و 
نرخ ورود ب��ه بیکاری به صورت 
مس��تقیم ب��ا نرخ بی��کاری در 
مقادی��ر  و  هس��تند  ارتب��اط 
به دس��ت آمده برای هر دو نرخ 
در مقایس��ه با سایر کشورهایی 
که این نرخ ها برایشان محاسبه 

شده، کمتر است. 

تئوری جست وجو و تطبیق
در تئوری ه��ای بیکاری جدید، 
مدل های جس��ت وجو و تطبیق 
نقش پررنگ��ی را بازی می کنند. 
عناصر و ورودی ه��ای اصلی این 
دس��ته از مدل ها، نرخ های ورود 
به بیکاری و یافتن شغل هستند. 
به عبارت کلی، در تمامی کشورها 
ن��رخ بی��کاری طی زم��ان دچار 
تغییراتی می ش��ود؛ ای��ن تغییر 
می تواند نتیجه تغییر نرخی باشد 
که کارگران با آن نرخ به جمعیت 
بیکار می پیوندند )ن��رخ ورود به 
بی��کاری( یا تغیی��ر در نرخی که 
کارگ��ران با آن ن��رخ از جمعیت 
بیکار جدا می ش��وند )نرخ یافتن 
شغل( و به شاغالن می پیوندند یا 
حاصل تغییر در ترکیبی از این دو 

نرخ باشد. 
دنب��ال  ب��ه  تحقی��ق  ای��ن 
ب��ه  ورود  ن��رخ  اندازه گی��ری 
بیکاری و نرخ خروج از بیکاری 
یا نرخ یافتن ش��غل در اقتصاد 
ایران است. ابتدا احتمال اینکه 
ی��ک کارگ��ر ش��اغل کار خود 
را از دس��ت بده��د و همچنین 
احتمال اینکه یک کارگر بیکار 
موف��ق به یافتن ش��غل ش��ود 
محاس��به می شود و پس از آن، 
به محاسبه این دو نرخ پرداخته 
خواه��د ش��د. مبن��ای نحوه و 
روش محاس��به ای��ن تحقی��ق 
از کاره��ای محققی  برگرفت��ه 
به نام ش��ایمر اس��ت ک��ه این 
دو نرخ را ب��رای اقتصاد آمریکا 
درمی یابد  و  می کند  محاس��به 
ک��ه ۹۵ درص��د از افزایش در 
رکودهای  ط��ی  بی��کاری  نرخ 
۱۹۹۱ و ۲۰۰۱، حاصل کاهش 
در احتم��ال یافتن ش��غل بوده 
اس��ت. بنابراین اگر کسی قصد 
ش��ناخت نوس��انات بیکاری را 
دارد، بای��د نوس��انات در ن��رخ 
انتق��ال از بیکاری به اش��تغال 
را مطالعه کند. ش��ایمر به این 
نتیجه رسیده بود که مشخصه 

اصلی رکودها، نرخ باالی خروج 
از اش��تغال است. شایمر روشی 
جدید و ساده را معرفی می کند 
که در آن، از س��ری های زمانی 
تع��داد اف��راد ش��اغل و تعداد 
اف��راد بیکار اس��تفاده می کند. 
ای��ن اندازه گیری ها بر دو فرض 
استوارند؛ اول اینکه کارگران از 
نیروی کار خارج نمی شوند و به 
آن ه��م وارد نمی ش��وند و تنها 
بین دو حالت اشتغال و بیکاری 
جابه ج��ا خواهن��د ش��د، یعنی 
تعداد نی��روی کار ثابت در نظر 
گرفته می ش��ود. ف��رض دومی 
ک��ه در این محاس��بات در نظر 
گرفته می ش��ود این اس��ت که 
تمامی کارگران یکسان هستند. 
این دو فرض برای س��اده کردن 
محاس��بات اس��ت و در اکث��ر 
مشاهده  هم  اقتصادی  کارهای 
این  محاس��به  برای  می ش��ود. 
نرخ ها در اقتص��اد ایران هم از 
این فرض ها استفاده شده است.  
در تحقیقات مربوط به اش��تغال 
و بی��کاری، جری��ان کارگران به 
سمت جمعیت بیکاران ناشی از 
ش��وک های مختص شغل است. 
می توان این شوک ها را به عنوان 
شوک سمت تقاضا معرفی کرد 
)ش��وک هایی که قیمت نس��بی 
یک کاال را که توسط یک شغل 
مش��خص ایجاد می ش��ود تحت 
تأثیر ق��رار می دهد( یا ش��وک 
بهره وری )شوکی که هزینه های 
تولید را تحت تأثیر قرار می دهد( 
قلم��داد کرد. وقتی ش��وکی به 
این صورت وارد می ش��ود، بنگاه 
دو انتخاب خواهد داش��ت؛ یا به 
تولید در ش��رایط جدید )ارزش 
جدی��د تطبیق( ادام��ه دهد یا 
شغل مرتبط را تعطیل کند. در 
نس��خه های قدیمی تر از چنین 
مدلی، وقوع یک ش��وک منجر 
به از بین  رفتن ش��غل و منحل 
 ش��دن تطبی��ق صورت گرفت��ه 
و نهایت��اً جدای��ی کارگ��ران از 

وقوع  بنابراین  می ش��د.  ش��غل 
شوک های مختص شغل، ارزش 
ی��ک تطبیق و ش��غل را از یک 
مق��دار ب��اال به یک مق��دار کم 
تنزل می داد و منجر می ش��د به 
اینکه تطبیق، سودآوری خود را 
از دس��ت بدهد. در نس��خه های 
جدیدت��ر این مدل، با وقوع یک 
ش��وک، محصول خالص ش��غل 
به یک مق��دار جدید تغییر پیدا 
می کند ک��ه این مقدار جدید از 
ی��ک توزیع احتمال اس��تخراج 
می شود و لزوما در مقدار جدید، 
ش��غل از بی��ن نخواهد رفت که 
در این صورت، تصمیم تخریب 

شغل درون زا می شود. 
در ایران، داده های الزم برای 
محاس��به احتمال یافتن ش��غل 
)احتمال اینکه یک کارگر که در 
یک دوره مش��خص بیکار بوده، 
طی دوره حداقل یک شغل پیدا 
کند( و احتمال ورود به بیکاری 
)احتم��ال اینکه ی��ک کارگر در 
یک دوره مش��خص شاغل بوده 
و ط��ی دوره ش��غل خ��ود را از 
دست بدهد( در دسترس است. 
ب��ا اس��تفاده از فرمول های الزم 
و روش ه��ای آماری و فنی، این 
تحقیق به نتایجی می رس��د که 

در ادامه شرح داده می شود. 
مشخصه های بیکاری در ایران

از  تصویری  تحقی��ق،  نتای��ج 
عرض��ه  را  ای��ران  در  بی��کاری 
می کنند که می ت��وان از آنها به 
اشتغال  زمینه  تفس��یرهایی در 
در ای��ران دس��ت زد. ابتدا باید 
گف��ت در ایران بی��کاری دارای 
نوس��انات زیادی است و درصد 
قابل توجه��ی از اف��راد جامع��ه 
بیکار، بیکاری بلندمدت )بیشتر 
از ۱۲ م��اه( را تجرب��ه می کنند 
و درص��د کم��ی بیکاری ه��ای 
کوتاه م��دت را تجرب��ه کرده اند. 
همچنی��ن زمان تصدی ش��غل 
از جامعه شاغالن  درصد باالیی 

از ۱۰ سال هم فراتر می رود. 

نتایج تحقیق نش��ان می دهد 
ک��ه به نظر می رس��د بیکاری با 
ی��ک دوره تأخیری نس��بت به 
نرخ یافتن ش��غل واکنش نشان 
می ده��د. نموداره��ای زمان��ی 
نرخ ه��ای بی��کاری و اش��تغال 
ک��ه حضیض  می دهند  نش��ان 
نمودار نرخ یافتن ش��غل با یک 
دوره تأخیر منجر به اوج گرفتن 
نم��ودار بیکاری می ش��ود و به 
همین ترتی��ب، اوج نمودار نرخ 
یافتن ش��غل هم با ی��ک دوره 
تأخیر موجبات س��قوط نمودار 
بی��کاری را فراه��م می کند. به 
حضیض های  ترتی��ب،  همی��ن 
نمودار نرخ یافتن ش��غل با یک 
دوره تأخی��ر منجر ب��ه اوج های 
نمودار بیکاری خواهند ش��د. به 
عب��ارت دیگر، اوج ه��ای نمودار 
نرخ بی��کاری بعض��اً هم زمان و 
در برخ��ی م��وارد ب��ا تأخیری 
یک دوره ای نس��بت ب��ه نمودار 
ن��رخ ورود ب��ه بی��کاری اتفاق 
می افتد اما در مجموع، روند هر 
دو نمودار یکس��ان است. یعنی 
اوج  گرفتن نرخ ورود به بیکاری، 
به اوج گ رفتن بی��کاری منجر 
خواهد شد. بنابراین هر دو نرخ 
ورود ب��ه بیکاری و ن��رخ یافتن 
ش��غل، در نوس��انات بی��کاری 
س��هیم هس��تند. تحقیق حاضر 
می تواند مبنای کارهای بسیاری 
در ح��وزه اقتص��اد اش��تغال و 
بیکاری در ایران باش��د، ازجمله 
اینک��ه از این پ��س محققان و 
سیاس��ت گذاران ق��ادر خواهند 
بود با محاس��بات نرخ های ورود 
ب��ه بی��کاری و اش��تغال س��هم 
نس��بی نوس��انات ای��ن دو نرخ 
را در نوس��انات بی��کاری بیابند. 
به عب��ارت دیگر، آنه��ا خواهند 
توانس��ت وارد تجزیه نوس��انات 
بیکاری شوند و همچنین با این 
نرخ ه��ا می توانند تاب��ع تطبیق 
را ب��رای اقتصاد ای��ران تخمین 

بزنند. 

بررسی نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران

کالبدشکافی کار و بیکاری

پ��ول  صن��دوق  بین الملل��ی 
نسبت به تبعات جنگ تعرفه ای 

چین و  آمریکا هشدار داد. 
به گزارش »گاردین«، صندوق 
گ��زارش  در  پ��ول   بین الملل��ی 
نیم س��االنه خ��ود در خص��وص 
اقتص��اد جهانی با اش��اره به روند 
رو ب��ه رش��د بدبین��ی در میان 
رای دهندگان نس��بت به تجارت، 
به سیاستگذاران هش��دار داد در 
خط مش��ی های خود ای��ن روند 
را پی��ش از آن ک��ه روند رش��د 
اقتصادی جهانی که طی سالیان 
اخی��ر امیدوارکننده بوده اس��ت، 
متوقف ش��ود، مد نظر قرار دهند 
و عم��وم را نس��بت ب��ه عواقب 
حمایت گرایی تجاری آگاه سازند. 
به گ��زارش این روزنامه چاپ 
لندن، موریس اوبسفیلد، مشاور 

اقتص��ادی صن��دوق  بین المللی 
پ��ول گف��ت: نخس��تین تیر در 
جنگ تجاری احتمالی ش��لیک 
ش��ده اس��ت.  وی تصریح کرد: 
دونالد  مالیات��ی  بس��ته کاهش 
ترام��پ ممک��ن اس��ت موجب 
مک��ش واردات به  آمریکا ش��ود 
و ان��دازه کس��ری تج��اری را تا 
ب��ه ۱۵۰میلیارد  س��ال ۲۰۱۹ 
دالر افزای��ش ده��د، روندی که 
تنش ه��ای تج��اری را تش��دید 
 می کن��د.   به گفته اوبس��فیلد، 
الزم اس��ت قواعد چندجانبه ای 
که نظ��ام تج��ارت جهانی پس 
از جن��گ جهان��ی دوم ب��ر آن 
پایه ریزی ش��ده  و رشد اقتصاد 
جهانی را تغذیه  می کند، تقویت 
ش��ود، در غیر این صورت خطر 
ایجاد ش��کاف در نظ��ام تجارت 

جهان��ی ب��اال  می گیرد. مش��اور 
صن��دوق  بین المللی پول گفت: 
ایاالت متحده  بین  اتفاقات اخیر 
و چی��ن بیش��تر ش��بیه جنگ 
پولدار هاس��ت ت��ا بازگش��ت به 
تعرفه ها  از  اس��تفاده  گس��ترده 
مانن��د آنچه در دوران موس��وم 
به رکود بزرگ مرس��وم بود، اما 
امروز نش��انه هایی وج��ود دارد 
حاک��ی از اینک��ه حمایت گرایی 
 می تواند آس��یب های جدی تری 

به رشد اقتصاد جهانی بزند. 
 اوبسفیلد افزود: جنگ تجاری 
اقتصادهای بزرگ در زمان  این 
توس��عه اقتصادی، ممکن است 
بزرگتر هم به نظر برسد، به ویژه 
هنگامی که توس��عه ب��ه میزان 
زیادی وابسته به سرمایه گذاری 

و تجارت است. 

خوش بین��ی  گف��ت:  وی   
عمومی در مورد مزایای جهانی 
شدن به دلیل شکاف رو به رشد 
میان غنی و فقیر کم رنگ شده 
و این واقعیت است که بسیاری 
از خانوارها در غرب رش��د کمی 
داشته یا از آن بهره ای نبرده اند. 
 ب��ه گفته ای��ن اقتص��اددان 
پ��ول،  صن��دوق  بین الملل��ی 
بی تفاوت  سیاس��تگذاران  اگ��ر 
بمانن��د و چالش ه��ای تقوی��ت 
رش��د بلندمدت را رف��ع نکنند، 
تشدید  سیاس��ی  ریس��ک های 
ش��ده و احتم��اال فرآیند برخی 
اقدامات و اصالح��ات اقتصادی 

به تأخیر خواهد افتاد. 
هش��دار صن��دوق  بین المللی 
پول پ��س از آن ابراز  می ش��ود 
که این صندوق پیش از این در 

پیش بینی رش��د اقتصاد جهانی 
برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 
این رش��د را باالترین از س��ال 
۲۰۱۰ عنوان کرده بود. صندوق 
اعالم کرد انتظار  می رود اقتصاد 
جهانی رش��دی ۳.۹درصدی را 
امسال و سال آینده تجربه کند. 
ط��ی م��اه اکتب��ر صن��دوق 
 بین الملل��ی پ��ول در گ��زارش 
جهان��ی  اقتص��اد  چش��م انداز 
اع��الم کرد که رقم رش��د برای 
س��ال های  در  ایاالت متح��ده 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ برابر ۲.۹درصد 
پیش بینی شده است. همچنین 
یورو   پیش بینی  می شود منطقه 
با رش��د ۲.۴ درصدی در س��ال 
س��ال  در  ۲درص��د  و   ۲۰۱۸
داشته  متعادل  رش��دی   ۲۰۱۹

باشد. 

هشدار صندوق  بین المللی پول نسبت به صف بندی تعرفه ای چین و  آمریکا

خطر شکاف در سیستم تجارت  بین الملل

گزارش2

اقتصادایران

تغییر ارز رسمی به روایت یک اقتصاددان
 کندن از دالر

اقدامی قابل دفاع است
به گفته یک اقتصاددان، تغییر ارز رسمی ایران 
از دالر ب��ه ی��ورو، اقدامی قابل دفاع اس��ت، زیرا 
کن��دن از دالر البته به مفه��وم کندن از تجارت 
بین المللی در جهان نیس��ت و ایران الزم بود این 

اقدام را در دستور کار قرار دهد. 
محم��د خوش چهره، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
تهران و کارشناس ارش��د اقتصادی در گفت وگو 
با خبرآنالین در خصوص تصمیمات اتخاذ ش��ده 
برای تغییر سبد ارزی ایران از دالر به یورو گفت: 
این مس��ئله ک��ه دالر نباید در س��بد ارزی ایران 
حرف اول را بزند نزدیک به س��ه دهه اس��ت که 
در محافل رسمی و کارشناسی مطرح شده است. 
نماینده اس��بق مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: کندن از دالر البته به مفهوم کندن از تجارت 
بین المللی در جهان نیس��ت و ایران الزم بود این 

اقدام را در دستور کار قرار دهد. 
او ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه کن��دن از دالر از دو 
جنبه قابل بررس��ی اس��ت، گف��ت: معتقدم یورو 
از ابزاره��ای در س��ایه مقابله ب��ا یکجانبه گرایی 
آمریکا پس از فروپاشی ش��وروی تلقی می شود. 
ای��ن ابزار مانعی در برابر تک قطبی ش��دن جهان 
توسط آمریکاست. بس��یاری از کشورهایی که از 
اس��تقالل رأی برخوردار بودند تأکید داشتند که 
ارزش پول هر کش��ور با توجه به توان و ظرفیت 
تولید آن کش��ور تعریف می شود و باید این نکته 
را مد نظر قرار داد، این در حالی است که جایگاه 
دالر، جایگاه��ی فرات��ر از ت��وان و ظرفیت تولید 

آمریکاست. 
نماینده اسبق مجلس اضافه کرد: توجه به این 
نکته که دالر نباید ارز غالب باش��د، تنها از سوی 
ایران پیگیری نش��ده و اتفاقا دیگر کش��ورها نیز 
این موضوع را در دس��تور کار دارن��د. نگاهی به 
آمارهای جهانی نش��ان می دهد زمانی ۸۰ درصد 
معامالت و مبادالت جهان به واسطه دالر صورت 
می گرفت و ۷۰درصد ذخای��ر ارزی جهان را نیز 
دالر تش��کیل می داد اما وضعیت در حال حاضر 
تغییر کرده اس��ت. در حقیقت ارزش واقعی این 
پول سبب ایجاد چنین فضایی نبود بلکه این ارز 
به دلیل رایزنی های سیاس��ی و فضای موجود در 

این عرصه به ارز مسلط تبدیل شده بود. 
دالر ارز شکننده ای است

این چهره مش��هور اصولگرا ادامه داد: به دلیل 
همی��ن مولفه ه��ای سیاس��ی ب��ود ک��ه دالر در 
س��ازمان هایی چون اوپک به ارز مس��لط تبدیل 
ش��د درحالی ک��ه این ارز ب��ا توجه ب��ه موقعیت 
واقعی اقتص��اد آمریکا و توان تولید این کش��ور، 
ارزی شکننده محسوب می شود. بدهی های کالن 
آمریکا از یک س��و و نبود موازنه پرداخت در این 
کش��ور از س��وی دیگر خود نش��ان می دهد که 
ش��کننده بودن دالر آمریکا امری عینی و واقعی 
است. س��قوط معنادار دالر در سال های گذشته، 
یعن��ی س��ال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ نی��ز به نوعی 
نش��ان دهنده صحت این گفتار است. از این رو از 
منظر اقتصادی برتری دالر در س��بد ارزی کشور 
برای اهل فن معنایی ندارد و الزم است به منظور 
کاهش آسیب پذیری، کاهش وابستگی به دالر در 

دستور کار قرار گیرد. 
مقابله با شیشه عمر آمریکا

او ب��ه دومین بعد این ماج��را پرداخت و اضافه 
کرد: گذش��ته از اینکه کاهش وابس��تگی به دالر 
از منظ��ر اقتصادی و فنی توجی��ه دارد، ایران با 
موقعیت��ی خاص ت��ر در این حوزه روبه رو اس��ت. 
فضای سیاسی میان ایران و آمریکا چنین اقدامی 
را توجیه می کند چراکه اگر ما در عرصه سیاسی 
با آمریکا مقابله داریم باید با شیش��ه عمر آمریکا 

که پولش است، نیز مقابله کنیم. 
او ب��ه ض��رورت بازتعریف س��بد ارزی ایران با 
تکیه بر همین موضوع اشاره کرد و ادامه داد: در 
چنین فضای سیاس��ی درست نیست پول اصلی 
در س��بد ارزی کش��ور دالر باش��د. اگر در عرصه 
داخلی می بینیم دالر به پول مطلوب برای مردم 
تبدیل ش��ده اس��ت، به دلیل جنبه س��وداگرانه 
ماجراست و از سوی دیگر ضعف مدیریت ارزی و 
عدم مدیریت دقیق تقاضا باعث شده است چنین 

اتفاقی رخ دهد. 
وی ادام��ه داد: بررس��ی ها نش��ان می دهد بین 
۹۳ ت��ا ۹۴ درص��د ارز تزریقی به ب��ازار در ایران 
محصول خام فروش��ی نفت و ص��ادرات میعانات 
گازی و محصوالت پتروشیمی است که به نحوی 
هر س��ه مورد با دولت ارتباط دارد. به این ترتیب 
ای��ن ارز یک کاالی انحصاری اس��ت و در نتیجه 
س��عی دولت ها نی��ز همواره گ��ران فروختن این 

کاالی انحصاری بوده است. 
او چنی��ن نتیجه گیری کرد که کنده ش��دن از 
دالر از منظر سیاسی اقدامی قابل دفاع و منطقی 
اس��ت اما در حوزه اقتصادی الزم اس��ت با برنامه 
چنین امری پیاده س��ازی ش��ود چراک��ه اگر در 
پرداخت ها، گشایش ال س��ی ها و. . . برنامه ریزی 
الزم را نداش��ته و دق��ت به خ��رج ندهیم ممکن 
اس��ت هزینه مبادله به اقتصاد تحمیل ش��ود که 

اتفاق خوبی نیست. 

اقتصادجهان

گزارش رویترز از تحرکات نفتی آمریکا
انتقام نفتی ترامپ از روسیه و اوپک

درحالی که تالش های اوپک و روس��یه ب��رای توازن 
عرض��ه و تقاضا در بازار نفت باالخره به ثمر نشس��ته و 
قیم��ت این محصول اس��تراتژیک به س��طح موردنظر 
صادرکنندگان عمده آن نزدیک ش��ده، تولیدکنندگان 
نف��ت در آمریکا نیز صادرات خود به اروپا را به حداکثر 
رس��انده اند تا از ثم��رات افزایش قیمت نفت بی نصیب 

نمانند. 
طرح فریز نفتی که از سال گذشته میالدی با توافق 
بین کش��ورهای عضو اوپک و همراهی روسیه آغاز شد 
و نتیجه آن کاهش روزانه ۱.۸ میلیون بشکه ای عرضه 
نفت از س��وی این کش��ورها بود، نقش بس��یار مهمی 
در تغیی��ر وضعیت بازار نف��ت به نفع عرضه کنندگان و 
رسیدن قیمت نفت به باالترین میزان آن در چهار سال 
اخیر ایفا کرد.  در این میان افزایش قیمت نفت با رشد 
چش��مگیر تولید آن در آمریکا همراه ش��ده است تا به 
گفته معامله گران، فروش نفت روس��یه، نیجریه و سایر 
کش��ورها در بازار اروپا اکنون دش��وارتر از سال گذشته 
شود. یکی از معامله گران وابسته به یک پاالیشگاه نفتی 
در حوزه مدیترانه –که قباًل مش��تری دائم نفت روسیه 
و نفت دریای خزر بوده و اینک بخشی از خوراک خود 
را از آمری��کا تأمین می کند- در این خصوص به رویترز 
می گوید:  »نفت آمریکا در همه جا عرضه می شود و این 
مسئله فشار بسیار زیادی بر سایر تولیدکنندگان نفت 
وارد می کند«.  پیش بینی می شود متوسط روزانه تولید 
نفت آمریکا در س��ال جاری میالدی به ۱۰.۷ میلیون 
بش��که برسد تا این کش��ور از لحاظ سطح تولید روزانه 
نفت، در ردیف عربستان و روسیه قرار گیرد. بررسی های 
رویترز نشان می دهد که آمریکا در سه هفته نخست ماه 
آوریل )۱۱ فروردین الی ۳۱ اردیبهشت( روزانه به طور 
متوسط حدود ۵۵۰ هزار بشکه نفت به اروپا صادر کرده 
است. از ابتدای سال جاری میالدی نیز ۶.۸ میلیون تن 
)بیش از ۴۲ میلیون بشکه( نفت از آمریکا به اروپا حمل 
شده اس��ت که در قیاس با دوره مش��ابه سال گذشته 

نزدیک به چهار برابر افزایش نشان می دهد. 
منابع آگاه در گفت وگو با رویترز خاطرنشان ساخته اند 
که صادرات نفت آمریکا به اروپا همچنان در حال افزایش 
است و هر روز پاالیشگاه های بیشتری به جمع مشتریان 
نفت خام آمریکا اضافه می شوند؛ پاالیشگاه هایی که قبل 
از این کل خوراک خود را از روس��یه و کشورهای عضو 
اوپک تأمین می کرده اند و اکنون قصد دارند بخش��ی از 

نفت مورد نیاز خود را از آمریکا وارد کنند. 
انگلی��س، ایتالیا و هلند بزرگ ترین مش��تریان نفت 
آمریکا در بین کش��ورهای اروپایی محسوب می شوند. 
بی��ش از ۷۰ درصد واردات نفت کش��ورهای اروپایی از 
آمریکا در س��ال جاری میالدی به س��ه کشور مذکور 
اختصاص داش��ته اس��ت. پاالیش��گاه های وابس��ته به 
ش��رکت های آمریکایی اکسون موبیل و والرو و شرکت 
انگلیسی بریتیش پترولیوم در اروپا نیز در قیاس با سایر 
پاالیشگاه های منطقه، بخش بیشتری از نفت مصرفی 

خود را از آمریکا تأمین کرده اند. 
دیوید وچ از ش��رکت مش��اوره ان��رژی JBC در وین 
اتریش در این خصوص به رویترز خبر داد: »دو شرکت 
لهستانی اورلن و گروپا لوتوس و شرکت استات اویل نروژ 
نیز در حال انجام نمونه گیری های الزم برای استفاده از 
نفت وارداتی از آمریکا در پاالیش��گاه های خود هستند. 
البته احتماالً مش��تریان دیگری نی��ز در آینده نزدیک 

چنین کاری را انجام خواهند داد.«
روند موفقیت آمیز و رو به رشد تولید و صادرات نفت 
در آمریکا می تواند رضایت خاطر دونالد ترامپ را نیز به 
همراه داش��ته باش��د زیرا وی اخیراً اوپک را به افزایش 
مصنوعی قیمت نفت متهم س��اخته ب��ود. ترامپ روز 
جمعه در صفحه توییتر رسمی خود نوشته بود: »به نظر 
می رسد اعضای اوپک باز هم به دنبال این کار ]افزایش 
قیمت نفت[ هستند. با وجود اینکه حجم بی سابقه ای از 
نفت در همه جا ازجمله در کشتی های نفت کش روی 
دری��ا وجود دارد، قیمت نفت به طور مصنوعی باال رفته 
است. این وضعیت خوب نیست و قابل قبول هم نخواهد 
ب��ود«.  دولت آمریکا در س��ال ۲۰۱۵ یعن��ی در زمان 
ریاست جمهوری باراک اوباما ممنوعیت صادرات نفت را 
لغو کرد، اما پاالیشگاه های قدیمی اروپا که بیشتر نفت 
موردنیاز خود را از دریای ش��مال، غرب آفریقا و دریای 
خزر تأمی��ن می کنند، خیلی دیر به این قضیه واکنش 
نشان دادند. احسان الحق، مدیر مؤسسه مشاوره انرژی 
ریسورس اکونومیکس لندن، در این خصوص می گوید: 
»پاالیش��گاه های اروپایی از س��ال گذش��ته اس��تفاده 
آزمایشی از نفت خام آمریکا را آغاز کردند و اکنون آنها 

اطالعات کافی در مورد نحوه فرآوری آن دارند.«
بخشی از محبوبیت روزافزون نفت صادراتی آمریکا در 
بین پاالیشگاه های اروپایی به فاصله قیمتی آن با نفت 
برنت دریای شمال برمی گردد. در سال جاری میالدی 
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به طور متوسط 
۴.۴۶ دالر باالتر از قیمت نفت سبک تگزاس بوده است، 
درحالی که این ش��کاف در سال گذشته میالدی تقریباً 
نصف رقم یادشده بود.  نفت سبک تگزاس، نفت سبک 
لوئیزیانا، ایگل فورد و مارس که محبوب ترین گریدهای 
نفت��ی صادراتی آمریکا در بین پاالیش��گاه های اروپایی 
به ش��مار می روند، در بازارهای اروپایی حتی با قیمتی 
به صرفه تر از نفت اورال روسیه، نفت بی تی سی جمهوری 
آذربایجان و نفت فورتیز دریای برنت عرضه می ش��وند 
و این مس��ئله باعث شده اس��ت پاالیشگاه های اروپایی 
تمایل بیش��تری ب��رای خرید نف��ت از تولیدکنندگان 

آمریکایی از خود نشان دهند. 
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فرصـت امـروز: دول��ت فرب��ه و بزرگ، 
را چگون��ه خ��رج  درآمده��ای هنگفت��ش 
می کن��د؟ این پرسش��ی اس��ت ک��ه وزارت 
اقتصاد برای پاسخ دادن به آن، چندی است 
»س��امانه جام��ع خزان��ه داری الکترونیک« 
را راه انداخت��ه و ق��رار ش��ده هر م��اه همه 
پرداخت های مرتبط ب��ا هزینه های عمومی 

دولت را در آن منتشر کند. 
دس��تور  پی��رو  اق��دام،  ای��ن  درواق��ع، 
رئیس جمه��ور درخص��وص تکری��م حقوق 
ش��هروندی و ابالغ ضواب��ط اجرایی بودجه 
۱۳۹۷ انجام ش��ده و برای شروع، از ابتدای 
هفته جاری پرداخت های دولت در نخستین 
ماه از س��ال جاری منتش��ر ش��ده است، اما 
این اطالعات منتشرش��ده به ق��دری کلی و 
غیرش��فاف اس��ت که عمال نتوانسته هدف 
اصلی انتش��ار اطالعات، یعنی شفاف س��ازی 

خرج بیت المال را برآورده کند. 
 ب��ا این همه، می توان امی��دوار بود که در 
ادامه اس��ناد پرداختی به نحوی منتشر شود 
ک��ه اطالعات مورد انتظار مردم را در اختیار 
آنها ق��رار دهد همچنان ک��ه وزارت اقتصاد 
پس از انتش��ار گزارش جام��ع پرداخت های 
نقدی دولت، اخیرا دس��ت به ویرایش سند 
زده و موارد مصرف را در سند جدیدی تحت 
عنوان »گزارش جام��ع پرداخت های نقدی 
مرتبط با تخصی��ص فروردین ماه« اصالح و 

تکمیل کرده است. 
فعال در درگاه اینترنتی وزارت امور اقتصاد 
و دارای��ی ب��ه آدرس www. mefa. ir در 
افزون��ه ای با عنوان »گ��زارش پرداخت های 
خزان��ه داری کل کش��ور«، اطالعات مربوط 
ب��ه پرداخت ه��ای دول��ت در هر م��اه، یک 

فای��ل PDF بارگ��ذاری می ش��ود که فقط 
نام دستگاه یا اس��تان دریافت کننده بودجه 
را به صورت واضح و آش��کار نش��ان می دهد 
و مابق��ی اطالعات آن تقریبا ارزش��ی برای 
مخاط��ب ندارد.  به گزارش ات��اق ایران، در 
حقیقت این فایل، اطالعاتی از قبیل شماره 
س��ند پرداخت، تاریخ، نوع پرداخت، شماره 
تراکن��ش، نام دس��تگاه اجرای��ی و مبلغ را 
درب��ر دارد که از این می��ان »نوع پرداخت« 
نی��ز به ص��ورت کلی در دو کلیش��ه »حقوق 
و مزای��ای مس��تمر« و »س��ایر هزینه ه��ای 
اجتناب ناپذیر« تعریف ش��ده که عمال منجر 

به شفاف سازی نمی شود. 
در نخس��تین سند منتشرش��ده از سوی 
دول��ت، کمت��ر از ۵۰ م��ورد پرداخت ذیل 
عنوان حقوق و مزایای مس��تمر قرار گرفته 

بود و حدود ۳۰۰ م��ورد پرداخت نیز تحت 
عنوان س��ایر هزینه های اجتناب ناپذیر قرار 
داش��ت، اما در ویرایش س��ند پرداخت های 
دولت، تعداد بیش��تری سند افزوده شده که 
بخش قابل توجهی از آن مربوط به »حقوق و 

مزایای مستمر« است. 
 PDF در س��ند فعل��ی ک��ه ب��ا فرم��ت
منتش��ر ش��ده، بالغ بر هزار و ۵۷۷ ردیف از 
پرداخت ه��ای دول��ت به دس��تگاه ها در دو 
عنوان »حقوق و مزایای مس��تمر« و »سایر 
هزینه های اجتناب ناپذیر« به انتشار رسیده 
که رقم دقیق و تفکیک ش��ده آنها به واسطه 
ع��دم قابلی��ت اس��تخراج داده از این فایل 
PDF بس��یار زمانبر اس��ت. بر این اس��اس 
به نظ��ر می رس��د خزان��ه داری کل باید در 
ویرایش های بعدی س��ند یا انتشار سندهای 

مربوط به ماه های آینده، فایل پرداخت ها را 
با فرمتی منتش��ر کند که امکان اس��تخراج 

اطالعات از آن وجود داشته باشد. 
 کالن ترین مبالغ پرداختی دولت

اما بررس��ی اجمالی گزارش پرداخت های 
خزانه داری کل کش��ور در فروردین ماه سال 
۹۷ نش��ان می ده��د که ارق��ام پرداختی به 
دستگاه های اجرایی از زیر یک میلیون تومان 
تا چند هزار میلیارد تومان در نوس��ان است 
و صندوق ه��ای بیمه در صدر بودجه خواران 

قرار گرفته اند. 
در ای��ن گزارش، باالتری��ن رقم پرداختی 
ب��ه ن��ام صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری 
ثب��ت ش��ده اس��ت؛ صندوقی که براس��اس 
 آخری��ن آمارها، یک میلی��ون و ۳۲۷ هزار و
۹۹۳ حقوق بگیر دارد و تعداد حق بیمه هایی 

که می گیرد، ۹۰درصد این تعداد اس��ت. بر 
همین اس��اس صندوق بازنشستگی کشوری 
عمال سال هاست قادر به پرداخت مستمری 
بازنشس��تگان خ��ود از طری��ق دریافت حق 
بیمه نیست و دولت باید ماهانه مبالغ کالنی 
به آن بپردازد.  گزارش وزارت اقتصاد حاکی 
از این است که دولت در فروردین ماه به ازای 
هر بازنشسته یک میلیون و ۸۰۷هزار تومان، 
جمعا معادل ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به 
صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است. 
تأمی��ن  اجتماع��ی  س��ازمان  همچنی��ن 
نیروهای مس��لح نی��ز در فروردین ماه تحت 
اجتناب ناپذیر«  عنوان »س��ایر هزینه ه��ای 
حداقل ۲هزار و ۳۴۰میلیارد تومان از دولت 
بودجه گرفته و در جایگاه دوم بودجه خواری 

قرار گرفته است. 
در ای��ن می��ان دس��تگاه های دیگری نیز 
هس��تند ک��ه ارق��ام درش��تی از دولت پول 
گرفته اند، اما اس��تخراج دقیق اس��امی آنها 
به دلیل ناکارآمدی فایل منتشرشده توسط 
خزان��ه داری بس��یار وقتگیر ب��وده و امکان 

اشتباه در محاسبه آن نیز باالست. 
البته این نکت��ه را نباید نادیده گرفت که 
با همین فایل اطالعاتی ناقص، حساس��یت 
جامع��ه در م��ورد بودجه ه��ای کالن برخی 
دستگاه ها که امسال در جریان انتشار الیحه 
بودجه توس��ط دولت خبرس��از ش��ده بود، 
دوچندان خواهد شد؛ مسئله ای که می تواند 
ب��ه مطالبه عموم��ی از دولت برای انتش��ار 
جزییات بیشتر پرداخت ها منجر شود و کار 
را به جایی برس��اند که اطالعات منتشرشده 
در این سامانه، اطالعات کلیدی به ویژه محل 

هزینه کرد این مبالغ را نیز شامل شود. 

راه اندازی »سامانه جامع خزانه داری الکترونیک« به روایت سعید لیالز

انتشار اطالعات خزانه، ژست سیاسی نیست

گزارش جامع پرداخت های نقدی دولت در فروردین ماه از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد

بودجه خواران بزرگ
یادداشت

رنج معدن

بارها در س��خنرانی مس��ئوالن مطرح شده که در 
ایران پتانس��یل های معدنی باالیی وج��ود دارد، اما 
س��وال پیش روی همین مسئوالن این است که اگر 
در ایران پتانسیل معدنی و ذخایر باالیی وجود دارد 
پس چرا ایران به جایگاهی که شایسته بوده نرسیده 

است؟ 
معدن از اکتش��اف و استخراج تا فرآوری و تبد یل 
صنای��ع معدنی را ش��امل می ش��ود، اما م��ا تنها در 
بخش های محدودی در س��طوح استاندارد جهانی و 

جایگاه اصلی مان در رقابت  های جهانی رسیده ایم. 
بررس��ی ها نش��ان می ده��د رون��د برنامه ری��زی و 
سیاس��ت گذاری ها ب��ه این ش��کل تعریف ش��ده که 
دولت های هش��ت س��اله به قدرت می آیند و در دوره 
حضورش��ان در ق��درت همه چیز رنگ وب��وی د یگری 
می گی��رد و با رفتن آن دولت دوباره همه چیز در دولت 
بع��دی تغییر می کند، ای��ن یعنی فقدان اس��تراتژی، 
مش��کلی که بدنه معدن از آن رنج بسیار برده و گاهی 

اوقات به کالفی سر درگم تبد یل شده است. 
پیامد این تصمیم گیری های فصلی این است که ما 
مدام در برخوردها و برنامه های سلیقه ای هشت ساله 
درج��ا می زنیم و هر بار به امی��د آمدن دولتی د یگر 
می نش��ینیم. این اشتباه اس��ت، سیاست گذاری های 
صنعت باید در برنامه های باالدستی و چشم اندازهای 

توسعه لحاظ شده و تابع تغییر سیاست ها نباشد. 
برنامه ریزی در صنعت باید به شکلی پیش رود که 
وزیر حق تخطی از محورهای اصلی برنامه توسعه را 
نداشته و تنها خود را ملزم به اجرای برنامه توسعه ای 
بدان��د. البته بهره مندی از تج��ارت جهانی در زمینه 
کن��ار آمدن سیاس��ت و اقتصاد می توان��د تاثیرگذار 
باشد، چنانچه در همه کشورها احزاب قدرتمند چند 
س��ال به چند سال در صحنه قدرت سیاسی جابه جا 
می ش��وند و کماکان احترام به برنامه های توسعه ای 

مصوب سرجای خودش قرار دارد. 
معضل دیگر در توس��عه معادن مربوط به اکتشاف 
اس��ت. نگاه به بخش اکتشاف، برای متولی ما سنتی 
اس��ت و متاس��فانه آموزش های اولیه در این زمینه 
ارائه نمی شود. متولی امر معدن در ایران باید نسبت 
به زمان، ثروت و پتانس��یل های نهفته درون کش��ور 

آگاه باشد و به رشد و تقویت آن کمک کند. 
متاس��فانه ای��راد ای��ن اس��ت ک��ه متول��ی ما در 
تئوری گیر ک��رده و نمی تواند وارد س��رمایه گذاری 
و ش��ناخت جام��ع د یگر حوزه ها ش��ود. ح��ال آنکه 
متولی های معادن در کش��ورهای توسعه یافته مدام 
در حال آموزش اولیه اند، اما در کشور ما گاهی حتی 
تصمیم های مثبتی هم گرفته می شود که هیچ گاه به 

مرحله عمل درنمی آید. 
توس��عه معادن حتما با شکل گیری کنسرسیوم ها 
بیش��تر  هرچ��ه  توانمندس��ازی  در  می توان��د 
بخش خصوصی موثر باش��د. باید بتوانیم منافع ملی 
را در بلندم��دت حف��ظ کنیم و این به ج��ز با ورود 

بخش خصوصی مهیا نخواهد شد. 
باید به سمتی حرکت کنیم که واگذاری ها براساس 
شایسته ساالری انجام شود نه روابط. همچنین دولت 

باید جلوی هرگونه رانت در این بخش را بگیرد. 
یعنی نباید در سایه نبود بخش خصوصی قدرتمند، 
برخ��ی امتیازات ویژه نصیب ش��رکت های خصولتی 
ش��ود. البته خوش��بختانه به دلی��ل قانون مداری در 
بخش معدن پد یده رانت خواری در مقایس��ه با د یگر 
صنایع در این صنعت به ندرت د یده می ش��ود و تنها 
انتقاد واردشده را هم در رد د یون شرکت های دولتی 

می توان جست وجو کرد. 

غالمرضا حمیدی انارکی
دبیر خانه معدن

چندی پیش، معاون وزیر اقتصاد از انتشار 
پرداخت ه��ای خزانه داری کل کش��ور و در 
دس��ترس ق��رار گرفتن این اطالع��ات برای 
عم��وم مردم خب��ر داده بود و ح��اال وزارت 
اقتصاد، ویرایش��ی جدید از گ��زارش جامع 
پرداخت های نقدی دولت در فروردین ماه را 
منتشر کرده که نشان می دهد صندوق های 
ب��زرگ  بودجه خ��واران  ص��در  در  بیم��ه 

فروردین ماه امسال بوده اند. 
اما جدا از کنکاش در مبالغ کالن پرداختی 
توسط دولت، نفس این اقدام به تعبیر سعید 
لی��الز، اقدام مثبتی اس��ت. او ب��ا حمایت از 
اقدام اخیر دولت در انتش��ار اطالعات خزانه 
و ریزپرداختی ه��ا به س��ازمان ها طبق قانون 
بودج��ه، آن را صرف��ا یک ژس��ت سیاس��ی 
ندانس��ته و معتقد اس��ت اکنون مصارف ما 
بیشتر از منابع ما است و ما با کسری شدید 
منابع روبه رو هس��تیم و چاره ای نداریم جز 
اینکه از برخی مصارف خود صرف نظر کنیم. 
لی��الز در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
اق��دام اخی��ر وزارت اقتصاد درباره انتش��ار 
اطالعات خزانه گفت: اکنون در ایران مسئله 
جن��گ بر س��ر منابع به وجود آمده اس��ت؛ 
اتفاقی اس��تراتژیک و ژئوپلیتی��ک رخ داده 

و آن ای��ن اس��ت ک��ه از دوران احمدی نژاد 
مصارف دولت به صورت غیرقابل بازگش��تی 
از دو طیف استخدام ها و اعطای یارانه نقدی 
افزای��ش یافته که هیچ ی��ک از این دو مورد 

قابل بازگشت نیست. 
وی ادام��ه داد: به موازات افزایش ش��دید 
و برگش��ت ناپذیر مص��ارف دول��ت، مناب��ع 
دول��ت از طریق کاه��ش درآمدها و کاهش 
قیمت ه��ای جهان��ی نف��ت خ��ام ب��ه طرز 
عجیب و برگش��ت ناپذیری کاهش پیدا کرد؛ 
به طوری ک��ه باالتری��ن درآم��د ارزی دولت 
روحان��ی از پایین ترین درآمد در اوج دوران 
تحریم ها کمتر بوده است! بنابراین ما با یک 
معضل کس��ری شدید منابع در برابر افزایش 
شدید مصارف قرار داریم که دیگر نمی تواند 

ادامه پیدا کند. 
این اقتص��اددان اضافه کرد: اگر ما با وفور 
نعم��ت روبه رو بودی��م هیچ گاه مش��کالتی 
پی��ش نمی آمد. همچنان ک��ه در دولت دوم 
اصالح��ات وقتی وف��ور منابع محقق ش��د، 
دعواهای سیاس��ی فروکش کرد و طرفین بر 
اقتصاد کشور متمرکز ش��دند. به قول بارت 
ویت من روستو )اندیش��مند و اقتصاددان(، 
وفور، گرفتاری ها را می پوش��اند. ما با کمبود 

مناب��ع روبه رو هس��تیم و اکن��ون راهی به 
جز شفاف س��ازی و حت��ی ریاضت اقتصادی 

نداریم. 
این اس��تاد دانش��گاه ادام��ه داد: معتقدم 
باید کمربندها را سفت کرد. در نظر بگیرید 
اکنون حدود ۵۰ ت��ا ۶۰هزار میلیارد تومان 
به منابع عمرانی تخصیص داده ش��ده است. 
ای��ن مبلغی که دولت می ده��د، با توجه به 
کاهش س��رمایه گذاری در کش��ور به مقدار 
کافی نیروی کار وارداتی را پوشش نمی دهد. 
وی ادامه داد: در نظر بگیرید که ما اکنون 
۶میلیون دانش��جو در کش��ور داریم. به این 
معنی که ساالنه ۱.۵میلیون نفر از دانشگاه ها 
در ای��ران فارغ التحصیل و عم��ده  این افراد 
وارد بازار کار می ش��وند. اگ��ر بخواهیم برای 
ای��ن افراد اش��تغال زایی کنیم دس��ت کم به 
۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم؛ 
درحالی که هی��چ گاه در تاریخ ایران بیش از 
۱۳۵ ت��ا ۱۴۰ میلیارد دالر جذب س��رمایه 
اعم از داخلی و خارجی نداش��ته ایم. اکنون 
عدد سرمایه گذاری در ایران در حدود ۸۵ تا 
۹۰ میلیارد دالر است. یعنی ما نصف میزان 
مورد نیاز خود هم نمی توانیم سرمایه گذاری 
جذب کنیم. به این ترتیب کشور در معرض 

بحران فزاینده وحش��تناک ق��رار دارد و اگر 
اکنون دس��ت به جراحی عمیق نزند، ممکن 
اس��ت تبدیل به یک معضل الینحل شود و 
حتی این احتمال وجود دارد که نرخ بیکاری 

از ۱۲درصد کنونی به ۲۰درصد برسد. 
لیالز گفت: تاکی��د می کنم وقتی تصمیم 
گرفت��ه می ش��ود ک��ه اطالع��ات خزانه به 
صورت ش��فاف منتشر ش��ود، این دیگر یک 
ژست سیاسی نیست. دولت باید برای مردم 
و حکومت روش��ن کن��د که اکن��ون راهی 
جز ش��فافیت وجود ندارد. روحان��ی باید با 
ش��جاعت و صراحت مطرح کند که مس��ئله 
ما این اس��ت ک��ه منابع ما ب��ا مصارف مان 
همراه نیس��ت. حاال باید بین مصارف دست 
به انتخاب زد که کدام برای کش��ور واجب تر 
اس��ت. اگر قرار باش��د من نظر کارشناس��ی 
بدهم، پیش��نهاد می کنم دولت نباید به جز 

سه حوزه هزینه دیگری پرداخت کند. 
3هزینه ضروری کشور

این اقتصاددان درباره س��ه هزینه ضروری 
کش��ور گفت: یکی از این بخش ها مربوط به 
هزینه های دفاعی کش��ور اس��ت. همچنین 
هزین��ه دس��تمزد کارکنان دول��ت یکی از 
هزینه هایی است که باید پرداخت شود و به 

هیچ وجه هیچ دس��تمزدی نباید قطع شود. 
این مسئله با امنیت ملی ما برخورد می کند. 
سومین بخش هم بخش هزینه های عمرانی 
است و باید برای باقی بخش ها فکری جدی 

کرد. 
وی با بیان اینکه دیگر نمی توان اصالحات 
را به عق��ب انداخت، تصریح ک��رد: تاکنون 
نیز اش��تباه کردیم که اصالحات اساس��ی را 
ب��ه عقب انداختیم. اکنون کش��ور نمی تواند 
مصارف خود را بپوش��اند. حاال این مس��ائل 
داخل��ی را بگذاری��د در کنار مس��ائل جدید 

جنگ سرد که در دنیا شکل گرفته است. 
لی��الز بیان ک��رد: این ح��رف روحانی که 
می گوی��د ما مصارف را بای��د پایین آورده و 
منابع را باال، بسیار حرف درستی است و هر 
قدر این کار دیرتر انجام ش��ود، ضرورت آن 
هم فوری تر می ش��ود و هم شدیدتر. ببینید 
برخی موارد را دولت باید در دستور کار قرار 
ده��د زیرا در غیر این ص��ورت بعدها تبعات 
آن را خواهد دید، مثال اگر درحالی که قیمت 
بنزین باید لیتری ۱۵۰۰ تومان شود به این 
کار تن ندهیم چاره ای نداریم جز اینکه سال 
آینده آن را ۲۵۰۰تومان کنیم چون چاره ای 

برای آن وجود ندارد. 

چهار شنبه
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فرصـت امـروز: این دومین 
ب��اری ب��ود ک��ه وزی��ر اقتصاد 
ای��ن هفت��ه مهمان  در ط��ول 
مس��عود  می ش��د.  بهارس��تان 
یکش��نبه  روز  ابتدا  کرباس��یان 
ب��ه می��ان نماین��دگان مجلس 
رف��ت و درباره الته��اب بازار ارز 
و عل��ت ورود بانک ها به عرصه 
مسکن توضیح داد، اما پاسخ او 
مانع از آن نشد که او از مجلس 
کارت زرد نگی��رد؛ کارت زردی 
که البت��ه با توجه به نوس��انات 
ارزی و جو روانی جامعه و البته 
نمایندگان مجلس، دور از انتظار 
نبود. اگرچه منطقی آن بود که 
بیش��تر بانک مرکزی و عملکرد 
آن ب��ه عنوان مس��ئول اتفاقات 
بازار ارز، زیر ذره بین نمایندگان 
مجلس ق��رار گیرد، ت��ا وزارت 

اقتصاد. 
با این  همه، مسعود کرباسیان 
روز سه شنبه بار دیگر به صحن 
بهارس��تان رفت و درباره فروش 
اموال م��ازاد بانک های دولتی و 
همچنین عملکرد وزارت اقتصاد 
در اج��رای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون 
رف��ع موانع تولی��د توضیح داد. 
ب��ه گفته وزیر اقتص��اد، از زمان 
دول��ت یازدهم تاکنون ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ میلی��ارد توم��ان امالک 
و دارایی ه��ای م��ازاد بانک ها و 
به  بانک��ی دولتی  ش��رکت های 
فروش رفته اس��ت. از این میان، 

۹ ه��زار و ۹۰۰ ه��زار میلی��ارد 
تومان در زم��ان دولت یازدهم 
و ۳ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
در دولت دوازدهم بوده اس��ت و 
او امیدوار اس��ت این میزان در 
ماه های ابتدایی امس��ال به ۳۰ 

هزار میلیارد تومان نیز برسد. 
کرباس��یان با اش��اره به قانون 
رفع موانع تولی��د گفت: در این 
قانون مواردی راج��ع به پرهیز 
بانک ها از بنگاه  داری اس��ت که 
بتوانن��د منابع مالی خود را آزاد 
ک��رده و در اختی��ار بخش های 
تولی��دی کش��ور ق��رار دهن��د. 
نظارت  اقتص��اد ضم��ن  وزارت 
ب��ر ای��ن کار بای��د گزارش های 
پیش��رفت کار را هر سه ماه یک 
ب��ار به کمیس��یون های مختلف 

مجلس بدهد. 
وزیر اقتصاد ادام��ه داد: همه 
راج��ع ب��ه دلی��ل بن��گاه داری 
بانک ه��ا اطالعات��ی دارن��د که 
یکی از دالی��ل آن راجع به بند 
ج قان��ون ملی ک��ردن بنگاه ها، 
ش��رکت ها و کارخانجات است. 
دلی��ل دوم ناظر به این اس��ت 
ک��ه ب��ه بانک ها اجازه ش��ریک 
ش��دن در سیستم ش��رکت ها و 
ادغام موسسات مالی و اعتباری 
را داده اس��ت. همچنی��ن لزوم 
س��رمایه گذاری و مش��ارکت در 
طرح ه��ای بزرگ مل��ی از قبیل 
بزرگراه ه��ا و موسس��ات بزرگ 

نیز بانک ه��ا را درگیر کرده بود 
س��رمایه گذاری  خودش��ان  که 

مستقیم کنند. 
وزی��ر  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
اقتص��اد اضاف��ه ک��رد: از طرف 
جهت  بده��کاران  ناتوانی  دیگر 
بازپرداخت وام های شان، بانک ها 
را ناگزی��ر ک��رد که نس��بت به 
اق��دام کنند.  دارایی ها  تمل��ک 
البت��ه جذابیت س��رمایه گذاری 
نی��ز بانک ها را ترغی��ب به این 

کار کرد. 
وی مهم تری��ن اصل فلس��فه 
 ۹ بن��د  اج��رای  را  واگ��ذاری 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 
ابالغی رهبری دانس��ت و گفت: 
این بند ناظر به اصالح و تقویت 
کش��ور  مالی  نظام  همه جانب��ه 
اس��ت. رئیس جمه��ور نی��ز در 
این باره تأکید داش��ته که باید 
از رقاب��ت و بنگاه داری  بانک ها 
در  ک��ه  کاری  کنن��د،  پرهی��ز 

دستور کار قرار گرفته است. 
کرباس��یان خاطرنش��ان کرد: 
اج��رای م��اده ۱۶ قان��ون رفع 
م��وارد تولی��د نی��ز بانک ه��ا را 
موظف ب��ه واگذاری اموال مازاد 
و س��هام تحت تمل��ک بانک ها 
کرد. اثرات واگذاری آزادس��ازی 
منابع بانک ها برای افزایش توان 
تسهیالت دهی و تخصیص بهینه 
منابع در جه��ت افزایش تولید، 
کمک ب��ه حل معض��ل جریان 

نقدینگی و انجم��اد دارایی ها و 
خروج بانک ه��ا از بنگاه داری و 

افزایش بهره وری است. 
توضی��ح  در  اقتص��اد  وزی��ر 
اقدام��ات ای��ن وزارتخانه گفت: 
در وهل��ه اول م��ا بای��د احص��ا 
می کردی��م که ک��دام دارایی ها 
ج��زو دارایی های م��ازاد و کدام 
دارایی ه��ا برای بانک ها اس��ت. 
براساس این روند احصا تفکیک 
و زمان بندی ب��رای فروش آنها 

انجام شد. 
وی ب��ا ای��ن توضی��ح که دو 
نوع مس��ئولیت در حوزه وزارت 
اقتص��اد نس��بت ب��ه بانک های 
تعری��ف  خصوص��ی  و  دولت��ی 
می ش��ود، گفت: باید به بازاری 
ن��گاه می کردی��م که براس��اس 
آن با قیمت های مناس��ب اموال 
به فروش رود. ب��ه همین دلیل 
هماهنگ��ی ب��ا س��ازمان بورس 
س��ازمان  و  به��ادار  اوراق  و 
ش��د.  انج��ام  خصوصی س��ازی 
درباره بانک ه��ای خصوصی نیز 
عمدت��ا باید از طریق سیس��تم 
مالیات��ی عم��ل می کردی��م که 
اظهارنامه های  می��زان  اکن��ون 
مطالبه مالیاتی که برای س��ال 
۹۵ صادر ش��ده اس��ت، بالغ بر 
۹۰ ه��زار میلیارد ریال اس��ت. 
این نامه مطالبه ارس��ال ش��ده 
اس��ت چون برآورد شده دارایی 
مازاد در بانک ها بوده که باید به 

فروش می رفت��ه و باید بابت آن 
مالیات می دادند. 

کرباس��یان گفت که بخش��ی 
از ف��روش دارای��ی و افزای��ش 
س��رمایه ای که انجام ش��ده به 
افزایش سرمایه بانک کشاورزی 
منجر شده است که می خواهیم 
۳۰ ه��زار میلیارد ریال را جهت 
افزایش س��رمایه استفاده کنیم 
که اق��دام مؤثری در راس��تای 
افزایش نقدینگی و سالم س��ازی 

بانک ها است. 
زم��ان  در  همچنی��ن 
رئیس  کرباس��یان  صحبت های 
مجل��س درب��اره دلی��ل واگذار 
نشدن اموال مازاد بانک توسعه 
ص��ادرات و کم ب��ودن واگذاری 
ام��وال م��ازاد بانک مس��کن از 
وزیر اقتصاد س��ؤال پرس��یدکه 
وی در پاسخ گفت: بانک توسعه 
نداش��ته  مازاد  ام��وال  صادرات 
اس��ت، اما ما درب��اره این بانک 
دنب��ال موضوع بانک مش��ترک 
ای��ران و ونزوئ��ال هس��تیم که 
مسائل آن را با رایزنی با وزارت 
خارج��ه حل می کنی��م تا آن را 

تعیین وضعیت کنیم. 
وزیر اقتص��اد در پایان گفت: 
بان��ک مس��کن درگیر مس��کن 
مهر اس��ت که باید مابه التفاوت 
یارانه را ح��ل می کردیم تا بعدا 
به وضعیت دارایی ها رس��یدگی 

کنیم. 

مسعود کرباسیان برای دومین بار در طول این هفته به بهارستان رفت

گزارش وزیر اقتصاد از آخرین وضعیت بانک ها با وجود 7 برابر شدن تسهیالت در دولت روحانی
 وام، نصف قیمت مسکن را

پوشش می دهد
تا پیش از س��ال ۱۳۹۲ تس��هیالت مس��کن حدود 
۷درصد قیمت یک واحد متوسط در تهران را پوشش 
می داد. هم اکنون قدرت وام به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسیده 
است اما با میانگین کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی 

دارد. 
به گ��زارش ایس��نا، در کش��ورهای توس��عه یافته، 
تسهیالت مسکن با سودهای یک تا ۲ درصد پرداخت 
می ش��ود که بیش از ۹۰درصد قیمت ملک را پوشش 
می دهد. در ایران با وجود تالش هایی که در دولت های 
یازده��م و دوازدهم برای احیای تس��هیالت مبتنی بر 
پس انداز ش��ده، این رقم به ۵۰درصد رسیده اما هنوز 
ب��ه عنوان اب��زاری پرقدرت برای تقوی��ت طرف تقاضا 
محس��وب نمی ش��ود. مدل هایی که در دهه های اخیر 
در ایران دنبال ش��ده عمدتا مبتنی بر تقبل س��ود وام 
توس��ط دولت بوده که از یک س��و منج��ر به افزایش 
مطالبه بانک مرکزی از دولت ش��ده و از س��وی دیگر 
نارضایتی عمومی را به دلیل عدم پرداخت یارانه ایجاد 
کرده است. هم اکنون بانک مرکزی بابت یارانه بر سود 
۲۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و به اذعان 
وزیر راه و شهرسازی، دولت چنین پولی دراختیار ندارد. 
این ارقام صرفا وارد حس��اب شده، حسابداری می شود 
و بدهی دولت و طلب بانک مرکزی و بانک ها از دولت 
افزایش پیدا می کند. نتیجه این است که بانک ها ترجیح 
می دهند اصال تسهیالت ندهند و در عمل بی اعتمادی 

گسترده بانک ها نسبت به دولت ایجاد می شود. 
دولت های یازدهم و دوازدهم قدرت تس��هیالت وام 
مسکن را نس��بت به دوره های قبل هفت برابر افزایش 
دادند. بنا به گفته  وزیر راه و شهرسازی تا قبل از سال 
۱۳۹۲ میزان تسهیالت مس��کن ۲۰ میلیون تومان و 
قیمت یک واحد متوس��ط ۳۰۰ میلیون تومان بود. در 
 Loan( واقع میزان وام بانکی نس��بت به ارزش ملک
To Value( در ته��ران به حدود ۷درصد کاهش پیدا 

کرده و در شهرستان ها ۱۷ تا ۲۰ درصد بود. 
عباس آخوندی با اش��اره به اینکه میزان تسهیالت 
س��اخت و خرید برای یک زوج در تهران ۱۶۰ میلیون 
تومان اس��ت، گفت: نسبت وام به ارزش از هفت به ۴۵ 
تا ۵۰ درص��د افزایش یافته اس��ت، بنابراین متقاضی 
توانمند شده و می تواند با توان بیشتری وارد بازار شود. 
این رقم برای زوج ها در ش��هرهای بزرگ غیر از تهران 
۱۲۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۸۰میلیون 
تومان است. در شهرهای کوچک یک آپارتمان متوسط 
با قیمتی نزدیک به ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیون تومان معامله 
می ش��ود، بنابراین ۸۰ میلیون تومان تس��هیالت رقم 
بس��یار باالیی به حساب می آید و نسبت وام به قیمت 
بسیار ارزشمند اس��ت. از سوی دیگر با توجه به اینکه 
س��ود پایین اس��ت، تس��هیالت ارزان قیمت به شمار 

می رود و مقدار اقساط کاهش پیدا می کند. 
به گفته آخوندی، دولت به دنبال آن اس��ت با توجه 
ب��ه توانایی هایی که دارد، راهکارهایی را اتخاذ کند که 
متکی به یارانه نباش��د، چراکه تاکنون همه روش های 
متکی به یارانه شکست خورده و بی اعتمادی گسترده 
ایجاد کرده ان��د.  وی درباره تجربه این قبیل راهکارها 
در کش��ور توضیح داد: با اج��رای راهکارهای متکی به 
یارانه س��هم بخش مس��کن از کل تسهیالت بانکی به 
زیر ۱۳درصد کاهش پیدا کرد و به ۷درصد رس��یدکه 
این رقم معموال بی��ن ۲۲ درصد تا ۲۶ درصد بود؛ لذا 
بانک ها از بخش مس��کن خارج ش��دند. از سوی دیگر 
اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن مهر پول چاپ کنیم، 
مش��کالت دیگری پدید می آید. حتی مجلس گذشته 
نیز پیش از دولت یازدهم این اقدام را در بودجه س��ال 
۱۳۹۲ متوقف کرد.  وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به 
راهکارهای موجود برای تحریک بخش تقاضای مسکن 
گفت: روشی که من پیگیری کردم این بود که به سراغ 
پس ان��داز برویم. در ای��ن روش هرکه پس انداز کرد بر 
مبنای آن تس��هیالت دریافت می کند. پیش��تر که در 
وزارت مس��کن و شهرس��ازی فعال بودم نیز این اقدام 
صورت گرفت. هنگامی که در س��ال ۱۳۷۲ این اقدام 
آغاز ش��د، تعداد پس انداز کنندگان تقریبا ۲۰۰۰ نفر 
بودن��د که این تعداد در س��ال ۱۳۸۴ به ۳میلیون نفر 
رسید.  آخوندی افزود: در این روش تالش بر این است 
که قیمت تمام ش��ده پول را برای بانک کاهش دهیم. 
فردی که با اس��تفاده از ای��ن روش پس انداز می کند، 
به ازای خواب پول س��ود دریافت نمی کند، بلکه امتیاز 
تس��هیالت می گیرد. به این ترتیب قیمت تمام ش��ده 
پول برای بانک کاهش می یابد و تنها به اندازه عملیات 
جاری آن می شود. اگر عملیات در حوزه مسکن دقیق 
طراحی نشود، در حد شعار باقی مانده و سریع متوقف 
می ش��ود. در ایران مداخله ای بزرگ تر از مس��کن مهر 
سراغ نداریم، اما در همان دولت قبل متوقف شد. چون 

این مداخله ها امکان تداوم ندارند. 
وزیر راه و شهرسازی سپس به تشریح ارقام مشارکت 
و سپرده گذاری مردم پرداخت و گفت: در این سه ساله 
تعداد پس انداز کننده ها بیش از ۴۰۰هزار نفر و میزان 
سپرده بیش از ۷۰۰۰میلیارد تومان شده است. دولت 
به سمت تجهیز منابع خاص بخش مسکن حرکت کرد 
که این تجهیز منابع چند ویژگی دارد؛ به بخش دیگری 
داده نمی شود؛ چراکه هر کسی که پس انداز کرده است 
در برابر آن به دنبال وام مسکن است. قیمت تمام شده 
پول نیز صرفا معادل هزینه عملیات نگهداری در بانک 
اس��ت، بنابراین قیم��ت پول برای بانک بی��ش از ۳ یا 

۴درصد نیست. این پول ارزان قیمت است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4

مسکـن

درخواست عجیب سیف از مسافران: 
برای خرید ارز مدتی صبر کنید

رئی��س کل بانک مرکزی در خص��وص تأمین ارز 
مورد نیاز مس��افران گف��ت: فعال مبن��ای تأمین ارز 
مس��افران خارجی همان بخشنامه های بانک مرکزی 
است و مردم مدتی سفر خود را به تأخیر بیندازند. 

به گزارش مهر، ولی اهلل س��یف در حاشیه رونمایی 
از سامانه جامع نیما در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
س��والی مبنی بر اینکه مردم تنها ۵ هزار یورو اجازه 
خ��روج ارز از کش��ور را دارند و در کن��ار آن قادر به 
تأمین هزار یورو بیش��تر برای سفرهای خارجی خود 
نیستند، گفت: مردم می توانند سفر خود را اندکی به 
تأخیر اندازند و البته باید با شرایط جدید نیز خود را 

وفق دهند و صبر داشته باشند. 

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که 
آیا س��قف ارز مس��افری افزایش خواهد یافت، گفت: 
بانک مرکزی تعهدی در این رابطه ندارد که سهمیه 
را زی��اد کن��د، اما به هر ح��ال یک��ی از ویژگی های 
سامانه نیما آن اس��ت که می تواند انعطاف پذیر باشد 
و متناسب با شرایط در آن تصمیم گیری شود، اما به 
هر حال مدیریت منابع و مصارف باید صورت گیرد. 
وی التهابات غیراقتصادی را عامل نوس��انات اخیر 
ارزی دانست و خاطرنشان کرد: با سامانه نیما، بازار را 
رصد کرده و نوسانات غیر اقتصادی را مهار می کنیم. 

دسترسی به کلیه خدمات 
الکترونیکی با روبات اطالع رسانی 

بانک انصار
روبات اطالع رسانی جامع بانک انصار با هدف ایجاد 
دسترس��ی به کلیه خدمات بانکداری الکترونیک در 
بستر شبکه مجازی آماده اس��تفاده مشتریان شبکه 

بانکی است. 
ب��ه گزارش ش��مانیوز، روبات اطالع رس��انی جامع 
بانک انصار که هم اکنون در بس��تر پیام رس��ان تلگرام 
در دس��ترس کاربران و مشتریان این بانک قراردارد، 
می تواند بی درنگ دسترس��ی کاربران و مش��تریان را 
به کلی��ه خدمات بانکداری الکترونیک، تس��هیالتی، 
مش��اوره های پول��ی و مالی، اطالعات تمامی ش��عب 
بان��ک، کانال ه��ای ارتباط��ی و. . . را فراه��م کند و 

اطالعات مناسبی در اختیار ایشان بگذارد. 
یکی از ویژگی های روبات اطالع رسان بانک انصار 
وجود خدمات مش��اوره ای است که مخاطبان شبکه 
بانک��ی می توانن��د ب��ا ورود به این بخش نس��بت به 
محاس��به نرخ سود سرمایه خود و همچنین محاسبه 
نرخ، مبلغ و س��ود تس��هیالت طب��ق مقادیر دلخواه 

ورودی، اطالعات مفیدی به دست آورند. 
بر اس��اس این گ��زارش، روبات پیام رس��ان انصار 
درحال حاضر در بس��تر پیام رس��ان تلگ��رام فعالیت 
داش��ته و به محض فراهم ش��دن امکانات مورد نیاز 
در پیام رس��ان های داخلی، به این پیام رسان ها کوچ 

خواهد کرد. 
ش��ایان ذکر اس��ت که عالقه من��دان می توانند با 
در   AnsarBank_IRbot@ آدرس  جست وجوی 
پیام رس��ان اشاره شده و ورود به ربات اطالع رسان، 

از خدمات بانک استفاده نمایند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۰دالر آمریکا

۶.۸۳۵یورو اروپا

۸.۰۱۰پوند انگلیس

۱.۵۱۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۷۳۶.۷۰۰مثقال طال

۱۷۰.۰۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۷۴۲.۵۰۰سکه بهار آزادی

۱.۷۸۵.۰۰۰سکه طرح جدید

۸۷۳.۰۰۰نیم سکه

۵۳۸.۵۰۰ربع سکه

۳۵۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

در رأس سیاست جدید ارزی دولت برای 
ساماندهی بازار ارز، کنترل عرضه و تقاضا و 
اش��راف بر گردش ارزی و همچنین حذف 
معامالت زائد و غیرضروری قرار دارد. بانک 
مرکزی مدعی است که به بخش عمده ای از 
این هدف از طریق سامانه الکترونکی نظام 
یکپارچه معامالت ارزی )نیما( دست یابد. 

به گ��زارش ایس��نا، التهاب��ات ارزی و 
نوس��ان کم نظیر قیمت دالر در چند ماه 
گذش��ته درنهایت به تصمیم دولت برای 
اجرای سیاس��تی منتهی ش��د ک��ه ابعاد 
مختلفی را به همراه داش��ت. در شرایطی 
ک��ه بازار ب��ا هیجان پیش رف��ت، نرخ ها 
س��اعتی تغییر می کرد و ب��ازار دالالن و 
س��ودجویان داغ و دالر ۶۰۰۰ توم��ان را 
هم پشت سرگذاش��ته بود، ناگهان دولت 
از غیررس��می ش��ناختن ه��ر نرخی غیر 
از ۴۲۰۰ توم��ان ب��رای دالر خب��ر داد و 
هرگون��ه معامل��ه ای غی��ر آن را قاچاق و 
ب��ه نوعی ج��رم اعالم ک��رد. صرافی ها از 
معامالت ارز و خرید و فروش اس��کناس 
من��ع ش��دند و در جریان این سیاس��ت 
روال فروش و تأمی��ن ارز صادرکنندگان 

و واردکنندگان تغییر کرد. 
در مدل جدید ارزی که از ۲۱ فروردین 
ماه در دس��تور کار ق��رار گرفت، هدایت 
واردات کااله��ا و خدمات ب��ه کانال های 
رسمی، اطمینان از برگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان از 
تخصیص منابع ارزی متناس��ب با اولویت 
 بندی تقاضاهای موج��ود و جلوگیری از 
مص��رف مناب��ع ارزی در قاچاق و خروج 
س��رمایه، ح��ذف تعدیل اس��تثنائات در 

واردات و ص��ادرات و ش��فافیت کامل در 
عرضه و تقاضای بازار ارز از اهداف اصلی 
اعالم شد که در رأس آن اشراف دولت بر 
ارز ناش��ی از صادرات و تأمین ارز واردات 

قرار دارد. 
طب��ق آخری��ن اع��الم مدیران ارش��د 
دولتی، ط��رف عرضه در بازار ارز ایران از 
دو محل اس��ت، اول درآم��د نفتی حدود 
۵۰ میلی��ارد دالر و بخش دیگر صادرات 
غیرنفت��ی که تا ح��دود ۴۷ میلیارد دالر 
اس��ت و در مجموع ت��ا ۹۷ میلیارد دالر 
می رس��د. در مقابل دو تقاضا وجود دارد؛ 
یکی واردات کاال در حد ۵۱ میلیارد دالر 
و دیگ��ری واردات خدم��ات که درنهایت 
ح��دود ۲۵ میلی��ارد دالر اس��ت و جمع 
تقاض��ای ارز داخلی به م��رز ۸۰ میلیارد 
دالر به صورت متعارف می رس��د. بر این 
اس��اس دولت معتقد اس��ت که می تواند 
نی��از واقعی اقتصاد به ارز را شناس��ایی و 
تأمین کند چراکه درآم��د و منابع ارزی 

پاسخگوی نیازها و مصارف است. 
در این راس��تا بانک مرکزی از چندی 
پی��ش از طراحی و راه اندازی س��امانه ای 
برای س��اماندهی و شفاف  س��ازی تجارت 
خارج��ی خبر داد و اعالم کرد که پس از 
شناسایی نیازهای واقعی و ضروری، نظام 
یکپارچه معامالت ارزی )نیما( را در قالب 
سامانه ای طراحی کرده است، این سامانه 

اخیرا در بانک مرکزی رونمایی شد. 
نظ��ام یکپارچه مدیری��ت ارزی )نیما( 
که از نگاه برخی مدیران دولتی می تواند 
بانک ارزی کشور باشد، بازاری با قابلیت 
تنظیم ش��وندگی و سیاست گذاری است. 

در نیم��ا، تمامی مناب��ع ارزی و مصارف 
ارزی در ی��ک محل جمع می ش��ود و بر 
اس��اس ترجیح متقاض��ی و اولویت های 
سیاس��تگذار، عرضه و تقاضای ارز تعدیل 
می شود. این س��امانه یک ابزار اطالعاتی 
برای رص��د لحظه  ای بازار ارز اس��ت که 
امکان سیاس��ت گذاری فوری و مداخالت 
مؤث��ر را برای حاکمی��ت فراهم می  کند. 
همچنین عالوه بر پوشش نیازمندی  های 
کالن مرب��وط به نیازهای تجاری، قابلیت 
پوش��ش نیازه��ای خرد م��ردم نظیر ارز 
مس��افرتی، درمانی و دانش��جویی را هم 

داراست. 
باید یادآور ش��د که در س��همیه بندی 
دول��ت ب��رای تأمین ارز برخ��ی بخش ها 
جای��ی ندارند و ناچارند ب��رای تأمین ارز 
به س��مت بازار ارز بروند که ممنوع شده 
است. رئیس کل بانک مرکزی تأکید دارد 
که این گروه ها باید فعال با ش��رایط کنار 

آمده و تحمل کنند. 
بازیگران »نیما« چه کسانی هستند؟ 
 »نیما« با س��امانه جامع تجارت وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت، پنج��ره واحد 
تج��ارت فرامرزی گم��رک و پورتال ارزی 
در ی��ک مجموعه به هم پیوس��ته ارتباط 
فرآین��دی دارد و نقش صرافی  ها و بانک ها 
در این س��امانه به عنوان واسطه بین منابع 
و مصارف ارزی مطرح است، به این صورت 
که وظیف��ه انتقال منابع در حس��اب های 
خارج از کش��ور را به مصارف تعیین شده 

توسط واردکنندگان بر عهده دارند. 
در مجموع در س��امانه نیما چهار گروه 
عمده حض��ور دارن��د؛ اول واردکنندگان 

کاال و خدمات به عن��وان متقاضیان ارز، 
گروه دوم ش��امل صادرکنن��دگان کاال و 
خدم��ات به عنوان عرضه کننده ارز، گروه 
سومی که واس��طه  گران شامل بانک ها و 
صرافی  ه��ا هس��تند و منابع را از س��مت 
عرضه  کنن��دگان ب��ه متقاضی��ان هدایت 
می  کنن��د. همچنین گ��روه چهارمی که 
نق��ش ناظر را دارد، یعنی سیاس��ت گذار 
ب��ر اس��اس پیش بینی مناب��ع و مصارف، 
ن��رخ، دامن��ه آزادی ن��رخ، اولویت ه��ا و 
س��قف مصارف را از طریق سامانه کنترل 

می کند. 
صرافی ها از طریق س��امانه نظارت ارز، 
بازرگان��ان از راه س��امانه جامع تجارت و 
بانک ه��ا از کان��ال پورت��ال ارزی امکان 
ورود به سامانه نیما را دارند. در این بین 
فعالی��ت صرافی ها که اکن��ون معامالت 
ارزی آنها ممنوع ش��ده است، مورد توجه 
خواه��د بود. بناب��ر اعالم مدی��ران بانک 
مرک��زی صرافی های مج��از می توانند از 
طری��ق ای��ن س��امانه ارز صادرکنندگان 
را خری��داری و حواله ه��ای ارزی آنها را 

بفروشند. 
به ط��ور  می توانن��د  صادرکنن��دگان 
مس��تقیم ارز خ��ود را در ای��ن س��امانه 
فروخت��ه و بای��د گزارش آن را س��ه ماه 
یک بار ب��ه دولت اعالم کنن��د. وقتی که 
تقاضای واردکننده به این سامانه می آید 
ای��ن اطمینان را ایج��اد می کند که ثبت 
س��فارش انجام ش��ده و ب��ه تأیید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت رس��یده که خود 
عاملی مؤثر در کنترل قاچاق محس��وب 

می شود. 

جزییاتی از سامانه الکترونیکی ارز

 »نیما« را بشناسید

چهار شنبه
5 اردیبهشت 1397

شماره 1049
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فرصـت امروز: س��رانجام روند نزولی 
بازار س��رمایه روز سه شنبه متوقف شد و 
شاخص کل اندکی جان گرفت و توانست 
خ��ود را ت��ا میانه ه��ای کان��ال ۹۴ هزار 
واحدی برساند. با اینکه بورس تهران بعد 
از مدت ها ش��اهد رشد آرام قیمت بعضی 
س��هم های شاخص س��از بود، اما از دست 
دادن کانال ۹۵ هزار واحدی طی روزهای 
گذشته، سیگنال های چندان امیدبخشی 

به فعاالن بازار سهام نمی دهد. 
با این همه، شاخص بورس برخالف روند 
منفی روزهای گذشته، این بار مثبت شد 
و نگاهی ب��ه تابلو معامالت بورس در روز 
سه ش��نبه نش��ان می دهد که گروه های 
خودرویی و پاالیشگاهی، بیشترین نقش 
را در رش��د شاخص داشته اند. از یک سو، 
قیمت نفت در بازاره��ای جهانی تقویت 
ش��د و به حدود بشکه ای ۷۴ دالر رسید 
و ای��ن موض��وع باعث افزای��ش جذابیت 
قیمت س��هام پاالیشگاه ها شد و از سوی 
دیگر نیز س��هام شرکت های گروه خودرو 
به دلیل کاهش قابل توجه قیمت س��هام 
این گروه و رسیدن به قیمت های جذاب 
برای نوسان گیران، با استقبال خریداران 

روبه رو گشت. 
اما اگرچ��ه رهبران اروپای��ی به دونالد 
ترام��پ توصی��ه کرده اند ک��ه در برجام 
باق��ی بمان��د و با اینکه به نظر می رس��د 
تصمی��م رئیس جمهور آمریکا در روز ۲۲ 
اردیبهش��ت، خ��روج از برجام نیس��ت و 
هدف او تنها برپا کردن یک جنگ روانی 
ب��رای بازارهای ایران بوده اس��ت، ولی با 
این هم��ه، بس��یاری از فع��االن اقتصادی 
منتظ��ر ضرب االج��ل ترام��پ هس��تند. 
چنانچ��ه تنها ح��دود ۲۰ روز به تصمیم 
آمریکا درباره برجام باقی مانده اس��ت و 
این تصمی��م قطعاً روی تم��ام بازارهای 
مال��ی و همچنی��ن روی ب��ازار ارز تأثیر 

خوهد داشت. 

به گزارش ایس��نا، از زمانی که اس��حاق 
جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمه��ور 
تک نرخ��ی  ارز  تعیین تکلی��ف  درب��اره 
صحبت ک��رد و گفت دالر ۴۲۰۰ تومانی 
در اختی��ار فع��االن اقتصادی ق��رار داده 
می ش��ود، همه منتظر تحقق این موضوع 
هس��تند اما انتظار ه��ا و نگرانی ها درباره 
آینده ای��ن تصمیم خ��ود التهاباتی را به 
بازار س��رمایه وارد می کن��د و بازار را در 

انتظار نگه می دارد. 
بورس تهران در این روزها عمدتا روند 
کاهشی در قیمت ها را تجربه کرده و روز 
گذشته از معدود روزهایی بود که شاخص 
کل به سمت باال هدایت شده است اما از 
دست دادن کانال ۹۵ هزار واحدی برای 

فعاالن بازار سهام سیگنال های مثبتی را 
به بازار نمی دهد. 

ش��اخص کل ب��ازده نق��دی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران روز سه ش��نبه 
۲۷۶ واحد رش��د کرد و تا رقم ۹۴ هزار و 
۵۷۶ باال رفت. ش��اخص کل هم وزن نیز 
با ۷۴ واحد رش��د رق��م ۱۶ هزار و ۸۰۴ 
را تجربه کرد. ش��اخص آزاد شناور حدود 
۳۷۰ واحد افزای��ش یافت و تا رقم ۱۰۰ 
هزار و ۷۲۵ باال رفت. ش��اخص بازار اول 
و دوم نیز هر یک به ترتیب ۲۵۲ و ۲۹۶ 

واحد رشد کردند. 
با این که در روزهای گذش��ته بسیاری 
از س��هم ها در کاهش شاخص کل نقش 
داش��تند، روز سه ش��نبه ف��والد مبارکه 

اصفه��ان، پاالیش نفت اصفه��ان، فوالد 
خوزس��تان و پاالی��ش نف��ت بندرعباس 
ج��زو نمادهایی بودند که س��عی کردند 
ش��اخص های بازار س��رمایه را به سمت 
ب��اال هدای��ت کنن��د. در ط��رف مقاب��ل 
مل��ی صنایع مس ایران، س��رمایه گذاری 
غدی��ر، پتروش��یمی پردیس و ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران تأثیر کاهنده روی 
شاخص های بازار سرمایه ایران داشتند. 

در گروه محصوالت ش��یمیایی ش��اهد 
 نوس��ان قیمت س��هم ها عمدت��ا کمتر از
یک درصد به س��مت باال یا پایین بودیم. 
در این گروه ح��دود ۱۸ میلیون و ۴۹۵ 
س��هم به ارزش حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هسته ای قیمت بیش از نیمی از 
س��هم ها با افزایش روبه رو شد و تعدادی 
نی��ز کاهش اندک��ی را ش��اهد بودند. در 
ای��ن گروه که یک��ی از گروه هایی بود که 
ارزش معامالتش نس��بتا مقدار زیادی را 
نش��ان می داد ۲۵ میلیون سهم به ارزش 
۱۳میلیارد و ۳۰۰ میلی��ون تومان مورد 

دادوستد قرار گرفت. 
همچنین قندی ها به جز در سه نماد با 
کاهش قیمت مواجه بودند. در این گروه 
پنج میلیون س��هم ب��ه ارزش ۲میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان مورد دادوس��تد قرار 

گرفت. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۱۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن 

۵۷۸ میلیون سهم و اوراق مالی بود. 
آیفکس نیز ۵.۱ رش��د ک��رد و تا رقم 
۱۰۶۰ باال رفت. ارزش معامالت فرابورس 
ایران به رقم ۲۰۳ میلیارد تومان بالغ شد 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن 
 ۱۷۲ میلی��ون س��هم و اوراق مال��ی طی

۳۱ هزار و ۶۳۶ نوبت دادوستد شد. 

گروه های خودرویی و پاالیشگاهی شاخص بورس را باال کشیدند

سیگنال های تردید به سمت بازار سرمایه
دریچه

تأیید ورود سکه به بورس کاال
پیش فروش 5 میلیون سکه

دبیر کل بانک مرکزی، ورود س��که به بورس کاال را 
تأیید کرد و گفت در حال رایزنی  با سازمان بورس برای 
ورود س��که به بورس کاال اس��ت، چراکه در این حالت 
می تواند با توجه به ش��رایطی که در بورس وجود دارد 
فروش انحصاری س��که را تعدی��ل کند. او همچنین از 
پیش فروش بیش از پنج میلیون قطعه سکه خبر داد. 

به گزارش ایس��نا، در حالی پیش فروش سکه حدود 
دو ماه در بانک ملی در حال برگزاری بوده و از دو هفته 
پیش سررس��یدهای آن از دوره شش ماهه و یک ساله 
به هفت مرحل��ه افزایش یافت که طولی نکش��ید در 
ح��دود یک هفته بعد از اجرای سررس��یدهای جدید، 
پیش فروش یک ماهه و به دنبال آن س��ه ماهه متوقف 
ش��د.  آن طور که دبیر کل بان��ک مرکزی اعالم کرده 
است در این مدت حدود پنج میلیون سکه پیش فروش 
ش��ده که ظاهراً بخ��ش قابل توجه��ی در حدود یک 

میلیون قطعه آن مربوط به فروش یک ماهه است. 
گرچه چندی پی��ش بانک مرک��زی اطمینان داده 
بود س��که های پیش فروش شده حتماً به صورت سکه 
تحویل می ش��ود، اما در روزهای گذشته برخی خبرها 
در رابط��ه با احتمال عدم تحوی��ل فیزیکی و پرداخت 
وجه معادل سکه وجود داشت که دلیل آن به افزایش 
پیش فروش و احتمال عدم تأمین برمی گش��ت. با این 
حال احمدی تأکید ک��رد که به هیچ عنوان این گونه 
نیست و حتماً بانک مرکزی نسبت به تعهدی که برای 
تحویل س��که داده غیر از این عمل نمی کند و از سکه 

عقب نشینی نخواهد کرد. 
وی یادآور ش��د: اگر در س��ال های گذشته این مورد 
پیش آمده که به جای سکه گزینه های دیگری وجود 
داش��ته آن هم به معنی عدم تحویل سکه نبوده است، 
بلک��ه با توجه به مس��ائلی که وجود داش��ت تنوعی از 
محصوالت را در اختیار مش��تریان ق��رار دادیم که اگر 
می خواهند س��ود بانکی، س��که یا وجه مع��ادل آن را 
دریافت کنند.  احمدی این را هم گفت که با توجه به 
این که اکنون در ازای خرید س��که به مردم کارت سکه 
تحویل می ش��ود ممکن است شرایطی فراهم شود که 
بتوانند مانند پول نقد سکه های خود را کارت به کارت 

کنند، یعنی نیاز به تحویل فیزیکی آن نیست. 
در حالی پیش فروش سکه تا مرز پنج میلیون پیش 
رفته که اخیراً جهانگی��ری نیز در این رابطه اظهاراتی 
داشت و گفت حدود ۶۵ هزار نفر فقط این تعداد سکه 
را خریداری کردند که در بین آنها افرادی هس��تند که 

۲۵ هزار قطعه خرید کرده اند. 

مدیرعامل بورس کاال تشریح کرد
دالیل پذیرش سنگ آهن در بورس کاال

پذیرش کنسانتره سنگ آهن در بورس کاال با هدف 
جذب س��رمایه گذار جدید در این حوزه برای افزایش 

حجم تولید این محصول انجام شده است. 
حام��د س��لطانی نژاد، مدیرعامل ش��رکت بورس 
کاالی ای��ران در گفت وگ��و ب��ا س��نا، در خص��وص 
سرنوش��ت معامله کنسانتره س��نگ آهن در بورس 
کاال گفت: س��ال گذشته س��نگ آهن در بورس کاال 
مورد پذیرش قرار گرف��ت اما هنوز این محصول در 

بورس کاال معامله نشده است. 
وی درباره دالیل پذیرش سنگ آهن در بورس کاال 
گفت: در بازار آهن بخش هایی از زنجیره تولید آهن و 
فوالد قیمت گذاری و بخش هایی کشف قیمت می شود 
و این موضوع ع��دم توازن را در قیمت این محصوالت 

ایجاد کرده بود. 
وی با اشاره به افق چشم انداز ۱۴۰۴ تأکید کرد: برای 
رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی آهن در افق۱۴۰۴ 
باید کمبودهایی که در تأمین سنگ آهن وجود دارد، 

برطرف شود. 
ب��ه گفته وی، در اوج و فروده��ای بازارهای جهانی، 
س��رمایه گذاری در صنع��ت س��نگ آه��ن ب��ه دلیل 
قیمت گذاری س��نگ آهن در داخل با ریس��ک مواجه 

می شود. 
وی با اشاره به شرایط مساعد شرکت های سنگ آهنی 
گفت: با بررس��ی صورت های مالی شرکت های سنگ 
آهن به نظر می رس��د این ش��رکت ها سودآوری خوبی 
دارند و دلیلی برای اینکه قیمت گذاری محصوالت این 
ش��رکت به سمت آزاد سازی حرکت کند، وجود ندارد، 
اما زمانی که قیمت سنگ آهن در بازار جهانی افزایش 
یا کاهش پیدا می کند عموما چون قیمت گذاری ما در 
سنگ آهن دستوری است، سرمایه گذاری جدیدی در 

بازار سنگ آهن انجام نمی شود. 
مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران با اشاره به اینکه 
بر مبن��ای افق ۱۴۰۴ باید حتماً س��رمایه گذاری های 
جدید در حوزه س��نگ آه��ن انجام ش��ود، گفت: در 
برنامه ریزی ها باید تکنولوژی جدید برداشت سنگ آهن 
و تکنولوژی های جدید تولید س��نگ آهن مورد توجه 
قرار بگیرند چراکه ذخایری که برداشت از آنها راحت تر 
است روزی به پایان می رسد و باید سراغ ذخایری رفت 
که برداشت از آنها سخت تر است. به همین دلیل باید 
از االن برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف و 

بهره برداری بیشتر سنگ آهن تالش شود. 

بورسکاال

88936651
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ض��رورت اجرایی ش��دن طرح شناس��ه 
کاال، شناس��ه دار ش��دن ۱۱ گروه کاالیی 
اس��ت ک��ه از طری��ق واردات قانونی و یا 
تولیدات قانونی در کش��ور مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
به گزارش عیارآنالین، س��امانه شناسه 
کاال، مصوب قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موظف شده تا این سامانه را تشکیل داده 
و به ۱۱ گروه کاالیی، شناس��ه کاال ارائه 
کن��د و به این ترتیب زیرس��اختی فراهم 
ش��ود تا در ادامه فرآین��د جنس قاچاق 
از جن��س قانونی قابل تش��خیص گردد. 
درواقع، ضرورت این س��امانه، شناسه دار 
ش��دن کاالهای��ی اس��ت ک��ه از طریق 
واردات قانون��ی و یا تولی��دات قانونی در 
کشور مورد اس��تفاده قرار می گیرند و با 
شناس��ه دار ش��دن کاال، می توان فرآیند 
تولی��د و توزیع محصول واقعی را یافت و 

آنها را ردیابی کرد. 

کاال،  شناس��ه  س��امانه  بنابرای��ن 
س��امانه ای به منظ��ور تولید و دریافت 
شناس��ه کاال و تشکیل شناسنامه کاال 
اس��ت ک��ه فرآیندهای درخواس��ت و 
صدور شناس��ه کاال را درب��ر گرفته و 
امکان اس��تعالم شناس��ه کاال را برای 
سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می کند؛ 
شناس��ه باید روی کاال نصب ش��ود و 
ب��ه این ترتیب وقتی بازرس��ان مبارزه 
ب��ا کاالی قاچ��اق به ب��ازار ی��ا انبارها 
مراجع��ه می کنند و چنانچه شناس��ه 
نباش��د، ظ��ن  نص��ب  کاال روی کاال 
ورود کاال به زنجیره تجاری کش��ور از 
مسیر غیرررسمی افزایش یافته و این 
شروع فرآیند پیچیده تشخیص کاالی 

قاچاق، جعلی یا تقلبی است. 
علت شکل گیری این سامانه، مدیریت 
کاال در طول زنجیره تجاری کشور است 
و ب��ر این اس��اس زبان مش��ترک در کل 
فعالیت های تجاری فراهم می ش��ود؛ این 

اتفاق تا حد زیادی می تواند زیرس��اختی 
را فراهم کند که در وهله نخست از ورود 
کاالی قاچاق از مبادی رسمی جلوگیری 
کن��د و در وهله دوم کاالهای واردش��ده 
دارای نظ��م خاص��ی در فرآین��د تجاری 

کشور شوند. 
کوتاهی برخی کارگروه های گروه های 

کاالیی در پیشبرد طرح
و دستورالعمل های  آیین نامه  براساس 
مربوطه، یک سال پس از راه اندازی سامانه 
شناسه کاال، باید وارد مرحله بعدی طرح 
یعنی شناس��ه رهگیری ش��ویم؛ حال با 
توج��ه به آنکه برای اجرای عملیات پس 
از از ای��ن مدت، باید دس��ت کم پس از 
شش ماه برنامه ریزی های طرح رهگیری 
و برنام��ه کالن آن توس��ط گروه ها تهیه 
شود، اما تاکنون بیشتر گروه های کاالیی 
در این خص��وص اقدام��ی نکرده اند. بر 
این اس��اس، گروه های کاالیی دخانیات، 
تجهیزات دارای س��یم کارت، پوش��اک، 

لوازم خانگی، داروهای دامی و داروهای 
انسانی از جمله گروه های کاالیی هستند 
ک��ه تاکنون شناس��ه کاال را اخذ کرده و 
فرآین��د واردات و ثبت س��فارش آنها با 
شناس��ه کاال صورت می گی��رد. در حال 
حاض��ر نیز این روند ب��رای انواع خودرو 
الزامی ش��ده و پس از دریافت شناس��ه 
کاالی این گروه کاالیی، ثبت س��فارش 
خ��ودرو نیز براس��اس شناس��ه صورت 

خواهد گرفت. 
در پای��ان باید یادآور ش��د ک��ه عمل به 
قان��ون، از وظای��ف تک تک دس��تگاه های 
اجرای��ی کش��ور اس��ت. اکنون ک��ه طرح 
شناسه کاال، در مقایسه با دیگر کشورهای 
جه��ان، به روش کامال جدید و بی همتا در 
کشور عملیاتی شده، بهتر است گروه های 
کاالیی که سرعت کمتری دارند از روش ها 
و راهکاره��ای یکت��ای گروه ه��ای کاالیی 
عملیاتی شده، الگوبرداری کرده و به مسیر 

اجرای طرح بازگردند. 

در ص��ورت توفی��ق در برندس��ازی ل��وازم خانگی 
در ای��ران می توان در تس��خیر بازار ه��ای خارجی به 

موفقیت های بیشتری دست یافت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، لوازم آشپزخانه 
یا ل��وازم خانگی یکی از فعالیت ها و تولیدات بس��یار 
درآمدزا در جهان محس��وب می ش��ود و موفقیت در 
این حوزه، نقش بس��زایی در قدرتمندتر شدن اقتصاد 

کشور و توسعه فرصت های شغلی ایفا خواهد کرد. 
یک��ی از معضالت��ی ک��ه در ارتباط با تولی��د لوازم 
آش��پزخانه یا لوازم خانگی مطرح است به بی اعتمادی 
بخش قاب��ل توجهی از جامعه هدف این محصوالت و 
تولیدات معطوف می ش��ود و همین عارضه باعث شده 
میل به خرید کاالهای خارجی و حتی چینی بیش��تر 

شود. 
رضا یثربی، یکی از توزیع کنندگان و فروش��ندگان 
لوازم آش��پزخانه و لوازم خانگی در غرب استان تهران 
با اش��اره به لزوم توجه هرچه بیشتر به صنعت تولید 
لوازم آشپزخانه و خانگی اظهار کرد: با در نظر گرفتن 
این واقعی��ت که تمام��ی خانوارها نیازمن��د خرید و 
تهیه این محصوالت هس��تند و ب��ه نوعی راه گریزی 
از خری��د آن وج��ود ندارد، بیش از پی��ش به اهمیت 
ای��ن محصوالت و درآمدزای��ی حاصل از تولید آن پی 

خواهیم برد. 
وی اف��زود: باوج��ود چنین ضرورتی، متأس��فانه با 
کاهش ق��درت خرید م��ردم و رکود حاکم ب��ر بازار، 
وضعیت بسیار نامساعدی از حیث رونق در این صنف 
را شاهد هستیم و طبیعتا در شرایطی که توزیع کننده 
در عرضه لوازم خانگی و آش��پزخانه به اصطالح کسبه 
با خواب بازار و کس��ادی دس��ت و پنجه نرم می کند، 

بالطبع ش��رایط نامساعد موجود به مراکز تولیدی نیز 
انتقال پیدا خواهد کرد. 

این فروش��نده لوازم خانگی در غرب اس��تان تهران 
گف��ت: اگرچه برخی از مس��ئوالن با تأکید بر رش��د 
اقتص��ادی بر عدم وجود رکود عمیق تأکید می ورزند، 
اما اظهارات اینچنینی نافی واقعیت های بازار نخواهد 
بود و چک های برگشتی و کمبود نقدینگی، واضح ترین 
دلیل برای رکود اقتصادی در یکی از مهم ترین صنوف 

تولیدی همچون لوازم آشپزخانه و خانگی است. 
یثربی بیان کرد: متاس��فانه در ارتباط با برندسازی، 
تولیدکنندگان لوازم آش��پرخانه موفق عمل نکرده اند 
و قطع��ا در صورت حص��ول توفیق در ای��ن بخش با 
صادرات هرچه بیش��تر و جلب نظر افراد و گروه هایی 
ک��ه در همین بازار راکد چه از حیث تنوع طلبی و چه 
از سر نیاز به خرید لوازم آشپزخانه مبادرت می ورزند، 
می ش��د ش��رایط متفاوت تری را در این عرصه تجربه 
کرد و به نوعی رکود داخلی را تا حدود بس��یاری دور 

زد. 
وی افزود: به اعتقاد بن��ده باید تالش ویژه ای برای 
برند سازی در تولیدات لوازم آشپزخانه لحاظ شود که 
البت��ه تحقق این موضوع مس��تلزم حمایت مطلوب و 
موثر بانک ها از حیث وام دهی، تس��هیالت و البته رفع 
موانع تولید از پیش روی این صنعت به واس��طه تدبیر 

دستگاه های ذی ربط است. 
رکود اقتصادی، بسیاری از تولیدکنندگان را 

ورشکسته کرده است
یثرب��ی گفت: به نظر بنده ابتدا باید رکود از اقتصاد 
کشور رخت بر بندد؛ زیرا پیش نیاز برندسازی، حیات 

و بقای یک صنعت است. 

وی اف��زود: تمامی برنده��ای جهانی، چه در بخش 
لوازم آش��پزخانه و لوازم خانگ��ی و چه در محصوالت 
الکترونیک��ی از ابت��دا در قامت یک برن��د، بروز پیدا 
نکرده ان��د و با فعالی��ت و تولید مس��تمر و باکیفیت، 
تبلیغ��ات مناس��ب و برق��راری رواب��ط مناس��ب ب��ا 
مصرف کنن��ده با ارائه محصوالت��ی باکیفیت معقول و 
قیمت مناس��ب، بستر را برای مبدل شدن به یک برند 

نام آشنا، هموار نکرده اند. 
ای��ن توزیع کننده لوازم آش��پزخانه تصریح کرد: در 
شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان لوازم آشپزخانه 
ورشکسته ش��ده اند و یا نیروی انسانی خود را تعدیل 
ک��رده  و ظرفی��ت تولیدی خ��ود را کاه��ش داده اند، 
برند سازی و برند ش��دن، رویایی دست نیافتنی خواهد 

بود. 
چندی پیش، فریدون نصیری، رئیس اتحادیه لوازم 
آش��پزخانه نیز در گفت و گویی با رس��انه ها با اشاره به 
وضعیت بغرنج و نامس��اعد بازار لوازم آشپزخانه اظهار 
کرد: برای پشت سر گذاشتن رکود، نقش آفرینی موثر 
تولیدکنندگان و تالش برای افزایش کیفی محصوالت 
خ��ود، مهم و تاثیرگذار اس��ت، ام��ا نمی توان از نقش 
تعیین کننده دولت نیز غافل ش��د که می تواند اهمیت 

بسیاری در افزایش رونق بازار داشته باشد. 
وی می افزاید: متاسفانه به دلیل کاهش نقدینگی و 
انگیزه پایین مصرف کنندگان )برای خرید(، واحدهای 
تولیدی نی��ز از حداکثر توان تولیدی خود اس��تفاده 
نمی کنن��د و همین عوامل به بروز رکود منجر ش��ده 
و مجموع مس��ائل و نارس��ایی های اشاره ش��ده باعث 
ورشکسته ش��دن بس��یاری از تولیدکنن��دگان ل��وازم 

آشپرخانه شده است. 

برند سازی لوازم آشپزخانه، مسیری که به حمایت از کاالی ایرانی منتهی می شود

شناسه کاال، بستری مهم برای مقابله با قاچاق
اخبار

فروش آبمیوه های قاچاق در سوپرمارکت ها
 برندهایی که زیرسبیلی رد می شوند

مدت ه��ا از ج��والن آبمیوه ه��ای قاچ��اق عربی در 
سوپرمارکت ها می گذرد، اما به نظر می رسد برای عرضه 
این آبمیوه ها سختگیری خاصی لحاظ نشده و در نهایت 

حساسیت ها به چند برند خاص مربوط شده است. 
به گزارش ایس��نا، در سال های گذش��ته بارها اعالم 
ش��ده که هیچ یک از ش��رکت های عرب مجوز صادرات 
کاال ب��ه ایران را ندارند بر این اس��اس واردات هیچ گونه 
آبمیوه عربی قانونی نیس��ت، اما ب��ا این وجود در اغلب 
س��وپرمارکت های س��طح ش��هر تهران انواع و اقس��ام 
نوش��یدنی های عربی وجود دارد. البته گاه شرکت های 
ایرانی با توجه به ش��رایط، دست به اقدامی معنادار زده 
و نوش��یدنی هایی را با ظاهر مشابه انواع عربی وارد بازار 
کرده ان��د، اما همچنان نوش��یدنی های عربی در بازار به 
وف��ور یافت می ش��ود.  گفت وگوی میدان��ی با برخی از 
فروشندگان این آبمیوه ها گویای آن است که تعزیرات 
نسبت به برخی برندهای آبمیوه های قاچاق حساسیت 
خاص نش��ان می دهد و جریمه هایی نسبتا باال را اعمال 
می کند، اما همچنان برخی نوشیدنی های عربی هستند 
که نسبت به آنها حساسیت خاصی لحاظ نمی شود. بر 
این اساس در موارد متعدد فروشندگان و توزیع کنندگان 
این نوشیدنی ها تالش می کنند انواع نوشیدنی های عرب 
را در ویترین  یا یخچال های خود به گونه ای جاس��ازی 
کنند که به راحتی مش��خص نباش��د تا بدین شیوه هم 
امکان دور زدن نظارت ها وجود داشته باشد و هم برای 
عرض��ه این کاالها در بازار راه باز باش��د. اما نکته جالب 
اینکه در اکثر مواقع فروش��ندگان بر نظارت س��لیقه ای 
تأکید کرده و این گونه اعالم می کنند که »بررس��ی ها و 
نظارت ها تنها به چند برند خاص محدود می شود«.  از 
سوی دیگر اینگونه اعالم می شود که برخی محصوالت 
با بس��ته بندی و کامال مش��ابه ان��واع محصوالت عرب 
تولید ش��ده یا گفته می ش��ود واردات آنها قانونی است، 
چراکه دارای نش��ان س��یب سالمت هس��تند و بر این 
اس��اس ناظ��ران تعزیرات ب��رای ارائه ای��ن محصوالت 
در س��وپرمارکت ها مش��کل خاصی نمی بینند.  به هر 
صورت جای س��وال است در شرایطی که حتی نسبت 
به گل های تزئینی از س��وی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز طرح های ضربتی برگزار می ش��ود، چطور سالمت 
م��ردم مورد بی توجهی قرار گرفته و اقدام جدی در این 
زمینه صورت نمی گیرد؟ از سوی دیگر جای سوال است 
که اگر قرار بر برخورد با ارائه این کاالهاست، چرا ناظران 
تفاوت قائل شده و برخی برندها را به اصطالح زیرسبیلی 

رد می کنند؟ 
این اتفاق در ش��رایطی رخ می ده��د که پیش از این 
بارها حتی مطالبی درباره س��رطان زا بودن برخی از این 
آبمیوه ها اعالم شده است.  در گذشته برخی مسئوالن 
منطقه آزاد قش��م اینگونه اعالم کرده اند که این جزیره  
با توج��ه ب��ه نزدیک بودن به م��رز آبی با کش��ورهای 
حاش��یه  خلیج فارس، آماج قاچاق کاالها و آبمیوه های 
غیراستاندارد قرار گرفته و از آنجاکه اداره  کل غذا، دارو و 
استاندارد سازمان منطقه  آزاد قشم مجوز ورود کاالهای 
غیراستاندارد به جزیره را ممنوع کرده اند، متاسفانه این 
کاالها از طریق مبادی غیرقانونی و به صورت انبوه وارد 
قشم می ش��وند.  معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرده بود این 
وزارتخان��ه به هیچ عنوان مجوز واردات نوش��یدنی های 
مختلف را صادر نمی کند، چراک��ه با توجه به تولیدات 
کش��ور در این عرصه نیازی ب��ه واردات کاالی خارجی 
وجود ندارد. همچنین پیش از این به کرات اعالم شده 
که هیچ آبمیوه عربی مجوز واردات به کشور را ندارد، اما 
با تمام این تفاس��یر بخش قابل توجهی از بازار آبمیوه و 
نوشیدنی کشور در اختیار برندهای عرب و واردکنندگانی 

که به قاچاق آنها پرداخته اند اختصاص دارد. 

صادرات ال پی جی ایران 14درصد 
افزایش یافت

منابع کشتیرانی گفتند، صادرات ال پی جی ایران در ماه 
آوریل به حدود ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید. این رقم تقریبا 
با رقم ۵۲۰ هزار تنی که ایران در ماه ژانویه صادر کرده بود 
و بیشترین میزان صادرات از زمان لغو تحریم ها محسوب 
می شد برابری می کند.  به گزارش تسنیم، میزان صادرات 
ال پی جی ایران در ماه آوریل تقریبا ۱۴درصد بیش��تر از 
ماه مارس خواهد ب��ود و کل صادرات ال پی جی ایران از 
ابتدای سال جاری را به ۱.۸۶ میلیون تن خواهد رساند.  به 
گفته منابع کشتیرانی و ارزیابی های موسسه پالتس، بخش 
عمده ال پی جی صادراتی ایران در ماه آوریل به کشورهای 
چین، اندونزی، تایلند و احتماال کنیا بوده اس��ت.  شرکت 
اورینتال ان��رژی چین، یک محموله ش��امل ۳۴هزار تن 
پروپان و ۱۴هزار تن بوتان از ایران خریداری کرده که قرار 
است روز ۲۵ آوریل به کینژو برسد. این شرکت همچنین 
یک محموله شامل ۳۳هزار تن پروپان و ۱۱هزار تن بوتان 
نی��ز از ایران خریداری کرده که هم اکنون در دریای عمان 
مستقر و قرار است در روز ۱۲ مه  به نینگبو برسد.  منابع 
کشتیرانی در خاورمیانه همچنین گفتند، شرکت کونلون 
چین نیز اخیرا قراردادهایی برای خرید ماهانه سه محموله 
ال پ��ی جی از ایران منعقد کرده اس��ت.  چین همچنین 
قص��د دارد به تالفی اقدامات آمریکا علیه کاالهای چینی، 
تعرف��ه واردات پروپ��ان از آمریکا را ب��ه ۲۵درصد افزایش 
دهد. به گفته تحلیلگران و تجار، در صورت عملی ش��دن 
این افزایش تعرفه ای، ممکن اس��ت شرکت های چینی به 
افزای��ش واردات ال پی جی از خاورمیانه و از جمله ایران 

روی بیاورند. 

اخبار

تولید کاغذ در کارخانه های داخلی 
متوقف شد

رئیس س��ندیکای تولیدکنن��دگان کاغذ و مقوا از 
توقف تولید کاغذ در کارخانه های داخلی خبر داد. 

ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از صداوس��یما، ابوالفضل 
روغن��ی گف��ت: کارخانه های تولید کاغ��ذ روزنامه و 
تحریر به علت حمایت نش��دن از س��وی دستگاه  های 
متولی تعطیل ش��دند، زیرا تمام نی��از بازار از طریق 
واردات انجام ش��د و تولیدات این کارخانه ها دپو و یا 
خمیر شد.  وی افزود: واردات کاغذ تحریر و روزنامه 
ب��ه دلیل ارائ��ه تس��هیالتی همچ��ون ارز مبادله ای 
ب��ه واردکنندگان برای آنها جذابیت دارد، از س��وی 
دیگر حمایتی از تولیدکنندگان داخلی این محصول 
نمی شود که تمام این عوامل دست  به  دست هم داد 

تا کارخانه ها به تعطیلی کشانده شود. 
روغنی  گلپایگانی با اش��اره به وضع نامناس��ب بازار 
کاغذ ادامه داد: س��ه کارخانه تولید کننده کاغذ چاپ 
و تحریر در کش��ور هس��تند که در س��ال ۹۶ تولید 
جدی نداش��تند.  وی گفت: از سال گذشته تاکنون 
با اینکه ش��عار »اقتصاد مقاومتی« مطرح بود، تقریبا 
هی��چ کاغذ تحری��ر و روزنام��ه ای در کش��ور تولید 
نش��ده است. مشکل اینجاس��ت که کاغذ خارجی را 
حاضر هس��تیم به هر قیمتی تهیه کنی��م، اما برای 
تعیی��ن قیمت کاغذ داخلی ش��رایط س��ختی برای 
تولیدکنندگان اعمال می ش��ود.  رئیس کمیس��یون 
صنایع اتاق ایران با اشاره به شعار سال ۹۷ گفت: در 
سال۹۷ شرایط نه تنها بهتر نشده است، بلکه شرایط 
بدتری هم پیش خواهد آمد. با وجود اینکه امس��ال 
ش��عار حمایت از کاالی ایرانی مطرح  شده همچنان 
ش��رایط برای واردات تسهیل شده است، درحالی که 
برای تحقق این ش��عار باید از کاغذ داخلی حمایت و 
به آنها امکانات داده شود.  روغنی گلپایگانی با انتقاد 
از عملک��رد برخی دس��تگاه های دولتی افزود: برخی 
نهادها مانند آموزش وپرورش و وزارت ارشاد از خرید 
کاغذ داخلی اس��تقبال نمی کنند و به س��مت خرید 

کاغذ وارداتی می روند. 
وی اضاف��ه ک��رد: کارخانه های داخل��ی می توانند 
۶۰درصد نی��از داخلی کاغذ روزنامه و ۴۰درصد نیاز 

کل کشور به کاغذ تحریر را تأمین کنند. 
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: 
ما نمی خواهیم واردات کاغذ به کش��ور ممنوع شود، 
اما حداقل با حمای��ت از کارخانه های داخلی به آنها 

امکان رقابت با محصوالت خارجی داده شود. 

پول گاز صادراتی به عراق را 
گرفته ایم

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی گاز ایران با اش��اره به 
ص��ادرات گاز از ایران به عراق، گف��ت عراق تاکنون 
هزین��ه گازی ک��ه از ای��ران وارد ک��رده را پرداخت 
کرده اس��ت.  به گ��زارش ایس��نا، حمیدرضا عراقی 
در چهارمی��ن همای��ش تولید پای��دار گاز در جمع 
خبرن��گاران با بیان اینکه تولید گاز در س��ال ۱۳۹۷ 
به ۲۵۰ میلیارد مترمکعب در س��ال می رسد، اظهار 
کرد: میزان تولی��د گاز در حال حاضر ۲۱۰ میلیارد 

مترمکعب در سال است. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه کیفیت گاز در س��ال آینده 
افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: در سال آینده نه تنها 
میزان تولی��د افزایش پیدا می کند، بلکه گازی که از 
بخش باالدس��ت به دس��ت می آید افزای��ش یافته تا 
کیفیت فرآورده هایی که از این گاز تولید می شود نیز 
ارتقا یابد.  مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران با اشاره 
ب��ه قطع آبونمان از قبض گاز مش��ترکان، ادامه داد: 
قطع آبونمان باعث ش��ده ش��رکت گاز هزار میلیارد 
تومان از دس��ت بدهد که اگر این موضوع ادامه پیدا 
کن��د نباید انتظار خدمات مطلوب را از ش��رکت گاز 

داشته باشیم. 
کارشناسان ترکمنستان ماه آینده به ایران می آیند

عراق��ی در م��ورد اخت��الف گازی بی��ن ای��ران و 
ترکمنستان که س��ال ۱۳۹۵ ایجاد شد، اظهار کرد: 
قرار اس��ت کارشناس��ان ترکمنس��تان ماه آینده به 
ایران بیایند. در این مورد بررس��ی ها صورت گرفته و 
رئیس جمهور دو کشور به توافق رسیدند که مذاکره 
کنند. البته اگر ترکمنستان بخواهد به دادگاه برویم 
خواهی��م رف��ت.  وی در م��ورد کیفیت س��وآپ گاز 
ترکمنس��تان، گفت: اگر سوآپ گاز آنها خوب نباشد 
یا گاز را قط��ع می کنیم یا جریمه می کنیم. در حال 
حاض��ر کیفیت گاز آنها در حد جریمه خوب اس��ت. 
البته قول دادند کیفی��ت را باال ببرند و بعد از اینکه 

کیفیت افزایش یافت، جریمه را کم می کنیم. 
ایران آماده صادرات گاز به بصره

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی گاز ایران با اش��اره به 
ص��ادرات گاز ب��ه ع��راق، اظهار ک��رد: ای��ران آماده 
ص��ادرات گاز به بصره اس��ت و هر زمان که پولش را 

بدهد صادرات را آغاز می کنیم. 
وی ادام��ه داد: تاکن��ون عراق ه��ر میزانی که گاز 
گرفته پول آن را پرداخت کرده است. در سال ۱۳۹۷ 

بصره به صادرات گاز اضافه می شود. 
براس��اس این گزارش عراقی طی سخنرانی که در 
همایش داشت با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ گاز حتی 
یک لحظه هم قطع نش��د، اظهار کرد: شرکت گاز در 
س��ه محور مدیریت تامین گاز کش��ور، حضور فعال 
در فرصت های مناس��ب تجارت جهانی گاز و تجدید 

ساختار صنعت گاز ماموریت دارد. 

رئیس فدراسیون واردات آخرین وضعیت 
س��امانه تجارت برای انجام ثبت س��فارش  
کاال را تش��ریح و اعالم کرد که این سامانه 
هنوز به طور کامل راه اندازی نشده و خیلی 
از کااله��ا برای ثبت س��فارش با مش��کل 
روبه رو هس��تند.  پس از نوس��انات ارزی و 
 تصمیم جدی��د دولت مبنی بر تعیین دالر
۴۲۰۰ تومانی به عنوان دالر تک نرخی، این 
ارز با قیمت اعالم ش��ده صرفا به متقاضیان 
قانونی اعم از تجار تخصیص داده می شود 

ک��ه رئیس کل بانک مرکزی روز گذش��ته 
اع��الم کرد »از ۲۱ فروردین تاکنون حدود 
۹۲۱۰ فق��ره ارز ۴۲۰۰ تومان��ی معادل ۲ 
میلی��ارد و ۳۶۰ میلی��ون دالر تخصی��ص 
یافته اس��ت و برخ��الف برخ��ی اعالم ها، 
روند ص��ادرات و واردات متوقف نش��ده و 
ارز اختصاص یافته اس��ت. همچنین سایر 
متقاضیان که به دنبال تهیه دالر هس��تند 
باید فعال صبر کنند. از سوی دیگر براساس 
بخش��نامه های اعالم شده در زمینه واردات 

کاال ثبت س��فارش ها باید از طریق سامانه 
ثبت تجارت انجام شود«؛ سامانه ای که به 
گفته رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات 
هنوز به طور کامل راه اندازی نش��ده است و 
بس��یاری از کاالها با مشکل ثبت سفارش 
روبه رو هس��تند.  فره��اد احتش��ام زاد در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: اتفاقی که 
پ��س از تعطیالت ن��وروز در وهله اول رخ 
داد ش��وک ارزی بود که به بازار وارد ش��د 
و بعد از این شوک هم، دالر ۴۲۰۰ تومانی 

مطرح ش��د.  به گفته وی، ای��ن اتفاق به 
خودی خ��ود خبر مثبتی ب��ود که باعث 
ثبات قیمت ارز می ش��ود، ولی در پی آن 
با سامانه تجارت صنعت، معدن و تجارت 
روبه رو ش��دیم، چون در بخش��نامه اولیه 
بانک مرکزی اعالم شده که الزاما تمامی 
کاالها باید ثبت سفارش شوند. البته قبل 
از این هم باید ثبت سفارش انجام می شد 
که به نظر می رس��د این تاکید مجدد به 

دلیل برخی موارد خاص بوده است. 

مشکل در ثبت سفارش کاالها

 سامانه تجارت کامل راه اندازی نشده است

چهار شنبه
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توس��ط  ک��ه  آش��فته بازاری 
برخ��ی ش��رکت ها ایجاد ش��ده 
اس��ت به این زودی ها فروکش 
نخواهد کرد.  به گزارش پرشین 
خودرو، بازار خودروهای داخلی 
و وارداتی همچنان با آش��فتگی 
و نوس��ان قیمت روبه رو اس��ت 
درحالی ک��ه ب��ا ورود مجلس و 
ب��ا تصویب یک فوری��ت تعیین 
و  ورودی  حق��وق  ضواب��ط 
س��اماندهی بازار خودرو، انتظار 
می رود طی هفته های آتی بازار 
خودرو از وضع کنونی خارج و با 
کاهش تدریجی تعرفه ها، قیمت 
خودروهای وارداتی کاهش یابد. 
بازار خودروه��ای وارداتی در 
حالی همچنان روزهای پرافت و 
خیزی را می گذراند که به گفته 
نمایش��گاه داران  اتحادیه  رئیس 
و فروش��ندگان خودروی تهران، 
تبعات ارزی و جری��ان افزایش 
ب��ر  م��دت  ای��ن  در  تعرفه ه��ا 
زیادی  تأثیر  وارداتی ه��ا  قیمت 
گذاش��ته است به طوری که طی 
هفته اخیر قیمت اس��پورتیج از 
اطلس خودرو  س��وی ش��رکت 
ب��ا ۳۳ میلی��ون افزای��ش ۳۱۲ 
میلیون تومان اعالم ش��ده است 
درحالی که قیمت این خودرو در 
بازار حدود ۳۰۰ میلیون تومان 

معامله می شود. 

رئی��س  موتمن��ی،  س��عید   
و  نمایش��گاه داران  اتحادی��ه 
فروش��ندگان خ��ودروی تهران 
عل��ت اصل��ی ش��رایط کنون��ی 
بازار وارداتی ها را عرضه بس��یار 
محدود خودرو به بازار دانس��ت 
و اظهار داش��ت: از دی ماه سال 
گذشته که سامانه ثبت سفارش 
باز ش��ده، خودروی��ی وارد بازار 
نشده است و تمامی خودروهای 
قاچاق��ی که در ای��ن مدت وارد 
شده است ظرف مدت تیرماه تا 
دی ماه س��ال گذشته که سایت 
بس��ته بوده وارد ش��ده است و 
اگ��ر ام��روز خودروی��ی نیز در 
بازار وج��ود دارد عمدتا مربوط 
غیرقانونی  ثبت سفارش های  به 
اس��ت ک��ه عمدتا س��ال ۹۶ از 
گم��رک ترخی��ص و وارد بازار 

شده است. 
به گفت��ه وی، ه��ر چند روز 
گذشته اعالم ش��د سامانه ثبت 
س��فارش بسته ش��ده است اما 
عم��اًل از ابت��دای دی ماه س��ال 
گذشته که سامانه ثبت سفارش 
نیز باز ش��د تاکن��ون خودروی 
جدیدی وارد بازار نش��ده است 
به طوری که آمار یک ماهه اول 
امس��ال حاک��ی از کاه��ش ۷۳ 

درصدی واردات خودرو دارد. 
از  ک��رد:  تصری��ح  موتمن��ی 

دی ماه س��ال گذشته با افزایش 
تعرفه ها به ۹۵درصد، خودرویی 
جدی��د  تعرفه ه��ای  ن��رخ  ب��ا 
وارد بازار نش��ده اس��ت و تمام 
خودروهایی ک��ه در بازار وجود 
دارد با تعرف��ه ۵۵درصد و دالر 
۳۷۰۰ تومان در س��ال گذشته 
وارد ش��ده اس��ت و هیچ کدام 
از ای��ن خودروها ب��ا دالر ۶هزار 
تومان وارد نش��ده است مسلما 
در ای��ن بازار ش��رکت ها س��ود 
خودشان را کسب خواهند کرد. 
ب��ه گفت��ه رئی��س اتحادی��ه 
فروشندگان  و  نمایش��گاه داران 
خودروی تهران، امروز مش��تری 
منتظر کاهش قیمت اس��ت، از 
ای��ن رو هیچ متقاض��ی در این 
آش��فته بازار اق��دام ب��ه خرید و 
فروش خ��ودرو نمی کند اما در 
صورت کاهش تعرفه، پیش بینی 
خودروه��ای  ب��ازار  می ش��ود 
وضعی��ت  و  ش��رایط  واردات��ی 
بهت��ری را به خ��ود گرفته و از 

روند فعلی خارج شود. 
وی ب��ا توجه به تصویب طرح 
ی��ک فوری��ت س��اماندهی بازار 
خودرو و تأثیر آن بر جریان کلی 
بازار خودروهای وارداتی تصریح 
کرد: روز گذش��ته مجلس یازده 
تبصره را ب��رای واردات خودرو 
تعیی��ن و اعالم ک��رد که تعرفه 

واردات خ��ودرو بای��د کاه��ش 
یاب��د و ش��رکت های واردکننده 
در صورت��ی ک��ه بیش از س��ود 
تعیین شده خودرویی را عرضه 
کنند برای آنه��ا تبعات قضایی 
به دنبال خواهد داش��ت، از این 
رو انتظ��ار می رود ب��ا این اقدام 
مجلس بازار خودروهای وارداتی 

با تغییر در قیمت همراه شود. 
موتمنی تصریح کرد: با توجه 
به این جریانات، قیمت ها قطعی 
نیست و در صورتی که تعرفه ها 
تغییر کند شرکت ها قیمت ها را 
کاهش خواهند داد و پس از این 
نی��ز به نظر می رس��د نظارت بر 
بیشتر  وارداتی  بازار خودروهای 

خواهد شد. 
 تالش برای حذف بازار

2 نرخی خودروهای داخلی
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروش��ندگان خودروی تهران 
در ادامه به وضع بازار خودروهای 
داخلی اش��اره کرد و اقدام یکی 
از ش��رکت ها در افزایش قیمت 
را موج��ب آش��فتگی و ایج��اد 
موج روان��ی در بازار خودروهای 
داخل��ی اع��الم ک��رد و اف��زود: 
اولین روز هفت��ه جاری با اقدام 
یک��ی از ش��رکت های داخل��ی، 
این ش��رکت  قیمت محصوالت 
ت��ا ۶ میلی��ون افزای��ش یافت 

خودروی  زمانی که  درحالی ک��ه 
۵۰ میلیون��ی ۶ میلیون در بازار 
افزایش می یاب��د قطعاً اثر روانی 
بس��یاری را ب��ه دنب��ال خواهد 
داش��ت و قطع��اً آش��فته بازاری 
که ایجاد ش��ده به این زودی ها 

فروکش نخواهد کرد. 
وی گف��ت: البت��ه ای��ن اقدام 
چند ساعتی به طول نیانجامید 
ب��ه  قیمت ه��ا  گذش��ته  روز  و 
رقم ه��ای قبلی بازگش��ت. این 
موج روانی قطعاً یک روزه از بین 
نخواهد رفت، به طوری که ظرف 
 ی��ک روز س��اندرو اس��تپ وی
۶۶ میلی��ون ت��ا ۷۰ میلیون در 
ب��ازار به فروش رفت و س��اندرو 
اتوم��ات معمول��ی نی��ز ت��ا ۶۲ 
میلیون در بازار به فروش رسید. 
با اش��اره  موتمن��ی در پایان 
به ادام��ه جری��ان دو نرخی در 
بازار برخ��ی خودروهای داخلی 
خاطرنش��ان ک��رد: در چند روز 
گذش��ته به غیر از چند خودرو 
که در ب��ازار همچنان دونرخی 
هستند مثل تندر پالس و ۲۰۶ 
اتوماتیک که هر دو ۵۹ میلیون 
در بازار هس��تند سایر خودروها 
هم��ان قیمت ه��ای قبلی هفته 
گذش��ته را حفظ کردند و تغییر 
زی��ادی در هفته ج��اری ایجاد 

نشده است. 

مجل��س و دولت نس��بت ب��ه قاچاق 
۴۲۴ خ��ودرو واکن��ش نش��ان دادند و 
ضمن رد این موضوع نس��بت به تخریب 

بخش خصوصی هشدار دادند.
به گزارش پدال نی��وز، موضوع قاچاق 
خ��ودرو توس��ط یک��ی از ش��رکت های 
واردکننده رس��می چند روزی است که 
در رسانه ها موجب هیاهو شده است. این 
در حالی است که به لحاظ فنی احتمال 
وق��وع قاچاق خ��ودرو نزدی��ک به صفر 
اس��ت، چراکه با توجه ب��ه لینک ارتباط 
الکترونیکی گمرک ایران با سازمان  های 
همجوار از جمل��ه صدور کارت ترخیص 
راهور ناجا )مرکز ش��ماره گذاری نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران(، ورود 
غیرقانونی خودرو و صدور پالک در عمل 

میسر نیست. 
 از آنج��ا که انتش��ار غیرحرفه ای این 
خب��ر قب��ل از ه��ر گونه بررس��ی جامع 
توس��ط مس��ئوالن منج��ر به تش��ویش 
اذهان عمومی ش��ده مسئوالن ذی ربط 
گمرک نسبت به آن واکنش نشان داده 
و صراحت��ا وقوع چنی��ن موضوعی را از 
اس��اس رد کرده اند. بنا بر اعالم گمرک 
ش��هید باهن��ر بندرعب��اس، تش��ریفات 
گمرکی این خودروه��ا قانونی بوده و به 
ص��ورت قانون��ی به گمرک اظهار ش��ده 

است. 
 در ای��ن خص��وص ف��رود عس��گری، 

رئی��س کل گمرک ایران ب��ا بیان اینکه 
گمرک اطالعات کامل کاالهای وارداتی 
را در اختیار تمام��ی نهادهای نظارتی و 
نی��روی انتظامی ق��رار داده و با توجه به 
هوشمندس��ازی ورود اطالع��ات امکان 
رهگی��ری تخلف��ات و قاچ��اق گمرکی 
آسان  است، گفت: بعضاً  علیه گمرک در 
خصوص قاچاق برخی کاال ها جو س��ازی 

می شود. 
 همچنی��ن علیرض��ا دش��تانی، ناظر 
گمرکات استان هرمزگان اظهار داشت: 
تش��ریفات گمرکی این خودروها قانونی 
ب��وده و در چارچ��وب مق��ررات پس از 
اخذ مجوزهای قانونی به گمرک ش��هید 
باهن��ر بندرعباس اظهار ش��ده اس��ت. 
کاالی موض��وع اظهارنامه های مورد نظر 
در ح��ال انجام تش��ریفات گمرکی و در 
مرحله پرداخت حق��وق ورودی متعلقه 
بوده و مجوزهای مربوط به ترخیص این 
خودروها نیز توسط سازمان های ذی ربط 

اخذ شده است. 
 از طرف دیگر مهدی رضایی، مدیرکل 
گمرک ش��هید باهنر بندرعباس رس��ماً 
اظهار کرد تمامی ۴۲۴ خودروی خارجی 
در ماه های بهمن و اس��فند سال گذشته 
طی ۱۴ فق��ره به گمرک اظهارش��ده و 
اطالعات اظه��ار مربوط به این خودروها 
مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمان های 
ذی ربط، روشن و شفاف در سامانه جامع 

گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
موجود است. 

 متأس��فانه در خص��وص اتهام قاچاق 
خ��ودرو علی رغم اینکه برخی رس��انه ها 
غیراصولی عمل کرده و قبل از بررس��ی 
موضوع، حکم ص��ادر کردند، هنوز هیچ 
مرج��ع رس��می قضایی در ای��ن زمینه 
اظهارنظ��ر نکرده اس��ت. ف��ارغ از اینکه 
پش��ت پرده چنین اتهام��ات به نفع چه 
کسانی است، به طور قطع و یقین چنین 
هیاهوهایی منجر به فرار سرمایه به ویژه 
سرمایه بخش خصوصی از مناطق مرزی 
استان های  درحالی که  می ش��ود،  کشور 
مرزی به شدت تش��نه سرمایه گذاری و 

توسعه هستند. 
 در همی��ن خص��وص دکت��ر احم��د 
مرادی، نماین��ده بندرعباس در مجلس 
ش��ورای اس��المی با عن��وان این مطلب 
که نباید با جنجال و هیاهوی رس��انه ای 
بخش خصوصی  اقتصادی  فعالیت  زمینه 
ببریم،گف��ت:  بی��ن  از  را  اس��تان  در 
جریان سازی اخیر قطعاً امنیت اقتصادی 

را برای بخش خصوصی از بین می برد. 
 وی در گفت وگ��وی اختصاص��ی ب��ا 
پردی��س خودرو با بیان اینکه بنده هنوز 
در خص��وص جزییات موض��وع تحقیق 
و بررس��ی نک��رده ام، گفت: س��ه عامل 
بداظه��اری، کم اظه��اری و جعل س��ند 
زمینه ساز قاچاق در گمرک می شود. هر 

کدام از ای��ن موضوعات اگر اتفاق بیفتد 
موضوع قاچاق مطرح می شود. 

 م��رادی تصری��ح کرد: من ش��خصاً با 
اش��اره به اینکه با هیاهویی که علیه یک 
ش��رکت خاص در رس��انه ها ایجاد شده، 
مخالف هس��تم، خاطرنش��ان کرد: رفتار 
برخی رس��انه ها در ای��ن موضوع غلط و 

اشتباه بوده است. 
 این نماینده مجل��س در ادامه افزود: 
ت��ا زمانی که در خص��وص یک موضوعی 
به یقین نرسیده ایم و حکم دادگاه صادر 
نش��ده، اصاًل صالح نیست که به شخص 
یا ش��رکت خاصی اته��ام وارد کنیم، آن 

هم چنین اتهام بزرگی. 
 وی خاطرنش��ان ک��رد: بای��د اول به 
موضوع بررس��ی ش��ود و بع��د از اتمام 
نتای��ج و تحقیقات و صدور حکم مطلبی 
عنوان شود. مسلما بروز چنین رفتارهای 
نس��جیده ای منج��ر به فرار س��رمایه از 

منطقه خواهد شد. 
علی��ه  جوس��ازی ها  چنی��ن   
بخش خصوص��ی نه تنه��ا مغای��ر با اصل 
۴۴ اس��ت، بلک��ه زمینه را ب��رای خروج 
س��رمایه مهی��ا می کند. تخری��ب برند، 
کاهش اعتماد عموم��ی، تغییر نگرش و 
کاهش سرمایه گذاری بخش  خصوصی از 
جمله صدماتی اس��ت که مترتب بخش 
 خصوصی می شود که این مسئله در نگاه 

کالن به منافع ملی آسیب می زند. 

قاچاق 424 خودروی خارجی رسماً تکذیب شد

موج روانی افزایش قیمت ها به این زودی ها فروکش نمی کند
اخبار

اقدام خودسرانه فروشندگان 
الستیک برای افزایش قیمت

رئی��س اتحادی��ه صنف فروش��ندگان الس��تیک، 
فیلتر و روغن با اش��اره به افزای��ش غیرقانونی قیمت 
الس��تیک توس��ط فروش��ندگان گفت قیمت روغن 
افزایش��ی نیافته ولی متأس��فانه برخی فروش��ندگان 
اق��دام به افزای��ش قیمت ۱۰درصدی الس��تیک های 
ایران��ی و ۲۰درصدی الس��تیک های خارجی کرده اند 
ک��ه این افزای��ش قیمت من��وط به مصوب��ه دولت و 
تصمیم کارخانجات یا اتحادیه نبوده اس��ت که قطعاً 
با نظارت ف��وری و قانونی با متخلفین برخورد خواهد 
ش��د.  داوود سعادتی در گفت وگو با خبرخودرو اظهار 
داش��ت: تبعات افزایش و نوس��انات قیمت ارز بر بازار 
الس��تیک و تایر هم س��ایه افکنده و تاکنون وضعیت 
تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان ای��ن محصوالت به 
حالت عادی بازنگشته و ممکن است تا یک ماه آینده 
تأثیر خود را نش��ان دهد. البته طی نشس��ت هایی که 
با پاالیش��گاه های تولید روغن داشتیم، توافق شد این 
کاال ب��ا قیمت قبلی معامله ش��ود و برای ثبات قیمت 
الس��تیک نیز رایزنی های صورت گرفت��ه امیدبخش 
اس��ت.  وی در ادام��ه در خص��وص عرض��ه فیلتر و 
روغن های تقلبی یادآور شد: چند سالی است که بازار 
روغن از محصوالت داخلی اشباع شده است و به دلیل 
نزدیکی محصوالت ایرانی با استانداردهای جهانی توان 
صادرات این محصول برای شرکت های داخلی وجود 
دارد و عماًل روغن های تقلبی در بازار درصد اندکی را 
شامل می شود که می توان با رویکرد مؤثر رسانه ها در 
آگاهی بخش��ی مردم به سمت کاالهای داخلی، میزان 
تقلب را به صفر رس��اند.  س��عادتی در ادامه گفت: در 
حال حاضر بازار تایر و الستیک دست دوم رونق خود 
را از دست داده است و با توجه به اینکه خریداران این 
نوع تایرها خودروهای ثابتی از جمله خودروهایی که 
مس��افت های برون مرزی را می پیمایند هستند و به 
جهت تقاضا در این بخ��ش، برخی کارخانجات اقدام 
ب��ه برگزاری مزایده برای عرضه تایرهای دس��ت دوم 
کرده ان��د.  وی در پایان با بیان اینکه بخش عمده ای از 
محص��والت بی کیفیت در واحد های صنفی فاقد مجوز 
فعالیت عرضه می شود، از مشتریان خواست محصوالت 
را از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب تهیه و حتماً 

فاکتور دریافت کنند. 

از نظام ثبت سفارش کشور 
سوء استفاده شده است! 

واردات خ��ودرو از اواخر دولت یازدهم با تغییراتی در 
مقررات و نح��وه فعالیت واردکنندگان همراه بود. وزیر 
وقت صنعت، معدن و تجارت، هر از گاهی با تس��هیل 
مق��ررات، واردات خ��ودرو به کش��ور را روان می کرد و 
در مواقع��ی نیز رأی بر ممنوعی��ت واردات می داد.  به 
گ��زارش کارپرس، ممنوعیتی ک��ه وزیر صنعت دولت 
دوازدهم میراث دار آن ش��د و واردات خودرو به کش��ور 
تح��ت  تأثیر آن ق��رار گرفت، ام��ا ب��ا روی کار آمدن 
ش��ریعتمداری، بالتکلیفی ه��ا در واردات و بازار پایانی 
نداش��ت، به طوری که این بار هیأت دولت تعیین کننده 
نهای��ی مقررات ورود خودرو به کش��ور ش��د.  حال در 
ش��رایطی قرار داریم که از سویی با رأی دیوان عدالت 
اداری تعرفه ها و به دنبال آن بازار در بالتکلیفی به  س��ر 
می برد و از سوی دیگر به  دنبال انتشار اخباری مبنی بر 
تخلفات بی شمار در ثبت سفارش و ترخیص خودروها، 
س��ازمان تعزیرات، نی��روی انتظام��ی و قوه قضائیه به 
ای��ن حوزه ورود کرده اند. به این ترتیب آش��فته بازاری 
هم اکنون ب��ر واردات و عرض��ه خودروهای خارجی به 
کشور حاکم است. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در گفت وگو با ماهنامه صنعت و توسعه 
به تش��ریح اتقاقاتی پرداخته که طی یک سال گذشته 
در بازار وارداتی ها اتفاق افتاده است. وزیر صنعت توقف 
ثبت س��فارش واردات خودرو در تیرماه سال گذشته را 
نقطه آشفتگی واردات دانسته و مسئولیت آن را متوجه 
وزیر صنعت دولت پیش��ین خوانده است.  وی با تأکید 
بر اینکه تصمیم توقف واردات خودرو در دولت یازدهم 
و در تیرم��اه س��ال ۹۶ مطابق ماده ۶ قانون اس��تفاده 
حداکث��ری از توان س��اخت داخل گرفته ش��د، عنوان 
می کن��د که در اعمال این اختیارات قانونی باید تبعات 
اتخاذ این تصمیمات پیشتر دیده می شد و برای ضایعات 

احتمالی آن راهکار در نظر می گرفت. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که ریشه این تصمیم از 
کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ گفته است:  
»بهتر است از ایشان )محمدرضا نعمت زاده( سؤال شود. 
ولی بنده تصور می کنم تصمیم جناب آقای نعمت زاده 
پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به 
تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ 
شده است؛ نخست کنترل واردات خودروهای خارجی 
به دلیل محدودیت های ارزی و با هدف تعادل بخشی به 
بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین 

واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی.
وی در ادام��ه اف��زود: »همزم��ان ب��ا ای��ن تصمیم 
پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب 
آق��ای نعمت زاده در دولت مطرح ک��رد که بر پایه این 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشت 
واردات خ��ودرو را در مقاب��ل صادرات خودرو و قطعات 
منفصله آن آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد 
به کمیسیون ارجاع ش��د، اما ممنوعیت باقی ماند که 
تبع��ات خ��ود را در افزایش جدی قیم��ت خودروهای 

خارجی موجود در کشور گذاشت. 

اخبار

 طرح ترافیک جدید
فاقد ارزش کارشناسی است

عض��و هیأت تطبیق فرمان��داری تهران با تأکید بر 
اینکه طرح ترافیک فاقد ارزش کارشناس��ی اس��ت، 

گفت شورای شهر تازه به حرف ما رسیده است. 
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در پنجاه و 
هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران که یکشنبه 
۲اردیبهش��ت ماه برگزار ش��د، به پیش��نهاد افشین 
حبیب زاده یکی از اعضای کمیس��یون حمل و نقل و 
ترافیک شورای شهر، شهرداری ملزم به ارائه گزارش 
گره های ترافیکی به ش��ورای شهر و شورای ترافیک 

شد. 
قب��ل از رأی گی��ری درب��اره ای��ن طرح محس��ن 
پورسیدآقایی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت نیازی به 

ارائه گزارش گره های ترافیکی نیست. 
محم��د علیخان��ی، رئیس کمیس��یون حمل ونقل 
ترافیک ش��ورای شهر تهران خطاب به پورسیدآقایی 
گفت: ش��ما همواره با نظرات کارشناس��ی مخالفت 
می کنید، رویه ای را پیش گرفته اید که می توان اسم 

آن را مخالفت خوانی گذاشت. 
وی اف��زود: پورس��یدآقایی معاون��ت حمل ونقل و 
ترافیک ش��هرداری تهران را به معاونت طرح ترافیک 

تبدیل کرده است. 
علیخانی با اش��اره به طرح ترافی��ک جدید گفت: 
هنگام تصوی��ب طرح ترافیک جدی��د نیز به نظرات 
کارشناس��ی دقت نکردید و این همه مش��کل به بار 

آوردید. 
اختالف های موجود بین اعضای ش��ورای ش��هر و 
شهرداری بر س��ر طرح ترافیک عاملی شد تا محمد 
قانبیل��ی، عض��و هیأت تطبی��ق فرمان��داری در این 

خصوص اظهار نظر کند. 
قانبیل��ی، عضو هی��أت تطبیق فرمان��داری تهران 
ضمن تأکید ب��ر اینکه اعضای فرمان��داری از همان 
ابت��دا با ط��رح ترافیک جدید مخال��ف بودند، گفت: 

طرح ترافیک جدید فاقد ارزش کارشناسی است. 
وی افزود: آن هنگام هیچ کس نظرات ما را جدی 
نگرفت و اعضای ش��ورای ش��هر اکن��ون به حرف ما 

رسیده اند. 
قانبیل��ی در پای��ان گفت: با اج��رای طرح ترافیک 
جدی��د مش��کالتی پی��ش می آی��د که مبی��ن نبود 

کارشناسی در این طرح است. 

همه رانندگان تاکسی شهر تهران 
بیمه تکمیلی می شوند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
تهران گفت همه رانندگان تاکس��ی ش��هر تهران که 
دارای کارنامه هوش��مند فعال هستند تحت پوشش 

بیمه تکمیلی قرار می گیرند. 
به گ��زارش پایگاه خبری »عصرخ��ودرو«، علیرضا 
قنادان در حاش��یه تجلیل از رانندگان برتر ش��رکت 
تاکس��یرانی پانی��ز در جمع خبرن��گاران افزود: بیمه 
تأمین  اجتماعی مسئله اغلب تاکسیرانان تهران است 
و حتی برخی از رانندگان جدید تاکسی از این بیمه 

هم برخوردار نیستند. 
وی گفت: تاکس��یرانی تهران برای کم کردن از بار 
این مش��کل اقدام به برنامه ریزی برای بیمه تکمیلی 

رانندگان تاکسی کرده است. 
قنادان افزود: بخشی هزینه های درمانی کلینیکی، 
پاراکلینیکی و عمل های جراحی رانندگان تاکسی و 
افراد زیر پوشش آنها تحت پوشش این بیمه تکمیلی 
قرار می گیرند.  وی گفت: تاکس��یرانی تهران به ازای 
هر راننده تاکس��ی در این ط��رح ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
تومان پرداخت می کن��د و جا دارد دولت هم به این 
کار کمک کند.  قنادان با اش��اره به فعالیت ۸۰ هزار 
تاکس��ی در تهران اف��زود: پیش بینی می کنیم ۶۰ تا 
۷۰ ه��زار نف��ر از رانندگان تاکس��ی پایتخت در این 

طرح شامل بیمه تکمیلی شوند. 
وی گفت: بیمه تکمیلی رانندگان تاکس��ی رایگان 
اس��ت و برای خانواده ها و اعضای تحت تکفل آنان تا 

۷۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
تهران افزود: رانندگانی که تمایل به اس��تفاده از این 
بیم��ه تکمیلی دارند باید در س��امانه الکترونیکی که 

بعداً اطالع رسانی می شود ثبت نام کنند. 
قنادان نوس��ازی تاکس��ی ها در تهران را مسئله ای 
پیچی��ده خوان��د و گفت: در س��ال حمایت از کاالی 
ایرانی که در پی جایگزینی تاکس��ی های فرسوده با 
خودروهای جدید تولید داخل هستیم خودروسازان 

عرضه خودرو به تاکسیرانی را متوقف کرده اند. 
وی افزود: متأس��فانه ب��ه دالیل مختل��ف فرآیند 
نوس��ازی ناوگان تاکسی در تهران و سراسر کشور با 

چالش مواجه شده است. 
قن��ادان گفت: یکی از خودروس��ازهای کش��ور از 
ارائه پیش فاکت��ور خودداری می کند و عماًل با توقف 

نوسازی ناوگان در شهر تهران مواجه هستیم. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
تهران افزود: هم اکنون ۱۰ هزار تاکس��ی فرسوده در 
ص��ف انتظار برای نوس��ازی در تهران وجود دارد که 
به هی��چ وجه تعمیرات آنها امکان پذیر نیس��ت و به 
علت متوقف ش��دن طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
هزینه های ناش��ی از آن را تاکس��یرانان و شهروندان 

پرداخت می کنند. 

چهار شنبه
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رئی��س جدی��د هیأت مدیره س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای تهران، 
کس��ب وکارهای نوپ��ا را نیازمند نگاهی توس��عه ای برای رش��دکردن 
ارزیابی کرد.  محمدباقر اثنی عشری در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح 

برنامه های خود به عنوان رئیس جدید 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
در ح��وزه اس��تارتاپ ها، اظه��ار کرد: 
نسبت به اس��تارتاپ ها همان طور که 
در موقعیت ه��ای دیگر عمل کرده ایم، 
نگاهی توس��عه ای اما بدون نمایش و 

جنجال داریم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اس��تارتاپ ها 
همیش��ه از جذابیت خاصی برخوردار 
بوده اند، اضافه کرد: اما نباید فراموش 
کرد که اس��تارتاپ ها در اکوسیس��تم 
ICT جای��گاه مخصوص ب��ه خود را 
دارن��د، به این معنا ک��ه نه باید آنها را 

بزرگ تر و یا کوچک تر از اندازه واقعی خودشان جلوه دهند. 
رئیس هیأت مدیره س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور با اشاره به 
انواع موجود استارتاپ ها در حوزه های مختلف، بیان کرد: هر استارتاپی 

نهایت��ا باید منج��ر به یک مجموعه اقتصادی ش��ود. طبق این مدل از 
میان همه اس��تارتاپ ها تنه��ا برخی از آنها می توانن��د به اهداف خود 
برسند. نمونه های بسیار موفقی از کسب وکارهای بسیار بزرگ در حال 
حاضر وجود دارن��د که پیش از این 
یک استارتاپ بوده اند، اما حاال عضو 
هیأت مدیره س��ازمان نظ��ام صنفی 

رایانه ای کشور هستند. 
یا کسب   )Startup( اس��تارتاپ 
و کاره��ای نوپا در اص��ل به هر نوع 
ش��رکت جوان و ایده محوری گفته 
می ش��ود که در پی رش��د و توسعه 
است. اس��تارتاپ ها با ایده حل یک 
مش��کل یا ارائه ط��رح و کاری نو به 
دنیای کس��ب و کار خلق می شوند. 
تف��اوت ی��ک اس��تارتاپ با س��ایر 
کسب و کارهای نوپا در این است که 
موفقیت آنها تضمین شده نیست و ممکن است به رغم داشتن ایده های 
طالیی و نو، حتی به مرحله ورود به بازار نرسیده و یا پس از مدتی از 

ورود به بازار، با شکست روبه رو شوند. 

 دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی در رأس هیأتی، از دیتاس��نتر 
ملی آسیاتک در برج میالد تهران بازدید کرد. 

ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت آس��یاتک، دکتر ابوالحس��ن 
فیروزآب��ادی ب��ه منظ��ور بررس��ی 
دقیق ش��رایط میزبانی از داده های 
دیتا سنتر  از  داخلی،  پیام رسان های 

ملی آسیاتک بازدید کرد. 
وی ط��ی ای��ن بازدید گف��ت: با 
توج��ه به اینک��ه آس��یاتک میزبان 
در  کش��ور  داخلی  پیام رس��ان های 
مرک��ز می��الد ب��رج تهران اس��ت، 
بررسی و حصول اطمینان از شرایط 
این میزبانی دارای اهمیت بسیاری 

است. 
فیروزآبادی ضمن تقدیر و تش��کر 
از زیرساخت ها و ظرفیت های بسیار 

مناس��ب ایجادشده توسط آس��یاتک، افزود: دیتاسنتر آسیاتک در 
ش��رایطی قرار دارد که پیام رسان های جدیدی که تازه به مجموعه 
پیام رسان های داخلی کشور اضافه شدند هم می توانند با اطمینان 

خاطر میزبانی داده های خود را به آسیاتک بسپارند. 
دبیر ش��ورای عالی فضای مج��ازی ادامه داد: دنیا با اس��تفاده از 
ابزار های فضای مج��ازی تکنولوژی محور، در مرحله تحول تمدنی 
ق��رار دارد و براس��اس نظ��ر مقام 
معظم رهبری که نگاه توس��عه ای 
به فضای مجازی دارند، بی ش��ک 
و  تأمی��ن زیرس��اخت ها، ش��بکه 
امنیت داده ه��ا در فضای مجازی 
دارای اهمیتی خاص برای کش��ور 

است. 
وی در پایان این بازدید تصریح 
در  ارزشمندی  کرد: دستاوردهای 
اس��تفاده از پیام رسان های داخلی 
نهفته است و به دلیل اینکه مردم 
بازیگ��ران اصل��ی فض��ای مجازی 
هس��تند، ب��ا همراه��ی م��ردم و 
استفاده از زیرساخت های تخصصی مناسب به دست جوانان الیق 
کشور، می توان به استفاده حداکثری از مزایای این طرح ارزشمند 

ملی دست یافت. 

بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از بزرگ ترین دیتاسنتر کشورفقط یک استارتاپ؛ نه بزرگ تر نه کوچک تر

کارمندان یک ش��رکت باید به ص��ورت روزانه بازخ��ورد بگیرند، این 
بازخوردها باید س��ازنده باش��ند و به یک اندازه روی جنبه های مثبت و 

منفی تمرکز کنند. 
همه ما می دانیم که سیس��تم های مدیریت عملکرد س��نتی جایگاهی 
در روش ه��ای نوین ام��روزی ندارن��د. همچنین می دانیم ک��ه ارزیابی 
عملکرد س��االنه کارمندان با روش ه��ای قدیمی، کارمندان را در یکی از 

پراسترس ترین شرایط قرار می دهد. 
بازخوردی که رشد را تضمین می کند

بازخوردهای غیررس��می و مکرر و ایجاد انگیزه برای ارزیابی شخصی 
کارها یکی از راه های افزایش میزان بهره وری و رش��د کارمندان اس��ت. 
اکنون زمان آن رس��یده اس��ت که رهبران یک کسب وکار به فکر راهی 
برای ارائه بازخوردهای انس��انی، مناس��ب و به موقع ب��ه کارمندان خود 
باش��ند. کارمندان یک ش��رکت اگر از کار خود راضی نباشند و احساس 
کنند به آنها احترام گذاش��ته نمی ش��ود، بی انگیزه می شوند و محل کار 
خود را ترک می کنند. ش��اید با خودتان فکر کنید در صورت رفتن آنها 
نیروهای جدید به راحتی جایگزین می ش��وند اما اس��تخدام یک کارمند 
جدید هزینه زمانی و مالی باالیی برای ش��رکت خواهد داشت. درنتیجه 
رهبران به راه کارهای س��ریع و ساده ای برای افزایش درگیری کارمندان 
 Josh( و افزای��ش کارایی آنها احتیاج خواهند داش��ت. جاش برس��ین
Bersin(، محقق کسب وکار دریافته است تقریباً ۷۰درصد سازمان های 
بین المللی به فکر استفاده از راه کارهایی هستند که تمرکز بیشتری روی 
اهداف ش��خصی و سازمانی داشته باش��ند و با ارائه بازخوردهای مکرر و 

سازنده، میزان پیشرفت را بررسی و تحلیل کنند. 
ارائه های بازخوردهای مکرر بسیار مفید و سازنده است و بازخوردهایی 
که به تأخیر می افتند بیش��تر جنبه ارزیابی و انتقاد از اتفاقات گذشته را 
پیدا می کند. نتیجه تحقیق روی بیش از ۶۰ میلیون کارمند نشان داده 
اس��ت زمانی که رهبران به صورت روزانه به کارمندان بازخورد می دهند 

نتایج زیر را برایشان به همراه خواهد داشت: 
- کارمندان ش��ش برابر بیش��تر قبول می کنند که بازخوردها درست 

و بجا هستند. 
- کارمن��دان ش��ش برابر انگیزه بیش��تری ب��رای کار ک��ردن و رفع 

اشتباهات خود پیدا می کنند. 
- کارمندان سه برابر بیشتر از گذشته درگیر کار می شوند. 

بازخورد دادن یک هنر ظریف اس��ت. اینکه به کارمندی گفته ش��ود 
کاری را اش��تباه انجام داده یا باید رفتار خود را صحیح کند اگر با روش 
درس��ت بیان نش��ود جنبه قضاوت پیدا می کند و ممکن اس��ت حتی با 
مقاوم��ت طرف مقابل همراه باش��د. بدتر از همه اینک��ه اگر بازخورد به 
صورت مبهم بیان ش��ود، کارمند متوجه نخواهد ش��د که چه تغییری را 
بای��د روی کارهای خود اعمال کند. به همی��ن دلیل انتخاب چارچوب 

مناسبی برای بازخورد و نحوه بیان آن بسیار مهم است. 
چارچوب بازخورد

پنج نکته اساسی برای ارائه بازخورد سازنده وجود دارد: 
1-  ایجاد شـرایط مناسـب: زمانی  که کارمندان احساس امنیت و 
پش��تیبانی نکنند آن گاه ارائه بازخورد بی معن��ی خواهد بود و نتیجه ای 
نخواهد داش��ت. شخصی که احس��اس کند تهدید شده و امنیت شغلی 
ن��دارد، انرژی ب��رای انجام کار صرف نخواهد کرد. ای��ن افراد یا در برابر 
بازخوردهای رهبر کس��ب وکار مقابله می کنند، یا از ش��غل خود استعفا 
می دهن��د یا هیچ کار خاص��ی انجام نمی دهند و از هم��ان روش قبلی 

استفاده می کنند. 
2-  تمرکز روی نکات مثبت: سعی کنید هنگامی که می خواهید به 
کارمند خود بازخورد دهید ابتدا نکات مثبت را بیان کنید. این کار باعث 
می شود کارمند احساس کند دیده شده است و برای کارش اهمیت قائل 
ش��ده اند. درنهایت روی تقویت نقاط قوت خود بیشتر تالش کرده و آنها 

را اصالح می کند. 
3-  واضح صحبت کنید: اینکه به یک کارمند بگویید امروز کارش 
را به خوبی انجام داده اس��ت بسیار خوب اس��ت اما بازخورد سازنده ای 
نیست. سعی کنید به طور واضح و مشخص صحبت کنید. به عنوان مثال 
به او بگویید:  »امروز متوجه ش��دم س��ریع با مش��تری تماس گرفتی و 
عالوه بر ابراز نگرانی، راه حل مناس��بی برای رفع مشکل پیش آمده ارائه 

دادی.«
4-  خالصـه بیان کنیـد: بازخورد خود را به بی��ان چند نکته مهم 
مح��دود کنید. مردم حداکثر می توانند روی س��ه موضوع تمرکز کنند. 
بنابراین زمانی که با حجم زیادی از اطالعات روبه رو می شوند نمی توانند 
آنها را به خاطر بسپارند و درنتیجه هیچ مزیتی برایشان نخواهد داشت. 
5-  تسـاوی برقرار کنیـد: اگر در بیان بازخ��ورد یک نکته مثبت 
را عن��وان می کنید، چیزی را که دوس��ت دارید بیش��تر روی آن انرژی 
گذاش��ته شود نیز بیان کنید. همچنین بهتر اس��ت در مورد نحوه بیان 
خ��ود از کارمندان بازخ��ورد بگیرید تا ایراد کار خود را متوجه ش��وید. 
فراموش نکنید که در یک س��ازمان یا شرکت همه باید بازخورد بگیرند 

و هیچ استثنایی وجود ندارد. 
برای بیان بازخوردهای خود از دو عبارت زیر استفاده کنید: 

- روشی که استفاده کردی و جواب داده این است که... 
- چیزی که دوست دارم بیشتر ببینم این است که... 

در ادامه به بررسی دو مثال از بازخورد سازنده و غیرسازنده روی یک 
موضوع می پردازیم: 

بازخورد سازنده: روش��ی که برای کنترل پروژه ها استفاده می کنی 
بس��یار خوب است. تو هم زمان شش پروژه را مدیریت می کنی و همه را 
به پایان می رس��انی و این عالی است. تو در جلسات هفتگی اعضای تیم 
را به خوبی توجیه می کنی و به طور کامل به آنها توضیح می دهی که چه 
کاری را چگونه و به چه علت باید انجام دهند و این نقطه قوت تو است. 
چیزی که دوست دارم بیشتر ببینم این است که بعد از اتمام پروژه با 
مش��تری تماس بگیری و نظر او را با ما در میان بگذاری. حتی می توانی 
لیس��تی از سؤاالت اس��تاندارد تهیه کنی و از مش��تری بخواهی بعد از 

تحویل پروژه آن را تکمیل کند. 
بازخورد غیرسازنده: معموالً زمانی که پروژه به مشتری تحویل داده 
می ش��ود فراموش می کنی با او تماس بگیری و نظرش را جویا ش��وی. 
حتم��اً بای��د این نکته را در نظر بگیری و برای آن اقدام کنی. یک پروژه 

اگر با نظرسنجی همراه نباشد هرگز کامل نخواهد بود. 
اگر نتوانی راهی برای بهبود خدمات پیدا کنی بسیاری از مشتری های 
خود را از دس��ت خواهیم داد و در چنین شرایطی نمی توانیم به کارمان 

ادامه دهیم درست است؟ 
توجه داش��ته باش��ید که بازخورد دوم روی نکات مثبت تمرکز نکرده 
اس��ت. تمام کارمندان ش��رکت نهایت تالش خود را برای بهبود شرایط 
انجام می دهند و بازخوردهای مکرر و س��ازنده به آنها در انجام این کار 

کمک می کند. 
forbes/zoomit :منبع

افزایش بهره وری کارمندان با یک تمرین روزانه

دریچــه

نهمین رویداد ش��تاب آذربایجان )روش��ا( با موضوع »ورزش، سالمت و نشاط 
اجتماعی« روز سه ش��نبه ۱۱ اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷ از س��اعت ۱۴ تا ۱۹:۳۰ در 
ارومیه برگزار می شود. به گزارش مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای 
نوپای فاوا، در این رویداد به ایده پردازان در یک بازه زمانی س��ه دقیقه ای فرصتی 
داده می ش��ود تا با بی��ان ایده خود آن را از لحاظ عامه پس��ندبودن برای حضار و 
قانع کننده ب��ودن ب��رای داوران فن��ی و فع��االن اقتصادی جه��ت راه اندازی یک 
کسب وکار بسنجند و در کنار دوستان خود با ایده های نو دیگران آشنا و شبکه ای 
از دوستان و متخصصان برای ارتباطات آتی خود ایجاد کنند. شرکت کنندگان باید 
ایده خود را هنگام ثبت نام برای تیم برگزارکننده ارسال کنند. در پایان مراسم به 

ایده های برتر جوایز نقدی و غیرنقدی اهدا خواهد شد.

نهمین رویداد شتاب آذربایجان 
)روشا( برگزار می شود
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رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی کش��ور گفت صندوق خطرپذیر 
در حوزه ش��رکت های دانش بنیان با س��رمایه ۱۰ میلی��ارد تومان در 

آذربایجان شرقی ایجاد می شود. 
به گزارش مهر، بهزاد س��لطانی عصر روز 
دوش��نبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
میزان بهره مندی شهرستان ها از تسهیالت 
صندوق نوآوری و شکوفایی کمتر از پایتخت 
است، اظهار داشت: در راستای اصالح عدم 
رقابت پذیری شهرستان ها برخی اقدامات را 

در استان های کشور آغاز کرده ایم. 
وی اف��زود: ه��دف و ماموری��ت صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی  تنها توزی��ع پول بین 
بلک��ه  نیس��ت  دانش بنی��ان  ش��رکت های 
تجار ی س��ازی نتیجه تحقیقات شرکت های 
ارتقای  دانش بنیان، کاربردی ک��ردن علم و 
اقتص��اد دانش بنیان از اه��داف این صندوق 

است. 
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی کش��ور از حمایت 
شرکت های دانش بنیان و شرکت های زیان ده در راستای تجاری سازی 

ایده ها خبر داد و گفت: به جهت اینکه اس��تارتاپ ها ش��رکت نیستند 
ام��ا مش��مول قانونند، در همین راس��تا ب��ه دنب��ال دانش بنیان کردن 

استارتاپ ها نیز هستیم. 
س��لطانی با تاکید بر اینکه ۲۲۵۹ طرح 
مصوب ش��رکت های دانش بنیان در کشور 
وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه تا پایان 
دولت دهم ریالی تسهیالت به شرکت های 
دانش بنی��ان تخصی��ص نیافته ب��ود، ولی 
دولت تدبیر و امید ب��ا توجه به موثربودن 
ای��ن ش��رکت ها تس��هیالتی در راس��تای 
حمای��ت از آنها با بهره ۴درصدی پرداخت 

می کند. 
وی اضافه ک��رد: خدمات و حمایت های 
صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های 
دانش بنیان به گونه ای است که هر شرکت 
دانش بنی��ان می توان��د ۱۰۰ میلیارد ریال 
کمک بالعوض به جهت حضور در نمایشگاه بین المللی برای صادرات، 
دریافت اس��تاندارد های خارجی و حض��ور در جایزه نوآوری و فناوری 

دریافت کند. 

دبیرکل انجمن های علمی دانش��گاه فردوس��ی گفت: نش��ریات علمی 
دانش��جویی که در زمینه کارآفرینی فعالیت کنن��د، جدا از حمایت های 
فعلی، یک و نیم برابر بیشتر از سوی خانه نشریات دانشگاه مورد حمایت 

قرار می گیرند. 
به گ��زارش ایس��نا، محمدعل��ی هراتی، 
در آیی��ن تجلی��ل از نش��ریات برت��ر علمی 
دانش��جویی دانشگاه فردوسی مشهد که در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه 
برگزار ش��د، اظهار کرد: سیاس��ت هایی که 
در ش��ورای مرک��زی انجمن ه��ای علمی و 
همچنین کمیته نش��ریات دنبال می ش��وند 
در این جهت اس��ت که نش��ریات در زمینه  
کارآفرین��ی فعالی��ت کنند ت��ا حمایت ها از 
نش��ریه و مخاطب آن بیشتر شده و نشریه 

جایگاه بهتری پیدا کند. 
وی اضافه کرد: آیین نامه ای در انجمن علمی 

موجود اس��ت که براساس آن، برنامه ای که در سطح دانشکده، دانشگاه و 
یا گروه برگزار می ش��ود دارای سقف حمایتی است، اما طرح هایی که در 
زمینه کارآفرینی به انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ارائه می شوند از 

حمایت بدون سقف برخوردارند. 
وی ادامه داد: برای نش��ریات نیز این مس��ئله مطرح ش��د که نشریاتی 
در زمین��ه کارآفرین��ی فعالیت کنند، یک و نیم برابر خانه نش��ریات جدا 
از حمایتی که می ش��وند مورد حمایت قرار 

می گیرند. 
دبی��رکل انجمن ه��ای علم��ی دانش��گاه 
فردوس��ی با بیان اینکه طی شش ماه اخیر 
۱۷ نش��ریه به تعداد نش��ریات انجمن های 
علمی افزوده شده است، عنوان کرد: به دنبال 
افزایش کمی نشریات نیستیم، بلکه تمرکز ما 

بیشتر روی کیفیت نشریات است. 
هرات��ی اف��زود: در ح��ال حاض��ر حدود 
۵۵ نش��ریه در انجمن های علمی دانش��گاه 
وجود دارد و تمام دانش��کده ها دارای نشریه 
هس��تند به جز دانش��کده علوم ورزشی که 
برای راه اندازی نشریه آنها نیز پیگیری هایی 
ص��ورت گرفته اس��ت.  وی تصریح کرد: در انجمن علم��ی به اندازه خانه 
نشریات دانشگاه از تمام نشریه ها حمایت می شود. خانه نشریات براساس 

امتیازهای موجود یک  سری هزینه ها را پرداخت می کند. 

دبیرکل انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد راه اندازی صندوق خطرپذیر برای اولین بار در کشور

حمایت ویژه از نشریات علمی دانشجویی فعال در حوزه کارآفرینی

لیز عزیز، از ماه نوامبر به دنبال کار می گشتم تا اینکه حاال بعد از گذشت 
تعطیالت جس��ت وجوهایم دارد به نتیجه می رس��د. س��ه مصاحبه شغلی 
پیش رو دارم و همه چیز خوب پیش می رود. پیش از این یک پیش��نهاد 
کاری دریافت کردم و به تازگی نیز پیش��نهاد دیگری به دس��تم رسید که 

امیدوار کننده است. 
اما پیش��نهاد س��ومی هم دریافت کردم که چندان در موردش مطمئن 

نیستم، اما این فرصت کاری بیشترین حقوق و دستمزد را دارد. 
نخستین پیش��نهادی که دریافت کردم با حقوق ۸۰۰۰۰ دالر است که 
دقیقا برابر حقوقی اس��ت که قبل از بیکار شدن می گرفتم. شرکت خوبی 
است و کادر مدیریت آن را پسندیدم. پیشنهادی که دریافت کردم شانس 
خوبی اس��ت ک��ه احتمال دارد به ح��دود ۹۰۰۰۰ دالر هم برس��د. حتی 

امیدوارم به ۱۰۰هزار دالر هم برسد. 
همین پیش��نهادی که دریافت ک��رده ام را بپذیرم و دو ش��غل دیگر را 
فرام��وش کنم؟ یا بهتر اس��ت از دو ش��رکت دیگر بخواهم که در ارس��ال 
پیشنهاد به من کمی عجله کنند؟ چطور بخواهم؟ آیا باید شغل با باالترین 

حقوق را بپذیرم یا نه؟ 
با تشکر؛ راس

راس عزیز، برای اینکه با استفاده از پیشنهاد شغلی اول به پیشنهاد دوم 
برس��ی باید پیش��نهاد اول را در دس��ت بگیری و به کارفرمای دوم بگویی 
»خواستم به ش��ما اطالع دهم که پیشنهاد شغلی رضایت بخشی دریافت 
کرده ام. دوست داش��تم برای شما کار کنم اما از شرکت دیگری پیشنهاد 

دریافت کردم و هنوز پیشنهاد شما به دستم نرسیده است.«
اگر کارفرمای دوم شما را بخواهد از شما می پرسد با چه مبلغی می تواند 
از ش��ما تقاضای کار کند که پیش��نهاد اول تان را کنار بگذارید. اگر حقوق 
پیشنهادی آنها از حقوق پیشنهاد اول بیشتر بود یا با آن برابر بود، انتخاب 

با شماست که کدام پیشنهاد را بپذیرید. 
با این حال، می توان گفت غیرممکن است شرایطی پیش بیاید که برای 
انتخاب شغل فقط به پول فکر کنید. تفاوت های بسیار دیگری میان مشاغل 
هس��ت که تنها درنظر گرفتن پول و کنار گذاشتن دیگر فاکتورها اشتباه 

بزرگی است. 
اگ��ر از مدیران ش��رکتی خوش تان آمد و احس��اس کردید می توانید به 
آنها اعتماد کنید )از احس��اس قلبی تان کمک بگیرید( و حس کردید که 
استراتژی کسب وکارشان صحیح و بی عیب است، عقالنی است که در این 
ش��رکت مشغول کار شوید و ش��رکت دیگری را که پول بیشتری به شما 

می دهد اما پایه و اساس خوبی ندارد کنار بگذارید. 
گمان می کن��م تحقیق کرده ای��د و دریافته اید ک��ه ۸۰۰۰۰ دالر برای 
 فردی با پیش��ینه شما معمول و معقول اس��ت. اگر این طور نیست – اگر
۸۰۰۰۰ دالر خیلی کمتر از حقوق معمول اس��ت- پیش��نهاد می کنم به 
ش��رکت های دوم و سوم هم نگاهی بیندازید و در شرکتی مشغول به کار 

نشوید که حاضر نیست برابر با ارزش بازارتان به شما حقوق بدهد. 
در ادامه ۱۰ دلیل را ذکر می کنم که نباید شغلی که بیشترین حقوق را 

دارد به صورت خودکار بپذیرید: 
۱ - پیش��نهاد با دس��تمزد باال را نپذیرید اگر حقوقی بس��یار بیشتر 
از ارزش ب��ازار ش��ما پرداخت می کن��د. هیچ دلیل منطق��ی ندارد که 

کارفرمایی حقوقی بیش��تر از دیگر رقبا ب��ه کارمندانش پرداخت کند، 
آن هم فقط به خاطر استعدادهای ش��ان. اگر بیش از ارزش بازار به شما 
حق��وق می ده��د حتماً دلیلی دارد. ممکن اس��ت ش��رایط و جو کاری 
نامناس��ب باشد، س��اعت های کاری طوالنی باشد یا هر مشکل دیگری. 

هوشیار باشید! 
۲ - پیشنهاد با دستمزد باال را نپذیرید اگر شخصی را که قرار است رئیس 
شما باشد یا تیم رهبری شرکت را نمی پسندید یا به ایشان اعتماد ندارید. 
۳ - پیش��نهاد با دس��تمزد باال را نپذیرید اگر شرکت حقیقی به نظر 
نمی رس��د. ممکن است یک ش��رکت حقیقی نباشد. ممکن است هنوز 
ایده کار را در ذهن داش��ته باش��د و فردی مثل شما نیاز داشته باشد تا 
این ایده را محقق س��ازد و س��رمایه جذب کند و نخستین درآمد خود 
را کس��ب کند. اگر در چنین ش��رایطی قرار گرفتید بهتر است در ازای 

ریسک آن که می کنید بخشی از شرکت را در اختیار بگیرید. 
۴ - پیش��نهاد با دس��تمزد باال را نپذیرید اگ��ر ارزیابی ها و تحلیل های 
صورت گرفته از ش��رکت را در س��ایت هایی نظیر Glassdoor خواندید و 

نظرات را در مجموع منفی دیدید. 
۵ - پیشنهاد با دستمزد باال را نپذیرید اگر تنها نکته مثبت آن دستمزد 
باال بود. ش��غل خوب فرصت ارزش��مندی برای پربار کردن رزومه اس��ت، 
فرصت کار کردن روی پروژه های جذاب و اساسی، در کنار همکاران خوب 
اس��ت و راهی است برای رشد عالیق درونی شما، جایی که احساس کنید 

خودتان هستید و با این کار ابراز وجود می کنید. 
۶ - پیشنهاد با دستمزد باال را نپذیرید اگر می دانید زندگی شخصی شما 
را ویران خواهد کرد. اگر مایل باشید ۲۰ درصد از زمان کارتان به سفر بروید 
اما ش��غل پردرآمد از ش��ما بخواهد ۱۰۰ درصد زمانتان را در سفر باشید، 
خودتان را نابود خواهید کرد. آن وقت چطور می توانید دنبال شغل جدیدی 

بگردید وقتی هیچ گاه در شهر نیستید؟ 
۷ -  پیشنهاد با دستمزد باال را نپذیرید اگر در ازای حقوقی که به شما 
می دهند از ش��ما می خواهند مش��تریانتان را گول بزنید و به ایشان دروغ 
بگویید. متأسفانه پیدا کردن چنین فرصت های شغلی چندان غیرمنتظره 

هم نیست. 
۸ - پیشنهاد با دستمزد باال را نپذیرید اگر شرکت سعی کرد در جلسه 
مصاحبه شما را گمراه کند یا پیش از آنکه شما پیشنهاد را بپذیرید از عنوان 
جزییات طرح جبران خسارت شرکت، امتناع کرد. برخی شرکت ها جبران 
خسارت باالیی را پیشنهاد می کنند که به اهداف دست نیافتنی و غیرممکن 
گره خورده است. به شما می گویند»با این شغل می توانی درآمد ۱۰۰هزار 
دالری داشته باشی!« و اگر شما بپرسید چند درصد از همکاران شما چنین 

دستمزدی دریافت می کنند از دادن پاسخ سر باز می زنند. 
۹ - پیش��نهاد با دستمزد باال را نپذیرید اگر در مصاحبه به شما گفتند 
»ش��غل پردرآمدی اس��ت اما خیلی ها از پس آن برنمی آیند و در نتیجه 
اخراج می ش��وند.« قبل از آنکه تجربه تلخی را پش��ت سر بگذارید جلسه 

مصاحبه را ترک کنید. 
۱۰ - در نهایت پیش��نهاد با دس��تمزد باال را نپذیری��د اگر با معیارهای 
اخالقی شما منطبق نیست. اگر نتوانید خود واقعی تان را صرف کاری کنید، 
ارزشی نخواهد داشت. شغلی با درآمد متوسط را بپذیرید و هر روز احساس 

خوبی از خودتان داشته باشید. این تجربه گرانبها و ارزشمند است! 
با بهترین آرزو ها؛ لیز
forbes :منبع

اخیرا بنیانگذار مایکروسافت از یک استارتاپ نه چندان معروف حمایت کرده است که قصد دارد محتوایی زنده 
و بدون سانس��ور از سرتاس��ر کره زمین تهیه کرده و آن را به نوعی تحت نظر قرار دهد. قرار اس��ت این استارتاپ 
ک��ه EarthNow نام دارد، ۵۰۰ماهواره به مدار کره  زمین روانه کرده تا پروژه اس��تریم ویدئو های زنده  از زمین 
را با نام Big Brother ش��روع کند. س��رمایه گذاری بیل گیتس در اس��تارتاپ یادشده هم به خاطر همین پروژه 

انجام شده است. 
به گزارش دیجیاتو، عالوه بر سرمایه گذاری بیل گیتس، شرکت ژاپنی Softbank و غول صنعت هوافضا یعنی 
ایرباس نیز از این پروژه یک میلیارد دالری حمایت کرده اند، اما دقیقا مشخص نیست که هر کدام از این شرکت ها 

چه مقدار از سرمایه  مورد نیاز را فراهم کرده اند. 
از محتوای ویدئویی به دست آمده از این پروژه ممکن است در مباحثی نظیر جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، 

پیگیری مهاجرت فصلی حیوانات و پیش بینی آب و هوا استفاده شود. 
مدیرعامل این اس��تارتاپ که در س��ال ۲۰۱۷ میالدی در ش��هر واشنگتن ش��روع به کار کرده، هدف خود را از 
انجام پرو ژ ه Big Brother  اعالم کرده و می گوید که آنها قصد دارند، شرایطی فراهم آورند که کاربران بتوانند 
در لحظه با کره زمین ارتباط تصویری داش��ته باش��ند. او باور دارد با تحت نظر قرار دادن ۲۴ ساعته شرایط زمین 

می توان از وضعیت طبیعت درک درستی کسب و بهتر بتوان از کره زمین نگهداری کرد. 
اس��تارتاپ EarthNow قصد دارد برای تهیه محتوای ویدئویی زنده از زمین، ارتش��ی متشکل از ۵۰۰ ماهواره  
به فضا بفرستد که جمعا وزنی معادل ۲۲۵ کیلوگرم دارند. بدین ترتیب آنها قادر خواهند بود ۲۴ ساعته از زمین 

فیلمبرداری کنند. 
این پروژه بیشتر به خاطر سرویس هایی که ممکن است برای نسل بشر فراهم آورد، راه اندازی شده و از اهمیت 
باالیی برای دولت ها برخوردار اس��ت. با اینکه قرار اس��ت محتوای به دست آمده مستقیما در اختیار ابرشرکت ها و 
دولت ها قرار بگیرد، اما کاربران عادی نیز قادر خواهد بود قس��مت هایی از این محتوای ویدئویی را آپلود کرده با 

کمک EarthNow، نمایی مشابه با فضانوردان را مشاهده کنند. 
 

10 دلیل برای نپذیرفتن پیشنهاد کاری با دستمزد باال

 سرمایه گذاری بیل گیتس
در پروژه یک میلیارد دالری 

فیلمبرداری زنده از زمین
یادداشـت

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت ۴۰ هزار 
واحد صنعتی با برش استانی برای طرح توسعه کارآفرینی شناسایی شدند.  به 
گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادق نجفی در نشست 
مش��ترک با معاون وزیر توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که با حضور ش��رکت های استانی برگزار شد، افزود: رئیس جمهور در 
ش��ورای عالی اش��تغال بر وظیفه صنایع کوچک در اشتغال آفرینی تأکید کرد 
و اکنون ۴۰ هزار واحد صنعتی با برش اس��تانی برای طرح توسعه کارآفرینی 

شناسایی شدند. 

معاون وزیر صنعت: 

40 هزار واحد صنعتی برای طرح 
توسعه کارآفرینی شناسایی شد

لیز رایان
ترجمه: سعیده کریمی
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آبراهام لینکن این جمله را بارها تکرار کرده است: 
»بیایید س��یب های داخل بشکه را بشماریم، در غیر 
این  صورت تعدادی را از دست خواهیم داد«. اکنون 
که تقریبا با ش��کل واقعیت تبلیغات آش��نا شدیم و 
ی��ک »روند«، و همچنین مجموع��ه ای از فرضیات و 
نظریات در حال شکل گیری است، باید نکات اصلی و 

مهم را مجددا مرور کنیم. 
برای سهولت کار، س��ناریویی ایجاد خواهیم کرد. 
فرض کنید که شما یک تولیدکننده جوان هستید و 
پنج رقیب بس��یار فعال دارید. تجارت ما به تبلیغات 
نیاز دارد، ولی ما تا س��ه س��ال پیش، تبلیغات خود 
را صرفا بر اس��اس »الهام و انگی��زه« و چند حقیقت 
)فکت( انجام می دادیم و هیچ فرضیه ثابت ش��ده ای 

نیز وجود ندارد. 
سپس از مواردی که در این کتاب و تا این صفحه، 
پوشش داده شد پیروی کردیم و تغییراتی نیز صورت 

گرفت. 
در گذش��ته، ما مع��ادالت کمپین ه��ای تبلیغاتی 
خود را بر اساس دس��تیابی به فروش بیشتر طراحی 
می کردی��م، ول��ی هم اکن��ون ای��ن اش��تباه را تکرار 
نخواهی��م کرد و صرف نظر از معامالت، نحوه توزیع، 
قیمت گ��ذاری و س��ایر متغیرها، »ق��درت خالص« 
تبلیغ��ات خود را نش��ان می دهیم. ما ای��ن کار را با 
استفاده از تحقیقات ملی نفوذ انجام خواهیم داد. این 
مجموعه تحقیقات ادامه دار تنها به برند ما اختصاص 
نخواهند داشت و سایر برندهای رقیب را نیز پوشش 

می دهند. 
اکن��ون ما برای اولین بار می دانیم که چه تعداد از 
مردم تبلیغات ما را به خاطر خواهند س��پرد و مهم تر 
از آن، از کارای��ی تبلیغات و تعداد مش��تریانی که به 
واس��طه آن جذب خواهند ش��د نیز مطلع می شویم. 
به عالوه، ما اطالع��ات تبلیغات رقبا را نیز در اختیار 

داریم. 

ما با آگاه��ی از »فضای محدود داخل جعبه«، کار 
تقوی��ت تبلیغات را آغ��از و برای دس��تیابی به نفوذ 
بیش��تر، انرژی آنها را به ش��دت افزایش دادیم. البته 
از ماهیت پویا، و تقریبا فرار نفوذ نیز غافل نش��دیم و 
کمپین های تغییر را فورا متوقف کردیم. ما می دانیم 
ک��ه یک کمپی��ن با اه��داف بلندم��دت، می تواند از 
چندین کمپین با اهداف کوتاه مدت مؤثرتر باش��د و 
اکن��ون تمرکز خود را روی طراحی یک کمپین چند 
س��اله قرار داده ایم. یک کمپین خوب هرگز کهنه و 

فرسوده نخواهد شد. 
نفوذ ما به س��رعت در حال افزایش است. در واقع، 
م��ا اکنون دارای باالترین نف��وذ در حوزه کاری خود 
هس��تیم. با افزایش نفوذ، از امتی��ازی که تاکنون از 
وجود آن اطالع نداش��تیم بهره مند شدیم: نفوذ رقبا، 
همزمان ب��ا تصاحب فضای بیش��تری از جعبه ذهن 

مشتری از جانب شرکت ما، کاهش می یابد. 
به این ترتیب، س��ه رقیب کوچک تر ما توانی برای 
ایج��اد مش��کل نخواهند داش��ت. یک��ی از این رقبا 
کمپینی بی فای��ده ترتیب داده و وضعیت رقیب دوم 
حتی بدتر اس��ت: کمپین آنها باع��ث کاهش فروش 
شرکت شده است. رقیب س��وم اهمیتی ندارد چون 
هر چند ماه یک بار با استرس و اضطرابی زیاد برنامه 

خود را تغییر می دهد. 
به زبان ساده، ما در حال »تقویت« خود هستیم و 
یکی از اهداف اصلی شرکت، انجام تبلیغاتی مطمئن 

و پرسود است. 
با این حال، در این راه با دو مشکل بسیار ترسناک 
مواجه هس��تیم: تاریخچه دو رقیب بزرگ ما، بس��یار 
قدرتمندت��ر از ماس��ت و حتی با وج��ود نفوذ کمتر، 
مشتری و مصرف کنندگان بیشتری را به سمت خود 

جذب می کنند. 
این یک معمای پیچیده است. 

چه باید کرد؟ 
چگونه مش��تریان بیشتری را به سمت خود جذب 

کنیم؟ 
در بخش بعدی کتاب، به بررسی دقیق این مسئله 
خواهی��م پرداخت؛ چون بدون مش��تری تمام موارد 
دیگر، از قبیل واقعیت ها، نفوذ باال و حتی زیباترین و 
جذاب ترین تبلیغات، با شکست مواجه خواهند شد. 
ادامه دارد. . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
شروع واقعیت تبلیغات

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irتبلیغات و برندینگ 10

اگر نام برند ش��ما شناخته شده باشد، 
هرب��ار که نام آن بر زبان بیاید، مخاطبان 
به محص��والت ش��ما و هوی��ت برندتان 
فک��ر می کنند. در نتیجه داش��تن چنین 
موقعیتی امتیازاتی برای ش��ما به همراه 
خواه��د داش��ت. برندهای��ی ک��ه هویت 
برند مش��خصی دارند به راحتی ش��ناخته 
می شوند، ماموریت آنها واضح است و در 
طلب پروراندن وفاداری مشتریان نسبت 

به برند هستند. 
برند یکی از دارایی های مهم و ارزشمند 
هر کسب وکاری محس��وب می  شود و الزم 
اس��ت با دقت انتخاب ش��ود تا ارزش خود 
را تضمین کن��د و با شایس��تگی نماینده  

کسب وکار  خود باشد. 
خلق برند نتیجه تالشی مشترک است. 
مش��تریان، کارکنان، خوانندگان وبالگ و 
هر کس��ی که با کسب وکار  در تعامل است 
به نوعی در ش��کل دهی برن��د نقش دارد، 
ب��ه همین دلی��ل ش��رکت ها تحقیقاتی را 
انجام می دهند تا بتوانند بفهمند برندشان 
چه معنای��ی برای مش��تریان دارد. چراکه 
فهمیدن آنکه برند ش��ما چه معنایی برای 
مشتریان تان دارد به شما کمک خواهد کرد 

که انتظارات آنها را پاسخ دهید. 
آیا می دانید برندتان در چه حال است؟ 
آی��ا کس��ب وکار تان دارای هویت برندی 

مشخص است؟ 
اگ��ر هویت برن��د مش��خصی ندارید، یا 
برندتان آنقدر که باید قوی نیست، در ادامه 
با ما همراه باش��ید. برندسازی ممکن است 
مانند مفهومی پوشالی به نظر بیاید، اما قرار 
است در ادامه ساختارهایی را در این حوزه 
مطرح کنی��م تا تیم های بازاریابی از طریق 
آن بتوانند تعریف استراتژی برند خود را از 

سر بگیرند. 
هویت برند به چه معناست؟ 

»برن��د یک نام، واژه، ط��رح، نماد، یا هر 
ویژگی اس��ت که نمایانگ��ر محصوالت یا 
خدمات یک فروشنده باشد و آن را از سایر 
فروش��ندگان متمایز کن��د.« طبق تعریف 
انجمن بازاریابی آمریکا، هویت برند ش��ما 
نماینده ش��هرت و آوازه شرکت تان است و 
به واس��طه آگهی دادن ویژگی ها، ارزش ها، 
اه��داف، توانمندی ها و عالی��ق مربوط به 

کسب وکار تان را معرفی می کند. 

هوی��ت برند ش��امل آن چیزی اس��ت 
ک��ه برندت��ان می گوی��د، ارزش هایی که 
برندت��ان دارد، نحوه ارتباطی که ش��ما با 
مفه��وم آن برقرار می کنید و اینکه ش��ما 
دوس��ت دارید مشتریان در هنگام تعامل 
با کس��ب وکار تان چه احساسی را تجربه 
کنن��د. همانط��ور کهجف ب��زوس عنوان 
می دارد »برندس��ازی آن چیزی است که 
مردم در مورد ش��ما، زمانی ک��ه در اتاق 

نیستید، می  گویند.«
منشور هویت برند

به منظورکمک کردن به روش��ن ش��دن 
مفهوم هوی��ت برند با رویک��ردی کل نگر 
به منظ��ر برند، مدل بین المللی ش��ناخته 
ش��ده »منش��ور هویت برند« )که توس��ط

Jean-Noel Kapferer ایج��اد ش��ده 
اس��ت( را بررس��ی خواهیم کرد. منش��ور 
هویت برند ش��ش جنب��ه  از هویت برند را 
مشخص می کند: بدنه، شخصیت، فرهنگ، 

ارتباطات، انعکاس و خود شناسی.
طب��ق این مدل، ترکیب ه��ر یک از این 
المان ها چیزی است که منجر به موفقیت 

برند می شود. 
در زی��ر معنی هر ی��ک از این المان ها را 

بیان کرده ایم: 
بدنه؛ جنبه فیزیکی و قابل تشخیص 

برند است
بدنه برند ش��امل لوگ��و، ترکیب رنگ، 
بسته بندی و جنبه های ارتباطی و آنالین 
برند می  ش��ود. وقتی در م��ورد کوکاکوال 
صحب��ت می  کنی��م، لوگ��وی آن، فونت 
شکس��ته اش، ش��کل بطری شیشه ای آن 

و مواردی از این دست به ذهن می  آید. 
شخصیت بیانگر خصوصیات اخالقی 

برند است
شخصیت برند چگونگی برقراری ارتباط 
برند ب��ا دنیای خارجی را نش��ان می  دهد. 
ش��خصیت برند ممکن اس��ت در س��بک 
نوش��تنی خاص یا صدا، س��بک طراحی، 
ترکیب رنگ یا حتی به واسطه نوع امضای 
اش��خاص مش��هور ظهور یابد. ه��ر برندی 
بر مبنای ه��دف خود ش��خصیتی رابرای 
خ��ودش انتخاب می کند و در ادامه  فرآیند 
کس��ب وکار  نیز باید آن ویژگی ها را رعایت 
و حت��ی در متن تبلیغ و پیام برند نیز آنها 

را لحاظ کند. 

فرهنگ یک سیستم ارزشی و اصول 
ابتدایی است که رفتار برند بر اساس 

آن تعریف می شود
رابطه نزدیکی بی��ن فرهنگ یک برند و 
سازمان آن وجود دارد. فرهنگ یک شرکت 
بر ش��کل گیری هویت برند تأثیر بس��زایی 
دارد.  ارتباط��ات به ارتباط بین افراد ارجاع 
داده می ش��ود که برند ممکن اس��ت از آن 

الگوبرداری کند.
یک مثال برای اینگونه ارتباطات ممکن 
اس��ت ارتب��اط بین م��ادر و فرزند باش��د. 
برنده��ای مختلف با توجه به نوع محصول 
و خدماتی که ارائه می دهند از نوع خاصی 
از ارتباط��ات الگوب��رداری می کنن��د. مثال 
کوکاک��وال از روابط دوس��تانه الگوبرداری 

می  کند. 
منظور از بازتاب، انعکاس برند بر مشتریان 
است، به عبارت دیگر انعکاس برند باید در 

فروشندگان به صورت کلیشه درآید.
در این شرایط شرکت باید از فروشندگانی 
با شخصیت های چندگانه استفاده کند. این 
جمله به آن معنی اس��ت که فروشندگان 
اولین کسانی هس��تند که از جانب برند با 
مشتریان در تماس اند، بنابراین فروشندگان 
باید نمایانگر ش��خصیت اصلی برند باشند. 
در م��ورد کوکاکوال که ش��خصیت برندش 
ب��ه ص��ورت ش��اداب، بام��زه، بذله گ��و و 
سرخوش تعریف شده، فروشندگانی جوان 
و با روحیه ای مش��ابه به شخصیت برند به 
مشتریان خدمت می کنند. البته این مورد 
با ب��ازار هدف برند ف��رق دارد، امکان دارد 
بازار هدف بسیار گسترده تر از ویژگی های 

شخصیتی برند باشد. 
خودشناسی یا تصویر از خود یعنی 

ایجاد خود مورد عالقه مخاطبان
این ش��اخص مانند آیینه ای اس��ت که 
ش��خص مورد نظر در مقاب��ل خود گرفته 
است. بازاریابان و تبلیغ کنندگان  می توانند 
برای هدای��ت رویکردها و اس��تراتژی های 
خ��ود ب��ر خودشناس��ی مخاطب��ان مورد 
هدف شان تکیه کنند. به عنوان مثال، کسی 
که کوکاکوال می نوش��د خود را ش��خصی 
اجتماعی، خوش مش��رب و کس��ی که به 
دنبال خطر می رود و موانع را کنار می زند، 

تصور می کند. 
حال ک��ه اطالعات جامع تری را در مورد 

هویت برند به دست آوردید، بیایید در مورد 
چگونگی به کار بردن استراتژی برندسازی 

صحبت کنیم. 
تعیین کنید برند شما در کجای بازار 

قرار گرفته است
قبل از تالش برای تعریف برندتان، الزم 
اس��ت در چند مورد ب��ه کاوش بپردازید. 
نگاهی عمیق به ش��رکت خ��ود بیندازید 
ت��ا تصویر روش��نی از ه��دف و جایگاه آن 
 )SWOT( بیابید. تجزیه و تحلیل معروف
می  تواند در این مورد به شما کمک کند. در 
زیر بیان می کنیم این حروف مخفف از چه 

واژه هایی به وجود آمده اند: 
- قوت ها: ویژگی های یک کس��ب وکار  یا 
پروژه که به آن مزیتی بیش��تر از س��ایرین 

می  دهد. 
- ضعف ه��ا: ویژگی هایی ک��ه تیم را در 
موضع ضعف نسبت به سایرین قرار می  دهد. 
- فرصت ها: المان هایی که با بهره برداری 

از آن می  توان مزیت کسب کرد. 
- تهدیده��ا: المان هایی ک��ه در محیط 
وجود دارد و برای س��ازمان مشکل آفرینی 

می کنند. 
زمانی که از تحلیل )SWOT( استفاده 
می کنید، تم��ام افراد ش��رکت باید در آن 
مداخله داشته باشند، همین طور بهترین 

)و حتی بدترین( مشتریان تان.
این مورد می  تواند با یک تحقیق س��اده 
انجام ش��ود ب��ه این صورت که س��ؤاالتی 
پرس��یده ش��ود که به این چه��ار نکته در 
تحلی��ل )SWOT( پاس��خ ده��د. یا اگر 
ترجیح می  دهید، این تجزی��ه می  تواند به 
واس��طه تحقیق عمقی حاصل ش��ود و با 
نگاهی به آگاهی و تبلیغ برند مورد استفاده، 
ویژگی ها و حتی قصد خرید بررسی شود. 
آنها عموما توسط شرکت های خارجی آماده 

می شوند. 
زمانی ک��ه ای��ن اطالع��ات را جمع آوری 
کردید، باید قادر باش��ید ب��ا گروه بازاریابی 
خود جلس��ه ای ترتیب دهی��د و وضعیت 
قوت ها، ضعف ها، فرصت ه��ا و تهدیدهای 
برند و ش��رکت تان را مشخص کنید. وقتی 
به خوبی متوجه وضعیت برند خود در مدل 
)SWOT( شدید، نوبت به تعریف برندتان 

می  رسد. 
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راهنمای بازاریابان برای توسعه  هویت برندی قدرتمند
 داستان هایی به یاد ماندنی

از 8 برند مطرح)1(

اس��تفاده از یک خط داس��تانی گیرا در وب سایت 
ش��رکت، به فرهنگ جدی��دی در عرص��ه بازاریابی 

اینترنتی تبدیل شده است. 
در گذشته، برندها به صورت سنتی به نحوی کامال 
منطق��ی و ریاضی وار به تبلیغات می پرداختند. هدف 
وب س��ایت این بود که تمام ن��کات فنی را به گوش 
مخاطب برساند، اما امروز دیگر مردم عالقه چندانی 

به شنیدن ویژگی های فنی یک کاال ندارند. 
این به آن معناست که باید با روش های منحصر به 
فرد تری با مخاطب وارد تعامل ش��د و مخاطب را به 

خواندن مطالب تا انتهای صفحه ترغیب کرد. 
در اینجاس��ت که اس��تفاده از هنر داستان س��ازی 
به خصوص ب��رای کس��ب وکارهای B2B به کمک 
خواهد آمد. برای این نوع کس��ب وکارها، استفاده از 
یک خط داس��تانی اغلب فراموش می ش��ود، چراکه 
مخاطبان معموال اش��خاص حقوقی هستند. اما مهم 
است به خاطر داش��ته باشیم که نهایتا کسی که در 
مورد خرید کاال یا خدمات شما تصمیم می گیرد یک 
انس��ان اس��ت که اگر شما را نشناس��د یا با خواندن 
مطالب وب سایت شما جذب نشود، به معامله با شما 

اقدام نخواهد کرد. 
ب��رای اله��ام گرفتن در این زمینه، ب��ا هم مروری 
خواهیم داش��ت بر مثال های موفقی از خلق خطوط 
داس��تانی توس��ط برندهای مطرح کس��ب وکارهای 

B2B که در این مقاله جمع آوری شده اند. 
SurveyGizmo .1

ش��رکت س��وروی گیزمو، نرم افزارش را به عنوان 
کاالی��ی ک��ه »باعث لبخند ش��ما می ش��ود« تبلیغ 
می کند. این ش��عار به همراه تصویرسازی های زیبای 
وب س��ایت ش��رکت، باعث کاهش اضطراب مخاطب 
ش��ده و او را ب��ه اس��تفاده از این نرم افزار تش��ویق 
می کن��د.  گرچ��ه این نرم افزار توس��ط بس��یاری از 
ش��رکت های معظم و مهم اس��تفاده می شود، اما در 
وب سایت این ش��رکت از طراحی های سرد و رسمی 
استفاده نشده و برعکس، رنگ های روشن برای القای 
پیام دوس��تانه و »تبس��م آفرین« این شرکت به کار 
گرفته ش��ده اند. محتوا و تصاویر وب س��ایت سوروی 
گیزم��و )SurveyGizm( در تمام صفحه اصلی به 
بازدیدکننده ها این حس را القا می کند که اس��تفاده 
از این نرم افزار، س��اده و قیمت خرید آن، قابل قبول 

است. 
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ش��رکت وون بعد از معرفی نرم اف��زارش بر جذب 
خری��دار از بین بازدیدکنندگان وب س��ایتش تمرکز 
ک��رده و در ابتدای ورود هر مخاط��ب از او در مورد 
نوع محیط کاری اش سؤال می کند. اگر روی هر یک 
از پاسخ ها کلیک کنید، به صفحه ای منتقل می شوید 
که محصوالت مناس��ب نوع کار ش��ما در آن تبلیغ و 

معرفی شده اند. 
اگر هم به س��ؤال پاس��خ ندهید و در صفحه اصلی 
بمانی��د، مثال های��ی از رضایت س��ایر ش��رکت ها از 
محصوالت وون برای مطالعه ش��ما قرار داده ش��ده 

است. 
اس��تفاده وب س��ایت وون از فضا، ح��روف بزرگ، 
طراح��ی و عالئ��م راهنما )فلش های بزرگ س��فید( 
باعث حفظ توجه مخاطب ش��ده و آنها را به مطالعه 

کامل صفحات تشویق می کند. 
TicketLeap .3

ش��رکت تیکت لیپ، هیجان ناش��ی از خرید بلیت 
برای یک رویداد را پررنگ کرده و انتظار و اش��تیاق 
برای فرا رس��یدن زم��ان آن رویداد را ب��ه خوبی به 

تصویر می کشد. 
برای ب��ه حداکثر رس��اندن مش��ارکت مخاطبان، 
این ش��رکت در ی��ک ویدئوی جالب، روند س��اخت 
وب سایتی برای فروش بلیت رویداد مورد نظر شما را 

به تصویر کشیده است. 
در صفحه اصلی وب س��ایت این ش��رکت، تصاویر 
جذاب��ی از نرم افزار این ش��رکت و نیز فهرس��تی از 
رویداده��ای آین��ده قرار داده ش��ده اس��ت. این کار 
باعث افزایش اش��تیاق سایر کسب وکارها به استفاده 
از نرم افزار این ش��رکت برای افزای��ش فروش بلیت 

رویدادها می شود. 
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زندسک به عنوان نرم افزاری برای مدیریت ارتباط 
با مش��تریان، خود را به جای خریدارانش می گذارد 
و دقیق��ا برای مخاطبان توضی��ح می دهد که چگونه 
می توانند با اس��تفاده از این نرم افزار، به مش��تریان 

نزدیک تر شوند. 
این ش��رکت همچنین اعتماد خریدارانش را جلب 
کرده و به آنها اطمینان می دهد که با رش��د و تغییر 
کسب وکارشان، زندسک کماکان در کنار آنها خواهد 
بود. این موضوع به خریداران زندسک نشان می دهد 
که بع��د از خرید نرم افزار، زندس��ک آنها را فراموش 
نمی کند.  س��ایر بخش های وب سایت نظیر صفحات 
معرفی محص��والت با طراحی های زیب��ا و تعاملی و 

محتوای مرتبط با آن تصاویر پر شده است. 
ادامه دارد. . . 
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چگونه در فیس بوک صفحه تجاری بسازیم؟ 
بازاریابی با فیس بوک در هشت قدم )2(

به عنوان یک بازاریاب یا صاحب کسب وکار تعامل 
با خیل عظیم کاربران فیس بوک موقعیتی استثنایی 
محسوب می شود. در این زمینه بسیاری از برندهای 
بزرگ از مدت ها پیش دس��ت به کار ش��ده اند. با این 
ح��ال هنوز هم ب��رای کس��ب وکارهای دیگر زمان و 
فرص��ت کافی به منظور حضور فعال در این ش��بکه 
 اجتماعی وجود دارد. در این مقاله به بررس��ی شیوه 
ساخت صفحه تجاری در فیس بوک خواهیم پرداخت. 
با ما همراه باشید تا این فرآیند را در هشت گام ساده 
یاد بگیریم. در شماره قبل چهار گام را مرور کردیم و 

اکنون چهار گام پایانی از نظرتان می گذرد. 
گام پنجم: ساخت نام کاربری

 URL نام کاربری ی��ا به طور تخصصی ت��ر آدرس
مهم تری��ن ابزار ما ب��رای اطالع رس��انی در خصوص 
فعالی��ت صفحه مان در فیس بوک اس��ت. محدودیت 
کلم��ه در انتخ��اب نام کاربری ۵۰ کاراکتر اس��ت. با 
این ح��ال به صرف محدودی��ت ۵۰ کلمه ای از همه 
آن اس��تفاده نکنی��د. ه��دف اصل��ی از انتخ��اب نام 
کاربری ارائه نش��انی کوتاه و س��اده به کاربران برای 
جست وجوی راحت شماست، به همین دلیل انتخاب 
نام های کاربری طوالنی و عجیب وغریب با این هدف 

در تضاد خواهد بود. 
 Create a Username ب��ا کلیک روی گزین��ه
For Your Page به س��ادگی ام��کان انتخاب نام 

کاربری دلخواه مان وجود خواهد داشت. 
گام ششم: تکمیل کادر »درباره ما«

تجرب��ه نش��ان داده اغل��ب افراد مایل ب��ه تکمیل 
اطالعات جزئی صفحه ش��ان بالفاصله پس از ثبت نام 
نیستند. به عنوان افرادی که تجربه نسبتا طوالنی در 
زمینه بازاریابی داریم، توصیه ما تکمیل کادر »درباره 
ما« یا About بالفاصله پس از ثبت نام اولیه اس��ت. 
در حقیقت اطالعات جزئی صفحات فیس بوک بیش 
از آنچه بت��وان تصور کرد برای کاربران اهمیت دارد. 

برهمین اس��اس رویارویی کاربران با صفحه ای بدون 
توضیحات تکمیلی ش��انس صاحبش را برای مراجعه 

مجدد آن کاربران تقریبا به صفر می رساند. 
به منظ��ور تکمیل اطالعات تان کافی اس��ت روی 
گزین��ه About در س��مت چ��پ من��وی صفح��ه 
فیس بوک ت��ان کلی��ک کنید. در قس��مت باز ش��ده 
می توانی��د به صورت دقیق اطالعات کاربری برندتان 
را درج کنید. توجه کنید که اولویت با اطالعات مهم 

و مورد نیاز کاربران است. 
گام هفتم: ایجاد نخستین پست

بی تردی��د پی��ش از دع��وت دیگران به مش��اهده 
صفحه مان باید محتوایی ارزش��مند برای آنها تدارک 
ببینیم. در این زمینه دو گزینه پیش روی ما خواهد 
بود. نخس��ت اینکه پست های اختصاصی مان را تولید 
و در اختیار مخاطب قرار دهیم. این کار زمان زیادی 
الزم دارد و ش��اید هم��ه برندها ام��کان انجامش را 
نداشته باش��ند. برهمین اس��اس راهکار دوم بازنشر 

پست های مشهور دیگر صفحات است. 
اگر قصد ایجاد پست اختصاصی را دارید، توصیه ما 
توجه به بخش های مختلف پنل نگارش پست هاست. 
در این بخش ش��ما می توانید انواع گوناگون محتوا را 
در قالب های متنوع برای کاربران به نمایش در آورید. 
نکته مهم به هنگام تولید محتوا و انتش��ار پس��ت 
در فیس بوک توجه به خواس��ته مخاطب است. براین 
اس��اس باید تا جای ممکن پست های مان را مطابق با 
ماهیت کسب وکارمان سازماندهی کنیم. ارائه مطالب 
بی ربط با کس��ب وکارمان نه تنها مخاطب را دلس��رد 
می کن��د، بلکه وجه��ه حرفه ای ما را نیز خدش��ه دار 

خواهد کرد. 
گام هشتم: شروع فرآیند جذب مخاطب

اکنون صفحه ما آماده آغاز به کار جدید در زمینه 
جذب مخاطب است. در این زمینه دعوت از دوستان 
و اعضای خانواده برای مش��اهده پست ها، استفاده از 
س��ایر کانال های اطالع رسانی ش��رکت برای معرفی 
صفح��ه فیس ب��وک و اف��زودن کادر »دنبال کردن« 
در کنار تمام پس��ت های تبلیغات��ی درون فیس بوک 
راهکارهای مناس��بی به حساب می آیند. اگر حوصله 
پاس��خگویی ب��ه کارب��ران در فیس ب��وک را دارید، 
درخواست ارائه اظهارنظر در مورد وضعیت صفحه تان 
نیز گزین��ه جالبی برای برق��راری ارتباط عمیق تر با 

مخاطب خواهد بود. 
hootsuite :منبع
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امروزه با جس��ت وجویی ساده در اینترنت 
حج��م باالی��ی از مق��االت پیرام��ون حوزه 
بازاریابی و شاخه های آن برای افراد به نمایش 
در می آی��د. در وهله نخس��ت مش��اهده این 
تعداد مقاله باعث امیدواری مخاطب می شود. 
هرچه نباش��د، جس��ت وجوی ما با دستیابی 
به ای��ن مناب��ع موفقیت آمیز بوده اس��ت. با 
این حال بسیاری از س��ایت های ارائه دهنده 
این مقاالت خودش��ان با مشکالت عمیق در 
زمینه بازاریابی مواجه هستند. به این ترتیب 
ما با س��ایت هایی مواجه هستیم که از یکسو 
ب��ه دنبال ارائ��ه مقاالت در زمین��ه بازاریابی 
هستند و از سوی دیگر در انجام ادعای شان با 
مشکالت عمده ای دست وپنجه نرم  می کنند. 
طنز ماجرا در ناتوانی جذب مخاطب بسیاری 
از خبرگزاری ها نهفته است. در حقیقت هدف 
اصل��ی از بازاریابی جلب توجه افراد و افزایش 
فروش اس��ت. براین اس��اس ب��ه عنوان یک 
خبرگزاری سرمایه اصلی ما مخاطب  خواهد 
بود. چگون��ه می توان به خبرگزاری که توجه 

چندانی را برنمی انگیزد، اعتماد کرد؟ 
در سایت هایی که در باال بدان ها اشاره شد، 
همیشه با الگوهای تکراری از مقاالت مرتبط 
با بازاریابی محتوایی مواجه هستیم. نتیجه این 
تکرارها چیست؟ پاسخ بس��یار ساده خواهد 
ب��ود: عدم تغییر اوضاع به ص��ورت متمادی؛ 
درست مانند سوپرمارکتی در دنیای سوررئال 
که بس��ته های کاال دائما در حال تغییرند، اما 
محتوای شان هیچگاه باب میل خریدار نیست. 
می دانم که هدف بس��یاری از خوانندگان 
این مقاله یافتن راهکارهای��ی برای بازاریابی 
محتوایی بهتر است. در عین حال نمی توانم از 
ذکر برخی حقایق تلخ در این حوزه صرف نظر 
کن��م. در حقیق��ت بس��یاری از توصیه های 
تکراری ارائه ش��ده از س��وی چنین سایت ها 
و خبرگزاری های��ی غیرواقعی و مصنوعی به 
نظر می رسند. شاید تأثیر همین مطالب پوچ 
باشد که بسیاری از روزنامه نگارهای حرفه ای 
را نس��بت به عرصه بازاریابی محتوایی بدبین 
کرده اس��ت. در این زمینه مقایس��ه ماهیت 
روزنامه ن��گاری به عنوان حرفه دارای اصول و 
قواعد مدون با بازاریابی محتوایی بی قاعده و 
نامنظم بسیار روش��نگر خواهد بود. در واقع 
یکی از دوس��تانم که روزنامه نگاری کارکشته 
اس��ت، چندی پیش چنین جمله ای به من 
گفت: »تو نمی توانی ه��م روزنامه نگار خوبی 
باشی و هم یک بازاریاب محتوایی موفق. فقط 
انجام یکی از این دو حرفه به صورت همزمان 

امکان پذیر است.«
هنگامی که صحبت های دوس��ت خود را 
ش��نیدم، به شدت متاثر ش��دم. آیا واقعا این 
دو حرف��ه با ه��م در تضاد محض هس��تند؟ 
پاسخ من منفی بود. برهمین اساس دست به 
کار شدم و در پی س��اماندهی مقاله ای برای 
نمایش نیازمندی های متقابل روزنامه نگاری 
و بازاریابی محتوایی ش��دم. با این حال پس 
از چند نفس عمیق به خوبی عمق نقطه نظر 
دوس��ت روزنامه نگار را فهمیدم. در حقیقت: 
روزنامه ن��گاری اله��ه ای نجی��ب و بازاریابی 

محتوایی متقلبی فرومایه به نظر می رسد. 

ب��ه نظر فه��م روزنامه ن��گاری ک��ه با وی 
هم صحب��ت  بودم، از داس��تان ارتباط این دو 
موضوع اندکی افراطی اس��ت. براین اس��اس 
روزنامه نگاری حرفه ای مبتنی بر ارائه خدمات 
عموم��ی در حوزه اطالع رس��انی به حس��اب 
می آید. به عالوه اطالعات رد و بدل شده تنها 
ش��امل محتوای ارزشمند و سازنده برای نوع 
انسان خواهد بود. در نقطه مقابل با بازاریابی 
محتوایی به عنوان شغلی ابزاری برای فریب 
مردم به باور آنچه شاید ذاتا حقیقت نداشته 

باشد، مواجه هستیم. 
می دان��م که تحلیل فوق بس��یار خش��ک 
و افراطی اس��ت. با این ح��ال این نظر تند و 
تهاجمی طرف مقابل مرا به تفکر واداش��ت: 
چگون��ه می توان می��ان بازاریابی محتوایی و 
روزنامه نگاری پل��ی ایجاد کرد؟ در این مقاله 
به عنوان کس��ی که در ابتدا روزنامه نگار بوده 
و س��پس به دنیای بازاریابی سوق پیدا کرده، 
پن��ج اصل مهم برای تحق��ق هدف مذکور را 

بررسی خواهم کرد. 

1- فشار و تحرک
منظور من از این بخش فشار و تحرک برای 
حرکت از س��وی معیارهای کمی به کیفیت 
اس��ت. بی تردید فعالیت در فضایی که بدان 
آگاهی کامل داریم، بسیار راحت تر از محیطی 
ناشناخته است. برهمین اساس هر بازاریابی 
باید از س��رعت دیوانه کننده حرفه اش اطالع 
کامل داشته باشد. در این زمینه نگاه به الگوی 
فعالیت روزنامه نگارها بسیار مفید خواهد بود. 
در حرفه روزنامه نگاری دس��ت اندرکاران تنها 
به دنبال برقراری رابطه ای س��اده با مخاطب 
نیس��تند. ایجاد رابطه ای عمیق و برد – برد 
یک��ی از اه��داف اصلی ه��ر روزنامه ن��گار و 
نش��ریه ای را ش��کل می دهد. بی تردید خلق 
چنین رابطه عمیق و پای��داری بدون تالش 
س��خت و برنامه ای دقیق در زمینه استراتژی 
تعامل با مخاطب امکان پذیر نیس��ت. تالش 
برای اقتباس از این الگو در بازاریابی محتوایی 
بس��یار دش��وار اس��ت. در حقیقت ش��ما در 
حرفه ای که برپایه جلب مخاطب برای کسب 
س��ود مستقیم بنا ش��ده باید نظرها را تغییر 
دهی��د. البته در صورت موفقیت رابطه پایدار 

سود دوچندانی را نصیب شما خواهد کرد. 
نکته کلیدی: بس��یاری از اف��راد در حرفه 

بازاریابی محتوای��ی از بیان مطالب صمیمانه 
و ش��وخی های دوس��تانه وحش��ت دارند. به 
عنوان یک بازاریاب نخس��تین مقابله شما با 
ترس های تان اس��ت. هیچگاه ی��ک بازاریاب 
بدون غلبه ب��ر ترس های خ��ود به موفقیت 
دس��ت نخواهد یافت. به یاد داش��ته باش��ید 
بازاریابی محتوایی نه بر اعتماد صرف، بلکه بر 
روی رابطه ای عمیق و صمیمانه بنا شده است. 

2- موفقیت ها گروهی است
باتوج��ه به تجربه ای که در زمینه بازاریابی 
دارم، می دان��م که تمام کارهای موفق در این 
عرصه حاصل زحمت ش��مار باالی��ی از افراد 
بوده است. روزنامه نگارها این نکته را به خوبی 
می دانند. در واقع آنها هر موفقیتی را متعلق به 
گروه پشت صحنه می دانند. به عبارت ساده: 
موفقیت فردی در روزنامه نگاری جایی ندارد. 
بسیاری از ش��رکت ها از همین نکته اساسی 
در دنیای روزنامه نگاری الگوبرداری می کنند. 
القای »تفکر به مانند یک شرکت مطبوعاتی« 
ش��یوه ای رایج در میان ش��رکت های بزرگ 

برای تقویت احس��اس همبس��تگی متقابل 
اعضای ش��ان اس��ت. در عین حال، متأسفانه 
هنوز بسیاری از ش��رکت ها نسبت به اعمال 

این شیوه حیاتی بی توجه هستند. 
نکته کلیدی: حتی اگر ش��ما تنها بازاریاب 
محتوایی در محل کارتان هس��تید، برقراری 
ارتباط پایدار با س��ایر کارمندان به س��ودتان 
خواهد بود. به عنوان مثال هیچگاه یک مقاله 
یا آگهی را ب��دون نظرخواهی از حداقل یک 
ویراستار مطمئن روانه بازار نکنید. استفاده از 
نظر ویراستارها و سایر افراد نه تنها مقاله تان را 
ناب تر خواهد کرد، بلکه دسترس��ی به تجربه 
افراد کارکشته را برای تان به ارمغان می آورد. 
3- اولویت تحقیق و پژوهش بر نگارش 
اگر تا به حال فیلم تحسین شده »نورافکن« 
را ندیده اید، توصیه می کنم حتما آن را با دقت 
مشاهده کنید. موضوع این فیلم برنده جایزه 
اس��کار پیرامون افشاگری های تیم تحقیقات 
روزنامه بوس��تن گلوب پیرامون سوءاستفاده 
جنسی مسئوالن کلیسای بوستن از کودکان 
است. این فیلم نمونه کاملی از فرآیند نگارش 
متن های تأثیرگذار به حس��اب می آید. براین 
اس��اس موفقیت ی��ک متن ب��ه تالش های 
صورت گرفت��ه مدت ه��ا پی��ش از ن��گارش 

مطلب بس��تگی دارد. منظور از این تالش ها 
جم��ع آوری اطالع��ات و تحقی��ق و پژوهش 

پیرامون مطلب موردنظر است. 
نکت��ه کلیدی: هنگام فعالی��ت روی پروژه 
بازاریابی محتوایی به یاد داش��ته باش��ید که 
متن خ��وب نیازمند مطالعه و پژوهش دقیق 
اس��ت. بی تردید همه ما ب��ا بازاریاب هایی که 
در صورت عدم انتشار حداقل یک مطلب در 
طول روز افسرده می شوند، مواجه شده ایم. به 
نظ��ر من این نوع طرز تفکر را باید تغییر داد. 
در حقیقت هیچ اش��کالی ندارد اگر یک روز 
کامل را به پژوهش پیرامون موضوع کمپین 

جدیدمان اختصاص دهیم. 
4- هرگز بدون مبارزه تسلیم نشو

همیشه اخباری در مورد وضعیت نامساعد 
روزنامه نگاره��ا در عرص��ه فعالیت ش��ان ب��ه 
گوش می رس��د. در حقیقت به گزارش جامعه 
ویراس��تارهای آمریکا میزان روزنامه نگارهای 
بیکار در آمریکا از ۵۵ هزار نفر در سال ۲۰۰۷ 
با کاهشی اندک به ۳۲۹۰۰ نفر رسیده است. 
این آماره��ا به خوب بیانگر ت��داوم بحران در 
حوزه مطبوعات و روزنامه نگاری اس��ت. نکته 
مهم در خصوص مطبوعات مبارزه بی وقفه شان 
برای یافتن راهکارهای موفقیت اس��ت. فرقی 
ندارد واش��نگتن پس��ت بوده و با جف بزوس 
تعامل داشته باش��ید یا در جایگاه گاردین به 
دنبال ایجاد مطالبی با استفاده از دیدگاه های 
افراد سرش��ناس بروید. هیچک��س در عرصه 

روزنامه نگاری بدون مبارزه تسلیم نمی شود. 
نکت��ه کلی��دی: بس��یاری از بازاریاب های 
محتوایی شکست نمی خورند، بلکه خودشان 
کنار می کش��ند. دلی��ل اصی ای��ن امر عدم 
پافشاری بازاریاب ها و تمایل شان به رویارویی 
با مشکالت است. برهمین اساس شاید زمان 
آن رسیده باشد که اندکی از همکاران مان در 

عرصه روزنامه نگاری الگوبرداری کنیم. 
5- باور حقیقی به اولویت مخاطب

در روزنامه ن��گاری و بازاریاب��ی محتوای��ی 
اولویت اصلی با مخاطب اس��ت. در حقیقت 
ه��ر دو ای��ن فعالیت ها بدون توج��ه و عالقه 
مخاط��ب هی��چ ن��وع موفقیت��ی را کس��ب 
نخواهند کرد. بدی��ن ترتیب کانون توجهات 
در بازاریاب��ی و روزنامه ن��گاری باید مردم به 
عن��وان مخاطب های بالقوه باش��ند. توجه به 
مخاطب در عرصه روزنامه ن��گاری آمریکا به 
اوایل س��ده هجدهم برمی گردد. در آن زمان 
روزنامه نگاران روی مفهوم »مسئولیت پذیری 
اجتماع��ی« تأکی��د کردند. ای��ن مفهوم در 
آن زم��ان اصطالح��ی نو در عرص��ه ادبیات 
روزنامه ن��گاری به عنوان صنعت��ی نوپا تلقی 
می شد. متأسفانه در حوزه بازاریابی و تبلیغات 
اگرچه هدف اصلی جلب نظر مخاطب است، 
اما کمتر این هدف به صورت مستقیم به زبان 

آورده می شود. 
نکته کلیدی: احترام به مخاطب تنها هدفی 
کوتاه م��دت به منظور جذب افراد در ابتدای 
راه نیست. در حقیقت این موضوع یک هدف 
کامال مستقل و مهم به حساب می آید. عالوه 
ب��ر این، باید تالش کنیم تا مخاطب رفتار ما 
را ب��اور کند. هنگامی که مخاطب از ما تصور 
یک بازیگ��ر را دارد، نمی توان به آینده پروژه 

بازاریابی اعتماد داشت. 
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5 اصل کاربردی روزنامه نگاری برای استفاده در بازاریابی محتوایی

15 راهبرد بازاریابی که الهام بخش روزنامه نگاری و بازاریابی را ترکیب کن
متفکران استراتژیک است)1(

زم��ان و ان��رژی زی��ادی ب��رای ایج��اد و حفظ 
پویش های بازاریابی موفق صرف می شود. البته به 
عنوان یک متفکر راهبردی، باید نکات بیشتری را 
در مورد ایجاد یک پویش بازاریابی در نظر بگیرید. 
به هر حال ما همیشه در جست وجوی روش هایی 

برای بقا در عرصه رقابت هستیم. 
البته گاهی اوقات تالش های ما نافرجام هستند 
و به بن بست می رسیم. اگر در چنین شرایطی قرار 
گرفتی��د، بهتر اس��ت با به کار ب��ردن یک یا چند 
مورد از اس��تراتژی هایی ک��ه در این مقاله توضیح 
داده می شود، خالقیت را در وجودتان بیدار کنید. 

1- با شرکت های دیگر متحد شوید 
داش��تن ش��رکای بازاریابی برای پیشبرد اهداف 
بازاریابی در مقاطعی مفید است. تازه کارها وقتی با 
شرکت دیگری همکاری می کنند، معموال محتوا و 
خدمات بهت��ری ارائه می کنند. به عالوه، همکاری 
در زمینه بازاریابی ارزان تر تمام می شود و سریع تر 
به موفقیت می رسد و همچنین مخاطبان بیشتری 

را جلب می کند. 
برای مثال، ش��رکت هالف )Half. com(  قبل 
از اینکه توس��ط ایِبی )eBay(  خریداری شود در 
ش��هر اورگان کار می کرد و با س��ایر ش��رکت های 
س��هامی و اینترنتی این شهر همکاری داشت. این 
روش باعث جذب مخاطبان زیادی برای ش��رکت 
ش��د. مثال دیگ��ر در این زمینه ش��رکت کانورس 
)Converse(  اس��ت که با ش��رکت گیتار سنتر 
ب��رای ضب��ط موس��یقی و تولی��د آلبوم��ی به نام 
»آهنگ های الس��تیکی« همکاری کرد. این آلبوم 
ب��رای س��اخت چند ویدئ��و در یوتی��وب در مورد 

نوازندگان مختلف استفاده شد. 
2- از محتوای تولید شده توسط کاربران 

استفاده کنید
 طبق نظرس��نجی انج��ام ش��ده از ۸۳۹ نفر از 
متولدین هزاره س��وم مش��خص ش��د که آنها ۵.۴ 
س��اعت در هر روز را - یعن��ی ۳۰ درصد از زمانی 
را ک��ه در ش��بکه های اجتماعی س��پری می کنند 
- ص��رف خوان��دن محتوایی می کنند که توس��ط 
دوستان شان منتشر شده است که این میزان تنها 
۳درصد کمتر از زمانی اس��ت که صرف رسانه های 
س��نتی )نش��ریات، رادیو، تلویزیون( می ش��ود. در 
همین نظرس��نجی مش��خص ش��د ک��ه محتوای 
تولیدی توس��ط س��ایر کاربران )UGC(  حداقل 
۲۰درصد بیش از هر رس��انه دیگری در تصمیمات 

خرید نسل هزاره سوم مؤثر است. 
همانن��د پوی��ش بین الملل��ی برند اس��تی الدر 
)Estee Luader(  برای مبارزه با سرطان سینه، 
می توانید با ترغیب مش��تریان به انتش��ار نظرات و 
تجارب ش��ان به ای��ن هدف نائل ش��وید و همانند 
پوی��ش ورس��اوید )VersaVid(  خودروس��ازی 
نیسان، ابزارهای الزم برای ساخت یک فیلم کوتاه 
تبلیغاتی و به انتش��ار گذاش��تن آن در اینستاگرام 
یا ش��بکه اجتماعی وای��ن )Vine(  را در اختیار 
کارب��ران ق��رار دهید ی��ا مانند کیف دس��تی های 
دوریتوس )Doritos(  از طریق اس��تفاده از زبان 

طنز، کاربران را به تولید محتوا تشویق کنید. 
3- با صفحات پربیننده شبکه های اجتماعی 

همکاری کنید
یک��ی دیگ��ر از راه های ج��ذب مخاطبان جدید 
و افزای��ش حوزه تأثیر برند، هم��کاری با صفحات 
پربینن��ده ش��بکه های اجتماع��ی )اینفلونس��رها( 
در حوزه کاری تان اس��ت. فروش��گاه لوازم خانگی 
الوی )Lowe(  ب��رای چن��د روز، اداره صفح��ه 
اینس��تاگرامش را به چند ط��راح برتر و چند مادر 
وبالگ نویس س��پرد. با فضا دادن به اینفلوئنسرها 
برای به اش��تراک گذاش��تن محت��وای الهام بخش 
و تأثیرگ��ذار، فروش��گاه الوی توانس��ت مخاطبان 

جدیدی به دست آورد. 
4- به مشتریان در حل مشکالت شان کمک 

کنید
همانط��ور ک��ه در وب س��ایت هاب اس��پات به 
درستی بیان شده، »تا وقتی راه حل ارائه می کنید 
کس��ب وکار ش��ما در بازار رقابت باق��ی می ماند«. 
بعضی از راه هایی که می توانید به مش��تریان برای 
حل مشکالت ش��ان کمک کنید عبارتند از: انتشار 
دس��تورالعمل ها و راهنماه��ای گام ب��ه گام، ارائه 
پیش��نهاداتی برای س��اده تر کردن امورات روزمره 
زندگی، گوش دادن و پاس��خ دادن به مشتریان، یا 

ایجاد ابزارها و برنامه های راهنما. 
ضمنا می توانید پویش��ی مانند آنچه که شرکت 
ش��ورلت در برزیل ب��ه راه انداخت، ایج��اد کنید. 
ش��ورلت با یک ش��رکت یدک ک��ش برزیلی وارد 
هم��کاری ش��د و با ارس��ال یک وان��ت یدک کش 
ک��ه  راننده های��ی  ب��ه    )Chevrolet Ocra(
خودروی شان دچار مشکل شده بود کمک می کرد. 
این کار ش��ورلت نه تنها باعث حل مشکل راننده ها 
می ش��د، بلکه باعث می ش��د این راننده ها بتوانند 

رانندگی با وانت شورلت را تجربه کنند. 
ادامه دارد. . . 
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ایالن ماسک جلسات کاری ایده آل 
را چگونه توصیف می کند

دیگ��ر کمتری کاربری اس��ت که ایالن ماس��ک و 
امپراتوری عظیمش را نشناس��د. او تا به حال آنقدر 
ش��رکت ها مختلفی راه اندازی و فعالیت هایی زیادی 
را رهبری ک��رده که ذکر کردن آنها مطالب جداگانه 
و متع��ددی می طلبد. مدیرعامل تس��ال، هایپرلوپ، 
اس��پیس اک��س و بورینگ کمپانی مس��لما روزهای 
ش��لوغ و پر مش��غله ای دارد. بنابراین عملکرد او در 
اداره جلس��ات کاری متع��دد می توان��د راهکار های 
قابل اتکایی به مدی��ران جوان بدهد تا آنها با به کار 
بستن ش��ان بتوانند جلس��ات کاری خود را به خوبی 
پیش برده، تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده، موفقیت 

برای خود و تیم شان به ارمغان آورند. 
او اخی��را ب��ه ۳۷ هزار نفر از کارمندان ش��رکتش، 
ایمی��ل زده و س��عی ک��رده ب��ه آنها ش��ش راهکار 
اساس��ی برای موفقیت در جلسات کاری شان معرفی 
کند. در میان این ش��ش پیش��نهاد، مت��د عجیب و 
غیرمنتظره ای نیز مش��اهده می ش��ود که خواندشان 

خالی از لطف نیست. 
در ایمیل مستقیم ایالن ماسک به کارمندان تسال، 
تمامی اش��ارات به صرفه جوی��ی در زمان اختصاص 
دارد. تمرک��ز وی بر این مس��ئله به قدری باالس��ت 
ک��ه او حتی به تیمش پیش��نهاد می کند در صورتی 
که حضور در یک جلس��ه ممکن است بازدهی باالی 
آنها را پایین آورد می توانند قوانین ش��رکت را زیر پا 

گذاشته و به این جلسات نروند. 
کدام مدیری اس��ت ک��ه می تواند ب��ه کارکنانش 
اج��ازه دهد حرف ه��ای او را نش��نیده و کار خود را 
ادامه دهند؟ جواب شاید تنها ایالن ماسک عجیب و 

غریب، موفق، نابغه و توانمند باشد. 
می ت��وان توصیه های او را در ش��ش م��ورد مجزا 
خالصه کرد و با به کار بس��تن آنها از جلسات کاری 

مفید و کوتاهی برخوردار بود: 

1- جلسات کاری نباید شلوغ و عظیم باشند
از نظ��ر ای��الن ماس��ک جلس��ات کاری ب��زرگ، 
نقطه ضعف��ی ب��رای کمپانی های عظیم به حس��اب 
می آید، چراکه اصوال در بدترین مواقع رخ می دهند. 
او به کارمندانش پیشنهاد می کند به طور کلی از آنها 
چشم بپوشید و اگر مطلبی آنقدر مهم است که نیاز 
دارد حتما جلسه شلوغی برای مطرح شدنش برگزار 

شود، بهتر است زمانش کوتاه باشد. 
2- این جلسات نباید متعدد و زیاد باشند

او به کارمندانش می گوید که از برگزاری جلس��ات 
متع��دد جلوگیری به عمل آورن��د، مگر آنکه مجبور 
باشند مطلبی بسیار ضروری و مهمی را در آنها بیان 
کنند. پس از برطرف ش��دن مشکالت ضروری بهتر 
اس��ت تعداد جلس��ات کاری کاهش یابد و میان آنها 

حداقل چند روز فاصله بیفتد. 
3- هر زمان که جلسه، بازدهی خود را از دست 

داد، تمامش کنید
ماسک پیش��نهاد می کند اگر در یک جلسه کاری 
ی��ا حتی حین یک تماس تلفنی، متوجه ش��دید که 
دیگ��ر مس��ئله ای باقی نمانده یا ادام��ه دادنش اصال 
مفید نیس��ت، همان لحظه جلسه یا تماس تلفنی را 
به پایان برس��انید. از نظر ماسک، اینکه شما زمان با 
ارزش یک نفر را تلف کنید، بس��یار زشت تر از وقتی 
اس��ت که یک دفعه صحبتش را قطع کرده یا جلسه 

را ترک کنید. 
4- در آنها همه چیز توضیح داده شده و مطلب 

گنگی باقی نمی ماند
به گفت��ه وی، عبارات خالصه یا اصطالحات گنگ 
در جلس��ات تسال وجود خارحی ندارند. به کلی بهتر 
اس��ت تمامی مطالبی که نیاز به توضیح بیشتر دارند 
کامال تش��ریح شده تا از نارس��ایی ها احتمالی و هدر 

رفتن وقت جلوگیری شود. 
5- ارتباطات مستقیم است و سلسله مراتب 

اداری در آنها جایی ندارد
اگر ایده ای به ذهن کمترین مرتبه تا باالترین مقام 
حاضر در جلس��ه می رس��د، باید همان لحظه آن را 
بیان کند. اگر سلسله مراتب رعایت شود به طور قطع 

از نبوغ ایده کم شده و وقت هم هدر خواهد رفت. 
6- در آنها منطق حاکم است نه قوانین

ماس��ک معتقد اس��ت منطق می توان��د راهنمای 
مفیدتری نس��بت به قوانین باشد، چراکه قادر است 
مسیر موفقیت را روشن تر کند. اگر رعایت یک قانون 
در موقعیتی مشخص مسخره به نظر  آید و غیرعملی 
باش��د آنگاه بهتر است س��راغ منطق رفته و راه حلی 

عملی برای آن پیدا کرد. 
dailymail/digiato  :منبع

واقعیت این است که شخصیت 
هم��ه م��ا از رفتارهای��ی ش��کل 
گرفته اس��ت که از تک��رار کافی 
ک��ه  همان گون��ه  برخوردارن��د، 
فیلسوف بزرگ ارسطو عقیده دارد 
که موفقیت یک عمل محس��وب 
نشده و نوعی عادت است. درواقع 
برخی از اف��راد عادت موفقیت را 
در خود شکل می دهند و همین 
امر باعث می ش��ود تا در مواجهه 
با فرصت ه��ای جدی��د، همواره 
موفق عم��ل کنند. ب��ا این حال 
دس��تیابی به این عادت نیازمند 
خصیصه ه��ای فک��ری و رفتاری 
اس��ت ک��ه اف��راد بای��د در خود 
پرورش دهند. در همین راستا و 
در ادامه به بررسی موارد منتخب 

در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- اهداف خود را مشخص و 

مجسم کنید
در مصاحب��ه ای ک��ه از یک��ی 
از ورزش��کاران موف��ق ب��ه عمل 
آمده اس��ت، وی یک��ی از عوامل 
موفقیت خود را مش��خص کردن 
ه��دف خود در همان س��ال های 
نوجوان��ی می داند. با این حال در 
این مسیر این امر را کافی ندانسته 
و همواره اهداف خود را به نحوی 
تجس��م می کرده ک��ه حس کند 
در ح��ال حاضر دارای آن اس��ت. 
درواقع این بس��یار مهم است که 
خود را در ش��رایط مطلوب تصور 
کنید. این کار باعث خواهد ش��د 
تا همواره اهداف خود را به خاطر 
داشته باشید و از مسیری که الزم 
است برای آن طی کنید، منحرف 
نشوید. همچنین این موضوع در 
حف��ظ انگیزه ش��ما نیز  مطلوب 
به حس��اب می آید. در این رابطه 
خود را مح��دود به زمان و مکان 
خاصی نک��رده و در هر لحظه ای 
که خود تمایل دارید اقدام به این 

کار کنید. 
2- عقاید خود را اصالح کنید

ذه��ن عام��ل محرک انس��ان 
محس��وب می ش��ود. ب��ه همین 
دلی��ل الزم اس��ت ت��ا ذهنی��ت 
خ��ود را در مس��یر موفقیت قرار 
دهید. ب��ه عقیده تاج��ر معروف 
بارب��ارا کورکران، عاملی که باعث 
می شده تا وی در دوران تحصیل 
خ��ود نتواند موفق ظاهر ش��ود، 
ذهنیت بس��یار منفی او در رابطه 

با خود بوده است. به همین خاطر 
تا زمانی که ذهن خود را از عقاید 
و باوره��ای غلط اص��الح نکنید، 
قادر به کس��ب موفقیت و تغییر 
در زندگ��ی خود نخواهید بود. در 
این رابطه توجه داشته باشید که 
باورهای قدیمی می تواند به مانعی 
در برابر موارد جدید تبدیل شود. 
با توجه ب��ه اینکه جهان در حال 
تغییری مداوم اس��ت، اگر خود را 
با این روند همراه نسازید، بازنده 
می��دان خواهید ب��ود. در همین 
راس��تا توصیه می ش��ود تا مانند 
خان��م کورک��ران ع��ادت تغییر 
باورهای خود را ش��کل داده و آن 

را ادامه دهید. 
3- همواره زودتر از زمان 
تعیین شده آماده شوید

ب��دون ش��ک ام��روزه هی��چ 
چیز به ان��دازه زم��ان از اهمیت 
برخوردار نیس��ت. درواقع ش��ما 
ثروت از دس��ت رفته را می توانید 

با تالش بیشتر بازگردانید، با این 
ح��ال در رابطه با زمان این امر با 
مواجه  چش��مگیری  تفاوت های 
است. به همین خاطر الزم است 
این موضوع را ب��ه عادت رفتاری 
خ��ود تبدی��ل کنی��د. در همین 
راس��تا تمرین اینکه همواره ۱۵ 
دقیقه قبل از زمان تعیین ش��ده 
خود را آماده کنید، خود می تواند 
در درازمدت س��روقت بودن را به 

خوبی در شما شکل دهد. 
4- از شنیدن پاسخ منفی 

واهمه نداشته باشید
اگرچ��ه هم��ه م��ا تمای��ل به 
پاس��خ های مثبت داری��م، با این 
حال نحوه برخورد با پاس��خ های 
منفی افراد اس��ت که شخصیت 
واالیی را به شما خواهد بخشید. 
در این رابط��ه تحقیقاتی صورت 
گرفته اس��ت که نش��ان می دهد 
افراد تالش بسیاری را برای تغییر 
در »نه« ه��ای احتمالی می کنند 

که این ام��ر انرژی و زمان زیادی 
را از فرد خواهد گرفت. به همین 
خاطر ضروری است تا این موضوع 
را به عنوان یک واقعیت بپذیرید 
و واکنش های غیرحرفه ای در این 
رابطه از خود نشان ندهید. درواقع 
این امر بس��یار طبیعی است که 
ش��ما در طول روز ب��ا »نه «های 
بسیاری مواجه شوید، با این حال 
در صورتی که هدفی مش��خص 
داش��ته باش��ید در نهایت فردی 
به ش��ما پاسخ مثبت مورد نیاز را 

خواهد داد. 
5- عوامل مخرب تمرکز خود 

را شناسایی و به طور کامل 
حذف کنید

بدون ش��ک هر ف��ردی برای 
انجام درس��ت کار خ��ود نیاز به 
تمرکز کافی دارد. با این حال این 
موضوع بس��یار طبیعی است که 
همواره ش��رایط شما در وضعیت 
ای��ده آل قرار نداش��ته باش��د. به 

همین خاطر الزم اس��ت تا برای 
ایجاد ش��رایط م��ورد نیاز جهت 
رش��د و ترقی خود تالش کنید. 
همچنی��ن توصی��ه می ش��ود تا 
موارد مخ��رب در تمرکز خود را 
شناسایی و مکتوب کرده و برای 
رفع هریک راه حل هایی بیابید. با 
انجام این کار شما در کوتاه مدت 
تغییرات بی نظیری را در زندگی 

خود حس خواهید کرد. 
6- متفاوت  باشید

بدون شک ش��مار افرادی که 
موفقیت چشمگیر  به  می توانند 
دس��ت پی��دا کنند، بس��یار کم 
اس��ت. ب��ه همین خاطر ش��ما 
نمی توانی��د ب��ا ادام��ه دادن به 
س��بک زندگی اف��راد معمولی، 
موفقیت ب��زرگ را ب��رای خود 
شکل دهید. برای مثال تماشای 
تلویزیون عادت��ی رایج در طول 
ش��بانه روز محسوب می شود. با 
این ح��ال با نگاه��ی به زندگی 
موفق ترین افراد پی خواهید برد 
که آنها زمان��ی را برای این امر 
اختص��اص نمی دهند. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا عادت هایی 
را که کمکی به پیش��رفت شما 
نمی کن��د شناس��ایی و آن را با 

مواردی دیگر جایگزین کنید. 
7- روی خود سرمایه گذاری 

کنید
اگرچ��ه در رابط��ه ب��ا مقول��ه 
را  موارد متعددی  سرمایه گذاری 
می ت��وان بیان کرد، ب��ا این حال 
توجه داشته باشید که مهم ترین 
آن بدون ش��ک س��رمایه گذاری 
روی خود است. درواقع این شما 
هستید که تغییرات را شکل داده 
و موفقی��ت را به دس��ت خواهید 
آورد. ب��ه همی��ن خاطر بس��یار 
ضروری اس��ت ت��ا آمادگی الزم 
را برای کس��ب چنین حجمی از 
موفقیت داشته باشید. به عقیده 
اکث��ر کارآفرینان و اف��رادی که 
موفق شده اند در زندگی خود به 
موفقیتی بزرگ دست پیدا کنند، 
موفقیت چی��زی جز انجام کاری 
که به آن تمایل دارید نیست. به 
همین خاطر الزم است تا قبل از 
اقدامات خود، آن چیزی  ش��روع 
را که کامال نس��بت به آن تمایل 
دارید شناسایی کرده و با تقویت 
جس��ارت خود  آن را به دس��ت 

آورید. 
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کلیدمسیر موفقیت کارآفرینان جهانی را بشناسید

تدابیر کارآفرینان بزرگ برای 
رویارویی با بحران های مالی

برخی از مش��هورترین ش��رکت های ام��روزی موفق 
شده اند دوران سخت رکود مالی را پشت سر بگذارند و 
دوباره برند خود را احیا کنند.  ریسک های مالی مستلزم 
مدیری��ت و کنترل دقیق هس��تند؛ در غیر این صورت 
ممکن اس��ت به شکست کامل کسب وکار منجر شوند. 
اگرچه نرخ شکست اس��تارتاپ ها با کمی اغراق همراه 
بوده اس��ت، اما هنوز در احتماالت ب��االی آن تردیدی 
نیس��ت: طبق آخرین آم��ار اداره کار آمریکا، ۲۰درصد 
کس��ب وکارها در طول یک س��ال اول و نیم��ی از آنها 
طی پنج س��ال سقوط می کنند.  بیشتر این شکست ها 
نتیجه ترکیبی از عوامل بحران زا اس��ت. در مرحله اول 
مشکالتی نظیر عدم شناخت نیاز بازار، تیم نامناسب یا 
رقابت سنگین و در مرحله بعد ورشکستگی، فاکتورهایی 
هستند که باعث شکست کسب وکارهای نوپا می شوند. 
حدود ۲۹درصد از شرکت ها، پیش از سقوط با مشکالت 
مال��ی مواجهند. مخارج غیرمنتظ��ره، افزایش ناگهانی 
هزینه ه��ای تولیدی و کس��ر بودجه، نقط��ه پایان راه 
ش��رکت هایی اس��ت که با دیگر چالش های بازار نیز در 
حال مبارزه ان��د.  بنابراین کارآفرینان باید بدانند که در 
شرایط اورژانسی مالی، چه واکنشی داشته باشند. برخی 
از مش��هورترین شرکت های فعلی جهان نیز در گذشته 

این شرایط بحرانی را تجربه کرده اند: 
فدکس

فردریک اسمیت، بنیان گذار فدکس، دو سال پس از 
تأسیس این شرکت دریافت که به علت افزایش قیمت 
س��وخت، میلیون ها دالر بدهکار ش��ده  است. او تقریبا 
آماده بود که اعالم ورشکس��تگی کند. زمانی که ذخیره 
نقدی ش��رکت به ۵۰ هزار دالر رس��ید، آنها از خلبانان 
خواس��تند ک��ه هزینه های خ��ود را ب��ا کارت اعتباری 
شخصی بپردازند و همچنین هزینه سوخت هواپیماها 
را ب��ا چک مدت دار پرداخ��ت کنند.  اینجا نقطه ای بود 
که اسمیت تصمیم گرفت به ریسک بزرگی دست بزند 
و آخرین پس انداز ش��رکت را س��رمایه گذاری کند. این 
تصمیم نتیجه بسیار مثبتی در پی داشت؛ به طوری که 
مدتی بعد س��رمایه فدکس به ۱۱ میلیون دالر رسید و 
زمینه کمپین تبلیغاتی برند جدید آنان را نیز فراهم کرد. 

تسال و اسپیس ایکس
هر دو شرکت نوآورانه فناوری ایالن ماسک، در دوران 
رکود جهانی اقتصادی سال ۲۰۰۸ با مشکل مالی مواجه 
ش��دند. ماسک به بلومبرگ گفته بود که او بودجه الزم 
برای حفظ یکی از ش��رکت ها را در اختی��ار دارد، ولی 
نمی تواند هر دو ش��رکت را نجات دهد. اما بعدا ترکیبی 
از عوامل به او کمک کرد هر دو کسب وکار خود را حفظ 
کند. او ابتدا برخی از سرمایه گذاری های خود را فروخت 
و از سرمایه گذاران تسال بودجه بیشتری درخواست کرد، 
ام��ا بزرگ ترین قدم او، یک ق��رارداد جدید۱.۶ میلیارد 
دالری با ناسا بود که نه تنها اسپیس ایکس را از سقوط 
نجات داد، بلکه به رشد خیره کننده آن هم کمک کرد. 

اپل
اپل در آغاز راه خود، یک ش��رکت مبتنی بر نوآوری 
ب��ود، اما در غیاب رهب��ر الهام بخش آن یعنی اس��تیو 
جابز، ای��ن نوآوری نی��ز رو به افول نهاد. این ش��رکت 
پس از عرضه یک س��ری محصوالت شکس��ت خورده و 
گرفتار شدن در شرایط مالی بسیار بد، هیچ ایده ای در 
خصوص اینکه چگونه می تواند دوباره به یک ش��رکت 
فناوری برتر تبدیل شود، نداشت. در این زمان اپل دوباره 
اس��تیو جابز را به همکاری دعوت کرد و مأموریت او را 
بازآفرینی نوآوری های گذشته خواند.  اپل چند سال بعد 
آی پاد، فروش��گاه آی تون��ز و در نهایت آیفون را معرفی 
کرد؛ محصوالتی که آن را از یک ش��رکت بی ثبات و رو 
به سقوط، به یکی از غول های دنیای تکنولوژی تبدیل 

کردند. 
کداک

شاید کداک هرگز نتواند شکوه سابق خود را به عنوان 
یکی از برترین شرکت های عکاسی جهان به دست آورد، 
ولی این شرکت پس از قرار گرفتن در مرز ورشکستگی 
در س��ال ۲۰۱۲ )به دنبال انقالب عکاسی دیجیتال( تا 
حد زی��ادی اوضاع خود را بهب��ود داد.  کداک با تغییر 
کامل سازمان دهی خود و متمرکز شدن روی نیازهای 
تصویربرداری-تجاری، از اشتباهات پیشین خود فاصله 
گرف��ت و فرص��ت جدیدی ب��رای فعالی��ت در دنیای 
دیجیتال مدرن به دس��ت آورد. گرچه هنوز نرخ سود و 
رشد کداک باال نیست، ولی این شرکت یک توفان مالی 

ویرانگر را از سر گذرانده است. 
راه گریز

کارآفرین��ان و برندهای��ی که نام بردی��م، از تدابیر و 
اقدامات مؤثری برای صرفه جویی در هزینه ها اس��تفاده 
کردن��د و حتی از کارمندان خود کم��ک گرفتند. آنها 
به سختی تالش کردند تا سرمایه و بودجه بندی جدیدی 
داشته باشند و شرکت های خود را بازسازی کنند.  شما 
می توانی��د با پیش بینی یک صندوق مخارج اضطراری، 
کس��ب وکار خ��ود را ب��رای بحران های مال��ی پیش رو 
آماده کنید؛ درست همانطور که در زندگی شخصی به 
فکر روزهای سخت هس��تید. اگر پول کافی در اختیار 
دارید، آن را کنار بگذارید. در غیر این صورت می توانید 
یک حس��اب پس انداز جدید ب��رای مخارج غیرمترقبه 
و بحران ه��ای ناگهان��ی افتتاح کنی��د و تدابیری برای 
صرفه جویی ماهانه بیندیشید. اما اگر با شرایط بحرانی 
و دش��واری مواجه ش��دید و بودجه ض��روری کافی در 
دسترس نداش��تید، هنوز می توانید با کاهش هزینه ها، 
جذب س��رمایه ی��ا بازس��ازی برند، راهی ب��رای حفظ 

کسب وکارتان بیابید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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همانطور که کس��ب و کاری گسترش می یابد و تغییر 
می کن��د، طبیعتا فرآیندهای اداری آن کس��ب و کار نیز 
نی��از به تغییر دارند. م��ن فرآینده��ا و رویدادهای الزم 
جهت اش��تراک گذاری نتایج، بح��ث در مورد برنامه های 
آینده، شناسایی مش��کالت، متمرکز نگه داشتن مدیران 
و کارمندان روی موضوعات مناس��ب همگی را با عنوان 

عملیات روزمره یک کسب و کار می نامم. 
برای پیش��برد و پیش��رفت یک کس��ب و کار س��الم، 
مجموع��ه ای از عملی��ات روزمره مش��خص با پش��توانه  

فعالیت ها و جلسات بجا ضرورت دارد. 
در ای��ن مقال��ه راهنمایی ه��ای الزم جه��ت ایج��اد 
مجموع��ه ای از عملیات روزمره برای اداره یک کس��ب و 
کار یا تیم ارائه می ش��ود، فارغ از اینکه ش��ما در جایگاه 
مدیر اجرایی باشید، مدیرکل یا مدیر وظیفه ای خط این 

مقاله به کارتان می آید. 
چه زمانی پیشرفت، ایجاد تغییراتی در عملیات 

روزمره را تقاضا می کند: یک مطالعه موردی
اعض��ای ی��ک ش��رکت نرم اف��زاری کوچک ب��ه خود 
می بالیدند که به فرهنگ غیررسمی شرکت وفادار مانده 
بودند؛ فرهنگی که بنیانگذار طی روزهای نخست برپایی 
ش��رکت ایجاد کرده بود. آنها معتق��د بودند این محیط 
بی قید و بند و عاری از فرآیندها و بوروکراس��ی ش��رکت 
را به محیط امنی برای کار تبدیل کرده اس��ت و موجب 
ش��ده نهایت خالقیت از جانب مهندسان شرکت جریان 

یابد. 
این ش��یوه عملیاتی بی قید و بند خوب پیش می رفت 
اما کس��ب و کار را کوچک نگه داشته بود. با این حال، به 
لطف همان خالقیت ش��گرف کارکنان و درنتیجه تولید 
محصولی پرمش��تری، فروش شرکت رشد صعودی پیدا 
کرد و با موج جدیدی از استخدام ها، جمعیت کارمندان 
به س��رعت افزایش یافت. به همین نس��بت مش��کالت 
بیش��تری نیز در ش��رکت رخ نمود. در نظرس��نجی که 
از کارمن��دان ص��ورت گرفت مس��ائل زیر را ب��ه عنوان 

دغدغه های جدی خود تعیین کردند: 
- ارتباط و هماهنگی ضعیف میان عملکردها. 

- عدم همکاری و مشارکت در حل مسائل روزانه. 
- س��ردرگمی بر س��ر پروژه های کلیدی و اولویت های 

استراتژیک. 
- عدم شناخت کافی از عملکرد شرکت و اهداف آینده. 

- معض��الت و تنگناهایی که مدت ه��ای طوالنی حل 
نشده باقی می مانند. 

- فق��دان ارتب��اط می��ان اه��داف ش��خصی و اهداف 
سازمانی. 

زمانی  که مدیران و کارمندان کلیدی شرکت دریافتند 
که فرهن��گ بی قید و بند س��ال های گذش��ته دیگر در 
این ش��رکت روبه رش��د کارگر نمی افتد، تصمیم گرفتند 
مجموعه ای عملیات روزمره را برای ش��رکت مش��خص 
کنن��د، مجموع��ه ای از جلس��ات و فرآیندهایی که برای 

بهبود ارتباطات و تعامل در شرکت طراحی شده بود. 
اگرچ��ه ای��ده اف��زودن روند ب��ه محیط خ��الق برای 
کارمندان ناراحت کننده بود، اما افزودن روندی صحیح و 
رویدادهایی بجا ب��ه بهبود ارتباطات و تعامل و همکاری 
در سازمان کمک شایانی کرد. نظرسنجی های بعدی که 
از کارمندان صورت گرفت کمتر خبر از ش��رایط بحرانی 
م��ی داد و گویای آن بود که کارمن��دان بر تقویت محل 

کارشان تمرکز کرده بودند. 

6 گام برای ایجاد عملیات روزمره که شرکت شما 
را تقویت خواهد کرد: 

این ش��رکت نرم  اف��زاری عملیات روزان��ه خود را طی 
مراحلی طراحی کردند، آنها نخست بر بهبود ارتباطات و 
تعامل تمرکز کردند و در مرحله بعد افراد بیشتری را در 
کار استراتژی مش��غول کردند. در این متن شش قدمی 
که مدیران شرکت برای تقویت محیط کارشان برداشتند 

ذکر شده است: 
1 - برای آغاز کار نقطه شروع مناسبی پیدا کنید

با توج��ه به چالش ه��ای ارتباطی، تی��م مدیریتی در 
ش��رکت نرم افزاری تصمیم گرفتند ک��ه مدیران تمامی 
بخش ها هر هفته جلس��ه ای داشته باشند تا مشکالت و 
فرصت های اصلی را که مس��تلزم کمک است، شناسایی 

کرده و با یکدیگر در میان بگذارند. 
به ج��ای برگ��زاری جلس��ات بازنگ��ری وضعی��ت که 
ش��رکت کنندگان آن فعالیت های در دس��ت انجام خود 
را توصی��ف می کنند، در جلس��ات این ش��رکت افرادی 
ک��ه با چالش یا فرصتی روبه رو ش��ده اند موقعیت خود و 
نیازهای شان را شرح می دهند. سپس افرادی برای کمک 
تعیین یا داوطلب می ش��وند و این ای��ده اولیه به نتیجه 
مش��خصی می رسد، گزارش آن ثبت شده و در دسترس 
همه کارمن��دان قرار می گی��رد. در نهای��ت، تیم عنوان 
چالش ها و فرصت ها را برای این جلسات هفتگی برگزید. 
همانط��ور که تعام��ل و هم��کاری ح��ول موضوعات 
تعیین شده در جلس��ات چالش ها و فرصت ها بهبود پیدا 
کرد، زمان جلس��ات هفتگی به کمتر از ۳۰دقیقه کاهش 
یافت. ش��رکت کنندگان در این جلسات به توافق رسیده 
بودند که این زمان سپری شده، سرمایه گذاری اندکی بود 

که بازگشت سود باالیی داشت. 
2 - با تکیه بر موفقیت ها ادامه دهید

مدی��ران ش��رکت نرم افزاری که پ��س از تجربه مثبت 
جلس��ات چالش ها و فرصت ها انگیزه ت��ازه ای پیدا کرده 
بودن��د، در ق��دم بعدی تصمیم گرفتن��د آگاهی از نتایج 
مالی و تطبیق با اهداف کلیدی را بهبود ببخش��ند. آنها 
انجمن بررسی نتایج ماهانه را تشکیل دادند که به صورت 

وبینار )سمینار تحت وب( برگزار می شد. 

مدیرعام��ل و مدی��ران اجرای��ی نتای��ج ماه گذش��ته را 
ش��رح می دادند، میزان پیش��رفت و مش��کالت را با کمک 
ش��اخص های عملکرد کلیدی تعیی��ن می کردند و اهداف 
س��طح باالیی را برای برقراری تعادل اهداف فصل و س��ال 
مرور می کردند. از کارمندان خواسته می شد تا سواالت شان 
را از طریق پیام رس��انی فوری بپرسند و تمامی سواالت به 
همراه پاسخ های ش��ان در قالب ی��ک ایمیل ظرف یک روز 
برای کارمندان ارس��ال می شد. جلسات ضبط شده بایگانی 
می شود تا کسانی که نتوانستند در جلسات شرکت کنند به 
آن دسترسی داشته باشند.  زمانی  که بررسی نتایج ماهانه 
روی غلتک افتاد، زمان الزم جهت آماده س��ازی و ارائه آن 
بس��ته به حجم س��واالت کارمندان به کمتر از یک ساعت 
تقلیل یافت. کارمندانی که تا آن وقت هرگز با نحوه عملکرد 
شرکت آشنا نشده بودند، حال مشوقان اصلی این جلسات 
جدید شدند و از شفافیت شاخص های آماری و عملکردی 

حمایت می کردند. 
3 - به کارمندان تازه وارد بیاموزید تا از ابتدا 

درست عمل کنند
با توجه به س��رعت باالی استخدام های جدید، مدیران 
شرکت تصمیم گرفتند که فرآیند معارفه کارمند جدید 
دربر گیرنده یک جلس��ه »ناهار در کنار مدیران« می شد 
که طی آن مدیران اجرایی خودشان و مسئولیت های شان 
را معرفی می کردند و در مورد تاریخچه شرکت، وضعیت 
کنونی و آینده آن صحب��ت می کردند. هیچ محدودیتی 
برای موضوع��ات مورد بحث نب��ود و کارمندان تازه وارد 
می توانستند در مورد استراتژی، نتایج مالی، فرصت های 
ب��ازار، اولویت های کلیدی و چگونگی پیش��برد کارها در 

سازمان سوال بپرسند. 
4 - هر فصل نگاهی درون نگر بر بررسی های 

عملکردی بیندازید
 جلس��اتی که در قس��مت قبل توضی��ح دادیم، کمک 
ش��ایانی به بهبود ارتباطات و تعامل ش��رکت داش��ته و 
مس��لم ش��د که همگی در م��ورد اه��داف و نتایج اتفاق 
نظر دارند. با این حال، ش��رکت نیاز داش��ت به شیوه ای 
واقع بینانه به عملکرد ش��رکت نگاه��ی عمیق بیندازد و 
بخش هایی را که نیاز به پیش��رفت دارند شناسایی کند 

و بدین ترتیب بررسی عملکرد سه ماهه به وجود آمد. 
برخالف جلس��ات چالش ها و فرصت ها و بررس��ی نتایج 
ماهان��ه، بررس��ی عملکرد س��ه ماهه ب��ه بازبینی تک تک 
حوزه های عملکردی و تحلیل عملکرد کلی و شاخص های 
کلیدی اختصاص یافت. مدیران شرکت نگران بودند که این 
جلسات به ارائه مباحث غلو آمیز بدل نشود، قوانینی تعیین 
کردند تا حوزه های مشکل آفرین شناسایی شود و به تمامی 
شرکت کنندگان دیگر جلسات اجازه طرح سوال داده شود. 
پس از گذشت چند جلسه محاسبه نشده اولیه، این جلسات 
به بخش مهمی از فرآیند بهبود و اصالح پایدار شرکت بدل 
شد. مدیران تجاری و کاری آموختند که در مورد چالش ها 
و موفقیت های ش��ان شفاف س��خن بگویند و مهم تر اینکه 
اهداف کلیدی جهت تقویت هر بخش ش��رکت تعیین شد 
و قرار شد نتایج مربوطه در جلسه سه ماهه بعدی گزارش 

داده شود. 
اقدام دیگری که کمک کرد این بررس��ی های سه ماهه 
رون��ق پیدا کن��د، گروهی از ناظران را در این جلس��ات 
ش��رکت دادند. هر مدیر گزارش��گری یا هر رهبر تجاری 
اجازه داش��ت چند نفر از اعضای تیم خود را به جلس��ه 
دعوت کند تا به مباحث گوش کنند و در مورد کس��ب و 
کار کلی نکاتی را بیاموزند. این ش��رکت کنندگان که در 
طول جلسه س��اکت بودند، گزارشاتی از محتوای جلسه 
تهیه می کردند و به دیگر اعضای تیم شان ارائه می دادند. 

5 -  آشنایی با فرآیند نگرش به بیرون
تع��دادی از رهبران فنی ش��رکت نرم اف��زار دریافتند 
ک��ه عملیات روزانه جدید ش��رکت تنها ب��ر فعالیت های 
درونی س��ازمان تمرکز دارد و توجه چندانی بر نگرش ها 
و دیدگاه ه��ای دنیای بی��رون ندارد. ب��رای رفع نگرانی 
ای��ن مدی��ران بودجه هایی به ایش��ان اختص��اص یافت 
ت��ا به کاوش ه��ای خارج��ی بپردازند، از جمله ش��رکت 
در کنفرانس ه��ا و س��مینارها، مالق��ات با مش��تریان و 
جس��ت وجوی بازاره��ای نامرتبط اما جال��ب توجه برای 
ش��رکت. تنه��ا ش��رایط الزم جهت س��رمایه گذاری این 
بود که مدی��ران فنی موظف بودن��د کارمندانی از دیگر 
بخش های کاری در کاوش های ش��ان شرکت دهند و در 
م��ورد مطال��ب و ایده های استخراج ش��ده از کاوش های 

خارج��ی گزارش تهیه کنند. در نهایت در فرآیند نگرش 
بیرون، ایده های جدیدی خلق ش��د و نمونه های تجاری 

برای فعالیت های جدید ایجاد شد. 
6-خلق بازار و تیم های مشتری محور که روی 

استراتژی ها کار می کنند
جلس��اتی که در باال اش��اره ش��د بر ارتباطات، تعامل، 
حل مس��ئله و اصالح پایدار شرکت تاکید داشتند، اما به 
مسأله بغرنج استراتژی و اجرای استراتژی نمی پرداختند. 
این مس��ئله نیز با ایج��اد تیم های بازارمحور حل ش��د، 
این تیم ها مس��ئول تعیین اس��تراتژی های م��ورد نیاز و 
برنامه های ضروری جهت به بار آوردن این اس��تراتژی ها 
بودن��د. ب��رای هر تیم یک اسپانس��ر اجرایی و یک مدیر 
پ��روژه تعیین ش��د و اعضای هر تی��م از میان نقش های 
کاری گوناگون انتخاب ش��دند نه فقط از میان نقش های 

مدیریتی. 
اگرچ��ه این تیم ها با یافتن اس��تراتژی کلی جایگزین 
مس��ئولیت مدیران ارش��د نش��دند، اما راه خوبی بود تا 
ش��مار بس��یاری از کارمندان را در فرآیند ورود و اجرای 
هماهن��گ دخی��ل کند. مدی��ران اجرایی عامل انتش��ار 
عقای��د بودند و تصمیمات نهایی را در باب س��طوح کلی 
س��رمایه گذاری اتخاذ می کردند و تیم ها مس��ئول به بار 
آوردن اس��تراتژی ها بودند. رویکرد مدیریت پروژه برای 
اجرای اس��تراتژی به طرز باورنکردنی در س��ازماندهی و 

کنترل نوآوری های متعدد سودمند واقع شدند. 
هشت نکته کلیدی برای مدیران: 

۱ - بهب��ود هماهنگ��ی و کنترل کس��ب وکار لزوما به 
معنای تحمیل ناگهانی انبوهی از فرآیندها و بوروکراسی 

نیست. قدم به قدم پیش بروید. 
۲ - ارتباطات نخس��تین مسأله است: همیشه با توسعه 

ارتباطات شروع کنید. 
۳ - ب��ه ج��ای محدودک��ردن، مش��ارکت کارمندان را 

توسعه بدهید. 
۴ - از ایجاد ارتباطات کوتاه مدت فراتر رفته و به ایجاد 
رویداده��ا و فرآیندهایی روی آورید که در طوالنی مدت 

 کسب وکارتان را بهبود و توسعه ببخشند. 
۵ - در مورد عملیات روزانه دقت و ثبات قدم داشته باشید. 

۶ -  به عنوان راهکاری کلیدی برای تقویت کسب وکار، 
کارمندان تان را به چالش بکش��ید ت��ا به دنیای خارج از 

کسب و کار نظر بیندازند. 
۷ - اس��تراتژی را از اتاق هیأت مدیره بیرون بیندازید و 
در دس��تان کارمندان تان بگذارید، اما ایشان را راهنمایی 

و کنترل کنید. 
۸ - از راهبرده��ای مدیری��ت پروژه اس��تفاده کنید تا 

اجرای استراتژی تسهیل شود. 
سخن آخر: 

در دنیای��ی که ب��ا تغییر و پیچیدگ��ی روزافزون عجین 
ش��ده اس��ت، نمی توانید رویکرد عملیاتی دی��روز را برای 
فردا نگهدارید، حتی اگر رویکردی راحت و دلپس��ند باشد. 
فع��االن تجاری و مدیران موفق م��دام به دنبال فرآیندها و 
راه هایی هس��تند تا ارتباطات و مشارکت را بهبود ببخشند 
و فرصت هایی فراهم کنند تا ب��رای تمام کارمندان امکان 
مشارکت فراهم ش��ود. اگر شرکت شما نیز عملیات روزانه 
فرس��وده و قدیمی دارد، با اس��تفاده از ایده های ش��رکت 
نرم افزاری که در مثال آمده بود، به فکر تجدید و بازس��ازی 
آن باشید. اگر شرکت شما عملیات روزانه منسجمی ندارد، 
وقت آن است که مدیران و شرکای کلیدی آن گردهم آیند 

و عملیات روزانه منسجمی تدوین کنند. 
thebalance :منبع
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تبریـز – فالح: مدیر منطقه ۸ عملیات انتق��ال گاز از تحقق و 
دس��ت یابی بالغ بر ۷۵ درص��د ي برنامه هاي تعمیراتي این منطقه 
در طول س��ال گذش��ته خبر داد. به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، 
یداله بایب��وردي با اعالم این خبر گفت: بکارگیری و پیاده س��ازی 
نظام مدیریت اس��ترات ژی در منطقه ۸ عملیات،  تحقق ۷۵ درصدي  
اهداف و برنامه هاي این منطقه در بخش نگهداري و تعمیرات را در 
س��ال ۹۶ امکان پذیر ساخت. بایبوردي افزود: این منطقه با افزایش 
راندم��ان در زمینه انتقال ایمن، پ��اک و پایدار گاز طبیعي، افزایش 
۱۹ درصدي ساعت کارکرد توربوکمپرسورهاي منطقه، افزایش ۱۱ 
درصدي ش��اخص قابلیت اطمینان واحدهاي منطقه در مقایسه با 
س��ال ۹۵، افزایش ۴۰ کیلومتر خط��وط لوله انتقال گاز، تحقق ۸۹ 
درصدي پیشرفت فیزیکي پروژه هاي در حال اجرا عمراني، عملکرد 
مناسبی را در طول سال گذشته از خود به نمایش گذاشت. وی این 
موفقیت را مرهون همکاری مجدانه تمامي بخش��ها در حوزه های 

مختلف عملیاتی و ستادي منطقه دانست و افزود: تعهد و مسئولیت 
پذیری پرسنل منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در به ثمر رساندن اهداف 
و برنامه ها،  نقش به سزایی داشته و عالوه بر فعالیتهاي انجام یافته 
فوق در طول سال گذشته، ۴ مورد عملیات هات تپ، ۴۷ مورد غالف 
گذاري و ۳۲۵ کیلومتر پیگراني هوش��مند نیز صورت گرفته است. 

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز همچنین اورهال کمپرس��ور گاز 
 D تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل، اورهال توربین واحد C واحد
تاسیسات تقویت فشار گاز مرند، تعمیرات ۱۶۰۰۰ ساعته توربین گاز 
واحد چهار و تعمیرات ۸۰۰۰ ساعته توربین گاز واحد یک تاسیسات 
مرگنلر، بازرسي فني اقالم برقي و مکانیکي تاسیسات و مراکز بهره 
برداري منطقه، تعمیرات ۲۰۰۰ س��اعته توربوکمپرس��ور واحد سه 
تاسیس��ات اردبیل و واحد یک چلوند را از جمله اقدامات مهم انجام 
یافته سال گذشته اعالم کرد. بایبوردي، سه مورد از اورهال توربین 
 ،D336 و یک م��ورد نیز NP چهار مورد ،SGT400 ه��اي گاز
بهینه سازي برنامه هاي تعمیرات، استقرار سیستم IPCMMS و 
استقرار سیستم هزینه یابي بر مبناي فعالیت، اصالح صاعقه گیرهاي 
تاسیس��ات مرند، مرگنلر و بازرگان، طراحي و نصب سیس��تم آنتي 
آیس��ینگ تاسیسات هش��ترود و مرگنلر را از اهم برنامه هاي سال 

جاري این منطقه برشمرد.

اهواز- شـبنم قجاوند- همزمان با برگزاری مسابقات تکواندو 
قهرمانی اروپا از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر 
شد. پس از موافقت محمود دش��ت بزرگ در اعزام داور )اسماعیل 
اسفندیاری از پرسنل منابع انسانی( برای شرکت در مسابقات تکواندو 
قهرمانی ۲۰۱۸ اروپا، اریک بای��رت )ERIK BAERT( رئیس 
فدراس��یون بلژیک و عضو کنفدراسیون تکواندو اروپا، از وی تقدیر 
ک��رد. لوح اهدایی رئیس فدراس��یون تکواندو بلژیک به مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزس��تان، نیابتاً به اسماعیل اسفندیاری 
اهداء ش��د. مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان خوزستان نیز با اهدا 

لوح تقدیری از همکاری محمود دش��ت بزرگ در اعزام داور به این 
مس��ابقات تش��کر کرد. در لوح تقدیر اهدایی افشین حیدری آمده 

است: بدون شک وجود مدیران ورزشی و ارزشی مانند جنابعالی در 
استان از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در برافراشته 
شدن پرچم نظام مقدس ایران در جهان می باشد. مسابقات تکواندو 
قهرمانی اروپا در فرودین ماه سال جاری در شهر لومل کشور بلژیک 
با حضور اسماعیل اسفندیاری از پرسنل منابع انسانی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان برگزار شد و وی برای دومین سال پیاپی موفق 
به اخذ عنوان بهترین داور این دوره از مسابقات شد. اسفندیاری لوح 
بهترین داور تکواندو مس��ابقات ۲۰۱۸ اروپا خود را به شهدای برق 

منطقه ای خوزستان تقدیم کرد.

اصفهان - قاسم اسـد- مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از 
مرحله دوم انتش��ار اوراق مشارکت خط دوم قطار شهری اصفهان تا 
پایان اردیبهش��ت  ماه سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس مجوزي 
که س��ال ۹۶ در بودجه کشور اعالم شد، مي توان براي انتشار اوراق 
مشارکت قطار شهری اقدام کرد و نحوه خریداری این اوراق از طریق 
شعبات منتخب بانک شهر است. به گزارش اداره ارتباطات شهرداري 
اصفه��ان، نادر آخوندی در این باره اظهار ک��رد: با توجه به پرداخت 
۵۰ درصد اصل و س��ود مشارکت توس��ط دولت و به ویژه در شرایط 
کنونی اقتصاد کشور، انتشار اوراق مشارکت برای خط دوم قطار شهری 
اصفهان، اقدامی ارزشمند به شمار می رود. مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان با اشاره به این در سال گذشته براي دریافت مجوزهای الزم 
اقدام شد، افزود: شهرداری اصفهان در اسفندماه ۹۶ موفق شد مجوز 
انتش��ار اوراق مشارکت برای خط دوم قطار شهري به مبلغ پنج هزار 
میلیارد ریال با نرخ ۲۰ درصد و پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود توسط 

دول��ت از بانک مرکزی را دریافت کند، اما این تاریخ زمان مناس��بی 
برای انتش��ار اوراق مش��ارکت نبود.  وی با بیان اینکه در حال حاضر 
بانک مرکزی موافقت اولیه مرحله دوم انتش��ار اوراق مش��ارکت در 
سال جاری را صادر کرده است، گفت: در این راستا مرحله دوم انتشار 
اوراق مشارکت خط دوم قطارشهری اصفهان تا پایان اردیبهشت ماه 
امسال اجرا می شود.  آخوندی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اوراق 

مشارکت قبلی با نرخ ۱۶ درصد و ۱۸ درصد به فروش رفت و نرخ سود 
در این دوره، ۲۰ درصد تعیین شده، فرصت سرمایه گذاری مناسب و 
مطمئنی برای مردم ایجاد خواهد ش��د.  وی با بیان اینکه این اوراق 
مشارکت، معاف از مالیات است و تضمین دولت بر روی اوراق وجود 
دارد، اظهارکرد: مردم می توانند در این سرمایه گذاری مطمئن شرکت 
کرده و هر سه ماه، سود و پس از چهار سال اصل مبلغ مشارکت خود 
را دریافت کنند. مدیر امور درآمد ش��هرداری اصفهان تأکید کرد: با 
توجه به اینکه ۲۰ درصد نرخ س��ود، رقم جذابی برای سرمایه گذاری 
است، در حال حاضر بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری درصدد 
برآمده اند تا اوراق مش��ارکت خط دوم قطارشهری اصفهان را جذب 
کنند.   وی با بیان اینکه خرید اوراق مش��ارکت فرآیندی دو سر بُرد 
برای ش��هروندان محسوب مي شود، گفت: شهروندان با خرید اوراق 
مشارکت غیر از دریافت سود به راه اندازی هر چه سریع تر خط دوم 

قطار شهری اصفهان نیز کمک می کنند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرم��زگان از راه اندازی س��امانه آنالین پایش وضعیت هوا در منطقه 
ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایي به مناسبت دوم اردیبهشت ماه، روز 
گرامیداش��ت زمین پاک خبر داد. به گ��زارش واحد اطالعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "اله مراد 
عفیفی پور"طی سخنانی اظهار داشت: امروزه در بسیاری از شهرهای 
بزرگ و صنعتی دنیا به خصوص در کشورهای در حال توسعه، آالینده 
های مختلفی از طریق وسایط نقلیه موتوری، صنایع و منابع تجاری 
و خانگی در هوا تخلیه می ش��ود. وی با بیان اینکه غلظت بسیاری از 
این آالینده ها در ساعات مختلف شبانه روز به وضعیتی باالتر از حد 
استاندارد می رسد، بر لزوم کنترل آالینده ها به عنوان یک اقدام زیست 
محیطي و در راستاي ایفای مسئولیت اجتماعي صاحبان صنایع تاکید 
کرد.  عفیفي پ��ور پدیده آلودگي هوا را یکي از ره آوردهاي توس��عه 

صنعتي و معضالت اصلي در منطقه صنعتی غرب بندرعباس دانست و 
گفت: این معضل زیست محیطی در وهله اول باید مورد توجه جدی 
مسئولین و متولیان امر قرار گیرد و از سوی دیگر، به نحو مناسب باید 
اندازه گیري، ارزیابي، پایش و کنترل شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرم��زگان با بیان این مطلب ک��ه »هر گونه تصمیم گیري مدیریتي 

در جهت کاهش آلودگي هوا باید با بررسي اطالعات منسجم و قابل 
اطمین��ان در این زمینه انجام پذیرد«، اظهار داش��ت: بهترین راهکار 
براي تحقق این هدف مهم، اس��تفاده از ایستگاه هاي آنالین سنجش 
اس��تانداردهاي هواي پاک اس��ت که با اس��تفاده از گزارش های آن، 
بررسي محلي دقیق تری در ایستگاه سنجش آلودگي هوا امکان پذیر 
خواهد شد. وی اضافه کرد: ایستگاه اندازه گیري استانداردهاي هواي 
پاک بر اس��اس تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون ه��واي پاک در منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایي و به مناسبت گرامیداشت روز زمین پاک 
)۲ اردیبهشت ماه( راه اندازی شده است. عفیفی پور خاطرنشان کرد: با 
هدف اتخاذ و اجراي تصمیمات مدیریتي در راستاي حفاظت از محیط 
زیست و حمایت از نیروي کار شاغل در بندر شهید رجایی به عنوان 
بزرگترین بندر تجاری کشور، از این پس وضعیت استانداردهای هوا به 

صورت آنالین توسط مدیریت بندر رصد می شود.

تبریز - فالح: رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تبریز بر ضرورت 
گش��وده ش��دن فضای فعالیت برای جوانان تاکید کرد. به گزارش 
خبرنگار م��ا در تبریز، در دیدار محمود واعظی رییس دفتر رییس 
جمهور  با رییس شورای اسالمی کالنشهر تبریز، شکور اکبرنژاد با 
تاکید بر ضرورت گش��وده شدن فضای فعالیت برای جوانان، اظهار 
داشت: سرمایه هاِی انسانی ارزشمندی که در کشور داریم می توانند 
جای خالی خالهای اقتصادی را پر کنند. رییس شورای شهر تبریز 
با تقدیر از حمایت دولت برای کس��ب عنوان پایتخت گردش��گری 
کشورهای اسالمی توسط تبریز، افزود: برای بهره برداری مناسب از 
این دس��تاورد در ادامه راه نیز به حمایت و همراهی ویژه دولت نیاز 
داریم. وی پروژه عظیم قطار شهری را مورد اشاره قرار داد و تصریح 
کرد: با توجه به وعده استانداری مبنی بر تسریع در بهره برداری از 

این پروژه، اس��تمرار کمک دولت در این خصوص نیز ضرورت دارد. 
محمود واعظی نیز در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از شکل گیری 
ش��ورای شهر منس��جم و کارآمد در تبریز، ادامه داد: ریاست شکور 
اکبرنژاد در این ش��ورا قطعا مفید به فایده بوده اس��ت. رییس دفتر 

رییس جمهور عنوان داشت: آذربایجان برای همه دولت ها جایگاهی 
مهم داش��ته اما در دولت فعلی نسبت به این خطه نگاه بسیار ویژه 
وجود دارد. واعظی افزود: ترکیب مسئولین فعلی این استان اعم از 
استاندار، امام جمعه، رییس شورای شهر و شهردار تبریز، ما را نسبت 
به توس��عه آن بسیار امیدوار ساخته است. وی با بیان اینکه »تبریز 
۲۰۱۸«  زمینه بس��یار مس��اعدی را برای اجرای کارهای بزرگ در 
این شهر فراهم آورده است، نسبت به تخصیص اعتبارات الزم برای 
طرح های کالن، بویژه توسعه قطار شهری قول مساعد داد. الزم به 
ذکر است این دیدار همزمان با سفر هیات دولت به استان آذربایجان 
شرقی، در منزل شکور اکبرنژاد و با حضور مجید خدابخش استاندار 
آذربایجان ش��رقی و مصطفی مولوی مدیرعامل قطار شهری تبریز 

صورت پذیرفت.

در سال گذشته صورت گرفت

تحقق 75 درصدي برنامه هاي تعمیراتي منطقه 8 عملیات انتقال گاز

تقدیر رئیس فدراسیون تکواندو بلژیک از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

خریداري اوراق مشارکت قطار شهری اصفهان از طریق شعبات منتخب بانک شهر

سامانه پایش آنالین وضعیت هوا در بندر شهید رجایی راه اندازی شد

عمل به مسئولیت های اجتماعی در روز زمین پاک

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز در دیدار با محمود واعظی تاکید کرد

گشوده شدن فضای فعالیت برای جوانان ضروری است

سـاری – دهقـان : ب��ه مناس��بت والدت با س��عادت امام 
حسین)ع(، حضرت ابوالفضل العباس)ع( و امام سجاد)ع( جشن 
بزرگی در ش��رکت توزیع نیروی برق مازندران با حضور مهندس 
شهابی مدیر عامل، امام جمعه محترم بابلسر ،معاونین، همکاران، 
جانبازان، فرزندان معزز ش��هدا و ایثارگران ش��رکت برگزار شد. 
مهندس قاسم شهابی  در این مراسم ضمن خوش آمد گویی به 
حاضرین و تبریک  ایام فرخنده و تجلیل از مقام شامخ جانبازان 
و ایثارگ��ران با گرامیداش��ت یاد و خاطره امام راحل و ش��هیدان 
انقالب اس��المی اظهار داشت: ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان و 
آزادگان موجب ماندگاری نظام جمهوری اسالمی ایران شده است. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران  بیان داشت:آزادگان 
و ایثارگران نزد پروردگار متعال دارای اجر و قرب الهی هس��تند 
و دعای آنان به حل مش��کالت کش��ور کمک می کند. مهندس 

شهابی با اشاره به حضور جانبازان در رده هاي مختلف کاري در 
شرکت توزیع نیروی برق عنوان کرد: ما به حضور پررنگ جانبازان 
و ایثارگران درشرکت توزیع برق مازندران  افتخار مي کنیم و آن را 

مایه خیر و برکت مي دانیم. وی نامگذاری شایسته این روز و تقارن 
آن با والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( را بسیار مناسب دانست 
و آن حضرت را سردمدار همه جانبازان عنوان نمود که همه زندگی 
خود را در طبق اخالص قرار دادند و امروز هم در راس هرم نظام 
جمهوري اسالمي رهبر انقالب نیز خود یکی از جانبازان سرافراز 
جمهوری اسالمی ایران هس��تند. امام جمعه محترم شهرستان 
بابلس��ر در ادامه این مراسم افزود:خون شهیدان واالمقام و صبر و 
بردباری خانواده های معظم شهدا و ایثارگری جانبازان عزیز عزت 
و اقتدار برای نظام مقدس جمهوری اسالمی به ارمغان آورده است. 
حجت االسالم والمسلمین قلی پور ادامه داد: ما از نعمت انقالب 
اسالمی برخوردار هستیم و به برکت جانفشانی جانبازان، ایثارگران 
و شهدا و صبوری خانواده های معظم آنان امروز این اقتدار و عزت 

را در سطح دنیا داریم.

جشن بزرگ جانبازان و ایثارگران در شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای گلستان:
هرگونه حفاری غیرمجاز در بخش آب زیرزمینی مشمول جرایم سنگین است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هرگونه حفاری غیرمجاز در 
بخش آب زیرزمینی مشمول جرایم سنگین، از جمله توقیف کلیه ادوات آن ها و سایر جرایم می شود و حفاران غیرمجاز باید به دنبال 
معیشت و شغل جایگزین باشند.به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گلستان، مهندس حسینی معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به محدودیت برداشت آب زیرزمینی گفت: در استان گلستان امکان توسعه بهره برداری از آب 
زیرزمینی وجود ندارد لذا از ۱۰ سال گذشته تاکنون مجوز جدیدی برای آب زیرزمینی جهت بخش کشاورزی صادر نشده است.وی 
بیان کرد: در این استان ۳۴ شرکت وموسسه حفاری مجاز وجود دارد که می توانند کار حفاری، الیروبی و کف شکنی چاه های مجاز 
را انجام دهند و برای هر گونه تردد نیاز به کارت تردد صادره از سوی شرکت آب منطقه ای دارند و مشاهده موارد تخلف مشمول جرایم 
سنگین است. مهندس حسینی با قدردانی از مشارکت کشاورزان و دستگاه های ذیربط و رسانه ها در امر اطالع رسانی گفت: در سال 
۹۶ تعداد ۲۹ دستگاه ادوات غیرمجاز حفاری از جمله تراکتور، دکل و دیگر تجهیزات حفاری توقیف شد که این اقدام نقش موثری در 

جلوگیری از حفاری چاه های غیرمجاز داشته و امیدواریم در سال جدید که با کم آبی مواجه هستیم ، همکاری بیشتری بعمل آید.

از مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان تقدیر شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- از مهندس "حسین محبوبي" مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان در مراسم متمرکز بهره 
برداري از پروژه ۱۴۴ واحد مسکوني و ۱۳ واحد تجاري نیایش ۲ گرگان با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.به گزارش اداره روابط عمومي 
راه و شهرسازي استان گلستان : مهندس" جواد حق شناس "معاون امور مسکن شهري بنیاد مسکن انقالب اسالمي کشور با اهداء 
لوح تقدیر از مهندس محبوبي مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان تقدیر کرد.در متن این لوح تقدیر آمده است: روند توسعه 
صنعت ساختمان در بنیاد مسکن انقالب اسالمي نیازمند اندیشه اي روشن و بازواني توانمند است که بخشي از این مهم باعزم و همت 
واالي شما در پیشبرد و اجراي پروژه هاي مسکوني به سرانجام رسیده است.قطعاً وجود سه عامل تجربه ، تخصص و تعهد که خود 
مالک پیشبرد هرهدف و آرماني است در مجموعه بنیاد مسکن استان دلیل موفقیت کامل جنابعالي در اجراي پروژه ها بوده است.
بدینوسیله با اهداء این لوح از اهتمام  وافر جنابعالي در جهت پیشبرد اهداف عالیه بنیاد مسکن انقالب اسالمي تقدیر و تشکر نموده و 

از درگاه احدیت سالمتي و توفیقات روز افزون برایتان خواهانم.

بازدید هیات کارشناسان کره ای از شهر جدید اندیشه
کره ای ها ، توانمندی شرکت عمران در احداث بازار نقش اندیشه را ستودند

اندیشـه- خبرنگار فرصت امروز- درآخرین روزه��ای فروردین ماه ، یک هیات 
کارشناسی از کشور کره جنوبی از شهر جدید اندیشه و پروژه های سرمایه گذاری آن 
بازدید نمودند. این تیم کره ای با حضور در بازار ایرانی اسالمی نقش اندیشه از نزدیک 
با این پروژه بی نظیر،  آش��نا و به تعریف و تمجید از آن پرداختند. در این دیدار دکتر 
آئینی مدیر عامل شرکت عمران و مهندس مسلم خانی عضو هیات مدیره ضمن ارائه 
توضیحاتی در خصوص روند شکل گیری شهر جدید اندیشه و پروژه های پیاده راه سبز، 
مجتمع تجارت الکترونیک ، مرکز شهر و همچنین شهر جدید حوراء بعنوان نسل نو شهرهای جدید کشور که امکان سرمایه گذاری 
برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم گردیده است،  مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه ، هیئت کارشناسی کره جنوبی از ایده 
های شرکت عمران اندیشه در اجرای پروژه های تاثیر گذار در این شهر بویژه بازار ایرانی اسالمی که از مولفه های خاصی برخوردار 

است، ابراز خرسندی کردند و آنرا ستودند.

فرماندار قدس تا کید کرد
پاکسازی قاچاقچیان کاال از محورهای مواصالتی شهرستان 

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- ناصر بخت گفت : شهرستان های غرب استان تهران تبدیل 
به محل دپوی کاالی قاچاق کاال شده بود که ما این مناطق را با بازدید های نوبه ای از سوله ها و انبار ها 
برای قاچاقچیان کاال نا امن کرده ایم . لیکن باید محورهای مواصالتی به شهرستان نیز برای قاچاقچیان 
ناامن گردد. این جلسه با حضور معاونت سیاسی فرمانداری، روسای ادارات صنعت معدن و تجارت . 
اصناف . تعزیرات و نمایندگان ادارات بهداشت . شهرداری و نیروی انتظامی در محل فرمانداری برگزار 
شد فرماندار قدس  با اشاره به کشفیات اخیر قاچاق کاال گفت :شفافیت مستند سازی و انعکاس به 
موقع اخبار و کشفیات قاچاق کاال از سوی ادارات دخیل در امر مبارزه با قاچاق کاال بسیار ضروری و حائز اهمیت است. در ادامه جلسه 
معاونت سیاسی فرمانداری در خصوص فرهنگ سازی گفت : اجرای تئاتر. نصب بنر و پخش کلیپ ازتلویزیون شهری نقش موثری 
در تشویق مردم در خرید کاالی ایرانی و ممانعت از خرید کالی قاچاق خواهد داشت که در برنامه کاری ما قرار گرفته است. نماینده 
نیروی انتظامی نیز اعالم کرد که با در اختیار قراردادن لیست و آدرس سوله ها و انبارهای موجود شهرستان که به تازگی از سوی اداره 

صنعت و معدن شهرستان صورت گرفته است . مشکلی در شناسایی و بازدیدهای نوبه ای وجود ندارد. 

فاز دوم طوالنی ترین خیابان یاسوج آغاز شد
یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار یاسوج گفت فاز دوم عملیات اجرایی خیابان ۴۵ متری بنسنجان - زیرتل؛ طوالنی ترین 
خیابان شهر آغاز شد. نستهن مقدم اظهار داشت: در مرحله نخست اجرای طرح، عملیات برداشت خاک بیش از یک کیلومتر از این 
معبر در محله بنسنجان صورت گرفته است. وی افزود: هم اینک نیز عملیات خاک برداری و تسطیح ۶۰۰ متر دیگر از این معبر 
در محله شرف آباد که رضایت مالکان آن جلب شده، در حال اجراست. مقدم بیان کرد: طرح تفضیلی شهر یاسوج پس از ۲۵ سال 
بالتکلیفی در حال اجرایی شدن است که با بهره برداری از آن وضعیت غرب شهر یاسوج در این زمینه ارتقا می یابد. شهردار یاسوج 
عنوان کرد: این خیابان به طول پنج کیلومتر و عرض ۴۵ متر از بن سنجان شروع و با عبور از مناطق شرف آباد، دولت آباد و بخشی 

از زیرتل به جاده ساحلی قبل از پل سوم بشار متصل می شود. 

تقدیر کارگران شرکت جهان پارس) پروژه آذر مهران( از سرپرست کارگاه
ایالم - خبرنگار فرصت امروز - بهبود مستمر در هر سازمانی، تنها با مشارکت فعال کارکنان و در طی زمان رخ خواهد داد 
و همواره پیشرفت های فوق العاده از طریق همه کارکنان انجام می شود و شرکت جهان پارس از این امر مستثنی نمی باشد.جامعه 
کارگری پروژه آذر مهران قدردان سرپرست کارکاه این پروژه جناب آقای مهندس سعید پاتیمار است که در راستای عدالت اجتماعی 
و رضایت خانواده کارگری گام برمی دارند، از این رو مراتب س��پاس خود را از تالش های گس��ترده و گرانبهای ایش��ان و همکاران 
ارجمندشان درخصوص پرداخت به موقع حقوق کارگران و حسن برخورد با جامعه کارگری، تقدیر و تشکر می نماییم. در پایان نیز از 
حسن انتخاب شرکت جهان پارس در خصوص ابقای مهندس پاتیمار بعنوان سرپرست کارگاه کمال قدردانی را داریم و از مسئولین 

امر تقاضامندیم از ایشان حمایت داشته باشند تا این روند رضایت مندی کماکان ادامه داشته باشد.

آبرسانی به 136 روستای لرستان در نیمه اول امسال
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی لرستان از 
اجرای طرح آبرسانی به ۱۳۶ روستای استان تا پایان نیمه اول سال جاری خبر داد. مهندس علیرضا 
کاکاوند در گفت و گو با واحد مرکزی خبر گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده ۵۰ روستا از تعداد 
روستاهای یاد شده تا دو ماه آینده از نعمت آب شرب سالم برخوردار می شوند و مابقی نیز تا پایان 
نیمه اول سال جاری از نعمت آب شرب سالم برخوردار می شوند. وی اضافه کرد: با توجه به کاهش 
بارش ها و خشکسالی های اخیر، شرکت آبفار لرستان برای خدمات رسانی به روستاهای هدف از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده و مردم نیز می بایست در این راستا همکاری الزم را داشته باشند. وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده در 
حال حاضر بیش از پنج هزار انشعاب غیرمجاز در سطح روستاهای استان شناسایی شده که اغلب آنها برای آبیاری باغات و اراضی 

کشاورزی از انشعابات غیرمجاز استفاده می کنند. 

9565 میلیون ریال تجهیزات راهداری استان مرکزی سرقت شد
اراک- مینو رستمی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت بخشی از تجهیزات راهداری در جاده های 
این استان به ارزش ۹ هزار و ۱۶۵ میلیون ریال در سال گذشته سرقت شد. علی زندی فر افزود: ۱۷ هزار و ۶۵۰ متر کابل به ارزش 
۶ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال، هفت دستگاه ترانس به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، ۶۰ دستگاه چراغ چشمک زن سوالز 
به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال و ۲ بار تجهیزات برقی داخل تابلو جاده های استان مرکزی در این مدت به سرقت رفته است. وی ادامه 
داد: این سرقت ها در جاده های اراک- توره، آزاد راه ساوه- تهران، توره- بروجرد، ساوه- همدان، اراک- راهجرد، اراک- خمین و جاده 
مامونیه انجام شده است که کابل ها و تجهیزات سرقت شده توسط اداره ایمنی و حریم اصالح و بازسازی شد. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از سرقت کابل های این مسیر در قسمت پشتی تمامی تابلوهای 
روشنایی محور بروجرد )محدوده رباط میل( عملیات خاکریزی انجام شده است. زندی فر گفت: ۲۵۰ کیلومتر از روشنایی جاده های 
استان مرکزی سال گذشته اصالح و رفع نقص شد و سامانه روشنایی محور ساوه - تهران قدیم به طول یک کیلومتر با اعتباری بالغ 
بر یک هزار و ۳۰۰ میلیون ریال، تقاطع خان آباد جاده ساوه - بوئین زهرا به طول هزار و ۲۰۰ متر با اعتباری بالغ بر هزار و ۳۰۰ 
میلیون ریال و سامانه روشنایی پیچ پنجعلی محور اراک - توره به طول ۲ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال در 

این مدت تکمیل و به بهره برداری رسید. 
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بیشتر فعاالن دنیای کسب وکار درون گرایی را نقطه 
ضع��ف مدیران و رهبران می دانند، اما برخالف تصور، 

افراد درون گرا به رهبرانی عالی تبدیل می شوند. 
حدود ۴۰درص��د از مدیران عامل جه��ان، خود را 
فردی درون گرا توصیف می کنند. بیل گیتس، مریسا 
میر، وارن بافت و آندریا یونگ، در این فهرس��ت قرار 

دارند. 
بااین ح��ال وقت��ی صحبت از رهب��ری و محیط کار 
می ش��ود، افراد درون گرا ش��هرت خوب��ی ندارند. یک 
تحقیق نش��ان می ده��د که ۶۵درصد رهبران ارش��د 
ش��رکت های بزرگ، درون گرایی را خصوصیتی منفی 

برای رهبر تیم می دانند. 
واقعیت این اس��ت که افراد درون گرا رهبران بسیار 
خوبی هس��تند، حتی در بعضی موارد قوی تر از آنچه 

فکر می کنید! 
آنها شنوندگان خوبی هستند

درحالی که رهبران برونگرا متمایل اند نبض جلسات 
کاری را در دس��ت بگیرند، رهبران درون گرا بیش��تر 
ساکت می مانند. این ویژگی به خصوص برای تیم هایی 
ک��ه از اف��راد برونگرا تشکیل ش��ده اند، مزیت بس��یار 

قابل توجهی است. 
بر اساس تحقیقات منتشر شده در نشریه کسب وکار 
دانش��گاه هاروارد، افراد درون گرا در یک محیط پویا و 
غیرقابل پیش بین��ی، رهبران تأثیرگذارتری هس��تند. 
به ویژه زمانی که با کارمندانی فعال و خالق س��روکار 
دارید که ایده ه��ای جدیدی مطرح می کنند. رهبران 
برونگ��را غالبا این رفتاره��ا را تهدیدکننده می بینند. 
در مقاب��ل رهب��ران درون گرا ب��ا دقت بیش��تری به 

حرف اعضای تیم گوش می دهند و پیش��نهادات آنها 
را می پذیرن��د. ای��ن توانایی، آنها را ب��ه رهبران عالی 

تیم های گفتاری تبدیل می کند. 
آنها با صبر و تأمل فکر می کنند

اف��راد درون گرا با هوش��یاری بس��یار بیش��تری به 
جزیی��ات و ارتباط��ات توجه می کنن��د و نکاتی را در 
می یابن��د که س��ایرین از آن غافل اند. به طورکلی آنها 
وقت بیش��تری به تفک��ر و تصمیم گی��ری اختصاص 
می دهند. گرچه ای��ن ویژگی لزوما صحت تصمیمات 
آن��ان را تضمین نمی کند، ول��ی احتمال انتخاب های 

بهینه را باال می برد. 
بهتری��ن رهب��ران درون گ��را صبر و تأم��ل خود را 
تصدی��ق می کنند و در زمان ه��ای تصمیم گیری، راه 
را برای پیش��نهاد و همفک��ری دیگران باز می گذارند. 
به عنوان مثال مارتین اش��یمدلر، معاون برند خدمات 
ملی غذایی، بیش��تر اوقات به تیم��ش می گوید برای 
جمع بندی و س��اماندهی امور ب��ه زمان نیاز دارد. اگر 
س��ؤال یا پیش��نهادی مطرح کرده باش��د، برای تیم 
توضی��ح می دهد چط��ور و چه زمانی منتظر پاس��خ 
آنهاس��ت، س��پس به حرف خود عم��ل می کند. این 
عملک��رد نه تنها اعتماد اعض��ای تیم را جلب می کند، 
بلکه به او اجازه می دهد با تأمل و تفکر کافی نس��بت 

به مسائل واکنش نشان دهد. 
آنها سایر افراد درون گرا را نادیده نمی گیرند

صرفا ب��ه این دلیل که بعضی از افراد در جلس��ات 
کاری صحب��ت نمی کنن��د، به این معنی نیس��ت که 
هیچ ایده ارزشمندی ندارند. افراد درون گرا در حضور 
همکاران بلندپرواز و معاشرتی، خود را بروز نمی دهند. 

ی��ک مدیر ماه��ر و تأثیرگذار، نه تنه��ا از کارمندان 
برونگ��را، بلکه از همه افراد حاضر در جلس��ه بازخورد 
می گیرد. یک مدیر عالی می داند که کارمندان ساکت 
و آرام، گاهی برای به اش��تراک گذاری نظرات و افکار 
عمیق خ��ود، به گفت وگوی دونفره نی��از دارند. افراد 
درون گرا زمانی ک��ه در گروه های بزرگ حضور دارند، 
کم��ی محتاط  می ش��وند و کمتر صحب��ت می کنند. 
اما مش��ارکت آنها ضروری و درخش��ان است و نتایج 
فوق الع��اده ای ب��ه هم��راه خواه��د داش��ت. رهبران 
درون گرا، به خوبی می توانند اعضای درون گرا را درک 

کنند و پتانسیل آنها را به مرحله اجرا برسانند. 
و نکته آخ��ر اینکه، موفقیت و پی��روزی تیم ها، به 
رهب��ران درون گرا یا برونگرا بس��تگی ن��دارد، بلکه به 
رابطه تیم و رهبر بازمی گردد. بهترین ترکیب نیز یک 
رهب��ر درون گرا و تیمی برونگ��را، یا یک رهبر برونگرا 
و تیم��ی درون گرا اس��ت. چراکه یک رهب��ر برونگرا، 
در مقاب��ل کارمندان فعال و پرحرف، احس��اس عدم 
اطمینان خواهد داشت در حالی  که رهبران درون گرا 
بیشتر متمایل اند به ایده های اعضای تیم گوش دهند. 
محقق��ان معتقدند که گرچه اف��راد برونگرا، رئیس 
و کارفرم��ای بهت��ری هس��تند و کارمن��دان فعال و 
بلندپرواز و اجتماع��ی، بهترین کیفیت کار را تحویل 
می دهند، ولی ترکیب این دو گروه نس��خه شکست را 
رقم می زند. رهبران درون گرا مناسب ترین افراد برای 
هدایت یک تیم پر جنب وجوش و فعال هس��تند، زیرا 
در آرامش با آنها حرف می زنند و توضیح می دهند که 

چه انتظاری دارند. 
inc/zoomit :منبع

مزایای منحصربه فرد رهبران درون گرا

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 950 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:به تمامي کسب وکارها پیشنهاد 
مي دهم که قبل از هرکاري هدف کار را مشخص کنند 
ت��ا نیروهاي جدید را حتما منطبق با اهداف س��ازمان 
اس��تخدام کنند. اگر این کسب وکار مي خواهد توسعه 
پی��دا کند، باید ای��ن کار را هدفمند انج��ام  دهد و به 
ازاي هدف��ش فعالیت خود را وس��عت دهد یعني این 
کسب وکار باید مشخص سازد که آیا مي خواهد فقط در 
این حوزه رشد کند یا اینکه مي خواهد شعبه جدیدي 
را به منظور گس��ترش فعالیت خود احداث و براي آنها 
نیرو هاي جدید جذب کند. همچنین این کس��ب وکار 
قبل از اس��تخدام نیروهاي تازه باید طرح کسب وکار 
خود را دقیق مشخص کند، یعني حتما باید برنامه هاي 
مش��خصي براي بهره برداري از مش��تریان تازه داشته 
باش��د. این کار به این علت است که کسب وکار بتواند 
نیروهایي را اس��تخدام کند که بتوانند به نیازهاي این 
کسب وکار پاسخ دهند. براي مثال این کسب وکار باید 
مشخص کند که گروه مش��تریان چیست، آیا کالس 

و گروه مش��تریان تازه، مدرن یا س��نتي است و طبقه 
درآمدي مش��تریان چطور اس��ت یا س��اختار و طبقه 
اجتماعي این مش��تریان تازه چگونه اس��ت، بعد از آن 
نیروهایي را استخدام کند که منطبق با نیاز مشتریانش 
باشد، یعني اگر مشتریان سنتي هستند، نیروهایي را 
استخدام کند که کالس طراحي و دوخت  شان مرتبط 

با آن گروه باشد.
نکته دومي که مي توان به این کسب وکار پیشنهاد 
داد این اس��ت که قبل از اس��تخدام نیروهاي جدید 
یک ب��ار فرآیندهاي خود را بازنگري کند؛ مانند اینکه 
بخواهد یک انبار کنار انبار قدیمي خود بس��ازد. براي 
س��اخت انبار جدید بهتر اس��ت، انبار قدیمي خود را 
یک بار دیگر بازنگري کند، یعني نحوه چیدمان و نحوه 
بهره ب��رداري از کاالها و... را مورد بررس��ي قرار دهد. 
باید این بازنگري ها را انج��ام بدهد تا تغییرات ایجاد 
ش��ده اثربخش باشد. همچنین این کسب وکار حتما 
باید پروفای��ل رفتاري کارکنان فعل��ي و تازه خود را 
داشته باشد، چون نیروهاي تازه باید از لحاظ فرهنگ 
سازماني و رفتاري وکاري به مجموعه نزدیک باشند. 

مب��ادا این نیروها به دلیل تفاوت فرهنگي بعدا در این 
مجموعه اصط��کاک ایجاد کنند. نکته مهم دیگر این 
است که به هنگام استخدام نیروهاي جدید، نیروهاي 
جدید قدیمي را حتما دریابد، یعني کس��ب وکار باید 
مراقب باش��د که مبادا نیروهاي قدیمي از اس��تخدام 
نیروهاي جدید احساس خطر کنند. چون امکان دارد 
نیروهاي ت��ازه باعث مانع تراش��ي و اختالل عملکرد 
س��ازمان ش��وند. این موضوع را به عین��ه مي توان در 
بس��یاري از س��ازمان ها دید که نیروهاي تازه خطري 
براي نیروهاي قدیمي محس��وب مي شوند. همچنین 
در کسب وکارهاي مشتري مدار سیستم کسب وکار 
را باید برمبناي نظر مشتریان تنظیم  کنیم. به همین 
منظور این کس��ب وکار حتما باید هنگام اس��تخدام 
نیروهاي تازه یک دوره آزمایش��ي ب��راي آنها در نظر 
بگیرد و بعد از آن در مورد ارزیابي نیروها از مشتریان 
سوال کند تا اگر مش��تریان رضایت داشتند به ادامه 
هم��کاري با این نیروي تازه ادام��ه بدهد. در غیراین 
صورت ماندگاري نیروهاي تازه دچار اش��کال خواهد 

شد.

توسعه کسب وکار خانگي

پرسش: سال هاست در زمینه طراحي لباس و خیاطي فعالیت مي کنم. با گسترش دامنه مشتریانم تصمیم گرفته ام 
نیروهایي را استخدام کنم و کارم را گسترش بدهم. چه توصیه هایي براي من دارید؟  کلینیک کسب و کار

 افراد موفق در طول روز
چگونه رفتار می کنند؟ 

برای بس��یاری از افراد موفقی��ت با تعیین اهداف به 
دس��ت خواهد آمد. با این حال واقعیت این اس��ت که 
این امر در واقع به مس��یری ش��بیه است که شما باید 
همواره در رابطه با آن رو به جلو گام بردارید. به همین 
دلیل این امر می تواند به مسیری بسیار طوالنی تبدیل 
شود. با این حال هیچ فردی تمایل ندارد که در سنین 
پایانی عمر خود به اهدافی که مدنظر دارد، دست پیدا 
کند، بنابراین توصیه می ش��ود تا ع��ادات روزانه ای را 
برای خود تعیین و هر روز برای موفقیت تالش کنید. 
در این رابطه بدون شک توجه به نحوه عملکرد افرادی 
که موفق ش��ده اند به اهداف خود دس��ت پیدا کنند، 
می تواند بهترین راهنمای عمل محس��وب ش��ود. در 
ادامه به بررس��ی پنج اقدام روزانه افراد موفق خواهیم 

پرداخت. 
1- رؤیاپردازی را کنار بگذارید 

میان آرزو و برنامه ریزی تفاوت بسیاری وجود دارد. 
درواق��ع با نگاهی به اف��راد مختلف به ای��ن نکته پی 
خواهید برد ک��ه تقریبا تمامی آنها آرزوهایی دارند، با 
این حال هیچ گونه برنامه ریزی درستی برای رسیدن 
به آن نداش��ته و همی��ن امر باعث می ش��ود تا موارد 
مطرح ش��ده از س��وی آنها در حد آرزو باقی بماند. در 
همین راس��تا ضروری اس��ت تا قب��ل از تعیین هدفی 
برای خود نحوه رس��یدن به آن را به خوبی مش��خص 
کنید و تا زمانی که نسبت به عملی بودن آن اطمینان 
کاف��ی نداری��د، از پرداختن به آن جلوگی��ری کنید. 
درواقع افراد موفق نیز به همین شکل عمل می کنند. 
آنه��ا اهداف متعددی دارند، ب��ا این حال برای هریک 
اولویت بندی درس��تی ترتیب می دهن��د. این موضوع 
باعث می شود تا با پیشرفت های حاصله، شانس برای 
مواردی که امید کمتری برای عملی کردن آنها وجود 
دارد، افزایش یابد. همچنین توجه داش��ته باش��ید که 
برنامه ریزی کاری اس��ت که مقدم بر عمل شما بوده و 
مهارت مهم محس��وب می شود که الزم است آن را به 
خوب��ی فرا گرفته و آن را به عنوان یک مهارت در خود 

تقویت کنید. 
2- سه هدف اصلی برای هر روز خود داشته 

باشید
موفقیت ه��ای بزرگ از طریق کس��ب موفقیت های 
کوچک به دست می آید. به همین دلیل ضروری است 
تا هدف بزرگ خود را به موارد کوچک تر تقسیم کرده 
و به صورت روزانه بخش��ی از آن را محقق سازید و به 
این ترتیب ش��ما همواره در مسیر موفقیت و پیشرفت 
قرار دارید و در نهایت به خواست خود نیز دست پیدا 
خواهید کرد. با این حال در این راس��تا با خود صادق 
باش��ید و از اعمال فش��ار بیش از حد خودداری کنید. 
درواقع توجه به این امر ضروری اس��ت که ش��ما باید 
هر روز پیش��رفت هایی را به دس��ت آوری��د. به همین 
خاطر انگیزه و انرژی کافی ش��ما امری مهم و ضروری 
محسوب می ش��ود که فشار بیش  از حد استمرار شما 
را از بین خواهد برد. بدون ش��ک اگر س��ام والتون از 
همان ابتدا هدف ایجاد بزرگ ترین فروشگاه زنجیره ای 
جهان را ب��رای خود تعیین می  کرد، نمی توانس��ت به 
آن دس��ت یابد. با این حال وی با ش��روعی کوچک و 
برنامه ریزی درس��ت در نهایت توانست به این خواسته 

دست پیدا کند. 
3- بهانه ها را کنار بگذارید

بدون ش��ک شکس��ت امری طبیعی برای افرادی 
محس��وب می شود که در مسیری مشغول به فعالیت 
هس��تند. درواقع هیچ ف��ردی را نمی توانی��د بیابید 
ک��ه در طول زندگی خ��ود با این امر مواجه نش��ده 
باش��د. با این حال تا زمانی که شما در مواجهه با این 
امر رفتاری غیر حرفه ای داش��ته باش��ید، نمی توانید 
تغیی��رات الزم را ب��رای جبران آن اعم��ال کنید. به 
همی��ن خاطر همواره در مواجهه ب��ا این امر تنها به 
دنبال نکات آموزش��ی آن بوده و انگیزه خود را حفظ 
کنی��د. در طول روز ممکن اس��ت اتفاقات بس��یاری 
رخ دهد که مطلوب ش��ما نیس��ت و ممکن است به 
عنوان شکست در نظر شما تلقی شود. با این حال در 
صورتی که بخواهید خود را برای تمامی آنها سرزنش 
کنید، عمال با تخریب روحیه خود شانس موفقیت را 

کمرنگ خواهید کرد.
4- هر روز کاری جدید انجام دهید

افراد موفق در واقع کسانی هستند که کاری را انجام 
داده اند که از نظر سایرین غیرممکن به نظر می رسیده 
اس��ت. برای مثال قهرمان افس��انه ای بسکتبال مایکل 
جردن فردی اس��ت که تنها ب��ا انتخاب اینکه در کنار 
درس خود ورزش��ی را نیز ادامه دهد، پس از امتحان 
چندین رشته ورزش��ی در نهایت بستکبال را بهترین 
م��ورد برای خ��ود تلقی کرد. بدون ش��ک در صورتی 
ک��ه وی تمایلی ب��ه انج��ام کارهای جدید نداش��ت، 
نمی توانس��ت اس��تعداد خود را در این رشته ورزشی 
محبوب شکوفا کند. به همین خاطر در صورت امکان 
به ص��ورت روزان��ه اقداماتی جدید را انج��ام دهید تا 
ش��جاعت انجام کارهای متفاوت و حتی غیرممکن در 

شما شکل گیرد. 
5- بزرگ ترین مشوق خود باشید

این یک قانون اس��ت که برای انجام کارهای بیشتر 
نی��از به انگیزه دارید. با این حال اقدام نادرس��ت افراد 
در این رابطه این اس��ت که همواره منتظر فردی برای 
انجام این کار هس��تند. با این حال افراد موفق خود به 
بزرگ ترین مش��وق خود تبدل ش��ده و برای هر اقدام 
مثب��ت خود اقدامات روحیه بخ��ش را انجام می دهند. 
در همین راس��تا ساده ترین اقدام این است که همواره 

خود را با جمالتی مثبت و انگیزشی تشویق کنید. 
entrepreneur :منبع
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بانک مرکزی خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال را ممنوع اعالم کرد

تا امروز سیاس��تی که بانک مرک��زی در قبال ارز های 
دیجیتال��ی همچون بیت کوین، اتری��وم و. . . اتخاذ کرده 
ب��ود مبنی بر سیاس��ت خنثی بود، به ط��وری که نه آن 
را رد می ک��رد و ن��ه تأیید. این موضوع ب��ا اینکه واکنش 
کارشناس��ان و حتی وزیر ارتباطات را در پی داشت، ولی 
ت��ا امروز همچنان سیاس��ت اصلی بان��ک مرکزی بود. با 
اینکه به نظر می رس��ید در نهایت با کارشناسی های الزم 
این ارزهای دیجیتالی جای خود را به نحوی در سیستم 
دولتی باز کنند، ام��ا بانک مرکزی اعالم کرده که خرید 
و ف��روش هرگونه ارز دیجیتالی در مراک��ز پولی و مالی 

ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، به گفته بانک مرکزی در جلس��ه 
س��ی ام شورای عالی مبارزه با پولش��ویی که در تاریخ ۹ 
دی ماه ۱۳۹۶ برگزار شد، مقرر شد که به کارگیری ابزار 
بیت کوین )BitCoin(  و سایر ارزهای مجازی در تمام 
مراکز پولی و مالی کش��ور ممنوع اعالم شود. این مصوبه 
در نهایت از ۲۸ فروردین ماه ابالغ شده و در حال حاضر 

در تمام مراکز مالی کشور برقرار است. 
بان��ک مرک��زی عل��ت اصل��ی ای��ن ممنوعی��ت را در 
قابلیت های بیت کوین و سایر ارزهای مجازی دنبال کرده 

و در بیانیه خود اینچنین توضیح داده است: 
 »از آنجای��ی که انواع ارزهای مج��ازی از این قابلیت 
برخوردار هس��تند که به ابزاری برای پولش��ویی و تأمین 
مال��ی تروریس��م و به ط��ور کل، جابه جای��ی منابع پولی 
مجرمان بدل ش��وند، حوزه نظارت بان��ک مرکزی برای 
پیش��گیری از وق��وع جرائ��م از طریق ارزه��ای مجازی، 
موض��وع ممنوعیت ب��ه کارگیری ارزهای مج��ازی را به 

بانک ها ابالغ کرده است.«

در نهایت بانک مرکزی تأکید کرده که تمام ش��عب و 
واحدهای تابعه بانک ها و موسس��ات اعتباری و صرافی ها 
بای��د از انجام هرگونه خرید و ف��روش ارزهای مذکور یا 
انجام هرگونه اقدامی که به تس��هیل یا ترویج ارزهای یاد 
ش��ده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین الزم 
به ذکر اس��ت که بنا به اعالم این س��ازمان، با متخلفان 
)خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتالی( برابر قوانین 

و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.  
پیش از این اعالم ش��ده بود نماین��دگان مجلس وارد 
موضوع ارزهای رمزنگاری شده اند و قصد دارند با مطالعه 
روی ای��ن فن��اوری، از ویژگی های قابل اس��تفاده آن در 
کش��ور بهره ببرند. حت��ی رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س اع��الم کرده بود ک��ه: »ایجاد و اس��تفاده از ارز 
دیجیتال در مبادالت بین کش��ورها مس��بب تضعیف ارز 
قالب یعنی دالر اس��ت.« وی البت��ه تأکید کرده بود »در 
صورت��ی که تحقیقات مجلس در ف��از اول جواب مثبتی 
دهد اعضای کمیس��یون اقتصادی نشس��ت مشترکی با 
حضور مس��ئوالن ارش��د بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و 
دارایی برگزار می کنند.« به نظر می رس��د الاقل در حال 
حاضر ای��ن تحقیقات نتیجه مثبتی نداش��ته، چرا که تا 

اطالع ثانوی خرید و فروش این ارزها ممنوع است. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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