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بازارهای مهم ایران به کدام سو می روند؟

واکاوی بازار ارز 
مسکن و خودرو

در حالی که قیمت ها در بازار سکه و ارز در حال ریزش است، انتظارات بر کاهش قیمت مسکن در ماه های پیش 
رو استوار شده است و خریداران بازار مسکن در انتظار افزایش سقف تسهیالت پا پس کشیده اند. بررسی ها نشان 
می دهد قیمت مسکن امسال تا پایان آبان ماه رشدی برابر با 91درصد را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است، 
اما با ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی، احتمال تعدیل قیمت ها از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است.

 به گزارش خبرآنالین، برخی فعاالن بازار مس��کن بر این اعتقادند که با خروج خریداران واقعی از بازار مسکن، 
رکود در این بازار طی ماه های پیش رو سنگین تر خواهد شد. یکی از مشاوران امالک درخصوص وضعیت بازار...

وزیر اقتصاد در سیزدهمین اجالس بین المللی تعاون در آسیا - اقیانوسیه چه گفت؟

خواب خوش دژپسند برای تعاونی ها
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واردات 1۶هزار خودرو منتظر تصمیم هیات دولت

انگیزش کسب و حفظ قدرت سازمانی
شفافیت می تواند کسب وکار را آسان تر کند

چرا هرگز نباید یک لیست ایمیلی خریداری کنید
فرآیند مشاوره برندینگ و مشاور برند

9 توصیه برای خلق کمپین تاثیرگذار در اینستاگرام
7 اشتباه نویسندگان تازه کار در زمینه تولید محتوا 

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

روسای جمهور ژاپن و فرانسه بر ادامه 
اتحاد رنو و نیسان تاکید کردند

4
ابتدای شـهریورماه بود که بانک مرکـزی »الزامات رمزهای 

پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت های بانکی« را 
به شبکه بانکی ابالغ کرد و تا ابتدای خردادماه...

از خردادماه سال آینده و با هدف کاهش جرائم اینترنتی

رمزهای پویا جایگزین رمزهای 
ایستا در کارت های بانکی می شوند

یادداشت
تشتت داخلی، بالی جان 

ظرفیت های باقی  مانده برجام

به رغ��م همه مش��کالتی که 
ب��ه دلی��ل اعم��ال تحریم های 
آمری��کا علیه  یکجانبه گرایان��ه 
کش��ور ایج��اد ش��ده، ام��روز 
ش��اهدیم که در گفت وگوهای 
متع��دد ب��ر همراه��ی جامعه 
جهان��ی ب��ا ای��ران در مقابله با 
تحریم ها تأکید و از آن به عنوان 
یک ظرفیت صحبت می ش��ود. 
در ای��ن میان نبای��د فراموش 
کرد که ای��ن ظرفیت و فرصت 
با به کارگی��ری مجموعه ای از 
رفتارهای حرفه ای در چارچوب 
دیپلماس��ی فع��ال کش��ور که 
ب��ه »برج��ام« منجر ش��ده به 
وجود آمده اس��ت. با استناد به 
همی��ن تفاهم نام��ه بین المللی 
صورت گرفت��ه  تالش ه��ای  و 
از جان��ب گ��روه مذاکره کننده 
ایران ب��ود که ام��روز اتحادیه 
اروپ��ا همراه ب��ا ما ب��ه مقابله 
آمری��کا  یکجانبه گرای��ی  ب��ا 

برخواسته است.
اگ��ر کس��ی ادع��ا کن��د که 
اقتص��اد کش��ور تح��ت تاثی��ر 
تحریم ه��ای این دوره آس��یب 
نخواهد دید، به این معنا است 
که به هیچ وجه اقتصاد ایران را 
نمی شناس��د، اما نباید فراموش 

ک��رد که ای��ن دوره از 
2تحریم های آمریکا...
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ابتدای هفته ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ه قوه تصویب کرد 
که چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویس��ی )پشت نویسی( و 
انتقال به غیر نباش��ند. به این ترتیب و براس��اس این مصوبه که با هدف 
افزایش ش��فافیت در مب��ادالت بانکی و مبارزه با پولش��ویی به تصویب 
رس��یده اس��ت، در چک های تضمینی جدید بانکی بای��د نام ذی نفع به 
هم��راه کد ملی متقاضی درج ش��ود که پس از آن قاب��ل انتقال به غیر 
نخواه��د بود. با این حال، اگرچه جلوگیری از پشت نویس��ی و انتقال به 
غیر چک های تضمینی بانکی شفافیت مالی معامالت کالن اقتصادی را 
افزایش می دهد، اما به گفته برخی کارشناس��ان، این امر می تواند باعث 

ایجاد اختالل در روند این معامالت نیز شود.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکالتی که ممکن 
اس��ت در چک های قبلی ایجاد شود، فرصت یک ماهه ای را به دارندگان 
این چک ها داده تا در این مدت بتوانند چک های قبلی خود را نقد کنند 
و بانک ها نیز از این پس چک های تضمینی را با س��ازوکار جدید صادر 

خواهند کرد.
بر همی��ن پایه، از این پس امکان خرج ک��ردن چک های تضمینی و 
انتقال آن به دیگران ممنوع شده و در صورت انتقال به فرد دیگری که 

به عنوان ذی نفع در چک ذکر نشده باشد، فاقد اعتبار هستند.
ای��ن چک ه��ا به دلی��ل تضمین بانک ها برای نقد ش��دن و نداش��تن 
محدودیت مبلغ انتقال، مهم تری��ن ابزار نقل و انتقال مالی در معامالت 

بزرگ به شمار می روند.
این تصمیم از س��ویی می تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی 
کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدف گیری نقدینگی کشور 
در جهت تولید ارزش ش��کل بگیرد، اما از سوی دیگر برخی کارشناسان 
ب��ر این باورند ک��ه با اجرای این مصوبه ممکن اس��ت در روند معامالت 

بزرگ تجاری و مسکن اختالل ایجاد شود.
یکی از مهم ترین مواردی که در تصویب این بخشنامه مورد توجه قرار 
گرفته بحث ش��فافیت اقتصادی و جلوگیری از پولش��ویی است، چراکه 
براساس آمار بانک مرکزی ایران، چک های تضمینی سهم قابل توجهی 
از نق��ل و انتقاالت بانکی را به خود اختصاص می دهند و به دلیل اینکه 
تاکنون در دست افراد بسیاری می چرخید تا نقد شود، امکان بروز فساد 
مالی را تا حد زیادی افزایش می داد و راه  را برای پولشویی باز می کرد.

آمار بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که در هفت ماهه نخس��ت سال 

جاری، بی��ش از 1۵۸9 تیلیارد و ۲۸۴ میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان از 
نقدینگی کش��ور با اس��تفاده از ۶ میلیون و 9۶۵ هزار و ۵۰۰فقره چک 
رمزدار جابه جا ش��ده اس��ت که این رقم در مدت مش��ابه پارسال و در 
ش��رایطی که ۵میلیون و ۲۸ هزار و 9۰۰ چک صادر ش��د، ۷۶1 هزار و 
9۲۷ میلی��ارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که تقریبا رش��د 1۰۰درصدی 

داشته است.
مهرماه امس��ال در کل کش��ور، بیش از یک میلیون و 1۰۰ هزار فقره 
چ��ک رمزدار به ارزش ۳۵9 ه��زار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وصول 
ش��د که نسبت به ماه پیش، از نظر شمار و مبلغ به ترتیب ۴.۵درصد و 

1۷.۴درصد افزایش یافته است.
در ای��ن ماه، فقط در اس��تان تهران ۳۶۷ هزار فق��ره چک رمزدار به 
ارزش ۲9۶ هزار میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان وصول ش��د؛ یعنی استان 
ته��ران به تنهایی با در اختیار داش��تن حدود ۳۳درصد ش��مار چک ها، 

۸۲.۵درصد ارزش آن را نیز به خود اختصاص داد.
مهرماه پارسال شمار چک های رمزدار صادرشده نصف مهرماه امسال 
و حدود ۶۵۰ هزار فقره و از نظر ارزش نیز حدود یک چهارم رقم س��ال 

جاری بوده است.
این آمار نشان می دهد که ارزش چک های رمزدار صادرشده در شبکه 
بانکی از آذرماه س��ال گذش��ته تاکنون به صورت تصاعدی رش��د کرده 
اس��ت. همین موضوع می تواند بیانگر دلی��ل بانک مرکزی از اجرای این 

طرح باشد تا بتواند شفافیت مالی را در معامالت بزرگ ایجاد کند.
این بخشنامه معامالت بزرگ را مختل می کند

در ای��ن زمین��ه، احمد حاتمی یزد، مدیرعامل س��ابق بانک صادرات و 
کارش��ناس امور بانکی با بیان اینکه این گونه تصمیمات باید در شورای 
پول و اعتبار تصویب ش��ود، اظهار کرد: چک ه��ای تضمینی معموال در 
معامالت کالن مس��کن و تجاری مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد و طرف 
معامالت، چک های تضمینی را پشت نویسی کرده و در اختیار فروشنده 

قرار می دهد.
وی ب��ا اش��اره به فرآیند نقدش��دن این چک ها، گف��ت : برخی از این 
چک ها فقط در شعبات خاص و برخی در تمامی شعب بانک صادرکننده 
قابل نقد شدن بود، اما ایجاد محدودیت در انتقال این چک ها به شخص 
ثالث قطعا به جریانات معامالت مسکن و معامالت بزرگ تجاری، لطمه 

وارد می کند.

این کارشناس بانکی، افزود: امروزه ساتنا و پایا نقش مهمی در نقل  و 
انتقاالت بانکی دارند، اما دارای محدودیت مبلغ هستند و به  این  ترتیب 
بهترین گزینه برای انتقال مبالغ باالی بانکی، چک های تضمینی است.

حاتمی یزد با بیان اینکه گیرنده باید بتواند چک تضمینی را به شخص 
دیگری نیز منتقل کند، تصریح کرد: اینکه در چک، نام شخص گیرنده و 
کد ملی او درج شود، قطعا به شفافیت و روشنگری نقل  و انتقاالت بانکی 
کم��ک می کند، اما اگر جلوی انتقال این چک ها گرفته ش��ود، می تواند 

معامالت را  دچار اختالل کند.
وی اضافه کرد: به طور کلی درج نام گیرنده و کد ملی وی کار درستی 
است، چرا که مسیر انتقال پول در نظام بانکی را مشخص کرده و جلوی 
پولشویی و معامالت غیرشفاف را می گیرد، اما اینکه صاحب چک بتواند 
چک تضمینی خود را به افراد دیگری انتقال دهد، جزو حقوق فردی او 

است که در قانون مدنی نیز بر آن تاکید شده است.
این کارش��ناس بانکی با اش��اره به اینکه بهتر بود حداقل یک بار حق 
انتقال به ذی نفع چک داده ش��ود، گفت : اینکه چک به اس��م ش��خص 
نامربوط یا در وجه حامل نباش��د کار خوبی است، اما ذی نفع باید بتواند 

چک خود را به فرد دیگری نیز انتقال دهد.
بخش نامه جدید بانک مرکزی، معامالت تار را شفاف می کند

اما از س��وی دیگر، حیدر مس��تخدمین حس��ینی، کارشناس مسائل 
بانکی با اشاره به بخش نامه جدید بانک مرکزی درخصوص جلوگیری از 
پشت نویسی و انتقال به غیر چک های تضمینی، اظهار کرد: این کار اگر 
در قالب ش��فافیت فعالیت های اقتصادی باش��د با توجه به اینکه از سال 
1۳9۰ بیش از گذشته با کاهش ارزش ملی مواجه بوده ایم، قطعا اقدامی 

است که می تواند به شفافیت نظام بانکی کمک کند.
وی افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، برای انجام فعالیت های 
اقتص��ادی نیاز به منابع مالی بیش��تری اس��ت و به لح��اظ اینکه حجم 
معامالت کالن مالی در هاله ای از ابهام بود، طی سال های اخیر معامالت 

از شفافیت به سمت معامالت تار و تاریک سوق پیدا کرد.
به گفته این کارشناس بانکی این اقدام به دو دلیل انجام می شد؛ نخست 
اینکه حجم فعالیت ها مش��خص نشود و از س��وی دیگر مباحث مربوط به 

مالیات ها و فعالیت های نظام بانکی در وضعیت روشنی قرار نگیرد.
مس��تخدمین حس��ینی با بیان اینکه این بخشنامه می تواند در جهت 
ش��فافیت اقتصادی اقدام مثبتی تلقی ش��ود، گفت : در حال  حاضر آمار 

فعالیت های اقتصادی روش��ن نیس��ت  و صورت های مالی شرکت ها نیز 
شفافیت درستی ندارند،   بلکه معامالت، بیشتر از اینکه در فضای شفاف 
انجام ش��ود، در هال��ه ای از ابهام و تردید اس��ت، بنابراین بانک مرکزی 
برای اینکه فعالیت ها ش��فاف شود و از پولشویی نیز در معامالت بزرگ  
جلوگی��ری به عمل آید، جلوی پشت نویس��ی و انتقال به غیر چک های 

تضمینی را گرفته است.
وی درباره احتمال کاهش حجم معامالت کالن کش��ور به دلیل ابالغ  
ای��ن قانون، گفت: در حال  حاضر حجم معامالت در س��ال های اخیر به 
پایین ترین میزان خود رسیده است و  معامالت در رکودی فرو رفته که 

در 1۰۰ سال اخیر کم سابقه بوده است.  
به گفته مستخدمین حسینی، در حال حاضر بخش عظیمی از نقل  و 
انتقاالت بانکی از طریق چک های تضمینی انجام می شود و این چک ها 
به دلیل دست به دست شدن دیرتر وارد چرخه مالی کشور می شود، به 
 این  ترتیب این کار می تواند گردش مالی کشور را افزایش داده و میزان 

نقدینگی در گردش را نیز شفاف کند.
این کارش��ناس بانکی درباره اینکه این بخش��نامه به تصویب شورای 
پول و اعتبار نرس��یده اس��ت، گف��ت : تصویب این گونه بخش��نامه ها در 
حوزه اختیارات بانک مرکزی اس��ت و بعضا برخی از مدیران بانکی برای 
محک��م کاری، طرح خود را به تصویب ش��ورای پول و اعتبار و ش��ورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز می رسانند. حال این مصوبه به تصویب 
شورای هماهنگی سران قوا رسیده، اما بهتر بود بانک مرکزی ابتدا آن را 
به تصویب شورای پول و اعتبار می رساند و از آنجا به شورای هماهنگی 
س��ران قوا می رفت، اما در کل، این قالب تصمیمات در حوزه اختیارات 

خود بانک مرکزی است که می تواند آن ها را اجرایی سازد.
بروز فس��اد در نظام مالی و بانکی ایران در سال های اخیر مورد توجه 
بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی قرار گرفته و از سوی دیگر مسئوالن 
کش��وری نیز بعض��ا آن را تایید کرده ان��د، بنابراین در این ش��رایط هر 
تصمیمی که به افزایش ش��فافیت مالی کش��ور کمک کند، قطعا مسیر 
اقتصاد کش��ور را روش��ن تر خواهد کرد، هرچند که در کوتاه مدت سبب 
ایجاد برخی پیچیدگی ها در معامالت ش��ود. در این ش��رایط، همکاری 
فع��االن اقتصادی و اجرای درس��ت این قانون توس��ط بانک های عامل 
می توان��د از بروز این اختالالت نیز جلوگیری کرده و در نهایت از میزان 

فساد در نقل و انتقاالت بانکی جلوگیری کند. 

پیدا و پنهان بخشنامه جدید بانک مرکزی

دو روی سکه تغییرات چک های رمزدار

حسن فروزان فرد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران



اقتصاددان��ان معتقدند راه میان بر برای رس��یدن به توس��عه، تکیه بر 
اقتص��اد دانش بنیان اس��ت؛ موضوعی که اگرچه در سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومتی نیز به چش��م می خ��ورد، اما موانعی س��اختاری برای 
دس��تیابی به آن وجود دارد. امروزه نقش فناوری در توس��عه اقتصادی، 
امری بدیهی اس��ت و بی تردید فناوری مهم ترین عامل توسعه اقتصادی 
در هزاره س��وم میالدی اس��ت؛ چنانچه اقتصادهایی که ب��ر پایه تولید 
دانش فنی و محصوالت دانش بنیان بنا نهاده شده اند، روند پایدارتری در 
فرآیند توس��عه دارند. ایجاد چنین ساختارهای اقتصادی مستلزم فراهم 
کردن زیرساخت های مناسب برای رشد و تعالی شرکت های دانش بنیان 
به عنوان ستون های اصلی توسعه اقتصادی است، بنابراین در نبود بخش 
خصوصی توانمند و ش��رکت های صنعتی قدرتمند در اقتصاد ایران، این 
وظیفه به عهده نهادهای دولتی است تا با سیاست های حمایتی بتوانند 

پایه های توسعه اقتصاد دانش بنیان را در کشور بنا کنند.
به گفته تِیری جانِسن، چرخه حیات یک شرکت دانش بنیان به هفت 
 ،)Growth(رش��د ،)Start-up(ش��روع ،)Seed( مرحله  دانه گذاری
ثب��ات )Established(، توس��عه)Expansion(، بلوغ )Mature( و 
خروج )Exit( تقس��یم شده اس��ت و نگاهی به این چرخه حیات نشان 
می ده��د که ش��رکت های دانش بنی��ان در مراحل اول تا س��وم، نیاز به 

حمایت های مستقیم دولتی در ایران دارند.
این همان نکته ای اس��ت که بازوی پژوهش��ی مجلس نیز با آن موافق 
است و باور دارد با وجود سیاست ها و قوانین حمایتي، اغلب چالش هاي 
موج��ود در حوزه اقتصاد دانش بنیان، متأثر از عدم اجراي قوانین اس��ت 

و این موضوع، اراده دولت را در اجراي کامل و دقیق قانون می طلبد.
البت��ه مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود بیش��تر بر 
چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 

متمرکز شده است.
ای��ن گ��زارش با بی��ان اینکه میزان ص��ادرات محص��والت و خدمات 
دانش بنی��ان به عنوان یک��ی از معیارهای تحقق اقتص��اد دانش بنیان و 

اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح است، آورده است: با اینکه سیاست های 
کالن و قوانی��ن مختل��ف بر توس��عه ص��ادرات محص��والت و خدمات 
دانش بنیان تأکید دارد، اما با این حال، متولی رس��می برای اندازه گیری 
و گزارش دهی منظم آن در کش��ور تعیین نش��ده است و در نتیجه آمار 
رس��می وجود ندارد. در این خصوص برآوردها نش��ان می دهد در سال 
1۳9۵ می��زان صادرات محص��والت با فناوری باال ک��ه در گمرک ثبت 
ش��ده، حدود ۴۲۵میلیون دالر بوده اس��ت و با در نظر گرفتن صادرات 
خدمات فن��اوری اطالعات به میزان 1۸۰میلیون دالر می توان گفت که 
کل ص��ادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان در س��ال 1۳9۵ حدود 

۶۰۵ میلیون دالر بوده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می ده��د که ارزش دالری 
صادرات محصوالت با فناوری باال در س��ال 1۳9۵ نس��بت به سال های 
قبل، رش��د قابل توجهی نداش��ته اس��ت و حتی در مقایسه با متوسط 
س��ال های 1۳۸۸ تا 1۳9۰ کاهش هم دارد و این میزان تنها حدود یک 

درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد.
بازوی پژوهش��ی مجلس، عوامل متعددی را بر توسعه صادرات متکی 
ب��ر فناوری های ب��اال موثر می داند ک��ه از آن جمله به می��زان نوآوری، 
س��رمایه گذاری در تحقی��ق و توس��عه، نیروی کار متخصص )س��رمایه 
انس��انی( و ش��رایط اقتصادی از قبیل رش��د اقتص��ادی، تولید ناخالص 
داخلی، س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی، درجه باز ب��ودن اقتصاد و 
نوس��انات نرخ ارز اش��اره می کند. در نظر گرفتن این عوامل براي بهبود 
صادرات این بخش نیازمند رویکردي بلندمدت اس��ت، اما در کوتاه مدت 
براي بهره برداري از ظرفیت هاي تولیدي موجود نیز موانع بسیاري وجود 
دارد. رفع این موانع که اغلب در انتهاي زنجیره عرضه این محصوالت به 
خارج از کش��ور هستند، تقاضاي بیشتري را براي تولید پدید مي آورد و 

بر افزایش تولید این محصوالت مؤثر خواهد بود.
ش��رایط اقتصادي موجود در کش��ور به دالیل متعددي باعث مي شود 
هزین��ه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنی��ان براي صادرکنندگان 
گران ت��ر از دیگر کش��ورها تمام ش��ود. تأمین منابع مال��ي به علت نرخ 
باالي بهره بانکي در کش��ور در مقایس��ه با دیگر کشورها شرایط رقابتي 
را س��خت مي کند. همچنین عدم عضویت در سازمان جهاني تجارت به 

پرداخت تعرفه هاي باالتري نس��بت به سایر کشورهاي عضو براي ورود 
کاال به کشور مقصد منجر مي شود. عالوه بر این دو مورد، عدم برقراري 
روابط بانکي بر اثر تحریم ها نیز مي تواند هزینه بازگش��ت پول به کشور 

را افزایش دهد.
به علت اینکه غالب محصوالت دانش بنیان توسط شرکت هاي کوچک 
و متوس��ط با شرایط بس��یار متنوع تولید مي شوند، این شرکت ها داراي 
چالش هاي صادراتي متنوعي هستند. براي مثال، مشکل صادرات بعضي 
از محصوالت دانش بنیان صرفا با کوتاه شدن زمان توقف کاال در مبادي 
خروجي از کش��ور رفع خواهد ش��د و برخي دیگر صرفاً به تضمین هاي 

مالي در کشور مقصد نیازمندند.
ب��ا مرور سیاس��ت ها و قوانین مرتبط با توس��عه ص��ادرات محصوالت 
و خدم��ات دانش بنیان مي توان مش��اهده کرد که سیاس��ت ها و قوانین 
مختلف��ي در اکثر حوزه ه��اي موضوعي مربوط به توس��عه صادرات این 
بخ��ش وجود دارد، بنابراین به نظر مي رس��د اغل��ب چالش هاي موجود 
متأث��ر از ع��دم اج��راي قوانین اس��ت. ب��راي مث��ال، چالش هایي مثل 
ع��دم ش��ناخت بازارهاي داراي پتانس��یل صادرات و ع��دم بهره برداري 
کام��ل از ظرفیت ش��رکت هاي دانش بنیان در جه��ت افزایش صادرات 
محصوالت شان نش��ان دهنده این موضوع است که سیاست هاي مرتبط 
با توس��عه این حوزه به خوبي پیاده س��ازي و اجرا نشده است. همچنین 
این حوزه نیازمند تغییر رویکرد با هدف گس��ترش مذاکرات دیپلماتیک 
با کشورهاي هدف صادراتي است. راهکارهاي ارائه شده در مورد شرایط 
اقتصادي، مش��وق ها، جوایز صادرات��ي، معافیت هاي مالي و حمایت هاي 

گمرکي نیز ناظر به اجراي بهتر و دقیق تر قوانین است.
 بنابراین، با وجود سیاس��ت ها و قوانین حمایتي براي توسعه صادرات 
دانش بنی��ان، اجراي کام��ل و دقیق قانون توس��ط دول��ت مي تواند به 
شناس��ایي موان��ع توس��عه ص��ادرات این بخ��ش کمک کن��د و انتظار 
می رود سیاس��تگذاران از طریق رفع چالش های اقتصادی و س��اختاری 
و به کارگی��ری راهکاره��ای ارائه ش��ده در بهبود دیپلماس��ی اقتصادی، 
زیرس��اخت مدیریتی داخلی، زیرس��اخت های توسعه صادرات در داخل 
کش��ور، حمایت های گمرکی، مش��وق ها، جوایز صادراتی و معافیت های 

مالی برای ارتقای صادرات دانش بنیان اهتمام جدی بورزند. 

چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش  بنیان چیست؟

در جست وجوی اقتصاد دانش بنیان

فرصت امروز: ۲۷ آبان ماه امس��ال بود که دولت به پیش��نهاد مشترک 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، 
دستورالعمل بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد 
جامع��ه را تصویب ک��رد و به دنبال آن، این بس��ته حمایت��ی از دیروز 
یکش��نبه 11 آذرماه به حس��اب کارمندان دولت ک��ه حقوق کمتر از ۳ 

میلیون تومان دارند به مرور واریز شده و می شود.
بر این اس��اس، ۳ شرط دریافت سبد کاال شامل حقوق زیر ۳ میلیون 
تومان، داش��تن یکی از اش��کال قرارداد )رس��می، پیمانی و قراردادی با 

دولت( و  سرپرست خانوار بودن است.
ام��ا با وجود خبرهای متفاوتی که درباره ش��روع واریز رقم ۲۰۰ هزار 
تومانی در قالب بس��ته حمایتی به حساب کارکنان وجود دارد، اینگونه 
نیس��ت که این پرداخت به تمامی کارکنان در یک زمان مشخص انجام 
ش��ود، بلکه س��ازمان هایی که طبق بخشنامه س��ازمان برنامه و بودجه 
اطالع��ات مربوط ب��ه کارکنان را در اختیار این دس��تگاه ق��رار داده اند 
واریزی به حساب افراد مشمول آنها از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها 

انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بسته حمایتی دولت که در دو بخش نقدی و کاالیی 
توزیع می ش��ود از آبان ماه در دستور کار قرار گرفت، به نحوی که اقشار 
کم درآمد و خانوارهای هدف از جمله تحت پوش��ش بهزیستی و کمیته 
امداد مش��مول سبد کاالیی شدند که با ساز و کار خاص خود برای آنها 
در چند مرحله توزیع می ش��ود. اما برای کارکنان دولت کمک به طریق 
نقدی اس��ت به صورتی  که قرار ش��د کارکنانی که حقوق ماهانه آنها به 
کمتر از ۳ میلیون تومان می رس��د هر ک��دام ۲۰۰ هزار تومان دریافت 

کنند.
 در حالی برخی خبرها از این حکایت داش��ت که بسته حقوقی دولت 
از روز یکش��نبه پرداخت می ش��ود و کارکنان هر یک ۲۰۰ هزار تومان 
را دریاف��ت می کنند که پیگی��ری از منابع مطلع از این حکایت دارد که 
پرداخت نقدی به کارکنان دولت به صورت یکجا انجام نمی ش��ود و ساز 

و کار خاص خود را دارد.
این در حالی اس��ت که در اواخر آبان ماه س��ال جاری بخشنامه ای از 
سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی ملی 
و اس��تانی که حقوق و فوق العاده های آنها از محل بودجه عمومی دولت 
پرداخت می ش��ود ابالغ و در آن تاکید شده است که در راستای اجرای 
مصوب��ه دول��ت در رابطه با کمک جبرانی به کارکنان رس��می، پیمانی، 
قراردادی و شرکتی که مجموع پرداختی ماهیانه به هر یک از آنها کمتر 
از ۳ میلیون تومان اس��ت، تا مبلغ ۲۰۰هزار تومان از طریق حساب های 

بانکی مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان مشمول واریز شود.
ب��ا این تاکید ک��ه دریافتی زیر ۳ میلیون توم��ان منظور حقوق ثابت 
و فوق العاده ه��ای من��درج در حکم کارگزینی برای کارکنان رس��می و 
پیمانی و مبلغ ماهانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی 

در سال 1۳9۷ است.
در بخش��نامه رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه اعالم ش��ده بود که 
دس��تگاه های اجرایی ملی و استانی که حقوق و فوق العاده های کارکنان 
آنها از محل منابع عمومی بودجه سال 1۳9۷ پرداخت می شود مکلفند 
اطالع��ات مربوط به مش��مولین این مصوبه را تا پای��ان وقت اداری روز 
ش��نبه ۲۶ آبان ماه جهت انجام اقدامات الزم به سازمان برنامه و بودجه 

ارائه کنند.
 اطالع��ات دریافتی حاکی از آن اس��ت که س��ازمان برنامه و بودجه 
منابع الزم برای پرداخت این رقم ۲۰۰ هزار تومانی به حساب کارکنان 
مش��مول را تامین و تخصیص داده اس��ت و هر زمان که دس��تگاه های 
اجرایی اطالعات مربوطه به کارکنان مشمول را در اختیار سازمان برنامه 
قرار دهند این س��ازمان با اعالم به س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها مبالغ 

مربوطه را به حساب سرپرستان خانوار واریز می کند.
اما اینگونه نیس��ت که فقط کارکنانی که سرپرس��ت خانوار هس��تند 
مش��مول دریافت این رقم ۲۰۰ هزار تومانی باشند و هر یک از کارکنان 
حتی افراد مجردی که تش��کیل خانواده نداده اند در صورتی که مشمول 
مصوبه هیات وزیران در رابطه با بس��ته جبرانی باش��ند مبلغ مربوطه را 

دریافت خواهند کرد.
گفتنی اس��ت طبق بخشنامه ای که از س��وی جهانگیری-معاون اول 
رئیس جمهوری - به دس��تگاه های ذی ربط برای بس��ته حمایتی ابالغ 
کرد، س��ازمان برنامه و بودجه مجاز شد برای کارکنان رسمی و پیمانی 
کش��وری و لش��کری، کارکنان قراردادی و ش��رکتی و مستمری بگیران 
صندوق های بازنشس��تگی، لش��کری و حمایت و بازنشس��تگی کارکنان 
ف��والد و س��ایر صندوق ها که مجم��وع پرداختی ماهیان��ه آنها به کمتر 
از ۳میلیون تومان می رس��د کمک جبرانی از طریق حس��اب های بانکی 

مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کنند.
این در حالی اس��ت که بعد از واریز حقوق کارکنان در آبان ماه، برخی 
بازنشسته ها و مستمری بگیران جبرانی ۲۰۰ هزار تومان را دریافت کرده 

بودند، ولی وضعیت کارکنان مشخص نبود. 

چگونگی واریز کمک  جبرانی برای کارکنان دولت

کمک  جبرانی 200 هزار تومانی کی و چگونه پرداخت می شود؟

یادداشت

تشتت داخلی، بالی جان ظرفیت های 
باقی  مانده برجام

به رغ��م هم��ه مش��کالتی ک��ه ب��ه دلی��ل اعم��ال تحریم ه��ای 
یکجانبه گرایانه آمریکا علیه کش��ور ایجاد ش��ده، امروز شاهدیم که 
در گفت وگوهای متعدد بر همراهی جامعه جهانی با ایران در مقابله 
ب��ا تحریم ها تأکید و از آن به عنوان یک ظرفیت صحبت می ش��ود. 
در ای��ن میان نباید فرام��وش کرد که این ظرفی��ت و فرصت با به 
کارگیری مجموعه ای از رفتارهای حرفه ای در چارچوب دیپلماسی 
فع��ال کش��ور که به »برجام« منجر ش��ده به وجود آمده اس��ت. با 
استناد به همین تفاهم نامه بین المللی و تالش های صورت گرفته از 
جان��ب گروه مذاکره کننده ایران بود که امروز اتحادیه اروپا همراه با 

ما به مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا برخواسته است.
اگر کسی ادعا کند که اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم های این دوره 
آس��یب نخواهد دید، به این معنا است که به هیچ وجه اقتصاد ایران را 
نمی شناس��د، اما نباید فراموش کرد که این دوره از تحریم های آمریکا 
قابل مقایس��ه با دوره های پیشین نیست و بهره مندی از عدم همراهی 
جهان ب��ا آمریکا در گروی اتحاد ملی و تقویت دیپلماس��ی اقتصادی 
است که تجربه آن را در برجام شاهد بودیم. امروز ظرفیت دیپلماسی 
ایران به مرتبه ای رس��یده که می تواند آثار این دوره تحریم ها را به رغم 
اینکه هجومی تر و هدفمندتر از دوره های گذش��ته است خنثی سازد. 
معتقدم بهره مندی از ظرفیت پیش آمده، در گروی اتخاذ یک رویکرد 
برد-برد اس��ت. به این معنا که اگر کش��وری برای همکاری با ما اعالم 
آمادگی کرده است باید هر دو نفع ببریم. با توجه به موقعیت ایران در 
فضای بین المللی اگر در برابر تحریم ها به دنبال حفاظت از منافع خود 
هستیم، بنابراین نباید توقع نفع گرایی یک جانبه داشته باشیم. در حال 
حاضر زمان آن فرا رسیده است که استراتژی کشور بر محور گفت وگو، 
ایجاد منافع اقتصادی و سیاس��ی مشترک و تمرکز بر بازارهای هدف 

گذاشته شود.
یک��ی از خطاهای بعد از برجام این ب��ود بالفاصله بعد از توافق با 
اروپا، نحوه مذاکره و گفت وگوی خود را با ش��رکای تجاری پیشین 
ازجمله چینی ها که مدت ها شریک ما در مناسبات اقتصادی بودند 
تغییر دادی��م و در مذاکرات مان وقتی بح��ث قیمت پیش می آمد، 
هش��دار می دادیم ک��ه مراقب قیمت دادن تان باش��ید، چراکه االن 
اتحادی��ه اروپ��ا در کنار ایران اس��ت و فعاالن اقتص��ادی ما مجبور 

نیستند که بر مبنای آنچه شما می گویید، عمل کنند.
اما متأس��فانه دیدیم ک��ه االن قاعده بازی با اعم��ال تحریم های 
آمری��کا تغییر کرده اس��ت. در همان زمان ضروری بود تا ریس��ک 
ایران در برابر برجام به خوبی س��نجیده می شد و پس  از آن تصمیم 
می گرفتیم که با ش��رکای تجاری پیشین خود چگونه وارد صحبت 
شویم. بااین حال، به نظر می رسد زمان گفت وگو و انعقاد قراردادهای 
بلندمدت با کش��ورهایی که همکاری خود را با ایران اعالم کرده اند، 
فرا رس��یده و نباید در این زمینه تعلل کرد. شاید برخی ادعا کنند 
که دوره بستن این قراردادها یا گفت وگوها به پایان رسیده و ایران 
صرف��اً زمانش را در راه این گفت وگوها هدر خواهد داد، اما معتقدم 
که حتی اگر این قراردادها در کوتاه مدت به نفع کشور نباشد، قطعاً 

در بلندمدت برای کشور مزایای فراوانی به همراه خواهد داشت. 
دیگر اقدام مهمی که به نظر می رسد در شرایط فعلی ضروری است 
و باید عالوه بر س��طح کالن جامعه، در س��طح خرد هم نهادینه شود، 
دوری جس��تن از تشتت آرا و اتحاد است که نمونه آن را در زمانی  که 
تیم مذاکره کننده کشور موفق به پیروزی در برجام شد شاهد بودیم که 
چطور همه ارکان نظام پشت دیپلماسی اقتصادی کشور قرار گرفتند و 
در همان زمان هم با وجود اختالف نظرهایی که وجود داشت، اما برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب همه با هم متحد شدند. امروز هم با آن زمان 
تفاوتی ندارد و در صورتی که تشتت داخلی درباره موضوعات مختلف 
مربوط به تحریم ها وجود داشته باشد، بدون شک ظرفیت های ایران در 

عرصه بین الملل هم به خطر خواهد افتاد.

حال بازار خوب است؟

قیمت جهانی طال تغییری نکرده اس��ت بااین حال قیمت س��که 
در بازار داخلی ایران نزدیک به 1۴۰هزار تومان بیش��تر شده است. 
علت رش��د قیمت س��که هم در افزایش قیمت ارز است. روز شنبه 
دالر در بازار آزاد 11 هزار و ۳۰۰ تومان قیمت خورده بود و دیروز 
یکش��نبه نرخ دالر به بیش از 11 هزار و ۷۰۰ تومان رس��ید یعنی 
حدوداً ۴۰۰ تومان گران تر شده است. همین مسئله افزایش قیمت 
سکه و طال را هم در پی داشته است. درمجموع می توان روال بازار 
را عادی توصیف کرد. اکنون دادوس��تدها در جریان است و به طور 
نس��بی ش��اهد ثبات قیمت ها در چند روز گذشته در بازار بوده ایم. 
البته نمی توان گفت که بازار دچار نوس��انات معمول نشده است که 
آن هم بیش��تر ناش��ی از افزایش قیمت ارز در داخل اس��ت تا تأثیر 
عوامل خارجی. باوجود ثبات نس��بی قیمت ها س��طح معامالت در 
چند روز گذش��ته کاهش پیدا کرده است. مواقعی که قیمت ها روند 
نزولی را در پیش می گی��رد، به طور طبیعی تمایل به خریدوفروش 
کاهش پیدا می کند. دلیل عمده عدم تمایل طالفروش ها و صراف ها 
به معامله را باید در همین مس��ئله جست وجو کرد. زمانی که بازار 
دچار نوسان می ش��وند، غیرحرفه ای ها هم بااحتیاط بیشتری عمل 
می کنن��د. آن ها صبر می کنن��د تا ثبات به ب��ازار بازگردد و پس  از 
آن خریدوف��روش کنند. کاهش پیاپی قیمت ارز در هفته های اخیر 
که کاهش قیمت طال و س��که را هم در پی داش��ت، از دالیل عمده 
فروک��ش کردن تمایل به معامله اس��ت. قیمت ها اکنون به س��طح 
معقول رس��یده اس��ت، اما پایدار نمی ماند. در دو روز ابتدای هفته 
ثبات قیمت ه��ا را پیش بینی کردیم که محقق ش��د اما پیش بینی 
آینده همواره تحت تأثیر کنش و واکنش های سیاس��ی و اقتصادی 
اس��ت که می تواند بالفاصله همه بازار را تحت تأثیر قرار دهد. البته 
بدون در نظر گرفتن ای��ن عامل می توان گفت که کاهش قیمت ها 
متوقف می ش��ود و ثبات فعلی که در ب��ازار به طور حدودی حاصل 

 شده، همراه با نوسانات معمول اما اندک ادامه پیدا می کند.
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در حال��ی ک��ه قیمت ه��ا در بازار س��که و ارز در حال ریزش اس��ت، 
انتظ��ارات بر کاهش قیمت مس��کن در ماه های پیش رو اس��توار ش��ده 
اس��ت و خریداران بازار مسکن در انتظار افزایش سقف تسهیالت پا پس 
کشیده اند. بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن امسال تا پایان آبان ماه 
رش��دی برابر با 91درصد را نسبت به سال گذش��ته تجربه کرده است، 
اما با ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی، احتمال تعدیل قیمت ها از 

سوی برخی کارشناسان مطرح شده است.
 به گزارش خبرآنالین، برخی فعاالن بازار مس��کن بر این اعتقادند که 
با خروج خریداران واقعی از بازار مسکن، رکود در این بازار طی ماه های 
پیش رو س��نگین تر خواهد ش��د. یکی از مش��اوران امالک درخصوص 
وضعیت بازار مس��کن گفت: »بازار مس��کن این روزها با کمبود مشتری 
و البته خریدار روبه روس��ت و بیش��تر کس��انی که وارد میدان می شوند، 

کسانی هستند که می خواهند مظنه را دریابند.«
 او که در منطقه مرکزی تهران به فعالیت مشغول است، ادامه داد: »بر 
این اس��اس، واحدهای کوچک مشتریان بسیار بیشتری نسبت به دیگر 
واحده��ا دارند و از ای��ن رو قیمت واحدهای کوچک تقریبا قواره ای و نه 

متراژی محاسبه می شود.«
 وی جهش قیمت مسکن را ناشی از رشد بازارها و کاهش ارزش پول 
ملی دانس��ت و اضافه کرد: »بسیاری از کس��انی که قصد خرید داشتند 
تحت تاثیر انتش��ار اخباری درخصوص افزایش س��قف وام مسکن دست 
نگه داش��ته اند و می گویند با رسیدن س��قف تسهیالت به ۳۰۰ میلیون 
تومان امکان خرید بهتری خواهند داش��ت. از این رو افزایش قیمت در 

کنار انتظار برای رش��د تس��هیالت عوامل مهم رک��ود در این بازار مهم 
هس��تند.« هرچند با رشد قیمت ارز، افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاد، 
اما با کاهش قیمت ها هنوز بازار مسکن واکنشی از خود نشان نداده و در 
نتیجه، انتظار می رود در ماه های آتی تاثیر ریزش ها در بازار روشن شود. 
این در حالی است که برخی به استناد باال رفتن هزینه ساخت، کاهش 

قیمت مسکن بیش از ۲۰درصد را محتمل نمی دانند.
دالر همچنان می ریزد  

ابت��دای هفته بازار ارز کار خود را ب��ا دالر 1۰ هزار و ۴۰۰ تومانی به 
پای��ان برد تا ریزش ادامه دار دالر، بس��یاری از کس��انی ک��ه ارز را برای 
س��رمایه گذاری خریداری کرده و در خانه ها نگهداری می کردند، مجاب 
کند وارد بازار ش��وند. افزایش عرض��ه ارزهای خانگی روند رو به کاهش 
نرخ ه��ا را تقوی��ت کرد و از این رو به نظر می رس��د در ماه های پیش رو 
با تداوم این سیاس��ت ن��رخ ارز در محدوده پایین ت��ر از 1۰ هزار تومان 

ثبات یابد.
 براس��اس این گزارش، بسیاری از صرافان بر این اعتقادند که کاهش 
ن��رخ دالر در حال حاضر ناظر به مکانیزم هایی اس��ت که بانک مرکزی 
برای تقابل با پولشویی و ممانعت از خلق پول به کار گرفته است.  بانک 
مرکزی تسویه دستگاه های پوز را برای دارندگان طوالنی تر از قبل کرده 
و محدودیت هایی را نیز بر نقل و انتقال پول اعمال کرده اس��ت تا بدین 

وسیله مانع از هجوم سرمایه های سرگردان به بازار ارز شود.
 در کن��ار ریزش ها در بازار ارز، بازار س��که نیز ب��ا کاهش نرخ مواجه 
بود. هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی از ح��دود ۴ میلیون و ۶۰۰هزار 

تومان به ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رس��یده است. رئیس اتحادیه طال 
و جواهر اس��تان تهران می گوید که قیمت طال و س��که با تداوم ریزش 
دالر همچن��ان کاه��ش خواهد یافت و این روند ت��ا تخلیه کامل حباب 

سکه ادامه دارد.
 بازار خودرو به کدام سو می رود؟

 اما ب��ازار خودرو این روزه��ا در انتظار ش��نیدن اخباری درخصوص 
افزایش نرخ کارخانه اس��ت، اما با این ح��ال، یخ زدگی بازار خودروهای 
وارداتی ناش��ی از احتمال ریزش قیمت هاس��ت. هرچند واردات خودرو 
در حال حاضر به اس��تناد شرایط ارزی از سوی دولت ممنوع اعالم شده 
اس��ت، اما تخلی��ه روانی بازار ارز، مانع از تداوم روند افزایش��ی قیمت ها 
خواهد ش��د. آنچه پیش بینی ها داللت بر آن دارد که روند رو به رش��د 

قیمت ها در این بازار متوقف شده و تعدیل آغاز خواهد شد.
پیش بینی وضعیت پیش رو

 هرچند دش��وارترین کار در ش��رایط کنونی، پیش بینی آینده است، 
ام��ا برخی برآوردها حکایت از آن دارد ک��ه در صورت عدم وقوع اتفاق 
غیرقاب��ل پیش بینی، قیمت ارز در ماه های آت��ی ثبات یافته و در کانال 
کمت��ر از 1۰ ه��زار تومان س��امان یاب��د. کاهش قیمت س��که و ارز، به 
عقیده برخی س��رمایه گذاران می تواند عامل تخلیه روانی بازار مس��کن 
باش��د. س��والی که در این میان مطرح می شود، آن است که آیا روند رو 
به کاهش قیمت ه��ا کماکان ادامه دارد؟ مقام��ات بانک مرکزی به این 
س��وال پاسخ مثبت می دهند، اما آنچه در بازارها رخ می دهد، درستی و 

نادرستی این پاسخ را مشخص خواهد کرد. 

بازارهای مهم ایران به کدام سو می روند؟

واکاوی بازار ارز، مسکن و خودرو

تعاونی ها بخش فراموش ش��ده اقتصاد در هیاهوی خصوصی س��ازی ها 
هس��تند که در صورت توجه بیش��تر به آنها بسیاری از مسائل کارکنان 
اصناف مختلف حل می ش��ود؛ در همین راس��تا وزیر اقتصاد گفته است 
که می توانیم شرکت هایی که کاالهای صادراتی دارند را در قالب بخش 

تعاونی واگذار کنیم.
به گزارش ایس��نا، در یک دسته بندی اقتصادی، اقتصاد به سه بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی تقس��یم می ش��ود. حرکت به سمت هر یک 
از دو قط��ب قدرتمند اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار موجب ش��کل گیری 
مکتب ه��ای اقتصادی متفاوتی ش��ده و در عین حال، مش��کالتی برای 
اقتص��اد جوام��ع مختلف به وجود آورده اس��ت؛ مش��کالتی مانند ایجاد 
مفاس��د اقتصادی یا کاهش بهره وری در اقتصاده��ای دولتی یا افزایش 
شکاف طبقاتی و ایجاد فقر و آسیب های اجتماعی در اقتصادهای مبتنی 
بر بازار که در نهایت باعث ش��ده اس��ت توجه به بخش تعاونی ها بیشتر 
ش��ود. تعاونی، مشارکتی است که عده ای از افرادی که هم صنف هستند 
یا تناس��بی مش��ابه دارند و برای دس��تیابی به منافع مش��ترک گردهم 
می آیند. اعضای ش��رکت های تعاونی در حقیقت س��رمایه معینی را در 
می��ان می گذارن��د و به صورت دس��ته جمعی و از طری��ق فراهم آوردن 

تسهیالت مختلف مشکالت شان را حل می کنند.
تعاونی ها به جای میزان سرمایه ها بر اعضای شرکت ها متکی هستند؛ 
ب��ه طوری که هر عضو بدون توجه به میزان س��رمایه اش یک رای دارد. 
این شرکت ها به منظور رفع نیازهای اساسی اعضا مانند مسکن یا دیگر 
اقالم مصرفی تش��کیل می ش��وند. خاصیت این شیوه حذف واسطه های 

غیرض��روری از چرخه تامین این نیازها اس��ت که موجب کاهش نهایی 
قیمت برای مصرف کنندگان یا همان اعضا تعاونی ها می شود.

دولت از عاملیت به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر کند
در همی��ن زمین��ه وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی طی س��خنانی در 
س��یزدهمین اجالس بین المللی تعاون در آس��یا - اقیانوس��یه، تشکیل 
ش��رکت های تعاونی جدید و خرید ش��رکت های دولتی آماده واگذاری 
توس��ط آنها را راهکاری موفق برای کوچک س��ازی دولت و تحقق سهم 
۲۰درصدی شرکت های تعاونی از خصوصی سازی خواند که در اصل ۴۴ 

قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته دژپس��ند، رابطه دول��ت با بازار باید رابطه ای تعریف ش��ده و 
غیرمداخله گر باشد که در این مسیر باید سهم و نقش دولت به گونه ای 
تنظیم ش��ود که مانع فعالیت های بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی 
نشود و دولت هرگز نباید در اموری که بخش های مذکور، تمایل و توان 
انجام آن را دارند، وارد ش��ود. او در کنار عامل س��ود و رای س��هامدار، 
موض��وع عالیق منطق��ه ای را هم در واگذاری ش��رکت ها به تعاونی های 
س��هامی عام و فراگیر مطرح و اظهار ک��رده باید مدل اقتصاد »دولت  - 
بازار« به اقتصاد »بازار – دولت« تبدیل شود و نقش دولت از عاملیت به 

سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر کند.
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگ��ر از برنامه های وزارت اقتصاد 
را مرب��وط به نقدینگی و اهرم کردن دارایی های دولت دانس��ته و گفته 
که می توانیم شرکت هایی که کاالهای صادراتی دارند را در قالب بخش 

تعاونی واگذار کنیم.

تعاونی ها؛ حامی فعالیت های مولد در اقتصاد
در ای��ن میان باید گف��ت، ویژگی های اصلی تعاونی ها این اس��ت که 
در این گونه ش��رکت ها فقط اش��خاص حقیقی می توانند عضو ش��رکت 
ش��وند. همچنین ش��رکت های تعاونی فقط در امور مرب��وط به تولید و 
توزیع می توانند فعالیت کنند که این مساله می تواند از ایجاد بنگاه های 
س��فته بازی که فعالیت های ش��ان در نهایت منجر به خلق پول می شود 
هم جلوگیری کند و چه بس��ا باعث رونق گرفتن فعالیت های تولیدی در 

اقتصاد هم بشوند.
در همی��ن خص��وص باید گفت ش��رکت های تعاونی مش��تمل بر دو 
دس��ته کلی شرکت های تعاونی عام و شرکت های تعاونی خاص هستند. 
ش��رکت تعاونی عام، ش��رکتی اس��ت که عضویت در آن برای همه آزاد 
اس��ت و موسس��ان یا شرکت باید برای تأمین قس��متی از سرمایه اولیه 
و یا افزایش س��رمایه شرکت، س��هام آن را به عموم مردم عرضه کنند. 
همچنین ش��رکت تعاونی خاص هم شرکت هایی هستند که عضویت در 
آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل کارگران، کارمندان، کشاورزان، 

دانشجویان و یا مشاغل خاص ممکن است.
گفتنی اس��ت؛ قانون بخش تعاونی در سال 1۳۷۰ به تصویب مجلس 
شورای اس��المی رس��یده که ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی 
سیس��تم اقتص��ادی ایران را برش��مرده ک��ه از آن جمل��ه جلوگیری از 
کارفرمای مطلق ش��دن دولت، اش��تغال زایی، قرار دادن وسایل کار در 
اختیار کس��انی که قادر به کارند ولی وس��ایل کار ندارند، پیشگیری از 

تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم است. 

وزیر اقتصاد در سیزدهمین اجالس بین المللی تعاون در آسیا - اقیانوسیه چه گفت؟

خواب خوش دژپسند برای تعاونی ها

انرژی

کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش 
کرده اند بخوانند

بعد از آن که بازگش��ت کارت س��وخت قطعی شد، جدا از افرادی 
ک��ه کارت س��وخت ندارند و باید برای گرفت��ن المثنی آن به طرق 
مختلفی که معرفی ش��ده اس��ت اقدام کنند، ب��رای مالکان خودرو 
یا موتورس��یکلتی که کارت س��وخت دارند اما رمز خود را فراموش 

کرده اند نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، چندی پیش ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی از بازگش��ت قطعی کارت س��وخت خبر داد و از 
مالکانی که فاقد کارت س��وخت هس��تند خواس��ت تا برای دریافت 
کارت س��وخت المثنی به طرق مختلفی که اعالم شده، اقدام کنند. 
این ش��رکت تاکید کرد خودروهای نوش��ماره دارای کارت سوخت 
ب��وده و اگر کارت س��وخت به دست ش��ان نرس��یده، در زمانی که 
براس��اس شماره سمت راس��ت تلفن همراه آن ها تعیین شده، برای 
ثبت نام اقدام کنند و چنانچه کارت س��وخت آن ها در شرکت پست 
مانده، این ش��رکت در آینده برای ارس��ال کارت های سوخت اقدام 

خواهد کرد.
در این میان مالکانی هم هستند که کارت سوخت خود را حفظ اما 
رمز آن را فراموش کرده اند. یکی از سواالت پرتکرار مخاطبان ایسنا 
از س��وی این افراد اس��ت که برای بازیابی رمز خود چه باید بکنند؟ 
زیرا مدت هاست که سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه دار صورت 
می گیرد و بس��یاری از افرادی که دارای کارت سوخت هستند، رمز 
خود را فراموش کرده اند و اکنون که بازگشت کارت سوخت قطعی 

شده، درباره بازیابی رمز کارت سوخت خود نگران هستند.
الزم به تاکید اس��ت که مالکانی که دارای کارت سوخت هستند 
ام��ا رمز خود را فرام��وش کرده اند نباید از هیچ ک��دام از روش های 
معرفی ش��ده برای اخذ کارت س��وخت المثنی اقدام کنند. ش��رکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرده اس��ت این افراد 
نگران نباشند و منتظر اطالع رسانی این شرکت در این حوزه باشند.

همچنین پیش از این زیبا اس��ماعیلی، س��خنگوی ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفتی در این مورد به ایس��نا توضیح 
داده بود: در حال حاضر افرادی که کارت س��وخت دارند اما رمز آن 
 را فراموش کرده اند، نباید اقدامی انجام دهند. قرار اس��ت رمز همه 
کارت ها بازیابی شود و از زمانی که استفاده از کارت سوخت الزامی 
ش��د، زمانی که مالک خودرو برای نخستین بار برای سوخت گیری 
ب��ه جایگاه مراجعه و کارت خود را وارد ن��ازل کند، پیامی مبنی بر 
انتخ��اب رمز روی صفحه نقش می بن��دد و مالک می تواند رمز خود 

را انتخاب کند.

احتمال کاهش یک تا 1.5 میلیون بشکه ای تولید اوپک
تاثیر تصمیم اوپک بر بازار نفت ایران

قیم��ت نفت در بازارهای جهانی درحالی روند کاهش��ی را در پی 
گرفته که حدود پنج روز ت��ا اجالس بعدی اوپک و غیراوپک مانده 
اس��ت و به نظر می رس��د کاهش قیمت ها، اعضا و به ویژه عربستان 
را بر آن داش��ته تا به کاهش تولی��د فکر کنند. تصمیمی که به باور 
کارشناس��ان، در کوتاه م��دت به نفع اما در بلندم��دت به ضرر ایران 

خواهد بود.
در این باره، مرتضی بهروزی فر، کارش��ناس حوزه انرژی با اشاره به 
کاهش قیمت جهانی نفت طی هفته های گذش��ته، به ایس��نا گفت: 
عربس��تان متوجه ش��ده قیمت ها بیش از حدی که انتظار داش��ت، 
کاهش یافته اس��ت و بعید نیست مایل باش��د توافقی همانند سال 

۲۰1۶ ایجاد شود که طبق آن اعضا به کاهش تولید متعهد شوند.
وی درباره افزایش بی سابقه تولید عربستان درحالی که این کشور 
اع��الم کرده ب��ود قصد دارد تولید خود را ۵۰۰ هزار بش��که کاهش  
ده��د، توضیح داد: این اقدام عربس��تان منطقی بود. عربس��تان اگر 
بخواهد به یک برنامه کاهش تولید وارد ش��ود و س��ایر کشورها را با 
خود همراه کند، با بیشترین توانش تولید می کند تا بگوید قرار است 

تولید از این حد کاهش یابد.
چرا روسیه مخالف کاهش تولید است؟

این کارشناس حوزه انرژی، با تاکید بر این که روسیه ملزم نیست 
در کاهش تولید با اوپک همراه ش��ود، اظهار کرد: اجالسی که قرار 
است برگزار شود، اجالس اوپک است که روسیه ملزم نیست در آن 
مش��ارکت کند، اما روسیه تاکنون نش��ان داده است که مخالف این 
قیمت ها نیس��ت. عربستان و روسیه بیش ترین میزان تولید خود در 
ط��ول تاری��خ را دارند. به گفته او، عربس��تان از این قیمت ها راضی 
نیست اما به نظر من با توجه به اینکه عربستان و روسیه بزرگ ترین 
صادرکنندگان نفت دنیا هستند، به نفع هر دو آن هاست که قیمت ها 
افزایش پیدا کند و فکر نمی کنم برای توافق درراستای کاهش تولید 

مشکلی باشد و می توانند با رایزنی به این توافق دست یابند.
بهروزی ف��ر درباره مخالفت روس��یه با کاهش تولی��د توضیح داد: 
روس��یه به این دلیل با کاهش تولید مخالف اس��ت که تمایل ندارد 
بازارهای خود را از دس��ت بدهد. این کشور قسمت عمده بازارهای 
نفت ایران را گرفته است و نمی خواهد این بازارها را از دست بدهد.

تاثیر توافق کاهش تولید بر ایران
وی به این س��وال که تواف��ق کاهش تولید چه تاثی��ری بر ایران 
خواهد داش��ت، پاسخ داد: کاهش تولید در کوتاه مدت و طی شش 
ماه که آمریکا به مش��تریان نفت ایران معافی��ت داده، به نفع ایران 
است، زیرا قیمت ها افزایش پیدا می کند، اما این توافق در میان مدت 
به ضرر ماس��ت، زیرا به ب��ازار این پیام را می دهد ک��ه اگر اوپک و 
غیراوپک یک میلیون بش��که از نفت خود کم کنند، خأل نفت ایران 
احس��اس نمی شود. اگر همین روند طی ش��ود و اتفاق جدیدی رخ 
ندهد، اعضای اوپک در اوایل س��ال می��الدی آینده می توانند تولید 

خود را افزایش دهند و خأل نفت ایران را جبران کنند.
به گفت��ه بهروزی فر، احتماال اعضای اوپک تولید خود را بین یک 

میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش خواهند داد.
پیش از این، حس��ین کاظم پور اردبیلی - نماینده ایران در هیات 
عام��ل اوپک گفته بود: ایران در تحریم اس��ت و اگر س��ایر اعضا از 
قیمت های کنونی ناراضی هستند، باید تصمیم بگیرند و تولید خود 
را کاه��ش دهند. میزان کاهش تولی��د به ما ربطی ندارد، زیرا ایران 
قصد کاهش تولید ندارد، بنابراین بقیه باید تصمیم بگیرند. ایران در 
حال حاضر نمی تواند برای سایر اعضا تعیین تکلیف و رقمی را برای 

سایر اعضا مشخص کند.   
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نسل جدید کسب وکار باشگاه مشتریان 
توسط بانک سامان رونمایی شد

بان��ک س��امان ب��ا ه��دف ایج��اد ارزش افزوده ب��رای مش��تریان و 
خدمات رس��انی مناسب تر، از نسل جدید کسب وکار باشگاه مشتریان با 
نام تجاری »سامانیوم« رونمایی کرد. به گزارش »فرصت امروز«، باشگاه 
مشتریان بانک سامان در راستای تأمین نیازها و ایجاد منافع بیشتر برای 
مش��تریان ایجاد شده اس��ت تا با گردآمدن مشتریان در کنار یکدیگر، 
امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای آنها فراهم شود، بنابراین مشتریان 
بانک سامان با عضویت در »سامانیوم« و ثبت مشخصات و سالیق خود 
در زمینه های ورزشی، هنری و تفریحی، از خدمات مرتبط آن بهره مند 
می ش��وند. براساس این گزارش، عرضه خدمات متنوع بانکی و بیمه ای 
با ش��رایط آسان و شرایط مناس��ب تر، ارائه کدهای تخفیف روی کاالها 
و خدمات متنوع و امکان بازگش��ت نقدی و قرعه کشی مداوم و اهدای 
جوایز متنوع از جمله ویژگی های باشگاه مشتریان بانک سامان است. در 
نخستین قرعه کشی بزرگ »سامانیوم« تمام اعضای باشگاه می توانند از 
روز یکشنبه 11 آذرماه تا 11 دی به مدت یک ماه با عضویت، فعالیت و 
دعوت سایرین به باشگاه »سامانیوم« در قرعه کشی یک دستگاه گوشی 
تلف��ن همراه آیفون Xmax  و ده ها هدیه ارزنده دیگر ش��رکت کنند. 
همچنین سید احمد طاهری بهبهانی، مدیرعامل بانک سامان در پایان 
مراسمی که دیروز به همین مناسبت برگزار شد، از درخواست یک بانک 

بزرگ اروپایی برای ادامه همکاری با این بانک خبر داد.
او با اشاره به ۲۰ سال فعالیت بانک سامان در حوزه بانکداری گفت: در 
این ۲۰ س��ال موفق شده ایم که آبروی بین المللی برای این بانک کسب 
کنیم. بانک سامان امروز در سراسر دنیا شناخته شده و با وجود تنگناهای 
سیاسی که به کشور تحمیل شده، موقعیت آن قابل قبول است. طاهری 
بهبهان��ی با تاکید بر اینکه بانک س��امان به فعالیت و ارائه س��رویس به 
مش��تریان خود ادامه خواهد داد، ادام��ه داد: در دوره تحریم های جدید 
همچون دوره قبلی تحریم ها روی تامین نیازهای حوزه دارو و غذا تمرکز 
می کنیم. وی در پایان با اش��اره به ارتباطات بین المللی این بانک، گفت: 
یک بانک اروپایی بزرگ برای ادامه همکاری با بانک س��امان درخواست 

داده که افتخار بزرگی برای ما و ایران محسوب می شود.

امکان پویاسازی رمز دوم کارت در بانک 
 پاسارگاد فراهم شد

به منظور افزایش امنیت و صیانت از حقوق مشتریان، بانک  پاسارگاد 
شرایط پویاسازی رمز دوم کارت را در نرم افزارهای کارت، اینترنت بانک 
و همراه بانک فراهم کرد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو 
رفیعی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این بانک ضمن اعالم این 
خبر گفت: مشتریان گرامی می توانند برای کاهش مخاطرات مرتبط با 
رمز دوم کارت های بانکی، که در تراکنش های بدون کارت به کار گرفته 
می شوند، نسبت به فعال سازی رمز پویا برای کارت و دریافت رمز دوم 
یک بار مصرف اقدام کنند. وی ادامه داد: یک بار مصرف بودن و اعتبار 
یک دقیقه ای رمز دوم کارت از جمله ویژگی های رمز پویا اس��ت. وی 
درخصوص طریقه فعال سازی این خدمت تصریح کرد: مشتریان گرامی 
قادر خواهند بود برای فعال سازی رمز پویا و دریافت رمز یک بار مصرف 
به سامانه بانکداری مجازی، قسمت »مدیریت نوع رمز کارت« در بخش 
»کارت ه��ای من« در منوی »کارت« مراجعه کنند. در نس��خه  جدید 
همراه بانک )موبایل بانک( نیز فعال س��ازی این خدمت از طریق بخش 

»عملیات کارت« در منوی »سایر« فراهم است.

رئیس بیمه مرکزی اعالم کرد
صنعت بیمه منتظر مجوز استفاده از ابزارهای 

نوین مالی
رئی��س کل بیمه مرکزی گفت اگر بخواهیم اوراق ریس��ک بیمه ای 
را با ۵ تا 1۰ هزار میلیارد تومان به بازار س��رمایه منتقل کنیم باید از 
ابزارهای نوین اسالمی استفاده کنیم که اگر مجوز آن برای بیمه مرکزی 
صادر شود، با کمک شرکت های بیمه این موضوع را نهایی می کنیم. به 
گزارش ایسنا، غالمرضا سلیمانی امیری روز یکشنبه در  همایش مالی 
اس��المی با اش��اره به ارتباط بازار سرمایه و صنعت بیمه گفت: صنعت 
بیمه نیاز دارد از ابزارهای مالی از جمله ابزارهای مالی اسالمی در بورس 
اس��تفاده کند. علمای شیعه در بحث بیمه متعارف نظر مثبت دارند و 
آن را حالل می دانند و این عملیات در ایران به شیوه متعارف آن انجام 
می ش��ود اما در برخی از کش��ورهای اس��المی از 19۷۰ به بعد اشکال 
ش��رعی بر شیوه متعارف بیمه گرفته  و بحث تکافل را مطرح کرده اند. 
س��لیمانی افزود: برخی کشورها بحث بیمه متعارف را حرام کرده اند و 
1۲ کش��ور از جمله عربستان، پاکستان و بحرین بحث تکافل را دنبال 
کرده اند؛ صنعت بیمه با نگاه تکافل در این کش��ورها با 1۲میلیارد دالر 
فعال بوده است. ما می دانیم بیمه گذار و بیمه گر در سود و زیان شریک 
هستند. با این نگاه باید از ابزارهای نوین اسالمی استفاده کنیم که بحث 
بهادارسازی اوراق ریسک را مطرح کردیم که خوشبختانه کمیته فقهی 
بورس نیز آن را تایید کرده است؛ با این روش به نوعی مردم در ریسک 
شریک می شوند. وی با اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا گفت: بعد 
از فش��ارهایی که آمریکایی ها وارد کردند، باعث شد بحث اتکایی را از 
ش��رکت های خارجی جدا کنیم و به داخل هم بپردازیم. اگر بخواهیم 
اوراق ریس��ک بیمه ای را با ۵ تا 1۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه 
منتقل کنیم باید از ابزارهای نوین اسالمی استفاده کنیم. اگر مجوز این 
موضوع برای بیمه مرکزی صادر ش��ود، با کمک شرکت های بیمه این 
موض��وع را نهایی خواهیم ک��رد. رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه 
سپرده گذاری شرکت های بیمه در بانک ها برای استفاده در زمان بروز 
خسارت در زمان تورم با مشکل روبه رو می شود، اظهار کرد: این موضوع 
به ویژه در مورد رشته بیمه زندگی نمود و ظهور دارد و نمی تواند خیلی 
موثر باشد. شرکت های بیمه در زمان تورم نمی توانند با سپرده گذاری 
بانکی در زمان تعهد خود پرداختی داشته باشند؛ لذا شرکت های بیمه 
باید وارد بازار س��رمایه شوند. شرکت های بیمه بسیار مشتاق هستند 
حق بیمه دریافتی خود را سرمایه گذاری کرده و از سود حاصل از آن در 

زمان تعهدات بلندمدت، پرداختی داشته باشند.
به گفته وی، رش��ته بیمه زندگی می توان��د در کنار صندوق های 
بازنشس��تگی، دریافتی بیمه گذاران را در کنار مبلغ مس��تمری باال 

ببرد. 

خبرنامه

ابتدای ش��هریورماه ب��ود که بانک مرکزی »الزام��ات رمزهای پویا در 
تراکنش ه��ای مبتنی بر کارت های بانکی« را به ش��بکه بانکی ابالغ کرد 
و تا ابتدای خردادماه س��ال آینده ب��ه بانک ها مهلت داد تا رمزهای پویا 
را جایگزی��ن رمزهای ثابت کنونی در کارت های بانکی مش��تریان کنند. 
البته برخی از بانک ها نظیر سامان، ملت و پاسارگاد از سال های گذشته 
اس��تفاده از رمزهای پویا را برای مشتریان خود آغاز کرده بودند، اما این 
روش الزام قانونی نداش��ت، تا اینکه با بخش��نامه بان��ک مرکزی اکنون 
همه بانک ها و موسس��ه های اعتباری ملزم هستند که این شیوه را اجرا 
کنن��د تا به این ترتی��ب کالهبرداری های اینترنتی از حس��اب افراد به 

صفر میل کند.
به گزارش ایرنا و براساس بخشنامه بانک مرکزی، دو بازه زمانی برای 
اجرای این طرح تعیین ش��د و از ابتدای آذرماه امسال مسئولیت جبران 
خسارت مال باختگان ناشی از هک شدن کارت یا کالهبرداری اینترنتی 
ب��ه بانک یا موسس��ه اعتباری منتقل ش��ده، اما در عی��ن حال بانک ها 
می توانند همزمان خدمات خود را با اس��تفاده از رمز دوم پویا و ایس��تا 
به مش��تریان ارائه کنند. در بازه زمانی دوم که ابتدای خردادماه س��ال 
آینده در نظر گرفته ش��ده، دیگر امکان ارائه خدمات بانکی با استفاده از 
رمزهای ایس��تا و ثابت از بین می رود و همه تراکنش های مشتریان باید 

براساس رمزهای پویا باشد.
هدف اصلی این طرح، کاهش کالهبرداری های اینترنتی، هک ش��دن 
کارت های بانکی مشتریان است که به گفته رئیس پلیس تولید و تبادل 
اطالعات ناجا )فتا( برداش��ت های غیرمجاز از حساب های بانکی در صدر 
جرائم س��ایبری کش��ور قرار دارد و در س��ال 9۶ برداشت های غیرمجاز 
از حس��اب بانکی افراد نس��بت به س��ال 9۵ بیش از ۶1درصد افزایش 

داشته است.
اهمی��ت این طرح زمانی بیش��تر می ش��ود که بدانی��م بیش از ۴۰۰ 
میلیون کارت بانکی در کش��ور وجود دارد و هر شهروند به طور متوسط 
صاحب پنج کارت بانکی اس��ت، زیرا اغلب هموطنان رمز ثابتی را برای 
هم��ه کارت های بانکی خود در نظر می گیرند که می تواند محملی برای 

سودجویان و کالهبرداران باشد.
رمز پویا چیست؟

رم��ز پوی��ا به رمز اول یا دوم کارت گفته می ش��ود ک��ه متغیر بوده و 
پذیرش آن توس��ط مؤسس��ه اعتباری در خدم��ات بانکداری و پرداخت 
الکترونیک��ی مبتنی ب��ر کارت در یک بازه زمانی مش��خص، تنها یکبار 
صورت پذیرد. بررس��ی ها نش��ان می ده��د بس��یاری از بانک ها به دلیل 

آنکه طی بیش از دو دهه پیش در زیرس��اخت های بانکداری الکترونیک 
س��رمایه گذاری کرده اند، امکان اجرای رمزه��ای پویا و یکبار مصرف را 

دارند اما اجرای آن زمانبر است.
محمدرض��ا جمش��یدی، دبی��رکل کان��ون بانک ه��ای خصوص��ی و 
موسس��ه های اعتباری با تایید اینکه بس��یاری از بانک ها هنوز آمادگی 
اجرای این بخشنامه را در مدت کوتاه تعیین شده تا ابتدای خرداد سال 
آین��ده ندارن��د، گفت: در گذش��ته برخی بانک ها رمزه��ای پویا را برای 
مش��تریان خود اجرایی کردند هرچند الزامی در کار نبود و برای امنیت 
بیش��تر به صاحبان کارت می گفتند که بهتر است از رمزهای دو یا چند 

عاملی استفاده کند.
وی افزود: بخش��نامه اخیر بانک مرکزی یک الزام برای ش��بکه بانکی 
ایجاد کرده که هرچند هدف اصل��ی آن مقابله با کالهبرداری اینترنتی 
اس��ت اما می توان در کنار آن مباحثی چون مبارزه با پولش��ویی، احراز 

هویت صاحبان حساب و رصد تراکنش های بانکی را نیز پیگیری کرد.
جمش��یدی گفت: از ابتدای آذرماه مسئولیت جبران خسارت ناشی از 
هک کارت های بانکی توس��ط کالهبرداران برعهده بانک ها نهاده ش��ده 
اس��ت در حالی که بانک ها درخواست دارند مهلت بیشتری به آنها داده 
شود. در صددیم در نامه ای به بانک مرکزی مهلت بیشتری برای بانک ها 

بگیریم تا بتوان با موفقیت این طرح را اجرا کرد.
ای��ن مدیر بانک��ی با اعالم اینکه برخی بانک ها از دس��تگاه های او.تی.

پ��ی )OTP( برای تولید رمز پویا اس��تفاده می کنند، افزود: اگر بانک ها 
بخواهند با این شیوه رمز پویا برای مشتریان تولید کنند، مستلزم هزینه 
برای بانک و مشتری است و شاید حتی نیاز باشد این دستگاه ها از خارج 

از کشور تهیه شود.
وی افزود: البته در سند الزامات استفاده از رمز پویا روش های دیگری 
چون تلفن همراه نیز برای ارس��ال رمز پویا در نظر گرفته ش��ده اما در 
این س��ند گفته شده که بانک تنها زمانی می تواند از شماره تلفن همراه 
به عنوان یکی از عوامل احراز هویت استفاده کند که از تطابق اطالعات 

مالک تلفن همراه با اطالعات دارنده کارت اطمینان یابد.
جمشیدی گفت: هیچ س��امانه ای برای تطبیق اطالعات مالک شماره 

تلفن همراه و دارنده کارت بانکی نداریم و این کار امری زمان بر است.
سوءاستفاده از کارت های بانکی به صفر می رسد

مجید خادم الحس��ینی، کارش��ناس ارش��د بانکداری الکترونیک یکی 
از بانک ه��ای خصوصی درباره اهمیت این بخش��نامه گف��ت: در دنیای 
امروز س��ودجویان به راحتی می توانند با استفاده از شگردهای اطالعاتی 

رمزهای ایس��تای کارت های بانکی را اس��تخراج کنند و با اس��تفاده از 
دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروشگاهی و حتی صفحات اینترنتی 
برداش��ت غیرمجاز انجام دهند. مش��کل اینجاس��ت که اغلب افراد رمز 
ثابت یکس��انی را برای چندین حس��اب خود در نظ��ر می گیرند که کار 

کالهبرداران را آسان تر می کند.
به گفته خادم الحس��ینی، در دس��تورالعمل بانک مرکزی س��ه عامل 
»دانس��تنی، داشتنی و ویژگی ذاتی« برای احراز هویت اشخاص در نظر 
گرفته ش��ده که برای داشتن رمزهای پویا باید در کنار عامل دانستنی، 
از عوامل داشتنی و یا ذاتی نیز استفاده کرد تا احتمال هک شدن افراد 

کاهش یابد.
او ادام��ه داد: در صورتی ک��ه فرد از رمز پویا اس��تفاده کند، احتمال 
هک ش��دن کارت وی به صفر می رسد مگر اینکه خود فرد با بی توجهی 
اطالعات خود را نزد دیگران افشا کند یا در دسترس دیگران قرار دهد. 
رمز پویا فقط برای ۶۰ ثانیه کاربرد دارد و پس از آن دیگر قابل استفاده 
نیست و فرد باید برای هر تراکنش و اقدامی رمز جدید بگیرد که همین 
کار س��بب می ش��ود دیگران نتوانند به راحتی به حساب فرد دسترسی 

یابند.
وی درباره اینکه آیا برای فعال شدن رمز پویا نیاز است که هر مشتری 
به دس��تگاه تولید رمز )OTP( مجهز باش��د، پاسخ داد: در سند ابالغی 
بانک مرکزی روش های متنوعی دیده ش��ده که یکی از آنها دستگاه او. 
تی. پی است و می توان با ابزارهایی چون نرم افزارهای موبایل این رمزها 

را در اختیار مشتری قرار داد.
گفتنی است آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 
در ش��هریورماه امس��ال بیانگر آن اس��ت که بیش از ۲۴۴ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان از نقدینگی کش��ور با اس��تفاده از نظام های پرداخت و با 
انجام بیش از یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تراکنش جابه جا ش��ده است. 
س��هم ابزارهای پرداخت اینترنتی از این رق��م ۵.1۲درصد، تلفن همراه 

۶.1۲درصد و کارتخوان های فروشگاهی ۸۸.۷۶درصد بوده است.
با توجه به اینکه پایانه های فروشگاهی سهم عمده ای از این تراکنش ها 
را در اختیار داشته و اغلب با رمزهای اول کارت ها سر کار دارند، اعمال 
رمزهای پویا در این بخش نیز ضروری اس��ت. از این رو در سند ابالغی 
بانک مرکزی به بانک ها توصیه ش��ده که درخص��وص تراکنش های »با 
مخاطره زیاد« در خدماتی که از »رمز اول« کارت های بانکی اس��تفاده 
می کنند، از رمز پویا با مشخصات مندرج در این سند، به جای رمز اول 

استفاده کند. 

از خردادماه سال آینده و با هدف کاهش جرائم اینترنتی

رمزهای پویا جایگزین رمزهای ایستا در کارت های بانکی می شوند

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، میانگین رشد نقدینگی طی سال های 
۶۷ ت��ا 91 حدود  ۲۶.۷درصد بوده که در دوره س��ال های 9۳ تا 9۷ به 
۲۳.۷درصد کاهش یافته است. اکبر کمیجانی صبح یکشنبه در چهارمین 
همایش انجمن مالی اس��المی ایران با اش��اره به شرایط اقتصادی حال 
حاضر گفت: علی رغم رعایت انضباط مالی در س��ال های اخیر، همچنان 
رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تالش ها در این زمینه 
بیش��تر ش��ود، چراکه عواقبی همانن��د افزایش ت��ورم را در پی دارد. به 
گزارش ایسنا، کمیجانی ادامه داد: علی رغم پیشرفت های بازار سرمایه و 
افزایش سهم آن در تأمین مالی، همچنان اقتصاد ایران بانک محور است 
و تقاضاهای وس��یعی به س��مت بانک هدایت ش��ده و چون به همه این 
تقاضاها پاس��خ داده نمی ش��ود، انتقادات از نظام بانکی افزایش می یابد. 
وی اف��زود: علی رغم رعایت انضباط مالی در س��ال های اخیر، همچنان 
رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تالش ها در این زمینه 

بیشتر شود، چراکه عواقبی همانند افزایش تورم را در پی دارد.
کمیجان��ی اضافه کرد: در ایران همزمان با رش��د نقدینگی گس��ترش 
فعالیت های غیررسمی در اقتصاد و عدم ثبت آنها در آمار GDP منجر 
می ش��ود آمار تولید ناخالص ملی به خوبی ثبت نشود. استفاده از اسناد 
خزانه اس��المی و صکوک در بازار س��رمایه و همچنین استفاده از اوراق 
مشارکت در نظام بانکی باعث شده بخشی از نیازهای دولت برای تأمین 

مالی بلندمدت برآورده شود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به لزوم تامین مالی بلندمدت در اقتصاد 
ایران گفت: قطعا تأمین مالی بلندمدت از سوی نظام بانکی بسیار دشوار 
اس��ت و باید در این حوزه به سمت بازار س��رمایه حرکت کنیم، چراکه 
تجربه تأمین مالی نظام بانکی در این زمینه اصال تجربه خوبی نیس��ت 
و در بسیاری از موارد تسهیالت پرداختی به بانک ها بازگشت نخورده و 

منجر به بی نظمی در بازار پول شده است.

وی افزود: حمایت از تولید و اش��تغال س��رلوحه فعالیت بانک مرکزی 
اس��ت، اما به بانک ها هم هش��دار می دهیم که منابع و مصارف خود را 
هماهنگ کنند، چراکه منجر به رقابت ناس��الم و نوس��ان در نرخ س��ود 
می ش��ود. در این راس��تا برای مقابله با این پدیده تأمین مالی از طریق 
بازار بین بانکی در س��ال های اخیر افزایش یافته و مدام در حال افزایش 

است و به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کمیجانی با بیان اینکه توجه به ابزارهای مالی اس��المی همواره مورد 
توج��ه بانک مرکزی بوده اس��ت، تأکید کرد: همه بانک های کش��ور در 
رده بانک های اس��المی هس��تند و بعد از ایران، عربس��تان و مالزی در 
جایگاه های بعدی قرار دارند. اوراق اجاره، رهنی، استصناع، اسناد خزانه 
اسالمی، اوراق گواهی سپرده و انواع دیگری از ابزارهای مالی اسالمی در 
کشور منتشر می شود که همگی می توانند در راستای سیاست های بانک 

مرکزی مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال مؤثر باشند. 

شیب رشد نقدینگی کاهش یافت

نگرانی قائم مقام بانک مرکزی از رشد نقدینگی و عواقب آن

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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یادداشت

همایش »فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه های حمل 
و نقل ریلی« دیروز یکشنبه با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه در محل 
همایش های صداوس��یما برگزار شد و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار 
در این مراسم گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی 
بازار سرمایه برای توس��عه حمل و نقل ریلی کشور استفاده شده، که با 

توجه به گستردگی این بازار، رقم بسیار ناچیزی است.
به گزارش ایرنا، ش��اپور محمدی در این همایش که سعید محمدزاده 
مدیرعامل راه آهن ایران نیز حضور داشت، از آمادگی بازار سرمایه برای 
توس��عه حمل و نقل ریلی خبر داد و گفت: بازار س��رمایه این انعطاف را 
دارد ک��ه با اس��تفاده از ابزارهای مالی مختلف نظ��ام تامین مالی را در 

بخش  های مختلف حمل و نقل به ویژه ریلی اجرا کند.
وی یادآور ش��د: بین سال 1۳9۰ تا 1۳9۵ مجموع اوراق بهادار بخش 
ریلی منتش��ر ش��ده از طریق بازار سرمایه حدود 9۲ میلیارد تومان بود، 
اما در سال 1۳9۵ این رقم به ۵1 میلیارد تومان افزایش یافت و در سال 

1۳9۶ به 1۳۵ میلیارد تومان رسید.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ادامه داد: کل اوراق بخش ریلی در 
س��ال جاری که از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده تاکنون به 1۶۰ 

میلیارد تومان رسیده است.
محمدی گفت: ایران در بین کش��ورهای اس��المی دارای متنوع ترین 
ابزارهای مالی در بازار س��رمایه اس��ت و باید از این ظرفیت خوب برای 

تکمیل زیرساخت های مختلف کشور استفاده شود.
به گفته وی، تکمیل زیرس��اخت ها در اقتصاد کالن آثار بسیار مثبتی 
دارد هرچند که ممکن اس��ت در بازگشت سرمایه ابهاماتی وجود داشته 
باش��د در حالی که این بخش به رونق س��ایر بخش های اقتصادی منجر 

می شود.
وی اف��زود: تامین مالی مبتنی بر اوراق بدهی که اکنون گردش مالی 
آن به بیش از 9۰ هزار میلیارد تومان رسیده ظرفیت بسیار خوبی برای 
تامی��ن منابع مالی مورد نیاز برای توس��عه حمل و نقل ریلی اس��ت که 
می توانیم با اختصاص آن به بخش خصوصی از این ظرفیت به خوبی به 

نفع اقتصاد ملی استفاده کنیم.
محم��دی با تاکید بر اینکه »وظیفه قانونی ماس��ت که برای توس��عه 
کش��ور به اقتصاد ملی کم��ک کنیم« ادامه داد: بازار س��رمایه می تواند 

همانند معامالت بخش انرژی در بازار س��رمایه بلیت های فروخته شده را 
براساس قراردادهای سلف، آینده را به زمان حال منتقل کند.

رئیس س��ازمان بورس گفت: همه مقررات حاکم بر بازار بورس بسیار 
شفاف و ش��رکت های تامین مالی بازار س��رمایه می توانند با استفاده از 
روش ه��ای مختلف و ابزارهای مالی، س��رمایه مورد نیاز صنعت حمل و 

نقل ریلی را عملی کنند. 
وی تاکید کرد: وظیفه س��ازمان بورس تامین مالی ارزان قیمت است 
که با انتش��ار اوراق و مهندسی آن و با استفاده از ابزارهای متنوع مالی، 
تامین س��رمایه را برای بخ��ش خصوصی عملیاتی کن��د. در این زمینه 
نمی توان توسعه بخش های مختلف حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و 

زمینی را نادیده گرفت.
ارتقا در آیسکو، پیام به سرمایه گذاران خارجی

دبی��ر ش��ورای عالی بورس ب��ا تاکید ب��ر اهمیت س��رمایه گذاری های 
خارجی در حوزه زیرس��اخت های اقتصادی، عنوان کرد: سازمان بورس 
و اوراق بهادار به عضویت عادی آیس��کو درآمد. این یک پیام مهم برای 
س��رمایه گذاران خارجی است. اکنون استانداردهای بازار سرمایه ایران با 
استانداردهای بین المللی یکسان ش��ده و حمایتی که از سرمایه گذاران 
صورت می گیرد برابر با حمایت در سایر کشورها است. این پیامی است 
ک��ه می توانیم به مخاطبان خارج��ی حوزه ریلی بدهیم ک��ه اگر اوراق 
ریلی بخرند قوانین آن با اس��تانداردهای جهانی س��ازگار است و تمامی 
حمایت هایی که الزم است به طور استاندارد از یک سرمایه گذار صورت 

بگیرد، در ایران انجام می شود.
محم��دی افزود: وظیف��ه بازار س��رمایه تامین مال��ی ارزان با معرفی 
ابزارهای متنوع مالی است. در این بین نمی توان حمل و نقل دریایی را 
نیز نادیده گرفت. باید اوراقی را منتش��ر کرد که تامین مالی پروژه های 

دریایی نیز در آن صورت بگیرد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنش��ان کرد: طی دو س��ال 
گذشته تنوع اوراق بازار سرمایه ایران و ابزارهای مالی ما بسیار گسترده 
ش��ده و افراد خ��وش فکری در این ب��ازار حضور دارند و بازار س��رمایه 

می تواند کمک بزرگی برای تامین مالی حوزه ریلی باشد.
دعوت بازار سرمایه برای رونق حمل و نقل ریلی

همچنین س��عید محمدزاده، مدیرعامل راه آهن ایران در این همایش 

با بیان اینکه همواره یکی از مهمترین اهداف و استراتژی های اقتصادی 
کشور، رونق حمل و نقل ریلی است، گفت: در افق برنامه ششم توسعه، 
تاکید شده تا سهم حمل کاال در  بخش حمل و نقل ریلی به ۳۰درصد 

برسد تا شاهد رونق هرچه بیشتر این بخش باشیم.
وی افزود: طی 1۰ سال اخیر بیش از ۲ هزار کیلومتر ریل به راه آهن 
ایران تحویل داده شد، با این وجود در گزارش های عملکردی ارائه شده، 

همچنان سهم این بخش در حمل و نقل اندک است.
مدیرعامل راه  آهن ایران با اش��اره ب��ه صرفه جویی های صورت گرفته 
در مصرف س��وخت گفت: در چند س��ال اخیر ب��ا افزایش میزان حمل 
و نقل از طریق مس��یرهای ریلی، توانس��تیم بی��ش از ۷۰ میلیون دالر 
صرفه جویی س��وخت داش��ته باش��یم و قانون گذار نیز مقرر کرده است 

میزان صرفه جویی از این بخش، به سرمایه گذار بازگردد.
محمدزاده با بیان اینک��ه حمل 1۳۳ میلیون تن بار از طریق خطوط 
ریلی، در آینده ای نزدیک هدف دولت اس��ت، افزود: بخش حمل و نقل 
ریلی ب��رای تحقق این هدف از بخش خصوصی و بازار س��رمایه دعوت 
می کن��د در این ح��وزه فعالیت کنند و در نتیجه حم��ل و نقل ریلی به 
عنوان سرمایه ملی به راحتی از بین نرود و رونق هرچه بیشتری داشته 

باشد.
مع��اون وزیر راه درخصوص ارزان بودن هزین��ه حمل و نقل ریلی در 
ای��ران گف��ت: قیمت حمل و نقل ریلی در ایران ب��ه ازای هر یک تن بر 
کیلومتر، معادل ۰.۸س��نت است که در برابر کشورهای دیگر بسیار رقم 
پایینی اس��ت. با این وجود همچنان در کشور، حمل و نقل بار در بستر 

ریل در بسیاری مناطق مقدور نیست.
وی افزود: بررس��ی روند حمل و نقل ریلی از س��ال 1۳۰۸ تا 1۳9۲ 
نش��ان می دهد که بیشترین میزان حمل بار طی این مدت، ۳۴ میلیارد 
تن بر کیلومتر بوده است. این در حالی است که این رقم از سال 9۲ تا 
9۶ به ۴۷ میلیارد تن بر کیلومتر رسیده و نیم میلیارد دالر صرفه جویی 

در مصرف سوخت به همراه داشته است.
در پایان این مراسم، مدیرعامل راه آهن ایران و رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه مش��ترک 
با ه��دف تامین مالی پروژه ه��ای صنعت حمل و نق��ل ریلی به امضای 

طرفین رسید.

رئیس سازمان بورس از تامین مالی 500 میلیارد تومانی در حمل و نقل ریلی از بازار سرمایه خبر داد

دعوت بازار سرمایه برای ریل گذاری در صنعت حمل ونقل

قیمت بسیاری از سهم ها در دومین روز هفته با رشد مواجه شد 
و تعدادی از س��هم ها در گروه فلزات اساسی بیشترین تاثیر را در 

رشد شاخص های بازار داشتند.
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه برخالف روز نخست هفته، قیمت 
سهم ها در بازار سرمایه روند رو به رشد را تجربه کرد. به طوری که 
بس��یاری از گروه ها دست به دست هم دادند تا شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی ۳۲۸۴ واحد رشد کند و به رقم 1۶۳ هزار و 1۳۸ 

واحدی برسد.
شاخص کل هم وزن نیز با ۲۶۰ واحد رشد رقم ۲۶هزار و ۸۸۳ 
واحدی را تجربه کرد و شاخص آزاد شناور با ۳9۳1 واحد افزایش 
تا رقم 1۷۴ هزار و 1۷۶ باال رفت. شاخص بازار اول و بازار دوم نیز 

هر یک به ترتیب ۲۶۶۲ و ۵۳۶۷ واحد رشد کردند.
نمادهایی در گروه فلزات اساس��ی، کانه های فلزی و تعدادی از 
نمادهای پاالیش��ی پتروشیمی به رش��د شاخص های بازار سرمایه 
کم��ک کردن��د. از جمل��ه این نماده��ا می توان به ف��والد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گل گهر و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس اش��اره کرد که هر یک از اینها به ترتیب 
۴1۲، ۲۳1، ۲۳۰ و ۲۰۶ واح��د تاثی��ر مثبت روی ش��اخص های 

بازار داشتند.
از طرفی تعدادی از نمادها از جمله پتروش��یمی فناوران، صنایع 
پتروش��یمی کرمانش��اه و ش��رکت ارتباطات س��یار ایران به افت 

ش��اخص ها دامن زدند. هر یک از این نماده��ا به ترتیب ۴۸، ۲۲ 
و 19 واحد تاثیر کاهنده روی شاخص های بازار سهام داشتند.

همچنین در گروه فلزات اساس��ی اکثر س��هم ها با رشد بیش از 
۴درص��دی در قیمت پایانی مواجه ش��دند. در برخی از نمادهای 
شاخص س��از نی��ز در این گ��روه ش��اهد صف های خری��د بودیم. 
همچنین در گروه کانه های فلزی نیز قیمت سهم ها رو به افزایش 
بود اما ش��تاب این افزایش قیمت نس��بت به گروه فلزات اساسی 

کمتر بود.
در گ��روه محصوالت ش��یمیایی نیز روند قیمت س��هم ها عمدتا 
افزایشی بود. همچنین در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت 
هسته ای نیز بسیاری بیش از ۴درصد رشد قیمت را تجربه کردند. 
همچنین صف های خرید پایداری نیز در این گروه دیده می شود.

صف های خرید به سهم های خودرویی هم رسید و افزایش تقاضا 
باعث ش��د بسیاری از سهم های این گروه بیش از ۳درصد افزایش 

قیمت را شاهد باشند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۴۷۵ میلیارد تومان رس��ید 
که این رقم ناش��ی از دست به دست ش��دن بیش از 1.۵ میلیارد 

سهم و اوراق مالی در 11۲ هزار و ۸۵1 نوبت داد و ستد بود.
آیفک��س نیز با ۵۶ واحد رش��د ب��ه رقم 1۷۷۴ رس��ید. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران رقم ۵9۶ میلیارد تومان را تجربه کرد و 

حجم معامالت رقم 1.۴میلیارد سهم و اوراق مالی را دید. 

رشد شاخص بورس به کمک فلزی ها

ورق بورس برگشت
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کاوه زرگران
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

حال بورس کاالی کشاورزی ایران چطور است؟

مهم ترین کارکرد بورس های                               کاالیی و فلسفه وجودی این بازارها در جهان 
را می توان حذف واس��طه ها و وصل کردن خریداران و فروشندگان واقعی به 
هم برشمرد تا بتوانند در بازاری رقابتی به خرید و عرضه محصوالت بپردازند. 
این مکانیزم در کشورهای پیشرفته و مترقی جهان سابقه ای طوالنی دارد و 
کاالهای مهم و اساسی کشاورزی چون گندم، جو، ذرت، سویا، کنجاله و شکر 
سال های                               زیادی است که در  بورس های                               بزرگ دنیا معامله می شوند، به طوری 
که قیمت جهانی این کاالها در این بازارها تعیین می شود. کشورهای در حال 
توسعه بسیاری در جهان نیز به این مکانیزم پیوسته اند و با پیروی از مدل این 
بازار به عرضه محصوالت مختلف در سطح جهانی می پردازند. در کشور ما اما 
بورس کاالی کشاورزی از س��ابقه چندان زیادی برخوردار نیست و تنها 1۴ 
سال از آغاز به کار آن در سال 1۳۸۳ شمسی می گذرد. با گذشت این مدت 
زمان بورس کاالی کشاورزی ایران همچنان با مفهوم بورس به معنای واقعی 
آن فاصله دارد و نتوانسته است انتظارات از ایجاد این بازار را برای محصوالت 
کش��اورزی به عنوان بازاری رقابتی فراهم کند. سوال اینجاست که علت این 
ضعف چیس��ت و چرا فعاالن بازار محصوالت اساسی کشاورزی از ایجاد این 

بازار رضایت چندانی ندارند؟
اصوالً یکی از علل اصلی ایجاد بورس های                               کاالیی ضعف ها و ناکارآمدی های 
                              موجود در بازارهای س��نتی اس��ت که کش��ورهای در حال توس��عه یا حتی 
توسعه نیافته را در مس��یر ایجاد این بازار قرار می دهد. اما نگاهی به مکانیزم 
بورس کاالی کش��اورزی در ایران نش��ان می دهد که این بازار عماًل به واحد 
فروش ش��رکت های                               دولتی چون س��ازمان تعاون روستایی، شرکت بازرگانی 
دولتی ایران و دیگر شرکت های                               وابسته به نهادهای دولتی مبدل شده است. 
هدف عنوان شده این شرکت ها برای ورود به بازار خرید محصوالت کشاورزی 
چون گندم، شکر و روغن، کوتاه کردن دست واسطه ها و دالالن از این بازارها، 
فروش محصوالت کشاورزی به قیمتی منصفانه و جلوگیری از زیان کشاورزان 
است. این مکانیسم بورس کاالی کشاورزی ایران را به بازاری انحصاری مبدل 
س��اخته که تنها یک فروش��نده در این بازار به عرضه محصوالت می پردازد 
و ای��ن عرضه کننده انحصاری تعیین کننده کف قیمت در بازار اس��ت و قادر 
اس��ت در هر زمانی ب��ا افزایش یا کاهش عرضه محصول، قیم��ت را در بازار 
تحت کنترل خود داش��ته باشد. محصوالت اس��تراتژیک کشاورزی در نقاط 
دیگر جهان نیز مورد حمایت دولت ها هستند؛ اما شیوه این حمایت به گونه ای 
نیست که دولت با ورود به بازار اقدام به قیمت گذاری و بخش خصوصی فعال 
در بازارهای محصوالت کش��اورزی را حذف کند. نگاهی به علل ایجاد بورس 
کاالیی چون گندم در کش��ور نیز نشان می دهد که هدف از شکل گیری این 
بازار اصوالً کاهش هزینه های                               دولت به دنبال اجرای سیاست خرید تضمینی 
گندم از کش��اورزان بوده اس��ت، که به عنوان سیاستی حمایتی سال هاست 
که از جانب وزارت جهاد کش��اورزی با صرف بودج��ه قابل توجهی از خزانه 
ملی کشور اجرا می ش��ود، اما شواهد گویای آن است که بودجه دولت دیگر 
توان پرداخت این مبلغ هنگفت را نداش��ته و باید راهی برای آن اندیش��یده 
می شده است. دولت عرضه محصوالت گندم کشاورزان در بورس کاال توسط 
شرکت بازرگانی دولتی ایران و سپس پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی 
تعیین ش��ده را به عنوان راهی جایگزین برای شیوه خرید تضمینی ارائه کرد 
که در حال حاضر نیز در حال اجراس��ت. این ش��یوه بار مالی دولت را تا حد 
زیادی کاهش می دهد و پرداخت ها را به مابه التفاوت قیمت تضمینی تا قیمت 
فروش رفته در بورس کاالی کاهش می دهد و از س��وی دیگر نقدش��وندگی 
معامالت برای کش��اورزان را نیز افزایش می دهد. اما نکته ای که در این میان 
مورد توجه قرار نگرفته فلسفه وجودی بورس های                               کاالیی و کارکرد واقعی آنها 
است که همانا متصل کردن فروشندگان و خریداران واقعی به یکدیگر است.

بورس کاالیی گندم از جنبه ای دیگر نیز نتوانس��ته است ساز و کار واقعی 
بورس کاال در س��مت عرض��ه را اجرایی کند. اص��وال در بورس های                               کاالیی 
محصوالت کش��اورزی با کیفیت های                               مختلف با قیمت های                               متفاوتی از سوی 
فروش��ندگان عرضه می ش��وند در حالی که گندم با سطوح مختلف گلوتن 
و پروتئی��ن در ب��ورس کاالی ایران به یک قیمت عرضه می ش��ود و به علت 
انحصار شرکت بازرگانی دولتی ایران در این بازار، خریداران ناگزیر از خریداری 
گندم هایی ب��ا کالس های                               متفاوت به یک قیمت هس��تند. نگاهی به بورس 
کاالهای کشاورزی در کشورمان به روشنی نشان دهنده آن است که دولت ابداً 
قصد واگذاری این بازار به بخش خصوصی و معامله محصوالت در بازار بورس 
براس��اس مکانیزم بازار را نداشته و عزم خود را برای ادامه تصدیگری در این 
بازار جزم کرده اس��ت. بورس کاالی کشاورزی زمانی می تواند مکانیزم اصلی 
خود را داشته باشد که عرضه کنندگان با دریافت آموزش های                               الزم معامالت 
بورسی به طور مستقل کاالهای خود را در این بازار عرضه کنند، تنها در این 
صورت است که دو طرف معامله و در نهایت اقتصاد کشور می تواند از مزایای 
معامالت بورس کاال بهره مند شود.                            منبع: آینده نگر 
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نظام تولید انگور مالیر میراث مهم کشاورزی 
جهان شد

پی��رو توافق��ات وزیر جهاد کش��اورزی و مدیرکل فائ��و درخصوص 
گس��ترش شناسایی جهانی پیشینه تاریخی و تنوع زیستی کشاورزی 
در کش��ورمان و تکمیل پرونده های مربوطه، نظام تولید انگور در مالیر 

به عنوان پنجاه و سومین میراث مهم کشاورزی جهان به ثبت رسید.
ب��ه گزارش تس��نیم به نق��ل از پای��گاه اطالع رس��انی وزارت جهاد 
کش��اورزی، بناب��ر اعالم فائو، این دس��تاورد مهم با پذی��رش مدارک، 
مس��تندات و دفاعیه های ارائه ش��ده در اجالس گروه مش��اوران علمی 
دبیرخانه میراث های مهم کشاورزی جهانی )GIAHS( از تاریخ هفتم 
الی دهم آذرماه جاری در مقر سازمان فائو در شهر رم حاصل آمد. این 

ثبت با پایلوت دره جوزان شهرستان مالیر صورت گرفت.
وزارت جهاد کشاورزی این ثبت جهانی را به تمامی کشاورزان، مردم 
شهرستان مالیر و جامعه کشاورزی کشور تبریک گفته و آن را نشانه ای 
از پیون��د عمیق مردم منطقه با اصول بهره ب��رداری پایدار از منابع آب 
و خ��اک در گذر تاری��خ می داند . الزم به ذکر اس��ت ثبت میراث های 
کشاورزی مهم جهانی )GIAHS( ابتکار عمل سازمان فائو است که از 
سال ۲۰۰۲ آغاز شده است. هدف از این ابتکار عمل، شناسایی، معرفی و 
حفاظت از میراث کشاورزی جهانی است. هر پرونده که درخواست ثبت 
در این نظام را دارد باید واجد شرایط ۵ معیار نقش آن در امنیت غذایی 
و معیشت خانوارهای روستایی، تنوع زیستی کشاورزی، دانش محلی 
و بومی و س��نتی، فرهنگ و نظام های ارزشی و سازمان  های اجتماعی 
و چشم اندازی طبیعی و گردشگری کشاورزی باشد و همچنین کشور 
درخواس��ت کننده باید یک برنامه عمل جامع برای حفاظت و صیانت 
و توس��عه آن به فائ��و ارائه دهد . از میان هزاران درخواس��ت واصله از 
کش��ورهای مختلف، پیش از این فقط پنجاه و دو درخواس��ت در کل 
جهان موفق به عبور از فرآیند سخت گیرانه نظام ثبت فائو شده بودند، 
که از کشورمان نظام کشاورزی مبتنی بر قنات کاشان در سال 1۳9۳ 
به عنوان اولین میراث جهانی از کش��ورمان نیز در میان این فهرس��ت 
قرار دارد. جمهوری اسالمی ایران به لحاظ برخورداری از تاریخ و تمدن 
ریشه ای در بخش کشاورزی و تنوع زیستی منحصر به فرد، ظرفیت های 
مهمی از بعد میراث جهانی کشاورزی دارد، که در تفاهمات وزیر جهاد 
 کش��اورزی با مدیرکل فائو به این ابعاد توجه شده است و پس از ثبت 
کش��اورزی مبتنی بر قنات در س��ال 1۳9۳ و نیز انگ��ور مالیر در روز 
گذشته، چند پرونده دیگر نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تکمیل و 
به  دبیرخانه میراث جهانی کشاورزی تسلیم شده است . انتظار می رود 
در آینده نزدیک چند پرونده دیگر نیز با موفقیت به سرانجام برسد، که 

متعاقبا به اطالع ملت شریف ایران و جامعه کشاورزی خواهد رسید .

انجمن روغن زیتون خواستار آزادسازی واردات شد
ادعای کارشکنی وزارت جهاد کشاورزی

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن زیتون و زیتون شور گفت وزارت 
جهاد کشاورزی به رغم موافقت قبلی با قرار گرفتن روغن زیتون در 

گروه یک کاالیی از واردات روغن زیتون جلوگیری می کند.
مه��دی عبدی، دبیر انجمن صنف��ی صنایع روغن زیتون و زیتون 
ش��ور ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، 
اظه��ار کرد: بی��ش از ۴۵روز از قرار گرفتن روغ��ن زیتون در گروه 
یک کاالیی گذش��ته است اما متاس��فانه وزارت جهاد کشاورزی به 
رغ��م موافقت مکتوب قبل��ی، برای واردات روغن زیتون به کش��ور 

سنگ اندازی می کند.
وی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن روغن زیتون در گروه یک کاالیی 
با هماهنگی و موافقت وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن 
و تجارت و بهداشت صورت گرفته است اما به دلیل برخی فشارها به 
ویژه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی 

با کج سلیقگی از رویه قانونی در این زمینه پیروی نمی کند.
عبدی با بیان اینکه کارش��کنی در ای��ن زمینه منجر به کمبود و 
افزایش قیمت روغن زیتون در کش��ور می ش��ود، گفت: تولید روغن 
زیتون از منابع داخلی تنها جوابگوی ۳۰درصد نیاز کش��ور اس��ت و 

باید ۷۰درصد روغن زیتون از طریق واردات تامین شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن زیتون و زیتون شور ایران افزود: 
روغن زیتون کاالیی س��المت محور اس��ت و وزارت بهداشت بارها و 
به صورت مکتوب بر تامین نیاز کش��ور از طریق واردات با توجه به 

کمبود تولید داخل تاکید کرده است.
وی با اش��اره به فرا رس��یدن روزهای پایانی فصل برداشت زیتون 
در کشور گفت: انجمن روغن زیتون در ابتدای فصل برداشت اعالم 
کرد که زیتون کش��اورزان را خریداری می کند، اما متاسفانه وزارت 
جهاد کش��اورزی به بهانه حمایت از تولید داخل و همچنین کمبود 

ارز برای واردات روغن زیتون مانع تراشی می کند.

قیمت و صادرات سیب با هم افزایش یافت!
در حالی ک��ه هر کیلوگرم س��یب زرد و قرمز بی��ش از ۷۴درصد 
نس��بت به سال گذش��ته گران تر شده اس��ت، آمار تجارت خارجی 
محصوالت کشاورزی نشان می دهد که میزان صادرات این محصول 
بیش از 1۰۶درصد نسبت به هفت ماهه پارسال بیشتر شده است.

به گزارش ایسنا، نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته باعث شد تا 
صادرات برخی از محصوالت به ویژه محصوالت کشاورزی بیشتر از 
گذشته رشد پیدا کند اما از سوی دیگر نیز شاهد کمبود مقطعی و 
افزای��ش قیمت آن ها در بازار داخلی بودیم، به گونه ای که این اتفاق 
ب��رای محصولی همچون گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی رخ داد و 
س��بب شد تا دولت دس��ت به کار شود و صادرات این محصول را تا 

اطالع ثانوی ممنوع اعالم کند.
س��یب زرد و قرمز هم یکی از محصوالت باغی پرمصرف در سبد 
میوه مردم اس��ت که اتفاقا صادرات مناس��بی در سال های گذشته 
داش��ته است اما بررسی بازار نش��ان می دهد که قیمت هر کیلوگرم 
س��یب زرد و قرم��ز در هفته منتهی به دوم آذرماه امس��ال به طور 
متوس��ط در س��طح ش��هر تهران بین ۸ ه��زار و 9۰۰ ت��ا 9 هزار و 
۳۰۰ تومان در نوس��ان بوده و نس��بت به هفته مش��ابه س��ال قبل، 
بیش از ۷۴درصد افزایش داش��ته اس��ت. یعنی تقریبا هر کیلوگرم 
س��یب حدود ۴۰۰۰ تومان نسبت به پارسال گران تر به دست مردم 

می رسد.

اخبـــار

عضو کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار معتقد اس��ت با حقوق های 
حداقلی که کارگران می گیرند، نمی شود زندگی کرد و هزینه های درمان، 
کرایه خانه و قس��ط بانک، افراد را مجبور می کند که به مسافرکش��ی و 
دستفروشی روی بیاورند. علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، درباره ایده 
ایجاد بازارچه های محلی و تجمیع و س��اماندهی دستفروش��ان سیار در 
آنه��ا، گفت: مخالف ایجاد بازارچه محلی نیس��تیم ولی به ش��رطی که 
نظارت و س��اماندهی ش��وند. به جای آنکه به س��مت و سوی شغل های 
کاذب برویم، دولت باید به فکر ایجاد مشاغل دائمی و پایدار باشد و برای 
احیای کارخانه ها اقدام کند تا جوانان در کارخانه ها مشغول کار شوند.

وی ادام��ه داد: یک��ی از دالیلی که در چند س��ال گذش��ته کارهای 
غیررس��می مثل دستفروشی رواج پیدا کرده و زیاد شده است، اشتغال 
بد داخل کارخانه ها اس��ت. وقتی کارخانه ها نمی چرخد و کارگران را از 
دس��ت می دهیم، آنها مجبور می ش��وند بیرون بیایند و برای آنکه لقمه 

نانی برای زن و فرزندان ببرند به شغل های کاذب تن می دهند.

اصالنی افزود: بس��یاری از کارگران س��اعت چهار بیدار می شوند و تا 
س��اعت ۷ مسافرکش��ی می کنند و بعد س��رکار اصلی می روند تا هشت 
ساعت و بیشتر کار می کنند و مجدد هنگام برگشت به خانه مسافرکشی 
می کنن��د، چون ب��ا چنین حقوق های حداقلی نمی ش��ود زندگی کرد و 
خرج محصل و دانش��جو،  هزینه های درمان، کرایه خانه و قس��ط بانک، 

افراد را مجبور می کند که به کارهای کاذب و غیررسمی روی بیاورند.
عضو کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار تصریح کرد: در حال حاضر 
فروشگاه های بزرگی در قد و قواره مال ها و هایپرها در گوشه وکنار شهر 
مجوز گرفته و انواع اقالم ضروری و اساس��ی را عرضه می کنند اما با این 
کار بسیاری از کاسبان محل و مغازه داران را دچار مشکل کرده و کار و 

بارشان را کساد کرده اند.
وی گف��ت: وقتی یک کارگر فکر می کند اگر یک موتور بخرد و جلوی 
سینما س��ی دی بفروشد پولش بیشتر از کار در کارخانه است، پس چرا 
در کارخانه بماند و هش��ت ماه حقوق معوق طلب داش��ته باشد و زن و 

بچه او گرسنه بمانند؟ ولی آیا سی دی فروشی برای او نان و آب می شود 
ی��ا برایش بیمه و بازنشس��تگی دارد؟ بنابراین نبای��د به درمان مقطعی 

فکر کنیم.
عضو ش��ورای عالی حفاظت فنی و بهداش��ت کار با بیان اینکه ایجاد 
بازارچه های محلی نیازمند کار کارشناس��ی دقیق و حساب ش��ده است، 
گف��ت: یکی از موضوعات اساس��ی که در بحث ایجاد بازارها و پاس��اژها 
مط��رح اس��ت، رعایت ن��کات ایمن��ی و حفاظت فنی اس��ت. زمانی که 
می خواس��تیم آیین نامه بازار تهران را بنویسیم که حادثه پالسکو تکرار 
نش��ود دیدیم وقتی وارد بازار می ش��ویم کنتورهای برق و سیم کش��ی 
به ش��کل وحش��تناکی اجازه این کار را نمی دهند. یک��ی از دالیلی که 
ساختمان پالسکو سوخت این بود که با وجود آنکه بعضی کسبه بوتیک 
داشتند، اما پشت آن انبار اجناس قابل احتراق هم وجود داشت و همین 
امر موجب ش��د تا با یک جرقه، آتش به تمام واحدها س��رایت کند و در 

عرض چند دقیقه کل ساختمان بسوزد.

سی دی فروشی بیشتر از کارگری درآمد دارد!

رئیس سازمان بس��یج مهندسین کشاورزی گفت با کارویژه ای که در 
۶۰۰۰ هزار مزرعه برنج در اس��تان گیالن انجام شد بین ۸ تا ۳۰درصد 
افزایش عملکرد محصول در هکتار گزارش ش��د ک��ه امیدواریم با ادامه 
روند در چهار سال آینده به خودکفایی در این محصول راهبردی دست 

یابیم.
به گزارش تس��نیم، محمدرضا جهانس��وز با تش��ریح ط��رح عملیاتی 
»بس��یج همگام با کش��اورز« که با هدف علمی س��ازی کشاورزی کشور 
از س��ال 1۳9۲ آغاز شده، اظهار داش��ت: طرح بسیج همگام با کشاورز 
در ۳1 اس��تان کشور  و ۸۰۰۰ روستا با تمرکز بر رفع شکاف عملکردی 
بین کش��اورزان نمونه با سایر کش��اورزان که در برخی از محصوالت به 
بیش از ۲۰برابر می رس��د در حال اجراست. در این طرح بیش از ۳۰۰۰ 
فارغ التحصیل کش��اورزی بسیجی به عنوان مربی فعالیت دارند که قبل 

از حضور در روس��تا و راهنمایی کشاورزان، دوره های آموزشی تخصصی 
و تسهیلگری را طی کرده اند.

 وی در ادام��ه بیان داش��ت در حوزه پش��تیبانی علمی و تخصصی از 
مربی��ان نیز پژوهش��کده خودکفایی و امنیت غذایی س��ازمان بس��یج 
مهندس��ین کشاورزی و منابع طبیعی در حال تهیه و تدوین ۵۰ عنوان 
کتاب کاربردی در محصوالت راهبردی و مزیت دار است که از این تعداد 
تاکنون 11 عنوان کتاب به چاپ رس��یده و در این مراس��م نیز ۵ عنوان 
کتاب جدید و دو دستنامه منحصر به فرد در محصوالت راهبردی گندم 
و دان��ه روغنی کلزا رونمایی ش��د. مهمترین ویژگی این کتب اس��تفاده 
از تجارب ارزش��مند کش��اورزان نمونه به عنوان فرماندهان بهره وری و 

کارشناسان خبره کشاورزی کشور است.
افزایش بهره وری در بیش از ۲۰ هزار مزرعه تحت پوشش طرح

جهانس��وز درخصوص اثربخشی طرح بس��یج همگام با کشاورز اظهار 
داش��ت با اجرای این طرح در سال گذش��ته از بیش از 11 هزار مزرعه 
تحت پوش��ش مهندسین بس��یجی گزارش افزایش عملکرد محصول به 
ثبت رس��ید و در س��ال جاری نیز با وجود وضعیت خشکسالی و کاهش 
نزوالت جوی روند افزایش عملکرد محصول ادامه یافت و در حال حاضر 
در بی��ش از ۲۲ هزار مزرعه گزارش افزای��ش عملکرد محصول به ثبت 

رسیده است.
وی اف��زود: با کاروی��ژه ای که در ۶۰۰۰ هزار مزرعه  برنج در اس��تان 
گیالن انجام شد بین ۸ تا ۳۰درصد افزایش عملکرد محصول در هکتار 
گزارش ش��د که امیدواریم با ادامه روند اجرای طرح در اس��تان گیالن 
و همچنین در اس��تان های مازندران و گلس��تان در چهار سال آینده به 

خودکفایی در این محصول راهبردی دست یابیم.

ب��ا توجه به نوس��ان نرخ تخم مرغ در هفته های اخی��ر، دولت اقدام به 
واردات ک��رده اس��ت، درحالی که این امر راه حل مناس��بی برای تنظیم 

بازار نیست.
 ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در هفته ه��ای اخیر قیمت 
تخم مرغ در بازار با نوساناتی روبه رو شد و هر یک از مسئوالن دالیلی را 

برای این گرانی ها مطرح کردند.
 ناگفت��ه نمان��د که مس��ئوالن دولتی ب��رای تنظیم ب��ازار تخم مرغ و 
جلوگیری از نوس��ان قیمت ها اقدام به واردات کردند که این امر واکنش 
بس��یاری از مرغداران را به همراه داشته اس��ت چرا که در تولید داخل 

کمبودی وجود ندارد.
 بسیاری از مسئوالن بر این باورند که افزایش قیمت تخم مرغ در بازار 
تنها ناشی از  مشکالت حمل و نقل و دریافت مبلغ اضافه پشت بارنامه 
اس��ت که با این وجود دولت برای تنظیم بازار راه مناس��بی را در پیش 

نگرفته است چرا که ادامه این روند به ضرر تولید داخل تمام می شود.

 با توجه به آنکه س��ودجویی دالالن و واس��طه گران در افزایش قیمت 
بی تاثیر نیس��ت، دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار معتقد 
اس��ت تا زمانی که قیمت بر روی تخم مرغ درج نش��ود، نمی توان کنترل 
و نظارت مناس��بی بر بازار داشت و تنها واردات تخم مرغ جز تحمیل بار 

مالی بر دولت نتیجه دیگری در بر ندارد.
 حال به سراغ یکی از مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت 

تولید و قیمت تخم مرغ  و تاثیر واردات بر بازار داخل باخبر شویم:
 ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوس��ط نرخ 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۸ هزار و ۲۰۰ تا ۸ هزار و ۳۰۰ تومان 
اس��ت.  وی اف��زود: با توجه ب��ه افزایش هزینه حم��ل و نقل، قیمت هر 
کیل��و تخم مرغ 1۰۰ تا 1۵۰ تومان نس��بت به هفته ه��ای اخیر افزایش 

یافته است.
 نبی   پور درباره آینده بازار تخم مرغ گفت: با جایگزینی گله های جوان 

در واحدهای مرغداری انتظار می رود که وضعیت بازار بهبود یابد.
این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم فراوانی نهاده های دامی در بنادر 
ش��مال و جنوب، اما دریافت کرایه پش��ت بارنام��ه از مرغداران قیمت 

تمام شده تولید را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
 ب��ه گفته وی، با توجه به آنکه هر مرغ برای تولید یک کیلو تخم مرغ 
حداق��ل ۲۶۰۰ گرم دان مصرف می کند، از این رو دریافت مبلغ پش��ت 
بارنامه موجب ش��ده تا هزینه تولید حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان افزایش 
یابد. وی در پاس��خ به این س��وال که آیا فروش هر عدد تخم مرغ با نرخ 
۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان در خرده فروشی ها منطقی است، بیان کرد: با توجه 
ب��ه آنکه قیمت تمامی اقالم لحظه ای در حال افزایش اس��ت، از این رو 
ف��روش هر عدد تخم مرغ ب��ه نرخ ۸۰۰توم��ان در مغازه ها جای تعجب 
ن��دارد. مدیرعام��ل اتحادیه مرغ تخم گذار ادامه داد: اتحادیه، هر ش��انه 
تخم مرغ داخلی را با نرخ 1۶ هزار تومان و دانه ای ۵۰۰تومان در میادین 

توزیع می کند.

خودکفایی برنج در 4 سال آینده

 ارائه طرح مدیریت هوشمندسازی کشاورزی به دولت

واردات تخم مرغ راهکار مناسبی برای تنظیم بازار نیست

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران نرخ پیشنهادی این معاونت 
برای تردد در محدوده زوج و فرد را اعالم کرد.

 به گزارش  »عصرخودرو«، محس��ن پورس��ید  آقایی معاون حمل و نقل 
و ترافیک ش��هردار تهران صبح دیروز در ش��ورای ش��هر تهران و در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به برنامه های این معاونت برای اخذ عوارض بابت تردد 
در محدوده زوج و فرد گفت: پیش��نهاد ما به شورای ترافیک این است که 
هزینه تردد در محدوده زوج و فرد یک  س��وم هزینه تردد در محدوده طرح 
ترافیک باشد و دیگر پالک زوج یا فرد نقشی در مجوز ورود در محدوده زوج 
و فرد نداشته باشد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه 
نرخ گذاری محدوده جدید طرح ترافیک به شورای شهر خواهد آمد، گفت: 
این کار در صورتی انجام خواهد ش��د که ش��ورای ترافیک این پیشنهاد را 
تصویب کند. پورسید  آقایی با اشاره به محل خرج درآمدهای ناشی از فروش 
ط��رح ترافیک گفت: تاکنون به غیر از هزینه های جاری 1۳ اتوبوس جدید 
از مح��ل فروش طرح ترافیک خری��داری کردیم که بخش زیادی را هم در 
خط ۶ و ۷ هزینه کرده ایم و در حال حاضر تیم حسابرسی شورا و شهرداری 

نظارت می کنند تا درآمدها در محل خودش هزینه شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته مقرر شد که مطالعات تکمیلی را روی طرح 
ترافیک و زوج و فرد انجام دهیم و گزارش آن را به ش��ورای ترافیک تهران 
بدهیم و در صورت تأیید ش��ورای ترافیک محدوده زوج و فرد حذف شود، 
اظهار کرد: این مطالعات انجام شده و نتیجه مطالعات این است که میزان 

آلودگی هوا در اثر اجرای طرح زوج و فرد بیشتر شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار تهران افزود: دلیلش  این است که 
همانطور که در هر جای دنیا طرح های مبتنی بر محدودیت پالک اجرا شده 
نشان داده در بلندمدت آلودگی در اثر اجرای این طرح بیشتر شده و به این 
خاطر است که بخش زیادی از مردم تالش می کنند خودروهای ارزان قیمت 
را ب��ا پالک دیگری خریداری کنند تا بتوانند با ه��ر دو پالک در محدوده 
تردد کنند. پورسید  آقایی خاطرنشان کرد: تجربه همه کشورهای دنیا نشان 
می دهد میزان آالیندگی به خاطر اجرای این طرح ها در کوتاه مدت کاهش 
پیدا می کند اما در بلندمدت ه��ر یک از مردم خودرویی ارزان قیمت تهیه 

می کنند تا به راحتی تردد کنند و لذا میزان آالیندگی بیشتر می شود.
وی ادامه داد: نتیجه مطالعات انجام شده آماده است و براساس آن طرح را 
آماده کرده ایم تا به شورای ترافیک تهران خواهیم ببریم و در صورت تصویب 
آنها طرح زوج و فرد را حذف خواهیم کرد و در واقع همه خودروها مجاز به 
ورود به منطقه خواهند شد و دیگر ربطی به نوع پالک ندارد ولی باید مانند 
طرح ترافیک عوارض پرداخت کنند با این تفاوت که این محدوده جزو حلقه 

دوم طرح ترافیک خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار تهران با تأکید بر اینکه محدوده 
فعلی تا زوج و فرد گسترش نخواهد یافت، گفت: محدوده زوج و فرد حلقه 
دوم طرح ترافیک خواهد شد و میزان عوارض آن متفاوت است و پیشنهاد 

ما این بوده است که یک  سوم محدوده طرح ترافیک عوارض دریافت شود.
پورسید آقایی خاطرنشان کرد: برای ساکنان این منطقه هم تخفیف های 
ویژه ای در نظر گرفته ایم تا هر موقع خواستند خودروی خود را خارج کنند.

 

یک کارشناس حوزه انرژی گفت یارانه حوزه انرژی در ایران ساالنه بیش 
از 1۰ براب��ر بودجه عمرانی اس��ت. به گزارش عصرخودرو، علی ش��هرویی، 
کارش��ناس اقتصاد انرژی با اعالم این مطلب اف��زود: وی درباره ابعاد یارانه 
س��وخت در کش��ور توضیح داد: اگر مصرف روزانه بنزین کش��ور را به طور 
متوسط ۸۶ میلیون لیتر در نظر بگیریم، اگرچه این میزان در پیک مصرف 
به 1۲۰ میلیون لیتر هم می رس��د، با احتساب حدود ۰.۵ دالر در هر لیتر 
قیمت جهانی بنزین ما حدود ۰.۴ دالر در هر لیتر یارانه پرداخت می کنیم 
که اگر با نرخ تس��عیر 9۰۰۰ تومان به ازای هر دالر نیمایی تس��عیر شود، 
میزان این یارانه در س��ال 11۳هزار میلیارد تومان می ش��ود. این در حالی 
است که نرخ های مصرف کننده در اروپا 1.۵ دالر در هر لیتر و در کشورهای 
همس��ایه حدود ۰.۷ دالر در هر لیتر اس��ت. که اگر با متوسط این اعداد و 
نرخ بازار آزاد محاسبه می شد، این عدد بیش از دو برابر رقم ذکر شده بود.

او همچنی��ن درباره وضعیت گازویی��ل و گاز اضافه کرد: روزانه در حدود 
1۰۰ میلیون لیتر گازوییل نیز که به مصرف حمل و نقل و تامین سوخت 
نیروگاه ها نیز می رسد. مبلغ یارانه های پرداختی برای گازوییل با قیمت  ۰.۵ 
دالر در هر لیتر، حدود ۰.۴۵دالر است، که جمعا 1۴۸ هزار میلیارد تومان 
یارانه پرداختی برای گازوییل در س��ال می ش��ود. این عدد هم با نرخ دالر 
9۰۰۰ تومان و حداقل قیمت گازوییل بین المللی در نظر گرفته شده است.
به گفته وی همین مصرف زیاد و پرداخت یارانه های سرسام آور عینا در 

مصرف گاز هم به چشم می خورد. او در توضیح این مطلب اضافه کرد: اگر 
متوسط مصرف روزانه گاز کشور را ۶۰۰ میلیون متر مکعب در نظر بگیریم، 
نرخ جهانی گاز حدود 1۵ تا ۲۵سنت در هر متر مکعب است، لذا چنانچه با 
حداقل قیمت هم محاسبه شود، با قیمت هر متر مکعب 1۵ سنت، میزان 
یارانه پرداختی در متر مکعب 1۲ س��نت اس��ت که چنانچه این رقم نیز با 
دالر 9۰۰۰ تومان نیمایی تسعیر شود، میزان یارانه پرداختی برای مصرف 
گاز کشور در س��ال بالغ بر ۲9۰ هزار میلیارد تومان است. اگر همین عدد 
را با نرخ های گاز باالتر و یا تس��عیر نرخ ارز بازار آزاد در نظر بگیریم اعداد 
بسیار بیش از این مقدار اس��ت، لذا جمع حداقل یارانه محاسبه شده برای 
بنزین و گازوییل و گاز در س��ال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که 
عالوه بر اینکه حداقل قیمت ها لحاظ ش��ده، در این رقم یارانه برق نیز در 
نظر گرفته نشده است. او گفت: این رقم را با حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی کشور قیاس کنید تا میزان و اندازه به دست بیاید.  او درباره 
شیوه توزیع و میزان برخورداری از این یارانه نیز گفت: به ازای هر ایرانی در 
ماه حدود ۵1۸هزار تومان یارانه س��وخت تخصیص داده می شود که البته 
به صورت کامال ناعادالنه توزیع می شود. یعنی آنهایی که برخوردارتر هستند 
و مصارف بیش��تری دارند، بیش��تر از این یارانه به��ره می برند و دهک های 
پایین جامعه و نیازمن��دان به دلیل مصرف کمتر، یارانه کمتری می گیرند. 
این تخصیص یارانه انرژی نه واجد منطق اقتصادی است و نه عادالنه است.

 

هزینه تردد در محدوده زوج و فرد اعالم شد

طرح زوج و فرد آلودگی هوا را بیشتر کرده است

هر ایرانی در ماه چقدر یارانه سوخت می گیرد؟

یارانه سوخت 10 برابر بودجه عمرانی

اخبار

رمزگشایی از جعبه سیاه افزایش معقوالنه 
قیمت خودروهای داخلی

تعیین قیمت های جدید برای محصوالت خودروس��ازان همچنان با 
تاخیر همراه اس��ت. در این زمینه رضا رحمان��ی، وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت، در آخرین اظهارنظر خود ضمن تکذیب تعیین قیمت ها با 
حاشیه ۵درصد زیر قیمت بازار، از عبارت »افزایش معقوالنه« قیمت ها 
سخن گفته بود. به این ترتیب در شرایطی وزیر صمت »افزایش قیمت 
معقوالنه« را مبنای قیمت گذاری خودروهای جدید خوانده که دو هفته 
پیش جلسه ای میان وزارت نشینان و فعاالن زنجیره خودروسازی کشور 
برگزار شد. به گزارش پدال نیوز، در این جلسه دست اندرکاران صنعت 
خودروی کشور با اشاره به شرایط بحرانی حاکم بر این صنعت، مجموعه 
راهکارهایی را ب��رای برون رفت از وضعیت فعلی مطرح کردند. یکی از 
راهکارهای پیشنهادشده از سوی آنها، تعیین قیمت محصوالت تولیدی 

با توجه به حاشیه ۵درصد قیمت ها در بازار بود.
 در ش��رایطی ای��ن راه��کار در ارتب��اط ب��ا قیم��ت محص��والت 
خودروس��ازان به وزارت صمت، پیشنهاد ش��د که پیش از روی کار 
آمدن دولت دهم قیمت خودرو براساس حاشیه بازار تعیین می شد. 
بنابراین خودروس��ازی کش��ور چندان با تعیین قیمت ها براس��اس 
حاش��یه بازار بیگانه نیست، این در شرایطی است که از دولت دهم 
به بعد به نوعی به قیمت گذاری دس��توری خو گرفته است، بنابراین 
قیمت گذاری خودرو تا به امروز یا براساس حاشیه بازار تعریف شده 
یا دس��توری بوده، این در حالی اس��ت که وزی��ر جدید صنعت که 
این روزها به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو ش��ناخته می ش��ود، 
»افزای��ش قیمت معقوالن��ه« را تکلیفی ب��ر بالتکلیفی این روزهای 
بازار خودرو خوانده اس��ت. ب��ه این ترتی��ب وی در اظهارنظر خود 
عالوه ب��ر اینکه افزایش قیمت را امری اجتناب ناپذیر خوانده در عین 
حال بر تعیین معقوالنه آن، تاکید وافر داش��ته اس��ت. از این سخن 
وزیر صنعت چند نکته قابل برداش��ت است: نکته اول اینکه اقدامی 
که در دوره وزیر پیش��ین صمت و با حمایت خودروسازان، مبنی بر 
حذف ش��ورای رقابت از گردونه قیمت گذاری و جایگزینی سازمان 
حمایت و ستاد تنظیم بازار به جای آن، آغاز شد و به دالیل نامعلوم 
در دوره ش��ریعتمداری مس��کوت مان��د در دوره رحمانی با کیفیت 
م��د نظر خودروس��ازان یعنی تعیین قیمت در حاش��یه بازار، اتفاق 
نخواه��د افتاد. نکت��ه دیگر اینکه با توجه به ن��گاه وزارت صمت در 
ارتباط با تعیین بس��ته ای برای بخش خودرو و ارتباط این بس��ته با 
قیمت گذاری به نظر می رس��د که منظور از افزایش معقوالنه قیمت، 
افزایش مشروط قیمت ها خواهد بود به این معنا که خودروسازان در 
صورتی مجوز افزایش قیمت را به دس��ت خواهند آورد که وضعیت 
تولید خود را در خطوط تولید با بس��ته تعیین ش��ده از سوی وزارت 
صنع��ت منطبق کنن��د. نکته آخ��ر در ارتباط با افزای��ش معقوالنه 
قیمت ها این است که افزایش قیمت در پیش خواهد بود، اما از یک 
طرف با نگاه خودروس��ازان قطعا فاصله معناداری خواهد داشت و از 

طرف دیگر تا حدودی نظر مصرف کننده را هم تامین کند.

از تیرماه امس��ال و ممنوعی��ت واردات خودرو، حدود 1۶ هزار خودرو 
در گمرک باقی مانده که هرچند به گفته مسئوالن امر حقوق و عوارض 

گمرکی تعداد زیادی از آنها پرداخت هم شده است.
بازار خودروهای وارداتی در یک س��ال و نیم گذش��ته با تغییر پیاپی 
سیاس��ت ها روبه رو بود؛ بس��ته شدن شش ماهه س��امانه ثبت سفارش، 
افزای��ش تعرفه های گمرک��ی، تغییر نرخ ارز س��بب جهش قیمت ها در 

این بازار شد.
از تیرماه امس��ال که دولت با ه��دف صرفه جویی ارزی واردات 1۴۰۰ 
قلم کاال از جمله خودرو را ممنوع کرد، آن دس��ته از خودروهایی که تا 
پیش از آن فرآیند ثبت س��فارش را انجام داده بودند، در گمرک رسوب 

کرده و از ترخیص آنها جلوگیری شد.
در این زمینه سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت در روزهای گذشته 
اعالم کرد: از آنجا که شرکت های واردکننده خودرو که خودروهای آنها 
در گمرک مانده نس��بت به مردم تعهد دارند، از هیات دولت خواستاریم 

تا هرچه سریع  تر برای تعیین تکلیف این خودروها تصمیم  گیری شود.
»محمدرضا مودودی« افزود: از آنجا که این خودروها بخشی از منابع 
کشور اس��ت که در گمرکات مانده، نباید اجازه داده شود که این منابع 

آسیب ببیند.
وی همچنی��ن درباره تعداد خودروهای مانده در گمرکات و چگونگی 

ترخی��ص آنها گفت: نزدیک به 1۶ هزار دس��تگاه خ��ودرو در گمرکات 
کشور وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

م��ودودی با بیان اینکه تعدادی از خودروه��ای در گمرک مانده جزو 
خودروهای��ی اس��ت که در مورد واردات آن تخلف ص��ورت گرفته، بیان 
داش��ت: نزدیک به 11 هزار دس��تگاه از 1۶ هزار دستگاه خودرویی که 
در گمرکات مانده، ثبت س��فارش قانونی ش��ده، اما پس از ممنوع شدن 

واردات خودرو در گمرک متوقف شده  است.
شکستن حباب قیمتی بازار خودروهای خارجی

در این پیوند، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تاکنون حدود 
1۶ هزار خودروی در گمرک مانده تعیین تکلیف نش��ده و با وجود تهیه 
دس��تورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابالغ آن به کمیس��یون 

زیربنایی، اما منتظر تایید و ابالغ هیات دولت است.
»ک��وروش مرشدس��لوک« ی��ادآور ش��د: س��ه هفت��ه از ارج��اع این 
دس��تورالعمل به هیات دول��ت می گذرد، اما تاکن��ون تصمیمی در این 
خصوص گرفته نشده و در نتیجه حجم عظیمی از سرمایه های مردم در 

گمرک بلوکه شده است.
وی ب��ا بیان اینکه قانونی ب��ودن یا غیرقانونی بودن ثبت سفارش��ات 
این خودروها به راحتی قابل رصد و پیگیری اس��ت، ادامه داد: متاسفانه 
دولت از تیرماه امس��ال با اعالم ممنوعیت واردات خودرو به ویژه پس از 

بازداش��ت چند نف��ر در رابطه با موضوع ثبت س��فارش های غیر قانونی، 
متخلف و غیرمتخلف را به یک چش��م دیده و ترخیص این خودروها را 

متوقف کرده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: ۲۰ شرکت به طور 
رس��می به واردات انواع برندهای خودرو به کشور می پردازند و در کنار 
آنها چندین ش��رکت غیرنمایندگی)گری مارکت( نیز به ثبت سفارش و 

واردات مشغولند.
وی بیان داش��ت: با حضور »رضا رحمانی« وزیر جدید صنعت، معدن 
و تج��ارت درصددیم خودروهای در گمرک مانده را که ثبت س��فارش 
شده اند و عوارض و حقوق گمرکی و سایر هزینه های اکثر آنها پرداخت 

شده است را ترخیص کنیم.
مرشدس��لوک درخصوص تاثیر ترخیص این خودروها بر بازار گفت: با 
رسیدن دست کم 1۵ هزار خودرو به دست مشتریان، فضای روانی حاکم 
بر این بازار شکس��ته می شود و حباب قیمتی ایجادشده به ویژه در بازار 

خودروهای خارجی دست دوم کاهش می یابد.
رئی��س انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو یادآور ش��د: در زم��ان اعالم 
ممنوعی��ت واردات خ��ودرو، ۲۰ ه��زار ثب��ت س��فارش از س��وی همه 
واردکنندگان انجام شده بود که اکنون موعد تعداد زیادی از آنها به سر 

رسیده است و باید دوباره تمدید شوند.

واردات ۱۶هزار خودرو منتظر تصمیم هیات دولت
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رئی��س پ��ارک فن��اوری پردی��س معاون��ت علم��ی در دورهم��ی 
برگزارکنن��دگان روی��داد گفت برگ��زاری رویداده��ای کارآفرینی در 
شکل گیری اکوسیستم این عرصه نقش مهمی دارد و این مجموعه در 

س��ال های گذشته توانسته نقشی پیشرو در 
برگزاری این رویدادها ایفا کند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مه��دی صفاری نی��ا رئیس پ��ارک فناوری 
دورهم��ی  در  علم��ی  معاون��ت  پردی��س 
برگزارکنندگان رویداد گفت: نقش رویدادها 
در ش��کل گیری اکوسیس��تم خیلی مهم و 
اساسی است. در دهه ۸۰ و 9۰ شاهد رشد 
مناسبی در اکوسیستم نوآوری بودیم؛ البته 
باید توجه داش��ته باش��یم که افراد نوآور را 
نمی ت��وان در دانش��گاه ها تربیت کرد، آن ها 
بای��د در حوزه ه��ای کارآفرین��ی و نوآوری 

آموزش ببینند.
وی ادام��ه داد: اگر آموزش در این خصوص به صورت حرفه ای انجام 
ش��ود به رش��د اکوسیستم کش��ور کمک و نتایج سودبخشی به دنبال 

خواهد داش��ت که منج��ر به ثروت آفرینی خواهد ش��د. ما در معاونت 
علمی از سال 9۳ فعالیت خود را آغاز کردیم و از یک مجموعه مولد به 
یک مجموعه پیشرو تبدیل  شده ایم. هم اکنون ما شاهد برگزاری بیش 
از ۲۰ نوع رویداد در سطح کشور هستیم.

صفاری نی��ا درخص��وص رون��د رو ب��ه 
رش��د برگزاری رویدادها در کش��ور گفت: 
اکوسیستمی که هم اکنون در کشور وجود 
دارد، از بس��یاری از کش��ورهای آسیایی و 
اروپای��ی جلوتر بوده و م��ا تنها برای بهتر 
ش��دن نیاز ب��ه خودباوری داری��م، ما باید 
در این زمینه از تجارب دیگران اس��تفاده 
و رویداده��ا را با توجه به نیازهای کش��ور 

اجرا کنیم.
وی افزود:  عمق بخش��ی و بومی س��ازی 
رویداده��ا را نیز باید در نظر داش��ته و به 
ارکانی مثل ظرفیت ها، شبکه سازی و بازار 
در اجرای رویدادها که اهمیت بسیار زیادی دارند، توجه داشته باشیم. 
هم اکن��ون تجربه ما در ای��ن زمینه، این فرص��ت را در اختیار ما قرار 

می دهد که با کشورهای خارجی همکاری کنیم.

علی محمدی، رئیس هیات مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، 
در نشس��ت اعضای این تش��کل با رئیس اتاق بازرگانی ایران از خوانساری، 
رئی��س اتاق تهران ب��ه جهت حمایت های ویژه از ای��ن انجمن و همچنین 

تالش های س��ال های متوالی پدرام س��لطانی، 
به جهت تاس��یس انجمن جوانان کارآفرین که 
دروازه ورود جوانان به عرصه های مختلف کشور 
اس��ت قدردانی کرد. به گزارش س��رویس بازار 
ایسنا، بنابر اعالم انجمن جوانان کارآفرین استان 
تهران، جلسه ای در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی ایران، با حضور ش��افعی 
رئیس اتاق ایران و سالح ورزی نایب رئیس اتاق، 
علی محمدی ت��ات رئیس هیات مدیره انجمن 
جوان��ان کارآفرین، اعضای هیات مدیره  و دبیر 
انجمن، بازرس اصلی و ارکان کمیس��یون های 
چهارگان��ه انجمن برگزار ش��د. در ابتدای این 
جلس��ه، محمدی تات پ��س از معرفی انجمن 

جوانان کارآفرین اس��تان تهران، به تشکر ویژه از زحمات هیات رئیسه اتاق 
ایران مخصوصا، پدرام سلطانی و خوانساری برای تشکیل و حمایت از انجمن 
جوانان کارآفرین پرداخت. در ادامه مهدی نجار دیسفانی، دبیر انجمن پس از 

معرفی روسای کمیسیون های انجمن از آن ها خواست تا به بیان دیدگاه های 
خود بپردازند. سپس فرشید فرزانگان، امین فتحی، شبیر آسایش و علیرضا 
قلعه ضمن ارائه نظرات خود از تش��کیل جلس��ه تشکر کردند و پس از  آن 
اعضایی هیات مدیره و دبی��ر انجمن به ارائه 
نظرات خود پرداختند. جمع بندی س��خنان 
اعض��ای انجمن توس��ط  محمدی تات انجام 
و ایشان خواس��تار حضور نمایندگان انجمن 
جوانان در کرس��ی های مش��ورتی اتاق ایران، 
کمیته ماده 1۲ و ش��ورای گفت وگو ش��دند. 
س��پس س��الح ورزی نایب رئیس اتاق ایران، 
ضمن اس��تقبال از پیشنهادات رئیس انجمن 
درخصوص حض��ور اعضای انجم��ن جوانان 
کارآفرین اس��تان ته��ران در این جلس��ه، از 
تالش ه��ای رئیس هی��ات مدی��ره انجمن و 
نایب رئیس دوم انجمن آرش نیک پی جهت 
تشکیل این جلسه تقدیر کردند و ضمن اعالم 
حمایت از حضور جوانان در کرسی های مشورتی از رییس محترم اتاق ایران 
شافعی خواستند تا این پیشنهاد را تنفیذ کند و اظهار امیدواری کردند که 

این جلسات به صورت دوره های سه ماهه ادامه یابد.

نشست هیات مدیره انجمن جوانان کارآفرین تهران با رئیس اتاق بازرگانی ایرانپارک فناوری پردیس معاونت علمی مجموعه ای پیشرو در کارآفرینی

آینده حمل و نقل کارآمد، بی نقص و ش��خصی، هر س��اله ب��ه واقعیت نزدیک تر 
می ش��ود. در حال حاضر اپلیکیش��ن ها این امکان را می دهن��د که با یک کلیک، 
درخواس��ت جابه جایی دهید یا س��فری را رزرو کنید. گوش��ی های هوش��مند به 
مسافران می گویند تا چه مدت دیگر، مترو بعدی خواهد رسید. این اپلیکیشن ها 
هس��تند که به رانندگان نش��ان می دهند کجا محل پارک پیدا کنند. در آینده ای 
نه چندان دور، پایگاه ها و سیستم عامل های متمرکز که اپلیکیشن های امروزی را 
در دسترس قرار می دهند، برای افراد قابلیت دسترسی به ماشین های بدون راننده 
را فراهم و جریان ترافیک شهر را براساس استفاده از داده های زنده تنظیم می کنند. 
مس��افرین قادر خواهند بود در حین حرکت، گزینه های س��فر را عوض کنند، از 
یک ماشین بدون راننده پیاده شوند و از ارتباطات خودکار اتوبوس-مترو استفاده 
کنند تا تأخیر نداشته باشند. تمامی اینها بخشی از »حمل ونقل هوشمند« هستند 
-رویکرد ارتباط دیجیتال آینده برای رفع مشکالت حمل ونقل امروز. با حمل و نقل 
هوش��مند، ساختارهای دیجیتال برای مدیریت تجربه سفر طراحی می شوند و به 
مشتریان امکان می دهد از یک محل، سفر خود را برنامه ریزی، رزرو و هزینه آن را 
پرداخت کنند -حتی اگر چندین ارائه دهنده برای تکمیل این کار الزم باشد. فقط 
با چند کلیک خدمات مسافرتی یکپارچه مانند نقشه مسیر، اطالعات سفر به طور 

زنده، گزینه های جا و صندلی و رزرو پیشرفته حمل بار در دسترس خواهد بود.
پاداش هوشمند  بودن

در حال حاضر تجارت ها به س��رعت در پی توس��عه سیستم عامل ها و خدمات 
حمل ونقل هوش��مند هس��تند، از جمله اپراتورهای س��فر مانن��د خطوط هوایی 
و ش��رکت های راه آهن، غول های دیجیتال مانند گوگل و آمازون و ش��رکت های 
زبردست و نوپا در فناوری اطالعات. پاداش استفاده از حمل ونقل هوشمند وسیع 
است. انتظار می رود خدمات حمل ونقل نوآورانه، افزایش پنج برابری سهم خود را 
در هزینه س��فر تا س��ال ۲۰۴۰ ببینند و حدود ۲۷۰میلیارد دالر درآمد و تا 1۵۰ 
میلیارد دالر س��ود برای ارائه دهن��دگان فراهم کنند، اما آیا مصرف کنندگان برای 
 ،)Oliver Wyman( استفاده از حمل ونقل هوشمند آماده هستند؟ الیور ویمان
یک بررسی در مورد ۷۵۰۰ مصرف کننده در سراسر آلمان، فرانسه، ایتالیا، چین و 
ایاالت متحده انجام داد و مشخص کرد که اکثریت، حاضر به تغییر روش ترجیحی 

حمل و نقل خود و پرداخت بیشتر برای دسترسی به این نوع خدمات هستند.
درصد مصرف کنندگانی که انتقال هوش��مند را مهم می دانند در حال افزایش 
است. در چین آمار خیره کننده 9۸درصدی، در اروپا 9۳درصد و در ایاالت متحده 
۸۳درصد دیده می شود. در میان پاسخگویان 1۸ تا ۳۵ ساله که حمل ونقل اصلی 
آنها از طریق اتومبیل ش��خصی اس��ت، 9۷درصد گفته اند که برای دسترس��ی به 
خدمات حمل ونقل هوشمند، تغییر به شیوه حمل ونقل عمومی را در نظر می گیرند. 
حتی در میان کسانی که ۶۵ سال و باالتر هستند، ۷۶درصد گفته اند که تغییری 
را در نظر خواهند گرفت. برای کسانی که از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند، 
درصدهای مشابهی نیز برای استفاده از مزایای حمل ونقل هوشمند در اتومبیل ها 

مشاهده شده است.
مصرف کنندگان آماده اند بیشتر هزینه کنند

این نظرسنجی همچنین دریافت که ۸۴درصد از پاسخ دهندگان برای استفاده 
از راهکارهای حمل ونقل هوشمند یکپارچه، هزینه های مازاد می پردازند. این آمار 
شامل ۸9درصد از افراد نسل هزاره و نسل Z و ۷۵درصد از مسافران سالمند است.
بسیاری از مسافران گفته اند که مایل به افزودن مبلغی مشخص به صورتحساب 
فعلی حمل ونقل خود در هر ماه برای مجموعه ای از خدمات حمل ونقل هوشمند 

هس��تند؛ امری مش��ابه نحوه انتخاب و پرداخت اضافه ب��رای کانال های پولی به 
هزینه های ماهیانه تلویزیون کابلی. به طور متوس��ط مس��افران اظهار داشتند که 
1/۴درصد بیش��تر از هزینه های رفت وآمد ماهانه خود را برای برنامه ریزی س��فر 
ترکیبی، و ۲.9درصد بیش��تر برای اطالعات سفر به طور زنده و مسیریابی مجدد 
ب��رای جلوگیری از تأخیرها خواهند پرداخت. م��ردم همچنین مایل به پرداخت 
بیشتر برای سفرهای طوالنی هستند که شامل خدمات هوشمند حمل ونقل باشد. 
فاصله دور در این مورد، به سفر بیش از 1۰۰ کیلومتر اطالق می شود. با استفاده از 
این سفرها، مصرف کنندگان اعالم کردند که به طور متوسط ۳.۳درصد و تا میزان 
۵.۸درصد بیشتر برای برنامه ریزی سفرهای ترکیبی و به طور متوسط ۲.۴درصد 

بیشتر برای اطالعات و مسیریابی مجدد به طور زنده پرداخت خواهند کرد.
ارتباطات یکنواخت

نمونه ای از مشتریان خدمات مسافرتی شخصی و انعطاف پذیر نشان می دهد که 
افراد خواهان یک مرکز ترکیبی متصل دیجیتال هستند که به مسافران اجازه دهد 
به طور یکنواخت، از یک شیوه حمل ونقل به دیگری انتقال یابند. این امر می تواند 
در یک ایستگاه قطار یا فرودگاه ایجاد شود که در آن، با استفاده از یک اپلیکیشن، 
مس��افر می تواند رفتن به خانه را از طریق اتومبیل های شخصی درخواست دهد، 
اما در صورتی که داده های زنده تأخیر ترافیکی را نش��ان دهند، می تواند ش��یوه 
حمل ونقل را به س��رعت به مترو تغییر دهد. مثال دیگر سنس��ورهای هوشمند و 
ابزارهای تحلیلی هس��تند که می توانند به کاهش ترافی��ک کمک کنند. فراتر از 
خدمات مس��افرتی، حمل ونقل هوشمند ش��امل فعالیت هایی است که می توانند 
مسافران را در طول سفر، س��رگرم و مشغول نگاه دارند –برای مثال گشت وگذار 
در س��ایت های خرید اینترنتی، دوره های آموزش��ی آنالین و لذت بردن از فیلم یا 
موسیقی و همچنین آنهایی که گزینه هایی برای پایان سفر ارائه می دهند، مانند 
گشت وگذار یا صرف ناهار. همچنین خدمات مربوطه مانند بیمه های سرقت هنگام 
خرید، تصادفات و مسافرت نیز می توانند در این زمینه گنجانده شوند. این موارد 
نیز مانند خدمات مس��افرتی می توانند از طریق پلتفرم دیجیتالی ارائه ش��وند که 
تراکنش ها را با یک یا دو کلیک انجام می دهد. در اینجا مجدد پاسخ دهندگان به 
نظرسنجی، عالقه مندی قابل توجهی به بهبود دسترسی نشان دادند و در این میان 
افزودن خدمات بیمه محبوب ترین آنها بود. به طور متوسط پاسخ دهندگان گفتند 
که در سفرهای طوالنی، ۵.۴درصد بیشتر برای خرید پوشش بیمه  مسافرت، سرقت 
و تصادف، و ۲.۵درصد بیش��تر برای دسترس��ی به سایت های تجارت الکترونیک 
می پردازند. مسافران روزانه گفتند ۵درصد اضافی برای سرگرمی و ۵.۶درصد برای 

پیشنهادهای آموزشی پرداخت خواهند کرد.
اولین نفر باشید

همانطور که فناوری های هوش مصنوعی و مستقل به طور روزافزونی در زندگی 
روزمره مسافران گنجانده می ش��وند، رقابت میان اپراتورهای مسافرتی، غول های 
دیجیتال و ش��رکت های نوپا برای ایجاد اولین جای پا و به دست آوردن مزیت در 
حمل ونقل هوش��مند نیز رونق گرفته اس��ت. چالش این خواهد بود که کدامیک 
پیش��نهادهای پویاتر و ش��خصی تری ارائه می دهند و مزیتی رقابتی را با کنترل 
پورتال های حمل ونقل هوشمند به دست می آورند که به طور یکپارچه گزینه های 
حمل و نقل را متصل می سازد. بدون شک دسترسی به اطالعات شخصی و توانایی 
آنالیز آنها، عنصری ضروری برای ایجاد گزینه های هوش��مند حمل و نقل سفارشی 
است. علی رغم نقض های اخیر و مقررات سخت در مورد داده ها، مصرف کنندگان 
همچنان تمایل دارند اطالعات شخصی خود را به اشتراک بگذارند. بیش از نیمی از 
مصرف کنندگان مورد بررسی در پنج کشور و ۸۰درصد تنها در چین گفته اند که در 
ازای خدمات، داده های شخصی و ترجیحات سفر خود را با ارائه دهندگان خدمات 
forbes: به اشتراک می گذارند.                                                       منبع

امانوئل مکرون و شینزو آبه در حاشیه  نشست G۲۰ درباره آینده اتحاد رنو-نیسان پس از اخراج 
کارلوس گوسن تبادل نظر کردند.

ب��ه گزارش زومی��ت، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه و ش��ینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن 
در نشس��ت G۲۰ در آرژانتین برای آینده  اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیش��ی ب��ه بحث و تبادل نظر 
پرداختند. دولت فرانس��ه دارای 1۵درصد از س��هام رنو است، در حالی  که رنو با تصاحب ۴۳درصد 

از سهام نیسان، آن را کنترل می کند و نیسان نیز 1۵درصد سهام بدون حق رأی در رنو دارد.
دولت فرانسه اعالم کرده است که قصد دارد ساختار اصلی این اتحاد را حفظ کند. برونو لومایر، 
وزیر دارایی فرانس��ه در مصاحبه با تلویزیون فرانس��ه ادعا کرد که با هیروشیگه سکو، وزیر صنعت 
ژاپن برای حفظ ساختار این اتحاد به توافق رسیده اند. با این حال توافق مورد ادعای لومایر با انکار 

هیروش��یگه س��کو روبه رو شد و او در نامه ای به لومایر، مراتب اعتراض خود را به دلیل این اظهارات 
اعالم کرد.

پس از دس��تگیری کارلوس گوس��ن در ژاپن، نیس��ان اعالم کرد که رنو کنترل بیش از حدی در 
ساختار مدیریتی این شرکت دارد. در سال ۲۰1۵، امانوئل مکرون دستور داد تا دولت فرانسه سهم 
خود را در رنو به 1۵درصد افزایش دهد؛ این موضوع نگرانی های نیس��ان را از تمایل دولت فرانس��ه 

برای تأثیرگذاری زیاد بر اقتصاد ژاپن افزایش داد. 
یکی از مقامات کاخ الیزه اعالم کرد که امانوئل مکرون در مورد اتحاد رنو و نیسان گفت:

اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی باید در کنار حفظ ثبات این گروه خودروسازی، ادامه یابد. 
شینزو آبه نیز در این دیدار گفت:

روسای جمهور ژاپن و فرانسه بر ادامه اتحاد رنو و نیسان تاکید کردند

مصرف کنندگان آماده اند برای خدمات حمل و نقل هوشمند 
بیشتر هزینه کنند

دریچــه

مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه ای کسب وکارهای دیجیتالی با هدف حمایت 
از استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات و تبدیل آنها به 

شرکت های متوسط و بزرگ اقتصادی، راه اندازی شد.
ب��ه گزارش مهر، در مراس��م افتتاح این مرکز، ابوالحس��ن فیروزآبادی دبیر 
ش��ورای عالی فضای مجازی، مهدی فقیهی دبیر س��تاد توسعه ICT معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور، عیس��ی منصوری معاون توس��عه کارآفرینی و 
اش��تغال وزیر کار، س��ید محمدهادی ایازی معاونت اجتماعی وزیر بهداشت، 
معاون سازمان فناوری اطالعات ایران، رئیس مرکز توسعه فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال وزارت ارش��اد و حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول نیز 

حضور داشتند.

مرکز نوآوری و شتابدهی 
کسب وکارهای نوپا راه اندازی شد

مترجم: امین فرح بخش
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کارآفرین��ی از محوره��ای اصل��ی رش��د و توس��عه اس��ت و از نظر 
برنامه ریزی توس��عه اقتصادی و توس��عه پایدار دارای اهمیت اس��ت، 
چون موجب اش��تغال و باعث افزایش سود و س��رمایه سرمایه گذاران 

ش��ده و پر شدن ش��کاف ها و خألهای بازار 
کار را به ارمغان م��ی آورد یعنی با توجه به 
دگرگونی های شرایط بازار کار و فراهم شدن 
فرصت های تازه، تصمیم های تازه ای گرفته 
می ش��ود و موجب گذار از رکود اقتصادی، 
جبران عقب ماندگی های اقتصادی و آس��ان 

شدن روند رشد و توسعه کشور می شود.
به گ��زارش ایس��نا، کارآفرینی موجب به 
وجود آمدن محص��والت، خدمات، روش ها، 
سیاس��ت ها، اف��کار و راهکاره��ای نو برای 

برطرف کردن مشکالت جامعه می شود.
با توجه به اهمیت این موضوع میزگردی 
در ایسنا، با حضور کارآفرینان، رئیس جهاد 

دانشگاهی واحد اس��تان و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
ش��د. »صادق صفربیگی«، دبیر کانون کارآفرینان استان ایالم در این 
نشس��ت اظهار کرد: متأس��فانه قان��ون کار علیه کارآفری��ن و کارفرما 

تصویب ش��ده است تا جایی که س��ود کارفرما در این است که عطای 
کارآفرینی را به لقایش ببخش��د، چون حمای��ت از کارفرما پیش بینی 

نشده است و گاهاً کارگران مشکالت را برای آنان ایجاد می کند.
وی با تأکید بر این که قوانین بوروکراسی 
پیش پای ایجاد اش��تغال نیازمند بازنگری 
هس��تند، تصری��ح ک��رد: قوانی��ن تأمین 
اجتماعی و مالیات از جمله این مش��کالت 
هس��تند، کارآفری��ن هیچ گاه قص��د فرار 
از مالی��ات را ندارد، اما متأس��فانه جرایم 
مالیاتی چند برابر مالیات وضع شده است.  
ای��ن کارآفری��ن ادام��ه داد: معتقدم در 
بس��یاری از جریمه ها و وضع شدن مالیات 
سلیقه هایی اعمال می ش��ود و بسیاری از 
کارآفرینان اس��تان از ای��ن موضوع گالیه 
دارند و مش��وق های مالیات��ی فقط اعالم 

می شوند و خبری از اعمال آنان نیست.
صفربیگ��ی قوانین تأمین اجتماعی را از دیگر مش��کالت کارآفرینان 
دانس��ت و گفت: انگار قوانین در این زمینه با کارآفرین س��ر لج دارد و 

کارآفرین در برابر آن همیشه متضرر می شود.

مرکز حرفه آموزی و رستوران اختصاصی کودکان کار و خیابان افتتاح 
شد. به گزارش مهر، هما عارف، مدیرعامل انجمن کودکان کار و خیابان 
در آیین گش��ایش مرکز حرفه آموزی خانه مهر، ضمن قدردانی از حضور 

و توجه مس��ئوالن به مس��اله کودکان کار و 
خیاب��ان درخص��وص س��اخت و تجهیز این 
دو مرکز گف��ت: این مراک��ز متعلق به مردم 
اس��ت و با حمایت و هزینه مردمی در اختیار 
کودکان کار و خیابان قرار گرفته است. عارف 
ضم��ن قدردانی از بانیان س��اخت این مراکز 
ب��ه لزوم ترویج و یادآوری ن��ام افراد نیکوکار 
در جامعه اش��اره کرده و ادامه داد: متاسفانه 
در جامعه امروز کس��ی که اقدام به کار نیک 
و خداپس��ندانه می کند با مش��کالت و موانع 
زیادی روبه رو می ش��ود و باید ق��دردان این 
افراد در فضای مجازی و واقعی باش��یم. وی 
کودکان کار را شریف ترین و بی آزارترین افراد 

جامعه شمرد و حمایت از آنها را کاری مقدس و فرهنگی انسان دوستانه 
دانس��ت. عارف هدف از ساخت این دو مرکز را شرح داد و گفت: انجمن 
بر این باور است که بازنگری و ایجاد برنامه های راهبردی در هر برهه ای 

با توجه به شرایط اجتماعی در قالب برنامه های سه و پنج ساله بخشی از 
دستور کار این انجمن بوده است.  وی شرایط اجتماعی و تغییرات هویتی 
و ماهیت��ی جامعه هدف انجمن را مهم دانس��ت و افزود: این تغییرات ما 
را مل��زم می کند در اقدام��ی فراگیر ضمن 
ت��داوم مداخ��الت فردگرایان��ه و اق��دام به 
حمای��ت از کودکان ب��ا برنامه های آموزش 
مهارتی و رسمی همراه با سبد های حمایت 
بهداش��ت و تغذیه، از رویک��رد جمع گرایانه 
)خانواده محور( نیز غفلت نورزیم. مدیرعامل 
انجم��ن ک��ودکان کار و خیاب��ان هدف از 
برپای��ی مرک��ز کارآفرین��ی را هدای��ت به 
ب��ازار کار ب��رای اعضای خان��واده کودکان 
و همچنی��ن کودکان کار ی��اد کرد و گفت: 
مرکز آموزش حرفه ه��ای مرتبط با دوخت 
و دوز و مرک��ز آموزش تعمی��ر و نگهداری 
سخت افزار کامپیوتر برای نوجوانان دختر و 
پس��ر )کودکان دیروز( راه اندازی ش��ده است و در صدد هستیم براساس 
وعده ه��ای حمایتی اداره کل فنی و حرفه ای، هنرآموزان این دو مرکز با 

رعایت استانداردها از گواهینامه های مهارتی نیز بهره مند شوند.

مرکز حرفه آموزی اختصاصی کودکان کار و خیابان افتتاح شدقانون تأمین اجتماعی مشکل آفرین برای کارآفرینان

اس��تیو جابز، بنیانگذار و مدیر س��ابق ابر برند اپل محسوب می ش��ود که امروزه 
در زمینه لوازم الکترونیکی خصوصا گوش��ی های هوش��مند، انواع تبلت و لب تاب از 
جمله برندهای پیش��رو محسوب می شود. جالب اس��ت بدانید که وی در دوره ای از 
اپل کنار گذاش��ته ش��د، با این حال به علت درخشش در شرکت جدید خود به نام 
نکس��ت، س��هامداران اپل را مجبور به بازگرداندن وی کرد. همچنین وی در س��ال 
19۸۶ شرکت انیمیشن سازی پیکس��ار را راه اندازی کرد که در سال ۲۰۰۶ توسط 
والت دیزنی خریداری ش��د. در نهایت وی پس از دوران درخشان مدیریتی خود در 
سال ۲۰11 به علت سرطانی که با آن دست به گریبان بود، از سمت مدیریتی خود 
کناره گیری کرد و تیم کوک جایگزین وی ش��د. بدون شک داستان زندگی یکی از 
افسانه ای ترین کارآفرینان، دارای نکات فوق العاده جذاب و ارزشمندی است که باعث 
شد تا در سال ۲۰1۵ فیلمی اقتباسی از کتاب استیو جابز اثر والتر ایزاکسون تهیه 
شود. این فیلم توسط کارگردان برنده جایزه گلدن کلوپ آقای دنی بویل کارگردانی 
ش��ده است که در کارنامه درخشان وی می توان فیلم هایی نظیر میلیونر زاغه نشین 
را نام برد. همچنین س��تارگانی نظیر کیت وینسلت و مایکل فاسدبرگ نیز در این 
فیلم حضور دارند که خود به فوق العاده شدن آن، کمک بسیاری کرده است. اگرچه 
فیلمی با همین عنوان در سال ۲۰1۳ نیز در رابطه با زندگی استیو جابز به نمایش 
درآمده است. با این حال ساخته دنی بویل به علت تالش برای نشان دادن چهره ای 
واقعی  و درست تر از استیو جابز، فیلمی به مراتب بهتر و پخته تر محسوب می شود که 
موفق شده است تا نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب کند. درواقع در این فیلم 
به خوبی ابعاد مختلف زندگی وی به عنوان فردی که در زمینه تکنولوژی ایده های 
بی نظیری داش��ت و برای رسیدن به اهداف خود بدون وقفه تالش کرد، نشان داده 
شده است. در نهایت در رابطه با علت جذابیت این فیلم باید به نقش فیلمنامه جذاب 
آن اشاره کرد. در این رابطه آرون سورکین که داستان  فیلم های دیگری نظیر شبکه 
اجتماعی و مانیبال نیز براساس نوشته های وی است، موفق به ایجاد داستانی شده 
است که کامال واقعی، دقیق و در عین حال جذاب است. در همین راستا و در ادامه 

به بررسی نکات مهم مدیریتی موجود در این فیلم خواهیم پرداخت. 
1-چشم اندازی درست را برای خود تعیین کنید 

به عقیده استیو جابز شما تنها زمانی می توانید به موفقیتی چشمگیر دست پیدا 
کنید که در تالش برای رفع حداقل یک مش��کل مردم باش��ید. این امر نکته بسیار 
مهمی است که تنها زمانی میسر خواهد بود که از یک چشم اندازی درست برخوردار 
باش��ید. در صحنه ای از این فیلم استیون وازنیک در تالش برای ایجاد اصالحاتی در 
طراحی نخس��تین کامپیوتر شخصی خود دارد. علت این امر نیز به خاطر اصرارهای 
مکرر استیو جابز است که عقیده دارد که محصول تولیدی باید کامال مطابق خواست 
مش��تریان باش��د. به همین خاطر وی در طراحی ها اولویت را همواره خواست و نیاز 
مشتری قرار داده است و همین امر باعث شده تا محصوالت این برند امروزه به انتخاب 
نخس��ت هر فردی تبدیل شود. در نهایت جابز با ایجاد تغییرات اساسی و ساختاری 
در بدنه اپل نیز مخالفت کرد. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که به عقیده وی 
هنگامی که یک محصول موفق شده است تا نظر مخاطبان را به خود جلب کند، کنار 
گذاش��تن آن نمی تواند سیاستی درست محسوب شود. این امر امروزه به عنوان یک 
س��نت در اپل همچنان به اجرا گذاشته می شود که باعث شده است که محصوالت 
آن ضمن حفظ اصالت خود، هر ساله تغییراتی را جهت افزایش کیفیت تجربه کند. 
تاکید همیشگی جابز بر روی حفظ سادگی محصوالت و سهولت کار، باعث شده است 
تا در صحنه ای دیگر دختر ۵ ساله وی بتواند بدون هیچ گونه تجربه قبلی و آموزش، 
از نسخه مکینتاش یکی از نخستین کامپیوترهای تولیدی این شرکت استفاده کند. 
درواقع این صحنه به خوبی اهمیت س��ادگی در کنار توانایی و قدرت باال را به اثبات 

رسانده است. با توجه به توضیحات ارائه شده، شما تنها زمانی قادر خواهید بود تا در 
مسیر درست گام بردارید که چشم اندازی مناسب را برای خود مشخص کرده باشید. 
این امر به ش��ما کمک خواهد کرد تا در تمامی تصمیمات خود طبق یک چارچوب 

مشخص عمل کنید که این خود ریسک کار را به شدت کاهش خواهد داد.
2-استانداردهایی دقیق را برای خود داشته باشید 

جاب��ز چ��ه در زمینه اس��تخدام تیم خود و چ��ه در رابطه با طراحی و س��اخت 
محصوالت، همواره اس��تانداردهایی را لحاظ کرده است. برای مثال از نگاه وی یک 
کارمند مفید باید از ش��رایط و قابلیت هایی برخوردار باش��د که از جمله مهم ترین 
معیارهای استخدامی وی محس��وب می شود. جالب است بدانید که اپل در همان 
ابتدای کار خود دو مدیر باتجربه را استخدام نمود با این حال به خواست استو جابز 
آن ها تنها پس از دو روز از کار خود کنار گذاشته شدند. وی در این رابطه اعالم کرده 
است که دو فرد مذکور اگرچه در زمینه کاری خود دارای بار علمی مناسبی بودند، 
با این حال عدم توانایی در مدیریت فوق العاده و ارائه خالقیت، باعث شده است تا 
آن ها گزینه های مطلوبی برای ش��رکت نباش��ند. به همین خاطر نیز وی همواره به 
دنبال افرادی بوده است که در وهله اول دیوانه وار به دنبال موفقیت هستند. درواقع 
وی عقیده دارد که عالقه بیش از حد به یک کار باعث می ش��ود تا فرد همواره در 
مسیری گام بردارد که ضامن پیشرفت دائم وی خواهد بود. به همین خاطر نیز وی 
هیچ گاه از استفاده نمودن از نیروی جوان، واهمه ای نداشته است. همچنین مهارت 
حل مس��ائل مختلف به شیوه های نوین، از دیگر استانداردهایی است که وی برای 
نیروی کار خود مش��خص کرده اس��ت. در نهایت این سیاست درست باعث شد تا 
فردی به مانند دبی کلمن که تجربه ای در زمینه مورد نظر استیو جابز نداشت، بتواند 
به موفقیتی چشمگیر در شرکت دست پیدا کند. در نهایت در صحنه های مکرر در 
این فیلم، عدم رضایت استیو جابز از طرح های اولیه به چشم می خورد. درواقع وی 
در تالش بوده اس��ت تا محصولی را روانه بازار کند که بتواند به آن افتخار کرده و 
بهترین موجود در بازار باشد. در این رابطه توجه درست و دقیق به نیاز مشتری و 
همچنین استفاده از بهترین سطح فناوری و کیفیت از جمله دالیل اصلی موفقیت 
تمامی محصوالت تولیدی این ش��رکت تحت مدیریت جابز است. به همین خاطر 
ش��ما نیز باید در شرکت خود همواره اس��تانداردهایی مشخص و درست را داشته 

باشید تا همه چیز از یک حداقل سطح مشخصی برخوردار باشد.
3-به جزییات کار توجه کافی کنید

از جمله مهم ترین معضالت امروز مدیران، عدم توجه کافی آن ها به تمامی مسائل 
موجود در شرکت و استفاده نادرست از امکان دید همه جانبه است. فراموش نکنید 
که شما به عنوان مدیر شرکت، از باالترین جایگاه برخوردار هستید که این امر به 
ش��ما دیدی وسیع تر نسبت به سایرین را خواهد داد. تحت این شرایط در صورتی 
از این امکان خود به خوبی استفاده نکنید، بدون شک بازنده میدان خواهید بود. با 
نگاهی به کارنامه درخش��ان مدیریت جابز در اپل، به این نکته پی خواهید برد که 
هیچ کدام از آن ها نمی تواند اتفاقی باشد. در این فیلم نیز به خوبی ویژگی اخالقی 
وی که توجه دقیق به تمام جزییات موجود است، به تصویر کشیده شده است. شما 
در تمام بخش های این فیلم به اهمیت این اخالق و نقش موثر آن پی برده و آن را 
یکی از دالیل مهم موفقیت وی خواهید دانست. همچنین وی هیچ گاه از تیم خود 
فاصل��ه نگرفته و از نقش مدیریتی خود فراتر رفته و به عنوان یک رهبر واقعی، در 
تالش برای رفع مشکالت تمامی افراد تیم خود بوده است. در نهایت جابز همواره 
فردی محکم در تصمیمات خود بوده اس��ت که باعث شده تا بتواند همواره تمامی 
افراد تیم را مجبور به انجام کار درست کند. اگرچه برخی در این رابطه عقیده دارند 
که باید نظرات مختلف را مورد بررسی قرار داد، با این حال این احتمال را نیز باید در 
نظر بگیرید که یک جمع در اشتباه به سر ببرند. به همین خاطر یک مدیر هنگامی 
که نسبت به درستی یک اقدام به باور کافی رسیده است، دیگر نباید اجازه دهد که 
movieleadership: سایرین وی را از انجام آن منصرف کنند.                منبع

هیروش��یگه س��کو روبه رو شد و او در نامه ای به لومایر، مراتب اعتراض خود را به دلیل این اظهارات 
اعالم کرد.

پس از دس��تگیری کارلوس گوس��ن در ژاپن، نیس��ان اعالم کرد که رنو کنترل بیش از حدی در 
ساختار مدیریتی این شرکت دارد. در سال ۲۰1۵، امانوئل مکرون دستور داد تا دولت فرانسه سهم 
خود را در رنو به 1۵درصد افزایش دهد؛ این موضوع نگرانی های نیس��ان را از تمایل دولت فرانس��ه 

برای تأثیرگذاری زیاد بر اقتصاد ژاپن افزایش داد. 
یکی از مقامات کاخ الیزه اعالم کرد که امانوئل مکرون در مورد اتحاد رنو و نیسان گفت:

اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی باید در کنار حفظ ثبات این گروه خودروسازی، ادامه یابد. 
شینزو آبه نیز در این دیدار گفت:

حفظ رابطه  پایدار در اتحاد نیس��ان و رنو اهمیت دارد، اما این تصمیمی اس��ت که باید در جلسه  
س��هامداران خصوصی این شرکت گرفته شود و دولت ژاپن در زمینه  آینده  آن پیش داوری نخواهد 

کرد.
مقامات توکیو روز جمعه اعالم کردند که بازداشت گوسن به میزان حداکثر 1۰ روز افزایش یافته 
اس��ت. دادس��تان ژاپن برای نگه داشتن این شخصیت مؤثر دنیای خودرو در بازداشت، باید علیه او 

اقامه دعوی کرده یا او را به اتهام جرائم جدید دستگیر کنند.
کارلوس گوسن مدتی قبل در ژاپن به اتهام تخلف مالی دستگیر شد، اما هنوز جزییات بیش تری 
از دالیل تداوم بازداشت او منتشر نشده است. گوسن به سرعت از مقام رئیس هیات مدیره  نیسان 
و میتسوبیشی عزل شد، اما رنو هنوز او را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره نگه داشته است.

روسای جمهور ژاپن و فرانسه بر ادامه اتحاد رنو و نیسان تاکید کردند

نکات مدیریتی فیلم استیو جابز

یادداشـت

اس��تاندار کرمانش��اه گفت بانک ها تس��هیالت اش��تغال زایی را ب��ا کمترین 
سخت گیری و در کوتاه ترین زمان پرداخت کنند.

به گزارش مهر، بیس��ت و هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
استان کرمانش��اه به ریاست استاندار با دستور کار طرح آخرین بخشنامه های 
معاون��ت توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت تعاون، توضیح جزییات س��ند 
اش��تغال شهرس��تان ها و ابالغ آنها و ارائه آخرین وضعیت اش��تغال اس��تان و 

عملکرد تسهیالت پرداختی برگزار شد.
هوش��نگ بازوند در این جلس��ه اظهار داشت: باید تسهیالت اشتغال زایی به 
سرعت در اختیار بانک ها قرار گیرد و بانک ها هم با کمترین سخت گیری و در 

کوتاه ترین زمان ممکن این تسهیالت را به متقاضیان پرداخت کنند.

 بانک ها تسهیالت اشتغال زایی را
با کمترین سخت گیری پرداخت کنند

مترجم: امیر  آل علی



آیا تاکنون وسوسه شده اید که برای فعالیت های بازاریابی ایمیلی خود 
یک لیس��ت ایمیلی خریداری کنید؟ در این روش شما فقط یک لیست 
از ایمیل ها را خریداری می کنید و س��پس ب��ه صورت رندوم برای تمام 
آدرس های حاضر در آن لیست ایمیل می فرستید. خرید لیست ایمیلی 

برای بسیاری از کسب و کارها یک راه میانبر است.
اما راه های میانبر همیشه بدون مشکل هم نیستند. اگر خودتان برای 
س��اخت یک لیس��ت ایمیلی زحمت نکش��ید و وقت نگذارید به درآمد، 
ش��هرت، تاثیرگذاری ایمیل ها و س��ایر چیزهایی که کسب و کار شما را 

قدرتمندتر می کنند ضربه وارد می شود.
به یاد داش��ته باشید که تحت هیچ شرایطی نباید یک لیست ایمیلی 

خریداری کنید.
ش��اید خرید یک لیس��ت از ایمیل ها به این دلیل وسوسه کننده باشد 
که می تواند تا حد زیادی در زمان تان صرفه جویی کند، اما با خرید این 
لیست درواقع کسب و کار خود را در معرض خطر بزرگی قرار می دهید. 
لیس��ت ایمیلی باید ارزنده ترین و قدرتمندترین دارایی بازاریابی ش��ما 
باش��د و اگر اق��دام به خرید این لیس��ت کنید، کار ش��ما هیچ فرقی با 

سرقت ندارد.
چرا هرگز نباید یک لیست ایمیلی خریداری کنید؟

تصور کنید که پش��ت سیس��تم کامپیوتری خود نشس��ته اید. حساب 
کارب��ری ایمیل خ��ود را باز می کنید و می بینید ک��ه پیامی از یک برند 
ناشناخته به دست  تان رسیده است. ممکن است از سر کنجکاوی هم که 
ش��ده آن را باز کنید. همچنین ممکن است به دلیل عدم اعتماد، بدون 

اینکه آن را بخوانید حذفش کنید.
از این ها گذش��ته، وقتی که بدانید بدون اینک��ه از این برند بخواهید 
برای شما ایمیل بفرس��تد این برند اقدام به ارسال ایمیل های تبلیغاتی 
برای ش��ما کرده اس��ت قطعا حس خوبی در مورد آن به ش��ما منتقل 
نمی ش��ود. برندی که حتی پیش از این اس��مش را هم نشنیده اید سعی 

می کند کاال یا سرویسی را به شما بفروشد.
 Door To Door این نوع تالش برای فروش بیشتر شبیه به رویکرد
یا فروش دوره گردی است. اغلب کسب و کارها به دلیل آزاردهنده بودن 
این روش استفاده از آن را کنار گذاشته اند. خود شما دوست دارید یک 
غریب��ه برای فروش کاالی خود زن��گ در خانه تان را بزند و موجب آزار 
ش��ما شود؟ اگر شخصی را به خانه خود دعوت نکرده اید، چرا باید در را 

برای او باز کنید؟
همی��ن توضیح در زمین��ه بازاریابی ایمیلی نیز ص��دق می کند. وقتی 
که یک لیس��ت ایمیلی را خریداری می کنی��د، درواقع دارید زنگ خانه 
مش��تری را به صدا در می  آورید که از شما برای ورود به خانه اش دعوت 
نکرده است. در ادامه چند دلیلی که ثابت می کنند هرگز نباید اقدام به 

خرید یک لیست ایمیلی کنید را ذکر کرده ایم.
مخاطبانی مناسب و واجد شرایط را به دست نخواهید آورد

ممکن اس��ت برخی افراد تاکنون پیشنهاد خرید یک لیست ایمیلی را 
به شما داده باشند. شما نیز قطعا خوشحال می شوید، زیرا که می بینید 
دیگ��ر الزم نیس��ت با هزار زحم��ت از افراد بخواهید در خبرنامه ش��ما 
ثبت نام کنند یا دیگر نیاز نیس��ت که محتوای رایگان بنویس��ید. برخی 
افراد و ش��رکت ها حتی ممکن اس��ت پیشنهاد خرید یک لیست ایمیلی 
هدف گذاری ش��ده را نیز به ش��ما بدهند. به عبارت دیگر، آن ها در بین 

انب��وه ایمیل های در دس��ترس خود می گردند و افرادی که برای ش��ما 
هستند را پیدا کنند. در ظاهر که عالی است.

ام��ا با این حال ش��ما باز ه��م نمی توانید مخاطبانی مناس��ب و واجد 
شرایط برای کسب و کار خود به دست آورید. یک مخاطب واجد شرایط 
و باصالحیت به مخاطبی گفته می ش��ود که با کس��ب و کار ش��ما آشنا 
است و می خواهد در مورد کاری که انجام می دهید بیشتر بداند. او این 

ظرفیت و پتانسیل را دارد که چیزی را از شما خریداری کند.
اما با خرید یک لیس��ت ایمیلی ش��ما نمی توانید ب��ه چنین مخاطبی 
دسترس��ی داش��ته باش��ید. دیگر اهمیتی ندارد که چقدر این مخاطب 
هدف گذاری ش��ده است. و این به این خاطر است که شخص مورد نظر 
اصال برند ش��ما را نمی شناس��د و لزوما نمی تواند به عنوان یک مشتری 

احتمالی درنظر گرفته شود.
البته منکر آن نمی ش��ویم که ممکن است برنده سکه شانس شوید و 
در این بین چند مخاطب مناس��ب و واجد ش��رایط نیز به دست آورید. 
در بازی اعداد هر چیزی ممکن اس��ت، اما به هرحال اگر خودتان برای 
س��اخت لیس��ت ایمیلی آس��تین باال بزنید و این لیس��ت را به صورت 
ارگانیک بس��ازید، یک لیست قدرتمند تر و س��الم تر خواهید داشت که 

شانس باالتری برای موفقیت دارد.
احتمال اسپم شدن خود را باال می برید

از لح��اظ ادبی اس��پم فقط یک کلم��ه چهار حرفی اس��ت اما همین 
کلمه چهار حرفی می تواند تمام رویاهای یک کس��ب و کار را به نابودی 
بکش��اند. وقتی ایمیل های ش��ما از س��وی س��رویس دهنده هایی مانند 
جیمیل و یاهو به عنوان ایمیل اس��پم شناس��ایی می ش��وند، به صورت 
خودکار به پوش��ه اس��پم فرس��تاده شده و ش��انس حضور در اینباکس 
مخاطب را از دس��ت می دهن��د. اگر این اتفاق رخ دهد، نرخ باز ش��دن 
ایمیل ه��ا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و بس��یاری از مخاطبان 

قادر به دیدن ایمیل های تان نخواهند بود.
هیچ کس اس��پم را دوست ندارد. نه ما به عنوان یک کسب و کار و نه 
مخاطبان ما به عنوان دریافت کننده. اس��پم شدن ایمیل های یک کسب 
و کار ای��ن پیام را به مخاطب منتقل می کند که کس��ب و کار موردنظر 
ب��ه حقوق و تمایالت مش��تریانش احترام نمی گ��ذارد و فقط می خواهد 
محصوالت خود را به فروش برس��اند. ش��ما قطعا نباید جزو این دس��ته 
از کس��ب و کارها باش��ید. اگر اقدام به خرید لیس��تی از ایمیل ها کنید، 
مخاطبان قادر به شناسایی نام شما نخواهند بود و در نتیجه ایمیل های 

شما جایی بهتر از پوشه اسپم به خود نخواهند دید.
اما س��اخت لیس��تی از ایمیل های مخاطبان به صورت ارگانیک کامال 
با رویداد گفته ش��ده در تضاد اس��ت. ش��ما باید فق��ط ایمیل های تان را 
به کس��انی بفرستید که می خواهند چیزی از ش��ما بشنوند. ایمیل های 
ش��ما به این نوع مخاطبان هرگز به پوشه اسپم راه نخواهند یافت، زیرا 
آن ها مش��تاق دیدن و باز کردن ایمیل های شما هستند. در اینجا فقط 
بحث پوش��ه اسپم مطرح نیس��ت. گاهی ممکن است ایمیل های شما به 
پوش��ه هایی مانند promotions یا updates نیز فرس��تاده شود که 

البته این پوشه ها نیز دست کمی از اسپم ندارند.
مخاطبانی اختصاصی نخواهید داشت

خرید لیس��ت ایمیلی هیچ حقی برای داشتن مخاطبان اختصاصی را 
به شما نمی دهد. افراد و شرکت هایی که چنین لیست هایی را به فروش 

می رسانند درواقع با فروش چند باره یک لیست درآمد کسب می کنند. 
لیس��تی که به شما فروخته شده ممکن است به ده ها شخص و کسب و 
کار دیگر نیز فروخته شده باشد. افراد نگون بختی که آدرس ایمیل شان 
در این لیس��ت ها آورده شده است باید روزانه شاهد انبوهی از پیام های 
تبلیغاتی در اینباکس خود باشند. در برخی موارد این افراد ممکن است 
به دلی��ل دریافت حجم زیادی از ایمیل های تبلیغاتی حس��اب کاربری 

خود را ببندند و یک ایمیل جدید باز کنند.
ع��الوه بر ای��ن، برخی اف��راد ایمیل های��ی اختصاصی ب��رای دریافت 
محتواهای تبلیغات��ی برندها و پیام های بازاریابی دارند و قطعا این افراد 
دل ش��ان نمی خواهد پیام هایی که باید به ایمیل کاری آن ها فرس��تاده 
شود به ایمیل شخصی ش��ان بیاید. همچنین اگر شما ایمیل های ثانویه 
افراد برای دریافت محتواهای اختصاصی را هم داش��ته باش��ید، باز هم 
ایمیل های ش��ما در بین انبوهی از ایمیل ها گم می شوند و شانسی برای 
دیده شدن نخواهید داشت. خرید لیست ایمیلی به این صورت می تواند 

وجهه و شهرت شما را در معرض خطری بسیار بزرگ قرار دهد.
میزان تعامل باال نخواهد بود

در بازاریابی ایمیلی نرخ تعامل یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که 
باید در نظر گرفته ش��ود، اما خرید یک لیس��ت از ایمیل ها درواقع تمام 
راه ها برای افزایش نرخ تعامل را بر ش��ما می بندد. در قدم اول شما باید 
افراد را قانع کنید که ایمیل های ش��ما را باز کنند. این تازه دردسر اول 
اس��ت. اگر آن ها ایمیل دریافتی از شما را حذف کنند یا آن را به پوشه 

اسپم بفرستند، چیزی به نام تعامل دیگر وجود نخواهد داشت.
در ق��دم دوم باید از دریافت کنندگان بخواهید که براس��اس محتوای 
ایمی��ل یک کار مش��خص را انجام دهند. حاال ای��ن کار می تواند کلیک 
کردن برای خواندن یک پست وبالگی باشد یا استفاده از یک تخفیف یا 

بررسی یک محصول جدید. هر کلیک یک تعامل واقعی است.
وقتی لیست ایمیلی می خرید، به شما تضمین می دهیم که نرخ تعامل 
باالیی را به دست نخواهید آورد. خرید چنین لیستی به این معنا نیست 
که ش��ما »مش��ترک« به دس��ت آورده اید. بلکه خرید لیست ایمیلی به 
معنای خرید »اطالعات تماس« است. تفاوت زیادی میان این دو وجود 

دارد.
خرید ایمیل ها تاثیری منفی روی آگاهی از برند دارد

افرادی که ایمیل های ناخواسته را دریافت می کنند ممکن است آن ها 
را باز نکند و براس��اس محتوای آن دس��ت به انجام عملی خاص نزنند، 
اما نام برند برای همیش��ه در ذهن آن ها باقی خواهد ماند و این بس��یار 
خطرناک است و می تواند به آگاهی از برند و وجهه آن لطمه وارد کند.

مش��تریانی که تجربه ای منف��ی از یک برند، مانن��د دریافت ایمیل های 
ناخواس��ته، کسب می کنند، ممکن است برای همیشه نام شرکت و برند را 
در لیست سیاه خود قرار دهند؛ زیرا تاکتیک به کار رفته  را دوست ندارند.

نتیجه گیری
هیچ دلیل قانع کننده ای برای خرید یک لیس��ت ایمیلی وجود ندارد. 
خرید چنین لیس��تی ن��ه تنها یک روش از مد افتاده و نامناس��ب برای 
جایگزین��ی روش ارگانی��گ اس��ت، بلکه می تواند به وجه��ه برند و نرخ 
تحویل ایمیل  نیز آس��یب بزند و باعث ش��ود پیام های شما مستقیما به 

پوشه اسپم هدایت شوند.
daartagency: منبع

فرآیند مشاوره برندینگ و مشاور برند
فرآیند مش��اوره برندین��گ و بازاریابی ش��امل: بررس��ی و آنالیز 

وضعیت و شرایط برای شناخت موقعیت های مطلوب و بهینه.
تنظیم و تهیه سیاست ها و تدابیر در جهت نیل به مقاصد.

فراگرفتن تدابیر و راهکارهای اجرایی.
طرح ه��ا و دس��تورکارهای تهی��ه و تنظیم ش��ده عمل��ی و انجام 

می شوند و بازده و پیامدها نظارت می شود.
که به اختصار هر کدام از موارد را توضیح می دهیم؛

تجزیه و تحلیل وضعیت و شرایط در مشاوره برندینگ :
یک آنالیز کامل و فراگیر از وضعیتی اس��ت که سازمان و شرکت 
مورد نظر در آن فعالیت دارد. تا این آنالیز مبنایی در جهت شناخت 
احتیاجات رفع نش��ده  بازار و مخاطبان و خریداران ش��ود. افزون بر 
ش��ناخت احتیاجات مصرف کنندگان و خریداران سازمان و شرکت 
م��ورد نظر باید فه��م درس��تی از توانایی و قابلیت ه��ای خویش و 
موقعیت فضایی و جو حاضر هم داش��ته باش��د. بدین سان تجزیه و 
تحلیل ش��رایط و وضعیت را باید آنالیز مقارن و هماهنگ فضا و جو 

درونی و بیرونی به حساب آورد.
در صورتی که تجزیه و تحلیل شرایط و وضعیت نمایان سازد که 
فاصله با مفهومی می��ان آن چیزی که مخاطبان و مصرف کنندگان 
تمای��ل دارند و آن چیزی که به مصرف کنن��دگان و خریداران ارائه 
می ش��ود موجود است سازمان ها و کمپانی ها قادرند کاال و خدماتی 
را تولید س��ازند که رضایتمن��دی مصرف کنن��دگان و خریداران را 
زیادتر محقق کند. تفسیر و شرح تجزیه و تحلیل شرایط و وضعیت 
دربردارن��ده  امکانات و ش��انس و قضایا و موضوع��ات حاضر در بازار 
اس��ت. بعد از اجرای تجزیه و تحلیل ش��رایط و وضعیت س��ازمان و 
کمپانی قادر اس��ت یک تجانس و همسویی میان امکانات و شانس 
حاضر در بازار و احتیاجات بی جواب خریداران و مصرف کنندگان با 
قدرت و توانایی کنونی و فی نفسه به وجود آورد و در محیط رقابتی 

نتیجه و راندمان خوب تر و مطلوب تری از خود نمایان سازد.
چارچوب ه��ای تجزی��ه و تحلیل وضعیت و ش��رایط در مش��اوره 

برندینگ :
تجزیه و تحلیل ۵C: در این آنالیز پنج مولفه س��ازمان و کمپانی، 
مصرف کنن��دگان و خری��داران، رقیبان، دس��تیاران و هم حرفه ها و 
وضعی��ت بزرگ جو و فضای موج��ود بازار م��ورد ارزیابی می گردد 
ک��ه عنصر س��ازمان و کمپانی عامل درونی و دیگ��ر عناصر بیرونی 

محسوب می شوند.
تجزی��ه و تحلیل PEST: ای��ن تحلیل از مطالعه و تحقیق عناصر 
اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی، صنعتی ایجاد می ش��ود و اغلب یک 
ش��یوه در جه��ت مطالعه و تحقیق عناص��ر کالن فضا و جو موجود 
اس��ت و می ش��ود از آن در جهت مطالعه و آنالی��ز عنصر پنجم در 

تحلیل ۵C  بهره گرفت.

تجزیه و تحلیل SWOT: تحقیق و مطالعه نقاط مثبت و منفی، 
امکانات و ش��انس ها، خط��رات فضا و جو موج��ود همه آن چیزی 
اس��ت که در این تحلیل انجام می شود. در حقیقت این تحلیل یکی 
از موثرترین و ماهرانه ترین ش��یوه های آنالیز اس��ت که قادر اس��ت 
مولفه ها و عناصر بیرونی و درونی شرکت را مورد سنجش و مطالعه 

و موشکافی نماید.
تدابیر و راهکارهای بازار و مشاوره برندینگ :

هر وقت که مطلوب ترین و خوب ترین امکانات و شانس حاضر در 
بازار و احتیاجات فراهم نشده مصرف کنندگان و خریداران مشخص 
شد، باید یک دستور کار و طرح راهبردی برای دنبال کردن امکانات 
و ش��انس در بازار فراهم شود. غالباً در این فاز محتاج یک بررسی و 
تحقیق بازاریابی هس��تیم که داده ه��ا و معلومات مورد احتیاج را به 
منظور تشخیص قسمت های گوناگون بازار و گزینش بازار مقصود و 

مورد هدف فراهم سازد.
تصمیمات آمیزه بازاریابی در فرآیند مشاوره برندینگ :

پس از فازهایی که گفته شد، تصمیمات راهکنشی هوشمندانه ای 
در جهت مولفه های مهارشدنی و قابل نظارت آمیزه بازاریابی اتخاذ 

می شود. برنامه های ضروری در این زمینه دربرگیرنده:
• گسترش فرآورده و خدمات

• تصمیمات تعیین بها و قیمت
• کنترات های پخش و تقسیم

• انتشار و تبلیغ جنبش و گروه های تبلیغاتی
اعمال دس��تور کارها و طرح ها و پایش و نظارت آن در مش��اوره 

برندینگ :
در این فاز دس��تور کار و طرح بازاریابی فراهم و تهیه شده و کاال 
و خدمات مهیا اس��ت، بای��د کاال و خدمات را به بازار ارائه کرد و به 
طور دقیق آن را بازرس��ی و نظارت کرد چرا که بازار به طور کامل 
فعال و دارای نوس��ان اس��ت و می بایس��ت تصمیمات محیط آمیزه 
بازاریابی همگام و مقارن پویندگی و حرکت و تحوالت بازار خویش 

را متجانس و همسو سازد.
همواره توجه به این نکته ضروری اس��ت که پروس��ه بازاریابی با 
اعمال و انجام فرآیند، تکمیل و خاتمه نمی یابد و پیوس��ته احتیاج 
به تحول و تصحیح دارد و می بایس��ت با احتیاجات و تحوالت بازار 

موجود همسو و سازگاری الزم را داشته باشد.
qmpmarketing: منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

چرا هرگز نباید یک لیست ایمیلی خریداری کنید
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اینس��تاگرام برای بس��یاری از برندها خانه امنی در میان ش��بکه های 
اجتماعی مختلف محسوب می شود. در این فضا به راحتی امکان توسعه 
برند، آش��نایی با مشتریان تازه و جلب نظر کاربران بی شمار وجود دارد. 
داشتن یک برنامه مختصر پیرامون نحوه عملکرد برندمان در اینستاگرام 
بخش زیربنایی کار را ش��کل می دهد. با این حال به منظور دستیابی به 
اهداف مان باید اندکی تالش بیشتری از خود نشان دهیم. اینجاست که 

مفهوم »کمپین بازاریابی اینستاگرامی« مطرح می شود.
در ط��ول اج��رای کمپین بازاریابی اینس��تاگرامی هدف اصلی ش��ما 
دس��تیابی به هدف یا مجموعه اهدافی خاص در مدت زمان مش��خصی 
اس��ت. تمام محتوای مورد استفاده از س��وی برند ما در این فرآیند باید 
کامال دقیق و قابل اندازه گیری باش��د. همچنین همه المان های برندمان 

در حوزه بازاریابی بر روی یک هدف واحد تمرکز دارد. 
اگر استراتژی های کاربردی در اینستاگرام آهسته و مانند مسابقه های 
ماراتن دیربازده هستند، کمپین ها دقیقا شبیه به مسابقات دوی سرعت 
خواهند بود. کمپین ها برخالف اس��تراتژی های طوالنی در مدت زمانی 
اندک میزان زیادی از انرژی برند ما را استفاده می کنند. به طور طبیعی 

در زمینه نتیجه بخشی نیز این المان در کوتاه مدت نمایان خواهد شد.
اگر ش��ما به دنب��ال رونمایی از ی��ک محصول تازه، ارتب��اط با طیف 
ت��ازه ای از مخاطب ها و ایجاد ش��هرتی مطلوب برای برندتان هس��تید، 
اس��تفاده از کمپی��ن اینس��تاگرامی گزینه منطقی خواهد ب��ود. در این 
مقاله هدف اصلی ما نمایش تفاوت های کمپین های اینس��تاگرامی و به 
اشتراک گذاری توصیه های کاربردی به منظور راه اندازی و مدیریت یک 

کمپین تاثیرگذار است.
انواع کمپین های بازاریابی اینستاگرامی

خوشبختانه اکنون انواع مختلفی از کمپین های بازاریابی اینستاگرامی 
وجود دارد. هر کدام از این گونه ها برای نوع خاصی از فعالیت و دستیابی 
به اه��داف متمایزی مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. در اینجا به معرفی 
برخی از مش��هورترین نمونه ها به منظور الهام بخش��ی ش��ما در راستای 

انتخاب گونه مناسب برای برندتان خواهیم پرداخت. 
1. کمپین های اطالع رسانی )آگاهی بخش(

در طول یک کمپین اطالع رس��انی شما تالش خود را به طور بی وقفه 
در راستای افزایش مشاهده برند، کاال یا سرویس تان از سوی مخاطب ها 
ق��رار می دهید. برای برندهایی که در ش��رایط اضط��راری برای فروش 
محصول قرار دارند، این ش��یوه مناس��ب خواهد بود. به عالوه برندهای 
نوپ��ا نیز به خوبی از الگوی حاضر بهره مند می ش��وند. به هنگام طراحی 
محتوا برای این نوع از کمپین ها باید به طور مداوم بر روی دلیل فعالیت 
برندتان در حوزه مش��خص کس��ب وکار و پینشهادهای اساسی اش برای 

مشتری تاکید داشته باشید.
به خاطر اینکه اینس��تاگرام محیطی مناس��ب برای کاربران به منظور 
دنبال برندها و شرکت های مختلف است )۸۰درصد کاربران اینستاگرام 
حداقل یک برند را فالو دارند(، پلتفرمی مناسب و طبیعی برای کمپین 

اطالع رس��انی ما محس��وب می شود. توجه داشته باش��ید که فعالیت در 
این عرصه بس��یار تاثیرگذار است. براساس آمارهای رسمی ۷۰درصد از 
کاربران در مواجهه با پست یک برند نوعی واکنش مشخص مانند رجوع 

به سایت رسمی آن برند از خود نشان می دهند.
2. کمپین های ریشه ای

مش��تریان نس��ل جوان )مانند آنهایی که اینس��تاگرام را به تس��خیر 
خود در آورده اند( به برند مورد نظرش��ان بیشتر از نوع محصولش توجه 
می کنند. آنها به مس��ئولیت اخالقی و اجتماعی برندها و حمایت شان از 

ارزش های اساسی شرکت مادر توجه بسیار باالیی دارند. 
کمپین ریش��ه ای راهکاری مناس��ب برای نمایش تصویری قهرمانانه 
از ارزش های برندمان اس��ت. به عنوان مثال، ش��ما ام��کان همکاری با 
یک��ی از س��ازمان های عام المنفعه در یکی از روزه��ای جهانی مرتبط با 
موضوع کار آن سازمان را خواهید داشت. برند داو با کمپین ویژه اش در 
زمین��ه حفاظت از حیوانات به خوبی می��زان تعهدش به پرهیز از انجام 
آزمایش های پزش��کی خطرناک بر روی حیوانات را اعالم کرد. در اینجا 
منظور از آزمایش های خطرناک آن دس��ته از روش هایی است که تاثیر 

جبران ناپذیری بر روی طبیعت و محیط زیست دارد.
یک کمپین ریش��ه ای امکان ایجاد اعتماد و وفاداری در مخاطب های 
م��ا را دارد. به این ترتیب ارزش های ما به طور کامل به مخاطب منتقل 
می شود. از همه مهم تر، با اقدام عملی ما مخاطب از پایداری ما بر روی 

آن ارزش ها مطمئن خواهد شد.
3. کمپین های توسعه ای یا فروشی

راه ان��دازی کمپین های فروش محصوالت یکی از راهکارهای زودبازده 
ب��رای برندها محس��وب می ش��ود. نتیج��ه نهایی چنی��ن کمپین هایی 
دریافت مخاطب بیش��تر در کنار بخت آزمایی ب��رای فروش محصوالت 
اس��ت. خوشبختانه اکنون با افزودن سرویس خرید درونی از اینستاگرام 
بسیاری از برندها نگاه کامال تازه ای به فروش اینستاگرامی محصول پیدا 
کرده اند. براس��اس گزارش تیم فنی اینستاگرام برندهای مختلف امکان 
فروش مس��تقیم محصوالت خود از طریق این پلتفرم را خواهند داشت. 
به منظور استفاده از این سرویس فقط باید اکانتی در فیس بوک ساخته 
و از طریق آن فهرس��ت محصوالت و قیمت های مورد نظرمان را منتشر 
کنیم. سپس با همگام سازی اکانت فیس بوک و اینستاگرام مان به راحتی 

از سرویس فروش بهره مند خواهیم شد.
برخ��ی از مناس��بت ها و روزهای مه��م فرصت عالی ب��رای راه اندازی 
کمپین فروش هس��تند. کلیش��ه ای ترین نمونه در ای��ن میان تعطیالت 
کریس��مس اس��ت. با این حال اگر به دنبال جلب نظر مخاطب هستید، 
باید اندکی از کلیش��ه ها فاصله بگیری��د. یکی از ایده های تازه و خالقانه 
در این زمینه ارائه کدهای تخفیف به مش��تریان است. به این ترتیب هر 
مش��تری با درج کد تخفیف ویژه خود از میزان قابل توجهی تخفیف در 
فرآیند خریدش برخوردار خواهد شد. چنین شیوه ای به مخاطب انگیزه 
بس��یار بیش��تری برای خرید در مقایسه با ش��یوه های اعمال تخفیف بر 

روی محصوالتی مشخص می دهد.
4. مسابقات اینستاگرامی

مس��ابقات طرفدارهای پر و پا قرصی در اینستاگرام دارد. دلیل اصلی 

آن نیز تاثیر بس��یار باالی اینگونه از کمپین ه��ا در جلب مخاطب برای 
برندهاس��ت. به منظور افزایش تاثیرگذاری مس��ابقات شما امکان وضع 
قوانینی در راس��تای انتقال بهینه مطالب مورد نظرتان به مخاطب هدف 
را نیز خواهید داش��ت. به عنوان مثال، درخواس��ت از کاربران به منظور 
معرفی یکی از دوستان برای بهره مندی از امتیاز ویژه یکی از آنهاست.

توصیه من در اینجا اطالع از بدنه مسابقه تان و امکانات اینستاگرام در 
این زمینه پیش از اقدام به راه اندازی اش است. به این ترتیب دیگر حین 

برگزاری مسابقه غافلگیر نخواهید شد. 
5. معرفی محصول

اگ��ر ش��ما در آس��تانه رونمایی از محصولی تازه هس��تید، ش��اید به 
کارگیری یک کمپین اینستاگرامی برای افزایش تاثیرگذاری مراسم تان 
ای��ده چندان بدی نباش��د. چنین کمپین هایی به ط��ور معمول هیجان 
و تفری��ح زی��ادی را برای مخاطب ب��ه ارمغان م��ی آورد. همچنین این 
کمپین ها فرصت مناسبی به شما در راستای جلب نظر طیف وسیع تری 

از مخاطب ها را نیز می دهد. 
ب��ه عنوان نمون��ه ای موف��ق در زمینه کمپین ه��ای معرفی محصول، 
خرده فروش��ی Frank & Oak واق��ع در ش��هر مونتری��ال از اکان��ت 
اینستاگرامی اش برای توسعه فروش بسته های ترکیبی پوشاک استفاده 
کرد. در این بسته های ترکیبی لباس های مختلفی از برندهای گوناگون 

در کنار هم به مشتری پیشنهاد می شود.
پس��ت های برند Frank & Oak بسته های مختلفی را بنا بر سلیقه 
و البت��ه بودجه خرید مخاطب ه��ای خود طراحی کرده اس��ت. یکی از 
بس��ته های پرطرفدار آنها مخصوص دانشجویان است. همه ما در دوران 
دانشجویی از درآمد نسبتا کمی برخوردار بوده ایم. به همین دلیل خرید 
لباس همیش��ه جزو اولویت های آخر ما بوده اس��ت. همچنین به هنگام 
خرید لباس همیشه به قیمت آن توجه می کردیم. دقیقا به همین دلیل 
برند Frank & Oak اغلب بس��ته های دانش��جویی خ��ود را با ترکیب 

محصوالت ارزان و ارائه تخفیف های مناسب عرضه می کند. 
۶. کمپین های مبتنی بر محتوای تولیدی کاربران

در کمپین های مبتنی بر محتوای تولیدی کاربران ش��ما به جای تولید 
مستقیم محتوا به س��راغ ترغیب کاربران برای ارسال محتوای مدنظرشان 
می روید. به طور معمول در چنین پست  هایی مخاطب ما در حال استفاده از 
محصول یا سرویس برندمان است. به این ترتیب با شیوه ای کامال تاثیرگذار 

از زبان مخاطب به تبلیغ محصوالت مان خواهیم پرداخت. 
کمپین های متکی به محتوای تولیدی کاربران نه تنها آگاهی مخاطب 
از برن��د م��ا را افزایش می ده��د، بلکه بدون صرف حت��ی اندکی هزینه 
محتوای رایگان برای ما به ارمغان می آورد. اگرچه کمپین های مبتنی بر 
محتوای کاربران انواع گوناگونی دارد، اما س��اختار کلی همه آنها به یک 
شکل است. به این ترتیب در همه آنها تالش اصلی تیم بازاریابی بر روی 
ترغی��ب مخاطب به انجام نوع خاصی از فعالی��ت در مدت زمانی کوتاه 
اس��ت. با این حساب چنین کمپینی یکی از راهبردهای بسیار زودبازده 

در دنیای بازاریابی به حساب می آید.
ادامه دارد ...
hootsuite: منبع

 7 اشتباه نویسندگان تازه کار
در زمینه تولید محتوا 

آن هندلی )Ann Handley( سرپرس��ت ارشد تولید محتوا در 
مؤسس��ه مارکتینگ پروف��ز )MarketingProfs(، در کتاب »هر 
کس یک نویس��نده اس��ت: راهنمای تولید محتوای بس��یار خوب« 
می نویس��د: ندر دنیای آنالین، واژه ها، قاصدانی هس��تند که ما را به 

جهان معرفی می کنند.«
این نکته برای کس��انی که می خواهند در دنیای آنالین تأثیرگذار 
باش��ند، بسیار حائز اهمیت است. واژه هایی که شما در هنگام انتشار 
مطلب در ش��بکه های اجتماعی یا در نوش��تن یک وبالگ یا ارسال 
یک ایمیل یا حتی پاس��خ به سؤاالت مش��تریان استفاده می کنید، 

می توانند باعث کاهش یا افزایش اعتبار شما شوند.
متأس��فانه این هفت اشتباه که توسط نویسندگان 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 نوش��ته شده بهتر درک 
می کنند. نوش��تن با لحن مفعولی، فاع��ل را به کلی از جمله حذف 
می کند. »پس��رها ت��وپ را پرتاب کردند« که بیان فعال اس��ت، اما 

»توپ پرتاب شد« یک بیان مفعولی است.
ب��رای خوانندگان، خواندن 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 نوش��تن داستانی، بلکه در 
مورد نوش��تن آنالین نیز صادق است. فاعل را هرجا که می توانید در 
ابت��دای جمله قرار دهید تا خوانن��ده را به مطالعه مطلب عالقه مند 
کنید. اس��تاد سابق روزنامه نگاری دانش��گاه کانزاس، پروفسور جان 
برم��ر )John Bremmer( ای��ن نکت��ه را در کت��اب »لغت نام��ه 
نویس��ندگان و س��ایر عالقه مندان به کلمات« اینگونه بیان می کند: 
»لحن فعال، لحن قوی و بی پروایی است. 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 دبیرس��تان 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 ترجیح می دهند بندهای کوتاه با فاصله های بیش��تر 
بین بندها را بخوانند، زی��را خواندن اینگونه مطالب به ویژه بر روی 

گوشی های موبایل، آسان تر است.
3. بیان چندین مطلب در یک نوشته کوتاه

سعی کنید که در هر نوشته از بیان چندین مطلب مختلف پرهیز 
کنید. هر ایمیل، 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 کسانی به شما بگویند که »دستور زبان مهم نیست. 

فقط خودت باش 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 لحن��ی متمایز و 
منحصر به فرد داشته باشید، اما باید از دستور نگارش صحیح پیروی 
کنید، در غیر این صورت، ممکن اس��ت خواننده شما را به کم هوشی 
مته��م کند، مگر اینک��ه عمداً و با هدف مش��خصی، س��اختارهای 
نگارش��ی و دستوری زبان را درهم بش��کنید. پس به طور کلی باید 
گفت که از غلط نوش��تن پرهیز کنی��د. ۴۳درصد کاربران آنالین بر 
این عقیده اند که اشتباهات نگارشی، نوشته را غیرجذاب می کنند و 

۳۵ درصد بر این باورند که دستور زبان صحیح، کاماًل جذاب است.
5. عبور سریع از مطالب

پری��دن س��ریع از ی��ک مطلب به مطل��ب دیگر، باعث دش��واری 
فهم متن می ش��ود. نوش��ته در خالص ترین ش��کل خود، توضیح و 
سازماندهی 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 مش��کل خواهد ش��د. تصور نکنید که خوانندگان شما، 
نظم فکری ش��ما را می شناس��ند. برای توضیح استدالل های خود و 

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

در کت��اب »نویس��ندگی بی نظی��ر: هن��ر نویس��ندگی خالقانه«، 
پاوان میش��را )Pawan Mishra( می نویسد: »کلیشه ها همچون 

ویروس هایی هستند که نوشته  شما را بیمار می کنند.«
نوشتن کلیش��ه ای آسان اس��ت. فکر کردن در قالب کلیشه ها زمان 
اندکی می طلبد و کلیش��ه ها معموالً حتی بدون اینکه متوجه ش��وید، 
خود را به نوش��ته شما تحمیل می کنند. متأسفانه، این کلیشه ها باعث 
می ش��وند که نوشته ش��ما غیرجذاب به نظر برسد 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 کس��انی که تولید محتوا می کنند، چه در قالب شبکه های 
اجتماع��ی، ایمی��ل، پیام یا وبالگ نویس��ی، ای��ن کار را با رویکردی 
خودخواهانه انجام می دهند. اغلب نویس��ندگان برای دل خودش��ان 
می نویس��ند چون می خواهند صرف نظر از عالقه مخاطب، داستاِن 

ذهنی خودشان را بازگو کنند یا به مخاطب چیزی بیاموزند.
قبل از شروع به نوشتن، به مخاطب فکر کنید. مخاطب چه کسی 
است؟ نیاز مخاطبین چیست؟ مشکالت مخاطبان چیست؟ و مهم تر 

از همه، شما چطور می توانید به مخاطبان کمک کنید؟
با در نظر گرفتن این سؤاالت پیش از شروع نوشتن، نه تنها نوشته 
ش��ما با افرادی که می خواهید بر آنها تأثیر بگذارید، ارتباط بیشتری 
برقرار خواهد کرد، بلکه تأثیرگذاری نوش��ته بیشتر شده و مخاطبان 

بیشتری را جذب خواهد کرد.
entrepreneur: منبع
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شفافیت می تواند زندگی و کسب وکار را برای 
کارآفرینان آسان تر کند

ش��فافیت کارآفرین��ان باع��ث افزای��ش اعتماد و مش��ارکت بین 
کارمندان می شود و در نتیجه به بهبود کسب و کار کمک می کند.

تیموتی سایکس، مربی و کارآفرین یک میلیونر خودساخته است. 
بااین ح��ال او معتقد اس��ت هنوز با نقطه  کم��ال فاصله  زیادی دارد. 
او معم��وال رکوردهای تجارت خود را به ص��ورت عمومی در اختیار 
بقیه قرار می دهد و اعتقاد دارد نس��بت موفقیتش ۷۰درصد اس��ت 

نه 1۰۰درصد.
اما دلیل داش��تن صداقت چیس��ت، در حالی ک��ه می توانید یک 
زندگی رویایی را به نمایش بگذارید؟ شفافیت برای کارآفرینان مهم 
اس��ت. ش��فافیت به یک کارآفرین کمک می کند تا ب��ا بقیه ارتباط 
برقرار کند و به روند رشد خود ادامه دهد. صرف نظر از زمینه  کاری، 
انعطاف و صداقت به سود شغل شما خواهد بود. در ادامه چند نمونه 

از مزایای شفافیت برای کارآفرینان ارائه شده  است:
آسان تر است

این جمله را ش��نیده اید: صداقت بهترین سیاست است. این جمله 
ه��م برای کار و هم برای زندگی ش��خصی ص��دق می کند. وقتی به 
عنوان یک کارآفرین عملکرد شفافی داشته باشید، نیازی به نگرانی 
در مورد اطالعات عمومی خود نخواهید داشت. حتی جایی هم برای 
نگرانی نسبت به سوء برداشت ها یا بدگمانی های دیگران نیست، زیرا 

همه چیز شفاف است.
اگر کامال شفاف عمل نکنید، همیشه خود را براساس طرف مقابل 
تغییر می دهید، در این ش��رایط همه چیز خسته کننده و گیج کننده 
خواهد ش��د. ش��فاف بودن به عنوان کارآفرین باعث می ش��ود تمام 

کارها برای تان ساده تر و زندگی آسان تر شود.
ایجاد اعتماد

به عنوان یک کارآفرین همیش��ه باید ب��رای روابط اهمیت زیادی 
قائل شوید. ش��فافیت می تواند یک عامل قدرتمند در ایجاد اعتماد 

باشد و این یعنی می توانید ارتباطات قوی تر را شکل دهید.
ب��رای مثال فرض کنید بخواهید با کارمندان یک کس��ب وکار راه 
بیندازید. اگر حس می کنید با آن ها ش��فاف نیس��تید، جلب اعتماد 
آن ها نس��بت به خود یا شرکت کار دش��واری خواهد شد. این رفتار 
منجر به فرهنگ ترس یا عدم اعتماد می ش��ود که اساس��ا زمینه ای 

برای شکایت و غیبت را فراهم می کند تا عملکرد خوب.
این مسأله برای کارآفرینان مستقل هم صدق می کند. اگر کامال با 
کارمندان ش��فاف باشید، احتمال اعتماد آن ها نسبت به شما بیشتر 
است. اغلب اوقات ش��فافیت مشارکت سودمند طرفین معامله را به 

دنبال خواهد داشت.
پل ها را خراب نکنید

هر چقدر که ش��فافیت می تواند در س��اخت اعتماد نقش داش��ته 
باش��د به همان اندازه هم عدم ش��فافیت در ناب��ود کردن آن نقش 
دارد. عدم صداقت یا ش��فافیت می تواند آثار منفی پایداری بر شغل 

شما داشته باشد.
ب��رای مثال حذف مرتب اطالعات ی��ا ویرایش آن ها تأثیر بدی بر 
کارمندان، شرکا یا همکاران شما خواهد داشت. با گذشت زمان این 
رفتار می تواند منجر به تولید فهرستی از افراد شود که دیگر تمایلی 

به کار با شما ندارند.
دیر یا زود، عدم ش��فافیت با ش��ما عجین می ش��ود و از پیشرفت 
شغلی جلوگیری می کند. ش��فافیت همیشه چالش برانگیز است اما 

مزایای طوالنی مدت آن ارزشمند هستند.
مشارکت بهتر

وقتی به عنوان یک کارآفرین عملکرد ش��فافی دارید، مش��ارکت 
معنادار ش��ما با دیگران افزایش خواهد یافت. برای مثال فرض کنید 
در مورد یکی از مش��کالت شرکت خود عملکرد شفافی دارید و آن  
را با مجموعه  خود، یعنی کارمندان، همکاران و مشاور خود درمیان 
می گذاری��د. اغلب اوقات افراد در چنی��ن مواقعی صداقت و خلوص 

نیت شما را تحسین می کنند.
این یعنی ش��ما به عنوان یک انس��ان به دنبال مشارکت و کمک 
دیگران هس��تید. افرادی پیدا می شوند که به خاطر صداقت از شما 
حمایت می کنند و راه حل های بالقوه  را پیشنهاد می دهند. با ارتباط 
ب��ا دیگران در یک س��طح واقع��ی، یک اتصال را ش��کل می دهید و 
مش��ارکت بهتری با مجموعه  خود خواهید داش��ت. ای��ن کار برای 

پیشرفت شغلی شما در طوالنی مدت الزم است.
حفظ یکپارچگی

ش��فافیت به ش��ما در حف��ظ یکپارچگی معامله های کس��ب وکار 
کمک می کند. برای مثال فرض کنید، به یک شراکت بالقوه نزدیک 
ش��ده اید اما از یک اختالف آگاه هس��تید. اگ��ر اختالف ها را مطرح 
نکنید و بعدا این مس��ئله آش��کار ش��ود، حس عدم اعتماد به وجود 

خواهد آمد.
ش��اید اگر اختالف خود با طرف مقابل را به صورت شفاف مطرح 
کنید، شراکت رد شود، اما از طرفی باعث می شود دو طرف به دنبال 
راه حل مش��ترک و ش��کل دیگری از ش��راکت بروند. در هر صورت 
وقتی عملکرد شفافی داشته باشید، می توانید یکپارچگی معامله های 
خود را حفظ کنید. یکپارچگی یک رفتار موفق است که به شما در 

پیشرفت طوالنی مدت کمک می کند.
تشویق دیگران به شفافیت

وقتی بحث فرهنگ سازمانی مطرح باشد، مثال از هر دست بدهی 
از همان دس��ت می گیری به حقیقت تبدیل می شود. این یعنی اگر 
عملکرد شفافی داشته باشید، بقیه هم به این رفتار تشویق می شوند.

شاید شفافیت دوجانبه نباشد و لزوما طبق انتظار شما پیش نرود. 
بااین حال اگر به مرور زمان به صورت شفاف عمل کنید، دیگران هم 
این رفتار را تطبیق می دهند. ش��فافیت نه تنها بر ش��ما بلکه بر کل 

اقتصاد آثار قابل توجهی خواهد داشت.
ENTREPRENEUR/zoomit: منبع
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انگیزش کس��ب و حفظ قدرت یکی از مس��ائل بسیار بحث برانگیز در 
علوم رفتاری اس��ت. به باور محققین در این مجادله هم دالیل سیاسی 
وج��ود دارد و هم دالی��ل مفهومی. از لحاظ سیاس��ی، انگیزش قدرت 
ممکن اس��ت یکی از چیزهایی باش��د که برای شخص نباید در جامعه 
فرضا تساوی طلب ما جالب باشد. اگر چنین باشد، این هنجار اجتماعی 
پیامدهای تاس��ف انگیزی داشته اس��ت  چه )1( ما را از پژوهش درباره 
ان��واع متفاوت انگیزش قدرت که ممکن اس��ت متضمن مهار و یا نفوذ 
بر دیگران باش��ند، بازداشته است، )۲( در بردارنده نوعی دورویی است، 
چه انگیزش قدرت برای بسیاری از افراد در جامعه ما نیروی محرکه ای 
به شمار می آید و در واقع، به عنوان نتیجه ای از یک نظام رقابت آمیز و 
فردگرایانه که برای سبقت جویی ارزش بسیار قائل است اجتناب ناپذیر 
تلقی می شود و )۳( ابلهانه است، چه رفتار قدرت گرا فرآیندی انگیزشی 
را منعکس می س��ازد که تا اندازه ای برای انج��ام بعضی از انواع وظایف 
ضرورت دارد. یک ش��یوه بس��یار مفیدتر این اس��ت که در فهم ماهیت 
انگی��زش ق��درت و این که چگونه ممکن اس��ت به گون��ه ای کارآمد یا 
ناکارآمد تغییر کند و اینکه برای محیط های سازمانی مختلف گونه های 
س��رآمد انگیزش ق��درت کدامند، تالش به عمل آید. خوش��بختانه، به 
نظر می رس��د در دهه اخیر پژوهش های زیادی در این راستا آغاز شده 
اس��ت. به عنوان مث��ال، دیوید مک کللند در زمین��ه نیاز قدرت نیز به 
همان اندازه زمینه نیاز پیش��رفت و به همان دالیل به ش��هرت رسیده 
اس��ت. در هر دو مورد، مک کللند، تعریف دقیقی از پدیدارها به دست 
می دهد، با اس��تفاده از آزمون دریافت موضوع، وسایل سنجش ساخته 
اس��ت، تکافو و بس��ندگی آنها را آزمایش کرده و آنگاه اهمیت رفتاری 
فرآیند انگیزش��ی مورد آزمایش را محقق س��اخته اس��ت. از نظر مک 
کللن��د کس��ب و حفظ قدرت ی��ک ارزش درون ذاتی اس��ت که مردم 
نس��بت به آن متفاوتن��د و به همان ترتیب که از لحاظ نیاز پیش��رفت 
با ه��م تفاوت دارند. گرچه، تعریف او از انگی��زش قدرت اندکی تفاوت 
دارد، بدی��ن معنا که وی دو گونه یا دو چهره از قدرت را می بیند. اوال، 
یک آرزو برای تس��لط ش��خصی بر دیگران وجود دارد. مک کللند این 
چهره را نس��بتا منفی تلقی می کند. در انتهای دیگر این پیوس��تار آن 
انگیزش قدرت وجود دارد که مس��تلزم نفوذ در دیگران به منظور انجام 
وظیفه و نیل به هدف اس��ت. مک کللند پیش��نهاد می کند که این نوع 
اخیر ارزش درون ذاتی، به عنوان تابعی از مهارهایی که معموال جامعه 
برای انگیزش قدرت لجام گس��یخته در نظ��ر می گیرد به وجود می آید. 
م��ک کللند اظهار می دارد که این ارزش، ارزش��ی نیکوس��ت که باید، 
دس��ت کم برای برخی از اف��راد، ترغیب گردد، چه اف��رادی که در این 
ارزش نمره های باال دارند با عالیق مربوط به کار از قبیل نوشتن لیست 

اهداف، الهام بخش��یدن به دیگران در نیل به هدف و اش��تیاق به اعمال 
نفوذ در دیگران جهت انجام کار مشخص شده اند. از سوی دیگر، افرادی 
که چهره زش��ت انگیزش قدرت را نش��ان می دهند در معاشرت خود با 
دیگران تمایل به بهره کش��ی دارند و در مهار دیگران بیش��تر اش��تیاق 
به اس��تفاده از وس��ایل پرخاشگرانه نش��ان می دهند در معاشرت خود 
با دیگران تمایل به بهره کش��ی دارند و در مهار دیگران بیش��تر اشتیاق 
به استفاده از وسائل پرخاش��گرانه نشان می دهند. مک کللند احساس 
می کند که دس��ت کم بعضی از افراد در یک سازمان باید از چهره خوب 
انگیزش قدرت برخوردار باش��ند وگرن��ه تالش های اندکی در راه انجام 
وظیفه، به عمل خواهد آمد. ش��واهد پژوهشی در تایید این استدالل از 
چندین منبع حاصل ش��ده اند. مک کللند )19۷1( داده هایی را گزارش 
داده است حاکی از این که افرادی که در نیاز قدرت باال هستند اشتیاق 
دارند )1( با احراز مقام در سازمان ها برجسته گردند، )۲( با دیگران به 
رقابت و همچشمی بپردازند، )۳( افراد دیگر را در سازمان ها تحت نفوذ 
خود قرار دهند. افزون بر آن، مک کللند )19۷1( داده هایی آزمایش��ی 
در تایید این مطلب گزارش داده است که افرادی که در این نیاز مقامی 
ب��اال دارند تالش به عمل می آورن��د تا دیگران را زیر نفوذ خود درآورند 
و دیدگاه��ی عموما فعال از زندگی دارن��د. همچنین یک مطالعه موید 
توس��ط دونلی و وینتر )19۷۰( درباره روس��ای جمه��ور آمریکا وجود 
دارد که مبتنی بر تحلیلی از س��خنرانی های آنهاس��ت. با چند استثنا، 
نتایج دونلی و وینتر نش��ان دادند که روس��ای جمهوری که فعال تلقی 
می ش��دند نیاز باالتری را به قدرت نش��ان می دادند تا آنانی که معموال 
غیرفعال پنداشته می ش��دند. در گروه قبلی روزولت ها، ترومن، کندی، 
جانس��ون و ویلس��ون قرار دارند، در صورتی که در گ��روه بعدی هوور، 
تافت، هاردینگ، کولیج، آزینهاور، و نیکس��ون جای می گیرند. در عین 
حال مساله درباره رئیس جمهور نیکسون، با توجه به موضوع واترگیت 
تردید آمیز به نظر می رس��د. آشکارا، افراد واجد این انگاره انگیزشی در 
کنش س��ازمانی حائز اهمیتند، به طوری که به گونه ای مناسب به کار 
گمارده ش��وند و در دام نوع منفی انگیزش قدرت نیفتند و این مشکلی 
است که نیازمند مراقبت مداوم است. یک طریقه برای حصول اطمینان 
از این که این امر روی ندهد این اس��ت که سیاس��ت های ساختاری و 
سازمانی مناس��ب برقرار شود تا این احتمال را کاهش دهند. به عنوان 
یک مثال، ممکن است س��ازمان ها را ترغیب کنیم تا برای اعمال نفوذ 
از س��ازوکارهای دیگری به جز وس��ایل مهار سلس��له مراتبی اس��تفاده 
کنند، چه این گونه مهار ممکن است بدون توجه به بازده کنشی آن به 
مهار دیگران صرفا به منظور حفظ قدرت ش��خصی منجر شود. فرنچ و 
راون)19۶۰( برای اعمال قدرت پنج س��ازوکار ممکن تشخیص داده اند 
که در جدول )-1الف( فهرست شده اند. به سازوکارهای سه گانه آخر به 
ویژه به عنوان س��ازو کارهای اعمال قدرت که یک سازمان باید مدیران 

خود را در به کارگیری آنها تشویق و ترغیب کند توجه کنید.

یکی از ش��یوه هایی که در بررس��ی انگیزش قدرت ک��ه در فهم رفتار 
رهبری در س��ازمان ها بس��یار مفیده بوده اس��ت، فرضیه اس��ت توسط 
ماین��ر)19۶۵( مبن��ی بر این ک��ه موفقی��ت رهبری در س��ازمان های 
سلسله مراتبی نسبتا بزرگ با آرزوی داشتن قدرت رابطه مثبت دارد. به 
نظر وی، این انگیزه، از نگرش های مثبت نس��بت به مطالب زیر تشکیل 

شده است:
1 -  افراد صاحب قدرت

۲ - موقعیت های رقابت آمیز
۳ - نقش )سنتی( مذکر
۴ - بازی های رقابت آمیز

۵ - تحمیل خواست ها بر دیگران
۶ - برجسته بودن در گروه

۷ - کنش های معمولی اداری
ای��ن نظری��ه تا چه ان��دازه جامعیت می کند؟ جدول )-1الف( نش��ان 
می ده��د که این نظریه از تایید و پش��توانه الزم برخوردار اس��ت. بدین 
ترتیب، اهمیت انگیزش قدرت بیشتر اثبات می شود. گرچه، به این نکته 
باید توجه داش��ت که ش��یوه ماینر باش��یوه مک کللند که در یادداشت 
پیش��ین توصیف شد دقیقا یکسان نیس��ت. مثال، میان انواع نیاز قدرت 
تمای��زی قائل نمی ش��ود. افزون ب��ر آن، این نظریه ب��ه بهترین وجه در 

سازمان های بزرگ سلسله مراتبی کاربرد دارد.
در عی��ن ح��ال دو چارچوب نظری دیگر در رابط��ه با انگیزش قدرت 
وج��ود دارد که مایلم در این یادداش��ت به اجمال آنها را متذکر ش��وم. 
هیچ یک از آن دو مورد پژوهش بس��یار واقع نشده اند، در عین حال هر 
دو ای��ن ارزش را دارن��د که در آینده مورد آزمایش ق��رار بگیرند. اولین 
م��ورد فرضیه الس ول اس��ت مبنی ب��ر اینکه انگیزش ق��درت منتج از 
آرزوی جبران محرومیت هایی است که شخص در دوران کودکی تحمل 
کرده اس��ت. این فرضیه از آن فرضیه هایی اس��ت که ب��رای عامه مردم 
جالب اس��ت، چه فورا نمونه هایی از قبی��ل ناپلئون را به خاطر می آورد. 
در عین حال چنین مدرکی در بهترین صورت خود نیز شاهدی ضعیف 
است و اگر بخواهیم رابطه میان محرومیت دوران کودکی و قدرت طلبی 

بزرگسالی را بفهمیم نیاز به پژوهش نظام دار و اصولی داریم.
دوم اینک��ه ای��ن الگو اظه��ار می دارد ک��ه افرادی ک��ه در یک نظام 
سلس��له مراتبی در رده های باال قرار دارند به احتمال زیاد در پی کس��ب 
قدرت برای خود هستند و آنانی که در مراتب پایین قرار دارند برآنند تا 
دیگران را به اعمال قدرت بر خود وادارند، به دیگر سخن، از سمت های 
واجد ق��درت پرهی��ز می کنند. هن��وز آزمایش های مس��تقیمی از این 
پیش بینی ها به عمل نیامده اس��ت، در عین حال شواهد غیرمستقیمی 
در این یافته ها وجود دارد که آنهایی که در یک سلس��له مراتب وظایف 
آزمایشی  در مراتب پایین قرار دارند کمتر قدرت گرا هستند تا آنانی که 

در نظام رده های باال جا دارند.) کیپ نیس، 19۷۲(

فرآیندهای انگیزشی سازمان: پرخاشگری، قدرت و مخاطره پذیری)5(

انگیزش کسب و حفظ قدرت سازمانی

حامد هدائی 
روانکاو فروش ایران

انواع قدرت

 هنگامی که شخص توانایی تعیین پاداشهای دیگری را داشته باشد، بر او قدرت پاداشی دارد.قدرت پاداشی1

هنگامی که شخص توانایی تعیین تنبیه دیگری را داشته باشد، بر او قدرت قهری دارد.قدرت قهری۲

هنگامی که دیگری مایل است همانند شخص گردد، شخص بر او قدرت مرجعی دارد.قدرت مرجعی۳

هنگامی که دیگری ادراک کند که شخص در یک موقعیت واجد دانش ویژه است، شخص بر او قدرت تخصصی دارد.قدرت تخصصی۴

هنگامی که دیگری دسته ای از هنجارهای اجتماعی را مبنی بر لزوم قبول نفوذ شخص بپذیرد، شخص بر او قدرت مشروع دارد.قدرت مشروع۵

مطالعات اعتباریابی مربوط به مقیاس تکمیل جمله ماینرجدول )1-الف(

احتمالضریب همبستگیمالکنمونه 

)R&D( ۰1%۴۳%درجه بندی های مربوط به پیشرفت بالقوه81 مدیر تحقیقات و توسعه

)R&D( 1۰%۲۵%دگرگونیهای درجات شغلی49 مدیر تحقیقات و توسعه

۰1%۳9%دگرگونیهای درجات شغلی۸1 مدیر بازاریابی

۰1%۶9%توصیه های مربوط به استخدام مجدد۶1 مدیر توسعه و تحقیقات بازاریابی

دوشنبه
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به قلم: کیتی ِسهل
نویسنده و عکاس حوزه بازاریابی   

ترجمه: علی آل علی    
ام��روزه س��رویس های مختل��ف برند گ��وگل کاربران پرش��ماری در 
سراس��ر دنی��ا دارد. ت��ا همین یک دهه پی��ش برند گ��وگل فقط برای 
موتور جس��ت وجوگر قدرتمندش نزد کاربران آنالین ش��هرت داشت. با 
این حال اکنون آنها س��رمایه گذاری بسیار وس��یعی در سایر حوزه های 
تکنول��وژی نیز دارند. به عن��وان یک بازاریاب اطالع از ۲۵ نکته مهم در 
مورد سرویس گوگل داکس زندگی شخصی و حرفه ای را برای ما بسیار 

راحت تر خواهد کرد.
اگر با س��رویس کوگل داکس زیاد سر و کار دارید، به احتمال زیاد با 
مایکروس��افت آفیس نیز میانه خوبی خواهید داشت. بسیاری از کاربران 
آفی��س با دس��تیار کمکی ای��ن نرم افزار تحت عنوان کلیپی مش��کالت 
بسیاری دارند. این ابزار جانبی به منظور اصالح نوشتار کاربران و کمک 
ب��ه آنه��ا از طریق حدس زدن کلم��ات بعدی معرفی ش��د. با این حال 
بسیاری از کاربران آن را اعصاب خردکن و کند یافته اند. به عنوان مثال 
وقت��ی در این مقاله قصد تایپ کلمه نکات مهم )Hacks( را داش��تم، 
کلیپ��ی مدام آن را اصالح می کرد. البته این ابزار س��ودهای زیادی هم 
برای کاربران داش��ته اس��ت. به ویژه خبرنگارها از کلیپی بس��یار راضی 
هستند. تجربه کلیپی نشان می دهد که همه کاربران، کم و بیش، اطالع 

از نکات مهم یک سرویس یا نرم افزار را جذاب خواهند یافت. 
اگرچه امس��ال توجه چندانی به ابزارهایی نظیر کلیپی نش��ده است، 
ام��ا این به معن��ای عدم عالقه کارب��ران به یافتن ن��کات مهم پیرامون 
سرویس های مشهور نیست. در این مقاله من به بررسی ۲۵ نکته جالب 
و کارب��ردی حوزه نگارش خواهم پرداخت. البت��ه در اینجا گزینه مورد 

هدف من نه مایکروسافت آفیس، بلکه گوگل داکس است.
مرحله نصب

1. استفاده از قالب ها
آیا ش��ما نیز مانند من ش��روع به نگارش در قالب صفحه ای خالی را 
آزاردهنده می یابید؟ در این صورت با مراجعه به گالری قالب های گوگل 

شمار باالیی از قالب های از پیش طراحی شده را خواهید یافت.
خوش��بختانه در گال��ری آرش��یو گ��وگل هر ن��وع قالبی از س��اعت 
برنامه  ریزی گرفته تا تصویر لوگوی پس زمینه به راحتی یافت می ش��ود. 
اگر تیم بازاریابی ش��ما از قالب های معمولی اس��تفاده نمی کند، گوگل 
فرصت ساخت قالب ویژه را برای شما مهیا کرده است. به این ترتیب با 

ساده ترین دانش ممکن به راحتی قالب ویژه برندتان را طراحی کنید.
2. افزودن فونت مان به آرشیو فونت ها

بسیاری از برندها در زمینه نگارش مطلب برای بازاریابی و تبلیغات از 
فونت ویژه خود استفاده می کنند. متاسفانه چنین فونت های ویژه ای به 
طور عمومی در اختیار همه کاربران و همچنین برندهای دیگر نیس��ت. 
به همین دلیل به هنگام اس��تفاده از سرویس گوگل داکس شاید فونت 
ویژه برندتان در فهرس��ت پیشنهادی نباشد. با افزودن فونت برندمان به 
آرش��یو فونت گوگل داکس به راحتی امکان استفاده از آن از طریق هر 
دستگاه هوشمندی وجود خواهد داشت. مزیت این روش امکان انتخاب 
انتش��ار عمومی یا محدود فونت شماست. به این ترتیب دیگر خبری از 
استفاده غیرقانونی از فونت شما نخواهد بود. به عالوه اگر شما به دنبال 
فونت خاصی هس��تید، با کلیک بر روی گزینه »فونت های بیش��تر« به 

راحتی گزینه مدنظرتان را جست وجو کنید.
3. ایجاد میانبرهای کاربردی

ب��ر روی گزین��ه Tools و س��پس Preferences کلیک کنید. در 
اینجا ش��ما توانایی مدیریت میانبرهای مورد نظرتان را خواهید داشت. 
به عنوان مثال، اگر ش��ما از س��مبل کپی رایت به طور مداوم اس��تفاده 
می کنید، امکان طراحی میانبری برای دسترسی سریع تر بدان را دارید.

همچنین ش��ما می توانید به راحتی سیس��تم برجسته س��ازی حرف 
نخس��ت هر کلمه )در انگلیس��ی( را غیرفعال کنید. این کار به ویژه در 
عرص��ه بازاریایی و تبلیغات که با محصوالت دارای نام های غیررس��می 

مواجه هستیم، کاربردی خواهد بود. 
4. دیکشنری را دور بزنید

بس��یاری از برندها واژگان اختصاصی و ویژه ای در صنعت شان دارند. 
اغلب این واژه ها از س��وی دیکشنری گوگل داکس شناسایی نمی شود. 
به این ترتیب دور زدن دیکش��نری این سرویس برای بسیاری از برندها 
مزایای زیادی به همراه خواهد داشت. اگر شما هم از مشاهده خط قرمز 
  Tools ، زیر کلمات کلیدی کس��ب وکارتان خسته ش��ده اید، به بخش
Personal Dictionary رفت��ه و کلم��ات مورد نظرت��ان را در آنجا 
وارد کنید. به این ترتیب دیکش��نری شخصی شما کار دیکشنری گوگل 

داکس را اصالح خواهد کرد. 
5. چک کردن تنظیمات بخش اطالع  رسانی

پیش از آنکه صندوق ورودی ش��ما پ��ر از یادآوری های گوگل داکس 
ش��ود، به بخش اطالع رس��انی رفت��ه و در زمینه دریافت هش��دار فقط 
گزینه های مورد عالقه تان را فعال کنید. در غیر این صورت شما همیشه 

با پیام های این سرویس اذیت خواهید شد. 
۶. اطالع از پارامترهای بخش حریم خصوصی

اگر ش��ما بر روی موضوع حساس یا بحث برانگیزی کار می کنید، باید 
بی��ش از یکبار بخش حریم خصوصی فایل ت��ان را چک کنید. با کلیک 
 Share در گوش��ه سمت راس��ت شما به بخش Share بر روی بخش
With Others دسترسی خواهید یافت. در این بخش هر کاربر امکان 
تنظیم مجوزهای دسترس��ی س��ایر کاربران به فایلش را دارد. به عنوان 
مثال اگر مایل به عدم دانلود فایل تان از س��وی برخی کاربران هستید، 

در این بخش نام آنها را در لیست سیاه قرار دهید.
مرحله فرمول بندی

7. استفاده از میانبرهای کیبورد
میانبره��ا در ه��ر زمین��ه ای به خوبی زم��ان ما را ذخی��ره می کنند. 
خوش��بختانه گوگل داکس نیز ش��ما باالیی از میانبرها را برای کیبورد 
کارب��ران طراح��ی کرده اس��ت. ب��رای اط��الع از فهرس��ت میانبرهای 
پیش فرض گوگل داکس فقط باید به بخش Help مراجعه کرد. به این 
ترتیب با شمار بسیار زیادی از میانبرهای کاربردی مواجه خواهید شد. 

8. متن تان را دیکته کنید
اگر ش��ما در وضعیت مناس��ب برای تایپ متن تان نیستید یا همیشه 
آرزوی اس��تفاده از س��رویس صوتی در آفیس را داش��ته اید )چه کسی 
چنی��ن آرزویی ن��دارد؟( به راحت��ی در گوگل داکس از این س��رویس 
بهره مند خواهید ش��د. با مراجعه به منو Tools ش��ما به آسانی امکان 

فعال سازی سرویس تایپ صوتی را خواهید داشت. 
در زمینه نگارش صوتی همیش��ه عالئم نگارشی دردسرساز می شود. 
خوشبختانه در نس��ل جدید ابزارهای صوتی شما امکان استفاده از این 
عالئم را دارید. به این ترتیب با اتمام سطر عبارت »شروع سطر جدید« 
را بیان کنید. سیستم صوتی به محض دریافت این پیام ادامه تایپ متن 

را در سطری تازه شروع خواهد کرد.
9. ساماندهی کلمات

ب��رای افرادی که از مرورگر گوگل کروم اس��تفاده می کنند و با ظاهر 
نرم افزار آفیس هماهنگی بیش��تری دارند، امکان استفاده از ابزار جانبی 
Office Editing Docs وج��ود دارد. به این ترتیب ش��ما به محض 
نص��ب این ابزار با صفحه ای مش��ابه آفیس مواجه خواهید ش��د. فرآیند 
تای��پ متن در چنین ش��رایطی برای افراد س��ازگار با نرم افزار مش��هور 

مایکروسافت بسیار ساده تر خواهد بود.
10. دسترسی آفالین به داکس

بس��یاری از بازاریاب ها همیش��ه به اینترنت ب��رای ویرایش فایل های 

خود دسترس��ی ندارند. به همین س��بب امکان تایپ و ویرایش آفالین 
متن برای ما بازاریاب ها همیش��ه یک نکته کلیدی به حس��اب می آید. 
خوش��بختانه گوگل داکس در اینجا به فکر ما بوده اس��ت. با مراجعه به 
بخ��ش Offline Sync ب��ه راحتی گوگل داکس خ��ود را با نگارش و 

ویرایش آفالین متن سازگار کنید.
متاس��فانه س��رویس آفالین فقط بر روی گوگل کروم کاربرد دارد. به 
ای��ن ترتیب عالقه مندان به س��ایر مرورگرها باید اندک��ی صبر کنند تا 

نسخه هماهنگ با مرورگرهای دیگر نیز روانه بازار شود.
11.  جست وجوی گوگلی پیرامون اثرتان

یک��ی از مزیت ه��ای اس��تفاده از س��رویس گ��وگل داک��س ام��کان 
جس��ت وجوی آنالین و آفالین اس��ت. اگر در متن خ��ود به دنبال ایده، 
 Tools از منو Explore کلمه یا هر گزینه دیگری هس��تید، به بخش
بروید. در این بخش ش��ما فرصت جست وجوی کلمات و ایده های مورد 

نظرتان را خواهید داشت.
12.  افزودن بوک مارک

ای��ن نکته مهم در مورد گوگل داکس ب��ه طور ویژه به هنگام نگارش 
متن ه��ای طوالنی و دارای چند بخش متف��اوت کاربرد دارد. به منظور 
بوک مارک کردن بخش هایی از متن تان به منو Insert مراجعه کرده و 
گزینه Bookmark را انتخاب کنید. به این ترتیب شما امکان افزودن 

بخش های مختلفی را به بخش بوک مارک تان خواهید داشت.
13.  استفاده از تیترهای جانبی برای جداسازی متن

همانطور که در حال س��اخت فایل تان هستید، از اختصاص تیتر برای 
هر بخش متن خود مطمئن شوید. به این ترتیب مخاطب شما به هنگام 
مطالعه بسیار راحت به بخش های مد نظرش دسترسی خواهد داشت. به 
Hea Styles کلیک کرده و گزینه -  ننظور انجام این کار بر روی منو

ing 1 را انتخاب کنید. در اینجا ش��ما می توانید به هر میزان که مایل 
هستید، تیتر برای متن تان تعریف کنید.

مرحله همکاری 
14.  اطالع رسانی به دیگران در مورد یک تغییر

یکی از سرویس های کامال کاربردی گوگل داکس بخش همکاری آن 
اس��ت. با این حال اگر ش��مار باالیی از دوستان یا همکاران بر روی یک 
فایل به طور همزمان همکاری کنند، کارها سر گیجه آور خواهد شد. به 
این ترتیب شما نیاز به ارتباط سریع و قدرتمند با سایر اعضای تیم مان 

خواهید داشت.
به منظور اطالع رس��انی به سایر اعضای تیم در مورد یکی از تغییرات 
اعمالی تان بر روی فایل بر روی گزینه + کلیک کرده و در بخش ایمیل 
به آنها ایمیل خودکار ارسال کنید. متن این پیام حاوی اطالع رسانی در 

مورد نحوه تغییر اعمالی شما در فایل مورد نظر است.
15.  همکاری خود را بر روی زمان واقعی متمرکز کنید

اگر ش��ما از ساعت زمانی واقعی برای همکاری با دوستان تان استفاده 
کنید، به محض ورودش��ان به بخش ویرای��ش فایل مورد نظر با نمایش 
آواتارش��ان از حض��ور آنها مطلع خواهید ش��د. در غیر این صورت هیچ 
کارب��ری از حض��ور دیگر اعض��ا در بخش ویرایش فایل��ی خاص مطلع 

نخواهد شد.
1۶.  تعیین هویت کاربر ویرایشگر

در بس��یاری از مواقع یافتن کس��ی که بخش��ی از تغییرات یا نظرات 
جانبی را در بخشی از متن قرار داده، بسیار حیاتی است. به طور معمول 
بسیاری از افراد از طریق ارسال ایمیل یا تماس با دیگر کاربران از هویت 
فردی که تغییر را ایجاد کرده آگاه می ش��وند. خوشبختانه در اینجا نیز 
گ��وگل داکس به فکر کاربرانش بوده اس��ت. به این ترتیب با مراجعه به 
بخ��ش Version History به راحتی نام کارب��ری فرد اعمال کننده 
تغییرات را مش��اهده خواهید کرد. این فرآیند در عین سرعت باال بسیار 

ساده نیز هست.

Version History 17.  بازبینی بخش
با کلیک ب��ر روی گزینه Version History ش��ما از نحوه اعمال 
تغیی��ر بر روی فایل تان مطلع خواهید ش��د. به ع��الوه با کلیک بر روی 
Show Changes به راحتی از تغییرات گذشته اطالع خواهید یافت. 

مرحله ویرایش
18.  مشاهده تغییرات جدید در یک نگاه

وقتی که ش��ما فق��ط قصد مش��اهده آخرین تغییر اعمال��ی بر روی 
فایل ت��ان را دارید، بر روی لینک انتهای بخش منو کلیک کنید. در منو 
جدید گزینه »مش��اهده تغییرات جدید« وج��ود دارد. با کلیک بر روی 
آن شما به صفحه اطالع رسانی در مورد آخرین تغییر فایل تان راهنمایی 

خواهید شد.
19.  رفتن به حالت توصیه

گاهی اوقات ما فقط به بخش توصیه ها نیاز داریم. به منظور فعالسازی 
Sugges -  یین س��رویس بر روی صفحه منو کلیک کرده و در آن تب
ing را پی��دا کنی��د. با کلیک بر روی این تب ش��ما ب��ه راحتی امکان 
فعالسازی سرویس توصیه را خواهید داشت. این سرویس برای بسیاری 

از کاربران به هنگام نگارش متن کاربردی است. 
نکات اضافی

20.  به روزرسانی به افزونه ها
بس��ته به نوع نیاز و کار ش��ما جس��ت وجوی مطل��ب از طریق افزونه 
گوگل داکس در مرورگر کروم کاربردی خواهد بود. به منظور دستیابی 
به افزونه این س��رویس کافی اس��ت در آرشیو افزونه های گوگل نام این 
س��رویس را تایپ کنید. به این ترتیب ش��ما همیش��ه به افزونه گوگل 

داکس به هنگام جست وجو در اینترنت دسترسی خواهید داشت.
21.  افزودن امضای الکترونیکی

بس��یاری از کس��ب وکارها در انتهای متن های خود از امضای ویژه ای 
اس��تفاده می کنند. به این منظ��ور با مراجعه به بخ��ش Insert و تب 
Drawing به راحت��ی فرصت وارد کردن امضای ویژه برندتان به متن 

را خواهید داشت. 
22.  افزودن لینک های جانبی

اگر شما افزودن لینک های جانبی به متن تان را فراموش کرده اید، در 
اینج��ا یک توصیه جالب برای ش��ما دارم. در ابتدا کلمه یا عبارت مورد 
 Find نظرتان را برای افزودن لینک جانبی برجسته کنید. سپس بخش
More به ش��ما توصیه می شود. در این بخش به راحتی امکان افزودن 

لینک جانبی برای کاربران وجود دارد.
23.  ترجمه متن به زبان های دیگر

همانطور که همه ما می دانیم، س��رویس ترجمه گوگل اکنون یکی از 
بهترین هاست. اگر ش��ما در میانه مطالعه متن یا نگارش نیاز به ترجمه 
Tran Tools رفته و تب -  رریع عبارت یا کلمه ای داشتید، به بخش
late Document را انتخ��اب کنی��د. به این ترتیب در کمترین زمان 

ممکن عبارت مورد درخواست شما ترجمه خواهد شد. 
24.  ارائه فایل مان

شما امکان ارائه فایل تان از طریق Google Hangouts Meet را 
داری��د. به منظور این کار بر روی گزینه Present Now کلیک کرده 
و ان��دازه صفحه مورد نظرتان را انتخاب کنی��د. پس از این کار نمایش 

شما شروع خواهد شد.
25.  یافتن کارمان به صورت ساده تر

هرچ��ه فایل بیش��تری در گوگل داک��س قرار دهی��م، اهمیت نکات 
کلیدی و راهبردی این س��رویس برای ما بیش��تر می شود. خوشبختانه 
گوگل در س��رویس درایو امکان جست وجوی فایل های گوگل داکس را 
تعبیه کرده اس��ت. به این ترتیب با درج نام، زمان انتش��ار یا سایز فایل 

مورد نظر به راحتی آن را پیدا خواهید کرد.
hootsuite: منبع

چگونه از سرویس گوگل داکس بهترین استفاده بازاریابی را داشته باشیم؟

25 نکته مهم درخصوص گوگل داکس که هر بازاریابی باید بداند
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راه اندازی کس��ب وکاری کوچک که بتواند درآمد جانبی قابل توجهی 
را در طول س��ال عایدتان کند، به دفتر کار، پرس��نل یا س��رمایه گذاری 
چندان��ی نیاز ندارد. در ش��رایط فعلی اقتصادی، اش��تغال به یک حرفه  
جانبی امری ضروری به نظر می رس��د. منظور از ش��غل جانبی، فعالیتی 
درآمدزا اس��ت که فرد با در نظر گرفتن عالیق، استعدادها و امکانات در 
اختی��ار خود، و در کنار حرفه  اصلی  خویش به آن مبادرت می ورزد. در 
واقع، در ش��رایط کنونی بسیاری از ما برای چرخاندن امور زندگی خود، 
شغل دیگری را نیز در کنار کار اصلی مان داریم. طبق برآوردها، نزدیک 
ب��ه نیمی از نیروی کار نس��ل هزاره  )جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ شمس��ی( ، 
به حرفه  دیگری نیز اش��تغال دارند. کاری که عالوه بر اینکه پاس��خگوی 

عالیق شان است، درآمد بیشتری هم نصیب شان می کند.
ش��غل جانبی عالوه بر درآمدزایی بیشتر، می تواند پشتیبانی قابل اتکا 
برای کس��ب و کار اصلی  ما باشد. چه چیزی بهتر از اینکه در ازای انجام 
س��رگرمی مورد عالقه   خود، درآمد نیز کس��ب کنی��م و امنیت و تامین 

مالی به دست آوریم.
با این حال، بس��یاری از ما برای شروع کسب و کار کوچک جانبی خود 
تردی��د داریم؛ چ��را که تصور می کنیم پذیرفتن مس��ئولیت های جدید، 
تمرکز ما را از کار اصلی منحرف کرده و فرآیندی طاقت فرس��ا است، اما 
واقعیت طور دیگری است. برای موفق شدن، باید از پیله  امن خود خارج 
ش��وید. ش��غل فرعی به ما کمک می کند تا از مرزهای منطقه  امن خود 
خارج ش��ویم و مهارت های مان را توس��عه دهیم که به نوبه  خود به ترقی 

بیشتر ما منجر می شود.
کافی اس��ت کمی خطر کنید و دل را به دری��ا بزنید. مطمئنا ممکن 
اس��ت در روزها و بلکه ما ه های آغازین، فقط چن��د هزار تومانی در ماه 
درآمد داش��ته باش��ید، اما از آنجا که ش��روع یک حرفه  جانبی کوچک 
تقریبا هزینه ای روی دس��ت م��ا نمی گذارد، هر درآمدی س��ود خالص 

خواهد بود.
با این اوصاف، آیا حاال مشتاق نشدید که دست کم در ساعاتی از روز، 
رئیس خودتان باش��ید؟ کار کردن در خانه و شروع کسب و کار شخصی، 
انتخاب مناس��بی برای رشد و ترقی اس��ت. در ادامه، به بررسی ۷ شغل 
جانب��ی می پردازیم که می توانید از خانه  خودتان به اداره آن ها بپردازید 

و درآمدی ثانویه برای خود داشته باشید:
دانش و اطالعات خود را بفروشید

مردم ش��یفته یادگیری موضوعات جدید هس��تند و شما می توانید از 
طری��ق ارائه  مش��اوره و عرضه دان��ش و یا تخصص خ��ود در قالب یک 

محصول قابل فروش، سودآوری کنید.
آی��ا در دریافت مجوزه��ای خاص مه��ارت دارید؟ آیا ش��یوه  تربیت 
حیوانات خانگی را می دانید؟ می توانید به دیگران مش��اوره  کس��ب و کار 
بدهید؟ و شاید هم بتوانید دانش خود را به شکل یک کتاب الکترونیک 

و یا دوره  آموزشی درآورده و آن را بفروشید.
ب��رای ایجاد و عرضه ای��ن محصوالت باید مق��داری هزینه کنید، اما 
به طور مثال، عرضه  نسخه های بعدی کتاب یا برگزاری مجدد دوره برای 
مش��تری های جدید، هزینه  چندانی برای تان نخواهد داش��ت. بنابراین، 
پس از پوش��ش هزینه ه��ای اولیه تولید محصول، روی دور س��ودآوری 

می افتید و از هر فروش خود، درآمد خالص به دست می آورید.
اگ��ر یک محصول محتوایی جام��ع ایجاد کنید و آن را به خوبی تبلیغ 
کنید، طی سال های آتی درآمد قابل توجهی از محل فروش آن خواهید 

داشت.
به عن��وان مثال، اگر یک کت��اب در مورد آموزش س��گ ها گردآوری 
کنید و هر جلد آن را 1۰ هزار تومان بفروش��ید و ماهانه به طور متوسط 
۲۵ نف��ر این کت��اب را خریداری کنند، س��االنه ۳ میلیون تومان درآمد 
اضافی کسب خواهید کرد. یا اگر یک دوره  آموزشی تعاملی درخصوص 
فوت و فن های کسب و کار طراحی و با شهریه  1۰۰هزار تومان روی سایت 
خود ارائه کنید، در س��ال مبلغ قابل توجهی از همین واسطه نصیب تان 

خواهد شد.
دستیار مجازی شوید

عملکرد دستیار مجازی درست ش��بیه دستیاران سنتی است، با این 
تفاوت که ارتباط دس��تیاران مجازی با کارفرمای خود در بس��تر آنالین 
انجام می شود. آن ها اغلب به صورت ساعتی استخدام می شوند، که بدین 
معنی اس��ت که می توانند مطابق میل خود و به تعداد ساعات مورد نیاز 

در طول هفته کار کنند.
دس��تیاران مجازی عم��ال در هر ح��وزه ای می توانن��د کار کنند، اما 
کار آن ها اغلب ش��امل ساماندهی منابع و اس��ناد، برنامه ریزی قرارهای 
مالقات ، مکالمه  تلفنی، حس��ابداری، امور س��ئو و دیجیتال مارکتینگ، 

تحقیق، نوشتن، اصالح یا ویرایش می شود.
اگ��ر دان��ش عملی کافی داش��ته و توجه زیادی به جزیی��ات دارید و 
چنانچه مایلید به جای آنکه کس��ب و کار خ��ود را راه اندازی کنید، برای 
دیگران کار کنید، دستیاری آنالین انتخابی سودآور برای  تان خواهد بود.
کافی اس��ت سری به وب س��ایت های فریلنس��ینگ بزنید، اما قبل از 
پذیرفتن هرگونه پیشنهاد کاری، با کارفرمای تان در مورد دستمزد خود 

کنار بیایید.
دستمزد دستیاران مجازی وابسته به ارزشی است که برای کارفرمای 
خ��ود تولید می کنند. این ع��دد می تواند از چند هزار تومان تا چند صد 

هزار تومان در ساعت متغیر باشد.
یک وب سایت تخصصی نقد و بررسی ایجاد کنید

ایج��اد یک منبع اطالعات��ی جامع درباره موضوعی خ��اص، می تواند 
تجارت سودآوری برای شما باشد.

س��ودآوری وب س��ایت های تخصصی نقد و بررسی وابسته به سیستم 
همکاری در فروش و درج آگهی اس��ت. مدیران این قبیل وب سایت ها، 
روزان��ه تع��دادی مطالب آموزن��ده و مق��االت جامع پیرامون بررس��ی 
محصوالت را به منظور راهنمایی خوانندگان در خرید، منتشر می کنند.

همان طور که تعداد مخاطبان این وب سایت طی ماه ها و سال ها رشد 
می کند و کاربران بیش��تری اقدام به خرید از طریق لینک های مرتبط با 
سیس��تم همکاری در فروش می کنند. مالک وب س��ایت می تواند از این 

طریق، درآمدهای ماهانه فراوانی کسب کند.
براس��اس برآوردهای Income School، وب س��ایت های کاربرپسند و 
خوش ساخت، قادرند تا پایان سال اول فعالیت خود، ماهانه به طور میانگین 
۳۰هزار بازدید داشته باشند. وب سایت های نقد و بررسی که ماهانه هزاران 

بازدیدکننده دارند، می توانند به درآمدهای ۵ یا ۶ رقمی برسند.
ویراستاری کنید

هم��ه  ما در جمع دوس��تان مان، اف��رادی را داریم که ع��ادت دارند 
غلط های گفتاری و نوش��تاری دیگران را اصالح کنند و هیچ اشتباهی 
در منوی رس��توران ها و عالئم خیابانی از دی��د آن ها پنهان نمی ماند. 
اگ��ر در این زمینه سررش��ته دارید، می توانی��د در اوقات فراغت تان به 
کار ویراس��تاری بپردازید. برخی شرکت ها و س��ایت های فریلنسینگ 
ب��ه توانمندی ش��ما در این زمینه نیاز دارند. ضم��ن آنکه می توانید از 
دوس��تان و آشنایان خود در بازار نیز بخواهید که امور ویراستاری شان 

را به شما بسپارند.
دس��تمزد ویرایشگری وابس��ته به موارد بسیاری اس��ت. در مجموع، 
می توانی��د دس��تمزد خ��ود را بر مبنای کلم��ه ای یا س��اعتی بخواهید. 
حق الزحمه  ویراستاری بس��تگی به کیفیت کار، زمان تحویل، اهمیت و 

سطح محتوای مربوطه دارد.

ترجمه کنید
انگلیسی یا فرانسوی می دانید؟ شاید هم به اسپانیایی، ژاپنی یا عربی 
تس��لط دارید. اگر به زبان دیگری غیر از زبان مادری تان مسلط هستید، 
می توانید بابت ترجمه کس��ب درآمد کنید. برای پیدا کردن فرصت های 
ش��غلی در این زمینه، سری به پلتفرم های آنالین مانند زومیت بزنید. یا 
مش��خصات کاربری و رزومه  خود را در سایت های کاریابی و در معرض 
دی��د کارفرمایان قرار دهید. مترجم ها بابت هر کلمه، معموال عددی در 
حدود 1۰ تا ۴۰ تومان دریافت می کنند. حق ترجمه نیز مانند دستمزد 

ویراستاری، به کیفیت کار، زمان تحویل و سطح محتوا بستگی دارد.
زبان انگلیسی تدریس کنید

این مقاله همچون هزاران محتوای آموزش��ی دیگر، از زبان انگلیس��ی 
به فارسی ترجمه ش��ده است. در واقع، انگلیسی در بسیاری از کشورها 
زب��ان دوم اس��ت و مهم ترین زبان دنیا در زمینه های مختلف سیاس��ی، 
اقتصادی، نظامی، صنعت، فرهنگی و علمی در روابط بین الملل به شمار 
می آید. س��االنه میلیون ها نفر از مردم دنیا در تالش��ند تا زبان انگلیسی 
را ی��اد بگیرند، از این رو تقاضای باالیی برای جذب مدرس��ین این زبان 
در بازار وجود دارد. در حال حاضر س��امانه های آموزش آنالین نیز بستر 

مناسبی برای فعالیت معلمان زبان انگلیسی فراهم کرده اند.
نرخ دس��تمزد معلمان زبان انگلیسی می تواند براساس تجربه و سطح 

مهارت آن ها متفاوت باشد.
محتوا تولید کنید

ش��اید تولید محتوا، کاری کس��الت آور و تکراری به نظر برسد، اما اگر 
در مورد موضوعی تس��لط داش��ته و به اندازه  کافی مش��تاق باشید، نظر 

متفاوتی خواهید داشت.
باور کنید یا نه، بازار تولید محتوا هنوز اش��باع نش��ده است. همچنان 

ه��زاران موضوع بکر و جدید وجود دارد که آنچنان که باید در مورد آن 
پرداخته نشده و در عین حال بازار نیز تشنه آن است.

به گفته هانکه دوسترمات در کتاب وبالگ بنویسید و موفق شوید:
حتی اگ��ر محتوای وبالگ ش��ما منحصر به یک موض��وع محبوب و 
شناخته شده باشد، هنوز هم می توانید نقطه  تمایز منحصر به فرد خود را 
پیدا کنید. ش��اید خیال کنید که حرف تازه ای در این مورد وجود ندارد 

و هرچه بوده دیگران درباره  آن نوشته اند؛ اما این تصور اشتباه است.
روش های بس��یاری برای س��ودآور کردن وبالگ ش��ما وج��ود دارد. 
می توانید همانند پیش��نهادی که در مورد وب س��ایت های نقد و بررسی 
دادی��م، به تبلیغ محصوالت خود از طریق سیس��تم همکاری در فروش 
پرداخت��ه و بابت هر فروش، درصدی را ب��رای خود بردارید یا می توانید 
از طریق درج بنر و رپرتاژ آگهی در صفحات وبالگ خود، کس��ب درآمد 
کنی��د. گزینه درآمدس��از دیگر، ف��روش اطالعات و محت��وای مفید به 

بازدیدکنندگان وبالگ تان است.
چنانچه س��وژه و موض��وع خوبی را انتخاب کرده و از اس��تراتژی های 
مختلف درآمدزایی برای وبالگ خود اس��تفاده می کنید، امیدوار باشید 

که درآمد ثانویه قابل توجهی را نیز به دست بیاورید.
منتظ��ر نمانید، آس��تین  ب��اال بزنید و ش��روع کنید. فرق��ی نمی کند 
چه کاری را انتخاب کنید، هر فعالیتی که اندک استعدادی در آن دارید 
و به آن عالقه مند هستید، می تواند حرفه جانبی خوبی باشد. اگر گوشی 
هوشمند یا رایانه ای دارید که به اینترنت دسترسی دارد، راه درآمدزایی 
نیز برای تان هموار است. همین امروز می توانید دست به کار شوید و یک 
شغل جانبی سودآور برای خودتان دست وپا کنید. یادتان نرود که تمام 

جریانات بزرگ دنیا از قدم های کوچک آغاز می شوند.
FASTCOMPANY/ZOOMIT: منبع

راهکارهایی ساده برای راه اندازی شغل جانبی در خانه
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اخبار

 تبریـز - ماهـان فالح: رویکرده��ا و نتای��ج فعالیت هاي 
منطق��ه ۸ عملی��ات انتق��ال گاز در قالب م��دل ارزیابي تعالي 
سازماني)EFQM(، جایزه س��رآمدي و بهبود مستمر شرکت 
ملي گاز ایران، مورد بررس��ي و سنجش قرار گرفت.  به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، در آیین افتتاحیه ارزیابي، یداله بایبوردي، 
مدیر منطقه ۸ عملیات، ضمن ارائه گزارش عملکرد این منطقه، 
ارزیابي مذکور را با الهام از مدل تعالي س��ازماني بس��یار ارزنده 
توصی��ف کرد و گفت: امیدواریم این ارزیابي بتواند فضاي تبادل 
تجربی��ات را در جهت بهبود عملکرده��ا و فرآیندها در منطقه 
۸ عملی��ات ایج��اد نماید.  بایبوردي افزود: تمامي پرس��نل این 
منطقه سعي بر آن دارند در چارچوب دستورالعمل شرکت ملي 
گاز و با بهره گیري از مدلهاي تعالي س��ازماني، در جهت انتقال 
پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز و همچنین ارائه خدمات بهینه 
به ذینفعان طبق قرارداد و تحقق اهداف عالیه س��ازمان به نحو 
احس��ن گام بردارند .  داود ادایي، س��ر ارزیاب شرکت ملي گاز 
ایران ضمن ابراز خرسندي از حضور در منطقه ۸ عملیات انتقال 
گاز، بهره گیري از مدل هاي تعالي سازي EFQMرا مهمترین 
عام��ل موفقیت و متعالي هر س��ازمان دانس��ت.  ادایي افزود: با 
بکارگیري این مدل، ضمن اینکه یک س��ازمان نه تنها مي تواند 
می��زان موفقیت خود را دراجراي برنام��ه هاي بهبود در مقاطع 

مختل��ف زماني مورد ارزیابي قراردهد، بلک��ه مي تواند عملکرد 
خود را با سایر سازمانها به ویژه با سطوح متوسط و بهترین آنها 
مقایس��ه نموده و فضاي مناس��ب را براي تبادل تجربیات موفق 
در ش��رکت ه��اي زیرمجموعه ایجاد نماید.  وي ضمن تش��ریح 
اهداف و معیارهاي مدل تعالي سازماني EFQM اظهار داشت: 
این مدل ها برای س��نجش و مقایس��ه عملکرد س��ازمان ها به 
کار م��ی روند ضمن اینکه یک س��ازمان را قادر می س��ازند تا 
میزان موفقیت های خود را در اجرای برنامه ها در مقاطع زمانی 
مختلف م��ورد ارزیابی قرار داده و نقاط قوت و قابل بهبود خود 
را شناس��ائی و با تعریف و انجام پروژه ها و برنامه های بهبود به 
س��مت تعالی حرکت کند.  سر ارزیاب ش��رکت ملي گاز ایران، 

ارزش افزایي براي مش��تریان- پایدار س��ازي نتایج برجس��ته- 
توس��عه قابلیت هاي س��ازماني- به خدم��ت گرفتن خالقیت و 
نوآوري- خل��ق آینده اي پایدار- رهبري یا دوراندیش��ي، الهام 
بخش��ي و درس��تي- مدیریت ی��ا چابکي و موفقی��ت از طریق 
اس��تعداد کارکنان را از مفاهیم بنیادین تعالي سازماني نام برد.  
در ادام��ه، مهرداد چهري، رئیس تحلیل سیس��تمها و مدیریت 
ان��رژي و مدیر تعالي منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، ضمن تاکید 
ب��ر اجرا و ارزیابي منویات اس��تراتژي انتقال گاز، اهمیت تعالي 
و توجه بیش��تر به ارتق��اء عملکرد منطقه بر اس��اس معیارها و 
زیرمعیاره��اي الگ��وي تعال��ي س��ازماني  EFQM، ارزیابي و 
س��نجش عملکرد منطقه مطابق با منط��ق RADAR اظهار 
کرد: این ارزیابي در بازه زماني) ۳ روزه( در حوزه هاي رهبري، 
اس��تراتژي، فرآیندها، سرمایه هاي انساني، خدمات و مشتریان، 
منابع مالي و نتایج کسب و کار، فناوري و دانش، جامعه، شرکا و 
تامین کنندگان انجام مي گیرد.  بنابراین گزارش، پس ازمراسم 
افتتاحیه، ارزیابي کمیته و کارگروههاي تعالي منطقه، مطابق با 
برنامه زمانبندي اعالم ش��ده شروع گردید.   الزم به ذکر است، 
در این دوره ارزیابي تمامي فعالیتها، رویکردها و نتایج واحدهاي 
منطقه ۸ عملی��ات انتقال گاز، طبق اظهارنامه تس��لیمي مورد 

بررسي و ارزیابي قرار گرفت.

اهواز -شبنم قجاوند- به مناسبت هفته بسیج، مراسم انتخاب 
بسیج نمونه در صنعت آب و برق خوزستان برگزار و در آن از نوراله 
ش��کیبایی مدیر امور مهندسی و خدمات عمومی به عنوان بسیج 
نمونه کارمندی شرکت برق منطقه ای خوزستان در سال 9۷ تقدیر 
و تشکر ش��د. این مراسم با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان، فرمانده سپاه ولی عصر استان خوزستان، امام جمعه 
موقت اهواز و دیگر مسئوالن مربوطه برگزار و از بسیجی های نمونه 
هر ش��رکت تقدیر به عمل آمد. نوراله ش��کیبایی در خصوص این 
انتخاب با تشکر از همکاری همه واحدها به خصوص پرسنل امور 
مهندسی و خدمات عمومی، گفت: هر کسی در مسئولیتی که دارد 
وظیفه خ��ود را به بهترین نحو انجام داده و به مردم خدمت کرده 
باشد می تواند در تعریف جدید بسیج به عنوان یک بسیجی نمونه 
باش��د. مدیر امور مهندسی و خدمات عمومی و مجری پروژه های 

عمومی ش��رکت با بیان اینکه خدمت به مردم، بزرگترین اولویت 
بس��یج و تفکر بسیجی اس��ت، بیان کرد: خدمت به مردم یکی از 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اس��ت که بس��یار ب��ر آن تاکیده 
نم��وده اند. وی ادامه داد: از جمله فعالیت های انجام ش��ده که در 

این انتخاب تاثیرگذار بوده اس��ت می توان به رتبه برتر شرکت در 
جش��نواره شهید رجایی اشاره کرد که دو شاخص مدیریت سبز و 
مناسب سازی فضای اداری در این ارزیابی مربوط به حوزه فعالیت 
امور مهندس��ی و خدمات عمومی در شرکت بوده است که در آن 
حداکثر امتیاز کسب شده است. شکیبایی اقدامات انجام شده در 
پروژه های ساختمانی، عمرانی و تاسیساتی شرکت و نیز همکاری 
با بسیج در پروژه های مربوطه و خدمت رسانی و اسکان همکاران 
در س��فرهای برون استانی را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و 
افزود: اسکان همکاران در شش ماهه نخست سال در سراسر کشور، 
اعزام همکاران به سفر زیارتی مشهد با همکاری بسیج در تابستان 
گذش��ته، خدمات رس��انی به زائرین اربعین و میزبانی از همکاران 
صنعت برق سراسر کشور از دیگر فعالیت های انجام شده بود که در 

این انتخاب تاثیر داشته است. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف استان قم گفت: 
مسئوالن فرهنگی بقاع متبرکه وظیفه سنگینی در راستای تبدیل 
بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و تحقق مطالبات رهبری دارند. به 
گزارش رواب��ط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، 
حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم در جمع 
مس��ئوالن فرهنگی بقاع متبرکه اس��تان قم اظهار کرد: زیارتنامه 
فاطمه معصومه)س( برای نخستین بار توسط امام معصوم قرائت 
و انش��اء ش��ده و این امر گویای حرکتی بی نظیر است. وی افزود: 
اینگونه موارد بسیار نادر است که زیارتنامه امامزادگان از سوی امام 
معصوم)ع( انشاء شده باشد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم 
با بیان اینکه مقامات بلندی در این زیارتنامه برای حضرت فاطمه 
معصومه)س( تبیین ش��ده اس��ت گفت: مقام شفاعت یکی از این 
ویژگی هاس��ت که کمتر کسی به این مقام نائل می شود. وی ادامه 
داد: لقب معصومه نیز توسط امام رضا)ع( به ایشان نسبت داده شده 
است البته القاب دیگری همچون محدثه، راضیه و مرضیه هم برای 
بانوی کرامت به ثبت رسیده ولی حضرت رضا)ع( فرمودند: هر کس 
معصومه را در قم زیارت کند گویی مرا زیارت کرده است. حسینی 
مقدم با اشاره به اهمیت کار خادمان، هیئت امنا و مسئوالن فرهنگی 

بقاع متبرکه اظه��ار کرد: از روحانیون فاض��ل و باتجربه حوزوی، 
کسانی هستند که سال های متمادی در جایگاه مسئولیت فرهنگی 
حرم های مطهر امامزادگان مشغول فعالیت هستند و بسیاری هم 
به دنبال خدمت در این جایگاه هستند و متقاضی برای این مسئله 
بسیار است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: خدمت در 
جایگاه مسئولیت فرهنگی و امامت جماعت در بقاع متبرکه توفیق 
بزرگی است که نصیب هر کسی نمی شود. وی با تاکید بر قدردانی 
از خداوند به خاط��ر وجود نعمت های مادی و معنوی عنوان کرد: 
اگر انسان قدر نعمتی را بداند، اسباب و لوازم انجام کارها و وظایف 
را در خود به وجود می آورد. حسینی مقدم تصریح کرد: الزم است 

برای ارتقاء سطح کارهای فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه، برنامه 
داشته باشید و بیکار نمانید چرا که این پایگاه های مقدس، می توانند 
به قطب فرهنگی تبدیل ش��وند و این خواس��ته ای است که رهبر 
معظم انقالب از ما دارند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با 
بیان اینکه پیگیری همه امور مربوط به بقاع متبرکه باید در اولویت 
کارهای مسئوالن فرهنگی باش��د گفت: از هیچ کاری که موجب 
رونق یافتن کار حرم های مطهر امامزادگان می شود دریغ نکنید. وی 
ادامه داد: پیگیری در مورد کار بقاع متبرکه حتی در باالترین سطوح 
هم کاری پس��ندیده است و مس��ئوالن فرهنگی می توانند بعد از 
هماهنگی و مشورت، با مسئوالن استانی و ملی در این زمینه تعامل 
داشته باشند. حسینی مقدم با بیان اینکه مردم برای امامزادگان به 
عنوان پایگاه های اهل بیت)ع( ارزش و احترام زیادی قائل هستند 
گفت: این جایگاه می طلبد که ساعت ها اتاق فکر و جلسه تخصصی 
برای ارتقاء سطح فعالیت های فرهنگی برگزار شود. مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان قم با تاکید بر استفاده مسئوالن فرهنگی بقاع 
متبرکه از تجارب یکدیگر خاطرنشان کرد: همه ما نسبت به اسالم، 
قرآن، انقالب و والیت فقیه وظایفی داریم که باید در قالب همین 

مسئولیت فرهنگی به آنها بها بدهیم.

اصفهان - قاسم اسد- در نشست مشترک تخصصی کمیسیون 
های تجارت و صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع بررسی فرصت ها 
و چالش های حوزه صادرات در صنایع بر ضرورت یکسان سازی نرخ 
ارز و بازگذاشتن دست صادرکنندگان تاکید و عنوان شد برای توسعه 
صادرات در شرایط تحریم راهی به جز رفع خودتحریمی ها نیست. به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست که 
با حضور رییس اتاق بازرگانی اصفهان و چند تن از مسوولین دولتی 
برگزار شد، سیدعبدالوهاب سهل آبادی، با انتقاد از جایگاه نامطلوب 
اشتغال در اس��تان صنعتی اصفهان گفت: تاکنون به منظور دفاع از 
وضعیت صنایع اصفهان و حل مشکل بیکاری استان از هیچ تالشی 
فروگذار نکرده ایم و امیدواریم وزیر جدید صنعت بر این مهم اهتمام 
ورزد. وی در ادامه از برگزاری مراس��م تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
اس��تان در هفته آینده خبرداد و افزود: امید است الیحه بخشودگی 
جرایم صنایع و ایجاد فرصت تنفس برای بدهکاران بخش صنعت از 
س��وی بانک ها در مجلس به تصویب رسیده و فرصت تنفسی برای 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی ایجاد ش��ود. رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران گفت: طی بررسی های انجام شده از سوی خانه 
صنعت طی ماه های گذشته مصرف برق و گاز ۴ هزار کارخانه اصفهان 
بطور میانگین 1۲ درصد افزایش یافته و این امر حاکی از رشد فعالیت 

صنایع طی هشت ماه اخیر اس��ت. سهل آبادی همچنین از فعاالن 
عرصه صنعت و تولید اصفهان خواست تا با بکارگیری جوانان نخبه در 
کسب و کار خود و استفاده از ایده های نو و اثربخش آنها، هم به حل 
مشکل اشتغال استان کمک کرده و هم مانع مهاجرت آینده سازان 
ایران به دیگر کش��ورها و از دست رفتن سرمایه های انسانی استان 
شوند. در ادامه بهرام سبحانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
اصفهان درباره دستورالعمل اخیربانک مرکزی مبنی برنحوه  بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه  اقتصادی کشور گفت: بدون شک این 
دس��توالعمل دارای موافق و مخالفانی  است اما بررسی نقاط قوت و 
ضعف طرح های پیشنهادی و اعمال شور و مشورت های کارشناسانه 
قبل از تبدیل ش��دن طرح ها به دستورالعمل و در نظرگرفتن منافع 

ملی در مقررات، از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. وی هدف از این 
نشست را جمع بندی دیدگاههای فعاالن اقتصادی عضو اتاق نسبت به 
این دستورالعمل برای انتقال به وزارتخانه بیان و اظهار امیدواری کرد 
تا از این نقطه نظرات به نحو مطلوب استفاده شود. رییس کمیسیون 
صنایع با تاکید بر اینکه درصورت الزام این شرکت ها به ارائه 9۰ درصد 
ارزهای صادراتی، عمال تداوم تولید آنها به مخاطره خواهد افتاد افزود: 
شرکتهای فوالدی درآمد صادراتی خود را باتوجه به اعمال تحریمهای 
جدید، به نحوی مدیریت می نمایند که بتوانند مواد اولیه و ماشین 
آالت مورد نیاز را از دیگر کشورها تامین کنند، اما با تحویل ارزهای 
صادراتی به دولت مجبور خواهند شد مجددا نیاز ارزی خود را از طریق 
بان��ک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نمایند که در 
اینصورت عالوه بر زمانبر و هزینه بر بودن آن، شاید ارز تخصیص داده 
شده نیز نتواند پاس��خگوی نیاز واردات این بخشهای تولیدی باشد.    
احمد خودسیانی ، معاون امور گمرکی اداره کل گمرک اصفهان گفت: 
با توجه به ش��رایط ویژه کش��ور پس از اعمال تحریم های جدید و 
یکجانبه از سوی آمریکا، بخشنامه های جدید و متعددی صادر شده 
است که فعاالن اقتصادی و صادر کنندگان باید توجه ویژه ای به آنها 
داشته و از ایجاد چالش ها و مشکالت به دلیل عدم اطالع از بخشنامه 

های جدید پیشگیری کنند. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رییس سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مس��افر شهرداری بندرعباس گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 1۴۷ تابلوی هش��دار دهنده سوالر جهت ایمن سازی 
معابر توس��ط این س��ازمان در سطح شهر نصب ش��ده است. سعید 
حس��ینی پور ه��دف از اجرای نصب این تابلوه��ا را اجرای طرح های 
ترافیکی و ایمن سازی معابر اعالم کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون  
1۴۷ تابلوی هش��دار دهنده سوالر در سطح شهر جهت ایمن سازی 
معابر نصب شده است. وی بیان کرد: تابلوهای هشدار دهنده سوالر 
تابلوهایی هستند که در طول روز انرژی حاصل از خورشید را ذخیره 
کرده و در هنگام ش��ب و نبود دید کافی فرصت بیش��تری را جهت 

تصمیم گیری و کاهش س��رعت در اختیار رانن��دگان قرار می دهد. 
حس��ینی پور اظهار کرد: کارکرد این تابلوها در طول شبانه روز بوده و 

در همین راستا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بندرعباس نسبت به نصب تابلو هشدار دهنده در جهت فراهم نمودن 
مسیری امن در سطح شهر اقدام کرده است. رییس سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در ادامه خاطرنشان کرد: 
تابلوهای چشمک زن س��والر بدون نیاز به برق و سیم کشی ، در هر 
نقطه ای قابل نصب بوده و می توانند هشدار الزم  را به رانندگان بدهند. 
وی گفت: هدف از نصب تابلوهای هشدار دهنده سوالر نظم بخشیدن 
به ترافیک شهری است و در این باره از شهروندان درخواست می شود 
جهت حفظ امنیت خویش و سایر شهروندان و همچنین تسهیل در 

رفت و آمد به این عالئم توجه داشته باشند.

رویکردهاي منطقه 8 انتقال گاز زیر ذربین ارزیابي تعالي سازماني قرار گرفت

از بسیجی نمونه شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر شد

مسئوالن فرهنگی بقاع متبرکه در خط مقدم تبدیل این اماکن به قطب فرهنگی هستند

در نشست " بررسی فرصت ها و چالش های حوزه صادرات در صنایع " عنوان شد:

برای توسعه صادرات در شرایط تحریم؛ راهی جز رفع خودتحریمی ها نیست

حسینی پور خبر داد:

نصب 147 تابلوی هشدار دهنده سوالر در سطح شهر بندرعباس

مدیر کل بهزیستی استان مازندران درهمایش نه به خشنوت علیه زنان :
جامعه ای  به دور از آسیب های اجتماعی در گرو حفظ سالمت روانی و جسمی زنان است

سـاری - دهقان - مدیر کل بهزیس��تی اس��تان با تاکید بر رنجی که خشونت فیزیکی به زنان 
وارد میکند تصریح کرد: خش��ونت واقعی اضطراب و ترسی است که به روح و وجود زن وارد میشود 
تا او را تبدیل به چیزی کند که نیس��ت. به همت بهزیستی استان مازندران همایش نه به خشنوت 
علیه زنان با عنوان سالمت زنان ،سالمت خانواده، سالمت جامعه با حضور دکتر رضا جعفری مدیر 
کل دفترامور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ، دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی 
استان مازندران، عیسی قاسمی طوسی معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران، معاونین 
و مشاورین بهزیستی و جمع کثیری از کارشناسان اورژانس اجتماعی برگزار شد. دکتر آرام در ابتدا با اشاره به اهمیت مقام زن در 
دین مبین اسالم و منویات مقام معظم رهبری، خشونت را واقعه ای ناخوشایند با اهداف مختلف عنوان کرد و گفت: خشونت تنها به 
جنبه جسمی محدود نمیشود و عمده ترین نوع خشونتی که به زنان وارد میشود، روانی، رفتاری، اقتصادی و جنسی است. مدیر کل 
بهزیستی مازندران خشونتی که به واسطه نوع جنسیت به نیمی از افراد جامعه تحمیل میشود را دارای ابعاد وسیعی دانست و افزود: 
اهمیت این معقوله تا اندازه ایست که در کنفرانس حقوق بشر در سال 19۸۷ قطعنامه ای صادر شد که ضمن بررسی انواع خشونت، 
خواستار ایجاد رویکردی جدید در نگرش انسانها نسبت به زنان شد. وی با تاکید بر رنجی که خشونت فیزیکی به زنان وارد میکند 
تصریح کرد: خشونت واقعی اضطراب و ترسی است که به روح و وجود زن وارد میشود تا او را تبدیل به چیزی کند که نیست. دکتر 
آرام با بیان اینکه عمده ترین خشونت ها از جانب همسر و نزدیکان زنان به آنها وارد میشود تصریح کرد: متاسفانه در تمامی جوامع 
و الیه های مختلف اجتماع فارغ از نوع فرهنگ و پیشرفت های علمی، شکلی از خشونت علیه زنان وجود دارد. مدیر کل بهزیستی 
استان مازندران با اشاره به پیامد های جدی خشونت علیه زنان و سرایت آن به خانواده و جامعه گفت: آینده ای روشن و جامعه ای با 

نشاط و به دور از آسیب های اجتماعی نتیجه برخورد درست و حفظ سالمت روانی و جسمی زنان است. 

جلسه شورای اداری مخابرات منطقه گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه شورای اداری مخابرات منطقه گلستان با حضور مهندس 
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان وتنی چند از مدیران ورؤسای ستادی وشهرستانها برگزار شد 
.در این جلسه که با هدف ارزیابی عملکرد شهرستان ها برگزار شد مهندس شهمرادی ضمن تبریک 
میالد با سعادت نبی اکرم محمد مصطفی )ص( وامام جعفر صادق )ع( و گرامیداشت هفته وحدت 
وقیام پنجم آذر مردم گرگان ، هدف از تشکیل جلسه را رسیدگی به مشکالت وارزیابی عملکرد شش 
ماهه س��ال 9۷ اعالم کرد .وی گفت : با وحدت همگرایی وهمدلی که در مجموعه مخابرات منطقه 
گلستان داریم موفق شدیم در شش ماهه اول سال 9۷ با کسب رتبه سوم کشوری برگ زرین دیگری بر افتخارات مخابرات استان 
اضافه کنیم که خالصانه از همه عزیزان وهمکاران محترم در نقاط مختلف استان تقدیر وتشکر می کنم .مهندس شهمرادی با بیان این 
مطلب که  ارزیابی شرکت مخابرات ایران را در ۳۰ شاخص ارزیابی می شوند  گفت:یکی از این شاخص ها وضعیت حوزه های مختلف 
استان است .لذا ارتقاء رتبه های حوزه های مختلف در رتبه کلی استان هم بعنوان یک شاخص تأثیر گذار است .وی اظهار داشت برای 
اولین بار حوزه های مختلف مناطق مخابراتی نیز مستقال ارزیابی شده اند که اکثر حوزه های مخابرات منطقه گلستان دارای رتبه های 
یک تا ده هستند از جمله این حوزه ها روابط عمومی رتبه دوم کشوری وامورمشتریان رتبه سوم کشوری وشبکه رتبه پنجم کشوری 
را کسب نموده است .همچنین وی با تشریح و اولویت بندی اهداف اساسی شاخص های راهبردی برای رسیدن به اهداف مورد نظر 
را ایجاد فضای کاری توام با همدلی واتحاد و وحدت ،تمرکز کردن روی کارها ، توسعه امید وهمکاری ،نظم وانضباط اداری ، نظارت 
وکنترل بر عملکرد کارکنان وپیمانکاران ، توجه به کارکنان، برنامه ریزی وهدف گذاری دقیق  ،تعامل بین حوزه ها را از اولویت های 
اساسی خود دانست و خاطر نشان کرد با شناخت نقاط ضعف وقوت خود می توانیم جایگاه استان را ارتقاء دهیم .مهندس شهمرادی  
گفت :حوزه های ستادی به عنوان پیشتیبان شهرستانها باید در بررسی و رفع  مشکالت آنان تالش کنند .در این جلسه  تعدادی از 
روسای ستادی به ارائه عملکرد شش ماهه پرداختند ونهایتا براساس ارزیابی حاضرین در جلسه ارائه عملکرد سرکار خانم رقیه اصغر 

پور رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی ارتباطات سیار برتر شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مخابرات منطقه گلستان و اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان در مراسم 
انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه گلستان با مخابرات منطقه اظهار کرد: اوقاف 
ظرفیت ویژه ای در کشور و استان گلستان دارد و یک فرصت برای توسعه استان محسوب می شود.وی 
با بیان اینکه مخابرات مجموعه بزرگی در کشور است و ظرفیت های بزرگی دارد، گفت: مخابرات منطقه 
گلستان با یک هزار و ۳۰۰ نیرو و پرسنل در نقاط مختلف شهری و روستایی استان در حال فعالیت 
است.مدیرمخابرات منطقه گلستان تصریح کرد: زیرساخت های خوبی در حوزه ارتباطات داریم و جزو 
استان های پیشگام هستیم و در آخرین ارزیابی که مخابرات کشور از استان ها به عمل آورد مخابرات گلستان در ارزیابی حوزه های 
مختلف زیرساختی و ... رتبه سوم را کسب کرد.مهندس شهمرادی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بزرگ نیروی انسان در مخابرات 
گلستان بهره برد، بیان کرد: از لحاظ زیرساختی در استان وضعیت خوبی داریم و همه روستاهای گلستان از نعمت یک وسیله ارتباطی 
برخوردارند و ارتباط رسانی به این روستاها از لحاظ صرف هزینه و به کار بردن تکنولوژی ها که ارتباط پایدار ایجاد کنند وجود دارد.وی 
با بیان اینکه اینترنت پرسرعت از نیازهای امروزی و مطالبه مردم است، یادآور شد: از یک هزار روستا در گلستان بیش از 9۰۰ روستای 
گلستان از اینترنت پرسرعت بهره مند هستند که گام بزرگی است.مدیرمخابرات منطقه گلستان اضافه کرد: در انتخابات گذشته بیش 
از 99 درصد شعب اخذ رای در استان گلستان می توانست انتخابات الکترونیک برگزار کند.مهندس شهمرادی، فناوری اطالعات را 

محور توسعه دانست و خاطرنشان کرد: مشاغلی که می تواند به اشتغال کمک کند مغفول مانده است.

صادرکنندگان برتر کرمانشاه تجلیل شدند
کرمانشاه - منیر دشتی - در مراسمی با حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت، استاندار، جمعی از نمایندگان و مسئوالن و 
فعاالن اقتصادی کرمانشاه برگزار شد، از 1۳ صادرکننده برتر استان تجلیل شد. محسن رستمی سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمانشاه در این مراسم افزایش صادرات را زمینه ساز ایجاد فرصت های شغلی و توسعه اقتصادی دانست و افزود: در 
اقتصاد مقاومتی نیز به موضوع صادرات در قالب اقتصاد درون زا و برونگرا تاکید شده است. وی با بیان اینکه استان کرمانشاه سابقه 
طوالنی در صادرات و تجارت دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته علی رغم همه مشکالتی که وجود داشت، صادرات استان به دو میلیارد 
دالر رسید و در هشت ماهه امسال نیز این رقم به 1.9 میلیارد دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد رشد 
داشته است. سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه عراق را هدف اول صادرات کرمانشاه دانست و افزود: اگرچه در 
هشت ماهه امسال به ۳۶ کشور صادرات داشتیم، اما یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون دالر آن مربوط به عراق بوده است.وی از صادرات پنج 
میلیارد دالری کل کشور به عراق هم یاد کرد و ادامه داد: سهم کرمانشاه از صادرات ایران به عراق ۳۲ درصد است. به گفته این مسئول، 
۴۰۰ میلیون دالر از محصوالت صادراتی هشت ماهه امسال کرمانشاه تولید داخل استان بوده است که بخش عمده آن را محصوالت 
پتروشیمی، صنایع غذایی، سیمان، کاشی و سرامیک، چینی آالت بهداشتی، فوالد و ... به خود اختصاص می دهد. وی توسعه صادرات 
استان را نیازمند توجه ویژه به زیرساخت های مرزی دانست و اظهار کرد: به عالوه خواستار برپایی نمایشگاه توانمندی های جمهوری 

اسالمی ایران در کردستان عراق هستیم.

استقرار سی اکیپ راهداری زمستانی در محورهای مواصالتی استان ایالم 
ایالم - خبرنگار فرصت امروز- مهندس دلخواه مدیرکل راهداری و حمل ونقل و جاده ای استان ایالم با اشاره به وجود 1۸ 
باب س��اختمان راهداری و راهدارخانه ثابت و۲۳۰ نفر پرس��نل راهداری در استان گفت:حوزه راهداری دارای ۲۲۷ دستگاه ماشین 
آالت سبک،سنگین و نیمه سنگین است که طرح زمستانی سالجاری در آماده باش کامل هستند.وی گفت: ۳۰ اکیپ زمستانی در 
آستانه فصل سرما جهت ارائه خدمت در سطح محورهای مواصالتی استان مستقر هستند.وی افزود: بعداز بارندگی های اخیراقداماتی 
مانند الیروبی دهانه پل ها و بستر رودخانه ها و شانه سازی محل هایی که تخریب شده بود برای فصل سرما انجام شد.وی اضافه 
کرد:تجهیز راهدارخانه ها و کمبود انبارهای شن و نمک نیز با خرید و دپو غریب به ۴ هزار تن ماسه و 1۷۰۰ تن نمک در راهدارخانه 

ها انجام شده است.

100درصد روستاهای واجدشرایط مه والت گازدارند
مشهد - صابر ابراهیم بای - رئیس بهره برداری گاز شهرستان های شرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: با اقدامات انجام شده هم اکنون 1۰۰درصد جمعیت شهری و روستایی واجدشرایط 
مه والت از نعمت الهی گاز برخوردار هستند. سیدرضاغفاریان با اعالم این خبر اظهار کرد: هم 
اکنون ۲۷ روس��تای واجدش��رایط با جمعیتی بالغ بر 9 هزار و 1۶۳ خانوار و دو شهر شادمهر و 
فیض آباد شهرستان مه والت به شبکه سراسری گاز کشور متصل هستند. وی افزود: از مجموع 
19 هزار و 9۰ مش��ترک این شهرس��تان، 1۰ هزار و ۳۶۳ مشترک در بخش روستایی و هشت 
هزار و ۷۲۷ مشترک در بخش شهری سکونت دارند. همچنین هشت هزار و 1۶۸ انشعاب روستایی و ۵ هزار و ۵۴۰ انشعاب 
ش��هری با ۴۷۳ کیلومتر ش��بکه گازرسانی در سطح شهرها و روستاهای مه والت اجرایی شده است. شهرستان مه والت در 
خراس��ان رضوی اس��ت و از شمال به تربت حیدریه، از شرق به رشتخوار و خواف، از جنوب به گناباد و از غرب به شهرستان 

خلیل آباد محدود می گردد.
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ذهن شما زندانی توجه به اخبار منفی است. در این مطلب 
می آموزید چگونه ذهن خود را از این زندان آزاد کنید.

ای��ن روزها با ش��نیدن و مطالع��ه  اخبار، ب��ه خودتان حق 
می دهی��د که فک��ر کنید دنیا دارد به آخر می رس��د. از اخبار 
سیاس��ی گرفته تا تغییرات جّوی و اقتصادی، هر جا می رویم 
اخب��ار بد و منفی احاطه مان کرده اس��ت. مش��کل فقط این 
نیست که اتفاقات وحشتناک و بدی در سراسر جهان می افتد؛ 
بلکه ذهن ما نیز بیش��تر اسیر توجه به اخبار نارضایتی است. 
روان شناسان این پدیده را »منفی گرایی« نامیده اند و معتقدند 

این جزو اولین موضوعاتی است که در کودکی می آموزیم.
ازآنجایی ک��ه این منفی گرایی به اج��داد و نیاکان ما کمک 
کرده اس��ت که دربرابر موقعیت های تهدیدآمیز بالقوه  زندگی 
هوشیار باشند، امروزه این رویکرد درجهت خوشبختی و سالم 

ماندن و حتی بهره وری به نظرمان می آید.
چ��را خواندن یا تماش��ای اخبار بد به عن��وان اولین کار در 

ابتدای صبح برای مان خیلی بد است؟
در اینجا با رشته ای از پیامدها روبه رو هستیم. اولین مشکل 
هنگام��ی پیش می آید که دس��تخوش اخبار بد می ش��ویم. 
پژوهش های محققان نش��ان می دهند تنها صرف سه دقیقه 
پای اخبار بد در صبحگاه )برعکس محتواهای روحیه دهنده( 

حالت روحی شما را برای تمام روز خراب می کند.
مش��کل بعدی این اس��ت که خود اخبار هم دس��تخوش 
تغییرات منفی می ش��وند. طبق داده های دانش��مندی به نام 
کالو لیتارو که تکنیک واکاوی احساس��ات را به منظور ارزیابی 
بار احساسی مقاالت منتشرشده در نیویورک تایمز به کار برده 
اس��ت، اخبار به طرز پیشرفته ای از سال 19۷۰ به بعد دلگیرتر 
و غم افزاتر ش��ده اند. مقاالت بررسی شده بین سال های 19۴۵ 
ت��ا ۲۰۰۵ منتش��ر ش��ده و مجموعه ای از مق��االت گوناگون 

ترجمه شده از 1۳۰ کشور جهان بوده اند.
فارغ از اینکه آگاهی از اوضاع جامعه بهتر است، شنوندگان 
اخبار سنگین و منفی به دلیل »جهت  گیری شناختی« دچار 
بی منطقی و نس��نجیدگی می ش��وند. در علم روان شناس��ی 
 Availability Heuristic را  ش��ناختی  جهت گی��ری 
می نامند. این نگرش توضیح می دهد که افراد احتمال رویداد 
یا فراوانی اتفاقی را با مباحثی تخمین می زنند که به طور نمونه 
به ذهن ش��ان رس��یده  اس��ت. به همین دلیل که افراد توفان و 
گردباد را که به طور میانگین ۵۰نفر را در سال می کشد، دلیل 
عمومی تری برای مرگ در مقایسه  با آسم می دانند که سالیانه 

جان ۴هزار نفر را به طور میانگین می گیرد.
ب��رای مبارزه با چرخه  اخبار منفی حرکت خود را آهس��ته 

کنید و نجنگید
ه��ر ف��ردی آگاه بودن و خبر داش��تن را ترجی��ح می دهد. 
با این حال نمایش بیش ازحد اخبار، به ویژه اخبار منفی، ممکن 
است بر حال وهوا و توانایی خردمندی و منطقی بودن ما تأثیر 

جدی بگذارد. پس، چه کار کنیم؟
به عن��وان اولی��ن گزینه، می توانی��م از ُکندک��ردن چرخه  
اخبار ش��خصی خ��ود آغاز کنیم. گوش��ی های هوش��مند و 
نوتیفیکیشن های فوری و اپلیکیش��ن های خبری، اخبار داغ 
)به خصوص اخبار منفی( را سریع در دسترس قرار می دهند یا 
حتی بدتر از آن، این اخبار را بدون رضایت ما برای مان به طور 

مستقیم ارسال می کنند.
برای شکستن این چرخه، نیر ایال، نویسنده  کتاب قالب و 
طراح رفتاری، خواندن اخبار از روزنامه را به جای اخبار آنالین 

توصیه می کند.
او چنی��ن توضیح می دهد که از اخبار روز، تنها به اندازه ای 
باخبر می ش��ود که صفح��ه  اخبار روزانه خبره��ای مهم تر را 
اعالم کرده اس��ت. او به س��ردبیرانی اعتماد می کند که فقط 

به خالصه  مهم ترین خبرها می پردازند و مجبور نیست هر بار 
با خواندن نوشته های شان با اش��تیاق درجهت دنبال کردن و 
به روز نگه داشتن اطالعاتش راجع  به اخبار جدید مبارزه کند. 
درواقع، این سردبیران قصد ایجاد هیاهو را ندارند و صرفا برای 

اطالع رسانی اخبار مهم روز تالش می کنند.
باوجودای��ن، آهس��ته کردن چرخه  خب��ری راه حل کامل و 
دقیق��ی نیس��ت و هنوز با معض��ل ازدس��ت دادن اطالعات و 
اعتماد به منابع خبری روبه رو هس��تیم. خطر اخبار تقلبی و 
گردش های خبری بس��یار سریع مسئولیت بررسی خبرها را 
برای خواننده ایجاد می کند ت��ا بتواند اخبار موثق را از اخبار 

ناموثق تشخیص بدهد.
تشخیص اخبار موثق از خبرهای نادرست از دیدگاه جیهی 
جلولی، روزنامه نگار آزادکار، مهارتی اس��ت که هر خواننده ای 

نیاز دارد. او می گوید:
انتخ��اب اینکه چه چی��ز بخوانیم و ک��ی بخوانیم و چطور 
بخوانیم، مهارت سواد خبری محسوب می شود. همان طورکه 
س��واد مالی به این معنا اس��ت که پول چگونه کار می کند و 
مؤثرترین راه مدیریت آن چیست، سواد خبری هم به معنای 
آش��نایی با چگونگی ایجاد نش��ریات و مج��الت و مؤثرترین 
روش های اس��تفاده از روزنامه ها اس��ت. پیگی��ری کورکورانه  
گردش اخبار با از راه رسیدن خبرهای جدید کار را برای تغییر 

ذهنیت شما سخت می کند.
برن��دان نایهان، یکی از محققان علوم سیاس��ی اس��ت که 
همواره در زمینه  تصحیح اطالعات غلط منتشرش��ده مطالعه 
کرده اس��ت. وی به این نتیجه رس��یده که وقت��ی ایده های 
نادرس��تی در ذهن مردم شکل می گیرد، استراتژی مطمئنی 
برای بیرون  آوردن آن ها از این حالت وجود ندارد. این مسئله 
به ویژه برای ذهن هایی بغرنج تر اس��ت که خبرهای نادرس��ت 
به طور ایدئولوژیک در دس��ترس آن ها قرار دارد. بنابراین، اگر 
تصحی��ح اطالعات غلط موجود در ذهن حت��ی با وجود ارائه 
حقیقت تااین حد سخت اس��ت، بهتر است از ابتدای شنیدن 

خبرها کمی تردید داشته باشیم و زود نپذیریم.
در ادام��ه، توصی��ه  مفی��دی از افراد مختلف را برای ش��ما 
می آوری��م که کمک می کند در عین آنکه باخبر می مانید، در 

خبرها غرق نشوید و تحت تأثیرشان قرار نگیرید.
درحالی که اکثر افراد وقت زیادی در فیس  بوک می گذرانند، 
برای��ن، مهن��دس نرم افزار، به ای��ن نکته اش��اره می کند که 
چ��را ایجاد س��دی در برابر اطالعات اشتراک گذاری ش��ده در 

صفحه اش نوعی مبارزه است. او چنین بیان می کند:
فیس ب��وک به خصوص به منبع خب��ری خیلی از اعضایش 
تبدیل شده است. نتیجه برای من این طور است که اگر حدود 
1۰۰ پس��ت از دوس��تان و غریبه ها را ببینم، درصورت وجود 
لینک سریع از یکی از واحدهای خبرگزاری در هر پست، اغلب 
اوقات تیتر و محتوای آن منفی و خشمگین و عصیانگر است. 
می بینید که هرچه موضوع مهم تر باشد، افراد بیشتری آن را 
به اش��تراک می گذارند. در پایان روز، این موضوع ممکن است 
روی من فش��ار بیاورد و باعث شود درگیر موضوعی بشوم که 
قصد نداش��ته ام در گفت وگوها و مذاکره  خود آن ها را مطرح 
کنم؛ چون حاال من به خواندن و حرف زدن درباره آن موضوع 

معتاد هستم.
دیوید، برنامه نویس، از شروع تنظیم نحوه  دسترسی اش به 

اخبار می گوید:
برنامه  صبحگاهی من در سال گذشته به این شکل بود که 
بیدار و با بررس��ی سرخط خبرها مطمئن شوم که دنیا هنوز 
نابود نش��ده است. س��پس، به توییتر و فیس بوک شخصی ام 
نگاهی بیندازم تا ببینم چه گروه هایی دارم که در آن همراه  با 
دوستان می توانم درباره  فاجعه  آن روز صحبت کنم. این رفتارم 

امروز دارد به سر می آید و در تالشم که راهی برای جلوگیری از 
این رفتار پیدا کنم. البته نه در حدی که کامال از اطالع از اخبار 
فاصله بگیرم. مبارزه با این را رفتار شروع کرده ام. برای این کار 
پیاده روی های صبحگاهی را پیش از نگاه کردن به گوش��ی در 
ابتدای صبح آغاز کردم. بررسی گوشی را به زمان ناهار موکول 
کردم. همچنین، اپلیکیش��ن های یادآوری تمرکز بر تنفس را 
روی گوش��ی فعال کردم. با کمک این کارها توانس��تم راهی 
ب��رای تمرکز بر کارهای ضروری به جای توجه به ِس��یر اخبار 

نگران کننده پیدا کنم. این باعث شد انسان مفیدتری بشوم.
برای مدیس��ون، دانش��مند عل��وم اطالع��ات، بهترین راه 
محدودکردن صرف اخبار روی تلفن همراهش است. همچنین، 
باید مطمئن شود گوشی در هنگام کار نزدیک و در دسترس 

او نیست. وی می گوید:
بیش��تر پیگیری ه��ای خب��ری و اطالعات عموم��ی من از 
طریق تلفن همراهم انجام می ش��ود. برای اینکه تمرکزم روی 
کار و یادگیری ام حفظ ش��ود، از بازک��ردن وبگاه های خبری 
و رس��انه های اجتماع��ی روی رایان��ه ام دوری می کنم. اخیرا 
تلفن همراهم را خارج از محیط اداری می گذارم تا در زمانی که 

می خواهم پربار و فعال باشم، از برداشتن آن خودداری کنم.
کو مارک نیز مانند دیوید بر تعادلی سالم در طول روز تمرکز 

می کند:
دنی��ا در س��ال های اخیر تغییراتی اساس��ی ک��رده و ورود 
بی اج��ازه بعضی از اخبار و اطالعات، ب��ه امری اجتناب ناپذیر 
تبدیل شده است. فکر می کنم بیشتر از گذشته نیاز است که 
در لحظه آگاه باش��یم، اما حداقل تالش کنیم تا قبل از زمان 
ناهار از اخبار دوری کنیم. اس��تراتژی من برای مدت ها به این 

شکل بوده است:
• در اغلب اوقات گوش��ی موبای��ل را بی صدا نگه می دارم و 

صفحه  نمایش آن را به پشت روی میز می گذارم.
• س��ال ها پیش فیس بوک را ترک کردم و شاید تنها دوسه 
مرتبه در س��ال آن هم برای خبرگرفتن از دوستان و فامیل به 

آن وارد شوم.
• میزان نور درون ساختمان و مسافت دید چشم را هر یک 
ساعت یک بار تغییر می دهم. برای مثال، به بیرون از ساختمان 
می روم و به دوردست نگاه می کنم. شما هم می توانید در دوره  
زمانی مشخصی چنین کاری انجام دهید و به طور کل حدود 

َده تا سی دقیقه پیاده روی کنید.
• وسط روز تمرین ورزشی می کنم.

هنک، مهندس نرم افزار، تصمیم گرفت به طور کلی از اخبار 
مطلع نشود. او فهمید خواندن آنالین مطالب غیرخبری بسیار 

کمک کننده است:
تقریب��ا بر نادیده گرفتن امور پافش��اری می کنم. تنها تعداد 
بس��یار کمی از اپلیکیش��ن هایم زنگ یادآوری دارند. هیچ گاه 
فیس بوک نداش��ته ام. هرگز خارج از ساعات مشخصی ایمیل 
ی��ا توییترم را چ��ک نمی کنم؛ مگر زمان هایی که زیر فش��ار 
قرار می گیرم یا به تعویض موضوع متمرکزشده احتیاج دارم. 
س��عی می کنم بخش درخورمالحظه ای از مطالعه آنالینم را 
به فناوری و موضوعات مش��ابه آن اختصاص دهم. همچنین، 
زمان استراحت برای انجام تمرین های ورزشی بدنی نیز بسیار 

مفید است.
ای��ن، نوعی دلداری و همدلی برای ما اس��ت تا بفهمیم در 
دست به گریبان ش��دن با س��یل بی رحمانه ای از اخبار بد تنها 
نیستیم. هر کسی از روزنامه نگار گرفته تا افراد معروف، به نوعی 
ب��ا مرز باریک آگاه ش��دن از اخبار و غرق ش��دن در آن درگیر 
هس��تند. درهرصورت، اگر می خواهیم شادتر و نوآورتر باشیم 

نباید اجازه بدهیم منفی نگری روزهای ما را درخود فرو ببرد.
FASTCOMPANY/zoomit: منبع

چگونه اعتیاد ذهن به اخبار بد را متوقف کنیم
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تبدیل پاسخ به یکی از سواالت زندگی به تجارتی 1۶9 میلیون دالری 

خلق دور از انتظار یک موفقیت با بازاریابی دهان به دهان: PopSocket، دکمه های پشت تلفن همراه که 
همه  جا به چشم می خورند. استاد فلسفه  دانشگاه کلرادو بولدر، دیوید بارنت )David Barnett(، همواره به 
تنهایی از پاسخ بازه  گسترده ای از مسائل سر در می آورد. آیا هیچ گاه می توان مطلبی را عینی تجربه کرد؟ آیا 
زمان خطی اس��ت؟  در س��ال ۲۰1۰ او با مسئله ای بسیار متفاوت، اما به همان میزان جهانی دست به گریبان 
شد: هندزفری آیفون او همواره در جیبش گره می خورد. اولین تالشش برای حل این مشکل چسباندن چند 
دکمه  لباس بزرگ به پشت گوشی و پیچیدن کابل به دور آن بود. این راه حل جواب داد، اما حجم سیم ها در 
پشت گوشی سبب می شد دوستانش او را به خاطر این ایده دست بیندازند. بارنت می گوید، »در طول چندین 
هفته به این فکر می کردم که چه حرکتی سبب می شود دکمه ها جمع تر شوند و مسخره به نظر نرسند.« وی 
به مغازه های لوازم آشپزخانه و کمپینگ سر زد، اما هیچ راه حلی پیدا نکرد. تنها موردی که در این جست وجوها 
نصیبش شد محصوالتی بودند که از یک مکانیسم آکاردئونی در آنها برای جمع شدن استفاده می شد. سپس 
نحوه استفاده از نرم افزار طراحی سه بعدی به نام SolidWorks را آموخت و بیش از ۶۰ مدل از 1۰۰ نمونه  
اولیه به وجود آورد. او تمام پس  انداز خود را صرف این ایده کرد و حتی پس از 1۰۰ بار تالش، دستیابی به دکمه  
پشت تلفنی که به طور قابل قبولی باز و جمع شود همچنان دور از دسترس بود.  سپس آنچه بارنت  به درستی 
»یک خوش شانسی« می نامد اتفاق افتاد؛ خانه  او در یک آتش سوزی به صورت کامل سوخت. پرداختی از سوی 
بیمه به راحتی هزینه های بازسازی را پوشش می داد، اما به جای جایگزینی تمامی اثاث خانه، او بیشتر پول را 
برای ساخت ابزارهای بیشتر صرف کرد و نام PopSocket را بر آنها گذاشت. او این مبلغ را در کنار ۵۰۰ هزار 
دالر حاصل از سرمایه گذاران محلی، به عالوه  کمپین کوچک کیک استارتر در سال ۲۰1۲ استفاده و شروع به 

ساخت کسب وکاری واقعی در بولدر برای طراحی، بازاریابی و فروش محصولش کرد. 
ظرف دو سال شرکت نسخه ای عملی از آنچه قرار بود بعدها به PopSocket تبدیل شود در دست داشت. 
طولی نکشید که محصول 1۰ دالری آنها نشان داد دکمه های پشت تلفن نه تنها برای نگاه داشتن کابل، بلکه 
برای نگاه داش��تن بهتر دس��تگاه نیز به کار می آیند. طراحی  رنگارنگ و پرطرفدار آنها شامل ایموجی ها، طرح 
تیل��ه ای و گل و بوته، به خصوص میان جوانان، طرفداران بس��یاری پیدا ک��رد. این ابزار به آنها کمک می کرد 
تلفن را در زاویه ای قرار دهند که برای تماشای ویدئو مناسب باشد و از افتادن گوشی و شکستن آن از دست 
طرفداران سلفی جلوگیری می کرد. بازاریابی دهان به دهان –از آنجایی که این دکمه ها به طور طبیعی باعث 
شروع گفت وگو می شدند- که خیلی راحت صورت گرفت، همان سکوی پرشی بود که PopSockets بدان نیاز 
داشت. بین سال های ۲۰1۴ و ۲۰1۷، شرکت گردش مالی خود را به میزان حیرت انگیز 1۷.۴۳۲درصد افزایش 

داد و به 1۶9 میلیون دالر در سال ۲۰1۷ رسید.
با این حال مسیر فراگیر شدن PopSockets چندان هموار نبود. در سال ۲۰1۴، با اینکه فروش باید شتاب 
می گرفت، بارنت مجدداً به میزان بیش از ۴۰.۰۰۰ دالر بدهکار ش��د. او برای پرداخت بدهی های شرکت روی 
یک محموله  بزرگ PopSockets حساب می کرد، اما زمانی که محموله آماده شد، تک تک آنها خراب بودند 

و امکان تعمیرشان وجود نداشت.
بارنت در این زمان نمی توانست خیلی ساده این مشکل را فراموش کند و به کار تدریس خود بازگردد. او این 
امکان را با مداخله در بازرسی دانشگاه نسبت به آزار جنسی یکی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی اش از بین 
برده بود. بارنت احساس می کرد دانشگاه در بازرسی خود برخی شواهد را نادیده گرفته است و در آگوست سال 

۲۰1۳ شکایتی علیه آنها اقامه کرد.
 بارنت می گوید، »دانش��گاه هر کاری می توانس��ت علیه من انجام داد، از جمله مقدار زیادی دروغ پردازی.« 
سخنگویی از طرف دانشگاه می گوید، »دانشگاه فرآیند الزم و مناسب را در طول پرونده فراهم کرد و این کار را 
به طریقی عادالنه و صادقانه انجام داد.« او به عمل متقابل علیه دانشجویی که شکایت را تسلیم کرده بود متهم 
شد و در حالی که روند قطع همکاری علیه او آغاز شده بود، به مرخصی با حقوق فرستاده شد و از این زمان 

برای کار بر روی PopSockets استفاده کرد.
بارنت ش��ب ها تا دیروق��ت با کارکنان اندک خ��ود در PopSockets  کار می کرد و فعالیت های مربوط به 
Po Stacey Belcher(، مدیر حسابداری - )ننبار کردن و ارس��ال سفارشات را انجام می داد. استیس��ی بلچر
Sockets که از سال ۲۰1۴ در شرکت حضور داشته است، می گوید، »اگر دیوید را می شناسید، می دانید که 
هیچ  مش��کلی او را به هم نمی ریزد.« او به یاد می آورد زمانی که از او می پرس��یدند آیا باید نگران این مش��کل 
قضایی اش باش��ند یا خیر، او پاس��خ می داده که، »نه، اوضاع درست می شود.« بلچر می گوید، »دیوید همیشه 

حالش خوب بود.«
می توان گفت بازرسی نیز درست مانند سوختن خانه اش که موقعیتی استثنائی از دل شرایط ناگوار برای او 
پدید آورد، همین تأثیر را داشت. مشخص شد که او علیه دانشجوی خود اقدامی نکرده، اما »رفتاری با سطح 
پایین تر از اس��تانداردهای حداقلی شأن حرفه ای« از خود نش��ان داده است. بارنت این امر را انکار می کند. در 
نهایت با دانش��گاه به توافق رس��ید و هزینه ای ۲9۰.۰۰۰ دالری به دلیل ترک موقعیت خود و واگذاری حق 
هرگونه ادعای حقوقی ممکن دریافت و مجدداً تمامی این پول را بر روی  PopSockets سرمایه گذاری کرد.

تقاضای طاقت فرسا
با فرا رسیدن پاییز ۲۰1۶، شرکت هر روز تا PopSocket 1۰.۰۰۰ به خارج از بولدر می فرستاد. در دسامبر 
همان سال شرکت در یک آخر هفته ۳۰.۰۰۰ سفارش دریافت کرد. آنها نمی توانستند خود را با این سرعت وفق 
دهند و مجبور شدند موقتاً دریافت سفارش های اینترنتی را متوقف سازند، اما ناامیدکردن مشتریان حس خوبی 
نداشت. در همین زمان، کم کم برای بارنت و تیمش روشن  شد که شرکت در حال گذراندن مرحله حساسی 
است. پس از ثبت ۳ میلیون دالر در گردش مالی ۲۰1۵، شرکت در مسیر رسیدن به حدود ۲۰میلیون دالر در 
سال ۲۰1۶ بود. سال بعد آنها زنجیره  تأمین خود را که به مدت زیادی غیرقابل اتکا بود بهبود بخشیدند و برای 
کنترل رشد سریع، به استخدام نیرو در بولدر پرداختند.  در چند سال اخیر بارنت بر روی آنچه برایش اهمیت 
فراوانی داش��ت متمرکز ش��ده بود: جبران کارهای خوب. او و همکارانش در جهت ساخت بازوی خیریه برای 
 )Michael Zakin( شرکت بسیار درگیر بودند، به همین خاطر در ژانویه  ۲۰1۷، وی دوستش مایکل زاکین
را به عنوان معاون تأثیر اجتماعی استخدام کرد. شرکت سه ماه آینده را صرف اهدای درصدی از سود سرشار 
خود به چهار مؤسسه  پشتیبان افراد دچار پارکینسون و بنیاد آرتروز کرد. شرکت تا به حال ۵/۲ میلیون دالر 
پول نقد و تجهیزات به این مؤسسات اهدا کرده است.  مدیران اجرایی می گویند PopSockets هنوز در حالت 
رشد سریع و اخیراً به بازارهای بین المللی راه یافته است. در سال ۲۰1۷، ۴درصد از فروش  شرکت بین المللی 
و در سال ۲۰1۸ میزان 1۰درصد پیش بینی  شده  است. در حالی که شرکت از مشکالت عمده در طی دو سال 
اخیر فارغ بوده است و به سوی فروش 1۰۰ میلیون PopSocket اوج می گیرد، شاید حداقل یکی از اعضای 
تیم یادی از گذشته و روزهای نخستی کند که ناگواری های شخصی بارنت در نهایت به سود کسب و کار ختم 
می شد. بلچر می گوید، »هر اتفاق بدی که می افتد، او به گونه ای ورق را برمی گرداند و آن را به نتیجه ای خوب 

ختم می کند.«
inc: منبع


