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مخالفت اتاق بازرگانی تهران با ارز دو نرخی

 ۵۳ هشدار ارزی
بخش خصوصی به دولت

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن نادرس��ت ش��مردن سیاس��ت فعلی ارزی، تصریح کرد که از ابتدا هشدار داده 
بودیم که هرگونه دو نرخی ش��دن ارز فسادآور است و همچنین شهریور پارسال فساد خودرو را به وزارت صنعت 
گوشزد کرده بودیم.  مسعود خوانساری روز گذشته در چهلمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به...

 مصرف برق دوباره از مرز
۵7 هزار مگاوات گذشت

 وزیر نیرو
عذرخواهی کرد
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سخنگوی دولت از تسویه 100 هزار میلیاردی بدهی پیمانکاران به بانک ها خبر داد

14 برنامه دولت برای ایجاد یک میلیون و 
33هزار فرصت شغلی

استراتژی کسب و کار و انواع آن
راهکارهای مدیر تیم های فیس بوک برای افزایش انگیزه

پتنت جدید فیس بوک برای جاسوسی
اهمیت تجربه کاربری ux در سئوی سایت

چرا برندسازی در کسب وکار مهم است؟
برندسازی با بودجه کم برای کارآفرینان نوپا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جف بزوس با سرمایه
1۵0 میلیارد دالری ثروتمندترین 

مرد تاریخ حوزه فناوری شد

۵

با این که بازار سهام روز دوشنبه چندان تغییری در شاخص 
را شـاهد نبود، اما روز سه شـنبه یک بار دیگر با ادامه روند 

کاهش قیمت ها، نماگر اصلی شـروع به افت کرد و 
بورس تهران تنها یک روز پس از درجا زدن...

 توضیح رئیس سازمان بورس
درباره علت معامله نشدن ارز صادراتی

آسمان بورس دوباره ابری شد

یادداشت
 گذشته

چراغ راه آینده

 به این عب��ارات توجه کنید: 
»دالی��ل مه��م ع��دم عالقه به 
س��رمایه گذاری از طرف بخش 
خصوص��ی در س��ال های اخیر 
به ترتیب اهمیت به ش��رح زیر 
برنامه های  نبودن  است: روشن 
بلن��د مدت اقتص��ادی دولت و 
تغیی��ر پیاپ��ی مق��ررات و ضد 
و نقی��ض ب��ودن آنه��ا، نح��وه 
قیمت گذاری کااله��ا، گرانی و 
اعتب��ارات برای  نب��ودن  کافی 
س��رمایه در گ��ردش، نواق��ص 
قوانین و مقررات مالیاتی و... .« 
ای��ن عب��ارات نه بخش��ی از 
گزارش ها و بیانیه هایی که این 
روزها به کرات در رسانه منتشر 
می ش��وند، بلك��ه بخش های��ی 
از گ��زارش کمیت��ه »صنع��ت 
و بازرگان��ی« ات��اق بازرگان��ی 
 و صنای��ع و مع��ادن در حدود
40 س��ال قب��ل اس��ت و باور 
کردنی نیس��ت این همه تشابه 
)حت��ی در واژه ه��ا و کلمات( و 
تكرار در فاصله چهار دهه.  در 
اقتصاد  دهه 1350 »س��اختار 
ایران به ش��دت دولتی تر شد و 
س��هم بخش خصوصی در کل 

اقتصادی  فعالیت های 
2رو به کاهش نهاد...

حسین حقگو
تحلیلگر اقتصاد 

صنعت
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غذای مردم در دوران تحریم بدون مشکل تأمین می شود
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: با توج��ه به ظرفیت ها 
و توانمندی ه��ای داخلی، بخش کش��اورزی کمترین 
تأثیرپذی��ری را در تامین نیاز غذایی مردم در ش��رایط 

تشدید تحریم ها خواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان 
ب��ه نق��ل از وزارت جهاد کش��اورزی، محمود حجتی، 
وزی��ر جهاد کش��اورزی، در جلس��ه تكری��م و معارفه 
روس��ای قدیم و جدید س��ازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کش��اورزی با بیان اینكه آمریكا همه توان خود 
را برای تشدید تحریم ها و همسو کردن سایر کشورها 
در جنگ اقتصادی با ایران به کار گرفته اس��ت، اظهار 
کرد: با وحدت نظ��ر و یكپارچگی می توانیم در مقابل 
تحریم  ها و زیاده خواهی های آمریكا مقاومت کنیم و در 

این جنگ اقتصادی پیروز شویم.
و  ب��ه ظرفیت ه��ا  ب��ا توج��ه  وی تصری��ح ک��رد: 
توانمندی ه��ای داخل��ی، بخ��ش کش��اورزی کمترین 
تأثیرپذیری را در تأمین نیاز غذایی مردم در ش��رایط 

تشدید تحریم ها خواهد داشت.
حجت��ی ادام��ه داد: ظرفیت های خ��دادادی زیادی 
در کش��ور وجود دارد و ب��ا به کارگیری همه امكانات و 
اختیارات خود می توانیم رس��الت تولید و تأمین غذای 

مردم را با موفقیت به انجام برسانیم.
وزی��ر جه��اد کش��اورزی، در بخش دیگ��ری از این 
نشس��ت، تحقیقات را پیشران توسعه بخش کشاورزی 
دانس��ت و ب��ا تقدیر از اقدام��ات انجام ش��ده در دوره 
مدیریت اس��كندر زند، خاطرنش��ان کرد: در حالی که 

زم��ان آغاز به کار دولت در س��ال ۹۲، بیش��تر مراکز 
خدمات دهس��تان ها تعطی��ل و ارتب��اط وزارت جهاد 
کش��اورزی با بهره ب��رداران قطع ب��ود، در دولت تدبیر 
و امید با احیای مراکز خدمات کش��اورزی دهستان ها 
و انتق��ال آخرین یافته ه��ای تحقیقاتی به عرصه ها از 
طریق اجرای نظام نوین ترویج، توانس��تیم به افزایش 
بهره وری در تولید محصوالت کش��اورزی و آب دست 

یابیم.
وی با اش��اره ب��ه اینكه افزایش به��ره وری در بخش 
کش��اورزی ب��دون اختصاص آب جدید ب��ه این بخش 
حاصل شده است، یادآور شد: با وجود محدودیت های 
آبی که داریم، در برخی مناطق، آب کشور در خدمت 
تولید ب��رق قرار دارد و یا اینك��ه آب بعضی از مناطق 
دیگ��ر مانند بندر لنگه از س��د کوث��ر در فاصله ۷00 
کیلومتری و یا آب فومن��ات با بیش از ۷00 میلی متر 
میانگی��ن ب��ارش، از زنج��ان رود )ب��ا میانگین ۲50 
میلی متر ب��ارش( انتقال می یاب��د و آب این منطقه از 
انزل��ی به دریا می ریزد، بنابراین ب��رای بهبود مدیریت 
منابع آب کش��ور الزم اس��ت ب��ه این مس��ائل توجه 

بیشتری شود.
حجتی بر ضرورت گس��ترش تعامالت با موسس��ات 
تحقیق��ات بین الملل��ی و انتقال دان��ش و فناوری های 
نوین کش��اورزی به کش��ور تأکید ک��رد و افزود: برای 
توسعه سریع تر بخش کشاورزی الزم است از تجارب و 
دستاوردهای کشورهای پیشرو و همچنین بومی سازی 

این دستاوردها استفاده شود.

مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک مرکزی 
این موضوع را که دولت می خواهد پرداخت ارز 4 هزار 

و ۲00 تومانی را متوقف کند، تكذیب کرد. 
به گزارش تسنیم، مهدی کسرایی پور گفت: با توجه 
به روند غیرمعمول و غیرمنطقی ثبت س��فارش انجام 
ش��ده از ابتدای امس��ال تاکنون الزم بود ارزیابی هایی 
در ای��ن باره انجام ش��ود تا دریابیم چ��ه میزان از این 
ثبت سفارش ها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است. 
بنابراین قرار ش��د ثبت سفارش هایی که بانک مرکزی 
به آن هنوز ارز تخصیص نداده است بازنگری و ارزیابی 

شوند. 
وی با اش��اره ب��ه اینكه ب��ازار دوم ارز از نوزدهم تیر 
ش��كل گرفت، افزود: با توجه به س��از و کاری که برای 
فعالیت در این بازار تعریف ش��د دو روش برای انتقال 
ارز و امتی��از واردات در قبال صادرات دیده ش��ده یک 
حالت این اس��ت ک��ه خریدار و فرش��نده یعنی همان 
وارد کنن��ده و صادر کننده همدیگ��ر را پیدا می کنند و 

انتقال با نرخ توافقی، انجام می ش��ود و در حالت دوم، 
صادرکننده های خرد با استفاده از ظرفیت سامانه نیما 

ارز خود را عرضه می کنند. 
وی ادامه داد: در این مدت کم شكل گیری بازار دوم 
ارز، 180 میلی��ون یورو در س��مت عرضه ارز از جانب 
صادرکننده ها پیش��نهاد داش��تیم که از این میزان 65 
میلی��ون یورو به معامالت قطعی رس��ید و در س��مت 
تقاضا )واردات( از محل گروه سوم هم حدود سه و نیم 

یورو ارز فروش رفت. 
کس��رایی پور افزود: با توجه به روند غیرمعمولی که 
در بحث ثبت س��فارش داشتیم کاالها را اولویت بندی 

کردند. 
مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک مرکزی 
در بخش دیگری از س��خنان خود گف��ت: موضوع ارز 
مس��افرتی در حال بررسی اس��ت و به ستاد اقتصادی 
دولت منعكس شد و در آنجا در این باره تصمیم گیری 

خواهد شد. 

ارز مسافرتی در حال تصمیم گیری

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
کارت های سوخت شخصی و نس��ل جدید کارتخوان ها، 
درص��د تخلف در جایگاه های عرضه س��وخت را به صفر 

می رساند.
ب��ه گ��زارش گ��روه اقتص��ادی باش��گاه خبرن��گاران 
ج��وان، محمدرض��ا موس��وی خواه، درباره نس��ل جدید 
کارتخوان های عرضه س��وخت، اظهار کرد: نس��ل جدید 
کارتخوان ها از جمله طرح های مهم ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی اس��ت. از آنجا که س��االنه ۲0میلیارد 
تومان برای نگهداشت سامانه قدیمی کارتخوان ها هزینه 
می کردیم و هزینه گزافی برای دولت محس��وب می شد، 
از پارسال به این فكر افتادیم که با یاری گرفتن از بخش 
خصوصی مورد تایید نظام جمهوری اس��المی، در شبكه 
هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فراخوانی 
اع��الم کنیم تا با اس��تفاده از امكان��ات بخش خصوصی، 
تجهیزات قدیمی کارتخوان ها را به گونه ای که هزینه ای 

بر دوش دولت تحمیل نشود روزآمد کنیم.
وی اف��زود: کارگروه ه��ای مختلفی برای بررس��ی این 
موضوع تش��كیل شد که براساس آن، شبكه بانكی کشور 
ب��ه عنوان بهتری��ن و امن ترین گزینه برای اس��تفاده در 
این س��امانه انتخاب شد، زیرا افزون بر قابل اعتماد بودن 
برای مردم، از محل تراکن��ش خودپردازها نیز درآمد به 

دست می آوردند.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی با 
بیان اینكه س��رمایه گذاری، نگهداشت و حفظ اطالعات 
تراکن��ش پرداخت پول نی��ز به عهده ش��بكه بانكی قرار 
گرفته اس��ت، ادام��ه داد: مكاتب��ات هم��كاری با بانک 
مرکزی انجام شده است، همچنین پس از مذاکره با 1۲ 
پی اس پی و رتبه بندی آنها براساس شاخص های شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی و بانک مرکزی، س��رانجام 

سه نمونه از تجهیزات پیشنهادی شرکت ها تایید شد.
موسوی خواه با اش��اره به راه اندازی نخستین مجموعه 
کارتخوان های جدید س��وخت در جای��گاه آزادی، اظهار 
کرد: برنامه جدیدی برای ش��بكه هوش��مند جایگاه های 
سوخت تدوین ش��ده است که مشكالت تجهیزات قدیم 

مانند حافظه بسیار محدود و هزینه فراوان را ندارد.
نسل جدید کارتخوان ها بومی سازی می شود

وی درباره بومی س��ازی تجهیزات سوخت تصریح کرد: 
ای��ن تجهیزات هنوز ایرانی نیس��تند، اما تالش می کنیم 
آنها را بومی س��ازی کنی��م، در این زمین��ه در مكاتبه با 
بان��ک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، نس��ل جدی��د کارتخوان ها را 
ب��ه آنها معرفی کرده ایم تا صنعتگ��ران و تولیدکنندگان 
داخلی که توانایی بومی س��ازی این کارتخوان ها را دارند 

با ما همكاری کنند.
ب��ه گفته موس��وی خواه، این طرح تا پایان س��ال ۹8 
در سراس��ر کشور اجرا می ش��ود، اما شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی، عالقه من��د به اج��رای آن تا پایان 
امس��ال اس��ت، زیرا هرچه زم��ان اجرای ط��رح جدید 
طوالنی تر ش��ود باید همچنان بین سامانه قدیم و جدید 
ارتباط برقرار و هزینه نگهداش��ت س��امانه پیشین را نیز 
پرداخت کرد، اما با پیوس��تن همه جایگاه ها به س��امانه 
برخط )آنالی��ن( جدید، اطالعات ف��روش و پرداخت به 
صورت همزمان دریافت و ثبت می شود که درصد تخلف 

جایگاه را به صفر می رساند.
وی، شرکت ملی پخش و شبكه بانكی را متولی اجرای 
این طرح اع��الم کرد و گفت: ب��رای جلوگیری از ایجاد 
رانت، 3600 جایگاه کش��ور در قالب گروه های یكس��ان 
تقس��یم بندی ش��ده اند تا همه جایگاه ها با هر شرایط و 
موقعی��ت و میزان فروش از نس��ل جدی��د کارتخوان ها 

بهره مند شوند.
اس��تفاده از کارت سوخت ش��خصی با هدف مدیریت 

صحیح مصرف سوخت کشور الزامی می شود
ال��زام اس��تفاده از کارت س��وخت ش��خصی از دیگ��ر 
مس��ائلی است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با جدیت از سوی این شرکت پیگیری 

می شود.
موسوی خواه، با اشاره به اطالع رسانی هایی که در مدت 
اخیر در این باره انجام ش��ده اس��ت، اظهار کرد: اکنون 
بی��ش از ۲1 میلیون کارت س��وخت در اختیار صاحبان 
خودروهاس��ت، اما نمی دانیم چن��د نفر کارت خود را در 
اختی��ار دارن��د یا چند نفر آن را گ��م کرده اند. به همین 
س��بب ب��ه زودی در ی��ک فراخوان فرصتی را مش��خص 
می کنیم که مردم براس��اس آن از کارت س��وخت خود 

استفاده کنند.
وی اف��زود: در ای��ن دوره، کارت  س��وخت ها طراحی 
جدی��دی ندارن��د و براس��اس فرآیند پیش��ین، از کارت 
س��وخت خودروها اس��تفاده خواهد شد. زمانی که مردم 
از کارت سوخت خودشان استفاده کنند، میزان شكایات 
و اعتراض ها کاهش می یابد، زیرا فرد از صفر بودن حجم 
بنزین در ابتدای سوخت گیری مطمئن است، اما استفاده 
از کارت س��وخت جایگاه دار، گاه��ی اوقات ابهام هایی به 
دنب��ال دارد، بنابرای��ن اس��تفاده از کارت های س��وخت 

شخصی باید در اولویت قرار گیرد.
به گفته مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی، با اس��تفاده از کارت های سوخت شخصی می توان 
مقدار مصرف سوخت را با در نظر گرفتن جزییاتی مانند 
مصرف س��وخت در انواع خودروها یا پراکندگی مناطق 
کم مصرف و پرمصرف بررس��ی کرد. ای��ن نوع اطالعات 

برای مدیریت مصرف سوخت کشور بسیار مهم است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

کارت سوخت شخصی و کارتخوان های جدید مانع تخلف در جایگاه ها می شوند



فرصـت امـروز: درحالی ک��ه مش��اغل آس��یب پذیر در کش��ورهای 
توسعه یافته به کمتر از 10 درصد و در کشورهای درحال توسعه ای مثل 
ترکیه و اندونزی به کمتر از 30 درصد رس��یده و حتی در هند پایین تر 
از 40 درصد اس��ت، اما این میزان در ایران همچنان بیش از 40درصد 
برآورد می ش��ود. بنا بر اع��الم مرکز آمار ایران، نرخ بیكاری کش��ور در 
تابستان 13۹6 برابر با ۷.11 درصد بوده است. همچنین هر سال قریب 
ی��ک میلیون نفر متقاضی جدید کار نیز وارد بازار کار می ش��وند و برای 
حفظ بیكاری در س��طح کنونی باید سالی یک میلیون شغل ایجاد شود. 
درحالی که در خالل 1۲ س��ال منتهی به سال 13۹5 در مجموع حدود 
دو میلیون ش��غل )به طور متوس��ط س��الی 160 هزار شغل( ایجاد شده 
اس��ت. این اعداد نشان می دهد که وضعیت اش��تغال در کشور مناسب 

نیست و در آینده نیز چالش های بیشتری در راه است. 
در همین زمین��ه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی، راهكارهای 
بهبود اش��تغال در کش��ورهای موفق را بررس��ی کرده و عالوه بر مش��كل 
ایجاد ش��غل به موضوع پایداری مش��اغل نیز پرداخته است. بر اساس این 
گزارش، هیچ سیاست جداگانه، فراگیر و طوالنی مدتی برای ایجاد اشتغال 
در کشورهای موفق جهان اجرا نشده و در عمل سیاست های اشتغال بخشی 
از سیاس��ت های کالن اقتصادی اس��ت. با توجه به اینكه بیش��تر افراد در 
کشورهای درحال توسعه کار می کنند، تنها داشتن کار کافی نیست. آنچه 
برای فرار از فقر نیاز است افزایش درآمد حاصل از کار است. سازمان جهانی 
کار از افرادی که مشاغل آنها کمتر از خطر فقر است با عنوان کارگران فقیر 
یاد می کند. در گزارش ۲01۷ این س��ازمان افرادی که درآمدشان براساس 
برابری قدرت خرید کمتر از 3 دالر و 10 س��نت در روز اس��ت در این گروه 
قرار گرفته اند. این مشاغل از 1۲00 میلیون شغل در سال ۲000 به حدود 
800 میلیون شغل کاهش داشته است. البته این روند در تمام مناطق دنیا 
کاهش نداش��ته و در برخی کشورهای درحال توسعه تعداد کارگران فقیر 

افزایش نیز یافته است. 
بنا به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، آنچه بنیان ایجاد اشتغال پایدار 
است، سیاس��ت های موقتی اشتغال عمومی نیست، بلكه سیاست تغییر 
س��اختاری است. براس��اس یک تعریف عمومی، تغییر ساختار عبارت از 
حرکت نیروی کار از بخش کش��اورزی به س��مت صنع��ت به ویژه تولید 
کارخانه ای اس��ت. این امر الزمه ایجاد اش��تغال پایدار در هر کش��وری 
است. در واقع آنچه به عنوان سیاست یا برنامه اشتغال عمومی از آن یاد 
می شود و در قرن هجدهم انگلستان را پیشگام آن می دانند، برنامه هایی 
مقطعی بودند که برای دوران بحران آن هم به صورت محدود اجرا شده 
است. کارشناسان بانک جهانی نیز که کره جنوبی را نمونه موفق سیاست 
اش��تغال معرفی می کنند، در توصیف این سیاس��ت ها به انتقال نیروی 
کار از بخش کش��اورزی به صنایع کارخانه ای س��بک و سپس به بخش 

صنعتی با ارزش افزوده باال اش��اره می کنند که توصیف سیاس��ت تغییر 
ساختاری است. 

آن طور که مرک��ز پژوهش های مجلس گزارش داده، در قرن هجدهم 
انگلس��تان از سیاست اش��تغال فقرا برای اس��تخدام نیروی کار فقیر و 
بیكار به منظور س��اختن کانال ها و جاده ها اس��تفاده کرد. در آلمان پس 
از جنگ جهانی دوم یا کره جنوبی پس از بحران مالی 1۹۹۷ نیز از این 
سیاس��ت ها به طور محدود اس��تفاده کردند. البته کشورهای دیگری نیز 
این سیاست ها را در دهه های اخیر مورد استفاده قرار داده ا ند، اما جنبه 
موقتی و محدود بودن این سیاست ها امری است که باید همواره مدنظر 
داش��ت؛ به عنوان مثال در کره جنوبی پ��س از بحران 1۹۹۷نرخ بیكاری 
از ۲ به ۹ درصد رس��ید، در نتیجه این سیاس��ت ها 140 هزار ش��غل در 
مدت 18 ماه ایجاد شد که البته ایجاد 140 هزار شغل آن هم در دوران 

بحران سیاستی محدود و مقطعی بوده است. 
شاخص های مهم کدامند؟ 

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در جنبه کالن نیز اش��تغال 
نیروی کار و ساعات زیاد کاری همیشه امری مثبت نیست و به افزایش 
تولید ناخالص ملی و خلق ثروت منتهی نمی شود. به عنوان مثال، مردم 
یونان در مقایس��ه با مردم آلمان در س��ال ۲016 بیش از ۷00 س��اعت 
بیشتر کار کرده اند، اما درآمد سرانه یونانی ها حدود یک سوم مردم آلمان 
بوده است. بنابراین در بُعد اجتماعی نیز تنها اشتغال و ساعت کاری مهم 

نیست بلكه تولید ثروت اهمیت دارد. 
از طرف��ی مث��ال واقع��ی از سیاس��ت های موفق اش��تغال ب��ا توجه 
ب��ه چالش ه��ای مختلف، کش��ور کره جنوبی اس��ت. همزمان با رش��د 
شهرنش��ینی، کره سیاس��ت های دقی��ق و مرحله بندی ش��ده ای را اجرا 
کرد که نخس��ت نیروی کار را از بخش کش��اورزی به صنایع کارخانه ای 
سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده باال انتقال داد. در واقع 
آنچه کارشناس��ان بانک جهانی از آن به عنوان سیاستی موفق در زمینه 
اش��تغال یاد می کنند سیاست تغییر ساختاری اس��ت که رمز موفقیت 
تمامی کشورها برای رشد اقتصای پایدار و جذب موفق نیروی کار است. 
بر اس��اس گزارش مرکز پژوهش ها، بررسی سیاست های چهار کشور 
کره جنوب��ی، چین، مالزی و برزیل در خالل س��ال های 1۹60 تا ۲015 
درخصوص س��اماندهی وضعیت اش��تغال نش��ان می دهد که چند نقطه 
مشترک در بین آنها وجود داشته است. مواردی که برای ایجاد اشتغال 

پایدار در کشور نیز باید به آنها توجه کرد: 
1- استراتژی درست توسعه صنعتی و حمایت هوشمند

در تمام چهار کش��ور مورد مطالعه، راهبرد توس��عه صنعتی دقیق که 
ش��امل اولویت بندی صحیح صنایع و پهنه بندی درست باشد، به چشم 
می خورد. سیاست حمایتی هوشمند و برخورد با ناکارآمدهای حمایتی 

بخش دیگری از این پازل بوده اس��ت. اش��تغال پایدار در بخش دیگری 
از این پازل بوده اس��ت. اشتغال پایدار بخش هایی با مزیت تنها در پرتو 

چنین راهبردی به دست می آید. 
2- نقش فعال دولت در تغییر ساختار اقتصاد با تأکید بر رشد 

تولید کارخانه ای
نكته مهم در میان چهار کش��ور فوق آن است که آنها به طور مؤثر در 
جهت تغییر س��اختار اقتصادی حرکت کرده اند و کوشیده اند نیروی کار 
را از بخش کش��اورزی به صنعت به وی��ژه تولید کارخانه ای انتقال دهند. 
درواقع تولید کارخانه ای بنیان اش��تغال و رش��د اقتصادی پایدار فرض 
ش��ده اس��ت و به همین دلیل جایگاه این کش��ورها به تدریج در زمینه 
تولی��دات کارخانه ای در جه��ان به تدریج بهبود یافته و روند افزایش��ی 

داشته است. 
3- کمک به ایجاد و رشد شرکت های بزرگ

چهار کشور مورد بررسی سیاست هایی را برای افزایش مقیاس بنگاه ها 
یا ایجاد گروه های کس��ب وکاری به کار برده اند. در این میان بیش��ترین 
اقدامات را کره جنوبی انجام داده اس��ت که تنها با دخالت مس��تقیم در 
ب��ازار و تعطیلی بنگاه های کوچک و ناکارآمد و همچنین تقس��یم بازار 
می��ان بنگاه ها به رش��د مقی��اس بنگاه ها کمک ک��رد و در برخی موارد 
بنگاه ه��ا را به حضور در بازارهای جدید نی��ز وادار کرد. به عنوان مثال، 
دولت کره ش��رکت ال جی را که در صنایع نس��اجی فع��ال بود، مجبور 
ب��ه ورود به صنعت برق کرد که زمینه س��از ورود این ش��رکت به بخش 

الكترونیک شد. 
4- اصالح ساختار انگیزشی

در تمامی کش��ورهای م��ورد اش��اره سیاس��ت گذاران مجموعه ای از 
سیاس��ت ها را برای تش��ویق فعالیت بنگاه های تولیدی و کمک به رشد 
صنعتی در پیش گرفته اند. این سیاست ها طیف گسترده ای از دادن وام 
و معافیت مالیاتی تا حمایت و دادن مشاوره را شامل شده است. درواقع 
دخالت دولت در اقتصاد در موارد موفق براساس اصالح ساختار انگیزشی 
اقتصادی بوده است. حاصل این امر نیز حرکت بنگاه ها به سوی فعالیت 

تولیدی است، نه تشویق بخش غیرمولد، رانتجو و واسطه گر. 
۵- ایجاد ساختار مشارکتی و دمکراتیک

س��اختار نظم مش��ارکتی که ام��كان نقش آفرینی بخش بیش��تری از 
مردم را به نحو س��اده و کم هزینه فراهم می کند، الزمه رش��د اقتصادی 
و توس��عه پایدار است. بی توجهی به این مس��ئله در نهایت باعث توقف 
رشد اقتصادی به واسطه بحران های سیاسی خواهد شد. بحران در اواخر 
دوران مائ��و در چی��ن، بحران در مالزی بع��د از ماهاتیر محمد و بحران 
در برزیل پس از ۲014 همگی مواردی هس��تند که اهمیت س��اختاری 

مشارکتی و مردم ساالر را نشان می دهد. 

استراتژی توسعه صنعتی در کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل به روایت مرکز پژوهش ها

راهكارهای بهبود اشتغال در کشورهای موفق

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن نادرس��ت ش��مردن سیاس��ت فعلی 
ارزی، تصری��ح کرد که از ابتدا هش��دار داده بودیم که هرگونه دو نرخی 
شدن ارز فسادآور اس��ت و همچنین شهریور پارسال فساد خودرو را به 

وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم. 
مس��عود خوانساری روز گذشته در چهلمین نشست هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران به نقل از یک منبع معتبر اعالم کرد که برابر آمار، 
اتاق تهران طی چهار س��ال گذش��ته و قبل از التهاب ب��ازار ارز، 53 بار 
نس��بت به لزوم تک نرخی کردن ارز، عدم س��رکوب قیم��ت و احتمال 

جهش نرخ ارز هشدار داده بود. 
خوانساری در این نشست با تأکید بر این که بخش خصوصی واقعی به 
دنبال دریافت ارز رانتی نیس��ت، گفت: انحصار و دو نرخی بودن، چیزی 
جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس، اقتصاد ایران در 

مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود. 
وی ب��ا بیان این ک��ه بخش خصوصی با هر گون��ه ارز دونرخی مخالف 
است، افزود: انحصار و دو نرخی بودن، چیزی جز فساد و رانت به دنبال 
نخواهد داشت. بر این اساس، اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس 

یک بازار آزاد کنترل شود. 
رئی��س اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران تصری��ح کرد: این که 
ارز هایی را ب��ا قیمت پایین به برخی واردکنندگان پرداخت کنیم و بعد 

از آن در بازار کنترل تعزیری کنیم، جواب نمی دهد. 

خوانس��اری با بیان این که ارز دولتی باید فق��ط برای دارو و کاال های 
اساسی داده شود، عنوان کرد: باید کنترل های الزم صورت گیرد تا از راه 

مالیات و جریمه، این ارزها با سوءاستفاده به فروش نرسد. 
وی نقدینگ��ی را مش��كل دیگ��ر اقتصاد ای��ران عنوان ک��رد و گفت: 
نقدینگی یكی از خطرناک ترین مس��ائل اقتصاد ایران است که از ارز نیز 
خطرناک تر است، بنابراین هر روز دیر پرداختن به حل مشكل نقدینگی 

آفات زیادی را برای اقتصاد خواهد داشت. 
رئی��س اتاق بازرگانی تهران افزود: م��ا از ابتدا با قیمت 4۲00 تومانی 
برای هر دالر مخالف بودیم. دولت از ابتدا اعالم کرد که به هر کاالیی که 
نیاز به ارز داشته باشد، دالر دولتی می دهد، بر این اساس ۲00 میلیارد 
دالر تقاضا برای واردات وجود داشت، درحالی که بخش خصوصی واقعی 

به دنبال دریافت ارز رانتی نیست. 
خوانس��اری در همین حال، همایش با س��فرای خارجی را همایش��ی 
خوب توصیف کرد و گفت: صحبت های خوب و جالبی از س��وی سفرای 
انگلی��س، چی��ن و اتریش و همچنین اس��حاق جهانگی��ری معاون اول 
رئیس جمهوری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مطرح شد. وظیفه 

اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی سنگین تر شده است. 
وی از برنامه ریزی برای توسعه صادرات و تجارت با کشورهای همسایه 
مانند ع��راق، عمان و قطر خبر داد و تصریح کرد: از دولت انتظار داریم 

بیشتر به نظرات بخش خصوصی توجه و زودتر هم تصمیم گیری کند. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین عنوان کرد: هرچند تصمیم گیری 
درباره بازار ثانویه دیر بود، اما تصمیم خوبی بود و می تواند مؤثر باشد. 

خوانس��اری خاطرنش��ان کرد: با راه اندازی بازار ثانویه صادرات تقویت 
شده و واردکنندگان نیز به ارز مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت. 
وی گف��ت: یكی از مش��كالت موجود آن اس��ت که برخ��ی کاالها در 
گذش��ته با نرخ ارز آزاد وارد کشور شده، ولی ترخیص نشده اند و انتظار 

داریم تصمیم درست درباره آنها اتخاذ شود. 
رئی��س اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به تک نرخی ش��دن ارز با نرخ 
4۲00 توم��ان اف��زود: معلوم بود تک نرخی س��ازی با این نرخ ش��دنی 
نیس��ت؛ وقتی دول��ت می گوید به همه ارز با این ن��رخ می دهیم، معلوم 
اس��ت که برخی ب��دون نیاز به ارز به دنبال دریاف��ت آن می روند. وقتی 
برای پیش فروش سكه محدودیتی اعالم نمی شود، فردی 30 هزار سكه 

خریداری می کند. این یعنی سیاست گذاری درست نبوده است. 
خوانس��اری درباره خودرو نیز گفت: در اول ش��هریورماه سال گذشته 
نامه ای به دولت نوش��تیم که محدودیت در ثبت سفارش باعث اتفاقات 
ام��روز خواهد ش��د؛ تمامی این مس��ائل ناش��ی از مش��ورت نكردن با 

بخش خصوصی است. 
خوانساری تأکید کرد که بخش خصوصی خواستار ارز تک نرخی است 
و هر دو نرخی ش��دن و انحصار باعث فس��اد و رانت خواهد شد و باید بر 

اساس بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود. 

مخالفت اتاق بازرگانی تهران با ارز دو نرخی

۵3 هشدار ارزی بخش خصوصی به دولت

یادداشت

گذشته چراغ راه آینده

 ب��ه این عب��ارات توجه کنی��د: »دالیل مهم ع��دم عالقه به 
س��رمایه گذاری از ط��رف بخ��ش خصوصی در س��ال های اخیر 
به ترتیب اهمیت به ش��رح زیر است: روش��ن نبودن برنامه های 
بلند مدت اقتصادی دولت و تغییر پیاپی مقررات و ضد و نقیض 
ب��ودن آنها، نحوه قیمت گ��ذاری کاالها، گران��ی و کافی نبودن 
اعتب��ارات برای س��رمایه در گردش، نواق��ص قوانین و مقررات 

مالیاتی و... .« 
این عبارات نه بخشی از گزارش ها و بیانیه هایی که این روزها 
به کرات در رس��انه منتشر می شوند، بلكه بخش هایی از گزارش 
کمیته »صنعت و بازرگانی« اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در 
حدود 40 س��ال قبل است و باور کردنی نیست این همه تشابه 

)حتی در واژه ها و کلمات( و تكرار در فاصله چهار دهه. 
در دهه 1350 »س��اختار اقتصاد ایران به شدت دولتی تر شد 
و س��هم بخش خصوص��ی در کل فعالیت ه��ای اقتصادی رو به 
کاهش نهاد. عالوه بر این مداخله دیوانساالری دولتی در بازارها 
فزونی گرفت ک��ه نمونه بارز آن تصویب قوانین و مقررات برای 
قیمت گذاری بود«.  )دکتر غنی نژاد – اقتصاد و دولت در ایران( 
درواقع بن بست سال های میانی دهه 50 پیامد سوء سیاست های 
اوایل این دهه و افزایش ۲/8 برابری درآمدهای نفتی و س��رازیر 
ک��ردن آن به بودجه و 3،۲ برابر ش��دن هزینه های جاری و... و 
حیف ومی��ل منابع ب��ود و آن چیزی که ب��ه »بیماری هلندی« 

معروف شد و سپس کمبود اعتباری و مالی و... 
هرچن��د اکن��ون ب��ا تفاوت های��ی در علل ایجاد مش��كالت 
اقتصادی کش��ور نسبت به آن س��الها مواجه ایم که از مهم ترین 
این تفاوت ها ورود عامل فش��ارهای خارج��ی و تحریم ها و نیز 
بعضاً کارش��كنی های مخالفان دولت در مس��یر تدوین و اجرای 
سیاست های اقتصادی کارآمد است، اما همچنان اساس مشكل 
ب��ه نظر در هر دو دوره مش��ابه بوده و می ت��وان آن را در قالب 
بی توجهی به علم اقتصاد و خطای دید سیاست گذار و دور شدن 

آن از اقتصاد آزاد و رقابتی صورت بندی کرد. 
در همان گزارش 40 س��ال قبل برای حل مش��كل از س��وی 
فعاالن اقتصادی توصیه  ش��ده اس��ت: »دولت، چارچوب اصلی 
و خطوط کلی سیاس��ت های اقتص��ادی و صنعتی خود را برای 
مدت 10 س��ال مش��خص و اعالم نماید و سیاست ها و مقررات 
موجود تنها در جهت حصول به هدف های نهایی آن سیاس��ت 

کلی تغییر یابد.«
 راه حل��ی ک��ه هم ام��روز نیز باره��ا و بارها از س��وی فعاالن 
اقتص��ادی و حتی دولتیان ضرورت آن م��ورد تأکید قرارگرفته 
اما متأس��فانه برخالف آن، شاهد صدور فهرست ممنوعیت های 
وارداتی و صادراتی با توجیهاتی نظیر »افزایش رقابت پذیری به 
نفع تولید داخل و ایجاد ظرفیت برای به کارگیری ظرفیت خالی 
و ایجاد واحده��ای صنعتی و...« )معاون اول رئیس جمهوری – 

روز صنعت و معدن( هستیم. 
درحالی ک��ه اعم��ال »سیاس��ت های تعرف��ه ای« ب��ه ج��ای 
سیاس��ت های غیرتعرف��ه ای و ممنوعیت های س��لیقه ای برای 
جلوگیری از فس��اد امضاهای طالیی و بزرگ شدن بازار قاچاق 
و... از اصول پذیرفته ش��ده در گفتمان اقتصادی کشور در حدود 
دو دهه اخیر بوده اس��ت. چنانكه در برنامه های توسعه ای سوم 
به بعد و آخرین آنها در مواد ۲۲ قانون احكام دائمی برنامه های 
توس��عه کشور )1/1۲/۹5( و 103 برنامه پنجم به صراحت آمده 
اس��ت: »برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیر فنی برای واردات در 
طول س��ال های برنامه به جز مواردی که رعایت موازین ش��رع 

اقتضا می کند، ممنوع است و... «
 به راس��تی اگر ق��رار بود ممنوعی��ت واردات س��بب افزایش 
»رقابت پذی��ری« کااله��ای داخلی و »ایج��اد بنگاه های جدید 
صنعتی«شود که این همه اصرار بر تصویب قوانین مخالف اعمال 

محدودیت در تجارت چه ضرورتی داشت؟! 
صدور فرمان ه��ا، محدودیت ها و ممنوعیت ه��ای اقتصادی و 
افشای فهرس��ت رانت خواران اقتصادی و چه بسا در ادامه اعالم 
اخبار کش��ف انبار کاالهای احتكار ش��ده و تعزیر محتكران و...، 
به جای پرداختن به ریش��ه مش��كالت و خطای سیاس��ت گذار، 
محص��ول جبری ای��ن سیاس��ت ها )معامله گران، بن��گاه داران، 
مغ��ازه داران و... ( را در جایگاه متهم اصلی می نش��اند؛ اقداماتی 
که تنها مسكن هایی است موقت و نه فقط گره ای از کار فروبسته 
مش��كالت حاد اقتصادی نمی گش��اید، بلكه با ایجاد بی ثباتی و 
فض��ای هیجانی امكان رفت��ار عقالنی و انگی��زه کار و تالش و 
س��رمایه گذاری را بیش ازپی��ش در فضای اقتص��ادی پرخطر و 

دشوار می سازد. 
درواقع آنچه اینک در کش��ور ش��اهد آنیم پوش��اندن خطایی 
ب��ا خطای بزرگ تر اس��ت؛ به  جای محور ق��رار دادن »اقتصاد« 
در تصمیم گیری ه��ای سیاس��ی و کاه��ش ران��ت »اقتصاد« به 
»سیاس��ت« و دوری گزین��ی از خطاهای سیاس��تی و تثبیت و 
کنت��رل قیمت ها و برخورد دس��توری با نرخ ارز، بهره بانكی و... 
که این همه یعنی س��م مهلک بی ثباتی سیاست ها، مسیر بارها 
پیموده ش��ده محدودیت ها و ممنوعیت ها، دس��تور دادن ها به 
اقتصاد و... را در پیش گرفته ایم؛ راه و روش��ی که قطعاً نتیجه ای 
بهتر از نتیجه 40 س��ال قبل که س��رگردانی س��رمایه گذاران و 
کارآفرینان و اضمحالل اقتصادی را س��بب ش��د، عاید کش��ور 
نمی سازد. حتی اگر دلیل این بازگشت به عقب دشواری شرایط 

و تشدید فشارهای خارجی و... باشد. 
 بیایی��م باثبات در تصمیم گیری ها و قوانینی که خود تصویب 
کرده ای��م و عهد و قراردادی که با جامعه بس��ته ایم و با غلبه بر 
نگرش موقتی و دستوری به اقتصاد، امكان حرکت پایدار کشور 
به س��مت توس��عه و رش��د و بلوغ بنگاه های اقتصادی را فراهم 
آوریم. ش��اید این آخرین فرصت باش��د و با تح��والت عمیق و 
س��ریع حاکم بر اقتصاد جهان، 40 س��ال بعدی وجود نداش��ته 
باش��د که همچون ام��روز بتوان اش��تباهات را بازخوانی و بلكه 

اصالح کرد. 

حسین حقگو
تحلیلگر اقتصاد صنعت

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد خانوار ایرانی که در س��ال های 
گذش��ته هم��واره به دلی��ل پیش��ی گرفتن هزینه ه��ا از درآمدها امكان 
پس انداز چندانی نداش��ت، در سه سال گذش��ته بهبود نسبی شرایط را 
تجربه کرده اس��ت، چراکه فاصله هزینه با درآمد طی س��ال های 13۹4 
و 13۹5 کاهش یافت تا اینكه در س��ال گذش��ته درآمد ناخالص خانوار 
ایرانی نزدیک به یک میلی��ون و 800هزار تومان از هزینه های ناخالص 

خانوار ایرانی پیشی گرفت.
به گ��زارش خبرآنالین، هرچند افزایش قابل توج��ه نرخ ارز و قیمت 
اقالم مرتبط با دالر در بازار این روزها صحبت از شرایط رفاهی خانوار را 
کمی دشوار کرده است، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در 
سال گذشته برای سومین س��ال متوالی وضعیت درآمد و هزینه خانوار 

بهبود یافته است.
البته توجه به این نكته ضروری اس��ت که منظ��ور از درآمد ناخالص 
خانوار جمع کلیه درآمدها قبل از کسر هرگونه مالیات، حق  بازنشستگي 
)س��هم خانوار( و مبلغ فروش کاالهاي دست دوم است. انواع درآمدهاي 
ناخالص ش��امل درآمد از مزد و حقوق بخ��ش دولتي و عمومي، درآمد 
از م��زد و حق��وق � بخ��ش خصوص��ي و درآمد از م��زد و حقوق بخش 
تعاوني در کنار درآمد از مش��اغل آزاد کشاورزی، درآمد از مشاغل آزاد 
غیرکش��اورزي و درآمدهاي متفرقه نظیر حقوق بازنشس��تگي، درآمد از 
مح��ل اجاره امالک و مس��تغالت و. . . اس��ت. درآم��د حاصل از فروش 

کاالهاي دست دوم نیز در این حوزه می گنجد.
در عین حال تعریف بانک مرکزی از هزینه نیز به این ش��رح اس��ت. 
هزینه عبارت اس��ت از ارزش پولي کاالها و خدماتي که طي دوره مورد 
بررسی توسط خانوار براي مصرف جاري و یا آتي اعضاي خود و یا هدیه 
به دیگران تهیه شده باشد. تهیه شامل خرید، تولید خانگي، دریافت در 
برابر خدمت )در بخش دولتي، خصوصي و یا تعاوني( ، از محل کس��ب 
)کش��اورزي و غیرکش��اورزي ( و مجاني )به اس��تثناي آنچه که از سایر 
خانوارها دریافت ش��ده( اس��ت. وجوهي نظیر نفقه، ن��ذر و اعانه که در 

ازاي آن کاال و ی��ا خدمتي دریافت نمي ش��ود  در صورتي که به خانوار 
دیگري پرداخت ش��ده باشد هزینه به حس��اب نمي آید. در این بررسي 
مالیات و حق بازنشستگي )س��هم خانوار( در هزینه منظور نشده است. 
پرداخت هاي خانوار بابت خرید، اح��داث، تغییرات، اضافات و تعمیرات 
اساسي در ساختمان، خرید حق امتیاز تلفن )ثابت و همراه( و سكه طال 
و نقره س��رمایه گذاري تلقي ش��ده و در هزینه هاي ناخالص که مختص 

هزینه هاي جاري است منظور نمي شود.
 با روشن ش��دن منظ��ور از درآمد ناخالص و هزین��ه ناخالص وضعیت 
نشان می دهد در بسیاری از دوره های زمانی درآمدهای ناخالص کمتر از 
هزینه ها بوده است. این شرایط میزان سختی در گذران زندگی خانوارها 

را نشان می دهد.
 دولت یازدهم

 دولت یازدهم در س��ال های فعالیت خ��ود تالش فراوانی را برای 
مهار نرخ تورم در دس��تور کار قرار داد. بر این اس��اس کاهش نرخ 
تورم و رس��یدن آن به مح��دوده تک رقمی تاثی��ر فراوانی در بهبود 
وضعیت زندگی خانوار ایرانی داش��ت، هرچند س��ال 13۹۷، از این 
منظر س��الی س��خت برای اقتصاد و خانوار ایرانی به دلیل بازگشت 
تورم و ش��كل گیری تورم انتظاری تلقی می  ش��ود، ام��ا با این حال 
مقط��ع زمانی مورد بررس��ی در این گزارش ابتدای س��ال 1388 تا 

پایان س��ال 13۹6 را دربر می گیرد.
 در ای��ن س��ال ها خانوار ایرانی دو دوره کامال متفاوت را پش��ت س��ر 
گذاشت. اگر شكاف درآمد و هزینه از سال 1388 رو به افزایش گذاشت؛ 
از س��ال 13۹4، موقعیت با بهبود محسوسی روبه رو بود. دولت روحانی 
در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که رشد منفی اقتصادی و تورم باال و 
رکود فراگیر اقتص��اد ایران را با مضیقه فراوانی همراه کرده بود. در این 
س��ال درآمد خانوار ایرانی در یک سال ۲۷ میلیون و 686 هزار تومان و 

هزینه های آن حدود ۲8 میلیون و 446 هزار تومان بود.
 وضعیت در س��خت ترین س��ال اقتصادی اما بدتر ش��د. در حالی که 

تالش برای لغو تحریم های بین المللی و عادی سازی شرایط اقتصاد ایران 
جریان داش��ت، درآمد خانوار ایرانی ب��ه 31 میلیون و 38۲ هزار تومان 
رس��ید. هزینه اما رقمی برابر با 3۲ میلیون و 8۷5 هزار تومان را تجربه 
ک��رد. از این مقطع بود که برنامه های اقتصادی دولت یازدهم ثمر داد و 
فاصله یک میلیون و 4۹3 هزار تومانی هزینه با درآمد در س��ال 13۹4 
به ۷هزار تومان کاهش یافت. این رقم در سال 13۹5 به 63 هزار تومان 
رسید و در سال 13۹6 درآمدها یک میلیون و 800 هزار تومان، به طور 
متوس��ط بیشتر از هزینه ها ش��د. برای اطالعات بیشتر از وضعیت سال 

گذشته اینجا را بخوانید.
 دولت دهم

دولت دهم در دوره فعالیت خود با تشدید تحریم های بین المللی علیه 
ایران مواجه ش��د. اقتصاد ایران در س��ال های 13۹0 و 13۹1، شرایطی 
ناپای��دار و بی ثبات را تجربه کرد. پیش از این اما وضعیت رفاه خانوار از 
منظر تفاوت درآمدها و هزینه ها روندی نامناسب را طی کرده بود. آمار 
نیز نش��ان می دهد بودجه خانوار در سال های تشدید تحریم تحت تاثیر 

قرار گرفته و شكاف هزینه با درآمد افزایش یافته است.
 درآمدهای خانوار ایرانی در س��ال 1388 ح��دود 1۲میلیون و ۹48 
هزار تومان بود، این رقم ۲35هزار تومان بیشتر از هزینه ها برآورد شده 
اس��ت، اما در سال پس از آن یعنی در سال هدفمندی یارانه ها و توزیع 
یارانه نقدی، ش��رایط رو به بدتر ش��دن نهاد. در س��ال 138۹ هزینه ها 
485 هزار تومان، به رغم پرداخت یارانه نقدی، بیش��تر از درآمد ش��د. 
این فاصله در س��ال 13۹0 به یک میلیون و 1۹6 هزار تومان رسید، به 
این ترتیب خانوار ایرانی با کسری بودجه ای برابر با این رقم مواجه بود. 
س��ال پس از آن، یعنی در پایان دوره فعالیت دولت دهم این شكاف به 

۷48 هزار تومان رسید .
 به این ترتیب به نظر می رس��د تمامی سیاس��ت های اجرایی با هدف 
بهب��ود وضعیت معیش��تی خان��وار و کاهش این فاصل��ه و افزایش رفاه 

نتوانست تغییری جدی را در این حوزه رقم بزند. 

یارانه های نقدی هم شکاف هزینه و درآمد را پر نکرد

بهترین و بدترین سال برای اقتصاد خانواده های ایرانی

پیک مصرف برق کش��ور یک بار دیگر از م��رز 5۷ هزار مگاوات عبور 
کرد و براس��اس گزارش شرکت مدیریت شبكه برق ایران، پیک مصرف 
برق در روز دوش��نبه ۲5 تیرماه به میزان 5۷ هزار و 3 مگاوات گزارش 

شد.
در واقع، پیک مصرف برق به رغم هشدارهای مسئوالن وزارت نیرو و 
اجرای تمهیدات متعدد در کش��ور از جمله کاهش ساعات کاری ادارات 
برای صرفه جویی همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. از سوی 
دیگر، با توجه به اجرای طرح های عملیاتی اعم از تغییر ساعات اداری در 
برخی استان ها به ویژه در تهران و قطع سیستم سرمایشی ادارات پس از 
س��اعت 13:30 و همكاری صنایع در بخش کاهش مصرف، اما همچنان 
افزایش دما س��یر صعودی دارد و ش��دت گرما باعث شده تا مصرف برق 

افزایش پیدا کند.
براس��اس گزارش شرکت مدیریت شبكه برق ایران، پیک مصرف برق 
در روز دوشنبه )۲5 تیرماه( به میزان 5۷ هزار و 3 مگاوات گزارش شد 
که در سال گذشته در همین زمان پیک مصرف 51 هزار و ۲۹۲مگاوات 

بوده است.
همچنین میزان مصرف برق صنایع در این روز 3هزار و 604 مگاوات 

بوده که در مقایس��ه با روز یكشنبه که میزان آن 3هزار و 18۲ مگاوات 
ثبت شده، مصرف برق این بخش قدری کاهش داشته است.

ب��ا توج��ه به تداوم هوای گ��رم در هفته جاری و افزای��ش دمای هوا، 
ض��روری اس��ت مش��ترکان در مص��رف برق بخ��ش خانگ��ی حداکثر 
صرفه جوی��ی را به عمل آورده و در س��اعات پی��ک از به کارگیری لوازم 

برقی پرمصرف اجتناب کنند.
اردکانیان: نیاز به همکاری مردم داریم تا برق و آب قطع نشود

در همین حال، وزیر نیرو از مردم بابت مش��كالت ناش��ی از قطع برق 
عذرخواهی ک��رد و گفت: با وجود تالش ش��بانه روزی همكاران صنعت 
ب��رق، م��ا دچار کمبوده��ا و قطعی های برق ش��دیم که ج��ا دارد بابت 

مشكالت رخ داده برای مردم بابت قطعی های برق عذرخواهی کنیم.
به گزارش تس��نیم، رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاش��یه امضای سند 
اقدام مش��ترک توس��عه کاربردهای فناوری های نوین در بخش انرژی با 
وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: قبل از تابس��تان در 
مورد وضعیت آب و برق و عدم جیره بندی آن بارها اعالم کردیم که این 
موضوع به همكاری مصرف کنندگان و اصالح مصرف مردم بستگی دارد.

اردکانیان با بیان اینك��ه »گفته بودیم نیاز به همكاری مردم داریم تا 

برق و آب قطع نش��ود«، گفت: امسال مردم، سازمان ها و ادارات دولتی 
همكاری هایی داش��تند که اگر همین میزان همكاری هم نبود، با وجود 
کاهش تولید 5 هزار مگاواتی انرژی برق آبی، مشكالت ما  در این حوزه 

به مراتب بیشتر می شد.
وزیر نیرو  با اش��اره به اینكه »کاهش ب��ارش و افزایش دما در برخی 
نقاط جهان به تلفات انس��انی منجر ش��ده اس��ت«، گفت: امیدواریم با 
ادام��ه روند همكاری مصرف کنندگان و س��ازمان های دولتی به ش��كل 
برنامه ریزی شده در رابطه با صرفه جویی، روزهای باقیمانده از فصل گرم 

امسال را بدون مشكل جدی پشت سر بگذاریم.
وی افزود: دس��ت همكاری به س��وی مردم دراز خواهیم کرد و سعی 

خواهیم کرد  این شرایط دیگر تكرار نشود.
وی ادامه داد: حدود 10 روز پیش نیروگاه نكا با ظرفیت 400 مگاوات 
به دلیل بروز مش��كالت فنی از ش��بكه خارج ش��د و کاری که باید یک 
ماه در حالت عادی روی این نیروگاه برای بازگشت به مدار بهره برداری 
انجام می ش��د، با تالش ش��بانه روزی ثبت رکوردی مهندسی در زمانی 
۹ روزه، ش��اهد بازگشت نیروگاه 400 مگاواتی به مدار بودیم که این از 

نمونه های بارز تالش شبانه روزی متخصصان برق کشور بود. 

مصرف برق دوباره از مرز ۵7 هزار مگاوات گذشت

وزیر نیرو عذرخواهی کرد

دریچه

برای اولین بار
ایران در جمع 1۵ کشور برتر دنیا از نظر تولید 

علم قرار گرفت
ایران با ثبت بیش از ۲5 هزار و 500 مدرک در پایگاه اس��تنادی 
ISI توانست برای نخستین بار، در زمره 15 کشور برتر دنیا از منظر 

تولید علم قرار گیرد.
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرس��ت پایگاه استنادی علوم 
جهان اس��الم با اعالم این مطلب گفت: بررسی و تحلیل جدیدترین 
 )WOS( داده  های استخراج ش��ده از پایگاه اس��تنادی وب گاه علم
در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال ۲018 میالدی درخصوص تولیدات 
علم��ی جمهوری اس��المی ایران حاکی از عملك��رد منحصر به فرد 
پژوهش��گران و دانش��مندان ایرانی در نیمه نخس��ت س��ال جاری 

میالدی است.
وی اف��زود: نگاهی ب��ه آخرین داده  های مس��تخرج از معتبرترین 
پایگاه اس��تنادی جهان)ISI( بیانگر آن است که جمهوری اسالمی 
ایران رتبه نخست تولید علم را در جهان اسالم کسب کرده و بیش 
از ۲۲درص��د از کل تولیدات علمی کش��ورهای اس��المی را به خود 

اختصاص داده است.
همچنین جمهوری اسالمی ایران با ثبت بیش از ۲5500 مدرک 
در پایگاه اس��تنادی ISI توانس��ت برای نخس��تین بار، در زمره 15 

کشور برتر دنیا از منظر تولید علم قرار گیرد.
سرپرس��ت ISC گفت: بررس��ی داده  های نمودار باال که از پایگاه 
WOS اس��تخراج ش��ده؛ حاکی از آن اس��ت که جمهوری اسالمی 
ایران با ۲۲.3درصد ) بیس��ت و دو و س��ه دهم( ، بیش��ترین سهم 
تولیدات علمی را در میان کشورهای اسالمی از آن خود کرده است. 
دهقان��ی ادامه داد: ترکیه، عربس��تان س��عودی، مالزی و مصر به 
ترتیب با 16.۲)ش��انزده و دو دهم( ،8.4 )هشت و چهار دهم(، ۷.8 
)هفت و هش��ت دهم( و ۷.5) هفت و پنج دهم( درصد جایگاه های 
دوم تا پنجم را کس��ب کرده  اند. جمهوری اسالمی ایران با اختالف 
قابل مالحظه  ای نسبت به ترکیه و عربستان سعودی جایگاه نخست 
را در می��ان 5۷ کش��ور اس��المی از نظر تولید علم در ش��ش ماهه 

نخست سال ۲018 میالدی به خود اختصاص داده است.
دهقانی افزود: بررس��ی داده های استخراج ش��ده از پایگاه اس��تنادی 
WOS، حاکی از آن است که جمهوری اسالمی ایران برای نخستین بار 
توانس��ته اس��ت با ثبت بیش از ۲۲ هزار و 500 مدرک در شش ماهه 
نخس��ت س��ال ۲018 جزو 15 کش��ور برتر جهان از نظر میزان تولید 
علم قرار گیرد. وی گفت: پس از ایران کش��ورهای روس��یه، سوییس، 
سوئد، ترکیه و لهستان جایگاه  های شانزدهم تا بیستم را کسب کرده اند. 
کشورهای آمریكا، چین، انگلستان، آلمان و هند نیز به ترتیب با 3۲۲ 
ه��زار و ۲0 ، ۲16 ه��زار و 8۹3 ، 83 ه��زار و 3۲۲، ۷4 هزار و ۲1۹ و 
54 هزار و ۷64 مدرک نمایه ش��ده در WOS توانسته اند جایگاه های 

نخست تا پنجم جهان را به خود اختصاص دهند.
دهقانی افزود: دانشمندان مهندسی، شیمی و علم مواد بیشترین 

سهم را در تولید علم در نیمه نخست سال ۲018 داشته اند.
این دانش��مندان در 10 قلمرو »سوخت های انرژی، داروشناسی، 
علوم زیست محیطی، سایر موضوعات فناوری علوم، ریاضیات، علوم 
رایانه، فیزیک، علم مواد، ش��یمی و مهندس��ی« بیش��ترین سهم را 
تولید علم کش��ور و همچنین کس��ب افتخارات مذکور داش��ته  اند. 
مجموع س��هم چهار قلمرو پژوهش��ی مهندسی، ش��یمی، علم مواد 
و فیزیک؛ 53.8) پنجاه و س��ه و هش��ت دهم( درصد است. به بیان 
دیگر، دانشمندان قلمروهای پژوهشی مذکور بیش از 50درصد کل 
تولیدات علمی کش��ور را در شش ماهه نخست سال ۲018 به خود 
اختصاص داده  اند. از سوی دیگر سهم تولیدات علمی این 10 حوزه 

پژوهشی 80.6 )هشتاد و شش دهم( درصد است.
سرپرست پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم گفت: دانشمندان، 
پژوهشگران و استادان دانش��گاه  ها و موسسات آموزش عالی کشور 
همانند گذش��ته توجه، دقت نظر و عالقه مندی مقام معظم رهبری 
به مس��ئله مولدب��ودن و تولیدکننده علم بودن دانش��گاه  ها را مورد 
توجه قرار می دهند و همواره بیانات ایش��ان را سرلوحه تمامی امور 

آموزشی و پژوهشی خود می کنند.

کدام دولت های جهان الکترونیکی  شدند؟
س��ازمان مل��ل متحد در گزارش س��االنه خود 10 کش��ور برتر و 

پیشگام را در عرصه دولت الكترونیكی معرفی کرده است.
 ،publicadministration.un به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت
دولت الكترونیكی ش��امل ارائه خدمات شهروندی، اداری و حقوقی 
دولت و دس��تگاه های اجرایی کش��ورها به صورت الكترونیكی است 
و گزارش های س��االنه ای که از س��وی س��ازمان ملل متحد منتشر 
می ش��ود همواره به بررسی بهترین و پیشگام ترین کشورهای جهان 
از لح��اظ حرکت و گذار به س��مت و س��وی دول��ت الكترونیكی در 
س��ال های گذش��ته می پ��ردازد. آخرین این گزارش های س��االنه از 
برترین کش��ورها در سال ۲016 میالدی منتشر شده که در زیر به 

مرور و بررسی این کشورها پرداخته شده است:
1 - انگلستان ۲ - استرالیا 3 - کره جنوبی 4 - سنگاپور
5 - فنالند 6 - سوئد ۷ - هلند 8 -نیوزیلند ۹ -دانمارک

10 - فرانسه
در این گزارش آمده اس��ت که افزایش قابل مالحظه ای در تعداد 
کشورهایی که در صدد حرکت به سوی دولت الكترونیكی هستند، 
به چش��م می خورد، به گون��ه ای که در س��ال ۲003 میالدی تنها 
33 کشور در جهان بودند که نامه نگاری های اداری در سازمان های 
دولت��ی و خصوص��ی را حذف و انتقاالت مال��ی و اداری آنالین را با 
آن جایگزین کرده بودند. این در حالی اس��ت که اکنون ۹0 کش��ور 
در جهان هس��تند ک��ه تمامی خدمات خود را ب��ه صورت آنالین و 
اینترنت��ی کرده ان��د و س��ایر پلتفرم های غیرآنالین خ��ود را حذف 
کرده اند. همچنین الزم به ذکر اس��ت 148 کشور در جهان هستند 
ک��ه حداقل یكی از گزینه های پرداخ��ت مالی و تبادالت اداری آنها 
آنالین اس��ت. در گزارش س��االنه ۲016 می��الدی مبنی بر معرفی 
پیش��گام ترین دولت های الكترونیكی همچنین ذکر ش��ده است که 
بیشتر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته همچون کشورهای اروپایی 
برای ح��ذف نامه نگاری های منسوخ ش��ده و کاغذبازی های اداری و 

جایگزینی آن با خدمات آنالین تالش بیشتری کرده اند.
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وال استریت ژورنال:
اروپا فعال سازی حساب بانک مرکزی ایران را 

بررسی می کند
دولت های فرانس��ه، انگلیس و آلمان به ته��ران اعالم کرده اند در 
چارچوب پیش��نهادی برای زنده نگه داشتن برجام، در حال بررسی 
فعال س��ازی حس��اب های بانک مرکزی ایران ب��ا بانک های مرکزی 

کشورهای خود هستند.
به گزارش ایرنا به نقل از وال اس��تریت ژورنال، این اقدام نخستین 
عالمت قابل اعتنایی اس��ت که نشان می دهد اروپا می تواند به تعهد 
خود برای حفظ برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( پایبند بماند و 

مقابل سیاست تحریم و منزوی سازی تهران توسط آمریكا بایستد.
پس از خ��روج آمریكا از برجام، ایران اعالم کرد چنانچه نتواند از 

منافع برجام استفاده کند از این توافق بین المللی خارج می شود .
مقام ه��ای درگیر در مباحث برج��ام گفتند: گزینه فعال س��ازی 
حس��اب بانک مرکزی ایران با بانک های مرکزی فرانس��ه، انگلستان 
و آلمان یا فعال س��ازی مجدد برخی حس��اب ها که سال ها غیرفعال 
بوده اند، یكی از گزینه هایی اس��ت که دولت های اروپایی یادش��ده، 

فعاالنه به دنبال آن هستند.
کش��ورهای اروپایی مزبور در ط��ول گفت و گو ه��ای وزیران امور 
خارج��ه خود با وزیر امور خارجه ایران در اوایل ماه ژوئیه )اواس��ط 

تیر( در وین، برنامه های خود را در این زمینه ارائه کردند.
به گفته این منابع خبری، فرانس��ه، انگلستان و آلمان هنوز روی 

جزییات این برنامه ها کار می کنند.
مقام های اروپایی یادشده همچنین تصریح کردند: سایر کشورهای 
اروپایی ش��امل اتریش و سوئد نیز اعالم کرده اند که آنها نیز چنین 

کاری را خواهند کرد.
مقام ه��ای درگی��ر در مباحث برجامی ای��ران تاکید کردند: گفت 
و گوها میان بانک های مرکزی ش��روع ش��ده، اما هنوز موضوعی به 

تصویب نرسیده است.
مقام ه��ای بان��ک مرکزی اروپ��ا اع��الم کرده اند که ب��ا توجه به 
آماده ش��دن آمریكا برای تحریم مجدد ایران، یک بی میلی نسبت به 

برقراری ارتباط مالی با ایران وجود دارد.
به گفت��ه آنها، همچنین ای��ران باید قوانین الزم ب��رای مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای گروه ویژه 

اقدام مالی »اف ای تی اف« تصویب کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد
اعتبار 80 میلیارد دالری اروپا برای 

شرکت های ایرانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از اختصاص 80میلیارد دالر اعتبار 
از سوی اتحادیه اروپا برای تسهیل در روابط تجاری بین شرکت های 

کوچک و متوسط ایران و اروپا خبر داد.
به گزارش ایس��نا، پدرام سلطانی روز سه شنبه در چهلمین جلسه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگان��ی ایران با بیان اینكه اروپا دیگر تاب 
ناامنی و تش��نج در ایران را ندارد، گفت: اروپا عاشق چشم و ابروی 
ایران نیس��ت، بلكه پس از ش��وکی که اتفاقات عراق و سوریه برای 
او ب��ه وجود آورده دیگر تاب ناامنی و تش��نج و جنگ در خاورمیانه 
را ندارد. از این رو مصمم ش��ده در این منطقه اتفاقی نیفتد. این در 
حالی است که تحلیلگران سیاسی ایران از این مسئله غافل هستند 

و در مذاکره با اروپا جو منفی را در ایران به وجود می آورند.
وی اف��زود: اتحادیه اروپ��ا برای همكاری ش��رکت های کوچک و 
متوسط ایران و اروپا با پارلمان بخش خصوصی روابطی برقرار کرده 
و وعده سرمایه گذاری برای تقویت روابط و همكاری ها را داده است.
نایب رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران ادامه داد: اتحادی��ه اروپا برای 
گس��ترش این همكاری ها بین شرکت های کوچک و متوسط ایرانی 
و اروپای��ی 80 میلی��ارد دالر در نظ��ر گرفته تا بر این اس��اس یک 
تشكل اقتصادی در اروپا مسئولیت را برعهده بگیرد و اتاق بازرگانی 
ایران زمینه ساز همكاری مشترک میان بنگاه های کوچک و متوسط 
هر دو طرف خواهد ش��د. س��لطانی با تاکید بر اینك��ه نیاز اتحادیه 
اروپ��ا به ایران را باید با صدای بلند فری��اد زد، اظهار کرد: مدیریت 
بین منابع مالی و ش��رکت های کوچک و متوس��ط در اتحادیه اروپا 
تحت شبكه ای است که زیرمجموعه اتحادیه اروپا بوده و کمیسیونر 
صنایع کوچک و متوس��ط این اتحادیه س��ه هفته گذشته در ایران 
ب��وده و قرار اس��ت اتاق ایران به عنوان نماین��ده بخش خصوصی با 

آنها ارتباط برقرار کند.

همه   چیز تقصیر دالر است
 افزایش 100 هزار تومانی سکه

در کسری از ساعت
قیمت س��كه پ��س از آنكه تا ظهر سه ش��نبه )س��اعت 13( روند 
کاهش��ی داش��ت، اما پس از آن تغییر جهت داد و حدود 100 هزار 

تومان گران شد.
محمد کش��تی آرای - عضو اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان 
ط��ال و جواهر - در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: ب��ا آغاز تحویل 
س��كه های پیش فروش از روز سه ش��نبه، قیمت س��كه بعد از روند 
کاهشی و رسیدن به قیمت ۲میلیون و ۷30 هزار تومان، از ظهر به 
بعد در پی افزایش نرخ دالر به باالی 8000تومان، روند صعودی به 

خود گرفت و به ۲میلیون و 8۲8 هزار تومان رسید.
وی افزود: در حال حاضر بازار طال و ارز به شدت حساس است و 
با یک اتفاق و صحبت سیاس��ی و اقتصادی بالفاصله واکنش نشان 
می دهد. مشخص نیست دقیقا چه اتفاقی باعث باال رفتن قیمت ارز 

و سكه شده و در حال واکاوی این مسئله هستیم.
عضو اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان طال و جواهر با بیان 
اینكه قیمت ها لحظه ای باال و پایین می شود، درباره آخرین قیمت ها 
گفت: در س��اعت 13:15 نیم س��كه یک میلیون و 356 هزار تومان، 
ربع س��كه ۷01 هزار تومان، سكه یک گرمی 411هزار تومان قیمت 

داشت.
به گفته کش��تی آرای، هر گرم طالی 18 عی��ار ۲35هزار و ۲00 
تومان است. هر مثقال طال نیز که صبح کمتر از یک میلیون تومان 

بود، اکنون یک میلیون و 1۹ هزار تومان قیمت دارد. 

بانکنامه

 فرصت امروز: س��خنگوی دولت گفت: مقرر ش��د برای ایجاد حدود
یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی از طریق اجرای 14 برنامه، حدود 

65 هزار و 400میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.
محمدباقر نوبخت دیروز در نشس��ت خبری با خبرنگاران همچنین از 
تس��ویه بدهی پیمانكاران به بانک ها خبر داد و گفت: در آخرین جلس��ه 
هیات وزیران دو مصوبه درخصوص آیین نامه های اجرایی تبصره 5 و 18 
داشتیم که اهمیت آن در اقتصاد ملی زیاد است. در تبصره 5 اجازه داده 
شد که 100 هزار میلیارد تومان از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به 

بانک  ها که از دولت طلب دارند، توسط دولت تسویه شود.
او ادام��ه داد: این آیین نامه روز یكش��نبه تصویب ش��د و از این تاریخ 
افرادی که از دولت طلبكار و به بانک  ها بدهكار هستند، می توانند اسناد 
تس��ویه از دولت دریافت کنن��د و بانک  ها همین اس��ناد را که به بانک 
مرکزی بدهكار هس��تند تحویل بانک مرکزی دهند که در نتیجه دولت 

بدهكار بانک مرکزی می شود.
نوبخت افزود: حسن این کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه های 
اقتصادی برداشته ش��ود و دیگر اینكه صورت وضعیت مالی بانک ها نیز 

مشخص خواهد شد.
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی

سخنگوی دولت با اشاره به جلسه شورای عالی پول و اعتبار در هفته 
گذش��ته تصریح کرد: در این جلس��ه ترازنامه بانک مرکزی گزارش شد. 
در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی که چیزی 
ح��دود 10 هزار میلیارد تومان اس��ت به 8 ه��زار و 500 میلیارد تقلیل 
یافته و از این میزان 5800میلیارد تومان آن مربوط به بدهی س��ازمان 

هدفمندی یارانه ها در سال 8۹ یا ۹0 برای پرداخت یارانه ها است.
محمدباق��ر نوبخ��ت در بخش دیگری از صحبت های��ش از برنامه های 
دول��ت ب��رای اش��تغال زایی در بخش مس��كن خبر داد و  گف��ت: قرار 
اس��ت 300 هزار فرصت ش��غلی از طریق س��اخت مس��كن ایجاد شود. 
براساس دس��تور رئیس جمهوری ۲00 هزار مس��كن در بافت فرسوده 
ش��هرهای بزرگ نوس��ازی می ش��ود. این جلس��ه هم اکنون به ریاست 
دکتر روحانی و اس��تانداران در حال برگزاری اس��ت. همچنین براساس 
 برنامه ریزی های انجام ش��ده 50هزار واحد حمایتی در داخل ش��هرها و
50 ه��زار واح��د در روس��تاها ب��ا حمایت دول��ت از طریق تس��هیالت 
ارزان قیمت نوسازی می شود. سخنگوی دولت گفت: یكی از بزرگ ترین 
بخش ها برای تولید اش��تغال که ربطی به تحری��م و ترامپ و ارز ندارد، 

بخش مسكن است که می تواند 300 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. وی 
افزود: طرح اش��تغال زایی دولت غیر از بخش مسكن 13 بخش دیگر را 

هم شامل می شود.
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه با بیان جزییات��ی از وضعیت خزانه، 
اظهار داش��ت: تا 14 تیرماه کل منابع بالغ ب��ر 8۲ هزار و 600 میلیارد 
تومان اس��ت که نسبت به مبلغ سال قبل یعنی 51 هزار و 400میلیارد 
توم��ان، 61درصد افزایش یافته اس��ت. از این مبلغ 68درصد از افزایش 

منابع برعهده نفت بود.
نوبخت گفت: اعتبارات هزینه ای 6 درصد نس��بت به پارس��ال افزایش 
داشت. ۲3 هزار و ۲60 میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشتیم که سال 

گذشته در زمان مشابه هزار و 44 میلیارد تومان بوده است.
وی ادام��ه داد: ب��رای حوادث غیرمترقبه س��ال گذش��ته 64 میلیارد 
و 500 میلی��ون تومان پرداخت ش��د، اما امس��ال 831 میلیارد تومان 
پرداخت کرده ایم. پارس��ال 15 هزار میلیارد تومان از تنخواه اس��تفاده 

کردیم در حالی که تا به امروز ۲800 میلیارد تومان استفاده کردیم.
س��خنگوی دولت در پاسخ به س��والی پیرامون لزوم انعكاس خدمات 
دول��ت، گف��ت: اخبار منف��ی و مایوس کننده اقتصادی هم��ه اقتصاد ما 
نیست. این اخبار باعث می شود تا رئیس جمهور کشوری به دروغ بگوید 
اقتصاد ایران در حال فروپاش��ی است. دولت پروژه های خوبی در دست 
اجرا دارد؛  مانند شبكه ریلی که راه آهن مراغه ظرف دو ماه آینده افتتاح 
خواهد ش��د. طرح های دیگری برای اتصال ش��هرها به راه آهن سراسری 
داش��ته ایم که سال گذشته همدان و کرمانشاه از جمله آنها بود. نوبخت 
گفت: کار منتقدان این اس��ت که ما را نقد کنند و انتظار تمجید نداریم 

اما از رفقای مان نیز انتظار بیان واقعیت ها را  داریم.
برق به عراق صادر نمی کنیم

وی در پاس��خ به س��والی پیرامون قطع صادرات برق از ایران به عراق، 
عن��وان کرد: صادرات برق به عراق داش��تیم اما در ش��رایط فعلی که ما 

خودمان کمبود برق داریم،  چنین کاری انجام نمی شود.
س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون گزارش اخیر رسانه های 
آمریكایی درخصوص س��رقت اس��ناد هس��ته ای از ایران، گف��ت: اینها 

حرف های سوخته شده چند ماه پیش است که آنها را تكرار می کنند.
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه درخصوص اظهارات��ی مبنی بر نرخ 
ارز 3500 توم��ان و اص��الح نظ��ام کوپن��ی، تصریح کرد: ای��ن اعداد و 
ارق��ام همگ��ی مبانی نظ��ری دارد و بر پایه تئوری اقتصادی نس��بت به 

متغیرها اس��ت. تئوری ما مكتب اقتصادی دولت-بازار اس��ت و برای ارز 
هم سیاس��ت مان شناور و مدیریت شده است. وی افزود: در هر شرایطی 
کاالهای اساسی مردم را امكان ندارد با قیمتی بیشتر از 4۲00 یا 4300 
وارد کنی��م. رئیس جمهور هم اع��الم کردند که همه کاالهایی که با ارز 

درلتی وارد می شود اعالم شوند.
مردم نباید سختی بکشند

 نوبخ��ت ادامه داد: ب��رای ما قابل تحمل نیس��ت زمان��ی که بیش از
11 میلیارد دالر ارز دولتی داده ایم، مردم سختی بكشند و از دستگاه های 

نظارتی می خواهیم برخورد جدی داشته باشند.
س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون س��رانجام نرخ بنزین و 
نان، گفت: بازگشت کارت های سوخت به جایگاه ها برای کنترل مصرف 
اس��ت و نظام کنترلی ما را قوی می کند، اما لزوما معنای دونرخی شدن 

بنزین و سهمیه بندی را ندارد.
نوبخت ادامه داد: برای نان یارانه سنگینی پرداخت می کنیم. ما باید با 
تسهیالت و امتیازاتی که ارائه می دهیم به آنها کمک کنیم. دولت تحت 
فش��ار اس��ت و تمایل دارد به آنها کمک کند اما به دلیل کمبود منابع 

امكان برخی از آنها وجود ندارد.
نوبخت در مورد پرداخت خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی گفت: 
جز امس��ال در س��نوات گذش��ته قیمت خرید گندم هر س��اله در حال 
افزایش بوده اس��ت، ما می توانیم گندم را با نرخ 800 تومان وارد کنیم، 
اما بنای مان این نیست. تالش می کنیم تا آبان ماه همه مبالغ باقی مانده 
خرید تضمینی را پرداخت کنیم. وی با اشاره به اینكه در دولت یازدهم 
و دوازدهم نرخ خرید تضمینی گندم افزایش س��ه برابری داش��ته است، 

گفت: بنابراین به دنبال افزایش توان کشاورزان هستیم.
س��خنگوی دولت در پاسخ به س��والی پیرامون ایراد شورای نگهبان 
ب��ه لوایح چهارگانه، خاطرنش��ان ک��رد: دولت به دنب��ال تصویب لوایح 
چهارگانه اس��ت و تاکید می کند ک��ه این لوایح باید در چارچوب قانون 
اساس��ی به تصویب برس��د. این لوایح برای مبارزه با پولشویی است  و 
تمامی راه های سوء اس��تفاده از آن را بسته ایم. آمریكا و اسرائیل از خدا 
می خواهن��د تا ای��ن لوایح تصویب نش��ود، چراکه مان��ع جدیدی برای 
برقراری ارتباط با بانک های ایرانی فراهم می شود. نگاه دولت این است 
که اگر شورای نگهبان نكاتی دارد مجلس آن را برطرف کند و هر کاری 
که از س��وی قوه قضاییه باید انجام ش��ود صورت گیرد تا مصوبه هایش 

را داشته باشیم. 

سخنگوی دولت از تسویه 100 هزار میلیاردی بدهی پیمانکاران به بانک ها خبر داد

۱۴ برنامه دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳هزار فرصت شغلی

بان��ک مرک��زی در واکن��ش ب��ه انتقادها نس��بت به عملك��رد آن در 
اطالعیه ای اعالم کرد که نقش آن در تامین ارز رس��می برای بانک های 
عامل و صرافی هاس��ت و در فرآیند موجود، نس��بت به پذیرش تقاضای 

مشتریان اقدام نمی کند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به 
درخواست برخی دس��تگاه های اجرایی، با هدف شفاف سازی و پاسخ به 
افكار عمومی، فهرس��ت ش��رکت های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر 

کرد.
پس از انتش��ار اسامی ش��رکت های دریافت کننده ارز که بابت واردات 
اقالم مجاز، ارز مورد نیاز خود را از ش��بكه بانكی و با نرخ رسمی تامین 
ک��رده بودند، انتقادهایی نس��بت ب��ه عملكرد بانک مرک��زی در فضای 

رسانه ای و مجازی مطرح شد.
انتقادهای مطرح ش��ده ش��امل س��ه دس��ته کلی بود؛ ابتدا اینكه ارز 
تخصیص یافت��ه صرف ورود کاالهایی ش��ده که مورد نیاز کش��ور نبوده 

و در اولویت اصلی کش��ور نیست؛ دوم، برخی شرکت های دریافت کننده 
ارز نیز تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشتند و سوم 
اینكه برخی از گروه های کاالیی نیز با وجود دریافت ارز دولتی، کاالهای 
خود را به نرخ باالتر و نزدیک به بازار غیررسمی ارز به فروش می رسانند.
بان��ک مرکزی با هدف تنویر افكار عمومی، با صدور اطالعیه ای نكاتی 

را درباره محورهای سه گانه انتقادشده اعالم کرد.
»فرآیند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کاالها و تعیین اینكه 
ورود چه کاالیی برای کش��ور مهم تر اس��ت و در اختی��ار بانک مرکزی 
نیس��ت؛ س��ازوکار آن خارج از حوزه این بانک اس��ت که در این زمینه، 
موضع بانک مرکزی از ابتدا مش��خص بوده و با تخصیص ارز به برخی از 

مصارف ارزی مخالف است.«
همچنین براس��اس فرآیند موجود، پس از ثبت سفارش برای واردات، 
معموال مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرآیند پذیرش، نوبت دهی 
و خرید ارز از سوی بانک های عامل یا صرافی آنان انجام می شود، از این 

رو بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش ش��رکت ها و بررسی اهلیت 
و  شرایط آنان ندارد.

نظ��ارت بر واردات کاال با ارز دولت��ی و فرآیند قیمت گذاری و نظارت 
ب��ر توزی��ع آن نی��ز در حیط��ه مس��ئولیت های بانک مرک��زی نبوده و 
س��ازوکارهای اجرایی آن در اختیار س��ایر ارکان اجرایی کش��ور است، 
بنابراین بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رس��می برای بانک های 
عامل و صرافی آنها عمل می کند و در فرآیند موجود، نسبت به پذیرش 

تقاضای مشتریان اقدام نمی کند.
براساس این اطالعیه، بانک مرکزی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده 
با موضوع »تخصیص ارز رس��می به برخی ش��رکت ها« نیز یادآور شده 
است که فرآیند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کاالها و تعیین 
اینكه ورود چه کاالهایی برای کشور الزم است، در اختیار بانک مرکزی 
نیس��ت. همچنین بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت ها و 

بررسی اهلیت و  شرایط آنان ندارد.

پاسخ بانک مرکزی به 3 انتقاد رسانه ای

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد 
تجربه اخالق حرفه ای در لیگ ستارگان 

بورس
دکتر ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
بازدید از دومین دوره لیگ س��تارگان بورس ضمن ابراز خرس��ندی 
از برگزاری رویداد فرهنگی و آموزش��ی لیگ ستارگان بورس گفت 
فرهنگ سازی و آموزش همواره یكی از اهداف اصلی سازمان بورس 
و اوراق بهادار اس��ت و از طریق رس��انه ها، آث��ار صوتی و تصویری، 
مسئولیت های اجتماعی، مسابقاتی همچون لیگ ستارگان بورس و 

سلسله جشنواره های بورس و رسانه ادامه خواهد داشت. 
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، صبح دیروز، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با یاسر فالح، مدیرعامل شرکت 
اطالع رسانی و خدمات بورس، از دومین دوره لیگ ستارگان بورس 

بازدید کرد. 
دکتر ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
جمع خبرنگاران، ضمن ابراز خرس��ندی از برگزاری رویداد فرهنگی 
و آموزش��ی لیگ س��تارگان بورس گفت: فرهنگ س��ازی و آموزش 
همواره یكی از اهداف اصلی س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت و 
از طریق رس��انه ها، آثار صوتی و تصویری، مسئولیت های اجتماعی، 
مس��ابقاتی همچون لیگ ستارگان بورس و سلس��له جشنواره های 

بورس و رسانه ادامه خواهد داشت. 
دبیر ش��ورای  عالی بورس با اشاره به اینكه لیگ ستارگان بورس، 
دانش��گاه عملی بازار سرمایه اس��ت، ابراز داشت: دانشجویان حاضر 
در این رویداد س��فیران بازار س��رمایه هس��تند و به طور قطع پس 
از پایان این رقابت، ش��اهد حضور موفق آنها در محیط کس��ب وکار 

خواهیم بود. 
س��خنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینكه دانش��گاه 
و آموزش س��ازماندهی ش��ده، تنها تئوری ه��ا و مباحث علمی را به 
دانش��جویان ارائه می دهد، خاطرنشان کرد: اخالق در بازار سرمایه، 
قوانی��ن و رویه ه��ا، تجرب��ه و اقدامات عملی، تنه��ا از طریق چنین 

رویدادهایی قابل درک است. 
دکتر محمدی با اش��اره به آثار مثبت دوره گذش��ته این رویداد، 
تصریح کرد: یكی از اهداف این رویداد، تربیت سفیران بازار سرمایه 
از بطن دانش��گاه اس��ت که به طور جد پیگیری می شود و این نوید 
را به دانش��جویان می دهیم که اگر از ه��وش مالی خوبی برخوردار 

باشند، بتوانند از طریق بازار سرمایه کسب درآمد کنند. 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پایان ابراز امیدواری کرد: 
این رویداد جذاب بازار س��رمایه زمینه آشنایی نخبگان جامعه با راه 
و روش صحیح سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد را فراهم کند 
و معتقدم لیگ س��تارگان بورس یكی از بهتری��ن اقدامات اخیر در 

راستای آموزش و فرهنگ سازی است. 
 

همکاری بازار سرمایه ایران و غنا گسترش می یابد
اتصال آکرا و تهران در سازمان بورس

در پی امضای یادداشت تفاهم همكاری فیمابین دولت های جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری غنا در زمینه بازار سرمایه، تعدادی از مدیران 
ارشد »کمیسیون بورس و اوراق بهادار غنا« برای آشنایی بیشتر با بازار 
س��رمایه ایران و نیز بررسی فرصت های همكاری و اجرایی کردن مفاد 
تفاهم نامه منعقده، از س��ازمان بورس و اوراق بهادار بازدید کردند.  به 
گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، خانم دوروتی یبوآ مدیر روابط 
بین المل��ل، محمد علیدو مدیر حقوقی، اری��ک ادوبوآ معاون مدیریت 
کارگزاران و بنجامین انیم کارش��ناس مدیریت صندوق ها با تعدادی از 
مدیران و کارشناس��ان س��ازمان بورس و اوراق بهادار دیدار و گفت وگو 
کردند.  پس از ارائه گزارشی از بازار سرمایه ایران و نیز ارائه اطالعاتی از 
بازار سرمایه غنا، موارد پیشنهادی همكاری بررسی شد و تبادل آموزش 
و تجربه و همچنین ارتقای سواد مالی مهم ترین اولویت همكاری قرار 
گرفت.  بر اس��اس این گزارش، مقرر شد کارشناسان کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار غنا در دوره های بین المللی سازمان بورس و نیز آموزش 
ضم��ن خدمت در ایران حضور یابند. همچنین ب��ا توجه به نوپا بودن 
صكوک در غنا، شناخت بیشتر این ابزار اسالمی نیز مورد استقبال ویژه 

هیأت غنایی قرار گرفت. 
در عین حال، تأس��یس صندوق مش��ترک )ETF(  که امروزه به 
عنوان مهم تری��ن ابزار همكاری بین بازارهای بین المللی ش��ناخته 
می ش��ود نیز به عنوان س��ومین محور همكاری در دستور کار قرار 
گرفت و باالخره همكاری بین س��ایر نهادهای بازار سرمایه از طریق 
امضای تفاهم نامه همكاری برای نزدیكی بیشتر دو بازار مورد توجه 
و تأیی��د طرفین قرار گرفت.  طبق برنامه تنظیمی، این هیأت امروز 
و ف��ردا، دیدارهایی با مقامات ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران، 
ش��رکت فرابورس ایران، ش��رکت بورس کاالی ایران و نیز ش��رکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برگزار خواهد کرد. 
یادآور می شود سازمان بورس و اوراق بهادار با 18 نهاد تفاهم نامه 
هم��كاری امض��ا ک��رده که از این بین، س��ه س��ند هم��كاری بین 
دولت های ای��ران با تونس، آفریقای جنوبی و غنا با موضوعیت بازار 

سرمایه منعقد شده است. 

نماگربازارسهام

با این که بازار س��هام روز دوشنبه چندان تغییری در شاخص را شاهد 
نبود، اما روز سه شنبه یک بار دیگر با ادامه روند کاهش قیمت ها، نماگر 
اصلی شروع به افت کرد و بورس تهران تنها یک روز پس از درجا زدن، 
بار دیگر به کاهش قیمت ها ادامه داد. البته فعاالن بازار س��رمایه در دو 
هفته گذشته بارها شاهد افت پی درپی قیمت سهم ها بودند. با این حال، 
نوسان در بازار س��هام در حالی ادامه دارد که عده ای معتقدند این بازار 
با کمبود نقدینگی مواجه ش��ده و نوس��انات نرخ دالر افسار این بازار را 

در دست گرفته است. 
به گزارش ایس��نا، روز سه ش��نبه بار دیگر ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران ۲3۹ واح��د افت کرد و به رقم 10۷ 
هزار و ۷80 واحدی رسید، اما شاخص کل هم وزن با 3.54 واحد رشد 
روبه رو ش��د و به رقم 18 هزار و 3۲6 رس��ید. ش��اخص آزاد شناور طی 
معام��الت 5۲۹ واحد و ش��اخص بازار اول 3۹۹ واحد افت داش��ت، اما 

شاخص بازار دوم با رشد 8۷ واحدی مواجه شد. 
پتروشیمی پارس، شرکت ارتباطات سیار ایران و سرمایه گذاری نفت، 
گاز و پتروش��یمی تأمی��ن به ترتی��ب ۲13، 38 و ۲۹ واحد تأثیر مثبت 
روی نوسان ش��اخص های بازار داشتند، اما در مقابل صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و پتروش��یمی مبین به ترتیب 1۲8، 

8۹ و ۷3 واحد تأثیر کاهنده روی نوسانات شاخص داشتند. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی سهم ها عمدتا کمتر از ۲ درصد نوسان 
قیمت داشتند و در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم قیمت ها بیش 
از ۲ درصد کاهش داش��ت. در گروه فلزات اساس��ی نیز نوسان زیادی را 
در قیمت  سهم ها شاهد نبودیم. تعدادی از سهم ها همچون صنایع مس 

ایران ۲.۲ و کالسیمین 4 درصد افت قیمت را تجربه کردند. 

اما در گروه خودرو و س��اخت قطع��ات هرچند که افزایش قیمت ها با 
درصد باالیی رخ نداد، اما بیش��تر سهم ها ش��اهد افزایش قیمت بودند. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 385 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناش��ی از دست به دست شدن 1.5 میلیارد سهم و اوراق مالی طی 

85 هزار و 88۷ نوبت معامله بود. 
آیفكس نیز 5.۷6 واحد افت کرد و به رقم 1۲0۹ واحدی رس��ید. در 
عین حال ارزش معامالت در فرابورس ایران به رقم ۲۷4 میلیارد تومان 
رسید و حجم معامالت رقم ۲01 میلیون سهم و اوراق مالی را رد کرد. 

علت معامله نشدن ارز صادراتی در بورس
روز گذش��ته همچنین رئیس س��ازمان بورس در جم��ع خبرنگاران و 
در حاش��یه مراسم لیگ ستارگان بورس گفت: هر چند که بازار سرمایه 
آمادگ��ی معامل��ه ارز صادرات��ی در ب��ورس را دارد ولی هم��ه باید تابع 
تصمیماتی باش��یم که به صالح اقتصاد اس��ت.  ش��اپور محمدی درباره 
زمان باز ش��دن نماد »های وب« نیز گفت: اگر این ش��رکت صورت های 
مالی ای ارائه دهد که در مجمع مورد تأیید س��هامداران قرار گیرد با باز 
ش��دن نماد آن مش��كلی نداریم. حسابرس��ی قول داده بود صورت های 
مال��ی را ۲5 ام تیرم��اه بدهد، ام��ا بعدش اعالم کردند ای��ن صورت ها را 
بیست وشش��م تیرماه خواهند داد. امیدواریم صورت های مالی را هرچه 
زودتر ارائه کنند. در این مورد هیأت مدیره های وب باید همكاری کند تا 
صورت های مالی نهایی و ارائه ش��ود.  رئیس سازمان بورس تأکید کرد: 
اگر این صورت های مالی مورد تأیید مجمع ارائه ش��ود و به اس��تحضار 
سهامداران برسد ما در مورد بازگشایی آن هیچ مشكلی نخواهیم داشت. 
محمدی درباره س��ایر نمادهای بس��ته بورس، گف��ت: اکثر نمادهای 
بسته، به خاطر عدم ارائه صورت های مالی شفاف بسته هستند. در حال 

حاضر تأخیر در ارائه صورت های مالی از 40 مورد در ماه به س��ه مورد 
در ماه و متوسط روزهای تأخیر از 35 روز در سال 13۹5 به دو روز در 

سال 13۹۷ رسیده است. 
وی تأکید کرد: بازار سرمایه نباید حتی شاهد 10 نماد بسته باشد. در 
طرح جدید 10 روز و در ش��رایطی خاص فقط ۲0 روز بسته بودن نماد 
قابل قبول است. اگر نمادی بیش از ۲0 روز بسته بود آن شرکت را باید 
خاص تلقی کرد و ترتیباتی را انجام داد تا اطالعات داده و نماد باز شود. 
رئیس س��ازمان بورس در پاسخ به این سؤال که چرا گواهی صادراتی 
ارز و گواهی سپرده های س��كه های پیش فروش در نهایت عرضه نشد و 
چرا در این مورد تصمیمات خلق الس��اعه گرفته می ش��ود، گفت: وظیفه 
م��ا ایجاد نماد و دادن کد معامالتی بود که انجام ش��د و این موضوع را 

به دولت اعالم کردیم. 
محمدی ادامه داد: اما طبق قانون پولی و بانكی، بانک مرکزی متولی 
ارز کش��ور اس��ت. اگر س��امانه ای در بانک مرکزی این کار را انجام دهد 
مسلما همه آن را ترجیح می دهند، اما بازار سرمایه این آمادگی را دارد. 

همه باید به صالحدید کشور در این مورد احترام بگذارند. 
وی در پاس��خ به س��ؤالی در مورد این که آیا از دید ش��ما دالر 4۲00 
تومانی در بورس کاال موجب انحصار شده، گفت: راجع به این که قیمت 
پایه چطور تأیید می شود بورس کاال آمادگی دارد و می تواند با توجه به 
تصمیمی که متولیان قیمت گذاری کش��ور اعالم می کنند قیمت گذاری 
انج��ام دهد، ولی در یک ب��ازار انعطاف پذیر تعادل ایجاد می ش��ود. اگر 
قیمت گذاری به گونه ای باش��د که بازار به سطح قیمتی نزدیک شود آن 
قیمت باید مورد دقت بیشتری صورت گیرد. در تعیین قیمت پایه و نرخ 

ارزی که مدنظر قرار می گیرد حتماً بورس کاال همكاری خواهد کرد. 

توضیح رئیس سازمان بورس درباره علت معامله نشدن ارز صادراتی

آسمان بورس دوباره ابری شد

نوسانات بازارهای جهانی بازار داخلی کشور را با نوسان روبه رو می کند 
اما بیشترین تأثیر در بازار داخلی، ناشی از درآمدهای نفتی است. 

احمد امینی خواه، مدیر سرمایه گذاری  های جایگزین تأمین سرمایه 
لوتوس پارسیان، در خصوص روند تغییرات شاخص دالر در بازارهای 
جهانی به پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، گفت: شاخص دالر که 
تغیی��رات نرخ برابری دالر آمریكا در برابر مجموعه ای از ارزهای اصلی 
را می س��نجد در هفته  های گذش��ته با تغییرات اساس��ی روبه رو بوده 

است. 
وی گف��ت: آمار اش��تغال مطل��وب در کنار افزایش نی��روی متقاضی 
اش��تغال، فش��ار روی حقوق و دس��تمزدها را در آمریكا محدود کرده و 
عامل فش��اری بر فدرال رزور آمریكا خواهد شد تا به سیاست نرخ بهره 
آرام بازگ��ردد. این عامل یكی از عوامل اصلی کاهش ش��اخص دالر در 

هفته های گذشته بوده است. 
امینی ادامه داد: فدرال رزور آمریكا عالوه بر نرخ بیكاری، نگاه ویژه  ای 
به رش��د سه درصدی دس��تمزدها دارد تا هدف تورم پایدار دو درصدی 
را محقق س��ازد. رشد دستمزدها در ماه قبل تنها ۲.۷ درصد بوده که از 
۲.8 درصد س��ابق که پیش بینی اقتصاددانان بوده نیز کمتر است و این 

تضعیف کننده انگیزه بانک مرکزی آمریكا در رشد بهره است. 
مدیر س��رمایه گذاری  های جایگزین لوتوس پارسیان در این خصوص 
ادام��ه داد: نرخ ارز مش��ابه اغلب کاالها یا دارایی ه��ا، تحت تأثیر عرضه 
و تقاض��ای بازار اس��ت. درحالی که عرض��ه و تقاضا تاب��ع دریافتی ها و 
پرداختی  های ارزی کش��ور است که وضعیت خروج سرمایه و جو روانی 

حاک��م بر ب��ازار نیز می   تواند در بر هم خوردن تع��ادل آن نقش کلیدی 
داش��ته باشد. به طور کلی، با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، آشفتگی در 

بازار ارز ایجاد می شود. 
این کارشناس بازار س��رمایه گفت: باید واقع بین بود که آشفتگی در 
تب��ادالت ارزی در پی اعمال تحریم  ها، موجب ایجاد جو روانی منفی در 
بازار و ایجاد بس��تر برای نامتعادل ش��دن عرض��ه و تقاضای ارز در بازار 
خواهد شد. اگر سیاس��ت های متناسب برای اقناع ادراک عمومی مبنی 
بر تحت کنترل بودن بازار و تعادل در عرضه و تقاضا اعمال نش��ود، فضا 
برای ش��كل گیری تقاضاهای کاذب مانند س��فته  بازی و تبدیل سرمایه 

مهیا می شود. 
امینی خواه در این خصوص خاطرنش��ان کرد: در نظام ارز چند نرخی، 
نرخ بازار غیررسمی از نرخ دولتی ارز همواره باالتر است و بانک مرکزی 
س��عی می کن��د با عرضه مكرر به بازار غیررس��می، قیم��ت آن را تحت 
نظارت و کنترل داش��ته باشد. ولی با گذش��ت زمان و ثابت نگه  داشتن 
نرخ ارز دولتی، همراه با تورم ساالنه و افزایش واقعی نرخ ارز، تقاضا برای 

ارز در بازار غیررسمی افزایش می یابد. 
وی گفت: با محدود شدن عرضه به بازار توسط بخش دولتی و بی  پاسخ 
ماندن مابقی تقاضاهای بازار، محیط مناس��ب برای رش��د سفته  بازی در 
بازار ارز شكل می گیرد و سفته بازان با آگاهی از ظرفیت تقاضاهای پاسخ 
داده نشده توسط بخش دولتی و با ملتهب نشان دادن بازار، بستر صعود 

ارزش ارز را در بازار ایجاد می کنند. 
این کارش��ناس بازار در خصوص فعالیت بازار ثانویه ارز بیان داش��ت: 

کارشناس��ان معتقدند که برای س��اماندهی نوس��انات در بازار ارز، بازار 
ثانویه می تواند راهكار مناسبی باشد تا نوسانات موجود ارز و تأثیر آن بر 
قیمت کاالهای اساسی، دستمزد و خدمات، بسیار کاهش یابد و موجب 

نظم دهی به بازار شود. 

مدیر سرمایه گذاری  های جایگزین تأمین سرمایه لوتوس پارسیان: 

بازگشت نظم دهی به بازار با فعالیت بازار ثانویه ارز

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
27 تیر 1397
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 ضرر 10 میلیارد دالری اروپا
از قطع صادرات به ایران

سفیر اتریش در ایران از ضرر 10 میلیارد دالری اتحادیه اروپا به علت 
قطع صادرات به ایران خبر داد. به گزارش تس��نیم، اشتفان شولتز در 
نشست هم اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران با فعاالن تجاری که 
با حضور وزیر امور خارجه و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، افزود: 
اتحادیه اروپا خواهان باز ش��دن کانال های مالی است زیرا به دلیل قطع 
صادرات به ایران حدود 10 میلیارد دالر متضرر شده است. سفیر اتریش 
در ایران با اش��اره به سفر حسن روحانی به کشورش گفت: این سفر از 
آن لحاظ اهمیت داشت که اولین سفر یک مقام خارجی به اتریش سه 
روز بعد از ریاس��ت اتحادیه اروپا توسط این کشور بود و نكته دیگر آن 
که اولین س��فر اروپایی رئیس  جمهور ایران به یک کشور غربی در دور 

دوم ریاست جمهوری بود.
وی ادامه داد: همان طور که ایران نشان داد استراتژی روشنی بعد از 
خروج آمریكا از برجام دارد امروز نیز نشان داده یک سیاست مشخص 
در برابر اروپا و شرایطی که یكی از طرف های برجام از این توافق خارج 
شده دارد. شولتز متذکر شد: در سفر حسن روحانی به اتریش روسای 
جمهور دو کشور توافق کردند تمام حقوق و ارتباطات اقتصادی که تا 
پیش از این برقرار بود ادامه پیدا کند مشروط بر اینكه ایران تمام مفاد 
برج��ام را رعایت کند. الزم اس��ت من ای��ن را بگویم که ما تحت تاثیر 
رهب��ری ایران در مقابله با تحریم های یک جانبه آمریكا قرار گرفتیم و 
شاهد بودیم ایرانی ها در حال تبدیل کردن این تحریم ها به یک فرصت 
هستند و سیستم اقتصادی خود را تقویت می کنند که این امر می تواند 
مدل جالبی برای فعاالن اقتصادی اروپا باشد. وی ادامه داد: ایران آماده 
است با تكیه بر جوانان خود سیستم اقتصادی خود را فعال کند و بتواند 
تعامالت خود را با اروپا به حداکثر برساند. ما هم آماده ایم تا کمک کنیم 
ایران فقط یک مصرف کننده نباشد بلكه تولیدکننده صنعتی قوی باشد 
زیرا ایران زیرساخت ها و از همه مهم تر پویایی الزم، دانش و یادگیری را 
دارد. سفیر اتریش تصریح کرد: ما باید دنبال ابزاری باشیم که بتوانیم با 
آنها تحریم های یكجانبه آمریكا را کنار بگذاریم. عالوه بر اینكه اتحادیه 
اروپا با ابزارهای مختلف این کار را انجام خواهد داد کشورهای اروپایی 
نیز می توانند با اس��تفاده از امكانات خ��ود همكاری دوجانبه خود را با 
ایران گس��ترش دهند. ش��ولتز همچنین افزود: سیستم ارزهای رمزی 
یكی از ظرفیت های خوبی است که فضای خود را پیدا کرده و در حال 
باال آمدن از زیر زمین است. ایران نیز باید تالش خود را برای شناخت 

و ورود به دنیای دیجیتال به کار بگیرد.

 گرانی بیش از 17درصد کاالهای وارداتی
ممنوع شد

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: هر واحد صنفی بین ۷ تا 1۷درصد 
می توان��د برای کاال ه��ای وارداتی افزایش قیمت دهد و بیش��تر از آن 
تخلف اس��ت. به گزارش تس��نیم، علی عوض پور، دبیرکل اتاق اصناف 
ایران، در برنامه تیتر امش��ب درخصوص نظارت بر بازار، گفت: بازرسی 
از وظایف اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی است که به طور دقیق 
سازماندهی شده و در مقاطع مختلف با توجه به افزایش تقاضا به صورت 
خاص صورت می گیرد. وی با تاکید بر اینكه وظایف بازرسی کنترل و 
نظارت بر قیمت اس��ت، افزود: درخصوص تخلفات اصناف پرونده هایی 
را تش��كیل و به س��ازمان تعزیرات حكومتی ارجاع داده ایم. او تصریح 
کرد: ماموریت اصلی بازرس��ان، رصد قیمت، نظ��ارت بر ارائه فاکتور و 
گران فروشی است. معاون سازمان تعزیرات حكومتی هم گفت: بخش 
عظیمی از کار تعزیرات نظارت بر بازار اس��ت و گش��ت های مستمر و 
ش��بانه روزی بر قیمت ها نظارت می کنند. محمدعلی اس��فنانی گفت: 
نظارت بر کاالها به دو روش است؛ در گروه اول کاالهای بازرسی محورند 
که از زمان تولید تا مصرف این چرخه کنترل خواهد شد و دسته دوم 

کاالهایی که شكایت محور است.
وی با اشاره به اینكه در یک ماه اخیر شكایات زیاد شده است، گفت: 
به تمامی پرونده هایی که در س��امانه 1۲4 ثبت می ش��ود، رس��یدگی 
خواهد شد و گشت های تعزیرات حكومتی در سطح شهر با گران فروشی 

برخورد می کند.

 پیش بینی تولید 320 هزار تن کلزا
در سال جاری

مجری طرح دانه های روغنی گفت: امس��ال پیش بینی می ش��ود که 
تولید کلزا با رشد ۹0درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3۲0 
هزار تن برس��د. علیرضا مهاجر، مجری ط��رح دانه های روغنی وزارت 
جهاد کشاورزی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت خرید تضمینی کلزا اظهار کرد: تاکنون 300 هزار تن کلزا با 
ارزش بالغ بر ۹00 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد. مهاجر با 
اش��اره به اینكه تولید کلزا نس��بت به مدت مشابه سال قبل 85درصد 
رشد داشته است، بیان کرد: با توجه به میزان تولید کلزا در سال جاری 
پیش بینی می ش��ود که 450 میلیون دالر صرفه جویی ارزی ناش��ی از 

کاهش واردات داشته باشیم.
مجری طرح دانه های روغنی با بیان اینكه برداش��ت کلزا این هفته 
به پایان می رس��د، افزود: امسال پیش بینی می ش��ود که تولید کلزا با 
رش��د ۹0درصدی نسبت به مدت مشابه س��ال قبل به 3۲0 هزار تن 
برسد. مش��اور وزیر جهاد کشاورزی با اش��اره به کشت سایر دانه های 
روغنی گفت: با توجه به خشكس��الی پیش رو، س��طح زیرکشت سویا 
بس��یار محدود اس��ت، اما  درمابقی دانه های روغنی نظیر آفتابگردان، 

کنجد و گلرنگ به دلیل نیاز کم به آب مشكلی نداریم.
به گفته وی، با وجود آب بر بودن کشت سویا در نظر داریم که آن را 
به خوزستان ببریم تا با استفاده از بارندگی آب مورد نیاز آن تامین شود.
مهاجر در بخش دیگر س��خنان خود در پاسخ به این سوال که با 
وجود تأیید واردات تراریخته ذرت و سویا از سوی برخی مسئوالن، 
نظر ش��ما در این باره چیس��ت، بیان کرد: با توجه به آنكه کنجاله 
س��ویا و ذرت تولیدی در آرژانتین و برزیل عمدتا تراریخته اس��ت، 
بنابراین دس��تگاه های متولی نظیر استاندارد و وزارت بهداشت باید 
پاس��خگو باش��ند که ذرت و س��ویای واردات��ی از آرژانتین و برزیل 

تراریخته است یا خیر؟
این مقام مس��ئول ادامه داد: البته بن��ده در حیطه کاری خود اجازه 

نمی دهم که کشت تراریخته ای صورت گیرد.

اخبـــار

واردات کاالهای غیرضروری با ارز دولتی به نفع اقتصاد کش��ور نیست 
و باید به صورت کارشناسی اولویت بندی شود.

 به گزارش گروه باش��گاه خبرنگاران ج��وان، موضوعی که این روزها، 
مبحث داغ تمام محافل اقتصادی کش��ور شده، مبحث ارز دولتی است. 
تخصی��ص ارز دولتی و تعیین قیمت پایه 4۲00 تومان برای آن، اتفاقی 
بود که دولتمردان در شرایط بحران افزایش قیمت ارز سنجیدند. اینكه 
تدوی��ن قانون ه��ای جدید ارزی چ��ه تاثیری بر رویداده��ای اقتصادی 
کش��ور داش��ت، در این گزارش مورد بحث ما نیس��ت بلكه آنچه از دید 
نگارن��ده این مطلب اهمی��ت دارد، تخصیص ارز دولتی به بس��یاری از 
کاالهایی اس��ت که به نظر می رس��د واردات آنها به کش��ور در ش��رایط 
کنونی ضرورت زیادی ندارد. دولت هم برای نش��ان دادن  تس��لط خود 
ب��ر بازار ارز می خواهد ش��رایط ذخیره ارزی را فرات��ر از واقعیت موجود 
نش��ان دهد و در نتیجه در این راس��تا به کاالهایی ارز دولتی داده شده 
است که عدم واردات آنها و نبود این کاالها در بازار کشور، نمی توانست 
زمینه ساز مشكل جدی باشد. بسیاری از کارشناسان ورود موز، خودرو، 
لوازم خانگی و کاالهایی از این دست را ضروری نمی دانند و واردات این 
کاالها را به ش��رط خرید با ارز آزاد به نفع کش��ور  و تولیدکننده داخلی 
می دانند زیرا عدم ورود این کاالها، رقابت موثر را از بین می برد و واردات 
این کاالهای غیرضروری با ارز دولتی تنها موجب زیان به اقتصاد کشور 

و تنگ شدن عرصه بر تولیدکننده داخلی خواهد شد.
در راس��تای ای��ن موضوع با یكی از مس��ئوالن کش��ور ب��ه گفت وگو 

پرداخته ایم که در ادامه می آید.

مسئوالن دولتی اصرار دارند که بگویند ذخایر ارزی کشور 
مشکلی ندارند

محمدرضا برکتین ، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان، اظهار 
ک��رد: به طور کلی دو گونه تفكر و نگاه داریم؛ یک دیدگاه اقتصاددانان، 
رعایت تناس��ب به معنای اینكه باید شرایط امروز را ببینیم مطرح است 
و در آن تنها به فكر حل مش��كالت روز اقتصاد هستیم و در نگاه دیگر،  

دورنمای آینده را بررسی می کنیم.
وی افزود: محدودیت هایی همچون ارز همیش��ه برای بازار مشكل ساز 
بوده و حتی کش��ورهایی که هزاران میلیارد ذخیره ارزی دارند، هیچ گاه 

اعالم نمی کنند که همه چیز آزاد است.
بر کتین تأکید کرد: تناس��بات به ما می گوید حساب شده قدم برداریم 
و حساب ش��ده قدم برداشتن به این معنا نیست که دست از کار بكشیم 
و ی��ا نیازهای جامع��ه را تامین نكنیم با چنین ش��رایطی که اکنون در 
کش��ور به وجود آمده بهتر اس��ت سنجیده عمل کرده و با در نظر رفتن 

محدودیت های ارز برای آینده اقتصادی کشور برنامه ریزی کنیم.
دبی��ر خانه صنعت، مع��دن و تجارت اصفهان تش��ریح کرد: در این 
ش��رایط بهترین روش، اولویت بندی ارزی برای مواد مورد نیاز کش��ور 
اس��ت و بدون ش��ک مواد اولیه م��ورد نیاز به تولی��د و کارخانه ها باید 
در اولوی��ت اول قرار بگیرند زیرا وجود ای��ن مواد باعث چرخش چرخ 

تولید می شود.
وی با تأکید بر اولویت کارشناسی واردات به داخل کشور گفت: ممكن 
اس��ت کارشناسان و صاحب نظران تش��خیص دهند که واردات خودرو، 

لوازم لوکس،  لوازم خانگی و محصوالتی چون میوه برای کش��ور ضروری 
است و در چنین شرایطی باید برای آنها ارز دولتی اختصاص دهیم.

بر کتین ادامه داد: رسیدن به این آمارها و اولویت بندی کردن صحیح، 
نیاز به یک کار کارشناس��ی دقیق داشته تا بتوان تمام واردات کشور را 

براساس آن انجام داد.
دبی��ر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اش��اره به واردات انواع 
لوازم خارجی به کشور تصریح کرد: با تغییر اولویت  ها قیمت محصوالت 
خارجی گران تر ش��ده و ش��رایط بهتری برای رقابت لوازم و محصوالت 
داخلی با نوع مش��ابه خارجی به وج��ود می آید و همین موضوع موجب 

تقویت تولید در آینده خواهد شد.
وی اف��زود: اما اگر واردات کاالهای خارجی به طور کامل قطع ش��ود، 
تولیدکننده داخلی بدون رقیب ش��ده و به طور کلی زمینه سازی چنین 

شرایطی موجب ضعف تولید ملی خواهد شد.
بر کتین یادآور ش��د: واردات به اندازه کاالهای خارجی موجب تقویت 
تولید می ش��ود، اما در صورتی که این میزان قطع ش��ود موجب کاهش 
کیفی��ت تولید ش��ده و اگر بیش از اندازه ص��ورت بگیرد موجب نابودی 

تولید داخلی خواهد شد.
وی با انتقاد از واردات کاالهایی مانند تلفن همراه با ارز 4۲00 تومانی 
بیان کرد: زمانی که مسئوالن دولتی می خواهند تصمیم را اتخاذ کنند، 
می بایست به الیه های مختلف و نتایج آن در سطوح مختلف توجه کرده 
و مس��ئوالن باید تمام تالش خود را برای بس��تن راه های سوءاس��تفاده 

سودجویان به کار ببندند.

اولویت بندی ارزی باید به نفع کاالی ایرانی برنامه ریزی شود

 چگونه شرکت قطعات خودرو، لوازم خانگی وارد می کند؟

رئیس خان��ه صنعت، معدن و تجارت ایران ب��ا تاکید بر اینكه قطعی 
برق صنعت برق را بیش از پیش به زمین زده اس��ت، گفت: باید نگاه به 
واحدهای صنعتی و تولیدی نسبت به واحدهای مسكونی متفاوت باشد 

در غیر این صورت قطعی برق صنعت کشور را فلج و بیچاره می کند.
عبدالوهاب س��هل آبادی در گفت وگو با ایسنا و در ارتباط با تاثیر قطع 
برق بر صنعت کشور، اظهار کرد: قطعی برق طی روزهای اخیر مشكالت 
بس��یار زیادی برای صنایع مختلف به وجود آورده است و خسارت های 
مختلف��ی را ب��ه موتورها و الكتروموتورهای صاحب��ان صنایع وارد کرده 
است که اگر فشارها و قطعی های وارد در حوزه برق در ارتباط با صنایع 
کماکان ادامه داش��ته باشد مطمئن باشید وضعیت صنعت کشور از این 
بدتر خواهد شد. وی ادامه داد: وزیر نیرو معتقد است که باید در مصرف 
برق صرفه جویی کرد، اما متاس��فانه طی چند سال اخیر هیچ گونه اتفاق 
مثبت��ی در انرژی های نو و تجدیدپذیر رخ نداده اس��ت و باید بدانیم که 
نگاه دنیا این است که حتی اگر برق خانگی قطع شود نباید برق صنایع 

دچار قطعی شوند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینكه قطعی برق 
واحده��ای صنعتی و تولیدی نه تنها کاهش تولید را دربر می گیرد، بلكه 
زیان های خاص دیگری را نیز ب��ه همراه دارد، گفت: واحدهای صنعتی 
در تابس��تان با قطعی برق روبه رو هس��تند و در زمس��تان گاز آنها قطع 
می ش��ود. نگاه به صنایع بای��د متفاوت از مصرف خانگی باش��د. جرائم 
خاصی در پیک مصرف دیده ش��ده و قیمت برق یک منطقه گران شده 
اس��ت. قطعی برق در حال حاضر صنایع کش��ور را بیچاره کرده است و 

واحدهای تولیدی و صنعتی به شدت از این مسئله رنج می برند.
سهل آبادی با بیان اینكه هیچ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی وجود 
ن��دارد که برای کاهش هزینه و بهینه س��ازی مص��رف از تكنولوژی های 
جدید استفاده نكرده باشد، خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی 
سیستم های خود را به گونه ای تنظیم می کنند که قیمت تمام شده آنها 
کاهش یابد و هزینه های مربوط به مصرف حامل های انرژی درخصوص 
آنها کم شود. کارخانه ای که ۲000کیلووات مصرف برق دارد با استفاده 
از قطع��ات و تجهی��زات به  روز از جمله خازن های مرتبط ش��رایط را به 

گون��ه ای رقم می زند ک��ه متحمل هزینه بیش��تر و افزایش مصرف برق 
نش��ود. وی ادامه داد: ش��ما نمی توانید به فردی که رژیم گرفته و وزن 
مناس��بی دارد ب��از هم بگویید ک��ه رژیم بگیرد مش��كل مصرف برق به 
مس��ائل دیگری مربوط می ش��ود و ما باید به سرعت درخصوص قطعی 

واحدهای صنعتی و تولید چاره اندیشی کنیم.
ب��ه گزارش ایس��نا، از چندی پیش که قطع ب��رق در مناطق مختلف 
توس��ط وزارت نیرو کلید خورده اس��ت واحده��ای صنعتی و تولیدی از 
این قضیه مس��تثنی نش��دند و با توجه به اینكه ش��رایط آنها متفاوت از 
س��ایر بخش ها و دستگاه ها در کشور است، مشكالت بسیار زیادی برای 
آنها ایجاد ش��ده اس��ت و عالوه بر کاهش میزان تولید بیكاری کارگران 
ب��ا آس��یب های مختلف��ی در بخش قطعات روبه رو ش��دند ک��ه به نظر 
می رس��د وزارتخانه مربوطه باید هرچه سریع تر درخصوص کارخانجات 
و واحدهای تولیدی چاره اندیش��ی کند در غیر ای��ن صورت با توجه به 
وضعیت نامناس��ب تولید در کشور مش��كالت دوچندان شده و صنعت 

کشور بیش از پیش لطمه خواهد دید.

دبی��رکل انجمن صنایع ل��وازم خانگی با تأکید بر اینك��ه قرار بود در 
س��ال جاری حمایت وی��ژه ای از تولیدکننده داخلی ش��ود، گفت: امروز 
تولیدکننده به هیچ عنوان قادر به فعالیت نیس��ت و دولت نیز سیاس��ت 

روشنی را برای رفع مشكالت اعالم نمی کند.
حبیب اهلل انصاری در گفت و گو با خبرگزاری تس��نیم، با اشاره به اینكه 
صنایع لوازم خانگی کشور امروز شاهد رشد 30درصدی قیمت مواد اولیه 
اس��ت، اظهار داشت: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از 
ب��ورس کاال خریداری می ش��ود که در این بخش واحدها با رش��د قابل 
توجه قیمت ها روبه رو هستند، به نحوی که امكان خرید محصوالت برای 

آنها وجود ندارد. وی به رشد قیمت های فوالد، محصوالت پتروشیمی و 
مس اش��اره کرد و گفت: امروز تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان از 
داخل کشور به سختی انجام می شود و هیچ گشایشی هم در این رابطه 

صورت نمی گیرد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی تصریح کرد: در شرایط کمبود ارز 
مناب��ع الزم در اختیار واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه صورت 
نمی گی��رد، به نحوی ک��ه در حال حاضر واحده��ای تولیدی با ظرفیت 
کمتر به فعالیت پرداخته و حتی با عدم رفع مش��كالت ش��اهد تعطیلی 

واحدها نیز در آینده خواهیم بود.

وی به عدم افزایش قیمت لوازم خانگی اش��اره ک��رد و افزود: چگونه 
اس��ت که مواد اولیه افزایش پیدا می کند، اما تولیدکننده مجوزی برای 
افزایش قیمت ها ندارد. امروز تولیدکننده به هیچ عنوان قادر به فعالیت 
نیست و دولت نیز سیاست روشنی را برای رفع مشكالت اعالم نمی کند.
انص��اری با تأکید بر اینكه قرار بود در س��ال ج��اری حمایت ویژه ای 
از تولیدکننده داخلی ش��ود، افزود: تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی 
توانمندی بس��یاری دارند، اما هنوز هیچ مس��اعدتی برای کمک به آنها 
صورت نگرفته اس��ت. واحد تولیدی چگونه می تواند با تسهیالت با سود 

۲0درصدی فعالیت کند.

ادامه قطعی برق صنعت را بیچاره می کند

صنعت لوازم خانگی بالتکلیف است

رشد 30درصدی قیمت مواد اولیه

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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ش��عار امروز دنی��ا این اس��ت »یا ش��بكه یا هیچ 
چی��ز Networking or Not Working«. در 
صنعت خودروس��ازی ایجاد یک شبكه منظم شامل 
تأمی��ن م��واد اولیه و قطعه س��ازی، تولی��د خودرو و 
ف��روش و خدم��ات پ��س از ف��روش اع��م از فروش 
داخل��ی و ص��ادرات، تنه��ا راه موفقی��ت در دنیای 
پررقابت امروز اس��ت. اگر در ه��ر کدام از بخش های 
این زنجیره نقطه ضعفی وجود داش��ته باش��د موجب 
افول کل مجموعه می شود. بنابراین نمی توان صنعت 
خودروس��ازی را بدون بررس��ی نق��اط قوت و ضعف 

قطعه سازی مورد ارزیابی قرار داد و یا بالعكس. 
در همی��ن زمین��ه دکتر مه��دی فتح الهی، رئیس 
مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی می گوید: 
توج��ه به تغیی��ر نقش ها در عص��ر کنونی و ضرورت 
زنجی��ره  در  وظای��ف  بازمهندس��ی  و  س��اماندهی 
از  قطعه س��ازی،  و  خودروس��ازی  ارزش آفرین��ی 
قطعه س��ازان رده سوم تا ش��رکت خودروساز، در هر 
ی��ک از فرآیندهای این زنجیره باید مورد تأکید قرار 
گیرد. به عنوان مثال، امروزه خودروس��از از طراحی 
خ��ودرو تا ارتب��اط با مش��تری را هدای��ت می کند. 
تأمین کنن��دگان رده اول سیس��تم ها را تأمی��ن و بر 
زنجیره تأمین مدیریت می کنند.  سازندگان رده دوم، 
خدمات نوآوری و فناوری ماژول ها را تأمین می کنند 
و رده س��ومی ها مواد اولیه را فراه��م کرده و فرآیند 
تولید قطعه را انجام می دهند. بنابراین شرط موفقیت 
این اس��ت که تمام دست اندرکاران این زنجیره نقش 
خود را به درس��تی ایفا نمایند ت��ا در جریان زنجیره 

اختاللی ایجاد نگردد. 
اگ��ر ب��ه صنع��ت خودروس��ازی کش��ور از زاویه 
قطعه س��ازی عمیق ت��ر و دقیق ت��ر بنگری��م متوجه 
می ش��ویم که صنع��ت خودروس��ازی کش��ور توان 
و ظرفی��ت باالت��ری برای تولی��د دارد، ام��ا صنعت 
قطعه سازی توان همراهی و تأمین قطعات مورد نیاز 
برای استفاده از این ظرفیت را ندارد. به عبارت دیگر، 
صنعت قطعه س��ازی ترمز صنعت خودروسازی را هم 
می کش��د. این موضوع هم از نظر کیفی و هم از نظر 
کمی اثرات منفی خود را روی صنعت خودروس��ازی 

کشور گذاشته است. 
متأس��فانه به  رغم اینك��ه ظرفیت ه��ای خوبی در 
صنعت قطعه س��ازی کشور وجود دارد اما به خوبی از 
آن اس��تفاده نمی شود و بنا به دالیل مختلف کیفیت 

و کمیت تولیدات داخلی رشد نكرده است. 
کارشناس��ان معتقدند صنعت قطعه س��ازی کشور 
قابلیت ه��ای زیادی برای رش��د و توس��عه با اتكاء به 
توانمندی های داخلی دارد. شاهد این مدعا آن است 

که قطعات ساخته شده داخلی در نمونه های اولیه از 
کیفیت باالیی برخوردار است اما به مرور زمان بنا به 
دالی��ل مختلف کیفیت قطعات رو به افول می گذارد. 
این موضوع نش��ان می دهد ک��ه متخصصان داخلی 
دانش ساخت تجهیزات را دارند و عوامل دیگر منجر 
ب��ه دلزدگی تكنس��ین ها و کاه��ش کیفیت قطعات 

داخلی به مرور زمان می شود. 
متأس��فانه ش��اهد هس��تیم به رغم اینكه بسیاری 
از قطع��ات با کیفی��ت خوبی در داخ��ل قابل تولید 
هس��تند باز ه��م اقدام ب��ه واردات می کنیم. گرایش 
به محص��والت خارجی هم��واره از معضالت فراروی 
صنعت کش��ور بوده اس��ت. واردات قطعات خارجی 
مافیایی اس��ت که تولی��د داخلی را نش��انه رفته، به 
نحوی که می بایست در آینده ای نه چندان دور شاهد 

نابودی استعدادهای داخلی باشیم. 
محم��د واح��دی، دکت��رای مهندس��ی مكانیک در 
این زمینه می گوید: مش��كالت صنعتی ایران ناشی از 
تحریم ها نیست. بی تردید مشكالتی که در دانش فنی و 
ساخت تجهیزات داریم با تحریم ها ارتباط قابل توجهی 
ندارد. درست است که در خرید تجهیزات مشكل داریم 
اما بیش��ترین مش��كل به فرهنگ ما بازمی گردد. حتی 

اگر تحریم ها برداش��ته ش��ود، آن کورسوی امیدی هم 
که فراروی نخبگان برای تولید داخلی وجود داشت، از 
بین می رود. با باز شدن دوباره بازارهای جهانی، دالل ها 
به س��مت آن بازارها کشیده می ش��وند و مجددا تولید 
داخلی مورد فراموشی واقع می شود. در نهایت باید گفت 
تحریم ها ۲0 درصد در مش��كالت اقتصادی واحدهای 
تولیدی تأثیرگذار بوده و بیش��ترین مش��كل اقتصادی 
کش��ور و صنعت متوجه بدنه مدیریتی کش��ور و عدم 
مدیریت است. بی تردید عدم کارایی و شایسته ساالری 
و نب��ود آینده نگری مدیران س��المت تولید را به خطر 

انداخته است. 
بی ش��ک صنع��ت قطعه س��ازی کش��ور از ضع��ف 
تكنول��وژی رن��ج می برد و باید ب��رای این موضوع به 
صورت جدی تالش کرد ت��ا این صنعت هم همپای 

صنعت خودروسازی رشد کند. 
گروه��ی دیگر از کارشناس��ان اعتق��اد دارند باید 
به صنعت قطعه س��ازی کش��ور تكنولوژی روز تزریق 
گردد تا زیرس��اخت های این صنع��ت ارتقاء یابد. اگر 
تولیدکنن��دگان داخل��ی نتوانند با ات��كاء به دانش و 
توان خود این امر را محقق کنند به ناچار بایستی از 
توان طرف های خارجی استفاده گردد و قطعه سازان 

داخل��ی ماش��ین آالت پیش��رفته را از ش��رکت های 
خارجی قطعه سازی خرید نمایند. 

سرمایه گذاری انجام ش��ده در صنعت قطعه سازی 
ب��ه هی��چ وج��ه کاف��ی نب��وده اس��ت، به طوری که 
تجهی��زات و تكنول��وژی موجود و فعل��ی را می توان 
نقطه ضع��ف اصلی این صنعت دانس��ت و تا زمانی که 
ماشین آالت پیش��رفته به صنعت قطعه سازی کشور 
وارد نش��ود تحول ویژه ای رخ نخواهد داد. دستیابی 
به توان تولید قطعات با کیفیت از طریق اس��تفاده از 
ماشین آالت پیش��رفته تولید نیز حمایت های دولت 
و همكاری بانک ها را می طلبد. صنعت قطعه س��ازی 
ایران همچون س��ایر صنایع نیازمند توجه ویژه ای از 
س��وی دولت و مسئوالن است و ارتقای دانش فنی و 
توان تولید داخلی از اهمیت بس��زایی برخوردار است 
تا توسعه این صنعت را در آینده نزدیک شاهد باشیم. 
از کارشناس��ان معتقدن��د فق��ط  برخ��ی دیگ��ر 
صنع��ت  در  رقابت��ی  فض��ای  ی��ک  درصورتی ک��ه 
خودروس��ازی ایجاد کنیم این صنعت در کشور جان 
می گیرد و پیش��رفت می کند. برای کمک به صنعت 
خودروی کش��ور و توس��عه این صنعت چاره ای جز 
ورود به فض��ای رقابتی نداریم، از ای��ن رو ابتدا باید 
صنعت قطعه س��ازی کشور را وارد این فضای رقابتی 

کنیم تا نوبت به خود خودروسازان برسد. 
تجربه تاریخی نش��ان داده است که برای رسیدن 
به تیراژ 100هزار دستگاه با ساخت داخل 50درصد 
ب��رای خودروهایی از جمله پراید، پژو 405، تندر۹0 
بین 8 تا 10 س��ال زم��ان الزم داش��تیم و این یک 
نقطه ضعف اس��ت که باید در صنعت قطعه سازی به 

دنبال آن گشت. 
 زیربنای توسعه صنعت خودروی کشور، رقابت پذیر 
ش��دن صنعت قطعه سازی است. متأس��فانه ساختار 
قطعه سازی ایران از زمان آقای خیامی تغییر بنیادین 
نكرده اس��ت. کشور در حال حاضر چاره ای ندارد جز 
اینكه ساختار فعلی خودروسازی و قطعه سازی کشور 
را از ش��بكه تأمین س��نتی به ش��بكه تأمین ماژوالر 

تبدیل کند. 
کارشناس��ان در م��ورد مزای��ای تأمی��ن م��اژوالر 
می گویند: اولین و مهم ترین اتفاق کاهش هزینه های 
ساخت و تولید اس��ت که در زمان حال برای صنایع 
مس��ئله مهمی اس��ت و در ادامه با این روش تأمین 
می توانیم ش��اهد ارتقا و ثبات در کیفیت محصوالت، 
کاهش زمان تحویل، افزایش سرعت و انعطاف پذیری 
و توس��عه قابلیت ه��ای طراحی های جدید باش��یم، 
همچنین این روش ریس��ک س��رمایه گذاری در این 

صنعت را به شدت کاهش می دهد. 

اخبار

بازار خودرو به ثبات رسیده است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس س��ازمان گسترش و 
نوس��ازی صنایع کش��ور گفت بازار خودرو با اقدامات انجام شده به 

ثبات نسبی رسیده و از التهابات اخیر بازار کاسته شده است. 
به گزارش ایرنا، منصور معظمی روز سه ش��نبه در جریان سفر به 
مشگین ش��هر افزود: نظارت بر بازار خ��ودرو تداوم یافته و با افرادی 

که سعی در التهاب بازار داشته باشند برخورد جدی خواهد شد. 
وی با اشاره به خروج آمریكا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه، 
از س��رمایه گذاران و کارآفرینان به عنوان س��ربازان جبهه اقتصادی 
نام ب��رد و از حمایت همه جانبه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت از 
س��رمایه گذاران خب��ر داد.  وی به اجرای یک ط��رح بزرگ صنعتی 
در شهرس��تان مشگین شهر اش��اره کرد و افزود: این طرح بزرگ با 
همكاری س��رمایه گذار بخش  خصوصی اجرا می شود و نقش مهمی 
در توسعه اقتصادی اس��تان اردبیل به ویژه شهرستان مشگین شهر 
خواه��د داش��ت.  معظمی درباره این طرح گف��ت: مطالعات اولیه و 
نشست های مختلف با یک سرمایه گذار خارجی آغاز شده و به زودی 

جزییات آن به اطالع عموم خواهد رسید. 
او همچنی��ن در بازدید از کارخانه کامیون س��ازی مشگین ش��هر 
اح��داث این واح��د صنعتی بزرگ را به عن��وان یک فرصت طالیی 

و ارزشمند برای رشد و شكوفایی اقتصاد استان اردبیل دانست. 

صنعت خودرو به جای حرکت به سمت 
راه حل های منطقی به بیراهه می رود

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت 
در مجل��س گرایش ق��وی وجود دارد ک��ه تعرفه ه��ا را صفر کنیم 
ک��ه در این ص��ورت ضمن تعطیل ش��دن بازار داخل، همه س��راغ 
خودروه��ای باکیفی��ت خواهند رفت.  به گ��زارش خبرگزاری خانه 
ملت، محمدحس��ین فرهنگی ضمن مصاحب��ه با برنامه »بدون خط 
خوردگی« با اش��اره به اعالم آمادگی برای جایگزین شدن به جای 
قطعه س��ازان خارجی گف��ت: »در این صورت خودروس��از می تواند 

قیمت قطعات خارجی را متوجه قطعه سازان داخلی کند.«
وی ادامه داد: »قطعه س��ازی با برداش��تن تعرفه ها به واقع تعطیل 
می شود. صنعت خودرو به جای حرکت به سمت راه حل های منطقی 

و متناسب با شرایط روز، مسیری دیگر را در پیش گرفته است.«
فرهنگی گفت: »ما معتقد نیس��تیم که صنعت خودرو باید جمع 
شود؛ ما نیز در کمیس��یون مخالفت کردیم. نباید ]درهای کشور را 

بست[ مردم مجبور شوند فقط قطعات داخلی را بخرند.«
ای��ن نماینده مجلس گف��ت: »در مجلس گرایش قوی وجود دارد 
که تعرفه ها را صفر کنیم که در این صورت ضمن تعطیل شدن بازار 

داخل، همه سراغ خودروهای باکیفیت خواهند رفت.«
همچنین محمدرض��ا نجفی منش، رئیس انجم��ن صنایع همگن 
قطعه س��ازی کشور با اشاره به کاهش س��هام خودروسازان به رادیو 
»گفت وگو« گفت:  »صنعت خودرو به دلیل قیمت گذاری دس��توری 
ض��رر و زیان دیده اس��ت و ه��م اینک در مرحله توق��ف کامل قرار 
دارد.« وی خط��اب به فرهنگی گفت:»مردم هوش��مند هس��تند و 
قدرت تش��خیص دارند. اگر دولت و ش��ورای رقابت مداخله نكنند، 
هم کار برای خودروساز تسهیل می شود و هم قیمت خودرو کاهش 

پیدا می کند.«
نجفی منش یادآور شد: »در این شرایط خریداران پول می گذارند 
و خ��ودرو می خرند و ب��ا قیمت باالتر به بازار می فروش��ند. بنابراین 
در زمان اعالم فروش، پیش فروش ها به س��رعت پر می ش��ود. اینها 
مصرف کننده نیس��تند، بلكه می دانند ای��ن خودروها با قیمت باالتر 

فروخته خواهد شد.«

خودروهایی که ناقص تولید می شوند
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گف��ت در چند هفته 
اخی��ر تولی��د خودرو در کش��ور کاه��ش یافته ضم��ن آنكه درصد 
قابل توجه��ی از خودروها نیز به دلیل کس��ری قطعه، ناقص تولید 
ش��ده و در کف کارخانه ها متوقف می ش��وند.  به گزارش افكارنیوز، 
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: متأس��فانه در کنار تمام مشكالت 
داخلی و خارجی، انباش��ت قطعات و مواد اولیه وارداتی تولید قطعه 
در گمرک، جدیدترین مش��كل صنعت قطعه س��ازی اس��ت.  وی با 
بیان اینكه قطعات و مواد اولیه وارد گمرک ش��ده اما این س��ازمان 
ب��رای ترخیص آنها ک��د 14رقمی بانک مرک��زی را طلب می کند، 
خاطرنش��ان کرد:  برای دریافت کد 14 رقم��ی به بانک مرکزی که 
مراجعه می کنیم می گویند کد وقتی صادر می شود که تخصیص ارز 
مربوطه در سامانه نیما صورت گرفته باشد که آن نیز با مشكالت و 
تأخیر فراوانی همراه است.  رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
ادامه داد: بنابراین صنعت خودرو و قطعه س��ازی در چرخه معیوبی 
گرفت��ار ش��ده که علی رغم تأمی��ن قطعات و ورود آنه��ا به گمرک، 
امكان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانه های قطعه سازی 
و خودروسازی وجود ندارد.  وی افزود: نتیجه این وضعیت این است 
که از یک سو تیراژ تولید خودرو نزولی شده و از سوی دیگر درصد 
قابل توجهی از خودروهای تولیدی نیز به دلیل کس��ری قطعات، به 
صورت ناقص تولید ش��ده، در کف کارخانه های خودروسازی مانده 
و امكان عرضه آنها ب��ه بازار وجود ندارد. این وضعیت باعث کاهش 
عرضه و ملتهب ش��دن بازار خودرو از یک س��و و تشدید مشكالت 

مالی خودروسازان و قطعه سازان از سوی دیگر خواهد شد. 
نجفی منش با بیان اینكه امیدواریم با هم اندیش��ی س��ازمان های 
مرتب��ط به وی��ژه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، گم��رک و بانک 
مرکزی، این مش��كل به زودی حل ش��ود، تصریح کرد: در شرایطی 
که آمریكا برای ضربه زدن به اقتصاد و اشتغال ملی، تحریم صنعت 
خودرو را به عنوان اولین تحریم ها در نظر گرفته اس��ت، بروز چنین 
مش��كالتی در داخل قابل قبول و پس��ندیده نیست و هرچه زودتر 
باید حل شود وگرنه وضعیت نزولی تولید خودرو تشدید و مشكالت 

صنایع قطعه سازی افزایش خواهد یافت. 
 در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو 
با روندی صع��ودی همراه بود با این حال بررس��ی جدیدترین آمار 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در زمینه وضعی��ت تولید خودرو 
نش��ان می دهد که در خردادماه امس��ال تولید ان��واع خودرو 1۹.6 

درصد کاهش یافته است. 

یک کارشناس صنعت خودرو گفت در صورتی صنعت خودروی ایران 
می توان تحریم ناپذیر باش��د که اقدامی در جهت ش��ناخت درست نقطه 

استراتژیک این صنعت انجام گیرد. 
فرب��د زاوه در گفت وگ��و با »عصر خودرو« در پاس��خ ب��ه این که چرا 
صنعت خودرو به جای تحریم های پی در پی، اقدام به تحریم ش��رکت ها 
و کش��ورهای خارجی نمی کند، گفت: تحقق این شرایط در گرو رسیدن 
اقتصاد کالن به نقطه ای است که نقش بازیگر اصلی را ایفا کند و بازیگر 

اصلی میدان بوده و در عین حال نیز انتفاع بازار را در اختیار بگیرد. 
وی افزود: این ش��رایط در حالی است که در حال حاضر قدرت خرید 
ایران با توجه به ش��رایط مالی و بانكی به اندازه ای نیس��ت که بتواند به 
بازیگر اصلی میدان تبدیل شود، همانگونه که تولید پژو ۲008 در ایران 
به ش��كل محدود انجام ش��د.  این کارش��ناس صنعت خ��ودرو با تأکید 
ب��ر این که ت��وان بازار ایران برخالف تصور موجود، توان کافی نیس��ت و 
نمی ت��وان از آن به عنوان یک عامل تقویت بازار اس��تفاده کرد، تصریح 
کرد: رویه ای که تاکنون اش��تباه ب��وده و هنوز هم ادامه دارد، تفاوت در 
دیدگاه ما در ش��ناخت نقطه استراتژیک صنعت خودرو است درحالی که 

ب��ازار حرف اول و آخر را می زن��د و در صورت اصالح این نقطه می توان 
چالش موجود را برطرف کرد، دیدگاه اس��تراتژیک صنعت خودرو نقطه 
دیگری اس��ت.  زاوه یادآور شد: اگر درس��ت نگاه کنیم زمانی می توانیم 
تحریم ناپذی��ر ش��ویم که به ج��ای این که با آغاز تحری��م، درد آن را در 
تهران احس��اس کنیم و ص��دای آن را در اصفهان بش��نویم، درد را در 
پاریس احس��اس کنیم و صدا را در نیویورک بشنویم همان گونه که در 
حال حاضر همزمان با افزایش تعرفه خودرو به آمریكا روی داده است. 

وی گف��ت: در حال حاض��ر آمریكا صحبت از افزای��ش تعرفه فوالد و 
خودرو کرده است که به طور قطع تحریم خودرو از سوی آمریكا، صدای 
ش��هروند کالیفرنیایی را درمی آورد و در عین حال کارگر مرسدس بنز، 
کمتری��ن آس��یب را از این تصمیم خواهد دید و بیش��ترین آس��یب به 
مصرف کننده آمریكایی بازمی گردد زیرا او ملزم به پرداخت مابه التفاوت 

هزینه است. 
زاوه ادامه داد: اگر آمریكا مرسدس را تحریم کند در نهایت عرضه دو 
تا سه میلیون دستگاه خودرو به بازار آمریكا محدود می شود که در این 

شرایط کاهش عرضه نیز منجر به افزایش تورم می شود. 

این کارش��ناس صنعت خ��ودرو با بیان این که اگر ای��ران تولید کننده 
خودرو در جه��ان بود نه مصرف کننده، تحری��م صنعت خودروی ایران 
امكان پذی��ر نبود، اظهار کرد: بر اس��اس گزارش های ارائه ش��ده، فروش 
پژو در خاورمیانه با کاهش روبه رو شده و این در حالی  است که پژو در 
خاورمیان��ه تنها بازار ایران را در اختی��ار دارد و حتی در صورت تحریم 
نیز ایران ناگزیر به خرید قطعات استراتژیک از پژو به هر طریقی خواهد 
بود. بنابراین محروم کردن س��ایر کشورها از انتفاع بازار و گرفتن امتیاز 
از کشورها رویكرد درستی نیست، رویكردی که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دولت یازدهم نیز از آن استفاده کرد و به مشكل جدی برخورد. 
وی تأکید کرد: سیاس��تی که ایران باید در اختیار بگیرد بازار برون گرا 
و حض��ور در حلقه جهانی اس��ت. اگ��ر تحریم صنعت خودرو در س��ال 
85 اتف��اق می افتاد پژو با چالش جدی مواجه ب��ود زیرا فروش قطعات 
و خ��ودرو ب��ه ایران زیاد بود، اما هم اکنون کس��ی از تحری��م ایران آگاه 
نمی شود، چراکه سهم پررنگی در بازار ندارد، در این شرایط پیدا کردن 
نقطه اس��تراتژیک صنعت خودرو سیاستی است که صنعت خودرو باید 

در پیش بگیرد. 

2 فاکتوری که صنعت خودرو را از تحریم ها معاف می کند

اعتق��اد بر این اس��ت که برخورد ق��وه قضائیه به مثاب��ه یک برش در 
ی��ک مقطعی برای یک مورد خاص، پاس��خی ک��ه از آن انتظار می رود 
را ب��ه همراه نخواهد داش��ت. نظام قضایی ما نیز بای��د از یک اثرگذاری 
و کارآمدی و اثربخش��ی برخوردار باشد که همان هم نیازمند، سالمت، 
ش��فافیت و در واق��ع به نوعی مدیریت راهبردی و اس��تراتژیک اس��ت 
که باید س��رمایه ها و امكانات آن دس��تگاه قهری��ه را به نوعی در جهت 
سالم س��ازی بدنه دولت و حاکمیت به کار بست.  عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس دس��تور اخیر رئیس جمه��ور به منظور برخورد قاطع با 
مافیای واردات خودرو به کش��ور را هوشمندانه توصیف کرد.  محمدرضا 
نجفی با بیان این که دس��توراتی از ای��ن قبیل آخرین حلقه ها به منظور 
جلوگیری از تش��كیل مافیا در کش��ور محس��وب می ش��ود، گفت: باید 
مجموعه ای از اقدامات نهادینه، سیستمی، فرآیندی، قانونی و ساختاری 
و... انجام بش��ود تا شاهد بروز مفاسدی از این دست نباشیم و سرمایه ها 
به ص��ورت حداکثری در راس��تای اهداف و برنامه ه��ای ملی و عمومی 

به کار گرفته شود. 
وی با تأیید دس��تورات رئیس جمهور و مؤث��ر خواندن آن اظهار کرد: 
به اعتقاد من آثار و نتایج فراگیر و همه جانبه در گس��تره اقتصاد کش��ور 
را بای��د به صورت مطالبه عموم��ی درآورده و انتظار آن را از دولتمردان 

داشت. 

نماین��ده مردم تهران در مجلس در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر تأثیر 
ح��ذف تعرفه بر بازار و واردات خودرو کش��ور، گف��ت: تعرفه مكانیزمی 
برای تنظیم بازار و به نوعی حمایت از تولیدات داخلی و روشی است که 
نس��بت به سایر روش ها از مزایا و مصونیت های بیشتری برخوردار است 

و این مهم نباید دستاویزی باشد تا سوءاستفاده  از آن صورت بگیرد. 
او اف��زود: در حال حاضر که اساس��اً واردات خودرو ممنوع ش��ده در 
نتیج��ه، تعرفه خودرو هر س��ال ب��ه بهره ای که از آن به دس��ت می آید 
محاس��به می ش��ود و با ممنوعی��ت واردات خودرو قطع��اً اعمال تعرفه 
موضوعیت��ی نداردف زیرا به صورت اساس��ی و پای��ه ای واردات خودرو 
منتفی ش��ده اس��ت.  به گفته نجف��ی، مجلس در قبال دس��تور صریح 
رئیس جمهور کشورمان قطعاً سیاست حمایتی را در پیش خواهد گرفت 
و کم��ک می کن��د تا فرامین دکت��ر روحانی به منظ��ور پیگیری پرونده 
واردات غیرقانونی خودرو به کش��ور در سریع ترین زمان به نتیجه برسد. 
حتی االمكان این فضا را برای اجرای دستورات فراهم می کند تا فرامین 

به بهترین نحو به مرحله اجرا گذاشته شود. 
نجفی گفت: کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تالش خواهد کرد تا 
مدیریت برخورد با مفاسدی از این دست را به صورت هدفمند بر عهده 
بگیرد. این اقدامات باید در راس��تای اهداف ملی دنبال ش��وند و به یک 

همپوشانی و هم افزایی ملی دست پیدا شود. 

نجف��ی همچنین افزود: اعتقاد بر این اس��ت که برخ��ورد قوه قضائیه 
ب��ه صورت مقطعی و برای یک مورد خاص، پاس��خی ک��ه از آن انتظار 
م��ی رود را به همراه نخواهد داش��ت. نظ��ام قضایی ما نی��ز باید از یک 
اثرگذاری و کارآمدی و اثربخش��ی برخوردار باشد که همان هم نیازمند، 
س��المت، ش��فافیت و در واقع به نوعی مدیریت راهبردی و استراتژیک 
است که باید سرمایه ها و امكانات آن دستگاه قهریه را به نوعی در جهت 
سالم س��ازی بدنه دولت و حاکمیت به کار بس��ت.  دستگاه قضایی حتماً 
نقش تعیین کننده ای در بهره وری سرمایه ها، بهبود عملكرد، سالم سازی 
و شفافیت اداری و اجرایی و نظام مالی کشور باید داشته باشد. این یک 
مقدمه الزم دارد و آن مقدمه باید از خود دس��تگاه قضا به روش��نی و به 
عیان به وجود بیاید.  او افزود: باید از رفتارهای س��لیقه ای و غیرقانونی 
اجتن��اب کرد تا موارد غیرمعمول مانع از اعتماد مردم به دولت نش��ود. 
این مهم اس��ت که قضاوت و داوری جامعه و برداش��ت ذی نفعان از یک 
دستگاه چگونه باشد. صرف نتایج عملكرد آن دستگاه حتی کافی نیست. 
او خاطرنش��ان کرد: تصور می کنم اگر دس��تگاه قضا بیش از گذش��ته 
برنامه ه��ا و عملكرد خود را تقویت کند حتماً اثربخش��ی  این دس��تگاه 
نی��ز ارتقا پیدا می کند. اما در مجموع دس��تگاه قضا می تواند یک عنصر 
تقویت کنن��ده اعتماد مردم یا برهم زننده اعتم��اد ملی به این بخش از 

قوای سه گانه باشد. 

اعمال تعرفه برای خودرو موضوعیت ندارد

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ظرفیت پایین قطعه سازان ترمز صنعت خودروسازی را می کشد

گره افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور چیست؟ 

چهار شنبه
27 تیر 1397
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کسب و کارامـروز8

با پایان یافتن مهلت ثبت نام در مس��ابقه تحلیل داده های نسل جدید 
توالی یاب��ی)NGS(، این مس��ابقه با رقابت بین 45 ش��رکت کننده از ۲4 
تیرماه آغاز ش��د. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 

و فناوری ریاس��ت جمهوری، مرکز راهبردی 
فناوری ه��ای همگرا معاونت علمی مس��ابقه 
»تحلیل داده های نس��ل جدید توالی یابی« را 
با همكاری ستاد توسعه زیست فناوری برگزار 
می کند. این مس��ابقه که ب��ر مبنای اهمیت 
توانای��ی جم��ع آوری، تحلی��ل و اس��تفاده از 
کالن داده ها در دنیای امروز برگزار می ش��ود، 
ب��ه دنبال راهكاری برای شناس��ایی و تقویت 
شرکت ها، پژوهشگران، اعضای هیات علمی و 
دانشجویان دانشگاه ها و پژوهشگاه های فعال 
در حوزه تحلیل داده های زیستی است تا بدین 
ترتیب آنها را به راه اندازی کسب و کار در این 

حوزه ترغیب کند.
در مدت 5۲ روز مهلت ثبت نام، 45 تیم و شرکت در این مسابقه شرکت 
کرده اند که نیمی از این شرکت کنندگان را دانشجویانی از مقاطع تحصیلی 

مختلف به ویژه دکترا و کارشناسی ارشد تشكیل می دهند.

ح��دود یک س��وم ش��رکت کنندگان در مس��ابقه را دانش��جویان و 
فارغ التحصیالن رش��ته های زیست شناس��ی و زیس��ت فناوری تشكیل 
می دهند و پس از آن رش��ته های ژنتیک و علوم و مهندسی کامپیوتر 
قرار دارند. همچنین از نظر محل تحصیل 
نیز به ترتیب بیش��ترین شرکت کننده ها از 
دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شیراز 
و عل��م و صنعت هس��تند. گفتنی اس��ت 
هم اکن��ون با پایان یافت��ن مهلت ثبت نام، 
مرحل��ه اول مس��ابقه با ه��دف تحلیل و 
کنترل کیفی مجموعه داده های خام روی 
س��رورهای مجازی هر تیم از روز یكشنبه 
۲4 تیرماه س��ال جاری شروع شده است 
و در نهای��ت کلی��ه تیم هایی ک��ه بتوانند 
حداقل امتیاز م��ورد نظر هیات داوران در 
این مرحله را کس��ب کنند، به مرحله بعد 
راه خواهند یافت. این مس��ابقه تا مهرماه 
ادامه دارد و در پایان سه تیم برتر عالوه بر دریافت جایزه نقدی، برای 
توس��عه خدمات تحلیل داده و راه اندازی کسب و کار در این زمینه، از 

حمایت های دیگری نیز برخوردار خواهند شد.

کمیته امداد و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تفاهم نامه توسعه 
کس��ب وکارهای نوپ��ا را با هدف اش��تغال زایی ب��رای مددجویان این 
نهاد امضا کردند. به گزارش ایس��نا، مهندس س��ید پرویز فتاح، رئیس 

کمیته امداد از اجرای طرح نذر اش��تغال با 
اس��تفاده از ظرفیت های وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات خب��ر داد و گفت: در این 
ط��رح کمیته ام��داد منابع مال��ی موردنیاز 
برای کس��ب وکارهای نوپا را از محل منابع 
قرض الحسنه بانک ها تأمین و در مقابل این 
وزارتخانه بس��تر موردنیاز این امر را فراهم 
می کند. وی با اش��اره به اینكه برای اجرای 
این طرح یک س��امانه طراحی  شده است تا 
ایده های مربوط به کس��ب وکارهای نوپا در 
آن ثبت ش��ود، افزود: افراد خیر یا کس��انی 
که تمای��ل دارند منابع مالی خود را در این 
نوع مشاغل س��رمایه گذاری کنند می توانند 

به این سامانه مراجعه کنند. فتاح استفاده از فناوری های روز را ایده ای 
ن��اب برای فقرزدایی دانس��ت و افزود: متأس��فانه تاکن��ون از ظرفیت 

آی.سی.تی برای ایجاد اشتغال مددجویان استفاده  نشده است.

رئی��س کمیته امداد با اظهار اینكه اس��تفاده از این ظرفیت موجب 
کاهش هزینه ها می شود، گفت: البته طبق برنامه باید تمام فعالیت های 
کمیته امداد در بس��تر فناوری های نوین انجام شود، به طوری که حتی 
نیاز به مراجعه حضور مددجویان به دفاتر 

کمیته امداد نباشد.
وی ب��ا اش��اره به اینكه س��ال گذش��ته 
۲هزار و 300میلیارد تومان تس��هیالت در 
زمینه اشتغال زایی به مددجویان پرداخت 
شد، گفت: امس��ال امكان پرداخت 4هزار 
میلیارد تومان از محل منابع قرض الحسنه 
بانک ه��ا، صندوق توس��عه ملی و صندوق 
قرض الحس��نه امداد والیت ب��رای این امر 

فراهم  شده است.
به گزارش س��ایت خبری کمیته امداد، 
فتاح با اعالم اینكه در دو س��ال گذش��ته 
15درص��د از جامعه ه��دف کمیته امداد 
کاهش  یافته است، افزود: این رقم معادل ۲هزار و 500 خانوار است که 
اکنون آنها عالوه بر خودکفایی برای دو تا سه نفر دیگر نیز کارآفرینی 

کرده اند.

طراحی سامانه ثبت ایده های کسب و کارهای نوپارقابت 4۵ تیم و راه اندازی کسب و کار در حوزه داده های زیستی
 

حقوق باال و تأمین مالی مناسب تنها عوامل انگیزه دهی به کارمندان 
نیست، اما قطعاً تأثیر بزرگی روی کارایی آنها خواهد داشت. 

تعیین حقوق و دستمزد کارمندان یكی از چالش های همیشگی مدیران 
خصوصاً در بخش نیروی انسانی سازمان ها است. موارد بسیاری باید در این 
بخش در نظر گرفته شوند، مواردی همچون درآمد کنونی و آتی شرکت، 
هزینه فرصت هایی که با اختصاص پول به حقوق کارمندان از دست می رود 
و تأثیر این حقوق بر فرآیندهای استخدام آتی از این جمله هستند.  این 
تصمیمات به خاطر تأثیر حقوق و دستمزد روی تجربه کارمندان، حیاتی 
هس��تند. پول پرداخت ش��ده امكان حفظ و اداره زندگی ش��خصی را به 
آنها داده و بس��یاری از تصمیمات آنها در خ��ارج از فضای کاری را تحت 
تأثیر قرار می دهد. به عالوه این مورد یكی از دالیل انتخاب ش��غل توسط 
کارمندان اس��ت. فراموش نكنید که کارمندان کس��ب وکار شما را به جلو 
حرکت می دهند. در نتیجه اگر درآمد آنها روی پایداری عملكردشان تأثیر 
بگذارد، کارایی آنها نیز تحت تأثیر خواهد بود. با تفاسیر باال به این نتیجه 
می رسیم که حقوق و دستمزد کارمندان مستقیماً با موفقیت کسب وکار 

شما در ارتباط است. 
کارشناسان معتقدند کسب وکارها برای تضمین موفقیت باید حقوقی 
بی��ش از میانگین بازار به کارمن��دان خود پرداخت کنند. در ادامه این 

مقاله به بررسی علل این توصیه می پردازیم. 
جذب برترین استعدادها

در دنی��ای متغیر کنونی کس��ب وکار، افراد متع��ددی با مهارت های 
کاربردی در شغل های اختصاصی وجود دارند. شرکت ها باید با استفاده 
از تمام ظرفیت ها، بهترین افراد را از میان این استعدادها جذب کنند. 
بهترین مهندس ها، طراحان، فروش��ندگان و هر نقش تأثیرگذار دیگر 
در ش��رکت، کاالهایی ب��اارزش با تقاضای باال هس��تند. قطعاً پرداخت 
حق��وق باال یكی از راهكارهای جذب بهترین اس��تعدادها در ش��رکت 
اس��ت. در نتیجه پیشنهاد حقوق بیش از میانگین بازار، بازیگران قوی 
صنعت را به س��مت ش��ما جذب می کند و آنها می توانند سطح کارایی 

شرکت را باال ببرند. 
سطح باالی خروجی

ش��ما با پرداخت حقوق باالتر از حد میانگین به کارمندان می گویید 
ک��ه ت��الش باالتر از ح��د میانگی��ن نیز نی��از دارید. ش��اید این تفكر 
س��اده انگارانه باش��د اما دنیای کنونی بر همی��ن اصل حرکت می کند. 
اگرچ��ه حقوق و مزای��ا انگیزه های اصلی کارمندان نیس��تند اما کمک 

زیادی به آنها خواهند کرد. 
در واقع حقوق و دس��تمزد باال، فرهنگی از خروجی با کیفیت را در 
شرکت جاری می کند. وقتی افراد به این نتیجه برسند که از همكارهای 
خود در ش��رکت های دیگر حقوق بیشتری دریافت می کنند، اغلب به 
تالش بیشتر ترغیب می ش��وند. آنها بیشتر کار می کنند تا لیاقت خود 

برای دریافت حقوق بیشتر را نشان دهند. 
افزایش استخدام توسط خود کارمندان

اف��رادی که حقوق باال دریافت ک��رده و در محیط های حرفه ای کار 
می کنند، قطعاً از کار کردن خوش��حال خواهند بود. ش��ما با پرداخت 
حق��وق باال آنها را برای کار در ش��رکت بیش از ه��ر رقیبی عالقه مند 
می کنید. ش��رکت های حرفه ای برای افزایش انگیزه و عالقه کارمندان، 
عالوه بر پرداخت حقوق باال مزایایی همچون توجه ش��خصی بیش��تر، 
تش��ویق در مع��رض عموم یا حت��ی دخالت دادن آنه��ا در فرایندهای 

استخدامی را لحاظ می کنند.  در نتیجه همه اقدامات باال، کارمندان به 
جذب دوستان و افراد حاضر در شبكه خود در شرکت جدید عالقه مند 
می ش��وند. این تمایل و اس��تخدام های بعدی، روندی پایدار از جذب و 

استخدام افراد بااستعداد را در شرکت شما ایجاد می کند. 
کاهش تمایل به ترک شرکت

فرهنگ مبتنی بر حقوق باال و سیاس��ت های جذبی، کارمندان را به 
ماندن طوالنی تر در کس��ب وکار عالقه مند می کند. هرچه یک کارمند 
مدت بیش��تری در ش��رکت ش��ما باشد، سیس��تم، ماموریت شرکت و 
رون��د کاری را بهتر درک خواهد کرد. این اتفاق کارایی آنها را افزایش 
داده و به عالوه، تیم های مس��تحكم تر و منس��جم تر تش��كیل می دهد. 
به عالوه داش��تن کارمند باسابقه به معنی نیاز کمتر به جست وجو برای 
اس��تخدام های جدید اس��ت. در نتیجه نظم و س��اختار شما به دفعات 

کمتر به خاطر جذب نیروی جدید و آموزش او به هم می ریزد. 
نكته مهم دیگر این که با داشتن کارمندان باسابقه و باانگیزه، هزینه 
کمتری برای جذب و مصاحبه با نیروهای جدید خواهید داشت. قطعاً 
فرآین��د جذب نیروی جدید هزینه بر اس��ت و خ��ودداری از آن، نقطه 

مثبتی در مدیریت شما خواهد بود. 
تمرکز بیشتر کارمندان روی کار

وقت��ی پول به کمترین دغدغه کارمندان بدل ش��ود، تمرکز آنها به کار 
بیش��تر خواهد بود. آنها نگرانی های کمتری در مورد امنیت اقتصادی در 
خانه یا دریافت حقوق پایین خواهند داشت. در نتیجه حضور ذهنی آنها 

در شرکت بیشتر شده و کارایی و کیفیت آنها نیز افزایش خواهد یافت. 
پاداش عادالنه به کارمندان

نتیج��ه کلی تمام این موارد آن اس��ت که پرداخ��ت حقوق باالتر از 
میانگین، راهكاری کاماًل صحیح اس��ت. به بیان دیگر وقتی فردی تمام 
ت��الش خود را به کار می گیرد ت��ا کاری باکیفیت تحویل دهد، لیاقت 
دریاف��ت پ��اداش و حقوق را دارد. این یعنی کارمندان باید بخش��ی از 
ارزش افزوده ش��ده به ش��رکت توسط خودش��ان را دریافت کنند. به 
تعریف س��اده، سود شرکت تنها نباید بین مدیران و سهامداران تقسیم 
ش��ود و افرادی که آن را ایجاد کرده اند نیز باید س��همی داشته باشند. 
این موارد حقایقی اثبات ش��ده هس��تند و می توانند فرهنگ سازمانی 

باکیفیت را برای شرکت شما تضمین کنند. 
نیاز به تعداد کارمندان کمتر

با داش��تن بهترین کارمندان، قطعاً خروجی شرکت شما بهتر از رقبا 
اس��ت. به بیان دیگر، دو کارمند عالی بیش از س��ه کارمند کم عالقه و 
کم اس��تعداد کارایی دارند. در نتیجه با پرداخت حقوق باال و جذب این 
ن��وع نیروها، نیاز کمتری به نیروی انس��انی خواهید داش��ت. این نیاز 
کمت��ر، در مجموع باعث کاهش هزینه ها خواهد ش��د که از س��ود آن 
می توان برای هرچه بهتر کردن تیم اس��تفاده کرد. این راهكار خصوصاً 

برای کسب وکارهای کوچک و نوپا، در بلند مدت مفید خواهد بود. 
شاید افزایش حقوق کارمندان در ابتدا برای شما دشوار باشد. احتماال از 
آن به عنوان کاهش سود در کوتاه مدت یاد می کنید. واقعیت این است که 
این کار در طوالنی مدت نه تنها فرهنگ سازمانی را بهبود می بخشد بلكه 
در هزینه ها نیز صرفه جویی خواهد کرد. در نهایت افزایش حقوق کارمندان 
فق��ط در جهت خوش��حال کردن آنها نیس��ت بلكه یک س��رمایه گذاری 

بلندمدت برای رسیدن به کسب وکار با کارایی و کیفیت باال است. 
INC/zoomit :منبع

جف بزوس با سرمایه ای بالغ بر 1۵0 میلیارد دالر و عبور از بیل گیتس، عنوان 
ثروتمندترین مرد تاریخ حوزه  فناوری را به نام خود ثبت کرد.

بـه گزارش زومیت به نقل از بلومبرگ، جف بـزوس عنوان ثروتمندترین فرد 
تاریـخ دنیای فناوری را از آن خود کرد. بر اسـاس اطالعـات آماری مندرج در 
Bloomberg Billionaires Index، ارزش خالص سرمایه  جف بزوس، خالق 
و بنیانگذار آمازون از مرز 1۵0 میلیارد دالر گذشـت. با این حسـاب سرمایه  او، 
۵۵ میلیارد دالر از بیل گیتس بنیانگذار مایکروسـافت بیشـتر شـد و در حال 
حاضـر عنوان ثروتمندترین فـرد در تاریخ دنیای فنـاوری را از آن خود کرده 

است.
جف بزوس ۵4 سـاله توانسـت از بیل گیتس ثروتمندتر شود. در سال 1999 
بیل گیتس با سرمایه  100 میلیارد دالری خود به عنوان ثروتمندترین مرد جهان 
در حوزه فناوری شناخته شد و اکنون جف بزوس با سرمایه  149 میلیارد دالری 
خود توانست این جایگاه را از آن خود کند و تبدیل به ثروتمندترین مرد جهان 
در حوزه  فناوری شـود. طبق اطالعات آماری منتشـر شده از سوی فوربس، از 
سـال 1982 تاکنون هیچ کس نتوانسته است چنین سرمایه ای در حوزه  فناوری 
داشـته باشـد و جف بزوس، باالترین رکورد سـرمایه داری را برای اولین بار در 

طول تاریخ به نام خود ثبت کرد.
وقتی Amazon برای حراج سـالیانه  تابستانی 36ساعته یا همان روز پرایم 
)Prime Day( آماده می شـد، مشـکالتی برای وب سایت و اپلیکیشن موبایل 
آمازون رخ داد، اما این شرکت توانست عبور موفقی از این شرایط داشته باشد. 
روز گذشـته، ابتدا ارزش سـهام آمازون با رشد ۵درصدی از  1822.49 دالر به 
1841.9۵ دالر رسید، ولی سرمایه  جف بزوس تنها برای مدت زمان کوتاهی روی 

نمودار از مرز 1۵0 میلیارد دالر عبور کرد.
بعد از انتشار نتایج مأیوس کننده  نتفلیکس، ارزش سهام آمازون به زیر 1800 
دالر رسید. ارزش خالص سرمایه  Jeff Bezos در سال جاری حدود ۵2میلیارد 
دالر افزایش یافته است که بیشتر از کل دارایی جک ما، ثروتمندترین فرد آسیا 
و مدیرعامل شـرکت علی بابا است. با چنین سرمایه ای جف بزوس فاصله  کمی 
با سرمایه  1۵1.۵ میلیارد دالری خانواده  والتون دارد که به عنوان ثروتمندترین 

خانواده جهان شناخته می شوند. 
مایکل کول، مدیرعامل Cresset Family Office، اعالم کرد:

گاهی حتی تصور داشـتن چنین اعداد و ارقامی هم کمی دشـوار اسـت. این 
اعداد واقعا عجیب و غریب هستند.

براسـاس یکـی از گزارش هـای دولت فـدرال، طبق آمار سـال 2016، حدود 
38.6درصـد از کل ثروت ایاالت متحده آمریـکا، تحت کنترل تنها یک درصد 
از خانواده هـای آمریکایی قرار دارد. در حالی کـه طبق همان اطالعات آماری، 
22.8درصد از کل ثروت این کشـور نیز در اختیار 90درصد مابقی شـهروندان 
 )Oxfam( آمریکایی قرار دارد. سـال گذشـته، شـرکت بین المللی آکسـفام
دریافـت که بیش از 80درصد درآمـد حاصله  آمریکا در نهایت در اختیار همان 

یک درصد قرار می گیرد.
براسـاس مطالعات آمـاری و فهرسـت شـاخص های بلومبـرگ، بیل گیتس 
بـا دارایـی بـه ارزش 9۵.۵میلیارد دالر بعـد از بـزوس قـرار دارد. اگر ارزش 
دارایی هایـی همچـون بنیاد بیل و ملینـدا گیتس را به رقـم دارایی فعلی بیل 
گیتـس اضافه کنیم قطعا سـرمایه  وی بیـش از 1۵0 میلیارد دالر خواهد شـد. 
براسـاس تجزیه و تحلیل داده های منتشـر شده توسـط گیتس، او تقریبا 700 
میلیون سهم مایکروسـافت و 2.9 میلیارد دالر پول و سایر دارایی های خود را 

از سال 1996 تاکنون بخشیده یا اهدا کرده است.

پرداخت حقوق باال و مزایای آن در پیشرفت نیروی انسانی

 جف بزوس با سرمایه ۱۵۰ میلیارد دالری
ثروتمندترین مرد تاریخ حوزه فناوری شد

دوره تكمیل��ی »تربیت مربی خالقیت و ایده پ��ردازی« به همت بنیاد نخبگان 
اس��تان فارس برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با 
هدف شناس��ایی و تربیت معلمان عالقه مند به فعالیت در زمینه ترویج خالقیت، 
اولین مرحله دوره تربیت مربی خالقیت، به همت بنیاد نخبگان اس��تان فارس و 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان در ش��یراز برگزار و پس از آن پروژه اقدام پژوهی 
برای ش��رکت کنندگان تعیین شد که با انجام آن و کسب امتیازهای الزم، ۹ نفر 
برای حضور در مرحله تكمیلی تربیت مربی خالقیت پذیرفته شدند. در مرحله دوم 
تربیت مربی خالقیت، معلمان آموزش های تكمیلی را در جهت آموزش خالقیت و 
ایده پردازی و همچنین تشكیل گروه هایی در جهت ترویج خالقیت و ایده پردازی 

در منطقه آموزشی خود دریافت کردند.

 دوره تربیت مربی خالقیت
و ایده پردازی برگزار شد

دریچــه

چهار شنبه
27 تیر 1397

شماره 1114
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رئیس نخس��تین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین گفت: نخس��تین 
مدرس��ه کارآفرینی در کشور با رویكرد تربیت نیروی انسانی کارآمد و 

فعال در اصفهان تاسیس و راه اندازی می شود.
ب��ه گزارش ایرنا، مجتب��ی مالاحمدی در 
نشس��ت خب��ری نخس��تین کنفرانس ملی 
م��دارس کارآفرین در اصفه��ان افزود: این 
مدرس��ه، ویژه پس��ران و با ظرفیت پذیرش 
حدود 100 دانش آموز قرار اس��ت از ابتدای 
مهرم��اه از پایه ابتدای��ی فعالیت خود را در 
ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان آغاز کند. 
وی با بیان اینكه در این راستا تمام رایزنی ها 
با آموزش و پرورش انجام شده است، افزود: 
تربی��ت نیروی انس��انی خ��الق، متخصص، 
کارآفرین، مسئولیت پذیر، آینده نگر، فعال و 
نوآور از اهداف این مدرسه است. وی اضافه 
کرد: در ای��ن مدارس دانش آموزان از همان 

دوران ابتدایی با مهارت های اجتماعی آشنا می شوند.
مالاحمدی افزود: دانش آموزان در این مدارس تفكیک نمی ش��وند و 

شرط معدلی نیز برای ورود به این مدارس وجود ندارد.

وی توضی��ح داد: این مدارس که از س��ال آینده ب��رای دختران نیز 
راه اندازی خواهد شد، به صورت غیرانتفاعی است و شهریه آنها براساس 

نرخ مصوب آموزش و پرورش تعیین می شود.
رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد دهق 
از تواب��ع اصفهان، همچنی��ن از برگزاری 
نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین 
در اصفهان خبرداد و افزود: این کنفرانس 
ب��ا حض��ور مقام ه��ای عال��ی اس��تانی و 
 کشوری و اساتید دانشگاهی و کارآفرینان
۲۷ تیرم��اه در س��الن همایش ه��ای اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینكه ح��دود 450 میهمان 
 به ای��ن همای��ش دعوت ش��ده اند، گفت:

80 مقال��ه از سراس��ر کش��ور ب��رای این 
همایش ارسال شده که از این تعداد چهار 

مقاله برتر در این کنفرنس ارائه می شود.
مالاحم��دی اضافه ک��رد: همچنی��ن ۲5 مقاله منتخ��ب کنفرانس 
به صورت پوس��تر ارائه خواهد ش��د و کارگاه های آموزش��ی با ظرفیت 

100 نفر نیز در حاشیه این کنفرانس برگزار می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده س��ازی طرحی برای 
اتص��ال بنگاه ها و کاریابی ها به موسس��ات آم��وزش فنی و حرفه ای به 
منظ��ور ارائه  آموزش های متناس��ب با بازار کار ب��ه جوانان جویای کار 

خبر داد.
به گزارش ایس��نا، س��لیمان پاک سرشت 
برگ��زاری  روز  س��ومین  در  گذش��ته  روز 
هجدهمین مس��ابقات ملی مهارت در مرکز 
تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای 
البرز با تاکید بر اهمیت برگزاری مس��ابقات 
مه��ارت ترویج گفتم��ان مه��ارت، افزایش 
مهارت��ی نیروه��ای کار، آش��نایی مربیان با 
استانداردهای آموزش مهارت جهانی، ایجاد 
ارتباط میان مراکز آموزش مهارت با صنعت 
و بنگاه های اقتصادی، معرفی مهارت آموزان 
و فراهم کردن بس��تر ورود آنه��ا به بازار کار 
را از مهم ترین اه��داف برگزاری این رویداد 

ملی عنوان کرد.
وی ادامه داد: مس��ابقات ملی مهارت فرصت مناسبی برای شناسایی 

نخبگان مهارتی و اتصال آنها به صنایع و بازار کار است.

رئیس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای در ادامه در پاس��خ به سوال 
ایس��نا درب��اره دس��تاوردهای برگزاری ای��ن مس��ابقات و تاثیر آن بر 
اش��تغال جویندگان کار، اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این مسابقات 
ایجاد انگیزه در افراد ماهر اس��ت و تالش 
می کنیم افراد دارای توان مهارتی، به ویژه 
نخبگان مهارتی را شناس��ایی و بسترهای 

ورود آنها به بازار کار را فراهم کنیم.
پاک سرش��ت تصریح کرد: افراد برگزیده 
س��ال های گذش��ته، کارآفرین��ان موفقی 
هستند که به خلق فرصت های کسب وکار 
همت گم��ارده و از تج��ارب مهارتی خود 
ب��رای ورود ب��ه فض��ای کس��ب وکار بهره 

گرفته اند.
مع��اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در عی��ن ح��ال از تدوین و آماده س��ازی 
طرحی ب��رای اتص��ال صنای��ع بنگاه ها و 
کاریابی ها به موسس��ات آموزش فنی و حرف��ه ای خبر داد و گفت که 
براس��اس آن به متقاضیان اش��تغال و جوانان جویای کار آموزش های 

متناسب با نیاز بازار کار ارائه می شود.

شناسایی نخبگان مهارتی و معرفی آنها به بنگاه های اقتصادینخستین مدرسه کارآفرینی کشور در اصفهان تاسیس می شود

ش��ما در نق��ش یک مدیر قرار اس��ت کارمندان خ��ود را برای انجام 
تمام و کمال وظایف ش��ان توانمند سازید، اما چندین عادت بی غرضانه 

می تواند جلوی این کار را بگیرد. 
رؤس��ای فرومایه، خودخ��واه و آسیب رس��ان تنها موانعی نیس��تند 
ک��ه کارمن��دان در ش��غل خ��ود ب��ا آنه��ا مواج��ه می ش��وند. حتی 
دوست داش��تنی ترین مدیران هم می توانند سهواً و بدون اینكه متوجه 
باشند، راه اعضای گروه خود را سد کنند. در اینجا رایج ترین رفتارهای 
تحلی��ل برنده عملكرد گروه و همین ط��ور توصیه هایی برای اجتناب از 

آنها آمده است. 
1- مدیریت مردم به جای موانع

مس��ئولیت اصلی ش��ما در نقش یک مدیر، نظارت بر کار افراد دیگر 
نیست، بلكه آزاد گذاشتن زیردستان برای انجام کارهای خود و حذف 

هر مانعی است که ممكن است در سر راه شان قرار گیرد. 
ب��رای مدیرانی که کار مخالف را انجام می دهن��د، نامی وجود دارد؛ 
مدیر کنترلگر. غالبا س��ال ها طول می کشد تا مدیران متوجه شوند که 
در حال کنترل بی جهت کارمندان خود هس��تند و متأس��فانه چندین 
س��ال دیگ��ر )و پس از خ��روج تعداد زی��ادی از اعضای گ��روه( طول 
می کش��د تا رویكرد خود را بهبود بخش��ند. طب��ق گزارش قبلی گوئن 
 ،)Fast Company( برای فست کمپنی )Gwen Moran( موران
ال��زام کارمندان به حضور در همه پروژه ها، »یک الیه دیگر مدیریتی« 
را اضاف��ه می کند که می تواند بهره وری را مختل و س��رعت پیش��رفت 
را کاه��ش ده��د. مدی��ران کارآم��د، درگیر هم��ه جزیی��ات کارهای 
کارمندان خود نمی ش��وند، مخصوصا کارمندانی که از وظیفه شناس��ی 
و کارآمدی ش��ان اطالع دارند. مدیران موفق در عوض سیستم هایی را 
ایجاد می کنند تا کارمندان با کمترین دخالت آنها، کارها را اداره کنند. 
اگر فكر می کنید که ممكن است یک مدیر کنترلگر باشید، با اعضای 
گروه خود جلس��ات دو نف��ره برگزار کنید. از آنها درب��اره موانع پیش 
رویش��ان و راهكارهای احتمالی بپرسید که پیشنهاد خواهند داد. البته 
ممكن اس��ت ارائه راه حل توسط خودتان آسان تر باشد، اما اجازه دادن 
به کارمندان تا بخش��ی از این فرآیند باشند، باعث احساس توانمندی 
آنها می ش��ود. همین طور زمانی که آنها س��همی در طراحی شگرد های 
گروه داشته باشند، بیشتر احتمال دارد که این شگردها را رعایت کنند 

و در زمان حرکت به جلو باعث سردردهای کمتری شوند. 
2- تالش ناکافی برای ایجاد فرهنگ 

فرهن��گ، قلم��روی مختص به منابع انس��انی یا مدیرعامل نیس��ت. 
تمامی مدیران نقش��ی را در حمایت از آن ایفا می کنند. گروه خود هر 
مدیر، باید باطنا فرهنگ و ارزش های ش��رکت را )که فرض می شود از 
نوع مثبت هس��تند( به طور کامل نش��ان دهند و همزمان جایی برای 

نقش و ترکیب منحصربه فرد گروه شان باز کنند. 
این کار مس��تلزم یک عمل متعادل س��ازی خاص است. فرهنگ یک 
گ��روه فروش، بی تردی��د از فرهنگ مثاًل یک گروه مهندس��ی متفاوت 
خواه��د ب��ود، اما هر دو اینها بای��د وفاداری، اعتماد، احت��رام و تفریح 
را رواج دهن��د. کارمن��دان بدون وج��ود این عناص��ر، می توانند حس 
کنند که تنها و بی حامی هس��تند. نیاز شغلی شما در نقش یک مدیر، 

س��رمایه گذاری در فرهنگ گروهی است، که به معنای مشخص کردن 
انتظارات راجع به رفتارها و ارزش ها، قبل از به وجود آمدن یک س��ری 
مس��ائل است. همین طور مهم یاری رس��اندن به اعضای گروه است تا 
در یک س��طح شخصی - خواه با س��ازماندهی قرارهای هفتگی صرف 
ناهار یا آغاز جلس��ات با س��خنان طنز - ارتباط برق��رار کنند. با اینكه 
فعالیت ه��ای یكباره گروه س��ازی می تواند مفید واقع ش��ود، آیین های 

پایدار، اثر ماندگاری ایجاد می کنند. 
3- تنها پاداش دادن به افراد و نه گروه

بررس��ی های مربوط ب��ه عملك��رد، ترفیع ها، تحس��ین و تمجید در 
انظار عموم؛ هر یک از این تش��ویق ها بر رفت��ار اعضای گروه از طریق 
روش ه��ای معلوم و نامعلوم تأثیر می گذارد، ام��ا مدیران نباید تا زمان 
بررس��ی های عملكرد صبر کنند ت��ا از افراد یا تمامی گ��روه قدردانی 
 Mickey W.( کنند. همانطور که نویس��ندگان مایك��ی دابلیو مانتل
Mantle( و ران لیچت��ی )Ron Litchy( در کت��اب خ��ود مدیریت 
مس��ائل غیرقابل کنترل اش��اره می کنند، اگر شما تعادل مناسبی بین 
پاداش ب��ه گروه ها و پاداش به قهرمانان ایج��اد کنید، تعداد زیادی از 
اعضای گروه در اختیار خواهید داش��ت که مش��تاق غلبه بر مشكالت 

هستند، اما زمان های محدودی به این کار احتیاج دارید. 
از دس��تاوردهای قاب��ل توجه گ��روه در انظار عم��وم تمجید و با هر 
 ،)spot bonus( چیزی که در چنته دارید )مثاًل پاداش های لحظه ای
هدیه های مناس��ب یا مرخصی( قدردانی کنید. دس��تاوردهای گروه را 
با ارس��ال ایمیل به سراسر ش��رکت یا بخش و نیز تفریحات در ساعات 
کاری مثل رفتن به سینما، ساعات تفریح و صرف غذا در بیرون، جشن 
بگیرید. فقط به خاطر داش��ته باشید که قرارهای خارج از روز کاری، با 
وجود بی غرضانه بودن می توانند س��بب دلخوری موجه در میان پدر و 
مادر یا افرادی ش��وند که مسیر طوالنی تا خانه طی می کنند، بنابراین 
معموالً بهتر اس��ت که هدف تان برگزاری گردش های دسته جمعی در 

ساعات کاری باشد. 
4- نتایج را بر هر چیز دیگری ترجیح دهید

بازدهی کار اهمیت دارد، اما شما نمی توانید روش دستیابی گروه خود به 
نتایج را نادیده بگیرید. مدیران خوب، به رفتارهای مثبت – صرف نظر از هر 
اثر قابل اندازه گیری، مثل همكاری های موفق میان گروه ها یا کارمندانی 
که نگران کمک به دیگران هستند - ارج می نهند. تمرکز مدیران تنها بر 
پروژه ها و بازدهی کار، می تواند در آخر منجر به ایجاد فرهنگ های گروهی 
بی اعتنا، بیش از حد رقابتی یا حتی نامشخص شود. به جای تأکید صرف 
بر اعداد، به فرآیندها و ارزش های به کار بسته در طول مسیر اشاره کنید. 
این به کارمندان نشان می دهد که تنها دستاوردشان از اهمیت برخوردار 

نیست، بلكه روش انجام آن هم مهم است. 
پاداش به کارمندان برای رفتارهایی که می خواهید دیگران تكرار کنند، 
به بودجه بزرگی نیاز ندارد. یک رهبر مهندس که ما می شناسیم، میزبان 
نمایش اعطای جوایز ساالنه است تا از مشارکت مبتنی بر ارزش گروه خود 
قدردانی کند. رهبری دیگر، هر ماه از کارمندان خود درخواست می کند تا 
همكاران خود را برای قدردانی و تمجید پیشنهاد کنند که باز هم مبتنی بر 
مشارکت های ارزش محور است.  اما اگر هر چیز دیگری با شكست مواجه 
شود، یا شما فراموش کنید مراقب هر یک از این رفتارهای تخریبی باشید، 
حداقل این را به خاطر بسپارید: زمانی که شک دارید، از سر راه کنار بروید. 
fastcompany :منبع

 4 روشی که مدیران به طور ناخودآگاه گروه های خود را
تخریب می کنند

یادداشـت

برنامه »مدرسه تابس��تانه فصلی خالقیت و ایده پردازی« در دبیرستان های 
استان فارس برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در 
راستای برگزاری مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های 
استان فارس، مرحله اول مدرسه تابستانه خالقیت و ایده پردازی برای تعدادی 
از دانش آموزان مقاطع هفتم، هش��تم و نهم متوس��طه برگزار ش��د. برگزاری 
کارگاه های آموزشی مشاهده و ایده پردازی، تفكر واگرا، چگونگی بحث علمی، 
توفان ذهن، س��نجش خالقیت، حلقه کند وکاو )مه��ارت گفت وگو( و ارتباط 

موثر بخش اصلی این مدرسه بود.
در این مدرسه همچنین در قالب مسابقات خالقیت، مفاهیم مربوطه توسط 

مدرسان به دانش آموزان ارائه شد.

مدرسه تابستانه خالقیت و 
ایده پردازی برپا شد

به قلم: میشل ویتوس و کریستی تانج
مترجم: مروارید فیض



اگر در حال اداره یا فعالیت در کس��ب وکاری هستید، به احتمال زیاد 
مطالب��ی زی��ادی را پیرامون اهمیت توجه به ایجاد برند ش��نیده اید. در 
حقیقت این امر توصیه نخس��ت بس��یاری از افراد به کارآفرینان اس��ت. 
همچنین برندسازی توصیه شماره یک در زمینه افزایش فروش و کسب 

سود بیشتر به حساب می آید. 
آیا تا به حال کس��ی با شما پیرامون دلیل اهمیت برندسازی صحبت 

کرده اس��ت؟ به عبارت دقیق تر آی��ا تا به حال 
احس��اس فعالیت و کار س��خت اما بدون هدف 
دقیق را داشته اید؟ در این مقاله به بیان دالیل 

اهمیت برندسازی اشاره خواهیم کرد. 
شناخت

برخ��ی از مش��هورترین برنده��ای دنیا را در 
نظ��ر بگیرید. مک دونال��د و کوکاکوال مثال های 
مناس��بی در زمینه برندسازی قوی هستند. در 
مورد ای��ن برندها در اغلب م��وارد حتی نیازی 
به مشاهده نام ش��ان در تبلیغات نیست. به این 
ترتیب در نخس��تین نگاه به تبلیغات ش��ان آنها 
را شناس��ایی خواهیم کرد. رن��گ و فونت مورد 
استفاده از س��وی این دو برند و سایر برندهای 
موف��ق در زمینه برندس��ازی، پی��ش از نمایش 
نام ش��ان در صفحه تبلیغات از س��وی مخاطب 
ش��ناخته می ش��وند. دلیل اصلی چنین اتفاقی 
ایجاد برندی قوی از س��وی این شرکت هاست. 
به این ترتیب آنها از ابتدای ش��روع فعالیت شان 
روی المان های��ی مش��خص تاکی��د کرده ان��د. 
با گذش��ت زمان چنی��ن المان های��ی در ذهن 

مخاطب حک شده است. 
پپس��ی یكی دیگر از مثال های مورد توجه در 
این بخش است. در حالی که این برند در طول 
زمان فعالیتش بارها لوگو و الگوی کس��ب وکار 
خ��ود را تغییر داده، اما همچنان هس��ته اصلی 
برند خود را حفظ کرده اس��ت. به طور خالصه، 

برند ش��ما شناساگر ویژه کسب وکارتان برای مشتری محسوب می شود. 
براین اساس مشتریان شما و کسب وکارتان را به ذهن خواهند سپرد. 

اعتماد
داشتن یک برند قوی نمایانگر توجه شما به شرکت تان و اختصاص 
زمان، فكر و پول در راس��تای ساخت مطلوب کسب وکارتان است. در 
حقیقت ش��ما یک فروشگاه سیار نیستید که به محض فروش کاالیی 
به یک مش��تری در مكانی خاص به سوی مقصد بعدی پرواز کنید. به 
طور معمول همه ما به مش��تریان مان در آینده نیز احتیاج داریم. یک 
برند با نمایش هسته اصلی یک کسب وکار بدل به نماد اعتماد متقابل 
میان ش��رکت و مشتری می ش��ود. چنین نمادی به طور مستقیم در 
تعامل با کیفیت فعالیت شرکت است. موفقیت شما در تحقق وعده ها 

یكی از نكات مهم در این زمینه محس��وب می شود. به این ترتیب در 
ص��ورت ناتوانی در تحقق وعده هایی ک��ه می دهید، جایگاه برندتان با 
خطر رو به رو خواهد ش��د. مزیت اصلی ایجاد برند اطمینان از حفظ 
ن��ام ش��رکت تان در ذهن مخاطب حتی در ص��ورت فعالیت تبلیغاتی 

اندک است. 
بی تردید اعتماد مقوله ای نیس��ت که صرفا از طریق برندسازی تامین 
ش��ود. در این زمینه برخی معیارهای دیگر نیز دخیل اند. به عنوان مثال 
توانایی شرکت ها در ایجاد مشتری وفادار یكی از معیارهای جانبی است. 
خدم��ات پس از فروش نی��ز در بنای اعتماد نقش مهم��ی دارد. به این 

ترتیب یک ش��رکت بدون ارائه خدمات پس از ف��روش مطلوب توانایی 
ایجاد برندی مطلوب را نخواهد داشت. 

تداوم در کسب وکار
ایج��اد یک برند به معن��ای خلق فرصتی برای تداوم کس��ب وکارمان 
در دراز مدت اس��ت. به این ترتیب برندس��ازی حداقل میزانی از فروش 
محص��والت ش��ما را در درازم��دت تضمین خواهد کرد. ب��ه این ترتیب 
محصوالت ش��ما در رقابت با کاالهای یک شرکت تازه تاسیس همیشه، 
البته مگر اینكه س��طح قیمت یا کیفیت کاالی رقیب آشكارا بهتر باشد، 
برنده خواهد بود. به عالوه پس از مدتی برند شما با استمرار در فعالیت 
بدل به اعتبار آن کسب وکار می شود. به این ترتیب اغلب مشتریان حوزه 

کسب وکارتان را با نام برند شما خواهند شناخت. 

جهت دهی به کسب وکار
داش��تن برند به ش��ما و فعالیت های تان جهت خاصی می دهد. اگر به 
دنبال دس��تیابی به ارزش های خاصی در کسب وکارتان هستید، ساخت 
برندت��ان پیرامون آن ارزش مس��یر پیش رو را برای تان روش��ن خواهد 
س��اخت. به این ترتیب برندتان مس��یر صحیح را پیش پای شما خواهد 
گذاشت. در این صورت دیگر جای نگرانی برای انحراف از مسیر موردنظر 
وجود نخواهد داشت. در واقع مزیت اصلی برندسازی ساماندهی خودکار 

به جهت حرکت کسب وکارمان است. 
هنگام��ی که نوبت ب��ه ایجاد برند، تعیین اه��داف و ارزش های اصلی 
کس��ب وکارمان می رس��د، فض��ا ت��ا ح��دی به 
موقعیت »مرغ و تخم  مرغ« ش��بیه می شود. به 
این ترتیب به محض آنكه هدفی خاص را برای 
کس��ب وکارمان در نظر گرفتی��م، باید برندمان 
را نی��ز در هم��ان راس��تا ایجاد کنی��م. تنها در 
این صورت کس��ب وکارمان به ط��ور موثری در 
راس��تای دس��تیابی به اهدافش حرکت خواهد 
کرد. همچنین به موازات نزدیكی به هدف اولیه 
کسب وکارمان امكان تعریف اهداف و ارزش های 
چندگانه نیز پدید خواهد آمد. در این ش��رایط 
ب��ه دلیل توس��عه برندم��ان، برخ��الف ابتدای 
کار، پیگی��ری اه��داف و ارزش ه��ای چندگانه 

امكان پذیر می شود. 
ایجاد تفاوت

به ج��ز در مواردی که ش��ما محصولی کامال 
جدی��د را اخت��راع ک��رده باش��ید، در عرص��ه 
کس��ب وکار با رقب��ای زیادی به هم��راه کاال یا 
خدمات مش��ابه خود مواجه خواهید بود. حتی 
اگر ش��ما محصول تازه ای را س��اخته باش��ید، 
باید ب��ه منظور جلب نظر مش��تریان به کاالی 
جدیدتان با س��ایر برندها وارد رقابت شوید. در 
این ص��ورت آیا محصول ش��ما ارزش پرداخت 
هزینه ای مشخص را دارد؟ اگر بدون استفاده از 
محصول تان زندگی مش��تریان بدون هیچ وقفه 
خاص��ی ادامه یاب��د، در این ص��ورت کاالی تان 

چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت. 
مزیت اصلی برندسازی ایجاد تفاوت میان شما و سایر رقباست. به این 
ترتیب برند شما هویتی خاص به کسب وکارتان خواهد داد. براین اساس 
اگر همه مشخصات محصوالت ش��ما و رقبا یكسان باشد، فقط برندتان 
خلق مزیت می کند. ش��رکت های هواپیمایی نمونه ای ش��ایان توجه در 
این مورد هس��تند. براین اس��اس کیفیت خدمات خطوط هوایی معتبر 
تقریب��ا نزدیک به یكدیگر اس��ت. در این میان فق��ط برند آنها تفاوت را 
ایجاد می کند. در نهایت امر توانایی شما در جذب هرچه بیشتر مشتری 

از سوی رقبا موفقیت تان را تضمین خواهد کرد. 
آیا پنج مورد این مقاله در زمینه اهمیت برندسازی برای متقاعدسازی 

شما کافی بود؟ 
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برندسازی با بودجه کم برای کارآفرینان نوپا
برندسازی یكی از پایه های اصلی موفقیت در بازاریابی کسب وکار است، 
اما قطعا کارآفرینان نوپا و استارتاپ های کوچک نمی توانند هزینه باالیی 
برای این بخش داش��ته باشند.  کارشناسان کسب وکار معتقدند بازاریابی 
مانند نخس��تین قرار مالقات با یک فرد جدید است. در این مالقات باید 
س��عی کنید بهترین رفتار را از خود نش��ان دهید تا تاثیری عمیق روی 
مخاطب بگذارید. پس از آن مراحل آس��ان تر ش��ده و قرارهای بعدی به 
ترتیب پیش می آیند.  اصل برندس��ازی نیز به همین گونه اس��ت. شما با 
برندسازی تجربه ای کلی از کسب وکار خود را به فرد مقابل ارائه می کنید. 
او در نتیجه دیدی ش��فاف نس��بت به آنچه انجام می دهید خواهد داشت 
و در نهای��ت به اندازه کافی برای خرید محصول یا خدمات ش��ما ترغیب 
خواهد ش��د. بس��یاری از کارآفرینان به خاطر بودجه ک��م یا انتظار برای 
رسیدن به زمان مناسب، برندس��ازی را به تعویق می اندازند. واقعیت این 
اس��ت که هرچه برای برندسازی تعلل کنید، بازار هدف استقبال مناسبی 
از شما نخواهد داشت. در نتیجه بهتر است کارآفرینان تازه کار با مفاهیم 
اساسی شروع و تا آنجا که می توانند با به کارگیری ابزارهای ارزان یا رایگان، 
برندسازی را هرچه سریع تر اجرا کنند. در ادامه این مقاله به بررسی پنج 

راهكار ارزان یا رایگان برای شروع برندسازی می پردازیم. 
سبک برند

راهنمای س��بک برند تعاریفی از برند ش��ما و نحوه معرفی آن به بازار 
خواهد داش��ت. این راهنمای سبک، یک حضور استوار از کسب وکار شما 
را با استفاده از هر ابزار موجود ایجاد خواهد کرد، به گونه ای که برند برای 
تمامی مشتریان حاضر و مشتریان جدید قابل شناسایی و درک باشد. این 
راهنما می تواند بسته به تصمیم شما ساده یا پیچیده باشد. موارد کلی که 

باید در این راهنما ذکر شوند عبارتند از: 
- ماموریت و چشم انداز

- آنالیز رقابتی
- مخاطبان هدف

- راهنماهای خالقانه
- صدای برند

آماده س��ازی س��بک برند نیاز به زمان و تالش دارد و قطعا هزینه پولی 
نخواهد داشت، مگر اینكه به فكر استخدام مشاور در این زمینه باشید. 

طراحی لوگو
لوگوی خود را با توجه به سبک طراحی شده در بخش قبل آماده کنید. 
لوگو در همه بخش های بصری کس��ب وکار از کارت ویزیت تا وب س��ایت 
حضور خواهد داش��ت، پس باید تمامی ش��اخصه های ش��رکت ش��ما را 
به صورت بصری به نمایش بگذارد. برای شروع می توانید به وب سایت های 
طراحی رایگان یا ارزان لوگو سر بزنید. عالوه بر آن، طراحان فریلنسر نیز در 
سرویس های مختلف آماده طراحی لوگوی شما با قیمت مناسب هستند. 
البت��ه پیش از همه این مراحل، لوگوی رقبا و همچنین کس��ب وکارهای 
الهام بخش خود را بررسی کنید. المان های مورد عالقه خود را کشف و در 
نهایت لوگویی طراحی کنید که به خوبی برند شما را به نمایش بگذارد و 

مشتریان هدف را جذب کند. 
راه اندازی وب سایت

امروزه نیاز به وب سایت اینترنتی بر هیچ کس پوشیده نیست. تحقیقات 
نش��ان می دهد شرکت های دارای وب س��ایت بیش از رقبای سنتی خود 
درآمد خواهند داش��ت. وب س��ایت ها فروش را افزایش می دهند، اعتماد 
مش��تریان را جلب و حضور بازاریابی ش��ما را ش��بانه روزی می کنند. در 
نتیجه همه این اتفاقات رش��د شرکت تضمین ش��ده خواهد بود.  چالش 
اصلی اینكه توسعه وب سایت احتماال هزینه زیادی دارد، اما فراموش نكنید 
که دنیای امروزی فن��اوری ابزارهای رایگان یا ارزان متنوعی را در اختیار 
کسب وکارهای کوچک قرار داده تا در مراحل اولیه بازاریابی کمترین هزینه 
را برای این بخش داشته باشند. این سرویس ها با رشد شرکت ها و توانایی 
برای هزینه بیشتر، خدمات جدیدتری را در اختیار آنها قرار می دهند. در 
نهایت اگ��ر هزینه ای هرچند کم را برای بازاریابی کنار گذاش��ته اید، این 

بخش بهترین موقعیت برای خرج کردن آن است. 
رسانه های اجتماعی

ش��بكه های اجتماعی رای��گان بوده و ابزاری مفید برای س��اختن برند 
هستند. البته این وب سایت ها خدمات پولی برای تبلیغات یا آنالیز حرفه ای 
مخاطبان را ارائه می دهند که قطعا برای یک کسب وکار نوپا الزامی نیست. 
فراموش نكنید که قدرت گرفتن در ش��بكه های اجتماعی نیازمند حضور 
ثابت و حرفه ای در آنها اس��ت. قدم اول در این بخش نیز تحقیقات است. 
در نتیجه تحقیقات می توانید شبكه های مناسب برای کسب وکار خود را 
پیدا کنید تا از طریق آنها به مخاطبان بالقوه و افراد تاثیرگذار در صنعت 
دسترسی داشته باشید.  امروزه ابزارهای رایگانی برای مدیریت شبكه های 
اجتماعی و حتی طراحی پس��ت ها مخصوص هریک از آنها در دس��ترس 
کاربران اس��ت. با جس��ت وجویی س��اده می توانید انواع داخلی و خارجی 
ای��ن ابزارها را بیابید و بدون هزینه زیاد، حضور خود را در دنیای مجازی 
پررنگ تر کنید. در نهایت نظم انتش��ار محتوا را فراموش نكنید. با تدوین 
یک تقویم منظم برای به روزرس��انی صفحات شرکت در این وب سایت ها، 
اطالع��ات مفید در مورد ماموریت و چش��م انداز خ��ود را با مخاطبان به 

اشتراک گذاشته و شخصیت خود را نیز به خوبی نشان دهید. 
وبالگ نویسی

وبالگ نویسی یكی دیگر از راهكارهای تاسیس برند و ترغیب مخاطبان 
است. در این بخش برندسازی لحن و صدای شرکت اهمیت باالیی دارد. 
لح��ن خ��ود را عامدانه در ارتباطات متنی رعایت و ب��ا ثبات، آن را حفظ 
کنی��د. در وبالگ ش��رکت تخصص خود در صنعت را ش��رح دهید و در 
م��ورد اتفاقات جاری یا ه��ر اطالعات مرتبط با مخاطب��ان هدف، محتوا 
منتشر کنید. داس��تان گویی در مورد اتفاقات و پیشرفت های شرکت نیز 
ب��رای مخاطبان جذاب خواهد بود. این اطالعات کم کم ارتباط ش��ما را با 
مش��تریان ش��خصی تر خواهد کرد.  به عالوه وبالگ نویسی فرصتی است 
ک��ه دیگر فعاالن صنعت یا تاثیرگذاران آن را به همكاری در تولید محتوا 
دعوت کنید. می توانید از آنها به عنوان نویسنده های مهمان وبالگ استفاده 
کنید. کلید برندسازی در این بخش، ارائه محتوای تازه و منظم است که 
مخاطبان را به رجوع مجدد به وبالگ شما تشویق کند. در این مورد نیز 
قطعا س��رویس های رایگان متعدد را می شناسید. البته می توانید وبالگ 
خود را به عنوان بخشی از وب سایت اصلی راه اندازی و با این کار از ترافیک 
جذب شده برای افزایش اعتبار وب سایت نیز استفاده کنید.  در نهایت به 
یاد داشته باشید که برند، پایه کسب وکار شما است. البته نیازی نیست که 
در ابتدای کار میلیون ها تومان برای شكل دهی این بخش هزینه کنید. قدم 
اصلی طراحی سبک برند است و پس از آن باید در تمامی بخش ها از لوگو 
تا وبالگ آن را حفظ کرد. یک برند عالی قطعا بازدهی مالی باالیی خواهد 
داشت. پس بدون اتالف وقت از همین امروز برای ساختن آن اقدام کنید. 
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تجربه کاربری ux و س��ئوی سایت ارتباط تنگاتنگی با یكدیگر دارند. 
فرضیه اش��تباهی وجود دارد که می گوید سئو تنها شامل لینک سازی و 
اس��تفاده از عبارت های کلیدی مرتبط در محتوا اس��ت. با اینكه این دو 
استراتژی بسیار مهم هستند، گوگل و دیگر موتورهای جست وجو موارد 

بسیار بیشتری را برای رنک کردن وب سایت ها در نظر می گیرند. 
فاکتورهای��ی که تجربه کاربری )User Experience(  را تش��كیل 
می دهند، در تكنیک های سئو مهم هستند. اینكه آیا سایت شما سریع، 
امن و موبایل فرندلی است؟ آیا محتوای باکیفیتی در سایت خود دارید 
که کاربران با آن ارتباط برقرار کنند و آنها را تشویق به ماندن در سایت 
شما کند؟ آیا سایت شما سریعا بارگذاری شده و بررسی آن ساده است؟ 
اینها معیارهایی هستند که گوگل و دیگر موتورهای جست وجو زمان 
رتبه بندی وب س��ایت ها در نظر می گیرن��د. با توجه به مواردی که گفته 
 ux شد، این مطلب را مطالعه کنید تا بهتر متوجه شوید تجربه کاربری
چه ارتباطی با بهینه سازی وب سایت ها برای موتورهای جست وجو دارد. 

چرا UX برای سئو اهمیت دارد
گوگل طی س��ال های گذش��ته، تغییرات زیادی کرده است. این غول 
موتور جس��ت وجو به طور منظم الگوریتم ه��ای خود را به روز می کند تا 
اطمین��ان یابد برای کاربران بهترین نتایج نمایش داده می ش��ود. در هر 
آپدیتی که گوگل ارائه می دهد، بیش��تر روی کاربر و کاربر پس��ند بودن 
  )SERP( نتایج تمرکز می کند. ما تغییراتی در صفحه نتایج جست وجو
مانند پن��ل دان��ش )Knowledge Panels( و Rich Snippet  و 
  ux آپدیت های الگوریتمی می بینیم که نش��ان می دهند تجربه کاربری
چقدر برای گوگل مهم و حیاتی ش��ده اس��ت. کافی اس��ت به الگوریتم 

RankBrain  توجه کنید تا متوجه صحبت های من شوید. 
RankBrain معرفی

الگوریتم RankBrain در سال ۲015 معرفی شد و سومین فاکتور 
بس��یار معنادار در تش��خیص ارزش سئوی وب س��ایت، تنها با توجه به 
محت��وا و لینک ها تلقی می ش��د. RankBrain  بیش��تر به معیارهای 
رفتاری توج��ه می کند. برای مثال pages per session، بانس ریت، 
Dwell time )م��دت زمان ماندن در س��ایت( و ن��رخ کلیک طبیعی 
)organic CTR(. این معیار ها به موتور جست وجو می گویند آیا کاربر 

تجربه خوبی در وب سایت داشته است یا خیر. 
گذش��ته از اینها اگر کاربری وب س��ایت ش��ما را چند بار بازدید کند، 
زمان خوبی را در آن س��پری  کند و به سادگی بتواند در وب سایت شما 
گشت و گذار کرده و آن را بررسی کند، به گوگل این پیام را می دهد که 
تجربه کاربری خوبی داش��ته اس��ت و به این ترتیب رتبه وب سایت شما 
افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر اگر کسی وب سایت شما را به محض 
ورود ب��ه آن ترک کرده و به صفحه نتایج گوگل باز گردد، به گوگل این 
پیام را می رساند که اطالعاتی مرتبط با آنچه که می خواسته پیدا نكرده 

و همین مسئله باعث می شود رنک و رتبه شما کاهش پیدا کند. 
UX  و سئو برخی اهداف مشترک دارند

UX  به سئو مربوط است به این دلیل که هر دو اهداف مشابهی دارند. 
اگر طی چند سال گذشته سئوی سایت را دنبال کرده باشید، می دانید 

که دیگر س��ئو تنه��ا به معنای رن��ک و رتبه گرفتن ب��رای عبارت های 
جست وجو نیست. حاال سئو می خواهد به جست وجوکننده ها اطالعاتی 
بدهد که پاس��خ سواالت شان اس��ت. اینجا است که UX و SEO با هم 
تعامل دارند. هدف هر دو آنها کمک به کاربران با ارائه اطالعات مرتبط 
اس��ت. س��ئو به فرد، محتوایی را که نیاز دارد می دهد و UX زمانی که 

کاربر به یک صفحه وب می رود، به سواالتش پاسخ می دهد. 
تکنیک های مهم سئو که روی UX تاثیرگذار هستند

خیلی مهم اس��ت که تكنیک های متداول س��ئو و تولید محتوا را که 
روی UX تاثیرگذار هستند بدانید: 

- تگ تصاویر و تیترها ضروری هستند. تگ تصاویر زمانی که تصاویر 
بارگذاری نمی ش��وند، اطالعاتی به کاربر می دهد. با س��اخت تگ تصویر 
اطمینان خواهید داش��ت که چه در صورت وجود و چه در صورت عدم 
وجود تصویر، کاربر تجربه تقریبا مش��ابهی خواهد داشت. تیترها به شما 

کم��ک می کنند محتوای صفحه را س��اختار بندی کرده و خوانایی آن را 
افزایش دهید. 

- محتوای شما باید بیش از 600 کلمه داشته باشد تا مطمئن باشید 
پاسخی کامل و جامع به سوال کاربر داده اید. 

- موبایل فرندلی بودن نیز بسیار ضروری است، چرا که موبایل 5۲.۲ 
درصد از س��هم بازار را تشكیل می دهد. در واقع، از سال ۲016 استفاده 

موبایل از اینترنت بیشتر از دسكتاپ شده است. 
- سرعت صفحه نیز نقش اساسی دارد. هیچ کس نمی خواهد دو ثانیه 
برای بارگذاری صفحه صبر کند. اینترنت باید برای کاربران خود راحتی 
ب��ه ارمغان آورد. تا به حال چندبار پیش آمده اس��ت که برای بارگذاری 
 refresh یک صفحه صبر کنید و بعد مجبور شده باشید چند بار دکمه

را فشار دهید؟ 

چگونه باید تجربه کاربری بهتری فراهم کنیم
 خوش��بختانه، حاال درک بهت��ری از اهمیت تجرب��ه کاربری ux در 
بهینه سازی وب سایت ها برای موتورهای جست وجو دارید. اما چطور باید 

تجربه کاربری سایت خود را با توجه به سئو بهبود دهید؟ 
- اس��تراتژی های س��ئو و تجرب��ه کارب��ری خود را هماهن��گ کنید: 
نخستین کاری که باید انجام دهید این است که اطمینان داشته باشید 
این دو اس��تراتژی یكپارچه هستند. گذشته از این، یكی از اهداف اصلی 
وب سایت ش��ما باید گردآوری مشتری های هدایت شونده و تبدیل های 
بیش��تر باشد. UX و س��ئو هر دو نقش حیاتی در رسیدن به این هدف 
دارن��د اما اگر می خواهید موفق ش��وید باید ای��ن دو را با هم هماهنگ 

کنید. 
- روی طراحی هایی تمرکز کنید که با اصول س��ئو هماهنگ باش��ند: 
این کار ش��امل گذاش��تن نام و دسكریپشن مناس��ب روی محصوالت، 
س��اخت مس��یر ناوبری وب س��ایت )Navigation(  س��اده و واضح و 
ساخت محتوایی است که هم برای بازدیدکننده ها و هم برای موتورهای 

جست وجو مناسب باشد. 
- برای طراحی ریسپانس��یو س��رمایه گذاری کنید: هی��چ دلیلی برای 
داش��تن وب س��ایتی که برای اس��تفاده در تمامی پلتفرم ه��ا آن هم در 
س��ال ۲018 طراحی نشده است، وجود ندارد. گفته می شود که تا سال 
۲0۲0، ۲.8۷ میلیارد کاربر تلفن همراه وجود خواهد داش��ت. بنابراین 
فكر کنید به اینكه اگر به خوبی وب س��ایت خود را بهینه نكنید، چقدر 
مش��تری بالقوه را از دس��ت خواهید داد. به عالوه، رنک و رتبه شما در 
موتور جس��ت وجو نیز آسیب خواهد دید. اگر کسی با استفاده از موبایل 
به وب س��ایت شما آمده و استفاده از وب سایت شما برایش سخت باشد، 
برخی دکمه ها کار نكنند یا صفحات به کندی بارگذاری ش��وند، ش��ما 

هیچوقت نخواهید توانست به رتبه های برتر گوگل برسید. 
 navigation :وب س��ایت را ساده س��ازی کنی��د  Navigation -
وب سایت، فاکتور کلیدی برای سنجش UX و متعاقبا رنک و رتبه شما 
در موتور جست وجو است. صفحه خانگی شما باید Navigation ساده 
و واضحی داشته باش��د. کاربران باید بتوانند مستقیما از وب سایت شما 
اس��تفاده کنند، آنها نباید به گام بعدی خود فكر کنند. یک روش موثر 
برای آنكه به گوگل کمک کنید صفحات شما را فهمیده و ایندکس کند 

این است که نقشه سایت بسازید. 
- روی کیفیت تمرکز کنید: Navigation  تنها فاکتوری نیست که 
گوگل زمان بررسی و رتبه دادن به وب سایت شما به آن توجه می کند. 
فاکتورهای دیگری که باید روی آنها کار کنید، ش��امل چیدمان صفحه 
)page layout(، مرتب��ط بودن محتوا، اصالت محتوا، س��اختار لینک 

داخلی و سرعت صفحه است. 
وقتی صحبت از رنک کردن وب س��ایت در صفحات نتایج جست وجو 
می ش��ود، ش��كی نیس��ت که تجربه کارب��ری ux یك��ی از حیاتی ترین 
فاکتورها است. اگر می خواهید بیشتر دیده شوید و نرخ تبدیل های خود 

را افزایش دهید، باید UX را با استراتژی سئو خود هماهنگ کنید. 
از توصیه های باال برای ش��روع استفاده کنید، اما حتما بعد از این هم 
وب سایت خود را آزمایش کنید و آن را ارتقا دهید. گذشته از این، توجه 

کنید که اگر راکد بمانید قطعا پیشرفت نخواهید کرد. 
newseo :منبع

پتنت جدید فیس بوک برای جاسوسی از طریق 
میکروفون و دوربین گوشی همراه کاربران

فیس بوک می گوید از این پتنت ها استفاده نخواهد کرد. حاال 
خیالتان راحت شد؟ 

آیا فیس بوک دارد با اس��تفاده از دوربین رایانه ش��ما حاالت 
چهره تان را ثبت می کند تا بفهمد نسبت به آنچه روی صفحه 
می بینید چه حسی دارید؟ آیا دارد از طریق میكروفون گوشی 
همراه تان ش��ما را ش��نود می کند ت��ا بفهمد چ��ه برنامه های 
تلویزیونی نگاه می کنید؟ آیا دارد نصف شب که خواب هستید 
تلفن شما را ردیابی می کند تا آدرس خانه شما را پیدا کند؟ 

احتماال ن��ه، یا حداقل هنوز نه. اما این ش��رکت پتنت هایی 
را ثب��ت ک��رده که عالوه بر هم��ه اینها، کاره��ای دیگری هم 
می کنند. هدف از همه این کارها بررس��ی رفتارها و شخصیت 
ش��ما و حتی پیش بینی آینده تان اس��ت تا در نهایت بتواند به 
مش��تریان خود خدمت رسانی بهتری داشته باشد. شاید گمان 
کنید مش��تریان فیس بوک خود شما هستید، ولی در حقیقت 
تبلیغ کنندگان مش��تریان اصلی فیس بوک هستند. ۹۹ درصد 

درآمدهای فیس بوک از محل همین تبلیغ کنندگان است. 
س��اهیل چین��وی )Sahil Chinoy(، ویراس��تار گرافیكی 
مجل��ه نیوی��ورک تایم��ز که اخی��را صدها درخواس��ت پتنت 
فیس ب��وک را بررس��ی کرده بود، بس��یاری از آنه��ا را به حق 
»چندش آور« خوانده اس��ت. چهار نمون��ه از چندش ترین این 

پتنت ها را در ادامه به شما معرفی خواهیم کرد: 
1- پتنت اس��تفاده از دوربین جلوی رایانه یا گوش��ی برای 
ثبت حاالت چهره و تش��خیص حس افراد نس��بت به محتوای 

باز روی صفحه نمایش. 
۲- پتن��ت ش��نود کردن اف��راد از طریق میكروفن گوش��ی 
همراه و تش��خیص برنامه های تلویزیونی که مشاهده می کنند 
و اینك��ه آیا تبلیغات روی حالت بیصدا قرار دارند یا خیر. برای 
تش��خیص برنامه ها از س��یگنال های الكتریكی س��اتع شده از 

صفحه تلویزیون نیز استفاده خواهد کرد. 
3- پتنت ردگیری عادات هفتگ��ی افراد. همچنین می تواند 
نصف ش��ب که خواب هستید تلفن شما را ردیابی کند تا خانه 

شما را پیدا کند یا حداقل بفهمد شب کجا خوابیده اید. 
4- پتنت استفاده از پست ها و پیام های افراد و تراکنش های 
کارت ه��ای اعتباری آنان ب��رای پیش بین��ی رویدادهای مهم 
زندگی مانند تول��د، ازدواج، فارغ التحصیل��ی، یا مرگ. چنین 

اطالعاتی برای تبلیغ کنندگان ارزش باالیی دارد. 
 آیا با خواندن این موارد، مو بر تنتان س��یخ ش��ده اس��ت؟ 
نترس��ید! ال��ن ل��و )Allen Lo(، مع��اون اول فیس ب��وک و 
متصدی امور مالكیت معنوی این ش��رکت گفته جای نگرانی 
نیس��ت. او در ایمیلی به مجله تایمز نوشته است: »بسیاری از 
فناوری هایی که در این پتنت ها شاهد آن هستیم در هیچ کدام 
از محصوالت ما اس��تفاده نشده و هیچ گاه هم استفاده نخواهد 

شد.«
 ام��ا هر جوری ک��ه به این قضیه نگاه کنی��م، باز هم جواب 
اطمینان بخشی نیس��ت. به ثبت رساندن پتنت مسئله ساده و 
پیش پا افتاده ای نیس��ت. معموال مراحل قانونی آن و دستمزد 
وکال ده ها هزار دالر هزینه می برد. البته درست است که بعضی 
اوقات ش��رکت ها از ت��رس اینكه ب  دلیل تش��ابه فناوری های 
ش��رکت های دیگر از طرف آنها مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند 
یا با هدف اینكه خودش��ان بتوانند سودجویان را تحت پیگرد 
قرار دهن��د، طرح هایی را به عنوان پتنت به ثبت می رس��انند. 
ام��ا اگ��ر فیس بوک چه در ح��ال حاضر و چ��ه در آینده قصد 
اس��تفاده از این فناوری ها را ن��دارد، توجیهی هم برای صرف 
زم��ان و هزین��ه پتنت ک��ردن این همه ش��یوه های پیچیده و 
تهاجم��ی جمع آوری داده ندارد. اگر زمانی عین این فناوری ها 
را به کار بگی��رد، مطمئنا هدفش جمع آوری اطالعات دقیق تر 
درب��اره اعضا و غیر اعض��ا خواهد بود تا بتوان��د این اطالعات 
را به خریدارانی که خواهان چنین اطالعاتی هس��تند بفروشد 
ی��ا به تبلیغ کنن��دگان کمک کند آگهی های خ��ود را دقیق تر 

هدف گذاری کنند. 
فیس بوک مكرر عنوان کرده ک��ه به کاربران روی اطالعاتی 
که دواطلبانه به اش��تراک گذاش��ته اند کنترل کامل می دهد. 
مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیس بوک، به کنگره آمریكا اذعان 
کرده بود که این ش��رکت درباره افرادی که در فیس بوک عضو 
 )Shadow Profiles( »نیس��تند هم »پروفایل های ش��بح
گردآوری می کند، هرچند او اصرار داش��ت که صرفا اطالعاتی 
را که به صورت عمومی در دسترس هستند ردگیری می کنند. 
 ام��ا تكلی��ف اطالعاتی که با جاسوس��ی از طریق دوربین یا 
میكروفن دستگاه های الكترونیكی کاربران جمع آوری می کند 
یا امكان دارد در آینده جمع آوری کند چه می ش��ود؟ آیا قبل 
از اینكه بخواهد دس��ت به چنین کاری بزند، با مردم در میان 
می گذارد و از آنها اجازه می گیرد؟ بعید است حتی کاربران دو 

آتشه فیس بوک هم تن به چنین کارهایی بدهند. 
لذا آیا تضمینی هس��ت که فیس بوک بدون اجازه و اطالع ما 
دس��ت به چنین کارهایی نزند؟ قبال که ب��دون اجازه کاربران 
تماس ه��ا و تاریخچه فعالیت وب گردی آن��ان را ردیابی کرده 
بود. قبال که خودس��رانه آزمایشی گس��ترده و موفقیت آمیز را 
برای دس��تكاری و برهم زدن حاالت روح��ی افراد به اجرا در 

آورده بود. 
 لذا ما می مانیم و همان قصه همیش��گی انتخاب میان بد و 
بدتر! یا باید حس��اب کاربری فیس بوک خود را حذف کنیم و 
قید سهولت ارتباط و خبرگیری از آشنایان و دوستان را بزنیم. 
یا اینك��ه تن بدهی��م و بگذاریم این ش��رکت اطالعاتی را که 
می خواه��د جمع آوری کند، اطالعاتی از قبیل جایی که ش��ب 
می خوابیم، برنامه های تلویزیونی که تماش��ا می کنیم، افرادی 
که با آنها دوس��ت هس��تیم و ش��اید حتی موعد به دنیا آمدن 

بچه های مان. 
inc :منبع
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راهکارهای مدیر تیم های فیس بوک برای 
افزایش انگیزه کارکنان

افزای��ش انگیزه یكی از وظایف مدیران تیم ها اس��ت که در نتیجه 
آن ب��ا افزایش عالقه و کارایی کارمندان، حداکثر بازدهی از عملكرد 

به دست خواهد آمد. 
 Change. org جنیفر دالس��كی مدیر عملیات س��ابق ش��رکت
و مدی��ر فعلی گروه های عملیاتی فیس بوک اس��ت. این کارش��ناس 
و مرب��ی کس��ب وکار در سیس��تم مدیریت گروه های خ��ود افراد با 
عالقه مندی ها و نگرانی های مش��ترک را گرد هم می آورد. دالسكی 
در کت��اب خود به نام Purposeful نی��ز تالش می کند تا رهبران 
کارآفرین را به ایمان داش��تن به خودش��ان، تی��م و هدف پیش رو 
تش��ویق کند. او برای تقویت انگیزه و هدف مندی تیم ها و در نهایت 
جم��ع کردن قدرت همه اعض��ا، رویاها و نیازهای اف��راد را در نظر 

می گیرد. 
دالس��كی در کس��ب وکارهایی همچون گوگل و یاهو کار کرده و 
ابزارها و تكنیک های مختلفی را برای عالقه مند کردن کارمندان به 
ماموریت ها و رضایت شغلی هرچه بیشتر تدوین کرده است. او اخیرا 
در مصاحب��ه ای برخی از این ابزارها را توضیح داده که در ادامه این 

مقاله به برخی از آنها می پردازیم. 
شخصی سازی عوامل انگیزه بخشی

دالس��كی در تجربه کاری خود در یاهو یک کارمند زن داشته که 
از پاداش ه��ا و عوامل انگیزش ش��رکت ناراضی بوده اس��ت. او اعالم 
کرده که تنها انگیزه اش برای کار، حقوق بیشتر خواهد بود. دالسكی 
توضی��ح می دهد که اگ��ر این کارمند خودش عام��ل انگیزه را بیان 
نمی کرد، مدیران در انتخاب ابزارهای انگیزش به اش��تباه می رفتند. 
ب��ه بیان دیگ��ر آنها از عواملی برای انگیزش اس��تفاده می کردند که 

برای خودشان مهم بود و توجهی به عالقه کارمندان نداشتند. 
دالسكی می گوید تنها راه برای شناخت عامل انگیزش افراد، سوال 
پرسیدن از آنها است. او برای این کار نموداری دایره ای را در اختیار 
کارمندان می گذارد و از آنها می خواهد که به نسبت اهداف و عالیق 
)مانند پیشرفت شخصی، کسب اعتبار، افزایش حقوق و ...( دایره را 
درصدبندی کنند. سپس آنها هر بخش را با رنگی مشخص می کنند 

که نشان دهنده سطح کنونی رضایت شان از این موارد است. 
نتایج عمومی تحقیقات او نش��ان می دهد اهمیت حقوق و پاداش 
در زمان های��ی ک��ه مردم احس��اس می کنند حق��وق کافی دریافت 
نكرده اند بیشتر است. پس از تامین نیازهای مالی، مواردی همچون 
هدف من��دی، رش��د و افزای��ش ارتباطات به عن��وان عوامل انگیزش 
ش��ناخته می ش��وند. به بیان دیگر اف��راد کار ک��ردن در موضوعی 
تاثیرگذار را دوس��ت دارند. به عالوه آنها دوست دارند با افرادی قابل 
اعتماد، محترم و دوس��ت کار کنند. در نهای��ت تمایل به یادگیری، 

پیشرفت و چالشی بودن وظایف نیز در نظر آنها مهم است. 
شفاف سازی تصمیم گیری ها

عموم کارمندان در تصمیم گیری در مورد شغل های شان با مشكل 
روبه رو هس��تند. دالس��كی می گوید آنها باید ۹0درصد از تصمیمات 
مرتبط با ش��غل را خودشان اتخاذ کنند. برای بحث و تصمیم گیری 
در این موضوع نیز نمودار دایره ای پیش��نهاد می شود. در این نمودار 
کارمن��د تصمیات خودش را با رنگ س��بز، تصمیمات نیازمند تایید 
را با رنگ قرمز و تصمیمات با سلس��له مراتب نامش��خص را با رنگ 

زرد مشخص می کند. 
در نتایج به دس��ت آمده عموم تصمیمات کارمندان در دو بخش 
دسته بندی می شوند. در یكی از دسته ها کارمند تصمیم هایی گرفته 
که در حوزه اختیاراتش نبوده اس��ت. در دسته دیگر تصمیم توسط 
کارمن��د اتخاذ ش��ده، اما در نهایت دخالت بی دلی��ل مدیر نیز مورد 
نیاز بوده اس��ت. در هر دوی این شرایط، کارمند احساس بی فایده و 

بی اختیار بودن می کند. 
دالس��كی ب��رای حل این مش��كل سیس��تم الگ یا ثب��ت رکورد 
تصمیم گیری ه��ا را پیش��نهاد می کند. در این سیس��تم هر تصمیم 
به همراه ش��خص اصلی ، مش��اورین و دالیل آن ثبت می شود. ثبت 
رکورد عالوه بر شفاف س��ازی مشخص می کند که آیا همه کارمندان 
ب��ه خوبی در رونده��ای تصمیم گیری دخیل ش��ده اند یا خیر. نكته 
دیگر اینكه همه کارمندان دوست دارند در تصمیم گیری  های بزرگ 
شرکت حضور داشته باشند که البته قابل اجرا نیست. با این سیستم 
حداقل همه آنها از دالیل و روند اتخاذ تصمیمات آگاه خواهند شد. 

برنامه ریزی بلندمدت
یک جمله مش��هور در م��ورد کارمندان می گوید آنها ش��رکت ها را 
ترک نمی کنند، بلكه مدیران را ترک می کنند. دالس��كی معتقد است 
این جمله تا حدود اشتباه است. او می گوید کارمندان زمانی شرکت را 
ترک می کنند که روند رشد و یادگیری شان متوقف شود. تجربه شرکت 
Change راهكاری به نام نقشه افق داشت که دالسكی با استفاده از آن 

مسیر کاری افراد را با اهداف شخصی هماهنگ می کند. 
در ابتدای این برنامه، کارمندان ابتدا با توجه به تجربیات گذشته، 
مهارت ه��ای کنون��ی خ��ود را تخمین می زنند. س��پس اهداف 5 یا 
10 س��اله برای خود مش��خص می کنند که عموم��ا اهدافی بزرگ 
و بلندپروازان��ه خواهد بود. قدم بعدی مقایس��ه مهارت های کنونی 
با اهداف بلندپروازانه اس��ت. س��پس کارمندان با همكاری رهبران، 
نقش ها و تجربیاتی را که در رس��یدن ب��ه اهداف مفید خواهند بود 
م��رور می کنند. در این میان حتی ممكن اس��ت کارمند به پروژه ای 

که عالقه نداشته، اما در مسیر موفقیتش است عالقه مند شود. 
شناخت کامل کارمندان

ارتباط شخصی مناسب میان مدیران و کارمندان و بین کارمندان 
باعث می ش��ود هم��كاری طبیعی و لذت بخش تر ش��ود. دالس��كی 
پیش��نهاد می کند کارمندان یكدیگر را به چش��م فردی عادی و نه 
همكار ببینند. در ادامه به رهبران نیز پیش��نهاد می شود که مراسم 
و رویداده��ای ش��رکتی را هرچندوقت یک بار ب��ا این هدف برگزار 
کنند. خود او در مراس��م ش��رکت های تحت مدیریتش از کارمندان 
می خواهد که تجربیات ش��خصی را برای ارتباط بهتر با هم در میان 

بگذارند. 
ای��ن کار به رهبران نیز امكان می دهد که کنترل و ارتباط خود را با 
وجود افزایش ابعاد س��ازمان با کارمندان حفظ کنند. آنها می توانند هر 
کارمند را با داستان منحصر به فرد خودش به یاد بیاورند. عالوه بر این 
موارد، با انجام این تمرین ها افراد احس��اس راحتی بیشتری برای ابراز 
حاالت و مشكالت شان خواهند داشت که در نتیجه از جمع شدن گله  

و شكایت ها و عواقب دشوار بعدی جلوگیری می کند. 
INC/zoomit :منبع
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قب��ل از پرداختن به فرآیند توس��عه اس��تراتژی های کس��ب و کار 
ضروری است به برخی پرسش ها پاسخ دهیم، پرسش هایی همچون: 
کسب و کار چیست؟ استراتژی کسب و کار چیست؟ چنانچه از گروهی 
از مدیران خواس��ته ش��ود به این پرس��ش های اساسی پاسخ دهند، 
مش��خص می ش��ود که توافق اندکی درباره معنای این اصطالحات 
پایه ای وجود دارد. شفاف س��ازی ای��ن مفاهیم، آغازی ضروری برای 

ایجاد استراتژی ای انطباق پذیر و برنده است. 
به طورکلی کسب و کار واحد سازمانی است که استراتژی مشخص 
و مدیری با مس��ئولیت فروش و سودآوری دارد یا باید داشته باشد. 
این واحد س��ازمانی می تواند با ابع��اد گوناگونی چون خط محصول، 
کش��ور، کانال یا بخش های بازار تعریف می شود. از این  رو سازمان، 
واحدهای کس��ب و کار متعددی خواهد داش��ت که به صورت افقی یا 

عمودی با یكدیگر در ارتباط اند. 
برای تصمیم گیری درباره تعداد کس��ب وکارهایی که باید فعالیت 
کنند، موازنه ای اس��تراتژیک و س��ازمانی وجود دارد. این تصمیم از 
یک سو می تواند بنگاه سرپرس��ت را به داشتن واحدهای کسب و کار 
زی��اد ملزم کند، چراکه در این صورت هر کس��ب و کار به بازار خود 
نزدیک است و به طور بالقوه امكان توسعه استراتژی بهینه را خواهد 
داش��ت. ازاین رو ممكن اس��ت یک اس��تراتژی برای هر کشور یا هر 
منطقه یا هر بخش عمده منافعی داش��ته باش��د، اما از سوی دیگر، 
تع��دد بیش  از حد واحدهای کس��ب و کار غی��رکارا خواهد بود و به 
برنامه هایی فاقد صرفه جویی ناشی از مقیاس و ناتوان در بهره برداری 
از مهارت های اس��تراتژیک بهترین مدیران منجر می شود، درنتیجه 
فش��اری برای تجمیع کس��ب وکارها درون نهادهای بزرگ تر وجود 

دارد. 
واحده��ای کس��ب و کار می توانن��د از طریق تجمیع ب��ا یكدیگر، 
کل ب��زرگ و مهم��ی را به وجود آورن��د، مش��ابهت ها در بازارها و 
استراتژی ها را شناسایی کنند و به هم افزایی دست یابند. الزم است 
کسب وکارهای کوچكی که داشتن استراتژی برای آنها توجیه ندارد، 
با یكدیگر ترکیب ش��وند تا بتوان از ساختار مدیریت آنها پشتیبانی 
کرد. کس��ب وکارهایی که بستر بازار و استراتژی کسب و کار مشابهی 
دارند، کاندیدای تجمیع هستند تا بتوانند به خوبی از دانش مشترک 
به��ره ببرند. یكی دیگر از انگیزه های تجمیع، تش��ویق به هم افزایی 
واحدهای کس��ب و کار هنگامی است که ترکیب آنها به صرفه جویی 
در هزینه ها، س��رمایه گذاری یا خلق ارزش پیش��نهادی برتر منجر 

شود. 
زمان��ی بنگاه ه��ا اس��تراتژی های کس��ب و کار را ب��رای واحدهای 
کس��ب و کار غیرمتمرکزی که براساس محصول، کشور یا بخش های 
بازار تعریف ش��ده بودند، توسعه می دادند. سپس این استراتژی های 
کس��ب و کار، تجمیع می ش��دند و اس��تراتژی بنگاه را می س��اختند. 
آن زمان دیگر گذش��ته اس��ت. امروزه عالوه بر این باید اس��تراتژی 
بنگاه نیز وجود داش��ته باش��د که رونده��ای کالن را به عنوان یک 
کل شناس��ایی کند و به آنها پاس��خ دهد، مناب��ع را میان واحدهای 
کسب و کار تخصیص دهد و فرصت های هم افزایی را تشخیص دهد، 
بنابراین فورد، عالوه بر اکس��پلورر که برند خودروی شاس��ی بلندش 
اس��ت، برای کل ش��رکت و احتماال گروه خودروهای شاسی بلندش 
نیز به اس��تراتژی نیاز دارد. اس��تراتژی کس��ب و کار به وسیله چهار 
بعد تعریف می ش��ود: استراتژی س��رمایه گذاری محصول- بازار، ارز 
پیش��نهادی، دارایی ها و شایس��تگی ها و برنامه ها و اس��تراتژی های 

کارکردی. 
انواع استراتژی کسب و کار

اس��تراتژی کس��ب و کار به وس��یله چه��ار بع��د تعریف می ش��ود: 
استراتژی س��رمایه گذاری محصول - بازار، ارز پیشنهادی، دارایی ها 
و شایس��تگی ها و برنامه ها و استراتژی های کارکردی. بعد اول اینكه 
کجا به رقابت بپردازیم و بقیه ابعاد چگونگی رقابت برای برنده شدن 

را مشخص می کنند. 

استراتژی سرمایه گذاری محصول - بازار: کجا رقابت کنیم؟ 
قلمرو کس��ب و کار و پویایی های درون آن نش��ان دهنده یک بعد بس��یار 
پایه ای اس��تراتژی است. کدام بخش ها باید موردتوجه مدیریت قرار گیرند 
و روی منابع آنها سرمایه گذاری شود؟ منابع کدام یک باید گرفته و محدود 
شود؟ حتی در س��ازمان های کوچک نیز تصمیمات تخصیص منابع کلید 
استراتژی است.  قلمرو کسب و کار با محصوالتی که ارائه می کند یا عمدا ارائه 
نمی کند، با بازاری که در پی خدمت رسانی به آن است یا نیست، با رقبایی 
ک��ه تصمی��م می گیرد با آنها رقابت کند یا از آنه��ا اجتناب کند و با میزان 
یكپارچگی عمودی آن تعریف می شود. گاهی اوقات مهم ترین تصمیم درباره 
قلمرو کسب و کار این است که از چه محصول یا بخش بازاری باید اجتناب 
کرد چون این تصمیم چنانچه با سازوکار منظمی گرفته شود، می تواند منابع 
موردنیاز را برای رقابت موفق تر درجاهای دیگر حفظ کند. پیتر دراکر، استاد 
برجسته مدیریت، مدیران اجرایی را برای مشخص کردن اینكه »کسب و کار 
ما چیست و چه باید باشد؟ کسب و کار ما چه نیست و چه نباید باشد؟« به 
چالش می کشد. چنین قضاوتی ممكن است گاهی به تصمیمات دردناکی 
برای واگذاری یا انحالل کس��ب و کار یا صرف نظ��ر کردن از فرصتی جذاب 
منجر شود.  پویایی های قلمرو کسب و کار از خود قلمرو مهم تر است. در سال 
آینده به ب��ازار چه محصوالتی وارد یا از بازارچه محصوالتی خارج خواهیم 
شد؟ همان گونه که جدول نشان می دهد، رشد می تواند از معرفی کاالهای 

فعلی به بازارهای جدید، ناشی شود. 
 محصوالت جدید  محصوالت فعلی  
 توسعه محصول  نفوذ به بازار  بازارهای فعلی

 تنوع بخشی  توسعه بازار  بازارهای جدید
گس��ترش دادن ی��ا ایجاد تغییر درآمیخته محصول – ب��ازار می تواند به 
سازمان کمک کند تا به رشد و سرزندگی دست یابد و بتواند با بهره برداری 
فوری از فرصت های پدیدار ش��ده بر ب��ازار در حال تغییر فائق آید. جنرال 
الكتریک طی پنج سال اول دوره مدیریت جف ایملت، تمرکز و شخصیت 
خود را تغییر داد و در زمینه های مراقبت بهداشتی، انرژی، تصفیه آب، رهن 
خانه و تفریحات س��رمایه گذاری ک��رد و از بازارهای بیمه، الماس صنعتی، 
کس��ب وکارهای ارائه دهنده خدمات برون س��پاری مستقر در هند و بخش 
موتورها خارج ش��د. عالوه بر آن منابع درآم��دی خارج از ایاالت متحده از 
40 به 50 درصد افزایش یافتند.  الگوی سرمایه گذاری، مسیر آینده شرکت 
را تعیی��ن خواهد کرد. اگرچه قطعا دررمی��ان راه انحرافات و اصالحاتی به 
وجود خواهند آمد، مفهوم سازی گزینه های مختلف سرمایه گذاری برای هر 

محصول- بازار به ترتیب زیر مفید خواهد بود: 
- سرمایه گذاری برای رشد )ورود به بازار محصول(
- سرمایه گذاری های تنها برای حفظ جایگاه فعلی

- بهره برداری حداکثری کسب و کار با کمینه کردن سرمایه گذاری
- احیای دارایی ها تا حد امكان با به فروش رساندن یا واگذاری کسب و کار

ارزش پیشنهادی مشتری
پیش��نهاد ارائه شده برای مش��تریان فعلی و جدید جذابیت داشته باشد. 
ارزش پیش��نهادی بای��د برای مش��تری بامعنی و با او مرتبط باش��د و در 
جایگاه یابی محصول یا خدمت منعكس شود. برای اینكه ارزش پیشنهادی 

بتواند از استراتژی موفق پشتیبانی کند، باید در طول زمان پایدار و نسبت 
به رقبا متمایز باشد. ارزش پیشنهادی می تواند شامل عناصری چون فراهم 

آوردن موارد زیر برای مشتری باشد: 
- ارزش خوب به ازای قیمت مناسب )وال مارت(

- برتری در یک ویژگی مهم محصول یا خدمت مانند تمیز کردن لباس ها )تاید(
- باالترین حد کیفیت )لكسوس(

- گستردگی خط محصوالت )آمازون(
- پیشنهادات نوآورانه )تری ام(

- شور و اشتیاق جمعی به یک فعالیت یا کاال )هارلی دیوید سون(
- ارتباطات و شهرت جهانی )سیتی گروپ(

دارایی ها و شایستگی ها
دارایی ها و شایس��تگی های اس��تراتژیكی که زیربنای استراتژی هستند، 
اغلب مزیت های رقابتی پایداری ایجاد می کنند. شایستگی های استراتژیک 
فعالیتی است که واحد کسب و کار آن را به صورت فوق العاده ای خوب انجام 
می دهد – مانند برنامه ارتباط با مشتری، فناوری اجتماعی، تولید یا ترویج 
– و برای آن کسب و کار، اهمیتی استراتژیک دارد. این شایستگی معموال بر 
پایه دانش یا فراند اس��ت. دارایی استراتژیک منبعی نظیر نام برند یا پایگاه 
مستقر مشتری اس��ت که نسبت به منبع مشابه رقبا قدرتمندتر است. در 
فرآیند فرموله کردن اس��تراتژی باید هزینه و صرفه داشتن ایجاد یا حفظ 
دارایی ها یا شایستگی هایی را که مبنایی برای مزیت رقابتی پایدار هستند، 
در نظر گرفت.  دارایی ها و شایس��تگی ها می توانند طیف وسیعی را شامل 
ش��وند از وب س��ایت ها گرفته تا خبرگی و تخصص در تحقیق و توسعه تا 
نمادی مانند میشلن من. این دارایی ها و شایستگی ها برای پی اند جی شامل 
درک مصرف کنندگان، برندسازی، نوآوری، قابلیت رساندن به بازار و مقیاس 
جهانی آن است. اگرچه ساختن دارایی یا شایستگی قدرتمند بسیار دشوار 

است، اما می تواند به مزیتی اساسی و بادوام منجر شود. 
توانایی دارایی ها و شایستگی ها در پشتیبانی از استراتژی به قدرت آنها در 
مقایسه با رقبا بستگی دارد. دارایی ها و شایستگی ها تا چه اندازه قدرتمند 
هستند و در جای مناس��ب قرار دارند؟ تا چه حد می توان آنها را به واسطه 
ثبت عالمتی تجاری یا س��رمایه گذاری درازمدت روی یک شایس��تگی در 
مالكیت خود داش��ت؟ تا چه حد مبتنی بر هم افزایی سازمانی هستند که 
نتوان از آنها نسخه برداری کرد؟  دارایی ها و شایستگی ها همچنین می توانند 
موقعی��ت برابر ایجاد کنند. ممكن اس��ت هدف ابعادی چون کیفیت درک 
شده، قوت توزیع یا هزینه های ساخت، خلق مزیت نباشد، بلكه اجتناب از 
نقصی باشد. زمانی که دارایی یا شایستگی آن قدر به رقیب نزدیک باشد که 
بتواند قوت حریف را خنثی کند، موقعیتی برابر به دست  آمده است. چنین 

موقعیتی می تواند کلید موفقیت باشد. 
استراتژی ها و برنامه های کارکردی

ارزش پیش��نهادی هدف قرار داده ش��ده ی��ا مجموع��ه ای از دارایی ها و 
شایستگی ها، برخی الزامات استراتژی را به شكل مجموعه ای از برنامه ها و 
استراتژی های کارکردی پشتیبان اجبار می کند. این استراتژی ها و برنامه ها، 
به نوبه خود به وس��یله مجموعه ای از برنامه های تاکتیكی و با چش��م انداز 
کوتاه مدت پیاده س��ازی خواهند شد. برنامه ها و استراتژی های عملیاتی که 
قادرند استراتژی کسب و کار را پیش ببرند، می توانند شامل موارد زیر باشند: 

- برنامه ارتباط با مشتری
- استراتژی ساخت برند

- استراتژی فناوری اجتماعی
- استراتژی ارتباط

- استراتژی فناوری اطالعات
- استراتژی توزیع

- استراتژی جهانی
- برنامه کیفیت

- استراتژی منبع یابی
- استراتژی لجستیک

- استراتژی ساخت.
hormond :منبع
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسد- فاز س��ه خط یک قطار شهري 
اصفه��ان با اعتباري بال��غ بر 8000 میلیارد ریال ش��امل 5 
کیلومتر مس��یر و 6 ایستگاه جدید با حضور دکتر جهانگیري 
معاون اول رییس جمهور، شهردار و استاندار اصفهان، رییس 
و اعضاي ش��وراي شهر، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اسالمي  و دیگر مقامات افتتاح شد. معاون اول رییس 
جمهور در این مراس��م گفت: امروز نیازمند خدمات بیشتری 
در زمینه حمل و نقل ش��هری هستیم چرا که در مقطعی از 
زمان بسیاری از کالنشهرهای کشور مانند اصفهان با مسائل 
شدید محیط زیستی مواجه شدند. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي ش��هرداري اصفهان، اسحاق جهانگیری با تاکید بر 
ای��ن که ب��رای رهایی از آلودگي هوا بای��د برای حمل و نقل 
ش��هری اقدامات جدی انج��ام داد، افزود: باره��ا برای حفظ 
س��المتی مردم تعطیالت پی در پی ب��رای مدارس، ادارات و 
دانش��گاه ها صورت گرفته که مسایل دیگري را در پي دارد. 

بنابراین در این زمینه باید گام هاي موثري برداشته شود. 
تکمیل خطوط دیگر مترو نیز سرعت گیرد 

مع��اون اول ریی��س جمه��ور تاکید کرد: در کالنش��هری 
همچون اصفهان که ساخت مترو در آن به عنوان یک اولویت 
در دستور کار شهرداری قرار دارد، دولت نیز باید کمک کند 
تا این فرآیند با س��رعت بیشتری تكمیل ش��ده و در اختیار 
مردم قرار گیرد.  وي به تصویب بازپرداخت فاینانس به ازای 
هر نفر کیلومتر مس��افر که توس��ط حم��ل و نقل ریلی جابه 
جا شود، اش��اره و عنوان کرد:  این مصوبه در شوراي اقتصاد 
به دلیل صرفه جویي در مصرف س��وخت در دستور کار قرار 
گرف��ت مبني بر این که هر کس واگن مس��افری جدید وارد 
ناوگان کرد به ازای هر نفر کیلومتر مسافر جابه جا شده دولت 
رقمی را به وی اختصاص دهد. این کمكی قابل توجه به کالن 
ش��هر اصفهان خواهد بود. با این ش��رایط امید است خطوط 
دیگر متروی اصفهان نیز با سرعت بیشتری تكمیل شده و در 

اختیار مردم قرار گیرد.  

به هیچ وجه به دنبال افزایش قیمت بنزین نیستیم
جهانگیري اعالم کرد: بخش��ی از بنزین کشور را از خارج وارد 
می کنیم، اما این دغدغه وجود دارد که آیا اخاللی در واردات آن 
ایجاد می شود یا خیر؟ در این راستا باید برنامه های جدی در نظر 
گرفته شود. به هیچ وجه به دنبال افزایش قیمت بنزین نیستیم، 
اما به دنبال راهكاری برای اعتمادس��ازی در بین مردم در زمینه 

تامین سوخت هستیم. 
فاینانس دو میلیارد دالری براي قطار سریع السیر 

اصفهان- تهران
مع��اون اول رییس جمهور با بیان اینكه در س��ال گذش��ته 
فاینانس دو میلیارد دالری برای قطار سریع السیر اصفهان- تهران 
اختصاص داده ش��د، گفت: در حال حاضر فاینانس و گشایش 
اعتبار آن انجام ش��ده و قطارها به سرعت به کشور وارد خواهد 
شد. وي خاطر نش��ان کرد: تكنولوژی جدیدی که به زودی در 
کشور شكل خواهد گرفت، برقی کردن راه آهن تهران- مشهد 
و راه آهن گرمس��ار اس��ت تا امكانات ریلی در ایران توسعه پیدا 
کن��د.  جهانگیري با بی��ان اینكه برای حم��ل و نقل حومه ای 
دستورالعمل های جدیدی صادر شده است، گفت: روزانه صدها 
خودروی س��واری در جاده های کش��ور تردد می کنند، این در 
حالی اس��ت که اگر راه آهن حومه ای به عنوان سیاست جدید 
دنبال شود، یک حلقه مناسب از راه آهن سریع السیر و تلفیقی 
از مترو و راه آهن حومه ای ش��كل می گیرد و بخش اعظمی از 

جابه جایی مسافر انجام می شود.  وی با بیان اینكه برای تاکسی 
ها و موتور س��یكلت ها نیز برنامه ریزی های خوبی انجام شده 
است، ادامه داد: امیدواریم از تمام فرصت ها استفاده شود و طرح 
های بزرگی که نیازمند دانش است، در کشور بومی سازی گردد. 
معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: ش��هرداری ها خط مقدم 
طرح های بزرگ خواهند بود و به همین جهت در آینده نزدیک 
جلسه ای با شهرداران کالن شهرها برگزار می کنیم و دولت به 

ارتباط گیري با شهرداران کالن شهرها تأکید دارد.
میراث اصفهان در خطر سقوط قرار گرفته است

ش��هردار اصفهان در ادامه این مراسم اظهار کرد: محور تمام 
فعالیت تیم مدیریت جدید ش��هری اصفهان، انسجام، وحدت، 
همدلی و همت اس��ت و امیدواریم با همراهي همه بخش هاي 
کشور بتوانیم حرکت پویاتر و جدي تر داشته باشیم.  قدرت اهلل 
نوروزي با اشاره به این که 1۷ سال از زمان آغاز اجراي خط یک 
مترو اصفهان مي گذرد، اذعان داشت: اجراي این پروژه با چالش 
هاي متعددي روبه رو ش��د و در صورت تخصیص اعتبار به این 
پروژه در زماني که هم مي ش��د شهر را ارزان تر اداره کرد و هم 
وضعیت مالي شهرداري ها مناس��ب بود، مترو بسیار زودتر در 

اصفهان تكمیل شده بود. 
 پروژه هاي شهر اصفهان با انسجام و همدلي 

به پیش مي رود 
وی با بیان اینكه ۲6 اسفند ۹6 به مردم قول دادیم قطار شهری 
را از ش��مال به جنوب اصفهان برس��انیم و این قول را عملیاتی 
کردیم، گفت: بی ش��ک در پروژه های دیگر نیز وعده ها محقق 
مي شود به شرط آن که منسجم و همدل باشیم.   نوروزي ضمن 
تقدیر از قول معاون اول رییس جمهور برای حمایت از خط دو 
قطار ش��هري اصفهان، تأکید کرد: از معاون اول رییس جمهور 
تقاضا می ش��ود با رایزن��ی وزارت ورزش قطعه زمینی در ضلع 
جنوب غربی میدان آزادی به مس��احت سه هكتار را به صورت 
تهاتر در اختیار شهرداری قرار دهند تا به عنوان منبع مالی برای 

خط سه قطار شهری اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون وزیر راه و شهرسازي 
ورئیس س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به همراه عضو هیأت 
عامل این سازمان در سفر سرزده و بدون اطالع قبلي به استان هرمزگان 
جهت رسیدگي به مطالبات رانندگان و رصد وضعیت آخرین اقدامات 
صورت گرفته توسط اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان 
از پایانه بار و ش��هرک حمل و نقلي استان بازدید و در جمع رانندگان 
به گفتگو مستقیم با آنها پرداخت. .  به گزارش روابط عمومي سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي  عبدالهاشم حسن نیا در جریان این سفر 
براي  ارزیابي آخرین وضعیت اقدامات و امور مربوط به خواس��ته هاي 
ب��ه حق رانندگان به همراه مهران قرباني عضو هیات عامل و داریوش 
باقرجوان مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان هرمزگان از 
پایانه بار بندرعباس و شهرک حمل و نقلي بازدید و ضمن گفتگو در 
زمینه مسائل شغلي و کاري رانندگان به سواالت مختلف آنها پاسخ داد. 
حس��ن نیا  درادامه این سفر با توجه به اینكه استان هرمزگان یكي از 

اصلي ترین قطب حمل ونقلي در کشور محسوب میشود افزود : بیش از 
140 شرکت حمل ونقلي داخلي و تعداد ۲5 شرکت حمل ونقلي بین 
المللي و همچنین ببیش از ۷00 دفتر نمایندگي شرکتهاي حمل ونقلي 
بین المللي در آن به فعالیت مشغول میباشند و  با اشاره به آماده نمودن 
خدم��ات و امكانات رفاهي در پایانه باربندرعباس  با توجه به س��رازیر 

ب��ودن خیل عظیم رانندگان خصوصا در فصل هاي پاییز و زمس��تان  
کاري بسیار زمان برمیباشد ضمن گفتگوي صمیمي یا تعداد کثیري 
از رانندگان، از نحوه ارائه خدمات رانندگان با حضور در محل خوابگاه ها 
محل س��الن اعالم بار و محل استقرار ناوگان و... از تمامي فرآیندهایي 
ک��ه رانندگان از لحظه ورودي به پایانه بار و یا ش��هرک حمل و نقلي 
بندرعباس طي مي کنند بازدید کرده و ، از نزدیک در جریان مشكالت و 
خواسته هاي آنان قرار گرفت و دستور الزم براي اتخاذ تمهیدات و ایجاد 
تسهیالت بیشتر براي رضایتمندي رانندگان را صادر کرد. گفتني است 
یكي از مهمترین خواسته هاي رانندگان جلوگیري از فرار بار و بارهاي 
سیستم اعالن بار بود که  در همین راستا معاون وزیر و ریاست سازمان 
راهداري وحمل ونقل جاده اي کش��ور دستورداد که این امر با ارتباط 
سیستمي بین اداره بنادر – گمرک و پایانه بار محقق خواهد شود و در 
اینخصوص اقدامات اولیه شروع گردید .و تا حصول نتیجه پیگیري هاي 

الزم صورت پذیرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم با اشاره به اجرای جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم 
در 31 استان و بیش از ۷0 کشور مختلف گفت: دستگاه ها و نهادهای 
مختلف در راستای برگزاری این جشنواره مشارکت دارند. به گزارش 
روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ، مهندس حسینی 
کاشانی با اشاره به اجرای جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 
در 31 اس��تان و بیش از ۷0 کش��ور مختلف اظهار کرد: دستگاه ها و 
نهادهای مختلف در راس��تای برگزاری این جشنواره مشارکت دارند. 
وی با بیان اینكه امسال در استان قم میزبان نخستین جشنواره سرود 
رضوی هس��تیم، مطرح کرد: امسال از سراس��ر کشور سرودهایی با 

موضوع های مرتبط با دهه کرامت به دبیرخانه این جش��نواره ارسال 
شده است و آثار ارسالی از نظر کمی و کیفی در سطح قابل توجهی 
قرار دارد. مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان قم خاطرنشان 
کرد: پنج ش��نبه هفته جاری ۲8 تیرماه بخش عملی این جشنواره با 
حضور گروه های انتخاب شده دنبال و روز جمعه نیز مراسم اختتامیه 
با تقدیر از گروه های برگزیده برگزار می شود. وی از اجرای برنامه های 
مختلف فرهنگی با مشارکت آستان مقدس کریمه اهل بیت)س( یاد 
کرد و گفت: حضور هنرمندان را در برنامه های اس��تان پررنگ دیده 
و امیدواریم ش��اهد اجرای برنامه های فرهنگی مطلوب در طول دهه 

کرامت باشیم.

اهواز- شبنم قجاوند- با افزایش سیستم حفاظتی و اصالح 
ساختار پست برق مدنی قدیم شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
پایداری برق ناحیه ماهشهر افزایش قابل توجهی داشه است. مدیر 
امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق این شرکت گفت: به علت 
بروز حادثه در خرداد ماه ترانس 33/13۲ کیلو ولت پست مدنی 
قدیم ماهشهر معیوب و دچار اختالل شد و نیاز به نصب تجهیزات 
جدید جهت پایداری و افزایش عملكردهای حفاظتی پیدا کرد. 
حمید رضا زرین جویی ادامه داد: با توجه به این مساله که پست 
بریكر MAIN )خروجی  فاقد  و  پاور فیوزی  به صورت  مدنی 
ترانس( بوده، با همكاری امور بهینه سازی اقدام به نصب تجهیزات 

 13۲ CT و CVT ،جدید شامل بریكر 13۲ کیلو وات ورودی
کیلو وات ورودی و همچنین بریكر MAIN در خروجی ترانس 

شد. وی اضافه کرد: نصب یک دستگاه ترانس 30 مگاولت آمپری 
به همراه انجام کلیه تست های تجهیزات مربوطه، احداث شبكه 
ارتینگ پست و نصب ۲ دستگاه مارشالینگ در قسمت های 33 
و 13۲ کیلو ولت از دیگر اقدامات انجام شده در پست مدنی قدیم 

ماهشهر است.
مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق شرکت برق منطقه 
ای خوزستان با بیان اینكه پست مدنی در حال حاضر برقدار و وارد 
مدار شده، افزود: نصب تجهیزات حفاظتی جدید کمک می کند تا 
در صورت بروز حادثه کل ترانس را از دست ندهیم و قابلیت مانور 

و پایداری خوبی در پست داشته باشیم.

افتتاح فاز سه خط یک قطار شهري اصفهان با حضور معاون اول رییس جمهور؛

خط یک مترو به سرانجام رسید؛ اجراي خطوط دو و سه شتاب گیرد

حضور سرزده معاون وزیر راه در میان رانندگان پایانه بار بندرعباس

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم: 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در بیش از 70 کشور در حال برگزاری است

افزایش پایداری برق در ماهشهر

اراک- مینو رسـتمی - به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل، دوره آموزش��ی با عنوان "نحوه پایش آالینده هاي خروجي 
دودکش ها مطابق با آخرین روش هاي استاندارد موجود" با حضور 
خانم دکتر انصاری مدیرکل دفتر پایش فراگیر س��ازمان حفاظت 
محیط زیست کشور ، جناب آقای مهندس میرزایی مدیرکل محترم 
سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی و کارشناسان محیط 
زیس��ت، روسای ادارات نظارت و پایش و روسای ادارات آزمایشگاه 
های محیط زیس��ت سراسر کشور به میزبانی شرکت پتروشیمی 
ش��ازند در محل سالن کنفرانس مجتمع برگزار گردید. در ابتدای 
این جلس��ه جناب آقای مهندس میرزایی با تشكر از جناب آقای 
مهندس ولدخانی مدیریت محت��رم عامل از پذیرش میزبانی این 
دوره آموزش��ی در س��خنانی به معرفی استان مرکزی پرداختند و 
گفتند این استان صنعتی ترین استان کشور است که قطب های 
صنعتی بزرگ کشور در نقاط مختلف استان مستقر و مشغول به 

فعالیت می باش��ند که یكی از شرکت های بزرگ و مهم استان و 
کشور شرکت پتروشیمی شازند است که متنوع ترین محصوالت 
پتروشیمی را تولید می کند و این شرکت با همكاری های متقابل 
با سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه اقدامات موثر زیست 
محیطی از لیست صنایع آالینده خارج شده است و به عنوان یكی 
از شاخص های زیست محیطی استان شناخته می شود و با توجه 
به فعالیت های ارزش��مند زیست محیطی و تعامالتی که بین این 
شرکت و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت وجود دارد، این دوره 
آموزش��ی در اینجا برگزار می گردد. ایش��ان هدف از برگزاری این 
دوره آموزشی را هم افزایی بیشتر و آشنایی با نحوه پایش آالینده 
هاي خروجي دودکش ها مطابق با آخرین روش هاي اس��تاندارد 
موجود عنوان کردند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی 
در پایان صحبت های خود یادآورشدند تمام فعالیت های سازمان 
حفاظت محیط زیست برابر قانون است و هدف همكاران ما تعامل با 

صنایع مختلف در جهت کاهش آلودگی و بهبود زندگی برای امروز 
و آیندگان اس��ت. در ادامه جناب آقای رجبی رئیس محترم روابط 
عمومی و امور بین الملل در سخنانی ضمن خیرمقدم به میهمانان 
حاضر در جلس��ه و ابراز خرسندی از میزبانی شرکت پتروشیمی 
شازند از طرف مدیریت شرکت به شرکت کنندگان حاضر در این 
دوره آموزشی خیرمقدم عرض کردند. رئیس روابط عمومی و امور 
بین الملل گفتند ش��رکت پتروشیمی شازند طی سال ها فعالیت 
خود  تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست را سر لوحه کارهای 
خود قرار داده و در عمل اثبات کرده است که تعامل سازمان محیط 
زیس��ت با صنعت یک تعامل دوس��ویه و الزم است و این شرکت 
همواره از نظرات و مشاوره های زیست محیطی این سازمان بهره 
مند شده است و این باور را ایجاد کرده است که سازمان حفاظت 
محیط زیست و شرکت پتروشیمی در کنار یكدیگر برای حفاظت  

از محیط زیست تالش می نمایند.

شرکت پتروشیمی شازند میزبان دوره آموزشی کارشناسان محیط زیست سراسر کشور

شرکت گاز مازندران موفق به دریافت جایزه ملی مسئولیت اجتماعی شد
ساری - دهقان : به پاسداشت اهتمام در ایفای مسئولیت اجتماعی، دفاع از هویت ملی و مفاخر ایران، 
حمایت از فرهنگ و هنر ایران و همچنین کاالی ایرانی، جایزه ملی مسئولیت اجتماعی )CSR( به شرکت 
گاز اس��تان مازندران تعلق گرفت. به گزارش خبرنگارمازندران و به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، بنابر این گزارش، تندیس و اعتبارنامه جایزه ملی مسئولیت اجتماعی به جهت اهتمام در ایفای 
نقش مسئولیت اجتماعی، دفاع از میراث فرهنگی ناملموس کشور و حمایت از فرهنگ و هنر ایران از سوی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرکت گاز مازندران اهدا شد. در نخستین آیین 
رونمایی از ثبت ملی مكتب نستعلیق میرعماد الحسنی که با حضور علی اصغر مونسان، معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، کیا پارسا، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، محمدحسن 
طالبیان، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، عبدالمهدی مستكین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسكو- 
ایران، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی و جمعی از مدیران بانک ها، شرکت های بیمه و سایر سازمان های 
بزرگ صنعتی و تجاری در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد برگزار شد، از شرکت گاز استان مازندران به جهت حمایت از کاالی ایرانی 
و دفاع از هویت ملی تجلیل شد. در ادامه این مراسم ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران با اهدای گواهینامه 
جایزه ملی مسئولیت اجتماعی از اقدامات ارزنده مجموعه شرکت گاز مازندران به عنوان برند حامی فرهنگ و هنر ایران و در راستای حفظ 
هویت ملی و معرفی ظرفیت های غنی فرهنگی و تمدنی ایران زمین، تقدیر شد. در پایان این گردهمایی، همچنین به جهت مشارکت 
فعال در آیین رونمایی از ثبت ملی مكتب نستعلیق میرعماد، لوگوی شرکت گاز استان مازندران به پاِس حمایت از فرهنگ و هنر ایران 

روی لوح و کتیبه جهانی میرعماد ثبت و در موزه سعدآباد به عنوان یک سند ملی و تاریخی قرار گرفت.

اتصال بیش از 470 نقطه به شبکه دولت در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- طرح اتصال ارکان دولت از طریق شبكه دولت در استان گلستان اجرا شد.مهندس غالمعلی 
شهمرادی که در جلسه ای با حضور معاون استاندار گلستان سخن می گفت افزود:  در راستای تفاهم نامه بین شرکت مخابرات ایران 
و نهاد ریاست جمهوری با موضوع توسعه شبكه اختصاصی دولت ، این امر مهم در استان بر عهده مخابرات منطقه قرار گرفت که  
ازسال گذشته تاکنون 4۷0 نقطه به شبكه دولت متصل شده اند. وی گفت : از 554 نقطه تعیین شده تعداد 4۷0 نقطه به شبكه 
دولت متصل و بقیه نیز در دست اقدام میباشد و این آمادگی وجود دارد تا درصورت اعالم نقاط جدید عملیات اتصال دردستور کار 
قرار گیرد.  مدیر مخابرات منطقه گلستان از آمادگی مخابرات در هرگونه مساعدت با دستگاههای اجرایی استان خبر داد و افزود عالوه 

بر فرمانداریها سایر دستگاهها نیز میتوانند به شبكه دولت اتصال داشته باشند.

کشاورزان گلستانی با خرید 116۵ دستگاه تراکتور تولید داخل رتبه اول 
کشور را به خود اختصاص دادند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- کشاورزان گلستانی در سال 13۹6 همچنان پیشتاز در کشوربا خرید 1165 دستگاه تراکتور 
اعم از باغی – زراعی با توانهای مختلف 3-4 و 6 سیلندر )تک و جفت( از تولیدات داخل رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص 
دادند.مهندس عید محمد فاروقی رییس اداره فناوری های مكانیزه کش��اورزی استان گلستان با اعالم این مطلب افزود: کشاورزان 
گلستانی در سال گذشته نیز با خرید 1501 دستگاه رتبه اول را از آن این استان کرده بودند.وی اضافه کرد: یكی از مهم ترین رویكردها 
جهت باالبردن بهره وری تولید محصوالت زراعی – باغی – دام –طیور و آبزیان و پایداری در تولید استفاده از مكانیزاسیون مناسب 
کشاورزی و بهبود و توسعه آن است که طی سالهای اخیر این استان پیشتاز در کشور می باشد مكانیزاسیون عالوه بر افزایش و پایداری 
تولید باعث کاهش هزینه ها و تسریع و تسهیل در امور شده و به لحاظ کمی و کیفی نیز بهبود تولیدات را به همراه داشته و همچنین 
در جهت تامین اشتغال نیز نقش مهمی را داراست.ایشان در ادامه گفت: شهرستانهای گرگان- گنبد و کالله سه شهرستان پیشتاز 
در جذب اعتبارات توسعه مكانیزاسیون بوده اند.دبیر ستاد فنی سازمان جهاد کشاورزی از بهره برداران – همكاران مدیریتهای جهاد 

کشاورزی شهرستان و ستاد و مدیریت بانک کشاورزی که در جذب اعتبارات تالش وافر داشته اند قدردانی کرد.

انجام 43000 متر خط کشی در حوزه راههای استحفاظی شهرستان آبیک 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- ش��نوا ف��الح رییس اداره راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
شهرس��تان آبیک از انجام 43000 متر خط کشی در س��طح راههای اصلی و فرعی این شهرستان 
خبر داد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، ابراهیم 
شنوا فالح با اعالم این خبر گفت: در طی خرداد ماه سال ۹۷ اقدامات الزم جهت افزایش ایمنی در 
محورهای مواصالتی شهرستان آبیک صورت گرفته است. رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده 
ای شهرستان آبیک در خصوص اقدامات صورت گرفته عنوان کرد: تسطیح و تیغه زنی راههای خاکی 
۲0 کیلومتر، ریزش برداری ۲000 متر مكعب، پرکردن و مرمت نشست حاصل از رانش 100 متر مكعب، علف زنی حاشیه راهها 
6 کیلومتر، خاکریزی دهانه پل ها 10 مورد و شناسایی 45 مورد تجاوز به حریم راه از دیگر اقدامات صورت گرفته در طی عملیات 
راهداری محوری شهرستان آبیک است. وی در خصوص دیگر عملیات راهداری محوری در خرداد ۹۷ افزود: لكه گیری با آسفالت 
سرد 10 تن، اصالح نیوجرسی 30 عدد، پاکسازی حاشیه نیوجرسی ها 60 کیلومتر، جاروزنی سطح راه با استفاده از ماشین آالت 
مكانیزه ۲ کیلومتر، مخلوط ریزی ۲500 متر مكعب، نصب چشم گربه ای 60 عدد و خط کشی به طول 43000 متراز جمله اقدامات 
صورت گرفته در محورهای مواصالتی این شهرستان است.  شنوا فالح گفت: تسطیح و پاکسازی و ریگالژ شانه راهها ۲4000 متر 
مربع، خاکبرداری به منظور تعریض و افزایش دید و همچنین خاکریزی ۲100 متر مكعب، احداث قنو زنی 6 کیلومتر، ، رفع تجاوز به 

حریم راه ۲0 مورد و انسداد دسترسی های غیرمجاز ۷ مورد از دیگر اقدامات شهرستان آبیک می باشد.

آغاز بازدید اعتباربخشی ادواری مراکز آموزش درمانی دولشتی و خصوصی دانشگاه
ایالم- هدی منصوری- بازدید های ادواری ارزیابی اعتبارسنجی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشكی ایالم با حضور رئیس 
دانشگاه، معاون درمان و اعضای تیم اعتبار بخشی دانشگاه برگزار شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی ایالم در این رابطه اظهار 
کرد:  با توجه به اهمیت اعتبار بخشی در فرایند بهره وری و اقتصاد سالمت بیمارستانها، سیاستهای نظام سالمت در قانون برنامه پنجم 
توسعه و رویكرد پزشكی ایران در عرصه خدمات بین المللی سالمت در منطقه و جهان، اهتمام به استاندارهای بین المللی بیش از 
پیش مورد ضرورت قرار می گیرد.  دکتر قباد آبانگاه با بیان اینكه "اعتبار بخشی" بحث مهم و اساسی برای موسسات ارایه خدمات 
س��المت اس��ت، افزود: نگاه واقعی اعتبار بخشی، ارزیابی همه واحدهای حوزه سالمت است.   بر این اساس سازمان نظام پزشكی با 
برگزاری نشست هم اندیشی در راستای استفاده بهینه از رویكرد فرایندی در توسعه و بهبود و ارتقای سطح درمان ضمن تشریح 
اهداف بلندی که مد نظر این سازمان و وزارت بهداشت است در جریان نظرات اعضای حاضر در این جلسه قرار گرفت. وی ادامه داد: 
اعتبار بخشی، صرف نظر از قطعات کوچک و خرد، یک وجه ضروری و اجتناب ناپذیر برای استمرار کار بیمارستانها به شمار می رود و 

در حقیقت بیمارستانها یک مدیریت چند وجهی مستقل اجتماعی دارند که همه ابعاد سالمت را در بر می گیرد.  

کسب رتبه اول کشوری مخابرات منطقه لرستان در سامانه ارس
کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز- مخابرات منطقه لرستان موفق به کسب مقام اول کشوری 
در زمینه به روز رسانی اطالعات سایت های همراه اول)ارس( در کشور شد. به گزارش روابط عمومی 
مهندس محمودی مدیر مخابرات منطقه لرستان با اعالم این خبر افزود : به همت و فعالیت قابل توجه 
، سازمان یافته و مناسب همكاران محترم در بروزرسانی و تكمیل اطالعات سامانه ارس )اطالعات روز 
سایتها(، مخابرات منطقه لرستان رتبه اول کشوری ارس در فصل بهار را کسب نمود . وی در ادامه این 

موفقیت را به مجموعه کارکنان استان تبریک گفت

شهردار رشت در چهل و هشتمین جلسه صحن علنی شورا خبر داد: 
انعقاد قرارداد مطالعات تراموا

 رشـت- مهناز نوبری- دکتر مس��عود نصرتی، شهردار رش��ت در چهل و هشتمین جلسه صحن علنی شورا حاضر شد و 
گزارش��ی از اقدامات اخیر ش��هرداری ارائه داد. شهردار رشت در صحن شورا گفت: برای تصفیه خانه شیرابه سراوان در دو روز 
گذشته دو جلسه در فرمانداری برگزار کردیم و دیوان محاسبات موضوع را بررسی کرد و در نهایت تصمیم بر ادامه کار شرکت 
طرف قرارداد بود تا کار را تحویل دهد و یک ماه بر اساس قرارداد آزمایشی کار کند و بعد از تاییدیه محیط زیست با پیمانكار 
مربوط تس��ویه حس��اب گردد. دکتر نصرتی افزود: پرونده ای در دیوان محاسبات تشكیل ش��ده و اگر بعد از آزمایش مشكل 
نداش��ت، به دیوان محاس��بات گزارش شود تا دوستانی که صورتجلسه را امضا کرده اند، دچار مشكل نشوند.وی ادامه داد: ۲5 
پروژه داریم که منابع آن ملی یا استانی است و تا پایان 31 تیر قرارداد آن نهایی می شود. هر ۲5 پروژه اعتبار منابع دولتی را 
برای اجرا جذب خواهد کرد.مشاور آن منعقد شده است.شهردار رشت ابراز کرد: در مورد قرارداد پروژه های عمرانی نیز مالک 
بودجه س��ال جاری اس��ت که 1۲ پروژه را باید اجرا کنیم. این پروژه ها بررسی و توضیح داده شده است. تقاطع غیر همسطح 
مصلی را در بودجه داریم و چندین جلسه برای اجرایی کردن آن برگزار کردیم.دکتر نصرتی در مورد مشكالت مالكیت تاالب 
عینک هم گفت: جلسه برای تاالب عینک داشتیم برای رفع اختالف مالكیت با نمایندگان و شرکت آب منطقه ای و یک مالک 
خصوصی جلس��ه برگزار ش��د و فارغ از بحث های مالكیت قرار شد، بصورت اجاره ای و توافقی کار صورت گیرد. بعد از توافق، 
جزییات در جلسات مشترک بررسی می گردد.دکتر نصرتی در مورد جشنواره تئاتر خیابانی و موسیقی خیابانی هم گفت: مدیر 
پروژه انتخاب کردیم و قرار است هر شب در پیاده راه فرهنگی برنامه هنری داشته باشیم و هفتگی تسویه حساب ها با تایید 

سازمان فرهنگی با هنرمندان صورت می گیرد و چهارشنبه شب افتتاح نخست آن صورت خواهد گرفت.

چهار شنبه
27 تیر 1397
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با درک عادت ها و ش��یوه تفكر افراد کمال گرا، می توانید 
نگاه بهتری به روابط متقابل خود داش��ته باش��ید و محیط 

سازگارتری خلق کنید. 
کار ک��ردن در کنار یک انس��ان کمال گ��را، می تواند به 
فرآیندی طاقت فرس��ا تبدیل ش��ود. همكاری با افرادی که 
ب��ه کیفی��ت کار اهمی��ت می دهند، فرصتی بس��یار خوب 
در دنیای ش��غلی محس��وب می ش��ود، ولی کمال گراها به 
همین حد کفایت نمی کنند. اس��تانداردهای غیر منعطف و 
سخت گیرانه آنها به استرس های غیر ضروری منجر می شود 
و تمرک��ز بیش ازح��د آنه��ا روی جزئیات، باعث می ش��ود 
فراموش کنید که نخس��تین اولویت ش��ما، هدف نهایی و 
چشم انداز شرکت است. اگر بخواهید به آنها یادآوری کنید 
که نمی توان با ایده آل گرایی کاری را به پایان رس��اند، فكر 
می کنند این صحبت ریش��ه در تنبلی و کاهلی ش��ما دارد. 
درهرص��ورت، همه ما در محیط کارمان ب��ا افراد کمال گرا 
برخورد داش��ته ایم. سوال این اس��ت که چگونه می توانیم 
همكاری موثرتری با این افراد داش��ته باشیم؟ توصیه هایی 
ک��ه در ادام��ه مطلب مطرح می ش��وند، برگرفت��ه از نتایج 
تحقیقات علمی در زمینه کمال گرایی و اضطراب هس��تند. 
اگر خودتان هم یک کمال گرا هس��تید، به کمک این نكات 

می توانید روابطی آرام تر و قوی تر داشته باشید. 
با چه نوع کمال گرایی روبه رو هستید؟ 

طبق تحقیقات روان شناس��ی، دو نوع کمال گرایی وجود 
 Avoidant( دارد. کمال گرای��ان اجتناب��ی یا کناره گی��ر
مش��كل  ب��ه  وظای��ف  ش��روع  در    )Perfectionists
برمی خورند. ازآنجا که هرگونه مهلت و ضرب االجلی )مثل 
سررس��ید تحوی��ل کار( اضطراب آنها را به ش��دت افزایش 
می دهد، معم��وال ترجیح می دهند کار جدی��دی نپذیرند. 
از س��وی دیگر کمال گرایان وسواس��ی، چال��ش خود را در 

»تكمیل« و خاتمه دادن به وظایف می بینند. 
هر دو گروه ف��وق، در اولویت بندی های خود با مش��كل 
مواجه اند و نمی توانند وقت خود را به طور بهینه، به اموری 
ک��ه واقعا مهم تر هس��تند تخصیص دهن��د. به عالوه هر دو 
گ��روه عادت دارند دامن��ه پروژه ها را گس��ترش دهند. اما 
بس��ته به اینكه با کدام گروه همكاری می کنید، باید رفتار 

متفاوتی از خود نشان دهید. 
در کن��ار اف��رادی که وظایف خود را به س��ختی ش��روع 
می کنن��د، بهتر اس��ت کار را برای آنها به روش��نی توضیح 
بدهی��د و پ��روژه را به بخش های کوچک تر تقس��یم کنید. 
در برابر افرادی که کار را به س��ختی به پایان می برند، روی 
اولویت بندی عناصر کار تمرکز کنید و دامنه مصوب پروژه 

را به آنها یادآوری کنید. 
ازآنجاک��ه کمال گرایان غالب��ا نمی توانند محدودیت های 
منطقی برای خودش��ان تنظیم کنند، بهتر اس��ت دیگران 
این کار را برای آنها انجام دهند. اگر ش��ما رابطه ای مبتنی 
بر احت��رام و صداقت با همكارتان داش��ته باش��ید، تنظیم 
محدودیت نه تنها به تنش و درگیری منجر نمی شود، بلكه 
رابطه های ش��ما را بهبود می دهد. چرا؟ کافی اس��ت به یاد 

بیاورید که کمال گرایی، ریشه در اضطراب دارد. 

انتظارات غیر واقعی را شخصی نکنید
این س��ناریو را در نظر بگیرید: همكار کمال گرای ش��ما 
می خواهد هر هفته یک صفحه گسترده ردیابی 15 ستونی 
را به روز کند. این در حالی اس��ت که همه چیزی که ش��ما 
نیاز دارید، یک صفحه پنج س��تونی اس��ت، آنها فقط ماهی 

یک  بار. 
کمال گرای��ان می خواهند وقت خ��ود را صرف »کیفیت« 
کنند. بنابراین شما باید توضیحی قانع کننده و هوشمندانه 
داش��ته باشید که چرا این پروژه به زمان زیادی نیاز ندارد. 
هدف این اس��ت که به او نش��ان دهی��د هزینه فرصت 10 
ستون اضافه را می توان به اهداف مهم تر شرکت اختصاص 
داد. ام��ا بای��د این »اه��داف مهم تر« را به ط��ور خاص و با 
جزئیات توضیح دهید و کامال مش��خص کنید که چرا این 

10 ستون اضافه، مفید و کارا نیستند. 
اگر این مكالمه خوب پیش نرفت، مش��كالت را شخصی 
نكنید. به خودتان یادآوری کنید که همه انسان ها، ازجمله 
ش��ما، عیوب و کاس��تی های خاصی دارند. به وجود آمدن 
تنش در محیط کار، امری کامال طبیعی است. یک گفتمان 
چالش برانگیز، نه شما و نه همكارتان را زیر سوال نمی برد. 
رفتارها و واکنش های احساس��ی در محیط کار، هیچ پیامد 

مثبتی برای جایگاه شغلی شما نخواهد داشت. 
بررس��ی کنید که هم��كاران کمال گرای ش��ما، ترجیح 
می دهن��د چگونه بازخ��ورد بگیرند. برخ��ی از آنها ترجیح 
می دهند بازخورد را از طریق ایمیل دریافت کنند تا بتوانند 
واکنش اولیه خود را پردازش کنند. کمال گرایان خودآگاه، 
اگر بتوانند روی واکنش اولیه خود کنترل داش��ته باش��ند، 

پاسخ مناسبی به آن خواهند داد. 
از فرایندهایی که تیم را روی هدف اصلی متمرکز 

می کند پشتیبانی کنید
یكی از مش��كالت افراد کمال گرا این اس��ت که افق دید 
مناس��بی ندارن��د. رهبر تی��م وظیف��ه دارد فرایندهایی را 
توس��عه دهد که همه اف��راد را روی اولویت ه��ای کلیدی 
متمرکز می کنند، ولی گاهی س��ایر کارمندان نیز می توانند 
به یكدیگر کمک کنند. ش��ما می توانید این س��واالت را در 

جلسات تیم مطرح کنید: 
- آیا راه ساده تری برای رسیدن به اهداف وجود دارد؟ 

- آی��ا می توانیم زمانی را که ص��رف این پروژه می کنیم، 
کاهش دهیم؟ 

- هزین��ه فرص��ت زم��ان زی��ادی ک��ه ب��ه این پ��روژه 
اختصاص یافته، چیست؟ 

زمانی ک��ه در کنار یک کمال گرا کار می کنید، می توانید 
با اس��تفاده از یک چک لیس��ت اولیه به س��ازمان دهی تیم 
کم��ک کنید اضطراب موجود را کاه��ش دهید. به عالوه به 
هم تیمی ها اطمینان دهی��د که هیچ نكته ای نادیده گرفته 
نمی ش��ود. پروس��ه تصمیم گیری شفافی داش��ته باشید و 

تصمیمات نهایی را مكتوب و مستندسازی کنید. 
پروس��ه های تصمیم گیری اکتش��افی نیز به اعضای تیم 
کمک می کند اولویت بندی های سریع تر و موثرتری داشته 
باشند. به عنوان  مثال، اگر پروژه ای کمتر از X تومان ارزش 

داش��ت، آن را به طور خ��ودکار رد می کنیم. یا اگر پروژه ای 
بیش از X س��اعت زمان الزم داش��ت، آن را به مدیر اطالع 

می دهیم. 
وضع محدودیت و تنظیم حریم شخصی

انتظارات غیر واقعی کمال گرایان باعث می شود هم تیمی ها 
حس کنند وقت شان بی ارزش پنداشته می شود. برای مثال 
ی��ک همكار کمال گ��را را در نظر بگیرید ک��ه هرروز تعداد 
زیادی ایمیل برای شما می فرستد و در هر یک از آنها، یک 

سوال یا پیشنهاد را مطرح می کند. 
 ش��ما می توانید این ایمیل ها را نادیده بگیرید یا پاس��خ 
مختصری برای آنها در نظر بگیرید، اما راه بهتر این اس��ت 

که حریم خودتان را مشخص کنید. 
هم��ه اعضای تی��م باید بدانن��د که رفتاره��ای مخرب، 
کل مجموع��ه را تحت تاثیر قرار می ده��د. یكی از مزایای 
مرزبن��دی و حفظ حریم افراد، خلق فرهنگی اس��ت که به 

رشد شخصی آنها کمک می کند. 
حس امنیت را از طریق تاثیرات متقابل افزایش دهید

تاثیر متقابل به این معنی اس��ت که یك��ی از هم تیمی ها، 
به ش��ما اجازه می دهد روی ش��یوه تفكر او تاثیر بگذارید )و 
برعكس(. این فرآیند احساس امنیت را در تمام روابط افزایش 
می دهد. اگر عادات یک کمال گرا ش��ما را آزار می دهد، سعی 
کنی��د راهی برای مصالحه با او بیابید. تش��خیص روتین های 
همیش��گی آنها به ش��ما کمک می کند همكاری راحت تر و 
بدون س��وءتفاهمی داشته باشید. به یاد داشته باشید که اگر 
می خواهید کسی پذیرای تاثیر و نفوذ شما باشد، باید خودتان 

هم به طور متقابل نظرات او را بپذیرید. 
هنگامی که کارمندان احس��اس امنی��ت می کنند، راحت تر 
بازخوردهای انتق��ادی را می پذیرند. راه ه��ای مختلفی برای 
امنیت خاطر بخشیدن به افراد کمال گرا وجود دارد. شما باید 
نشان دهید که اهمیت زیادی برای آنها قائلید و به استعدادها، 
مهارت ه��ا و قابلیت های آنها اعتقاد داری��د. کمال گرایان باید 
اطمینان داشته باشند که دید کلی مثبتی نسبت به آنان دارید 
و اشتباهات کوچكی که مرتكب می شوند، اعتماد شما را از بین 
نمی برد. زمانی که یک کمال گرا باور داش��ته باشد شما بدون 
هیچ قضاوتی به او بازخورد می دهید، به آس��انی بر احساسات 

خود فائق می شود و بهتر عمل می کند. 
پویای��ی ارتباطات بین مدیر و کارمن��دان با روابط درون 
تیم��ی متفاوت اس��ت. بااین حال هر دو ط��رف در صورتی 
احس��اس امنیت خواهند داش��ت که عناص��ر تاثیر متقابل 
)ازجمله پذیرش و پاسخگویی( را در مخاطب خود ببینند. 
افراد کمال گرا، نقاط قوت بس��یار زیادی دارند و می توانند 
هم تیمی ه��ای فوق العاده ای باش��ند. پس ت��ا حد ممكن از 

استعدادها و نقاط قوت آنها بهره ببرید. 
شما با درک عادت های متعارف افراد کمال گرا می توانید 
ن��گاه بهت��ری ب��ه وضعیت موج��ود و معاش��رت های خود 
داش��ته باش��ید. در این صورت درهای یک رابطه س��الم را 
باز می کنید، از یكدیگر یاد می گیرید و محیطی س��ازگارتر 

خلق می کنید. 
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چگونه با یک فرد کمال گرا همکاری کنیم

۵ نکته و ابزار کاربردی برای بازاریابی محتوایی
امروزه استفاده از بازاریابی محتوایی بین کسب وکارها بسیار فراگیر شده است و البته استفاده 
از آن به نوعی یک ضرورت نیز به حساب می آید. اگر بخواهید توجه مخاطبان خود را جلب کنید 
و کلید قفل موفقیت را به دس��ت آورید، چاره ای جز تولید محتوای مس��تمر و با کیفیت ندارید. 
البته که هیچ استراتژی بی نقص نیست و در فرآیند تولید و توزیع محتوا ممكن است اشتباهاتی 

را مرتكب شوید. 
بازاریابی محتوایی رویكردی اس��ت که بیشتر از س��ایر رویكردهای بازاریابی به ابزارها وابسته 
اس��ت. از بدو ش��كل گیری و توس��عه این س��بک از بازاریابی به موازات آن ابزارهای گوناگونی 
نیز توس��عه  یافته اند. امروز می خواهیم در کنار گفتن پن��ج نكته کلیدی برای موفقیت بازاریابی 

محتوایی، ابزارهای موثر در این حوزه را نیز معرفی کنیم. 
استفاده از ابزارها در بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی س��نتی به این صورت بود که ش��ما باید کل کارها را به صورت دستی انجام 
می دادید و خبری از اتوماسیون نبود. اما اکنون در عصر شكوفایی ابزارها و سرویس های مختلف 
قرار داریم و این اتوماسیون است که در بازاریابی حرف اول و آخر را می زند. اهمیت اتوماسیون 
در بازاریابی به حدی رسیده است که گاه استفاده از یک سرویس خاص به جای دیگری می تواند 

سرنوشت یک کسب وکار و کمپین های بازاریابی آن را دستخوش تغییر کند. 
اگر جس��ت وجویی در اینترنت داش��ته باش��ید، س��رویس های مختلفی را می بینید که امكان 
زمان بندی انتش��ار پس��ت ها در وبالگ و شبكه های اجتماعی را فراهم آورده اند. از جمله بهترین 

این ابزارها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: 
Buffer
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اگر قصد راه اندازی یک کمپین گس��ترده را دارید، اهمیت اس��تفاده از ابزارهای مناس��ب دو 
چندان می شود. هرکدام از این ابزارها چم و خم خاص خود دارند و اندکی زمان می برد تا فنون 
کوزه گری را یاد بگیرید. اما وقتی همه چیز رو به راه شد، می توانید تمرکز خود را روی کارهایی 

از کسب وکارها که اهمیت بیشتری دارند قرار دهید. 
با مخاطبان خود سخن بگویید

پادش��اهی محتوا بر پهنه اینترنت یک موضوع غیرقابل انكار اس��ت و به نظر نمی رس��د که این 
پادشاهی به این زودی ها رو به زوال باشد. اگر محتواهای خوبی تولید کنید، افراد بدون شک به 
شما جذب خواهند شد و بارها و بارها به سایت شما باز خواهند گشت. اساسا بازاریابی بر جذب 
افراد استوار است و اگر جذبی صورت نگیرد، بازاریابی نیز وجود ندارد. برای جذب افراد در ابتدا 

باید نیازهای آنها را شناسایی کنید. 
شناسایی نیازها معموال از طریق تحقیق کلمات کلیدی صورت می گیرد. از این طریق می توانید 
دقیقا بفهمید که مخاطبان تان به دنبال چه چیزی هس��تند و س��پس برای حل آن محتوا تولید 

کنید. ما ابزارهای زیر را برای تحقیق کلمات کلیدی پیشنهاد می کنیم: 
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تولی��د محتوا را می توان قوای محرکه تمام کمپین های بازاریابی دانس��ت. زیرا هر کمپینی به 
محتوا نیاز دارد و اساس��ا بدون محتوا هیچ تبلیغی ص��ورت نمی گیرد. از طریق محتوا می توانید 
با مخاطبان خود همكالم ش��وید. نیازهای آنها را درک کنید و در پی حل آنها برآیید. با محتوا 
می توان یک رابطه احساس��ی قدرتمند را شكل داد و ایجاد این رابطه به دیده شدن بیشتر شما 

در شبكه های اجتماعی کمک می کند. 
با محتوا می توانید بهترین استعدادها را جذب کنید

محتوا اس��تفاده های گوناگونی دارد و فقط به افزایش فروش و نرخ تبدیل منحصر نمی ش��ود. 
میزان موثر بودن یک سازمان را اعضای تشكیل دهنده آن تعیین می کنند. اگر تیم خوبی داشته 
باشید، کسب وکار نیز رشد می کند. یک تیم خوب است که تمام کارها را هدفمند به جلو می برد. 
یكی از بهترین روش ها برای متمایز ش��دن از س��ایرین این اس��ت که بهترین اس��تعدادهای 
ممكن اس��ت در هر زمینه را جذب کنید و افرادی را در س��ازمان خود به کار بگیرید که بتوانند 
سیاس��ت های ش��ما را به درس��تی اجرایی کنن��د. بازاریابی محتوایی می توان��د در زمینه جذب 

استعدادها به شما کمک کنند. 
هرگز فانل فروش را دسته کم نگیرید

برای داش��تن یک کمپین محتوایی موفق، باید یک فانل فروش به موازات آن داش��ته باش��ید. 
هدف نهایی بازاریابی محتوایی این اس��ت که ضمن هدایت افراد به جهت درست، براساس فانل 

فروش در نهایت آنها به مشتری تبدیل می شوند. 
فانل فروش از جهات بسیاری به بازاریابی محتوایی شباهت دارد و تا رسیدن به نتیجه دلخواه 
باید مدام آن را اصالح کرد. رس��یدن به چنین فانل فروش رویایی، به مخاطبان هدف، فانل های 

بسیار، ارائه ارزش به مخاطب و تجربه ای منحصر به فرد به آنها نیاز دارد. 
سنجش و هدف گیری مخاطبان مناسب

ش��اید با خود فكر کنید که بازاریابی محتوایی فرآیندی آس��ان اس��ت و فقط با راه اندازی یک 
کمپین می توانید نتایج دلخواه را به دس��ت آورید. اما این یک خیال خام اس��ت و این س��بک از 
بازاریابی س��خت تر از آن چیزی است که فكرش را می کنید. البته نمی خواهیم شما را بترسانیم، 
ولی بازاریابی محتوا باید توسط تیم ها و آژانس های کاربلد صورت بگیرد تا در نهایت به موفقیت 
ختم شود. بسیار دیده ایم کمپین هایی را که به هیچ نتیجه ای ختم نشده اند و فقط وقت و منابع 

مالی را هدر داده اند. 
برای جذب و تبدیل مش��تریان احتمالی به مش��تریان واقعی باید مس��تمر تولید محتوا داشته 
باش��ید. همچنین تمام کارهایی را که انجام می دهید س��نجش کنید تا مطمئن شوید در مسیر 
درس��ت قرار دارید و وقت و هزینه خود را هدر نمی دهید. س��پس می توانید براساس نیازها، در 
اس��تراتژی های خود تغییر ایجاد کنید. اگر همه چیز به درس��تی انجام شود، بازاریابی محتوایی 
بسیار موثر خواهد بود و به مخاطبان تان نشان می دهد که کسب وکار شما با سایرین فرق دارد. 
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