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نگاهی به تجربه کشورهای موفق در ارائه یارانه غذایی به اقشار فقیر جامعه

مدل مناسب 
پرداخت یارانه

فرصت امروز: چندی قبل بود که دولت از ارائه بسته های حمایتی و کمک جبرانی به اقشار ضعیف و کم درآمد 
خبر داد تا بلکه بتواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند، اما تاکنون جزییاتی درباره این بسته های حمایتی 
از سوی دولت اعالم نشده است؛ اینکه این بسته ها و کمک جبرانی چه وقت، به چه صورت و به چه کسانی تعلق 
می گیرد؟  تازه دیروز در پایان نشست مشترک سران قوا بود که رئیس جمهور از ارائه اولین بسته حمایت غذایی...

 برنامه های وزارت اقتصاد
برای کاهش تاثیر تحریم ها
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داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که سرعت رشد بیکاری بیشتر از رشد اشتغال بوده است

تغییرات یکساله بازار کار

بهبود فرهنگ سازمانی 
100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای موفقیت

کارایی بازاریابی ایمیلی نسبت به رسانه های اجتماعی 
5 توصیه برای ویرایش سلفی های برندمان

ارتباط تحقیقات بازار چرخه عمر با اثربخشی تبلیغات
موفقیت نهایی طرح های بازاریابی استراتژیک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 Zen 2 از معماری AMD شرکت
برای چیپست ها رونمایی کرد

7

در حالی برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
از تعییـن و تکلیـف قیمت خودرو پـس از تعطیالت مجلس 

خبـر داده اند کـه برخی دیگـر مخالف بـا افزایش 
قیمت بی قاعده خودروها بوده و معتقدند شأن...

ارائه گزارش افزایش قیمت خودروسازان به کمیسیون 
صنایع در هفته آینده

خودرو چقدر گران می شود؟

یادداشت
دولت بودجه سال آینده را 

چگونه بنویسد؟

از مهم تری��ن منابع درآمدی 
دولت مالیات اس��ت ک��ه باید 
در بودج��ه س��ال 98 به عنوان 
مهم تری��ن منب��ع درآمدی در 
نظ��ر گرفته ش��ود. ب��ه عبارت 
س��اده تر بودجه جاری کش��ور 
باید از محل مالیات تأمین شود 
اما این مهم اتفاق نمی افتد مگر 
با عمل به دو شرط. شرط اول، 
جلوگیری از فرار مالیاتی است 
و ش��رط دوم، معافیت مالیاتی 
است. به منظور تحقق شرط اول 
دول��ت باید اهتم��ام ویژه ای به 
طراحی سیستم مالیاتی کارآمد 
داشته باشد چراکه با روش های 
سنتی گذشته به جایی نرسیده 
و نخواهیم رسید. از سوی دیگر 
دولت باید براساس قانون از هر 
کس ک��ه درآمدی دارد مالیات 
دریاف��ت کن��د و معافیت های 
مالیات��ی را ب��ه کمترین میزان 
ممکن برس��اند. حتی در مورد 
مناط��ق مح��روم که نی��از به 
س��رمایه گذاری ب��رای تأمی��ن 
امنیت منطقه ای و جلوگیری از 
مهاجرت به کالنشهرها ضروری 
است، باید از نرخ صفر مالیاتی 

معافی��ت  به ج��ای 
2مالیاتی صحبت کرد...
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3 ربیع االول 1440 - سـال پنجم
شماره   1197- 16صفحه - 20000 ریال

Sun.11 Nov 2018

رئیس جمهور در پایان نشس��ت مشترک س��ران قوا از ارائه اولین بسته 
حمایت غذایی از س��وی دولت در همین ماه خبر داد و گفت دولت اولین 
بس��ته حمایت غذایی را در م��اه آبان پرداخت می کند. ب��ه گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی دولت، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز شنبه و 
در پایان نشست مشترک سران سه قوه تاکید کرد: مردم ایران یک بار دیگر 
با استقامت و ایستادگی خود، نقشه ها و توطئه های آمریکایی ها را که فکر 
می کردند 13 آبان مبدأیی برای رسیدن به آرزوهای نادرست شان نسبت به 
مل��ت ایران خواهد بود، نقش بر آب کردند. روحانی با تبریک و تهنیت ماه 
ربیع المولود به محضر ملت بزرگوار ایران و عاش��قان خاندان رسالت گفت: 
مردم ایران دقیقاً به عکس عمل کرده و با استقامت و ایستادگی خود کامال 
روشن کردند این هیات حاکمه آمریکا است که به فکر فشار و ظلم بر ملت 
ایران است. رئیس جمهور افزود: آمریکایی ها با تحریم های نابجا و غلط خود 
و ه��دف قرار دادن سیس��تم بانکی و صادرات نف��ت و برخی دیگر از اقالم 
صادراتی که مرتبط با درآمد و منابع کل کش��ور و واردات کاالهای اساسی 

است، می خواهند بر زندگی و معیشت روزمره مردم تأثیر منفی بگذارند.
روحانی تاکید کرد: بنابراین، این حرف که آمریکا به دنبال فشار بر مردم 
نیست و به دنبال فشار بر نظام و حکومت است، کاماًل ناصحیح و نادرست 

است و خودشان در عمل این واقعیت را آشکار کردند.
رئیس جمهور اظهار داشت: نکته دوم  و بسیار مهم این بود که این دور 
تحریمی که به اصطالح آنها از پنجم نوامبر آغاز شد، هیچ تأثیری در روند 
اقتصادی کش��ور نداش��ت چون آمریکایی ها هرچه تیر در ترکش داشتند، 
قباًل علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند 
و لذا ناچار ش��دند یک لیس��ت بلندباالیی را درست کنند، از یک طرف نام 
بانک هایی را ببرند از یک طرف شعبات بانک ها را اضافه کنند و از یک طرف 
نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند و از طرف دیگر شماره سریال هواپیماها را 
ذکر کنند تا صفحه را پر کنند. این شیوه کار و نحوه این اعالم نشان می دهد 

که هدف شان صرفا تاثیر روانی علیه ملت ایران است.
روحانی گفت: نکته بعدی اینکه روش��ن ش��د آمریکایی ه��ا نمی توانند 
صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. رئیس جمهور اظهار داشت: مسئولین 
جمهوری اس��المی ایران از روز نخس��ت می گفتند که آمریکا قادر نیست 
صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند و در مقابل آمریکایی ها مرتب تکرار 
می کردند که ما این کار را انجام می دهیم اما  اخیرا خودشان اعتراف کردند 

که نمی توانیم نفت ایران را به صفر برسانیم.
 روحانی  تصریح کرد: استدالل آنها این بود که اگر نفت ایران را به صفر 
برسانیم،  قیمت هر بشکه نفت به 150 دالر افزایش پیدا می کند و این تبیین 
همان حرفی است که از روز اول  گفتیم که آمریکا قادر نیست، نفت ایران را 
صفر کند و در منطقه یا نفت همه صادر می شود و یا اگر نفت ایران متوقف 

شود،  بقیه هم دچار مشکل خواهند بود.
 رئیس جمهور تاکید کرد: آمریکایی ها به دلیل اینکه مورد هجمه افکار 
عمومی دنیا قرار گرفته بودند، ناچار ش��دند عقب نش��ینی دیگری را انجام 
دهند و بگویند که موضوع مواد غذایی، مس��أله دارو و تجهیزات پزش��کی 
استثناء است که البته حرف آنها نادرست است چراکه وقتی سیستم بانکی 

را تحریم می کنند، همه چیز را تحت تأثیر قرار می دهند.
روحانی خطاب به ملت بزرگ ایران خاطرنشان ساخت: در زمینه  کاالهای 
اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما برای 
تامین کاالهای اساسی مردم برای ماه های طوالنی، از همیشه بیشتر آمادگی 
دارد و برای تولید کاالهای اساس��ی، واردات کاالهای اساسی و دارو و سایر 

نیازمندی ها، مشکلی نداریم. رئیس جمهور افزود: امروز بحمداهلل  وضعیت 
تولید در کش��ور نسبتاً شرایط خوبی دارد و صادرات در هفت ماهه امسال 
در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل افزایش پیدا کرده است که افزایش 
به معنای، افزایش تولید و افزایش کس��ب و کار مردم است. وی همچنین 
گفت: امس��ال توانستیم پول گندمکاران را به موقع پرداخت کنیم و این به 
معنای آن است که زندگی کشاورزان رونق می گیرد و برای سال آینده نیز 
تمهیدات الزم در زمینه اقالم کشاورزی و خرید تضمینی محصوالت مدنظر 
قرار گرفته اس��ت.  روحانی اظهار داش��ت: از طرف دیگر امروز برای مردم 
روش��ن ش��د که تبلیغات آمریکایی ها درباره 13آبان و 5 نوامبر، صرفا یک 
تبلیغات در مسیر  جنگ روانی بود و فشارهای اقتصادی که تبلیغ می شد 
از این تاریخ اعمال خواهد شد، همان فشارهای اقتصادی است که از ماه ها 

پیش علیه ایران اعمال می کردند و باز هم آن را ادامه خواهند داد.
رئی��س جمه��ور اضافه ک��رد: هرچه زم��ان بگذرد هم مس��ئولین برای 
جبران مش��کالتی که برای مردم پیش آمده آماده تر می ش��وند و هم مردم 
استقامت ش��ان در برابر این توطئه ها بیش��تر خواهد ش��د. آمریکایی ها در 
ماه های آینده به خوبی خواهند فهمید که راه غلط و اش��تباهی را انتخاب 
کردند. این مسیر،  ملت ایران را خسته نمی کند، ملت را برای تولید بیشتر و 
برای اینکه روابط نزدیک تر با همسایگان و کشورهای دوست داشته باشد، 
آماده می کند.  روحانی در ادامه تصریح کرد: در جلسه امروز سران سه قوه، 
در خدمت ریاس��ت محترم مجلس شورای اس��المی و ریاست محترم قوه 
قضاییه، یکی از مباحث مهم، بررس��ی آخرین وضعیت اقتصادی کش��ور و 
ترسیم نقشه راهی بود که باید برای ماه های آینده، طبق فرمایش و دستور 
مقام معظم رهبری، انجام ش��ود. رئیس جمهوری افزود: امروز راجع به این 
نقشه راه و روابط نزدیک تر با همسایگان مان و همچنین روابط اقتصادی مان 
صحب��ت کردی��م.  روحانی تاکید کرد: در این نشس��ت رواب��ط اقتصادی 
با کش��ورهای دوس��ت  از ش��رق و غرب جهان را مورد بحث و بررسی قرار 
دادیم و همچنین مشکالت احتمالی که فراروی تولید و بانک های ما وجود 
دارد، از جمله مباحث این جلس��ه بود. رئیس جمهوری افزود: این مباحث 
را در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به صورت هفتگی تشکیل 

می شود نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
روحانی در ادامه س��خنان خود اعالم کرد که دولت اولین بسته حمایت 
غذایی را در ماه آبان به افرادی که مش��کالت بیش��تری دارند و در فش��ار 
بیش��تری هستند پرداخت خواهد کرد و ان ش��اء اهلل این روند تا پایان سال 
در چند نوبت ادامه می یابد تا بتوانیم  مشکالتی که برای مردم پیش آمده 
است را تا حدی جبران کنیم. رئیس جمهوری افزود: در بودجه سال آینده 
نی��ز برای حقوق و دس��تمزد پیش بینی هایی می کنیم که بتوانیم تا حدی 

مشکالت اقتصادی را جبران کنیم.
روحانی ادام��ه داد: خدمت ملت بزرگوار و عزیز اعالم می کنم که در ماه 
پربرکت ربیع المولود و ایام والدت با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسالم و امام 
صادق)ع( شرایط کشور بهتر از ماه های گذشته به پیش خواهد رفت و ملت 
ما در کنار وحدت، انسجام، یگانگی و یکپارچگی به مسیر خود ادامه خواهند 

داد و بهانه های آمریکایی ها را از دست آنها می گیرند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکایی ه��ا به دروغ ادعا می کنند ایران 
حامی مالی تروریسم است، گفت: همانطوری که ملت ایران همواره در خط 
مقدم مبارزه با تروریسم بوده و از تأمین مالی برای گروهک های تروریستی 
جلوگیری کرده اس��ت، امروز هم مصمم تر در قوانین و مقررات خود بر آن 
تأکید می کند و این بهانه های واهی را نیز از دست دشمنان  خواهد گرفت. 

روحانی در پایان نشست سران سه  قوه:

دولت اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان پرداخت می کند



فرصت ام��روز: چندی قبل بود که دولت از ارائه بس��ته های حمایتی 
و کم��ک جبرانی به اقش��ار ضعیف و کم درآمد خبر داد ت��ا بلکه بتواند 
کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند، اما تاکنون جزییاتی درباره این 
بسته های حمایتی از سوی دولت اعالم نشده است؛ اینکه این بسته ها و 
کمک جبرانی چه وقت، به چه صورت و به چه کسانی تعلق می گیرد؟ 
تازه دیروز در پایان نشس��ت مش��ترک سران قوا بود که رئیس جمهور 
از ارائه اولین بس��ته حمایت غذایی از س��وی دول��ت در همین ماه خبر 
داد و گفت: »دولت اولین بس��ته حمایت غذایی را در ماه آبان پرداخت 
می کند.« به گفته حس��ن روحانی، »دولت اولین بسته حمایت غذایی را 
در ماه آبان به افرادی که مش��کالت بیش��تری دارند و در فشار بیشتری 
هستند پرداخت خواهد کرد و ان شاء اهلل این روند تا پایان سال در چند 
نوبت ادامه می یابد تا بتوانیم مش��کالتی که برای مردم پیش آمده است 

را تا حدی جبران کنیم.«
ام��ا چگونگی ارائه این بس��ته های حمایتی و یارانه غذایی، پرسش��ی 
اس��ت که الزم اس��ت درباره چند و چون انجام آن تامل ش��ود، زیرا از 
زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اجرا شد تا به امروز، هدف 
توانمندتر کردن مردم به نتیجه نرسیده است. در همین زمینه، موسسه 
»پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کش��اورزی و توس��عه روستایی« در 
گزارش��ی به تجربه کش��ورهای موفق در تامین و عرضه یارانه غذایی به 

اقشار فقیر جامعه پرداخته است.
در این گزارش به قانون هدفمندی یارانه ها اش��اره شده و آمده است: 
هدفمندی یارانه ها از برنامه س��وم توس��عه اقتصادی و اجتماعی کشور 
م��ورد توج��ه قرار گرفته اس��ت و هم��واره هدفمند ک��ردن یارانه ها در 
ای��ن برنام��ه در  قانون اصالحیه مواد 46 و 47 مورد تاکید بوده اس��ت. 
در ای��ن برنامه دولت مکلف ش��ده ت��ا با انجام مطالعات و بررس��ی های 
کارشناسی، اقدامات قانونی برای هدفمند کردن یارانه غذا و حامل های 
انرژی انجام دهد، اما طی برنامه مذکور، این برنامه عملی نش��د. با توجه 

ب��ه تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ه��ا در مهر 88، هدفمند کردن 
یارانه حامل های انرژی، آب و کاالهای اساسی در دستور کار دولت قرار 
گرفت، با این امید که یارانه موادغذایی در ایران هدفمند ش��ود تا افراد 
جامعه بتوانند از حداکثر کارایی منابعی که تحت عنوان یارانه در بودجه 
دولت لحاظ می ش��ود، برخوردار ش��وند. دولت تدبیر و امید نیز با شروع 
به کار خود، موضوع امنیت غذایی و تغذیه و حمایت هدفمند از اقش��ار 

آسیب پذیر را یکی از اولویت های مهم قرار داد.
به طور کلی، در ایران برای مبارزه با فقر غذایی هم سیاس��ت های متنوع 
و البته هماهنگ اجرا ش��د. ارائه س��بد غذایی به کودکان زیر ش��ش سال 
خانواده های نیازمن��د، ارائه یک وعده غذای گرم در روس��تاهای مهدهای 
سراسر کشور، ارائه سبدغذایی به مادران باردار و شیرده خانواده های نیازمند 
و ارائه س��بدغذایی به کودکان معلول مراکز روزانه از آن جمله بوده اند. در 
کنار این برنامه های حمایتی در چهار سال دولت تدبیر ساالنه سه بار طرح 
حمایت غذایی از اقش��ار آسیب پذیر اجرا شد. با تدابیر اخذ شده در وزارت 
رفاه، روش توزیع سبد غذایی پس از سه دهه کامال دگرگون شد و با حداقل 
مداخل��ه دولت در خرید کاال و توزیع آن ه��م ناکارآمدی در فرآیند توزیع 
کاهش چشمگیر پیدا کرد و هم امکان ایجاد و گسترش فساد به نحو قابل 
مالحظه ای کنترل و کاهش یافت. کل اعتبارات سازمان هدفمندی یارانه ها 
در قانون بودجه 96 بالغ بر 48هزار میلیارد تومان بود که در الیحه بودجه 

97، 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
ضرورت تحول نظام پرداخت یارانه

امروزه در برخی کش��ورهای جهان یارانه ها بیشتر به تولیدکنندگان و 
یا محصوالت کش��اورزی پرداخت می شود، به گونه ای که باعث صیانت 
وضعی��ت معیش��تی تولیدکنندگان و زارعان در مقابل نوس��انات قیمت 
ش��ده و ادامه تولید با مش��کلی مواجه نمی ش��ود. پرداخت غیرمستقیم 
یاران��ه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تنظیم فعالیت های اقتصادی و 
شاخص ترین ابزار اقتصادی دولت ها برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و 

برخی بخش های تولیدی جامعه، خصوصا در حوزه کش��اورزی و انرژی 
اس��ت. از س��وی دیگر، مدل هایی از نحوه پرداخت یارانه در کشورهای 
مختلف وجود دارد که ازجمله آنها می توان به یارانه مستقیم اشاره کرد 
که به صورت نقدی به قش��رهای آسیب پذیر پرداخت می شود. در واقع، 
پرداخ��ت یارانه در تمام کش��ورها، با توجه به ش��رایط داخلی اقتصادی 
آنه��ا و در جهت کمک ب��ه افزایش رفاه مردم و پوش��اندن نقاط ضعف 

بازار اعمال می شود.
این گزارش می نویسد: در کشورهای صادرکننده نفت، دولت ها اغلب 
قیمت ه��ای داخلی پایین تر از س��طح قیمت جهان��ی تنظیم می کنند و 
یک هزینه فرصت به عرضه کنندگان این فرآورده ها تحمیل می کنند. از 
طرف دیگر قیمت های یارانه ای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت 
سیاسی دولت ها را فراهم می کند، ولی تبعات مهمی هم در بردارد. برای 
دولت ها، یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت 
به اس��تفاده از آن در بخش تولید ش��ود که منجر به کاهش درآمدهای 
حاصل از تولید داخل می ش��ود. همچنین در بخش خانوارها قیمت های 
پایین سوخت باعث ناکارایی در مصرف سوخت می شود، بنابراین جهت 
محافظ��ت از فقرا در مقابل قیمت های فزاینده محصوالت نفتی، اعطای 
یاران��ه همگانی انرژی معق��ول و مقرون به صرفه نیس��ت. زیرا اینگونه 
یارانه ها به ناچار دچار نش��ت اساس��ی منافع به س��مت اغنیای جامعه 

می شوند.
بنابراین هدفگیری یارانه ها و اصالح قیمت حامل های انرژی و س��ایر 
کااله��ای یارانه ای ضروری اس��ت، البته این ض��رورت زمانی قابل اجرا 
خواهد بود که برای حمایت از اقش��ار آسیب پذیر اصالح قیمت ها باید با 
برنامه های حمایت های اجتماعی همراه ش��ود. همچنین تجربه کشورها 
نش��ان داد که حذف یارانه به صورت دفع��ی و عمومی آثار زیانباری به 
ج��ای می گذارد، لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله ای صورت 

بگیرد. 

نگاهی به تجربه کشورهای موفق در ارائه یارانه غذایی به اقشار فقیر جامعه

مدل مناسب پرداخت یارانه

محمدعلی همایون کاتوزیان چهره ای اس��ت که طی دهه های اخیر به 
عنوان یکی از پژوهش��گران و نظریه پردازان تاریخ ایران جایگاهی نسبتا 
منس��جم را از آن خود کرده  اس��ت. این »تاریخ« وجوه مختلفی دارد و 
کاتوزی��ان از میان آنها تاکنون به تاریخ سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و 

ادبی پرداخته است.
او در س��ال 1321 در ته��ران ب��ه دنیا آم��د. دوران متوس��طه را در 
دبیرس��تان مش��هور البرز گذراند و پ��س از دوره ای کوتاه در دانش��گاه 
تهران، به انگلس��تان رفت. در سال 1967 از دانشگاه بیرمنگام لیسانس 
اقتصاد خود را گرفت و یک س��ال بعد فوق  لیسانس��ش را از دانش��گاه 
لندن. کاتوزیان س��رانجام در س��ال 1984 دکترای خود را از دانش��گاه 
کنت گرفت و طی این سال ها در کشورهایی نظیر کانادا، ایاالت متحده 

و انگلستان مشغول به تدریس بوده است.
ام��ا یکی از بحث های بس��یار مه��م تاریخ اقتصادی- سیاس��ی ایراِن 
معاصر، مس��ئله ملی سازی صنعت نفت اس��ت. کاتوزیان در گفت وگویی 
که در س��ال 1387 با نشریه »اقتصاد انرژی« داشت از زاویه دید خاص 
خود به این مس��ئله پرداخت که در ادامه اسکلت بندی اصلی این زاویه 

خاص را با هم بررسی می کنیم.
به گزارش آینده نگر، ویژگی بارز تحلیل کاتوزیان از رویداد ملی شدن 
صنعت نفت، این اس��ت که او عمده وضعیتی را که نفت در ایران پدید 
آورده سیاس��ی می دان��د و متعاقب آن ملی ش��دن صنع��ت نفت را هم 
تصمیمی سیاس��ی در نظر می گیرد. نظام سیاسی ایران که 2500 سال 
س��ابقه یک روش حکومتی س��نتی را داش��ت، کامال مستعد ایجاد یک 
اس��تبداد دولتی بود. به عبارت بهتر نفت، به خودی خود باعث مس��تبد 
ش��دن دولت و قدرتمند شدن آن نش��د، بلکه این استعداد از زمان های 

بسیار قدیم در ایران وجود داشت و نفت تنها عامل محرکه ای بود که از 
دوران رضاشاه به بعد، قدرت دولت  در ایران به شدت زیاد شود.

از س��وی دیگر هم انگلس��تان، به دلیل اینکه ایران یکی از مسیرهای 
اصلی و بسیار مهم دسترسی به هند بود، نیازی خاص به گسترش نفوذ 
خود در این خاک داش��ت، اما مس��ئله نفت، انگیزه مضاعفی را هم برای 
این کش��ور ایجاد کرد، تا عمق حضورش را به حدی زیاد کند که حتی 
در بس��یاری مواقع که خود انگلستان هم قصد دخالت نداشت، ایرانی ها 

برای چاره جویی در بسیاری موارد به سراغ آن بروند.
همین دو عامل در کنار یکدیگر باعث ش��دند که اتفاقا دولت مصدق 
هم برای رس��یدن به ایرانی دموکراتیک، شرط کوتاهی دست بیگانگان 
از سیاست داخلی ایران را امری ضروری و اجتناب ناپذیر بداند، بنابراین 
همان طور که در بس��یاری جاها این مس��ئله از زب��ان مصدق و به طور 
کل رهب��ران نهضت ملی عنوان ش��ده، ملی ش��دن صنع��ت نفت، یک 
راهکار سیاسی برای قطع ید انگلستان و گامی ضروری برای رسیدن به 
دموکراسی در خاک این کشور بود. این بعد سیاسی مسئله چیزی است 

که به ادعای خود کاتوزیان کمتر به آن پرداخته شده است.
دولت و مردم

مسئله مهم دیگری که همایون کاتوزیان هم در همان گفت وگو و هم 
در گفت وگویی با روزنامه ش��هروند در سال 86 و هم در کتاب »اقتصاد 
سیاس��ی در ایران« مورد بحث قرار داده »س��ازوکار پیشبرد برنامه« در 
کش��وری مانند ایران اس��ت. او به طور کلی هر تغییری را که در سطح 
جهان اتفاق افتاده اس��ت برنامه ای از باالی جامعه می داند و نه از پایین. 
برای مثال در هیچ جای تاریخ یک رعیت یا گروهی از رعیت ها نیامده اند 
و برنامه ای برای پیشبرد جامعه یا مدرنیزاسیون آن ارائه نداده اند. حتی 

در مواردی که انقالب عظیم اجتماعی رخ داده است، باز هم رهبری آن 
به دست روشنفکرانی از طبقات باالی جامعه بوده.

در کشور ایران به خاطر شرایط خاص تاریخی و فرهنگی اگر فردی 
می خواسته کش��ور را به پیشرفتی برس��اند، تنها مسیر ممکن پیش 
رویش مس��یر قدرت دولتی بوده. برای مثال ش��خص امیرکبیر را اگر 
در نظ��ر بگیری��د متوجه خواهید ش��د که او به هی��چ  طریق دیگری 
نمی توانست آن اصالحات را در ایران پیاده سازی کند. قانون در ایراِن 
آن زم��ان چی��زی ثابت نبود که ب��ا تغییر دولت ها دوام و اس��تحکام 
خ��ود را حفظ کند، بلکه با تغییر دولت ها و حتی تغییرات کوتاه مدت 
احساس��ِی دولتمردان هم تغییر می کرد. به عبارت بهتر قانون، اساسا 
قان��ون نبود و همین موض��وع اصالحگران را نیازمن��د قدرت دولتی 

می کرد.
حال اگر امیرکبیر با آن ش��کل کشته نمی شد، به احتمال زیاد بعدها 
به چش��م یک خائن و وطن فروش به او نگریس��ته می شد. کاتوزیان این 
را از ویژگی های جامعه ایران در آن زمان می داند. کس��ی که دس��ت به 
اص��الح بزند، زیر ذره بین مردم رفته و اگر در این میان مراوده ای ولو به 

صالح، با خارجی ها داشته باشد، وطن فروش و خائن شناخته می شود.
از نظ��ر کاتوزی��ان همین توان مح��دود و ضعیف جامع��ه ایران برای 
پذی��رش تغییرات بود که باعث ش��د ش��خصی مثل دکت��ر مصدق در 
س��ال های تحریم نتواند به سمت پیش��نهادهای مفید بین المللی مانند 
پیش��نهاد بانک جهانی برود. اینکه حزب توده هم چنین عملی را تقبیح 
می کرد، برخاس��ته از همین نگاه مردم بود و عامل موجده آن به حساب 
نمی آمد. به گفته کاتوزیان مدرنیزاسیون از چنین مسیر باریک و پرپیچ 

و خمی به ایران پای گذاشته است. 

چرا اگر امیرکبیر زنده می ماند مردم او را خائن می خواندند؟

اقتصاد سیاسی نفت به روایت همایون کاتوزیان

یادداشت

دولت بودجه سال آینده را چگونه بنویسد؟

از مهم ترین منابع درآمدی دولت مالیات است که باید در بودجه سال 
98 به عن��وان مهم ترین منبع درآمدی در نظر گرفته ش��ود. به عبارت 
ساده تر بودجه جاری کشور باید از محل مالیات تأمین شود اما این مهم 
اتفاق نمی افتد مگر با عمل به دو ش��رط. ش��رط اول، جلوگیری از فرار 
مالیاتی است و شرط دوم، معافیت مالیاتی است. به منظور تحقق شرط 
اول دولت باید اهتمام ویژه ای به طراحی سیستم مالیاتی کارآمد داشته 
باشد چراکه با روش های سنتی گذشته به جایی نرسیده و نخواهیم رسید. 
از س��وی دیگر دولت باید براس��اس قانون از هر کس که درآمدی دارد 
مالیات دریافت کند و معافیت های مالیاتی را به کمترین میزان ممکن 
برس��اند. حتی در مورد مناطق محروم که نیاز به س��رمایه گذاری برای 
تأمین امنیت منطقه ای و جلوگیری از مهاجرت به کالنشهرها ضروری 

است، باید از نرخ صفر مالیاتی به جای معافیت مالیاتی صحبت کرد.
تولید مالیات بدهد؟

فرار مالیاتی به طور عمده در بخش س��وداگری، تجاری و داللی اتفاق 
می افتد. تمام فعالیت های تجاری باید به طور قطع مشمول مالیات شود اما 
هرچه نرخ مالیات برای تولیدکنندگان واقعی کاهش پیدا کند، حمایت ها 
از این بخش خردمندانه تر خواهد بود. مش��کل امروز این اس��ت که فرار 
مالیاتی در بخش تجاری بسیار باالست. آمارها نشان می دهد که نسبت 
مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور ما 7.5درصد است درحالی که در 
همسایه ش��مال غربی ما یعنی ترکیه این نسبت به 20درصد می رسد. 
دلیل این اختالف فاحش در س��هم مالیات در GDP اختالف در میزان 
فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی است و غلبه بر این دو مسئله در اصالح 
مقررات و  استفاده از سیستم های فناوری محور و پیشرفته مالیاتی است. 
یکی از اقدامات اثرگذار در حل مس��ئله فرار مالیاتی اتکا و اجرای قوانین 
مبارزه با پول ش��ویی و اصالحات الزم در سیستم بانکی است. اگر چنین 
مقرراتی منابع و محل هزینه تمام پول ها در کشور را رصد کند، اقتصاد با 

توانمندی بیشتری با فساد و فرار مالیاتی مقابله می کند.
امید اس��ت که بودجه س��ال 98 عاری از هزینه ه��ای غیرضروری 
دستگاه های مختلف باش��د. برای مثال 40 سال است که برای بعضی 
دس��تگاه ها بودجه عمرانی در نظر گرفته می ش��ود و اکنون سؤال این 
اس��ت که مگر فالن نهاد و فالن دستگاه به چند ساختمان نیاز دارد؟ 
به نظر می رس��د که در زمین��ه کاهش هزینه عزم تمام حاکمیت باید 
ب��ه کمک بیاید و دولت به تنهایی قادر به کاهش هزینه ها نیس��ت. در 
بس��یاری از شهرها به دلیل فش��ارهای غیرمسئوالنه چندین دانشگاه 
س��اخته ش��ده اس��ت درحالی که آموزش وپرورش بودجه کافی برای 
توس��عه مدارس در آن را ندارد. برای مثال در ش��هر قم بیش از هفت 
دانشگاه دولتی وجود دارد یا دانشگاه فرهنگیان 31شعبه در استان های 
مختلف دارد درحالی که س��رانه فضای آموزشی در بعضی از استان ها 
پایین است. نکته مهم در کاهش هزینه های بودجه جلوگیری از کلید 
زدن پروژه های عمرانی است که بودجه کافی برای به ثمر رساندن آن 
وجود ندارد. نماینده های مجلس باید بدانند که تغییر عناوین طرح های 
عمرانی چه هزینه هایی را برای کشور به بار می آورد. مهم این است که 
دولت در نوشتن بودجه و نمایندگان در بررسی بودجه ملی فکر کنند و 
منطقه ای عمل کنند. بودجه جای  قبیله گرایی نیست و تا جای ممکن 

باید برای کاهش هزینه های غیرضروری تالش کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد
درآمد ثروتمندترین ها 10 برابر درآمد 

فقیرترین ها در ایران
براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ متوسط درآمد 
یک خانوار ش��هری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود 600 هزار 
تومانی تا 7میلیون تومانی دارد. به گزارش خبرآنالین، در آمارنامه سال 
1396 وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، متوس��ط هزینه و درآمد 

خالص یک خانوار در دهک های مختلف درآمد منتشر شده است.
همچنی��ن در این آمارنامه،  متوس��ط هزین��ه و درآمد خالص یک 
خانوار براس��اس تعداد افراد ش��اغل و خانوار آنها در س��ال 95 مطرح 
ش��ده است. درآمد خالص خانوار شهری در س��ال 95برای دهک اول 
75242هزار ری��ال برابر با 7 میلیون و 524 هزار تومان و برای دهک 
دهم 864974هزار ریال برابر با 86 میلیون و 497 هزار تومان اس��ت. 
همچنین درآمد خالص برای خانوار روستایی در دهک اول 31340هزار 
ریال برابر با 3میلیون و 134 هزار تومان و برای دهک دهم روس��تایی 
حدود 473396هزار ریال برابر با 47 میلیون و 339 هزار تومان است. 
بررسی این میزان درآمد در یک سال نشان دهنده این است که حقوق 
هر ماه برای دهک اول در یک خانوار روستایی حدود 627هزار تومان 
است و حقوق هر ماه یک خانوار شهری در ماه حدود 7 میلیون و 208 

هزار تومان بوده است.

سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد
کدام نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند؟

س��ازمان امور مالیاتی کشور، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی که 
مشمول مالیات نیستند، را اعالم کرد. 

ن��ادر جنت��ی، مع��اون مالیات های مس��تقیم س��ازمان مالیاتی در 
بخش��نامه ای اس��امی نهادهای معاف از پرداخت مالیات را اعالم کرده 
است. در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه براساس بند 4 الحاقی به 
ماده 2 قانون مالیات های مستقیم به موجب بند )1( قانون اصالح قانون 
مالیات های مس��تقیم، مصوب 31/4/1394 بنیادها و نهادهای انقالب 
اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری از شمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های 
مستقیم، خارج گردیده اند، اسامی بنیادها و نهادهایی که براساس نظر 
مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر 
فعالیت می نمایند، به این شرح است: 1- بنیاد شهید و امور ایثارگران 
انقالب اسالمی 2- کمیته امداد امام خمینی )ره( 3- سازمان تبلیغات 
اس��المی 4- دفتر تبلیغات اس��المی حوزه علمیه قم 5- بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی 6- بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 7- ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی)ره( 8- مرکز خدمات حوزه های علمیه 9- موسسه 
پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی 10- جامعه المصطفی )ص( العالمیه.
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فرصت امروز: همانطور که مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در 
ام��ور اقتصادی چندی پیش در اولین کارگاه بین المللی »مطالعات بازار 
کار« اش��اره کرد، بازار کار ایران در سال های آتی از سه ناحیه با چالش 
مواجه ش��ده و تحت  فشار قرار می گیرد؛ گروه سنی جوان، زنان و افراد 
تحصیلکرده. گفته های او نشان می دهد که نرخ بیکاری این سه گروه از 
متوس��ط نرخ بیکاری در کشور باالتر بوده و در واقع، نقش باالبرنده نرخ 
بیکاری کل را دارند، از این رو، توجه به این سه گروه در تحلیل تحوالت 

بازار کار ایران ضروری است.
در همین زمینه، تغییرات یکس��اله ش��اخص های عمده ب��ازار کار به 
اس��تناد جداول آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد که جمعیت شاغل 
فارغ التحصیل طی یک س��ال گذش��ته، با رشد 96 هزار نفری به بیش از 
یک میلیون و313 هزار و 390 نفر افزایش پیدا کرده اس��ت؛ همچنین 
بیکاری جوانان 15 تا 29س��اله بیش از 58 هزار و 500 نفر رشد داشته 

است.
جداول آماری مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که جمعیت مش��ارکت 
اقتصادی کش��ور به عنوان یکی از شاخص های مهم و تاثیرگذار در نرخ 
اشتغال و بیکاری، با رشد مواجه بوده که این افزایش، سیگنال مثبتی به 
بازار کار است؛ چراکه رشد »شاخص فعال اقتصادی« به معنای افزایش 
مجموع جمعیت ش��اغل و بیکار کشور بوده و تمایل افراد برای ورود به 

بازار کار و فعالیت اقتصادی است.
به گزارش مهر، بر این اساس، جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور که در 
طبق تعاریف آماری در سن کار قرار دارند، در تابستان امسال با افزایش 
حدود 760هزار نفری نس��بت به تابستان سال گذشته، به 66 میلیون و 

777 هزار و 600 نفر رسیده است.
البت��ه هرچند این میزان، از جمعیت کش��ور در س��ن کار قرار دارند، 
اما لزوما همه این افراد »نه ش��اغل هس��تند و تمایلی برای ورود به بازار 
کار دارن��د«؛ این گ��روه از افراد در جمعیت »غیرفع��ال اقتصادی« قرار 
می گیرند که ب��ه دالیل مختلف از جمله داش��تن درآمدهای غیرکاری 

)دریافت س��ود بانکی، درآمد از محل اجاره واحد مسکونی یا مواردی از 
این دست( تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند.

بنابراین، آنچه که مبنای محاس��به شاخص های اشتغال و بیکاری در 
یک گروه هدف اس��ت، بررسی سهم هر یک از گروه شاغالن یا بیکاران 
نس��بت به »جمعیت 27 میلیون و 282 هزار نفر فعال اقتصادی« است. 
بر این اس��اس، شاخص مش��ارکت اقتصادی حاکی از رشد 395 هزار و 
400 نفری طی یکس��اله گذشته از تابستان 96 تا تابستان 97 دارد؛ به 
این ترتیب که نرخ این ش��اخص از 40.7درصد در تابستان سال گذشته 

به 40.9درصد در تابستان 97 رسیده است.
سرعت رشد بیکاری بیشتر از رشد اشتغال

گزارش ه��ا حکای��ت از آن دارد که از مجم��وع جمعیت 27 میلیون و 
282 هزار و 500 نفری فعال اقتصادی، 23 میلیون و 955 هزار و 600 
نفر در گروه شاغالن و بالغ بر 3 میلیون و 326 هزار و 800نفر در گروه 
بیکاران قرار دارند؛ این آمار نشان می دهد طی یک سال گذشته، هرچند 
جمعیت شاغل کشور رشد داشته است، اما رشد جمعیت بیکار با سرعت 

بیشتری نسبت به اشتغال حرکت کرده است.
به این ترتیب، جمعیت ش��اغل در تابس��تان امسال نسبت به تابستان 
س��ال گذش��ته 158 هزار و 123نفر افزایش و جمعیت بیکار نیز در این 
بازه یکس��اله 237هزار و 301 نفر رشد داشته است. به همین دلیل، به 
رغم افزایش جمعیت اش��تغال در کشور، اما نرخ بیکاری همچنان سیر 

صعودی دارد و 0.7درصد نسبت به تابستان 96 رشد داشته است.
افزایش 96 هزار نفری جمعیت بیکار 

در گ��روه جمعیت بی��کاران نیز یک میلیون و 773 ه��زار و 514 نفر 
در گروه س��نی 15 تا 29 سال قرار دارند؛ همچنین حدود یک میلیون 
و 313 ه��زار و 400 نف��ر از جمعی��ت بیکار کش��ور از فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی کشور هس��تند که این میزان در تابستان سال گذشته، یک 
میلی��ون و 217 ه��زار و 123 نفر بوده اس��ت، بنابرای��ن جمعیت بیکار 
فارغ التحصیل کش��ور طی یک سال گذش��ته حدود 96 هزار و 270نفر 

رشد داشته است.
در ح��ال حاضر، بی��کاران فارغ التحصیالن کش��ور، 39.5درصد از کل 
جمعیت بیکار کش��ور را تش��کیل می دهند که 0.1درصد در تابس��تان 
امسال نسبت به تابستان سال گذشته، رشد را نشان می دهد. همچنین 
جمعی��ت ش��اغل فارغ التحصی��ل 23.8درص��د از کل جمعیت ش��اغل 
را به خود اختصاص می دهد که این س��هم در تابس��تان س��ال گذشته 
21.1درصد بوده اس��ت، بنابراین سرعت رش��د اشتغال فارغ التحصیالن 

نسبت جمعیت بیکاران فارغ التحصیل بیشتر بوده است.
 همچنین بررس��ی شاخص سهم اش��تغال افراد در عمده فعالیت های 
اقتصادی حاکی از آن است که 49.5درصد جمعیت شاغل کشور معادل 
11 میلی��ون و 856 ه��زار و 579 نفر در فعالیت ه��ای اقتصادی مرتبط 
با بخش خدمات مش��غول به کار هس��تند که این می��زان، تقریبا بدون 
تغییر مانده و فقط 0.1درصد نس��بت به تابس��تان سال گذشته افزایش 

داشته است.
پس از بخش کش��اورزی، فعالیت های مرتبط با بخش صنعت با سهم 
31.6درصدی بیش��ترین جمعیت ش��اغل کش��ور را به خود اختصاص 
می دهد. به این ترتیب که 31.6درصد از جمعیت شاغل کشور معادل 7 

میلیون و 562 هزار نفر در فعالیت های صنعتی شاغل هستند.
در بخش کش��اورزی نی��ز 4 میلیون و 535 هزار و 700 نفر ش��اغل 
هس��تند که 18.9درصد از جمعیت شاغل را شامل می شود. این میزان 

در تابستان سال گذشته نیز 18.9درصد بوده است. 

داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که سرعت رشد بیکاری بیشتر از رشد اشتغال بوده است

تغییرات یکساله بازار کار
نگاه

چرا آمریکا توسعه بندر چابهار را از تحریم ها معاف کرد؟
گنج اقیانوسی ایران

چند روز پیش، وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن، 
پروژه توسعه بندر چابهار ایران را از تحریم ها معاف کرده است. این 
موض��وع را باید یک پیروزی مهم در جذب س��رمایه گذاری خارجی 
دانس��ت، زیرا توسعه این بندر و راه اندازی کریدور چابهار یک برنامه 
مشترک بین ایران، هند و افغانستان است که با سرمایه گذاری هند 
قرار اس��ت انجام ش��ود. این راه ترانزیتی، هند را از طریق تنها بندر 
اقیانوس��ی ایران به افغانس��تان، آسیای میانه، روس��یه و حتی اروپا 
متصل می کند و برای توس��عه اقتصادی هر سه کشور ایران، هند و 

افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در زم��ان دیدار نارندرا مودی، نخس��ت وزیر هن��د، از ایران در مه 
2016، طرفی��ن موافقت نامه ای ب��ه ارزش 500 میلی��ون دالر برای 
توس��عه بندر چابهار با ه��دف تقویت ارتباطات منطقه ای و تش��ویق 
به روابط و خدمات دریایی بیش��تر بین دو کش��ور به امضا رس��اندند 
ک��ه به هند امکان می  دهد بدون نیاز به پاکس��تان به تجارت با ایران 
و افغانس��تان بپردازد. اما ش��اید این سوال مطرح شود که چرا آمریکا 
توس��عه این بندر را از تحریم ها معاف کرده اس��ت؟ در پاسخ به این 
س��وال به نظر می رس��د که پای چین هم در میان است؛ زیرا آمریکا 
توسعه چابهار و سرمایه گذاری هندی ها در این منطقه را به نوعی در 
تقابل با پروژه جاده ابریشم نوین چین می داند که با توسعه بندر گواتر 
پاکستان به دنبال ایجاد راه ترانزیتی جدید و دسترسی به بازار تعداد 
زیادی از کشورها است. از سوی دیگر این پروژه برای هندی ها هم از 
اهمیت زیادی برخوردار است. در سال های گذشته روابط عمیقی بین 
مقامات ایران و هند ش��کل گرفته اس��ت و رئیس جمهور ایران و هند 
بارها در جریان های اجالس های بین المللی دیدار داشته اند، همچنین 
سال گذش��ته نارندرا موندی رئیس جمهور هند به ایران سفر کرد و 
حس��ن روحانی نیز به همراه یک هیات عالی رتبه بهمن ماه سفری به 
دهلی نو داش��ت. در س��فر حس��ن روحانی، رئیس جمهوری ایران به 
هند، مسئوالن این کشور رسما عملیات توسعه بندر در اسکله شهید 
بهش��تی را برعه��ده گرفتند و تعهد کردند تا قب��ل از 17 ژوئن )27 
خرداد( کار را آغاز کنند. این کار برعهده شرکت بین المللی بنادر )ای 
پی جی ال( هند اس��ت که در س��ال 2015 توسط دولت این کشور 

برای توسعه بنادر در خارج ایجاد شده است.
با وجود ش��روع دور جدی��د تحریم های آمریکا علی��ه ایران، هند 
باتوج��ه به اهمیت جایگاه توس��عه بندر چابهار برای این کش��ور، از 
آمریکا خواست در کنار واردات نفت از ایران، سرمایه گذاری در این 
بندر را هم از تحریم ها مستثنی کند؛ اتفاقی که در نهایت چند روز 
بعد از س��فر دوشنبه هفته گذشته الیس ویلز، معاون وزارت خارجه 
آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی به کابل و گفت و گوی او با 
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان درباره بندر چابهار، اعالم شد. 
هند عالقه دارد به جز توسعه بندر شهید بهشتی و خط راه آهن در 

منطقه چابهار مجتمع های پتروشیمی هم راه اندازی کند. 
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دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفت قطع می شود
بانک های ایرانی چشم انتظار اقدام عملی اروپا

مهلت نهایی آمریکا به جامع��ه جهانی ارتباطات مالی بین  بانکی 
)س��وئیفت( برای قطع ارتباط با بانک های ایرانی در حالی امروز به 
س��رانجام می رسد که اروپایی ها هنوز راهکار جایگزینی برای مساله 
تبادالت بانک ایران ارائه نکرده اند؛ این در حالی اس��ت که قرار بود 

این سازوکار تا 10 آبان اجرایی شود.
از س��وی دیگر، امروز یکش��نبه بیس��تم آبان م��اه آخرین  مهلت 
خزان��ه داری آمری��کا برای قط��ع دسترس��ی بانک ه��ای ایرانی به 
سوئیفت است و گفته شده جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی 
)س��وئیفت( اس��امی بانک هایی که ارتباط ش��ان با این شبکه قطع 

می شود را اعالم می کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، این مس��اله می توان��د روی تب��ادالت بانکی 
در کش��ور اثر مس��تقیم بگذارد به این صورت ک��ه در صورت قطع 
دسترسی بانک های ایرانی به سوئیفت عمال هیچ تبادلی با بانک های 
بین المللی امکان پذیر نیس��ت. پیش از این احتمال قطع س��وئیفت 
ب��رای بانک های ایرانی در حالی مطرح بود که اروپایی ها قرار بود تا 
قبل از اجرایی ش��دن این تحریم ه��ا راه جایگزینی را برای تبادالت 

بانکی ایران تعیین کنند.
در این رابطه، وحید ش��قاقی ش��هری، عضو هیات علمی دانشگاه 
خوارزمی تهران معتقد اس��ت: در صورت عملیاتی نشدن وعده های 
اروپایی ها باید به سراغ کشورهای چین، ترکیه یا عراق برای تعیین 

بانک مرجع به منظور انجام مبادالت مان برویم.
او با اش��اره به اخباری مبنی بر قطع دسترس��ی ایران به ش��بکه 
جهان��ی س��وئیفت، درب��اره کارکرد این ش��بکه جهان��ی گفت: کار 
س��وئیفت رد و بدل کردن پیام های بانکی اس��ت، به این صورت که 
برای مثال اگر می خواهیم حواله ای را از ایران به فرانس��ه بفرستیم، 
باید از کانال سوئیفت اقدام کنیم. سوئیفت به بانک مرکزی و از این 

طریق به همه بانک ها متصل می شود.
وی با اشاره به دور قبلی تحریم ها علیه ایران در سال های 1390 و 
1391 ادامه داد: در آن زمان که ارتباط ما با سوئیفت قطع شده بود، 
ما با یکی دو بانک همکاری داش��تیم و از آن طریق ارتباطات بانکی 
 bank(را انج��ام می دادیم. یکی از ای��ن بانک ها کونلون بانک چین
of kunlun( و دیگری هالک بانک ترکیه)HALKBANK( بود.

عض��و هیات علمی دانش��گاه خوارزمی تهران با بی��ان این که اگر 
ارتباط ما با س��وئیفت قطع ش��ود بای��د دوباره همانن��د دور قبلی 
تحریم ه��ا چند بانک را برای هم��کاری خود پیدا کنیم، اظهار کرد: 
البته اروپایی ها قرار بود تا چهار نوامبر )سیزدهم آبان ( یک سوئیفت 
وی��ژه ب��رای ایران طراحی کند ی��ا این که یک بان��ک را برای انجام 
مبادالت بانکی به ما معرفی کنند اقدامی که هنوز عملیاتی نش��ده 

و صحبتی از آن نیست.
ش��قاقی  ش��هری با تاکید بر این که اگر اروپایی ه��ا وعده خود را 
عملیاتی کنند بخش عمده ای از مشکالت ما حل خواهد شد، گفت: 
اگر این اتفاق نیفتد ما مجبوریم با یکی از کشورهای چین، عراق یا 
ترکیه مذاکراتی را برای تعیین یک بانک به عنوان بانک مرجع برای 

مبادالت بانکی مان انجام دهیم. 

خبرنــامه

فرص��ت ام��روز: رئیس کل بانک مرک��زی از انجام مذاک��رات جدی و 
مثبت با هش��ت کش��وری که معافیت خرید نفت از ای��ران را گرفته اند، 
خبر داد و اعالم کرد که به زودی تمهیداتی را برای نحوه برگش��ت ارز 

صادرکنندگان به چرخه اقتصاد اعالم می کنیم.
عبدالناصر همتی روز گذش��ته در همایش استانداران سراسر کشور با 
اشاره به وجود 16 استان مرزی در کشور، افزایش صادرات به 15 کشور 
همس��ایه را به شرط رعایت مواردی، ش��اه کلید توسعه اقتصاد کشور در 
شرایط فعلی خواند و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و سه وزارتخانه 
کشور، صمت و جهاد کشاورزی را برای مدیریت صادرات در استان های 

مرزی ضروری دانست.
او همچنی��ن با تاکید ب��ر رهنمودهای مقام معظ��م رهبری مبنی بر 
اهمی��ت درونزای��ی و برونگرای��ی در اقتصاد مقاومتی گف��ت: ما تهدید 

تحریم ها را به فرصت پیشبرد امور کشور تبدیل خواهیم کرد.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینکه صادرات وقتی برای کش��ور 
مفید اس��ت که موجب ورود ارز یا کاال به کشور شود، صادرات ریالی را 
به مثابه خروج سرمایه از کشور دانست و برنامه های بانک مرکزی برای 
جلوگی��ری از این امر و کمک به صادرکنندگان برای ورود ارز حاصل از 
صادرات شان به چرخه اقتصادی کشور را تشریح و تاکید کرد: به زودی 
تمهیداتی را که برای نحوه برگش��ت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد 

در نظر گرفته شده اعالم می کنیم.
رئی��س کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی ما در هفت ماه اول 
امس��ال 27 میلیارد دالر بوده و نس��بت به سال گذشته در همین مدت 

زمانی افزایش بیش از 13درصدی داشته است.
طبق اعالم بانک مرکزی، وی همچنین با اشاره به شکست آمریکا در 
به صفر رس��اندن صادرات نفتی کشور، از انجام مذاکرات جدی و مثبت 

با هشت کشوری که معافیت خرید نفت از ایران را گرفته اند خبر داد.

همت��ی افزود: در هفت ماهه امس��ال 31 میلی��ارد دالر برای واردات 
کااله��ا و خدمات ارز تامین ش��ده اس��ت که بی��ش از 23 میلیارد دالر 
آن توس��ط بانک مرکزی و کمتر از 7میلیارد آن توس��ط صادرکنندگان 
غیرنفتی در س��امانه نیما تامین شده است و از مبلغ تامینی ارز تاکنون 
10 میلی��ارد دالر ب��رای کاالهای اساس��ی و دارو و تجهیزات پزش��کی 
اختصاص یافته اس��ت که امیدواریم با تصمیماتی که اتخاذ شده، عرضه 

ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما به زودی افزایش یابد.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین به تش��ریح اقدامات بانک مرکزی 
برای اصالح نظام بانکی و تمهیدات نظام بانکی برای تامین س��رمایه در 

گردش واحدهای تولیدی پرداخت.
برنامه های وزارت اقتصاد برای کاهش تاثیر تحریم ها

همچنی��ن وزیر اقتص��اد نیز از انجام برخی توافقات با اس��تانداران در 
زمینه تالش برای اصالح نظ��ام بانکی به ویژه در بانک های دولتی خبر 

داد.
فرهاد دژپس��ند در حاشیه جلسه اس��تانداران با وزیر کشور در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به اینکه با استانداران در زمینه تالش برای اصالح 
نظام بانکی، افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و چابک س��ازی گمرکات به 
تفاهم رس��یدیم، گفت: در این زمینه استقبال خوبی از سوی استانداران 
ص��ورت گرفت. همچنی��ن در زمینه جذب س��رمایه گذاری خارجی هم 

اعالم همراهی خوبی از سوی استانداران صورت گرفته است.
به گفته او، در زمینه بهبود عملکرد بانک های دولتی در اس��تان ها نیز 
همراهی خوبی را از استانداران شاهد بودیم. البته بسیاری از استانداران 
از عملک��رد بانک های دولتی راضی بودن��د و در برخی موارد هم نیاز به 

جلسات بیشتری وجود دارد.
دژپس��ند گریزی ب��ه برنامه ه��ای وزارت اقتصاد ب��رای کاهش تاثیر 
تحریم ها نیز زد و گفت: عبور از ش��رایط س��خت، مش��قاتی هم دارد و 

البته این مش��قات را نباید صرفا مردم تحمل کنند. اول ما باید مشقات 
را تحمل کنیم و بعد مردم متحمل آن شوند.

به گزارش ایسنا، او با اشاره به برنامه ریزی وزارت اقتصاد برای کاهش 
تاثیر تحریم ها گفت: دشمن سعی می کند از تمام امکانات برای مواجهه 
با قدرت رو به رش��د ایران اسالمی استفاده کند. ما هم از ابتدای انقالب 
تاکنون آب دیده ش��دیم و تجربه داریم و ش��رایط س��ختی را پشت سر 
گذاشته ایم. در وزارت اقتصاد برنامه ریزی الزم برای این شرایط را انجام 
داده ایم و روز تعطیل هم جلس��ه داش��تیم، چرا که از زمان باید بهترین 
اس��تفاده را کنی��م. وی اف��زود: از ظرفیت های انس��انی و مالی نیز باید 
اس��تفاده کنیم و عبور از شرایط فعلی چندان سخت نیست، اما به معنا 

نیست که جدیت الزم را به خرج ندهیم.
دژپس��ند ادامه داد: قطعا هم��کاری و همراهی مردم ایثارگرمان را در 
این ش��رایط می خواهیم که بدانند که عبور از ش��رایط سخت، مشقاتی 
ه��م دارد و البته این مش��قات را نباید صرفا آن��ان تحمل کنند. اول ما 
باید مش��قات را تحمل کنیم و بعد مردم تحمل کنند و در نهایت با هم 

مشکالت را تحمل کنیم.
وزیر اقتصاد در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره تعداد مش��موالن قانون 
بازنشس��تگی در وزارت اقتص��اد اظهار کرد: همکارانی که مش��مول این 
قانون بودند مشکالت ش��ان حل ش��ده و در حال حاضر کسی را نداریم 
که مش��مول قانون بازنشس��تگی شود. ش��رکت های تابعه وزارتخانه هم 
اگر کس��ی را دارند که مشمول این قانون است باید تا مهلت قانونی لغو 

قرارداد کنند.
دژپس��ند با بیان اینک��ه برای جذب س��رمایه گذاری خارجی ظرفیت 
بوم��ی و قومی باالی��ی داریم و می توانیم از این فرصت اس��تفاده کنیم، 
گفت: امروز با اس��تانداران به این نتیجه رسیدیم که از پتانسیل استانی 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.

برنامه های وزارت اقتصاد برای کاهش تاثیر تحریم ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس 869 واحد افت کرد
 پتروشیمی ها

بورس را ریزشی کردند
بازار س��رمایه در نخستین روز هفته ش��اهد افزایش قیمت سهام 
گروه خودرو و ساخت قطعات بود و در عین حال قیمت اکثر سهام 

در گروه محصوالت شیمیایی افت کرد.
به گزارش ایسنا، در اولین روز معامالت بورس اوراق بهادار تهران 
در این هفته ش��اخص کل 869 واحد افت کرد و به رقم 184 هزار 
و 231 واحدی رس��ید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 49 واحد 
رش��د تا رقم 28 هزار و 495 واحدی باال رفت. شاخص آزاد شناور 
نیز با 910 واحد افت مواجه شد و تا رقم 194 هزار و 180 واحدی 
پایین رفت. ش��اخص ب��ازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 464 و 

2584 واحد افت کردند.
بان��ک مل��ت، س��رمایه گذاری نف��ت، گاز و پتروش��یمی تامین و 
پتروش��یمی پارس هر یک به ترتیب 169، 162 و 158 واحد تاثیر 
کاهنده روی شاخص های بازار داشتند. گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید، بانک صادرات ای��ران و معدنی و صنعتی چادرملو نیز هر یک 
به ترتیب 138، 82 و 78 واحد به تقویت ش��اخص های بازار کمک 

کردند.
دیروز در نماد بانک صادرات ایران که جزو تاثیرگذارترین نمادها 
روی ش��اخص بازار بود، ش��اهد صف خرید بودیم؛ به طوری که در 
آخرین قیمت معامله این س��هم حدود 5درصد رشد قیمت را شاهد 
بود و به قیمت 124 تومان و یک ریال رس��ید. قیمت س��هام بانک 
تجارت نیز با حدود 4.5درصد رش��د مواجه ش��د و علی رغم این دو 
نم��اد، نماد معامالتی بانک ملت با 4.5 واح��د کاهش روبه رو بود و 
باقی سهم ها در گروه بانک ها و موسسات اعتباری با حدود 2درصد 

کاهش یا افزایش مواجه بودند.
در گروه محصوالت ش��یمیایی اما بیشتر س��هام با کاهش قیمت 
مواجه شدند و تعدادی از سهم های پتروشیمی با صف فروش همراه 
بودند. در این گروه 173 میلیون سهم به ارزش بیش از 93 میلیارد 
تومان مورد داد و س��تد قرار گرف��ت. در عین حال در گروه خودرو 
و س��اخت قطعات بار دیگر با افزایش یکدست قیمت سهم ها مواجه 
بودیم. در برخی از سهم ها نیز صف خرید تشکیل شد. در این گروه 
576 میلیون س��هم به ارزش بیش از 78 میلیارد تومان مورد داد و 

ستد قرار گرفت.
س��هم های گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای نیز 
روز گذشته شاهد کاهش قیمت بودند؛ هرچند که بیشتر سهم های 
ای��ن گروه کاهش کمتر از 3درص��دی را تجربه کردند. در این گروه 
78میلی��ون س��هم به ارزش بیش از 66 میلی��ارد تومان مورد داد و 

ستد قرار گرفت.
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم ه��زار و 95میلیارد تومان 
رس��ید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 4.1 میلیارد سهم 
و اوراق مال��ی بود. تعداد معامالت این ب��ازار به حدود 207 هزار و 

500نوبت معامله رسید.
آیفک��س نیز با 31.38 واحد افت مواجه ش��د و ب��ار دیگر از تراز 
2000 واحدی پایین آم��د. ارزش معامالت این بازار به رقم 3057 
میلیارد تومانی رس��ید و حجم معامالت عدد 811 میلیون س��هم و 

اوراق مالی را تجربه کرد. 

نماگربازارسهام

قرار اس��ت سامانه خدمات پیام رس��ان مالی سوئیفت تا امروز یکشنبه 
دسترس��ی برخی بانک ه��ای ایرانی به این س��امانه را تعلیق  کند و این 
در حالی اس��ت که هنوز اروپا گامی در جهت راه اندازی س��ازوکار مالی 
وی��ژه برای ایران برنداش��ته اس��ت. از ابتدای هفته ج��اری میالدی بود 
که سیس��تم پیام رسان خدمات مالی س��وئیفت خبر از تعلیق دسترسی 
چن��د بانک ایرانی داد و البته از ذکر نام این بانک ها نیز خودداری کرد. 
سوئیفت هفته گذشته نیز در عین حال در خصوص بازگشت تحریم های 
خصمانه ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اس��المی ایران، این اقدام 

را »تاسف آور« خوانده بود.
به گزارش ایس��نا، از زمان خروج آمریکا از برجام، سایر کشورهای حاضر 
در جریان انعقاد این قرارداد، اتحادیه اروپا و س��ازمان ملل از برجام حمایت 
و تاکی��د کرده اند که در برجام خواهند ماند و راه های دسترس��ی ایران به 
مزایای آن را فراهم خواهند کرد. در همین راس��تا، خبرهایی از ایجاد یک 
س��ازوکار مالی ویژه برای تجارت با ایران مطرح شد که اتحادیه اروپا اعالم 
کرده با راه اندازی این سازوکار، تمامی کشورها می توانند از آن استفاده کرده 

و تجارت خود را بر پایه ارزهای دیگری به جز دالر با ایران انجام دهند.
در حال حاضر تمامی تجارت های بین المللی بر پایه دالر از سیس��تم 
س��وئیفت عبور می کند که کشور آمریکا نیز باید در جریان تمامی آن ها 
باش��د و به همین دلی��ل می تواند با ردیابی معامالت انجام ش��ده، برای 
کش��ورها، ش��رکت ها و افرادی که تحریم های آمریکا را نقض می کنند، 

جریمه های سنگین در نظر بگیرد.
به احتمال بس��یار قوی نام  بانک هایی که قرار است دسترسی آن ها به 
سوئیفت تعلیق شود، تا امروز یکشنبه اعالم خواهد شد و باید دید اروپا 
که پیش تر از راه اندازی سازوکار مالی با ایران تا پیش از  10  آبان خبر 
داده ب��ود، ای��ن اقدام خود را چه زمانی عمل��ی می کند و این امر تا چه 

اندازه می تواند برای تجارت با ایران راهگش��ا باشد؟ محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران، پیش از این گفته بود که این اقدام قطعا عملی 

خواهد شد.
تعلیق دسترس��ی بانک های ایرانی به سوئیفت در حالی انجام می شود 
که این سامانه که مقر اصلی آن در بلژیک مستقر است، براساس قوانین 
قرار اس��ت که بدون توجه به سیاست کشورها و جدا از مسائل سیاسی 

فعالیت کند که تاکنون این اقدام چندین بار نقض شده است.
در ای��ن باره احمد حاتمی یزد، مدیرعامل س��ابق بانک صادرات ایران 
و کارش��ناس امور بانکی، با اش��اره به اقداماتی که با تعلیق دسترس��ی 
بانک ه��ای ایرانی به س��وئیفت می توان انجام داد، گف��ت: قطعا با قطع 
دسترس��ی ایران به سوئیفت یکی از کارهایی که ایران مانند دوره قبلی 
تحریم ه��ا انجام خواهد داد، اس��تفاده از کانال ه��ای زیرزمینی و ایجاد 
شرکت های خارجی از طریق افرادی با ملیت های مختلف اما با مدیریت 
ایران اس��ت که در طرف دیگر صرافی ها نیز فعال و نقل و انتقال وجوه 

مالی از کانال های زیرزمینی انجام می شود.
وی افزود: با ایجاد این ش��کل از ارتباط مال��ی، دالالن زیادی در این 
بی��ن ورود می کنند و به همین دلیل هزینه های واردات و صادرات برای 
ایران بس��یار افزایش می یابد و در عین حال فس��اد نیز ممکن است در 

همه موارد ایجاد شود.
حاتم��ی یزد خاطرنش��ان کرد ک��ه در نهایت کار انجام خواهد ش��د، 
همانطور ک��ه در دوره قبلی تحریم ها نیز ما س��االنه حدود 50 میلیارد 

دالر واردات داشتیم.
این کارشناس امور بانکی همچنین درخصوص اقدام اروپا برای ایجاد 
س��ازوکار مال��ی ویژه در جهت تس��هیل صادرات ایران نی��ز اظهار کرد: 
اروپایی ها از نظر گفتارهای سیاس��ی به برجام پایبند بوده اند و حمایت 

خود را از ایران اعالم کردند، اما در عمل هنوز هیچ سازوکار مناسبی را 
برای دور زدن تحریم ها ارائه ندادند.

وی اضافه کرد: اگر قرار باش��د که این اقدام انجام ش��ود باید کش��ور، 
ش��هر، ساختمان و ساختاری که قرار اس��ت میزبان این سازوکار باشد، 
مش��خص ش��ود، اما هنوز هیچ چیز این اقدام مشخص نیست و از سوی 
دیگر باید بدانیم که این کار زمان بر و اگر تصمیم واقعی از س��وی اروپا 
نی��ز در این باره وجود داش��ته باش��د، نمی توان خیل��ی زود این کار را 

انجام داد.
حاتمی یزد با اش��اره به پیش بینی خود از احتمال ایجاد این سازوکار 
توس��ط اروپ��ا و قابل اجرا ب��ودن آن از لحاظ فنی، گف��ت: تا زمانی که 
وعده ها را به صورت ملموس از س��وی اروپا نبینیم، نمی توانیم مطمئن 
باش��یم که دقیقا چه اتفاقی می افتد و به نظر من تا زمانی که اروپایی ها 
امتی��ازی را در ای��ن باره نگیرند یا رضایت خاطر نس��بت به رفتار ایران 

نداشته باشند، این اقدام را انجام نمی دهند.
وی تصریح کرد: ایجاد س��ازوکار تس��هیل تجارت برای ایران از لحاظ 
فنی کامال قابل اجراس��ت، اما به ش��رط این که اراده سیاسی برای انجام 

این کار وجود داشته باشد.
این کارش��ناس امور بانکی با بیان این ک��ه این اقدام باید با هماهنگی 
و از س��وی بانک های مرکزی کش��ورهای اروپایی انجام شود، ادامه داد: 
آقای ظریف چندی پیش اعالم کرد که بانک مرکزی هفت کش��ور برای 
این کار اعالم آمادگی کرده اند که اگر این موضوع واقعا درس��ت باش��د 
و کماکان نیز ادامه داش��ته باش��د، قطعا می توان به ایجاد این سازوکار 
امی��دوار بود؛ چ��را که آمریکا می تواند کش��ورها و افرادی ک��ه با ایران 
هم��کاری می کنند را تحری��م  کند، اما نمی تواند دولت ه��ای اروپایی را 

تحریم کند. 

دسترسی کدام بانک های ایرانی به سوئیفت قطع می شود؟

سرنوشت سوئیفت در ایران
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رئیس هیات مدیره صنایع داروهای انسانی مطرح کرد
دروغ آشکار آمریکایی ها درباره عدم تحریم 

دارویی ایران
رئیس هیات مدیره س��ندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، 
تاکید آمریکایی ها بر ع��دم تحریم دارویی ایران را نه تنها یک بازی 

رسانه ای، بلکه دروغی آشکار توصیف کرد.
عب��اس کبریایی زاده در گفت وگو با ایس��نا، در ارتباط با مس��ائل 
مختلف��ی که در مورد تحری��م دارویی ایران از س��وی آمریکایی ها 
مطرح می ش��ود و این که مقامات آمریکایی می گویند ایران را تحت 
تحریم دارویی قرار نداده اند، تصریح کرد: درس��ت اس��ت که ترامپ 
اعالم کرده اس��ت ایران را تح��ت تحریم دارویی ق��رار نداده اند اما 
عمال زمانی که انتقال پول ممکن نیست و تحریم بانکی مدنظر قرار 
می گی��رد، چه در بخش تامی��ن مواد اولیه برای تولید دارو و چه در 
حوزه تامین قطعات و ماش��ین آالت، مش��کل به وجود آمده و عمال 

امکان تهیه و تامین ملزومات تولید دارو فراهم نخواهد بود.
وی ادام��ه داد: باید بدانی��د که ما در خص��وص برخی قطعات و 
ماش��ین آالت تولید دارو وابسته به اروپا هس��تیم و زمانی که انتقال 
پول به راحتی صورت نگیرد، حتی اگر مواد اولیه هم موجود باش��د 
اگر شما نتوانید ماشین آالت و قطعات داروسازی را در اختیار داشته 

باشید، امکان تولید فراهم نیست.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با 
تاکید بر این که به طور حتم تحریم های بانکی عاملی برای آس��یب 
ب��ه تامی��ن داروی مردم در ای��ران خواهد بود، اظه��ار کرد: در این 
خص��وص فعالیت های جهانی مدنظر قرار گرفته و به س��ازمان ملل 
و س��ایر نهادهای بشردوس��تانه نامه نگاری شده اس��ت چرا که این 
اقدام آمریکایی ها عملی غیرانس��انی، غیرقانونی و برخالف مقررات 

جهانی است.
کبریایی زاده در پاس��خ به این که آیا تاکید بر عدم تحریم دارویی 
توس��ط آمریکایی ها، یک بازی رسانه ای از س��وی آنهاست، تصریح 
کرد: این مس��اله یک بازی رس��انه ای و یک دروغ آشکار است زیرا 
زمانی ک��ه تحریم بانکی ص��ورت می گیرد، امکان تهی��ه مواد اولیه، 
قطعات و ماش��ین آالت داروس��ازی فراهم نیس��ت و باید بدانیم که 

تبادالت بانکی جزو جدانشدنی تامین دارو است.
وی تاکی��د ک��رد: تحری��م داروی��ی ای��ران از س��وی آمری��کا، 

غیرانسانی ترین اقدامی است که می توان مدنظر قرار داد.

تشکیل کارگروه صادرات در وزارت نیرو
مع��اون وزیر نی��رو در ام��ور برنامه ریزی و اقتصادی از تش��کیل 
کارگروه ص��ادرات در وزارت نیرو خبر داد و گفت در آینده نزدیک 
ای��ن کارگ��روه به منظور توس��عه صادرات تش��کیل خواهد ش��د و 

برنامه های متعددی را نیز در این راستا در نظر گرفته ایم.
محسن بختیار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نقشه راه سندیکا 
برای توس��عه صادرات کاال، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در 
صنعت برق، اظهار کرد: این نقش��ه راه یک نقش��ه راه کامل در این 
حوزه است که شامل چالش ها، راهکارها و اهداف برای محقق شدن 

این هدف است.
وی با بیان این که براس��اس این نقش��ه راه پیش بینی می شود که 
تا س��ال 1404 در سه سناریوی مختلف میزان صادرات بین 17 تا 
32 میلی��ارد دالر افزایش یابد، اظهار کرد: وزارت نیرو قصد دارد تا 
این نقش��ه راه را محور انجام فعالیت های خود قرار دهد و نسبت به 
تکمیل این نقش��ه راه اقدام کند، به گونه ای که ش��رایط را با قوانین 
و مق��ررات موج��ود تطبیق دهد و اگر در جایی الزم اس��ت قوانین 
و مقررات��ی را با اخذ مصوبات از دولت و مجلس ش��ورای اس��المی 
نهای��ی کند. معاون وزیر نی��رو در امور برنامه ریزی و اقتصادی ادامه 
داد: هدف وزارت نیرو توس��عه صادرات است و در این زمینه نیز هر 
اقدامی که الزم باش��د را انجام خواه��د داد و از هیچ کار کوچک و 

بزرگی دریغ نخواهد کرد.
چن��دی پیش نیز همایون حائری - معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی - گفت: در زمینه صادرات انرژی دستور کارهای منسجمی 
دریافت می کنیم اما نیاز است که با همفکری بخش خصوصی نقشه 

راه را مشخص کنیم.

معافیت بندر چا بهار از تحریم ها برای ایران 
یک فرصت استثنایی  است

عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس گف��ت معافیت بن��در چابهار  
از تحریم ه��ا یک فرصت اس��تثنایی برای ایران در راس��تای تقویت 
فعالیت های بندری است. حس��ین هاشمی تختی، عضو کمیسیون 
عم��ران مجل��س در گفت وگو با خبرن��گار راه و شهرس��ازی گروه 
اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، با اعالم آمادگی کش��ور هند 
برای تجهیز و تکمیل بندر ش��هید بهش��تی چابهار گفت: تحریم ها 
ب��رای بنادر کش��ور تأثیر چندانی ندارد و معاف ش��دن بندر چابهار 
از تحریم ها یک فرصت اس��تثنایی  برای کشور است تا از این طریق 

بتوانیم واردات و صادرات خود را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: همکاری با کش��ور هند ب��رای تکمیل تجهیزات و 
س��رمایه گذاری می تواند یک رونق بس��یار خوبی برای بندر ش��هید 
بهش��تی چابهار ایجاد کند و ما باید با جدیت از این فرصت استفاده 

کنیم و عملیات خود را در این بندر تکمیل کنیم.
هاشمی با بیان اینکه در بندر چابهار بخش عمده ای از حمل و نقل 
مواد معدنی انجام می شود، گفت: کشور هند، افغانستان و پاکستان 
نیز باید در این زمینه همکاری کنند.  در راس��تای بهبود و تقویت 
عملیات بندری با  3 کش��ور فوق باید از این فرصت اس��تفاده شود. 
عضو کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه بندر چابهار ارزآوری 
بس��یار خوبی برای کش��ور دارد، افزود: مسئوالن بخش بندری باید 
هرچه س��ریع تر فعالیت های این بندر را به نتیجه برسانند و تاکنون 
تمامی زیرساخت های این بندر تکمیل شده و تنها بخش کوچکی از 
اپراتوری  مانده که با ورود کشور هند این بخش نیز تکمیل می شود.
ح��وزه  ای��ن  در  خوش��بختانه  ای��ران  گف��ت:  پای��ان  در  وی 
س��رمایه گذاری های بسیار قوی انجام داده و امیدواریم اثر تحریم ها 
در این بنادر با همت مدیران کمتر اثر بگذارد و ما بتوانیم با فرصت 

ایجادشده در بندر چابهار فعالیت های بندری خود را تقویت کنیم.

اخبـــار

رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به 
گزارش های گرانفروشی، از تشدید نظارت این سازمان بر بازار کاال خبر 

داد و گفت  در این رابطه گزارش های روزانه تهیه می شود.
سیدمحمود نوابی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، درباره ضرورت نظارت 
بیش��تر بر بازار افزود: طرح تش��دید بازرسی ها در 31 استان از بهمن ماه 
سال گذش��ته ابالغ شده و با همکاری گش��ت های مشترک با تعزیرات 

حکومتی در جریان است.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: می��زان کارکرد همکاران 
ما در اس��تان ها نسبت به هفت ماه سال گذشته به طور کامل در حوزه 

مبارزه با قاچاق کاال و بازرسی ها مشخص است.
وی درباره چرایی نامشخص بودن اثربخشی این نظارت ها برای مردم 

توضیح داد:  »ما هم برخی از گرانی ها را می بینیم؛ دلیل اصلی این است 
که مکانیزم رسیدگی به تخلفات جریان عادی خود را طی می کند.«

نواب��ی ادامه داد: برخی از کاالهای اساس��ی از اق��الم »بازرس محور« 
ماست؛ برخی کاالها نیز »شکایت محور« است و مردم باید در این زمینه 

کمک کنند؛ سامانه 124 به طور 24 ساعته در اختیار آنها قرار دارد.
براساس اطالعیه س��ازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان، 
ش��هروندان می توانند ب��ا ش��ماره تلفن ه��ای 54 و 26200053 برای 
راهنمای��ی و هماهنگی نحوه ارائه اطالع��ات و ثبت قیمت اقدام تماس 
گرفته و همچنین تخلف ها را از طریق سامانه 124 برای پیگیری اطالع 
دهن��د. این مقام مس��ئول در وزارت صنعت، با ی��ادآوری فرآیند دادگاه 
بدوی، تجدیدنظر و امکان اطاله ای که در این چارچوب فراهم می ش��ود، 

افزود: بیش��ترین اثربخش��ی در گش��ت های مشترک اس��ت که قاضی 
تعزی��رات حضور دارد و بالفاصل��ه جریمه می کند. »نکته دیگر اینکه در 

قوانین ما توقف تخلف تا صدور حکم وجود ندارد.«
به گزارش ایرنا، 31 خرداد امس��ال، سازمان حمایت تولیدکنندگان و 
مصرف کنن��دگان در اطالعیه ای ثبت قیمت کاالها و خدمات بهره مند از 

نرخ ارز رسمی در سامانه 124 را الزامی خواند.
همچنین س��ازمان های حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و 
تعزیرات حکومتی در اطالعیه مش��ترکی در 18 اردیبهش��ت ماه امسال 
ب��ا این دلیل که تامین و پرداخ��ت ارز برای همه مصارف قانونی تعریف 
ش��ده است، بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات به بهانه 

تغییر نرخ ارز تاکید کردند.

معاون وزیر صنعت:

سازمان حمایت، نظارت بر بازار را تشدید می کند

وزیر جهاد کش��اورزی گفت برای فرآوری برخی محصوالت کشاورزی 
مانند زرشک و عناب مشکل داریم که نیاز است شرکت های دانش بنیان 
در ای��ن خصوص ورود پیدا کنن��د. به گزارش ایس��نا، محمود حجتی، 
روز 19 آبان، در حاش��یه بازدید از خارش��تر خراس��ان جنوبی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: س��ه محصول اصلی خراس��ان جنوبی زرش��ک، 

زعفران و عناب است که در حال گسترش است.
وی ادامه داد: در زمینه فرآوری و بازاریابی زرشک و عناب نیاز به کار 
بیشتری وجود دارد که امید داریم بتوانیم با تالش، نیاز بازارهای جهانی 

را به این دو محصول برطرف کنیم.
وزیر جهاد کش��اورزی بیان کرد: برای فرآوری و تهیه اکس��یر برخی 
محصوالت کشاورزی مشکل داریم که نیاز است شرکت های دانش بنیان 

در این خصوص ورود پیدا کنند.
حجت��ی تصریح کرد: در حال حاضر بازارهای جهانی متقاضی زعفران 
ایران هس��تند که امیدواریم با انجام کاری مشترک، محصوالت خراسان 

جنوبی را به دنیا معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه خارش��تر گیاهی دارای پروتئین و س��ازگار با اقلیم 

و طبیعت کویری اس��ت، افزود: خارش��تر به صورت کنسانتره در اختیار 
احشام قرار می گیرد.

وی ادامه داد: طی س��ال های اخیر با تالش جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی، این گیاه برای نخستین بار در این استان کشت شد.

وزیر جهاد کش��اورزی بیان کرد: براس��اس برآورد انجام شده در حال 
حاض��ر حدود هفت تن خارش��تر در هکتار به صورت مکانیزه برداش��ت 
می ش��ود ک��ه با توجه به محدودی��ت علوفه ای که وج��ود دارد، این امر 

می تواند بخشی از نیاز علوفه ای را تامین کند.

عضو کمیس��یون مدیریت واردات ات��اق بازرگانی ایران گفت در حوزه 
واردات کاال ضروری اس��ت که از تمام رانت ها جلوگیری ش��ده و امکان 
واردات تنها برای افراد خاص نباش��د ضمن این که ایجاد محدودیت های 
صادراتی، زمینه ساز تخلفات بسیاری شده است که باید برای آن فکری 

کرد.
محمدرضا صفا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: عالوه  بر این که باید از 
اعمال رانت ها و اخذ مجوز واردات به  وس��یله رانت جلوگیری شود، باید 
ارائه مجوزهای واردات کاال برای همه اقش��ار جامعه آسان شود تا همه 

بتوانند کاالهای خود را به راحتی وارد کنند.
وی ادام��ه داد: در ای��ن زمین��ه واردات نباید به اف��راد خاص محدود 
ش��ود زیرا محدود کردن امکان واردات به افراد خاص، منجر به مسائلی 
همچ��ون موضوعات پیش آمده در واردات خودرو می ش��ود، بنابراین از 
بین بردن تمام رانت ها، آس��ان و روان س��ازی شرایط دریافت مجوزهای 
ثبت س��فارش کاال برای واردات چه در کاالهای اساس��ی و چه کاالهای 
یارانه ای، از مهم ترین مس��ائلی است که باید در اولویت های کاری وزیر 

جدید صمت قرار بگیرد.
عضو کمیس��یون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: گذش��ته 

از واردات، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در موضوع ش��رایط صادرات 
نی��ز باید اصالحاتی انجام دهد. در این زمینه باید روان س��ازی صادرات 
کاال ص��ورت گیرد و نمی توان تاجر را موظف کرد که ارز خود را چگونه 
برگرداند. صادرکننده باید به راحتی کاالی خود را بفروش��د و سپس ارز 

حاصل از صادرات را برگرداند.
وی ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه در بخش صنع��ت، راه ان��دازی کارگاه ها و 
شبکه های صنعتی کوچک مورد نیاز است که تولیدکننده داخلی بتواند 
تولی��د خود را با قیمت پایین تر و رقابتی عرضه کند، گفت: زمانی که در 
واردات کاال از مجوزهای خاص استفاده نشود و دست فعاالن این حوزه 
باز گذاش��ته شود، قیمت های پایین و ثابتی در بازار به وجود می آید که 
مش��تری توان خری��د آن  را دارد اما اگ��ر واردات کاالیی در اختیار یک 
ش��رکت یا فرد خاص باشد، تعیین کننده قیمت بازار نیز آن افراد خاص 

می شوند.
صف��ا ب��ا بی��ان این ک��ه ب��ا تصوی��ب پیمان س��پاری های ارزی، اکثر 
صادرکنندگان کاالی خود را با کارت های یک بار مصرف صادر می کنند، 
اظه��ار کرد: این موضوع را مس��ئوالن مربوطه اگر نمی دانند باید به آنها 

گوشزد کرد، اما اگر نمی خواهند بدانند بحثی جداست.

رئی��س اتاق بازرگان��ی بندرعباس ادامه داد: در حال حاضر بایس��تی 
تمرک��ز اصلی روی صادرات و واردات باش��د. واقعیت این اس��ت که در 
واردات باید با باال بردن و پایین آوردن و متناس��ب کردن تعرفه، قیمت 
را برای مصرف کننده پایین نگه داش��ت. اگر جلوی واردات گرفته شود، 
قاچاق گس��ترش داده می شود؛ اگر هم باز گذاش��ته شود، تولید داخل 
نابود می ش��ود؛ لذا الزم است با تعرفه درس��ت، انضباط کاری و اجرای 
تعرفه یکس��ان، باعث ش��وند که تمام واردکنن��دگان از یک مدار خاص 
واردات خ��ود را انج��ام داده، ب��ا یک قیمت مش��خص کاالی خود را از 

گمرک ترخیص و با یک قیمت مشخص به مشتری عرضه کنند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در بخ��ش تولی��د داخل نی��ز باید ب��ا ایجاد 
ظرفیت های الزم، حجم تولیدات داخلی را باال برد که قیمت تمام شده 
برای تولیدکننده پایین باشد و مشتری نیز توان خرید آن کاال را داشته 
باشد.  ارزش پول ملی در شش ماه گذشته در حدود سه و نیم تا چهار 
برابر تنزل پیدا کرده و ارزهای خارجی رایج باال رفته است؛ لذا می توان 
با واردات منطقی، تولید داخلی باکیفیت، دادن یارانه مناسب که شامل 
یارانه انرژی نیز می شود و با ایجاد تعرفه مناسب، جلوی واردات بی رویه 

را گرفته و کمک به تولید داخل کرد.

وزیر جهاد کشاورزی:

فرآوری محصوالت کشاورزی نیازمند ورود جدی شرکت های دانش بنیان است

مطالبات اصناف، تجار، تولیدکنندگان و کارشناسان از وزیر جدید صمت

با رانت واردات مقابله شود!

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

تعیین تکلیف ساندروهای پیش فروش شده از 
زبان مدیرعامل سایپا

مدیرعامل سایپا با اعالم اینکه برای حفظ منافع مشتریان طرحی 
را برای تأمین قطعات س��اندرو پیش بین��ی کرده ایم، گفت در حال 
حاضر تعهدات ش��رکت به مش��تریان بیش از قطعات سی کی دی 

موجود در انبارهاست.
محمدرضا س��روش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تس��نیم، در پاسخ به این پرس��ش که با خروج رنو از کشور تکلیف 
خودروهای ساندرو پیش فروشی که هنوز به دست مشتریان نرسیده 
چیست، اظهار داش��ت: در حال حاضر تعهدات شرکت به مشتریان 
بیش از قطعات سی کی دی موجود در انبارها است. به همین دلیل 
همکاران ما در شرکت پارس خودرو در تالش برای اتخاذ تمهیداتی 

مناسب با همکاری وزارت صنعت هستند.
وی ب��ا اعالم اینکه ب��رای حفظ منافع مش��تریان طرحی را برای 
تأمین قطعات س��اندرو پیش بینی کرده ایم، افزود: هنوز این طرح به 
جمع بندی نرس��یده البته اگر به نتیجه نرس��یم خودروهای دیگر را 

جایگزین این محصول خواهیم کرد.
مدیرعامل س��ایپا در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت با توجه 
ب��ه تعهدات خود، پیش بینی الزم را برای تأمین قطعات انجام نداده 
اس��ت، گفت: ثبت نام های این خودرو همه برای قبل از اردیبهشت 
97 اس��ت. رنو در دوره قبل با وجود تحریم ها از کشور خارج نشد و 
به همین دلیل دوستان هم فکر می کردند که این بار هم به تعهدات 

خود پایبند بوده و از کشور خارج نمی شود.

واردات خودرو در ابهام؛ خودروهای در گمرک 
مانده کماکان معطلند!

ممنوعیت واردات خودرو که از 30 خرداد س��ال جاری توسط 
س��تاد اقتصاد مقاومتی ب��ه صنعت خودرو اعالم ش��د و گمرک 
کشور از ورود هرگونه خودروی خارجی به کشور جلوگیری کرد، 
منجر به اتفاقاتی ش��د که از جمله آن می توان به تعدیل نیروی 
بس��یاری از ش��رکت های وارداتی و همچنین افزایش قیمت این 
خودروها در بازار اشاره کرد که به نظر می رسد کماکان ادامه دار 

باشد.
به گزارش چرخان، در حالی که مجلسی ها در اواخر شهریورماه 
اعالم کرده بودند در پی س��ازوکاری برای رفع ممنوعیت واردات 
خودرو در کش��ورمان هس��تند و با ش��روطی ای��ن ممنوعیت را 
برخواهن��د داش��ت. نمایندگان در پاس��خ به س��وال خبرنگاران 
پیرام��ون اعالم زمان مش��خص برای این کار صحبت از اواس��ط 
مهرم��اه می کردن��د که چی��زی نزدیک به یک م��اه از این تاریخ 
گذش��ته و نه تنه��ا خبری از ای��ن مصوبه نیس��ت، بلکه به نوعی 
س��کوت در مجلسی ها دیده می ش��ود که گویا از اول هم قراری 

برای رفع ممنوعیت وجود نداشته است!
این س��کوت دولت و مجلس��ی ها در حالی است که هر روز از 
ممنوعی��ت واردات خودروه��ای خارجی زیان��ی جبران ناپذیر به 
صنع��ت خودرو و بازار خودروی کش��ور وارد می کند چرا که اوال 
بس��یاری از ش��رکت ها مجبور به تعدیل نیرو هستند و از سوی 
دیگر شکایات مخلتفی از شرکت ها انجام می شود که عمال کاری 

از دست شرکت ها بر نمی آید!
چندی پی��ش تصاویر مختلفی از دپ��و خودروهای خارجی از 
برندهای گوناگون در فضای مجازی منتش��ر شد که طبق گفته 
مس��ئولین وزارت صنعت چیزی در ح��دود 14 هزار خودرو در 
گمرکات کشور انبار شده اند و این خودروها در اکثر موارد دارای 
مشتریانی هستند که ماه هاس��ت منتظر دریافت خودروی خود 

هستند.
یکی از دالیل مس��کوت ماندن قضیه واردات خودرو پرونده ای 
اس��ت که در قوه قضاییه وجود داش��ته و قصه ثبت سفارش های 
غیرقانونی گریبان این بازار را گرفته است و هیچ کدام از نهادهای 
مسئول راه حل اساسی برای برون رفت از بحران ارائه نمی کنند!

بسیاری از شرکت های واردکننده خودروهای خارجی می گویند 
اعتبار چندین س��اله آنها به دلیل تخلف بعضی از ش��رکت ها در 
حال زایل ش��دن است و وزارت صنعت و قوه قضاییه باید به این 
موضوع توجه ویژه داشته باشند چرا که در حال حاضر خودروی 
مشتریان بسیاری از شرکت ها به دلیل تخلف چند شرکت بدون 
مجوز و حتی مجوزدار در گمرک باقی مانده اس��ت. از طرفی آنها 
تمام هزینه های الزم را برای واردات و تحویل خودرو به مشتری 
انجام داده اند و از س��وی دیگر به همین دلیل امکان بازپرداخت 
پول مش��تری را ندارند چرا که مش��تری صرفا با تحویل خودرو 
راضی می شود و معتقد است ارزش پول ثبت نامی او حتی با سود 

مشارکت بسیار پایین آمده است و البته حق دارد.
ب��ه طور مثال طبق اعالم مس��ئولین وزارت صنعت چیزی در 
ح��دود 4000 خودروی خارجی به هیچ وجه مش��کلی ندارند و 
کامال با طی کردن تشریفات قانونی واضح و مشخص وارد کشور 
ش��ده اند و بایستی این تعداد از خودروها در اسرع وقت ترخیص 

شوند.
دور جدید تأیید صالحیت ها برای اخذ نمایندگی ش��رکت های 

خارجی
در روزهای��ی ک��ه وزارت صمت درگیر تغیی��ر و تحوالت بود، 
مصوبه ای در این وزارتخانه تصویب شد که در آینده تاثیر فراوانی 
بر بازار خودرو به خصوص وارداتی ها خواهد گذاش��ت. طبق این 
مصوب��ه تایید صالحیت نمایندگی خودروه��ای وارداتی برعهده 
وزارت صمت خواهد بود. همچنین تایید صالحیت یک ش��رکت 
ب��رای نمایندگی یک برند خارجی خ��ودرو و واردات آن برعهده 
این وزارتخانه اس��ت و در ابتدا احتیاجی ب��ه دریافت تاییدیه از 

طرف خارجی نیست.
در واق��ع این مصوبه بازگش��ت ب��ه آیین نام��ه واردات خودرو 
در هفت  س��ال پیش اس��ت، زمانی که دولت وق��ت در آیین نامه 
واردات خودرو به گون��ه ای تغییر ایجاد کرد که امکان اخذ مجوز 
نمایندگ��ی ی��ک برند خارجی تنها با تایید وزارت صمت باش��د. 
بدین ترتی��ب در س��ال  1390 تا 1391 بس��یاری از ش��رکت ها 
توانستند نمایندگی برندهای خارجی را اخذ کنند و به این ترتیب 
در زمان اوج تحریم ها یعنی سال های 91و92 بر تعداد برندهای 

وارداتی افزوده شد. 

در حالی برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعیین 
و تکلی��ف قیمت خودرو پس از تعطیالت مجلس خبر داده اند که برخی 
دیگر مخالف با افزایش قیمت بی قاعده خودروها بوده و معتقدند ش��أن 
مجلس ورود به قیمت گذاری خودرو نیست. نایب رئیس دوم کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در گفت و گو با پایگاه خبری 
عصر خودرو با تاکید بر اینکه شأن مجلس ورود به قیمت گذاری خودرو 
نیست، گفت: قیمت گذاری خودروهای کالس اقتصادی وظیفه سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت و خودروس��ازان تنها 

اقدام به ارائه گزارش به کمیسیون می کنند.
فریدون احمدی با بیان اینکه مجلس شأن قیمت گذاری ندارد، افزود: 

خودروسازان هفته آینده با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اقدام به ارائه گزارش خواهند کرد.

نماینده مردم زنجان در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: مجلس 
افزایش قیمت خودروها را متناسب با افزایش و تغییرات نرخ ارز پذیرفته، 
اما نحوه اعالم و کنترل آن از سوی دولت است البته پیش بینی می شود 
این افزایش ش��امل همه خودروها نباشد و تنها مشمول خودروهای زیر 

50 میلیون تومان  باشد.
وی درباره ضرورت تحویل خودروه��ای ثبت نامی با قیمت های زمان 
پیش ف��روش نیز گفت: در این باره نیز اگر ش��أن نظارتی وجود داش��ته 
باشد مجلس توان ورود به موضوع را خواهد داشت زیرا ورود مجلس به 

موضوعات براس��اس واقعیات و منطق خواهد بود. احمدی تصریح کرد: 
بنده با افزایش بی قاعده و بی مبنای خودرو مخالف هس��تیم اما به طور 
قط��ع زنجیره تولید باید از فرآینده��ای تامین، تولید، فروش و خدمات 
پ��س از فروش اطمینان حاصل کرده و براس��اس قیمت ها و هزینه های 
کارشناسی و منطقی نسبت به افزایش قیمت ها اقدام شود. گفتنی است 
کار بررس��ی افزایش قیمت خودرو پس از تعطی��الت مجلس، در هفته 
آینده مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت و آنچه مس��لم اس��ت پیشنهاد 
افزایش 50درصدی قیمت خودروسازان به راحتی قابل پذیرش نخواهد 
بود، اما بای��د منتظر ماند و دید در هفته آینده افزایش قیمت خودروها 

تا چه اندازه به تایید مسئوالن ذی ربط خواهد رسید. 

ارائه گزارش افزایش قیمت خودروسازان به کمیسیون صنایع در هفته آینده

خودرو چقدر گران می شود؟

نایب رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گفت: برخی به بهای 
زیان دهی و نابودی خودروسازان و قطعه سازان، مانع واقعی شدن قیمت 
خودرو ش��ده اند اما مگر می ش��ود همه چیز و همه اقالم افزایش قیمت 

داشته باشند اما قیمت خودرو ثابت بماند!؟
مهدی مطلب زاده در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: چند سالی است 
ک��ه قیمت گذاری های تحمیلی و غیرواقعی که توس��ط ش��ورای رقابت 
صورت می گیرد، باعث زیان خودروس��ازان و ضعیف ش��دن این صنعت 
ش��ده است. این وضعیت باعث شده که شرکت های بزرگ خودروسازی 
در ش��ش ماهه اول س��ال جاری 5هزار میلیارد تومان زیان کنند. لذا به 
نظر می رس��د اولین قدم وزیر جدید صمت، جلوگیری از تداوم این ضرر 
و زیان ها باش��د. در حال حاضر شورای رقابت هر دو خودروساز بزرگ و 

حتی قطعه سازان را به شکست کشانده است.
وی ادام��ه داد: ناآگاه��ی و تعص��ب بی جا روی عقای��د چند نفر، کل 

صنعت خودرو و تعداد بس��یار زیادی شغل را به خطر انداخته و صنعت 
قطعه س��ازی و خودروسازی را به نابودی کشانده است. مگر می شود در 
کش��ور همه چیز و همه اقالم افزایش قیمت داش��ته باش��ند اما قیمت 
خودرو ثابت بماند!؟ به نظر می رس��د برخی افراد با سیاست های خود به 
دنبال نابودی صنعت خودرو و قطعه س��ازی هستند. نایب رئیس انجمن 
صنایع همگن  قطعه س��ازی تصری��ح کرد: همین سیاس��ت گذاری های 
نادرس��ت باع��ث وارد آمدن زی��ان 20 هزار میلی��ارد تومانی به صنعت 
خودروس��ازی کشور در چند سال اخیر ش��ده است. بنابراین الزم است 
ک��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت این سیاس��ت گذاری  را اصالح کرده 
و پیگیر این موضوع باش��د که سیاس��ت ها در راس��تای اهداف و پویایی 

صنعت کشور انجام شود.
وی ادامه داد: در وزارت صنعت بایس��تی تصدی گری ها از بین رفته و 
به کار اصلی وزارتخانه که در واقع سیاس��ت گذاری  کالن است، پرداخته 

ش��ود. اگر دولت بخواه��د به بنگاه داری های خود ادام��ه دهد، انتظاری 
بیش از آنچه که ش��رایط امروز اس��ت، نمی توان داش��ت و شرایط بهتر 

نخواهد شد.
مطل��ب زاده خاطرنش��ان ک��رد: در دو دهه اخیر به دلیل سیاس��ت های 
دس��توری و تحمیلی دول��ت در صنعت خودرو که گاه��ا نابه جا نیز بوده، 
س��رمایه گذاری های کالن برون مرزی یا بعضا درون مرزی انجام ش��ده که 
امکان بازگشت سرمایه در آنها وجود نداشته است. به طور مثال سایت های 
خودروسازی ایجاد ش��ده در ونزوئال یا در داخل در آذربایجان و کرمانشاه، 
این وضعیت را دارند. به گزارش ایسنا، چندی پیش رضا رحمانی در جریان 
بررس��ی صالحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرس��ازی، امور 
اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب 203 رای موافق از 
مجموع 265 رای نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر جدید 

وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( انتخاب شد.

خبر مهندس��ی معکوس المبورگینی و ساخت دوباره آن باعث شد تا 
رسانه های اقتصادی دنیا این خبر را با آب و تاب فراوانی منعکس کنند 
و بس��یاری از اهالی صنع��ت طراحی خودرو و همچنین خودروس��ازان 
مختلف نس��بت به این موضوع اظهار نظرهای مثبتی داشتند ولی نکته 
جال��ب در این بین داخلی س��ازی این خودرو و به تولید رس��اندن انبوه 
آن اس��ت که به نظر می رسد سازندگان نمونه اولیه به شدت دنبال این 

موضوع هستند!
ب��ه گزارش چرخان، خب��ر تولید نمونه کامال مش��ابه المبورگینی در 
داخ��ل ایران بس��یاری از اهالی بازار خ��ودرو را تحت تاثی��ر قرار داد و 
تحس��ین بسیاری از شرکت ها را برانگیخت ولی گویا ساخت این خودرو 
صرف��ا برای خودنمایی و قدرت نمایی نبوده و گویا س��ازندگان آن قصد 
تولید تعداد زیادی از این خودرو را دارند که ش��اید آرزوی بس��یاری از 

ایرانی ها را برای خرید یک خودروی روز دنیا با هزینه بس��یار پایین تر را 
جامه عمل بپوش��اند. طبق گفته های مسعود مرادی، مسئول اجرای این 
پروژه، او و گروهش حدود 4 س��ال پیش تصمیم گرفتند این خودروی 
جذاب ایتالیایی را که در س��ال 2010 از خط تولید المبورگینی خارج 
ش��د، دوباره به حیات بازگردانند. شاس��ی به کاررفت��ه در این خودروی 
مهندس��ی معکوس شده به نظر می رس��د که همان شاسی باشد که در 
مورس��یه الگو واقعی به کار رفته ب��ود. اگرچه این خودرو ممکن اس��ت 
مطابق اس��تانداردهای المبورگینی ساخته نش��ده باشد اما بدون شک 
از نظر طراحی می توان گفت که دقیقاً ش��بیه یک مورس��یه الگو واقعی 
به نظر می رس��د. طبق گفته ه��ای م��رادی، Replica دارای اندازه ای 
درس��ت مانند مورس��یه الگو بوده و در طراحی آن از فیبر کربن و مواد 
کامپوزیتی اس��تفاده  شده است. مس��عود مرادی، سرپرست تیم سازنده 

ای��ن المبورگینی داخل��ی در مصاحبه ای پیرام��ون وضعیت تولید انبوه 
ای��ن خودرو گفت: در حال حاضر فرصت قانونی حق مالکیت پتنت این 
خودرو برقرار بوده ولی مدت زمان آن در حال اتمام اس��ت. ما به زودی 
و پ��س از اتمام این حق مالکیت با فیس لیفت این خودرو ثبت اختراع 
خواهی��م ک��رد و این خودرو را به صورت سفارش��ی ب��رای مردم تولید 
خواهیم کرد. این خودرو که در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
به نمایش گذاش��ته شده بود مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان این 
نمایشگاه قرار گرفت و گفته می شود که شرکت هایی نیز برای مشارکت 
در تولید آینده این خودرو با مس��ئولین جوان سازنده وارد مذاکره شده 
و به نظر می رس��د که یکی از ش��رکت های خودروس��ازی بزرگ کشور 
به صورت مش��ارکتی مقدمات تولید با تع��داد باالی این خودرو را برای 

جوانان تبریزی فراهم کند.

مطالبات اصناف، تجار، تولیدکنندگان و کارشناسان از وزیر جدید صمت

مگر می شود قیمت همه چیز افزایش یابد اما قیمت خودرو ثابت بماند!؟

المبورگینی ایرانی در انتظار جایگزینی با خودروهای لوکس کشور!
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نماینده شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت اجرا و 
تحقق بند 31 س��ند پایه الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، موجب تسهیل 
امور س��رمایه گذاری خواهد شد و ُقفل کس��ب و کار را باز می  کند. سند 

پایه الگوی ایرانی اس��المی پیشرفت مبتنی 
بر 56 بند اس��ت که تمرکززدایی در ساختار 
اقتصادی - مالی کشور با واگذاری برنامه ریزی 
و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها در 
چارچوب سیاس��ت های ملی از مفاد بند 31 

این سند است.
س��یدمحمد جواد ابطحی در گفت و گو با 
ایرنا، افزود: قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
ای��ران از ظرفی��ت باالیی ب��رای تمرکززدایی 
برخوردار اس��ت ک��ه نمونه آن ش��کل گیری 
شوراهای محلی و صنفی برای تصمیم گیری و 

واگذاری اختیارات قانونی به آنهاست. 
وی افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی با در 

نظر گرفتن این ظرفیت ها، سند پایه الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت را ابالغ 
کردند و معتقدم تحقق بندهای مندرج در این سند امور مردم و کشور را 
تسهیل خواهد کرد. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 

تصریح کرد: مس��ئوالن اجرایی جزئی از مردم هس��تند و با اطمینانی که 
به مردم هست می توانیم با تفویض اختیارات برنامه ریزی و تصمیم گیری 
به مس��ئوالن اجرایی در اس��تان ها و شهرس��تان ها، امور مردم و کشور را 

تسهیل کنیم.
وی در عی��ن حال اف��زود: تمرکززدایی 
و  برنامه ری��زی  اختی��ارات  واگ��ذاری  و 
تصمیم گیری به اس��تان ها و شهرستان ها 
در مس��ائل اقتصادی نس��بت به 10 سال 
قبل افزایش یافته اس��ت اما کافی نیست 
و مدیران و مس��ئوالن اجرایی مرکزنشین 
بای��د اختیارات بیش��تری را به اس��تان ها 

تفویض کنند. 
از  برخ��ی  در  ران��ت  وج��ود  ابطح��ی 
تصمیم گیری ها را عامل دل بستگی مدیران 
باالدستی به تصمیم گیری های کالن تا ُخرد 
دانس��ت و افزود: قوانین موجود کشور مانع 
واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به اس��تان ها و شهرستان ها نیستند 
بلکه دل بس��تگی مدیران و رویکردی که آنها نسبت به برنامه ریزی دارند 

مهم ترین مانع در راه تمرکززدایی است.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری از راه اندازی و رونمایی از نخس��تین ش��تاب دهنده تخصصی 
گیاهان دارویی کش��ور در حاش��یه برگ��زاری چهارمین جش��نواره و 

نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های 
طبیعی و طب ایرانی)سنتی( خبر داد.

ب��ه گزارش خبرن��گار گروه علم��ی ایرنا، 
دکتر اس��ماعیل قادری فر در نشست خبری 
»چهارمی��ن جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی 
گیاه��ان داروی��ی، فرآورده ه��ای طبیعی و 
طب ایرانی)سنتی(« در سخنانی با تاکید بر 
اینکه، گیاهان دارویی و صنایع وابس��ته آن 
از پتانس��یل و تاثیرگذاری باالیی در اقتصاد 
کش��ور برخوردار است، گفت: بر این اساس 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
عالقه مند به توسعه صنعت گیاهان دارویی 

در کشور است.
وی با تاکید بر اینکه، جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی گیاهان دارویی، 
فرآورده های طبیعی و طب ایرانی)س��نتی( یکی از مهم ترین جشنواره 
و نمایش��گاه ها در کش��ور محس��وب می ش��ود، تصری��ح ک��رد: نقش 

ش��تاب دهنده ها و نهادهای ارزش س��از به منظور ایجاد اش��تغال زایی 
هرچه بیشتر در کشور در جشنواره امسال پررنگ خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه، حمایت از اس��تارتاپ های تخصصی 
در چهارمین جش��نواره و نمایش��گاه ملی 
گیاه��ان دارویی، فرآورده ه��ای طبیعی و 
طب ایرانی)س��نتی( در دس��تور کار مرکز 
فناوری های راهبردی معاونت علمی است، 
گفت: بسیاری از استارتاپ ها در حوزه های 
مختلف رش��د خوب��ی داش��ته اند اما برای 
اش��تغال زایی و توس��عه ن��وآوری نیازمند 
برنامه ریزی به منظور توسعه شتاب دهنده 
تخصصی هس��تند که در دس��تور کار قرار 

دارد.
قادری ف��ر در ادام��ه ارائ��ه بس��ته های 
حمایت��ی ب��ه اس��تارتاپ ها و حوزه ه��ای 
تخصصی همچ��ون گیاهان دارویی، آب و 
پس��ماند را شامل تسهیالت مالی برای توسعه کسب و کار و همچنین 
تخصیص فضای کاری مناسب را از جمله برنامه های حمایتی معاونت 

علمی از این حوزه عنوان کرد.

راه اندازی نخستین شتاب دهنده تخصصی گیاهان دارویی در کشوراجرای سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، قفل کسب و کار را باز می کند

مرو روایت داستان واقعی صعود سه کوهنورد به کوه مرو در رشته کوه 
هیمالیا، است. این فیلم محصول سال 2015 و از جمله فیلم های تحسین 
ش��ده ورزشی محسوب می شود. بدون شک در هر مکانی که تیمی وجود 
داشته باشد، درس های مدیریتی جذابی به چشم خواهد خورد. در همین 
راستا و در ادامه به بررسی 7 نکته مهم این فیلم برای مدیران و افراد یک 

تیم، خواهیم پرداخت.  
1-اولویت بندی را جدی بگیرید

در طول فیلم شما با انواع چالش ها و لحظات سخت برای این تیم سه 
نفره، مواجه خواهید شد. در این رابطه شما به خوبی با اهمیت تصمیمات 
آشنا شده و اولویت بندی آن ها را نسبت به امور مختلف مشاهده می کنید. 
درواقع بدون در نظر گرفتن اولویت ها و یا اولویت بندی درست، شما قادر 
به انتخاب بهترین مس��یر ممکن نخواهید بود. برای مثال در سکانسی از 
این فیلم، افراد محکوم به کاهش حجم بار خود هستند که در این رابطه 
اولویت را بر روی حفظ مواد غذایی قرار می دهند که با جلو رفتن داستان، 
به اهمیت انتخاب آن ها پی خواهید برد. در این رابطه فراموش نکنید که 
اولویت های ش��ما همواره تابع ش��رایط بوده و نباید آن ها را اموری مطلق 

تلقی کرد. 
2-قهرمان تیم خود باشید 

تصور بسیاری از افراد این است که همواره مدیران باید کاری خارق العاده 
را انجام دهند. بر طبق این تصور کارمندان تنها باید مطیع دستورات باشند 
و در مواقع حساس اقدامی را صورت ندهند. این امر در حالی است که با 
نگاهی واقع بینانه به این حقیقت پی خواهید برد که شما عضوی از یک تیم 
محسوب می شوید و تنها زمانی قادر خواهید بود تا در شرایط سخت دوام 
بیاورید که همه ش��ما قابلیت های خود را به اثبات برسانید. در این رابطه 
فراموش نکنید که همواره این احتمال وجود دارد که  مدیر ش��رکت نیز 
نیازمند کمک باشد، به همین خاطر نباید خود را صرفا یک عضو معمولی 
و کام��ال گوش به زنگ، تلقی کرد. برای مثال در این فیلم اگرچه یکی از 
افراد این تیم س��ه نفره به عنوان رهبر انتخاب شده است، با این حال هر 
یک از آن ها در لحظاتی سرنوشت س��از اقداماتی جسورانه را انجام داده و 
تیم خود را از آسیب دور نگه داشته اند. به همین خاطر الزم است تا روحیه 
قهرمان بودن را در خود تقویت کرده و از درخش��یدن واهمه ای نداش��ته 
باش��ید. همچنین مدیران نیز باید فضای کاف��ی را برای این گونه اقدامات 
فراهم آورند تا همگان به این امر تشویق شده و نهایت تالش خود را برای 

حفظ شرکت، انجام دهند.
3-کار تیمی و انتخاب تیم را جدی بگیرید 

به عقیده جیمی چین)از افراد تیم( رمز موفقیت در تالش، استقامت و 
فعالیت در قالب تیم اس��ت. با این حال در این رابطه نوع تیم نیز عاملی 
تعیین کننده محسوب می شود. بدون شک برای انجام کاری بزرگ، نیازمند 
تیمی حرفه ای، باانگیزه و قدرتمند خواهید داش��ت. به همین خاطر نباید 
تصور کرد که تنها انجام کار تیمی در این رابطه کافی اس��ت. جالب است 
بدانید که کنراد آنکر)رهبر تیم( در سال 2003 و 2007 نیز برای فتح این 
قله تالش کرده است. با این حال به علت عدم تجربه و در اختیار نداشتن 
تیمی مناسب، در تمامی این تالش ها ناکام بوده است. با این حال در سال 
2008 و پس از انتخاب تیمی فوق العاده، در نهایت موفق به انجام این کار 

می شود. به عنوان نکته پایانی در این بخش، ذکر این نکته ضروری است 
که نیاز شما از جمله معیارهای اصلی انتخاب افراد تیم محسوب می شود. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا نس��بت به آن توجه کافی را از خود نش��ان 
داده و ب��رای بهبود عملکرد تیمی خود، از مدت ها قبل اقدام به تمرینات 

مناسب کنید.
4-معیارهایی درست را برای خود شکل دهید 

قب��ل از ش��روع کار تیم مذکور، تمامی الزام��ات و معیارهای الزم برای 
موفقیت به خوبی ذکر شده و برنامه ای دقیق شکل گرفته است. اگرچه در 
طول فیلم با صحنه های دلیرانه بسیاری مواجه می شوید، با این حال این 
امر به معنای ع��دم برنامه ریزی و تصمیمات کامال لحظه ای نبوده و الزم 
است تا تمامی موارد و شرایط مورد نیاز خود را برای رسیدن به هدف، به 
خوبی مدنظر قرار دهید. این امر در نهایت شما را در برنامه ریزی مناسب 

یاری خواهد کرد. 
5-ضعف های خود را فراموش نکنید 

پ��س از صعود تاریخی این تیم، افراد در نخس��تین مصاحبه تلویزیونی 
خود، به نقش مهم تجربه های به دست آمده از دو تالش قبلی اشاره کرده 
و آن را مقطعی مهم برای فهم ضعف های خود، تلقی کرده اند. درواقع این 
امر حاوی این نکته است که شما باید همواره خود را در معرض آزمایش 
قرار دهید تا بتوانید ضعف های خود را پیدا کرده و با تالش برای رفع آن ها، 
عملکرد خود را بهبود بخشید. در نهایت فراموش نکنید که همواره اوضاع 
براساس پیش بینی ها و انتظارات نخواهد بود. به همین خاطر الزم است تا 

بدترین حاالت ممکن را نیز مدنظر خود قرار دهید.
6-تنوع داشته باشید 

تنوع در هر چیزی باعث خواهد شد تا گزینه های بیش تری را در اختیار 
داشته باشید. تحت این شرایط تیم تقریبا با هیچ بن بستی مواجه نشده و 
همواره چندین راهکار را می تواند برای خود ترسیم کند. برای مثال افراد 
تیم به علت عدم یکنواخت بودن شخصیت خود و قدرت اعمال تغییرات 
الزم، موفق می ش��دند تا با ش��رایط جدید خود را وقف داده و تصمیماتی 
متفاوت را اتخاذ کنند. همچنین وجود تنوع در مهارت ها و امکانات این تیم 
نیز در بسیاری از مراحل، کمک حال آن ها بوده است. در این رابطه توجه 
داشته باشید که افراد تیم می توانند هر یک به عنوان مربی دیگری فعالیت 

کرده و با این شکل به سطح توانایی و دانش یکدیگر بیفزایند.
7-انتظارات خود از سایرین را در سطحی معقول نگه دارید 

بدون ش��ک یکی از بزرگترین دش��من های انسان در مس��یر موفقیت، 
انتظارات نادرستی است که افراد از یکدیگر دارند. درواقع این امر که همواره 
افرادی دیگر را موظف به انجام کاری بدانید، باعث خواهد ش��د تا احتمال 
نادیده گرفته شدن آن وجود داشته باشد. در این رابطه توجه داشته باشید 
که تمامی افراد تیم الزاما مانند شما فکر نکرده و ممکن است موردی که از 
نگاه ش��ما کامال حیاتی به نظر برسد، از نگاه آن ها اولویت محسوب نشود. 
ب��ه همین خاطر توصیه می ش��ود تا همواره انتظارات خود را در س��طحی 
معقول نگه داش��ته و از اعمال فش��ار و انجام کاره��ای بیش تر، واهمه ای 
نداشته باش��ید. در نهایت فراموش نکنید که در مسیر انجام کاری بزرگ، 
فداکاری ها از جمله موارد ضروری محسوب می شود. به همین خاطر نباید 
در این رابطه س��خت گیر بوده و وظای��ف را امری کامال مطلق تلقی کنید. 
در طول این فیلم نیز شما با جا به  جایی مداوم مسئولیت ها و فداکاری های 
متعدد افراد مواجه می شوید که خصوصا در زمان های محدود، تاثیر بسیار 
inc: زیادی را داشته است.                                                 منبع

شـرکت AMD از معمـاری Zen 2 رونمایی کرد و گفته کـه پردازنده های 
مختلفی از این خانواده از سال میالدی جدید به بازار خواهند آمد. این حرکت 
ادامه ای بر طراحی های AMD از پردازنده های Zen اسـت که از سـال 2017 
آغاز شده و وعده بهبود دو برابری در کارایی را داده است. به گزارش دیجیاتو، 
AMD امیدوار است که پردازنده های Zen 2 بهتر از اینتل عمل کنند. اینتل 
در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولیدکننده  پردازنده های خانگی شـناخته 
می شود. طراحی های پیشین Zen چیپ هایی را ایجاد کرد که می توانستند به 
ازای هر چرخه کالک تا 52درصد فرآیند های بیشتری را نسبت به نسل گذشته 
به انجام برسانند. مدیرعامل شرکت AMD، »لیزا سو« موضوع یادشده را در 
رویداد شب گذشته در سان فرانسیسکو اعالم کرد: در دو سال گذشته اتفاقات 
بسـیار زیادی افتاده است. من چهار سال است که مدیرعامل AMD هستم. 
 Zen .این چهار سال فوق العاده بود اما ما در ابتدای سفر طوالنی خود قرار داریم
در دهه  گذشته چیپ های قابل توجهی را از AMD به ارمغان آورد. رایزن برای 
دسکتاپ، ترادریپر )تا 32 هسته( برای گیمر ها، رایزن موبایل برای لپ تاپ ها و 

اپیک برای سرور ها نمونه ای از این چیپ ها به شمار می روند.

 APU و GPU پردازنده  گرافیکـی یا ،CPUروی تولیـد AMD تمرکـز
است که دو واحد پیشتر گفته شده را با هم در یک چیپ قرار می دهد.

سو اعالم کرد که Zen 2 معماری نسل آینده سیستم های AMD خواهد بود. 
همچنین یادآور شـد که تولید این پردازنده ها از تکنولوژی تولید 7نانومتری 

استفاده می کند که ضخامت هر کدام از مدار ها 7 میلیاردم متر است.
سـو گفت که چیپ های جدید برای اسـتفاده در دسـتگاه های آینده نیز 
مـورد اسـتفاده قرار خواهنـد گرفت تا بتواننـد در اعمالی مثـل یادگیری 

ماشین، آنالیز ابر داده ها و دیگر فرآیند ها مفید واقع شوند.
سـو همچنین اعالم کرد که تولیدات کنونی AMD سال ها پیش طراحی 
شـده اند و در حـال حاضر هم همه  طراحی های این شـرکت آینده را هدف 

قرار داده  است.
چیپ هـای Zen 2 امـروز با تکنولـوژی 7 نانومتری تولید خواهند شـد در 
حالـی که چیپ های Zen که در سـال 2017 معرفی شـده بودند از تکنولوژی 
14نانومتری اسـتفاده می کردند. AMD برای تولید تراشه های خود از کمپانی 
تایوانـی TMC کمک می گیرد. این در حالی اسـت که اینتل تولید چیپ های 
معـادل خود تحت عنوان چیپ هـای 10 نانومتری -که البته در یک سـطح از 
تکنولوژی با چیپ های 7 نانومتری قرار دارد- را تا سال 2019 به تعویق انداخته 
اسـت. Zen 2 می تواند حدود 2 برابر بازدهی بیشتری نسبت به نسل گذشته  
خود داشـته باشد. همچنین توانایی ذخیره سازی و بارگذاری 256 بیتی ممیز 
 Zen 2 شـناور بهتری دارد: چیزی حدود دو برابر. همچنیـن از لحاظ امنیتی
نسبت به گذشته پیشـرفت های چشمگیری داشته و همه  اطالعات درون آن 
و هنگام انتقال به حافظه کدگذاری می شوند. اینتل هنوز به طور رسمی اعالم 
نکرده که چه زمانی از معماری نسل بعد پردازنده های خود رونمایی خواهد کرد، 

اما به نظر می رسد این اتفاق 20 آذرماه اتفاق بیفتد.
 

Meru 7 نکته مدیریتی فیلم

 Zen 2 از معماری AMD شرکت
برای چیپست ها رونمایی کرد

دریچــه

 صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاون��ت علمی تاکنون از ثبت 
بین المللی 92 اختراع حمایت کرده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، حمای��ت از ثب��ت بین المللی اخت��راع یکی از اقداماتی اس��ت که 
کارگروه ثبت اختراع صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی 
انج��ام می دهد. بر این اس��اس از ابتدای تاس��یس این کارگروه در س��ال 86 
تاکنون این از ثبت بین المللی 92 اختراع حمایت ش��ده است. این اختراعات 
در موضوعات متنوعی همچون پزش��کی، فنی و مهندسی، کشاورزی، شیمی، 

فیزیک را شامل می شود.

توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد

حمایت از ثبت بین المللی 92 اختراع

به قلم: لیزا کالهون کارآفرین و نویسنده حوزه مدیریت
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
20 آبان 1397
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ب��ا پیگیری ه��ای مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در 
راس��تای حمایت از کسب و کارهای نوپا، 
کارگروه��ی برای کاهش موانع کس��ب و 
کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در 

کشور تشکیل شد.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
مل��ی نخبگان، در این راس��تا ب��ا تصویب 
هیات وزیران، دس��تگاه های دولتی پیش 
از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب 
و کاره��ای یادش��ده در مراج��ع قضایی و 
درخواس��ت پاالی��ش )فیلترین��گ( آنها، 
موض��وع را در کارگروه��ی با مس��ئولیت 
معاونت حقوق��ی رئیس جمهور و عضویت 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارتخانه ه��ای 

اطالع��ات، تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، وزارت اقتصاد و دارایی، 

معاون��ت علمی و فناوری رئیس جمه��وری و بانک مرکزی  مطرح 
می کنن��د و در صورت تایی��د به مراجع 

قضایی ارجاع می شود.
در این کارگ��روه که به منظور کاهش 
موانع کس��ب و کارهای نوپای مبتنی بر 
فضای مجازی در کش��ور تش��کیل شده 
وزارتخانه ه��ای  از  نمایندگان��ی  اس��ت، 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات، تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی، وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت 
علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری و 
رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند و با 
تشکیل جلس��ات نوبه ای و بررسی موارد 
ارجاع ش��ده، موضوعات مطرح ش��ده مرتبط با کسب و کارهای نوپا 

مورد رسیدگی تخصصی قرار می گیرد.

افغانستان، آذربایجان و ترکیه به عنوان سه کشور همسایه ایران در 
ش��مار کشورهایی هستند که رشد خوبی در بهبود محیط کسب و کار 

داشته اند، اما راز موفقیت شان چه بوده است؟
به گ��زارش ایرن��ا، گزارش س��االنه بانک 
جهانی از محیط کسب و کار، معموالً نگاه ها 
را به کش��ورهای برتر جلب می کند، اما این 
گزارش، کشورهایی که بیشترین اصالحات 

را داشته اند نیز معرفی می کند.
10 کشوری که در سال گذشته بیشترین 
اصالحات در زمینه محیط کس��ب و کار را 
داش��تند، کش��ورهای آس��یایی و آفریقایی 
بودن��د. تمرک��ز اصالح��ات در کش��ورهای 
آسیایی بر نهادسازی و قوانین تسهیل کننده 
و در کشورهای آفریقایی بر دیجیتال کردن 

فرآیندها بوده است.
بررسی اقدامات انجام شده در این کشورها 

به دو دلیل قابل توجه اس��ت: درس هایی که برای سایر کشورها دارند 
و موقعی��ت آینده آن ها در منطق��ه و جهان. همچنین وضعیت محیط 
کس��ب و کار یک کش��ور می تواند به عنوان راهنمای س��رمایه  گذاران 

خارجی عمل کند. در گزارش های ساالنه بانک جهانی که اولین مورد 
آن در سال 2003/1382 منتشر شد، شاخص هایی که بر کسب و کار 
بنگاه های اقتصادی تاثیرگذارند اندازه گیری می ش��وند. به این صورت 
که امتیاز هر شاخص محاسبه می شود و از 
ترکیب آن ها شاخص کل به دست می آید. 
پس از آن، کش��ورها براس��اس امتیاز کل، 

رتبه بندی می شوند.
تعداد این ش��اخص ها از پن��ج مورد در 
گزارش اولیه به 11 مورد در گزارش سال 
جاری رس��یده اس��ت که ش��امل »شروع 
کس��ب وکار«، »مجوز س��اخت و س��از«، 
»انشعاب برق«، »ثبت مالکیت«، »دریافت 
اعتبار«، »حمایت از سرمایه گذاران خرد«، 
»پرداخت مالیات«، »تجارت برون مرزی«، 
»حل وفص��ل  قرارداده��ا«،  »اج��رای 
کار«  ب��ازار  »مق��ررات  و  ورشکس��تگی« 
اس��ت. از م��وارد مهمی که ب��رای ارزیابی و امتیازدهی ب��ه هر یک از 
این ش��اخص ها استفاده می ش��ود، زمان، هزینه و رویه های الزم برای 

انجام آن است.

با پیگیری های معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری محقق شد

تشکیل کارگروهی به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپای 
مبتنی بر فضای مجازی در کشور

افغانستان، آذربایجان و ترکیه چگونه پیشتاز بهبود محیط کسب و کار شدند

هزینه کاالهای فروخته ش��ده یا COGS غالب��اً در بخش مربوط به 
بودجه در طرح های کس��ب و کار دیده می ش��ود. اکثر شرکت های نوپا 
به خوبی از هزینه کاالها آگاهی دارند، اما هزینه فروش هزینه دیگری 

است که متاسفانه غالباً نادیده گرفته می شود.
در دنیای امروز کارآفرینی ش��اهد موفقیت ها و شکس��ت های سریع 
هس��تیم؛ ممکن است به سرعت و به راحتی رشد کنید، اما اگر هزینه 
واقع��ی فروش را در نظر نگیرید، ممکن اس��ت به همان س��رعت برای 
همیش��ه شکس��ت بخورید. بخشی از مشکل توسعه س��ریع این است 

که با چنان ش��تابی رشد می کنید 
که توانای��ی حفظ فروش های انجام 

شده را ندارید. 
کاالها  ناخواس��ته  چ��را؟ چ��ون 
را ب��ا هزین��ه ای ب��ه مش��تریان یا 
در یک ح��وزه خاص می فروش��ید 
ک��ه ت��وان پرداخ��ت آن را ندارید. 
البت��ه هنگامی که کااله��ا را با آن 
به��ا می فروختید، از ای��ن هزینه ها 
آگاهی نداشتید. در واقع آنقدر برای 
ف��روش کاالها هیجان زده بودید که 
نمی توانس��تید صبر کنید تا خبر را 
به س��رمایه گذاران منتقل و  با آنها 

هماهنگ کنید.
ب��ه  را  مش��اوره  خدم��ات  م��ا 
متع��ددی  نوپ��ای  ش��رکت های 
در سراس��ر کش��ور ارائ��ه داده ایم. 
تم��ام ای��ن ش��رکت ها محصوالت 

فوق الع��اده ای دارند که قابلیت زیر و رو کردن صنعت مربوطه را دارند. 
این شرکت های نوپا معموالً می خواهند که با افزایش بودجه به سرعت 
رش��د کنند، اما ما خودمان را ملزم می دانیم که به آنها درباره خطرات 
توس��عه س��ریع هش��دار دهیم. آنها را ترغیب می کنیم که به رش��د با 
س��رعت آهس��ته رضایت دهند، به ای��ن ترتیب خطاها و اش��تباه های 
احتمال��ی در فضای کوچک تری رخ می دهد و ش��رکت ش��انس این را 
دارد که دوباره س��رپا بایستد. صاحبان کسب و کارهای نوپا را متقاعد 
می کنیم که محصوالت ش��ان را دورتر از فاصله ای نفروشند که نتوانند 

ظرف یک روز تا آنجا رانندگی کنند.
زمان��ی ک��ه Barefoot Wine را تولید کردیم، ب��ا خودمان فکر 
کردی��م: »هاوایی برای فروش این محصول عالی اس��ت. همه پابرهنه 
در ساحل می دوند و شن های ساحل پر از رد پا است، بنابراین تصمیم 
گرفتی��م که محصوالت مان را به هاوایی، یعنی به جایی بفرس��تیم که 
بتوانیم س��ریع تر به س��ود برس��یم. مطمئن بودیم که مکان اید ه آلی را 

برای فروش محصول مان پیدا کرده ایم. تمام فروشندگانی که محصول 
Bar -  اا به آنها ارائه کردیم، از آن اس��تقبال کردند. آنها گفتند که 

foot Wine برای س��بک زندگی شاد و مفرح آنها ساخته شده است. 
از هیجان سر از پا نمی شناختیم.  

اما یک ماه گذش��ت، دو ماه گذش��ت، سه ماه ش��د، اما هیچ خبری 
از س��فارش مج��دد نبود، بنابراین س��ریع س��وار هواپیما ش��دیم و به 
فروش��گاه هایی که محصول مان را به آنها فروخته بودیم، سرزدیم. هیچ 
اثری  از Barefoot نبود. وقتی  از فروشندگان پرسیدیم که چرا وضع 
این طور اس��ت، جواب دادند: »آها Barefoot را می گویید. محصول 
پرطرفداری بود. همه را فروختیم، تمام ش��د.« و این تمام ش��د، گویی 

به معنای خاتمه همیشگی فروش Barefoot در فروشگاه شان بود.
در اینج��ا بود که از خواب بیدار 
ش��دیم و متوج��ه مفه��وم واقعی 
فروش ش��دیم. مش��خص  هزینه 
ش��د که هیچ کس سفارش مجدد 
نداده اس��ت، چون توزیع کننده ما 
در هاوایی کارم��زد گرفته بود که 
برند دیگری را بفروش��د، بنابراین 
Bar -  ممه خوش��حال بودند که
foot را فروخته اند و دیگر اثری از 
آن در بازار نیس��ت. به این ترتیب 
جا ب��رای عرضه ی��ک برند دیگر 
و دریاف��ت پاداش باز ش��ده بود. 
تص��ور این که بای��د بر فروش مان 
را  توزیع کنندگان  نظارت کنی��م، 
تحت نظر بگیریم و به طور مرتب 
ب��ه فروش��گاه های مح��ل عرضه 
محصوالت م��ان سرکش��ی کنیم، 
هیچ گاه به ذهن مان خطور نکرده 

بود و هیچ هزینه ای را برای آن در بودجه در نظر نگرفته بودیم.
هزینه فروش موردی اس��ت که فقط بعد از فروش واقعی و تالش برای 
استمرار فروش متوجه آن می شوید. برای مثال ما متوجه شدیم که باید به 
مدت دو سال از فروش محصوالت مان در هاوایی صرف نظر کنیم تا بتوانیم 
بودجه الزم را برای استخدام نماینده تمام وقت خود در جزایر هاوایی تامین 
کنیم. زمانی که رش��دمان شروع ش��د، دریافتیم که تجربه مان در هاوایی 
فقط نمونه ای از اتفاقاتی بود که در پیش رو داشتیم. متوجه شدیم که باید 
در هر یک از ناحیه های اصلی کالنشهرهایی که محصوالت مان را به آنجا 
ارسال می کنیم، نماینده داشته باشیم. این پیشنهاد، پیشنهاد پرهزینه ای 
بود. باید دستمزدها و هزینه هارا پرداخت می کردیم، برای ارسال نمونه ها، 
معرفی محصول در فروشگاه ها و تبلیغ برندمان در اجتماعات محلی هزینه 
می کردیم تا مش��تریانی را جذب کنیم که برای خرید محصوالت مان به 

فروشگاه ها بیایند.
entrepreneur: منبع

 APU و GPU پردازنده  گرافیکـی یا ،CPUروی تولیـد AMD تمرکـز
است که دو واحد پیشتر گفته شده را با هم در یک چیپ قرار می دهد.

سو اعالم کرد که Zen 2 معماری نسل آینده سیستم های AMD خواهد بود. 
همچنین یادآور شـد که تولید این پردازنده ها از تکنولوژی تولید 7نانومتری 

استفاده می کند که ضخامت هر کدام از مدار ها 7 میلیاردم متر است.
سـو گفت که چیپ های جدید برای اسـتفاده در دسـتگاه های آینده نیز 
مـورد اسـتفاده قرار خواهنـد گرفت تا بتواننـد در اعمالی مثـل یادگیری 

ماشین، آنالیز ابر داده ها و دیگر فرآیند ها مفید واقع شوند.
سـو همچنین اعالم کرد که تولیدات کنونی AMD سال ها پیش طراحی 
شـده اند و در حـال حاضر هم همه  طراحی های این شـرکت آینده را هدف 

قرار داده  است.
چیپ هـای Zen 2 امـروز با تکنولـوژی 7 نانومتری تولید خواهند شـد در 
حالـی که چیپ های Zen که در سـال 2017 معرفی شـده بودند از تکنولوژی 
14نانومتری اسـتفاده می کردند. AMD برای تولید تراشه های خود از کمپانی 
تایوانـی TMC کمک می گیرد. این در حالی اسـت که اینتل تولید چیپ های 
معـادل خود تحت عنوان چیپ هـای 10 نانومتری -که البته در یک سـطح از 
تکنولوژی با چیپ های 7 نانومتری قرار دارد- را تا سال 2019 به تعویق انداخته 
اسـت. Zen 2 می تواند حدود 2 برابر بازدهی بیشتری نسبت به نسل گذشته  
خود داشـته باشد. همچنین توانایی ذخیره سازی و بارگذاری 256 بیتی ممیز 
 Zen 2 شـناور بهتری دارد: چیزی حدود دو برابر. همچنیـن از لحاظ امنیتی
نسبت به گذشته پیشـرفت های چشمگیری داشته و همه  اطالعات درون آن 
و هنگام انتقال به حافظه کدگذاری می شوند. اینتل هنوز به طور رسمی اعالم 
نکرده که چه زمانی از معماری نسل بعد پردازنده های خود رونمایی خواهد کرد، 

اما به نظر می رسد این اتفاق 20 آذرماه اتفاق بیفتد.
 

استارتاپ هایی که هزینه فروش را نادیده می گیرند، 
محکوم به شکست هستند

هزینه فروش چقدر بوده است؟ هزینه سفارش مجدد چقدر است؟ تا زمانی که جواب این سوال ها را ندانید، نمی دانید که آیا سود 
کرده و درآمدی داشته اید یا خیر.

 Zen 2 از معماری AMD شرکت
برای چیپست ها رونمایی کرد

یادداشـت

سازمان تامین اجتماعی هفتمین جشنواره انتخاب چهره های برتر حوزه صنعت 
و کارآفرینی در دو سطح ملی و استانی برگزار می کند. به گزارش ایرنا از سازمان 
تامین اجتماعی، این جشنواره به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین 
اجتماعی به منظور ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و شناسایی کارآفرینان برتر 
کشور و در راستای ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعاالن عرصه های مختلف 
اقتصادی در بخش صنعت، کش��اورزی و خدمات و برقراری ارتباطات دوس��ویه 
با کارفرمایان، در دو س��طح ملی و اس��تانی برگزار می شود. براساس این گزارش، 
انتخ��اب چهره  های برتر حوزه صنعت و کارفرمایی س��ازمان ها از س��وی معاونت 

فرهنگی و اجتماعی این سازمان به مرحله اجرا درآمده است.

جشنواره انتخاب برترین های حوزه 
کارآفرینی برگزار می شود

مترجم: مریم امیری خواه



بی شک همه افراد پیش از انتشار تصویر خود یا دیگران در شبکه های 
اجتماعی آن را ویرایش می کنند. این امر راز پنهانی نیست. با این حال 
تاثیر این نکته بر روی فرآیند برندسازی کسب وکارها جای تامل دارد. به 
راستی چرا شرکت ها باید تالش و زحمت زیادی را برای ویرایش تصاویر 
برندشان اختصاص دهند؟ پاس��خ این پرسش دارای پیچیدگی و نکات 
جالبی اس��ت: ویرایش تصویر نه فقط برای بهبود جلوه بصری برندمان، 
بلکه به منظور جلب نظر مخاطب و مشتری نیز ضروری قلمداد می شود. 
ویرایش تصویر حوزه چالش برانگیزی اس��ت. ش��اید در این میان شما 
نیاز به اس��تخدام یک ویرایش��گر حرفه ای نیز داشته باشید. با این حال 
اگر بودجه برندمان به اندازه اس��تخدام یک ویرایش��گر حرفه ای نباشد، 
چه؟ خوشبختانه اکنون طیف وسیعی از اپ  های ویرایش در بازار وجود 
دارد. با اس��تفاده از یک یا چند اپ ویرایش شما به راحتی توانایی ادیت 
تصاویر برندتان را خواهید داشت. یکی از اپ های کاربردی در این زمینه 
Retouchme است. نکته جالب در مورد این اپ امکان یادگیری نحوه 
کار با آن فقط با یک جس��ت وجوی س��اده در اینترنت است. البته باید 
افزود که Retouchme محیط کاربری بس��یار ساده و خالقانه ای هم 
دارد. هدف اصلی در ویرایش تصاویر س��لفی برجسته س��ازی نقاط مورد 
نظر برندمان برای مخاطب است. همچنین بخش های کم کیفیت تصاویر 

در صورت ویرایش مناسب محو خواهد شد.
به ط��ور معمول وقت��ی صحبت از بارگذاری س��لفی در ش��بکه های 
اجتماعی می شود، افراد به فکر ویرایش های سنگین فوتوشاپ می افتند. 
افراد مش��هور در شبکه های اجتماعی با همین روش بسیاری از انتقادها 
را ب��ر انگیخته اند. نکته مهم برای برندها در ویرایش تصاویر تالش برای 
ات��کا به واقعیت اس��ت. در صورت ویرایش س��نگین تصاویر، کاربران از 
ماهیت غیر واقعی آن باخبر می ش��وند. چنی��ن نکته ای به طور خودکار 
عالقه و اش��تیاق مخاطب نسبت به برندمان را کاهش خواهد داد. توجه 
داشته باش��ید که هر سلفی برند ما در شبکه های اجتماعی تاثیر مثبت 
ی��ا منفی بر روی کاربران خواهد داش��ت. کار ویژه ویرایش تصاویر باید 

ارتقای تاثیرگذاری مثبت تصاویرمان بر روی مخاطب باشد.
با توجه به بحث های فوق، بهترین راهکار برای ثبت س��لفی مناس��ب 
و ویرایش مطلوب چیس��ت؟ یکی از پاس��خ های مهم، اشتیاق به فرآیند 
برندس��ازی شرکت مان است. به عالوه تالش برای تولید محتوای معتبر 

نیز تاثیر بسیار باالیی بر روی مخاطب خواهد داشت.
در ادام��ه ای��ن مقاله م��ا نگاهی به پن��ج توصیه کارب��ردی به منظور 
محافظت از سلفی برند و فرآیند برندسازی شرکت  ها خواهیم انداخت.

1. توجه به تصویر پس زمینه
ب��ه هنگام ویرایش تصاویر مرتبط با کس��ب وکارمان، باید نس��بت به 
ویرایش بیش از اندازه آنها توجه داش��ته باش��یم. بهترین راهکار در این 
میان توجه به هدف ویرایش تصاویر و ترس��یم چارچوبی منسجم برای 
این کار اس��ت. توصیه من اعمال زمان های استراحت در میان ویرایش 

المان های مختلف اس��ت. ش��اید برای بس��یاری اعمال ای��ن زمان های 
اس��تراحت محل سوال باش��د. پاسخ این پرس��ش در بحث روانشناسی 
قرار دارد. بر این اساس به هنگام ویرایش یک تصویر، در صورت تمرکز 
بی��ش از 15دقیقه ب��ر روی عکس مورد نظر، ذهن م��ا تغییرات اعمال 
ش��ده قبلی را بدیهی محسوب می کند. به این ترتیب احتمال زیاده روی 
در ویرای��ش تصاویر باال می رود. با اختصاص زمان های اس��تراحت برای 
بازبین��ی تصاویر ت��وان ذهنی ما به منظور ارزیاب��ی هر بخش از کارمان 

افزایش خواهد یافت. 
یکی از ایرادهای مهم افراد در زمینه ویرایش تصاویر عدم توجه کافی 
به پس زمینه عکس شان است. به این ترتیب ما در اثر نهایی سوژه عالی 
و پس زمینه نامناس��ب خواهیم داشت. به هنگام ویرایش یک سلفی به 
اندازه س��وژه اصلی باید به پس زمینه نیز توجه شود. در غیر این صورت 
نتیجه نهایی کارمان حاوی تفاوت چشم گیری میان پس زمینه و تصویر 

اصلی خواهد بود.
2. نظارت بر گوشه های تصویر

ب��ه هن��گام ویرایش تصاوی��ر باید توج��ه باالیی به گوش��ه های آن و 
ویرایش اش داش��ته باش��یم. اگر از این موضوع بی توجه بگذریم، نتیحه 
نهایی کارمان گوشه های بی کیفیت و اذیت کننده خواهد بود. نکته مهم 
درخصوص عدم توجه به گوش��ه های تصوی��ر نمایش تصویری بی توجه 
ب��ه جزییات از برندمان اس��ت. در هر صورت هی��چ کاربری عالقه ای به 
تعامل بیش��تر با برندی که حوصله ویرایش دقیق تصاویر خود را ندارد، 

نشان نمی دهد.
با کم��ال احترام، از ه��ر اپی که ب��رای ویرایش تصویرتان اس��تفاده 
می کنید، در مورد ویرایش گوشه های تصویر باید به صورت شخصی کار 
را پیش برد. به این ترتیب از ابزار Crop )برش( و فیلترهای مناسب به 
منظور هماهنگ سازی گوشه های تصویر با بقیه بخش ها استفاده کنید.

3. همیشه بخش هایی باید غیرایده آل باقی بماند
حقیقت این است که هیچ فردی کامل نیست. شما نیز نمی توانید یک 
صورت کامال صاف، زیبا و بی عیب و نقص داشته باشید. حتی مدل های 
بس��یار مش��هور نیز نمی توانند ادعای زیبایی مطلق داش��ته باش��ند. به 
منظور نمایش اعتبار برندمان باید برخی از اجزای تصویر را غیرحرفه ای 
باقی بگذاریم. به این ترتیب مخاطب احس��اس تعلق بیشتری به برند ما 
خواهد داش��ت. در هر صورت اینجا فرد با برندی که تقریبا مثل اوست، 
مواجه می ش��ود. ای��راد اصلی کار مدل های حرف��ه ای در زمینه ویرایش 
بیش از حد احساس بیگانگی مخاطب با آنهاست. به این ترتیب مخاطب 
آنها را خارج از زمینه زندگی روزمره محس��وب می کند. چنین برداشتی 
از یک برند بی شک به معنای شکست آن در زمینه برندسازی و به تبع 

آن اجرای کمپین های بازاریابی و تبلیغات خواهد بود.
ش��اید در نگاه نخس��ت باقی گذاش��تن برخی از بخش های تصویر به 
ص��ورت طبیعی غلط به نظر برس��د. با این حال هی��چ ایرادی در زمینه 
مشاهده برخی از چروک ها، جوش یا حتی گودی زیر چشم وجود ندارد. 
این ایرادها به تصویر س��لفی ما جلوه طبیعی خواهد داد. به این ترتیب 

مخاطب احساس بیگانگی با برند ما نخواهد کرد.

4. اهمیت ویرایش بخش های فرعی تصویر
تنظی��م و هماهنگی نور، طی��ف رنگ و فیلترگذاری ب��ر روی تصویر 
باید با هدف چش��م نوازی عکس مورد نظ��ر صورت گیرد. توصیه من به 
ش��ما تمرکز بر روی ویرایش چنین بخش هایی به صورت کامال محدود 
است. دست کاری بیش از اندازه این بخش تصویر ما را از حالت طبیعی 
خارج می کند. به عنوان مثال اگر مدل ما هیکل کامال ورزیده ای ندارد، 
اس��تفاده از فوتوش��اپ برای تغیی��ر آن به یک بدن ش��ش تکه حرکت 
مسخره ای خواهد بود. در هر صورت کاربران مدل ما را در حالت طبیعی 
نیز مشاهده می کنند. در این وضعیت تفاوت میان ظاهر طبیعی و مدل 

و تصویر ما به شدت برای مخاطب عجیب خواهد بود. 
باز هم تاکید می کنم که پیش از شروع به کار تیم ویرایش خود را نسبت 
به ویرای��ش واقع گرایانه تصاویر مطلع کنید. به عنوان مثال در صورت نیاز 
به ثبت سلفی از خود، ویرایش افتادگی پلک ها گزینه چندان بدی نیست، 
ام��ا تالش برای رفع چ��روک صورت، یا حتی تغییر رن��گ مو، اصال جلوه 
مناسبی نخواهد داشت. توصیه من در اینجا بازهم تالش برای ایجاد تناسب 
در تصاویرمان اس��ت. به عنوان رئیس یک برند مردم شما را در مکان های 
عمومی مشاهده می کنند. به عالوه به هنگام حضور در یک برنامه تلویزیونی 
دیگ��ر امکان ویرایش تصوی��ر وجود ندارد. در ص��ورت اعمال ویرایش های 
سنگین نمای ما در ویدئوها با عکس ها تفاوت بسیار معناداری خواهد داشت. 

بی شک چنین وضعیتی برای هیچ برندی مطلوب نخواهد بود.
5. اجازه دهید موها نیز در تصویر حضور داشته باشند

بی شک موی سر هر فردی در جلوه صورتش تاثیر انکارناپذیری دارد. 
ب��ا این حال وقتی در یک تصویر ما موهای کامال بی عیب و نقص مواجه 
هستیم، بی شک ذهن مان به سراغ احتمال باالی اعمای ویرایش سنگین 
بر روی آن می رود. بهترین گزینه عدم اعمال ویرایش های سنگین برای 
موهای تان است. در حقیقت اجازه دهید موهای شما به صورت طبیعی 
در عکس ثبت شود. حتی اگر موهای شما اندکی به هم ریخته نیز باشد، 
باز هم بهتر از نتیجه اعمال ویرایش های سنگین با فوتوشاپ یا هر ابزار 
دیگری اس��ت. توجه داشته باشید که نمایش موها به صورت طبیعی به 
معنای عدم رسیدگی به آنها در دنیای واقعی نیست. سلفی شما نباید با 
موهای کامال ش��لخته )مانند حالت موهای اغلب ما پیس از بیدار شدن 
از خواب( باش��د. به ش��ما اطمینان می دهم که اندکی رسیدگی به موها 
هیچ ضرری نخواهد داش��ت.  به طور کلی تا جای ممکن باید از اعمال 
تغییرات س��نگین بر روی موهای مان پرهیز کنی��م. دلیل اصلی آن نیز 

مشخص بودن اعمال تغییرات بر روی موهاست. 
ب��ا پی��روی از پن��ج توصیه ای��ن مقاله کیفی��ت تصاویر ش��ما بهبود 
چش��مگیری خواهد داش��ت. هدف اصل��ی از به کارگی��ری این توصیه 
نمای��ش تصویری معتب��ر از هویت برندمان در دنیای آنالین اس��ت. به 
این ترتیب مردم اعتماد و احس��اس تعلق بیشتری به کسب وکار و برند 
شما خواهند داشت. چنین اعتمادی نیز به طور طبیعی به هنگام خرید 
محصوالت تاثیر خود را نشان می دهد. همیشه به یاد داشته باشید شما 

یک برند هستید، نه ورزشکار بدنسازی یا مدل.
noobpreneur: منبع

چطور تحقیقات بازار چرخه عمر را به 
اثربخشی تبلیغات مرتبط می سازد

بازاریابان و مدیران تبلیغات عالقه خاصی به نوجوانان نس��ل وای یا 
متولدین دهه 80 شمس��ی به بعد دارند، چراکه این بومیان دیجیتال 
به ط��ور ذاتی و طبیعی عالقه خاصی ب��ه محصوالت تکنولوژیک دارند 
و عموم��ا وجوه احتیاطی الزم برای خرید آخرین محصوالت را در این 

حوزه در اختیار دارند.
زم��ان بازاریابی و معرفی این دس��ته از محصوالت ب��ه این گروه از 
مش��تریان، چندین پرس��ش کلیدی برای مطرح کردن و پاسخ دادن 

وجود دارد.
• آیا این افراد آنچنان که تصور می شود از مصرف کنندگان نسل های 

دیگر متفاوت هستند؟
• چه ش��کلی از بازاریابی بیشتر از بقیه ش��یوه ها روی این دسته از 
مصرف کنندگان  اثربخشی الزم را دارد: تبلیغات در تلویزیون یا تبلیغات 

بر روی دستگاه های دیجیتال؟
• آیا مصرف کنندگان این نسل را می توان به خرید محصولی ترغیب 
یا متقاعد کرد یا بیشتر باید با برندها از طریق رویکردهایی که منحصرا 

برای این نسل و بخش از بازار طراحی شده اند، تعامل برقرار کنند.
معیارهای معمول اثربخشی تبلیغات

ط��ی چندین دهه متوالی تحقیقات مختلف نش��ان داده اس��ت که 
طبقه بندی مبتنی بر نسل عموما شامل موارد زیر می شود:

• نسل وای: افرادی که بین 16 تا 29 سال سن دارند.
• نسل ایکس: افرادی که بین 30 تا 44 سال سن دارند.

• بیبی بومرها یا کودکان نس��ب انفجار: اف��رادی که بین 45 تا 59 
سال سن دارند.

• سالمندان: افرادی که 60 سال یا بیشتر سن دارند.
تفسیر معیارها . . .

برخی معیارهای معمول که برای اثربخش��ی تبلیغات مورد استفاده 
قرار می گرفتند، ش��امل مواردی همچون به یادآوری تبلیغات، تعامل 
مصرف کننده با تبلیغ��ات و تاثیرگذاری تبلیغات بر رفتار خرید عینی 
مصرف کننده می ش��دند. این تحقیقات تاثیر متقاعدکنندگی تبلیغات 
تلویزیونی بر مصرف کنندگان را نیز با استفاده از یک معیار اختصاصی 

به نام سهم از انتخاب نیز مورد مطالعه قرار داده است.
معیار سهم از انتخاب بیانگر تغییر در انتخاب مصرف کننده با توجه 
به یک محصول پس از مواجهه با  یک تبلیغ در رابطه با محصول است.
تاثیر تبلیغ��ات تلویزیونی ب��ر انتخاب خرید مصرف کنن��ده از یک 
الگ��وی پله ای و گام ب��ه گام تبعیت می کند، به ای��ن ترتیب که تاثیر 
متقاعدکنندگی برای آن دسته از مصرف کنندگانی بیشتر است که در 
بین طبقه بندی نس��ل ها دارای سن بیشتری هستند. متوسط افزایش 
تعداد مصرف  کنندگان در هر یک از 4 طبقه بندی نسلی، که محصولی 

را پس از مشاهده یک تبلیغ تلویزیونی
در رابطه با آن محصول ترجیح داده اند به قرار زیر است:

• نسل وای: 4.6
• نسل ایکس: 5.3

• بیبی بومرها یا کودکان نسب انفجار: 6.4
• سالمندان: 6.6

در حالی که الگ��وی تاثیر اقناعی تبلیغات تلویزیون��ی در نتایج این 
تحقیقات که توسط مجموعه comScore انجام شده مشهود است، 
برخی کارشناس��ان اعتقاد دارند ک��ه این تاثیر به دلیل مراحل زندگی 
مصرف کنن��دگان اس��ت و آنچنان ب��ه خصوصیات اعض��ای هر گروه 
طبقه بندی شده از مصرف کنندگان براساس نسل ارتباطی ندارد؛ چراکه 
این خصوصیات با باال رفتن س��ن این افراد و واردشدن هر یک در یک 

طبقه نسلی دیگر همچنان با آنها ادامه خواهد داشت.
مراقب نسل وای باشید که با تبلیغات برانگیخته شده و مدت بیشتری 

آن را به یاد می آورند
یکی از معیارهای کلیدی در این تحقیقات به خاطر آوردن تبلیغات 
بوده است. دو نوع از به خاطر آوردن مورد اندازه گیری قرار گرفته است: 

به خاطر آوردن فوری و به خاطر آوردن با تاخیر.
• به خاطر آوردن فوری تبلیغات تقریبا 15دقیقه بعد از مشاهده تبلیغ 

اندازه گیری شده بود.
• به خاطر آوردن با تاخیر تبلیغات سه روز پس از نمایش داده شدن 

تبلیغات تلویزیونی اندازه گیری شده بود.
معیار به خاطر آوردن فوری برای به دس��ت آوردن میزان اثربخشی 
جلب توجه بینندگان تلویزیون توسط تبلیغات تلویزیونی در نظر گرفته 
شده بود. این بدین معنا است که تبلیغ مورد نظر با توجه به چگونگی 
به چشم آمدن تبلیغ مورد نظر در برابر تمام صداهای ناهنجار یا عوامل 
حواس پرتی که می تواند در زمان تماشای تلویزیون برای مخاطب روی 

دهد مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مدیران و مس��ئوالن تبلیغات به این معیار اثربخشی تبلیغات تحت 

عنوان نفوذ تبلیغ یاد می کنند.
به خاطر آوردن با تاخیر تبلیغات توسط بینندگان تبلیغات تلویزیونی، 
نش��ان دهنده کیفیت باقی گذاش��تن یک تصویر یا خاطره ماندگار بر 

بینندگان است.
نتیجه گیری 

پاسخ های دریافت شده از افراد تماشا کننده تبلیغات تلویزیونی در این 
تحقیقات در بین گروه های نس��لی مختلف تقریبا متفاوت بوده است. 
در متولدین نس��ل وای شاهد نرخ نفوذ کمتر تبلیغات نسبت به دیگر 
گروه های نسلی هستیم که احتماال فاکتورهای مختلفی در شکل گیری 
این نتیجه موثر بوده اند. به طور تعمدی و هدف دار، متولدین نسل وای 
توجه و تمرکز خود را بین چندین فعالیت و موضوع مورد عالقه مختلف 
در هر بازار زمانی مورد نظر تقسیم می کنند. متولدین این نسل اغلب 
در آن واح��د درگیر چندین و چند ابزار یا وس��یله دیجیتالی مختلف 
هس��تند. به عنوان مثال، یک مصرف کننده نسل وای ممکن است به 
تماشای تلویزیون بنش��یند، از تبلت خودش استفاده کند و در همان 
آن ب��ه پیام های متنی دریافت کرده هم پاس��خ دهد. در توصیف این 
نس��ل اغلب گفته می شود که این حالت به این دلیل روی می دهد که 
مصرف کنندگان جوان دامنه توج��ه کوتاهی دارند و نیازمند محتوای 
دیجیتالی هس��تند که توجه جلب می کند، منحصر به فرد است و نیز 
به شدت سرگرم کننده است. وقتی فرزندان این نسل تمرکز خود را بر 
روی یک تبلیغ متمرکز می کنند، اغلب به مدت طوالنی تری از اعضای 
ibazaryabi: نسل های دیگر آن را به یاد می آورند.                منبع
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موفقیت نهایی یک اس��تراتژی پیش��گام به ماهی��ت تقاضا و وضعیت 
رقابتی رقبای ش��رکت پیش��گام در بازار و به توانایی شرکت پیشگام در 
طراحی و پش��تیبانی از یک طرح بازاریابی موثر، بستگی دارد. موفقیت 
نهایی یک استراتژی پیشگام همچنین به تعریف شرکت پیشگام از واژه 
موفقیت بس��تگی دارد. به عبارت دیگر، به اهداف��ی که در صدد تامین 
آنهاس��ت وابسته است، بنابراین ممکن اس��ت یک شرکت پیشگام یکی 
از س��ه نوع مختلف اس��تراتژی های بازاریابی زی��ر را انتخاب کند: نفوذ 
در بازار انبوه، نفوذ در بازار بس��یار خاص، یا ورود موقتی به یک بازار و 
عقب نشینی سریع از آن. در شکل -1الف اهداف اولیه و اصلی از اجرای 
هر اس��تراتژی و شرایط مناس��ب هر یک را نشان می دهد. در حالی که 
شرایطی خاص ممکن است مناسب استراتژی خاصی باشد، اما متضمن 
موفقیت آن نیس��ت. موفقیت یک اس��تراتژی تا ح��دود زیادی به نحوه 
اجرای آن اس��تراتژی توسط یک شرکت بستگی دارد. به عالوه، احتمال 
این که تمام ش��رایط ذکر شده در ش��کل -1الف هم زمان در یک بازار 

محصول خاص وجود داشته باشند، خیلی کم است.
هدف نهایی از اجرای یک اس��تراتژی نفوذ در بازار انبوه، دستیابی به 
س��هم بازار برتر محصول جدید و حفظ آن است. بنابراین، وظیفه اصلی 
بازاریابی متقاعد س��اختن تعداد هرچه بیش تری از مش��تریان به قبول 
س��ریع محصول شرکت پیش��گام به منظور کاهش هزینه های واحد آن 
و وفادار کردن مش��تریان قبل از ورود رقبا به بازار است. استراتژی نفوذ 
در بازار انبوه معموال وقتی موفق اس��ت که مانع ورود رقبا یا کند کردن 
سرعت ورود آنها به بازار شوند و به این وسیله زمان و فرصت بیش تری 
را برای ش��رکت پیش��گام فراهم کنند تا بتوانند حج��م تولید و فروش 
محص��ول جدید را افزایش بدهد، هزینه های تولید آن را کاهش بدهد و 
مشتریان وفادار خلق کند. همچنین این استراتژی وقتی موفق می شود 
که ش��رکت پیشگام شایستگی ها یا منابع داشته باشد که بیش تر رقبای 
بالقوه از وجود آنها محروم باشند. از جمله این شایستگی ها به این موارد 
می ش��ود اشاره کرد: مهندسی محصول، مهارت های مدیریت تبلیغات و 
مدیریت توزیع و منابع مالی و سازمانی الزم برای افزایش ظرفیت تولید 
جلوتر از افزایش میزان تقاضا. اما در برخی موارد یک شرکت کوچک تر 
با منابع محدود می تواند به نحوی موفقیت آمیز از یک استراتژی نفوذ در 
بازار انبوه اس��تفاده کند، به شرط آن که فرآیند پذیرش محصول توسط 
بازار سریع صورت گیرد و بازار آن محصول دیرتر به مرحله رشد برسد. 
رش��د کند می تواند ورود رقبا را به تاخیر بین��دازد، زیرا رقبای کم تری 
جذب بازاری می ش��وند که آینده رش��د آن چندان مشخص نیست. این 
ویژگی به ش��رکت پیشگام نیز زمان بیش تری برای افزایش ظرفیت های 
خ��ود می ده��د. اس��تراتژی نفوذ در ب��ازار انبوه همچنی��ن وقتی موفق 
می ش��ود که طبقه محصول مورد نظر از آثار ش��بکه ای مثبت برخوردار 
و بهره مند باش��د. از آنجا که ارزش چنی��ن محصوالتی با افزایش تعداد 
اس��تفاده کنندگان از آن بیش تر می شود، لذا شرکت  پیشگام بهتر است 
با س��رعت تعداد هرچه بیش تری  مشتریان را جلب محصول خود کند 

و آنه��ا را حف��ظ کند. اما حت��ی وقتی که یک بازار محص��ول جدید به 
س��رعت گس��ترش می یابد نیز یک ش��رکت کوچک با منابع محدود باز 
هم می تواند یک ش��رکت پیش��گام موفق باش��د. در چنین مواقعی، این 
ش��رکت باید موفقیت را براساس تعداد محدودی از معیارها و شاخص ها 
تعریف کند. این ش��رکت به جای پیروی و پیگیری هدف کس��ب سهم 
برت��ر کل بازار و حف��ظ آن، می تواند عاقالنه تر عم��ل کند و تالش های 
خ��ود را روی یک بخش بازار متمرکز کند. این نوع اس��تراتژی نفوذ در 
بازار بس��یار خاص می تواند به شرکت پیشگام کوچک تر کمک کند تا از 

منابع مالی محدودش بیش ترین س��ود و اس��تفاده را ببرد و از رویارویی 
بارقبای بزرگ تر اجتناب کند. یک اس��تراتژی نفوذ در بازار زمانی موفق 
می ش��ود که انتظار رود بازار به سرعت رشد کند و منافع یا کاربردهای 
مختل��ف و متعددی برای جلب توجه این بخش بازار در محصول جدید 
فراروی رقبا باشد و وقتی که شرکت پیشگام تنها منابع و شایستگی های 
مح��دودی برای دفاع از مزیت های به دس��ت آورده در مراحل اولیه کار 
در اختیار داش��ته باشد. برخی از ش��رکت های پیشگام ترجیح می دهند 
هنگام معرفی یک کاال یا خدمت جدید به بازار از یک اس��تراتژی نفوذ 
در بازار انبوه پیروی کنند، اما نهایتا در عمل از یک اس��تراتژی نفوذ در 
بازار بس��یار خاص پیروی می کنند. احتمال بروز چنین حالتی وقتی که 

بازار جدید س��ریع تر از انتظار شرکت پیشگام رشد می کند یا پراکنده تر 
از آنچه که شرکت پیشگام پیش بینی کرده است می باشد، بیش تر است. 
ش��رکت پیش��گامی که منابع محدودی دارد هن��گام مواجهه با چنین 
وضعیتی ممکن است تصمیم بگیرد روی حفظ جایگاه برتر خود در یک 
یا چند بخش محدود تمرکز کند و از پرداختن بیش از حد به گسترش 
خانواده ه��ای محص��ول جدید و طراحی طرح ه��ای بازارهای مختلف یا 

استقراض شدید و توسعه سریع مالی صرف نظر کند.
حتی وقتی شرکتی منابع الزم برای حفظ جایگاه برتر خود در یک بازار 
محصول جدید را داراس��ت، ممکن اس��ت از ورود به آن صرف نظر کند. 
رقابت معموال مسئله ای اس��ت گریزناپذیر و پس از این که شرکت های 
پیرو وارد بازار می ش��وند، قیمت محصوالت و در نتیجه حاش��یه س��ود 
شرکت پیشگام و ش��رکت های پیرو به سرعت کاهش می یابد. بنابراین، 
برخی شرکت های پیش��گام تصمیم می گیرند تا هم زمان با برنامه ریزی 
برای عقب نشینی س��ریع از بازار، از استراتژی ورود موقت به آن پیروی 
کنن��د. طبق این اس��تراتژی و به منظور حداکثر کردن س��ود حاصل از 
فروش هر واحد محصول و کاهش هزینه های توس��عه آن در اسرع وقت 
ممکن، ش��رکت پیشگام قیمت باالیی برای محصوالت جدید خود وضع 
می کن��د و عملیات تبلیغی و ترویجی محدودی را به اجرا می گذارد. در 
همان زمان، این ش��رکت ممکن اس��ت بر روی ایجاد کاربردهای جدید 
تکنولوژی خود یا برای نسل بعدی تکنولوژی پیشرفته تر کار کند. سپس 
وقتی که رقبا وارد بازار می ش��وند و حاش��یه س��ود کاهش می یابد، این 
ش��رکت پیش��گام آماده اس��ت تا محصول خود را ببلعد و کنار بگذارد 
و روی محصول��ی ب��ا تکنولوژی جدی��د تمرکز کند ی��ا وارد بخش های 
جدی��دی از بازار بش��ود. به عنوان مثال ش��رکت تری ام اس��تاد اجرای 
این اس��تراتژی اس��ت. بنابر گفته یکی از مدیران تری ام ما س��ریع تک 
می زنی��م، قیمت های باالیی برای محصول خ��ود وضع می کنیم )ارزش 
اقتص��ادی کامل محص��ول برای مصرف کننده اش( و به محض س��رازیر 
ش��دن محصوالت مش��ابه به بازار از معرکه می گریزیم و عقب نش��ینی 
می کنیم. ارزش بازارهای جدیدی که تری ام در آنها پیش��گام می شود؛ 
اغلب کمتر از 10میلیون دالر و حداکثر 50 میلیون دالر است و شرکت 
می توان��د حدود پنج س��ال در آن بازارها حکومت کن��د. به این ترتیب، 
ش��رکت تری ام می تواند نسل بعدی تکنولوژی جدید را طراحی، تولید 
و عرض��ه کند یا این ک��ه کاربردهای جدیدی ب��رای تکنولوژی قدیمی 
خلق کند. همانطور که جدول -1 الف نش��ان می دهد، هم ش��رکت های 
کوچ��ک و هم ش��رکت های بزرگ می توانند از این اس��تراتژی پیروی و 
اس��تفاده کنند، اما شرکت باید از مهارت های توسعه محصول و تحقیق 
و توس��عه ای خوبی برخوردار باش��د تا بتواند جریانی ثابت از محصوالت 
جدی��د یا کاربردهای جدید را جهت جایگزینی محصوالت و کاربردهای 
قدیم��ی ایجاد کند. به عالوه از آنجا که ش��رکتی که از این اس��تراتژی 
پیروی می کند قصد دارد تا برای مدتی کوتاه در یک بازار بماند، اجرای 
این استراتژی در صورت وجود شرایط زیر توصیه می شود: )1( وقتی که 
موانع ورود محدود است، )2( انتظار می رود محصول به سرعت پخش و 
منتش��ر شود و شرکت پیشگام ظرفیت یا منابع الزم برای دفاع از سهم 

بازار برتر خود در بلندمدت را در اختیار ندارد.

 کارایی بازاریابی ایمیلی
نسبت به رسانه های اجتماعی 

با توجه به آم��ار و ارقامی که Statista )پورتال تحقیقات آماری 
بازار کسب وکارها( نشان می دهد، ماهانه بیش از 5/2 میلیارد نفر از 
رسانه های اجتماعی استفاده می  کنند، بنابراین متمرکز شدن بیشتر 
تالش ه��ای بازاریابی بر توس��عه  حضور آنالین ش��ان، امری منطقی 
اس��ت. گرچه این تفکر که رس��انه های اجتماعی تنها راه  رسیدن به 

مصرف کنندگان است، تصوری اشتباه است. 
این باور رایج را کنار بگذارید و به خاطر داش��ته باش��ید که طبق 
آمار Statista، 7/3 میلیارد ایمیل فعال در دنیا وجود دارد. در واقع 
تحقیق تهیه ش��ده توسط Campaign Monitor نشان می دهد 
27درص��د اف��راد ترجیح می دهند محتوای برن��د را از طریق ایمیل 
دریافت کنند. این در حالی است که طبق نتایج چهارمین آمارگیری 
ساالنه  Adobe Campaign از ایمیل های مصرف کنندگان، تنها 
17درص��د ترجی��ح می دهند پیام ه��ای برندش��ان را از پلتفرم های 
رس��انه های اجتماعی دریاف��ت کنند. عالوه ب��ر آن 39درصد مایل 

هستند محتوای ایمیل بیشتر آگاهی بخش باشد تا تبلیغاتی.
با این وجود مناسب ساختن کمپین بازاریابی ایمیل به گونه ای که 
برای نسل رسانه های اجتماعی جذاب باشد، مهم است. هیچ کس از 
ایمیل های از پیش آماده ش��ده  و بی فایده خوشش نمی آید. اما با این 
روش ها می توانید پیام های مناسب را با جزییات سازگار با هر فرد و 
در زمان درست ارس��ال کنید. همچنین استفاده از ایمیل به عنوان 

یک کانال مشارکت بسیار ارزشمند را افزایش دهید.
1- ایمیل های فعال شونده تعبیه کنید

ایمیل های غیرمنتظره معموالً بیشتر پس  زده می شوند. پیام هایی 
ک��ه با انجام کار مش��خصی توس��ط کاربر فعال می ش��وند، احتمال 

پذیرفته شدن باالتری دارند.
 ایمیل های فعال ش��ونده می توانند به شکل پیام خوش آمدگویی، 
پیامی برای مش��ارکت دوباره، پیگیری یک تراکنش یا به ش��کل هر 
Call To A - )ررص��ت دیگری برای ارائ��ه  اطالعات و فراخ��وان 

tion( به کاربر باشند. برای مثال کمپین ایمیل اوبر )Uber( کاماًل 
فعال شونده است و معجزه می کند. برای کسانی که به تازگی ثبت نام 
کرده ان��د، یک ایمیل خوش آمدگویی ب��ا توضیحات مختصری راجع 
به مزایای اس��تفاده  از این برنامه و یک راهنمای کوتاه برای ش��روع 
استفاده از خدمات ارسال می شود. با اولین سفر، پیامی حاوی تشکر، 
تخفیف در صورت ثبت نام دوس��تان و لینک هایی برای اشتراک این 

تجربه در رسانه های اجتماعی فعال می شود.
اینکه کج��ا و چه موقع تصمیم به تعبیه  ایمیل های فعال ش��ونده 
بگیرید، به برند و صنعت ش��ما بس��تگی دارد. فروش��ندگان آنالین 
می توانند از فعال شونده های آشناسازی که تکمیل اطالعات حساب 
یا اتمام جدید ترین جس��ت وجوها را به کارب��ران یادآوری می کنند، 
بهره ببرند. فعال شونده های رویداد های شخصی می توانند طرح های 
فروش  در تعطیالت و جوایز را یادآوری کنند تا کاربران به بازگشت 

ترغیب شوند.
2- بازدیدکنندگان را در ایمیل های پیگیری ضمیمه کنید

ایمیل های خوش آمدگویی برای مش��ترکین جدید بسیار باارزش 
هس��تند؛ اما ب��رای بازدیدکنندگانی که مدتی غای��ب بوده اند، تأثیر 
چندان��ی ندارند. اس��تفاده از ضمیمه  )Tag( ب��رای ایجاد ارتباط با 
چنی��ن مصرف کنندگانی می تواند در بازگرداندن آنها به س��مت تان 
کمک کند. در این روش، پس از یک دوره  زمانی مشخص، افراد در 
پیام هایی که بسیار شخصی سازی شده اند و آنها را به بازگشت دعوت 
می کنند، ضمیمه خواهند شد. این مسئله خصوصاً برای کمپین های 
صنایع ارتباط  محور مانند مراقب های س��المتی، اهمیت دارد. لیتن 
فریت��ز )Lathan Fritz(، متخصص بازاریاب��ی ایمیلی و بنیانگذار 
Amerisales می گوی��د، صرفاً ضمیمه  ک��ردن مصرف کنندگان در 
ایمیل های پیگی��ری به افزایش ماهانه 30 الی50 نفری مش��تریان 
وی کم��ک ک��رده اس��ت. ب��ا اینکه جس��ت وجو برای مش��تریان و 
مصرف کنندگان جدید، همواره ایده  خوبی اس��ت، اما تشویق پایگاه 
مشتریان فعلی به مشارکت دوباره نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

پیام ها باید مطابق با تجربه های پیش��ین مشتری باشند و عباراتی 
مانن��د »ما متوجه ش��دیم دفعه  قب��ل این را خری��داری کردید« و 

»کارایی اقالم خریداری شده تان چگونه است؟« را شامل شوند.
3- نهایت بهره را از یکایک کلمات ببرید

چه بخواهید پیام خوش آمدگویی ارس��ال کنید و چه ایمیلی برای 
مش��ارکت دوباره، یا یک کوپن یا تخفیف تبلیغاتی، محتوای ایمیل 
بیشترین اهمیت را دارد. محتوایی کوتاه، خوشایند و مهم تر از همه 
مفید، باید مش��خصات برجس��ته  هر ایمیلی باشد که به نام برندتان 
ارس��ال می کنید. برای مثال ایمیل های بازخورد محلی آمازون را در 
نظر بگیرید. تمام پلتفرم بر محور شخصی س��ازی و هر اطالعاتی که 
بتواند از مصرف کننده جمع آوری کند، ارزش��مند است. این پلتفرم 
با ارس��ال فراخوان و دعوت به نظر  دادن، از س��هولت استفاده  کافی 
برخوردار و محتوا به قدری س��اده اس��ت که بیش��تر کاربران بدون 
لحظه ای درنگ مش��ارکت می کنند. بازخ��وردی که آمازون دریافت 
می کند، تواناییش در شخصی س��ازی تجربیات استفاده از وب سایت 
را افزای��ش می ده��د. به طراح��ی و صفحه آرایی پیام ت��ان بی توجه 
نباش��ید. طبق گزارش آمارگیری اخی��ر Adobe، حدود 20درصد 
از پاس��خ  دهندگان گفته بودن��د ایمیل هایی که هن��گام نمایش در 
گوش��ی های همراه، نیاز به پیمایش کردن )Scroll( بس��یار داشته 
باش��ند، ناخوشایند هستند. عالوه بر آن عکس هایی که به آهستگی 
بارگذاری می ش��وند، متن زیاد و کوچک بودن اندازه  حروف نیز جزو 

عوامل آزاردهنده در ایمیل های تبلیغاتی بودند.
ای��ن روزها برندها راه های مختلف بس��یار زیادی ب��رای برقراری 
ارتب��اط با مصرف کنندگان دارند ک��ه نادیده گرفتن برخی از آنها به 
راحتی اتفاق می افتد. ارسال ایمیل یکی از قدیمی ترین روش هاست، 
بنابراین معموالً  بالاس��تفاده تلقی می ش��ود. اما این مسئله به هیچ 
عن��وان حقیقت ندارد. در حالی که با س��اخت کمپین رس��انه های 
اجتماع��ی، به طور گس��ترده ای ب��ا مصرف کنن��دگان تعامل دارید، 
برقراری ارتباط مس��تقیم با آنها به روش��ی که هن��وز برای برقراری 
ارتباط ترجیح می دهند -یعنی ایمیل های زمان بندی ش��ده، بس��یار 

شخصی سازی شده و به-خوبی تدوین شده- را فراموش نکنید.
entrepreneur: منبع

ایستگاهبازاریابی استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار )6(

موفقیت نهایی طرح های بازاریابی استراتژیک شرکت های پیشگام
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اهداف و استراتژی های بازاریابی شرکت های پیش گام در عرضه محصول جدیدجدول 1-الف

گزینه های استراتژی بازاریابی

نفود موقتی در بازار و عقب نشینی سریع از آننفود در بازار خاصنفوذ در بازار انبوهمتغیر های وضعیتی

حداکثر کردن تعداد افرادی که محصول جدید عرضه شده به بازار را هدف اصلی
آزمایش می کنند و می پذیرند.

حداکثر کردن تعداد افرادی که محصول جدید عرضه شده 
به بحش خدف را آزمایش می کنند و می پذیرند.

جبران هر چه سریع تر هزینه های توسعه و تجاری سازی 
محصول جدید.

عقب نشینی از بازار هنگام افزایش شدت رقابت و کاهش حفظ جایگاه سهم بازار برتر در بخش هدف.حفظ جایگاه سهم بازار برتر در بازار.
حاشیه سود.

تقاضایبالقوهمحدود.تقاضایبالقوهزیاد.تقاضایبالقوهزیاد.مشخصات بازار

مشتریان احتماال با کندی محصول جدید را می پذیرند لذا بازار پراکنده، کاربردهای متعدد و مختلف و منافع مختلف.نیازهای نسبتا همگون و مشابه مشتریان.
فرایند پذیرش طوالنی است.

مشتریان احتماال محصول جدید را خیلی سریع می پذیرند؟ لذا فرایند 
پخش آن کوتاه است.

احتماال مشتریان محصول جدید را خیلی سریع می پذیرند، 
لذا فرایند پذیرش آن کوتاه است.

بپردازند،  باالیی  قیمت  حاضرند  محصول  زودپذیرندگان 
تقاضا نسبت به قیمت محصول کشش ناپذیر است.

تکنولوژی محصول را نمی توان با حقوق ثبت اختراع خیلی تکنولوژی محصول قابل ثبت است یا تقلید آن دشوار است.مشخصات محصول
یا  کرد  تقلید  را  آن  شود  می  آسانی  به  لذا  کرد،  حمایت 

تغییر داد.

اختراع  ثبت  حقوق  با  توان  نمی  را  محصول  تکنولوژی 
خیلی حمایت کرد، لذا با آسانی می شود آن را تقلید کرد 

یا تغییر داد.

آثار شبکه ای قابل توجه، با افزایش تعداد مشتریان ارزش محصول 
نیز افزایش می یابد

آثار شبکه ای محدود است یا اصال وجود ندارد.آثار شبکه ای محدود است یا اصال وجود ندارد.

آثار شبکه ای محدود است یا اصال وجود ندارد.تامین قطعات یا مواد ساده است، منابع تامین فراوان است.تامین قطعات یا مواد دشوار است، منابع تامین محدود است.

گذاری فرایند تولید پیچیده است، تغییر و سرمایه گذاری سنگینی الزم است. سرمایه  یا  تغییر  است،  ساده  نسبتا  تولید  فرایند 
اضافی کمی الزم است.

آثار شبکه ای محدود است یا اصال وجود ندارد.

تعداد رقبا زیاد است. تعداد  رقبا زیاد است. تعداد رقبا محدود است. مشخصات رقیب

تعداد رقبا زیاد است. در  زیادی  های  شایستگی  و  منابع  بالقوه  رقبای  برخی 
اختیار دارند، منابع ایجاد تمایز فراوان است.

بیش تر رقبا منابع و شایستگی های محدودی دارند، منابع ایجاد تمایز 
محدود است.

مهارت های توسعه محصول جدید و تحقیق و توسعه پایه 
باالست، فرصت طلبی است با توانایی های باالیی برای 

تداوم نوآوری در محصول جدید.

منابع و مهارت های مهندسی محصول محدود است. مهارت های مهندسی محصول باالست، می تواند به سرعت محصول 
را  محصول  خانواده  بازار  مختلف  های  بخش  برای  و  بدهد  تغییر  را 

گسترش دهد.

مشخصاتشرکت

تواند  می  باالست،  و  خوب  تبلیغ  و  فروش  های  مهارت 
شاید  کند،  ایجاد  اولیه  تقاضای  بازار هدف  در  به سرعت 
محدودی  بازاریابی  منابع  مدت  بلند  در  بازار  حفظ  برای 

داشته باشد.

منابع و مهارت های بازاریابی محدود است. منابع و مهارت های بازاریابی باالست، می تواند طرح های بازاریابی 
وضعیت  تواند  می  کند،  طراحی  مختلف  های  بخش  برای  مختلف 

تقاضای اولیه را به سرعت به تقاضای آگاهانه تغییر بدهد.

منابع سازمانی و مالی برای ایجاد ظرفیت، جلوتر از افزایش 
تقاضای بازار محدود است.

منابع سازمانی و مالی برای ایجاد ظرفیت، زودتر از افزایش 
تقاضای بازار، کافی نیست.

افزایش  از  زودتر  ظرفیت،  ایجاد  برای  کافی  مالی  و  سازمانی  منابع 
تقاضای بازار، در اختیار دارد

یکشنبه
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100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای 
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در ش��ماره های پیش��ین به 66 توصیه مهم کارآفرینان برتر اشاره 
کردیم و حال در این مطلب به ادامه آنها می پردازیم.

67-به یک گروه کسب وکاری بپیوندید 
در ه��ر صنعتی، گروه هایی وجود دارن��د که از مجموعه ای از 
شرکت های فعال در آن حوزه شکل گرفته و افراد حاضر در آن 
ب��ه یکدیگر برای ارتقای جایگاه صنعت خود، کمک می کنند. با 
توجه به مزیت های این امر توصیه می ش��ود تا از همان ابتدای 
کار خود به دنبال گروهی همس��و با اهداف خود باش��ید. با این 
ح��ال فراموش نکنید ک��ه عضویت در گروه با قبول ش��رایط و 
الزامات آن هم��راه خواهد بود. به همین خاطر نباید بدون فکر 
و برنامه در این رابطه اقدام کرد. در نهایت در صورتی که گروه 
مدنظ��ر خود را پیدا نکردید، توصیه می ش��ود تا خود به دنبال 

ایجاد آن باشید. 
68-مدیریت زمان را جدی بگیرید 

عملکرد حال حاضر ش��ما ممکن اس��ت کام��ال رضایت بخش 
باش��د، با این حال همواره جایی برای پیش��رفت وجود خواهد 
داش��ت. بدون ش��ک این امر تنها زمانی میس��ر خواهد بود که 
سیس��تم مدیریت زمان خ��ود را بهبود بخش��ید. در این رابطه 
ایج��اد فهرس��ت اقدامات و اولویت بخش��ی به آن ه��ا، از جمله 
اقدامات اولیه و بسیار مهم محسوب می شود. تحت این شرایط 
ش��ما با مواردی مواجه خواهید شد که عمال هیچ گونه ضرورتی 
را برای ش��رکت نداشته و امکان حدف و جایگزین کردن آن ها 
وجود دارد. در نهایت این امر که آخرین مقاالت منتشر شده در 
این رابطه را مورد مطالعه قرار دهید، بدون ش��ک در این رابطه 

کمک مطلوبی محسوب خواهد شد.
69-برای زمان صبحگاه خود برنامه ای دقیق داشته 

باشید 
ب��رای تقریبا تمامی اف��راد، زمان صبح تنها ب��ه معنای بیدار 
ش��دن و رفتن به محل کار اس��ت. این امر در حالی اس��ت که 
مدی��ران موفق هم��واره برخی از اقدامات خ��ود را به این زمان 
موکول می کنند. برای مثال برنامه ریزی روزانه و ورزش از جمله 
اقداماتی اس��ت که شما را برای یک روز فوق العاده آماده خواهد 
کرد. به همین خاطر توصیه می شود تا حداقل دو ساعت قبل از 
خارج ش��دن از منزل خود، بیدار شده و از اهمیت ورزش برای 

حفظ سالمتی و آماده  سازی ذهن خود، غافل نشوید.
70-روش انجام کارها را تغییر دهید 

این امر که انتظار داشته باشید که افراد تا پایان دوره کاری خود، 
ی��ک اقدام تکراری را انجام دهن��د، در درازمدت انگیزه و راندمان 
آن ها را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. درواقع شما نباید نگاهی 
روباتی به کارمندان خود داشته باشید. همچنین روش های موجود 
ممکن اس��ت حداکثر نتیجه را به همراه نداشته باشد. این امر در 
حالی اس��ت که در صورت تکیه بر روشی دیگر، قادر خواهید بود 
تا محیط شرکت را کامال دگرگون سازید. به همین خاطر همواره 
توصیه می ش��ود تا از دیکته کردن اقدام��ات جلوگیری کرده و به 
افراد چندین روش را صرفا توصیه کنید. درواقع تنها کافی اس��ت 
تا شما نتایج را مورد بررسی قرار دهید و در هر جایی که مشکلی 
وجود دارد، به عنوان یک مربی و نه یک منتقد وارد عمل ش��وید. 
برای مثال این امر که کارمندی تمایل داش��ته باش��د تا برخی از 
وظای��ف را در خانه خود انجام دهد، نباید با مخالفت ش��ما مواجه 
ش��ود، تحت این شرایط بهتر است تا زمانی را به صورت آزمایشی 
به این امر اختص��اص دهید و در صورت نتیجه بخش بودن، از آن 
حمایت الزم را به عمل آورید. در آخر فراموش نکنید که دور بودن 
افراد از محیط شرکت نیز خود دارای مزایای مناسبی خواهد بود. 
به همین خاطر نباید صرفا حضو در ش��رکت را به عنوان ش��رط 

کارمندی تلقی کرد. 
71-برای هر اقدامی محدوده زمانی مشخص کنید

ای��ن امر که تمامی اقدامات خ��ود را در جایی مکتوب کنید، 
باعث خواهد ش��د ت��ا امکان برنامه ری��زی و زمان بندی هر یک 
از آن ه��ا، مهی��ا ش��ود. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که 
ع��دم اختص��اص زمان مش��خص، هم��واره باعث می ش��ود تا 
ب��ا وقفه هایی مواجه ش��وید. به همین خطار الزم اس��ت تا در 
ای��ن رابطه یک مح��دود زمانی منطقی مش��خص کرده و برای 
تاخیرها جریمه هایی را مدنظر قرار دهید. در نهایت با این اقدام 
ش��ما امکان برنامه ریزی برای آینده خود و سایر اعضای تیم را 

خواهید داشت.
72-به خالقیت بها دهید 

خالقی��ت در جایی رش��د خواهد کرد ک��ه حمایت های الزم 
صورت گیرد. درواقع این امر که انتظار داش��ته باش��ید تا افراد 
به صورت خودجوش خالقیت هایی را از خود نش��ان دهند، تنها 
باعث خواهد ش��د تا ب��ه یک امید نه چن��دان مطمئن دلخوش 
باش��ید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا نگرش های سنتی را 
کنار گذاشته و فضا را برای این امر مهیا سازید. با این حال این 
امر پایان کار نبوده و الزم اس��ت تا حمایت کافی را نیز صورت 
دهی��د. برای مثال این امر که افراد در راه ایجاد یک خالقیت با 
شکس��ت مواجه شوند، بدون ش��ک در روحیه آن ها تاثیر منفی 
خواهد داش��ت. به همین خاطر شما باید پشتیبان آن ها باشید. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که ایجاد تغییرات در روند عادی 
اقدامات شرکت، خود زمینه را برای خالقیت فراهم خواهد کرد. 

73-به کیفیت خواب خود توجه داشته باشید
اگر خواهان انرژی کافی برای انجام کارهای خود هس��تید، شما 
به حداقل هشت ساعت خواب نیاز خواهید داشت. با این حال در 
این رابطه تنها زمان آن مورد توجه نبوده و الزم اس��ت تا کیفیت 
آن را نیز مورد توجه قرار دهید. برای مثال امروزه اثبات شده است 
که خواب قبل از نیمه شب، از کیفیت به مراتب باالتری برخوردار 
خواهد بود. به همین خاطر الزم اس��ت تا به این باور برس��ید که 
سالمت جسمی و روحی شما در عملکردتان تاثیر مستقیم داشته 

و حفظ آن از جمله اقدامات مهم شما خواهد بود.
ادامه دارد ...
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حتی کارمندان نمونه و باسابقه ای که همواره بازدهی باالیی داشته اند، 
نیز ممکن اس��ت گاهی دچار افت عملکرد بش��وند. در یک نظرس��نجی 
26درصد کارکن��ان اعالم کردند که حس می کنند مش��ارکتی در امور 
شرکت ندارند و 17درصد نیز گفتند که احساس می کنند دیگر عالقه ای 

به امور شرکت ندارند. 
در مقام یک کافرما شاید همواره نتوانید راه معینی را برای بازگرداندن 
کارمندتان به راه درس��ت پیدا کنی��د، اما انرژی و زمانی که برای بهبود 
عملک��رد کارمند فعلی تان به آن نیاز دارید، بس��یار کمتر از انرژی الزم 

برای جایگزینی و آموزش یک کارمند جدید است. 
پس به این نتیجه می رس��یم که منطقی تر اس��ت، علت افت عملکرد 
کارمندت��ان را پیدا کنید و چاره ای برای آن بیندیش��ید. آماده اید؟ پنج 
مرحله زیر کارمندتان را از خطر س��قوط و اخراج نجات می دهد و ش��ما 
را از ص��رف ان��رژی و هزینه برای جایگزینی ی��ک کارمند جدید معاف 

می کند.  
به صراحت از کارمندتان بپرسید که چه مشکلی دارد

ب��ه صراحت از کارمندتان بپرس��ید که آیا حالش خوب اس��ت یا این 
که مش��کلی برایش پیش آمده اس��ت. به جای آن که پیشداوری کنید 
و فرض کنید که همه چیز را درباره واکنش ها و ش��رایط فعلی این فرد 
می دانید، بررسی کنید که چه چیزهایی را باید درباره همکارتان بدانید. 
البته اگر در حال حاضر از مشکالت شخصی او اطالع داشته باشید، یک 

مرحله جلوتر هستید.
احتم��االً این کارمند نمونه س��ابق در حال دس��ت و پنجه نرم کردن 
با چالش جدیدی اس��ت و به همین دلیل حواس پرت و بی توجه ش��ده 
اس��ت. در این ش��رایط بهتر است صادقانه درباره مش��اهدات خود با او 
حرف بزنید: »به تازگی از خودم می پرس��م که چه مشکلی برایت پیش 
آمده است. متوجه ش��ده ام که فالن کار را دیگر انجام نمی دهی/ شروع 
ک��رده ای. با خودم فکر کردم که بهتر اس��ت از خودت بپرس��م که چه 

مشکلی داری.«
برای مثال وقتی مدیر یکی از شرکت هایی که به آنها مشاوره می دهم، 
از کارمندی که عملکردش کمتر از حد انتظار ش��ده بود، درباره شرایط 
و مش��کالتش پرسید؛ کارمندش جواب داد که چون سگش مرده است، 

به ش��دت ناراحت است. زمانی که این کارمند اندوهگین متوجه شد که 
رئیس��ش ب��ه او اهمیت می دهد، تصمیم گرفت ک��ه دوباره روی کارش 

تمرکز کند.
نشانه های استرس و خستگی مفرط را جست وجو کنید

خستگی مفرط و تحلیل رفتن انرژی کارمندان، ساالنه هزینه ای بیش 
از 300 میلی��ارد دالر را به کس��ب و کارهای آمریکایی تحمیل می کند؛ 
دلیل این خس��تگی می تواند بمباران کردن کارمندان با تغییرات متعدد 
باش��د، شاید هم این کارمندان خس��ته مدت های مدیدی است که کار 

معمولی و قدیمی شان را به سختی انجام می دهند.
مدیر باس��ابقه ای که مدت ها است او را می شناس��م، همواره به دلیل 
بدبینی، اجتناب از پذیرش هر چیز جدید و پیش بردن کارها با سرعت 
دلخ��واه خود م��ورد انتقاد ق��رار می گرفت. در هر حال بعد از بررس��ی 
مش��خص ش��د که مسئولیت های سپرده ش��ده به گروه او بیشتر از حد 
ت��وان گروه بود. بعد از آن که اعض��ای جدیدی به گروه تحت نظارت او 
اضافه ش��د و کارها با افزایش نیرو س��رعت گرفت، رفتارش منعطف تر و 

متعادل تر شد.   
بررسی کنید که چه تغییراتی در وظایف کارمندتان ایجاد شده است
احتماالً مش��کالت جدیدی در تجهیزات، منابع یا گردش اطالعات به 
وجود آمده، شاید یکی از مشتریان عمده باعث ناراحتی کارمندتان شده 

یا مدیر مستقیمش رفتارش را به نوعی با او تغییر داده است.
مدیرعامل��ی که ب��ا او کار می کردم، از افت عملک��رد یکی از مدیران 
اجرایی نمونه اش نگران بود. با یکدیگر بررس��ی کردیم و متوجه ش��دیم 
که به تازگی مسئولیت جدیدی به او محول شده که تجربه ای در زمینه 
انج��ام آن ندارد؛ هرچند او بهترین متقاضی برای این پس��ت جدید در 
ش��رکت محسوب می شده است. مدیرعامل شرکت قبول کرد، به محض 
آن که این پروژه جدید به سوددهی برسد و بتوان با درآمد آن یک مدیر 
مجرب را استخدام کرد، این کارمند را به سر وظایف قبلی خود برگرداند 

که همواره در انجام آنها موفق عمل کرده بود.
به کارمندتان توضیح بدهید که چه توقعی از عملکرد او دارید

ب��ه کارمندتان توضیح دهید که افت عملک��رد او چه تاثیری بر روی 
کس��ب و کار، بقی��ه کارمندان یا مش��تریان می گ��ذارد. اگرچه بیش از 
87درصد از کارکنان ش��رکت کننده در یک نظرس��نجی اظهار داشتند 
که در جس��ت وجوی فرصتی برای رش��د هس��تند، فقط یک سوم آنها 
گزارش دادند که بازخورد مناس��بی را برای کمک به رشد و بهبود خود 

دریافت کرده اند.
بنابراین مطمئن ش��وید که انتظارات و تاثی��رات مورد نظر خود را به 
وضوح بیان کرده اید. از کارمندتان س��وال کنید که برای بهبود عملکرد 
خ��ود چ��ه انتظاری از ش��ما یا کارمن��دان دیگر ش��رکت دارد و به چه 

چیزهایی نیاز دارد. 
مجبور بودم نظرات بسیار دقیقی را در حوزه های مختلف از روابط بین 
فردی گرفته تا بهداشت شخصی به یکی از مدیران ارشد ارائه دهم. این 
گفت وگوهای طوالنی و پرجزییات برای هیچ کدام از ما خوشایند نبود، 
اما تا زمانی که او دقیقاً متوجه نمی ش��د ک��ه چه عاملی باعث ناراحتی 

مشتریان شده است، امیدی به بهبود نبود.
قدردانی معنادار را فراموش نکنید

در یک نظرس��نجی از کارمندان خواس��ته ش��د که از میان قدردانی، 
اس��تقالل، دستمزد و خالقیت عاملی را که فکر می کنند، تاثیر بیشتری 
ب��ر بهب��ود عملکرد دارد، انتخ��اب کنند. جالب اس��ت بدانید که گزینه 

قدردانی سه برابر بیشتر از گزینه های دیگر انتخاب شد.
الزم نیست که قدردانی پرهزینه باشد یا حتی وقت زیادی بگیرد. یکی 
از مدیرانی که می شناس��م، ش��روع به برگزاری جلسات روزمره کوتاهی 
کرده که به جز بررس��ی پیش��رفت کار به سپاس گزاری از مشارکت های 
ارزن��ده کارکنان و عملکرد عالی آنها نی��ز اختصاص دارد. به این ترتیب 
نه تنها آمادگی کارکنان برای این جلسات روزانه بیشتر شده، کارمندان 
مش��تاق شده اند کارهای شاخصی انجام دهند که ارزش سپاس گزاری و 

اعالم در جمع را داشته باشد.
ج��ان کالم آن که حت��ی بهتری��ن عملکردها نیز گاهی ب��ه بی راهه 
می رود یا تحت تاثیر ش��رایط افت می کند. در چنین موقعیتی به عنوان 
یک کارفرما چه واکنش��ی باید نش��ان دهید؟ مداخل��ه زودهنگام باعث 
می ش��ود که نظر مس��اعدی درباره ش��رایط پیدا کنید، به کسب نتیجه 
مثبت امیدوار ش��وید و این فرص��ت را در اختیار کارمندتان قرار بدهید 
ک��ه عملکردش را دوباره به س��طح قابل قب��ول برگرداند. به این ترتیب 
ب��ه کارمندان تان ثابت می کنید که به آنها اعتم��اد دارید و آماده اید در 

زمان های سخت به آنها کمک کنید.
فقط بیش از حد تعلل نکنید. اگر آنقدر صبر کنید که یا از این شرایط 
نامس��اعد کالفه شوید یا دیگر تحمل کارمندتان را نداشته باشید، تغییر 

شرایط بسیار سخت تر خواهد شد.
entrepreneur: منبع

فرهن��گ س��ازمانی یکی از اصطالحاتی اس��ت که به نظر س��طحی و 
بی اهمیت می رس��د، اما برای کس��ب و کارهایی که بر رشد تمرکز دارند 

به معنای همه چیز است.
هنگامی که فرهنگ س��ازمانی س��الم باش��د، متوجه آن خواهید شد؛ 
کارمندان ش��ما در مورد شرکت و مأموریت آن پرجنب وجوش هستند، 
رویکردی مش��ارکتی ب��رای حل مش��کالت اتخاذ می کنند، ب��ا افتخار 
کاالهای تبلیغاتی شرکت شما را در معرض دید دیگران قرار می دهند و 
به رخ می کش��ند و با یکدیگر مانند خانواده رفتار می کنند )با یک شیوه 
مناسب(. هنگامی که فرهنگ وجود نداشته باشد، باز هم آن را احساس 
می کنید؛ کارمندان ش��ما انرژی کمتری دارند و مستعد آن هستند که 
تقصیرات را به هم نس��بت دهند. در اغلب موارد ش��کایت های همسانی 
را در مورد ارتباطات می شنوید، مانند جمالت »جلسات در اینجا بسیار 
طوالنی اس��ت« یا »نمی دانستم از من چنین انتظاری می رود«. بهترین 
ش��رکت ها از طریق احس��اس کارمندان، نبض فرهن��گ خود را کنترل 
می کنند. سایت هایی مانند Comparably که اطالعات فراوانی درباره 
ش��رکت های خاص و فرهنگ های آنها ارائه می دهند، می توانند در این 

زمینه کمک کننده باشند.
اگر می خواهید فرهنگ س��ازمانی خود را تقوی��ت کنید، در اینجا به 

شش راه برای ایجاد تفاوت اشاره شده است.
1. رو در رویی 

جلس��ات رو در رو را ب��ا کارکنان خود به صورت هر س��ه ماه یک بار 
تنظیم کنید. شما نیازی به تدارک یک بررسی رسمی برای این جلسات 
ندارید، فقط می خواهید فضا و زمانی اختصاصی ایجاد کنید که کارکنان 

بتوانن��د نگرانی های خود را ابراز کنند و ایده ه��ای جدیدی ارائه دهند. 
کارکنان احس��اس بهتری خواهند داشت وقتی بدانند شما برای رشد و 

رضایت مستمر آنها سرمایه گذاری می کنید.
2. از میان برداشتن موانع 

هنگامی که افراد احساس کنند در کارشان محبوس شده اند، فرهنگ 
س��ازمانی رو به افول می رود. بهترین پادزهر، برنامه ریزی منظم جلسات 
ش��رکت در طول یک وعده غذایی است. چرا هنگام صرف وعده غذایی؟ 
غذا خوردن در کنار یکدیگر، حس الفت و محبت ایجاد می کند. این کار 
باعث ایجاد حس همکاری می ش��ود که برای فرهنگ سازمانی ضروری 
اس��ت و زمان های��ی را برای دی��دار رو در رو و باکیفیت میان کارمندان 
فراه��م می کند. طبق داده ه��ای Comparably، 85درص��د از افراد 

می گویند به دنبال تعامل با همکاران خود هستند.
3. دور انداختن بذرهای بد 

یک کارمند س��می می تواند پیامدهای سنگینی برای یک دفتر کار 
داش��ته باشد. اگر کس��ی در گروه نگرش ناخوشایند و یا اخالق کاری 
وحش��تناکی داشته باشد و به رغم بحث های عملکردی، بهبودی پیدا 
نکند، وقت آن اس��ت که این شخص را حذف کنید. در مواردی مانند 
ای��ن، اخ��راج یک فرد باعث کم��ک به )و نه صدم��ه( روحیه دیگران 

می شود.
4. ترکیب کارها با چالش های گروهی سرگرم کننده 

اگر می خواهید افراد در طول روز همکاری بیش��تری داش��ته باشند، 
بهترین کار ساخت رویدادهای تشکیل دهنده گروه و مبتنی بر مأموریت 
است. شرکت های بزرگ این کار را برای همیشه انجام داده و گروه های 
نمای��ش کمدی را برای کمک در این امر فراخوانده اند تا کارکنان را در 
فعالیت های جدید درگیر س��ازند، اما فرصت ها برای شرکت های نوپا یا 
س��ایر شرکت ها با رشد سریع نیز بس��یار زیاد است؛ شما می توانید تیم 

خود را برای انجام یک بازی طناب کش��ی به بیرون بفرستید و یا از آنها 
بخواهید کار س��اده ای را مانند حل یک پ��ازل انجام دهند. هنگامی که 
افراد را از روزمرگی معمول بیرون می آورید و از آنها می خواهید پازل ها 
را با هم در یک محیط غیرکاری حل کنند، نه تنها در آنها طراوت ایجاد 
می ش��ود، بلکه محبتی واقعی نیز میان شان ش��کل می گیرد. این کار را 

برای دو تا سه بار در طول سال انجام دهید.
5. اشاعه قدردانی

با اش��اعه قدردانی، گروه خود را تش��ویق کنید ب��ا یکدیگر مهربان تر 
باش��ند. یک راه حل پخش هدایایی میان افراد گروه اس��ت تا زمانی که 
کاری ب��ه خوبی انجام ش��د، آنها آن هدایا را به هم��کاران خود بدهند. 
هنگام��ی که ش��خصی هدیه ای می ده��د، باید به طور ش��فاهی بگوید 
»ش��ما واقعاً هفته گذش��ته در این پروژه به من کم��ک کردید و من از 
ش��ما قدردانی می کنم«. همکاری و قدردانی، کلیدی برای داشتن یک 

فرهنگ سالم است.
6. حفظ انتقادات از توجه همگانی 

زمانی که شخصی کار بسیار خوبی انجام می دهد، او را در مقابل گروه 
س��تایش کنید. نه تنها آن ش��خص دوس��ت دارد که از او سپاس گزاری 
ش��ود، بلکه سخن شما در جمع، پیامی ارس��ال خواهد کرد که شرکت 
کار خ��وب را ارزش می گذارد. این نوع پیام به دیگران س��رایت می کند. 
زمانی که صدای قدردانی از کس��ی ش��نیده ش��ود، دیگر اعضای تیم از 
خود می پرسند چه کاری باید انجام دهند تا همان قدردانی شامل حال 

آنها نیز بشود.
در مقابل مراقب انتقاد از اعضای تیم در جمع باشید. جهت گیری های 
گروهی بزرگنمایی می ش��وند، بنابراین هر بازخورد منفی باید به صورت 

خصوصی به اشتراک گذاشته شود.
comparably: منبع

بهبود فرهنگ سازمانی 

5 کاری که در صورت افت عملکرد کارکنان باید انجام دهید
افت عملکرد یک کارمند موفق اتفاق گیج کننده و ناامید کننده ای است. با توجه به پنج مرحله زیر می توانید مداخله موثری داشته باشید.

مترجم: مریم امیری خواه

مترجم: امین فرح بخش

مترجم: امیر آل علی
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: در راس��تای اجرای تعه��دات وزارت نفت 
جهت کاهش آالیندگی زیست محیطی فرآورده نفت گاز با استاندارد 
یورو 5 از مهرماه 1397 در گستره عملیاتی شمالغرب کشور توزیع می 
گردد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ابوالفضل روح اللهی مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی با اشاره به 
توزیع فرآورده نفت گاز یورو 5 در جایگاههای اس��تانهای شمالغرب 
کشور گفت: این فرآورده از مهرماه 1397 روزانه حدود یک میلیون و 
هفتصد هزار لیتر و از آبان ماه سال جاری بیش از سه میلیون لیتر در 
شرکت پاالیش نفت تبریز تولید و در گستره عملیاتی شمالغرب کشور 
توزیع می گردد.  وی درادامه افزود: نفت گاز یورو 5 با هدف کاهش 
آالیندگی زیس��ت محیطی، عالوه ب��ر جایگاههای عرضه مواد نفتی 

استان آذربایجان شرقی در جایگاههای مستقر در محورهای مواصالتی 
استانهای اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی، گیالن و کردستان نیزعرضه 

می گردد. مدیر منطقه آذربایجان ش��رقی با اشاره به افزایش توزیع 
نفت گاز یورو 5 از آبان ماه سال جاری به میزان سه میلیون لیتر در 
روز، یادآورش��د: در راس��تای عمل به تعهدات وزارت نفت در کاهش 
آالیندگی سوخت های فس��یلی، این مهم گام ارزشمند دیگری در 
جهت بهبود وضعیت زیس��ت محیطی استانهای شمالغرب کشوربه 
ویژه کالنش��هر تبریز است. ابوالفضل روح اللهی همچنین از کاهش 
97 درصدی مصرف نفتکوره در ش��ش ماهه اول سال 97 در استان 
خبر داد و گفت: با توجه به توقف استفاده از نفتکوره در نیروگاههای 
اس��تان و بهره مندی از گاز طبیعی در این واحدها و س��ایر مصرف 
کنندگان عمده، شاهد کاهش چشمگیر آالیندگی زیست محیطی 

در استان می باشیم.

رشـت- مهناز نوبری- روز دوش��نبه 14 آبان ماه حسین اکبر 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در نشست خبری با جمع کثیری 
از خبرنگاران و نمایندگان روزنامه ها و جراید کثیراالنتشار، خبرگزاری 
ها و پایگاه های خبری به س��ؤاالت ایشان درخصوص مسائل مرتبط 
با گاز پاس��خ داد. در این نشست خبری مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با بیان اقدامات گس��ترده این ش��رکت در زمینه گازرسانی به 
ش��هرها و روستاهای استان اظهار داش��ت: هم اکنون همه شهرهای 
استان )بجز شهر ماسوله بجهت دارا بودن بافت تاریخی( و 94.2 درصد 
خانوارهای روس��تایی استان از نعمت گاز بهره مند می باشند که در 
مقایس��ه با متوسط کشوری )97.1درصد بهره مندی شهری و 80.3 
درصد بهره مندی روستایی( در وضعیت مناسبی قرار داریم.وی در این 
خصوص اظهار داشت: درصد بهره مندی خانوارهای روستایی استان 
در ابتدای سال 92 در حدود 60 درصد بود که این میزان در طی کمتر 
از 5 س��ال و بویژه با اجرای پروژه های بن��د »ق« بیش از 30 درصد 
رش��د یافته است و ش��رکت گاز استان گیالن با برنامه ریزی مناسب 
توانس��ته با کمترین هزینه این طرح را به اجرا در آورد.مهندس اکبر 
با اعالم این موضوع که هم اکنون طرح گازرس��انی به 62 روس��تای 
صعب العبور و کوهستانی در حال انجام می باشد گفت: خوشبختانه 
با ابالغ وزیر محترم نفت، اجازه گازرس��انی به روستاهای سردسیری 
که هزینه گازرسانی به هر خانوار آن تا 12 میلیون تومان برآورد می 
ش��ود نیز داده شده اس��ت فلذا با تحقق این مهم امکان گازرسانی به 
روس��تاهای باقیمانده در اس��تان فراهم می گردد.مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان گیالن ادامه داد: این شرکت هم اکنون دارای بیش از 20 

هزار کیلومتر ش��بکه، بیش از 574 هزار انش��عاب گاز و بیش از یک 
میلیون و 31 هزار مش��ترک گاز می باشد که این موفقیت را مدیون 
زحمات شبانه روزی مجموعه1400 نفری پرسنل خود می داند.وی 
گفت: اولویت شرکت گاز در سالهای گذشته گسترش شبکه های گاز 
و گازرسانی به اقصی نقاط استان بود ولی هم اکنون با نزدیک شدن 
به پایان عملیات توس��عه گاز، پروژه های کیفی در اولویت قرار گرفته 
است.مهندس اکبر با بیان این مطلب اظهار داشت: پروژه های قرائت 
و چاپ همزمان صورتحس��اب، GIS، س��فیران انرژی، بهینه سازی 
مصرف سوخت گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار گاز و مرکز پیام 
و اتفاقات متمرکز و نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز گیالن از 
جمله اقدامات شرکت گاز در جهت کیفی سازی خدمات می باشد.وی 
در همین راستا گفت: شرکت گاز استان گیالن تنها شرکتی است که 
دارای سیستم متمرکز امداد گاز استانی در کشور می باشد و مشترکین 
محترم گاز در صورت بروز هر گونه مش��کل و تماس با ش��ماره تلفن 

194، به سامانه یکپارچه مرکز پیام شرکت گاز در مرکز استان متصل 
می ش��وند و کارشناسان مرکز پیام با بررس��ی وضعیت و با توجه به 
تجهیز اکیپ های امدادی به GPS، نزدیک ترین گروه امدادی جهت 
برطرف نمودن مش��کل اعزام می شود. مدیرعامل گاز گیالن با بیان 
اینکه این شرکت به طور معمول سالیانه بیش از 6 میلیارد مترمکعب 
گاز به بخش های مختلف مشترکین تحویل می نماید گفت: مصرف 
گاز در هفت ماه اول سال جاری در استان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل در حدود 3.5 درصد کاهش یافته و این در حالی است که تحویل 
گاز به بخش نیروگاهی 5.4 درصد افزایش یافته اس��ت.مهندس اکبر 
س��هم بخش های خانگی، صنعتی، حمل و نقل، تجاری و کشاورزی 
را از مجم��وع مصرف گاز در گیالن به ترتیب  33، 7، 5، 3 و 3درصد 
عنوان نمود.وی از برنامه گسترده شرکت گاز برای مواجهه با فصل سرما 
سخن گفت و اظهار امیدواری نمود تا با همراهی همه مردم و مسئولین 
شاهد وقوع هیچگونه مشکل گاز در سطح استان نباشیم.مدیرعامل گاز 
گیالن با اشاره به وقوع دو سیل شهرستان تالش و سیل بزرگ استان 
در مهرماه امسال در گیالن گفت: سیل در 180 نقطه به تاسیسات و 
لوله های گاز آسیب وارد نمود و بیش از 2.5 میلیارد تومان خسارت 
به بار آورد ولی با مدیریت مناس��ب و تالش ش��بانه روزی همکارانم 
در ادارات گاز ش��اهد وقوع هیچگونه انفجار و یا قطعی طوالنی مدت 
نبودیم.وی در خصوص وضعیت گازرسانی به خانه های نسقی گفت: 
خوشبختانه با تصویب مجلس محترم شورای اسالمی درمرداد ماه سال 
گذشته و ابالغ آئین نامه اجرایی آن در تیر ماه امسال اجازه ارائه خدمت 
توسط شرکت های خدمات رسان به خانه های نسقی داده شده است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت 
آب منطق��ه ای هرم��زگان گفت: 10 رودخانه در اس��تان وجود 
دارد که مطالعات احداث سد بر روی آنها در حال انجام است تا 
از س��رازیر شدن این آب ها به س��مت دریا جلوگیری شود.    به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، هوشنگ 
مالیی در نشس��ت مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه مسئله 
آب در هم��ه جهان به مس��ئله ای اس��تراتژیک تبدیل ش��ده و 
گس��تردگی و وضعیت بارش در کش��ور ما نیز نش��ان دهنده این 
اس��ت که آب مسئله ای حیاتی اس��ت، بیان داشت: سال گذشته 
میانگین بارش ح��دود 62 میلی متر بوده که 80 درصد کاهش 
بارندگی نس��بت به دوره آماری 50 س��ال گذش��ته را نشان می 
دهد. وی عنوان کرد: طبق پیش بینی هواشناس��ی  پاییز امسال 
نی��ز بارندگی زیادی در هرم��زگان نداریم. بای��د مردم همچون 
تابستان که به خوبی رعایت کردند و در مصرف آب صرفه جویی 
کردن��د این روند را تا ورود کامل فازهای آب ش��یرین کن ادامه 
دهند. مالیی اظهارداش��ت: از اوایل مهرماه امس��ال هیچ آبی از 
مین��اب برای تأمین آب ش��رب بندرعباس انتقال نیافته اس��ت. 
وضعیت س��د میناب خوب نیست و حتی سه میلیون مترمکعب 

هم از حجم مرده آن اس��تفاده ش��ده است. وی با تاکید بر اینکه 
یکی از پروژه ها برنامه س��ازگاری با کم آبی ها بوده است، تصریح 
کرد: کارگروه تخصصی با این عنوان در س��تاد کشور به ریاست 
وزیر نیرو تشکیل شد تا در استان ها اجرایی شود، این مصوبه در 
اوایل مهرماه تصویب ش��د و محوریتش این بود که در هرمزگان 
ب��رای تأمین آب ش��رب و صنعت از منابع زیرزمینی به س��مت 
ش��یرین س��ازی آب دریا برویم. مالیی با تأکی��د بر لزوم اصالح 
الگوی کشت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: پروژه ها شامل 
تأمین و انتقال آب و حفاظت از آب است، در بخش حفاظت کار 

آماربرداری و جمع آوری منابع آب در حال انجام اس��ت، کارهای 
عملیات صحرایی انجام ش��ده و تجزیه وتحلیل آمار دارد صورت 
می گیرد، طرح تهیه نقش��ه جامع منابع آب استان در حال انجام 
اس��ت، یکی از بحث های حفاظت، حفاظت رودخانه ها و سواحل 
دریا اس��ت و مطالعات آن نیز در حال انجام اس��ت، نقشه اطلس 
رودخانه های اس��تان را تهیه کردیم، مطالع��ات حریم خورهای 
بین المللی استان آغاز ش��ده است، 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
در مطالعات خور ش��ور ش��یرین انجام ش��ده و خور خوران نیز 
در دس��ت اقدام اس��ت. وی ادامه داد: مطالعات ساخت 10 سد 
ش��امل رودخانه سدیج، شریفی، مرک، زرانی، جاماش، ده شیخ، 
برآفتاب، کمش، مهران و کل در محدوده اس��تان در حال انجام 
اس��ت که پس از تکمیل مطالعات بحث عملیات آن اجرایی می 
ش��ود؛ اجرای تأمین آب از س��دهای کوچک نیز در دست اقدام 
اس��ت. مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان با بیان 
اینکه در بندرعباس همکاری های خوبی با ش��هرداری داشتیم و 
مطالعات خورهای ش��هر شروع شده اس��ت، اظهار کرد: مطالعه 
خور داماهی باالدست خور نایبند و بهسازی خور مجموعه منازل 

نیروی دریایی هدیش در حال انجام است.

اصفهان- قاسم اسد- درسال جاری  در راستای اجرای اقدامات 
پدافند غیرعامل، آب انباری به ظرفیت 2 هزار متر مکعب به منظور 
تامین پایدارآب ش��رب ساکنان 1440 واحد مسکن مهر شهرستان 
نائین احداث شد. مدیر آبفا نایین گفت: در سال جاری جهت اجرای 
اقدامات پدافند غیرعامل برای دسترسی پایدارساکنان 1440 واحد 
مسکن مهر نائین به آب ش��رب ،آب انباری به سبک سنتی احداث 
گردید.این در حالیست که در فرهنگ مردم نائین بهره گیری  از آب 
انبار در مواقع ضروری از دیر باز تا کنون دیده ش��ده اس��ت.   حسن 
میری گفت: در حال حاضر آب ش��رب ساکنان مسکن مهر از طریق 
طرح آبرس��انی اصفهان بزرگ و منابع داخلی تامین می ش��ود.این 
درحالیست که وقوع خشکسالی های اخیرموجب شده که  شهرستان 
نائی��ن  در فصل گرم برای تامین آب ش��رب ب��ا چالش هایی مواجه 
شود. وی  وجود آب انبارها  را در شهرستان نائین غنمیت دانست و 
عنوان کرد:هم اکنون 48  باب آب انبار در شهرس��تان نائین در مدار 

بهره برداری قراردارد که مردم عمدتا در فصل گرم س��ال  آب شرب 
خود را از طریق همی��ن آب انبارها تامین می کنند. مدیرآبفا نائین 
اع��الم کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته 23 هزارمترمکعب حجم 
ظرفیت آب انبارها ی تحت پوش��ش آبفا نائین می باشد در حالیکه 
تخمین زده ش��ده که بیش از 100 باب آب انبار در شهرستان نائین 
وجود دارد که در اختیار مالکان قراردارد. وی با بیان اینکه در سالهای 
گذش��ته خیرین اقدام به احداث آب انبار در شهرستان نائین نمودند 

عنوان کرد: در س��الهای اخیر افزای��ش دما و نیز کاهش بارندگی ها 
،دسترسی کویرنشینان را به آب با محدودیت های مواجه نموده براین 
اس��اس برخی از خیرین اقدام به احداث آب انبار در این شهرس��تان 
نمودند. میری تصریح کرد:در چند س��ال گذشته بیش از 4 باب آب 
انبار توس��ط خیرین در شهرستان نائین احداث شد بطوریکه 2 باب 
آب انبار هرکدام به ظرفیت 2 هزار متر مکعب در ش��هر نائین و دو 
باب دیگر هرکدام به ظرفیت 1500 متر مکعب در شهرهای انارک و 
بافران توسط خیرین احداث شد. وی به گوارا بودن آب در آب انبارها 
پرداخت و اظهارداش��ت:بادگیرهایی که در سطح آب انبارها احداث 
شده  با وزش باد مالیم موجب تازگی و تصفیه آب می شود هر چند 
که مسئواالن آبفا فرایند سالمت و کیفیت آب ،موجود در آب انبارها 
را به طور مستمر کنترل می کنند. همچنین آب ذخیره شده در آب 
انباره��ا از آب طرح اصفهان بزرگ تامین می ش��ود که کیفیت آب 

تصفیه خانه باباشیخعلی مورد تایید دستگاههای نظارتی می باشد.

بوشـهر- خبر نگار فرصت امروز - سرپرس��ت شرکت آب 
و فاضالب اس��تان بوشهر با اشاره به اجرای طرح شبکه فاضالب 
در بافت تاریخی بوش��هر گفت: برای ش��روع اجرای این طرح در 
س��ال 97 مبلغ 4.5 میلیارد تومان مصوب شده که 3.7 میلیارد 
تومان آن تخصیص یافته اس��ت.   محمد پوریوسفی در نشست 
جلس��ه س��تاد بازآفرینی بافت ناکارآمد استان بوشهر با اشاره به 
تدوین طرح فاضالب در بافت تاریخی بوشهر اظهار داشت: برای 
توس��عه زیرس��اخت های الزم در اجرای ط��رح فاضالب دربافت 
تاریخی بوش��هر نقش��ه برداری ها و برنامه های الزم تدوین شده 
اس��ت. وی با اش��اره به اجرای 35 کیلومتر ش��بکه فاضالب در 
بافت تاریخی بوشهر تصریح کرد: براساس تدوین نقشه های الزم 
برای اجرای طرح جمع آوری فاضالب در بافت تاریخی بوشهر 2 

ایس��تگاه پمپاژ و 35 کیلومتر شبکه فاضالب طراحی شده است. 
سرپرست شرکت آب و فاضالب بوشهر مبلغ پیمان های اجرای 
ط��رح فاضالب در بافت تاریخ��ی بوش��هر را 50 میلیارد تومان 
دانس��ت و خاطر نشان کرد: اکنون عملیات اجرایی این طرح در 

این بافت با تملک زمین جهت احداث ایس��تگاههای پمپاژ آغاز 
شده است. پوریوسفی از تصویب 4.5 میلیارد تومان برای اجرای 
ش��بکه فاضالب در بافت تاریخی و قدیم بوش��هر خبرداد و بیان 
ک��رد: از این اعتبار تاکنون 3.7میلی��ارد تومان تخصیص یافته و 
عملیات اجرایی آن آغاز ش��ده است. وی، با اشاره به اینکه برای 
اجرای طرح فاضالب در بافت تاریخی بوش��هر 4500 انش��عاب 
فاض��الب نصب می ش��ود تصریح ک��رد: در سفراس��تانی رئیس 
جمهور به بوش��هر اعتبار برای اجرای طرح فاضالب بافت بوشهر 
مصوب شد که با تخصیص اعتبارات یاد شده این طرح در مدت 
کوتاهی تکمیل و به بهره برداری می رس��د. سرپرست شرکت آب 
و فاض��الب بوش��هر تاکید کرد: اجرای ش��بکه فاضالب در بافت 

تاریخی بوشهر در اولویت برنامه های این شرکت قرار دارد.

در راستای اجرای تعهدات وزارت نفت جهت کاهش آالیندگی زیست محیطی؛

توزیع نفت گاز با استاندارد یورو 5 در استانهای شمالغرب کشور

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: 

با فراهم آمدن بسترهای قانونی، امکان گازرسانی به منازل نسقی فراهم شده است 

احداث سد بر روی رودخانه های استان هرمزگان

احداث آب انبار برای تامین پایدارآب شرب  1440 واحد مسکن مهر در نائین

5میلیارد تومان برای اجرای طرح شبکه فاضالب بافت تاریخی بوشهر مورد نیاز است

انتصاب اعضای کارگروه ماموریت های ویژه عبور از بار پیک سال 98
اهواز- شـبنم قجاوند- توسط مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان اعضای کارگروه 
ماموریت های ویژه عبور از بار پیک سال 98 در شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان منصوب 
شدند. آقایان مهرداد سروش )دبیر(، مسعود قنواتی، مهدی باسطی نیا، مهدی ابوعلی گله داری، مهرداد 
بالدی موسوی، کیوان خورسند، منصور پورعابدی، بیژن بابادی، علی امینی، عبدالرسول زرگر و بهروز 
ارجمندی به عنوان اعضای کارگروه ماموریت های ویژه عبور از بار پیک سال 98 در شرکت سهامی 
برق منطقه ای خوزستان منصوب گردیدند  در حکم انتصاب این افراد آمده است: در اجرای ابالغیه 
شماره 3971 /11 مورخ 01 /08 /97 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت توانیر، موضوع برنامه های ابالغی مقام عالی وزارت 
برای عبور از بار پیک سال98 به منظور تحقق مأموریت های طرح های انتقال و بهینه سازی دارای اولویت گذر از پیک 98 ، اقدامات 
سمت تقاضا ، بهره وری اقتصادی و طرح های ویژه ملی به عضویت کارگروه ماموریت های ویژه عبور از بار پیک سال 98 در شرکت 
سهامی برق منطقه ای خوزستان منصوب می شوید.   وی در ادامه این حکم آورده است: امید است با اتکال به خداوند منان در انجام 
وظایف محوله در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط، موفق و مؤید باشید. بدیهی است تهیه گزارش از اقدامات صورت گرفته و نتایج 

پیگیری ها به صورت ماهیانه جهت ارائه به شرکت توانیر الزامی می باشد.

گازرسانی به خراسان رضوی نمادی از روحیه جهادی کارکنان شرکت گاز است
مشهد - حسین ابراهیم بای -  مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: تحقق اهداف دولت 
تدبیر و امید در حوزه گازرسانی روستایی و شهری این استان نمادی از روحیه جهادی کارکنان شرکت 
گاز اس��ت. سیدحمید فانی با اعالم این مطلب اظهار کرد: بهره مندی از گاز طبیعی به خصوص در 
فصل سرما موردخواست همه مردم و بویژه نقط محروم و روستایی بوده و شرکت گاز استان طی چند 
سال گذشته اهتمام ویژه ای به این موضوع مبذول داشته است. وی در خصوص عملکرد شرکت گاز 
خراس��ان رضوی در حوزه گازرسانی این استان افزود: پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 56 
درصد جمعیت روستایی گاز رسانی شده بود که این میزان بعد از چهار سال اول دولت به 71.5 درصد رسید که حاصل گاز رسانی 
به 556 روستا بود. فانی اضافه کرد: هم اکنون یکهزار و 837 روستای گازدار با جمعیت 429 هزار و 873 خانوار از نعمت گاز بهره 
مند هستند. درحال حاضر در 610 روستای استان با جمعیت 77554 خانوار عملیات گازرسانی در حال اجرا است. با اتمام طرح 
های در حال اجرا ضریب نفوذ گاز روستایی خراسان رضوی به 97.5 درصد می رسد. وی ادامه داد: تعداد شهرهای گازدار استان نیز 
74 شهر با ضریب99/9 درصد است و عملیات گاز رسانی به شهر بار هم از پارسال آغاز شده و با اتمام عملیات گازرسانی به این شهر 
ضریب نفوذ گاز شهری به 100 درصد می رسد. مدیر شرکت گاز خراسان رضوی افزود: در بخش شهری، هزار و 223 کیلومتر شبکه 
گازرسانی در دولت یازدهم همراه با 324 هزار و 387 مشترک و 51 کیلومتر هم از آغاز دولت دوازدهم با حدود 38 هزار مشترک 
به مشترکان این استان افزوده شده است. فانی گفت: در مجموع 31 هزار کیلومتر شبکه گذاری گاز در خراسان رضوی وجود دارد 
که از این نظر رتبه نخست کشوری متعلق به این استان است. در نیمه نخست امسال 20 هزار و 915 با مجموع یک میلیون و 753 
هزار نفر مشترک شهری و 437 هزار و 316 اشتراک روستایی زیر پوشش شرکت گاز خراسان رضوی است که از نظر تعداد مشترک 

مقام دوم کشور را دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران عنوان کرد ؛
نقش اساسی تاسیسات و شبکه خطوط لوله گاز در پایداری انرژی مورد نیاز مردم

سـاری – دهقـان : مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مازن��دران در همایش گرامیداش��ت هفته 
پدافندغیرعامل گفت: حفظ تاسیسات در پدافند غیر عامل از مهمترین موضوعات قابل توجه است که 
ضربه به آن غیر قابل جبران خواهد بود. " جعفر احمدپور " به برنامه های مختلف در جهت تاب آوری 
با موضوع HSE  و پدافند غیرعامل در حوزه گازرسانی تاکید کرد و افزود: رعایت اصول و مقررات 
پدافند غیر عامل در سطح شرکت گاز از اولویت های ایمنی و استحکام زیر ساخت ها و اماکن این 
حوزه می باشد. احمدپور به برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: پدافند 
غیرعامل یک کار مهندسی است و تهیه آیین نامه و استانداردها در پدافند غیرعامل، از کارهای مهندسی محسوب می شود. مدیر 
عامل شرکت گاز مازندران با این بیان که پدافند غیرعامل را باید در تمام مراحل زندگی به کار بست، گفت: حفظ تجهیزات ارزشمند 
صنعت گاز، مکان یابی مناس��ب، مقاوم س��ازی و استحکام سازی و استفاده مناسب از عوارض طبیعی محیط، موجب حفظ بیشتر 
تجهیزات می شود. وی با بیان اینکه واحد HSE در رعایت اصول پدافند غیرعامل تالش مطلوبی دارد گفت: با توجه به وجود خطوط 
لوله گاز و استقرار تاسیسات و تجهیزات مختلف در نقاط شهری و روستایی نیاز است جهت ایجاد ایمنی و حراست بیشتر اصول و 
مقررات پدافند غیرعامل به دقت مورد توجه قرار گیرد . احمدپور با اشاره به اینکه توجه به اصل پیشگیری مقدم بر درمان است افزود: 
یکی از الزامات پدافند غیرعامل پیش بینی و پیشگیری در شرایط خطر و بحران است که در این زمینه ضرورت دارد جهت تأمین 
گاز مورد نیاز جامعه برنامه ریزی و هماهنگی الزم صورت پذیرد.  احمدپور با اشاره به نقش اساسی تاسیسات و شبکه خطوط لوله 
گاز در پایداری انرژی مورد نیاز مردم افزود: تاسیسات و شبکه گاز شامل اجزایی از جمله ایستگاه تقلیل فشار، شبکه تغذیه و توزیع 
، علمک ها ، سیستم های کنترل حفاظتی ، ایمنی و ساختمان های اداری است که نیاز است به دلیل حساسیت و قابل اشتعال و 
حادثه سازی آنها در برابر تهدیدات و مباحث مربوط به حوزه سایبری از طریق تهیه یک برنامه جامع و مدون در حوزه پدافند غیر 

عامل مورد دقت و توجه جدی قرار گیرد.

شهردار گرگان :
ایجاد پارکینگ روباز مشارکتی برای 2 هزار خودرو در گرگان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرگان از ایجاد پارکینگ روباز مشارکتی برای 2 هزار 
خودرو در این ش��هر خبر داد و گفت: این پارکینگ ها با مش��ارکت مردم و ش��هرداری انجام شده و 
زمین های بال استفاده دولتی و خصوصی سطح شهر تبدیل به پارکینگ عمومی شهرداری شده است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در خصوص اقدامات 
انجام شده در راستای حل مشکل ترافیک در شهر گرگان، اظهار کرد: در حال حاضر در حال اجرای 
طرح جامع حمل و نقل ترافیک جامع شهر گرگان هستیم که این طرح در دوره برنامه میان مدت 
قرار دارد.وی ادامه داد: شهر گرگان دچار عدم تعادل در توسعه است و ما در تالش هستیم توسعه متوازن را در تمام زمینه های اجرا 
کنیم و موضوع ترافیک هم یکی از مسائل بسیار مهم است که به تعادل بخشی توسعه بر می گردد.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: در 
این راستا 30 سایت گردشگری را بجز در ناهارخوران طراحی و جانمایی کردیم که شامل پیست موتورسواری، کارتینگ، شهربازی 
مدرن در هزارپیچ، مجموعه بالن س��واری و سورتمه و مجموعه های گردشگری می شود.دادبود بیان کرد: این اتفاق می تواند تمرکز 
زدایی را از ناهارخوران و النگدره ایجاد کند و به سمت توسعه نقاط مختلف شهر پیش برویم که در کنار توسعه گردشگری می توانیم 
توسعه زیرساخت ها و اقدامات فرهنگی را کنار این طرح ها در نقاط مختلف شهر داشته باشیم.وی اضافه کرد: موضوع خروج ادارات 
از هسته مرکزی شهر هم در دستور کار قرار دارد و حداقل با پنج اداره بزرگ که ساختمان های آنها در مرکز شهر قرار دارد مذاکره 
کرده ایم و در حال نتیجه گیری هستیم.دادبود گفت: برای اقدامات کوتاه مدت در رفع مشکالت ترافیکی با مشارکت مردمی برای 
دو هزار خودرو پارکینگ های روباز ایجاد کرده ایم به صورتی که زمین های بال استفاده شهروندان با مشارکت شهرداری به پارکینگ 

عمومی تبدیل شده است.

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی در شرکت نفت گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف افزایش سطح آگاهی و آمادگی پرسنل مجاری عرضه و تاسیسات گاز مایع استان 
گلستان، دوره آموزشی "اصول ایمنی و آتش نشانی و آشنایی با مفاهیم HSE" در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت گلستان ، در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با انواع حریق و طبقه بندی 
آن، انواع خاموش کننده ها، اصول ایمنی به هنگام تخلیه نفتکش، اصول ایمنی سوختگیری خودروها در جایگاههای عرضه سوخت، 
شناسایی مخاطرات و مناطق پر خطر تاسیسات آشنا شدند.بر پایه این گزارش در این دوره، نحوه اطفای حریق و روش کار با انواع 

خاموش کننده های دستی برای حاضرین تشریح و بصورت عملی نیز به آنها آموزش داده شد.

موتور سیکلت های پارک شده در اطراف حرم مطهر توقیف میشوند
قم- خبرنگار فرصت امروز- علی اصغر سلطانی معاون دادستان قم در 
جلسه ساماندهی و بررسی وضعیت رفت و آمد و پارک موتور سیکلت ها در 
اط��راف حرم مطهر ضمن اعالم نارضایتی از وضعیت موجود بیان نمودند : با 
توجه به اختصاص پارکینگ های عمومی به زودی طرح توقیف و انتقال موتور 
س��یکلت های پارک ش��ده در محدوده خارج از پارکینگ های  تعبیه شده با 
جدیدت اجرایی می شود و دستورات قضایی الزم در این خصوص صادرگردیده 
است. ایشان ادامه دادند : در این جلسه که با حضور کلیه ارگان ها و نهادها و سازمان های مربوطه از جمله پلیس راهور ، شهرداری 
، بنیاد تعاون ناجا ، سازمان حمل و نقل و ترافیک ، نیروی انتظامی و ... در محل محل دادسرای قم برگزار شد و مصوب گردید که 
اقدامات الزم جهت اجرایی شدن این طرح از سوی هرکدام از سازمان ها به سرعت انجام پذیرد. این مقام قضایی در انتها افزودند : از 
انجایی که شهر مقدس قم میزبان زائرین و مشتاقان کریمه اهل بیت بوده و این طرح در راستای تامین امنیت پایدار ، تسهیل در عبور 

و مرور اضطراری و امداد رسانی ، زیبایی و نظم شهری و ... جهت رفاه حال شهروندان اجرایی میگردد
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مترجم: اشکان کوشش

هفته گذش��ته که دختر بزرگم را به خوابگاهش واقع در 
خارج از ش��هر انتقال دادیم، احس��اس کردم زندگی او در 

حال تغییر است.
پس از س��اعت های طوالنی صرف تالش و آمادگی برای 
امتحان��ات و درخواس��ت های ورود به دانش��کده، او آماده 
قدم گذاش��تن در مهم ترین مس��یر پیشرفت زندگی اش بود 

و من برای او بسیار هیجان زده بودم.
اگ��ر دخت��رم تصمیمی مبنی ب��ر خ��روج از روتین های 
همیش��گی اش نداش��ت، هیچ  یک از این اتفاقات امکانپذیر 

نمی  شد. 
متأس��فانه ما به عنوان افرادی بال��غ، گاهاً به نقطه  ای در 
موقعیت ش��غلی خود می  رسیم که دست از تالش بیشتر بر 
می  داریم. با اعتقاد به اینکه زمان رش��دمان گذشته و برای 
پیش��رفت دیر اس��ت، خطی ثابت را در نظر می  گیریم و به 

کم قانع می  شویم. 
ام��ا لزومی برای  قرار گرفتن در چنین ش��رایطی وجود 

ندارد. 
زی��گ زیگل��ر )Zig Zigler( مش��هور می  گوید، »س��ه 
C در زندگ��ی وج��ود دارد؛ انتخ��اب )choice(، فرص��ت 
)chance(، تغییر)change(. ش��ما باید برای استفاده از 
ی��ک فرصت تصمیم بگیرید، در غیر این صورت زندگی  تان 

هیچ  گاه تغییر نخواهد کرد.«
اگر ش��ما نیز مانند همه خواس��تار پیشرفت در موقعیت 
ش��غلی خود هس��تید، به جزییات هر یک از این سه اصل 

توجه کنید.
انتخاب

انتخاب عموماً به تغییر در طرز فکر مربوط می  شود. حین 
این تغییر، مخصوصاً زمانی که همه چیز در موقعیت شغلی   

خوب پیش می  رود، باقی  ماندن در مسیر  های آشنا می  تواند 
بس��یار وسوس��ه  انگیز باش��د. ش��اید حالتی را که در آن به 
مرحله نارضایتی از وضعیت خوب خود می  رس��ید را تجربه 
کرده باش��ید. این حال��ت همانند زمانی اس��ت که ضعفی 
در خ��ود حس می  کنی��د که با   خوردن غذا رفع می  ش��ود. 
ش��ما برای چیزی بیشتر، متفاوت   و جدید اشتها دارید، در 
حال��ی که هیچ ایده  ای در مورد آنچه می  تواند دارای چنین 

خصوصیاتی باشد ندارید.
به جای داشتن حس گناهکاری در این زمینه، فکر کردن 
به تغییر آن به شکلی مثبت می  تواند بسیار سودمند و مفید 
باشد. زمانی که هوشیارانه تصمیم به انجام کاری می  گیرید، 
در حقیقت اولین قدم را در جهت رش��د و پیش��رفت خود 
برداش��ته  اید. در حقیقت حرکت عملی توانمندسازانه است 
که قابلیت گسترده  شدن دارد و در مقابل بی  حرکتی موجب 

رکود می  شود.
فرصت

آی��ا ت��ا به ح��ال راجع به ش��روع تغییر، گله و ش��کایت 
داشته  اید؟ کنار گذاشتن ترس از موارد ناشناخته قابل  درک 
اس��ت، اما به آنه��ا اجازه ندهید ش��ما را از کار بیندازند. با 
خ��روج از محدوده آس��ایش، خود را به چالش بکش��ید و 
کمکی به گستردگی توانایی  های تان، یادگیری مهارت های 
جدی��د، تجربه و اعتماد  به  نفس   خود کنید. در این خصوص 

می  توانید مراحل زیر را پیش بگیرید:
• ب��رای موفقیت در این مأموریت جدید، تمام ش��جاعت 

خود را به کار گیرید؛
• به ص��ورت داوطلبانه یک برنامه   ناهار را مدیریت کنید 

و برای بخش خود اطالعات جمع  آوری کنید؛
• پیشنهاد ارائه تجارتی جدید را به مدیر خود بدهید.

آیا هنوز ب��رای انتخاب یک فرصت مردد هس��تید؟ این 
س��ؤال را از خودتان بپرس��ید که آیا کاری که امروز انجام 

می دهید، ش��ما را به آینده   مدنظرتان نزدیک تر می  س��ازد 
 ،)Wayne Gretzky( ی��ا خیر. بنا بر گفته وین گرتزکی
بازیکن بزرگ چوگان، »شما صددرصد ضرباتی که دریافت 

نمی  کنید را از دست می  دهید.«
تغییر

ب��ه تغیی��ر اغلب به چش��م نکوهش نگاه می  ش��ود و گاه 
تعبی��ر خوب��ی از آن وجود ندارد. زمانی که ش��رایط تغییر 
می کند، م��واردی دیگر نیز به دنبال آن عوض می  ش��وند؛ 
ام��ا اگر همین وضعیت عکس باش��د، آنچ��ه اتفاق می  افتد 
تغییری کاماًل در تناقض با امور و روابط موجود خواهد بود. 
تغییر به امور تکانی می  دهد و روح تازه  ایی را در روش ها و 
روال های معمول می  دمد. م��ا ملزم به خروج از برنامه  های 
روزمره و یکنواختی هس��تیم که بدون آگاهی به آنها عادت 
کرده  ایم. از این طری��ق می  توانیم با دیدی متفاوت به امور 
بنگریم. در حقیقت هدف تجس��م ش��رایط ممکن است، نه 

آنچه موجود است.
ب��ا توجه به این گفته  ها، تغییر نیازمند درجه  ای از تمرکز 
و قصدگرایی است. اگر به دنبال دگرگونی و تغییری واقعی 
هستید، کلید موفقیت ش��فافیت است. زمانی که به هدف 
خود آش��نایی دارید، می  توانید برنامه  ای بس��یار بهتر برای 
رس��یدن به آن طراحی کنی��د. در نهایت زمانی که مهارت 
کافی در توضیح و صحبت حول محور هدف تان را به دست 
آوری��د، می  توانید لیس��تی از کمک های دیگ��ران را برای 

رسیدن به آن تهیه کنید. 
اگر خواستار رس��یدن به آنچه هرگز نداشته  اید هستید، 
بای��د کاری را که تا به حال انجام نداده  اید، انجام دهید. در 

نظر داشته باشید که هنوز هم خیلی دیر نیست.
به خاطر داش��ته باش��ید که همه چیز با انتخاب ش��روع 

می  شود، بنابراین عاقالنه انتخاب کنید. 
forbes: منبع 

از  فرصت استفاده کنید و زندگی خود را تغییر دهید

7 اشتباه نویسندگان تازه کار در زمینه تولید محتوا 

Marke Ann Handley( سرپرست ارشد تولید محتوا در مؤسسه مارکتینگ پروفز )- )نن هندلی 
ingProfs(، در کتاب »هر کس یک نویس��نده اس��ت: راهنمای تولید محتوای بسیار خوب« می نویسد: 

»در دنیای آنالین، واژه ها، قاصدانی هستند که ما را به جهان معرفی می کنند.«
این نکته برای کس��انی که می خواهند در دنیای آنالین تأثیرگذار باش��ند، بس��یار حائز اهمیت اس��ت. 
واژه هایی که ش��ما در هنگام انتش��ار مطلب در شبکه های اجتماعی یا در نوشتن یک وبالگ یا ارسال یک 
ایمیل یا حتی پاس��خ به سؤاالت مشتریان استفاده می کنید، می توانند باعث کاهش یا افزایش اعتبار شما 

شوند.
متأس��فانه این هفت اش��تباه که توس��ط نویس��ندگان تازه کار صورت می گیرد، به اعتبار شما در دنیای 

دیجیتال لطمه می زند. پس سعی کنید به هر ترتیبی که شده از انجام این اشتباهات پرهیز کنید.
1. استفاده غیرضروری از لحن مفعولی 

مردم معموالً جمالتی را که با زبانی فعال نوشته شده بهتر درک می کنند. نوشتن با لحن مفعولی، فاعل 
را به کلی از جمله حذف می کند. »پس��رها توپ را پرتاب کردند« که بیان فعال اس��ت، اما »توپ پرتاب 

شد« یک بیان مفعولی است.
ب��رای خوانن��دگان، خوانندن جمالت مفعولی، مانند رانندگی کردن در گل و الی، س��خت و غیرجذاب 

است.
برعکس، لحن فعال، مانند تماش��ای یک اس��الید اس��ت که حتی اگر بخواهید هم نمی توانید متوقفش 
کنید. این اصل، نه تنها در مورد نوشتن داستانی، بلکه در مورد نوشتن آنالین نیز صادق است. فاعل را هر 

جا که می توانید در ابتدای جمله قرار دهید تا خواننده را به مطالعه مطلب عالقه مند کنید.
اس��تاد سابق روزنامه نگاری دانش��گاه کانزاس، پروفسور جان برمر )John Bremmer( این نکته را در 
کتاب »لغت نامه نویسندگان و سایر عالقه مندان به کلمات« اینگونه بیان می کند: »لحن فعال، لحن قوی 
و بی پروایی اس��ت. لحن منفعالنه، لحن افراد ضعیف، بزدل و خجل اس��ت که از اعالم نام فاعل اصلی یک 

رویداد یا منبع اصلی یک نقل قول، پرهیز می کنند.«
2. استفاده بسیار کم از جاهای خالی

در دبیرستان احتماالً نوشتن مطلب در بندهای طوالنی )چهار یا پنج جمله ای( با فاصله کم بین بندها 
را یاد گرفته اید.

البته دنیای آنالین امروز، قوانین متفاوتی دارد. 
خوانن��دگان ترجی��ح می دهند بندهای کوتاه با فاصله های بیش��تر بین بنده��ا را بخوانند، زیرا خواندن 

اینگونه مطالب به ویژه بر روی گوشی های موبایل، آسان تر است.
3. بیان چندین مطلب در یک نوشته کوتاه

س��عی کنید که در هر نوش��ته از بیان چندین مطل��ب مختلف پرهیز کنید. هر ایمی��ل، پیام یا مطلب 
منتشره در شبکه های اجتماعی باید تنها یک هدف داشته باشد و یک مطلب را توضیح دهد. در غیر این 

صورت، نوشته شما سریعاً به هم ریخته و مبهم خواهد شد.
یک نکته را بیان کنید و بدون مقدمه چینی اضافی به آن بپردازید.

4. اهمیت ندادن به دستور زبان
ممکن اس��ت کس��انی به شما بگویند که »دس��تور زبان مهم نیس��ت. فقط خودت باشد و مردم عاشق 

نوشته هایت خواهند شد.«
این جمله درست است، البته تا حدی...

ش��ما باید به هنگام نوش��تن، خودتان باش��ید و لحنی متمایز و منحصر به فرد داشته باشید، اما باید از 
دس��تور نگارش صحیح پیروی کنید، در غیر این صورت، ممکن اس��ت خواننده شما را به کم هوشی متهم 

کند، مگر اینکه عمداً و با هدف مشخصی، ساختارهای نگارشی و دستوری زبان را درهم بشکنید.
پس به طور کلی باید گفت که از غلط نوش��تن پرهی��ز کنید. 43درصد کاربران آنالین بر این عقیده اند 
که اش��تباهات نگارش��ی، نوش��ته را غیرجذاب می کنند و 35درصد بر این باورند که دستور زبان صحیح، 

کاماًل جذاب است.
5. عبور سریع از مطالب

پریدن س��ریع از یک مطلب به مطلب دیگر، باعث دش��واری فهم متن می ش��ود. نوشته در خالص ترین 
ش��کل خود، توضیح و س��ازماندهی افکار است و اگر این افکار، با ترتیب معین و قابل فهمی به هم مرتبط 

نشوند، خواننده برای فهم نکته ای که می خواهید بیان کنید، دچار مشکل خواهد شد.
تصور نکنید که خوانندگان شما، نظم فکری شما را می شناسند. برای توضیح استدالل های خود و نحوه 

رسیدن به نتایج مورد ادعا، زمان بگذارید.
6. تکیه بر کلیشه ها

در کتاب »نویسندگی بی نظیر: هنر نویسندگی خالقانه«، پاوان میشرا )Pawan Mishra( می نویسد: 
»کلیشه ها همچون ویروس هایی هستند که نوشته شما را بیمار می کنند.«

نوش��تن کلیش��ه ای آسان است. فکر کردن در قالب کلیش��ه ها زمان اندکی می طلبد و کلیشه ها معموالً 
حتی بدون اینکه متوجه ش��وید، خود را به نوش��ته ش��ما تحمیل می کنند. متأسفانه، این کلیشه ها باعث 
می ش��وند که نوش��ته ش��ما غیرجذاب به نظر برس��د و مخاطب اینگونه قضاوت کند که شما نمی توانید، 

استدالل یا تفکر مستقلی داشته باشید.
در عوض س��عی کنید که یک کلیش��ه قدیمی را به طرز جدیدی بیان کنید یا از تشبیهات و استعارات 

جدیدی استفاده کنید. نوشته شما اگر کلیشه ای نباشد، بسیار تأثیرگذارتر و جذاب تر خواهد بود.
7. نادیده گرفتن دیدگاه مخاطب

بیشتر کسانی که تولید محتوا می کنند، چه در قالب شبکه های اجتماعی، ایمیل، پیام یا وبالگ نویسی، 
این کار را با رویکردی خودخواهانه انجام می دهند. اغلب نویس��ندگان برای دل خوش��ان می نویسند چون 
می خواهن��د صرف نظر از عالقه مخاطب، داس��تاِن ذهنی خودش��ان را بازگو کنند ی��ا به مخاطب چیزی 

بیاموزند.
قبل از ش��روع به نوش��تن، به مخاطب فکر کنید. مخاطب چه کس��ی اس��ت؟ نیاز مخاطبین چیست؟ 

مشکالت مخاطبان چیست؟ و مهم تر از همه، شما چطور می توانید به مخاطبان کمک کنید؟
با در نظر گرفتن این س��ؤاالت پیش از ش��روع نوشتن، نه تنها نوشته ش��ما با افرادی که می خواهید بر 
آنها تأثیر بگذارید، ارتباط بیش��تری برقرار خواهد کرد، بلکه تأثیرگذاری نوش��ته بیشتر شده و مخاطبان 

بیشتری را جذب خواهد کرد.
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