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سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

 تولید و اشتغال
در سال ۹۷

برنامه های تولید و اشتغال دولت در سال 97 از سوی سازمان برنامه و بودجه اعالم شد. براساس آنچه سازمان 
برنامه و بودجه منتشر کرده است، برنامه های تولید و اشتغال در سال 97 به طور خالصه عبارتند از: طرح کارورزی 
دانش آموختگان دانش��گاهی، طرح مش��وق بیمه سهم کارفرمایی، طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار، طرح 

یارانه دستمزد، طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، توسعه و حمایت از مشاغل خانگی...

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد

گسترش چتر حمایتی بیمه 
برای کاهش هزینه های مردم
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عملکرد 8 ماهه طرح »اشتغال روستایی« به روایت مرکز پژوهش های مجلس

سه ضعف برنامه » اشتغال روستایی«

مدیریت بر مبنای اهداف سازمانی

متخصص سئوی گوگل چه مهارت هایی الزم دارد؟ 

20  مکان اشتراک گذاری محتوا

آیا رستوران ها به اسلوگان نیاز دارند؟ 

اینفلوئنسرها مراقب باشند! 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رشد همه بخش های مایکروسافت 
 با درآمد 30میلیارد دالری برای

سه ماهه دوم سال 2018

4

هـر روز گمانه زنی ها درباره احتمال حذف ارز مسـافرتی به 
مسـافران بیشـتر می شـود و در این حالت هنوز مشـخص 
نیسـت که اگر قرار باشـد پرداخت ارز رسمی قطع شود چه 

سیاسـتی جایگزین آن خواهد شد، اما بعید نیست 
که در زمره ارزهایی قرار گیرد که در بازار ثانویه و...

گمانه زنی ها درباره سرنوشت ارز مسافرتی

مناقشه ارز مسافرتی

یادداشت
ضرورت بازطراحی ساختارهای 

مربوط به تامین و توزیع کاال

ضرورت بازطراحی ساختارهای مربوط به تامین و توزیع کاال

در شرایطی که کشور در فضای 
ظالمانه  تحریم ه��ای  بازگش��ت 
قراردارد طی چهار ماه گذش��ته 
بازار داخلی متاثر از این موضوع با 
مشکالت و نا بسامانی هایی مواجه 
ش��د.  مشکالتی که بیش از همه 
آسیب پذیری و نارسایی مدیریت 
بازار در زنجیره تولید تا مصرف را 

نشان می دهد. 
عدم رصد و پایش مستمر بازار، 
نبود یک بان��ک جامع اطالعات 
کاال و خدم��ات اع��م از وارداتی 
و تولید داخل، بی اثر ش��دن کد 
شناس��ه کااله��ا به عن��وان یک 
شناسنامه برای کاالهای تولیدی 
و وارداتی و... از آس��یب هایی بود 
که مش��کالت زنجیره را بیش از 
پیش نش��ان داد و باعث شد تا از 
شکاف های موجود در این زنجیره 
سوء اس��تفاده زی��ادی از س��وی 
برخی از افراد و نهادهای سودجو 
و فرصت طل��ب ص��ورت گی��رد؛ 
مالیات گریزی، عدم توزیع مناسب 
و ب��ه موق��ع کاال، گرانفروش��ی، 
امتناع از عرضه کاال، عرضه خارج 
از شبکه، احتکار، فروش اجباری 
کاال همراه با کاالهای دیگر و ده ها 
مورد تخلفات شناخته و ناشناخته 
دیگری از مواردی بود که در این 

مدت در بازار مشاهده شد. 
ادامه در همین صفحه

علی رموی
کارشناس اقتصادی
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ادامه از همین صفحه 
نگاه��ی ب��ه بضاعت های موجود در کش��ور نش��ان 
می دهد که مشکالت اشاره شده بیش از هرچیز نشانی 
از نابس��امانی در مدیری��ت تولید تا مصرف کاالس��ت، 
چرا که بس��یاری از تخلفات ارتبط مس��تقیم و جدی 
ب��ا تحریم ها نداش��ته و فقط به واس��طه عدم مدیریت 
و کنت��رل صحیح بازار صورت گرفته اس��ت. از س��وی 
دیگر، عدم انس��جام مناس��ب در سیاس��ت های کالن 
اقتصادی در حوزه پول��ی و مالی، وجود نقدینگی های 
سرگردان در بازار، عدم ایجاد سیاست های جذاب برای 
س��رمایه گذاری مردم، وجود مزیت ه��ای قاچاق کاال و 
ارز و بس��یار موضوعات دیگر طبیعتا جریان سرمایه را 
به س��مت این گونه رفتار های مخرب اقتصادی هدایت 

می کند. 
واقعیت امر این اس��ت که فرآیند تحریم ها می تواند 
آسیب هایی را متوجه ساختار اقتصادی کشور کند، اما 
آس��یب های موجود در بازار کاال و خدمات بیش��تر از 
عدم انس��جام برنامه های اقتصادی کشور در این حوزه 
حکای��ت دارد. چرا که فرآینده��ای اقتصادی به مثابه 
زنجیرهایی مرتبط و متاث��ر بر هم عمل می کنند و به 
محض حرکت یک حوزه، زمینه حرکت برای بخش های 
دیگر اقتصادی فراهم خواهد ش��د. ل��ذا برنامه ریزی و 
سیاست گذاری در اقتصاد کشور باید به صورت یکپارچه 
و مرتب��ط با هم دیده ش��ود و این موضوع هماهنگی و 
همدلی تیم اقتصادی دولت را در ماموریت های محوله 
بیش از پیش نش��ان می دهد.  به عن��وان نمونه، تجربه 
پرداخ��ت ارز دولتی به گروه ه��ای خاصی از کاالها در 
ح��وزه واردات طی چند مدت گذش��ته اثبات کرد که 
مبالغ کالن منابع کش��ور برای تامین و توزیع کاالهای 
وارداتی هزینه ش��د، ولی عمال نتایج مترتب بر این امر 
به واس��طه نبود یک بینش مناسب و کالن نگر در کل 
فرآیند باعث ش��د که به هدف مدنظر نرس��د و س��ود 
ای��ن کار عمال جیب برخی وارد کنن��دگان و دالالن را 
پر کرده و فرآیند کمبود و گرانفروش��ی کاالها هم در 
کشور مشهود باشد. با توجه به تجربیات تلخ پیش رو، 
تخصی��ص ارزه��ا و منابع دولتی به اف��راد و بنگاه های 
اقتصادی مطابق با سیاس��ت های غیر منسجم فعلی در 
ش��رایط تحریم نمی تواند عمال مش��کالت بازار را حل 
کند و فرآیند نظ��ارت و کنترل بازار هم نمی تواند آب 
رفته را به جوی بازگرداند. چراکه یکی از اصول مهم در 
کنترل و مدیریت بازار حذف زمینه وقوع تخلف است. 
 واقعیت امر این اس��ت که در شرایط تحریمی ممکن 
است امکان واردات برخی از کاالها و مواد اولیه در کشور 
با مش��کالتی مواجه شود. این ش��رایط برای یک کشور 
یعنی وقوع یک جنگ اقتصادی؛ در این شرایط استفاده 
هوش��مندانه، هدفمند و توام با اعمال صرفه جویی منابع 
بای��د به عنوان راهبرد اصلی دولت یا کش��ور مدنظر قرار 
گیرد. لذا تخطی از برخی سیاست های انبساطی و اتخاذ 

راهبردهای متمرکز باید مدنظر باشد.  پس نتیجه موضوع 
این اس��ت که هم دولت و هم مردم در این ش��رایط باید 
اقتضائاتی را رعایت کنند. پیشنهاد می شود که دولت در 
حوزه مدیریت و تامین و توزیع کاال باید راهبردهای الزم 
ب��رای یک جنگ تمام عیار اقتصادی را پیش بینی و اجرا 

کند. 
مهم تری��ن نکت��ه در ای��ن موضوع، ش��ناخت دقیق 
مناس��ب و س��ریع از امکان��ات و بضاعت های کش��ور 
و ش��ناخت کمبوده��ا و نارس��ایی های موجود اس��ت. 
متولی��ان امر و در معنای خاص تی��م اقتصادی دولت 
بای��د ضمن احص��ای نیازمندهای کش��ور آن بخش از 
نیازه��ا را که ام��کان تامین و تولید داخل��ی دارد را از 
طری��ق س��رمایه گذاری و تولید بومی انج��ام دهند. با 
نگاهی به شرایط علمی و صنعتی کشور در حال حاضر 
و ارزیابی آنها می توان به این یقین رس��ید که بسیاری 
از کاس��تی های کش��ور امکان تولید داخل را دارد. در 
مرحل��ه دوم دولت با تش��کیل بان��ک اطالعات جامع 
از نیازمندی های وارداتی کش��ور ضم��ن اولویت بندی 
نیازهای کش��ور زمین��ه تامین آن را در ی��ک فرآیند 
رقابتی بین فعاالن اقتصادی ایجاد کنند.  در این طرح 
دولت از طریق یک س��امانه جامع فهرست محصوالت 
مورد نیاز کش��ور برای واردات را تعیین کرده و فعاالن 
اقتصادی می توانند پیش��نهادهای خود را برای واردات 
این محصوالت متناس��ب با حجم مورد نیاز مش��خص 
و به همراه مبلغ و میزان ارز درخواس��تی اعالم کنند. 
متولی��ان امر نیز پس از ارزیابی درخواس��ت ها در یک 
فرآیند رقابتی نس��بت به عقد قرارداد و تخصیص ارز و 
اعتبار از طریق سیستم بانکی زمینه واردات محصوالت 
را فراه��م کنند.  محص��والت وارداتی بای��د دقیقا در 
چارچوب قانون و در ش��بکه توزیع مش��خص ش��ده از 
س��وی دولت با قیم��ت مصوب از س��وی واردکننده با 
نظارت دولت و کنترل تش��کل های مربوط توزیع شود. 
در این طرح دولت به جای تخصیص غیر هدفمند و کور 
ارز دولت��ی به بنگاه های اقتص��ادی نیازهای خود را از 
طریق فعاالن اقتصادی مطابق با ضوابط تعیین ش��ده 
انجام دهد. فرآیند اجرایی این طرح با توجه به امکانات 
موجود کش��ور در حدی است که ضریب تخلف در آن 

در حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت. 
برای اجرای این طرح سه سطح از مدیریت و نظارت 
در ش��بکه واردات، توزیع و مصرف پیش بینی شده که 
تم��ام کاالها و محصوالت واردات��ی از این طریق قابل 
ردیابی و کنترل ش��ود. در این طرح کلیه دستگاه های 
اجرای��ی و متولی واردات مانن��د وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی، جهاد 
کشاورزی، فناوری اطالعات و. . . تنها مجازند نیازهای 
واردات��ی خ��ود را از طریق یک ش��بکه متمرکز برای 
فعاالن اقتصادی ارائ��ه کنند و از طریق فرآیند تعریف 

شده در این سیستم اقدام کنند. 

همکار گرامی

جناب آقای علی مزینانی
فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت.

 غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
 و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی
و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم.

همکاران شما در »فرصت امروز«

برنامه های تولید و اشتغال دولت در سال 97 از سوی سازمان برنامه و بودجه اعالم شد. 
براساس آنچه سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، برنامه های تولید و اشتغال در سال 
97 به طور خالصه عبارتند از: طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، طرح مشوق بیمه 
سهم کارفرمایی، طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار، طرح یارانه دستمزد، طرح توسعه 
تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، توس��عه و حمایت از مش��اغل خانگی، برنامه 
توس��عه اشتغال در بخش مسکن، برنامه توسعه اشتغال در بخش کشاورزی، برنامه توسعه 
اشتغال در بخش صنعت و طرح دولت برای جایگزینی اتوبوس و کامیون.  سازمان برنامه و 
بودجه سپس ذیل هر یک از این عناوین، اهداف و نحوه اجرای این طرح ها را توضیح داده 
است. به گزارش ایسنا، طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی یکی از برنامه های دولت 
در راس��تای تولید و اشتغال اعالم شده اس��ت؛ این طرح یک دوره آموزشی تلقی می شود. 
طول دوره کارورزی حداقل ش��ش ماه و حداکثر ۱۲ ماه برای هر کارورز )به طور متوس��ط 
پنج ماه برای هر کارورز(، براساس استانداردهای مصوب آموزش مهارتی تعیین می گردد و 
برای کارورزان مش��مول طرح، کمک هزینه کارورزی به ص��ورت ماهانه ۳۰ درصد حداقل 
دس��تمزد )معادل ۳۳۴ هزار تومان( در نظر گرفته شده اس��ت.  عالوه بر این، برای تامین 
بیمه مسئولیت مدنی به ازای هر کارورز رقمی معادل ۵۰ هزار تومان در سال توسط دولت 
پرداخت خواهد ش��د. طرح کارورزی دانش آموختگان دانش��گاهی موجب افزایش قابلیت 
جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در محیط کار و ایجاد انگیزه 
کارآفرینی و کسب و کار در آنها شده و متقابال دانش و آموخته های آنها به محیط کسب و کار 
انتقال یافته و سرمایه انسانی نیز تقویت می شود.  افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان 
فارغ  التحصیل دانشگاهی، تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان در بنگاه های اقتصادی از 
اهداف این طرح و گروه هدف ۱۰۰ هزار نفر دانش آموختگان دانشگاهی بیکار و فاقد بیمه 

تامین و سابقه کار اعالم شده است. 
طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی

این طرح در راستای تحرک بخشی به بازار کار کشور، حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان 
و ایجاد اش��تغال از طریق ترغیب و تش��ویق کارفرمایان کارگاه  های تولیدی و خدمات�ی به 
اس��تفاده از نی�روی کار جدید، اجرا می  ش��ود.  افزایش اشتغال زایی جوانان فارغ  التحصیل 
دانشگاهی، کمک به هزینه  های جذب و به  کارگیری جوانان در بنگاه های اقتصادی از جمله 
اهداف و گروه هدف هم ۲۰۰ هزار نفر از دانش آموختگان دانشگاهی بیکار شغل اولی )7۰ 
هزار نفر از فرایند کارورزی و مابقی جذب مستقیم( اعالم شده است.  نحوه اجرا هم به صورت 
استفاده از ظرفیت مراکز کاریابی غیردولتی برای به کارگیری شغل اولی و مدت برخورداری 
از مشوق بیمه ای ۱۲ تا ۲۴ ماه مطابق ماده 7۱ قانون برنامه ششم توسعه و پرداخت سهم 

بیمه کارفرما )۲۳درصد( به ازای هر شغل اولی است. 

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار
اهداف این طرح آشنایی با محیط کسب وکار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری 
در مهارت آموز برای ورود به عرصه اش��تغال و کارآفرینی، کمک به واحدهای اقتصادی فعال 
به منظور شناسایی نیروی کار مستعد و توانمند، زمینه سازی برای کاهش هزینه  های جذب و 
بکارگیری نیروهای فاقد مهارت و استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاه های اقتصادی 
اعالم شده و گروه هدف هم ۲۰۰ هزار نفر جوانان شغل اولی برای دوره مهارت آموزی است.  
نحوه اجرای این طرح ش��امل ثبت نام متقاضی دوره مهارت آموزی یا واحد پذیرنده از طریق 
ثبت در سامانه اعالمی و مدت برخورداری از دوره مهارت آموزی تا ۱۲ ماه بوده و کلیه مهارت 

آموزان مشمول این طرح از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج خواهند بود. 
طرح یارانه دستمزد

طرح یارانه دستمزد شامل این اهداف است؛ افزایش اشتغال زایی جوانان در مناطق محروم 
و کمتربرخ��وردار، کمک به هزینه های جذب و بکارگی��ری جوانان در بنگاه های اقتصادی 
همچنین گروه هدف ۶۰ هزار نفر جوانان شغل اولی در مناطق محروم و کمتربرخوردار در 
نظر گرفته شده است.  نحوه اجرا به شکل استفاده از ظرفیت مراکز کاریابی غیردولتی برای 
به  کارگیری شغل اولی، مدت برخورداری از مشوق بیمه ای تا ۱۲ ماه، پرداخت متوسط سرانه 
کمک هزینه دستمزد معادل۳۰ درصد حداقل دستمزد برای به کارگیری شغل اولی )ماهانه 
۳۳۴ هزار تومان(، پرداخت کمک های بالعوض به میزان ۱۶۰۴ میلیارد ریال برای کمک به 

بنگاه های اقتصادی در قالب یارانه دستمزد به مدت ۸ ماه تا پایان سال ۱۳97. 
طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی

پیوند مالی بین یک موسس��ه مالی رس��می با یک موسس��ه مالی غیررسمی محلی )مانند گروه 
خودیار( را بانکداری پیوندی می  نامند. اهداف کلی طرح شامل افزایش توسعه کسب و کارهای خرد و 
خانگی در مناطق روستایی، توانمندسازی افراد و ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد و بهبود معیشت 
مناطق مورد نظر و گروه هدف را روستاییان تنگدست و آسیب پذیر تشکیل می دهند که دسترسی 
آنها به تسهیالت بانکی بدون ضمانت و وثیقه، تنها از طریق راهبردهای تامین مالی خرد )نزد موسسه 
تاک در ایران( میس��ر اس��ت و افراد آسیب  پذیر و کم درآمد در مناطق شهری و روستایی با رویکرد 
اشتغال زایی به ویژه جوانان و زنان تشکیل می دهند.  نحوه اجرا شامل استفاده از ظرفیت های محلی 
و توانمند نمودن آن برای مشارکت در تولید و اشتغال و آماده سازی برای بازار محصوالت تولید شده، 
پرداخت کمک های فنی و اعتباری یا بالعوض برای اجرای دقیق  تر طرح در مناطق و ظرفیت سازی و 

آموزش، پرداخت تسهیالت بانکی با نرخ متعارف بانکی )به جای ارزان قیمت( است. 
توسعه و حمایت از مشاغل خانگی

قابلیت انجام کسب و کار در »منزل« سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آن ها می شود که 
از جمله می توان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های 
مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده 
و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررس��می به ش��یوه 
استاد- شاگردی بین اعضای خانواده و... اشاره کرد.  نحوه اجرا به این صورت است که ساماندهی 
و توس��عه و حمایت از مشاغل خانگی در سال 97 در دو قالب پیاده سازی الگوی جدیدی که با 
همکاری جهاد دانشگاهی در حال انجام است و نیز حمایت مالی از فعالیت های پشتیبان مشاغل 
خانگی دنبال می شود. برای پیاده سازی دقیق الگوی توسعه مشاغل خانگی مبلغ ۳۶۰ میلیارد 
ریال اعتبار موردنیاز اس��ت.  مراحل پیاده سازی الگوی توس��عه مشاغل خانگی شامل بررسی، 
شناس��ایی و اولویت بندی مزیتهای استانی، ساماندهی، بررسی، استعدادسنجی و توانمندسازی 
متقاضیان مشاغل خانگی، ساماندهی، بررسی و اتصال به بازار و پایدارسازی مشاغل خانگی است. 

برنامه توسعه اشتغال در بخش مسکن
این برنامه شامل کمک به احیاء بافت های فرسوده و کمک به تامین مسکن روستایی و 
اجتماعی است. مصوبه هیأت وزیران در این خصوص تحت عنوان برنامه بارآفرینی شهری 
پایدار عالوه بر احیاء بافت های فرسوده هدف، استفاده از اراضی دولتی تمامی دستگاه های 
اجرایی درون بافت های فرسوده را نیز هدف گذاری نموده است که بازسازی و نوسازی آنها 

توسط نهاد توسعه گر انجام خواهد شد. 

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

تولید و اشتغال در سال 97



گزارش ها نشان می دهد مناطق توسعه یافته بسیار سریع تر و به طور فعاالنه 
به پدیده رمزینه ارزها واکنش نشان داده و غالبا مقررات بازتر، تسهیل گر و 
کنترلی وضع کرده اند. در مقابل، مناطق در حال توسعه به طور منفعالنه با 
تاخیر زمانی چند ساله و عمدتا با وضع قوانین سخت گیرانه با پدیده رمزینه 
ارزها برخورد کرده اند. به بیان دیگر، در حالی که برخی از کشورها با رویکرد 
مثب��ت و تنظیم گری با این پدیده نوظهور مواجه ش��ده اند، برخی دیگر با 
رویک��رد منفی آن را غیرقانونی اعالم و مح��دود کردند. البته در این میان 
نیز کشورهایی هستند که تاکنون نتوانسته اند واکنش مشخصی نسبت به 

رمزینه ارزها نشان دهند و اعالم موضع کنند. 
به گ��زارش خبرآنالی��ن، رمزینه ارزه��ا در عین داش��تن مزیت های 
منحصربه فرد، ریس��ک ها و خطراتی هم به همراه دارند که س��بب شده 
اس��ت دولت های مختلف درصدد وضع قوانی��ن و مقررات مرتبط با آنها 
برآیند. براس��اس تحلیل های مرکز پژوهش ه��ای مجلس، البته این کار 
دش��وار اس��ت، چراکه به دلیل ماهیت غیرمتمرکز رمزینه ارزها نظارت 
ب��ر آن را یک نهاد دولتی نمی تواند انجام دهد. به دلیل ماهیت فرامرزی 
این نوع پول ها، وضع مقررات و استانداردهای بین المللی می تواند بیشتر 

راهگشا باشد. 
رویکرد مثبت و تنظیم گرانه

آمری��کا: دول��ت آمریکا ضم��ن پذی��رش بیت کوین، س��ود حاصل از 
آن را ی��ک درآمد مش��مول مالیات محس��وب ک��رده و از طریق فرآیند 

خوداظهاری، مالیات آن را اخذ می کند. 
کان��ادا: دول��ت کانادا بیت کوی��ن را تحت عنوان »دارایی نامش��هود« 
دس��ته بندی کرده اس��ت. همچنی��ن ب��رای جلوگیری از آث��ار مخرب 
بیت کوی��ن، این دولت در قوانین و مقررات پولش��ویی و ضدتروریس��ت 

خود، مفادی را به بیت کوین اختصاص داده است
ژاپن: در سال ۲۰۱7 دولت ژاپن به طور رسمی بیت کوین را به عنوان 
وس��یله پرداخ��ت همچون س��ایر پول های مت��داول پذیرف��ت. یکی از 
هدف های مطرح ش��ده از این طرح، جذب گردشگران و سرمایه گذاران 
بین المللی اس��ت. ش��اید این حمایت قانونی و ش��فاف دول��ت ژاپن از 
بیت کوین باعث شده باشد که حدود ۵۲درصد معامالت بیت کوین با ارز 

»ین« ژاپن در جهان صورت گیرد. 
نیوزیلند: بانک مرکزی کش��ور نیوزیلند اعالم کرده است که نهادهای 
مال��ی به غی��ر از بانک ها نیازی به اجازه بان��ک مرکزی درخصوص نحوه 
انتق��ال پول و ذخیره ارزش ندارند، بنابراین اس��تفاده از بیت کوین برای 

نهادهای غیربانکی مجاز است. 

دوبی: دوبی نخستین منطقه در خاورمیانه است که در ماه فوریه سال 
۲۰۱۸ به یکی از ش��رکت های خود به ن��ام رگال، مجوز معامله رمزینه 

ارزها را داده است. 
کره جنوبی: دولت کره جنوبی تاکنون موضعی رسمی در قبل رمزینه 
ارزها نگرفته است، اما مسئوالن بورس این کشور درحال وضع مقرراتی 

درخصوص تامین مالی شرکت ها از طریق عرضه اولیه سکه هستند. 
انگلیس: دولت انگلی��س بیت کوین را همانند یک ارز خارجی تعریف 

کرده و قواعد مالیاتی یک ارز خارجی بر آن نیز جاری ساخته است. 
اس��ترالیا: اس��ترالیا یکی از معدود کش��ورهایی اس��ت که دولت آن، 
بیت کوین را به عنوان پول به رس��میت ش��ناخته اس��ت و رییس بانک 
مرکزی استرالیا در یک مصاحبه درباره بیت کوین اعالم کرد که در این 
کش��ور هیچ گونه محدودیتی برای افرادی که می خواهند از س��ایر ارزها 

برای خرید استفاده کنند، وجود ندارد. 
س��نگاپور: س��نگاپور که احتمال م��ی رود در آین��ده ای نزدیک جزو 
عمده ترین مراکز اس��تفاده از بیت کوین باش��د، برای آن قوانین مالیاتی 

ارزش افزوده همچون کاالها وضع کرده است. 
روس��یه: تاکنون دو پیش نویس ازس��وی وزارت مالی و بانک مرکزی 
روس��یه درخصوص رمزینه ارزها تدوین و منتشر شده است. مطابق آن 
پیش بینی می ش��ود دولت روسیه به سرمایه گذاران داخلی اجازه معامله 
با رمزینه ارزها را ندهد، اما در مقابل س��عی دارد تامین مالی بین المللی 
را از طریق عرضه اولیه س��که برای شرکت ها تنظیم گری کند تا رمزینه 

ارزها را به سمت فعالیت در محیطی قانونی هدایت کند. 
هند: وزیر مالی هند در س��خنرانی بودجه س��ال ۲۰۱۸ اعالم کرد که 
دولت قصد دارد تمام تالش خود را در راستای جلوگیری از فعالیت های 
مجرمانه از طریق رمزینه ارزها انجام دهد و به جای آن سعی در تقویت 
اس��تفاده از فناوری زنجیره بلوکی در سیستم پرداخت دارد. اما تاکنون 

قانونی در خصوص غیرقانونی بودن رمزینه ارزها صادر نشده است. 
چین: قانون گذاری رمزینه ارزها در کش��ور چین بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت، زیرا این کشور در صنعت اس��تخراج و معامله رمزینه ارزها سهم 
عم��ده ای دارد؛ تا جایی که تغییر در سیاس��ت های این کش��ور به طور 
مشخص روی قیمت بیت کوین اثر مستقیم دارد. در این کشور استفاده 
از رمزینه ارزها برای نهادهای دولتی و حقوقی ممنوع اس��ت، اما مبادله 

آن توسط افراد حقیقی بالمانع است. 
رویکرد منفی و بازدارنده

برخی از کش��ورهای آمریکای جنوبی: در کشورهایی همانند بولیوی 

و اک��وادور هرگونه پولی که تحت نظارت دولت نباش��د، رس��ما ممنوع 
است. برخی از کشورهای آمریکای جنوبی مانند کلمبیا نیز هنوز موضع 

رسمی در قبال رمزینه ارزها نگرفته اند. 
برخی از کش��ورهای خاورمیانه: از میان کش��ورهای درحال توس��عه 
خاورمیان��ه که به این پدیده واکنش نش��ان داده ان��د، می توان به اردن 
و لبنان اش��اره کرد که بیت کوین را به دلیل نوس��انات ش��دید قیمتی و 

احتمال استفاده در تراکنش های مجرمانه، غیرقانونی اعالم کردند. 
عربس��تان: اس��تفاده از بیت کوین در عربس��تان برای نهادهای دولتی 
ممنوع اس��ت. از طرف دیگر، نهاد ناظر پولی عربس��تان به عموم مردم 
و نهاده��ای خصوص��ی هش��دارهای الزم را درخصوص ریس��ک باالی 
بیت کوین داده و اعالم کرده اس��ت که معامله گران بیت کوین هیچ گونه 

حمایت و پشتیبانی دولت را نخواهند داشت. 
الجزایر: کش��ور الجزایر در ماده ۱۱۳ قان��ون مالی جدید خود که در 

سال ۲۰۱۸ ابالغ شده است، بیت کوین را ممنوع اعالم کرده است. 
اندونزی: بانک مرکزی اندونزی در س��ال ۲۰۱7 دس��تورالعملی را در 
خص��وص اس��تفاده از رمزینه ارزها منتش��ر کرد؛ در این دس��تورالعمل 
اس��تفاده از رمزینه ارزها به عنوان وس��یله پرداخت ممنوع ش��ده است. 
در حالی که بانک مرکزی این کشور درخصوص استخراج و معامله آنها 

اعالم نظر نکرده است. 
پاکس��تان: بانک مرکزی پاکستان در 7 آوریل سال ۲۰۱۸ اعالم کرد 

بیت کوین و سایر رمزینه ارزها در پاکستان ممنوع هستند. 
اندونزی: بانک مرکزی اندونزی در 7 دس��امبر سال ۲۰۱7 اعالم کرد 
که اس��تفاده از رمزینه ارزها به عنوان وس��یله پرداخت از س��ال ۲۰۱۸ 
ممنوع می ش��ود. در این اعالمیه در خصوص معامله و استخراج رمزینه 
ارزها موضعی گرفته نشده است. این کشور سال ها قبل نیز طبق ماده 7 
سال ۲۰۱۲ رمزینه ارزها را جزو ارزهای نگران کننده محسوب کرده بود. 
نامیبی��ا: بان��ک مرکزی این کش��ور در س��پتامبر س��ال ۲۰۱7 طی 
اعالمی��ه ای بیان کرد معامل��ه رمزینه ارزها و همچنین اس��تفاده از آن 

به عنوان وسیله پرداخت در این کشور مجاز نیست. 
مطابق با مطالب فوق، می توان اس��تنباط کرد که مناطق توسعه یافته 
بسیار سریع تر و به طور فعاالنه به پدیده رمزینه ارزها واکنش نشان داده 
و غالبا مقررات بازتر، تس��هیل گر و کنترلی وض��ع کرده اند. برعکس آن 
می توان به مناطق درحال توسعه اشاره کرد که به طور منفعالنه با تاخیر 
زمانی چند س��اله و عمدتا با وضع قوانین سخت گیرانه با پدیده رمزینه 

ارزها برخورد کرده اند. 

قوانین سخت گیرانه کشورهای درحال توسعه برای رمزینه ارزها

واکنش متفاوت کشورها در مقابل ارزهای دیجیتال

برخ��ورد با متخلفان ثبت س��فارش عیرقانونی خودرو، رس��یدگی به 
پرونده واردات، انتش��ار اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ حاال 
»ش��فافیت« مطالبه فراگیر دولت و مردمی اس��ت که سالمت اقتصاد را 
اولویت می دانند. مروری بر گزارش های منتش��ر شده در خصوص شکل 
سوء اس��تفاده واردکنندگان خودرو و ... نشان می دهد بخشی از تحریک 
تقاض��ا نیز در قالب همین تخلفات در حال پیگیری اس��ت. اما س��وال 
اساسی اینجاس��ت؛ آیا اقدامات کنونی رئیس جمهور و بدنه دولت برای 
مقابله بافساد به ایجاد شفافیت و سالم سازی وضعیت منجر خواهد شد؟ 
به گزارش خبرآنالین، حس��ین ساسانی، تحلیلگر توسعه پایدار درباره 
دس��تور رئیس جمهور برای مبارزه با متخلف��ان گفت: معرفی متخلفین 
گام بس��یار مثبتی اس��ت اما باید این مس��ئله به صورت ریش��ه ای حل 
ش��ود تا افراد به خودش��ان اج��ازه ندهند که تخلف کنن��د. وی با بیان 
اینک��ه به طورمعمول این موضوع در همه کش��ورها وج��ود دارد گفت: 
هر جا امکان سوء اس��تفاده فراهم باش��د عده ای دست به تخلف می زنند 
ام��ا نظارت دقیق بر فعالیت ه��ا و باال بردن هزینه ارتکاب جرم س��بب 
می شود تعداد کسانی که ریسک می کنند کاهش یا افزایش داشته باشد. 
متاسفانه این مسئله در کشور ما بیشتر است و باید کاری کنیم تا جلوی 

رانت را بگیریم بنابراین جلوگیری از خطا کار درستی است. 
 وی با اش��اره به اینکه کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند کمتر 
با این مشکالت مواجه هستند گفت: باید کاری کنیم تا مشکالت اقتصاد 
کش��ورمان با مکانیزم های آزاد حل و به س��متی حرکت کنیم تا س��هم 

دولت در اقتصاد کاهش یابد. 

ساس��انی با بیان اینکه این اق��دام رئیس جمهور را نباید نادیده گرفت 
گفت: در این راس��تا قوه قضائیه و مجلس هم باید به کمک دولت بروند 
و قوانینی نوشته شود که کسی نتواند خالفی انجام بدهد و درصورتی که 

این اتفاق افتاد قوه قضائیه بتواند جلوی آن را بگیرد. 
دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند

رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این رابطه 
ضمن تش��کر از این اقدام رئیس جمهور گف��ت: برخورد با متخلفان باید 
ش��دیدتر باشد و از دستگاه های بازرس��ی و نظارتی این انتظار را داریم 
که در این رابطه پاس��خگو باش��ند و ما هم این موضوع را در کمیسیون 

مجلس مطرح کرده ایم. 
ای��ن نماینده مجل��س در خصوص انتش��ار عمومی نام ش��رکت های 
دریافت کنن��ده ارز دولت��ی که هفته های گذش��ته منتش��ر ش��د گفت: 
این گونهاقدام��ات خ��وب و مثبت اس��ت و ه��ر قدمی که در راس��تای 
شفافیت سازی و دفاع از بیتالمال انجام شود قابل تقدیر است؛ اما کنترل 
و نظ��ارت می تواند بس��یار بهتر از این هم باش��د. وی با اش��اره به لزوم 
برخورد بیشتر با متخلفان گفت: باید با اشد مجازات با متخلفین برخورد 
ش��ود تا ببینند که اراده عملی برای این کار وجود دارد. وی با اشاره به 
اینکه در این مسیر همه دستگاه ها ازجمله دستگاه های نظارتی، مجلس 
و ق��وه قضائیه باید دولت را ی��اری کنند گفت: درزمینه نظارت، مجلس 
می توان��د کم��ک کند و از مس��ئولین در این مورد بخواهد تا پاس��خگو 
باشند کما اینکه تاکنون هم به همین صورت بوده است. وی در ادامه به 
نقش قوه قضائیه دراین باره اش��اره کرد و گفت: قوه قضائیه هم می تواند 

در برخورد و صدور احکام قاطعیت بیش��تری نش��ان بده��د و به ویژه با 
دانه درشت ها بدون مالحظه برخورد کند و در این مورد مصلحت سنجی 

نکند. 
با اخالل گران اقتصادی برخورد شود

محم��د وحدتی ه��الن، عضو کمیس��یون اجتماعی مجل��س هم در 
این رابطه با اش��اره به اینکه دس��تور اخیر رئیس جمهور درباره موضوع 
واردات خودرو و مس��ائل اقتص��ادی به جا و مطلوب ب��ود گفت: انتظار 
داریم این دس��تورات توسط وزارتخانه ها و مراجع مربوطه عملیاتی شود 
و این گونهمشکالت در شورایی که متشکل از رؤسای سه قوه است حل 
ش��ود.  وی با اش��اره به اینکه ما انتظار داریم وقتی رئیس جمهور چنین 
دس��توری را صادر می کند قوه قضاییه هم جدی وارد کارزار ش��ود و با 
کس��انی که از س��وی قوه مجریه معرفی خواهد شد یعنی همان اخالل 

گران اقتصادی برخورد شود
این اقدام رئیس جمهور برای حفظ نظام است

حجت اس��الم و المسلمین حس��ین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت 
مبارز همچنین با اش��اره به دس��تور رئیس جمهور برای مقابله با فس��اد 
گفت: طبیعی است که دستورات ریاست جمهوری به زیرمجموعه خود 

کامال موثر است. 
وی با اش��اره به اینکه این دستور را می توان برای حفظ نظام دانست 
گفت: اگر این برنامه توس��ط رئیس جمهور ادامه پیدا کند و مفاس��د از 
دولت دور شود کاری شایسته و خدمت بزرگی از سوی رئیس جمهوری 
انجام شده و قطعا نظام هم از این اقدام آقای روحانی حمایت می کند. 

پرونده متخلفان در انتظار برخورد دستگاه های نظارتی

حلقه مبارزه با فساد اقتصادی چگونه تکمیل می شود؟ 

دریچه

دردسر غول های فناوری برای اقتصاد جهان 
تنازع بقا در دنیای فناوری

کن��ت روگوف، اقتصاددان اس��بق صندوق بین المللی پول و اس��تاد 
سیاس��ت گذاری عمومی دپارتمان اقتصاد دانشگاه هاروارد در تازه ترین 
یادداشتش در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت به غول های فناوری 
پرداخته و آنها را دردس��ری جدید برای اقتصاد جهان دانسته است. به 
تعبیر او، غول های فناوری به لطف منابع مالی سرش��ار خود قادرند هر 
رقیب کوچکی که تهدیدی برای س��ودآوری آنها باش��د را خرد کنند یا 

ببلعند. 
روگوف در مقاله اش نوشته است: آیا غول های فناوری ازجمله آمازون، 
اپل، فیس بوک، گوگل و مایکروس��افت به مرحله ای از قدرت، بزرگی و 
ثروت رسیده اند که حتی رگوالتوری و نظارت قانونی بر آنها سخت باشد؟ 
بس��یاری از س��رمایه گذاران بین المللی با اس��تناد به ارزش بازار این 
ش��رکت ها که در حال نزدیک شدن به رقم حیرت آور یک تریلیون دالر 
اس��ت، به این سوال پاسخ مثبت می دهند. اگرچه برخورداری از چنین 
جایگاهی برای ابرقدرت های عرصه فناوری بس��یار مطلوب است، اما به 
همین راحتی نمی توان گفت که این ش��رایط به سود کلیت اقتصاد نیز 

خواهد بود. 
باید منصف باشیم و اذعان کنیم که در دهه های اخیر بخش فناوری با 
تکیه بر نوآوری های بی پایان خود، مایه افتخار اقتصاد آمریکا بوده است. 
سرعت و قدرت موتور جست وجوی گوگل واقعا حیرتانگیز است و ما با 
اس��تفاده از آن ظرف مدت بسیار کوتاهی اطالعات خارق العاده ای را در 
برابر دیدگان خود می بینیم. نرم افزارهای ارتباط تصویری اینترنتی به ما 
امکان می دهند که به راحتی و با کمترین هزینه ممکن، چهره به چهره 

با دوستان، خویشان و همکاران خود در اقصی  نقاط گفت وگو کنیم. 
اما به رغم این نوآوری ها و پیش��رفت ها، نرخ رش��د به��ره وری در کل 
اقتصاد هنوز چنگی به دل نمی زند. اقتصاددانان اصطالحا این وضعیت را 
»لحظه دوم سولو« می نامند که اشاره به اظهارنظر معروف رابرت سولو، 
اقتصاددان افسانه ای دانشگاه ام آی تی آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد 
در سال ۱9۸7 میالدی، دارد. وی در همان سال ۱9۸7 می گفت: »شما 
می توانی��د عصر کامپیوت��ر را در همه جا به ج��ز در آمارهای بهره وری 

مشاهده کنید.« 
کند بودن روند رش��د به��ره وری دالیل مختلفی دارد که تنها یکی از 
آنها کاهش سرمایه گذاری پس از بحران مالی ۲۰۰۸ است. عالوه بر این 
ما باید از اینکه پنج غول بزرگ فناوری )آمازون، اپل، فیس بوک، گوگل 
و مایکروس��افت( به حدی از س��ودآوری و تس��لط بر بازار رسیده اند که 
دیگر هیچ استارتاپی توان رقابت با آنها را ندارد، نگران باشیم. تداوم این 
شرایط می تواند شوق نوآوری را فروبنشاند. درست است که فیس بوک و 
گوگل خود با عبور از بزرگانی مانند مای اسپیس)Myspace(  و یاهو به 
جایگاه کنونی رسیده اند، اما این مربوط به زمانی می شد که هنوز ارزش 
بازار شرکت ها به ارقام نجومی امروز نرسیده بود و بازیگران اصلی تا این 
حد از لحاظ منابع مالی نسبت به رقبای کم سابقه تر خود برتری نداشتند. 

غول های فناوری به لطف منابع مالی سرش��ار خود قادرند هر رقیب 
کوچکی که ولو به صورت غیرمستقیم تهدیدی برای سودآوری آنها باشد 
را خرد کنند یا ببلعند. البته یک کارآفرین جوان بی باک می تواند در برابر 
خواس��ته غول های فناوری برای خرید ش��رکتش در ازای مبلغی گزاف 
مقاومت کند، اما اتخاذ چنین تصمیمی در عمل ساده نیست. این روزها 
کمتر کسی این جرأت )یا شاید حماقت( را دارد که یک پیشنهاد چند 
میلیارد دالری را به امید دس��تیابی به ارقام باالتر در آینده، رد کند. از 
طرفی این احتمال وجود دارد که غول های فناوری با اس��تفاده از ارتش 
بزرگ برنامه نویس��ان و نیروهای نرم افزاری و سخت افزاری خود اقدام به 
تولید محصوالت مشابه رقبای کوچک نموده و با بهره گیری از امکانات 
حقوقی خود، مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری این محصوالت را 
نیز حل وفصل کنند.  شاید غول های فناوری مدعی باشند سرمایه هایی 
که آنها صرف توس��عه محصوالت و خدمات جدید می کنند، باعث رشد 
نوآوری می ش��ود، اما در بس��یاری از موارد این نگران��ی وجود دارد که 
مبادا سرمایه گذاری های هنگفت ش��رکت های بزرگ عمال به سرکوب 
نوآوری های بالقوه بیانجامد. از طرفی نباید فراموش کرد که محصوالت 
اصل��ی غول های فناوری  مانن��د آیفون، مایکروس��افت آفیس و موتور 
جست وجوی گوگل که همه در سال های گذشته به بازار معرفی شده اند- 
بخش عمده درآمدهای آنها را تشکیل می دهند. پشتوانه مالی عظیمی 
که این شرکت ها برای بازاریابی و فروش محصوالت نسبتا قدیمی خود 
در اختیار دارند، می تواند محصوالت جدید و نوآورانه شرکت های کوچک 

را در نطفه خفه کند. 
چهارچوب های استاندارد مقابله با انحصار نمی توانند در مورد صنایعی 
که هزین��ه واقعی مصرف کنن��دگان محصوالت آنها کامال غیرش��فاف 
اس��ت، چندان موثر واقع ش��وند و به همین دلیل نهادهای رگوالتوری 
برای کنترل انحصار غول های فناوری با مشکالتی مواجهند. با این حال 
نهاده��ای رگوالتوری نباید چنین مش��کالتی را بهانه کنند و بی تفاوت 
از کن��ار رفتارهای مغایر با قوانین رقاب��ت آزاد بگذرند؛ رفتارهایی مانند 
خرید اینس��تاگرام از س��وی فیس بوک یا خرید شرکت Waze توسط 
گوگل که مصداق بارز خرید شرکت های رقیب در راستای حفظ انحصار 
به ش��مار می روند.  ش��اید فوری ترین چاره مقابله ب��ا انحصار غول های 
فناوری، محدود کردن دسترسی آنها به اطالعات شخصی کاربران باشد. 
دسترسی نامحدود ش��رکت هایی مانند گوگل و فیس بوک به اطالعات 
شخصی کاربران این امکان را برای آنها فراهم می کند که با به کارگیری 
ابزارهای تبلیغاتی هدفمند، صنعت بازاریابی را به انحصار خود در آورند. 
برخالف نهادهای رگوالتوری آمریکا که همچنان دس��ت روی دس��ت 
گذاشته و افزایش قدرت انحصاری غول های فناوری را تماشا می کنند، 
نهادهای اروپایی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته اند. براساس قوانین 
جدید محافظت از اطالعات در اتحادیه اروپا، ش��رکت ها موظفند از این 
پس امکان ترابرد اطالعات را برای مشتریان و کاربران خود در محدوده 
این اتحادیه فراهم کنند.  گلن ویل و اریک پوزنر اخیرا در کتاب خود به 
ن��ام »بازارهای رادیکال« حتی پا را از بحث ترابردپذیری اطالعات فراتر 
گذاش��ته و تاکید کرده اند که غول های فناوری به جای اینکه اطالعات 
کاربران را مصادره و به نفع خود استفاده کنند، باید در قابل این اطالعات 
ب��ه کاربران خود پ��ول بپردازند. غول های فن��اوری باید ملزم به رعایت 
همان استانداردهایی شوند که رسانه های چاپی و شبکه های رادیویی و 

تلویزیونی در زمینه انتشار گزارش های تفصیلی رعایت می کنند. 
سیاستمداران و نهادهای رگوالتوری در آمریکا که کشور مبدأ و محل 
اس��تقرار غول های فناوری اس��ت، باید از خواب بیدار ش��وند و رویکرد 
جدی تری به این مس��ائل داشته باش��ند. رفاه جامعه آمریکا وابسته به 
رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری است و غول های فناوری همان قدر که 
به رشد نوآوری کمک می کنند، می توانند در سرکوب آن نیز موثر باشند. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
شنبه

30 تیر 1397

شماره 1116



فرصت امروز: بهمن ماه سال گذشته بود که طرح »اشتغال روستایی« 
وارد فاز اجرایی و عملیاتی ش��د، اما تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس از عملکرد هشت ماهه این برنامه نشان می دهد که هنوز عملکرد 
مش��خصی از اش��تغالزایی یا حتی اعطای تس��هیالت در این طرح دیده 
نمی ش��ود و به بیان س��اده تر، نه وامی داده شده و نه شغلی ایجاد شده 
است. بازوی پژوهشی مجلس همچنین در این گزارش با انتقاد از اجرای 
برنامه »اشتغال روس��تایی« در مدت هشت ماه گذشته، اعالم کرده که 
متاس��فانه تاکنون گزارش عملکردی در این باره از سوی سازمان برنامه 

به مجلس ارائه نشده است. 
قان��ون حمایت از توس��عه و اش��تغال پای��دار در مناطق روس��تایی و 
عش��ایری با استفاده از منابع صندوق توس��عه ملی با عنوان الیحه یک 
فوریت��ی »اعطای تس��هیالت از محل منابع صندوق توس��عه ملی برای 
ایجاد اش��تغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری 

و مرزی« در شهریورماه سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. 
ب��ه گزارش مرکز پژوهش ها و براس��اس این قانون مقرر ش��د معادل 
ریالی ۱.۵ میلیارد دالر )ح��دود ۶هزار میلیارد تومان( از محل صندوق 
توس��عه ملی، نزد موسس��ات عامل بانک ها و صن��دوق کارآفرینی امید 
س��پرده گذاری ش��ود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق 
توسعه، در مجموع حدود ۱۲هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت 

اشتغال روستایی اختصاص یابد. 
براس��اس این ط��رح، متقاضیان باید طرح خود را در س��امانه کارا که 
توس��ط وزارت کار طراحی شده اس��ت، ثبت کنند و پس از بررسی در 
کمیته ه��ای فنی ملی و اس��تانی در صورت تایید، تس��هیالت اش��تغال 
پرداخت کنند که ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا نیز، رسما از بهمن 

ماه سال گذشته شروع شد. 
اما براساس گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس، باوجود تاکید این مرکز از ابتدای ارائه الیحه به مجلس شورای 
اس��المی مبنی بر ارائه برنامه مش��خص دولت در خصوص اشتغال زایی 
روس��تائیان و عشایر، متاس��فانه در قانون مذکور صرفا اعطای تسهیالت 
به روس��تائیان مورد تاکید قرار گرفت و هیچ گونه راهبرد و برنامه ای در 

رابطه با این قانون ارائه نشد. 
طب��ق یافته های مرک��ز پژوهش های مجلس، در واق��ع در این قانون، 
هیچ گونه تعریفی از اش��تغال پایدار روس��تایی و نح��وه تحقق آن ارائه 
نش��ده و ش��رایط ثبات و فعالیت بنگاههای جدید بیان نش��ده اس��ت و 
متاس��فانه همانند طرح های اشتغالزایی س��ابق، بدون توجه به الزامات 
اش��تغال پایدار، جهت دهی کلی مواد این قان��ون بر تخصیص و تزریق 

منابع مالی بنا شده است. 
در حالی که مولفه های اثرگذار بر اشتغال پایدار موارد متعددی مانند 
کیفیت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجیهی و کسب و کار مناسب، 
ایده پردازی متناس��ب با قابلیت ها، تحقیق و توس��عه، تامین به موقع و 
با قیمت مناس��ب نهاده ها، به کارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه 
آموزی و آموزش، فضای کس��ب و کار به خصوص ص��دور مجوز و پروانه، 
پرورش کارآفرینان، مش��اوره و پشتیبانی حقوقی، تامین زیرساخت ها و 

ارائه تسهیالت بانکی است. 
نتایج بررس��ی بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسالمی نشان می دهد، 
بی توجهی به موارد فوق و همچنین نبود مکانیس��م نظارتی مش��خص، 
انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می س��اخت؛ ضمن اینکه 
نب��ود الگو و برنامه مش��خص در جه��ت دهی منابع برای اش��تغالزایی 

متاس��فانه ب��ه برخوردهای گزینش��ی و اعمال نفوذ مقام��ات محلی در 
هدایت جریان منابع به بخش ها و حوزه های محلی تحت پوشش خود و 

افزایش فساد منجر می شود. 
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۲ آبان ماه س��ال گذش��ته ابالغ 
شد که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اجرای 
ای��ن قانون معرفی و س��هم بخش ها و اس��تان های مختلف از منابع این 
قانون مش��خص ش��د اما ارزیابی عملکرد اجرای این قانون توسط مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س حاکی از آن اس��ت که، با وجود ال��زام ماده )۶( 
ای��ن قانون مبنی بر ارائه گزارش های عملکرد به صورت ش��ش ماه یکبار 
توس��ط سازمان برنامه و بودجه کشور، باوجود گذشت حدود هشت  ماه 
از ابالغ آئین نامه متاس��فانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون 

به مجلس شورای اسالمی ارائه نشده است. 
در تبصره این م��اده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف 
به راه اندازی س��امانه جام��ع اطالعات بازار کار متناس��ب با اهداف این 
قانون ش��ده اس��ت که از راه اندازی این س��امانه نیز اط��الع چندانی در 
دس��ترس نیس��ت.  ش��واهد موجود نش��ان می دهد که باوجود گذشت 
هش��ت ماه از ابالغ آئین نامه، عملکرد مش��خصی از اشتغالزایی یا حتی 
اعطای تسهیالت به این منظور دیده نمی شود. گزارش ارائه شده توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نش��ان می دهد که تاکنون در اشتغال 
روس��تایی، 7۶۰ طرح مصوب شده و نزدیک به ۵۴۱ طرح تامین منابع 
ش��ده اند که مبلغی در حدود ۱۳۳7میلیارد ریال ب��ه تامین اعتبار این 

طرح ها اختصاص یافته است. 
سه دلیل ضعف در اجرای برنامه اشتغال روستایی 

ب��ه گزارش مرکز پژوهش ها، ارائه الیح��ه به صورت دوفوریتی و عجله 
دولت در فرآیند تصویب این قانون در مجلس شورای اسالمی و اظهارات 
نماین��دگان دولت در کمیس��یون مربوطه مبنی ب��ر برنامه فوری بودن 
اج��رای این قانون با عملکرد ضعیف اجرای ای��ن قانون در ۱۰ ماه پس 
از ابالغ قانون بس��یار متعارض است. از مهم ترین دالیل عملکرد ضعیف 

اجرای این قانون عبارت است از: 
1. فقدان راهبرد مشخص اشتغال زایی در روستا و اعطای 

تسهیالت
با توجه به ماهیت چندوجهی اش��تغال زایی پایدارکه مس��تلزم اتخاذ 
تدابی��ر در دو س��طح کالن و خ��رد و هماهنگی و رویک��رد عملگرایانه 
دس��تگاههای اجرای��ی و نهادهای )دولتی و غیردولت��ی از جمله وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، س��ازمان فنی و حرفه ای، سیس��تم بانکی، 
وزارتخانه های اقتصادی، استانداری ها و فرمانداری ها، نهادهای حمایتی، 
نهادهای تامین اجتماعی، نهادهای مدنی، نهادهای مردمی و...( اس��ت، 
در مرحله اول وجود راهبرد اش��تغالزایی منس��جم ضرورت اساسی دارد 
و در بس��تر آن امکان اجرای طرح ه��ای خرد مختلف نظیر آنچه در این 
قانون آمده اس��ت، امکان تحقق و ارزیابی خواهند داش��ت. چنانچه در 
زمان ارائه الیحه نیز پیش بینی می ش��د فقدان چنین راهبرد منسجمی 

موجب شده است تا نوعی سردرگمی در برنامه وجود داشته باشد. 
2. دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه و وزارت تعاون

ارائه الیحه این قانون از س��وی س��ازمان برنام��ه و بودجه با همکاری 
معاون��ت توس��عه روس��تایی بدون در نظ��ر گرفتن نق��ش وزارت کار و 
ش��ورای عالی اش��تغال همراه بود و درمراحل تصویب با تاکید و تالش 
مرک��ز پژوهش های مجل��س، در آئین نامه ابالغ��ی وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی به عنوان متولی معرفی ش��د، اما با ای��ن حال دوگانگی 

رویکرد و روش بین س��ازمان برنامه و بودجه )صرف اعطای تس��هیالت 
جه��ت اش��تغال زایی( و وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی )تاکید بر 
زیرساخت س��ازی و همراستاس��ازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر( 
دیده می ش��ود. در واقع ارائه الیحه توس��ط یک س��ازمان و اجرا توسط 
س��ازمان دیگ��ر ب��ا دیدگاه ه��ای مختلف و بعض��ا متعارض نس��بت به 
اش��تغال زایی سبب ش��ده اس��ت تا در فرآیند اجرای قانون ناهماهنگی 
زیادی به چش��م بخورد. چنین امری نیز نتیجه ای جز ایجاد شکاف های 
نظارتی، سردرگمی هر چه بیشتر روستائیان و عشایر در بین دستگاه ها 
و موسس��ات عامل، پراکندن منابع در بین دستگاه های اجرای مختلف، 
ناهماهنگ��ی بین آنها در س��طح مل��ی و به خصوص محل��ی در تعیین 
طرح های اقتصادی و در نتیجه عدم هم افزایی در س��طح محلی نخواهد 

داشت. 
3. پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه

وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، تخصیص اعتبار را منوط به ثبت 
نام و تکمیل فرم طرح توجیهی در سامانه کارا کرده است. در حالی که 
قالب افراد روستایی و عشایری دسترسی به سامانه کارا را ندارند و حتی 
در صورت دسترس��ی، با نحوه اس��تفاده از آن یا حتی نحوه معرفی یک 
طرح توجیهی آش��نایی ندارند و همین امر باعث می ش��ود تا اوال غالب 
افراد روس��تایی و عش��ایری از ثبت نام و تکمیل فرم صرفنظر کنند و از 
س��وی دیگر توزیع منابع به سمت گروه های غیرهدف انحراف پیدا کند 
البته در این راس��تا، نقش واحدهای آموزش، مش��اوره و... می توانس��ت 
بس��یار راهگشا باشد، اما متاسفانه عملکردی در این خصوص ارائه نشده 

است. 
باوج��ود نکات ف��وق در رابطه با ارزیابی عملکرد ای��ن قانون ذکر این 
نکته مهم است که لزوما عملکرد خوب در پرداخت تسهیالت به معنای 
ایجاد اش��تغال متناسب با منابع پرداخت شده نخواهد بود و ایجاد فشار 
بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت س��ریع تسهیالت 
بدون در نظر گرفتن زیرس��اخت های نهادی به افزایش احتمال انحراف 
منابع منجر خواهد شد. در واقع این قانون در پی ایجاد سازوکاری برای 
تامین مالی طرح های اقتصادی اشتغال زا در روستاها و مناطق عشایری 
اس��ت و تامین مالی این نوع طرح ها مستلزم وجود ساختار تامین مالی 

خرد است. 
مطالعات نش��ان می دهد که از مهم ترین دالی��ل عدم موفقیت تامین 
مالی خرد در ایران، اجرای ناگهانی و یکباره برنامه تامین مالی، استفاده 
از روش اعطای تس��هیالت رایج نظام بانکی بدون در نظر گرفتن س��ایر 
خدمات )از جمله آموزش( مورد نیاز گروه هدف بوده است، لذا هرگونه 
عجله و پافش��اری چه از س��وی دولت و چه از س��وی مجلس ش��ورای 
اسالمی در تزریق با شتاب منابع باعث می شود تا تزریق منابع از رویکرد 
درس��ت تامین مالی خرد با تع��داد زیاد و ظرفیت اش��تغال زایی باال به 
س��مت رقم های کالن با تعداد اندک و ظرفیت اشتغال زایی کم انحراف 
یاب��د و در این بین فعالیت هایی نظیر مش��اوره، آموزش برای راه اندازی 

کسب و کار مغفول بماند. 
براس��اس گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس، در اج��رای این قانون، 
بانک ها صرفا نقش توزیع تس��هیالت را برعهده دارند و هیچ مکانیسمی 
برای مداخله در فرآیند اجرا و اش��تغال زایی پیش بینی نشده است. حال 
آنکه می توان با تفویض اختیار به بانک هایی که سابقه تامین مالی خرد 
دارند بر س��رعت و اثربخشی اجرای قانون افزوده و از تجارب موسسات 

تاک، ساگارد و. . . در آموزش و راه اندازی کسب و کار خرد بهره برد. 

عملکرد 8 ماهه طرح »اشتغال روستایی« به روایت مرکز پژوهش های مجلس

سه ضعف برنامه »اشتغال روستایی«
دریچه

طرح وزارت اقتصاد برای شدت گرفتن تحریم ها
تدوین بسته های امنیت غذایی برای 

شهروندان
مع��اون وزی��ر اقتصاد با اش��اره به در دس��ت تدوی��ن بودن طرح 
بسته های امینت غذایی برای شهروندان، میزان پوشش این بسته ها 

را وابسته به شدت تحریم های پیش رو توصیف کرد. 
به گزارش ایس��نا، همزمان با نوس��انات در بازارهای مسکن، سکه 
و ارز، پیش بینی می ش��ود که حوزه های کاالیی و اقالم خوراکی نیز 
از این قاعده مس��تثنی نخواهد بود، بسیاری از کارشناسان معتقدند 
حج��م نقدینگی ها که مطابق گ��زارش بانک مرکزی تا اس��فندماه 
حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان بوده است هنوز باال است و ممکن است 
از حوزه کاالهای س��رمایه ای به کاالهای غیرس��رمایه ای و خوراکی 

هم سرایت کند. 
از س��وی دیگر همزمان با باال رفتن قیم��ت کاالها در حوزه های 
س��رمایه ای، بسیاری از افرادی که س��رمایه ای در دست خود دارند 
می توانند با س��رمایه گذاری در بازارهای مالی تا حدودی ارزش پول 

خود را حفظ کرده یا حتی افزایش دهند و سود هم ببرند. 
در ای��ن باره از مع��اون اقتصادی وزارت اقتصاد پرس��یدیم که آیا 
ب��ا توجه به در پیش ب��ودن تحریم ها و تورم احتمالی همراه با آنچه 
برنامه ای برای افزایش قدرت خرید اقشاری دارند که نمی توانند در 
سرمایه گذاری های بازارهای سرمایه ای شرکت کنند؟ وی در پاسخ 
به این س��وال با بیان اینکه دولت برنام��ه ای برای حمایت غذایی از 
اقش��ار ضعیفتر دارد گفت: دولت در حال تکمیل این طرح است که 
در صورت نهایی ش��دن جزئیات آن اعالم می ش��ود. ابعاد و جزئیات 
این طرح بستگی به شدت تحریم های آمریکایی و اثرات آن دارد که 

متناسب با آن تغییر پیدا می کند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در دولت حمایت از اقش��ار ضعیف مطرح 
اس��ت ادامه داد: بخش��ی از آن را کمیته امداد و بهزیستی در قانون 
بودجه س��ال جدید مکلف شده اند س��ه برابر مستمری بیشتری به 
مددجویان خود بدهند. همچنین یک نظام حمایتی در دس��تور کار 

است تا امنیت غذایی آنها تامین شود. 
میرشجاعیان با بیان اینکه میزان گستردگی این طرح متغیر است 
اظهار کرد: اگر بتوانیم مس��یرهای تنفسی را برای اقتصاد کشور باز 
نگه داریم ش��اید کمتر مجبور باش��یم در این طرح پوشش همگانی 
داشته باشیم. اما اگر شدت اثرگذاری تحریم ها باال باشد ما به سمت 

پوشش همگانی این بسته ها خواهیم رفت. 
گفتنی اس��ت پی��ش از این وحی��د محمودی از اس��اتید اقتصاد 
دانش��گاه تهران که روی فقر مطالعات گس��ترده ای داشته است در 
گفت وگو با ایس��نا از کوچک تر ش��دن طبقه متوس��ط در سال های 
اخی��ر خبر داده و گفته بود: مجموعه سیاس��ت گذاری ها در دو دهه 
گذش��ته باعث شده است تا دهک های پایین و متوسط جامعه دچار 
مشکالتی به لحاظ اقتصادی شوند. نه تنها گروه های درآمدی پایین 
بلکه گروه های متوسط هم در سال های گذشته تحت تاثیر نوسانات 
و مش��کالت اقتصادی قرار گرفته اند. در نتیجه سیاس��ت های پولی 
و ارزی در س��ال های گذشته، س��طح عمومی قیمت ها افزایش پیدا 
ک��رده و قدرت خرید مردم هم به همین نس��بت کاهش پیدا کرده 

است. 
محم��ودی همچنین با بی��ان اینکه رونق گرفتن س��فته بازی در 
جامعه باع��ث ایجاد نابرابری در درآمد و ثروت خواهد ش��د، تاکید 
کرده بود که طبقه متوسط در این شرایط روز به روز کوچک تر و به 

طبقه فقرا نزدیک تر می شوند. 
تالطمات در حوزه های مربوط به بازار ارز از اواخر س��ال گذش��ته 
آغاز شد و در ایام بعد از تعطیالت نوروز نرخ دالر به صورت جهشی 
از حدود ۳۵۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ تومان پیش رفته است. این شرایط 
باعث ب��ه وجود آم��دن نگرانی هایی درباره به وج��ود آمدن تبعات 

اجتماعی و اقتصادی در بین مردم شده است. 

کرمان، سیستان، بوشهر، فارس و خوزستان
5  استان کشور در خط بحران آب هستند

مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت منابع آب ایران گفت: پنج اس��تان 
کشور در خط بحران کمبود منابع آب قرار دارند که کاهش بارندگی 

آنها به 7۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. 
محمد حاج رس��ولیها در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: در کشور 
میزان بارش در س��ال آبی جاری به ۱۶7میلیمتر رسیده که نسبت 

به متوسط درازمدت ۳۰ درصد کمتر بوده است. 
وی به ش��رایط خاص امسال و پراکنش بسیار متفاوت جغرافیای 
کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در پنج استان کشور وضعیت بحرانی 
را از نظر ذخایر منابع آب داریم که کرمان، سیس��تان و بلوچستان، 

بوشهر، فارس و خوزستان از جمله آنها هستند. 
مش��اور وزیر نیرو گفت: در این استان ها کاهش بارندگی ها 7۰ تا 
۸۰ درصد نس��بت به متوس��ط دراز مدت بوده به طوری که ورودی 

آب به سدها در کشور نیز ۳۴درصد کمتر شده است. 
حاج رسولیها ورودی آب به سدها را در سال آبی جاری در کشور 
۲۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب دانست و افزود: این عدد پائین 

حکایت از کاهش بارندگی ها در 9 ماهه سال آبی جاری را دارد. 
وی تصریح کرد: باوجود این شرایط ما با یک مدیریت سعی داریم 
تا با اولویت تامین آب شرب را از این سدها به گونه ای به پیش بریم 

تا مشکالت و نارسایی ها به حداقل برسد. 
مدیر عامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران افزود: جز دو یا سه 
س��د که با وضعیت نادر و متفاوت از س��ال های گذش��ته قرار دارند 
ما تالش می کنیم با دقت و مدیریت مناس��ب تامین آب ش��رب را 
به گونه ای انجام دهیم تا مردم در تابستان با چالشی روبه رو نشوند. 
حاج رسولیها ورودی برخی از سدها را در سالجاری در حد بسیار 
پائی��ن و حتی کمتر از یک میلیون مترمکعب اعالم و بیان کرد: در 
حالی که س��ال گذشته ورودی این س��دها ۱۱۰میلیون مترمکعب 
بود در س��ال زراعی جاری این ورودی در برخی از س��دهای استان 

هرمزگان به کمتر از یک میلیون مترمکعب رسیده است. 
وی ادامه داد: از هموطنان انتظار داریم در این ش��رایط حس��اس 
ک��ه با محدودیت منابع آب روبه رو هس��تیم در صرفه جویی و بهینه 
مص��رف خود به ویژه در مصرف آب ش��رب دقت و توجه بیش��تری 

داشته باشند. 

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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دریچــه

هر روز گمانه زنی ها درباره احتمال حذف ارز مس��افرتی به مس��افران 
بیش��تر می ش��ود و در این حالت هنوز مشخص نیست که اگر قرار باشد 
پرداخت ارز رسمی قطع شود چه سیاستی جایگزین آن خواهد شد، اما 
بعید نیس��ت که در زمره ارزهایی قرار گیرد که در بازار ثانویه و به گروه 

سوم کاالیی پرداخت می شود. 

به گزارش ایس��نا، در حدود س��ه ماه گذشته که سیاست جدید ارزی 
دولت برای س��اماندهی بازار ارز اجرایی شده مسافران نیز برای دریافت 
ارز ش��امل شرایط جدیدی ش��دند. به طوری که برای مسافران حداکثر 
مبل��غ ۱۰۰۰ دالر در نظ��ر گرفته ش��د که برای کش��ورهای هم مرز و 

مشترک المنافع به ۵۰۰ دالر می رسد. 
ام��ا با توجه به اینکه دالر اختصاص یافته به مس��افران حدود ۴۳۰۰ 
توم��ان بوده و با قیمت ب��ازار آزاد که تا بی��ش از ۸۰۰۰ تومان معامله 
می ش��ود اختالف قابل توج��ه ای وجود دارد، همین ام��ر موجب ایجاد 

فعالیت های داللی و فروش ارز دریافتی بابت سفر در بازار شده است. 
در م��دت اخیر بحث ه��ای زیادی در رابطه با حذف ارز مس��افرتی به 
متقاضیان مطرح شد و با اینکه بارها شایعات زیادی در رابطه با احتمال 
ح��ذف آن وجود داش��ت، اما درنهایت مورد تایید ق��رار نگرفت. این در 
حالی است که به تازگی حتی بخشنامه صادره یکی از بانک ها به شعب 
رسانه ای شد که در آن عنوان شده بود باید از روز شنبه همزمان با ۳۰ 
تیرماه پرداخت ارز مس��افرتی متوقف ش��ود، ام��ا در نهایت این موضوع 

به ظاهر لغو شده و روال همچنان ادامه خواهد داشت. 
با این حال برخی خبرها از این حکایت دارد که ممکن است به زودی 
این اتفاق افتاده و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به مس��افران متوقف شود، 
ام��ا در این حالت اینکه باید مس��افر ارز مورد نی��از خود را از چه محلی 
تامین کند جای س��وال خواهد بود. از س��ویی ای��ن موضوع وجود دارد 
ک��ه ب��ازار آزاد ارز را دولت و بانک مرکزی به رس��میت نمی شناس��د و 
هرگونه معامله ای در آن قاچاق محسوب می شود چرا که صرافی ها حق 
خریدوفروش اس��کناس ارز را ندارند در این حالت ورود مس��افر به بازار 
وقت��ی که بانک مرکزی تامین کنن��ده ارز آن نخواهد بود به نوعی انجام 
کاری قاچاق از سوی او محسوب شده و البته اگر راهکاری برای مسافر 

تعیین نش��ود این اقدام بانک مرکزی به معنی تش��ویق مسافر به انجام 
امری قاچاق و ممنوعه خواهد بود. 

اما به طور حتم حذف ارز مس��افرتی بدون در نظر گرفتن محلی برای 
تامین آن انجام نخواهد ش��د این در ش��رایطی اس��ت که در مدت اخیر 
رایزنی و مذاکرات زیادی به ظاهر بین بانک مرکزی و سازمان گردشگری 
برای ایجاد راهکاری انجام ش��ده، اما هنوز موضوعی مش��خص و نهایی 
نشده که برخی خبرها از این حکایت دارد که تامین ارز مسافران نیز در 

بازار ثانویه ارزی احتماال انجام خواهد شد. 
بازار ثانویه ارزی محلی برای تامین ارز وارد کنندگان است که از محل 
۲۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی برای کاالهای گروه سوم که از 

ضرورت کمتری واردات آنها برخوردار است انجام می شود. 
ای��ن تامین ارز در س��امانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( قرار داش��ته و 
معام��الت در آن انجام می ش��ود، اما برخالف گ��روه اول و دوم کاالیی 
که ارز آنها با نرخ رس��می بان��ک مرکزی که اکنون حدود ۴۳۰۰ تومان 
برای دالر اس��ت انجام می ش��ود برای گروه سوم با نرخ توافقی و رقابتی 
اس��ت به طوری که تاکنون قیمت 7۵۰۰ تومان هم برای دالر تعیین و 

معامله شده است. 
از این رو اگر قرار باش��د تامین ارز مسافران در بازار ثانویه انجام شود 
هزین��ه آنها در مقایس��ه با ارز ارزان تری که ای��ن روزها دریافت می کند 

باال خواهد رفت. 
آخرین آمار از این حکایت دارد که بانک مرکزی طی حدود س��ه ماه 
گذش��ته بیش از ۳۰۰ میلیون دالر از بابت س��فرهای خارجی پرداخت 
کرده که این مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد آنها تاکید دارند نباید در 
ش��رایطی که تامین ارز واردات با مشکل مواجه خواهد شد تا این اندازه 

ارز با نرخ پایین در اختیار مسافر قرار گیرد. 

گمانه زنی ها درباره سرنوشت ارز مسافرتی

مناقشه ارز مسافرتی

رئیس کل بیمه مرکزی، با اش��اره به ضرورت گس��ترش چتر حمایتی 
بیمه برای کاهش هزینه های مردم، گفت: متاس��فانه در کش��ور، ضریب 
نفوذ بیمه ۲.۳ درصد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته، نزدیک 

۱۳درصد است. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از بیمه مرکزی، سلیمانی امیری در 
پاس��خ به این سوال که مهم ترین اولویت های شما برای سکانداری بیمه 
مرکزی چیس��ت و چه برنامه هایی دارید، اظهار داشت: رئیس جمهور در 
جلس��ه هیأت دولت در بحث بیمه مسائل مهمی را مطرح کردند که به 
نوعی مسیر آینده را با تحول بیشتر و رشد فزاینده ای ترسیم کردند. در 
خصوص اینکه یک بیمه قدرتمند و قوی الزم اس��ت که پوشش کاملی 
داشته باش��د، بتواند هزینه های مردم را کاهش دهد و به گسترش چتر 

حمایتی و همچنین شفافیت رقابت منجر شود. 
وی اف��زود: ای��ن مباح��ث، می طلبد ک��ه در مجموع��ه صندوق ها و 
ش��رکت های بیمه ای تالش بیش��تری انجام شود. البته طبیعی است که 
در چنین وضعیتی به یک مجموعه بیمه ای با توانگری باال نیاز اس��ت تا 
با توانگری مالی باال بتواند تعهدات آتی را قبول کند و ریسک پذیر باشد. 
لذا در چنین شرایطی باید ضریب نفوذ بیمه را افزایش داد. متاسفانه در 
کش��ور ما ضریب نفوذ بیمه ۲.۳ درصد است، در حالی که در کشورهای 

پیشرفته، نزدیک ۱۳درصد است. 
س��لیمانی تاکید کرد: باید به س��مت گس��ترش چت��ر حمایتی بیمه 
در کش��ور حرکت کرد. خوش��بختانه مجموعه ش��رکت های بیمه ای در 
کش��ور از ظرفیت خیلی باال همچون نیروی انس��انی متخصص، جوان و 
تحصیلکرده برخوردار بوده و هم از تجربه خیلی خوبی برخوردار است. 
وی همچنین در پاس��خ به این س��وال که در شرایط جنگ اقتصادی 

پی��ش رو، بخش خصوصی چ��ه وظیفه ای را می تواند ایف��ا کند، گفت: 
در جن��گ اقتص��ادی اخیر که توس��ط دولت مردان آمری��کا به خصوص 
ترام��پ علیه ملت ایران ش��روع ش��ده اس��ت، به نظر می رس��د یکی از 
بهترین روش های مقابله، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است. 
شرکت های خصوصی بیمه در همین رابطه می توانند خیلی خوب عمل 

کنند. 
رئی��س کل بیمه مرک��زی ادامه داد: حتی ش��رکت های خصوصی در 
س��طح کش��ور، اصناف و ش��رکت های تولیدی معموال راهکارهایی پیدا 
می کنند که در س��ازمان های دولتی و وزارتخانه ها خیلی س��خت است، 
چرا که معموال در دس��تگاه های دولتی، قوانین و مقرراتی حاکم اس��ت 
که مس��یر را خیلی سریع و روشن نمی تواند برای فعالیت های اقتصادی 

باز کند. 
وی افزود: اینجاس��ت که ش��رکت های خصوص��ی و بخش خصوصی 
خیلی راحت وارد می ش��وند و با طرف مقابل که آنها هم در کش��ورهای 
مختلف، معموال شرکت های خصوصی هستند با همکاری هم می توانند 
روش های نقل و انتقال کاال و پول را طی قراردادهایی به راحتی منعقد 
کنند، این مسیر می تواند تا حد زیادی جلوی تالش آمریکایی ها را برای 

نابودی ملت ایران بگیرد. 
سلیمانی گفت: همان طور که در زمان جنگ تحمیلی، بسیج به کمک 
ارتش و س��پاه آمده بود، در این دوره هم باید بس��یج اقتصادی داش��ته 
باش��یم که این بسیج اقتصادی و بسیجیان اقتصادی همین شرکت های 
خصوصی هستند که عالقه مند به کشورشان بوده و به راحتی می توانند 
این وضعیت مقابله و جنگ اقتصادی آمریکا را به نوعی به شکست علیه 

خودش تبدیل کنند. 

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد

گسترش چتر حمایتی بیمه برای کاهش هزینه های مردم

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

نقش هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد در ارتقای سالمت عمومی
افتتاح و بهره برداری از بیمارستان شهید 

ستاری قرچک
بیمارس��تان شهید ستاری قرچک با حضور وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، نماینده مردم 
در مجلس ش��ورای اس��المی، رییس س��تاد اجرای فرمان امام )ره(، 
مدیر عامل بنیاد برکت، رییس دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و مقامات و مس��ئوالن در روز پنج شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳97افتتاح شده 
و با ایفای نقش موثر هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد به بهره برداری 
می رسد.  به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، احداث بیمارستان 
ش��هید س��تاری قرچک ورامین با همکاری وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی و س��تاد اجرای فرم��ان امام )ره( انجام ش��ده و 
بهره ب��رداری آن طی یک مناقصه بر عهده هلدینگ نس��یم س��المت 
پاسارگاد قرار گرفته است. احداث این بیمارستان توسط ستاد اجرایی 
فرم��ان حضرت امام )ره( و براس��اس تفاهم نامه با وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی مبنی بر مش��ارکت س��تاد در س��اخت و 
تکمیل ۱۰ پروژه بیمارس��تانی در مناطق کمتر توس��عه یافته کشور 
صورت گرفته اس��ت.  این بیمارس��تان در زیربنایی به مساحت ۸۳۰۰ 
مترمربع و در۴ طبقه بنا ش��ده است و شامل کلینیک های تخصصی 
داخلی، جراحی، زنان و زایمان و کودکان و نوزادان، پد بالگرد امدادی 
هوای��ی و بخش های مراقبت های وی��ژه، CCU، NICU، ICU  و 
دارای چهار اتاق عمل و بخش های جراحی و بس��تری داخلی، دیالیز، 
رادیولوژی، آزمایش��گاه، داروخانه، اورژانس و. . . اس��ت. همچنین در 
آینده امکان توسعه  این بیمارستان 9۶تختخوابی وجود دارد. این در 
حالی اس��ت که پیش از این، شهر قرچک باوجود جمعیت ۲7۰هزار 
نفری، فاقد بیمارستان بوده و افتتاح بیمارستان شهید ستاری، ضمن 
پوشش عمده  مشکالت بهداشتی و درمانی مردم، به محرومیت زدایی 

و اشتغال زایی در این منطقه کمک خواهد کرد. 
خاطر نش��ان می س��ازد هلدینگ نس��یم س��المت پاس��ارگاد، در 
راس��تای تقویت مشارکت بخش خصوصی در حوزه سالمت و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، احداث شهرک های سالمت و 7۰۰۰ تخت 
بیمارس��تانی در ش��هرهای مختلف ایران را در دستور کار قرار داده 
و هم اکنون بیمارس��تان خاتم قم، در ۸ طبقه و با مس��احتی بالغ بر 
۲۰۰ هزار متر مربع در یک مجتمع آموزش��ی درمانی در ش��هرک 
س��المت خاتم، در حال ساخت اس��ت و بهار ۱۳9۸ به بهره برداری 
خواهد رسید. طراحی این بیمارستان براساس آخرین استانداردهای 
اروپا و در س��ه قطب آموزشی، س��المت-درمانی و قطب خدمات-

رفاهی انجام گرفته اس��ت.  ه��دف از احداث و بهره ب��رداری از این 
بیمارس��تان ها ارتق��ای کیفیت بهداش��ت و س��المت عمومی و در 
دس��ترس قرار دادن خدمات درمانی برای آحاد افراد جامعه است و 
به عنوان ایفای مسئولیت های اجتماعی گروه مالی پاسارگاد، توسط 

هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد انجام  می پذیرد. 
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بازار سرمایه در هفته ای که گذشت 
شاخص 50 شرکت فعال تر بورس در مسیر افت

طی پنج روز کاری بورس تهران در هفته ای که گذشت، شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی در سراش��یبی قرار گرفت و بیش از ۱7۰۰ واحد 
افت کرد. همچنین شاخص ۵۰ شرکت فعال تر در بورس با ۱۳7 واحد 
کاهش مواجه ش��د.  به گزارش ایسنا، بازار سرمایه ایران در هفته های 
جاری روزهایی ناآرام و حتی غیر قابل پیش بینی را پشت سر می گذارد. 
وضعیت کالن اقتصاد ایران و قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی از عواملی 
است که باعث شده قیمت ها در بازار سهام با روندی نامنظم در نوسان 
باشند.  در ۲۰ تیر ماه سال جاری نماگر اصلی بازار سرمایه در تراز ۱۰9 
هزار و ۵۰۵ واحدی قرار داش��ت، اما معامله گران بازار در طی روزهای 
اخیر هر روز ش��اهد افت بی وقفه آن بودند به طوری که در نهایت این 
ش��اخص ۱7۲9 واحد افت کرد و به رقم ۱۰7 هزار و 77۶ رس��ید.  در 
این مدت شاخص آزاد ش��ناور از تراز ۱۱9 هزار و ۲۰۲ واحدی تا تراز 
۱۱۶ ه��زار و ۶۶۴ واحدی پایین رف��ت و افت ۲۵۳۸ واحدی را تجربه 
کرد، اما شاخص بازار دوم در روندی معکوس ۱۱۲۴ واحد رشد کرد و 
به رقم ۲۲۲ هزار و ۳۲۰ رسید.  شاخص بازار اول در این مدت با ۲۲۴۱ 
واحد کاهش در تراز 77 هزار و 79۱ واحدی قرار گرفت و شاخص ۵۰ 
ش��رکت فعال تر در بورس با ۱۳7 واحد افت نس��بت به هفته گذشته 
در ت��راز ۴ هزار و ۵۵۴ واحدی نشس��ت.  در پایان معامالت این هفته 
نماد معامالتی شرکت های آلومینیوم ایران، کارخانجات ایران مرینوس، 
بانک پارسیان، تولید فیبر ایران، پاالیش نفت تبریز و کارخانجات پارس 
الکتریک بابت برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه به منظور تصویب 
صورت های مالی متوقف شد.  در آخرین روز معامالتی بورس تهران در 
گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با کاهش قیمت رو به 
رو بودیم و بیش��تر نمادهای این گروه با کمتر از دو درصد افت قیمت 
مواجه شدند در گروه فلزات اساسی نیز بیشتر نمادها در آخرین قیمت 
معامله کاهش را تجربه کردند.  چهارشنبه گذشته بازار بدهی که اوراق 
مشارکت، گواهی س��پرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۸۲۱ هزار 
برگه اوراق مش��ارکت به ارزش کل بی��ش از ۸۱۸میلیارد ریال معامله 
ش��د. در بازار صندوق های قابل معامله نیز 7میلیون و ۶۱۳هزار واحد 
از صندوق س��رمایه گذاری به ارزش کل بیش از 7۶ میلیارد ریال مورد 
معامله قرار گرفت.  به رغم اینکه برخی کارشناسان معتقدند در روزهای 
آینده ش��اخص های بازار سهام پتانسیل رش��د باالیی دارند عده ای به 
ریسک های سیستماتیک بازار اشاره کرده و معتقدند بازار سهام نیازمند 

تزریق نقدینگی تازه است. 

دالیل رکوردزنی شاخص از نگاه رئیس سازمان بورس
 سرمایه گذاران خرد سبدی

از سهام خریداری کنند
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهاردار کش��ور دالیل رکوردزنی های 
ش��اخص بورس را تش��ریح کرد.  به گزارش خانه ملت، دکتر ش��اپور 
محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق، 
درباره سقف سرمایه صندوق های سرمایه گذاری، گفت: تنها محدودیت 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار برای صندوق های س��رمایه  گذاری این 
ب��ود که ص��دور واح��د س��رمایه گذاری یونی��ت )UNIT واحد های 
سرمایه گذاری مشترک( در شعب بانک ها انجام نشود و تنها در سامانه 
یا پلتفرم صندوق ها صدور یونیت انجام شود. سخنگوی سازمان بورس 
و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بعدی رعایت نرخ ها بود چراکه کس��ی 
نباید نرخ  های بانک مرکزی را بشکند. همچنین اعالم شد صندوق های 
س��رمایه گذاری بخش��ی از منابع خود را به بازار سهام وارد کنند که به 
دلیل توزیع ریس��ک به س��ودآوری صندوق  های سرمایه گذاری منجر 
می شود، چراکه بازار سهام با رشد روبه رو است.  رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار کشور تصریح کرد: اگر بخشی از منابع مالی به شرکت های 
بورسی هدایت شود این شرکت ها رونق تولید و اشتغال  زایی در کشور 
را به همراه دارند.  دکتر محمدی در خصوص رکوردزنی های ش��اخص 
بورس در ماه اخیر نیز گفت: رش��د ش��اخص ب��ورس متاثر از عواملی 
مانند تغییر ارزش جایگزینی، رشد صادرات، افزایش سودآوری برخی 
شرکت ها در صورت های مالی مربوطه و همچنین سوق نقدینگی به بازار 
سرمایه است اما اینکه این رشد تا چه حد با دانش فاندامنتال ها )تحلیل  
بنیادی( سازگار است باید در هر شرکت مورد بررسی کارشناسی قرار 
بگیرد.  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اعتقاد دارم اگر عرضه 
اولیه سهام شرکت ها با تحلیل مناسب خریداری شوند به سرمایه گذاران 

خرد کمک می کند چرا که کم ریسک تر هستند. 

نماگربازارسهام

اث��رات جنگ تج��اری آمریکا و چین طی ماه ه��ای اخیر بر بازارهای 
جهان��ی، موجب ش��ده تا به��ای محص��والت کامودیت��ی در بازارهای 
جهان��ی با اف��ت قابل توجهی رو به رو ش��وند. در واق��ع، دولت آمریکا 
ب��ا راه اندازی جنگ تجاری در پ��ی باز پس گیری قدرت صنعتی خود و 
بازگرداندن سرمایه و صنایعی است که طی دهه های اخیر به چین کوچ 
کرده اند. همین امر موجب افزایش ریس��ک س��رمایه گذاری و گسترش 
عدم قطعیت نس��بت به آینده در بازارهای جهانی ش��ده که در پی آن 
چش��م انداز دو اقتصاد بزرگ جهان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
یکی از آخرین اقدامات دول��ت آمریکا، وضع تعرفه بر ۳۴ میلیارد دالر 
از محصوالت وارداتی از چین بود که ش��امل ماشین آالت و محصوالت 
نیمه هادی می ش��ود. در مقابل دولت چین که رفتاری تالفی جویانه را 
در جن��گ تجاری با آمریکا در پیش گرفته اس��ت، تعرفه ۲۵ درصدی 
بر واردات س��ویا و سایر محصوالت کشاورزی و برخی محصوالت دیگر 

آمریکایی وضع کرده است. . . 
این سخنان را سینا سلیمانی، کارش��ناس بازار سرمایه درباره روابط 
آمری��کا و چین و تنش های تجاری بیان ک��رد و ادامه داد: رفتار دولت 
چین، رفتاری کنش گرانه در مورد مواضع آمریکا نیست و طی ماه های 
اخیر نش��ان داده است که سیاست هایی منعطف و واکنش گرانه نسبت 
به سیاس��ت های دولت آمریکا در پیش گرفته اس��ت. به نظر می رس��د 
این گونهمواضع دولت چین نشان دهنده تمایل بیشتر این کشور در پیدا 
کردن دریچه ای برای مذاکره و کاهش دادن اثرات این جنگ بر اقتصاد 

چین و بازارهای جهانی است. 
این کارش��ناس بازار در ادامه بیان داش��ت: تعرفه های وضع ش��ده بر 
واردات محصوالت هر دو کش��ور تقریبا هم س��طح ب��ا یکدیگر در حال 
افزایش است اما اقتصاد چین برای مواجهه با اثرات مخرب وضع تعرفه 
بر واردات محصوالت خارجی از وضعیت مناس��ب تری برخوردار است. 
اقتص��اد چین کمتر از آمریکا وابس��ته به صادرات اس��ت. به طوری که 
ارزش صادرات محص��والت چینی به آمریکا کمتر از ۳درصد از اقتصاد 
این کشور را تشکیل می دهد، بنابراین اثرات تقابل بین دو قدرت بزرگ 

اقتصادی، در صورت تداوم بیشتر متوجه اقتصاد آمریکا است. 
این کارشناس بازارهای جهانی در ادامه در خصوص اهداف آمریکا از 
این جنگ تجاری اش��اره داشت: یکی از مهم ترین اهداف دولت آمریکا 
افزای��ش ارزش دالر به منظور جذب س��رمایه ها و صنایع خارج ش��ده 
ب��ه داخل آمریکا بود ک��ه طی ماه های اخیر، با سیاس��ت های حمایتی 
اتخاذ شده ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای مرجع جهانی پنج درصد 
افزایش یافته اس��ت. اما در مقابل واکنش یوان، کاهش ۴.۳درصدی در 
مقابل دالر بوده که این امر نش��ان دهنده جریان خروج سرمایه از سایر 

کشور ها و جریان ورود سرمایه به آمریکا است. 
س��لیمانی در ادامه خاطرنشان س��اخت: وضع تعرفه بر واردات برخی 
از محصوالت در مقابل ورود جریان س��رمایه به آمریکا موجب می شود 
تا واردات اقالمی که بر آنها تعرفه اعمال می ش��ود هزینه بر باش��د و در 
مقابل با توجه به رشد ارزش دالر، واردات سایر اقالمی که تعرفه واردات 
بر آنها وضع نش��ده است ارزان تر می شود. بنابراین سطح واردات آمریکا 
در ای��ن اقالم افزایش پیدا کرده و عمال سیاس��ت وض��ع تعرفه در تراز 
تجاری آمریکا تاثیر اندکی خواهد داش��ت. از سوی دیگر، آمار اشتغال 
آمری��کا طی ماه ه��ای اخیر مثبت و رو به رش��د بوده اس��ت، اما وضع 
تعرفه ب��ر محصوالت آمریکایی به خصوص بخش کش��اورزی موجب از 
بین رفتن موقعیت های ش��غلی در بخش صادرات و ایجاد موقعیت های 
شغلی در بخش واردات می ش��ود. تعرفه های وضع شده از سوی دولت 
چین موجب از بین رفتن موقعیت های ش��غلی در بخش کش��اورزی و 
ماش��ین آالت آمریکا می ش��ود، این امر در ادامه موجب کاهش سرعت 

رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد زیرا مشاغل موجود در بخش صادرات 
عمدتا از بهره وری، س��ودآوری و سطح درآمد باالتری نسبت به مشاغل 
بخ��ش وارداتی برخوردارند که این ام��ر در کوتاه مدت موجب ثبات یا 
افزایش تعداد مشاغل ایجاد شده خواهد شد. اما در مقابل سرانه درآمد 
مش��اغل ایجاد ش��ده کاهش پیدا می کند که بر خال��ص درآمد داخلی 

ایاالت متحده تاثیرگذار است. 
وی این گونه ادامه داد که: به نظر می رس��د جنگ تجاری بین آمریکا 
و چین در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد و اما هرچه به انتهای سال ۲۰۱۸ 
می��الدی نزدیک تر می ش��ویم، تاثی��ر تعرفه های وضع ش��ده محدود تر 
خواهد شد. پیش بینی می شود از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ با نمایان 
شدن اثرات وضع تعرفه بر محصوالت آمریکا و تغییر ماهیت مشاغل در 
اقتصاد آمریکا، رش��د ارزش دالر متوقف شود که این امر موجب تقویت 
فض��ای س��رمایه گذاری در بازارهای کامودیتی خواهد ش��د. اگر دولت 
آمریکا قصد وضع تعرفه بر کاالهای بیش��تری را داش��ته باشد طی ۶۰ 
روز آینده فهرست این کاالها اعالم خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد 
دریچه ای برای توافق و مذاکره بین دولت چین و آمریکا فراهم می شود. 
این کارش��ناس بازار در ادامه افزود: از س��وی دیگر، نرخ بازده اوراق 
در بازاره��ای آمریکا به باالترین س��طح خود از س��ال ۲۰۱۳ رس��یده 
اس��ت. یکی از اهداف فدرال رزرو دس��تیابی به نرخ بازده سه درصدی 
اوراق خزانه آمریکا بوده که در حال حاضر س��طح بازدهی این اوراق به 
هدف گذاری فدرال رزرو دس��ت یافته است. با توجه به نرخ بازده اوراق 
به نظر می رس��د جریان س��رمایه گذاری به س��مت این بازارهای سوق 
خواه��د یافت که منجر ب��ه کاهش نرخ بازده آنها خواهد ش��د. همین 
امر موجب می ش��ود تا بازارهای کامودیتی فرصتی برای احیا و بازیابی 

قیمتی پیدا کنند. 
وی در ادامه خاطرنش��ان س��اخت: با نزدیک ش��دن به اواسط فصل 
گرما و افت قیمت ها در بازارهای کامودیتی، پیش بینی می ش��ود که در 
بس��یاری از بازارها آخرین اصالح��ات قیمتی ۳۰ تا ۴۵ روز آینده روی 
دهد. در بازار محصوالت ش��یمیایی، بهای متانول بر خالف س��ال های 
گذش��ته، در فصل گرما افت پر ش��تابی را تجربه نکرد که دلیل عمده 
  MTO آن حف��ظ تقاضا و افزایش س��طح مصرف متانول در واحد های
و کنت��رل س��طح تولید چین بود. با نزدیک ش��دن به ماه س��پتامبر و 
فرا رسیدن فصل س��رما، تقاضا در بازار محصوالت شیمیایی به خصوص 
متانول تقویت خواهد شد که احتماال موجب رشد قابل توجه بهای این 

محصوالت طی ماه های آینده می شود. 
وی گفت: در بازار فلزات، محصوالت فوالدی و س��نگ آهن نس��بت 
به س��ایر محصوالت از وضعیت مناسب تری برخوردار هستند. داده های 
آماری چین نشان دهنده شروع روند کاهشی موجودی انبار محصوالت 
فوالدی اس��ت که طی هفته های اخیر باعث ش��ده اس��ت تا بهای این 
محصوالت با ش��یب ان��دک در بازارهای مختلف افزایش یابد. ریس��ک 
جن��گ تج��اری چی��ن و آمریکا موج��ب افزای��ش نگرانی ه��ا در بازار 
محصوالت فوالدی ش��د اما با توجه به سطح تقاضای مناسب برای این 
محص��والت، افت چش��مگیری در وضعیت بازار این محصوالت ش��اهد 
نبودی��م. دور تازه محدودیت ها در چین به خصوص در ایالت تانگش��ان 
موجب شده تا سطح عرضه بیش از پیش محدوده شود و این امر باعث 

ثبات در بهای محصوالت فوالدی شده است. 
وی در این خصوص با اش��اره به قیمت های متفاوت س��نگ آهن در 
بازارهای جهانی مدعی ش��د که، روند قیمتی عیارهای مختلف س��نگ 
آه��ن نیز با توجه ب��ه افزایش س��طح مصرف ف��والد و کاهش ذخیره 
انباره��ای تجار چینی، روند افزایش��ی را تجرب��ه می کند به طوری که 

بهای سنگ آهن مجددا به بیش از 9۰ دالر رسید. 

س��لیمانی ادام��ه داد: ام��ا در بازار م��س و روی اف��ت قیمتی قابل 
توجهی رخ داد که تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود. س��طح تقاضای 
س��رمایه گذاری در این بازارها بیش از سایر محصوالت کامودیتی بود و 
با افزایش ریس��ک س��رمایه گذاری و عدم قطعیت موجود در بازارهای 
کامودیت��ی از یک طرف، و جذابیت بازار اوراق خزانه و س��ایر بازارهای 
موازی از س��وی دیگر، موجب شد تا این بخش از تقاضا تضعیف شده و 

قیمت ها تا حدود زیادی تعدیل شود. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ت��داوم افت قیمت ها در ب��ازار این فلزات نیز 
چندان محتمل به نظر نمی رس��د، ابراز داشت: با افزایش سطح مصرف 
محص��والت فوالدی، س��طح تقاضا در فلز روی مج��ددا تقویت خواهد 
شد. همچنین در سال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ میالدی، با ورود تکنولوژی های 
جدید در زمینه فناوری باتری های نسل جدید و خودروهای الکتریکی، 
س��طح تقاضای مصرفی برای فلز مس تقویت می ش��ود. لذا تصور افت 
قیمت عمیق برای این فلزات دور از ذهن است و در کوتاه مدت بخشی 
از اف��ت قیمت اخیر خود را جب��ران خواهند کرد. در آخرین فاز اصالح 
قیمت ه��ا طی یک تا دو ماه آینده تا س��طح فعلی یا اندکی پایین تر به 

اصالح قیمتی ادامه خواهند داد. 
سلیمانی در پایان اعالم داشت: پس از طی این دوره، با افت احتمالی 
ارزش دالر به عن��وان یکی از اصلی ترین محرک ه��ای بازار کامودیتی و 
کاه��ش ب��ازده اوراق در بازارهای موازی، بازار فل��زات نیز مجددا احیا 
خواهد ش��د و می توان به رش��د قیمت ها تا سقف های قبلی و در برخی 
موارد مانند بازار محصوالت فوالدی، احتمال تش��کیل سقف های جدید 

نیز وجود دارد. 

تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین بر بازارهای کامودیتی

نمای بازارهای کامودیتی دنیا
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چین به تجارت با ایران ادامه می دهد
وزارت بازرگانی چین اع��الم کرد پکن همواره مخالفت خود را با 
سیاس��ت تحریم های یک جانبه اعالم کرده و قصد دارد به همکاری  
تجاری با ایران ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، گائو فنگ، 
س��خنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در کنفرانس خبری 
با اش��اره به شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری 
گفت: ایران همچنان شریک تجاری مهم چین در آسیا باقی خواهد 
ماند. این دو کش��ور روابط تجاری عادی خود را ادامه خواهند داد. 
در س��ال ۲۰۱7 ]۱۳9۶[ روابط تجاری دوجانبه این دو کش��ور در 
مقایس��ه با س��ال قبل از آن تا ۱9 درصد رشد داش��ت و به حدود 
۱/۳7 میلیارد دالر رس��ید.  گائو تاکید کرد: چین با هرگونه تحریم 
یک جانبه مخالف اس��ت و قصد دارد بدون نقض تعهدات بین المللی 

خود روابط تجاری اش را با ایران ادامه دهد. 

دولت برای جلوگیری از گرانی روغن به تولید 
یارانه می دهد

براس��اس تصمیم ستاد تنظیم بازار، س��ازمان حمایت هزینه های 
واقع��ی تولی��د روغن را محاس��به می کند تا بخش��ی از هزینه ها به 
منظور عدم افزایش قیمت از س��وی دولت تامین ش��ود. به گزارش 
تس��نیم، با توجه به افزایش هزینه های تولی��د دولت اجازه افزایش 
قیمت کاالهای اساسی و مصرفی مردم را نمی دهند که در این میان 
برخی از صنایع مانند صنایع روغن و لبنی یا قیمت محصوالت خود 
را به ص��ورت غیر قانونی باال برده اند یا اعالم کرده اند در این ش��رایط 
برخی از محصوالت را تولید نمی کنند. در جلسه اخیر ستاد تنظیم 
بازار تصمیم گرفته ش��ده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنن��دگان با احصای هزینه تولی��د روغن برای جلوگیری از 
کمب��ود یا افزای��ش قیمت این محصول بخ��ش از هزینه های تولید 
را تامین کند. بنابراین گزارش، در نشس��ت اخی��ر کارگروه تنظیم 
بازار که به ریاست حس��ن یونس سینکی، دبیر این کارگروه برگزار 
ش��د فهرس��ت اولیه اقالمی که نظارت بر آنها در قالب طرح تشدید 
مبارزه با احتکار و اختفای آنها قرار دارد، به اعضای کارگروه ارائه و 
مقرر ش��د ظرف چهل و هشت ساعت بررسی الزم در خصوص این 

فهرست توسط اعضا صورت گیرد. 
با تصویب اعضای س��تاد تنظیم بازار فهرست اقالمی که در قالب 
این طرح، مش��مول تش��دید مبارزه با احتکار و اختفا خواهند شد، 
مش��خص می ش��ود. پیش از این وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
حکمی حس��ن یونس سینکی را به ریاست س��تاد تشدید مبارزه با 
احتکار و اختفای کاالی وارداتی یا تولید ش��ده با مواد اولیه وارداتی 
با ارز رس��می منصوب کرد. در این نشس��ت که از س��اعت 9 صبح 
ت��ا س��اعت دو بعد از ظهر ب��ا حضور نماین��دگان بخش خصوصی، 
نمایندگان دستگاه های مرتبط در دولت و همچنین اعضای کارگروه 
برگزار ش��د، بررسی الزم در خصوص وضعیت روغن در بازار صورت 
گرفت. براس��اس تصمیم اتخاذ ش��ده، اعضای کارگ��روه با تاکید بر 
اعتق��اد دولت مبنی ب��ر اقتصادی کردن مبنی ب��ر اقتصادی کردن 
فرآیند تولید از یک سو و حمایت از سفره مردم از سوی دیگر مقرر 
کردند با هدف پیش��گیری از ایجاد کمبود در بازار، سازمان حمایت 
هزینه های واقعی تولید روغن را محاس��به کند تا بخشی از هزینه ها 
به منظور عدم افزایش قیمت از سوی دولت تامین شود. پیش بینی 
شده است پس از تدوین این گزارش، سایر پیشنهادات در خصوص 

وضعیت روغن نیز در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. 

ادعای وجود شبکه مافیایی در فرآیند خرید 
تضمینی گندم تکذیب شد

وزارت جه��اد کش��اورزی، ادعای وجود ش��بکه مافیایی در خرید 
تضمینی گندم را رد کرد. 

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وزارت جهاد کش��اورزی با 
رد ادعای وجود ش��بکه مافیای��ی دالالن در فرآیند خرید تضمینی 
گندم اعالم کرد: خرید گندم از کشاورزان با بهره گیری از دو سامانه 
پهنه بندی این وزارت و س��امانه خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران 
و با نظارت و تایید مراجع ذی ربط انجام می شود و تغییر در ماهیت 

و مقدار کاال امکان پذیر نیست. 
در پی طرح مطالبی درباره وجود شبکه مافیایی دالالن در فرآیند 
خرید تضمینی گندم و همچنین اختالط و نگهداری غیراس��تاندارد 
این محصول در برخی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد این ادعا، توضیحاتی را ارائه  کرد.

اقتصاد مبتنی بر صنعت گردشگری می تواند 
جایگزین اقتصاد نفتی باشد

اقتص��اد تک محصولی متکی بر درآمدهای نفتی، مانع از توجه به 
صنعت گردشگری در کشور شده است. 

 به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران جوان، براس��اس آمار س��ازمان 
گردش��گری جهانی، ایران از نقطه نظر ورود گردشگر در مقایسه با 
کل جهان مقام صدم را داراست، درحالی که از نقطه نظر جاذبه های 
طبیعی و مصنوعی دارای رتبه دهم اس��ت. آمار نش��ان دهنده سهم 
بس��یار اندک ایران ازدرآمد جهانی گردش��گری باوجود جاذبه های 
بسیار باالی آن است و شواهد نشان می دهد که گردشگری ما هنوز 
نتوانس��ته سهم بازار شایس��ته خود را به دست آورد و این امر نه به 
دلیل فقدان جاذبه های طبیعی یا آثار باستانی یا شرایط آب وهوایی 
اس��ت بلکه تنها محصول محصول بینش مدیریت و نرم افزار موجود 
در این صنعت اس��ت.  این در حالی اس��ت که ایران بابرخورداری از 
منابع سرش��ار محیط��ی و بهره گیری از پش��توانه تاریخی - تمدنی 
و فرهنگ��ی چن��د هزار س��اله از قابلیت خاصی در توس��عه صنعت 
گردش��گری برخوردار است، اما به لحاظ ش��کوفایی این کارکردها، 
نتوانس��ته جایگاه درخور توجهی را کس��ب کند. زی��را، اقتصاد تک 
محصولی متکی ب��ر درآمدهای نفتی، مانع از توجه به این بخش از 
اقتصاد در کشور شده است. موفقیت در صنعت گردشگری عالوه بر 
توسعه زیرساختهای ضروری مستلزم افزایش عوامل ترغیب کننده و 
کاهش عوامل بازدارنده در قصد گردشگران برای سفر به یک مقصد 

برای گردشگری است. 

اخبـــار

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کش��اورزی اعالم کرد که 
دادن ارز دولتی به کودهای کشاورزی وارداتی در شرایطی که مواد مورد 
نیاز تولید این محصول در کشور با ارز آزاد وارد می شود خیانت به تولید 

داخلی است و باید اصالح شود. 
در حالی که کودهای کش��اورزی فسفاته و پتاسه که براساس فهرست 
منتش��ر ش��ده از س��وی بانک مرکزی از ۲۱ فروردین م��اه تاکنون ۱9 
میلی��ون و ۸۲۴ ه��زار و ۳۶۶ ی��ورو ارز دولتی دریاف��ت کرده اند و ۴۵ 
ش��رکت این محصول استراتژیک را برای بخش کشاورزی تامین کردند، 
محس��ن سیروس در این باره به ایس��نا گفت: انواع کودهای شیمیایی و 
کش��اورزی که توسط بهره برداران این بخش مورد استفاده قرار می گیرد 
در داخل کش��ور تولید می ش��وند و قابلیت تولید آنها وجود دارد و هیچ 
نیازی به واردات کود آماده مصرف و نهایی وجود ندارد، اما جای تعجب 
است که وقتی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی 
منتش��ر ش��د، دیدیم که ارز این کش��ور به واردکننده هایی داده شد که 

کودهای خارجی را وارد کنند. 
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه تولید کود پاس��خگوی نیاز کش��ور و 
کش��اورزان ایران��ی اس��ت، دادن یارانه ب��ه واردکنن��دگان کود موجب 
ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی می شود و همین امر موجب می شود 
تولیدکنندگان خارجی محصوالت خود را در بازار ایران دامپینگ کنند 

و در نهایت صنعت داخلی ورشکسته می شود. 

دبیر انجم��ن صنفی تولیدکنن��دگان کودهای کش��اورزی ادامه داد: 
وضعیت تولید کودهای کش��اورزی در کش��ور آنقدر مناس��ب است که 
حت��ی ظرفیت ه��ای خالی وجود دارد که در صورت نی��از برای تامین و 
تولید بیش��تر می توانند فعال ش��وند و حتی نیازهای صادراتی کشور را 
تولید کنند و تنها به تعداد انگشت شمار نیاز به واردات مواد اولیه داریم 
و جالب اینکه این مواد اولیه مورد نیاز تولید با ارز آزاد وارد می ش��ود و 

مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت کرده است. 
سیروس تصریح کرد: این گونه رفتارها تنها سبب شده تا هزینه تولید 
داخلی کود کشاورزی افزایش پیدا کند، به گونه ای که هزینه ها و قیمت 
کود کش��اورزی خارجی پایین تر از تولید داخل تمام می ش��ود و شرایط 
را به نفع وارد کنندگان و تولید کنندگان خارجی کرده اس��ت و این گونه 
سیاس��ت ها در ایران خالف سیاس��ت های ابالغی رهبر معظم انقالب در 

راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل به شمار می رود. 
وی گف��ت: اگر با این سیاس��ت گذاری ها صنعت کودهای کش��اورزی 
لطم��ه ببیند همه تولیدات کش��اورزی ایران با مخاط��ره مواجه خواهد 
ش��د، چرا که تولید محصوالت کش��اورزی داخلی وابسته به نهاده های 
خارجی و وارداتی می ش��ود و بخش کش��اورزی مس��تقل به یک بخش 

وابسته تبدیل می شود. 
دبی��ر انجمن صنفی تولیدکنن��دگان کودهای کش��اورزی با بیان اینکه 
وابستگی بخش کشاورزی به نهاده های خارجی تهدید امنیت غذایی کشور 

به شمار می رود، اضافه کرد: در حال رایزنی با مسئوالن هستیم تا به گونه ای 
سیاست گذاری ش��ود که ارز دولتی به هیچ کدام از واردکنندگان کودهای 
تولید ش��ده آماده مصرف داده نشود و اگر واردکنندگان نیز می خواهند در 
بازار کود فعالیت کنند با ارز آزاد این کار را انجام دهند، چرا که باید شرایط 
برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی یکسان شود که البته شخصا معتقدم 
باید واردات کود خارجی ممنوع شود به دلیل اینکه ظرفیت های خالی تولید 

بسیاری در کشور وجود دارد. 
س��یروس اعالم کرد: حتی اگر کس��ی به قوانین بازار آزاد نیز معتقد 
باشد و بخواهد وارد کنندگان نیز در این عرصه فعالیت کنند باید عرصه 
رقابت برای تولیدکنندگان و واردکنندگان یکسان باشد، چرا که در غیر 
 این صورت خیانت به تولید ملی کرده ایم و به صالح منافع ملی نیست. 
وی گف��ت: هم��ه دغدغه ه��ای خ��ود را به ص��ورت مکتوب ب��ا دفتر 
ریاس��ت جمهوری، دفتر مقام معظم رهبری، مجلس ش��ورای اسالمی 
و وزارتخانه های جهاد کش��اورزی و صنعت، مع��دن و تجارت به صورت 
مکتوب و شفاهی مطرح کردیم که البته تاکنون هنوز نتیجه مثبتی در 
بر نداش��ته اس��ت اما قرار بود تا این اصالح در این زمینه صورت بگیرد. 
از همه مس��ئوالن و کس��انی که دل در گرو این مملکت دارند و دلشان 
برای توس��عه و پیشرفت ایران و ایرانی می تپد می خواهم که منافع ملی 
را مدنظر قرار دهند تا صنعت کود کش��ور به عنوان یک صنعت جوان و 

پویا با تهدیدی مواجه نشود. 

اختصاص ارز دولتی برای واردات کودهای کشاورزی خیانت به تولید ملی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هر میزان که آزادی 
برای فعاالن اقتصادی در کش��ور ایجاد ش��ود، میزان مشارکت آنها برای 
توسعه اقتصادی بیشتر می شود، گفت: امسال رشد ۳۰درصدی در حوزه 

صادرات مواد غیرنفتی پیش بینی می شود. 
به گزارش ایسنا، مجتبی خس��روتاج در همایش بزرگداشت روز ملی 
صنع��ت، معدن و تج��ارت که در پارک علم و فناوری یزد برگزار ش��د، 
ب��ا بیان اینکه برخی از سیاس��ت های دولت در حوزه اقتصادی اش��تباه 
است، اظهار کرد: امروز صداهای متعددی در مورد بایدهای رویکردهای 

مختلف اقتصادی کشور به گوش می رسد. 
وی اف��زود: صنعتگ��ران باید نظرات کارشناس��ی خ��ود را برای ایجاد 

تغییرات بهتر و بیشتر رویکردهای کالن اقتصادی اعالم کنند. 
مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا بیان اینک��ه از تاریخ ۲۲ 

فروردی��ن ماه امس��ال برخورد جدی و با تحوالت ارزی در دس��تور کار 
مسئوالن ارش��د نظام گرفته است، گفت: مبلغ ارز رسمی کشور ۴۲۰۰ 

تومان تعیین شده است. 
خس��روتاج کنترل قیمت و قیمت گذاری با نرخ رسمی ارز را ضروری 
دانست و تصریح کرد: نزدیک به ۲۰میلیارد دالر برای حمایت در اختیار 

بخش خصوصی قرار گرفته است. 
این مقام مس��ئول شفاف سازی برای واحدهای تولید را از دیگر موارد 
حائز اهمیت برای توسعه اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: به هر میزان 
که آزادی برای فعاالن اقتصادی در کش��ور ایجاد شود، میزان مشارکت 

آنها برای توسعه اقتصادی کشور بیشتر می شود. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار گمرکات کشور، 
تصریح کرد: در س��ه ماه نخست س��ال گذشته 7میلیارد دالر مواد اولیه 

و واس��طه ای کاال وارد کش��ور ش��ده و در سه ماه امس��ال این میزان به 
۶میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر رسیده است. 

معاون وزیر صنایع در ادامه با بیان اینکه در مجموع در سه ماه نخست 
س��ال گذش��ته ۱۱.۶ میلیارد دالر واردات داش��ته ایم، گفت: در سه ماه 

نخست امسال آمار واردات ایران ۱۱.۲ میلیارد دالر بوده است. 
خسروتاج رشد ۱۵.۶ درصدی صادرات را از جمله دستاوردهای ایران 
در حوزه اقتصادی دانست و بیان کرد: امسال رشد ۳۰درصدی در حوزه 

صادرات مواد غیرنفتی پیش بینی می شود. 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه امسال برای صادرات غیرنفتی شرایط 
مطلوب اس��ت، خطاب به صنعتگران، گفت: مطمئن باش��ید خواس��ت 
عمومی هر چه باش��د، دولت در راستای رضایت و خواست مردم به ویژه 

صنعتگران تالش خواهد کرد. 

رئیس انجمن پسته گفت: براساس تازه ترین برآوردها، امسال به دلیل 
خشکس��الی و تغییرات اقلیمی، تولید پس��ته در ایران ۸۰درصد کاهش 

یافته است. 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، محسن جالل پور رئیس انجمن پسته 
ای��ران و رئیس س��ابق ات��اق بازرگان��ی در صفحه فض��ای مجازی خود 
نوشت: چینی ها پسته را به عنوان آجیل شاد می شناسند چون ظاهرش 
به گونه ای اس��ت که انگار می خندد. اما درگی��ری تجاری رئیس جمهور 
آمریکا با چین ممکن اس��ت شکس��ت بزرگی برای کشاورزان پسته کار 

آمریکا باشد که عمال با تعیین تعرفه قافیه را به ایرانی ها می بازند. 
س��وال آمریکایی ها این اس��ت: آیا این اقدامات شما حفظ امنیت ملی 

بود، آقای ترامپ؟ 
بع��د از آنکه دونالد ترامپ تعرفه های ف��والد و آلومینیوم و بعد از آن 
تعرفه واردات کاالهای چینی را معادل ۵۰ میلیارد دالر باال برد، پکن هم 
درصدد جبران برآمد. چین تعرفه واردات پسته آمریکایی را از ۵ به ۴۵ 
درصد در سال جاری افزایش داده است. این اقدام چین دقیقا منطقه ای 
را هدف قرار می دهد که جمهوری  خواهان در آن آس��یب پذیرند. حدود 

99 درصد پسته آمریکا در دره »سن خواکین« کالیفرنیا تولید می شود، 
منطقه ای که خاستگاه جمهوری خواهانی مانند دیوید واالدو، جف دنهام 
و دوین نانز است.  این منطقه به تازگی هم با محدودیت هایی برای پمپاژ 
آب دلتای رودخانه س��ن خواکین س��اکرامنتو مواجه شده است. افزایش 
قیمت آب در یک دهه گذش��ه باعث ش��ده است تا کشاورزان زیادی در 
این منطقه به جای کشت یونجه و دیگر محصوالت ارزان قیمت به تولید 
محصوالت مغزدار مانند پس��ته و بادام رو بیاورند. درس��ت است که این 
محصوالت نیز آب زیادی الزم دارند اما به لطف تقاضای فزاینده در جهان 
به ویژه چین، قیمت ش��ان نیز باالست.  بیش از نیمی از پسته تولیدشده 
در آمریکا به خارج صادر می شود و چین و هنگ کنگ به تنهایی نیمی از 
صادرات پسته آمریکا را خریداری می کنند. در ده تا دوازده سال گذشته 
ارسال پسته از کالیفرنیا به چین ۱۳۰۰ درصد رشد داشته است.  آمریکا 
س��ال گذش��ته بزرگ ترین صادرکننده پس��ته در جهان بود )۲۱7۵99 
ت��ن( و ایران با اختالف نه چندان زیادی )۱۴۴۳۰۰ تن( در جایگاه دوم. 
صادرات پسته دیگر کشورها چندان به چشم نمی آید پس تنها جایگزین 
پس��ته کالیفرنیا در چین پسته ایران است. سوال این است که؛ آیا واقعا 

ارزش دارد که دونالد ترامپ افزایش تعرفه فوالد و آلومینیوم را به خاطر 
منافع ملی پس بگیرد چرا که چین هم در پی جبران و شلیک به سوی 

دشمن تجاری خود است؟ 
در عی��ن حال اداره کنترل منابع آب ایال��ت کالیفرنیا این ماه قیمت 
آب را برای تحویل باال برده اس��ت تا از ماهی ها و آبزیان حفاظت کند. 
با افزایش قیمت آب و پیش آمدن مس��ئله جدیدی به نام تعرفه ها برای 

کشاورزان پسته کار سخت است که بتوانند از این کار سود ببرند. 
کشاورزان کالیفرنیا مدت های زیادی از لیبرال های ساکرامنتو شکایت 
داش��تند و گله مند بودند اما به نظر می رس��د حاال باید بس��یار بیشتر از 

سیاست های دولت جمهوری خواه ترامپ بترسند. 
ای��ن گزارش وال اس��تریت ژورنال ب��ود اما اوض��اع آن گونه که این 
روزنامه آمریکایی ادعا کرده به نفع پس��ته ایران نیس��ت، چون براساس 
تازه ترین برآوردها، امس��ال به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی، تولید 
پس��ته در ایران ۸۰ درصد کاهش یافته است، به این ترتیب اگر نگوییم 
پس��ته خوران چینی امسال ناچارند از مصرف پس��ته ایرانی و آمریکایی 

صرف نظر کنند، احتماال مجبورند پول بیشتری برای آن بپردازند. 
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اخبار

دستگیری یک نفر در ارتباط با واردات 
غیرقانونی خودرو 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از دس��تگیریی یک نفر در ارتباط با 
واردات غیر قانونی خودرو خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از تس��نیم، محمد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه فضای مجازی 
خود از دس��تگیری یک نفر در ارتباط با واردات قانونی خودرو خبر 
داد و نوش��ت: پیرو دستور دکتر روحانی درباره گزارش ارسال شده 
اینجانب، ناجا از دس��تگیری م. آ در خوزستان و اعتراف موثر وی از 
ش��بکه فساد خبر داده اس��ت. او یکی از افرادی است که اقداماتش 
در گ��زارش س��ال 9۶ به تعزیرات و گزارش ۲۰ صفحه ای از فس��اد 

زنجیره ای، بالغ بر 7۱۸ دستگاه خودروی لوکس بود. 

رنو و پژوسیتروئن در صورت خروج باید 
غرامت بدهند؟ 

رنو و پژوس��یتروئن از جمله ش��رکت های پرحاشیه ای هستند که 
پس از برجام با سروصدای زیادی وارد صنعت خودرو کشور شدند و 
حاال با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های این کشور علیه 
ایران، دچار مشکل شده و به نظر می رسد رویای همکاری بلندمدت 
برای این دو ش��رکت به پایان رسیده است ولی سوال اینجاست که 

آیا رنو و پژوسیتروئن برای خروج از ایران باید غذامت بدهند؟ 
به گزارش چرخان، صنعت خودروسازی کشور از جمله منتفع ترین 
صنایع کش��ور بود که از برجام اس��تفاده های زیادی داشت ولی این 
انتفاع عمر زیادی نداش��ت و حاال همین صنعت شکوفا شده به یک 
بحران بزرگ برای کشور تبدیل شده است و با خروج کامل احتمالی 
رنو و پژو سیتروئن از این بازار، خودروسازان ایران به سال های قبل 

از تحریم بازمی گردند. 
عل��ی اس��دی ک��رم، نماین��ده م��ردم ش��هربابک در مجلس در 
گفت وگوی��ی پیرامون حضور این دو ش��رکت در ای��ران و احتمال 
دریاف��ت غرامت خ��روج از ایران گفت: ش��رکت های خارجی حاضر 
در ای��ران در صورتی که قراردادهای خود را فس��خ کنند و از صنعت 
کشور خارج شوند، موظف به پرداخت غرامت بوده و می بایست ضرر 

و زیان شرکای داخلی را تامین کنند. 
وی در ادامه افزود: با توجه به تعهداتی که شرکت های خارجی به 
سازمان گسترش یا س��ایپا و ایران خودرو داده اند، در صورت خروج 
و فس��خ یک طرفه قرارداد به هر طریقی که باشد، طبق قراردادهای 
بین المللی عمل شده و آنها براساس نظام حقوق بین الملل موظف به 
پرداخت جریمه خواهند بود و باید غرامت این تصمیم را بپردازند. 
ایش��ان در ادامه به راهکارهای ادامه حضور ش��رکت های خارجی 
در ایران اش��اره کرد و گفت: یک��ی از راه هایی که برای ادامه حضور 
رنو و پژوس��یتروئن و سایر ش��رکت های خارجی در ایران اندیشیده 
شده اس��ت و اتحادیه اروپا نیز به دنبال این اتفاق است، استفاده از 
بانک های کوچک و متوسط اروپاست که تبادالت مالی و بانکی این 
ش��رکت ها و شرکای داخلی ایران از طریق این بانک ها انجام بگیرد. 
در صورت اس��تفاده از این بانک ها به نظر می رس��د فس��خ یکطرفه 
صورت نمی گیرد و همکاری ش��رکت های خارجی با ایرانی ها ادامه 
پی��دا خواهد کرد.  نماینده مردم ش��هربابک در ادامه گفت: بدیهی 
اس��ت که با خروج این ش��رکت ها از ای��ران و کاهش یا قطع عرضه 
آنها، موجودی داخلی به صفر رسیده و موجودی فعلی خودروسازان 
نیز با افزایش تقاضا روبه رو ش��ده و قیمت آنها نیز باال می رود که از 
جمله تاثیرات خروج ای��ن برندهای خارجی از صنعت خودرو ایران 
است. بازار خودرو ایران عالوه بر واردات خودرو، به نوسانات نرخ ارز 
نیز وابسته است که همه این ها منجر به وضعیتی است که در حال 

حاضر شاهد آن هستیم. 

قرار نبود واردکننده خودروی چینی شویم! 
مدیرعامل سایق ایران خودرو گفت: در زمانی که بنده مدیرعامل 
ایران خودرو بودم، قرار بود با چینی ها همکاری کنیم، اما امروز همه 

چیز در مسیر دیگری حرکت می کند. 
منوچهر منطقی، در گفت وگو با خبرنگار پرش��ین خودرو، با بیان 
ای��ن مطلب گفت: قرار نبود محصول چینی وارد کنیم و ایران را به 
بازار خودروهای چینی مبدل سازیم بلکه قرار بر استفاده از تجارب 

چینی ها در تولید و بازاریابی بود. 
وی ادامه داد: در بحث های اولیه قرار ش��د در ش��مال کشور یک 
جوین��ت ونچر با برندهای چینی مانند چری ایجاد کنیم، زیرا چری 
در آن سال ها تازه در حال افزایش تیراژ و بازارسازی بود و مشاوران 
خوبی برای س��اخت استراتژی خود داشت و این مهم فرصت خوبی 

برای کسب تجربه توسط خودروساز ایرانی بود. 
ای��ن مدیر س��ابق بخش خودرو کش��ور تاکید ک��رد: چینی ها در 
موضوع��ات راهبردی ب��رای توس��عه فعالیت های خود بس��یار فکر 
می کنند و به دلیل اس��تفاده از مشاوران خوب اروپایی و آسیایی به 

سرعت نیز رشد پیدا کرده و به اهداف شان می رسند. 
وی تش��کیل جوینت ونچر با چینی ها را بهترین راه حل آن زمان 
دانس��ت و گفت: تعامل بهترین مس��یر برای خودروسازان ما بود اما 
در آن س��ال ها یک وزیر صنایع خیلی جوان داش��تیم که مخالفت 
کرد و گفت من هرگز با چینی ها کار نمی کنم! البته و متاسفانه این 
آق��ا، محتوای کار ما و هدف اصلی ما را نفهمید و با موضوع بس��یار 

سیاسی برخورد کرد! 
منطق��ی افزود: در ح��ال حاضر جریان کامال برعکس ش��ده و ما 
به ج��ای اس��تفاده از تجارب چینی ه��ا، عمال به ب��ازار فروش این 

خودروسازان تبدیل شده ایم. 
مدیرعامل س��ابق ایران خودرو خاطرنش��ان کرد: البته در یکی از 
خودروهای تولیدی در همان زمان، ما از تجارب چینی ها اس��تفاده 
بس��یار خوبی کردیم و همین اس��تفاده موجب شد یک محصول به 
جای اینکه در س��ه سال طراحی ش��ود، تنها یک سال زمان برده و 

نتیجه خوب بود. 
وی در خص��وص ادام��ه و ن��وع هم��کاری ب��ا چینی ه��ا گف��ت: 
خودروس��ازان چینی می توانند نقطه اتکای خوبی باشند و ما نباید 
ایشان را رها کنیم، اما نوع همکاری که با ایشان تعریف می شود باید 
به تولید یک محصول مش��ترک و حضور آن در بازار های بین المللی 

برند چینی نیز ختم شود. 

در فروردین ماه س��ال جاری و پس از نوس��انات ش��دید ارزی بود که 
دول��ت ارز را ت��ک نرخی کرد و از اواخر فروردین م��اه نرخ دالر ۴۲۰۰ 
اعالم ش��د البته دولت به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی به بازار کاال 
و خدمات، س��امانه ای به نام نیما را راه اندازی کرد و بنا بود تا دالرهای 
حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این س��امانه 
واریز شود و واردکنندگان نیز دالر مورد نیاز خود برای واردات کاال را از 
همین س��امانه و به قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین کنند، اما با شروع به کار 

این سامانه معلوم شد که این سامانه دارای ایرادتی است. 
به گزارش دیجیاتو، در چنین شرایطی بود که دولت برای رفع مسائل 
به وج��ود آمده در س��امانه نیما تصمیم گرفت که ع��الوه بر نرخ ۴۲۰۰ 
تومانی برای دالر، با نرخ دومی )نرخ توافقی( برای دالر نیز موافقت کند 
این نرخ دالر در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و 
واردکننده ش��کل می گیرد، تعیین می شود که به این بازار شکل گرفته 
بی��ن صادرکننده و واردکننده، بازار ثانویه ارزی گفته می ش��ود. بر این 
اس��اس دولت به صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی این اجازه را می دهد 
که تا ۲۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار ثانویه عرضه 
کنند. ضم��ن اینکه دولت بر معامالت و خریدوفروش ارز در بازار ثانویه 

ارزی نیز نظارت خواهد کرد. 
حال با آغار به کار بازار ثانویه ارزی موضوعی که مطرح است اینکه آیا 
ایجاد این بازار می تواند روی کنترل و س��اماندهی نوسانات بازار ارز که 
روی قیمت کاالها، دس��تمزد و خدمات نیز اثرگذاری باالیی دارد، نقش 
مهمی داش��ته باشد و مانع از سیر صعودی قیمت ها در بازار به خصوص 
در بازار خودرو ش��ود؟ همچنین آیا با ایجاد این بازار مش��کل تامین ارز 
برای واردات برخی از کاالها به خصوص خودرو که بخشی از علت گرانی 
آن به مربوط به مشکل در تامین ارز در این بخش می شود، حل شده و 

دولت با رفع ممنوعیت در واردات خودرو موافقت خواهد کرد؟ 
عضو هیأت علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت وگویی 
در این خصوص اظهار داش��ت: رفع محددویت و هموار ش��دن مس��یر 
واردات برخی از کاالهایی که مش��کل تامین ارز دارند بستگی به حجم 

ارز مبادله شده در بازار ثانویه ارزی دارد. 
ش��هرام آزادی اف��زود: در صورتی که میزان این ارز کم باش��د قاعدتا 
نمی توان��د نیازهای بازار ثانویه ارزی را پوش��ش دهد. بنابراین همه چیز 

وابسته است به حجم ارزی دارد که در این بازار مبادله می شود. 
وی همچنی��ن ب��ه تاثی��ر ارز حاصل از ب��ازار ثانوی��ه ارزی بر قیمت 
خودروهای وارداتی پرداخت و گفت: انتظار می رود در صورتی که حجم 
ارز مبادله شده در این بازار متناسب با نیاز باشد. این روند موجب شود 
ک��ه قیمت هایی که به صورت غیر واقعی ب��اال رفته، مقداری کاهش یابد. 
اما چنانچه حجم ارز مبادله ش��ده در این بازار کم باش��د و این کمبود 
احساس شود طوری که قیمت ارز به صورت غیر رسمی در بازار باال باشد 

قاعدتا باعث کاهش قیمت نخواهد شد. 
آزادی در ادامه با اشاره به آمار وزارت صنعت در خصوص کاهش تولید 
خودرو در خردادماه امسال گفت: این مسئله می تواند تشدید شود و در 
خص��وص ماه های آینده باید نگران بود که چگونه قطعات تامین خواهد 
شد، زیرا مشکالت تامین ارز برای خرید قطعات و مواد اولیه قطعه سازان 
همچنان وجود دارد و امروز قطعه سازان قادر به ترخیص مواد اولیه مورد 
نیاز از گمرکات نیس��تند از این رو می تواند انتظار داشت که افت تولید 
بیشتری در ماه های آتی اتفاق بیفتد، مگر اینکه با راهکارهایی همچون 

ایجاد بازار ثانویه ارز، این مشکالت برطرف شود. 
آی��ا ارز حاص��ل از ب��ازار ثانویه نیاِز ب��ر زمین مانده خودروس��ازان و 
قطعه س��ازان را تامی��ن می کند؟ آی��ا ما در ادامه ش��اهد افزایش قیمت 

خودروها خواهیم بود؟ 
این کارش��ناس صنعت خودرو افزود: در صورتی که قرار باشد بخشی 
از مواد اولیه و قطعات با ارز غیر دولتی تامین شود و در این راستا قیمت 
قطعات و مواد اولیه با قیمت های نزدیک به قیمت های آزاد تامین شود 

می توان پیش بینی کرد که قیمت خودرو نیز افزایش یابد. 
آزادی با توجه به مصوبه دولت مبنی اینکه باید تمام نیاز قطعه سازان 
و خودروسازان در گروه یک کاالیی برای تخصیص ارز قرار گیرد، گفت: 
مسئله اصلی محدودیت ارز برای کاالهای دارای اولویت های اول است و 
دولت باید به موقع ارز این بخش ها را تامین کند. امروز محدودیت های 
به وجود آمده موجب مش��کالتی در تولید خودرو ش��ده اس��ت هر چند 
همچن��ان برخی از مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت در گروه های دوم 

و سوم کاالیی قرار دارد. 
وی در ادامه بر لزوم شفاف س��ازی دول��ت در زمینه تامین ارز دولتی 
کاالهای دارای اولویت اول تاکید کرد و گفت: اگر مش��کلی برای تامین 

ارز در ای��ن بخش صنعت وجود دارد یا ندارد، باید شفاف س��ازی ش��ود 
و براس��اس آن به خودروس��ازان یک مسیر درس��ت ارائه شود که با چه 
فرآیندی می توانند نیاز ارزی ش��ان را تامین کنند اما اینکه گفته ش��ود 
مش��کلی وجود ندارد اما مشکل وجود داش��ته باشد موجب می شود که 
برنامه ریزی براس��اس اتفاقاتی که در ب��ازار و وضعیت ارزی وجود دارد 
برای تولید صورت نگیرد. بنابراین چنانچه شفاف س��ازی در این مسئله 
ش��ود حتی اگر محدودیت هایی وجود داش��ته باش��د خیلی بهتر از این 
است که گفته شود که محدودیتی وجود ندارد اما عمال محدودیت هایی 

وجود داشته باشد. 
انتظار برای دریافت ارز به واردات قطعات در حالی  است که هم اکنون 
ب��ه دلیل پرداخت نش��دن بخ��ش زی��ادی از مطالبات قطعه س��ازان از 
س��وی خودروس��ازان، امکان س��فارش گذاری مواد اولیه از خارج کشور 
برای قطعه س��ازان وجود نداش��ته که به طور قطع این موضوع ربطی به 
تحریم های خارجی نداش��ته و به نوعی تحریم داخلی به ش��مار می رود، 
اما هرچه هس��ت باعث ش��ده تا قطعه س��ازان قادر به انج��ام به موقع 

سفارش گذاری نباشند. 
این در حالی  اس��ت که پس از تحریم نیز امکان واردات قطعات برای 
آنها وجود ندارد، چرا که خودرو و قطعات در فهرس��ت نخست تحریم ها 
ق��رار دارد و در صورتی که ظ��رف یک ماه آینده ارز مورد نیاز تخصیص 
نیابد، امکان واردات برای فعاالن این حوزه وجود نخواهد داش��ت. بدون 
ش��ک نبود و کمبود حتی یک قطعه، خودرو را غیر قابل فروش کرده و 
تجاری نمی کند و این بازار نامطمئن باعث ش��ده که از ابتدای امس��ال 
7۰ واحد قطعه س��ازی تعطیل شده و در صورت ادامه این روند به زودی 
ش��اهد موج بیکاری عظیمی در صنعت قطعه خواهیم بود که از هر نظر 

ضرری بیش نیست. 
این ش��رایط در حالی به چالشی جدی برای قطعه ساز تبدیل شده که 
موجودی انبار قطعه س��ازان تنها تا یک ماه آینده بیشتر پاسخگوی نیاز 
بازار نبوده و در صورتی که ارز تخصیصی محقق نش��ود، ش��اهد کمبود 
قطعه، کاهش بیش��تر تولید و اثرات پ��س از آن از جمله افزایش قیمت 
خواهیم بود. س��امانه های تعریف شده از سوی بانک مرکزی نیز کمکی 
به تولیدکنندگان نکرده و تنها آنها وارد فرآیند پیچیده دریافت ارز کرده 

است و با این شرایط امیدی به این صنعت ضررده نخواهد بود. 

ابهام در تامین نیاز ارزی، برنامه تولید خودروسازان را محقق می کند؟ 

صنعت قطعه س��ازی کشور شرایط بسیار بد و شکننده ای را پیدا کرده 
و در صورتی که این روند ادامه یابد این صنعت خیلی دوام نخواهد آورد 
و به زودی تعداد بس��یار زیادی از واحدهای قطعه س��ازی کشور تعطیل 

خواهد شد. 
عض��و انجمن تخصص��ی همگن قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگو با 
خبرنگار پرش��ین خودرو با بیان این مطلب اف��زود: در صورتی که روند 
کنونی در صنعت قطعه س��ازی تداوم یابد صنعت قطعه و خودروس��ازی 
کش��ور تعطیل خواهد شد و بی شک این مس��ئله تبعات بد اجتماعی و 

سیاسی را به دنبال خواهد داشت. 
محمود نجفی س��هی اظهار داش��ت: متاس��فانه تاکن��ون دولت هیچ 
توجهی به رفع مش��کالت بخش های تولیدی و قطعه سازی نکرده است 
و سیستم ارزی را که ساماندهی کرد وضعیت را بدتر کرد، در حالی که 
اگر شرایط نابسامان گذشته ارزی ادامه می یافت خیلی بهتر از شرایطی 

بود که به اصطالح از سوی دولت ساماندهی شده است. 
وی گفت: تخصیص ارزی که در ماه های اخیر صورت گرفت متاسفانه 

موجب ش��د که رقم باالیی از ارز دولتی به سمت واردات کاالهایی رفت 
که اصال در ش��رایط کنونی ضرورتی نداشت ضمن اینکه در این جریان 
کاالهایی وارد ش��ده که برخی از آنها برای تولیدات داخلی مشکالتی را 

ایجاد می کند. 
این قطعه س��ازی داخلی، با اش��اره به اینکه سیاست گذاری دولت در 
صنعت قطعه س��ازی کامال اش��تباه اس��ت، افزود: هر چق��در بگوییم که 
صنعت خودرو و قطعه سازی دچار مشکل شده است مسلما صنایع دیگر 
هم ش��رایط بهتری نخواهند داش��ت، اما این صنعت تنها مش��تری آن 
دولت اس��ت و با وجود اینکه خودروس��ازان و قطعه س��ازان با مشکالت 
زیادی مواجه هس��تند اما تاکنون دولت توجهی به رفع مش��کالت آنها 

نکرده است. 
وی گفت: امروز قطعه سازان از دو طرف دچار مشکل شدند از سویی 
برای تامین مواد اولیه و نقدینگی دچار مش��کل هستند و از طرف دیگر 
قطعه ای را که تحویل خودروس��از می دهند ب��رای وصول پول آن دچار 
مش��کل هستند و متاس��فانه در صنعت قطعه سازی ما برگشت پول هم 

مشخص نیست. 
عضو انجمن تخصصی همگن قطعه س��ازی کش��ور اظهار داش��ت: در 
صورتی که به س��رعت تصمیم درس��تی برای رفع این مشکالت گرفته 
نشود در آینده بس��یار نزدیک بسیاری از واحدهای قطعه سازی تعطیل 
خواهند شد و تعطیلی آنها یعنی ایجاد مشکل برای صنعت خودرو سازی 
و تعطیل��ی صنعت خودرو نیز به مفهوم موجی از بیکاری که در کش��ور 

به دنبال خواهد داشت. 
نجفی س��هی با اش��اره ب��ه برگزاری جلس��اتی برای رفع مش��کالت 
قطعه س��ازان، تصریح کرد: در جلس��اتی که برای رفع مشکالت صنعت 
و تولی��د برگزار می ش��ود مطالب خوبی مطرح می ش��ود، اما متاس��فانه 

تصمیمات درستی گرفته نمی شود. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: هیچ امیدی به دولت و وزارت صنعت 
و معدن نداریم که مش��کل صنعت قطعه س��ازی را ح��ل کند و چنانچه 
مجل��س کاری در خص��وص این صنعت انجام داد مس��لما اوضاع تغییر 

خواهد کرد وگرنه معتقدم این صنعت به آخر خط رسیده است. 

خوش��بختانه ام��روزه اپلیکیش��ن های مختلفی وجود دارد که ش��ما 
می توانید به وسیله آنها بسیاری از امور خود را به سادگی انجام بدهید؛ 
حتم��ا در مورد خرید طرح ترافیک روزانه به وس��یله یکی از این اپ ها 

مطالبی را شنیده اید. 
به تازگی اپلیکیش��ن »تهران من« ویژه تلفن ه��ای همراه اندروید در 

دسترس عموم قرار گرفته و هم اکنون قابل نصب و استفاده است. 
به گزارش دیجیاتو، ش��هروندان تهرانی با اس��تفاده از این اپلیکیشن 

می توانند بدون نیاز به استفاده از رایانه و تنها از طریق تلفن همراه خود، 
برای خرید و رزرو طرح ترافیک روزانه اقدام کنند. 

درج و مشاهده مشخصات خودروها، بارگذاری مدارک، شارژ حساب و 
افزایش اعتبار و مشاهده فهرست تراکنش  ها به همراه امکان تعیین بازه 

زمانی گزارش گیری، ازجمله امکانات این اپلیکیشن است. 
بناب��ر اعالم روابط عموم��ی معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
تهران، این اپلیکیشن را س��ازمان فناوری اطالعات شهرداری راه اندازی 

کرده اس��ت و همانند س��امانه »ته��ران من« در آینده دسترس��ی های 
دیگ��ری در زمینه ش��هر هوش��مند و امکانات مورد نیاز ش��هروندان در 

ارتباط با مدیریت شهری نیز به آن افزوده خواهد شد. 
همان طور که احتم��اال می دانید طرح ترافی��ک روزانه، طرح ترافیک 
ماهانه و طرح ترافیک س��االنه س��ال 97 از ۱۵ اردیبهشت سال جاری 
اجرا ش��ده و فقط افرادی که دارای طرح هس��تند می توانند به محدوده 

ی طرح ترافیک وارد شوند. 

صنعت قطعه سازی کشور به آخر خط رسیده است؟ 

امکان رزرو طرح ترافیک روزانه از طریق تلفن همراه
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کسب و کارامـروز8

س��فیر کارآفرینی دانش��گاه فنی و حرفه ای گف��ت: بنیاد نخبگان و 
پارک علم و فناوری در تجاری س��ازی اختراعات موفقیت الزم و کامل 

را کسب نکردند. 
به گ��زارش خبرن��گار مهر، امی��ر پروش 
ظهر پنجش��نبه در جمع خبرنگاران با وارد 
دانس��تن این انتقاد به سیستم نخبه پروری 
کشور، تصریح کرد: نقش مهارت آموزی در 

این میان فراموش شده است. 
اینه��ا ط��رح  در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
شتاب دهنده سختافزاری و تکنولوژی وجود 
ندارد، اع��الم کرد: ما نیاز به ش��تاب دادن 

سخت افزاری و فناوری داریم. 
وی که در پاسخ به اینکه آیا اختراع خود 
را در تولید آب از هوا، عنوان کرد: پیشنهاد 
تولید آب از هوا در قالب طرحی در شورای 
آب اس��تان مطرح ام��ا نیاز به زیرس��اخت 

داریم. 
پروش که نخستین ثبت جهانی اختراع خود را در سال ۲۰۱۴ انجام 
داده افزود: ما نیاز به هم فرینی به جای کارآفرینی و احتیاج به قهرمان 

آفرینی تیمی داریم. 
س��فیر کارآفرینی دانش��گاه فنی حرفه ای اس��تان فارس در ادامه با 
تاکید بر اینکه دانشگاه ها و موسسات باید نیرو برای کارآفرینی تربیت 
کنن��د، تصریح ک��رد: با کنای��ه از تربیت 
آم��وزی آم��وزش و پ��رورش در دهه های 
چهل، پنجاه و شصت نام می برم و از اینکه 
نس��ل دهه هفتاد مورد غفلت قرار گرفته 

است. 
وی که از مع��دود مخترعان و نخبگانی 
اس��ت ک��ه موف��ق ب��ه ف��روش جهان��ی 
اختراع های خود ش��ده هدف از نشست با 
خبرنگاران را واداش��تن به تحمل دانست 
و گف��ت: کش��وری دارای اقتص��اد پویا و 
در مس��یر پیش��رفت اس��ت که بیشترین 
س��رمایه گذاری در حوزه آموزش دارد، در 
حالی که کشورهای توسعه یافته شعارشان 
اقتصاد مهارتی پویاس��ت و صنعت و آموزش عال��ی باید در هم تنیده 
شوند. رسالت تربیت نیروی انسانی در کشور ما به خطر افتاده و جامعه 

از متوقع خوش تیپ مدرک به دست پر شده است. 

محمدج��واد آذری جهرمی در نشس��ت هم اندیش��ی احی��ای خانه 
مس��توفی الممالک با بیان اینکه مرمت و بازس��ازی این خانه تاریخی 
قبل از پای��ان دولت دوازدهم انجام می ش��ود، گف��ت: هویت تاریخی 

ش��هرهای ما بخش��ی از هوی��ت تاریخی ما 
ایرانی��ان و حفظ و احی��ای هویت تاریخی، 
نشان دهنده تاریخ پر بار ایران است و به آن 

افتخار می کنیم. 
ب��ه گزارش مهر، وی با بی��ان اینکه امروز 
به بهانه خانه مس��توف  الممالک، بخشی از 
تاریخ تهران نیز مرور ش��د، گفت: متاسفانه 
ام��روز در بس��یاری از ش��هرهای کش��ور و 
به خصوص تهران، هوی��ت معماری تاریخی 
ای��ران را از دس��ت داده ای��م در صورتی که 
در کش��ورهایی ک��ه دارای هوی��ت تاریخی 
هستند، سبک زندگی و شیوه معماری آنها 

حاکی از تاریخ و فرهنگ آنها است. 
جهرمی با اش��اره به اینکه به عنوان وزی��ر ارتباطات از مالکیت خانه 
مستوفی الممالک توسط این وزارتخانه مطلع نبوده است، تصریح کرد: 
این موضوع از طریق یکی از خبرنگاران در شبکه های اجتماعی مطرح 

شد و بعد از بررسی موضوع مطلع شدم که این خانه در اختیار شرکت 
پست قرار دارد. 

وزی��ر ارتباط��ات ه��دف از برگ��زاری ای��ن نشس��ت را همفکری از 
صاحبنظران و متخصصان این حوزه برای 
تعیی��ن نوع کارب��ری این مکان و ش��یوه 
بازس��ازی و مرمت آن عنوان کرد و گفت: 
یکی از پیش��نهادهای مطرح شده با توجه 
به س��ابقه کاربری دیوان اس��تیفای خانه 
مستوفی الممالک این است که با توجه به 
اینک��ه این خانه زمان��ی مرکز تبادل افکار 
تج��ار نیز ب��وده، می تواند به عن��وان مرکز 
نوپا  حقوقی کسب و کارهای  توانمندسازی 

نیز کاربری داشته باشد. 
آذری جهرم��ی درب��اره موضوع عمارت 
کاله فرنگی و م��وزه ارتباطات نیز توضیح 
داد: برای مرمت و بازس��ازی عمارت کاله 
فرنگی در طول س��ه س��ال تالش بس��یاری انجام و تجهیزات رادیویی 
این مکان به صورت کامل به ساختمان موزه ارتباطات منتقل شد و در 

معرض دید عموم قرار دارد. 

خانه مستوفی الممالک مرکز توانمندسازی کسب وکارهای نوپا می شودبنیاد نخبگان وپارک علم و فناوری در تجاری سازی موفقیت الزم را ندارد

بازار رقابتی نیروی کار ماهر باعث ش��ده که ش��رکت ها مدرک دانشگاهی را 
به عنوان تنها معیار مقبول اثبات مهارت های متقاضیان شغلی نپذیرند. 

برای اس��تخدام شدن در بسیاری از شرکت ها، ارائه مدرک تحصیلی یکی از 
نخستین شرایط احراز صالحیت است. طبق گزارش دفتر آمار جهانی کارگران 
که در ماه ژوئن سال ۲۰۱7منتشر شد، ۳7درصد مشاغل به مدارک تحصیلی 
عالی تر از متوس��طه نیاز دارند. رایج ترین مدرک تحصیلی مورد درخواست نیز 
مدرک دوره کارشناس��ی است. اما حاال بسیاری از کارشناسان می گویند وقت 
آن رس��یده که مدرک تحصیلی را از شرایط استخدامی حذف کنیم، به جز در 
مواردی که به طور خاص کسب مدرک از ضروریات حرفه ای محسوب می شود. 
جوزف بی فولر، استاد مدیریت دانشکده کسب وکار هاروارد، معتقد است که 
دالیل کامال موجهی برای کنار گذاش��تن ش��رط مدرک تحصیلی وجود دارد. 
در درجه اول، ش��رکت ها با یک س��وال اصلی روبه رو هس��تند. آیا بین حقوقی 
که می توانند بابت یک اس��تخدام بپردازند و پاس��خی ک��ه از بازار کار دریافت 
می کنن��د، تعادل وجود دارد؟ و واقعیت مهم دیگر این اس��ت که بس��یاری از 
مطالبی که در دانشگاه تدریس می شود، کاربردی در مشاغل شرکت ها ندارند. 

مدرک گرایـی و تـورم تحصیلـی
فول��ر و همکارانش در مقاله ای با عنوان »چگونه تورم آکادمیک بازار رقابتی 
کار آمری��کا را تضعیف کرده اس��ت« توضیح می دهند که درخواس��ت مدرک 
تحصیلی برای مش��اغلی ک��ه واقعا به تحصیالت عالی نی��از ندارد، کارآمدی و 
بهره وری بازار نیروی کار را پایین آورده اس��ت. گویی شرکت ها عادت کرده اند 
که مدرک کارشناس��ی را مانند مهارت های ارتباط��ی کالمی و کتبی، توانایی 
حل مس��ئله و س��ایر توانایی های عمومی، در لیست ش��رایط استخدامی خود 
لحاظ کنند. اما درحالی که رهبران به ش��دت تالش می کنند استعدادهای برتر 
را به تیم خود جذب کنند، باید نگاه بس��یار جامع تری به صالحیت کارجویان 
داش��ته باشند: همه افرادی که دوره های رس��می و غیررسمی آکادمیک را به 
پایان برده اند، یا در دوره های آموزش حرفه ای و تکنیکی ش��رکت کرده اند، یا 

دانش و مهارت خود را از انجمن ها و گروه های صنفی کسب کرده اند. 
 گزارش فولر به ش��کاف مدرک اش��اره می کند، یعنی تفاوت بین شغل هایی 
که مس��تلزم یک مدرک دانشگاهی هستند و افرادی که در آن صنعت، مدرک 
گرفته اند. فولر در این گزارش بیش از ۲۶میلیون پس��ت ش��غلی را در صنایع 
مختلف تجزیه وتحلیل کرده اس��ت و در بخش��ی از اس��تنتاج خ��ود می گوید: 
به عنوان مثال در س��ال ۲۰۱۶ تقریبا ۶7درصد پس��ت هایی که برای استخدام 
سرپرست تولید منتشرشده بودند، در فهرست الزامات خود مدرک دانشگاهی 
را نی��ز ذک��ر کرده بودن��د، درحالی ک��ه تنها ۱۶درص��د از سرپرس��تان تولید 
استخدام ش��ده، مدرک دانش��گاهی داشتند. آنالیز ما نش��ان می دهد که بیش 
از ۶میلیون شغل در معرض ریسک تورم تحصیلی و مدرک گرایی قرار دارند. 

روند جدید اسـتخدام
گرچه هنوز اغلب ش��رکت ها تمایلی به کنار گذاشتن شرط مدرک تحصیلی 
نش��ان نداده اند، ولی برخی از ش��رکت های بزرگ و برتر جهان در حال تغییر 
فاکتورهای اس��تخدامی خود هس��تند. پی��ج مکینری، معاون منابع انس��انی 
س��ازمان انتش��اراتی پنگوئن راندوم هاوس می گوید که آنه��ا از مدت ها پیش 
ش��روط مدرک گرایی را از پروسه های اس��تخدامی حذف کردند. این سازمان 
در پس��ت های دعوت ب��ه همکاری، از متقاضیان درخواس��ت می کند »مدرک 
دانش��گاهی یا تجربه کاری هم سطح با آن« را ارائه دهند. به جز مشاغل خاصی 
نظیر حسابداری رسمی یا وکالت که به مدرک تایید شده نیاز دارند، متقاضیان 
ش��غلی در هیچ یک از ش��عب این سازمان، مجبور نیس��تند گواهی تحصیالت 

عالی ارائه دهند. 

ش��رکت خدم��ات حرف��ه ای EY نیز گرچه هنوز در کش��ور آمریکا ش��رط 
تحصیالت دوره کارشناس��ی را لحاظ می کند، ولی از س��ال ۲۰۱۶ این ش��رط 
را برای اس��تخدام در کش��ور انگلیس حذف کرده است. لری نش، مدیر بخش 
اس��تخدام EY می گوید این ش��رکت پس از تحقیقات گس��ترده خود، به این 
نتیجه رس��یده که ش��اخص هایی نظیر قابلیت های فردی و پتانسیل های آتی، 
نقش بیش��تری در موفقیت ش��رکت ایفا می کنند. بااین حال به نظر نمی رسد 
دفتر آمریکا، هنوز برنامه ای برای کنار گذاشتن شرایط تحصیلی داشته باشد. 
شرکت IBM نیز از ۱۸ ماه پیش، تحقیقاتی را در زمینه شکاف مهارت ها و 
س��ایر مسائل استخدام آغاز کرد. این شرکت که نگران بود نتواند استعدادهای 
موردنیاز خود را بیابد، تصمیم گرفت ش��رط مدرک کارشناسی را کنار بگذارد 
و به ش��اخص های دیگری روی بیاورد. کلی جردن، رهبر جدید بخش نیروی 
انسانی IBM می گوید: ما بررسی کردیم که از چه راه هایی می توانیم نیروهای 
ماه��ر و واجد صالحی��ت را بیابیم. کالج های عموم��ی، کمپ های تکنولوژی و 
تعامل با ش��رکت های درحال توس��عه، منابع خوبی برای تامین نیرو محسوب 
می شوند. ضمن اینکه به یک برنامه درون سازمانی هم برای توسعه مهارت های 
کارکنان نیاز داش��تیم. به همی��ن دلیل دوره های جدی��د کارآموزی را برگزار 

کردیم. 
حدود ۱۵درصد از اس��تخدام های جدید IBM، مطابق با برنامه های جدید 

صورت گرفته اند که New Collar یا »یقه جدیدها« نامیده می شوند. 
چالشـی برای کارفرمایان

دکتر جف اس��ترول، اس��تاد دانش��گاه ج��ورج ت��اون، تاثی��ر تحصیالت و 
خروجی های بازار نیروی کار را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. او معتقد است 
ک��ه در بازار کار ام��روزی، کارفرمایی که به دنبال جذب یک نیروی متخصص 
اس��ت، نمی تواند مطمئن باش��د که مدارک و گواهینامه های آموزشی، نشانگر 
مجموعه قابلیت ها و مهارت های موردنیاز او است. از طرف دیگر، تنها ۴۲درصد 
از مدارک دانش��گاهی پتانسیل باالیی برای رش��د کارمندان و درآمدزایی آتی 
آنها دارند. بس��یاری از این استخدام ها، بن بست حرفه ای کارمندان هستند. به 
همین دلیل دکتر اس��ترول عالقه مند  اس��ت داده های بیش��تری از نتایج بلند 

برنامه های استخدامی »یقه جدید« را تحلیل کند. 
فولر معتقد اس��ت ش��رکت ها به جای ش��کایت کردن از کمب��ود نیروی کار 
متخصص، بهتر اس��ت اقدام موثری در این زمینه انج��ام دهند. آنها درنهایت 
مجبور می شوند ش��رایط و احتماالت جدیدی را تجربه کنند. ولی هنوز موانع 
دیگ��ری نی��ز در این راه وجود دارد. برنامه های آموزش��ی ش��غلی، برنامه های 
کارآموزی رسمی و برنامه های همکاری با دانشگاه ها، در صورتی می توانند مفید 
واقع شوند که از سرمایه گذاری کافی و تعهد بلندمدت کارفرما برخوردار شوند. 
به نظر می رس��د کارفرمایان تمایلی به این سرمایه گذاری و تعهد ندارند. آنچه 
کارفرمایان فراموش می کنند این اس��ت که حفظ وضعیت موجود، هزینه های 
پنه��ان دیگری را به آنها تحمیل می کند، نظیر اس��تعفای کارمندان، پرداخت 
حقوق و دس��تمزد باالتر بابت مدارک غیرضروری و مشکل پر کردن نقش های 
کلی��دی. به همین دلیل کارفرمایان باید به دنبال راه های جدیدی برای جذب 
کارمندان مس��تعد باشند.  این بدان معنی اس��ت که کارفرما، صرفا مدارک و 
گواهینامه های تحصیلی را به عنوان تنها ش��رط پیش نیاز استخدام نمی پذیرد، 
بلک��ه تالش می کن��د کارمندانی ماهر و بااس��تعداد را که با فرهنگ س��ازمانی 
ش��رکت او هماهنگ هستند، جذب کند. اگر کارفرما به این سرمایه گذاری تن 
ندهد، مزیت بازار رقابتی نیروی کار را که در آن بهترین شرکت ها، با پرداخت 

دستمزد مطلوب و باال خودنمایی می کنند، از دست خواهد داد. 
FASTCOMPANY/zoomit منبـع

 چرا برخی از شرکت های بزرگ، شرط مدرک تحصیلی را
از پروسه استخدام حذف می کنند

رشد همه بخش های مایکروسافت با درآمد 
۳۰میلیارد دالری برای سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸

 رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
از برگزاری اس��تارتاپ گردش��گری اصفهان  خبر داد.  به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان، کوروش وکیلی اظهار کرد: استارتاپ گردشگری 
اصفهان در مرداد ماه س��ال جاری برگزار می ش��ود و این رویداد به منظور شناس��ایی 
طرح ها و ایده های خالق، نوآوری و کارآفرینی در حوزه گردشگری برنامه ریزی شد.  وی 
افزود: با توجه به اینکه استارتاپ برپایه یک ایده نوآورانه و تشکیل تیم کاری به وجود 
می آید و مشخصه بارز آنها، مزیت رشد و گسترش پذیری در آینده است، ضمن ایجاد 
کارآفرینی می تواند در جهت تولید، راه حلی موثر، نوآورانه و دوام پذیر برای رفع نیازهای 
بازار گردش��گری باش��د.  رئیس گروه توسعه گردش��گری و بازاریابی اداره کل میراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان گفت: نظر به اینکه اس��تارتاپ ها رشد سریعی در کسب و کار 
دارند، بازگشت سرمایه نیز در این شرکت های نوپا بیش از انتظار تحقق خواهد یافت. 

استارتاپ گردشگری اصفهان برگزار می شود

دریچــه

گزارش مالی سه ماهه دوم 2018 مایکروسافت نشان از رشد درآمدزایی تمام بخش های این کمپانی دارد که نتیجه آن کسب درآمد 30.1 
میلیارد دالری است. 

مایکروسـافت، گزارش مالی مربوط به بهار سـال جاری یا سـه ماهه چهارم سـال مالی 2018 خود را منتشـر کرد. براسـاس این گزارش، 
ردموندی ها موفق شده اند تا سودی 8.9 میلیارد دالری را از درآمد 30.1 میلیارد دالری کسب کنند. درآمد مایکروسافت در مقایسه با مدت 
مشـابه سال گذشته شـاهد افزایشی 17درصدی بوده، حال آنکه سود خالص کسب شده توسـط مایکروسافت 35درصد افزایش پیدا کرده 
اسـت. اصلی ترین فاکتورهای سـوددهی و افزایش درآمد مایکروسافت را باید در دو بخش آفیس و سرویس های ابری جست وجو کرد، حال 

آنکه دو بخش سرفیس و همچنین کسب وکار بازی های مایکروسافت نیز عملکردی رو به رشد به ثبت رسانده اند. 
به گزارش زومیت، درآمد بخش سـرفیس مایکروسـافت 25درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشـته افزایش یافته و به 1.1 میلیارد 

دالر در طول سه ماه رسیده است. مایکروسافت دلیل اصلی این افزایش را عملکرد بسیار قدرتمند نسل جدید سرفیس ها خوانده است. 
کسب وکار بازی های مایکروسافت نیز طی بهار سال جاری شاهد رشد بوده است. درآمد مایکروسافت از حوزه بازی با افزایش 39درصدی 
همراه شده است. همچنین درآمد نرم افزار ایکس باکس و سرویس های بازی مایکروسافت نیز شاهد افزایشی 36درصدی بوده است. با توجه 
به اینکه مایکروسـافت دیگر میزان فروش کنسول های ایکس باکس را به تفکیک اعالم نمی کند، از این رو نمی توان در خصوص میزان رشد 
یا کاهش فروش کنسـول های ایکس باکس اظهارنظر کرد. البته باید به این نکته اشـاره کرد که میزان کاربران فعال سـرویس ایکس باکس 

الیو به 57میلیون نفر رسیده است. 
با توجه به افزایش فروش پی سـی ها که برای نخسـتین بار طی شش سـال اخیر اتفاق افتاده، درآمد بخش Windows OEM Pro بیش 
از 14درصد افزایش پیدا کرده اسـت. Windows OEM در واقع نسـخه ای از ویندوز است که در اختیار شرکای سخت افزاری ویندوز قرار 
می گیرد تا روی سختافزار خود نظیر انواع لپ تاپ ها نصب کرده و راهی بازار کنند. با وجود افزایش درآمد برای نسخه پرو، سایر نسخه های 
Windows OEM شـاهد کاهش درآمد 3درصدی بوده اسـت. همین اختالف در رشد درآمد نشـان از این دارد که رشد فروش پی سی ها 
براساس تحلیل های صورت گرفته مرهون رشد فروش در حوزه مشتریان تجاری است و گجت های مبتنی بر ویندوز ارزان قیمت مشتریان 

چندانی ندارند. سرویس های تجاری و ابری ویندوز در طول بهار سال جاری افزایش درآمد 23درصدی را به خود دیده است. 
لینکدین نیز شاهد افزایش درآمدی 37درصدی بوده و 1.4 میلیارد دالر را عاید مایکروسافت کرده است. به نظر می رسد مایکروسافت در 

حال نتیجه گیری از سرمایه گذاری 26میلیارد دالری خود از خرید لینکدین است. 
سـرویس بینگ مایکروسـافت نیز همچون فصل های پیش همچنان به روند صعودی درآمد خود ادامه می دهد. در طول چند فصل اخیر، 
بینگ شـاهد افزایش 15درصدی درآمد به ازای هر فصل بوده و این افزایش درآمد در بهار گذشـته نیز به 17درصد رسـیده اسـت. افزایش 
درآمد سرویس بینگ به دلیل کسب درآمد بیشتر از هر جست وجو در کنار افزایش میزان جست وجو است. هرچند شاید بسیاری سرویس 
جسـت وجو بینگ را در برابر جست وجوی گوگل فاقد شانسـی بدانند، اما باید به این نکته اشاره کرد که رفتار اتحادیه اروپا در قبال گوگل 

برای جدا کردن اپلیکیشن جست وجوی گوگل از اندروید می تواند راه را برای گسترش استفاده از بینگ باز کند. 
آفیس را باید از دیگر بخش های مایکروسـافت خواند که همچنان به رشـد خود ادامه می دهد. مایکروسـافت موفق شده تا روند مهاجرت 
کاربـران آفیـس به کالد را تسـهیل کند و همین موضوع افزایـش درآمد برای آفیس را به همراه دارد. آفیـس 365 هم اکنون بیش از 31.4 

میلیون مشترک دارد و درآمد این بخش 8درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. 
بخـش سـرور و محصـوالت تجاری مبتنی بر کالد مایکروسـافت 26درصـد افزایش درآمد را شـاهد بوده که برگرفتـه از افزایش درآمد 
سرویسـی نظیر آژور بوده و 89درصد افزایش درآمد را به خود دیده اسـت. مایکروسـافت در حال ترغیب کسـب و کارها برای اسـتفاده از 

سرویس آژور است، بطوریکه چند سال پیش شاهد همکاری پنج ساله والمارت و مایکروسافت برای استفاده از سرویس آژور بودیم. 
سـاتیا نادال، مدیرعامل مایکروسـافت در نشسـت ارائه گزارش مالی این کمپانی چنین اظهار نظر کرده اسـت: ما با کسـب درآمد ساالنه 
100میلیارد دالری، سـال فوق العاده ای را پشت سر گذاشـته ایم که نتیجه تالش تیم ما برای تمرکز بی وقفه روی کاربران و اعتمادی است که 
کاربران به مایکروسـافت داشـته اند. سـرمایه گذاری ما روی حوزه های نظیر رایانش ابری نتیجه داده و ما توسعه هر چه بیشتر در این حوزه 

را در دستورکار قرار داده ایم. 

شنبه
30 تیر 1397
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه انتظار می رود نوآوری و 
فناوری در شرکت های دانش بنیان قوی تر از سایر شرکت ها باشد، اظهار 
کرد: پرس��ش اصلی ما از این ش��رکت ها نیز این اس��ت که نوآوری شما 

چیست!؟ این در حالی است که استارتاپ ها از 
طریق کپی کاری طرح های خارجی در زمینه 
فناوری جلوتر از ش��رکت ها هس��تند، اما این 

نوآوری ها در بخش بازار اتفاق می افتد. 
به گزارش ایسنا، بهزاد سلطانی در نشست 
س��االنه کارگ��روه »چرخ��ه ن��وآوری الگوی 
اسالمی-ایرانی پیش��رفت« به نوآوری در سه 
بخش توسعه محصول، تکنولوژی تولید و بازار 
پرداخت و با اشاره به اینکه در توسعه فناوری 
طرح های چندان قوی وج��ود ندارد، تصریح 
کرد: علت این موضوع آن است که طرح های 
موجود وص��ل به دانش��گاه ها و پژوهش های 
دانشگاهی نیس��تند.  وی در این نشست که 

۲۸ تیرماه در مرکز الگوی اس��المی-ایرانی پیشرفت برگزار شد، به بحث 
نوآوری در توسعه محصول پرداخت و توضیح داد: در این مورد به ۱۰۵۶ 
شرکت وام قرض الحسنه با سود ۴درصد داده ایم، تعداد محصوالت خاتمه 

یافت��ه موفق این ش��رکت ها ۵۶۱ محصول بوده و ۲۰ م��ورد نیز در این 
امر ناموفق بوده اند. البته فعالیت س��ایر این شرکت ها در توسعه محصول 
همچنان ادامه دارد.  رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه 
در توسعه محصول، نوآوری داریم، ادامه داد: 
بخش دیگر کمک های بالعوض ما در بخش 
استانداردهاس��ت. در ای��ن بخش 7۰درصد 
هزینه های تدوین اس��تاندارد 7۱۳ شرکت 
را تامین کرده ایم.  سلطانی خاطرنشان کرد: 
طبق این آمار یک س��وم شرکت های دانش 
بنیان در توس��عه محصول، نوآوری داشته و 
یک چهارم آنها نیز در حوزه استانداردسازی 
خدم��ات دریافت کرده اند.  وی س��پس به 
بخ��ش تولی��د پرداخت و گف��ت: در بخش 
پی��ش از تولید ۱9۲ ش��رکت، ۱۳7میلیارد 
تومان و در بخش تولید نیز ۱7۴ ش��رکت، 
۴۸۰میلیارد تومان حمایت دریافت کرده اند. 
این در حالی است که تعداد خط تولید راه اندازی شده 7۴ شرکت بوده و 
در تجهیز کاالی قبل از تولید صنعتی تعداد 7۰ شرکت مشمول دریافت 

خدمات شده اند. 

در نیمه نخس��ت س��ال جاری میالدی حمالت بدافزاری به منظور 
اس��تخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده نسبت به نیمه دوم سال 

گذشته سه برابر شده است. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از وب س��ایت

coinidol، از آنج��ا ک��ه ای��ن روزه��ا تب 
ارزه��ای دیجیتال��ی رمزنگاری  اس��تخراج 
ش��ده در کش��ورهای مختل��ف جه��ان باال 
گرفته اس��ت، کاربران و هکرهای بس��یاری 
نی��ز از ابررایانه هایی ک��ه پردازنده و کارت 
گرافیک ه��ای بس��یار قدرتمن��دی دارن��د، 
برای اس��تخراج و ماینینگ ارزهای مجازی 
اس��تفاده می کنن��د و در ای��ن طری��ق هم 

درآمدهای هنگفتی را کسب می کنند. 
 تازه ترین گزارشی که موسسه تحقیقاتی 
چ��ک پوینت ارائه داده، نش��ان می دهد در 
نیمه نخست سال جاری میالدی در مقایسه 

با نیمه دوم سال گذشته، تعداد افراد و شرکت های قربانی بدافزارهای 
مربوط به اس��تخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ش��ده همچون بیت 

کوین سه برابر شده است. 

 براس��اس گفته های تحلیلگران، زمانی که بیت کوین در سال ۲۰۰9 
برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی 
از یک دالر هم کمتر بود اما در ماه های گذش��ته حتی تا مرز ۲۰هزار 
دالر هم رسید. درواقع، فناوری بیت کوین 
 که یک پول رمزنگاری ش��ده اس��ت، این 
امکان را به کاربران می دهد که بدون نیاز 
به هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام 
دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز 

ناشناس باقی می ماند. 
متخصصان و کارشناسان فعال در حوزه 
امنیت س��ایبری که در موسسه تحقیقاتی 
دیگری کهSecurity Vendor فعالیت 
می کنند، به تازگی در جدیدترین آمارهای 
خ��ود اع��الم کرده اند که می��زان حمالت 
س��ایبری از طریق بدافزارهای اس��تخراج 
ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون 
بیت کوین در نیمه دوم س��ال گذش��ته میالدی ۲۱درصد بوده و حاال 
در نیمه نخس��ت س��ال جاری ۲۰۱۸ میالدی به بی��ش از ۴۲ درصد 

رسیده است. 

درآمد هکرها از استخراج ارز دیجیتالی 3 برابر شداستارتاپ ها فناور اما کپی کار

سرمایه گذاری یکی از محبوب ترین راه های تولید ثروت است. با در نظر گرفتن 
مقداری ریسک، شما می  توانید دارایی های فعلی خود را به کار بیندازید تا برای تان 

درآمد کوتاه مدت و بلند مدت، بسته به اهداف سرمایه گذاری تان تولید کند. 
هر چه ریسک بیشتری بپذیرید، احتمال موفقیت یا شکست بیشتر می شود. 
به همین دلیل اس��ت که اوراق بهادار پرمخاطره  تر، مثل س��هام، به صورت سنتی 
برای کسانی که به دنبال پولدار شدن هستند سرمایه گذاری های بهتری به شمار 
می آیند، اما سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری نیز همیشه به عنوان یک 

گزینه مناسب در کنار سایر گزینه ها مورد توجه سهامداران بوده است. 
از آنجایی  که صندوق های سرمایه گذاری عموما امن تر و باثبات تر در نظر گرفته 
می شوند، ممکن است منطقی به نظر نرسد که با سرمایه گذاری در صندوق های 
سرمایه گذاری بتوان فرصت های خوبی برای تولید ثروت ایجاد کرد. در حقیقت، 
برخی از انواع صندوق های س��رمایه گذاری به  اندازه س��رمایه گذاری در س��هام یا 
بیش��تر ریسک دارند و این پتانس��یل را دارند که سود بیشتری هم تولید کنند. 
در بازار آمریکا س��هام با سود باال و صندوق های س��رمایه گذاری در اوراق قرضه، 
به خصوص برای تولید بیش��ترین س��ود ممکن با سرمایه گذاری در ریسکی  ترین 

دارایی ها طراحی شده  اند. 
در ایران نیز تعداد زیادی از صندوق های س��رمایه گذاری فعال هستند اما این 
صندوق ها از تنوع باالیی برخوردار نیس��تند و به  طور کلی می توان آنها را در دو 

تقسیم  بندی کلی زیر جای داد: 
صندوق های سرمایه گذاری در سهام

صندوق های س��رمایه گذاری در س��هام بخش اصلی و عمده منابع خود را در 
س��هام ش��رکت ها س��رمایه گذاری می کنند؛ بنابراین از همان ریس��کی که شما 
هنگام س��رمایه گذاری در س��هام با آن مواجهید، برخوردار هستند، اما عاملی که 
س��رمایه گذاری در این نوع صندوق ها را جذاب کرده اس��ت، مدیران متخصص و 
حرفه ای در حوزه س��رمایه گذاری هس��تند که به  طور فعاالنه دارایی های موجود 
در صن��دوق را م��ورد بررس��ی قرار می  دهن��د و با تنوع بخش��ی و اجرای اصول 

سرمایه گذاری موفق، عملکرد باالی صندوق ها را تضمین می کنند. 
با این  حال صندوق های س��رمایه گذاری در س��هام نیز به دو دس��ته تقس��یم 
می شوند. نخست صندوق های کوچک که تعداد واحدهای سرمایه گذاری آنها بین 
۵ ت��ا ۵۰هزار واحد اس��ت و دوم صندوق های بزرگ که تع��داد واحدهای آنها از 

۵۰هزار واحد فراتر می رود و می  تواند تا ۵۰۰هزار واحد افزایش یابد. 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در س��هام تنه��ا راه صندوق ه��ای مش��ترک 
س��رمایه گذاری برای ثروتمند کردن شما نیس��تند. صندوق های سرمایه گذاری 
ب��ا درآمد ثابت معموال به عنوان نوع امنی از صندوق ها ش��ناخته می ش��وند، چرا 
که با فراهم کردن درآمد س��االنه و تعهد حفظ س��رمایه، از ریسک بسیار پایینی 
برخوردارند. به عبارتی همان طور که از اسم این صندوق ها پیداست، صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت حداقل بازده تضمین شده ای را نصیب سرمایه گذاران 
خود می کنند و کسانی که واحدهای این نوع صندوق ها را می  خرند، معموال تمایل 
چندانی به پذیرش ریسک باال ندارند و انتظار دارند حداقل بازده تضمین شده ای 
را به دس��ت آورند. مدیران این صندوق ها معموال منابع جمع آوری شده را صرف 
خرید اوراق کم ریس��ک نظیر اوراق مشارکت، اوراق اجاره و... می کنند تا بتوانند 

سود تضمین شده ای برای سهامداران خود کسب کنند. 
صندوق هایی که در اوراق مشارکتی که توسط شرکت های معتبر و دولت توزیع 
می ش��وند سرمایه گذاری می کنند بیشترین بازده خود را از پرداخت های سود به 

دست می  آورند. 
مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

اگر ش��ما دانش کافی برای سرمایه گذاری در بورس ندارید و همین طور زمان 
الزم را هم برای فعالیت های روزانه در بورس ندارید، بنابراین احتمال موفقیت شما 

در این بازار از طریق سرمایه گذاری در صندوق ها بیشتر است. 
شما با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری از مزایایی زیادی برخوردار 

می شوید. ازجمله: 
از خدمات کارشناسان استفاده می کنید: 

صندوق ها افرادی حرفه ای را استخدام کرده اند که ضمن مدیریت دارایی های 
صندوق، مشاوره  های الزم را هم به سرمایه گذاران بدهند. 
سبد دارایی های خود را به  خوبی تنوع بخشی می کنید: 

صندوق های سرمایه گذاری سرمایه های کوچک را از افراد بسیاری جمع  آوری 
می کنند و آنها را یک کاس��ه کرده و حجم زیاد و متنوع در بازار س��رمایه گذاری 
می کنند. با این کار ریسک سرمایه گذاری به شدت کاهش می  یابد و شما با خرید 

یک واحد از صندوق مالک یک پرتفوی کامال متنوع می شوید. 
دارایی شما نقدشوندگی مناسبی دارد: 

قانونا هر زمانی که ش��ما به پول خود نیاز داشته باشید می توانید با مراجعه به 
صندوق سرمایه گذاری خود در صندوق را لغو و پول خود را دریافت کنید. واریز 
پول شما برای طی مراحل قانونی ممکن است چند روز طول بکشد اما صندوق ها 

معموال بالفاصله پول شما را بر می گردانند. 
هزینه معامالت شما کاهش می  یابد: 

نیازی نیست شما پول زیادی را صرف مشاوره با متخصصان، خرید بسته های 
تحلیل��ی و … برای اطمینان از صحت انتخاب خود کنید. صندوق ها این کار را 
به  جای ش��ما انجام می دهند و هزینه  ها را بین همه س��رمایه گذاران در صندوق 
تقس��یم می کنند. به  این  ترتیب، س��هم هر یک از سرمایه گذاران از این هزینه ها 

کاهش می  یابد. 
انتخاب برای شما آسان است: 

ام��روزه تع��داد زیادی صندوق وج��ود دارد و هر ی��ک از آن صندوق ها هم بر 
بخش خاصی از بازار تمرکز کرده اس��ت. انتخاب با شماست که در کدام صندوق 

سرمایه گذاری کنید. 
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری: رشد آهسته ولی 

پیوسته
مثل هر سرمایه گذاری، هر چه بیشتر بتوانید پول بگذارید، سودهای احتمالی 
بیشتری نصیب تان می شود. سخت است که با فقط یک میلیون تومان از هر نوع 
اوراقی بتوان ثروتمند ش��د. اگر شما یک مقدار قابل  توجهی برای سرمایه گذاری 
داری��د، می  توانید مقدار قاب��ل  توجهی هم از درآمد حت��ی از طریق باثبات ترین 
سرمایه گذاری ها تولید کنید.  گرچه اوراق مشارکت با ریسک کم و صندوق های 
س��رمایه گذاری در سهام ش��ما را ثروتمند نمی کنند، اما درجه باالیی از ثبات با 
تعهد درآمد ثابت س��االنه ارائه می کنند. اگر شما پول زیادی برای سرمایه گذاری 
دارید، حتی نرخ های س��ود متوس��ط هم می  تواند در بلند مدت مقادیر هنگفتی 
تولید کند. به طور مثال، ۵۰میلیون تومان سرمایه گذاری شده در صندوق های با 
درآمد ثابت که فقط سود ۱۸درصد ساالنه می دهد، هنوز و در هرسال 9 میلیون 
تومان )ماهانه 7۵۰ هزار تومان( تولید می کند که از درآمد بعضی از افراد بیشتر 
اس��ت. هرچه شما ثروتمندانه تر شروع کنید، در مدت  زمان کوتاهی و به  راحتی 

ثروتمندتر خواهید شد. 
تاثیر هزینه های مدیریت بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

وقت��ی به دنب��ال تولی��د ث��روت از طری��ق س��رمایه گذاری در صندوق های 
سرمایه گذاری هستید، مهم است که تاثیر نسبت هزینه صندوق را در نظر بگیرید. 
عموما، هر چه صندوق ها فعاالنه تر مدیریت ش��وند، نس��بت  های هزینه باالتری 
خواهند داشت تا هزینه  های افزایش یافته معامله را جبران کنند. اگر نسبت هزینه 
یک صندوقی بس��یار باال باش��د، می  تواند نسبت قابل  توجهی از سودهای ساالنه 

شما را از آن خود کند. 
sena :منبع

از طریق صندوق های سرمایه گذاری کسب ثروت کنید

رشد همه بخش های مایکروسافت با درآمد 
۳۰میلیارد دالری برای سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸

یادداشـت

تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کانون فارغ التحصیالن 
فنی دانش��گاه تهران به امضا رس��ید.  به گزارش ایس��نا، تفاهم نامه میان پارک علم 
و فناوری دانش��گاه تهران و کانون فارغ التحصیالن دانش��کده فنی دانشگاه تهران با 
هدف کمک به ایجاد و توس��عه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی 
و تخصصی با ارزش افزوده باال به امضا رسید.  جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود 
کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازار جهانی از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه 
بوده اس��ت.  اجرای برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و فناورانه به صورت مش��ترک، 
برگزاری نشست های مشترک بین شرکت های عضو کانون و هسته ها و شرکت های 
عضو پارک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب وکارهای جدید به صورت مشترک 

از جمله زمینه های همکاری طرفین در این تفاهم نامه به شمار می رود. 

کسب و کارهای جدید در پارک 
دانشگاه تهران ایجاد می شود

گزارش مالی سه ماهه دوم 2018 مایکروسافت نشان از رشد درآمدزایی تمام بخش های این کمپانی دارد که نتیجه آن کسب درآمد 30.1 
میلیارد دالری است. 

مایکروسـافت، گزارش مالی مربوط به بهار سـال جاری یا سـه ماهه چهارم سـال مالی 2018 خود را منتشـر کرد. براسـاس این گزارش، 
ردموندی ها موفق شده اند تا سودی 8.9 میلیارد دالری را از درآمد 30.1 میلیارد دالری کسب کنند. درآمد مایکروسافت در مقایسه با مدت 
مشـابه سال گذشته شـاهد افزایشی 17درصدی بوده، حال آنکه سود خالص کسب شده توسـط مایکروسافت 35درصد افزایش پیدا کرده 
اسـت. اصلی ترین فاکتورهای سـوددهی و افزایش درآمد مایکروسافت را باید در دو بخش آفیس و سرویس های ابری جست وجو کرد، حال 

آنکه دو بخش سرفیس و همچنین کسب وکار بازی های مایکروسافت نیز عملکردی رو به رشد به ثبت رسانده اند. 
به گزارش زومیت، درآمد بخش سـرفیس مایکروسـافت 25درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشـته افزایش یافته و به 1.1 میلیارد 

دالر در طول سه ماه رسیده است. مایکروسافت دلیل اصلی این افزایش را عملکرد بسیار قدرتمند نسل جدید سرفیس ها خوانده است. 
کسب وکار بازی های مایکروسافت نیز طی بهار سال جاری شاهد رشد بوده است. درآمد مایکروسافت از حوزه بازی با افزایش 39درصدی 
همراه شده است. همچنین درآمد نرم افزار ایکس باکس و سرویس های بازی مایکروسافت نیز شاهد افزایشی 36درصدی بوده است. با توجه 
به اینکه مایکروسـافت دیگر میزان فروش کنسول های ایکس باکس را به تفکیک اعالم نمی کند، از این رو نمی توان در خصوص میزان رشد 
یا کاهش فروش کنسـول های ایکس باکس اظهارنظر کرد. البته باید به این نکته اشـاره کرد که میزان کاربران فعال سـرویس ایکس باکس 

الیو به 57میلیون نفر رسیده است. 
با توجه به افزایش فروش پی سـی ها که برای نخسـتین بار طی شش سـال اخیر اتفاق افتاده، درآمد بخش Windows OEM Pro بیش 
از 14درصد افزایش پیدا کرده اسـت. Windows OEM در واقع نسـخه ای از ویندوز است که در اختیار شرکای سخت افزاری ویندوز قرار 
می گیرد تا روی سختافزار خود نظیر انواع لپ تاپ ها نصب کرده و راهی بازار کنند. با وجود افزایش درآمد برای نسخه پرو، سایر نسخه های 
Windows OEM شـاهد کاهش درآمد 3درصدی بوده اسـت. همین اختالف در رشد درآمد نشـان از این دارد که رشد فروش پی سی ها 
براساس تحلیل های صورت گرفته مرهون رشد فروش در حوزه مشتریان تجاری است و گجت های مبتنی بر ویندوز ارزان قیمت مشتریان 

چندانی ندارند. سرویس های تجاری و ابری ویندوز در طول بهار سال جاری افزایش درآمد 23درصدی را به خود دیده است. 
لینکدین نیز شاهد افزایش درآمدی 37درصدی بوده و 1.4 میلیارد دالر را عاید مایکروسافت کرده است. به نظر می رسد مایکروسافت در 

حال نتیجه گیری از سرمایه گذاری 26میلیارد دالری خود از خرید لینکدین است. 
سـرویس بینگ مایکروسـافت نیز همچون فصل های پیش همچنان به روند صعودی درآمد خود ادامه می دهد. در طول چند فصل اخیر، 
بینگ شـاهد افزایش 15درصدی درآمد به ازای هر فصل بوده و این افزایش درآمد در بهار گذشـته نیز به 17درصد رسـیده اسـت. افزایش 
درآمد سرویس بینگ به دلیل کسب درآمد بیشتر از هر جست وجو در کنار افزایش میزان جست وجو است. هرچند شاید بسیاری سرویس 
جسـت وجو بینگ را در برابر جست وجوی گوگل فاقد شانسـی بدانند، اما باید به این نکته اشاره کرد که رفتار اتحادیه اروپا در قبال گوگل 

برای جدا کردن اپلیکیشن جست وجوی گوگل از اندروید می تواند راه را برای گسترش استفاده از بینگ باز کند. 
آفیس را باید از دیگر بخش های مایکروسـافت خواند که همچنان به رشـد خود ادامه می دهد. مایکروسـافت موفق شده تا روند مهاجرت 
کاربـران آفیـس به کالد را تسـهیل کند و همین موضوع افزایـش درآمد برای آفیس را به همراه دارد. آفیـس 365 هم اکنون بیش از 31.4 

میلیون مشترک دارد و درآمد این بخش 8درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. 
بخـش سـرور و محصـوالت تجاری مبتنی بر کالد مایکروسـافت 26درصـد افزایش درآمد را شـاهد بوده که برگرفتـه از افزایش درآمد 
سرویسـی نظیر آژور بوده و 89درصد افزایش درآمد را به خود دیده اسـت. مایکروسـافت در حال ترغیب کسـب و کارها برای اسـتفاده از 

سرویس آژور است، بطوریکه چند سال پیش شاهد همکاری پنج ساله والمارت و مایکروسافت برای استفاده از سرویس آژور بودیم. 
سـاتیا نادال، مدیرعامل مایکروسـافت در نشسـت ارائه گزارش مالی این کمپانی چنین اظهار نظر کرده اسـت: ما با کسـب درآمد ساالنه 
100میلیارد دالری، سـال فوق العاده ای را پشت سر گذاشـته ایم که نتیجه تالش تیم ما برای تمرکز بی وقفه روی کاربران و اعتمادی است که 
کاربران به مایکروسـافت داشـته اند. سـرمایه گذاری ما روی حوزه های نظیر رایانش ابری نتیجه داده و ما توسعه هر چه بیشتر در این حوزه 

را در دستورکار قرار داده ایم. 



شاید خوب باش��د ابتدا نگاهی گذرا به تعریف اسلوگان)Slogan(  و 
تگ الین)Tagline(  بیندازیم. اسلوگان و تگ الین عبارت های کوتاهی 
هستند که برای معرفی برند یا محصول مورد استفاده قرار می گیرند. با 
اینکه اسلوگان و تگ الین در ایران به نام شعار شناخته می شوند، اما در 
بازاریابی جزو کلمات تخصصی هس��تند ک��ه کاربردهای متفاوتی دارند. 
در این مقاله به چگونگی نوش��تن ش��عار تبلیغاتی رستوران و فست فود 
خواهیم پرداخت. برای آش��نایی بیش��تر با مفهوم تگ الین و اس��لوگان 
پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را بخوانید تا با تفاوت تگ الین و اسلوگان و 

نحوه نوشتن هریک آشنا شوید. 
اما هدف اس��تفاده از تگ الین و اس��لوگان یا ش��عارهای تبلیغاتی در 
کس��ب و کارها چیس��ت؟ و چرا وجودش��ان برای یک بیزینس ضروری 
اس��ت؟ موارد زیر جزو ویژگی های اساسی تگ الین و اسلوگان محسوب 

می شود: 
- اس��تفاده از تگ الین و اسلوگان سبب می ش��ود به مرور زمان پیام 

برند شما برجسته شود. 
- سبب می شود پیام برند به راحتی به ذهن سپرده شود. 

- تگ الین و اس��لوگان اگر به درس��تی تعریف شوند باعث برانگیخته 
ش��دن نیار مخاطبان می ش��ود و روش های��ی را برای ارض��ای این نیاز 
پیش��نهاد می دهند که طبیعتا از طریق استفاده از محصوالت و خدمات 

برند خواهد بود. 
- ارتباط برند با مخاطبانش را مداوم و ادامه دار می کند. 

- به برند قدرت بیش��تری می بخش��د. ممکن اس��ت از طریق افزایش 
آگاهی از برند یا متمایز شدن نسبت به رقبا باشد. 

تگ الین به عنوان ش��عار برند شناخته می شود و مانند لوگو بخشی از 
هویت برند محسوب می ش��ود. معموال به همراه لوگو و سایر المان های 
هویت برند برای مدت زمان طوالنی تعیین می ش��ود و پس از آن تغییر 
نمی کند )مگر زمانی که برای برندس��ازی مجدد پیاده س��ازی تغییراتی 
مورد نیاز باش��د(. اسلوگان نیز به عنوان شعار تبلیغاتی شناخته می شود 
ک��ه در برگزاری کمپین های تبلیغاتی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد و 
معم��وال برای کوتاه مدت و با توجه ب��ه هدف کمپین و با منظور معرفی 
برند طراحی می ش��ود و در طول فعالیت برند ممکن اس��ت بارها تغییر 

کند یا در یک زمان از چند اسلوگان استفاده شود. 
در این مقاله به ش��عار تبلیغاتی و نحوه طراحی ش��عار تبلیغاتی برای 
رس��توران ها پرداخته شده است. این مورد معموال در بیشتر رستوران ها 
نادیده گرفته می شود، اسلوگان یا شعار تبلیغاتی یک ابزار بازاریابی است 
که اگر هوش��مندانه استفاده شود می تواند بیزینس شما را در انبوهی از 

کسب و کارهای مشابه متمایز کند. 
نگارش اسلوگان رستورانی

ش��عار تبلیغاتی می تواند امکان بیش��تری برای جذب مشتریان بالقوه 
ایجاد کند. اس��لوگان تعری��ف مختصری از برند و نق��اط قوت آن ارائه 
می دهد. در واقع شعار تبلیغاتی از طریق »گزاره فروشی منحصربه فرد« 
ب��ا مخاطب��ان ارتباط برقرار می کند و دالیلی را که رس��توران ش��ما را 
متمایز می کند و نسبت به رقبا وضعیت بهتری برای شما ایجاد می کند 

برمی شمارد. 
برای آس��ان تر ش��دن ای��ن م��ورد، بیایید ب��ه زمانی فک��ر کنیم که 
می خواهی��م برای خوردن غذا بیرون بروی��م. بیرون غذا خوردن معموال 
برای ما لذت بخش است، خصوصا زمانی که با خانواده یا دوستان مان به 
رس��توران یا کافه می رویم. اما برای انتخاب رس��توران و کافه مورد نظر 
خود به چه نکاتی توجه می کنیم؟ و در نهایت چگونه رستورانی را برای 
گذران��دن اوقاتی خوش با دوس��تان و خانواده انتخاب می کنیم؟ در این 
مورد بازاریابی رستورانی نقش تعیین کننده ای در انتخاب رستوران شما 

توسط مشتریان بالقوه بازی می کند. 
بازاریابی رس��تورانی دیدی کلی از رستوران ش��ما ایجاد می کند، اگر 
بتوانید رس��توران خود را به خوبی بازاریابی و متن تبلیغاتی خوبی برای 
آن طراحی کنید موفق می شوید به مشتریانی که تا به حال به رستوران 
ش��ما مراجع��ه نکرده اند، دیدی کل��ی از تجربه ای که در رس��توران تان 
خواهد داش��ت بدهید. اگر تجربه واقعی مشتریان با آنچه شما برای شان 
تعریف کرده اید، همخوانی داش��ته باش��د، مش��تریان از گذراندن زمان 
در رس��توران ش��ما لذت می برند و حتی این لذت را با دوس��تان خود 
به اش��تراک می گذارند و در صفحات ش��بکه های اجتماعی خود عنوان 

می کنند چقدر از گذراندن زمان در رستوران شما لذت برده اند. 

پس در واقع ش��ما با استفاده از بازاریابی رستورانی مشتریان بالقوه را 
به سمت رس��توران خود می کشانید و بعد با خلق تجربه ای دلپذیر آنها 
را به مش��تریان خ��ود تبدیل می کنید. در این بین اگر ش��عار تبلیغاتی 
ش��ما به درس��تی تعریف شده باشد، افرادی که با ش��نیدن نام برندتان 
به دنبال ش��ما می گردند اطالعات جذابی از ش��ما دریافت می کنند که 
آنها را ترغیب می کند س��ری بعد قرار با دوس��تان خود را در رس��توران 

شما بگذارند. 
اما آنچه اغلب اتفاق می افتد برخالف این مورد اس��ت. در اکثر مواقع 
ما به رس��توران هایی می رس��یم که خود را معرفی نکرده اند و نمی دانیم 
حت��ی چه غذایی س��رو می کنند، خصوصا در مواردی که نام رس��توران 
هم بی ربط باش��د و هیچ س��رنخی از منوی معروف و مخصوص خود به 

ما ندهد. 
چرا ابهامات را کنار نمی زنید و خود را به مش��تریان بالقوه تان معرفی 
نمی کنید؟ به مشتریان تان بگویید که هستید، مزیت رقابتی تان چیست، 
بهترین غذایی که درس��ت می کنید چیس��ت، چه تجربه ای را برای شان 
فراهم می کنید و چه امکاناتی را برای شان در نظر گرفته اید. اگر این گونه 
عمل کنید، آنها ش��ما را پیدا خواهند کرد و شعار تبلیغاتی می تواند این 
کار را برای ش��ما انجام دهد.کافی است متن تبلیغاتی مناسب، مختصر 
و جذابی تهیه کنید و اسلوگان جایگاه رستوران شما را مشخص خواهد 

کرد. 
تگ الین خود را تعریف کنید و زیر لوگو روی دیوار رس��توران تان قرار 
دهید. اس��لوگان های جذابی را که برای برندت��ان تعریف می کنید روی 
تیزرهای تبلیغاتی و موشن گرافیک هایی در شبکه های اجتماعی منتشر 
کنید و نرم افزارهای رس��تورانی که در آن عضو هس��تید درج کنید، به 
این صورت به شناخته شدن برند رستوران خود کمک خواهید کرد. اگر 
رستوران شما ویژگی منحصر به فردی مانند سالم بودن یا کیفیت باالی 
غذاها یا سس مخصوص و … دارد در شعارهای تبلیغاتی خود روی این 
موارد مانور بدهید. مادامی که رس��توران ش��ما محرکی داشته باشد که 
برای مخاطبان جذاب باشید شعار تبلیغاتی رستورانی می تواند وضعیت 

را به نفع شما تغییر دهد. 
چگونه شعار تبلیغاتی رستورانی بنویسیم؟ 

اگ��ر در تیم خود افراد با ذوقی دارید جلس��ه توف��ان ذهنی می تواند 
ایده ه��ای جالب��ی برای خلق ش��عار تبلیغاتی به ش��ما بده��د. این کار 
بهره وری بیش��تری دارد و به دلیل تعامل بیش��تر اعض��ا با یکدیگر این 
امکان را به وجود می آورد که به نتایج جمعی غیرقابل پیش بینی دست 

یابید. 
به هر حال، اگر مجبور شدید به تنهایی شعار تبلیغاتی رستوران خود 
را تعیین کنید، پیش��نهاد ما این است که تمام افکار خود را روی کاغذ 
بیاورید. یک اس��تراتژی خوب برای نوش��تن ش��عار تبلیغاتی جذاب آن 
اس��ت که با یک ایده کلی شروع کنید و س��پس آن را گسترش دهید. 
یک روش هم آن است که ویژگی های اصلی رستوران خود را یادداشت 
و س��عی کنید آنه��ا را در جمالتی جذاب که افراد را تش��ویق به تجربه 

کردن می کند بگنجانید. 
یک س��ری متدهای اثبات شده هم هس��تند که عموما توسط برندها 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اند و در ذهن مخاطبان ثبت شده اند. برخی از 

این تکنیک های معمول به قرار زیر است: 
- تجانس: مانند مزه زندگی را بچشید

- تکرار: چین چین را بچین
- ریتم: مانند گرما در سرما، سرما در گرما

ای��ن تکنیک ها معم��وال با نتای��ج جالبی همراه هس��تند و همچنین 
استفاده از آنها نیز آسان است. 

در نوشتن شعار تبلیغاتی رستورانی به 9 مورد توجه کنید
1- مستقیما مخاطبان مورد نظر را هدف قرار دهید

ب��ه یاد داش��ته باش��ید وظیف��ه یک مدیر خوب شناس��ایی درس��ت 
مخاطبان هدف و برقراری ارتباط با آنها جهت رفع نیازشان است. زمان 
نوشتن اس��لوگان رس��تورانی باید به مخاطبان هدف خود توجه داشته 
باش��ید و ش��عار تبلیغاتی خود را به گونه ای بنویسید که به راحتی برای 
مخاطبان تان قابل فهم باشد. شعار تبلیغاتی رستوران خود را به گونه ای 
ننویس��ید که به تنهایی جذاب باشد، اما مخاطبان تان را مجبور به حل 

معما کند تا ارتباط متن تبلیغ را با برند شما متوجه شود. 
2- از تن صدای درست استفاده کنید

مانن��د هر اس��تراتژی ارتباطی خوب��ی، انتخاب تن صدا برای ش��عار 
تبلیغاتی از جمله تصمیمات اساس��ی محس��وب می شود. در این مواقع 
ب��ه برند بوک مراجعه کنید و ب��ا توجه به تن صدای برند، بهترین گزینه 
را برای بازگو کردن ش��عار تبلیغاتی رس��توران خود انتخاب کنید. الزم 
اس��ت دو المان اصلی را در نظر داش��ته باشید: مخاطبان هدف و هدف 
نهایی. وقتی ایده های جالب را جمع آوری کردید، بررسی کنید کدام یک 
ب��ا مخاطبان هدف ش��ما همخوانی دارند. به عن��وان مثال اگر مخاطبان 
هدف ش��ما نوجوانان هستند صدای پخته چندان برای شان جالب توجه 

نخواهد بود. 
3- تمام اطالعات ضروری را جمع آوری کنید

اس��لوگان چیزی نیس��ت جز چند کلمه که تمام کس��ب و کار در آنها 
خالصه می ش��ود. جمع آوری تمام اطالعات کسب و کار برای ایجاد شعار 
تبلیغات��ی که پیام درس��ت را به مخاطبان تان برس��اند ضروری اس��ت. 
ماموریت، چش��م انداز، مزیت رقابتی رستوران و هر ویژگی حائز اهمیتی 
را که در کس��ب و کارتان موجود است مورد بررس��ی قرار دهید تا شعار 
تبلیغاتی رس��توران ش��ما وجه تمایزتان را نس��بت به رقبا مش��خص و 

مشتریان را به خرید از شما تشویق کند. 
4- نیم نگاهی به آهنگین بودن شعار تبلیغاتی رستوران خود 

داشته باشید
ش��عار تبلیغاتی باید به گونه ای طراحی شود که راحت به ذهن سپرده 
شود. حداقل به آوا و آهنگی که کلمات در کنار هم خلق می کنند توجه 
کنید. س��عی کنید به گونه ای از آواها اس��تفاده کنید که ذهن مخاطبان 

را تحریک کند. 
5- احساس میل به غذا را در مخاطبان تان بیدار کنید

عنصر اصلی تبلیغات ایجاد و خلق نیاز اس��ت. متن پیام رستوران هم 
وظیفه ای مشابه دارد، خلق نیازی که توانایی ارضای آن را دارد، بنابراین 
حس گرسنگی یا لذت یک وعده خوشمزه را در مخاطبان تان بیدار و به 
خوبی از آنها پذیرایی کنید تا هر زمان نیاز به خوردن غذا در آنها بیدار 

شد به یاد رستوران شما بیفتند. 
6- کوتاه تر، ساده تر

موج��ز ب��ودن عبارات تاثیر خوب��ی روی مخاطبان دارد. ش��عاری که 
کوتاه باش��د )بین پنج تا هش��ت کلمه( راحت تر به خاطر می ماند. البته 
اس��لوگان های س��ه کلمه ای ایده آل هس��تند و در کانال ها و رسانه های 
مختل��ف و تبلیغ��ات آنالی��ن و پرینتی ب��ه راحتی مورد اس��تفاده قرار 

می گیرند. 
7- صادق باشید

نادیده گرفتن واقعیت در زمان نوش��تن اس��لوگان، بسیار راحت است 
و ب��ه وفور اتفاق می افتد. بزرگ نمایی در اس��لوگان های تبلیغاتی جایز 
نیس��ت. اس��تفاده از عبارت هایی مانند »بهترین« و » رتبه اول در…« 
و… نه تنها اشتباه، بلکه بسیار مرسوم است. به جای اغراق و تمرکز بر 
ویژگی هایی که ندارید، س��عی کنید مخاطبان را به سمت آنچه دارید و 

ارزشمند است هدایت کنید. 
8- برند رستوران تان را برای مخاطبان به روز کنید

ش��عار تبلیغاتی رس��تورانی خوب س��بب می ش��ود به ص��ورت روزانه 
ب��ا مخاطبان تان در تماس باش��ید. ش��عاری را انتخاب کنی��د که وارد 
گفت وگوه��ای روزانه مخاطبان تان ش��ود. اجباری ب��رای انجام این کار 
وجود ندارد، اما توصیه می ش��ود رس��توران و کافه خود را با اتفاقات روز 
همراه کنید تا با دغدغه های مخاطبان تان همراه ش��ود. مثال »تماش��ای 

فوتبال با یک فنجان قهوه و جمعی شاد«. 
9- تعهد خود را به مخاطبان تان نشان دهید

گاهی اوقات، غذاخوری ها و رستوران ها از رقبای خود متمایز نیستند 
و به واقع ویژگی منحصر به فردی ندارند. با این حال اس��لوگان به منظور 
برجسته کردن تمایز رس��توران شما با رقبایش طراحی می شود و یکی 
از روش های خوب برای نش��ان دادن وجه تمایزتان آن اس��ت که عنوان 
کنید چه امکاناتی برای مشتریان تان فراهم می کنید، از محیط رستوران 

گرفته تا نحوه سرویس دهی و کیفیت مواد اولیه و …
نوش��تن ش��عار تبلیغاتی رس��تورانی را فراموش نکنی��د. وجود متن 
تبلیغات��ی ش��ما را در ذهن مخاطب��ان ماندگار می کن��د و همچنین با 
ای��ن روش راحت تر خود را به مش��تریان تان معرفی و خود را از س��ایر 

رستوران ها متمایز می کنید. 
belovedmarketing :منبع

شغل دیگری که به تدریج روبات ها از انسان می ربایند
اینفلوئنسرها مراقب باشند! 

لیل میکیال)Lil Miquela(  فعالیتش را از آوریل س��ال ۲۰۱۶ 
در اینس��تاگرام آغاز و از آن زمان به بعد عکس هایی از خودش را با 
لباس های متنوع و در رویدادهای مختلف پس��ت کرده است. او که 

۱9 ساله و برزیلی است بیش از یک میلیون طرفدار دارد. 
میکیال می گوید: »من با موس��یقی، انعکاس مس��ائل سیاس��ی و 
بشردوستانه ای که به آنها باور دارم، به مخاطبانم نزدیک می شوم و 
در این مدت توانس��ته ام با همین به اشتراک گذاری عالیقم دوستان 

زیادی در سراسر دنیا دست و پا کنم.«
او که هیچ وقت پولی باب��ت کارهایش دریافت نمی کند، در یکی 
از آخرین ش��وهای لباس پرادا )Prada(  در میالن حضور داشته و 
در حال حاضر با ش��نل )Chanel(، فندی )Fendi( و. . . مشغول 

است. 
ام��ا آنچه باید در مورد میکیال بدانید این اس��ت که او یک روبات 
و محصول اس��تارتاپ براد )Brud(  اس��ت و با هوش مصنوعی کار 
می کند. در نگاه اول وقتی این عروس��ک خوش ساخت را می بینید، 
نمی توانید بین او و یک انس��ان زنده تفاوتی بگذارید. او خوش لباس 
اس��ت، با موس��یقیدان ها، هنرمندان و اینفلوئنسرهای واقعی حشر 
و نش��ر دارد و حت��ی با آنها در رس��توران های واقع��ی قرار مالقات 
می گ��ذارد. او حتی از آلرژی اش هم ش��کایت می کن��د. با این حال 
او باید بداند که واقعی نیس��ت، حتی اگر در توضیح اینس��تاگرامش 

بنویسد »زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد.«
جالب اس��ت بدانید، لیل میکیال تنها روبات این عرصه نیس��ت و 
ش��ودو )Shudu( روبات/ مدل لباس اس��ت که البت��ه برو و بیای 

میکیال را ندارد و توسط یک طراح سه بعدی خلق شده است. 
میش��ل اس��تاینبرگ)Michelle Steinberg(  مدیر بازاریابی 
اینلفوئنس��رهای ش��رکت دومین)Domain(  می گوید: »تا وقتی 
مخاطب��ان بتوانن��د با روبات اینفلوئنس��ر ارتباط برق��رار کنند، چه 
اش��کالی دارد که از روبات ها در این حوزه استفاده کنیم. فقط کافی 
اس��ت مردم حس فریب خوردن نداش��ته باش��ند.« او ادامه می دهد 
ک��ه »در آینده همه برندها روبات های سفارشی سازی ش��ده خود را 
خواهند داشت که براساس شخصیت برندشان ساخته شده است.«

ام��ا گیل ایال)Gil Eyal(  مدیر اجرایی بازاریابی اینفلوئنس��ری 
HYPR مواف��ق نیس��ت و ب��ه نظ��ر او ای��ن فراین��د ادام��ه دار 
نخواه��د بود، حت��ی اگر م��ردم س��طحی از فریب خ��وردن را هم 

بپذیرند.« 

Oreo  استاد احضار کودک درون

 وقتی بیس��کویت Oreo را در شیر می خیسانید، به کودکی تان 
برمی گردی��د و این لذت کودکی و رها ک��ردن کودک درون همان 

چیزی است که برند Oreo برمبنای آن شکل گرفته است. 
سال گذش��ته Orea چالش خیساندن بیس��کویتش را در بیش 
از ۵۰ کش��ور دنیا برگزار کرد و برنده این چالش که با قرعه کش��ی 

انتخاب می شد، در هر کشور جایزه متفاوتی را دریافت می کرد. 
آغ��از کمپی��ن در بازار چلس��ی نیویورک کلید خ��ورد؛ جایی که 
شیرینی پزی نابیس��کو )Nabisco(  قرار داشت و نخستین کوکی 
Oreo در آن درست ش��ده بود. طرفداران برند می توانستند همراه 

با شکیل اونیل پرتاب کوکی های Oreo را در شیر تجربه کنند. 
ش��رکت کنندگان در این کمپین ویدئوها یا عکس های خود را که 
با روش های مختلف کوکی های برند را در ش��یر می خیس��اندند، در 

شبکه های اجتماعی شان منتشر می کردند. 
ع��الوه ب��ر ش��خصیت های مش��هوری مانن��د ش��کیل اونی��ل، 
ش��کیال و کریس��تینا آگیل��را برن��د از اینفلوئنس��رها نیز اس��تفاده 

کرد.  

برند شهری اصفهان رونمایی شد
برند ش��هری اصفهان با حضور اس��حاق جهانگی��ری معاون اول 
رئیس جمهور و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی 
شد. مراحل شکل گیری این برند، نتیجه پنج سال تحقیق و پژوهش 
اس��ت که به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی تدوین شده 
است. مس��ئوالن اجرایی پروژه برند شهری اصفهان عنوان کرده اند 
برند ش��هری به فرهنگ س��ازی مردم به منظور حف��ظ خدمات به 
گردش��گران و ارائه بهتر خدم��ات صنوف به گردش��گران از جمله 

محورهای این برند شهری است. 
اس��تاندار اصفهان محس��ن مهرعلیزاده چندی پیش در نشس��ت 
خبری اعالم کرد: برند جدید شهری اصفهان بیشتر مصرف خارجی 
و بین المللی دارد و این برند می تواند مشتریان بین المللی برای این 
ش��هر جذب کند. همچنین در همین راس��تا رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن اصفهان نیز عنوان کرده: برند شهری اصفهان نتیجه 

بیش از ۱7۰ جلسه و جمع بندی دیدگاه 7۰۰ کارشناس است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که مخاطبان، اصفهان را با شعار نصف جهان 
می شناس��ند، اما برای جذب گردشگران بیش��تر مسئوالن به دنبال 
هویت رقابتی گردش��گری خارجی ش��هری اصفه��ان و تالش برای 

بهره وری حداکثری اقتصاد گردشگری شهری هستند.  
mbanews :منبع
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اش��تراک گذاری محت��وا در بازاریاب��ی اینترنتی از اهمیت بس��یاری 
برخوردار است. 

نوش��تن و انتشار پس��ت تنها در یک وب س��ایت )وب سایت خودتان( 
کافی نیست. 

وب س��ایت شما فقط یکی از مکان هایی اس��ت که شاید مردم بتوانند 
محتوا شما را پیدا کنند. 

امروزه محتوا همه جا است. فضا به شدت رقابتی شده است. 
آی��ا می دانی��د روزانه بیش از ۳ میلیون پس��ت در وبالگ ها منتش��ر 

می شود؟ 
اگر می خواهید محتوای ش��ما به بیش��ترین محبوبیت خود در میان 
کاربران برس��د، باید عالوه بر انتش��ار پس��ت در وب سایت خود کارهای 

دیگری نیز انجام دهید. 
عالوه بر رس��انه های اصلی مثل مدیوم )Medium(، اشتراک گذاری 
محتوای خ��ود در پلتفرم های اختصاصی یا صنعتی حوزه کاری ش��ما، 

می تواند به دیده شدن محتوا توسط افراد بیشتری کمک کند. 
اش��تراک گذاری محتوا در دیگر رسانه ها عملکردی مثل بلندگو برای 
شدت بخش��یدن به صدا دارد، هر چه در مکان های بیشتری آن را قرار 

دهید توسط افراد بیشتری شنیده می شوید. 
آماده ای��د که محتوای خود را تقویت کنید و ترافیک وب س��ایت خود 

را افزایش دهید؟ 
ما در اینجا ۲۰ مکان را به ش��ما برای اش��تراک گذاری محتوا معرفی 

می کنیم، از رسانه های اصلی تا رسانه های اختصاصی. 
)Medium( 1- مدیوم

Medium  به ش��ما اجازه انتشار دوباره پس��ت های وبالگ فعلی را 
می دهد )اگر شما از قابلیت وارد کردن )import(  استفاده کنید حتی 
آنه��ا لین��ک rel=canonical  را اضافه می کنند(، اما ش��ما می توانید 
از ای��ن پلتف��رم به عنوان راهی ب��رای افزایش ترافیک برای پس��ت های 

وب سایت خود استفاده کنید. 
این تاکتیکی است که وب س��ایت DrumUp استفاده می کند؛ آنها 
قس��متی از پست را در Medium منتشر می کنند و سپس کاربران را 

به سمت مقاله اصلی در وب سایت خود هدایت می کنند. 
اگر ش��ما نمی خواهید تمام متن پس��ت وبالگ خ��ود را قرار بدهید، 
می توانی��د این تاکتیک را امتح��ان کنید. اگر ش��ما بازخورد خوبی در 
مدیوم گرفتید می توانید زمانی که خواننده های زیادی به دست آوردید 

گه گاه محتوای انحصاری نیز در Medium  منتشر کنید. 
)Reddit( 2- ردیت

Reddit  را می توان یک پلتفرم ارزشمند برای اشتراک گذاری محتوا 
در نظر گرفت، اما این کار باید به درستی انجام شود. 

ریدیتره��ا )Redditors(  در مقابل برندهایی که س��عی در اس��پم 
ک��ردن س��اب  ردیت ه��ا )subreddit(  با محتوای خود دارند بس��یار 
هوشیار هستند، پس بهتر است این کار به دست کارمندانی سپرده شود 
که اکانت های ردیت فعالی دارند که گاه گاه پس��تی از شرکت را یک یا 

دو بار در ماه به اشتراک می گذارند. 
این مقاله ه��ا باید با دقت انتخاب ش��ود و ارزش واقعی برای کاربران 
داشته باش��ند. امکان مش��اهده فعالیت های کاربران ردیت توسط بقیه 
کارب��ران وجود دارد پس مطمئن ش��وید کارمندان ش��ما از اکانت خود 
برای کارهای دیگری به جز اش��تراک گذاری مقاالت ش��رکت اس��تفاده 

می کنند. 
)LinkedIn( 3- مقاالت لینکدین

مانند مدیوم، در لینکدین نیز می توانید پس��ت های وبالگ خود را به 
شکل مقاله در پروفایل تان قرار دهید. 

اگرچه در حال حاض��ر به صورت خودکار لینک rel=cononical به 
مقاله اضافه نمی ش��ود، اما تحقیقات نشان داده است گوگل این مقاالت 
را به صورت محتوای کپی برچسب نمی زند )حتی اگر آنها در سایت های 

جست وجوی مقاالت کپی مثل Copyscape نشان داده شوند(. 
بس��یاری از کاربران به س��بب ش��بکه فعلی افراد خ��ود در لینکدین، 
مش��ترکان زیادی برای مقاالت خود در این پلتفرم دارند. به این معنی 
که هر زمان که کاربر پست جدیدی منتشر کند آنها یک اعالن دریافت 

می کنند. 

این سیس��تم داخلی یک مزیت قطعی نس��بت به بقیه پلتفرم ها دارد، 
مخصوصا که کاربران وبالگ ش��ما هشداری دریافت نمی کنند. کاربران 
می توانند مشترک شده و پست ها برای شان ارسال شود. کاربران بیشتر 

ترجیح می دهند اعالن های پلتفرم لینکدین را دریافت کنند. 
4- ایمیل

ارس��ال محتوای خود توس��ط ایمیل، یک تاکتیک خ��وب اما قدیمی 
است. 

مش��ترکین ایمیل عالوه بر اینکه به برند ش��ما وفادارترند، براس��اس 
وب س��ایت Campaign Monitor  س��ه براب��ر احتمال بیش��تری 
برای اش��تراک گذاری مطالب سایت در ش��بکه های اجتماعی نسبت به 

بازدیدکنندگان از منابع دیگر دارند. 
کلیک ه��ای ایمیل معموال نرخ کلیک )CTR( بیش��تری نس��بت به 
پس��ت های ش��بکه های اجتماعی دارند. عالوه بر ای��ن، طبق مطالعات 
وب س��ایت Campaign Monitor  احتمال گرفت��ن یک کلیک از 

ایمیل شش برابر بیشتر از گرفتن کلیک از یک توییت است. 
نحوه اشتراک گذاری محتوا توسط شما در شبکه های اجتماعی بسیار 
بس��تگی به برنامه زمان بندی و کاربران شما دارد. بهترین کار این است 
که با انجام آزمایش��ات متعدد ببینید کدام روش بیش��ترین کلیک ها را 

دریافت می کند. 
بعضی از ش��رکت ها یا نویس��نده ها ترجیح می دهند ه��ر زمان مقاله 
جدیدی منتشر می کنند یک ایمیل هم پیرو آن ارسال کنند )که معموال 
به صورت خودکار به وس��یله RSS feed یا س��رویس های Zapier یا 
IFTTT فرس��تاده می شود(، در حالی که بقیه تا آخر هفته یا ماه صبر 
می کنند تا خبرنامه ای از تمام پست های منتشر شده اخیر ارسال کنند. 
پلتفرم های ب��اال کاربردی ترین آنها برای باال بردن ترافیک هس��تند. 
اگرچه، براس��اس فرمت و موضوع محتوای خ��ود، می توانید پلتفرم های 

دیگری را نیز در نظر بگیرید. 
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یک انجمن گفت وگوی آنالین برای طراحان است تا مقاالت، ایده های 
اساسی و… را اشتراک گذاری کنند. 
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قالب این وب س��ایت کمی متفاوت است، اما کاربران می توانند در آن 

به محتوای وردپرس امتیاز مثبت یا منفی بدهند. 
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ای��ن انجم��ن گفت وگو بیش از ی��ک میلیون توس��عه دهنده دارد که 
محتوا و لینک هایی در مورد کدنویسی، محاسبات ابری و ... به اشتراک 

می گذارند. 
8- اکانت های برند در توییتر

اگر مقاله ش��ما برای برند شما مفید است، نسبت به اضافه کردن این 
مقاله به لیس��ت اش��تراک گذاری اکانت های برند خود اقدام کنید. شما 
حتی می توانید یک برنامه زمان بندی ترتیب داده و مشخص کنید چند 

روز در ماه های آتی، مقاله منتشر شود. 
9- اکانت های شخصی در توییتر

توییتر س��ریع حرکت می کند پس منطقی اس��ت ک��ه مقاله خود را 
ب��ه همراه یک نقل قول عالی در چند جای مختلف توییتر به اش��تراک 
بگذارید. بهتر اس��ت که بین اشتراک گذاری های خود فاصله بگذارید تا 

کاربران خود را خسته نکنید. 
10- چت های توییتر

برای دس��تیابی به کاربران هدف به دنب��ال چت های مربوط به حوزه 
کاری خود بگردید و از هش��تگ در توییتر برای اشتراک گذاری محتوای 

ارزشمند خود استفاده کنید. 
از این هشتگ ها کم استفاده کنید؛ هشتگ های چت را با هر محتوایی 
که می نویسید اس��پم نکنید. البته دیدن هشتگ های محبوب بازاریابی 
مانند seochat# و twittersmarter# تقریبا متداول ش��ده اس��ت. 

حتی زمانی که چت های معمول توییتر در جریان نیستند. 
11- صفحه شخصی در فیس بوک

این مورد بسیار بدیهی است اما بسیاری از مردم این مورد را فراموش 
می کنند. 

اگر ش��ما نگران ارسال پیام اس��پم به خانواده یا دوستانی هستید که 
در حوزه کاری ش��ما فعالیت نمی کنند، می توانید یک صفحه فیس بوک 
فقط برای همکاران خود بس��ازید. با این روش دیگر نگران این نخواهید 

 PPC بود که دوستان و خانواده تان درباره مقاله ای که پیرامون تبلیغات
گذاشته اید گیج شوند. 

12- صفحه برند در فیس بوک
این یک مورد بدیهی دیگر است که نباید نادیده گرفته شود. 

یک قسمت جذاب از محتوای خود را انتخاب کنید، از نمایش صحیح 
تصویر خود اطمینان یابید و س��پس آن را پس��ت کنید. البته این محتوا 

حتما باید مربوط به مخاطبان شما باشد. 
13- گروه های فیس بوک

هنوز می ش��ود در فیس بوک گروه تشکیل داد! به دلیل اینکه کاربران 
زیادی از فیس بوک در زمان های دلخواه خود اس��تفاده می کنند معموال 

در گروه ها فعال هستند. 
عض��و چند گروه مرتبط به حوزه ش��غلی خود ش��وید و هر ماه یکبار 
اشتراک گذاری در فیس بوک برای یکی از بهترین محتواهای خود انجام 
دهید. در عین حال باید تا جای ممکن در گروه فعالیت داشته باشید. 

حتما با پاسخ به س��واالت اعضا و خواندن محتوای دیگران، به صورت 
واقعی در گروه فعالیت کنید و با اعضای آن تعامل داشته باشید. 
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ساخت محتوای عالی زمان گیر است. 

یکی از روش های به دس��ت آوردن بیش��ترین سود از محتوا این است 
که نکات برجسته محتوای خود را جدا کرده و با آنها اسالیدهایی برای 

وب سایت خود درست کنید. 
ش��ما می توانید فقط با تغییر قالب ارائه محتوا، به مخاطبان بیشتری 

دست پیدا کنید. 
15- گروه های لینکدین

اگ��ر در لینکدین فعال هس��تید، اش��تراک گذاری محت��وای خود در 
گروه ه��ای مرتبط را در نظر بگیرید.  حتما اول سیاس��ت های گروه در 
قبال اش��تراک گذاری محتوا را مطالعه و سعی کنید که با بقیه کاربران 

خارج از اشتراک گذاری محتوای خود تعامل داشته باشید. 
pinterest  16- اکانت

یک تصویر Header زیبا بس��ازید و در این پلتفرم آن را به اشتراک 
بگذارید. 

Pinterest Boards 17- به اشتراک گذاشتن
 Pinterest Boards یک راه ساده دیگر برای جذب ترافیک س��اخت
است که به بقیه کاربران اجازه می دهد محتوای مورد نظر خود را به تاپیک 

اضافه کنند.  احتمال جذب ترافیک بیشتر توسط این بردها بیشتر است. 
18- اینستاگرام

ب��رای جذب ترافیک از اینس��تاگرام، یک بخش از محتوای خود را در 
بخ��ش کپش��ن )caption(  بگذارید و لینک محت��وا را در بخش بایو 

)bio(  پروفایل خود قرار دهید. 
19- استوری های اینستاگرام

استوری های اینستاگرام فقط ۲۴ ساعت دوام دارند، اما به شما اجازه 
می دهند راحت تر لینک های خود را به اشتراک بگذارید. 

20- یوتیوب
ویدئوی��ی ضبط کنید که در آن اعضای تیم تان در حال صحبت روی 

نکات کلیدی محتوای تان هستند. 
خالصه

هیچک��س ف��ردی فرصت طلب را ک��ه تنها به دنبال اش��تراک گذاری 
محتوای خود اس��ت و با هیچکس در تعامل و ارتباط نیس��ت دوس��ت 
ندارد. وقتی ش��ما یک کارب��ر مهم در یک جامعه آنالین هس��تید، چه 
در مدیوم )medium(  یا چت توییتر، ش��انس بیش��تری برای ساخت 
رابطه های قوی و تبدیل ش��دن به قس��متی از یک جامعه حمایتی که 

لینک های یکدیگر را به اشتراک می گذارند، دارید. 
به طور کلی برای استفاده از اینترنت باید دستورالعمل های مشابهی را 
دنبال کنید. وب س��ایت هایی مثل مدیوم)medium(  و لینکدین به ما 
فرصت اشتراک گذاری محتوای مان و دیده شدن آن توسط تعداد زیادی 
از کاربران را داده است، اما نباید با اشتراک گذاری محتوای بی کیفیت و 

خسته کننده از این فرصت سوء استفاده کرد. 
بلندگو های انتش��ار و اشتراک گذاری محتوا بعد از مدتی خسته کننده 
می ش��وند پس حتما فرصت طلبی خود را کنار بگذارید و به طور منظم 

در بحث ها شرکت کنید. 
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مشاور سئو کیست و متخصص سئوی گوگل 
چه مهارت هایی الزم دارد؟ 

مشاور سئو یا متخصص سئو SEO Specialist  با توجه به میزان تجربه خود 
می تواند وب سایت ها را در وضعیت های مختلف، در مسیر درست بهبود رتبه سایت 
در گوگل هدایت کند. س��ئوی گوگل یا بهینه سازی س��ایت باعث افزایش بازدید 
طبیعی وب س��ایت از طریق موتور جست وجوی گوگل می شود. امروزه بسیاری از 
کسب و کارهای آنالین رقابت شدیدی برای کسب بهترین جایگاه در گوگل دارند تا 

آنجا که اکثر شرکت ها به دنبال نیروی متخصص سئوی حرفه ای هستند. 
مشاور سئو یا متخصص سئو کیست؟ 

فاکتورهای تاثیر گذار در س��ئو طی سال های اخیر گسترده تر و پیچیده تر شده 
اس��ت، دیگر خرید بک لینک، س��ئوی داخلی یا سئوی محتوایی به تنهایی باعث 
افزایش رنک وب سایت در گوگل نمی شود، حتی ممکن است تاثیر معکوس داشته 
باش��د. یک مشاور سئو یا متخصص سئوی حرفه ای باید ویژگی های زیر را داشته 

باشد: 
- اتخاذ درست استراتژی کلمات کلیدی برای یک وب سایت

On Site آشنایی کامل با فاکتورهای سئوی داخلی -
Off Site تسلط کافی بر تکنیک های سئوی خارجی -

HTML آشنایی با کدهای -
 Ahrefs – MOZ – آش��نایی ب��ا ابزارهای آنالیز س��ئوی س��ایت مانن��د -

Majestic SEO – Screaming Frog  و …
- دارای نمونه پروژه هایی سئو در کلمات کلیدی پر رقابت

- تسلط کامل بر سرچ کنسول گوگل )گوگل وب مستر( و وب مستر بینگ
- آشنایی با فرآیندهای رفع پنالتی گوگل و ریکاوری وب سایت

- آشنایی کامل با الگوریتم های گوگل مانند الگوریتم پاندا، الگوریتم رنک برین 
و الگوریتم پنگوئن

- آشنایی کامل به سئوی کاله سفید و سئوی کاله سیاه و کاله خاکستری
- آشنایی به پالگین های سئوی سیس��تم محتواهای متداولی مانند وردپرس، 

جومال، پرستاشاپ، مجنتو و دروپال
- حس کنجکاوی برای مطالعه مقاالت جدید، تس��ت آنها و آنالیز تکنیک های 

جدید سئو.
فرایند بهینه س��ازی در هر س��ایت متغیر است، متخصص س��ئو با چالش های 
 ،)B۲CیاB۲B( گوناگونی مانند تفاوت برنامه نویس��ی وب سایت، نوع کس��ب وکار
جایگاه برند، اعتبار وب س��ایت، کیفیت محتوای وب سایت، تعداد صفحات سایت، 
وضعیت رقبا و … روبه رو اس��ت.  به طور مثال برخی از مش��اوران س��ئو تنها با 
سیستم وردپرس می توانند سئوی سایت شما را انجام دهند، ولی واقعیت این است 
مشاور س��ئو باید برای هر سایتی به دنبال راهکار مناسب آن باشد. یک فرمول یا 
راهکار یکسان وجود ندارد و هر پروژه چالشی جدید است. پالگین های سئو برای 
وردپرس یا جومال تنها میانبرهایی برای سرعت کارند و درک مفاهیم بهینه سازی 
از اولویت باالتری برخوردار است.  مشاور سئو باید بتواند به تیم برنامه نویسی برای 

وب سایت های اختصاصی گزارش فنی کامل ارائه دهد. 
برخی از متخصصان سئو تنها رویکرد س��ئوی خارجی )انتشار رپرتاژ یا فروش 
لینک( دارند و به فاکتورهای داخلی صفحات بی توجه اند، نوع بهینه سازی وب سایت 
یک شرکت کوچک با یک فروشگاه اینترنتی بزرگ تفاوت بسیاری دارد، تجربه و 

مهارت سئوکار می تواند شما را در کمترین زمان ممکن به مقصود برساند. 
 برخی صاحبان کس��ب و کار به  دلیل هزینه یا داشتن نیروی تمام وقت ارزان تر، 
اقدام به اس��تخدام فردی مبتدی در حوزه سئو می کنند. تصور می شود این اقدام 
مقرون به صرفه است، نیروی مبتدی براساس آموزش های سئو و نیز آزمون و خطا 
نمی تواند کس��ب و کار آنالین شما را بهبود ببخش��د. به یاد داشته باشید سئو یک 
سرمایه گذاری بلند مدت برای کسب درآمد و اعتبار بیشتر در فضای آنالین است.  
عموما مش��اوران س��ئوی حرفه ای به صورت پاره وقت یا در قالب یک پروژه به شما 
خدمات سئو را ارائه می دهند و در صورت نیاز می توانند در خصوص تولید محتوای 
تخصصی به مجموعه ش��ما آموزش س��ئوی محتوایی ارائه کنند، ولی اثر بخشی 
فاکتورهای سئوی سایت، سئوی داخلی یا خارجی یک فرآیند کامال تخصصی است 
و باید با کمترین ریسک ممکن انجام شود.  در نهایت مهم ترین امتیاز یک مشاور 
س��ئوی حرفه ای نمونه کارهای زنده و موفقیت در کلمات کلیدی پررقابت اوست، 
زیرا سئو یک فرآیند مستمرو پررقابت است و متخصصان بهینه سازی سایت باید 

همیشه یک قدم از همکاران خودشان جلوتر باشند. 
پرسش های متداول در زمان مشاوره سئو

هنگامی که می خواهید از مشاوره سئو استفاده کنید، شرکت ارائه دهنده خدمات 
مشاوره سئو باید سواالتی مشابه زیر بپرسد: 

س��ایت شما را چه شرکتی طراحی کرده اس��ت و چه خدماتی می توانید از این 
شرکت دریافت کنید؟ 

آیا از سئوکار یا متخصص سئو برای بهبود رتبه سایت در گوگل استفاده کرده اید؟ 
در صورتی که پاسخ بله هست، او چه کارهایی برای سایت انجام داده است؟ 

چه کلمات کلیدی را برای سئو در نظر گرفته اید؟ 
با تکنیک های بهینه سازی وب سایت چقدر آشنا هستید؟ 

آیا تاکنون از ابزارهای تحلیل و آنالیز سئو استفاده کرده اید؟ 
به سرچ کنسول گوگل )گوگل وب مستر( و گوگل آنالیتیکس وب سایت خودتان 

دسترسی دارید؟ 
آیا توانایی تولید محتوا برای سایت خود را دارید؟ 

در چه کلمات کلیدی پر رقابتی، دارای رتبه ای هستید؟ 
آیا مجموعه شما نیروی متخصص برای سئو سایت دارد یا می خواهید آن را به 

تیم ما بسپارید؟ 
یک مش��اور سئو با تجربه پس از دریافت پاسخ س��واالت باال، روی سایت شما 
آنالیزی از نظر محتوا، س��ئوی درونی و س��ئوی خارجی انج��ام می دهد که درک 

درستی از وب سایت شما داشته باشد. 
مشاور سئو براساس وضعیت سایت، میزان انتظارات صاحب سایت، بودجه، حوزه 

رقابت وب سایت و … می تواند به شما مشاوره تخصصی سئو بدهد. 
چه سوالتی باید از مشاور سئوی خود بپرسید؟ 

به عنوان یک مدیر کس��ب و کار آنالین در هنگام مش��اوره سئو با یک متخصص 
سئوی حرفه ای می توانید سواالت زیر را به عنوان نمونه مطرح کنید: 

- مهم ترین مشکالت سئوی سایت در حال حاضر چیست؟ 
- آیا مشاور سئو می تواند نمونه کارهایی از پروژه های سئوی خود معرفی کند؟ 

- چه راهکارهایی را مشاور سئو به شما پیشنهاد می کند؟ 
- تجربه مش��اور شما در زمینه س��ئوی سایت چقدر است و چند سال است در 

این زمینه فعالید؟ 
- پیش بینی مشاور از مدت زمان پروژه چقدر است؟ 

- برآورد هزینه مشاور از این پروژه چقدر است؟ 
پیش��نهاد می کنم با دو یا س��ه مشاور سئوی مختلف مش��ورت کنید و از آنها 
بخواهید استراتژی های ش��ان برای سئوی سایت را توضیح دهند و سپس خدمات 
آنها را با هم مقایس��ه کنید، از آنها نمونه کارها واقعی س��ئو بخواهید تا بتوانید با 

اطمینان انتخاب کنید. 
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ش��کل مرسوم هدفگذاری که در سازمان ها استفاده می شود، مدیریت 
)Management by objectives(  ی��ا  )MBO( بر مبنای هدف
اس��ت. این روش، تالش��ی فردی یا گروهی برای متناسب کردن اهداف 
فردی با راهبرد کس��ب و کار از طریق افزایش می��زان ارتباطات و درک 

یکسان مدیران و زیردستان و حل وفصل تعارض به شمار می رود. 
هم��ه س��ازمان ها و مدیران اهدافی کیفی و کمی دارند. در بس��یاری 
از موارد، این اهداف ش��فاف نمی ش��وند و مدیران و زیردستان در مورد 
آنها دچار س��وءتفاهم می شوند. مدیریت بر مبنای هدف رویکردی برای 
حل و فص��ل تفاوت نگرش ها از اهداف اس��ت. مدیری��ت بر مبنای هدف 
را می توان جلس��ات سیس��تماتیک و منظ��م و دوره ای میان مدیران و 
زیردس��تان تعریف کرد که طی آن ب��ه منظور موفقیت و نیل به اهداف 
س��ازمانی، برنامه ریزی مش��ترک کار، بازنگری دوره ای آن و حل و فصل 

متقابل مسائلی که در دوره انجام کار رخ می دهد صورت می گیرد. 
مدیری��ت بر مبنای هدف، دو ریش��ه متفاوت دارد: ۱. س��ازمانی، ۲. 
توس��عه ای. ریشه س��ازمانی مدیریت بر مبنای هدف توسط پیتر دراکر 
مطرح ش��د و ب��ر این نکته تاکید کرد که س��ازمان ها نی��از دارند تا در 
هش��ت س��طح کلیدی برای خود اهدافی تعریف کنن��د: »موقعیت در 
بازار، ن��وآوری، بهره وری، منابع مالی و فیزیکی، س��ودآوری، عملکرد و 
توسعه مدیر، نگرش ها و عملکرد کارگران و مسئولیت همگانی«. ادیورن 
کارهای دراکر را توسعه داد و در نخستین کتاب خود در مورد مدیریت 

بر مبنای هدف بر ضرورت وجود معیار های کمی تاکید کرد. 
طبق گفته لوینسون، ریشه دوم مدیریت بر مبنای هدف را می توان در 
کارهای مک گریگور یافت که بر ماهیت کیفی مدیریت بر مبنای اهداف 
و اس��تفاده از آن برای رشد و توسعه مش��اغل تاکید کرد. مک گریگور 
تالش کرد تا تاکید را از تعیین نقاط ضعف به تحلیل عملکرد سوق دهد 
تا بتوان نقاط قوت و نواحی قابل بهبود را تعیین کرد. وی باور داش��ت 
که می توان از طریق توافق زیردس��تان و مدیر در مورد مس��ئولیت های 
عمده، ش��غلی، در این  گذار موفق شد و س��پس افراد می توانند اهداف 
عملکردی کوتاه مدت و برنامه های عملی نیل به این اهداف را مش��خص 
کرده و این امکان برای آنها فراهم ش��ود که عملکرد خود را بس��نجند. 
س��پس زیردستان در مورد نتایج این سنجش شخصی با سرپرست خود 
بح��ث کرده و مجموع��ه ای جدید از اهداف و برنامه ه��ای عملکردی را 
تعری��ف خواهند کرد. تاکید بر درک و عملکرد متقابل به جای تاکید بر 
ش��خصیت می تواند نقش سرپرس��ت را از قاضی به همیار تغییر داده و 
از این طریق س��بب کاهش تعارض و ابهام در نقش شود. دومین ریشه 
مدیریت بر مبنای هدف، مشارکتی تر کردن و تعاملی کردن هدفگذاری، 
افزایش ارتباطات میان عهده داران نقش و تضمین این اس��ت که اهداف 

فردی و سازمانی تعیین شده و ابهام در نقش کاهش می یابد. 
برنام��ه مدیریت بر مبنای هدف، اغلب چیزی بیش از رابطه یک به یک 
مدیر و زیردس��ت است و بر مباحث حل مسئله و نیز کارهای تیمی تاکید 
می کند. هدفگذاری و بازنگری عملکرد فردی در بافت شغلی بزرگ تر مورد 
عنای��ت قرار می گیرد. فرآین��د مدیریت بر مبنای هدف، ع��الوه بر اهداف 
س��ازمانی به اهداف ش��غلی فردی نیز توجه دارد و می کوشد تا این اهداف 
و اهداف سازمانی را بیش از پیش با هم همسو کند. این رویه هدفگذاری، 
امکان مشارکت واقعی )و نه شبیه سازی شده( زیردستان را از طریق بحث 
آزاد و مسئله محور میان اعضای تیم، سرپرستان و زیردستان فراهم می کند. 

1- مشارکت گروه کاری
در نخس��تین گام مدیریت بر مبنای هدف، اعضای گروه کاری اولیه، 
اهداف کلی فردی و گروهی را مش��خص و برنامه های عملی نیل به آنها 
را تعری��ف می کنند. اگر این گام حذف ش��ود یا اگر اهداف س��ازمانی و 
راهبردها ش��فاف نباشد، اثربخش��ی رویکرد مدیریت بر مبنای هدف با 

گذشت زمان کاهش می یابد. 

2- هدفگذاری مشترک مدیر-زیردستان
وقتی اه��داف و مس��ئولیت های کلی گروه کاری تعیین ش��د، توجه 
خود را بر مس��ئولیت ها و وظایف شغلی نقش های فردی جلب می کنیم. 
نقش ه��ا در پرتو وابس��تگی میان آنها با نقش های اف��راد خارج از گروه 

کاری، با دقت بررسی می شود. 
3- تعیین برنامه های عملیاتی نیل به اهداف

 زیردستان چه در یک جلسه گروهی و چه در جلسه ای با حضور مدیر 
خود به توسعه برنامه های عملی نیل به اهدف می پردازند. 

4- تعیین معیار یا سنجش موفقیت
 در ای��ن مرحله، مدیر و زیردس��تان در مورد معی��ار موفقیت اهداف 
تعیین ش��ده توافق می کنن��د. این معیارها نباید مح��دود به داده هایی 
باش��ند که می توان به س��ادگی آنها را اندازه گی��ری و کمی کرد. دلیل 
مهم تر تعیین مش��ترک معیار موفقیت این است که تضمین شود مدیر 
و زیردس��تان، درکی یکسان از وظیفه و آنچه از زیردست انتظار می رود 
دارند. غالبا، طرفین پی می برند که به درک متقابل نرس��یده اند. ممکن 
است مدیر و زیردستان در مورد کاری خاص به توافق رسیده باشند، اما 
وقت��ی در مورد نحوه اندازه گیری میزان موفقیت نیل به این هدف بحث 
می کنند متوجه می ش��وند که ارتباط ش��فافی با هم نداشته اند. رسیدن 
به درکی یکس��ان و توافق در مورد معیار موفقیت، مهم ترین گام در کل 

فرآیند مدیریت بر مبنای اهداف است. 
5- بازنگری و چرخه مجدد 

مدیر باید به صورت دوره ای، پیش��رفت کار را چه در گروه بزرگ تر و چه 

با زیردس��تان، بررس��ی کند. فاز ۳ در فرآیند بازنگری وجود دارد. اول آنکه 
زیردستان هدایت کار را بر عهده گرفته و میزان پیشرفت را بررسی کرده و 
در مورد موفقیت و موانعی که با آنها مواجه شده اند بحث می کنند. سپس 
مدیر در مورد برنامه های عملی و اهداف آتی بحث می کند. در نهایت، بعد 
از انتخ��اب و ایجاد برنامه های عملی، بحث��ی کلی تر در مورد تمایالت آتی 
زیردستان و دیگر عوامل مورد دغدغه انجام می شود. در فاز نهایی، معموال 

هدایت و مشاوره زیادی انجام می شود. 
6- نگهداری سوابق 

در بسیاری از برنامه های مدیریت بر مبنای هدف، اسناد کاری مربوط 
ب��ه اهداف، معیارها، مقیاس ها، اولویت ها و تاریخ ها به گروهی ثالث داده 
می شود. اگرچه شواهد چندانی در دست نیست، اما به نظر می رسد اگر 
اس��ناد کاری به صورت منظم توس��ط گروهی ثالث مثل مدیریت سطح 
باالتر یا دپارتمان منابع انس��انی بازنگری شود، برنامه مدیریت بر مبنای 
هدف به عنوان تالش��ی در توس��عه سازمان با مش��کل مواجه می شود. 

تجارب نش��ان می دهد که وقتی اسناد کاری به صورت منظم این دست 
و آن دس��ت شود، سبب مخدوش شدن رابطه صادقانه و شفاف مدیر و 
زیردست یا گروه کاری می شود. در این صورت، آنها اغلب به جای تالش 
برای نیل به اهداف سعی می کنند بر نظرات گروه ثالث تاثیر گذارند یا از 

نقش ها و رویه های رسمی شده و ابزاری اطاعت کنند. 
مطالع��ه موردی زی��ر، نح��وه طراحی فرآین��د مدیری��ت عملکرد را 
در ش��رکت مونس��انتو نش��ان می دهد. این مطالعه نحوه ارتباط فرآیند 
هدفگذاری را با راهبردهای کس��ب و کار و فرآیندهای سنجش عملکرد 

نشان می دهد. 
گروه ش��یمیایی کارخانه مونس��انتو، تولید کنن��ده جهانی محصوالت 
ش��یمیایی، پالس��تیکی و فیبری اس��ت. پیش از این به واسطه راهبرد 
ش��رکت مونس��انتو، نقش گروه ش��یمیایی تغییر کرد، زیرا این شرکت، 
س��اختار کس��ب وکار خود را از تولید محصوالت تخصصی شیمیایی به 
سوی محصوالت مبتنی بر فناوری زیستی و مراقبت های بهداشی سوق 
داد. از آنجا که بخش��ی از نقش این ش��رکت تغییر کرد، این کسب و کار 
تبدیل به کس��ب و کاری س��ودآور ش��د و بخش��ی از نیروی کار خود را 

کوچک سازی کرده و تغییراتی بنیادین به وجود آورد. 
در س��ال ۱99۱، دپارتمان منابع انسانی در قالب گروه توسعه و گروه 
مدیریت، س��ازماندهی ش��د. ماموریت اول گروه توسعه، طراحی مجدد 
سیس��تم مدیریت عملک��رد با توجه به نقش جدید گ��روه و نیروی کار 
موجود بود. گروهی کاری تشکیل شد تا راهبرد منابع انسانی بلند مدت 
ش��رکت را که در آن سیس��تم مدیریت عملکرد جدی��د، عامل کلیدی 

اجرایی به شمار می رفت طراحی کند. 
مصاحبه هایی با بیش از ۵۰۰ عضو س��ازمان، م��رور ادبیات مدیریت 
عملکرد و مرور بهترین نمونه ها در دیگر سازمان ها، سبب نتایج کلیدی 
متعددی شد. اول آنکه فعالیت های مدیریت منابع انسانی می تواند اثری 
عمده بر عملکرد س��ازمان داشته باشد. دوم آنکه، سیستم های مدیریت 
عملکرد فعلی بیش از آنکه سبب ارتقابی مشارکت کارکنان در عملکرد 
شوند س��بب محدودیت آنها می ش��وند. س��وم آنکه فرآیند های سنتی 
مدیری��ت بر مبنای هدف ناکارا و با ارزش های توانمند س��ازی مغایر بود 
و بیش��تر بر موفقیت های گذشته تمرکز داشت تا توسعه آینده. براساس 
ای��ن عارضه یابی، این گ��روه کار، فرآیند افزای��ش عملکرد )PEP(  یا 
)Performance Enhancement Process( را براساس مفاهیم 

زیر پیشنهاد کرد: 
- تمرکز بر توسعه به جای قضاوت

- تمرکز تالش های کارکنان بر بهبود مستمر فرآیند های کاری 

- تسهیل هدفگذاری
- انتقال تمرکز از افراد به سوی تیم ها، از قضاوت سرپرست به هدایت 

سرپرست
- شفاف کردن نقش ها و افزایش میزان بازخورد.

فرآیند افزایش عملکرد طراحی شده، شامل تعیین جهت و برنامه ریزی 
عملکرد توس��عه فردی و هدایت مستمر بود. تعیین جهت و برنامه ریزی 
عملکرد ش��روع فرآیند افزای��ش عملکرد بود و در آغاز دوره یک س��اله 
چرخه مدیریت عملکرد رخ داد. سرپرس��ت و کارکنان با هم جلس��ه ای 
گذاشتند تا قابلیت حسابرسی و اهدف شغلی را تعیین کنند و در مورد 
روند بهبود شایستگی مورد انتظار از کارکنان به توافق رسیدند. قابلیت 
حسابرسی شغلی، رفتارهای واقعی هستند که مستقیما در راستای نیل 
به اهدف س��ازمانی اند. آنها دلیل وجود مشاغل را بیان می کنند. اهدف 
کاری، موفقیت های خاصی هستند که باید در یک سال به آنها نائل آمد. 
فرآیند افزایش عملکرد بیان می کند که نباید بیش از پنج هدف کالن را 

دنبال کرد و یکی از آنها باید توسعه کارکنان مربوط باشد. 
تعیی��ن جهت و برنامه ری��زی عملکرد تضمین می کن��د که کارکنان، 
تعادل مناس��بی میان کار خود و دس��تیابی به اهدف س��ازمانی برقرار 
کرده اند. بخش��ی از فرآیند افزایش عملکرد به امور توسعه و آینده توجه 
دارد. ای��ن فرآیند می کوش��د تا از اثرات منفی تعیین اهداف س��اده که 
چالشی نیس��تند و از برداشت فازی که تفسیرهای مختلفی از موفقیت 
ارائه می  دهد پیشگیری کند و از مفروضات فراوان در مورد ارزش ها که 
می توان��د مانع از تقدیر منصفانه عملکرد ش��ود اجتناب کند. در عوض، 
کارکنان و سرپرستان با مباحثه در مورد جهت کاری کارکنان به توافق 

می رسند. 
در نهایت، روند مورد انتظار از افزایش شایستگی ترسیم می شود. این 
گروه کاری، شایستگی را ترکیبی از دانش، مهارت ها و رفتارهایی تعریف 
کردند که منجر به عملکرد می ش��ود و ۱۲ شایس��تگی محوری تعریف 
شد که همه کارکنان باید داشته باشند و از میان آنها می توان تعهد در 
قبال کار، قدردانی و اس��تقبال از تفاوت ها و تمرکز بر مشتر ی نام برد. 
هر شایس��تگی بسته به فاز شغلی شخص به صورت متفاوتی تعریف شد. 
کارکنان و سرپرس��تان با هم در مورد شایستگی هایی که کارکنان باید 

در دوره عملکرد به دست آورند تصمیم گیری کردند. 
توس��عه فردی و هدایت مس��تمر، اجزای بعدی فرآیند افزایش عملکرد 
اس��ت. عامل موفقی��ت این اجزا، تغییر نقش سرپرس��ت از قاضی به مربی 
اس��ت. اول آنکه هر یک از کارکنان با توجه به قابلیت حسابرس��ی، اهداف 
و شایستگی هایی که از آنها یاد کردیم، خود را ارزیابی می کنند. سرپرست 
نمی تواند این فرم ارزیابی را ویرایش کند و از هر یک از کارکنان خواس��ته 
می ش��ود تا فرم خودارزیابی را امضا کنند و این فرم، بخش��ی از سابقه دائم 
کارکن��ان می ش��ود. تنها دخالت س��رپرس در خود ارزیاب��ی »گفت وگوی 
مربیگری« اس��ت که در ط��ول زمان رخ می دهد و دیدگاه سرپرس��ت در 
مورد عملکرد کارکنان را ش��فاف می کند. دوم آنکه، سرپرست و کارکنان، 
با هم فهرس��تی از همتایان، همکاران، مش��تریان درونی و افراد دیگری را 
تهیه کردند که با توجه به دیدگاه ها و نگرش های مختلف خود به کارکنان 
در مورد شایس��تگی آنها بازخورد می دهند. این بازخورد تلخیص شده و به 
هریک از کارکنان داده می شود و او نیز این بازخورد را با خودارزیابی و نیز 
با روند شایس��تگی که در ابتدا توافق ش��ده بود، مقایسه می کند. کارکنان، 
تناقض ها و ناس��ازگاری میان این موارد را یادداش��ت و از آنها در توسعه و 

ترسیم روند بعدی شایستگی استفاده می کنند. 
سرپرست، فرآیند بازخورد را تسهیل می کند. وی به شناسایی عوامل 
امتیاز دهن��ده پرداخته، به کارکنان کم��ک می کند، داده ها را گردآوری 
می کند و همواره برای کمک در تفس��یر داده ها در دس��ترس است. این 
داده ها وارد س��ابقه دائمی کارکنان نمی ش��ود. سرپرست در این فرآیند 
دیگر ناظر همه چیزدان به حس��اب نمی آی��د و به این ترتیب رویکردی 

ساخت یافته تر و توسعه مندتر در قالب بازخورد حاصل می شود. 
ادامه دارد...

مدیریت عملکرد سازمانی- بخش دوم

مدیریت بر مبنای اهداف سازمانی
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اخبار

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره 
ارزیابی اخیر اتاق بازرگانی ایران با هدف رتبه بندی اتاق های سراسر 
کشور، از کسب رتبه درجه یک استان خبر داد. رحیم بناموالیی روز 
شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز که با 
حضور استاندار، نماینده مردم ساوجبالغ، طالقان و نظرآباد در مجلس 
ش��ورای اسالمی و جمعی ازمس��ئوالن اجرایی و تشکل های بخش 
خصوصی استان بر گزار شد، گفت: موفقیت در ارایه خدمات مطلوب 
به ویژه دربحث تشکل های خصوصی و ارایه آموزش های تخصصی 
موثر به اعضا از جمله معیارهایی اس��ت که اتاق بازرگانی البرز را در 
س��طح اتاق های کشور در رتبه نخس��ت قرار داده است.  وی افزود: 
تاسیس نمایش��گاه دائمی توانمندی های تولیدی و صنعتی استان، 
ایجاد سایت تجارت الکترونیک به چهار زبان زنده دنیا و تشکیل اتاق 
های فکر، افزایش توسعه فضا و خدمات رسانی در ساختمان شماره 
دو اتاق البرز از جمله دیگر موارد حایز اهمیتی است که برتری اتاق 
بازرگانی البرز در سطح اتاق های کشور را به همراه داشته است. وی 
اظه��ار کرد: بخش آموزش اتاق بازرگانی البرز طی س��ه س��ال اخیر 
همواره به عنوان بهترین اتاق رتبه اول را بین اتاق های سراسر کشور 
کسب کرده اس��ت. بناموالیی نامزدی اتاق البرز برای حضور در رده 
اتاق های بزرگ کنفدراس��یون اتاق های بازرگانی و صنعت آس��یا و 
اقیانوس��یه را از دیگر موفقیت های این اتاق دانست که با تالش وافر 

اعضا و همکاری ش��ایان توجه استاندار و مدیران استان حاصل شده 
است.  رییس پارلمان بخش خصوصی البرز حمایت از کاالی ایرانی 
و توس��عه صادرات را اولویت نخست اتاق البرز ذکر کرد و اظهارکرد : 
بهترین شاهد این ادعا ایجاد نمایشگاه دائمی توانمندی های تولیدی 
و صنعتی و راه اندازی س��ایت تجارت الکترونیک اس��ت . وی گفت: 
تشکیل اتاق های فکر و نشستهای 'ای تی' با حضور نخبگان، اساتید 
و پیشکسوتان استان در اتاق البرز بسترهای الزم را برای رفع بسیاری 
از موانع و نارس��ایی ها و نیز توجه خاص به کس��ب و کارهای نوین 
فراهم کرده اس��ت.  وی اف��زود: توجه خاص و حمایت اتاق بازرگانی 
از اس��تارتاپ ها از جمله مواردی اس��ت که از دل بحث و بررسی در 
نشس��ت های اشاره شده حاصل ش��ده است.  رییس پارلمان بخش 

خصوصی البرز گفت : در پوشش فعالیت استارتاپ ها کسب و کاری 
نوینی حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد باالیی دارد، 
لذا اتاق بازرگانی ساماندهی استارتاپ ها و حمایت از اینگونه کسب 
و کارها را در دس��تورکار قرار داده اس��ت. وی با اشاره به برپایی میز 
خدمت به منظور ارایه خدمات به اعضا در اتاق بازرگانی البرز گفت: با 
وجود این میز روند اخذ و صدور کارت های بازرگانی به صوت آنالین 
و چاپ الکترونیکی کارتهای بازرگانی به س��هولت صورت می گیرد. 
بناموالیی افزود: با توجه به اینکه اتاق البرز رتبه اول کشور را کسب 
کرده، احتمال اینکه س��همی را در هیات رییس��ه اتاق بازگانی ایران 
داشته باشیم قابل پیش بینی است که این مهم تاثیر مطلوبی برای 

استان در بر خواهد داشت. 
 بخش خصوصی تمام قد در حمایت از دولت 

آمادگی کامل دارد
رییس پارلمان بخش خصوصی اس��تان البرز در ادامه اظهاراتش 
گفت: بخش خصوصی تمام قد آمادگی هرگونه همکاری و همفکری 
را با دولت دارد. بنا موالیی با اشاره به صرفه جویی و مدیریت هزینه در 
میان اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون تاکید کرد: در حال حاضر 7۰ 
تا ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب زیر ساخت های همچون 
ساختمان و فضا های علمی و آموزشی و خدماتی توسط این سه اتاق 

صورت پذیرفته است.

اصفهان - قاسـم اسد- نشست ویژه کمیس��یون تجارت اتاق 
بازرگان��ی  اصفه��ان در بررس��ی فرایند ترخی��ص کاال در گمرکات 
استان اصفهان با حضور معاون گمرک استان و اعضای هیات رییسه 
کمیسیون تجارت برگزار شد. مجید کرباسچی نایب رییس کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت:گمرک به عنوان 
دروازه ورود و خروج کاال همواره نقش مهم و موثری دارد و در شرایط 
کنونی می تواند به تجارت س��رعت بخشد. علیرضا اردستانی معاون 
گمرکی گمرکات استان اصفهان در این نشست گفت:سامانه پایش 
نظرات مراجعین به گمرک به صورت سراس��ری انجام می ش��ود و 
فعاالن اقتصادی می توانند آخرین وضعیت کاالی خود  را در گمرک 
مش��اهده کنند.وی افزود:کلیه اسناد گمرکی به صورت یکپارچه در 
سامانه و به صورت سیستمی پیگیری می شود و حداقل یکبار مورد 
بازبینی قرار می گیرد. حجت اهلل وکیلی  رییس گمرک فوالدمبارکه 
در این نشس��ت گفت:عوارض ترخیص کاال به صورت سامانه ایی در 
کل گمرکات کشور یکسان است و فعاالن اقتصادی استان اصفهان می 

توانند از گمرکات استان مانند سایر گمرکات برای ترخیص یا اظهار 
کاالی صادراتی استفاده کنند. وی از بررسی اعتراض  فعاالن اقتصادی 
به نحوه محاسبه عوارض گمرکی در گمرک استان تاکید کرد:گمرک 
به هیچ عنوان عالقه ایی به نگهداری کاالی وارداتی  یا صادراتی  ندارد 
مگر اینکه مش��کلی در ترخیص داشته باشد.  ایرج کاظمی مسوول 
کمیته امور گمرکی و حمل و نقل کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی 

اصفهان در این نشس��ت گفت:در پایش محیط کس��ب و کار استان 
اصفهان ،فعاالن اقتص��ادی از خدمات گمرکی انتقاد داش��تند. وی 
خواستار نظارت گمرک بر فعالیت ترخیص کاران  شد و گفت:دریافت 
وجوه غیر مرتبط برای ترخیص کاران از جمله موضوعاتی اس��ت که 
قابل بررسی است . سیداکبر منتظرین در این نشست سخت گیری 
قوانین را یکی از چالش های فعاالن اقتصادی با گمرک برش��مرد و 
گفت:اگر مبدا ارس��ال کاال در درج مشخصات و وزن  کاال اشتباهی 
انجام دهد گمرک شرایط سختی را برای ترخیص کاال ایجاد می کند. 
وی تصریح کرد:اغلب کاالهای ارسالی از چین به ایران از نظر وزنی و 
درج مشخصات با این مشکل روبروست  و ترخیص کاال را برای فعاالن 
اقتصادی به مراتب دشوار می سازد.   محمد رضا غفرالهی دیگر عضو 
کمیسیون تجارت در این نشت از عملکرد گمرکات استان اصفهان  در 
صادرات کاال اظهار رضایت کرد. فرهاد جانی قربان دبیر کمیس��یون 
تجارت خواس��تار بررسی ترخیص کاالی برخی از واحدهای تولیدی  

وبازرگانی استان اصفهان از سایر گمرکات شد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت مدیریت 
تولی��د برق ش��هیدرجایی از افزایش میزان آمادگ��ی واحدهای این 
نیروگاه در ۳ ماهه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، علی فرهور مدیرعامل این شرکت در تشریح میزان آمادگی 
واحدهای نیروگاه گفت: هر ساله با توجه به پیش بینی افزایش مصرف 
برق در فصل گرم تابستان، برنامه ریزی های گسترده ای برای انجام 
فعالیت های مختلف تعمیراتی داریم که تمامی آن از سوی کارکنان 
و متخصصان این شرکت صورت می گیرد.  مدیرعامل نیروگاه شهید 
رجایی با اش��اره به بهبود برخی ش��اخص های تولید در این نیروگاه 
اظهار داش��ت: انجام تعمیرات به موقع واحدها در سال گذشته که تا 
اردیبهشت امسال تداوم داشت و همچنین رعایت استانداردهای بهره 
برداری از سوی کارکنان این شرکت، موجب بهبود شاخص های تولید 
شده است که بررسی وضعیت آماری این شاخص ها نشان می دهد 
در ۳ ماهه س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه آن در سال گذشته، 
میزان آمادگی واحدها ۳ درصد رشد داشته است که با توجه به بروز 
خشک سالی، کمبود آب و افزایش مصرف برق، نیروگاه شهید رجایی 
توانسته است به تعهد تولید خود در ۳ ماهه جاری عمل نماید. ایشان 
در ادامه توضیحات خود افزود: طبق گزارش های دریافتی از مسئوالن 
آب منطقه ای، امسال متاسفانه شاهد افت ۴۱ درصدی بارندگی ها در 

حوزه آبریز مربوط به سدهای تولید برق بوده ایم که این پدیده موجب 
شده تا میزان تولید انرژی نیروگاه های برق آبی با کاهش قابل توجهی 
نسبت به سال های گذشته روبرو شود. بنابراین آمادگی نیروگاه های 
حرارتی برای تولید برق در این ش��رایط حس��اس، از اهمیت فراوانی 
برخوردار است که خوشبختانه در نیروگاه شهید رجایی توانسته ایم 
با تالش و پشتکار شبانه روزی کارکنان و اعمال روش های مطلوب 
در تعمیرات و بهره برداری، در ۳ ماهه اول سال جاری، شاهد افزایش 
تولید انرژی برق و پایداری واحدها نس��بت به مدت مش��ابه در سال 
قبل باش��یم. در واقع اهمیت بهبود این ش��اخص در این است که با 
توجه به افت قابل توجه تولید برق در نیروگاه های برق آبی، همچنین 
افزای��ش دمای هوا و روند رو به رش��د تقاضای مص��رف برق به ویژه 
در فصل گرم تابس��تان، آمادگی نیروگاه ها و  پایداری تولید انرژی، 

اهمیت بسیار حیاتی در تامین برق مردم عزیز دارد که خوشبختانه 
این موضوع نه تنها در این نیروگاه بلکه در تمامی نیروگاه های حرارتی 
مورد توجه جدی قرار دارد. علی فرهور در خصوص شاخص مصرف 
آب اظهار داشت: کارکنان نیروگاه عالوه بر عمل به تعهد تولید برق، با 
بکارگیری روش های نوین، از میزان مصرف آب در واحدهای نیروگاه 
کاس��ته اند، به طوری که با اعمال این روش ها توانستند در ۳ ماهه 
سال جاری، به میزان ۳ درصد در مصرف آب نسبت به سال گذشته 
بهبود بخشند. میزان مصرف داخلی از دیگر شاخص هایی است که 
مدیرعامل نیروگاه دراین باره افزود: کاهش مصرف برق از ضروریاتی 
اس��ت که اگر یکایک شهروندان گرامی آن را رعایت نمایند، موجب 
خواهد شد تا فشار بر تجهیزات برقی در پست های توزیع، کم شده 
و از میزان خاموشی ها در شهرهای مختلف به ویژه شهرهای جنوبی 
کش��ور کاسته ش��ود؛ از این روی، با رعایت سیاست کاهش مصرف 
داخلی، در ۳ ماهه امسال، شاهد افزایش تولید خالص نسبت به سال 

گذشته بودیم.
مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی در پایان از مصرف کنندگان انرژی 
الکتریکی درخواست نمود، با رعایت الگوی صحیح مصرف و کاهش 
ح��دود ۱۰ درصدی مصرف برق، عالوه بر کمک به پایداری ش��بکه 
تولید برق، مردم خوبمان در اس��تان های جنوبی کشور را هم یاری 

رسان باشیم.

اهواز - شـبنم قجاوند-  به گزارش روابط عمومی نیروگاه 
رامین : مهندس علی جاویدی فر؛ سرپرس��ت کارگاه جوشکاری 
گفت: هیترهای فش��ار قوی نیروگاه وظیفه گرم نمودن آب مورد 
نیاز بویلر تا حد نقطه جوش را بعهده دارند و با توجه به اهمیت 
کارک��رد مطلوب و مس��تمر ای��ن تجهیز در فرآین��د تولید بخار 
مورد نیاز واحد نیروگاهی با همت پرس��نل تالش��گر جوشکاری 
و هم��کاری امور بهره ب��رداری  اقدام کنترل نش��تی این تجهیز 
نمودی��م.  وی با اش��اره به فضای مح��دود عملیاتی، حرارت آب 
نشت شده و دمای باالی محیط ، مهمترین اقدامات این عملیات 

را کنترل نش��تی این هیتر از طریق مونتاژ مسیر جدید بطول ۵ 
متر و بازگشت آب نشت شده به مخزن b.n.t و نهایتا جلوگیری 
از هدر رفت بیش از حد آب مقطر س��یکل عنوان نمود. جاویدی 
ف��ر همچنین گفت: ب��ا توجه به لزوم پای��داری واحد نیروگاهی 
بخصوص در ایام طاقت فرسای تابستان، سعی خواهیم نمود در 
شرایط مناسب تری نسبت به رفع نشتی کامل این تجهیز اقدام 
نماییم. ش��ایان ذکر است طبق بررسی های انجام شده در واحد 
بهره برداری فاز ۳ نیروگاه میزان آب مقطر بازیابی شده طی این 

عملیات بیش از ۵ تن در ساعت می باشد.

قم - خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اس��تان قم گفت: همایش بزرگداشت امامزاده سید معصوم)ع( با 
حضور نخبگان حوزوی و دانش��گاهی در قم برگزار می ش��ود. به 
گ��زارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، 
حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم با اشاره 
به دهه کرامت و سالروز میالد بانوی مکرم اسالم حضرت فاطمه 
معصومه)س( اظهار کرد: پایان دهه کرامت نیز سالروز میالد امام 
رضا)ع( است که در بین مسلمانان جهان جایگاه منحصر به فردی 
دارن��د. وی افزود: روز ملی بزرگداش��ت امام��زادگان نیز در تقوم 
جمهوری اسالمی و در دهه کرامت قرار دارد؛ البته روز بزرگداشت 
حضرت ش��اهچراغ)ع( هم در همین دهه است. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان قم با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
ب��ا اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ری��ال، ۴۰ پروژه عمرانی در بقاع 
متبرکه قم آغاز ش��ده  اس��ت گفت: زمینه جذب تمام اعتبارات 
دولتی برای بقاع متبرکه نیز فراهم شده است. وی ادامه داد: برخی 

از این پروژه های عمران��ی از محل کمک ها و نذورات زائران بقاع 
متبرکه شروع شده اند و ادامه می یابند. حسینی مقدم با بیان اینکه 
تقویت هیئت امنای بقاع متبرکه و جذب خادمان افتخاری جزو 
برنامه های س��ال جاری جاری اداره کل اوقاف استان قم به شمار 
می رود گفت: این برنامه آغاز ش��ده و تا تم��ام توان ادامه خواهد 
یافت به طوری که تا پایان ۶ ماهه نخس��ت سال جاری، مدیریت 
هیئت امنا و خادمان افتخاری در بقاع متبرکه تکمیل می ش��ود. 

مدیرکل اوقاف استان قم افزود: در طول دهه کرامت، برنامه های 
متنوع فرهنگی و مذهبی با محوریت حرم های مطهر امامزادگان 
در دس��تور کار قرار دارد که مهمترین آنها، همایش بزرگداشت و 
معرفی امامزاده سید معصوم)ع( خواهد بود. وی تصریح کرد: این 
همای��ش با حضور بیش از هزار نفر از نخبگان، اس��اتید حوزوی 
و دانش��گاهی و زائ��ران، در جوار حرم مطه��ر آن حضرت برگزار 
می شود. حسینی مقدم به برگزاری جشن میالد امام رضا)ع( در 
۴۰ بقعه متبرکه استان قم اشاره و خاطرنشان کرد: مراسم رسمی 
غبارروبی و عطرافش��انی ه��م در ۱۴ بقعه با حضور خانواده معزز 
ش��هدا، مسئوالن شهر و اس��تان و خدام از دیگر برنامه های دهه 
کرامت به شمار می رود ضمن اینکه برپایی ایستگاه های صلواتی، 
دیدار با خانواده ش��هدا، عیادت از بیماران و برگزاری مراسم ویژه 
برای کارکنان اوقاف و استقبال از خادمان آستان قدس رضوی، از 
دیگر برنامه ها خواهند بود که توسط معاونت فرهنگی اوقاف استان 

قم تدارک دیده شده است.

اتاق بازرگانی البرز، رتبه برتر را در کشور کسب کرد

نشست ویژه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در بررسی فرایند ترخیص کاال در گمرکات استان اصفهان

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی خبر داد؛

افزایش 3 درصدی میزان آمادگی واحدهای این نیروگاه در سال جاری

کنترل نشتی شدید هیترهای فشار قوی واحد 315 مگاواتی شماره 5 نیروگاه رامین اهواز

همایش بزرگداشت امامزاده سید معصوم)ع( برگزار می شود
آغاز عملیات نوسازی 40 بقعه متبرکه در قم

عضویت بندرعباس در کارگروه زیرساخت های شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس به 
عضویت کارگروه زیرساخت های شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور در آمد. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، طی حکمی از سوی اسداله کریمی، معاون امور شهری 
و تهران سازمان پدافند غیرعامل کشور، حمیدرضا حیدری پوری به عضویت کارگروه زیرساخت های 
ش��هری سازمان پدافند غیرعامل کش��ور در آمد. در متن حکم معاون امور شهری و تهران سازمان 
پدافند غیرعامل کش��ور خطاب به مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس آمده است: 
با استعانت از خدای متعال و باتوجه به سوابق ،تجارب ،تعهدوتخصص جنابعالی؛ و به موجب این حکم شمارابه عضویت "کارگروه 
زیرساخت های شهری " منصوب می نمایم. انتظار است حضورمستمرومشارکت فعال جنابعالی در جلسات، منشاء برکات علمی 
و عملی درزمینه تحقق اهداف و برنامه های کارگروه و پاسخ گویی به نیازهای حوزه های زیرساختی شهرازقبیل؛ شناسایی ومصون 
سازی مراکز خطرزا، سطح بندی و مصون سازی مراکز ثقل، همکاری درزمینه نظارت و ارزیابی آیین نامه ها، دستوالعمل ها و الزامات 
پدافند غیرعامل و سایر موضوعات مرتبط، به بهترین وجه ممکن و با خروجی های قابل بهره برداری درسطوح مختلف شهری باشد. 
امید دارد با پیروی از فرامین و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز)مدظله العالی( 
و با هماهنگی و تعامل سازنده بااین سازمان و بهره گیری به موقع و کامل از تجارب حوزه های مختلف شهرداری متبوعه، در پیگیری 
و اجرای هدفمند و هوشمندانه ی سیاست ها و برنامه های سازمان پدافند غیرعامل کشور موفق بوده و درهمه ی امور رعایت امانت و 

تقوای الهی را مدنظر قرار دهید.
   

تشریح ماموریت های شهر خالق رشت در همایش " توسعه اکو توریسم و 
رشد کار آفرینی " 

 رشت- زینب قلیپور- همایش »توسعه اکو توریسم و رشد کار آفرینی« توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
با همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی و سازمان ملی کار آفرینی برگزار شد.در این همایش پرفسور »رالف با کلی« از دانشگاه گریفیت 
استرالیا، پرفسور »توماس اندرسون«، رئیس آکادمی بین  المللی کار آفرینی سوئد، »محمود ضیایی« دبیر علمی کنفرانس و عضو 
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و »رحیم زارع«، هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی ،»حسین سالح  ورزی«، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی کار آفرینی ایران، حمید رضا علومی یزدی معاونت 
پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی سخنرانی کردند . برگزاری پنل تخصصی توسعه اکو توریسم و رشد کار آفرینی با حضور اساتید 
دانشگاه و متخصصین علمی و اجرایی مرتبط از دیگر بخشهای این همایش بود که فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت، جواد غفوریان عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن اکو توریسم ایران، 
علی محسنی کار آفرین حوزه بوم گردی در این پنل تخصصی سخنرانی کردند.فاطمه قدیمی در این همایش با بیان اینکه بسیار 
خرسندم که امروز در جهانی زندگی می کنیم که کارها به صورت شبکه ای در حال رخ دادن هستند اظهار داشت: باید از این فرصت 
دهکده جهانی به خوبی برای توسعه محلی و شهری بهره گرفت.وی با توضیحی اجمالی از شهر خالق و رابطه آن با اکوت وریسم و 
مبحث کار آفرینی گفت: توسعه پایدار و کار آفرینی و مشارکت همه آحاد جامعه از جمله ماموریت های شهر خالق رشت می باشد 
. مدیر برنامه  های یونسکو در شهر خالق رشت تاکید کرد: این افتخار را داریم که در بین ۱۸۰ شهر خالق جهان و ۲۶ شهر خالق 
خوراک شناسی تنها شهر ایران در حوزه خوراک شناسی و تنها شهر خوراک شناسی حالل دنیا باشیم .مدیر ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت به چرایی پیوستن شهرها به شبکه شهرهای خالق و ارتباط آن با حوزه کار آفرینی و مزیت های قابل توجه آن 
در بخش اکو توریسم پرداخت و افزود: تبدیل شدن از مکان گردشگری به مقصد گردشگری از جمله موارد ی است که برای شهرها 
در این شبکه رخ می دهد و در حوزه ثبت های جهانی برای استان گیالن این اتفاق صرفاً در حوزه ثبت شهر رشت به عنوان شهر 

خالق خوراک اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شرکت آبفار گلستان:
با اتمام عملیات پروژه آب شیرین کن در هوتن و کرند   8000 نفر از نعمت 

آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان از 
طرح های آبرسانی بخش مرزی داشلی برون و  عملیات اجرایی آبرسانی تاسیسات آب شیرین کن واقع در روستای کرند شهرستان 
کاووس بازدید بعمل آورد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان، مهندس شکیبافر اظهار 
داشت: به علت طوالنی بودن خطوط انتقال مجتمع های آب رسانی، کمبود منابع آبی در منطقه جنوبی استان و باال بودن هزینه های 
انتقال آب از جنوب به ش��مال، این ش��رکت اقدام به انجام مطالعات امکان سنجی استفاده از آب های نامتعارف و شور در پنج نقطه 
خواجه نفس، سیمین شهر، هوتن و کرند )فجر شش(، الغدیر و شمال مراوه تپه نموده است.شکیبافر اظهار داشت : منبع تامین  آب 
شیرین کن فوق دو حلقه چاه با  مجموع ۱۵ لیتر بر ثانیه می باشد که با موافقت کمیته فنی آب و فاضالب کشور با نصب یک دستگاه 
آب شیرین کن با ظرفیت ۱۲۰۰ متر مکعب در روز می توان از آب آن برای مصارف شرب اهالی منطقه هوتن و کرند تا تکمیل طرح 
ملی مجتمع آبرسانی فجر این شهرستان استفاده نمود.وی تصریح کرد  با نصب دستگاه آب شیرین کن برای رفع مشکل تامین آب 
شرب روستاهای مرزی هوتن و کرند شهرستان گنبدکاووس جمعیتی بالغ بر  هشت هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی 
بهره مند می گردند.وی گفت : برای اجرای این پروژه مبلغ 7۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده که به صورت 

خرید تضمینی آب و طی ۱۵ سال از محل اعتبارات ملی برگشت خواهد شد.
 

عملیات اجرایی مبارزه با ملخ مراکشی در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: در راستای پیشبرد اصولی و 
فنی عملیات اجرایی مبارزه با ملخ مراکشی در استان اقدامات متعددی انجام شده است.دکتر کیانوش حق نما  افزود: در فصل پاییز 
و زمستان تعداد کپسول در هر متر مربع قبل از ظهور  و تعداد پوره در هر متر مربع مناطق کانونی پس از ظهور مورد ردیابی صورت 
گرفت و عملیات شیمیایی برای مبارزه از نیمه اول فروردین 97 آغاز شده است.وی اضافه کرد: به منظور هماهنگی دستگاه های 
مرتبط نظیر ادارات منابع طبیعی، امور عشایری، دهیاران و مرتعداران، جلسه در محل فرمانداری شهرستان ها جهت آماده سازی اکیپ 
های مبارزه با ملخ تشکیل شد.۶دکتر حق نما تاکید کرد: در این ارتباط تعداد ۶دستگاه خودروی مبارزه با ملخ، ۴ دستگاه سمپاش 
های ULV، یک دستگاه سمپاش ۱۰۰لیتری فرقونی، ۲ دستگاه سمپاش۴۰۰ لیتری پشت وانتی و ۲ دستگاه توربوالینر تعمیر و راه 
اندازی شده.مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان گلستان افزود: این عملیات به اتفاق ۶ اکیپ در شهرستان های آزادشهر، 
کالله، مراوه تپه، گنبدکاووس و آق قال در طول ۲۸۰ کیلومتر و به عمق حدود  ۳۰ کیلومتر انجام شده و سطوح نهایی مبارزه با این 

آفت در سطح ۵ شهرستان به حدود ۶7۰۰ هکتار رسید که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

با حضور محمدی فرماندار قائمشهر و دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران انجام شد ؛ 
افتتاح پروژه های هفته بهزیستی در قائمشهر 

 ساری - دهقان -  با حضور فرماندار قائمشهر، دکتر آرام مدیر کل 
بهزیستی مازندران، مشاورین و معاونین، رئیس اداره بهزیستی قائمشهر، 
مرکز روزانه آموزشی توانبخشی معلولین ذهنی زیر ۱۴ سال پویش، مسکن 
خانواده دارای دو عضو معلول، مرکز درمان سرپایی سوءمصرف مواد مخدر، 
آژانس بانوان آیلین، مجموعه پذیرایی ماتوشو افتتاح شد و در پایان از دفتر 
سایت مازنی خبر و ماهنامه تکرار بازدید بعمل آمد. دکتر آرام در افتتاح مرکز 
روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین زیر ۱۴ سال پویش، ابتدا ضمن ابراز 
خرسندی از افتتاح پروژه های بهزیستی در قائمشهر، مرکز پویش را شصت 
و پنجمین مرکز خدمات به معلولین عنوان کرد و گفت : ۱۱۰ مرکز توانبخشی روزانه در استان زمینه های خدمت به جامعه سه هزار نفره 
معلولین در مازندران را فراهم می کنند. وی با بیان اینکه بهزیستی تنها متولی سالمت اجتماعی در کشور است، افزود : اصلی ترین و مهترین 
سازمانی که در جهت آموزش راه درست زیستن و مهارت های زندگی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی گام برمی دارد سازمان بهزیستی 
است. مدیر کل بهزیستی مازندران با اشاره به افتتاح اهم پروژه های بهزیستی مازندران با اعتباری بالغ بر ۱9 میلیارد تومان در این هفته خاطر 

نشان کرد : اینها تنها گوشه ای از خدمات سازمان به جامعه هدف خود است.

مراسم بزرگداشت روز تامین اجتماعی در ایالم
ایالم- هدی منصوری- مراسم روز تامین اجتماعی روز دوشنبه۲۵ تیرماه با حضور مدیران سازمان تامین اجتماعی در ایالم، معاون عمرانی 
استانداری مدیران ارشد استانی و خانواده بزرگ تامین اجتماعی برگزار شد. مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان در این مراسم گفت: ارائه 
خدمات تامین اجتماعی به بیمه شدگان در بخش بیمه ای و درمانی صورت می گیرد که در بخش بیمه ای با 9 شعبه اصلی در سال گذشته 
مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان برای تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت هزینه شده است. سهیال ملکشاهی گفت: همچنین در این راستا ماهانه ۱7 
میلیارد تومان در این راستا هزینه شده است که با بودجه ی عمرانی استان رقابت می کند. وی افزود: در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای 
بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید از جمله بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب، مبلغ ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده 
است و همچنین کارفرمایانی که نیروی جدید استخدام نمایند می توانند از پرداخت سهم ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی معاف شوند. وی تصریح 
کرد: دولت الکترونیک تحول بزرگی در کشور ایجاد نموده که از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی می باشد سبب کاهش هزینه های بسیاری در 
سازمان شده است. ملکشاهی ادامه داد: حذف دفترچه های درمانی از دیگر اقدامات این سازمان در راستای خدمات دهی و جلوگیری از اتالف 

وقت بیمه شدگان صورت گرفته است.



ارائه بازخورد به رئیس برخی اوقات ذهن افراد را ش��دیدا 
درگی��ر می کند، زیرا  هوش هیجانی کافی برای زمان بندی 

و ارائه بهینه را ندارند. 
ش��رکت و محل کار ش��ما هرچقدر هم که عالی باشد و 
رئیس بی نقصی داش��ته باشید، قطعا مواردی برای تغییر به 
ذهن تان خطور می کن��د. در اینجا صحبت کردن در مورد 
مش��کالت یا ارائه بازخورد به رئیس، کمی استرس زا است. 
ش��ما قطعا قصد ندارید به افرادی که آینده تان را در دست 
دارند، توهین کنید. کارشناس��ان معتقدند با کمی استفاده 
از هوش هیجانی می توان انتقاد سازنده را با رئیس در میان 
گذاش��ت. در ادام��ه این مقاله راهکاره��ا و مراحلی را برای 

اجرای هرچه بهتر این کار معرفی می کنیم. 
اعتبار خود را حفظ کنید

مش��کالت و کمبودهای مختلف، اث��رات متنوعی را روی 
افراد دارند. اگر به اطراف خود نگاه کنید همکاران گله مند 
و آرام را در کنار یکدیگر مش��اهده خواهید کرد. افراد آرام 
ب��ا آنکه مش��کالت را به وضوح می بینن��د و حتی اذیت هم 
می ش��وند، آنها را بروز نداده و ه��ر روز بدون توجه به این 
موارد به کار خود مشغول می شوند. در مقابل، افراد همیشه 
ش��اکی، کوچک ترین مش��کل خود را به گ��وش همه افراد 
حاضر در شرکت می رس��انند. نکته مهم اینکه قطعا رئیس 

شما هم این افراد همیشه شاکی را می شناسد. 
قطعا اگر شما در رخدادهای گذشته تنها مشکالت بزرگ 
و مهم را گوشزد کرده باشید، تاثیر بازخوردهای تان بیشتر 
می ش��ود. در این حالت وقتی برای درخواست یا بازخوردی 
به دفتر مدیر می روید، قطعا انتظار برخورد بهتری خواهید 
داشت. رئیس ش��ما می داند که حتما موضوع مهمی باعث 
مراجعه ش��ما به دفترش شده است. اگر پیش از این فردی 
همیشه ش��اکی بوده اید، از این به بعد شکایت های خود را 

به جای فریاد زدن، بنویسید. با این کار آنها را از ذهن خود 
خ��ارج کرده و از طرفی، اعتبار خ��ود را نیز حفظ خواهید 

کرد. 
جلسه ای خصوصی برای طرح مشکل تنظیم کنید

قطعا رئیس شما کمتر از آنچه که فکر می کنید، شکایت 
و گله می ش��نود. بس��یاری از کارمندان تنها ب��ه فکر تاثیر 
مثبت روی مدیران خود هس��تند. آنه��ا در میان همکاران 
خ��ود ش��کایت و گله مندی می کنند، اما کمتر کس��ی این 
ش��کایت ها را مستقیما به گوش مدیر می رساند. قطعا یکی 
از دالیل حل نش��دن مش��کالت نیز پنهان ک��ردن آنها از 
مدیران اس��ت. به هرحال اگر تصور می کنید مش��کل مورد 
نظر ش��ما مهم بوده و باید به گوش مدیران برسد، ترس را 

کنار بگذارید و به جلو بروید. 
البته نحوه ارائه بازخورد و مش��کل ارتباط مستقیمی به 
روحیات مدیر و شناخت شما از او دارد. قطعا همه مدیران 
در براب��ر بازخورد روی خوش نش��ان نمی دهند و برخی از 
آنها در دس��ته مدیران دیکتاتور ق��رار می گیرند. به هرحال 
برای بهبود ش��رایط، جلس��ه ای خصوصی و ب��دون عوامل 
مزاحم و تنش زا با مدیر پیشنهاد می شود. با اختصاص زمان 
کافی برای این کار، در محدودیت های مکانی و زمانی برای 

صحبت نخواهید بود و استرس کمتری خواهید داشت. 
عموم افراد برای مطرح کردن مشکالت تا لحظات پایانی 
جلسات صبر می کنند. آنها به مقدار زیاد به مشکل و نحوه 
بی��ان آن فک��ر کرده و به دنبال کس��ب ش��جاعت پیش از 
صحبت کردن هستند. با اختصاص زمان مشخص جلسه با 
مدیر، دیگر بهانه ای برای فکر کردن ندارید و تمام تمرین ها 

را پیش از جلسه مرور می کنید. 
جزئیات را به خوبی شرح دهید

اگر موضوع بازخورد در مورد تغییر بخش��ی خاص است، 

در صحبت ه��ای خود به طور جزئی به آن بپردازید. اگر در 
مورد ی��ک حادثه یا اتفاق صحبت می کنی��د، روی رخداد 
پی��ش آمده و افراد درگیر تمرکز کنید. تنها از حقایق برای 
بیان نظر اس��تفاده کنید. موقعیت را شرح داده و تاثیر آن 
روی کار خ��ود و پیامده��ای بعدی اش را به روش��نی بیان 
کنید. از حدس زدن در مورد دیگران و انگیزه و دلیل رفتار 

آنها نیز خودداری کنید. 
اگر در مورد جزئیات دقیق نباش��ید، خودتان به دنبال 
دلیل اتفاقات خواهید رفت که عملکردی اشتباه است. اگر 
ش��ما علت اتفاق پیش آمده را برای رئیس شرح دهید، با 
دو مش��کل روبه رو خواهید شد. مشکل اول اینکه اختماال 
دانش��ی نس��بی در مورد عل��ت انجام کارها در ش��رکت 
داری��د. در نتیجه در زمان توضیح دادن، بخش های اصلی 
موقعی��ت را در نظر نمی گیرید. رویکرد هوش هیجانی در 
این مرحله، نتیجه گیری و تصمیم گیری را بر عهده مدیر 
می گذارد چون او از دالیل آشکار و مخفی اتفاقات آگاه تر 

است. 
ش��کل دوم اینک��ه برخی تص��ورات ش��ما از دلیلی بروز 
مش��کل، ب��ه تصورات تان در م��ورد رفتاره��ا و انگیزه های 
دیگران مربوط اس��ت. قطعا با این رفت��ار و تصور انگیزه  ای 
ک��ه فرد مقابل در خودش نمی بین��د، او را به حالت دفاعی 

خواهید برد. 
با توجه به موارد گفته شده و در نظر داشتن آنها در زمان 
ارائ��ه بازخورد، ت��ا حدود زیادی از اضطراب ش��ما در بیان 
کردن بازخورد کاسته می ش��ود. با بازخورد مثبت احتماال 
مدیرتان نیز تفکری دیگر در مورد ش��ما می کند و عالوه بر 
قبول کردن بازخوردها، باز هم از شما طلب نظر و پیشنهاد 

می کند. 
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ارائه بازخورد به رئیس با استفاده از هوش هیجانی

مهارت های هنری جایگاه ویژه ای در آینده  کسب وکار دارند
مهارت و آموزش در زمینه های هنری باعث می ش��ود س��بک فکری افراد برای کار کردن بهتر در فضای 

کنونی و همچنین آینده دنیای تجارت بهینه شود. 
آینده کس��ب وکار بیش از آش��نایی با واقعیت مجازی، ابر داده، هوش مصنوعی و روباتیک، به افرادی با 
تفکر خالق نیاز دارد. بهترین الگوریتم ها به داده ورودی مناس��ب نیاز دارند و ورودی های عالی از س��مت 
اف��رادی با ظرفیت خالقیت باال تولید می ش��وند. به بیان دیگر برای حص��ول بهترین نتیجه از الگوریتم ها 
باید س��وال های مناسبی از آنها بپرس��یم، در نتیجه کنجکاوی یا همان پایه اصلی خالقیت، در این بخش 

مفید خواهد بود. 
در واقع برای اس��تفاده هرچه بهتر از فناوری هایی که در آینده خواهیم داش��ت، بهتر اس��ت قدمی به 
عقب برداریم و مهارت های نرم خود را پرورش دهیم. این مهارت ها مواردی همچون تفکر انتقادی، هوش 
هیجانی و کار تیمی را شامل می شوند. این موارد در جریان کار قابل لمس نیستند، اما از طرفی مهم ترین 
المان ها در پیشرفت شخصی آینده خواهند بود. در ادامه به بررسی تاثیر این نوع از تفکر و پرورش مهارت 

روی پیشرفت کسب وکار می پردازیم. 
سرمایه ای به نام کنجکاوی

کس��ب مهارت های هنری به  معنای پرورش توانایی ها برای مش��اهده آثار دیگران نیز هست. شما با این 
مش��اهده تفکر نقادانه خود را در کنار کنجکاوی پرورش می دهید. در نتیجه پایه های تفکر انتقادی شکل 
خواهد گرفت. این تفکر به معنای پرس��یدن، ش��کل دادن و تغییر دادن تفکرات است. بخشی از این تفکر 
نیازمند فروتنی و خودآگاهی در مورد ضعف های ش��خصی اس��ت. در نهایت کسب این مهارت ها، توانایی 

مشاهده و گوش دادن به دیگران را در شما تقویت می کند. 
تفکر انتزاعی

زبان یک کد ارتباطی است و تمام انواع هنر، یک زبان جدید با قوانین و کلمات جدید را به شما معرفی 
می کنند. وقتی موس��یقیدان ها در حال آموختن تئوری موس��یقی هس��تند، در واقع کد آن را می آموزند. 
در مثالی دیگر نقاش��ان مدرن و پس��ت مدرن آنچه را که پیش روی شان بود نمی کشیدند آنها تصویری با 
طراحی جدید از انسان یا طبیعت پیش روی خود را می کشیدند. در ارتباط این موارد با دنیای کسب وکار، 
می توان طراحی اس��تراتژی را مثال زد. اس��تراتژی به معنای تصمیم گیری در مورد موارد موجود نیست، 
بلکه به معنای حدس زدن حوادث آتی خواهد بود. در نتیجه تفکر انتزاعی از حقایق موجود، عامل حیاتی 

در پرورش خالقیت است. 
درک فرهنگی

هنرمندان از هرآنچه که دراطراف ش��ان اس��ت الهام می گیرند. آنها در ابتدای آموزش می آموزند که در 
اطراف و در میان مردم و جامعه خود بگردند و با آنها آشنا شوند. حتی موقعیت های جغرافیایی و اشیا نیز 
همیش��ه مورد مطالعه این افراد هستند. این درک فرهنگی نشان می دهد هنرمندان ذهن بازی نسبت به 
تنوع تفکر دارند و با همکاری یکدیگر نیز به خوبی کارها را به پایان می رسانند. آینده کسب وکار نیز به از 

بین بردن مرزها و گسترش تفکر ورای تخصص های فردی نیاز دارد. 
مدل پورتفولیو

همان ط��ور که گفته ش��د هنرمندان پایه های قوی کنجکاوی، تفکر انتزاع��ی و درک فرهنگی دارند که 
به خاطر این خصوصیت ها از غرور ش��خصی دور ش��ده و در پروژه های مش��ترک نیز شرکت می کنند. آنها 
تنها روی تخصص خود تمرکز نکرده و از به اشتراک گذاشتن آن با دیگران نیز استقبال می کنند. داشتن 
پورتفولیوی متنوع نشان می دهد که شما درکی از مفهوم و اهداف کلی کسب وکار دارید و بیش از تمرکز 

روی یک راه حل اختصاصی، به کل فرآیندها فکر می کنید. 
رهبری مبتنی بر چشم انداز

قطعا چش��م انداز داشتن و تصور بصری، مهارت های پایه ای رهبران آینده هستند. برای تبدیل شدن به 
یک هنرمند خوب نیز باید چش��م اندازی بی پروا داشته باشید، چراکه کار شما نیاز به زاویه دید مخصوص 
خودش  را دارد. در دنیایی که همه چیز به س��مت کپی ش��دن پیش می رود، داشتن تفکر و هدف منحصر 
به فرد، باارزش اس��ت. این مهارت در هیچ آموزشگاه کس��ب وکاری مطرح نمی شود، اما در هنر و طراحی، 

مهارتی باارزش و پیش نیازی حیاتی است. 
در نهایت به این نتیجه می رس��یم که باید روحیه هنری خود را کش��ف و آن را تقویت کنیم. سپس در 
کس��ب وکار خود به دنبال فرآیندی باشید که جنبه های غیرمعمول و روش های غیرعادی را برای پیشبرد 

مسائل به کار بگیرد. این موارد آینده پایدار شما را تضمین خواهند کرد. 
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