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پیشنهادهای 38 اقتصاددان برای گذر از چالش های پیش روی اقتصاد ایران

راهکارهای کارشناسان 
برای عبور از بحران

کمت��ر از دو هفت��ه پی��ش و در میانه روزه��ای داغ مردادماه ب��ود که 38 اقتص��اددان نهادگ��را در نامه ای به 
رئیس جمهور، الگوی کنونی اقتصاد ایران را ضدتولید و غیرمردمی دانس��تند و راهکارهای بیس��ت گانه ای را برای 
عبور از چالش های پیش روی اقتصاد ایران ارائه کردند. این نامه سرگشاده در رسانه ها بازتاب زیادی پیدا کرد و...

»اُفته کاوی« به روایت حسین عبده تبریزی

دولت، بازار ارز و تحریم ها
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ترسیم آینده کشاورزی ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

آینده نگاری بخش کشاورزی در ایران

پیامدهای داللیسم در اقتصاد ایران

مدل کسب و کار »قالب و طعمه«
5 درس مدیریتی که می توانید از ایالن ماسک بیاموزید

17 درس کلیدی برای کارآفرینان تازه کار
اهمیت شبکه های اجتماعی برای بازاریابی کسب و کار 

استفاده از نوآوری ها برای تحقیقات بازار
5 مرحله برای بازاریابی در رسانه های اجتماعی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل آئودی به دلیل
نقش اساسی در رسوایی 
فولکس واگن، زندانی شد

3
بانک ها در آستانه سررسید حساب های مدت داری قرار دارند 

که در شهریورماه سال گذشته برای ممانعت از خروج 
منابع، حساب کوتاه مدت را به یک ساله با سود...

تهدید بازار با سررسید حساب های یک ساله 15درصدی

موج جدید آزادسازی 
هزاران میلیارد سپرده بانکی

یادداشت

 کدام بسته سیاستی
 برای تولید به نفع

بخش خصوصی است؟

در چند ماه اخیر سیاست گذاری ها 
دول��ت؛  تصمیم گیری ه��ای  و 
چ��ه آن ها که در قالب بس��ته ها 
ارائه شده و چه صدور بخشنامه ها، 
غی��ر  و  متزل��زل  به ان��دازه ای 
کارشناسی شده بوده که می توان 
گفت بخ��ش خصوصی را ناامید 
کرده اس��ت. در ش��رایط کنونی 
تنها بسته سیاستی که می تواند 
به نفع بخش خصوصی و صنعت 
کشور عمل کند، بسته ای شامل 
تصمیم های مبتنی بر عقالنیت 
است. درواقع دولت باید با محور 
قرار دادن عقالنیت تصمیم های 
گذش��ته را پایش کن��د چراکه 
سیاس��ت های به اجرا درآمده در 
س��ه چهار ماه گذش��ته، صنعت 
کش��ور را دچار زیان کرده است. 
ارتباط  در  دول��ت  تصمیم های 
ب��ا تولید، صنع��ت و اقتصاد در 
زمانی که وضعیت کشور وخیم 
توصی��ف نمی ش��د، آن را ب��ه 
شرایط سخت تر از زمان جنگ 
تحمیل��ی تبدیل کرده اس��ت. 
کش��وری که تحریم می ش��ود 

دسترس��ی هایش  باید 
3را افزایش دهد...

کاوه زرگران
 رئیس کمیسیون 

کشاورزی، آب و صنایع 
غذایی اتاق تهران
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فرصت امروز: قانونگرایي، روش��نگري درباره ابعاد 
تحریم ها و ظرفیت هاي کش��ور، برخورد با مفس��دان 
اقتص��ادي، ارتباط نظام مند دولت با نخبگان، همکاري 
ب��راي تزری��ق امی��د و اعتماد ب��ه جامع��ه و. . . اینها 
مهم تری��ن موضوعاتی بود که ش��امگاه سه ش��نبه در 
نشست هم اندیشي معاون اول رئیس جمهور با روساي 
۱3 دانش��گاه برتر کش��ور مطرح ش��د، ام��ا به جرات 
مهم ترین موضوع مطرح شده در این نشست، چگونگی 
ارتباط با نخبگان و ایجاد ساز و کار ی برای گفت وگوی 
نظام مند دولت با نخب��گان و مردم بود و در پایان هم 
قرار ش��د تا روساي دانش��گاه ها در جلسه اي سازوکار 
ایج��اد این ارتباط نظام مند می��ان دولت و نخبگان را 
با محوریت دکتر رضا فرجي دانا، مش��اور رئیس جمهور 

تعیین کرده و سپس به دولت پیشنهاد کنند.
مع��اون اول رئیس جمه��ور در ابتدای این نشس��ت، 
با تأکید ب��ر ضرورت ایجاد س��از و کار های الزم برای 
ارتب��اط نظام مند میان دولت با نخبگان و مردم گفت: 
رس��الت امروز همه مس��ئوالن اجرایی، دانشگاهیان و 
نخب��گان و مردم همراهی و همکاری برای عبور موفق 

کشور از شرایط خطیر کنونی است.
اسحاق جهانگیري با اشاره به جنگ تبلیغي و رواني 
آمریکا و رسانه هاي وابسته آنان علیه ملت ایران گفت: 
دش��منان تمام تالش خود را به کار بسته اند تا با یك 
جنگ رواني و رس��انه اي، افکار عموم��ي در ایران را با 
تش��ویش، نگراني و ناامیدي نس��بت به آینده کشور و 
نظام مواجه سازند. دشمنان سرمایه اجتماعي کشور را 
نشانه گرفته اند که همه دلسوزان کشور باید با وحدت 
و همدل��ي نگذارن��د س��رمایه اجتماعي کش��ور دچار 

فرسایش شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت، معاون اول 
رئی��س جمهور ادامه داد: امروز مردم و به ویژه نس��ل 
جوان نس��بت به آینده نگراني های��ي دارند و تالش ما 
بای��د بر محوریت رف��ع نگراني مردم و ایج��اد امید و 
نش��اط در جامعه متمرکز شود. در فضاي بي اعتمادي 
و ناامیدي نس��بت به آینده هر نوع سیاس��ت گذاري و 
برنامه ریزي براي کش��ور با مش��کل مواجه مي ش��ود 
بنابراین ایجاد امید و اعتماد نس��بت به آینده کش��ور 

باید اولویت همه ما باشد.
رئیس س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به 
آگاهي دولت از وجود ضعف در ساختار ارتباطي دولت 
ب��ا نخبگان و م��ردم گفت: باید این اخت��الل ارتباطي 
ب��ا کمك صاحبنظران و هم اندیش��ي دولت با نخبگان 
مرتفع و مناس��بات ارتباطي می��ان دولت و نخبگان و 
مردم تقویت ش��ود تا بتوانیم جنگ رواني دشمن را با 

شکست مواجه کنیم.
مع��اون اول رئی��س جمهور اضافه کرد: در ش��رایط 
حس��اس کنوني بای��د به س��متي حرک��ت کنیم که 

نخبگان، دانشگاهیان و دانشگاه ها بتوانند نقش واقعي 
خ��ود را در کش��ور ایفا کنند و ب��ه کانون حل و فصل 

مشکالت و مسائل کشور تبدیل شوند.
جهانگیري همچنین با اشاره به این که پس از برجام 
کش��ور در مسیر توس��عه قرار گرفت و به دنبال جذب 
و تأمی��ن منابع مالي براي رفع نیازهاي دانش��گاه ها و 
نوسازي و تجهیز بخش هاي مختلف علمي و اقتصادي 
در مسیر توسعه کشور بودیم، خاطرنشان کرد: اولویت 
نخس��ت همه ما در ش��رایط تحریم بای��د تالش براي 
اداره مطلوب کشور به نحوي باشد که به زندگي مردم 
کمترین آس��یب وارد ش��ود، چرا که آمریکا در تالش 
اس��ت با اعمال فش��ارهاي مختلف بر جامع��ه ما را به 
عقب نش��یني و تس��لیم وادار کند اما ب��ه فضل الهي و 
با تالش و همت مردم و مس��ئولین این مش��کالت را 
به خوبي پش��ت س��ر خواهیم گذاشت و از این شرایط 

عبور خواهیم کرد.
او ب��ا بی��ان اینک��ه در چهار ماهه نخس��ت امس��ال 
در مقایس��ه با چهار ماه ابتداي س��ال گذش��ته هم به 
لح��اظ فروش نفت و درآمده��اي ارزي و هم به لحاظ 
اختصاص ارز براي تأمین نیازهاي اساس��ي کش��ور در 
وضعیت مطمئن تري هس��تیم، تاکید کرد: همه تدابیر 
الزم براي مواجهه با ش��رایط مختلف اندیش��یده شده 

است و جاي هیچ گونه نگراني وجود ندارد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت وحدت 
مس��ئوالن کشور و قواي س��ه گانه در مدیریت شرایط 
خطی��ر کنوني و تس��هیل فرآینده��اي تصمیم گیري 
و اجرای��ي تصری��ح کرد: خوش��بختانه ب��ا تدبیر رهبر 
معظم انقالب و تش��کیل جلسات مستمر شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي س��ران قوا شاهد وحدت رویه در 
مواجهه با مس��ائل مختلف کش��ور هستیم و دولت نیز 
در این راس��تا آمادگي الزم را براي اصالح فرآیندهاي 
تصمیم گیري و اجرایي متناس��ب با شرایط مختلف را 

دارد.
جهانگیري همچنی��ن حل و فصل اختالفات داخلي 
را ض��روري خوان��د و گفت: همه نخبگان سیاس��ي و 
اجتماعي و گروه ها و جریان هاي سیاسي مختلف باید 
براي انس��جام و وحدت در کشور بیش از پیش تالش 

کنند تا اعتماد و امید مردم را ترمیم کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگري از سخنان 
خود ضمن انتقاد از سیاست هاي خصمانه آمریکا علیه 
کش��ورمان و خروج غیرقانوني از برج��ام تصریح کرد: 
به تصدی��ق غالب نخبگان کش��ور در مقطع کنوني با 
توجه به سیاس��ت هاي خصمانه و ت��وأم با بي احترامي 
دولت آمریکا علیه جمهوري اس��المي ایران مذاکره با 

این کشور پذیرفتني نیست.
رئیس دانشگاه عالمه طباطبائي نیز در این نشست 
با اش��اره به فضاسازي هاي انجام شده توسط دشمنان 

علیه کش��ور درخصوص موضوعات مختلف سیاس��ي 
نظی��ر برجام و رژی��م حقوقي دریاي خزر خواس��تار 
بسترسازي و حضور دانشگاهیان براي توضیح مسائل 
سیاس��ي و حقوقي به افکار ش��د و گفت: اگر نتوانیم 
در این مس��ائل روش��نگري الزم را انج��ام دهیم و با 
ایجاد ش��وك هاي مثبت رواني و رسانه اي به جامعه، 
افکار عمومي را همراه نکنیم، کش��ور با مشکل مواجه 

خواهد شد.
رئیس دانش��گاه امیرکبیر هم در این جلس��ه با بیان 
اینک��ه وحدت مس��ئوالن در داخل کش��ور باید نمود 
عیني داش��ته باش��د، بر برنامه ریزي هاي کوتاه مدت و 
بلندمدت ب��راي تامین نیازهاي جامع��ه تاکید کرد و 
گفت: خوش��بختانه در محافل علمي ب��دون توجه به 
سوداگري هاي بازار تحقیقات و امور پژوهشي به خوبي 

در حال انجام است.
در این نشس��ت رئیس دانشگاه شهید بهشتي نیز با 
اش��اره به برخي نگراني ها در میان اس��اتید دانشگاه و 
دانش��جویان درخصوص وضعیت کنوني کشور، گفت: 
دولت باید با ارتباط قوي تر با محافل دانش��گاهي این 

نگراني ها و دغدغه ها را مرتفع کند.
رئیس دانش��گاه ته��ران نیز موض��وع تقویت تعامل 
دس��تگاه ها با یکدیگر و اس��تفاده از تجارب دانشگاهي 
ب��راي حل و فص��ل موضوعات پیش رو را یادآور ش��د 
و خواستار همکاري بیشتر دس��تگاه هاي حاکمیتي با 

نهادهاي علمي شد.
وي ارائه راهکار از س��وي دانش��گاه ها را منوط به در 
اختیار داش��تن اطالعات دقیق از مس��ائل و مشکالت 
پیش روي دولت دانس��ت و اظهار داش��ت: در صورت 
ارتباط بیش��تر مس��ئوالن اقتص��ادي با دانش��گاهیان 
مي ت��وان ب��راي برون رفت از مس��ائل موج��ود به راه 

حل هاي اجرایي رسید.
در ادامه این جلس��ه روس��اي دانش��گاه هاي تهران، 
صنعت��ي ش��ریف، عل��م و صنع��ت ای��ران، خواج��ه 
نصیرالدین طوسي، ش��هید بهشتي، عالمه طباطبائي، 
امیرکبی��ر، تربیت م��درس، صنعتي اصفهان، ش��یراز، 
تبری��ز و اصفهان نیز هر کدام در س��خناني با تأکید بر 
این که ظرفیت هاي بزرگي در دانشگاه  هاي کشور براي 
برون رفت از مشکالت وجود دارد، آمادگي خود را براي 
همراهي با دولت و ارائه پیشنهادات راهگشا به منظور 

حل بحران هاي فعلي اعالم کردند.
روسا و اساتید دانشگاه  هاي حاضر در جلسه همچنین 
ضمن بیان دغدغه ها و مش��کالت خود تصریح کردند: 
مسائل و مش��کالت اقتصادي و چالش هاي پیش روي 
کش��ور نظیر ترمیم سرمایه اجتماعي، بیکاري، مسائل 
زیس��ت محیطي، آب و آسیب هاي اجتماعي از طریق 
ارتباط نظام مند بدنه کارشناس��ي دولت با بدنه علمي 

دانشگاه ها قابل حل و فصل است. 

رئیس جمهور، تالش ب��رای افزایش تولید، صادرات و 
اشتغال در کنار تنظیم بازار و شفاف سازی امور را باالترین 
عبادت و انقالبی بودن دانست و به بانك مرکزی، گمرك و 
وزرای کابینه دستور داد تمام فعالیت های خود را به مردم 
گ��زارش و اطالع دهند تا بدانند ارز به چه کس��انی داده 

می شود و چگونه هزینه می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، حجت االس��الم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه 
هیات دولت با اشاره به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی 
دری��ای خزر گفت: بیش از ۲۰ س��ال اس��ت که مذاکره 
درباره مسائل دریای خزر بین 5کشور ساحلی آن جریان 
دارد. بخش��ی از مسائل را حل کردیم و بخشی از مسائل 
هم باقی مانده است. بر سر بخشی از مسائل، کشورهای 
شمالی دریا توانستند با هم توافق کنند. روسیه که روزی 
بخ��ش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می دانس��ت، 
امروز به سهم ۱۷درصدی از این دریا اکتفا کرده است. بر 
سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن کشورهای 
روس��یه، قزاقس��تان و آذربایجان با هم تواف��ق کردند و 
سهم روس��یه ۱۷درصد از مجموع دریا ش��د. روحانی با 
اش��اره به اینکه پس از بیست و چند سال مذاکره، شاید 
3۰درصد مس��أله را تا امروز حل و فصل کردیم و حل و 
فصل بقیه مسائل، باقی مانده است، افزود: باید مذاکرات 
را ادام��ه دهیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد؛ باید با 
گفت وگ��و و مذاکره مس��ائل را حل و فصل کنیم. رئیس 
جمهور در ادامه با بیان اینکه نکته آخر س��خنانم مربوط 
به مس��ائل بازار در شرایط امروز است، تصریح کرد: امروز 
نیازمند آرامش در بازار هس��تیم. در شرایطی هستیم که 
دش��منان می خواهند به کشور فشار وارد کرده و زندگی 
م��ردم را دچار مش��کل کنند و در ای��ن وضعیت دولت 
وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد. همه وزرا، معاونین و 
تمام مسئولین دستگاه ها در سراسر کشور، بار مسئولیت 
سنگینی را برعهده دارند. رئیس جمهور افزود: باید بدانیم 
امروز مشکل اول در کشور، مشکل اقتصادی است. مشکل 
اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی شود. ممکن است بگیر 
و ببند در گوشه ای الزم باشد اما اساس آن است که باید 
فضا آرام ش��ود و مردم نسبت به آینده اعتماد پیدا کنند. 
بای��د مردم بدانند آینده بدی در انتظار آنها نیس��ت. اگر 
چیزی موجب نگرانی آنهاست، آن نگرانی را برطرف کنیم.
دکتر روحانی اظهار داش��ت: اگر امروز می خواهیم در 
برابر توطئه آمریکا ایستادگی و مقابله کنیم، باید فضای 
کسب و  کار آرام در ایران به وجود بیاید. اگر فضای کسب 
و کار آرام به وجود آمد، آمریکا شکست خورده است. اگر 
تنش و اختالف و ناامیدی بیشتر شد، وضع بدتر می شود 
و مشکالت افزایش می یابد. باید همدیگر را یاری و کمك 
کنیم. رئیس جمه��ور تصریح کرد: ام��روز هدف ارتقا و 
افزایش تولید و صادرات اس��ت. هدف امروز این است که 
مواد اولیه تولید را تامین کنیم. بانك مرکزی طبق دستور 

دول��ت، تمام درآمد صادرات غیرنفت��ی را برای عرضه به 
سامانه نیما اختصاص داده است، تا همه تولیدکنندگان 
و آنهایی که مواد الزم و یا ضروریات زندگی مردم را وارد 

می کنند، بتوانند از این ارز استفاده کنند.
دکتر روحانی خاطرنش��ان کرد: ای��ن ارز باید با قیمت 
متع��ادل در اختیار تولیدکنن��دگان و واردکنندگان قرار 
بگیرد. قیم��ت ارز حتماً از قیمتی که امروز در س��امانه 
نیما هست، پایین تر خواهد آمد. همه عوامل و مولفه های 
اقتصادی این را می گوید. مردم باید بدانند برای تمام ارز 
مورد نیاز واردات و تولید آنها یك قیمت تقریبی متعادل، 
با نوس��ان قیمت در حد ۱۰۰ ت��ا ۲۰۰ تومان وجود دارد 

که بر آن مبنا بتوانند زندگی و کار خود را تنظیم کنند.
رئیس جمه��ور ادامه داد: اگر مردمی هس��تند که در 
این قضیه تحت فش��ار قرار می گیرند، حتماً باید به آنها 
کمك کنی��م و کمك خواهیم کرد. نبای��د مردم را تنها 
بگذاریم، مردم هم نبای��د دولت را تنها بگذارند. همه در 
کنار هم هس��تیم. مردم باید احساس کنند دولت نوکر و 
خادم و کارگزار و منتخب آنها است. هیچ کاری در کشور 
نمی کنیم جز آنکه برای دولت روش��ن ش��ود که به نفع 

مردم و آینده کشور است.
دکت��ر روحانی با اش��اره به اینکه امروز اس��اس برنامه 
برمبنای صادرات غیرنفتی است که رقم آن قابل مالحظه 
است، خاطرنشان کرد: رئیس بانك مرکزی گله دارد که 
مردم در س��امانه نیما نمی خرند در حالی که ما ارز زیاد 
داریم. گفتم قیمت را بیاورید پایین تا مردم بخرند و این 
خوب است و خبر خوبی بود که هم از وزیر نفت شنیدم 
و هم از رئیس کمیته مرکزی شنیدم؛ می گوید واردکننده 
و تولیدکننده ارزی که در س��امانه نیما عرضه می کنیم، 
نمی خرند و می گویند این ارز گران است؛ در این سامانه 
نیما خیلی مداخل��ه نمی کنیم ما می توانیم کمك کنیم 
ولی در این زمینه معموالً دو طرف تقاضا و عرضه اس��ت 

که همدیگر را پیدا می کنند.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه امروز در کش��ور تنها به 
دنبال افزایش تولید هستیم، تصریح کرد: تولید باید باال 
رفته و صادرات افزایش پیدا کرده و اشتغال در این کشور 
زیاد ش��ود و در این ش��رایط باید برای عده ای که بیکار 
می شوند، راه نجات پیدا کنیم. باید مسأله اشتغال را حل 

کرده و وحدت جامعه مان را بیشتر کنیم.
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت تقویت ش��فافیت در 
کش��ور، گفت: بانك مرکزی و وزرای دولت هرچه هست 
و هر کاری می کنند را می بایست به مردم گزارش دهند؛ 
اگ��ر به کس��ی ارز می دهند به مردم بگویند؛ کس��ی ارز 
وارد می کن��د، بگویند. گمرکات به م��ردم اطالع دهند. 
بانك مرکزی، وزارت صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی 
اطالعاتی که مورد نیاز اس��ت را به مردم بدهند تا مردم 
در جریان باش��ند ما به چه کسی پول می دهیم چه کار 

می کنیم و چه جور زندگی می کنیم. 

در نشست هم اندیشي معاون اول رئیس جمهور با روساي دانشگاه های برتر کشور مطرح شد

چگونگی ارتباط نظام مند دولت با نخبگان
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

قیمت ارز حتما پایین تر خواهد آمد



کمت��ر از دو هفته پی��ش و در میانه روزهای داغ مردادماه بود که 38 
اقتص��اددان نهادگرا در نامه ای به رئیس جمه��ور، الگوی کنونی اقتصاد 
ایران را ضدتولید و غیرمردمی دانس��تند و راهکارهای بیس��ت گانه ای را 
برای عبور از چالش ه��ای پیش روی اقتصاد ایران ارائه کردند. این نامه 
سرگش��اده در رس��انه ها بازتاب زیادی پیدا ک��رد و حتی رهبری نیز در 
س��خنان چند روز پیش خود در جمع اقش��ار مختلف مردم به آن اشاره 
کردن��د و گفتند: »اخیراً عده ای کارش��ناس اقتص��ادی که با دولت هم 
مخالفت��ی ندارند و برخی هم صاحب نام هس��تند، نامه ای دلس��وزانه به 
رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکالت ساختاری و 
موج��ود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائ��ه کرده اند که این راه حل ها اکثراً 

صحیح بودند.«
ب��ه گفته رهب��ری، اغلب ای��ن راه حل ها قباًل در ش��عارهای س��ال و 
سیاس��ت های کلی اعالم ش��ده بود و این نش��ان می دهد که مشکالت 

اقتصادی کشور راه حل دارد.
حاال با گذش��ت دو هفت��ه از نگارش این نامه ب��ه رئیس جمهور، خبر 
رسیده که س��ازمان برنامه  و بودجه کشور از 38 اقتصاددان امضا کننده 
نامه دعوت کرده اس��ت تا روز ش��نبه هفته آینده در این سازمان حاضر 
شوند و در رابطه با راهکارهایی که در نامه خود ارائه کرده اند با مسئوالن 

سازمان برنامه  و بودجه به بحث و بررسی بنشینند.
در همی��ن زمینه، امراهلل امینی، یکی از 38اقتص��اددان امضاکننده نامه 
درب��اره واکنش دولت و دعوت س��ازمان برنامه  و بودجه به خبرگزاری مهر 
گفت: س��ازمان برنامه  و بودجه از کارشناس��ان امضاکننده این نامه دعوت 
کرده تا روز ش��نبه با حضور در این س��ازمان نقطه نظرات خود برای عبور 
از چالش های پیش روی اقتصاد کش��ور را عنوان کنند. در این جلسه است 
قرار اس��ت درخصوص بند بند این نامه صحبت شود. همچنین درخصوص 
مباحثی نظیر ساختارهای اقتصادی، سیس��تم های پولی، مالیات، فساد و 

رانت، تورم، بیکاری و ارز نیز به صورت کارشناسی صحبت خواهد شد.
38 اقتصاددان نهادگرا

ای��ن 38 اقتصاددان که عمدت��ا در نحله فکری اقتصاد نهادگرایی قرار 
می گیرن��د، در نامه خود، گذاری بر اقتصاد ایران در چهار دهه گذش��ته 
داش��ته و معتقدند که اقتصاد دهه نخس��ت پس از انقالب 5۷، اقتصاد 
حاکمیت مح��وری بوده که در آن پیوندی قوی میان حاکمیت و مردم و 
پش��تیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی وجود داشت، اما 
به باور آنان، این رویه پس از جنگ هش��ت س��اله تغییر یافت و اقتصاد 
خصوصی - دولتی )خصولتی( ش��کل گرفت؛ در واقع، قرار بود در پایان 
جن��گ و در ابتدای دوره س��ازندگی، اقتصاد دولتی ب��ه اقتصاد رقابتی 

تبدیل شود اما در عمل، اقتصاد رفاقتی پا به عرصه گذاشت.
امضاکنن��دگان این نامه عبارتن��د از: عبدالمجی��د آهنگری، مرتضی 
افقه، ناصر اله��ی، امراله امینی، کمال اطهاری، س��یدمحمد بحرینیان، 
علی اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میرپیش بین، هاتف حاضری، 
غالمحس��ین حس��ن تاش، حمیدرضا ح��ری، محمود ختائی، حس��ین 

راغفر، مراد راهداری، محس��ن رنانی، محس��ن ریاضی، س��عید راسخی، 
شهریار زروکی، احس��ان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی اله 
ش��هبازخانی، حس��ن طائی، فرهاد علی نژاد مهربان��ی، جمال فتح الهی، 
رس��ول قاس��می، س��یدضیاءالدین کیاالحس��ینی، کام��ران کس��رایی، 
سیدمحمد حسن مصطفوی، فرش��ادمؤمنی، میرحسین موسوی)استاد 
اقتصاد(، س��عید نایب، س��یدمحمدباقر نجفی، علی رضا ناصری، محمد 

لشگری، محمدرضا یوسفی، سیداحمد یزدان پناه.
راه حل های بیست گانه

اما راهکارهای بیس��ت گانه این اقتصاددانان چه بوده اس��ت؟ در ادامه 
گ��زارش، تیتروار نگاهی می کنی��م به راه حل هایی که ب��ه باور این 38 
اقتصاددان می تواند اقتص��اد ایران را در گذر از چالش های کنونی یاری 

دهد.
۱- محدودس��ازی و کاه��ش تزریق رانت )به خص��وص رانت منابع و 
انرژی( به بنگاه های خصولتی و توزیع عادالنه، متناسب و متوازن آن در 

طول زنجیره های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده.
۲- نظ��ام تصمیم گی��ری کنون��ی ب��ه هیچ وجه قادر به ح��ل و فصل 
مشکالت کنونی نیست و باید یك نهاد فراقوه ای به شیوه کاماًل متفاوِت 
تصمیم گیری ایجاد ش��ود ، به طوری که از تش��تت فکری و سیاس��تی 

کنونی پیشگیری شود.
3-مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت ها 
به ویژه رانت های انرژی. الزمه مبارزه فراگیر با فس��اد، شفاف سازی همه 
فرآینده��ای کس��ب درآمده��ای ارزی و ریالی بخش عموم��ی و موارد 

مصرف آنهاست.
۴- برنامه ریزی عاجل ب��رای تقویت توان حکمرانی )کنترل و نظارت 
و قاعده گ��ذاری( دولت و جهت گیری به س��مت به کارگیری مدیرانی در 
دولت که درك درس��تی از بایس��ته های توس��عه گرای حکمرانی داشته 

باشند.
5-تفکی��ك کامل مدیری��ت دولتی از مدیری��ت بنگاه های خصولتی، 
جرم ان��گاری انتقال مدیران دولتی ب��ه بنگاه های خصولتی قبل و بعد از 

بازنشستگی.
۶- کنت��رل ج��دی نوع رواب��ط میان مدی��ران دولت��ی و نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه های دولتی و 

بنگاه های خصولتی به نمایندگان.
۷- چابك س��ازی و سالم س��ازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه 
مالیات س��تانی ب��ه کلیه بخش ه��ای خدماتی و به خص��وص مالیات بر 
مس��تغالت، درآمدهای حاصل از سود س��پرده های بانکی و فعالیت های 
نامول��د مانن��د واس��طه گری و داللی. کاه��ش مالی��ات صنایع کوچك 
و متوس��ط به عن��وان رکن اصلی فرصت های ش��غلی مول��د )به ویژه در 
بخش های کاربر و ن��وآور( و لغو معافیت های مالیاتی صادرات مواد خام 

و اولیه.
8- با هدف شفاف س��ازی مهم ترین کانون توزی��ع رانت و امکان پذیر 
ک��ردن نظارت های همگانی و تخصصی و پاس��خگو کردن دولت در باب 
تك تك موارد تخصیص ه��ای ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به 

مجلس شورای اسالمی واگذار شود.

۹- به منظ��ور کوتاه کردن دس��ت نهاده��ای غیرپاس��خگو، بانك های 
به اصطالح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته 
محس��وب نمی شوند در یکدیگر ادغام و به یك یا دو بانك تبدیل شوند 
و در مورد بانك های خصوصی کوچك یا از نظر حس��ابداری ورشکسته، 

انحالل، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن ها در دستور کار قرار گیرد.
۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب های بخش عمومی در بانك های 

دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها.
۱۱- مدیری��ت عرضه و تقاضای ارز ب��ا محدود کردن تخصیص ارز به 
کاالهای اساس��ی غذا، دارو و نیازهای اساس��ی بخش تولید، ساخت در 

داخل کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه بر روی آن.
۱۲- برق��راری پیمان نامه ارزی ب��رای بنگاه های صادراتی که از منابع 
و یارانه ه��ای عمومی بهره گرفته ان��د و بازگرداندن ارز صادراتی به بانك 

مرکزی.
۱3- ت��ا قبل از تحقق اصالحات پیش��نهادی، ایجاد ب��ازار ثانویه ارز 
نیازمند بررس��ی کارشناس��ی و دقیق نتایج و پیامدهای آن اس��ت و در 

شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود.
۱۴- در کوتاه م��دت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش 
عموم��ی، تمام ظرفیت ه��ای خود را برای مه��ار تالش هایی که افزایش 
ش��دید قیمت ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور 
ب��ه کار گی��رد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمل��ه قیمت ارز در نرخ 

اعالنی خود، جلوگیری کند.
۱5- خروج تمامی بنگاه ها و نهادهای نظامی از فعالیت های اقتصادی.
۱۶- تأمین هزینه های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن 

در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس.
۱۷-با توجه ب��ه اینکه یکی از ارکان ش��کل دهنده بحران موجود تن 
دادن ب��ه مناف��ع واردکنندگانی اس��ت ک��ه رابطه ای با تولی��د ندارند و 
فرصت های ش��غلی داخل را از بین می برند، بازنگری در سیاس��ت های 

وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است.
۱8- تجدیدنظر اساس��ی در بس��ترهای فضای کس��ب وکار در جهت 
کاه��ش هزینه های بخش های مول��د و افزای��ش هزینه های بخش های 

نامولد.
۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین 

و مسکن از مناسبات سوداگرانه.
۲۰- گرچه بی ثباتی های اخیر بازار اصوالً ریشه در مشکالت ساختاری 
یادش��ده در باال دارد، اما ش��کل گیری س��ریع بحران در هفته های اخیر 
ریش��ه در بی اعتم��ادی عمومی به نظ��ام تصمیم گی��ری و ناهماهنگی 
سیاس��ت مداران ارش��د و عدم انس��جام و بی ثباتی در موضع گیری های 
داخلی در برابر تنش های خارجی دارد. بر این اس��اس الزم است تشتت 
در موضع گیری های سیاس��ی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در 
حوزه سیاس��ت خارجی به س��رعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاس��ی 
موضع��ی ش��فاف و عقالنی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاس��ت 

خارجی اتخاذ و رسماً اعالم کند.
در پایان نامه هم آمده است که همه گزاره های فوق، مستند به شواهد 

آماری است که به تدریج به اطالع مردم خواهد رسید. 

پیشنهادهای 38 اقتصاددان برای گذر از چالش های پیش روی اقتصاد ایران

راهکارهای کارشناسان برای عبور از بحران

حس��ین عبده تبریزی، اقتصاددان ایرانی روش��ی را در مدیریت مالی 
پیش��نهاد و تدقیق کرد که نامش را گذاش��ته بود »اُفته کاوی«. می توان 
این واژه را مفروض گرفت و روش پیشنهادی او را مورد بررسی قرار داد 
اما بحثی که خود عبده تبریزی در مورد ریشه کلمه افته مطرح می کند 
هم مهم اس��ت و هم تصویری از رویکرد او به مس��ائل را نشان می دهد، 

به ویژه زمانی که به قول خودش به افته ایرانی نیاز داشته باشیم.
عبده  تبری��زی افته را معادل کلمه case ق��رار می دهد و بعد از آن با 
ارج��اع به فرهنگ لغت وبس��تر، آن را  چنین تعریف می کند: »مجموعه 
معینی از اوضاع و ش��رایط اس��ت. وضعیتی ویژه از یك شخص، شی ء یا 
کنش خاص. وضعیتی که نیاز به بررسی و اخذ تصمیم دارد. آنچه واقعا 
وجود دارد یا به وقوع می پیوندد و نیز مجموعه ش��واهدی که به نتیجه 
یا قضاوتی می انجامد. مجموعه اوضاعی که مسئله ای را تشکیل می دهد: 

موضوعی برای بذل توجه یا تصمیم گیری.«
ه��ر بنگاه اقتص��ادی باید بتوان��د افته هایی مش��خص در دوره زمانی 
خاص داش��ته باشد. مخاطب متخصص باید بتواند با نگاهی به مجموعه 
افته ه��ای یك بنگاه وضعی��ت آن را در دوره ای مش��خص ارزیابی کند. 
بنابرای��ن هر بنگاه اقتصادی باید ب��ه بخش مالی خود یك »افته نویس« 
اختصاص دهد تا این افته نویس بتواند محورهای مهم اطالعات و جریان 

آنها در آن بنگاه را ثبت کند.

مش��کل مدیریت مال��ی در عرصه عم��ل از همین جا آغاز می ش��ود. 
افته های نوشته ش��ده بای��د در اختیار »افته کاو« ق��رار بگیرند تا بتوانند 
در تصمیم گیری اس��تفاده شوند، اما اگر ثبت و ضبط روشمند اطالعات 
وجود نداش��ته باش��د، آن گاه با تصمیم گیری غیرعلمی و غیرروش��مند 
روبه رو می شویم. اگر ندانیم کجا را اشتباه و کجا را درست آمده ایم قطعا 

در بلندمدت شکست خواهیم خورد.
در ایران هنوز هم ش��اید ثبت روش��مند اطالعات مالی و فرم دهی به 
آنها به درس��تی باب نش��ده و همین امر است که اهمیت این موضوع را 
برای عبده تبریزی دوچندان می کند. در ابتدای امر باید درکی روش��ن و 
ش��فاف از مواد خام خود داشته باشیم تا در صورت وارد کردن الگوهای 

خارجی بتوانیم موفق عمل کنیم.
عبده  تبریزی هم مانند بسیاری اقتصاددانان معتقد است بازار ارز باید 
واحد شود و ارز تك نرخی داشته باشیم. منتها بر سر حاصل شدن چنین 

چیزی دو مشکل بزرگ می بیند: تحریم ها و انحصار دولتی.
دلی��ل اصلی اینک��ه تحریم ها مانع ایجاد بازار واحدی برای ارز ش��ده 
بودن��د ای��ن بود ک��ه منابع درآم��د ارزی کش��ور در آن دوران متنوع و 
پرنوس��ان بودند و هر یك نرخ تنزیل مختلفی داش��تند. آن شکل قبلی 
وجود نداشت که به یك بازار بین المللی نفت و محصوالت نفتی فروخته 
و به جایش ارزی منس��جم وارد کشور ش��ود، بلکه برعکس، بسیاری از 

خریداران کاال به ای��ران تحویل می دادند یا ارزی متفاوت از دیگری در 
ازای خرید محصوالت نفتی به کش��ور پرداخت می کردند. عبده تبریزی 
معتقد است که با رفع شدن تحریم ها می توان به یك نقطه آغاز امیدوار 

بود. آغاز حرکت به سمت بازار ارز تك نرخی.
همان طور ک��ه می بینید عبارت »ب��ازار ارز تك نرخی« از س��ه کلمه 
تش��کیل ش��ده که اولین آنها یعنی »بازار« بیش از بقیه ش��ك و شبهه 
دارد. عبده تبری��زی ادعا می کند 5۰درص��د از ارز ایران در اختیار دولت 
اس��ت و 5۰درصد دیگر در دس��ت گروه های ش��به دولتی که عموما در 
زمینه تجارت محصوالت نفتی و پتروشیمیایی فعالیت می کنند. به نظر 
او اصوال شرایطی که در آن یك عامل بیش از 5۰درصد از چیزی را در 
اختیار داشته باش��د نمی تواند منجر به بازاری یکدست در معنای سالم 
ش��ود. حتی اگر هم ارز تك نرخی ش��ود به دلیل س��الم نبودن شرایط، 
این امکان وجود خواهد داش��ت که معامالت سودجویانه ارزی در کشور 
ادام��ه پیدا کند. به هر صورت پیش��نهاد کوتاه م��دت او برای پایین نگه 
داش��تن نرخ ارز و حرکت هم زمان به س��مت ارز تك نرخی این اس��ت 
ک��ه »برای حف��ظ نرخ تورم پایین و با توجه به اینکه سیس��تم بانکی با 
بحران و ازهم پاش��یدگی مواجه شده و مش��کالت عدیده ای پیدا کرده، 
بانك مرکزی مجبور خواهد ش��د نرخ س��ود بانکی را با شدت بیشتری 

کاهش دهد.« 

»اُفته کاوی« به روایت حسین عبده تبریزی

دولت، بازار ارز و تحریم ها

دریچه

مسئوالن چه پاسخ داده اند؟
حاشیه های کمپین »فرزندت کجاست؟« 

کمپین »فرزندت کجاس��ت؟« در روزهای اخیر باعث شده 
اس��ت تا بسیاری از مسئوالن بلندپایه کش��ور درباره فعالیت 

فرزندان خود برای  افکار عمومی روشنگری کنند. 
به گزارش »انتخاب«، این کمپین شمار زیادی از مسئوالن 
فعال در فضای مجازی را به خود جلب کرده و تعدادی دیگر 
نیز به  صورت اجباری و از ترس اینکه بعدها درباره آنها حرف 
و حدیث های بیش��تری پیش نیاید، وادار به پاس��خگویی به 

آن شدند. 
نفس راه اندازی این کمپین، به روش��ن شدن برخی زوایای 
زندگی مس��ئوالن کمك می کند، اما در این بین، نوع پاس��خ 
برخی  مس��ئوالن، نه تنها رفع ابهام��ی از زندگی فرزندان آنها 

نکرده بلکه ابهامات فراوان دیگری را نیز ایجاد کرده است. 
غالب مس��ئوالنی که به س��وال این کمپین پاسخ داده اند، 
فرزن��دان خود را مش��غول تحصی��ل یا فعالی��ت پاره وقت در 
ش��رکت های  خصوصی عنوان کرده اند. س��وال اینجاست که 
در ای��ن صورت، فرزندان مس��ئوالنی که در هیات مدیره های 
ش��رکت های گوناگون  حض��ور دارند و باره��ا و بارها نام آنها 
ب��ه صورت علنی یا مخفف ش��نیده ش��ده و در م��واردی نیز 
تخلفات آنها محرز و پرونده قضایی  برای آنها تش��کیل شده، 

کجا هستند؟
در این میان، چند حالت وجود دارد؛ اول اینکه مس��ئوالنی 
ک��ه فرزن��دان آنها چنی��ن فعالیت های��ی دارند ب��ه کمپین 
نپیوس��ته اند و دوم اینک��ه برخی  مس��ئوالن اطالعاتی کلی و 
مبه��م درباره فرزن��دان خود داده و ت��الش کرده اند تا ضمن 
حفظ ژست روش��نگری و شفافیت، عمال دردسر  این کمپین 
را از خود دور کنند.  به عنوان نمونه، علی ربیعی، وزیر برکنار 
ش��ده تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در پاس��خ به س��وال این 
کمپین، نوش��ته اس��ت: »دو پس��ر من هیچ کدام کار دولتی 
ندارند و تنها  دخترم به کار تربیت فرزندان مش��غول اس��ت.«  
پاسخ مبهم ربیعی درباره فعالیت پسر خود اما در حالی است 
که کس��ي در مورد تحصیالت آقازاده ها س��وال نکرده است و 
نکته دیگر اینکه شایعات متعددی درباره پسر او در سال های 
اخیر همانند جلسه جنجالي استیضاح او در مجلس دست به 

دست شده  است. 
همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
هم در پاس��خ به س��وال ای��ن کمپین گفته اس��ت: »خداوند 
نعمت سه پس��ر به من  عطا کرده؛ فرزند اولم دانشجوی فوق 
لیس��انس اقتصاد؛ دیگری دانش��جوی دکترای عمران و پسر 
کوچکم دانش��جوی کارشناسی زبان های خارجی و همگی در 
تهران هستند و هیچ یك شغل دولتی ندارند. تنها عروسم نیز 
دانشجوی دکترای ش��یمی است و گاهی به  صورت پاره وقت 

تدریس می کند.« 
پاس��خ نوبخت نیز در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره 
بازداش��ت یکی از پس��رانش مطرح ش��ده بود. حجت االسالم 
محسنی اژه ای،  سخنگوی قوه قضاییه اخیرا درباره این شایعه 
گفته بود که شما خبرنگار هستید و به زودی متوجه خواهید 
ش��د. نوبخت هم بالفاصله  بازداش��ت پسرش را تکذیب کرده 

بود. 
روندی که برخی مسئوالن در کمپین »فرزندت کجاست« 
در پیش گرفته اند، عم��ال انحراف از اهداف اولیه این کمپین 
است. این مس��ئوالن به جای  اینکه پاسخ دهند فرزندان آنها 
دقیقا به چه کاری مشغول هستند، مدرك تحصیلی فرزندان 
خود را مطرح کرده و صرفا به یك پاس��خ  کلی نظیر »فرزندم 
ش��غل دولتی ندارد« بس��نده می کنند. س��وال اینجاست که 
ه��دف از ای��ن کمپین، اط��الع از مدرك تحصیل��ی فرزندان 
 مسئوالن است یا شفاف سازی در مورد فعالیت های آنان؟ اگر 
پاس��خ، گزینه دوم اس��ت – که همین طور هم هست – چرا 
مس��ئوالني همچون نوبخت و ربیعی و امثال آنها با کلی گویی 

از آن فرار می کنند؟
اینکه »فرزندانم ش��غل دولتی ندارند« پاسخ مناسبی برای 
س��وال این کمپین نیس��ت و هیچ ابهامی را هم رفع نخواهد 
کرد. ماجرا وقتی  قابل تامل تر می ش��ود ک��ه بدانیم قریب به 
اتفاق »آقازاده« هایی که در سال  های اخیر صحبت از تخلفات 
آنها مطرح ش��ده، ش��غل  دولتی نداش��ته اند. به عنوان نمونه، 
باب��ك زنجانی ک��ه پرونده نفتی او و بده��ی میلیاردی اش به 
کشور سال هاست محل بحث است و هنوز خبری از بازگشت 
این مبلغ به  بیت المال نش��ده، ش��غل دولتی نداشت. به بیان 
س��اده تر، این متهم نفتی بدون داشتن شغل دولتی، اکنون ۲ 

میلیارد یورو به بیت  المال بدهکار است. 
ماج��را پیچیده نیس��ت؛ دسترس��ی به بیت الم��ال نیازمند 
داش��تن ش��غل دولتی نیس��ت. از قضا می توان گفت ش��غل 
دولتی به دلیل مسئولیتی  که برای شخص می آورد و نظارت 
بیشتری روی فرد انجام می شود معموال انجام تخلف در ابعاد 
گسترده را محدودتر می کند.  با وجود این دلیل و مثال ساده 
و دم دس��تی، چطور مس��ئوالن تصور می کنند با گفتن یك 
 جمله و دور بودن فرزندان ش��ان از مش��اغل دولتی، ابهامات 

درباره آنها رفع می شود؟
کمپین »فرزندت کجاست« با هدف شفاف سازی راه اندازی 
شده و در آن، کسی به دنبال دولتی یا غیردولتی بودن شغل 
آقازاده ها  نیس��ت. اتفاقا شفاف س��ازی از فعالیت دقیق آنها و 
تش��خیص میزان دسترسی شان به بیت المال، اهمیت فراوانی 
دارد که اکنون به  نوعی مورد تمس��خر برخی مس��ئوالن قرار 
گرفته اس��ت. این تمس��خر اما بازتاب وسیعي میان مردم در 
ش��بکه هاي اجتماعي داش��ته اس��ت. برخي مي گویند بعد از 
راه اندازي این کمپین فهمیدیم خیلي از آقازاده ها از اس��اس 
بیکارن��د و ابوي گرامی همچنان مش��غول خرج��ي دادن به 

آنهاست!
ای��ن واکنش هاي ش��وخ طبعانه نش��ان مي دهد مس��ئوالن 
نمي توانن��د با روش هاي رس��انه اي دهه ها پیش که مبتني بر 
ارتباط یك طرفه رس��انه اي و بدون چالش بوده است، خود را 
از زیر بار مس��ئولیت خارج کرده و ژست شفاف سازي بگیرند! 

نه، این شوخي ها دیگر جواب نمي دهد! 
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کدام بسته سیاستی برای تولید به نفع بخش 
خصوصی است؟

در چند م��اه اخیر سیاس��ت گذاری ها و تصمیم گیری های دولت؛ 
چه آن ها که در قالب بس��ته ها ارائه ش��ده و چه صدور بخشنامه ها، 
به اندازه ای متزلزل و غیر کارشناسی ش��ده ب��وده که می توان گفت 
بخش خصوصی را ناامید کرده اس��ت. در ش��رایط کنونی تنها بسته 
سیاس��تی که می تواند به نفع بخش خصوصی و صنعت کشور عمل 
کند، بسته ای ش��امل تصمیم های مبتنی بر عقالنیت است. درواقع 
دولت باید با محور قرار دادن عقالنیت تصمیم های گذشته را پایش 
کند چراکه سیاس��ت های به اجرا درآمده در سه چهار ماه گذشته، 
صنعت کشور را دچار زیان کرده است. تصمیم های دولت در ارتباط 
با تولید، صنعت و اقتصاد در زمانی که وضعیت کشور وخیم توصیف 
نمی ش��د، آن را به شرایط س��خت تر از زمان جنگ تحمیلی تبدیل 
کرده اس��ت. کش��وری که تحریم می ش��ود باید دسترسی هایش را 
افزایش دهد، بر طرح های توسعه ای تمرکز کند و توان خودکفایی و 
خوداتکایی را باال ببرد. این در حالی است که سیاست های اقتصادی 

در کشور ما جلوی توسعه صنعت را گرفته است.
تصمیمات اخیر دولت در مورد ارز در کشور از دو منظور عجوالنه 
بود. این تصمیم یا زیان های هنگفتی به کش��ور وارد می کند یا پس 
از اثرگذاری کوتاه مدت در بازار دس��تخوش تغییر خواهد ش��د. در 
بس��ته ارزی، دول��ت صادرکننده را مکلف و مقی��د به فروش ارز در 
چارچوب های موردنظر دولت کرده که این مس��ئله باعث می ش��ود 
فع��ال اقتصادی قید صادرات را بزند. تصمیم ش��تاب زده دیگر اخذ 
مابه التفاوت ارز فروخته ش��ده از س��وی دولت به واردکننده اس��ت. 
این دو تصمیم باعث می ش��ود بس��یاری از ش��رکت ها قی��د کار را 
بزنند چراک��ه فعالیت آن ها توجیه اقتصادی ن��دارد. با ادامه چنین 
تصمیماتی پس از یك بازه زمانی چندس��اله ش��اهد کاهش رش��د 

اقتصادی خواهیم بود.
دولت از تنفس شش ماهه در دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولید 
می گوی��د درحالی که تصمیمات دولت معضالت بزرگ تری برای تولید 
ایج��اد کرده که به تعویق انداختن دریاف��ت مالیات اثر چندانی در آن 
ندارد. مثال بس��یار بارز دراین باره تك نرخی کردن ارز در زمان و با در 
نظر گرفتن پایه ارزی نامناسب است. این تصمیم در حالی اجرا شد که 
در چهار س��ال گذشته بخش خصوصی به طور مداوم تك نرخی کردن 
ارز را مطالبه کرده و رئیس بانك مرکزی هر س��ال وعده عملی ش��دن 
آن را می داد. دولت طی چهار س��ال به خواس��ته های بخش خصوصی 
توجهی نکرد و ارز زمانی تك نرخی شد که حتی دولت نتوانست بر آن 
ایستادگی کند و مجبور به تغییر آن شد. تصمیم های فعلی تا زمانی که 
مبتنی بر عقالنیت نباشد پیامدی جز این نخواهد داشت. مشکالتی که 
دولت برای صنعتگران ایجاد کرده به اندازه ای سنگین و بزرگ است که 
اگر به سرعت آخرین بخشنامه ها را اصالح نکنند، شاهد توقف طرح های 

توسعه ای خواهیم بود.

پیشنهاد معاون وزیر راه برای کاهش تلفات جاده ای
بنزین را گران کنید

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت ک��ه  اگر دولت نمی تواند بودجه 
۲8۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای برنامه های کاهش تلفات ناش��ی 
از تصادف��ات جاده ای را تامین کند،  نباید انتظار تحقق سیاس��ت های 
وزارت راه برای جلوگیری از افزایش کشته های تصادفات را داشته باشد. 
پیش��نهاد ما این اس��ت که دولت اعتبارات الزم را از محل افزایش نرخ 
بنزی��ن تامین کند. به گزارش ایلنا، مهرداد تقی زاده با اش��اره به تهیه 
نقشه راه برای کاهش تعداد تلفات ناشی از سوانح جاده ای، اظهار داشت: 
پیش  بینی توقف روند نزولی تعداد کش��ته های ناشی از سوانح جاده ای 
وجود داشت اما سال گذشته ۱.5درصد و امسال تاکنون 5درصد نسبت 
به مدت مش��ابه قبل به میزان تعداد کش��ته ها اضافه شده است. او در 
پاس��خ به اینکه آیا محل تامین ۲8۰ هزار میلیارد تومان برای کاهش 
تعداد تلفات جاده ای تعیین ش��ده است،  گفت: دولت باید محل تامین 
این بودجه را پیش بینی کند. البته پیشنهاد ما برای تامین منابع مورد 

نظر از محل افزایش قیمت بنزین است.

کارت سوخت خود را نفروشید و بنزین ذخیره نکنید
2 هشدار بنزینی

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این 
اتفاقات، دو هشدار بنزینی را در قالب دو اطالعیه جداگانه ارائه داد. به 
گزارش تس��نیم، این روزها شاهد رشد 8 تا ۱۰درصدی مصرف بنزین 
در کش��ور نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که دلیل اصلی آن 
رونق سفرهای تابس��تانی است. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
طی اطالعیه ای نس��بت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف 
هش��دار داد: »بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص 
فیزیکی و ش��یمیایی آن در ش��رایط محیطی به ویژه در فصل گرما به 
صورت بخار در محیط منتش��ر می ش��ود. بخارات بنزین و بنزین مایع 
با توجه به این که از مشتقات نفتی است، قابلیت اشتعال سریع دارد و 
در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اش��تعال سبب آتش سوزی و 
انفجار می شود. به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می شود 
از نگهداری و ذخیره سازی بنزین در ظروف غیراستاندارد و در فضاهای 
محبوس و بس��ته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال 

جداً خودداری کنند.«
همچنی��ن در روزه��ای اخیر برخی خبرها حکای��ت از آغاز خرید و 
فروش کارت های س��وخت بین برخی س��ودجویان و مردم عادی دارد 
و دلیل آن هم احتمال اعمال سیاس��ت هایی مبنی بر مدیریت مصرف 
س��وخت در قالب تعیین سهمیه های جدید بنزینی است. شرکت ملی 
پاالیش و پخش در اطالعیه ای دیگر اعالم کرد: »در پی انتش��ار برخی 
اخبار و ش��ایعات مبنی بر خرید و فروش کارت های هوشمند سوخت 
توس��ط برخی افراد س��ودجو به اطالع هموطنان عزیز می رس��اند هر 
نوع خرید و فروش کارت س��وخت، غیرقانونی است و در این زمینه با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.« 

فرصـت امروز: بخش کش��اورزی ب��ه دلیل نقش حیات��ی در تأمین 
غذای مورد نیاز مردم و زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهم ترین 
بخش های اقتصاد جوامع محسوب می شود. امروزه فعالیت های کشاورزی 
در برخی از کش��ورهای در حال توسعه عالوه بر موارد یادشده به لحاظ 
ایجاد اش��تغال نیز حائز اهمیت اس��ت. در اغلب کشورهای توسعه یافته، 
نقش کش��اورزی فرات��ر از تأمین غذای مورد نیاز بوده و ش��امل تأمین 
اولویت ه��ای سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی نیز می ش��ود و از این نظر 
غیرقابل جایگزین اس��ت، از همین رو، آینده پژوهی و برنامه ریزی دقیق 

برای آینده کشاورزی از اهمیت ویژه و استراتژیکی برخوردار است.
اما آیا تاکنون در ایران مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته اس��ت؟ 
بررس��ی هایی ک��ه مرکز پژوهش های مجلس انجام داده اس��ت، نش��ان 
می دهد که بیش��ترین چالش آینده کشاورزی ایران در حوزه آب خواهد 
بود. به باور بازوی پژوهش��ی مجلس، آینده کش��اورزی در ایران به رغم 
اینکه با مش��کالت بسیاری روبه روس��ت، اما با روندی کند، رشد خواهد 
کرد. بر این اس��اس، مهم ترین نکاتی که در حوزه کش��اورزی پیش بینی 

می شود، از نگاه مرکز پژوهش های مجلس به این شرح است:
۱-بر اثر افزایش بهره وری از طریق مکانیزاسیون و اصالح بذر و نباتات 
و اینترنت اش��یا ) IOT( و دانش پیشرفته )با سهم پایین تر( و افزایش 
سطح زیرکشت در روستاها و حتی شهرهای کوچك و حومه کالنشهرها 
)با سهم بیش��تر(، به دلیل افزایش نس��بی قیمت موادغذایی و افزایش 
تقاض��ای محصوالت کش��اورزی، پیش بینی می ش��ود تولید محصوالت 

کشاورزی در آینده ایران با شتابی کاهنده  افزایش یابد. طی دهه اخیر 
رشد متوسط سالیانه تقاضای کل محصوالت کشاورزی حدود ۶ / ۱ برابر 
رش��د تولید کل محصوالت کشاورزی بوده است، بنابراین رشد تقاضای 
مصرف محصوالت کش��اورزی بیشتر از رش��د تولید این محصوالت در 
کش��ور بوده که می تواند عالمت ضعی��ف بروز کمبود این محصوالت در 

آینده شود.
۲-تغیی��ر فرهنگ مصرف و گرایش تدریجی به کاهش مصرف غالت در 
بین مردم، کاهش مصرف گوشت قرمز و تأمین کالری و پروتئین اضافی به 
طور عمده از روغن های گیاهی، ش��کر و محصوالت لبنی در آینده متصور 

است که می تواند تبدیل به روند و جریان اصلی در آینده باشد.
3-ب��ا وج��ود اینکه تولید ش��یالت در مقایس��ه با محص��والت دیگر 
کشاورزی، س��هم کمتری در تولید کل محصوالت کشاورزی دارد، ولی 
تولید ش��یالت طی یك دهه اخیر رش��د تقریبی دو برابری داشته است 
این در حالی اس��ت که تولید بقیه محصوالت کش��اورزی رشد آنچنانی 
نداش��ته اس��ت که می تواند تولید ش��یالت به عنوان عالئم ضعیف و یا 
نوظهور برای تبدیل ش��دن به یك روند و جریان اصلی در آینده باش��د. 
با توجه به خشکس��الي فالت مرکزی و نوار جنوبي کشور، در بلندمدت 
توسعه ش��یالت و جایگزیني حوضچه های پرورش ماهي به جای تولید 
محصوالت کش��اورزی و باغ��ي، مي تواند در دس��تور کار نهاد تقنیني و 

اجرایي کشور قرار گیرد.
۴-محص��والت باغی در ح��دود نیمی از ارزش ص��ادرات محصوالت 

کش��اورزی را به خود اختصاص داده اس��ت. حائز اهمیت است با وجود 
سهم نسبی کمتر محصوالت دام، طیور و دارویی در مقایسه با محصوالت 
باغی و زراعی در ارزش سبد صادراتی محصوالت کشاورزی، جهش قابل 
توجه 3.5 برابر در ارزش صادراتی این گروه در س��ال ۱3۹5 نس��بت به 
۱3۹۲ می تواند به تکیه گاهی برای توسعه صادرات به کشورهای منطقه 
تعریف شود. به ویژه کشورهای عراق، قطر و عمان که در حال حاضر با 

سیاست های عربستان سعودی زاویه دارند.
5-اما کشاورزی ایران برای توسعه نیازمند قوانین جدیدی هم در آینده 

است. مهم ترین کاستی و مشکل قانونی در این زمینه عبارت است از:
- مش��کالت قانونی به ویژه قان��ون ارث و همچنین قوانینی در زمینه 
اندازه بهینه زمین های کشاورزی در مناطق مختلف و یا کمترین اندازه 
زمین که قابل تفکیك نباش��ند، وجود ندارد، که می تواند مانع از تقسیم 
بیشتر قطعات شود و در بلندمدت زمینه را برای یك پارچه سازی اراضی 

فراهم کند.
- ضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکری در کش��ور با هدف تقویت 
ش��رکت های دانش بنیان و صادرات گرا در تکنولوژی و فناوری و تحقیق 

و توسعه بخش کشاورزی و گیاهان دارویی.
- سیاس��ت های حمایت��ی دول��ت و در رأس آن دخال��ت دول��ت در 
قیمت گذاری محصوالت کش��اورزی و مشکالت مطرح در قانون تضمین 
خرید محصوالت اساس��ی کش��اورزی مصوب ۲۱ / ۶ / ۱3۶8 و قوانین 

مرتبط دیگر. 

ترسیم آینده کشاورزی ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

آینده نگاری بخش کشاورزی در ایران

بی ثباتی اقتصادی در چند س��ال گذشته سبب شده است تا وضعیت 
تولید ش��کننده ش��ود و در مقابل، همه توجه ها به جای حمایت از این 
بخ��ش مهم و زیرس��اختی، به بازار ارز و طال معط��وف بوده؛  بازاری که 
نوس��ان قیمت ها در آن زیاد اس��ت و همچن��ان روی آرامش را به خود 
ندیده اس��ت. در ماه های اخیر ش��اهد س��یر صعودی قیمت انواع کاال و 
خدم��ات بوده ایم و در این میان، ارز و به ویژه دالر و همچنین س��که و 
طال،  گوی س��بقت را از س��ایر رقبا ربوده اند و همچنان پیشتاز بی ثباتی 
قیم��ت هس��تند؛ به طوری که هر س��اعت نرخ جدید ب��رای آنها اعالم 
می شود. در این میان، دولت با اعالم و اجرای سیاست های ارزی جدید، 
به دنبال این بوده که از میزان تمایل مردم برای خرید سکه و ارز بکاهد.
در همی��ن ارتباط، محمدقلی یوس��فی، عضو هیات علمی دانش��کده 
اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنالین 
می گوید: در طول دهه های گذشته متاسفانه گروهی سبب حاکم شدن 
سیاس��ت  داللیسم در کشور ش��ده اند؛  اقتصاد ما در اصل اقتصاد داللی 
است و در این شرایط تولید قربانی می شود و وابستگی به واردات ادامه 

می یابد.
این اس��تاد دانش��گاه درباره سیاس��ت های جدید ارزی دولت و بانك  
مرکزی در پاس��خ به این سوال که سیاست های ارزی جدید چه تاثیری 
در بازار خواهد داش��ت؟ می گوید: بارها گفته ام که مش��کالت اقتصادی 
ظرف ۴۰ سال پیش آمده و نه به وسیله بانك  مرکزی به تنهایی به وجود 
آمده و نه بانك  مرکزی به تنهایی قادر به حل و اصالح این موارد است.

وی می افزاید:  آنچه بانك  مرکزی در اختیار دارد، شامل سیاست هایی 
است که به طور کامل مستقل از سایر دستگاه ها نمی تواند آنها را پیاده 
کند، بلکه باید با بقیه ارگان ها و دس��تگاه ها هماهنگی داش��ته باش��د. 
به طور کلی مش��کالت اقتصادی ایران بس��یار عمیق ت��ر از آنچه به نظر 

می رسد، هست و به سادگی نمی شود این موارد را برطرف کرد.

عرضه کننده اصلی ارز کیست؟
این کارش��ناس اقتص��ادی تاکید می کند:  به هر ح��ال بانك  مرکزی، 
بان��ك دولت اس��ت و دولت مهم ترین عرضه کننده ارز خارجی اس��ت و 
ه��م صادرات نفت و ص��ادرات غیرنفتی را در اختیار دارد و بخش اعظم 
صادرات غیرنفتی و پتروش��یمی ها،  فلزات اساس��ی و مش��تقات نفتی و 
گازی و . . . در اختیار دولت است، بنابراین دولت به عنوان عرضه کننده 

اصلی ارز محسوب می شود.
این اس��تاد دانش��گاه ادامه  می دهد:  آنچه تحت عنوان سبد ارزی و یا 
بازار ثانویه از آن نام برده می شود، در حقیقت بازار نیست، بلکه یك نوع 
سیاست اس��ت که در علم اقتصاد به آن تعویض قیمت گفته می شود و 
در اختیار دولت اس��ت و دولت این کاالیی که دارد )که در این جا دالر 

است( با هر قیمتی که می خواهد عرضه  می کند.
یوس��فی تصریح می کند: وقتی صحبت از بازار می ش��ود، منظور بازار 
آزاد و خصوصی مدنظر اس��ت، ولی در ایران چنین چیزی مصداق پیدا 

نمی کند، بنابراین نمی توانیم بگوییم بازار تعیین کننده است.
آرامش به بازار باز می گردد؟

این کارش��ناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دولت به عنوان 
مج��ری و عرضه کنن��ده ارز آیا با روش هایی که اکن��ون اجرایی کرده و 
یا ممکن اس��ت اج��را کند،  می تواند آرامش را به ب��ازار بازگرداند؟ بیان 
می کند: اگر کس��ی مبتال به بیماری باش��د و نتواند خود را عالج کند، 
 یك پرستار چه کاری برای این بیمار می تواند انجام دهد؟ اقتصاد ایران 
در ۴۰ س��ال گذشته متاس��فانه با بیماری های زیادی مواجه بوده و این 
مش��کالت بر روی هم انباش��ته ش��ده اند و طبیعی اس��ت که در چنین 

شرایطی بانك  مرکزی نمی تواند همه مشکالت را حل کند.
یوسفی می افزاید:  مساله اساس��ی این است که در چهار دهه گذشته 
متاس��فانه گروهی تحت عنوان سیاس��ت های داللی و ب��ه اعتقاد بنده، 

س��بب حاکم ش��دن سیاست  داللیسم در کشور ش��ده اند؛  اقتصاد ما در 
اصل اقتصاد داللی است و گروهی دالل تمام تصمیمات را می گیرند که 
در این شرایط تولید قربانی می شود و وابستگی به واردات ادامه می یابد 
و بعد هم نیاز به واردات وجود دارد که س��بب باال رفتن تقاضا برای ارز 
می شود، بنابراین این مشکالت باعث می شود به هر حال یك جایی این 
بیماری خود را نشان دهد. بی توجهی به بخش های تولیدی،  وابستگی به 
واردات و سیاست هایی مبتنی بر داللی هر کشوری را به زانو درمی آورد.
وی می گوید:  خداوند با در اختیار گذاشتن نفت به ما لطف کرده تا با 
فروش آن را تبدیل به کاال کرده و مصرف کنیم، اما واقعیت این اس��ت 
که بدون اصالح س��اختار،  بدون حذف قدرت های موازی،  بدون توجه به 
تولید و بدون تعامل سازنده با دنیا نمی توان اقتصاد ایران را اصالح کرد.

هجوم برای تبدیل دارایی ها به ارز خارجی زیاد است
این کارش��ناس اقتصادی درباره احتمال خروج س��رمایه های خرد به 
دلیل مهاجرت خانواده ها به کشورهای همسایه نظیر ترکیه و گرجستان، 
بیان می کند:  مس��اله اساس��ی این اس��ت که یك عده ای یا ش��رایط را 
نامس��اعد می بینند و یا احس��اس ناامنی می کنند و به نوعی خواس��تار 
بردن س��رمایه های خود به خارج از کشور هستند. نمی توان به زور مانع 
این افراد شد، اما نباید فراموش کرد که اگر سرمایه های خصوصی باشد، 
مش��کلی نیس��ت و در مقابل امیدواریم که شامل س��رمایه های عمومی 

نشود که منابع مردم نباشد و با تبدیل به ارز به خارج منتقل نشود.
وی می افزاید:  نااطمینانی در مورد وضعیت اقتصادی کش��ور به قدری 
آش��کار اس��ت که تقریبا کس��ی نمی تواند آن را کتمان کند. این باعث 
می ش��ود که یك جو روانی ایجاد ش��ود و هجوم برای تبدیل دارایی ها و 
ریال به ارز خارجی در کش��ور افزایش یابد. مشکالت سیاست گذاری در 
کشور همچنان هست و همه این موارد دست به دست هم داده تا کشور 

را به بحران اقتصادی، اجتماعی و روانی مبتال کرده است. 

آیا آرامش به بازارها باز می گردد؟

پیامدهای داللیسم در اقتصاد ایران

کاوه زرگران
 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران
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رئیس کل بانک مرکزی:
دخالتی در نرخ ارز نداریم

رئی��س کل بانك مرکزی گفت همانط��ور که از ابتدا گفته ایم، در 
نرخ ارز دخالت نمی کنیم و بازار در این خصوص تصمیم می گیرد.

ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، عبدالناص��ر همتی روز چهارش��نبه 
پس از جلس��ه هیات دولت در جمع خبرن��گاران، گفت: کار اصلی 
تعادل بخشی ارزی ما »بازار ثانویه« است و این بازار به تدریج عمق 

می یابد.
او ادام��ه داد: قبول داریم که قیمت ه��ای ارز در بازار ثانویه برای 
واردکنندگان قابل قبول نیست؛ صادرکنندگان نیز باید متوجه این 
موضوع ش��وند که با ای��ن قیمت ها خریداری ندارن��د و باید نرخ ها 

کاهش یابد.
رئی��س کل بانك مرکزی گف��ت: وزن اصلی بازار روی بازار ثانویه 
اس��ت و حدود ۹۰درص��د معامالت در ای��ن بازار انجام می ش��ود؛ 

بنابراین تاثیر خود را می گذارد.
وی همچنین درباره تاثیر پیش فروش س��که ب��ر نرخ آن در بازار 
نیز گفت: در گذش��ته س��که به تعداد زیاد پیش فروش کردیم که با 
همان قیمت سابق تحویل می دهیم و به تدریج وارد بازار می شود.

آخرین خبرها از بازار ارز
صرافی یک بانک پلمب شد

صرافی یکی از بانك ها در خیابان فردوسی که سال ها به عنوان 
یکی از کانال های بانك مرکزی نقش توزیع ارز در بازار را برعهده 

داشت، در روزهای گذشته پلمب شده است.
به گزارش ایس��نا، با عبور از خیابان فردوسی در مسیر چهارراه 
استانبول با بسته بودن صرافی یکی از بانك ها که در نبش خیابان 
واقع ش��ده اس��ت، مواجه می ش��ویم. پرس و جو از فعاالن بازار با 
این توضیح همراه بود که هفته گذش��ته و از زمان اجرایی ش��دن 
بسته جدید ارزی صرافی این بانك پلمب شد. صرافی پلمب شده 
مربوط به بانکی اس��ت که طی س��ال های گذشته گفته می شد به 
عن��وان یکی از کانال های اصلی توزیع ارز در بازار فعالیت می کند 
به طوری که حتی مدیرعامل این بانك گفته بود که این صرافی از 
اهرم های بانك مرکزی بوده اس��ت. فعالیت این صرافی کم حاشیه 
نبود و بارها انتقاداتی نس��بت به نحوه فعالیت آن مطرح شده بود. 
ای��ن صرافی ارز دریافتی از بانك مرکزی را روزانه بین 5۰تا ۱۰۰ 
ه��زار دالر )برای هر صراف��ی( با نرخی تقریب��ا ۴۰ تا 5۰ تومان 
پایین تر از قیمت بازار بین س��ایر صرافی های مجاز توزیع می کرد 
که البته به مرور سایر صرافی های بانك ها نیز به جمع آن پیوسته 
بودند. این در حالی اس��ت که هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه 
بع��د از اعالم بازداش��ت معاون ارزی بانك مرک��زی گفته بود که 
چند متهم ارزی دیگر و صراف نیز بازداش��ت شده اند و در خیابان 

فردوسی پلمب چند صرافی دیگر نیز انجام شده است.
 س��وال اینجاس��ت که صرافی بانك ها که همواره بانك مرکزی 
مانور زیادی در مورد آنها داشته و از سایر صرافی ها مجزا می کند، 
چگونه فعالی��ت کرده اند که اکنون به عنوان یك متهم ارزی باید 
به فعالیت آن پایان داده ش��ده و پلمب شوند. آیا نظارتی از سوی 
بانك مرکزی و بانك مربوطه بر صرافی آن که از کانال های اصلی 

توزیع ارز بود، انجام نمی شد؟
اما در بررس��ی میدانی از بازار چهارشنبه ارز باید یادآور شد که 
روز نس��بتا آرامی را در مقایسه با روز گذشته پشت سر گذاشت و 
با وجود اینکه روز سه شنبه قیمت ها در بازار افزایشی و تا ۱۰ هزار 
و ۹۰۰ تومان پیش رفته بود، برای روز چهارش��نبه تا ۱۰ هزار و 
۷۰۰ تومان دالر معامله شد. همچنین یورو که تا ۱۲ هزار و ۴۰۰ 
تومان افزایش قیمت داش��ت به ۱۲ هزار و 3۰۰ تومان رسید. در 
صرافی ه��ا که فروش ارز برای آنها در ۲3 بخش خالصه می ش��ود 
و ارز مس��افرتی و درمان��ی از جمله آنها اس��ت، قیمت ها تا حدی 
کمت��ر از روز قبل ب��ود و به ۱۰ هزار و ۶۰۰ ت��ا ۱۰ هزار و ۷۰۰ 
تومان برای فروش می رس��ید. روز سه شنبه صرافی ها دالر را بین 
۱۰ه��زار و ۷۰۰ تا ۱۰ هزار و 8۰۰ توم��ان به افرادی که مدرك 

ارائه می کردند، فروختند.

عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر هشدار داد
خریداران طال و سکه مراقب باشند

عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر ضمن اعالم اینکه قیمت 
س��که یك میلیون توم��ان حباب دارد، به خریداران طال و س��که 
توصی��ه ک��رد که در خرید طالی خام یا طالی آب ش��ده و س��که 
بیش��تر دقت کنند و مواظب عرضه های تقلبی و حضور ش��یادان 

در بازار باشند.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، درباره قیمت انواع سکه 
و ط��ال و تاثیر وضعیت ارز بر این بازار اظهار کرد: روز چهارش��نبه 
قیمت جهانی طال باز هم کاهش یافت. با این حساب در این هفته، 
قیم��ت جهانی طال 3۲ دالر کاهش را ش��اهد بوده اس��ت. در این 
هفته قیمت س��که از 3میلی��ون و ۷۰۰ هزار توم��ان تا 3 میلیون 
و ۹5۰ ه��زار تومان ش��ناور بود که علت نوس��انات قیمت آن فقط 

قیمت ارز است.
او با اش��اره به س��که های پیش فروش ش��ده بان��ك مرکزی گفت: 
پیش بینی می شد قسمتی از سری دوم سکه های ثبت نام شده وارد 
بازار ش��ود و حباب سکه را کاهش دهد، ولی چون این اتفاق نیفتاد 

سکه همچنان یك میلیون تومان حباب دارد.
کش��تی آرای درباره قیمت انواع س��که و طال در بازار چهارش��نبه 
اظهار کرد: س��که تمام ط��رح قدیم 3میلی��ون و 55۰ هزار تومان، 
س��که تمام طرح جدید 3میلیون و 8۷۱ هزار تومان، نیم سکه یك 
میلیون و 8۷۰ هزار تومان، ربع س��که ۹۱۶ هزار تومان، س��که یك 
گرمی 5۰۰ ه��زار تومان و هر گرم طالی ۱8عیار ۲۹5 هزار تومان 

قیمت دارد.
وی درباره احتمال داد و ستد سکه های تقلبی در بازار گفت: این 
روزه��ا با توجه به وضعیت کلی داد و س��تد س��که در بازار احتمال 
دارد افرادی ش��یاد سکه های تقلبی را وارد بازار کنند که مردم باید 
نسبت به این موضوع هوشیار باشند، مخصوصا کسانی که این روزها 
طالی خام یا طالی آب ش��ده خریداری می کنند باید به خرید خود 

بیشتر دقت کنند.
 

بانکنامه

بانك ها در آس��تانه سررس��ید حس��اب های مدت داری قرار دارند که 
در ش��هریورماه س��ال گذش��ته برای ممانعت از خروج منابع، حس��اب 
کوتاه مدت را به یك س��اله با س��ود ۱5درصد تبدیل ک��رده  بودند. اینکه 
در روزهای آینده قرار اس��ت صاحبان این حساب ها چه تصمیمی برای 
س��رمایه گذاری منابع خود بگیرند و از س��وی دیگر بانك ها چه ترفندی 
برای جذب و نگهداش��ت آن دارند، ب��ا توجه به احتمال ورود این منابع 
ب��ه بازار ارز و تهدید جریان ارزی می تواند از مس��ائل مهم این روزهای 

شبکه بانکی باشد.
به گزارش ایس��نا، در ش��هریورماه س��ال گذش��ته بانك مرکزی طی 
دس��تورالعملی بانك ه��ا را موظف کرد ت��ا با رعای��ت نرخ های مصوب،  
حس��اب های س��پرده مدت دار را با س��ود ۱5درصد افتتاح کرده و هیچ 
انحرافی از  آن نداش��ته باش��ند. از  3۱ مردادماه که این موضوع اعالم 
شد تا ۱۱ شهریورماه به مرحله اجرا درآمد، بانك ها فرصتی پیدا کردند 
تا حساب های س��پرده را دستخوش تغییر کنند. بانك ها با اینکه در آن 
زمان موظف بودند تا س��ود حس��اب های روزش��مار را با نرخ ۱۰درصد 
پرداخ��ت کنند، اما س��ودهای متف��اوت و باالیی حتی ت��ا ۲۰درصد و 
بیش��تر هم به این حس��اب ها اختصاص می دادند؛ از این رو با توجه به 
اینکه موظف ش��دند س��ود روزش��مار را به حداکثر ۱۰درصد و سپرده 
را ت��ا ۱5درصد کاهش دهند برای ممانعت از خ��روج منابع از بانك ها، 
بس��یاری از آنها از مشتریان خود خواس��تند تا در این فاصله ایجادشده 
برای تغییر حساب مراجعه کرده و حساب کوتاه  مدت را به بلندمدت که 
5درصد س��ود باالتری داشت، تبدیل کنند. البته برخی از بانك ها حتی 
به مش��تریان خود اطالع هم نداده و به صورت خودکار دس��ت به تغییر 
ماهیت حس��اب مشتریان زدند تا بتوانند یك سال دیگر این منابع را در 
بانك ه��ای خود نگه دارند. ای��ن در حالی بود که هر گونه جابه جایی در 
حساب های مدت دار موجب جریمه مشتریان شد، بنابراین وقتی سرمایه 
به حساب بلندمدت یك ساله وارد می شد مشتریان ترجیح می دادند که 

پول های آنها در حساب بماند.
جریان تغییرات حس��اب های مدت دار و کوتاه مدت در سال گذشته از 
این حکایت داش��ت که در مردادماه و قبل از کاهش نرخ سود، مجموع 
سپرده های بانکی به ۱33۲ هزار میلیارد تومان می رسید که از این رقم 
۱3۱۱ ه��زار میلیارد تومان س��پرده های م��دت دار و ۱۱۱ هزار میلیارد 
سپرده های کوتاه مدت بود. در شهریورماه و با تغییراتی که در حساب ها 
ایجاد شد، مجموع سپرده های بانکی به ۱355 هزار میلیارد تومان رسید 
ک��ه در بخش بلندمدت ب��ا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رش��د به ۱33۰ هزار 
میلیارد توم��ان افزایش یافت، همچنین حس��اب های بلندمدت ۱۱3۶ 
هزار میلیارد تومان و کوتاه مدت به ۱33 هزار میلیارد رسید. در مهرماه 
نی��ز این رون��د به گونه ای بود که برای حس��اب های م��دت دار به ۱۲۹ 
هزار میلیارد تومان و کوتاه مدت به ۱۱5۲ هزار میلیارد تومان رس��ید و 
مجموعه سپرده های بانکی را با ۱3۶8 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

ب��ا این حال بعد از اینکه در نیمه دوم س��ال م��وج تقاضای خرید ارز 
در بازار باال رفته و نوس��ان قابل توجهی را در آن ایجاد کرد، بسیاری از 
کارشناس��ان معتقد بودند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی و جذاب 
نبودن س��ود برای مش��تریان موجب شده تا بخش��ی از منابع از بانك ها 
خارج شده و به سمت بازارهای موازی از جمله سکه و ارز حرکت کنند. 
بر این اساس بانك مرکزی در پایان سال برای یك هفته نرخ سود را در 
قالب گواهی سپرده به ۲۰درصد تبدیل کرد تا جلوی ورود بیش از حد 
منابع به بازار ارز را گرفته و جذب بانك ها شود که البته با وجود فروش 
بیش از ۲3۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی س��پرده باز هم آمارها از 
این حکایت داش��ت ک��ه بخش عمده آن در جابه جایی حس��اب بوده و 

منابع خاص جدید جذب نشده است.
اما آخرین آمارهای بانك مرکزی از این حکایت دارد که س��پرده های 
بانکی در خردادماه امس��ال ب��ه ۱5۴۲هزار میلیارد تومان رس��یده که 
۱۲۷3 هزار میلیارد آن بلندمدت و تا ۱۶5 هزار میلیارد دیگر کوتاه مدت 

است. به زودی و تا کمتر از ۲۰ روز دیگر حساب های سپرده مدت داری 
که در ش��هریورماه سال گذشته و در آستانه کاهش نرخ سود به حساب 
یك ساله تبدیل شده بودند، سررس��ید می شود و مشتریان بانك ها باید 
تصمی��م بگیرند که مناب��ع خود را بار دیگر در حس��اب های مدت دار با 
س��ود ۱5درصد نگه دارند و یا آن را خ��ارج کرده و در بخش های دیگر 
س��رمایه گذاری کنند. این در حالی اس��ت که اکنون با نزدیك شدن به 
نیمه دوم س��ال و نوس��انی که به طور معمول در هر س��ال با توجه به 
شرایط خاص این دوره در بازار ارز اتفاق می افتد، می تواند عاملی محرك 
برای صاحبان سرمایه برای بردن منابع خود از بانك ها به سمت بازار ارز 
باشد. در حال حاضر بازار ارز مدت هاست به فضایی برای معامالت مردم 
عادی که تقاضای تعریف شده ای برای ارز ندارند، تبدیل شده و پول های 
خود را برای سرمایه گذاری به خرید دالر اختصاص می دهند تا جایی که 
حتی فعاالن بازار می گویند برخی به اندازه حقوق ماهانه ای که دریافت 

می کنند برای این بازار تقاضا دارند.
در ای��ن ش��رایط باید دی��د که بانك مرک��زی و یا س��ایر بانك ها چه 
سیاس��تی را برای نگهداش��ت س��رمایه در بانك ها و ممانعت از ورود به 
بازاره��ای موازی اجرایی خواهند کرد؛ هرچند که در روزهای گذش��ته 
برخی بانك ها انتشار اوراق گواهی ۱8درصدی را در دستور کار قرار داده 
و به گونه ای اقدام به اجرای برنامه هایی برای جذاب شدن سرمایه گذاری 
در بانك ه��ا کردند. ماجرا فقط این نیس��ت و این افزایش نرخ س��ود در 
طرفی دیگر می تواند موجب زیان بانك ها برای پرداخت س��ود سپرده ای 
باش��د که هم تراز سود تسهیالت قرار گرفته اس��ت؛ چراکه منبع اصلی 
بانك ها برای پرداخت س��ود سپرده سود ناشی از تسهیالت بوده و عدم 
ت��وازن در این بخش موجب خس��ارات دیگری در بانك ها خواهد ش��د. 
از س��وی دیگر نی��ز با وجود حجم باالی نقدینگی و س��پرده های  بانکی 
تاکنون برنامه عملیاتی مش��خصی از سوی دولت برای به کارگیری آن و 

تغییر مسیر از بازار ارز و سکه اعالم نشده است. 

تهدید بازار با سررسید حساب های یک ساله 15درصدی

موج جدید آزادسازی هزاران میلیارد سپرده بانکی

به رغم رش��د قیمت ها در بازار مسکن قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
چندان تفاوتی نداشته اس��ت. طبیعتا افرادی که می خواهند مسکنی 
خریداری کنند با این مقدار وام مس��کن س��خت تر از ماه های گذشته 

قادر به پیدا کردن خانه ای متناسب با وام و پول نقد خود هستند.
به گزارش ایس��نا، با افزایش نرخ دالر تعداد زیادی از بازارها ازجمله 
بازار مس��کن تحت تاثیر قرار گرفتند. طی روزهای گذش��ته دیده شد 
ک��ه قیمت مس��کن هم جهت با افزای��ش نرخ دالر افزای��ش یافت اما 
کارشناسان معتقد بودند افزایش نرخ دالر برای افزایش قیمت مسکن 
صرفا یك بهانه است. کارشناسانی هم معتقد بودند اینکه برخی مدعی 
هستند که به علت باال رفتن قیمت مصالح قیمت ساختمان ها افزایش 

یافته درست نیست.
آن ها می گویند ادعای گران ش��دن قیمت مصالح ساختمانی در پی 
افزایش نرخ دالر بهانه ای بیش نیست چرا که تاثیر افزایش نرخ ارز بر 
مس��کن سریع نیست و حداقل یك سال زمان می برد. تعدادی معتقد 
هس��تند گران ش��دن قیمت مس��کن صرفا جنبه روانی دارد و افراد با 

هدف سرمایه گذاری به این بخش ورود پیدا کردند.
تعدادی معتقدند در ش��رایط موجود بازار از رکود خارج شده است 
و  در بعضی مناطق شاهد رشد قیمت خانه های کلنگی هستیم،  اما با 
توج��ه به اینکه مردم قدرت خرید زیادی ندارند، این افزایش قیمت ها 
موجب کند شدن تحرکات بازار می شود بنابراین باید حباب موجود از 

بین برود تا بازار فعال باقی بماند.
اما قیمت تس��هیالت مسکن در این مدت تحرك چندانی نداشته و 

در ح��دود ۶5 ت��ا ۶۷ هزار تومان باقی مانده اس��ت. با توجه به اینکه 
قیمت بیش��تر اوراق حدود ۶۷ هزار تومان اس��ت، این قیمت را مبنا 
قرار داده و قیمت وام مسکن را برای اقشار مختلف محاسبه می کنیم. 
زوج ه��ای تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مس��کن باید 
۲۰۰ برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند، آن ها باید ۱3میلیون 
و ۴۰۰ ه��زار توم��ان صرف خری��د این ۲۰۰برگ کنن��د. این مبلغ با 
احتس��اب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۴۰ برگ بهادار 
۲میلیون و ۶8۰ هزار تومانی خریداری کرد، در مجموع برای دریافت 
وام ۱۲۰ میلیون تومانی مس��کن حدود ۱۶ میلیون و 8۰ هزار تومان  

صرف کنند.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیشتر از 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا سقف 8۰ میلیون 
توم��ان وام بگیرند که ب��رای گرفتن این مبلغ بای��د ۱۶۰ ورق بهادار 
خریداری کنند که با این حس��اب باید ۱۰میلیون و ۷۲۰ هزار تومان 
بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتس��اب ۲ میلیون و ۶8۰ هزار 
تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ 

میلیون تومانی باید ۱3 میلیون و ۴۰۰هزار تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ 
ه��زار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مس��کن ۱۲۰ 
ب��رگ بهادار خریداری کنند که باید 8 میلیون و ۴۰ هزار تومان بابت 
خری��د اوراق بپردازند که برای دریاف��ت ۲۰میلیون تومان دیگر بابت 
وام جعال��ه باید ۲میلیون و ۶8۰ هزار توم��ان بپردازند. این زوج ها در 

مجم��وع برای دریافت وام 8۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان پرداخت کنند.

مجرده��ای تهرانی نی��ز می توانند تا س��قف ۶۰ میلی��ون تومان و 
غیرزوج هایی که در مراکز اس��تان های ب��االی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارند تا س��قف 5۰ میلیون توم��ان و در نهایت غیرزوج های س��اکن 
در س��ایر مناطق تا س��قف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به 
ترتی��ب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و 8۰ برگ بهادار اوراق تس��هیالت 

مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق 8 میلیون 
و ۴۰ هزار تومان، افراد س��اکن در مراکز اس��تان باالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت مبلغ ۶میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و افراد گروه س��وم مبلغ 5 
میلیون و 3۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای 
دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ ۲ میلیون و ۶8۰ هزار 

تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تس��هیالت مسکن توسط بانك مس��کن منتشر می شود. این 
اوراق قابلی��ت معامل��ه در فرابورس ایران را دارد و ارزش اس��می هر 
برگ 5میلیون ریال اس��ت. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره 
ش��ش ماهه قابل تمدید اس��ت. این اوراق با توجه ب��ه اینکه چقدر تا 
زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی اس��ت. در صورتی که 
مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیالت آن 
استفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی 

دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد. 

وام مسکن ثابت ماند، اما قیمت مسکن نه!

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
پنجشنبه
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گزارش مرکز آمار از افزایش 26درصدی اجاره بها در بهار
خانه های کلنگی 33درصد گران شد

فرصت امروز: تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
در فصل بهار امس��ال، تعداد معامالت بازار مس��کن پایتخت نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل رشد ۹درصدی را تجربه کرده و میانگین 
قیمت هر متر زیربنای مس��کونی نیز 3۶.۹درصد رش��د کرده است. 
در این وضعیت میانگین قیمت اجاره بها نیز با رش��د ۲۶.۷درصدی 
مواجه بوده اس��ت. همچنین در فصل به��ار ۱3۹۷ تعداد معامالت 
بازار مس��کن تهران ۹درصد نس��بت به فصل بهار سال قبل افزایش 
داش��ته اما نس��بت به فصل زمس��تان ۹۶ کاهش ۲۰.5درصدی را 
تجربه کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، در فصل بهار امسال، 
متوس��ط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ۶میلیون و ۲۴۷هزار 
و 5۰۰تومان با میانگین مس��احت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 
۱۱ س��ال بوده است که نس��بت به فصل قبل ۶.۴درصد و نسبت به 

فصل مشابه سال قبل 3۶.۹درصد، افزایش داشته است.
براس��اس این گزارش، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 3درصد 
ودیع��ه پرداخت��ی برای اج��اره یك مترمرب��ع زیربنای مس��کونی 
معامله ش��ده از طری��ق بنگاه ه��ای معامالت ملکی در ش��هر تهران 
۲۹هزار و 83۶تومان با میانگین مس��احت ۷8 مترمربع و متوس��ط 
عمر بنای ۱۴ س��ال بوده است که نسبت به فصل قبل 5.8درصد و 

نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۷درصد، افزایش داشته است.

کارگزار بورس پیش بینی کرد
تداوم صعود آرام و منطقی بازار سرمایه

مدیرعامل کارگزاری بانك س��امان، گزارش  های سه ماهه صنایع 
را برای سرمایه گذاران بازار سرمایه حاوی خبرهای مثبت دانست و 
گفت: زیرس��اخت های صنایع در چند ماه گذشته باعث شد تا اکثر 
شرکت ها در عملکرد سه ماهه با رشد تولید و فروش مواجه شوند.

حمیدرضا مهرآور در گفت وگو با سنا، با تاکید بر اینکه صنایع بورسی 
در گزارش های سه ماهه ابتدایی امسال با افزایش تولید و فروش مواجه 
بودند، تصریح کرد: اکثر صنایع همانند خودرو، پتروشیمی، پاالیشی و 
صنایع بزرگ بازار در این مدت عملکردهای مثبت و قابل قبولی داشتند. 
وی درخصوص پیش بینی آینده بازار س��رمایه با تاکید بر حجم باالی 
نقدینگی آزاد در جامعه، اظهار داشت: با توجه به سرمایه های سرگردان 
جامعه نگرانی درباره آینده بازار سرمایه وجود ندارد، اما به طور قطع باید 
برای این نقدینگی ها برنامه ریزی ش��ود تا به صورت هدفمند به سمت 
فعالیت های تولیدی هدایت ش��وند. این کارگزار بازار سرمایه تمرکز 
بیشتر مس��ئوالن را برای کانالیزه کردن س��رمایه های مردمی مهم 
دانس��ت و گفت: بازار س��رمایه یکی از بهترین گزینه هایی است که 
می توان��د منابع قابل توج��ه جامعه را جذب کند و نقش پررنگی در 
توس��عه اقتصادی داشته باشد. مهرآور با اشاره به اینکه جذب منابع 
در بازار س��رمایه نه تنها آثار تورمی ندارد بلکه به رونق صنایع کمك 
می کند، ادامه داد: ورود سرمایه ها به بازارهایی مثل دالر، طال ، سکه 
و مسکن مشکالت تورمی به همراه داشته و به اقتصاد ضربه می زند. 
کارش��ناس بازار سرمایه اشباع بازارهای فوق را مورد توجه قرار داد 
و افزود: بازار س��هام تنها بازار مفید برای اقتصاد کش��ور اس��ت و به 
همین دلیل همه ارکان مهم کشور مانند دولت، مجلس و نیروهای 
اقتصادی و سیاس��ی کشور در تالش هستند تا منابع و سرمایه های 
س��رگردان کش��ور به این بازار هدایت ش��وند. مدیرعامل کارگزاری 
بانك س��امان پیش بین��ی کرد روند حرکت بازار س��رمایه با ثبات و 
بهبود بیش��تری همراه می شود و بازار س��رمایه با نگاه میان مدت و 
بلندمدت س��ود و بازدهی منطقی را برای سرمایه گذارانش به همراه 
خواه��د داش��ت. وی با تاکید ب��ر اینکه افزایش ن��رخ ارز و کاهش 
ارزش پول ملی اتفاق خوبی نیس��ت، گفت: ام��ا این اتفاق در همه 

اقتصادهای دنیا باعث رونق صادرات می شود.

نماگربازارسهام

نوس��انات غیرمنتظره در بازار س��هام همچنان ادامه دارد و بورس تهران 
کماکان ش��اهد نوس��ان غیرمنتظره قیمت هاس��ت؛ در حالی که یك روز 
معامله گران افزایش فزاینده قیمت ها را تجربه می کنند، روز دیگر با کاهش 
قیمت ها مواجه هستند. همچنین سازمان امور مالیاتی روز گذشته از کاهش 
نرخ مالیات فروش سهام به ۰.۱درصد خبر داد و بر این اساس و طبق مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 

از نیم درصد به یك دهم درصد کاهش یافت.
ب��ه گزارش ایس��نا، در روزهای گذش��ته دیدیم که ش��اخص کل بازده 
نقدی و قیمتی با رش��د فزاینده ای مواجه ش��د و در برخی از روزها سقوط 
غیرمنتظره ای داش��ت. در این هفته نی��ز در روزهایی قیمت ها آنچنان باال 
رفتن��د که ش��اخص کل با کانال ش��کنی های پی در پی مواجه ش��د و در 
روزهایی نیز آنچنان قیمت ها کاهش پیدا کرد که نماد رسمی بازار بیش از 

۱۰۰۰واحد افت را تجربه کردند.
روز چهارشنبه نیز با افت قیمت در بیشتر سهم ها، سهم های شاخص ساز 
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی با افت ۴5۰ واحد مواجه ش��د و به رقم 
۱3۰هزار و ۴8۶ واحدی رسید، اما شاخص کل هم وزن با ۴3 واحد رشد به 

رقم ۱۹ هزار و ۱35واحد رسید.
ف��والد مبارکه اصفهان، پتروش��یمی فارس و پتروش��یمی بندرعباس از 
جمله سهم هایی بودند که بیشترین تاثیر کاهشی را روی نوسانات دماسنج 
بازار داش��تند، اما در طرف مقابل، ش��رکت ارتباطات سیار ایران، خدمات 
انفورماتیك و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس سعی کردند روند تغییرات 

شاخص را به سمت باال سوق دهند.

س��هم های فلزات اساسی عمدتا کمتر ۲درصد نوس��ان قیمت را تجربه 
کردند و تعداد اندکی از س��هم ها بیش از این مقدار نوسان داشتند. در این 
گروه ۲۱۱میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۱ میلیارد تومان مورد داد و ستد 
قرار گرفت. همچنین در گروه فرآورده های نفتی، کك و س��وخت هسته ای 
که قیمت دالر بس��یار بر این گروه تاثیرگذار اس��ت، ش��اهد نوسان قیمت 
۴درصدی برای برخی از س��هم ها بودیم. این سهم ها عمدتا با رشد قیمت 
مواجه بودند، اما تعداد زیادی از س��هم های این گروه نوسان کمی داشتند 
و با افت قیمت نیز مواجه ش��دند. در گروه محصوالت شیمیایی نیز تعداد 

سهم هایی که کاهش قیمت را تجربه کردند، کم نبودند.
همچنین در گروه خودرو و س��اخت قطعات نیز تقریبا نیمی از س��هم ها 
ب��ا افت قیمت مواجه ش��دند و نیم��ی افزایش قیمت دادن��د. در این گروه 
۱۴۷میلیون سهم به ارزش حدود ۱۶.5 میلیارد تومان مورد داد و ستد واقع 
شد. در نهایت، معامالت بورس تهران به رقم 35۲ میلیارد تومان رسید که 
این رقم ناشی از دست به دست شدن ۱.۱ میلیارد سهم و اوراق مالی طی 

حدود ۹۱ هزار نوبت بود.
آیفکس نیز روز چهارشنبه نوسانات کمی را تجربه کرد و ۰.58 واحد افت 
کرد و به رقم ۱5۰۰.8۴رسید. ارزش معامالت فرابورس ایران به عدد ۶3۶ 
میلیارد تومان دست یافت و حجم معامالت رقم ۴۴8 میلیون سهم و اوراق 
مالی را تجربه کرد. نمادهای مارون )پتروشیمی مارون(، ذوب )ذوب آهن( 

و هرمز )فوالد هرمزگان جنوب( بیشترین سهم را در افت شاخص داشت.
کاهش نرخ مالیات فروش سهام به 0.1درصد

سازمان امور مالیاتی طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نرخ 

مالیات فروش س��هام و حق تقدم س��هام را از نیم درصد به یك دهم درصد 
کاه��ش داد. به گزارش فارس و براس��اس مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در س��ال ۱3۹۷، نرخ مالیات فروش س��هام و حق تقدم سهام، از 
نیم درصد )۰.5درصد( به یك دهم درصد )۰.۱درصد( ارزش فروش س��هام 

و حق تقدم کاهش یافت.
در این بخش��نامه آمده اس��ت: مصوبه جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی که در جلس��ه مورخ ۱۶/ ۴/ ۱3۹۷ به تصویب رس��یده است، به 

شرح ذیل برای اجرا ابالغ می شود:
الف- به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی بخشی 
از س��رمایه گذاری های جدید و ترغیب سرمایه گذاران به حضور فعال تر در 
بازار بورس، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بوس 
اوراق بهادار، مقرر گردید »در سال ۱3۹۷، نرخ مالیات فروش سهام و حق 
تقدم سهام، از نیم درصد )۰.5درصد( به یك دهم درصد )۰.۱درصد( ارزش 

فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.«
ب- جهت تش��ویق سرمایه گذاری بیشتر شرکت ها و ترغیب آنها به عدم 
تقس��یم بخش بیشتری از سود اکتسابی و اس��تفاده از منابع حاصل برای 
افزایش سرمایه و درنتیجه توسط خطوط تولید و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید »در 
س��ال ۱3۹۷ مالیات بر درآمد آن بخش از س��ود تقسیم نشده شرکت های 
ثبت ش��ده نزد س��ازمان بورس اوراق بهادار که به حس��اب سرمایه منتقل 
می شود )موضوع ماده ۱۰5 قانون مالیات های مستقیم( مشمول نرخ صفر 

باشند.« 

دبیرکل پیش��ین بورس اوراق بهادار گفت که در سیاست ارزی دولت، 
کاالهای اساس��ی ۲5 قلم همچون غذا و دارو را ش��امل می ش��ود از این 
رو محصوالتی همچون فوالد را براس��اس ارز رسمی نباید در بورس کاال 
عرضه کرد تا شاهد تك قیمتی شدن نرخ محصوالت و کاهش التهاب ها 

در بازار باشیم.
حس��ین عبده تبریزی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دو نرخی 
ش��دن دالر به معنای ایجاد رانت و فس��اد در اقتصاد است، گفت: دولت 
باید روش خود را اصالح کند. ما نمی توانیم در داخل کش��ور یك قیمت 
داش��ته باش��یم و در خارج از کش��ور قیمت دیگری، چراکه با مشکالت 

بسیاری مانند رانت های یك شبه و فسادهای بزرگ مواجه می شویم.
ای��ن اقتصاددان به تبعات دو نرخی ش��دن قیمت کاالها حاصل از ارز 
رسمی و غیررسمی اشاره کرد و افزود: بسترهای رانت زا، اجازه می دهند 
مث��ال، یك ش��رکتی کاالی خود را به افراد خ��ود در داخل با دالر ارزان 
بفروشد و آن افراد همان کاال را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله این است 
تا زمانی که دو قیمت رس��می و آزاد برای ارز پابرجاس��ت، رانت خواران 

کماکان، میدان دار خواهند بود.
این عضو ش��ورای عالی بورس با بیان اینکه م��ا در بورس کاال تجربه 
نوس��انات ارزی و التهاب در بازارها را تجربه کرده ایم، یادآور ش��د: این 
قبیل مش��کالت در گذش��ته نیز بوده ولی اکنون به دلیل تفاوت قیمت 

دالر ۴۲۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی، چالش ها حادتر ش��ده اس��ت. در این بین 
علت مش��کالت را نه در بورس بلکه باید در عوامل دیگری جس��ت وجو 

کرد؛ وگرنه به بیراهه می رویم.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تاکید کرد: تا وقتی نظام دو قیمتی 
در بازار حاکم اس��ت، فس��اد نیز وجود خواهد داشت و هیچ ارگانی هم 
قادر نخواهد بود مانع رانت خواری ش��ود. بنابراین، برای مهار فساد باید 
کاالها تك قیمتی ش��ده و قیمت ه��ای داخلی کاال از قیمت های جهانی 
تبعیت کند تا در نبود رانت خواری، رقابت واقعی در بورس شکل گیرد.

عبده  تبریزی افزود: دولت نگران اس��ت کاالها با قیمت گران به دست 
مصرف کننده برسد و به همین دلیل دالر ارزان به همه کاالها تخصیص 
داد، اما با مش��اهده وضعیت بازار متوجه شد که این تصمیم، ناخواسته، 
بسترساز فساد است، بنابراین تخصیص ارز را به کاالهای اساسی محدود 
کرد. در این بین اگر کاالهای اساسی کم شماری مانند گندم در فهرست 
مش��موالن تخصیص ارز باقی بمانند، ایرادی ندارد اما اگر بنا باش��د به 
طیف وس��یعی از کاالها ارز ارزان تعلق گیرد، حتما با فساد گسترده ای 

مواجه خواهیم شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادام��ه داد: با همه این تفاس��یر چالش 
رانت خواری، بدون ح��ذف نظام دوقیمتی همچن��ان گریبانگیر اقتصاد 
ای��ران خواهد بود. در این بین نیز که صورت مس��اله مش��خص اس��ت، 

عده ای با نیت های مختلف انگش��ت اتهام خود را به س��مت بورس کاال 
می برند در صورتی که با احتس��اب قیمت کاالها با دالر ارزان تنها دلیل 

رشد متقاضیان خرید در این بورس است.
عبده تبری��زی اظهار کرد: دولت اگر مصر به پرداخت یارانه و ارز ارزان 
به تولیدکنندگان اس��ت، می تواند معامالت کاالها در بورس را با قیمت 
ارز آزاد انج��ام دهد، اما مابه التفاوت را بعد از معامالت به تولیدکنندگان 
تخصیص دهد؛ همانطور که مشابه این تجربه را در گذشته هم داشته ایم 
و در م��ورد خرید محصوالت کش��اورزی این طراحی وجود داش��ت که 
معامله با قیمت آزاد در بورس انجام می شد اما مابه التفاوت را بعدا دولت 

پرداخت می کرد. 

عبده تبریزی مطرح کرد

کشف قیمت مواد اولیه در بورس کاال با ارز آزاد

خیمه نوسانات غیرمنتظره بر بورس تهران

استراحت 476 واحدی بورس در آخر هفته
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 توسعه صادرات کروکودیل و قورباغه
در سال جاری

یك مق��ام مس��ئول گفت ک��ه امس��ال برنامه توس��عه صادرات 
کروکودیل، قورباغه و گیاهان آبزی در دستور کار قرار گرفته است. 
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حسن صالحی معاون وزیر 
جهاد کش��اورزی و رئیس س��ازمان ش��یالت در نشس��ت خبری با 
اصحاب رس��انه که صبح روز  گذش��ته برگزار شد، با اشاره به اینکه 
در سال گذشته تولید و صادرات محصوالت شیالتی از برنامه پیشی 
گرفته اس��ت، اظهار کرد: سال گذشته یك میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
محصوالت شیالتی تولید شد که یکصد و 3۰ هزار تن با ارزش بالغ 

بر 5۰۷ میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده است. 
وی اف��زود: در بخش آبزی پروری ماهی��ان گرم آبی با تولید بیش 
از ۲۰۰ ه��زار ت��ن، ۱۶۰ ه��زار تن س��ردآبی،  3 ت��ن خاویار و 33 
ه��زار تن میگو و تکثیر بی��ش از ۲۰۰ میلیون عدد در فضای داخل 

نقش آفرینی می کنیم. 
صالحی با اشاره به اهم برنامه های سازمان شیالت در سال جاری 
گفت: توس��عه صید با رش��ته قالب در خلیج فارس، ماهیان زینتی، 
خاویار و توس��عه صادرات کروکودیل، قورباغه و گیاهان آبزی را در 

سال ۹۷ دنبال خواهیم کرد. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود از تولید 
تیالپی��ا در داخل خبر داد و گفت:  امس��ال تیالپیای پرورش��ی در 

آب های کویر ایران در سفره مردم قرار خواهد گرفت. 
ب��ه گفته وی تیالپیا پ��رورش داخل از نیمه دوم ب��ه بازار عرضه 

خواهد شد. 

کدام کاالهای وارداتی باید مابه التفاوت نرخ 
ارز را بپردازند؟ 

کاالهای��ی ک��ه در گ��روه کاالی��ی اول و دوم ق��رار دارن��د،  باید 
مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار را برای ترخیص بپردازند. 

به گزارش ایس��نا، براساس اعالم وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
که سیاس��ت گذار و متولی اصلی مقررات و بخش��نامه های مرتبط با 
تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کاالها با رویه بانکی باید 
از ۱۶ مردادماه سال جاری برای اخذ تأییدیه و پرداخت مابه  التفاوت، 
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. 
گم��رك ایران نیز این موضوع را به اط��الع واردکنندگان کاال که 

مشمول این مصوبه می شوند، رسانده است. 
براس��اس ای��ن مصوب��ه، س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان مکلف اس��ت از زمان ابالغ این تصویب نامه یعنی ۱۶ 
مرداد سال جاری، ارز این گروه کاالها یعنی گروه کاالیی اول و دوم 
را که به صورت بانکی یا در س��امانه نیما تأمین شده و ترخیص آنها 
صورت نپذیرفته، به جز کاالهای فهرست گروه یك شامل کاالهای 
اساس��ی، ض��روری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزش��کی ضمن اخذ 
مابه التفاوت »نرخ ارز زم��ان پرداخت« و »نرخ ارز در بازار در زمان 
ترخیص« و با رعایت س��ایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص 

به گمرك اقدام کند. 
گمرك ایران اعالم کرده که صرفاً مجری مقررات و ضوابط تجارت 
خارجی بوده و ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال پس 
از اخذ مجوزهایی اس��ت که وفق مصوبات برعهده گمرك گذاش��ته 

شده است. 

راه اندازی 500 معدن مقیاس کوچک در کشور
 معاون سازمان صنعت،  معدن و تجارت لرستان از راه اندازی 5۰۰ 

معدن مقیاس کوچك در کشور خبر داد. 
 به گزارش ایس��نا ، جمال مومیوند گفت: برای فعاالن حوزه معدن 
و صنایع معدنی استانداری تفاهم نامه ای بین معاونت صنعت معدنی 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت و ش��رکت ایمیدرو و شرکت تهیه و 

تولید مواد معدنی ایران منعقد شد. 
وی اف��زود:  مطابق تفاهم نامه مذکور یك س��ری از حمایت های 
صندوق بیم��ه حمای��ت از فعالیت های معدنی، تجربیات ش��رکت 
تهیه و تولید و ش��رکت ایمیدرو و حمایت های معاونت معدنی برای 
راه اندازی 5۰۰ معدن مقیاس کوچك کشور برنامه ریزی شده است. 
معاون س��ازمان صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:  انتظار ما از 
بهره بردارانی که این معادن را در اختیار دارند این اس��ت که هرچه 
س��ریع تر به سازمان صنعت و معدن مراجعه کنند و درخواست های 
خ��ود را ارائه دهند تا س��هم قابل توجهی از 5۰۰ معدن کش��ور به 

استان لرستان اختصاص داده شود. 

احتکار لوازم خانگی صحت ندارد
رئی��س اتحادیه ل��وازم خانگی گفت که در ح��ال حاضر تولیدی 
وجود ندارد که از سوی تولیدکنندگان بخواهد در انبار احتکار شود. 
محم��د طحان پور، رئی��س اتحادیه لوازم خانگ��ی در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اینکه احتکاری برای کاال های 
تولید داخل وجود ندارد، اظهار کرد: هم اکنون تولیدکنندگان داخل 
به س��بب افزایش مواد اولیه، با مشکل تأمین موادی همچون آهن، 
آلومینیوم و . . . روبه رو هستند، چراکه ارزی به این کاالها اختصاص 
نمی یاب��د و تولیدکنن��دگان مجبورند ب��ا ارز آزاد کاال از بازار تهیه 
کنن��د و به همین دلیل قیمت جنس ه��ای خود را افزایش و عرضه 

را کاهش دادند. 
طحان پ��ور تصریح کرد:  زمانی که در اقتصاد،  قیمت تمامی اقالم 
افزایش می یابد و از طرفی واردات به س��بب نوس��ان نرخ ارز انجام 
نمی شود بدیهی است که این موضوع بر تولید داخل اثرگذار خواهد 

بود. 
به گفته وی،  اگرچه ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که افراد برای 
خری��د لوازم خانگی به ب��ازار هجوم بردند،  اما بنده اعتقادی به این 

امر ندارم. 
رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی گفت: در حال حاضر تولیدی وجود 
ندارد که از س��وی تولیدکنندگان بخواهد در انبار احتکار شود چرا 
که تولیدکنندگان در ش��رایط کنونی با مش��کل تأمی��ن ارز و مواد 

اولیه مواجه اند. 

اخبـــار

مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی، میانگین س��نی مدیران صنعت 
کشور را باال عنوان و تاکید کرد که تصمیم گیری در مورد خروج ۱۲۰۰ 
مدیر بازنشس��ته موضوعی نیس��ت که بدون هماهنگ��ی قوا مدنظر قرار 

گرفته باشد.
ابوالفضل کیانی بختیاری در گفت وگویی تفصیلی با ایسنا، در ارتباط با 
مس��ائل مختلفی از جمله اثرگذاری قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در بخش ه��ای مختلف مدیریتی، میانگین باالی س��نی مدیران صنعتی 
کشور، مشکالت عمده صنایع بزرگ، کوچك، متوسط و نیز راهکارهای 
برون رفت از چالش های صنعتی کش��ور، ضعف های مدیریت صنعتی در 
ایران و برنامه های سازمان مدیریت صنعتی برای پرورش مدیران جوان 

به ویژه در بخش های صنعتی صحبت کرد که در ادامه می خوانید.
ضعـف مدیریت صنعتی در کشـور را چه می دانید و به نظر شـما 
بخش های مختلف صنعت کشـور باید به چه سمت و سویی پیش 
برونـد تا در گام اول این ضعف هـا را برطرف کرده و پس از آن در 

مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند؟
یکی از ضعف های اصلی در بخش مدیریت صنعت کش��ور این اس��ت 
که همواره به دنبال این هس��تیم که الگوه��ای خارجی را بدون رعایت 
زیرس��اخت ها و در نظر گرفتن الزام��ات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
تطبیق آن با بخش های مربوطه پیاده کنیم. بخش های مختلف صنعتی 
قص��د دارند به س��مت اس��تفاده از عناوین جدید صنعت��ی گام بردارند 
و آنها را در کش��ور پی��اده کنند اما به دلیل اینکه الزامات پیش��ین آن 
رعایت نمی ش��ود و تنها هدف این اس��ت که با س��رعت پیش رفته و به 

شرایط کشورهای توسعه یافته دست یابیم، متاسفانه هدف نهایی حاصل 
نمی شود.

خوش��بختانه در بخش صنایع کوچك و متوسط، الگوهای خوبی را به 
کار گرفته ایم. اکثر کشورها برای اینکه یك ایده صنعتی را پرورش دهند 
تا به بالندگی برس��ند، به دو شیوه عمل می کنند. این شیوه یا استخراج 
ایده از دانش��گاه است که در پارك های علم و فناوری توسعه می یابد تا 
خروج��ی آن به بخش های صنعتی برس��د یا اینکه از بخش صنعت ایده 
گرفته می ش��ود و در شهرك های صنعتی توس��عه می یابد و به خارج از 

شهرك های صنعتی نیز ارسال می شود تا فعالیت خود را ادامه دهند.
در ح��ال حاضر ه��م پارك علم و فناوری و هم ش��هرك های صنعتی 
در کش��ور وجود دارد، اما به دلیل اینکه نتوانسته ایم زنجیره های قبل و 
بعد از آن را مدنظر قرار دهیم، با مش��کل مواجه ش��ده ایم. به طور مثال 
صنایع کوچك باید در جایی رش��د یابند و به صنایع بزرگ وصل شوند، 
اما با توجه به اینکه بین صنایع کوچك و متوس��ط در کش��ور با صنایع 
بزرگ همواره فاصله وجود دارد و به صورت جزایر دور افتاده و پراکنده 
فعالی��ت می کنند این زنجیره پیوس��ته نبوده و هدف اصلی و اساس��ی 

محقق نمی شود.
مورد بعدی اس��تراتژی های توس��عه صنعتی است. تا زمانی که چنین 
استراتژی هایی تصویب نشود و نقشه جامع توسعه صنعتی گنگ و مبهم 
باشد، طبیعی است متوجه نخواهیم شد که کدام بخش و زیربخش باید 
چه فعالیتی داشته باشند. به طور حتم نیاز داریم که اولویت صنعتی ما 
مشخص شود حتی اگر ش��ما بهترین ناخدا را بدون نقشه تنها بگذارید 

به مقصد نخواهد رس��ید، بنابراین اگر الگوه��ای خارجی بدون توجه به 
بس��ترهای عمومی پیاده سازی نشوند، اس��تراتژی های صنعتی تعریف و 
تصویب نش��ود و نیز حلق��ه اتصال صنایع کوچك و متوس��ط با صنایع 

بزرگ به وجود نیاید، هدف نهایی توسعه صنعتی حاصل نخواهد شد.
در مورد عمده مشـکالت واحدهای کوچک و متوسط صنعتی نیز 
توضیح دهید و شرایط آنها را چگونه می بینید. عالوه بر این تصور 
می کنید که چه اقدامی باید انجام شـود تـا بتوان در چنین برهه 
زمانی که صنعت کشور با تحریم و تهدید روبه رو است، واحدهای 

تولیدی کوچک و متوسط را سرپا نگه داشت.
بیش از ۹۱درصد صنایع کش��ور، صنایع کوچك و متوسط هستند و 
بیش��ترین اشتغال مربوط به این حوزه است و زودبازده ترین اشتغال ها 
نی��ز در بخش صنایع کوچك رخ می دهد و در س��ایر کش��ورهای دنیا 
صنایع کوچك نیز س��هم قابل توجهی از GDP کش��ور خود را تامین 
می کنند. به دالیل متعددی در حال حاضر صنایع کوچك و متوس��ط 
کش��ور فعال یا غیرفعال هستند و بر اس��اس عارضه یابی که در سطح 
کالن مدنظ��ر قرار گرفت��ه و س��ازمان مدیریت صنعتی نی��ز با ایجاد 
کلینیك های صنعتی که هدف آنها عارضه یابی، آسیب شناس��ی و ارائه 
راهکار و بهبود است، متوجه شدیم مسائلی همچون مشکالت سرمایه 
در گردش، تس��هیالت، ضمانت نامه ها، نبود بازارهای صادراتی، ضعف 
تشکیالتی و ساختاری، ضعف مدیریت منابع انسانی و مشکالت عدیده 
حقوق��ی دیگر از جمله گروهی از مش��کالت نهادینه ش��ده در صنایع 

کوچك و متوسط هستند.

میانگین سنی مدیران صنعت باالست

یك کارش��ناس بازار س��رمایه از قیمت گذاری دستوری فوالد در بازار 
رس��می کاال انتقاد کرد و این اقدام را جفای در حق سهامداران حقیقی 
و حقوقی ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس و تولیدکننده محصول 
عنوان کرد. علیرضا عس��کری مارانی در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم 
درخصوص اختالف قیمت محصوالت ش��رکت های فوالدی و معدنی در 
بازار رس��می کاال نس��بت به بازار آزاد توضیح داد: به طور کلی براساس 
قانون تبعیض در هر ش��رایطی و حتی ش��رایط اقتصادی نیز منع شده 
است. این کارشناس بازار سرمایه افزود:  آخرین باری که بر این مقررات 
تاکید شده مربوط به برنامه های 5 ساله توسعه و یك ساله توسعه است 
که صادرات محوری را در اولویت قرار داده است. بر مبانی همین قوانین 
نیز بورس های کاالیی و انرژی ش��کل گرفته اند و این بورس ها رس��التی 
ندارند به جز اینکه بستر منصفانه عرضه و تقاضا را ایجاد کنند تا نرخی 

منصفانه در بازاری شفاف کشف شود.
محدودیت هایی که برداشته نشد!

وی در ادام��ه به تغییرات ایجادش��ده در سیاس��ت های ارزی کش��ور 
اش��اره کرد و اضافه کرد: در فروردین ماه امس��ال مصوبه ای ابالغ شد که 
قیمت گ��ذاری محص��والت در بازار رس��می کاال را برمبنای دالر ۴۲۰۰ 
تومان��ی تعیین کرده بود، این قیمت گذاری پس از اعالم نرخ دالری که 

توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده بود، صورت گرفت.
این پیشکس��وت و خبره بازار س��رمایه افزود:  اما در هفته گذشته این 
مصوبه تغییر یافت و تنها کاالهایی مشمول دریافت دالر ۴۲۰۰ تومانی 

ش��دند که در زمره کاالهای اساس��ی و ضروری قرار داش��ته باشند. این 
در حالی اس��ت که س��ایر کاالها اعم از فرآورده های نفتی، پتروش��یمی 
و فوالدی مش��مول ارز بازار ثانویه خواهند بود و صادرات این شرکت ها 

عمال با دالر آزاد تبدیل به ریال خواهد شد.
وی اظهار داش��ت:  در واق��ع مصوبه اخیر دولت به این معناس��ت که 
محدودیت های��ی که تاکنون در بازار رس��می کاال بر نحوه قیمت گذاری 
وجود داشت باید برداشته شود و قیمت ارز به نرخ روز معامله در قیمت 
جهانی ضرب ش��ده و مالك قیمتی باش��د که در بورس ها مورد معامله 
قرار می گیرد تا بدین وس��یله هیچ گونه رانتی در اقتصاد ش��کل نگیرد و 
بع��دا درباره این رانت ها بگی��ر و ببندهایی به جری��ان بیفتد و حیثیت 

اقتصاد جامعه را به خطر بیندازد.
نظارت بر معامالت، وظیفه اصلی بورس

به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، بورس های کاالیی و بازارهای 
رسمی کاال صرفا وظیفه دارند که مکانیزم نظارت بر خریدار و فروشنده 

را ایجاد کنند و به جز این وظیفه دیگری بر دوش آنها نیست.
عس��کری مارانی تصریح کرد: تنها وظیفه و رسالت بازارهای متشکل 
کاالیی هماهنگ کردن عملیات خرید و فروش اس��ت و چنانچه به جز 
این هر عمل دیگری انجام ش��ود منجر به ایجاد صف های رانتی خواهد 

شد.
وی ادامه داد: همانگونه که طی س��ه تا چهار ماه گذش��ته شاهد این 
رویداد بودیم. اتفاقی که موجب ش��د تا صنعت پایین دس��تی به وسیله 

رانتی که از صنعت باالدس��تی دریافت کرده ب��ود به کمك منابع مالی 
برخی از افراد سودهای کالنی را شناسایی کنند.

انتقاد از دخالت دولت در قیمت گذاری کاالها
این خبره بازار س��رمایه ب��ا انتقاد از دخال��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در قیمت گذاری محصوالت در بازار رس��می کاال اذعان داش��ت: 
چطور اس��ت که وقتی در بازار س��هام س��همی ۴ روز پیاپی در باالترین 
محدوده قیمتی معامله ش��ود و ۲۰درصد رشد قیمت داشته باشد نماد 
آن ش��رکت سریعا متوقف شده و ش��رکت موظف است درباره علل این 
افزایش قیمت توضیح بدهد یا اگر رش��د قیمت س��هم بیش از 5۰ رصد 
باش��د، ش��رکت موظف به برگزاری س��مینار مطبوعاتی و شفاف سازی 
درباره علت رش��د سهم است، اما درخصوص معامالت کاالیی به وزارت 
صمت اجازه داده می شود که به راحتی در امورات بازار کاال مداخله کند!
وی اظهار داشت: حدود چهار ماه است که در بازار رسمی کاال شاهد 
و ناظر انتقال رانت هس��تیم و ساکت نشسته ایم و منتظریم تا دولت در 
ش��رایط تحریم خودش درباره این موضوع تصمیم گیری کند. در حالی 
که وظیفه و رس��الت بازار کاال کامال مشخص است و نه تنها معاون وزیر 
صم��ت بلکه خود وزیر صنع��ت هم نمی تواند و نبای��د در بازاری که بر 
مبن��ای مکانیس��م عرضه و تقاض��ا و تجارت آزاد بنا ش��ده دخالت کند 
و اینگون��ه هم به تولی��د ضربه بزنند و هم به س��هامداری که بر مبنای 
واقعیت های اقتصادی و ش��رایط گذش��ته در یك شرکت سرمایه گذاری 

کرده است.

یك مقام مس��ئول گفت که نزدیك ش��دن به اعیاد پیش رو و امتناع 
دامداران از عرضه دام به بازار موجب ش��ده تا قیمت گوشت دستخوش 

تغییر و تحوالتی قرار گیرد.
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار کرد: 
با توجه به گرانی گوشت در روزهای اخیر و کاهش قدرت خرید خانوار، 

رکود سنگینی بر بازار گوشت حاکم است.
وی افزود: با توجه به اعیاد پیش رو، دامداران تعجیلی در عرضه دام به 
بازار  ندارند، چرا که آنها قصد دارند در عید قربان دام خود را با نرخ های 
باالتری به فروش رسانند که همین امر موجب شده  تا قیمت گوشت در 

هفته های اخیر دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گیرد.
ملکی با اشاره به اینکه میزان واردات گوشت چندان چشمگیر نیست، 
بیان کرد: اگرچه واردات گوش��ت در حال انجام اس��ت، اما میزان آن به 
حدی نیس��ت که بتواند نیاز بازار را پوش��ش دهد که از این رو س��تاد 
تنظی��م بازار برای تعادل قیم��ت در حال تدارك ب��رای افزایش میزان 

واردات است.
این مقام مس��ئول نرخ هر کیلو دام زنده در میادین را ۲۴ تا ۲5 هزار 
توم��ان اعالم کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا در عید قربان، جهش 

مجدد قیمت دور از انتظار نیست.
وی نرخ هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنب��ه  را 58هزار  و ران و 

سردس��ت ۶5 تا ۶۶ هزار تومان در خرده فروش��ی های سطح شهر اعالم 
کرد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: علی رغم آنکه صادرات دام 
زنده از کشور ممنوع است و مجوزی برای آن صادر نمی شود، اما انگیزه 
قاچاق دام زنده ناش��ی از افزایش قیمت دالر به طور چش��مگیری برای 

قاچاقچیان افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: با توجه به آنکه با کاهش عرضه دام ناش��ی از قاچاق 
و امتن��اع دام��داران از فروش، ب��ازار از تعادل خارج می ش��ود به همین 
دلیل انتظار می رود که تمامی دس��تگاه های مس��ئول مانع قاچاق دام از 

کشور شوند.

رانت های میلیاردی، نتیجه قیمت دستوری و حضور دالالن در بازار فوالد

امتناع دامداران از عرضه دام، بازار گوشت را متشنج کرد
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اخبار

چرا ماشین گران شده است؟
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودروی اصفه��ان با تاکید بر اینکه 
نوس��ان قیمت و وضعیت خودروی داخلی مربوط به دولت اس��ت، 
گفت: قیمت خودروی داخلی به نرخ دالر وابس��ته نیس��ت، در واقع 
عدم تزریق آن در بازار عامل گرانی است. حمیدرضا قندی در گفت 
و گو با خبرنگار ایس��نا، درخصوص وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: 
دلی��ل اصلی گرانی خودرو احت��کار آن در پارکینگ، تحویل ندادن 
خودروها به مش��تریان توس��ط ایران خودرو و س��ایپا و عدم تعادل 
بین عرضه و تقاضای خودرو در بازار اس��ت. س��ه ماه پیش اتحادیه 
نمایش��گاه داران از نمایندگی های خودرو تقاض��ای دریافت خودرو 
ک��رد، اما هنوز بعد از گذش��ت چهار ماه، هی��چ خودرویی دریافت 

نکرده است.
اختالف قیمت خودروی صفر در بازار 2 تا 3میلیون تومان 

است
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودروی اصفهان ب��ا انتقاد بر اینکه 
س��ایت ها و افراد س��ودجو خارج از صنف اتومبیل، پول های سرریز 
را ب��ه خودرو تبدیل و احتکار کردند، گف��ت: در حال حاضر قیمت 
خودروها را نمی توان اعالم کرد، اما نرخ دالر را می توان روزانه اظهار 
کرد. اخت��الف قیمت خودروی صفر در بازار ۲ ت��ا 3میلیون تومان 
اس��ت، اما اختالف قیمت خودروی تولید داخل در مدت یك هفته 
همانند ۲۰۶ تیپ ۲ و ساندرو، ۱۰ میلیون تومان رشد داشته است.

قندی با بیان اینک��ه در حال حاضر زمانی که مالك برای امضای 
قولنام��ه خودرو مراجع��ه می کند، با دیدن س��ایت و آگاهی از نرخ 
جدید، از معامله منصرف می ش��ود، گفت: نمایندگان ایران خودرو، 
اتومبیل مش��تری را به صورت داللی می فروشند و مانع ورود آن به 

بازار و نمایشگاه ها می شوند.
نمایشگاه داران اتومبیل از ابتدای سال جاری دچار رکود و 

ورشکستگی شده اند
وی با انتقاد بر اینکه تعزیرات و بازرسان اصناف نمی توانند نظارت 
کنند و در واقع این کاال در دس��ت تعدادی افراد سودجو قرار دارد، 
افزود: در حال حاضر نمایش��گاه داران اتومبیل از ابتدای سال جاری 
دچ��ار رکود و ورشکس��تگی ش��ده اند و به علت نبود خ��ودرو برای 
فروش، نمایش��گاه های خود را تعطیل کردن��د. بخش دولتی نیز در 
این ش��رایط حاضر نیس��ت توضیح دهد و بگوید چه اتفاقی در حال 
رخ دادن اس��ت. در واقع در چنین ش��رایطی همه در بالتکلیفی به 

سر می بریم.
قیمت خودروی داخلی به نرخ دالر وابسته نیست

وی با تاکید بر اینکه قیمت خودروی داخلی به نرخ دالر وابس��ته 
نیس��ت، در واقع عدم تزریق آن در بازار عامل گرانی اس��ت، اظهار 
کرد: در گذش��ته ۱5۰۰ تا ۲۰۰۰ اتومبیل تولید می شد، اما اکنون 
در کل کش��ور، روزانه ۲۰۰ تا 3۰۰ خودرو تولید می ش��ود. قندی با 
بیان اینکه خودروس��ازان علت کمبود تولید خ��ودرو را نبود قطعه 
و افزای��ش قیمت مواد اولی��ه وارداتی همراه با نوس��ان قیمت دالر 
می دانن��د، ادامه داد: اتحادیه نمایش��گاه داران، دخالتی در تغییرات 
قیمت خودرو ندارد و تنها وظیفه خرید و فروش خودروهای موجود 
در نمایشگاه و خودروهای ثبت نام شده را به صورت سندی برعهده 
دارند. به طور مثال گروه تولیدی بهمن، 5۰۰ خودروی مزدا را برای 
دو تا سه ماه دیگر ثبت نام کرد، اما افرادی سودجو تعدادی خودروی 

موجود در پارکینگ ها را به صورت نقدی، به فروش رساندند.
ت��ا زمانی که اختالف قیمت خودرو در کارخانه و بازار بین ۱۰ تا 

3۰ میلیون تومان است، داللی و سودجویی ادامه خواهد داشت
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز با وجود آش��کار ش��دن تخلفات 
افراد س��ودجو، ب��رای جلوگیری از تخلفات اقدام��ی صورت نگرفته 
اس��ت. افراد س��ودجو قیمت خ��ودرو را به قیمت روز بازار ش��ناور 
می کنن��د، بنابراین در چنین ش��رایطی مش��تریان مجبور به خرید 
نقدی و مس��تقیم خودرو از کارخانه و شرکت ها می شوند. تا زمانی 
که اختالف قیمت خودرو در کارخانه و بازار بین ۱۰ تا 3۰ میلیون 

تومان است، داللی و سودجویی ادامه خواهد داشت.

 شکست طرح نوسازی تاکسی های فرسوده
با افزایش قیمت خودرو

عضو هیات رئیس��ه فراکس��یون محیط زیس��ت و توس��عه پایدار 
مجلس گفت که دس��تگاه ها در اجرای طرح نوس��ازی تاکسی های 

فرسوده اعتبارات مورد نیاز را در اختیار رانندگان قرار ندادند.
فری��ده اوالدقباد در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره 
به ضرورت پیگیری اجرای طرح نوس��ازی خودروهای فرس��وده در 
ته��ران، گف��ت: در حال حاضر اجرای طرح نوس��ازی تاکس��ی های 
فرسوده به دلیل افزایش قیمت خودرو با مشکل روبه رو شده است، 
ضمن اینکه اجرای این ط��رح هم دیرهنگام صورت گرفت؛ به طور 
حتم به رانندگان دارای تاکس��ی فرس��وده باید امکانات و اعتبارات 
مورد نیاز برای تبدیل و نوس��ازی تعلق گیرد، زیرا بارها در جلسات 
کارگ��روه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح ش��ده ک��ه یکی از عوامل 

آلودگی هوا در پایتخت فعالیت خودروهای فرسوده است.
نماین��ده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و پردیس در 
مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان اینکه یکی از مسائل مورد بحث در 
جلسه اخیر مجمع نمایندگان تهران با رئیس سازمان محیط زیست 
آلودگ��ی هوا و ض��رورت تعیین تکلیف عوامل موث��ر در این معضل 
بود، افزود: متاس��فانه در اجرای طرح نوسازی تاکسی های فرسوده 
دستگاه ها کوتاهی کرده و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار رانندگان 
قرار ندادند، هم اکنون بسیاری از رانندگان سرپرست خانواده بوده و 

با جابه جایی مسافر معیشت زندگی خود را می گذرانند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه برای رفع مش��کل تف��اوت قیمت خودرو 
باید در میزان اعتبارات درنظرگرفته ش��ده برای رانندگان تاکس��ی 
بازنگ��ری ص��ورت گیرد، تصریح ک��رد: در حال حاض��ر قیمت اکثر 
خودروه��ا افزایش چش��مگیری داش��ته، بنابراین ب��ا اعتبار مصوب 
ش��ده برای پرداخت به رانندگان درخصوص تعویض خودروی خود 
نمی توان نوسازی را انجام داد، یعنی اعتبار موردنظر با قیمت فعلی 
خودرو هیچ همخوانی ندارد، لذا فراکس��یون محیط زیست می تواند 
بازنگری در ضوابط نوس��ازی تاکس��ی های فرسوده را در دستور کار 
قرار دهد، البته برای ش��هرداری تهران و س��ازمان حفاظت محیط 
زیست پایتخت دغدغه نوسازی خودروهای فرسوده در اولویت های 

آخر قرار دارد.

وزارت صنعت با درخواس��ت آزادس��ازی قیمت خ��ودرو و فروش آن 
توس��ط خودروس��ازان به میزان 5درصد زیر قیمت ب��ازار موافقت کرده 
و حاال این پیش��نهاد روی میز رئیس جمهور قرار گرفته اس��ت. همزمان 
ش��کاف قیم��ت خودرو در بازار نس��بت به قیمت کارخانه س��ر به فلك 
گذاشته و خودروسازان در نامه ای مشترك به وزیر صنعت، ضمن اعالم 
وقوع »بحران بی س��ابقه« در صنعت خودروس��ازی، هش��دار داده اند که 
ممکن اس��ت تولید خودرو در کشور در شهریورماه »حداقل 8۰درصد« 
کاهش یابد. در آشفته بازار خودرو چه می گذرد؟ چه بحرانی این صنعت 

را فرا گرفته است؟
به گزارش مردم س��االری، اصغر خسروشاهی، مش��اور خودرویی وزیر 
صنعت گفته اس��ت: درخواس��ت افزایش قیمت خودرو از س��وی ایران 
خودرو و س��ایپا ب��ه رئیس جمهوری رس��یده و چون ای��ن موضوع در 
ش��رایط غیرعادی اعالم شده باید ش��خص رئیس جمهور در این رابطه 

تصمیم گیری کند.
خودروس��ازان درخواس��ت دارند ک��ه قیمت خودرو آزاد اعالم ش��ود 
ت��ا آن ها بتوانند محصوالت ش��ان را 5درصد زیر قیمت ب��ازار به فروش 
برس��انند. اختالف قیمت خودرو در بازار و کارخانه به ش��دت باال رفته 
اس��ت. به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو، هم اکنون اختالف 
قیم��ت خودروه��ای زیر 3۰ میلی��ون تومان در کارخانه و ب��ازار به 5تا 
8میلی��ون تومان، خودروهای 3۰ تا ۴5 میلی��ون تومان به ۱5 تا ۲۰ و 
خودروهای ۴5 تا ۶۰ میلیون تومان به ۱5 تا ۲5 میلیون تومان رسیده 

اس��ت! اما این صرفاً بخش��ی از ماجرا اس��ت و صنعت خودرو با بحران 
عمیق تری روبه رو است.

اعالم بحران بی سابقه در صنعت خودرو
انجم��ن صنف��ی خودروس��ازان ای��ران و انجمن س��ازندگان قطعات 
و مجموعه ه��ای خ��ودرو در نامه مش��ترکی به وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت اعالم کرده اند که »بحران بی س��ابقه ای« صنعت خودروسازی و 
قطعه س��ازی کشور را فرا گرفته اس��ت. این بحران از نظر آن ها آنچنان 
حاد بوده که در س��ربرگ نامه شان، عبارت »اعالم بحران-فوری« را قید 

کرده اند، اما مشکل از نظر قطعه سازان و خودروسازان چیست؟
قطعه سازان و خودروسازان می گویند بسته جدید ارزی دولت که نرخ 
ارز را آزاد کرد، باعث ش��ده قیمت مواد اولیه، چه با منبع داخلی و چه 
خارج��ی، »چند ده درصد« افزایش یابد. ع��الوه بر این آن ها می گویند 
برای ترخیص کاالهای انبار شده ش��ان در گمرك که پیش از این با ارز 
۴۲۰۰ تومانی خریداری ش��ده و اکثر آن ها به صورت قطعی پیش فروش 
ش��ده، اکنون بای��د مابه التفاوت نرخ ۴۲۰۰تومانی با ن��رخ بازار ثانویه را 

پرداخت کنند و این امر فشارها بر آنان را دو چندان کرده است.
خودروس��ازان می گوین��د در صورتی که ۱( ارز و م��واد اولیه داخلی 
آن ه��ا تأمی��ن نش��ود، ۲( قیمت خ��ودرو متناس��ب با افزای��ش قیمت 
چن��د ده درص��دی ارز و مواد اولی��ه داخلی افزایش نیاب��د و 3( تصمیم 
اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کاالهای موجود در گمرگ لغو نش��ود، تولید 
خودرو در کش��ور از ش��هریورماه حداقل 8۰درصد کاهش یافته و ۴5۰ 

هزار نفر بیکار می شوند!
منشأ بحران در صنعت خودرو، التهابات ارزی و افزایش شدید نرخ ارز 
اس��ت. افزایش شدید نرخ ارز، قیمت مواد اولیه را به شدت افزایش داده 
و از آن جا که قیمت خودرو به اندازه افزایش قیمت مواد اولیه باال نرفته، 
از تولید خودرو در کش��ور کاسته شده است. همچنین گزارش حاکی از 
این است که برخی خودروهای تولیدشده به صورت ناقص تولید شده اند 
و به علت کمبودها، برخی قطعات بر روی آن ها نصب نشده است. حتی 
این گمانه زن��ی در بین مردم وجود دارد که خودروس��ازان عمداً برخی 
قطعات را بر خودروها نصب نمی کنند تا با ایجاد کمبود در بازار خودرو، 

شرایط را برای افزایش قیمت خودرو مهیا کنند.
آیا با این نرخ ارز می توان خودرو تولید کرد؟

نرخ ارز به حدی باال رفته که ش��اید تولید خودرو در کش��ور به زودی با 
مشکالت اساسی مواجه شود. شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان 
قطعات خودرو گفته است: در حال حاضر این سوال برای ما مطرح است که 
اگر باید قطعات را با دالر ۹ تا ۱۰هزار تومانی تولید کنیم قیمت خودرو رشد 
قابل توجهی پیدا می کند که اصال منطقی نیس��ت. به عنوان نمونه قیمت 
پراید به حدود ۴3 میلیون تومان و پژو ۴۰5 به ۷۰ میلیون تومان می رسد!

قیمت خودرو از ابتدای سال جاری دو بار افزایش یافته است. بار نخست 
افزایش قیمت خودرو در اردیبهشت ماه رقم خورد و در تیرماه نیز برای بار 
دوم قیمت خودرو باال رفت. خودروسازان حاال درخواست آزادسازی قیمت 

خودرو و افزایش آن را برای سومین بار مطرح کرده اند.

در آشفته بازار خودرو چه می گذرد؟

کافی اس��ت نیم نگاهی به مجموعه اخبار و اطالعاتی که در مورد بازار 
وارداتی خودرو در یك سال و اندی گذشته منتشر شده است بیندازیم. 
نتیجه همه اخبار و تصمیم هایی که تاکنون گرفته ش��ده اس��ت، چیزی 
ج��ز ممنوعیت واردات خودرو ب��ه هر نحو تا اطالع ثان��وی )بخوانید تا 
حداقل پایان سال( نیس��ت. خبری که اگرچه به مذاق تولیدکننده های 
داخلی خوش آمده اما در واقعیت، بازار رقابتی که می توانس��ت به سود 

این گروه شود را نیز از بین برده است.
 طبق آمارهای مورد تأیید مس��ئوالن وزارت صنعت، سهم وارداتی ها 
از بازار خودرو تنها 5درصد اس��ت که ساالنه ۷۰ هزار دستگاه خودرو را 

شامل می شود.
 تصمی��م وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدنه دولت برای ممنوعیت 
واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور اگرچه می تواند 
در مقطعی به کمك کش��ور آید، اما در عمل بازار رقابتی که قرار بود با 

ورود خودروهای جدید به کشور ایجاد شود را رسماً از بین برد و مجدداً 
بازار انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد که با برنامه های 
قبلی وزارتخانه و دولت برای هرچه بیش��تر رقابتی تر شدن بازار خودرو 
منافات دارد.  در این  بین اگرچه نمی توان دولت را در سیبل انتقاد قرار داد 
و وادار به بازکردن درهای کش��ور برای واردات خودرو با روال هر ساله کرد، 
اما می توان از دولت و مسئوالن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خواست تا 
کمی بیشتر به برنامه هایی که پیش  از این برای بازار خودروی کشور نوشته 
بودند رجوع کنند و از آنها خواست تا این برنامه وعده ها را دوباره مرور کنند.

 زمانی، در بدنه وزارت صنعت قرار شد تا با حمایت از بخش خصوصی 
فع��ال در صنعت خ��ودرو، زمینه فعالیت های بیش��تر این بخش در این 
صنعت ایجاد شود و البته هاب سوم خودروسازی کشور نیز توسط بخش 
خصوصی ایجاد شود، اما به نظر می رسد در سال های اخیر بعد از اجرای 
برج��ام بیش از آنکه موضوع تولید و همکاری های مش��ترك با برندهای 

خودروی��ی مطرح دنیا در ایران مورد توجه ق��رار گیرد، توجه ها تنها به 
س��مت واردات صرف خودرو متمرکز ش��د. به گونه ای که حتی برخی از 
تولیدکنن��دگان داخلی که قرار بود با همکاران اروپایی و آسیایی ش��ان 
خودروی مش��ترك تولید کنند، به واردات اقدام کرده و خودروهایی در 

اختیار خریداران خود گذاردند که تماماً وارداتی بودند.
 دیرزمانی نگذش��ت که با بسته شدن سامانه ثبت سفارش، ممنوعیت 
واردات خ��ودرو و درنهای��ت خ��روج برندهای اروپایی از ای��ران به بهانه 
تحریم ه��ا، آنچه از بدنه صنعت خودروی کش��ور باق��ی ماند چیزی جز 
هم��ان خطوط تولید مانده از قبل و قراردادهایی که میانه راه اجرا باقی 
مانده اند نیست و حاال مجدداً خطوط تولید خودرویی کشور شاهد تولید 
خودروهایی هس��تند که همچنان به قطعات خارجی وابس��ته هستند و 
این روزها با نقص در انبارها دپو می ش��وند. روالی که مس��بوق به سابقه 

است و پیش ازاین هم در سال های ۹۰ تکرار شده بود.

 رئیس انجمن قطعه س��ازان می گوید هیات وزیران در مورد پرداخت 
یا پرداخت نش��دن مابه التفاوت نرخ ارز قطع��ات وارداتی خودرو تصمیم 
می گیرد و اگر در این زمینه تصمیمی اتخاذ نشود تولید خودرو متوقف 

می شود.
محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با اشاره به 
برگزاری جلس��ه وزیر امور اقتصادی و دارایی با قطعه سازان تصریح کرد:  
در این نشس��ت موضوع های متعددی مطرح ش��د که یکی از آنها بحث 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بود. در جلسه بعدی که با حضور پنج وزیر 
اقتصادی برگزار ش��د مقرر شد هیات وزیران در نشستی درباره پرداخت 

مابه التفاوت به قطعه سازان تصمیم گیری کند.
نجفی من��ش خاطرنش��ان ک��رد: به دنب��ال اعالم خبر اعم��ال مجدد 
تحریم ها بر علیه ایران قطعه س��ازان نس��بت به واردات و ثبت س��فارش 
اق��دام کردند و حدود ۲ و نیم میلیارد دالر قطعه ثبت س��فارش و وارد 
شده است که حدود یك میلیارد آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شده 
اس��ت، اما ترخیص مابق��ی آن منوط به تصمیم گی��ری درباره پرداخت 

مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار ثانویه است.

خودروهای پیش فروش شده امکان قانونی برای افزایش قیمت ندارند
وی عنوان کرد:  بس��یاری از خودروها پیش فروش ش��ده اس��ت و اگر 
هی��ات وزیران با پرداخ��ت مابه التفاوت را مصوب نکن��د قیمت خودرو 
باید حدود 8۰درصد افزایش یابد که به دلیل پیش فروش ش��دن امکان 
افزایش قیمت برای خودروس��ازان وجود ندارد و این احتمال وجود دارد 

که تولید خودروهای پیش فروش شده متوقف شود.
رئیس انجمن قطعه س��ازان با اش��اره به نامس��اعد بودن وضع صنعت 
قطعه سازی داخلی خاطرنشان کرد:  شورای رقابت در نرخ گذاری خودرو 
در کش��ور مداخل��ه می کند به همی��ن دلیل خودروس��ازان نیز قادر به 
تعدیل نرخ قطعات تولیدی قطعه س��ازان نیستند و این موضوع در کنار 
پرداخت نشدن نقدی به قطعه سازان موجب شده است تا تولید قطعه در 

کشور از وضع مطلوبی برخوردار نباشد.
کمبود نقدینگی در واحدهای قطعه سازی

وی ادام��ه داد:  به جای پرداخت نقدی یا یك ماهه خودروس��ازان، در 
پرداخت ه��ای متعدد و گاه چندین ماهه وجه قطعه س��ازان را پرداخت 
می کنند و فش��ار بسیار سنگینی بر روی قطعه س��ازان وارد می شود. از 

س��وی دیگر حد اعتباری قطعه سازان نیز محدود است درحالی که باید 
هر یك از شرکت های خودروس��از قادر باشند اعتبارات خود را ۱۰هزار 

میلیارد تومان افزایش دهند.
نجفی منش عنوان کرد:  خودروسازان باید از ذی نفع واحد خارج شوند 
و این اقدام ها موجب می شود تا وضع قطعه سازان نیز اندکی بهبود یابد.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت که قطعه سازان اکنون در وضع تحریم 
ق��رار دارند، تصریح کرد:  در وضع کنونی نباید تحریم های داخلی به تولید 

و تجارت تحمیل شود و باید تالش شود تا چرخ صنعت به حرکت درآید.
مردم توان خرید با افزایش قیمت را ندارند

رئیس انجمن قطعه س��ازان با بیان اینکه خودروس��ازان از نظر قانونی 
امکان افزایش قیمت برای خودروهای پیش فروش شده را ندارند، اظهار 
کرد:  خودروسازان کش��ور با زیان مواجه هستند و به طور مثال شرکت 
خودروس��ازی سایپا س��ال گذش��ته با زیان همراه بود و افزایش قیمت 

خودرو نیز توان خرید مردم را کاهش می دهد.
وی اظهار امیدواری کرد هی��ات وزیران تصمیم پرداخت مابه التفاوت 

نرخ ارز را تعدیل کند و تصمیم گیری نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

  تولید خودرو، چشم انتظار یک تصمیم گیری

مابه التفاوت نرخ ارز قطعات وارداتی پرداخت نشود خط تولید خودروسازان متوقف می شود
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کسب و کارامـروز8

فع��االن ۶ حوزه فناوری تا پایان مردادماه فرصت دارند تا برای حضور در 
 مرکز رشد فناوری نخبگان پارك فناوری پردیس معاونت علمی ثبت نام کنند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، شرکت های کوچك و متوسط فناور 
با فناوری پیشرفته، نقش بسیار موثری در رونق 
اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن کارآفرینی 
دارند. توس��عه این ش��رکت ها در گ��رو ایجاد 
زیرس��اخت های الزم برای کاهش خطرپذیری 
 آنه��ا در دوران ش��روع فعالی��ت خود اس��ت.

یکی از این زیرساخت ها، مراکز رشد واحدهای 
فناوری ی��ا انکوباتورها هس��تند. مرکز رش��د 
واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای 
کوچ��ك و نوپا که با تکیه ب��ر علم، تخصص و 
فن��اوری دارای ایده ه��ای قابل تجاری ش��دن 
هستند، مش��اوره های ضروری و نیز خدمات و 
تجهیزات مناس��ب را برای رش��د و ارتقای آنها 

 ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و مؤثر در صحنه فناوری آماده می کند.
ام��ا نکت��ه مهم تر از ایده و ط��رح جذاب و خالقانه و ن��وآور، وجود یك تیم 
 کاری منس��جم و هماهن��گ و کام��ل ب��رای اج��رای صحیح ایده اس��ت.

واحده��ای فن��اوری نوپا ط��ی دوره حضور در مرکز رش��د، با اس��تفاده از 
دستاوردهای تحقیقاتی، به منظور دس��تیابی به دانش فنی و آمادگی برای 
تولید محصول یا خدمات، تالش خواهند کرد. در این دوره، مرکز رشد عالوه 
بر ارائه امکانات و خدمات پشتیبانی، هدایت 
و نظ��ارت بر روند پیش��رفت ای��ن واحدهای 
 فن��اوری را نی��ز ب��ه عه��ده خواهد داش��ت.
مرکز رش��د فن��اوری نخبگان ک��ه در پارك 
فن��اوری پردیس واقع ش��ده اس��ت، با ایجاد 
بس��تری مناس��ب برای تجاری س��ازی نتایج 
تحقیقات، ایجاد زمینه کارآفرینی و نوآوری، 
رونق اقتص��اد منطق��ه، ایج��اد فرصت های 
ش��غلی جدید و تولید و توس��عه محصوالت 
پیش��رفته قاب��ل عرضه ب��ه ب��ازار و غیره به 
تیم ه��ا و گروه ه��ای کاری متخصص و فعال 
 صاح��ب ایده ه��ای برت��ر کم��ك می کن��د.

عالقه مندان حوزه های فناوری برق و تجهیزات 
الکترونیکی، نانو فناوری و مواد پیشرفته، حوزه سالمت و تجهیزات پزشکی، 
مکانیك پیشرفته و مکاترونیك، فناوری های دیجیتال و IT و نیز انرژی های 

تجدیدپذیر برای ثبت نام در این مرکز تا پایان مردادماه مهلت دارند.

حمید ش��کری روز سه ش��نبه در بازدی��د از یك واح��د تولیدی صنایع 
دس��تی گفت: با توجه به ارزش افزوده باالی هنرهای دس��تی، مش��کالت 
پی��ش روی ای��ن واحدها احص��ا و برای رفع آنها تدابیر مناس��بی توس��ط 

 دس��تگاه های متول��ی اتخ��اذ خواه��د ش��د.
وی ادامه داد: این واحدها با ایجاد اشتغال برای 
خانواده ها به ویژه زنان در خانواده ها، زمینه ساز 
رونق کسب و کار و نیز تامین بخشی از هزینه های 
 خانواده ه��ا هس��تند و بای��د حمایت ش��وند.

وی اضاف��ه ک��رد: این واحد تولی��دی صنایع و 
هنرهای دستی، به عنوان یك واحد کارآفرین 
توانس��ته زمینه اش��تغال ح��دود ۲۰۰ نفر از 
بانوان این ش��هر را فراهم سازد و الگویی برای 
 کارآفرین��ی و اش��تغال در ای��ن زمینه باش��د.

شکری با اشاره به حمایت از تولیدات هنرهای 
دس��تی در شهرس��تان گفت: برای این منظور 
روند ارائه تس��هیالت برای این واحدها تسهیل 

 و از ظرفیت آنها برای توسعه کسب و کار و گردشگری استفاده خواهد شد.
در  مراغ��ه  دس��تی  صنای��ع  ب��رای  غرف��ه  ی��ك  تخصی��ص  از  وی 
نمایش��گاه بین الملل��ی گردش��گری ای��ران خب��رداد و اف��زود: از ظرفیت 

کارآفرین��ان ای��ن عرص��ه ب��رای معرف��ی و شناس��اندن ظرفیت ه��ای 
 س��رمایه گذاری و جذب گردش��گر در این نمایش��گاه اس��تفاده می ش��ود.
مدی��ر ای��ن واحد تولیدی نی��ز گفت: این واح��د تولیدی توانس��ته زمینه 
اش��تغال ب��رای بان��وان در من��ازل را فراهم 
ک��رده و اکنون نی��ز در ح��ال راه اندازی یك 
واح��د کارگاهی روس��تایی تولی��د هنرهای 
 دس��تی مبتنی بر س��نگ های قیمتی است.

همیال زنبوری افزود: در راستای ایجاد برند برتر 
در زمینه هنر سنگ های تزئینی و قیمتی، این 
شرکت به عنوان تنها صادرکننده کشوری فعال 
در این عرصه توانسته شش گواهی بین المللی 
 کیفی��ت را از مراج��ع جهان��ی کس��ب کند.
همچنی��ن  ش��رکت  ای��ن  داد:  ادام��ه  وی 
ب��ه عن��وان صادرکنن��ده صنای��ع دس��تی 
پ��س از چن��د س��ال ص��ادرات، از ابت��دای 
س��ال ب��رای اولی��ن ب��ار عرض��ه داخل��ی 
اس��ت. ک��رده  آغ��از  نی��ز  را  خ��ود  ساخته ش��ده   محص��والت 

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری در بخش های صنایع دستی با مشارکت سایر 
بخش ها و صنایع خصوصی از جمله اهداف آتی این واحد تولیدی است.

حمایت از واحدهای کارآفرین در بخش صنایع دستیپایان مرداد آخرین فرصت حضور در بزرگ ترین ناحیه نوآوری و استارتاپی کشور

کسب و کارهای خانگی بخش مهمی از اقتصاد ما )ایاالت متحده آمریکا( بوده 
و عامل اتحاد دو قس��م بنیادین فرهنگ، یعنی خانواده و کسب و کار هستند که 
می تواند به صورت توامان موجب تقویت هر دو ش��ود.  اگرچه کس��ب و کارهای 
خانوادگی سنت افتخارآمیزی هستند، اما به خاطر داشتن نرخ باالی شکست شان 
نی��ز معروفند. با آمدن هر نس��ل جدید خانواده، کس��ب وکاره��ای کمتری باقی 
می مانند و با آمدن نسل سوم تنها 3 تا 5درصد از این کسب و کارها باقی خواهند 
ماند.  این مسئله به نظر خطر بزرگی می آید، اما می تواند نتایج بسیار خوبی را هم 
دربرداشته باشد: در عرصه تاریخ کسب و کارها، برخی از بزرگ ترین موفقیت های 

شغلی مربوط به کسب و کارهای خانوادگی است. 
کسب وکارهای خانوادگی: محرکان دنیای کسب و کار

وقتی که صحبت از کس��ب و کارهای خانوادگی به میان می آید، احتماال اولین 
تصویری که در ذهن مان نقش می بندد، مغازه ای است که پدر و مادری پیر آن را 
می گردانند، اما غول های بزرگی همچون سامسونگ، والمارت، نایکی و. . . فعالیت 
خ��ود را ب��ه عنوان یك کس��ب و کار خانوادگی آغاز کردند. بنا ب��ر گزارش گروه 
مشاوره بوستون، 3۰درصد از تمام کسب و کارهایی که بیش از یك میلیارد دالر 
فروش داش��ته اند، به صورت خانوادگی اداره می شوند.  تعجبی نیست که برخی از 
بزرگ ترین موفقیت های ش��غلی جهان، فعالیت خود را تحت مدل کس��ب و کار 
خانوادگی آغاز کردند، چرا که این مدل فرصت های بسیار مهمی را فراهم می کند. 
از آنجایی که اعضای خانواده فعالیت دارند، نوع تعهد سرمایه داران کلیدی نسبت به 
ماهیت و کلیت کار، بسیار متفاوت از کسب و کارهای غیرخانوادگی است. مدیریت 
و رهبری پایدار اس��ت و اعضای تیم انعطاف بیش��تری دارند.  با در نظر داش��تن 
طبیعت منحصربه فرد این شرکت ها، بسیار مهم است که نسبت به تأثیرگذارترین 
تاکتیك های راهبردی برای رش��د و توسعه کس��ب و کارهای خانوادگی در طول 
نس��ل ها، مطلع باش��ید. اگر می خواهید عالوه بر حفظ کسب و کار خانوادگی تان، 
موجبات رشد آن را فراهم کنید، بهتر است نکات ساده زیر را مد نظر داشته باشید. 
1- مغرور نباشید: مشاور خارجی می تواند کسب وکارتان را حفظ کند 
کسب وکارهای خانوادگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و کارکنان آنها 
با گذش��ت زمان نس��بت به کاال و خدمات خود خبره می شوند، اما این بدان معنا 

نیست که آنها نسبت به تمام جنبه های کسب و کار احاطه دارند. 
برخی از کسب و کارها سال ها پیش تأسیس شدند، در برخی موارد صدها سال 
قبل و ش��اید س��نت های غالب بر این کس��ب و کارها بازتاب کننده واقعیات بازار، 
نوآوری های فنی و س��رمایه گذاری های حال حاضر نباشد. به همین دلیل، داشتن 
مش��اوره خارجی برای جهت یابی در آینده و طرح ریزی برنامه ابقای کسب و کار 
 Blackford Capital بس��یار مهم است.  جف جانسون، مدیر اجرایی ش��رکت
اهمیت این مس��ئله را در یکی از مقاالت خود در مجله کارآفرین عنوان کرد. وی 
نوش��ت: »سرمایه گذاری های خصوصی نقش فزاینده ای در پیشبرد رشد و ارتقای 
محصوالت کسب و کارهای خانوادگی داشته و برای این کارآفرینان، دقت و قابلیت 
پاس��خگویی را فراهم می کند.« او می افزاید:  »ش��رکت های مشارکتی خصوصی 
کمك بزرگی به پیاده س��ازی اس��تراتژی های مدیریتی برن��ده، می کند.« اگرچه 
درخواست کمك خارجی برای کسب و کار خانوادگی شجاعت زیادی را می طلبد، 
اما دستیابی به مش��اوره های ارزشمند خارجی می تواند مسیر موفقیت شرکت را 
هموار کند.  کمك خارجی به حفظ ثبات مالی نیز کمك می کند. در یك کسب 
و کار خانوادگی یافتن فردی که امور مالی را به دس��ت بگیرد، آسان است، اما این 

شخص بایستی کار خود را به نحو احسن بلد باشد. 

اکثر کس��ب و کارهای خانوادگی درخص��وص این موضوع به دنبال کمك های 
خارجی شرکت های حسابداری و مالی می روند، چرا که امور مالی یك شرکت کلید 
موفقیت و یا شکس��ت آن است. رهبران باید آمادگی دریافت کمك حسابداران و 
شرکت های مالی را داشته باشند تا بتوانند نسبت به نیازهای مشتریان انعطاف الزم 
را نشان بدهند. حال فرقی نمی کند که برای شنیدن حقایق تلخ آماده باشند یا نه. 

2- به طور پیوسته ارتباط برقرار کنید: خانواده هایی که با هم 
گفت وگو می کنند، با هم سود می برند 

وقتی شرکای کاری تان هم از اعضای خانواده هستند، بسیار مهم است که کسی 
را از قلم نیندازید. البته که انجام این کار چندان هم آس��ان نیس��ت. برای مثال، 
تمامی اعضای خانواده باید انتظارات خود را از کس��ب و کار به نحوی شفاف بیان 

کنند، شاید برخی از آنها بخواهند مسیر شغلی خود را دنبال کنند. 
حتی در ش��رایطی که اعضای خان��واده خارج از کارکردهای روزمره هس��تند، 
همچنان می توانند در جایگاه اعضای هیأت مدیره فعالیت کرده و یا سود دریافت 
کنند. پیوسته راه ارتباطات خانوادگی را باز بگذارید تا مطمئن شوید انتظارات همه 

افراد در طرح کسب و کار منظور شده است. 
گروه مش��اوره کس��ب و کارهای خانوادگی، به رغم ارائه ن��کات راهبردی برای 
فرمول بندی ارتباطات، برگزاری س��االنه یك جلس��ه عمومی را پیشنهاد می کند. 
این جلسه مذکور بایستی برنامه ای رسمی و در عین حال منعطف داشته باشد و 
استفاده از اصطالحات مختص کسب و کار به حداقل برسد. رهبران کسب و کارها 
باید بتوانند طی این جلسات رویا و اشتیاق خود را برای رشد در آینده به نمایش 
بگذارند. س��ایر اعضای خانواده نیز باید حق اظهارنظر و پرس��یدن سوال در مورد 

نگرانی های خویش را داشته باشند. 
3- فرزندان تان را خوب آموزش دهید، آینده در دستان آنان است 
از آنجایی که کس��ب و کارهای خانوادگی به قصد انتقال به نس��ل های بعدی 
تأسیس می شوند، بسیار خوب است که هرچه سریع تر اصول بنیادین کسب و کار 

را به اعضای کوچك خانواده آموزش دهید. 
در ی��ك تحقیق مرکز مطالعات جهانی کس��ب و کارهای خانوادگی IMD در 
سال ۲۰۱5، از شرکت کنندگان پرسیده شد که مهم ترین موضوعاتی که می توان 
به نسل های بعد یاد داد، چیست؛ آنها بیان داشتند که خانواده و مدیریت افراد در 
صدر این فهرس��ت قرار دارد. بعد از آن کارآفرینی، رهبری و موضوعات مربوط با 

جانشینی بود. 
خوشبختانه، امروزه روش های سودمند بسیاری برای راه اندازی آموزش و پرورش 
نس��ل بعد وجود دارد. یک��ی از این رویکردهای موثر، تش��ویق اعضای کوچك تر 
خانواده برای ش��رکت  در دوره های تابستانه است. یادگیری در عمل بسیار کارآمد 
و موثر است و بچه ها را به شکل فوق العاده ای برای دنیای کسب و کارهای واقعی 

آماده می کند. 
نکته مش��ترك بین تمام این اس��تراتژی ها باز نگه داش��تن جریان اطالعاتی و 
حف��ظ اتصال آن با واقعیت اس��ت. این اطالعات می تواند در حوزه کس��ب و کار 
و یا گزینه های س��رمایه گذاری، ارزش ها و امیدهای اعض��ای خانواده و یا آموزش 
کارآفرینی برای اعضای کوچك تر خانواده باشد. مهم ترین خطری که سالمت هر 
کسب و کار خانوادگی را تهدید می کند، انزوای افراد خانواده از کسب و کارشان و 
همچنین در نمای بزرگ تر، انزوای کسب و کار خانوادگی از مفهوم کلی بازار است. 
شنوا بودن و داشتن قوه پذیرش، عامل ایجاد تفاوت در موفقیت یك کسب وکار 
و بقای آن در طول نس��ل های مختلف اس��ت. به این چند استراتژی ساده متعهد 
بمانید تا از ایستایی، اعتماد و غروری که از پس موفقیت کسب و کار خانوادگی تان 

حاصل می شود، لذت ببرید. 
entrepreneur :منبع

روپرت استادلر، مدیرعامل آئودی که به اتهام دست داشتن در رسوایی دیزل گیت فولکس واگن شناسایی شده بود، با حکم دادگاه به زندان 
رفت.

روپرت اسـتادلر، مدیرعامل آئودی که 28 خرداد در ارتباط با تقلب در اعالم میزان آالیندگی خودروهای این شـرکت بازداشـت شـد، در 
زندان خواهد ماند. پلیس آلمان مدتی پیش خانه مدیرعامل آئودی را برای گردآوری اسناد و مدارک، مورد تفتیش و بازرسی قرار داد؛ روپرت 

استادلر متهم به کالهبرداری و صدور غیرمستقیم گواهی های نادرست در ارتباط با پرونده دیزل گیت فولکس واگن است.
به گزارش زومیت، روپرت اسـتادلر )متولد 17 مارس 1963( مدیر ارشـد اجرایی آلمانی اسـت که تا مدتی قبل به  عنوان رئیس هیات مدیره 
شـرکت خودروسـازی آئودی فعالیت می کرد. وی همچنین عضو هیات مدیره باشـگاه فوتبال بایرن مونیخ، گروه فولکس واگن، المبورگینی و 
مان )MAN( است. 28 خرداد امسال حکم بازداشت استادلر به اتهام دستکاری و از بین بردن شواهد و مدارک در ارتباط با پرونده تقلب در 
سیسـتم آالیندگی خودروهای آئودی صادر شـد. در سال 2015 شـرکت فولکس واگن تایید کرد که به صورت غیرقانونی نرم افزارهایی به کار 

گرفته بود که میزان آالیندگی خودروهای دیزلی را در هنگام تست پایین تر از حد مجاز نمایش می داد.
اسـتادلر هنوز در زندان  به سـر می برد تا اثبات کند که در مورد خودروهای دیزلی آئودی ، تبلیغات فریب دهنده انجام نداده اسـت و امیدی 
برای بازگشـت به پسـت مدیریت آئودی ندارد. در حال حاضر به طور موقت آبراهام شـوت، مدیر فروش و بازاریابی آئودی به جای او فعالیت 

می کند. اما براساس اطالعاتی که از جلسه اخیر گروه فولکس واگن به دست آمده است، فرد مناسب تری قرار است جای شوت را بگیرد.
روپرت استادلر در زندان آگسبورگ آلمان بازداشت شده است. پس از درخواست تجدیدنظر استادلر، دادگاه بیانیه ای منتشر کرد که گفته 
می شود با وجود اصرار فولکس واگن و آئودی مبنی بر آگاهی نداشتن مدیران ارشد از نقص نرم افزار آالیندگی، آن ها همچنان تحت تعقیب قرار 
می گیرند. دادگاه آلمان ادعا می کند که اسـتادلر با وجود اطالع از نقص نرم افزار آالیندگی فولکس واگن، همچنان اجازه فروش آن ها را صادر 

کرده بود. روپرت استادلر از ابتدای تحقیقات با دادگاه آلمان همکاری کرد، اما تا به حال از ارائه هرگونه اظهارنظری خودداری کرده است.
رسـوایی تقلب شـرکت فولکس واگن در سـال 2015 در مورد آالیندگی خودروهایش )دیزل گیت( جنجالی بزرگ در اروپا و آمریکا به پا کرد. 
فولکس واگن اعتراف کرده است که بیش از 11 میلیون خودروی دیزلی تولیدی  این شرکت، از نرم افزاری برای کم نشان دادن میزان آالیندگی 

استفاده می کردند.

چگونه کسب وکار خانوادگی تان را به شکلی موفقیت آمیز برای 
نسل بعد آماده کنید

مدیرعامل آئودی به دلیل 
نقش اساسی در رسوایی 

فولکس واگن، زندانی شد

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و تفاهم با بیمه ایران، 
ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند از ۴ بس��ته حمایتی بیمه ه��ای بازرگانی 

بهره مند شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ید محمد صاحبکار، 
رئیس مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان با اش��اره به ضرورت افزایش 
ضری��ب نفوذ بیم��ه به خص��وص بیمه ه��ای بازرگانی در میان ش��رکت های  
دانش بنیان گفت: فعالیت های تولید و بازرگانی شرکت های دانش بنیان دارای 
ریس��ك های متعددی از جمله مس��ئولیت ناشی از شکست ماشین آالت است 
ک��ه اگر مورد بی توجهی قرار گیرد، می تواند دارایی ها و محصوالت ش��رکت ها 

را با خطر مواجه سازد.

ارائه خدمات بیمه ایران با تخفیف 
ویژه به شرکت های دانش بنیان

مترجم: علی اکبری

دریچــه
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هف��ت مرکز رش��د و نوآوری پیام نور کش��ور در قال��ب تفاهم نامه این 
دانشگاه با معاونت علمی ریاست جمهوری روز چهارشنبه به صورت ویدئو 
کنفرانس از محل دانش��گاه پیام نور مازندران در س��اری آغاز به کار کرد. 

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این مراس��م که با 
حضور دکتر محمدرضا زمانی، رئیس دانشگاه 
پیام نور کشور و اس��ماعیل قادری فر، رئیس 
مرکز توس��عه فناوری های راهب��ردی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری برگزار 
ش��د، دانش��گاه های پیام نور واحد شهرهای 
یزد، کرج، کرمان، اصفه��ان، اردبیل، تبریز و 
 س��اری صاحب مرکز رش��د و نوآوری شدند.
رئی��س دانش��کاه پیام نور کش��ور ه��دف از 
ایجاد مراکز رش��د و نوآوری در این دانش��گاه 
را ترغی��ب دانش��جویان و اس��تادان به انجام 
فعالیت های کارآفرینی مبتن��ی بر نوآوری و 
توانمندس��ازی آنان برای ایجاد ش��رکت های 

 دانش بنیان و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه با حوزه صنعت عنوان کرد.
زمانی با بیان اینکه با راه اندازی این هفت مرکز ، شمار دانشگاه پیام نور 
دارای مراکز رش��د و نوآوری به ۱۰ واحد رس��یده که در مراکز اس��تان ها 

 فعال اس��ت، گفت: باید با وفاق و همدلی جایگاه دانش��گاه را ارتقا دهیم. 
وی اف��زود: دانش��گاه پی��ام ن��ور ب��ا ظرفی��ت گس��ترده دانش��جویی و 
اعض��ای هی��ات علمی مج��رب و دیگر نیروهای انس��انی کارآمد بس��تر 
می کن��د. فراه��م  را  جامع��ه   توس��عه 
زمانی گفت: دانش��گاه پیام نور در سال های 
گذش��ته مقوله آموزش��ی را بیش��تر مورد 
توجه قرار می داد، اما با مطرح ش��دن نسل 
س��وم فعالی��ت دانش��گاه ها، این دانش��گاه 
ه��م تالش کرده اس��ت ت��ا دانش��گاه را از 
 نس��ل دوم ب��ه نس��ل س��وم ارتق��ا بدهد.

وی توضیح داد: در نس��ل س��وم دانشگاه ها، 
مباح��ث پژوهش��ی، فن��اوری، ارتب��اط با 
صنع��ت با ه��دف تبدی��ل علم ب��ه ثروت 
مورد توج��ه جدی وزارت عل��وم و معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��ت 
و همس��و ب��ا ای��ن رویک��رد دانش��گاه پیام 
اس��ت. ک��رده  ایج��اد  را  دانش بنی��ان  فعالیت ه��ای  نی��ز   ن��ور 

زمانی گفت: همه مراکز علمی و دانش��گاهی بای��د فعالیت هایی را انجام 
بدهند تا جامعه از منافع علمی دانشگاه ها بهره مند شوند.

براس��اس ش��ایعات منتشرش��ده در توییتر، محصول بعدی اچ تی سی 
توس��ط این شرکت تایوانی تولید نخواهد ش��د. بر کسی پوشیده نیست 
که کسب وکار گوش��ی های هوشمند اچ تی سی روزهای خوشی را سپری 

نمی کن��د، اما هنوز ه��م راه هایی برای نجات 
ای��ن برند وجود دارد. اکنون به نظر می رس��د 
اچ تی سی در حال برداشتن اولین  قدم ها برای 
ورود به مس��یری است که ممکن است راهی 

برای نجات این شرکت باشد.
ب��ه گ��زارش زومی��ت، براس��اس اطالعات 
فاش شده توسط یك منبع معتبر خارجی در 
توییتر، گوش��ی بعدی اچ تی سی که براساس 
شایعات، با ش��عار »زندگی را تصور کن« و با 
نام یو ۱۲ الیف معرفی خواهد شد؛ به صورت 
برون س��پاری )Outsourcing( و توس��ط 

تولید کننده ای غیر از HTC تولید می شود.
ای��ن اقدام را می ت��وان یك تصمیم موردی 

برای کاهش هزینه ها قلمداد کرد، اما هنوز نام ش��رکتی که تولید گوشی 
بعدی اچ تی س��ی را برعهده دارد مش��خص نش��ده اس��ت. با این وجود، 
اقدام اچ تی س��ی، م��ا را به یاد مراحل اولیه  همکاری بلك بری و ش��رکت 

چینی تی سی ال )TCL( می اندازد. پیش از آنکه تی سی ال با کسب مجوز 
طراحی، تولید، پخش و بازاریابی گوش��ی های بلك بری به صاحب امتیاز 
این برند تبدیل شود، به دور از هیاهوی رسانه ای، دو محصول از بلك بری 
ب��ا نام های DTEK5۰ و DTEK۶۰ طی 

همکاری با تی سی ال توسعه یافته بودند.
هرچند مش��خص نیست که در پِس پرده  
اقدام اخیر اچ تی سی چه اتفاقاتی در حال رخ 
دادن اس��ت، اما به سختی می توان گفت که 
بین کاهش گسترده  نیروی کار این شرکت 
تایوانی و برون سپاری تولید محصول آتی این 

شرکت رابطه ای وجود ندارد.
اما خبر ناراحت کننده تر این اس��ت که یو 
۱۲ الیف در ابتدا با اندروید 8.۱ اوریو عرضه 
می شود. در عین حال، نباید فراموش کنیم 
که براس��اس اطالعات منتشرش��ده، یو ۱۲ 
الیف محصولی میان رده اس��ت و استفاده از 
نس��خه 8.۱ اندروید برای یك محصول میان رده چندان عجیب نیس��ت؛ 
از طرف دیگر، باید به خاطر داش��ته باشیم که اچ تی سی، یو ۱۱ الیف را از 

همان ابتدا با نسخه 8.۰ اندروید اوریو روانه  بازار کرده  بود.

اچ  تی سی تولید گوشی یو 12 الیف را به شرکت دیگری واگذار می کند7 مرکز رشد و نوآوری پیام نور کشور راه اندازی شد

اگر صاحب یك کس��ب وکار هس��تید، احتماال قس��مت عمده ای از 
درآمد خ��ود را از طریق رهبری فرد به ف��رد تیم تان حاصل می کنید. 
البت��ه که این کار روش بس��یار مناس��بی برای ایجاد درآمد اس��ت اما 

می تواند پرمخاطره باشد. 
پیوس��ته باید ب��ه دنبال یافتن مش��تریان تازه ای باش��ید، تا جریان 
درآمدی تان خشك نشود و اگر کارتان را درست انجام دهید، مشتریان 
خود را به نقطه ای خواهید رساند که دیگر به خدمات تان نیازی نداشته 

باشند که این نیز به نوبه خود شکست محسوب می شود. 
اگر می خواهید در جایگاه مربی کسب و کار باقی مانده و رشد داشته 
باش��ید، باید جریان های مالی مضاعفی را ایجاد کنید. در حقیقت، این 
کلید تأثیرگذاری موفق ترین رهبران عرصه کسب و کار است. لحظه ای 
ب��ه تونی رابین��ز فکر کنی��د، او از طریق کتاب ها، مق��االت، دوره های 
آموزش��ی و ویدئو هایش کسب درآمد می کند. توانایی او در ایجاد تنوع 
درآم��دی، ثروت هنگفتی را برایش رقم زده و موجب تأثیرگذاری او بر 

میلیون ها انسان شده است. 
خب، می خواهید بدانید با اس��تفاده از چه روش های ساده و در عین 
حال تأثیرگذاری می توان سیس��تم درآمدی را متنوع ساخت؟ نگاهی 

به موارد ذیل بیندازید. 
1- فروش کتاب

نوشتن کتاب موجب دس��تیابی به چند چیز می شود. اولین و شاید 
مهم تری��ن این موارد ایجاد تخصص در حوزه ای خاص اس��ت، که این 

تخصص در را به روی فرصت های تازه و بزرگی باز می کند. 
ِگِرگ مك کیون کتاب ضرورت گرایی را نوش��ت و اکنون این اثر یکی 
از محبوب ترین آثار در زمینه ارتقای شخصی است؛ جیم کالینز کتاب 
از خوب تا عالی را نوشت که این اثر هم یکی از بهترین و ارزشمندترین 
آثار در دنیای موفقیت اس��ت. نوش��تن کتاب درهای بس��یار زیادی را 

می گشاید. 
افزون بر این، فروش کتاب به میزان زیادی س��طح درآمد را افزایش 
می ده��د. حتی اگ��ر یك کتاب را به صورت خصوص��ی بر روی آمازون 

منتشر کنید، می توانید درآمد ماهانه قابل اتکایی داشته باشید. 
2- سخنرانی

بس��یاری از شرکت ها بودجه های بس��یار زیادی را برای سخنگویان 
کلی��دی خود در نظ��ر می گیرند و اگر بتوانید در ای��ن زمینه خودتان 
را به س��طح حرفه ای برس��انید، یکی از آن س��خنرانانی می ش��وید که 
دس��تمزدهای باال دریافت می کنند. بسته به ابعاد رخداد، دستمزدتان 

بین چند صد دالر تا 5 یا ۶هزار دالر متغیر است. 
3- سمینارهای آموزشی

سمینارهای آموزش��ی راه بسیار مناس��بی برای ایجاد درآمد نسبتا 
زیاد در مدت زمان کم اس��ت. به خاطر اینکه اطالعات ارزشمندی را به 
مخاطبان خود آموزش می دهید، می توانید به ازای هر نفر مبلغ نس��بتا 
باالی��ی را دریافت کنید. هرچه افراد بیش��تری در این رویداد ش��رکت 

داش��ته باشند، سودآوری بیشتری خواهید داشت. البته که هزینه های 
آماده س��ازی و اجاره مکان از میزان درآمدتان کس��ر می شود، اما این 
هزینه ها آنقدر زیاد نیس��ت و حاشیه سود زیادی را برای تان به ارمغان 

خواهد آورد. 
4- آموزش آنالین

همه روزه تعداد بیش��تری از رهبران بزرگ کس��ب و کار برنامه های 
آموزش��ی آنالین راه اندازی می کنند. اغلب اوقات این برنامه ها ش��امل 
ویدئ��و، فایل های صوتی، کاربرگ و منابع دیگر اس��ت و از آنجایی که 
تمام��ی این منابع به ص��ورت آنالین در اختیار هس��تند، دیگر نیازی 
نیس��ت که نگ��ران برنامه ریزی، اجاره مکان و دیگر مس��ائل تدارکاتی 
باش��ید، تنها باید راهی برای ایجاد امکان دسترسی مردم به این منابع 

پیدا کنید. 
برای مثال، ست گادین، استاد بازاریابی، برنامه های آموزشی آنالینی 
دارد که درآمد منفعل هنگفتی را برایش فراهم می کند. مایکل های ات 
برنامه های آموزشی فراوانی در حوزه نگارش کتاب تا هدف گذاری دارد. 

5- مشاوره ساعتی
ش��ما عالوه بر مش��تریان دائم��ی، می توانید س��اعاتی را در اختیار 
اش��خاصی قرار دهید که به مشاوره های س��اعتی نیاز دارند. شاید یك 
مش��تری نتواند به طور پیوس��ته با ش��ما در ارتباط باشد، اما برای حل 
مس��ئله ای خاص، به چند س��اعت از زمان تان نیاز داش��ته باشد. بسته 
ب��ه میزان تخصص تان می توانید مبلغ بیش��تری را برای این مش��اوره 
دریاف��ت کنی��د. برخی از افراد خب��ره به ازای هر س��اعت صدها دالر 

دریافت می کنند. 
6- بازاریابی مشارکتی

درخصوص این مورد باید مراقب باش��ید، چراکه مسلما نمی خواهید 
چیزهایی را به مردم توصیه کنید که خودتان به آنها باور ندارید. به هر  
حال اگر به یك محصول یا یك س��ری خدمات به واقع ایمان داش��ته 
باش��ید، می توانید برای پیاده س��ازی بازاریابی مش��ارکتی وارد مذاکره 

شوید. 
اگر در این مذاکره به توافق برسید، هر بار که فردی با پیشنهاد شما 
محصوالت و خدمات مذکور را خریداری کند، مقدار کمی پول به دست 
خواهید آورد. برای مثال، اگر یك مربی کس��ب و کار باشید، می توانید 
لینك محصولی را در وب س��ایت خود ق��رار داده و هر بار که فردی از 

طریق لینك تان خرید می کند، سود دریافت کنید. 
تنوع ایجاد کنید وگرنه حذف خواهید شد! 

بهترین راه برای رشد یك مربی کسب و کار، ایجاد تنوع و شاخه های 
درآمدی مختلف اس��ت. هر قدر که می توانید جری��ان درآمدی ایجاد 

کنید و مهارت های خود را در زمینه های مختلف ارتقا دهید. 
مربیگری کسب و کار متفاوت از سایر شاخه ها نیست. اگر تنها روی 
یك ش��اخه درآمدی حساب کنید، هر بار که مشکلی ایجاد شود تحت 
تأثی��رات منفی آن ق��رار خواهید گرفت. بهترین ش��رکت ها و رهبران 
می دانن��د که اعداد قاب��ل اعتمادند. پس هرچه تعداد راه های کس��ب 

درآمد بیشتر باشد، احتمال شکست کمتر است. 
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روپرت استادلر، مدیرعامل آئودی که به اتهام دست داشتن در رسوایی دیزل گیت فولکس واگن شناسایی شده بود، با حکم دادگاه به زندان 
رفت.

روپرت اسـتادلر، مدیرعامل آئودی که 28 خرداد در ارتباط با تقلب در اعالم میزان آالیندگی خودروهای این شـرکت بازداشـت شـد، در 
زندان خواهد ماند. پلیس آلمان مدتی پیش خانه مدیرعامل آئودی را برای گردآوری اسناد و مدارک، مورد تفتیش و بازرسی قرار داد؛ روپرت 

استادلر متهم به کالهبرداری و صدور غیرمستقیم گواهی های نادرست در ارتباط با پرونده دیزل گیت فولکس واگن است.
به گزارش زومیت، روپرت اسـتادلر )متولد 17 مارس 1963( مدیر ارشـد اجرایی آلمانی اسـت که تا مدتی قبل به  عنوان رئیس هیات مدیره 
شـرکت خودروسـازی آئودی فعالیت می کرد. وی همچنین عضو هیات مدیره باشـگاه فوتبال بایرن مونیخ، گروه فولکس واگن، المبورگینی و 
مان )MAN( است. 28 خرداد امسال حکم بازداشت استادلر به اتهام دستکاری و از بین بردن شواهد و مدارک در ارتباط با پرونده تقلب در 
سیسـتم آالیندگی خودروهای آئودی صادر شـد. در سال 2015 شـرکت فولکس واگن تایید کرد که به صورت غیرقانونی نرم افزارهایی به کار 

گرفته بود که میزان آالیندگی خودروهای دیزلی را در هنگام تست پایین تر از حد مجاز نمایش می داد.
اسـتادلر هنوز در زندان  به سـر می برد تا اثبات کند که در مورد خودروهای دیزلی آئودی ، تبلیغات فریب دهنده انجام نداده اسـت و امیدی 
برای بازگشـت به پسـت مدیریت آئودی ندارد. در حال حاضر به طور موقت آبراهام شـوت، مدیر فروش و بازاریابی آئودی به جای او فعالیت 

می کند. اما براساس اطالعاتی که از جلسه اخیر گروه فولکس واگن به دست آمده است، فرد مناسب تری قرار است جای شوت را بگیرد.
روپرت استادلر در زندان آگسبورگ آلمان بازداشت شده است. پس از درخواست تجدیدنظر استادلر، دادگاه بیانیه ای منتشر کرد که گفته 
می شود با وجود اصرار فولکس واگن و آئودی مبنی بر آگاهی نداشتن مدیران ارشد از نقص نرم افزار آالیندگی، آن ها همچنان تحت تعقیب قرار 
می گیرند. دادگاه آلمان ادعا می کند که اسـتادلر با وجود اطالع از نقص نرم افزار آالیندگی فولکس واگن، همچنان اجازه فروش آن ها را صادر 

کرده بود. روپرت استادلر از ابتدای تحقیقات با دادگاه آلمان همکاری کرد، اما تا به حال از ارائه هرگونه اظهارنظری خودداری کرده است.
رسـوایی تقلب شـرکت فولکس واگن در سـال 2015 در مورد آالیندگی خودروهایش )دیزل گیت( جنجالی بزرگ در اروپا و آمریکا به پا کرد. 
فولکس واگن اعتراف کرده است که بیش از 11 میلیون خودروی دیزلی تولیدی  این شرکت، از نرم افزاری برای کم نشان دادن میزان آالیندگی 

استفاده می کردند.

6 روش قدرتمند برای ایجاد تنوع در نحوه کسب درآمد 
صاحبان کسب وکار

یادداشـت

فاکسکان، تامین کننده آیفون که انتظار تبدیل شدن به بزرگ ترین شرکت 
فناوری در چین را داشت، خبر از افت سود در فصل دوم سال داد. فاکسکان، 
تامین کننده آیفون از س��ود ۱۷.۴۹ میلی��ارد دالر تایوانی )5۶۷ میلیون دالر 
آمریکا( در سه ماهه  دوم سال خبر داد. این خبر، نشان از افت درآمد در فصل 
دوم سال دارد. به گزارش زومیت، رویترز گزارش کرد که این موضوع از انتظار 
تحلیلگران نیز به دور بوده اس��ت: این افت در مقایس��ه با سود دوره  مشابه در 
س��ال پیش به می��زان ۱۷.۹ میلیارد دالر تایوان و پایین ت��ر از میانگین برآورد 
۲۱.۹3۶ میلیارد دالر تایوانی از س��وی ۹ تحلیلگر اس��ت که توس��ط تامسون 

رویترز آی بی ای اس مورد بررسی قرار گرفت.

 فاکسکان از کاهش سود
در 3ماهه  دوم سال خبر داد

مترجم: علی اکبری



محققان قصد دارند نظریه های ش��ناختی ای که نحوه تفسیر جهان از 
دی��دگاه مخاطبان هدف را مد نظر قرار می دهد، بررس��ی کرده و نحوه 

تاثیرگذاری پیام های بازاریابی آنالین و آماده را بر آنها درك کنند.
این تفس��یرات می تواند چرایی رفتاره��ای مصرف کنندگان را توضیح 
داده و نش��ان دهد که ای��ن رفتارها چگونه بر رفت��ار و زمان خرید آنها 

تاثیر می گذارد.
فناوری اقتصاد رفتاری می تواند بیان کند که کدام یك از فرصت های 
بازاریابی اولویت باالتری داش��ته باشند، چه پیشنهاداتی مورد نیاز بازار 
اس��ت و کدام دس��ته از مس��ائل موجب رنجش مصرف کنندگان شده و 

راهی برای رفع آنها بیابد.
اگر تمامی این کارها با موفقیت انجام ش��ود، فناوری درست می تواند 

مصرف کنندگان را به سوی یك برند سوق دهد.
اغلب اوقات اقتصاد رفتاری روش شناسی های مورد تایید و پروسه های 
تحقیقی مختلفی را با هم ترکیب می کند. این مساله تا حدود زیادی به 
جمع آوری داده و مشاهده وابسته است، هرچند که کیفیت نتایج نهایی 

به مهارت های فردی که این داده ها را تفسیر می کند بستگی دارد.
فیلی��پ درایور که رئیس امور مالی ش��رکت کانن اروپا اس��ت، از این 

فناوری و فناوری های دیگر برای تحقیقات بازار استفاده می کند.
او می گوی��د: »می توانی��د ببینی��د ک��ه خبره تری��ن اف��راد در حوزه 
خرده فروش��ی، برای افزایش و ارتقای می��زان فروش خود در درازمدت، 
ای��ن تکنولوژی را ب��ه کار می بندن��د«. »اگر مرتبا پیش��نهادات ویژه و 
تخفیفاتی را به مش��تریان خود ارائه کنید، ب��ه آنها می فهمانید که باید 
همیش��ه انتظار چنین امتیازاتی را از ش��ما داشته باشند. از سوی دیگر، 
این رفتار می تواند رابطه ش��ما با تولیدکنن��دگان و حمایت کنندگان را 

تحت الشعاع قرار دهد.«
کانن با ش��رکت کلیك تیل که یك کمپانی تجربه مش��تری دیجیتال 
اس��ت همکاری کرده تا تاثیر چارچوب های فکری افراد بر رفتارش��ان را 

تشخیص دهد.
این فن��اوری الگوهای رفت��اری آنالین پیچیده کاربران را در س��طح 
رفتاره��ای ه��زارم ثانیه ای )همچون ب��اال و پایین ک��ردن صفحات و. . 
.( دیده بان��ی ک��رده تا زبان بدن دیجیتال افراد را شناس��ایی و تفس��یر 
کند. این نرم افزار محاس��بات ش��ناختی، یادگیری ماشینی و تحقیقات 

روان شناختی را با هم ترکیب می کند.
درای��ور می گوید: »م��ا می توانیم کاربران را به گروه هایی موس��وم به 
متمرکز و نامتجانس دسته بندی کنیم و بفهمیم که این کاربران چگونه 
ممکن است از وب سایت مان خارج شوند«. »این آگاهی گویای آن است 

که ما می توانیم سیر کاربر و طراحی وب  سایت مان را ارتقا دهیم«.
تحقیقات عصب شناختی

تحقیقات عصب ش��ناختی پاسخ های الکتریکی لحظه به لحظه مغز را 
تحلیل می کنند. اس��تفاده از این فناوری در تحقیقات ارزان نیس��ت اما 

استفاده از آن در علم رو به رشد است.
در پایان ماه جوالی، ش��رکت ُکنده نَست در نیویورك، یافته های یکی 

از تحقیقات عصب شناسی آزمایشگاهی را منتشر کرد.
ای��ن تحقیق قصد داش��ت که تاثی��ر ویدئوهای تبلیغات��ی با موضوع 
مدولب��اس، اقتصاد و مالی، زیبای��ی و اتومبیل و خودرو را بر فیس بوك، 
یوتیوب و همچنین چگونگی تاثیرگذاری بر افراد مرتبط با آنها را کشف 

کند.
تصمیم بر این ش��د تا امواج مغزی داوطلبان را در خصوص کدگذاری 

حافظه بلندمدت، مشارکت و شدت احساسات دیده بانی کنند.
جاش اس��تینچکام، سرپرس��ت تحقیقاتی ش��رکت کنده نس��ت بیان 

م��ی دارد ک��ه ویدئوهای دارنده برند نس��بت ب��ه ویدئوه��ای تبلیغاتی 
پیش نمای��ش یوتی��وب، ۶۰درصد کارای��ی و تاثیر بیش��تری دارند. در 
م��ورد فیس بوك این میزان افزایش تاثیرگ��ذاری برابر با ۱۷درصد بود. 
اس��تینچکام همچنین بیان می دارد که اس��تفاده از ای��ن فناوری نقش 
محت��وای معمول بر ایجاد ارتباطات حس��ی را در بین مصرف کنندگانی 

که تاثیر مثبتی بر برند دارند، تایید می کند.
افزون بر این، اندی اسمیت، مدیر امور مصرف کنندگان در شرکت هارشی، 
که صاحب برندهای هارشی و کیسز-ریسز است، بیان می دارد: »تحقیقات 
عصب ش��ناختی ما را از این که  چرا و چه وقت مردم ش��یرینی می خورند، 
آگاه می کند«. وی همکاری نزدیکی با شرکت هوش هیجانی رئال آیز دارد.

اس��میت می گوید: »مردم مخلوقات احساس��ی ای هستند و با کمك 
تحقیقات عصب شناختی می توانیم به جای پرسیدن در مورد احساسات 
افراد،  احساس��اتی را که به هنگام مصرف یکی از محصوالت مان تجربه 
می کنند نش��ان دهیم.« اندی اس��میت یکی از اعضای هیات مدیره در 
موسسه علوم و کسب وکارهای بازاریابی عصب شناختی بین المللی است.
اسمیت می گوید: »ما کش��ف کرده ایم که مصرف کنندگان شکالت را 
اصطالحا هوس��ی می خورند، پس بنابراین به هنگام س��اختن تبلیغات، 

بایستی مراقب بازی کردن با احساس گناه مردم باشیم.«
تحقیقات حسی

طبق گزارش کتابخانه تصویری شاتل استاك، انتخاب تصاویر مناسب 
ب��رای تبلیغات و آگهی های اینترنت��ی می تواند زمان نمایش را خصوصا 
در کامپیوترهای ش��خصی تا دو برابر افزای��ش دهد. این برند از فناوری 
تحقیقاتی پیگیری چش��می اس��تفاده کرد، که این بدان معناس��ت که 
تصاویر هنگامی می توانند بهترین کارایی و عملکرد را داش��ته باشند که 

داده های آماری پروفایل شخص را منعکس کند. 
برای مثال، آگهی های مربوط به کودکان را بیش��تر مصرف کنندگانی 
می بینند که خودشان پدر یا مادر باشند. عالوه بر این استفاده از تصاویر 
صورت می تواند توجه کاربران را به خود جلب کند، این در حالی اس��ت 

که تصاویر شلوغ آنها را می راند.
پیگیری چش��می یکی از تاثیرگذارتری��ن و بهترین جلوه های فناوری 
تحقیقات حس��ی است، اما راه اندازی آن دش��وار بوده و آزمون کاربری 

بسیار زیادی را می طلبد.
هم اکنون بسیاری از برندها از این ابزار و دیگر فناوری های بیومتریك 
و هوش هیجانی اس��تفاده کرده تا کنترل احساسات مصرف کنندگان را 
به دس��ت گیرند. از دیگر فناوری های مشابه پیگیری چشمی می توان به 
واکنش های پوس��تی، کدگذاری چهره و دیده بانی تعداد تپش های قلب 

اشاره کرد. 
نیس��ان که یکی از بزرگ ترین شرکت های عرصه خودروسازی است، 
از این فناوری اس��تفاده کرد تا نحوه تاثیرپذیری احساس��ات افراد را به 

هنگام خریدن یك اتومبیل جدید تشخیص داده و بررسی کند.
ی��ك تحقیق در حوزه فناوری های پاس��خ برهم کنش��ی با مش��ارکت 
ش��رکت بیومتریك سنس��وم انجام گرفت. بر طبق نتای��ج این تحقیق، 
نیس��ان یك برند س��رزنده است که بایس��تی این فاکتور را در تبلیغات  

خود به کار ببندد و آگهی  هایش را از سایر رقیبان متمایز کند.
نیک��والس ک��وت، متخصص تحقیقات بازار مش��تریان نیس��ان، بیان 
می دارد که در حال حاضر این شرکت از تکنیك های حسی و بیومتریك 

در دیگر شاخه های تحقیقاتی استفاده می کند.
ک��وت می گوید: »م��ا به تازگی برای بررس��ی و آزم��ون یك کمپین 
تبلیغ��ات تلویزیونی، از بیومتریك اس��تفاده کردیم.« م��ا دریافتیم که 
عمده آگهی ها مخاطب را درگیر می کرد اما در نهایت میزان عالقه افراد 
رو به کاهش گذاش��ت. مشخص شد که آنها داستان را متوجه نشده اند، 
بنابراین ما از داده های این فناوری اس��تفاده نمودیم و پایان داس��تان را 

از نو به نگارش درآوردیم.

تکنیک برنامه ای
برنده��ا هنگامی ک��ه اس��تفاده از تکنی��ك برنامه ای را متناس��ب با 
فعالیت ش��ان بدانن��د، از آن ب��رای تحقیقات بازار اس��تفاده می کنند، با 
ای��ن کار کالهبرداری به حداقل می رس��د و تمای��ل مصرف کنندگان به 

مشارکت افزایش می یابد.
برای مثال ش��رکت توریس��تی آنالی��ن Lastminute.com بخش 
ت��ازه ای را با عنوان خصوصیات س��فر راه اندازی کرده اس��ت تا محتوای 
تبلیغاتی دس��ته اول خویش را همراه با دیگر برندها به انتش��ار بگذارد. 
بازاریاب��ان می توانند از پرشس��نامه های مبتنی بر بازی اس��تفاده کرده 
las ۴3میلی��ون کاربر -    پرس��ش های خ��ود را مطرح کنند و در بین

minute.com به دسته بندی مشخصی دست پیدا کنند.
ش��رکت مس��افربری پرتلند یکی از اولین ش��رکت هایی است که در 
آمریکا از این محصول اس��تفاده کرده اس��ت؛ این ش��رکت سعی دارد با 
اس��تفاده از یك پرسش��نامه تحقیقاتی، هرس��اله تعداد بازدیدکنندگان 
بریتانیای��ی ایالت اورگن ک��ه اکنون چیزی در ح��دود ۲.5 میلیون نفر 

است را افزایش دهد.
las -  للس��اندرا دی لورنزو، سرپرست تیم تبلیغاتی-بازرگانی شرکت
minute.com بیان داش��ت که تکنیك برنامه ای دروازه های تازه ای را 

به روی تحقیقات بازار باز می کند.
او می گوید: »این روش ارزان تر، در دسترس تر و مترقی تر از روش های 
تحقیقاتی س��نتی اس��ت.« با اس��تفاده از داده ها، بهتر می دانیم که چه 
کس��ی را به عنوان مشتری هدف گرفته ایم و دیگر الزم نیست به صورت 

تصادفی، مخاطبان مان را آزمون و خطا کنیم.
او اعتقاد دارد که هر تحقیقی که بر پایه پرسیدن سوال از پاسخ گویان 

خود باشد، در معرض خطر جواب های غیردقیق است.
او می گوید: ما برای اس��تفاده از فناوری کوکی ها، افراد درس��ت  را با 
سواالتی متناسب، هدف قرار می دهیم. »برای مثال خانم ۲5 ساله ای که 
پیش تر عالقه خود را به سیس��یل نشان داده است، احتماال به سواالتی 
که در مورد گذراندن تعطیالت در ایتالیا باش��د، با رغبت بیشتری پاسخ 

می دهد.«
اما همچنان بهترین قوانین عملی پا بر جا هستند

بدون ش��ك فناوری در حال ارتقا دادن تحقیقات بازار اس��ت، چرا که 
ب��ه بازاریابان این امکان را می دهد که مخاطب��ان را بهتر درك کرده و 
نتایج عمیق تری کس��ب کنند، اما علی رغ��م اینکه فناوری فرصت های 
تحقیقاتی تازه ای را برای بازاریابان فراهم کرده اس��ت، همچنان قوانین 

عملی پا بر جا هستند.
چیزی را که هر برند انتظار آن را دارد باید به وضوح مش��خص باشد، 
تا بتوان آن را از تحقیق مد نظر اس��تخراج ک��رد. هیچ کس نمی خواهد 
تصمیمات و فرض های غلطی را براس��اس داده های اشتباه، اتخاذ کند و 
فرقی نمی کند که این داده ها توسط انسان تولید شده باشد و یا ماشین.

فناوری برخی از فعالیت های انس��انی را حذف کرده است، اما نبایست 
تماس از نزدیك به کل از دست برود.

بهتری��ن فعالیت های عملی ش��امل اطمینان از این اس��ت که میزان 
سرمایه گذاری بر هر تکنولوژی به اندازه درست باشد و در مرحله بعد از 

تاثیر و کارایی آن اطمینان حاصل شود.
جین فراس��ت، مدیرعامل انجمن تحقیقات بازار می گوید برندها باید 
استفاده از فناوری را به دو دسته دانش سخت    افزاری )همچون تحقیقات 

عصب شناختی( و هنر )همچون اقتصاد رفتاری( تقسیم بندی کنند.
وی می گوی��د: »صنعت می تواند با س��رعتی باال جدیدترین فناوری ها 
را به کار ببندد، اما در ارتقای بازخوردها ضعیف جلوه کند. »بس��ته های 
تحقیقاتی بس��یار گران قیمت هستند، بنابراین برندها بایستی نسبت به 

مزایا و منافع استفاده از آنها، اعتماد به نفس باالیی داشته باشند.«
marketingweek: منبع

خطاهای متداول در آنالین برندینگ
ام��روزه آنالین برندینگ به اندازه  حض��ور فیزیکی در بازار اهمیت 
دارد. در این مطلب به بررسی مواردی می پردازیم که با جلوگیری از 
وقوع این اش��تباه ها به موفقیت بیش��تر در کسب و کار دست یافته و 

همچنین اعتبار برند خود را حفظ کنید.
نداش��تن برنامه برای آینده برند خود: آیا از مهارت های کارآفرینی 
خود مطمئن هستید؟ فکر می کنید که بهترین محصول را در اختیار 
داری��د؟ دوباره فکر کنید، ش��ما باید بهترین محص��ول قرن را تولید 
کنید یا حداقل باید ذهنیتی اینگونه داش��ته باشید. اگر مردد هستید 
وارد بازار نشوید و برای گسترش کسب و کار خود در سال  های آینده 

مطمئن قدم بردارید.
نداشتن یك نام منحصر به فرد برای برند: شما باید یك نام منحصر 
 به فرد برای برند خود انتخاب کنید. نامی که با برنامه  های جاه  طلبانه  
ش��ما مطابقت داشته باش��د. حتما مطمئن شوید که نامی مشابه نام 
برند ش��ما در بازار وجود ندارد و همین  طور بررسی های الزم را انجام 
دهی��د تا بتوانید یك آدرس مناس��ب برای وب  س��ایت برندتان ثبت 
کنید. بعضی مواقع حتی ش��رکت های بزرگ نیز در این زمینه دچار 
اشتباه می شوند و نامی که برای برندشان انتخاب می کنند تکراری یا 
بدون جذابیت است. نویسنده  اصلی این مطلب در توصیف برند خود 
و انتخاب نام آن می  نویس��د: یکی از دالیلی که باعث ش��د تا من نام 
Taco را برای آژان��ش مارکتینگ خود انتخاب کنم این بود که یك 
نام رایج و منحصر به فرد بود. من می دانستم که بسیاری از آژانس های 
مارکتینگ، اسم های غیرجذاب یا نام مخفف عجیبی داشتند. اسمی 

که ساده و منحصر به فرد باشد باعث جلب توجه مردم می شود.
کمك نگرفتن از دیگران برای توس��عه وب س��ایت: ش��ما شاید در 
زمینه  تکنولوژی مهارت باالیی داشته باشید، ولی آیا واقعا الزم است 
که برای یادگیری تمام زیر و بم های ساختن وب  سایت وقت بگذارید؟ 
این موضوع را همیش��ه به یاد داشته باشید که اولویت اول شما باید 
راه انداختن کس��ب و کار و رونق به آن باش��د، بنابراین زمان خود را 
با نشستن پش��ت کامپیوتر هدر ندهید، در این صورت وقت کمتری 
برای پیش  بردن کس��ب و کار خود خواهید داشت. کارهای تکنیکی 
را به کارشناس��ان بس��پارید و خودتان روی مدیریت کسب و کارتان 

تمرکز کنید.
نداشتن راه  حل پش��تیبان: یکی از اشتباهات رایج مردم این است 
که ارزش اطالعات خود را نمی دانند. این اش��تباه حتی از کارآفرینان 
حرفه  ای نیز س��ر می زند. ش��ما ش��اید با خود فکر کنید که در هیچ 
حالت��ی اتف��اق بدی برای کس��ب و کار من نمی افتد. با اینکه ش��اید 
بتوانید از کس��ب و کار خود در مقابل س��یل و آتش س��وزی حفاظت 
کنی��د، اما در مورد تروجان ها چط��ور؟ این نوع از بدافزارها می توانند 
از راه دور وارد سیس��تم ش��ما ش��وند و فایل  های تان را آلوده کنند. 
ممکن اس��ت وضعیت به حدی وخیم ش��ود که حتی نتوانید به یکی 
از فایل های خود دسترس��ی داش��ته باشید. پس ش��ما بیشتر از آنکه 
خودتان تصور می کنید در معرض آس��یب هستید. حتی شرکت های 
ب��زرگ چند ملیت��ی نیز با چنی��ن حوادثی روبه رو ش��ده اند، بنابراین 
همیشه یك راه  حل پش��تیبان برای مواجه با چنین حوادث غیر قابل 

اجتناب در نظر داشته باشید.
تناقض در ارس��ال پیام: اگرچه ممکن است در توییتر و فیس بوك 
و لینکداین فعالیت زیادی داش��ته باشید، اما یکی از بدترین اتفاقاتی 
که ممکن اس��ت برای شما پیش آید این است که برند شما پیام  های 
مختلف و متناقضی درباره ویژگی  ها و همکاری های ش��ما بفرس��تد. 
گاهی بعضی از صاحبان کس��ب و کار، ه��ر کامنت و صفحه ای را در 
ش��بکه های اجتماعی الیك می  کنند تا اینکه برند خودشان را بیشتر 
جلوی چش��م بیاورند. باید بگوییم که این کار اشتباه است. در دنیای 
کس��ب و کار باید در مورد هر حرکت خود فکر کنید و برنامه داشته 
باش��ید. برای اینکه حضور آنالین کس��ب و کار خود را س��ر و سامان 

دهید بهتر است یك مدیر دیجیتال مارکتینگ استخدام کنید.
کسب و کارتان را در گوگل نمی یابید: آیا اخیرا شرکت یا وب  سایت 
خود را در گوگل جست وجو کرده اید؟ اگر جواب تان منفی است باید 
هرچه سریع  تر این  کار را انجام دهید. همه می  دانند که امروزه بیشتر 
مردم از موتور جس��ت وجوی گوگل استفاده می  کنند. پس افراد برای 
اینکه درباره  برند و کس��ب و کارتان بیشتر بدانند، به گوگل مراجعه 
خواهند کرد. اگر در باالی لیس��ت نتایج جست وجو باشید بدانید که 
یك قدم از دیگران جلو هستید. یك نکته  مهم دیگر هم این است که 
مطمئن ش��وید هیچ مطلب نادرست و ش��رم  آوری در مورد برند شما 

در اینترنت وجود ندارد.
اش��تباهات و غلط ه��ا در ن��گارش محتوا: ش��اید ب��ه نظرتان مهم 
نباش��د اما حتما قبل از انتش��ار مطالب خود آنها را چند بار بخوانید 
و  اش��کاالت احتمالی را بر طرف کنید. هی��چ  وقت فکر نکنید که این  
کار، وظیفه  وب  نویس��ان اس��ت تا مطالب را غلط گیری کنند. برطرف 
کردن اش��کاالت نوشتاری و گرامری امری بس��یار ضروری است که 
باعث می ش��ود متن ش��ما خواندنی و روان باش��د. اینکه وب  سایت و 
پست های شما در شبکه های اجتماعی پر از اشتباه باشد، نه تنها آنها 
را بی  نظم و شلخته جلوه می  دهد بلکه روی اعتبار برند شما نیز تاثیر 

منفی می گذارد.
به دیگران اش��اره نمی  کنید: فرض کنید شما در شبکه های اجتماعی 
فعالیت دارید و تمام هفته در مورد کس��ب و کار خود توییت می کنید 
و در م��ورد کاری ک��ه می  کنید و حیطه  فعالیت  ت��ان و فروش  های ویژه 
اطالع رس��انی می کنی��د. هدف از حضور در ش��بکه های اجتماعی فقط 
معرفی و اطالع  رسانی نیست. باید با دیگران در ارتباط باشید. باید روابط  
دو طرفه ایجاد کنید. س��عی کنید با توزیع  کنندگان و کسب و کارهای 
دیگر که در حوزه شما فعالیت می کنند، ارتباط برقرار کنید تا یك رابطه  
دوستانه و انگیزاننده ایجاد کنید. این کار به رونق کار شما کمك می کند.
به کاری که انجام می دهید اش��اره نمی  کنید: از طرفی، نباید فرض 
کنید که همه در مورد کس��ب و کار شما می دانند. شما باید به طور 
مس��تمر در مورد خدماتی که ش��رکت تان ارائه می کند اطالع  رسانی 
کنی��د. این موضوع زمانی اهمی��ت دوچندان پیدا می  کند که از روی 
نام، نتوان به طور واضح حوزه فعالیت شرکت شما را درك کرد. بسیار 
مهم است که فالوور های شما بدانند که شرکت  تان چه کاری می تواند 
برای آنها انجام دهد. به  جای اینکه مستقیما به تبلیغ خود بپردازید، 
می توانید مخاطبان خود را به صورت حرفه ای تری با کسب و کارتان 
آش��نا کنید. مثال می توانید بگویید: آیا می دانید ش��رکت ما در زمینه  
… تخصص دارد. حتما مطمئن ش��وید که ب��ه مخاطبان  تان بگویید 

چرا شرکت شما بر شرکت  های مشابه دیگر، برتری دارد.
 hormond :منبع
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اجازه دهید با بیان یك حقیقت س��اده شروع کنیم: کسب و کار شما 
به حضور در ش��بکه های اجتماعی نیاز دارد.  فرقی نمی کند که صاحب 
یك فروشگاه محلی یا مالك یك شرکت معظم در سطح کشوری باشید؛ 
ش��بکه های اجتماعی بخشی ضروری از استراتژی بازاریابی کسب و کار 
شما محسوب می شوند.  بسترهای اجتماعی به شما کمك می کنند تا با 
مشتریان خود ارتباط برقرار کرده و در مورد برندتان اطالع رسانی کنید 
و به این ترتیب، مشتریان پیشگام را جذب کرده و فروش تان را افزایش 
دهی��د. با توجه به اینکه ماهانه بیش از 3میلیارد نفر در سراس��ر جهان 
از ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند، به جرأت می توان گفت که 
پدیده ش��بکه های اجتماعی، یك تب زودگذر نیست. نکته ای که ممکن 
است برای شما تازگی داشته باشد این است که کسب و کار شما همین 
حاال آماده ش��روع به فعالیت در شبکه های اجتماعی است. برای شروع 
به فعالیت در شبکه های اجتماعی نیازی نیست تمام کلمات کلیدی این 
حوزه را بشناس��ید یا تعداد زیادی طرفدار )فالوور( داش��ته باشید. شما 
می توانید همین حاال دس��ت به کار ش��وید و طی فعالیت در شبکه های 

اجتماعی، مهارت و دانش تان را در این زمینه ارتقا دهید. 
اطالع رسانی کنید

تا زمانی که افراد از وجود کس��ب و کار شما مطلع نباشند، نمی توانند 
مشتری ش��ما شوند. ش��بکه های اجتماعی به بیش��تر دیده شدن شما 
توس��ط مش��تریان بالقوه کمك می کند و برای شما این امکان را فراهم 
می کن��د که با صرف زم��ان و تالش کافی، بتوانی��د مخاطبان زیادی از 
طیف ه��ای مختلف اجتماع��ی را از فعالیت و کس��ب و کار خود مطلع 
کنید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که تقریباً در تمام شبکه های 
اجتماعی مهم، ایجاد یك نمایه )پروفایل( مخصوص کسب و کار، رایگان 

است، بنابراین چیزی برای از دست دادن ندارید. 
ابت��دا اهداف و خروجی ه��ای مورد نظر خود از حض��ور و فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی را تعریف کنید و براس��اس این اهداف، یك برنامه 
استراتژیك مخصوص فعالیت در شبکه های اجتماعی ایجاد کنید. آیا به 
دنبال این هستید که مشتریان جدیدی از خدمات شما مطلع شوند؟ آیا 
می خواهید مشتریان محلی جدیدی را به فروشگاه های تان جذب کنید؟ 
با مش��خص کردن اس��تراتژی عملیاتی، می توانید تعیین کنید که کدام 

شبکه های اجتماعی برای کسب و کار شما مناسب تر هستند. 
اعتماد سازی کنید

مشتریان حمایت از کسب و کارها، با آگاهی و زیرکی روزافزونی عمل 
می کنند. بنابراین، قبل از هرگونه تصمیم گیری برای خرید، مش��تریان 

حتماً به وب سایت یا شبکه های اجتماعی شما سری می زنند. 
آیا مشتریان با جست وجوی نام شما در اینترنت، به یك صفحه خالی 
برمی خورن��د یا با منبعی سرش��ار از اطالعات مفید مواجه می ش��وند؟ 
ایجاد صفحات قوی که با تناوب منظمی به  روز رس��انی می شوند و دارای 
محتوای مفیدی هس��تند، باعث ایجاد اعتبار برای برند ش��ما شده و به 
شما این اطمینان را می دهد که می توانید از طریق شبکه های اجتماعی، 
تصویر مثبتی در ذهن مخاطب ایجاد کرده و نش��ان دهید که کس��ب و 

کار شما قابل اعتماد، حرفه ای و قابل دسترس است. 
به دنبال راه هایی باش��ید که به عنوان یکی از متخصصان حوزه کاری 
خود، بتوانید مهارت خود را نشان دهید – مثاًل نرخ خدمات یا کاالهای 
مرتبط با تخصص خود را بنویس��ید یا حوزه های عملیاتی کس��ب و کار 
خود را به دقت شرح دهید. با مطرح کردن ارزش ها و مهارت های کسب 

و کار خود، باعث جلب اعتماد مشتریان بالقوه خواهید شد. 
واقعی باشید

مش��تریان به کس��ب و کارهایی که مطالب خش��ك و رسمی منتشر 
می کنند، عالقه ای ندارند. 

در عوض، اجازه دهید که شخصیت برند شما از طریق مطالبی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر می کنید، بدرخشد. لحن برند شما چیست؟ 

برند شما تا چه حد معّرف شماست؟ 
برای پیدا کردن لحن و بیان صحیح - اعم از لحن روزمره، دوستانه یا 
توأم با شوخ طبعی - تمرین کنید. با خودتان روراست باشید و آن چیزی 
باش��ید که هس��تید، نه آن چیزی که فکر می کنید باید باشید. فالوورها 
می خواهند ش��خصیت واقعِی پنهان در پِس صفحات مجازی را ببینند. 

این شخصیت واقعی را به آنها نشان دهید. 
تعامل را تشویق کنید

ش��بکه های اجتماع��ی پیوس��ته در ح��ال تکامل هس��تند و هر روز 
قابلیت های جدیدی در اختیار کاربران قرار می دهند. این فضای پرتحول 
می تواند برای برخی از صاحبان کسب و کار، تا حدودی ترسناك باشد. 
اما به خاطر داش��ته باش��ید: نیاز نیست همه کارها را به تنهایی انجام 
دهید. سعی کنید از این قابلیت های جدید برای ارتباط بهتر با مخاطبان 
اس��تفاده کنید و به خودتان اجازه دهید که در طی پیمودن این مسیر، 
خیلی ن��کات را بیاموزی��د. یك روز می توانس��تید از طریق داس��تانك 
)استوری( گذاشتن در اینستاگرام، مخاطبان را به یك گردش در محل 
کارت��ان مهم��ان کنید. روز بعد ای��ن امکان به وجود آم��د که از طریق 
قابلیت پخش زنده ویدئو در فیس بوك، یك جلس��ه پرس��ش و پاسخ با 
مخاطبان برگزار کنید. به مرور زمان، اطالعات بیش��تری از اولویت ها و 

سالیق مخاطبان به دست می آورید. 
می توانی��د با ایجاد یك دکور س��اده، نورپردازی خوب، یك گوش��ی 

هوش��مند و یك سه پایه فیلمبرداری، یك ویدئوی خالقانه برای انتشار 
در شبکه های اجتماعی بسازید. البته قبل از پخش زنده ویدئو حتماً یك 
پخش آزمایش��ی داشته باشید تا مطمئن شوید که سرعت اینترنت شما 

مناسب است و باعث ایجاد تأخیر یا اشکال در پخش نمی شود. 
خدمات پشتیبانی ارائه کنید

بس��ترهای اجتماعی با موفقیت توانس��ته اند مرزهای بین ش��رکت ها 
و مشتریان ش��ان را از می��ان بردارند. امروزه به ج��ای تماس با خطوط 
پشتیبانی مشتریان، بس��یاری از افراد برای حل مشکالت شان یا کسب 
اطالع��ات مورد نیازش��ان به صفح��ات فیس بوك یا توییتر ش��رکت ها 

مراجعه می کنند. 
س��عی کنید با ارائه خدمات پشتیبانی از طریق شبکه های اجتماعی، 

شهرت خود را به عنوان یك برند پاسخگو و مسئول باال ببرید: 
• سیس��تمی برای دنبال کردن نظرات، پرسش ها و انتقادات مشتریان 

در شبکه های اجتماعی ایجاد کنید. 
• به س��واالت و ابهامات مش��تریان در س��ریع ترین زمان ممکن پاسخ 

دهید. 
• به انتقادات گوش دهید و به مشتریان نشان دهید که به آنها گوش 

می دهید. 
• برای منتق��ل کردن بحث های پیش آم��ده در مکالمات عمومی به 
فضای گفت وگوی خصوصی، زمان شناسی و دقت الزم را داشته باشید. 

مقرون به صرفه رشد کنید
هزینه های بازاریابی هر روز باالتر می روند و هر کسب و کاری نمی تواند 
پویش های بزرگ برگزار کند. اما شما می توانید برای هر یك تومانی که 
در برای تبلیغ در بستر شبکه های اجتماعی خلق می کنید، ارزش افزوده 
زیادی برای کسب و کارتان ایجاد کنید. کسب و کار شما، صرف نظر از 
اندازه یا بودجه آن، می تواند از طریق تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی 
مانند فیس بوك یا اینس��تاگرام، باعث افزایش مخاطبان شما و رسیدن 

سریع تر به اهداف تجاری شود. 
در هن��گام ایجاد پویش های تبلیغات مج��ازی، باید مخاطب و اهداف 
خود را بشناسید تا بودجه در نظر گرفته شده را صرف تبلیغات بی هدف 
و ناکارآم��د نکنید. از تبلیغات بیش از حد بازاری پرهیز کرده و س��عی 
کنی��د محتوایی خلق کنید که آموزنده یا س��رگرم کننده )یا ترکیبی از 

هر دو( باشد. 
ش��بکه های اجتماعی جزو مهمی از بازاریابی کس��ب و کار هستند اما 
مدیریت این ش��بکه ها لزوماً کاری پرتنش نیست. همین امروز قدم اول 
را بردارید؛ یك صفحه در ش��بکه های اجتماعی بسازید و با مشتریان تان 

وارد تعامل شوید. 
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5 مرحله برای بازاریابی کسب و کار در 
رسانه های اجتماعی

در عص��ر حاضر هیچ کس��ب و کاری نیس��ت ک��ه از بازاریابی در 
رس��انه های اجتماعی بی نیاز باش��د. امکان برقراری رابطه متقابل و 
مس��تقیم با مخاطبین هدف فرصتی است که نباید و نمی توانید آن 
را از دس��ت بدهید. با این حال صاحبان بس��یاری از کسب و کارها 
پروفایلی را بدون هیچ نظم و ترتیبی سرهم بندی می کنند و سپس 
ب��رای معرفی و موفقی��ت آن وقت نمی گذارند و راهبرد مش��خصی 
ندارند. اگر می خواهید حضور موثری در رسانه های اجتماعی داشته 
باش��ید، باید بازاریابی تان را با فکر و تدبیر پیش ببرید و حتی برای 
ش��روع فرآیند ج��ذب مخاطب هدفمند  با اس��تفاده از کمپین های 

تبلیغاتی هزینه کنید.
1ـ ایجاد یک پروفایل تاثیرگذار و برجسته

ب��رای برداش��تن گام اول الزم اس��ت، پروفایلی ایج��اد کنید که 
برندتان را به روشی حرفه ای و جذاب به مخاطبین معرفی کند. این 
کار با ایجاد نام کاربری/ عنوان شروع می شود. هنگام انتخاب نام به 
این نکته توجه کنید که نام های کوتاه تر، بهتر هستند.  رمز موفقیت 
ی��ك نام گذاری تاثیرگذار این اس��ت که نام انتخابی تان با کس��ب و 
کارتان س��ازگاری داش��ته باش��د و در عین حال توجه مخاطبین را 

نیز جلب کند.
دق��ت کنید ک��ه پروفایل تمام��ی اطالعات الزم را ب��رای جذب 
مش��تریان، ش��رکا و کارکنان احتمالی ارائه ده��د. خالصه ای از نوع 
کس��ب و کار، اطالع��ات تماس، لینك های مفید ب��ه صفحات فرود  
و ه��ر آن چی��زی را در پروفایل ت��ان بگنجانید که فک��ر می کنید، 
فالوورهای تان را ترغیب می کند تا کنش های مورد نظرتان، از قبیل 

تکمیل فرم تماس با ما یا درخواست شغل را انجام دهند.
2ـ ایجاد تقویم محتوا

بسیار مهم است که محتوا با آهنگی پایدار از کانال شما به گوش 
مخاطبین برس��د. یك تقویم محتوا  ایج��اد کنید و آن را با افزودن 
محتواه��ای مختلفی همچون پروموش��ن های  وبینارها/ رخدادهای 
ش��رکت، خبره��ای مهم، پس��ت های ب��الگ، رویداده��ای صنعتی 
و رهب��ری متفکران��ه و هر محتوای دیگری که فک��ر می کنید برای 

مخاطبین تان جالب است، جذاب و هیجان انگیز کنید.
بس��یار مهم اس��ت که بتوانی��د بهتری��ن آهنگ را برای انتش��ار 
پست های برندتان پیدا کنید. اگر بیش از حد پست بگذارید، میزان 
تاثیرگذاری و مورد توجه قرار گرفتن پس��ت ها در بعضی ش��بکه ها، 
مانند فیس بوك، کمتر می ش��ود. حال آن که در شبکه های دیگری 
مانند توییتر با ارس��ال چندین پس��ت در روز می توانید به موفقیت 
چش��مگیری برس��ید. روش های مختلف را امتحان کنید تا ببینید 
کدام یك بیش��تر ب��ا اهداف تان س��ازگاری دارد؛ همچنین تجزیه و 
تحلیل ها را بررس��ی کنید تا مطمئن شوید پست ها را در زمان فعال 

بودن مخاطبین منتشر می کنید.
3ـ اجتماعی و فعال باشید

پ��س از آن که پروفایل��ی تاثیرگذار با محتوایی ج��ذاب را ایجاد 
کردید، وقت آن اس��ت که مش��ارکت فعالی را شروع کنید. گذشته 
از هر چیز رس��انه های اجتماعی صفت اجتماعی را یدك می کشند، 
بنابرای��ن این مرحله نقش��ی کلیدی در راهبرد موف��ق بازاریابی در 
رس��انه های اجتماعی دارد. نظرات و دیدگاه ها را در یك بازه زمانی 
قابل قبول بررس��ی کنید و در صورت لزوم به آنها پاس��خ دهید. این 
پرسش و پاس��خ فرصتی ایده آل برای تعامل مس��تقیم با مخاطبان 
ه��دف اس��ت، بنابرای��ن آن را از دس��ت ندهی��د و مخاطبین تان را 
ناامید نکنید. همچنین می توانید لیس��ت هایی را ش��امل نام شرکا، 
مشتریان، اینفلوئنس��رها، آنالیزها و گزارش های مرتبط تهیه کنید، 
به این ترتیب کافی اس��ت که صفح��ه را باال و پایین ببرید و حضور 
اجتماعی خود را با یافتن پس��ت های جالب و واکنش نشان دادن به 

آنها اثبات کنید.
لحن مناس��بی را پیدا کنید و آن را در به روزرس��انی پس��ت ها و 
برق��راری ارتباط با مخاطبان حفظ کنید. ثب��ات نکته کلیدی برای 

معرفی و حفظ تصویری اصیل از برندتان در نگاه مخاطبان است.
4ـ افزایش مخاطبان با استفاده از کمپین های پولی

افزای��ش تع��داد طرف��داران در پلتفرم های مه��م اجتماعی مانند 
فیس ب��وك، به روش ه��ای متداول و رای��گان از هر زم��ان دیگری 
دشوارتر شده است. اگرچه انتش��ار منظم مطالب و برقراری ارتباط 
با مخاطبان روش��ی ایده آل برای افزایش تدریجی طرفداران اس��ت، 
اما بهتر اس��ت با راه اندازی یك کمپین پولی شتاب بیشتری به این 
روند بدهید. با راه اندازی یك کمپین تبلیغاتی موثر می توانید تعداد 
فالوورهای ت��ان را ۱۰برابر کنید. مطمئن باش��ید که چنین کمپینی 
سرمایه گذاری ارزشمندی اس��ت که مخاطبان بیشتری را برای تان 
به ارمغان می آورد و به این ترتیب وقت و تالش��ی که برای بازاریابی 
مس��تمر در ش��بکه های اجتماعی صرف کرده اید، به بار می نشیند. 
صرف مبلغی اندك برای کمپین تبلیغاتی جذب مخاطب، نتیجه ای 

باورنکردنی به دست می دهد.
5ـ فرآیند جذب مخاطب هدفمند را شروع کنید

حال که پروفایلی تاثیرگذار ب��ا یك تقویم محتوایی جذاب ایجاد 
کرده اید و تعداد زیادی مخاطب فعال دارید، نوبت به آن می رسد که 
از رس��انه های اجتماعی برای افزایش نرخ بازگشت سرمایه  استفاده 
کنید. توییتر، فیس بوك و لینکداین کانال هایی عالی برای راه اندازی 

کمپین های جذب مخاطب هدفمند به شمار می آیند.
ب��ا بهره گیری از اب��زار مدیریت تبلیغات هر ی��ك از این پلتفرم ها 
می توانید کمپین هایی هدفمند را برای جذب خریداران خاص مدنظر 
خ��ود ایج��اد کنید. تمام آن چیزی که برای ای��ن منظور به آن نیاز 
دارید، تصویرپردازی متقاعدکننده و تبلیغی جذاب حاوی اطالعات 
مفید است. همچنین بهتر است کدهای UTM را به لینك های تان 
اضافه کنید تا بتوانید مکالمات را در گوگل آنالیتیکس یا هر نرم افزار 
دیگ��ری ردیابی کنید. به عالوه حت��ی می توانید از ابزارهای ردیابی 

گفت وگوی موجود در پلتفرم های اجتماعی نیز استفاده کنید.
تبلیغات در رس��انه های اجتماعی راهبردی مقرون به صرفه برای 
افزایش مخاطبان هدف است، نکته مهم اینجا است که باید به طور 
همزمان حساب های کاربری خود را به روز کنید تا برندتان به عنوان 

برندی اصیل و فعال شناخته شود.
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 5 درس مدیریتی که می توانید
از ایالن ماسک بیاموزید

در سراس��ر جه��ان افراد بس��یار کم��ی را می توان یاف��ت که به 
اس��طوره های س��ایرین تبدیل می ش��وند. ای��ن امر چ��ه در حوزه 
ورزشی، هنری، علمی و. . . صادق است. در این رابطه ایالن ماسك 
بدون ش��ك یکی از این افراد محس��وب می ش��ود. وی بنیانگذار ابر 
ش��رکت هایی نظیر تسال، پی پال و اسپیس ایکس است. جالب است 
بدانید که شخصیت مرد آهنین درواقع الهام گرفته از او می باشد. در 
حال حاضر نیز وی در حال کار بر روی یك سیستم حمل و نقل با 
س��رعت بسیار باال)Hyperloop(  است که پیش بینی می شود که 
تحول��ی عظیم را در این عرصه به وجود آورد. درواقع ایالن را نباید 
صرفا یك کارآفرین دانست، بلکه او یك مخترع و نوآور بی نظیر نیز 
محسوب می ش��ود. نکته دیگری که در رابطه با وی قابل ذکر است 
این اس��ت که وی یکی از ۱۰ ش��خصیت تاثیرگذار جهان محسوب 

می شود.
بدون ش��ك فردی مانند وی بهترین الگوی ممکن برای هر رهبر 
و کارآفرینی محس��وب می ش��ود که در همین راس��تا و در ادامه به 

بررسی 5 درس مدیریتی وی خواهیم پرداخت.
1-چشم اندازی قوی و موثر داشته باشید 

نخس��تین چیزی که یك مدیر حرفه ای باید نس��بت به انجام آن 
اقدام کند، ایجاد یك چشم انداز است. درواقع این امر باعث می شود 
تا اهداف مش��خص گردیده و هدف نهایی مجس��م شود. تنها تحت 
این ش��رایط است که ش��ما قادر خواهید بود تا شرکت را در مسیر 
درست قرار داده و از اتالف زمان جلوگیری کنید. تحت این شرایط 
شما قادر خواهید بود تا در مقام رهبر تیم شرکت، تمامی افراد را به 
سمت درس��ت هدایت کرده و مشوق آن ها در راستای ارائه بهترین 
عملکرد ممکن باش��ید. نکته دیگری که باید توجه داشته باشید این 
اس��ت که هنگام تعیین چش��م انداز بدون شك ش��ما آگاه  ترین فرد 
نس��بت به چگونگی انجام کارها و رس��یدن به هدف ترس��یم شده 
هس��تید. به همین خاطر بسیار مهم است که راهنمای افراد شرکت 

باشید و آن ها را کمك کنید.
2-اعتقاد و اعتماد به نفس داشته باشید 

در هنگام تالش برای رسیدن به اهداف خود، با زمان هایی مواجه 
خواهید ش��د که همه چیز مطابق انتظار و برنامه ریزی جلو نرفته و 
این امر باعث می ش��ود تا با ناامیدی مواجه شوید. تحت این شرایط 
در صورتی که به کار خود اعتماد و ایمان کافی نداشته باشید، بدون 
شك خیلی زود از مسیری که برای خود مشخص کرده اید، منصرف 
خواهید ش��د. بدون شك تحت این ش��رایط تیم شرکت نیز خیلی 
زودتر از ش��ما از هم خواهد پاش��ید. به همین خاطر و در راس��تای 
جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی الزم اس��ت تا اعتماد به نفس کافی 
داش��ته و شکس��ت را یك مرحله طبیعی در زندگی خود بدانید. از 
جمله ویژگی های ایالن ماسك این است که وی هیچ گاه پروژه های 
خ��ود را حتی در بدترین ش��رایط رها نکرده و ب��ا اعتماد به نفس و 

تالش بی نظیر آن ها را به نقطه مدنظر می رساند.
3-انعطاف پذیر باشید 

شکس��ت درواق��ع یك فرصت بی نظی��ر برای یادگیری و کس��ب 
تجربه های تکرارنش��دنی اس��ت. به عقیده ایالن هیچ فرد موفقی را 
نمی توانی��د بیابید که شکس��ت را تجربه نکرده باش��د. درواقع علت 
پی��روزی مداوم برخ��ی از اف��راد را تنها در عدم ت��الش آن ها باید 
جست و جو کرد. بدون شك اگر شما هم بخواهید در سطح معمولی 
باش��ید، ممکن اس��ت حتی تا پایان عمر خود نیز شکستی را تجربه 
نکنید که این امر بدون ش��ك به معنای موفقیت ش��ما نخواهد بود. 
علت این امر هم به این خاطر است که شما با روندی یکسان مواجه 
هس��تید و عمال رشدی را تجربه نخواهید کرد. نکته ای که به عنوان 
یك مدیر موفق باید نس��بت به آن توجه داشته باشید، این است که 
نمی توانید همواره به یك ش��کل رفتار کنید. درواقع شخصیت شما 
باید در مس��یر موفقیت شما تغییراتی را یافته و به اصطالح پخته تر 
ش��ود. با این حال برخی از افراد در تالش برای س��اخت یك الگوی 
رفتاری و سیاس��ت کاری خاص هس��تند که این امر در صورتی که 
با انعطاف پذیری های الزم همراه نباش��د، فرد را با مشکالت بسیاری 
مواجه خواهد س��اخت. به همین خاطر الزم اس��ت تا همواره نسبت 
ب��ه اعمال تغیی��رات واکنش خوبی را از خود نش��ان داده و خواهان 

آن باشید.
4-درستکار باشید 

اگرچه برخی بر این باور هس��تند که کس��ب ثروت بدون استفاده 
از راهکارهای کثیف ممکن نیس��ت، با این حال این امر بدون شك 
نمی تواند برای ش��ما موفقیت در دراز مدت و محبوبیت را به همراه 
داشته باش��د. درواقع شما تحت هیچ شرایطی نباید کسب ثروت را 
اولویت نخس��ت خود قرار دهید. درواقع موفقیت ش��ما باید پولساز 
باشد و نه این که تمامی اقدامات شما در راستای کسب ثروت خالصه 
ش��ود. با این تفکر بدون ش��ك ش��ما رو به انجام کارهای نادرستی 
خواهید آورد که وجهه ش��ما را به ش��دت نابود خواهد س��اخت. در 
طول تاریخ مثال های فراوانی را از ش��رکت هایی می توانید بیابید که 
با افشاگری هایی رو به رو شده و به طور کامل نابود شده اند. در این 
رابطه آقای ماسك همواره طبق اصول اخالقی درستی رفتار کرده و 
همین امر باعث شده است تا بتواند به محبوبیت فوق العاده ای دست 
پیدا کند که خود در کس��ب موفقیت های بیشتر وی تاثیرگذار بوده 
است. درواقع وی عقیده دارد برای فردی که در مسیر خود به خوبی 

تالش می کند، نیازی به فریب کاری وجود ندارد.
5-یادگیری مداوم داشته باشید 

این امر که کارآفرین ش��دن را نقطه پایان دانسته و دیگر نیازی به 
کس��ب دانش بیشتری را احس��اس نکنید، بدون شك باعث خواهد 
ش��د تا روند رو به جلو ش��ما با کندی محسوسی مواجه شود. بدون 
ش��ك برای هیچ دانش��ی نقطه پایانی وجود نداش��ته و هیچ فردی 
نمی تواند ادعایی در این رابطه داش��ته باشد. به همین خاطر بسیار 
مهم اس��ت که مطالعات مداومی داش��ته باش��ید تا بتوانید اقدامات 
به روزی را صورت دهید. ایالن ماس��ك نیز به صورت روزانه مطالعه 
داش��ته و آن را در تصمیم گیری ه��ای خود بس��یار مهم و ضروری 

می داند.
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 مدل کس��ب و کار »قالب و طعمه« یك اس��تراتژی تجاری است که 
در آن، ی��ك کاالی پایه با قیمتی پایین )ی��ا در بعضی موارد به صورت 
رایگان( به منظور افزایش فروش کاالهای مکمل و جانبی، به مش��تری 
فروخته می ش��ود. این روش که به استراتژی »پایه تیغ و تیغ صورت« و 
همچنین مدل محصول وابسته نیز معروف است، کاماًل متمایز و مستقل 
از روش »بازاریابی فروش زیر قیمت« و یا »بازاریابی نمونه رایگان« )که 
در آن، کاالی مکمل و یا ملحقات و س��رویس های جانبی وجود ندارد( 

است و نباید به جای یکدیگر به کار برود. 
گفته می شود که نخستین بار، شرکت ژیلت به اهمیت این استراتژی 
پی برد و تالش کرد تا با عرضه ارزان قیمت پایه تیغ اصالح، راه را برای 

فروش بیشتر و بازار بهتر تیغ های خود، آماده کند. 

البت��ه با وجودی که جمله معروف »پایه تی��غ را بده، تیغ صورت را 
بفروش« را به ش��رکت ژیلت نس��بت می دهند، اما این رقبا بودند که 
پ��س از انقض��ای ثبت اختراع ژیلت، اقدام به ف��روش ارزان پایه تیغ و 
افزایش س��هم بازار تیغ های صورت خود کردند. در واقع شرکت ژیلت، 
در زمان معرفی محصول خود به بازار، از این استراتژی آگاهی نداشت 
و ب��ا قیمتی گران، پایه تیغ خود را وارد بازار کرد.  این مدل مناس��ب 
ش��رکت هایی اس��ت که به دنبال معرفی محصوالت گ��ران و یا تقریباً 
گ��ران خود به بازار هس��تند. برای نمونه، می توان ب��ه پرینتر جوهری 
)محصول پای��ه( و کارتریج جوهر آن )محص��ول مکمل(، تلفن همراه 
)محصول پایه( و خدمات مخابراتی آن )محصول مکمل(، کنسول های 
ب��ازی )محصول پای��ه( و نرم افزارها و بازی ه��ای آن )محصول مکمل( 

اشاره کرد. 
 ش��رکت هایی ک��ه از ای��ن م��دل اس��تفاده می کنند، از اس��تراتژی 
قیمت گ��ذاری ق��الب و طعمه یا هم��ان پایه تیغ اص��الح و تیغ صورت 

اس��تفاده می کنند که ش��امل فروش محص��ول بادوام )ب��ه عنوان پایه 
تیغ( با یك حاش��یه س��ود کم برای کمك به افزایش فروش محصوالت 
مصرفی و ملحقات جانبی با حاش��یه س��ود باال )به عنوان تیغ( اس��ت. 
در جدول زیر، برخی از ش��رکت هایی که از مدل کس��ب و کار قالب و 
طعمه اس��تفاده می کنند را مشاهده می کنید.  در کشور خود نیز شاهد 
نمونه های بس��یاری از این دس��ت هس��تیم. مطمئناً تا به حال دیده اید 
که دس��تگاه تس��ت قند خون را به صورت رایگان و یا با حداقل هزینه 
در اختی��ار بیم��اران قرار می دهند به این امید ک��ه در آینده، مجبور به 
خرید النس��رها یا وسایل جانبی دستگاه مورد نظر باشند. به طور مشابه، 
فروش س��یم کارت های ارزان قیمت و یا رایگان به متقاضیان و س��پس، 
ارائه خدمات جانبی همچون ش��ارژ و بس��ته های اینترنتی با هزینه های 
نس��بتا باال به مش��تریان، از مدل قالب و طعمه تبعی��ت می کند. بدون 
ش��ك، شما هم مواردی را به خاطر می آورید که با استفاده از این مدل، 

سهم بازار خود را افزایش داده اند. 

بدون شك محل کار مکانی است که کارمندان باید در آن برای ساعت   ها 
به کار بپردازند.  این امر در حالی اس��ت ک��ه در صورت عدم وجود تمرکز 
کافی،  میزان کار مفید افراد با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.  بدون 
شك تحت این شرایط موقعیت شغلی فرد با تهدیدی جدی روبه رو شده و 
ش��رکت نیز با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد.  به همین خاطر بسیار 
مهم است که در محل کار خود از سطح تمرکز خوبی برخوردار باشید که در 

ادامه به بررسی چهار راهکار مؤثر در این رابطه خواهیم پرداخت.  
1-ریشه حواس پرتی   های خود را بیابید 

نخس��تین گام در راس��تای حل مشکل ش��ما این است که بدانید چه 
چیزهایی باعث می ش��ود تا از انجام کارهای اصلی خود دور ش��وید.  در 
این رابطه توصیه می شود تا در محل کار خود نشسته و دفترچه   ای را در 
کنار خود قرار دهید.  حال هر یك از مواردی که باعث می شود تا از کار 
خود دور شوید را یادداشت کنید. در پایان روز شما با لیستی از اقدامات 
و مس��ائل مختلف مواجه خواهید بود که باید نسبت به کاهش و یا رفع 
آن برنامه ری��زی کنید.  برای مثال ممکن اس��ت حضور در ش��بکه های 
اجتماعی و یا مالقات های متعدد با س��ایر کارمندان از جمله موارد مهم 
در این رابطه باش��د که با یك برنامه زمانی خوب قابل حل خواهند بود.  
نکته ای که در این رابطه الزم اس��ت تا مورد توجه قرار دهید این اس��ت 
که نباید خود را درگیر برنامه های بیش از حد سختگیرانه نمایید. علت 

این امر هم به این خاطر اس��ت که این برنامه ریزی ها باعث خواهد ش��د 
تا در درازمدت با خستگی بی میلی نسبت به کار خود مواجه گردید. به 
همین خاطر همواره به قابلیت و آس��تانه تحمل خود توجه داش��ته و از 

اعمال فشار بیش از حد جلوگیری کنید.  
2-روش های افزایش تمرکز را فرا گیرید 

ام��روزه مقاالت متع��ددی در این رابطه به چاپ رس��یده اس��ت که 
مطالعه مداوم آن می   تواند حاوی راهکارهای مناس��بی باشد.  برای مثال 
موزیسین ها و یا ورزشکاران حرفه   ای، برای تمرکز حواس خود اقداماتی 
را انجام می   دهند که می   تواند برای ش��ما نیز کارساز باشد. در این رابطه 
اس��تفاده از مشاوران متخصص را نیز فراموش نکرده و روش های متعدد 
را امتح��ان کنید تا در آخر به الگوی مدنظر خود دس��ت پیدا کنید. در 
این رابطه توجه داش��ته باش��ید که تمرکز حواس در ارتباط مستقیمی 
ب��ا ذهن افراد ق��رار دارد. به همین خاطر تقویت آن می   تواند خود گامی 

سودمند محسوب شود. 
3-زمان هایی را به استراحت خود اختصاص دهید 

اگرچه برخی بر این باور هستند که باید از زمان در اختیار خود بیشترین 
بهره را ببرند. با این حال واقعیت این است که هر انسانی از محدوده متفاوتی 
از آس��تانه تحمل برخوردار است و این امر باعث می شود تا در صورت عدم 
توجه و اس��تراحت کافی،  درصد خطا به ش��دت افزایش پیدا کند. در این 
رابطه توصیه می شود تا همواره سه سطح برنامه برای خود داشته باشید. این 
سه سطح شامل برنامه ریزی ماهانه، هفتگی و روزانه است. درواقع شما باید 
در برنامه ماهانه خود تمامی اقدامات ضروری را ذکر کرده و در برنامه های 

بع��دی موارد ریزتر و زمان انجام هر یك را مش��خص کنید. این امر باعث 
خواهد شد تا حجم کاری شما روندی یکسان و مناسب را داشته و از اعمال 
فشار بیش از حد در برخی از روزها جلوگیری شود. نکته دیگری که باید به 
آن توجه کنید این است که هیچ گاه خود را با کارمندی دیگر مقایسه نکرده 
و از اس��تراحت در زمان های مناس��ب واهمه ای نداشته باشید. درواقع تنها 
کافی است تا شما به نحوی رفتار کنید که مطابق با برنامه خودتان باشد و 
نه فردی دیگر. با انجام این کار در مدت زمان بسیار کم شاهد نتایج مثبت 

آن در عملکرد روزانه خود خواهید بود.  
4-نه گفتن به خود و دیگران را یاد بگیرید 

بدون ش��ك شما نیز با افرادی مواجه شده اید که تحت هیچ شرایطی 
نمی   توانند پاس��خ منفی از خود نش��ان دهند. درواقع ممکن است خود 
ش��ما نیز یکی از این افراد باشید. بدون شك با این طرز رفتار شما قادر 
نخواهید بود تا طبق یك برنامه ریزی درس��ت رفتار کنید و هر پیشنهاد 
و یا خواس��ته ای بدون ش��ك همه چیز را برای شما تغییر خواهد داد. به 
همین خاطر بس��یار مهم است تا برای رفع این معضل اقدامی را صورت 
دهید. در این رابطه پیش��نهاد می ش��ود تا همواره برنامه روزانه خود را 
مکتوب کرده و با  یادآوری آن برای خود و یا دیگران از قبول پیشنهادات 
و اقدامات خالف برنامه خود جلوگیری کنید.  با کمی تمرین و ممارست 
در نهایت ش��ما قادر به حل این مش��کل خواهید بود. بدون ش��ك عدم 
انجام کارهای خارج از برنامه به انس��جام ذهنی ش��ما نیز کمك خواهد 

کرد و مانع از بهم ریختگی عدم تمرکز شما خواهد شد.  
bonnevie  :منبع

4 راهکار موثر برای تمرکز بیشتر در محل کار 
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افتتاح یك کسب و کار جدید کار ترسناکی است. کارآفرینان تازه کار 
با مس��ائل بیشماری روبه رو می شوند: مس��ائل حقوقی، مالی، بازاریابی، 
ارتق��ای محص��ول، مالکیت معنوی، منابع انس��انی و. . .، این فهرس��ت 
بی انتها اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان تازه کار با این مس��ائلی که باید 

پیشتر از آنها آگاه باشند، مغلوب می شوند.
من با داشتن تجربه همکاری با صدها استارتاپ، وکیل، سرمایه گذاران 
مشارکتی و اعضای هیات مدیره شرکت های مختلف درس های کلیدی ای 
را در ای��ن زمینه فراگرفته ام ک��ه در این مقاله ۱۷مورد از مهم ترین این 

نکات را عنوان کرده ام.
1- برای کسب وکار خود نام تجاری خوبی انتخاب کنید

یافتن نام صحیح برای کسب و کارتان می تواند تاثیر فوق  العاده ای در 
موفقیت تان داش��ته باشد. نام اشتباه ممکن است به موانع کاری بزرگی 
منتهی شود. در اینجا چند نکته مختصر برای نام گذاری کسب و کارتان 

ارائه شده است:
• از انتخاب نام هایی که تلفظ سختی دارند، خودداری کنید.

• اسمی انتخاب نکنید که رشد شرکت تان را محدود کند.
• پیرامون نام های پیشنهادی در اینترنت جست وجو کنید.

• برای وب سایت تان دامنه .com خریداری کنید.
• درخص��وص نام های تجاری ثبت ش��ده جس��ت وجوی همه جانبه ای 

داشته باشید.
• مطمئن شوید که هم خودتان و هم کارمندان تان از گفتن و شنیدن 

این نام خوشحال می شوید.
• پن��ج نام بالقوه انتخاب کرده و س��پس تك تك آنه��ا را با کارمندان 

بالقوه، شرکا و سرمایه گذاران در میان بگذارید.
2- توجه داشته باشید که جذب اعتبارات مالی بسیار دشوار 

است
جذب اعتبارات مالی برای اس��تارتاپ های تازه کار س��خت تر و زمان بر 
تر از چیزی اس��ت که فک��ر می کنید. قانع کردن س��رمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در ش��رکت تان تالش بسیاری را طلب می کند. پس باید 

تاخیرهای زمانی را که اتفاق می افتد در نظر داشته باشید.
وقت خود را به مذاکره کردن بر سر انعقاد قراردادهای عدم فاش سازی 
یا همان NDA تلف نکنید. این کار مخالف جریان بهره وری بوده و روند 
جذب س��رمایه مورد نیازتان را کند می کند و بسیاری از سرمایه گذاران 
به هر نحو ممکن از انعقاد این دست قراردادها سر باز می زنند. برگزاری 
جلس��ه با یك سرمایه گذار به نوبه خود دشوار است، پس مانع اضافه ای 

را در مسیر کار قرار ندهید.
3- روی تولید یک محصول عالی تمرکز کنید - اما توزیع آن را 

به تعویق نیندازید
اگ��ر می خواهید کارت��ان را آغاز کنی��د، کاال و خدمات ت��ان حداقل 
باید خوب باش��د. بایس��تی محصول و خدمات تان به نحوی مشخص و 
تاثیرگذار از س��ایر رقبای تان متمایز باشد. همه چیزهای دیگر تابع این 
قانون اس��ت. وقت تان را تل��ف نکنید و به محض آماده ش��دن محصول 
آن را روان��ه بازار کنید، چراکه بازخورد مش��تریان یکی از بهترین راه ها 
برای ارتقای محصوالت و خدمات اس��ت، اما پیش از هر چیز دیگر باید 
محصولی داش��ته باش��ید که ماندگاری کافی را برای شروع کار داشته 

باشد.
4- به یک فروشنده ماهر بدل شوید

اگر خواهان موفقیت کس��ب و کارتان هس��تید، باید به یك فروشنده 
قهار تبدیل ش��وید. شما باید توانایی الزم را برای ارائه کسب و کار خود 

به مشتریان، سرمایه گذاران بالقوه و کارمندان پتانسیلی داشته باشید.
باید تمری��ن کنید. باید مهارت های خود را تقوی��ت و اصالح نمایید. 
بازخوردها را دریافت کنید. باید برون گرا باشید. اعتماد به نفس خود را 
به نمایش بگذارید. مثبت گرا باشید. قابل اعتماد باشید. باید در دسترس 
بوده و ارتباط خود را حفظ کنید. برای فروش درخواست کنید و گوش 

شنوایی داشته باشید.
5- برای شرکت خود یک وب سایت محشر بسازید

باید برای س��اختن یك وب سایت خوب وقت و تالش بسیاری زیادی 
داش��ته باشید. سرمایه گذاران بالقوه، مشتریان و شرکا وب سایت شما را 
بررس��ی کرده و باید توانایی الزم را در تاثیرگذاری بر آنها داشته باشید. 

در اینجا چند نکته کلیدی برای ساخت وب سایت تان ارائه شده است:
• وب سایت رقبای خود را بررسی کنید

• یك چارچوب الگو برای سایت تان طراحی کنید

• پن��ج یا ش��ش وب س��ایتی که م��ورد عالقه تان اس��ت را ب��ه طراح 
وب سایت تان نشان دهید تا دقیقا بداند چه انتظاری دارید

• مطمئن شوید که وب سایت تان در موتورهای جست وجو بهینه سازی 
شده است

• محتوای با کیفیت داشته باشید
• مطمئن شوید که وب سایت تان با تلفن همراه همخوانی دارد

• مطمئن شوید که وب سایت تان سریعا باال می آید
• تجربه کاربری مناسبی ایجاد کنید

• وب سایت تان را تمیز و ساده نگاه دارید، شلوغی بیش از حد کاربران 
را فراری می دهد.

• مطمئن ش��وید که اصول اس��تفاده و مس��ائل امنیتی سایت تان را 
ذکر کرده اید

• نوارهای راهبری را مشخص کنید
• سعی کنید نام دامنه تان گیرا بوده و پایانه .COM داشته باشد.

6-شعار فروش خود را به بهترین نحو منتشر کنید
یك ش��عار فروش بایس��تی مختصر بوده و مقدمه ای مفید را در مورد 
کس��ب و کارتان بیان کند. شکل و شمایل ش��عارتان بسته به مخاطب 
خود تغییرپذیر اس��ت. این مخاطب می تواند مش��تری، س��رمایه گذار، 
ش��ریك تج��اری و یا کارمندتان باش��د. در اینجا چن��د اصل مهم برای 

تدوین شعار فروش ارائه شده است:
• شروع قدرتمندی داشته باشید

• شعار خود را به شکلی مثبت و هیجانی بیان کنید
• به خاطر داشته باشید که با تمرین بهتر و بهتر می شوید

• سعی کنید طول زمانی شعار فروش تان نهایتا ۶۰ ثانیه باشد
• از اصطالحات صنعتی استفاده نکنید

• دلیل منحصربه فرد بودن کسب و کارتان را توضیح دهید
• مشکلی که سعی بر حل آن دارید را بیان کنید

• مخاطبان خود را به مشارکت دعوت کنید - این کار نشان می دهد 
که آنها عالقه مند هستند.

7- اختصارنامه اجرایی و ارائه مختصر خود را عنوان کنید
اختصارنام��ه اجرای��ی در واقع ی��ك متن 3 یا ۴ صفحه ای اس��ت که 
ویژگی های ش��رکت تان را به شکلی مختصر برای سرمایه گذاران عنوان 
می کن��د. ارائ��ه مختصر یك ارائه پاورپوینت ۱5 تا ۲۰ صفحه ای اس��ت 
که کس��ب و کار را به شکلی بصری برای س��رمایه گذاران بالقوه تصویر 
می کند. ش��ما باید هر دو متن را داشته باشید و موارد زیر را به روشنی 

بیان کنید:
• ماموریت تان

• مشکالتی که سعی در حل آنها دارید
• تجربه و اشتیاق تیم مدیریتی

• محصول و مشخصه های متمایز آن
• فرصت های نابی که در بازار می بینید

• تکنولوژی تان
• فضای رقابتی و ویژگی های رقبا

• ترسیم نحوه کارکرد شرکت به شکلی باورپذیر
• نمونه های اولیه بازخورد مشتریان

ب��رای اینک��ه ای��ن اس��ناد را ب��ه ش��کلی بهتر آم��اده کنید، س��ایر 
اختصارنامه ه��ای اجرایی و ارائه های مختصر را مرور و مطالعه کنید. اگر 
در بین دوس��تان تان کارآفرینان موفقی را سراغ دارید، اختصارنامه های 
آنان را بررسی کنید. نمونه های بسیاری در اینترنت در دسترس است.

8- اعالن مالی و بودجه بندی را درک کنید
ش��ما باید به مسائل مالی شرکت تان احاطه داشته باشید و اعالن های 
مالی و بودجه بندی را کامال درك کنید. بسیاری از استارتاپ ها به خاطر 
عدم توانایی موسس��ان آنه��ا در برقراری توازن بین دخل و خرج ش��ان 
شکس��ت خورده اند. ایجاد بودجه بندی جزء به جزء بس��یار مهم اس��ت 
و البته باید این بودجه بندی خود را به صورت پیوس��ته مورد بررس��ی و 

مرور قرار دهید.
داش��تن درك صحیح از اعالن های مالی می تواند در پاس��خگویی به 
س��رمایه گذاران بالق��وه به کمك تان بیاید. در اینجا چندی از س��واالتی 
که می توانید انتظار ش��نیدن آن ها را از س��رمایه گذاران داش��ته باشید، 

ارائه شده است:
• نمایه سه سال آینده شرکت چیست؟

• فرض ه��ای کلی��دی ای که نمایه ش��ما را مش��خص می کنند، چه 
مواردی هستند؟

• ساختار جذب سرمایه به شکلی بوده است؟ 
• چه نوع جذب اعتباراتی در آینده مورد نیاز خواهد بود؟

• چه میزان سهام برای کارمندان در نظر گرفته شده است؟
• شرکت چه زمانی به سودآوری خواهد رسید؟

• تا رسیدن شرکت به نقطه سودآوری چه میزان ضرر انتظار می رود؟
• واحدهای اقتصادی شما چیستند؟

• چه فاکتورهایی رشد شرکت تان را محدود می کنند؟
• تی��م مدیریتی بر روی کدام دس��ته از متریك ه��ای کلیدی  تمرکز 

دارد؟
9- اخبار خوب و بد را پیوسته به گوش سرمایه گذاران تان 

برسانید
بسیار خوب است که سرمایه گذاران خود را به صورت ماهانه از وضعیت 
کسب و کار و بازار آگاه کنید. نیازی نیست که این به روزرسانی ها خیلی 
جزئی باشند، اما بایستی برخی از آیتم های عمومی را در بر داشته باشد:

• خالصه روند رشد شرکت
• خالصه ارتقای محصوالت

• به روز رسانی های تیم و استخدام ها
• متریك های کلیدی ای که به آنها توجه دارید

• امور مالی، شامل نرخ ضرر ماهانه و موقعیت مالی حال حاضر
• مسائل استراتژیك پیش رو

• درخواست کمك همراه با مقدمه ای خطاب به سرمایه گذاران بالقوه، 
شرکا و مشتریان

ش��ما باید ارتباط مستمر و موثری با س��رمایه گذاران داشته باشید، شما 
نمی خواهید که با درخواست تزریق نقدینگی اضافه آنها را شگفت زده کنید.

10- از تمام کارمندان و مشاوران تان بخواهید تا قرارداد 
محرمانگی و اختراع را امضا کنند

ب��رای اطمین��ان از محرمانه ماندن اطالعات س��ّری ش��رکت، باید از 
کارمندان و مشاوران خود بخواهید تا قرارداد محرمانگی اختراع را امضا 
کنند. این قرارداد با مسائل محرمانه سروکار دارد، اما از سوی دیگر بیان 
می دارد که اطالعات و ابداعات ش��رکت متعلق به ش��رکت بوده و هیچ 

تعلقی به کارمندان و مشاوران ندارد.
س��رمایه گذارانی که روی استارتاپ ها سرمایه گذاری می کنند، دوست 

دارند کارمندان و مشاوران شرکت این قرارداد را امضا کنند.
11- کسب وکار خود را به شکلی وسواسی بازاریابی کنید

برای موفقیت در کس��ب و کار، بایس��تی بازار هدف خود را شناسایی 
ک��رده و س��پس آن را به خود جذب کرده و رواب��ط خود را با آن برقرار 

کنید. مطمئن شوید که استراتژی بازاریابی تان موارد زیر را دربر دارد:
• اصول بنیادین سئو )بهینه سازی موتورهای جست وجو( را فرابگیرید، 
تا مردم به هنگام جس��ت وجوی ن��ام و محصوالت تان بتوانند به راحتی 

شرکت شما را پیدا کنند.
• برای ارتقای کس��ب و کارتان از شبکه های اجتماعی استفاده کنید 

)فیس بوك، لینکداین، توییتر و. . .(
• با نوشتن مقاله های مهمان در وب سایت های دیگر، در تولید محتوا 

مشارکت کنید
• برای هر رویداد قابل توجه مطلبی منتشر کنید

• به طور پیوسته شبکه سازی کنید
12-برای پشتیبانی تیم تان از مشاوران و کارمندان دورکار 

استفاده کنید
در اولین مراحل ش��روع ب��ه کار، کوچك نگه داش��تن تیم اجرایی با 
هدف کاهش هزینه ها، مس��اله ای منطقی اس��ت. یك راه مناسب برای 
ایجاد دسترس��ی به اف��راد حرفه ای بهره گیری از مش��اوران و کارمندان 
دورکار اس��ت. با این کار از پرداخ��ت هزینه های گزاف حقوق و مزایای 
کارمندان ثابت معاف می شوید. وب سایت های بسیار زیادی وجود دارند 

که می توانند در زمینه یافتن کارمندان دورکار به کمك تان بیایند.
13-همه چیز را با کمک  موسسان شرکت در میان بگذارید

اگر ساختار شرکت تان به گونه ای است که نیاز به وجود کمك موسسان 
دارد، از هم��ان ابت��دای کار جزییات روابط خ��ود را تعریف کنید. انجام 
ندادن این کار موجب ایجاد مش��کالت بس��یار زی��ادی در ادامه راه تان 
می ش��ود. برای ای��ن کار می توانید قرارداد موسس��ان را به امضای اعضا 

درآورید. نکاتی که باید در این قرارداد ذکر شوند، عبارتند از:
• هر کس چند درصد از شرکت سهم دارد؟

• آیا درصدبندی مالکیت به ادامه همکاری با شرکت وابسته است؟
• مسئولیت ها و نقش موسسان چیست؟

• اگ��ر یکی از موسس��ان جایگاه خود را ترك کن��د، آیا یکی دیگر از 
موسسان می تواند سهم او را خریداری کند؟

• میزان تعهد زمانی تعریف شده برای هر یك از موسسان چقدر است؟
• چه میزان حقوقی برای موسسان در نظر گرفته شده است؟ آیا این 

میزان حقوق قابل تغییر است؟
• تحت چه شرایطی می توان یکی از موسسان را همچون یك کارمند 

اخراج کرد؟
• هر یك از موسسان چه سهمی از سرمایه گذاری را انجام داده اند؟

• قراردادهای فروش به چه شکلی منعقد خواهند شد؟
• اگر یکی از موسس��ان به انتظارات موجود در قرارداد موسسان عمل 

نکند، چه اتفاقی می افتد؟ چگونه می توان این مساله را حل کرد؟
• هدف نهایی و افق پیش روی کسب و کار چیست؟

14- وکیل تجاری خوبی استخدام کنید
کس��ب و کارهای استارتاپی در تالشی ناشیانه برای حفظ منابع مالی 
خود، مش��اوران حقوقی تازه کار را استخدام می کنند. موسسان به جای 
صرف هزینه هوش��مندانه برای اس��تخدام یك وکیل کارکش��ته، سعی 
می کنند یکی از اعضای خانواده، دوس��تان و آش��نایان را برای پیگیری 
امور حقوقی خود اس��تخدام کنند. آنها با این کار به صورت خودخواسته 
به کمك حرفه ای مش��اوران حقوقی نه گفته و خود را در معرض خطر 
قرار می دهند. موسس��ان باید دقت داش��ته باش��ند که وکیل و مش��اور 

حقوقی ای که استخدام می کنند، به موارد زیر احاطه داشته باشد:
• قوانین امنیتی و تجاری شرکت ها

• قانون قراردادها
• قانون کار

• قوانین مالکیت معنوی
• قوانین مالیاتی
• قوانین فرانشیز

• امور مالی و سرمایه گذاری
واجب نیس��ت که وکیل و یا شرکت حقوقی مدنظرتان در تمامی این 
زمینه ها تخصص داش��ته باش��د، اما روند عاقالنه این اس��ت که شرکت 
مدنظرتان در چند مورد تخصص الزم را داشته باشد. در برخی از موارد 
می توان مشکالت حقوقی را به ش��اخه های مختلفی تقسیم کرده و هر 

بخش را به یك واحد حقوقی واگذار کرد.
15- مسائل مالیاتی مهم را به حساب آورید

به هنگام آغاز یك کس��ب و کار باید به مس��ائل مالیاتی توجه ویژه ای 
داشته باشید. در اینجا چند مورد از مسائل مهم اشاره شده است:

• انتخاب نهاد حقوقی 
• مالیات فروش

• مالیات بر درآمد
• مسائل مالیاتی بورس

• اظهارنامه مالیاتی
یك وکیل و یا حس��ابدار حرفه ای می تواند در تك تك این مسائل به 

شرکت تان کمك کند.
16- این کارها را قبل از استخدام کارمندان تان انجام دهید

قبل از استخدام کارمندان، کارهای زیر را انجام دهید:
• مطمئن شوید که کارمند مورد نظر، تجربه کاری مرتبط داشته باشد

• چند نفر از اعضای شرکت را به عنوان مصاحبه گر انتخاب کرده تا از 
تناسب فرهنگی کارمندان جدید اطمینان حاصل کنید

• ارجاعات و سابقه تحصیلی کاندیداها را به دقت بررسی کنید
• مطمئن ش��وید که کارمندان جدید س��ند همکاری توافقی را امضا 
می کنند )به موجب این سند می توانید به هر دلیلی آنها را اخراج کنید.(

• مطمئن ش��وید که کارمندان جدید، ق��رارداد محرمانگی اختراع را 
امضا می کنند

17-انتظار چالش های بزرگی را داشته باشید و خود را برای 
مواجهه با آنها آماده کنید

بزرگ ترین چالش های تاسیس و رشد یك کسب و کار عبارتند از:
• ارائه محصول و خدمات منحصربه فرد و عالی
• داشتن برنامه و افق روشن برای کسب و کار

• نداشتن سرمایه و جریان مالی کافی
• یافتن کارمندان عالی

• اخ��راج زودهنگام کارمندان بد به ش��کلی که ب��ه معضالت حقوقی 
نینجامد

• کار کردن بیشتر از حد انتظار
• ناامید نشدن به خاطر عدم پذیرش از سوی مشتریان

• مدیریت موثر زمان
• حفظ توازن میان کار و زندگی

• دانستن زمان صحیح برای اصالح استراتژی ها
• حفظ انرژی الزم برای ادامه دادن در شرایط سخت.

allbusiness: منبع

17 درس کلیدی برای کارآفرینان تازه کار

مترجم: علی اکبری
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اخبار

تبریز - ماهان فالح- نشست شورای مسئولین فرهنگی و ائمه 
جماعات صنعت آب و برق استان به مناسبت هفته صرفه جویی در 
مصرف آب با حضور مدیران عامل شرکت های آب و برق استان ، ائمه 
جماعات و مسئولین فرهنگی شرکت های آب و برق در محل سالن 
کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این نشست مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اس��ان آذربایجان شرقی ضمن تشکر و قدردانی از حضور 
ائمه جماعات صنعت آب و برق استان و مدیران عامل، برآموزه های 
دینی و فرهنگی در خصوص مدیریت مصرف آب تاکید کرد و گفت: 
میانگین بارندگی ساالنه در کشور ما ۲5۰ میلی متر است که این عدد 
کمتر از میانگین بارندگی آس��یا و حدود یك سوم میانگین بارندگی 
ساالنه جهانی می باشد ولی متاسفانه میانگین مصرف آب در کشورما 
باال و در حدود ۱/5 برابر کشورهای جهان می باشد . علیرضا ایمانلو 
اضافه کرد: با توجه به اینکه کشور ما از لحاظ جغرافیایی در منطقه 
خشك و نیمه خشك واقع شده بنابراین یکی از اولویت های اساسی 
و مهم در کشور حفاظت از منابع آب   می باشد . مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی همچنین افزود: در آموزه های 
زندگی ساز اسالم، اسراف ممنوع و حرام است؛ این ممنوعیت همه ابعاد 
زندگی انسان را فرامی گیرد، یعنی همه مردم در تمام شئون و در هر 

زمان و مکان موّظفند اصل عدم اس��راف را رعایت کنند، نعمت های 
الهی امانت هایی اند که خداوند برای رشد و تعالی انسان ها در اختیار 
آنها نهاده است، پس بهره برداری از نعمت ها باید همسو با اوامر الهی 
و در جهت سعادت جاودانی انسان باشد. وی افزود: آموزه های دینی 
و فرهنگی، جایگاه ویژه ای در خصوص فرهنگ سازی اصالح الگوی 
مصرف بهینه آب در جامعه دارند لذا درخواست ما از ائمه جماعات این 
است که بدلیل محدودیت منابع آب و اهمیت و ضرورت و چگونگی 
بهره گیری صحیح از این مایه حیاتی و جلوگیری از هدرروی آن در 
کشور و در استان با فکر و کالم و قلم خود این  شرکت را یاری نموده 
و جایگاه آب را در باورها و اعتقادات دینی مردم در نمازهای جماعات 

تبیین نمایند . مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان در خصوص 
اقالم کاهنده مصرف آب گفت: این شرکت در راستای اجرای سیاست 
های صرفه جویی و بمنظور کاهش مصرف سرانه ، اقداماتی از جمله 
افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ س��ازی و استفاده از شیرآالت 
کاهنده مصرف آب را مورد توجه قرار داده است . در ادامه این نشست 
هری��ك از مدیران عامل ش��رکت های صنعت آب و برق اس��تان در 
خص��وص صرفه جویی در مصرف آب و برق توضیحات و راهکارهای 
الزم را بیان کردند . در این نشس��ت نماینده فرهنگی و دینی آب و 
برق استان بیاناتی در خصوص مصرف بهینه آب و برق ارائه و خواستار 

اطالع رسانی صحیح در این خصوص شدند.

تبریز - اسد فالح- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان 
 ش��رقی در دیدار با هیأت اقتصادی اس��تان وان ترکیه، با تأکید بر 
اینکه از حضور س��رمایه گذاران ترکیه در تبریز استقبال می کنیم، 
گفت: تردد مسافران ترکیه و ایران زیاد بوده و این موضوع می تواند 
زمینه ای برای توس��عه روابط گردش��گری بین دو استان باشد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، رحیم شهرتی فر با اشاره به روابط دو 
کش��ور ایران و ترکیه، اظهار داشت: روابط گسترده و نزدیك بین 
ترکیه و ایران جای هیچ بحثی ندارد و در مرزهای بین دو کش��ور 
امنیت و آرامش برقرار است. وی با اشاره به وجود شهرك صنعتی 
سرمایه گذاری های خارجی در استان، ادامه داد: سرمایه گذاران ترکیه 
در این شهرك و دیگر نقاط استان فعال هستند. وی با بیان اینکه 

اراده هر دو دولت بر تقویت مناس��بات بین دو کشور است، گفت: 
کنس��ولگری ترکیه در تبریز مستقر بوده و ارتباط بسیار خوبی با 

سرکنسول در تبریز داریم و این فرصتی مناسب برای توسعه روابط 
بین دو اس��تان است. معاون اس��تاندار وان ترکیه نیز در این دیدار 
گفت: تعامالت گردش��گری می تواند حلقه واسطه بین دو استان 
برای آغاز و گسترش روابط در حوزه گردشگری و دیگر حوزه های 
مختلف باشد. اسحاق چینار با بیان اینکه تبریز شهر زیبایی است، 
اظهار داشت: زمانی که به تبریز آمدیم بسیار شگفت زده شدم چراکه 
ظرفیت های بسیار زیبایی در حوزه گردشگری دارد. وی با اشاره به 
برگزارش جشنواره و نمایش��گاه گردشگری در وان گفت: با توجه 
به تردد گردش��گران بین ایران و ترکیه و حضور 8۱ استان ترکیه 
در این نمایشگاه، فرصتی مناسب برای معرفی تبریز و جاذبه های 

گردشگری آن فراهم شده است.

اهواز- شبنم قجاوند- سرپرس��ت مدیریت بازسازی و ارتقاء 
دس��تگاه ها و تجهیزات حفاری و خدمات جنبی از در دست اجرا 
بودن 5۰ قرارداد جاری با سازندگان داخلی در زمینه های خدمات 
فنی، سازندگی و جوشکاری، سند بالست و رنگ آمیزی، تعمیرات 
اساسی و تامین قطعات یدکی خبر داد .  مهدی عرشیان در تشریح 
برنامه ی این مدیریت توضیح داد: عالوه بر 5۰ قرارداد پیش گفته، 
قرارداد س��اخت زیر س��ازه و بخش های فلزی دستگاه حفاری نیز 
در ش��رف اجرا ق��رار دارد .  وی گفت: مهمتری��ن قراردادها مربوط 
به خدمات س��ازندگی و جوشکاری، سند بالس��ت و رنگ آمیزی، 
تعمی��رات موتور آالت و ماش��ین آالت و  تعمیر پمپ های فش��ار 
قوی تزریق س��یمان و اسید است .  عرشیان افزود: از سوی دیگر با 
توجه به ضرورت کار، درخواس��ت شش مناقصه جدید در خصوص 
تعمیرات اساسی، تامین قطعات یدکی و ساخت لوله های پر فشار 

)STAND PIPE MANIFOLD( و مخازن سیال در دست 
بررسی و شرح کار می باشد .  سرپرست مدیریت بازسازی و ارتقاء 
دستگاه ها و تجهیزات حفاری و خدمات جنبی اظهار کرد: هشت 
تقاضای خرید نیز از طریق مدیریت تدارکات و امور کاال مربوط به 
الکترو موتورها، کابل ها، روشنایی و اتصاالت تهیه شده که در انتظار 

تایید کمیته تعمیرات اساس��ی است .   وی گفت: همچنین مقرر 
ش��د  فرآیند تعمیر بخشی از تجهیزات دستگاه های حفاری  پس 
از تامین قطعات با استفاده از توان متخصصان شرکت در مدیریت 
نگهداری و تعمیرات )نت( صورت پذیرد . عرشیان با اشاره به اینکه 
در دس��تگاه های حفاری  سازه یکی از اصلی ترین بخشهای دکل 
محسوب می شود، افزود: ساخت یك سازه آماده جهت جایگزینی 
در زمان بازسازی دکل ها در دست اقدام است تا مدت زمان بازسازی 
دستگاه ها را به حداقل برساند .  سرپرست مدیریت بازسازی و ارتقاء 
دس��تگاه ها و تجهیزات حفاری و خدمات جنبی فعالیت بازسازی 
دستگاه های حفاری توسط پیمانکاران در سایت را مورد تاکید قرار 
داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون در بخش های بازسازی و  تعمیرات 
اساسی روی س��ازندگی و جوشکاری، سند بالست و رنگ آمیزی، 

کابل کشی و ساخت مخازن تمرکز داریم . 

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرك های 
صنعتی البرز با بیان اینکه ۱53واحد تولیدی تملك شده بانکی در این 
استان وجود دارد گفت که با رفع مشکل این واحد ها و فعال سازی 
دوباره آنها 3 هزار و 5۰۰ فرصت شغلی ایجاد می شود. محمد امین 
بزازی پور فرش��ی شامگاه دوشنبه درنشست هم اندیشی با اصحاب 
رسانه  که در محل شرکت شهرك های صنعتی استان البرز برگزار 
شد اظهار داشت:: هم اکنون ۱53 واحد تولیدی و صنعتی دراستان 
البرز وجود دارد که توس��ط بانك ها به تملك درآمده اند. وی اضافه 
کرد: شرکت شهرك های صنعتی البرز تکلیف دارد هر سال 3۰ تا ۴5 

واحد غیر فعال و تملك شده را احیا کند که امسال بنا داریم این تعداد 
را به ۱۰۰ واحد برسانیم. بزازی پورفرشی با اشاره به اینکه هم اکنون 

۲ هزار و 38۹ واحد تولیدی و صنعتی در شهرك های صنعتی دولتی 
استان فعال است خاطر نشان کرد: از این تعداد یك هزار و 5۰ واحد 
فعال در اش��تهارد داریم که بیش از 5۰ درصد ظرفیت اس��می خود 
فعالیت دارند. وی ادامه داد: بیش از 8۰ درصد این واحدها مش��مول 
اعمال تحریم مرداد ماه نشده اند و هم اکنون روند تولید محصوالت 
خود را دنبال می کنند. مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی البرز 
در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پایداری اشتغال های 
ایجاد شده در دستور کار قرار دارد، گفت: واحدهایی در اولویت است 

که کاالی رقابت پذیر تولید کنند.

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار بندرعباس با 
تاکید بر اینکه انتش��ار اخبار درست و منطقی موجب پویایی جامعه 
می ش��ود، گفت: خبرنگاران می توانند با انتش��ار اخب��ار امیدبخش، 
اثرگذاری خوبی را در جامعه داش��ته باش��ند. به گ��زارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده با 
تبریك روز خبرنگار به فعالی��ن این عرصه، اظهار کرد: امروز جوانان 
با انگیزه، صادق و دلس��وز در عرصه رس��انه استان هرمزگان فعالیت 
می کنند و آینده درخش��انی را ب��رای این حوزه حیاتی رقم می زنند. 
شهردار بندرعباس در ادامه ضمن تاکید بر جدیت در فضای مجازی، 
خطاب به خبرنگاران و فعالین حوزه رس��انه استان هرمزگان گفت: 

امروز فضای مجازی، فضای پراغتشاشی است و شما به عنوان اهالی 
رس��انه باید ضمن بهره من��دی منطقی از این ظرفیت، در راس��تای 

تصفیه این فضا اقدام کنید. امینی زاده با تاکید بر اینکه انتشار اخبار 
درس��ت و منطقی موجب پویایی جامعه می ش��ود، خاطرنشان کرد: 
خبرنگاران می توانند با انتش��ار اخبار امیدبخش، اثرگذاری خوبی را 
در جامعه داشته باشند. این مقام مسئول تاکید کرد: آگاهی بخشی 
به ش��هروندان در حوزه های مختلف و پیگیری مطالبات به حق آنها 
می تواند جزو اصلی ترین وظایف خبرنگاران باشد که تاثیر بسزایی در 
زندگی اجتماعی و سیاسی شهروندان و همچنین حقوق شهروندی 
آنها دارد. شهردار بندرعباس بیان کرد: با توجه به اینکه امروز نیازمند 
مشارکت های عمومی مردم در حوزه های مختلف است، با انتقال اخبار 

درست به مردم، می توان یاری رسان حرکت های مشارکتی باشد.

مالرد- خبرنگار فرصت امروز- س��لگی از علمی ش��دن امور 
اجرائی ، بویژه طراح��ی و اجرای پروژه های عملیاتی ، خبر داد. وی 
با بیان اینکه در گذشته طرحهای اجرایی مالرد با ایرادات بیشماری 
روبرو بود، اظهار داش��ت: اشکاالت زیاد درطرحها، مانع از رشد علمی 
و اصولی بودکه در تالش هس��تیم در مسیر اس��تاندارد اجرایی قرار 
بگیریم. ش��هردار جوان اما کار بلد ش��هر مالرد گف��ت: در طراحی و 
اج��رای پروژه ها از ایده های مردمی بهره مند می ش��ویم و همواره 
سعی داریم در راستای پایدار توسعه شهری حرکت منسجم داشته 
باش��یم. مدیر اجرایی شهر مالرد خاطر نش��ان ساخت: از روز مرگی 
خارج شده ایم و بدنبال پرداختن به نیاز های به روز و مفید هستیم. 
س��لگی تصریح کرد: بودجه را به عدالت و مساوات در تمام محالت 

شهر مالرد هزینه خواهیم کرد. ۱۷۷ میلیارد بودجه سال ۱3۹۷ است 
که تصمیم گرفتیم بیش از 5۰ درصد از بودجه را برای ساخت پروژه 

های عمرانی اختصاص بدهیم. شهردار شهر مالرد در بخش دیگری 
از سخنان خود اظهار داشت: با مصوبات مناسب اعضای شورای شهر، 
همراهی مجموعه مسئوالن شهرستان و درایت دلسوزان، توانسته ایم 
ساخت و سازهای غیر مجاز در عرصه باغات را بشدت کاهش دهیم. 
همچنین جلوی رش��د ساخت و ساز ها در ارتفاعات مانند پشت بام 
ه��ا که طی ده��ه 8۰ و ۹۰ به وفور انجام می ش��د را گرفته ایم. در 
بخش آبیاری پارکها و فضاهای س��بز شهر با هدف صرفه جویی در 
مصرف آب، سیستم آبیاری قطره ای را در اکثر پارکها و فضاهای سبز 
راه اندازی نموده وپارکها را به تجهیزات بازی کودکان و ایمن سازی 
آنها مجهز کرده ایم. سلگی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با 

همراهی مردم خوب مالرد به ایده  آلهای زندگی دست یافت.

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب انجام گرفت

نشست شورای مسئوالن فرهنگی صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان  شرقی:

از حضور سرمایه گذاران ترکیه در تبریز استقبال می کنیم

سرپرست مدیریت بازسازی و ارتقای دستگاه ها و تجهیزات شرکت ملی حفاری ایران :

50  قرارداد جاری با سازندگان داخلی در دست اجرا است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز:

آزاد سازی صنایع تملک شده در البرز 3 هزار شغل ایجاد می کند

شهردار بندرعباس:

فضای رسانه ای شهر از بداخالقی ها به دور است

شهردار مالرد: به سمت علمی شدن در امور اجرایی هستیم

با حضور معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتي 
مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان معرفي شد

اصفهان - قاسـم اسد- در مراس��می با حضور علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل 
ش��رکت ملي پاالیش و پخش و معاون وزیر، مدیران عامل قدیم و جدید پاالیش��گاه 
اصفهان تودیع و معارفه شدند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده هاي نفتي، در این مراسم در محل پاالیشگاه اصفهان برگزار شد، مرتضي 
ابراهیمي جایگزین لطفعلي چاوشي و به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفي شد. بر 
اساس این گزارش همچنین چاوشی به عنوان رئیس هیئت مدیره پاالیشگاه اصفهان 
انتخاب شد. صادق آبادی در این مراسم با بیان اینکه براي راه اندازي واحد ارتقاي تولید نفت گاز باید تالش بیشتري شود، گفت: نتیجه 
راه اندازي این واحد تولید ۲۰ میلیون لیتر نفت گاز با کیفیت یورو ۴ خواهد بود. وی افزود: شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي 
نفتي عالوه بر نظارت، در تسریع روند اجراي پروژه هاي پاالیشگاه نیز همکاري خواهد کرد. به گفته صادق آبادی ارتقای پاالیشگاه و 
افزایش سودآوري از جمله وظایف مدیرعامل محسوب مي شود. در این مراسم همچنین ابراهیمي عنوان کرد: از اعتمادي که به من 
شده سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم این بار امانتي که به بنده سپرده شده است را به نحو مطلوبي به ثمر برسانم. چاوشی نیز گفت: اینکه 

اعتماد شد وفردي از درون پاالیشگاه مسئولیت را برعهده گرفت، اقدام شایسته اي محسوب مي شود.  

بازدید مدیرکل اوقاف قم از طرح نشاط معنوی در آستان پنج امامزاده)ع(
قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل و معاونان اوقاف و امور خیریه استان قم 
از اجرای طرح نشاط معنوی در حرم مطهر پنج امامزاده)ع( بازدید کردند. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، مدیرکل و معاونان این اداره کل 
با حضور در آستان مقدس پنج امامزاده)ع( واقع در نزدیکی مسجد مقدس جمکران، 
از روند اجرای طرح نش��اط معنوی تابس��تان ۱3۹۷ بازدید کردند. حجت االس��الم 
والمسلمین حسینی مقدم مدیرکل اوقاف استان قم، حجت االسالم یوسف احمدی 
معاون فرهنگی و نیز حجت االسالم طباطبایی رئیس اوقاف ناحیه یك شهرستان قم در این بازدید حضور داشتند. وی در جریان این 
بازدید، با تاکید بر ارتقا کمی و کیفی فعالیت های مربوط به طرح نشاط معنوی، خواستار برنامه ریزی جامع به منظور توزیع مناسب 

کالس های فرهنگی، آموزشی، هنری، ورزشی و معارفی در مناطق مختلف استان با محوریت بقاع متبرکه شد.

دیدار کارکنان اناث با  مدیر عامل  شرکت گاز استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی  مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل گاز گلستان با بانوان کارمند 
شرکت دیدار و گفتگو کرد .دراین نشست که با هدف دیدار و بررسی مشکالت پرسنلی  این کارکنان صورت گرفت مدیرعامل گاز 
گلستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مطالبی را پیرامون  جایگاه  و نقش موثر بانوان  در پیشبرد اهداف شرکت ارائه 
نمود  .  مهندس رحیمی گفت: بخشی ازمجموعه منابع انسانی گاز گلستان را بانوان تشکیل می دهند  بطوری که با احساس مسئولیت 
و انجام مطلوب وظایف محوله درکنار مجموعه کارکنان شرکت سهم بزرگی را در نیل به اهداف شرکت برعهده داشته ومی تواند 
جایگاه سازمان را ارتقاء دهند  .  مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در پایان ضمن تقدیر از تالشها و زحمات ارزنده کارکنان اناث 
گاز گلستان تصریح کرد: امید واریم درسال جاری با همت ، همدلی و تالش مستمر شما عزیزان و سایر همکاران بتوانیم روند توسعه 
گازرسانی و خدمات رسانی به مردم  شریف را سرعت بخشیم  .  در این جلسه همچنین هر یك از کارکنان نظرات،پیشنهادات،مسائل 
و مشکالت خود را در زمینه  شرایط کاری و اداری بیان نمودند و مدیرعامل شرکت با درایت و سعه صدر به همه سئواالت آنان پاسخ 

گفته و دستور پیگیری صادرکرد.

رئیس امورحقوقی گاز گلستان خبر داد:
نقش مهم امور   در روند توسعه گازرسانی شرکت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- علی مقصودلو از نقش مهم و تاثیر گذار امور حقوقی در راستای تسریع در امر توسعه گازرسانی 
در شرکت خبر داد.وی افزود:امور حقوق گاز گلستان در کنار وظایف سازمانی خود که رسیدگی به امور حقوقی و دعاوی می باشد 
همراه و هم گام با سایر بخشهای شرکت تالش زیادی را در زمینه تسریع در امر گاز رسانی انجام می دهد.  مقصودلو افزود:از موارد 
مهمی که در این زمینه قابل توجه می باش��د می توان به تحصیل اراضی مورد نیاز برای ایس��تگاههای تقلیل فشار گاز  اشاره کرد 
که بدین لحاظ از استانهای پیشرو در سطح شرکت ملی گاز می باشیم. وی تصریح کرد:از وظایف دیگر این واحد رفع ممانعتها در 
رونداجرای پروژه ها و آزاد سازی مسیر و تحصیل اراضی برای سایر امورات شرکت  می باشد که درهمین رابطه با مبادی مربوطه و 
صاحبان امالك و مستقالت رایزنی هایی صورت می پذیرد تا وقفه ای در اجرای پروژه های گازرسانی بوجود نیاید.رئیس امورحقوقی 
گازگلستان اظهار داشت: از موارد هدفگذاری شده  این امور می توان به روند پیگیری وصول مطالبات ،اخذ اسناد ،تعیین تکلیف برخی 
ازامالك مورد اختالف با اشخاص و ارگانهای دولتی  و پیگیری طرح دعاوی و حضور در جلسات رسیدگی و موارد مرتبط اشاره کرد 
که انشاء ا... با همیاری بسیار خوب مدیرعامل  و همت و تالش سایرهمکاران شرکت بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم استان باشیم.

برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی صنعت آب و برق استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی صنعت آب و برق 
استان، با هدف ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اسالمی، اعتالی اخالق و ایمان دینی میان 
کارکنان، همسران کارکنان و فرزندان دانشجوی آنها در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ 
و زبان آموزی به میزبانی شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار گردید.    به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در این دوره از مسابقات حاج آقا محمدی مسئول 
امور فرهنگی این شرکت ضمن بیان اینکه راه رسیدن به کمال مأنوس شدن با قرآن است 
بیان داشت: روح انسان نیاز به تقویت و رشد معنوی دارد که بهترین تأمین کننده این نیاز قرآن کریم است. حاج آقا محمدی اظهار 
کرد: قرآن کریم کتاب آسمانی است که راه حل تمام مشکالت بشر در آن بیان شده است و اگر ما با قرآن مأنوس شویم زندگی خوبی 
خواهیم داشت و آرامش دل و قلب ما به وسیله قرآن به دست می آید. شایان ذکر است: در مرحله استانی این دوره از مسابقات ۱۶۱ 
نفر در رشته های های مفاهیم، زبان آموزی، ترتیل و قرائت به رقابت پرداختند و نفرات اول هر رشته به مرحله کشوری که در مشهد 

مقدس برگزار می گردد راه می یابند.

آموزش برای اپراتورهای سامانه هوشمند جایگاههای سوخت استان گیالن 
 رشت- زینب قلیپور - ه منظور ارتقای دانش فنی و توانمندسازی اپراتورهای جایگاهها دوره آموزشی " سامانه هوشمند سوخت 
" توسط کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن برگزار شد . رئیس سامانه هوشمند منطقه گیالن ، سهیب 
هادی ، با اشاره به اینکه هدف اصلی از این آموزش  ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و توسعه کسب و کار درجایگاهها است ؛ افزود : » 
هر چه قدر اپراتورها بیشتر با این سامانه و وظایف محوله آشنا شوند کار به نحو مطلوبتری برای مشتری انجام می شود و خط ارتباطی 
نواحی و واحد سامانه هوشمند نیز روند بهتری خواهد داشت  . «  وی اظهار کرد : » با توجه به افزایش روز افزون جایگاهها و تعدد 
جایگاههای ممتاز ، اهمیت عملیات سامانه هوشمند سوخت در پردازش اطالعات و اخذ گزارش های تحلیلی و آماری نقش بسزایی 
دارد.«مروری کامل بر وظایف اپراتورها ، بازخوانی دستورالعملهای اجرایی مربوطه ، آموزش سامانه داشبورد و سامانه های جایگاه و 
آشنایی با تجهیزات ارتباطی وسخت افزاری سامانه هوشمند مواردی بود که توسط سهیب هادی ، رضا امدادی و حسین امین  رئیس 

و کارشناسان سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن تدریس شد.

در مجمع سالمت شهرستان محالت :
تقدیر از مدیر امور آب وفاضالب شهرستان محالت

اراک- مینو رستمی- در نخستین مجمع سالمت شهرستان  محالت که با حضور دکتر گل مکانی معاون معاونت اجتماعی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر اسماعیلی معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی ، دکتر ظهیری معاون اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشکی ،سید محمد حسینی مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی، حجت االسالم والمسلمین دکتر سلیمی نماینده مردم 
محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی، قمری فرماندار شهرستان محالت ، دادستان شهرستان محالت و جمعی از مسئوالن و 
اعضای شورای اداری شهرستان محالت برگزارشد از مهندس عباس نظری مدیر امور آب و فاضالب شهرستان محالت تقدیر شد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان در مراسمی که با عنوان اولین مجمع سالمت شهرستان محالت به منظور تقدیر 
از خیرین سالمت و اداراتی که بیشترین همکاری را در این حوزه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان محالت داشته اند از مدیر امور 

آب و فاضالب محالت برای ارتقاء سالمت و کیفیت آب شهر و مشارکت فعال در تامین سالمت و بهداشت شهروندان تقدیر شد. 

تیم ممیزی فنی منطقه ای غرب کشور از انتقال خون ایالم ممیزی به عمل آوردند
ایالم-هدی منصوری- تیم ممیزی فنی منطقه ای غرب کشور در ادامه ممیزی های دوره ای از انتقال خون ایالم ممیزی به 
عمل آوردند . دکتر اکبری دهباالیی ، مدیرکل این اداره ضمن خیرمقدم به تیم ممیزی ابراز امیدواری کردند که با همفکری و مشخص 
شدن نواقص کار در جهت برطرف شدن آنان قدم برداشته و روزبه روز شاهد ارتقاء و پیشرفت امورات باشیم . تیم ممیزی نیز از بخش 
های مختلف این اداره ممیزی به عمل آورده و از نواقص کار نکته برداری نمودند . همچنین کارکنان کمیته امداد حضرت امام خمینی 
)ره( استان با توجه به هماهنگی های ستادی خون اهدا کردند. کارکنان کمیته امداد استان پیرو هماهنگی های ستادی ، در این اداره 

حضور یافته و خون خود را جهت کمك به بیماران نیازمند اهدا نمودند .
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شبکه س��ازی )Networking( یک��ی از پیش نیازهای 
توسعه حرفه و برند شخصی در هر صنعتی به شمار می آید. 

بازاریابی هم از این قضیه مستثنی نیست.
کنفرانس ها، جلسات و سایر رویدادهای بازاریابی فرصت 
خوبی برای شبکه س��ازی هس��تند. حتی تصور این که چه 
ارتباطات��ی در ای��ن رویدادها می تواند ش��کل بگیرد و چه 

تجارت هایی انجام شود برخی افراد را به وجد می آورد.
اما افرادی هم هس��تند که از ش��لوغی دلهره دارند. این 
اف��راد به خاط��ر اضطرابی که در جمع های ش��لوغ به آنان 
دس��ت می ده��د ترجیح می دهن��د به جای اینک��ه در این 
رویدادها ش��رکت کنند و ارتباطات خود را توس��عه دهند، 

کنج عزلت اختیار کنند.
اگر شما هم چنین شخصیتی دارید بد نیست توصیه هایی 
که در ادامه بیان می شود را امتحان کنید تا بیشترین بهره 

را از چنین موقعیت هایی ببرید.
1- اهداف کوچک تعیین کنید

قرار نیس��ت در هر کنفرانسی که شرکت کردید ارتباطی 
آنچنان��ی بگیری��د که کس��ب و کارتان را از ای��ن رو به آن 
رو کن��د، یا ده ه��ا کارت ویزیت پخش کنی��د. می توانید با 

گام های کوچك شروع کنید.
مث��ال در هر جلس��ه کنار فرد جدیدی بنش��ینید و س��ر 
صحب��ت را با آنها ب��از کنید. یا ه��ر روزی حداقل در یك 

مکالمه گروهی شرکت کنید.
وقتی از اهداف کوچك و دست یافتنی تر برای شبکه سازی 

ش��روع می کنید، به تدریج از فشار روانی کاسته می شود و 
یاد می گیرید از الك خود بیرون بیایید.

2- سراپا گوش باشید
مکالمه ی��ك تعامل دوطرفه اس��ت. همانگونه که انتظار 
داریم ش��ش دانگ حواس طرف مقابل با ما باشد، خودمان 
نیز با گوش دادن و مش��ارکت در بحث عالقه خود را بروز 
می دهی��م. افراد درون گرا هم عموما گوش ش��نوایی دارند. 

این خصلت اینجا به دردتان می خورد.
پ��س به صحبت ه��ای افراد گوش دهی��د و حواس تان را 
جمع مکالمه کنید. تماس چش��می را حفظ کنید و مراقب 
باش��ید نگاه ت��ان اطراف اتاق پرس��ه نزند. یا حتی گوش��ی 
همراه ت��ان را در جیب خود بگذارید ت��ا حواس تان را پرت 

نکند.
به این طریق کوچك ترین ایما و اش��اره ای از نظرتان جا 

نمی ماند.
همچنین س��واالت مرتبط تر و دقیق تری برای پرس��یدن 
خواهید داشت که خود نش��ان از بها دادن به صحبت های 

طرف مقابل است.
3- با سوال شروع کنید

اگر طبق توصیه قبلی از گوش ش��نوای خود کار بکشید، 
حتما سواالت مشخصی در ارتباط با بحث یا طرف مقابل به 

ذهن تان خطور خواهد کرد که مستقیما بپرسید.
س��وال پرس��یدن و جهت دادن به بحث نشانه احترام به 
ط��رف مقابل و عالقه ب��ه موضوع صحبت اس��ت و کمك 
می کند بر خجالت خود غلبه کنید. اگر س��والی به ذهن تان 
نمی آید، می توانید درباره همان رویداد چیزهایی بپرس��ید، 
مثال »دلیل ش��رکت ش��ما در این رویداد چیست؟« یا »تا 

اینجا کدام جلسه را دوست داشته اید؟«
4- به خودتان مجال استراحت بدهید

ش��رکت در کنفرانس های یك یا چن��د روزه برای افراد 
درون گرا یا خجالتی کمی مالل آور اس��ت، چرا که هیجان 
و اس��ترس مداوم را تجربه می کنند و با جمع های ش��لوغ 

سروکار دارند.
در توصیه های قبلی گفتیم که برای شبکه س��ازی موفق 
در رویداده��ا باید اهداف ریز تعیین کنی��د و در مکالمات 
جزئی تر مش��ارکت کنید، اما اختص��اص زمان های مختصر 
به استراحت و تجدید قوا هم به همان اندازه اهمیت دارد.

معموال ۱5-۱۰ دقیقه استراحت بین هر جلسه یا مکالمه 
برای در کردن خستگی و سرحال آمدن کافی است.

می توانی��د این اس��تراحت های کوتاه را ب��ه قدم زدن در 
همان نزدیکی محل برگزاری رویداد بپردازید، گش��تی در 
اط��راف بزنید، چیزی برای خ��وردن بگیرید، یا با همکار یا 

دوست صمیمی خود گپی بزنید تا روحیه تان عوض شود.
5-یخ خود را بشکنید!

به شخصه قبل از هر رویدادی این توصیه ها را با خودم مرور 
می کنم تا به اعصابم تسلط یابم و اعتماد به نفس بگیرم.

ارزش های حرفه ای و شخصی که با شرکت در رویدادهای 
زنده و کنفرانس ها به دس��ت می آورید ب��ه مراتب باالتر از 

حفظ حاشیه امن و ماندن در کنج راحتی خود است.
وقتی خودتان را به چالش می کش��ید و از پیله تان بیرون 
می زنی��د و توانایی های تان در گوش دادن و دقت را به کار 
می بندی��د، در پایان رویداد ارزش های خ��ود را چند برابر 

خواهید یافت.
impactbnd: منبع

راهکارهایی برای موفقیت افراد درون گرا در شبکه سازی

صحبت از جزییات در مصاحبه کاری تا چه میزان مناسب است
پاس��خ های مصاحبه  کاری نباید به میزانی باشند که مصاحبه گر را خسته کنند. نظر استخدام کنندگان 

در مورد میزان مناسب پاسخ دهی به سواالت چگونه است؟
از کجا بدانم در جواب به سؤاالت مصاحبه، به اندازه  کافی صحبت کرده ام یا نیاز به توضیحات بیشتری 

است؟
یك مصاحبه کننده به نام لیدیا دی. باورز به این سوال پاسخ می دهد.

پاس��خ ایده آل به س��ؤاالت باید به قدری اطالعات به دست دهد که دستاوردهای فرد را بیان کند، با این 
حال مصاحبه کننده را با اطالعات اضافه خسته نکند. اما چطور باید این تعادل را حفظ کرد؟

چهار مورد زیر، الگویی مشخص را برای بیان دستاوردهای فردی نشان می دهند:
موقعیت: چالش یا وضعیتی که با آن روبرو شدید، چه بوده است؟

تکلیف: در پی دست یافتن به چه هدفی بودید؟
عمل: چه مراحلی را برای دستیابی به این هدف طی کردید؟

نتیجه: نتیجه  کار چه بود؟
برای مثال، مصاحبه شونده می تواند بگوید: »تیم جدیدی که مدیریتش را برعهده گرفتم، از هدف خود 
در فروش بس��یار عقب مانده بود )موقعیت(. هدف من این بود که تیم در مدت ش��ش ماه جزو ۱۰ درصد 
برتر ش��رکت در فروش ش��ود )تکلیف(. پس از صحبت با اعضای تیم درباره  علل عقب  بودن، ما به کمك 
یکدیگ��ر برنامه ای انگیزش��ی را طراحی کردیم )عمل(. تیم من چهار ماه پ��س از اجرای برنامه، نه تنها به 
هدفش رسید بلکه از آن نیز فراتر رفت. فروش بیشتر ما باعث شد ۱۰۰هزار دالر به سود سالیانه  شرکت 

افزوده شود )نتیجه(.«
می توانید چند نمونه از پروژه های موفق تان را در نظر گرفته و طبق الگوی باال، آن ها را خالصه کنید تا 

برای مصاحبه ها ی آینده آماده باشید.
بس��یاری از افراد، قسمت نتیجه را حذف یا بس��یار خالصه می کنند؛ این کار را نکنید! کارفرمای آینده  
ش��ما نمی خواهد تنها درباره  کارهایی که کرده اید بداند؛ بلکه می خواهد از پیامدهای آن کارها نیز مطلع 
ش��ود. اگ��ر نتایج قابل سنجش��ی از پروژه های تان گرفته اید، از آن ها س��خن بگویید. حت��ی اگر این نتایج 
به صورت اعداد مش��خص و شس��ته رفته ای نباش��ند؛ یکی دو جمله را به توضیح درباره  تأثیر اعمال تان بر 

کسب وکار کلی شرکت اختصاص دهید.
اما چه  باید کرد اگر س��ؤال های مصاحبه کننده  به جای کارهایی که قباًل کرده اید؛ بیشتر درباره  کارهایی 

باشد که در آینده باید انجام دهید؟
در این موقعیت، باز هم مهم است که از الگوی باال پیروی کنید. برای مثال، اگر از شما بپرسند که »اگر 
مش��تری اصلی تان قراردادش را لغو کرد؛ چه خواهید کرد؟« می توانید پاس��خ دهید: »من در شغل سابقم 
با چنین موقعیتی روبه رو ش��ده ام. مش��تری مهمی ناگهان قراردادش را فس��خ کرد )موقعیت(. می دانستم 
که احتمال برگش��تن او بس��یار کم اس��ت، بنابراین این وضعیت را تبدیل به فرصتی کردم تا همگی یاد 
بگیری��م چطور از تکرار این اتف��اق جلوگیری کنیم )تکلیف(. تاریخچه  کار با آن مش��تری را یافته و طی 
جلس��ه ای با اعضای تیم در این باره بحث کردیم که رابطه مان با مش��تری در چه مواقعی خوب بود و در 
چه مواردی می توانس��ت بهتر باش��د )عمل(. این عمل باعث ش��د بتوانیم در ادامه مشتریان خود را بهتر 

حفظ کنیم )نتیجه(.«
این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر بیشتر وقت تان را صرف صحبت درباره کارهای باارزش گذشته 

بکنید، پاسخ های تان حتماً میزان باالی توانایی های شما را در شغل بعدی تان نشان خواهند داد.
آنقدری به مصاحبه گر اطالعات دهید تا بفهمد که آنچه می گویید تنها حرف نیس��ت، بلکه قادرید این 

حرف ها را به عمل نیز درآورید.
THEMUSE/zoomit منبع

شاخصه یک رهبر چیست؟

زمانی که از افراد پرس��یده شد تا رهبر ایده آل را ش��رح دهند، بسیاری از آن ها بر ویژگی هایی همچون 
هوش، سرسختی، مصمم بودن و دارا بودن یك چشم انداز اشاره کردند؛ ویژگی هایی که به صورت سنتی 
با رهبری مرتبطند. مهارت های این چنینی و هوش و زکاوت ش��اخصه های کیفی ضروری، اما غیر کافی، 
برای یك مدیر هس��تند. ش��اخصه های کیفی که معموالً از این لیس��ت کنار گذاش��ته می شوند، آن هایی 
هستند که نرم تر و شخصی تر هستند – اما آن ها هم ضروری هستند. هرچند میزان بخصوصی از مهارت 
تحلیل��ی و تکنیکی حداقل چیزی اس��ت که ب��رای موفقیت باید دارا بود، اما ب��ه گفته پژوهش ها، هوش 
هیجانی ممکن اس��ت ویژگی کلیدی باش��د که افراد با عملکرد ویژه را از آن هایی که فقط در حد معمولی 

هستند، مجزا می سازد.
دنیل گولمن، روانشناس و مولف، برای اولین بار اصطالح »هوش هیجانی« را در کتاب خود که همین نام 
را هم داشت، در سال ۱۹۹5 به گوش مخاطبان بیشتری رسانید و نخست با مقاله  کالسیك HBR خود 
در سال ۱۹۹8 این مفهوم را به کسب و کار اعمال کرد. در پژوهش او که از تقریباً ۲۰۰ شرکت بزرگ و 
جهانی انجام ش��ده بود، کاش��ف به عمل آمد که رهبرانی که حقیقتاً موثر هستند، به واسطه درجه ای باال 
از هوش هیجانی از دیگران متمایز می ش��وند. بدون این هوش هیجانی، حتی اگر فرد آموزش درجه یك 
هم دیده باش��د و ذهنی تحلیلگر و منبعی ناتمام از ایده های خوب داش��ته باشد، باز هم رهبری فوق العاده 

نخواهد بود.
اعضای تشکیل دهنده اصلی هوش هیجانی – خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزه، همدردی و مهارت های 
اجتماعی – ممکن اس��ت به ظاهر به کس��ب و کار مرتبط نباش��ند، گولمن، یکی از روس��ای کنسرسیوم 
تحقیق��ات هوش هیجانی در س��ازمان ها، واقع در دانش��گاه راتجرز، ارتباطات مس��تقیمی را میان هوش 
هیجانی و نتایج قابل اندازه گیری کس��ب و کار پیدا کرد. مفهوم هوش هیجانی و رابطه آن با کس��ب و کار 
در طول ش��ش سال گذش��ته به ایجاد بحث های مختلفی انجامیده اس��ت، اما مقاله گولمن مرجع قطعی 
این موضوع اس��ت که در آن با ارائه جزییات به توضیح هر عضو تش��کیل دهنده هوش هیجانی، چگونگی 
تش��خیص آن در رهبران احتمالی، چگونگی و دلیل اتصال آن ب��ه کارکرد و این که چگونه می توان آن را 

آموخت، پرداخته شده است.
hbr: منبع
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