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دولتمردان و فعاالن بخش خصوصی در روز ملی صادرات چه گفتند؟

 وعده اختصاص
10 میلیارد دالر به تولید

فرصت امروز: بیست ودومین سالروز ملی صادرات درحالی دیروز برگزار شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی حوزه صادرات هنوز وزیر ندارد و محمد شریعتمداری ابتدای هفته و یک روز پیش از برگزاری این 
مراسم استعفا داده و رئیس جمهور نیز با آن موافقت کرده بود. با این همه شریعتمداری در این مراسم شرکت کرد 
و همزمان با برگزاری این مراس��م نام او نیز در نامه روحانی به مجلس به عنوان گزینه پیش��نهادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آمده بود. اما مراسم گرامیداشت بیست ودومین سالروز ملی صادرات خالی از حاشیه نبود و...

روحانی 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد

آرایش جدید در کابینه دوازدهم
2

3
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مالیات ستانی از فردی که مدیرعامل 1۶7 شرکت بود

روایت معاون وزیر از فرارهای مالیاتی

8 گام برای کاهش استرس در محیط کار 
3 راه برای ایجاد توازن میان کسب وکار و زندگی

راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب های تبلیغات پاپ  آپ
برندسازی جدید و عجیب میل چیمپ

برندسازی؛ شروع بازاریابی پیش از افتتاح استارتاپ 
5 توصیه برای اطمینان از سودمند بودن بازاریابی نفوذی

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

چرا جف بزوس در مورد جمال 
خاشقجی اظهارنظر نمی کند

7
از هشت سال پیش با ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری 

خودرو، تعیین قیمت محصوالت پرتیراژ خودروسازان 
با چالش هایی همراه شد، این در شرایطی است که...

قیمت محصوالت پرتیراژ خودروسازان بعد از تغییر مرجع 
قیمت گذاری به چه سمتی می رود؟

 آیا سازمان حمایت در همان مسیر 
شورای رقابت حرکت خواهد کرد؟

یادداشت
کاهش ارزش پول ملی در 

اقتصاد دالریزه جواب نمی دهد

مل��ی  پ��ول  ارزش  کاه��ش 
در بعض��ی تحلیل ها               ب��ه مثابه 
سکه ای در نظر گرفته می شود 
ک��ه هرچند یک روی آن جنبه 
منف��ی ای��ن پدی��ده را نش��ان 
می ده��د، ام��ا روی دیگ��رش 
مثب��ت اس��ت. این پدی��ده به 
اقتصاده��ا  در  منف��ور  ظاه��ر 
بهانه ای برای توس��عه صادرات 
و فرصت ه��ای               گردش��گری در 
کش��ورها برش��مرده می ش��ود 
ام��ا باید پرس��ید در چه زمانی 
ای��ن پیامده��ای مثب��ت عاید 
اقتصادی با پول ملی کم ارزش 
خواهد شد؟ پاس��خ این سوال 
به اراده ها               و سیاس��ت ها               مربوط 
اس��ت. در واقع باید پرسید آیا 
کاه��ش ارزش پ��ول ملی یک 
کشور ناشی از اراده و سیاست 
دولت ه��ا               ب��رای افزای��ش توان 
کشورهاس��ت  اقتصاد  رقابت��ی 
یا ناش��ی از س��وءمدیریت ها               و 
ناکارآمدی فضای کس��ب  وکار، 
پایین و سیاست های  بهره وری 

              غلط اقتصادی؟
چین یک نمونه از کشورهایی 
اس��ت که با کاهش ارزش پول 

در  ی��وآن،  مل��ی اش، 
4مقابل دالر...
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3 فراکسیون مجلس درباره وزرای پیشنهادی چه نظری دارند؟

کلید 4 وزارتخانه در جیب مجلس
بعد از دو ماه کش و قوس بر سر وزارتخانه ها و معرفی وزرا نهایتا روز یکشنبه 
چهار وزیر از سوی دولت به مجلس معرفی شدند اما این سوال همچنان به قوت 
خود باقی است که سرنوشت این چهار وزارتخانه چه خواهد شد؟ آیا مجلس به 

چهار وزیر معرفی شده چراغ سبز نشان خواهد داد؟
به گزارش خبرآنالین، اول علی ربیعی بود که قربانی مشکالت کشور شد؛ سه 
ماه پیش درس��ت در میان اعتراضات مردمی مجلس بس��اط استیضاح ربیعی را 
علم کرد و نهایتا 17 مرداد 97 وزیر کار بیکار ش��د. س��ریال س��وال و استیضاح 
مجلس به وزیر کار ختم نش��د و از آنجایی که بهارستانی ها برای پاستورنشینان 
خط و نش��ان کش��یده بودند که اگر پ��ای وزرا به مجلس باز ش��ود چیزی جز 
برکن��اری در انتظارش��ان نخواهد بود ماجرای وزیر اقتصاد ه��م به راه وزیر کار 
رفت و کرباسیان نیز سرنوشتی بهتر از ربیعی پیدا نکرد. درست در هفته دولت 
بود که بهارستانی ها برکناری وزیر اقتصاد را به ساکنین ساختمان پاستور هدیه 
دادند. چند هفته ای از ماجرای پرهیاهوی اس��تیضاح وزیر کار و اقتصاد نگذشته 
ب��ود که زمزمه اس��تیضاح وزیر صنعت و معدن به گوش رس��ید. موضوع آنقدر 
جدی بود که همه از آن به عنوان س��ومین استیضاح مجلس دهم یاد می کردند 
اما درس��ت روزهای آخر که صحبت اعالم وصول استیضاح محمد شریعتمداری 
به گوش می رس��ید یک خبر همه را در تعجب فرو برد محمد ش��ریعتمداری از 

وزارت صنعت و معدن استعفا داد.
تا اوایل مهر س��ه وزارتخانه بی وزیر شدند اما این پایان ماجرا نبود. مجلس که 
دیگر خیالش از وزارت صنعت راحت ش��ده بود این بار برای اس��تیضاح وزیر راه 
خیز برداش��ت. همان وزیری که از مجلس نهم تا امروز سه بار طعم استیضاح را 
چش��یده بود و هر بار توانسته بود دوباره اعتماد مجلسی ها را جلب کند اما این 
بار به نظر می رسید شاید توفیق گذشته نصیب حالش نشود. عباس آخوندی که 
زمزمه حضورش در ساختمان خیابان بهشت به گوش می رسید درست چند روز 
پس از آنکه طرح اس��تیضاحش از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه 
ش��د، روز ش��نبه نامه ای نوشت و از سکانداری وزارتخانه راه استعفا داد و به این 

ترتیب آخوندی هم با ساختمان نقره ای میدان آرژانتین خداحافظی کرد.
معرفی 4 وزیر

بعد از یک هفته تعطیلی مجلس و سرکشی به حوزه های انتخابیه روز یکشنبه 
اولین جلس��ه مجلس تشکیل شد، هرچند برای دقایقی صحن مجلس غیرعلنی 
بود اما با آغاز ش��دن جلس��ه علنی حس��ینعلی امیری نامه معرفی چهار وزیر را 
تقدیم هیات رئیس��ه کرد. وقت��ی علی الریجانی از بلندگ��وی مجلس نام چهار 
وزیر محمد ش��ریعتمداری برای وزارت کار، فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، 
رضا رحمانی برای وزارت صنعت، محمد اس��المی برای وزارت راه  خوانده ش��د 
فریاد »دو دو« در مخالفت با وزرا  و »چهار چهار« در موافقت با آنها بلند ش��د. 
ب��رای دقایقی صحن مجلس در هم همه فرو رفت. برخی پیش از این زمزمه های 
معرفی چنین وزرایی را ش��نیده بودند و برخی هم در ش��وک اسامی جدید فرو 
رفته بودند. آنچه به نظر می رس��ید این بود ک��ه گویا مجلس در برابر این چهار 

گزینه دچار سر درگمی شده است.
برآیند مجلس از 4 وزیر

وقت��ی فریاد »دو دو ه��ا« و »چهار چهار« گفتن ها از درون صحن بلند ش��د 
این س��وال پیش آمد که آیا  بهارس��تانی ها به یک تصمیم قطعی رسیدند و این 
فریادها برآیند کلی نظر مجلس اس��ت؟ این س��والی بود که با نمایندگان س��ه 

فراکسیون اصلی مجلس در میان گذاشتیم.
بهرام پارس��ایی، عضو فراکسیون امید و س��خنگوی سابق آن در این رابطه به 

خبرآنالی��ن گف��ت: فریادهای دو دو و چهار چهار را نمی توان نش��ان از تصمیم 
مجلس گرفت. به هر حال نمایندگان در لحظه از این طریق اعالم نظر می کنند 
ل��ذا به هیچ عنوان نمی توان گفت این اع��الم نظرها یک قطعیت درباره تصمیم 

مجلس است.
وقتی از تحلیلش درباره فضای مجلس نس��بت به این چهار وزیر پرس��یدیم، 
گفت: در این س��ال ها تجربه ثابت کرده است که وزرایی را که دولت به مجلس 
معرفی کرده اس��ت کمتر با مخالفت بهارس��تانی ها رو به رو شده است. او ادامه 
داد: موضوع استیضاح مقوله ای جدا است اما درباره معرفی وزیر معموال مجلس 
با وزرای معرفی ش��ده از س��وی رئیس جمهور موافقت کرده اس��ت. البته امروز 
فش��ارهای اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد است اینکه این فشارها چقدر بتواند 

بر رای آوردن یا نیاوردن وزرا تاثیر بگذارد مشخص نیست.
هرچند پارس��ایی درباره جلسه فراکسیون امید در رابطه با چهار وزیر معرفی 
ش��ده ابراز بی اطالعی کرد و گفت دیگر سخنگو نیستم اما فاطمه سعیدی دیگر 
عضو این فراکس��یون گفت فراکس��یون امید حتما جلس��اتی با وزرا و ش��ورای 

مرکزی خواهد داشت.
وزرا کار سختی در پیش دارند

مهرداد الهوتی، س��خنگوی فراکس��یون مس��تقلین درباره وزرای پیشنهادی 
دول��ت با بیان اینک��ه دو دو گفتن های نمایندگان نش��ان از موافقت و مخالفت 
صرف نیس��ت، گفت: هنوز نمایندگان شناخت دقیقی نسبت به وزرا ندارند مثال 
آقای اسالمی و دژپسند شناختی از آنها نداریم که بتوانیم از همین امروز بگوییم 
رای ما مثبت اس��ت یا منفی بنابراین این به عهده خود وزرا اس��ت که شناخت 
دقیق��ی از خود نش��ان دهن��د و بتوانند نظر آنها را جلب کنن��د. درباره دو وزیر 
دیگر تا حدودی نمایندگان شناخت دارند برای مثال آقای رحمانی از همکاران 

موفق ما بود.
او در پایان گفت: رای مجلس بستگی به برخورد وزرا دارد. باید تالش کنند تا 
اعتماد مجلس را جلب کنند و این موضوع می تواند در جلس��ه با سه فراکسیون 

سیاسی مجلس موثر باشد.
نگاه نه چندان مثبت والیی ها

سید حسن نقوی حس��ینی، سخنگوی فراکسیون والیی درباره وزرای معرفی 
ش��ده به خبرآنالین گفت: برداش��ت کل��ی مجلس از وزرای معرفی ش��ده این 
اس��ت که به هر صورت وزرای قوی معرفی نش��دند و انتظار این بود که وزرای 

مسلط تری معرفی می شدند. 
به طور کلی تا اینجا نظر مجلس نس��بت به آقای اس��المی کامال منفی اس��ت 
چون ایش��ان را نه راهی و نه مس��کنی می دانند اما باز باید برنامه های ایشان را 
دید. درباره آقای دژپس��ند هم چندان نگاه های مثبتی وجود نداش��ت و به نظر 

می رسید دولت وزیر قوی تری معرفی شود.
او ادامه داد: درباره آقای ش��ریعتمداری هم این سوال وجود داشت که ایشان 
اگر فرد توانمندی است در همان وزارت صنعت ادامه دهد و اگر نیست که برای 
کار هم مناسب نیست البته من معتقدم آقای شریعتمداری فرد توانمندی است 

و توانست وزارتخانه فشلی مانند صمت را تا حدودی قوام دهد.
نقوی حسینی گفت: به نظر من در مورد آقای رحمانی نظر مجلس مثبت بود 
به هر حال ایش��ان هم در دولت بوده اس��ت و هم در مجلس حضور داشته است 

و حداقل جنس کار را می شناسد.
او درباره فراکس��یون والیی نیز گفت: این فراکس��یون حتما جلساتی را با وزرا 

خواهد داشت و در نهایت اعالم نظر می کنیم. 

معرفی بهترین و بدترین برندهای دنیا

برند ایرانی در جهان چه جایگاهی دارد؟
موسسه »برند فایننس« اعالم کرد برند ایرانی در رده چهل و چهارم باارزش ترین برند جهان قرار دارد.

به گزارش ایس��نا، اندازه گیری ارزش دارایی نامحس��وس یک کشور امر ساده ای نیست، اما موسسه برندفایننس 
هر س��اله با اندازه گیری مجموع ارزش برندهای موجود در یک کش��ور، آن ها را رتبه بندی می کند. دیوید هیگ، 
مدیرعام��ل برند فاینن��س گفت: در بازار جهانی، برندها یکی از تعیین کننده ترین مس��ائل در موقعیت کش��ورها 

هستند. برندها باعث تقویت صادرات، ارزش افزوده و جذب مهاجران خارجی ماهر به کشورها می شوند.
جایگاه ایران

ایران در رتبه بندی امس��ال با 7درصد کاهش نس��بت به سال گذش��ته، با برندی به ارزش مجموع ۲۳۴میلیارد 
دالر، باالتر از رومانی، نیوزیلند و کویت و پایین تر از قطر، کلمبیا و ویتنام، در رده چهل و چهارم ایس��تاده اس��ت. 

رتبه ایران در مقایسه با سال قبل ۵ رتبه تنزل یافته است.
برترین کشورها

1 -آمریکا: به لطف اجرای سیاست های بازار آزاد و حمایت دولت از توسعه اقتصادی بنگاه ها، ارزش برند شرکت 
های آمریکایی معادل ۲۵.۸99 تریلیون دالر برآورد شده است که ۲۳درصد بیش تر از سال گذشته است.

۲ -چین: علی رغم نگرانی از پیامدهای جنگ تجاری بین آمریکا و چین، برند چینی با ارزش 1۲.779 تریلیون 
دالر در رده دوم جهان ایس��تاده اس��ت. ارزش برندهای چینی در مقایسه با سال گذشته ۲۵درصد افزایش داشته 

است.
۳ -آلمان: دارای باارزش ترین برندهای اروپایی و سومین برند باارزش جهان به مبلغ ۵.1۴7 تریلیون دالر است 

که در مقایسه با سال قبل، ارزش برندهای آلمانی ۲۸درصد افزایش یافته است.
۴ - انگلیس: با وجود رای به ترک اتحادیه اروپا، چشم انداز اقتصادی و وضعیت اقتصاد انگلیس مثبت و نیرومند 
است. این کشور موفق شد با پشت سر گذاشتن ژاپن، جایگاه چهارمی را با برندی به ارزش ۳.7۵۰ تریلیون دالر 

از آن خود کند.
۵ - ژاپن: ارزش برندهای ژاپنی علی رغم رشد ۵درصدی و رسیدن به ۳.۵9۸ تریلیون دالر، یک رتبه نسبت به 

سال گذشته تنزل یافت اما این کشور هنوز باالتر از فرانسه، کانادا، ایتالیا، هند و کره جنوبی  است.
کم ارزش ترین برندهای جهانی

در انتهای جدول رده بندی، نام هندوراس و موریش��س با ۲۰ میلیارد دالر به چشم می خورد. ترینیداد و توباگو 
و قب��رس ب��ا ۲1 میلیارد دالر و کنگو و لبنان با ۲۲ میلیارد دالر، از دیگر کش��ورهایی هس��تند که مجموع ارزش 

برندهای آن ها پایین است.
بیشترین کاهش و افزایش در ارزش برندها

شدیدترین کاهش ارزش برندها مربوط به ترکیه است که با کاهش ۳۳درصدی، این کشور را به رده ۳۴ امسال 
رس��انده اس��ت. مجموع ارزش برندهای ترک معادل ۳۸۲ میلیارد دالر برآورد ش��ده اس��ت. بعد از ترکیه، یمن با 
۲۰درصد کاهش ارزش به رده 9۳ و ازبکستان با 19درصد کاهش به رده 7۴ رفته اند. بیشترین افزایش در ارزش 
برندها نیز مربوط به قبرس اس��ت که ارزش برندهای این کش��ور ۳9درصد افزایش یافته است. برندهای کنگو نیز 

۳۸درصد و مصر و کنیا ۳7درصد افزایش یافته اند. 



فرصت امروز: رئیس جمهور دیروز با ارس��ال نامه ای به مجلس، وزرای 
پیش��نهادی خود را برای چهار وزارتخانه »تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، 
»راه و شهرس��ازی«، »امور اقتصادی و دارایی« و وزارت »صنعت، معدن 
و تجارت« معرفی کرد. در نامه حس��ن روحانی به علی الریجانی رئیس 
مجل��س، محمد اس��المی به عنوان وزیر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی، 
فرهاد دژپس��ند به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد 
ش��ریعتمداری وزیر پیش��نهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
رضا رحمانی به عنوان وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی 

شده است.
ابت��دای همین هفته بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی و 
محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از مس��ئولیت خود 
اس��تعفا دادند و رئیس جمهور نیز با استعفای آنها موافقت کرد. روحانی 
س��پس در احکامی محمد اسالمی و رضا رحمانی را به عنوان سرپرست 
وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

درحالی که وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت صنعت معدن و تجارت 
از ای��ن هفته با سرپرس��ت اداره می ش��وند، اما وزارت تع��اون و اقتصاد 
چند وقتی اس��ت که با اس��تیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان بدون 
س��کاندار رها شده اند، چنانچه انوش��یروان بندپی پس از استیضاح علی 
ربیعی از مردادماه امس��ال سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را برعهده گرفته و پس از اس��تیضاح مس��عود کرباس��یان وزیر پیشین 
اقتصاد در چهارم ش��هریورماه امسال نیز سیدرحمت اهلل اکرمی با حکم 

رئیس جمهور به سرپرستی این وزارتخانه انتخاب شد.
گزارش »فرصت امروز« از آرای��ش جدید کابینه دوازدهم را در ادامه 

می خوانید.
وزیران پیشنهادی روحانی را بشناسید

محمد اسالمی
رئیس جمهور در حکمی محمد اسالمی را به عنوان سرپرست »وزارت 
راه و شهرسازی« و رضا رحمانی را به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی منصوب کرده اس��ت. اس��المی متولد 1۳۳۵ از اصفهان 
اس��ت . وی دانش آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت 
میش��یگان آمری��کا در س��ال 1۳۵۸ در مقطع کارشناس��ی و همچنین 
کارش��ناس ارشد مهندسی راه و س��اختمان از دانش��گاه تولیدو اوهایو 
آمریکا در س��ال 1۳۶۰ و MBA مدیریت جهانی هوانوردی مش��ترک 

دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه شریف در سال 1۳۸۳ است.
اس��المی پیش از این معاون مهندس��ی و طرح های توس��عه سازمان 
صنایع دفاع بزرگ)1۳7۴ � 1۳۶۶(،  مدیرعامل ش��رکت هواپیماس��ازی 
ای��ران)1۳۸۲ � 1۳7۴(،  قائم مقام س��ازمان صنای��ع هوافضا )1۳۸۴ � 
1۳۸۳(، رئیس موسس��ه آموزش��ی و تحقیقاتی صنایع دفاعی )1۳۸۶ � 
1۳۸۳(، مع��اون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع )1۳9۶ � 1۳۸۶(،  
معاون مهندس��ی پدافن��د غیرعامل وزارت دفاع و همزمان دبیر س��تاد 
توس��عه س��واحل مکران )1۳9۳(،  عضویت در شورای برنامه ریزی بنیاد 
مس��تضعفان به مدت ۳س��ال،  عضویت در ستاد مرزهای کشور � وزارت 
کشور به مدت ۴ س��ال،  عضویت در ستاد بحران کشور و کمیته دائمی 
س��ازمان پدافند غیرعامل، عضویت شورای عالی هواپیمایی کشور،  عضو 
ش��ورای عالی معماری و شهرسازی ایران،  عضویت هیات امنای دانشگاه 
صنعتی اصفهان و  ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از س��ال 1۳۸۵ 
� 1۳۸۲،  رئیس هیات مدیره ش��رکت ملی س��اختمان وابسته به بنیاد 
مس��تضعفان از سال 1۳9۰ � 1۳91،  رئیس هیات مدیره شرکت عمران 
و مس��کن ایران )1۳9۵ � 1۳91(،  عضو انجمن هوافضا ایران و عضویت 
در نظام مهندسی ساختمان بخشی از رزومه کاری اسالمی در سه دهه 

اخیر است.
رضا رحمانی

رض��ا رحمان��ی به عن��وان وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت پس از 
ش��ریعتمداری مطرح اس��ت، وی اکنون قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در امور تولید اس��ت. رضا رحمانی )زاده 1۳۴۵ تبریز( پیشتر در 
ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده تبریز 
در مجلس حضور داش��ت و در دوره نهم نیز ریاس��ت کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اس��المی را برعهده داش��ت. رحمانی پیش از 
نمایندگی در مجلس، مدیرعامل ش��رکت آلومینیوم المهدی، همچنین 
مدیرکل بازرس��ی و مدیرکل اداری مالی اس��تانداری آذربایجان شرقی 
را در کارنامه سیاس��ی و ش��غلی خود دارا بود. وی در رش��ته مدیریت 

استراتژیک دکترا گرفته است.
فرهاد دژپسند

در حالی مجلس آماده بررس��ی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای 
چهار وزارتخانه می ش��ود که بررس��ی ها نش��ان می دهد فرهاد دژپسند 
اقتص��اددان ایرانی گزینه پیش��نهادی سرپرس��ت کنون��ی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی است که با موافقت طیب نیا همراه شده است.
طیب نی��ا وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در دولت یازدهم بوده اس��ت 
که کارنامه موفقی را در این دوره زمانی از خود به جای گذاش��ت. مرد 
ضد تورم ای��ران که پیش از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای 
تئوری ها و برنامه هایش در حوزه تورم شهرت داشت، برای انتخاب وزیر 
امور اقتصادی و دارایی مورد مش��ورت رئیس جمهور قرار گرفت و گفته 

می شود گزینه پیشنهادی با تایید وی همراه شده است .
فرهاد دژپس��ند، دانشیار دانش��کده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه 
شهید بهشتی است. روحانی در یکی از سخت ترین مقاطع تاریخ اقتصاد 
ایران در تاریخ در ۲9 مهرماه 1۳97 وی را به عنوان وزیر پیشنهادی به 
مجلس شورای اسالمی معرفی کرد. او معاون هماهنگی برنامه و بودجه 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در دولت یازدهم بوده و در حال حاضر 

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری است.
دژپسند در دولت هشتم معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی 
بود و طی یک دوره یکساله )1۳۸۵-۴( نیز معاونت تولیدی این سازمان 

برعهده او بوده  است.
دانش��یار دانشگاه شهید بهش��تی در گرایش اقتصاد نظری از دانشگاه 
شهید بهشتی فارغ التحصیل شد و کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی 
سیس��تم های اقتصادی را نیز از این دانشگاه گرفت. وی از دانشگاه آزاد 
اسالمی دکترا گفت و رساله دکترایش، عوامل مؤثر رشد اقتصاد ایران با 

تأکید بر نقش شاخص های توسعه انسانی بود.
محمد شریعتمداری

محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تج��ارت دولت دوازدهم 
بود که ابتدای هفته استعفا داد و این وزارتخانه را ترک کرد. پیش ازاین 
گفته ش��ده ب��ود دولت در نظ��ر دارد او را به وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی منتقل کند و بر همین اس��اس نام شریعتمداری روز یکشنبه 

نیز در فهرست ارسالی روحانی به مجلس آمده بود.
او وزیر س��ابق صنعت، معدن و تجارت، مع��اون اجرایی رئیس جمهور 
در دولت یازدهم، وزیر بازرگانی در دولت اصالحات، ریاس��ت کمیسیون 
و هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، ریاست شورای عالی 
نظارت بر اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کش��اورزی ایران، عضو 
هیأت امنای دانش��گاه مازندران و دانش��گاه عالمه طباطبایی، قائم مقام 

وزیر بازرگانی در دولت هاشمی و... بوده است.

روحانی 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد

آرایش جدید در کابینه دوازدهم

پس از س��ه ماه اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرپرس��ت، 
موعد معرفی وزیر از س��وی رئیس جمهور به مجلس فرا رسید و نامه ای 
به امضای روحانی با دو اسم برای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی 

و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شد.
به گ��زارش خبرآنالین، وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در حالی 
شمارش معکوس برای ورود چهارمین وزیر را آغاز کرده است که پیش 
از این تغییرات و تحوالتی جدی را پشت سر گذاشت. این وزارتخانه که 
از سه وزارتخانه تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی در 

دولت دهم تشکیل شد، تاکنون سه وزیر به خود دیده است .
بیراه نیست اگر بگوییم این وزارتخانه همواره به نوعی درگیر سیاست 
بوده است چرا که از سه وزیری که در اتاق وزارت آن جای گرفته اند، دو 

وزیر با استیضاح، مسند قدرت را ترک کرده اند.
شیخ االس��المی که در دولت ده��م از وزارت کار راهی این وزارتخانه تازه 
تاسیس شد و سپس با استیضاح نمایندگان جای خود را به اسداهلل عباسی 
داد و ربیعی که در دولت یازدهم چهار سال دوام آورد اما در دولت دوازدهم 
با استیضاح نمایندگان از این وزارتخانه خداحافظی کرد و حاال آماده می شود 
تا جانش��ین خود را بشناسد؛ محمد شریعتمداری، مردی که پیش تر ردای 
وزارت بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت را بر تن کرده بود. استیضاح وزیر 
این وزارتخانه در دولت دهم یکی از سیاه ترین روزهای سیاست را در ایران 

رقم زد؛ روزی معروف به یکشنبه سیاه.
وزارت کار؛ وزارتی دیرینه

هرچند فضای اقتصادی و سیاس��ی ایران با ن��ام وزارتخانه های تعاون 

و رفاه اجتماعی چند دهه ای بیش��تر نیست که آشناست اما وزارت کار 
و ام��ور اجتماع��ی وزارتخانه ای دیرپا تلقی می ش��ود که پس از پیروزی 
انقالب اس��المی 9 وزیر را به خود دید و در موعد ادغام با دو وزارتخانه 
دیگر، با هدف کوچک س��ازی دولت، وزیر کار و ام��ور اجتماعی بود که 

راهی این وزارتخانه شد.
اولین وزیر کار پس از پیروزی انقالب در دولت موقت داریوش فروهر 
بود که ش��هرتش در س��پهر سیاس��ی ایران نه به ایفای مس��ئولیت در 
این وزارتخانه که به خاس��تگاه سیاس��ی و پایان تراژیک زندگی اش باز 

می گردد.
محم��د میرمحمدصادق��ی، احمد توکل��ی اقتص��اددان اصولگرا، 
ابوالقاس��م س��رحدی زاده، حسین کمالی و س��ید صفدر حسینی از 
جمله کس��انی بودند ک��ه ردای وزارت کار و امور اجتماعی را بر تن 
کردن��د. ناصر خالقی زمانی که صفدر حس��ینی راه��ی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی ش��د در ای��ن وزارتخانه ج��ای گرفت و محمد 
جهرمی نیز در دولت دهم عهده دار این مسئولیت بود تا سکان را به 

دست شیخ االسالمی سپرد.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی

اولی��ن وزیر ای��ن وزارتخانه محمد ش��ریف زادگان ب��ود، وزارتخانه ای 
ک��ه در دول��ت اصالحات با هدفی مت��رادف با نامش یعن��ی ایجاد رفاه 
و تامی��ن اجتماعی ایجاد ش��د اما عمر چندان طوالنی نداش��ت. پس از 
ش��ریف زادگان پروی��ز کاظمی در دولت نهم برای تصدی این پس��ت به 
مجلس معرفی ش��د و رای اعتماد گرفت اما آفتاب بختش زودتر از عمر 

دولت نهم غروب کرد تا صفت اولین جدا شده از دولت نهم را برای خود 
ثبت کند. عبدالرضا مصری و صادق محصولی، یار نزدیک به احمدی نژاد 

دو وزیر بعدی این وزارتخانه تا زمان انحالل بودند .
وزارت تعاون

همان گون��ه که از نامش پیداس��ت، با هدف پیگی��ری امور مربوط به 
تعاون و ایجاد ش��رایطی برای افزایش س��هم این بخش از اقتصاد ایجاد 

شد.
در دهه 7۰ بود که با توجه به اینکه قانون اساس��ی سه شکل دولتی، 
خصوصی و تعاونی را در اقتصاد پذیرفته بود، این وزارتخانه تشکیل شد 

و غالمرضا شافعی اولین وزیر این وزارتخانه بود .
پس از ش��افعی، در دولت اصالحات مرتضی حاج��ی، بر این صندلی 
نشست و وقتی وزارت تعاون را به مقصد وزارت آموزش و پرورش ترک 

کرد، علی صوفی عهده دار این سمت شد .
ای��ن وزارتخانه مانند بس��یاری دیگر از وزارتخانه ه��ای دولت نهم در 
چهار سال دو وزیر به خود دید. محمد ناظمی اردکانی و محمد عباسی. 

اینچنین بود که عباسی آخرین وزیر تعاون پیش از ادغام شد.
استعفا برای ابقا 

محمد ش��ریعتمداری چندان نیازی ب��ه معرفی ندارد. وی دو دوره در 
دولت های اصالحات وزیر بازرگانی بود و در دولت یازدهم معاون رئیس 
جمهور در امور اجرایی ش��د. او ح��اال وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
ب��ه مقصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترک کرد تا بار دیگر بخت 

خود را برای ورود به وزارتخانه ای متشکل از سه وزارتخانه بیازماید .

سیاسی ترین وزارتخانه اقتصادی ایران در انتظار وزیر جدید

3 وزارتخانه در یک قاب

دریچه

خانه تکانی اساسی در کابینه دوازدهم
تغییر همه مردان اقتصادی دولت

وزیر راه و شهرس��ازی روز ش��نبه در حالی اختالف نظر با دولت 
را در حوزه ه��ای »بازآفرینی ش��هری« و »دخال��ت در بازار« دلیل 
اصلی اس��تعفای خود ذکر کرد که باید استعفای عباس آخوندی را 

نخستین استعفای داوطلبانه در کابینه دوازدهم دانست.
ب��ه گزارش خانه مل��ت، اگرچه پیش از ای��ن در دولت یازدهم وزیر 
آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارش��اد نیز استعفانامه 
خود را تنظیم کردند و حتی در دولت دوازدهم ولی اهلل سیف نیز نامه 
اس��تعفا نوشت اما به نظر می رسد، اس��تعفاهای مذکور بیشتر رنگ و 
لعاب برکناری های محترمانه را یدک می کشید، همچنین استعفانامه 
وزیر صنعت و تجارت نیز که روز گذش��ته ب��ا موافقت رئیس جمهور 
تایید شد، در واقع انتخاب استعفا به جای استیضاح بود، که با منتقدان 
جدی در مجلس دنبال می شد. زاویه گیری آخوندی با کابینه از همان 
روز رای اعتم��اد با انتقاد رئیس جمهور از پیگیری وضعیت بازآفرینی 
شهری عیان شد و بعدها با مخالفت آخوندی پیرامون دخالت در بازار 
قیمت گذاری به صورت جدی تری مطرح ش��د، این وزیر مستعفی که 
معتقد بود باید احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رعایت ش��ود، 
دچار تفاوت دیدگاه جدی با دولت شد و براساس آنچه خطاب به رئیس 
کابینه نوشت بارها دست به استعفا زد و پایان مهر را نیز آخرین فصل 
حض��ور خود در دولت دوازدهم عنوان ک��رد. افزایش نامتعارف قیمت 
مسکن و داغ شدن بازار اجاره از موضوعاتی بود که آخوندی را در لبه 
تیز استیضاح یا دست کم اخطارهای نمایندگان مجلس و فعاالن بازار 
قرار داد، هرچند با خانه اولی ها وزارت مسکن توانست در اواخر دولت 
یازدهم و اوایل دولت کنونی بازار مس��کن را از رکود چند ساله خارج 
کند، اما واقعیت آن است که میل به شیب قیمت با گزارش های وزارت 
مس��کن توانست معامالت مسکن را تحت تاثیر قرار داده و رکوردهای 
عجیب و غریب و صعود ۳۵درصدی قیمت مس��کن را در همین اوایل 

امسال رقم بزند.
مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران می گوید: عملکرد آخوندی 
را باید در بخش های مختلفی جس��ت وجو ک��رد، چراکه وی عالوه بر 
حوزه راه در بخش شهرس��ازی نیز اقدامات موثری داشت، که بهترین 
جنبه آن خروج بازار از رکود بود. وی می افزاید: با وجود خارج ش��دن 
بازار مسکن از رکود ۵ ساله با راه اندازی صندوق پس انداز یکم، عرضه 
مس��کن پس از سپری ش��دن موعد وام خانه اولی ها در اجرا با مشکل 
روبه رو شد و در این میان گزارش های ماهانه دولت از وضعیت معامالت 
در رشد نامتعارف بازار مسکن بی تاثیر نبود، از سوی دیگر دولت هیچ 
برنامه ای برای تامین مسکن ارزان قیمت و یا حتی میان قیمت نداشت 
و با وجود س��خن از مسکن اجتماعی برنامه عملیاتی موجهی در این 

حوزه ارائه نشد.
شکس��ت طرح بازآفرینی یا الاقل مسکوت ماندن آن را کارشناسان 
مهم ترین دلیل در اختالف وزیر مس��تعفی با رئیس جمهور می دانند، 
آخوندی عقیده داش��ت که انبوه سازی در بافت های فرسوده امکانپذیر 
نیس��ت. او معتقد بود انبوه سازی مسیری مردود و محکوم به شکست 
است و باید به صورت »مینیاتوری« و محله به محله با مشارکت مردم 

ادامه پیدا کند.

نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب وزارت صنعت، معدن و تجارت
صمت در انتظار چهارمین وزیر

وزارت صنعت، معدن و تج��ارت آماده ورود چهارمین وزیر خود در 
عمر هفت ساله اش می شود. رضا رحمانی از سوی رئیس جمهور برای 
تصدی این پس��ت معرفی شده و ش��مارش معکوس در این وزارتخانه 
آغاز شده است .  به گزارش خبرآنالین، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
که از دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، در دولت دهم تش��کیل 
شد، افت و خیز فراوانی را در چهار دهه اخیر پشت سر گذاشته است.

 صنای��ع یا صنایع و معادن: در بدو تش��کیل دولت موقت در ایران، 
پس از پیروزی انقالب وزارتخانه ای به نام صنایع و معادن وجود داشت. 
در  میانه راه، در دولت سوم بود که وزارتخانه ای به نام معادن و فلزات 
تشکیل و مسئولیت معادن و فلزات از این وزارتخانه منفک شد. تصدی 
این وزارتخانه در دولت موقت  برعهده محمود احمدزاده بود. پس از آن 
محمدرضا نعمت زاده بر این مسند نشست که در دولت های گوناگونی 
عهده دار این سمت بود. سید مصطفی هاشمی طبا در دولت اول و دوم 
جمهوری اس��المی عهده دار این مس��ئولیت بود و پس از آن غالمرضا 
ش��افعی برای تصدی این پست معرفی شد. نعمت زاده دو دوره پیاپی 
دیگر سکان صنعت ایران را در دست داشت تا اینکه در دولت اصالحات 
جای خود را به شافعی سپرد. مسئولیت این وزارتخانه پس از ادغام با 

وزارت معادن و فلزات به اسحاق جهانگیری سپرده شد .
 پس از جهانگیری اما علیرضا طهماس��بی و علی اکبر محرابیان در 
اتاق وزارت این وزارتخانه جای گرفتند و با ادغام آن در دولت دهم دور 
تازه ای در حیات این وزارتخانه آغاز ش��د .  این وزارتخانه در عمر خود 
یک بار از وزارت معادن و فلزات منفک و در آن ادغام شده است و باری 
دیگر از دل آن وزارت صنایع سنگین بیرون آمده و دوباره ادغام صورت 
گرفته است .  حس��ین نیلی، آیت اللهی، محلوجی و البته جهانگیری 
کس��انی هس��تند که ردای وزارت مع��ادن و فلزات را ب��ر تن کردند. 
در عین حال در وزارت صنایع س��نگین نیز به��زاد نبوی و هادی نژاد 
حسینیان مس��ئولیت وزارت را عهده دار بودند. وزارتی به نام بازرگانی: 
وزارت بازرگانی وزارتی دیرپاس��ت. پس از انقالب در دولت موقت رضا 
صدر عهده دار این مس��ئولیت بود و س��پس حسین کاظم پور اردبیلی 
این مسئولیت را برعهده گرفت. حبیب اهلل عسگراوالدی، حسن عابدی 
جعفری، وهاجی و  آل اس��حاق تا پایان دولت سازندگی در این سمت 
حضور داشتند اما هشت سال دوره اصالحات با حضور شریعتمداری در 
وزارت بازرگانی سپری شد و پس از وی در دولت دهم میرکاظمی این 
مسئولیت را برعهده گرفت. در دولت دهم پیش از ادغام وزارت بازرگانی 
و صنایع و معادن مهدی غضنفری در وزارت بازرگانی حضور داشت که 
س��پس به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای 
اعتماد گرفت.  وزارت صنعت، معدن و تجارت: از سال 1۳9۰ تاکنون 
اما عضنفری، نعمت زاده و شریعتمداری در این وزارتخانه حضور یافتند. 
حاال اما با استعفای شریعتمداری رضا رحمانی از سوی رئیس جمهور 
برای تصدی این وزارتخانه پررفت و آمد در ۴۰سال اخیر معرفی شده 
اس��ت. در صورت رای مثبت نماین��دگان وی چهارمین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خواهد بود؛ وزارتخانه ای که پیشنهاد تفکیک دوباره آن 

البته از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.
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فرصت امروز: بیست ودومین سالروز ملی صادرات درحالی دیروز برگزار 
ش��د که وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��ه عنوان متولی حوزه صادرات 
هنوز وزیر ندارد و محمد ش��ریعتمداری ابتدای هفته و یک روز پیش از 
برگزاری این مراس��م استعفا داده و رئیس جمهور نیز با آن موافقت کرده 
بود. با این همه ش��ریعتمداری در این مراس��م ش��رکت کرد و همزمان با 
برگزاری این مراسم نام او نیز در نامه روحانی به مجلس به عنوان گزینه 

پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده بود.
اما مراس��م گرامیداشت بیست ودومین س��الروز ملی صادرات خالی از 
حاشیه نبود و ازجمله حواشی این مراسم می توان به صحبت های ابتدایی 
اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که از عدم تمایل خود برای 

حضور در این مراسم گفت اشاره کرد.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای س��خنان خود گفت: »نمی خواستم 
امروز به این مراس��م بیای��م و تصمیمم بر نیامدن بود. ب��ا وجود این که 
دیشب آقای ش��ریعتمداری با من صحبت کرد و از من برای این مراسم 
مجددا دعوت کرد به او گفتم ش��رایطم جوری اس��ت که ش��اید در این 
مراس��م ش��رکت نکنم، اما وقتی در بخش خبری س��اعت هش��ت صبح 
اعالم ش��د که جلس��ه با حضور من برگزار می ش��ود، فکر کردم ش��اید 
تعبیر و تفس��یر دیگری از نیامدن من بش��ود و بنابراین آمدم که خدمت 

صادرکنندگان عرض ادب کنم.«
ش��وخی جهانگیری با وزیر پیش��ین وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزیر پیش��نهادی کار از دیگر حاش��یه های این مراس��م بود که پیش از 
سخنان معاون اول رئیس جمهور به بیان مطالبی درباره وضعیت صادرات 
در کش��ور پرداخت و در صحبت های خود بارها به اس��تعفایش از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اشاره  کرد.
جهانگیری در پایان صحبت هایش با ش��وخی خطاب به شریعتمداری 
گفت: »آقای شریعت یک جور پشت تریبون حرف می زند و می گوید من 
بیکارم؛ این در حالی است که همین امروز؛ پشت در منتظر ماند و وقتی 
مطمئن شد وزیر بعدی است وارد جلسه شد و در صندلی خود نشست.«
به گزارش ایس��نا، معاون اول رئیس جمهوری همچنین به بخش هایی 
از صحبت های شریعتمداری در مراسم اشاره کرد و گفت: »شریعتمداری 
از این موضع صحبت کرد که مدیران کش��ور ترس��یده اند. این در حالی 
اس��ت که من مک��ررا گفته ام در ش��رایط فعلی مدیران ریس��ک پذیر را 
می خواهی��م. در واکنش به این صحبت های من برخی می گویند چرا در 
این ش��رایط مدیران را برکنار نمی کنید؛ آنها فکر می کنند که در دستان 
من قلم و کاغذ اس��ت و راه که می روم می توانم مدیر را برکنار کنم. این 
در حالی اس��ت که من تا االن اجازه برکناری منشی ام را پیدا نکردم چه 

برسد به وکیل، وزیر و ...«.
جهانگی��ری ادام��ه داد: »برکناری کارس��از نیس��ت بلک��ه مدیر باید 
ریس��ک پذیر و تصمیم گیر باشد؛ اگر مدیری این موضوع را نمی پذیرد به 

کشور ظلم می کند که پستی را قبول می کند.«
ام��ا مهم ترین بخش از س��خنان جهانگیری به اع��الم یک خبر خوب 
در حوزه دارو اختصاص داش��ت. او از موافق��ت مقام معظم رهبری برای 
برداش��ت ۵۰۰میلی��ون دالر از صندوق توس��عه ملی برای ش��رکت های 
دارویی خبر داد و گفت: »گرچه شرایط سختی در کشور وجود دارد، اما 
در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصویب کردیم که ۵میلیون 
دالر از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم و به ریال تبدیل نماییم تا فقط 

برای شرکت های داروسازی مورد استفاده قرار بگیرد.«

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: »با توجه به س��ازوکاری که درباره 
برداشت از صندوق توسعه ملی وجود دارد، این مصوبه تقدیم مقام معظم 
رهبری شد و هفته گذشته نیز به تایید ایشان رسید و ان شاءاهلل تا هفته 

بعد با قیمت سامانه نیما در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد.«
زبان گویای صادرکنندگان؟

محمد شریعتمداری، وزیر س��ابق صمت نیز در بیست ودومین سالروز 
ملی صادرات از این گفت که نتوانس��ته زبان گویای صادرکنندگان باشد. 
او اش��اره غیرمستقیمی هم به داستان انتشار فهرست ارزبگیران از دولت 
داش��ت و گفت: »مجموعا در چند ماه گذشته امتحان خود را خوب پس 
ندادیم، این در حالی اس��ت که در جلسات تصمیم گیری، به عنوان زبان 
قاطع تولیدکنندگان و صادرکنندگان به خوبی نتوانس��تیم از ش��ما دفاع 

کنیم که امروز این مشکالت وجود دارد.«
او ادامه داد: »کاهش ارزش پول ملی راهی برای افزایش صادرات است 
که کش��ورهای دیگر نیز این را به کار گرفته اند، البته دشمن این فرصت 
را در اختیار ایران قرار داده اس��ت، پس این جلسه شادی صادرکنندگان 
اس��ت که از فرصت های بی بدیل برای افزایش صادرات استفاده کنند، ما 

شاهد خروج قانونی و غیرقانونی کاال از مرزهای ایران هستیم.«
به گفته شریعتمداری، »اینکه گوجه فرنگی هم در بازار داخلی کمیاب 
می شود ناشی از سیاست های ارزی است چراکه وقتی ارز در بازار نیمایی 
7 هزار تومان اس��ت، یک بازار س��وم ایجاد می  ش��ود و  به صرفه ش��دن 
صادرات به نایابی کاال در کش��ور می انجامد.« او گفت: »در این ش��رایط 
یک میلیون تن گوجه فرنگی صادر می شود و گوجه فرنگی به یک عنصر 
نایاب در کش��ور تبدیل می ش��ود که عامل آن سیاس��ت های ارزی است 
که اگر حل نش��ود برخورد با آن برخورد با معلول اس��ت. در واردات هم 
همینطور است گفتیم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاال وارد کنند و وقتی ارز 
ب��ازار آزاد به وجود آمد تقاضا برای واردات به ۵۳میلیارد دالر رس��ید که 

بخشی از آن تقاضای رانت جویانه بوده است.«
همچنین مجتبی خس��روتاج، رئیس س��ازمان توس��عه تجارت هم در 
گرامیداش��ت روز ملی صادرات در س��ال 97 صادرکنندگان را بی نصیب 
نگذاش��ت و از این گفت که »از صادرکنندگان در شرایط حساس کنونی 
انتظ��ار می رود با فروش ارز خود به بهبود وضع ارزی و مس��اعدت برای 

تحقق سیاست های اقتصادی ضد تحریم، به دولت کمک کنند.«
به گفته خس��روتاج، »س��هم بیش از دو برابری فوالد و پتروش��یمی 
در صادرات سنتی ناشی از س��رمایه گذاری های دو دهه گذشته است.« 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت: »از ۴۶ میلی��ارد دالر صادرات 
انجام ش��ده در سال گذش��ته 1.۳درصد در گروه فناوری های پیشرفته، 
۲۶.۳درصد، در گروه فناوری های میانی، 7.9درصد در گروه  فناوری های 
پایی��ن، ۲۳.۴درص��د در گروه منبع محور و بی��ش از ۴1درصد در گروه 
کاالهای اولیه جای دارد و از نظر تعداد در بین ۵۰ ش��رکت صادرکننده 
نمونه س��ه ش��رکت در گروه فناوری های پیشرفته، 1۴ شرکت در گروه 
فناوری های میانی، 9 ش��رکت در گروه فناوری های پایین، 1۲ ش��رکت 
در گ��روه منبع مح��ور و 1۲ ش��رکت در گروه کااله��ای اولیه رده بندی 

می شود.«
انتقاد از شتاب زدگی و ممنوعیت صادرات

غالمحس��ین ش��افعی، رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران نیز در مراس��م 
گرامیداش��ت صادرات از ش��تاب زدگی در تصمیمات انتقاد کرد و گفت: 
»اس��تدعای بخش خصوصی این است که دستور صادره از سوی معاون 

اول رئیس جمه��وری مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه 
واقع شود.«

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه طی س��ال های گذش��ته 
برخی افرادی که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب 
ش��دند، گفت: »قیمت های پایه صادراتی باید واقعی ش��ود در حالی که 
اگ��ر فعاالن اقتصادی اخت��الف تجاری پیدا کردند، س��از و کاری وجود 
ندارد تا حل اختالف شود. در صورتی که در بسیاری از کشورهای هدف 
صادراتی چنین اتفاقی رخ می دهد؛ البته س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
با دفاتر تجاری که در خارج از کش��ور دارد، کارایی الزم را ندارند که به 

حل اختالف بپردازد.«
محس��ن جاللپور دیگ��ر فعال بخش خصوصی بود که در این مراس��م 
صحب��ت کرد و از این گف��ت که به عنوان صادرکننده نمونه س��ال 9۶، 
هنوز یک کیلو پس��ته هم صادر نکرده اس��ت چراکه نمی داند چطور باید 
ارز صادرات��ی را برگرداند. او گفت: »ما نمی توانیم مس��یری را برویم که 
به عنوان قاچاقچی ارز در آینده مطرح ش��ده است و تنها گرفتاری ایجاد 
می کند. اولین خصلت صادرکنندگان، میهن پرس��تی اس��ت. صادرکننده 
واقعی و شناس��نامه دار ارز حاصل از ص��ادرات خود را برمی گرداند. اتفاقا 
کس��انی که دچار تخلف شده و ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم 
برنمی گردانند کسانی هس��تند که اکنون راه برای صادرات شان باز شده 

است.«
او همچنی��ن گف��ت: »ممنوعی��ت ص��ادرات کامال غیرقانونی اس��ت، 
کش��ورهایی که خریدار پس��ته ما بودند، امروز نمی خرن��د چراکه وقتی 
می بینن��د ص��ادرات گوجه فرنگ��ی متوقف ش��ده، دیگر پس��ته ایرانی را 

نمی خرند، بنابراین ممنوعیت صادرات جایی ندارد.« 
اختصاص 10 میلیارد دالر به تولید داخل

سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تج��ارت گفت: 1۰ میلیارد دالر ارز 
حاصل از افزایش صادرات به تولید داخل اختصاص خواهد یافت.

به گزارش ایس��نا،  رضا رحمانی در مراسم بیست و دومین سالروز روز 
ملی صادرات در سالن همایش های بین المللی صداوسیما، اظهارکرد: در 
جریان همه مش��کالت ق��رار دارم و وظیفه اصلی من پیگیری و حل این 
مش��کالت است. وی افزود: در دوره مسئولیت جدیدم به رئیس جمهوری 
قول های��ی دادم ت��ا مایحتاج عموم��ی مردم را تامین کن��م و این کاالها 
به وفور در بازار وجود داش��ته باش��د و از س��وی دیگر نیز زنجیره تولید 
تا صادرات را اصالح کنم. البته در نوس��انات ارزی همه از مشکالتش��ان 
صحبت کردند که یا به صورت طبیعی ایجاد ش��ده یا تصمیمات اشتباه 
باعث آن ش��ده اس��ت اما در این میان فرصت هایی نیز به وجود آمده که 
بای��د از آن  اس��تفاده کنیم. به عنوان مثال درصددی��م تا در پی افزایش 
صادرات، 1۰ میلی��ارد دالر ارز حاصل از آن را به تولید داخل اختصاص 
دهی��م. رحمان��ی گفت: همین قان��ون بهبود فضای کس��ب و کار که در 
مجلس نوشتیم به گونه ای بود که فکر می کردیم تحولی بزرگ به وجود 
م��ی آورد و ه��م اکنون نیز ای��ن قانون مترقی اس��ت و در صددیم از آن 

استفاده کنیم.
وی تصری��ح کرد: ق��ول می دهم که در دوره مس��ئولیت جدیدم تمام 
انتصابات بر محور جوانان و جوان گرایی باش��د که البته از با تجربه ها هم 
اس��تفاه می کنیم. همچنین اتاق های فکر مختلفی در حوزه های صنعت، 
معدن و تجارت تش��کیل می دهیم و هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ شود 

پس از عبور از اتاق فکر و با کمترین آسیب خواهد بود.

دولتمردان و فعاالن بخش خصوصی در روز ملی صادرات چه گفتند؟

وعده اختصاص 10 میلیارد دالر به تولید

اروپ��ا پس از طی کردن دوران بحران اقتصادی در س��ال های ۲۰۰7 
ت��ا ۲۰1۶  که آغازش از یونان بود و س��پس کش��ورهایی چون ایتالیا، 
فرانسه، اسپانیا، پرتغال وچند کشور دیگر را نیز در بر گرفت و منجر به 
تغییر س��اختارهای سیاسی در این کش��ورها شد، همواره گرفتار بحران 
بیکاری بود. در این دوران در برخی از کش��ورهای اروپایی بیکاری حتی 
ب��ه ۲7درصد رس��ید. اقتصاددانان اروپ��ا با ارائه راهکاره��ای متفاوت و 
بررسی های گوناگون رو به رویه کارآفرینی و آموزش جوانان- که عمده 
بیکاران را تش��کیل می دادند-آوردند تا با آم��وزش به ویژه آموزش های 
فنی و حرفه ای آنها به اشتغال جوانان کمک کنند و شرایط جذب آنان 
به بازار کار را فراهم کنند. همچنین دولت ها با کمک به بخش خصوصی 

و تقویت این بخش راه را برای جذب جویندگان کار آسان تر کردند. 
هج��وم مهاج��ران از کش��ورهای آفریقایی و جن��گ زده خاورمیانه به 
کشورهای اروپایی بار دیگر مسئله بیکاری و ایجاد نوعی بحران در اروپا 
را برجس��ته کرده اس��ت. در حال حاضر بیش از 1۰ میلیون نفر بیش از 
یک س��ال است که شغل ندارند و این بیکاری بلندمدت بخش بزرگی از 

جامعه را به خطر انداخته است. 
دو س��وم مهاجران یعنی ۲۲ میلیون نفرشان در سراسر اروپا بیکارند 
و نیمی از آنها بیش از یک س��ال است که شغل ندارند. در واقع بیکاری 
طوالن��ی م��دت زندگی 1۰میلیون و ۵۰۰ هزار نف��ر در اروپا را به خطر 

انداخته است و در این مورد اتحادیه اروپا باید برای مقابله با این مشکل 
وارد عمل ش��ود. گفتنی اس��ت در اروپا بین خدمات اجتماعی و مراکز 
خدمات اش��تغال هماهنگی کافی وجود ندارد و تنها اطالعات مربوط به 
7۳درصد از این افراد به طور رس��می ثبت ش��ده است. البته ۲۰درصد 
برنامه های مربوط به اش��تغال زایی به بحران بیکاری در اغلب کشورهای 
اتحادیه اروپا اختصاص دارد. بیشتر بودجه این برنامه ها هم صرف یافتن 

شغل های دولتی می شود .
اما واقعا عمق این بحران چقدر اس��ت؟ آی��ا اروپا قادر خواهد بود این 
معضل را حل کند؟ به این نکته باید توجه داش��ت که مس��ئله بیکاری 
یکی از عواملی اس��ت که از زمان آغ��از بحران اقتصادی در اروپا موجب 
افزایش فقر شده است. برای روشن تر شدن این موضوع بهتر است مثال 
کشور س��وئد را دقیقتر بررسی کنیم. سوئد کش��وری است که پذیرای 
مهاجران از سراس��ر دنیاس��ت. در این کش��ور مجموعه سیاست ها برای 

پایین نگه داشتن نرخ بیکاری در  طوالنی مدت انجام می شود.
یلوایوهانس، وزیر اش��تغال و کاریابی س��وئد با توجه به رش��د باالی 
جمعیت در آن کشور دست به ابتکارات جالبی برای حل معضل بیکاری 

در سوئد زده است.
به کارگیری سیاس��ت های آموزش��ی یعنی ادامه تحصی��ل، دوره های 
آموزش��ی اضافی، تمرین و س��پس ش��روع ب��ه کار از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. مرحل��ه بعدی به کارگیری ش��رکای اجتماعی به ویژه 

اتحادیه های کارگری است.

اختص��اص منابع مالی به آموزش افرادی ک��ه تحصیالت پایین دارند 
ک��ه بتوانند دوره های ابتدایی، دبیرس��تان و متوس��طه را تمام کنند از 
دیگر ابتکارات س��وئد است. س��امانه ای هم برای تامین هزینه های مالی 
برای دریافت گواهینامه رانندگی برای مهاجرانی که گواهینامه رانندگی 

ندارند در نظر گرفته شده است.
وزیر اش��تغال و کاریابی س��وئد می گوید: در دنیای امروز مردم زیادی 
از جهن��م جن��گ و فقر می گریزند. همه ما مس��ئولیم. ش��اید به اعمال 
اصالحات در بازار کار هم نیاز داشته باشیم. گفتنی است سوئد باالترین 

نرخ اشتغال را در اتحادیه اروپا دارد.
 مثال دیگر کش��ور اسلواکی اس��ت. میزان رشد اقتصادی در اسلواکی 
بیش از ۳درصد اس��ت، در نتیجه این کش��ور یکی از کشورهای اروپایی 
است که رشد اقتصادی باالیی دارد. نرخ بیکاری در اسلواکی پایین تر از 
میزان میانگین آن در منطقه یورو است. دولت اسلواکی برای مواجهه با 
مشکل بیکاری در آن کشور دست به اقدامات زیادی زده است، از جمله 
کاهش مالیات برای مشاغل با دستمزد پایین، ارائه خدمات اجتماعی به 
افرادی که با معضل بیکاری طوالنی مدت روبه رو هس��تند. سازماندهی 
دفاتر مدیریت کار، خدمات اش��تغال، تش��کیل ش��وراهای منطقه ای با 
هزاران متخصص منابع انس��انی از سراسر کشور با هدف ارزیابی توانایی 
اف��راد برای فرصت های ش��غلی موجود، از جمله اقداماتی اس��ت که در 
اس��لواکی انجام می ش��ود. بنابراین به نظر می رسد کشورهای اروپایی با 

ارائه ابتکارات مختلف خواهند توانست بر این بحران فائق آیند.

اروپا، مهاجران و معضل بیکاری بلندمدت

دریچه

مالیات ستانی از فردی که مدیرعامل 1۶7 شرکت بود
روایت معاون وزیر از فرارهای مالیاتی

رئیس س��ازمان امور مالیات��ی از افزایش ۸درص��دی درآمدهای 
مالیات��ی و وصول ۵۳ هزار میلیارد تومان��ی آن خبر داد و گفت در 
چهار - پنج س��ال آینده س��امانه های نظام مالیات��ی به قدری قوی 
خواهند شد که خودمان اظهارنامه تولید و به مؤدیان اعالم می کنیم.

سید کامل تقوی نژاد در برنامه »نگاه یک« شبکه یک سیما افزود: 
اگر در س��ال های گذش��ته درآمدهای نفتی ما 1۰۰ بود درآمدهای 
مالیاتی مان 1۵۰ بود؛ یعنی ۵۰درصد از درآمدهای نفتی سال قبل 
سبقت گرفته ایم. س��ال قبل حدود 97درصد درآمدهای پیش بینی 
ش��ده در قانون بودج��ه را محق��ق کردیم، در ح��ال حاضر حدود 
۳۸درصد درآمدهای بودجه را درآمدهای مالیاتی تش��کیل می دهد 

و حدود ۵۰درصد درآمدهای کشور از راه مالیات حاصل می شود. 
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما و به گفته تقوی نژاد، امس��ال 
ح��دود 11۳ هزار میلی��ارد تومان رقم پیش بینی ش��ده درآمدهای 
مالیاتی است، البته سال قبل حدود 1۸ هزار میلیارد تومان عالوه بر 
97درصد درآمد مالیاتی با عنوان عوارض به ش��هرداری ها تخصیص 
داده ش��د و امسال احتمال می رود رقم عوارض به ۲۰ هزار میلیارد 

تومان برسد.
تقوی نژاد تصریح کرد: در ش��ش ماهه نخست امسال موفق شدیم 
با ۸درصد رش��د نسبت به س��ال قبل حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان 
درآم��د کس��ب کنیم به عالوه 9 ه��زار میلیارد توم��ان هم عوارض 
ک��ه روی ه��م رفته ۵۳ ه��زار میلیارد تومان وصول ش��ده اس��ت. 
هدف گذاری ما تا پایان س��ال متفاوت اس��ت که وابسته به شرایط 
حال حاضر کش��ور و رواب��ط خارجی و مبادالت تج��اری اقتصادی 

خارجی ایران می شود.
او اف��زود: در ایران حدود 9درصد از جی دی پی کش��ور )درآمد 
ناخالص داخلی( از درآمدهای مالیاتی حاصل می شود، البته این رقم 

برای سال آخر برنامه توسعه باید به 11درصد برسد.
مالیات مردم چگونه خرج می شود؟

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: وقتی می گوییم 
مالی��ات خرج بودجه جاری می ش��ود یعنی برای آموزش و پرورش، 

بهداشت و درمان و نیروهای مسلح و امنیت کشور.
عالوه بر این مخارج ما درآمدهای دیگری هم از طریق مالیات بر 
ارزش افزوده داریم که چیزی حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان است.
تقوی نژاد گفت: در س��ال جاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای 
بهس��ازی جاده ها، چشمه ها و راه ها و سایر نیازمندی های عشایر در 

نظر گرفته ایم.
او افزود: تاکنون در ش��هر تهران حدود 19 ه��زار میلیارد تومان 
از محل عوارض در اختیار ش��هرداری ها ق��رار گرفته، البته بیش از 
1۶ ه��زار میلیارد توم��ان از این مبلغ در دوران ریاس��ت جمهوری 
آقای روحانی بوده است برای مثال در شش ماه اخیر حدود 1۵۰۰ 
میلیارد تومان به شهرداری ها تخصیص داده شد که تا پایان سال به 

۳7۰۰ میلیارد تومان می رسد.
تقوی نژاد ادامه داد: در بحث طرح سالمت تاکنون حدود 1۵ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده خرج ش��ده و 
حدود هزار میلیارد تومان هم به ورزش کشور اختصاص یافته است 
که امسال این رقم افزایش خواهد داشت. مردم باید بدانند اگر امروز 
خط مترویی احداث می شود و یا پارک و خیابان های مناسبی برای 
رس��یدن به آرامش دارند هزینه اش از جیب مردم تأمین می ش��ود، 
البت��ه این مبال��غ در قالب مالیات تأمین می گ��ردد و هیچ منتی بر 

سر مردم نیست.
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نسبت به 
دریافت مالیات اقشار کم درآمد سخت گیری نمی کنیم، گفت: مردم 

از نظام مالیاتی کشور رضایت نسبی دارند.
جلوگیری از 22هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

 س��ید کام��ل تقوی نژاد در ادامه س��خنان خود با بی��ان اینکه از 
پارسال تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل سامانه ها و به کمک 
دس��تگاه های نظارتی کشور از فرار مالیاتی جلوگیری کردیم، افزود: 

از یک نفر به اندازه یک میلیون و 7۰۰ هزار نفر مالیات گرفتیم. 
وی گف��ت: در ۴ تا ۵ س��ال آینده س��امانه های نظ��ام مالیاتی به 
قدری قوی خواهند ش��د که خودم��ان اظهارنامه تولید و به مؤدیان 

اعالم می کنیم.
یک نفر در 1۶7 شرکت مدیرعامل بود

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی افزود: براساس اطالعات سامانه، 
ی��ک نف��ر در 1۶7 ش��رکت مدیرعامل بود قطعاً این ش��خص قصد 
سوء اس��تفاده دارد و نمی خواهد از این ش��رکت ها، درست استفاده 

کند. 
تقوی ن��ژاد ادامه داد: از طریق ش��اخص هایی ک��ه تعریف کردیم 
مؤدیان پرریس��ک را تش��خیص دادیم و مجموع��ه ای از مؤدیان را 

شناسایی کردیم که ۲۰1۴نفر از آنان یک نشانی را مطرح کردند.
وی گفت: از طریق مکان، عضویت در هیات مدیره، نحوه پرداخت 
و از مجموع این شاخص ها، مؤدیان پرریسک را شناسایی می کنیم. 
تقوی ن��ژاد با بی��ان اینکه ۳۰۰ ه��زار مؤدی جدید را شناس��ایی 

کردیم، افزود: آنان کسانی بودند که هیچ سابقه ای نداشتند.
وی با اش��اره به اینکه الزمه موفقیت نظام مالیاتی کشور، تکمیل 
نظام اطالعاتی آن اس��ت، اضافه کرد: اعمال مدیریت ریسک، بسیار 
مهم است در این زمینه حدود 1۲۰ شاخص را شناسایی کردیم که 
آن را به حدود ۵۰ ش��اخص تقلیل دادیم. برخی از این ش��اخص ها 

محرمانه است. بر این اساس مؤدیان را طبقه بندی می کنیم.   
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کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد دالریزه 
جواب نمی دهد

کاهش ارزش پول ملی در بعضی تحلیل ها               به مثابه سکه ای 
در نظر گرفته می ش��ود که هرچند یک روی آن جنبه منفی 
این پدیده را نش��ان می دهد، اما روی دیگرش مثبت اس��ت. 
این پدیده به ظاهر منفور در اقتصادها بهانه ای برای توس��عه 
ص��ادرات و فرصت های               گردش��گری در کش��ورها برش��مرده 
می ش��ود اما باید پرس��ید در چه زمانی این پیامدهای مثبت 
عای��د اقتصادی ب��ا پول ملی کم ارزش خواهد ش��د؟ پاس��خ 
این س��وال ب��ه اراده ها               و سیاس��ت ها               مربوط اس��ت. در واقع 
باید پرس��ید آیا کاهش ارزش پول ملی یک کش��ور ناشی از 
اراده و سیاس��ت دولت ها               برای افزایش ت��وان رقابتی اقتصاد 
کشورهاس��ت یا ناشی از س��وءمدیریت ها               و ناکارآمدی فضای 

کسب  وکار، بهره وری پایین و سیاست های               غلط اقتصادی؟
چین یک نمونه از کشورهایی است که با کاهش ارزش پول 
مل��ی اش، ی��وآن، در مقابل دالر توان صادرات��ی اش را تقویت 
کرده اس��ت. این کش��ور ارزش پول ملی را پایین نگه داشته 
ت��ا با رونق تولید صادراتش را افزایش دهد. این کاهش ارزش 
پول بخش��ی از یک برنامه بلندمدت و سیاس��تی از مجموعه 
سیاس��ت هایی               اس��ت که قرار اس��ت به افزایش رقابت پذیری 
بنگاه های               اقتصادی در این کشور بینجامد. چین ضمن اجرای 
چنین سیاستی زیرساخت های               الزم را برای توسعه بخش های 
              موث��ر در افزای��ش صادرات ه��م فراهم کرده اس��ت بنابراین 
کاهش ارزش یوآن در چنین بس��تری سیاست درستی است. 
در چنی��ن چارچوبی که چین آن را آم��اده کرده بخش های 
              مختلف اقتصاد روی یکدیگر اثر مثبت می گذارد و سیاس��ت 
کاهش ارزش پولی ملی هم به جای جنبه منفی، جنبه مثبت 
خواهد داش��ت و در رونق تولید و توس��عه گردش��گری موثر 

است.
اتفاقی که در کش��ور ما می افت��د اما متفاوت از تجربه چین 
اس��ت. سیاس��ت اقتصادی در ایران این نیس��ت که پول ملی 
کم ارزش ش��ود. آنچه باعث کاه��ش ارزش پول ملی در ایران 
ش��ده، رخدادهای عالم واقع و بازار اس��ت. ای��ن رخدادها در 
بخش های               مختلف اقتصاد اثر گذاش��ته که از جمله آن ارزش 
پولی ملی اس��ت و از آنجایی که زیرساخت های               تولید و رونق 
گردشگری در کش��ور فراهم نشده، رونقی در این بخش ها               به 
واسطه بروز این پدیده در اقتصاد مشاهده نمی کنیم. ما صرفا 
ش��اهد پیامده��ای منفی کاهش ارزش پول مل��ی در اقتصاد 
هس��تیم نه امتیاز آن چراکه بهره مندی اقتصاد از آثار مثبت 
کاهش ارزش پول ملی تنها در بستر سیاست گذاری درازمدت 
ممکن اس��ت آن هم نه در یک اقتصاد دالریزه که خودش را 
به دنبال چنین پدیده ای می کش��اند. بررسی چهار دهه اخیر 
نش��ان می دهد که متاس��فانه ایران در سیاس��ت گذاری پولی 

موفق عمل نکرده است.
عم��ده دلیل کاه��ش ارزش پول ملی در ای��ران ناکارآمدی 
بخش های               مختلف اقتصاد است و تا زمانی که این ناکارآمدی 
اص��الح نش��ود، نظ��ام مدیریتی مناس��ب و یکپارچ��ه ای که 
سیاستی مثل کاهش ارزش پول ملی در آن پیامدهای مثبتی 
داشته باشد هم جوابگو نیست. نکته دیگر اینکه کاهش ارزش 
پول ملی مس��ئله ای نیست که نهادهای بین المللی به راحتی 
از آن بگذرند. در مورد دامپینگ در س��ازمان های               بین المللی 
اقتصادی مثل س��ازمان تجارت جهانی قواعد مشخصی وجود 
دارد که کش��ورها را محدود می کند. س��ازمان تجارت جهانی 
در براب��ر کش��وری که هزینه تمام ش��ده کاالی مش��خصی را 
در قیم��ت نهایی آن کمت��ر در نظر بگیرد، ب��ا این هدف که 
وارد ب��ازار خارجی ش��ود و بتواند در آن ب��ازار انحصار ایجاد 
کن��د و خطر باال ب��ردن قیمت ها               در آینده توس��ط انحصارگر 
وجود داشته باشد، س��کوت نمی کند. در این سازمان قوانین 
مش��خصی در برخورد ب��ا دامپینگ وجود دارد و س��وال این 
است که آیا سازمان های               بین المللی به طوالنی شدن سیاست 
کاهش ارزش پول ملی به عنوان سیاس��ت داخلی یک کشور 

عضو اهمیت نمی دهند؟
س��اختار اقتصاد و تولید طی دهه های               گذش��ته در ایران به 
گونه ای ش��کل یافته که کشور را هم به واردکننده مواد اولیه 
و قطع��ات و هم صادرکننده مواد اولیه و قطعات تبدیل کرده 
است. با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در بعضی 
بنگاه ها               به س��وددهی بیش��تری می رس��یم ک��ه از جمله آنها 
              پتروش��یمی ها               و محصوالت کشاورزی اس��ت که عمدتا متاع 

غیرفرآوری شده برای صادرات دارند.
از سوی دیگر اما کاهش ارزش پول ملی به زیان بنگاه هایی 
              اس��ت که مواد اولیه وارد می کنند. ب��ه این دلیل دیدگاه های 
              مختلف��ی در بین فعاالن بخش خصوص��ی درباره ارزش پول 
ملی وجود دارد. نکته اما این اس��ت که طی دهه های               گذشته 
اقتصاد ایران سیاس��ت مش��خص و در عین حال کارآمدی در 
زمینه سیاس��ت گذاری پولی نداشته اس��ت و به دلیل پایین 
بودن بهره وری در اقتصاد ایران و دیگر مس��ائل کس��ب وکار، 

سیاست های               درست به کمک تولید نیامده است.
در کشورهای توسعه یافته بنگاه ها               تالش می کنند بهره ورانه 
کار کنن��د و قیمت تمام ش��ده را کاهش دهند اما در کش��ور 
م��ا در عمل به��ره وری نیروی کار و س��رمایه محلی از اعراب 
ندارد. به همین دلیل کاهش ارزش پول ملی و سیاس��ت هایی 
              مث��ل آن از نظر فنی ب��ه کمک اقتصاد نیامده اس��ت. انتفاع 
بخش ه��ای               مختلف اقتصاد ایران از کاهش ارزش پولی که نه 
ناشی از سیاست بلکه اتفاقی است، در کوتاه مدت حاصل شده 
و مشخص اس��ت که طبیعی نیست. وقتی قیمت ارز خارجی 
در بازار داخلی ایران افزایش پیدا می کند، صادرات ایران تنها 
در ی��ک دوره کوتاه رش��د می کند اما پ��س از مدتی به دلیل 
هزینه ناش��ی از تورم واردات و ورود این تورم به سایر بازارها 
دستاورد کوتاه مدت کاهش ارزش پول ملی هم از بین می رود.

منبع: آینده نگر 

یادداشت

فرص��ت امروز: چند روز پیش بود که بانک مرکزی اعالم کرد اس��تعالم 
پیامکی س��وابق چک برگشتی امکان پذیر ش��ده و شهروندان می توانند با 
ارسال شناسه اس��تعالم 1۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه 
استعالم پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع 
شوند، چنانچه در پاسخ به پیامک ارسال شده به سامانه، وضعیت اعتباری 
صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی براساس رنگ های 

سفید، زرد، نارنجی، قهوه ای و قرمز اطالع رسانی می شود.
بن��ا به اعالم بان��ک مرکزی، در وضعیت س��فید، صادرکننده چک فاقد 
هرگونه س��ابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد 
رفع س��وء اثر شده اس��ت. در وضعیت زرد نیز صادرکننده چک دارای یک 
فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

همچنین در وضعیت نارنجی، صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره 
چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. در 
وضعیت قهوه ای نیز صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی 
یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگش��تی اس��ت و در نهایت، در 
وضعیت قرمز، صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگش��تی یا 
بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. حاال به نظر می رسد 
با امکان پذیر شدن اس��تعالم پیامکی سوابق چک برگشتی از سوی بانک 
مرکزی، آمار چک های برگشتی به نحو محسوسی کاهش یابد؛ به ویژه از 
این نظر که آخرین آمار بانک مرکزی درباره میزان چک های وصول ش��ده 
و برگش��ت خورده نش��ان می دهد حدود 1.۴ میلیون فقره چک به ارزشی 
حدود 1۵۶ هزار میلیارد ریال در ش��هریورماه س��ال 97 در سراسر کشور 
برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
1۰.۸درصد و ۲۰درصد افزایش را نشان می دهد. به گزارش خبرگزاری ها، 
بالغ بر 9.7 میلیون فقره چک به ارزش��ی ح��دود 9۰9 هزار میلیارد ریال 

در ش��هریور 97 در کل کش��ور مبادله شد که نس��بت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبل��غ ب�ه ترتیب 7.۳درصد و 9.1درصد افزایش نش��ان می دهد. 
در ش��هریور ماه 1۳97، در اس��تان تهران ح��دود ۳.۵ میلیون فقره چک 
به ارزش��ی حدود ۵11 هزار میلیارد ریال مبادله ش��د. ۵۳درصد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشور در شهریور ماه 1۳97، در سه استان تهران، 
اصفهان و خراس��ان رضوی مبادله شده است که به  ترتیب با ۳۵.9درصد، 
9.۵درصد و 7.۶درصد بیش��ترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا 
بوده اند. همچنین ۶7.۵درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران 
)۵۶.۲درصد(، اصفهان )۵.۸درصد( و خراس��ان رضوی )۵.۵درصد( مبادله 

شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
چک های وصول شده

در ش��هریورماه 1۳97، در کل کش��ور حدود ۸.۴میلیون فقره چک به 
ارزش��ی حدود 7۵۳ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.7درصد و 7.1درصد افزایش نشان می دهد. 
در م��اه مورد گ��زارش، در کل کش��ور ۸۶درصد از کل تع��داد چک های 
مبادل��ه ای و ۸۲.۸درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول ش��د. در 
ش��هریورماه 1۳97، در استان تهران بالغ بر ۳میلیون فقره چک به ارزشی 

بالغ بر ۴۲۳ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مورد گزارش در اس��تان تهران از نظر تعداد ۸۶.۵درصد و از نظر 
ارزش ۸۲.۸درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول ش��ده اس��ت. در 
ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های 
وصولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیالن 
)۸9.7درصد(، یزد )۸۸.۶درصد( و البرز )۸۸درصد( اختصاص یافته اس��ت 
و استان های کهگیلویه و بویراحمد )7۶.7درصد(، کردستان )79.۸درصد( 
و چهارمحال و بختیاری )۸۰.۳درصد( پایین ترین نس��بت تعداد چک های 

وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد گزارش، در بین س��ایر اس��تان های کشور بیشترین نسبت 
ارزش چک ه��ای وصول��ی به کل ارزش چک های مبادله ای در اس��تان به 
ترتیب به اس��تان های بوش��هر )9۲.۴درصد(، گیالن )۸۸.1درصد( و البرز 
)۸7.۶درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های سمنان )7۶.۶درصد(، 
هرم��زگان )7۸.7درص��د( و کرمان )7۸.۸درصد( کمترین نس��بت ارزش 
چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ش��ده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.
چک های برگشت خورده

در ش��هریورماه 1۳97، در کل کش��ور حدود 1.۴میلیون فقره چک به 
ارزش��ی حدود 1۵۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1۰.۸درصد و ۲۰درصد افزایش 
نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۴7۲ هزار فقره 
چک به ارزش��ی حدود ۸۸ هزار میلیارد ریال برگش��ت داده ش��د. در ماه 
مورد گزارش، در کل کش��ور 1۳.9درصد از کل تعداد چک های مبادله ای 

و 17.۲درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران 1۳.۵درصد از کل تعداد چک های 
مبادل��ه ای و 17.۲درص��د از کل مبلغ چک های مبادله ای برگش��ت داده 
ش��ده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت 
ارزش چک های برگش��تی ب�ه کل ارزش چک های مبادله ش��ده در استان 
به ترتیب به استان های س��منان )۲۳.۴درصد(، هرمزگان )۲1.۳درصد( و 
کرمان )۲1.۲درصد( اختصاص یافته است و استان های بوشهر )7.۶درصد(، 
گیالن )11.9درصد( و البرز )1۲.۴درصد( کمترین نسبت ارزش چک های 
برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص 

داده اند.

افزایش آمار چک های برگشتی در شهریورماه امسال

کدام استان ها بیشترین چک برگشتی را دارند؟

گروهی از کارشناس��ان اعالم کردند کشورهای سراسر جهان به دلیل 
افزایش منازعات جهانی در حال روی آوردن به طال هستند.

به گزارش ایس��نا به نقل از راش��ا تودی، میخائیل ماش��نکو، تحلیلگر 
موسسه »س��ی آی اس« گفت: در آینده نزدیک شاهد تغییر بزرگی در 
قوانین بازی خواهیم بود. در ابتدای امس��ال، کشورهای در حال توسعه 
زودتر از سایر کش��ورها با عواقب دردناک وابستگی به دالر آشنا شدند. 
اگر بحران های اقتصادی کش��ورهای آس��یایی و آمریکای التین کس��ی 
را نگران نکرده اس��ت، نوبت اقتصادهای بزرگ به زودی خواهد رس��ید. 
سیاس��ت های خصمانه آمریکا در س��ال های اخیر کش��ورهای جهان را 

مجبور کرده اس��ت به دنبال جایگزینی برای دالر باشند و ذخایر طالی 
خود را تقویت کنند. دنیس لیسیتس��ن، تحلیلگر موسسه »فین ایست« 
نیز گفت: نش��انه هایی از پایان سلطه دالر بر نظام مالی جهانی در حال 
پدیدار شدن است. بس��یاری از کشورها در حال خرید طال هستند چرا 

که دریافته اند پول کاغذی ذخیره مطمئنی نیست.
والدیمیر روژان کوفسکی، کارشناس موسسه »اینترنشنال فایننشیال 
س��نتر« در همین رابطه گفت: مجارستان، لهستان، روسیه، چین، هند، 
ترکیه و عربستان در حال افزایش ذخایر طالی خود هستند. با توجه به 
حجم و قدرت نقدش��وندگی بازار اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا، 

انتخاب ه��ای کمی برای این اوراق وجود دارد و طال احتماال تنها گزینه 
جایگزین ممکن است.

م��ارک گویمان، تحلیلگر موسس��ه تله ترید گفت:  در این ش��رایط، 
بانک ه��ای مرکزی جهان مجددا به طال به عن��وان ذخیره امن برای در 
امان ماندن از نوس��انات بازار روی آورده اند. قیمت طال معموال در زمان 
بحران های مالی رش��د می کند و پش��توانه خوبی برای تقویت پول ملی 
یک کش��ور است. تنها در سال گذش��ته ترکیه 1۸7 تن طال خریداری 
ک��رد. این میزان برای آلم��ان معادل ۳۰۰ تن و برای هلند معادل 1۰۰ 

تن بود.

دانش��گاه خاتم با همکاری دانش��گاه پلی تکنیک می��الن و همچنین 
اساتید و معماران مطرح کشور، اقدام به برگزاری سمپوزیوم بین المللی 

معماری کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، در ای��ن همایش که در 
روزهای ۲۶ و ۲7 مهرماه 1۳97 و با حضور بیش از ۴۵۰ نفر از استادان، 
دانش��جویان و کارشناسان میان رشته ای برگزار ش��د، پروفسور آدالبرتو 
دل ب��و)Adalberto Del Bo( مع��اون پلی تکنی��ک می��الن و رئیس 
دانش��کده معماری این دانشگاه به همراه ۲۰ متخصص و فعال حرفه ای 

در حوزه معماری و اس��تادان دانش��گاه های مختلف، طی سخنرانی ها و 
پانل ه��ای تخصصی، با موضوعات آم��وزش معماری و گرایش های نوین 

معماری و مهندسی، به ارائه دیدگاه ها و تجربیات خود پرداختند.
براساس این خبر، در این همایش دکتر مجید قاسمی رئیس دانشگاه 
خاتم ضمن بیان دالیل و چشم اندازهای برگزاری این همایش بر اهمیت 
حفظ میراث جاویدان گذش��ته در کشورهای ایران و ایتالیا و لزوم ایجاد 

پل های ارتباط فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد.
همچنین پروفس��ور آدالبرتو دل ب��و در مورد روند آم��وزش معماری 

در دانش��گاه پلی تکنی��ک میالن، رابطه جنبه مهندس��ی و جنبه هنری 
معماری، نقش فرهنگ و گفتمان میان میراث و تکنولوژی، فلسفه و علم 
و همچنین اهمیت توجه به محیط شهر و محیط زیست طبیعی به عنوان 

شاخص های اصلی آموزش معماری در کشور ایتالیا سخنرانی کرد.
دانش��گاه پلی تکنی��ک میالن رتب��ه اول را در ایتالی��ا دارد و جزو 1۰ 
مؤسس��ه و دانش��گاه علمی جهان اس��ت. این همایش در نوع خود و در 
چارچوب رش��ته معماری در چند دهه اخیر کاماًل منحصر به فرد و ویژه 

بود.

گواهینام��ه »اولین جای��زه مدیریت دان��ش« در کنفرانس بین المللی 
مدیریت دانش با رویکرد توس��عه به ش��رکت بیمه پاس��ارگاد اعطا شد. 
این قدردانی به پاس تالش بی ش��اعبه بیمه پاسارگاد در راستای توسعه 
مبانی علمی و کاربردی مدیریت دانش، کمک به طراحی و استقرار نظام 

مدیریت دانش، به این شرکت اعطا شده است.
براس��اس گزارش های دریافتی، کنفران��س بین المللی مدیریت دانش 
ب��ا رویکرد توس��عه با حضور اندیش��مندان، صاحب نظران، اس��تادان و 
عالقه من��دان، به هم��ت انجمن مدیریت ایران و دانش��گاه خاتم در روز 

۲۵ مهر 1۳97 برگزار ش��د. گفتنی اس��ت هیأت داوران پس از بررسی 
ش��اخص ها و ارزیابی اظهارنامه ها و جلس��ات حض��وری، تالش های این 
ش��رکت را شایس��ته دریافت گواهینامه »اولین جایزه مدیریت دانش« 
که همزمان با »کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توس��عه« 

برگزار شد، دانستند.
مدیریت دانش برای س��ازمان یک الزام اجتناب ناپذیر است. مدیریت 
دانش یک زنجیره اس��ت که این زنجیره به ترتیب شامل مدیریت دانش 
)ایجاد، تس��هیم و به کارگی��ری(، دارایی های دانش )س��رمایه ارتباطی، 

سرمایه س��اختاری و س��رمایه انس��انی(، خدمات و محصوالت )پروژه، 
سرمایه گذاری، فرآیندها و …( و در پایان تأثیرگذاری )سازمان، منطقه 
و جهان( اس��ت. تأثیرها ارزیابی شده و آموخته های جدید )یادگیری ها 
و نوآوری ه��ا( در کل زنجیره لحاظ می ش��وند. نقش مدیریت و رهبران 
در این زنجیره تعریف اس��تراتژی های دانشی، پایه ریزی فرهنگ دانشی، 
حمایت و پش��تیبانی های مورد نیاز اس��ت. جای��زه مدیریت دانش برای 
توس��عه، س��طح س��ازمان ها را براس��اس ارزیابی معیارهای این زنجیره 

مشخص می کند.

در آینده نزدیک

طال جایگزین ذخایر دالری می شود 

همایش بین المللی معماری معاصر در دانشگاه خاتم برگزار شد

اعطای گواهینامه »اولین جایزه مدیریت دانش« به بیمه پاسارگاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بورس وارد کانال 189 هزار واحدی شد
 بزرگان بورسی

شاخص را دست گرفتند
در دومین روز هفته س��هام  شاخص س��از و بزرگ بیشترین 
تاثیر را روی معامالت بازار س��هام داشتند به طوری شاخص 

کل برخالف شاخص کل هم وزن با رشد مواجه شد.
به  گزارش  ایس��نا، روز یکشنبه ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران ۸۶۲ واحد رش��د کرد و به 
رقم 1۸9 هزار و ۴۳۸ واحدی رسید، اما شاخص کل هم وزن 
پ��س از ۴۶ واحد افت تا رق��م ۲9 هزار و ۳1۲ واحدی پایین 

آمد.
کاهش شاخص کل هم وزن در کنار رشد شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی نشان می دهد که شرکت های زیادی در بورس 
تهران ش��اهد کاهش قیمت بودند، اما ش��رکت های بزرگ و 

شاخص ساز توانستند شاخص کل را تا حدودی رشد دهند.
تاثیر معامالت برخی از ش��رکت ها در شاخص های بازار نیز 
نشان می داد که ش��رکت های بزرگی همچون سرمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تامین، گسترش نفت و گاز پارسیان و 
پاالیش نفت اصفهان بیشترین تاثیر مثبت را روی نماگرهای 
بازار سهام داش��تند. در  عین  حال معدنی و صنعتی گل گهر، 
فوالد مبارکه اصفهان و پتروش��یمی پردیس بیش��ترین تاثیر 

کاهنده را روی شاخص کل داشتند.
در گروه اس��تخراج کانی های فلزی نوسان قیمت ها چندان 
زیاد نبود و اکثر ش��رکت های بورسی در این گروه با کمتر از 
یک درصد کاهش قیمت روبه رو شدند. در گروه فلزات اساسی 
شرایط مقداری متفاوت تر بود، به طوری که برخی از سهم ها 
توانس��تند نزدیک به چهار و نیم درصد رشد قیمت را تجربه 
کنند و برخی نیز نوس��ان حدود یک تا دو درصد رو به باال یا 

رو به پایین داشته اند.
در گروه محصوالت شیمیایی قیمت سهم ها با عمدتا کمتر 
از ۳درص��د نوس��ان و در برخی از نمادها ب��ا کمتر از ۲درصد 
نوس��ان مواجه بود. در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت 
هسته ای نیز نیمی از س��هم ها با افزایش قیمت روبه رو شدند 
و نیم��ی دیگر اف��ت قیمت را تجربه کردن��د. خودرویی ها در 
بسیاری از سهم ها شاهد کاهش قیمت تا سقف ۳درصد بودند 
و معدود سهم هایی در این گروه افزایش قیمت را شاهد بودند.

در روزهای گذش��ته برخی از گروه های بورس��ی، رفتارهای 
متناقضی از خود نشان داد. در برخی از روزها شاهد صف های 
خرید و در بخشی از روزها شاهد صف های فروش در برخی از 
گروه ها بودیم.  اما روند تغییر موضع خریداران و فروشندگان 
در گروه هایی که ش��رکت های عمدتا زیانده دارند نس��بت به 

دیگر گروه های دیگر قابل تامل است.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 1۲۰7 میلیارد تومان 
رس��ید و حج��م معامالت ۳.۲ میلیارد س��هم و اوراق مالی را 

تجربه کرد.
شاخص کل فرابورس ۲۲ واحد رشد کرد و به رقم ۲هزار و 
11واحدی دست یافت. ارزش معامالت این بازار به رقم ۵۴1 
میلیارد تومان رسید و حجم معامالت عدد 9۲7 میلیون سهم 

و اوراق مالی را رد کرد. 

نماگربازارسهام

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه شفافیت و صیانت از حقوق 
فعاالن بازار سرمایه، اولویت اصلی سازمان بورس است، گفت اگر کسی 
بخواهد با سیگنال فروش��ی و نشر اطالعات غلط مردم را گمراه یا قیمت 

را دستکاری کند، قطعا با او برخورد می شود.
به گزارش س��نا، شاپور محمدی در مراس��م تکریم از حسن قالیباف 
اصل و معارفه علی صحرایی،  مدیرعامالن قدیم و جدید ش��رکت بورس 
اوراق بهادار گفت: قالیباف اصل گرانیگاه آرامش و ثبات در بازار سرمایه 

بود و شخصیت، متانت و تخصص او الگویی برای این بازار است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: وی مشکالت را به خوبی 
حل و فصل می کرد و مدیر به یادماندنی بازار س��رمایه است و اکنون با 

سمت مشاور سازمان بورس در خدمت ایشان هستیم.
وی ادام��ه داد: صداقت، راس��تگویی، عمل حرف��ه ای و تخصص علی 
صحرایی مورد تایید هیات مدیره ش��رکت بورس تهران اس��ت. سازمان 
بورس نیز تالش کرده تا مدیران فعال در بازار سرمایه چه سازمان و چه 

ارکان، از بدنه این بازار انتخاب شوند.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار خاطرنش��ان ک��رد: البته ورود 
مدی��ران خارج از بازار س��رمایه را نفی نمی کنیم، ام��ا اولویت با افرادی 
اس��ت که سال ها تجربه حضور در بازار سرمایه دارند. آقای صحرایی نیز 

از همین دست افراد است.
وی با اش��اره به اینکه امس��ال برای اولین بار در بازار س��رمایه، شاهد 
حض��ور یک��ی از بانوان )خانم وزیرزاده( در هیات مدیره ش��رکت بورس 
هستیم،  تاکید کرد: پررنگ شدن نقش بانوان در سمت های مدیریتی و 
تصمیم گیری از سیاس��ت های کالن جمهوری اسالمی است که ریاست 

جمهوری نیز آن را پیگیری می کنند.
دبیر ش��ورای عالی بورس افزود: طی دو س��ال و نیم گذش��ته بیش از 
۴۰ کار بزرگ و اساس��ی از جمله توسعه بازارها،  ابزارها و اصالح قوانین 
ص��ورت گرفته اس��ت. اکنون نی��ز وارانت به تصویب رس��یده که بخش 

عمده ای از این کار برعهده دکتر قالیباف بود.
وی اظهار داش��ت: طی دو سال گذش��ته نیز کارهای بسیار خوبی در 
بورس کاال انجام ش��د. مش��کالتی که در حوزه قیمت گذاری ایجاد شده 

بود،  با کمک رئیس جمهوری حل و س��قف قیمت گذاری برداش��ته شد. 
امیدوارم در آینده نیز اصالحات بیش��تری در مکانیزم های قیمت گذاری 

دولتی انجام شود.
دبیر ش��ورای عالی بورس خاطرنش��ان کرد: طی یک س��ال اخیر بازار 
سرمایه رش��د بس��یار خوبی را تجربه می کند. در سال 9۴ ارزش چهار 
ب��ورس کش��ور 1۲۵هزار میلی��ارد تومان، در س��ال 9۵ مبلغ 19۵هزار 
میلیارد تومان و در س��ال 9۶ مبلغ ۲۴7 هزار میلیارد تومان بود که در 

هفت ماه نخست سال 97 این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
س��خنگوی س��ازمان بورس ادامه داد: در چنین ش��رایطی شفافیت و 
صیانت از حقوق فعالین بازار سرمایه، اولویت اصلی سازمان بورس است. 
اگر کسی بخواهد با سیگنال فروشی و نشر اطالعات غلط مردم را گمراه 
یا قیمت را دس��تکاری کند، قطعا با او برخورد می ش��ود. در عین حال 
باید آرامش بازار س��رمایه حفظ شود. اکنون یکپارچگی بازار سرمایه از 

همه چیز مهم تر است.
وی خاطرنش��ان کرد: ش��فافیت و صیانت از حقوق مردم باید اولویت 
همه فعالین بازار سرمایه باشد. اکنون ارزش بازار سرمایه کشور نزدیک 
9۵۰ هزار میلیارد تومان است. از همین رو باید از اعتماد سرمایه گذاران 
صیانت شود و سالمت در بازار سرمایه جاری باشد. اگر در جایی فردی 
تخلفی حتی کوچک انجام داده باشد، سازمان بورس به طور قطع آن را 
پیگیری می کند. به عنوان مثال با کمک قوه قضاییه، فعالیت ۲۰ کانال 

و سایت سیگنال فروش متوقف شد.
محمدی تصریح کرد: نکته بس��یار مهم که بای��د همگی به آن توجه 
کنی��م این اس��ت که این بنگاه ها هس��تند که اقتصاد کش��ورها را اداره 
می کنند و حتما باید س��ودآوری آنها تقویت ش��ود. سودآوری شرکت ها 

راز شادابی اقتصاد است.
رئیس س��ازمان بورس ادامه داد: سیاس��ت های پولی و مالی، اقدامات 
بانک مرکزی و عملکرد س��ازمان بورس نمی تواند جایگزین س��ودآوری 
ش��رکت ها ش��ود. نباید تصور کنیم سیاس��ت های بازار پول و س��رمایه 
بهره وری را از میان برداش��ته یا ایجاد کرده است البته تاثیر آن را انکار 

نمی کنیم اما اصل عملکرد شرکت ها است.

وی گفت: یکی از ویژگی های بازار س��رمایه عالمت دهی در تابلوهای 
بورس به سیاست گذاران اقتصادی است. زمانی که پیام تابلوهای بورس، 
 بهره وری باش��د، به طور قطع شاهد تاثیرات بسیاری بر اقتصاد خواهیم 

بود.
محمدی با تاکید بر اینکه الزم اس��ت تک تک فعاالن بازار س��رمایه با 
توجه به س��ودآوری شرکت ها در خصوص س��رمایه گذاری خود تصمیم 
بگیرن��د، گفت: زمانی که منابع با این ش��کل تخصیص یابد،  به مدیران 
ش��رکت ها پیام س��ودآوری و بهره وری منتقل می شود. سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصمیم گرفته برای ش��رکت هایی که بهره وری و سودآوری 

دارند، تسهیالت خاصی ایجاد  و برای آنها یک کانال سبز ایجاد کند.
وی در پایان از اصحاب رس��انه قدردانی کرد و گفت: اکنون رس��انه ها 
عامل انتش��ار سریع اطالعات و افزایش شفافیت در بازار سرمایه هستند 

و سازمان بورس قدردان آنها است. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هشدار داد

برخورد با سیگنال فروشان در بورس
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مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد
فوالد مبارکه از راهکارهای قانونی برای مقابله 

با تحریم ها استفاده می کند 
مدیرعامل فوالد مبارکه درباره تحریم فوالد مبارکه از س��وی وزارت 
خزانه داری آمریکا گفت پیش��تر نیز آمریکا صنعت فوالد ایران و گاز و 
پتروش��یمی را تحریم کرده بود؛ در نتیجه این اتف��اق موضوع تازه ای 
نیست. مهندس حمیدرضا عظیمیان در گفت و گو با عصر معدن، با بیان 
این مطلب در ادامه افزود: متأس��فانه نام بردن از فوالد مبارکه اصفهان 
و چندین ش��رکت در فهرس��تی که منتشر ش��ده ممکن است برخی 
محدودیت ه��ا را برای فوالد مبارکه ایجاد کند؛ البته ما نیز با راهکارها 
و ظرفیت های قانونی به مقابله با تحریم می رویم تا نتواند مش��کالتی 
برای ش��رکت ایجاد کند. مدیرعامل ف��والد مبارکه با بیان این مطلب 
افزود: البته ای��ن موضوع نیازمند برخی هماهنگی ها با مراکز دولتی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با آنها نیز گفت وگو می کنیم تا 
بتوانیم راهکاری پیدا کنیم. ما در اولین فرصت راهکارهای خود را برای 
مقابله با تحریم تهیه می کنیم و آن را به اطالع همه مصرف  کنندگان، 
سهامداران و کسانی که با فوالد مبارکه در ارتباط هستند قرار خواهیم 
داد. وی درب�اره اقدامات این ش��رکت گفت: هماهنگی های الزم را در 
داخل کارخانه و با دولت محترم انجام می دهیم و آن را اعالم می کنیم. 
مهن��دس عظیمیان ادامه داد: ما س��عی می کنیم تأثیر اقدام خصمانه 
آمریکا را که از حربه تحریم علیه کشورها استفاده می کند، به حداقل 
برس��انیم و آثار آن را بر شرکت به کمترین میزان ممکن برسانیم. وی 
در پاس��خ به این س��وال اینکه تحریم ها تا اندازه ای می تواند بازارهای 
ایران را در اروپا و کش��ورهای عراق و افغانس��تان تحت تأثیر قرار دهد 
نیز گفت: همان گونه که اشاره کردم، تحریم ها موضوع جدیدی نیست 
و اکنون تنها اسم شرکت فوالد مبارکه در فهرست آمده است، بنابراین 
ما مذاکرات خود را با طرف های قرارداد خود ادامه می دهیم و راهکارها 
را برای تدوام و حفظ بازار در کش��ورهای اروپایی و کشورهای همسایه 
در دست خواهیم داشت. از سوی دیگر با توجه به مذاکراتی که دولت 
با گروه ۴+1 داش��ته و در حال انجام اس��ت از ظرفیت های آن استفاده 

خواهیم کرد. 

هدف گذاری صادرات یک میلیارد دالر 
محصوالت نانویی برای افق 1404

دبیر ویژه س��تاد فناوری نانو گفت امروز محصوالت نانویی ایرانی به 
۴۰ کشور پیش��رفته دنیا صادر می ش��ود و صادرات یک میلیارد دالر 
برای افق 1۴۰۴ هدف گذاری شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، س��عید سرکار دبیر ویژه س��تاد فناوری نانو در حاشیه همایش 
ملی صادرات با اش��اره به ضرورت به روز ش��دن در دنیای امروز گفت: 
اگر به صنایع تک توجه نش��ود، بسیاری از شرکت های داخلی محکوم 
به شکست هستند . وی افزود: بایستی با یک گفتمان تخصصی جدید 
وارد دنیای جدید ش��ویم و رفتارهای بین المللی را تغییر دهیم. سرکار 
اذعان کرد: امروز باید در عرصه های تک برندسازی کرده و ساخت ایران 
را با صبر، جهانی کنیم. دبیر ویژه ستاد فناوری نانو گفت: استانداردهای 
صادراتی باید ارتقا یابد ت��ا بتوانیم برندهای ایرانی را در جهان معرفی 
کنی��م. وی با اش��اره به اثر متقابل صادرات کااله��ای مختلف بر روی 
یکدیگ��ر، تصریح کرد: در حوزه فروش فناوری های ایران بس��یار موثر 
عمل کرده ایم. س��رکار گفت: هر س��ال می توانیم ده ها میلیارد تومان 
در حوزه توریس��م سالمت درآمد داشته باشیم و هیچ ایرادی ندارد در 
حوزه های اینچنیتی از کارشناس��ان خارجی استفاده کنیم. دبیر ویژه 
س��تاد فناوری نانو گفت: امروز محصوالت نانویی ایرانی به ۴۰ کش��ور 
پیشرفته دنیا صادر می شود و صادرات یک میلیارد دالر برای افق 1۴۰۴ 

هدف گذاری شده است.

فروش اینترنتی کاال باید با نظارت بیشتری 
صورت گیرد

مدی��رکل دفت��ر ن��وآوری وزارت ارتباطات در حاش��یه جلس��ه 
کمیس��یون فاوای اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت 

و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کاال تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باش��گاه خبرنگاران 
پوی��ا، حمیدرضا احمدیان با اش��اره ب��ه فروش��گاه های اینترنتی که 
قیمت های لحظه ای برای فروش محصوالت دارند، اظهار کرد: مسئله ای 
که وجود دارد، این اس��ت که اکثر استارتاپ ها و شرکت های اینترنتی 
واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند. وی افزود: در واقع همه 
این ها انبارداری نمی کنند که جنسی را خریده باشند و حاال بخواهند 
آن را بفروش��ند، لذا واسط هستند؛ حتی اگر از مبادی رسمی کاالیی 
را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنای احتکار 
نمی دهد. او خاطرنشان کرد: اما بایستی مکانیزم های نظارتی را در همه 
ابعاد ایجاد کنیم؛ اساساً موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت فروش در 
این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیست و بایستی 
وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش 
محصوالت در این بخش با همت بیشتری تالش کنند. مدیرکل دفتر 
ن��وآوری وزارت ارتباطات درباره می��زان صادرات در بخش فاوا و اینکه 
گفته می شود با توجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای 
استارتاپ هایی که در زمینه صادرات و خصوصا صادرات نرم افزار فعالیت 
می کنن��د، وجود دارد نیز گفت: فعاًل درب��اره میزان صادرات در بخش 
نرم افزار و خدمات اطالعات دقیقی در دست نیست و دالیلی متعددی 
همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیس��تر 
ب��رای صادرات وجود دارد؛ بنابراین آمار اعالمی مبتنی بر خوداظهاری 

و تخمین است.
وی خاطرنشان کرد: حضور در بازار بین المللی با توجه به شرایط 
فعل��ی ارزی به نفع کس��ب وکارهای ما اس��ت ام��ا در نقطه مقابل، 
مشکالتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و 
یکسری مشکالت داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.
احمدیان خاطرنش��ان کررد: رعایت اس��تانداردهای بین المللی و 
افزای��ش مهارت های الزم در تعامالت فنی بین المللی از زمره برخی 
مواردی اس��ت که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم؛ در همین 
راس��تا در وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات و با همکاری س��ایر 
نهادهای خصوصی بس��ته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و 

به امید خدا شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.

اخبـــار

 رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران در مراس��م روز ملی صادرات با 
انتق��اد از انتخاب برخی افراد به عنوان صادرکننده نمونه، اعالم کرد که 
قیمت های پایه صادراتی باید واقعی شود. به گزارش ایسنا، غالمحسین 
ش��افعی در بیست ودومین س��الروز ملی صادرات در سالن همایش های 
بین الملل��ی صداوس��یما، اظه��ار ک��رد: دسترس��ی بخ��ش خصوصی و 
صادرکنندگان به معاون اول رئیس جمهوری بس��یار ساده است؛ گرچه 
انتظار و خواهش این است که معاون اول رئیس جمهوری دستور بدهند 
که چگونگ��ی اجرای این دس��تورالعمل مبنی ب��ر نظرخواهی از بخش 
خصوصی، در س��ازمان های مختلف دولتی مدنظر قرار گیرد.  وی افزود: 
آنچه که در حال حاضر بس��یار مورد توجه ب��وده و هر روز با آن مواجه 
هس��تیم، احس��اس این اس��ت که یک نوع تعجی��ل در تصمیم گیری ها 
وجود دارد، بر این اس��اس بس��یاری از تصمیم گیری ها که نیازمند یک 
پیوس��ت کارشناسی اس��ت، در غیاب چنین راهبردی صورت می گیرد، 
پس تعجیل و دس��تپاچگی در بسیاری از تصمیمات، نتایج مثبتی را در 
اجرا در بسیاری از مواقع ندارد و استدعای بخش خصوصی این است که 
دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر نظرخواهی از 

بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.

ب��ه گفت��ه وی، معاون اول رئیس جمهوری همواره ب��ر اجرای قانون و 
قانون گرایی توجه داش��ته اس��ت و همواره بر لطمه خ��وردن به اعتماد 
عمومی، حساس��یت داش��ته است. این در حالی اس��ت که در ماده ۲۴ 
قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار این موضوع مطرح ش��ده که 
هر نوع تغییر در رویه ها، صدور بخش��نامه ها و دستورالعمل ها، همراه با 
پیش آگهی به فعاالن اقتصادی باش��د و هرگون��ه تغییر قبل از اجرا، از 
طریق رسانه های عمومی و صدا و سیما اطالع رسانی شود، این در حالی 
اس��ت که هر روز بخشنامه های جدید ایجاد نگرانی و تعجب می کند که  
بخش��نامه بدون مطالعه دیگر صادر و اجرا نشود. شافعی اظهار کرد: هر 
فرد وطن پرستی در کش��ور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک 
خیان��ت می دان��د و صادرکنندگان متعهد به کش��ور و حرفه کاری خود 
هس��تند، بنابراین تاکید دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
همراه با شرایطی اس��ت که یک صادرکننده امکان ندارد که ارز حاصل 
از ص��ادرات را به چرخه کش��ور بازنگرداند. رئیس ات��اق بازرگانی ایران 
با اش��اره به اینکه طی سال های گذش��ته برخی افرادی که صادرکننده 
نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب ش��دند، گفت: بعد از مدتی 
آنها را گرفته یا خود از کشور خارج شده اند؛ در حالی که صادرکنندگان 

حرفه ای مجبور هس��تند که ارز را به کش��ور برگردانند، لذا قیمت های 
پایه صادراتی کش��ور صحیح نیست. وی افزود: قیمت های پایه صادراتی 
باید واقعی ش��ود در حالی که اگر فعاالن اقتصادی اختالف تجاری پیدا 
کردند، س��از و کاری وجود ندارد تا حل اختالف شود. در صورتی که در 
بس��یاری از کش��ورهای هدف صادراتی چنین اتفاقی رخ می دهد؛ البته 
سازمان توسعه تجارت ایران با دفاتر تجاری که در خارج از کشور دارد، 

کارایی الزم را ندارند که به حل اختالف بپردازد.
شافعی با تاکید بر اینکه پیشنهادها به دولت ارسال شده است، گفت: 
که اگر قرار اس��ت پیمان س��پاری ارزی صورت گیرد، باید مواردی  نیز 
در نظر گرفته ش��ود. طی جلسه ای که هفته گذشته با رئیس کل بانک 

مرکزی برگزار شد، قرار است که اصالحات الزم صورت گیرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران تصریح کرد: اکنون زمان آن است 
ک��ه دولت و بخش خصوصی در مس��ائل اقتصادی مکمل هم باش��ند و 
درجه اعتماد متقابل را باال برند. بخشی از فعالیت دولت، در این اعتماد 
انفصال ایجاد می کند؛ لذا خواهش ما این است که اجرای ماده ۲۴ قانون 
بهبود مستمر فضای کسب و کار به خوبی اجرایی شود، نه اینکه هر روز 

صبح فعاالن اقتصادی سورپرایز شوند.

قیمت های پایه صادراتی باید واقعی باشد

مدیرعامل ش��رکت توسعه مکانیزاس��یون و صنایع کشاورزی کوثر با 
بیان اینکه در پایان برنامه سه ساله این شرکت ۴7۲ هزار تن به ظرفیت 
تولید کلزای کش��ور افزوده می ش��ود، اظهار کرد: ناوگان مکانیزاس��یون 

مزارع کلزا تجهیز می شود.
به گزارش تس��نیم به نقل از روابط عمومی س��ازمان اقتصادی کوثر، 
س��ید صدراله پرهیزگار در حاشیه مراسم ش��کرگزاری برداشت برنج به 
روش مکانیزه گفت: در راس��تای منویات مقام معظم رهبری و با هدف 
افزایش ضریب امنیت غذایی نس��بت به تهیه و اجرای دو طرح توس��عه 

کشت و افزایش عملکرد دانه روغنی کلزا اقدام شد.
مدیرعامل ش��رکت توس��عه مکانیزاسیون و صنایع کش��اورزی کوثر 
تصریح کرد: با هدف کاهش وابستگی کشور به واردات دانه های روغنی، 

روغن و کنجاله و حرکت در مس��یر خودکفای��ی اقدام به تهیه و اجرای 
این طرح ها کردیم. پرهیزگار با اعالم میزان سطح پیش بینی شده برای 
استان های گیالن و مازندران گفت: برنامه سال اول در استان های گیالن 
و مازندران کش��ت کلزا به میزان ۸ هزار هکتار در اراضی شالیزاری فاقد 
کش��ت دوم اس��ت. وی ادامه داد:  طرح افزایش عملکرد در استان های 

اردبیل و همدان به ظرفیت هزار هکتار اجرا خواهد شد.
پرهی��زگار مدیر این پروژه مل��ی اقتصاد مقاومتی توس��عه و افزایش 
عملکرد کش��ت کلزا، ضم��ن ارائه این خبر گ��زارش داد: این طرح های 
افزایش س��طح و برداش��ت کلزا که به طرح گ��ذر از تحریم نیز معروف 
است ۳ ساله اجرا می شود. وی یادآور شد: با زیر کشت بردن ۲۰۰ هزار 
هکتار از اراضی ش��الیزاری فاقد استفاده در کشت دوم و اختصاص این 

ظرفیت به کش��ت کلزا، میزان ۴7۲هزار تن کل��زا نیز به ظرفیت تولید 
کش��ور افزوده می شود. مدیرعامل شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع 
کشاورزی کوثر همچنین با اعالم اختصاص اعتبار ویژه از طریق سازمان 
اقتصادی کوثر، گفت: برای حمایت از توسعه کشت کلزا، شرکت در این 

طرح را فرصت مناسبی برای افزایش درآمد کشاورزان می داند.
س��ید صدراهلل پرهیزگار در همین رابطه بی��ان کرد: آموزش و جذب 
۲۲ کارش��ناس و مهندس ناظر کش��اورزی با همکاری س��ازمان بسیج 
مهندسین کش��اورزی و منابع طبیعی کشور و نوسازی و تجهیز ناوگان 
مکانیزاس��یون مزارع کلزا از مهم ترین گام ها در این طرح بوده که عالوه 
بر افزایش توان فنی در مزارع، باعث توسعه کشت کلزا در مناطق دارای 

پتانسیل خالی می شود.

با گفتار درمانی، شعار و وعده های تو خالی نه تنها اقتصاد کشور رشد 
نمی کن��د بلکه روز به روز ب��ه قهقرا و نابودی پیش م��ی رود که در آن 
صورت با تزریق صدها میلیارد دالر بودجه و با کمک ده ها تیم برجسته 

هم نمی توان اقتصاد را نجات داد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی 
ای��ران و رئیس مرکز جامع صادراتی ایران در آس��تانه روز ملی صادرات 
طی مراسمی در جمع فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان عضو این مرکز، 
ضم��ن گرامیداش��ت این روز و ع��رض تبریک به صادرکنن��دگان عزیز 
ایرانی نسبت به آمارها و حجم صادرات ایران واکنش نشان داد و گفت: 
همچن��ان که قباًل نیز عرض کرده ام جایگاه و قدرت هر کش��وری را در 
سطح جهان، اقتصاد و منابع ارزی آن کشور تعیین می کند، به طوری که 
هرچه منابع ارزی آن کشور باال باشد از قدرت چانه زنی و مانور بیشتری 

بین سایر کشورهای جهان برخوردار خواهد بود.
لکن م��ا نیز به منظور حف��ظ توان و حضور قدرتمند خود در س��طح 
جهان نیازمند پی ریزی اقتصادی قدرتمند و با برنامه هستیم. ما باید از 
اینکه فقط ش��عار داده و با کلمات بازی کرده و به زبان بگوییم که جزو 
قدرت های اقتصادی جهان هس��تیم دست برداریم و خود را گول نزنیم. 

لکن برای به دس��ت آوردن جایگاه ممتاز اقتصادی بین کشورهای جهان 
و جذب صدها میلیارد دالر ارز، نیازمند افراد و ش��رکت های متخصصی 
هس��تیم که با روابط و دانس��ته های باارزش خ��ود وارد بازارهای بزرگ 
جهانی ش��ده و با تمام س��ختی ها و وجود رقبای ریز و درش��ت بتوانند 
با ف��روش کاالهای تولیدی ای��ران، ارز و ثروت برای ای��ران و ایرانی به 

ارمغان بیاورند.
وی افزود: همچنان که استحضار دارید صادرات کاری بس دشوار بوده 
و در ای��ن ایام ب��ا توجه به رکود و نابس��امانی های اقتصادی و همچنین 
تحریم های اِعمال ش��ده و محدودیت های اقتصادی بین المللی سال های 
اخیر، کاری اس��ت سخت و کارس��تان. پس برای رشد و توسعه اقتصاد 
ایران به هر ش��کل ممک��ن باید از عزیزان صادرکنن��ده حمایت کرده و 
ب��دون کمتری��ن دغدغه خاطر و موانع کاری، این عزیزان را به سراس��ر 
جه��ان بدرقه و اعزام کنیم. اما متأس��فانه حمایت ه��ای قابل قبولی در 
عم��ل وجود ن��دارد و صادرات هنوز جدی گرفته نش��ده اس��ت و همه 
اینها برمی گردد به ش��کم سیری دولت آنهم فقط و فقط به دلیل فروش 
بی برنامه نفت و خام فروش��ی طی ده ها س��ال گذشته که همه به خوبی 

از آن اطالع داریم.

علیپور تصریح کرد: با علم به این واقعیت، همه س��اله اعداد و ارقامی 
در خصوص میزان صادرات غیرنفتی کشور از جانب دولت ارائه و منتشر 
می گردد که خیلی قابل استناد نیست زیرا آمارها با حجم ارزهای وارده 

و میزان کاالهای خارج شده همخوانی ندارد!!
به طور مثال: آمار صادرات غیرنفتی کش��ور حکای��ت از رقمی بالغ بر 
۴۰ میلی��ارد دالر دارد ک��ه وقتی ب��ه این عدد دقت کنی��م اوالً بخش 
اعظم آن به نوعی مربوط به مش��تقات نفتی و صنایع پتروش��یمی است 
ک��ه عمدتاً دولتی هس��تند و برای صادرات ای��ن محصوالت چندان کار 
مهمی صورت نمی گیرد زیرا بیش از اینکه فروش��نده به دنبال مشتری 
باش��د همیشه مشتری به دنبال فروشنده این نوع کاالها است از همین 
رو نمی توانیم اس��م ای��ن صادرات را بگذاریم صادرات غیرنفتی توس��ط 
بخش خصوصی انجام ش��ده اس��ت. صادرات غیرنفتی واقعی به نوعی از 
فروش اطالق می ش��ود که اوالً توسط بخش خصوصی و آن هم با برنامه 
و بازاریابی سخت و تخصصی صورت پذیرد نه اینکه بدون هیچ بازاریابی 
و مارکتینگی، فقط توسط مذاکرات دولت ها با هم و آن هم پشت درهای 
بسته، کاالیی به فروش برسد که فروشنده هیچ زحمتی برای فروش آن 

نکشیده است.

472 هزار تن کلزا به ظرفیت تولید کشور اضافه شد

صادرکننده ای که یک روز در سال مورد توجه باشد نمی تواند اثر مثبت در اقتصاد داشته باشند
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اخبار

تداوم قیمت باالی خودروها دامن قطعه سازی 
را می گیرد

رئیس انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو گفت 
قیمت خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشیه قیمتی باالی 

به وجود آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه سازان است.
»رضا رضایی« در گفت وگو با ایرنا، افزود: خودرو اکنون از یک 
کاالی اساس��ی به کاالیی س��رمایه ای تغییر ماهیت داده اس��ت و 

همین موضوع بر حاشیه های قیمتی دامن زده است.
وی، افزای��ش کنون��ی قیمت ها را ناش��ی از ناهمخوانی عرضه و 
تقاض��ا، دالل بازی ه��ا و فعالیت واس��طه ها و حت��ی حفظ ارزش 
س��رمایه ها از س��وی م��ردم برش��مرد، ام��ا در عین ح��ال گفت: 
خودروس��ازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت ها نصیب شان 
نمی ش��ود، ضمن آنکه هیچ مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف 

توسعه شود. 
این مقام صنفی تاکید کرد: خودروس��ازان باید در حاشیه بازار 
حرک��ت کنند، ام��ا امروز چنین موضوعی محقق نش��ده اس��ت، 
همچنین اگر بتوان بازار را به دس��ت اهلش سپرد بخش زیادی از 

مشکالت برطرف خواهد شد.
رئیس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: 
در گذش��ته جلس��ه های متعددی با ش��ورای رقاب��ت درخصوص 
دس��توری نبودن قیمت ها برگزار کردی��م و همچنان به این نظر 
معتقدیم، زیرا با توجه به تحریم ها، ش��رایط کنونی همانند جنگ 

اقتصادی است.
وی ادامه داد: دولت حساس��یت خاصی در موضوع خودرو دارد، 
با این حال از حدود یک س��ال و نیم گذشته قیمت مواد اولیه رو 
به افزایش گذاش��ته که آن هم باید به صورت نقدی تامین ش��ود 
و تحریم ه��ای خارجی و محدودیت های داخلی نیز بر مش��کالت 

دامن زده است.
رضای��ی ادامه داد: هرچن��د قیمت برای خودروس��ازان و حتی 
قطعات سازان ثابت مانده، با این حال فعاالن این بخش همه تالش 

خود را برای تولید قطعه انجام داده و می دهند.
ضرورت تدوین سیاست خرید مستقیم مشتریان از خودروساز

وی به کاهش حدود ۵۰درصدی تولید خودرو و کاهش آن به ۲ 
هزار و ۵۰۰ خودرو در روز اش��اره کرد و گفت: مشکالت گمرکی، 
بانک��ی، بازار س��رمایه و ارزی و صدور بخش��نامه های هر روزه، بر 

مشکالت این صنعت افزوده است.
رئیس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار 
داش��ت: معتقدم باید معاونت خ��ودرو در وزرات صنعت، معدن و 
تجارت تش��کیل و سیاستی تدوین شود که مردم به طور مستقیم 
از خودروساز خرید کنند؛ در واقع، هیچ داللی نتواند در این بخش 

میان مشتریان واقعی و خودروسازان نقش واسطه داشته باشد.
رضای��ی ادامه داد: اگ��ر بر مبن��ای افزایش قیمت م��واد اولیه 
بخواهیم عمل کنیم، آنگاه قیمت خودروهای تولیدی باید افزایش 
زیادی داشته باشد و این مساله در قطعات خودرویی نیز خواهیم 

داشت.

3 راهبرد جدید وزارت صنعت در دوره جدید
 انتصابات جدید بر محور جوانگرایی

خواهد بود
سرپرس��ت وزارت صنعت گفت در دوره جدی��د، تأمین مایحتاج 
م��ردم، وف��ور کاال در بازار و تأمی��ن مواد اولیه زنجی��ره تولید را را 

به صورت ویژه پیگیری خواهم کرد.
  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، رضا رحمانی سرپرست 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در حاش��یه همایش ملی صادرات 
گفت: امروز خدا را ش��اکرم که در سطح دیگری از خدمت به مردم 

قرار گرفته ام.
وی اف��زود: در دوره جدید ما چند نکته را به صورت ویژه از تأمین 
مایحتاج مردم وف��ور کاال در بازار تا تأمین مواد اولیه زنجیره تولید 

را پیگیری خواهم کرد.
رحمانی گفت: نوسانات ارزی مشکالتی را به صورت طبیعی ایجاد 
کرده است، البته فرصت هایی نیز پیش رو است؛ این در حالی است 
که امس��ال 1۰ میلیارد دالر از واردات تبدیل به تولید شود، اما اگر 
ثبات در تصمیم گیری ها در کنار افزایش نرخ ارز قرار گیرد، فرصتی 

برای صادرات کشور ایجاد خواهد شد.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت تصری��ح کرد: قول 
می دهم تمامی مطالبات بخش خصوصی را کامل شنیده و در حوزه 

عملیاتی تصمیمات درستی اتخاذ شود.
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتصابات جدید 
حتما بر محور جوانگرایی خواهد بود تا با انرژی جدید جوانان وزارت 
صنعت پیش برود و مورد دیگر تشکیل اتاق های فکر است که مدون 
ش��ده و مطمئن باش��ید ه��ر تصمیمی بگیریم پ��س از عبور از این 

اتاق های فکر خواهد بود.
  رحمانی سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت  اظهار کرد: 
تامی��ن مایحتاج عمومی مردم، وف��ور کاال در بازار، توجه به ذخیره 

تولید و همچنین صادرات را در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینک صادرات پیش��ران توس��عه اقتصاد کشور است، 
افزود: نوس��انات ارزی فرصت هایی را هم ایجاد می کند. امس��ال 1۰ 
میلی��ارد دالر ارز وارداتی که در س��ال های قبل داش��تیم تبدیل به 
تولید شده و ظرفیت های راکد فعال شده اند اما اگر در این نوسانات 

ثبات در تصمیم گیری ها لحاظ شود اوضاع بهتر خواهد شد.
رحمانی در ادامه تصریح کرد: باید پیش��نهادات بخش خصوصی 
و کارشناس��ان جمع بندی ش��ود و پیگیری مورد نظ��ر اتفاق بیفتد. 
تصمیماتی که باید حول محور قانون بهبود کسب و کار اتفاق بیفتد 

و اجرای آن باید به دقت انجام شود.
وی با اش��اره به ابالغ قانون بازنشستگی تصریح کرد: اخیرا قانون 
بازنشس��تگی اعالم ش��د و همه ما مکلف به اجرای آن هس��تیم اما 
افراد باتجربه ای را از دس��ت خواهی��م داد. انتصابات جدید حتما بر 
محور جوانگرایی خواهد بود تا با انرژی جدید جوانان وزارت صنعت 
پیش برود و مورد دیگر تش��کیل اتاق های فکر است که مدون شده 
و مطمئن باش��ید هر تصمیمی بگیریم پس از عبور از این اتاق های 

فکر خواهد بود.

از هش��ت س��ال پیش با ورود ش��ورای رقابت به عرصه قیمت گذاری 
خودرو، تعیی��ن قیمت محصوالت پرتیراژ خودروس��ازان با چالش هایی 
همراه ش��د، این در ش��رایطی اس��ت که بعد از خ��روج یکجانبه ایاالت  
متح��ده آمری��کا از توافق نامه برجام و بازگش��ت تحریم ه��ای مرتبط با 

صنعت خودرو، این چالش ها هم اکنون تشدید شده است.
ب��ه گزارش پدال نیوز، براس��اس مق��ررات جاری، خودروه��ای زیر ۴۵ 
میلیون تومان، توسط شورای رقابت تعیین قیمت می شوند و قیمت گذاری 
محص��والت باالی ۴۵ میلیون تومان نیز با خودروس��ازان اس��ت. پیش از 
بازگش��ت تحریم ها، خودروسازان با اینکه نس��بت به نحوه قیمت گذاری 
ش��ورای رقابت اعتراض داش��تند، با این حال به نوعی خود را با ش��رایط 
موجود هماهنگ کرده بودند. بعد از ایجاد نوس��ان در بازار ارز و بازگشت 
تحریم ها خودروس��ازان با چالش عرضه مس��تمر به بازار روبه رو ش��دند و 
همین مس��اله سبب ش��د تا قیمت ها در بازار فاصله معناداری با کارخانه 
پی��دا کند. به این ترتیب ش��ورای رقابت از یک ط��رف و وزارت صنعت از 
طرف دیگر نس��بت به تجدید نظر بر قیمت محصوالت تولید شده، تعلل 
کردند که همین مس��اله باعث شد ش��رکت های خودروساز با چالش های 
فزاینده ای از این ناحیه روبه رو ش��وند.  یکی از راه هایی که توسط وزارت 
صنع��ت ب��رای برون رفت از ای��ن وضعیت پیش��نهاد ش��د، تغییر مرجع 
قیمت گذاری محصوالت پرتیراژ از ش��ورای رقابت به س��ازمان حمایت از 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان با نظارت ستاد تنظیم بازار بود. براساس 
پیش��نهادی که از سوی این وزارتخانه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
س��ران سه قوه ارسال شد، س��ازمان حمایت مامور بررسی قیمت خودرو 
ش��د. این اتفاق به آن معنا بود ک��ه قیمت گذاری خودرو به دوره پیش از 
ایجاد ش��ورای رقابت بازمی گردد. پیش از تولد شورای رقابت در مقطعی 

سازمان حمایت مرجع قیمت گذاری خودرو بود.

 سازمان حمایت یکی از معاونت های وزارت صنعت محسوب می شود، 
دول��ت دهم با توجه به روند قیمت گذاری خودرو توس��ط این س��ازمان 
در س��ال 91 که قیمت ه��ا را بیش از دوبرابر حد معم��ول افزایش داد، 
شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری و جایگزین سازمان حمایت کرد. 
حال با توجه به بازگش��ت تحریم های هس��ته ای بار دیگر این سازمان با 
تصمیم س��ران سه قوه مس��ئول قیمت گذاری خودرو است و همچنین 
مکلف خواه��د بود نتیجه تحلیل های خود و قیمت های پیش��نهادی را 
به س��تاد تنظیم بازار ارائه دهد و این س��تاد بعد از تجزیه و تحلیل های 
کارشناس��ی قیمت خ��ودرو را اعالم کن��د. هرچند که ش��ورای رقابت 
بارها نس��بت به حذف این ش��ورا از چرخه قیمت گذاری خودرو هشدار 
داده اس��ت و همچنان خ��ود را تنها مرجع قانونی ب��رای قیمت گذاری 
خودروه��ای پرتی��راژ می داند، اما به نظر می رس��د با توج��ه به موافقت 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با پیشنهاد وزارت صنعت 
و همچنین اظهار نظرهای معاونان وزیر صنعت در ارتباط با تغییر مرجع 
قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ از ش��ورای رقابت به س��ازمان حمایت، 
ح��ذف ش��ورای رقابت از چرخ��ه قیمت گذاری خودرو کلید زده ش��ده 
اس��ت.  با توجه به ش��رایط فعلی این س��وال مطرح می شود که قیمت 
محص��والت پرتیراژ بعد از تغییر مرجع قیمت گذاری چه سمت وس��ویی 
پیدا خواهد کرد؟ آیا س��ازمان حمایت در همان مس��یر ش��ورای رقابت 
حرکت خواهد کرد و نحوه قیمت گذاری خودرو طبق فرمول مش��خصی 
ص��ورت می گیرد؟ یا اینکه س��ازمان حمایت مس��یری متفاوت از آنچه 
ش��ورای رقابت پیش از این پیموده بود را انتخاب خواهد کرد؟ پیش از 
این نیز گفته شد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اس��ت و این وزارتخانه در هیات مدیره ش��رکت های خودروساز 
دارای کرسی مدیریتی است، آنچه مشخص است سازمان حمایت باید از 

حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نحو شایسته ای حمایت کند، 
این در شرایطی است که سازمان مذکور به دلیل عقبه اش در شرکت های 
خودروس��از نمی تواند حاف��ظ حقوق مصرف کنندگان باش��د. مروری بر 
فعالیت این س��ازمان به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو در س��ال 91 
ک��ه قیمت ها به طور ناگهانی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، به خوبی 
گویای آن است که این سازمان بیشتر مدافع حقوق تولید کنندگان بود 
تا مصرف کنندگان. حال به نظر می رسد که وقایع خودرویی سال 91 که 
همزمان با اعمال تحریم های هس��ته ای اولیه بود، بار دیگر تکرار خواهد 
شد و قیمت ها مطابق خواست مسئوالن صنعتی و خودروسازان افزایش 
پیدا خواهد کرد. حال این س��وال بار دیگر تکرار می ش��ود که س��ازمان 
حمای��ت چه رویه ای را در قیمت گذاری خودرو در پیش خواهد گرفت؟ 
کارشناسان در این ارتباط نظرات مختلفی دارند. برخی از آنها معتقدند 
که رویه شورای رقابت و سازمان حمایت در محاسبه قیمت یک خودرو، 
می��زان هزینه تولید آن خودرو اس��ت که ای��ن روش نمی تواند منجر به 
واقعی شدن قیمت خودرو شود. با این تفاوت که شورای رقابت دو آیتم 
کیفی��ت و بهره وری را هم مورد توجه ق��رار داده؛ درحالی که تا پیش از 
این سازمان حمایت به این دو آیتم توجه نمی کرد. البته این کارشناسان 
حضور س��تاد تنظیم بازار به عنوان ستاد باالدس��تی سازمان حمایت را 
مورد توجه قرار می دهند و می گویند که حضور این ستاد باعث می شود 
تا تاثیرگذاری س��ازمان حمایت کاهش یابد. برخی دیگر از کارشناسان 
نیز تاکید دارند که تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به 
سازمان حمایت، چندان تفاوتی نمی کند. دلیلی که از سوی آنها در این 
ارتباط ذکر می ش��ود این است که باز هم شاهد قیمت گذاری دستوری 
در ارتباط با صنعت خودرو خواهیم بود و این نوع قیمت گذاری باری از 

دوش این صنعت برنخواهد داشت.

قیمت محصوالت پرتیراژ خودروسازان بعد از تغییر مرجع قیمت گذاری به چه سمتی می رود؟

 آیا سازمان حمایت در همان مسیر شورای رقابت حرکت خواهد کرد؟

افزای��ش قیمت خودروهای داخلی چند ماه اس��ت ک��ه به موضوعی 
جدی در بخش صنعت خودرو تبدیل ش��ده است و تالش خودروسازان 
برای واقعی کردن قیمت محصوالت ش��ان ب��ا توجه به افزایش نرخ دالر 
و قیم��ت مواد اولیه بی نتیجه مانده اس��ت. قیمت گذاری خودرو از آنجا 
به یک چالش تبدیل ش��ده است که هنوز مشخص نیست تغییر متولی 
قیمت گذاری خودرو از ش��ورای رقابت به سازمان حمایت و بازار خودرو 
چقدر جدی اس��ت و این جابه جایی متولی چ��ه نتیجه ای در بر خواهد 

داشت.
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، باره��ا و بارها از زب��ان مس��ئولین دولتی و 
غیردولتی از ساماندهی وضعیت بازار خودرو سخن گفته شده اما هرچه 
پیش ت��ر می رویم کمتر عملی را از آنها ش��اهد هس��تیم که به وضعیت 
بازار کمک کن��د. در جدیدترین اظهارنظرها در م��ورد بازار خودرو نیز 
می توان به صحبت های رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
اش��اره کرد. او با تاکید بر موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 
با افزایش قیمت خودرو تصریح کرده اس��ت اجازه داده ش��ده تا  قیمت 
براس��اس آنچه سازمان حمایت تعیین و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب 

می کند، اجرایی شود.
 این موضوع در حالی مطرح شده است که هنوز شورای رقابت بر سر 
قیمت گذاری خودرو اصرار می ورزد و حتی اعالم کرده اس��ت بر سر این 

موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت می کند. 
 ای��ن بالتکلیف��ی در حوزه قیمت گ��ذاری به گفته کارشناس��ان ضرر 
زیادی به وضعیت خودروس��ازان زده و آنها معتقدند تا زمانی که قیمت 
خودرو ها واقعی نش��ود مشکالت تولید کماکان پا برجا خواهد بود و آنها 
اگر این موضوع تداوم یابد برای حفظ کیفیت با کاهش تولید بیش��تری 

مواجه خواهند شد.
 امیرحس��ن کاکایی، کارش��ناس صنعت خودرو  ب��ر این موضوع که 
دولت م��ردان در ابت��دا موضوع افزایش قیمت را ان��کار می کردند تاکید 
می کند و می گوید: »پس از مدتی همه متوجه شدند که موضوع افزایش 
قیمت ها امری اجتناب ناپذیر است و باید قیمت ها افزایش پیدا کند، اما 
در ای��ن مدت دالالن از این موضوع سوء اس��تفاده کردند و قیمت ها در 
کف بازار افزایش یافت و باعث حاشیه بازار وحشتناک شد، اما اکنون که 
دولت مردان متوجه این موضوع ش��ده اند دو سه ماه است که در تعیین 

قیمت ها تعلل می کنند. در حالی که این موضوع کامال روشن است.« 
 او با اش��اره به این موضوع که در ش��رایط فعلی حذف شورای رقابت 
اشتباه است عنوان می کند: »شورای رقابت یک ساختار فرا وزارتخانه ای 
اس��ت که قوانین خاص خود را دارد، اما خ��ود جابه جایی قیمت گذاری 
از ش��ورای رقابت به س��تاد بازار اگر همه چیز آن مورد تایید همه افراد 
هم باش��د پروس��ه ای زمان گیر اس��ت. به نظر بنده دیوان عدالت اداری 

به موضوع ش��کایت  و تقاضای ش��ورای رقابت جواب مثبت خواهد داد. 
به هر ح��ال برای عوض کردن متولی قیمت گ��ذاری خودرو نیز باید از 
مس��یرهای قانونی پیش رفت، اما آنچه به نظر می رسد این است که به 
جای راضی کردن شورای رقابت دولت مردان در حال پاک کردن صورت 
مس��ئله اند. همانطور هم که می بینید همچنان مس��ئوالن با یکدیگر در 

حال درگیری هستند.«
 این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: »اما این موضوع مشخص 
نیس��ت که چرا شورای رقابت هم با صنعت خودرو دشمنی می کند. در 
زمینه ارزی که قرار است به خودروسازان و قطعه سازان اختصاص یابد، 
ماجرا ش��فاف نیس��ت در حالی که روند فعلی قیمت ارز مشخص است و 
بهتر اس��ت آن را بپذیریم که این عدد امروز آن عدد ابتدایی س��ال که 
فکر می کردیم نیس��ت. حتی باید به این نکته توجه کرد که بخش��ی از 
تورم قیمت مربوط به بخش ارزی نیس��ت و مواد اولیه تولید داخل هم 
با قیمت باال در حال فروخته شدن هستند. این بخش را دولت می تواند 
ب��ر آن نظارت کند و دارای ابهام نیس��ت. در نتیجه با این ش��رایط که 
همه چیز مشخص است ش��ورای رقابت به راحتی می تواند این قیمت ها 
را اس��تخراج کند اما این امر صورت نمی گیرد و علت آن هم مش��خص 
نیست. نبود هماهنگی در دولت و ارکان آن یکی از مسائلی است که در 

صنعت خودرو مشکل ایجاد می کند.« 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس��المی، 
استانداردسازی کمی و کیفی خودرو را راه برون رفت از مشکالت صنعت 
خودرو می داند. غالم محم��د زارعی در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو 
اظهار داش��ت: بارها گفته شده که اگر مش��کل ارزی حل شود بسیاری 
از مس��ائل دیگر حل می ش��ود. صنعت خودرو باید از نظر کمی و کیفی 
به اس��تاندارد برسد. اگر صنعت خودروی کشور از نظر کمی و کیفی به 
استاندارد برسد بدون شک مسائل و مشکالت حوزه خودرو حل خواهد 
ش��د و هی��چ نیازی به واردات خ��ودرو و کاهش تعرفه و سیاس��ت های 

اینچنینی وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
اف��زود: اگر همچنان باری ب��ه هر جهت به تولی��د بپردازیم و همچنان 
توقع داشته باش��یم که بازار انحصاری در اختیار خودروی داخلی باشد 

بدون آنکه کیفیت باال رود و رضایتمندی مردم حاصل ش��ود، در چنین 
ش��رایطی مطمئنا بخش��ی از مردم در ص��دد واردات خودروی خارجی 
که عمدتا از چین یا آس��یای جنوب ش��رقی یا اروپا و کره و ... هس��تند 

خواهند بود.
وی اف��زود: باید اهتمام��ی به وجود آید و یک مانیفس��ت برای بحث 
خودروسازی مورد توافق خودروسازان و کارشناسان و در راستای تامین 
منافع مردم که همانا منافع خودروس��ازان را نیز ش��امل می شود شکل 
گیرد. اگر این مانیفس��ت تهیه ش��ود صنعت خودرو می تواند خود را از 
وضعیت س��خت و دش��وار فعلی نجات دهد، زیرا در آن شرایط قیمت ها 
واقعی خواهند شد و قطعه سازان نیز با توجه به چرخه فعال، دغدغه های 
خود را رفع شده خواهند دید و مصرف کننده نیز رضایت خواهد داشت.

زارعی اف��زود: هر چقدر ارز تزریق ش��ود و حمایت های دیگر صورت 

گی��رد پای��ه اول، استانداردس��ازی خ��ودرو و هم ت��رازی نمی گوییم با 
خودروه��ای آمریکایی و آلمانی و فرانس��وی بلکه حداق��ل هم ترازی با 
خودروهای کش��ورهای اطراف و همسایه اس��ت. اگر بتوانیم به این تراز 

برسیم بسیاری از مشکالت حوزه خودرو حل خواهد شد.
وی درخص��وص ط��رح الزام خودروس��ازان به اس��قاط یک خودروی 
فرس��وده در ازای ه��ر چهار خودروی تولیدی گف��ت: این طرح فعال در 

کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده و الزم است به صحن بیاید.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در خصوص 
زمزمه های واردات اتوبوس های ش��هری دست دوم گفت: این مساله کار 
اش��تباهی اس��ت زیرا نوس��ازی با هدف ایجاد رضایتمندی و کمک به 
اقتصاد خودروس��ازی داخلی صورت می گیرد، بنابراین در صورت مطرح 

شدن این موضوع ما قویا با آن مخالف هستیم.

تغییر متولی قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت چه نتیجه ای خواهد داشت؟

صنعت خودرو باید از لحاظ کمی و کیفی به استاندارد برسد
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مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��ور گفت وقتی چهار س��ال از 
بهترین سال های عمر یک انسان را بگیریم و او بعد از چهار سال پشت 
در اتاق من بیاید و دنبال شغل باشد به این معنا است که ما چهار سال 

از عمر او را تلف کرده ایم. به گزارش ایسنا، 
سورنا ستاری در نشست مراکز دانشگاهی و 
دانشجویی شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: 
گلپایگان از اکوسیستمی که کارآفرینی نیاز 
دارد، برخوردار است. تصورم از دانشگاه های 
اس��تان این است که باید عدد قابل توجهی 
از درآم��د خ��ود را از مح��ل کارآفرین��ی و 
فروش تکنولوژی ه��ا تامین کنند. وی ادامه 
داد: برای هر فعالیت��ی باید توجیهی وجود 
داشته باش��د لذا بخش خصوصی باید وارد 
میدان ش��ود، اگ��ر می خواهی��م کارآفرینی 
کنیم و کس��ب و کاری ایجاد شود نیازمند 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در زمینه 

پژوهش هس��تیم. مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��ور گفت: در 
کش��اورزی، بذر، نهال و... ایده وجود دارد که تجاری شدن آن نیازمند 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی است، پس باید زیرساخت های حضور 

سرمایه گذار فراهم شود. ستاری افزود: در حوزه های زیرساختی مراکز 
رشد، نوآوری و... آمادگی داریم اعتبارات بالعوض در نظر بگیریم. برای 
تجهیز پژوهش س��راها 7۰درصد اعتبار توس��ط ما و ۳۰درصد توس��ط 
آموزش وپرورش یا خیران تامین شود اما تا 
زمانی که بخش خصوصی وارد نش��ود این 

کار شدنی نیست.
وی ی��ادآور ش��د: اینکه ما چهار س��ال از 
بهترین سال های عمر یک انسان را بگیریم و 
او بعد از چهار س��ال پشت در اتاق من بیاید 
و دنبال ش��غل باشد به این معنا است که ما 
چهار س��ال از عمر او را تلف کردیم. اگر در 
دانش��گاه ها محیط کارآفرینی وجود داشته 
باشد خروجی دانشگاه مناسب خواهد بود که 
با سرمایه گذاری بخش دولتی این امر ممکن 
نیست. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
خاطرنش��ان ک��رد: محیط زیس��تی که در 
گلپایگان وجود دارد را به دودکش آلوده نکنید و بدانید توس��عه صنعتی 
جدید به معنای کارخانجات بدون دودکش است، پس اشتباهاتی که در 

اصفهان شده را در این شهر تکرار نکنید.

مدی��رکل دفتر آموزش عال��ی غیردولتی وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری گفت مردم بدون وابس��تگی و دخالت دولت در امور و با تکیه 

بر استعداد خود می توانند کارآفرین شوند.
ب��ه گزارش گروه دانش��گاه ایرن��ا، فاطمه 
داداش��یان در س��ومین جش��نواره بان��وان 
کارآفری��ن برگزی��ده و آینده پ��ژوه در خانه 
اندیش��مندان علوم انس��انی، درباره اهمیت 
کارآفرینی در توس��عه کش��ور اظه��ار کرد: 
ملت ایران دارای جمعیتی توسعه گراس��ت 
ک��ه با تالش و کوش��ش های مکرر و نادیده 
گرفتن سیس��تم های فرسوده اجرایی سعی 

در پیشرفت و پویایی جامعه دارند.
وی افزود: جامعه یک موجود زنده اس��ت 
بنابراین در صورت عدم توانایی مس��ئوالن 
در س��اماندهی امور، مردم باید راه درس��ت 

زندگی را بیابند.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم با اش��اره به نقش 
مهم مردم در کارآفرینی و توس��عه کس��ب و کارها، گفت: هیچ ملتی 
مانند ای��ران در نقصان امور دولت را محکوم نمی کند چرا که مردم از 

نقش تأثیرگذار خود در گسترش مشاغل غافل هستند.
داداش��یان به تمایل زن��ان به حضور در جامعه از زمان های بس��یار 
دور اش��اره کرد و یادآور ش��د: تنها آرزوی بانوان در دوران مش��روطه 
رفتن به مکتب و هم پای مردان بودن در 

جامعه بود.
وی ادام��ه داد: زن��ان همیش��ه تمای��ل 
داشتند که با حضور در صحنه های مختلف 
نقشی تأثیرگذار در مسیر پیشرفت کشور 
داش��ته باشند، از این رو بسیاری از مردان 
روشنفکر و توسعه گرا با علم درست نسبت 
به وضعیت کشور به بانوان برای حضور در 
عرصه های مختلف کشور کمک های قابل 

توجهی کردند.
مدیرکل دفتر آم��وزش عالی غیردولتی 
وزارت عل��وم اف��زود: بی��کاری جمعی��ت 
گس��ترده بانوان در جامع��ه نه تنها امکان 
ایجاد فقر و فساد در جامعه را مهیا می کند بلکه سبب عدم بهره برداری 
از نیروهای جوان و ش��کوفایی استعدادها در مسیر پیشرفت کشور نیز 

می شود.

مردم بدون وابستگی به دولت کارآفرین شوندکارآفرینی در دانشگاه ها با فعالیت بخش دولتی ممکن نیست

تمری��ن مداوم بر روی ارائه به س��رمایه گذاران نتیجه بس��یار خوبی 
دارد. اعتمادبه نفس هنگام ارائه در جهت کسب اعتماد سرمایه گذار به 

کسب وکارتان بسیار اهمیت دارد.
به همین خاط��ر ما از 1۰ کارآفرین برتر انجم��ن کارآفرینان جوان 

سؤال زیر را پرسیدیم:
س��ؤال: ارائه به سرمایه گذار بسیار مهم است و در نتیجه آن می توان 
س��رمایه بسیاری را جذب کسب وکار کرد، با این حال بهترین روش در 

تمرین ارائه مؤثر چیست؟
1. از هم بنیانگذاران استفاده کنید

در حضور س��ایر بنیانگذاران ارائه و سعی کنید یکدیگر را زیر سؤال 
ببرید. آمادگی و بررس��ی همه جانبه محتوای ارائ��ه و در نتیجه یافتن 
تمام نق��اط تاریک برنامه می تواند کمک ش��ایانی به مش��خص کردن 
 Jordan( نقاط ضعف و قوت کس��ب وکارتان کند. –جردن ادلس��ون

 Edelson(، Appetizer Mobile
.LLC

2. از خود فیلمبرداری کنید
م��ن از ارائ��ه خود فیل��م می گیرم تا 
بتوانم محتوای منتقل ش��ده را بررسی 
کنم. دیدن این ویدئوها به من بینشی 
مناس��ب در چگونگ��ی ارائ��ه مثب��ت 
می ده��د ت��ا بتوانم تغییرات��ی مطلوب 
 John( ایجاد کن��م. -جان رامپت��ون

.Rampton(، Calendar
3. از زبان علمی استفاده نکنید

در کن��ار اهمی��ت اش��راف کامل بر 
کسب وکار، توانایی ارائه مناسب به تمام 
سطوح مشتریان اهمیت بسیاری دارد. 
اگر شما چنین توانایی ندارید، پیش از 
ارائه به س��رمایه گذار در شیوه ارائه تان 
تجدیدنظ��ر کنید. در عین حال باید به 

طور صریح نشان دهید که چرا طرح شما مهم است و چگونه مشکالت 
 Stephen Ufford(،( دیگران را برطرف می کند. –اس��تفن اوف��ورد

.Trulioo
4. ارائه خود را در برابر کسانی که پیش زمینه ذهنی ندارند 

تمرین کنید
نباید تنها مقابل کس��انی که حامی ش��ما هستند ارائه داشته باشید. 
ش��ما باید انتقادات صادقانه افراد حقیق��ی دیگر را نیز تجربه کنید. به 
دنبال مؤسسان استارتاپ هایی باشید که افزایش سرمایه داشته اند و یا 
از دیگر سرمایه گذاران به عنوان راهنما استفاده کنید تا بتوانید از نظر 
صریح آنها در مورد طرح کسب وکار، ارائه و کلیات محتوای سخنان تان 
.Shawn Schulze(، HomeArea.com( بهره ببرید. -شان شولز

5. در برابر دوستان صادق خود ارائه دهید
من همیش��ه در برابر دوس��تان ص��ادق خود ارائه می ده��م و از آنها 
می خواه��م از جزییات ارائ��ه ام بی رحمانه انتقاد کنند. این روش من را 

برای ارائه در بدترین شرایط مهیا و معموالً زوایایی از ارائه را مشخص 
 Zev( می کن��د که پی��ش از این در نظ��ر نگرفته ب��ودم. -زف هرمن

.Herman(، Superior Lighting
۶. ارائه خود را جذاب کنید

به نظرم جذابیت و ش��وخ طبعی در ارائه الزم و ضروری اس��ت. ارائه 
چندباره در ذهن کمک می کند تسلط بیشتری پیدا و معموالً ارائه خود 
را ت��ا مرز جنون دوره می کنم. صدای بلند، جک، دیوانه بازی و غیره را 
حی��ن دوره تجربه می کنم. این کار به من کمک می کند قس��مت هایی 
از ارائ��ه ام که جواب نمی دهند را پیدا کنم و با تصحیح آنها آماده ارائه 
واقعی ش��وم. در انتهای این دوره ها من همیشه اعتمادبه نفس بیشتری 

.Adrien Schmidt(، Bouquet.ai( می یابم. –آدرین اشمیت
7. آمار کسب وکارتان را داشته باشید

احتماالً بس��یاری از س��رمایه گذاران در مورد ش��رکت شما تحقیق 
کرده اند و مستقیماً به سراغ آمار و ارقام می روند. برای پاسخ به سؤاالت 
آماری مهیا باشید و در ارائه تان به  قدری انعطاف پذیر باشید که بتوانید 
 Syed Balkhi(،( موارد مورد عالقه آنها را مطرح کنید. -س��ید بالخی

.WPBeginner
8. تصور کنید

تحقیقات نش��ان می دهد مغز نسبت 
ب��ه تصورات م��ان مش��ابه ب��ا واقعیت 
عکس العم��ل نش��ان می ده��د. خود را 
در اتاق��ی پ��ر از مخاطب تص��ور کنید 
و ت��الش کنید بهترین ارائه را داش��ته 
باش��ید. این تمرین نتیجه بسیار خوبی 
در رقابت ه��ای س��طح باال ب��ه هم��راه 
 Justin( فارم��ن  –جاس��تین  دارد. 
 Faerman(، Conscious

.Lifestyle Magazine
9. زمان را کنترل کنید

این تمرینی است که من در ارائه های 
مدرسه انجام می دادم، اما قطعاً در این 
ش��رایط نی��ز قابل تعمیم اس��ت. زمان 
بگیرید تا متوجه شوید چه مقدار طول 
می  کش��د به نقاط مهم و اساس��ی مربوط به ارائه تان برس��ید و آنها را 
توضیح دهید. مواردی که زمانبر هس��تند را پیدا و س��عی کنید بدون 
حذف نکات ضروری، مدت زمان ش��ان را کاهش دهید. سرمایه گذاران 
 Bryce Welker(،(  عالق��ه ای به اتالف وقت ندارند. –بریس ولک��ر

.Crush The PM Exam
10.  از پادکست ها و فضای  کاری اشتراکی استفاده کنید

مهم ترین نکته در آمادگی برای ارائه، ارزیابی موش��کافانه است. این 
روش نه  تنها س��رمایه گذاران نامربوط را از لیست شما حذف می کند، 
بلک��ه ارائه ت��ان را نیز متقاعدکننده تر می س��ازد. مضاف ب��ر آن اگر با 
صحبت کردن میان جمع مش��کل دارید، می توانید از این فرصت برای 
تمرین اس��تفاده کنید. پادکس��ت ها و فضای  کاری اش��تراکی فرصتی 
 Brian David( مناسب برای تمرین هس��تند. –برایان دیوید کرین

 .Crane(، Caller Smart Inc
allbusiness: منبع

10روش جهت آمادگی بیشتر در ارائه پروژه به سرمایه گذاران

دریچــه

 رویداد اس��تارتاپ دمو ویژه اس��تارتاپ های »حوزه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و 
خالق« با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 1۳ آبان ماه در 
تبریز برگزار می ش��ود. نخستین رویداد استارتاپ دمو ویژه استارتاپ های حوزه فناوی های 
نرم و صنایع فرهنگی و خالق با هدف توس��عه زیس��ت بوم نوآوری و استارتاپی کشور و به 
منظور معرفی توانمندی های استارتاپ ها و سرمایه گذاران این حوزه تخصصی به یکدیگر و 
هم افزایی طرفین روز یکشنبه 1۳ آبان ماه 1۳9۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تبریز برگزار می ش��ود. در این رویداد که در ۲ بخش عمومی )ش��امل ارائه اس��تارتاپ ها( 
و اختصاصی )جلس��ات مذاکره س��رمایه گذاران و اس��تارتاپ ها( برگزار می ش��ود، نخست 
استارتاپ ها و شرکت های حوزه فناوری های نرم و صنایع خالق، مدل کسب و کار و طرح 

خود را برای سرمایه گذاران ارائه )Demo( خواهند کرد.

استارتاپ دمو »فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی و خالق« برگزار می شود

ترجمه: امید گوهری

دوشنبه
30 مهر 1397
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مش��اور رئیس مرک��ز ملی فضای مج��ازی عنوان ک��رد 1۰۰درصد 
خدماتی که گوگل برای کسب وکار ایجاد کرده و می تواند مولد اشتغال 

باشد، به خاطر تحریم ها، به روی ایرانی ها بسته شده است.
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نقل از 
پایگاه خبری دانش��گاه عالم��ه طباطبایی، 
نشس��ت »فضای مجازی: مسائل حاکمیتی، 
س��خنرانی  ب��ا  فرصت ه��ا«  و  چالش ه��ا 
سیدرسول حس��ینی، مش��اور رئیس مرکز 
ملی فضای مج��ازی در جمع اعضای هیات 
علمی و دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات 
دانشگاه عالمه طباطبایی، در سالن شورای 

این دانشکده برگزار شد.
حس��ینی در ابتدای س��خنان خود، بیان 
ک��رد: زمانی که نام فض��ای مجازی می آید، 
می ش��نویم  را  پیام رس��ان ها  اس��م  تنه��ا 
درحالی ک��ه فضای مجازی در تصمیم گیری 

و فهم مش��ترک ما نقش مهم��ی دارد و ما با فق��دان نظریه، مواجهه 
با فضای مجازی روبه رو هس��تیم. اینکه ما فضای مجازی را بشناس��یم 
و اینک��ه چه فرصت هایی می تواند در اختیار ما قرار دهد، بس��یار مهم 

است.
وی افزود: فضای مجازی دارای مطالعات چندرش��ته ای اس��ت و در 
همه حوزه ها می تواند مورد بررس��ی قرار گیرد اما یکی از اولویت های 
مرک��ز مل��ی فض��ای مج��ازی موضوعات 
مرتبط با علوم ارتباطات و علوم اجتماعی 
اس��ت و بحث ما در این جلس��ه نیز بحث 
رس��انه و به اصط��الح ش��یفت پارادایم از 
رس��انه های جمعی به س��مت رسانه های 

اجتماعی است.
حس��ینی افزود: یک��ی از موضوعاتی که 
باید مطرح ش��ود، بحث رس��انه است و ما 
در حال حرکت از رس��انه جمعی به سمت 
رس��انه های اجتماعی هس��تیم و دانشکده 
علوم ارتباطات می بایس��ت به این مسئله 
ورود پی��دا کن��د. اس��تفاده فرصت محور 
از رس��انه های اجتماعی مدنظر ما اس��ت 
و دانش��کده عل��وم ارتباطات می تواند در این زمین��ه به ما کمک کند 
و جلس��اتی را نیز در همین ارتباط با اس��تادان این دانش��کده برگزار 

کرده ایم.

س��تاد توس��عه فناوری نان��و معاون��ت علم��ی دوره هفت��م برنامه 
تجاری س��ازی فناوری نانو را برگزار می کند. به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه 

فن��اوری نانو معاون��ت علمی، در راس��تای 
دس��تاوردهای  تجاری س��ازی  از  حمای��ت 
ح��وزه فناوری نانو، از طرح ه��ای فناوران و 
ش��رکت های فعال در این ح��وزه، در قالب 
برنامه تجاری س��ازی فن��اوری نانو )نانومچ( 
حمای��ت می کند. برنامه نانوم��چ، با رویکرد 
حمایت از طرح های به  نمونه اولیه رس��یده 
در ح��وزه فن��اوری نانو، در هر س��ال طی 
فراخوان های��ی، اقدام ب��ه دریافت طرح های 
متقاضی��ان می کند. فناوران، ش��رکت های 
نوپ��ا، پژوهش��گران و جامعه دانش��گاهی، 
به عنوان طرف عرضه و شرکت های صنعتی 
مس��تقل،  و  و س��رمایه گذاران خطرپذی��ر 

به عنوان طرف تقاضا، از جمله مخاطبان این برنامه هستند.
درخواست های دریافتی، براساس معیارهای ارزیابی برنامه، از جمله 
قابلیت تجاری ش��دن و توس��عه ب��ازار، فنی و نانومقی��اس، نوآوری و 

همچنین پتانس��یل تیم فناور برای پیش��برد طرح، ارزیابی می شوند. 
طرح های پذیرفته شده در برنامه، طی بازه  زمانی مشخصی که برای هر 
طرح متناس��ب با سطح آن متفاوت است، از امکانات و زیرساخت های 
در دس��ترس بهره می برند تا بتوانند نمونه 
اولیه خود را توس��عه داده و آماده ورود به 

صنعت کنند.
این طرح ها، ضمن بهره مندی از خدمات 
و حمایت های نانومچ برای توس��عه کسب 
و کار خ��ود، پس از اتمام فرآیند توس��عه 
محص��ول نی��ز امکان اس��تفاده از س��ایر 
حمایت ها و امکانات ستاد نانو برای توسعه 

بازار را خواهند داشت.
ارزیابی طرح های ثبت ش��ده، براس��اس 
زمان ثب��ت در س��امانه، در اولویت زمانی 
م��ورد ارزیاب��ی ق��رار خواهن��د گرف��ت. 
متقاضیان برای کس��ب اطالعات بیش��تر، 
می توانند از طریق پس��ت الکترونیک��ی info@nanomatch.ir یا 
ش��ماره تلفن ۶۶۵۲۳۶۰۲-۰۲1 )داخلی ۳(، با دبیرخانه برنامه تماس 

بگیرند.

دوره هفتم برنامه تجاری سازی فناوری نانو برگزار می شود100درصد خدمات گوگل در حوزه کسب و کار به روی ایرانی ها بسته است!

ه��وش مصنوع��ی در دوران آغازین خود اس��ت ام��ا در حال حاضر 
پذیرن��دگان زودهن��گام این صنعت س��ود بهت��ری از رقبایی که عقب 
مانده اند به دس��ت می آورند. هوش مصنوعی دنیا را متحیر کرده است 
و متخصصان بس��یاری ادعا می کنند که این تکنولوژی ما را به آستانه 
چهارمین انقالب صنعتی که به طور اساس��ی چش��م انداز کسب و کار 
را تغییر خواهد داد آورده اس��ت. هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ین 
مس��ئولیت جری��ان مداومی از ن��وآوری و اخت��الل در روش عملکرد 
سازمان ها را برعهده دارند. به منظور پیشگیری از عقب ماندن، رهبران 

کسب و کار ها نیاز دارند که از االن برای این آینده آماده شوند.
در حالی که اولین نس��خه های هوش مصنوعی در دهه 19۵۰ ظهور 
کرد، محدودیت  های س��خت افزاری مانع دس��تیابی ای��ن تکنولوژی به 
پتانس��یل واقعی اش ش��د. البته مقدار توان پردازشی فعلی موجود در 
جیب های ما، دانش��مندان آن دوره را بهت زده می کرد و الگوریتم های 
پیش��رفته به ما اجازه می دهند که با جس��ت وجو میان انبوهی از داده 
تنها در چند ثانیه تنها با فشار دادن یک دکمه، آن ها را به کار بگیریم.

هوش مصنوعی دقیق��ا هوش واقعی 
نیس��ت، اما قادر به شناسایی الگوهای 
دفن شده در عمق مجموعه داده ها که 
چشم انس��ان ممکن است متوجه شود 
یا نش��ود در زمانی اندک اس��ت. عالوه 
بر این، به واسطه تکنیک های یادگیری 
عمی��ق، قادر اس��ت در گ��ذر زمان یاد 
بگیرد و بهب��ود یابد، به ای��ن معنا که 
در کارش موثرت��ر و موثرتر می ش��ود. 
به کمک وجه��ه به دردبخورش، هوش 
مصنوع��ی به مجموع��ه هیجان انگیزی 
اس��تراتژی های  از  برنامه ه��ا،  از 

سرمایه گذاری گرفته تا ماشین های خودمختار نیرو بدهد.
هوش مصنوعی به س��رعت از یک صنع��ت به صنعتی دیگر در حال 
حرک��ت اس��ت و با وجود این ک��ه تکنولوژی در مراح��ل آغازین خود 
اس��ت، مهم اس��ت که از االن شروع به پیاده س��ازی کنید تا در آینده 
عقب نمانید. رم در یک روز س��اخته نش��د پس می توان تصور کرد که 
پیاده س��ازی تکنولوژی هوش مصنوعی هم یک ش��به رخ نخواهد داد. 
ب��ه منظور این که اکنون ش��رکت خود را در موقعیت��ی مطلوب برای 
به��ره وری از این فرصت فوق العاده قرار دهید، می توانید این س��ه قدم 

را دنبال کنید.
1- فرهنگی آزاد را ترویج دهید

طب��ق گفت��هMcKinsey، همی��ن االن اخت��الف س��ودی میان 
پذیرن��دگان زودهن��گام ه��وش مصنوع��ی و آن هایی که هن��وز این 
تکنولوژی را پیاده سازی نکرده اند در حال نمایان شدن است. متاسفانه 
برای ش��رکت هایی که عقب مانده اند، برطرف کردن این عقب ماندگی 

مسئله ای بزرگ تر از سفارش دادن نرم افزار جدید است.
با وجودی که همراه شدن با سرعت تغییرات مربوط به تکنولوژی به 
حد کافی دشوار است، س��رعت تغییرات فرهنگی بسیار آهسته است. 

بهره وری از هوش مصنوعی نیازمند تالش��ی تیمی است، که سازمان ها 
را ایجاب می کند فرهنگ اعتماد و گشاده رویی ایجاد کنند تا همکاری 
را ترغیب کند. این نوع فرهنگ آزاد را اکنون ترغیب کنید – به عنوان 
مث��ال، همکاری های تیمی را ترویج دهید، آزمای��ش  فرآیند را طلب 
کنی��د و ابت��کارات کلیدی عملکرد را از نو تعری��ف کنید – تا رفتاری 
مثبت به س��وی تغییر مرتبط ب��ا تکنولوژی و پذیرش خوش مصنوعی 

را پرورش دهید.
2- با پیشگامان شریک شوید

هوش مصنوعی پیشتاز در نوآوری های تکنولوژی است و پیشگامانی 
که آن را به س��طح باالت��ری از نوآوری هدایت می کنند اس��تارتاپ ها 
هس��تند، ام��ا این ش��رکت های کوچک ب��ه تنهایی ای��ن کار را انجام 
نمی دهن��د. از موسس��ات مالی گرفته تا ش��رکت های خودروس��ازی، 
سازمان های بزرگ در حال بودجه دهی به مراکز رشد و شتاب دهنده ها 
هس��تند تا نسل بعدی اس��تارتاپ ها که تکنولوژی شان صنایع را تغییر 
خواه��د داد را تربیت کنند. کار کردن با اس��تارتاپ ها  چندین مزیت 
برای ش��رکت های بزرگ تر دارد. طبق گفته  حس��ین رهنما، موس��س 
و مدیرعام��ل Flybits، »پیوس��تن به یک ش��رکت جدید به هر نهاد 
ش��ریکی می دهد که بر آن تکیه کند و در طول س��ال ها به همراه آن 
رش��د کند.« او اضافه ک��رد، »از طریق 
این مشارکت ها، ش��ما فقط تکنولوژی 
به دس��ت نمی آورید؛ ش��ما به استعداد، 
خدم��ات مش��اوره، ایده ه��ای جدی��د 
و بس��یاری بیش��تر دسترس��ی پی��دا 
می کنید.« کار کردن با اس��تارتاپ های 
کوچک و چابک، س��کوی پرتاب بسیار 
خوب��ی ب��رای اس��تراتژی و پذی��رش 

تکنولوژی فراهم می کند.
3- روی خالقیت سرمایه گذاری 

کنید
هوش مصنوعی می تواند محاسبات را 
بهتر از هر کسی که آرزوی استخدامش را داشتید انجام دهد، اما نمی تواند 
هر کاری بکند. قطعا نمی تواند قابلیت های حل مس��ئله خالقانه را به کار 
گیرد و همچنان برعهده کارکنان است که فهمی که هوش مصنوعی مهیا 
می کند را به اس��تراتژی های س��طح باالیی که ارزش کس��ب و کار را باال 
می برند تبدیل کنند. مش��کل این است که بس��یاری از شرکت ها هوش 
مصنوعی را به چش��م نابودکننده مشاغل می بینند، در حالی که در واقع 
ایجادکننده ش��غل و باالبرنده  بهره وری اس��ت. به جای نیازمندی به یک 
تیم خالق که دائما میان انجام محاس��بات و استراتژی تغییر کار دهد، از 
هوش مصنوعی برای انجام برخی کارهای سطح پایین استفاده کنید و تیم 
خالق تان را آزاد کنید تا کاری انجام دهند که به آن وارد هستند. ممکن 
است پیاده سازی اولیه بهره وری اعمال را کمتر کند، اما در گذر زمان، تیم 
بازاریابی و س��ایر تیم های خالق شما در گردانیدن تکنولوژی بسیار بهتر 
خواهند ش��د. با کمی تجربه آن را به س��مت داده خاصی هدف خواهند 
گرفت تا گام بعدی شرکت در رسیدن به اهدافش را تعیین کنند. هوش 
مصنوعی با متداول تر شدن، از یک برتری رقابتی به قیمت پذیرش تبدیل 
خواهد شد. برای همگام ماندن با سایر رقبا، از امروز شروع به ساخت یک 
entrepreneur: استراتژی پیاده سازی کنید.                         منبع

جف بزوس به عنوان مالک واشنگتن پسـت و همچنین 
مدیرعاملـی که پیش  از این با محمد بن سـلمان مذاکره 

کرده بود، در موقعیت پیچیده ای قرار گرفته است.
بـه گـزارش زومیـت، پـس از ناپدیـد شـدن جمـال 
خاشـقجی، روزنامه نگار سعودی و سـتون نویس روزنامه  
واشنگتن پسـت، تعدادی از شـرکت های فنـاوری اعالم 
کردند کـه در کنفرانس صندوق سـرمایه گذاری عمومی 
عربستان حضور نمی یابند. حتی چندین چهره  تأثیرگذار 
نظیر سام آلتمن رئیس Y Combinator و دن دکتروف، 
مدیرعامـل واحـد Sidewalk Labs آلفابـت، از مقـام 
 )Neom( خود به عنوان مشـاوران شـهر هوشـمند نئوم

عربستان سعودی کنار رفتند.
امـا تاکنـون، جف بـزوس مدیرعامـل آمـازون و مالک 
واشنگتن پسـت در مورد این جریان سـکوت کرده اسـت. 
زمانـی که برخی از جزییات بسـیار جنجالـی پیرامون این 
حادثـه را در نظـر بگیریم، این سـکوت عجیب تـر به نظر 
می رسد. مقامات ترکیه اعالم کرده بودند که فایل ضبط شده 
آن ها نشـان می دهد که خاشـقجی، در داخل کنسولگری 

سعودی در استانبول کشته و قطعه قطعه شده است.
سـخنگوی واشنگتن پست به خبرگزاری فست کمپانی 
گفتـه بود که پـس  از این، فرد رایان، ناشـر و مدیرعامل 
شـرکت و فرد هایـات، ادیتـور و سـردبیر، از طرف این 

شرکت صحبت می کنند.

جف بـزوس، یکی از مدیرعامالن شـرکت های فناوری 
بـود که در مـاه مارس بـا شـاهزاده  سـعودی محمد بن 
سلمان در آمریکا مالقات کرده بود. به گفته وال استریت 
ژورنال، آمازون برای تأسـیس مراکز داده )دیتاسنترها( 
در عربسـتان سـعودی بـا او وارد مذاکره شـده بود، اما 
زمانی که فست کمپانی به استعالم این گزارش پرداخت، 

آمازون پاسخ سریعی نداد.
در سـال های اخیر، عربسـتان تالش کرده بود که خود 
را به عنـوان حامی مالی بسـیاری از شـرکت های فناوری 
معرفـی کند. به همین منظور در شـرکت هایی نظیر اوبر، 
تسـال و وی ورک سـرمایه گذاری های قابل توجهی انجام 
 SoftBankداده بـود و میلیاردهـا دالر نیز به صنـدوق
کمـک کرده بود. برخـی از تحلیلگران معتقـد بودند که 
عربسـتان می خواهد مرزهای اقتصادی خـود را فراتر از 
نفت، گسترش دهد. حادثه ای که برای خاشقجی رخ داد، 
سـیلیکون ولی را در موقعیت حساسـی قرار داده است. 
مخصوصًا بزوس، که مالک روزنامه ای است که خاشقجی، 
روزنامه نـگار آن بـوده، وضعیـت بسـیار پیچیده تری را 

تجربه می کند.
دو روز پیش عربسـتان سـرانجام به کشـته شدن این 
روزنامه نـگار در ترکیه اعتراف کـرده و اعالم کرد که وی 
پس از درگیری در کنسـولگری این کشـور کشـته  شده 

است.

آمادگی برای آینده هوش مصنوعی

چرا جف بزوس در مورد جمال 
یادداشـتخاشقجی اظهارنظر نمی کند

به منظ��ور بی��ان تجربی��ات و راهکارهای توس��عه بازار داخل��ی و صادراتی 
ش��رکت های دانش بنیان، در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات؛ نشست بیان 
 ict تجربیات و راهکارهای توس��عه بازار داخلی و صادراتی شرکت ها در حوزه

برگزار می شود. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری؛ دومین نشس��ت بیان تجربیات شرکت های دانش بنیان با سخنرانی 
محمدمهدی نایبی، عضو هیات علمی و اس��تاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی 
شریف و مؤس��س چند شرکت دانش بنیان در تاریخ یک آبان ماه سال جاری 

در محل معاونت علمی برگزار می شود.

دومین نشست بیان تجربیات 
شرکت های دانش بنیان برگزار می شود

مترجم: ساالر ساری نوایی



گوگل گفته اس��ت که استفاده از تبلیغات پاپ آپ باعث کاهش رتبه 
صفحات در نتایج جس��ت وجو شده و همچنین کیفیت استفاده از آن را 
در موارد اس��تفاده با گوشی های همراه پایین می آورد. این مسئله یعنی 
اگر ش��ما از تبلیغات پاپ استفاده نکنید، روش های افزایش سئویی که 
برای وب سای تان استفاده کرده اید تاثیرگذاری بیش تری خواهند داشت.

برای این که مورد غضب گوگل قرار نگیرید، می توانید طراحی صفحات 
سایت خود را برای استفاده در گوشی  های همراه طوری بهینه کنید که 
تبلیغات پاپ آپ ش��ما مقدار کمتری از فضای صفحه گوش��ی را اشغال 
کند و به اس��تفاده کاربر از محتوا آس��یبی وارد نش��ود، اما مشکل پاپ 
آپ فقط مربوط به گوش��ی های همراه نیست. یک پاپ آپ ناخواسته و 
ناگهانی که از کاربر اطالعاتی را درخواس��ت کرده یا از او می خواهد که 
به وب س��ایت آن ها مراجعه کند، می توان��د باعث کاهش بازدید و لطمه 
زدن به برند ش��ما ش��ود. اگر بازدید کننده ها وب سایت شما و به تبع آن 
کمپانی ش��ما را آزاردهنده و ناراحت کنن��ده ببینند، هر چقدر هم برای 
شناساندن خود در ش��بکه های اجتماعی فعالیت کنید، باز هم فایده ای 

نخواهد داشت.
اگ��ر ش��ما بخواهی��د بازدید بیش تری داش��ته باش��ید، در عین حال 
تبلیغات پاپ آپ ش��ما به محض باز ش��دن وب سایت تان نمایان شود و 
ت��ا وقتی که کاربر کاری انجام ندهد، از بین نرود، ممکن اس��ت نتوانید 
در ای��ن کار موفق ش��وید، چرا که بازدیدکنن��ده نمی تواند به طور کامل 
س��ایت ش��ما را ببیند و بفهمد که محتوای تان به دردش می خورد یا نه 
و این یعنی این که ش��ما پول خود را برای فروشی با احتمال پایین هدر 
داده ای��د. روش دیگر این کار این تمرکز برروی بازدید با کیفیت اس��ت 
یعنی این که شما یک پاپ آپ داشته باشید که نیاز به انجام کار خاصی 
نداش��ته و فقط به چند ثانیه زمان برای ثبت نظر مش��تری نیاز داشته 
باشد و آن ها بتوانند نشانگر خود را برروی ضربدر باالی آن برده و برروی 

آن  کلیک کنند.
چرا پاپ آپ ها ارزشمند هستند

ممکن اس��ت برای شما این س��وال پیش بیاید که چرا کسب و کارها 
اساسا نیاز به پاپ آپ ها دارند؟ پاسخ این سوال این است که پاپ آپ ها 
همیش��ه نرخ تبدیل باالیی دارند و 1۰درص��د از پاپ آپ های با کارایی 
ب��اال، 9درصد نرخ تبدیل دارد و نرخ کلیک بر روی آن ها از تمامی انواع 
دیگر تبلیغات بیش تر اس��ت. این مس��ئله به این دلیل است که این نوع 

پاپ  آپ ها می توانند یک پلتفرم ایده آل برای توصیه خرید کاالی ش��ما 
)یاCTA( باش��ند و بدون این که کاربر را از بازدید سایت شما منصرف 

کند، تمام توجه او را به یک دستورالعمل واحد جلب کند.
این مس��ئله، این ن��وع پاپ آپ ها را برای تقوی��ت کانال های ارتباطی 
دیگر و دریافت اطالعات کاربر مناس��ب می کند، حال چه شما بخواهید 
ارائ��ه محتوا داش��ته باش��ید یا تعداد مش��ترکین خود را زی��اد کنید یا 
راهکارهای جدیدی برای برتری نسبت به رقبای خود داشته باشید. این 
پاپ ها ابزار مناسبی برای ساخت فهرست های ایمیل هستند؛ روشی که 
یک��ی دیگر از راه های موثر – در حقیق��ت موثرترین راه – برای تبدیل 

تبلیغات به فروش است.
ب��ا وجود تمام پتانس��یلی که یک مربع کوچک س��اده می تواند ایجاد 
کند، باز هم برای فروش��ندگان دش��وار اس��ت که در مقابل وسوسه پر 
کردن سایت های ش��ان با پاپ  آپ های اجب��اری مقاومت  کنند. می توان 
ه��ر دوی این ها را در کنار هم داش��ت. اگر ش��ما بفهمید ک��ه دارید با 
پاپ  آپ های تان چکار می کنید، بازدیدهای شما می تواند بدون کاهش، 
تبدیل به نتیجه شده و حتی شاید تجربه بازدید از سایت تان هم بهبود 

یابد.
چگونه برای شتاب دادن به رشدمان یک پاپ آپ بسازیم

اول و مهم تر از همه، این اس��ت  که ش��ما می خواهی��د پاپ آپ تان را 
ب��ا تمرکز بر روی القای تمایل به مش��ارکت طراحی کنید. این پاپ آپ 
معموال دربردارنده یک پیش��نهاد قابل توجه در عوض چیزی اس��ت که 
ش��ما آن را از طریق نظرس��نجی یا اطالعات تماس مش��تری به دست 
آورده اید. این پیش��نهادها می تواند ش��امل اوراق س��فید، خبرنامه ها یا 
پیشنهادهای ویژه باشد و از طریق دانلود یا از طریق ثبت ایمیل توسط 
مشتریان ارائه شود که این مسئله بستگی به بازدیدکننده ها و مشتریان 
ش��ما و در حالت اید ه آل بستگی به اطالعاتی دارد که آن ها با بازدید از 
صفحه ش��ما به دست می آورد. برای مش��خص کردن یک پیشنهاد که 
بتواند برای س��ایت شما کارساز باش��د، خود را جای مشتری بگذارید و 
ببینید که چگونه می توانید مش��کالت آن ها را حل کنید. مطمئن شوید 
که پیشنهاد شما ارزش عینی دارد و مشتری هیچ کجا مشابه آن را پیدا 
نمی کند و از این لحاظ برای به دست آوردن آن تحت فشار قرار بگیرد. 
این مس��ئله می تواند ب��ا ارائه یک تخفیف برای م��دت محدود یا تولید 
محتوای��ی که چیز جدیدی ارائه دهد یا به طور ویژه مربوط به مس��ائل 

روز باشد، انجام شود.
همانقدر که قیمت های پایینی پیش��نهاد می دهی��د باید خرید را نیز 
برای خریدار آس��ان کنید. توصیه خرید کاالی شما باید از یک پاپ آپ 

متمرک��ز و مختصر که توجه خریداران را ب��ا ایجاد یک حرکت واحد و 
واضح جلب می کند، بهره ببرد. چش��مان خریدار باید به طور طبیعی از 
ی��ک عنوان جذاب به س��مت توصیه خرید کاال ب��رود. این کار می تواند 
با اس��تفاده از اش��ارات مس��تقیم مانند نش��ان ها و فلش ها و استفاده از 
رنگ های مختلف برای متمایز کردن آن استفاده شود. جمالت و اشارات 

متنی باید در مختصرترین حالت ممکن باشد.
همانقدر که خود محتوا مهم اس��ت، طراح��ی این که تبلیغ چگونه 
برروی صفحه ظاهر ش��ود نی��ز اهمیت باالی��ی دارد. گزینه های زیاد 
برای طراحی به منظ��ور جلوگیری از ایجاد یک پاپ آپ تمام صفحه 
به محض بازکردن صفحه ش��ما توسط یک بازدیدکننده، وجود دارد. 
فرض کنید که پاپ آپ ش��ما پس از حداقل ۳۰ ثانیه یا هنگامی که 
کارب��ر به جای خاصی از صفحه رس��ید، ظاهر ش��ود. این مس��ئله به 
بازدیدکنن��ده اج��ازه می دهد تا محتوای ش��ما را مطالعه کرده و این 
احتمال را که فقط کاربران واجد ش��رایط پاپ آپ ش��ما ببینند، باال 

می برد.
مس��ئله بعدی پس از دیده شدن پاپ آپ شما توسط بازدیدکننده ها، 
اهمیت نشان ندادن یک پیام تکراری برای کاربر است. شما باید بتوانید 
کاری کنید که وقتی که کاربر پاپ آپ را بست، تا زمانی نسبتا طوالنی 
پ��اپ آپ دیگری برای او باز نش��ود و بای��د آن را تا چند روز پس از آن 
برای آن بازدیدکننده غیرفعال کنید. این کار به منظور دادن فرصت به 
بازدیدکنن��ده برای تغییر نظر اوس��ت و اگر هم آن تبلیغ کار خودش را 
کرد که دیگر نیازی به ایجاد مزاحمت بیش تر برای یک کاربر، به منظور 
ارائ��ه چیزی که او قبال آن را تهیه کرده  اس��ت، ندارید. پس خریدهای 

اخیر را هم مستثنی کنید.
به خریدار، برند و سود خود کمک کنید

حتی اگر یک پاپ آپ به خوبی پیاده سازی شود، اما محتوا و طراحی 
آن خوب نباش��د، به کس��ب و کار شما آس��یب وارد می کند. پاپ  آپ ها 
برای باال بردن نرخ تبدیل بدون آس��یب به برند شما، باید از نظر بصری 
منحصر به فرد و جذاب باش��ند، اما اگر ش��ما ی��ک رویکرد جدی برای 
س��اخت پاپ آپ ها در ذهن خود داشته باشید و به جای نادیده گرفتن 
تجرب��ه کارب��ر، آن را به پ��اپ  آپ  خود اضافه کنید، ای��ن کادر کوچک 
می تواند بهترین ابزار برای بهبود کل کار آنالین ش��ما باشد و تمام قیف 
فروش شما را با نرخ تبدیل باال در هر مسئله ای از فروش گرفته تا ثبت 
ایمیل ها، راضی تر بودن کاربران، مش��تریان بیش تر و رشد کسب و کار 

شما، بهبود ببخشد.
marketinginsidergroup: منبع

ش��رکت معروف ایمی��ل مارکتینگ میل چیمپ ب��ه تازگی از عالمت 
تج��اری جدید خود رونمایی کرده اس��ت. ظاهر عجی��ب و غریب برند 

جدید میل چیمپ دالیل مختلفی را به همراه دارد.
با رشد ش��رکت ها، معموال برند های آن ها نیز رشد می کند. در بیشتر 
موارد این رش��د به صورتی اس��ت که غرابت و پیچیدگی یک استارتاپ 
جای خود را به برند هایی صاف و س��اده می دهند که همیش��ه با آن ها 
برخورد می کنیم؛ به عنوان مثال فونت sans serif یکسان و همیشگی 

که پایه و اساس متون google، AirBnb ، و Pinterest شده اند.
ش��رکت ایمیل مارکتینگ میل چیمپ )MailChimp( که در حال 
معرفی یک تجدید برند تمام عیار اس��ت، می توانس��ت به آس��انی برند 
عجی��ب و غریب خود را که نش��ان دهنده  نام تج��اری اش به عنوان یک 
شرکت نوپا است کنار بگذارد، همان طور که شرکت های بزرگ دیگر نیز 
همین  کار را کرده اند، اما این ش��رکت با کمک دفتر برندس��ازی کولینز 

)Collins(، همچنان بر روش قبلی، پایبند است.
آنها از یک فونت متعلق به دهه  19۲۰ به عنوان فونت جدیدشان بهره 
می برند و برند جدیدشان را با تعدادی از طراحی هایی مزین کرده اند که 
تقریبا کودکانه، کمی ناصاف و از نظر طراحی خش��ن، به نظر می رس��د. 
برندسازی نامعمول و عجیب رونق خوبی در صنعت فناوری دارد و هنوز 

هم رایج است.
میل چیمپ خود از پیشگامان طراحی دوستانه و شوخ طبعانه ای است 
که ام��روزه در همه جای دنیای فناوری مش��اهده می کنی��د؛ البته این 
موضوع در سال ۲۰۰1 که شرکت پایه گذاری شد کمی افراط گونه بود.

ش��اید بتوان آگهی های بازرگانی این ش��رکت را ک��ه در همه جا بود 
مث��ال زد. این  آگهی ها به خاطر نام ش��رکت مورد ش��وخی و مزاح قرار 
 K ش��بیه به Chimp در ابتدای کلمه C گرفت��ه بودند؛ چرا که حرف
نوش��ته می ش��د. تصور این که گوگل با نام خود در آگهی ها شوخی کند 
کمی مشکل اس��ت، اما این میل چیمپ بود که با لوگوی گوریل خود و 

متن های مجعد و شبیه به دست خط این کار را می کرد.
ب��ن کریک )Ben Crick( یک کارگردان خالق در کولینز که در امر 

برندسازی مشغول بوده  است، می گوید:
آن حس کنایه آمیز ش��وخ طبعی بخش مهمی از برند آن ها است. آنها 
بیش��تر از اکثر شرکت هایی که تکیه بر طنز دارند در این زمینه صاحب 

نظر هستند.
آن طنز و ش��وخ طبعی خیره کننده به هم��راه تصاویر پر جنب وجوش 
که هدف از وجودشان، معرفی کاری است که یک شرکت فناوری انجام 

می دهد، امروزه به یک امر عادی در میان استارتاپ ها تبدیل شده است.
آنجی ش��یح )Angie Shih( یک استراتژیس��ت در کولینز، این راه 

را روشی واقعی برای پیمودن شرکت های فناوری می داند و می گوید:
مسیر هر شرکت به این صورت است که در ابتدای کار، شما دوستانه، 
ش��وخ و قابل دسترس��ی هستید و وقتی به یک ش��رکت عظیم با تعداد 

زیادی کارمند تبدیل شدید به یکباره سختگیرانه و جدی می شوید.
میل چیمپ خواس��تار آن بود تا لوگوی طنزآمیز خود را نگه دارد و از 
لوگوهای س��نتی همانطور که آنجی ش��یح ذکر کرد دوری کند. این در 
حالی اس��ت که ش��رکت های بزرگ گزینه های بی عیب ونقص را انتخاب 

می کنند.
این ش��رکت باالخره تصمیم گرفت تا نش��ان تجاری خود را به همان 
دالیل س��ایر شرکت ها تغییر دهد: شرکت رش��د چشمگیری نسبت به 
نقطه آغازش در 17 س��ال گذشته داش��ته است. امیل چیمپ در حدود 
یک میلیارد ایمیل در روز ارس��ال می کند و فقط در سال ۲۰17 در هر 

روز تعداد 1۴۰۰۰ مشتری به مشتریان خود اضافه کرده است.
معاون طراحی میل چیمپ، جین لی )Gene Lee( می گوید:

همزم��ان که م��ا به عنوان یک ش��رکت تکامل پی��دا می کنیم و این 
خدم��ات و ویژگی ه��ای متفاوت و نو را ارائه می دهی��م باید برند و زبان 

بصری مان را نیز گسترش و ارتقا دهیم.
خدمات میل چیمپ اکنون ش��امل نرم افزار اتوماس��یون بازاریابی نیز 
می ش��ود که بسیار پیچیده تر از نرم افزار ساخت ایمیلی است که شرکت 

به خاطر آن شناخته شده است.
جی��ن ل��ی همچنین بخش��ی از چالش��ی را ک��ه میل چیم��پ با آن 
 Visual( دس��ت و پنجه ن��رم می کند را تهیه زب��ان بصری یا دی��داری

Language( دانست که تاکنون مشابه به آن وجود نداشته است.
راه حل چیس��ت؟ هیچ قسمتی از برند جدید میل چیمپ از طراحی 
مالیم و صاف اس��تفاده نمی کند تا نمایان گر بلوغ ش��رکت باش��د. به 
ج��ای آن، کولینز تقریبا همه  اجزای فِِردی )Freddie( ش��امپانزه را 
حفظ کرده و فق��ط به طور خیلی مالیم، تصویر را ساده  س��ازی کرده 
اس��ت تا بتواند در اندازه ها و ش��رایط متفاوت بهتر نش��ان داده شود. 
)آنط��ور که کریک می گوید: »موهای��ش را اصالح کردیم!«( طراحان، 
فونتی طراحی کردند تا برای متون و کلمات اس��تفاده ش��ود و فونت 
ماقبل دیجیت��ال Cooper Black را که مربوط به دهه 19۲۰ بود 
به روزرس��انی کردند با این ایده که می تواند به برند حس انس��انی تری 

القا کند.

از موارد برجس��ته، تصاویر موجود روی وب س��ایت جدید ش��رکت و 
همچنین درون پلتفرم وب آن است. میل چیمپ همزمان هم با طراحان 
داخلی و هم هنرمندان از سراسر جهان همکاری کرد تا طرح هایی خلق 
کن��د که این دی��دگاه را به مخاطب انتقال دهد ک��ه گویی این طرح ها 
به وس��یله یک هنرمند معروف معاصر یا یک مربی مهدکودک کش��یده 

شده اند.
در می��ان این ه��ا، طرح هایی هس��تند از قبیل یک فرد ب��ا پنج پا که 
توصیف کننده  خدمات اتوماس��یون میل چیمپ اس��ت، دستی ناقص که 
پشت های اشیا را نگه داشته و تعادلش را حفظ می کند که نشان دهنده  
س��رعتی اس��ت که کاربران می توانند با میل چیمپ کار کنند، یک قارچ 
عظیم و جان بخشی شده که برای بقیه قارچ های  کوچک نقش سرپناه و 

چتر را دارد که این نیز نماینده  رشد تجاری است.
روی وب س��ایت جدید ش��رکت، یک ش��خصیت انس��انی با دس��تی 
عظیم الجث��ه ق��رار دارد که آخرین بخ��ش از یک پ��ازل تقریبا تکمیل 
ش��ده را به آن اضافه می کند، این طرح به طور نمادین نشانگر ابزار های 
بهینه س��ازی شرکت میل چیمپ است. طرحی که همراه پیام خوش آمد 
به کاربران ت��ازه وارد می آید، گروهی از پرن��دگان با بال هایی عجیب و 
غریب اس��ت که به همراه ش��خصی، بر روی انگشت کوچک دست یک 
غول نشس��ته اند. این نوعی از منحصربه فردی و شگفتی است که شما از 

یک شرکت موفق مثل میل چیمپ انتظار نخواهید داشت.
شیح می گوید:

در نهایت هدف این اس��ت ک��ه میل چیمپ مانند ی��ک فانوس برای 
کاربرانش برجسته شود. به دلیل آنکه مدام در حال ارتقا و بهبود برندها 
هستند تا راهی برای صحبت کردن با کاربران شان بیابند. امید است این 
طرح ها این پیغام را به شرکت های دیگر برساند که موفقت تجاری لزوما 
به معنی از بین بردن تنوع و خصوصیات یک ش��رکت نیس��ت. مس��ئله  
اصلی تقویت آن ها اس��ت و این راهی خواهد ب��ود که می توان با آن در 

بازار دوام آورد و با همگان ارتباط برقرار کرد.
این موضوع که آیا واقعا ش��گفتی و عجیب بودن برند س��ودمند است 
یا خیر س��وال دیگری است که در اینجا مطرح می شود. بخشی از هدف 
این بود که کس��ب و کارهای بزرگ تر جذب ش��رکت ش��وند که ممکن 
اس��ت به خاطر طرح ها و المان های بچگانه  برخی طرح ها کنار بکش��ند، 
اما با عجی��ب و غریب ماندن، میل چیمپ همچنان الگوی امروزی برای 

برندهای فناوری را به چالش می کشد.
Fastcompany/zoomit: منبع

برندسازی؛ شروع بازاریابی پیش از افتتاح 
استارتاپ 

برای رسیدن به این لحظه ماه ها و یا سال ها صبر کرده اید؛ با ایده ای 
کارآمد در خصوص محصول و یا خدمتی خاص، کار خود را آغاز کرده 
و با تکرارهای بی ش��مار، این ایده را به مرز کمال رس��انده اید. در حال 
حاضر محصول شما آماده  ارسال و درهای شرکت برای ورود عموم باز 
شده است. حال امیدوار هستید با وجود سرعت تولید متوسط و تعداد 
محدود کارمندان خود بتوانید جوابگوی میزان تقاضای باالی احتمالی 
باش��ید. زمانی که به این نقطه می  رس��ید، به نکت��ه اصلی و حقیقت 

دردناک موجود در این زمینه پی خواهید برد. 
حقیقت می  تواند بسیار دشوار باشد

هم��واره از تبدیل ایده ب��ه واقعیت و آغاز یک اس��تارتاپ به عنوان 
س��خت  ترین مرحله یاد می  ش��ود، اما در حقیقت دش��وارترین بخش 
زمانی است که در می  یابید کسی جز اعضای خانواده و دوستان خود از 

محصول و یا خدمتی که ارائه می  دهید اطالعی ندارند.
این آموزه بس��یار س��خت تعداد زیادی کارآفری��ن را از ادامه کار باز 
داش��ته است. با توجه به اطالعات کسب  ش��ده در اداره آمار کار ایاالت 
متحده )U.S. Bureau of Labor Statistics(، »موفقیت شرکت 
شما به تعداد مشتریان احتمالی محدود می  شود که از وجود آنها مطلع 
هس��تند. باالی نیمی از تمامی اس��تارتاپ  ها، پس از گذشت پنج سال 
شکس��ت خورده  اند«. با افزایش  تعداد مش��تریان می  ت��وان از چنین 

پیامدی پیشگیری کرد. 
به طور ایده  آل ممکن است بازاریابی استارتاپ خود را پیش از آمادگی 
برای شروع تجارت انجام داده   باشید. ساخت یک برند به زمان و مراقبت 
احتیاج دارد. با این حال زمانی که شرکت در حال از دست  دادن پول و 
سرمایه از طریق اجاره، دستمزدهای پرداختی، خدمات رفاهی و دیگر 
هزینه  های سرسام  آور نیست، رسیدن به یک استراتژی متفکرانه   بسیار 
ساده  تر خواهد بود، اما در واقعیت، استارتاپ شما به احتمال زیاد در فقر 

نقدینگی به سر می  برد.
ع��الوه بر اینه��ا تاریخ افتتاحیه بس��یار زودتر از آنچ��ه انتظارش را 
داشته  اید فرا می  رسد. در همین راستا نیازمند جذب مشتری از طریق 

اطالع  رسانی سریع و همه  جانبه هستید. 
در تکاپ��وی انتقال محصول تان ب��ه بازار دادوس��تد، تمرکز بر روی 
پیروزی های آنی و سریع در مقابل تمرکز بر ساخت زمینه  های بنیادین 
برای موفقیت های درازمدت می  تواند بس��یار سخت باشد. بنابر نوشته 
روی مورجون )Roy Morejon(، رئیس و یکی از بنیانگذاران آژانس 
 ،Startups.co در بالگ ،Enventys Partners بازاریابی دیجیتال
»بدون ش��ک پیروزی  های کوتاه  مدت وج��ود دارند، اما به جای صرف 
هزینه و زمان برای دس��تیابی به این قبیل موفقیت ها، اس��تارتاپ باید 

فنون تکرارپذیر و قابل  ارتقای بازاریابی را تعیین و تدوین کند.«
به عبارت دیگر هسته   اصلی استراتژی بازاریابی نباید در حال فعالیت 
غیرمتمرکز و تالش همه  جانبه برای ساخت ویدئوهای فراگیر باشد. در 
مقابل این اس��تراتژی  ها باید بر روی اصولی ک��ه در ادامه توضیح داده 
می  شوند، متمرکز و در انتها باعث افزایش قدرت نمایش آنها به صورت 

پایدار شوند.
1. برند خود را معرفی کنید

با توجه به اینکه کارتان را با بدون تاریخچه قبلی آغاز می  کنید، برای 
یافتن نوع برن��د خود و پایه  گذاری تمام اطالعات الزم در مورد آن، در 
بهترین موقعیت به سر می  برید. برند شما باید ارزش های شرکت را به 
گونه  ای شخصی به مشتریان مرتبط و حس همبستگی با شرکت را در 

آنها بیدار کند.
در مقابل انگیزه تقلید از رقبایی که از نظرتان موفق هستند، مقاومت 
کنید. آنها نیز مانند ش��ما کار خود را آغ��از کرده  اند، بنابراین به جای 
تالش برای همسوس��ازی تجارت خود با رقبا، بر روی تمایز نسبت به 
سایرین متمرکز شوید. در انتها نامگذاری شما به یکی از دالیل اصلی 

انتخاب محصوالت  تان توسط مشتریان تبدیل خواهد شد.
2. از طریق راه  های هوشمندانه به مخاطبین نزدیک شوید

برای برقراری ارتباط واقعی با افراد، باید با ایشان در محلی که زمان 
خود را سپری می  کنند دیدار داشته باشید. پاتوق های این افراد را، خواه 

آنالین یا آفالین، شناسایی و پیام خود را به آنجا ارسال کنید.
مطالب ارزشمندی را برای افرادی که در فهرست مخاطبان تان قرار 
دارند ارائه دهید و افراد تأثیرگذاری که می توانند در اش��اعه برند شما 
نقشی مهم داشته باشند را شناسایی کنید. برای مثال، قسمت آموزش 
MDR، Dun & Bradstreet برندها را با مربیانی آشنا می  سازد که 

در زمره تأثیرگذاران موفق برای قشر جوان هستند. 
در همی��ن خصوص تعداد بس��یار زیادی از برندها ت��وان خود را بر 
افزایش قدرت پیام  رس��انی برای مخاطبی��ن دوره معاصر و جدیدترین 
نسل متمرکز کرده  اند. سعی کنید راه افزایش قدرت نفوذ افراد تأثیرگذار 
خاص را در راس��تای موفقی��ت تجارت خود بیابی��د. در انتها از نتایج 

به  دست  آمده شگفت  زده خواهید شد.
 )SEO( 3. یک استراتژی برای بهینه  سازی موتور جست وجو

داشته باشید
پ��س از تعیی��ن مخاطبین ه��دف، کلم��ات پرطرفدار آنه��ا را در 
جست وجوهای ش��ان شناس��ایی کنید. تهیه فهرس��تی از این کلمات 
ش��رایطی را فراهم می  کند که در آن مخاطب براساس کلمات مرتبط 
به برند ش��ما، به صفحه   اصلی، وبالگ و صفحات رسانه اجتماعی شما 
هدایت می  شود. با وجود اینکه پیروزی در کلیدواژه  های رقابتی بسیار 
خوب است، اما برای شروع کلیدواژه  هایی را هدف قرار دهید که رقابت 

کمتر و ترافیک باالتری داشته باشند.
ایده و نظر خود را در باب یک کمپین موفق تعریف کنید. این تعریف 
می  تواند در قالب نام  نویسی  های خبرنامه، دانلود گزارشات جامع و خرید 
یک محصول باش��د. در نهایت می  توانید میزان تالش خود را با معیار 
ماهیانه بسنجید و مقایسه کنید. طراحی و تولید یک استارتاپ مشکل 
اس��ت، زیرا ش��ما با بودجه  ای محدود در حال انجام کارهای مورد  نظر 
هس��تید و نمی  توانید به صورت همیش��گی از اشخاص ماهر و باتجربه 
کمک بگیرید. اگ��ر برای اهداف دراز  مدت برنامه  ریزی کنید، ش��انس 
باالتری برای موفقیت خواهید داش��ت. پیش از افتتاح تجارت خود، با 
در  نظ��ر   گرفتن و به کارگیری این نکات در اج��را، تجارت را پایه  ریزی 
کنید. اگ��ر اقدامات اولیه طراحی و س��اخت را از پی��ش آماده کنید، 

می  توانید از لذت تماشای رشد تجارت   خود بهره  مند شوید.
entrepreneur: منبع
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پلتفرم پینترس��ت امروزه ارتباط بس��یار نزدیکی با زندگی و کار افراد 
دارد.  ش��اید در نگاه نخست نقطه اوج پینترست پنج سال پیش با جلب 
نظر بسیاری از افراد در سراسر جهان پایان یافته باشد.  با این حال نباید 
به صرف نظرهای غیرکارشناس��ی در مورد یک ش��بکه اجتماعی داوری 
کنیم.  از آن زمان تا به حال پینترست ماهانه 17۵ میلیون کاربر فعال به 
جمع خانواده خود اضافه کرده است.  به این ترتیب اکنون این پلتفرم در 
زمینه بازاریابی و تبلیغات یکی از گزینه های جذاب به حساب می آید.  

در س��ال جاری الگوهای بازاریابی محتوایی،  ویدئویی و تحلیل اخبار 
محبوبیت بس��یاری پیدا کرده است.  بی تردید در چنین شرایطی نادیده 
گرفتن پینترس��ت به عنوان یکی از مهم ترین ش��بکه های اجتماعی در 
زمینه بازاریابی و تبلیغات بس��یار ساده خواهد بود.  با این حال حقیقت 
حاکی از حضور بیش��ترین ش��مار کاربران ممکن در پینترس��ت است.  
نکته جالب اینکه بیش از نیمی از کاربران این پلتفرم پس از مش��اهده 
محت��وای تبلیغاتی به س��ایت آن برند نیز مراجع��ه می کنند.  همچنین 
7۰درصد کاربران این ش��بکه اجتماعی سیس��تم پخ��ش تبلیغات برای 
کاربران را بس��یار مناس��ب ارزیابی کرده اند. به این ترتی��ب کاربرانی با 
س��لیقه متفاوت تبلیغات مناسب با خواست ش��ان دریافت خواهند کرد.  
ش��کی نیست که پینترس��ت تأثیر بس��یار زیادی بر روی تصمیم گیری 
کاربران��ش به هن��گام خرید محصوالت دارد.  اگرچه امروزه بس��یاری از 
برندها به سوی بازاریابی ویدئویی جهت گیری کرده اند،  با این حال هنوز 
هم راهکارهای خالقانه ای برای اس��تفاده از پینترس��ت به عنوان پلتفرم 

میزبان وجود دارد.  
در ادامه به بررس��ی چهار راهکار به منظور هماهنگ س��ازی محتوای 

سایت مان با پینترست خواهیم پرداخت. 
تنظیمات وب سایت

گام نخس��ت اطمینان از هماهنگی سایت مان به منظور نمایش بهینه 
محتوا در پینترست است.  اگر تنظیمات سایت مان درست باشد،  کاربران 
پینترس��ت به راحتی قادر به افزودن تصاویر سایت مان به پین های مورد 

عالقه شان خواهند بود.  
وقتی بازدیدکنندگان تصاویر س��ایت ما را در پینترس��ت به اشتراک 
می گذارن��د،  نه تنها فالوورهای آنها بلک��ه تمام کاربران نیز از محتوای ما 
بازدید خواهند کرد.  این امر به لطف موتور انتش��ار محتوای پینترس��ت 
رخ می دهد.  به این ترتیب هر نوع محتوای بارگذاری شده در پینترست 

به تمام کاربران عالقه مند به آن پین توصیه می شود.  
آخرین توصیه در این بخش برای موفقیت س��ایت مان در پینترس��ت 
مربوط به کیفیت تصاویر اس��ت.  توجه داش��ته باش��ید ک��ه معموالً در 
پینترس��ت تصاویر باکیفیت توجه بیش��تری جلب می کنند.  اگر تصاویر 
ما از حداقل کیفیت برخوردار نباش��د،  بس��یاری از کاربران آن را نادیده 
خواهن��د گرفت.  اس��تفاده از تجهیزات مناس��ب برای ضب��ط تصاویر و 
ویرایش مناسب آنها تأثیر انکارناپذیری در کیفیت نهایی خواهد داشت.  

استفاده از پالگین و ابزارهای ویژه
اس��تفاده از ابزارهای اتوماس��یون برای بهبود اس��تراتژی برندمان در 
پینترس��ت ایده ای تازه محسوب نمی ش��ود.  این ابزارها برای شما زمان 

بس��یاری را ذخیره خواهند کرد.  به این ترتیب دیگر نیازی به اختصاص 
زمان،  هزینه و نیروی انس��انی برای انجام کارهای ساده نیست.  استفاده 
از چنی��ن ابزارهایی به وی��ژه برای کارهای تکراری در طول روز،  هفته و 
ماه مناس��ب است.  در هر صورت هیچ کارمندی عالقه ای به انجام کاری 

تکراری برای مدت زمان طوالنی ندارد. 
اگر ش��ما در پی اس��تفاده از ابزارهای اتوماس��یون هس��تید،  نرم افزار 
Buffer یک��ی از بهترین گزینه ها خواهد بود.  این ابزار در س��ال جاری 
محبوب ترین نرم افزار اتوماس��یون در پینترس��ت ش��ناخته شده است.  
بسیاری از برندها به دلیل رابط کاربری ساده این نرم  افزار عالقه زیادی 
به اس��تفاده از آن دارند.  کار با Buffer بس��یار س��اده است.  فقط باید 
پین های مورد نظر و مطالب را در تقویم این نرم افزار قرار دهید.  س��پس 
براساس زمان بندی مورد نظر شما مطالب به طور منظم منتشر خواهند 

شد.  
اگر شما برای مدیریت سایت تان از Word Press استفاده می کنید،  
پالگین های بسیار زیادی برای بهینه  سازی سایت تان و موتور پینترست 
وجود دارد.  استفاده از این پالگین ها به اشتراک گذاری مطالب سایت تان 

در پینترست را بسیار ساده و راحت خواهد کرد.  
+ Image ایجاد اینفوگرافی های ویژه

یک��ی دیگ��ر از اس��تراتژی های جذاب تبدی��ل محت��وای موجود در 
وبالگ م��ان به پین های ارزش��مند اس��ت.  همه کاربران ام��کان افزودن 
پین های خ��اص برای نمودارهای اکانت ش��ان را دارند.  ب��ه این ترتیب 
مخاطب با اینفوگرافی های جذاب از س��وی برند شما مواجه خواهد شد.  
هم��ه ما از اهمیت اینفوگرافی در جل��ب نظر کاربران آگاهی داریم.  این 
اینفوگرافی ها اطالعات مهم را در قالبی جالب به کاربران منتقل می کند.  
ب��ه این ترتیب دیگر خبری از بی توجهی کاربران به اطالعات مهم برای 

برند ما نخواهد بود.  
باالتر از همه،  پینترس��ت یک نوع موتور جس��ت وجوگر نیز هست.  به 
ای��ن ترتیب تولید محتوایی مرتبط ب��ا ترندهای برتر این پلتفرم ایده ای 
کاماًل کاربردی محس��وب می ش��ود.  به منظور اطالع از ترندهای برتر در 
پینترس��ت الزم به انجام کار خاصی نیس��ت.  در حقیقت این پلتفرم به 
صورت هفتگی لیس��تی از ترندهای محبوب کاربران را به صورت کاماًل 
دقیق منتش��ر می کند.  با بررس��ی این ترندها شما در تولید محتوای تان 
بهتر عمل خواهید کرد.  توجه داش��ته باش��ید که هدف ش��ما از تولید 
محتوا جلب نظر همه کاربران نیست.  اگر به دنبال رضایت تمام کاربران 
هس��تید،  این هدف هیچ گاه محقق نخواهد شد.  به جای تمرکز بر روی 
چنی��ن اهداف غیرواقعی توصی��ه من یافتن مخاطب ه��دف برندتان و 
ت��الش برای جلب رضایت آنهاس��ت.  به این ترتی��ب در طول زمان یک 

مخاطب هدف وفادار را شکل خواهید داد.  
استفاده از کلیدواژه ها و ابر داده ها در سایت مان

چند س��ال پیش،  پینترس��ت س��رویس Rich pins را معرفی کرد.  
این س��رویس پست های کاربران را براس��اس گونه های محبوب پست ها 
دسته بندی می کند.  اگر شما نیز به مانند پینترست به سراغ دسته بندی 
مطالب س��ایت تان روید،  عالوه بر س��ایتی منظم تر،  میزان بیش��تری از 
هماهنگ��ی با پینترس��ت را به دس��ت خواهی��د آورد.  بی تردید در آغاز 
 Rich Pins کار ش��ما سردرگمی بس��یاری برای فهم ش��یوه عملکرد
پینترس��ت خواهید داش��ت.  این کار بازه زمانی ریس��ک پذیری را برای 

کارب��ران ب��ه ارمغان می آورد.  ب��ا این حال پس از ش��ناخت دقیق نحوه 
عملکرد این سرویس پس��ت های شما بسیار سریع تر در اختیار کاربران 
هدف قرار می گیرد.  این افزایش س��رعت در پیگیری اهداف کمپین های 

بازاریابی و تبلیغاتی برندمان نقش انکارناپذیری خواهد داشت.  
صرف نظر از پین های تازه پینترس��ت،  به مانند مطالب س��ایت ها،  در 
اینجا نیز انتخاب تیتر و توضیحات تکمیلی مناسب نقش مهمی دارد.  به 
این ترتیب مخاطب اطالعات مفیدی را در مورد تصویر اکانت ما دریافت 
خواهد کرد.  بس��یاری از برندها در پینترس��ت به دلی��ل ارائه اطالعات 
ناکافی ش��انس جلب نظر طیف وسیعی از کاربران را از دست می دهند.  
در زمینه ن��گارش تیتر در توضیح جانبی باید تا جای ممکن اختصار را 
رعایت کنیم.  پینترست یک شبکه اجتماعی عکس محور است.  به همین 
خاطر ه��م کاربران عالقه چندانی به مطالع��ه متن های طوالنی در این 
پلتفرم ندارند.  با احترام به نظر کاربران شما موفقیت بیشتری در تعامل 

با آنها خواهید داشت.  
براس��اس قوانی��ن پینترس��ت حداکثر کاراکت��ر مجاز ب��رای نگارش 
توضیحات تکمیلی ۲۰۰ عدد اس��ت.  اما این به معنای اس��تفاده از تمام 
کاراکترهای مجاز نیس��ت.  یک متن ۲۰۰ کاراکتری به احتمال زیاد در 
پینترس��ت مورد بی توجهی کاربران قرار می گیرد.  با رعایت اختصار شما 

همیشه یک گام از سایر رقبای خود جلوتر خواهید بود.  
اس��تفاده از هشتگ های مناسب و به اندازه نیز در پینترست به مانند 
هر پلتفرم دیگری مفید خواهد بود.  با این حال توجه داش��ته باشید که 
با کاربرد بیش از اندازه هش��تگ ها حوصله کاربران را س��ر نبرید.  اگرچه 
پینترست هنوز محدودیت هشتگ برای کاربران وضع نکرده،  اما این به 
معنای اس��تفاده از چندین هش��تگ بی ربط در کنار هم نیست.  در این 
صورت ش��اید حتی با گزارش تخلف از س��وی کاربران محدودیت هایی 

برای اکانت شما اعمال شود.  
ایجاد برد مخصوص برای مطالب س��ایت مان راهکار پایانی مورد نظر 
من در این مقاله اس��ت.  با ایجاد یک برد مخصوص تمام تصاویر س��ایت 
ش��ما ب��ه صورت یکجا به نمایش در خواهد آمد.  ای��ن امر کاربران را در 
یافتن پست های شما یاری می کند.  توصیه من به شما افزودن محتوای 
ارس��الی کاربران به برد مخصوص تان است.  به این ترتیب شما احترام و 
ارزش��مندی محتوای تولیدی کاربران را نشان خواهید داد.  به عالوه در 
صورت موفقیت در تعامل با کاربران ش��اید در آینده بخش قابل توجهی 

از مطالب شما از سوی آنها تأمین شود. 
نتیجه گیری

به مانند هر ش��بکه اجتماعی دیگری،  رمز موفقیت در اینجا شناخت 
مخاطب اس��ت.  همچنین ش��ناخت الگوریتم های پایه پینترس��ت برای 
موفقیت در جلب نظر کاربران ضروری است.  بدون آگاهی از فرآیندهای 
این پلتفرم حتی برترین محتوا نیز موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد.  
مشاهده نحوه فعالیت برندهای موفق در پینترست ایده های جالبی را 
در اختیار ما قرار می دهد.  به این ترتیب فقط باید زمان مشخصی را در 
روز به مش��اهده نوع تصاویر سایر برندها و شیوه بازاریابی شان اختصاص 
دهیم.  توجه داش��ته باش��ید که هدف ما در اینجا تقلید کامل از س��ایر 
برندها نیست،  بلکه فقط در پی ساخت شیوه منحصر به فرد برندمان از 

طریق مشاهده نحوه فعالیت موفق سایر رقبا هستیم. 
socialmediatoday  :منبع

5 توصیه برای اطمینان از سودمند بودن 
بازاریابی نفوذی

اینفلوئنس��ر مارکتینگ یا بازاریابی نفوذی ابزار بس��یار مفیدی برای کس��ب 
و کارهای کوچک و بزرگ اس��ت که برای جذب س��رنخ های بیش��تر، افزایش 
دسترسی به برند و افزایش فروش مفید است.  با این حال بازاریابی نفوذی نیز 
مانند هر ابزار دیگری، اگر به درستی به کار برده نشود، نتیجه ای جز هدر رفتن 
پول یا حتی به خطر افتادن کسب و کار نخواهد داشت. اگر برای بهره برداری از 
اینفلوئنسر مارکتینگ برنامه دارید، راهنمایی های ما را جدی بگیرید تا بیشترین 

فایده را از آن ببرید. 
انتخاب اینفلوئنسر مناسب

اینفلوئنسر یا فرد تأثیرگذار بودن در رسانه های اجتماعی در حال تبدیل شدن 
به حرفه ای رقابتی و محبوب است، در این بین باید مطمئن شوید، فرد مناسبی 
را متناس��ب با نیازهای خود انتخاب کرده اید. گزینش اینفلوئنس��ری که هیچ 
ارتباطی با فرآورده ها و خدمات تان ندارد، اصاًل عاقالنه نیست.  البته الزم نیست 
که هماهنگی کامل وجود داشته باشد. اگر فرآورده های آرایشی بهداشتی مردانه 
می فروشید، می توانید اینفلوئنس��رهای مختلفی از افراد تأثیرگذار و مشهور در 
زمینه سبک زندگی و مد مردانه تا افرادی را انتخاب کنید که در زمینه تفریحات 
و س��رگرمی های مردانه مانند صنعت خ��ودرو یا تجاری فعالیت دارند.  البته به 
جز آنالیز اینفلوئنسر باید به طرفداران و فالوورهای او نیز توجه کنید. داده های 
جمعیت شناختی را جمع آوری کنید تا مطمئن باشید که این گروه از مخاطبان 
با بازار هدف ارتباط دارند. ش��اید اینفلوئنس��ری با انجام دادن کاری متناسب با 
حوزه کسب و کارتان توانسته باشد، طرفداران متعددی جذب کند، اما شاید آن 

طرفداران و مخاطبان عالقه ای به تولیدات شما نداشته باشند. 
گام های کوچک بردارید، نتایج را بسنجید، سپس گام های بزرگ تر 

بردارید
نخستین باری که اقدام به اینفلوئنسر مارکتینگ می کنید، نمی توانید از نتایج 
این نوع بازاریابی اطالع داش��ته باشید. قبل از آن که با یک اینفلوئنسر متنفذ و 
یک فرد مش��هور قرارداد ببندید، اول باید چشم انداز معینی را برای خود تعریف 
کنید. ممکن است نسنجیده و بدون معطلی عمل کردن باعث شود که خود را با 
حجم باالیی از تقاضا روبه رو ببینید که شاید توان تأمین آنها را نداشته باشید و 
به این ترتیب کسب و کارتان در دام اختاللی دامنه دار بیفتد.  با اینفلوئنسرهای 
کوچک تر شروع کنید تا ایده ای درباره نتایج کلی کمپین های پیش رو پیدا کنید. 
فکر می کنید از میان کل فالوورهای این فرد مشهور چند نفر به سرنخ یا مشتریان 
شما تبدیل شوند؟ روند پیشرفت کمپین را به دقت دنبال کنید، نتایج را تجزیه 
و تحلیل کنید و دوباره س��عی کنید. فرآیند آزم��ون و خطا را هنگام بازاریابی با 
اینفلوئنس��رهای کوچک تر انجام دهید تا متوجه شوید که کدام روش بیشترین 
فایده را برای کس��ب و کارتان دارد؛ برای مثال می توانید تش��خیص دهید که از 
چه پلتفرمی استفاده کنید، چه نوع محتوایی تولید کنید و بفهمید که چه زمانی 
بهترین وقت برای انتش��ار محتوا است.  پس از آن که ایدهای کلی درباره نتایج 
مورد انتظار به دست آوردید و بهترین شیوه را تشخیص دادید، می توانید به سراغ 
اینفلوئنسرهای بانفوذتر بروید. به این ترتیب می توانید برای حجم باالیی از تقاضا 
آماده شوید و با این فروش گسترده بیشترین سود را از اینفلوئنسرهای مهم ببرید. 

تولید محتوایی ارزشمند که به سرعت فراگیر و محبوب شود
اینفلوئنس��رهای ش��بکه های مجازی فرصت منحصر به فردی را برای انتش��ار 
مطالب مختلف در اختیار دارند. اگر این افراد تأثیرگذار پس��ت خاصی را منتش��ر 
کنند، احتمال فراگیر شدن آن باال خواهد بود.  دلیلی ندارد که چون برای انتشار 
پس��ت های بازاریابی پول پرداخت کرده اید، ای��ن مطالب محبوبیت پیدا نکند. با 
همفکری اینفلوئنسر محتوایی جذاب، مفرح و بی نظیر تولید کنید که محصوالت تان 
را به خوبی معرفی کند. حتی وقتی با بودجه کمتری با اینفلوئنسرهای کم اهمیت تر 
کار می کنید، باید نهایت تالش تان را برای تولید یک فیلم جذاب بکنید. با تأکید 
بر ادیت و نورپردازی مناس��ب و بهره گیری از اس��تعدادهای طبیعی اینفلوئنس��ر 
می توانید فیلمی فوق العاده تولید کنید.  تولید یک فیلم خوب بهترین شانسی است 
که برای انتشار یک محتوای فراگیر دارید. اگر اینفلوئنسر در زمینه ساخت فیلم 
تجربه داش��ته باشد، که چه بهتر. فیلم ابزار مناسبی برای درگیر کردن مخاطبان 
اس��ت که به راحتی در پلتفرم های مختلف به اشتراک گذاشته می شود و می تواند 

بیشتر از چند ثانیه توجه مخاطبان را جلب کند. 
پیگیری فعالیت اینفلوئنسر

اگر س��رمایه هنگفتی را صرف بازاریابی نفوذی کرده اید و از آن نتیجه خوبی 
گرفته اید، اجازه ندهید که این حرکت متوقف شود. برای این که بتوانید بیشترین 
س��ود را از کس��ب و کار جدیدتان ببرید، برنامه ریزی کنی��د.  این برنامه ریزی 
می تواند ش��امل انتشار پست های بیش��تر از اینفلوئنسر، طراحی صفحات فرود 
جذاب برای دنبال کنندگان اینفلوئنس��ر و تالش ب��رای تبدیل کردن خریداران 
جدید به مشتریان مادام العمر باشد. بازاریابی نفوذی نه تنها برای جذب مشتریان 
جدید، بلکه برای تقویت وفاداری به برند در میان این مشتریان جدید مفید است.  
اگر سیل مشتریان جدید به کسب و کارتان سرازیر شده است، حتماً نام آنها را 
در فهرست ایمیل ها یا گردش کار وارد کنید تا دوباره بتوانید آنها را جذب کنید. 

اجتناب از احساسات منفی ناشی از هشتگ تبلیغات
هر بار که اینفلوئنس��رهای شبکه های اجتماعی پولی را برای تبلیغ محصولی 
دریافت می کنند، ملزم هس��تند که تبلیغاتی و پولی بودن این پس��ت ها را اعالم 
کنند. اکثر اینفلوئنسرها با اضافه کردن هشتگ تبلیغات به انتهای پست شان یا 
گنجاندن آن در فیلم ش��ان از پولی بودن این طرفداری پرده برمی دارند.  دیدن 
پس��ت های پولی برای بس��یاری از دنبال کنندگان ناراحت کننده اس��ت؛ برخی 
برچس��ب خودفروش به اینفلوئنس��ر می زنند و عده ای این گونه پست ها را عمداً 
نادیده می گیرند. در این بین اگر جمعیت زیادی این پس��ت را دوس��ت نداشته 
باشد، حتی احتمال آسیب دیدن برند وجود دارد.  بهترین روش برای جلوگیری 
از بروز احساسات منفی این است که مطمئن شوید، پست، فیلم یا هر قالبی که 
برای محتوا انتخاب کرده اید، با فعالیت های معمول اینفلوئنس��ر هماهنگی دارد. 
حالت ایده آل این است که دنبال کنندگان در صورت نبود هشتگ تبلیغات، حتی 
متوجه پولی بودن این پس��ت نشوند. پست های بازاریابی نفوذی باید به گونه ای 
باشد که انگار اینفلوئنسر خودش این محصول را بدون دریافت پول توصیه کرده 
است.  برای انتشار چنین پستی الزم است که دست اینفلوئنسر را در تولید محتوا 
باز بگذارید تا پست جذابی را با بهره گیری از خالقیت معمول خود تولید کند. به 
او پیشنهاد بدهید، نظرتان را در مورد پست بگویید و اهداف خود را با او در میان 
بگذارید، سپس بگذارید که اینفلوئنسر نهایت تالش خود را بکند. هر اینفلوئنسری 
مخاطبان خود را می شناسد و می داند که چه پست هایی برای شان جذاب است؛ 
اگر هم فرد مش��هور انتخابی تان در زمینه تولید پست های تبلیغی تجربه زیادی 
داشته باشد، احتماالً می داند که چطور باید از دامن زدن به احساسات منفی در 
میان مخاطبان خود جلوگیری کند.  یک روش خاص برای اطمینان از موفقیت 
بازاریاب��ی نفوذی وجود ندارد. بازاریابی نفوذی نیز مانند هر نوع بازاریابی دیگری 
به تجربه، گردآوری داده ها، تغییر راهبرد و تالش دوباره نیاز دارد. دست از تالش 
marketinginsidergroup :نکشید تا به موفقیت برسید.                منبع

ایستگاهبازاریابی چگونه برندمان را در پینترست توسعه دهیم؟ 
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4۶ کتاب برتر مدیریتی )بخش پایانی(
 کتاب هایی که هر مدیر

کارآفرین و تاجر باید بخواند

در ش��ماره های پیش��ین به ۳۵ مورد از کتاب های برتر مدیریتی 
پرداختیم و حال به آخرین قسمت آن می پردازیم.

3۶-انقالب تولیدی)2013( 
نویسنده: گاب زیکرمن

این کتاب نگاهی جامع به رهب��ری در صنعت بازی های رایانه ای 
داش��ته و در آن اص��ول موفقی��ت در این عرصه، ب��ه خوبی توضیح 
داده ش��ده اس��ت. با این حال این کتاب حاوی نکات ارزشمندی در 
رابطه افزایش بهره  وری، حفظ بهترین استعدادها و افزایش وفاداری 

مشتریان است.
37-خط لوله رهبری)2000(

نویسنده: رام چاران
این امر یک واقعیت اس��ت که بسیاری از شرکت ها برنامه ای برای 
ایجاد و رشد رهبران آینده خود ندارند، همین امر هم باعث می شود 
ت��ا با کنار رفتن یک مدیر موفق، آن ها عمال با مش��کالت بس��یاری 
مواجه ش��وند. این کتاب در تالش اس��ت تا نحوه و اهمیت این امر 
را به خوبی متذکر ش��ده و افراد را در این مس��یر یاری کند. بدون 
ش��ک با این سیاست ش��ما می توانید آینده شرکت را تضمین شده 

تصور کنید. 
38-استارتاپ درخشان)2011(

نویسنده: اریک رایس
اری��ک رای��س را باید یک��ی از موفق ترین افراد عرصه اس��تارتاپ 
دانس��ت. وی در این کتاب به بررس��ی الزامات یک کسب وکار نوپا 
پرداخته و موفق شده است تا نگاه های بسیاری را متوجه خود کند. 

39-فنجان های خالی )2002(
نویسنده: رابین شارما

نویسنده در این کتاب سعی دارد تا اهمیت تفکر و ذهن یک مدیر 
را بر روی مس��ائل مختلف، تبیین کند. درواقع نویسنده بر این باور 
اس��ت که باید مدیران در ابتدا بر روی طرز تفکر و دیدگاه های خود 
کار کنند تا بتوانند تصمیمات درس��ت را ایجاد کرده و شرکت را در 

مسیر درست قرار دهند. 

40-کارآفرینان اروپایی در محل کار)2012(
نویسنده: پدرو سانتوس

این کتاب به خوبی نش��ان می دهد که شرکت های اروپایی چگونه 
موفق ش��ده اند تا خود را در باالترین سطح ممکن قرار داده و جهان 
را تحت س��یطره خود درآورند. بس��یاری از بخش های این کتاب از 
طریق مصاحبه مس��تقیم کامل ش��ده اس��ت که در نوع خود بسیار 

جالب است. 
41-گروس موفق)2011(
نویسنده: اندرو کالنسی

نویس��نده در این کت��اب تجربیات و خالصه برتری��ن کتاب های 
مدیریت��ی را ذکر کرده و مجموعه ای کامل را در اختیار ش��ما قرار 

می دهد. 
42-نابودش کن)2009(

نویسنده: گری واینرچاک
این کتاب به خوبی نش��ان می دهد که چگونه می توان به کار خود 
عش��ق ورزید. در نهایت افراد تحت این شرایط قادر به امیدواری باال 

به موفقیت خود خواهند بود.
43-48 قانون قدرت)1998(

نویسنده: رابرت گرین
نویسنده در این کتاب شخصیت های بزرگ تاریخ را مورد بررسی 
قرار داده و در آخر به علل موفقیت آن ها پرداخته اس��ت. در نهایت 
شما با مطالعه این کتاب با ۴۸ قانون کسب قدرت آشنا خواهید شد.

44-جنگ های پی پال)2004(
نویسنده: اریک جکسون

پی پ��ال درواقع بزرگ ترین سیس��تم پرداخت آنالی��ن در جهان 
محس��وب می شود که نویسنده در کتاب خود به نحوه شکل گیری و 

کسب موفقیت آن پرداخته است. 
45-راه مکنزی)1999(
نویسنده: اتان راسیل

ای��ن کتاب به صورت خالصه به بررس��ی تکنیک ه��ای مدیریتی 
برتری��ن کارآفرینان جهان پرداخته اس��ت. جالب اس��ت بدانید که 
امروزه مکنزی به عنوان یک ش��رکت مش��اور کسب وکار به شهرت 

فراوانی دست پیدا کرده است.
4۶-مدیر یک دقیقه ای و میمون ها)1985(

نویسنده: کنت بالنچارد
این کتاب به خوبی نش��ان می دهد که مدی��ران چگونه می توانند 
حج��م کاری خود را بدون از دس��ت دادن کنترل ش��رکت، کاهش 
دهن��د. درواقع این کتاب به ارائ��ه راهکارهایی می پردازد که در این 

زمینه کامال مفید است.
entrepreneurhandbook: منبع
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برای بس��یاری از افراد اس��ترس امری ناملموس اما همیش��گی است. 
تصور می کنید مش��کل اس��ترس را برای خود حل کرده اید، اما ناگهان 
و در حالی که با جلس��ات و تعهدات و ضرب االجل های متعددی احاطه 
ش��ده اید، خود را دوباره درگیر استرس می بینید و نمی توانید از آن فرار 

کنید.
ب��ا توجه به اینکه نزدیک به نیمی از پاس��خ دهندگان به نظرس��نجی 
انجام ش��ده توس��ط کامپربلی )Comparably( گفته اند در محل کار 
احس��اس فشار شدید می کنند، شما تنها کس��ی نیستید که در معرض 

استرس قرار دارید.
استرس همه چیز را تحت الشعاع خود قرار می دهد، اما راه هایی وجود 
دارند که جلوی آن را می گیرند. در این مقاله به هشت گام برای کاهش 

استرس در محیط کار اشاره شده است.
1- منشأ استرس را پیدا کنید

ب��ه احتمال زیاد هر ش��خصی در کارش هفته های خ��وب و بدی را 
س��پری می کند، اما اگر متوجه ش��ده اید که داشتن هفته های بد برای 
ش��ما متداول تر است، زمانی را به خود اختصاص دهید و بررسی کنید 
ک��ه چ��ه اتفاق��ی دارد می افتد. آیا دلی��ل این موضوع وج��ود چندین 
ضرب االجل پشت س��ر هم اس��ت؟ وظایف بیش از حدی به شما محول 
ش��ده اس��ت؟ در ارتباط برقرار  کردن ضعیف هستید؟ علت ایجاد فشار 
را پیدا کنید. این کار قدم اول اس��ت و به دلیل اینکه بسیاری افراد در 
انجام آن ناموفق هس��تند، باعث می ش��ود نتوانند مانند قبل احس��اس 

خوبی داشته باشند.
2- حد و مرز تعیین کنید

اگر همکارتان می خواهد برای جلس��ه ای بی ارزش در اول صبح و سه 

روز در هر هفته برنامه بچیند و این موضوع باعث می ش��ود کارایی شما 
در ادام��ه روز کاهش یابد، در این زمینه س��کوت نکنید. دغدغه خود را 
در میان بگذارید و از وی بخواهید با ش��ما راه بیاید. بس��یاری اوقات ما 

بی جهت از پاسخ دیگران می ترسیم.
3- به مرخصی بروید

برخی افراد خس��تگی مفرط خود را با یک استراحت طوالنی و جذاب 
برطرف می کنند. تحقیقی نش��ان داده اس��ت که یک استراحت حداقل 
1۰روزه برای بازگشت کامل آرامش کافی است. ذهن شما ممکن است 
به حدی مش��وش باش��د که زمان اس��تراحت کمتر از این نتواند کاماًل 
آرامش کند. مهم نیست چند روز در اختیار دارید، از آن روزها استفاده 
کنید. ممکن است با آمادگی و نشاط به سر کار برگردید و یا آن مدتی 
که از محیط کار دور بوده اید ش��ما را متوجه این موضوع کرده باشد که 
زمان رها کردن ش��غل تان فرا رس��یده اس��ت. در هر دو صورت مزایایی 

وجود دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت.
4- با دوستان خود صحبت کنید

بروز ندادن حس خود زمانی که تحت فش��ار ش��دید هستید، بدترین 
کاری اس��ت که می توانید انجام دهید. زمان آن اس��ت که با دوس��تان 
و خان��واده خود درباره آنچه درون ذهن ت��ان می گذرد صحبت کنید. از 
آنجایی که این حس اتفاقی ش��ایع اس��ت، به احتمال قوی گوشی شنوا 
برای صحبت های تان پی��دا خواهید کرد و چند نصیحت خوب عایدتان 

خواهد شد.
5- فعالیت های بدنی انجام دهید

خواه پیاده روی 1۵دقیقه ای روزانه باشد یا کالس یوگا در صبح جمعه ، 
متعهد شوید که کاری مفید برای بدن و روان خود انجام دهید. احتماالً 
زمان��ی طول خواهید کش��ید ک��ه مزایای این کار را ببینی��د، اما در هر 
صورت دست به کار شوید. بدن و روان به هم پیوسته هستند، در نتیجه 

تمرکز بر یکی از آنها به طور طبیعی دیگری را نیز ارتقا می بخشد.

۶- مشاغل دیگر را بررسی کنید
ض��رری ندارد که نگاهی به مش��اغل دیگر بیندازی��د. اگر هر روزتان 
سوهانی بر روح شماست، ببینید چه فرصت های دیگری برای تان وجود 
دارد. ش��اید خود را در حال کلیک بر روی عناوین ش��غلی مشابه با کار 
فعلی خود و یا در حال جس��ت وجو برای مش��اغلی که کاماًل با کار شما 
متفاوت هس��تند بیابید؛ در هر دو صورت این کار به شما کمک خواهد 

کرد دلیل اینکه با شغل فعلی خود مشکل دارید را پیدا کنید.
7- به مصاحبه شغلی بروید 

تعج��ب نکنید؛ اگر حت��ی 1۰۰ درصد درباره ت��رک کار خود مصمم 
نیس��تید، ضرری ندارد که به مصاحبه ش��غلی بروید و برای چند شغل 
دیگر درخواست دهید. دیدن فرهنگ کاری شرکت های دیگر و فهمیدن 
این موضوع که آنها به افرادی مشابه شما چه میزان حقوق می دهند، به 
شما کمک خواهد کرد این ذهنیت را که تنها مسیر پیش روی تان، شغل 

فعلی شماست رها کنید.
8- با مدیر خود صحبت کنید

مدیران خوب دوس��ت دارند تیم خود را راضی و منس��جم نگاه دارند. 
اگر هیچ یک از این دو مورد شامل حال شما نمی شود، آنها یقیناً تمایل 
دارند به ش��ما کمک کنند. اگر با مدیر خ��ود رابطه  خوبی دارید، از وی 
بخواهید زمانی را برای صحبت کردن و در میان گذاش��تن احساسات تان 
به ش��ما اختصاص دهد. ممکن اس��ت وی نقاطی را ببین��د که در آنها 
ام��کان ایجاد تغییرات��ی در حج��م کار و یا وظایف روزانه ش��ما وجود 
داش��ته باش��د. اگر رابطه تان با مدیر خود چندان خوب نیس��ت و تصور 
می کنید راه هایی برای بهبود این موضوع وجود دارد، ممکن است چنین 
مکالماتی رابطه ش��ما را بهتر سازد، اما اگر شما و مدیرتان مانند کارد و 
پنیر هس��تید، به احتمال زیاد نش��انه  این است که باید به دنبال فرصت 

کاری در شرکت های دیگری باشید.
comparably: منبع 

ش��ما می توانید با استفاده از این راهنمایی های هوشمندانه که توسط 
یک کارآفرین موفق ارائه شده است، میان کسب و کار و دیگر جنبه های 
زندگی خود توازن ایجاد و یا دست کم لذت بردن از آنچه انجام می دهید 

را تسهیل کنید.
گزیده پیش رو، از کتاب مانی خوش��بین با نام »تسلیم نش��دن، نقشه 
راه به س��مت موفقیت عظیم« آورده شده است. این کتاب را می توانید 
 IndieBound  و  Amazon، Barnes & Noble ، iBooks از

خریداری کنید.
ت��وازن در زندگی مانند عملی آکروباتیک اس��ت که افراد روی دوش 
یکدیگر قرار می گیرند و س��عی در حفظ تعادل خود دارند. هر ش��خص 
بخش مهمی از زندگی شما را نشان می دهد. شما می خواهید همه آنها 
را نگاه دارید بدون اینکه هیچ کدام از آن باال س��قوط کنند. کار آس��انی 

نیست، هست؟
ب��رای قدر دانس��تن و لذت بردن از آنچه دارید، توازن میان بس��یاری 
از جنبه های زندگی نکته مهمی اس��ت، اما بس��یاری مردم در ایجاد آن 
موفق عمل نمی کنند. من غرق در کار و شغلم شده بودم و وقت و انرژی 
کافی را در زندگی مش��ترک صرف نمی ک��ردم؛ در نهایت ازدواج من با 

شکست مواجه شد.
اعتراف می کنم زمانی که شانس یک کسب وکار، درب خانه را می زند، 
نه گفتن به آن سخت است؛ به ویژه هنگامی که در کار فروش امالک و 
مستغالت هستید و یک خریدار معتبر به سمت شما می آید. با این حال 
اگ��ر نمی دانید چه زمانی باید س��رعت خ��ود را در این زمینه کم کنید، 
ممکن اس��ت خودتان را خارج از کنترل ببینید و بسیاری از جنبه های 
زندگی را از دست بدهید. بسیاری از مردم طعم موفقیت را چشیده اند و 
می خواهند آن را دوباره تجربه کنند، به طوری که ۲۴ ساعت شبانه روز 
و 7 روز هفته، خود را در آن غرق می کنند. وقتی به خود بیایند متوجه 
می ش��وند 1۰ سال گذشته و یک امپراتوری بزرگ ساخته اند، اما نگرش 
خود نس��بت به مواردی دیگر را از دس��ت داده اند. آنها متوجه می شوند 
همسرش��ان اکنون همسر سابق ش��ان شده، فرزندان ش��ان به نوجوانی 
رس��یده، اعضای خانواده و همچنین دوستان ش��ان رفته و بس��یاری از 
موارد زندگی ش��خصی خود را از دس��ت داده اند که حتی پول هم قادر 

نیست آنها را بازگرداند.
بنابرای��ن چگون��ه میان کار، خان��واده و م��وارد دیگر، ت��وازن برقرار 

می کنید؟ باید بسیار مدارا کنید، نگرش مثبت داشته باشید و بدانید که 
این کار می تواند انجام شود.

توازن در کسب وکارها
در کنار کسب و کار خودم، من و لیال در شغل او با هم شریک هستیم. 
هش��دار: این نوع سیس��تم برای همه زوج ها جواب نخواهد داد، اما اگر 
بتوانی��د موقعیت خود را روش��ن کنید و به نقش ه��ای یکدیگر احترام 

بگذارید، نتیجه خواهید گرفت.
ترفند این کار، دانس��تن چگونگی ترکیب و سپس تفکیک کسب وکار 
از ازدواج اس��ت. برای مثال من و لیال گاه مجبور به سفر به لس آنجلس 
برای جلسات یا نمایش��گاه می شویم. ما این فرصت را برای بیرون رفتن 
ی��ک آخر هفته کامل مغتنم می ش��ماریم، در روی��داد موردنظر فعالیت 
می کنیم و سپس به شهر می رویم. در خانه حداقل یک بار در هفته برای 
هم وقت می گذاریم، حتی اگر تمام کاری که انجام می دهیم تدارک یک 
شام سریع و سپس بازگشت به خانه باشد. مهم است که روال را متوقف 
کنید و کس��ب وکار را کنار بگذارید. در تعطیالت آخر هفته کس��ب وکار 
لی��ال تعطیل اس��ت؛ من نی��ز کار نمی کن��م و زمان را ب��ا بچه های مان 
می گذرانیم. س��عی می کنیم برای هر یک از اولویت های اصلی خودمان 

یعنی خانواده، یکدیگر و کارمان زمانی را اختصاص دهیم.
متأس��فانه هنگامی که ش��ما در حال کار و بحث با یکدیگر و یا گاهی 
اوقات مش��اجره در مورد کسب وکار هس��تید، خیلی سخت است که به 
خان��ه بازگردید و حالت خ��ود را تغییر دهید و به زن و ش��وهر تبدیل 
ش��وید. ما سعی می کنیم مراقب باشیم خودمان را متوقف کنیم و اجازه 
ندهیم روز کاری به زندگی ش��خصی ما وارد ش��ود. با این حال اعتراف 
می کن��م آموختن اینک��ه چگونه پیش از خروج از دفت��ر کار و رفتن به 
س��مت خانه، کار را تم��ام کنید نیاز به تمرین دارد؛ ام��ا به مرور زمان 
آس��ان تر می شود. نیاز دارید برخی از قوانین را کنار هم بگذارید، سپس 

اطمینان حاصل کنید که هر دو سوار بر آن قوانین هستید.
سرگرمی ها و اشتیاق ها: اتومبیل و سیگار

ش��ما همچنین به اختصاص زمان برای سرگرمی های خود نیاز دارید. 
از زمان��ی ک��ه من یک نوجوان ب��ودم، اتومبیل های کم نظیر را دوس��ت 
داشتم. اولین اتومبیل خارق العاده خودم را که نیسان  300ZX تویین 
توربو بود در س��ال 199۲خریدم. 1۰ س��ال گذشت و من عاشق فراری 
و همچنین پورش��ه شدم. به جمع آوری ماش��ین ها ادامه دادم و اکنون 

1۵اتومبیل دارم.
گرچه آنها یک سرگرمی هستند، اما زمانی که موضوع اشتیاق من به 
اتومبیل به میان می آید، یک نوع روحیه کارآفرینی دارم. در حقیقت من 

به آنها به چش��م دارایی های بزرگی نگاه می کنم؛ گرچه ترجیح می دهم 
از آنها نگهداری کنم تا اینکه به باالترین قیمت پیشنهادی بفروشم شان. 
برای من آنها مانند آثار هنری و در قالب نوعی س��رمایه گذاری هس��تند 

که ارزش زیادی نیز دارند.
در ه��ر حال ماش��ین ها تنها اش��تیاق من نیس��تند. مهم اس��ت که 
احساساتی داشته باشید که دور از کارتان از آنها لذت ببرید، از خانواده 
گرفت��ه تا هر مورد دیگری. همچنین نی��از به زمان هایی برای تنها بودن 
داری��د. به عن��وان مثال من نیز یک س��الن دنج و راحت برای س��یگار  
کش��یدن دارم )www.CubanoRoom.com( ک��ه در آن می توانم 
استراحت یا در حال سیگار کشیدن با یک عضو موفق دیگر دیدار کنم.

من با احساسات خود مانند یک کسب وکار رفتار می کنم؛ زیرا اینگونه 
هس��تم -من از آنها لذت می برم و همچنین پول در می آورم - اما الزم 
نیس��ت که اینگونه کار کنم. اگر از دوچرخه س��واری لذت می برید، الزم 
نیس��ت که یک فروش��گاه دوچرخه باز کنید. می توانید به سادگی یک 
گروه از دوچرخه سواران را پیدا کنید، با هم به سفر بروید و لذت ببرید. 
مهم اس��ت که زمانی را ب��رای تنهایی در برنامه ش��لوغ خود اختصاص 
دهی��د. همه ما به لحظاتی نیاز داری��م که از همه کس و همه چیز فرار 
کنیم. بهترین کاری که باید بکنید این است که بدانید چه چیز شما را 
خوش��حال می کند و تکاپوی زندگی شلوغ خود را با شور و اشتیاق خود 

متعادل نگاه دارید.
خانواده بزرگ

زمان رس��یدگی به خانواده برای من بس��یار مهم است، هم به عنوان 
پ��در و هم به عنوان عض��وی از یک خانواده بزرگ. عالوه بر صرف زمان 
با لیال و فرزندان، اغلب به پدر و مادرم نیز س��ر می زنم. در س��ال ۲۰۰۴ 
یک مزرعه در فاصله 9۰ مایلی س��احل نیوپورت برای آنها خریدم. حال 
آنها هر جمعه یا ش��نبه به دیدن ما می آیند- ما با هم کباب می خوریم 

و بازی می کنیم.
همچنی��ن مادر و خواهر لیال را اغل��ب می بینیم. مادرش هنوز هم به 
عنوان یک پرستار در حال فعالیت است و در بورلی هیلز زندگی می کند. 
 Houzz خواهر لیال در نزدیکی سن دیگو است. وی برای شرکتی به نام
کار می کند که یک انجمن آنالین برای س��اخت خانه، طراحی محوطه، 

بهبود خانه، تعمیرات و غیره است.
من و لیال اهمیت داش��تن خانواده بزرگ را در نزدیکی خود می دانیم 
و برای با هم بودن وقت می گذاریم. در غیر این صورت، زمان به س��رعت 
در حال گذر اس��ت و ناگهان متوجه خواهید شد از آخرین باری که در 

کنار هم خوش بوده اید، سال ها گذشته است.

8 گام برای کاهش استرس در محیط کار 

3 راه برای ایجاد توازن میان کسب وکار و دیگر جنبه های زندگی

مترجم: مهدی کاظمیون
؟؟؟؟؟؟؟

مترجم: امین فرح بخش

مترجم: امیر آل علی

دوشنبه
30 مهر 1397

شماره 1185
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مترجم:  حسـنعلی چرپانلو - چی؟ ش��رکت در کنفرانس ها اغلب 
یک س��رمایه گذاری بزرگ محسوب می ش��ود که در هیچ برنامه روزمره 

رسمی دیگر این امکان وجود ندارد.  
ُخب ک��ه چی؟  ترک ک��ردن کنفرانس ها بدون اینک��ه چیزی از آن 
به دس��ت آورده باش��د بدترین چیز اس��ت،  مخصوصا اگر کافرمای شما 
ب��رای آن هزینه هنگفت کرده باش��د.   حاال چی��کار کنم؟  برنامه ریزی 
کنید چه کسی را مالقات کنید،  چگونه او را مالقات کنید، چه سؤاالتی 
را از او بپرس��ید، و چگونه پیش��اپیش بر ترس از کنفرانس غلبه کنید و 

حس مالکیت نسبت به کنفراس پیدا کنید.  
ی��ک پالن برای خود تهی��ه کنید که از زمان و پول خود به ش��کلی 

عاقالنه در کنفرانس ها استفاده کنید
کنفرانس ه��ا ب��ه دالیل خوب اغل��ب به عنوان یک س��رگرمی بزرگ 
تعریف می ش��وند. شما مجبور می شوید که برای چند روزی با همکاران 
و مش��اوران خود اداره خود را به قص��د یک منطقه دور ترک کنید.  اما 
چیزی که اغلب از سوی مهمانان به ویژه آنهایی که از سوی کارفرماهای 
خود معرفی می ش��وند نادیده گرفته می ش��ود این است که کنفرانس ها 
برای این هستند که نتایج عینی از آنها استخراج شود.  این هدف ممکن 
اس��ت تنش ایجاد کند، اما باید دانست که با یک برنامه ریزی رویدادی 

شخصی می توانید برای کنفرانس بعدی خود آماده شوید.  
1- انتخاب رویدادهای درست 

دوری کالرک یک ارائه دهنده بس��یار محبوب کنفرانس و نویس��نده 
کتاب های تجاری بازآفرینی شما و کارآفرینی شما است. کالرک برآورد 
می کند که س��االنه برای بی��ش از ۳۰ رویداد هزینه می کند که صحبت 
می کند.  او به عنوان کسی که برای شرکت در کنفرانس هزینه می کند 

مشهور است.  
او می گوید که مهمترین معیار این اس��ت که داریم با اشخاصی بسیار 
جال��ب توجه و ش��اخص مالقات می کنیم که ممکن اس��ت در غیر این 
ص��ورت هیچ گاه آنه��ا را مالقات نکنیم. کنفرانس های��ی که من در آنها 
ش��رکت می کن��م عبارتن��د از Renaissance Weekend ک��ه یک 

  .TED کنفرانس ایده ها است  و کنفرانس
کلیت کنفرانس یک صنعت غول پیکر است که پول بسیاری را باید به 
آن وارد کرد. حتی فرصت های بس��یار عالی که ممکن است چنان برای 
یک شخص و یا سازمان زیاد باشند که نتواند در همه آنها شرکت کند،  

هرچند که این فرصت ها بسیار جاه طلبانه باشند.  
کالرک ب��ه متخصص��ان ج��وان پیش��نهاد می کند ک��ه در حدی که 
می توانند از عهده هزینه هایی که خود باید پرداخت کنند )ویا کارفرمای 
آنها پرداخت می کند( برآیند در کنفرانس ها شرکت کنند؛ آنها به تدریج 
که خود را در این حوزه ها پیدا می کنند قدرت بیش��تری پیدا می کنند. 
او می گوید که »شما بایستی یک مصرف کننده باهوش و زرنگ باشید«.  
ش��ما بایس��تی از خود س��ؤال کنید که برای این در کنفرانس ش��رکت 
می کنید که در مورد یک موضوع خاص بیشتر یاد بگیرد و یا اینه هدف 

شما این است که مردم را ببینید و در گروه های آنها شرکت کنید؟« 
کالرک می گوی��د که وقتی پی بردید ک��ه از یک رویداد به دنبال چه 
هس��تید کار طبیعی بعدی تان این اس��ت که یا ش��رکت کنندگان و نه 
برگزارکنندگان کنفرانس قبلی تماس برقرار کرده و از آنها بخواهید که 

در مورد ارزش و اعتبار کنفرانس به شما بازخورد بدهند.  
2- هدف گذاری 

کالرک می گوی��د که ی��ک تجربه بزرگ از کنفران��س صرفاً یک چیز 
اتفاقی نیس��ت. بلکه نی��از به برنامه ریزی و کاره��ای اجرایی دارد. برای 
اینکه بدانید از سرمایه خود به دنبال چه هستید دقیقا روشن کنید که 
به دنبال چه هستید و نقشه راه آن را ترسیم کنید. مراقب باشید که در 
این راه به جای یک چش��م انداز پیش��رفت حساب شده گرفتار یک سری 

آمار و ارقام خودسرانه نشوید.  
بریل گرینبرگ، مش��اور کس��ب و کار در این زمینه می گوید که یک 
هدف گذاری واقعی و عینی ممکن است برای برخی از مردم بسیار مؤثر 
باشد، در صورتی که واقع بینانه باشد و زمان و ابزار رسیدن به هدف و نه 
خود هدف تعیین شده باشد. ما می توانیم بگوییم که »من می خواهم که 
کارت شغلی به دست بیاورم و اما شما ممکن است که هیچ کاری با آنها 
انجام ندهید و یا آنها کارت های اش��خاصی باشند که شما هیچ عالقه ای 
به آنها ندارید. او می گوید که »ش��ما به هدف خود رسیده اید اما این به 
ش��ما کمکی نمی کند. اهداف آماری عماًل بایستی شما را به سمت یک 

هدف بزرگ تر سوق دهند«. 
3- زود برسید

 بسیاری از کنفرانس ها پیش جلسات برنامه محور برگزار می کنند که 
برای آنها هزینه های فراوان ش��ده است جایی که شرکت ها نرم افزارهای 
خود را به فروش می رس��انند و یا از راهکارهای تجاری دیگر اس��تفاده 
می کنند. ممکن اس��ت در صورت اطالع از این موضوع پرواز خود را به 
تأخی��ر بیندازید و تجربه جدید خ��ود را به صبح روز دوم موکول کنید. 

این کار را نکنید.  
بیل دوگان،  )Bill Duggan( معاون اجرایی انجمن تبلیغات کنندگان 
ملی و مدیر بیش از ۳۰ کنفرانس س��االنه می گوید: »سازمان دهندگان 
کنفرانس می دانند که برداش��ت های اولی��ه بهترین محتوای همان آغاز 
ی��ک رویداد هس��تند و معموالً برنام��ه کنفرانس براس��اس آن تدوین 
می ش��ود.  زود در کنفرانس شرکت کنید و برنامه های آغازین کنفرانس 

را از دست ندهید.«
4- شبکه 

س��اندی جونز کامینسکی، نویس��نده کتاب من در یک رویداد شبکه 
هس��تم، حاال باید چکار کنم؟؟؟  بیشتر مردم خود را به عنوان طراحان 

شبکه تصور نمی کنند.  
او می گوی��د:  »م��ا همه به خوب��ی می دانیم که مردم ب��ا جان و دل 
برای ارائه آسانس��وری اشتیاق نش��ان می دهند. در مورد آنهایی که نام 
بد به شبکه سازی می دهند خوب که کنجاو باشیم می فهمیم که انسان 

نیستند«. 
تالش برای ش��ناخت ش��رکت کنندگان دیگر نبایس��تی دشوار باشد. 
بیش��تر آنها مانند شما به ش��بکه عالقه مند هستند و گفته می شود که 
این ارتباطات به صورت متقابل هستند. لذا در مقابل این ادعا که به جای 
ش��نیدن و درک یک ارائه آسانسوری داشته باشید مقاومت کنید. جونز 
کامینس��کی برای روشن تر شدن مطلب می گوید تصور کنید که در یک 
مراسم عروسی شرکت کرده اید که همه غریبه ها به خوبی واقف هستند 
که حداقل یک سؤال مشترک دارند که می توانند از یکدیگر سؤال کنند: 

شما از اقوام عروس هستید و یا داماد؟ این سؤال را برای کنفرانس و یا 
گروهی که در آن هستید کشف کنید و از آن رد شوید.  

جونز کامینس��کی توصیه می کند ک��ه برای ارتباط با س��خنرانان به 
رس��انه های اجتماعی که یک حجم وس��یعی از افکار جالب یک شخص 
که قبل از یک رویداد تبادل ش��ده اس��ت روی بیاورید و در این صورت 
ش��ما چیزی برای صحبت خواهید داشت اگر که فرصت مالقات با آنها 

را پیدا کنید.  
او می گوید »اگر ش��ما می خواهی��د که گای کاوازاکی را مالقات کنید 
چه اصراری دارید که به او بگویید ش��ما کی روی س��کو می روید؟ اوووه 
جالبه. من عاشق این مزخرفات شما هستم. شما بهتر است که آمادگی 

بیشتر پیدا کنید.«
 س��رانجام اینکه بخش��ی از توس��عه ش��بکه شما این اس��ت بگذارید 

همکاران شما از خود دفاع کنند.  
دوگان می گوید »تقس��یم شوید و فتح کنید«.  دلیل خاصی ندارد که 
طی جلس��ات عمومی در کنار همکاران خود بنش��ینم و یا اینکه در این 
رویداد با هم غذا صرف کنیم. ش��ما می توانی��د این کار را در اداره خود 
انجام دهید.  سعی کنید که با افراد جدید بنشینید و اختالط کنید«.  

5- بیشترین استفاده را از وعده غذایی خود ببرید
دوگان می گوی��د:  »هرچند که جلس��ات تمرکز ش��ما را کاماًل گرفته 
باش��د باز بیولوژی از آن مهم تر اس��ت.  برنامه ریزی برای رفع گرسنگی 
برای جلوگیری از استرس و نیز کارایی حداکثری الزم است.  پیشاپیش 
از وعده های غذایی که برای شما سرو می شوند مانند یک صبحانه کامل 
و ی��ا صرفاً یک قهوه اطالع پیدا کنید. با این کار ش��ما می توانید برنامه 
روزانه خود را تهیه کنید و از آشفتگی ناشی از گرسنگی اجتناب کنید.  
کالرک تأکید می کند که مردم س��ازماندهی ش��وند.  قبل از اینکه به 
کنفرانس برس��ید یک رستوران محبوب در نزدیکی کنفرانس را تعیین 
کرده و برای یک تعداد از مردم غذا رزرو کنید.  سپس دوستان خود را 

برای صرف یک وعده غذایی در طی استراحت دعوت کنید.  
»بیشتر مردم این چنین سازماندهی نمی شوند و آنها هیچ ایده ای در 
مورد کاری که طی این وقت آزاد باید انجام دهند ندارند. از نظر برخی 
از آنها،  این برنامه ممکن اس��ت اس��ترس ایجاد کند. اما برای ش��ما به 
عنوان یک میزبان س��خاوتمند که آنها را برای کاری دعوت می کنید و 
این کار را برای آنها آسان می کنید این برنامه از سوی بسیاری از آنها با 
پاس��خ مثبت مواجه می شود. این کار شما را در نقش برتر قرار می دهد 

زیرا که با این کار رابطه را شروع می کنید«. 
۶- یادداشت برداری کنید

دوگان پیش��نهاد می دهد که در پایان هر جلسه ای که در آن شرکت 
کرده ای��د حداق��ل یک نکته را یادداش��ت کنی��د. پیش از ای��ن کار از 
رس��انه های اجتماعی که ایده های کلیدی را منتشر می کنند برای ثبت 

نکته ها در حافظه و مراجعه آسان بعدی به آنها استفاده کنید.  
7- مراقبت از خود را تمرین کنید

بسیاری از جنبه های یک رویداد ش��بکه ای چندروزه در کریدورهای 
هتل ها ممکن اس��ت اس��ترس ایجاد کند. مس��افران یک چند روزی را 
به تنهایی س��پری می کنند و از معش��وقه ها و زندگی های شخصی خود 
دور هس��تند. غذای هتل و کنفرانس اغلب گرانقیمت و یا غیربهداشتی 

اس��ت و یا اینکه اش��تها را کم می کند. همچنین تغییرات منطقه زمانی 
م��ردم را از برنامه های عادی خود دور می کن��د. روزها بدون پیاده روی 
در بیرون یک چیز غیرعادی نیس��ت. همه اینها ممکن است به ویژه در 
صورتی که ش��رکت کنندگان خود در محل اجرا به ش��دت مشغول کار 
باشند به ایجاد تنش و برافروختگی منجر شوند.  بهتر است که در مورد 
چگونگ��ی مدیریت هر گونه افکار منفی کار ش��ود تا اینکه احساس��ات 
ناخوش��ایند را که در حین برگزاری کنفرانس ممکن اس��ت به سراغ ما 

 آیند را سرکوب کنیم.  
گوردون اسکمید، دانش��یار مدیریت سازمان دانشگاه ایندیانا/دانشگاه 
پوردو در پورت وین می گوید:  بسیاری از مردمی که به اولین کنفرانس 
خود شرکت می کنند نقش��ه کل روز را ترسیم می کنند،  و می خواهند 
ک��ه هر ثانیه از زمان خود را به انجام ۵چیز اختصاص دهند.  »این یک 
روش خوب برای جذب نیس��ت«.  اسکمید برای رفع خستگی پیشنهاد 
می دهد که در طول به استراحت پرداخته شود. گنجاندن یک ناهار و یا 
یک استراحت جمعی در برنامه کار می تواند خستگی و تحلیل ناشی از 
انجام چندکار را از بین ببرد. او می گوید که یک گردش در س��طح شهر 
میزبان می تواند انرژی و انگیزه تازه به شما بدهد و برای شما سرگرمی 
و تفریح ایجاد کند. سرانجام اینکه ساعات خواب مناسب برای انجام کار 

مفید ضروری هستند.  
اس��کمید می گوی��د:  »ما به مردم می گوییم که س��اعات طوالنی کار 
کنند،  اما تحقیقات عکس این را نشان می دهند. اگر شما ساعات بسیار 
طوالنی کار کنید کارایی ش��ما پایین می آید و بهداش��ت روانی و ذهنی 

شما به خطر می افتد.«  
8- آنچه را که یاد گرفته اید را مرور کنید 

هیجان یک کنفرانس به مرور که به نقطه پایان خود می رسد فروکش 
می کند. در اینجا مهم اس��ت که درس های کنفرانس در کارهای روزمره 
ما به کار گرفته شده و مبادا که به طور کامل از حافظه ما خارج شوند.  
بهترین راه برای اینکه نش��ان دهی��د که این رویداد به لحاظ زمانی و 
منابع سازمانی برای شما خوب بوده است این است که نکات مهم جلسه 

را برای دیگران خالصه کنید.  
دوگان می گوی��د: »یک گزارش کوتاه راجع به کنفرانس بنویس��ید«.  
آن را با رئیس و همکاران خود به اشتراک بگذارید. این گزارش بایستی 
حاوی ن��کات کلیدی کنفرانس و وقایع کلی��دی دیگر، موضوع رویداد، 
تعداد ش��رکت کننده ها باش��د. صرفاً یک چند صفحه محدود به این کار 
اختصاص پیدا می کند اما زمانی که شما تجربه خود را به صورت مکتوب 
به خاطر می س��پارید ممکن اس��ت کنفرانس را به خاط��ر بیاورید و یک 

راهکار عملی در پیش بگیرید.  
چنانچه س��فر ش��ما کاری نباش��د ایده های خود را روی یک پس��ت 
لینکدین به اش��تراک گذارید. نوش��تن تجربه خود ایده هایی که در طی 
رویداد به ذهن خطور کرده اند را مجسم می کند، شما را به سمت اجرای 
آنها در زندگی حرفه ای روزمره خود هدایت می کند، ارتباطات ش��ما از 
طریق رس��انه های اجتماعی را تقویت می کند و ش��ما را در یک مرتبه 
رهبری فکری قرار می دهد چیزی که به دنبال آن هستید اگر که قصد 

دارید به کرسی سخنرانی را در ذهن می پرورانید.  
ama  :منبع

8 گام برای اینکه از کنفرانس بعدی خود بیشترین استفاده را ببرید
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آمادگی شرکت گاز استان قزوین در آستانه فصل سرما 
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: به منظور تأمین گاز پایدار، 
مستمر و ایمن برای مشترکین، در آستانه فصل سرما برنامه ریزی الزم برای تعمیرات و بازدیدهای دوره ای 
از خطوط و تاسیسات گازی انجام شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل 
مفرد بوشهری با تاکید بر آمادگی کلیه کارکنان به ویژه کارکنان بهره برداری در ارائه خدمات به موقع در 
فصل س��رد افزود: بازدید و بررس��ی تأسیسات از جمله ایستگاه های گاز، خطوط شبکه و شیرهای گاز در 
اولویت کاری واحدهای بهره برداری در ۶ ماهه ابتدایی امس��ال قرار داش��ته اس��ت که خوشبختانه به نحو 
مطلوب انجام شده است و همچنین برگزاری مانورهای مختلف به صورت منظم به منظور شناسایی نقاط ضعف انجام می شود تا نیروهای 
امداد شرکت آمادگی الزم برای مواجهه با حوادث غیر مترقبه را داشته باشند.بوشهری افزود: نیروهای امداد شرکت گاز استان قزوین به 
صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مشترکین هستند. وی اظهار امیدواری کرد با همراهی مردم عزیز استان سال جاری را با استمرا 

کامل فرایند گازرسانی به بخش های مختلف خانگی، صنعتی و تجاری سپری نماییم.

رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد:
پیگیری تلفنی پرونده شهادت محیط بان گلستانی 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس کل دادگس��تری گلس��تان در ادامه پیگیری های خود بار دیگر تلفنی روند پرونده شهادت 
محیط بان گلستانی را از رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان خراسان شمالی پیگیر شد. وی گفت : با توجه به این که درگیری 
و شهادت محیط بان گلستانی در حوزه ی جغرافیایی خراسان شمالی روی داده است رسیدگی به پرونده نیز در خراسان شمالی انجام 
می شود و در این تماس های تلفنی پیگیر روند پرونده هستیم .هادی هاشمیان  گفت : تعامل خوبی بین دو دستگاه قضایی و انتظامی 
استان گلستان و خراسان شمالی روی این پرونده وجود دارد و ان شاء اهلل به زودی همه شکارچیان فراری دستگیر می شوند .هاشمیان 
افزود : در درگیری شکارچیان غیرمجاز با ۴ محیط بان گلستانی ، یک نفر به شهادت رسید و سه محیط بان دیگر زخمی شدند .به گفته 

ی هاشمیان ، شکارچیان ۸ نفر بودند که تا کنون ۴ نفرشان دستگیر شده اند و به زودی بقیه نیز دستگیر و روانه زندان خواهند شد..

رفع موانع اصلی توسعه شهر صالحیه،رویکرد اساسی شورای اسالمی
صالحیه- خبرنگار فرصت امروز: محمد گنجی عضو هیات رئیسه شورای اسالمی صالحیه گفت: 
عموم موانع اساس��ی در س��ر راه توسعه شهر صالحیه با اهتمام ش��بانه روزی مدیریت شهری برداشته 
ش��ده است    بر اساس این گزارش، گنجی دبیر دوم شورای اسالمی صالحیه در گفتگو با واحد روابط 
عموم��ی با بیان اینکه ش��هر از دیرب��از با چالش و موانع عدیده ای مواجه بود اظهار کرد : در ۵ س��ال 
گذشته دغدغه مجموعه شورای اسالمی و شهردار محترم،رفع موانع اساسی در مسیر توسعه شهر نظیر 
شبکه دسترسی ناکارآمد،رودخانه سیاب،انزوای جغرافیائی و سطح نازل سرانه های شهری و خدماتی 
بوده که با همدلی و به پش��توانه اعتماد ش��هروندان میسر شده است . محمد گنجی با تشریح اینکه تمام انگیزه ما افزایش ظرفیت 
زیست پذیری شهر و کمک به رفاه شهروندان در زمینه های مختلف است گفت : بخش اعظمی از شهروندان در حاشیه رودخانه 
متعفن سیاب سکونت داشتند و در شرایط بسیار بغرنجی به سر می بردند که از شروع بکار دوره چهارم و اهتمام شهردار محترم 

توانستیم در سه فاز ساماندهی و تبدیل به یکی از بزرگترین مراکز تفرجگاهی مدرن استان تهران نماییم . 

در جلسه کارگروه پدافندغیرعامل شهرداری ساری مطرح شد:
رعایت پدافند غیر عامل؛ حفظ ظرفیت ها در حوادث غیر مترقبه

ساری – دهقان : جلسه کارگروه پدافندغیرعامل با حضور کالنتری دبیر ستاد جامع 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ش��هرداری ساری و  حبیب  باقری مدیرعامل سازمان 
مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل ، کارشناسان مربوطه برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
مازندران ، در این جلسه ،  باقری مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
با اشاره به لزوم رعایت پدافند غیر عامل برای  حفظ  آمادگی در وقوع حوادث  غیر مترقبه 
را  ضروری  دانست و گفت : این آمادگی و همراهی شهروندان می تواند خسارات احتمالی  
را در این حوادث به حداقل برس��اند .وی افزود:  این س��ازمان از اجرای مانور پدافند غیرعامل در پایانه مسافربری استقبال می کند.در ادامه 
کالنتری رئیس ستاد جامع مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری ساری گفت:رعایت پدافند غیر عامل بسیاری از ظرفیت های موجود  
را در حوادث غیر مترقبه حفظ خواهد کرد و برگزاری مستمر مانور موجب نگهداری آمادگی الزم در وقوع حوادث می شود.رییس ستاد جامع 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری ، به نقش پایانه های حمل و نقلی مانند  فرودگاه ، راه آهن و پایانه های مسافربری در حوادث 

غیر مترقبه اشاره نموده و ادامه داد:  باید تدابیر الزم در جهت آمادگی این اماکن در وقوع حوادث مورد توجه قرار گیرد.

شهردار قدس خبر داد:
اجرای عملیات تخریب و پاکسازی ملکی

شـهر قدس- خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار قدس با بیان اینکه تعریض و اصالح هندس��ی معابر 
شهری از رویکردهای اصلی شهرداری است، از اجرای عملیات تخریب و تعریض ملکی واقع در میدان آزادی 
با مس��احت حدود ۸۵ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 1۵ میلیارد ریال خبر داد.مس��عود مختاری با تأکید 
بر اینکه تعریض  معابر شهری در اولویت برنامه های شهرداری قدس است، اظهار داشت: یکی از اولویت ها 
و رویکردهای اصلی ش��هرداری تعیین تکلیف امالک معارض به منظور تعریض معابر است که این تعریض 
ها براس��اس نیازسنجی و اولویت بندی کارشناسان حوزه های مختلف ترافیکی و شهرسازی و در راستای 
بهس��ازی معابر جهت تسهیل خدمت رسانی در زمینه های مختلف عمران ش��هری، روان سازی تردد شهروندان و کاهش بار ترافیکی 
صورت می گیرد.شهردار قدس با اشاره به عملیات تخریبی که روز گذشته برای تعریض ابتدای خیابان صاحب الزمان)عج(  در محدوده 
میدان آزادی صورت گرفته است، گفت: با اهتمام شهرداري و شوراي اسالمي و با حمایت و همکاری دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
قدس و در ادامه اجرای سیاست های شهرداری برای تعیین تکلیف امالک معارض در طرح های تعریض معابر، عملیات تخریب و پاکسازي 
ملکی واقع در میدان آزادی ابتدای خیابان صاحب الزمان)عج( به مس��احتی حدود ۸۵ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 1۵ میلیارد ریال 
توسط شهرداری صورت گرفت.شهردار قدس ادامه داد: تعریض این خیابان یکي از مطالبات اصلی و بحق شهروندان بود زیرا قرارگیری 
ملک مذکور در یکي از مسیرهاي اصلي شهر موجب بروز مشکالت فراواني در تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده می شد که با این تعریض 
و آزادسازی اهدافی چون تسهیل و تسریع در رفت و آمد عابرین پیاده و خودروها، کاهش حجم ترافیک و مشکالت دسترسی محلی و... 
محقق خواهد شد. شهردار قدس در خاتمه عنوان کرد: با توجه به اهمیت این مسأله، شهرداری این موضوع را با جدیت در دستور کار 
خود قرار داده است که با شناسایی موارد مشابه در دیگر نقاط شهر پس از تعیین تکلیف، عملیات تعریض در این معابر اجرا خواهد شد 

که این مهم به نوبه خود موجب رفع دغدغه ها و معضالت مردم در این زمینه خواهد شد.

نیمی از جمعیت استان بوشهر از خدمات بیمه  سالمت بهره مند شدند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز    : مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر با بیان اینکه نیمی از جمعیت 
این اس��تان تحت پوشش بیمه  سالمت هس��تند گفت: حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر زیر 
پوش��ش خدمات بیمه س��المت قرار دارند.دکتر رمضانی در جمع نمازگزاران جمعه بوشهر با اشاره به فرا 
رسیدن هفته بیمه سالمت از ۲7 مهر تا ۳ آبان و تبریک این هفته به خانواده بزرگ بیمه سالمت از جمله 
بیمه شدگان شریف و کارکنان عزیز و پرتالش بیمه سالمت استان و همه شرکای اجتماعی سازمان ، اظهار 
داشت: سازمان های بیمه گر سالمت به عنوان یکی از ارکان اصلی حوزه سالمت نقش مهمی در تامین منابع 
مالی و صیانت از بیمه ش��دگان در برابر هزینه های س��المت دارند.وی، با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت بر اساس تصویب قانون بیمه 
همگانی سالمت تاسیس شد تصریح کرد: توسعه نظام بیمه سالمت یکی از بزرگترین نظام بیمه سالمت در راستای سیاست های نظام 
سالمت است تا یکی از بزرگترین اصالحات نظام رفاه اجتماعی را رقم بزند.مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر، با بیان اینکه این سازمان 
بیمه  ای به عنوان سازمانی نوپا ولی توانمند و دارای تجربیات ارزشمند است خاطر نشان کرد: سازمان بیمه سالمت با گسترش پوشش 
بیمه ای و تحت پوش��ش قرار دادن اقش��ار مختلف جامعه در قالب صندوق های بیمه ای کارکنان دولت، روستائیان، عشایر و خانواده های 
معظم شهدا، ایثارگران و مددجویان در راستای عدالت در سالمت برای برخورداری تمامی آحاد جامعه از خدمات یکسان سالمت گام 
بر می دارد.دکتر رمضانی با اشاره به خدمات سازمان بیمه سالمت در دولت تدبیر و امید تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید که سالمت، 
بهداشت و درمان مردم به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت مورد توجه قرار گرفت سازمان بیمه سالمت در همراهی با طرح تحول 
نظام سالمت با پوشش بیمه ای رایگان آحاد مختلف به ویژه قشر آسیب پذیر نقش مهمی ایفاء کرد.وی، با بیان اینکه اداره کل بیمه سالمت 
استان بوشهر نیمی از جمعیت استان را تحت پوشش دارد گفت: این اداره کل اهدافی همچون عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفیت در 
ارائه خدمات سالمت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، رفع همپوشانی بیمه ای، بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 

در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

تقدیر معاون استاندار و فرماندار مالیر از مدیر کل راه آهن اراک
اراک - خبرنگار فرصت امروز: باب اهلل فتحی معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه شهرستان مالیر از اجرای موفق »اولین 
مانور مدیریت بحران شهرس��تان مالیر در هنگام خروج قطار از ریل« تقدیر کرد.وی با موثر خواندن اجرای مانورهای گوناگون در 
کسب هماهنگی و آمادگی نیروها از توجه و صرف توان مضاعف مدیر کل راه آهن اراک تقدیر کرد.گفتنی است این مانور به منظور 

کاهش آسیب ها و یافتن موثرترین شیوه های پیشگیری از تلفات و خسارات در هنگام بروز حوادث و سوانح انجام شده است.

اخبار

تبریز - اسـد فالح: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری آذربایجان شرقی رس��انه و تبلیغات رسانه ای را یکی از 
مولفه های اصلی توس��عه صنعت گردشگری عنوان کرد.  به گزارش 
خبرن��گار ما در تبری��ز، مرتضی آبدار در دومین نشس��ت تخصصی 
و یک��روزه نقش و تاثیر رس��انه ها در گردش��گری ب��ا رویکرد تبریز 
۲۰1۸ ضم��ن تقدی��ر از خانه مطبوعات اس��تان آذربایجان ش��رقی 
در راس��تای مدیریت و برگزاری این نشس��ت، اظه��ار کرد: با توجه 
ب��ه اینکه ش��هر تبریز به دلیل غن��ای تاریخی، طبیع��ی و فرهنگی 
به عنوان پایتخت گردش��گری کشورهای اس��المی در سال  ۲۰1۸ 
انتخاب ش��ده اس��ت، لذا نیازمند معرفی و انتشار جامع این ظرفیت 
از س��وی اصحاب رس��انه در س��طح ملی و فراملی اس��ت.  مدیرکل 
میراث فرهنگی اس��تان با اشاره به اینکه رسانه ها می توانند شکلی 
جدید به صنعت گردش��گری ببخش��ند، ادامه داد: رسانه ها با بهره 
گیری بجا از کارکردهای خود می توانند از نقش واس��ط بودن گامی 
فراتر نهاده و در تمامی فرآیندهای توسعه استراتژی های گردشگری 
نقش داش��ته باش��ند.  وی اضافه کرد: در این صورت، رس��انه ها نه 
تنه��ا به عنوان ابزار موث��ر و کارآمد به کارمی رون��د، بلکه به لحاظ 
اهمیت جزو یکی از ارکان مهم توس��عه اس��تراتژی های گردشگری 

محس��وب می شوند.  وی افزود: تولیدات رسانه ای موفق می توانند 
تأثی��ر قابل توجهی در معرفی جاذبه های کمتر ش��ناخته ش��ده در 
مناطق با پتانس��یل های گردشگری داش��ته باشند و مقاصد مدنظر 
تأثیر مس��تقیم یک اثر رس��انه ای را با افزایش ورود گردشگر حس 
خواهن��د کرد.  وی در پای��ان تاکید کرد: تاثیر رس��انه ها در تبیین 
ظرفیت های گردش��گری موضوعی اس��ت که نیازمند برنامه ریزی و 
اس��تفاده از قابلیت های رس��انه ها است و با برنامه هایی از این دست 
در تالش��یم تا بتوانیم با استفاده از شیوه های نوین اطالع رسانی، در 
جهت شناس��اندن ظرفیت های گردشگری در اس��تان به ویژه تبریز 

۲۰1۸ گام اساس��ی برداریم. الزم به ذکر اس��ت خان��ه مطبوعات و 
رس��انه های استان آذربایجان شرقی با همکاری ادارات کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این 
اس��تان و نیز دفتر مطالعات و برنامه ریزی رس��انه های معاونت امور 
مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دومین 
نشس��ت تخصصی و یکروزه نقش و تاثیر رس��انه ها در گردش��گری 
ب��ا رویک��رد تبریز ۲۰1۸ را روز چهارش��نبه ۲۵ مه��ر 97 در محل 
تاالر خاقانی خانه فرهنگ تبریز و با حضور و اس��تقبال شایان توجه 

اصحاب مطبوعات و رسانه ها برگزار کرد.

اهواز- شـبنم قجاوند: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به 
همراه مدیرعامل ش��رکت مادر تخصص��ی تولید نیروی برق حرارتی 
از پس��ت های برق نورد و بقایی ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
و نیروگاه س��یکل ترکیبی غرب کارون و نیروگاه اندیمش��ک بازدید 
کردند.همایون حائری و محس��ن طرزطلب که برای بررسی وضعیت 
تولید و شبکه برق خوزستان برای تابستان 9۸ به استان سفر کردند 
بعد از نشس��ت با مدی��ران صنعت برق و بررس��ی راهکارهای الزم، 
از پس��ت های برق نورد و بقایی ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
و نیروگاه س��یکل ترکیبی غرب کارون و نیروگاه اندیمش��ک بازدید 

کردن��د.از جمل��ه برنامه های ای��ن بازدید م��ی توان ب��ه بازدید از 
شستش��وی پس��ت نورد با اس��تفاده از بلندترین مقره شوی ایران و 

مراح��ل آماده س��ازی ورود و خروج خط ۴۰۰ کیل��و ولت مهزیار- 
پیروزان در پس��ت بقایی و آماده س��ازی این پست اشاره کرد.معاون 
وزی��ر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی با حضور در نیروگاه س��یکل ترکیبی غرب 
کارون در جریان روند آماده سازی این نیروگاه نیز قرار گرفتند، یک 
واحد گاز این نیروگاه با ظرفیت 17۰ مگاوات بهمن ماه سال جاری 
وارد مدار خواهد ش��د.بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک و 
ش��رکت در جلس��ه این نیروگاه آخرین برنامه های س��فر یک روزه 

همایون حائری و محسن طرزطلب به خوزستان بوده است.

بسمه تعالي
نامگ��ذاري ۲7 مهر الي ۳ آبان به نام هفته بیمه س��المت 
فرصت مغتنمي اس��ت تا ب��ا تبیین اهمیت و جایگاه بس��یار 
مهم بیمه سالمت و نقش آن در تحقق توسعه پایدار بر بستر 
مش��ارکت م��ردم و همراهي مجموعه نهاده��اي حاکمیتي و 
اجرائي و نیز بازنگري مجدد و اتخاذ رویکردي جدید نس��بت 
به توانمندي ها، دس��تاوردها و انتظاارت موجود در این حوزه 
با اس��تفاده از برنامه ریزي هاي منس��جم و کالن مي باش��د.

بدون ش��ک جامعه سالم، بستر ساز توسعه و رشد و شکوفائي 
کش��ور در تمام��ي زمینه هاس��ت از این رو پ��س از پیروزي 
انقالب اس��المي و بوی��ژه در دولت تدبیر و امی��د، اقدامات و 
برنامه هاي ارزنده اي در جهت بهبود و ارتقاي بیمه س��المت 
و افزایش امید به زندگي صورت گرفت. همسو با این رویکرد، 

در اس��تان قم نیز شاهد اقدامات مهم و تأثیرگذاري در حوزه 
بیمه سالمت هستیم از جمله : اجراي کامل طرح تحول نظام 

س��المت و افزایش پوش��ش بیمه س��المت همگاني و نیز راه 
اندازي سامانه یکپارچه 1۶۶۶ به منظور اعمال نظارت بهتر بر 
نحوه خدمات رساني، ثبت و پیگیري شکایات مردمي، صدور 
و تمدید دفترچه و اعتبار س��نجي دفترچه ه��ا که امیدوارم 
زمین��ه بهره مندي مجاورین و زائرین ش��هر کریمه اهل بیت 
)س( از ای��ن امکانات فراهم ش��ود.فرصت را مغتنم ش��مرده، 
فرارس��یدن هفته بیمه س��المت را به دس��ت اندرکاران بیمه 
س��المت استان و تالشگران عرصه س��المت به ویژه پزشکان 
فرهیخته، مراکز و مؤسس��ات درماني و دانش��گاهي و مراکز 
خصوص��ي و دولتي و تمام��ي ش��رکاي کاري تبریک عرض 
نموده و ضمن تقدیر و تشکر، براي تمامي این عزیزان آرزوي 

توفیق و سربلندي دارم.
سید مهدي صادقي/ استاندار قم

کـرج- خبرنگار فرصت امروز: سرپرس��ت س��ازمان مدیریت 
پس��ماند ش��هرداری کرج گفت: ۴ اکیپ در سطح مناطق کرج برای 
جم��ع آوری این س��گ ها فعالیت می کنند.اصغر نصیری در مراس��م 
رونمایی از طرح جامع و برنامه راهبردی- عملیاتی توس��عه مدیریت 
پس��ماند کالنشهر کرج درباره اقداماتی که برای جمع آوری، انتقال و 
نگهداری سگ های بدون صاحب از سطح شهر کرج انجام شده اظهار 
داشت: ۴ اکیپ در س��طح مناطق کرج برای جمع آوری این سگ ها 
فعالیت می کنند.سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 
اف��زود: در پناهگاه س��گ های بالصاحب در حلق��ه دره هم اقدامات 
خوبی برای رس��یدگی صحیح به سگ ها در آن محیط  انجام شده و 
برای پذیرش سگ ها سقف ظرفیتی منظور شده است.نصیری ادامه 

داد: تعداد سگهای عقیم شده در سطح کرج نسبت به سال های قبل 
بیشتر ش��ده و قراردادهای جدید هم با انجمن های مردم نهاد برای 
انجام عملیات زنده گیری و انتقال سگ ها منعقد شده است.وی ادامه 

داد: در گذش��ته تا حدود هزار قالده س��گ در مرکز نگهداری از این 
حیوان��ات در حلقه دره مراقبت و نگهداری می ش��د اما اکنون برای 
کنترل بیش��تر ظرفیت آنجا به ۳۵۰ قالده رس��انده ش��ده است.وی 
افزود: تمامی سگ های بدون صاحب جمع آوری شده از سطح شهر 
کرج پرونده دارند و بر اس��اس آن بعد از نگهداری، برای رهاس��ازی 
این س��گ ها اقدام می شود.سرپرس��ت س��ازمان مدیریت پس��ماند 
ش��هرداری کرج با اش��اره به اینکه عمده فعالیت ه��ای خود در این 
حوزه را برای عقیم س��ازی سگ های ولگرد متمرکز کرده ایم، افزود: 
بحث غذارس��انی به س��گ ها هم اهمیت زیادی دارد.وی خاطرنشان 
کرد: س��گ  های عقیم، آرام بوده و به هیچ عنوان  مانند قبل به مردم 

حمله ور نمی شوند و خواستار زندگی گروهی هم نیستند.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امـروز: رئی��س اداره بنادر و 
دریانوردی قش��م از رونق چش��مگیر ص��ادرات و ترانزیت غیر نفتی 
و تراب��ری ۶.۴میلیون نفر س��فر طی نیمه نخس��ت س��ال جاری در 
بن��ادر این جزیره خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، »علی اشتری« ضمن ارایه گزارشی از عملکرد 
بنادر جزیره قشم در شش ماهه اول سال 97 اظهار داشت: طی این 
م��دت ۳ میلی��ون و ۸۸ هزار و ۴۳۰ تن ان��واع کاالهای نفتی و غیر 
نفتی تخلیه و بارگیری ش��د که از این رقم، س��ه میلیون و ۳۲ هزار 
ت��ن مربوط ب��ه کاالی غیرنفتی و ۵۶ هزار تن نی��ز به فرآورده های 

نفتی اختصاص دارد.

صادرات غیر نفتی 50 درصد افزایش یافت
وی با اش��اره به ص��ادرات ۸۰ هزار و ۳7۳ ت��ن کاالی غیر نفتی 
در بنادر این جزیره افزود: این رقم در همس��نجی با س��ال گذش��ته 
افزایش ۵۰درصدی داش��ته است.اش��تری خاطرنشان کرد: در شش 
ماه نخست امسال چهارهزار و 9۴۰ تن کاالی غیرنفتی ترانزیت شد 
که حجم اینگونه محموله ها در همس��نجی با س��ال گذشته، بیش 
از 17۶ برابر ش��ده اس��ت.رئیس اداره بنادر و دریانوردی قشم حجم 
عملیات کابوتاژ)حمل و نقل س��احلی( کاالهای غیر نفتی را بیش از 
دومیلی��ون و 9۰7 تن و حجم واردات را ۶۰ه��زار و ۸77 تن اعالم 
کرد.وی حجم محموله های ترانش��یپی در بنادر جزیره قش��م را نیز 

بال��غ بر ۲۰ هزار تن کاالی غیرنفت��ی عنوان و اضافه کرد: همچنین 
طی این مدت، ۵۶هزار تن فرآورده نفتی کابوتاژ شد.
افزایش 2۶درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر

 TEU ۴۳۰ این مقام مس��ئول گفت: طی این مدت، چهار هزار و
کانتینر در بنادر بهمن و کاوه تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی 

با سال گذشته ۲۶ درصد افزایش را شاهد بودیم.
۶.4میلیون نفر سفر دریایی طی شش ماه اخیر

رئی��س اداره بنادر و دریانوردی قش��م در پای��ان گفت: طی نیمه 
نخس��ت سال جاری، ترابری ش��ش میلیون و ۴۰9 هزار و 71۶ نفر 

سفر در بنادر مسافری قشم به ثبت رسید.

در راستای برگزاری نشست تخصصی نقش و تاثیر رسانه ها در گردشگری؛

خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت

بازدید معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از پروژه های صنعت برق خوزستان

پیام استاندار قم به مناسبت هفته بیمه سالمت

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج:

سگ های ولگرد توسط 4 اکیپ در کرج جمع آوری می شوند

اشتری اعالم کرد:

ترانزیت غیر نفتی در بنادر قشم 170 برابر شد

ایالم- خبرنگار فرصت امروز: عباس شمس اللهي اظهار داشت: تاکنون 
۲۳ شهر استان از نعمت گاز برخوردار شده اند و تنها سه شهر میمه، زرین 
آباد و توحید گازدار نیستند که عملیات اجرایي گاز رساني به این سه شهر 
با جدیت تمام در حال اجرا است. هم اکنون 9۸ درصد شهري و ۸1 درصد 
ساکنان مناطق روستایي استان ایالم از نعمت گاز برخوردارند.وي با اشاره به 
اینکه تالش مي شود تا پایان سال جاري  و در صورت تأمین اعتبار، کاال و لوله 

مورد نیاز و رفع معارضین مسیر این سه شهر نیز به شبکه گاز رساني متصل 
شوند، افزود: عملیات گاز رساني به شهرهاي توحید و کهره و روستاهاي اطراف 
آن از توابع شهرستان چرداول در مراحل پایاني قرار دارد و ظرف مدت ۲ ماه 
آینده این مناطق به شبکه گاز متصل خواهند شد.مدیرعامل شرکت گاز ایالم 
با اشاره به وضعیت گاز رساني در نقاط روستایي استان تاکید کرد: تاکنون از 
۶۰1 روستاي استان ۳۶۶ روستا با ظریب نفوذ ۸1 درصد از نعمت گاز برخوردار 

شده اند.شمس اللهي تعداد خانوارهاي روستایي بهره مند از نعمت گاز را ۳۴ 
هزار و 1۰۰ خانوار اعالم کرد و گفت: در حال حاضر عملیات گاز رساني با ۲۳۵ 
کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه در مناطق روستایي استان در دست اقدام 
است که تا پایان سال 1۳9۸ تکمیل و به شبکه گاز سراسري متصل خواهند 
شد.هم اکنون 9۸ درصد شهري و ۸1 درصد ساکنان مناطق روستایي استان 

ایالم از نعمت گاز برخوردارند .

رشـت- مهناز نوبری: حس��ین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با اشاره به ورود به فصل سرما بار دیگر بر لزوم استفاده از وسایل 
گرمایشی استاندارد و توجه به مسائل ایمنی وسایل گازسوز تاکید نمود. 
مهندس اکبر در این خصوص اظهار داشت: مشترکین محترم می توانند با 
پرداخت هزینه ای ناچیز و خرید و استفاده از وسایلی مانند بست شیلنگ 
گاز، لول��ه بخاری یک تکه و دودکش H، پاییز و زمس��تان پیش رو را با 

ایمنی هرچه بیشتر به همراه خانواده های محترمشان سپری نمایند.وی 
یکي از س��اده ترین راه های اطالع از س��المت سیستم گرمایشی منزل 
را لم��س لوله بخاری عنوان نمود و گفت: به منظور اطمینان از عملکرد 
مناس��ب وسیله گاز سوز خود تنها کافیست تا لوله بخاري خود را لمس 
نمایید و در صورت سرد بودن لوله بخاری، بالفاصله وسیله گرمایشی را 
خاموش و مس��یر دودکش را بررسی نمایید زیرا سرد بودن لوله بخاری 

روشن، نشانه گرفتگی دودکش خروجی می باشد.مهندس اکبر از نقش 
مهم صدا و سیما و رسانه ها در جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن 
گاز طبیعی در کشور س��خن گفت و اظهار داشت: صدا و سیما و رسانه 
های مکتوب و مجازی می توانند با آگاه ساختن مردم درخصوص اهمیت 
مس��ئله انرژی، سبب تغییر نگرش مردم و به تبع آن کاهش قابل توجه 
مصرف بی رویه و نیز کاهش اتفاقات و حوادث گاز طبیعی در کشور شوند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:

23 شهر استان از نعمت گاز برخوردار شده اند 

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بر استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد تاکید کرد 
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مترجم: مهسـا زمانی - حقایق��ی درباره عدم پذیرش 
وجود دارد. برای مثال نرس��یدن به ش��غل یا ارتقای شغلی 
هوی��ت ش��ما را تعری��ف نمی کن��د و دس��تاوردهای تان را 
بی ارزش نمی س��ازد. اگ��ر مورد بی توجهی ق��رار گرفته اید، 
به این معناست که ش��رکت یا مدیرتان نیاز دارد اطالعات 
بیش��تری پی��ش از تصمیم گیری در مورد صالحیت ش��ما 
جمع آوری کند. همچنین ممکن اس��ت صرفاً مناسب این 

کار خاص در این زمان نبوده اید.
امروزه رقابت برای ارتقای ش��غلی بس��یار ش��دید است، 
به خصوص اگر برای چند س��ال مقام ش��غلی ثابتی داشته 
باش��ید. باید به یادماندنی باش��ید و قابلیت های خودتان را 
نش��ان دهید؛ اما چگونه؟ زمانی که الزم باش��د شخصی را 
قانع کنید که شما بهترین داوطلب هستید، مطمئن شوید 

این موارد اساسی را در توضیحات  خود می گنجانید:
• تم��ام تجربیات تان از کار دفتری گرفته تا زمانی که به 

سربازی رفته اید؛
• ارجاعات قابل اطمینان؛

• دالیل ت��ان برای اینکه چرا ش��ما بهترین انتخاب برای 
شغل یا ارتقای شغلی هستید.

هرچه موارد بیش��تری را بیان کنی��د، مجموعه راحت تر 
پی می برد تا چه حد خواهان این موقعیت ش��غلی هستید. 
اگر فاقد یکی از موارد باال هستید، گرفتن شغل غیرممکن 
نیس��ت؛ تنها الزم است سخت تر کار کنید. همچنین شاید 
نیاز باشد اعتبار بیشتری برای تجربه های خود قائل شوید. 

در ادامه به چند ایده اشاره شده است.
مهارت های مرتبط خود را بنویسید

به مهارت های الزم برای این موقعیت ش��غلی فکر کنید. 
ح��ال آنها را بنویس��ید و اطالعاتی راجع ب��ه محلی که هر 
مهارت را کس��ب ک��رده  و تجربیاتی که برای توس��عه آنها 

داشته اید، اضافه کنید.
در جلس��ه مالق��ات، تماس تلفن��ی یا دیگ��ر تعامالت، 

مکالمات هدفدار داشته باشید
ی��ک راه عال��ی برای آگاه��ی از آنچه در ش��رکت اتفاق 
می افتد، بررسی رسانه های اجتماعی و نشریه های آنهاست؛ 

مانن��د گزارش های س��االنه، گزارش های رس��می دولتی، 
ارزیابی های قانونی یا مجالت. خبرهای تیترساز را بخوانید؛ 
نه تنها آنهایی که مربوط به ش��رکت اس��ت، بلکه مواردی 
که مربوط به صنعت کاری شماس��ت را نیز مطالعه کنید تا 
بتوانید مکالمه یا تعامل دیجیتالی اندیش��مندانه ای داشته 

باشید و از بیان مطالب پیش پا افتاده فراتر بروید.
پیگیری کنید

پ��س از مالق��ات یک مت��ن تش��کر دس��ت نویس برای 
کس��انی که نزدشان رفته اید ارس��ال کنید. معموالً شخص 

دریافت کننده این متن را در پرونده تان نگه می دارد.
پرونده تان را گردآوری کنید 

زمانی که در ش��رکتی کار می کنید، بخش منابع انسانی 
پرونده ای برای شما می سازد که ارزیابی های ساالنه و دیگر 
اطالعات تان در آن ثبت می ش��ود. توج��ه کنید که ممکن 
است نکات یا مواردی در پرونده تان باشد که از آنها بی خبر 
باشید. نسخه هایی از ارزیابی های ساالنه تان داشته باشید تا 
بتوانید هنگام درخواست برای ارتقای شغلی و دیگر مشاغل 

خارج از شرکت، به آنها ارجاع دهید.
حقیقت دیگر راجع به عدم پذیرش این است که همواره شما 
دلیل این تصمیم گیری نیستید و ممکن است مشکل از سمت 
خود مجموعه باش��د. مدیر یا فردی در بخش منابع انس��انی 
که مس��ئول استخدام است، تیپ شخصیتی خاصی را مدنظر 
دارد و ش��ما با تصوراتش فرق می کنید. همچنین شاید پیش 
از شما چند نفر را دیده باشند که متناسب با ایده شان و بهتر 
از دیگر داوطلبان بوده است؛ یعنی پیش از شما جست وجوی 
آنها به پایان رسیده است و تنها می خواستند متقاضیان دیگر 
را نیز ببینند تا مطمئن شوند انتخاب درستی کرده اند. حتی 
ش��اید ملزوم به مصاحب��ه با تعداد مش��خصی از متقاضیان، 
پیش از تصمیم گیری بوده باش��ند. ش��خصی نکردن مسئله 
در چنین شرایطی چالش��ی واقعی برای بسیاری افراد است. 
گرچه یادگیری این کار کمک می کند خیلی س��ریع به سراغ 
فرصت های دیگر بروید؛ فرصت هایی که در واقع می توانند در 

طوالنی مدت به نفع تان باشند.
حقیقت دیگر این اس��ت که رضایت فردی اهمیت دارد. 

شما اولین شغل یا ترفیعی که به سمتش رفتید را نگرفتید. 
آیا این واقعاً به معنای شکس��ت کامل اس��ت؟ نه! در واقع 
می تواند نش��انه ای باش��د از اینکه باید بازگردید و بررسی 
کنی��د که چ��را در وهل��ه اول خواهان آن ش��غل یا ترفیع 
بوده اید. در دنیای امروز رضایت فردی در زندگی حرفه ای، 
بی��ش از افزای��ش حقوق یا ش��غلی با درآمد ب��اال اهمیت 
دارد. هرچه رضایت بیش��تری در محل کار داش��ته باشید، 
اعتماد به نفس باالتری را در روابط ش��خصی و فعالیت هایی 
که در آنها مش��ارکت دارید، احساس خواهید کرد. مطمئن 
ش��وید به دالیل درس��تی برای یک موقعیت کاری جدید 
درخواس��ت می دهید تا بتوانید رضایت تان را بیشتر کنید، 

نه فقط موجودی حساب بانکی تان را.
هنگامی که مش��غول بهره مندی از هر فرصتی هستید و از 
عدم پذیرش خود نکته ای مثبت استخراج می کنید، به خاطر 
داشته باشید صرفاً چون در یک زمینه از زندگی تان به اندازه 
دیگر دوستان تان موفق نیستید، نمی توانید به چیزهای دیگری 
که دارید افتخار نکنید. جنبه های مختلف زندگی فراز و نشیب 
دارند؛ برخی روزهای کاری عالی هستند و در بعضی دیگر به 
مرخصی ای می روید که برایش سخت تالش کرده اید؛ برخی 
روزها زندگی ش��خصی به خوبی پیش می رود، اما در زندگی 
حرفه ای اتفاق خاصی نمی افتد. مهم ترین مس��ئله این است 
که بتوانید ش��ادی را در مکانی بیابید؛ حتی زمانی که منتظر 

هستید اوضاع باالخره بر وفق مرادتان پیش برود.
همچنین مهم اس��ت ارزش خود را بدانی��د. صرفاً چون 
مس��ائل آنطور که می خواهید پی��ش نمی روند، به این معنا 
نیس��ت که شما سراپا شکست هس��تید. مهم این است که 
مطمئن ش��وید از زاویه درس��تی به خودتان نگاه می کنید. 
خودتان را با دیگران مقایس��ه نکنید و با دیدن رسانه های 
اجتماع��ی آنها و حرف هایی که از محل کارش��ان می زنند 
ناامید نش��وید. برخ��ی روزها احس��اس می کنی��د در قله 
موفقی��ت و روزهای دیگر ممکن اس��ت حس کنید در اوج 
بدبخت��ی هس��تید. در این مواق��ع باید راهی ب��رای دوباره 

برخاستن بیابید و به حرکت خود ادامه دهید.
entrepreneur: منبع

تبدیل فرآیند عدم پذیرش به عاملی برای مقاوم سازی 

دانستنی  هایی درباره میلیاردر ژاپنی که با SpaceX به فضا خواهد رفت
 Elon( فرستادن انسان به مریخ است، شرکت ایالن ماسک SpaceX مترجم: مهسا زمانی - در حالی که هدف نهایی
Musk( کارش را با سفر به ماه که تنها چند شخص مشهور به آن رفته اند، شروع می کند. ماسک اعالم کرد میلیاردر ژاپنی 
یوساکو مائزاوا )Yusaku Maezawa( اولین گردشگر فضایی این شرکت خواهد بود. وی برای سفری که از زمان پایان برنامه 
آپولوی ناسا در سال 197۲ تاکنون به انجام نرسیده، ثبت نام کرده است. SpaceX قصد دارد در سال ۲۰۲۳ مائزاوا را به سفر 
دور ماه ببرد.مائزاوای ۴۲ ساله، یک کارآفرین و عالقه مند به موسیقی است. او گیتار و درام می نوازد و اولین گروه موسیقی اش 
را س��ال 199۳، زمانی که دبیرس��تانی بود ساخت. به جای رفتن به دانشگاه، تصمیم گرفت به همراه نامزدش به آمریکا برود. 
در آنجا ش��روع به جمع آوری مجموعه ای از س��ی دی ها و صفحات گرامافون کمیاب کرد که هنگام برگش��ت به ژاپن در سال 
199۵، پایه  اولین کسب وکارش شد؛ یعنی سرمایه گذاری در سفارش موسیقی از طریق پست. در سال 199۸، زمانی که ۲۲ 
 Gorilla ،ساله بود، به طور رسمی کسب وکارش را ثبت کرد و با اقتباس از یکی از آلبوم های گروه موسیقی مورد  عالقه اش
Biscuits، نامش را Start Today گذاش��ت. دو س��ال بعد این شرکت به صورت آنالین نیز راه اندازی شد. در همین حین 
گروه موسیقی اش، یعنی Switch Style، یک قرارداد برای ضبط بستند، سه آلبوم منتشر کردند و یک تور راه انداختند. با 
 Start ،۲۰۰۴ گذشت سه سال، مائزاوا در سن ۲۵ سالگی تصمیم گرفت به طور تمام وقت کسب وکارش را اداره کند. در سال
Today کارش را با فروش البسه گسترش داد و Zozotown را راه اندازی کرد؛ یک پلتفرم فروش محبوب مشابه آمازون که 
بیش از ۶۸۰۰ برند را ارائه می کرد و در سال ۲۰17، 7۶ میلیارد دالر از فروش محصوالتش به دست آورد. مائزاوا هنوز هم در 
پی جمع آوری کلکسیون هایی فراتر از مجموعه سی دی هایش است. توجه او اکنون بیشتر بر روی کارهای هنری مشهور، مانند 
نقاشی جین-مایکل بسکوات )Jean-Michel Basquiat( از سال 19۸۲، متمرکز شده است. او سال گذشته این نقاشی را 
به قیمت 11۰.۵میلیون دالر خریداری کرد و بی درنگ آن را برای نمایش به یک موزه در آمریکا فرستاد و رکورد خرید آثار 
بسکوات را شکست. مائزاوا یک رکورد دیگر نیز دارد که هنگام خرید نقاشی دیگری از یک هنرمند در گذشته به قیمت ۵7.۳ 
میلیون دالر در سال ۲۰1۶ ثبت شد. این مدیرعامل بیلیونر طرفدار پروپاقرص بازگرداندن آثار به محل زندگی اش است. دفتر 
مرکزی Start Today در چیبا )Chiba( است و مائزاوا قصد دارد موزه ای در آنجا بسازد تا مجموعه هنری خود را به نمایش 
بگذارد. مائزاوا که هجدهمین مرد ثروتمند در ژاپن اس��ت و ارزش خالص 9/۲ میلیارد دالری دارد، تمام صندلی های موشک 
Big Falcon شرکت SpaceX را برای این سفر خریداری کرد. وی قصد ندارد به تنهایی به این سفر برود. با توجه به عالقه 
زیادش به هنر، می خواهد گروهی از هنرمندان را همراه خود به این سفر یک هفته ای ببرد که خودش با عنوان »پروژه  هنری 
جهانی و الهام بخش« توصیف می کند و نامش را #ماه عزیز )#dearMoon (  گذاش��ته اس��ت. او درباره هدف خود از انجام 
entrepreneur: این کار می گوید، »امیدوارم این پروژه الهام بخش، رؤیاپرداز درون هر کدام مان باشد.«            منبع

بی توجهی به یکی از خطرهای بزرگ شبکه های اجتماعی 
مترجم: اشـکان کوشـش - پلتفرم های ش��بکه های اجتماعی به ما اجازه می دهند با دوستان و اعضای خانواده 
ک��ه هر روز آنها را نمی بینیم، در ارتباط باش��یم، اما در عین حال ش��رایط برای هکره��ا و دزدان هویت نیز به منظور 
دسترس��ی به اطالعات ش��خصی ما فراهم است. در سال های اخیر تعداد سرقت های هویتی رو به افزایش و شروع آن 

از شبکه های اجتماعی بوده است. 
اس��تفاده امن و هوش��مند افراد از ش��بکه های اجتماعی نه تنها برای مراقبت از خود، بلکه برای مراقبت از تجارت و 
مش��تریان نیز الزامی اس��ت. در ادامه به سه اش��تباه معمول که می تواند باعث به خطر  افتادن اطالعات شخصی شما 

شود اشاره خواهیم کرد.
از اشتراک گذاری زیاد پرهیز کنید

زمان��ی که افراد اطالعات را برای عموم به اش��تراک می گذارند، درب های سوءاس��تفاده از اطالعات را باز می کنند. 
جزییاتی مانند نام کامل، روز تولد، ش��هر و حتی مدرس��ه و تاریخ فارغ التحصیلی می توانند در دس��تان افراد سودجو، 
بسیار خطرناک باشند. پلتفرم های شبکه های اجتماعی عموماً از شما نام و روز تولد را درخواست می کنند، اما بیشتر 

آنها به شما این گزینه را خواهند داد که این اطالعات را به اشتراک نگذارید. 
عالوه بر اطالعات ابتدایی، در مورد پست های تان نیز جوانب احتیاط را رعایت کنید. طبیعتاً نباید شماره کارت اعتباری و یا 
کد ملی خود را در فضای مجازی به اشتراک بگذارید، اما عکس ها نیز می توانند خطرناک باشند؛ برای مثال عکسی از ماشین 
جدیدتان بدون پوشاندن شماره پالک و یا اشتراک گذاری جزییاتی که آدرس خانه شما را نمایان کند. اگر این اطالعات در 

اختیار افرادی که نمی شناسید قرار گیرد، می تواند باعث سرقت هویت شما شود.
اجازه های اپلیکیشن ها را به اکانت های شبکه های اجتماعی محدود کنید

وقتی یک اپلیکیشن جدید نصب می کنید که به شما اجازه ورود با اکانت یکی از شبکه های اجتماعی را می دهد، به آن 
اجازه دسترسی به اطالعاتی را داده اید که در پلتفرم شبکه اجتماعی موجود است. شاید فکر کنید این اطالعات تأثیر منفی 
بر ش��ما نخواهد گذاشت، اما همان طور که در بررسی داده ای کمبریج آنالیتیکا )Cambridge Analytica( نشان داده 

شد، گروه های سومی توانسته بودند بدون اطالع کاربران، به اطالعات آنها در شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کنند.
هنگام پذیرش اجازه های یک اپلیکیشن جدید، به گزینه های آن دقت کنید. حتی اگر اپلیکیشن بی خطر باشد، هک و 
یا نفوذ داده ای به آن  می تواند اطالعات شما را به دست دیگران بیندازد. هرچه تعداد اپلیکیشن هایی که به شبکه اجتماعی 
شما متصل هستند بیشتر باشد، اطالعات تان بیشتر در معرض خطر هک و سوءاستفاده قرار می گیرد. تنظیمات شبکه های 

اجتماعی خود را مرور و اپلیکیشن هایی را که دیگر مورد استفاده ندارند پاک کنید.
تابع ها و نرم افزارهای امنیتی را همواره به روز سازید

وب سایت ها و اپلیکیشن ها همواره در حال تغییر هستند و هیچ گاه کنترل توابع امنیتی در شبکه های اجتماعی مختلف به 
منظور اطمینان از امنیت اطالعات، ایده بدی نخواهد بود. شما باید درک کاملی از تنظیمات پیش فرض امنیتی و همچنین 
چگونگی تغییر آنها داشته باشید تا اطالعات فقط با مخاطبین موردنظر شما به اشتراک گذاشته شوند. بسیاری افراد از میزان 

باالی وضوح اطالعات در تنظیمات پیش فرض شبکه های اجتماعی شگفت زده می شوند.
ع��الوه ب��ر توابع امنیتی، باید کلمه عبور خود را به صورت مس��تمر عوض کنید و از به کارگیری کلمه عبور تکراری 
در اکانت های مختلف بپرهیزید. ممکن اس��ت فرستادن چند توییت توسط یک هکر از روی اکانت شما برای تان مهم 
نباش��د، اما اگر او به اطالعات حس��اب بانکی و یا پزش��کی شما نیز دست یابد، احس��اس تان چگونه خواهد بود؟ اگر 
فردی بتواند به یک اکانت با کلمه عبور مش��ترک دس��ت یابد، اطالعات بسیار زیادی از شما در اختیار خواهد داشت 

و می تواند هویت تان را سرقت کند.
چگونه می توانید از اطالعات حفاظت کنید؟

پی��ش از اینکه به دنبال بس��تن تمامی پلتفرم های ش��بکه های اجتماعی به دلیل ترس از س��رقت هویت باش��ید، 
می توانید از چند نکته به منظور محافظت از خود اس��تفاده کنید. تنها افرادی را دنبال کنید که آنها را می شناس��ید و 
مراقب آنچه پست می کنید باشید. هنگامی که به اکانت های عمومی مراجعه می کنید، از خروج از حساب و پاک کردن 
تاریخچه جس��ت وجوی خود اطمینان حاصل کنید. در آخر هیچ گاه اطالعات کد ملی و یا شماره کارت اعتباری را به 

شخص یا تجارتی خاص، مگر در مواقع ضروری، ارائه نکنید. 
س��رقت هویت چیزی اس��ت که افراد باید مراقب آن باشند، اما نباید یک سربار برای آنها محسوب شود. این موارد را در 
ذهن داشته باشید تا بتوانید از نکات و مزایای مثبت شبکه های اجتماعی استفاده و از اطالعات شخصی خود محافظت کنید. 
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