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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کمتر از 10 درصد از اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است

خوان هفتم 
برنامه ریزی توسعه

فرصت امروز: منهای برنامه های پنجگانه توســعه در دوره پهلوی، تاکنون شــش برنامه توسعه در سال های پس از 
انقالب اجرا شده و برنامه هفتم نیز در راه است. با گذشت چند دهه برنامه ریزی توسعه، اما متاسفانه چالش هایی در 
مسیر اجرای این برنامه ها پدید آمده و تنها بخش اندکی از آنها محقق شده است؛ چنانکه تنها 30 درصد از برنامه های 
توسعه قبلی اجرا شده و یا تحقق اهداف برنامه ششم توسعه به گفته نهاد پژوهشی مجلس، حتی زیر 10 درصد بوده 
است. فارغ از چالش های حوزه اجرا که محدودیت هایی نظیر تحریم های اقتصادی، دسترسی به اهداف را عمال ناممکن 

کرده است، حتی در مورد شیوه برنامه نویسی نیز - با وجود چند دهه تجربه برنامه ریزی توسعه - همچنان اجماع...

روند صعودی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی ادامه دارد

دمای مثبت پیش نگر رشد
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دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به روند صعودی برگشت

همگرایی بورس با دالر و سکه
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مدیریتوکسبوکار
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با اینکه بارها درباره این پرســش که چرا سیکل توسعه نیافتگی ایران تکرار می شود؟ بسیار پژوهش 
شده است، اما این سیکل تاریخی همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد دور باطل توسعه نیافتگی عمدتا 

به دلیل نبود الگوی توسعه ای است که باعث نهادسازی ناقص و از هم گسیخته شده و از آنجا 
که جامعه ایران به تعبیر همایون کاتوزیان، »جامعه کوتاه مدت« است، این تجربه تاریخی به...

چرا اقتصاد ایران هنوز توسعه نیافته است؟

دور باطل توسعه نیافتگی

یادداشت
 گفت وگو

یعنی توسعه

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

به نظر می رسد جامعه ایرانی 
بــار دیگر در معــرض آزمون 
گرفته  قــرار  تاریخی  بزنگاه  و 
و مرحلــه جدیدی از پروســه 
گذار از ســنت بــه مدرنیته را 
تجربه می کند. رفاه و توســعه 
در جوامــع انســانی از رهگذر 
شــکل  دیالکتیک  و  گفت وگو 
می گیرد و جوامعــی که فاقد 
عنصــر گفت وگو و عــاری از 
هستند،  انتقادی  گفتمان های 
نتوانســته اند بــه ســطحی از 
توسعه و پیشرفت برسند. اینکه 
در ادبیات کالسیک ایران، فرم 
و  نگرفته  نمایشــنامه شــکل 
همانند بســیاری از مفاهیم از 
غرب وارد شده است، به وضوح 
نشــان می دهد که گفت وگو و 
دیالــوگ در تاریــخ و فرهنگ 
نداشته  چندانی  جایگاه  ایران، 
تلخ  واقعیت  این  متاســفانه  و 
در دوران معاصــر و بــه ویژه 
ایــن روزهــا و در ناآرامی های 
اخیر کــه بیش از هــر زمانی 
نیاز  هم اندیشی  و  گفت وگو  به 
داریم، ما را بیــش از پیش از 
هم دور می کند و رنج می دهد؛ 
چه بســا یکی از دالیل عمده 

جامعه  توسعه نیافتگی 
2ایران، همین...
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8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت امروز: »توســعه در ایران با مانع بزرگی روبه روســت. شاید تا 
اطالع ثانوی نتوان گام های بزرگی برای توسعه برداشت اما نباید از تاریخ، 
از جامعه و از ایران ناامید شد.« این را »مقصود فراستخواه« می گوید. او 
مدت هاست که در آثارش به خصوص در کتاب »ما ایرانیان« و »مسئله 
ایران« از ذره ای شــدن جامعه سخن می گوید و نسبت به پایان اجتماع 
در ایران هشدار می دهد. به گفته این جامعه شناس، »توسعه در ایران با 
موانع بزرگ ساختاری مواجه اســت و اتفاقا برای رفع این موانع بزرگ 
باید به جزییات کوچک توجه کرد.« فراســتخواه صبور است و امیدوار 
و برای همین از آهســته و پیوسته رفتن می گوید و بر خالقیت جامعه 
تاکید می کند. جدیدترین کتاب او که تیرماه امسال در خانه اندیشمندان 
علوم انسانی رونمایی شد، »روایت مقصود فراستخواه از مسئله توسعه در 
ایران« نام دارد که دومین کتاب از مجموعه کتاب های »مسئله توسعه در 
ایران« است. اولین کتاب این مجموعه با نام »روایت محمود )سریع القلم( 
از مســئله توسعه در ایران« در میانه ســال گذشته منتشر شد. دبیری 
علمی مجموعه برعهده »محسن رنانی« است و تاکنون تدوین 2۶ روایت 
آن آغاز شده است. رنانی در مراسم رونمایی از کتاب فراستخواه، درباره 
اینکــه از میان این روایت ها کدامیک می تواند به برون رفت جامعه ایران 
از بحران بینجامد، به »روایت مقصود« اشــاره کرد و گفت: »هر روایت 
بــرای یک برهه خاص از تاریخ ایران کاربرد دارد و نباید انتظار داشــت 
تئوری یک صاحب نظر مثال برای کل 100 سال اخیر جواب دهد. امروز 
که در میانه بحرانیم و افق نداریم... روایتی که بتواند راهکار دهد و نسخه 
بنویســد، »روایت مقصود« است؛ به ویژه مسئله تأکید دکتر فراستخواه 
بر کنشــگر مرزی.« آنچه در ادامه می خوانید، بندهایی از صحبت های 

فراستخواه در گفت وگو با ماهنامه »آینده نگر« است.

به سوی قلمروافزایی جامعه
»دولت و نهاد قدرت در ایران، ســازمان اجتماعی مثل نهادهای 
صنفی و حرفه ای و مدنی را قلمرو مستعمره خود قرار داده اند؛ یعنی 
دولت اصرار به »قلمروافزایی« خود دارد و از سوی دیگر از حوزه های 
دیگر جامعــه »قلمروزدایی« می کند. البته ایــن »قلمروافزایی« به 
معنای این نیست که مقبولیت دولت افزایش پیدا می کند. حتی باید 
تأکید کنیم که کارایی و اثربخشی دولت هم با »قلمروافزایی« باالتر 
نمی رود. اثربخشــی و کارایی باال با »قلمروافزایی« محقق نمی شود. 
به نوعی به ســمت کنترل مطلق دولت حرکت می کنیم. نگاه من به 
مسئله این اســت که دولت به دنبال »قلمروافزایی« است و جامعه 
مدام قلمروهای خود را از دســت می دهد و مکان و قلمروهای خود 
را از ید اختیــار خود به دولت واگذار می کند. اگر بخواهیم نهادهای 
صنفی و حرفه ای     و مدنی به مسئله عمومی تبدیل شود، راه موجود 
»قلمروافزایی« به جامعه است. جامعه باید »قلمروزایی« کند و قلمرو 
مستعمراتی خود را از دســت دولت آزاد کند . در زایش قلمرو است 
که نهادهــای صنفی و حرفه ای     و مدنی به مســئله عمومی تبدیل 
می شود. برای توضیح این مسئله باید به منطق بی نهایت کوچک ها 
پی ببریم؛ از جهت همین منطق به اســتراتژی آزاد کردن قلمروها 
و زایــش اجتماعی و فعال کردن حوزه قلمروها و تقویت ســازمان 
اجتماعی خودگردان می رسیم. در کتاب »ما ایرانیان« فصلی هست 
که تاریخ معاصر و مشــکالت آن بررســی شده اســت .     من در آنجا 
نگاهی به محیط نهادهای اجتماعی داشتم و بحث »ضعف گروه های 
انجمنی« را مشــروحا آورده ام. مشــکل در ایــران، ضعف گروه های 
انجمنی است. گروه های انجمنی را آنجا تعریف کرده و توضیح داده ام 

که همین نهادهای صنفی و حرفه ای     و مدنی هســتند. به طور کلی، 
گروه های اجتماعی که ســاخت مندی جامعه را شکل می دهند، به 
گروه های رســمی و غیررسمی تقسیم می شــوند. گروه های رسمی 
معموال بزرگ، ثبت شــده، حقوقی و با اعضای مشخص هستند ،     در 
 .)Institutional( و نهادی )Associational( دو شکل انجمنی
نمونه ای     از گروه های رسمی از نوع انجمنی، همین صنف ها، حرفه ها 
و نهادهای مدنی هستند و نمونه ای     از گروه های رسمی از نوع نهادی ،     
ســازمان های دولتی و فرادولتی و نظامی و مانند آن هستند که در 
ایران بیــش از حد متمرکز و ناکارآمد و مبتنــی بر یک ایدئولوژی 
یک جانبه شده است و اثربخشی و مشروعیتش مخدوش گشته است.

خأل سازمان اجتماعی در ایران
مشــکل در ایران، ضعیف ماندن گروه های رسمی انجمنی است. 
نهادهای صنفی و حرفه ای، اصناف و حرفه ها و ســازمان های مدنی 
بخشی از ســازمان اجتماعی هستند که االن این سازمان اجتماعی 
در ایران ضعیف و در قلمرو مســتعمره دولت خواســته می شــود. 
ضعف ســازمان اجتماعی در گروه ها و اصناف و همه ارکان آن، خود 
را نشان می دهد. گروه های رســمی انجمنی، خیلی در خودگردانی 
جامعه )Social Autonomy( مهم هستند. سازمان اجتماعی از 
این طریق می تواند توســعه یابد و به پشتگرمی آن است که توسعه 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ممکن می شود. در ایران آیین 
جوانمردی، پشتوانه هنجاری و اخالقی برای شکل گیری صنف ها بوده 
اســت. صنف ها در تاریخ در مسائل شهر خود، نقش های مهم دارند، 
مثل کلوها در اصفهان. در اروپا، چین و ژاپن هرچه پویایی اجتماعی 
باالتر رفته اســت، گروه های رســمی نوع انجمنی بیشتر و فعال تر 

هســتند و این امر سبب شده تقسیم  کار اجتماعی بیشتر و سازمان 
اجتماعی قوی تر باشــد. اگر به اروپا و چین و ژاپن نگاهی بیندازیم - 
با اینکه در فردگرایی، جمع گرایی و دموکراســی سه فرهنگ و سه 
جامعه بســیار متفاوت هســتند - در همه اینها قدرتی در سازمان 
اجتماعی می بینید. در چین این سازمان اجتماعی دست کم معجزه 
اقتصادی نوع چینی را پشــتیبانی می کنــد و در ژاپن و در اروپا نیز 
سازمان نیرومند اجتماعی شان هست که به شکل دیگری در توسعه و 
دموکراسی آنها اثرگذار است. آنچه در هر سه با وجود تفاوت های شان 
مهم است و کم و بیش مشــابه است، سازمان قوی جامعه است اما 
دولت در ایران بر اثر ســاخت خاص تمامی خواهش متاسفانه از این 
سازمان اجتماعی »قلمروزدایی« می کند. پس راه این است که باید 
سازمان اجتماعی ایران، یعنی انجمن ها و نهادهای صنفی و حرفه ای 
    و مدنی برگردند به خودشــان و خــود را توانمند کنند. باید به این 
نکته هم توجه کنیم که اگر ســاخت جامعه، فرهنگ، سبک زندگی 
و دیدگاه های مردم و نهادهای مدنی توســعه یابد، جامعه با تعویض 
گرامر اجتماعی خود، دولت را مجبور به تحول می کند. اما برعکس، 
اگر ســازمان اجتماعی تقویت نشود، تغییر پایدار در توسعه سیاسی 
نیز پیش نمی رود و مشکالت جامعه به نحو پایدار برطرف نمی شود.

مدرنیزاسیون به جای مدرنیته
مسیر نوشدگی در ایران به مدرنیزاسیون از باال و در شکل معیوب 
فروکاسته شده است، تا اینکه تجربه مدرنیته در متن خود جامعه و 
سازمان اجتماعی باشد. ما این بخت را نداشتیم که تحوالت مدرنیته 
در شهرها و ســازمان اجتماعی مان رشد و توسعه یابد. به جای آن، 
برنامه های مدرنیزاسیون بیشتر از سمت دولت به شکل  بوروکرا    تیک 

ادامه می یابد که بعدا گرفتار فساد و خودکامگی می شود. مدرنیته به 
مدرنیزاســیون تقلیل می یابد که دولت مجری آن اســت و نه اینکه 
به صورت فرآیندی اجتماعی در جامعــه جریان یابد؛ یعنی جامعه 
در فرآیند تحول اجتماعی، ساخت دولت مدرن و سازمان اجتماعی 

خودگردان موفق نبوده است.
 »Community« جامعــه ایران االن در مرحله ای اســت کــه
)انجمــن( در آن از بین می رود. ما افراد هســتیم و ظاهرا در جامعه 
حضــور داریــم، اما یک اجتماع چندان قوی نیســتیم. مشــارکت 
شــبانه روزی داوطلبانه در ایران و عضویت موثر در انواع سازمان های 
اجتماعی، بسیار پایین تر از متوسط جهان موفق است. ما درگیر روند 
رو به رشــد فردگرایی خودمدار هســتیم. این با فردگرایی نهادینه 
متفاوت اســت که فرد بر حقوق فردی و ســبک زندگی خود تأکید 
دارد و منافع و عالیق خود را از طریق قواعد جمعی و منافع عمومی 
دنبال می کند. من مدت هاست به نوبه خود درباره      این موضوعات در 
حد خودم اینجا و آنجا می گویم و می نویســم و می شنوم و گفت وگو 
می کنم و خود را به اشــتراک می گذارم؛ مثال در کتاب »ما ایرانیان« 
و »مســئله ایران«. رشــد فردگرایی خودمدار، ایران را با خطر پایان 
اجتمــاع مواجه می کنــد. در ایران افراد تبدیل به ذره می شــوند و 
»Community« تضعیف می شــود. هر کس فکر می کند با عقل 
ابزاری ســاده معیشتی اش می تواند گلیم خود را از آب بکشد، روزی 
با گران شــدن پراید کوچکش، روزی با نوسان قیمت مسکن یا ارز 
یا... عجب افســون شده ایم ما. ولی با اینها هیچ انباشتی هیچ بلوغی 
هیچ توسعه ای     اتفاق نمی افتد و به پایداری و به نیکبختی اجتماعی 

نمی رسیم و راه به دهی نمی بریم و در تپه سرگردان می شویم.«

آنچه این روزها در فضای مجازی و در ادبیات اعتراضی بســیار به 
گوش می خورد، فحاشی و اســتفاده از کلمات رکیک است؛ ادبیات 
مملو از خشم و پرخاش که در شعارها، توییت ها، محتواها و کامنت ها، 
از فضای مجازی تا دانشــگاه ها نمایان اســت، اما آنچه جامعه را به 
تعجب وا داشته، اســتفاده از این کلمات رکیک در بین دانشجویان 
و قشــر فرهیخته دانشگاهی است؛ قشــری که بیش از بقیه از آنها 
انتظار تعقل و ادب می رود. از طرف دیگر، اســتفاده نوجوانان از این 
ادبیات نیز نگران کننده است. فحش دادن و پرخاش در اولین قدم، راه 
گفت وگو و تفکر عقالنی را می بندد و بر شکاف بین مردم می افزاید. 
اینکه چرا این روزها این نوع ادبیات در سطح جامعه مخصوصا نسل 
جوان به شــکلی عریان و عیان استفاده می شــود و اساسا چرا این 
واژگان ســخیف، جای گفت وگو با ادبیات درست را گرفته و آیا این 
فحش دادن به کنترل خشــم کمک می کند یا باعث بازتولید خشم 
می شــود، عالمت سوالی اســت که ما را به تفکر در ریشه این اتفاق 

دعوت می کند.
»کــورش علیانی«، دانش آموخته زبان شناســی در این زمینه به 
»ایســناپالس« می گوید: »فحش چیزی نیســت که دیروز اختراع 
شــده باشد. احتماال اولین چیزهایی که انســان ها به زبان آورده اند، 
فریادهای خشم آلود شبیه همین فحش خودمان بوده است. به لحاظ 
شناختی هم بخشی از گنجینه واژگان ما که دیرتر از همه فراموش 

می شود، فحش اســت. این خصوصیت انسان اســت. اما اینکه این 
حجم از فحش در جریانی اســتفاده شود، من نمونه ای سراغ ندارم. 
در هیچ کدام از حرکت های اجتماعی مشــهور معاصر، این حجم از 

دشنام را نمی بینیم.«
او در پاســخ به این ســوال که اساســا فحش دادن چه جایی در 
فرهنگ ایرانــی دارد، توضیح می دهد: »اخالق ویکتوریایی« چنانکه 
از نامش پیداســت یک موضــوع بریتانیایی یا اگر گســترده تر نگاه 
کنیم، یک موضوع اروپایی اســت. زمانی بنا به دالیلی که تحلیلش 
کار من نیســت، اروپایی ها تصمیم گرفتند خیلی مودب باشند یا در 
واقع وانمود کنند مودب هستند؛ یعنی قواره انسانی خود را به شدت 
محدود کنند و چهره ای اتوکشیده از خودشان نشان بدهند. این شد 
که به کار بردن خیلی از واژه ها، پوشیدن بعضی از لباس ها، بسیاری از 
انواع نشستن و راه رفتن و... زیرسوال رفت و الگوهای خاص و محدود 
با برچسب »مودبانه« تایید و بقیه حذف، تحقیر یا پلیدانگاری شدند. 
این اخالق ویکتوریایی وارد ایران هم شــده است. مثال یادم می آید 
در خانواده ما افراد دو ســه نسل قبل از من، یعنی آنها که مشروطه 
را دیده بودنــد، خیلی راحت به عنوان گفت وگوی روزمره چیزهایی 
می گفتند که مادر من هم که از نسل قبل از من بود از خجالت سرخ 
می شد و سعی می کرد شرایط را طوری مدیریت کند که من نشنوم. 
این مختص خانواده ما نبود. در غالب افراد آن نســل کم و بیش این 

را می شد دید. در زمان صفویه این عبارات بسیار رایج بوده است. در 
متون هم حضور واژگان بــه زعم امروزی ها خالف ادب را می بینیم. 
درباره امور جنسی جوک می سازند، با آن یکدیگر را دست می اندازند 
و دشنام جنسی می دهند. زمان قاجار هم همین طور. تقریبا از زمان 
رضاشاه کم کم اخالق ویکتوریایی وارد ایران شده و خیلی زود مفهوم 
ادب را تسخیر می کند. یعنی تصوری که ما تا قبل از دوره رضاشاه از 

ادب داریم، شباهت زیادی با امروز ندارد.«
نکته دیگری که این فعال فرهنگی در صحبت هایش بدان اشــاره 
می کند، کارکرد فحش دادن اســت و اینکه آیا فحش دادن موجب 
کنترل خشم یا بازتولید خشم می شود. »علیانی« درباره این دو نظریه 
می گوید: »هر دوی این نظریه ها هست. یکی می گوید دشنام کمک 
می کند درگیری فیزیکی ایجاد نشود. دیگری می گوید فحش دادن 
مقدمــه تحریک و تهییج برای درگیری فیزیکی اســت. برای هر دو 
نظریه هم می توان تا قیامت شــواهد تاییدکننده پیدا کرد. شواهدی 
هســت که درگیری با دشنام شروع شــده و تا رسیدن به قتل ادامه 
پیدا کرده، شواهدی هم هست که یکی فحش داده و دیگری اهمیتی 
نداده و ختم بخیر شــده است. در حالی که اگر اولی فحش نمی داد 
ممکن بود از خشــم سکته کند یا آن دیگری را بزند.« وی با استناد 
به کتاب »بنجامین برگن« درباره ریشــه های زبان شناختی فحش 
و دشــنام، می افزاید: »کتابی هســت به نام »what the f« نوشته 

»بنجامین برگن« که یک پژوهش زبان شــناختی در مورد دشــنام 
اســت. گرایش زبان شناختی این کتاب، زبان شناسی شناختی است 
و علمی تر از گرایش های دیگر است. »برگن« آنجا می گوید ما چهار 
گروه دشــنام داریم؛ گروه اول، دشنام های جنسی است. گروه دوم، 
دشــنام های مربوط به برون ریز بدن انســان مانند دستشویی و باال 
آوردن است. گروه سوم، دشنام های مربوط به دیگری های اجتماعی 
و زیستی، مثل دین های دیگر اســت؛ یعنی دین کسی را به عنوان 
فحش اســتفاده کنند یا دینی را به او نسبت بدهند. سعدی این کار 
را زیاد کرده اســت. گفته »ای کریمی که از خزانه غیب/ گبر و ترسا 
وظیفه خور داری« که گبر و ترســا نوعی فحش هستند. یا جاهایی 
»جهود« را به عنوان ناســزا استفاده کرده است. دیده اید عنوان های 
دگرباشــان جنســی را به عنــوان فحش اســتفاده می کنند. حتی 
برچســب های دگراندیشان مثل »مردک کمونیست« یا روشنفکر را 
گروه هایی فحش می بینند. نام حیوانات هم دیگری زیســتی است. 
نهایتا گروه چهارم نیز فحش های مرتبط با امور مقدس است. این امر 
در زبان انگلیسی خیلی رایج است، اما در زبان فارسی زیاد نیست مگر 

در نفرین. مثال می گویند »اباالفضل به کمرت بزند.«
به گفته این دانش آموخته زبان شناســی، »یک گروه از این چهار 
گروه واضحا جنســی است. در جنسیت یک تصور غالب در فرهنگ 
حداقل 4 هزار ســاله کنونی بشر وجود دارد که منحصر به ایران هم 

نیست. این تصور زن را بازنده امر جنسی می داند و مرد را تصرف گر، 
زورگو و برنده. طبیعتا فحش ها بیشــتر به سمت زن ها هدف گرفته 
می شــوند اما همه فحش ها مربوط به زنان نیست. مثال فحش هایی 
از گروه ســوم هستند که مرد را مفعول امر جنسی خطاب می کنند. 
می خواهم نهایتا بگویم زن ســتیزانه بودن گروه بزرگی از فحش ها، 

امری موضعی و ایرانی نیست.«
او در پایان در پاســخ به این سوال که فحش دادن چقدر می تواند 
شکاف بین مردم را بیشتر کند و چگونه می توان جلوی آن را گرفت، 
می گوید: »ما نظریه جدی ای کــه بتواند نظریه دیگر را از میدان به 
در کند نداریم. نمی توان دقیق گفت که فحش باعث افزایش خشــم 
می شود یا جلوی خشــونت فیزیکی را می گیرد. این دو نگاه هست 
و برای هر کدام هم شــواهد بسیار پیدا می شود. مسئله دیگر اینکه 
اصال کسی می تواند زبان آدم ها را مدیریت کند؟ می توانیم باالی سر 
آدم ها بایستیم و بگوییم فحش بده یا نده؟ البته برنامه ریزی فرهنگی 
و برنامه ریزی اجتماعی، امری شدنی و علمی است، اما این یک روند 
طوالنی اســت. دهه ها زمان نیــاز دارد. باید تمامی ابزارها از آموزش 
گرفتــه تا رســانه را به کار گرفت و تالش کرد جامعه را به ســمت 
هدف از پیش تعیین شده هدایت کرد. این نیاز به هوشمندی، دانش، 
ســنجش و دقت دارد که تقریبا می توان گفــت تاکنون ما در ایران 

نمونه های موفقش را ندیده ایم.«

مروری بر ادبیات اعتراضی این روزها
فحش های رکیک از کجا می آید؟

ایران با خطر پایان اجتماع مواجه است؟

زیربنای اجتماعی توسعه اقتصادی

تکنیک های بازاریابی برای توسعه برند
در دنیایی که بازاریابی دیجیتال روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند، بی توجهی به شیوه های کالسیک 
بســیار راحت اســت. در این میان برخی از کارشناس ها به طور کامل از شــیوه های سنتی قطع امید کرده و 
تمام سرمایه گذاری شان معطوف به شــیوه های جدید است. بی تردید شبکه های اجتماعی در طول سال های 
اخیر تحوالت بســیار مهمی در عرصه بازاریابی و تبلیغات به همراه داشــته اند. این امر برای بسیاری از برندها 
امر بی نهایت مهمی بوده و در طول دســت کم دو دهه اخیر بخش قابل توجهی از بودجه بازاریابی شــان را به 
ســوی دنیای آنالین هدایت کرده است.  بی  شک بازاریابی دیجیتال دارای سودآوری بسیار زیادی است. با این 
حال برندها فقط مجبور به استفاده از این شیوه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان نیستند. بسیاری 

از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط متفاوتی دارند. در این میان شیوه های قدیمی و...



فرصت امروز: منهای برنامه های پنجگانه توسعه در دوره پهلوی، تاکنون 
شش برنامه توسعه در ســال های پس از انقالب اجرا شده و برنامه هفتم 
نیز در راه اســت. با گذشــت چند دهه برنامه ریزی توسعه، اما متاسفانه 
چالش هایی در مســیر اجرای این برنامه ها پدید آمده و تنها بخش اندکی 
از آنها محقق شده است؛ چنانکه تنها 30 درصد از برنامه های توسعه قبلی 
اجرا شــده و یا تحقق اهداف برنامه ششــم توسعه به گفته نهاد پژوهشی 
مجلس، حتی زیر 10 درصد بوده اســت. فــارغ از چالش های حوزه اجرا 
کــه محدودیت هایی نظیر تحریم هــای اقتصادی، دسترســی به اهداف 
را عمال ناممکن کرده اســت، حتی در مورد شــیوه برنامه نویسی نیز - با 
وجود چند دهه تجربه برنامه ریزی توسعه - همچنان اجماع کاملی میان 
سیاست گذاران و دولتمردان وجود ندارد. به نظر می رسد برنامه توسعه به 
یک امر روتین و بوروکراتیک در دولت ها تبدیل شده و تدوین آنها عمدتا 
براساس آرزوهاســت تا واقعیت ها؛ نکته ای که به وضوح خود را در برنامه 

هفتم توسعه نشان می دهد.
با وجود آنکه تنها 29 اسالید و فهرست اسناد پشتیبان نظام نامه برنامه 
هفتم توســعه به  صورت عمومی منتشر شــده و امکان ارزیابی این سند 
براساس متن تفصیلی وجود ندارد؛ با این حال، بازوی پژوهشی اتاق ایران 
در یک گزارش انتقادی به بررســی برنامه هفتم توسعه پرداخته و نقادی 
خود را در ســه محور »عدم توجه به شکســت  برنامه های پیشین«، »در 
نظر نگرفتن شــرایط محیطی داخلی و خارجی« و »آشفتگی در مفاهیم 
اقتصاد سیاسی« منتشر کرده و می نویسد: فقدان توجه به این موضوعات 
نشان می دهد که مسئله شناســی مشخصی، مبنای طراحی برنامه هفتم 
توســعه و رویکردهای مطرح در آن نیست. طراحی نظام نامه فعلی بدون 
آسیب شناسی نسبت به دالیل عدم توفیق برنامه های توسعه گذشته، این 

نگرانی را ایجاد می کند که مجددا گرفتار همان اشتباهات گذشته شویم.
نقطه صفر توسعه در گام هفتم

تحقــق 30 درصــدی برنامه های توســعه قبلــی و همچنین تحقق 
10 درصدی اهداف برنامه ششــم باعث شــده تا لحــن گزارش مرکز 
پژوهش های اتاق ایران در آسیب شناســی برنامه هفتم توســعه کامال 
انتقادی باشــد. در این گزارش، تشدید بی سابقه تحریم های همه جانبه 
و کاهش ســطح مبــادالت اقتصادی و مالی و توقــف مذاکرات احیای 
برجــام، توقف چندین ســاله پروژه هــای ســرمایه گذاری و... از جمله 
مهمترین شــرایط محیطی )بین المللی( طراحــی برنامه هفتم خوانده 
شده است. بنابراین به نظر می رسد به جای برنامه توسعه، تدوین برنامه 
مدیریت بحران و کاهش آســیب های ناشــی از آن ضروری باشد. برای 
برنامه ریزی توسعه، سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، نهادهای 
تولید اندیشه توســعه، نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی، 
پاسخگویی دولت و انتخابات آزاد به عنوان شرایط اولیه ضروری است. در 
حال حاضر اعتراض شهروندان و به ویژه نخبگان، صاحبان کسب وکار و 
فعاالن مدنی، مهمترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است، لذا برنامه 
هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید 

به تأمین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود.

این گزارش، مهمترین ســوالی را که در طراحی چارچوب فعلی جای 
آن خالی اســت، مسئله شرایط صفر  و یک برنامه توسعه می   داند و برای 
دســتیابی به تصویری از شــرایط صفر برنامه، پرداختن به سه موضوع 
»دالیل توفیق یا عدم توفیق برنامه   های گذشــته«، »شــرایط محیطی 
بین المللــی و تدوین برنامه« و »وضعیت اقتصاد سیاســی و شــرایط 
نهادی حاکم بر طراحی برنامه« را مهم   برمی شمرد. فقدان توجه به این 
موضوعات نشــان می دهد که مسئله   شناسی مشخصی، مبنای طراحی 
برنامه هفتم توسعه نیست. ارزیابی   ها از میزان اجرای برنامه   های توسعه 
قبلی به عملکردی 30  درصد اشاره دارد. همچنین طبق  ارزیابی مرکز 
پژوهش   ها، تحقق اهداف برنامه ششم توسعه حتی زیر 10  درصد است. 
از جمله دالیل عدم موفقیت برنامه های گذشته در این گزارش به کاهش 
بی   سابقه تعامل مالی و اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و کاهش درآمد 
ارزی کشــور به یک ســوم آغاز دهه 1990، کیفیت نامطلوب حکمرانی 
در ســطوح ملی، بخشی و منطقه ای، ســاختار و کارکرد نامناسب برای 
توســعه و کاهش بی   ســابقه سطح توانمندی و اثربخشــی دولت، روند 
نگران کننده عملکرد نهادی، روند نزولی محیط کســب وکار، نوآوری و 
رقابت پذیری اقتصادی، تخریب منابع آب و زوال زیست محیطی، شرایط 
بحرانی صندوق های بازنشستگی و شرایط نگران کننده نظام بانکی اشاره 

شده است.
برنامه بحران به جای برنامه توسعه

مرکز پژوهش   های اتاق ایران ســپس به وضعیت محیطی اقتصاد ایران 
پرداخته و توصیه می کند که به  جای تدوین برنامه توسعه شاید بهتر باشد 
برنامه مدیریت بحران نوشــت. همچنین برنامه   ریزی توســعه را منوط به 
عوامل و شــروط داخلی می   داند و با اشاره به وجود سطح حداقلی از ثبات 
سیاسی و اجتماعی، نهادهای تولید اندیشه توسعه، نهادهای مدنی، رعایت 
حداقلی حقوق مدنی، پاسخگویی دولت و انتخابات آزاد که از آنها با عنوان 
شــرایط اولیه و ضروری برنامه   ریزی یاد می کند، می گوید: برنامه هفتم به 
جای طــرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به تامین 

حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود.
جای خالــی و عدم حضور موثــر نمایندگان بخــش خصوصی و رویه 
غیرمشــارکتی تدوین برنامه هفتم، نکته دیگری است که در این گزارش 
بدان اشــاره می شــود: ســند برنامه، تفاهم   نامه   ای میان سیاست گذاران، 
برنامه      ریــزان، مدیران و ذی نفعان برنامه اســت. از این منظر، حضور موثر 
نماینــدگان بخش خصوصــی از جمله اتاق   ها در فرآینــد تهیه و تدوین 
برنامه   های توســعه از اهمیت زیادی برخوردار اســت. با این حال، به نظر 
می رسد تدوین نظام   نامه برنامه هفتم در چارچوب برنامه   ریزی غیرمشارکتی 
و از باال به پایین صورت گرفته است. بر همین اساس، بازوی پژوهشی اتاق 
ایران در غیاب هرگونه مشــارکت نخبگان، تشکل های بخش خصوصی، 
انجمن   های علمی و مراکز پژوهشی، صاحبان کسب وکار و رسانه   ها و سایر 
نهادهای مدنی در تدوین برنامه هفتم، سیاست گذاران و برنامه ریزان را به 
تجربیات موفق گذشــته ارجاع می دهد و نمونه موفق این کار را مواردی 
همانند هم اندیشی ملی پیرامون بازسازی اقتصادی در پایان جنگ تحمیلی 

هشت ساله )که پیش زمینه برنامه اول توســعه شد(، می   داند که نقدها و 
گفت وگوهای بی سابقه   ای که در زمان تدوین و اجرای این برنامه درگرفت و 
حتی ارزشیابی   های گسترده پس از اجرای آن، از دستاوردهای برنامه   ریزی 
در ایران است. همچنین ساختار برنامه، درجه جامعیت برنامه، درجه تمرکز 
و نحوه مشارکت مناطق، بخش   ها و نهادهای مدنی از مهمترین موضوعاتی 
هستند که محتوای یک برنامه توسعه را می سازند. در چارچوب فعلی، این 
موضوعات یا مطرح نشده اند یا به صورت آشفته درون متن قرار گرفته   اند. 
نظام برنامه هفتم و ســند سیاســت   های کلی باالدست آن به سردرگمی 

بی   سابقه ای دچار است.
برنامه  گذار در روند برنامه   ریزی

دو رویکرد اساســی برنامه هفتم توسعه نیز در این گزارش به چالش 
کشیده شده اســت. این دو رویکرد که یکی دستیابی به رشد فراگیر و 
دیگری برنامه   ریزی هسته   های کلیدی برای توسعه است، طبق ارزیابی 
بازوی پژوهشــی بخــش خصوصی، تبعاتی دارند که به نظر نمی رســد 
اقتضائات آن به درستی رعایت شده باشد. می   توان گفت که در این سند، 
رویکرد رشــد فراگیر بیشتر برمبنای مدگرایی و تقلید از دیگر کشورها 
و بدون مالحظه ویژگی   های راهبردی این رویکرد اتخاذ شــده اســت. 
همچنین آنچه در قالب تغییر روش برنامه   ریزی عنوان شــده، بیشــتر 
تغییر عناوین است تا آنکه تغییر محتوا را در بر گیرد. آنچه برنامه هفتم 
توســعه منعکس می کند، فاقد مبناســت و درهم آمیختگی نامنسجمی 
از گرایش   های مختلف نظری و آرمانی را به نمایش گذاشــته است. در 
حقیقــت، مجموعه   ای پراکنده از متــون غیرمرتبط، به هم دوخته و در 
کنار هم قرار گرفته   اند که بخشی شبیه رویکرد برنامه   ریزی پروژه محور 
در اولین ســال های پس از جنگ دوم جهانی اســت و در بخشــی نیز 

شعارهای سیاستمداران گنجانده شده    است.
دیگــر محور انتقادی گــزارش، پایبندی به اقتضائات پیشران   هاســت: 
در برنامه هفتم توســعه عدم پایبندی به اقتضائات انتخاب پیشــران   ها در 
برنامه   ریزی هســته   ای، از دیگر مسائل مهمی اســت که در این نظام   نامه 
مشاهده می شود، به طوری که بخشی مانند گردشگری را به  عنوان پیشران 
معرفی کرده است؛    در حالی که مشخص نیست این انتخاب بر چه مبنایی 
صورت گرفته است. بخش   های پیشران را معموال به دلیل آثار و پیامدهای 
پویایی که بر ســایر بخش   هــا دارد، انتخاب می کنند، بــا این حال به جز 
استدالل اشتغال زایی، بخش گردشگری فاقد صالحیت   های دیگر است و 
تاکید بر آن، نوعی عدول از منطق انتخاب پیشــران   ها محسوب می شود. 
همچنیــن یکی از موضوعات مهمی که در  گــذار از برنامه   ریزی جامع به 
برنامه   ریزی هســته   ای مطرح است، تعیین تکلیف پروژه های عمرانی است 
که در چارچوب برنامه   ریزی جامع برنامه   های قبل، گستردگی زیادی یافته 
است. ساماندهی پروژه   های موجود و استقرار نظام برنامه   ریزی هسته   های 
کلیدی به یک باره و از ســال اول برنامه هفتم عمال امکان   پذیر نبوده و با 
خوش بینی می   توان برنامه هفتم توسعه را برنامه  گذار در روند برنامه   ریزی 
کشور دانســت که برای موفقیت نیازمند رعایت اصول علمی و کاربردی 

برنامه   های تغییر و تحول خواهد بود.

کمتر از 10 درصد از اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است

خوان هفتم برنامه ریزی توسعه

با اینکه بارها درباره این پرسش که چرا سیکل توسعه نیافتگی ایران تکرار 
می شود؟ بسیار پژوهش شده است، اما این سیکل تاریخی همچنان ادامه 
دارد. به نظر می رسد دور باطل توسعه نیافتگی عمدتا به دلیل نبود الگوی 
توسعه ای است که باعث نهادسازی ناقص و از هم گسیخته شده و از آنجا 
که جامعه ایران به تعبیر همایون کاتوزیان، »جامعه کوتاه مدت« اســت، 
این تجربه تاریخی به نســل های بعد منتقل نمی شود. ایران همچون اکثر 
جوامع انســانی در مسیر دستیابی به توسعه دچار شکست و انقطاع شده 
و شاید برخالف بسیاری از جوامع، ریشه عمده این عقب ماندگی به تاریخ 
برمی گردد. مثال برهه زمانی 1320 تا 1357، نقطه عطفی در تاریخ معاصر 
و یک فرصت طالیی برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی پایدار بود. در 
این سال ها، شاخص رشد اقتصادی در کمتر از دو دهه 389 درصد افزایش 
یافت و تولید ناخالص ملی براساس قیمت های ثابت سال 1947 میالدی، 
از 4.10 میلیارد دالر در ســال 19۶0 به 51 میلیارد دالر در سال 1977 
ارتقا یافت. با این وجود، رشد اقتصادی کوتاه مدتی که در سایه درآمدهای 
سرشار نفتی و کمک های خارجی فراهم شده بود، به نفع توسعه اقتصادی 
بلندمدت به کار گرفته نشد. همین امر باعث شده تا اندیشمندان در قالب 

نظریات گوناگون به دالیل دور باطل توسعه نیافتگی ایران بپردازند.
از جمله مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، پژوهشی است که توسط 
محسن رنانی استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان، زهرا کریمی استاد اقتصاد 
دانشگاه مازندران و ســلمان قاراخانی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه 
اصفهان با عنوان »نهادها و رشد اقتصادی؛ تحلیلی بنیادین از موانع نهادی 
تداوم رشــد اقتصادی ایران در عصر پهلوی دوم« در نشریه »پژوهش های 

اقتصادی ایران« منتشر شده است. به گفته نویسندگان، یکی از الگوهای 
نظری برای فهم ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی، نظریه »بهبود کیفیت 
نهادی« است. نهادگرایان جدید در این نظریه می گویند که جوامع دارای 
نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خالق و توزیع رانت مولد با حرکت 
به سوی چرخه های تکاملی، توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، 
اما جوامع دارای نهادهای بهره کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع 
رانت به صورت نامولد با حرکت به ســوی چرخه های شــوم در بلندمدت 

دچار عقب افتادگی می شوند.
براســاس نظریه نهادگرایان، ایران در زمــان پهلوی دوم با وجود تجربه 
کوتاه مدت رشد اقتصادی که در ســایه نهادهای بهره کش میسر شد، به 
دلیل عواملی همچون نزاع قدرت، ســیطره روابط شخصی بر امور، توزیع 
نامولد رانت و... به جای حرکت به ســوی چرخه های تکاملی به ســمت 
چرخه های شــوم حرکت کرد و فرآیند تخریب خالق در بازار سیاســی و 
اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک های خارجی، 
ایران نتواند به توسعه اقتصادی خود ادامه دهد. در چنین فضایی، طبیعی 
بود که در بازار اقتصادی، مناسبات تولیدی متأثر از مناسبات رانتی شکل 
گرفت و سرمایه گذاران می توانستند با مناسبات رانتی به فعالیت خود ادامه 
دهند. با وجود شکل گیری نهادهای موثر و مستقلی نظیر سازمان برنامه، 
دخالت بی ضابطه اطرافیان شاه در امور نهادها، از اثربخشی آنها در اقتصاد 
کشور کم کرد. سازمان برنامه که در آغاز با مدیریت ابوالحسن ابتهاج، نقش 
مستقلی در اقتصاد داشت، به دلیل تعارض در اهداف نتوانست به کار خود 
ادامه دهد و پس از بنیانگذار خود، مســیر دیگری را طی کرد. این تعارض 

به استعفای بنیانگذار ســازمان و کاهش اثربخشی این سازمان بر توسعه 
اقتصادی کشور منجر شــد. نگاه ابتهاج به برنامه ریزی، غیرسوسیالیستی 
اما نگاه شــاه، شبه سوسیالیســتی بود. ابتهاج باور داشت برای شکستن 
چرخه شــوم فقر و رکود، درجــه ای از برنامه ریزی ملی برای افزایش نرخ 
سرمایه گذاری ضروری است و وظیفه دولت، برنامه ریزی است، اما شاه باور 

داشت که دولت و سرمایه داری دولتی، کلید رشد اقتصادی است.
در طول عصــر پهلوی دوم، عملکرد ضعیف نهادهای رســمی به ویژه 
در لبــاس قوه قضائیه منجر به افزایش هزینه مبادله در اقتصاد سیاســی 
کشور شد، به طوری که امکان حیات سازمان ها را پرهزینه کرد. عالوه بر 
استعفای ابتهاج از مدیریت سازمان برنامه، استعفای علینقی عالیخانی از 
وزارت اقتصاد نیز از آثار مستقیم عدم استقالل سازمان های تحت مدیریت 
آنها بود. وزارت اقتصاد که با ادغام وزارت صنعت و معدن و بازرگانی ایجاد 
شده بود، بر اثر تضاد با منافع رانتی ذی نفعان، عمری طوالنی نداشت. پس 
از برکناری عالیخانی، وزارت اقتصــاد راه دیگری را پیمود. این وزارتخانه 
در ســال 1342 به طور مستقل تشکیل شد. علینقی عالیخانی، عملکرد 
مناسبی در توسعه اقتصادی و ایجاد بخش خصوصی و شکل گیری طبقه 
متوسط داشت. این وزارتخانه به ثبات اقتصادی اعتبار داد و سرمایه گذاران 
را امیدوار کرد. نهادینه کردن برنامه های صنعتی که بعدها به عنوان انقالب 
صنعتی کوچک شناخته شد، از جمله خدمات وزارت اقتصاد در آن زمان 
بود. اما این مســئله، مخالفت گروه هایی را در کشــور علیه وزارت اقتصاد 
برانگیخت و دربار و اعضای سلطنت، بازاریان و تجار سنتی، انحصارطلبان و 

صاحبان منافع در واردات از جمله این گروه های مخالف بودند.

چرا اقتصاد ایران هنوز توسعه نیافته است؟

دور باطل توسعه نیافتگی

یادداشت

گفت وگو یعنی توسعه

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

به نظر می رســد جامعه ایرانی بار دیگر در معرض آزمون و بزنگاه 
تاریخی قرار گرفته و مرحله جدیدی از پروســه گذار از ســنت به 
مدرنیته را تجربه می کند. رفاه و توسعه در جوامع انسانی از رهگذر 
گفت وگو و دیالکتیک شــکل می گیرد و جوامعــی که فاقد عنصر 
گفت وگو و عاری از گفتمان های انتقادی هســتند، نتوانسته اند به 
ســطحی از توسعه و پیشرفت برســند. اینکه در ادبیات کالسیک 
ایران، فرم نمایشــنامه شــکل نگرفته و همانند بسیاری از مفاهیم 
از غرب وارد شــده است، به وضوح نشــان می دهد که گفت وگو و 
دیالــوگ در تاریــخ و فرهنگ ایــران، جایگاه چندانی نداشــته و 
متاســفانه این واقعیت تلخ در دوران معاصر و به ویژه این روزها و 
در ناآرامی های اخیر که بیش از هر زمانی به گفت وگو و هم اندیشی 
نیاز داریم، ما را بیش از پیش از هم دور می کند و رنج می دهد؛ چه 
بســا یکی از دالیل عمده توسعه نیافتگی جامعه ایران، همین جای 
خالی گفت وگو و غیبت دیالوگ در سپهر سیاسی و فرهنگی ایران 
زمین اســت؛ تا جایی که در ادبیات توســعه از گفت وگو به منزله 
خود توسعه یاد شده است و یا متفکران و فالسفه بسیاری از جمله 

افالطون، دیالوگ را مترادف با تفکر دانسته اند.
جالب است که در فقدان عنصر گفت وگو در فرهنگ ایرانی، انواع 
فرم های مبتنــی بر تک گویی و مونولوگ همچون قصیده، غزل و... 
در ادبیات کالســیک شــکل گرفته و فرم نمایشنامه که مبتنی بر 
دیالوگ و گفت وگوســت، هیچ جایی در میان صورت ها و قالب های 
ادبی نداشــته است. نکته جالب تر آنکه گفت وگو در سنت فرهنگی 
ما به معنای دیالوگ نبوده و با جســت وجویی کوتاه در منابع ادبی 
و آثار کالسیک فارســی می توان دریافت که گفت وگو در فرهنگ 
ســنتی و پیشــامدرن ایران تا اندازه زیادی، امری ناپسند و مذموم 
شناخته شده و مترادف با سروصدا، هیاهو، بگومگو و قیل و قال و... 
به کار رفته اســت. مثال حافظ می گوید: »گفت وگو آیین درویشی 
نبود/ ورنه با تو ماجراها داشــتیم«. براساس همین عقبه فرهنگی، 
واژه »گفت وگو« معادل مناسبی برای »دیالوگ« به نظر نمی رسد.

برخالف استبدادزدگی تاریخی ایران، اهمیت گفت وگو و دیالوگ 
در فرهنگ غرب تا جایی است که افالطون، دیالوگ را برابر با تفکر 
می داند و یا روش فلسفی اســتاد او، سقراط نیز براساس گفت وگو 
با مخاطب بنا شده است. ســقراط کار خود را به دنیا آوردن کلمه 
می دانســت و در گفت وگو با شاگردان و شهروندان آتنی معتقد بود 
که معرفت در عمق جان انســان ها نهفته است و گفت وگو همانند 
قابله ای اســت که مفهومی را ســالم به دنیا می آورد؛ این در حالی 
اســت که عدم پذیرش دیگری به فقدان گفت وگــو و دیالوگ در 
فرهنگ و اندیشــه ایرانی منجر شده و این فقدان گفت وگو موجب 
شــده اســت تا تز و آنتی تز در دیالکتیک و تفکر ایرانی به ســنتز 
منتهی نشــود و دور باطلی شــکل بگیرد که به تحکیم ســنت و 
شکســت تجدد در برهه های مختلف تاریخی انجامیده اســت. در 
همین راستا، شکل گیری »پسرکشی« در فرهنگ و اساطیر ایرانی و 
کشته شدن سهراب به دست رستم در شاهنامه فردوسی، نشانه ای 
از همین غلبه ســنت بر تجدد و کشته شــدن هرباره »سخن نو« 
در ســیر تاریخی جامعه ایران است. سال ها پیش فرخی سیستانی 
گفت: »ســخن نو آر که نو را حالوتی است دگر«. اگر پدر را معادل 
ســنت و پســر را معادل تجدد بدانیم، »پسرکشی« در فرهنگ و 
اســاطیر ایرانی، ناظر بر این معناست که اندیشه نو همواره قربانی 
اندیشه کهن شده است. در نقطه مقابل »پسرکشی«، »پدرکشی« 
قرار دارد که نمونه های تاریخی و ادبی آن در فرهنگ غرب - نظیر 
ادیپ در اســاطیر یونانی – بی شمار است و نشان می دهد که غرب 

بیهوده به توسعه و نوآوری دست نیافته است.
بــا توجه به آنچه در روزها و هفته های گذشــته بر جامعه ایران 
گذشته اســت، به نظر می رســد آنچه می تواند به شکاف دولت - 
ملت پایــان دهد و عاملی بــرای ترغیب گفت وگو و هم اندیشــی 
باشــد، نوع مواجهه دولت با مســئله اعتراض است. آنچه از تحلیل 
محتــوای صحبت های دولتمردان در این روزها به دســت می آید، 
این اســت که از یکســو برخی از مســئوالن از دعوت به گفت وگو 
ســخن گفته اند و برای صحبت با دانشجویان به دانشگاه ها رفته اند، 
اما از ســوی دیگر، برخــی دولتمردان با ادبیــات تهاجمی نه تنها 
اعتراض را به رسمیت نشناخته اند که اعتراض را به اغتشاش تعبیر 
می کنند. این نوع مواجهه با رخدادهای اخیر متاســفانه مسیریابی 
آینده را ســخت و پیچیده می کند. چند ســال پیش، پژوهشگران 
زبان شناسی در دانشگاه اســتنفورد آمریکا، آزمایش بدیع و جالبی 
در زمینه تاثیر زبان بر سیاســت گذاری انجام دادند. پژوهشــگران 
در این آزمایش، دو گــروه از داوطلبان را از هم جدا کردند و برای 
هر کــدام از آنها، گفتار متفاوتی بر زبان آوردند. بدین ترتیب برای 
گروه اول، گزاره »بزهکاری مانند یک ویروس به جان شــهر افتاده 
است« و برای گروه دوم، گزاره »بزهکاری مانند یک هیوال به جان 
شــهر افتاده است« انتخاب شد. ســپس مدت ها بعد از اعضای هر 
دو گروه خواســته شــد تا راه حلی برای معضل بزهکاری در شهر 
ارائه کنند. جالب آنکه اعضــای گروه اول - که بزهکاری برای آنها 
پیشــاپیش به ویروس تشبیه شــده بود - ناخودآگاه به سمت ارائه 
راه حل های   »پیشــگیرانه« برای جلوگیــری از وقوع جرم رفتند و 
اعضای گروه دوم - که بزهکاری برای شــان به هیوال تشــبیه شده 
بود – به طور ناخواســته راه حل های خشــن قضایی و پلیســی را 
برای سرکوب بزهکاران ارائه دادند. این آزمون پژوهشگران دانشگاه 
استنفورد نشان می دهد که چگونه صورت بندی یک مسئله به طور 
ناخودآگاه بر فرآیند تصمیم گیری و نتیجه حاصل از آن در ســطح 
جامعه تاثیر می گذارد. به نظر می رسد که این آزمون زبان شناختی 
درباره وضعیت اکنون جامعه ایران و فضای آنومی و مغشوشــی که 

این روزها در صحنه خیابان شکل گرفته است، صدق می کند.
مرحــوم نــادر ابراهیمی در کتاب »فردا شــکل امروز نیســت« 
می نویســد: »اگر تو فردا را به درستی ندانی، سوگند به آسمان که 
هیچ چیز را نمی دانی، اگر تو فردا را ننویسی، هیچ چیز ننوشته ای، 
اگر تو فردا را چون نسیم شــیرینی که گهگاه می وزد نبویی، هیچ 
چیــز را نبوییده ای و اگر تو فردا را بــا ژرف ترین باورها باور نکنی، 
هیــچ چیز را باور نکــرده ای.« گفت وگو تنها راه برای شــناختن و 

دانستن فرداست.
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فرصت امروز: بازوی پژوهشــی بانک مرکزی از پنجمین رشــد متوالی 
شاخص تولید صنعتی در ابتدای پاییز خبر داد. براساس ارزیابی پژوهشکده 
پولی و بانکی، روند صعودی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در 
مهر ماه 1401 نیز ادامه پیدا کرد و پیش نگر رشد صنعتی در این ماه 7.7 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. تداوم رشد باالی 
20 درصد در صنعت خودروسازی و قطعات و رشد حدود 10 درصدی در 
صنعت فلزات اساسی از جمله دالیل افزایش تولید صنعتی در ابتدای فصل 
پاییز بوده اســت. همچنین با توجه به وضــع محدودیت واردات کاالهای 
نهایی که جایگزین داخلی دارند، تولید در شــرکت های واردات محور  که 
عمدتــا با محصوالت وارداتی رقابت می کردند و حاال رقیبی ندارند، به طور 
قابل توجهی افزایش داشته است. در واقع، رشد باالی تولید کاالهای نهایی 
اعم از مصرفی و سرمایه ای که در مهر ماه به باالی 10 درصد رسید، گواهی 

بر این مدعاست.
بیش از 280 شرکت صنعتی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده  اند، 
به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشــر می  کننــد. از   آنجا که این 
شــرکت ها، بیش از نیمی از تولید کشــور را در اختیار دارند، با بررسی و 
تجزیه و تحلیل آمارهای این شــرکت ها می  توان وضعیت تغییرات تولید 
صنعتی کشــور را رصد کرد. شــاخص  هایی که از داده های این شرکت ها 
اســتخراج می  شود، همراستا با شاخص تولید کل کشور است. بنابراین در 
زمانی که شاخص  های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می  شوند، می  توان 
به  عنوان جایگزین، از شــاخص  های این شرکت ها برای پیگیری تغییرات 

ماهانه صنعت استفاده کرد.
شارژ خودرویی تولید صنعتی

پس از کاهش قابل  توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال 1397 و ابتدای 
سال 1398، رشد تولید بخش صنعتی از زمستان 1398 روند صعودی به 
خود گرفت و این روند تا خردادماه ادامه یافت. روند افزایشی شاخص تولید 
صنعتی در تابســتان متوقف شد و رقم رشد شاخص در تیرماه و مردادماه 
1400 بــه ترتیب به 3.1 درصد و صفر درصد رســید. این روند در پاییز 
همان سال مجددا نزولی شد و رشد شاخص در سه ماهه فصل پاییز به بازه 
منفی یک تا صفر رسید. مشابه این وضعیت در زمستان 1400 نیز تکرار 
شد و شاخص تولید صنعتی در دی  ماه و بهمن  ماه سال گذشته به ترتیب 

به منفی 0.1 درصد و 0.7 درصد رسید. در ادامه روند نزولی پیش نگر رشد 
صنعتی، این شاخص در اسفندماه سال گذشته به منفی 1.2 درصد کاهش 
یافت. نهایتا پس از رسیدن شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی به 
کمتر از منفی 5 درصد در فروردین ماه امسال، روند رشد این شاخص در 
دو ماه اردیبهشــت و خرداد صعودی شد و در اردیبهشت به نزدیک صفر 
درصد رسید. ســپس از خردادماه روند صعودی پیش نگر رشد آغاز شد و 
شاخص تولید صنعتی در خرداد 2.5 درصد، در تیر 5.8 درصد، در مرداد 
۶.7 درصد و در شهریور ۶.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داشــته است. بدین ترتیب در شروع نیمســال دوم 1401، رشد شاخص 
تولید صنعتی شرکت های بورسی برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافت و 
با 7.7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین نرخ رشد 

یک سال اخیر را به ثبت رساند.
آنطور که بازوی پژوهشی بانک مرکزی از وضعیت رشد صنایع در مهرماه 
گزارش داده، شــاخص تولید محصوالت شیمیایی پس از چهار ماه رشد 
مثبت نسبت به مدت مشابه ســال قبل، در مهرماه به رشد منفی رسید. 
افزایش موجودی انبار در ماه های گذشته در این صنعت از عدم تداوم رشد 
مثبــت در این صنعت حکایت دارد؛ چنانکه موجودی انبار این صنعت در 
مهرماه افزایش نداشــته و اندکی کاهش یافته است. اگرچه میزان تولید 
صنعت فلزات اساســی در مهرماه همانند شــهریورماه حدود 10 درصد 
بیشتر از مدت مشــابه سال گذشته بوده است، اما در مقایسه با ماه قبل، 
حدود 3 درصد کاهش داشــته و موجودی انبار آن نیز افزایش را نشــان 
می  دهد. همچنین رشــد شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات و صنعت 
ماشــین  آالت و تجهیزات در چند ماه اخیر نسبت به سال قبل، بیشتر از 
سایر صنایع بوده و تولید این صنعت به رشد باالی 20 درصدی در مهرماه 
رسیده است که مهمترین عامل مثبت   شدن شاخص تولید صنعتی در چند 
ماه گذشته نیز هســت. خودروسازی به واسطه محدودیت واردات خودرو 
همواره با مازاد تقاضا مواجه اســت و همین امر زمینه  ســاز رشد تولید در 

این صنعت شده   است.
سودآوری شرکت ها بیشتر شد

براساس گزارش های 12 ماهه، سود اسمی 484 شرکت بورسی در سال 
گذشته حدود 42.8 درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. در سه ماهه 

ابتدای امسال نیز رشد سود اسمی شرکت ها نسبت به سال قبل به 45.4 
درصد رســیده است، اما در شش ماهه 1401 رشد اسمی سود شرکت ها 
نسبت به سال قبل تنها 20.8 درصد رشد داشته است. مقایسه رشد اسمی 
سود شرکت ها نشان می دهد که روند صعودی رشد سود شرکت ها در سال 
1401 ادامه نداشــته و اگرچه رشد سودها مثبت بوده ولی روند آن نزولی 
بوده است. بررسی تعداد شــرکت های با سود منفی و زیانده نیز وضعیت 
ســودآوری شرکت ها را از منظر دیگری بررسی می کند. براساس آمارهای 
12ماهه 1400، تنها 34 شرکت زیانده شناسایی شده و براساس آمارهای 
سودآوری ســه ماهه 1401، تنها ۶8 شرکت زیانده هستند که نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل از نظر تعداد تغییری نکرده است. در شش ماهه 
1401 نیز تعداد شرکت های زیانده به 49 شرکت رسید که این تعداد 10 
واحد کمتر از تعداد شرکت های زیانده در مدت مشابه سال قبل بوده است. 
بدین ترتیب، اگرچه از یکسو روند صعودی رشد سودها متوقف شده، اما از 

سوی دیگر، تعداد شرکت های زیانده نیز کاهش داشته است.
همچنین شــاخص تولید صنایع بزرگ در یک سال گذشته )از مهرماه 
پارسال تا مهرماه امسال( شاهد یک تغییر روند بوده است. شاخص تولید 
صنایع بــزرگ در مهرماه 1400 به رقم منفی 1.4 درصد رســید که در 
مقایسه با رشــد 7.7 درصدی در مهرماه 1401 نشان دهنده جهش قابل 
توجهی اســت. رقم این شاخص در آبان سال گذشــته به منفی 7 دهم 
درصد و در آذرماه به منفی 2 دهم درصد رســید. در دی ماه پارسال نیز 
این شاخص منفی یک دهم درصد شد، اما این روند در دو ماه پایانی سال 
1400 بدتر شــد و در بهمن ماه به منفی 7 دهم درصد و در اسفندماه به 
منفی 1.2 درصد نزول کرد. نهایتا کمترین میزان رشد تولید صنایع بزرگ 
در فروردین ماه امسال با منفی ۶.5 درصد رقم خورد، اما از اردیبهشت ماه 
1401، شرایط صنایع بورسی بهتر شد، به طوری که رقم شاخص در این 
ماه به منفی 2 دهم درصد بهبود یافت و در خردادماه پس از مدت ها رشد 
منفی باالخره به رقم مثبت 2.5 درصد رســید. در ادامه ســال 1401 نیز 
به طور مداوم بر نرخ رشــد تولید صنایع بزرگ افزوده شده است، چنانکه 
شــاخص تولید صنایع بزرگ در تیرماه به ۶ درصد و در مردادماه به ۶.7 
درصد رسید. همین نرخ رشد در شهریورماه مجددا تکرار شد و در نهایت 
در مهرماه با رشد 7.7 درصدی به باالترین رقم در یک سال گذشته رسید.

روند صعودی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی ادامه دارد

دمای مثبت پیش نگر رشد

با دســتور بانک مرکزی به شــاپرک، از روز گذشته پایانه های اینترنتی 
کسب وکارهای فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش 
هفته غیرفعال خواهند شد. اجرای اینماد اجباری، آن هم پس از اختالل 
اینترنت در هفته های گذشــته با انتقاد فعاالن کسب و کارهای اینترنتی 
مواجه شده است. به گزارش ایسنا، در حالی که پس از اعمال محدودیت ها 
بر روی دو پلتفرم خارجی، کســب و کارهای آنالین با مشــکالتی مواجه 
شدند و دولت تالش می کند به کسب و کارهای مجازی کمک کند، حاال 
انتشار اطالعیه ای از سوی شرکت شاپرک مبنی بر الزام به اخذ اینماد برای 
دریافت کارتخوان توســط کســب و کارهای دیجیتال، در فضای مجازی 

بحث برانگیز شده است.
در ایــن اطالعیه، درگاه های پرداخت مجــازی که پیش از این بدون 
داشــتن نماد اعتماد الکترونیکی ارئه گردیده اند، ظرف مدت ســه ماه 
ملزم به دریافت نماد اعتماد شــده اند و پس از پایان این مهلت، از ارائه 
خدمت به آنها جلوگیری می شود. در این راستا تاکید شده از تاریخ 24 
آبان ماه 1401 پایانه های اینترنتی فاقد نماد و یا دارای هویت نامنطبق 
با مالک نماد طی شــش هفته از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهد 
شــد. قانون اجباری شدن اینماد به خودی خود قانون مناسبی محسوب 
می شــود که هم به سود کاربران اینترنتی و هم مدیران کسب وکارهای 
آنالین اســت و از بروز مشکالتی مانند فیشینگ، پولشویی، حساب های 
اجاره ای و به دام افتادن کاربران در ســایت های شرط بندی جلوگیری 
می کند، اما دغدغه های صاحبان کســب وکار هم نسبت به نحوه اجرای 

این طرح غیرقابل انکار است.
هرچند مسئله الزام دریافت اینماد پیش از این نیز برای کسب وکارهای 
دارای درگاه پرداخت مورد تاکید شــاپرک قرار گرفته بود، اما به گفته 
فعاالن این عرصه، شــرایط صدور نماد تجارت الکترونیکی برای برخی 
از کســب و کارهای فعال در حوزه مالی مشخص نیست، در نتیجه این 
بار هم فعاالن کســب و کارهای اینترنتی به دنبال انتشــار این نامه و 

در شــرایطی که کســب و کارهای دیجیتال تحت فشــارهای ناشی از 
محدودیت های اینترنت قرار دارند، واکنش نشــان دادند. در این زمینه 
»رضا قربانی«، رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اســتان تهران با بیان اینکه »وقتی کســی از درگاه اینترنتی اســتفاده 
می کند، تمام تراکنش هایش قابل مشــاهده است و کوچک ترین شک و 
شــبه ای باقی نمی ماند«، می گوید: »متأسفانه شرکت شاپرک بدون در 
نظر گرفتن ریزه کاری های اقتصاد دیجیتال و شرایط خاصی که طی دو 
ماه گذشته حاکم شده و بسیاری از کسب و کارها در حال تعطیل کردن 
فعالیت خود هســتند، اعالم کرده کســب و کارهای اینترنتی که جواز 
نگرفته اند، اجازه ندارند از درگاه پرداخت الکترونیکی اســتفاده کنند.« 
بــه گفته »قربانی«، »این بحث خیلی وقت اســت که در جریان بوده و 
چند ســال است که این موضوع مطرح اســت که هر کسی از خدمات 
کارت خوان ها استفاده کند، باید جواز ثبتی داشته باشد و هر کسی هم 
که می خواهد از درگاه های پرداخت اینترنتی اســتفاده کند باید اینماد 
داشــته باشد. استناد قانونی آن هم در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با 
پولشــویی هســت و از آن زمان بحث جدی وجود داشت تا بسیاری از 
کسب و کارهایی که در فضای اینترنتی شکل گرفتند، از روز اول مجبور 
شــوند جواز کسب بگیرند یا به دنبال اینماد بروند که این باعث کندی 

فعالیت آنها می شود.«
او با بیان اینکه »بخش اقتصاد دیجیتال، تنها بخشــی اســت که طی 
ســال های گذشته موفق شده رشــد قابل توجهی داشــته باشد«، ادامه 
می دهد: »این طرح در جریان بود و هر بار پس از گفت وگوهایی تغییراتی 
ایجاد می شد، اما هر کسب و کاری که اینماد نداشته باشد و نتواند از درگاه 
پرداخت اســتفاده کند، عقب می افتد. مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی 
تغییراتی ایجاد کرد که بتوانند اینماد را ســریع تر و راحت تر ارائه کنند یا 
به آنهایی که تراکنش های شــان پایین است، اینماد بی ستاره بدهند.« به 
عقیده وی، »پس از اینکه آیین نامه ها اجرایی شد، تعدادی از کسب وکارها 

درگاه پرداخت گرفته بودند و فعالیت می کردند اما امکان دریافت اینماد را 
نداشتند، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه رمزارز شکل گرفته بودند 
با این رویکرد که برای شان جواز کســبی فراهم نشده، نمی توانند اینماد 
دریافت کنند، اما این به معنای غیرقانونی بودن یا مشکل دار بودن اینگونه 
کسب وکارها نیست؛ چراکه آنها از سال ها قبل از خدمات پرداخت اینترنتی 

به صورت کامال قانونی استفاده می کردند.«
رئیس کمیســیون فین تک ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با 
اشاره به ابهامات مطرح شده، می افزاید: »اکنون سواالتی ایجاد می شود 
که جواب شــان روشن نیست. کسب و کاری آمده تا در چارچوب قانون 
فعالیت کند، اما یک نهاد به جای اینکه تنظیم گری و جواز کسب تعریف 
کنــد و کار رگوالتوری انجــام دهد، اعالم می کند که سرویســی ارائه 
نمی دهد. نکته ای که وجود دارد، این اســت که به دلیل آنکه فشارها بر 
کسب وکارها زیاد شده، دیگر این کسب وکارها حاضر نیستند مقاومتی 
در برابر بالیی که نهادهایی مانند شــاپرک می خواهند بر ســر اقتصاد 
دیجیتال دربیاورند، انجام دهند. متأسفانه در این ماجرا به شکل عادالنه 
رفتار نمی شــود؛ انگار خون برخی از پلتفرم ها رنگین تر اســت و بعضی 
پلتفرم های دیگر خودی نیستند و گویا آنها را نمی خواهند! این درحالی 
است که این پلتفرم های داخلی توسط دانشجویان دانشگاه مطرح کشور 
ســاخته شده است.« به اعتقاد »قربانی«، »در زمینه پلتفرم های رمزارز 
طی چند سال گذشته هیچ تنظیم گری انجام نشده و صرفا اعالم شد که 
به آنها خدمات پرداخت نمی دهیم. واقعیت این است با پیگیری های که 
طی روزهای گذشته انجام شده فقط می توان گفت، تعطیل کنید چون 

واقعا کسانی که در این شرایط کار می کنند، خسته شده اند.«
این انتقادها به تصمیم شاپرک در حالی است که نامه ای با امضای رضا 
باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب 
به مدیرعامل شــاپرک منتشــر و در آن درخواست شده است که الزام به 

دریافت اینماد برای دریافت کارتخوان را تا تصمیم گیری نهایی لغو کنند.

روزشمار اینماد اجباری به مدت ۶ هفته شروع شد

سیاه و سپید اینماد اجباری

بانکنامه

با وجود انتشار اوراق سکه و وعده انتشار اوراق ارز
قیمت سکه و دالر باال رفت

پس از آنکه کاهش چشمگیر قیمت دالر در روز های پایانی هفته 
گذشــته، با شــروع معامالت این هفته متوقف شد، قیمت دالر در 
بازار آزاد مجددا پیشــروی کرد و به میانــه کانال قیمتی 35  هزار 
تومانی بازگشــت. آخرین گزارش ها از قیمت دالر آزاد در معامالت 
روز سه شــنبه از ورود اسکناس ســبز به کانال 3۶هزار تومانی خبر 
می دهــد؛ هرچند برخی از گزارش ها، قیمــت دالر را در نیمه دوم 
کانال 35 هزار تومانی اعالم کرده اند. وزیر صمت نیز دیروز حرکت 
نرخ ارز در بازار آزاد به سمت 3۶ هزار تومان را کاذب خوانده است. 
بــه گفته رضا فاطمی امین، اعالم چنین نرخ هایی برای دالر چیزی 
جز بازی روانی نیســت. با این وجود، رســانه ها از افزایش نرخ دالر 
در بازار آزاد گزارش می دهنــد. در همین حال، »تجارت نیوز« در 
گزارشــی از ورود دالر به کانال 3۶ هزار تومان خبر داده اســت. به 
گفته این رســانه، در بازارهای همســایه هم دالر در مسیر افزایش 
قیمت اســت. قیمت دالر در هرات وارد کانال 35 هزار تومانی شده 
اما اکنون در همین مرز نوســان می کند؛ در سلیمانیه هم دالر در 
حال پیشروی در سطح 35 هزار تومانی است. همچنین خبرگزاری 
»تســنیم« در گزارش خود از قیمت طال و ســکه در 24 آبان ماه، 
بــرای دالر و یورو قیمتی اعالم نکــرده و به اعالم قیمت ها در بازار 

متشکل ارزی بسنده کرده است.
افزایــش قیمت دالر با وجود تالش بازارســاز بــرای کنترل نرخ ها 
صورت گرفته اســت. رئیس کل بانک مرکزی در هفته جاری از انتشار 
اوراق برای پاسخ به تقاضای خریداران ارز خبر داد و گفت که این ابزار 
تازه از شنبه هفته آینده عرضه می شود و قابل فروش به بانک مرکزی 
در زمان سررســید اســت. این وعده صالح آبادی در حالی است که در 
هفته گذشته فروش اوراق سکه نتوانست به تقاضای روزافزون این فلز 
گرانبها در بازار داخلی پاسخ داده و به کاهش حباب سکه کمک کند. 
از بازار ســکه و طال نیز خبر می رســد که قیمت هر قطعه سکه طرح 
جدیــد با افزایش 200 هزار تومانی در روز سه شــنبه به 1۶ میلیون و 
400 هزار تومان رسیده است. ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
بدون تغییر قیمت نسبت به روز قبل در همان رقم 15 میلیون و 350 
هزار تومان خرید و فروش شــد. همچنین نیم سکه 8میلیون و 900 
هزار تومان، ربع ســکه 5میلیون و 850 هزار تومان و سکه یک گرمی 
3 میلیــون و 300 هزار تومان قیمت خــورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 517 هزار تومان رســید و قیمت 
هر مثقال طال ۶ میلیون و 575 هزار تومان شد. بهای هر انس طال در 

بازارهای جهانی یک هزار و 775 دالر و 31 سنت اعالم شد.

طالی جهانی در سرباالیی معلق شد
قیمت طال در روز سه شــنبه نزدیک به باالترین سطح سه ماهه خود در 
نوســان بود؛ زیرا اظهارات یکی از مقامات ارشــد بانک مرکزی آمریکا، این 
امیدواری را ایجاد کرد که فــدرال رزرو رویکرد تهاجمی کمتری در مورد 
افزایش نرخ ها اتخاذ کند؛ در حالی که دالر قوی تر، رشد را کنترل می کند. 
بهــای هــر اونس طال  بــا 2.1 درصد کاهش به 17۶9 دالر و 50 ســنت 
رســید و قیمت طالی آمریکا نیز بــا 0.12 درصد کاهش به 1770 دالر و 
50 سنت رسید. شــاخص دالر در برابر رقبا 0.3 درصد رشد کرد و طال را 
برای ســایر دارندگان ارز گران کرد. الئل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو 
روز دوشــنبه اعالم کرد که فدرال رزرو احتماال به زودی افزایش نرخ بهره 
خــود را کاهش خواهد داد، اما تاکید کــرد که بانک مرکزی هنوز کارهای 

بیشتری برای انجام دارد.
در حالی که طال به عنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شود، 
افزایــش نرخ های بهره به دلیــل اینکه این فلز هیچ بهــره ای نمی پردازد، 
جذابیت شــمش را کاهش می دهد. معامله گران اکنون احتمال 89 درصد 
افزایــش 50 واحدی در نشســت دســامبر بانک مرکزی ایــاالت  متحده 
را می بیننــد که تنهــا 11 درصد احتمــال افزایش 75 واحــدی را دارد. 
اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه 
طــال در جهان اعالم کرد که دارایی های آن 0.03 درصد افزایش یافت و از 
910.12 تن روز جمعه به 910.41 تن در روز دوشــنبه رسید. به گزارش 
رویترز، شاخص سهام جهانی روز دوشنبه کاهش داشت و بازده اوراق قرضه 
ایاالت متحده افزایش یافت؛ زیرا سرمایه گذاران نظرات مقامات فدرال  رزرو 
را ارزیابی کردند تا مســیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ را تعیین کنند. 
در بازار ســایر فلزات ارزشــمند نیز بهای هر اونس نقره با اندکی تغییر به 
21.97 دالر رسید. پالتین با 0.3 درصد کاهش به 1017 دالر و  30 سنت 

و پاالدیوم با 0.2 درصد کاهش به 2020 دالر و 70 سنت رسید.

رکورد جدید بازار رمزارزهای دیجیتال
بیت کوین در سطح 1۶ هزار دالری

در بحبوحه ســقوط صرافــی اف تی ایکس، صندوق هــای ارز دیجیتال 
بیشــترین ورودی در 14 هفته گذشــته را ثبت کردند. به گزارش کریپتو، 
قیمت بیت کویــن برای مدت کوتاهی به کمتــر از 1۶ هزار دالر در هفته 
گذشــته ســقوط کرد؛ زیــرا گروه صرافــی اف تی ایکس اعــالم کرد که 
ورشکســت شده است. در هفته گذشــته جریان ورودی به سرمایه گذاری 
ارزهای دیجیتال به شــدت افزایش یافت؛ چراکه ســرمایه گذاران نهادی 
در بحبوحه ســقوط بازار، ناشی از ورشکســتگی صرافی مذکور و شرکت 
آالمدا ریســرش از این افت اســتفاده کردند. مطابق داده های کوین شرز، 
ســرمایه گذاری در دارایی های دیجیتــال در هفته منتهی به 13 نوامبر در 
مجموع 42 میلیون دالر ورودی داشــت که بیشترین افزایش در 14 هفته 
گذشــته و وجوه به ترتیب 8.۶ و 5.9 میلیون دالر اســت. سرمایه گذاران 
همچنین وخامت بیشــتر شرایط بازار را پیش بینی کردند و سرمایه گذاری 
بیت کوین 4.8 میلیون دالر ورودی هفتگی اعالم شد. جریان خالص ورودی 
در تمــام مناطق اصلی ایاالت  متحده )29 میلیون دالر(، برزیل )8 میلیون 

دالر( و کانادا )4.3 میلیون دالر( ثبت شده است.
اگرچه سرمایه گذاران در حال سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال 
بودند، اما چشــم انداز آنها در مورد ســهام بالک چین ضعیف شد. 
داده های کوین شــرز نشان داد که ســهام بالک چین 32 میلیون 
دالر خروجی هفتگی را به ثبت رســانده که بزرگترین میزان از ماه 
مه اســت. در همین حال، بازار سهام بهترین هفته رشد خود را از 
ماه مارس ثبت کرد، به طــوری که نزدک کامپوزیت 8.1 درصد با 
تورم ضعیف تر از حد انتظار رشد کرد. بیت کوین هم اکنون در کانال 

1۶ هزار دالری قرار دارد.
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وانت کارا دوکابین در 20 دقیقه فروش رفت
جزییات عرضه 207 در بورس کاال

ســرانجام زمان عرضه پژو 207 در بورس رسید و بورس کاال 
در روز دوشــنبه هفته آینده )30 آبان ماه( میزبان هزار دستگاه 
از ایــن خودرو خواهد بود. در حالی که حدود یک هفته از اعالم 
خبــر پذیرش 207 در بــورس کاال می گذرد، قرار اســت گروه 
صنعتی ایران خودرو در روز 30 آبان ماه، هزار دستگاه پژو 207 
دستی سفید را در بورس کاال عرضه کند. تفاوتی که این عرضه 
با عرضه های قبل دارد، این اســت که برخالف عرضه های قبلی 
که مبلغ پیش پرداخت 25 درصد قیمت پایه بود، در عرضه پژو 
207 در بورس کاال، درصد پیش پرداخت سفارش خرید آن 100 
درصد در نظر گرفته شــده است. این خودرو با قیمت پایه 187 
میلیون و 400 هزار تومان عرضه خواهد شــد و تحویل آن سه 

ماهه بوده و 30 بهمن به خریداران تحویل  داده می شود.
براســاس مشــخصالت ارائه شــده، این خودرو دارای فرمان 
برقی و رنگ سفید اســت و هر کد ملی )حقیقی( مجاز به ثبت 
ســفارش بر روی یک دستگاه خودرو است. همچنین خریداران 
باید شرایط ســنی 18 سال تمام را داشــته و اشخاصی که در 
عرضه های قبلــی موفق به خریــد خودرو شــدند امکان ثبت 
سفارش ندارند. خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان 
با تســویه مبلغ معامله در بــورس )حداکثر تا پایان مهلت مجاز 
تسویه در بورس( با مراجعه به سایت به آدرس وب سایت فروش 
اینترنتــی محصوالت ایران خــودرو، اقدام به ایجــاد و تکمیل 
پروفایل شــخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک )تکمیل 
وجه هزینه های متعلقات قانونی( اطالع رســانی می شود، عالوه 
بر انتخاب یکــی از نمایندگی های مجاز، بیمه گر مورد نظر خود 
را در ســایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه های زیر اقدام 
کنند. هزینه ها شــامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا 
به مبلغ 43 میلیون و 713 هزار و 100 ریال به عالوه 13 درصد 
بابت مالیات و عوارض قانونی که براســاس مبلغ معامله محاسبه 
و توســط خریــدار باید پرداخت شــود. در صورت عــدم واریز 
هزینه های فوق حداکثر تا پنج روز تقویمی پس از ارسال پیامک 
)تکمیــل وجه متعلقات قانونی( به نســبت زمان تاخیر خریدار 

در واریز وجوه تکمیلی، زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.
گفتنی اســت در عرضه روز گذشــته بهمن موتور در بورس 
کاالی ایــران، وانت کارای دو کابیــن در 20 دقیقه فروش رفت 
و وانت کارای تک کابین بــه مچینگ رفت. به گزارش کاالخبر، 
در عرضه نخست بهمن موتور، ۶5 دستگاه وانت کارا دوکابین با 
قیمت 304 میلیون و 420 هزار تومان با 0.97 درصد )کمتر از 
یک درصد( رقابت فروخته شــد. قیمت پایه وانت کارا دو کابین 
301 میلیون و 500 هزار تومان بود که 102 دســتگاه برای آن 
تقاضا شــکل گرفت. در عرضه دوم بهمن موتور ، 50 دســتگاه 
وانــت کارا تک کابین با همان قیمت پایه، 291 میلیون و 300 
هزار تومان فروخته شــد. برای وانت کارا تک کابین 19 دستگاه 
تقاضا شکل گرفت که به دلیل نبود تقاضا، عرضه آن در سیستم 
مازاد عرضه )مچینگ( به مدت یک هفته با موافقت عرضه کننده 

ادامه دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد
نقش بسته حمایتی در صعود بورس

به گفته یک کارشــناس بازار سرمایه، بسته 10 بندی حمایت 
فوری از بازار ســرمایه، اثر زیادی در رشــد اخیر بازار ســرمایه 
داشــته و به نظر می رسد اقدامات این چنینی در بهبود وضعیت 
بورس و بازگشــت اعتماد ســرمایه گذاران حقیقی به این بازار 
موثر خواهد بود. ســهیال نقی پور درباره نقش بسته حمایتی در 
صعــود این روزهای بورس به پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران 
)سنا( می گوید: بســته 10بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، 
اثر زیادی در رشــد اخیر بازار ســرمایه داشته و به نظر می رسد 
اقدامات این چنینی در بهبود وضعیت بورس و بازگشــت اعتماد 
سرمایه گذاران حقیقی به این بازار موثر خواهد بود. عالوه بر آن 
معتقــدم تثبیت نرخ بهره بین بانکی و همچنین کاهش نرخ ارز 
در نیما و بازار آزاد نیز کمک قابل توجهی به بهبود وضعیت بازار 

سرمایه خواهد کرد.
این کارشــناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر ضرورت کاهش 
اختالف نرخ ارز در ســامانه نیما با بــازار آزاد ادامه می دهد: 
دو نرخــی بودن ارز به نفع بازار ســرمایه نیســت و طبیعتا 
هرچه اختالف بین نرخ ارز نیمایــی با بازار آزاد کاهش یابد، 
گزارش های بهتری از شرکت های صادرات محور شاهد خواهیم 
بود. افزایش نرخ ارز نیمایی اثر مثبتی در بازار سرمایه خواهد 
داشت، اما بعید است که به تنهایی موجب تغییر در روند کلی 
بازار شــود و می توان گفت کاهش اختالف نرخ ارز نیمایی با 
بازار آزاد یکی از اتفاقاتی اســت که وقوع آن در مســیر تغییر 
روند بازار ســرمایه ضرورت دارد. عالوه بر این موارد معتقدم 
محدودیت دامنه نوســان نیز باید برطرف شود. البته افزایش 
دامنه نوسان معامالت بازار سرمایه از مثبت و منفی 5 درصد 
به مثبت و منفــی 7 درصد، تا حدودی تاثیرگــذار بوده، اما 
اصــوال هر محدودیتی در این بازار مانع پویایی بازار ســرمایه 
اســت و موافق حذف دامنه نوســان معامالت یا افزایش این 

دامنه هستم.

آغاز فعالیت بازارگردان پاالیشی یکم
از روز سه شنبه 24 آبان ماه طبق اصالحیه پیشنهادی سازمان 
بورس که بعد از تصویب در هیأت دولت در اساســنامه صندوق 
پاالیش یکم انجام شد، فعالیت بازارگردانی صندوق پاالیش یکم 
آغاز شده است. بنا بر اطالعیه منتشرشده از سوی شرکت بورس 
تهران، از روز گذشته فعالیت بازارگردان صندوق سرمایه گذاری 
پاالیشــی یکم در بورس تهران آغاز شــده است. با شروع به کار 
بازارگردان هــای این صنــدوق قابل معامله در بــورس و انجام 
عملیات صدور و ابطال واحدها، انتظار می رود ظرف روزهای آتی 
قیمت واحدهای ایــن صندوق به مرور افزایش یافته و به ارزش 

ذاتی خود )–––( نزدیک شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران پس از 11 روز رشد متوالی در میانه آبان ماه 
و دو افت پیاپی در میانه این هفته، روز گذشــته بار دیگر به مدار صعودی 
بازگشت و همزمان با رشد قیمت دالر و سکه، 0.13 درصد افزایش ارتفاع 
داد. پس از آنکه سازمان بورس از ابتدای هفته دوم آبان از بسته حمایتی 
خــود رونمایی کــرد و همزمان قیمت دالر در بــازار آزاد تهران و قیمت 
کامودیتی هــا در بازارهای جهانی افزایش یافت، روند صعودی بورس آغاز 
شــد و نماگر اصلی بازار از سطح یک میلیون و 241 هزار واحد در پایان 
هفته اول آبان ماه )چهارشــنبه 4 آبان( به سطح یک میلیون و 414 هزار 
واحد در پایان هفته ســوم آبان ماه )چهارشــنبه 18 آبان( رســید. بدین 
ترتیب، 173 هزار واحد طی 10 روز معامالتی به حســاب شاخص بورس 
تهران واریز شد و بیش از 48 درصد از ریزش شش ماه گذشته )از ابتدای 
خرداد( جبران شــد. شــاخص کل بورس در معامالت اولین روز از هفته 
چهارم آبان )شــنبه 21 آبان( نیز یازدهمین رشــد متوالی خود را تجربه 
کرد و با بیش از 11 هزار واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و 42۶ هزار 

واحد ایستاد.
بورس تهران ســپس از روز یکشــنبه وارد مدار نزولی شد و در این روز 
بیش از ۶ هزار واحد و در روز دوشنبه بیش از 10 هزار واحد کاهش یافت 
تا استراحت بورس پس از 11 رشد متوالی به روز دوم برسد. در معامالت 
روز سه شــنبه اما بار دیگر نماگرهای بورسی به روند مثبت بازگشتند و به 
موازات رشــد 0.13 درصدی نماگر اصلی بــازار، نماگر هم وزن نیز 0.25 
درصد افزایش یافت تا بار دیگر برای ورود به محدوده مهم 400 هزار واحد 
خیز بردارد. روز گذشته قیمت دالر و سکه نیز باال رفت تا شاهد همگرایی 

بورس با دالر و سکه در بیست و چهارمین روز آبان ماه باشیم.
نوسان بورس در هفته آخر آبان

روند صعودی شــاخص کل بورس تهران سرانجام پس از 11 روز مثبت 
در روز دوازدهم و ســیزدهم متوقف شــد، اما در روز چهاردهم مجددا به 
روند صعودی بازگشــت و با رشــد 0.13 درصدی به سطح یک میلیون و 
409 هزار واحد در پایان معامالت روز سه شــنبه رسید. هرچند معامالت 
منتهی به 24 آبان ماه از رشد بیش از 13 درصدی نماگر اصلی بازار نسبت 
بــه هفته اول آبان حکایت دارد، اما با توجه به نوســان بورس در روزهای 

پایانی این ماه به نظر می رسد که سهامداران همچنان ترجیح می دهند در 
جریان دادوســتدهای بازار دست به عصا حرکت کرده و جانب احتیاط را 
رها نکنند. حرکت دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در معامالت هفته جاری 
کماکان در مدار نوســانی قرار دارد. تا جایی کــه گروهی از بورس بازان با 
تردید نســبت به معامالت آتی ترجیح می دهند خارج از گود به تماشای 
فراز و فرودهای قیمتی بنشــینند. با وجود فضای احتیاط آمیز در بورس 
تهران اما شــرایط حاکم بر بازار طی دو هفته گذشته نسبت به        هفته های 
قبل از آن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. بازاری که با کاهش چشمگیر 
ارزش معامالت و خروج نگران کننده سهامداران حقیقی دست و پنجه نرم 
می کرد تا حدودی با تقاضای موثر حقیقی ها به دلیل بالتکلیفی مذاکرات 
احیای برجام، صعود قیمت دالر و ابهامات بودجه سال آینده مواجه شده 
اســت. در یک کالم، روند نوسانی بازار ســهام از ابتدای این هفته هم از 
عطش سرمایه گذاران برای ورود به این بازار حکایت دارد و هم از احتیاط 

بورس بازان و معامله گران بورسی.
به نظر می رســد یکی از مشــکالتی که روند صعودی اخیر بورس را 
تهدید می کند، عدم نوسان طبیعی شاخص کل بورس است که موجب 
بی اعتمادی ســهامداران خرد شده اســت. از آنجا که بدون ورود پول 
حقیقی به بورس نمی توان انتظار رشــد بلند مدتی را داشت، رشد های 
اخیــر با کمی ابهــام روبه رو هســتند. با توجه به اینکــه روند طبیعی 
بازار هــای مالی از ریزموج های متعددی تشــکیل می شــود باید انتظار 
اصالح چندروزه را که باعث روند طبیعی رشــد خواهند شــد، متصور 
بود. بازار هــای مالی همواره با فراز  و  فرود هــای پیاپی و امواج مختلف 
همراه هســتند. هر موج از روند صعودی و نزولی تشــکیل شــده و به 
تنهایی می تواند از چند ریز موج تشــکیل شود؛ یعنی در روند صعودی 
یک موج بــزرگ، ریز موج های متعددی وجــود دارد که تحلیلگران در 
ایــن ریزموج ها، ادامه روند صعودی یا شــروع روند نزولی را پیش بینی 
می کنند. بنابر این موج ها جزئی از بازار ســهام و همین طور نشانگر سالم 

بودن روند صعودی یا نزولی بازار تلقی می شوند.
شاخص ها مجددا سبزپوش شدند

نوار رشــد شاخص های بورســی پس از 11 روز متوالی در روز یکشنبه 

پاره شــد و پس از دو روز افت پیاپی بار دیگر از سر گرفته شد. در جریان 
معامالت روز سه شــنبه 24 آبان ماه، شاخص کل بورس تهران با رشد 2 
هزار و 281 واحدی )0.13 درصد( به تراز یک میلیون و 409 هزار واحد و 
شاخص هم وزن با یک هزار و 3 واحد )0.25 درصد( افزایش به رقم 399 
هزار و 819 واحد رسید. بیش از 5 میلیارد و 171 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 35 هزار و ۶72 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار 

تهران دادوستد شد.
گــروه خودرو با 40 هزار و 742 معامله به ارزش 3 هزار و 459 میلیارد 
ریال در صدر گروه های بورسی ایستاد. همچنین گروه فرآورده های نفتی 
بــا 21 هزار و 43 معامله بــه ارزش 2 هزار و 142 میلیــارد ریال، گروه 
فلزات اساسی با 22 هزار و ۶21 معامله به ارزش یک هزار و ۶00 میلیارد 
ریال، گروه شــیمیایی با 1۶ هزار و 585 معامله به ارزش یک هزار و 40۶ 
میلیــارد ریال و گروه غذایی بجــز قند با 14 هزار و ۶11 معامله به ارزش 
991میلیــارد ریال به ترتیب در صدر برتریــن گروه ها قرار گرفتند. ایران 
خودرو با 3۶۶ واحد، فجر انرژی خلیج فارس با 305 واحد، سرمایه گذاری 
غدیر با 2۶1 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 2۶4 واحد و مدیریت 
سرمایه گذاری امید با 2۶2 واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
داشــتند. در مقابل نیز پتروشــیمی پارس با 231 واحد، توسعه معادن و 
فلــزات با 197 واحد، پاالیش نفت بندرعباس با 145 واحد، بانک ملت با 
134 واحد و پتروشیمی فناوران با 83 واحد، با تاثیر منفی بر رشد شاخص 

همراه شدند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 12 واحدی 
به رقم 18 هزار و 431 واحد رســید. بیــش از 3 میلیارد و 1۶4 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 11۶ هزار و 81۶ میلیارد ریال در 
این بازار دادوستد شد. پتروشیمی تندگویان با 8 واحد، صنایع پتروشیمی 
تخت جمشید با 4.4 واحد، پتروشیمی زاگرس با 4 واحد، سرمایه گذاری 
صبا تامین با 3.9 واحد و صنایع مادیران با 2.9 واحد، بیشترین تاثیر مثبت 
و همچنیــن آهن و فوالد غدیر ایرانیان با 7 واحد، پویا زرکان آق دره با 4 
واحــد، بیمه اتکایی ایرانیان با 3.5 واحد، صنعتی مینو با 3 واحد و تامین 
سرمایه دماوند با 3 واحد، بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به روند صعودی برگشت

همگرایی بورس با دالر و سکه

هیــأت وزیران در حالــی آیین نامــه اجرایی فروش نفت از ســوی 
اشخاص مورد تایید دســتگاه های اجرایی را ابالغ کرده که این موضوع 
با واکنش های متفاوتی از ســوی کارشناسان روبه رو شده است. هیأت 
دولت با آیین نامه اجرایی جزء )1( بند )ز( تبصره 19 ماده واحده قانون 
بودجه 1401 کل کشــور موافقت کرد و این مصوبه در تاریخ 18 آبان 
در نامه ای از ســوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد. در بند )ز( و 
جزء )1( این بند آمده اســت که به منظور اجــرای تکالیف این قانون و 
در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف 
عمومی دولت، صندوق های بازنشســتگی کشــوری، لشکری و تأمین 
اجتماعی، همچنین در اجرای ماده )90( قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساســی، به دولت اجازه داده می شود از طریق شرکت 
ملی نفت ایران نســبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به 
اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی پس از تأیید آنها توسط 
وزارت نفت و براســاس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در 

سقف منابع بند )ب( تبصره )1( این قانون اقدام کند.
ابالغ این طرح، واکنش های متعددی را از سوی کارشناسان دربر داشته 
است. مرتضی بهروزی فر، کارشــناس حوزه انرژی در این زمینه به ایسنا، 
گفت: هرچند اکنون ایران در شــرایط خاصی قرار دارد، اما باید توجه کرد 
که سیســتم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت 
اســت، به بهانه تحریم در دولت احمدی نژاد این مسیر عوض شد و اکنون 
نیز مجدد با همین علت قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام 

در اختیار بخش های دیگر قرار بگیرد.
او با اشــاره به مشکالت اجرای این طرح افزود: مهمترین مشکل، رانتی 
است که ممکن است از این طریق ایجاد شود. مورد بعدی شکستن انحصار 
نفت است، تاکنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای 
این طرح عمال این موضوع از بین می رود. به طور مثال، اگر نفت در اختیار 
وزارت راه قرار بگیرد، تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکالتی 
کــه در بودجه وجود دارد، می خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت 
هر شــرایطی و با واسطه گری که رانت هایی را نیز به دنبال خواهد داشت، 
نفت را به فروش برسانند. به گفته این کارشناس حوزه انرژی، این مسئله 
موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر، این 
امکان به راحتی وجود دارد که این بخش ها به بازارهایی که اکنون شرکت 
ملی نفت در آن حضور دارد، ورود پیدا کنند و عمال بازار را خودمان از بین 
ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد، قطعا وزارت راه و 

یا بخش های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت.
بهروزی فر با بیان اینکه این مسئله می تواند فسادزا باشد و موجب خراب 
کردن بازارهای فعلی شود، توضیح داد: این باور که اجرای این طرح موجب 
ایجاد رقابت می شــود، درست نیســت. باتوجه به اینکه ایران در شرایط 
تحریمی قرار دارد، نمی توان انتظار داشت شرایط با اجرای این طرح بهبود 
یابد؛ اینگونه نیست که وزارت نفت کم کاری کرده باشد و این طرح بتواند 

جبران کند. باتوجه به معایب اجرای این طرح حتی اگر ذره ای منفعت نیز 
در آن وجود داشته باشد، قابل توجه نخواهد بود.

در کنار این صحبت ها، رویکــرد مثبت نیز به اجرای این طرح وجود 
دارد، چنانکه محمد خطیبی، کارشــناس حوزه انرژی در همین رابطه 
گفت: ایــن طرح در قانون بودجه وجود داشــت و اکنون مجوزی داده 
شــده که به یکسری اشخاص که شامل سازما ن ها و موسسات می شوند 
و برخی از آنها نیز از وزارت نفت و دولت طلب دارند، نســبت به فروش 
نفت اقــدام کنند. به تازگی نحوه اجرای آن توســط معاون اول رئیس 
جمهور ابالغ شــد و قانون آن در بودجه امسال وجود دارد و باتوجه به 
اینکه قانون اســت باید آن را بپذیریم، تصمیم این مســئله گرفته شده 
و اکنون قانون اســت. موضوعاتی که درخصوص رانت زا بودن این قانون 
مطرح می شود، از اکنون قابل بحث نیست، در شرایط تحریم بایست از 

همه توانمندی ها استفاده شود. این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه 
درآمدهای نفتی که در بودجه پیش بینی شــده بود اکنون محقق نشــده 
است و لذا باید از تمام امکانات استفاده شود، افزود: باید توجه داشت نظر 
به اینکه این طرح قانون اســت می بایست مسیر خود را طی کند و نباید 
از اکنــون مورد قضاوت قرار بگیرد. به گفته خطیبی، قطعا افرادی که این 
قانون را تصویب کرده اند، دالیل منطقی داشــته اند که می تواند به شرایط 
فعلــی کمک کند. به نظر ابالغ این طرح زمان زیادی برد، از هشــت ماه 
پیش قانون بسته شد و تاکنون می بایست تعیین تکلیف صورت می گرفت. 
به هر حال، این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن 
ابالغ شده است. اینکه این طرح چه نتایجی می تواند داشته باشد مستلزم 
گذر زمان است و باید بپذیریم که حتما قانون گذاران دالیلی برای تصویب 

آن داشته اند.

مجوز فروش نفت از سوی اشخاص صادر شد

تیغ دو لبه فروش نفت توسط اشخاص
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وزیر کشور در آیین واگذاری 500 دستگاه اتوبوس ایران 
خودرو دیزل:

ناوگان حمل و نقل عمومی با محوریت 
شرکت های داخلی نوسازی می شود

وزیر کشــور در آییــن واگذاری 500 دســتگاه اتوبوس به 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشــور اظهار کرد مراســم امروز 
نشــان می دهد که یک ایرانــی می تواند محصــول خوب و 
باکیفیت بســازد و اینهــا نشــان دهنده  ظرفیت های بزرگ 

تولیدی و صنعتی کشور است.
احمد وحیدی روز سه  شنبه در آیین واگذاری 500 دستگاه 
اتوبوس از ســوی وزارت کشور به ناوگان حمل و نقل شهری 
با بیان اینکه با حضور کارشناسان  داخلی، اتوبوس های خوبی 
تولید شــده اســت، گفت: نزدیک به 75 درصد محصوالت، 

ساخت داخل است که اقدام بسیار ارزشمندی است.
وی افزود: تولید، قلب تپنده اقتصاد کشــور اســت و باید با 

تمام ظرفیت در افزایش تولید در کشور اقدام کنیم.
وزیر کشــور با بیان اینکه نوســازی نــاوگان حمل و نقل 
عمومی شــهری کشور یک ضرورت مهم برای آسایش و رفاه 
مردم عزیز ایران اســت، گفت: نوســازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی بعد از وقفه یک دهه با محوریت شرکت های تولیدی 

داخلی در حال انجام است.
وی ادامه داد: اقتصاد بدون تولید، مرده است که خوشبختانه 

روند تولید صنعتی پرشتابی را در کشور شاهد هستیم.
وزیر کشــور با بیان اینکــه زنجیره  تحقیــق و تولید، یک 
زنجیره  پیوســته، بالنده و زنده است، خاطرنشان کرد: تولید 
در کنار آثار مهم اقتصــادی، پیامدهای مثبت اجتماعی هم 
دارد و ایــن امر به نوبه خود به تقویت ســرمایه اجتماعی در 

کشور کمک می کند.
وحیــدی افزود: زنجیره تولید در چرخه علم و دانش، تولید 
فناوری، شــکلگیری دفتر طراحی، ایده محصول ســاخت و 
تولید محصول باکیفیت، قوام می یابد و خوشبختانه امروز این 

ظرفیت در کشور وجود دارد.
وی با بیــان اینکه دانش، تولید و اســتقالل از ارزش های 
اساسی کشور هســتند، تصریح کرد: این ظرفیت ها، محصول 
انقالب اســالمی و تالش های مســتمر در حوزه علم و دانش 

است.
وحیدی یادآور شد: امروز تولید و صنعت در کشور به سمت 
ســاخت محصوالت باکیفیت حرکت کرده اســت و باید این 

مسیر به صورت مستمر و پایدار ادامه یابد.
وزیر کشــور با تاکید بر ضرورت تقویت توان داخلی تولید 
کشور، گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی قراردادهای بسیار 
خوبی با شــرکت های داخلی بسته شــده و تالش داریم این 

مسیر برای تحقق نیازهای داخلی کشور ادامه یابد.
وی افزود: امروز هر محصولی که مهندســان کشــور اراده 

کنند، در صورت داشتن توجیه اقتصادی، تولید می شود.
وزیر کشــور با اشــاره به تاکیدهای رهبر معظم انقالب بر 
مسئله علم، دانش و تولید، گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی 
)مدظله العالی( پرچمدار توسعه علم و دانش در کشور است و 
باید به تأسی از اندیشه های معظم له، به تقویت فضای تولید 

دانش بنیانی کمک کنیم.
وحیدی در بخش دیگری از اظهارات خود، نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی شهری را یک ضرورت برای رفاه و آسایش 
مردم و بهبود محیط زیست خواند و گفت: امروز با میدانداری 
شــرکت های داخلی نوسازی و توســعه ناوگان حمل و نقل 

عمومی شهری کشور در حال انجام است.

نماگربازارسهام

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درخصوص استانداردهای الزامی 
حاکم بر صنعت موتورسیکلت و تاثیر آن بر میزان مصرف سوخت به بیان 

پاره ای از توضیحات پرداخت.
علی عرب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص استانداردهای 
الزامی حاکم بر صنعت موتورســیکلت داخلی اظهار داشــت: اســتاندارد 
حاکم بر موتورســیکلت هایی که به شکل سی کی دی واردات آنها صورت 
می گیرد و در داخل مونتاژ می شــوند و همچنین قطعات ساخت داخل، 
بیست وهفت گانه هستند که استاندارد ملی محسوب می شوند. برای تولید 
هر دســتگاه موتورسیکلت اخذ گواهی تایید نو بودن موتورسیکلت الزامی 

است که توسط سازمان ملی استاندارد صادر می شود.
وی افزود: شــرکت های بازرســی موتورســیکلت های تولیــدی را به 
آزمایشــگاه های متعدد ارســال می کنند تا پس از آزمایش استانداردهای 
بیست وهفت گانه و عبور این موتورسیکلت ها از استانداردهای الزامی گواهی 
موردنظر صادر شــود و پس از آن نســبت به شماره گذاری موتورسیکلت 

اقدام می شود.
عضــو انجمن صنعت موتورســیکلت ایران بیان کرد: بــر روی تمامی 
مجموعه های موتورسیکلت تســت های بیست وهفت گانه انجام می شود و 
مراکز آزمایشگاهی سالیان متمادی است که در این زمینه با سازمان ملی 
استاندارد همکاری می کنند و تست های آالیندگی و عملکردی در داخل 

صورت می پذیرد.
عرب درخصوص نظارت بر استاندارد قطعات وارداتی گفت: قطعاتی که 
بــه صورت جداگانه در اختیار خطوط تولید قرار می گیرند، امکان تســت 

برخی از اســتانداردها بر روی این قطعات در داخل وجود ندارد. به عنوان 
مثال تست استانداردی تحت عنوان رشد ابعادی بر روی تایرهای وارداتی 
موتورســیکلت و دوچرخــه به دلیل فقدان تجهیــزات مربوطه در داخل 

امکان پذیر نیست و می بایست در خارج از کشور انجام شود.
وی درخصــوص تاثیر رعایت اســتانداردها بر میزان مصرف ســوخت 
موتورسیکلت و ارزیابی ها نسبت به وضعیت مصرف سوخت موتورسیکلت های 
داخلی تصریح کرد: یکی از اســتانداردهای بیست وهفت گانه ، استاندارد 
میزان مصرف سوخت اســت. بر روی هر دستگاه موتورسیکلت برچسب 
میزان مصرف سوخت نصب می شود و موتورسیکلت از این لحاظ رتبه بندی 
می شود که این موضوع به مشتریان برای انتخاب محصول موردنظر در بازار 

کمک می کند.
عضو انجمــن صنعت موتورســیکلت ایــران عنوان کــرد: اگر میزان 
ســود تولیدی توسط هر دستگاه موتورســیکلت بیش از حد مجاز باشد، 
تولیدکننده می بایست مالیات سالیانه تحت عنوان مالیات سبز به سازمان 

امور مالیاتی پرداخت نماید.
عرب اذعان داشــت: حرکت تولیدکننــدگان در جهت کاهش مصرف 
ســوخت، موتورســیکلت های تولیدی را در گریدبندی در رتبه برتر قرار 
می دهد و در صورت پایین بودن میزان آالیندگی، نیازی به پرداخت مالیات 

وجود ندارد که این دو مقوله ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند.
وی ادامه داد: در موتورسیکلت های کاربراتوری با توجه به اینکه کنترل 
اجزا و قطعات کاربراتور در زمان فروش از اختیار تولیدکننده خارج می شد 
و معاینه فنی نیز برای موتورسیکلت اجرا نمی شد، میزان آالیندگی و لزوم 

کاهش مصرف ســوخت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما پس از آغاز تولید 
موتورســیکلت های انژکتوری در ســال 9۶، میزان مصرف سوخت تحت 
چارچوب و قاعده ای قرار گرفتــه و امکان کنترل آن حتی پس از فروش 

توسط تولیدکننده وجود دارد.
عضــو انجمن صنعت موتورســیکلت ایــران مطرح کرد: در سیســتم 
سوخت رسانی انژکتوری میزان مصرف سوخت به وسیله نرم افزار مشخص 
می شود و امکان دستکاری آن توسط خریدار یا کاربر موتورسیکلت وجود 
نــدارد بنابراین میزان مصرف تا ســال های آینده ثابــت مانده و تغییری 

نمی کند.
عرب تاکید کرد: نکته حائز اهمیت بحث معاینه فنی موتورســیکلت ها 
اســت که به فراموشی سپرده شده در حالی که می بایست از سوی مراکز 
کنترل مصرف سوخت، وزارت نفت یا سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 

مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: با توجه به آغاز فصل ســرد و ضرورت 
توجه به هوای پاک و با توجه به تبدیل کاربراتوری ها به انژکتوری ها برای 
کنترل بهتر میزان مصرف ســوخت و آالیندگی موتورسیکلت ها راهکاری 
جز معاینه فنی در دســترس نیست و مناسب است سازمان شهرداری یا 
مراکــز متولی به بحث معاینه فنی ورود کننــد. اطمینان خاطر می دهم 
درخصوص موتورسیکلت های نو و جدید با سیستم سوخت رسانی انژکتور 
با گذشت چهار تا پنج ســال از عمر آنها مشکلی وجود ندارد و بیشترین 
آالیندگی را موتورسیکلت های کاربراتوری و موتورسیکلت های با عمر بیش 

از پنج سال دارند.

معاینه فنی موتورسیکلت به فراموشی سپرده شده است
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چرا امنیت روانی در محل کار مهم است؟

به قلم: اودل میشل
Three Kindnesses کارشناس روانشناسی سازمانی و موسس آژانس مشاوره

ترجمه: علی آل علی

ســالمت روانی در محل کار یکی از عوامــل اصلی برای افزایش 
توانایی و قدرت کارمندان اســت. بســیاری از برندها به طور مداوم 
نســبت به کیفیت کاری پایین کارمندان یا مدیران شکایت دارند. 
این در حالی است که همین برندها توجه چندانی به مسئله وضعیت 
کاری و محیط کار برندشان نشان نمی دهند. در این شرایط بسیاری 
از کارمندان انگیــزه کافی برای تاثیرگذاری بــر روی کارمندان یا 
حتی فعالیت کاری بهتر را از دســت می دهند. درســت به همین 
دلیل امروزه بســیاری از برندهای بزرگ به طــور مداوم در تالش 
برای تقویت روحیه و ارزیابی وضعیتی ســالمت روانی کارکنان شان 

هستند. 
تفاوت میان مدیران عادی و رهبران تجاری اغلب اوقات در زمینه 
توجه به ســالمت روانی در محل کار خودش را نشــان می دهد. در 
حالــی که مدیران به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بهتر بر 
روی مخاطب هدف هســتند، توجه رهبران تجاری به طور مساوی 
به کارمندان شــان نیز هست. نتیجه این امر تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف در عین توجه به وضعیت کارمندان را در پی 

خواهد داشت. 
یکی از نکاتی که درباره ســالمت روانی کارمندان و مدیران باید 
مد نظر قرار گیرد، اهمیت امنیت روانی برای این افراد اســت. وقتی 
کارآفرینان به طور مداوم نگران آینده کاری شان باشند، هرگز فرصت 
کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نخواهند کرد. 
این امر می تواند وضعیت کاری کل شــرکت را تحت تاثیر قرار دهد. 
متاسفانه امروزه بسیاری از کارمندان حتی نسبت به حضور در یک 
شــرکت برای ماه آینده نیز اطمینان ندارند. درست به همین خاطر 
دغدغه های ذهنی شان به طور مداوم افزایش پیدا کرده و در نهایت 

نیز توانایی الزم برای ادامه فعالیت کاری را پیدا نمی کنند. 
وقتی کارمندان و به طور کلی اعضای شــرکت شما از نظر امنیت 
روانی در وضعیت نامناســبی قرار داشته باشند، تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بدل به امری سخت و حتی غیرممکن خواهد شد. در 
این میان بســیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اقدام به استفاده از شیوه های مختلف می کنند. شاید شیوه های مورد 
بحث از میزان خالقیت باالیی برخوردار باشــد، اما در نهایت بدون 

امنیت روانی هیچ استراتژی کالنی با موفقیت اجرا نخواهد شد. 
نکته مهم در این میان بررســی چرایــی اهمیت امنیت روانی در 
دنیای کســب و کار اســت. اگر امنیت روانی کارمندان شرکت به 
خوبی تامین شــود، چه تغییری در وضعیــت برندها ایجاد خواهد 
شــد؟ پاسخگویی به این سوال امر ساده ای نیست. درست به همین 
دلیل در ادامه برخی از نکات مهم در این راستا را مرور خواهیم کرد. 

امنیت روانی و افزایش میزان صداقت در سازمان
رفتار صادقانه و بیان دیدگاه ها بدون ترس از برخورد مدیران یکی 
از امور مهم در دنیای کسب و کار امروزی محسوب می شود. بسیاری 
از کســب و کارها در این میان بــرای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هــدف اول از همه به بازخوردهای دقیق و صادقانه کارمندان شــان 
نیاز دارند. در این میان تقویت امنیت روانی می تواند برای کارمندان 
به مثابه انگیزه ای قوی برای رفتار صادقانه و بیان دیدگاه های شــان 

به شفاف ترین شکل ممکن باشد. 
بسیاری از مدیران از دریافت بازخورد کارمندان فقط تا جایی که 
همراه با نظر خودشــان باشــد، حمایت می کنند. این امر در نهایت 
برای ارزیابی درســت شــرایط بازار امر ناگواری محســوب شده و 
توانایــی افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شــدت 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین خاطر اگر شما در شرکت تان 
از امنیــت روانی به مثابه عاملی مهــم و روحیه بخش به کارمندان 
استفاده کنید، می توانید به ســادگی هرچه تمام تر از بازخوردهای 

صادقانه کارمندان بهره مند شوید. 
صرفه جویی در هزینه ها

وقتی صداقت در ابعاد سازمانی توسعه پیدا کند، شما دیگر نیازی 
برای نگرانی مداوم نســبت به نحوه رفتار برندتان نخواهید داشت. 
برای برخی از موسسات تجاری این امر به معنای امکان تاثیرگذاری 
هرچه بهتر بر روی روند کاری خواهد بود. به عبارت ســاده، شــما 
بــا رفتار صادقانــه کارمندان در بســیاری از شــرایط دیگر نیازی 
برای همکاری با موسســات دیگر نخواهید داشــت. امروزه بسیاری 
از برندهــای بزرگ حتی برای روندهــای بازاریابی نیز به راهنمایی 
آژانس های بازاریابی نیــاز دارند. این امر عالوه بر هزینه های گزاف، 
توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به طور 

قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. 
از نقطه نظر مدیریت منابع انسانی، امنیت روانی می تواند کیفیت 
کاری تمام اعضا را به شــدت افزایش دهد. همچنین میزان تمایل 
کارمنــدان برای پیدا کردن شــغلی دیگر نیز به طور چشــمگیری 
افزایش پیدا خواهد کرد. بر این اساس شما می توانید با خیال راحت 
نســبت به همکاری بلندمدت با کارمندان تان اقدام کرده و نگرانی 

خاصی از این بابت در روند فعالیت برندتان نداشته باشید. 
بــدون تردید فعالیــت برندها در طول ســال  های اخیر همراه با 
مشــکالت بسیار زیادی بوده است. اگر در این میان امنیت روانی به 
عنــوان عاملی مهم مورد توجه قرار گیرد، بخش قابل مالحظه ای از 

مشکالت مورد بحث حل خواهد شد. 
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نویسنده حوزه کارآفرینی و مدیریت 

مترجم: امیر آل علی

کارمندان بازوی اجرایی شــرکت و عامــل مهمی در تمامی موفقیت ها 
محســوب می شوند. این امر در حالی اســت که در مقایسه با محصول و 
مشتری، معموال با کمترین توجه مواجه هستند. با این حال نتایج تحقیقات 
متعدد حاکی از آن است که وضعیت رضایت کارمندان به صورت مستقیم 
در آینده شرکت شــما تاثیرگذار است. برای مثال این امر که مدت زمان 
حضور افراد در شــرکت شــما کمتر از یک سال باشــد، باعث می شود تا 
به صورت مــداوم مجبور به عوض کردن تیم خود باشــید که هماهنگ 
شــدن و بازگشت به وضعیت مناسب، زمانبر می شــود و شما به صورت 
مداوم با چنین وضعیتی مواجه خواهید بود که در بازار به شــدت رقابتی 
حال حاضر، این امر یک فاجعه بزرگ محســوب شده و باعث می شود تا 
امکان رشــد و حتی حفظ جایگاه حال حاضر خود را هم نداشــته باشید. 
در این زمینه هیچ فردی به اندازه مدیر شــرکت نمی تواند در ایجاد انگیزه 
برای کارمندان خود، تاثیرگذار باشــد. درواقع شــما نباید اجازه دهید که 
تنها دلیل حضور کارمندان در شــرکت، کسب درآمد باشد. در این زمینه 
اگرچــه نظرات متعددی وجود دارد و می توان صدها روش را معرفی کرد، 
بــا این حال فرصت برای امتحان همه آنها را ندارید. به همین خاطر الزم 
است تا از توصیه های یک منبع موثق استفاده کنید. در این راستا دانشگاه 
کلمبیا اخیرا تحقیقی را انجام داده که براســاس آن، شــرکت های موفق 
دارای تیم هایی با انگیزه با محیط دوســتانه هستند که کارمندان انگیزه 
باالیی برای کار خود دارند. در این شرکت ها، هر کارمند خود را در مسیر 
رشد می بیند و میانگین حضور کارمندان، بیش از پنج سال است. در این 
راســتا چهار اصل مشترک مدیران برندهای موفق را بررسی خواهیم کرد 

که منجر به افزایش وفاداری کارمندان می شود. 
1-عوامل وفاداری را شناسایی کنید 

در ابتدا شــما بایــد به خوبی بدانید که چه اقداماتی باعث می شــود تا 
وفاداری کارمندان شــما افزایش پیدا کند. در این زمینه احساسات نقش 
پررنگی را دارند. برای مثال اگر بتوانید حتی یک خاطره جذاب نظیر تولد 
گرفتن را داشــته باشــید، احتمال وفادار ماندن افراد به شرکت شما نیز 
افزایش پیدا می کند. در این زمینه نتایج تحقیقات حاکی از آن اســت که 
مهمترین حس که منجر به جدایی کارمندان می شود، عدم قدردانی است. 
درواقع هر فردی تمایل دارد که رفتاری انسانی را شاهد باشد و تالش های 
آنها به خوبی دیده شود. با این حال این امر صرفا به معنای افزایش درآمد 
نبوده و نوع رفتار شما با کارمندان، می تواند تاثیرات فوق العاده ای را داشته 
باشــد. در این زمینه نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهید این است 
که استرس، از جمله موارد مهم دیگر است که شما باید برای کاهش آن، 
برنامه داشته باشید. درواقع یک مدیر باید به مانند مربی دلسوزی باشد که 
به صورت مداوم در تالش برای کاهش فشار بر روی تیم خود است. در این 
زمینه بهترین اقدام این است که وضعیت تیم شرکت خود را بررسی کرده 
و نظرات واقعی آنها را پیدا کنید. درواقع شما باید دید منتقدانه نسبت به 
وضعیت شرکت خود داشته باشید تا دالیل را بتوانید پیدا کنید و برای آنها 

به دنبال راه حل باشید. 
2-فرهنگ شرکت را ارتقا دهید 

با قوانین قدیمی نمی توان به موقعیت های جدید دســت پیدا کرد. در 
این زمینه شما باید مدیری باشید که قدرت تغییر قوانین هرچند رایج را 
دارد. درواقع هدف شــما فقط باید رشــد شرکت باشد. در این راستا یکی 
از فرهنگ های جدید و بسیار مناسب این است که شرکت ها، یک ساعت 
از کار تیــم خود را به یادگیری اختصــاص می  دهند. درواقع افراد باید در 
این یک ساعت، جدیدترین کتاب ها، مقاالت و یا حتی دوره های آموزشی 
مرتبط با کسب و کار خود را مشاهده کنند. با این اقدام هرچند ساده، شما 
تیمی را در اختیار خواهید داشت که با اطالعات و توانایی های به روز همراه 
است. مزیت دیگر این اقدام، قرار گرفتن افراد در مسیر رشد است که باعث 
می شود تا حس بهتری نسبت به کار خود داشته باشند. این امر در حالی 
است که در بسیاری از شرکت ها، کارمندان به افرادی تبدیل می شوند که 
یــک کار تکراری را به صورت مداوم انجام می دهند. درواقع محصور بودن 
افراد باعث می شــود تا شــاهد خالقیت و انجام کارها و طرح های جدید 
نباشــید و پس از مدتی توان تیم شــما، دیگر پاسخگوی نیازهای جدید 
نخواهد بود. در این زمینه شــما باید نســبت به قوانین مفید جدید خود، 
جدی باشید و افرادی که نمی توانند با وضعیت مورد نیاز هماهنگ شوند 
را کنــار بگذارید. درواقع در این مرحله، تغییر جدی تیم شــرکت، بدون 

اشکال خواهد بود.
 3-به سالمت کارمندان خود توجه بیشتری را داشته باشید 

از دیگر مــواردی که باید توجه نمایید این اســت که در جهان مدرن 
امروز که تنوع و فرصت های شــغلی بســیار است اگر به وضعیت سالمت 
کارمندان خود توجه نداشــته باشید، در بهترین حالت صرفا امکان جذب 
افراد مناسب را نخواهید داشت. در این رابطه منظور این نیست که هزینه 
درمــان افراد خود را قبول نماییــد. درواقع این اقدام بیش از حد هزینه بر 
خواهد بود و توجیه اقتصادی ندارد. با این حال شــما می توانید با رعایت 
نکاتی هرچند ســاده، از ابتالی افراد به بیماری جلوگیری نمایید. در این 
رابطه نکته دیگری که باید مورد توجه داشته باشید این است که سالمت، 
تنها شــامل جسم نبوده و وضعیت روحی کارمندان نیز بسیار مهم است. 
درواقع امروزه بسیاری از شرکت ها از یک روانشناس استفاده می کنند تا به 
صورت مداوم، وضعیت کارمندان بررسی شود. در این زمینه در صورتی که 
نشانه های بروز یک بحران مشاهده شود، سریعا می توان نسبت به درمان 
آن اقدام کرد. در این راســتا با یک جست و جوی ساده می توانید به انواع 
اقدامات برای افزایش سالمت کارمندان، دسترسی داشته باشید. برای مثال 
امروزه مفهوم ســاعت کار باال و حضور هر روز کارمندان، در حال منسوخ 
شدن اســت. در این زمینه توجه هرچه بیشتر به دورکاری و مفید بودن 
ساعت کار، بســیار مهم است. درواقع براساس آمارهای جهانی، در هشت 
ساعت کار افراد بیش از سه ساعت بیکاری و یا کم کاری وجود دارد. در هر 
مرحله پس از یک پروژه ســخت، نیاز است که کارمندان حداقل یک روز 
مرخصی داشته باشند تا با اقداماتی نظیر سفر، انرژی خود را بازیابی کنند. 
در این زمینه وضعیت محیط کاری نیز بسیار مهم است. برای مثال این امر 
که تهویه مناسب داشته باشید و ابزارهای الزم برای سهولت و ایمنی کار 

مهیا باشد، تاثیرگذار خواهد بود. 
4-پاداش مناسب در نظر بگیرید

شــما هیچ گاه نباید کارمندان خود را بــه یک محدوده خاص، محصور 
نمایید. درواقع درآمد باید به صورتی باشد که افراد با عملکرد بهتر و کسب 

نتایج باالتر، به مقدار بیشــتر نیز دست پیدا کنند. این موضوع بسیار مهم 
بوده و باعث می شود تا روحیه ای بسیار مناسب در شرکت ایجاد شود. در 
این رابطه اگر شرایط افزایش درآمد وجود ندارد، نباید این اقدام را فراموش 
کنید. درواقع شما می توانید تیم خود را به سهامداران تبدیل کرده و با این 
اقدام، انگیزه سازی کنید. درواقع آمارها حاکی از آن است که شریک بودن 
باعث می شود تا احتمال جدا شدن از شرکت، به کمتر از 10 درصد برسد. 
در کنار این موضوع هیچ گاه نباید از قدرت کلمات غافل شــوید. درواقع با 
تشکر کردن مناسب و به موقع، می توانید روحیه تیم خود را افزایش دهید. 
درواقع نحوه رفتار مدیر شرکت نیز از مواردی است که در روحیه و وفاداری 

کارمندان به صورت مستقیم تاثیرگذار است. 
tweakyourbiz.com :منبع

چگونه وفاداری کارمندان خود را افزایش دهیم
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اخبار

معدنکاران  استان بوشهر
می توانند از  تسهیالت خرید ماشین آالت بهره مند شوند

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره  امور معادن اداره کل 
صمت  استان بوشهر گفت : معدنکاران در استان می توانند جهت برخورداری 
از  تسهیالت خرید ماشین آالت ساخت داخل، از طریق  صندوق سرمایه 
گذاری فعالیــت های معدنی ثبت نام نمایند .  بــه گزارش روابط عمومی 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان بوشهر، عبدالنبی سهولی افزود : 
معدنکاران اســتان جهت بهره مند شدن از  تسهیالت خرید ماشین آالت 
مربوطه می توانند با مراجعه به ســایت  صندوق ســرمایه گذاری فعالیت 
های معدنی www.iranmico.co ثبت نام و مدل دســتگاه درخواستی 

را انتخاب کنند. سهولی عنوان کرد : این تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد ، تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت ۴۲ ماهه، برای خرید سه مدل بیل 
مکانیکی، سه مدل لودر چرخ الستیکی، یک مدل بلدوزر و دو مدل تراک معدنی تولید داخل پیش بینی شده است. رئیس اداره  امور 
معادن اداره کل صمت  استان بوشهراظهارداشت : انعقاد قرارداد پس از بررسی و ارزیابی درخواست های ثبت شده توسط  صندوق 
سرمایه گذاری صورت می پذیرد و مدت زمان تحویل دستگاه ها ، از زمان عقد قرارداد بین ۵ تا ۱۲ ماه )متناسب با زمان ثبت نام( 
و پس از واریز پیش پرداخت ) ۲۰ درصد مبلغ( توسط متقاضی خواهد بود. سهولی تاکید کرد : مبلغ تسهیالت پرداختی حداکثر 

۸۰ درصد مبلغ کل دستگاه مورد تایید درخواستی خواهد بود.

 امضای تفاهم نامه همکاری ایجاد زیرساخت برق 
در شهرک های صنعتی خوزستان

اهواز - شــبنم قجاوند: تفاهم نامه همکاری ایجاد زیرســاخت برق 
در شــهرک های صنعتی منتخب خوزستان بین شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان و شرکت شهرک های 

صنعتی خوزستان امضا شد.
هدف از این تفاهم نامه که به امضای محمود دشت بزرگ مدیرعامل این 
شرکت، مهرداد نیکو رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان و 
علی مهدی پور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان رسیده، 
تامین مالی احداث شــبکه پســت و خط انتقال و فــوق توزیع از طریق 

مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان و شرکت شهرک ها بوده است. این تفاهم نامه در راستای تحقق شعار امسال و 
توسعه زیرساخت های صنعت برق در استان خوزستان با هدف تامین منابع مالی عملیات اجرایی و ساخت پروژه های برق رسانی 
به شهرک های صنعتی منتخب، از محل ظرفیت ایجاد شده در بند )ط( تبصره )۱۵( قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ و 

پیرو مبادله موافقت نامه بین وزارت خانه های نیرو و صمت، به امضای طرفین رسیده است.
بر اساس این گزارش عملیات اجرایی پروژه های هدف گذاری شده در شهرک های صنعتی منتخب آغاز شده و هدف از امضای 

تفاهم نامه مربوطه تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها بوده است.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :
بازدید فرزندان کارکنان از محل کار والدین در منطقه ساری

ساری - دهقان : مســئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ســاری گفت : به مناســبت ۱3 آبان و روز دانش آموز 
بازدید از محل کار و تقدیر از زحمات والدین شاغل در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در انبار نفت ساری برگزار شد . به گزارش 
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، عباس خلیل پور مســئول روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : به 
منظور آشــنایی و قدردانی فرزندان کارکنان از نحوه و سختی کار والدین 
در شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری به همت روابط 

عمومی بازدیدی همراه با آموزش برخی از فعالیتها برای خانواده بخصوص فرزندان کارکنان تدارک دید شد . عباس خلیل پور از 
برنامه های این بازدید گفت و اذعان کرد : برای آشنایی فرزندان کارکنان با نحوه کار و نوع فعالیت والدین در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در ابتدا فیلم آموزشی و با بازدید از موزه نفت ساری برای آشنایی بیشتر با سختی های کار از 

انبار نفت ساری بازدید کردند .
خلیل پور اظهار کرد : با توجه به عملیاتی بودن انبار نفت ساری با رعایت کامل ایمنی و پروتکل های حراستی در منطقه امن 
این انبار واحد آتش نشانی اقدامات اولیه در مواجهه با آتش که مربوط به خودرو و محل زندگی بوده را آموزش داده که با استقبال 
خانواده ها مواجه شد . مسئول روابط عمومی منطقه ساری گفت : در ادامه با انجام مانور و بازدید خودرویی،  فرزندان کارکنان با ابراز 

محبت و اهداء شاخه گل از والدین خود تقدیر کردند .

رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران گفت:
 سیستم کنترل و نظارت داخلی مهم ترین اصل 

در فعالیت های گازرسانی می باشد
اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی 
گاز ایران در نشست هم اندیشی با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت 
گاز استان اردبیل ، سیستم کنترل و نظارت داخلی را جزو الزامات فعالیتهای 
شــرکت های گاز استانی عنوان نمود و گفت: کنترل و نظارت داخلی مهم 

ترین اصل در فرآیندهای شرکتهای گازرسانی می باشد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، حسین سیاری در 
دیــدار با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شــرکت؛ کنترل و نظارت 
داخلی ، رعایت اصل صرفه جویی در هزینه ها و رعایت قوانین و مقررات و 

انطباق فرآیندهای کاری شرکت با الزامات قانونی را سه اصل کلیدی در فرآیند حسابرسی برشمرد و اظهار داشت: عالوه بر وجود 
سیستم کنترل و نظارت داخلی در سازمان ، اطمینان از کفایت و کارایی این سیستم بایستی مورد توجه مسئولین قرار گیرد چرا که 

تمام فعالیت های سازمان از جزء ترین فرآیند تا پروژه های اجرایی بایستی مبتنی بر سیستم کنترل داخلی باشد.
سیاری با بیان اینکه سیستم کنترل های داخلی و مسئولیت پذیری مدیریت در قبال تصمیمات گرفته شده در سازمان همواره 
مورد پردازش قرار میگیرد، به جایگاه مدیریت سازمان به عنوان فرد مسئول و تصمیم گیر در قبال اعمال کنترل های داخلی و کفایت 
آن اشاره نمود و افزود: هر اقدام و فعالیتی باید منطبق بر مقررات و الزامات تدوین شده باشد و تمامی مسئولین بایستی نسبت به 

اجرای قوانین و مقررات اهتمام ویژه ای داشته باشند.
در بخش دیگری از این جلســه میر سعید ســید متین مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل ضمن خیر مقدم گویی به رئیس 
حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران و هیئت همراه با بیان اینکه تمامی مدیران و مسئولین واحدهای ستادی به امر حسابرسی 
داخلی اهتمام ویژه ای دارند ؛ افزود: در حال حاضر کلیه شــهرها و بیش از 97 درصد از جمعیت روســتایی از نعمت گاز طبیعی 

برخوردارند و پروژه های گازرسانی به ۴۴ روستای استان نیز در دست اجراء می باشد. 
وی ارتقاء ضریب پایداری شــبکه های گاز طبیعی در اســتان را از برنامه های در دست اقدام این شرکت عنوان نمود و در این 
خصوص اظهار داشــت: برنامه های متعددی اعم از لوپ نمودن خطوط تغذیه و شــبکه های توزیع و احداث خط تقویتی شمال 
استان و گازرسانی به پروژه گلخانه ای دو هزار و ۵۰۰ هکتاری شمال استان در دو فاز اجرایی که از مصوبات سفر ریاست محترم 
جمهور می باشد نمونه ای از اقدامات می باشد. در ادامه این نشست، سید متین از خدمات رئیس و مجموعه ساعی امور حسابرسی 
داخلی شرکت ملی گاز ایران تقدیر و تشکر نمود و حسابرسی داخلی را فرآیندی اثر بخش در بهره گیری از منابع سازمان عنوان 
نمود و گفت:  طی نمودن مسیر تعالی در سازمانها قطعاً بدون بهره گیری از ظرفیت فرآیندهای کنترلی و نظارتی امری غیر ممکن 
می باشد.   در پایان این نشست کلیه مدعوین ضمن مشورت و هم اندیشی پیشنهاد هایی را برای بهبود فرآیندهای حسابرسی و 

کنترل داخلی ارایه نمودند.

تعاونی های استان مرکزی ۱۳ میلیون دالر کاال صادر کردند
اراک - فرناز امیدی: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 
گفت: تعاونی های این استان در سال جاری بیش از ۱3 میلیون دالر کاال به 

نقاط مختلف جهان صادر کردند.
جمشــید امیدی افزود: صادرات تعاونی های این استان در این مدت در 
بخش گل و گیاه، محصوالت شیمیایی، صنعتی و فرش دستباف بوده است.
وی بیان کرد: تشــکیل 3۰ شــرکت تعاونی جدید با ایجاد 7۸۰ فرصت 
شــغلی امسال از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 
هدفگذاری شده که تاکنون ۲۴ شرکت تعاونی در گرایشات مختلف و با ۶۱۰ 

فرصت شــغلی محقق شده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: تعاونی ها نقش موثری در افزایش 
اشتغال پایدار در جامعه دارند و توجه به این بخش امری ضروری است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن 
با اشــاره به افزایش 3۵۸ درصدی ترانزیت کاال در مجتمع بندری انزلی 
گفت: مجتمع بندری انزلی با انجام ۴۵ درصد از عملیات کانتینری بنادر 
شمالی کشور در ســواحل دریای خز از لحاظ عملیات کانتینری هاب 

منطقه بشمار می رود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن، 
حســین یونسی در گفت و گویی با اشاره به نظر کارشناسان بندری که 
رونق عملیات ترانزیت کاال را در گرو توسعه عملیات کانتینری می دانند، 
عنوان کرد: بطور مثال برای آنکه کاالیی از هند به شــمال اروپا ترانزیت 
شود باید از طریق کشتی به بندر شهید رجایی و از طریق حمل و نقل 
جاده ای به مجتمع بندری انزلی، سپس آستاراخان و با خط آهن به سن 
پترزبورگ و شــمال اروپا ارسال شود و این عملیات باید با کشتی های 

کانتینربر انجام شود.
وی یکی از مشــکالت حال حاضر ناوگان حمل و نقل دریایی را این 
مهم دانســت که اکثر کشــتی هایی که وارد بندر می شوند، کانتینربر 
نیستند و عنوان کرد: بنادر شمالی کشور کشتی کانتینربر با این قابلیت 
که بتواند در داخل انبارهای خود کانتینر حمل کند)مانند کشتی های 

بنادر جنوب( ندارد.
وی افزود: هــم اینک اداره کل بنادر و دریانــوردی گیالن مقدمات 
ورود حداقل یک کشتی مخصوص حمل کانتینر در بندرانزلی را فراهم 
کرده است که در صورت تحقق این امر بیشترین فعالیت کانتینری در 

بندرانزلی انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر توســعه ناوگان حمل و نقــل دریایی گفت : یکی از 
زیرساختهایی که برای توســعه ترانزیت کاال نیازمندیم توسعه ناوگان 

دریایی است که در حال حاضر از 3۲۰ کشتی موجود در دریای خزر ۵3 
فروند متعلق به جمهوری اســالمی ایران است. از این تعداد ۲3 کشتی 
متعلق به شرکت کشتیرانی دریای خزر بوده و مابقی متعلق به شرکت 

های خصوصی است.  
یونسی کمبود کشتی در دریای خزر را از جمله معضالت بنادر شمال 
کشور  عنوان کرد و افزود : توسعه ترانزیت کاال، صادرات و واردات نیازمند 
ورود و خروج کشتی است درحالیکه االن تردد کشتی ها در دریای خزر 
کم شــده و بازرگانان و تجاری که خواستار جابجایی کاالهای چند صد 
تنی هستند با کمبود کشتی برای حمل کاال روبرو هستند و خودروهای 
ترانزیتی به مقصد اکتائو قزاقزستان به دلیل نبود کشتی در داخل مجتمع 

بندری انزلی دپو شده اند.
وی خاطر نشــان کرد: اگر تعداد کشتی در دریای خزر افزایش یابد و 
ظرفیت موردنظر ایجاد شود ما می توانیم سهم بیشتری از ترانزیت کاال را 

داشته باشیم و در توسعه اقتصاد دریا محور موفق عمل کنیم.

افزایش ۳۵۸ درصدی ترانزیت کاال در مجتمع بندری انزلی
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن در ادامه گفت : طی هفت 
ماه گذشته 7۲ هزار و 3۲7 تن کاال از مجتمع بندری انزلی ترانزیت شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رقم ۱۵ هزار و 7۸9 تن کاال رشدی 

معادل 3۵۸ درصد داشته است.
وی اضافه کرد : عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در این بندر نیز از 
ابتدای سال جاری تا کنون چهار هزار و TEU( ۸9۲( بوده که در مقابل 

سه هزار و TEU( 3۱( مدت مشابه سال قبل، ۶۱ درصد رشد داشت.
یونسی، تناژ تخلیه و بارگیری کانتینری در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ را 
۸۵ هــزار و 9۱۴ تن عنــوان و ذکر کرد: این مقدار در مقابل 3۸ هزار و 

۵۶۴ تن تخلیه و بارگیری کاال در سال ۱۴۰۰، ۱۲3 درصد رشد دارد.
وی خاطر نشان کرد : مجتمع بندری انزلی در تخلیه آهن آالت با ۵۴ 
هزار و 77۲ تن  ۲۰۰۸ درصد رشد و در تخلیه و بارگیری کاالی معدنی 

۱۶ هزار و ۸۸۶ تن نیز رشد  ۲۱ درصدی داشته است.   
مجتمع بندری انزلی با سابقه 3۰۰ ساله در عرصه حمل و نقل دریایی 
همواره منطقه مورد توجه بازرگانان و تجار کشــور بوده اســت و امروز 
با ۱7 پســت اســکله و امکان تخلیه و بارگیری ۱۰ میلیون تن کاال در 
ســال بزرگترین و مجهزترین مجتمع بندری ایرانی حاشیه دریای خزر 

محسوب می شود.
این مجتمع بندری یکی از پرسابقه ترین بنادر ایران و از مهمترین و 
بزرگترین بنادر شمال کشور محسوب می شود که با قرار گرفتن در گذر 
تجاری بین المللی از قبیل کریدور ترانزیتی بین المللی شمال - جنوب و 
تراسیکا و غیره از دیرباز عهده دار نقش برجسته در صنعت حمل و نقل 

دریایی با کشورهای حاشیه دریای خزر و اروپایی بوده است.

اهواز - شبنم قجاوند: در راستای شتاب بخشی در اجرای طرح 
توســعه مخازن گازی در شرکت نفت مناطق مرکزی، دستگاه حفاری 
سنگین خشــکی ۵7 فتح شــرکت ملی حفاری ایران در چهار چوب 
همکاری میان دو شرکت در حال انتقال به میدان گازی شانول در جنوب 

استان فارس است.
دکتر حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 

در این باره گفت: شرکت ملی حفاری ایران با هدف سرعت بخشیدن به 
طرح های توسعه ای نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران از همه ظرفیت 
های خود در بخــش های عملیات حفاری، خدمات فنی و تخصصی و 

منابع انسانی کارآزموده استفاده به عمل می آورد.
وی به  امضا و مبادله اخیر موافقتنامه همکاری میان شــرکت  نفت 
مناطق مرکزی و شــرکت  ملی حفاری ایران اشــاره کرد و افزود: این 
موافقتنامــه در ارتباط با  حفاری چاه های گازی به منظور افزایش تولید 
گاز در کشور است و ملی حفاری در اولین گام دستگاه حفاری ۵7 فتح 
را اختصاص  و جابجایی آن از اســتان خوزستان به استان فارس تا ۱۰ 

روز آینده به اتمام می رســد و همچنین آمادگی برای تخصیص و اعزام 
دکل های حفاری دیگر و امکانات خدمات فنی به مناطق و مخازن تحت 

سرپرستی شرکت نفت مناطق مرکزی به ویژه میادین مشترک را دارد.
گلپایگانی درزمینه عملکرد امســال شــرکت ملی حفاری ایران در  
خصوص حفاری چاه های نفت و گاز توضیح داد: از ابتدای سال جاری تا 
کنون حفاری و تکمیل ۶۴ حلقه چاه در مناطق خشکی و دریایی  کشور 
خاتمه یافته که در قیاس با مدت مشــابه سال گذشته ۲۰ حلقه بیشتر 
بوده و این روند رو به رشــد با تالش مضاعف سختکوشان این شرکت 

استمرار خواهد داشت .

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان گفت : ۵۱ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در روستای کم 
برخوردار قراول تپه گلســتان افتتاح و به بهره برداری رسید.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ سید احمدموسوی 
درحاشیه مراســم افتتاحیه گفت : با هدف تامین برق، رفع نیاز انرژی 

خانه های مددجویان و تامین درآمد پایدار، ۵۰۰ پنل خورشــیدی ویژه 
مددجوایان کمیته امداد اســتان به بهره برداری رسید.وی اضافه کرد : 
تعداد مشترکین برق روستا برای این نیروگاه های خورشیدی در دست 
اجرا ، ۱3۲ مشــترک بوده که با میزان سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد ریال 
با بازگشــت سرمایه 3 الی ۴ ســال و با درآمد ساالنه روستا ۱۰ الی ۱۵ 

میلیارد ریال اســت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از 
نقاط قوت این پروژه می توان به کمک به پیک ســایی ،تنوع بخشی به 
ســبد انرژی استان ،بهبود کیفیت توان ،کسب درآمد پایدار و مطمئن، 
کمک به حفظ محیط زیست ، افزایش سطح پدافند غیرعامل و کمک به 

محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار اشاره کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن:

۴۵درصدعملیاتکانتینریبنادرشمالیدرانزلیانجاممیشود

با هدف شتاب بخشی در اجرای طرح توسعه مخازن گازی در شرکت نفت مناطق مرکزی

دستگاه حفاری سنگین خشکی ۵7 فتح شرکت ملی 
حفاری ایران در حال انتقال به  میدان گازی شانول است

افتتاح ۵۱ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در روستای کم برخوردار گلستان

قم- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت سازمان توسعه و عمران 
شهرداری قم از راه اندازی معدن دوم این سازمان خبر داد و گفت: تمام 
تیم حاضر شــبانه روز تالش می کند تا کار را باکیفیت باال انجام دهد و 

امیدواریم به بهترین نتیجه دست پیدا کنیم.
رضا خانه زاد یزدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس کارخانه آسفالت 
شــهرداری، به اهمیت توسعه زیرمجموعه های سازمان توسعه و عمران 
شــهرداری قم اشــاره کرد و اظهار داشت: سازمان توسعه و عمران یک 
سازمان درآمد و هزینه بوده و برای رسیدن به جایگاه مطلوب کار سختی 
در پیش داریم. وی معدن و کارخانه تولید آســفالت را دو بخش حیاتی 
ســازمان خواند و افزود: بیشترین درآمد سازمان را این دو بخش تأمین 
می کند و باید خردمندانه و با برنامه عمل کنیم تا در بلندمدت مشکلی 

برای کسب درآمدهای سازمان پیش نیاید.
سرپرست ســازمان توسعه و عمران شهرداری قم همچنین عملکرد 
بخش تولید جدول را مثبــت ارزیابی کرد و گفت: بخش تولید جدول 

راه اندازی شــده و موفق عمل کرده اســت و باید با برنامه ریزی درست 
ارزش افزوده خوبی برای سازمان ایجاد کنیم.

وی عدم خرید مصالح خارج از سازمان را تصمیم خوبی دانست و بیان 
کرد: امروز نیاز به پشتوانه قوی تری در تولید داریم تا بتوانیم هزینه های 

سازمان را تأمین کرده و میزان تولید باید به سمت حداکثری برود.
یزدی، تأمین مصالح و دپوی آن را مطرح کرد و یادآور شد: باید میزان 
تولید به سمت حداکثری برود تا در فصول بارندگی و سرما نیاز به تولید 
نباشد و همچنین کیفیت باید به حدی باشد که جرائم حذف شود، زیرا 
با توجه به تورم در جامعه، سازمان هیچ جریمه ای را نمی تواند تقبل کند.
وی بر تولید مصالح با کیفیت نیز تأکید کرد و ادامه داد: امروز ما مصالح 
را باقیمت و کیفیت خوبی خریداری می کنیم و برای همین باید خروجی 

نیز بهترین مصالح باشد و نسبت به آن حساسیت زیادی داشته باشیم.
سرپرست سازمان توســعه و عمران شهرداری قم از راه اندازی معدن 
دوم خبر داد و گفت: معدن دوم نیز راه اندازی شــده و در تالش هستیم 

معدن قدیم را توسعه داده و این معدن جدید به مدار وارد شود.
وی در ادامــه بر انجام کارها با دقت، همــکاری و هم افزایی تأکید و 
تصریح کرد: این ســازمان باید پویا بوده و با کسب درآمد خوب بتواند 
پایــداری خود را به بهترین نحو حفظ کند و با خودکفایی در ســاختار 

موجود به تولید منطقی دست پیدا کند.
یزدی در پایان با ابراز امیدواری بر بهبود شــرایط ســازمان توسعه و 
عمران شــهرداری قم خاطرنشان کرد: تمام تیم حاضر شبانه روز تالش 
می کنــد تا کار را باکیفیت باال انجام دهد و امیدواریم به بهترین نتیجه 

دست پیدا کنیم.

 از راه اندازی معدن دوم تا خودکفایی در تولید آسفالت 
و جداول در سازمان توسعه عمران شهرداری قم
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بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: نشست تخصصی شناسایی 
فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ها و جذب سرمایه گذاران با حضور 
مدیر کل دفتر امور اقتصادی، ســرمایه گذاری و خدمات مالی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، مدیر کل امور شهرداری ها و دهیاری 
های استانداری هرمزگان،شهردار بندرعباس، جمعی از شهرداران استان 

هرمزگان و تعدادی سرمایه گذار برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس،. 
شهردار بندرعباس در این مراسم بیان کرد: نیاز اصلی  همه شهرداری ها 
در شرایط حاضر، جذب سرمایه گذار به انجام پروژه های توسعه ای است 
و درآمد های پایدار شهرداری ها پایین است و از سوی دیگر مردم انتظار 
خدمات از شــهرداری دارند و گستردگی وسعت شهرها سبب شده تا با 
درآمد اندکی که داریم، پروژه های توسعه ای و کارهای انجام شده، کمتر 
به چشــم بیاید. مهدی نوبانی گفت: شهرداری ها با مشکالت عدیده ای 
روبرو هستند و بخصوص در بندرعباس بدلیل شرایط خاص آب و هوایی، 
عمال ساخت و سازها در فصول و ماههای خاصی صورت می گیرد و در 
دیگر ماههای گرم سال، عمال رکود در ساخت  و سازها را شاهد هستیم 

که از میزان درآمدهای شهرداری می کاهد.
شهردار بندرعباس اظهار داشت: با توجه به درآمد پایین شهرداری ها 
نیاز نسبت به سرمایه گذاری  اهمیتی دوچندان یافته است و برای تسهیل 
این امر، در بحث سرمایه گذاری تمام مجوزها برای سرمایه گذار واقعی 
با کمک شهرداری اخذ می شود تا سرمایه گذار بتواند با راحتی و آرامش 

بیشتری بر روی محور سرمایه گذاری خود متمرکز شود.
نوبانی با بیان اینکه ساحل بهترین نقطه برای گردشگری می باشد، 
تصریح کرد: ما با با مشــکل حریم ۶۰ متری دریا مواجه هستیم که به 

همین منظور بخشی از خدمات که در کنار دریا الزم است، وجود ندارد. 
در بحث زیبا سازی فضای شهری نیز فعالیت های زیادی انجام شده است 
که فضاســازی برای بازی کودکان و نوجوانان از جمله آن است و البته 
کارهای زیادی تا رساندن وضعیت به رضایتمندی مردم باقی مانده است.
صفر صادقی پور مدیر کل امور شهرداری ها و دهیاری های استانداری 
هرمزگان نیز در این نشست اظهار داشت :  هزینه های جاری  شهرداری 
ها بســیار گران و سر سام آور  شــده که سبب سختی و چالشی  اداره 

کردن شهرها شده است.
وی افزود: شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی که مردم 
از بدو تولد با این سیســتم سر و کار دارند و این ویژگی نمایانگر ارتباط 

مردم با این نهاد است، در معرض انتظارات بسیاری قرار دارند.
 مدیرکل امور شهرداری ها و دهیاری های استانداری هرمزگان، با اشاره 
به اینکه شهرداری ها باید به سمت درآمدهای پایدار غیر دولتی سوق پیدا 
کنند بیان کرد: با منابع پایدار درآمدی از ظرفیت سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در پروژه ها رضایت مندی مردمی ایجاد شود.
صفر صادقی پور ادامه داد: قطعا امروز شهرداری ها نمی توانند بدون 

ظرفیت استفاده سرمایه گذار، پیشرفت قابل توجهی داشته باشند.
وی در بخــش دیگری از اظهاراتش به ظرفیت های نوار ســاحلی و 
پتانســیل های  آن اشــاره کرد و افزود: در تالش هستیم بهترین بهره 
برداری را از خط نوار ســاحلی انجام و در راســتای گردشگری و جذب 

سرمایه گذار از آن بهره ببریم.
مدیرکل امور شهرداری ها و دهیاری های استانداری هرمزگان،گفت 
: امروز شــهرداری ها توان عملیات و اجرایی تمام پروژه های ســرمایه 
گذاری را ندارند و با جذب ســرمایه گذار و مشارکت آنها در پروژه های 
شهرداری این خلع برطرف می شود و شاهد پیشرفت و توسعه در فضای 

شهری خواهیم بود.
صادقی پور، اشــتراک گذاری تجربیات موفق در حوزه های شهری را 
امری موفق دانست و خاطرنشــان کرد: آیین نامه ای جدیدی در بحث 
سرمایه گذاری در کشور در حال تدوین است که نظرات سرمایه گذاران 

حاضر در این جلسه، شهرداران و اعضای شورا می تواند راه گشا باشد.
علی اکبر اسدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه گذاری و خدمات 
مالی ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: بحث ظرفیت 
ســواحل استان هرمزگان فوق العاده اســت، هر استانی این ظرفیت را 
ندارد. یکی از دغدغه های استان های ساحلی حریم ۶۰ متر است که سعی 

می کنیم سریع تر این مهم حل شود.
اسدی با بیان اینکه باید شــرایط و فضای سرمایه گذاری در ساحل 
ایجاد شود، افزود: یک اطلس سرمایه گذاری در شهرداری الزم به تولید 

است؛ اگر این اطلس ایجاد شده باید به روز رسانی شود.

در نشست تخصصی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ها و جذب سرمایه گذاران مطرح شد :

نیاز اصلی همه شهرداریها جذب سرمایه گذار برای انجام پروژه های توسعه ای هست
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چگونه برنامه بازاریابی برندتان را ارتقا دهید؟

به قلم: هایدن وادزورث
مشاور حوزه بازاریابی و فروش

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی و برنامه ریزی برای تولید محتوا در دنیایی پر از رقبای سرسخت کار چندان ساده ای نیست. برخی 
از برندهــا در همان ابتدای کار یک برنامه بازاریابی برای خود طراحی کرده و ســپس دیگر توجهی به به روز 
رســانی اش نشان نمی دهند. این امر شــاید در نگاه نخست ایراد چندانی نداشته باشد، اما خیلی زود توانایی 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشــتریان را کاهش می دهد. همانطور که دنیای کسب و کار به طور مداوم 
در حال تغییر اســت، کسب و کارها هم برای اینکه از سیر تحوالت جا نمانند، نیاز به ایجاد به روز رسانی در 

برنامه بازاریابی برندشان دارند. 
هدف اصلی در این مقاله بررســی برخی از تکنیک های مهم و کاربردی برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف با ارتقای برنامه بازاریابی برندتان است. این امر شاید در نگاه نخست بسیار سخت به نظر برسد، 
اما اگر شما زمان کافی برای این کار را به برندتان اختصاص دهید، دیگر مشکلی از این بابت نخواهید داشت. 

در ادامه برخی از مهمترین نکات در این میان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تهیه فهرست کارهای ضروری در عرصه بازاریابی

بسیاری از برندها نسبت به کارهای ضروری که باید انجام دهند، آگاهی دقیقی دارند. با این حال به ندرت 
آن را کامل و صحیح انجام می دهند. نکته مهمی در این میان تمرکز شــما بر روی انجام دادن فهرســتی از 
کارهای ضروری است. اگر شما به خوبی از اهمیت تغییر سلیقه مشتریان خبر دارید، باید هرچند وقت یکبار 
اقدام به ایجاد تغییرات اساسی در برنامه بازاریابی تان برمبنای سلیقه مشتریان نمایید. این امر می تواند شما را 
برای مدت زمانی طوالنی تر در کانون توجه مشتریان نگه دارد. با این حساب دیگر نیازی به وسواس یا نگرانی 

دائمی درباره جایگاه برندتان نخواهد بود. 
به روز رسانی برنامه بازاریابی گاهی اوقات شامل روش های تولید محتوا نیز می شود. در زمانی نه چندان دور 
بازاریابی پیامکی بهترین شیوه برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب می شد. این امر در دنیای دیجیتال 
امروزی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مشکالت زیادی را به همراه دارد. توصیه ما در این میان برای 
شما جست و جو برای روش های تازه تر است. این امر شما را همیشه در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. 
بــه عنوان مثال، اگر زمانی از بازاریابی پیامکی به طور عمده اســتفاده می کردید، اکنون می توانید حضور در 
شبکه های اجتماعی را نیز امتحان کنید. این امر به شما فرصت هماهنگی با تغییرات اساسی در دنیای کسب 

و کار را داده و موقعیت تان در بازار را به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی خواهد کرد. 
یادتان باشد شما باید همیشه افراد حرفه ای را پیرامون برندتان نگه دارید. این امر درباره تیم بازاریابی یا هر 
بخش دیگری از شــرکت مصداق دارد. بنابراین به روز رسانی برنامه ها گاهی اوقات شامل کنار گذاشتن افراد 
فاقد توانایی یا مهارت الزم از شــرکت نیز می شود. این امر شما را در ادامه مسیر با فرصت های بسیار بهتری 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف رو به رو خواهد کرد. 
برندتان را بشناسید

شناخت درست از برند به شما برای ارتقای برنامه بازاریابی کمک می کند. گاهی اوقات بازاریاب ها ایده ها یا 
طرح  هایی را مورد ارزیابی قرار می دهند که کوچکترین ارتباطی به برندشان ندارند. این امر می تواند موقعیت 
شــما در بازار را به خطر بیندازد. هرچه باشد مشــتریان در طول زمان انتظارات مشخصی از شما و برندتان 
پیدا کرده اند. با این حساب اگر شما بی توجه به انتظارات مشتریان اقدام به برنامه ریزی متفاوت برای فرآیند 

بازاریابی کنید، وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای دشوار خواهد شد.
آشنایی با برند به طور ویژه ای برای بازاریاب های تازه کار اهمیت دارد. در این میان هم اصال اهمیتی ندارد 
شما تازه امروز درس های بازاریابی را پاس کرده اید یا اینکه فردی تازه وارد در شرکت محسوب می شوید. در 
هر صورت باید به خوبی با ارزش ها و ماهیت کلی برند موردنظرتان آشنا شوید، در غیر این صورت هر چقدر 

هم تالش کنید، در نهایت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت. 
اگر به شناسایی درست برند اندکی خالقیت نیز اضافه کنیم، آن وقت دیگر برنامه بازاریابی شما در بهترین 
حالتش قرار می گیرد. یادتان باشد طرح های تازه می تواند همراه با نوآوری باشد. البته قبل از اجرای ایده های 

نوآورانه بد نیست کمی از آن را با دوستان یا همکاران تان در میان بگذارید. 
entrepreneur.com :منبع
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در دنیایی که بازاریابی دیجیتال روز به روز اهمیت بیشتری 
پیدا می کند، بی توجهی به شیوه های کالسیک بسیار راحت 
اســت. در این میان برخی از کارشــناس ها به طور کامل از 
شیوه های سنتی قطع امید کرده و تمام سرمایه گذاری شان 
معطوف به شــیوه های جدید اســت. بی تردید شــبکه های 
اجتماعی در طول ســال های اخیر تحوالت بسیار مهمی در 
عرصه بازاریابی و تبلیغات به همراه داشــته اند. این امر برای 
بسیاری از برندها امر بی نهایت مهمی بوده و در طول دست 
کم دو دهه اخیر بخش قابل توجهی از بودجه بازاریابی شان را 

به سوی دنیای آنالین هدایت کرده است. 
بی  شــک بازاریابی دیجیتال دارای سودآوری بسیار زیادی 
است. با این حال برندها فقط مجبور به استفاده از این شیوه 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان نیستند. بسیاری 
از برندهــا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شــرایط 
متفاوتی دارند. در این میان شیوه های قدیمی و غیردیجیتال 
نیز می تواند به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک 

کند. 
امروزه هنوز هم بیلبوردها یا دیگر شیوه های سنتی بازاریابی 
دارای تاثیرگذاری خاصی بر روی مخاطب هدف است. این امر 
می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی به همراه داشته 
و توانایی تــان را نیز به طور قابل مالحظــه ای افزایش دهد. 
یکی از نکات مهم در این میــان تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف در دنیای کسب و کار با استفاده از تمام 
ظرفیت های موجود است. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف هســتید، می توانید به سادگی هرچه 

تمام تر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان باشید. 
هــدف اصلی در این مقاله بررســی برخی از تکنیک های 
بازاریابی غیردیجیتال و ســنتی بــرای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اســت. این امر شــاید در نگاه نخست بسیار 
عجیب به نظر برســد، اما با توجه به شرایط کنونی و تمایل 
کاربران برای ارتباط با برندها در خارج از محیط دیجیتال امر 
منطقی به نظر می رسد. شما با چنین تکنیکی به ساده ترین 
شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 
کرده و شانس تان در این میان به طور قابل مالحظه ای تقویت 
خواهد شــد. در ادامه برخی از مهمتریــن نکات در رابطه با 
استفاده از شیوه های بازاریابی سنتی برای توسعه برند را مورد 

ارزیابی قرار می دهیم.
طراحی بنر

یکی از شــیوه های قدیمی و در عین حال تاثیرگذار برای 
جلب نظر مخاطب هدف در دنیای بازاریابی مربوط به استفاده 
از بنرهای جذاب است. این بنرها می تواند با موضوعات بسیار 
متفاوتی در اختیار مخاطب هدف قرار گیرد. نکته مهم در این 
میان تالش برای اســتفاده از پیام های مناسب و تاثیرگذاری 
سریع بر روی مخاطب هدف است. بسیاری از برندها از چند 
دهه اخیر به این طرف دیگر از بنرها استفاده زیادی نکرده اند. 
درست به همین خاطر روند تاثیرگذاری شان بر روی مخاطب 

هدف به طور مداوم با مشکالتی رو به رو بوده است.
امروزه شــما حتی در فضای آنالین نیز از بنرهای بســیار 
متفاوتی ســود می برید. این امر می تواند برای شما جذابیت 
بســیار زیادی داشته باشد. یک پیام یا نکته مهم در صورتی 
کــه همراه با طرح  های گرافیکــی و در قالب بنر پیش روی 
مخاطب هدف قرار گیرد، جذابیت  های بسیار زیادی برای شما 
خواهد داشت. این نکته می تواند به شما امکانات بسیار زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و بســیاری از 

مشکالت تان در تعامل با مخاطب هدف را از بین ببرد. 
یادتان باشد شما در طراحی بنرها هیچ محدودیتی ندارید. 
این بنرها می تواند با پیام های مختلف یا حتی در ابعاد بسیار 
متفاوت پیش روی کاربران قرار گیرد. همچنین شــما الزم 
نیست همیشه بنرتان را چاپ کنید. گاهی اوقات بیلبوردهای 
دیجیتال در ســطح شــهر یا نقاط مختلف شرکت می تواند 
جذابیت بصری بســیار زیادی داشته باشــد. در این صورت 
شــما دیگر الزم نیســت به طور مداوم دنبال راهکاری برای 
تاثیرگــذاری بهتر بر روی مخاطب هدف باشــید. این نکته 
می تواند برای شما بی نهایت جذاب بوده و شانس تان در این 
میان را افزایش دهد. یکی از نکات مهم در این راســتا تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اســتفاده از قالبی 
تازه و جدید است. بارگذاری بنرها در بیلبوردهای دیجیتال 
در ســطح شهر می تواند جذابیت بســیار زیادی برای شما و 
دیگر افراد داشته باشد. به این ترتیب شما از یک شیوه سنتی 
در قالبی جدید اســتفاده کرده و امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان را بی نهایت افزایش خواهید داد. 
بنرهای استند

برخــی از بنرها در ابعاد مشــخص و برای نصب در برخی 
از راهروها یا محیط مراســم های مهم طراحی می شود. این 
نوع بنرهــا به طور معمول در قالــب راهنمایی بصری برای 
حاضران طراحی می شــود. بنابراین شــما در صورت تمایل 
برای بازاریابی با اســتفاده از این بنرها باید در وهله نخست 
ارائه راهنمایی های درســت به مخاطب هدف را در دســتور 
کار قرار دهید، در غیر این صورت شــاید هرگز شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نکرده و وضعیت تان به 

طور مداوم دستخوش تغییرات مهمی شود. 
امروزه برندهای بزرگ در مراســم های کاری شان همیشه 
به اســتفاده از بنرهای اســتند برای راهنمایی حاضران فکر 
می کنند. شــما در این میان می توانید در یک مراسم بزرگ 
و بین المللی با طراحی چنین استندهایی عالوه بر راهنمایی 
مشــتریان به فکر معرفی برندتان به آنها نیز باشید. این امر 
شــانس شما در این میان را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
داده و وضعیت تان در این میان را به طور قابل توجهی بهبود 

خواهد بخشید. 
بدون تردید امروزه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف امر بســیار مهم و حیاتی محسوب می شود. این نکته 
می تواند برای شما دردسرهای بسیار زیادی به همراه داشته 
و توانایی تــان را به طور چشــمگیری کاهش دهد. برخی از 
برندها در عین شایســتگی و داشتن ایده های کاربردی برای 
مشتریان به دلیل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
به طور حرفه ای همیشه با مشکالتی رو به رو هستند. این امر 
می تواند مشکالت برندها را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
دهد. اســتفاده از اســتندها به عنوان یکی از ایده های ساده 
و کاربردی در زمینه بازاریابی می تواند به شــما برای معرفی 
کســب و کارتان به مخاطب هدف در مراســم های مختلف 
کمک کند. یادتان باشــد در گوشــه و کنار اســتندها باید 
همیشــه آدرس سایت و اکانت های رسمی تان در شبکه های 
اجتماعی را درج کنید، در غیر این صورت شاید فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار نگیرد. 

پس زمینه سالن کنفرانس
برخــی از برندها پــس از اینکه توســعه قابل مالحظه ای 
در کارشــان تجربه می کنند، به ســرعت دنبال استفاده از 
سالن های کنفرانس مخصوص برای کسب و کارشان می روند. 
این امر وجهه یک برند در بــازار را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش داده و توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را نیز دو برابر خواهد کرد. 
نکته مهم در رابطه با سالن های کنفرانس توجه به نمایش 
هویت برندتان در آن اســت. به عبــارت بهتر، مخاطب باید 
متوجه حضور تمام اصحاب رســانه در سالن متعلق به برند 
شما شــود. بنابراین طراحی دکوراســیون باید به شیوه ای 
حرفه ای انجام شود. این امر می تواند برای شما جذابیت های 
بسیار زیادی به همراه داشته باشد. همچنین اسم برند شما 
را نیز در میان خبرنگارها بــه طور قابل مالحظه ای ماندگار 

می سازد. 
بی شک خبرنگارها تمایل بسیار بیشتری برای مصاحبه با 
مسئوالن برندی دارند که یک سالن کنفرانس کامال حرفه ای 
داشته باشند. این امر شانس برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هــدف را به طور قابل مالحظــه ای افزایش داده و 

سودآوری برندتان در آینده را تضمین خواهد کرد. 
بسیاری از برندها در راستای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
به طور مداوم مشکالت زیادی دارند. شما در صورتی که رابطه 
خوبی با اهالی رسانه دارید می توانید از این ابزار برای ارتباط 
با مشتریان استفاده کرده و موقعیت تان در بازار را نیز به طور 
قابل توجهی بهبود بخشــید. یکی از نکات مهم در این میان 
مربوط به استفاده از شیوه های حرفه ای برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. به عنوان مثال، شما می توانید در 
مناســبت های مهم ترتیب یک کنفرانس خبری را داده و به 
خوبی پیام تــان را به مخاطب هدف منتقــل کنید. این امر 
در عین ســادگی دارای حجم باالیی از تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بوده و شانس شما را نیز به طور قابل توجهی 

در مقابل مشتریان افزایش خواهد داد.
بدون تردید پس زمینه سالن کنفرانس امری مهم محسوب 
می شــود. شــما می توانید با چاپ یک طرح بزرگ شــامل 
تعدادی از لوگوهای برندتان و همچنین درج نام شرکت از این 
فضا به خوبی استفاده نمایید. این امر شما را در کانون توجه 
مشتریان قرار داده و شانس تان را نیز به طور قابل مالحظه ای 
افزایش خواهد داد. با این حســاب شما دیگر مشکلی از نظر 

سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نخواهید داشت. 
متاسفانه امروزه بسیاری از برندها در عین صرف هزینه های 
بسیار باال برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در نهایت 
موفقیت چندانی در این راســتا کســب نمی کنند. این امر 
مشکالت شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
طور چشــمگیری افزایش می دهد. با این حساب شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان مجبور به صرف هزینه های 
کالن خواهید شــد. طراحی یک سالن کنفرانس اختصاصی 
و اســتفاده از آن برای تعامل با مشــتریان یکی از ایده های 
بسیار خوب در این راستا محسوب می شود. این امر می تواند 
وضعیت شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای تغییر داده و 

موجب بهینه سازی وضعیت تان شود. 
استفاده از سایه بان ها و انواع چادر

همــه مراســم های کاری و رویدادهای مهــم تجاری در 
سالن های بی نهایت بزرگ و حرفه ای برگزار نمی شود. گاهی 
اوقات برندها برای کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات اقدام 
به استفاده از شــیوه های بی نهایت ساده تر می کنند. این امر 
می تواند شامل استفاده از یک فضای خالی یا سبز در اطراف 
شرکت و نصب انواع سایه بان و چادر در آن باشد. شما به این 
ترتیب امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را 

پیدا کرده و وضعیت تان به طور حرفه ای بهبود پیدا می کند. 
یادتان باشــد ایده برگزاری یک مراســم بسیار مهمتر از 
امکانات در دسترس شماست. درست به همین دلیل برخی 
از مراسم های بزرگ کاری در ابتدای امر از یک طرح کوچک 
با فضایی بسیار محدود شروع شده اند. این امر باید برای شما 
نیز به مثابه یک راهنمای بزرگ عمل کند، در غیر این صورت 
شــاید مدت زمان زیادی را صرف فراهم سازی شرایط مورد 
نیاز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان با امکانات مناسب 

نمایید. 
ایده بازاریابی با استفاده از امکانات کامال حاضر و آماده برای 
بســیاری از افراد جذابیت زیادی دارد. با این حال شما نباید 
در دام چنین تله هایی بیفتید. دلیل این امر امکانات همیشه 
محدود برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شــان 
اســت. هنر شــما به عنوان کارآفرین یا بازاریاب استفاده از 
امکانات محدود برندتان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 
بهترین شکل ممکن است. این امر می تواند برای شما مزایای 
بسیار زیادی به همراه داشته و وضعیت تان در حوزه بازاریابی 
را نیز به طور چشــمگیری عوض نماید. در این صورت شما 
باید همیشه آمادگی الزم برای بازاریابی با استفاده از امکانات 

محدود را داشته باشید. 
استفاده از تابلوهای مختلف

آیا تا به حال برای تان پیش آمده به ســراغ یک رستوران 
بروید، اما پشــت درب ورود با تابلوی »غذا تمام شده است« 
رو بــه رو گردید؟ این تابلو برای بســیاری از مردم بی نهایت 
آزاردهنده اســت، اما در عین حال شما را از مراجعه بی دلیل 
به رستوران و همچنین خروج سریع بی نیاز می کند. بسیاری 
از کسب و کارها خیلی خوب اهمیت تابلوها برای برندشان را 
درک کرده اند. این امر می تواند بدون نیاز به نیروی کار برخی 
از پیام ها را به مشــتریان یا حتی کارمندان شــرکت منتقل 
کند. امروزه برخی از شرکت ها حتی در فضای کاری شان نیز 
از انواع تابلوها با محتوای روحیه بخش استفاده می کنند. این 
امر موجب تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف شده و 
موقعیت کارآفرینان در این میان را به طور قابل مالحظه ای 

تقویت خواهد کرد. 
مشــتریان در بســیاری از مواقع انگیزه یا حتی میلی به 
صحبت با اعضای یک شــرکت ندارند. در این صورت توانایی 
شما برای انتقال پیام به طور غیرمستقیم اهمیت بسیار زیادی 
پیدا خواهد کرد. این نکته می تواند به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک کــرده و موقعیت تان را نیز به 
طور چشمگیری بهبود بخشد. یادتان باشد اگر مشتریان به 
طور مداوم برای استفاده از برخی محصوالت یا خدمات نیاز 
به ســر و کار داشتن با شما داشــته باشند، خیلی زود سراغ 
دیگر برندها خواهند رفت. پس شــما باید از تابلوها به مثابه 
یــک المان مهم برای ارائه اطالعات مورد نیاز به مشــتریان 

سود ببرید.
یکی از بهترین حوزه های مربوط به اســتفاده از انواع تابلو 
مربوط به صنعت خرده فروشی است. فروشگاه های بزرگ به 
طور معمول به جای استفاده از انواع نیروی کار حرفه ای اقدام 
به ارائه راهنمایی های مفید به مشتریان با استفاده از تابلوهای 
مختلــف می کنند. در این میان نیز ســایز تابلوها بی نهایت 
متفاوت اســت. این امر می تواند برای کارآفرینان پیام کامال 
مشخص و مهمی داشته باشد. اینکه شما بدون صرف هزینه 
باالتر و فقط با ایده هایی مناســب امکان تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان به بهترین شکل ممکن را پیدا می کنید. این امر در 
بلندمدت از برند شما یک کسب و کار بی نهایت حرفه ای در 

بازار خواهد ساخت. 
بدون تردید بســیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف مشــکالت زیادی دارند. ایــن امر در صورت 
اســتفاده از ایده های درست به طور قابل مالحظه ای کاهش 
پیدا خواهد کرد. با این حساب شما فقط به برخی از ایده های 
حرفــه ای و تالش برای بهبــود رابطه تان با مشــتریان نیاز 

خواهید داشت. 
میز راهنما

گاهی اوقات مشــتریان نیاز فوری برای تماس با یک برند 
دارند. ایــن امر در صورتی که مشــتریان از مراکز فروش یا 
حتی دفتر برند شما دور باشند، اهمیت بسیار بیشتری پیدا 
می کند. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف بایــد به طور مداوم ارائــه راهنمایی به طور 

حرفه ای را مد نظر قرار دهید. 
امروزه بســیاری از برندهــا دارای ربات های چت با هوش 
مصنوعی پیشرفته هســتند. این ربات ها انواع راهنمایی های 
مورد نیاز مشــتریان را به طور خودکار در دسترس شان قرار 
می دهد. نکته مهم اینکه گاهی اوقات مشتریان مایل به تعامل 
مستقیم با برند شما هستند. درست به همین دلیل شما باید 
همیشه اقدام به استفاده از یک میز راهنما در محیط شرکت 
یا مراســم های مهم کاری نمایید. این امر شما را در موقعیت 
بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان قرار می دهد. 
وقتی مشتریان میز راهنمایی برند شما را در یک مراسم مهم 
مشاهده می کنند، ناخودآگاه تمایل باالیی برای تعامل با شما 
خواهند داشت. این امر می تواند نکته ای بی نهایت مهم برای 
شما محسوب شــده و شانس تان در این میان را نیز افزایش 

دهد. 
بی شک شما همیشــه امکان استفاده از یک میز ساده در 
مراسم های کاری مهم را خواهید داشت. این میز می تواند در 
عین سادگی برای شما نشانه ای مبنی بر تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مشــتریان باشد. در این صورت مشتریان به سادگی 
با مراجعه به میز شــما امکان گفت و گو با یک کارشــناس 
حرفه ای را پیدا می کنند. این امر در بلندمدت به شــما برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک شایانی خواهد کرد. 
یادتان باشد شیوه های بازاریابی سنتی هنوز هم تاثیرگذاری 
خــاص خودش را دارد. درســت به همین دلیل شــما باید 
همیشه نیم نگاهی هم به این شیوه ها داشته باشید، در غیر 
این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری حرفه ای بر 

روی مشتریان پیدا نکنید. 
noobpreneur.com :منبع

تکنیک های بازاریابی برای توسعه برند


