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6 نکته مثبت اطالعیه بورس انرژی درباره عرضه نفت خام

 شمارش معکوس بورس
برای عرضه نفت

تا کمتر از چند روز دیگر شمارش معکوس برای عرضه نفت خام در بورس به پایان می رسد و در حالی نخستین 
محموله یک میلیون بش��که ای نفت خام س��بک شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی عرضه می شود که برخی 
کارشناس��ان بازار س��رمایه معتقدند ابه��ام در نحوه به کارگیری و صادرات نفت خام پ��س از معامله احتمالی در 
بورس انرژی و همچنین اطالعیه منحصر به فرد عرضه این محموله باعث شده تا شک و تردیدها نسبت به میزان 
موفقیت عرضه اولیه نفت خام س��بک شرکت ملی نفت ایران در روز ششم آبان ماه امسال افزایش یابد. در همین 

ارتباط، بورس انرژی در اطالعیه ای که عصر سه شنبه منتشر شد، اعالم کرد که از ساعت ۱۴ روز یکشنبه...

رئیس جمهور در دیدار جمعی از محققان و اساتید علوم اجتماعی:

جامعه نگران فردا نباشد

1

5

3

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از کجا آمد؟

سرنوشت راه و مسکن در ایران

10 تله ذهنی در جاده موفقیت

100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای موفقیت در کسب وکار 

5 راه برای افزایش دادن قیمت بدون از دست دادن مشتریان

15 توصیه کاربردی به منظور ایجاد محتوای جذاب برای سایت مان

3 اشتباه بزرگ مدیران در رابطه با برند شخصی شان

10 گام تا رسیدن به یک طراحی مناسب برای تبلیغات بیلبوردی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

لینوس توروالدز مجددا به تیم 
مدیریت لینوکس ملحق شد

4

رئیـس کل بیمه مرکـزی از تعدیل نرخ بیمه ها در سـال 97 
خبر داد و گفت ارز شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت، 

بر مبنای نرخ ارز سـامانه نیما محاسـبه شده، ولی 
تعدیل در سال جاری یا ابتدای سال 98 صورت...

 رئیس بیمه مرکزی از تخصیص ارز نیمایی
به شرکت های بیمه  خبر داد

نرخ های بیمه تعدیل می شود

یادداشت
 آیا دژپسند

انتخاب درستی است؟

۱ -اقتص��اد ایران با ش��رایط 
پیچیده و دشواری مواجه است. 
بخش��ی از این وضع، ناش��ی از 
س��وء مدیریت و بخش��ی ناشی 
از اتمسفر سیاسی و ساختاری 

کشور است.
اقتصاد  پازل ه��ای  2 -هم��ه 
ایران در دستان وزارت اقتصاد 
و دارایی نیست اما این وزارت، 
در حوزه ه��ای بس��یار مهم��ی 
سرمایه گذاری  پولشویی،  چون 
خارج��ی و داخل��ی، مالی��ات، 
خصوصی س��ازی، واگذاری ه��ا، 
بانک ه��ا،  بیم��ه،  ب��ورس، 
و  دولت��ی  ش��رکت های 
خزان��ه داری می تواند تاثیرگذار 
باشد اگرچه همین حوزه ها هم 
تحت تاثیر متغیرهای بی شمار 

بخشی و فرابخشی قرار دارد.
3 -برای برون رفت از ش��رایط 
دشوار و سخت اقتصادی کشور 
به تغییراتی بنیادین نیاز است 
ام��ا ای��ن تغییرات، به واس��طه 
و  ب��ودن ج��اده  صعب العب��ور 
دش��واری تغیی��رات، عامدان��ه 
مورد بی توجه��ی قرار می گیرد 
و ای��ن، امی��د ب��ه برون رفت را 

با  می س��ازد.  کمرنگ 
2این حال می توان...

فتح اله آقاسی   زاده
عضو دبیرخانه ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی

14 صفر 1440 - سـال پنجم
شماره   1187- 16صفحه - 20000 ریال

Wed.24 Oct 2018

رئیس جمهور، رسالت و نقش دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان 
را در روند زدودن س��ریع تر مش��کالت جامعه، محوری و بسیار 
مهم برشمرد و گفت گاهی واقعیت ها با تفسیر و احساس مردم 
متفاوت است و اساتید دانشگاه ها به عنوان مرجع اجتماعی، در 
ارائه تفس��یر واقعی به جامعه، مس��ئولند و باید در این فرآیند، 
مشارکت فعال تر داشته باش��ند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، حجت االسالم والمسلمین  حسن روحانی روز سه شنبه 
در جلسه ای با حضور جمعی از محققان علوم اجتماعی و اساتید 
جامعه شناسی دانشگاه های کش��ور، با بیان اینکه باید نشاط را 
در جامع��ه امروز ایران بیش از پیش تقویت کنیم، گفت: گاهی 
با تفس��یرهایی از واقعیت های جامع��ه مواجه ایم که گاهی این 

تفاسیر با واقعیت ها منطبق نبوده و حتی فاصله زیادی دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه »تفس��یری که گاهی در جامعه 
از وضع و مش��کالت امروز و فردا وجود دارد، باالتر از واقعیت ها 
است«، اظهار داشت: ما باید تالش کنیم تا از این فاصله کاسته 
ش��ود و البته این بدان معنا نیس��ت که ما برای گسترش امید، 
خ��الف واقع گفته و یا صرفاً ش��عار بدهیم بلکه باید واقعیت ها 

و مشکل را در همان حدی که هست و نه بیشتر، بیان کنیم.
 روحانی، بیان راه حل ها همزمان با طرح مشکالت را ضروری 
خوان��د و تصریح کرد: امروز باید س��رمایه اجتماعی را با تقویت 
اعتم��اد عمومی بی��ش از پیش افزایش دهیم چ��را که کاهش 
س��رمایه اجتماعی می تواند بزرگ ترین معضل جامعه باشد که 
البت��ه آن هم، از کاهش اعتماد نش��أت می گیرد. رئیس جمهور 
اظهار داشت: دانشگاه باید مستقل عمل کرده و به هر نتیجه ای 
که در تحقیقات و پژوهش های علمی رسید، اعالم کند اما اساتید 
دانشگاه نباید خود را از دولت جدا بدانند و همه ما بار مسئولیت 
سنگینی را برعهده گرفته ایم.  روحانی با تاکید بر اینکه »همانطور 
که علم دستوری نمی شود انتقاد هم نمی تواند دستوری باشد«، 
گفت: ما اس��تقالل دانشگاه و بررس��ی های علمی و پژوهشی را 
می پذیریم اما اینکه ش��ما کنار بایستید و بدون ارائه راهکارهای 
عمل��ی، صرفا انتقاد کنی��د و بگویید دولت ای��ن کار را بکند یا 
انجام ندهد، قابل پذیرش نیس��ت. همه بار مسئولیت سنگینی 
را مشترکاً بر دوش داریم و باید برای انجام بهینه این مسئولیت 
س��نگین، نهایت تالش خود را ب��ه کار بگیریم. رئیس جمهور با 
بیان اینکه باید موفقیت ها و دس��تاوردها را تبلیغ و ناکامی ها را 
هم به همان ان��دازه واقعی آنها بیان کنیم، افزود: دولت معصوم 
نیست و ممکن اس��ت در برخی موارد نیز در کنار موفقیت ها و 
دس��تاوردهای گسترده ای که داشته، خطاهایی هم داشته باشد 
که ضروری اس��ت آن خطاها را با راه حل بیان کنید. به عبارتی 
همه باید به دنبال راه حل برویم و وارد میدان ش��ده و مسائل را 
تبیین کنیم.  روحانی تصریح کرد: ما کشور نیرومندی هستیم و 
نباید اجازه داد برخی ها آینده را برای مردم سیاه ترسیم کرده و 
آنان را نگران سازند. جامعه ما نباید نگران فردا باشد؛ جامعه ای 
که بیش از امروز، نگران فردا باشد باعث می شود همین نگرانی از 
فردا، امروز آن را نیز برهم بزند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
تمام تالش ما باید معطوف به تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی 
و اعتماد عمومی ش��ود، اظهار داش��ت: حکومت م��ا بر مبنای 

مردم ساالری است اما الزامات آن گاهی اوقات رعایت نمی شود، 
به گونه ای که در مواردی ش��اهدیم بع��د از انتخابات، تازه دوره 
انتقام گیری رقبا شروع شده و حتی به قیمت لطمه زدن به مردم 
و کشور، مشکالتی را برای دولت و جامعه ایجاد می کند. روحانی 
دستاوردها و اقدامات دولت در بخش های مختلف از جمله زنان، 
جوانان، اقلیت های قومی، آزادی ها، عمران روستاها، کاهش تورم، 
توس��عه خطوط ریلی و جاده ای و بهره گیری از منابع مش��ترک 
انرژی با همسایگان را کم سابقه ذکر کرد اما تأکید نمود که این به 
معنای نبود مشکالت در کشور نیست. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اشاره به شرایط پیچیده منطقه ای و 
جهانی گفت: محیط پیرامونی ایران با شرایط ویژه ای مواجه است 
و عکس العمل و اقدامات ما در عمده حوزه های منطقه ای درست، 
بجا و حساب شده بوده است. روحانی تصریح کرد: حکومتی که 
در آمریکا به قدرت رسیده در دشمنی با ایران و ایرانی، کم سابقه 
اس��ت اما به رغم همه تالش هایش، در رسیدن به اهداف ناکام 

خواهد ماند همانطور که تاکنون موفق نبوده است.
رئیس جمهور با برش��مردن برخ��ی از موفقیت های حقوقی 
ای��ران در مجامع بین المللی علیه زیاده خواهی های واش��نگتن 
گف��ت: آمریکا در زمینه برجام شکس��ت خورده تاریخ اس��ت و 
شکس��ت ترامپ در جلسه ش��ورای امنیت و در جریان مجمع 
عمومی س��االنه س��ازمان ملل متحد، نش��ان داد که سیاست 
خارجی ما از تدبیر، انسجام و برنامه ریزی دقیق برخوردار است.

روحانی تاکید کرد: با اتحاد و تقویت انسجام ملی از مشکالتی 
که آمریکایی ها در این چند ماهه ایجاد کرده اند، بس��یار سریع 
و ب��ه خوبی عبور خواهیم ک��رد و آنان نمی توانند به روندی که 
پی گرفته اند، ادامه دهند. در ابتدای این جلسه نیز که بیش از 
س��ه ساعت به طول انجامید، جمعی از اساتید و محققان علوم 
اجتماعی در فضایی صمیمی با رئیس جمهور، به طرح دیدگاه ها 

و نظرات خود برای برون رفت از مشکالت کشور پرداختند.
ضرورت تفاهم بر سر چگونگی تقویت همبستگی اجتماعی 
جامعه ایران به عنوان یک مس��اله محوری، ضرورت اس��تفاده 
بیش��تر از ظرفیت های علمی جامع��ه در عرصه اجرایی، تاکید 
ب��ر تمرکز بر روی جوانان تحصیلکرده و بهره گیری بهتر از این 
فرصت جمعیتی کشور، پیگیری توسعه عدالتگرا، توجه بیشتر 
به موضوع دعوت به نظام کارشناس��ی، اعتماد به جامعه علمی 
به عنوان میانجی حاکمیت با مردم، توجه ویژه به جایگاه زنان، 
تاکید بر اهمیت این جلس��ات تخصصی به عنوان نماد شنیدن 
سخن جامعه و ضرورت ارتباط قوی تر دولت با مجموعه نخبگان 
کش��ور، از جمل��ه مباح��ث و موضوعاتی بودند که اس��تادان و 
صاحب نظران اجتماعی ش��رکت کننده در این نشست پیرامون 

آنها، دیدگاه های خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.
تقویت جامعه مدنی و گسترش حوزه عمومی، نهادینه شدن 
حوزه عمومی سیاستگذاری، ضرورت تقویت راهکارهای اعتماد 
بیشتر مردم به دولت، ارتباط بیشتر دولت با رسانه ها و ضرورت 
سنجش مداوم وضعیت آسیب های اجتماعی و حراست دولت 
از جامعه در برابر آن آس��یب ها، از دیگر موضوعات مطروحه در 

این جلسه بود. 

رئیس جمهور در دیدار جمعی از محققان و اساتید علوم اجتماعی:

جامعه نگران فردا نباشد
مع��اون اول رئیس جمهور گف��ت ۱00درصد هزینه های صندوق نیروهای مس��لح و 70 الی 
80درصد هزینه های صندوق های بازنشس��تگی را دولت پرداخت می کند؛ در سال های آینده با 

چالش بزرگی در صندوق های بازنشستگی روبه رو خواهیم بود.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگی��ري صبح سه ش��نبه در کنفرانس 
منطقه ای س��المندی جمعیت 20۱8 که در هتل  اس��تقالل برگزار ش��د، با اش��اره به روند رو 
به رشد جمعیت س��المندی در کشور گفت: براساس آمار و گزارش ها، جمعیت سالمند کشور 
در 30 س��ال آینده رش��د قابل توجهی خواهد داش��ت و باید از هم اکنون برای تامین نیاز ها و 
برنامه ه��ای س��المندان برنامه ریزی کنیم. جهانگیری از برگ��زاري این همایش قدرداني کرد و 
افزود: این گردهمایي فرصتي براي تأمل و بازاندیش��ي درباره موضوع س��المندي و سالمندان 
اس��ت که امیدوارم آغاز یک اقدام بزرگ و جدید براي توجه به سالمندان بوده و دستاوردهاي 
خوبي را به همراه داش��ته باشد.  معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه موضوع جمعیت و 
آینده نگري براي برنامه هاي آتي کشور بسیار مهم و تعیین کننده است، اظهار داشت: ایران در 
دوره اي رشد جمعیت باالي ۴درصد را تجربه کرده است و تامین نیاز آن رشد باالي جمعیتي، 
برنامه ریزي دقیق و منس��جم را مي طلبد.  وي ادامه داد: رش��د جمعیت در مقاطعي باعث شد 
که مدارس کش��ور س��ه شیفت و چهار شیفت باش��ند و وقتي که این جمعیت به سن دانشگاه 
رس��ید، کنکورهاي بزرگي براي رقابت جهت ورود به دانش��گاه ها در کشور برگزار شد که البته 
یکي از برکات این جمعیت زیاد، در اقصي نقاط کشور دانشگاه و مراکز دانشگاهي احداث شد.
جهانگیري خاطرنش��ان کرد: جمعیت سالمند کشور براساس سرشماري سال ۹۵، حدود 7 
میلیون و ۴00 هزار نفر اس��ت که براساس پیش بیني ها تا سال 20۵0 جمعیت سالمند کشور 
س��ه برابر و حدود 30میلیون نفر مي ش��ود. ایران تاکنون با چنین جمعیت س��المندي مواجه 
نبوده و الزم است با استفاده از تجربیات کشورهایي که در این زمینه موفق بوده اند، برنامه هاي 

دقیقي در جهت تامین نیازهاي سالمندان انجام دهیم. 
مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تاکید بر ضرورت برنامه ریزي جه��ت ارتقای منزلت و کرامت 
س��المندان گفت: این برنامه باید با سالمت اجتماعي و توسعه کشور مرتبط باشد و با توجه به 
جایگاهي که سالمندان در کشور دارند و اندوخته بزرگي که این بخش جامعه با خود دارد، هر 

برنامه اي که تدوین کنیم حتماً به برنامه هاي توسعه اي کشور کمک خواهد کرد.
وي با اش��اره به اینکه قدرت نظام سیاس��ي و مدني در استفاده از ظرفیت و توان سالمندان 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: دولت باید با کمک نهادهاي مدني بتواند از ظرفیتي که در جمعیت 

سالمندي کشور وجود دارد استفاده مطلوب کند.
جهانگی��ري در ادامه با بیان اینکه دوره س��المندي دوره کمال و بلنداي زندگي هر انس��ان 
اس��ت، تصریح کرد: انبوهي از تجربیات در س��المندان نهفته است که مي تواند گویاي اتفاقات 

گذشته و راهنماي آینده جامعه باشد. 

مع��اون اول رئی��س جمهور با بیان اینک��ه نهادهاي مدني به عنوان حلقه ه��اي ارتباطي بین 
س��المندان و دستگاه هاي دولتي نقش تعیین کننده اي در برنامه ریزي براي ایجاد رفاه و امنیت 
س��المندان ایفا مي کنن��د، از ایجاد بنیاد فرزانگان قدرداني کرد و اف��زود: این بنیاد مي تواند با 
استفاده از ظرفیتي که در سالمندان وجود دارد و از طریق ارتباطي که با دولت برقرار مي کند، 

نقش موثري در این زمینه داشته باشد. 
وي ادامه داد: سیاس��ت ها و برنامه هاي عملي در جهت توانمندس��ازي س��المندان، حفظ و 
ارتقای س��المت جس��مي، رواني و اجتماعي آنها و ایجاد زیرساخت هاي مورد نیاز براي امنیت 

سالمندان و ارتقای سطح امید به آینده در میان این بخش از جامعه است.
جهانگیري گفت: ما باید از برنامه هفتم توس��عه با تاکید بیش��تري در برنامه ریزي هاي خود 
س��رفصل مش��خصي در ارتباط با نیازها و برنامه هاي سالمندان داشته باشیم زیرا جامعه اي که 
جمعیت س��المندان س��هم عمده اي در هرم جمعیتي آن داشته باش��د باید تأثیراتش در رشد 
اقتصادي کش��ور، بودجه دولت، هزینه هاي صندوق هاي بازنشس��تگي و سن بازنشستگي مورد 
بررس��ي قرار گیرد و نقش س��المندان در تمام ابعاد سیاس��ي،  اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي 

جامعه به طور دقیق دیده شود.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوري اینکه صندوق هاي بازنشستگي در کشور در مقطع فعلي 
به عنوان یکي از ابرچالش ها پیش روي کش��ور قرار گرفته اند و به بودجه دولت متکي هس��تند، 
افزود: در حال حاضر بیش از 80درصد منابع مورد نیاز صندوق بازنشس��تگي کشوري و حدود 
۱00درصد هزینه هاي صندوق بازنشس��تگي نیروهاي مسلح توسط دولت تأمین مي شود و این 
در حالي است که در سال هاي آینده با انباشت نیروي انساني که به سن بازنشستگي مي رسند، 

هزینه هاي آنها باید از طریق این صندوق ها تأمین شود. 
وي تصریح کرد: خوش��بختانه از اوایل دهه 80شمسي با قانون و آیین نامه ها و نهایتاً  سندي 
که در دولت تدبیر و امید تدوین شد تا حدودي به این موضوع پرداخته شده است و عالوه بر 
آن در برنامه هاي توسعه اي و نیز سیاست هاي کلي جمعیت و سیاست هاي خانواده که از سوي 
رهبر معظم انقالب ابالغ شد و بندهایي به مسائل سالمندان و نیازهاي آنان اشاره داشته است. 
جهانگیري با بیان اینکه در فرهنگ ایراني، سالمندي مترادف با فرزانگي است، تصریح کرد: 
همانط��ور که تاکنون نهادهاي مختلف و مرتبط با نیازهاي جامعه در کش��ور ایجاد ش��ده اند، 
انس��ان هاي ش��ریفي در کش��ور به صحنه آمده اند و ب��ا ایجاد نهادهاي مدني فع��ال در زمینه 
موضوعات اصلي جامعه نظیر ساخت مدرسه، بهداشت و درمان و ازدواج، سعي کرده اند بخش 

وسیعي از بار دولت را بر دوش بگیرند.
معاون اول رئیس جمهور از رس��انه ها، صدا و س��یما، ش��خصیت هاي موثر و نخبگان جامعه 
خواست وضعیت آینده جمعیتي کشور را براي مردم تبیین کنند تا خیرین تمرکز بیشتري در 
این حوزه داش��ته باشند تا در س��ال هاي آینده دغدغه کمتري براي تأمین نیازهاي سالمندان 

داشته باشیم.
در این مراس��م وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي نیز با اش��اره ب��ه اینکه جمعیت 
س��المندي کشور در س��ال هاي آینده افزایش خواهد یافت، گفت: بس��یار مهم است که اثرات 

ناشي از سالمند شدن جامعه را در دستور کار قرار داده و براي آن برنامه ریزي کنیم.
قاضي زاده هاشمي افزود: امید ما این است که همه سالمندان کشور با هر سطحي از وضعیت 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و س��المتي این امکان را داشته باشند که به صورت فعال زندگي 

کنند و کارهاي خود را انجام دهند.
سرپرس��ت وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعي هم در این کنفرانس ب��ا بیان اینکه افزایش 
جمعیت س��المندي پدیده اي جهاني است و مختص کشور ایران نیست، گفت: در سال ۱۹80 
جمعیت س��المندان جهان 382 میلیون نفر بود که این عدد در س��ال 20۱7 به ۹۶2 میلیون 

نفر افزایش یافت. 
وي افزود: در ایران ش��اخص رش��د جمعیت ۱.2درصد و شاخص رش��د جمعیت سالمندي 
7.8درصد اس��ت که این یعن��ي در برنامه هاي خود باید حمایت ه��اي اقتصادي و اجتماعي از 

سالمندان را دوچندان کنیم. 

معاون اول رئیس جمهور در کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت 2018:

در آینده با چالش صندوق های بازنشستگی روبه رو خواهیم بود



فرصت امروز: س��ه وزیر پیش��نهادی دولت ب��رای وزارتخانه های کار، 
صنع��ت و اقتصاد صبح سه ش��نبه ب��ا حضور در ات��اق بازرگانی ایران به 
تش��ریح برنامه های خود برای فعاالن بخش خصوصی پرداختند. فرهاد 
دژپسند وزیر پیش��نهادی اقتصاد، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و رضا رحمانی وزیر پیش��نهادی صنعت، 
مع��دن و تجارت دیروز در پارلمان بخ��ش خصوصی و در جمع فعاالن 
اقتصادی، برنامه ها و سیاس��ت های خود را اع��الم کردند. در این میان، 
محمد اسالمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در این مراسم غایب بود 
و برای تش��ریح برنامه هایش در مجلس شورای اسالمی حاضر شده بود. 
جلسه رأی اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی، روز شنبه ۵ 

آبان به صورت علنی در مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.
کوررنگی سیاسی و قومیتی

ابت��دا وزیر پیش��نهادی اقتص��اد در جمع فعاالن بخ��ش خصوصی از 
برنامه های��ش برای اقتصاد کش��ور س��خن گفت. تاکید بر ع��دم انتظار 
طوالنی فع��االن اقتصادی برای مالقات با وزیر، ت��الش برای اثرگذاری 
بیش��تر جلس��ات ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، جلب 
رضایت سرمایه گذاران داخلی و فراهم کردن شرایط، تالش برای جذب 
مالیات ه��ای جدید، بازنگری در نظام ارزی و اصالح نظام بانکی و ایجاد 
اقتصاد هوش��مند که ش��فافیت در اقتصاد را به همراه دارد، از مهم ترین 

نکات مورد نظر فرهاد دژپسند بود. 
 ب��ه گفته دژپس��ند، فعاالن بخش خصوصی ک��ه کارت طالیی دارند 
نباید در صورت مس��افرت نبودن وزیر بیش از ۴8 س��اعت برای مالقات 
با وزیر منتظر بمانند و این مدت زمان برای مالقات با معاونان وزیر هم 
نباید بیش��تر از 2۴ ساعت باشد. دژپسند هم چنین گفت: کسی نیست 
ک��ه دارای کارت برنزی اس��ت و باید بتواند حداکث��ر یک هفته ای وزیر 

را ببیند، اما در اتاق وزیر همیشه به روی دانشگاهیان باز خواهد بود.
دژپسند درباره میزان مداخله دولت در اقتصاد از اصول اسمیت سخن به 
میان آورد و اش��اره کرد که ضرورت دخالت دولت در اقتصاد براس��اس این 
اصول حداقل است و دولت نباید به تصدیگری و قاعده گذاری ورود کند. به 
گفته دژپسند این ورود در صورت ضرورت مجاز است و البته این ضرورت 
را ه��م می توان با کمک بخش خصوصی تعیی��ن کرد. او همچنین با بیان 
اینکه من کوررنگی سیاس��ی و قومیتی دارم، گفت: در جلس��ه ای که اخیرا 
خدمت رئیس جمهور بودم به او گفتم که بنده برای استفاده از افراد مجرب 
و صاحبنظر برنامه دارم اما کوررنگی سیاسی نیز دارم؛ همچنین کوررنگی 

نحله فکری نیز دارم و از توجه خاص دولت گرایی پرهیز می کنم.
پس از صحبت های دژپسند، غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
ایران خطاب به وزیر پیش��نهادی اقتصاد گفت: قبول مس��ئولیت در این 

شرایط مانند راه رفتن روی مین است.

واگذاری روز ملی صادرات
رضا رحمانی دیگر وزیر پیشنهادی رئیس جمهور بود که در اتاق ایران 
حاضر شد و از برنامه هایش گفت. او که پیشتر برنامه ای را برای پیشنهاد 
به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده 
ب��ود در جمع فعاالن اقتص��ادی از این گفت که ۹0درصد کار یک مدیر 
انتصابات است و افرادی که سن بازنشستگی شان فرا رسیده از وزارتخانه 
می رون��د هرچند از تجربیات آنها اس��تفاده می ش��ود. به گفته رحمانی، 
بسیاری از امور در وزارت صمت قابل واگذاری به مردم است که از جمله 
آن روز مل��ی صادرات اس��ت. رحمانی در این ب��اره گفت: اگر بنده وزیر 
شوم روز ملی صادرات از همین امروز واگذار می شود و بخش خصوصی 
ب��رود و برای برنامه ریزی آن در س��ال آینده از همین امروز برنامه ریزی 
کند. به گفته رحمان��ی لزومی ندارد که رایزنان بازرگانی و حتی رئیس 
س��ازمان توسعه تجارت از کارمندان دولت باشد و البته تصمیمات او به 
عن��وان وزیر در آینده با در نظر گرفتن اصل پیش بینی پذیری اقتصادی 
کشور به مرحله اجرا می رسد. رحمانی همچنین از تعریف چندمگاپروژه 
توسط ایمیدرو در صورت وزیر شدنش گفت و اینکه استخراج از معادن 
کش��ور کمتر از یک درصد از ظرفیت های موجود اس��ت. او همچنین از 
رفع مش��کالت قوانین مجدد به جای ایجاد قوانین جدید گفت و اینکه 

باید از فرصت صادرات به کشورهای همسایه استفاده کرد.
اشتغال؛ برون داد اقتصاد ملی

محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت و گزینه پیشنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز س��ومین وزیری بود که در اتاق بازرگانی حاضر شد 
و از این گفت که باید به دنبال برنامه ریزی های جدید برای اش��تغال در 
کش��ور بود. او در این باره گفت: ایجاد اشتغال در کشور برون داد اقتصاد 
ملی اس��ت و باید همه اجزای اقتصاد کشور کار کنند تا شکل بگیرند و 

حتی از عوامل بیرونی نیز متأثر است.
وزیر پیشنهادی  تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصالح قانون 
کار در دس��تور کار دولت است ادامه داد: البته دولت ها چند بار آن را از 
مجل��س پس گرفته اند که حتی در دول��ت یازدهم هم این اتفاق افتاده 
است؛ تالش می کنیم میان بخش های مختلف با این امر سه جانبه گرایی 

الزم برقرار شود تا مشکالت رفع شود.
از دیگر نکاتی که شریعتمداری در بین فعاالن بخش خصوصی به آن 
اش��اره کرد صیانت از منابع بیمه شدگان بود. شریعتمداری از این گفت 
که اگر وزیر ش��ود، تمام توانش را به کار می گیرد تا پول بیمه ش��دگان 
در بخش دیگری مورد اس��تفاده قرار نگیرد. ش��ریعتمداری همچنین به 
این اش��اره کرد که تامین اجتماعی مال دولت و افراد دیگر نیست بلکه 
متعلق به مردمی است که در آن پول ریخته اند. وزیر صمت سابق و وزیر 
پیشنهادی وزارت کار از موقت بودن ۹۶درصد از قراردادهای نیروی کار 

در کش��ور گفت و به اهمیت تشکل های کارگری در کشور برای اجرای 
بهترین تصمیم از سوی کارفرمایان اشاره کرد.

اولویت مسکن و عبور از تحریم  صنعت هوایی
اما چهارمین وزیر پیش��نهادی رئیس جمهور در نشس��ت هم اندیشی 
پارلم��ان بخ��ش خصوص��ی حضور نداش��ت و به ج��ای آن در پارلمان 
سیاس��ی کش��ور و در بهارس��تان جهت ارائه برنامه هایش حاضر شد و 
گفت: مهمترین محور برنامه هایم برای وزارت راه و شهرسازی، توجه به 
بحث مس��کن است؛ چرا که نیاز کشور به اشتغال زایی از طریق توجه به 

این مساله تا حدود زیادی رفع می شود.
او مهم ترین محور برنامه هایش را توجه به بحث مس��کن اعالم کرد و 

گفت: توان عبور از تحریم های صنعت هوایی را داریم.
 محمد اس��المی در حاش��یه حضور خود در فراکس��یون های مجلس 
جه��ت ارائه برنامه های��ش، در جمع خبرنگاران درب��اره برنامه های خود 
گفت: مسکن مهر در اولویت برنامه هایم قرار دارد و به دنبال آن هستم 
ک��ه با افزایش تولید مس��کن، نی��از جامعه به واحدهای اس��تیجاری را 

برطرف کنیم.
اسالمی بازآفرینی ش��هری را یکی از مهم ترین محورهای کاری خود 
عن��وان کرد و گفت: بافت های فرس��وده قابل احیای بس��یار زیادی در 
مناط��ق مختلف کش��ور وجود دارد و این مس��اله بای��د در وزارت راه و 

شهرسازی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وزیر پیش��نهادی راه با تاکید بر ضرورت نگاه اصالحی در وزارت راه و 
شهرسازی گفت: باید با کوچک سازی الیه های مدیریتی در وزارت راه و 
شهرسازی، عالوه بر سرعت بخشیدن به اقدامات، شفافیت الزم را برای 

عموم مردم در زمینه مجوزها ایجاد کنیم.
اس��المی در پاس��خ به س��والی درباره افزایش اجاره بها و مشکالت آن 
برای مردم و برنامه وی برای حل این مشکل، گفت: اجاره مسکن تابعی 
از بازار مسکن نیست، بلکه تابع شرایط اقتصادی کشور است و برای این 
مس��اله در محور نخست برنامه های تقدیمی به مجلس شورای اسالمی، 
افزایش تولید مس��کن را لحاظ کرده ایم تا با سوق دادن منابع به سمت 

تولید مسکن، نیاز جامعه به واحدهای استیجاری را برطرف کنیم.
او درخص��وص وضعیت صنعت هوایی کش��ور در دوران تحریم ها هم 
گفت: تحریم مس��اله جدیدی نیست و از بعد از پیروزی انقالب تاکنون 
صنعت هوایی کش��ور با تحریم های متفاوتی مواجه بوده و امروز صنعت 
هوایی ما با توجه به توان متخصصان به گونه ای اس��ت که توانایی عبور 
از دوره تحریمی پیش رو را داریم و سن ناوگان هوایی ما هم نسبت به 
گذشته بسیار پایین تر اس��ت. بر این اساس معتقدم که ما توانایی عبور 
از تحریم های پیش رو را داریم و به ویژه در ناوگان هوایی مشکلی برای 

کشور پیش نمی آید. 

3 وزیر پیشنهادی دولت در جمع فعاالن بخش خصوصی چه گفتند؟

عبور از میدان مین

برخی با اس��تناد به موقعیت ویژه اقتص��ادی، معتقدند وزارت اقتصاد 
به عن��وان مرک��ز تصمیم گی��ری و سیاس��تگذاری از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردار اس��ت از این رو حضور یک اقتصاددان می تواند شرایط را برای 

تصمیم گیری مناسب مهیا کند.
در همی��ن زمین��ه، علیرضا صال��ح، صاحب نظر اقتصادی که س��ابقه 
طوالنی همکاری با فرهاد دژپس��ند را داشته و او را به خوبی می شناسد 
به خبرآنالین گفت: اگر بخواهیم مهم ترین ویژگی های دژپس��ند که وی 
را شایس��ته وزارت مهم اقتصاد می کند، برشماریم؛ اول مدیر-کارشناس 
بودنش اس��ت. در واقع دژپسند سلسله مراتب تخصصی در حوزه اقتصاد 
و بودجه را به درس��تی طی کرده است و همین موجب شناخت صحیح 
و عمیق او از مس��ائل اقتصادی کش��ور شده اس��ت. دومین ویژگی قابل 
مالحظ��ه وی، چارچوبی اس��ت که او ب��ه لحاظ رعای��ت انضباط مالی 
داراس��ت. این مشخصه، به ویژه در ش��رایط اقتصادی پیش روی کشور، 
از جمل��ه مهم تری��ن مولفه هایی اس��ت که یک وزیر کارآم��د اقتصادی 

می بایست داشته باشد.
صالح که از دوره کارشناس��ی با دژپس��ند در س��ازمان برنامه حضور 
داشته است با تاکید بر طی سلسله مراتب کارشناسی و تخصصی توسط 
دژپسند در این سازمان، یکی از شاخص ترین اقدامات او در آن سازمان 
در اواس��ط دهه 70 را مس��ئولیت تدوین و جمع بن��دی »برنامه اقتصاد 

بدون نفت« عنوان می کند. 
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: دژپسند مراحل کارشناسی و مدیریت 

دفتر اقتصاد کالن را در سازمان برنامه و بودجه کشور طی کرده و پس 
از آن در طول دوره دولت اصالحات، در وزارت بازرگانی به عنوان معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی ایفای مس��ئولیت کرده است. 
پس از آن نیز در مس��ئولیت های مختلفی از جمله معاونت امور تولیدی 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور، مش��اور امور اقتصادی رئیس کل دیوان 
محاس��بات کشور و ... مش��غول به کار بوده است. در دولت یازدهم، وی 
مس��ئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و برنامه و بودجه س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور را عهده دار بوده اس��ت و همه این مس��ئولیت ها 
از وی یک مدی��ر توانمند متخصص در حوزه ه��ای مختلف اقتصادی و 

توسعه ای ساخته است.
صال��ح گفت: ی��ادآوری این نکته ضروری اس��ت که عه��ده دار بودن 
مس��ئولیت های مهمی که برشمرده شد، حاکی از شایستگی های فردی 
و تخصصی وی و طی سلس��له مراتب تخصصی از کارشناس��ی به سطوح 

مدیریت میانی و عالی در کل دوران فعالیتش بوده است. 
این اقتصاددان بیان کرد: رعایت انضباط مالی، پولی و ارزی، از  دیگر 
ویژگی های غیرقابل انکار دژپس��ند است که نمود واقعی آن را در طول 
دوره تصدی مس��ئولیت معاون��ت هماهنگی امور اقتص��ادی و برنامه و 
بودجه س��ازمان برنامه و بودجه کشور، همگان به عینه دیده اند و بر آن 
اتف��اق نظر دارند. این نکته به ویژه از آن جهت حائز اهمیت اس��ت که 
در ش��رایط پیش روی اقتصادی کشور، به ِجّد نیازمند حضور افرادی در 
تیم اقتصادی دولت هس��تیم که ضمن اشراف به مسائل مبتالبه اقتصاد 

کش��ور، در امور مالی، پولی و بانکی و ارزی کش��ور، قاعده مند، ش��فاف، 
دقیق و ملتزم به رعایت انضباط مالی و پولی باش��ند. باید توجه داش��ت 
ک��ه باالترین مصلحت ما در امور اقتصادی این اس��ت که قاعده مندی و 
عقالنیت اقتصادی را فدای برخی مصلحت اندیشی های ناپخته نکنیم تا 
بتوانی��م از این دوران نیز به بهترین نحو عبور کرده و وضعیت اقتصادی 

را بسامان کنیم. 
وی تاکید کرد:  در مجموع این موارد به نظر می رس��د دژپس��ند جزو 
بهترین کاندیداهایی اس��ت که می تواند برای سروسامان دادن به اوضاع 

اقتصاد کشور موثر باشد.
ای��ن اقتصاددان گفت:  در این ش��رایط، ایجاد نظ��م و انضباط در امور 
مختلف گمرکی و مالیاتی و ساماندهی شرکت های دولتی بسیار ضروری 
به نظر می رسد. بانک ها و شرکت های دولتی یکی از مهم ترین ارگان هایی 
هس��تند که نیاز به نظم جدی تری دارند. واگذاری شرکت های دولتی و 
خصوصی س��ازی به معنای واقعی آن، به عن��وان یکی از مطالبات رهبر 
معظم انقالب از س��وی وزیر اقتصاد باید به صورت جدی دنبال ش��ود. 
دولت می بایس��ت تمام امور تصدیگ��ری اقتصادی را به بخش خصوصی 
واگ��ذار کند و اقتصاد مردم��ی را به عنوان یک اصل کلیدی مورد توجه 

قرار دهد.
صال��ح گف��ت:  به هر روی انتخ��اب وزیر توانمندی چون دژپس��ند به 
حتم در راس��تای هماهنگی و هم افزایی بین ارکان اقتصادی بسیار موثر 

خواهد بود.  

گمانه زنی درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد

چرا دژپسند گزینه مناسب وزارت اقتصاد است؟

یادداشت

آیا دژپسند انتخاب درستی است؟

۱ -اقتصاد ایران با شرایط پیچیده و دشواری مواجه است. بخشی از 
این وضع، ناش��ی از س��وء مدیریت و بخشی ناشی از اتمسفر سیاسی و 

ساختاری کشور است.
2 -هم��ه پازل های اقتصاد ایران در دس��تان وزارت اقتصاد و دارایی 
نیس��ت اما این وزارت، در حوزه های بس��یار مهمی چون پولش��ویی، 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مالیات، خصوصی سازی، واگذاری ها، 
ب��ورس، بیمه، بانک ها، ش��رکت های دولت��ی و خزان��ه داری می تواند 
تاثیرگذار باشد اگرچه همین حوزه ها هم تحت تاثیر متغیرهای بی شمار 

بخشی و فرابخشی قرار دارد.
3 -برای برون رفت از ش��رایط دش��وار و س��خت اقتصادی کشور به 
تغییراتی بنیادین نیاز اس��ت اما این تغییرات، به واس��طه صعب العبور 
بودن جاده و دشواری تغییرات، عامدانه مورد بی توجهی قرار می گیرد و 
این، امید به برون رفت را کمرنگ می سازد. با این حال می توان امیدوار 
بود وزیر اقتصاد و دارایی در ش��عاعی معین، بتواند تاثیرگذار باشد و با 

مدیریتی منسجم تر به ساماندهی امور بپردازد و از آالم مردم بکاهد.
۴ - فره��اد دژپس��ند از حیث ویژگی های فردی، به ش��دت منظم، 
منضبط، منسجم و هدفمند است و این ویژگی ها برای وزیر اقتصاد و 
دارایی شرط الزم است. انضباط و انسجام اقتصادی می تواند پاره ای از 
چالش ها را از میان بردارد. عالوه بر این او با اقتصاد ایران به خوبی آشنا 
است و با مصائب ساختاری و ذاتی اش آگاهی دارد. سال ها حضورش در 
سازمان برنامه و بودجه کشور در ادوار متفاوت و در مناصب تاثیرگذار 
چ��ون دفتر اقتصاد کالن، معاونت تولی��دی، معاونت بودجه و معاونت 
اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه می تواند پشتوانه ارجمندی باشد 

که امید به کارایی و کارآمدی اش را افزون می کند.
۵ - دژپسند از سال های حضورش در جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید 
بهش��تی به افق های دور نظر داشت. دغدغه الگوی توسعه ایران در آن 
س��ال ها، اُربیتال های ذهنی اش را اشغال می کرد و این را از حوزه های 
پژوهش��ی مورد تمرکزش در آن سال ها، می توان استنتاج کرد. عالوه 
بر این جد و جهد س��تودنی او در ترجمه سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی به مدلی برای اجرا در دوره دبیری اش در س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی)البته با در نظر گرفتن مقتضیات و مقدورات ش��رایط 
جاری(، ش��اهد دیگری اس��ت بر اینکه او بر اهمی��ت ریل گذاری های 
سودمند واقف است و می توان انتظار داشت که او این مشی را در باب 

همایون، در دستور کار خویش دنبال کند.
۶ - س��خن کوتاه کنیم. فرهاد دژپسند در فضای دانشگاهی زیسته 
است و مدارج تحصیلی اش را نیز در کمال راستی و درستی و با تکیه 
بر استعداد و پشتکارش طی کرده است. تجاربش در حوزه های ستادی 
و در باالترین س��طوح تصمیم س��ازی و تصمیم گیری، قابل اعتناست، 
بنابراین با اتکا به چنین توشه ای در کارنامه اش، می توان امیدوار بود که 
او در کابینه فعلی روحانی، بتواند با انسجام بخشی به حوزه عمل وزارت 

اقتصاد و دارایی، عملکرد قابل قبولی را رقم زند.
ب��ا همه اینها، نباید اغراق کرد. آین��ده را نمی توان پیش بینی نمود. 
تحریم های مرحله دوم آمریکا و بلوک آمریکایی جهان می تواند شرایط 
اقتصادی و کالن ایران را به گونه دیگری رقم بزند. برخی تش��تت های 
کابینه در حوزه اقتصاد و مباحث فرابخشی نیز می تواند اوضاع را تحت 
تاثیر قرار دهد. به ع��الوه واگرایی های روزافزون در بُردارهای چندگانه 
حکمرانی نیز می تواند ش��رایط را دشوارتر و حرکت در جاده اقتصاد و 
مدیریت را سخت و ُکند کند. واقع گرایی حکم می کند که این واقعیات 
تلخ را پیش چشم نهیم، اما در کنار همه این واقعیت ها، می توان گواهی 
داد که دکتر دژپسند هم دغدغه مند است و هم از انگیزه های مضاعف و 
پرقدرتی برای بهبود و تعالی برخوردار است. او ذهن ساختارمندی نیز 
دارد...انرژی مستمر و زاینده اش هم می تواند او را در مسیر سنگالخی 

اقتصاد ایران، یاری دهد.
امید که در افق آینده، از ابرهای س��یاه تیره گی و س��یه فامی ها دور 

شویم و از آالم اقتصادی و اجتماعی مردم ایران، کاسته شود.

کمک به تشکیل »خانه اقتصاددانان«
عیارسنجی دژپسند در پارلمان دهم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برنامه هایش را برای مدیریت 
این وزارتخانه تشریح کرد و گفت نسبت به تشکیل »خانه اقتصاددانان« 
به عنوان حلقه مفقوده کمک خواهد کرد تا با استفاده از نظرات آنها از 
تنگنای موجود در این برهه حس��اس کشور بتوان به طور موفق عبور 
کرد. فرهاد دژپس��ند در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی، اقتصادی و 
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی ضمن بیان دغدغه های خود 
در ح��وزه اقتصاِد فرهنگ، دلیل حضور خود در جمع نمایندگان عضو 
این کمیسیون را توجه ویژه به لزوم داشتن نگاه فرهنگی به پروژه ها و 
سیاست های اقتصادی عنوان کرد. وی عدم تبیین درست ابعاد فرهنگی 
سیاست ها را به عنوان یکی از حلقه های مفقوده در اقتصاد کشور برشمرد 
و تصریح کرد: به عنوان مثال در اجرای برخی سیاس��ت های اقتصادی 
مثل شناسایی پایه های جدید مالیاتی یا افزایش نرخ مالیات، در صورت 
ع��دم تدوین و اجرای اقدامات فرهنگی مناس��ب، قطعا با افزایش فرار 
مالیاتی مواجه خواهیم شد. دژپسند با تاکید بر وجود رابطه متقابل بین 
فرهنگ و اقتصاد، اظهار کرد:  وزیر اقتصاد فقط مسئول متغیرهای کالن 
اقتصادی نیس��ت، بلکه باید معین سایر بخش های اقتصادی نیز باشد. 
طبق اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر پیشنهادی این وزارخانه 
خاطرنشان کرد: موضوع فرهنگ نقش مهمی در شکل گیری، تکامل و 
تعامل با اقتصاد دارد، بنابراین همکاری مجلس با حوزه اقتصاد ضروری 
است. وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد پاسخگوی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به عنوان نمایندگان مردم است، گفت: به همین سبب، 

وزیر اقتصاد باید برنامه اجرایی جامع و کابردی به مجلس ارائه دهد.
دژپس��ند از کمک به تش��کیل »خانه اقتصاددانان« به عنوان حلقه 
مفقوده نام برد و گفت: به کارگیری نخبگان دانش��گاهی و نیز استفاده 
از نظرات مشورتی مجلس ش��ورای اسالمی می تواند به عبور موفق از 

تنگنای موجود در این برهه حساس کشور کمک کند.
به گفته وی، وزیر اقتصاد باید با بخش واقعی اقتصاد و تولید ارتباط 
نزدیک داش��ته باشد تا مش��کالت مربوط به این بخش در حوزه های 

گمرکی و مالیاتی و ... را شناسایی کند. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

فتح اله آقاسی   زاده
عضو دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
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س��ی و یکمی��ن روز از خردادماه س��ال ۱3۹0 بود ک��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی با رای نمایندگان مجلس ایجاد ش��د تا عل��ی نیکزاد اولین 
مردی باش��د که بر صندلی آن تکی��ه زد. آن طور که از نام وزارت راه و 
شهرسازی بر می آید از دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی 
تشکیل شده است. وزارت »راه و ترابری« گذشته ای دیرینه دارد. وزارت 
فوای��د عامه، وزارت طرق و ش��وارع، وزارت راه و در نهایت وزارت راه و 
ترابری. س��ابقه تش��کیل این وزارتخانه به عهد ناصری باز می گردد. در 
زمان س��لطنت ناصرالدین شاه بود که وزارت فواید عامه متولد شد و تا 

امروز در هر دوره ای با نامی فعالیت کرده است .
به گزارش خبرآنالین، پس از آن بود که در سال ۱3۹0، راه و مسکن 
یکی ش��دند تا طرحی تازه در این میان برافتد. »راه« زیربنای توس��عه 
اس��ت. امروز بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که زیربنای توسعه 
همان راه است و اگر کشوری قصد و بنای توسعه یافتگی دارد بهتر است 
هم و غم خود را بر توسعه راه بگذارد تا سایر جوانب توسعه از راه برسد. 
اتفاقا یکی از بحرانی ترین نقاط ایران همان راه ها هس��تند که ش��اهد 
بیش��ترین تعداد کش��ته ها در اثر غیراس��تاندارد بودن خود و خودرویی 
ک��ه در آن ت��ردد می کنن��د، هس��تند. وزارت راه و تراب��ری از ابتدای 
انق��الب تا پای��ان دوره حیات، ۱0 وزیر به خود دید. برخی دو دوره ای و 
برخ��ی تک دوره ای. هرچه بود ای��ن وزارتخانه کم کم از نیمه های دولت 
اصالحات در وادی سیاست خزید و عزل و نصب ها و رفت و آمدها گواه 

تاثیر سیاست بر این وزارتخانه اقتصادی است .
یوسف طاهری قزوینی، مردی بود که در دولت موقت و دولت شورای 
انق��الب، پس از اس��تعفای دولت موقت عنوان وزی��ر راه و ترابری را در 
اختیار داش��ت. شهید موسی کالنتری در دولت بنی صدر بر این صندلی 

تکیه زد و در دولت رجایی این وزارتخانه با سرپرست اداره شد.
هادی نژادحس��ینیان در دولت های مه��دوی کنی و دوم ردای وزارت 
راه و ترابری را بر تن کرد و در دولت س��وم این محمد س��عیدی کیا بود 
که بر صندلی این وزارتخانه جای گرفت. وی تا پایان دولت اول هاشمی 
عهده دار این س��مت بود و پس از آن در دولت دوم هاشمی، اکبر ترکان 

به عنوان وزیر راه و ترابری معرفی شد .
محم��ود حجت��ی و رحمان دادمان، در دول��ت اول اصالحات و احمد 
خرم و محمد رحمتی در دولت دوم اصالحات بر این صندلی نشستند. 
خرم به واسطه استیضاح نمایندگان از این وزارتخانه خداحافظی کرد 
تا نوبت به رحمتی برسد. رحمتی در دولت اول احمدی نژاد نیز به عنوان 
تنها بازمانده از جمع وزرای سابق، کوتاه مدتی مسئولیت این وزارتخانه را 
برعهده داشت تا استاد رئیس جمهور وقت، یعنی »حمیدرضا بهبهانی« 
از راه برس��د. بهبهانی در دولت دهم نیز در این س��مت ایفای نقش کرد 
تا اینکه با اس��تیضاح نمایندگان این وزارتخانه را ترک کرد، در شرایطی 
که نامش در تاریخ به عنوان آخرین وزیر راه و ترابری ایران ثبت ماند.

وزارت مسکن و شهرسازی 
داس��تان این وزارتخانه پ��س از انقالب با کتیرایی آغاز ش��د، پس از 
اس��تعفای دولت موقت یحیوی در دولت ش��ورای انقالب عهده دار این 
مسئولیت ش��د. با روی کار آمدن دولت بنی صدر، سکان این وزارتخانه 
به محمدش��هاب گنابادی سپرده شد، هرچند نام وی در چندین کابینه 
پیاپ��ی دیده می ش��ود اما دوره وزارتش چندان طوالنی نیس��ت. وی در 
دولت ه��ای رجای��ی، مهدوی کنی و دولت س��وم مس��ئولیت اداره این 

وزارتخانه را برعهده داشت. 
پس از آن س��راج الدین کازرونی بر این مسند نشست و تا پایان دولت 

اول هاشمی، در سال ۱372 این مسئولیت را در اختیار داشت. 
س��کان این وزارتخانه در دولت دوم هاشمی به مردی سپرده شد که 

شهرتش این روزها بسیار بیشتر از آن روزهاست؛ عباس آخوندی.
پ��س از وی علی عبدالعل��ی زاده دو دوره پیاپ��ی در دولت اصالحات 
مس��ئولیت گرفت و محمد سعیدی کیا در دولت اول احمدی نژاد و علی 
نیکزاد در دولت دوم احمدی نژاد بر این صندلی نشست و به این ترتیب 
پ��س از پیروزی انقالب تا پایان عمر این وزارتخانه هش��ت وزیر بر این 
صندلی نشستند. مسکن هرچند س��رمایه ای ترین کاال در خانوار ایرانی 
تلقی می ش��ود، اما در تمام این سال ها هیچ گاه از دستبرد تورم در امان 
نمانده و تمام طرح های ریز و درش��ت اجرایی در این بخش نتوانس��ته 

است خط قرمزی بر بحران موجود در این حوزه بکشد .
دول��ت نهم هرچند وعده حل تمامی مش��کالت در این حوزه را داد و 
طرح بلندپروازانه مسکن مهر را کلید زد اما در عمل نتوانست به اهداف 
از پیش تعیین ش��ده دس��ت یابد. واحدهایی که در قالب مس��کن مهر 
ساخته شدند با جای خانه نام خوابگاه گرفتند، در مناطقی فاقد امکانات 
الزم و ضروری. تکمیل این پروژه به وزارت راه و شهرسازی سپرده شد؛ 

وزارتخانه ای که در انتظار سومین وزیر خود است.
وزارتی به نام راه وشهرسازی

اولین و دومین وزیر این وزارتخانه از وزارت مس��کن آمده اند. علی نیکزاد 
و عباس آخوندی. هر دو با س��ابقه وزارت بر وزارت مسکن و شهرسازی ؛ با 
در نظر گرفتن استیضاح های پر سر و صدای خرم و بهبهانی در وزارت راه، 
استیضاح های مکرر آخوندی را نیز می توان در همین راستا تفسیر کرد. قصه 
خرید هواپیما، تکمیل مسکن مهر، عدم حل مشکالت و ... سبب شد پای 
آخوندی سه بار به صحن علنی باز شود تا خود را در معرض رای نمایندگان 
بگذارد اما در نهایت داستان وزارت وی با استعفا تمام شد، به دلیل اختالف 

بر سر بازسازی بافت فرسوده .
حاال با احتس��اب همه آنها که بر وزارت راه و ترابری و وزارت مس��کن 
و شهرس��ازی و وزارتخانه ادغامی از این دو عهده دار مسئولیت بوده اند، 
بیس��تمین مرد برای تصدی این پس��ت به مجلس معرفی ش��ده است. 
کاندی��دای معرفی ش��ده دانش آموخته مهندس��ی راه و س��اختمان از 
دانش��گاه دیترویت میشیگان آمریکا در مقطع کارشناسی، مهندسی راه 
و ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایو در مقطع کارشناسی ارشد و دارای 
مدرک MBA مدیریت جهانی هوانوردی از دانشگاه تهران است. نگاهی 
به س��وابق وی نشان می دهد در ۱3 سال اخیر قائم مقام سازمان صنایع 
هوا فضا، رئیس موسس��ه آموزش��ی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و معاون 

امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع بوده است. 
 بسیاری معتقدند باید در انتظار تغییر بود؛ تغییری بزرگ برای تغییر 
سرنوش��ت راه و مسکن در ایران. ش��مارش معکوس از همین حاال آغاز 

شده است. 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از کجا آمد؟

سرنوشت راه و مسکن در ایران

عب��اس آخون��دی در ش��رایطی از وزارت راه و شهرس��ازی رف��ت و 
رئیس جمه��ور کاندیدای جدید خود را برای ای��ن وزارتخانه به مجلس 
معرفی کرد که بزرگترین پروژه تاریخ این وزارتخانه یعنی مس��کن مهر 
همچن��ان با قصه بی پایان رو به رو اس��ت و ۹0ه��زار واحد آن  در حال 
س��اخت اس��ت. پروژه ای که بیش از ۱2 سال از شروع آن در دولت نهم 
می گذرد و حاال که بیش از یک س��ال از ش��روع کار دولت دوازدهم را 
پشت س��ر گذاشته ایم همچنان به پایان نرسیده است؛ آن هم در حالی 
که تا س��ال گذش��ته بیش از ۱20 هزار میلیارد توم��ان برای آن هزینه 

شده اس��ت. احمد اصغری مهرآبادی 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اواخر 
تیرم��اه اع��الم ک��رده بود ک��ه برای 
پروژه های  زیربنایی  تامین خدم��ات 
مس��کن مهر ۱800 میلی��ارد تومان 
اعتبار نیاز اس��ت. او گفته بود به جز 
پروژه های فاقد متقاضی و آنهایی که 
در دادگاه ها هستند، سایر واحدهای 
طرح مه��ر تا پایان امس��ال به اتمام 
می  رس��د. البته بیش از این قرار بود 
پروژه مس��کن مهر در سال ۱3۹۶ به 
اتمام برس��د ولی پایین بودن سرعت 

ارائه خدمات و زیرس��اخت ها این طرح را به س��ال ۱3۹7 کشاند و بیم 
آن می رود که حتی کار س��اخت بخش��ی از واحدهای نیمه کاره به سال 

۱3۹8 هم کشیده شود.
یکی از انتقادات به طرح 2 میلیون و 200 هزار واحدی مس��کن مهر 
آن اس��ت که دولت های نهم و دهم بدون امکان س��نجی وارد آن شدند؛ 
اتفاقی که باعث ش��د طرحی که باید حداکثر س��ه ساله تمام می شد با 
گذش��ت ۱۱ س��ال به نتیجه نهایی نرس��د و هزاران میلیارد تومان هم 
خرج روی دس��ت دولت بگذارد. براس��اس آماری که اخی��را قائم  مقام 
وزیر راه و شهرس��ازی در مس��کن مهر ارائه ک��رده ۶0درصد واحدهای 
تحویلی مس��کن مهر ش��امل بیش از یک میلیون واح��د در دولت های 
یازدهم و دوازدهم بوده اس��ت. البته پروژه مسکن مهر در واقعیت فرزند 

ناتنی دولت یازدهم و دوازدهم بود و دولت روحانی در شرایطی سر کار 
آمد که کمتر از ۴0درصد پروژه های مس��کن مهر پیش رفته بود و این 
مس��ئولیت بر گردن دولت افتاد آن هم در شرایطی که عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرس��ازی اصال اعتقادی به این طرح نداش��ت و همیشه از 

منتقدان جدی آن بود.
مش��کالت پروژه های مس��کن مهر بسیار فراتر از س��اخت و پایان این 
سازه هاس��ت؛ نبود امکانات و خدمات زیست پذیری در این پروژه ها حاال 
به چالش های جدی برای مس��کن مهر و ساکنان آن تبدیل شده است؛ 
نبود مدرسه کافی، پیش بینی نکردن 
واحده��ای خدماتی همچ��ون بانک 
و...، نبود امکانات درمانی کافی مانند 
درمانگاه، بیمارستان و... و همچنین 
فقر مراک��ز تفریح��ی در پروژه های 
مس��کن مه��ر؛ آنها را ب��ه خانه هایی 
تبدیل کرده اس��ت که ساکنانش در 
آن ام��کان زیس��ت س��الم را ندارند. 
مش��کالتی که در ماه های گذش��ته 
و با ش��روع موج جدید س��کونت در 
خانه های مسکن مهر به دلیل گرانی 
اجاره و هزینه زندگی در ش��هرهای 
بزرگ، بیش��تر هم ش��ده اس��ت. برای مثال به گفته  مس��ئوالن شرکت 
عمران ش��هرهای جدید، بی��ش از 300 برج بلندمرتب��ه در پرند وجود 
دارد اما آتش نشانی این شهر هنوز از امکانات الزم برخوردار نیست. نبود 
آب و برق و گاز هم به معضل اصلی این روزهای بس��یاری از سایت های 

مسکن مهر آماده  افتتاح تبدیل شده است.
با اس��تعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی و ورود سرپرست 
جدید به این وزارتخانه که در آس��تانه رای اعتماد از مجلس قرار دارد؛ 
باید دید که طرح مس��کن مهر چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. البته که 
داس��تان مس��کن مهر و اثرات آن در آینده اجتماعی کش��ور باتوجه به 
زندگی چندین میلیون نفر از جمعیت کشور در این پروژه ها تازه شروع 

شده است و باید دید این قصه چگونه پیش می رود.   

وزیر دیگری رفت و مسکن مهر به پایان نرسید

قصه ناتمام مسکن مهر

مسکـــــن

بنگاه ها چگونه به حباب قیمت دامن می زنند؟
سوءاستفاده از کمبود مسکن مصرفی

بررس��ی های میدانی نش��ان می ده��د برخی مش��اوران امالک با 
سوء استفاده از کمبود مسکن مصرفی و با اتکا به برخی ترفندها، به 
حباب قیمت در بازار دام��ن زده اند. به گزارش مهر، در پی افزایش 
قیمت مس��کن از یک س��و و کاهش س��اخت و س��از از سوی دیگر 
شرایطی در بازار مسکن فراهم شده که مصرف کنندگان واقعی این 
کاال و زوج های جوانی که به دنبال خرید س��رپناه برای آغاز زندگی 
هس��تند، با کمبود واحد مس��کونی مصرفی روبه رو شده اند. در حال 
حاضر بیش��ترین حجم واحدهای موجود برای خریداران را تنها دو 
دسته از واحدها تش��کیل می دهند؛ دسته اول، واحدهای مسکونی 
بسیار کوچک با سن بنای باال واقع در طبقات چهارم بدون آسانسور 
و پارکینگ هستند که از سوی خریداران با اقبال مواجه نمی شوند و 
دس��ته دوم، واحدهای بزرگ متراژ در محله های گران قیمت مناطق 
۱، 2، 3 و ۵ پایتخت هس��تند ک��ه از متری ۱7 میلیون تومان آغاز 
ش��ده و در مواردی مانند برخی واحدهای خیابان فرش��ته به متری 

۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان هم می رسد.
کمبود واحد مس��کونی مصرفی خانوارهای متوس��ط ش��هری به 
خصوص در پایتخت، زمینه را برای سوءاس��تفاده برخی مش��اوران 
ام��الک فراهم کرده اس��ت. یکی از ش��هروندان تهرانی در خصوص 
نحوه قیمت گذاری برخی مشاوران امالک گفت: من واحد مسکونی 
کوچک متراژ ولی با ش��رایط مناس��ب را برای ف��روش، نزد یکی از 
مش��اوران امالک فایل کردم؛ به دلیل ش��رایط خوب این واحد، چه 
از نظر قیمت پیش��نهادی من و چه از نظر موقعیت واحد مس��کونی 
و دارا بودن آسانس��ور و پارکینگ، فایل بنده با موجی از تقاضا برای 
خرید روبه رو ش��د. وی ادام��ه داد: مبلغ مدنظر من برای آپارتمان، 
280 میلی��ون توم��ان ب��ود و بن��گاه به م��ا اعالم ک��رد جهت عقد 
مبایعه نامه با خریدار، در بنگاه حضور پیدا کنیم. زمانی که به بنگاه 
مراجعه کردیم، مش��اور امالکی که فایل ما را پیگیری می کرد، ما را 
به داخل اتاقی راهنمایی کرد. در آنجا به ما گفت: ش��ما ملک تان را 
280 میلیون تومان قیمت گذاری کرده بودید. با این قیمت مشکلی 
ندارید؟ بنده هم گفتم: خیر مش��کلی ندارم. مش��اور امالک بعد از 
کلی مقدمه چینی و توضیحات حاش��یه ای، به ما گفت حاضر اس��ت 
حق کمیس��یون از ما دریافت نکند و در ادامه گفت: من ملک شما 
را ب��ه رق��م باالتری فروخت��ه ام، بنابراین االن که ب��ا خریدار مواجه 
می ش��وید و قرار اس��ت مبایعه نامه تنظیم و امض��ا کنید، به قیمتی 
ک��ه من به خریدار اعالم می کنم، واکنش نش��ان ندهید؛ قرار من با 
ش��ما همان 280 میلیون تومان است و بنده از شما حق کمیسیون 
دریافت نمی کنم. این ش��هروند تهرانی ادام��ه داد: وی ما را به اتاق 
دیگ��ری که خریدار حضور داش��ت، هدایت ک��رد. گفت وگوها برای 
تنظیم مبایعه نامه آغاز ش��د و متوجه ش��دیم ک��ه او، ملک ما را به 
320 میلیون تومان به خریدار بخت برگش��ته اعالم کرده است. وی 
ادام��ه داد: در نهایت هم آپارتمان را 320 میلیون تومان به خریدار 
فروختیم و مش��اور امالک روی معامله ما، ۴0 میلیون تومان س��ود 

کرد.
وی گفت: مش��اور امالک ش��رایط بازار و قیمت ه��ا را به گونه ای 
ب��رای خری��دار بخت برگش��ته توصیف کرده بود ک��ه خریدار برای 
خری��د به قیم��ت 320 میلیون تومان خیلی عجله داش��ت و نگران 
ب��ود اگر نتواند ملک ما را بخرد، قیمت باالتر می رود و دیگر نخواهد 
توانس��ت صاحب خانه ش��ود. وی افزود: به همین راحتی مش��اوران 
ام��الک در نرخ گذاری دخالت کرده و با ایجاد حباب قیمتی، 2۵ تا 
30درصد باالتر از ارزش واقع ملک آن را قیمت می کنند. از س��وی 
مقابل خریداران نیز به دلیل کمبود ش��دید واحد مسکونی مصرفی 
نمی توانند با زیاده خواهی های برخی مش��اوران امالک مقابله کرده 
و خواهان کم کردن قیمت پیش��نهادی ش��وند. چون در هر صورت 
برای واحد مس��کونی با شرایط مناسب و میان متراژ، مشتری وجود 
دارد و اگر در آن لحظه از خرید این واحد مس��کونی منصرف شود، 

باید واحد گرانتری بخرد.
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احتمال تمدید اعتبار کارت های بانکی بدون 
صدور مجدد

ب��ه دلیل برخی موانع در تامین کارت های بانکی، پیش��نهادهایی 
ب��رای تمدید اعتبار کارت های موجود در اختیار مش��تریان بانک ها 

وجود دارد که موجب صرفه جویی در مصرف آن خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مدت��ی اس��ت ک��ه برخ��ی گزارش ه��ا از 
س��ختگیری هایی در بانک ها برای ص��دور کارت بانکی حکایت دارد 
که به طور خاص کارت های هدیه را شامل شده است؛ به طوری که 
در مواردی متقاضیان در هنگام مراجعه برای دریافت کارت هدیه با 
عدم تمایل بانک و راهی کردن وی به شعب دیگر مواجه می شوند.

پرس و جوی ماجرا از مدیران بانکی در حالی با این توضیح همراه 
بود که مش��کالتی در تامی��ن کارت به دلیل واردات��ی بودن وجود 
دارد و می تواند عاملی برای این جریان باش��د که تازه ترین اطالعات 
دریافت��ی از مناب��ع بانکی بیانگر آن اس��ت که با توجه به ش��رایط 
موجود برخی پیش��نهادات برای صرفه جوی��ی در صدور و مدیریت 
کارت ه��ای فعلی وج��ود دارد؛ به گونه ای ک��ه کارت های بانکی در 
اختیار مشتریان بانک ها پس از پایان اعتبار آن تمدید شده و کارت 

جدیدی صادر نشود.
ای��ن در حالی اس��ت که در حال حاضر بع��د از آنکه تاریخ اعتبار 
درج ش��ده در روی کارت بانکی تمام می ش��ود با مراجعه مش��تری 
ب��ه بان��ک کارت منقضی از وی دریافت ش��ده و کارت جدید صادر 

می شود.
آنط��ور که مدی��ران بانکی می  گوین��د با توجه ب��ه وارداتی بودن 
کارت های بانکی در مدت اخیر با نوس��انی ک��ه در بازار ارز ایجاد و 
مشکالتی که در واردات وجود داشته است، هزینه بانک ها در تامین 
کارت های بانک��ی نیز افزایش یافته و البته موجودی آنها هم ظاهرا 
زیاد نیس��ت. به هر حال اکنون برآورد می ش��ود ک��ه بیش از ۱20 
میلیون کارت بانکی در اختیار مردم قرار دارد که تمدید و یا صدور 

مجدد آن در شرایط موجود هزینه هایی را به همراه دارد.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران:
 تحویل ارز به زائران اربعین
بدون وقفه انجام می شود

عض��و هیات مدیره بانک ملی ایران اع��الم کرد تحویل ارز زائران 
اربعین بدون وقفه در نقاط مرزی در حال انجام اس��ت و این بانک 
2۵0 باجه را برای تحویل ارز و خدمت رس��انی به زائران در کش��ور 

عراق مستقر کرده است.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، مس��عود خاتونی در 
تش��ریح آخرین وضعیت تحویل ارز اربعین به زائران در نقاط مرزی 
اظه��ار داش��ت: اکنون 3هزار نف��ر در مرز مه��ران در حال دریافت 

ارزهای خود از 20 باجه مستقر در این نقطه مرزی هستند.
وی با اعالم اینکه زائران بابت دریافت ارز خود نگران نباش��ند، به 
شرایط آب و هوایی و بارندگی شدید اخیر در مرز مهران اشاره کرد 
و گفت: در فاصله کوتاهی زیرس��اخت های الزم در مرز مهران برای 
پرداخت ارز به زائران فراهم شد ولی  توفان و بارندگی شدید برخی 

زیرساخت ها را از سرویس خارج کرد.
مع��اون فناوری اطالعات بان��ک ملی ایران ادام��ه داد: همچنین 
اختالل در ورودی های مرز مهران به خاطر ش��رایط جوی سبب شد 

30 مهر مراجعه انبوه برای دریافت ارز در این نقطه صورت گیرد.
خاتونی درباره اس��تقرار باجه های ارزی در خاک عراق نیز گفت: 
مح��ل اس��تقرار و افزایش تعداد باجه های تحوی��ل ارز باید با مجوز 
ط��رف عراقی صورت گیرد و این بانک در مجموع حدود 2۵0 باجه 
برای تحویل ارز و خدمت رس��انی به زائران در کش��ور عراق مستقر 

کرده است.
وی به ش��رایط پرداخت ارز اربعین در مرز ش��لمچه اش��اره کرد 
و گف��ت: بانک ملی و طرف عراقی با س��رعت در حال آماده س��ازی 
زیرس��اخت های الزم ب��رای ارائه س��رویس به زائ��ران در این نقطه 

هستند.
خاتون��ی گفت: بی��ش از ۶0درصد زائ��ران در س��امانه خرید ارز 
اربعی��ن، روزه��ای یکم و دوم آبان را برای دریاف��ت ارز خود از مرز 

مهران و حدود ۴0درصد 30مهر را اعالم کرده بودند.
عض��و هیات مدیره بانک ملی ایران عنوان کرد: در مرز چذابه نیز 
با وجود اینکه زیرس��اخت های فنی و باجه های تحویل ارز از س��وی 
این بانک فراهم ش��ده است اما مجوز استقرار باجه ها هنوز از سوی 
مقامات عراقی صادر نشده و مسئوالن بانک ملی در حال رایزنی در 

این خصوص هستند.
وی اف��زود: از زمان آغاز ثبت نام خرید ارز اربعین در پیام رس��ان 
بله تا س��اعت ۱8 روز س��ی ام مهر تعداد ۹۹ هزار و ۹38 نفر ثبت 
ن��ام کرده اند و پیش بینی ها برای تامین ارز با برنامه ریزی و مدیریت 
مناس��ب بانک مرکزی و به عاملیت بان��ک ملی ایران صورت گرفته 

است.
خاتونی اضافه کرد: تا س��اعت هش��ت صبح روز سی ام مهر ۵00 
نفر و تا س��اعت ۱8 همین روز ح��دود ۶هزار نفر ارز اربعین خود را 

دریافت کرده اند.
خاتونی بیان کرد: ایجاد بازوی خرید ارز اربعین در پیام رسان بله 
در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدام ویژه ای برای تسهیل خدمت رسانی 
به زائران بوده اس��ت که ثبت نام جهت دریافت ارز را بس��یار کوتاه 
و آس��ان می کند. این س��امانه از زمان آغاز عملی��ات خود، کمتر از 
ی��ک درصد خطای فنی و کاربری داش��ته و از پایداری ۹۹درصدی 

برخوردار بوده است.
مع��اون فناوری اطالع��ات و ش��بکه ارتباطات بان��ک ملی ایران 
اب��راز امیدواری کرد از روز یکم آبان ش��رایط ع��ادی تحویل ارز در 

پایانه های مرزی با عراق برقرار شود.
گفتنی اس��ت با موافقت رئیس جمهوری، ن��رخ ارز ویزای زائران 
اربعی��ن ب��ا 3۵درصد تخفیف محاس��به می ش��ود و بنابراین هزینه 
وی��زای آنها ح��دود ۱07هزار تومان کاهش یافته اس��ت. همچنین 
بانک مرکزی برای تس��هیل ام��ور ارزی زائران برنامه ریزی کرده که 
ه��ر زائر بتواند مبلغ یکصد هزار دینار ع��راق را در بانک ملی ایران 
خریداری و اسکناس آن را در سه شهر عراق و سه نقطه مرزی )در 

مجموع ۵0نقطه( تحویل گیرد.
 

بانکنامه

رئی��س کل بیمه مرکزی از تعدیل نرخ بیمه ها در س��ال ۹7 خبر داد 
و گفت ارز ش��رکت های بیمه برای پرداخت خسارت، بر مبنای نرخ ارز 
س��امانه نیما محاسبه شده، ولی تعدیل در س��ال جاری یا ابتدای سال 

۹8 صورت می گیرد.
غالمرضا سلیمانی امیری روز گذشته در نشست خبری که در حاشیه 
نمایش��گاه ب��ورس، بانک و بیمه برگزار ش��د، از تعدیل ن��رخ بیمه ها در 
س��ال ۹7 و تخصیص ارز نیمایی به ش��رکت های بیمه  خبر داد و گفت: 
پس از تغییرات نرخ ارز، دالر ۴200 تومانی برای ش��رکت های بیمه ای 
درخواست کردیم اما با پرداخت ارز نیمایی موافقت شد که هرچند بهتر 
از ارز آزاد است اما باتوجه به اینکه خسارات هزینه باالیی به شرکت های 
بیمه تحمیل می کند باید نرخ بیمه ها تعدیل ش��ود، اما با توجه به اینکه 
هنوز برای امسال نتوانستیم قضیه تعدیل نرخ های بیمه را حل کنیم، از 
س��ال ۹8 آن را اجرایی خواهیم کرد که امیدواریم تا آن زمان خسارت 

ارزی چندانی ایجاد نشود.
آماده تاسیس شرکت های مشترک بیمه ای با خارجی ها هستیم

س��لیمانی امیری با بیان اینکه آماده تاس��یس ش��رکت های مشترک 
بیمه ای با خارجی ها هس��تیم، ادامه داد: اعالم کردیم که آمادگی جذب 
سرمایه گذارانی که حاضر هستند در ایران شرکت بیمه تشکیل دهند را 
داریم. منظور از این شرکت ها طبیعتا سرمایه گذاران خارجی است. مایل 
هستیم با ش��رکت های بیمه خارجی چه در بخش بیمه های مستقیم و 

چه در بخش اتکایی همکاری داشته باشیم.
او درباره عملکرد بیمه مرکزی در مقابل ش��رکت های بیمه نیز گفت: 
بیمه مرکزی ش��رکت های بیمه را حمایت می کند و هم بر عملکردشان 
نظ��ارت دارد. این طور نیس��ت ک��ه فقط دید نظارت��ی و تنبیهی وجود 

داشته باشد.
س��لیمانی در پاس��خ به س��والی درباره عملکرد س��ندیکا بیمه گران و 
ش��رکتی که اعالم ک��رده می خواهد از عضویت در س��ندیکا بیرون آید، 
گفت: س��ندیکا خیلی از مس��ائل صنعت را می توان��د بر دوش بگیرد در 
صنعت بیمه هم س��ندیکایی که تشکیل ش��ده جزو سندیکاهای خوب 
اس��ت. ما دنبال این هستیم که بیمه مرکزی بخشی از وظایف را انتقال 

دهد. در این بین طبیعی است بعضی وقت ها بعضی از اعضای سندیکاها 
نظر موافق یا مخالفی داشته باشند.  

به گزارش ایس��نا، رئیس کل بیمه مرکزی در پاس��خ به سوالی مبنی 
بر راه اندازی هرچه س��ریع تر کمیته ثبات بازارهای مالی گفت: نزدیکی 
بانک، بیمه و بورس بس��یار مهم اس��ت. این مسئله را با رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار مط��رح کردم و هر دو 
عالقه مند بودند. طبیعی اس��ت که این موضوع س��خت و بیانش راحت 

است.
وی تاکید کرد: در این مورد نیاز به قانون حتی در سطح مجلس است. 
با اصل کمیته موافقت شده اما باید کارهای کارشناسی انجام شود و این 

کمیته ابزارهای مورد نیاز برای ثبات مالی را مهیا کند.
رئیس بیمه مرکزی افزود: زمان بندی دقیقی برای تشکیل این کمیته 
نمی توان اعالم کرد. ما فعال نیاز به مسائل کارشناسی و زیربنایی داریم. 
امروز نس��بت به یک م��اه قبل یک مرحله جلوتر هس��تیم ولی کل کار 

انجام نشده است.
تعدیل نرخ بیمه ها به دلیل افزایش نرخ ارز

س��لیمانی در بخشی دیگر از صحبت هایش گفت: بعد از تغییرات نرخ 
ارز تقریبا هر خس��ارتی که قرار باشد در بخش های پوشش بیمه ای که 
مبتنی بر پرداخت ارزی اس��ت، انجام ش��ود، با نرخ سامانه نیما صورت 
می گی��رد. به عبارتی ما تغییر پایه ای در پرداخت ارز داریم و باید ریالی 
که داریم را تبدیل به یورو کنیم که این مس��اله مشکل ساز شده است و 
زمانی که تبدیل ریال به ارز صورت می گیرد، به نوعی هزینه س��نگینی 

به شرکت های بیمه تحمیل خواهد شد.
رئی��س کل بیمه مرک��زی افزود: پیش از این صحبت از آن بود که در 
زم��ان تبدیل ریال به ارز، محاس��به به نرخ ب��ازار آزاد صورت گیرد که 
این قطعا برای بیمه ها مشکل س��از شده بود، اما اکنون با همکاری بانک 
مرکزی، نرخ ارز در محاس��بات بیمه ای، از ارز آزاد به نرخ س��امانه نیما 
تبدیل ش��ده که این خود یک مرحله پیشرفت است. از سوی دیگر، اگر 
خس��ارتی هم ایجاد ش��ود هزینه باالیی را برای شرکت های بیمه دارد و 
این حرف درس��تی اس��ت که تعدیل در نرخ بیمه ها باید صورت گیرد، 

بنابراین تالش بر این اس��ت که بتوانیم برای س��ال ۹7 اگر خسارتی رخ 
دهد، محاسبات با ارز نیمایی باشد؛ پس تعدیلی را هم در نرخ های بیمه 

انجام خواهیم داد.
س��لیمانی گفت: با توجه به اینکه اکنون ماه هش��تم سال فرا رسیده 
اس��ت، اگر نتوانس��تیم قضیه تعدیل نرخ های بیمه را حل کنیم، از سال 
۹8 آن را اجرایی خواهیم کرد و امیدواریم خسارت ارزی آنچنانی ایجاد 

نشود.
وی تصریح کرد: اثر این تغییرات نرخ ارز را در صنعت بیمه مش��اهده 
خواهیم کرد؛ این در حالی اس��ت که هنوز این موضوع در دس��تور کار 

شورای عالی بیمه قرار نگرفته است.
سلیمانی تاکید کرد: وقتی یک پوشش بیمه ای ارزی انجام می دهیم، 
پرداخ��ت آن نیز ارزی اس��ت، به همی��ن دلیل پرداخ��ت ارز در مقابل 
خسارت، به این برمی گردد که ما چه نرخی را به عنوان پوشش بیمه ای، 
مدنظ��ر محاس��بات قرار می دهی��م. این باید عددی باش��د که در زمان 
جبران خس��ارت، ریس��ک را کاهش دهد. به همین دلیل تغییری باید 

در نرخ بیمه انجام شود.
وی گفت: ما به دنبال این بودیم که ارز ۴200تومانی بگیریم ولی این 
اتفاق نیفتاد و معموال پرداخت خسارت از حساب ارزی شرکت های بیمه 
انجام می شد، به این معنا که اگر پوشش ارزی برای برخی پتروشیمی ها، 
پاالیش��گاه ها و کشتی ها و هواپیماها باشد، از محل ارز شرکت های بیمه 

پرداخت صورت می گیرد.
اوراق بهادارسازی بیمه ای امسال منتشر می شود

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه امیدوارم قبل از سال ۹8 بتوانیم 
اوراق بهادار ارزی بیمه ای را منتشر کنیم، گفت: نامه ای از سوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار دریافت کرده ایم و ارکان الزم را نیز معرفی خواهیم 

کرد.
به گفته رئیس کل بیم��ه مرکزی، کمیته فقهی موافقت الزم را برای 
صدور اوراق بهادار بیمه ای صادر کرده اس��ت، اما به یکسری ارکان برای 
تضامن اوراق منتشرشده نیاز داریم که آن ارکان را نیز معرفی کرده ایم 

و جلسات آن نیز در حال برگزاری است.

رئیس بیمه مرکزی از تخصیص ارز نیمایی به شرکت های بیمه  خبر داد

نرخ های بیمه تعدیل می شود

اثربخشی یا عدم اثربخشی تصویب لوایح مرتبط با FATF مساله ای 
اس��ت که در ش��رایط فعلی بسیار حساس تر از گذش��ته شده است، اما 
مس��اله این اس��ت که چرا آمریکا علی رغم همه فشارهایی که به ایران 
می آورد، در مسیر پیوس��تن به FATF سنگ اندازی نمی کند؟ سوالی 
که یک اقتصاددان پاسخ آن را در تسلط بیشتر اروپا بر FATF می داند.
به گزارش ایس��نا، تصویب یکی از لوایح مرتبط با FATF در مجلس 
باعث ش��ده بحث درباره عضویت یا ع��دم عضویت در این گروه پولی و 
بانکی بسیار بیشتر از گذشته داغ شود. در شرایط فعلی امکان تبادالت 
پولی و بانکی با کشورها و شرکت های بزرگ جهانی سخت تر از گذشته 
شده است. در چنین شرایطی FATF به تنهایی ابزاری برای شکستن 
تحریم ها نیس��ت، بلکه بستر امنی اس��ت که باعث ترغیب کشورهایی 

می شود که به ایران قول همکاری داده اند.
FATF بیشتر در اختیار اتحادیه اروپا است

در س��ال 2008 یکی از مهم ترین دالیل تس��هیل انجام کلیدی ترین 
 FATF بخش تحریم های آمریکا علیه کشورمان عدم عضویت ایران در
بود که آمریکا توانست با کمترین هزینه سیاسی، آن را بعد از سه دهه 
محق��ق کند. با وجود نگرانی های بس��یار از احتمال بازگش��ت ایران به 
لیست سیاه FATF و بازگشت »اقدامات مقابله ای« علیه ایران با توجه 
به انجام نش��دن توصیه های FATF، اکثریت اعضای این گروه مالی به 
این نتیجه رس��یدند که برای چهار ماه دیگر ب��ه ایران فرصت دهند تا 
قوانی��ن و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با ترتیبات مدنظر این 
 FATF گروه همسان سازی کنند؛ موضوعی که نشان می دهد رویکرد

به عضویت ایران مداراگرانه است.
در این رابطه محمود باغجری، اس��تاد دانش��گاه ش��هید بهش��تی با 
بی��ان این که تصوی��ب FATF یک بازخورد مثبت در اقتصاد داش��ت، 

اظه��ار کرد: واقعیت این اس��ت که اس��تانداردهای بانک��داری ایران با 
استانداردهای FATF فاصله زیادی دارد.

وی با بیان این که گام اول در تصویب FATF برداش��ته شده است، 
گفت: تحلیل کلی اروپا احتماال این است که FATF در ایران تصویب 
می ش��ود و ب��ه همین خاطر هم ای��ن گروه تا چهار م��اه دیگر به ایران 

فرصت داده است.
او با بیان این که احتمال دارد مهلت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام 
علیه پولشویی باز هم تمدید شود، درباره ضرورت تصویب این قانون در 
ایران اظهار کرد: حتی کش��ورهای چین و روسیه که با ما روابط بهتری 
دارن��د هم تصویب پیوس��تن ایران به FATF را ب��رای انجام تبادالت 

بانکی ضروری دانسته اند.
 IMS این اس��تاد دانش��گاه در ادامه با مقایس��ه نهادهای بین المللی
و WORLDBANK گف��ت: همانط��ور که بان��ک جهانی در کنترل 
آمریکا و IMS در کنترل بیش��تر اروپا قرار دارد، به نظر می رس��د که 

FATF هم بیشتر در اختیار اتحادیه اروپا باشد.
پیش از این و در زمان تصویب الیحه CFT، محمدجواد ظریف، وزیر 
ام��ور خارج��ه نیز با تاکید بر این که برجام توفی��ق ملت بود و نباید آن 
را ب��ه ضعف ملت تبدیل کرد، گفته ب��ود که نمی توانیم تضمین بدهیم 
با پیوس��تن به الیحه CFT مش��کالت حل ش��ود، اما ای��ن تضمین را 
می دهیم که با نپیوس��تن به این الیحه آمری��کا بهانه های مهمی برای 

افزایش مشکالت ما پیدا خواهد کرد.
تصویب FATF بهانه جویی های آمریکا را بی اثر می کند

در ای��ن میان وحید ش��قاقی ش��هری، عض��و هیات علمی دانش��گاه 
خوارزمی هم با اش��اره ب��ه تصویب یک الیحه FATF این مس��اله را 
موج��ب جلوگی��ری از بهانه جویی های آمریکا در بحث تروریس��م علیه 

ای��ران ارزیابی و تاثیر آن را روی مبادالت پولی و بانکی مثبت توصیف 
کرده است.

به اعتق��اد این اقتصاددان، تصویب FATF ی��ک خبر خوب بود که 
در ش��رایط فعلی می تواند اثر مثبتی بر ب��ازار و مبادالت پولی و بانکی 
بگذارد، اما مهم این اس��ت که آمریکایی ها قصد داش��تند که اگر ایران 
الیحه مبارزه با تامین مالی تروریس��م را تصویب نکند یک جو روانی را 
علی��ه ما راه بیندازند و اینگونه وانمود کنن��د که ایران نمی خواهد ضد 
تروریس��م کاری کند و فعال این بهانه جویی از آمریکایی ها گرفته شده 

است.
همچنین س��میه مردانه، کارش��ناس اقتصادی معتقد است تصویب 
FATF می توان��د باعث اطمینان خاطر بیش��تر خارجی ه��ا در ارتباط 

با ایران باشد. 
به گفت��ه وی، FATF به دلیل جو روان��ی مثبتی که ایجاد می کند 
 FATF می تواند اوضاع را به س��مت ثبات بیشتر هدایت کند؛ هرچند
نمی توان��د اثر مس��تقیمی روی بازارها داش��ته باش��د، ام��ا به صورت 
غیرمس��تقیم انتظارات مثبتی ایجاد می کند که می تواند س��یگنال های 
مثبت��ی به ب��ازار ده��د و پذیرش آن یک ال��زام برای انج��ام مبادالت 
بین المللی اس��ت تا با ش��فافیت بیشتری همراه ش��ود، چراکه در این 
صورت به دیگر کش��ورها برای ارتب��اط با ایران اطمینان ایجاد می کند، 
ل��ذا برای این که بتوانیم وارد بازی های تجاری جهانی ش��ویم باید ابزار 

FATF را داشته باشیم؛ هرچند به تنهایی کفایت نمی کند.
گفتنی اس��ت کارگروه وی��ژه اقدام مالی در پایان نشس��ت ماه اکتبر 
خ��ود اعالم کرد ایران چه��ار ماه و تا ماه فوری��ه 20۱۹ مهلت خواهد 
داشت اصالحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی 

هماهنگ کند. 

رویکرد مثبت ایران به FATF برنامه های ترامپ را به هم ریخت

FATF ابزاری الزم اما ناکافی در تجارت جهانی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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مدیرعامل فرابورس:
تامین مالی استارتاپ های فین تک سریع تر 

می شود
مدیرعامل فراب��ورس ایران در همایش »نقش مالی اس��المی در 
اقتص��اد؛ قدمی به س��وی ثبات« که در جریان پنجمین نمایش��گاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش برگزار شد، از 
لزوم بهره گیری از س��ازوکاری به نام سندباکس )Sandbox( برای 
توس��عه مقررات بازار سرمایه متناسب با سرعت باالی نوآوری ها در 

حوزه فین تک سخن گفت.
امی��ر هامونی در این همای��ش ابتدا به ذکر تاریخچه مختصری از 
س��ندباکس پرداخت و گفت: دفتر حفاظت مالی مش��تریان ایاالت 
متحده در س��ال 20۱2 از س��ندباکس به عنوان کاتالیزور پروژه یاد 
کرده و نخستین نسخه س��ندباکس مقرراتی بریتانیا در اوایل سال 

20۱7 و با نام هاب های فعال )Active Hubs( آغازشده است.
ب��ه گزارش س��نا و  به گفت��ه هامونی، س��رعت بهره گیری از این 
س��ازوکار جدید تا بدان جاس��ت که در حال حاضر در بس��یاری از 
کش��ورهای جهان مانن��د مالزی، اس��ترالیا، اندون��زی، ژاپن، هند، 
هنگ کن��گ، ایرلند، س��وئیس، کان��ادا و آمریکا از س��ندباکس در 
س��رویس های مالی، بانک های مرکزی و یا آژانس های خدمات مالی 
این کش��ورها استفاده می ش��ود و الزم اس��ت در ایران نیز به علت 
فرآیند زمان بر راه اندازی ابزارهای مالی جدید به علت همسو نبودن 

قوانین از سازوکار سندباکس بهره گرفت.
هامونی استفاده از سندباکس را که یکی از رایج ترین واژه ها در حوزه 
فین تک به شمار می رود از آن  جهت دارای ضرورت دانست که شرایط 
الزم را برای راه اندازی کس��ب و کارهای فع��ال در زمینه فین تک آماده 
می کند؛ به تصویب قوانین و مقررات قابل اجرا کمک کرده و توس��عه 

ابزارهای جدید مالی را در بازار سرمایه تسهیل می کند.
مدیرعامل فرابورس ایران در باب ضرورت اس��تفاده از س��ازو کار 
س��ندباکس در بازار سرمایه کش��ور توضیح داد: فرآیند جاری برای 
راه اندازی ابزار های مالی جدید در بازار سرمایه ایران پروسه ای است 
که حداقل یک س��ال زمان می برد و پس از پش��ت س��ر گذاش��تن 
گام  های مختلفی از قبیل انطباق این ابزار جدید با ش��ریعت اسالم 
و بررس��ی آن از دیدگاه فقهی، انطباق آن با مقررات، تایید این ابزار 
توسط سازمان بورس و ش��ورای عالی بورس، اخذ مجوزهای الزم و 

در نهایت عرضه عمومی صورت می گیرد.
وی ب��ا تاکید مجدد ب��ر اینکه فرآیند راه ان��دازی ابزارهای جدید 
مالی در بازار س��رمایه در حال حاضر زمان بر اس��ت، اظهار کرد: به 
عنوان مثال راه اندازی صندوق س��رمایه گذاری زمین و ساختمان به 
دلیل طوالنی بودن زمانی که در هر مرحله صرف ش��د و در نهایت 
طی ش��دن کامل این پروسه 7 سال به طول انجامید؛ برای صندوق 
س��رمایه گذاری جسورانه و اس��ناد خزانه اسالمی س��ه سال؛ اوراق 
رهنی یک ونیم سال؛ بازار ش��رکت های کوچک و متوسط، صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله و اوراق اجاره نیز دو سال برای راه اندازی 
و عرضه عمومی زمان طی شد که اگر از سازو کار سندباکس در این 
خصوص اس��تفاده شود پروس��ه زمانی آن کاهش قابل مالحظه  ای 

می یابد.
مدیرعامل فرابورس ایران زمانی که در هر گام برای راه اندازی یک 
ابزار جدید مالی طی می ش��ود با بهره گیری از فرآیند سندباکس، به 
این صورت تشریح کرد که در مرحله انطباق با شریعت، یک هفته، 
اثب��ات محتوی یک هفت��ه، عرضه محدود یک هفت��ه و بازخورد و 
عرضه عمومی سه ماه تا یکسال این فرآیند به طول خواهد انجامید 

که در مقایسه با حالت قبل، در زمان صرفه جویی می شود.
فین استارز، نخستین سندباکس فین تک در بازار سرمایه ایران

وی همچنین از فین استارز به عنوان بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی 
اس��تارتاپ های فعال در حوزه فین تک در منطقه خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا یاد کرد که با هدف رفع نیازهای فناورانه بازارهای مالی کش��ور 
از س��ال۱3۹۵ در حال برگزاری اس��ت و طی این رویداد استارتاپ ها، 
شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، ایده پردازان و به طور کلی کنشگران این 
عرصه بنا به نقش خود در اکوسیستم نوآوری گرد هم جمع می شوند تا 
با تعامل سازنده و هدفمند با یکدیگر از آخرین نوآوری ها در این حوزه 
سخن بگویند و برای توسعه کسب وکار خود به جذب سرمایه بپردازند. 
به گفته وی، بهره گیری از سندباکس در فین استارز که به نوعی اجماعی 
از استارتاپ های فین تک به شمار می رود موجب می شود که دسترسی 
به اطالعات و داده های قابل اعتماد و در زمان واقعی برای استارتاپ های 
فین تک فراهم شود، این اطالعات با شفافیت کامل در اختیار آن ها قرار 
گیرد و تشویق به استفاده از داده ها با حفظ حریم خصوصی مشتریان 

به وجود آید.
وی در نهای��ت فرابورس را پیش��قدم حمایت از کس��ب وکارهای 
نوآوران��ه و اس��تارتاپ های فع��ال در حوزه ه��ای مختل��ف به ویژه 
فین ت��ک قلمداد کرد که این مهم را از طریق راه اندازی بازار دارایی 
فکری، صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه، تابلو دانش بنیان بازار 
ش��رکت های کوچک و متوسط و رویداد فین اس��تارز اجرایی کرده 
است و حال در پی آن است سازوکار سندباکس را در فین استارز به 
کار گیرد تا فرآیند تامین مالی اس��تارتاپ ها از طریق فروش س��هام 
یا اوراق به س��رمایه گذاران خصوصی و ب��ه کارگیری ابزارهای مالی 

جدید بیش از پیش فراهم و تسریع شود.
IT نقش فین تک در کاهش هزینه های

همچنین مطه��ره مروج، مدیر فناوری اطالعات س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار در این نشس��ت ضمن تبیین رویکرد های س��ازمان 
ب��ورس در حوزه دانش بنیان به مباحثی از جمله چیس��تی فین تک 
و کاربرد ه��ای آن اش��اره کرد و گفت که ای��ن تکنولوژی جدید در 
توصیف بس��یاری از مدل های نوآورانه کس��ب وکار به کار می رود و 

پتانسیل ایجاد دگرگونی مالی را دارد.
مروج با اش��اره به اهمیت و ضرورت فین تک در بازارهای مالی به 
نقش آن در کاهش هزینه های IT اش��اره کرد و س��پس به تشریح 
IO - )وویکرد های سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار 

CO( و فعالیت های تازه این سازمان در زمینه فین تک پرداخت.
او اقدام��ات اخیر انجام ش��ده در حوزه فین تک در بازار س��رمایه 
ایران را از جمله برگزاری فین اس��تارز، تامین مالی جمعی، تشکیل 
کار گ��روه فین تک در معاونت علمی فناوری ریاس��ت جمهوری و... 
شرح داد و گفت فرابورس ایران مدل پیشنهادی سندباکس را برای 
همگام س��ازی قوانین با س��رعت باالی نوآوری ها در حوزه فین تک 

پیشنهاد کرده است. 

رویداد

ت��ا کمتر از چند روز دیگر ش��مارش معکوس ب��رای عرضه نفت خام 
در بورس به پایان می رس��د و در حالی نخس��تین محموله یک میلیون 
بشکه ای نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی عرضه 
می ش��ود که برخی کارشناسان بازار س��رمایه معتقدند ابهام در نحوه به 
کارگیری و صادرات نفت خام پس از معامله احتمالی در بورس انرژی و 
همچنین اطالعیه منحصر به فرد عرضه این محموله باعث شده تا شک 
و تردیدها نسبت به میزان موفقیت عرضه اولیه نفت خام سبک شرکت 

ملی نفت ایران در روز ششم آبان ماه امسال افزایش یابد.
در همین ارتباط، بورس انرژی در اطالعیه ای که عصر سه شنبه منتشر 
ش��د، اعالم کرد که از س��اعت ۱۴ روز یکشنبه ۶ آبان ماه،  شاهد عرضه 
نفت در رینگ صادرات��ی بورس انرژی خواهیم بود؛ حذف محدودیت ها 
درباره مقصد صادراتی نفت، برداش��ته شدن کف قیمت نفت در بورس، 
حجم اندک محموله های نفتی و ش��رایط آس��ان ورود به معامالت نفتی 
از جمل��ه نقاط قوت اطالعیه بورس ان��رژی درباره عرضه نفت در رینگ 

صادراتی این بورس هستند.
ب��ه گزارش فارس، براس��اس اطالعیه بورس انرژی از روز یکش��نبه ۶ 
آبان ماه، ش��اهد عرضه نف��ت در رینگ صادراتی ب��ورس انرژی خواهیم 
بود. این امر براساس مصوبه 27 شهریورماه شورای هماهنگی اقتصادی 
صورت می گیرد و گام بزرگی در راس��تای بی اثر کردن تحریم های نفتی 
آمریکا با اس��تفاده از توان بخش غیردولتی اس��ت؛ اقدامی که کامال در 
راس��تای اجرای بند ۱3 سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی مبنی بر 
متنوع س��ازی روش های فروش نفت و اس��تفاده از توان بخش خصوصی 

در این زمینه است. 
بررس��ی اطالعیه بورس انرژی درباره این عرضه نشان می دهد که این 
بار وزارت نفت برخالف دفعه قبلی یعنی سال ۹0، شرایط مناسبی برای 
عرض��ه نفت در بورس در نظر گرفته اس��ت و بخ��ش غیردولتی فرصت 
بزرگ��ی برای ورود ب��ه تجارت نفت ایران دارد. براس��اس بررس��ی های 
صورت گرفته، مهم ترین نقاط ق��وت اطالعیه بورس انرژی درباره عرضه 

نفت در رینگ صادراتی این بورس عبارتند از:
ال��ف- حذف محدودیت ها درباره مقصد صادراتی نفت: براس��اس این 
اطالعیه، مقصد حمل و فروش نفت خام سبک خریداری شده آزاد بوده 
و صادرات به تمام کشورها به جز سرزمین اشغالی فلسطین مجاز است. 
در واقع، بخش غیردولتی برای اولین بار مجوز پیدا کرده است به تمامی 

کشورها حتی به مشتریان شرکت ملی نفت ایران نیز نفت بفروشد.
ب- برداش��ته شدن کف قیمت نفت در بورس: در تجربه  قبلی عرضه 
نفت در بورس یعنی سال ۹0، قیمت هر بشکه نفت تنها تا ۵درصد زیر 
قیمت بازار قابلیت انعطاف داش��ت ولی مطابق با اطالعیه بورس انرژی، 
این بار این کف قیمت برداش��ته شده اس��ت زیرا براساس این اطالعیه، 
مح��دوده نوس��ان قیمت پایه و قیم��ت مجاز در ای��ن عرضه به صورت 

نامحدود خواهد بود.
ج- حج��م اندک محموله های نفتی: براس��اس اطالعیه بورس انرژی، 
محموله ه��ای نفتی در احج��ام کوچک یعنی 3۵ هزار بش��که ، خرید و 
فروش می ش��وند و این امر گام مهمی در راس��تای تس��هیل خرید نفت 
توسط فعالین. این در حالی است که در تجربه قبلی محموله ها در حجم 

بسیار بزرگ )۵00 هزار بشکه ای( عرضه می شد.
د- م��دل مناس��ب نفت خ��ام عرضه ش��ده در بورس: ن��وع نفت خام 
عرضه شده )نفت خام س��بک ایران( نیز مناسب و شناخته شده است و 
به فروش بهتر این محصول در بازارهای جهانی توسط بخش غیردولتی 
کم��ک می کند. این در حالی اس��ت که در س��ال ۹0، این ش��رایط هم 

وجود نداشت.
و- ش��رایط آس��ان ورود به معامالت نفتی: براس��اس اطالعیه بورس 
انرژی، »پرداخت ریالی ۱0درصد ارزش س��فارش« تنها ش��رط ورود به 

معامالت خرید نفت ایران در این بورس است.
ز- تس��هیل شرایط تس��ویه وجوه خرید نفت از بورس: در این عرضه، 
20درصد بهای نفت معامله ش��ده به صورت ریالی تس��ویه می ش��ود و 
مابق��ی یعنی 80 درصد ب��ا ارائه  ضمانت نامه ریالی پ��س از فروش نفت 
به حس��اب فروش��نده )ش��رکت ملی نفت ایران( به صورت ارزی واریز 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که در عرضه نفت خام در بورس در سال 
۹0، خری��داران بای��د 80درصد بهای محمول��ه را در موعد تحویل و به 

صورت نقدی تسویه می کردند.
ب��ا توجه به این ش��ش نقطه مثبت در اطالعیه ب��ورس انرژی، به نظر 
می رس��د وزارت نفت ش��رایط خوبی برای حضور بخ��ش غیردولتی در 
ب��ورس انرژی فراهم کرده اس��ت و انتظار می رود فع��االن این بخش از 
فرص��ت تاریخی به وجود آمده برای ورود به بازار بزرگ نفت خام ایران 
در جهان نهایت استفاده را ببرد؛ فرصتی که ممکن است هیچ گاه تکرار 

نشود. 

6 نکته مثبت اطالعیه بورس انرژی درباره عرضه نفت خام

شمارش معکوس بورس برای عرضه نفت

مدیرعامل شرکت بورس تهران در حاشیه اینوکس 20۱8 از واگذاری 
نظارت ها به تاالرهای منطقه ای خبر داد. تاالرهای منطقه ای در گذشته 
متعلق به س��ازمان کارگزاران و در حال حاضر متعلق به ش��رکت بورس 

تهران هستند که همه خدمات بازار سرمایه را ارائه می دهند.
به گفته علی صحرایی، نقش��ی که این تاالرها در فرهنگ سازی دارند 
مورد توجه اس��ت چراکه براساس سطح نیازمندی مراجعین، برنامه های 
منظم آموزش��ی با حضور اس��اتید دانش��گاهی داش��ته و روند آن اعالم 

می شود.
او در حاش��یه اینوکس 20۱8 و در گفت وگو با س��نا، از برنامه بورس 
ته��ران برای محول کردن بخش��ی از نظارت ب��ه تاالرهای منطقه ای در 
حوزه بازار س��رمایه خبر داد و اف��زود: بنگاه های حاضر در مناطق بحث 
آموزش ناش��ران یا معرفی امتیازات بازار س��رمایه و حضور شرکت ها را 

برعهده دارند که همکاران مناطق با تدابیر اندیشیده ش��ده آنها را اعالم 
می کنن��د اما نقش اصلی اطمینان بخش��ی به مردم اس��ت تا در هنگام 
مراجعه اولیه مکانی فیزیکی برای پاسخگویی وجود داشته باشد تا سبب 
ایجاد اطمینان و ابزار توس��عه بازار شود. وی با اشاره به اینکه باید ارائه 
محصوالت بازار سرمایه در هر اقلیم جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد، 
گفت: آمار 23درصدی معامالت ب��ورس از طریق تاالر منطقه ای کیش 
نش��ان از آشنایی مردم  جزیره با فرهنگ س��رمایه گذاری و سهامداری 
دارد، برهمین اس��اس در نظر داریم برای فرهنگ سازی برای افرادی که 
آگاه��ی و  وقت کافی در این مورد  ندارند و همچنین به منظور هدایت 
س��رمایه مردم به صورت غیرمس��تقیم، ETFهای متعدد براساس اقلیم 

جغرافیایی در سراسر کشور داشته باشیم.
صحرائ��ی ب��ا بی��ان اینکه در س��ال 87 که اج��رای فاز دوم س��امانه 

الکترونیکی ناش��ران)کدال( و پوش��ش کلیه ش��رکت های بورسی انجام 
شد، گفت: گسترش تاالرهای منطقه ای هم همزمان با ورود این سامانه 
جدید، ابزاری بود که ارتباط پلتفرم را برای افزایش دسترس��ی مردم به 

بازار سرمایه ایجاد کرد.
او با اشاره به نگاه فرهنگی برای شناساندن محصوالت بازار سرمایه به 
مردم ادامه داد: بخش عمده کمک درگاه ها در توس��عه بازار س��رمایه به 
واسطه ایستگاه ها در تاالرهای منطقه ای انجام شده است. این تاالرها با 
وجود اینکه تحت مدیریت بورس تهران هستند اما وظیفه پاسخگویی و 

ارائه تمامی خدمات بازار سرمایه را دارند.
صحرائی همچنین اظهار امیدواری کرد: این اقدام نمادین برای س��ایر 
کارگزاری ها به خصوص کارگزاری های بانکی س��رلوحه باشد تا عالوه بر 

افزایش رونق و جذب مشتریان ارتباط با عموم را افزایش دهند.

معامله گران بورس تهران روز سه ش��نبه ش��اهد کاهش قیمت س��هام 
در گ��روه خودرو بودند و این کاهش در تعدادی از گروه ها نیز مش��هود 
بود، اما نمادهایی در گروه پاالیشی و پتروشیمی سعی کردند از کاهش 
شاخص جلوگیری کنند. در نهایت، شاخص بورس دیروز با افت 2 هزار 
و ۴۶0 واحدی نس��بت به روز قبل در جایگاه ۱8۵ هزار و 3۱8 واحدی 
ق��رار گرفت. به گزارش ایرن��ا، در معامالت ای��ن روز 2 میلیارد و 7۵7 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱0 هزار و ۴2 میلیارد 

ریال در ۱۶۶ هزار و ۱۱3 نوبت دادوستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی- ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
شاخص می گذارد، 7۱۶ واحد افت کرد و شاخص کل )هم وزن( که در 
آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص 

کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۶۱2 واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )ه��م وزن( نیز ۴32 واحد پایین آمد؛ این ش��اخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 

است. شاخص آزاد شناور نیز 3هزار و ۱73 واحد افت کرد؛ این شاخص 
بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.

ش��اخص ب��ازار اول )مربوط ب��ه ش��رکت های بهتر از نظر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد سهام آزاد شناور( 2 هزار و 223 واحد کاهش یافت 

و شاخص بازار دوم بورس نیز 2 هزار و ۹۱0 واحد پایین آمد.
در معامالت روز سه ش��نبه، نمادهای کل )صنعتی و معدنی گل گهر(، 
فوالد )فوالد مبارکه(، کچ��اد )صنعتی و معدنی چادرملو(، فخوز )فوالد 
خوزس��تان( و ش��بندر )پاالیش نفت بندرعب��اس( و فملی )ملی صنایع 
مس( بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته و آن را پایین کشیدند. 
در مقابل، وبملت )بانک ملت( و پارس )پتروشیمی پارس( باالترین تاثیر 

مثبت را داشته و مانع افت بیشتر شاخص شدند.
پتروشیمی ها جذاب ترین گروه بورسی

گروه ش��یمیایی در معامالت روز سه ش��نبه بورس صدرنشین شد؛ در 
این گروه 2۵۵ میلیون س��هم به ارزش یک ه��زار و ۹38 میلیارد ریال 
دادوس��تد ش��د. گروه بانک به ارزش یک ه��زار و ۴22 میلیارد ریال و 

فلزات اساس��ی به ارزش ۹33 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 
اختص��اص دادند. همچنین گ��روه فرآورده های نفتی با دادوس��تدی به 
ارزش 820 میلی��ارد ری��ال در رده چهارم معامالت ق��رار گرفت. گروه 
کانی ه��ای فلزی نیز با معامالتی به ارزش ۶۴۹ میلیارد ریال، رده پنجم 

را از آن خود کرد.
رشد 2 واحدی فرابورس

شاخص فرابورس )آیفکس( نیز در معامالت روز سه شنبه دو پله رشد 
کرد و در جای��گاه 2 هزار و ۱0۵ واحدی قرار گرفت. در بازار فرابورس، 
بیش از 727 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از 3هزار و ۹۵7 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در معام��الت این روز، نمادهای زاگرس )پتروش��یمی زاگرس(، هرمز 
)ف��والد هرمزگان جنوب( و ارف��ع )آهن و فوالد ارفع( بیش��ترین تاثیر 
مثب��ت را داش��تند و در مقابل نیز ذوب )ذوب آه��ن(، میدکو )هلدینگ 
معدن��ی خاورمیانه( و دماوند )تولید برق دماوند( بیش��ترین تاثیر منفی 

را داشتند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران خبر داد

واگذاری نظارت ها به تاالرهای منطقه ای

2 هزار و 460 واحد از ارتفاع شاخص بورس کاسته شد

خودرویی ها همچنان در سراشیبی کاهش قیمت
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مطالبات گندمکاران به طور کامل تسویه حساب شد
نیازی به واردات گندم نداریم

مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی از 
پرداخت کامل و تسویه مطالبات کشاورزان گندمکار خبر داد.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نق��ل از  وزارت جهاد 
کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزارت جه��اد کش��اورزی اعالم کرد: ب��ا پیگیری ه��ای وزیر جهاد 
کشاورزی و مساعدت س��ازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های 
ذی ربط، آخرین بخش از مطالبات گندمکاران روز گذشته به حساب 

آنان واریز و طلب کشاورزان گندمکار به طور کامل تسویه شد.
وی ب��ا اش��اره به اینکه امس��ال ۹.۵ میلیون تن گن��دم به ارزش 
۱2 ه��زار و ۵00 میلی��ارد تومان از کش��اورزان به صورت تضمینی 
خریداری ش��ده اس��ت، تصریح کرد: ایران برای سومین سال پیاپی 
نیازی به واردات گندم ندارد و وضعیت ذخایر این کاالی استراتژیک  

در سیلوهای کشور بسیار مطلوب است.
بخش��نده با بیان اینکه در س��ال زراعی جاری برای کشت گندم 
نزدی��ک به ۶ میلی��ون هکتار از اراض��ی کش��اورزی برنامه ریزی و 
نهاده های تولید تامین و تدارک دیده شده و همچنین هماهنگی های 
الزم ب��ا عوامل اجرایی به عمل آمده اس��ت، بیان کرد: قیمت خرید 
تضمینی گندم در س��ال زراعی جاری به زودی در ش��ورای اقتصاد 

تصویب و اعالم می شود.
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی با 
تقدیر از تالش کش��اورزان در استمرار تولید اظهار امیدواری کرد با 
کشت گندم براساس برنامه ابالغی، سال آینده نیز کشور از واردات 

گندم بی نیاز شود.

بندر چابهار هاب صادرات افغانستان می شود
مع��اون مالی و اداری وزارت ترانس��پورت افغانس��تان با تاکید بر 
این که بندر چابهار برای مردم افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت از برنامه ریزی برای صادرات محصوالت تولیدی این کشور از 

طریق چابهار خبر داد.
به گزارش تسنیم، امام محمد وریماچ در حاشیه برگزاری نشست 
موافقتنامه چابهار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بندر چابهار برای 

مردم افغانستان از اهمیت باالیی برخوردار است. 
وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته با موضوع چگونگی صادرات 
محصوالت تولیدی افغانستان، افزود: با توجه به زیرساخت های بندر 

چابهار، زمینه صادرات افغانستان از این بندر فراهم شده است.

ب��ه گزارش تس��نیم، افغانس��تان تولیداتی از جمل��ه میوه و میوه 
خش��ک دارد که می توان��د از طریق بن��در چابهار آنها را به س��ایر 
کش��ورها صادر کند. این کشور همچنین حدود 3000 میلیارد دالر 

ذخایر معدنی دارد.

عوارض پوستی و چشمی در کمین مردم
معاون نظارت بر مواد آرایش��ی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اردبی��ل گفت عم��وم مردم به ویژه بانوان از خرید لوازم آرایش��ی و 
بهداشتی از طریق دس��تفروش ها و افرادی که بساط پهن می کنند 

به جد پرهیز کنند.
 آقاجان��ی در گفت وگ��و با ایس��نا،  اظهار کرد: اس��تفاده از مواد 
آرایش��ی و بهداش��تی تقلبی و غیرمجاز ع��وارض متعددی از جمله 
حساس��یت های پوستی و چشمی و سیستم کلیه و کبد را به همراه 
دارد که باید مصرف کنن��دگان در این زمینه مراقبت کنند تا دچار 

این عوارض نشوند.
وی خاطرنش��ان کرد: تمام مواد دارویی، بهداش��تی و آرایشی از 
نشان پروانه ساخت و برچس��ب اصالت و سالمت برخوردار هستند 

که روی آنها کد ۱۶ رقمی به ثبت رسیده است.
معاون نظارت بر مواد آرایش��ی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اردبی��ل ادامه داد: مصرف کنندگان ای��ن کاال باید برای اطمینان از 
اصالت و سالمت کاال این کد ۱۶ رقمی را به شماره 200088207 
پیام��ک کنند تا از تقلبی ب��ودن و یا اصالت کاال اطمینان داش��ته 

باشند.
آقاجان��ی گفت: ب��ه هیچ وجه کاالهای بهداش��تی – درمانی اعم 
از دارو و مواد آرایش��ی و بهداش��تی در بساط ها و دستفروشان قابل 
عرضه نیست و مردم در صورت مشاهده چنین اوضاعی باید گزارش 

خود را به معاونت غذا و دارو و اکیپ های آنها ارائه کنند.
وی بی��ان کرد: در ای��ن معاونت اکیپ های بازرس��ی و نظارت به 
صورت مستمر فعالیت می کنند و حتی در قالب اکیپ های مشترک 
با س��ازمان صنع��ت، معدن و تج��ارت و تعزیرات ب��ر داروخانه ها و 

فروشگاه های عرضه این مواد نظارت دارند.
معاون نظارت بر مواد آرایش��ی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اردبی��ل افزود: مردم با نخریدن مواد آرایش��ی – بهداش��تی تقلبی 
می توانن��د ما را در مبارزه با س��ودجویان در این حوزه کمک کنند 
که ض��رورت دارد همه افراد جامعه نظارت کام��ل بر این فرآیندها 

داشته باشند.
آقاجانی ادامه داد: س��امانه ای نیز در س��ایت وزارت بهداش��ت و 
درمان طراحی ش��ده که همه افراد با نصب این نرم افزار در گوش��ی 
خود می توانند اصالت و یا تقلبی بودن مواد آرایش��ی و بهداشتی را 

رصد کرده و در جریان آن قرار گیرند.

اخبـــار

مع��اون خانه صنع��ت، معدن و تجارت ایران عدم بخش��ودگی جرایم 
بانکی بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱3۹7 را مهمترین مشکل 

واحدهای تولیدی در سال جاری اعالم کرد.
بیژن پناهی زاده در گفت وگو با ایس��نا، در ارتباط با مش��کالت بخش 
صنع��ت و تولی��د در برهه کنونی، اظه��ار کرد: مهمترین مش��کلی که 
هم اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی با آن روبه رو هس��تند عدم اجرای 
بند »و« تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱3۹7 است که قرار بود براساس 
آن بخشش جرایم واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد که توسط بانک ها 
اجرایی نش��د. وی ادامه داد: همچنین قرار بر این بود که براس��اس این 
بند، بخشش جرایم تس��هیالت تولیدکنندگان و محاسبه سود براساس 
ق��رارداد اولیه تا پایان ش��هریورماه س��ال جاری مدنظر ق��رار گیرد که 
متاس��فانه بانک ها به دلیل مبهم بودن قان��ون، آن را اجرا نکردند و قابل 
تامل است که چرا نباید قانون اجرایی شود. این موضوع مجددا تا پایان 
س��ال تمدید ش��ده اس��ت، هرچند که هنوز هم جهت اجرا به بانک ها 

ابالغ نش��ده اس��ت. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اش��اره 
به این ک��ه قیمت مواد اولیه افزایش یافته اس��ت و تولیدکنندگان برای 
افزایش قیمت محصول نهایی با محدودیت مواجه هستند، اظهار کرد: با 
توجه به عدم ثبات نرخ ارز، امکان برنامه ریزی برای آینده وجود ندارد و 

تولیدکنندگان در این رابطه با دشواری هایی روبه رو هستند.
پناهی زاده در ادامه به وضعیت نرخ س��وخت اش��اره کرد و افزود: در 
مورد نرخ س��وخت نیز مس��ائل مختلفی مطرح می ش��ود و به طور حتم 
افزای��ش قیمت در این بخش موجب خواهد ش��د که هزینه های مربوط 
به حمل و نقل افزایش یابد و مشکل دیگری برای تولیدکنندگان ایجاد 

خواهد شد.
وی با تاکید بر این که فضای کسب وکار کماکان با مشکالت عدیده ای 
روبه روس��ت و بهبود نیافته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه فضای 
کسب وکار برای تولید و فعالیت واحدهای تولیدی مهیا نیست و شرایط 

دشواری برای تولیدکنندگان به وجود آمده است.

مع��اون خانه صنع��ت، معدن و تجارت ایران مالی��ات بر ارزش افزوده 
تولی��د را دیگر مش��کل واحدهای تولیدی دانس��ت و گفت: باید در این 
رابطه چاره اندیش��ی ش��ود در غیر این صورت مقول��ه مالیات بر ارزش 

افزوده کماکان فشار را بر تولیدکنندگان مضاعف می کند.
وی با اش��اره ب��ه این که باید بدهی دولت به بخ��ش خصوصی تعیین 
تکلیف و پرداخت شود، یادآور شد: یکی  دیگر از مشکالت اقتصاد کشور، 
بدهی دولت به بخش خصوصی است که متاسفانه نه تنها تعیین تکلیف 
نش��ده بلکه مطالبات فعاالن اقتص��ادی در بخش های مختلف پرداخت 

نشده است.
پناه��ی زاده با تاکید بر این که بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی باید 
در اولوی��ت کاری قرار بگیرند، اظهار کرد: دول��ت باید توجه ویژه ای به 
بخ��ش خصوصی و فعالیت های اقتصادی این بخش داش��ته باش��د و با 
تصمیم قاطع و تس��هیل ش��رایط فعالیت را برای سرمایه گذاری در این 

بخش فراهم کند.

۸ مشکلی که واحدهای تولیدی با آن دست به گریبانند

در حال��ی ک��ه در برخی کش��ورها صنای��ع فرهنگی منب��ع درآمدی 
چشمگیر برای آنهاست کشور ایران از این منبع سرشار غافل است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا، امروزه فرهنگ و صنایع فرهنگی 
جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان��ی دارد، به گونه ای که حدود 3درصد از 
GDP کل اقتصاد جهان را شامل می شود. این مقوله مهم امری مغفول 
واقع شده است، به گونه  ای که ما هیچ گونه برنامه ریزی خاصی برای این 
حوزه در کش��ور مدنظر نداریم. این در حالی اس��ت که س��ایر کشورها، 
جایگاه ویژه ای برای آن قائل هس��تند تا جایی که برخی از آن ها صنایع 
فرهنگی را منبع درآمدی چشمگیر تلقی می کنند. کشور ما نیز به دلیل 
برخورداری از فرهنگ غنی و ارزش های اصیل ایرانی-اس��المی می تواند 
با برنامه ریزی های متمرکز و آگاهانه پیوندی مس��تحکم میان فرهنگ و 

اقتصاد ایجاد کند بتواند گام هایی در جهت رشد اقتصادی گام بردارد.
اولین گام در جهت ایجاد این پیوند این اس��ت که فرهنگ را صنعت 
در نظ��ر بگیرم. امروزه اصط��الح »صنایع فرهنگ��ی در ادبیات علمی و 
اقتصادی کش��ورهای غربی به وفور یافت می ش��ود که دامنه گسترده ای 

دارد و شامل محصوالت و خدماتی است که درون مایه معنوی، اخالقی، 
خالقان��ه، ملم��وس و ناملوس دارند. صنایع فرهنگی ش��امل س��ینما و 
تلویزیون، رادیو، موس��یقی، تئاتر، هنرهای تجس��می، نقاشی و معماری 
می ش��ود. حتی در برخی تعاریف گردشگری و آثار باستانی نیز در حوزه 
صنای��ع فرهنگی ذکر می گردد، لذا کش��ور ما س��رمایه غن��ی در زمینه 
صنایع فرهنگی داراس��ت و می تواند از آن ها بهره گیرد. در عصر حاضر 
صنایع فرهنگی بر نوک پیکان توس��عه جوامع قرار گرفته اند، به گونه ای 
که هر قدر منزلت و ارزش صنایع فرهنگی در جامعه ای گس��ترده باشد، 
س��رعت پیشی گرفتن آن کشور از اقتصادهایی با  GDP مشابه بیشتر 
خواه��د بود، لذا می توان گفت امروزه یکی از ابزارهای اقتصاد توس��عه، 

صنایع فرهنگی است.
گام بعد تبیین رابطه میان اقتصاد و صنایع فرهنگی اس��ت. متاسفانه 
اغلب در کش��ور م��ا رابطه میان فرهنگ و اقتص��اد رابطه تفارق در نظر 
گرفته می شود. درحالی که رابطه میان فرهنگ و اقتصاد رابطه تعاضدی 
اس��ت، بدین معنا که گاه فرهنگ به یاری اقتصاد بش��تابد و گاه اقتصاد 

به مس��اعدت فرهنگ بیاید. اگر چنین رابطه ای را بتوانیم تبیین کنیم، 
انتظ��ار می رود صنایع فرهنگ��ی را بتوان وارد چرخ��ه اقتصادی کرد و 

به عنوان یک منبع درآمد ملی از آن ها استفاده کرد.
در وهله بعد باید به دنبال برنامه ریزی و تنظیم گری این بس��تر باشیم 
ت��ا بتوانیم رابطه تعاضدی را برقرار کنیم و در جس��ت وجوی روش های 
بیشینه س��ازی منافع این حوزه باشیم. لذا باید با مطالعه و آگاهی کامل 
از ارزش ها و صنایع فرهنگی موجود در کش��ور، مس��یر رسیدن به این 
رابط��ه و افزایش درآمد ملی را هموار س��ازیم. این مس��ئولیت برعهده 
دولت ها و نخبگان و نظریه پردازان حوزه اقتصاد و فرهنگ اس��ت و آخر 
می توان گفت با توجه به تجربه س��ایر کش��ورها و بررس��ی متون علمی 
نقش فرهنگ در اقتصاد بس��یار اساس��ی و موثر است که نیازمند توجه 
دولت و نهادهای موجود در جامعه، اعم از نهادهای اقتصادی و فرهنگی، 
اس��ت. امید است با همت جامعه نخبگانی و اجرایی  کشور در آینده ای 
نزدیک ش��اهد رشد و توس��عه اقتصادی کشور به وس��یله بهره مندی از 

صنایع فرهنگی باشیم.

یک مقام مس��ئول گفت با توجه ب��ه اعتصاب کامیون داران، مرغداران 
برای تامین نهاده و خوراک مورد نیاز با چالش هایی روبه رو هستند.

ف��رزاد طالکش، دبی��رکل کانون پرورش دهندگان م��رغ تخم  گذار در 
گف��ت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با انتقاد از تداوم مش��کالت 
حم��ل و نقل صنعت طی��ور اظهار کرد: با توجه ب��ه اعتراض و اعتصاب 
کامی��ون داران، مرغ��داران ب��رای تامین نه��اده و خوراک م��ورد نیاز با 

چالش هایی روبه رو هستند.
وی اف��زود: با وجود آنکه مرغداران حداکثر هفته ای یک بار باید اقدام 
به تهیه خوراک مورد نیاز واحد تولیدی خود کنند، اما در شرایط کنونی 

روزانه اقدام به این کار می کنند.
به گفته طالکش هم اکنون بارگیری از سوی کامیون ها در بنادر انجام 

نمی ش��ود یا اینکه با قیمت های بسیار باال و غیرمعقول  صورت می گیرد 
که در افزایش قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا اختالالت حمل و نقل 
تاثیری بر قیمت نهاده های دامی داش��ته اس��ت، بی��ان کرد: با توجه به 
اختص��اص ارز یارانه ای به واردات نهاده های دامی، مش��کل چندانی در 

بحث نوسان قیمت نداریم.
وی ادامه داد: با وجود اس��تمرار مش��کالت حمل و نقل، مرغداران در 
برخی مواقع ناچارند که از یکدیگر دان قرض کنند که این امر می تواند 

آثار سوء متعددی را در بر داشته باشد.
طالکش با اشاره به دیگر مشکالت پیش روی مرغداران بیان کرد: در 
ش��رایطی که مرغداران موفق به تامین دان کافی مورد نیاز نیس��تند، از 

این رو به تهیه فرموالسیون های نامناسبی روی می آورند که این امر در 
کاهش کیفیت و کمیت تولید و در صورت ضعیف بودن سیستم ایمنی 

طیور در شیوع بیماری اثرگذار است.
دبی��رکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گ��ذار نرخ واقعی هر کیلو 
تخم مرغ با احتس��اب سود مرغدار را 7 هزار و ۱00 تومان اعالم کرد و 
گفت: این درحالی است که هم اکنون هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 
ب��ا نرخ 7 ه��زار تومان توزیع می ش��ود که با این وجود س��ودی نصیب 

مرغدار نمی شود.
وی در پای��ان قیم��ت تخم مرغ در روزهای آین��ده را پیش بینی کرد 
و گف��ت: با توجه به ش��رایط کنونی بازار اگ��ر بیماری خاصی رخ ندهد، 

احتمال کاهش قیمت تخم مرغ دور از انتظار نیست.

صنایع فرهنگی، گمشده اقتصاد ایران

تداوم مشکالت حمل و نقل در صنعت طیور

مرغداران از یکدیگر دان قرض می کنند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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اخبار

 درآمد رنو با خروج از ایران
6درصد سقوط کرد

خودروساز فرانسوی، رنو، گزارش داد که درآمد این شرکت در سه 
ماه سوم امسال با افت فروش در بازارهای در حال ظهور و خروج از 

بازار ایران آسیب دیده است و ۶درصد سقوط کرده است.
 به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، رنو روز سه ش��نبه اعالم 
کرد که در سه ماهه سوم امسال درآمد این شرکت ۱۱.۴8 میلیارد 
یورو )۱3.۱۶میلیارد دالر( ش��ده اس��ت که درآمد بخش خودرو با 

سقوط سنگین 8.۴درصدی به ۱0.0۶ میلیارد یورو رسیده است.
ثبت جهانی خودروی رنو 2.۹درصد در ربع س��وم افزایش داشت 
که در این راس��تا مش��ارکت در س��اخت ون با برلیانس چین، تاثیر 
زیادی داشته است. با حذف فروش خودروهای تولید مشترک، ثبت 
خودروی فروخته ش��ده رنو در خارج از اروپا ۱0.۴درصد افت داشته 

است.
عملکرد رنو به س��طح م��ورد پیش بینی تحلیلگ��ران که ۱2.۱7 
میلی��ارد ی��ورو برای کل گ��روه و ۱0.۹2میلیارد ی��ورو برای بخش 

خودروسازی با در نظر گرفتن تجارت آوتواز روسیه، نرسید.
با این همه رنو دوباره چش��م انداز 20۱8 کامل خود را تکرار کرد 
که این ش��امل افزایش درآمد، جری��ان نقدینگی مثبت برای بخش 
غیر خودروسازی و حاشیه س��ود بیش از ۶درصدی برای کل گروه 

است.

پیشنهاد بنزین 2قیمتی
1000 و 3000 تومان

درب��اره میزان قاچاق و قیم��ت واقعی بنزین اع��داد غیرقطعی و 
برآوردی اس��ت. این موضوع ممکن است سیاس��تگذار را به اشتباه 
بیندازد. در چنین ش��رایطی بهترین سیاس��تگذاری آن است که با 
اب��زار قیمت، مصرف را مدیریت ک��رد و میزان قاچاق را تا حد قابل 

توجهی کاهش داد.
به گ��زارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، س��یدحمید حس��ینی 
تحلیلگر اقتصادی و عضو اتاق گفت: بهتر اس��ت تا سیاس��تگذاران 
با توجه به واقعیت های اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی کش��ور، دو 
نوع قیمت را برای بنزین مش��خص کنند. نخست همان بنزین هزار 
تومانی را س��همیه بندی کنند و برای هر فرد س��همیه ای مش��خص 
در نظ��ر بگیرند و قیم��ت 3 هزار تومانی را هم برای س��همیه دوم 

لحاظ کنند.
در چنین ش��رایطی ه��م مصرف تا حدودی مدیریت می ش��ود و 
ه��م با توجه به افزایش قیم��ت بنزین تا 3هزار تومان جذابیت خود 
را برای قاچاق از دس��ت می دهد و خروج غیرقانونی آن از کش��ور را 

کاهش می دهد.
این روزها در ش��بکه های اجتماعی فیلم هایی منتش��ر می ش��ود 
که بس��یار وحش��تناک اس��ت. قاچاقچیان در مرزها صف کشیده و 
به تب��ادل بنزین می پردازند. در این میان دول��ت منابع عظیمی را 
از دس��ت می دهد. طبیعتاً هیچ ایرانی نمی پذیرد که منابع کش��ور 
ب��ه جای هزین��ه در زیرس��اخت ها به دس��ت ع��ده ای قاچاقچی و 
فرصت طل��ب بیفتد. از این رو اصالح قیمت بنزین تا جایی که افکار 
عمومی پذیرای آن باش��د گزینه مناس��بی برای مدیریت مصرف و 

کاهش قاچاق می تواند به شمار آید.

تب و لرز در بازار خودروهای خارجی
پس از ممنوعیت واردات خودرو و بس��ته ش��دن س��ایت ثبت 
س��فارش بازار خودروهای وارداتی عجیب تری��ن روزهای خود را 

تجربه کرد.
به گزارش کارپرس، در این میان جدای سودجویی دالالن باید 
ب��ه تاثیر نرخ ارز، ممنوعیت واردات، تفاوت فاحش میان عرضه و 
تقاضا اش��اره کرد که باعث ش��ده است تا گپ قیمتی عجیبی در 

بازار حاکم شود.
اما مدیری��ت قیمت خودروهای واردات��ی، تنها برعهده دالالن 
نیس��ت. دارندگان این خودروها نیز برای فروش خودروهای خود 
از این فرصت استفاده می کنند و از قیمت پیشنهادی خود کوتاه 
نمی آین��د. افرادی که خود مصرف کنن��ده خودرو بوده اند حاال بر 

این گپ قیمتی دامن زده اند!
اینک��ه درخص��وص خودروه��ای واردات��ی و لوک��س، خ��ود 
مصرف کننده در افزایش قیمت خ��ودرو تاثیر دارد دلیلش دقیقا 
ب��ه همان لوکس و مح��دود بودن برخ��ی از خودروهای خارجی 
برمی گ��ردد! به هر حال برخی از خودروه��ای وارداتی لوکس به 
صورت محدود وارد ایران ش��ده اس��ت و یا جزو اولین ها هستند 
معموال اینگونه خودروها عالوه بر خاص بودن و محدود بودن اسم 
و رس��می هم برای خود دس��ت و پا کرده اند تا به قیمت های من 

درآوردی عجیب و غریبی به فروش برسند.
برای مثال درخصوص اولین مازراتی وارداتی ایران درست است 
که مدل این خودرو پایین تر از س��ایر نسخه های موجود در ایران 
اس��ت اما همین واژه اولین به خاصیت این خ��ودرو افزوده و در 
قیمت آن نقش مهمی خواهد داشت! خیلی دور نرویم نخستین8 
BMWiوارد ش��ده به ایران. قطعا صاحب این خودرو به هنگام 
فروش به نکته که این خودرو اولین i8 وارد ش��ده به ایران است 
اش��اره می کند و معموال چنین قیمت گذاری هایی در بازار آزاد بر 
روی قیمت دیگر خودروهای هم مدل تاثیر خواهد گذاش��ت و به 

تبع آن حتی روی قیمت خودروهای داخلی!
اما به واق��ع بازار آزاد خودروهای لوک��س و خاص که حتی در 
برخ��ی موارد قیمت آنها به دو برابر و یا بیش از آن هم رس��یده 
است را چه کسی کنترل خواهد کرد؟ متاسفانه تمرکز مسئوالن 
و م��ردم بیش��تر بر قیم��ت خودروهای داخلی معطوف اس��ت و 
همی��ن امر ب��ازار خودروه��ای وارداتی را دچار ت��ب و لرز کرده 
اس��ت! همچنین تاثیر نرخ ارز و عدم تخصی��ص ارز دولتی تاثیر 
مس��تقیمی روی خودروهای وارداتی دارد اما این که یک خودرو 
تا این حد گپ قیمتی داش��ته باش��د هم منطقی نیست؛ هرچند 
که در یکی دو ماه گذش��ته چیزی به عنوان منطق در بازار معنا 

نداشته است!

طی سال های گذشته، ش��رکت هایی که با نام لیزینگ و در حالی که 
هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداش��ته اند دست به کالهبرداری از مردم 
زده و س��رمایه های کالنی را به جیب زده اند. این موضوع پس از َآشفته 
ش��دن بازار خودرو و افزایش قیمت ها در حاش��یه بازار که س��بب جلب 
سرمایه های مردم به سوی بازار خودرو شد، شدت بسیاری گرفته است.
ب��ه گزارش پدال نیوز، خرید و فروش خودرو در میان مردم همچنان 
ب��ه عن��وان یک کاالی س��رمایه ای ادام��ه دارد و در کن��ار آن فعالیت 
ش��رکت های فروش و پیش ف��روش خودرو که تحت ن��ام لیزینگ و یا 
فروش اقس��اطی اقدام به فروش خودرو می کنند تبدیل به یک مسئله 

جدی شده است. 
 س��ردار حس��ین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت نیز در همین راستا 
چن��د روز پیش ب��ه خریداران خودرو نس��بت به فعالیت ش��رکت های 
غیرمج��از لیزین��گ خودروی��ی هش��دار داد و عن��وان کرد متاس��فانه 
ش��رکت های لیزینگی که تبلیغ هم می کنند و م��ا تبلیغات آن ها را در 
فضاهای ش��هری می بینیم ب��ه راحتی اقدام به تبلی��غ فعالیت مجرمانه 
خود می کنند و تاکنون ۱2 ش��رکت لیزینگی خودرو تحت تعقیب قرار 
گرفته اند و مدیران دو ش��رکت نیز متأس��فانه از کش��ور خارج شده اند، 
بنابراین الزم اس��ت که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی 

خودرو با دقت کامل و اطمینان اقدام به خرید کنند.
 این ش��رکت های لیزینگ نما ب��ا جلب نظر مش��تری و فراخوان های 
پیش فروش با شرایط بسیار مناسب خریداران این نوع خودروها را فریب 
می دهند و از طریق جذب س��رمایه های مردم اق��دام به کالهبرداری از 

آنها می کنند؛ موضوعی که حتی با پیش فروش خودروهای خودروسازان 
داخلی نیز از میزان آن کاس��ته نش��ده و گویا عطش خریداران خودرو 

برای خرید خودرو هنوز پایان نیافته است.
 اگرچه در رس��انه ها هش��دارهای پیاپی بس��یاری به م��ردم در مورد 
این موضوع داده می ش��ود تا از لیزینگی بودن و دارای مجوز بودن این 
ش��رکت ها برای فروش خودرو اطمینان حاصل کنند اما همچنان برخی 
از مردم فریب ش��رکت های کالهبردار را می خورند و سرمایه خود را از 

دست می دهند.
 در همین راس��تا بارها انجمن ملی لیزینگ به مشتریان هشدار داده 
اس��ت تا در زمان خرید خودرو نس��بت به اعتبار ش��رکت ها و اشخاص 

آگهی دهنده تحت نام لیزینگ دقت کنند.
 در همی��ن رابط��ه چندی پیش هادی موقعی، دبی��رکل انجمن ملی  
لیزینگ ایران بر این موضوع تاکید کرد که  ش��رکت های لیزینگ دارای 
مجوز از بانک مرکزی کامال مورد اعتماد مردم هس��تند و ش��رکت هایی 
که مورد اعتماد مردم نیس��تند یا اصال لیزینگ محس��وب نمی شوند یا 
از ش��رکت های واس��طه  به حس��اب می آیند که ممکن است به عناوین 
مختلفی شفاف عمل نکنند و حتی مجوز بانک مرکزی  را هم ندارند. 

 چگونه شرکت های لیزینگی غیرمجاز را تشخیص دهیم؟ 
 برای آنکه مردم بتوانند شرکت های مجاز لیزینگی را از غیرلیزینگی ها 
و غیرمجازها تش��خیص دهند کار س��ختی را پیش رو ندارند تنها الزم 
اس��ت به چند چیز در اسم و مجوز این ش��رکت ها دقت کنند. دبیرکل 
انجمن ملی لیزینگ ایران نیز راه های شناس��ایی شرکت های لیزینگ را 

این گونه برشمرده است: 
 اگر مردم قصد خرید لیزینگی و استفاده از خدمات شرکت لیزینگ را 
دارند؛ باید دقت کنند تا نام لیزینگ یا واسپاری در عبارت عنوان یا نام 
آنها وجود داشته باش��د، اما برای فهمیدن اینکه این شرکت ها لیزینگ 
هستند یا خیر می توانند به دو سایت بانک مرکزی در قسمت موسسات 
مجاز و دیگری سایت انجمن ملی لیزینگ ایران، که اعضای انجمن ملی 
لیزینگ همان ش��رکت های دارای مجوز هس��تند مراجعه کنند. اگر نام 
دقیق این ش��رکت ها در سایت وجود داش��ت این ها می توانند اطمینان 
پی��دا کنند که این ش��رکت ها مجاز هس��تند و حتما بای��د نام دقیق را 
مطابقت دهند. شماره مجوز این شرکت ها و تاریخ صدور و مهلت مجوز 
نیز در این س��ایت ها نوشته شده اس��ت. همچنین نام مدیران عامل نیز 
قید ش��ده است. حتی تلفن و سایت آن ش��رکت در این دو سایت قابل 
دسترسی است. در نتیجه حتی اگر ابهامی هم وجود داشت می توانند با 
انجمن لیزینگ تماس بگیرند و سوال کنند این شرکت جزو شرکت های 

مجاز لیزینگ هست یا خیر؟ 
شرکت های کالهبرداری که مجوز فعالیت ندارند و یا مجوز آنها برای 
فعالیت باطل ش��ده است سبب شده اند تا عملکرد شرکت های لیزینگی 
نامطلوب جلوه کند و برخی از مردم تصور می کنند تمامی ش��رکت های 
لیزین��گ غیرقابل اطمینان هس��تند، اما فعاالن ح��وزه لیزینگ بر این 
اعتقادند که شرکت های لیزینگی خودرو در کوتاه شدن دست دالالن از 
بازار خودرو نقش کلیدی دارند و فعالیت های آنان به سود خودروسازان 

است.

استارت شرکت های جدید خودرویی در اوج چالش  واردات

رئی��س انجم��ن صنفی صنع��ت تایر ایران ب��ا مثب��ت ارزیابی کردن 
تخصیص ارز به واردات تایر به منظور کاهش التهاب بازار، از مس��ئولین 
خواس��ت با تخصیص ارز و حمای��ت از تولیدکنندگان، کش��ور را برای 
همیشه از واردات تایر بی نیاز سازند. محمدرضا تقی گنجی در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار خبر خودرو درخصوص افزایش قیمت تایرهای رادیال باری 
– اتوبوس��ی در منطقه با آغاز واردات به ایران اظهار داش��ت: این اتفاق 

افتاده اما امیدواریم با واردات تایر تا حدی قیمت داخلی کاهش یابد.
وی افزود: البته این کاالها هنوز به ایران نرس��یده ولی ثبت س��فارش 
ش��ده و در راه اس��ت و امیدواری��م ورود ای��ن تایرها به ب��ازار بر قیمت 
الس��تیک تاثیر بگذارد. البته قطعا این اتفاق خواهد افتاد و واردات این 
تایرها تاثیر مثبتی بر بازار خواهد داش��ت و باعث کاهش قیمت در بازار 

آزاد می شود.
وی درخصوص احتمال ورود الس��تیک های بی کیفیت از این مجرا به 
کشور گفت: وظیفه اداره استاندارد است که در مبادی ورودی بر کیفیت 
کاالهای واردشده نظارت داشته باشد. وقتی کاالیی وارد کشور می شود 
و دارای اس��تاندارد اجباری اس��ت باید آن اس��تاندارد را پاس کند. اگر 
کاالیی بدون کیفیت باشد و قادر به اخذ استانداردها نباشد، نباید بتواند 

وارد کشور شود و رسیدگی به این امر وظیفه اداره استاندارد است.
وی درخص��وص احتمال فعالیت ش��رکت های بی تخص��ص در زمینه 
واردات و توانای��ی اینگون��ه ش��رکت ها در ارائه خدم��ات پس از فروش 
گفت: اگر یک شرکت، بدون تخصص در این راستا فعالیت کند مطمئنا 
توانایی ارائه خدمات پس از فروش را نخواهد داش��ت و الزم اس��ت در 
زمان اعطای مجوز فعالیت به شرکت های واردکننده، تخصص آنها مورد 
بررس��ی قرار گیرد و صرفا به ش��رکت هایی که امکان ارائه خدمات پس 
از ف��روش دارند مجوز واردات اعطا ش��ود، البته مطمئنا این کار صورت 
می گی��رد. یعنی وزارت صنعت بر این موضوع نظارت دارد و قاعدتا باید 
به ش��رکت های بدون تخصص که امکان خدم��ات پس از فروش ندارند 

مجوز واردات داده نشود.
وی ب��ا توجه به تخصیص مبل��غ قابل توجه ۵00میلی��ون دالر برای 
واردات تایرهای باری – اتوبوس��ی گف��ت: ما به این قضیه و مبلغ باالی 
ارز تخصیص داده ش��ده معت��رض بودیم. البته تخصی��ص این مبلغ به 
این صورت اس��ت که ابت��دا 200 میلیون دالر اختصاص داده ش��ده و 
بع��د ماهانه مبلغی مثال حدود ۴0 میلی��ون دالر تخصیص داده خواهد 
ش��د و این تخصیص تا زمانی اس��ت که التهاب بازار فروکش کند. البته 

به نظر می رس��د که التهاب ب��ازار زودتر از اینها فروک��ش خواهد کرد. 
رئیس انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران افزود: میزان ارزی که به تولید 
اختصاص داده می شود بسیار کمتر است. به طوری که برای تولید 230 
ه��زار تن تایر نصف این مقدار ارز تخصیص داده می ش��ود. البته ارزبری 
بخش تولید کمتر است چون به هر حال در تولید قسمتی از مواد اولیه 
داخلی اس��ت و ارزبری کمتری دارد. وی درخصوص تاثیر تخصیص نیم 
میلیارد دالر به واردات بر تولیدات داخلی گفت: ارز تخصیص داده ش��ده 
برای واردات یک تایر به خصوص یعنی تایر تمام سیمی است که در ایران 
ب��ه طور کامل تولید نمی ش��ود و بنابراین تاثیر منف��ی در تولید داخلی 

نخواهد داشت و فقط کمبود کشور را در این زمینه برطرف می کند.
گنجی درخصوص مش��کلی که در تامین کائوچو مورد نیاز تایرسازان 
از جانب شرکت های پتروشیمی وجود داشت، گفت: مشکل فقط قیمت 
است زیرا با توجه به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی که یا گران شده 
و یا در حال افزایش قیمت است قیمت تمام شده کائوچو افزایش داشته 
و محصولی که به تایرس��ازان ارائه می ش��ود گرانت��ر خواهد بود و روی 
قیمت تمام ش��ده تایر تاثیرگذار اس��ت. یعنی کمبودی به لحاظ کائوچو 

وجود ندارد و فقط مساله قیمت مطرح است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران با اعالم شرایط مرحله جدید طرح 
کاه��ش آلودگی هوا که از اول آبان آغاز  ش��ده اس��ت، گفت: در مرحله 
جدید، پهنه اجرای طرح به کل ش��هر تهران گس��ترش پیدا کرده و به 
صورت هفت روز در هفته و بیس��ت و چهار س��اعته کنترل معاینه فنی 
خودروها انجام خواهد ش��د. س��ید نواب حس��ینی منش در گفت وگو با 
خبرن��گار خبرخودرو درخصوص اجرای مرحله جدید طرح LEZ اظهار 
داش��ت: در مرحله دوم طرح کاهش، همانند مرحله اول کنترل مکانیزه 
معاینه فنی خودروها توس��ط دوربین های س��طح ش��هر ته��ران انجام 
می ش��ود. وی درخصوص تفاوت مرحله جدید ب��ا مرحله اول این طرح 
گف��ت: تفاوت مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوا با مرحله اول در این 
اس��ت که در مرحله اول محدودیت زمانی و مکانی در شهر تهران وجود 
داش��ت و اجرای مرحله اول در ساعات اجرای طرح و در محدوده طرح 
زوج و فرد اجرا می ش��د اما در مرحله دوم، پهنه اجرای این طرح به کل 

شهر تهران گسترش پیدا کرده و به صورت هفت روز در هفته و بیست 
و چهار ساعته کنترل خودروها انجام خواهد شد.

مدیرعامل س��تاد معاینه فنی تهران درخصوص تاثیر اجرای این طرح 
بر آمار خودروهای فاقد معاینه فنی گفت: اجرای این طرح تاثیر بس��یار 
زیادی دارد زیرا در گذش��ته مردم خود را مکلف به گرفتن معاینه فنی 
نمی دیدن��د، اما با اجرای این طرح دیگر هیچ تخفیفی برای فردی که با 

خودروی بدون معاینه فنی تردد کند وجود ندارد.
وی اف��زود: در دو س��الی که اج��رای مرحله اول ط��رح کاهش طول 
کش��ید بالغ بر ۵00 هزار خودروی آالینده صرفا در تهران شناس��ایی و 
اصالح ش��دند. این رقم بسیار بزرگ اس��ت و اگر مقایسه شود با میزان 
مراجعات در سنوات گذشته، کل مراجعات شهر تهران در حالت پیک به 
حدود ۴00 هزار خودرو در سال می رسید اما در دو سال فوق الذکر بالغ 
ب��ر ۵00هزار خودروی آالینده صرفا در تهران شناس��ایی و از مجموعه 

ش��هری خارج ش��ده اند و در مرحله جدید که تعداد خودروی بیشتری 
وجود دارد حتما تعداد خودروهای کنترل شده بیشتر خواهد بود.

وی افزود: در کوتاه مدت نمی شود انتظار معجزه داشت ولی شهروندان 
در طوالنی مدت تاثیر این طرح را مشاهده خواهند کرد.

حس��ینی منش درخصوص مبلغ جریمه خودروها در این طرح گفت: 
در این طرح، جریمه در نظر گرفته ش��ده برای تمامی خودروهای فاقد 
معاینه فنی ۵0هزار تومان اس��ت و این طرح تمام وسایل نقلیه موتوری 
را غیر از موتورسیکلت شامل می شود و مطمئنا تاثیر بسزایی در کاهش 

آلودگی هوای شهر تهران خواهد داشت.
وی در پای��ان گف��ت: در حال حاضر بی��ش از ۹0درصد اتوبوس های 
ش��رکت واحد دارای معاینه فنی هس��تند اما به دلیل فرس��ودگی قادر 
به حفظ ش��رایط نیستند و س��تاد معاینه فنی در بازدیدهای دوره ای به 

این مساله می پردازد و اتوبوس های فاقد معاینه فنی جریمه می شوند.

کشور باید از واردات تایر بی نیاز شود

کنترل 24 ساعته معاینه فنی خودروها آغاز شد

جریمه 50 هزار تومانی خودروهای فاقد معاینه فنی
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به همت ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی با 
برگزاری سومین رویداد کارآفرینی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 

این حوزه قدمی دیگر در حوزه کارآفرینی به پیش می رود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
س��روش ش��کرچیان، دبیر برگزاری سومین 
رویداد کارآفرینی سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی گفت: س��ومین رویداد استارتاپی 
س��لول های بنیادی و پزش��کی بازس��اختی 
)سل استارتاپ( به عنوان عرصه فناوری های 
همگرا توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های 
س��لول های بنیادی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با همکاری مرکز رهیاران 
پزش��کی بازساختی آوند )مپس��ا( از تاریخ ۴ 
لغایت ۶آذرماه سال جاری در محل پژوهشکده 

علوم و فناوری انرژی شریف برگزار می شود.
وی دغدغه اصلی این رویداد را در وهله نخس��ت فرهنگ سازی نحوه 
تدوین بوم کسب و کار و مدل تجاری سازی ایده های مربوط به پزشکی 
بازس��اختی و سلول های بنیادی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر این 

رویداد با ه��دف ارتباط برقرار کردن بین ایده پ��ردازاِن آکادمیِک این 
حیطه با س��رمایه گذاران جهت ورود به فرآیند تجاری سازی و صنعتی 

برپا می شود.
ش��کرچیان بیان کرد: تاکنون دو دوره از 
این رویداد ملی اجرا شده است که خروجی 
آن ثب��ت ش��رکت هایی در زمینه پزش��کی 
بازس��اختی و س��لول بنیادی اس��ت که به 
صورت فعال در حال ارائه خدمت اس��ت. از 
سوی دیگر لزوم و نحوه تدویِن بوم کسب و 
کار یک ایده در حوزه پزش��کی بازساختی و 
سلول بنیادی و همچنین ادبیات تخصصی 
مربوط به آن در بین محققان و ایده پردازان 

این حیطه جا افتاده است.
به گفته وی، طی دو دوره برگزارشده این 
برنامه، طیف گس��ترده ای از دانش��جویان و 
محققان در رشته های مختلف علوم پزشکی 
و مهندس��ی به عنوان ایده پرداز، توسعه دهنده و کارآفرین در این رویداد 
شرکت کرده اند. انتظار این است در این دوره نیز به مانند دو دوره پیش، 

این دوره نیز مورد توجه گسترده مخاطبان قرار گیرد.

مع��اون وزیر ارتباط��ات گفت با انتخاب مرکز مل��ی فضای مجازی، 
پنج پیام رس��ان بومی از میان هفت پیام رسان فعلی، از گردونه حمایت 

حذف و حمایت از دو پیام رسان دیگر ادامه می یابد.
حمید فتاح��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
مه��ر، درب��اره حمای��ت از پیام رس��ان های 
بومی مطابق با مصوبه ش��ورای عالی فضای 
مجازی و تصمیم جدید ب��رای فعالیت این 
شبکه توضیح داد و گفت: مصوبه چارچوب 
حمایت از پیام رسان های داخلی در شورای 
عالی فضای مجازی تصویب شد که تکالیفی 
را برای چند دس��تگاه حکومتی مش��خص 
کرد. بخش عم��ده ای از این تکالیف مربوط 
ب��ه وزارت ارتباط��ات ب��ود و دس��تگاه های 
دیگ��ری مانند ق��وه قضاییه، صدا و س��یما، 
بان��ک مرکزی و وزارت ارش��اد نیز هر کدام 

بخشی از این تکالیف را برعهده داشتند.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه آنچه که 
مصوب شورای عالی فضای مجازی می شود حکم قانون را دارد، ادامه داد: 
این تکلیف قانونی به وزارت ارتباطات ابالغ ش��د و پیرو آن چند جلس��ه 

کارشناسی انجام ش��د تا نوع حمایت ها از پیام رسان های بومی مشخص 
ش��ود.معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: نخستین نکته مورد تاکید وزارت 
ارتباطات این است که سند حمایت از پیام رسان های بومی با هدف اصالح 
عواملی که مان��ع از حضور و رجوع مردم به 
پیام رس��ان های داخلی می شود به تصویب 
رسید تا این موانع را تسهیل کند. وی گفت: 
نظر وزارت ارتباطات این اس��ت که در حال 
حاضر به دلی��ل عدم اقناع اف��کار عمومی، 
مراجع��ه مردم ب��ه پیام رس��ان های داخلی 
کمرنگ است و شتابی که باید داشته باشد 
وج��ود ندارد و اقبال عمومی به س��مت این 
شبکه ها کم است. به همین دلیل موضوعات 
فنی در الیه ه��ای بعدی ق��رار دارد.فتاحی 
ب��ا تاکید بر اینکه اگر اقن��اع افکار و اعتماد 
عمومی اتفاق بیفتد، حتی اگر مش��کلی در 
ابزار فنی هم اتفاق بیفتد کاربر پای سرویس 
خود می ایستد، افزود: همانطور که در روزهای نخست تلگرام، این شبکه 
دارای باگ ه��ای فنی بود، پیام ها با تاخیر مبادله می ش��د و بس��یاری از 

آپشن های فعلی را نداشت.

5 پیام رسان بومی از گردونه حمایت حذف می شوندکارآفرینی در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 

مش��اوران خوب هزینه باالیی دارند، اما بهره مندی از آنها ارزش این 
هزینه را دارد. اس��تخدام یک مشاور کسب وکار به اندازه کافی پرهزینه 
است، حال تصور کنید که شما مشاور نامناسب را انتخاب کرده باشید.
زمانی فرا خواهد رس��ید که ش��ما و کس��ب وکارتان نیاز به مشاوره 
پی��دا می کنی��د. ممکن اس��ت به اطالعات��ی در مورد بازار، مش��ورت، 
مهارت ها و روش هایی احتیاج پیدا کنید که در س��ازمان ش��ما وجود 
ندارن��د. مش��اوران می توانند راه حل هایی را برای طیف گس��ترده ای از 
مسائل مرتبط با کسب وکار ارائه دهند. انواع مختلف مشاوران ایده های 
متفاوت��ی را پیش روی ش��ما قرار خواهند داد، ام��ا باید بدانید در چه 
زمانی و چرا از آنها اس��تفاده  کنید. مش��اور کسب وکار به طور کلی در 
مورد استراتژی، برنامه ریزی و حل مشکل با شما همکاری می کند. وی 
ممکن است به شما در توسعه و رشد کار کمک کند و شما نیز شاید به 
یادگیری چگونگی طراحی یک مدل کس��ب وکار، ایجاد طرح بازاریابی 
یا تعیین نوع روش های بازاریابی و چگونگی استفاده از آنها نیاز داشته 
باش��ید. مشاوران در قالب های مختلف ظاهر می ش��وند. بسیاری افراد 
Pricewate - )اا بزرگان این ح��وزه مانند پرایس واترهاوس کوپ��رز 

 Ernst( ارنست اند یانگ ،)Deloitte( دیلویت ،)houseCoopers
Young &( و یا کی پی ام جی )KPMG( آشنا هستند، اما مؤسسات 

و افراد بسیار زیاد دیگری نیز در این حوزه فعالیت دارند.
ش��رکت ها، به ویژه ش��رکت های بزرگ، جزییات دس��تمزد خود را به 
اشتراک نمی گذارند. دستمزدها یک راز تجاری محسوب و به شدت مخفی 
نگاه داش��ته می شوند. عالوه بر این، دستمزدها براساس مناطق، مشتری، 
خدمات و ... متغیر هستند. با توجه به مواردی که بیان شد، گزارش شده 
اس��ت که اجرت شرکت های بزرگ از حدود 3200 دالر تا بیش از ۶۶00 
دالر در هر س��اعت شروع می ش��ود. طبق یک مطالعه میدانی که توسط 
روزنامه  کانسالتینگ ساکسز )Consulting Success( در سال 20۱7 
از مشاوران فردی صورت گرفت، ۱۴درصد از مشاوران دستمزدی بیش از 

۵0.000دالر از هر پروژه کسب کرده  بودند.
مشاوران به پنج دسته تقسیم می شوند.

1. مشاوران استراتژی و مدیریت
این شرکت ها یا افراد درک عمیقی از بازار هدف شما خواهند داشت 
و از بهترین راهکار برای کس��ب وکارتان آگاه هستند. آنها می توانند در 
افزایش تأثیر بر بازار، گس��ترش ارائ��ه  محصول، بازاریابی برای بازدهی 
و صرفه جویی در هزینه، افزایش قابلیت های ش��رکت، خرید تجهیزات 

بزرگ یا خرید سهام شرکت های دیگر به شما کمک کنند.
2. مشاوران عملیاتی

ای��ن ش��رکت ها بر فرآین��د افزایش کیفی��ت و کارایی ش��ما تمرکز 
می کنن��د. ممکن اس��ت از آنه��ا زمانی اس��تفاده کنید که ب��ه دنبال 
برنامه ریزی فرآیندهای موجود، آنالیز فرآیندها برای ارائه پیشنهادات/

توصیه ها به منظور بهبود کیفیت، کاهش مراحل کاری یا اشتباهات و 
افزایش حاشیه سوددهی و کاهش هزینه هستید.

3. مشاوران فناوری اطالعات
احتماالً فناوری اطالعات بزرگترین بستر برای رشد در حوزه  مشاوره است. 
با رشد سریع تکنولوژی و نیاز به پشتیبانی فنی، اکثر شرکت ها در برهه ای از 

زمان برای کمک به تکمیل و بهبود سیستم های کامپیوتری یا ارتباطی و یا 
فضای ذخیره سازی، ارتقای سرور و . . .، مشاور استخدام کرده اند. 

4. مشاوران منابع انسانی
این مؤسسات به طور خاص براساس نیازهای کارکنان فعالیت می کنند. 
ش��ما می توانید از آنها برای جذب استعدادهای برتر استفاده کنید، ابقای 
کارکنان در شغل را افزایش دهید، جبران خسارت را برای تطبیق با اهداف 
شرکت تعیین کنید و از آنها در توسعه راهبردی و ارتباطی نیز بهره ببرید.

5. مشاوران بازاریابی و فروش
در این حوزه ش��رکت ها اغل��ب در قالب ایجاد طرح ه��ای بازاریابی، 
بازارگرمی، توس��عه یک نام تجاری، راه ان��دازی کمپین های تبلیغاتی، 
ایجاد اس��تراتژی های رس��انه اجتماعی، بنیان نه��ادن فرآیند فروش و 

بهبود آن، یا طراحی آموزش فروش و مربیگری فعالیت دارند.
بنابراین چرا باید یک نفر را از میان این گروه ها استخدام کنید؟

تخص��ص: ممکن اس��ت منابع داخلی و مجموع��ه مهارت های کافی 
را در ش��رکت خود برای عملی ک��ردن پروژه، هدف یا آنچه می خواهید 
انجام دهید در اختیار نداش��ته باشید. اس��تفاده از یک مشاور یا مهره  

قدرتمند در کار شما می تواند نتایج شگفت انگیزی داشته باشد.
عام��ل تغییر رویه: به عنوان هدایت کننده  سیاس��ت های محل کار و 
مالمت شونده به دلیل کاهش تعداد پرسنل یا دیگر اقدامات به منظور 
کاهش هزینه، مش��اوران متخصصان اعمال تغییر هس��تند و می توانند 
به عنوان عامل بیرونی موانع پیش رو را از بین ببرند و وقوع اتفاقات را 
میسر سازند.  بهبود فرآیند: مشاور در حیطه  فعالیت خود متخصص یا 
کارشناس��ی خبره است و در موضوعی که شما می خواهید برای اولین 
بار آن را مرتفع سازید، تجربیات زیادی در اختیار دارد. چرا می خواهید 
یک راهکار جدید ابداع کنید در حالی که مش��اور این راهکار ش��ما را 

احتماالً تا به حال چندین بار به اجرا گذاشته است؟
ایده پرداز: مش��اور می تواند جلوه تازه ای به کس��ب وکار شما ببخشد. 
وی می تواند تصویر بزرگتری از بازار را ببیند و می داند چگونه ش��رکت 
ش��ما با وجود تازه وارد بودن می تواند در این ب��ازار به فعالیت بپردازد. 
بصیرتی که مش��اوران دارند می تواند نگرش تیم داخلی شما را نسبت 

به روش های جدید تفکر و برخورد با مشکالت تقویت کند. 
مربی: با توجه به ماهیت کاری که مشاوران انجام می دهند، می توان 
گفت آنها مربیان ذاتی هس��تند. کار مش��اوران اشتراک گذاری دانش، 
نگرش و تجربه اس��ت. آنها می توانند برای انجام یک دوره  آموزش��ی و 

ارائه یا انجام آموزش یک به یک یا تیمی انتخاب مناسبی باشند.
مش��اوران منبع خوبی هس��تند، ام��ا یکی از بزرگتری��ن نقاط ضعف 
می تواند حصول اطمینان از این موضوع باشد که استفاده از آنها نتایج 
قابل اجرا و قابل مش��اهده به همراه خواهد داش��ت. تأثی��ر این نتایج را 

می توانید به وضوح بر سود و زیان خود مشاهده کنید. 
در بس��یاری مواقع مشاور ممکن است راهکار یا طرحی برای چگونگی 
انج��ام کاری به ش��ما ارائه دهد، اما هیچ پیگیری ب��ه منظور اطمینان از 
پیاده سازی و بررسی نتایج آن صورت ندهد. این اتفاق لزوماً تقصیر مشاور 
نیست. آنها ممکن است تنها برای برپایی و انجام وظایف خاصی استخدام 
ش��ده باشند. مشاوره همچنین بسیار پرهزینه و زمانبر است. شرکت های 
ب��زرگ می توانند صدها ه��زار دالر خرج کنند و پس از یک س��ال هیچ 

دستاوردی مرتبط با نتیجه  آن هزینه برای ارائه نداشته باشند.
entrepreneur: منبع

چه زمانی مشاور استخدام کنیم

دریچــه

رویداد کارآفرینی »صنایع ش��یمی و صنایع معدنی« به منظور بهره گیری از 
اس��تارتاپ های این حوزه 2آبان ماه ۹7 با حمای��ت مرکز فن بازار ملی معاونت  
علمی برگزار می شود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری، روی��داد کارآفرینی »صنایع ش��یمی و صنایع 
معدنی« به منظور بهره گیری از اس��تارتاپ ها برای نوآوری در صنایع  شیمی و 
صنایع  معدنی اس��تان سمنان و همچنین خالقیت در حل مسائل این صنایع 
برگزار می ش��ود. محورهای این رویداد شامل مارکتینگ و توسعه بازار صنایع 
ش��یمیایی و معدنی، تولید محصوالت نوین شیمیایی موردنیاز، حل مشکالت 
فناوری محور با استفاده از خالقیت و نوآوری، خالقیت در فرآوری مواد معدنی 

موجود در منطقه است.

صنایع شیمی و صنایع معدنی از 
استارتاپ ها کمک می گیرد

مترجم: سهیل خواجوند

چهار شنبه
2 آبان 1397

شماره 1187
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تحق��ق حمای��ت از تولید ملی و توس��عه کارآفرین��ی از اولویت های 
جشنواره اینترنتی مد و لباس سی پال است.

ب��ه گ��زارش خبرگزاری مه��ر به نق��ل از روابط عمومی نخس��تین 
جش��نواره اینترنتی مد و لباس »سی پال«، 
جلسه اعضای شورای سیاست گذاری اولین 
جش��نواره اینترنتی مد و لباس »س��ی پال« 
برگ��زار ش��د و اعضا ب��ه اظهارنظ��ر درباره 
رون��د برپایی این روی��داد و تبیین اهداف و 

چشم اندازها پرداختند.
خاتون ش��هبازی دبیر نخستین جشنواره 
اینترنت��ی م��د و لباس »س��ی پال« در این 
جلس��ه با اع��الم نهایی آثار ارسال ش��ده به 
دبیرخانه جش��نواره اظهار داش��ت: از زمان 
اع��الم فراخ��وان تاکنون نزدی��ک به ۴هزار 
اثر به دبیرخانه واصل ش��د که از این تعداد، 
بخ��ش عم��ده ای از آث��ار ارس��الی مختص 

طراحان لباس است.
شهبازی در ادامه به بیان اهداف و چشم اندازهای جشنواره پرداخت 
و گفت: جش��نواره س��ی پال متعلق به تمامی فعاالن مد و لباس است. 

383۵ اث��ر از سراس��ر کش��ور و در تمامی بخش های اعالم ش��ده در 
فراخوان ارس��ال شده که سهم بیش��تر آثار ارسالی از شهرهای تهران، 
کرج، اصفهان، ش��یراز، تبریز، مش��هد، قزوین، کرمانش��اه و اراک بوده 

است.
س��هیال جبری، مدیر نخستین جشنواره 
م��د و لباس »س��ی پال« در ادامه بر لزوم 
توج��ه ب��ه طراحان خ��الق و مس��تعد و 
ب��رای  فرصت های��ی  ایج��اد  همچنی��ن 
شناسایی و معرفی آنها اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: نس��ل جدید با رویکرد تازه ای در 
ح��ال ش��کوفایی هس��تند و در این بین 
شناسایی و معرفی آنها می تواند در جهت 
رشد و خالقیت ش��ان تاثیر بسزایی داشته 
باش��د. سرتاس��ر ایران ممل��و از طراحان 

خوش فکر و خالق است.
مهدی صفایی، کارآفرین برتر کشور نیز 
بر لزوم توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی برای فعاالن مد و لباس تأکید 
کرد و برنامه ریزی طوالنی مدت در جهت توسعه کارآفرینی را از نکات 

مهم در رشد فعاالن هنر صنعت مد و لباس برشمرد.

مدیر امور پژوهش و فناوری ش��رکت مل��ی گاز ایران گفت فن بازار 
محلی برای تجارت فناوری اس��ت و در تالش��یم با ایجاد این فضا بین 

عرضه کننده و متقاضی فناوری ارتباط برقرار کنیم.
ب��ه گ��زارش مهر، س��عید پاک سرش��ت 
مدی��ر امور پژوهش و فناوری ش��رکت ملی 
گاز ایران با اعالم اینکه هفته آینده ش��اهد 
برگزاری یک نشست ابتدایی استارتاپ ها در 
صنعت گاز هستیم، گفت: فن بازار به عنوان 
محیطی برای ارائه دس��تاوردهای پژوهشی 
و فناوری ک��ه متقاضیان مربوطه نیز در آن 
حض��ور دارند، ب��ا همکاری پ��ارک فناوری 

پردیس کار خود را آغاز کرده است.
وی ادام��ه داد: ای��ن روش ی��ک راهکار 
جدی��د ب��رای ارتباط برق��رار ک��ردن بین 
دس��تاوردهای عملیات��ی حوزه فن��اوری و 
دانش بنی��ان با متقاضیان آن ک��ه می تواند 

شامل سرمایه گذاران یا شرکت های صنعتی باشد، است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به انواع نیازهای فناورانه در صنعت گاز 
اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده )بالغ بر ۹۵درصد( نیازهای 

صنع��ت گاز بومی ش��ده و در داخل کش��ور تولید می ش��ود، بنابراین 
می توان با اس��تفاده از فن بازار، محیط��ی را برای حضور بهتر و موثرتر 
ش��رکت های دانش بنیان که محصوالت فناورانه تولید می کنند، فراهم 

کرد. 
پاک سرش��ت ایجاد چنین فضایی را در 
راس��تای نقش حاکمیتی شرکت ملی گاز 
به منظ��ور ایجاد هماهنگی بین روش های 
کس��ب و کار نوی��ن و نیازه��ای موج��ود 
ای��ن صنعت دانس��ت و افزود: نخس��تین 
نشس��ت مربوط به فن بازار در نمایش��گاه 
امس��ال نف��ت، گاز، پتروش��یمی برگ��زار 
ش��د تا متقاضی��ان و افرادی ک��ه توانایی 
ارائ��ه محصول و دانش فناوران��ه را دارند، 

شناسایی شوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: به منظور 
شناس��ایی نیازه��ای عملیات��ی و حقیقی 
واحده��ای مختلف فعال در صنع��ت گاز، توره��ای فناورانه ای برگزار 
کردیم ت��ا عرضه کنندگان را با نیاز حقیقی ای��ن واحدها به فناوری و 

دانش جدید آشنا کنیم.

برگزاری رویداد استارتاپی صنعت گازتحقق حمایت از تولید ملی و توسعه کارآفرینی

ت��وازن می��ان کار و زندگی به س��ادگی می گوید، س��اعات کاری و 
غیرکاری باید به صورت مساوی تقسیم شوند.

آمازون با ایجاد فرهنگی که س��خت کار کردن را ارزشمند می داند، 
ش��ناخته می ش��ود. به طوری که این س��ازمان انتقادات��ی را از طرف 
کارکنان فعلی و س��ابق خود در مورد کار کردن در روز شکرگزاری یا 

حتی زمانی که بیمار هستند، دریافت کرده است.
هنگام��ی که از جف ب��زوس )Jeff Bezos( درباره توازن میان کار 
و زندگ��ی در آمازون س��ؤال ش��د، آن را »هماهنگ��ی کار و زندگی« 

تعبیر کرد.
در اینجا توضیح می دهیم که چگونه صاحبان پرمش��غله کسب وکار، 
از طری��ق یافتن هماهنگی میان کار و زندگی به جای توازن بین آنها 
و بدون خس��تگی می توانند انرژی خ��ود را در خانه و محل کار حفظ 

کنند.
تمرکز بر کار و خانه را به جای زمان، در قالب انرژی بسنجید

این موضوع مربوط به آن نیست که چند ساعت را در خانه یا محل 
کار صرف می کنید؛ بلکه در مورد انرژی ای اس��ت که به هر دو بخش 
زندگی خود اختصاص می دهید. اگر از س��اعات کار طوالنی مدت لذت 
می برید و به ش��ما کمک می کند در خانه احس��اس »حضور« داشته 

باشید، به رویه خود ادامه دهید.
این مورد یک اصل اساس��ی در نظریه بزوس در تقسیم زمان میان 
کار و زندگی اس��ت. از آنجایی که بزوس عاش��ق کاری است که انجام 
می ده��د، از انجام آن انرژی می گیرد، با باالترین اس��تانداردهای خود 

کار می کند.
بس��یاری تأیی��د می کنند که احساس��ات م��ا در تم��ام زمینه های 
زندگی مان رس��وخ می کنند. هنگامی که می توانی��د از انجام کارهای 
خوب انرژی کس��ب کنید، ش��ما را به س��متی س��وق می دهد که در 
زندگی ش��خصی خود نیز موفق باش��ید. در عوض هنگامی که کارها 
در خانه به خوبی پیش نروند، ممکن اس��ت انرژی الزم را برای انجام 
بهترین عملکرد خود در محیط کاری نداشته باشید. یک قاعده اصلی 
برای هماهنگی زندگی و کار این اس��ت که س��عی کنیم هر دو جنبه 
ش��غلی و ش��خصی زندگی به ما انرژی دهند تا در خانه و محیط کار 

بهترین عملکرد را داشته باشیم.
این مس��ئله لزوماً بدان معنا نیس��ت که باید وقت خود را به صورت 
متعادل صرف کنیم؛ همانطور که عبارت »تعادل میان کار و زندگی« 
این را می رس��اند. در عوض باید زمان خود را به نحوی س��پری کنیم 
که در بهترین حالت خود باش��یم. ب��ه این ترتیب در کل افراد بهتری 

خواهیم بود.
یک برنامه زمانبندی انعطاف پذیر برای کار و زندگی ایجاد 

کنید
افراد س��طوح مختلفی از ان��رژی را از کار و زندگی ش��خصی خود 
جم��ع آوری می کنن��د و از ای��ن طری��ق متوجه می ش��وند در برخی 
زمان های مختلف روز بازدهی بهتری دارند. فرهنگ کار بین س��اعات 
۵ تا ۹ که برای چندین دهه وجود داش��ته اس��ت واقعاً در حال تغییر 

اس��ت. اکث��ر دفاتر کاری م��درن نوعی از انعط��اف در کار را به وجود 
آورده اند تا فرد بتواند ساعات کاری خود را مشخص کند.

کار در زمان ه��ای مختلف روز را تجربه کنی��د تا به یک زمانبندی 
دس��ت یابید. این کار به ش��ما کمک می کند بهترین کارایی را داشته 
باش��ید و با افزایش بهره وری، زمان بیشتری را برای انجام بهترین کار 

خود و انرژی بیشتری را برای عزیزان تان فراهم کنید.
بدانید که چه زمانی »نه« بگویید

م��ا تمایل داریم فکر کنیم که انجام بیش��ترین تعداد ممکن پروژه، 
نشانه حرفه ای بودن است، اما مشغولیت، مشابه با تأثیر گذاری نیست. 
برای انجام کار به بهترین نحو، باید پروژه هایی را که می توانید به آنها 

ارزشی بیفزایید را اولویت بندی کنید.
درج��ازدن، تخریب کننده اس��ت. ب��ه دنبال پروژه هایی باش��ید که 
می توانید در آنها پویا ظاهر ش��وید. در چنین شرایطی به بهترین نحو 
کار می کنید و از پیش��رفت تان خش��نود خواهید بود. هنگام حرکت و 
جاری بودن اس��ت که اغلب احساس کارایی می کنیم و از صرف زمان 

برای عزیزان مان، احساس گناه نمی کنیم.
تعهدات را مخابره کنید

اگر به یک پروژه زمانبر نزدیک می شوید، افراد مهم در زندگی تان را 
از آن آگاه کنید. در غیر این صورت ممکن است تصور کنند به دلیلی 

خیانت آمیز از آنها دوری کرده اید.
آگاه ک��ردن افراد مهم زندگ��ی از تعهدات حرفه ای خود، می تواند به 
آنها کمک کند که ش��ما را یاری دهند. اگر یک دوس��ت خوب بداند 
که برای چند هفته برقراری ارتباط برای ش��ما دش��وار است، متوجه 
می شود که باید ارتباطش را متوقف کنند تا شما مجبور به پاسخ دادن 

پیام ها یا ایمیل ها نباشید.
به طور مش��ابه یک ش��ریک که می داند شما مس��ئول اجرای یک 
پروژه مهم هستید، ممکن است بتواند برنامه خود را از نو تنظیم و در 

کوتاه مدت به شما کمک کند.
حال اگر تعهدات خانوادگی مانع از کار کردن شما با ظرفیت کامل 
برای یک دوره زمانی مشخص شود، باید سطح انتظارات را به درستی 
با همکاران خود تنظیم کنید. یک محل کار خوب آن است که نسبت 
به واقعیت های زندگی ش��خصی کارکنان انعطاف پذیر باشد. مدیرانی 
که رفاه کارکنان برای ش��ان مهم اس��ت، معموالً مایل به کمک به آنها 

در مراقبت از تعهدات شخصیت شان هستند.
با یک زندگی کاری در حال تغییر، سازگار شوید

ساعت کاری مانند گذشته دیگر بین ساعت ۹ صبح تا ۵ بعداز ظهر 
و از شنبه تا چهارشنبه نیست. کار در صبح پنجشنبه و ساعات پایانی 
روز چهارشنبه به سراغ شما می آید. در تعطیالت و در طول فراغت از 
تحصی��ل نیز این اتفاق می افتد. ایده تعادل میان کار و زندگی نش��ان 
می دهد که باید بین س��اعات کاری و غی��رکاری، تفکیکی یکنواخت 

وجود داشته باشد.
در حقیقت کسانی که حرفه های بلندپروازانه را دنبال می کنند، باید 
هماهنگی کار و زندگی را هدف قرار دهند؛ شیوه ای که در آن هر دو 
جنبه از زندگی به شما انرژی می دهد و کمک می کند تا جای ممکن 

در بهترین حالت خودتان باشید.
entrepreneur: منبع

لینوس توروالدز پس از حدود یک ماه اسـتراحت، مجددا به تیم مدیریت لینوکس ملحق شـده و 
ِسمت پیشین خود را بازپس گرفته است.

به گزارش زومیت، کمی بیشـتر از یک ماه پیش، لینوس توروالدز در اطالعیه ای که آن را از طریق
LKML ارسـال کرده بود، به صورت رسـمی اعالم کرد که می خواهد به صورت موقت از تیم مدیریت 

جامعه  توسعه دهنده  لینوکس کناره گیری کند. 
توروالـدز به هنگام کناره گیـری از لینوکس اعالم کرده بود که از رفتار خود با برخی زیردسـتانش 

پشیمان است و می خواهد در خود تغییراتی ایجاد کند. وی در اطالعیه اش گفته بود:
الزم اسـت برخی از رفتارهایم را تغییر دهم. قصد دارم از کسـانی که با رفتارم آزارشـان داده ام یا 
حتی باعث شـده ام که از پروژه توسـعه  کرنل کنار بروند، عذرخواهی کنم. می خواهم برای مدتی از 
تیم مدیریت خارج شـوم تا بتوانم روی درک کردن احساسـات مردم و نحوه  دادن پاسـخ صحیح به 
آن ها، کار کنم. باید بپذیرم که شـرایط مختلف را چقدر بد قضاوت کرده ام؛ باید درک کنم که فضای 

کاری ای که خلق کرده بودم، چقدر غیرحرفه ای بود.
با این همه، ظاهرا توروالدز پس از یک ماه اسـتراحت، توانسته روحیه  خود را بازیابی کند و مجددا 
به سـر کارش برگردد. اینکه وی توانسـته رفتار خود را دسـتخوش تغییر کند، سؤالی است که تنها 

گذر زمان می تواند به آن پاسخ بدهد.
پس از خروج توروالدز از Linux، سـمت او به طور موقت به گرگ کورا-هارتمن سپرده شده بود و 

وی اخیرا در جریان معرفی لینوکس 4.19، خبر بازگشت توروالدز را تأیید کرده است. 
 Open Source Summit Europe بـا این همه، ظاهرا لینوس توروالدز قرار نیسـت در مراسـم
حضور پیدا کند؛ به عالوه، وی تاکنون هیچ گونه اطالعیه ای را از طریق LKML ارسال نکرده است. 

 

 روش های کاربردی جف بزوس
برای ایجاد توازن میان کار و زندگی 

لینوس توروالدز مجددا به تیم 
مدیریت لینوکس ملحق شد

یادداشـت

از سوی دبیرخانه دومین همایش پیشرانه های دریایی آخرین مهلت ارسال 
طرح و ایده استارتاپ اعالم شد. به گزارش ایسنا، دومین همایش پیشرانه های 
دریایی با تالش دانش��گاه صنعتی شریف و س��ازمان صنایع دریایی در تاریخ 
۶ اس��فندماه امسال برگزار می ش��ود. آخرین مهلت ارس��ال مقاالت کامل به 
دبیرخان��ه این همایش ۱۵ آبان ماه و آخرین مهلت ارس��ال پایان نامه، طرح و 

ایده استارتاپ نیز ۱۵ آذر ماه اعالم شده است.
در دومی��ن همای��ش پیش��رانه های دریای��ی ع��الوه ب��ر مباح��ث علمی و 
مقاالت، اولین اس��تارتاپ تخصصی در حوزه پیش��رانه های دریایی و جشنواره 

پایان نامه های برتر نیز برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال طرح و ایده 
استارتاپ به همایش پیشرانه های دریایی

مترجم: امین فرح بخش



عبارت »برند ش��خصی« به معنای بازاریابی اش��خاص برای شغل شان 
به عنوان یک برند اس��ت. من به خوبی این را می دانم، زیرا چند س��ال 
را صرف بی نقص س��اختن برند خود کردم. ب��رای مثال در هر رویدادی 
که می روم، بدون توجه به اینکه تا چه حد تجملی اس��ت، شلوار جین و 
کفش های گاوچرانی می پوشم. این انتخاب لباس صرفاً راهی دیگر برای 
 C-Suite Network نش��ان دادن جسارت و پرادعایی برندم، سازمان
)ش��بکه ای برای کمک به شبکه س��ازی مقام های ارش��د شرکت هایی با 
درآمد س��االنه  باالتر از ۵ میلیون دالر( و همچنین امتناع از انجام کارها 
به روش��ی مشخص اس��ت -صرفاً چون تا به حال همه چیز به آن روش 

انجام می شده است. 
اما مدیران دیگر چگونه اند؟ آیا مالکیت ش��ان نس��بت به برند را نشان 
می دهند؟ آیا یک مدیرعامل باید با ممارس��ت برندش را بهتر و از دیگر 

شرکت ها متمایز سازد؟ پاسخ کوتاه این است. . . بله! 
دالیل خوبی برای انجام این کارها وجود دارد. پژوهش��ی انجام ش��ده 
توس��ط بورسن-مارس��تلر )Burson-Marsteller( نتیج��ه  گرف��ت 
۴8درصد از شهرت یک شرکت می تواند به عملکرد مدیرعاملش نسبت 
داده ش��ود. این رهبران دیدگاه شرکت ش��ان را نشان می دهند، بنابراین 
برند ش��خصی و شرکت باید نشانگر ویژگی و ارزش های یکسانی باشند. 
گرچه یک مدیرعامل برای همیشه مدیر یک شرکت نمی ماند. به همین 
دلیل س��اخت هویتی برای برند که مدیران بتوانند مالکش باش��ند و در 
واقع نوعی برند به موازات مدیران، امری ضروری است. به عبارتی دیگر 
یک برند ش��خصی، در حرکت خواهد بود. درحالی که ممکن است عموم 
مردم ش��یفته  یک شرکت ش��وند، در اصل بیشترین ارتباط را با افرادی 
که در آن شرکت هستند برقرار می کنند، بنابراین چرا طبق گفته  سایت 
CEO. com، ۶۱درص��د از مدیران عام��ل به علت حضور  نداش��تن در 
رسانه های اجتماعی، فاقد برند شخصی هستند؟ شاید به این علت است 
که فکر نمی کنند اثر ش��خصی یا حرفه ای داش��ته باش��د؟ البته که این 

مدیران کاماًل در اشتباهند! 
پژوهش انجام ش��ده توسط ش��رکت Weber Shandwick و مرکز 
تحقیقات��ی KRC Research تخمی��ن زد که ۴۴درصد از ارزش بازار 
یک شرکت می تواند در ارتباط مستقیم با شهرت مدیرعاملش باشد. این 
پژوه��ش بر مزایای دیگر مثبت بودن ش��هرت برند مدیرعامل نیز تأکید 
و بیان کرد این موارد ش��امل جذب س��رمایه گذاران )87درصد(، توجه 
مثبت رس��انه   )83درصد(، حمایت در برابر بح��ران )83درصد(، توانایی 
ج��ذب کارکن��ان در آینده )77درص��د( و حفظ کارکن��ان )70درصد( 

می شوند. 
نتیجه اینکه مدیران بیش��تری باید مالکیت برندش��ان را نشان دهند، 
بنابراین موضوع بعدی مربوط به اشتباهات در برندسازی شخصی است. 

در ادامه به سه  مورد از آنها می پردازیم. 
این تفکر که شما نیازی به برند شخصی ندارید

اگر عبارت باال تفکر یک مدیرعامل درباره  برند شخصی اش را توصیف 
کند، آن فرد اصاًل مناس��ب مدیریت نیس��ت. این مسئله راجع به »من 
نمی خواهم« یا »از حرف زدن راجع به خودم متنفرم« نیس��ت، بلکه باید 
تعریفی از شما به عنوان یک رهبر و انسانی سوای شغل تان وجود داشته 

باش��د. باورهای شما چیس��ت؟ چگونه  می خواهید توس��عه و نوآوری را 
هدایت کنید؟ اساساً این همان چیزی است که شما را »شما« می سازد. 
Do It! Ma Dave Newman(، بنیانگذار ش��رکت - )ییو نیومن 

keting یکب��ار به من گفت،  »زمانی ک��ه یک مدیرعامل مالک برندش 
نیس��ت، کنترل ماجراهای ش��رکت را از دس��ت می دهد«. از همین رو 
وقتی ماجرایی نباش��د، تمایزی هم نخواهد بود. پیش��تر نیز ذکر کردم 
که برند شخصی تان، برای همیشه مال شماست، بنابراین ساخت برندی 
ک��ه روش رهبری، ایده ها و ارزش های تان را با برند ش��رکت تان ترکیب 
کند، مس��ئولیت ش��ما خواهد بود. این دو برند به هم��راه یکدیگر، یک 
مکمل عالی می س��ازند، ام��ا باید بتوانند به طور مجزا نیز وجود داش��ته 
باش��ند. به خاطر داشته باشید، شما برای همیشه مدیرعامل آن شرکت 

نخواهید ماند. 
این تفکر که می توانید نمایندگی برندتان را به کسی بسپارید

من می دانم به عنوان یک مدیرعامل س��رتان ش��لوغ است، اما باز هم 
نمی توانی��د س��اخت برندتان را به تی��م روابط عمومی ی��ا بازاریابی تان 
بس��پارید. البته اس��تفاده از کمک تیم روابط عمومی ی��ا بازاریابی برای 
ش��کل دادن به جنبه های��ی از برند مانند نکات مجاب کنن��ده، محتوا یا 
یک ش��رح حال جدی��د و ارتقایافته، ایرادی ندارد. بای��د توجه کنید که 

شکل دادن و ساختن، دو مسئله  مجزا هستند. 
به اعتقاد بسیاری مدیران اجرایی، سخت ترین بخش ساختن یک برند 
این اس��ت که افراد نمی دانند باید درباره  چه بنویسند. البته که تیم تان 
می تواند در این کار به ش��ما کمک کند، اما اگر تا به حال نتوانس��ته اید 
درک کنی��د که هس��تید و چه اهدافی دارید، هیچ تی��م روابط عمومی 
نمی تواند به ش��ما کمک کند. آنها می توانند در س��اخت یک شخصیت 
برای ش��ما کمک کنند، اما آنچه حاصل می شود اصالت نخواهد داشت 
و باعث آس��یب های جبران ناپذیر نه تنها به شهرت شما، بلکه به شهرت 
شرکت تان نیز می ش��ود. ایجاد یک شخصیت برای برند نباید تراکنشی 

باشد؛ باید بسیار فردی باشد. 
این تفکر که نیازی به حضور در رسانه های اجتماعی ندارید

BRAN -  ووباره می گویم، اش��تباه است! گزارش��ی منتشر شده از
fog درس��ال 20۱۶ نش��ان داد که 7۵درصد از افراد ش��رکت کننده در 
نظرس��نجی باور داشتند رهبرِی اجرایی یک ش��رکت، با فعال بودن آن 
رهبران در رس��انه های اجتماعی پیش��رفت می کند. اگر شما خود یک 
رهبر هستید، نیازی نیست در تمامی پلتفرم ها حاضر باشید، اما باید در 
آنهای��ی که اکثر مخاطبان موردنظرت��ان فعالیت دارند، حضوری پررنگ 

داشته باشید و به خوبی از آن پلتفرم استفاده کنید. 
اگر نویس��نده  قابلی هس��تید، به نوش��تن یک بالگ چه در وب سایت 
ش��رکت تان و چه برای مجله ای که صنعت شما را پوشش می دهد فکر 
کنی��د. همچنین مقاله هایی روی پلتفرم های مختلف ش��رکت از جمله 
لینکدین منتش��ر کنید. نیازی نیس��ت محتوایی که می نویسید طوالنی 
یا بس��یار تخصصی باش��د، اما باید دقیق، اندیشمندانه یا چالش برانگیز، 

سرگرم کننده و آموزشی باشد. 
پلتفرم ه��ای مختلف را مانن��د کانال های تلویزی��ون در نظر بگیرید؛ 
مجبور نیستید تمامی آنها را ببینید، اما الزم است در چند رسانه حضور 
پیدا کنید تا پیام تان را به همه برس��انید، بنابراین خبر خوب این اس��ت 
که هیچ گاه برای تغییر شرایط دیر نیست! در ادامه به چند مرحله برای 

انجام این کار اشاره شده است. 

به اعالم یک URL شخصی فکر کنید
به  نظر س��اده می آید، اما هنوز هم گاهی فراموش می کنیم این کار را 
انجام دهیم. من یک URL برای خود دارم که شامل شرح حال مختصر، 
اطالعات مربوط به رس��انه های اجتماعی، مصاحبه ه��ای تلویزیونی که 
انجام داده ام، یک لینک به پادکس��ت هایم، یک فهرست از کتاب هایم و 
دیگر موارد می ش��ود. این URL فقط و فقط برای من اس��ت. هیچ کس 
دیگر نمی تواند مدعی شود که من است، همان کاری که در پلتفرم های 
دیگر انج��ام می دهند! همچنین من از طریق کانال های اجتماعی  خود، 
 ،)Dave Farrow( بیش��تر با دنبال کننده هایم آشنا می شوم. دیو فارو
مدیرعام��ل و بنیانگ��ذار Farrow Communications، ب��ه م��ن 
می گفت،  »برند تو تنها یک تصویر از توی واقعی اس��ت. امروزه هرگونه 

تفاوتی بین این دو، به عنوان یک خیانت دیده می شود.« 
منظور این است که اشخاص با دیگر افراد ارتباط برقرار می کنند، بنابراین 
دیدی از تفکرات، نظرات و سبک کاری خود به آنها بدهید. تمامی کسانی 
که با آنها تجارت می کنم، می دانند چگونه آدمی هستم. من هر روزِ هفته، 
برندم را زندگی می کنم. دیگران نیز باید همین  کار را انجام دهند. همانطور 
 Hall of Fame س��خنگوی ،)Mikki Williams( ک��ه میکی ویلیامز
می گوی��د، »متفاوت نباش، بلکه بی نظیر ب��اش. هر کس می تواند متفاوت 

باشد، اما کسی نمی تواند بی نظیر بودن را تقلید کند.« 
جلوی دوربین رسانه ها ظاهر شوید

این  همان بخشی است که در آن تیم تان به کمک شما می آید. اعضای 
تیم بای��د ارتباطات الزم برای بردن ش��ما به جلوی دوربین را داش��ته 
باش��ند. من مکررا در چندین برنامه  و شبکه  ملی میهمان بوده ام. کاری 
ک��ه قب��اًل در یکی از آن ش��بکه ها انجام می دادم، این ب��ود که از تیمم 
می خواستم ابتدا به اخبار روز توجه و سپس من را به برنامه وارد کنند. 
تهیه کنندگان می دانس��تند که می توانم در چش��م برهم زدنی خودم را 
آماده کن��م، بنابراین زمان بین آماده ش��دن و روی آنتن رفتن برای من 

کوتاه بود. 
به ط��ور خالص��ه آگاهی از س��رخط خبرها برای دیده ش��دن ضروری 
اس��ت. مدیران عامل نیاز دارند زبانزد باش��ند و طبق گفته  لیندا پاپکی 
)Linda Popky( رئیس Leverage2Market Associates،  »از 
موقعیت ها اس��تفاده کنید، زی��را آنها فرصت هایی ب��رای تقویت برند و 

ارتباط دادن آن با اتفاقات روزانه هستند.« 
کتاب بنویسید! 

من در حال نوش��تن چهارمین کتابم، »عامل قهرمانی: چگونه رهبران 
ب��زرگ س��ازمان ا را دگرگون و فرهنگ های برنده می س��ازند« هس��تم. 
همانطور که هر نویسنده ای می تواند این را به شما بگوید، نوشتن کتاب 
یک روند طوالنی و دنباله دار اس��ت، اما در شناخته شدن شما به عنوان 

یک منبع مطلع و معتبر کمک می کند. 
به ط��ور خالصه م��ا در دنیایی زندگ��ی می کنیم ک��ه در آن همواره 
ارتباط��ات وجود دارد. یک کلیک س��اده می تواند تقریباً تمام آنچه یک 
نف��ر می خواه��د در موردتان بداند را ب��ه او بگوی��د، بنابراین در چنین 
دنیایی داشتن یک برند مدیرعاملی دیگر امری تجملی نیست، بلکه یک 

ضرورت است. به همین دلیل باید آن را داشته باشید. 
برای تصمیم گیری درباره  ش��خصی که می خواهید باشید و ارزش های 

مورد حمایت شرکت خود، تا زمان نیاز به مدیریت بحران صبر نکنید! 
entrepreneur :منبع

10 گام تا رسیدن به یک طراحی مناسب برای 
تبلیغات بیلبوردی )بخش دوم(

اگ��ر بخش اول از این مطل��ب را مطالعه کرده باش��ید، نیازی به 
توضیح نیس��ت که مطلب در م��ورد نکاتی توضیح می دهد که برای 
طراحی و استفاده از بیلبورد تبلیغاتی باید مد نظر شما قرار بگیرد، 

پس به ادامه آن توجه کنید:
5- هرچه تعداد بیلبوردها بیشتر باشد، بهتر است

یک بیلبورد معموال در برابر بودجه یک کسب و کار گران در نظر 
گرفته نمی ش��ود، اما خیلی هم اثرگذار نیس��ت. بیلبورد عموما یک 

رسانه جمعی در نظر گرفته می شود که نیاز به حمایت دارد.
پ��س نیاز ب��ه بیش از یک بیلبورد و هرچه مخاطب بیش��تر برای 
دیدن آنها نیاز دارید. هر بیلبوردی دارای یک رتبه انحصاری اس��ت 
که تحت عنوان GRP ش��ناخته شده و براس��اس عواملی از قبیل 
ترافیک منطق��ه، در میدان دید بودن، موقعیت جغرافیایی، اندازه و 
… تعیین می شود که از بین صفر تا صد متغیر است. اگر این رتبه 
به طور میانگین برای ش��ما ۵0 باش��د، به این معنا است که حداقل 
۵0درصد از جمعیت آن منطقه یکی از بیلبوردهای ش��ما را در هر 

روز می بیند.
بنابراین اگر تنها یک بیلبورد داش��ته باش��ید، شانس تاثیرگذاری 
ش��ما به طور حتم کمتر از زمانی اس��ت که ۴ یا ۵ بیلبورد داش��ته 
باشید. در واقع شاید انتظار دریافت امتیاز ۱00 در میانگین باشید، 

که البته نیاز به بودجه بسیار باالیی دارد.
6- چیزی نگویید، آن را نشان دهید

نسبت به ایده های تبلیغاتی خود به شدت خالقیت داشته باشید. 
یک بیلبورد س��اده و مستطیل شکل، حالت استاندارد آن است، اما 
فرام��وش نکنید که می توانید از تصاویر س��ه بع��دی یا متحرک یا 
به صورت انیمیش��نی هم اس��تفاده کنید. هیچ دلیلی بر استفاده از 
یک تصویر چاپی و بزرگ بر روی بیلبورد نیس��ت. این فرصتی برای 
شما برای برند شماست که جلب توجه کننده و به یاد ماندنی باشید. 
فرام��وش نکنید که در صورت جلب توجه زیاد مخاطبین و دس��ت 
اندرکاران امر، حتی ممکن اس��ت مورد نق��د قرار گرفته و در دیگر 
رسانه ها هم به شما پرداخته شود که خود به نوعی برای شما تبلیغ 
مجدد به حساب می آید که بخشی از هزینه های اولیه اجاره و حتی 

یک طراحی فوق العاده را پوشش می دهد.
7- از هرگونه تکرار اجتناب کنید

اس��تفاده از بیلبورد به عنوان یک رس��انه تبلیغاتی و البته حفظ 
آن هزینه ه��ای بس��یاری زیادی برای ش��ما دارد که ممکن اس��ت 
تکرار ش��دن آن برای کس��ب و کار ش��ما ممکن نباشد، پس سانت 
به س��انت آن را باید هوش��مندانه اس��تفاده کنید. اگر از عنوانی بر 
روی آن اس��تفاده می کنید که تصاویر ش��ما را توضیح می دهد، در 
واقع دارید کلمات را هدر می دهید. اگر تصاویر ش��ما کس��ل کننده 
باشد یا ارتباطی با محصول شما نداشته باشد، مشغول فرصت سوزی 

هستید.
8- در حد احمقانه ای ساده باشید

بیلبورد رس��انه ای اس��ت که در کمترین زمان باید خوانده شود. 
مخاطب ش��ما اغلب در حال رانندگی با سرعتی حدود 80 کیلومتر 
بر س��اعت از کنار بیلبورد شما عبور می کند، پس در اثربخش ترین 
حال��ت ممکن بای��د پیام ش��ما را دریافت کند. پ��س اینجا فضای 
مناس��ب برای کارگردانان هنری جهت آزمودن آثار پیچیده یا برای 
تولیدکنندگان محتوای متنی برای ارائه متون ادبی نیست. در واقع 
بیلبورد باید همانند مش��تی بر روی صورت مخاطب عمل کند و هر 
قدر پیام آن س��اده تر منتقل شود، در واقع قدرت این مشت بیشتر 

بوده است.

9- نسبت به اندازه لوگو محتاط باشید
یک��ی از توصیه هایی که در عرصه تبلیغ��ات به صورت طوطی وار 
تکرار می ش��ود، این اس��ت که »لوگو را بزرگت��ر درج کنید«. درک 
دلیل آن هم س��اده اس��ت. در واقع مش��تری در حال صرف هزینه 
بسیار زیادی برای تبلیغ برند خودش هست و انتظار دارد که تصویر 
برن��د پس از عبور مخاطب از کنار تبلیغ وی به طور کامل در ذهن 
مخاطب حک ش��ود. با این وجود همیش��ه باید به حفظ تعادل هم 
در این زمینه توجه کنیم. تصویر خیلی بزرگ، در واقع موجب پرت 
شدن حواس و عدم توجه به پیام اصلی است. تصویر خیلی کوچک، 
تبلیغی هوشمند اس��ت که البته شاید کسی هم به آن توجه نکند. 
با در نظر گرفتن این مهم، بهتر است به یاد داشته باشید که گاهی 
عدم درج لوگو نیز حتی خودش یک ش��یوه و تاکتیک برندس��ازی 
در نظر گرفته می ش��ود که برخی از برنده��ای مطرح جهانی از آن 

بهره می برند.
10- آزمون طول بازو را روی آن پیاده کنید

خ��وب، تا اینجای کار تمام موارد ب��اال را در طراحی خود رعایت 
کردی��د؟ پس حتما یک بیلب��ورد فوق العاده را ب��رای کمپین خود 
طراحی کرده اید. زیبا، دقیق، با رنگ های متضاد، جلب توجه کننده 
و البت��ه اثرگذار … اما بای��د دید اصال دیده می ش��ود؟ آیا خوانده 

می شود و کسی از آن چیزی می فهمد؟
حاال می خواهیم خیلی س��ریع آن را تس��ت کنیم و ببینیم چقدر 
اثرگذار است و ببینیم با این کار هزینه و زمان خود را هدر می دهیم 
یا خیر. برای این تس��ت باید آن را در اندازه یک کارت ویزیت چاپ 
کنید و با کش��یدن دس��تان خود آن را در فاصله یک بازو از صورت 
خ��ود نگاه دارید. آیا همچنان قادر ب��ه دیدن و درک تمام جزییات 
آن همانند زمانی که بر روی مانیتور 27 اینچی ش��ما نمایش داده 
می ش��د، هستید؟ اگر نه، پس باید باز مشغول شده و تغییرات الزم 

را پیاده کنید.
فراموش نکنید که در اس��تفاده از این رس��انه تنها ۵ تا ۱0 ثانیه 

زمان در اختیار دارید.
ibazaryabi: منبع
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رمز موفقیت بسیاری از وب س��ایت های موفق نگارش مطلب با توجه 
به نیاز مخاطب شان است. در حقیقت اغلب سایت های مشهور از همین 
ش��یوه برای جلب نظر مخاطب س��ود می برند. برخی از آنها هنگامی که 
در میز کنفرانس شرکت نشسته اند، چنین افکاری به سراغ شان می آید: 
»م��ا باید س��ایت مان را به گونه ای جذاب و کارب��ردی برای مخاطب در 

بیاوریم.«
در این میان یکی از اعضای ش��رکت ممکن اس��ت چنین جمله ای را 
بیان کند: »وب س��ایت م��ا باید حرفه ای به نظر برس��د، بنابراین باید از 
تصاوی��ر اس��تاک زیبا و افراد متخصص در زمینه نگارش متن اس��تفاده 
کنی��م«. نفر س��وم در این میان تی��ر خالص را وارد می کن��د: »ما باید 
صفحه ای مخصوص برای محصوالت مان داشته باشیم. در عین حال این 
صفحه نباید خیلی با جزییات سر مخاطب را درد آورد. هدف اصلی باید 

نمایش جزئی محصوالت مان به آنها باشد.«
در می��ان بحث ش��اید یک��ی از اعضای بخش ف��روش این گونه اظهار 
نظ��ر کن��د: »در بخش »تماس ب��ا ما« باید اطالع��ات الزم برای تماس 
آس��ان مخاطب با ما گنجانده ش��ود. در غیر این صورت شانس ما برای 
جلب نظر مخاطب به ش��دت کاهش می یابد. اگر قصد فروش اینترنتی 
محصوالت مان را داریم، باید شماره تماس و ایمیل بخش فروش نیز در 

آنجا درج کنیم.«
اگر ش��ما نیز با مطالعه این بخش به فکر دش��واری های مدیریت یک 
سایت افتاده اید، بنابراین آماده شروع مقاله هستید. در حقیقت بسیاری 
از مردم مدیریت س��ایت های اینترنتی را کاری ساده قلمداد می کنند. با 
ای��ن حال تهیه محتوای جذاب و ارائ��ه آن در قالبی زیبا به مخاطب به 
هیچ وجه کار ساده محسوب نمی شود. اجازه دهید در ادامه اندکی بحث 

را بیشتر باز کنیم.
بازدیدکننده باید در اولویت باشد

اگرچه تمام ایده هایی که در بخش قبلی مورد بررس��ی قرار گرفت برای 
مدیران ش��رکت جالب اس��ت، اما هیچ جذابیتی برای بازدیدکننده در پی 
نخواهد داش��ت. این نکته دقیقا اشتباه کشنده بسیاری از برندها محسوب 
می  شود. در حقیقت اگر به هنگام تصمیم  گیری برای وب سایت مان مخاطب 
در اولویت اصلی قرار نگیرد، آنگاه فرآیند جذب آنها با مشکل مواجه خواهد 
شد. در هر صورت مطالب سایت ما باید با سلیقه مخاطب هماهنگ شود. 
این کار نیز فقط در صورت توجه به آنها در وهله نخست ممکن خواهد شد.
برترین س��ایت ها در فض��ای اینترنت مخاطب محور هس��تند. بر این 
اس��اس آنها در راس��تای ارائ��ه اطالعات م��ورد نیاز مخاط��ب طراحی 
ش��ده اند. همچنین در زمینه پش��تیبانی نیز خدمات آنها بسیار سریع و 
کاربردی ارائه می شود. در یک کالم، در سایت های حرفه ای به مخاطب 
اجازه مش��اهده چهره واقعی برند داده می ش��ود. ب��ه این ترتیب فرآیند 

اعتمادسازی میان برند و مخاطب تسریع خواهد شد.
سایت های مش��هور انجام هرگونه فعالیت مورد نظر مخاطب را بسیار 
س��اده می کنند. به این ترتیب عالقه کاربر به بازدید مجدد از س��ایت ما 
افزای��ش خواهد یافت. فرقی ندارد فعالیت مد نظر آنها خرید، مش��اهده 
اطالعات یا حتی وقت گذرانی باشد، در هر صورت سایت میزبان وظیفه 
سهولت فرآیند مورد نظر کاربران را خواهد داشت. در این فرآیند توجه 

به جزییات حرف اول را خواهد زد. 
مخاطب های س��ایت ما توجه اصلی شان بر روی میزان زیبایی مطالب 
ما نیست. آنها عالقه چندانی هم به جست وجوی معنای جمالت مطالب 
ش��ما ندارند. هدف اصلی آنها از مراجعه به سایت ما حل مشکلی خاص 
اس��ت. در صورت یافتن پاسخ آنها شاید به سایر المان های ما نیز توجه 
کنند. در غیر این صورت در اس��رع وقت به س��راغ سایتی دیگر خواهند 
رفت. به عنوان یک برند نباید هیچ گونه ش��کایتی از وضع موجود داشته 
باش��یم. در هر صورت ما نیز در مقام مش��تری همین رفتار را با س��ایر 

برندها خواهیم داشت. 
در ادام��ه ای��ن مقاله به بی��ان ۱۵ راهکار جالب و ج��ذاب برای تهیه 

محتوای مناسب سایت برندمان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
1. شروع کار با دسته بندی دقیق

ش��روع کار س��ایت ما باید با برنامه ریزی دقیق ص��ورت گیرد. بر این 
اس��اس باید دس��ته بندی های کاربردی برای مطالب س��ایت را پیش از 
ش��روع به تولید محتوا انجام دهیم. این کار ش��اید س��اده ترین بخش از 
آماده س��ازی وب سایت باش��د. بسته به نوع کس��ب وکارمان بخش بندی 
مطالب صورت می گیرد. توجه داش��ته باش��ید که بس��یاری از کاربران 

براس��اس نوع تقس��یم بندی مطالب در س��ایت ها اقدام به انتخاب شان 
می کنند. به همین دلیل دس��ته بندی کاربردی مطالب در درجه باالیی 

از اهمیت قرار دارد. 
2. استفاده از زبان محاوره ای انگلیسی

برخالف بس��یاری از س��ایت های نس��ل قبلی امروزه نگارش نس��خه 
انگلیس��ی از متن مان ب��رای مخاطب بین المللی ضروری اس��ت. در این 
راس��تا باید تم��ام توصیه های معل��م دبیرس��تان مان را فراموش کنیم. 
در حقیق��ت هیج فردی عالقه ای به مطالعه یک مطلب بس��یار رس��می 
در س��ایت های مختلف ندارد. زبان متن ش��ما باید محاوره ای و بس��یار 
دوستانه باش��د. بهترین شیوه برای رعایت این توصیه نگارش مطلب به 
گونه ای اس��ت که در حال صحبت مس��تقیم با مخاطب هستیم. به این 
ترتیب بس��یاری از عبارت های بسیار رسمی و خشک از متن مان حذف 
خواهد ش��د. یکی از نکات مهم در این میان کاربرد افعال جمع »شما« 
و »ما« است. به این ترتیب هرگز به صورت کامال رسمی از افعالی نظیر 
»ایش��ان« استفاده نکنید. فعل های محاوره ای به ما فرصت تعامل بسیار 
نزدی��ک با مخاطب را خواه��د داد. در حالی که فعل ه��ای بیش از حد 

رسمی ما را از مخاطب هدف دور می سازد.
3. پرهیز از کاربرد کلمات تخصصی

هر کس��ب وکاری کلمات و واژگان تخصصی خود را دارد. با این حال 
ب��رای موفقیت در زمین��ه نگارش مطلب در اینترنت ما نباید به س��راغ 
اس��تفاده از آنها برویم. در حقیقت بس��یاری از ما ش��اید فقط با کلمات 
عادی آش��نا باشیم. در این صورت مشاهده کلمات تخصصی فهم بخش 
عم��ده ای از مقاله را برای ما دش��وار خواهد کرد. بهترین راهکار در این 

میان استفاده از کلمات ساده و در عین حال همه فهم است.
4. تهیه همه اطالعات مرتبط و مورد نیاز

هنگام��ی که م��ردم در اینترنت به جس��ت وجو می پردازند، به دنبال 
پاسخ هستند. اگر سایت ش��ما پاسخ مورد نظر را فراهم نکند، مخاطب 
به س��رعت به سوی س��ایت دیگری جلب خواهد شد. نکته مهم در این 
میان تالش برای به اشتراک گذاری هرچه بیشتر اطالعات است. در این 
صورت ش��انس ما ب��رای جلب نظر مخاطب بیش از ه��ر زمانی افزایش 
خواهد یافت. حضور در دوره های مختلف مطلب نویسی در اینترنت به ما 
در این راستا کمک شایانی خواهد کرد. نکته کلیدی در اینجا اطمینان 
از دریافت همه اطالعات مرتبط و مورد نیاز از س��وی مخاطب است. در 
این صورت دیگر نیازی به مراجعه به سایت های دیگر حس نخواهد شد.

5. تقلب را رها کنید
مخاطب در اینترنت به دنبال مطالب کاربردی اس��ت. برخی از سایت ها 
به منظور جلب نظر مخاطب اقدام به کپی مطالب سایر سایت ها می کنند. 
نکته منفی در مورد چنین اقدامی فهم اقتباس صرف شما از سوی مخاطب 
است. در حقیقت سایت ما باید اطالعاتی نو برای مخاطب داشته باشد. در 
غیر این صورت اطالعات تکراری همیشه در فضای اینترنت قابل دسترسی 
است. توصیه من در اینجا ارائه مطالب کاربردی و اجازه انتخاب به مخاطب 
اس��ت. اگر مخاطب مطالب سایت ما را انتخاب نکرد، در آن صورت باید به 

سراغ بهبود کیفیت مطالب مان برویم.
6. تبدیل صفحه اصلی به مقر کاربردی سایت

صفحه اصلی هر س��ایتی نخستین جلوه ارتباط آن با طیف وسیعی از 
کاربران محس��وب می شود. به همین دلیل این جلوه نخستین را باید تا 
حد امکان جذاب طراحی کرد. هدف اصلی در اینجا س��هولت دسترسی 
مخاطب به مطالب مورد نظر ش از طریق صفحه اصلی س��ایت مان است. 
در ص��ورت توجه به ای��ن بخش مقدار زیادی از زحم��ات ما در نمایش 

مطالب مهم به کاربران رفع خواهد شد. 
7. طراحی صفحات منحصر به فرد برای هر موضوع

ب��ه طور معمول اغلب س��ایت ها صفح��ه اصلی خود را ب��ه عنوان در 
ورودی کاربران به حساب می آورند. با این حال بسیاری از کاربران وفادار 
ما دیگر به س��راغ صفحه اصلی نخواهند رفت. راهکار آنها در این میان 
مراجعه به صفحه مربوط به هر دسته بندی مطالب ماست. به این ترتیب 
کارب��ردی فعال در حوزه بازاریابی به ج��ای مراجعه به صفحه اصلی ما 
به طور مس��تقیم به سوی صفحه مربوط به دسته بندی مطالب بازاریابی 
می رود. اگر سایت ما در زمینه طراحی صفحه اصلی منحصر به فرد برای 
هر موضوع اقدامی نکرده باشد، مخاطب با صفحه ای عجیب و ناهماهنگ 
با س��اختار کلی سایت مان مواجه خواهد شد. بی شک این نوع ارتباط به 
ویژه با مخاطب های وفادار اصال مد نظر برندها نیس��ت. به همین دلیل 
هدف اصلی در اینجا طراحی سایتی با صفحات جانبی زیبا خواهد بود.

8. اجازه دهید تصاویر در بیان مطالب به شما کمک کنند
تصاویر اس��تاک جذابیت بس��یار باالیی برای مخاطب دارد. آیا جمله 

»تصاوی��ر زیبا چن��د هزار کلم��ه را در خود دارد« را قب��ول دارید؟ در 
صورتی که با من موافق هستید، باید در مطالب سایت تان از تصاویر زیبا 
و مرتبط سود ببرید. در هر صورت هر کسب وکار از چنین مطالبی سود 
می برد. مزیت اصلی این تصاویر نظم دهی به مطالب است. به این ترتیب 
مخاطب در صورت مشاهده متنی بدون تصویر پس از مطالعه چند سطر 
دچار س��ر درد خواهد ش��د. تصاویر به مخاطب اجازه استراحت چشمی 

کوتاهی به منظور رفع خستگی را می دهد.
9. افزودن محتوای ایجادکننده اعتماد متقابل

در بسیاری از مواقع ما نیاز به جلب اعتماد مخاطب داریم. با این حال 
در ص��ورت عدم توضیح دلیل تولید مطالب کاربردی از س��وی برندمان 
بسیاری از کاربران دچار پرسش های متعددی خواهند شد. بیان صادقانه 
قصد ما از فعالیت گسترده در فضای اینترنت بسیار راهگشا خواهد بود. 
برای بسیاری از برندها جلب نظر مخاطب به منظور فروش بیشتر پاسخ 
اصلی محسوب می ش��ود. توجه داشته باشید که معموال هدف برندهای 
بزرگ از فعالیت مجازی چیزی بیشتر از کسب سود است. به این ترتیب 
ایجاد تعاملی متقابل، جلب اعتماد و ش��ناخت بیشتر مخاطب باید مورد 

توجه قرار گیرد.
10.  وب سایت تان را به روز نگه دارید

هم��ه کاربران عالقه مند به مش��اهده مطالب به روز هس��تند. در هر 
صورت کاربرد مطالب فقط در صورت به روز بودن شان است. در غیر این 
صورت هیچ کس تمایلی به مشاهده و مطالعه آنها نخواهد داشت. در این 
زمینه دو راهکار پیش روی ماس��ت. نخست تولید فراوان مطالب و دوم 
به روز رس��انی منظم مطالب قدیمی. گزین��ه دوم نیازمند زمان و هزینه 
کمتری است. به همین دلیل بسیاری از سایت ها مطالب خود را هرچند 
ماه یکبار به روز رس��انی می کنند. به این ترتیب عالوه بر صرفه جویی در 

هزینه ها، مطالب قدیمی مان نیز زنده می شوند. 
11.  استفاده از الیه هماهنگ برای سایت

هیچ کس بی نظمی را دوس��ت ندارد. بس��یاری از افراد فقط به دنبال 
یافتن پاس��خ مشکالت شان هس��تند. با این حال چنین امری به معنای 
عدم توجه آنها به کیفیت بصری س��ایت ما نیس��ت. بر این اساس همه 
ما باید نس��بت به ظاهر بصری سایت مان توجه نشان دهیم. استفاده از 

قالبی یکدست برای تمام بخش ها پیشنهاد من است.
12.  سهولت برقراری تماس با ما

بارگ��ذاری اطالعات تماس با برندمان در بخش »تماس با ما« اهمیت 
باالیی دارد. در هر صورت گاهی اوقات افراد نیاز به برقراری ارتباط با ما 
دارند. در چنین ش��رایطی بهترین گزینه وجود بخش کاربردی تماس با 
ماست. در غیر این صورت مخاطب نیاز به صرف زمان زیادی به منظور 

یافتن آدرس، ایمیل یا شماره تماس ما خواهد داشت.
13.  همه چیز را ساده نگه دارید

اگر س��ایت ش��ما بازدیدکننده باالیی دارد، این به معنای موفقیت تان 
در جلب رضایت کاربران از طریق پاس��خ به مشکالت ش��ان است. نکته 
مهم در اینجا س��اده نگه داش��تن همه المان های س��ایت مان است. به 
ای��ن ترتیب هرگز به س��راغ افزودن المان های بی��ش از حد پیچیده به 
سایت تان نروید. این کار فقط ظاهر حرفه ای شما را دچار مشکل خواهد 
کرد. همچنین برای کاربران گوش��ی های هوشمند مطالعه مطالب شما 

دشوار خواهد شد.
14.  در هر صفحه مخاطب را ترغیب به عمل کنید

اط��الع به مخاطب در زمین��ه گام بعدی برندمان ام��ری ضروری در 
فضای مجازی اس��ت. س��ایت رس��می ما به عنوان مرجع اصلی ارتباط 
ب��ا کاربران بهترین مکان برای اینگونه اطالع رس��انی ها خواهد بود. یک 
ایده جالب در مورد اطالع رسانی به کاربران سهیم کردن شان در فرآیند 
س��اخت آینده سایت اس��ت. به این ترتیب با نظرخواهی از آنها در مورد 
سرنوش��ت س��ایت آنها را ترغیب به عملی خاص کنی��د. این کار برای 
بس��یاری از برندها به معنای تعامل هرچه بیش��تر با مخاطب هاست. در 
صورت عالقه مخاطب ش��ما در حال توس��عه برندتان به بهترین ش��کل 
ممک��ن هس��تید. در هر صورت مخاط��ب از دل فرآیند تعامل با ش��ما 

وابستگی بیشتری به برندتان پیدا خواهد کرد.
15.  همیشه عالی باشید

بی شک مشاهده غلط های امالیی در متن یک سایت همه ما را ناامید 
خواهد کرد. در هر صورت هیچ کس عالقه ای به مشاهده ایرادهای پیِش 
پ��ا افتاده ندارد. به منظور پرهیز از تولید محتوای بی کیفیت س��ایت ما 
باید نسبت به همکاری با افراد حرفه ای )روزنامه نگارهای باسابقه( اقدام 

کند. به این ترتیب جلوه سایت ما همیشه حرفه ای خواهد بود.
susangreenecopywriter: منبع

5 راه برای افزایش دادن قیمت بدون از دست 
دادن مشتریان

زمان��ی که آمازون در ماه آوریل اع��الم کرد که حق عضویت ویژه خود 
را از ۹۹ دالر در س��ال به ۱۱۹دالر افزایش داده اس��ت، این غول تجارت 
الکترونیک در صدر اخبار قرار گرفت. 20 دالر افزایش حق عضویت ساالنه 
را اگر به ۱2 ماه سرشکن کنیم، کمتر از ماهی 2 دالر می شود، که مسلماً 
زیاد نیس��ت، به ویژه اگر مزایای عضویت ویژه مانند حمل رایگان دو روزه 
و دسترس��ی سطح بندی ش��ده به دریایی از برنامه ه��ای تلویزیونی، فیلم، 
موس��یقی و حتی برنامه های ورزش��ی را در نظر بگیریم. با این حال موج 
خشم و نارضایتی اعضای ویژه و حتی افرادی که عضو نبودند، در اینترنت 

بیداد می کرد.
چنین عکس العملی کافی است تا صاحبان کسب و کارهای کوچک را 
از افزایش قیمت بترساند، حتی اگر چاره ای جز افزایش بها نداشته باشند. 
باال رفتن هزینه نیروی کار، انرژی و وام گیری بس��یاری از صاحبان کسب 
و کاره��ای کوچک را وادار می کند ک��ه ضوابط را نادیده بگیرند تا بتوانند 

نیازهای خود را تامین کنند.
اما الزم نیست که از افزایش قیمت بجا واهمه داشته باشید، کافی است 
شگردهای زیر را به کار بگیرید تا بتوانید بهای کاالها و خدمات تان را بدون 

روبه رو شدن با خشم مشتریان افزایش دهید. 
1ـ صادق باشید

بس��یاری از مشتریان و کس��ب و کارها با کمال میل حاضر هستند که 
بهای بیشتری را برای خدمات باکیفیت تر و باارزش تر بپردازند. برای مثال 
فروش��گاه لباس Everlane  توانسته است با ترویج متعهد بودن خود به 
اس��تفاده از پارچه های بادوام و هم��کاری با کارخانه های بااخالق در میان 
مش��تریان هزاره محبوبیت پیدا کند. Everlane در نتیجه این شفافیت 
درباره پشت پرده فعالیت فروشگاه و تعهدات خود توانسته است که بهای 
بیش��تری را برای اجناس خود نس��بت به دیگر رقبای خود در دنیای مد 
طلب کند. آیا می خواهید هزینه خدمات تعمیرگاه ماشین تان را بدون سر 
و صدا افزایش دهید و امیدوار هستید که مشتریان متوجه نشوند؟ مطمئن 
باشید که مشتریان متوجه افزایش قیمت خواهند شد و اگر به آنها توضیح 
دهید که هزینه بیشتری که می پردازند، به افزایش حقوق کارکنان و بهبود 
کیفیت زندگی آنها تخصیص داده خواهد شد، این افزایش قیمت را بهتر 

خواهند پذیرفت.
2ـ قیمت را به تدریج افزایش دهید  

یک راه ساده برای باالتر بردن قیمت بدون آن که باعث ناراحتی مشتریان 
قدیمی بشوید، این است که فقط از مشتریان جدید هزینه بیشتری دریافت 
کنید. با این حال اگر مشتریان جدید متوجه چنین تبعیضی  بشوند، این 
رویه موجب بیزاری آنها خواهد شد. در عوض می توانید خط مشی آمازون 
را در پیش بگیرید که این امتیاز را به اعضای ویژه خود داد که اگر عضویت 
خ��ود را تا ماه ژوئن تمدید کنند، همان حق عضویت ۹۹ دالر س��االنه را 
پرداخ��ت کنند، ام��ا اعضایی که بعد از ژوئن ب��رای تمدید عضویت اقدام 
می کردن��د، باید مانند بقیه ۱۱۹ دالر پرداخت می کردند. هدف درازمدت 
باید این باشد که تمام مشتریان در نهایت مبلغ باالتری را پرداخت کنند.

3ـ زمانبندی درست داشته باشید  
آیا به تازگی با موج اعتراض مش��تریان روبه رو شده اید، اینترنت مملو از 
نظرات منفی و نامس��اعدی شده اس��ت که توجه دیگران را به خود جلب 
کرده یا محبوبیت خود را از دس��ت داد ه اید؟ زمانی که مجبورید کاالها را 
مرجوع کنید، زمان مناس��بی برای افزایش قیمت نیست، وقتی می توانید 
قیمت ها را باال ببرید که مش��تریان کاماًل از ش��ما رضایت داش��ته باشند. 
نظرسنجی از مش��تریان قبل از افزایش قیمت کمک می کند تا اطمینان 
حاصل کنی��د که کارتان را خوب انجام می دهی��د و آنچه ارائه می دهید، 
ارزش بهای در نظر گرفته ش��ده را دارد. چنانچه متوجه ش��دید که درصد 
قابل توجهی از مش��تریان ناراضی هس��تند، باید این نارضایتی را قبل از 

افزایش قیمت جبران کنید.  
4ـ قیمت را از طریق افزونه ها افزایش دهید

تا به حال پیش آمده که وسیله الکترونیکی خریده باشید و مجبور شده 
باشید برای تهیه ضمانت نامه یا دریافت خدمات، باتری یا دیگر لوازم جانبی 
مبلغ بیشتری بپردازید؟ اگر خدمات یا فرآورده های جانبی جذابی را برای 
مش��تریان هدف تولید کنید، مبالغ کم حاصل از فروش آنها به س��رعت 
روی هم جمع می شود. هیجان مش��تریان برای سفارشی و خاص کردن 
محصوالت خریداری ش��ده باعث می شود که افزونه ها راحت تر از هر وقت 
دیگری به فروش برس��د. برای مثال اگر دقت کرده باشید، رستوران ها هر 
روز موادی مانند آووکادو روی ساندویچ یا مرغ روی ساالد را به غذای اصلی 
اضافه می کنند و اگر تمایل به اضافه کردن این مواد به غذای تان داش��ته 
باشید، طبعاً باید مبلغ بیشتری بپردازید. اگر قیمت 20000 تومان را برای 
ساالد سزار تعیین کرده اید، چرا قیمت ساالد را به ۱۹000 تومان کاهش 
ندهید و در عوض مبلغ 3000 تومان برای اضافه کردن مرغ، ۵000 تومان 
برای میگ��و و 7000 تومان برای ماهی س��المون دریافت نکنید؟ به این 
ترتیب با توجه به انتخاب مشتری برای همان ساالد ۱۹000 تومان، شاید 

هم 22000، 2۴000 یا 2۶000 تومان دریافت خواهید کرد.
روش دیگر این است که بهای محصوالت یا خدمات اصلی را ثابت نگه 
داری��د و قیمت افزونه ه��ا را باال ببرید. به جای آنک��ه قیمت غذای اصلی 
را افزای��ش دهید، قیمت نوش��یدنی را ب��اال ببرید؛ به ای��ن ترتیب تعداد 

انگشت شماری از مشتریان متوجه این افزایش قیمت خواهند شد. 
5ـ فرآورده ها، خدمات یا مشتریان بدون سود را حذف کنید

این مورد به طور مستقیم به افزایش قیمت مربوط نمی شود، اما همان 
تاثیر را دارد. صورت های مالی ش��رکت را بررسی کنید و ببینید که کدام 
محصوالت یا مش��تریان کمترین حاشیه س��ود را دارد. اگر این مشتریان 
بدون سود افراد بانفوذی نیستند که خیل عظیم مشتریان دیگر را جذب 
می کنند و س��ود را افزایش می دهند، با حذف کردن مش��تریان با حاشیه 
سود پایین وقت بیش��تری را برای متمرکز شدن روی بخش های سودده 
کس��ب و کار پیدا می کنید و به این ترتیب بازدهی و س��وددهی شرکت 
افزایش می یابد. آیا مش��تریانی دارید که مبلغ کمتری از بهای تعیین شده 
را پرداخت می کنند، اما معامله با آنها وقت و انرژی بیشتری را می طلبد؟ 
شرکت های خدماتی در مقابل مشتریان قدیمی خود با این مشکل مواجه 
می شوند. به موازات رشد کردن کسب و کار، سرو کله زدن با این مشتریان 
پرتوقع و کم فایده انرژی تان را تحلیل می برد، بدون آنکه مبلغ قابل توجهی 
را به حساب بانکی تان اضافه کند. ابتدا بررسی کنید که آیا این مشتریان 
قدیمی حاضرند بهای بیشتری بپردازند یا خیر، اما اگر با پرداخت قیمت 

عادالنه موافقت نکردند، برای همیشه با آنها خداحافظی کنید. 
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100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای 
موفقیت در کسب وکار )2(

در مطلب پیشین به سه توصیه مهم کارآفرینان برتر در کسب وکار 
پرداختیم و حال به  ادامه آنها می پردازیم.

4-خود را از نظر ذهنی آماده سازید 
در این مرحله الزم اس��ت تا نگاهی به خود داشته باشید. درواقع 
ش��ما باید اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی برای ایجاد یک 
کس��ب وکار و شروعی قدرتمندانه، در آمادگی کامل به سر می برید. 
در این رابطه حتی کس��ب تجربه در کنار مدیر یک ش��رکت دیگر 
نیز می تواند کامال کارس��از باش��د. نکته ای که باید مورد توجه قرار 
دهید این اس��ت که نقش ش��ما در شرکت بیش از همه حول محور 
تصمیمات ش��ما خواهد بود. در این راستا ضروری است تا از ذهنی 
آرام و در عین حال دقیق و کارآمد بهره مند باشید. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا ب��رای حفظ آرامش و تقویت ق��وه تصمیم گیری خود 
راهکارهایی را پیدا کنید. برای مثال ممکن است یک ورزش در این 

رابطه کمک بسیاری محسوب شود.
5-همه چیز را تا حد امکان ساده کنید 

درس��ت به مانند یک کارمند که در یک میز بس��یار ش��لوغ قادر 
به تمرکز و انجام س��ریع و به موقع کارهای خود نخواهد بود، ش��ما 
نیز در مواجهه با پیچیدگی های گوناگون ممکن اس��ت زمان بسیار 
طوالنی ای را حتی برای س��اده ترین تصمیمات نیاز داشته باشید. به 
همین خاطر و در راس��تای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، توصیه 
می شود تا همواره به دنبال راهکارهایی در راستای ساده سازی امور 
برای خود و در مرحله بعد تیم کاری باشید. این نکته را نیز فراموش 
نکنید که همواره راه های دیگری نیز وجود خواهد داشت که ممکن 
اس��ت بسیار کم هزینه تر و در عین حال ساده تر باشد که بدون شک 
ارزش بیشتری را خواهد داشت. به همین خاطر هیچ گاه خود را در 

زمینه کشف موارد جدید متوقف نسازید.
6-تحقیقات بازار خود را به صورت کامل انجام دهید

شما باید پایگاه اطالعاتی خوبی را برای خود ایجاد کنید تا بتوانید 
 Shark عملکردی مناس��ب را داشته باش��ید. برای مثال در برنامه
Tank شما می توانید افرادی را ببینید که ایده های خود را به چند 
ت��ن از کارآفرینان مطرح، معرفی می کنن��د. با این حال کارآفرینان 
حاضر که در نقش داور قرار دارند، تنها به پرس��ش س��وال در رابطه 
با طرح آن ها بس��نده نکرده و همواره آگاهی آن ها نس��بت به اوضاع 
بازار را نیز جویا می ش��وند. درواقع این برنامه در تالش است تا همه 
آن  چی��زی را که یک کارآفرین برای ش��روع کار خ��ود باید بداند، 
در مع��رض نمایش قرار دهد. به همین خاطر الزم اس��ت تا همواره 
تحقیقات کافی را در رابطه با بازار خود داش��ته و با تجزیه و تحلیل 

اوضاع، تصمیمات خود را پخته تر کنید.
7-ایده خود را در اختیار متخصصان قرار دهید 

این امر که بزرگان عرصه انتخابی بتوانند در رابطه با ایده شما نظرات 
خود را بیان کنند، بدون ش��ک در بهبود طرح نقش اساسی را خواهد 
داش��ت. در این رابطه تنها کافی است تا به دنبال راهکاری برای نشان 
دادن آن باشید. بدون ش��ک این دسته از افراد از وقت کمی برخوردار 
بوده و این امر کار شما را دشوار خواهد ساخت. با این حال در صورتی 
که در این رابطه اس��تقامت کافی را داشته باشید، در نهایت، حداقل با 
یک نفر می توانید ارتباط برقرار کنید. در مواردی مش��اهده شده است 
که این اقدام باعث شروع همکاری با افراد مذکور نیز شده است. درواقع 
اگر طرح شما ایده  ای جذاب باشد، ممکن است این افراد را به همکاری 
و حمایت از شما نیز ترغیب کند. به همین خاطر به هیچ بهانه ای نباید 

از انجام این کار غافل شوید.
8-نظرات مختلف را در مورد محصوالت مشابه خود بیابید 

این امر که محصوالت موجودی را که شما نیز قصد ساخت مشابه آن 
را دارید، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید، خود در انجام بهتر کار شما 
را یاری خواهد کرد. با این حال این امر پایان کار در این بخش نبوده و 
توصیه می شود تا نظرات مشتریان را در مورد این محصوالت جویا شده 
و با یافتن نقاط قوت و ضعف آن ها، محصول خود را کامل تر کنید. در 
این رابطه فروشگاه های آنالین نظیر Ebay با توجه به این امر که امکان 
ارسال نظر و امتیازدهی به محصول را دارا هستند، می توانند گزینه های 

مطلوبی برای این امر محسوب شوند.
9-یک گروه متمرکز را شکل دهید 

بدون ش��ک مدیریت یک گروه بزرگ امری کامال س��خت خواهد 
بود. به همین خاطر بسیار مهم است که تیم اصلی شرکت را تا حد 
امکان کوچک س��اخته و با این اقدام مدیریت و سازماندهی بهتری 
را بر روی آن ها داش��ته باشید. در رابطه با اهمیت و چگونگی ایجاد 
چنین گروه هایی مقاالت متعددی به چاپ رس��یده است که توصیه 

می شود آن ها را مورد مطالعه قرار دهید.
10-بازار خود را بشناسید 

واقعی��ت این اس��ت که همه چیز را نمی توانی��د از دل کتاب ها به 
دست آورید. علت این امر هم به این خاطر است که افراد در مناطق 
گوناگون رفتارهای متفاوتی داش��ته که این ام��ر در رابطه با الگوی 
خری��د و رفتارهای اقتصادی آنها نیز صادق اس��ت. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا بخشی از دانسته های خود را از دل مردم به دست 
آورده و از متف��اوت عمل کردن نس��بت به آن چیزهایی که تاکنون 
آموخته اید، هراس��ی نداشته باش��ید. در این رابطه پیگیری مجالت، 
روزنامه ها و به طور کل هر آن چیزی که در زمینه مورد نظر ش��ما 

فعالیت هایی را دارد، کمک شایانی محسوب خواهد شد. 
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موانع��ی که بر س��ر راه موفقیت وجود دارد، بیش��تر از آن اس��ت که 
بخواهید وقت تان را بر سر موضوعاتی هدر بدهید که جز در ذهن تان در 
جای دیگری وجود ندارد.  ادراک ما از واقعیت گاهی اوقات دس��تخوش 
تحریف می ش��ود. باورهای مان و چگونگی مدیریت کردن موقعیت های 
مختل��ف، واقعیت را وارون��ه جلوه می دهد. در این ش��رایط درصد خطا 
کردن مان باال می رود و احتمال این که درباره خودمان و دیگران اشتباه 

قضاوت کنیم، بیشتر می شود. 
این تله های ذهنی می تواند الگوهای تفکر مسموم یا تعصبات شناختی 
باش��د که دیدگاه ها و تفکرمان را تحت تأثیر قرار می دهد. تغییر یافتن 
ش��یوه تفکر به دلیل افتادن در دام ای��ن تله های ذهنی توانایی ما را در 
رس��یدن به موفقیت تحت الشعاع قرار می دهد. چنانچه بر این خطاهای 
فکری درونی مس��لط ش��وید، می توانید کنترل زندگی تان را به دس��ت 

بگیرید و مسیر رسیدن به موفقیت را هموار کنید. 
توانای��ی ذهنی ت��ان را با درک تأثی��ر این ۱0 تله ذهن��ی بر واقعیت 
گس��ترش دهید و موانع رس��یدن به موفقیت را یک به یک از پیش پا 

بردارید. 
1ـ باورهای خود محدودکننده

هیچ عاملی مانند خودناباوری و دیگر باورهای محدود کننده قابلیت ها 
و توانایی ما را در رسیدن به موفقیت محدود نمی کند. وقتی به خودتان 
می گویی��د که نمی توانید یا نبای��د کاری را انجام دهی��د، این باورهای 
محدود کننده شما را از مسیر درست خارج می کند و متقاعدتان می کند 

کاری را که برای در آغوش گرفتن موفقیت الزم است، انجام ندهید. 
این باورها غالباً در پی تجربیات منفی و ناخوش��ایند ش��کل می گیرد. 
اگر اجازه بدهید که این باورهای خودمحدود کننده بر شما مسلط شود، 
این باورها توانایی تان را بری رسیدن به موفقیت محدود می کند و مانع 
ب��روز یافتن قابلیت های واقعی تان می ش��ود. به جای این که به خودتان 

بگویید، »نمی توانم«، از خودتان بپرسید: »چگونه می توانم؟«
2ـ کمالگرایی

ت��الش برای بهب��ود خود و در جس��ت وجوی بهترین ها بودن خصلت 
پسندیده ای اس��ت که برای رشد و یادگیری به شما انگیزه می دهد، اما 
در عین حال باید بپذیرید که نمی توانید کامل و بی عیب و نقص باشید. 
در واقع هیچ کس کامل نیس��ت، این نقص ها ویژگی انسان بودن است. 
اگر وس��واس رس��یدن به کمال را داشته باش��ید یا اگر تنها در صورتی 
راضی می ش��وید که همه جزییات در حد ایده آل باش��د، در واقع اجازه 

می دهید که کمالگرایی مانع از رسیدن شما به موفقیت شود. 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه کمالگرایی ریش��ه در ت��رس دارد؛ ترس از 
م��ورد انتقاد گرفتن، ترس از پس زده ش��دن، ت��رس از این که دیگران 
عیب های تان را ببینند و درباره تان قضاوت کنند. اگر عنان زندگی خود 
را به دس��ت کمالگرایی بدهید، مطمئن باشید که این وسواس هیچ گاه 
اجازه نمی دهد که به خط پایان برس��ید و کارهای تان را در موعد مقرر 
کامل کنید. این کمالگرایی ش��ما را ب��ا دیگران بیگانه می کند. به عالوه 
وس��واس رس��یدن به ایده آل ها باعث می ش��ود که خودت��ان را از لذت 
قدردانی و ش��ادی از رسیدن به دس��تاوردها محروم کنید، چرا که هیچ 

چیز به اندازه کافی برای تان خوب نیست. 
3ـ فقط چیزی را که می خواهید، می بینید

ت��ا به حال برای تان پی��ش آمده که گزارش��ی را بخوانید و فقط یک 
راه برای تفس��یر آنها به نظرتان برس��د، حال آن ک��ه همکارتان همین 
گ��زارش را به ش��یوه کاماًل متفاوتی تحلیل کرده باش��د؟ یکی از دالیل 
این اختالف نظر این اس��ت که همه ما جهان را از دریچه چشم خودمان 
می بینی��م. دیدگاه ه��ای پیش داورانه و متعصبانه ما یک��ی از عامل های 
اصلی پیش��رفت نکردن مان اس��ت. این تله ذهنی مرتبط با موضوعی به 
نام »س��وگیری تأییدی« است. منظور از س��وگیری تأییدی گرایش ما 
برای دیدن و تعبیر چیزها به روشی است که باورهای مان را تأیید کند. 
م��ا غالباً خودمان را فق��ط در معرض دیدگاه هایی قرار می دهیم که با 
نظرات مان س��ازگاری داشته باشد و هیچ تالشی برای آشنایی و تحلیل 
نظرات مخالف نمی کنیم. در عوض اطالعات را به گونه ای تعبیر می کنیم 
که همس��و با طرز فکرمان باشد. این س��وگیری به ویژه درباره مسائلی 

صحیح است که در عمق باورهای ما ریشه دوانده اند یا بار عاطفی دارند. 
درک این که سوگیری و نظرات متعصبانه راه را برای تصمیم گیری های 
اش��تباهی باز می کند ک��ه موانعی ج��دی را در مس��یر موفقیت ایجاد 

می کند، چندان دشوار نیست. 
4ـ ترس از تغییر

ضرب المث��ل قدیمی »تا چیزی خراب نش��ده، الزم نیس��ت تعمیرش 
کنی« بازتابی از ترس ما برای تغییر اس��ت. حتی اگر ترس از تغییر در 
ظاهر مشخص نباشد، بسیاری از ما احساس می کنیم که حفظ وضعیت 
به همان روال س��ابق ایمن تر و آس��ان تر است. گذش��ته از هر چیز اگر 
مش��کلی وجود ندارد، چرا باید خودمان برای خودمان دردس��ر درست 
کنی��م؟ از قدیم گفته اند س��ری که درد نمی کند، دس��تمال نمی بندند، 
اما چه بخواهیم، چه نخواهیم، تغییر اجتناب ناپذیر اس��ت. موفقیت نیاز 
به نوآوری و مهارت های خالقانه در حل مس��ئله دارد، شرط تأمین این 
نیازها این است که با آغوش باز از تغییر استقبال کنیم و زمینه را برای 

رشد خودمان مهیا کنیم. 
تمایل ما برای یکسان نگه داشتن شرایط تاحدی از تعصب مان نسبت 
به وضع موجود نشأت می گیرد. ما وضع موجود را به مثابه خط مبنایی 
می بینی��م که می خواهیم آن را حفظ کنیم. چنین ذهنیتی مانع رش��د 
می ش��ود، پذیرش نوآوری را دشوار می کند و باعث می شود که در برابر 
ایجاد تغییرات ضروری مقاومت کنیم. اگر برای از بین برداشتن تعصبی 
که نس��بت به ش��رایط فعلی دارید، اقدام نکنید، این جبهه گیری اجازه 
نمی ده��د که برای رس��یدن به موفقیت خطر کنی��د و قدر فرصت ها را 

بدانید. 
5ـ صبر و تعلل بیش از حد

تا به حال چند بار ش��نیده اید که مدیرعامل یا صاحب کسب و کاری 
پ��ول و وقت خ��ود را صرف پروژه ای می کند که امی��دی به بازدهی آن 
نیس��ت؟ آن چیزی که در وهله اول فکر درخشانی به ذهن تان می رسد، 
ممکن اس��ت هیچ گاه عملی نش��ود. اما برخی به جای این که این ایده 
نامناس��ب را کنار بگذارند، س��رمایه و منابع بیشتری را به آن تخصیص 

می دهند، به این امید که شاید در نهایت به نتیجه برسند. 
این تله ذهنی به دام هزینه هدررفته موسوم است. هزینه ریخته شده 
یا نابرگش��تنی س��رمایه ای اس��ت که هدر رفته و امیدی به برگشت آن 
نیس��ت. زمانی که متوجه شدید، ایده ای محکوم به شکست است، صرف 
نظ��ر از مبلغی که برای س��رمایه گذاری اولیه هزینه کرده اید، باید از آن 
ایده دس��ت بردارید. در غیر این صورت س��رمایه، منابع، زمان و انرژی 

باارزش تان را صرف موضوعی بی ارزش کرده اید. 
این تله ذهنی باعث می ش��ود که س��رمایه تان را ه��در بدهید، چون 
نمی خواهی��د اش��تباه تان را بپذیرید یا چون ط��رح جایگزینی برای این 
برنام��ه شکس��ت خورده ندارید. ب��ه آن چیزی که از دس��ت رفته امید 
نبندید و طرح جدیدی را جایگزین کنید تا فرصت های جدیدی را پیدا 

کنید و به موفقیت حقیقی برسید. 
6ـ خود را دغلباز پنداشتن

مهم نیس��ت به چه موفقیت هایی رس��یده ایم، چقدر موفق هستیم یا 
چقدر دیگران تحسین مان می کنند، بسیاری از ما در اعماق وجودمان به 
حقه باز و ریاکار بودن خودمان باور داریم. ما خودمان را مانند بازیگرهایی 
می دانیم که نقشی را بازی می کنیم که واقعاً جزئی از زندگی مان نیست. 
این الگوی فکری به س��ندرم ایمپاس��تر موس��وم اس��ت و از این باور 
نش��أت می گیرد که ما به اعتبار دس��تاوردهای مان شک داریم و نگران 
هستیم که مبادا دست مان به عنوان یک کالهبردار رو شود. محرک این 
س��ندرم غالباً دس��تاورد جدیدی، مانند یافتن یک شغل جدید یا پشت 
سر گذاشتن یک نقطه عطف مهم است. فرد در این حالت تصور می کند 
که شایس��تگی رس��یدن به این موفقیت را نداشته یا چنین موفقیتی را 

خودش به دست نیاورده است. 
سندرم ایمپاس��تر با اضطراب، افسردگی و خودناباوری همراه است و 
باعث می ش��ود که دائماً امروز و فردا کنید و به اس��تقبال خطر نروید. از 
آنجای��ی که ح��س می کنید، دائماً باید خودت��ان را تأیید کنید، این تله 

ذهنی بر موفقیت و دستاوردهای شغلی  تان سایه می افکند. 
7ـ تفکر سیاه و سفید

گرایش��ی در هم��ه ما وج��ود دارد تا همه چیز را س��اده، کاماًل خوب 
ی��ا کاماًل ب��د ببینیم. ما یا با موضوعی موافقیم ی��ا مخالف. هر نوع ابهام 

ناراحت و معذب مان می کند و نمی توانیم حد وس��ط را ببینیم. این نوع 
تفکر س��یاه و س��فید قطبی اجازه نمی دهد که حقیقت امور را ببینیم. 
واقعی��ت معموالً در جایی در میانه ق��رار دارد. زندگی توزیع دوجمله ای 

نیست که یا این باشد یا آن. 
تفکر قطبی انعطاف پذی��ری و توانایی مان را برای قضاوت بی طرفانه و 
بدون جانبداری کاهش می دهد. در اکثر مواقع فقط یک جواب درس��ت 
وجود ندارد و پاس��خ های متعددی می تواند صحیح باشد. زمانی که تفکر 
س��یاه و س��فید را کنار بگذارید، متوجه می ش��وید که جهان مانند یک 
رنگین کمان پیچیده اس��ت. فقط کافی اس��ت ذهن ت��ان را آماده درک 

احتماالت مختلف بکنید. 
8ـ سریع نتیجه گیری کردن

تا ب��ه حال برای ت��ان پیش آمده ک��ه درباره یک نفر قض��اوت کاماًل 
اش��تباهی کرده باش��ید و بدترین فکره��ا را درباره او کرده باش��ید، اما 
واقعیت خالف این موضوع را ثابت کرده باشد؟ تا به حال برای تان پیش 
آمده که بر مبنای برداش��ت های خ��ود درباره موقعیتی قضاوت یا تعبیر 

اشتباهی کرده باشید؟ 
این اشتباه ها پیامد فرضیات غلط و سریع نتیجه گیری کردن بدون در 
نظر گرفتن تمام اطالعات اس��ت. کار هوشمندانه این است که بی طرف 
بمانی��د و تمام اطالعات و جزییات را قب��ل از تصمیم گیری جمع آوری 
و بررس��ی کنید، ام��ا ما غالباً ب��ا فرض ها و تعمیم های اش��تباه، قدرت 
تش��خیص واقعیت و تمایز قائل ش��دن بین آنچه واقعاً دیده ایم و آنچه 

استنباط کرده ایم، را از خودمان می گیریم. 
نتیجه گیری شتابزده در کسب و کار یا تصمیم گیری اشتباه بر مبنای 
فرضیات نادرس��ت عواقب ناخوش��ایندی دارد و باعث می ش��ود، بارانی 
از مش��کالت بر س��رمان ببارد. ب��ه این ترتیب موانع��ی را برای خودتان 

می تراشید که موفقیت را دورتر و دورتر می کند. 
9ـ سرزنش کردن دیگران

طبیعت انس��ان این اس��ت که دیگ��ران را برای مش��کالتی که با آنها 
روبه رو می ش��ود، س��رزنش کند یا باور داشته باشد که مشکالتش عللی 
خارجی دارد. واقعاً دست خودمان نیست. اما سرزنش کردن غیرعادالنه 
دیگران س��ازو کار مخربی اس��ت که به جز شرمساری و دشمنی ثمری 

ندارد و محیط را مسموم و خصومت آمیز می کند. 
افرادی که به ناروا آماج سرزنش شما قرار می گیرند، احساس می کنند 
که در حق شان ظلم شده و به آنها خیانت شده است. از طرفی اشخاصی 
که دیگران را سرزنش می کنند، بیهوده از کاه کوه می سازند و نمی توانند 
مش��کل واقعی را تش��خیص دهند. این افراد دچار مش��کل می ش��وند، 
هرگز از اش��تباهات خود درس عبرت نمی گیرند و هیچ گاه مس��ئولیت 
کارهای ش��ان را ب��ه عهده نمی گیرن��د. وقتی دائماً دیگران را س��رزنش 
می کنی��د، ترحم برانگیز و غیرحرفه ای به نظر می رس��ید و اطرافیان تان 

دیگر به شما احترام نخواهند گذاشت. 
10ـ تالش برای کنترل کردن همه چیز

اگر می خواهید کاری درس��ت انجام ش��ود، بای��د خودتان آن را انجام 
دهید. این روش ما برای توجیه کردن مدیریت ذره بینی اس��ت، اما اگر 
معتقدید که باید همه کارها را خودتان انجام دهید و اجازه کمک کردن 
به هیچ کس نمی دهید، به احتمال زیاد معتاد به کنترل دیگران هستید 

و خودتان را در معرض شکست قرار داده اید. 
باال بودن اس��تانداردها بد نیست، اما اگر آنقدر دقیق و پرتوقع هستید 
که تأمین خواس��ته های تان غیرممکن اس��ت، بهتر است در شروط خود 
تجدیدنظر کنید. اگر دائماً در کارهای دیگران سرک می کشید و مو را از 
ماست بیرون می کشید، در واقع فقط دارید بازدهی را کاهش می دهید. 
افرادی که اصرار به کنترل کردن دیگران دارند، در واقع س��عی می کنند 
تا با این زیاده روی از مواجهه با نقاط ضعف خود پرهیز کنند. این افراد باور 
دارند که این س��طح از کمالگرایی اجازه نمی دهد که حساسیت ها و عیوب 
خودشان آشکار شود، اما واقعیت این است که ما توانایی کنترل کردن همه 
چیز را نداریم. پیش از هر چیز باید اموری را تشخیص دهید که می توانید 
آنه��ا را تحت کنترل بگیرید، ما می توانیم رفتار، افکار و احساس��ات مان را 
کنترل کنیم. وقت و توجه تان را صرف کارتان بکنید و آنچه را که در توان 
داری��د، ب��ه کار ببندید. در عین حال به خودتان و دیگ��ران به اندازه کافی 

اعتماد کنید و اختیار بدهید تا کارها به خوبی پیش برود. 
entrepreneur :منبع

10 تله ذهنی در جاده موفقیت
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اخبار

تبریز – ماهان فالح: اس��تاندار آذربایجان ش��رقی گفت: اداره کل 
دامپزش��کی استان عالی و حرفه ای مدیریت می شود و در بزنگاه های 
مختلف توانس��ته عملکرد بسیار عالی از خود نش��ان دهد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مجید خدابخش افزود: عملکرد دامپزشکی استان 
نشان می دهد انسجام خوبی در این اداره کل وجود دارد و مسلما این 
عملکردها با مدیریت علمی و منسجم  و نتیجه تالش های جمعی است. 
وی گفت: خوشبختانه در مورد مباحث دامپزشکی مورد و مشکل خاصی 
وجود ندارد، در مباحث اخیر نیز انصافا دامپزشکی بسیار خوب عمل کرد 
و همکاری دامپزشکی در بحث توزیع مرغ که قیمتش در حال صعود 
بود و یا در توزیع گوشت قرمز عالی بود و این اداره کل از هر لحاظ  جزو 
ادارات بی حاشیه  و انصافا دارای حیطه مدیریتی قوی است که عملکرد 
مناسب این اداره کل باعث شده هرساله و امسال نیز در ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی استان مقام برتر را بدست آورد. استاندار آذربایجان 
شرقی به شیوع اخیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز اشاره کرد 
و گفت: دراین خصوص بنده به شخصه نگرانی زیادی داشتم و احتمال 
ایجاد بحران در اس��تان ما نیز وجود داش��ت، اما در این مورد نیز مثل 
همیشه مدیریت و عملکرد مناسب مدیرکل و مجموعه دامپزشکی باعث 

شد این بیماری به خوبی مهار شده  و نگرانی ها رفع شود.
یکی از ادارات و سازمانهایی که به صورت حرفه ای و عالی 

مدیریت می شوند اداره کل دامپزشکی استان است 
وی به اهمیت مدیریت حرفه ای و منس��جم در ادارات اشاره کرد 
و افزود: یکی از ادارات و س��ازمانهایی که به صورت حرفه ای و عالی 
مدیریت می شوند اداره کل دامپزشکی استان است، حتی در بخش 

مدیریتی نیز به خاطر تخصصی بودن مباحث دامپزشکی از مدیران 
با رش��ته تخصصی آن اداره استفاده شده است که در نوع خود رویه 
جدید و در عین حال موثری برای پیشبرد وظایف تخصصی آن اداره 
می تواند باشد. استاندار آذربایجان شرقی، همچنین بر اهمیت حضور 
در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: گاها خبرهای کذب و به دور از 
واقعیت در فضای مجازی پخش می شود که مدیران ادارات و سازمانها 
باید در این فضا حضور کامل و مستمر داشته باشند و از پیشنهادات، 
اطالعات و اخبار مرتبط با زمینه مس��ئولیت خود مطلع باشند و در 
صورت ایجاد شبهات، بتوانند روشنگری کرده و خبرهای صحیح را به 
مردم انتقال دهند. در ابتدای این دیدار مدیرکل دامپزشکی آذربایجان 
ش��رقی ضمن قدردانی از حمایت های اس��تاندار آذربایجان شرقی 
گزارش مبس��وطی از عملکرد اداره کل دامپزش��کی استان ارائه کرد 
و مشکالت پیش روی دامپزشکی را که گاهی باعث ایجاد مشکل و 
وقفه در تحقق اهداف بهداشتی این اداره کل می کند را تشریح کرد.

تمامی کشتارگاههای استان مجهز به سیستم پیش سرد 
شده است 

امیرحسین بهداد با اش��اره به اینکه تمامی کشتارگاههای استان 
مجهز به سیستم پیش سرد شده است، افزود: با لطف و عنایت خداوند 
ما توانستیم تمامی کشتارگاههای استان را مجهز به سیستم پیش 

سرد کنیم و به عنوان استان پیشرو در این زمینه معرفی شدیم.
توانسته ایم جلوی بیماری خطرناک تب خونریزی دهنده 

کریمه کنگو را بگیریم 
در این سیس��تم، گوشت قرمز استحصالی، به مدت 2۴ ساعت در 
دمای 0 تا ۴ درجه در کشتارگاهها نگهداری می شود و پس از طی 
این زمان گوشت وارد چرخه توزیع می گردد که اهمیت این موضوع 
زمانی مشخص می شود که ما توانسته ایم با این اقدام جلوی بیماری 
خطرناک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را در استان بگیریم، در 
سال گذشته در سایر استانهای کشور موارد تلفات انسانی این بیماری 
وجود داش��ت اما ب��ا عنایت خداوند متعال هیچ م��وردی از بیماری 
مشترک بین انسان و دام در استان ما گزارش نشد. در پایان این دیدار 
بهداد از حمایت اس��تاندار آذربایجان ش��رقی از اداره کل دامپزشکی 
استان در برابر برخی افراد که گاها اظهارات غیرتخصصی و غیرفنی در 
زمینه بهداشت و سالمت جامعه می کنند، قدردانی کرد و گفت: این 
حمایت شما که باعث شد ما بتوانیم وظایف قانونی خود را در مقابل 
تخلفات بهداشتی، که در مورد ممنوعیت ذبح خارج از کشتارگاه ها 
بود، با قدرت انجام دهیم در حافظه تاریخی بهداش��ت استان ثبت و 

ضبط خواهد شد.

اصفهان - قاسم اسد- تالشگران ذوب آهن اصفهان برای اولین 
بار در کشور موفق شدند درهای فلکسیبل سلول های باتری های 
کک سازی را طراحی و تکنولوژی ساخت این درها را بومی سازی 
کنند . مهندس رضوانیان مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب 
آهن با بیان این خبر گفت : با طراحی این درها گام بلندی در جهت 
حذف آالینده های زیست محیطی برداشته می شود . وی افزود : تا 
پیش از این طراحی و ساخت این درها تنها در چند کشور خارجی 
انجام می شد اما با تالش متخصصان ذوب آهنی ، این درها پس از 
یک سال کار تحقیقاتی ، طراحی و آماده ساخت شد. مدیر تولیدات 
کک و شیمیایی ذوب آهن تصریح کرد : جهت حذف آالینده های 
زیست محیطی در بخش کک سازی چهار پروژه مد نظر است که 
بدین ش��رح می باشد : تنظیم رژیم هیدرولیکی و گرمایی باتری ، 
طراح��ی ، س��اخت و اجرای درهای س��لول های باتری به ش��کل 
فلکسیبل ، تعویض سیستم های تمیز کننده در سلول های باتری ، 
تکمیل طرح های نیمه تمام باتری کک سازی که با ترک محل کار 

توسط پیمانکار به صورت نیمه تمام باقی ماند . مهندس رضوانیان 
گفت : س��االنه در ذوب آهن اصفهان یک میلیون و 200 هزار تن 
کک تولید می شود که با به روز رسانی نمودن تجهیزات باتری ها ، 
عالوه بر حذف آالینده های زیست محیطی ، کیفیت این محصول 
افزایش می یابد . وی افزود : در بخش کک سازی ، باید بیش از ۱۵0 
در س��لول باتری تعویض شود که ساخت آن در ذوب آهن اصفهان 

ارزش افزوده بس��یاری ایجاد می کند و از خروج 7 میلیون و ۵00 
هزار دالر ارز جلوگیری می شود . مهندس مهدی ظرافتی سرپرست 
دفتر فنی مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی در خصوص بومی 
سازی دانش طراحی و ساخت این درها گفت : هر کدام از این درها 
از حدود هزار قطعه تش��کیل شده که شامل قطعات ریخته گری ، 
اسکلت فلزی ، مکانیکی و ... است . وی افزود : با بومی سازی دانش 
س��اخت درهای مذکور ، کشور ما به جرگه معدود کشورهای دنیا 
پیوس��ت که از این دانش برخوردار هستند . مهندس مهرداد صابر 
کارشناس طراحی دفتر فنی مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی 
نیز مزایای این طرح را بدین شرح بیان نمود : جلوگیری از شکستن 
در های سلول های باتری ،  عدم خسارت به ماشین آالت باتری کک 
سازی ، جلوگیری از ریزش قطران از اطراف در ها ، تسهیل در تعمیر 
و نگهداری در های موجود و کاهش تنش های حرارتی . خوشبختانه 
ساخت این در ها در مدیریت کارگاه های ساخت و تولید در کارگاه 

ماشین کاری و عملیات حرارتی آغاز شده است . 

اهواز- شبنم قجاوند- علی بنائیان، هنرمند تئاتر خوزستان، 
به سمت مش��اور فرماندار اهواز در امور فرهنگی و هنری منصوب 
ش��د.  علی بنائیان با ابالغی از عالمی نیسی، سرپرست فرمانداری 
اه��واز، به عنوان مش��اور فرماندار اه��واز در امور فرهنگی و هنری 
منصوب شد.  وی در جشنواره تئاتر بین المللی دانشجویی، جشنواره 
سراس��ری تئاتر ماه، جشنواره سراسری جوان ایرانی )علی اکبر( و 
جشنواره تئاتر دفاع مقدس جزو برگزیدگان بوده است.  همچنین 
او به عنوان  مدیر تولید فیلم سینمایی و نماهنگ های ملی، دبیر 
هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی اس��تان خوزستان، دبیر اجرایی 
بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان خوزستان، دبیر و مدیر اجرایی 

دو دوره جشنواره موس��یقی استان خوزستان، دبیر اجرایی اولین 
جشنواره سراسری تئاتر اهواز، دبیر اجرایی همایش سراسری تعزیه 

و آیین های نمایشی محرم، داور چند دوره جشنواره تئاتر خیابانی 
اس��تان خوزس��تان، داور جشنواره سراس��ری تئاتر الله های سرخ 
اندیمشک و داور و ناظر داوری اولین جشنواره فانوس و در چندین 
سمت فرهنگی دیگر در استان خوزستان فعالیت داشته است.  وی 
از مفاخر فرهنگی و هنری اس��تان خوزستان هستند که انتصاب 
شایسته وی  به سمت مش��اور فرهنگی و هنری فرماندار محترم 
اه��واز،از جمله گزینش های بجا و اصول��ی در جهت ارتقا و غنای 
فرهنگی ،ادبی و هنری کالنشهر اهواز می باشد. بنائیان هم اکنون 
عضو شورای راهبردی و سیاست گزاری تئاتر استان و ریاست کانون 

تئاتر خیابانی استان خوزستان را بر عهده دارد.

قـم- خبرنگار فرصـت امروز- ش��هردار قم گف��ت: همراه با 
کاروان اعزامي ش��هرداري، تمامي تجهیزات الزم براي خدمت رساني 
به زائرین از س��وي ش��هرداري ارسال خواهد ش��د. به گزارش روابط 
عمومی شهرداری قم، سیدمرتضي س��قائیان نژاد در حاشیه مراسم 
اعزام خادمین اربعین حس��یني شهرداري قم به کربال، با بیان اینکه 
ش��ور و حالي که در ایام اربعین ایجاد مي شود ناشي از عشق به امام 
حسین)ع( است، اظهار کرد: راهپیمایي عظیم اربعین از جمله اقداماتي 
است که اتحاد ش��یعه را در ابعاد مختلف نشان مي دهد. وي با بیان 
اینکه شهرداري همچون سنوات قبل به دنبال خدمت رساني بهتر به 
زائرین اربعین اس��ت، گفت: بیش از 80 نفر از پرس��نل شهرداري به 

عنوان خادم اربعین به کربال اعزام شده و بیش از ۶0 دستگاه اتوبوس 
و خودرو مکانیزه به مهران اعزام خواهند شد. شهردار قم با بیان اینکه 

شهرداري امسال وظیفه تنظیف ۱00 عمود در مسیر نجف به کربال را 
بر عهده دارد، افزود: حدود دو تن کیسه زباله براي جمع آوري پسماند 
و همچنین ماشین آالت مکانیزه اعزام خواهد شد. وي با تاکید بر اینکه 
تمامي تجهیزات الزم براي خدمت رساني به زائرین از سوي شهرداري 
ارسال خواهد شد، گفت: ش��هرداري همکاري ویژه با موکب آستان 
مقدس حضرت معصومه)س(، مس��جد مقدس جمکران و اهالي قم 
المقدسه دارد. سقائیان نژاد با بیان اینکه نیروهاي شهرداري حدود ۵ 
روز در کربال مستقر هستند، افزود: تعدادي از خادمین اربعین نیز در 
مرز عراق مستقر شده و خدمت رساني به زائرین را بر عهده خواهند 

داشت.

استاندار آذربایجان شرقی:

 بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با 
مدیریت عالی اداره کل دامپزشکی استان مهار شد

بومی سازی تکنولوژی در کک سازی ذوب آهن در راستای حفاظت از محیط زیست

بناییان هنرمند تئاتر خوزستان مشاور فرماندار اهواز شد

از سوي شهرداري قم صورت مي گیرد؛

ارسال تجهیزات الزم براي خدمت رساني به زائرین اربعین به کربال

قزوین- خبرنـگار فرصت امروز- مع��اون صنایع کوچک 
شرکت ش��هرکهاي صنعتي اس��تان قزوین گفت: جلسه معرفی 
پتانس��یل ها و ظرفیته��ای صادراتی منطق��ه آزاد ماکو با حضور 
معاونین و مدی��ران این منطقه و تجار و تولیدکنندگان اس��تان 
قزوی��ن در محل ات��اق بازرگان��ي و صنایع ومعادن برگزار ش��د. 
گزارش روابط عمومي ش��رکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، 
" شهریار کشاورز " در جلسه معاونین و مدیران منطقه آزاد ماکو 
و جمع��ي از صاحبان صنایع و مدی��ران واحدهاي صادرات محور 
اظهار داشت: وجود واحدهاي تولیدي وصنعتي صادرات محور در 
ش��هرکها و نواحي صنعتي براي صادرات محصوالت و خرید مواد 
اولیه فرصتي مناسبي را فراهم مي کند تا از ظرفیتهاي منطقه آزاد 

اس��تفاده شود. وي تسهیالت ویژه و مشوقهاي الزم  و معافیتهاي 
مالیاتي براي سرمایه گذاران داخلي و خارجي از مهمترین مزیتهاي 

استقرار در شهرکها و نواحي صنعتي برشمرد. در ادامه " ابراهیم 
جلیل��ي " معاون اقتصادي منطقه آزاد ماکو به تش��ریح مزیتها و 
فرصتهاي منطقه آزاد در خصوص ترخیص و صدور کاال، استفاده از 
معافیتهاي عوارض گمرکي خاص مناطق آزاد، نحوه سرمایه گذاري 
مشترک، استفاده از مزایاي ورود کاالهاي خاص و مواد اولیه غیر 
مش��مول قوانین واردات و چگونگي ایجاد واحدهاي مش��ترک با 
کشورهاي همسایه پرداخت. وي آمادگي منطقه آزاد ماکو را براي 
اعزام هیئت هاي تجاري اس��تان نسبت به بازدید از زیرساختهاي 
موجود در منطقه آزاد  اهم از شهرکهاي صنعتي، گمرکات، دفاتر 
س��رمایه گذاري خارجي و بازارچه هاي مرزي با همکاري شرکت 

شهرکهاي صنعتي استان قزوین اعالم کرد.

اراک- مینو رسـتمی - طی حکمی ازس��وی مهندس خلیلی 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ، مهندس سید عابد 
مصطفوی به عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازندمنصوب 
ش��د. در جلس��ه تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
ش��ازند که با حضور فرماندار این شهرس��تان در مح��ل فرمانداری 
شهرستان ش��ازند برگزار ش��د مهندس خلیلی مدیر عامل شرکت 
اعمال تغییر در س��اختار مدیریتی را روندی مطلوب در ارتقاء سطح 

کیفی خدمات رس��انی دانست و افزود: : تغییر الزمه پیشرفت در هر 
س��ازمان و جزیی از سیاست گذاری ها و استراتژی های شرکت آب 
و فاضالب استان مرکزی می باشد که بی شک نتایج مطلوبی در پی 
خواهد داشت. وی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و زحمات مهندس 
رضا علیخانی مدیر پیشین این امور به دلیل تعامل خوب با فرماندار 
، مس��ئوالن و مردم شهرستان اظهار داشت : مهندس علیخانی  در 
مدیریت امور آبفا شهرس��تان شازند عملکرد قابل قبولی داشته اند و 

برای ایشان در دیگر عرصه های خدمات رسانی آرزوی موفقیت داریم. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی از مهندس مصطفوی 
مدیر جدید امور آبفا شهرستان شازند به عنوانی یکی از کارشناسان 
خبره ، زبده ، فنی و علمی متعلق به نسل دوم کارشناسان و مدیران 
شرکت یاد نمود و ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان اظهار امیدواری 
کرد با تعامل خوب با مردم و مس��ئوالن شهرس��تان  این مسئولیت 

خطیر را به خوبی به انجام خواهند رساند.

ظرفیتهاي صادراتي منطقه آزاد ماکو براي واحدهاي تولیدي شهرکهاي صنعتي قزوین

انتصاب مدیر جدید امور آب و فاضالب شهرستان شازند

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران :
از ظرفیت رسانه ها برای بررسی مؤلفه های مؤثر بر سالمت استان 

مازندران کمک می گیریم
ساری - دهقان - دکتر فرزاد گوهردهی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در برنامه استراتژیک وزارت بهداشت  آموزش مدیران 
و کارکن��ان از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت گف��ت : گردهمایی مدیران روابط عمومی 
هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي کالن منطقه یک کشور به میزباني دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران به همراه کارگاه آموزشي 8 ساعته براي مدیران این کالن منطقه برگزار شد. دکتر 
گوهردهی با اشاره به برگزاری 28 نشست خبری با حضور مسوولین دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در سال ۹۶ ادامه داد: طی شش ماهه سال جاری نیز ۱۴ نشست خبری برگزارشد که در ۶ جلسه آن رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران حضور داشتند. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعامل و ارتباط بسیار مناسب 
رسانه های استان مازندران با این مدیریت اشاره کرد و بیان اینکه سه هزار و 2۵3 مورد خبر از این دانشگاه در سال ۹۶ و دو هزار خبر 
در سال جاری در روزنامه های محلی و کشوری چاپ شده است . همچنین در حوزه سایت هاي خبري  و خبرگزاري ها 2370 خبر 
منعکس شد و  در شش ماهه سال جاري نیز این رقم ۱0۵8خبر بوده است. وی آموزش سالمت به آحاد جامعه را یکی از وظایف 
روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی عنوان کرد و اظهار کرد : در راستای ارتقاء سطح سواد سالمت مردم و نهادینه کردن سبک 
زندگی سالم و پیشگیری از بیماریها، با استفاده از ظرفیت رسانه ها، مؤلفه های مؤثر بر سالمت در استان مازندران را بررسی نموده و 

به ترویج فرهنگ خود مراقبتی پرداختیم .

جلسه آیین معارفه و تکریم مدیریت حراست و امور محرمانه برگزار شد
اهواز- شبنم قجاوند- جلسه آیین معارفه و تکریم مدیریت حراست و امور محرمانه 
شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار و در آن از تالش های علی اصغرخدا مراد منگری 
تقدیر و بیژن بابادی به عنوان مدیریت جدید حراست معارفه شد. مراسم معارفه و تکریم 
مدیریت حراس��ت و امور محرمانه ش��رکت با حضور معاون امور هماهنگی مرکز حراست 
وزارت نیرو، مدیرکل دفتر مرکزی حراس��ت ش��رکت توانیر، مدیرکل حراس��ت اس��تان 
خوزستان، اعضای شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق خوزستان، مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان و معاونین شرکت برگزار شد. در این مراسم معاون امور هماهنگی مرکز حراست وزارت نیرو، مدیرکل 
دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر، مدیرکل حراست استان خوزستان، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سخنرانی کرده و نکاتی را 
در خصوص اهمیت، نقش و جایگاه حراست در پیش برد اهداف سازمان ها به خصوص صنعت برق بیان کرده و برای مدیریت جدید 
این مجموعه آرزوی موفقیت و سربلندی کردند. در پایان مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر از تالش های علی اصغر خدامراد منگری مدیر 

سابق حراست و امور محرمانه تقدیر و بیژن بابادی به عنوان مدیریت جدید معارفه شد.

مراسم معارفه سرپرست جدید امور مالی شهرداری رشت برگزار شد
رشت- مهناز نوبری- مراسم معارفه سرپرست امور مالی شهرداری رشت ظهر امروز دوشنبه 30 مهرماه در دفتر معاون مالی 
اقتصادی شهردار رشت برگزار شد.محمد رضا شیرزاد معاون مالی اقتصادی شهرداری رشت در این جلسه با تبریک انتصاب یعقوب 
امیری و قدردانی از زحمات مجتبی ماه پسند اظهار کرد: آقای امیری از مدیران کارآمد و متخصص شهرداری رشت هستند و به 
دالیل نادرست مدتی از مسئولیت به دور بودند.وی انتخاب یعقوب امیری به عنوان سرپرست جدید امور مالی شهرداری را انتخابی 
صحیح از سوی شورای شهر و سرپرست شهرداری دانست و گفت: قاطعانه می گویم آقای امیری یک فرد ویژه در حوزه مالی بوده و به 
فضای کار کامال آشنا است.وی با اشاره به اینکه آقای امیری در سوابق کاری خود به هیچ عنوان مدیریتی شناور نداشتند، مطرح کرد: 
آقای امیری هیچ گاه به دنبال این نبودند هزینه مسئولیت خود را بر دوش دیگران قرار دهند.معاون مالی اقتصادی شهرداری رشت 
امیری را فردی مشارکت پذیر، دارای احساس مسئولیت و شجاع عنوان کرد.شیرزاد با تشکر از زحمات مجتبی ماه پسند مدیر اسبق 
امور مالی شهرداری رشت گفت: ایشان نیز از سرمایه های شهرداری و مدیری پرتوان هستند و انشاءاهلل در مسئولیت دیگر از ظرفیت 
ایشان در شهرداری استفاده خواهد شد.شیرزاد تصریح کرد: آقای ماه پسند تالش کرد برخی از مشکالت مالی شهرداری را حل کند 
و جلوی برخی هزینه های غیر ضروری جلوگیری شود.شیرزاد با اشاره به اینکه امروز عمده مشکالت شهرداری مسائل مالی است 
گفت: امیدواریم بتوانیم با مدیریت صحیح و تجربه آقای امیری مشکالت موجود کاهش یابد.معاون مالی اقتصادی شهرداری رشت با 
اشاره به اینکه توانمندی های کمی و کیفی در نیروی انسانی حوزه مالی شهرداری رشت وجود دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم حوزه 
مالی شهرداری رشت به ساماندهی بهتری برسد.عقوب امیری سرپرست جدید امور مالی شهرداری رشت در این جلسه با قدردانی از 
زحمات مجتبی ماه پسند اظهار کرد: دو سال به عنوان مدیر امور مالی افتخار همکاری در شهرداری را داشتم و فاصله ایجاد شده در 

این چند سال باعث شد تا قضاوت صحیحی از امور داشته باشم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه:
شهرک صنعتی "زاگرس" می تواند ظرف 2 سال بیش از 1000 فرصت شغلی ایجاد کند

کرمانشاه – منیر دشتی - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه گفت: ظرف دو سال آینده هزار تا ۱۵00 
شغل در واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی "زاگرس" ایجاد خواهد شد. بیژن کردستانی ، شهرک صنعتی زاگرس 
را بزرگترین شهرک صنعتی در غرب کشور دانست که ۱300 هکتار وسعت دارد و افزود: اکنون 2۶0 هکتار از وسعت این شهرک 
صنعتی عملیاتی و زیرساخت های آن فراهم شده و آماده واگذاری به سرمایه گذاران است. وی ادامه داد: زیرساخت های این شهرک 
صنعتی در کمتر از دو سال و طی سال های ۹۶ و ۹7 فراهم شده و جای یپشرفت بسیار زیادی دارد. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان کرمانشاه از استقبال ۱00 واحد صنعتی برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی زاگرس یاد کرد و گفت: امیدواریم این 
واحدها طی دو سال آینده به بهره برداری برسد. به گفته این مسئول، اگر در هر واحد ۱0 تا ۱۵ نفر هم مشغول به کار شوند، ظرف 
دو سال آینده نزدیک به ۱۵00 فرصت شغلی در شهرک صنعتی زاگرس کرمانشاه ایجاد خواهد شد. کردستانی با اشاره به مزیت های 
شهرک صنعتی زاگرس کرمانشاه، اضافه کرد: این شهرک از شرایط مناطق کمتر توسعه یافته برخودار است و ۱3 سال معافیت مالیاتی 

دارد که برای سرمایه گذاران جذاب است.

ارشادی بنیاد مسکن:
چهارمین دوره طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی در لرستان اجرا میگردد 

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- در جلسه هماهنگی اجرای طرح آمارگیری ازویژگیهای مسکن روستایی که باحضور دکتر 
مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ، دکترعبداللهی فرماندار شهرستان خرم آباد ، مهندس رضایی مدیرکل 
بنیادمسکن استان لرستان و مامورین آمار گیر برگزارشد ، بر لزوم همکاری وبرنامه ریزی دقیق بمنظور اجرای موفق چهارمین دوره از 
طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی در استان لرستان تاکید گردید .   در این دیدار دکتر مرادپور معاون عمرانی استانداری 
لرس��تان با ابراز خش��نودی از اجرای این طرح در استان لرستان ، آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی را طرحی علمی و دقیق 
دانسته و از زحمات مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان لرستان  درپیگیری و اجرای دقیق این طرح در سطح روستاهای 
استان لرستان قدر دانی نمودند .   دکتر مرادپور ریشه آسیبهای موجود در جامعه را عدم دسترسی به آمار و اطالعات دقیق دانسته و با 
تاکید برضرورت دسترسی به اطالعات جامع از وضعیت موجود ، برنامه ریزی علمی و مدیریت بهینه منابع و توسعه کشور را مستلزم 
بهرمندی از اطالعات دقیق آماری دانستند .   معاون عمرانی استاندار با ابراز خشنودی ازدقت سواالت مطروحه در فرمهای آمارگیری ، 
این سواالت را بسیارجامع و دقیق دانسته وضمن تاکید به مامورین آمارگیر درخصوص دقت الزم در تکمیل فرمها ی مربوط ، اظهار 
داشت : برنامه ریزی های آتی بمنظور طرح جامع نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و سایر برنامه ریزیهای مربوط به  توسعه و عمران 

درمناطق روستایی ، مستلزم بهرمندی از اطالعات صحیح درج شده در این فرمهای آمارگیری می باشد . 

بخش عمده بدهی های بیمه سالمت بوشهر تسویه شد
بوشهر خبرنگار فرصت امروز    : مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر گفت: با تامین یکهزار و 70 
میلیارد ریال اعتبار بخش قابل توجهی از مطالبات مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان، آزمایشگاه ها 
و دیگر موسسه های طرف قرار داد پرداخت شد. پرویز رمضانی افزود: برهمین اساس مطالبات چهار 
ماه نخست سال جاری بیمارستان های آموزشی بطور قطعی و بدهی های مرداد و شهریور ماه به آنها 
نیز 70 درصد پرداخت شده است. وی بیان کرد: همچنین مطالبات داروخانه های خصوصی در سه 
ماه اول به صورت قطعی و ۶0 درصد مطالبات تیرماه را تسویه کرده ایم. رمضانی اضافه کرد: همچنین 
مطالبات پزشکان، آزمایشگاه ها و فیزیوتراپی ها و سایر موارد در سه ماه نخست امسال به صورت قطعی پرداخت شد. مدیرکل بیمه 
سالمت استان بوشهر با اشاره به راه اندازی سامانه استحقاق سنجی این بیمه گفت: این سامانه با اتصال به پایگاه های برخط دانشگاه 
علوم پزشکی، سازمان های بیمه  ای و بیمه های تکمیلی در بیمارستان ها راه اندازی شده است. وی بیان کرد: یکی از برنامه های مهم 
بیمه سالمت در سال جاری عملیاتی کردن طرح برطرفی هم  پوشانی بیمه ای در استان است و بیمه شدگانی که دارای 2 نوع دفترچه 
بیمه  ای هستند یکی از آنها باطل می  شود. رمضانی از همه بیمه شدگانی که دارای 2 دفترچه هستند خواست نسبت به رفع هم 
پوشانی بیمه ها اقدام کنند تا در زمان دریافت خدمت با مشکل روبرو نشوند. وی تاکید کرد: رفع هم  پوشانی بیمه  ای یکی از الزام 
های قانون برنامه شش��م توس��عه است و بر اساس شعار 'هر ایرانی یک دفترچه بیمه' این طرح با جدیت در استان دنبال می شود. 
رمضانی گفت: با راه اندازی سامانه الکترونیک هر فرد باید یک نوع دفترچه درمان داشته باشد تا بر اساس آن بتوان منابع مالی سازمان 

را مدیریت و خدمات یکسانی به بیمه شدگان ارائه کرد. 
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از 20س��الگی همواره به عنوان زمانی یاد می شود که در آن 
افراد باید ش��خصیت خود را شکل دهند. بدون شک این امر 
ک��ه عادت ه��ای بد خود را کاهش داده و ی��ا به صورت کامل 
کن��ار بگذارید، فضا را برای ش��کل گیری عادت های دیگر باز 
خواهد کرد که بدون شک شخصیت بهتری را از شما خواهد 
ساخت. در این رابطه از جمله مهارت های ضروری، عادت های 
مثبت مالی است که شناخت موارد منفی و عادات بد، می تواند 
راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. در همین راستا و 
در ادامه به بررس��ی ۱0عادت بد مالی رایج افراد زیر 20 سال، 

خواهیم پرداخت.
1-تمایل به خرج کردن بیش از حد 

یکی از رازهای س��اده س��اخت ثروت این است که همواره 
کمتر از میزان درآمد خود، خرج کنید. این امر به عنوان یک 
مهارت محسوب می شود که باید آن را به عادت رفتاری خود 
تبدیل کنید. به همین خاطر این امر در س��نین جوانی بدون 
ش��ک با س��هولت بیش تری همراه خواهد بود. در نهایت این 
اقدام به شما کمک خواهد کرد تا مهارت مدیریت منابع مالی 
را تمری��ن کرده و از همان ابتدای جوان��ی آن را به خوبی در 
خود تقویت کنید. در نهایت این امر شما را به خوبی با مقوله 
بودجه بندی آش��نا خواهد کرد. در ای��ن رابطه این امر که در 
ابتدای ماه، هزینه های ضروری خود را یادداش��ت کنید، خود 
کمک شایانی محسوب خواهد شد. با این حال فراموش نکنید 
که در این رابطه همواره انعطاف پذیر باشید تا بتوانید این برنامه 

را برای طوالنی مدت اجرایی کنید.
2-عدم یادداشت اقدامات مالی

هنگامی که نسبت به درآمد و هزینه های روزانه خود آگاهی 
نداشته باشید، بدون شک برنامه ریزی درستی را نیز نمی توانید 
برای باقی روزهای ماه داشته باشید. اگرچه برخی در این رابطه 
عقیده دارند که تنها کافی است تا صرفه جویی داشته باشند، با 
این حال ش��ما با این اقدام به درک درستی از وضعیت خود و 
میزان صرفه جویی مورد نیاز دست پیدا خواهید کرد. فراموش 
نکنید که اگرچه این موارد ممکن اس��ت کمی ساده و پیس 
پا افتاده به نظر برس��ند، با این ح��ال رعایت آن ها در نهایت 
ش��خصیت فوق العاده ای را برای ش��ما در برابر مسائل مادی، 

شکل خواهد داد.
3-عدم وجود اهداف مالی

ثروت و امنیت مالی به صورت ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد. 
درواقع برای این امر ش��ما نیازمند زم��ان و تالش فوق العاده 
هستید. در این رابطه اگر برنامه ای برای افزایش سطح درآمد 
خود نداشته باشید، با گذشت زمان سطح فعلی مالی شما ابدا 
متناس��ب با شرایط نخواهد بود. به همین خاطر الزم است تا 
فکری برای اس��تفاده از درآمد خود داشته باشید. برای مثال 

افرادی ممکن است پول خود را در جایی سرمایه گذاری کرده 
و یا چیز باارزشی که همواره بر روی قیمت آن افزوده خواهد 
ش��د، خریداری کنند. برخی دیگر نیز ممکن اس��ت سیاست 
افزایش سطح مهارت های خود را در پیش گیرید. در این رابطه 
شما الزم است تا با توجه به نیاز و تمایل خود اقدام کنید. در 
نهایت الزم است تا همواره نیم نگاهی به آینده داشته و خود 

را برای آن آماده سازید.
4-در دسترس بودن همیشگی کارت اعتباری

این امر به عنوان عادت تمامی افراد محس��وب می شود که 
در صورت وجود پول، تمایل به خرج کردن آن داشته باشند. 
به همین خاطر بهتر اس��ت تا برای استفاده از کارت اعتباری 
خود محدودیت هایی را قائل ش��وید. برای مثال می توانید در 
برخ��ی از روزها کارت اعتباری خود را در خانه نگه داش��ته و 
صرفا مق��دار اندکی پول نقد همراه خود ببرید. بدون ش��ک 
جهان پر از چیزهایی است که شما قدرت خرید همه آن ها را 
نخواهید داشت. همین امر باعث می شود تا عدم دسترسی به 
درآمد خود عاملی برای منصرف شدن از خرید محسوب شود. 
فراموش نکنید که بسیاری از خریدها صرفا غیرضروری و یک 
تصمیم احساسی محسوب می شوند. به همین خاطر این امر 
باعث می شود تا شما مجبور به فکر کردن در این رابطه باشید.

5-عدم وجود صندوق اضطراری
موقعیت های دشوار مالی ممکن است برای هر فردی اتفاق 
بیفتد. با این حال در صورتی که ش��ما مق��داری پول را برای 
این شرایط کنار نگذاشته باشید، بدون شک با مشکلی جدی 
مواجه خواهید شد. برای مثال ممکن است یک ماه درآمد شما 
در زمان معین پرداخت نش��ود، تحت این شرایط بدون شک 
برنامه ریزی شما تغییر خواهد کرد. با این حال این امر نباید به 
خالی شدن موجودی شما منجر شود. به همین خاطر همواره 
بای��د بدترین حالت ممکن را نیز مدنظ��ر قرار داده و برای آن 

آمادگی الزم را داشته باشید.
6-فریب خود در رابطه با وضعیت موجود 

این امر بسیار جالب است که افراد در برخی شرایط تمایل 
دارند تا به خود دروغ گفته و به نوعی خود را قانع کنند. برای 
مثال ممکن است شما با دیدن محصولی کامال جذب آن شده 
و خواهان خرید آن باشید. با این حال هیچ گونه ضرورتی برای 
آن وجود نداش��ته و کامال خارج از برنامه ریزی شما محسوب 
می شود. با این حال شما شروع به گفتن دروغ هایی نظیر این 
ک��ه به آن احتیاج پیدا خواهی��د کرد و یا هزینه را به طریقی 
دیگر جبران خواهید ک��رد، کرده و همین امر تنها برای یک 
روز ش��ما را راضی نگه خواهد داشت. بدون شک در روزهای 
آینده شما با مش��کالت این تصمیم نادرست مواجه خواهید 
ش��د. علت این امر هم به این خاطر است که شما نمی توانید 
هزینه های ضروری زندگی خود را حذف کنید. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا از دروغ گفتن به خود دست برداشته و همواره 

منطقی اقدام کنید.

7-عدم تمایل به استفاده از وقت های آزاد برای 
کسب درآمد بیش تر

یک اقدام هوش��مندانه مالی همواره شامل کاهش هزینه ها 
نبوده و افزایش درآمد نیز خود می تواند در این رابطه سودمند 
باش��د. با این حال بس��یاری از افراد تمایلی به اعمال سختی 
نداش��ته و همین امر باعث می شود تا درآمد آن ها در سطحی 
مح��دود باقی بماند. در این رابطه توصیه می ش��ود تا همواره 
فرصت های شغلی موجود را مورد بررسی قرار داده و از نیروی 
جوانی و زمان آزاد موجود برای کسب درآمد بیش تر استفاده 
کنی��د. همواره این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که این 
احتم��ال وجود دارد که دیگر نتوانی��د کار فعلی خود را ادامه 
دهید، تحت این ش��رایط اگر منابع مالی ش��ما متنوع نباشد، 

بدون شک با مشکالت جدی مواجه خواهید شد.
8-عدم برنامه ریزی برای بازنشستگی

ش��ما برای زندگی آس��ان در زمان بازنشس��تگی خود نیازمند 
بیمه های مناسب و کنار گذاشتن هزینه هایی برای آن زمان خواهید 
بود. در این رابطه سنین جوانی به علت این امر که هزینه های شما 
اندک اس��ت، بهترین زمان محسوب می ش��ود. در نهایت این امر 
که بتوانید ۱0درصد از درآمد خود را برای بازنشستگی خود کنار 
گذاش��ته و یا آن را در جایی سودآور سرمایه گذاری کنید، آینده 

شما را در یک حداقل مطلوب قرار خواهد داد.
9-عدم ریسک پذیری 

20 س��الگی زمانی است که ش��ما باید اقدامات متعددی را 
انج��ام دهید تا در نهایت به مس��یر دلخواه خود دس��ت پیدا 
کنید. در این رابطه نباید از شکس��ت های احتمالی واهمه ای 
داشته باشید. بدون شک شما در این سن فرصت و توان کافی 
برای بازگشت مجدد را خواهید داشت. به همین خاطر نباید 
ریسک و جاه طلبی را در خود نابود سازید. فراموش نکنید که 
موفق ترین کارآفرینان و افرادی که توانسته اند تا به جایگاهی 
دست پیدا کنند، در همان سنین جوانی تصمیمی پر ریسک 

و جسورانه را اتخاذ نموده اند.
10-تنها تحصیالت را ضامن موفقیت دانستن

اگرچه تحصیالت یک فضیلت محسوب می شود، با این حال 
واقعیت این اس��ت که آینده هم��گان در آن رقم نخواهد خورد. 
آمارها در این رابطه حاکی از آن است که درصد بسیار باالیی از 
افراد ثروتمند، از میان افرادی ش��کل گرفته است که تحصیالت 
خود را رها کرده اند. به همین خاطر در صورتی که ایده ای برای 
کس��ب درآمد و هدفی ب��زرگ را در ذهن خ��ود دارید، توصیه 
می شود تا تحصیالت را رها کرده و زمان خود را صرف آن کنید. 
با این حال فراموش نکنید که این امر تنها باید به علت اطمینان 
شما نسبت به طرح و ایده و نه صرفا برای رهایی از مسئولیت های 
تحصیلی، باش��د. در این رابطه توجه داشته باشید که شما قادر 
خواهید بود تا هزینه های تحصیلی خود را صرف کاری کنید که 

نسبت به آن تمایل داشته و آینده خود را در آن می بینید. 
entrepreneur: منبع

10 عادت بد مالی که قبل از 20 سالگی باید کنار بگذارید 

بستهبندیخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

مترجم: مهسا زمانی
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محققان گوگل در رابطه با رهبری موفق چه چیزی می توانند به ما بیاموزند

در س��ال 2008، یک تیم تحقیقاتی در گوگل پروژه  جذابی تحت عنوان پروژه  اکس��یژن را به منظور مش��خص کردن 
ویژگی های مدیران با بیشترین عملکرد را آغاز کرد. به تازگی این تیم، تحقیقش را به روز و اصالح  کرده است و چند ویژگی 
جدید را به ویژگی مدیران موفق افزوده است. موارد ذیل جدیدترین فهرست از بهترین رفتارهای بهترین مدیران گوگل 
است: ۱ -مربی خوبی است 2 -به تیم قدرت می بخشد و مدیر سطح خرد نیست  3 -یک محیط تیمی پذیرا درست می کند 
که نش��ان دهنده  اهمیت به موفقیت و رفاه کارکنان است  ۴ - س��ازنده و نتیجه محور است ۵ -برقرارکننده  ارتباط خوبی 
است- در گوش دادن و تبادل اطالعات  ۶ - از توسعه  حرفه ای و بحث در مورد عملکرد حمایت می کند  7 - برای تیم یک 
استراتژی/دیدگاه واضح دارد  8 - مهارت های فنی کلیدی برای کمک به تیم دارد  ۹ -در سراسر شرکت گوگل همکاری 

می کند  ۱0 - یک تصمیم گیرنده  قوی است.
گوگل یکی از موفق ترین ش��رکت ها در دنیاس��ت. درنتیجه به عنوان یک مدیر موفق در یک س��ازمان، سؤالی که شما 
می خواهید درباره اش فکر کنید این است که چگونه این فهرست در سازمان شما می تواند به شما کمک کند؟ من معتقدم 

که راه های زیادی وجود دارد که این اطالعات می تواند برای سازمان شما متحوالنه باشد.
ارائه  دوره های آموزش رهبری

من یک بار برنامه های رهبری برای مش��تریان را در ویریجینیا تس��هیلگری کردم. من از یکی از مدیران پرس��یدم که 
چه مدتی او مدیر بوده اس��ت. او گفت که »حدود ۱0 س��ال« و افزود که حدود 20 گزارش مس��تقیم دارد. هنگامی که از 
او پرس��یدم که چقدر مهارت های رهبری را تمرین کرده اس��ت، او گفت که این اولین بار است که تمرین های رهبری را 
می گذراند. این برای من شکه کننده بود. درواقع، این  یک واقعیت تلخ است که برای رهبرانی که به موفقیت نیاز دارند، این 
دوره ها برگزار نمی شود. فرض ما بر این است که »آن ها می دانند چگونه این کار را انجام دهند«. درحالی که ممکن است 
فردی کارفرمای خوبی باشد و درنتیجه در کارش ارتقا بگیرد، این ارتقا به این معنا نیست که این فرد به صورت خودکار 
می داند که چگونه به طور مؤثری هدایت کند یا قدرت ببخشد یا ارتباط برقرار کند. در رابطه با این مطلب: همه  ویژگی های 
ذکرشده در فهرست ویژگی های شخصی نیستند بلکه مهارت هایی هستند که می توانند آموزش داده شوند یا ارتقا یابند. 
پس این امر مایه  شگفتی نیست که هنگامی که شرکت گوگل مهارت های رهبری را آموزش می دهد، شاهد بهبود بازده، 
رضایت کارکنان و عملکرد در طول زمان خواهد بود. بسیاری از شرکت ها ازجمله ساس، آمازون، بونوبوس، گلدمن ساش، 
اینترپرایز و ماریوت با آموزش و توس��عه  مهارت های رهبری ش��ان در زمان و پول سرمایه گذاری می کنند. شرکت پایلوت 
فالیینگ یکی دیگر از کارخانه هاس��ت که ش��اید کمتر معروف باشد، شرکتی که روی ترمز کامیون ها و بازارهای سفر در 
طول آمریکا کار می کند و به طور قابل توجهی در آموزش زمان به مدیرانش سرمایه گذاری کرده است. براساس گالسدور، 
مش��ارکت کنندگان در برنامه  توس��عه  مدیریتی فالیینگ پایلوت، برنامه  آموزش مدیریتی را عملی کردند که در طول آن 
با مدیران با عملکرد باال به منظور »آموزش همه چیز، از عملیاتی کردن سیستم های پرداخت پول تا خواندن گزارش های 
اقتصادی« کار می کنند. بعد از این، مشارکت کنندگان در یک جایگاه دائمی جای  داده می شوند تا آموزش های توسعه را 
فرابگیرند. کارخانه عالوه بر این برنامه ها و دوره هایی را از طریق »دانشگاه جی فالیینگ پایلوت« را با برنامه های ویژه ای 
برای مدیران عمومی، طراحان عملیاتی، فارغ التحصیالن تازه  دانشگاهی و دیگر افراد ارائه می کند. به عنوان کارشناس توسعه  
رهبری و همان طور که نویسنده  کتاب وارنر بنیس می گوید »خطرناک ترین افسانه در رابطه با رهبران این است که آن ها 
زاده می ش��وند- یک عامل ژنتیکی برای رهبری وجود دارد. این اس��طوره بر این امر تأکید می کند که انسان ها به سادگی 
دارای ویژگی های کاریزماتیک هستند. این امر غیرمنطقی است: درواقع، طرف مقابل این دیدگاه درست است. رهبران در 

حوادثی فراتر از تولدشان ساخته می شوند«.
تنظیم انتظارات

ناحیه  دیگری که باید به سختی موردنظر قرار بگیرد، انتظارات است. در مطالعه ای که به وسیله  گالوپ اجرایی شده است، 
تنها نیمی از کارگرانی که در پیمایش شرکت کرده اند، اظهار کرده اند که می دانند چه انتظاراتی از آن ها وجود دارد. این 
تحقیق پیشنهاد می کند که وضع انتظارات واضح برای تعهد شغلی عنصر بنیادین است. همان طور که موسسه  گالوپ اظهار 
می کند »تمامی کارگران، بدون در نظر گرفتن س��ن یا جایگاه شغلی شان، می خواهند بدانند که چه انتظاری از آن ها در 
محیط کار وجود دارد. نبود انتظارات شفاف می تواند منجر به دلهره و گیجی در کارگران شود.« اگر این مورد برای شما 

صادق است، سؤاالت حیاتی که شما باید بپرسید این موارد هستند:
آیا مدیران در سازمان شما می دانند که چه انتظاراتی از آن ها دارید؟

آیا آن ها می دانند از آن ها در رابطه با چگونگی هدایت تیم شان چه انتظاراتی دارید؟
آیا این انتظارات با بقیه در میان گذاشته  شده است؟

آیا آن ها را به گوش کارفرماها رسانده اند؟
آیا گزارش های مستقیم آن ها می دانند که چه انتظاری از آن ها می رود؟

آیا شما با تیم کاری تان این انتظارات را در میان گذاشته اید؟
من با بس��یاری از افراد برجسته در سرتاسر کشور مالقات کرده ام که نمی دانند که چه انتظاری از آن ها می رود چراکه 

تابه حال در مورد آن صحبتی نشده است و با کسی مطرح نشده است.
یک نظرسنجی از کارمندان اجرا کنید

فهرست ویژگی های مدیران بزرگ گوگل نتیجه  یک نظرسنجی از کارمندان بود. این فهرست کاماًل قابل اعتماد است و من 
اطمینان دارم که بسیاری از ویژگی رهبران موفق در این فهرست برای هر سازمانی قابل به کارگیری است. چه کسی پس  از 
اینکه برقرارکننده ارتباط خوبی باشد، دوره های متوالی مدیر نخواهد بود؟ گفته می شود که تمامی این ویژگی ها ممکن است 
برای سازمان شما کاربردی نباشد. شاید باید برخی از ویژگی های منحصربه فرد سازمان ها را مورد مالحظه قرار داد؛ بنابراین، 
از کارمندان تان یک نظرسنجی به عمل آورید و متوجه شوید که رهبران موفق شما دارای چه ویژگی هایی هستند، پس ازاین 
ببینید آیا این فهرست با فهرست شرکت گوگل تطابق دارد یا خیر؟ ببینید که چه ویژگی هایی در سازمان شما برای مدیران 
و سرپرستان عملی است. این جواب ها ممکن است سؤاالتی را به همراه داشته باشد که تابه حال مورد مالحظه قرار نگرفته اند.

اندازه گیری
مس��ئله  مهمی که باید راجع به آن فکر کنید این اس��ت که چگونه کارایی مدیرتان را اندازه بگیرید. اگر شما انتظارات 
مدیریتی ش��فافی دارید، باید ببینید آن ها چگونه این انتظارات را برآورده می کنند. ش��ما می توانید به س��راغ معیارهای 
اقتصادی همچون میزان فروش، س��ود و درآمد بروید. ما برخی اوقات ممکن اس��ت تصور کنیم که معیارهای مدیریتی 
مطلوب را محقق کرده ایم چراکه کارمندان مان در س��رکار رضایت دارن��د )اگرچه انتظاراتی وجود دارد(. به طور هم زمان، 
ما می توانیم به معیارهای غیراقتصادی همچون میزان عملکرد، اخالقیات، خدمات مشتریان و کارایی نگاه کنیم. بهترین 
روش برای اندازه گیری این معیارها این اس��ت که به منظور مش��اهده  نحوه  انجام امور، آن ها را مشاهده کنید و با تک تک 
افراد از نزدیک صحبت کنید. راهنماهای کیفی و کمی از دل این مشاهدات و گفت وگوها حاصل می شود. شما تنها باید 
توجه کنید. همان طور که بنیان گذار مایکروسافت، بیل گیتس می گوید: »در کسب وکار، ایده  اندازه گیری آنچه شما انجام 
می دهید در انتخاب اندازه گیری هایی است که سنجه هایی همچون میزان رضایت مشتریان و عملکرد را محاسبه می کنند 
و شما در آن ها رشد می کنید.« اگر شما می توانید رهبری خود را نسبت به دیگر سازمان های سطح جهانی ارزیابی کنید و 
نحوه  هدایت آن ها را فرابگیرید، شما می توانید این معیارها را در سازمان خود ارتقا دهید و حتی خودتان به سطح جهانی 
تبدیل شوید. همان طور که رئیس جمهور جان کندی یک بار گفت: »رهبری و یادگیری برای یکدیگر الزم و ملزوم هستند.«

به قلم: دیپ پاتل نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


