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تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رشد 17.7درصدی بازار مسکن در بهمن ماه خبر می دهد

سوداگری در مسکن؟
فرصت امروز: تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن پایتخت نشان می دهد که معامالت مسکن 
تهران در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.7درصد رشد کرده و میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی 
در پایتخت نیز نسبت به بهمن سال قبل رشد 22.3درصدی را تجربه کرده است.  با این همه، بازار مسکن و رکود 
و رونق آن همچنان با اظهارات ضد و نقیض همراه اس��ت. از یک س��و، مس��ئوالن می گویند مسکن از رکود خارج 
ش��ده اس��ت و از سوی دیگر، فعاالن بازار مسکن مدعی هس��تند رونق زمانی رخ می دهد که ساخت و ساز افزایش 
پی��دا کند و در حال حاضر هم که س��اخت و س��از آنچنان��ی صورت نگرفته و بنابراین رونقی هم در کار نیس��ت...

ارزهای بانک مرکزی بدون مشتری ماند

دالر چقدر ارزان تر می شود؟ 
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 سایه اعتراضات کارگری
بر سر افزایش حقوق کارگران

5 شخصیتی که هرگز نباید به جایگاه مدیریت ارتقا داد
معرفی 4 روندی که می تواند یک گروه کاری را فرسوده کند

تفاوت میان محتوا و بازاریابی محتوا
یک تبلیغات خوب باید چگونه باشد؟ 

ارتقای جایگاه برند در نزد مشتری با 8 اقدام ضروری
نوشیدنی های هنری استارباکس و رفع عطش زیبایی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تبریک توییتری تیم  کوک به 
مناسبت تولد استیو جابز

7
شرکت ستاره ایران از سـال 81 برای پشتیبانی خودروهای 

بنز ناوگان پلیس تشـکیل شـد و در سـال 1384 
فعالیت شرکت ستاره ایران به عنوان نماینده...

بازار کشور برای سرمایه گذار خارجی جذاب است 

 تولید مدل های محبوب بنز
در ایران

یادداشت
 رتبه فساد ایران

در جهان چند است؟ 

درب��اره میزان گس��تردگی و 
شدت فس��اد در بخش دولتی 
کش��ور حرف و س��خن بسیار 
اس��ت. از منظر اقتصاد، فس��اد 
است،  اقتصادی  رشد  بازدارنده 
ام��ا از ط��رف دیگ��ر پدیده ای 
است که اندازه گیری و مقایسه 
آن به سبب تنوع و پنهان کاری 
گزارش  اس��ت.  دش��وار  بسیار 
سال 2017 سازمان بین المللی 
شفافیت که اخیراً منتشر شده 
است، ش��اید معیار خوبی برای 
چگونگ��ی میزان فس��اد بخش 
دولتی در کش��ور و مقایسه آن 

با سایر کشورها باشد. 
نگاهی به این گزارش نش��ان 
می دهد جایگاه جهانی کشور به 
جهت سطح فساد بخش دولتی 
مناسب نیست، اما روند محدود 
بهبود نیز مش��اهده می شود. بر 
اساس نظر کارشناسان سازمان 
ش��فافیت بین المللی، مقابله با 
فساد مس��تلزم آزادی رسانه ها، 
حضور  و  اطالع��ات  ش��فافیت 

سازمان های مردمی است. 
بر اس��اس ش��اخص ارزیابی 
فس��اد CPIسال 2017 میزان 

فساد در اکثر کشورها 
2کاهش نیافته است...

محمود ختائی
 دانشیار بازنشسته 

دانشگاه عالمه 
طباطبایی 

فرصـت امروز: مراس��م اختتامی��ه دومین جش��نواره فیلم 
180ثانیه ای پاسارگاد در سالن همایش های بین المللی صداوسیما 
برگزار شد و برگزیدگان جشنواره مشخص شدند. در این مراسم، 
سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد از عملکرد بانک پاسارگاد در زمینه 
فرهنگ و هنر قدردانی کرد و محمدحسین مقیمی استاندار تهران 
نیز از توجه ویژه دکتر مجید قاس��می در جهت رونق بخشی به 
هنر تجلیل کرد، همچنین دکتر ایرج فاضل، رئیس هیأت امنای 
انجمن اهدای عضو ایران و وزیر اسبق بهداشت از نقش چشمگیر 
بانک پاسارگاد در گسترش فرهنگ اهدای عضو تشکر کرد و دکتر 
مجید قاس��می، مدیرعامل بانک پاس��ارگاد نیز از رابطه اقتصاد و 
هنر و نقش مسئولیت  اجتماعی در بنگاه اقتصادی سخن گفت و 

در پایان از انتشار کتاب مسئولیت های اجتماعی 
بانک پاس��ارگاد برای چندمین سال متوالی خبر 

داد. 
قدردانی از مسئولیت اجتماعی بانک 

پاسارگاد در زمینه فرهنگ و هنر
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی در این مراسم 
با قدردان��ی از دکتر قاس��می مدیرعامل و دیگر 
دست اندرکاران بانک پاسارگاد، به دلیل حمایت از 
عرصه فرهنگ و هنر کشور گفت: سرمایه گذاری 
مؤسس��ات اقتصادی در زیرساخت های فرهنگی 
و هن��ری، ب��ه تنفس روحی، فرهنگ��ی و هنری 
کش��ور کمک می کند.  صالحی توجه به رسالت 
و مس��ئولیت اجتماعی در مؤسس��ات اقتصادی 
و مالی کش��ور را ی��ک ضرورت خوان��د و افزود: 
جش��نواره هایی از این قبیل، به توسعه فرهنگی 

انس��انی و پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی کمک می کند و 
فرصت هایی را برای انسانی زیستن و انسان بودن فراهم می سازد. 
رئی��س هیأت امن��ای انجمن اهدای عضو ایران و وزیر اس��بق 
بهداش��ت نیز حضور در این جش��نواره و مش��اهده فعالیت های 
بی نظیر و ستودنی در زمینه هنر را افتخاری برای خود ذکر کرد 
و گفت: از دکتر قاسمی مدیرعامل فرهیخته، انسان دوست و عالم 
بانک پاس��ارگاد و کارکنان این بانک بزرگ که نقش پررنگی در 
فعالیت های فرهنگ��ی و اجتماعی ایفا می کنند قدردانی می کنم 
و معتق��دم که این فعالیت ه��ا باید الگویی برای دیگران باش��د.  
دکتر ایرج فاضل حمایت بانک پاس��ارگاد را از راه اندازی و سر پا 
نگهداشتن موضوع اهدا و پیوند اعضا ستودنی خواند و افزود: بعد 
از جن��گ جهانی دوم، جراحی قلب و پیوند اعضا دو تغییر بزرگ 
و نق��اط عطفی در تاریخ پزش��کی جهان بوده اس��ت.  او با بیان 
این نکته که همیشه تقاضای عضو بیش از عرضه آن بوده است، 
خاطرنشان کرد: نقش بانک پاسارگاد در گسترش فرهنگ اهدای 
عضو بس��یار چشمگیر بوده و این بانک از روزهای نخست، همراه 
انجمن بوده است.  همچنین استاندار تهران با تجلیل از مدیرعامل 
بانک پاس��ارگاد بابت گام برداشتن در جهت رونق بخشی به هنر 
گفت: کار خیر، آدم خّیر می خواهد و ورود به کارهای خیر، سابقه 
کار خی��ر می طلب��د.  مقیمی با تأکید بر اینک��ه جامعه ایران در 
حال طی مراحل توس��عه برای خروج از جهان سوم و حرکت به 

سوی جهان پیشرفته اس��ت، گفت: برای انجام این مهم، ناگزیر 
بای��د طرح ها و پروژه های بس��یار بزرگی به مرحله اجرا درآید که 
راه اندازی این پروژه ها به دس��ت اندازی به محیط زیس��ت منجر 
شده است.  استاندار تهران، آثار زیست محیطی این پروژه ها را در 
آلودگی هوا و دیگر مسائل مشهود دانست و افزود: اینکه یک مدیر 
بانک، هنرمندان را به ساخت فیلم تشویق می کند تا محیط زیست 
را به نقطه قبلی برگردانیم، برای جامعه ما بسیار ارزشمند است. 

مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در این مراسم از رابطه فرهنگ و 
هنر با اقتصاد س��خن گفت و با بیان اینکه هنر رسانای فرهنگی 
است و می تواند فرهنگ را عمق ببخشد، گفت: بدون هنر، تاریخ 
چندهزار ساله کشور نمی تواند منتقل شود و هنر اعتقادات ما را 

نسل به نسل منتقل کرده است.  دکتر مجید قاسمی با تأکید بر 
اینکه بانک پاسارگاد از بدو تأسیس در زمینه ایفای مسئولیت های 
اجتماع��ی به ویژه در عرصه فرهنگ س��ازمانی، پیش��قدم بوده 
اس��ت، ادامه داد: امس��ال برای چندمین س��ال متوالی، گزارش 
مس��ئولیت های اجتماعی این بانک منتشر ش��ده است.  او چاپ 
و تکثیر شاهنامه ش��اه طهماسبی با همکاری فرهنگسرای صبا، 
چاپ مصحف شریف خراسان به عنوان یکی از آثار بی بدیل قرآنی 
و حمایت از فیلم جدایی نادر از س��یمین را که نخس��تین جایزه 
اسکار را برای ایران به ارمغان آورد، ازجمله اقدامات بانک پاسارگاد 
در زمینه مس��ئولیت اجتماعی برش��مرد و گفت: بانک پاسارگاد 
در بزرگ ترین پروژه های کش��ور س��رمایه گذاری کرده است و از 
جمله آنها اجرای 38 پروژه در بخش معدن و ایجاد 7هزار تخت 

بیمارستانی در هشت شهر کشور در حوزه سالمت است. 
وی همچنین با اشاره به فعالیت های بانک پاسارگاد در زمینه 
حفاظت از محیط زیس��ت، برداش��تن گام های ب��زرگ در جهت 
اس��تقرار بانکداری مجازی را در این راستا برش��مرد و ادامه داد: 
هم اکنون 96درصد تراکنش های این بانک به صورت غیرحضوری 
و مجازی انجام می ش��ود و به همین دلیل شعب بانک پاسارگاد 
خلوت شده اس��ت تا کیفیت خدمات دهی، به مراتب باالتر برود.  
مدیرعامل بانک پاسارگاد در پایان، متوسط سن شرکت کنندگان 
در جش��نواره فیلم 180ثانیه ای را 20 سال )12 تا 65 سال( ذکر 

کرد و گفت: 250 فیلم به مرحله داوری نهایی جشنواره رسیدند 
که 110 فیلم به تهران و 140 فیلم به شهرستان اختصاص داشت 
و 50درصد شرکت کنندگان خانم و 50درصد دیگر آقا بودند. وی 
در پایان حمایت از این جشنواره فرهنگی هنری را افتخار بزرگی 

برای بانک پاسارگاد عنوان کرد. 
برگزیدگان جشنواره

در بخ��ش »محیط زیس��ت و منابع طبیع��ی«، فیلم »تلنگر« 
س��اخته آناهیتا پاش��ایی، فیلم »هاوار مه لویجگه گان« ساخته 
جمشید فرجوند، فیلم»هوادار« ساخته نوید بهروزی و فیلم »فریاد 
طبیعت« ساخته مریم سادات بدری، به ترتیب در جایگاه های اول 
تا چهارم برترین فیلم ها قرار گرفتند. در این بخش »محیط زیست« 
اثر عل��ی محمد ش��ریفی، ایده »ش��هری که از 
تشنگی خواهد مرد« اثر سیدشهرام فخر جعفری، 
ایده»طبیعت بی ج��ان« اثر نوید محمدی و ایده 
»هدیه ای از جنس زباله« اثر بابک موسوی فر، به 
عنوان ایده های برتر، معرفی شدند. همچنین در 
این بخش، از فیلم »یک اثر هنری«س��اخته پویا 
شاهرخ فر، فیلم »رفتگر« ساخته محسن شکری، 
فیلم »مرد کوچولو« اثر سیدسعید پشت مشهدی 
و فیلم »البه الی درختان« س��اخته سیدمحسن 
نب��وی ب��ه عن��وان کاندیداها قدردانی ش��د.  در 
بخش »تکریم خانواده و مس��ئولیت اجتماعی«، 
فیلم ه��ای »عینک« س��اخته عب��اس محمدی 
گیلوائی، »قضاوت« ساخته امیر داسارگر، »زمانه« 
ساخته فاخته جالیرنژاد و »یه روز خوب« ساخته 
سوسن سالمت به ترتیب رتبه های اول تا چهارم 
بهتری��ن فیلم ها را به خود اختصاص دادن��د. در این بخش، ایده 
»ک��ودک و دوچرخه« اث��ر هادی بهارلو، ایده »ت��رس دروازه بان 
هن��گام ضربه پنالتی« اثر اکب��ر روح، ایده »در انتظار« اثر پیمان 
بیرانون��د و »اتوبوس« اثر فرهاد فرجی، عن��وان ایده های برتر را 
کسب کردند. همچنین، فیلم »شاید وقتی دیگر« ساخته فهیمه 
اجتماع جو، فیلم»سهم من از دنیا« ساخته عبداهلل همدانی و فیلم 
» فرصت های از دس��ت رفته« س��اخته محمدحسین اسحاقی به 
عنوان کاندیداها تجلیل شدند.  در بخش »اهدای عضو«، فیلم های 
»روز تولد« س��اخته فرهاد آقاپور، »رقص عروس��ک ها« ساخته 
مرضیه باغبان زاده، »یک برای هیچ، یک برای هش��ت« س��اخته 
امیرحسین سرمدی و »یک تصیم هشت زندگی« ساخته مجتبی 
رضایی به ترتیب عنوان های اول تا چهارم برترین فیلم ها را کسب 
کردند. همچنین از ایده های برتر»سرمه« اثر رومینا نیک اندیش، 
»رضا« اثر حس��ام شریفی، »رفیق« اثر شاهین کریمی و »اهدای 
عضو« اثر مرتضی کلهر قدردانی شد. در این بخش، کاندیداها به 
ترتیب فیلم »نبض خاموش« ساخته رویا نژاد شجاعی، »نگاهمان 
می کنند« ساخته مهدخت موالیی و »گل قرمز« ساخته محمد 
محمدآقاتی مورد قدردان��ی قرار گرفتند. همچنین در پایان این 
مراسم، از کتاب مکتوب و مصور آثار راه یافته به جشنواره هنرهای 
تجسمی نفس، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرعامل 
بانک پاسارگاد و اعضای هیأت داوران این جشنواره، رونمایی شد. 

مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم 180ثانیه ای بانک پاسارگاد برگزار شد

 تبلور مسئولیت اجتماعی
افزایش صادرات گندم به وعده ها نرسید

درحالی ک��ه مس��ئوالن وزارت جه��اد کش��اورزی 
ب��رای ص��ادرات گن��دم برنامه ریزی ک��رده بودند و 
می خواس��تند در س��ال جاری بالغ بر ی��ک میلیون 
ت��ن گندم و مش��تقات آن را به دلیل وجود مازاد آن 
صادر کنند، با وجود افزایش 1316 درصدی صادرات 
این محصوالت اس��تراتژیک، میزان تحقق این وعده 

مسئوالن حدود 30 درصد شده است. 
به گزارش ایس��نا، روند تولی��د و خودکفایی گندم 
به عنوان یک محصول اس��تراتژیک آنقدر مورد توجه 
وزارت جهاد کشاورزی و دولت قرار گرفت که از سال 
1393 تاکنون این محصول به خودکفایی رس��یده و 
واردات آن نیز ممنوع شده است، اما با توجه به تولید 
و خرید تضمینی باالی گندم طی س��ال های گذشته 
وزارت جه��اد کش��اورزی با مازاد آن روبه رو ش��د و 
برهمین اس��اس از س��ال 1395 صادرات مازاد آن را 
آغ��از کرد به گونه ای که محم��ود حجتی وزیر جهاد 
کش��اورزی از اواخر شهریورماه س��ال گذشته مجوز 

صادرات آرد گندم را صادر کرد. 
اما با وج��ود برنامه ریزی وزارت جهاد کش��اورزی 
برای صادرات 2 میلیون تنی گندم، آرد و مش��تقات 
آن ک��ه عل��ی قنب��ری – مدیرعامل وقت ش��رکت 
بازرگانی دولتی – وعده آن را داده بود، سال گذشته 

تنها حدود 31 هزار و 870 تن گندم صادر شده بود 
و امسال نیز با وجود این که حجتی و معاونانش وعده 
داده بودن��د بالغ بر ی��ک میلیون تن از گندم مازاد را 
صادر کنند، طی 10 ماهه نخس��ت امسال تنها موفق 

به صادرات بیش از 326 هزار تن شده اند. 
البته براس��اس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی 
 بی��ش از 326 ه��زار ت��ن گن��دم به ارزش��ی بالغ بر

 83 میلیون و 650 هزار دالر به 16 کش��ور مختلف 
صادر ش��ده که بیش از 1316 درصد از نظر وزنی و 
724 درصد از نظر ارزش��ی رش��د را نسبت به سال 

گذشته تجربه کرده است. 
ارمنس��تان، ازبکستان، افغانس��تان، آلمان، امارات 
متحده عربی، ایاالت متح��ده آمریکا، ایتالیا، ترکیه، 
ترکمنس��تان، کره جنوبی، عراق، عمان، قطر، کویت، 
هلند و هند 16 مش��تری گندم ایرانی هستند که در 
قالب آرد گندم، نشاس��ته گندم، گلوتن گندم، گندم 
به صورت س��خت، سبوس و... آن را از تاجران ایرانی 
خریده ان��د. ح��اال باید دید با توجه ب��ه تحقق حدود 
30درص��دی وعده صادرات بیش از یک میلیون تنی 
گندم، در ماه های باقی مانده این محصول استراتژیک 
چقدر صادر می شود و آیا می توان به برنامه ریزی ها و 

پیش بینی های صورت گرفته نزدیک شد. 
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فرصـت امـروز: تازه تری��ن 
گزارش بانک مرکزی از تحوالت 
ب��ازار مس��کن پایتخت نش��ان 
می ده��د که معامالت مس��کن 
ته��ران در بهمن ماه نس��بت به 
ماه مشابه سال قبل 17.7درصد 
رش��د ک��رده و میانگین قیمت 
هر مت��ر زیربنای مس��کونی در 
پایتخت نیز نس��بت ب��ه بهمن 
سال قبل رشد 22.3درصدی را 

تجربه کرده است. 
ب��ا این هم��ه، بازار مس��کن و 
رک��ود و رون��ق آن همچنان با 
اظه��ارات ضد و نقی��ض همراه 
اس��ت. از یک س��و، مس��ئوالن 
می گویند مسکن از رکود خارج 
ش��ده اس��ت و از س��وی دیگر، 
ب��ازار مس��کن مدعی  فع��االن 
هستند رونق زمانی رخ می دهد 
که ساخت و س��از افزایش پیدا 
کن��د و در حال حاض��ر هم که 
ساخت و س��از آنچنانی صورت 
نگرفته و بنابراین رونقی هم در 

کار نیست. 
اما جمل��ه ای که ای��ن روزها 
مش��اوران امالک در پاس��خ به 
اولین پرس��ش درب��اره اوضاع و 
احوال این روزهای بازار مسکن 
می دهند، این اس��ت: بازار تکان 

خورده است!
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه   
اغل��ب معامله گران  ب��ه گفت��ه 
مس��کن، معام��الت مس��کن از 
ش��ش ماه گذشته سیر صعودی 
خود را آغاز کرده و در س��ه ماه 
گذش��ته به اوج رس��یده است؛ 
نکت��ه ای که تازه تری��ن گزارش 
بانک مرکزی از بازار مسکن در 
بهمن ماه امسال نیز بر آن صحه 
می گ��ذارد. از همی��ن رو، ای��ن 
می کنند  توصیه  خیلی ها  روزها 
ک��ه اگر قصد خرید ملک دارید، 
تردید نکنید، چراکه سال آینده 
همه چیز گران می ش��ود، اما آیا 
این توصیه واقعیت دارد؟ اگرچه 
در  مس��کن  معامالت  افزای��ش 
ماه های اخیر را باید به فال نیک 
گرف��ت، اما آنچ��ه باعث نگرانی 
اس��ت، افزایش قیمت هاست که 
می تواند نرخ تورم سال آینده را 

تحت تأثیر قرار دهد. 
به تابس��تان 96 برمی گردیم. 
مصال��ح  قیم��ت  زمان��ی  ک��ه 
س��اختمانی ب��ه تدری��ج رون��د 
مصال��ح  گرف��ت.  افزایش��ی 
س��اختمانی ک��ه گ��ران ش��د، 
خیلی ها گفتن��د این رکود دوم 
بازار مسکن است، اما این اتفاق 
نیفتاد. در واق��ع افزایش قیمت 
م��واد اولیه س��اختمان از گچ و 

س��یمان و کاش��ی و س��رامیک 
گرفت��ه ت��ا میلگ��رد و س��نگ 
همگ��ی از عوام��ل خارجی در 
اقتصاد عالم��ت گرفتند. قیمت 
مواد اولی��ه در بازارهای جهانی 
افزای��ش یافت��ه و ای��ن افزایش 
قیمت ها ناگزیر به بازار ایران هم 
رسیده است. گران شدن مصالح 
س��اختمانی نش��ان می دهد که 
قیمت تمام ش��ده یک آپارتمان 
حاال بیش��تر از گذش��ته ش��ده 
و ای��ن افزایش ه��ا قیم��ت هر 
را  مترمرب��ع واح��د مس��کونی 
گران تر از گذش��ته می کند. این 
اولین نش��انه از تح��والت بازار 

مسکن است. 
رشد مالیم و مستمر

مسکن کاالی س��رمایه ای در 
ای��ران، بی��ش از شش س��ال در 
خواب زمستانی بود؛ خوابی که 
افزایش  حتی محرک هایی مثل 
مس��کن  و  تس��هیالت  می��زان 
یکم با بهره ه��ای یک رقمی هم 
نتوانس��ته بود، رکود و نخوت را 
از بازار مسکن دور کند. خیلی ها 

که در اواخر ده��ه 80 وارد این 
بازار ش��ده بودند، یا زیان دیده 
بودند یا سرمایه های ش��ان راکد 
مانده بود. برای س��رمایه گذاران 
کالن ای��ن بازار ک��ه گروهی از 
آنها اتفاقا بانک های بزرگ بودند 
نیز این رکود سنگین تمام شد. 
حاال تح��والت بازاره��ای دیگر 
مث��ل ارز، ب��ازار مس��کن را هم 
تح��ت تأثیر ق��رار داده اس��ت. 
افزایش  اقتصاددان��ان  ق��ول  به 
قیمت ه��ای اخیر در ای��ن بازار 
ناش��ی از تحوالتی است که در 
ط��رف عرض��ه و ه��م در طرف 
تقاض��ای بازار مس��کن به وجود 

آمده است. 
اقتصاددان��ان می گوین�����د، 
افزایش قیمت مس��کن مناطق 
ش��هری عمدتا در اث��ر عواملی 
نرخ س��پرده  مانند دس��تکاری 
بانک��ی و همچنی��ن نقدینگ��ی 
انباش��ته س��ال های گذش��ته و 
جذابی��ت باالی س��وداگری در 
بازار مس��کن رخ داده اس��ت. از 
طرف دیگر، سه عامل ثبات نرخ 

تورم، وجود ساختمان های خالی 
و شوک عرضه س��اختمان های 
تمام ش��ده در تابس��تان 1396، 
ش��یب افزایش قیمت  مسکن را 

تا حدودی مهار کرده است. 
اگرچه عوامل��ی مانند کاهش 
دس��توری ن��رخ س��پرده بانکی 
و نقدینگی انباش��ته س��ال های 
گذش��ته، زمین��ه جهش قیمت 
مسکن را فراهم کرده اما عوامل 
دیگری مثل ثب��ات نرخ تورم و 
وج��ود س��اختمان های خالی و 
شوک عرضه مسکن در تابستان 
ش��دید  جه��ش  از  مان��ع   ،96
قیمت ها در بازار مس��کن شده 
و درنهای��ت بازار مس��کن فعال 
شاهد یک رشد نسبتا مالیم در 

قیمت ها است. 
سرنوشت ملک در بهار 97

تا به��ار 97 کمت��ر از یک ماه 
مان��ده اس��ت. ش��واهد نش��ان 
می دهد که س��ال مال��ی آینده 
ب��رای دول��ت پرهزین��ه و برای 
م��ردم پرنوس��ان خواه��د بود. 
اقتصادی  ش��اخص های  نب��ض 

هم گویای آن اس��ت که س��ال 
آین��ده نه تنه��ا ت��ورم افزای��ش 
خواهد یافت، بلکه برخی بازارها 
همچن��ان گرفت��ار س��وداگری 

خواهند بود. 
این هنر مدیریت دولت است 
ک��ه ش��اخص های س��رکش را 
چگون��ه مهار کن��د. حتما یکی 
از این ش��اخص ها تحوالت بازار 
مسکن اس��ت که مس��تقیم بر 
اقتصاد ای��ران تأثیرگذار خواهد 

بود. 
 سیامک قاس��می، کارشناس 
اقتصادی و مدیرعامل موسس��ه 
بام��داد  اقتص��ادی  مطالع��ات 
معتقد است: »س��ال آینده نرخ 
رشد اقتصادی بخش ساختمان 
در تولید ناخالص داخلی س��ال 
1397 نس��بت به س��ال 1396 
افزایش خواهد یافت، به همین 
دلی��ل احتم��ال افزایش قیمت 
مسکن در س��ال 1397 بیشتر 
مصرف��ی،  س��اختمان های  در 
ارزان قیم��ت  و  کوچک مت��راژ 

خواهد بود.«
او اگرچه معتقد است شاخص 
نسبت قیمت مس��کن به اجاره 
مس��کن ب��ه عن��وان ش��اخص 
تکنیکال خروج بازار مس��کن از 
رکود س��ال های قبل در س��ال 
1397 افزای��ش می یاب��د، ام��ا 
معتقد اس��ت که این افزایش ها 
به دلیل فشار مازاد عرضه، مانع 
پرش های قیمتی بازار مس��کن 
در س��ال آینده خواهد شد. چه 
آنک��ه اولین مانع ای��ن افزایش 
کمب��ود نقدینگ��ی موثر اس��ت 
که مان��ع پرش های قیمتی بازار 
مس��کن در س��ال آینده خواهد 

شد. 
ب��ه اعتقاد قاس��می، به دلیل 
تحوالت س��ایر بازارها دوره های 
رونق در س��یکل های کالسیک 
سال های  همانند  مس��کن  بازار 
1386 یا 1391 تکرار نمی شود 
و آنچ��ه در بازار مس��کن اتفاق 
می افتد، تقاضای واقعی است و 

نه تقاضای سوداگری. 
با ای��ن ح��ال پیش بینی های 
موسس��ه بامداد نش��ان می دهد 
که س��ال آینده ش��اهد افزایش 
شاخص تورم تولیدکننده مصالح 
به عنوان محرک افزایش نسبی 
قیمت مس��کن در س��ال آینده 
خواهی��م ب��ود، زیرا بررس��ی ها 
حکای��ت از آن دارد ک��ه تعداد 
پروانه های ساختمانی صادرشده 
در ش��هر ته��ران، عام��ل بهبود 
نس��بی وضعیت ساخت و ساز در 

سال آینده خواهد بود. 

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رشد 17.7درصدی بازار مسکن در بهمن ماه خبر می دهد

سوداگری در مسکن؟

دشمنان  کارش��کنی  به رغم 
ای��ران ب��ه رهب��ری آمریکا در 
FATF  ام��ا تعلی��ق ایران از 
لیست سیاه تمدید شد؛ با این 
اقتصادی و  ام��ور  حال وزارت 
دارایی بیانیه ای منتشر کرده و 
در آن توضی��ح داده که ادامه 
همکاری ای��ران با FATF به 

چه صورتی میسر است. 
به گزارش ایس��نا، گروه ویژه 
اق��دام مالی از 18 تا 23 فوریه 
2018 نشس��تی داشت که در 
آن نشس��ت اقدامات ایران در 
ح��وزه مب��ارزه با پولش��ویی و 
تأمین مالی تروریسم را بررسی 
کرد. نتیجه این نشست تمدید 
تعلیق ایران از لیست سیاه بود. 
در ای��ن زمین��ه مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی با 
ص��دور بیانیه ای رس��انه ای به 
تش��ریح تصمیم��ات متخ��ذه 
در  کش��ورمان  درخص��وص 

اجالس اخی��ر گروه ویژه اقدام 
مالی پرداخته که به این شرح 
است: »با توجه به اتمام مهلت 
کش��ورمان در اج��رای برنامه 
اق��دام م��ورد تواف��ق در پایان 
ژانویه 2018، گروه ویژه اقدام 
مال��ی )FATF(  در اج��الس 
اخی��ر خود که م��ورخ 18 الی 
برگزار  پاری��س  23فوری��ه در 
شد، به مرور اقدامات جمهوری 

اسالمی ایران پرداخت. 
 در این اج��الس با توجه به 
اقدامات مثب��ت صورت گرفته 
و به رغم فضاس��ازی س��نگین 
متحدی��ن  برخ��ی  و  آمری��کا 
منطق��ه ای آن از چن��د هفته 
قبل از برگزاری اجالس جهت 
مقابله ای  اق��دام  بازگردان��دن 
علیه ای��ران، اعضای این گروه 
تصمی��م ب��ه تمدی��د تعلی��ق 
اقدامات مقابله ای علیه کش��ور 
که از ژوئن 2016 آغاز ش��ده 

بود، گرفتند. 

ای��ن تصمی��م هر چن��د در 
مجم��وع مثب��ت ب��وده و یک 
موفقیت شایان توجه در حوزه 
دیپلماس��ی اقتص��ادی ب��رای 
کشورمان محسوب می شود اما 
همچنان این ب��اور وجود دارد 
که با اقدامات انجام ش��ده باید 
تاکنون نام جمهوری اس��المی 
ای��ران به ط��ور کام��ل از این 

فهرست خارج می شد. 
 الزم به توضیح است برخی 
از مفاد برنامه اقدام که نیاز به 
اص��الح قوانی��ن موضوعه دارد 
همچنان صورت نگرفته و پس 
از آنکه در دولت تصویب شده 
اکنون در انتظار تصویب نهایی 
مجلس شورای اسالمی است. 

بر اس��اس اطالعات دریافتی 
از اج��الس اخی��ر، از مجموع 
37 عض��و اصل��ی ای��ن گروه، 
ب��ه  کش��ورها  از  مع��دودی 
آمری��کا، در ت��الش  رهب��ری 
برای بازگرداندن ایران به صدر 

و  لیست کشورهای غیرهمکار 
برقراری مجدد اقدام مقابله ای 
بودند که با پاس��خ های فنی و 
مس��تدل ارائ��ه ش��ده قبلی و 
حضور فع��ال هیأت نمایندگی 
کشورمان به سرپرستی وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارایی این 
تالش ها ن��اکام مان��د. این در 
حالی  اس��ت که س��ایر اعضا از 
جمل��ه تمام کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپ��ا، ضمن مخالفت 
با این درخواست پیشنهاد ارائه 
زمان بیش��تر ب��ا تمدید تعلیق 
اقدام مقابل��ه ای جهت تکمیل 
اقدامات قانونی مرتبط را ارائه 
دادند که با اجماع تمامی اعضا 

روبه رو شد. 
در  و  مثب��ت  فض��ای  ای��ن 
برنامه های  ناکام��ی  حقیق��ت 
ض��د ایران��ی آمری��کا و برخی 
کش��ورهای منطق��ه در ای��ن 
اجالس، با انجام اقدامات فنی 
گس��ترده و متنوع وزارت امور 

اقتص��ادی و دارای��ی به عنوان 
متول��ی اصل��ی ش��ورای عالی 
مب��ارزه با پولش��ویی و تأمین 
مال��ی تروریس��م و هم��کاری 
صمیمانه س��ایر اعضا از جمله 
وزارت  ام��ور خارج��ه،  وزارت 
مرک��زی  بان��ک  و  اطالع��ات 

صورت گرفته است. 
فرص��ت  در  اس��ت  امی��د 
چه��ار ماهه آتی ب��ا همکاری 
مجل��س ش��ورای اس��المی و 
س��ایر نهادهای مرتبط، موارد 
باقیمانده به نتیجه رس��یده و 
جمهوری اسالمی ایران پس از 
بیش از 10 س��ال قرار گرفتن 
در فهرس��ت س��یاه این گروه، 
ب��ه وضعیت عادی برگش��ته و 
ش��اهد پیامدهای مثبت آن، از 
جمله تسهیل روابط کارگزاری 
مالی و بانکی کش��ور در سطح 
بین المللی و حضور فعال تر در 
عرصه پولی و مالی بین المللی 

باشیم.« 

وزارت اقتصاد بیانیه داد

دشمنان ایران در اجالس FATF ناکام ماندند اما. . . 

گزارش2

دریچه

فرودگاه های جهنمی به روایت اکونومیست
گمشده در ترانزیت

فرودگاه ها می توانند جایی امن و آرام باش��ند که مسافر 
ب��ا خی��ال راحت به آنه��ا قدم می گ��ذارد، س��وار هواپیما 
می ش��ود و به س��مت مقصدش حرکت می کند، اما گاهی 
می توانند جهنمی باشند که هر مسافری از آن فراری است. 
اکونومیست در گزارشی به فرودگاه های جهنمی پرداخته 

است، در این گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: 
بهترین فرودگاه های جهان مثل گران ترین س��اعت های 
دنیا که هیچ وقت نمی شکنند و خراب نمی شوند، می توانند 
بس��یار کس��ل کننده باش��ند. هواپیمای ش��ما ب��ه زمین 
می نشیند، خنکای نسیم را احساس می کنید، پاسپورت تان 
را نش��ان می دهی��د و چند دقیقه بعد در هت��ل خود آرام 
گرفته اید. این تجربه بس��یار جذاب و مطلوب اس��ت اما در 
یاد و خاطر ماندگار نمی ش��ود. بدتری��ن فرودگاه ها در این 
زمینه بهتر هس��تند. اگر به شیوه تولستوی به قضیه نگاه 
کنیم، فرودگاه های دوست داشتنی همه مثل هم هستند، 
ام��ا فرودگاه های بد در خاطر نیز به ش��کلی دیگر ماندگار 

می شوند. 
جوب��ا را در نظر بگیرید؛ فرودگاهی در پایتخت س��ودان 
جنوبی که شبیه به چادری سوزان در کنار یک مرداب بدبو 
است. هواپیماها اکثر مواقع تاخیر دارند و مسافران ساعت ها 
باید در گرمایی سوزان، عرق بریزند. بخشی که می خواهید 
ب��رای عزیم��ت از آن عبور کنید حتی ی��ک توالت ندارد، 
دسترسی به غذا ندارید و هیچ سیستم درستی برای صف 
وجود ندارد و هر کسی همین طور سرش را پایین می اندازد 
و جلو می رود. مسافری که بتواند یک صندلی نیمه شکسته 
پیدا کند خیلی خوش شانس است. آنقدر آب در این منطقه 
کثیف اس��ت و بیماری های عفونی استوایی شایع است که 
هم��ه از دل درد به خود می پیچند. به هر حال هر کس��ی 
بخواهد ساالد بخورد باید قبلش خوب فکرهایش را بکند. 

امنیت نیز امری اهلل بختکی است. افراد مهم با چمدان های 
سنگینی که خودشان حمل می کنند بدون هیچ اسکنری 
از هر مرحله ای عبور می کنند. ماشین های چک کردن نیز 
اغلب مواقع خراب هستند و کار نمی کنند به همین خاطر 
افراد کار ماش��ین ها را انجام می دهند و صرفا به دنبال این 
هستند که ش��ما اس��لحه به همراه دارید یا خیر.  سودان 
جنوبی درگیر جنگ اس��ت به همی��ن خاطر هواپیماهای 
بسیار سازمان ملل از فرودگاه جوبا پرواز می کنند تا کمک ها 
و آذوقه ها را به دس��ت افراد برس��انند. جالب اینجاست که 
برخی افراد مسئول در فرودگاه با عینک های آفتابی بزرگ 
خود از ایجاد مانع برای این هواپیما احساس لذت می کنند 
و در نتیج��ه از ایجاد هیچ مانعی فروگذار نمی کنند. زمانی 
 ک��ه افراد آغ��از به حرکت می کنند به آنه��ا اطمینان داده 
می شود که همه چیز روبه راه است، اما وقتی قدم به فرودگاه 
می گذارند مدام ی��ک جای کار می لنگد یا یک چیزی کم 
است. یکی مجوز چهارم را نگرفته و دیگری کمی دیر اقدام 
کرده  است. گاهی باید برای کسب یک مجوز دوباره به شهر 
بازگشت و در نتیجه امکان دارد هواپیما هم بپرد.  جوبا سه 
پایانه دارد اما تنها یکی از آنها مورد استفاده قرار می گیرد. 
در سال 2011 زمانی که سودان جنوبی به استقالل دست 
پی��دا کرد دولت تصمیم گرفت س��اختاری هوایی از فوالد 
و شیش��ه و بتون بس��ازد؛ کارگرها در س��ال 2012 کار را 
آغاز کردند، اما به محض اینکه پولی بابت این کار دریافت 
نکردند دست از کار کشیدند. در سال 2016 باالخره دولت 
تصمیم گرفت پایانه ای در حد معمولی درست کند، اما آن 
هم نصفه کاره باقی ماند. در نهایت مس��افران باید از همان 

پایانه اول استفاده کنند. 
خاطرات ماندگار

تشخیص اینکه کدام فرودگاه بدترین فرودگاه جهان است 
کار س��اده ای نیست. ش��اید یکی از ساده ترین روش ها این 
باشد که ببینیم فرودگاه سایتی دارد که گزارشی ساالنه در 
آن منتشر شده  باشد یا خیر. به این ترتیب باید به فرم هایی 
دسترس��ی پیدا کنید که مسافران در آن به فرودگاه امتیاز 
داده اند. رتبه بندی ها براس��اس عدم امکان��ات در فرودگاه، 
عدم آسایش، خدمت رسانی ضعیف، غذای بد و سایر موارد 
است.  براساس رتبه بندی های صورت گرفته، جوبا بدترین 
فرودگاه در سال 2017 بوده  است. محدودیت هایی که در 
این فرودگاه وجود دارد نیز به بدترشدن کمک کرده  است. 
البته احتماالت نظرات همراه با تعصب نیز در این رتبه بندی 
وجود دارد. جاهایی وجود دارند که کمتر کسی به آنها سر 
می زند یا اصال آنها را می بیند. جده در عربس��تان سعودی 
رتب��ه دوم را در ای��ن زمینه دارد. البته ای��ن فرودگاه واقعا 
فرودگاه بدی نیس��ت بلکه تنها یک مشکل دارد: در دوران 
حج تعداد زیادی مس��افر به این ف��رودگاه هجوم می آورند 
و س��عودی ها پس از این  همه س��ال هنوز موفق نشده اند 
مکانیزمی طراحی کنند تا مسافران بتوانند با خیال راحت 

سفر خود را به پایان برسانند. 
بخش��ی از این نظرات به انتظارات و توقع های مسافران 
نیز بستگی دارد. مثال در برخی از فرودگاه ها اگر هواپیمایی 
بدون برخورد به جایی روی زمین بنش��یند همه مسافران 
آن را تشویق می کنند و از پرواز احساس رضایت می کنند. 
در برخی مناطق نیز آنقدر توقع باالست که مثال به خاطر 
کم بودن سرعت وای فای به آن امتیاز منفی می دهند. به این 
ترتیب توقعات باعث می شود مرز میان حقیقت و تخیل از 
بین برود. برخی از فرودگاه های یونان دقیقا به همین خاطر 
امتیاز بدی گرفته اند. اکونومیست با پژوهش های بسیاری 
که انجام داده و با در نظر گرفتن همین توقعات و در عین  
حال در نظر داش��تن حقایق به این نتیجه رسیده که چند 
فرودگاه آمریکایی جزو بدترین فرودگاه های جهان هستند. 
در این بین فرودگاه واشنگتن دالز بدترین فرودگاه محسوب 
می ش��ود. میامی نیز یکی از بدترین فرودگاه هایی است که 
می تواند در دنیا وجود داش��ته  باشد. به هر حال همه اینها 

می توانند خاطره ساز نیز باشند. 

یادداشت

رتبه فساد ایران در جهان چند است؟ 

درباره میزان گستردگی و شدت فساد در بخش دولتی 
کش��ور حرف و سخن بسیار است. از منظر اقتصاد، فساد 
بازدارنده رشد اقتصادی است، اما از طرف دیگر پدیده ای 
اس��ت ک��ه اندازه گیری و مقایس��ه آن به س��بب تنوع و 
پنهان کاری بس��یار دش��وار است. گزارش س��ال 2017 
سازمان بین المللی شفافیت که اخیراً منتشر شده است، 
شاید معیار خوبی برای چگونگی میزان فساد بخش دولتی 

در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها باشد. 
نگاهی به این گزارش نش��ان می ده��د جایگاه جهانی 
کشور به جهت سطح فساد بخش دولتی مناسب نیست، 
اما روند محدود بهبود نیز مش��اهده می ش��ود. بر اساس 
نظر کارشناس��ان سازمان ش��فافیت بین المللی، مقابله با 
فساد مستلزم آزادی رسانه ها، شفافیت اطالعات و حضور 

سازمان های مردمی است. 
بر اساس شاخص ارزیابی فساد CPIسال 2017 میزان 
فس��اد در اکثر کش��ورها کاهش نیافته است و یا کاهش 
بسیار کمی را نشان می دهد، در همین راستا روزنامه نگاران 
و فعاالن مدنی نیز برای ابراز عمومی دیدگاه هایش��ان در 
مورد فساد دولتی در معرض تهدید جانی قرار داشته اند. 

ش��اخص ارزیابی فس��اد برای رده بندی 180 کشور و 
منطقه خودمختار براس��اس برآورد کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی در مورد شدت فساد بخش دولتی تهیه می شود. 
بر اساس این شاخص عدد صفر نماد باالترین سطح فساد 
و عدد 100 نماد باالترین سطح پاکی بخش دولتی است. 
درس��ال 2017 عدد بیش از دوس��وم کش��ورها کمتر از 
50 - بامیانگین 43 - اس��ت. یافته ها نش��ان می دهد در 
کش��ورهایی که امنیت مطبوع��ات و فعاالن مدنی پایین 
است، باالترین س��طح فساد دولتی نیز مشاهده می شود. 
در کشورهایی که گستردگی فساد خیلی باال است، در این 
رابطه هر هفته حداقل یک روزنامه نگار به قتل می رس��د. 
در س��ال 2017، 90 درص��د خبرنگاران به قتل رس��یده 
در کش��ورهایی است که امتیاز آنها به جهت فساد بخش 

دولتی کمتر از 45 بوده است. 
درس��ال 2017 شاخص ارزیابی فس��اد ایران عدد 30 
است که در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیالن و اوکراین 

در رتبه 130 در میان 180 کشور قرار دارد. 
این رتبه گرچه پایین است اما توجه شود در همین سال 
روسیه و مکزیک نیز با فساد باالتر در رتبه 135 قرار دارند. 
نیوزیلند در رتبه 1، انگلس��تان در رتبه 8، دانمارک در 
رتب��ه 2 و آمریکا در رتبه 16 قرار دارد. قابل توجه آن که 
رتبه امارات متحده عربی 21 و قطر 29 است که ناشی از 

چگونگی تخمین شاخص است. 
برای ایران در س��ال 2013 حدود سال 1392 شاخص 
ارزیابی در س��طح 25 بوده است که با بهبود تدریجی در 
سال های بعدی به ترتیب به ارقام 27، 27، 29، و باالخره 
30 در سال 2017 رسیده است. رقم مشابه برای ایران در 
س��ال 1384 پایان دولت اصالحات نیز 29 بوده است. در 

این سال رتبه ایران در میان 146 کشور 88 است. 
آخرین تجربیات و بررسی ها نشان می دهد برای مبارزه 
با فس��اد، آزادی رس��انه ها و فعاالن سیاسی و مدنی یک 
ضرورت حیاتی هستند. در این راستا شفافیت بین المللی 
اقداماتی را به جامعه جهانی توصیه می کند. بعضی از این 

توصیه ها عبارتند از: 
-  دولت ها و فعاالن اقتصادی باید اقداماتی انجام دهند 
تا آزادی بیان، رسانه های مستقل، امکان مخالفت سیاسی، 

و جامعه مدنی باز و فعال گسترش بیشتری یابد. 
-  مقررات حاکم بر رس��انه ها اعم رسانه های سنتی یا 
جدید به حداقل برس��د. روزنامه نگاران ترسی از سرکوب 

نداشته باشند. 
-  کمک ها و دسترسی به سازمان های بین المللی با در 

نظر گرفتن آزادی مطبوعات در کشور ها باشد. 
-  جامعه مدنی و دولت ها باید مقررات امکان دسترسی 
ب��ه اطالعات را تس��هیل کنند. این ام��ر موجب افزایش 
شفافیت و پاسخگویی می شود و در عین حال فرصت های 
فساد را کمتر می کند. تالش باید نه فقط در جهت وضع 

قوانین، بلکه به جهت اجرای آن نیز باشد. 
-  فع��االن و دولت ه��ا باید از فرصت فراهم ش��ده در 
زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای دفاع 
و پیش��برد اصالحات و مبارزه با فس��اد در س��طح ملی و 
جهانی اس��تفاده کنند. به ویژه دولت ها باید دسترسی به 
اطالعات و حمایت از آزادی های اساسی را که در راستای 
موافقت نامه های اهداف توسعه پایدار است تضمین نمایند. 
- دولت ه��ا و فع��االن اقتصادی بای��د فعاالنه اطالعات 
مرب��وط به منافع عمومی مردم را در دس��ترس عامه قرار 
دهند. این اطالعات بودجه دولت ها، مالکیت ش��رکت ها، 
تدارکات بخش عمومی و تأمین مالی احزاب سیاس��ی را 
شامل می شود. بر این اساس روزنامه نگاران، جامعه مدنی 
و گروه های مرتبط می توانند به نحو بهتری وجود فساد را 

انعکاس دهند که بازدارنده گسترش آن است. 
متأس��فانه ب��ر اس��اس گ��زارش 2017 س��ازمان عفو 
بین الملل، در این سال ایران از جهات آزادی های سیاسی، 
فعالیت ه��ای اح��زاب، فعالیت های مدنی، حقوق بش��ر، 
محکومیت خبرنگاران و سانس��ور مطبوعات، رس��انه ها و 
معیار ه��ای دیگر آن س��ازمان نیز در ش��رایط خوبی قرار 
ندارد. طبیعتا بخش بزرگی از توصیه های سازمان شفافیت 
بین المللی برای کاهش بنیادی پدیده فساد نیز نمی تواند 

محمل اجرایی داشته باشد. 
منبع: ایسنا 
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فرصـت امـروز: روزه��ای ابتدای��ی 
اس��فندماه در حال س��پری است و هنوز 
تکلی��ف افزای��ش حقوق کارگ��ران برای 
س��ال آینده روشن نش��ده است، آن هم 
در ش��رایطی ک��ه در روزه��ای گذش��ته 
س��ایه اعتراضات کارگ��ری درباره مصوبه 
تازه مجلس بر جلس��ات شورای عالی کار 
س��نگینی کرده اس��ت؛ قانونی که تأمین 
 اجتماعی را ملزم می کند 9درصد س��هم 
درمان دریافتی از کارگران را به حس��ابی 
خاص در خزانه دولت واریز کند و همین 
مصوبه باعث ش��د نمایندگان کارگران به 
نش��انه اعتراض جلسه ش��ورای عالی کار 
را ترک کنن��د. حاال کارگران چش��م به 
تصمیم ش��ورای نگهبان دارند و معتقدند 
این مصوبه مجلس، بخشی از درآمدهای 
سازمان تأمین  اجتماعی را به زیرمجموعه 
دولت خواهد برد، آن هم در شرایطی که 
اوال س��ازمان تأمی��ن  اجتماع��ی نهادی 
غیردولتی اس��ت و دوم��ا بخش مهمی از 
درآمده��ای آن از پرداختی های کارگران 
و کارفرمای��ان تأمین می ش��ود، بنابراین 
این مصوبه مجلس به نوعی دست اندازی 
به درآمدهای س��ازمان تأمین  اجتماعی 

محسوب می شود. 
نمایندگان کارگری حاضر در ش��ورای 
عال��ی کار حتی پیش از ای��ن در نامه ای 
اع��الم کردند که منابع صندوق توس��عه 
صندوق تأمین  اجتماعی بین نس��لی بوده 
و متعلق به کارگران و کارفرمایان است و 
دولت نمی تواند سازمان تأمین  اجتماعی 
را به پرداخت سهم درمان به خزانه دولت 

مجبور کند. 
حاال در ش��رایطی ک��ه تکلیف افزایش 
حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده 
هنوز مش��خص نش��ده، مصوب��ه مجلس 
نی��ز این چالش را دوچندان کرده اس��ت 
و اعض��ای کارگری و کارفرمایی ش��ورای 
عال��ی کار در جری��ان اعت��راض ب��ه این 
مصوبه مجلس در کمیته تعیین دستمزد 

97 شرکت نکردند. 
به گزارش مهر، هر س��اله اس��فندماه، 
مهم ترین ماه س��ال برای جامعه کارگری 
و نی��روی کار تح��ت پوش��ش قانون کار 
اس��ت چراکه در روزه��ای پایانی این ماه 
قرار است سرنوشت دستمزد سال آینده 
مش��خص شود. امس��ال نیز از این قاعده 
مستثنا نیس��ت، اما ماجرای یک مصوبه 
حاشیه س��از، رون��د مذاکرات م��زدی را 

متوقف کرد. 
مذاکرات کارشناس��ی و چانه زنی ها برای 
تعیین دستمزد، هر ساله تقریبا از نیمه های 
سال بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و 
دولت به عنوان س��ه ضلع شرکای اجتماعی 

آغاز می شود که امس��ال هم این مذاکرات 
از نیمه مهرماه در قالب کمیته دس��تمزد 
به صورت دو هفته یک بار آغاز به کار کرد. 

طی دو سال گذش��ته اما روند مذاکرات 
دس��تمزد، س��اختار تقریب��ا منس��جم و 
هدفمندی نس��بت به سال های گذشته به 
خود گرفت؛ به نحوی که پی��ش از ورود به 
چانه زنی ها برای دستمزد و مالک قرار دادن 
»شاخص تورم«، ش��اخصی به نام »هزینه 
سبد معیشت« در جلسات سه جانبه مورد 
بررس��ی قرار می گیرد تا ب��ا تعیین میزان 
حداقل هزینه معیش��ت ماهانه یک خانوار 
کارگری، بتوان فاصله حداقل دس��تمزد تا 

هزینه معیشت را سنجید. 
با همین رویکرد س��ال گذشته حداقل 
هزینه معیش��ت ماهانه خان��وار کارگری 
با میانگین جمعیت 3.5 نفره، با اس��تناد 
ب��ه آخرین قیم��ت کاالهای ض��روری و 
پرمصرف، با توافق سه جانبه 2 میلیون و 
489 هزار تومان تعیین ش��د؛ به عبارتی 
»هزینه معیش��ت« زندگی ی��ک خانواده 
کارگ��ری در صورتی تأمین می ش��ود که 
ماهانه معادل همین میزان، درآمد داشته 

باشد. 
امس��ال نیز به روزرسانی حداقل هزینه 
معیش��ت ماهانه از محوری ترین مباحث 
جلسات کمیته دستمزد بود تا اینکه قرار 
بود طی هفته گذشته هزینه معیشت 95 
منطبق بر قیمت های سال جاری به روز و 
»هزینه معیش��ت 96« استخراج شود تا 
در یکی از جلسات شورای عالی کار مورد 

تصویب قرار گیرد. 

اما یکشنبه هفته گذش��ته درحالی که 
جلس��ه ش��ورای عالی کار برای بررس��ی 
مذاک��رات م��زدی و نهایی ش��دن هزینه 
معیش��ت با حضور نماین��دگان کارگری 
و کارفرمای��ی به ریاس��ت مع��اون روابط 
کار وزیر کار آغاز ش��د، هم زمان مجلس 
شورای اسالمی در جریان بررسی بخش 
هزینه ای بودج��ه 97، با تصویب بند )ز( 
تبصره 7 ای��ن الیحه، »س��ازمان تأمین 
 اجتماعی مکلف ش��د تمام س��هم درمان 
و س��ایر منابع مربوطه را در حسابی نزد 
خزان��ه داری کل کش��ور با عن��وان بیمه 

درمان تأمین  اجتماعی متمرکز کند.«
ای��ن مصوبه مجل��س انتق��اد و واکنش 
اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی 
کار را در پ��ی داش��ت تا اینک��ه در همان 
جلس��ه با تنظیم نامه ای با اشاره به اینکه 
»س��ازمان تأمین  اجتماعی مص��داق بارز 
حق الناس و بین نس��لی است«، واریز منابع 
تأمین  اجتماعی به خزانه داری کل کشور را 
دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان 
عنوان کردند و خواس��تار ح��ذف بند »ز« 

تبصره 7 الیحه بودجه شدند. 
همچنین نماین��دگان جامعه کارگری و 
کارفرمایی در همان جلسه اعالم کردند تا 
زمانی  که نس��بت به تعیین تکلیف این بند 
اقدام نش��ود در جلسات سه جانبه از جمله 

شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد. 
ای��ن اتفاقات باع��ث ش��د درحالی که 
حداکثر ت��ا هفته پایانی اس��فندماه باید 
نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال97 
اقدام ش��ود، اما این جلسات فعال با عدم 

حض��ور اعض��ای کارگ��ری و کارفرمایی 
به عنوان دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی 
تش��کیل نش��ود. روز ش��نبه نیز جلس��ه 
کمیته دستمزد به دلیل همین اعتراضات 

تشکیل نشد. 
درعین ح��ال در ح��ال حاض��ر الیح��ه 
بودجه 97 کل کش��ور در ش��ورای نگهبان 
روند بررسی خود را طی می کند که جامعه 
کارگری و کارفرمایی منتظر مخالفت این 
ش��ورا با بند »ز« تبصره 7 هستند تا منابع 
تأمین  اجتماعی نزد صندوق باقی بماند و به 

خزانه واریز نشود. 
بااین ح��ال حدود 13 میلیون نیروی کار 
مشمول قانون کار در انتظار تعیین حداقل 
هزینه دستمزد برای سال آینده هستند و 
وزارت کار به عنوان مس��ئول تنظیم روابط 
کار باید نس��بت به احق��اق حقوق جامعه 

کارگری و کارفرمایی اقدام کند. 
عدم حضور نمایندگان کارگر و 

کارفرما در جلسات
در همی��ن زمینه اصغ��ر آهنی ها عضو 
کارفرمای��ی ش��ورای عال��ی کار درب��اره 
تعیین تکلیف جلس��ات سه جانبه با توجه 
به نزدیک شدن به ایام پایانی سال گفت: 
باالخره بحث بند »ز« تبصره 7 بودجه 97 
مصداق بارز دست اندازی به منابع درمان 
صن��دوق تأمین  اجتماع��ی به عنوان حق 
کارگ��ر و کارفرما اس��ت و قطع��ا یکی از 
مهم ترین مطالبات نماین��دگان کارگر و 

کارفرما مخالفت با این بند است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه طی س��ال های 
متم��ادی جامعه پزش��کی کش��ور منابع 
تأمی��ن  اجتماع��ی را ب��ه ت��اراج بردند و 
هزینه زیادی را ب��ه این صندوق تحمیل 
کردند گفت: به همین دلیل فعال اعضای 
کارگ��ری و کارفرمایی ش��ورای عالی کار 
در هیچ یک از جلسات سه جانبه از جمله 
کمیته دس��تمزد و ش��ورای عالی کار در 
واکنش به این تصمیم ش��رکت نخواهند 
کرد که روز ش��نبه هم جلسه کمیته مزد 
به دلیل ع��دم حضور نمایندگان کارگر و 

کارفرما تشکیل نشد. 
آهنی ها تأکید کرد: باالخره یک بار باید 
ص��دای کارگ��ر و کارفرما با هم ش��نیده 
شود؛ قرار نیست دولت به موضوع درمان 

کارگران و کارفرمایان بی تفاوت باشد. 
این عضو کارفرمایی ش��ورای عالی کار 
با تأکید بر اینکه فعال جلس��ات سه جانبه 
ت��ا تعیین تکلیف مناب��ع تأمین  اجتماعی 
تعطیل است، گفت: شورای نگهبان قانون 
اساس��ی به عنوان یک ش��ورای فرابخشی 
از احساسات تصمیم گیری خواهد  خارج 
ک��رد و امیدواری��م با بن��د »ز« تبصره 7 

الیحه بودجه مخالفت کنند. 

سایه اعتراضات کارگری بر سر افزایش حقوق کارگران
اقتصادکالن

توسعه سواحل مکران به روایت معاون اول 
رئیس جمهور

درک صحیح از فرصت های توسعه
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه توسعه سواحل 
مک��ران باید ع��الوه بر آنکه به عنوان ی��ک طرح اقتصادی 
مطرح می ش��ود، به عنوان یک طرح اجتماعی و فرهنگی 
با جهت گیری های متناس��ب با تمدن و تاریخ ملت ایران 
نیز مطرح باشد، گفت: باید با اجرای طرح توسعه سواحل 
مکران محرومیت در این منطقه از بین برود و هم زیستی 
مسالمت آمیز اقوام که همواره یکی از ویژگی های برجسته 
ایرانی��ان بوده در این منطقه به نمایش گذاش��ته ش��ود و 
طرحی اجرا شود که همه جوانب مختلف به خوبی مدنظر 

قرار گرفته باشد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اسحاق جهانگیری 
صب��ح یکش��نبه در دومین همای��ش بین الملل��ی معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران 
گفت: آنچه مهم است و مطالعات تاریخی نیز نشان می دهد 
هر کش��وری برای غلبه بر محدودیت ها باید درک صحیحی 
از فرصت های مهم توس��عه خود داشته باش��د.  معاون اول 
رئیس جمه��ور افزود: ع��الوه بر درک صحی��ح از فرصت ها، 
نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی در مقیاس منطقه ای، 
ملی و بین المللی با توجه به ظرفیت ها هستیم و اگر توسعه 
را راهی برای ارتقای توانمندی و ظرفیت های مادی و معنوی 
یک کش��ور بدانیم، این توسعه باید توسعه ای پایدار، موزون، 
متوازن و هم زمان باشد تا بتواند همه جنبه های مختلف را که 
در زندگی نقش دارد دربر بگیرد.  وی خاطرنشان کرد: تجربه 
نشان داده هر جا که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ظرفیت های 
اجتماع��ی در کنار هم باش��ند فرصت ه��ای جدیدی برای 
توسعه کشور خلق می شوند و ظرفیت های پنهان به منصه 
ظهور می رس��ند و جهشی در توسعه کشور به وجود می آید.  
جهانگیری با بیان اینکه هر توسعه ای الزاماتی دارد که باید به 
آن تن داد، گفت: توسعه، ضرورت ها و نیازهایی دارد که باید 
مورد توجه قرار گیرد و عالوه بر آن برای رس��یدن به توسعه 
باید به چالش های مهم پیش روی کش��ور نیز توجه کنیم.  
مع��اون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه ایران کش��وری 
خشک و محدودیت منابع آب آن بسیار جدی است، تصریح 
کرد: بارش های اخیر ک��ه به میزان قابل توجهی بوده هنوز 
نتوانس��ته کمبود آب را جبران کند و میزان بارش ها نسبت 
به زمان مشابه سال قبل هنوز 50درصد کمتر است.  وی با 
تاکید بر اینکه توسعه ایران باید با در نظر گرفتن چالش های 
کشور نظیر کم آبی دنبال شود، افزود: مسائل زیست محیطی 
که کالنشهرهای کش��ور به طور جدی با آن مواجه هستند 
نیز از دغدغه های پیش روی توس��عه ایران است و بی تردید 
توس��عه بدون توجه به مس��ائل زیس��ت محیطی امکانپذیر 
نیس��ت.  جهانگیری ادامه داد: آنچه مهم اس��ت این اس��ت 
که باید فرصت های کش��ور را با در نظر گرفتن چالش های 
پی��ش رو مورد توجه ق��رار دهیم و تالش کنیم فرصت های 
نوینی برای پاسخگویی به نیازهای کشور ایجاد کنیم.  معاون 
اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمعیت کشور جمعیتی 
جوان است و نرخ بیکاری بسیار باال در کشور از چالش های 
مهم پیش روی توس��عه محسوب می شود، گفت: برای حل 
مس��ئله بیکاری نیازمند ایجاد س��االنه یک میلیون فرصت 
شغلی هستیم و این در حالی است که تعداد کشورهایی که 
قادر هس��تند ساالنه بیش از 500 هزار فرصت شغلی ایجاد 
کنند، کمتر از انگشتان دست هستند. از این رو ایجاد مستمر 
ساالنه یک میلیون شغل نیازمند نگاه و جهت گیری جدید 
در کشور است تا بتوانیم به نیاز اشتغال جامعه پاسخ دهیم. 

دریچه

گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شهرهای آینده
شهرهایی مستقل از کشورها

مجمع جهانی اقتصاد گزارش��ی درباره ش��هرهای 
آینده منتش��ر کرده است. در این گزارش آمده است 
ک��ه بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در ش��هرها 
زندگ��ی می کنند و احتماال تا س��ال 2050 این رقم 
به 70درصد افزای��ش می یابد. احتماال افرادی که در 
شهرها زندگی می کنند، می خواهند بدانند در آینده 
شهرها چه شکلی می ش��وند و چه امکاناتی خواهند 

داشت. 
براس��اس این گزارش، ش��هرها 80درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهانی را برعهده دارند. به طور مثال 
بوستون-نیویورک-واش��نگتن بی��ش از 30درصد از 

تولید ساالنه ایاالت متحده را ایجاد می کنند. 
موفقیت همیش��ه با هزینه همراه است و موفقیت 
در ش��هرها هم از این قاعده مستثنی نیست. الگوی 
مصرف بی رویه، تخریب محیط زیس��ت و نابرابری ها 
تنها تعداد کمی از مسائل مربوط به شهرهای مدرن 
اس��ت. ح��اال در آینده دیجیتالی ش��دن ه��م به این 

ماجراها اضافه می شود. 
شاید دیدن مگاشهرها وحشتناک باشد، اما شهرها 
تولیدات بیش��تری دارن��د و آمارهای��ی مانند تولید 
ناخالص داخلی، دس��تمزدها، اختراعات، هزینه های 

تحقیق و توسعه را تغییر می دهند. 
ش��هرها منابع کمتری را در زمینه زیرساخت ها و 
خدمات هدر می دهند که می تواند پاس��خ مناس��بی 
برای بزرگ ترین چالش های جهانی باش��د. همچنین 
ش��هرها بهترین راه حل برای مسکن جمعیتی است 
که تا س��ال 2050 به 9.7 میلیارد نفر خواهد رسید. 
با دیجیتالی ش��دن هم مشکالت راحت تر حل خواهد 

شد. 
در س��ال 2020 ش��اهد تولید اولین گروه از نسل 
»س��ی« )C( خواهی��م بود؛ نس��لی که ب��ه اتصاالت 
مربوط اس��ت. به این ترتی��ب کل زندگی در احاطه 
دنی��ای دیجیتال خواهد بود. ت��ا آن زمان، چهارمین 
انق��الب صنعتی ه��م رخ خواه��د داد؛ انقالبی که به 
اتوماسیون، محاسبات ابری و هوش محیطی و هوش 

مصنوعی ختم می شود. 
همچنین مطالعات اخیر نش��ان می دهد شهرها در 
ارتق��ای پرورش جامعه نقش مهم��ی دارند. خدمات 
اجتماعی و فضاهای مختلف و سیستم های آموزشی 
در این میان نقش مهمی بازی می کنند. دلبس��تگی 
در جامع��ه بازخورد مثبت دارد و با ش��ادی عمومی، 
رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی و بس��یاری دیگر از 

ویژگی های زندگی مدرن ارتباط دارد. 
ظرفی��ت ش��هرها در فعالیت اقتص��ادی و نوآوری 
بی سابقه بوده است. در حقیقت امروز شهرها کاربرد 
بیش��تری از کشورها دارند. البته که هنوز هم با تمام 
توان اقتصادی شهرها، آنها گزینه های تسلط پایدار را 

ندارند: نفوذ سیاسی و حاکمیتی. 
حت��ی در برخی م��وارد ش��هرها از دولت مرکزی 
ه��م تبعیت نمی کنن��د. به عنوان مث��ال نیویورک و 
سانفرانسیس��کو در کنار بیش از 380 ش��هر دیگر به 
توافقنام��ه پاریس متعهد هس��تند، حتی اگر ایاالت 
متحده آن را رد کند. به این ترتیب مش��خص اس��ت 
شهرها به دولت مرکزی نیاز ندارند تا بتوانند اقدامات 

مورد نظر خود را انجام دهند. 

دوشنبه
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محمد کشتی آرای
رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر

 اگرچ��ه ورود دیرهنگام دولت به بازار 
ارز، زمینه را برای س��وداگری دالالن در 
بازار فراهم ک��رد و عمال نرخ را به فضای 
غیرمنطقی وارد کرد، اکنون ارزهای بانک 
مرکزی در بازار بدون مشتری باقی مانده 
اس��ت.  به گ��زارش مهر، ب��ازار ارز چند 
روزی هس��ت ک��ه روی آرام��ش را دیده 
اس��ت. نرخ دالر به کانال 4500 تومانی 
بازگش��ته و حت��ی در معامالت س��اعات 
پایانی هفته ای که گذش��ت نیز قیمت به 
زیر 4500 توم��ان در برخی از صرافی ها 
رس��یده بود. این همان نرخ سرکشی بود 
که به دلیل ورود دیرهنگام دولت به بازار، 
آنقدر می تاخت که هم��ه را نگران کرده 
بود. نرخی که به 5 هزار تومان هم رسید 

و همه را متعجب کرد. 
رون��د رو به رش��د ن��رخ ارز ط��ی ماه 
گذش��ته، آنقدر جذاب بود که هر فردی 
ب��ا کوچک ترین س��رمایه، از نقاط دور و 
نزدی��ک به چهارراه اس��تانبول می آمد تا 
بلک��ه ب��رای حفظ ارزش پول��ش هم که 
ش��ده، اندکی دالر بخرد و نگهداری کند، 
بلک��ه برخی پیش بینی ها مبنی بر دالر 6 
و 7 هزار تومانی به ثمر بنش��یند و او هم 
کمی سود کند. برخی ها هم در صف های 
طوالن��ی صرافی های دولتی ک��ه نرخ را 
اندکی پایین ت��ر از بازار عرضه می کردند، 
می ایستادند تا بلکه چند قدم آن طرف تر، 
دالر را در صرافی های دیگری بفروش��ند 
یا به دس��ت دستفروشان و موتورسواران 
خریدار ارز در راس��تای س��بزه میدان و 
پاس��اژ افش��ار بفروش��ند و اندکی درآمد 
را ب��ا خ��ود به خان��ه ببرند.  ام��ا اکنون 
انتظ��ارات در ب��ازار ارز معکوس ش��ده و 
دیگر کس��ی انتظار ن��دارد قیمت حداقل 
تا پای��ان فروردین ماه س��ال 97، تغییر 
زیادی داش��ته باش��د. ب��ازار ارز دیگر به 
آرامش رسیده و به نظر هم نمی رسد که 
تالطمی را در پیش داش��ته باشد، چراکه 
انتظار و تقاضایی ه��م برای خرید ارز به 

ص��ورت غیرمنطقی وجود ندارد و همین 
امر، منجر به روند رو به کاهش قیمت در 

بازار شده است. 
یک��ی از صراف��ان می��دان فردوس��ی 

می گوید: مراجعات به بازار ارز به ش��دت 
کاهش یافته و همی��ن امر، نرخ را پایین 
آورده اس��ت. البته دولت ه��م وارد بازار 
ش��ده و باالخره عرضه را باال برده است؛ 
اگرچه تنها یک��ی دو روز این اتفاق افتاد 
و اکن��ون عرضه ه��ای بان��ک مرکزی به 
روال قب��ل در حال انجام اس��ت و عرضه 
مازادی صورت نمی گیرد، اما تقاضا برای 
آن وج��ود ن��دارد.  وی می افزاید: با روند 
معکوس انتظ��ارات در ب��ازار ارز، اکنون 
ارزه��ای بانک مرکزی که در صرافی های 
بانک ها توزیع می ش��ود، بدون مش��تری 
مان��ده و بس��یاری از م��ردم روزانه برای 
فروش ارز خود به بازار مراجعه می کنند؛ 
همین امر عرضه را بر تقاضا فزونی داده و 
مطابق با منطق اقتصادی، نرخ را کاهش 

داده است. 
ای��ن فعال ب��ازار ارز می گوی��د: قیمت 
اکن��ون در ب��ازار ب��ه زی��ر 4500 تومان 

رس��یده و ب��ه نظ��ر هم می رس��د که در 
هفته های آینده، باز هم روند کاهش��ی را 
س��پری کند، حتی دولت اعالم کرده که 
قیمت هر دالر زیر 4هزار تومان اس��ت و 
ممکن اس��ت که ن��رخ در حول و حوش 
همین رقم تا پایان سال آرام گیرد، یعنی 
پیش بین��ی این اس��ت که ب��ه 4100 تا 

4200 تومان هم برسد. 
یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد 
ک��ه خرید هر ه��زار دالر در روزهای اوج 
قیمت با محاسبه نرخ 4700 تومانی برای 
دالر 4میلی��ون و 700 ه��زار تومان تمام 
می شد و هر هزار یورو نیز با احتساب نرخ 
میانگین 6100 تومانی 6 میلیون و 100 
هزار تومان تمام می ش��د، درحالی که اگر 
همان روز فرد دالر خریداری ش��ده خود 
را به قیمت 4850 تومان هم می فروخت، 
حدود چهار میلیون و 850 هزار تومان به 
دس��ت می آورد که 150هزار تومان سود 
برای هر هزار دالر را نصیب خود می کرد. 
اما اگر فردی این دالر را نگه داشته باشد 
و اکن��ون بخواهد در بازار ب��ه هر دلیلی 
آن را بفروش��د، صراف��ان آن را از وی به 
ازای ه��ر دالر 4450 تومان می خرند که 
4 میلی��ون و 450 هزار تومان می ش��ود، 
پس او در حقیقت نس��بت به خرید اولیه 
خ��ود که 4 هزار و 700توم��ان پرداخته 
اس��ت، 250هزار تومان هم ضرر می دهد 
ک��ه این ض��رر تنها در ع��رض چند روز 
اتف��اق می افت��د.  در عین ح��ال، ولی اهلل 
سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم 
کرده که در چند روز اخیر وضعیت نسبتا 
متعادلی را در رابطه با بازار ارز داش��تیم 
و به نظر می رس��د با این تعادل، ش��رایط 
مناس��ب و متعادلی ایجاد ش��ده؛ س��یف 
گفته که ثبات بازار ارز در روزهای آینده 
بیشتر بروز پیدا می کند و می تواند زمینه 

ایجاد آرامش را در اقتصاد فراهم کند. 
در این میان اگرچه انتظارها بر این بود 
ک��ه بانک مرکزی و دولت زودتر از این ها 
وارد ب��ازار ارز ش��وند و ب��ازار را مدیریت 
کنند، ام��ا ای��ن کار دیرهن��گام صورت 
گرفت؛ درحالی که این سؤال مطرح است 
ک��ه اگر ب��ازار با س��ازوکارهایی همچون 
تدوین بسته اوراق مشارکت ارزی و ریالی 
و نیز پیش فروش سکه قابل کنترل بود، 
چرا دولت زودتر از این وارد بازار نش��د و 
بازار را مدیریت نکرد. این س��ؤال بزرگی 
اس��ت که در ذه��ن بس��یاری از فعاالن 

اقتصادی وجود دارد. 
به هرحال باید منتظ��ر ماند و دید که 
نرخ دالر در روزهای پایانی سال، بر روی 
چ��ه نقط��ه ای خواهد ایس��تاد و آیا بازار 
روند کاهش��ی خود را تا نرخ های نزدیک 

به 4هزار تومان هم ادامه خواهد داد. 

ارزهای بانک مرکزی بدون مشتری ماند

دالر چقدر ارزان تر می شود؟  کارمزد انتقال وجه بین بانک ها 
تغییری نکرده است

بعد از اخبار و ش��واهد متفاوتی که در رابطه با جریان 
تغییر نرخ کارمزدها در ش��بکه بانکی مطرح شد، ظاهرا 
تغییری در کارمزد انتقال وجه بین بانک ها اتفاق نیفتاده، 
ول��ی در مواردی کارمزدگی��ری از برخی خدمات اعمال 
ش��ده است.  به گزارش ایس��نا، در روزهای اخیر اخبار و 
ش��ایعاتی مبنی بر افزایش و حتی چند برابر ش��دن نرخ 
کارمزد برخی خدمات بانکی به ویژه انتقال کارت به کارت 
مطرح ش��د. این در حالی است که بانک مرکزی به طور 
هرچند غیررس��می موضوع را تأیید نک��رد و مراجعه به 
شعب بانک ها هم از اینکه مبلغ کارمزد کارت به کارت از 
بانکی به بانک دیگر با افزایش همراه شده، حکایت نداشت 
تا اینک��ه تازه ترین اظهارنظر مدیران بانک مرکزی با این 
توضیح همراه بوده که به تازگی هیچ بخش��نامه ای برای 
افزایش کارمزد انتقال وجه در ش��بکه بانکی نداشته اند و 
اوضاع به روال سابق ادامه دارد.  با استناد به این اظهارنظر 
مدیران بانک مرکزی باید گفت که بنا به بخشنامه بانک 
مرکزی در اواخر دهه 1380، مشتریان بانک ها برای کارت 
به کارت کردن وجه باید بر این اس��اس کارمزد بپردازند: 
تا یک میلیون 500 تومان، یک تا 2میلیون 700 تومان، 
2 ت��ا 3میلیون 900 تومان، 3 تا 4میلیون 1100 تومان، 
4 تا 5میلیون 1300 تومان، 5 تا 6میلیون 1500 تومان، 
6 تا 7میلیون 1700 تومان، 7 تا 8میلیون 1900 تومان، 
8 ت��ا 9میلی��ون 2100 تومان، 9 ت��ا 10میلیون 2300 
تومان، 10 تا 11میلیون 2500 تومان، 11 تا 12میلیون 
2700 توم��ان، 12 تا 13میلی��ون 2900 تومان، 13 تا 
14میلی��ون 3100 توم��ان و از 14 تا 15میلیون 3300 
تومان. با این توضیح که انتقال مبلغ تا 3 میلیون تومان 
از طریق خودپردازها هم امکان پذیر اس��ت و از 3میلیون 
ت��ا 15 میلیون تومان حتما باید در داخل ش��عب انجام 
شود.  با این وجود تغییراتی در کارمزد برخی خدمات در 
خود بانک ها ایجاد شده است و برخی بانک ها به صراحت 
این موضوع را اطالع رس��انی نیز کرده ان��د، به طوری که 
حتی انتقال وجه از یک بانک به خود همان بانک گرچه 
بیشتر با کارمزد صفر همراه بود، ولی اکنون شامل مبلغی 
می شود. البته بانک ها اعالم می کنند که این موضوع را بر 
اساس همان دستورالعمل قبلی بانک مرکزی که به چند 
سال پیش برمی گردد، اجرایی کرده اند. به عنوان نمونه در 
برخی از بانک ها مشاهده می شود که تراکنش های مبتنی 
ب��ر کارت مانند کارت به کارت به خ��ود بانک، کارت به 
حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و اعالم مانده مشمول 

کارمزد شده است. 
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بانکنامه

 دمیدن در حباب قیمت سکه
با توقف حراج

خبر توقف حراج سکه از سوی بانک مرکزی با عاملیت 
بانک کارگش��ایی این احتمال را تقویت می کرد که قیمت 
سکه دوباره افزایش پیدا کند. اتفاقا این خبر چنین واکنشی 
را هم به همراه داشت و ابتدای هفته سکه تمام بهار آزادی 
با 40هزار تومان افزایش قیمت به دست متقاضیان رسید. 
درحالی ک��ه کاهش قیمت جهانی ط��ال در چند روز اخیر 
قیمت س��که در ایران را هم متاثرکرده و کاهش داده بود، 
بان��ک مرکزی با اعالم خبر توقف حراج به گرانی دامن زد 
و س��که که س��ه روز قبل یک میلیون و 480 هزار تومان 
به فروش رس��یده بود، روز ش��نبه یک میلیون و 530 تا 
550 هزار تومان فروخته شد.  البته این اقدام بانک مرکزی 
نه تنها کاهش قیمت جهانی طال بلکه اثر کاهش نرخ ارز بر 
قیمت سکه را هم خنثی کرد. هرچند ارز روز شنبه اندکی 
افزایش قیمت داش��ت و باعث شد هر گرم طالی 18 عیار 
که 141هزار تومان به فروش می رس��ید، 145هزار و 500 
تومان فروخته شود.  پیش بینی فعاالن بازار و کارشناسان 
این بود که با ادامه حراج سکه توسط بانک مرکزی حباب 
یا کمبودی در بازار سکه نداشته باشیم، اما برخالف حدس 
و گمان ها، این حراج ادامه پیدا نکرد. طبیعی اس��ت که با 
تش��دید تقاضای سکه حباب دوباره در قیمت سکه ایجاد 
شده و تعادل بازار را بهم بزند بنابراین بعید به نظر نمی رسد 
که دوباره با افزایش ناگهانی قیمت سکه روبه رو شویم. هر 
خبری واکنشی را به دنبال دارد، خبر توقف حراج سکه هم 
به طور حتم به واکنش بازار می انجامد اما باید دید آیا بازار 
به این نتیجه می رسد که نیازی به افزایش عرضه ندارد؟ در 
این حالت قیمت ها به حالت اول باز می گردد، اما در حالت 
دوم یعن��ی نیاز بازار به عرضه بیش��تر، بانک مرکزی باید 
برای تعادل دوباره وارد بازی شود.       منبع: اتاق تهران

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.480دالر آمریکا

5.534یورو اروپا

6.707پوند انگلیس

1.314درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

632.300مثقال طال

146.000هر گرم طالی 18 عیار

1.477.000سکه بهار آزادی

1.520.000سکه طرح جدید

735.000نیم سکه

451.000ربع سکه

311.000سکه گرمی

نرخنــامه

یادداشت

دوشنبه
7 اسفند 1396

شماره 1012
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معامله گ��ران بورس ته��ران در دومین 
روز هفت��ه در حالی معامالتی کم حجم و 
رخوت آور را در اغلب نمادهای معامالتی 
به نظاره نشستند که در آخرین روزهای 
پایانی سال برخالف سنت گذشته، بورس 
ته��ران حرفی برای گفتن ندارد. در واقع، 
ب��ورس تهران برخالف س��نت هر س��اله 
خود ک��ه با اقب��ال خریداران س��هام در 
روزهای پایانی س��ال روبه رو می شود، اما 
این روزها در حالی با معامالتی کم حجم 
و رخ��وت آور هم زمان با نرخ ش��کنی در 
بازار بانکی مواجه ش��ده که امکان کسب 
بازدهی ب��ا توجه به ریس��ک موجود در 
اقتصاد و عدم چرخش نقدینگی در بازار 
سهام باعث ش��ده تا کام معامله گران در 
تاالر شیش��ه ای طی روزه��ای باقی مانده 
تا پایان س��ال همچنان تلخ بماند. بر این 
اس��اس، ش��اخص بورس در دومین روز 
هفت��ه 96 واحد افت ک��رد اما در مقابل، 
آیفکس )ش��اخص فرابورس( یک پله باال 

رفت. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در معام��الت روز 
یکش��نبه بورس 883 میلیون سهم حق 
تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 3هزار و 
237 میلی��ارد ری��ال در 64 هزار و 379 
نوبت خرید و فروش شد و شاخص بورس 
در جایگاه 98 هزار و 80 واحدی ایستاد. 
ب��ازار  اصل��ی  ش��اخص های  بررس��ی 
سرمایه نش��ان می دهد ش��اخص قیمت 

)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
کل  ش��اخص  و  واح��د   30 می گ��ذارد 
)ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن همه 
ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
ش��اخص کل، یکس��ان در نظ��ر گرفت��ه 

می شود، 63 واحد کاهش یافت. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته  ش��ده در بورس است، 47 واحد 
و شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش 
از سهام شرکت هاست که قابل معامله در 

بورس باشد، 111 واحد افت کرد. 
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 
اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 
ش��رایط بهتری دارند، 108 واحد پایین 
آمد، اما شاخص بازار دوم بورس 2 واحد 

افزایش یافت. 
گروه خ��ودرو در معامالت دومین روز 
هفته صدرنشین بورس شد. در این گروه 
261 میلیون سهم به ارزش 289 میلیارد 

ریال داد و ستد شد. 
گروه شیمیایی به ارزش 133 میلیارد 
ری��ال و فلزات اساس��ی ب��ه ارزش 117 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 

اختصاص داد. 
در رده چهارم، گ��روه کانی های فلزی 
ب��ا معامالتی ب��ه ارزش 84 میلیارد ریال 

جای گرفت. 
گروه فرآورده های نفتی با معامالتی به 
ارزش 77میلی��ارد ری��ال رده پنجم را از 

آن خود کرد. 
اخاب��ر  یکش��نبه،  روز  معام��الت  در 
)مخاب��رات(، خس��اپا، )س��ایپا(، کچ��اد 
)صنعتی و معدنی چادرملو(، فملی )ملی 
صنایع مس( و خپ��ارس )پارس خودرو( 
بیش��ترین نقش را در افت شاخص بازی 
کردند، در مقابل، وغدیر )سرمایه گذاری 
غدیر( و فخوز )فوالد خوزس��تان( با تأثیر 

مثبت، مانع افت بیشتر شاخص شدند. 
رشد شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس در معامالت دومین 

روز هفته یک واحد باال رفت و در جایگاه 
یک هزار و 94 واحدی قرار گرفت. 

در معامالت روز یکشنبه، 250 میلیون 
س��هم و اوراق بهادار ب��ه ارزش یک هزار 
و 800 میلی��ارد ری��ال در 33هزار نوبت 

معامله شد. 
همچنین مارون )پتروش��یمی مارون(، 
ش��پاس )نفت پاسارگاد( و دماوند )تولید 
ب��رق دماون��د( از بیش��ترین تأثیر مثبت 
بر ش��اخص برخ��وردار بودن��د و زاگرس 
)پتروش��یمی زاگ��رس(، هرم��ز )ف��والد 
هرم��زگان جنوب(، بکهن��وج )تولید برق 
کهنوج( و کاسپین )داروسازی کاسپین( 

بیشترین تأثیر منفی را داشتند. 

افت 96 واحدی شاخص بورس در دومین روز هفته

حرکت مخالف شاخص بورس و فرابورس
نگاه

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
 نقدینگی از بازار ارز به بانک ها

و مسکن رفته است
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است کاهش سود 
سپرده های بانکی سبب شد قسمتی از منابع از بازار پول 
به بازار ارز برود. او معتقد است اگر منابعی از سمت بازار 
ارز خارج ش��ود به تناسب ریسک پذیری سرمایه گذاران، 

در بازارهای موازی پخش می شود. 
عبدالحسین رضوی امیری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تأثیر بازار ارز بر بازارهای موازی از جمله بازار س��رمایه، 
اظهارکرد: طبیعی اس��ت که س��رمایه های خارج شده از 
بازار ارز به بازاری س��وق می یابد که بازده مناس��ب تری 
داش��ته باش��د و با توجه به اینکه بسته سیاستی جدید 
بانک مرکزی بازارهای جدیدی از جمله بازار سکه، طال و 
سپرده بانکی را نیز هدف جذب سرمایه قرار داده است، 
این نقدینگی چند قس��مت شده و به س��وی بازارهای 

مختلف سوق می یابد. 
وی ادامه داد: سرمایه گذارانی که ریسک گریز هستند 
به س��وی بانک ها و سپرده  ارزی و ریالی می روند و مبالغ 
بسیار زیادی دوباره به سوی بانک ها گسیل می شود. اگر 
بانک ها بتوانند از این فرصت استفاده کنند و به بازسازی 
وضعیت خویش بپردازند این اتفاق بسیار خوبی است و 
ما از آن استقبال می کنیم. اینکه نظرات دیگری در این 
خصوص مطرح شده است قابل احترام است، ولی آنچه به 
نظر من قابل قبول نیست کاهش دستوری سود بانک ها 
بود که باعث خروج نقدینگی عظیم از س��وی بانک ها به 
س��وی عمدتا ب��ازار ارز و افزایش قیمت س��ایر کاالهای 

سرمایه ای و مسکن شد. 
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به انتشار گواهی 
سپرده ریالی مبتنی بر ارز ادامه داد: با ورود سفته  بازان به 
میدان ارز، کنترل ارزی خارج ش��د که اگر تصمیم اخیر 
دولت تداوم داشته باشد شدت این روند کاهش یافته و 
نرخ معقول تری برای دالر به دست خواهد آمد که حدود 

4000 تومان است. 
رضوی امیری افزود: قسمت دوم این نقدینگی به سمت 
بازار مس��کن رفته و شاهد رش��د معقول مسکن بودیم. 
اگرچه در قیمت آپارتمان های بزرگ و شمال شهر هنوز 
حباب بس��یار زیادی وجود دارد و قطعا طرح بازس��ازی 
بافت های فرسوده، مسکن ارزان قیمت را توسعه و از رکود 

خارج خواهد کرد. 
وی اضاف��ه ک��رد: همانگون��ه ک��ه مش��خص اس��ت 
س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه طیف ریسک پذیرتری 
هستند. طیف کم ریسک آنها به صندوق سرمایه گذاری 
مراجعه می کنند که عمدتا بانکی هستند و اکثر منابعی 
که از ب��ازار جمع می کنن��د در بانک ها س��پرده گذاری 
می کنند و یا اوراق مش��ارکت می خرن��د و درصد کمی 
را به س��رمایه گذاری در بازار س��هام اختصاص می دهند 
تا بتوانند س��ودی معادل یا کمی باالت��ر از 20درصد به 
صاحبان واحدهای صندوق خریداری شده پرداخت کنند. 
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: ولی جذب این 
نقدینگ��ی در بورس کار س��ختی اس��ت و به نظر من با 
این شرایط صنایع منابع قابل قبولی جذب نخواهند کرد، 
چراکه صنایع بورس��ی و خود بورس نی��از به اصالحات 
اساسی دارند تا بتوانند اعتماد مردم را به سرمایه گذاری 

در سهام برآورده کنند. 
رضوی امیری با اش��اره به اینکه ش��فافیت و عملکرد 
مثبت صنایع و وابس��تگی به واردات و صادرات و فضای 
سیاس��ی و اقتص��ادی حاکم همه و همه ب��ر بورس اثر 
مثبت دارد، اظهار کرد: مثال شرکت های واردات محور از 
کاهش نرخ ارز س��ود خواهند برد و برعکس شرکت های 
صادرات  مح��ور از افزایش نرخ ارز بهره مند می ش��وند به 
همین دلیل اس��ت که سرمایه گذاری در بورس نیازمند 
تحلیلگران حرفه ای است تا برای سرمایه گذاران به نحوی 
خرید و فروش و بازارگردانی و مش��اوره دهند و به موقع 
سهم را بخرند و بفروشند و صنعتی به صنعت دیگر برود 
تا بتوانند با تمام اتفاقات احتمالی مواجه شوند و در پایان 
سود مناسبی چه از منظر بازده نقدی و چه از منظر بازده 
قیمتی کسب کنند تا در پروسه زمانی مشخص اعتماد 

به بورس بازگردد. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران مطرح کرد
سهم 48درصدی بورس کاال از 

معامالت بازار سرمایه

فرصت امروز: نشس��ت خب��ری مدیرعامل بورس 
کاالی ای��ران صب��ح روز گذش��ته برگزار ش��د. حامد 
س��لطانی نژاد در این نشست به تشریح برنامه های 11 
ماه گذش��ته بورس کاال پرداخ��ت و در پایان، از قالب 
جدید پایگاه خبری بورس کاالی ایران با عنوان پایگاه 

اطالع رسانی کاال خبر رونمایی کرد. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران همچنی��ن از ثبت 
باالتری��ن رکورد تاریخی ارزش کل معامالت در بورس 
کاال خبر داد و گفت: ارزش کل معامالت بورس کاالی 
ایران در 11 ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 39 درصد افزایش پیدا کرده و به بیش از یک 
میلیون و 35 هزار میلیارد ریال بالغ ش��ده که در 11 
ماهه س��ال جاری باالترین رک��ورد تاریخی ارزش کل 

معامالت بورس کاالی ایران رقم خورده است. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران ادامه داد: در این مدت 
24 میلی��ون و 131 هزار تن محص��ول به ارزش 446 
هزار و 353 میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران مورد معامله قرار گرفته است که این میزان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش 4درصدی در حجم 

و 33درصدی در ارزش معامالت را نشان می دهد. 
س��لطانی نژاد افزود: همچنین جم��ع معامالت بازار 
مشتقه بورس کاالی ایران با افزایش 27درصدی حجم 
و 61 درصدی ارزش معامالت نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته مواجه شده است؛ به طوری که بیش از 3 
میلیون و 817 هزار قرارداد به ارزش 579 هزار و 143 

میلیارد ریال در این بازار داد و ستد شده است. 
او در ادامه نشست به تفکیک سهم گروه های کاالیی 
از ارزش معام��الت ب��ازار فیزیکی در 11 ماهه س��ال 
1396 پرداخت و گفت: محصوالت صنعتی و معدنی با 
ارزشی حدود 183 هزار میلیارد ریال معادل 41درصد 
بیش��ترین س��هم از ارزش معامالت بازار فیزیکی را به 
خود اختصاص داده اس��ت. در ای��ن میان محصوالت 
پتروشیمی با ارزش معامالت 139 هزار میلیارد ریال و 

سهم 31 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. 

بورسکاال
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آمارهای ارائه ش��ده از س��وی گمرک 
گویای آن اس��ت ک��ه به دنب��ال اجرای 
طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه 
واردات رسمی این کاال بیش از 95درصد 

رشد داشته است.
ب��ه گزارش ایس��نا، مروری بر لیس��ت 
عمده اقالم وارداتی در دهمین ماه س��ال 
جاری حاکی از آن اس��ت که گوشی های 
تلفن همراه که در سال های گذشته بیش 
از 90 درص��د آنها به ش��یوه قاچاق وارد 
کشور می ش��د اکنون در رده 15 جدول 
کاالهای وارداتی قرار گرفته اند، امری که 
گویای آن است که به دنبال اجرای طرح 
رجیستری تلفن همراه تا چه اندازه حجم 
واردات رسمی در این حوزه افزایش یافته 

است.
ارزش واردات ای��ن بخ��ش بر اس��اس 

آمارهای 10 ماه��ه بیش از 342میلیون 
و 800 دالر ب��وده و س��هم گوش��ی های 
تلفن همراه از کل واردات کش��ور رقمی 
حدود 0.8 درصدی را در برگرفته اس��ت. 
در 10 ماهه س��ال قبل حجم واردات این 
بخ��ش بالغ بر 175 میلیون دالر بوده که 
از نظر ارزش 95.46 درصد و از نظر وزنی 
98.52 درصد حجم این واردات افزایش 
داش��ته اس��ت. وزن کاالی وارد شده در 
این بخش نیز بالغ بر 776 هزار کیلوگرم 
اعالم ش��ده در حالی که در مدت مش��ابه 
س��ال قبل این رق��م ح��دود 391 هزار 

کیلوگرم بوده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، رجیس��تری ی��ا 
شناس��نامه دار کردن گوش��ی ها و وسایل 
الکترونیک��ی یک��ی از راه های مب��ارزه با 
قاچاق است. اجرای این طرح که سال ها 

در دستور کار قرار داشت سرانجام مدتی 
اس��ت عملیات��ی ش��ده و بر این اس��اس 
برندهای��ی مانند اپل، بلک ب��ری، گوگل، 
موتوروال و ال جی برندهایی هس��تند که 
مشمول اجرای این طرح شده اند و گفته 
ش��ده تالش می شود تا پایان سال جاری 
سایر برندها مانند سامسونگ نیز مشمول 

اجرای این طرح شوند.
پیش از این مدیرکل فناوری اطالعات 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز گفته 
بود: یک��ی از ضرورت ه��ای اجرای طرح 
رجیس��تری آن بود که بیش از 90درصد 
واردات ای��ن حوزه از مجاری غیرقانونی و 
قاچاق تامین می شد، حال اگر قیمت هر 
گوش��ی را به طور متوسط 130 تا 165 
دالر در نظر بگیری��م، رقمی معادل 1.8 

میلیارد دالر ارزش این بازار می شود.

حمیدرض��ا دهقانی نی��ا در عی��ن حال 
گفته ب��ود: اکنون در طول س��ال 12 تا 
14 میلی��ون گوش��ی تلفن هم��راه مورد 
نیاز کش��ور اس��ت که از این عدد حدود 
یک میلیون آن به واسطه تولیدکنندگان 
داخلی تامین می شود و حدود 2 میلیون 
دس��تگاه به صورت رس��می و از مبادی 
قانونی وارد کش��ور می شود، اما همچنان 
ح��دود 11 تا 12 میلیون گوش��ی تلفن 
همراه به صورت قاچاق وارد می ش��ود که 
باید برای ساماندهی این بخش تصمیمی 

گرفته می شد.
حال با اجرای فازهای اول رجیس��تری 
آمارهای واردات رسمی موبایل رشد قابل 
توجهی یافته و با تکمیل اجرای این طرح 
به نظر می  رس��د رقم قابل توجهی درآمد 

از این حوزه ایجاد خواهد شد.

رجیستری اثر کرد

رشد ۹۵ درصدی واردات رسمی موبایل
واردات

واردات کود انسانی به کشور صحت 
ندارد

گم��رک ایران اعالم کرد واردات کاالیی تحت عنوان 
کود انس��انی به کشور صحت ندارد.   به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، 
سیس��تم طبقه بندی بین المللی کاالیی )HS(  اساساً 
کاالیی تحت عنوان کود انسانی در ردیف های تعرفه ای 
طبقه بندی کاالیی وجود ن��دارد و در جداول تعرفه ای 
کتاب مقررات صادرات و واردات کش��ورمان نیز کاالیی 
با عنوان کود انسانی مذکور نیست.  بنا بر این گزارش، 
با رعایت یادداشت های فصل 31 و مستثنیات موضوع 
بند یک آن، کودها حس��ب مورد ذیل ردیف مربوط به 
خود در یکی از شماره های همان فصل قابل طبقه بندی 
بوده و ورود آنها مس��تلزم اخذ مجوزهای الزم است که 
در جداول تعرفه ای مقررات صادرات و واردات کشورمان 
هم در همان فصل شرح انواع کودها مذکور است و در 
ص��ورت واردات انواع کود طبق ش��رح تعرفه ای مذکور 
تح��ت عنوان انواع کود طبقه بن��دی و مجوز واردات از 

سوی سازمان توسعه تجارت صادر می شود. 
گمرک ای��ران در خصوص موض��وع واردات کاالیی 
تحت عن��وان »گل و الی فاضالب« در ردیف تعرفه ای 
38252000 توضیحات بیش��تری داد و اعالم کرد: در 
س��ال 1395 کاالیی تحت عنوان گل و الی فاضالب با 
مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت از ترکیه وارد 
کشور شده که این کاال پس از اخذ مجوز های قانونی از 
جمله مجوز سازمان محیط زیست از سوی یک شرکت 
دانش بنی��ان به گمرک اظهار و پ��س از پرداخت کلیه 
وجوه متعلقه و تشریفات قانونی از گمرک ترخیص شده 
است.  مشخصات کامل این کاال بیوماس سلولزی جهت 
اس��تفاده در تصفیه خانه های مدرن بوده و به وس��یله 
ایزوتانک های مخصوص واگنی حمل و وارد شده است. 
بر اس��اس اس��ناد تجاری موجود، این مواد کاربردهای 
تصفیه خانه ای مربوط به دانش فنی فرآوری پس��اب ها 
را دارد.  این گزارش می افزاید: گمرک ایران همزمان با 
الکترونیکی شدن و پیاده سازی سامانه جامع گمرکی و 
پنجره واحد تجارت فرامرزی و در چارچوب احترام به 
حقوق شهروندی، جزییات آمار تجارت خارجی کشور 
را جهت دسترس��ی آسان و آزاد بر روی پورتال گمرک 
به آدرس www. irica. ir بدون هیچ گونه محدودیتی 
قرار داده اس��ت. با این امکان شرح هر ردیف تعرفه ای 
مشمول چند کاال بوده و تفسیر ردیف تعرفه ای کاالیی 
می بایس��ت مطابق با ش��رح تعرفه ای مقررات صادرات 
و واردات ص��ورت پذیرد که در مواقع��ی برخی افراد و 
رس��انه ها به ش��رح یک کاال یا بخش��ی از شرح تعرفه 

استناد و واردات را تحلیل می کنند. 

اخبار

در صادرات دام به روسیه مشکل داریم
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه از افزایش 
5 ت��ا 10درصدی حجم مبادالت تجاری ایران و روس��یه 
نس��بت به سال گذش��ته خبر داد و همچنین اظهار کرد 
ک��ه در زمینه صادرات دام به روس��یه با محدودیت هایی 
مواجه هستیم.  اسداهلل عسگراوالدی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و روسیه اظهار 
 کرد: در حال حاضر سطح مبادالت تجاری ایران و روسیه
 2 میلی��ارد و 200 میلیون دالر اس��ت ک��ه از این عدد،

500 میلیون دالر صادرات ایران به روس��یه اس��ت و یک 
میلی��ارد و 700 میلی��ون دالر ه��م واردات ای��ران از این 
کش��ور اس��ت.  وی ادامه داد: یعنی  اکن��ون وضعیت تراز 
تجاری با روس��یه به ضرر ایران اس��ت و واردات ما بیشتر 
از صادرات مان به این کش��ور اس��ت، اما با این حال سعی 
می کنیم که صادرات مان را به روسیه افزایش دهیم.  رئیس 
اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و روسیه با مقایسه وضعیت 
مبادالت تجاری ایران و روسیه با سال گذشته گفت: حجم 
مبادالت تجاری مان با روس��یه نس��بت به سال قبل 5 تا 
10درصد بهبود پیدا کرده است.  عسگراوالدی اضافه کرد: 
از س��وی دیگر لبنیات هم به تجارت مان با روس��یه اضافه 
شده و به روسیه صادرات لبنیات داریم، اما در مورد مسائل 
دامی و صادرات دام به روسیه مشکالتی داریم که اگر این 
موانع رفع ش��ود می توانیم صادرات مرغ به روسیه داشته 
باشیم.  رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار 
کرد: خوشبختانه در زمینه لبنیات مشکلی برای صادرات 
نداریم. روس��یه سه - چهار ش��رکت داخلی ما را پذیرفته 
اس��ت که در حال حاضر با روس��یه کار می کنن��د، اما در 
زمین��ه صادرات دام موانعی برای ص��ادرات وجود دارد و با 
محدودیت هایی مواجه هستیم که امیدواریم برطرف شود.

پیشنهاد تعرفه 5 درصدی واردات جو
مع��اون بازرگان��ی وزیر جه��اد کش��اورزی گفت برای 
پایداری تولی��د و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت 
دام و طی��ور، تعرفه 5 درصدی واردات »جو« پیش��نهاد 
شد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی وزارت جهاد کش��اورزی، معاون توس��عه 
بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی از 
پیش��نهاد تعرفه 5 درصدی ای��ن وزارت برای واردات جو 
خبر داد.  علی اکبر مهرفرد اظهار داشت: به منظور استمرار 
و پایداری تولید و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت 
دام و طیور، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد تعیین تعرفه 
5 درصدی برای واردات جو در سال آینده را به دولت ارائه 
کرده اس��ت.  وی افزود: عالوه بر این پیشنهاد کرده ایم تا 

تعرفه فصلی واردات این نهاده نیز برداشته شود.

دوشنبه
7 اسفند 1396

شماره 1012
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شرکت س��تاره ایران از سال 
پشتیبانی خودروهای  برای   81
بنز ناوگان پلیس تشکیل شد و 
در س��ال 1384 فعالیت شرکت 
س��تاره ایران به عن��وان نماینده 
انحصاری فروش و خدمات پس 
از فروش اتومبیل های س��واری 
مرسدس بنز در ایران آغاز شد. 
به گ��زارش پرش��ین  خودرو، 
س��ال 1386 )2008می��الدی( 
س��ال مهم��ی بود زی��را در این 
س��ال به لط��ف توافقات صورت 
گرفت��ه بی��ن ش��رکت دایمل��ر 
)مرس��دس بنز( و گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو، تولید خودروهای 
مرس��دس بنز در ای��ران محقق 
ش��د و پروژه مونت��اژ خودروی 
سواری مرسدس بنز کالس E با 

اتاق W211  کلید خورد. 
اما این اتفاق مه��م با تحریم 
صنعت خ��ودرو نا تم��ام ماند و 
آلمانی ها ای��ران را ترک کردند، 
اما در سال 94 و بعد از توافقات 
هسته ای ایران و 1+5 همکاری 
با ش��رکت بنز دوباره آغاز شد و 
طی یک قرارداد برای پنج سال 
برنامه مش��ترک واردات و تولید 

در ایران تدوین شد. 
این همکاری مش��ترک جدید 
می توان��د فصل مهمی در روابط 
ایران و شرکت دایملر به حساب 
آید و شاید صنعت خودرو را نیز 
با تغییرات مثبتی روبه رو کند. 

اهمی��ت ب��ازار ای��ران ب��رای 
صنایع مختلف از جمله خودرو، 
ب��ر کس��ی پوش��یده نیس��ت و 
ش��اید ب��ه همین دلی��ل بعد از 
توافقات هسته ای هیچ مجموعه 
اقتصادی برای بازگشت به بازار 

ایران تعلل نکرد. 
اما ستاره ایران چه برنامه هایی 
ب��رای آینده کاری خود دارد و آیا 
چشم انداز پیش روی این شرکت 

روشن است؟ اینها سؤاالتی است 
که از غالمرضا رزازی، مدیرعامل 

این شرکت پرسیدیم.
قـرارداد جدیـد بـر کدام 
فعالیت های مشـترک تأکید 

دارد؟ 
در ق��رارداد ما برای فروش 11 
مدل خ��ودروی س��واری بنز در 
ایران توافق کردیم که متناس��ب 
با نیاز ب��ازار ای��ران وارد خواهند 
شد. البته ما وظیفه ارائه خدمات 
پ��س از فروش به خودروهای بنز 
را نیز داریم که در حال حاضر در 
نمایندگی مرکزی ته��ران و 10 
نماینده در اس��تان های دیگر به 
مش��تریان ارائه می شود. تا پایان 
تعمیرگاه های  تعداد   97 س��ال 
ما ب��ه دو براب��ر افزای��ش پیدا 
خواه��د کرد و تقریب��اً در تمام 
مراکز استان، ما حضور خواهیم 

داشت. 
آیـا دایملر برای تأسـیس 
در  جدیـد  نمایندگی هـای 
نظـارت  و  تعامـل  کشـور 

خواهد داشت؟ 
صد درصد. تمام نمایندگی های 

س��تاره ای��ران با اس��تانداردهای 
ش��رکت مادر س��اخته و تجهیز 
می ش��وند و این شرکت به دلیل 
اینکه کیفیت خدمات به برندش 
را بسیار ضروری می داند بر تمام 

این مراحل نظارت می کند. 
 برنامه فروش ستاره ایران 
بـا توجه بـه قوانیـن جدید 
وارداتی کشور تغییر خواهد 

کرد؟ 
ت��ا قب��ل از مق��ررات جدید، 
 E و C مدل های محبوب سری
قرار بود به کش��ور وارد شوند و 
در س��بد فروش ما قرار بگیرند 
اما با ش��رایط جدی��د باید روی 
مدل ه��ای ارزان ت��ر بن��ز برای 
واردات کار کنیم که البته کمی 
در آپش��ن های ای��ن خودروه��ا 
ک��ه احتماال از س��ری A و B و 
CLA نیز است باید تجدیدنظر 
ش��ود تا به قیمت اعالم ش��ده 

برای واردات نزدیک باشد. 
صحبت از تولید در سایت 
موجود در ایران نیز به میان 
آمـده اسـت. کمـی در این 

مورد توضیح دهید. 

در ق��رارداد هم��کاری جدید 
برنام��ه ب��رای تولی��د مدل های 
منتخ��ب بن��ز در ای��ران وجود 
داش��ت که ب��ا توجه ب��ه وجود 
 C س��ایت قدیمی تولید س��ری
و E ق��رار ب��ر این ش��د با کمی 
را  تولید  س��رمایه گذاری جدید 
از س��ال 97 کلید بزنیم اما حاال 
با اتفاقات اخیر باید برای تولید 
سری C و E در داخل با قیمتی 
کمتر از بازار جهانی برنامه ریزی 
ش��ود و این اتف��اق کار تولید را 
کمی ب��ه تعویق خواهد انداخت 
اما به هر حال ما بنز را در ایران 
ب��ا قیمت��ی پایین ت��ر از قیمت 
وارداتی یعنی حداقل 20 درصد 

ارزان تر، تولید می کنیم. 
بحث داخلی سازی قطعات 
در قراردادهای جدید بسیار 
مد نظر قرار گرفته و می توان 
گفت از شـروط اصلی تولید 
در داخل اسـت. قطعه سازان 
ما تـوان تولید قطعات بنز را 

دارند؟ 
اقتص��ادی  ب��ه  چی��ز  هم��ه 
ب��ودن تی��راژ تولی��د بس��تگی 

ب��رای  بای��د  قطعه س��از  دارد. 
تولید محص��والت باکیفیت بنز 
انجام  جدید  سرمایه گذاری های 
ده��د و ای��ن مهم بای��د توجیه 
اقتصادی داش��ته باش��د. یعنی 
اگر تیراژ تولید کم باش��د، برای 
قطعه س��از ص��رف نمی کند که 
چنی��ن س��رمایه گذاری بزرگی 
را انجام ده��د. در مرحله بعدی 
باید از خ��ود دایمل��ر نیز برای 
توانمند س��ازی قطعه ساز ایرانی 
کمک گرفته ش��ود تا قطعه ساز 
ایرانی از زنجیره تأمین ش��رکت 
م��ادر نیز اس��تفاده کند. تجربه 
ش��خصی م��ن ای��ن اس��ت که 
قطعه س��ازان ایرانی تا به امروز 
توانسته اند برای برندهای خوب 
اروپا نیز تولی��د کنند که نمونه 
آن رن��و اس��ت. اما ای��ن اتفاق 
ب��ه یک تی��راژ حداق��ل 5000 
دس��تگاه نیاز دارد تا قطعه ساز 

ایرانی نیز وارد گود شود. 
کدام قطعـات بنز می تواند 
برای شـروع در دسـتور کار 

قرار بگیرد؟ 
در حال حاضر قطعات تزئینی 
و داخلی که نیاز به سرمایه گذاری 
س��نگین ندارد بهترین پیشنهاد 
برای ش��روع همکاری است. اگر 
روی همی��ن حوزه ه��ا فعالی��ت 
شود 40 درصد داخلی سازی بنز 

پوشش داده می شود. 
کیفیـت بنزهـای تولیدی 
در سـایت ایران را بررسـی 

کرده اید؟ 
بله، م��ا بازخوردهای خوبی از 
این 3500 دس��تگاه  خریداران 
دریاف��ت کردی��م که نش��ان از 
کیفی��ت باالی محص��ول تولید 
ش��ده در داخ��ل دارد. یادم��ان 
باش��د ک��ه تولی��د در ای��ران با 
نظارت مهندس��ان شرکت مادر 

انجام می شود. 

نوسازی تاکسی های ون برای اولین بار 
پس از 10س��ال با تسهیالت 60 میلیونی 
و یاران��ه 20 میلی��ون تومانی از س��وی 
سازمان تاکسیرانی تهران انجام می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، علیرض��ا قنادان 
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی از آغاز 
پروسه نوس��ازی ون های فرسوده ناوگان 
تاکس��یرانی خبر داد و گفت: تاکسی های 
ون موج��ود از یک س��و ب��ه دلیل فضای 
نارضایت��ی  باع��ث  نامناس��ب  داخل��ی 
ش��هروندان شده و از سوی دیگر به دلیل 
فرس��ودگی بیش از حد برای تاکسیرانان 
نیز مش��کالت زیادی ایجاد کرده است و 
با توجه به نبود گزینه با کیفیت مناس��ب 
و قیم��ت اقتصادی ب��رای جایگزینی این 
ون های فرسوده، مذاکره با خودروسازهای 
مختلف به س��رانجام نرسیده و در حدود 

10 سال متوقف مانده بود. 
وی ادامه داد: اخی��را با تغییر مدیریت 
ش��هری و ن��گاه وی��ژه ش��هردار تهران و 
پش��تیبانی معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری، مبنی بر حمایت از نوس��ازی 
ن��اوگان حم��ل و نق��ل درون ش��هری و 
همچنی��ن رایزنی ه��ای صورت گرفت��ه با 
س��تاد حم��ل و نقل و س��وخت کش��ور، 

تالش ه��ای انجام ش��ده منج��ر ب��ه عقد 
قرارداد همکاری با ش��رکت پارس خودرو 
از گ��روه خودروس��ازی س��ایپا مبنی بر 
نوس��ازی ون های فرسوده مدل 2007 با 
جایگزین��ی ون هایس برلیان��س با یارانه 

ویژه تاکسیرانی شد. 
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی با اشاره 
به افزایش ظرفیت صندلی در این ون ها، 
گفت: با جای گیری تعداد بیش��تر مسافر، 
تعداد خودروی کمتری در س��طح ش��هر 
ت��ردد کرده و با این ش��رایط کمک قابل 
توجه��ی به مباح��ث زیس��ت محیطی و 
آلودگی هوای شهر تهران خواهیم داشت. 
قنادان تصریح کرد: دارندگان ون تاکسی 
م��دل 2007، جهت نوس��ازی ون خود با 
ون م��درن هایس برلیانس، عالوه بر ارزش 
اس��قاط ون ها که 12 میلیون تومان است 
20 میلیون تومان هم یارانه ویژه تاکسیرانی 
از محل اعتبارات ش��هرداری تهران در این 
حوزه دریافت خواهند کرد. بر این اس��اس، 
دارندگان تاکس��ی ون  با آورده 12 میلیون 
تومان می توانند در فاز اول طرح که با تعداد 
محدود آغاز شده، ثبت نام خود را در سامانه 
تاکسیرانی  نوسازی شرکت های خصوصی 

تحت پوشش سازمان انجام دهند. 

 آغاز نوسازی ون و تاکسی های فرسوده
پس از وقفه 10ساله

بازار کشور برای سرمایه گذار خارجی جذاب است 

تولید مدل های محبوب بنز در ایران
دریچه

 رئیس کمیسیون حمل و نقل
شورای شهر تهران: 

اصالح تبصره های عوارض طرح 
ترافیک جدید

رئیس کمیس��یون حمل و نقل ش��ورای شهر 
تهران از اص��الح تبصره های الیحه های عوارض 
ط��رح ترافی��ک جدی��د در پی اعت��راض هیأت 

تطبیق فرمانداری تهران خبر داد. 
به گزارش ایسنا، محمد علیخانی صبح دیروز 
در پاس��خ به نامه اعتراضی فرمانداری تهران به 
مصوبه ع��وارض طرح ترافی��ک جدید پایتخت 
گف��ت:  فرمانداری اعتراضاتی ب��ه عوارض طرح 
ترافیک جدید داش��ته اس��ت که این مسائل در 
کمیسیون حمل ونقل مورد بررسی قرار گرفت. 

وی با بی��ان اینکه یکی از اعتراضات این بوده 
اس��ت که چرا ع��وارض زوج و ف��رد نیز در این 
الیحه تعیین ش��ده اس��ت، گف��ت: فرمانداری 
معتقد اس��ت اج��رای طرح ترافی��ک جدید در 
مح��دوده زوج و فرد موضوعیت��ی ندارد و نباید 
جدولش در الیحه قید می ش��د ک��ه ما نیز این 

مسئله را قبول کردیم. 
عضو ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه یکی 
از اعتراض��ات، ایجاد محدودی��ت برای جانبازان 
بود، گفت: جالب است بدانید در دوره قبل طرح 
ترافیک برای جانبازان رایگان نبود و فرمانداری 
به این مصوبه اعتراض نکرد حاال در این موضوع 
اعتراض می کند و بر این اس��اس مقرر شد برای 
جانب��ازان باالی 25درصد که در قالب س��همیه 

بنیاد شهید تعیین می شود، رایگان شود. 
وی اف��زود: ع��وارض تردد در مح��دوده طرح 
ترافی��ک ب��رای وانت باره��ا و آژانس ه��ا معادل 
خودروهای هیبری��دی یعنی 90درصد تخفیف 

لحاظ خواهد شد. 
علیخانی با بیان اینک��ه فرمانداری به موضوع 
خبرنگاران ایراد نگرفت، اما آن را اصالح کردیم 
گفت: ما نرخ عوارض تردد برای خبرنگاران را به 
کف قیمت یعنی مع��ادل خودروهای هیبریدی 
رس��اندیم و 3درص��د از مجوزهای ص��ادره که 
برای خبرنگاران است با اعمال ضریب یک دهم 
محاس��به می ش��ود و به خبرنگارانی که از این 
س��همیه اس��تفاده نکنند کارت بلیت یک ساله 

مترو و اتوبوس داده می شود. 
به گزارش ایسنا، این موارد ذکرشده پیشنهاد 
کمیس��یون حمل و نقل است که باید در صحن 

شورای شهر به تصویب برسد. 

اخبار

مدیرعامل شرکت مگاموتور: 
رویکرد ما حمایت از تولید 

قطعه سازان داخلی است
مدیرعام��ل ش��رکت مگاموتور حمایت و اس��تفاده 
حداکثری از توان تولیدی قطعه س��ازان داخلی را جزو 
برنامه های این مجموعه تولیدی - صنعتی عنوان کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا،  »جمش��ید حیدرکن��دری« روز 
یکشنبه در سخنانی اعالم کرد: صنعت قطعه سازی بال 
پرواز صنعت خودروس��ازی است و با درک این واقعیت 
اس��ت که می توان به آینده خودروسازی و قطعه  سازی 
امیدوار ب��ود.  به گفته وی، در این خصوص اقدام هایی 
همچون حمایت از س��اخت داخ��ل قطعاتی که خرید 
خارج می ش��وند، حمایت مضاعف از سازندگان دارای 
رتبه باالتر کیفی، افزایش سطح تعامل با قطعه سازان، 
کوتاه کردن زم��ان پرداخت مطالب��ات و ایجاد روابط 
مناسب و سازنده با انجمن صنایع همگن قطعه سازان 
کشور انجام شده است.  مدیرعامل مگاموتور بر اساس 
گزارش گروه سایگا، با تأکید بر اهمیت توجه به موضوع 
نقدینگی قطعه سازان، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای 
پرداخت مطالبات سازندگان و استفاده از منابع بانکی 
به منظور تسریع در فرآیند های پرداخت به سازندگان 
و همچنین استفاده از مکانیزم های مختلف خرید دین 
و قراردادهای س��ه جانبه بین بانک ها و سازندگان گروه 
س��ایپا به عنوان یکی از راه حل های جذب نقدینگی و 
پرداخت به سازندگان در دستور کار قرار گرفته است. 

کندری ادامه داد: بهبود کیفی ارتباط با س��ازندگان 
طرف قرارداد برای شناس��ایی مش��کالت آنان و یافتن 
راه حل ه��ای مناس��ب و بهب��ود فرآینده��ای تأمین و 
حمایت مضاعف از س��ازندگان با رتبه کیفی باال برای 
ارتق��ای کیف��ی خودروهای گروه ک��ه موجب افزایش 
فروش خودروهای گروه خواهد ش��د و همچنین ایجاد 
انبار قوای محرکه همه گروه های خودرویی جاری گروه 
خودروسازی سایپا به میزان دستکم 9 هزار دستگاه در 

برنامه ریزی های مگاموتور گنجانده شده است. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه تاکنون ارتب��اط عمیقی با 
مجموعه قطعه س��ازان ایجاد نشده اس��ت، تأکید کرد: 
ایجاد روابط مناسب و سازنده با انجمن صنایع همگن 
قطعه س��ازان کشور و شرکت در جلسات مربوطه برای 
یافتن راهکارهای مناسب از طریق خرد جمعی و حل 
مش��کالت موجود در کنار دیگر برنامه های در دس��ت 
اقدام از جمله راهکارهای عمق بخشی به ارتباط و تعامل 
بیشتر با سازندگان خواهد بود.  به گزارش ایرنا، پیشتر 
»منصور معظمی« معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
صنعت قطعه س��ازی را جزو جداناپذیر خودروس��ازی 
دانس��ته و گفته بود: قطعه س��ازان در زمینه فناوری و 
نیروی انسانی س��رمایه گذاری الزم را نکرده اند و برای 
یافت��ن قدرت رقابت باید ارتقا یابند.  ش��رکت تولیدی 
موت��ور، گیربکس و اکس��ل مگاموتور در س��ال 1372 
تأسیس ش��د و ماموریت یافت که با فعالیت های خود 
زمینه کاهش هر چه بیش��تر وابستگی صنعت خودرو 
در تولید قوای محرکه به خارج از کشور را فراهم کند. 

تسال برای توسعه خودروهای برقی 
ایستگاه شارژ رایگان می سازد

شرکت خودروس��ازی تس��ال در آمریکا اعالم کرده 
اس��ت که به منظور توس��عه اس��تفاده از خودروهای 
برق��ی، آمادگی همکاری با ش��رکت های مرتبط برای 
ساخت ایس��تگاه های ش��ارژ خودروهای الکتریکی را 
 ،oilpriceدارد.  به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت
بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با 
آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آالینده ها و گازهای 
گلخانه ای و حفظ بیشتر محیط زیست، خودروهای تمام 
الکتریک��ی و برقی را به تولید انبوه برس��انند.  بنابراین 
بسیاری از شرکت های خودروسازی در جهان عزم خود 
را ب��رای تولید انبوه خودروهای برقی ج��زم کرده و از 
برنامه های خود بدین منظور رونمایی کرده اند. افزایش 
روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر 
از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت های 
خودروس��ازی در سراس��ر جهان ب��ه رقابتی تنگاتنگ 
پرداخت��ه و هر ی��ک از برنامه های خ��ود برای طراحی 
و تولی��د خودروهای��ی بهتر و با توان پیمایش بیش��تر 
رونمایی کنند.  دولت های بسیاری همچون انگلستان، 
فرانس��ه، نروژ، اس��پانیا، یونان، مکزیک، چین و هند از 
جمله پیش��گامانی هس��تند که قصد دارند به منظور 
جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیس��ت، تولید 
و ف��روش خودروهای بنزینی و دیزلی را تا دهه 2030 
و نهایت��اً تا دهه 2040 میالدی )حدودا دو دهه آینده( 

ممنوع و متوقف اعالم کنند. 
ب��ه تازگ��ی در جدیدترین گزارش ها عنوان ش��ده 
است شرکت تس��ال که از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
خودروه��ای تمام برقی و الکتریکی لوکس در جهان 
است، سرانجام موفق شده است 300 هزار خودروی 
برقی و الکتریکی در س��ال 2017 تولید کند و بدین 
ترتی��ب به مهم ترین ه��دف کوتاه مدت خود در یک 
س��ال گذش��ته برس��د. همین امر موجب امیدواری 
بس��یاری از منتقدان و همچنین سهامداران شرکت 
جاه طلب و تکنولوژی محور تسال شده است. بسیاری 
از کارشناسان و تحلیلگران صنعت خودرو سال ها بر 
ای��ن باور بودند که صنع��ت خودروهای تمام برقی و 
الکتریکی با شکس��ت مواجه خواهد شد چراکه تنها 
خودروهای بنزینی و دیزلی قادرند نیازهای رانندگان 

و مشتریان این بازار را راضی کنند. 

دوشنبه
7 اسفند 1396

شماره 1012



 منصور غالمی در سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی، گفت 
تاکنون 920 جایزه طی این 31 س��ال به برگزیدگان در سطح ملی و 
بین المللی اعطا ش��ده اس��ت.  به گزارش مهر، وی افزود: در 40 سال 

گذش��ته بیش از 375 هزار مستند علمی از 
دانشمندان ایرانی در جهان به ثبت رسیده 
است و این نش��ان می دهد که از این منظر 
در منطق��ه، رتب��ه اول و در جهان رتبه 16 
علم��ی را داریم.  غالمی با بیان اینکه ایران 
یک درصد جمعی��ت جهان را دارد، تصریح 
کرد: محققان کشورمان 1.9 درصد مقاالت 
از بی��ن مقاالت محققان دنی��ا را به صورت 
بین المللی نمایه کردند و 2.9 درصد مقاالت 

توسط اساتید ایرانی مستند شده است. 
وی در خص��وص آم��ار پارک ه��ا و مراکز 
رشد کش��ورمان تأکید کرد: در حال حاضر 
42 پارک علمی و فناوری در کشور داریم و 

190 مرکز رشد در این پارک ها فعالیت می کنند. 
وزی��ر علوم ادامه داد: این پارک ها و مراکز رش��د، اش��تغال 30 هزار 
نف��ر را فراهم آورده و توانس��ته 3هزار میلیارد توم��ان گردش مالی را 

از ف��روش محص��والت دانش بنیان ایج��اد کنند.  غالمی ب��ا تأکید بر 
اینک��ه این وضعیت نش��ان می دهد که می توانیم توس��عه پایدار را در 
کش��ور فراهم آوریم، گفت: در حال حاضر صادرات محصوالت فناورانه 
 از مح��ل پارک ه��ای عل��م و فن��اوری، از
230 میلیون دالر فراتر رفته و این نش��ان 
از حرکت پرشتاب کشور در زمینه فناوری 
نوی��ن اس��ت.  ب��ه گفت��ه وی، 22درصد 
از انتش��ارات دانش��مندان کش��ورمان در 
قالب مش��ارکت های پژوهشی است.  وی 
با بیان اینک��ه وزارت عل��وم دو مأموریت 
مه��م را در نظ��ر دارد، گف��ت: حمایت از 
زیس��ت بوم ن��وآوری برای توس��عه علم و 
فناوری، تجاری س��ازی و ایفای نقش مؤثر 
در رف��ع چالش های ملی کش��ور از جمله 
مأموریت های وزارت علوم به شمار می رود.  
غالم��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: وزارت 
بهداش��ت، وزارت عل��وم و معاونت علمی و فناوری در تالش هس��تند 
در تعامل با یکدیگر به توس��عه این زیست بوم کمک کنند تا در آینده 

شاهد تحوالت بزرگی در زمینه علم و فناوری باشیم. 

 دکتر محمود نیلی احمدآبادی در پنجمین جشنواره خیرین و واقفین 
دانشگاه تهران، جایگاه خیرین در آموزش عالی کشور را مهم خواند و گفت 
وقتی کارآفرینان به دانشگاه وارد شوند، دستیابی به یکی از اهداف دانشگاه 

که کارآفرین تر شدن است، تسریع می شود. 
به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح کرد: 
خوش��بختانه امروز اثرات حض��ور خیرین در 
دانشگاه تهران به وضوح کامال مشخص است 

و تا به امروز اقدامات ارزنده ای انجام داده اند. 
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: مبالغ 
جمع آوری شده در جشنواره خیرین و واقفین 
دانش��گاه تهران از س��وی خیرین مهم تلقی 
نمی ش��ود بلکه آنچه مهم اس��ت مشارکت و 
تعداد خیرین در دانشگاه ها است.  نیلی گفت: 
بسیار مایه خوشبختی است که دانشگاه تهران 
به طور متناوب شاهد حضور خیرین است، در 
گوشه گوشه این دانشگاه اثر حضور واقفین به 

عینه قابل مش��اهده است، به طوری که بسیاری از خوابگاه ها، دانشکده ها 
و حتی کتابخانه مرکزی این دانش��گاه به کمک خیرین و واقفین ایجاد و 
تقویت شده است.  وی بیان کرد: دانشگاه تهران دارای بزرگ ترین ظرفیت 

کش��ور برای سرمایه گذاری و فعالیت خیرین اس��ت، به طوری که اگر در 
گذشته فقط مش��ارکت خیرین در توسعه دانش��گاه ها، ساخت خوابگاه، 
کالس درس و تجهیزات آموزشی بود، امروز فضای بزرگ تری ایجاد شده 
که می تواند اثربخش��ی افزون تری داش��ته 
باش��د و کمک ه��ای خیری��ن در این حوزه 
قطعا توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.  
رئیس دانشگاه تهران افزود: امروز بخشی از 
دانش��جویان این دانش��گاه هم جزو خیرین 
هستند و این مسئله جای افتخار دارد.  دکتر 
نیلی گفت: ما باید دنبال کارآفرینی باشیم، 
در سند چش��م انداز دانشگاه تهران هم این 
مس��ئله به طور جدی تأکید شده است، زیرا 
معتقدیم دانش��جویان باید خود منشا ایجاد 
ش��غل جدید در کشور باشند و ضرورت این 
امر برای دانش��جویان دانشگاه تهران بیشتر 
اس��ت.  وی یادآور ش��د: آنچه بنیاد حامیان 
دانشگاه تهران که من آن را جایزه بورسیه می نامم انجام می دهد، کمک 
به توانمندتر ش��دن دانشجویان دانش��گاه تهران است، این دانشجویان از 

نخبگان کشور هستند و می توانند در یک مسیر صحیح قدم بردارند. 

ضرورت حضور دانشجویان در عرصه کارآفرینی کشوراشتغال 30هزار نفر در پارک های علم و فناوری

س��انتیاگو پایتخت شیلی ش��هر بسیار جالبی اس��ت. البته که ساختمان های 
تاریخی بوینس آیرس یا جذابیت بی حد و اندازه ریو را ندارد، اما فقدان جذابیت 
تاریخی اش را با مدرنیته ای رو به پیش��رفت و بی ادعا جبران می کند. این جمله 
خصوصا در مورد صنعت تکنولوژی آنها بس��یار درس��ت است، جایی که نوآوری 
س��انتیاگو هنوز موجی در آمریکای جنوب��ی راه نینداخته، اما توجه جهانی را به 

خود جلب کرده است. 
و بهترین اتفاق در مورد صنعت تکنولوژی س��انتیاگو چیست؟ اکثرشان سعی 
در این دارند که دنیا اطرافشان را کمی برای زندگی کردن بهتر کنند.  ایده های 
خالقانه عمدتا از مش��کالت محلی نش��ات می گیرد و پایتخت ش��یلی هم جای 
بی ایرادی نیس��ت. همانند بس��یاری از همتایان محلی اش، سانتیاگو آلوده است. 
عمده این آلودگی به خاطر میزان ش��دید دودهای تولید ش��ده توسط ماشین ها 
است که در آسمان شهر به دام افتاده اند و تقریبا الیه ای مه غلیظ همیشه بر فراز 
ش��هر اس��ت.  کیفیت پایین هوا با نواحی سبز محدود و همچنین مقادیر زیادی 
از ضایعات خیابانی، استانداردهای زندگی کردن را به طور جدی تهدید می کند. 

بنابراین شرکت های تکنولوژی با آلودگی هوا چه می کنند؟ 
جایگزین تولیدکنندگان اصلی آلودگی هوا

برای غلبه کردن اتکای ش��هر به خودروها، یک حرکت چرخش��ی شهری در 
حال شکل گیری است. ش��وراهای محلی برای تولید مسیرهای دوچرخه سواری 
تالش شان را افزایش داده اند، اما ترافیک سنگین و نبود زیرساخت، دوچرخه سواری 
را س��خت و البته خطرناک کرده است.  آیون پایز مورا، یک توسعه دهنده ساکن 
س��انتیاگو است و آرزویش ساختن شهری اس��ت که فرزندانش در آن بتوانند با 
امنی��ت دوچرخه س��واری کنند و به مهدکودک بروند. از ن��گاه او، چنین اتفاقی 
زمانی رخ می دهد که موفق ش��وند افراد بیش��تری را به دوچرخه سواری ترغیب 
کنند. او می گوید: »آن موقع راننده ها بیشتر مراقب دوچرخه سوارها خواهند بود 
و می دانند که زمان مواجهه باید چه کار کنند. خود به خود امنیت افزایش پیدا 
می کند. با وجود امنیت، افراد بیشتری رکاب خواهند زد.« و زمانی که چنین اتفاقی 
رخ دهد، نیاز به زیرس��اخت مناسب نیز حس می شود و دولت به سرمایه گذاری 
روی دوچرخه س��واری شهری به عنوان راهی مناسب برای انتقال در شهر راغب 
خواهد شد.  پایز برای آنکه مردم را به دوچرخه سواری تشویق کند در سال 2014 
اپلیکیشنی ساخت به نام Kappo که یک بازی دوچرخه سواری ریل-تایم است. 
او می گوید: »حدودا چهار سال پیش، مدام از کندی کراش، فارم وایل، انگری بردز 
و. . . خبر بود که میلیون ها نفر وقت ش��ان را اختصاص می دهند تا این بازی ها را 
انج��ام دهند و من فکر کردم که اگر همه آنها، همین زمان را دوچرخه س��واری 

کنند، دنیا به طور کل متفاوت خواهد بود.«
پایز مورا کار خود را روی گیمی آغاز کرد که کمی جذابیت به دوچرخه سواری 
شهری اضافه می کند. با Kappo، دوچرخه سوارها می توانند فاصله ای را که رکاب 
زده اند و امتیازی که کسب کرده اند ثبت و با دیگران رقابت کنند. طرح او فراتر هم 
می رفت. تیم Kappo با دولت همکاری کرد تا داده های این بازی را از جمله رفتار 

دوچرخه سوارها، مسیرهای حرکت و نوع حرکات جمع آوری کنند. 
این داده ها منجر به پدید آمدن زیرساختی در شهر شد که بسیار مورد نیاز بود، 
مثل یک خط دوچرخه س��واری عریض که موازی با رود مرکزی سانتیاگو است. 
این بازی حاال 50 هزار کاربر در 50 کش��ور مختل��ف دارد و پایز نیز با همکاری 
دولت ها از سراس��ر جهان در حال تحلیل داده ها است تا شهرهای شان را مناسب 

دوچرخه سواری کند. 
راه حل دیگر: بازیافت

Reciclapp یک جریان دیگر اس��ت که س��عی در کاه��ش آلودگی هوا 
دارد و با کمبود مراکز بازیافت زباله مبارزه می کند. کس��انی که می خواهند 
زباله های ش��ان بازیافت شود باید بسته ها را به نقاط خاصی ببرند که ممکن 

اس��ت بدون داش��تن وسیله نقلیه ش��خصی امری غیرممکن باشد. بنابراین 
بازیاف��ت اصال عمومیت ندارد، نه چون م��ردم نمی خواهند، بلکه نمی توانند.  
کریس��تین الرا، موس��س و مدیرعامل Reciclapp می گوید فقط مناطق 
کمی هس��تند که جایی برای بازیافت دارند و مردم هم زباله های شان را آنجا 
نمی برند چون بس��یار دور است. ایده Reciclapp زمانی به ذهن الرا رسید 
که مردی در حین جدا کردن چیزهای خاصی از داخل زباله ها بود تا آنها را 
در ازای پول با مرکز بازیافت مبادله کند.  الرا توضیح می دهد که افراد زیادی 
در زمینه بازیافت زباله ها در ش��یلی فعال هستند، اما هیچ کدام توسط دولت 
پشتیبانی نمی شوند. درآمدشان اندک، اما کارشان دشوار و ناخوشایند است 
و بابت کاری که می کنند مورد احترام نیستند. ایده Reciclapp ساده بود: 
متصل کردن مستقیم این افراد در خیابان به افرادی که زباله های شان را دور 
می اندازند.  کسب و کارها، انیستیتوها و افراد عادی می توانند به رایگان از این 
اپلیکیشن استفاده کنند و بنویسند که چه نوع و چه میزان از زباله های بازیابی 
دارند و س��اعتی که می خواهند آنها را تحویل دهند مش��خص کنند. سپس 
Reciclapp این درخواس��ت را به یکی از اف��رادی که زباله ها را جمع آوری 
می کنند اطالع داده و او معموال با دوچرخه ای که دارد سراغ زباله ها می رود.  
پ��س از تحویل دادن زباله ها، آنها پول زباله ای را که به مرکز بازیافت برده اند 
دریاف��ت می کنند و اپلیکیش��ن ه��م از همکاری با س��ازمان های مختلف و 
شوراهای شهر درآمد خود را کسب می کند. اپلیکیشن Reciclapp حاال در 
چند شهر شیلی، شهر الپاز در بولیوی فعال است و قرار است فعالیت خود در 

چند شهر کلمبیا و مکزیک را نیز آغاز کند. 
برای شهری سبزتر

پ��س وقتی تکنولوژی به مبارزه با آلودگی هوا می رود، فضاهای بیش��تری در 
ش��هر برای سبز بودن ایجاد می شود. مکس دلپورته و سانتیاگو لیون، موسسین 
Plantsss  ک��ه چنین فکری دارند. Plantsss  یک اپلیکیش��ن با طراحی زیبا 
است که در زمینه اطالع رسانی پیرامون گونه های گیاهی و جانوری فعال است و 

مشاوره های باغبانی به کاربرانش می دهد. 
این اپلیکیش��ن که »َش��َزم گیاهان« اس��ت حاال در 61 کش��ور ب��ه کاربران 
اطالع رسانی می کند و با داشتن پایگاه داده ای عظیم، چندین راه برای استفاده از 
آن وجود دارد. این اپلیکیشن از موقعیت جغرافیایی برای شناخت جانوران حاضر 
در آن منطقه استفاده می کند و بهترین گزینه های موجود برای کاشتن گیاهان 
)چ��ه تزئینی و چه درمانی( را در اختی��ار کاربر قرار می دهد و دیگران می توانند 
نظرات و تجربه های خودش��ان را نیز در آن بنویس��ند تا هر کس��ی بتواند از آنها 

استفاده کند. 
دلپورته در حال کار با شهرداری ها برای تبدیل همه مناطق به یک فضای سبز 
نیز هست. او معتقد است که صرفا رفتن به پارک و لذت بردن از عشق به گیاهان 
و فرار از فضای ش��هری کافی نیست و باید چنین فضاهایی را در شهر گسترش 
داد. او می گوید: »این الزام وجود دارد که گیاهان را در خانه ها و محله ها بکاریم، 

آلودگی اینجاست، سر و صدا و کثیفی اینجاست.«
کامال واضح اس��ت که آلودگی یک مسئله جهانی است و مختص به سانتیاگو 
نیست. این اپلیکیش��ن ها ابتدا مشکالت زیست محیطی پایتخت شیلی را هدف 
قرار داده بودند اما حاال افراد زیادی را در سراسر دنیا تشویق می کند تا با یکدیگر 

همکاری و تغییری ایجاد کنند. 
ای��ن یک درس جهانی اس��ت که هر ش��هروندی در توس��عه و بهبود فضای 
زندگی اش باید مسئول باشد و شیلی با صنعت تکنولوژی اش نشان داده که چطور 
می تواند هماهنگی میان مردم را افزایش داد تا به شهر و محله ای سبزتر، تمیزتر 

و بهتر دست پیدا کنیم. 
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اسـتیو جابز، مدیرعامل سـابق اپل که بنیانگذار این شرکت هم هست و با توسعه 
محصوالتی نظیر آیپاد و آیفون نقشـی پررنگ در موفقیت آن ایفا کرد در تاریخ 24 
فوریه سـال 1955 میالدی دیده به جهان گشـود و اگر امروز همچنان زنده بود 63 

ساله می شد. 
بـه گزارش دیجیاتو، جابز نه تنها با همراهی اسـتیو وزنیاک در سـال 1976 اپل را 
تاسـیس کرد و با توسعه برخی از نخسـتین کامپیوترهای شخصی، آینده تکنولوژی 
دنیا را رهبری نمود، با وجود رانده شـدن از شرکتی که خود سنگ بنایش را گذاشته 

بود، آن را از شکست و سقوطی هولناک نجات داد. 
جابز در اکتبر سـال 2011 میالدی و درحالی که تنها 56 سـال داشـت تسلیم مرگ 
شد، اما اثری که بر فرهنگ سازمانی اپل گذاشت برای همیشه باقی ماند. تیم کوک، 
مدیرعامـل کنونی اپل همیشـه می گوید DNA اسـتیو جابز که همانا سـلیقه، طرز 
تفکـر، کمال گرایـی بی حد و حصر وی و تعهدش به کار سـخت و البته نوآوری بوده، 

همواره مبنای کار اپل را می سازد. 
کوک به همین مناسبت در توییتر خود نوشت: 

به یاد استیو جابز، دوست و مدیرمان در تولد 63سالگی اش:
آنچه باعث پیوند ما در اپل شـده، توانایی سـاخت محصوالتی بود که دنیا را تغییر 

دادند. ما همیشه به این هدف پایبندیم و به تو استیو. 
همیـن حاال اگر نگاهی بـه مجموعه محصوالت اپل بیندازیـم درخواهیم یافت که 
هیچ کدام شـان یا دسـت کم تعداد اندکی از آنها هسـتند که به نوعـی از طرز تفکر 
استیو جابز تأثیر نگرفته باشند و اگر جابز و نوآوری هایش نبودند چه بسا دنیا به گونه 
دیگری بود. اپل و به طور مشخص محصوالت آن زندگی میلیون ها نفر از مردم دنیا را 

تغییر داد و این تغییر شاید بیشتر از هر چیز دیگری مدیون تالش های جابز باشد. 
 

استارت آپ ها چطور به برطرف کردن مشکل آلودگی هوای 
شیلی کمک می کنند؟ 

تبریک توییتری تیم  کوک 
به مناسبت تولد استیو جابز

کسب و کارامـروز8

استارتآپ

رئیس س��ومین رویداد ملی اینوتک سالمت اظهار داشت: این رویداد 13 تا 
15 تیر س��ال آینده در س��الن همایش های رازی برگزار می شود که هدف از 
برگزاری این رویداد کمک به توس��عه اکوسیس��تم کارآفرینی، ایجاد و رویداد 

به وجود آوردن یک اکوسیستم کارآفرینی و فناوری است. 
به گزارش مهر، دکتر حمیدرضا خرم خورش��ید، متخصص ژنتیک و رئیس 
س��ومین رویداد ملی اینوتک س��المت ادامه داد: فناوری های حوزه س��المت 
حدود 10 حیطه اعم داروها گرفته تا تجهیزات پزشکی، اندام مصنوعی، تولید 

کیت های مختلف، طب سنتی، فناوری های اطالعات و... را دربرمی گیرد. 

رئیس سومین رویداد ملی اینوتک سالمت تأکید کرد 

لزوم توسعه اکوسیستم کارآفرینی و 
فناوری در حوزه سالمت

دوشنبه
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رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، در همایش نظام حقوقی فناوری 
اطالعات و ارتباطات با تأکید بر اینکه یکی از ارکان توسعه اقتصادی و رفاه 
اجتماعی و خلق ثروت در دنیا، اقتصاد دیجیتال و تحوالت فضای مجازی 

اس��ت، گفت: ما ب��ه عنوان س��ازمان فناوری 
اطالعات مس��ئولیت تأمین زیرس��اخت های 
فناوری اطالعات را برعهده داریم، اما با توجه 
به اینکه چالش های اساسی بر سر راه کسب و 
کارهای حوزه فضای مجازی، امکان استفاده از 
این زیرساخت ها را برای این کسب و کارها از 
بین برده است، به این فکر افتاده ایم با کسب 
نظر صاحب نظران این بخش و کارشناس��ان، 
الیح��ه قانونی حقوق فضای مجازی را تدوین 

کنیم. 
به گزارش مهر، معاون وزیر ارتباطات اضافه 
کرد: الیحه حقوق فناوری اطالعات در راستای 
قانونگذاری در این حوزه می تواند توسعه این 

بخش را شکل داده و آن را ساماندهی کند. 
وی افزود: در این زمینه با همکاری پژوهشکده قوه قضاییه و نظرات 
صاحب نظ��ران، پنج الیحه مربوط به حقوق فض��ای مجازی و فناوری 

اطالع��ات را آماده کردیم که دیروز رونمایی ش��د. این لوایح هم اکنون 
در پورتال رس��می وزارت ارتباطات و س��ازمان فناوری اطالعات برای 
نقد و بررس��ی و غنی سازی از سوی کارشناسان در دسترس قرار دارد 
ت��ا ذی نفعان و ذی نف��وذان در این زمینه 

مشارکت خود را داشته باشند. 
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ایران 
تصریح کرد: ای��ن پیش نویس پس از طی 
مس��یر قانونی در هی��أت دولت، مجلس و 
ش��ورای نگهبان می تواند گام اساس��ی در 
جهت توس��عه قان��ون در فض��ای مجازی 

باشد. 
سرائیان خاطرنشان کرد: شفافیت استفاده 
از فضای مجازی برای مردم، مشخص شدن 
جرایم و پیش بین��ی راهکارهای حقوقی آن 
از جمل��ه مزایای این لوای��ح خواهد بود. در 
همین ح��ال الیحه حقوق فناوری اطالعات 
یک اطمینان قانونی برای کسانی است که می خواهند در کسب و کارهای 
نوین فضای مجازی س��رمایه گذاری کنند و می توانند با پیش بینی مسیر 

پیش رو، وارد این حوزه شوند. 

س��تاد توس��عه فناوری نان��و معاونت علم��ی، شش��مین دوره برنامه 
تجاری سازی فناوری نانو موسوم به نانومچ را با هدف حمایت از طرح های 
صنعت��ی و هدایت آنها به س��مت تجاری س��ازی، اجرا می کن��د. فناوران 

ت��ا 15 اس��فندماه س��ال ج��اری می توانند 
س��امانه  در  را  خ��ود  فناوران��ه  طرح ه��ای 
بارگذاری کنند.  به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
 جمه��وری، برنامه تجاری س��ازی فناوری نانو
)Nano Match(  ی��ک برنام��ه دائم��ی با 
رویکرد حمایت از طرح های حوزه فناوری نانو 
اس��ت. فناوران، شرکت های نوپا، پژوهشگران 
و جامعه دانش��گاهی به عن��وان طرف عرضه 
و ش��رکت های صنعت��ی و س��رمایه گذاران 
خطرپذیر و مس��تقل به عنوان طرف تقاضا، از 
جمله مخاطبان این برنامه هستند.  در همین 
راس��تا، فناوران می توانن��د طرح های فناورانه 

خ��ود را در دومین فراخوان شش��مین دوره از برنامه های تجاری س��ازی 
فناوری نانو تا 15 اس��فندماه س��ال جاری، جهت داوری و ورود به برنامه 
در س��امانه نانومچ ثبت کنند. در این برنامه طرح هایی پذیرفته می شوند 

که نمونه اولیه ای از آنها ساخته شده و مبتنی بر نیاز صنعت باشد، مشابه 
داخلی نداشته یا در صورت وجود مشابه بهبود کیفیت، خواص و یا کاهش 
هزینه نسبت به آن داشته باشند. انطباق محصول با تعاریف نانو نیز از دیگر 
شاخصه های مهم در پذیرش طرح ها است. 

براس��اس  دریافت��ی  درخواس��ت های 
ش��اخصه های مختلف��ی از جمل��ه قابلیت 
تجاری ش��دن، قابلی��ت فن��ی، نانومقیاس، 
قابلیت توس��عه بازار، ن��وآوری و همچنین 
پتانس��یل گروه فناور برای پیش��برد طرح، 
مورد ارزیابی ق��رار خواهد گرفت. طرح های 
پذیرفته ش��ده در برنام��ه، طی ب��ازه  زمانی 
مش��خصی که ب��رای هر طرح متناس��ب با 
س��طح آن متفاوت است، فرصت استفاده از 
امکانات، خدمات و تجهیزات در دسترس را 
خواهند داشت.  همچنین این طرح ها ضمن 
بهره مندی از خدمات و حمایت های نانومچ 
برای توسعه کسب وکار خود، پس از اتمام فرآیند توسعه محصول، امکان 
اس��تفاده از سایر حمایت ها و امکانات س��تاد توسعه فناوری نانو معاونت 

علمی برای توسعه بازار را نیز خواهند داشت. 

به همت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت  علمی برگزار می شود لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات به کمک کسب و کارهای نوپا می آید

رویدادی برای تجاری سازی فناوری های نانو

ش��اید تصورش را هم نکنید که نوع ایده کسب وکار برای راه اندازی آن 
چه ارزشی دارد. اگر ایده شما مناسب نباشد، به زودی کسب وکار شما از 

رونق می افتد. 
ای��ده راه اندازی  اس��تارت آپ ها ممکن اس��ت از هر جای��ی جرقه بزند. 

رایج ترین منابع را با هم مرور می کنیم: 
- یک موضوع یا مشکل ناشی از زندگی روزانه شما

- یک روند در حال گسترش
- یک شکاف در بازار اقالم خاص

- میل به کمک به دیگران به شیوه ای خالقانه
- داشتن مهارت یا تخصصی ویژه

کدامیک بهتر هستند؟ چند کارآفرین موفق در این باره نظر داده اند. همه 
آنها بر سر این موضوع توافق دارند که اولین مورد یا مشکلی که شما شخصا 
در طول هر روز تجربه می کنید و بابت آن معضالتی دارید؛ انگیزه ایده آل 

راه اندازی شرکت شما است. 
ش��ما باید از میان منابع باال یک مورد را به عنوان ایده استارت آپ خود 
انتخاب کنید اما هوش��مندانه ترین کار این است موردی را انتخاب کنید 
که نیاز یا عامل مس��تاصل کننده شخصی خودتان است. چرا این گزینه 
بهتر است؟ چون راه اندازی یک شرکت نیازمند گذراندن ساعات طوالنی 
و تمرکز بی اندازه اس��ت. هر دو این موارد در صورتی که هدفی در پی آن 

داشته باشید، بسیار ساده تر می شوند. 
 Mint. com آرون پازر، موس��س سرویس مالی ش��خصی تحت وب
 Intuit اس��ت  که آن را در نهایت به قیمت 170 میلیون دالر به ش��رکت
فروخت. او می گوید: توصیه ش��ماره یک من به کارآفرینان این اس��ت که 
شما به حل کردن یک مشکل حقیقی نیاز دارید. من به دنبال پیدا کردن 
چنین مش��کالتی در زندگی ش��خصی خودم بودم. Mint  به این دلیل 
به وجود می آمد که من در مدیریت امور مالی خودم با استفاده از برنامه های 
Quicke و Microsoft money مشکل داشتم، بنابراین این برنامه را 

برای استفاده خودم طراحی کردم. 
اگر چنین انگیزه ای در خود س��راغ ندارید، میل ش��خصی برای یافتن 
مفهوم مورد نظر به نفع تان می شود؛ دنبال کردن ایده استارت آپی خودتان 
توصیه نمی ش��ود. به این دلیل که روزهای ابتدایی راه اندازی یک شرکت، 
به شدت طاقت فرسا هستند. شاید به ذهن تان خطور کند که ایده اشتباهی 
را به کار گرفته اید. با گذش��ت ماه ها و س��ال ها به همین نتیجه می رسید 
و در نهای��ت تصمیم می گیرید که یک ش��غل س��ودآور را کنار بگذارید؛ 
پس اندازهای ش��خصی را س��رمایه گذاری کنید و زمان تان را برای دنبال 
کردن رویای تان دور از خانواده سپری کنید. )کارآفرینان باسابقه می گویند 
که یافتن راه شان در استارت آپ ها، حداقل سه سال طول کشیده و شاهد 

دست از کار کشیدن تازه واردان زیادی بوده اند.(
دلیل دیگری نیز برای به کارگیری چالش شخصی در استارت آپ وجود 
دارد. احتمال دارد دیگران نیز بدون آگاهی داشتن، مشکالتی مشابه شما 
را تجربه کنند. این اش��خاص، مشتریان ش��ما خواهند بود. سارا بلیکلی، 
طراح لباس های مارک Spanx که ارزشی بیش از یک میلیارد دالر دارد، 
می گوید: من تمام پولی را که به سختی به دست آورده بودم روی یک جفت 
شلوار کرمی سرمایه گذاری کردم. یک روز به طور ناگهانی تصمیم گرفتم 
که قسمتی از جوراب شلواری را ببرم؛ بعد آن را در زیر شلوار سفیدم بپوشم 
و به مهمانی بروم. ظاهر فوق العاده ای پیدا کرده بودم. عالی بود، هیچ خطی 
از شلوار روی لباسم مشخص نبود. الغرتر و کشیده تر به نظر می رسیدم. با 

خودم فکر می کردم که همه زنان باید چنین لباسی داشته باشند. 

ممکن اس��ت با خودتان بگویید: صبر کن ببینم! این موضوع برای من 
معضلی درست کرده است. شاید دیگران هم آن را تجربه کرده باشند، اما 
احتمالش وجود دارد که شخص دیگری در حال حاضر در حال کار کردن 

روی آن باشد. 
درس��ت فکر می کنید. تقریبا تمام ایده ه��ا همین حاال نیز وجود دارند، 
اما عامل موفقیت ش��ما، نحوه پیاده سازی، به کارگیری مفهوم جدید خود 
و اجرای آن اس��ت. شرکت های میلیارد دالری بی شماری وجود دارند که 
بر اس��اس ایده هایی راه اندازی می شوند که شکل تغییر یافته مفهومی از 
پیش موجود هستند. برای مثال، فیس بوک از یک ایده اولیه ساده شروع 

شده است. 
 SixDegrees، مانن��د  ش��رکت هایی  در  اجتماع��ی  ش��بکه های 
Friendster و Myspace بی��ش از ی��ک ده��ه قدم��ت دارن��د. ایده 
فیس بوک، به تنهایی باعث موفقیت آن نش��ده است، بلکه تالش مستمر 
روی نحوه کس��ب توجه مش��تریان و پیش��ی گرفتن در رقابت ها موجب 

موفقیت امروزه آن شده است. 
اری��ک پالی، ش��ریک مدیریت��ی صن��دوق س��رمایه گذاری خطرپذیر 
Founder Collective می گوید: هر شرکت باید از نقطه ای شروع کند. 
م��ن به کارآفرینان توصیه می کنم که بیش از ایده های ابتدایی خود روی 
مشکالتی تمرکز کنند که درصدد حل آنها هستند. موسسان با تفکر عمیق 
روی فرضیه های اصلی، در مورد تخصص اصلی خود آموخته، انطباق داده، 
دیواره��ا را خراب کرده، دوباره انطباق پیدا کرده و در نهایت آن را ش��کل 
می دهند. آنها دس��تیابی به این تخصص را در ابت��دای کار هرگز در نظر 
نداش��تند. در واقع، در اکثر اوقات ایده اصلی با گذش��ت زمان خنده دار یا 
حداقل بسیار س��اده انگارانه نسبت به مدت زمانی به نظر می رسد که یک  
اس��تارت آپ برای موفقیت نی��از به گذراندن دارد.  ج��ف بزوس در زمان 
راه اندازی س��ایت آمازون در س��ال 1994 به کتاب فروش��ی مشغول بود. 
رید هاستینگز، یکی از موسس��ان نتفیلیکس نیز در سال 1997 در یک 
سرویس اجاره فیلم کار می کرد. هر دوی این اشخاص، شرکت های خود را 

به مفهومی بسیار متفاوت از ایده های اولیه خود تبدیل کردند. 
 استارت آپی که قصد ایجاد آن را دارید به شرکتی که پنج یا 10 سال بعد 
راه می اندازید، ش��باهتی ندارد.  استارت آپ ها و به طور کلی، کسب وکارها، 
به شیوه منحصر به فرد خود به حیات و رشدشان ادامه می دهند؛ این اتفاق 
به دلیل پیش��رفت های تکنولوژیکی و تغییر سلیقه مشتریان رخ می دهد. 
موفق ترین کارآفرینان همیشه با جریان رایج بازار همراه می شوند. آنها پس 
از راه اندازی شرکت خود سؤال هایی از این دست می پرسند: اوضاع فروش 
محصول چگونه اس��ت؟ فروختن آن آسان است یا سخت؟ این محصول 

چه میزان ارزشی را در شرایط کنونی ایجاد می کند؟ آیا درآمدزا است؟ 
تصمیم گیری برای ایده کسب وکاری عالی با شرح گفته های باال به نظر دشوار 
می رس��د، به خصوص اگر بدانید که  اس��تارت آپ شما همواره نیاز به تغییر و 
تالش مس��تمر دارد. به همین دلیل اس��ت که برخی کارآفرینان، رسیدن به 
نوعی بینش را نیز توصیه می کنند؛ بینشی که با وجود تغییر کردن تدریجی 
شرکت نیز در ش��ما پایدار بماند.  پایال کاداکیا، موسس  استارت آپ تناسب 
اندام ClassPass است. او مدل کسب و کاری خود را از زمان راه اندازی آن در 
س��ال 2013 تا به حال، چندین بار تغییر داده است. کاداکیا می گوید: داشتن 
بینش، قدرتمندترین و خاص ترین دارایی در هر شرکتی است. بینش شما در 
نهایت، در قلب هر کاری اس��ت که برای شرکت تان انجام می دهید؛ حتی اگر 
ای��ن به معنای تنظیم یا تکرار نقش��ه راه محصول برای اطمینان از به مقصد 
INC/zoomit :رسیدن آن باشد.                                                   منبع

اسـتیو جابز، مدیرعامل سـابق اپل که بنیانگذار این شرکت هم هست و با توسعه 
محصوالتی نظیر آیپاد و آیفون نقشـی پررنگ در موفقیت آن ایفا کرد در تاریخ 24 
فوریه سـال 1955 میالدی دیده به جهان گشـود و اگر امروز همچنان زنده بود 63 

ساله می شد. 
بـه گزارش دیجیاتو، جابز نه تنها با همراهی اسـتیو وزنیاک در سـال 1976 اپل را 
تاسـیس کرد و با توسعه برخی از نخسـتین کامپیوترهای شخصی، آینده تکنولوژی 
دنیا را رهبری نمود، با وجود رانده شـدن از شرکتی که خود سنگ بنایش را گذاشته 

بود، آن را از شکست و سقوطی هولناک نجات داد. 
جابز در اکتبر سـال 2011 میالدی و درحالی که تنها 56 سـال داشـت تسلیم مرگ 
شد، اما اثری که بر فرهنگ سازمانی اپل گذاشت برای همیشه باقی ماند. تیم کوک، 
مدیرعامـل کنونی اپل همیشـه می گوید DNA اسـتیو جابز که همانا سـلیقه، طرز 
تفکـر، کمال گرایـی بی حد و حصر وی و تعهدش به کار سـخت و البته نوآوری بوده، 

همواره مبنای کار اپل را می سازد. 
کوک به همین مناسبت در توییتر خود نوشت: 

به یاد استیو جابز، دوست و مدیرمان در تولد 63سالگی اش:
آنچه باعث پیوند ما در اپل شـده، توانایی سـاخت محصوالتی بود که دنیا را تغییر 

دادند. ما همیشه به این هدف پایبندیم و به تو استیو. 
همیـن حاال اگر نگاهی بـه مجموعه محصوالت اپل بیندازیـم درخواهیم یافت که 
هیچ کدام شـان یا دسـت کم تعداد اندکی از آنها هسـتند که به نوعـی از طرز تفکر 
استیو جابز تأثیر نگرفته باشند و اگر جابز و نوآوری هایش نبودند چه بسا دنیا به گونه 
دیگری بود. اپل و به طور مشخص محصوالت آن زندگی میلیون ها نفر از مردم دنیا را 

تغییر داد و این تغییر شاید بیشتر از هر چیز دیگری مدیون تالش های جابز باشد. 
 

 مشکالت شخصی ساده بهترین ایده ها
برای  استارت آپ هستند

تبریک توییتری تیم  کوک 
به مناسبت تولد استیو جابز
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جامع تری��ن رویداد دیجیتال مارکتینگ ایران که ش��امل س��مینار تخصصی دیجیتال 
مارکتین��گ، مدیری��ت، کاربردها و ابزارها به همراه 8 کارگاه تخصصی اس��ت، در تاریخ 9 
اس��فند سال جاری از س��اعت 8:30 تا 17 برگزار می شود. همچنین، کارگاه ها در روزهای 
چهارشنبه 9 اسفند، پنجشنبه 17 و جمعه 18 اسفند از ساعت 9 تا 18 و هر کدام به مدت 
2 س��اعت در جهان دانشگاهی صنعتی شریف تشکیل می شود. به گزارش تجارت نیوز، با 
ورود فناوری های دیجیتال به فضای بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ، این مفاهیم در 
حوزه مدیریت، کاربرد و ابزارها متحول شده و نیازمند آشنایی همه سطوح سازمانی با این 
تحول جدید است. چگونگی طراحی کمپین های اثربخش، انتخاب رسانه و محتوای جذاب، 
چگونگی برون س��پاری و انتخاب آژانس دیجیتال مارکتینگ ی��ا راه اندازی دپارتمان های 

دیجیتال مارکتینگ، بخشی از دغدغه های مدیران کسب وکار در این حوزه است.

جامع ترین رویداد دیجیتال 
مارکتینگ در ایران برگزار می شود



در ی��ک تعریف س��اده و جامع برند به 
عنوان نماد ش��رکت محس��وب می شود 
ک��ه محصول تولیدی را از موارد مش��ابه 
متمای��ز می س��ازد. ای��ن موض��وع بدون 
تردید برای هر ش��رکتی از اهمیت بسیار 
باالیی برخ��وردار خواهد بود. با این حال 
این موضوع تنها زمانی ارزش��مند اس��ت 
که از برند قدرتمندی برخوردار باش��ید. 
این موض��وع به این معنا اس��ت که باید 
ن��ام تجاری تان را به می��زان مطلوبی در 
نزد جامعه هدف خود برجس��ته س��ازید. 
در همی��ن راس��تا و در ادامه به بررس��ی 
اقدامات ضروری در ای��ن رابطه خواهیم 

پرداخت. 
1- سایت رسمی خود را بهینه سازید

منظور از بهینه س��ازی سایت این است 
ک��ه س��ایت ش��ما در نتایج ی��ک موتور 
جس��ت وجوی ب��زرگ بیش��ترین امتیاز 
را تصاح��ب کن��د. اهمیت ای��ن موضوع 
ناش��ی از این است که افراد معموال برای 
جست وجو های خود در فضای اینترنت از 
موتورهای جست وجوگر که در صدر آنها 
گوگل قرار دارد، استفاده می کنند. بدون 
تردید افراد هنگامی که بتوانند پاسخ نیاز 
خ��ود را در همان صفح��ات اولیه بیابند، 
از جست وجوی بیشتر صرف نظر خواهند 
کرد. ب��ه همین خاطر در راس��تای بهتر 
دیده ش��دن ضروری است در زمینه سئو
SEO( (  اطالعات الزم را کسب کنید و 

اقدامات مقتضی را صورت دهید. 
2- سایت شما باید جامعیت الزم را 
برای تحت پوشش قرار دادن تمام 
موارد مورد نیاز شرکت، داشته باشد

بسیاری از سایت ها به علت طراحی که 
دارند، کاربر را دچار سردرگمی می سازند. 
ب��دون تردی��د ای��ن موضوع مش��کالت 
بس��یاری را به همراه خواهد داش��ت، به 
همین خاطر ضروری اس��ت ای��ن کار را 
ب��ه تیمی حرفه ای بس��پارید ت��ا بهترین 

نتیجه ممکن به دس��ت آید. با این حال 
توجه داش��ته باش��ید که محیط کاربری 
موضوعی مطلق نیس��ت و الزم اس��ت بر 
حس��ب ش��رایط و نیازهای جدید اقدام 
به اصالحات جدید کنی��د. در این رابطه 
ایجاد نظرس��نجی  اینترنتی نیز می تواند 
به رسیدن به توقع واقعی بازدیدکنندگان 
از ش��ما کمک کند. توجه داش��ته باشید 
که سایت ش��ما در عین سهولت استفاده 
باید از فضای زیبایی نیز برخوردار باش��د 
ت��ا مخاطب را بهتر ب��ه خود جلب کند و 
در این رابطه اس��تفاده از روان شناس��ی 
رنگ و اصول طراحی با توجه به فرهنگ 
جامع��ه ه��دف از اصول مهم محس��وب 
می شود. توجه داشته باش��ید که امروزه 
تعداد کاربران اینترنت به ش��دت در حال 
افزایش است، به همین دلیل نبود سایت 
مناس��ب بدون شک ش��ما را در مقایسه 
با س��ایر رقبا در جای��گاه پایین تری قرار 

خواهد داد. 
3- به اهمیت یکسانی کار توجه 

داشته باشید
در واقع برند شما باید در ذهن مخاطب 
حک ش��ود تا بتواند تأثیر الزم را داش��ته 
باشد. بدون تردید این موضوع در صورتی 
که بخواهید هرب��ار برند خود را در قالب 
و صورت��ی متفاوت از ه��م معرفی کنید، 
تنه��ا مخاطب خود را دچار س��ردرگمی 
خواهید ساخت. در همین راستا ضروری 
اس��ت همواره ش��کل برند ش��ما حالتی 
ثابت داشته باش��د. با این حال در رابطه 
ب��ا نحوه معرف��ی آن می توانید تنوع الزم 
را ب��ه کار ببرید و از تکراری ش��دن خود 
جلوگی��ری کنی��د. در ای��ن رابطه حتی 
نوع فونت مورد اس��تفاده، رنگ و س��ایر 
موارد تش��کیل دهنده لوگوی شرکت باید 
از ثب��ات الزم در تمامی مکان های مورد 

استفاده برخوردار باشد. 
4- داستانی برای خود داشته باشید

همواره ب��رای مخاطب این موضوع که 
شما چگونه توانس��ته اید به جایگاه فعلی 

خود دس��ت پیدا کنید، از جذابیت بسیار 
باالی��ی برخوردار خواهد ب��ود. به همین 
خاطر توصیه می شود همواره وقایع روزانه 
شرکت خود را مکتوب کنید. این موضوع 
به شما در نگارش دقیق تر داستان کمک 
بس��یاری خواهد ک��رد. همچنین در این 
رابط��ه بهت��ر اس��ت چندین نمون��ه کار 
انجام ش��ده را مورد بررس��ی قرار دهید 
تا ش��کل کار خود را به س��طح حرفه ای 
نزدی��ک کنی��د. در گام بعد الزم اس��ت 
نحوه بیان آن را مش��خص کنید. حضور 
در یک ش��بکه تلویزیونی پرطرفدار بدون 
تردید اولویت اول محس��وب می ش��ود. با 
این حال گام نخس��ت در این رابطه درج 
آن در س��ایت رسمی شرکت است. توجه 
داشته باش��ید که متن نگارش شده باید 
باره��ا مورد بازبینی قرار گیرد تا خروجی 
کار بهترین داس��تان ممکن باش��د. این 
موضوع که افراد افراد پش��ت پرده برند را 
بشناس��ند، در افزایش اعتماد آنها نسبت 

به محصول تأثیر خوبی خواهد داشت. 
5- نام تجاری خود را در تمامی 
محصوالت تان به خوبی درج کنید

اهمیت م��کان برند از دیگر معیارهایی 
اس��ت که در بهتر دیده ش��دن آن تأثیر 
بس��زایی خواهد داش��ت، به همین دلیل 
الزم اس��ت در هر محصول بهترین مکان 
را شناس��ایی کنید. در این رابطه الزامی 
وجود ندارد که مکان ش��ما همواره ثابت 
باشد. استاندارد این موضوع درواقع درج 
آن در قس��مت جلویی است که مخاطب 

در نگاه اول آن را مشاهده می کند. 
6- در کنار کارهای تبلیغاتی خود 

اقدام به تولید محتوا کنید
ای��ن موضوع ک��ه تنها اقدام ش��ما در 
زمین��ه تبلیغات باش��د، در م��دت زمانی 
اندک مخاطب را خس��ته خواهد کرد. به 
همی��ن دلیل ضروری اس��ت تا در زمینه 
تولی��د محتوا نی��ز فعالیت ه��ای الزم را 
داشته باش��ید. این موضوع که بتوانید به 
عن��وان یک مرج��ع در زمینه کاری خود 

معرفی ش��وید، امتیازی بزرگ محسوب 
می ش��ود و ش��ما را در جای��گاه باالتری 
نسبت به س��ایر رقبا قرار خواهد داد. در 
این رابطه الزم اس��ت اطالعات الزم را در 
رابطه با محصوالت و زمینه کاری خود و 
دانش نوین عرصه کاری با مش��تریان تان 
به اش��تراک بگذارید و آنها را در انتخاب 
درس��ت تر، یاری کنید؛ ای��ن موضوع به 
نوعی ب��ه قدرتمندتر ش��دن برند ش��ما 
کم��ک خواهد کرد و باعث بیش��تر دیده 

شدن آن خواهد شد. 
7- از شبکه های اجتماعی استفاده 

کنید 
در ای��ن رابطه م��الک کار باید میزان 
محبوبیت هریک از شبکه های اجتماعی 
در جامعه هدف شما باشد. درواقع ممکن 
اس��ت اینس��تاگرام در منطقه ای که شما 
کس��ب وکار خ��ود را راه ان��دازی کرده اید 
حرف اول را بزند ب��ا این حال در مکانی 
دیگر فیس بوک در صدر قرار گرفته باشد. 
ب��دون تردید این موضوع بای��د از همان 
ابتدا مورد توجه ش��ما ق��رار گیرد. با این 
حال توصیه می شود تنها خود را محدود 
به یک ش��بکه  نکنی��د و محدوده فعالیت 
خود را تا حد امکان گسترده کنید. توجه 
داشته باش��ید که تنها حضور شما نقطه 
پایان کار نیست و نحوه عملکرد نیز کامال 

تعیین کننده خواهد بود. 
8- از رویدادهای مهم حمایت کنید

هم��واره رخدادهای��ی وج��ود دارد که 
باعث خواهد ش��د افراد زی��ادی در یک 
مکان جمع ش��وند. بدون تردید هرجایی 
که افرادی وجود داش��ته باش��ند، مکان 
مناس��بی برای انجام کاره��ای تبلیغاتی 
ش��کل خواه��د گرفت. به همی��ن خاطر 
می توانید به حمایت از چنین رویدادهایی 
به بیش��تر دیده ش��دن برند خود کمک 
کنید. با این حال توجه داشته باشید که 
بهتر است رویداد مدنظر ارتباطی با حوزه 

کاری شما داشته باشد. 
camerons :منبع

ارتقای جایگاه برند در نزد مشتری با 8 اقدام ضروری یک تبلیغات خوب باید چگونه باشد؟ 
نام تجاری، بس��ته بندی، احساسی که کاال به مشتری 
می دهد، ویژگی خاص آن کاال، نحوه رفتار با مش��تری، 
نحوه رفتار با کارکنان، ش��هرت، حمایت مالی، سخنگو، 
نحوه صحبت منشی تان با تلفن، گزینه تبلیغاتی، مطالبی 
ک��ه در تبلیغات تان می گویید، کارهای��ی که باید انجام 

دهید ولی نمی دهید و موارد بسیاری دیگر. 
م��ا نام هر یک از موارد ف��وق را ارزش می گذاریم. ارزش 
چیزی اس��ت که مشتری را به سمت خرید کاال یا خدمت 
سوق می دهد. پولی که مشتری پرداخت می کند، در قبال 
همین ارزش هاس��ت و انتظار دارد پولش به هدر نرود. ولی 
هیچ یک از این ارزش ها به تنهایی کافی نیست. مشتریان 
کنونی بسیار بهانه گیر و بی اعتماد شده اند. آنها دیگر به یک 
نام وفادار نمی مانند و با کوچک ترین اشتباه سراغ نام دیگری 
می روند. بدون توجه به ارزش های ذکر شده، تبلیغات تأثیر 
خود را از دست می دهد و مردم حرف تبلیغاتچی ها را باور 
نمی کنند. بنابراین، در یک بازار رقابتی، اکتفا کردن به یک 
بروش��ور ساده یا یک تیزر تلویزیونی، تنها دور ریختن پول 
اس��ت. شما نمی توانید فقط به یک ارزش متکی باشید. در 
چنین بازاری، کس��ی موفق تر است که در قبال پولی که از 
مشتری دریافت می کند، ارزش بیشتری را به او ارائه دهد. 
مش��تری برای خرید یک کاال هزینه های زیادی می پردازد. 
به جز هزینه مالی که در آخر کار پرداخت می شود، او هزینه 
احساس نیاز، هزینه تحقیق در مورد کاال، هزینه روانی برای 
سپری کردن این دوره و هزینه های دیگری را نیز می پردازد. 
پس انتظار دارد که با صرف این هزینه ها، بیشترین عایدی 
نصیبش شود. در نتیجه به دنبال کاالیی می رود که ارزش 

بیشتری را به او برساند. 
حال متوجه س��ؤالی که در آغاز مطرح ش��د، می شوید. 
اینک��ه چ��را تبلیغات ما تأثیر گذار نیس��ت؟ چ��ون ما در 
تبلیغات مان هیچ ارزش��ی را به مشتری عرضه نمی کنیم. 
هیچ گاه یک اسم منجر به فروش نمی شود. مشتری دنبال 
چیزی می رود که بیش��ترین ارزش را نصیبش کند. اگر به 
مردم نگویید که چکار می کنید؟ چرا می کنید؟ و چرا آنها 
باید محصول ش��ما را بخرند؟ آنها ش��ما را نادیده خواهند 
گرفت. ش��ما باید مدام به ای��ن کار ادامه دهید. مردم زود 
فراموش می کنند. روند تبلیغات شما هرگز نباید قطع شود. 
پیش از ادامه بحث ذکر دو نکته در اینجا ضروری است: 
اول اینکه مش��تریان متف��اوت، ارزش های متفاوتی را 
طلب می کنند و ش��ما به عنوان یک سازمان نمی توانید 

تمامی ارزش ها را یک جا و به بهترین نحو ارائه دهید. 
دلیل آن هم هزینه اجرای آن اس��ت، ش��اید مشتری 
شما به ارزش خاصی اهمیت ندهد، بنابراین هزینه کردن 
برای آن مقرون به صرفه نیست. پس باید دایره ارزش ها را 
به مشتریان منتخب خود محدود کنید. در نتیجه برای 
شروع تبلیغات بایستی اس��تراتژی تبلیغاتی مخصوص 
و مناس��ب با موضوع را طراحی کنید که این مس��تلزم 

تحقیقات بازاریابی و شناخت مشتریان است. 
نکته دوم در ارتقای ارزش هاست. اگر اکنون یک برنامه 
بازاریابی برای خود ت��دارک دیده اید، باید در طول زمان 
آن را بهتر و بهتر کنید. یعنی به مرور، ارزش های بیشتر 

و بهتری به مشتری ارائه دهید. 
برای طراحی یک استراتژی موفق مبتنی بر ارزش ها، 
ابتدا می بایس��ت نس��بت به ارزش های موردنظر اشراف 
داش��ت. با توجه به ناکافی بودن فضا، متأس��فانه قادر به 
توضیح تمامی آنها نخواهیم بود و فقط به بررسی اجمالی 
نحوه حضور مهم ترین ارزش، یعنی خود کاال یا خدمت، 

در تبلیغات چاپی و رسانه ای می پردازیم. 
ارزش های کاال یا کاالی ارزش��مند بس��ته به نوع کاال 
یا خدمتی که ارائه می دهید، راهکار تبلیغاتی ش��ما نیز 
متفاوت خواهد ب��ود. در معرفی کاالی خود باید از چند 

چیز اطالعات کامل دردست داشته باشید: 
مشتری من کیست؟ 

ویژگی های کاالی من کدامند؟ 
مزیت های )ارزش های( کاالی من کدامند؟ 

مزیت متمایز کاال و خدمت من کدام است؟ 
و به طور کلی اصال چرا کسی باید کاالی مرا بخرد، ولی 

کاالی رقیبم را نه؟ 
از دی��دگاه جایگاه تبلیغات در مقایس��ه ب��ا بازاریابی، 
می ت��وان تبلیغ��ات را زیرمجموعه بازاریاب��ی و در کنار 
ابزارهای دیگر آن از جمله روابط عمومی، پیشبرد فروش، 
فروش ش��خصی و بازاریابی مس��تقیم دانست. تبلیغات 
بیشتر بر روان مشتری برای ترجیح دادن یک برند خاص 
تمرک��ز دارد و بازاریابی بر کل فرآین��د اعم از تبلیغات، 

فروش، توزیع و... احاطه دارد. 
 اکن��ون به ای��ن می پردازیم که ی��ک تبلیغ مؤثر چه 

ویژگی هایی دارد: 
خالق، ابتکاری و به یادماندنی: تصویر و پیام تبلیغ  باید 
کامال خالقانه و ابتکاری باش��د به گونه ای که مخاطب در 
مورد آن به فکر واداشته شود و هر زمان که محصول شما 
یا محصوالت مشابهی را می بیند به یاد تبلیغ شما بیفتد. 
عن��وان جذاب و متف��اوت: عنوان ی��ک تبلیغ باید به 
گونه ای باشد که خواننده وادار به خواندن ادامه آن شود. 
مت��ن آگهی: مت��ن آگهی را ب��ه گونه ای بنویس��ید که 
مزیت های محصول یا خدمت ش��ما را بی��ان کند. ویژگی 
بس��یار مهم دیگری که در متن آگهی بهتر اس��ت رعایت 
کنید صداقت در متن است. پیام تان نباید باور پذیر نباشد. 
هرگز فراموش نکنید که آنچه را در پیام تان به مخاطب ارائه 
می دهید باید در عمل نیز بتوانید آن را به اثبات برس��انید. 
به عبارت دیگر هرگز وعده ای ندهید که نتوانید عمل کنید. 
پیش��نهاد فروش غیرمس��تقیم: در انتهای آگهی حتما 
خواننده را با روشی ترغیب به انجام عملی کنید تا در نهایت 
منجر به فروش ش��ود. البته هرگز سعی نکنید که سریعا 
modir. biz :مشتری را وادار به خرید کنید.         منبع
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نوشیدنی های هنری استارباکس و 
رفع عطش زیبایی

عالوه بر غلط های امالیی احتمالی، پیش��نهاد های 
اس��تارباکس ش��اید در مقایس��ه ب��ا پیش��نهاد های 
کافه های مس��تقل خیال انگیز ارزش اینس��تاگرامی 

نداشته باشند. 
خ��ب، ظاهرا این فروش��گاه های زنجی��ره ای قهوه 
ممکن اس��ت نظر طرفداران امور جدید و بی سابقه را 
به سوی خود جلب کنند. استارباکس سنگاپور از یک 
سری نوش��یدنی پرده برداشته است که عطش شما 
برای زیبایی در همه چی��ز را برطرف کند. مجموعه 
پیش��نهاد های هنری استارباکس ش��امل یک سری 
پس زمینه های مرمری می ش��ود که قبل از نوشیدن 
جرعه جرعه نوشیدنی به شما تصویری زیبا و جذاب 

را ارائه خواهد داد. 
با این وجود هنوز نوش��یدنی های تازه استارباکس 
فقط ب��رای برطرف کردن عطش چش��مان تان برای 
زیبایی خلق نش��ده اند، بلکه به عالیق عاشقان قهوه 
نیز پاس��خ می دهند که دمنوش های س��رد، قهوه با 
پایه ش��یر یا چیزی کمی ش��کالتی تر را از بقیه برتر 

می دانند. 
»دمن��وش س��رد لیمون��اد قه��وه پروان��ه« ی��ک 
رنگین کمان با رنگ ها و ش��کل های متنوع است که 
از چای نخل پروانه به عنوان پایه ش��روع می ش��ود و 
س��پس با لیموناد با ظاهری جذاب و دمنوش س��رد 

معروف به صورن الیه الیه ادامه پیدا می کند. 
این کاپوچینو کالس��یک با اس��تفاده از کاپوچینو 
کاکائوی��ی ماکادامی��ا ب��ا نوع��ی ترمیم رنگی س��رد 
می یاب��د و در آنجا اسپرس��و اس��تارباکس با س��س 
شکالتی ماکادامیا آشنا می ش��ود. سپس روی آن را 
فوم خام��ه ای، خردل ماکادامیا و آجیل خرد ش��ده 

می پوشاند. 
ماچیات��و وانیلی مرمری متعل��ق به تاهیتی حاصل 
ترکیب ش��یر نرم و مخملی لبری��ز از وانیل کاراملی 
منطقه تاهیتی با اسپرسو غلیظ به طور دورانی است. 
در نهایت روی همه اینها را دانه های آس��یاب شده و 

عصاره وانیل می پوشاند.  

اسنیکرز: وقتی گرسنه هستید 
فراموشکار می شوید

در پی موفقیت کمپین روز ولنتاین س��ال گذشته 
اس��نیکرز به نام»وقتی گرس��نه هس��تید فراموشکار 
می ش��وید« ،که در قالب ی��ک کمپین خارج از خانه 
عنوان ایس��تگاهی برای دریاف��ت کارت های تبریک 
ولنتای��ن رایگان را یافت، با همکاری آژانس تبلیغاتی 
AMV BBDO یک شاهکار تبلیغاتی تجربی دیگر 
را برای زوج های فراموشکار خلق کرد. یک گام فراتر، 
اس��نیکرز برای نجات کسانی اقدام کرد که رزرو میز 
برای عشق ش��ان در عصر ولنتای��ن را فراموش کرده 
بودند. راه حل راه اندازی یک رس��توران پاپ آپ فقط 
برای کس��انی بود که این اقدام عاشقانه را از یاد برده 

بودند. 
البت��ه ام��کان رزرو میز در این رس��توران منحصر 
به ف��رد تا صب��ح روز ولنتاین به وج��ود نمی آمد. تا 
آن زمان بقیه رس��توران ها همگی رزرو ش��ده اند. ون 
آراسته اسنیکرز با پارک کردن در یک خیابان شلوغ 
در منطق��ه »Shoreditch« از مردم این س��ؤال را 
می پرس��ید که »آیا شما امشب نیاز به رزرو یک میز 

در رستوران دارید؟«
با دع��وت از رهگ��ذران برای دریاف��ت یک کارت 
رزرو از ون ولنتاین اسنیکرز، رزرو یک میز رمانتیک 
مخصوص دو نفر در یک رستوران پاپ منحصربه فرد 
 »Oublié« تضمین می ش��د. این میز های خ��اص
)فراموش شده به زبان فرانسوی( حتی اگر رزرو میز 
در آخرین دقیقه صورت گرفته بود، نیز هرگز نمی شد 
زم��ان آن را حدس زد. روی میز های Oublié س��ه 
وعده غذای خوشمزه دستپخت یکی از سرآشپز های 
برتر لندن س��رو و در نهای��ت پذیرایی با قهوه و یک 

شکالت اسنیکرز تمام می شد. 
mbanews :منبع
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چ��ه تفاوتی بی��ن محت��وا و بازاریابی 
محت��وا وج��ود دارد؟ تف��اوت عمده در 
ه��دف و مقصد این دو اس��ت که موجب 
می شود مخاطب متفاوتی را جذب کنند. 
هر شخصی می تواند اقدام به تولید محتوا 
کن��د؛ محت��وای مرب��وط ب��ه توضیحات 
محص��ول در ی��ک فروش��گاه اینترنتی، 
محت��وای تیم ف��روش، محت��وای بخش 
خدمات به مش��تریان، محت��وای رویداد 
و همای��ش، محت��وای نیروه��ای بخش 
تولید، و... اما با بازاریابی محتوا ش��ما به 
دنبال جذب مخاطب با یک برند تجاری 
هس��تید، تا بتوانید محص��ول خود را به 
فروش برس��انید و س��ود بیشتری کسب 

کنید. 
چالش موجود در تولید محتوا

ما تقریبا هر روز با مش��تریان در مورد 
بازاریاب��ی محت��وا بح��ث و تب��ادل نظر 
می کنی��م و متوجه ش��ده ایم ک��ه اغلب 
اوقات، مفهوم داش��تن یک هدف خاص 
در محت��وای بازاریاب��ی و تبلیغ یک برند 
تجاری فراموش ش��ده است. در حقیقت 
فعالیت رسانه ای برای ایجاد محتوا، باعث 
نادیده انگاش��تن اهداف بازاریابی ش��ده 

است. 
با نگاه��ی اجمالی به برخی س��ایت ها 
متوجه خواهید ش��د که اکث��ر برندهای 
تجاری در دنیای رس��انه ای بیشتر درگیر 
تولی��د محتوا ش��ده و مانند س��ایت های 
ناش��ر عمل می کنند. اما ه��دف از ایجاد 
س��ایت برای یک برند تجاری ارائه سبک 
و سیاقی متفاوت نسبت به دیگران برای 
تبلیغ و فروش بیش��تر برند مخصوص به 

خود است. 
اکثر تیم ه��ای بازاریابی صرفا به دنبال 
ایج��اد محتوا با تمرکز بر ن��ام تجاری یا 
محصوالت هس��تند. معموال تولید محتوا 
بر اس��اس س��فارش های موجود صورت 
می پذیرد و مطابق بر نیاز مشتری نیست. 
متوس��ط عمر مفید ی��ک قطعه از محتوا 
در توییتر کمتر از س��ه ساعت است. این 
عدد در فیس بوک، کمتر از پنج س��اعت 
اس��ت. یک مقاله در دنیای آنالین به طور 

متوسط 37 روز عمر مفید دارد! 
به لط��ف رس��انه های اجتماعی، توجه 
م��ا به مطالب اکنون حدود هش��ت ثانیه 
ش��ده اس��ت، یعنی چهار ثانی��ه کمتر از 
زمان ج��ان دادن یک ماهی قرمز ش��ب 
عید. حجم محتوا در شبکه های اجتماعی 
باورنکردن��ی  به ص��ورت ش��گفت انگیز و 
افزایش یافته و سرعت بیات شدن اخبار 
در دنیای امروزی قابل قیاس با گذش��ته 
نیس��ت. حتی ممکن است مانند بسیاری 
از س��ایت های خب��ری 70ت��ا 80درصد 
مطالب ش��ما فرصت دیده شدن نداشته 
باش��ند و خیلی زود مخاط��ب خود را از 

دست بدهند. 
یکی از عمده ترین مشکالت در دنیای 
تولید محتوا این اس��ت ک��ه امکان دارد 
محتوای تولیدی ش��ما مخاطب هدف را 
نش��انه نگرفته و افراد دیگری با عالیق و 
اهداف مختلف مطالب تان را بازدید کنند. 
به هر حال بهتر است بسیار سنجیده در 
ای��ن حیطه عمل و مطالب کم مخاطب و 

بی ارزش را از لیست محتوای خود حذف 
کنید تا ش��اهد س��وختن س��ریع مطلب 
منتشر شده خود در بدو انتشار نباشید. 

هدفمند بودن در بازاریابی محتوا
بسیاری از مردم تصور یکسانی از تولید 
محت��وا و بازاریابی محت��وا دارند که این 
یک تصور بسیار اش��تباه است. بازاریابی 
محتوا ی��ک راه ح��ل اس��تراتژیک برای 
یک مشکل اس��تراتژیک است. به منظور 
رس��یدن به تعامل بیش��تر با مخاطب و 
جذب مشتریان جدید برای کسب و کار 
خود، باید به دنبال ایجاد محتوایی باشید 
که مردم با اش��تیاق و عالقه به دنبال آن 
هس��تند و مطابق بر نیاز مخاطب است. 
بای��د ببینید مردم به دنبال چه محتوایی 
هس��تند و با هدف بازاریاب��ی محتوا آنها 
را جذب س��ایت خود کنید. برای توسعه 
کس��ب وکار و ش��هرت برند تجاری خود 
باید به دنبال مخاطب وفادار و همیشگی 

باشید. 
تفاوت واقعی بین محتوا و بازاریابی 

محتوا
با توجه به مطالب گفته ش��ده، تفاوت 
بین محتوا و تولی��د محتوا را تا حدودی 
درک کرد ی��د. ام��ا اکنون این پرس��ش 
مطرح می ش��ود که چگون��ه می توان در 
بازاریاب��ی محت��وا درس��ت و موفق عمل 
کرد؟ بهتر اس��ت برای کسب نتیجه بهتر 

موارد زیر را در نظر بگیرید: 
تعیین اهداف خود در بازاریابی محتوا: 
نبای��د فرام��وش کنید که هدف ش��ما از 
تولید محتوا تبلیغ برند تجاری تان و قرار 
دادن مشتریان در اولویت است. مشخص 
کنید ک��ه مخاطبان ش��ما چه کس��انی 
هستند و چه موضوع یا موضوعاتی برای 
شما اهمیت داشته و قصد دارید چه نوع 

مطالبی را منتشر کنید. 
ی��ک URL انتخ��اب کنی��د: اولی��ن 
قدم این اس��ت ک��ه مش��خص کنید آیا 
می خواهی��د محت��وای بازاریاب��ی خ��ود 
 را در دامن��ه ن��ام تجاری ش��رکت مانند

www. company. com  منتش��ر   
کنید یا روی یک سایت دیگر و بدون نام 

برند تجاری. 
تعیین برند: این مورد مش��ابه با گزینه 
قبلی اس��ت اما کمی تفاوت دارد. هنگام 
تعیین نام سایت خود می توانید از برخی 
از عناصر برند تجاری اس��تفاده کنید و با 
چاش��نی خالقیت یک نام متفاوت ایجاد 

کنید. 
در طراحی س��ایت، موارد تکنیکی را با 
دقت رعایت کنید. س��ایت شما باید تمام 

اجزای هر س��ایت ناشر را داشته باشد که 
عبارتند از: 

در  مطال��ب  مناس��ب  دس��ته بندی   -
قسمت باالیی سایت برای اینکه مخاطب 
متوجه شود چه مطالبی را تحت پوشش 

قرار می دهید. 
- مق��االت اغلب با نام نویس��ندگان و 

تاریخ انتشار خبر منتشر می شوند. 
- استفاده زیاد از تصاویر برای پوشش 
مطلب و محدود نبودن به متن نوشتاری

- تمرکز بر مش��ارکت بیشتر مخاطبان 
ب��ا درخواس��ت از آنها ب��رای عضویت در 

سرویس خبری مطالب به روز شده
- برجس��ته کردن محتوا به طوری که 
خوانن��دگان به راحتی بتوانن��د بهترین و 
پربازدیدترین مطالب ش��ما را مش��اهده 

کنند. 
تح��ت  قس��متی  دادن  اختص��اص   -
عن��وان »تماس با ما« برای کس��انی که 

می خواهند با شما در تماس باشند. 
اش��تراک گذاری  ب��ه  گزینه ه��ای   -
اجتماع��ی تا خوانندگان ش��ما بتوانند با 
حس��اب های اجتماعی در ارتباط باشند 
و بهتری��ن مطالب ش��ما را به اش��تراک 

گذارند. 
- در هن��گام ایج��اد وب س��ایت، نحوه 
به اشتراک گذاش��تن مطالب را فراموش 
نکنید. این مورد پیش از این هم اش��اره 
ش��د و نش��ان می ده��د که به اش��تراک 
گذاش��تن مطالب چنان مهم اس��ت که 
اش��تراک گذاری  دارد.  را  تک��رار  ارزش 
مطال��ب ش��ما معی��اری ب��رای تعیی��ن 
دسترس��ی مخاطب، تعام��ل و آگاهی از 
نیازهای آنهاست. با ش��ناخت مخاطبان 
توانس��ت  خواهی��د  خ��ود  عالقه من��د 
بهینه سازی بهتری داشته و مطالب را بر 
اس��اس ذائقه آنها تهیه کنی��د و با تولید 
مس��تمر محتوا اعتمادش��ان را به دست 

آورید. 
متعهد به انتش��ار م��داوم مطالب: اگر 
ش��ما ی��ک موض��وع را انتخ��اب کردید، 
حداقل یک بار در هفته یا بیش��تر راجع  
به آن مطل��ب بگذارید. اگ��ر دو موضوع 
را انتخاب می کنید، مق��دار تهیه مطلب 
ش��ما باید در هفته دو مرتبه بیشتر شود. 
در حالت ای��ده آل باید حداقل هر روز در 
هر دس��ته از انواع مطالب که مورد پسند 
مخاطب اس��ت، محتوای جدید منتش��ر 

کنید. 
یک طرح برای س��نجش کارکرد خود 
طراح��ی کنی��د: الزم نیس��ت 65 معیار 
مختل��ف را پیگی��ری کنی��د. فق��ط آمار 

مربوط به ترافیک سایت )بازدیدکنندگان 
و تعداد بازدی��د صفحات(، میزان و نحوه 
تعام��ل کاربر )اش��تراک در ش��بکه های 
اجتماعی، نظرات، زمان حداکثر و حداقل 
ترافیک( و مشترکین مطالب )مشترکین 
خبرنام��ه، تکمی��ل فرم تماس ب��ا ما( را 

بررسی کنید. 
ایج��اد یک ط��رح ب��رای حمای��ت از 
محتوای بصری: انج��ام همه موارد گفته 
ش��ده در باال به اندازه کافی سخت است، 
ام��ا هنگامی که اقدام ب��ه انجام این کار 
کنی��د متوج��ه خواهید ش��د ک��ه تهیه 
محت��وای تصویری می توان��د یک چالش 
جدی تر برای شما محس��وب شود. البته 
الزم نیس��ت کار خارق الع��اده ای انج��ام 
دهید، به عن��وان مثال می توانید محتوای 

تصویری افراد دیگر را پوشش دهید. 
بهترین روش برای تعیین هدف در 

بازاریابی محتوا
اگ��ر ب��ه دنب��ال راهنمای��ی دقیق تر و 
ترفندهای مناس��ب برای توس��عه اهداف 
خود در بازاریابی محتوا هستید می توانید 
از ش��رکت هایی که در این زمینه فعالیت 
دارن��د کمک بگیرید. هدف یک ش��رکت 
تولی��د محتوا ایج��اد محتوای مناس��ب 
و مخاطب پس��ند اس��ت، همچنی��ن آنها 
راهنمای��ی و مش��اوره مورد نی��از در این 
زمین��ه را در اختیار ش��ما قرار می دهند. 
می توانید از تجربه این شرکت ها استفاده 
کنید و در تعیین اهداف تان منس��جم تر 

باشید. 
محتوای مناسب روشی ارزشمند برای 
تعامل ب��ا مش��تریان و تهی��ه اطالعات، 
ایده ه��ا، تصاوی��ر و داس��تان های م��ورد 
نیاز آنهاس��ت. هنگامی که ش��ما مطلبی 
را انتش��ار می دهید نیاز ب��ه محلی برای 
دی��ده ش��دن و مش��اهده بازخورده��ا و 
تعامل مخاطبان داری��د. ایجاد محتوا در 
زمینه های مختلف خیل مخاطبان ش��ما 
را می افزای��د و خواهی��د توانس��ت طیف 
وس��یعی از عالی��ق بازدیدکنن��دگان را 

پوشش دهید. 
اگرچه این کار چندان آسان نیست، اما 
قطع��ا بعد از خواندن ای��ن مقاله، کارتان 
س��اده تر و قابل دس��تیابی خواهد ش��د. 
فرام��وش نکنید که همیش��ه هم صفحه 
اصل��ی و هم صفح��ه مق��االت خاص را 
ب��ه دق��ت طراحی کنی��د و اس��اس کار 
ش��ما سهولت دس��تیابی به مطالب برای 
مخاطب باش��د. با ق��رار دادن گزینه ها و 
دس��ته بندی مناس��ب، توجه مخاطب را 
جلب و همیش��ه آم��ار بازدیدکنندگان و 
بازخورده��ای آنها را به دقت بررس��ی و 
تجزی��ه و تحلیل کنید تا در تولید محتوا 
قادر باشید نیاز مخاطب را تأمین کنید. 

هر پیش��نهاد در صفحه خود مقاله باید 
تجزیه و تحلیل ش��ود و با اس��تفاده از یک 
تصویر و عنوان مناسب مقاله جذاب تر شود. 
فرام��وش نکنید که رتبه بندی س��ایت در 
گوگل هم اطالعات مناس��بی در مورد کار 
شما و مخاطبان در اختیارتان قرار می دهد 
و ب��ا اس��تفاده از ای��ن اطالع��ات خواهید 
توانست محتوای مناسب تری ایجاد کنید. 
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بازاریابی برای محصوالت غذایی تفاوت میان محتوا و بازاریابی محتوا
نزدیک به تاریخ انقضا

اکث��ر افرادی ک��ه در زمینه م��واد غذایی فعالیت 
می کنن��د به خوبی می دانند ک��ه از جمله معضالت 
و مش��کالت فعالی��ت در این زمینه، این اس��ت که 
محصوالت را قبل از اینکه فاسد شوند یا تاریخ انقضای 
آنها تمام ش��ود باید به دست مشتریان برسانند، زیرا 
در غی��ر این ص��ورت از کیفیت اولی��ه محصول کم 
می شود و در نتیجه، قیمت آن کاهش پیدا می کند. 
به همین دلیل راهکارهایی که ش��رکت ها اس��تفاده 
می کنند تا از فاسد شدن محصوالت خود جلوگیری 
کنند و با کیفیت باالیی به دس��ت مشتریان برسانند 
از اهمی��ت زیادی برخوردار اس��ت. در این مقاله به 
چند راهکار اصلی در این خصوص اشاره می کنیم. 

1- بهبود کیفیت مسیرهای انتقال کاال به دست 
مشتریان

از نظر مشاوره بازاریابی یکی از راه هایی که به شما 
کمک می کند تا بتوانید به سرعت محصول تان را به 
دست مشتریان برسانید سیستم های انتقال محصول 
به دست مشتریان است. اگر شما سیستم حمل ونقل 
قابل اطمینان و امنی داش��ته باشید بسیاری از این 
مسائل برای ش��ما حل خواهد شد. بهتر است پیش 
از هر چی��زی در محصوالت غذایی خود به فکر یک 

سیستم حمل ونقل امن و مطمئن باشید. 
2- حساب انبارهای خود را داشته باشید

ب��رای بازاریابی صنایع غذایی صحیح، قطعا ش��ما 
انبارهای��ی دارید ک��ه محصوالت خ��ود را که هنوز 
به دس��ت مش��تریان نرس��انده اید در آنجا نگهداری 
می کنید. بهتر است سیستم انبارداری خود را کامال 
مجه��ز طراحی کنید. اول از هم��ه اینکه اگر نیاز به 
یخچال ها و ابزارهای نگهداری دارید سعی کنید آنها 

را تهی��ه کنید و از کیفیت کار آنها مطمئن باش��ید. 
دوم اینک��ه هیچ وقت بی��ش از تقاضایتان محصولی 
را در انباره��ا نگهداری نکنید. اگ��ر میزان کاالهای 
موج��ود در انباره��ا بیش از تقاضا و نیاز مش��تریان 
باش��د، قطعا بخش زیادی از آنها، تاریخ انقضایش��ان 
قبل از رس��یدن محصول به دست مش��تریان تمام 

خواهد شد. 
3- به بسته بندی محصول اهمیت بدهید

یکی از راه های مهم در نگهداری صحیح محصوالت 
غذایی اس��تفاده از بس��ته بندی مناسب است. سعی 
کنید از بسته بندی هایی اس��تفاده کنید تا زمانی که 
محصوالت به دس��ت مصرف کنندگان می رس��ند از 
فاسد و خراب شدن آنها بتواند جلوگیری کند. عالوه 
بر این، روی بس��ته بندی محصوالت باید زمان تولید 
و انقض��ای محصوالت درج ش��ود. همین تاریخ های 
درج ش��ده هم به شما و هم مشتریان کمک می کند 
تا درباره محص��والت بتوانید تصمیم گیری کنید. در 
چرخ��ه بازاریابی و فروش ش��ما می توانید به راحتی 
محصوالت��ی را ک��ه در زم��ان زودتری تولید ش��ده 
تش��خیص داده و به دست مش��تریان برسانید قبل 
از اینکه تاریخ انقضای آنها تمام ش��ود و مش��تریان 
نیز موق��ع خرید می توانند درب��اره کیفیت و تازگی 

محصول تصمیم بگیرند و خریداری کنند. 
4- از تکنیک حراج استفاده کنید

گاهی به هر دلیلی ممکن اس��ت محصول شما تا 
زمان تاریخ انقضا نتواند به دس��ت مش��تریان برسد. 
پس بهتر اس��ت قبل از اینکه تاریخ آنها به سر برسد 
و مجبور ش��وید آنها را دور بریزی��د و قیمت آنها به 
صفر برس��د. این محصوالت را به ح��راج بگذارید تا 
مش��تریانی که می دانند قبل از سر رسیدن زمان آن 
می توانند از محصول اس��تفاده کنند آن را خریداری 

کنند. 

چگونه مشتری هایی با انتظارات 
نابجا را مدیریت کنیم

مش��تری ها برای رس��یدن به نتیج��ه مورد نظر به نقش��ه 
مس��یر نیاز دارند. این کار کمک می کند مش��تری چشم انداز 
بهتری نس��بت به کار آژانس داش��ته باش��د و درنتیجه سطح 
انتظاراتش پایین بیاید.  مش��تری های یک برند همیشه توقع 
دارند خدمات مورد نظر خود را با قیمت پایین و مطلوب ترین 
نتیجه خریداری کنند. البته این انتظارات کامال بجا هستند اما 
گاهی س��طح توقعات باال می روند و انتظارات غیرواقعی به نظر 
می رس��ند؛ انتظاراتی که اگر برآورده نش��وند ممکن است برند 
برای همیشه مش��تری های خود را از دس��ت بدهد و اگر این 
موضوع درشبکه های اجتماعی بازتاب پیدا کند تأثیر منفی روی 
برند خواهد گذاش��ت، بنابراین هر برن��دی وظیفه دارد جایگاه 
مش��تری ها و انتظاراتی را که می توانند از برند داشته باشند به 
خوبی تعریف کند تا مشتری ها دچار سوء تفاهم نشوند. در ادامه 

این مقاله به بررسی راه هایی برای انجام این کار می پردازیم. 
1-  نتایج را به طور واضح و قاطع بیان کنید

همانط��ور که می دانی��د عوامل زی��ادی روی موفقیت یک 
کسب وکار تأثیرگذار هستند و برخی حوادث پیش بینی نشده 
می توانن��د نتیجه کار را به کلی تغیی��ر دهند. بنابراین برندی 
که به مش��تری های خود قول می دهد درآمدشان را در طول 
س��ال 10درصد افزایش دهد، استرس و فشار باالیی را تجربه 
خواهد ک��رد. راه حل از بین بردن چنین ترس هایی هماهنگ 
کردن تعامالت با خواس��ته ها اس��ت. مش��تری های همیشه 
توقع باالیی دارند و گاهی برآورده کردن انتظارات ش��ان واقعا 
کار آس��انی نیس��ت. گاهی تصویب یک قانون یا تصمیم روی 
روند بازار تأثیر می گ��ذارد و یک آژانس نمی تواند قولی را که 
به مشتری داده بود برآورده کند. در چنین شرایطی آژانس ها 
نمی خواهند کسب وکار خود را تعطیل کنند، بنابراین به جای 
اینکه بودجه ای برای پیدا کردن راه حل اختصاص دهند سعی 
می کنن��د از یک راه جایگزین بودجه مورد نظر را خود تأمین 
کنن��د. آژانس ها برای جلوگی��ری از چنین اتفاقی باید تصویر 
واضحی از روش کار ارائه دهند تا مشتری ها توقعات باال نداشته 
باش��ند.  بهترین روش برای انجام این کار استفاده از داده های 
حقیقی است؛ داده هایی که در نتیجه همکاری با شرکت های 
دیگر و طی چند س��ال جمع آوری ش��ده اند. با استفاده از این 
داده ها نتایج واقعی تری برای مش��تری تعریف کنید و س��طح 

انتظارات آنها را پایین بیاورید. 
2- معیارهای مشخصی تعیین کنید

ه��ر برندی باید تعری��ف واضحی از جایگاه فعلی مش��تری 
داش��ته باشد تا بتواند ابتدا راه حلی برای رساندن آنها به سطح 
متوسط و سپس باال بردن شان ارائه دهد، بنابراین وجود چنین 
اطالعاتی ضروری اس��ت. متأسفانه بس��یاری از سازمان ها در 
مورد زیرس��اخت ها و ش��رایط فعلی خ��ود صحبت نمی کنند. 
این ش��رکت ها توقع دارند بدون گذر از مرحله اول وارد مرحله 
دهم ش��وند، بنابراین به عنوان فروشنده باید به آنها بگویید که 
با برداش��تن قدم های کوچک تر زودتر به نتیجه مورد نظر خود 
خواهند رس��ید.  مراحل رسیدن به نتیجه مطلوب را نمی توان 
دور زد، بنابراین بهترین راه حل این اس��ت که یک نقشه مسیر 
برای مش��تری طراحی کنید و به او توضیح دهید که در کدام 
مرحله باید انتظار رس��یدن به نتیجه مورد نظر خود را داشته 
باش��د. با استناد به داده های معتبر به مشتری ها توضیح دهید 
که فرآیند رس��یدن به هدف مورد نظرش��ان چگونه است و در 
ه��ر مرحله چه دس��تاوردهای جدیدی خواهند داش��ت و چه 
فرصت های جدیدی برای ش��ان مهیا خواهد ش��د. بسیاری از 
آژانس ها منویی از راه حل های مختلف به مشتری ارائه می دهند 
تا بهترین را از میان آنها انتخاب کند. به عنوان مثال بس��یاری 
از مش��تری ها می خواهند تعداد بازدیدکنندگان سایت شان و 
درنتیج��ه فروش محصوالت و خدمات خود را افزایش دهند و 
اکثر آژانس ها در چنین مواقعی ش��روع به ارائه انواع راه حل ها 
برای رسیدن به نتیجه مورد نظر می کنند. انجام این کار بهترین 
راه حل نیست و باعث می شود سطح انتظارات مشتری باال برود. 
در عوض بهترین کار این اس��ت که موقعیت فعلی مشتری را 
تعیین کنید و به او بگویید که برای رس��یدن به جایگاه مورد 
نظر از چه مراحلی باید عبور کند و چه کارهایی باید انجام دهد.  
برای هر مش��تری قالبی از جنس نتای��ج مورد نظرش تعیین 
کنید. آژانس های موفق به جای تمرکز روی موضوعات تکنیکی 
روی نتیجه کار تمرکز می کنند، بنابراین زمانی که مش��تری از 
آنها می خواهد تعداد بازدیدکنندگان س��ایت را افزایش دهند 
ب��ه آنها می گویند که این کار در مرحل��ه دوم فرآیند کار قرار 
دارد و برای رسیدن به این مرحله باید ابتدا کیفیت محصول و 

خدماتی را که عرضه می کنند افزایش دهند. 
3- سعی کنید روابط عمیق تری با مشتری برقرار کنید

مشتری ها عاشق امتحان کردن ویژگی های جدید هستند و 
از طرفی تولیدکنندگان نرم افزار نیز دوست دارند از ویژگی های 
جدی��د در محص��والت آینده خود اس��تفاده کنن��د. درنتیجه 
آژانس ها با ارائه خدماتی مانند کمپین های تبلیغاتی به چنین 
مش��تری هایی می توانند ب��ه موفقیت های کوچکی در مس��یر 
رسیدن به اهداف نهایی دست پیدا کنند، اما در چنین شرایطی 
رابط��ه با مش��تری ها هرگز از فروش اولیه فرات��ر نخواهد رفت. 
تعیین اهداف کوچک و رسیدن به آنها بسیار ساده است و درآمد 
خوبی دارد، اما فراموش نکنید که هدف جلب رضایت بلندمدت 
مشتری است.  بنابراین به جای انجام این کار سعی کنید اهداف 
بلندمدت برای مشتری تعریف کنید. وقتی مدت زمان سوددهی 
و رس��یدن به درآمد خود را به تعویق می اندازید ارزش و اعتبار 
بیش��تری نزد مشتری پیدا می کنید و درنتیجه درآمد بیشتری 
خواهید داش��ت. به یاد داشته باشید که باید مشتری های خود 
را ماندگار کنید بنابراین به انجام یک پروژه اکتفا نکنید و روابط 
عمیق تری با مش��تری برقرار کنید. این روزها تعداد رقبا در هر 
بازاری افزایش پیدا کرده است، بنابراین حفظ مشتری های فعلی 
باید در اولویت قرار بگیرد. شاید انجام پروژه اول برای هر شرکتی 
سخت باشد اما مطمئنا به مرور زمان و افزایش شناخت طرفین 

از یکدیگر، روند انجام کار راحت تر می شود. 
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رابطه  موفقیت شرکت های B2B با 
رشد و درآمدزایی مشتریان

ش��رکت هایی که خدمات و محصوالت خود را نه به 
مصرف کنندگان نهایی، بلکه به کس��ب وکارهای دیگر 
ارائ��ه می کنند، باید منافع خود را با منافع مش��تریان 

هماهنگ و همسو کنند. 
هم��ه صاحب��ان کس��ب وکار در آرزوی موفقی��ت 
شرکت های شان هستند. البته موفقیت، بسته به اینکه 
درباره چه کسی یا چه شرکتی حرف می زنیم، تعاریف 
مختلفی دارد، اما رایج ترین عالئم موفقیت در نرخ باالی 

رشد، سودآوری و عملیات استراتژیک دیده می شود. 
اگر شما به مشتریان تان کمک کنید به اهداف اصلی 
خود دست پیدا کنند، فهرست مفصل تری از مشتریان 
راضی و خشنودی خواهید داشت که در بلندمدت نیز 
به شما وفادار می مانند. همانطور که می بینید، درک این 
اصول سخت نیست، پس چرا بیشتر تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان B2B، هنوز راه خود را پیدا نکرده اند؟ 
مسئله اینجا است که بس��یاری از رهبران، پیام های 
نادرس��تی به مشتریان فعلی و مش��تریان بالقوه خود 
ارسال می کنند. استفن کینگ، متخصص کسب وکار، 
می گوید تیم های رهبری B2B با پاسخ به چهار سؤال، 
می توانند از رویکرد توسعه کسب وکار خود آگاه شوند. 

خدمات خود را چگونه توصیف می کنید؟ 
همانطور که اس��تفن کینگ اش��اره می کند، امروزه 
بس��یاری از گزاره های ارزش، مبتنی بر ش��رح خدمات 
تنظیم می شوند. نکته مهم این است که شما به گونه ای 
ارزش آفرینی خود را توصیف کنید که مشتریان مزایای 
خود را در آن ببینند، درحالی که اغلب کسب وکارهای 
B2B فقط روی نتایج و خروجی ها متمرکزند. به عنوان  
مثال اگر با مش��تریان تان درباره »جامع ترین خدمات 
حس��ابداری دفتری« صحبت کنید، آنها اهمیتی برای 
توضیحات تان قائل نمی شوند. ولی هنگامی که توضیح 
می دهید به کمک خدمات حسابداری شما، می توانند 
چند کارمند آزاد داش��ته باشند و آنها را به بخش های 
ضروری ت��ر منتق��ل کنن��د، می بینید که ب��ه موضوع 

عالقه مند می شوند. 
یک روش ساده برای بیان مزایای محصول این است 
که ابتدا خواص و ویژگی های محصول تان را نام ببرید و 
در ادامه بگویید: »یعنی شما می توانید...« و جای خالی 

را با مزایای مورد نظر پر کنید. 
نرخ بازگشت سرمایه تا چه حد رضایت بخش است؟ 
زمانی که نتایج یا خروجی های ارزشمند محصول تان 
توجه مشتری بالقوه را جلب کرد، چگونه می خواهید با 
او قرارداد ببندید؟ در این مرحله باید توضیح بدهید که 
مزایای مالی خرید محصول شما برای مشتری چیست. 
به عنوان  مثال اگر خدمات ش��ما باعث می شود شرکت 
مقاب��ل، در هزینه های خود صرفه جوی��ی کند، باید تا 
جایی که ممکن است، نرخ سود را به آنها اعالم و صحت 
ادع��ای خود را ثابت کنید. اگ��ر آنها به کمک خدمات 
شما درآمدزایی بیشتری خواهند داشت، بازهم با شواهد 

کافی این موضوع را شرح دهید. 
البته نکته مهمی که باید به یاد داش��ته باش��ید این 
اس��ت که ارزش��ی که محصوالت یا خدمات شما برای 
مش��تری به وجود می آورد، باید بیش از هزینه ای باشد 
که او برای خرید این محصوالت به شما می پردازد. مثال 
اگر هزینه ای که یک مشتری بابت خدمات حسابداری 
ش��ما می پردازد، بیش از فایده ای باشد که این خدمات 
برای ش��رکت او دارن��د، چرا باید چنی��ن معامله ای را 

بپذیرد؟ 
قیمت گذاری محصوالت B2B باید با دقت و توجه 
زیادی صورت بگیرد. درواقع معادله قیمت گذاری باید 
به س��ود هر دو طرف باشد؛ در غیر این صورت معامله 

پایدار نخواهد بود. 
آیا از نوآوری های خاصی برخوردارید یا فقط 

روند صنعت را دنبال می کنید؟ 
بسیاری از رهبران کسب وکار زمانی که وارد یک بازار 
می ش��وند، فقط خدماتی را تولید و عرضه می کنند که 
پیش  از این هم ارائه می شد. وقتی به  سرعت تغییرات 
بازارهای امروزی نگاه می کنیم، متوجه می ش��ویم که 
دنبال��ه روی از رونده��ای قدیمی، ب��رای پایداری یک 
کس��ب وکار کافی نیست. اگر مثال خدمات حسابداری 
را ادامه دهیم، می توانیم بگوییم امروزه شرکت هایی که 
برای خدمات حسابداری هزینه می کنند، در پی دریافت 

مزایایی بیش از محاسبه بیمه و مالیات هستند. 
ن��وآوری یعنی روندی که س��نت را متوقف می کند؛ 
یا تحولی که به مزیت رقابتی ش��ما تبدیل می ش��ود و 

مشتریان تان را هم منتفع می کند. 
آیا منافع شما با منافع مشتریان تان همسو است؟ 
به دفتر کارتان فکر کنید و میزی را که با مش��تریان 
پ��ای معامله می نش��ینید در نظ��ر بیاورید. اگر ش��ما 
همان س��مت میز بنشینید که مشتریان می نشینند و 
شانه به شانه آنها روی بهترین راهکارها متمرکز شوید، 
دینامیک روابط تان چگونه تغییر می کند؟ این تصویر، 

سمبل فرآیند فروش شما است. 
به گفته استفن کینگ، زمانی که مشکالت مشتری به 
مشکالت ما تبدیل می شوند، روابط ما از عرضه کننده – 
خریدار، به روابط دو شریک تغییر می یابد. در حقیقت 
همین متمرکز شدن روی یک هدف مشترک است که 

ارزش کسب وکار شما را به مشتریان ثابت می کند. 
تیم اجرایی ش��رکت شما چگونه به این چهار سؤال 
پاس��خ می دهد؟ آیا می توانید به مش��تریان تان کمک 
کنید ک��ه کسب وکارش��ان را بهتر اداره کنند، رش��د 

سریع تر و سودآوری بیشتری داشته باشند؟ 
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بدون شک گزینه های مناسب 
ب��رای مدیری��ت ش��رکت ها به 
سختی پیدا می شوند. همچنین 
پرورش مدی��ران کارآمد نیز از 
نظ��ر س��ازمانی و مدیریتی در 
س��طحی باال از دش��واری قرار 
دارد. در واق��ع مش��کل اصل��ی 
دارای  ماه��ر،  ف��ردی  یافت��ن 
ش��رایط،  با  هماهنگ  تخصص، 
هنجارها و موقعیت شرکت های 
مختل��ف اس��ت. آنچ��ه انتخاب 
مدی��ر مناس��ب را ت��ا این حد 
انکارناپذیر  تأثی��ر  ک��رده،  مهم 
وی ب��ر روی س��ایر کارمن��دان 
اس��ت. در حقیقت هنگامی که 
ش��یوه مدیریتی نامطلوبی اجرا 
و  تمام��ی زحم��ات  می ش��ود، 
شما  دستاوردهای طوالنی مدت 
و تیم تان را یکج��ا نابود خواهد 

کرد. 
در ای��ن مقاله چاد اس��توارت 
به بررس��ی پنج گونه شخصیتی 
که هرگز نباید ب��ه عنوان مدیر 
جانبی  بخش ه��ای  یا  ش��رکت 

انتخاب شوند، پرداخته است. 
1- آنهایی که می خواهند 

همیشه قهرمان باشند
این دسته از افراد عالقه شدید 
به قهرمانی دارند. به طور معمول 
این افراد در مواقع دشوار از راه 
رس��یده، کارها را در مدت زمان 
می کنند  س��ازماندهی  کوتاهی 
و ب��ه س��رعت مح��ل را ت��رک 
خواهند کرد. براس��اس برداشت 
این مدی��ران، آنه��ا علت اصلی 
پابرجایی ش��رکت هس��تند. به 
این ترتیب کل ش��رکت مدیون 
آنهاست و حذف شان از ساختار 

شرکت غیرممکن خواهد بود. 
متأس��فانه ماجرا ب��ه همینجا 
اف��راد در  این  ختم نمی ش��ود. 
زمینه کس��ب اعتب��ار و پاداش 
نیز قص��د دارن��د تنه��ا بازیگر 
صحن��ه باش��ند. در ای��ن میان 
مدی��ران قهرمان هی��چ توجهی 
ب��ه زحمات و تالش های س��ایر 
تیم ش��ان  و  ش��رکت  اعض��ای 
ندارن��د. اینگونه اف��راد مدام از 
تأثی��ر باالی ش��ان روی پروژه ها 
و سرنوشت شوم آنها در صورت 
صحب��ت  دخالت  ش��ان  ع��دم 
می کنند. همچنین قهرمان های 
کس��ب وکار  عرص��ه  پوش��الی 
هی��چ نگرانی بابت حذف س��ایر 
کارمندان ش��ان  و  هم تیمی ه��ا 
از عرصه کس��ب وکار به منظور 
پیش��رفت بیش��تر خود ندارند. 
این افراد هرگاه مش��کل حادی 
رخ ده��د، هم��ه حتی ش��ما را 
زی��ر اتوبوس خواهن��د انداخت. 
فقط کافی اس��ت ی��ک بار ایراد 
کارش��ان را گوش��زد کنید. در 
این مواقع آنه��ا وارد بحث های 
طوالن��ی و بی فایده ب��ه منظور 

توجیه یا رفع مسئولیت از خود 
می شوند. براین اساس در چنین 
ش��رایطی قهرمان ماجرا تبدیل 
به ضدقهرمان می ش��ود و تمام 
بار س��نگین  کارمن��دان را زیر 

مسئولیت ها له می کند. 
2- آنها همیشه درخواست 

ارتقای جایگاه دارند، اما هرگز 
کیفیت الزم را نشان نمی دهند

اگ��ر ت��ازه ب��ه عن��وان مدیر 
ش��رکتی منصوب ش��ده اید، در 
ط��ول دوران حرفه ای ت��ان ب��ا 
خیل عظیمی از افراد زیاده خواه 
مواجه خواهید ش��د. یک دسته 
از این افراد کس��انی هستند که 
به ط��ور مداوم تقاض��ای ارتقای 
جای��گاه دارن��د، اما ب��ه ندرت 
کیفی��ت الزم را از خ��ود ارائ��ه 

می کنند. 
در زمینه توج��ه به توصیه ها 
را  ش��ما  ح��رف  فق��ط  آنه��ا 
می ش��نوند. در اینج��ا خب��ری 
حت��ی  و  توصیه ه��ا  انج��ام  از 
دس��تورهای شما نیست. به این 
ترتیب احساس بی تفاوتی چنین 
افرادی نس��بت به جایگاه ش��ان 
و ماهیت رقابتی کس��ب وکار به 

شما دست خواهد داد. 
نکت��ه عجی��ب در م��ورد این 
در  مداوم ش��ان  اف��راد حض��ور 
ات��اق اس��تراحت و صحب��ت از 
اس��ت که  کاره��ای دش��واری  
همین چن��د دقیقه پیش انجام 
داده اند. همچنی��ن تالش برای 
تخری��ب ف��ردی که ب��ه تازگی 
جای��گاه بهتری کس��ب کرده از 
دیگر ش��یوه های رفتاری چنین 

کارمندانی محسوب می شود. 
اگر چنین افرادی را به عنوان 

مدیربخش ی��ا مدیرکل انتخاب 
کنی��د، تنه��ا فش��ار مضاعف��ی 
کرده اید.  اعمال  کارمندان  روی 
در واق��ع اینگون��ه اف��راد بخش 
عظیم��ی از کارها را ب��ر عهده 
دیگران می گذارن��د و به هنگام 
ارائ��ه پ��روژه مهر اصل��ی را به 
روی  بر  ناجوانمران��ه ای  صورت 

کار می زنند. 
3- آنها تنها بخشی از 
مهارت های الزم را دارند

از  پ��س  ول��ش  ج��ک 
فارغ التحصیلی به طور مس��تقیم 
پش��ت میز مدیرعامل��ی جنرال 
الکتریک قرار نگرفت. او نیاز به 
مهارت های  فراگیری  و  آموزش 
مورد نیاز در طول زمان و خارج 
از دانشگاه داشت. در واقع جک 
آنقدر به مهارت های خود افزود 
که در نهایت جن��رال الکتریک 
مجاب ب��ه انتخابش ش��د. نوع 
س��وم اف��رادی که نبای��د برای 
پس��ت مدیریتی انتخ��اب کرد، 
افراد دارای مهارت های نس��بی 
هستند. این دسته از افراد شاید 
در برخ��ی از مهارت ه��ا توانایی 
باالیی داشته باشند، با این حال 
هنوز تم��ام مهارت های الزم را 
این  استدالل  نکرده اند.  کس��ب 
باالی شان  توانایی  معموال  گروه 
در یادگی��ری ام��ور در ع��رض 
مدت کوتاهی است. اجازه دهید 
مثال��ی عینی برای روش��نگری 
بیش��تر بزنم. آیا شما یک برنامه  
ویس کامپیوتر را دارای توانایی 
الزم برای مدیریت تیم طراحی 

گرافیکی می دانید؟ 
این دسته از افراد تنها هنگام 
ارتق��ای کارمندان اطراف ش��ما 

هس��تند و پس از آن به س��راغ 
کاره��ای روزمره ش��ان می روند. 
ش��اید این ضرب المثل بهترین 
راهکار در زمینه تعامل با چنین 
افرادی باش��د: »شما نمی توانید 
به اس��ب آموزش نوش��یدن آب 
مانند انس��ان را دهید، اما قادر 
به راهنمایی اش به س��وی برکه 

هستید.« 
4- آنها از شخصیت 

قوی شان برای هموارسازی 
راه شان استفاده می کنند

شخصیت قوی برای هر فردی 
امکان��ی فوق الع��اده محس��وب 
می ش��ود، اما افراط در استفاده 
از چنین ویژگی موجب غصب و 
حذف غیراصولی و غیرحرفه ای 
افراد مس��تعد به منظور پیشبرد 
بدون شک  می شود.  اهداف مان 
چنین اف��رادی هرگ��ز نباید به 
س��مت های مدیریت��ی دس��ت 
پی��دا کنند. عل��ت اصلی چنین 
توصی��ه ای نیازمندی یک مدیر 
به چیزی بیش��تر از ش��خصیت 
ق��وی ب��رای مقابله ب��ا دیگران 
اس��ت. در واق��ع وی نیازمن��د 
توانای��ی گفت وگوی س��ازنده و 
برقراری ارتب��اط عاطفی پایدار 
با اعض��ای تیمش اس��ت. بنای 
س��ازمان مدیریتی ش��رکت تان 
برپایه چنین مدیرهایی ش��بیه 
قلعه ه��ای ش��نی کنار س��احل 
اس��ت که با کوچک ترین موجی 

از بین می روند. 
به  معمول دسترس��ی  به طور 
این نوع افراد به عنوان مدیر در 
زمان بحران بسیار سخت است. 
آنها تنها هن��گام وزش بادهای 
مواف��ق روی عرش��ه خودنمایی 

می کنند. با ش��روع توفان دیگر 
خبری از آنها نمی توان گرفت. 

یکی از معیارهای مدیر خوب 
توانایی وی برای حفظ و ارتقای 
ویژگی های مثب��ت اعضای تیم 
و ع��دم تالش ب��رای القای یک 
ن��وع ویژگی خاص به همه افراد 
اس��ت. افرادی که در این بخش 
از آنها صحب��ت می کنیم هرگز 
سراغ چنین کاری نمی روند. در 
واقع آنها فقط عطش ریاس��ت و 
توسعه حوزه نفوذشان را در سر 

می پرورانند. 
نگاه��ی به تاریخ، سرنوش��ت 
رهبرانی با چنین مشی رفتاری 
را ب��ه خوب��ی نش��ان می دهد. 
اس��کندر مقدونی بدون ش��ک 
یکی از بزرگترین فاتح های کل 
تاریخ محس��وب می شود. با این 
اگرچه شیوه خشونت آمیز  حال 
برای  عظیمی  موفقیت های  وی 
بار آورد،  امپراتوری مقدونیه به 
اما اندکی پ��س از مرگش همه 
دس��تاوردهای وی ب��ه ب��اد فنا 

رفت. 
5-  آنها هنگام سختی فرار 

می کنند
همانگونه که از نام این دس��ته 
برمی آید، نباید هرگز شانس تکیه 
بر صندل��ی مدیری��ت را به آنها 
داد. همه ما در مراکز س��رگرمی 
کودکانی را مشاهده می کنیم که 
در گوشه ای ایس��تاده و مشغول 
اعتراض ب��ه همه هس��تند. این 
دسته از افراد نیز اگر فرزند رئیس 
ش��رکت نباش��ند، به س��رعت از 
سطوح مدیریتی و حتی الیه های 
پایین تر کسب وکار حذف خواهند 

شد. 
ای��ن دس��ته از اف��راد هوش 
موقعیت س��نجی  در  مناس��بی 
ای��ن  از  ح��ال  باای��ن  دارن��د. 
منف��ی  زمین��ه  در  توانای��ی 
اس��تفاده می کنند. بدین ترتیب 
آنها همیش��ه از شکس��ت فرار 
می کنند. شیوه آنها ترک زمین 
پی��ش از پای��ان س��وت داور و 
اعالم رسمی شکست شان است. 
براین اس��اس مشاهده استعفای 
ناگهانی این نوع مدیران را باید 
ب��ه عنوان نش��انه آغ��از بحران 

سازمانی محسوب کرد. 
طبیعت اشتباه در زمینه 

ارتقای افراد
ب��دون ش��ک هی��ج ف��ردی 
توان اجتن��اب از خطا در طول 
زندگ��ی اش را ن��دارد. برهمین 
اس��اس شما نیز به احتمال زیاد 
حرفه ای ت��ان  دوران  ط��ول  در 
خطاه��ای متع��ددی مرتک��ب 
خواهی��د ش��د. این مقال��ه تنها 
تالشی هرچند کوچک در زمینه 
کمک به صاحبان کسب وکار در 
گزینه ها  بهترین  انتخاب  زمینه 
کسب وکارش��ان  مدیریت  برای 

است. 
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۵ شخصیتی که هرگز نباید به جایگاه مدیریت ارتقا داد
دیدگاه

معرفی 4 روندی که می تواند یک 
گروه کاری را فرسوده کند

از نشانه های مربوط به فرسودگی و اختالل در 
کار گروهی و بازده افراد، باید آگاه باش��یم و برای 

بهبود آن تالش کنیم. 
بهب��ود  و  توس��عه  خل��ق،  کارآفرین��ان،  کار 
محص��والت و خدم��ات اس��ت. آنها عاش��ق این 
هس��تند که از خالقیت خود برای ایجاد تغییر و 
تحول استفاده کنند. کارآفرینان باهوش می دانند 
که به حمایت اف��راد متخصص در امور مدیریتی 
و اداری نیاز دارند. کس��ی باید باشد که اوضاع را 

مرتب کند. 
درس��ت اس��ت که کاره��ای اداری و مدیریتی 
ارزش دارن��د، ول��ی بارها و بارها ش��نیده ایم که 
کارآفرینان از این گله می کنند که هزینه زیادی 
باب��ت این کارها می پردازند. ای��ن امور می توانند 
به مش��کل بزرگی تبدیل شوند که خالقیت را از 
بین می برد و زمان را می دزدد. در اینجا به چهار 
م��وردی ک��ه می توانند خللی در مأموریت ش��ما 

ایجاد کنند می پردازیم. 

1- برای پاسخ گرفتن، باید با افراد زیادی 
صحبت کنید

اگر معموال این گونه باشد که شما برای دریافت 
تنها یک پاسخ، باید با پنج نفر صحبت کنید، باید 
بدانید که مش��کلی وجود دارد. وقت طال است و 
عالوه  بر باارزش بودن، انرژی ش��ما نیز محسوب 
می شود. وقتی کسی با تمامی جوانب کار آشنایی 
نداش��ته باش��د، قدرت افرادی که ق��درت را در 
دس��ت دارند، افزایش می یابد، ول��ی به  قیمت از 
دس��ت رفتن سودآوری و عقالنیت کارکنان تمام 

می شود. 

2- معموال از افراد بشنوید که می گویند 
این کار ما نیست

اکثر کارکنان واقعا دوس��ت دارند کار درس��ت 
را انجام دهند و معموال از فرصت ها برای نش��ان 
دادن مهارت های ش��ان اس��تقبال می کنند. البته 
گاهی  اوقات کارکنانی هستند که می گویند فالن 
کار، کار ما نیست. اما اگر شرایط به گونه ای باشد 
ک��ه به طور معمول این جمله را از افراد مختلف و 
با روش های مختلف بشنوید، چه اتفاقی می افتد؟ 
این الگو ممکن اس��ت اطالعات زیادی را نشان 
دهد. شاید به کارکنان دستور داده شده باشد که 
کمک نکنند و این امر واقعا دیوانه کننده است. از 
مهارت های ارتباطی خود اس��تفاده کنید و با آنها 
صمیمی شوید و مستقیما از آنها بپرسید که چرا 
از کمک کردن به ش��ما طفره می روند و مقاومت 
می کنن��د. تنها ب��ه  حرف هایی که زده می ش��ود 
گ��وش نکنید و به حرف هایی که زده نمی ش��ود 
هم توجه کنید. ممکن اس��ت ش��ما با کارکنانی 
مواجه ش��وید که خودش��ان هم از کمک نکردن 
به شما رضایت نداشته باشند. این کارکنان تنها از 

دستورات پیروی می کنند. 

3- قوانین سفت وسخت در برابر قوانین 
مبتنی  بر ارزش

ما به قوانین مبتنی  بر ارزش مثل تحمل نکردن 
رفتار آزاردهنده نیاز داری��م و باید این قوانین را 
به ش��دت اعمال کنیم. این قوانین با موارد ثابت و 
تغییرناپذیر متفاوت هستند. قوانین ثابت مربوط  
به عملیاتی می شوند که هیچ ارتباطی  با ارزش ها 

یا ماهیت تکاملی کسب وکار ندارند. 
هر س��ازمانی باید دارای یک ساختار باشد، اما 
برخی  از قوانی��ن تنها برای اعطای قدرت، اجرا و 
پیاده سازی می ش��وند. یک قانون در موارد دیگر 
ممکن اس��ت در ی��ک برهه زمانی خ��اص بامعنا 
باش��د، ولی در بقیه مواقع این گونه نباشد. سؤال 
کنید که چرا این قانون وجود دارد، چراکه بعضی  
اوقات افراد حتی نمی دانند چرا قانون دارند. سایر 
مواق��ع هم قوانین بدترین موارد را برای کارکنان 

به همراه دارند. 

4- کار اضافه و بیش  از حد با کاغذ
یکی از باورهای غلط در ش��رکت ها این اس��ت: 
هرچ��ه تعداد فرم ها بیش��تر ش��ود، بهتر اس��ت. 
مدیریت ب��رای اینکه افراد را بیش��تر اذیت کند 
روی فرم های چن��د امضایی اصرار می کند. حتی 
بدت��ر از آن این اس��ت که تنها افراد مش��خصی 

می توانند چنین فرم هایی را پر کنند. 
 اگر به  دنبال اس��تخدام ش��دن در کار دولتی 
هستید تا از امور اداری و بروکراتیک مخفی شده 
در زیر برچس��ب مدیریت رهایی پیدا کنید، پس 
قطعا در روند کاری مش��کل دارید. اگر احس��اس 
می کنی��د که عملک��رد مدیریتی ش��ما خارج  از 
کنترل تان اس��ت، دیگر از مدیری��ت گله نکنید. 
مطمئ��ن ش��وید مدی��ران، اطالع��ات دقیقی در 
مورد موانع غیرض��روری و همچنین نقاط مثبت 

مدیریت خود دارند. 
اگ��ر مثال ه��ای واقع��ی و ملموس��ی برای 
رهب��ران در م��ورد موان��ع غیر ض��روری ارائه 
کنید، می توانید آس��وده خاطر باشید، ولی اگر 
نتوانس��تید باید به  دنب��ال کارفرمای دیگری 

برای این کار بگردید. 
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اخبار

تبریز – لیال پاشـایی: مدیر منابع انس��انی ش��رکت گاز استان 
آذربایجان شرقی از ارایه بیش از 69 هزار و 495 نفر ساعت آموزش 
به کارکنان در 10 ماه سال جاری در مرکز آموزش شرکت گاز استان 
خب��ر داد .به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، ناصر علی پور افزود : این 
آموزش ها در قالب 130 دوره برای کارکنان در راستای آموزش های 
عمومی، فنی و تخصصی، شغلی و ارتقا و به روز نمودن دانش مسوولین 
و کارکنان ارائه ش��ده که شامل 56 دوره فنی و تخصصی و 74 دوره 
عمومی می باش��د. وی با اش��اره بر اهمیت و نقش مقوله آموزش و 
توانمندس��ازی منابع انسانی در پویایی سازمان و لزوم اثربخشی این 
دوره ها افزود: دوره های آموزشی فوق نیازهای متنوع در بخش های، 
 ،ICDL اخ��الق اداری، ارتقای مهارت های کارکنان در زمینه های
مهارت های ارتباطی، فنون قرارداده��ا، تکریم ارباب رجوع، آموزش 
های تخصصی مربوط به ش��غل و مباحث روانشناسی برای خانواده 
های کارکنان را پوشش داده و بر اساس پایش انجام شده  دوره های 

مذکور در سطح دو و سه بیش از 70 درصد اثر بخشی داشته اند .مدیر 
منابع انسانی شرکت گاز استان اظهار داشت : با اجرایی شدن قرارداد 
همکاری های آموزش��ی با س��ازمان فنی و حرفه ای استان کارکنان 

پیمانکاری ش��رکت 17200 نفر ساعت دوره های آموزشی را در این 
س��ازمان طی خواهند کرد. وی با اشاره به اهمیت دوره های آموزش 
مجازی گفت: این مدیریت افزایش تعداد دوره ها و شرکت کنندگان 
در آموزش های مجازی در س��ال آتی را در دستور کار خود قرارداده 
است. وی با تأکید بر لزوم رعایت الزامات ایمنی، بهداشت  و محیط 
زیس��ت در راستای کاهش و مدیریت ریسک حوادث افزود: آموزش 
های متنوعی شامل مباحثی مانند نحوه کاربا تجهیزات ایمنی، رعایت 
الزامات HSE، ایمنی و آتش نشانی  و اعمال و شرایط ناایمن  برگزار 
شده اس��ت. الزم به ذکر است مرکز آموزش شرکت گاز استان یکی 
از مراکز فعال آموزش ش��رکت ملی گاز ایران در شمال غرب کشور 
مجهز به دپارتمان اداری، س��الن آمفی تِئأتر، سالن کنفرانس، سایت 
IT، کالس های آموزشی با پیشرفته ترین تجهیزات آموزشی و کمک 
آموزشی، کارگاه های آموزشی و همچنین کتابخانه و مهمانسرا می 

باشد.

کرج- خبرنـگار فرصت امروز - با حضور اس��تاندار البرز، 
نماینده مردم کرج در مجلس اس��المی، شهردار کالنشهر کرج 
و جمعی از مس��ئوالن ش��هری، از 39 پروژه شهری به مناسبت 
سی ونهمین سالگرد انقالب اسالمی بهره برداری شد. از مهم ترین 
پرو ژه هایی که امروز به بهره برداری رسید می توان به بهره برداری 
فاز نخس��ت تقاطع غیرهمسطح میدان شهید آجرلو، در تقاطع 
خیابان بهش��تی با بلوار جمهوری اسالمی با اعتبار 362 میلیارد 
ریال، زائرسرا و حسینیه راهیان نور خرمشهر اردوگاه شهید باکری 
با اعتبار یکصد میلیارد ریال و بهره برداری از اس��تخر ذخیره آب 
سازمان آرامستان ها جهت آبیاری و مصرف شستشو در آرامستان 
بهشت سکینه با حجم آبگیری 35 میلیون لیتر با اعتبار 2 میلیارد 

و 700 میلیون ریال اش��اره ک��رد.  در این بهره برداری همچنین 
می ت��وان به کلنگ زن��ی و آغاز عملیات احداث پایانه ش��مال با 

ظرفیت 7 ه��زار مترمربع جهت احداث پایانه ش��مال و انتقال 
ش��هروندان به شهرهای شمالی با اعتبار 32 میلیارد ریال و آغاز 
راه اندازی عملیات اجرای خط ویژه اتوبوس تندرو با خرید یکصد 
دس��تگاه اتوبوس و احداث ایس��تگاه ها و تجهیزات ایمنی مسیر 
ب��ا اعتبار یک هزار و 700 میلیارد ریال جهت بهبود مش��کالت 
ترافیکی شهر کرج اشاره کرد. از دیگر پروژه های قابل توجه، پروژه 
بهسازی حاشیه اتوبان تهران- کرج به میزان اعتبار 25 میلیارد 
ریال، بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شهری با ظرفیت تصفیه 
یک هزار مترمکعب فاضالب شهری در شبانه روز جهت مصرف در 
آبیاری فضای سبز با اعتبار 15 میلیارد ریال و بهره برداری و افتتاح 

6 بوستان و فضای سبز در شهر کرج است.

اصفهان  - قاسم اسد- شهردار اصفهان گفت مدیریت شهري 
تالش دارد  فرصت های ش��هر را در اختی��ار کارآفرینان قرار دهد و 
زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم کند، همچنین به دنبال تغییر و 
اداره ارزان شهربا نظام اداري است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزی در برنامه تلویزیونی "بازتاب" 
افزود: اولویت مدیریت جدید ش��هري فراهم کردن زندگي با کیفیت 
همراه با آس��ایش و آرامش براي شهروندان است به همین منظور بر 
اساس نیازها و نظرسنجی ها باید به سمت ایجاد حمل و نقل آسان 
و ه��وای پاک، ایمنی، رف��اه و زندگی حرکت کنیم. وي ادامه داد: در 
بودجه سال آینده براي اولویت هاي شهر و نیازهاي شهروندان  بودجه 
هاي قابل توجهي اختصاص داده ش��ده و به تصویب اعضای شورای 

شهر رسیده است.
ن��وروزي با بیان ای��ن مطلب که عملیات اجرایي  دو ایس��تگاه 
خط دوم مترو عاش��ق اصفهانی و زینبیه آغاز ش��ده تصریح کرد: 
شهرداري  به دنبال جذب فاینانس خارجی و اوراق مشارکت برای 
تکمیل  خط دوم است و با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی 
مذاکراتي انجام داده اس��ت. وي به خط سه مترو از میدان آزادی 
تا اتوبان ذوب آهن اش��اره و بیان ک��رد:  مذاکرات اولیه براي این 
خط انجام شده و بنیاد مستضعفان پیمانکاري این خط را برعهده 

گرفته، به طور حتم با اجرای این سه خط مترو تحول عظیمی در 
تردد و سفرهاي راحت و آسان  ایجاد مي شود.

نوروزی با اشاره به افتتاح  مرکز کنترل معاینه فنی اتوبوس ها 
به منظور نظارت بیش��تر بر وضعیت اتوبوس های شهر ادامه داد: 
مقرر شده دومین جایگاه نیز تا شهریورماه سال آینده احداث شود. 
وي با بیان این مطلب که یک هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه 
ش��هر اصفهان به حمل و نقل عمومی اختصاص داده شده است، 
افزود: 870 میلیارد تومان برای مترو و مابقی برای اتوبوس و غیره 

پیش بینی شده است.
شهردار اصفهان تاکید کرد:  در بافت های روستایی و میانی مثل 
محله قائمیه اگر مردم مشارکت داشته باشند، شهرداری هم می تواند 

با سرعت بیش��تری در جهت نوس��ازی این نوع بافت ها اقدام کند. 
نوروزی با بیان این که در منطقه سه منطقه تاریخی به شمار مي رود، 
افزود: در این منطقه می توان با احداث مس��افرخانه و رستوران های 
سنتی، گفتمان شهرداری مبنی بر اینکه اصفهان به شهر گردشگری 

تبدیل شود را محقق کنیم.
وی با بیان اینکه از مطالعه و اجراي پروژه احیاء میدان امام علی)ع( 
14 سال می گذرد، گفت: هنوز بخش زیادی از این پروژه باقی مانده 
که در نظر داریم بر تکمیل این پروژه تمرکز کنیم، زیرا یکی از اولویت 
های ش��هرداری در س��ال آینده تکمیل پروژه های نیمه تمام است. 
شهردار اصفهان با بیان این مطلب که  برای تکمیل پروژه احیاء میدان 
امام علی)ع( به مش��ارکت شهروندان نیاز اس��ت ادامه داد: مردم این 
منطقه به دلیل تملک های اولیه و برخی برنامه ها  ناراضی هستند که 

باید با کمک یکدیگر در جهت رفع آن اقدام کرد.
وی با اشاره به  پروژه های نیمه تمام بیان کرد: شهرداری بر تکمیل 
پروژه های نیمه تمام متمرکز ش��ده، به طوری که در چهار ماه اخیر 

بیش از چهار سال گذشته برای مترو کار شده است.
وی تاکید کرد:  ش��هرداري  س��عي دارد  فرصت های ش��هر را در 
اختیار کارآفرینان قرار دهد و زمینه حضور سرمایه گذاران  را فراهم 

کند  همچنین به دنبال تغییر و اداره ارزان شهر با نظام اداري است.

تبریز - سـحر فالح- از سوی سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با ارتقا و توسعه شاخص های 
مدیریتی و عملکردی در حوزه محیط زیس��ت، حامی زمین پاک و 
هوای سالم شناخته شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در نوزدهمین 
همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز که با حضور 
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عیسی کالنتری 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی به عنوان واحد قابل تقدیر کشوری در حوزه محیط 
زیس��ت معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت. رئیس ایمنی، بهداش��ت و 
محیط زیس��ت شرکت گاز آذربایجان شرقی با اعالم این خبر افزود: 
شرکت گاز استان به جهت انجام اقدامات و اجرای استانداردهای الزم 
در زمینه بهره وری و کاهش آالیندگی های زیست محیطی، موفق 
به کسب تقدیر کشوری در حوزه محیط زیست شد. ابراهیم خدائی 
علمداری افزود: این ش��رکت همواره در اج��رای برنامه های ملی در 
زمینه محیط زیس��ت فعالیت و اقدامات چشمگیری داشته و با ارتقا 
و توسعه شاخص های مدیریتی و عملکردی در حوزه محیط زیست، 
حامی زمین پاک و هوای س��الم است. وی تصریح کرد: این شرکت 
فعالیت های گسترده ای همچون مدیریت پسماند، حفظ و نگهداری 
فضای سبز، کنترل آالینده های آب و هوا، استاندارد محیط زیستی 

محص��والت  و ... را در دس��تور کار خود قرار داده و کس��ب عناوین 
مختلف در خصوص محیط زیس��ت، نشان از عزم این شرکت جهت 

کمک به حفاظت از محیط زیس��ت است. الزم به ذکر است سازمان 
حفاظت از محیط زیست کشور به منظور تشویق واحدهای صنعتی و 
خدماتی که در راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام 
داده اند و همچنین ترویج فرهنگ زیست محیطی در بین واحدهای 
صنعتی و خدماتی کش��ور و انتقال تج��ارب مدیران موفق در زمینه 
کنترل و کاهش آالیندگی های زیست محیطی، نوزدهمین همایش 
ملی انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در کشور را برگزار کرد. 
بر اساس این گزارش؛ در لوح تقدیر ارائه شده آمده است: مدیرعامل 
محترم شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، عرصه توسعه، بالندگی و 
سعادت نسل های آینده مرهون تالش و زحمات بی دریغ و مجدانه 
افرادی است که خود را امانت دار سرمایه های مادی، طبیعی و معنوی 
این سر زمین می دانند و با گام های ارزنده ای که در راستای حفاظت 
از محیط زیست برداشته اند، این ودیعه را سالم و پاک به نسل های 
بع��دی تحویل می دهند. اقدامات قابل تقدیر ش��ما باعث گردید تا 
"کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز" شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی را به عنوان "واحد خدماتی قابل تقدیر" تعیین نماید. از این رو 
ضمن عرض تبریک  و آرزوی توفیق روز افزون آن واحد، امید است 
با مدیریت زیس��ت محیطی آن مجموعه گامی مؤثر در دستیابی به 

اهداف توسعه پایدار بردارند.

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امـروز- مهن��دس 
س��یدحمیدرضاعلم مدی��رکل راه��داری وحمل ونقل 
جاده ای اس��تان درنشس��ت س��تادمدیریت بحران این 
اداره کل اعالم کرد:حس��ب اعالم س��ازمان هواشناسی 
ومدیریت بحران اس��تان  ازروزیکش��نبه تاچهارش��نبه 
هفته جاری ش��اهدفعالیت سامانه بارشی قوی درسطح 
مرکز،ش��رق وجنوب اس��تان هس��تیم که احتمال دارد 
منجربه جاری شدن سیل دربعضی ازنقاط  گردد، ازاین 
روالزم است راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانها 
باحف��ظ وارتق��ای آمادگ��ی درمناطق حس��اس راهها 
مستقرش��وند. وی بااش��اره به آماده ب��اش صددرصدی 
نیروها وامکانات راهداری اس��تان افزود:تجارب دو سیل 
اسفند95وفرودین 96حاکی ازضرورت حضورحداکثری 

هم��ه امکان��ات ونیروها پای کاراس��ت، ازای��ن رو الزم 
اس��ت تاعبورازشرایط اعالم ش��ده همه نیروها وماشین 
آالت  راه��داری درآماده باش کام��ل درمناطق تعیین 
ش��ده مستقرباش��ند. مهندس علم تصریح ک��رد: برای 
مقابل��ه با س��یل احتمال��ی وجلوگیری از انس��دادراهها 

،تعداد251دس��تگاه ماش��ین آالت س��بک وس��نگین 
راه��داری وحمل ونقل جاده ای اس��تان از روز ش��نبه 
درمناط��ق حس��اس راهها خصوصا محورهای ش��ریانی 
مستقرش��ده اندتادرصورت نیازاقدام الزم راانجام دهند. 
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اس��تان  اضافه 
کرد:مناطقی ازراههای اس��تان ازجمل��ه محوردالکی به 
کنارتخته،،گردن��ه عامری درمحوردیلم به بهبهان ،اهرم 
به فراش��بند، جم ب��ه طاهری، تون��ل پیامبراعظم)ص( 
پلهای کل��ل، مندوبویرات ازجمله مناطقی هس��تندکه 
باتوجه به کوهستانی بودن  مسیروامکان رسیدن آبهای 
باالدست ازاستانهای همجوارنیازبه مراقبت ویژه دارندکه 
با استقرار ماشین آالت الزم  سعی کرده ایم آمادگی الزم 

رابرای بحرانهای احتمالی داشته باشیم.

مدیر منابع انسانی شرکت گاز آذربایجان شرقی اعالم کرد

 ارائه بیش از 6۹ هزار نفر ساعت آموزش به کارکنان 
در مرکز آموزش شرکت گاز استان

39 پروژه شهری در کرج بهره برداری شد

شهردار اصفهان:

فرصت های شهر در اختیار کارآفرینان قرار مي گیرد

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به عنوان واحد قابل تقدیر کشوری در حوزه محیط زیست انتخاب شد

آماده باش و استقرار251دستگاه ماشین آالت راهداری درمناطق حساس راه های استان بوشهر

بازدید مشاور وزیر نیرو از تاسیسات برق جزایرقشم و هرمز
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مش��اور وزیر نیرو از تاسیس��ات برق جزیره 
قشم و روند اجرایی هوشمند سازی جزیره هرمز بازدید کرد.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ، مهندس هوشنگ فالحتیان در این بازدید 
مراحل نصب کنتورهای هوش��مند، روش های برقراری ارتباط با مرکز کنترل و پس��ت 
کلیدخانه هرمز را  بازدید و از نزدیک در جریان مراحل هوشمند سازی این جزیره قرار 
گرفت. مهندس فالحتیان همچنین با سفر به جزیره قشم عالوه بر بازدید از تاسیسات 
و شبکه های توزیع برق، ایستگاههای فوق توزیع از نیروگاه 500 مگاواتی در حال ساخت قشم نیز بازدید کرد.  در بازدید یک روزه 
مشاور وزیر نیرو آخرین وضعیت مصرف انرژی،  توسعه و اصالح شبکه های توزیع برق جزایر قشم و هرمز از سوی مهندس ذاکری 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان ارائه شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان روز مهندس را تبریک گفت
اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان با تبریک روز مهندس به 
مهندسان شرکت برق منطقه ای خوزستان از تالش های آنها در ارتقای پایداری شبکه برق تشکر کرد. 
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: به مناسبت روز مهندس، الزم است از تالش های همه پرسنل به خصوص 
مهندسان شرکت به خاطر حفظ و ارتقای پایداری شبکه در یک سال گذشته قدردانی کنم. وی ادامه داد: 
در یک سال گذشته اقدامات ارزنده ای صورت گرفته تا در چنین روزهایی که گرد و غبار شدید همراه با 
رطوبت و بارش باران وجود دارد شبکه دچار اختالل نشود، همه این تالش ها مرهون مسئولیت پذیری 
کارکنان شرکت به خصوص نیروهای مهندس شرکت است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه شبکه در مقابل گرد 
و خاک و بارندگی روزهای گذشته در پایداری 100 درصدی بوده و حتی در هیچ فیدری قطعی صورت نگرفته، گفت: این دستاورد بزرگ 

نتیجه اقدامات مهندسی مقابله با ریزگرد توسط مهندسان برق منطقه ای است که روز مهندس را به آنها تبریک می گویم.

 مدیر عامل آبفا گلستان خواستار رعایت مصرف بهینه آب 
همزمان با خانه تکانی پایان سال شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس "محمدهادی رحمتی" 
گفت: همکاران شرکت آب و فاضالب در طول سال برای توزیع آب بصورت شبانه روزی تالش می کنند و با سخت کوشی و تالش 
شبانه روزی همکاران خدمات رسانی در زمینه توزیع آب بدون وقفه انجام می شود.وی افزود: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال 
شهروندان براساس یک سنت دیرینه مبادرت به خانه تکانی و شستشو و نظافت و بهداشت منازل می نمایند همه ساله در این ایام 
شاهد افزایش چشمگیر مصرف آب به لحاظ خانه تکانی و نظافت هستیم که در نتیجه افت فشار شبکه آب در برخی از مناطق بوجود 
می آید.مهندس رحمتی تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع آب در کشور ما محدود مي باشد از این رو آموزش و ترویج فرهنگ صحیح 
اس��تفاده از آب در جامعه از اهمیت ویژه اي برخوردار اس��ت.وي خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضالب استان نیز با تشکیل پویش 
خانه تکانی و مدیریت مصرف آب با شعار آب = زندگی با هدف جلب توجه جامعه، نگاه جامعه و مردم را به موضوع حیاتي آب معطوف 
می نماید تا از هدرفت آب در زمان خانه تکانی کاسته شود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان در ادامه به اهداف کلي 
این طرح اشاره کرد و گفت : از اهداف کلي این طرح مي توان به آگاه سازي و حساس سازي شهروندان در خصوص پیامدهاي ناشي 

از مصرف بي رویه آب و اثرات زیانبار شوینده هاي شیمیایي در خانه تکاني هاي نوروزي اشاره کرد. 

پیام تبریک دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ساری - دهقان - دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پیامی 

پنجم اسفند ماه -روز مهندسی- را تبریک گفت . در این پیام آمده است : 
همکاران محترم مهندس؛ با سالم و تحیات الهی

 پنجم اس��فندماه -روز مهندس��ی- در تقویم رسمی ایران ،به یاد دانشمند بزرگ ایرانی خواجه 
نصیرالدین طوس��ي به ثبت رس��یده است . این روز را به ش��ما همکاران مهندس که با صداقت و 
درایت با فکر خدمت به جامعه و سازمان تالش می کنید تبریک می گویم. نامگذاری این روز به 
نام مهندسی که نمایانگر نقش ارزشمند و موثر تالشگران عرصه سازندگی ، توسعه و پیشرفت  می باشد فرصتی مغتنم  است تا 
بار دیگر جایگاه قشر مهندسان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران که در دستیابي به تحوالت مثبت در 
حوزه بهداشت و درمان استان تالش مي کنند یادآوري گردد. امید است مهندسان به عنوان بازوان توانمند دانشگاه ،  با استفاده 
از تکنولوژی ، خالقیت و دانش فنی در تحقق اهداف بلندمدت سازمانی و توسعه همه جانبه ، گامهای موفق و عالی برداشته و 

الگویی شایسته و نیکو در جامعه باشند سالمتی و پیروزیتان را از درگاه ایزد منان مسالت دارم.

خالقیت و نوآوری ابزار مهندسان برای پشبرد اهداف سازمان 
مشهد - صابر ابراهیم بای- مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خالقیت و نوآوری را ابزاری برای توسعه و پیشبرد اهداف 
سازمان عنوان کرد و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند استفاده از فکر و ایده جدید هستیم. سید حمید فانی در دیدار با کارکنان 
امور مهندسی این شرکت که به مناسبت پنجم اسفند ماه روز مهندسی انجام شد، اظهار کرد: در سال جاری توانستیم با هماهنگی و 
تعامل خوب واحدهای مختلف شرکت گاز استان علی الخصوص در امور مهندسی و اجرای طرحها گام بلندی در مسیر بهره مندی 
حداکثری مردم از نعمت الهی گاز برداریم. وی افزود: در ابتدای سال 96 عهد کردیم 365 روستا را گازدار و عملیات اجرایی گازرسانی 
به 365 روستای دیگر را آغاز کنیم. این مهم به لطف خدا و در سایه تعامل و همکاری خوب انجام شده تا پایان سال اجرایی خواهد 
شد. فانی با بیان این مطلب که خالقیت و نوآوری الزمه مهندسی است، گفت: به دنبال کارهای جدید و نو باشید. باید هزینه ها را 
کاهش و کیفیت را افزایش دهیم. وی خطاب به حاضران گفت: برای پیشبرد اهداف سازمان نیازمند فکر و ایده پردازی های جدید 
هستیم. باید فعالیت ها و اقدامات پیش رو مطابق با نوآوری و استانداردهای روز انجام شود. فانی گفت: آمادگی الزم برای حمایت از 
ایده های خالقانه و جدید را داریم، چراکه معتقد هستیم حمایت از ایده های نو هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی است. 

اعزام کارشناسان ایمنی به منظور ترویج فرهنگ استفاده بهینه و ایمن از 
گاز طبیعی در سطح مدارس استان مرکزی

اراک - مینو رستمی - همزمان با فصل زمستان و افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی،شرکت گاز استان مرکزی اقدام 
به اعزام کارشناسان ایمنی در سطح مدارس به منظور فرهنگ سازی در زمینه ترویج فرهنگ استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی 
می نماید.  با توجه به فصل سرد سال و احساس نیاز و لزوم اطالع رسانی مسائل ایمنی و صرفه جویی گاز به مصرف کنندگان گاز 
طبیعی و فرهنگ سازی در این زمینه ،روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی با همکاری واحدHSEاین شرکت اقدام به برگزاری 
جلسات توجیهی برای دانش آموزان مدارس استان می نماید .برپایه این گزارش هدف از برگزاری اینگونه از نشستها در سطح مدارس 
استان ترویج و توسعه فرهنگ استفاده بهینه و ایمن ازگاز طبیعی همچنین ارائه راهکارهای مهم استفاده ایمن از گاز به دانش آموزان 
و انتقال این مسائل از طریق دانش آموزان به خانواده و نهادینه نمودن فرهنگ استفاده صحیح از گاز طبیعی می باشد که هرساله در 

سطح مدارس با حضور کارشناسان ایمنی شرکت گاز استان مرکزی برگزار میگردد.

افتتاح پروژه آبرسانی روستاهای سادات دانشگر و عین صوله شهرستان دهلران
ایالم- هدی منصوری-این پروژه با حضور مهندس کاظم زاده نماینده مردم درمجلس ش��ورای اس��المی،دکتر نوذری معاون 
سیاسی امنیتی استانداری استان ،جناب آقای موسوی  فرماندار  وحجت االسالم و المسلمین موسوی امام جمعه محترم شهرستان 
دهلران ،مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب وفاضالب روستایی  و مقامات استانی و محلی با اعتباری بالغ  بر 20000میلیون ریال 
از محل اعتبارات صندوق توسعه به بهره برداری رسید. تیموری مدیر عامل شرکت آب وفاضالب روستایی  گفت: یکی از آرزوی های 
دیرینه مردم این روستاها آب شرب سالم  وپایدار بوده که با بهره برداری از این پروژه، خانوارهای روستای  سادات دانشگر و عین صوله  
از نعمت آب شرب سالم  وپایدار برخور دار می شوند. وی مشخصات این پروژه را شامل حفروتجهیز 1 حلقه چاه عمیق ، احداث 1 
باب  ایستگاه پمپاژ ، احداث 1 بار ساختمان ایستگاه پمپاژ،  احداث18 کیلومترخط انتقال آب ، احداث مخزن بتنی 1 باب به حجم 
300 متر مکعب ودیوارکشی محوطه به طول 100متر اعالم نمود  که با بهره برداری از این مجتمع مشکل آب آشامیدنی این روستا ها 

به طور کامل مرتفع می شود.
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پلتفرم اجاره آنالین
نام استارت آپ: جورپین
joorpin. ir :وب سایت

سال تأسیس: 1396
موضوع: پلتفرم اجاره آنالین – مصرف مشارکتی

توضیح بیشتر: 
جورپین پلتفرمی برای اجاره آنالین داش��ته های افراد 
است که در حوزه مصرف مشارکتی فعالیت می کند. افراد 
می توانن��د از طریق جورپی��ن دارایی هایی را که موقتا به 
آنه��ا احتیاج ندارند با افراد دیگر به اش��تراک بگذارند و 
س��رمایه های بالاس��تفاده خود را به منبع درآمد تبدیل 
کنند. همچنی��ن می توانند کاالهای��ی را که توان خرید 
آنه��ا را ندارند یا در طوالنی مدت ب��ه آنها احتیاج ندارند 
از نزدیک تری��ن اف��راد اطراف خود اج��اره کنند و بعد از 
اس��تفاده به آنه��ا بازگردانند. در جورپین جس��ت وجوی 
کاالها بر مبنای موقعیت جغرافیایی صاحبان آنها اس��ت. 
هنگام جس��ت وجو و درخواس��ت اجاره کاال در جورپین، 
کاالهای��ی ک��ه صاحبان آنه��ا در نزدیک تری��ن نقاط به 
م��کان فرد قرار دارند، نمایش داده می ش��وند. همچنین 
امکان نگهداری وثیقه ه��ای نقدی از طرف تیم جورپین 
فراهم ش��ده است. فرآیند کامل درج کاال، قیمت گذاری، 
جست وجوی کاال، پرداخت آنالین، اجاره، انعقاد قرارداد 
آنالین، نگهداری وثیقه نقدی و بازگرداندن کاال امکاناتی 

است که در جورپین فراهم شده است. 

اگ��ر اصل یک محص��ول لوکس احس��اس و حس 
ک��ردن آن باش��د، مارکتره��ا محص��والت لوک��س و 
فروش��نده  ها بای��د عقیده می  داش��تند که محصوالت 
لوکس را تنها می توان در فروش��گاه ها خریداری کرد: 
ب��ه این معنی که مش��تری باید محص��ول را لمس و 
احساس کند و اینکه حضور یک دستیار فروش امری 
ضروری اس��ت. البته این امر مهم اس��ت، اما ضروری 
نیس��ت: مطالعات درزمینه مشتریان نشان داده است 
که مش��تریان محصوالت لوکس کامال انتخابی عمل 
کرده و هر محصولی در ش��بکه اینترنت را در صورت 
جذاب بودن و کاربردی بودن آن خریداری می کنند. 
این بحث س��ال ها ادامه داشت و نگرانی اصلی جای 
دیگری ب��ود: مارکترها و مدی��ران محصوالت لوکس 
از این واهمه داش��تند که حضور یک س��ایت کنترل 
نش��ده ممکن است ارزش ویژه برند آنها را در معرض 
خط��ر قرار دهد، چراکه آنها کنترل برند را به دس��ت 
صاحبان شبکه می دهند. البته این ترس درست است 
و بررسی ها نش��ان می دهد که پایگاه داده های فکری 
اینترنت��ی به پیگی��ری، تحلی��ل و اندازه گیری رابطه 

محصوالت لوکس با شبکه می پردازد. 

مرحله 1: بدون اس��تفاده از وب س��ایت. وب سایت 
»پرادا« به این مش��هور اس��ت که س��ال های سال با 
عبارت »به زودی گش��ایش می یابد« پیش می رفت و 
تنه��ا یک وب س��ایت عطر را در انتهای س��ال 2005 

گشود و سایت اصلی در سال 2007 باز شد. 
مرحله 2: وب سایت سازمانی. جایی است که برند 
می تواند ماهیت، تاریخچه، رخدادها و مجموعه هایش 
را بدون هرگونه تماسی با مشتریان نمایش دهد. این 
وب سایت مورد اس��تقبال شدید برندهای لوکس قرار 
گرفتند که رابطه  ش��ان با وب، ماهیتی اش��رافی- باال 

به پایین- داشت. 
مرحله 3: س��ایت تج��ارت الکترونی��ک. زمانی که 
اینترنت به عنوان کانال توزیع ش��ناخته ش��د، برندها 
س��ایت های تجارت الکترونیکی را به وب س��ایت های 
س��ازمانی خود تغییر دادن��د )در اینجا تصویر جهانی 
»یوکس« عرضه می ش��ود(. بیش از نیمی از برندهای 
لوکس امروزه در این مرحله از توس��عه اینترنتی خود 

قرار دارند. 
با رس��یدن ب��ه مرحله 3 مس��تقیما ب��ه مرحله 4 
می رویم: آنهایی که فروش شان در سکوهای چندگانه 

بوده، ارتباط بیش��تری داش��ته و تعامل بیش��تری با 
طرف��داران دارند. تجارت الکترونیک��ی به برندها این 
امکان را می دهد که دیجیتال مارکتینگ داش��ته و از 
ایمیل و پرداخت برای جس��ت وجوهای انجام شده در 

سایت ها و فروشگاه ها استفاده کنند. 
مرحلـه 4: حضور در رس��انه  های اجتماعی. تمام 
برندهایی که در اینترنت حضور داشتند با رسانه های 
اجتماع��ی راه یافتن��د. هم��ه آنه��ا دارای صفح��ه 
فیس ب��وک، توییتر، برنامه  های آیفون و آی پد بودند. 
90درصد از برندهای تحلیل ش��ده در س��ال 2010 
در فیس بوک وجود داش��تند، 48درص��د از آنها در 
توییتر وجود داش��تند، 55درصد در یوتیوب بوده و 
39درصد از آنها در برنامه  های گوشی های هوشمند 

وجود داشتند. 
آنه��ا نق��اط ارتباط ب��ا مش��تری )نح��وه ارتباط با 
مش��تری( را تعدد بخش��یدند، اما با مش��تریان خود 
ارتباط نداشتند و با آنها صحبت نمی کردند. آنها هنوز 
هم پیام ه��ا و روابط را کنترل می کردند و حضور آنها 

در رسانه  های اجتماعی نتایج مطلوبی به بار آورد. 
hormond :منبع
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مدرسهمدیریت

برای مطالعه 915 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: تغییر ویژگی های اخالقی 
کاری زمان بر و مش��کل است، اما غیرممکن نیست. 
توصیه نخس��ت ما مطالعه چند کتاب روان شناسی 
مناس��ب در این خصوص اس��ت. در ای��ن کتاب ها 
روش هایی معرفی می ش��وند که در صورت عمل به 
آنها به مرور زمان تکرار این رفتار در شما به حداقل 
می رس��د. نکته مهم این اس��ت که ش��ما نسبت به 

عکس العمل نادرست خودتان اذعان دارید و همین 
نخستین گام موثر برای رفع مشکل است، اما تا آن 
موقع پیش��نهاد می کنیم هر موقع احساس هیجان 
کردید به س��رعت جلس��ه یا مح��ل کار خودتان را 
ت��رک کنی��د و کمی در خیاب��ان ق��دم بزنید. اگر 
خودت��ان متوجه رس��یدن به نقط��ه اوج عصبانیت 
نیس��تید، ضروری اس��ت در مواق��ع آرامش به یک 
دس��تیار امین که ش��ما را در جلسات و تصمیمات 
همراهی می کند بس��پارید که قبل از رس��یدن به 

نقطه اوج به ش��ما یادآوری کند که نزدیک آستانه 
هس��تید و ضروری است محل کار خودتان را ترک 
کنید. وقتی این ی��ادآوری که می تواند کتبی روی 
یک تکه کاغذ کوچک نوش��ته ش��ود به ش��ما ارائه 
ش��د، به س��رعت محل را ترک ک��رده و در هوای 
آزاد ق��دم بزنید. همین کار کوچ��ک باعث خواهد 
ش��د تصمیمات غل��ط نگیرید و کنترل ش��رکت از 
دس��ت شما خارج نش��ود. البته اگر نسبت به انجام 

آن متعهد باشید.

تمرین تسلط بر خود 

پرسش: حدود 15 سال است که کسب وکاری کوچک را مدیریت می کنم. جدی ترین مشکلی که بارها از سوی کارمندانم 
به من نسبت داده شده، این است که در مواقع بحرانی بسیار سریع هیجان زده می شوم و کنترل رفتار و تصمیمات خود 

را از دست می دهم. توصیه می کنید چه کار کنم تا این مشکل برطرف شود؟
کلینیک کسب و کار

تمرین هایی برای افزایش بهره وری در 
سال جدید

درحالی که آخرین ماه س��ال 96 را س��پری می کنیم، 
می توانی��م ب��ا تغیی��ر برخ��ی از عادت ه��ای قدیمی، به 
ذهن مان نظم بیش��تری ببخشیم و سال کاری بهتری را 

شروع کنیم. 
حتما ش��ما هم تابه حال آرزو کرده اید که ش��بانه روز، 
بیش از 24 س��اعت بود تا وقت کافی برای رس��یدگی به 
کارهای تان داشته باشید. اواخر هرسال، بسیاری از مردم 
سعی می کنند عادت های کاری ش��ان را بازبینی کنند و 
ببینن��د آیا ابزارها و تکنیک های جدیدی هس��ت که به 
آنها کمک کند در س��ال جدید، بدون اینکه خودش��ان 
را تا س��رحد مرگ از کار خس��ته کنند، بهره وری شان را 

افزایش دهند؟ 
درواقع س��ال جدید ه��م نمی تواند اوضاع و ش��رایط 
کار و زندگی ش��ما را عوض کن��د، مگر اینکه یاد بگیرید 
زندگی تان را بهتر مدیریت کنید. شما نمی توانید زمان را 
کنترل کنید، یعنی س��اعت ها، دقایق و ثانیه ها را متوقف 
کنی��د یا به عقب برگردانید، ول��ی می توانید به ذهن تان 

نظم بیشتری بدهید و کارآمدتر عمل کنید. 
نکات زیر تمرین های خوبی برای سال پیش رو هستند 
که به ش��ما کمک می کن��د روز کاری تان را بهتر کنترل 

و مدیریت کنید: 
 1- از پرداخت��ن همزمان به پروژه ها و کارهای متعدد 
اجتن��اب کنید. همانطور که حتما ش��نیده اید، تحقیقات 
نشان می دهد مولتی تس��کینگ به ذهن آسیب می زند. 
زمانی که س��عی می کنید کارها و مسئولیت های مختلفی 
را هم زم��ان ب��ه انجام برس��انید، تمرکزتان را از دس��ت 
می دهی��د، درنتیجه کیفیت کارتان پایین می آید و زمان 

بیشتری طول می کشد تا به اهداف تان برسید. 
2- جلسات کاری را سر ساعت شروع کنید و در اسرع 
وقت به پایان ببرید. اجازه ندهید وقت جلسات کاری، به 
موضوعات متفرقه که در برنامه و دس��تور کار جلسه قرار 

ندارد، اختصاص پیدا کند. 
3- حریم کاری تان را مش��خص کنید. در صورت لزوم 
به درخواس��ت های دیگران پاسخ منفی بدهید و از زمان 

ارزشمندتان مراقبت کنید. 
4- تماس ه��ا و وظایف��ی را ک��ه از اولوی��ت پایین��ی 
برخوردارند، به زمانی موکول کنید که سطح انرژی شما 

در پایین ترین حد قرار دارد. 
5- زمان��ی از روز را ک��ه به��ره وری بیش��تری دارید، 
شناس��ایی کنی��د و در آن اوق��ات، انرژی ت��ان را روی 

مهم ترین کارها متمرکز کنید. 
6- وظایف متفرق��ه را به دیگران محول کنید تا زمان 

آزاد بیشتری برای امور مهم خود به دست آورید. 
7- از مس��ائلی که وقت ش��ما را ه��در می دهند آگاه 
باش��ید. همکارانی که ب��رای صحبت های غیرضروری )یا 
غیبت کردن( به دفتر ش��ما رفت وآمد می کنند، جلساتی 
که بهره وری پایین��ی دارند، تماس های تلفنی بیهوده ای 
که زمان زیادی می برند و هر موردی را که جریان منظم 

برنامه های شما را مختل می کند، بشناسید. 
8- اهداف بزرگ تر را به بخش های کوچک تر تقس��یم 
کنی��د، به نحوی که هر بخش به آس��انی قابل اجرا باش��د. 

به این ترتیب از خستگی و دلسردی پیشگیری می کنید. 
9- ت��ا حد ممکن از جلس��ات و مالقات هایی که هیچ 
فایده ای برای پیشرفت کاری شما ندارند، اجتناب کنید. 
10- س��اعت مشخصی را به تماس های تلفنی و پاسخ 
دادن به ایمیل های تان اختصاص دهید. س��عی کنید این 

کارها را به صورت پراکنده در طول روز انجام ندهید. 
11- تع��ادل کار و زندگی تان را حفظ و س��عی کنید 

وظایف کاری تان را به خانه نیاورید. 
12- ابتدا کار فعلی ت��ان را تمام و پس ازآن کار بعدی 

را شروع کنید. 
13- وظایفی را که مس��تلزم تمرکز، نظم و دیسیپلین 

بیشتری هستند زودتر انجام دهید. 
14- نیم تا یک س��اعت از روز تعطیل آخر هفته خود را 
به برنامه ریزی برای هفته بعد اختصاص دهید و سعی کنید 

روح و ذهن تان را برای آنچه پیش رو است، آماده کنید. 
15- زمانی ک��ه یک ایمیل یا پی��ام متنی از همکارتان 
دریافت می کنید، بالفاصله آن را پاسخ دهید. به این ترتیب 

پرونده هر پیام را در همان زمان می بندید. 
16- نوتیفیکیش��ن های غیرض��روری را خاموش کنید. 
این اعالن ها بیش��تر از آنکه مفید باش��ند، تمرکز شما را 

از بین می برند. 
17- مدت زمان��ی را ک��ه صرف رس��انه های اجتماعی 
می کنی��د، محدود کنید. در محیط کار تنها زمانی از این 
پلتفرم ها اس��تفاده کنید که وظای��ف و امور کاری تان را 

تسهیل و تسریع می کنند. 
18- پروژه ه��ای جانب��ی را فقط زمان��ی بپذیرید که 
می توانی��د با تعهد کامل آنه��ا را تکمیل کنید. در چنین 
حالتی هم مدت زم��ان الزم برای پرداختن به پروژه ها را 

تخمین بزنید و با برنامه پیش بروید. 
19- از روتی��ن کاری اف��راد فوق العاده کارا اس��تفاده 
کنید: 52 دقیقه خودتان را در کار غرق کنید، سپس 17 
دقیقه اس��تراحت هوشیارانه ای داش��ته باشید. تحقیقات 
می گویند بهتر اس��ت تمرکزتان را از کار شدید و سخت 
به اس��تراحت ش��یفت دهید. این روند یکی از کلیدهای 

افزایش بهره وری است.  
INC/zoomit :منبع
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جایگاه ایران در صنعت روباتیک 
جهان کجاست؟

س��ال 96 دهمین س��الی بود که ایران در حوزه آموزش 
روباتی��ک به طور جدی وارد ش��ده اس��ت و بن��ا به گفته 
کارشناسان، در طول این س��ال ها افرادی توانمند و حاذق 
در این حوزه شناسایی شده و االن مشغول به کار هستند. 
اما جایگاه واقعی و اصلی این حوزه در کش��ور کجاس��ت و 
چگونه می تواند اعتال پیدا کند؟ به منظور دریافتن پاسخ این 

سواالت با کارشناس این حوزه به گفت وگو نشستیم.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، »رض��ا تقی زاده« فع��ال حوزه 
روباتیک کشور ضمن تاکید به دنیای ارتباطات و فناوری 
امروزه، مساله آموزش روباتیک را جزو مهم ترین مسایل 
این حوزه در کش��ور دانس��ت و از نیروه��ای توانایی در 
کش��ور گفت که استعدادشان به هدر می رود و ناگزیر به 
خارج کش��ور می روند. او به دیجیاتو می گوید:»هنوز در 
مبحث روباتیک با پدیده انبوه فرار مغزها روبه رو هستیم 
چرا که با وجود رش��د استارت آپ ها و فناوری در کشور، 
هنوز موضوعات روباتیک درکش��ور چن��دان مورد توجه 
قرار نگرفته اس��ت. س��رمایه گذاری در این حوزه بس��یار 
ان��دک اس��ت و خانواده ها و مردم چن��دان به آن اعتماد 
ندارد، ضمن اینکه قشر سنتی به دالیل مختلف از جمله 
دیدن آثار س��ینمایی علمی-تخیل��ی که در آن روبات ها 
جای انس��ان ها را گرفتند، فکر می کنند که با رش��د این 

موضوع، کارشان را از دست خواهند داد!«
وی معتقد است که زمینه انجام فعالیت های دانش بنیان 
در این حوزه در کشور فراهم شده و الزم است از این موقعیت 
به بهترین ش��کل اس��تفاده ش��ود. تقی زاده افتخارآفرینی 
تیم ه��ای روباتی��ک و فناوری های نوین کش��ور در جوامع 
بین المللی را مهر تاییدی ب��رای حرف های خود می داند و 
باور دارد که نوجوانان نسل فعلی می توانند آینده  روشن تری 
را برای این صنعت در ایران رقم بزنند. این کارشناس حوزه 
روباتیک باور دارد که همکاری نظام آموزش��ی و خانواده ها 
می تواند تحوالت بزرگی در صنعت روباتیک کش��ور ایجاد 
کند:»بای��د در کالس ه��ای درس از پرداخت��ن به آموزش 
تئ��وری فاصله گرفته و آموزش های عملی مبتنی بر دانش 
روز را توس��عه دهیم، به همین دلیل الزم اس��ت آموزش با 
اس��تفاده از ابزار علمی در دستور کار آموزش و پرورش قرار 
بگیرد. برای همین باید معلم��ان امروزه هم با این صنعت 
آشنا شوند و شیوه های مدرن آموزشی را فراگیرند و از این 
تغییرات هراس��ی نداشته باشند. هراس ما از پیشرفت علم 
و تکنولوژی در کشور، در همه حوزه ها باعث عقب ماندگی 

کشور ما شده است.«

معرفیاستارتآپ

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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