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آسیب شناسی موانع خصوصی سازی در اقتصاد ایران

خصوصیسازی
بهسبکایرانی

فرصت امروز: بررس��ی تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشان دهنده فراز و فرودهای بسیاری در رابطه با نقش 
دولت در اقتصاد است و این امر در اقتصاد ایران نیز به چشم می خورد. از هنگامه ای که رضاخان جرقه  اولیه دولت 
مدرن در تاریخ معاصر ایران را زد، نقش دولت در اقتصاد همواره پررنگ بوده است، به ویژه پس از جنگ جهانی 
دوم که با اوج گیری اقتصاد کینزی در دنیا همراه بود و برنامه ریزی اقتصادی در دس��تور کار دولت ها قرار گرفت. 

سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت ها در دوره پهلوی اول سپس به سمت بنگاه داری دولتی در دوره پهلوی...

 نوبخت در حاشیه امضای تفاهم نامه 21هزار میلیاردی
برای ایجاد 27۰ هزار فرصت شغلی توضیح داد

دالیل عدم افزایش یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی

7

۴

7

 آغاز عرضه خودرو
به قیمت ۵درصد کمتر از بازار

12 نکته موثر برای داشتن یک کسب و کار موفق
درس هایی که در دوره های آموزشی کسب وکار نمی آموزید

21 راهکار افزایش شانس فروش محصول در اینستاگرام
استراتژی دژ یا دفاع از موقعیت

چگونه برند شخصی مان را توسعه دهیم؟
کمپین تبلیغاتی فقط انجام بده

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک: هیچ کس حق 
نظارت بر توییت هایم را ندارد

فرصـت امروز: چهارمین نشسـت رئیـس کل بانک 
مرکزی با اقتصاددانان به منظور همفکری درباره...

رئیس کل بانک مرکزی در چهارمین نشست هم اندیشی با 
اقتصاددانان توضیح داد

دالیلتعیینسقف
تراکنشهایبانکی

یادداشت
 شهر خیالی

در برابر شهر واقعی

شهرس��ازی  ب��ه  ن��گاه  در 
موج��ود درمی  یابی��م که س��ه 
سنت در ش��کل دهی آن موثر 
ب��وده اس��ت: مرکززدایان )که 
باغ ش��هر بخش��ی از آن است(، 
شهر تابناک و زیباشهر و البته 
تفاسیر انش��عابی یا ترکیبی از 
آنها )به ویژه باغ ش��هر و ش��هر 
مش��ترک  ویژگ��ی  تابن��اک(. 
هر س��ه س��نت در فرم گرایی، 
جانش��ینی ایده ه��ای طراح به 
ش��هر،  واقعی  زندگ��ی  ج��ای 
جداس��ازی کارکردی و ضدیت 
با پویایی شهری بوده است. در 
همه این سنت های شهرسازی، 
واالگرای��ی و اس��تانداردگرایی 
غلبه داشته است که آرمانی از 
شهر باشکوه و برنامه ریزی شده 
اس��ت. ابتدا نگاهی به ایده های 
محوری این سنت ها می  اندازیم 
تا تصویری داش��ته باش��یم از 
آنچه شهرسازان برای شهرهای 

ما می  اندیشند.
1- در باغ ش��هر که بنیانگذار 
ایده آن، »ابنزر هاوارد« اس��ت، 
ای��ده آن بر توقف رش��د ش��هر 
و اس��کان مج��دد جمعی��ت در 
ش��هرک های حوم��ه ای مبتنی 
است، شهرک هایی با 30 هزار نفر 

جمعیت، احاطه شده با 
9کمربندی...
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رئیس جمهور با اش��اره به اینکه رهبری رهنمودی به س��ران قوا داش��ته اند، گفت ممکن اس��ت بنابر این نظر، 
اصالحاتی در بودجه 98 انجام دهیم.

حجت االس��الم والمسلمین حس��ن روحانی که روز سه شنبه و در پایان نشست مش��ترک سران سه قوه سخن 
می گفت، تصریح کرد: مقام معظم رهبری رهنمودی را دادند برمبنای این رهنمود جدید،  امروز جلسه ای داشتیم 
که این سیاس��ت را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری هم ظرف این هفته خواهیم داشت و تا 

هفته آینده نکاتی را که مورد نظر مقام معظم رهبری است، نهایی خواهیم کرد.
 روحانی افزود: در همین چارچوب ممکن اس��ت در مواردی هم برای بودجه سال آینده اصالحاتی الزم باشد و 

بودجه ان شاء اهلل آماده شده و به زودی تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد.
رئیس جمهوری خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران تاکید کرد: بعد از 13 آبان آمریکایی ها بسیار در انتظار این 
بودند که شاهد یک بهم ریختگی در زمینه اقتصاد کشور باشند اما مردم بزرگوار و همه فعاالن اقتصادی به گونه ای 

عمل کردند که خوشبختانه همه چیز به عکس شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، روحانی ادامه داد: آمریکایی ها می خواستند بعد از 13 آبان تورم، مشکالت 
اقتص��ادی، مس��ائل بازار، ارز و همه چیز را به نحو دیگری ببینند و خوش��بختانه بان��ک مرکزی، بخش های دیگر 
اقتصادی و مردم عزیز و بزرگوار به گونه ای عمل کردند که کاماًل برای همه دنیا و برای داخل کشور ما محسوس 
است که آرامش مردم بعد از 13 آبان مقداری بیشتر شده و همه تالش ها این است که این آرامش را ادامه دهیم 

و بتوانیم از مشکالت روی دوش مردم بکاهیم.
رئیس جمهوری با قدردانی از تالش های صادرکنندگان برای پیش��رفت خوب در س��ال جاری نس��بت به سال 
گذشته و افزایش بیش از 13درصدی در صادرات کشور، گفت: با چارچوبی که تعیین شده تا چگونه ارز صادرات 
غیرنفتی به داخل بازار و کشور برگردد، راه حل مطمئنی برای درآمدهای ارزی ما پیش بینی شده است و ان شاء اهلل 

این راه مطمئن را ادامه می دهیم.
 روحانی گفت: بخشی از جلسه امروز در مذاکره با وزیر نفت و شرایط فروش نفت انجام شد و بحمداهلل شرایط 

مناسب و خوبی داریم.
 رئیس جمهور گفت: هدف آمریکایی ها این بود که جلوی صادرات نفت ما را بگیرند و می خواهم به صراحت به 
مردم بگویم که صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب بهتر از قبل از 13 آبان شده است. گزارش امروز وزارت 

نفت هم امیدوارکننده بود. مواردی که تسهیالت می خواست مورد توافق جمع سران سه قوه است.
 روحان��ی افزود: بنابراین آمریکایی ها در زمینه نفت، ناموفق بودند در زمینه اوپک هم آمریکایی ها خیلی تالش 
کردن��د که کاری کنند که تولید نفت کش��ورهای عضو اوپک کاهش پیدا نکند ک��ه الحمداهلل کاهش پیدا کرد و 
اعض��ای غیراوپک هم همین تصمیم را داش��تند. آمریکایی ها در اجالس اوپ��ک، این بار ناموفق بودند و جمهوری 

اسالمی ایران خوشبختانه موفقیت های خوبی به دست آورد.
رئیس جمهور خطرنش��ان کرد: روند فروش نفت ما به همان صورتی که قبل از این اجالس بوده، ادامه خواهد 
یافت و ادامه می دهیم. در زمینه مس��ائل منطقه ای هم خوش��بختانه حرکت ها به سود مردم منطقه است. شرایط 
یمن به گونه ای است که آنهایی که می خواستند یمن را در اشغال خودشان داشته باشند، امروز احساس می کنند 

راهی ندارند، جز صلح با مردم یمن و ما همواره از مذاکرات یمنی – یمنی پشتیبانی می کردیم.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز عالمت ها برای رس��یدن به یک آرامش در یمن بیش از گذش��ته است؛ در سوریه 
هم ش��رایط به س��مت صلح و آرامش بیشتر اس��ت و این به معنای موفقیت جمهوری اس��المی ایران در مسائل 

منطقه ای است.
 روحانی اظهار امیدواری کرد: با توفیقاتی که مردم در مسیر آستانه چهلمین سال انقالب خواهند داشت شاهد 

توفیقات بزرگ تر باشیم.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در این یکی دو س��فری که به استان ها داشتم و همچنین بقیه مسئولین که به 
اس��تان ها س��فر دارند، شاهد افتتاح های بسیار زیاد و به ثمر رس��یدن بسیاری از پروژه ها هستیم، گفت: نسبت به 

پروژه های ناتمام هم در جلسه سران قوا تصمیمات خوبی گرفتیم که به مردم واگذار شود.
 روحانی ادامه داد: همه تالش خواهیم کرد که ان ش��اء اهلل روند اش��تغال را برای سال آینده حفظ کنیم و مردم 

در کاالهای اساسی دچار مضیقه نباشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اولین اولویت ما در بودجه سال آینده بر این اساس است، اظهار داشت: مردم باید از 
لحاظ وفور کاالهای اساس��ی و مواد ضروری در بازار اطمینان داش��ته باشند؛ ارز ما یک ثباتی در بازار داشته باشد 

و بتوانیم افرادی که حقوق ثابت دارند در حدی که توان داریم، یاری  دهیم. 

روحانی در پایان نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه  قوه اعالم کرد

رهنمود رهبری درباره بودجه 98
معاون اول رئیس جمهور گفت مسأله کمبود آب فقط مسأله امروز و فردای ما نیست، بلکه 

مهمترین موضوع برای هرگونه توسعه صنعتی و کشاورزی منابع آب است.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگیری پیش از ظهر سه ش��نبه در 
مراسم بهره برداری از فاز اول آب شیرین کن بندرعباس، از دست اندرکاران، سرمایه گذاران، 
مهندس��ین و کارشناس��ان فعال در احداث این آب شیرین کن و نیز نیروگاه 1۶0 مگاواتی 

قدردانی کرد. 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مسأله کمبود منابع آب امروز برای همه ایرانیان به 
مسأله ای جدی تبدیل شده خاطرنشان کرد: اهمیت مسأله کمبود آب تنها از نظر مسائل 
زیست محیطی و اقلیمی مورد توجه نیست بلکه این موضوع به مسأله ای سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی تبدیل شده و در رأس همه مشکالت کشور قرار گرفته است.
مع��اون اول رئی��س جمهور در ادامه با اش��اره به خش��کی برخی تاالب ه��ا و تهدیدات 
دریاچه های کش��ور نظی��ر دریاچه ارومیه تصریح کرد: اگر خدای نک��رده دریاچه ارومیه با 

خشکی مواجه می شد، می توانست به فاجعه ای انسانی در شمال غرب کشور تبدیل شود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه مس��أله کمبود آب فقط مختص ایران نیس��ت و موضوعی 
منطق��ه ای و جهانی اس��ت، گفت: کمبود آب می تواند در آین��ده به موضوعی پیچیده  تر از 
مسائل هسته ای تبدیل شود به گونه ای که کنوانسیون هایی در این راستا تشکیل و مقررات 

بین المللی درخصوص آب وضع شود.
مع��اون اول رئیس جمهور اضافه کرد: کم آبی فقط مختص بخش صنعت و کش��اورزی 
نیس��ت و در جلسه ش��ورای عالی آب که هفته گذشته برگزار شد، گزارشی از وضعیت آب 
شرب شهرهای مختلف کشور در سال 9۷ ارائه شد که براساس این گزارش برخی شهرها 
نظیر بندرعباس، زاهدان، مش��هد، کرمان، بوش��هر، شیراز و اصفهان وضعیتی نگران کننده 
داشتند که خوشبختانه با مدیریت خوب وزارت نیرو این بحران در تابستان 9۷ مدیریت شد.

جهانگیری با یادآوری اینکه ۶درصد از میزان مصرف آب در کشور مربوط به بخش شرب 
و بهداشت است و مابقی مربوط به حوزه کشاورزی و صنعت می شود، اظهار داشت: اگر در 
بخش کشاورزی که بیشترین مصرف را شامل می شود، صرفه جویی شود و از روش های نوین 
آبیاری استفاده گردد شاهد صرفه جویی و ذخیره آب به میزان قابل توجه در رفع مشکالت 
مرتبط با محدودیت منابع آب خواهیم بود، ضمن آنکه با استفاده از شیوه های نوین آبیاری 

نظیر کشت گلخانه ای هم مصرف آب کمتر و هم تولید بیشتری صورت خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد:  ایران در منطقه ای واقع شده است که کمبود آب 
موضوعی بحرانی و جدی است و باید همه دولت ها و نیز آحاد مردم این موضوع ر ا به طور 

ویژه مورد توجه قرار دهند.
جهانگیری با تقدیر از مدیریت خوب وزارت نیرو در تابس��تان سال 9۷ خاطرنشان کرد: 
براساس آمارها تابستان سال جاری از نظر تنش آبی یکی از سخت ترین سال ها بوده است، 
اما مدیریت خوب وزارت نیرو با کمکی که مردم در صرفه جویی از خود نشان دادند، گویای 
این واقعیت است که مدیران می توانند در دوران سخت، امور را به خوبی تدبیر کنند و این 

یکی از ویژگی های مدیران برجسته است. 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در هنگام دشواری و تنگناها اگر مسئوالن صادقانه 

مشکالت را با مردم در میان بگذارند و در عین حال راهکار و برنامه برای مرتفع کردن آن 
ارائ��ه دهند، گفت: ما این همراهی و همس��ویی را در مراح��ل مختلف تجربه کرده ایم زیرا 
بزرگترین پشتوانه نظام جمهوری اسالمی ایران مردم هستند، اگر گاهی همه مسائل بازگو 

نمی شود به دلیل آن است که مطرح شدن آن سبب سوء استفاده دشمنان می گردد.
جهانگی��ری با تأکید ب��ر حضور پررنگ بخش خصوصی در ح��وزه آب و برق از عملکرد 
وزارت نی��رو در واگ��ذاری طرح های نیمه تمام عمرانی تقدیر ک��رد و گفت: این روند باید با 

جدیت دنبال شود.
وی با اش��اره به بازدید روز گذش��ته خود از سواحل بندرعباس گفت: مطالبه بسیاری از 
م��ردم بندرعباس جلوگیری از ریختن فاضالب به دریا بود و باید وزارت نیرو در این زمینه 
تجربه موفق شهرهای دیگر را به مرحله اجرا بگذارد و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
از فاضالب و پساب در جهت تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و توسعه درختکاری و 

فضای سبز بندرعباس استفاده کند. 
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دغدغه دست اندرکاران 
اجرای طرح های مربوط به آب و برق از بابت تغییرات نرخ ارز گفت: دولت تالش خواهد کرد 
مابه التفاوت ریالی مورد نیاز خرید این تجهیزات را پرداخت کند و حتی در صورت نیاز به 

روش ارزی نیز حمایت الزم را انجام دهد.
جهانگیری در ادامه با اش��اره به برخی نگرانی ها از بابت مس��ائل زیس��ت محیطی ناشی 
از اجرای طرح های شیرین س��ازی آب گفت: نگرانی ها درباره مس��ائل محیط زیست الزم و 
ضروری اس��ت و دولت هیچ طرح بزرگی را در کش��ور اجرا نخواهد کرد مگر آنکه مس��ائل 

زیست محیطی را رعایت کند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: خلیج فارس به آب های آزاد دنیا وصل اس��ت و 
بعضی از کش��ورهای اطراف با توجه به سواحل اندکی که دارند چندین برابر ایران از منابع 
آبی برداش��ت و شیرین سازی می کنند. با این وجود ما قطعاً به عوارض و پیامدهای زیست 
محیط��ی توجه ویژه ای خواهیم داش��ت و این موضوع را در ارتب��اط کامل با حیاط ایران و 
همس��ایگان ارزیابی می کنیم. وزیر نیرو نیز در این مراس��م با قدردانی از تالش های بخش 
خصوصی در صنعت آب و برق کشور گفت: بخش خصوصی مرتبط با صنعت آب و برق جزو 
الینفک پیکره وزارت نیرو اس��ت. اردکانیان با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر و امید در 
بخش صنعت آب و برق تصریح کرد: آنچه در پنج سال گذشته در این دولت به ثمر رسیده 

است به لحاظ کیفیت و کمیت قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست. 
اس��تاندار هرمزگان هم در این مراس��م با اش��اره به اینکه برای تأمین هر متر مکعب آب 
شرب 5هزار تومان هزینه می شود، اظهار داشت: آب شرب با قیمتی حدود هر متر مکعب 
500 تومان در اختیار مردم قرار می گیرد که الزم اس��ت مردم حداکثر صرفه جویی و دقت 
را در ای��ن زمینه انجام دهند. دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این 
مراس��م با بیان اینکه سه منطقه ویژه اقتصادی و دو منطقه آزاد در استان هرمزگان وجود 
دارد، گفت: اش��تغال موجود در این پنج منطقه بیش از 9۷ هزار فرصت ش��غلی است که 
باید از آن حفاظت ش��ود. گفتنی است در این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور از 

دست اندرکاران احداث آب شیرین کن قدردانی شد. 

معاون اول رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از فاز اول آب  شیرین کن بندرعباس:

کمبود آب در رأس همه مشکالت کشور قرار گرفته است

محمدکریم آسایش
پژوهشگر شهری

۴



فرصت امروز: بررسی تاریخی توس��عه اقتصادی کشورها نشان دهنده 
فراز و فرودهای بس��یاری در رابطه با نقش دولت در اقتصاد است و این 
امر در اقتصاد ایران نیز به چش��م می خ��ورد. از هنگامه ای که رضاخان 
جرق��ه  اولی��ه دولت مدرن در تاریخ معاصر ای��ران را زد، نقش دولت در 
اقتصاد همواره پررنگ بوده اس��ت، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم که 
با اوج گیری اقتصاد کینزی در دنیا همراه بود و برنامه ریزی اقتصادی در 
دس��تور کار دولت ها قرار گرفت. س��رمایه گذاری دولتی در زیرساخت ها 
در دوره پهلوی اول س��پس به سمت بنگاه داری دولتی در دوره پهلوی 
دوم انجامید و همراه ش��دن درآمدهای نفتی سرشار در ابتدای دهه 50 
خورشیدی، اقتصاد خصوصی نوپای ایران را منزوی کرد. با وقوع انقالب 
اس��المی و متاثر از فض��ای چپگرایی، اصول قانون اساس��ی به گونه ای 
تدوین ش��د که عماًل اقتص��اد ایران به یک��ی از دولتی ترین اقتصادهای 
زمانه خود بدل گشت، اما با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی، مشکالت 
بنگاه داری دولتی در اقتصاد ایران خود را نشان داد و بنابراین نخستین 
برنامه خصوصی س��ازی همزمان با سیاس��ت تعدیل ساختاری در دولت 
س��ازندگی تدوین ش��د و زمینه واگذاری ش��رکت های دولتی به بخش 

خصوصی شکل گرفت.
اما نتیجه خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی در اقتصاد ایران، 
آنچنان که تصور می رفت به موفقیت نینجامید و  واژه »خصولتی« وارد 
ادبی��ات اقتصادی ایران ش��د. در نتیجه نه تنها اقتص��اد دولتی ایران به 
اقتص��اد خصوصی نزدیک نش��د، بلکه در چاه ویل خصولتی س��ازی نیز 

گرفتار شد.
کارنامه ناموفق خصوصی سازی

در همین زمینه، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه تهران 
در گفت وگو با ایرنا، به آسیب شناس��ی خصوصی س��ازی ایرانی پرداخت 
و گف��ت: در برنام��ه خصوصی س��ازی باید به این امر توج��ه کرد که آیا 
بخ��ش خصوصی ای هم وجود دارد که بنگاه های اقتصادی تعیین ش��ده 
برای فروش را خریداری کند یا نه. ممکن اس��ت در میان ش��رکت ها و 
بنگاه ها موارد ارزشمند و جذاب برای بخش خصوصی زیاد وجود داشته 

باش��د، اما مجموع ارزش ریالی این بنگاه ها رقم باالیی خواهد شد که از 
ظرفیت و توان بخش خصوصی داخلی بسیار فراتر است، بنابراین بخش 

خصوصی عماًل توان خرید آن را ندارد. 
ب��ه گفت��ه بغزیان، مثاًل گفته  ش��ده ک��ه در یک��ی از بخش ها حدود 
100هزار میلیارد تومان برای واگذاری شناس��ایی شده است، اما سؤال 
این اس��ت که آیا این مقدار پ��ول در بخش خصوصی وجود دارد. معلوم 
اس��ت ک��ه چنین پولی وجود ن��دارد بنابر این برخ��ی از نهادها و حتی 
دولتی ها تمایل نش��ان داده اند و این بنگاه ها را خریداری کرده اند و این 

امر قابل پیش بینی بود.
این اقتصاددان ادامه داد: در مورد واگذاری ها نیز حرف و حدیث زیاد 
پیش آمده، در قیمت گذاری ها، نحوه واگذاری، قسط بندی ها و. . . چون 
یک سری تخلفاتی صورت گرفته است. این امر باعث شد که کل زحمتی 
که در این کار کش��یده ش��ده و در واقع کل خصوصی س��ازی زیر سؤال 
رفته اس��ت. چون ب��ا اینکه کارهای خوبی هم انجام ش��ده ولی معموال 
نیم��ه خالی لی��وان را می بینند و از آن برای حمله به دولت و س��ازمان 

خصوصی سازی استفاده می کنند.
بغزیان ضمن پرس��ش از اینکه آیا قیمت گذاری منصفانه انجام ش��ده 
است، گفت: این بنگاه ها دارای اجزای باارزشی هستند که همه آنها باید 
در قیمت گذاری محاسبه ش��ود. برای مثال، زمین، ماشین آالت و حتی 
برند آنها باید در مقایس��ه قیمت لحاظ می شد. آنطور که گفته می شود 
بعدا از واگذاری پرداختی هم صورت نگرفته است. خوب، اگر قرار باشد 
ارزان داده باش��ند، به خودی ها داده باش��ند و از ط��رف دیگر پولی هم 
نگرفته باش��ند و بخواهند از سود این بنگاه ها پولش را بدهند و یا حتی 
بعدا به خاطر تخلفات قراردادها را فسخ کنند، این کار چه معنایی دارد.
این استاد دانشگاه گفت: به نظرم اشکال کار در نظارت است، نظارت 
وزارتخانه ه��ا و س��ازمان های دخیل در این موضوع اس��ت. این نظارت 
از ابت��دای واگذاری یعنی بررس��ی توانایی و اعتبار ف��رد خریدار تا بعد 
از فروش و بررس��ی عملکرد او را ش��امل می ش��ود. برای مثال در ابتدا 
مشخص کنند که آیا پول افراد خریدار سالم است یا از راه های نامشروع 

به دس��ت آمده اس��ت و بدین ترتیب جلوی پولشویی را هم بگیرند. در 
م��ورد خریدهای عمده یعنی خری��د بنگاه های بزرگ هم بحث وضعیت 
خود شرکت یعنی صحت اطالعات و هم در مورد فرد خریدار بررسی ها 
و نظارت ه��ای دقیق��ی باید صورت بگیرد، اما در م��ورد خریدهای جزء 
مث��ال اینکه فردی مقداری از س��هام یک بنگاه را بخ��رد خیلی نظارت 

مهم نیست. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران با بیان اینکه در حالی که ما در بخش 
خصوصی بحث خروج سرمایه و نوسانات ارزی را داریم این موارد بخش 
خصوصی را از خرید ش��رکت ها دور می کند و به سمت سوداگری سوق 
می دهد، عنوان کرد: در دنیا تجربه برخی از کشورها در خصوصی سازی 
نش��ان داده اس��ت که واگذاری ها مح��دود به داخل کش��ور نبوده و از 

خریداران خارجی هم استفاده شده است. 
وی اف��زود: یکی از مش��کالت مهم ما این اس��ت خصوصی س��ازی را 
محدود کرده ایم به داخل کش��ور و گفتیم فقط مردم خودمان می توانند 
این ش��رکت ها را خریداری کنند. به نظر من وقتی در دنیا چیزی برای 
فروش عرضه می شود محدود به خریداران داخلی نبوده و سرمایه گذاران 
خارجی را نیز جذب کرده اند. مس��اله ای که در اینجا مطرح است بحث 
مدیریت اس��ت. مثاًل خود دولت ها مایل بودند که درصد مالکیت )کمتر 
از 50درصد( را رعایت کنند تا مدیریت در دست خارجی ها نباشد. البته 
این امر در مورد س��رمایه گذاری مستقیم مطرح است و در مورد سرمایه 
گذاری غیر مس��تقیم صدق نمی کند. در س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم 

سرمایه گذار سهام شرکت را می خرد و با مدیریت کار ندارد. 
وی در پایان گفت: به نظر من اگر ما می توانستیم در خصوصی سازی 
از یک طرف از خروج س��رمایه ها از کش��ور جلوگی��ری کنیم و از طرف 
دیگر س��رمایه های ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم هنر می کردیم. 
دیگ��ر اینکه در واقعی��ت اتفاقاتی که افتاده اس��ت نش��ان می دهد که 
خصوصی س��ازی خیلی موفق نبوده اس��ت، اما مشکالت پیش آمده قابل 
حل اس��ت و باید هرچه زودتر اقدامات الزم انجام ش��ود تا ش��بهات به 

وجود آمده گسترده تر نشود. 

آسیب شناسی موانع خصوصی سازی در اقتصاد ایران

خصوصیسازیبهسبکایرانی

جنگ تجاری چین با آمریکا و کاهش رشد اقتصادی در داخل این کشور، 
پکن را به سمتی هدایت خواهد کرد که اتکایش به بنگاه های دولتی اصلی 
بیشتر شود، حتی در شرایطی که هواخواهان آزادی اقتصادی به تالش برای 
باز کردن اقتصاد و اصالحات بازارپس��ندتر ادامه بدهند. نبرد تجاری دونالد 
ترامپ علیه چین که به شکل اعمال تعرفه بر تقریبا نیمی از واردات آمریکا از 
این کشور اعمال شده، باعث شده است که تاکید بر خوداتکایی در حوزه غذا 
و فناوری که طی دوران مائو تس��ه تونگ یک برنامه همگانی بود، دوباره در 
دستور کار قرار بگیرد. رئیس جمهوری چین، شی جین پینگ، در بازدیدی 
که اخیرا از مزارع دولتی در ایالت شمالی هیالنگ جیانگ داشته، گفته است 
که این اتفاق »کار بدی نیست« و سهم زیادی از مازاد تولید گندم چین را 

فراهم خواهد کرد.
انتخاب مکان این س��خنرانی از سوی شی تصادفی نبود. مزارع دولتی 
در کنار مجتمع پاالیش��گاهی »لیائویانگ« که یکی از زیرمجموعه های 
ش��رکت ملی نفت چین اس��ت ک��ه نفت خ��ام را از روس��یه می گیرد، 
نشان دهنده ارزش بنگاه های دولتی چین است؛ نهادهایی از نظر سیاسی 
قابل اعتماد که وظیفه ش��ان امنیت تولید است، حتی اگر هزینه های کار 

آنها از نظر تجاری رقابت پذیر نباشد.
این حرکت واش��نگتن برای ممنوع ساختن کار شرکت های آمریکایی 
ب��ا گروه مخابراتی چینی »زدتی ای« برای هفت س��ال، پکن را ش��وکه 
کرد چون این ش��رکت وابس��ته به قطعات الکترونیکی ای اس��ت که از 
ش��رکت های آمریکایی وارد می کند. این کار باعث ش��ده که فش��ار  به 

چین برای توس��عه بنگاه های دولتی اش در این حوزه احیا ش��ود و این 
تمرکز در آینده نیز با شدت گرفتن جنگ تجاری از سوی آمریکا بیشتر 

هم خواهد شد.
تحت لوای دولت شی، نهادهای بوروکراتیک برنامه ریزی دولتی سابق 
مثل »کمیس��یون ملی توسعه و اصالح« تاثیرگذاری خود را بازیافته اند. 
این نهادها به بخش خصوصی به دیده شک نگاه می کنند و سیاست های 
از باال به پایین مطلوب آن ها است و انتقال جریان های مالی را مستقیما 
به سوی ش��رکت های انحصاری دلخواه آن ها امکان پذیر می سازد. تحت 
نظ��ارت آن ها، دول��ت کنترل حوزه های��ی را در اختی��ار خواهد گرفت 
ک��ه ط��ی دوران اصالح اقتصادی تحت تس��لط ش��رکت های خصوصی 
درآمده اند. فراسر هووئی، نویسنده کتاب »سرمایه داری سرخ«، می گوید 
که جنگ تجاری احساس انزوا در چین را افزایش داده بود. به گفته او، 
»طوری عمل می شد انگار که این فکر در کشور رواج دارد که ما، کشور 
چین، تحت محاصره دشمنان هستیم. آمریکا علیه ما دست به کار شده 

و بنابراین تمام منابع باید خارج از دستان دولت باشد.«
اقتص��اد چین از اواخر دهه ۷0میالدی به تندی تغییر کرده و در حال 
رشد اس��ت. براس��اس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد 
بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی اس��ت. حجم اقتصاد 
چی��ن بالفاصله پ��س از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام س��وم در 
جهان قرار می گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه 
یابد، چین از نظر اقتصادی در حال رس��یدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین 

اقتصاد جهان اس��ت و باید خ��ود را برای مقابله با پیامدهای سیاس��ی 
و اقتصادی ای��ن موضوع آماده کند. این امر موج��ب نگرانی های عمده 
سیاس��ی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی به مراتب قوی تری 
در منطق��ه در آم��ده اس��ت. بیش از نیم��ی از مردم چین کش��اورزند. 
صنعتگ��ران ۲۴درصد و کارمندان و بازرگانان ۲۶درصد نیروی کار فعال 
این کشور را تش��کیل می دهند. با وجود این، حدود ۲00میلیون نفر از 
مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دالر زندگی می کنند. میلیون ها 
ت��ن هنور در فقر ش��دید زندگی می کنند و مش��کالت زیربنایی نیز در 

چین ادامه دارد.
در ماه های گذش��ته، یک مطالعه آنالین که به وس��یله وو شیائوپینگ، 
کارآفرین حوزه فناوری، نوشته شده بود منتشر شد که استدالل می کرد 
زمان آن فرا رس��یده است که بخش خصوصی راه را برای اقتصاد دولتی 
ب��از کند و این امر در چین همه گیر ش��ده اس��ت. برخ��ی اعتقاد دارند 
نویس��نده این مطلب به طنز با ماجرا برخورد ک��رده و منظورش انتقاد 
بوده وگرنه اصال نظری خالف این اتفاقات در اقتصاد چین داشته است. 
دیگران به این مطالعه و نظرات دیگر مقامات رس��می حزب کمونیست 
چین به عن��وان یک عمل آزمایش��ی برای حرکت کامل ب��ه نفع دولت 
ن��گاه کرده ان��د؛ حرکتی برای گذار از چهار ده��ه اقتصاد ترکیبی چین، 
یعنی اقتصادی دولتی- خصوصی. هووئی می گوید: »نکته کلیدی که در 
اینجا فراموش می شود این اس��ت که تمام فعالیت های اقتصادی بخش 

خصوصی در گسترده صالحدید دولت انجام می شود.« 

جنگ آینده تجاری بین دو قدرت اقتصادی جهانی استراتژی ها را تغییر خواهد داد

تمرکز دوباره چین بر بنگاه های دولتی

یادداشت

شهر خیالی در برابر شهر واقعی

در نگاه به شهرس��ازی موجود درمی  یابیم که س��ه سنت در شکل دهی 
آن موثر بوده اس��ت: مرکززدایان )که باغ ش��هر بخش��ی از آن است(، شهر 
تابناک و زیباشهر و البته تفاسیر انشعابی یا ترکیبی از آنها )به ویژه باغ شهر 
و ش��هر تابناک(. ویژگی مشترک هر سه س��نت در فرم گرایی، جانشینی 
ایده های طراح به جای زندگی واقعی ش��هر، جداسازی کارکردی و ضدیت 
با پویایی شهری بوده است. در همه این سنت های شهرسازی، واالگرایی و 
استانداردگرایی غلبه داشته است که آرمانی از شهر باشکوه و برنامه ریزی شده 
اس��ت. ابتدا نگاهی به ایده های محوری این سنت ها می  اندازیم تا تصویری 

داشته باشیم از آنچه شهرسازان برای شهرهای ما می  اندیشند.
-1 در باغ شهر که بنیانگذار ایده آن، »ابنزر هاوارد« است، ایده آن بر توقف 
رش��د شهر و اسکان مجدد جمعیت در شهرک های حومه ای مبتنی است، 
ش��هرک هایی با 30 هزار نفر جمعیت، احاطه ش��ده با کمربندی از مناطق 
کشاورزی، پهنه بندی های برنامه ریزی شده صنعتی جداگانه، پهنه بندی های 
زیستی )خانه ها، مدارس و فضای سبز( جداگانه و پهنه بندی های تجاری و 
فرهنگی جداگانه که هر تغییر کوچک تحت نظر مقامات محلی است. یک 

گونه مشابه متأثر از این ایده، شهرهای شرکتی است.
در این س��نت، تدارک مسکن سالم اصل محسوب شده و هر چیز دیگر 
نس��بت به آن فرعی محسوب می   ش��ود. برنامه ریزی خوب، مجموعه ای از 
فعالیت های آماری است که بتواند همه آنچه را مورد نیاز است، پیش بینی 
کرده و بعد از پیاده شدن آن نیز در برابر جزئی ترین پیامدهای تغییر قابل 
حمایت باش��د. بر مبنای ایده باغ شهر که چهره هایی چون پاتریک گدس، 
لوییس مامفورد، کالرنس اشتاین، هنری رایت و کاترین باور آن را گسترش 
دادند، خیابان ها محیط نامناس��بی برای انسان هاست، خانه ها باید از آن رو 
برگردانده و به طرف داخل و فضای سبز داخلی رو کنند. در سنت باغ شهر 
خیابان های تکراری بیهوده اند، واحد اولیه طراحی شهر خیابان نیست، بلکه 
بلوک و به ویژه ابربلوک اس��ت. محل تجارت باید از محل سکونت و فضای 
سبز جدا شود. نیاز یک محله به کاالها باید به طریقه ای »علمی  « محاسبه و 
به همان میزان فضای تجاری به آن اختصاص داده شود. حضور مردم غریبه 
در بهترین ش��رایط، یک بد الزم اس��ت و حداقل هدف برنامه ریزی شهری 
خوب، جداس��ازی و ایجاد حریم ش��خصی از نوع حومه شهر است. به زعم 

اینان، برنامه ریزی خوب، برنامه ریزی پروژه است.
-۲ س��نت شهر تابناک، س��نتی اس��ت که لو کوربوزیه نظریه پرداز آن 
بود. تصویر این ش��هر چنین اس��ت: »تصور کنید از راه پ��ارک بزرگ وارد 
ش��هر می ش��ویم. ماش��ین تندرو ما مس��یر مرتفع مخصوص تندرو بین 
آس��مان خراش های جادویی را در پیش می گی��رد. هنگامی   که نزدیک تر 
می   شویم ۲۴ آس��مان خراش در آس��مان برابر دیدگان ما تکرار می   شوند؛ 
سمت چپ و راست ما در حاشیه هر ناحیه ویژه، ساختمان های مدیریت و 
شهرداری قرار دارند. ساختمان موزه ها و دانشگاه، فضا را محصور می   کنند. 
همه شهر یک پارک اس��ت. تعداد انسان های ساکن، 1۲00نفر در هر آکر 
اس��ت اما با توجه به ارتفاع بسیار س��اختمان ها، 95درصد زمین به صورت 
باز باقی می ماند. آس��مان خراش ها تنها 5درصد زمین را اش��غال می کنند. 
مردم ب��ا درآمد باال، در خانه های کوتاه تر لوک��س در اطراف محوطه ها در 
حالی خواهند زیس��ت که 85درصد زمین های ش��ان باز خواهد بود. اینجا 
و آنجا نیز رس��توران ها و تئاترها قرار خواهند گرفت. خودروهای س��نگین 
راه های زیرزمینی خواهند داشت و پیاده روها از خیابان ها و پارک ها حذف 

می   شوند.«
فنون بازس��ازی با عناوین گوناگونی مانند پاکس��ازی انتخابی، نوسازی 
لکه ای، برنامه ریزی نوسازی یا حفاظت برنامه ریزی شده به طور عمده تالشی 
است تا ضمن نگهداری برخی ساختمان های قدیمی  ، ناحیه به یک تفسیر 

قابل قبول از باغ شهر تابناک تبدیل شود.
-3 سنت زیباشهر سنتی است که به یادمان سازی گرایش دارد. براساس 
طرح ه��ای آن بلوارهای منظم فراوانی به س��بک باروک برپا ش��دند که به 
هیچ کاری نمی آمدند. ش��هرها یکی پس از دیگری مرکز مدنی یا فرهنگی 
خود را برپا داش��تند. این ساختمان ها در طول یک بلوار، در طول بازارچه، 
در محاصره یک پارک و یا پراکنده درون پارک، چیده ش��ده بودند. صرف 
نظر از نحوه چیدمان آنها، نکته مهم آن بود که یادمان ها جداافتاده از شهر، 
کوچک ترین تاثیری نداشتند. تصوری در شهرسازی وجود دارد که برمبنای 
آن پول به عالوه طرح مساوی است با شهر کامل و می   توان تمام مشکالت را 
حل کرد، از زاغه ها گرفته تا ترافیک، اما نتیجه آن چیزی جز تخریب بیشتر 
شهرها از طریق از بین بردن توان های واقعی زندگی شهری، بزرگراه ها، زوال 
محالت، س��اخت انواع شهرهای اشباح/ شهر خوابگاهی/  شهرهای گتویی/ 
شهرهای گیت شده و گسیختگی کاربری ها و فعالیت ها نبوده است. انعکاس 
این سنت ها در شهرسازی را می   توان در زمینه های متعددی دید. چشم انداز 
شهر، طرح جامع، پهنه بندی طرح تفصیلی، تقلیل نیازهای زندگی شهری 

به سرانه هایی هفتگانه در قالب فعالیت هایی دسته بندی شده است.
رفت��ار اجتماع��ی و اقتصادی س��اکنان ش��هر ب��ا یکدیگ��ر و با محیط 
پیرامون ش��ان هیچ جایی در سنت های برنامه ریزی نداشته اند و در بهترین 
حالت، ساکنان به پرسش نامه نیازسنجی خام در مورد سرانه های خدماتی 
فروکاسته شده اند. آنچه بر س��نت های برنامه ریزی حاکم بوده است حتی 
زیباش��هر که احساس��اتی رمانتی��ک دارد، عقالنیت ابزاری بوده اس��ت نه 
عقالنی��ت ارتباطی که حاصل کارکرد واقعی ش��هرها تحت تأثیر کنش و 
واکنش ساکنان و توافق های آنها باشد. این الگو از برنامه ریزی در مدیریت 
شهری، به شهرداری تصدیگر به جای شهرداری تسهیلگر انجامیده که به 
جای فراهم آوری س��ازوکارهایی برای تقویت و بهبود کارکرد واقعی شهر از 
طریق ذی نفعانش، به مداخله در بهم ریزی این کارکرد براس��اس تصورات 
ذهنی یا مناف��ع ذی نفعان محدودی چون انبوه س��ازان، پیمانکاران بزرگ 

عمرانِی راه و باند و بانک ها مبادرت می کند.
راه خ��روج از این س��نت های برنامه ریزی که البت��ه در ایران به صورتی 
رانت��ی و در قالبی ش��یادانه درآمده اند، رجوع به واقعیت زندگی ش��هری 
ب��رای برنامه ریزی و مبن��ا ق��رار دادن رفتارهای اجتماع��ی و اقتصادی و 
توافق های اجتماعی و حرکت از شهرداری تصدیگر به شهرداری تسهیلگر 
در برنامه ری��زی، مدیری��ت و تخصیص بودجه اس��ت؛ اقدامی   که می تواند 
شهرداری را چابک و کوچک سازی کند و هزینه های آن را نیز به نحو قابل 
توجهی کاهش دهد. زیرا مداخالت ش��هرداری ه��م کاهش می یابد و هم 
به لحاظ مقیاس خردتر می ش��ود و از مگاپروژه ها به سمت میکروپروژه ها، 
از پروژه های سخت افزاری به س��وی پروژه های نرم افزاری حرکت می کند. 
در این چارچوب اس��ت که بخش های اقتصادی چون اصناف و استارتاپ ها 
می توانند در بازطراحی ش��هر نقش ویژه ایفا کنند و شهر بر مبنای قواعد 

اقتصاد شهری برنامه ریزی و اداره شود.
منبع: آینده نگر 
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فرص��ت امروز: دی��روز تفاهم نامه ای میان س��ازمان برنام��ه و بودجه 
و وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت با حضور محمدباق��ر نوبخت و رضا 
رحمانی امضا ش��د و طبق این تفاهم نامه  قرار اس��ت ۲۷0 هزار فرصت 
شغلی با سرمایه گذاری ۲1 هزار میلیارد تومانی ایجاد شود. از این منابع 
حدود 10 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی از صندوق توس��عه ملی، 
10ه��زار میلیارد تومان از نظام بانکی و هزار میلیارد تومان هم از خزانه 

برای تامین یارانه سود تسهیالت دریافتی تامین می شود.
نرخ س��ود تسهیالتی که قرار اس��ت برای ایجاد این۲۷0 هزار فرصت 
ش��غلی در نظر گرفته ش��ود، 1۲درصد برای مناطق محروم و 1۴درصد 
ب��رای مناطق غیرمحروم اس��ت که مابه التف��اوت آن را دولت به صورت 
یاران��ه س��ود از محل هزار میلی��ارد تومان برداش��تی از خزانه پرداخت 

خواهد کرد.
این فرصت های ش��غلی که قرار اس��ت در حوزه صنعت، معدن ایجاد 
ش��ود در چهار بخش متمرکز است: ابتدا ۲0۶۶ واحد نیمه تمام صنعت 
و معدن که باالی ۶0درصد پیش��رفت فیزیکی دارند در دستور کار برای 
اتم��ام قرار خواهد گرفت. برنامه دیگ��ر به واحدهایی اختصاص دارد که 
صنعتی و معدنی بوده و نیاز به بازس��ازی و توس��عه دارند. در این بخش 
۲1۶5 واحد صنعتی و معدنی مورد برنامه ریزی قرار گرفته که به ایجاد 

5۲ هزار فرصت شغلی می انجامد.
تامین سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی و معدنی نیز سومین 
برنامه ایجاد ش��غل در این تفاهم نامه اس��ت که با اج��رای آن 8۷ هزار 
فرصت ش��غلی ایجاد خواهد ش��د و چهارمین برنام��ه هم به کمک های 
فنی و اعتباری برای توس��عه خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی بر 

می گردد که به ایجاد هزار فرصت شغلی خواهد انجامید.
دالیل عدم افزایش یارانه نقدی

از س��ال 1389 که قان��ون هدفمندی یارانه به مرحل��ه اجرا در آمد، 
تاکنون مبلغ پرداختی به یارانه بگیران تغییری نکرده و در حد همان ۴5 
هزار و 500 تومان باقی  مانده اس��ت. هرچند طی این س��ال ها انتقادات 
زی��ادی نس��بت به این موضوع مطرح و عنوان می ش��د ک��ه با توجه به 

تغیی��رات تورم مبلغ یارانه های نقدی از ارزش چندانی برخوردار نبوده و 
باید در مورد آن تجدید نظر ش��ود. ب��ا این حال فعال حدود ۷۷ میلیون 
نفر در هر ماه یارانه نقدی ۴5 هزار و 500 تومانی را دریافت می کنند.

اما اینکه چرا با وجود پیش��نهاداتی که مطرح اس��ت تغییری در مبلغ 
یارانه های نقدی ایجاد نمی شود، موضوعی است که محمدباقر نوبخت در 
حاش��یه امضای این تفاهم نامه به آن پاسخ داد و گفت: با توجه به منابع 
تامی��ن پرداخت یارانه نقدی که حامل ه��ای انرژی بوده و تغییر قیمتی 
طی س��ال های اخیر نداشته اس��ت، مبلغ یارانه نیز تغییر نکرد؛ بنابراین 
اگ��ر افرادی معتقدند که بای��د رقم ۴5 هزار و 500 تومانی افزایش پیدا 
کند باید در مورد قیمت فعلی حامل های انرژی نیز تصمیم گیری کنند.

به  گزارش  ایس��نا، آنط��ور که نوبخ��ت توضی��ح داد یارانه ها از محل 
مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی اس��ت که س��وخت به همراه برق و 
آب آن را تش��کیل می دهد پرداخت می شود. از این منبع باید 50درصد 
به مردم باز گردانده ش��ود، 30درصد به تولید و ۲0درصد به خزانه رفته 

و صرف امور عمرانی و جاری دولت شود.
اما طی چند سال اخیر مجلس، قانون هدفمندی را اصالح کرد و قرار 
شد هر آنچه که از محل اصالح قیمت آب و برق ایجاد می شود به خود 
این شرکت ها برگش��ته تا بتوانند سرمایه گذاری انجام دهند، چراکه در 
حال  حاضر نیز بهای تمام شده آب و برق بیش از آن چیزی است که در 

اختیار مردم قرار گرفته و از آنها دریافت می شود.
به گفته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، بر این اس��اس باید از محل 
تامی��ن یارانه ها آب و برق را جدا کرد و تنها س��وخت باقی می ماند که 
برای بنزین 1000تومان و برای گازوئیل و س��ایر سوخت ها قیمت ها از 
چند س��ال پیش تغییری نکرده است و هر مقداری که ایجاد می شود به 
خزانه رفته و وارد حس��اب س��ازمان هدفمندی یارانه ها می شود و طبق 
تبص��ره 1۴ قانون بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه هاس��ت، مطرح 

می شود.
نوبخ��ت گفت که اگر بگویند چرا یاران��ه را از ۴5 هزار تومان باالتر و 
حتی  به ۴50 هزار تومان نمی رس��انید باید گفت  برای اینکه کاالهایی 

که از افزایش قیمت آنها یارانه تامین می شود گران نشده است، بنابراین 
اگر اصرار بر افزایش مبلغ یارانه وجود دارد باید این کاالها گران ش��ود، 

اما در این مورد باید مسائلی را رعایت کرد.
او با اش��اره به اینکه می پذیریم که در حال  حاضر قیمت س��وخت در 
ایران با منطقه تفاوت دارد، گفت: باید توجه داش��ت که نمی توان کامال 
در این مورد قیاس کرد و باید س��ایر شاخص ها را نیز در نظر گرفت. به  
هر حال افزایش قیمت های حامل های انرژی اثر روانی دارد و باید برای 
هر تغییری در آن بررسی های همه جانبه انجام گیرد. این  در حالی است 
که در بودجه سال آینده ارقام برای تبصره هدفمندی یارانه ها به گونه ای 
تنظیم ش��ده اس��ت که افزایش قیمتی در حامل های انرژی دیده نشده 
است و در  عین  حال هر گونه تغییری ایجاد شود تمام منابع آن به خود 

مردم برخواهد گشت.
اما توزیع یارانه های نقدی از س��ال آینده قرار است به صورت استانی 
انجام ش��ود؛ این خبری است که اخیرا رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
آن را اعالم کرده و در حال  حاضر با برخی توضیحات همراه شده است. 
نوبخت گفت که در س��ال آینده نیز افرادی که استحقاق دریافت یارانه 
داش��ته باش��ند مبلغ ۴5 هزار و 500 تومان را دریافت می کنند. این  در 
حالی اس��ت که قانون تاکی��د دارد افرادی که ب��االی 3 میلیون تومان 
دریافت می کنند مس��تحق دریافت یارانه نیس��تند، بنابراین اکر وزارت 
کار، تع��اون و رفاه اجتماعی و همچنین س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها 
بخواهن��د به طور کلی در مورد 80 میلیون نف��ر تصمیم گیری و آنها را 
شناس��ایی کنند کار دش��واری اس��ت که ما در این حالت ترجیح دادیم 
شناس��ایی را به اس��تان ها که ارتباط نزدیک تری با جمعیت خود دارند 

واگذار کنیم.
به گفته وی، بر این اس��اس قرار است یارانه ها در سال بعد به صورت 
استانی و در چارچوب آیین نامه  های اجرایی که به تصویب هیات وزیران 
می رس��د پرداخت ش��ود. در این حالت هرگونه صرفه جویی که از محل 
پرداخت یارانه ها انجام شود به طرح های عمرانی خود استان ها برخواهد 

گشت.

نوبخت در حاشیه امضای تفاهم نامه 21هزار میلیاردی برای ایجاد 27۰ هزار فرصت شغلی توضیح داد

دالیلعدمافزایشیارانه۴۵هزارو۵۰۰تومانی

رئی��س اتحادیه امالک با بیان اینکه تالطم بازار مس��کن ناش��ی از خرید و 
فروش س��فته بازانه در حال فروکش و آرام ش��دن است، به تجربه سال 91 در 
افت معامالت بازار مس��کن اش��اره کرد و گفت: در سال 1391 سه برابر شدن 
قیمت ارز به ایجاد شوک قیمتی و افت معامالت در بازار مسکن منجر شد، اما 
بعد از مدتی وضع به حالت عادی برگش��ت بنابراین در حال حاضر نیز همان 
اتفاق تکرار شده و انتظار داریم در ماه های آینده وضعیت بازار مسکن بهتر شود. 
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه معامالت در 18 روز 
ابتدای آذر 139۷ در کل کشور و شهر تهران به ترتیب کاهش 15 و ۶0درصدی 
نش��ان می دهد، گفت: از یکم تا هجدهم آذرماه 139۷ بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۴9 
قرارداد خرید و فروش مس��کن )مبایعه نامه( در کل کشور به امضا رسیده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 15درصد کاهش یافته است. درخصوص اجاره 
نیز ۲۲ هزار و 8۴۲ مورد قرارداد امضا شده که کاهش 13درصدی اجاره نامه را 

نسبت به آذرماه سال قبل نشان می دهد.
وی افزود: همچنین در ش��هر تهران معامالت مس��کن طی 18 روز ابتدای 
آذرماه 139۷ بالغ بر ۴805مورد بوده که نس��بت به زمان مش��ابه س��ال قبل 
کاهش ۶0درصدی را نشان می دهد. در همین مدت ۶۶۲۴مورد اجاره نامه در 
تهران امضا شده که نشان از افت 1۷درصدی نسبت به آذرماه سال قبل دارد.

افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی
خس��روی در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن گفت: برای وضعیت فعلی از 
واژه کس��ادی اس��تفاده می کنم و رکود را قبول ندارم؛ زیرا رکود به معنای آن 
اس��ت که هیچ معامله ای انجام نش��ود در حالی که هم اکنون خرید و فروش 
مس��کن در جریان است، اما مهم ترین علت اینکه معامالت به طور محسوسی 

کاهش یافته به افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی و افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی مربوط می شود. رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
با بیان اینکه معتقدم تالطم بازار مس��کن در حال فروکش است، تصریح کرد: 
اگر به تجربه سال 1391 دقت کنیم سه برابر شدن قیمت ارز به ایجاد شوک 
قیمتی و افت معامالت در بازار مس��کن منجر ش��د، اما بعد از مدتی وضع به 
حالت عادی برگشت. در حال حاضر نیز همان اتفاق تکرار شده و انتظار داریم 
در ماه های آینده اوضاع بهتر شود. وی ادامه داد: از انتهای سال گذشته مردم 
س��پرده های خود را از بانک بیرون کش��یدند و به خرید ارز، طال و مسکن رو 
آوردن��د. در این مقطع زمانی برخی س��رمایه گذاران به قص��د فروش یا اجاره 
اق��دام به خرید مس��کن کردند اما هم اکنون آن تب و ت��اب خوابیده و بازار به 
مصرف کنندگان واقعی رسیده و پیش بینی این است که بازار ملک تا پایان سال 
به ثبات قیمتی برسد و احتمال افزایش قیمت ها بعید است. سپس متقاضیان 

واقعی به تدریج وارد بازار مسکن می شوند.
تولید مسکن، صرفا با حمایت از بخش خصوصی میسر می شود

خسروی درباره دیدار رئیس جمهور با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی 
که روز گذش��ته انجام ش��د، اظهار کرد: این مالقات نشان می دهد که موضوع 
مس��کن برای رئیس جمهور اهمیت باالیی دارد و آقای روحانی خواهان رونق 
بخش ساختمان است. در صحبت هایش هم به اهمیت بخش خصوصی اشاره 
کرد که در واقع مناسب ترین سیاست است؛ زیرا اگر دولت می خواهد در بخش 
مس��کن به توفیق برسد باید بخش خصوصی را به بازی بگیرد و پشتیبان آن 
باشد. در غیر این صورت دولت به تنهایی نمی تواند نیاز سالیانه کشور به یک 

میلیون واحد مسکونی را تامین کند. 

پیش بینی رئیس اتحادیه امالک

تالطم بازار مسکن در حال فروکش کردن است

حملونقلریلی

 تکلیف افزایش تعرفه برق پرمصرف ها
تا پایان آذرماه مشخص می شود

مصوبه اصالح و افزای��ش تعرفه برق پرمصرف ها در مراحل نهایی 
تصوی��ب خود در دولت ق��رار دارد و تا آخر ماه جاری نتیجه قطعی 

آن به مردم اعالم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طبق گفته مدیرعامل توانیر، وزارت نیرو پیشنهاد 
افزایش تعرفه برق برای پرمصرف ها را در راس��تای درآمدزایی خود 
نمی بین��د، بنابراین ای��ن اقدام تنها با هدف تبدی��ل پرمصرف ها به 

خوش مصرف ها بوده است.
محمدحس��ن متولی زاده روز گذشته در حاشیه سمینار تخصصی 
راهکارهای هوشمندس��ازی در مصرف ان��رژی در جمع خبرنگاران 
درباره نحوه افزایش تعرفه مش��ترکان پرمصرف اظهار کرد: 5درصد 
مش��ترکان برق در ایران، 10 برابر مشترکان کم مصرف برق مصرف 
می کنند، بنابرای��ن این پرمصرف ها نیز به راحتی می توانند به گروه 

کم مصرف ها بپیوندند.
او ب��ا انتقاد از قیمت پایین برق در ای��ران و چالش های به وجود 
آم��ده در ای��ن خص��وص گف��ت: قیمت ب��رق ایران از کش��ورهای 
افغانس��تان،  ع��راق و ترکیه ی��ک اختالف یک ب��ه 10 دارد که این 

اختالف قیمت باعث شده که مصرف برق نتوانسته کاهشی باشد.
متول��ی زاده با اش��اره به اینکه مصرف برق در ماه هایی از س��ال و 
محدود، به ش��کل قابل مالحظ��ه ای افزایش می یاب��د، گفت: برای 
کنترل مصرف برق، یکی از راه ها، مدیریت بار ش��بکه اس��ت چراکه 
در تمام دنیا با مدیریت بار توانسته اند، مصرف برق را کنترل کنند.

وی همچنی��ن با بیان اینکه براس��اس مطالبات ص��ورت گرفته، 
می ت��وان بدون کاهش طرح رفاه برق مورد نیاز برای مردم را تامین 
کرد، بدون اینکه س��طح رفاه کاهش یابد، تصریح کرد: با  روش های 

ساده می توان 30درصد مصرف برق خانگی را کاهش داد.

مدیرعامل توانیر، با تاکید بر این مس��اله که 30میلیون مش��ترک 
خانگی داریم، افزود: با ابزارهای قدیمی دیگر امکان ارتباط دوسویه 
با مشترکان برق وجود ندارد، پس شرکت های دانش بنیان می توانند 
در زمان های��ی که نیاز اس��ت مردم از بار ش��بکه ب��رق کم کنند، با 

ارتباطی که با آن ها می گیرند، این موضوع را تحقق ببخشند.
ب��ه گفت��ه متولی زاده، با هوشمندس��ازی در مص��رف انرژی مثل 
ارتباط دوس��ویه با مردم، می توان همانند بخش صنعت و کشاورزی 
که به صورت تش��ویقی مصرف ب��رق خود را کاه��ش دادند، بخش 

خانگی نیز مصرف برق خود را کاهش دهد.
وی افزود: سال گذشته بخش صنایع ۲00 میلیارد تومان به دلیل 
کاهش بار شبکه، پاداش همکاری دریافت کردند و 900 مگاوات از 
بار شبکه برق را کاهش دادند، پس مردم نیز می توانند با کاهش بار 

شبکه پاداش دریافت کنند. 
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رمز یکبارمصرف چگونه در دسترس مشتریان بانک ها قرار 
می گیرد؟

شیوه جدید اعالم رمزهای بانکی
مع��اون فناوری ه��ای نوی��ن بانک مرک��زی گفت ارائ��ه رمز دوم 
یکبارمص��رف با ه��دف کاهش جرائم مالی از اول آذرماه در ش��بکه 
بانکی عملیاتی و از خردادماه سال 98 الزام آور شده، همچنین ارائه 

رمز دوم ایستا متوقف می شود.
ناص��ر حکیمی با بیان این مطل��ب در گفت وگوی تلفنی با برنامه 
تیتر امشب گفت: بانک مرکزی باهدف افزایش امنیت تراکنش های 
بانکی »سند الزامات رمزهای یکبارمصرف« را در ابتدای شهریورماه 

سال جاری به شبکه بانکی ابالغ کرد.
او در پاس��خ به این پرسش که رمز یکبارمصرف قرار است چگونه 
در دس��ترس مشتریان بانک ها قرار گیرد، گفت: روش های مختلفی 
در ای��ن بخش وجود دارد که دو روش متداول تر اس��ت. یک روش 
که در دس��ترس همگان قرار دارد، بحث اس��تفاده از پیامک است. 
بدین معنا که به هنگام انجام تراکنش براساس درخواست دارندگان 
کارت پیامکی حاوی رمز یکبارمصرف به شماره تلفن همراه دارنده 
کارت ارس��ال می ش��ود که کاربر از آن تنها برای انجام آن تراکنش 
خاص می تواند، اس��تفاده کند و بعد از یکبار استفاده باطل می شود 

که قابلیت اجرا در تمام گوشی های همراه را دارد.
به گزارش ایِبنا، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: 
مدل دوم، اس��تفاده از اپ های موبایلی در تولید رمزهای یکبارمصرف 
است که دارنده کارت در این روش با درخواست یک رمز یکبارمصرف، 
رمز را از آن اپ با یک زمان اعتبار مشخص که به طور معمول ۶0 ثانیه 
است، دریافت می کند و می تواند در این زمان برای انجام تراکنش از این 

رمز استفاده کند و رمز بعد از آن باطل می شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پاس��خ به این پرس��ش 
ک��ه در حال حاضر تمام بانک ها این خدم��ت را به دارندگان کارت 
ارائه می دهند، گفت: بانک مرکزی با ابالغ بخش��نامه »سند الزامات 
رمزهای یکبارمصرف« به بانک ها اعالم کرده اس��ت که اگر بانکی از 
ابتدای آذرماه این خدمت را به مشتریان خود ارائه ندهد، مسئولیت 
جبران خس��اراتی که به دلیل نبود این خدمت برای مشتریانش رخ 
می دهد را برعهده دارد. وی یادآور ش��د: از خردادماه س��ال 98 نیز 
ارائ��ه رمزهای دوم ایس��تا به دارندگان کارت متوقف و اس��تفاده از 
رمز دوم یکبارمصرف در تمام تراکنش های غیرحضوری، اینترنتی و 

موبایلی برای دارندگان کارت الزام آور می شود.
حکیم��ی در پاس��خ به نحوه اح��راز هویت در ارائ��ه خدمت رمز 
یکبارمصرف به دارندگان کارت، اظهار داش��ت: این موضوع به بانک 
بس��تگی دارد و در صورتی  که دارندگان کارت اپلیکیش��ن موبایلی 
رمز پویا بانک را نصب کنند، با احراز هویت به صورت تطبیق شماره 
موبایل دارنده کارت با کد ملی وی فعالس��ازی اپلیکیشن به صورت 
غیرحض��وری انجام می ش��ود و کاربر می تواند رم��ز یکبارمصرف را 

دریافت کند.
وی اف��زود: در این فرآیند البته یک نکته مخاطره آمیز وجود دارد 
که ممکن است مشکلی را برای شهروندان ایجاد کند و آن این است 
که بانک باید مطمئن ش��ود پیامکی که روی موبایل با اپلیکیش��ن 
ایجاد رمز یکبارمصرف ارسال می شود با شخص استفاده کننده یکی 
اس��ت، بنابراین قسمتی از این فرآیند نیازمند احراز هویت حضوری 
مشتری تنها یکبار برای همیشه برای فعالسازی اپلیکیشن را دارد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که 
مردم باید با چه روش��ی از اصلی بودن درگاه های پرداخت اینترنتی 
مطمئن شوند، تصریح کرد: تمام درگاه های پرداخت کشور در دامنه 
shaparak.ir قرار دارد. ازاین رو هر درگاهی با دامنه غیر این، که 
برای سردرگمی مردم مشابه دامنه ذکرشده و با تغییرات جزئی که 
در نگاه اول محس��وس نیس��ت، ایجاد می شود تقلبی و جعلی است 
و درخواس��ت من از مردم این اس��ت که توجه الزم را به این مسئله 

داشته باشند.

خبرنــامه

فرصت امروز: چهارمین نشست رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان 
به منظور همفکری درباره مسائل مرتبط با بانک مرکزی و اقتصاد کشور 
برگزار ش��د و عبدالناصر همتی در این نشس��ت با اشاره به تعیین سقف 
برای تراکنش های کارت های بانکی گفت: در هیچ جای دنیا با اس��تفاده 
از کارت های بدهی و دس��تگاه کارتخوان، نمی توان مبالغ کالن جابه جا 
کرد. همچنین ظهرنویسی چک های تضمین شده و در وجه حامل بودن 
آنها فضای غیرشفاف در معامالت ایجاد کرده بود و نظارت بانک مرکزی 
و سازمان مالیاتی بر تبادالت تجاری را منتفی می کرد که این مشکالت 

نیز برطرف شد.
دیدار دیروز همتی با اقتصاددانان، چهارمین نشست هم اندیشی بود که 
رئیس کل بانک مرکزی در مدت زمان اندکی که در ساختمان الجوردی 
میرداماد مستقر شده، با اساتید دانشگاه و صاحبان دیدگاه های مختلف 
اقتصادی برگزار کرده اس��ت. همتی در این نشست با اشاره به مشکالت 
و موان��ع پیش روی اقتصاد کش��ور، کارنامه بانک مرک��زی و اقدام های 
انجام شده در چهار ماهه گذشته را تشریح کرد و سپس به چرایی تعیین 

سقف تراکنش های بانکی و اصالح چک های تضمینی پرداخت.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین از آغاز به کار کانال های مالی ایران 
ب��ا چند کش��ور و حذف دالر از تب��ادالت تجاری ایران با آن کش��ورها 
خبر داد و با اش��اره به برگش��ت تدریجی ارز ناشی از صادرات به چرخه 

اقتصادی کش��ور گفت: با توجه به روند کاهش��ی قیمت ارز امیدوارم با 
ارائه ارزهای بیشتر آنها در چرخه اقتصاد، واردات مورد نیاز تولید کشور 

با نرخ های پایین تر ارز تأمین شود.
رئی��س کل بان��ک مرکزی س��پس با اش��اره ب��ه تعیین س��قف برای 
تراکنش های کارت های بانکی نیز گفت: در هیچ جای دنیا با استفاده از 
کارت های بدهی )Debit card( و دس��تگاه کارتخوان، نمی توان مبالغ 
کالن جابه جا کرد. به گفته همتی، ظهرنویسی چک های تضمین شده و 
در وجه حامل بودن آنها باعث ایجاد فضای غیرش��فاف در معامالت بود 
و نظ��ارت بانک مرکزی و س��ازمان مالیاتی بر تبادالت تجاری را منتفی 
می کرد که این مش��کالت با توجه به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی 

سران قوا، توسط بانک مرکزی برطرف شد.
وی آغاز به کار کانال های مالی ایران با چندین کشور و حذف دالر از 
تبادالت تجاری ایران با آن کشورها را اقدام مهمی در حوزه تحریم مالی 
ای��ران توصیف کرد و افزود: عمال بین ایران و برخی از کش��ورها پیمان 
پولی دوجانبه ایجاد شده است و در آینده این موضوع تقویت می شود.

مداخله هوشمندانه و هدفمند در بازار ارز
رئی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین به موض��وع مداخل��ه هدفمند 
و هوش��مندانه در ب��ازار ارز و در عی��ن ح��ال، تامی��ن نیازه��ای ارزی 

تولیدکنندگان و تامین کامل نیاز کاالهای اساسی و دارو اشاره کرد.

در ادامه این نشس��ت نیز اقتصاددانان ضمن کارآمد خواندن اقدامات 
اخی��ر بانک مرکزی در حوزه سیاس��ت های پول��ی و بانکی که منجر به 
ایجاد ش��فافیت و کاهش قیمت ارز ش��ده اس��ت، بر ادامه و توسعه این 

سیاست ها و اقدامات تکمیلی دیگر تاکید کردند. 
به گزارش بانک مرکزی، ضرورت اصالح نظام پولی و بانکی کش��ور و 
افزایش اس��تقالل بانک مرکزی، لزوم برنامه ریزی برای کنترل نقدینگی 
و تعدیل تدریجی نرخ س��پرده های بانکی، جلوگی��ری از رکود، اهمیت 
برآورد درس��ت درآمد ناشی از صادرات نفت در الیحه بودجه کل کشور 
و حرکت به س��مت تک نرخی ش��دن ارز، واگذاری بنگاه های اقتصادی 
بانک ه��ا، ضرورت هدف گذاری نرخ ارز ،تعامل بیش��تر با صادرکنندگان 
برای آوردن ارز آنها به چرخه اقتصاد، جلوگیری از ایجاد کسری بودجه 
در س��ال آینده و بازس��ازی چهره بانک ها در بین مردم و مس��ئوالن از 

جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
گفتنی است در این نشست اقتصاددانان و چهره های برجسته اقتصادی 
از جمله طهماس��ب مظاهری، احمد توکلی، حس��ین عبده تبریزی، سید 
احمدرض��ا جاللی نائین��ی، منصور خلیلی عراقی، تیم��ور رحمانی، حمید 
دیهی��م، احمد مجتهد، حس��ین توکلیان، محمد ه��ادی زاهدی، مرتضی 
عزتی، محمدرضا یوسفی، علی دینی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، سید علی 

مدنی زاده، وحید شقاقی و ابراهیم شمیلی حضور داشتند.

طرح تس��هیالتی عقیق بانک  انصار با سقف 10میلیارد ریال و اقساط 
100ماهه در حال اجراس��ت و مش��تریان بانک، صاحبان کسب وکار و 

عموم مردم می توانند براساس عقد مرابحه از آن استفاده کنند.
 ب��ه گ��زارش اداره  کل روابط عمومی و تبلیغات، اش��خاص حقیقی و 

حقوق��ی می توانند ب��ه منظور بهره مندی از این طرح نس��بت به افتتاح 
س��پرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک اقدام کنند و بانک نیز به 
منظور قدردانی از دارندگان این نوع حس��اب ها خود را مکلف به در نظر 

گرفتن امتیاز تسهیالت برای مشتریان می داند.

این گزارش می افزاید نرخ س��ود تسهیالت از 8 الی 18درصد براساس 
تواف��ق با مش��تریان تعیین می ش��ود، جهت اطالع بیش��تر با ش��ماره 
09۶300 مرکز خدمات مش��تریان تماس و یا به ش��عب سراسر کشور 

مراجعه فرمایید.

طرح عقیق بانک  انصار با سقف 1۰میلیارد ریال در حال اجراست

رئیس کل بانک مرکزی در چهارمین نشست هم اندیشی با اقتصاددانان توضیح داد

دالیلتعیینسقفتراکنشهایبانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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دولت در بودجه س��ال آینده هرچند حرفی از حذف یارانه ها به میان 
نی��اورده، ام��ا س��قف آن را هم افزایش ن��داده اس��ت. از جمله بندهای 
پیش��نهادی دولت برای بودجه س��ال 98 ش��امل بنزین 1000 تومانی، 
دالر ۴ه��زار و ۲00 تومانی برای کاالهای اساس��ی، افزایش ۲0درصدی 
حقوق کارمندان و پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه می ش��ود، اما 
ب��ا این همه، مهمترین برنامه مالی س��ال آین��ده باید به تصویب مجلس 

هم برسد.
در بودجه س��ال 9۷ ب��ود که دولت برای قطع یاران��ه دهک های باال، 
پیش��نهاد ح��ذف 30 میلی��ون نف��ر از یارانه بگیران را مط��رح کرد، اما 
نماین��دگان مجل��س با حذف یکباره ای��ن تعداد یارانه بگی��ران موافقت 
نکردند و س��قف یاران��ه همان ۴۲ هزار میلیارد تومان در س��ال و برای 
ه��ر نفر ۴5 ه��زارو 500 تومان در م��اه باقی ماند. امس��ال هم اعداد و 
ارقام یارانه تغییری نکرده اس��ت، اما قرار اس��ت که یارانه توزیع استانی 

داشته باشد.
به گ��زارش ایرنا و طب��ق گفت��ه محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه، الیحه بودجه س��ال آینده براساس شرایط اقتصادی در 
دوران تحریم تنظیم ش��ده اس��ت و هرچند که ارزش بودجه 1۲درصد 
رش��د داش��ته اما بودجه برخی از دس��تگاه ها کاهش پیدا کرده تا بتوان 
ب��ا اختص��اص بودجه به بخش های موثرتر با حداقل آس��یب به اقش��ار 

کم درآمد از شرایط تحریم عبور کرد.
واقعیت این اس��ت که ب��ا توجه به افزایش قیم��ت ارز به ویژه دالر و 
کاهش ارزش پول کش��ورمان، قدرت خرید به همان میزان کاهش پیدا 
کرده و جمعیت زیر خط فقر هم افزایش یافته اس��ت. از س��وی دیگر به 
طور قطع بخش��ی از هزینه های دور زدن تحریم ه��ا هم بر دوش مردم 
خواهد بود و این به معنای تحمل افزایش قیمت ها اس��ت. بر این اساس 
بسیاری می گویند بیش از هر وقت دیگر حذف یارانه های دهک های باال 
و اختص��اص آن به دهک های کم درآمد برای افزایش س��قف ۴5 هزار و 

500 تومان ضرورت دارد. 
تصمیم��ی که دول��ت برای یارانه در بودجه س��ال آین��ده گرفته این 
اس��ت که س��قف بودجه یارانه ها همان ۴۲هزار میلیارد تومان بماند، اما 
توزیع یارانه ها اس��تانی خواهد بود و هر اس��تان به میزان تعداد افرادی 
ک��ه یارانه بگیرن��د آن مبالغ را دریافت می کنن��د. البته همچنان حذف 
یارانه ثروتمندان و دهک های باال در دس��تور کار ق��رار دارد اما این بار 

استانداری ها نسبت به شناسایی این افراد باید اقدام کنند.
در حالی که بیش از 90درصد جمعیت کشورمان یارانه نقدی دریافت 
می کنند کارشناسان اقتصادی می گویند باید سقف یارانه نقدی از محل 
حذف یارانه دهک های باال افزایش یابد تا بتواند بخشی از رشد قیمت ها 

ناشی از باال رفتن نرخ ارز را جبران کرد. 
گزینه پرداخت غیرنقدی یارانه به شکل کاالهای اساسی 

محمود جامس��از، کارش��ناس اقتصادی درباره سیاس��ت حذف یارانه 
دهک های باال و توزیع استانی آن، گفت: پرداخت یارانه نقدی به صورت 
مس��اوی بین تمام اقش��ار جامعه یک سیاس��ت اش��تباه بود حال اینکه 
بسیاری با شناسنامه افراد فوت شده توانستند یارانه دریافت کنند و این 

نشان می دهد شناسایی افراد به درستی انجام نشده است.
وی ب��ا بیان اینکه دولت از مابه التفاوت ف��روش اقالم انرژی ۴۲ هزار 
میلی��ارد تومان بودجه یاران��ه را تامین می کند، اظهار داش��ت: یکی از 
ش��وک های تورمی در دولت دهم پس از خلق پول برای ساخت مسکن 
مهر و افزایش نرخ ارز، موضوع تامین یارانه بود و همواره هم کارشناسان 

اقتصادی نسبت به عوارض پرداخت نقدی یارانه ها هشدار می دادند. 
به گفته این کارشناس اقتصادی، پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمام 
افراد عدالت اجتماعی را مخدوش می کند. هدف از پرداخت یارانه توزیع 

عادالنه درآمدها بود اما به درس��تی به اجرا نرسید. دولت یازدهم سعی 
ک��رد به صورت داوطلبانه یارانه بخش��ی از دهک های پردرآمد را حذف 

کند اما عده بسیار کمی به این درخواست دولت پاسخ گفتند.
جامس��از با بیان اینکه با توجه به افزای��ش قیمت ها، یارانه ۴5 هزار و 
500 تومان��ی کفاف هزینه ها را نمی دهد و باید س��قف آن افزایش یابد، 
ادامه داد: متاس��فانه شرایط اقتصادی به گونه ای بوده که طبقه متوسط 
ری��زش کرده و تالطم های اخیر باعث کاهش قدرت خرید مردم ش��ده 
و خط فقر به دس��تمزد ماهیانه زیر 5 میلیون تومان رس��یده است و به 
ط��ور قطع این رق��م از یارانه برای هر نفر نمی تواند تورم ایجادش��ده را 

جبران کند.
وی درباره توزیع استانی یارانه اظهار داشت: تا به امروز راه های تفکیک 
دهک ه��ا از یکدیگر برای حذف برخی از یارانه بگی��ران و افزایش یارانه 
ب��رای دهک های پایین جواب نداده اس��ت و در بودجه امس��ال تصمیم 
گرفته اند که مقامات عالی اس��تان ها افراد مس��تحق یارانه را شناس��ایی 

کنند و میزان بودجه یارانه را براساس این تعداد تنظیم و اعالم کنند.
این کارش��ناس اقتصادی تاکید کرد »تا زمانی که تولید اشتغال زا در 
کش��ور رونق پیدا نکند، رفاه به جامع��ه برنمی گردد. دولت باید اقدامات 
متبحران��ه ای را ب��ه کار برد و به طور کلی یارانه نقدی را قطع و با روش 

جدیدی از خانواده های آسیب پذیر حمایت کند.« 
جامس��از با بیان اینکه یکی از راه های تقویت خانوار اجرای طرح های 
اش��تغال زا اس��ت، گفت: دولت می تواند به جای پرداخت یارانه نقدی به 
مردم ب��ه بانک ها یارانه بدهد تا بانک ها با ارائه تس��هیالت به طرح های 

اشتغال زا بتوانند به اقتصاد خانوار کمک کنند. 
به گفته این کارش��ناس اقتصادی، یاران��ه غیرنقدی می تواند در قالب 
ارائه کاالهای اساس��ی به خانوار دهک های کم درآمد و دهک های پایین 
کشور برای مدت زمان معین باشد. قطع یارانه برای دولت چالش برانگیز 
است اما به طور قطع پرداخت ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه نقدی تبعات 

منفی برای اقتصاد کشور دارد. 
یارانه نقدی ُمسکنی برای کوتا ه مدت 

دول��ت در بودجه س��ال آینده افزایش س��ه تا پنج برابری مس��تمری 
خانواده های تحت پوش��ش بهزیس��تی و کمیته ام��داد را در نظر گرفته 
و قرار اس��ت منابع برخی از دس��تگاه ها کاهش یابد و برای افزایش توان 
مالی اقش��ار کم درآمد مصرف شود. هرچند این اقدام دولت در راستای 
حمایت از اقشار ضعیف کشور به اجرا خواهید رسید اما نمی تواند جنبه 
درمانی داش��ته باشد و از گس��ترش جمعیت ناتوان جلوگیری کند. این 
تنها یک مسکن برای کوتاه مدت است و در شرایطی که با موج افزایش 
قیمت ها مواجه هستیم یارانه ۴5 هزار تومان نمی تواند در افزایش توان 

خرید مردم موثر باشد. 
کارشناس��ان اقتصادی معتقد هستند که بهترین راهکار برای حمایت 
از اقش��ار ضعیف کش��ور ایجاد درآمد پایدار از طریق اشتغال یا پرداخت 

هزینه های درمان این اقشار و ارائه یارانه در این بخش است.
از دی��د ناظران، تجربه نش��ان داده ارائه تس��هیالت خوداش��تغالی با 
دش��واری به ایجاد درآمد پایدار برای خانواده ها منجر می ش��ود. از این 
منظر در نهایت اقش��ار ضعیف که تحلیل اقتصادی سطحی دارند و بازار 
را به خوبی نمی شناس��ند در طرح های خوداشتغالی شکست می خورند 
و ب��ه دولت بدهکار می ش��وند، ام��ا رونق بنگاه های اقتص��ادی و اجرای 
پروژه ه��ای عمران��ی می تواند به افزایش اش��تغال منجر ش��ود. در حال 
حاضر هم مهم ترین عاملی که باعث تضعیف اقتصاد خانوار شده،  موضوع 

بیکاری اعضای خانواده است.
از س��وی دیگر معموال اقشار کم درآمد که از پِس پرداخت هزینه های 
درمان برنمی  آیند، پس از طی مرحله تش��خیص بیماری مراحل درمان 

را دنب��ال نمی کنند. حال آنکه با انصراف دهک های باال از دریافت یارانه 
می توان این بودجه را در قالب ارائه یارانه درمان به اقش��ار آس��یب پذیر 

تزریق کرد.
بنابراین در عین حال که اشتغال برای خانوار ایجاد می شود یا بخشی از 
هزینه از روی دوش این افراد برداشته می شود دولت می تواند جلوی افزایش 

نقدینگی در کشور را که متهم ردیف اول بیماری اقتصاد است بگیرد. 

ماجرای یارانه ها در بودجه 98 به کجا می رسد؟

توپیارانهنقدیدرزمینمجلس
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افت شاخص بورس در روزی که سامانه معامالت باز مختل شد
بورس 68۰ واحد عقب رفت

ش��اخص بورس دیروز در جریان دادوستدهای بازار سرمایه که 
سامانه معامالت باز هم با اختالل مواجه شد، ۶80 واحد افت کرد 
و در جایگاه 1۶۶ هزار و ۲35 واحدی قرار گرفت. چنانچه قیمت 
س��هم ها در بورس و فرابورس ایران عمدتا با کاهش مواجه شد و 
خودرویی ه��ا و نفتی ه��ا جزو گروه هایی بودن��د که کاهش قیمت 

سهام را تجربه کردند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
به��ادار تهران ۶80 واح��د افت کرد و به رق��م 1۶۶ هزار و ۲35 
واحدی رس��ید. همچنین شاخص کل هم وزن با افت 0.۲5 واحد 
مواجه ش��د و تقریبا در تراز روز گذش��ته باقی ماند. شاخص آزاد 
شناور نیز 5۶9 واحد افت کرد و تا رقم 1۷8 هزار و ۴9۴ واحدی 
پایین رفت. شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب ۴۲۲ و 

1۷۴0 واحد پایین رفتند.
پاالی��ش نفت اصفه��ان، پاالیش نفت بندرعب��اس، ملی صنایع 
م��س ایران و گروه مپنا چهار نمادی بودند که بیش��ترین تاثیر را 
روی نوس��انات شاخص های بازار س��رمایه داشتند. هر یک از این 
نماده��ا به ترتیب 8۴، ۶۲، 5۲ و ۴8 واحد در افت ش��اخص های 
بازار س��رمایه نقش داش��تند، اما در طرف مقاب��ل بانک تجارت، 
پتروش��یمی پردی��س و معدن��ی و صنعتی گل گهر س��عی کردند 

نگذارند شاخص های بازار بیش از این افت کنند.
دی��روز بانک ها از حجم و ارزش معامالت قابل توجهی نس��بت 
به دیگر گروه ه��ا برخوردار بودند. مجم��وع نمادهای بانکی ۴3۶ 
میلیون معامله را تجربه کردند که ارزش آن به ۶5 میلیارد تومان 
رسید، اما در نهایت تنها نماد بانک تجارت توانست حدود 3درصد 

رشد کند و باقی نمادهای این گروه با افت قیمت مواجه شدند.
خودرویی ه��ا نیز از دیگر گروه هایی بودن��د که ارزش معامالت 
قاب��ل توجهی پس از بانک ها داش��تند. در این گروه ۲8۷ میلیون 
س��هم به ارزش بیش از ۴9میلیارد تومان دس��ت به دس��ت شد. 
نوس��ان قیمتی این گ��روه نیز اکثرا رو به پایی��ن بود. هرچند که 

تعدادی از نمادها توانستند رشد قیمت را نیز تجربه کنند.
فعاالن بازار در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 

نیز شاهد قرمزشدن یک دست نمادهای این گروه بودند.
پاالیش نفت الوان، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و سرمایه گذاری 
صنع��ت نفت جزو نمادهایی بودند که بیش از 3درصد افت قیمت 

را تجربه کردند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 339 میلیارد تومان رس��ید 
که این رقم ناش��ی از دست به دست ش��دن 1.3 میلیارد سهم و 
اوراق مال��ی بود. در این بازار تعداد معامالت به 11۲ هزار و 5۶5 

نوبت رسید.
آیفکس نیز با ۲.1 واحد افت روبه رو شد و تا عدد 1855 واحدی 
پایین رفت. ارزش معامالت فرابورس ایران رقم ۲۲ میلیارد تومان 
را تجربه کرد که نس��بت به روزهای گذش��ته رقم پایینی اس��ت. 
حج��م معامالت نیز رقم 59 میلیون س��هم و اوراق مالی را تجربه 

کرد.
گفتنی اس��ت دیروز در س��اعاتی از معامالت، هسته معامالت با 
مش��کل مواجه ش��د و معامله گران قادر به مش��اهده صفحاتی در 

سایت فناوری اطالعات شرکت بورس نبودند.

سه شنبه
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تحقق صادرات 1۰۰ میلیارد دالری با افزایش 
1۰درصدی واردات همسایگان

وزیر صنعت گفت با افزایش 10درصدی واردات کشورهای همسایه 
از ایران صادرات کش��ورمان به 100میلیارد دالر در س��ال می رسد. به 
گزارش تس��نیم، رضا رحمانی در مراس��م انعقاد تفاهم نامه برنامه های 
تولید و اش��تغال سال 9۷ که در س��ازمان برنامه و بودجه برگزار شد، 
گفت: در حال حاضر بیش از 80هزار واحد صنعتی و معدنی و 3میلیون 
واحد صنفی در کل کش��ور مش��غول فعالیت هس��تند. وی افزود: در 
تبصره 18 قانون بودجه 9۷، ایجاد ۲۷0هزار فرصت شغلی با تخصیص 
تس��هیالت ۲1هزار میلیارد تومانی لحاظ ش��ده است. رحمانی با بیان 
اینکه به دنبال اش��تغال زایی با توزیع پول نیس��تیم، گفت: به هر حال 
برای نوس��ازی صنایع باید حمایت های دولتی ایجاد شود. وزیر صنعت 
گفت: با افزایش 10درصدی واردات کشورهای همسایه از ایران صادرات 
کش��ورمان به 100میلیارد دالر در س��ال می رسد. رحمانی با اشاره به 
تکمیل و توازن زنجیره فلزات اساس��ی تأکید کرد: تولید فوالد در پنج 
س��ال دو برابر ش��ده، به این ترتیب خام فروشی در کشور کاهش یافته 
اس��ت. وی گفت: بایس��تی حداقل 10میلیارد دالر از واردات کشور به 

ساخت داخل تبدیل شود.

 افزایش حق بیمه قرارداد
در طرح حمایت از تولید داخل!

در حالی که مجلس کلیات طرح »اصالح قانون حداکثر اس��تفاده 
از ت��وان تولیدی و خدماتی کش��ور« را تصویب کرده، اما بنگاه های 
اقتصادی، ماده 11 این طرح را مغایر با هدف طرح مذکور می دانند.

به گزارش تس��نیم، نمایندگان مجلس شورای اسالمی با درخواست 
اولویت بررسی طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی 
موافق��ت ک��رده و کلیات این طرح را به تصویب رس��اندند. با توجه به 
این که یکی از چالش های مهم کسب وکارهای مختلف در این سال ها، 
مس��ئله حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اس��ت، در طرح مذکور که 
توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی آماده شده، مواد 11 و 1۲ به موضوع حق بیمه قرارداد 
که توسط سازمان تامین اجتماعی از بنگاه های اقتصادی اخذ می کند، 
اختصاص دارد. طراحان طرح در این دو ماده سعی کرده اند این مشکل 
را تا حدی حل نمایند. ماده 11 این طرح به موضوع تغییر ضرایب حق 
بیمه قرارداد پرداخته است. در این ماده سازمان تامین اجتماعی مکلف 
ش��ده اس��ت تا هر سه سال یک بار نس��بت مزد به کل کار انجام یافته 
)ضری��ب( قراردادهای پیمانکاری عمرانی و یا غیر عمرانی )با مصالح یا 

بدون مصالح( را به روز رسانی کند.
به روز رسانی یا افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد؟

فریال مس��توفی عضو اتاق تهران طی مصاحبه ای به این مس��ئله 
پرداخته و درب��اره حق بیمه قرارداد گفت: »ما همیش��ه حق بیمه 
لیس��ت حقوق کارکن��ان را پرداخت می کنیم. ام��ا تامین اجتماعی 
قراردادهای ما را هم ش��امل حق بیم��ه می کند و درصدی از آن را 
مطالبه می کند و ما هم برای آن که جریمه نش��ویم و دردس��رهای 
اضافی را تجربه نکنیم، ناچارا مجبور به پرداخت هس��تیم.« وی در 
ادامه به ماده 11 طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
اشاره کرده و افزود: »وقتی به روزرسانی ضرایب حق بیمه قرارداد را 
به سازمان تامین اجتماعی می سپارند، خب مسلما با توجه به اینکه 
درآمد س��ازمان از حق بیمه است، این به روز رسانی، معنای کاهش 

نخواهد داشت و قطعا این ضرایب افزایش می یابد.«
دریافت بیش ترین مبالغ در ازای کمترین خدمات

این فعال اقتصادی در اعتراض به مبالغ دریافتی توس��ط سازمان 
تامی��ن اجتماعی اف��زود: »همین االن هم حق بیم��ه ای که تامین 
اجتماعی از کسب وکارها می گیرد، در مقایسه با سایر کشورها یکی 
از بیش ترین مقادیر اس��ت و از طرفی هم خدماتی که در مقابل این 
ح��ق بیمه ها ارائه می ده��د، چه برای کارفرما و چه برای پرس��نل، 

کمتر از استانداردها است.«
ناممکن شدن پیش بینی هزینه ها با وجود ماده 11

مس��توفی پیرامون تبع��ات ماده 11 طرح اص��الح قانون حداکثر 
اس��تفاده از توان تولید داخل  برای کس��ب وکارها بیان داشت: »در 
این وضعیت اقتصادی نامس��اعدی ک��ه وجود دارد و با توجه به این 
موضوع ک��ه امکان پیش بین��ی آینده و هزینه ه��ای کار به حداقل 
رس��یده، به نظر من این ماده مش��کالت بیش��تری را در این زمینه 

برای تولیدی ها به وجود می آورد.«

 وزارت صنعت: 
فعال چاره ای جز واردات برنج نداریم

مدیرکل تنظیم ب��ازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت با توجه 
به کس��ری برنج در کشور، گزینه ای برای ممنوعیت واردات آن نداریم 
زیرا در غیر این صورت قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی در بازار به 11 
هزار تومان و برنج ایرانی به ۲0 هزار تومان می رسد.محمدرضا کالمی، 
مدی��رکل تنظیم بازار وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، در ارتباط با درخواست یکی از 
نمایندگان مجلس برای لغو بخشنامه واردات برنج، اظهار کرد: واردات 
برنج به طور هر س��اله برای حمایت از کش��اورزان در زمان برداش��ت 
محصول داخلی ممنوع می شود و افزایش قیمت مقطعی برنج در بازار 
نیز به همین دلیل اس��ت. وی افزود: در این ش��رایط انتقال ارز، برآورد 
کسری تولید برنج در کشور یک و نیم میلیون تن بود که یک میلیون 
تن آن به کشور آمده بود و قیمت این محصول در بازار در حال افزایش 
بود. )به همین دلیل ممنوعیت برداش��ت برنج برداشته شد( مدیرکل 
تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از تاریخ 9۷/9/1 
که برداشت برنج کشاورزان تمام شد، دوباره اجازه واردات این محصول 
داده ش��د تا کسری این محصول در کش��ور تامین شود و در صورتی 
که بعد از این تاریخ برنجی داخلی وجود داش��ته باشد دست واسطه ها 
و حلقه ه��ای توزیع اس��ت تا با نگهداری آن بتوانن��د در آینده گران تر 
بفروش��ند. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی گزینه ای برای ممنوعیت 
برنج نداریم زیرا در غیر این صورت قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی در 
بازار به 11 هزار تومان و برنج ایرانی به ۲0 هزار تومان می رسد.کالمی 
گفت:کسری هر ساله  برنج، در سال جاری نیز وجود دارد و برای تامین 

آن باید اقدام به واردات کرد.

اخبـــار

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی از آغ��از کاهش قیمت و 
ارزان��ی در بازار ل��وازم خانگی خبر داد و گفت چه��ار برند مطرح لوازم 
خانگی قیمت محصوالت خود را 10 تا 15درصد کاهش داده اند و مردم 
می توانند از شنبه به آن ها مراجعه کرده و نیاز خودشان را تامین کنند.

ل��وازم خانگی یکی از پرنوس��ان ترین بازارها در ماه های گذش��ته بود 
ک��ه متاثر از افزایش قیمت ارز و البته برخی س��ودجویی ها مش��کالتی 
را برای مردم به وج��ود آورده بود، اما محمد طحان پور -رئیس اتحادیه 
فروش��ندگان لوازم خانگی- در این باره به ایس��نا، گفت: از شنبه هفته 
آینده چهار برند مطرح داخلی و خارجی لوازم خانگی قیمت محصوالت 
خ��ود را کاه��ش می دهن��د و مردم می توانن��د از آن ه��ا کاالهای مورد 

نیازشان را خریداری کنند.
وی اف��زود: افزایش قیمت ها و کاهش تقاضای ناش��ی از کاهش توان 

خرید مردم س��بب ش��د تا این برندها نس��بت به کاه��ش قیمت خود 
اقدام کنند و مس��لما بقیه برندهای لوازم خانگی نیز همین کار را انجام 
می دهن��د چرا که ن��رخ ارز نیمایی که مورد اس��تفاده این صنعت بود، 
کاه��ش یافته و برخ��ی از صاحبان این صنعت به دلی��ل اینکه احتمال 
افزایش دوباره نرخ ارز را می دیدند، قیمت های خود را نگه داش��تند اما 
طی ماه های گذش��ته نوس��ان چندانی را ندیدن��د و بنابراین قیمت های 

خود را کاهش دادند.
طحان پور با اشاره به اینکه برندهای خارجی اعمال کننده کاهش قیمت 
آلمانی و ترکیه ای هس��تند، ادامه داد: در این ش��رایط سوال این صنف این 
اس��ت که خودروس��ازان چرا قیمت خود را کاهش نمی دهند چرا که اگر 
کاهش نرخ ارز نیمایی س��بب شده تا هزینه های تولید لوازم خانگی کمتر 
شود، خودروسازان هم که مواد اولیه شان تا 90درصد با تولیدکنندگان لوازم 

خانگی یکی  است چرا کاهش قیمت نمی دهند و کسی با آن ها کاری ندارد. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: از مردم درخواست می کنیم 
ک��ه به هنگام خرید ل��وازم خانگی، نیاز خود را از هر فروش��گاه و مغازه ای 
تامی��ن نکنند و حتم��ا قبل از خرید پروانه آن  را چ��ک کنند و دوم اینکه 
قبل از خرید، لیست قیمت رسمی و شرکتی را با سربرگ و مهر و امضای 
رسمی از فروشنده بخواهند و از آن هایی که 10 تا 15درصد کاهش قیمت 
را اعمال کرده اند، خریداری کنند. وی با بیان اینکه لوازم خانگی را مدت دار 
نخرید، تاکید کرد: برخی فروشگاه ها و مغازه های اجاره ای بدون پروانه وجود 
دارند که لوازم خانگی را زیر قیمت به مردم می فروشند و زمان تحویل کاال 
را یک ماه بعد یا حتی بیش��تر اعالم می کنند، اما مردم توجه کنند که به 
هیچ وجه از آن ها چیزی نخرند و حتما به فروشگاه ها و نمایندگی های معتبر 

مراجعه کنند.

کاهش قیمت 1۰تا 1۵درصدی در بازار لوازم خانگی از شنبه

ازهرفروشگاهینخرید

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی از مذاکره با بانک مرکزی به منظور تعیین ش��یوه تامین 

ارز واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
اکبر افتخاری در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص معافیت مناطق آزاد 
از ثب��ت س��فارش واردات کاال ک��ه اخیرا مصوبه آن از س��وی دولت به 
پیش��نهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابالغ شد، 
اظه��ار کرد: اساس��ا واردات کاال در مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی طبق 
قانون کلی این مناطق، از ثبت س��فارش معاف است و از ابتدای امر که 
قانون��ی مغایر با این موضوع تصویب نش��ده بود واردات هرگونه کاال که 
مش��کل شرعی نداش��ت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آزاد بود، اما در 
برهه زمانی خاصی براس��اس سیاست های اتخاذشده دولت مصوبه ای را 
مدنظ��ر ق��رار داد تا به منظور واردات در مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی، 

ثبت سفارش صورت بگیرد.
وی ادامه داد: براساس قانون کلی، واردات کاال به کشور از مبادی خارج از 

کشور و مناطق آزاد به سرزمین اصلی، نیازمند ثبت سفارش است که این 
مس��ئله استثنای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در قانون کلی این مناطق 
نشان می دهد اما در برهه ای از زمان به جهت همراهی با دولت عملیات ثبت 

سفارش آنگونه که در مصوبه هیات وزیران آمده بود، مدنظر قرار گرفت.
ب��ه گفته مع��اون تولید، ص��ادرات و فناوری دبیرخانه ش��ورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدای فروردین ماه س��ال جاری بود که 
دولت مصوبه ای را به منظور لزوم ثبت س��فارش واردات کاال در مناطق 
آزاد داشت که به دلیل نبود ساختار این امکان تا شهریورماه فراهم نشد.
افتخاری در ادامه با اش��اره به اینکه پس از راه اندازی س��امانه مربوط 
به ثبت س��فارش واردات کاال در مناطق آزاد، از شهریورماه تا حدود دو 
هفته قبل که ثبت سفارش انجام می شد، تنها نزدیک به 5درصد ارز به 
گروه های کاالیی یک، دو و س��ه اختصاص یافته اس��ت، گفت: متاسفانه 
در زم��ان ابالغ مصوبه دولت، سیس��تم ثبت س��فارش در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی متناسب س��ازی نشده بود و چندین ماه طول کشید تا در 

ش��هریورماه این امکان فراهم ش��ود. وی افزود: طی شش ماه از ابتدای 
سال تا شهریورماه فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد با مشکالت عدیده ای 
به منظور تامین مواد اولیه جهت تولید روبه رو بودند و این محدودیت به 
وجود آمده برای آن ها جدای از تصمیمی بود که توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به منظور ممنوعیت واردات 1۴00 قلم کاال اعمال شد.

مع��اون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در پاس��خ به این مسئله که برخی عنوان می کنند چرا 
صرفا واحدهای تولیدی در مناطق آزاد از ثبت س��فارش معاف شدند و 
این اتفاق در مورد واحدهای تولیدی س��رزمین اصلی رخ نداده اس��ت، 
اظه��ار کرد: ما معتقدیم که عمال معافیتی ب��رای واحدهای تولیدی در 
مناط��ق آزاد اعمال نش��ده، بلکه این مصوبه دولت همان قانونی اس��ت 
که در ابتدای امر و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داش��ته اس��ت 
و حض��ور بس��یاری از واحدهای تولیدی در این مناط��ق صرفا به دلیل 

معافیت از ثبت سفارش در واردات بوده است.

پانزدهمی��ن نمایش��گاه ایران متافو از 11 ت��ا 1۴ آذرماه 9۷ در محل 
دائمی نمایش��گاه های تهران و با حضور ۲50 ش��رکت داخلی و خارجی 
در زمینه فوالد و صنایع وابسته، برای معرفی دستاوردها و پتانسیل های 
موجود برگزار ش��د. ش��رکت های فوالد مبارکه، ف��والد هرمزگان، ورق 
خودروی چهارمحال و بختیاری، امیرکبیر کاش��ان، فوالد سنگان، فوالد 
س��نگ مبارکه، گروه فوالد متیل، گروه توکا فوالد و... در این نمایشگاه 
حضور پرقدرتی داش��تند. در جریان برگزاری این نمایش��گاه، جمشید 
مالرحمان، سرپرس��ت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( و عباس قبادی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت ضمن حضور در غرفه گ��روه فوالد مبارکه با 
مدیران گروه فوالد مبارکه دیدار و گفت وگو کردند. مدیر روابط عمومی 
ف��والد مبارکه در حاش��یه این نمایش��گاه در جمع خبرن��گاران گفت: 
کارش��کنی های اقتصادی آمریکا علی��ه کش��ورمان وارد مرحله تازه ای 
ش��ده اس��ت و عالوه بر صنعت نفت، فوالدس��ازی ایران نیز تحت تأثیر 
این ش��رایط قرار گرفته اس��ت. محمد ناظمی هرندی اظهار داش��ت: با 
توج��ه به برآوردهایی که از کارش��کنی آمریکا داش��تیم، تمهیدات الزم 
اندیش��یده شده است و در صنعت فوالد نگرانی عمده ای نداریم و یقین 
داریم صنعت فوالد تأثیر قابل توجهی از این کارش��کنی نخواهد گرفت. 
وی در ادامه افزود: اگرچه به دلیل کارش��کنی های آمریکا تأمین برخی 

نیازمندی ها و صادرات دچار مشکالتی شده اند، اما مشکل آنچنان بزرگ 
نیست که بخواهیم آینده سیاهی برای صنعت فوالد متصور باشیم و باید 
همچنان به توس��عه صنعت بیندیش��یم. وی تصریح کرد: البته برخی از 
موارد مثل تأمین ماشین آالت و مواد قابل پیش بینی بود و تالش کردیم 
حداقل برای یک بازه زمانی مش��خص، نیازهای کارخانه را ذخیره سازی 
کنی��م تا در صورت عدم دسترس��ی به این نیازه��ا روند تولید با چالش 
روبه رو نش��ود. ناظمی هرندی با اشاره به مش��کالت احتمالی در زمینه 
صادرات فوالد نیز افزود: همکاران ما با استفاده از سیاست های پیچیده و 
کارآمد در بخش صادرات، خرید و مالی به نحوی مدیریت و برنامه ریزی 
می کنند که صادرات با کمترین ریسک انجام شود و منابع مالی آن هم 
جذب شرکت شود. وی درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود فوالد در 
بازار داخل برای صنایع پایین دستی نیز گفت: به طور کلی فوالد مبارکه 
در کنار س��ایر تولیدکنندگان تأمین کننده نیاز داخلی اس��ت، بنابراین 
قطعا تمام تولیدکنندگان در بخش تأمین نیاز داخلی کوش��ا هس��تند و 
براساس منافع ملی تالش می کنند آنچه بازار داخلی نیاز دارد را تأمین 
کنند. وی تأکید کرد: بخش ساخت وس��از و عمران��ی ایران که در واقع 
خریدار بخشی از محصوالت فوالد مبارکه هستند اکنون در رکود به سر 
می برند و صنایع پایین دس��تی در بخش های مختلف به دلیل کارشکنی 
آمریکا نیز درگیر مش��کالت رکود هستند، به همین دلیل کاماًل طبیعی 

اس��ت که صنایع مادر مثل فوالدسازی نیز دستخوش مشکالتی باشد و 
برای رفع مش��کالت خود راهکارهایی را استفاده کند که اصلی ترین آن 
صادرات است. ناظمی هرندی افزود: وقتی تعادل تولید فوالد و تقاضای 
داخلی نامناس��ب باشد چالشی ایجاد می شود که ظرفیت فوالد کشور را 
هدف گرفته است. به این دلیل که در گذشته تولید فوالد کشور با هدف 
صادرات مازاد نیاز داخل گس��ترش یافته است، اما امروز مازاد فوالد در 
بازار وجود دارد و صادرات دچار موانع داخلی و بیرونی است. وی افزود: 
در ش��رایطی که کارش��کنی آمریکا روند صادرات را با مشکالتی روبه رو 
کرده است نباید خودمان نیز مشکالتی برای صادرات فوالد ایجاد کنیم، 
چون تنها راهکار نجات صنعت دستیابی به بازارهای جهانی است. مدیر 
روابط عمومی فوالد مبارکه تصریح کرد: امیدواریم دولت و دستگاه های 
سیاست گذار در این شرایط کمک کنند ولی ما هیچ وقت از دولت ها این 
انتظار را نداریم که به جای ما کار کنند. وی با اش��اره به اینکه صنعت 
فوالد به تنهایی پتانسیل باالیی در خود دارد، افزود: یکی از چالش های 
ما این است که بعضی از سیاست گذاری ها به صنعت آسیب می رساند یا 
چرخ��ه صنعتی را کند می کند، امیدواریم که این دولت که دولت تدبیر 
و امید است، تصمیم گیری ها و مشورت با صنایع و متولیان صنعت را در 
شرایط خاص و بحرانی مدنظر قرار دهد تا زمینه خروج صنایع کشور از 

شرایط دشوار کنونی فراهم شود.

مذاکره مناطق آزاد با بانک مرکزی برای تامین ارز تولیدکنندگان  

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در پانزدهمین نمایشگاه ایران متافو:

 تنها راهکار نجات صنعت دستیابی به بازارهای جهانی است

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

هنوز تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین 
گرفته نشده است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
هن��وز تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی ش��دن آن 
گرفته نشده اس��ت.  به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو«، اسداهلل 
قره خانی در واکنش به برخی اظهارنظرهای مس��ئوالن به خصوص 
رئیس جمهور در م��ورد بنزین، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از 
اقتصاددانان، دلسوزان و طرفداران محیط زیست نسبت به هدررفت 
بنزین؛ این سرمایه ملی هشدار داده و بر لزوم تغییر قیمت آن تاکید 
داشتند. همچنین پژوهشگران، نخبگان و برخی از دولتمردان هم از 

چند ماه گذشته اشاراتی به این موضوع کرده اند.
وی با بیان اینکه »نگاه سیاس��ی به موضوع بنزین اشتباه است«، 
افزود: در این بین متاس��فانه روس��ای جمه��ور در دوره دولت اول 
خود به دنبال تثبیت قیمت بنزین و در دولت دوم افزایش جهش��ی 
قیمت بنزین را داشتند که این موضوع در مورد دولت یازدهم صدق 
می کرد و به نظر می رس��ید که دولت دوازده��م می خواهد افزایش 
قیمت داش��ته باشد. س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنش��ان کرد: در چنین شرایطی بهتر است که موضوع 
تعیین نرخ بنزین و سایر مواد مرتبط به آن به نخبگان، متخصصان 
و پژوهشگران واگذار ش��ود یعنی آنها نظر کارشناسی خود را اعالم 
کنن��د تا جایی که مردم هم آن را پذیرفته و با اقبال عمومی مواجه 

شوند. قطعا در چنین شرایطی شاهد ایجاد تنش نخواهیم بود.
قره خان��ی توضیح داد: افزایش قیمت بنزی��ن باعث ایجاد تورم و 
اعتراضات خاص خود در جامعه  می شود که اگر این موضوع از ناحیه 
رئیس جمهور اعالم ش��ود اثرات بیش��تری می گذارد. اینکه رئیس 
جمه��ور صحبتی درباره بنزین می کند نظر قطعی تلقی ش��ده حال 

اینکه باید مجلس شورای اسالمی هم در این باره اظهارنظر کند.
وی ب��ا بیان اینکه »صحبت های مطرح ش��ده درب��اره بنزین نظر 
نهایی نیس��ت ک��ه اگر هم باش��د مجل��س از آن مطلع نیس��ت«، 
ادامه داد: براس��اس ش��نیده های ما و موارد مندرج در بودجه هنوز 
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن بنزین گرفته 
نش��ده است و کمیس��یون انرژی االن اطالعی ندارد. از طرف دیگر 
درباره قیمت نفت اطالع رس��انی ص��ورت گرفته، اما در مورد قیمت 

حامل های انرژی  ما چیزی نشنیده ایم.

خودروهای وارداتی در گمرکات به زودی 
تعیین تکلیف می شوند

رحمان��ی، از ترخیص برخ��ی از خودروهای مانده در گمرکات که 
دارای موانع قانونی نیستند بعد از تصویب هیأت دولت خبر داد.

 به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو«، رضا رحمانی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در حاشیه دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان 
و مدیران جوان و دهمی��ن دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، 
مع��دن و تجارت در رابطه با ترخیص چند هزار دس��تگاه خودروی 
واردات��ی مان��ده در گمرکات کش��ور، گفت: ب��ه زودی خودروهای 

وارداتی مانده در گمرکات تعیین تکلیف خواهند شد.
وی درخصوص جلسه دیروزش با معاون اول رئیس جمهور گفت: 
جلس��ه دیروز به تنظی��م بازار اختصاص  داش��ت و به طور حتم به 
زودی در مورد خودروهای وارداتی تصمیمات جدید اتخاذ ش��ده و 
نتیجه  به مردم اعالم می  شود. رحمانی یادآوری کرد: مشکل اصلی 
برای عدم ترخیص این خودروها به پرونده های تخلف ثبت سفارش 

باز می گردد که موجب شده خودروها در گمرک توقیف شوند.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخ��ی از خودروهای مانده 
در گمرکات، دارای مش��کالت و موانع قانونی برای ترخیص هستند 
اما تعداد زیادی هم مش��کل قانونی ندارن��د و بعد از تصویب هیأت 
دول��ت ترخی��ص خواهند ش��د. وی اذع��ان کرد: نح��وه ترخیص، 
پرداخت مابه التفاوت ارزی و مس��ائلی از این دست است که مسائل 
فنی محس��وب می ش��ود اما ما ب��ه دنبال آن هس��تیم تا حق مردم 
در این میان رعایت ش��ود. رحمانی درخصوص قیمت گذاری برخی 
از خودروهای داخلی توس��ط خودروس��ازان گفت: دو نوع خودروی 
داخلی داریم؛ اولین گروه خودروهایی هستند که برای تعیین قیمت 
باید از ش��ورای رقابت مج��وز بگیرند و دومین گ��روه، خودروهایی 
هستند که بدون مجوز شورای رقابت می توانند  قیمت گذاری شوند.

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ادام��ه داد: خودروهایی که با تازگی 
توس��ط شرکت های خودروسازی قیمت گذاری شده اند در ذیل دومین 
گروه خودرویی قرار داش��ته و نیازی به تعیین تکلیف از شورای رقابت 
نداش��تند، هرچند که مدیریت این موضوع به ستاد تنظیم بازار محول 
ش��ده اس��ت. وی گفت: اکنون خیل��ی از اقالم همچ��ون فوالد، مس، 
آلومینیوم، لوازم خانگی، پوش��اک، دارویی و بهداشتی در داخل کشور 
تولید می شوند. رحمانی ادامه داد: در بسیاری از بخش ها، توانایی تأمین 
و تولید بیش از نیاز داخل اس��ت و این موضوع نیاز کشور را به توسعه 
ص��ادرات پررنگ تر می کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
در برخی از کاالها نیاز به واردات داریم، گفت: با توجه به اینکه امسال 
به نام حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده است، برنامه جدی برای 
تقویت ساخت داخلی داریم. باید یک نهضت در این راستا به راه بیفتد.

محبوب ترین رنگ های خودرو در سال 2۰18 
معرفی شدند

در ماه اکتبر گذش��ته »س��فید« همچنان به عنوان محبوب ترین 
رن��گ س��ال ۲018 در میان خودروه��ا انتخاب ش��د. در ماه اکتبر 
گذشته »سفید« همچنان به عنوان محبوب ترین رنگ سال ۲018 
در میان خودروها انتخاب شد. به گزارش ایران جیب به نقل از عصر 
ایران، در ماه اکتبر گذشته حدود 50درصد از رانندگان یا مشتریان 
یک خودروی س��فید را در بیش��تر مناطق آمریکای شمالی، آسیا و 
اروپ��ا برای کرایه یا خرید انتخاب کردند. نقره ای و خاکس��تری نیز 
به ترتیب در جایگاه دوم و س��وم محبوب ه��ای بازار قرار دارند. اگر 
به میزان خرید و فروش خودروها براس��اس رنگ شان بنگریم، از ماه 
اکتبر سال گذشته تا مدت مشابه در سال جاری فروش خودروهای 
قرمز رنگ نیز با افزایش به ۶.8درصد رس��ید. این درحالی است که 
رنگ مش��کی با کمی افزایش محبوبیت نسبت به مدت مشابه سال 

قبل در پایین های جدول قرار دارد.

وزی��ر صنعت،  معدن و تجارت گفت برای خودروهایی که مش��مول 
قیمت گذاری ش��ورای رقابت نیس��تند، عرضه با نرخ 5درصد کمتر از 
بازار ش��روع شده اس��ت. به گزارش فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت،  
معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال 
در حوزه صنعت و معدن مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودرو نهایی 
می ش��ود و آیا افزایش��ی وجود خواهد داش��ت، اظهار داشت: برنامه ای 
که ما داریم قیمت هایی که در بازار تعیین ش��ده پایین بیاوریم و این 
مس��تلزم افزایش تولید اس��ت. اکنون تولید در دو خودروساز عمده به 

شدت پایین آ مده است و از اول سال حدودا با افت تولید روبه رو شدیم.
وی افزود: قیمت ارتباط مس��تقیمی با تولید دارد و اگر طبق برنامه 
بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد خواهد شد و تقاضا را پاسخ 
می ده��د و قیمت پایین می آید. در حال حاض��ر قیمت گذاری خودرو 
ب��ه دو بخش تقس��یم می ش��ود، خودروهای مش��مول قیمت گذاری و 
خودروهایی که مش��مول نبودند. خودروس��ازها با یک برنامه در رابطه 
با خودروهایی که مش��مول قیمت گذاری نیس��تند، در حاشیه بازار به 
قیم��ت 5درصد پایین ت��ر از نرخ بازار عرضه می کنند و روند کاهش��ی 

قیم��ت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می ش��ود تا 
رانت داللی ایجاد ش��ده از بین برود و قیمت در حالت متعادل تری قرار 
بگیرد. رحمانی در پاس��خ به این س��وال که به مفه��وم اقتصادی بازار 
وج��ود ندارد و عرض��ه و تقاضا تعیین کننده قیمت نیس��تند، بنابراین 
چگونه می توان توقع داشت 5درصد کمتر از قیمت بازار خودرو عرضه 
کرد، گفت: این خودروها مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند 
و آنچه که خودروهای مشمول بودند، فرآیند دیگری دارند که باید در 

کارگروه بازار تنظیم شود.

آغازعرضهخودروبهقیمت۵درصدکمترازبازار

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
تجربیات کش��ورهای دیگر در عبور از بحران و رکود در خودروسازی، 
معتقد اس��ت می توانیم با توجه به تقاضا در کش��ور به سمت افزایش 
تولید حرکت کنیم و بخش��ی از هزینه های سر بار را با افزایش تولید 

پاسخگو باشیم.
محسن کوهکن ریزی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص 
راهکار برون رفت از تحریم های داخلی و خارجی اظهار داشت: اتفاقاتی 
در گذشته افتاده که هرگونه افزایش قیمت خودرو ذهن مصرف کننده 

و عوامل نظارتی را به آن سمت و سو هدایت می کند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی افزود: قصد تحلیل 
درس��تی یا نادرستی این امور را ندارم، آنچه که مسلم است بعضی از 
محدودیت های قائل شده برای اقالم وارداتی یا موادی که به هر جهت 
ارزب��ری دارند همزمان با افزایش بی��ش از دو برابری نرخ ارز، موجب 
شده به نسبت سهمی که هر دستگاه خودرو از محل ارز دارد به همان 

میزان در افزایش قیمت تمام شده خودرو موثر باشد.
وی گفت: الزم اس��ت عواملی که تصمیم گیر و ناظر هس��تند حتی 
ب��رای مردم، مس��ائل را کامال باز و تش��ریح کنند. مث��ال دو کارخانه 
تولیدکنن��ده خ��ودرو به خاطر س��اختار دولتی، به ش��کل پرهزینه و 
گران اداره می ش��ود و این امر ارتباطی به مدیریت ندارد. هر شخصی 
مدیرعامل این خودروس��ازی ها ش��ود اگر حتی اجازه داشته باشد که 
این تحول اساسی را به وجود آورد به صورت طبیعی، قیمت تمام شده 

کاالی او نسبت به بسیاری جاهای دیگر باالتر است.
وی افزود: اگر قرار اس��ت نگاهی صحیح، عمیق و درس��ت داش��ته 
باش��یم و به این صنعت به عنوان صنعت پایه نگاه کنیم که عالوه بر 
بقا و تولید باکیفیت و با قیمت مناس��ب، نیازهای داخلی را نیز تامین 
کند، نمی توانیم صورت مس��اله را پ��اک کنیم و باید به این ایرادات و 

اشکاالت ساختاری بپردازیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: بنده 

یکی از کارخانجات خودروس��ازی را در اروپا به فاصله پنج سال مورد 
بازدی��د ق��رار دادم. در بازدید اول که در اوج بح��ران رکود خودرو در 
دنیا و مش��خصا اروپا بود، کارخان��ه مذکور برای کاهش ضرر، تولید را 
به شدت کاهش داده بود. بعد از پنج سال و در بازدید دوم -که رنگ 
و رخسار کارخانه نشان می داد از حالت رکود قبلی خارج شده- چند 

اقدام انجام شده بود.
وی گف��ت: ابت��دا اینکه کارخان��ه مذکور از نظر ارتق��ای تکنولوژی 
خودرو به خصوص در زمین��ه خودروی هیبریدی و خودروهای برقی 
پیش��رفت زیادی کرده بود و به خصوص با افزایش کشش شارژ خودرو 
تا مسافت حدود ۴50 کیلومتر این پیشرفت ایجاد شده بود. وقتی که 
خودرو را تس��ت کردیم، خودرو کامال توانمند بود و کش��ش و شتاب 
الزم را داش��ت. کارخانه مذک��ور الزم دیده بود ب��رای نجات خود به 
سمت و سوی آنچه که نیاز روز دنیا است –به خصوص مسائل محیط 

زیستی- پیش رود.

طی هشت ماه سال جاری در مجموع یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون دالر 
قطعه خودرو وارد کشور شد که واردات قطعات با داخلی سازی کمتر از 

30درصد رشد 15.39درصدی داشته است.
طی هشت ماه سال جاری در مجموع یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون دالر 
قطعه خودرو وارد کشور شد که واردات قطعات با داخلی سازی کمتر از 

30درصد رشد 15.39درصدی داشته است.
به گزارش مهر، بررسی تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران 
نش��ان می دهد، در هشت ماه نخست س��ال جاری یک میلیارد و 13۴ 

میلی��ون و ۴۶۴ ه��زار دالر »قطعات منفصله خودرو با س��اخت داخل 
1۴درصد تا کمتر از 30درصد« وارد کش��ور ش��ده که نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل که 983میلیون و 1۷۷ هزار دالر قطعه وارد شده بود، 

با رشد 15.39درصدی مواجه شده است.
واردات »قطع��ات منفصله خودرو با س��اخت داخل 30درصد تا کمتر 
از 50درصد« در هش��ت ماه سال جاری، ۲3۷ میلیون و 351 هزار دالر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که به میزان 18۷ میلیون و 

81 هزار دالر بود، حکایت از افزایش ۲۶.8۷درصدی دارد.

همچنین در این مدت ۲۷۴ میلیون و ۴۶0 هزار دالر »قطعه منفصله 
خودرو با ساخت داخل 50درصد و بیشتر« به کشور وارد شده که نسبت 
به هشت ماهه  سال گذشته که به میزان ۴۲۲ میلیون و 59۲ هزار دالر 

بود، 35.05درصد کاهش را نشان می دهد.
به این ترتیب آمار نشان می دهد که در مجموع واردات قطعات خودرو 
در هشت ماه سال جاری، حدود یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۲۷5 هزار 
دالر بوده اس��ت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد 

و 59۲ میلیون و 850 هزار دالر قطعه خودرو به کشور وارد شده بود.

باید با افزایش تولید هزینه های سر بار صنعت خودرو را کاهش دهیم

1.6 میلیارد دالر قطعه خودرو وارد کشور شد
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معاون جدید سیاس��ت گذاری و اعتباربخش��ی سازمان فناوری 
اطالع��ات ایران با بیان اینک��ه در دوره جدید، این معاونت در پی 
انتقال توانمندس��ازی و تس��هیلگری به مناطق دیگر کشور است، 

گفت همچنین ایج��اد صندوق پژوهش 
و فن��اوری جام��ع را ب��رای کم��ک ب��ه 

استارتاپ ها مد نظر داریم.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، س��ازمان فناوری 
اطالع��ات وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات توس��عه کاربرده��ایICT و 
خدمات مبتنی بر آن در بخش خصوصی 
و دولت��ی را دنبال می کند و قرار اس��ت 
ب��ا تکیه بر دان��ش، داده و تجربه زندگی 
راحت تری را برای شهروندان فراهم کند؛ 
معاونت سیاس��تگذاری و اعتباربخش��ی 
فن��اوری اطالع��ات این س��ازمان نیز در 

همین راستا قدم برمی دارد.
عنصر کلیدی امید

در ورای تم��ام تصمیماتی که مدیر یک مجموعه اتخاذ می کند، 
یک انتظار نهفته است. »سید سروش قاضی نوری« معاون جدید 

سیاس��تگذاری و اعتباربخش��ی فن��اوری اطالعات »امی��د« را به 
عن��وان همان هدف و انتظاری بیان می کند که در سیاس��ت های 
دوره جدی��د معاون��ت پیگیری می ش��ود: »قبل از ه��ر چیز ما با 
سیاس��ت های جدیدی ک��ه در معاونت 
فناوری  اعتباربخشی  و  سیاس��تگذاری 
اطالع��ات داریم، دنب��ال عنصر کلیدی 
امی��د هس��تیم. اگ��ر امید باش��د بقیه 
چیزه��ا حول آن عنص��ر جمع خواهند 
شد. انتظار ما از سیاست هایی که برای 
معاونت در نظر گرفته ایم این اس��ت که 
تالش ما باعث ش��ود امیدواری افزایش 
پیدا کند. امیدواری ناشی از خدمتی که 
باعث رفاه و ش��فافیت بیشتر شود. اگر 
همه چیز ش��فاف باشد، امید مردم روز 
به روز بیشتر می شود اما اگر فضا مبهم 
شود و مردم احساس کنند، نمی توان به 
زندگی بهتر امید داش��ت. لذا درست است که ما سازمان فناوری 
اطالعات هس��تیم و با فن و فناوری سر و کار داریم، اما فن را در 

خدمت رفاه و امید جامعه می خواهیم.«

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت در راس��تای افزایش اشتغال زایی 
جوانان برنامه های حمایتی وزارت علوم گسترش پیدا می کند.

منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به همکاری وزارت 
علوم و معاونت علم��ی و فناوری، اظهار کرد: 
پارک های علم و فناوری تحت نظارت معاونت 
علمی نیس��تند؛ حوزه معاونت در کنار وزارت 

علوم است.
وزی��ر عل��وم، تحقیقات و فناوری با اش��اره 
ب��ه وظیفه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، گفت: این نهاد در بخش هایی وارد 
می ش��ود که وزارت علوم ورود نداشته است و 
ج��زو وظایفش  نیس��ت، در واقع ما و معاونت 
علمی خانواده ای هستیم که در یک محیط با 

یکدیگر کار می کنیم.
وی ادامه داد: هر اتفاق خوبی که در معاونت 
علم��ی و فناوری بیفتد س��بب خوش��حالی 

هم��کاران ما در وزارتخانه و هر اتفاق رخ داده در وزارتخانه به خرس��ندی 
مسئوالن معاونت علمی منجر خواهد شد.

غالمی درباره پارک های علم و فناوری، اظهار کرد: این پارک ها با نقشی 

موثر در توس��عه اشتغال و کارآفرینی  قطعا می توانند سبب ایجاد اشتغال 
مبتنی  بر دانش و فناوری شوند و از این رو برای ما بسیار اهمیت دارند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به توجه ویژه به پارک های علم 
و فناوری، گفت: در یک س��ال گذشته برای 
توس��عه و تقویت پارک ه��ای علم و فناوری 

برنامه های متعددی داشته ایم.
پیش��برد اه��داف کالن پژوهش��ی هدف 

وزارت علوم است
وی با اشاره به راه های کمک به پارک های 
علم و فن��اوری، گفت: یکی از برنامه های ما 
برای حمایت از این پارک ها، افزایش بودجه 
به منظور پوشش هزینه ها و پیشبرد اهداف 

کالن بوده است.
غالمی درب��اره هزینه های پارک های علم 
و فناوری، اظهار ک��رد: این هزینه ها نوعا به 
شکل حمایت از شرکت های جدید التأسیس 
جوانان و صاحبان ایده است؛ در این برنامه دفاتر کار در اختیار جوانانی که 
ایده هایی ناب دارند، قرار داده می ش��ود و حمایت از آنها به صورت کامل 

انجام می شود.

بودجه پارک های علم و فناوری افزایش می یابدایجاد صندوق پژوهش و فناوری جامع برای کمک به استارتاپ ها

1. یاد بگیرید فروش را دوست داشته باشید
اگر فروش باعث می شود احساس خوبی نداشته باشید شاید به این دلیل است که 
فروش در انتهای لیست اولویت های تان قرار دارد. بسیاری از افراد از فروش متنفرند و 
فکر می کنند که از خدمات و کاالهای ما سود می برند باید خودشان به سراغ ما بیایند. 
همه ما دوست داریم خودمان باشیم حتی اگر در فروش محصوالت و خدمات موفق 
باشیم. فروش یعنی کمک به افراد برای انتخاب چیزی که برای شان مناسب است. اگر 
از کمک به مردم لذت ببرید از فروش هم لذت می برید. به این ش��کل درباره اش فکر 
کنید و افکار منفی را مثبت کنید. هرچه در فروش بهتر باش��ید مشتریان راحت تر از 

شما خرید می کنند و بیشتر می توانید به آن ها کمک کنید.
2. درک کنید مردم دوست دارند چه چیزی بخرند

وقتی مردم محص��والت و خدماتی می خرند واقعاً چه چیزی می خرند؟ منظور خود 
محصول یا خدمات نیست بلکه منظور رضایت مشتری است. مردم نتایج را می خرند. یک 
تصمیم خرید برای به دست آوردن نتیجه مثبت و دوری از نتیجه منفی گرفته می شود 
چون مردم یا به سمت شادی می روند یا از درد دور می شوند. تصمیم خرید با چیزهایی 
که برای مشتری اهمیت دارند تحریک می شود و به ارزش های فردی آن ها مربوط است. 
ارزش شخصی چیزی است که عمیقاً برای فرد مهم است. فیلترهای ذهنی ایجاد می کند 
که به فرد کمک می کنند به هنگام انتخاب محصوالت و خدمات به دنبال رضایت باشند.

3. ارتباط برقرار کنید
ارتباط ممکن اس��ت به عنوان حس راحتی باش��د. وقتی در دیگ��ران اعتماد ایجاد 
می کنید، ب��ر این ارتباط اثر می گذاری��د. صداقت می تواند کلید اصلی رابطه باش��د. 
ازآنجاکه بیش��تر ارتباطات ما غیرکالمی اس��ت ما اغلب از پیام هایی که به افراد برای 
مالق��ات می فرس��تیم آگاهی نداری��م. زبان بدن و ت��ن صدا بر اینکه چط��ور ارتباط 
کالمی مان تفسیر می شود تأثیر می گذارد. هر چقدر با فرد مقابل تان بیشتر آشنا شوید 

و بیشتر او را بشناسید رابطه بهتری برقرار می کنید.
۴. خواسته ها و دردهای مشتریان را کشف کنید

عنصر اصلی یک مکالمه فروش موفق این اس��ت که بتوانید چالش ها، ناامیدی ها، 
نیازها و عالیق مش��تریان بالقوه را کشف کنید. اگر این کار را به خوبی انجام دهید به 
مشتریان بالقوه کمک می کنید تا مشخص کنند چه می خواهند و چه نمی خواهند. این 
شفافیت فرد را وادار به اقدام می کند. بگذارید از رنج دور شده و به سوی لذت و شادی 
برود. کش��ف مسائل واقعی نیاز به درجه ای از اعتماد و ایجاد ارتباط دارد. باید طوری 
فرد را هدایت کنید که به شما بگویند واقعاً چه می خواهند و نیاز به چه کمکی دارند. 

گاهی مسائلی که زیاد هم واضح نیستند بیشترین اهمیت را دارند.
۵. با زبان مشتری صحبت کنید

دنیا را از دیدگاه مشتریان تان ببینید و به زبان آن ها صحبت کنید. به این توجه کنید 
مشتریان تان چه می خواهند و آن را چگونه بیان می کنند. ممکن است نکات خاصی 
را بشنوید که آن ها خیلی روی آن تأکید دارند. بعضی از کلمه های کلیدی را بنویسید، 
مطمئن شوید آن ها را درست فهمیده اید. در مکالمات فروش بعدی با این مشتریان تا 
حد ممکن از این کلیدواژه ها استفاده کنید. می بینید که آرامش می گیرند، سر تکان 
می دهند و می گویند حق با شماست. حرف زدن با زبان مشتری نشان دهنده این است 

که شما آن ها را درک می کنید و به آن ها اهمیت می دهید.
6. راه حل ارائه دهید

برای اینکه بتوانید راه حل پیشنهادی خود را با مکالمات فروش تان مطابقت دهید 
گام های زیر را مدنظر داشته باشید:

- مشکالت و نتایج دلخواه مشتریان تان را خالصه کنید، توافق کنید و نشان دهید 
که می دانید چه چیزی برای شان مهم است.

- مسائل شان را تایید کنید، ارزش ها و آنچه می خواهند به دست بیاورند را مشخص کنید.
- طرح پیشنهادی خود را با زبان خودشان برای شان توضیح دهید و به آن ها بگویید 

که این راه حل چه مزایایی برای خودشان و کسب وکارشان دارد.
- برای فهم بهتر مطالب از شکل های تصویری مثل نمودارها استفاده کنید.

- نمونه کارهای خود را به مش��تریان نش��ان دهید تا بفهمند چگونه در گذشته به 

سازمان های مشابه کمک کرده اید.
-توضیح دهید چطور شما و شرکت تان به بهترین نحو کار می کنید تا نتایج دلخواه 

مشتری حاصل شود.
- وقتی با هم کار می کنید انتظارات مثبتی از هم داشته باشید.
7. ارزش تان را همراه با قیمت ارائه دهید

چطور ارزش تان را در کنار قیمت ارائه می دهید:
- تأثیر محصول یا راه حل تان در کسب وکار مشتری را به طور مفصل شرح دهید. می توانید 

از مواردی مثل کمک به سود بیشتر، فروش بیشتر، کارایی و کیفیت باال استفاده کنید.
-  مکالمه را به س��مت نتایج ببرید. آن ها انتظار دارند محصول ش��ما چه نتیجه ای 

برای شان داشته باشد؟
-انتظارات را کنترل کنید تا از وعده زیادی بپرهیزید.

-بر سر حوزه ای از کار برای قیمت ارائه شده توافق کنید. در غیر این صورت ممکن 
است نتوانید برای قیمت اصلی چانه  بزنید.

- نمونه کارهای موفق را نشان دهید و از این طریق ارزش کارتان را به مشتری تفهیم 
کنید. آیا نمونه کار دارید؟

- ارزش و قیمت باید متعادل باشند. مشتریان تان باید مطمئن شوند که می توانند از 
نتایج وعده داده شده سود ببرند و این سرمایه گذاری ارزشش را دارد.

8. با دقت قرارداد ببندید
دقت کردن در عقد قرارداد قدم بزرگی به سمت تضمین فروش تان است. به خصوص 
اگر مشتری بخواهد در نیمه راه منصرف شود. یک قرارداد دقیق شما را از »اما و اگرها« 
نجات می دهد و مانع تلف شدن وقت و انرژی شما می شود. عقد قرارداد چیزی است 
که همیشه باید در مورد آن هوشیار باشید. بدون قرارداد مشتری مطمئن نیست که 
خدمات موردنظرش را دریافت می کند و شما نیز مطمئن نیستید که در برابر خدمات 

ارائه شده مبلغی دریافت می کنید یا نه.
9. مراقب پیگیری ها باشید

بعد از تماس اولیه الزم است که با تلفن یا ایمیل پیگیری کنید. بدون شک پیگیری 
مهم ترین فعالیت برای شروع است. برخی معتقدند که پیگیری کردن به معنای تحمیل 
کردن و فش��ار زیاد اس��ت درحالی که دیگران آنقدر سرشان شلوغ است و بی نظمند 
که نمی توانند آن را به درس��تی انجام دهند. پیگیری نشان می دهد شما به عنوان یک 
یادآورنده به مشتری عمل می کنید. بیشتر افراد برای پیگیری از شما تشکر می کنند 

چون این کار این را نشان می دهد به کسب وکارشان اهمیت می دهید.
1۰.   پیشنهاد های خود را مطابق با نیازهای مشتری تنظیم کنید و آن ها 

را مشخص کنید
پیش��نهاد شما خالصه ای از چیزی است که مش��تری تان در قبال پولش به دست 
می آورد. مشتری تان می خواهد پیشنهاد های شما را با بقیه مقایسه کند، پس باید برای 
حرفه ای بودن تان مدرکی ارائه دهید. پیشنهاد شما به مشتری تان نشان می دهد تا چه 
اندازه خوب گوش کرده اید و نیازها و جایگاه شان را درک کرده اید. این  یک فرمول ساده 
است که می توانید از آن استفاده کنید: مقدمه: به جزییات آخرین مالقات اشاره کنید 

به همراه مروری بر آنچه از این پیشنهاد انتظار می رود.
موقعیت: خالصه ای از مهم ترین مسائلی را که در آخرین جلسه به آن توجه کرده اید. 

زبان و اولویت های مشتری را منعکس کنید.
اهداف: دقیقاً آنچه مشتری به شما گفته را در نظر بگیرید.

راه حل: ممکن اس��ت الزم باش��د خدمات، محصوالت و روش تان را در یک قالب 
استاندارد توصیف کنید.

ارزش: ارزش نهایی هر یک از عناصر موجود در راه حل را در نظر گرفته اید.
قیمت: هزینه تان را به وضوح مشخص کنید.

طرح: شامل اهداف و مقیاس های زمانی پیشنهادتان می شود.
گام بعدی: پیگیری توافق شده را با جزییات بنویسید.

امضاکردن: بیانیه مثبتی در مورد کار با یکدیگر در آینده.
hormond: منبع

پیش از این ایالن ماسک مدعی شده بود که توییت هایش ارزش جریمه 2۰ میلیون دالری را داشته اند اما اکنون او 
پا را فراتر نهاده و مدعی شـده که اصاًل برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا )SEC( احترام یا اهمیتی قائل 

نیست و این نهاد هیچ کدام از توییت هایش را سانسور نکرده یا روی محتوای آنها نظارتی ندارد.
بـه گزارش دیجیاتو، همانطور که می دانید ایالن ماسـک بنیانگذار و مدیرعامل کمپانی تسـال، فعالیت باالیی در 
توییتر دارد. او چندی پیش در یکی از توییت  هایش تمایل خود برای خصوصی کردن کمپانی تسـال اشـاره کرده و 
حتی از تأمین منابع مالی مورد نیاز برای انجام آن نیز خبر داده بود. این مسـئله موجب شـد که وزارت دادگستری 

آمریکا کمپانی تسال و شخص ایالن ماسک را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در پایان وزارت دادگسـتری آمریکا برای ایالن ماسـک و تسـال جریمه ای 2۰ میلیون دالری در نظر گرفت تا وی 
روند دیگری برای پسـت هایش در توییتر پیش بگیرد. این مسـئله موجب شد که ایالن ماسک به مدت سه سال از 

ریاست هیات مدیره تسال برکنار شود.
از سوی دیگر، تسال نیز مجبور شد که دو مدیر مستقل را برای هیات مدیره این شرکت معرفی کند. همچنین این 
شـرکت پس از توافق با کمیسـیون بورس و اوراق بهادار آمریکا موظف شد که بر تمامی اظهارات رسانه های ماسک 

از جمله توییت هایش نظارت کند.
حال ایالن ماسـک در جریان مصاحبه ای با شبکه  CBS مدعی شده که هیچ کس حق خواندن توییت هایش پیش 

از ارسال آنها را ندارد و تاکنون به کسی این اجازه را نداده است.
در قسـمتی از این مصاحبه، مجری برنامه  تلویزیونی عملکرد کمیسـیون بورس و اوراق بهادار آمریکا )SEC( را 
زیر سـوال برده و مدعی شـده که این ارگان طبق توافقات وظیفه خود را به درسـتی انجام نمی دهد چرا که ممکن 
اسـت ماسک توییت دیگری منتشـر کند و تاثیری منفی یا مثبت بر بازار اوراق بهادار بگذارد. ماسک این سوال را 

بدین صورت جواب داد:
»من هیچ احترامی برای SEC قائل نیستم. من به آنها  اصاًل توجهی نمی کنم.«

عـالوه بر این وی اعالم کرده که شـخصًا جانشـین خود به عنـوان مدیرعامل موقت تسـال را انتخاب کرده و این 
شـخص موظف اسـت هرچه او می خواهد را انجام دهد. بعید اسـت این اظهارات ماسـک بی جواب بماند و به نظر 

می رسد پاسخ هایی توسط ارگان های مربوطه ارائه شود، بنابراین باید منتظر واکنش آنها باشیم.
 

فروش مؤثر بدون فشار و تحمیل

ایالنماسک:

هیچکسحقنظارت
برتوییتهایمراندارد

دریچــه

دومی��ن همای��ش ملی کارآفرینی با هدف توس��عه فرهن��گ کارآفرینی در 
دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، توس��عه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در 
بین دانش��جویان، توانمندس��ازی و ارتقای مهارت و توجه به بخش خصوصی 

از اهداف دومین همایش ملی کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف است.
در همایش امس��ال هش��ت موضوع فرصت و تهدیدهای ف��ردی در عرصه 
کارآفرین��ی، فرص��ت و تهدیدهای عموم��ی در عرصه کارآفرین��ی، فرصت و 
تهدیده��ای فرهنگی و اجتماع��ی، راهکارهای تقویت و توس��عه کارآفرینی، 
روش های تأمین مالی، رس��انه ها و آموزش عالی و دانشگاه کارآفرین، اهداف و 

مأموریت از جمله موضوع های دومین همایش ملی کارآفرینی است.

 ضرورت توسعه
فرهنگ کارآفرینی

سه شنبه
21 آذر 1397
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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه امروز زمان توجه 
صرف به برنامه های آموزشی گذشته است، گفت کارآفرینی و نوآوری 

از جمله برنامه های راهبردی دانشگاه به شمار می رود.
به گزارش مهر به نقل از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، دکتر احمد معتمدی در مراس��م 
امض��ای تفاهم نامه میان دانش��گاه صنعتی 
امیرکبیر با مرکز اس��تعدادهای درخش��ان 
ب��ا بی��ان اینکه ام��روزه زمانی نیس��ت که 
تنها به برنامه های آموزش��ی اکتفا ش��ود و 
موضوعات کارآفرینی فراموش شود، گفت: 
ای��ن موضوع��ات در برنامه ه��ای راهبردی 
دانش��گاه اس��ت ب��ه گون��ه ای که ب��ا همه 
مش��کالت  س��رمایه گذاری های خوبی در 

حوزه کارآفرینی داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه این سرمایه گذاری ها 
ادامه دارد، خاطرنش��ان ک��رد: از 10 واحد 

فناوری به 1۲3واحد رسیدیم که این امر به دلیل افزایش درخواست ها 
ب��وده و با این افزایش درخواس��ت نیاز به افزایش بیش��تر ظرفیت ها 
داریم. معتمدی با اش��اره به همکاری های این دانش��گاه با بخش های 

مختل��ف آم��وزش و پرورش و صنعت، اظهار ک��رد: به نظر من هر دو 
وزارت عل��وم و آموزش و پرورش یک ه��دف را دنبال می کند، از این 
رو بازدیدهای دانش آم��وزان در واحدهای کارآفرینی انگیزه های الزم 

را برای کارآفرینی در آنها ایجاد می کند.
دکتر فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی 
استعدادهای درخشان و دانش پژوهان نیز 
در این نشست گفت: وزارتخانه های علوم 
و آموزش و پ��رورش هر دو ماموریت های 
مشترکی دارند الزم است که با هم ارتباط 

بیشتری داشته باشند .
وی خاطرنش��ان ک��رد: علی رغم چنین 
امیرکبیر  دانش��گاه صنعت��ی  رویک��ردی 
تجربه خوب��ی را برای ادام��ه همکاری ها 

ایجاد کرد.
مهاجر با اش��اره به برگ��زاری دوره های 
اس��تعدادهای  مرک��ز  ب��رای  آموزش��ی 
درخش��ان، یادآور ش��د: ما معتقدیم آموزش یک بسته است که تنها 
یاد دادن یکس��ری راه حل ها و تکنیک نیس��ت و باید همه حوزه ها را 

در بر گیرد.

دومین بانک بزرگ کره  جنوبی در صدد راه اندازی یک سامانه  مبتنی بر 
فناوری بالک چین است تا خطاهای انسانی را به حداقل برساند.

بانک شینهان )Shinhan( در نظر دارد فرآیندهای انعقاد قراردادهای 
سوآپ نرخ بهره )IRS( را در قالب یک سامانه 
مبتنی بر بالک  چین مکانیزه کند. بنا به اخبار 
محلی کره  جنوبی، پیاده س��ازی س��امانه در 

آبان ماه اتمام یافته است.
به گ��زارش زومیت، ضواب��ط قراردادهای 
IRS کم��ی پیچی��ده اس��ت. IRS نوع��ی 
ق��رارداد آتی اس��ت که نرخ به��ره با توافق 
طرفی��ن قرارداد در ش��رایطی قاب��ل تغییر 
و جابه جایی به نحوی اس��ت ک��ه نرخ اولیه، 
ثابت و نرخ ش��ناوری هم اعمال می شود. در 
حقیق��ت دو یا چند طرف با ملحق ش��دن 
به قرارداد، متعهد می ش��وند پرداخت ها به 
یکدیگ��ر را براس��اس افزایش یا کاهش نرخ 

به��ره، انج��ام دهند. چنین ق��راردادی به طرف های خ��ود این امکان 
را می دهد تا در محاس��به ریس��ک بهتر عمل ک��رده و برای پرداخت 

بدهی های آتی برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

س��خنگوی بانک  شینهان می گوید: پیش از اینکه این فرآیند مبتنی 
ب��ر بالک چین را طرح ریزی و ارائه کنیم، هیچ ضوابطی برای نگهداری 
و مدیریت س��وابق مالی و محاسباتی این قراردادها وجود نداشت؛ لذا 
به دلیل اینکه فعاالن بازار خودشان اقدام 
به نگهداری این س��وابق می کردند، حتی 
باوج��ود اینکه بررس��ی های مجددی هم 
صورت می گرف��ت، باز هم اش��کاالتی در 
زمان محاسبه  نرخ ها پیش می آمد و محل 

اختالف می شد.
حال این س��امانه  جدید بانک ش��ینهان، 
ب��ا کاهش دفع��ات چک ها و بررس��ی های 
متقاب��ل و هر بار اخذ تاییدیه، فرآیند انعقاد 
قراردادهای سوآپ نرخ بهره را تسهیل کرده 
اس��ت. اگرچه کماکان خود بان��ک در الیه  
دیگری، نتایج محاسبات را مجدداً آزموده و 

ارزیابی می کند.
پیاده سازی و عرضه نهایی این سامانه هم زمانی صورت می گیرد که پس 
از آزمون های فراوان و اخذ بازخوردهای مطلوب، کارکرد و پایس��تگی آن 

برای اولیای بانک محرز شود.

استقرار پلتفرم مبتنی بر بالک چین در بانک بزرگ کره ایکارآفرینی و نوآوری برنامه راهبردی دانشگاه امیرکبیر است

ش��اید به عنوان یک مدیر از عملکرد کارمندان خود ناراضی باش��ید 
اما باید بدانید، هر جایگاهی احساس و درک متفاوتی دارد. کارآفرینان 
ت��ا وقتی که خود را جای کارمندان نگذارن��د، نمی توانند به ایرادات و 

موانع موجود پی ببرند. 
مدیرعامل یک ش��رکت تصمی��م گرفت خود را ج��ای کارمندانش 
بگذارد و با درک مش��کالت و دغدغه های ش��ان به بعضی موانع اصلی 
کار پ��ی ببرد. به این منظور تغییر ظاهر داد و یک روز کاری با حضور 
در بخش های مختلف ش��رکت، زمانی را کنار کارمندان سپری کرد. او 
متوجه مسائلی شد که تا پیش از این برای او قابل درک نبود، چرا که 
تنها از جایگاه یک مدیرعامل به آنها نگاه کرده بود. بعد از کس��ب این 
تجربه، از کارمندانش که بدون کمترین چشم داش��تی، تالش بی وقفه 

داشتند قدردانی کرد.
ش��اید شما هم به این فکر بیفتید مانند مدیرعامل مذکور با ظاهری 
مب��دل وارد ش��رکت تان ش��وید، خ��ود را کارآموز معرف��ی کنید و به 
بخش های مختلف س��ر بزنید. همچنین می توانید با مدیر بخش منابع 
انس��انی تماس بگیرید و س��واالتی درباره بیمه س��المت و فرصت های 
آموزش��ی بپرس��ید یا اگر به عنوان مدیر خرده فروش��ی فعالیت دارید، 
ف��ردی امین و مورد اعتماد را برای بررس��ی وضعیت موجود به عنوان 
مش��تری به آنجا بفرس��تید، اما باید بدانید برای اینکه بتوانید از زاویه 
دید کارمندان و کارکنان تان به مسائل شغلی نگاه کنید حتما هم نیاز 
نیس��ت با لباس متفاوت و صورت گریم ک��رده، در نقش دیگری ظاهر 
ش��وید بلکه باید بتوانید به عنوان مدیر یک ش��رکت راهی برای دیدن 

کسب و کار خود از دید کارمندان تان پیدا کنید. 
راهکارهایی برای درک مسائل از جایگاه کارمندان

به نظرتان کارمندان ش��ما احس��اس واقعی شان نسبت به شغل شان 
چیس��ت؟ به نظرتان هر روز همان گونه رفتار می کنند که وقتی ش��ما 
کن��ار آنها حضور دارید؟ واقعا فکر می کنید در نبود ش��ما و در خلوت 

خودشان چه رفتاری دارند؟ 
برای اینکه بتوانید از زاویه دید کارکنان تان به ماجرا نگاه کنید بهتر 

است کمی هم سراغ روش های کالسیک مدیریت بروید. برای مثال:
• به طور منظم به بخش های مختلف س��ازمان بروید و به شکایت و 

گله های کارمندان گوش کنید.
• نظر کارمندان را در مورد موانعی که س��ر راه بهره وری بیشتر قرار 

دارد، جویا شوید.
• به پیشنهادات آنها گوش کنید.

نکته: البته قبل از هر کاری، باید سعی کنید اعتمادشان را به دست 
آوری��د. تا وقتی کارمندان از امنیت ش��غلی خود و حس��ن نیت ش��ما 
مطمئن نش��وند، تنها تعریف و تمجید می ش��نوید و هیچ پیش��نهاد و 

انتقادی از جانب آنها دریافت نخواهید کرد.
اهمیت نگاه کردن به مسائل کارمندان از زاویه دید خودشان

به گفته اسکات هارتلی، مدیرعامل کمپانی Sunsuper، همان گونه 
که کس��ب و کارها باید از سلیقه  مش��تریان آگاه باشند، باید بتوانند با 
کارمندان شان همدلی کنند، نگرش کارمندان شان را هم درک کنند و 

از زاویه دید آنها به مسائل نگاه کنند.
او می گوی��د مدیران بای��د ببینند آیا برای ایج��اد تجربه  لذت بخش 
کاری ک��ه به اندازه  کافی مش��وق کارمندان برای ماندن در ش��رکت و 

حمایت از آن باشد به قدر کافی تالش کرده اند؟
 YouGov گفته ه��ای هارلی بعد از گزارش نظرس��نجی س��ازمان

Galaxy از 1000 کارگر اس��ترالیایی از سوی Sunsuper بیان شد. 
نتایج این نظرس��نجی نش��ان داد بیش��تر کارگران تحت بررسی اعالم 
کردند کارفرمای آنها باید کارهای بیش��تری برای بهبود شرایط کاری 

انجام دهند.
اگر رهبری یک س��ازمان را به عهده دارید و از آن دس��ته مدیرانی 
هستید که از روال انجام کارها تقریبا بی اطالع هستید و تنها مسیر در 
ش��رکت تا اتاق جلسات را می پیمایید چطور می توانید انتظار بهره وری 
باالیی داش��ته باش��ید؟ ش��ما در حالی که به دنبال انجام کارهای تان 
بوده اید، کارمندان ش��رایط سخت را تحمل کرده و چاره ای جز اطاعت 
نداش��ته اند، پس طبیعی اس��ت که انتظار بهره وری باال دور از ذهن به 

نظر برسد.
نب��ود راه های ارتباطی و فرآینده��ای کارآمد بین مدیران و کارکنان 
به بهره وری کارمندان و موفقیت س��ازمان آس��یب وارد می کند و شما 
به عنوان یک مدیر، تنها مس��ئول بهبود این نابس��امانی ها هستید. اگر 
نتوانید مشکالت درونی سازمان را حل کنید، پس انتظار دستاوردهایی 

که به نفع سازمان تان باشد را هم نباید داشته باشید.
نتایج نظرس��نجی ها و تحقیقات درباره تأثیر بهبود اوضاع کارمندان 

بر افزایش بهره وری سازمان
گزارش سال ۲018 سان سوپر در مورد نگرش کارفرمایان اعالم می کند 
• ح��دود ۶0درصد کارمندان باور دارند اگر کمی اوضاع ش��ان بهبود 

پیدا کند، بازدهی شان به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
• 58درصد هم عقیده دارند بهبود تجربه  کاری، سرمایه گذاری روی 
سرمایه های انسانی ش��رکت است و به سرعت تمام هزینه ها را جبران 

می کند. 
• ۴5درص��د کارمندان ه��م معتقد بودند رضایت ش��غلی با کیفیت 

محصول نهایی ارتباط مستقیم دارد.
ایج��اد فرهن��گ مثب��ت )18درصد(، اعط��ای مزایای مالی بیش��تر 
)11درص��د(، احت��رام و پاداش ها )10درص��د(، دادن اختیار بیش��تر 
)9درصد( و فرصت پیش��رفت ش��غلی )۷درصد( از جمله راهکارهایی 
اس��ت ک��ه کارفرمای��ان می توانن��د تجرب��ه کاری و رضای��ت ش��غلی 

کارمندان شان را بهبود دهند.
نتایج تحقیقات حاکی از آن اس��ت، کارمندان به فرهنگ س��ازمانی 
نسبت به مزایای مالی اهمیت بیشتری می دهند. البته ارزش های مورد 

انتظار در هر گروه سنی متفاوت است.
• نسل جوان بیش��تر به دنبال فرصت برای پیشرفت شغلی هستند. 

)۴۶درصد(
• بازه س��نی دهه های ۶0 تا 80 میالدی تمایل بیش��تری به مزایای 

مالی دارند. )۴۴درصد(
• متولدین س��ال های جنگ جهانی دوم هم بیش��تر دنبال اهداف و 

انتظارات روشنی از نقش خود در شرکت هستند.  )۴0درصد(
اگ��ر می خواهید به��ره وری کارمن��دان  و کس��ب وکارتان را افزایش 
دهی��د به عنوان ی��ک مدیرعامل، برنامه  منظمی ب��رای بازدید و اطالع 
از بخش های مختلف س��ازمان تدوین کنید. ش��ک نکنید تا زمانی که 
به موانع فعالی��ت و بهره وری کارمندان پی نبرید، پیش��رفت، بازدهی 
و رونق��ی ک��ه انتظار داری��د را مش��اهده نخواهید کرد و بس��یاری از 
برنامه ریزی های��ی که در جهت بهبود کس��ب و کارت��ان انجام داده اید 

بی نتیجه خواهد ماند.
inc/ucan: منبع 

چطور کارمندان را به بهره وری بیشتری برسانیم؟

ایالنماسک:

هیچکسحقنظارت
برتوییتهایمراندارد

یادداشـت

مدی��رکل دفت��ر آموزش های کار دانش وزارت آم��وزش و پرورش بر تربیت 
روحیه کارآفرینی دانش آموزان در راستای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

به گزارش ایس��نا، سیدمصطفی آذرکیش در نشس��ت هم اندیشی معاونین 
آموزش متوس��طه قطب دو کشور که در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، 
یکی از سیاس��ت های اولویت دار وزارت آموزش و پرورش را توس��عه و تقویت 
مهارت آموزی و کارآفرینی عنوان کرد و گفت: بر این اس��اس توجه متوازن به 
ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت ضرورتی اجتناب ناپذیر است و به صورت 
جدی مورد تاکید وزارت آموزش و پرورش است. وی با بیان اینکه در گذشته 
تعریف دانایی بیشتر به افزایش اطالعات و آگاهی افراد منحصر می شد، گفت: 

امروز دانایی به معنای کارآفرینی و توسعه مهارت های حرفه ای است.

ضرورت تربیت روحیه کارآفرینی 
دانش آموزان



از هم��ان ابت��دای دوران حرف��ه ای فعالیتم  به عنوان ی��ک کارآفرین 
همیش��ه به دنبال ایجاد و توس��عه یک برند حرفه ای و جذاب بوده ام. با 
این حال زمانی که در س��ال ۲01۴ از ش��غلم به منظور تاسیس آژانس 
ش��خصی خود در حوزه روابط عمومی خارج شدم، فرصت پیش آمده را 
موقعیتی مناس��ب برای هدایت ایده های خود در زمینه برندس��ازی به 

مرحله ای باالتر یافتم. 
حقیقت این اس��ت که به عنوان یک کارآفرین تازه کار شما به سرعت 
آزادی عم��ل کافی و انعطاف مورد نیاز برای مدیریت برند ش��خصی تان 
را خواهی��د یافت. چنین آزادی عمل و انعطاف��ی هرگز پیش از این در 
اختیار ش��ما به عنوان کارمند موسسه یا ش��رکتی دیگر نبوده است. به 
این ترتیب ش��ما آزادی عمل وس��یعی در زمینه تعیین اس��تراتژی های 
آنالین برندس��ازی، معرفی چهره ای متفاوت از شرکت تان به مخاطب و 
همچنین تعیین مس��ئول های مختلف برندتان خواهید داشت. مهمتر از 
همه اینها، ش��ما فرصت صحبت ب��ا مخاطب های تان از جانب برند خود 

را خواهید یافت.
در حال��ی ک��ه تاس��یس برند تازه و ش��خصی برای بس��یاری از افراد 
لذت بخش و هیجان انگیز است، بسیاری از مردم آن را ترسناک و شروع 
زندگی حرفه ای س��خت قلمداد می کنند. نکته مهم در این میان حفظ 
اعتماد به نفس و تالش برای اس��تفاده از این فرصت در راستای توسعه 
برند ش��خصی و ترجم��ه اهداف حرفه ای مان به زبان��ی قابل درک برای 

مشتریان است.
2 برند همیشه بهتر از یک برند هستند

هنگامی که من ش��رکت خود را تاس��یس کردم، برخالف بسیاری از 
صاحب��ان آژانس های روابط عموم��ی، آن را مطابق با ن��ام خانوادگی ام 
»آژان��س ارتباط��ی هارت«  یا »آژان��س روابط عموم��ی برایان هارت« 
نام گذاری نکردم. دلیل این کار در وهله نخست عدم عالقه من به شروع 
کار برندم درس��ت مانند س��ایر رقبا بود. همچنین تمرکز اصلی من در 
زمینه خلق برندم بازنمایی تصویری کامل از تیم ش��رکت و کار گروهی 
درون آن بود. بی تردید نام گذاری یک برند براس��اس نام موس��س آن به 
هیچ وجه چنین حسی را منتقل نخواهد کرد. در نهایت نیز هدف اصلی 
من از تاس��یس برند شخصی ام رش��د آن در کنار برند اصلی و کمک به 

توسعه ارتباط آن با مخاطب هدف بود. 
توس��عه و مدیریت دو برند مجزا به صورت همزمان به شما فرصت دو 
برابر س��اختن دس��تیابی تان به مخاطب در فضای دیجیتال را می دهد. 
همچنین میزان دیده ش��دن ش��ما از س��وی مخاطب نیز تا حد زیادی 
افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، اکنون شما با داشتن دو برند دارای 
دو اکانت توییتر، اینس��تاگرام و لینکدین خواهید بود. با توجه به تفاوت 
برندهای شما هر کدام از آنها طیف متفاوتی از کاربران را به خود جلب 

خواه��د کرد. نکته مهم در این میان امکان جلب نظر تمام مخاطب های 
دو برند به هدف اصلی کسب وکار شماست. در هر صورت ماهیت فعالیت 

هر دو برند در یک کسب وکار و صنعت خواهد بود.
نکته جالب بازاریابی در مورد داشتن دو اکانت امکان به اشتراک گذاری 
و به نوعی تبلیغ متقابل میان برندهاست. به این ترتیب در صورت تولید 
محتوایی جذاب از سوی یکی از برندها در صفحه برند دوم نیز می توان 
آن محتوا را بازنش��ر داد. با این حال پیش از رسیدن به چنین نقطه ای 
از موفقیت در مدیریت دو اکانت مان باید تالش زیادی در راستای جلب 
نظ��ر مخاطب انج��ام دهیم. در غیر این صورت عملک��رد ما هرگز مورد 

پسند مخاطب قرار نخواهد گرفت. 
همگام سازی برندمان با ضرورت های حضور در عرصه دیجیتالی 

در ط��ول فرآین��د تاس��یس برند ش��خصی تان به منظ��ور حمایت از 
برن��د اصلی باید یک نکته مهم را در نظر داش��ته باش��ید: هماهنگی با 
عرصه دیجیتال برندس��ازی. بر این اس��اس در ابتدا باید آشنایی کاملی 
ب��ا ضرورت های حضور در فضای ش��بکه های اجتماعی پیدا کنیم. یکی 
از ن��کات مهم درخصوص برندس��ازی برای برندهای ش��خصی پرهیز از 
به اش��تراک گذاری محتوای غیرمرتبط با کسب وکارمان است. این نکته 
برای بردهای اصلی نیز کاربرد دارد. با این حال در زمینه برند ش��خصی 
ب��ه دلیل اتکای آن بر یک فرد مش��خص باید تا ج��ای ممکن به تولید 

محتوای هماهنگ با شخصیت حرفه ای مان بپردازیم. 
در مرحله بعد باید به فکر آپدیت پروفایل مان و مشخصات آن باشیم. 
در هر صورت یک ش��رکت جدی��د نیازمند لوگو، ش��عار و البته حال و 
هوای متفاوت در زمینه بارگذاری مطالب در شبکه های اجتماعی است. 
اگر محتوای هر دو برند شما مانند هم باشد، دیگر دلیلی برای مخاطب 
به منظور تعامل با برند ش��خصی تان باقی نخواهد ماند. به همین خاطر 
همیش��ه باید تفاوت های محسوسی میان برند اصلی و شخصی مان قائل 
باش��یم. در زمینه مدیریت یک برند رسمی بارگذاری تصاویر کم کیفیت 
و سلفی هرگز توصیه نمی ش��ود. با این حال در مورد برندهای شخصی 
داس��تان کامال متفاوت اس��ت. در حقیقت برند ش��خصی باید عالوه بر 
زندگی حرفه ای، بازنمای زندگی عادی و روزمره ما نیز باش��د. درس��ت 
ب��ه همین خاطر تهیه و بارگذاری تصاویر س��لفی یا ویدئوهایی کوتاه از 
تجرب��ه زندگی روزمره اقدام جالبی در زمینه برندس��ازی برای یک برند 
ش��خصی خواهد بود. در نهایت، پس از بررسی نکات اصلی در مورد یک 
برند ش��خصی باید جزییات پروفایل مان در ش��بکه های اجتماعی را نیز 
به دقت درج کنیم. این جزییات کلید ارتباط مخاطب با ما خواهد بود.

پس از آنکه مش��خصات اصل��ی و جزییات برندمان را ب��رای فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی مشخص کردیم، نوبت به انتخاب پلتفرم هدف 
خواهد رس��ید. به یاد داش��ته باش��ید که بنا بر نوع فعالیت شما پلتفرم 
خاصی به کارت��ان خواهد آمد. به همین خاطر ت��الش برای هماهنگی 
با همه پلتفرم ها ش��اید در وهله نخس��ت چندان موفقیت آمیز نباشد. به 
عالوه در مقام یک برند شخصی که با معضالت عدیده در زمینه بودجه 

)حقیقتا همه ما با این مش��کل مواجه ایم( دس��ت و پنجه نرم می کند، 
ولخرجی برای مدیریت چند اکانت در پلتفرم های مختلف اصال منطقی 

و امکان پذیر نیست.
در زمین��ه تولی��د محتوا باید نس��بت به جذابیت آن ب��رای مخاطب 
اطمینان حاصل کنیم. مشکل بسیاری از برندها در این زمینه عدم توجه 
به س��لیقه و خواس��ت مخاطب اس��ت. به این ترتیب در نهایت محتوای 
تولیدش��ده فقط از نظر اعضای آن برند جذاب به نظر می رس��د. در این 
زمینه اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران گزینه عالی خواهد بود. این 
کار عالوه بر فراهم س��ازی محتوای رایگان برای برندمان به مخاطب نیز 
س��یگنال امیدوارکننده مبنی بر اهمیت دیدگاه ها و توجه ش��ان منتقل 

خواهد کرد. 
ایجاد تاثیر و کسب اعتبار

ه��ر کارآفرین تازه کاری بای��د توانایی ارتباط ب��ا کانال های اجتماعی 
بزرگ در عرصه کس��ب و کارش را داش��ته باش��د. مفه��وم کلی کانال 
ارتباطی در اینجا به معنای هرگونه ابزار ایجاد ارتباط میان ما و دیگران 
اس��ت. به طور کلی رسانه ها )چه در بعد محلی و چه بین المللی( کانال 
بس��یار مناس��بی جهت برقراری ارتباط های اولیه به حس��اب می آیند. 
در بس��یاری از م��وارد ترتیب مصاحب��ه با برخ��ی از خبرگزاری ها پس 
از تاس��یس برند جدیدمان مناس��ب خواهد بود. در ای��ن مصاحبه ها به 
عنوان صاحب برند فرصت عالی در راس��تای معرفی برندمان به مخاطب 
خواهیم داشت. راهکار دیگری برای معرفی برندمان به مخاطب اقدام به 
نگارش مقاله های تحلیلی در زمینه کس��ب وکار برای سایت های مشهور 
اس��ت. به عنوان مثال، همین اقدام من را در نظر بگیرید. من به عنوان 
صاحب یک آژانس روابط عمومی در س��ایت Inc مقاله می نویسم. این 
کار فرص��ت برقراری ارتباط با مخاطب تازه را به من می دهد. همچنین 
جایگاه برند من را در حد یک کارش��ناس خبره مس��ائل کسب وکار باال 

می برد. 
خوش��بختانه ب��ه عنوان یک آژان��س روابط عموم��ی برند من فرصت 
معرفی خود به عنوان یک کانال ارتباطی را داش��ته است. به این ترتیب 
اکنون بس��یاری از برندها برای توس��عه جایگاه شان به سراغ ما می آیند. 
بی شک ایجاد روابط قوی با سایر برندها برای ما منافع بسیاری به دنبال 
خواهد داش��ت. در هر صورت امروزه بس��یاری از برندها فرصت و توان 
مدیری��ت امور رواب��ط عمومی خود را ندارند. به همی��ن خاطر اغلب به 
سراغ همکاری با آژانس های روابط عمومی می روند. در هر کسب وکاری 
که فعالیت داش��ته باش��ید، برقراری روابط گسترده با س��ایر برندها به 

سودتان خواهد بود. 
در دنیای امروز که همه عرصه ها به ش��دت شخصی س��ازی شده است، 
فعالیت یک ش��رکت بدون داشتن نمایی شخصی و خودمان برای مخاطب 
امکان پذیر نیست. به این ترتیب با تاسیس برند شخصی مان فرصت کسب 

توجه و رضایت بیشتر مشتریان عصر دیجیتال را خواهیم داشت.
inc: منبع

کمپین تبلیغاتی فقط انجام بده
فقط انجام بده »just do it« یکی از شعارهای تبلیغاتی مشهور 
است، اما این عبارت چیزی بیش از یک عبارت اندیشمندانه بوده و 
پایه و اساس همان چیزی است که برندهای بزرگ انجام می دهند. 
در س��ال 198۷، آژانس تبلیغاتی نایک، آگهی کوتاه جدیدی برای 
ش��رکت تولید کرد. این تبلیغ از نقش شرکت نایک به عنوان اولین 
ش��رکت ابداع کننده و حامی س��بک دوی��دن آرام، تجلیل می کرد. 
تصاویر خیره کننده ای از مسیر دانشگاه اورگان گرفته شد. تصاویری 
از دوندگان معروف ازجمله اس��تیو پرفونتاین که به طرز غم انگیزی 
در ۲5 س��الگی درگذش��ت، در تبلیغات نشان داده شد. او با صدای 
بلن��د می گف��ت: »انقالب فیتنس ک��ه آمریکا را تغیی��ر می دهد، از 
اینجا ش��روع می ش��ود.« معنای آگهی، بحث برانگیز و قابل توجه به 
نظ��ر می رس��ید درواقع هم همین طور بود؛ ام��ا زمانی که در مقابل 
جمعیتی بیش از هزار نماینده فروش در جلس��ه س��الیانه نایک به 
نمایش گذاش��ته شد، با سکوت مواجه ش��د. این واکنشی نبود که 

مؤسس شرکت نایک یعنی فیل نایت در پی مشاهده آن باشد.
اس��کات بدبوری، رئیس وقت مارکتین��گ نایک، در همایش برند 
جهان��ی جدی��د بیان کرد که نای��ک به جای تجلیل از مش��تری، از 
خ��ود و محص��والت خود تجلیل کرد و این مش��کل اصلی نایک در 
تبلیغات��ش بود. بدب��وری این گونه بیان می کند: »ش��اید این تبلیغ 
خودخواهانه تری��ن تبلیغ��ی ب��ود که یک ش��رکت می توانس��ت به 
نمایش بگذارد.« دو هفته بعد یادداش��تی از بدبوری ارس��ال شد و 
از کانون های تبلیغاتی درخواس��ت کرد که نقطه دسترسی را برای 
مشتریان نایک گس��ترش دهند. آژانس وایدن+کندی، با یک سری 
آگهی های س��اده که ورزشکاران رش��ته های مختلف را در حال شنا 
کردن، انجام حرکات کشش��ی، دویدن و پریدن نشان می داد، کار را 

به دست گرفت.
یک آگهی، یک قهرمان مس��ابقات سه گانه زن را نمایش می داد. 
در آگه��ی دیگر، یک دونده 80 س��اله دیده می ش��د. آگهی دیگر، 
یک بسکتبالیس��ت حرفه ای را نشان می داد. همه آن ها با عواطف و 
هیجان زیادی در مورد کاری که انجام می دادند و چرایی انجام آن، 
صحب��ت می کردند و پس ازآن، م��ردم را از طریق تلویزیون با جمله 
»فق��ط انجام بده« دعوت به انجام آن کارها می کردند. همان طوری 
که بدبوری می نویس��د، »فقط انجام بده« دعوت به انجام آن کارها 
می کردن��د. همان طوری که بدبوری می نویس��د، فقط انجام بده در 
مورد کفش های ورزش��ی نبود، بلکه در مورد ارزش ها بود. در مورد 

محصوالت نبود، بلکه در مورد خصلت ها بود.

کمپین تبلیغاتی »فقط انجام بده«، 10س��ال به صورت پیوس��ته 
فعالیت داشت و می توان از آن به عنوان مثال برجسته ای از چگونگی 
پیروزی هیجان فروش نس��بت به فروش محصوالت یاد کرد. نایک 
به جای اینکه به ش��ما بگوید که چگونه محصوالتش عملکرد برتر و 
نوآوری بیشتری را به شما ارائه می دهند، این امکان را به ورزشکاران 
می داد تا خودش��ان با جمالت بسیار عاطفی، تجربه استفاده از این 
کفش ه��ا را بدون آنکه نامی از نایک برده ش��ود، با طرفداران ش��ان 
در می��ان بگذارن��د. به محض اینکه آگهی ها برای اولین بار منتش��ر 
ش��دند، مردم با نایک تماس گرفتند و پیام هایی برای شرکت مبنی 
بر اش��تراک احساسات شان نس��بت به این نوع از تغییرات و پیروی 
ازجمله »فقط انجام بده«، گذاشتند. آن ها بیان می کردند که چگونه 
فیتنس را شروع کرده اند، کارهای بد را ترک کرده اند، ارتباطات بد 
را کنار گذاش��ته اند و برای تغییر زندگی خود، از آن جاذبه عاطفی 

سه کلمه ای الهام گرفته اند.
این جمله آنقدر ماندگار بود که تا به امروز مردم خالکوبی های فقط 
انج��ام بده را روی بدن خود حک کرده اند. ما انس��ان ها، موجوداتی 
عاطفی هس��تیم. تصمیم��ات خریدمان را براس��اس چگونگی تأثیر 
محص��والت بر احساس��ات مان می گیریم. به همین دلیل اس��ت که 
برندهای بزرگ از طریق ایجاد روابط عاطفی صمیمانه با مش��تریان 
به موفقیت دس��ت پیدا می کنن��د. محصول یا نی��از عاطفی من را 
برآورده می س��ازد )من می خواهم احساس سالمتی و موفق بودن را 
داش��ته باشم( یا اینکه دسترسی به یک هویت فردی که می خواهم 

تجربه کنم را به ارمغان می آورد )من یک ورزشکار هستم(.
ویژگی های محص��ول معموالً در مقابل این گونه از روابط عاطفی، 
در درج��ه دوم اهمیت ق��رار دارد و مدیران برنده��ای بزرگ بدین 
ترتیب برنامه ریزی و اقدام می کنند. آن ها ابتدا هویت برندشان را با 
کمک ارزش های عاطفی ش��کل می دهند و از کارایی محصول برای 
حمایت از آن ارزش ها اس��تفاده می کنند. سپس، روابط بلندمدت با 
مشتری را در مقابل فروش های کوتاه مدت در اولویت قرار می دهند، 
زیرا می دانند مشتریانی که با برند، ارتباط عاطفی دارند، ارزشمندتر 
هس��تند و درنهایت از برندش��ان و نه از محصوالت، برای ارزیابی و 

مقیاس گذاری کسب وکار خود استفاده می کنند.
تمرک��ز آن ها بر رواب��ط عاطفی، موج��ب نوآوری های محصول و 
گس��ترش برند می ش��ود. عالوه بر این، آن ها همواره این س��ؤال را 
مطرح می کند که ما واقعاً مش��غول انجام چه کسب وکاری هستیم؟ 
در این نمونه، نایک به دنبال آن بود تا فقط به عنوان یک برند که به 
دنبال تولید کفش های ورزشی است، شناخته نشود به همین دلیل 
وارد حوزه گس��ترده تری از الهام بخش��ی به مردم ش��د تا تبدیل به 
چیزی شوند که امیدوارند باشند. با این نوع تعهد برای ایجاد روابط 
عاطفی، برندهای بزرگ همیشه انتظارات مصرف کننده را بازتعریف 

می کنند و هنجارهای سنتی صنعت خود را به چالش می کشند.
hormond: منبع
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اساس��ی ترین و مهم ترین اس��تراتژی دفاعی، عبارت اس��ت از تقویت 
پیوس��ته یک جایگاه قوی کسب شده- برای ایجاد استحکاماتی غیرقابل 
نفوذ که بتواند حمالت رقبای فعلی یا آتی را دفع کند. این اس��تراتژی، 
تقریبا بخشی است از تالش های یک شرکت پیشگام جهت حفظ جایگاه 
خود در بازار. با پش��تیبانی و حمایت از جایگاه قوی ای که قبال کس��ب 
ش��ده است، این شرکت می تواند رضایت مشتریان فعلی را بهبود بخشد 
و در همان حال جذابیت محصول جدیدش را برای مش��تریان جدیدی 
با نیازها و مش��خصاتی مشابه نیازها و مش��خصات مشتریانی که زودتر 
محصول جدید را پذیرفته اند، افزایش دهد. وقتی که مش��تریان فعلی و 
بالقوه نیازها و تمایالت نسبتا همگن و یکسانی دارند و در بازاری انبوه، 
مشتریان موجود در آن بازار به خوبی از محصول شرکت آگاهی دارند و 
آن را بر محصوالت مشابه موجود در بازار ترجیح می دهند، آنگاه تقویت 
جایگاه شرکت کاری است معقول و منطقی. در برخی بازارهای همگن، 
تنه��ا کاری که برای حفظ س��هم بازار برتر ش��رکت می باید انجام داد، 
پیروی از یک اس��تراتژی دفاع از موقعیت و اجرای دقیق و مناس��ب آن 
است. هر کاری که یک شرکت می تواند انجام بدهد تا رضایت، وفاداری 
و میل مش��تری به خرید دوباره محصول های شرکت افزایش یابد؛ باید 
به آن ش��رکت کمک کند تا از مش��تریان فعلی ش��رکت حمایت کند و 
بر جذابیت محصول آن ش��رکت برای مش��تریان جدید بیفزاید. در ذیل 
برخی از اقدامات خاص مناس��ب اجرای این دو فعالیت به تفصیل مورد 

بررسی قرار می گیرد.
اول: اقدامات��ی جه��ت بهب��ود و افزایش رضایت و وفاداری مش��تری: 
توس��عه و گس��ترش س��ریع بازده الزم برای عقب نماندن یک ش��رکت 
پیشگام از یک بازار در حال رشد اغلب می تواند منجر به بروز مشکالتی 
از حیث کنترل کیفیت برای آن ش��رکت ش��ود. همین که کارخانه ها و 
کارگاه ه��ای جدید، تجهیزات و کارکنان جدید در خط تولید به خدمت 
گرفته می ش��وند، مشکالت و دردس��رهای جدید در فرآیند تولید ظاهر 
می ش��وند. بنابراین، ش��رکت پیش��گام باید به کنترل کیفیت حین این 
مرحله توجه خاصی کند. بیش��تر مش��تریان تجربیات مثبت محدودی، 
در رابطه با نام تجاری جدید دارند- اگر اصال تجربه و خاطره ای داش��ته 
باشند- که تا حدی ناراحتی و دلسردی آنها را هنگامی که انتظارات شان 
کامال برآورده نمی ش��ود، جبران کنند. ش��اید راحت ترین و مشهورترین 
راهی که یک ش��رکت پیش��گام بتواند جایگاه خ��ود را تقویت کند این 
باشد که به تغییر و بهبود در محصول خود ادامه دهد. این کار می تواند 

فرصت ه��ای موجود فراروی رقبا را، برای متمای��ز کردن خود از طریق 
طراحی و عرضه محصوالتی مش��ابه اما ب��ا ویژگی های ظاهری و فنی و 
عملکرد بهتر، محدود کند. ممکن است شرکت پیشگام هم چنین تالش 
کند تا به منظور دلسرد کردن رقبا از رقابت بر سر قیمت ها، هزینه های 
واحد خود را کاهش دهد. شرکت پیشگام باید قدم هایی بردارد تا نه تنها 
محصول خود را بهبود بخشد، بلکه دیدگاه مشتریان نسبت به آن را نیز 
بهتر کند. وقتی که رقبا وارد بازار یا آماده ورود به آن می ش��وند، تاکید 
عملیات پیش��برد فروش و تبلیغات ش��رکت می باید از تحریک تقاضای 
اولیه به سمت ایجاد تقاضای گزینشی و آگاهانه برای نام تجاری شرکت 
تغییر کند. برای انجام این کار، شرکت پیشگام می باید جاذبه هایی خلق 
کند که منافع و ویژگی های ظاهری نام تجاری شرکت را پررنگ تر کند. 
در حالی که ش��رکت پیشگام تالش های پیشبرد فروش خود را با هدف 
تحری��ک دیر پذیرندگان محصول جدید ب��ه آزمایش آن ادامه می دهد، 
برخی از آن تالش ها ممکن اس��ت معطوف ترغیب مش��تریان فعلی به 
تکرار خریدهای خود ش��ود. مثال ممکن است کوپن های جایزه ای داخل 
بس��ته بندی یک کاال قرار داده ش��ود که مش��تری ب��ا بهره گیری از آن 
و در خری��د بع��دی همان کاال بتوان��د آن را با قیم��ت پایین تری تهیه 
کن��د. درخصوص کاالهای صنعتی، برخ��ی فعالیت های کارکنان فروش 
از ت��الش برای جلب مش��تریان جدید باید معطوف خدمات رس��انی به 
مشتریان جدید شود. شرکت هایی که برای معرفی محصول جدید خود 
ب��ه نمایندگی های مس��تقل اتکا کرده اند، ممکن اس��ت تصمیم بگیرند 
که برای تمرکز بیش��تر فعالیت های فروش خود روی خدمات رسانی به 
مشتریان از کارکنان فروش خود به جای آن نمایندگی ها استفاده کنند. 
ش��رکت هایی که از کارکنان فروش خود ب��رای معرفی محصول جدید 
خود استفاده می کنند ممکن است نیروهای فروش خود را در گروه های 
خاص متمرکزش��ده روی صنایع یا بخش های مشتری مهم سازماندهی 
کنند یا اینکه ممکن است نمایندگی های حساب های کلیدی یا تیم های 
حس��اب یا مش��تری چندکاره، را مامور خدمات رس��انی ب��ه بزرگ ترین 
مشتریان خود کنند. سرانجام که، هنگام رشد بازار یک شرکت پیشگام 
می تواند جایگاه خود را از طریق توجه بیش��تر به خدمات پس از فروش 
تقویت کند. رش��د س��ریع در تقاضا نه تنها می تواند فراتر از توانایی آن 
ش��رکت در تولید محصولی با کیفیت برتر باش��د بلکه می تواند توانایی 
ش��رکت را در خدمات رسانی به مشتریان کاهش دهد. این امر می تواند 
هم موجب از دس��ت رفتن مشتریان موجود شود، هم باعث می شود که 
آنه��ا با بدگویی و تبلیغات زبانی منفی درباره ش��رکت، توانایی آن را در 
جذب و جلب مش��تریان جدید به ش��دت کاهش دهند، بنابراین مرحله 
رش��د محصول اغلب مستلزم سرمایه گذاری بیشتر شرکت برای افزایش 

موج��ودی قطعات آن محصول، اس��تخدام و آموزش کارکنان خدمات و 
واسطه ها و بهبود محتوای اطالعات در وب سایت شرکت باشد.

دوم: اقداماتی جهت ترغیب مشتری به خرید مکرر و تسهیل این کار 
برای او: یکی از اساس��ی ترین اقداماتی که یک شرکت پیشگام می تواند 
انجام دهد تا مطمئن ش��ود که مشتریان باز هم محصولش را خریداری 
خواهن��د کرد این اس��ت که عرض��ه و فراوانی آن محص��ول در بازار را 
حداکثر کند. به این منظور ش��رکت پیش��گام یا باید تعداد دفعاتی که 
محصول ش��رکت در قفس��ه فروش��گاه ها کامال به فروش رفته اس��ت و 
تمام ش��ده را کاهش دهد یا زمان تحوی��ل را در مورد کاالهای صنعتی 
کاهش دهد و کوتاه کند. برای انجام این کارها، ش��رکت پیش��گام باید 
به منظ��ور افزایش ظرفیت تولی��د خود جلوتر از افزای��ش تقاضا، روی 
ایجاد و یا توس��عه کارخانه ه��ا و تجهیزات خود س��رمایه گذاری کند و 
باید به منظور فراهم آوردن جریانی مس��تمر و باثبات از کاراها از طریق 
سیس��تم توزیع، سیستم های مناس��ب کنترل موجودی و لجستیکی را 
اجرا کند. این شرکت همچنین باید به ایجاد کانال های توزیع خود ادامه 
بدهد. در برخی موارد، یک شرکت می تواند حتی بخش هایی از سیستم 
توزی��ع خود را به ش��کل عم��ودی در یکدیگر ادغام کن��د- نظیر ایجاد 
انبارهای ش��خصی، یعنی همان کاری که کتاب فروشی اینترنتی آمازون 
و چند فروش��نده اینترنتی دیگر کرده اند- تا بتواند فعالیت های انجام و 
تکمیل س��فارش خود را بهتر کنترل کند و از تحویل س��ریع و مطمئن 
سفارش ها به مشتریان مطمئن شود. برخی از شرکت های پیشگام بازار، 
به ویژه در بازارهای صنعتی، می توانند اقدامات فعاالنه تری، برای وفادار 
کردن مش��تریان عمده خود و تضمین این ک��ه آنها در آینده باز هم از 
شرکت خرید خواهند کرد، اتخاذ کنند. مثال، یک شرکت می تواند برای 
مطمئن شدن از این که مشتریانش در آینده باز هم از او خرید خواهند 
ک��رد، قراردادهای خاصی ب��ا آنها منعقد کند و با آنها بر س��ر قیمت یا 
سیاس��ت های قیمت گذاری خاص و مورد قبول آنها به توافق برس��د یا 
ممکن اس��ت که آنها را به یک سیستم سفارش کامپیوتری متصل کند 
یا یک روابط زنجیره ارزش منس��جم با آنها برقرار کند. هدف از اجرای 
چنین اقداماتی افزایش خریدهای تکراری مش��تریان و وفاداری آنها به 
منظور حداکثر کردن ارزش حیات آنهاست. در حالی که برقراری روابط 
قوی با مشتریان از همان ابتدای کار، اقدامی است معقول و منطقی، اما 
وقتی که بازار بالغ می ش��ود و رقابت بر سر جذب مشتریان ممتاز شدت 
می گیرد، اقدام فوق دیگر به یک ضرورت تبدیل می شود. در نتیجه، در 
س��ری یادداشت های بعدی، ما به مسئله ایجاد و مدیریت روابط شرکت 

با مشتریان بیشتر خواهیم پرداخت.
ادامه دارد. . . 

21 راهکار افزایش شانس فروش محصول در 
اینستاگرام)1(

اینس��تاگرام از جمله ش��بکه های اجتماعی محسوب می شود که 
به علت محیط کاربری و قابلیت های جذاب خود، نرخ رش��د بس��یار 
س��ریعی را تجربه کرده است. حضور کاربران میلیونی در این شبکه 
باعث شده است تا برندهای بسیاری توجه خود را متمرکز آن کنند. 
درواقع امروزه اینس��تاگرام در صدر مقاصد برندها برای فعالیت های 
تبلیغاتی و تجاری، محسوب می شود. با توجه به حضور شرکت های 
مختلف در آن، الزم اس��ت تا به ش��یوه ای حرف��ه ای فعالیت کنید. 
درواقع ش��ما تنها برند فعال در اینس��تاگرام نیستید و این امر باعث 
می ش��ود تا نیازمند راهکارهای مختلفی برای ارتقای س��طح کاری 
خود باش��ید. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی ۲1 راهکار ثابت 
شده و کاربردی برای افزایش شانس فروش محصوالت شما،خواهیم 

پرداخت. 
1-اطالعات کافی در قسمت بیو درج کنید 

تفاوتی نمی کند که پیج شما بسته و یا در معرض دید عموم قرار 
داشته باشد، بدون ش��ک نخستین چیزی که بازدیدکنندگان با آن 
مواجه خواهند شد، قسمت بیو شما است. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که حتی عکس پروفایل نیز بخش��ی از این قسمت محسوب 
می ش��ود. به همین خاطر الزم اس��ت تا تصوی��ری را قرار دهید که 
به خوبی معرف ش��رکت ش��ما باش��د. در این رابطه لوگوی شرکت 
بهترین گزینه موجود محس��وب می شود. همچنین ضروری است تا 
اطالع��ات کافی در رابطه با نوع کس��ب وکار و ویژگی های خود ذکر 
کرده و حتما پل های ارتباطی کافی را درج کنید. در این رابطه الزم 
اس��ت تا اولویت درستی را داشته باشید و اول از همه به درج کردن 
آدرس سایت رس��می خود بپردازید. بدن شک شما در صفحه خود 
نمی توانید تمامی نیازهای خود را به بهترین ش��کل ممکن پوشش 
دهی��د. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا ارتباط خود را با س��ایت 
رس��می حفظ کنید. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که شبکه های 
اجتماع��ی می تواند روی میزان ترافیک س��ایت نی��ز تاثیر مثبتی را 

داشته باشد.
2-صفحه خود را از حالت شخصی خارج کنید 

اگرچه شخصی س��ازی صفح��ه مزیت هایی را ب��ه همراه خواهد 
داش��ت، ب��ا این ح��ال توج��ه کنید که ش��ما یک صفح��ه کامال 
تجاری محس��وب می ش��وید و این امر به این معنا اس��ت که شما 
ب��ه دنبال کنندگان حداکثری نیاز پیدا خواهید کرد. در این رابطه 
توجه داش��ته باشید که حتی ایجاد یک بیو کامال جامع و جذاب، 
ممکن اس��ت افراد را به دنبال کردن ش��ما قان��ع نکند. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا امکان بازدید از تمامی مطالب وجود داش��ته 
باش��د. همچنین فرام��وش نکنید که در اینس��تاگرام قابلیت های 
فراوانی برای به اش��تراک گذاری و دسته بندی مطالب وجود دارد 
که تنها زمانی سودمند خواهد بود که امکان بازدید همگان از پیج 

شما فراهم باشد. 
3-ویدئو هایی از تجربه های مشتریان با محصوالت برند خود 

را منتشر کنید 
جل��ب اعتماد افراد، از جمل��ه بزرگترین چالش هایی اس��ت که 
در ف��روش اینترنتی با آن مواجه خواهید ش��د. درواقع افراد برای 
اطمین��ان از مفی��د ب��ودن خرید خ��ود، نیازمند اعتم��اد کافی به 
برن��د ش��ما خواهند بود که این امر با توجه ب��ه عدم امکان ارتباط 
مس��تقیم با محصول، نیازمند فعالیت بیش تر اس��ت. اگرچه برخی 
در ای��ن رابطه معتقدند که این امر اقدامی کامال دش��وار اس��ت، با 
این حال واقعیت این اس��ت که تفاوت چندانی میان جلب اعتماد 
در نمایندگی های فروش و به صورت مس��تقیم با فروش اینترنتی 
وجود ندارد. درواقع ش��ما می توانید با انتشار ویدئوهایی از بررسی 
محصول و نظر و تجربه واقعی مش��تریان در مواجهه با آن، افراد را 
نسبت به کیفیت و کارایی محصول خود به اطمینان الزم برسانید. 
با این حال توجه داش��ته باشید که این امر باید همواره با یک تیم 
پش��تیبانی مناسب همراه باش��د تا تمامی سواالت افراد در کسری 
از ثانیه پاسخ داده ش��ود. در آخر فراموش نکنید که در این رابطه 
به هر میزانی که از جذابیت و قدرت بیش��تری برخوردار باشید، به 
همان میزان نیز ش��انس ماندگاری شما در ذهن مخاطب افزایش 

پیدا خواهد کرد.
۴-اصل سادگی را فراموش نکنید 

اگرچ��ه کیفیت باالی کار ش��ما نظی��ر ارس��ال تصاویر کامال 
حرفه ای، از جمله الزامات جذب نگاه کاربران محس��وب می شود، 
با این حال توجه داش��ته باش��ید که اصل مهمتر این اس��ت که 
اقدامات ش��ما تابع یک نظم و قانون درس��ت باشد. درواقع عدم 
وجود برنامه  ای درس��ت برای اقدامات شما تنها باعث آزار دیدن 

مخاطبان شما خواهد شد. 
به همین خاطر الزم است تا تمامی اقدامات شما، طبق یک برنامه 
و جدول زمانی درس��ت باش��د. همچنین ای��ن امر که ضمن حفظ 
کیفی��ت کار خود، از پیچیدگی بیش از ح��د نیز جلوگیری کنید، 
از جمل��ه عواملی خواهد بود که به جذب حداکثری مخاطب کمک 
بسیاری خواهد کرد. همچنین الزم است تا مراحل خرید محصول 
را تا حد امکان کوتاه و س��اده کنید تا مخاطب در این رابطه نیز با 
مشکلی مواجه نشود. در آخر فراموش نکنید که یک تجربه جذاب و 
راحت خرید، از جمله اصل های مهمی است که باعث خواهد شد تا 

افراد به خرید مجدد از برند شما ترغیب شوند.
۵-تبلیغات خود را با فصل های مختلف هماهنگ سازید

وجود تنوع و هماهنگی با ش��رایط مختلف، از دیگر مواردی است 
ک��ه به جذابیت کار ش��ما خواهد افزود. در این رابط��ه با نگاهی به 
برندهای بزرگ و فعال در اینس��تاگرام، به این نکته پی خواهید برد 
ک��ه آنها به اصل تنوع کافی در اقدام��ات خود به خوبی توجه کرده 
و برای هر فصل، اس��تراتژی های مختلفی را دارند. علت این امر نیز 
به این خاطر اس��ت ک��ه هر فصل از س��ال از ویژگی هایی برخوردار 
خواه��د بود که در صورت توجه کافی ب��ه آن می توانید به جذابیت 
اقدامات خود بیفزایید. همچنین فراموش نکنید که ایجاد چالش ها و 
مسابقات عکاسی با محصول و نظایر آن نیز از دیگر اقدامات مرسوم 

و کامال جذاب محسوب می شود.
ادامه دارد ...
wishpon: منبع

ایستگاهبازاریابی استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار)۵( 

استراتژیدژیادفاعازموقعیت

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حامد هدائی
روانکاو فروش ایران

به قلم: کارلو پاسیس نویسنده حوزه بازاریابی و فروش
مترجم: امیر آل علی

سه شنبه
21 آذر 1397

شماره 1218



درس هایی که در دوره های آموزشی 
کسب وکار نمی آموزید)1(

مدارس کسب وکار به شما در راه اندازی کسب وکار کمک می کنند 
و راهکارهای الزم را ارائه می دهند، اما الزم اس��ت بعضی ترفندها را 

خودتان فرا بگیرید.
مدارس کس��ب وکار درس های خوبی به شما می آموزند که بیشتر 
متمرکز بر برنامه ریزی و تصمیم گیری اس��تراتژیک هستند. معموال 
مدارس کس��ب وکار، نظریه های آکادمیک و پیاده س��ازی آن ها روی 
مس��ائل واقعی را آم��وزش می دهند، اما صرف نظر از اینکه اس��اتید 
ش��ما تا چه اندازه درخش��ان هس��تند یا دوره  آموزشی تا چه اندازه 
حرفه ای اس��ت، هیچ مدرس��ه ای تمام ن��کات موردنیاز را به ش��ما 

آموزش نمی دهد.
بس��یاری از نکات و مس��ائل را باید خودتان از طریق آزمون وخطا 
ی��اد بگیرید. بعضی از مهم ترین درس هایی که از کس��ب وکار موفق 
می آموزی��د )و همین ط��ور درس ه��ای زندگی(، از تجربه به دس��ت 
می آین��د. بنابرای��ن اگر به دنب��ال راه اندازی یک کس��ب وکار موفق 
هس��تید، س��عی کنید ۲5 نکته  ذیل را ب��ه آموخته های خود اضافه 

کنید.
1. چگونه رهبر بهتری باشید

عملک��رد رهبرهای��ی ک��ه م��درک MBA دارند، لزوم��ا بهتر از 
رهبرهای��ی ک��ه ای��ن م��درک را ندارند نیس��ت. براس��اس یکی از 
بررس��ی های مجله  کس��ب وکار ه��اروارد روی 100 نف��ر از بهترین 
مدیران عامل جهان، تنها ۲۴درصد از آن ها مدرک MBA داشتند. 
رهبرهای موفق باید از نقاط قوت و ضعف خود آگاه باش��ند و حس 
مثبتی را به محیط اطراف خود منتقل کنند. این نکته را در کالس 

درس آموزش نمی دهند.
2. هیچ مسیر مستقلی برای موفقیت وجود ندارد

هیچ فرمول مشخصی برای موفقیت وجود ندارد. برای رسیدن به 
رویاها باید مس��یر خود را دنبال کنید. هیچ کس )هیچ معلم، راهنما 
یا حتی رهبر میلیاردر کس��ب وکار( نمی تواند راه رسیدن به بهترین 
آینده را به ش��ما بگوید. باید خودتان به دنبال راه حل بروید. تصورات 

شخص دیگر را نمی توان کپی کرد یا مجددا از آن ها استفاده کرد.
3. ایجاد روابطی که به پیشرفت کمک می کنند

براس��اس یک س��خن معروف؛ موفقیت به آنچه می دانید وابسته 
نیست، بلکه به آنچه که هستید وابسته است. هر کسب وکار موفقی 
براساس روابط خوب ساخته می شود. اگر به دنبال موفقیت هستید، 
باید در مهارت هایی مثل ایجاد شبکه و ساخت گروه با افراد دیگر به 
مهارت برسید. به این صورت می توانید به مکان های مناسب دعوت 

شوید و افراد مناسب را مالقات کنید.
۴. چگونه یک رابط مؤثر باشید

نح��وه  انتقال پیام می تواند روی انعقاد یک قرارداد یا از بین رفتن 
ی��ک فرصت تأثیر بگ��ذارد. برقراری ارتباط منجر به توس��عه  روابط 
کاری خوب می ش��ود و ای��ن روابط کاری برای افزای��ش بازدهی و 
دلگرمی گروه ضروری اس��ت. بعضی افراد، رابط های خوبی هستند 
در حال��ی  که برخی دیگر باید برای بهبود مهارت های ارتباطی خود 
کار کنن��د. بااین حال، این بحث به ندرت در کالس های کس��ب وکار 

پوشش داده می شود.
۵. هر تعامل یک مذاکره است

شاید اس��تراتژی های مذاکره را در کالس های کسب وکار آموخته 
باش��ید اما اجرای آن ه��ا در زمان واقعی و در زندگ��ی واقعی کامال 
متفاوت است. هرگاه با شخصی در کسب وکار ارتباط برقرار می کنید 
به صورت رسمی یا غیررسمی در حال مذاکره هستید. وقتی مذاکره 
به خوبی به پایان رس��ید، دو طرف با رضایت جلسه را ترک می کنند 

و آماده تجارت با یکدیگر می شوند.
6. روش تأسیس یک کسب وکار جدید

مدارس کس��ب وکار، مراحل س��اخت یک کس��ب وکار را به شما 
آموزش می دهند؛ یعنی روش پژوهش، ارائه یک طرح، دس��تیابی به 
بودجه، انتخاب یک ساختار مناسب و موارد دیگر، اما نکات دیگری 
را بای��د در یک کس��ب وکار جدید در نظر بگیری��د که در کالس ها 
آموزش داده نمی ش��وند. روش یافتن س��رمایه، تشویق سرمایه گذار 
برای س��رمایه گذاری روی ایده ها و رسیدن به اولین فروش بر عهده  

شما است.
7. اهمیت نزاکت و رفتار

اغل��ب اف��راد رفتارهای خوب را در زمان کودک��ی از والدین خود 
می آموزند، اما اس��اتید کس��ب وکار تا چ��ه اندازه ب��ر اهمیت رفتار 
مناس��ب هنگام معامله با مش��تری تأکید می کنند؟ مسائل ساده ای 
مثل به زبان آوردن نام مشتری، انجام به موقع کارها، سر قول ماندن 

و تشکر تأثیر زیادی بر موفقیت شما خواهند داشت.
8. چگونه بهترین افراد را استخدام کنید

هر کارآفرین به دنبال اس��تخدام یک تیم برجس��ته است. مدیران 
منابع انس��انی به دنبال تصحیح این فرآیند هستند، اما تصمیم گیری 
در مورد گزینه  مناس��ب همیش��ه ب��ا ترفندهایی همراه اس��ت که 

نمی توان آن را در هیچ فرمولی جای داد.
9. چگونه از اشتباهات خود درس بگیرید

یکی از دش��وارترین درس هایی که در کارآفرین��ی یاد می گیرید 
این اس��ت که شکست، اجتناب ناپذیر اس��ت. گاهی اوقات معامله ها 
محکوم به شکس��ت هس��تند. همه چیز تغییر می کند، ب��ازار دچار 
نوس��ان می ش��ود یا ایده  ش��ما به نتیجه نمی رس��د، اما باز هم باید 
راهی برای جلو رفتن پیدا کنید. کارآفرین ها باید به چارچوب بندی 
شکس��ت های خود بپردازند، از اشتباهات خود درس بگیرند و برای 

نوبت بعدی آماده شوند.
1۰. بازاریابی در دنیای فناوری

در دنیای دیجیتالی، فناوری با سرعت باالیی در حال تغییر است 
که بر روش کس��ب وکار بازار تأثیر می گذارد. در این عرصه  به سرعت 
متغیر، مدارس کس��ب وکار نمی توانند هم پای گرایش های بازاریابی 
دیجیتال پیش بروند. کارآفرینان همیش��ه باید به دنبال راه حل های 

جدیدی باشند و خود را به روز نگاه  دارند.
11. چگونه با مشتری ارتباط برقرار کنید

روش ف��روش ش��ما به آنچه می فروش��ید وابس��ته اس��ت. مراکز 
آکادمیک اغلب اوقات یک گام مهم در ارتباط با مشتری را فراموش 
می کنند؛ مهارت شنیدن سخنان مشتری به درستی، در شکل گیری 

روابط مؤثر است.
ادامه دارد ...
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تعداد روزافزونی از دانش��جویان پس از خروج از دانشگاه، کسب و کار 
خود را راه می اندازند. هیچ کس تعداد افرادی را که به طور مس��تقیم از 
دانشگاه به کسب و کار خودشان راه می یابند، نمی داند اما شواهد نشان 
می دهند که این روند رو به رش��د است. شما به مدارک سطح باال، پول، 
مغز اس��تثنایی و خارق العاده یا حتی یک اید ه خاص و عالی نیاز ندارید. 
این مقاله 1۲ نکته  ضروری را در مورد اینکه چطور کارآفرین ش��ویم را 
نش��ان می دهد. این نکات به ش��ما کمک می کنند تا هر مسیری را که 
انتخاب می کنید، ادامه دهید. دوس��ت دارید رئیس خودتان باش��ید؟ از 

همین حاال کارتان را شروع کنید!
1. از دانشگاه تان شروع کنید

در صورتی که تمایل به ش��روع کس��ب و کار خودت��ان دارید، تعداد 
زیادی از س��ازمان ها و منابع وجود دارند که به ش��ما کمک می کنند؛ با 
ای��ن حال، از حاال و همین جا، باید با جامعه  کارآفرینی یا دانش��گاه تان 
شروع کنید. هر مهارتی از طریق تجربه بهبود می یابد. کارآفرینی هم در 
این میان استثنا نیست. جامعه  کارآفرین دانشگاهی یک محیط حمایتی 
و ایمن است که دانشجویان یا عالقه مندان به کسب و کار می توانند در 
آن ی��ک طرح راه ان��دازی را تجربه کنند و در عین ح��ال ببینند که آیا 
دورنمایی برای آن ایجاد خواهند کرد یا خیر. با این وجود، حتی قبل از 
خروج از دانشگاه هم می توانید در راه اندازی یک شرکت مشارکت کنید.

بس��یاری از دانشگاه ها، منابع و پش��تیبانی را از زمان قبل از شروع و 
راه ان��دازی کس��ب و کار ارائه می دهند. بنابراین، ش��ما می توانید از آنها 
جهت س��اختن مس��یرتان برای تبدیل ش��دن به ی��ک کارآفرین موفق 
اس��تفاده کنید. ویژگی هایی که در بازار کار به شدت مورد قدردانی قرار 
می گیرند عبارتند از خالقیت، ش��م تجاری، رهب��ری و انگیزه و توانایی 
پیش ران��دن کار. بنابراین، اگر بتوانید این ویژگی ها را در خود بس��ازید، 

شانس تبدیل شدن به یک کارآفرین حرفه ای بسیار باالتر خواهد بود.
2. درباره  زندگی خودتان فکر کنید 

کمی زمان بگذاری��د و فقط به این فکر کنید که برای زندگی تان چه 
می خواهید. منظور ما داش��تن یک ایده  جدید و عالی برای کسب و کار 
نیس��ت، بلکه دقیقا در مورد زندگی تان صحب��ت می کنیم. ایده آل های 
زندگی شما چه هس��تند؟ اولویت های شما چیست؟ و چه چیزی برای 
ش��ما حیاتی اس��ت؟ اگر نس��بت به چیزهایی که واقعا ب��رای خودتان 
می خواهید آگاه نباش��ید، نمی توانید در این جهان چیزی ایجاد کنید و 
به موفقیت خاصی برسید. نیازی را در جهان پیدا کنید، توانایی خود را 

با آن مطابقت دهید و سپس خلق کنید.
3. کسب و کاری را انتخاب کنید که برای شما مناسب است

لطفا همه حرف های بی س��ر و ته و وحش��تناک را ک��ه درباره  ارزش 
ایده ها ش��نیده اید فرام��وش کنید. البته که به یک ای��ده نیاز دارید، اما 
درک کنید که حتی بسیاری از شرکت های موفق هم براساس خالقیت 
و ایده های فوق درخش��ان ساخته نشده اند. ایده های اصیل بیش از حد 
بزرگ جلوه داده می ش��وند. مردم از ایجاد یک کسب و کار در هر جایی 
که رقابت وجود دارد می ترس��ند، اما در حقیق��ت، رقابت می تواند چیز 
خوبی باش��د. بهترین مکان برای ساخت یک رستوران جدید درست در 
کنار یک رستوران موفق است. آنها برای جذب مخاطب تالش زیادی را 
به کار بسته اند. بنابراین، شما باید فقط 10درصد بهتر را امتحان کنید.

به خودتان اجازه  کش��ف و اکتش��اف را بدهید. ب��ه جنبه های مختلف 
توانایی های خود، س��بک های اجتماعی، س��ن و ش��خصیت تان نگاهی 
داش��ته باشید. سپس، به حس درونی تان گوش دهید. به این ترتیب، از 
کجا باید بدانید که کدام کسب و کار برای شما مناسب است؟ یک سری 

رویکردهای رایج برای کارآفرینی وجود دارد:
* آن کاری را انج��ام بدهی��د که بلد هس��تید: فک��ر کنید که چگونه 
می توانی��د مهارت ه��ای خود را گ��رد هم بیاوری��د و آنه��ا را به عنوان 

محصوالت و خدمات خودتان عرضه کنید.
* آن کاری را انجام بدهید که دیگران انجام می دهند: درباره  کسب و 
کارهای دیگر که برای ش��ما جالب هستند، تحقیق کنید. وقتی کسب و 
کاری را که دوست دارید، پیدا کردید فقط آن را مورد تقلید قرار بدهید.

* برخی از مش��کالت ش��ایع را حل کنید. آیا در بازار فعلی ش��کافی 
وج��ود دارد؟ آیا محصول یا خدماتی دارید که می خواهید آن را به بازار 
عرض��ه کنید. اگر تصمیم به انجام این کار دارید، اطمینان حاصل کنید 

ک��ه قبل از ش��روع کارتان و هزین��ه کردن پول، دانش آن را به دس��ت 
بیاورید.

۴. مشتریان خود را بشناسید
قب��ل از صرف پول در آن زمینه، س��عی کنید بفهمی��د که آیا مردم 
واقعا حاضر هس��تند برای خدمات یا محصوالت شما هزینه ای پرداخت 
کنند. این کار ممکن اس��ت مهم ترین مرحله ای باشد که باید از آن گذر 
کنید. نس��بت به اعتبار بازار خود به اطمینان برس��ید. به طور خاص تر، 
غیر از خانواده و دوس��تان تان چه کس��ی خدمات و محصوالت ش��ما را 
خری��داری می کند؟ اندازه  بازار هدف ت��ان را تعریف کنید. تعیین کنید 
که مش��تریان تان چه کسانی هس��تند و چرا به کاال یا خدمات شما نیاز 

دارند. آیا خدمات یا محصول شما مربوط به زندگی روزمره  آنها است؟
ش��ما می توانید مقاالت صنعتی مختلف، داده های سرشماری و سایر 
اسناد را برای کسب اطالعات بیش تر بخوانید. با این وجود، روش موثر و 
مهم برای به دست آوردن اطالعات، پرسیدن مستقیم از بازار/ مشتریان 
هدف و س��پس گوش دادن به آنها اس��ت. اگر می خواهید یک کسب و 
کار موفق داش��ته باشید، باید از همین حاال روابط خود را به طور جدی 

تقویت کنید.
۵. یک شرکت راه اندازی کنید

راه اندازی یک ش��رکت چیزی شبیه به بار آوردن فرزندان است. شما 
می دانی��د که چه کاری را باید انجام بدهی��د و در حال انجام چه کاری 
هستید، اما فرزندان تان دقیقا به دستورات شما عمل نمی کنند. شرکت 
هم چنین ش��رایطی دارد. افتان و خیزان پیش خواهید رفت و در میانه  
راه نیز کس��ب تجربه خواهید کرد. در نقطه  شروع، ممکن است بارها و 
بارها با شکس��ت روبه رو ش��وید. نقطه اصلی شروع یک شرکت، متقاعد 
کردن دیگران برای باور کردن شماس��ت پیش از آن که بی خیال ش��ما 

شوند.
6. سرمایه گذار جذب کنید

به منظور دریافت پول برای راه اندازی ش��رکت تان، به هر سرمایه گذار 
بالق��وه ای فک��ر کنید. اگر ایده  ش��ما عمل��ی و بالقوه باش��د، آنها برای 

سرمایه گذاری پول شان در حیطه  کاری شما تمایل خواهند داشت.
فقط یک ارائه  پاورپوینت برای توضیح این که چرا باید در حیطه  مورد 
عالقه  ش��ما، از جمله هر بخش��ی از طرح کسب و کارتان سرمایه گذاری 
کنند، آماده کنید. در مورد س��ود ناخالصی که برآورد کرده اید و درصد 

سودی که به آنها می رسد، صحبت کنید.
ابتدا در مقیاس کوچک و با یک گروه کوچک از مش��تریان کارتان را 
ش��روع کنید؛ به این ترتیب کسب و کارتان بدون سرمایه گذاری کردن 
مبالغ هنگفت ش��روع می شود. چنین روندی ممکن است بهترین مسیر 

برای شما باشد.
7. کمک و راهنمایی بگیرید

ش��بکه ای از افراد مورد اعتماد ایجاد کنی��د تا هر زمانی که به کمک 
نی��از دارید، به آنه��ا مراجعه کنید. هنگامی که در م��ورد چیزهایی که 
می خواهی��د خلق کنی��د، تصمیم می گیرید باید گروه��ی از افراد مورد 
اعتماد را انتخاب کنید؛ کس��انی که می توانی��د ایده های تان را با آنها به 
اش��تراک بگذارید یا در صورت قرار گرفتن در حالت ایس��تایی و بدون 
پیش��رفت، با آنها تماس بگیرید. این افراد نباید در آن سطح از موفقیت 
که خودتان توقع دارید باش��ند. همچنی��ن، ضرورتی ندارد که در هیات 
مش��اوره حضور داشته باشند. آنها باید باتجربه باشند. هر کسی می تواند 
یک کارآفرین باش��د، اما هر کارآفرینی موفق نیست. فقط سعی کنید با 
افرادی در ارتباط باش��ید که بر آنچه که ش��ما در حال تجربه کردن اش 

هستید، پیش تر غلبه کرده اند.
8. خودتان شانس تان را باال ببرید

هیچ  کدام از ما نمی توانیم نقش شانس را در زندگی انکار کنیم. شانس 
نقش مهمی  در موفقیت دارد؛ با این حال، هرچه  س��خت تر تالش کنید، 

خوش شانس تر خواهید بود.
ه��ر کاری که انجام می دهید، حتی اگر ش��غل مورد نظرتان نیس��ت، 
همیش��ه س��عی کنید بیش ترین تالش تان را به کار ببندید. در صورت 
امکان هر روز صبح نخس��تین فرد در محل کار باش��ید و آخرین فردی 
باشید که در انتهای روز کارتان را ترک می کنید. اعتقاد بر این است که 
کار و تالش زیاد می تواند بیش از رزومه تان برای تان شانس ایجاد کند.

9- سرسخت باشید
هنگام��ی که پ��ای راهنمایی هایی درباره  نحوه تبدیل ش��دن به یک 
کارآفرین موفق به میان می آید، سرسختی و پایداری در واقع کمک تان 
می کند به نتایج مطلوبی دس��ت پیدا کنید. سرس��خت باش��ید و اجازه 
ندهید که چیزی ش��ما را مأیوس کند یا س��بب شود که دست از تالش 
برداری��د؛ ای��ن در واقع یکی از ن��کات مهم برای تبدیل ش��دن به یک 
کارآفرین موفق اس��ت که باید همواره در ذهن داشته باشید. سرسختی 
و پایداری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی هر شخص موفقی است و 
فقط مختص کارآفرینان نیس��ت. در واقع، اگر به لحاظ ذهنی و فیزیکی 
برای مدت زمان طوالنی به مس��یرتان ادامه ندهید و از تالش بس��یار و 
شکست های تان بترسید و هدف نهایی تان را از یاد ببرید، موفق نخواهید 

شد.
به عبارت دیگر، سرسختی به معنای مقاومت در برابر شکست نیست. 
در حقیق��ت، افرادی که این نوع تفکر را دارند اغلب از شکس��ت هراس 
دارند. ش��ما باید درک کنید که شکست فقط گام دیگری برای موفقیت 
اس��ت. بنابراین، از حرکت مداوم در مسیر خودتان دست برندارید. مهم 
نیس��ت که چ��ه اتفاقی می افتد، بهترین کار این اس��ت ک��ه روز به روز 

جلوتر بروید.
1۰. سطح انتظارات تان را پایین بیاورید

این مورد منفی به نظر می رس��د، اما برای کس��انی که تازه کار خود را 
آغاز کرده اند ضرورت دارد. بیش ترین موفقیت ها، موفقیت های یک شبه 
نیس��تند. شما ممکن است در مورد بعضی از موفقیت هایی که یک شبه 
به دس��ت آمده اند چیزهایی ش��نیده باش��ید اما هیچ کس واقعیت پشت 
آنها و داس��تان کامل را در مورد آنها نمی داند. حدس و گمان در مورد 
اینک��ه آدم های دیگر چطور به موفقیت رس��یدند، تنها تلف کردن زمان 
ارزش��مندتان اس��ت. خوب اس��ت اگر بتوانید انتظارات خود را در مورد 
موفقیت س��ریع و بدون تالس پایین بیاورید و بعد کسب و کارتان را با 

فشار کمتری انجام دهید.
11. یک تصویر تجاری مثبت را متصور شوید

برای این که به یک کارآفرین موفق تبدیل ش��وید، باید وقت بگذارید 
و ی��ک احس��اس مثب��ت و همچنی��ن تصویری ب��ه ی��اد ماندنی روی 
افرادی که با ش��ما کار خواهند کرد، مانند مش��تریان، س��رمایه گذاران 
و مش��ارکت کنندگان،  ایجاد کنید. صاحبان کس��ب و کار خانگی باید از 
مس��یر خود بیرون بیایند و تالش��ی آگاهانه را برای طراحی یک تصویر 
حرفه ای از کس��ب و کارش��ان به کار ببندند. تعداد زی��ادی از صاحبان 
کس��ب و کار دارای فروش��گاه های ظریف، دفاتر زیبا یا نمایش��گاه برای 
تحت تاثیر قرار دادن مش��تریان و ش��گفت انگیز نش��ان دادن دورنمای 
خود ندارند. در عوض، بیشتر آنها زمانی که در حال ساخت و حفظ یک 
تصویر خوب و حرفه ای برای کس��ب و کار خود هستند، روی خالقیت، 

تخیل و توجه به جزییات حتی کوچک تکیه می کنند.
از س��وی دیگر، با یک تصویر حرفه ای، ش��ما همواره ش��هرت خود را 
حفظ خواهید کرد. در واقع، ش��هرت چیزی است که به واسطه  محترم 
ش��مردن وعده های تان به دس��ت می آید. به غیر از تصویر کس��ب و کار، 
ثبات در ارائه  محصول/خدماتی که ارائه می دهید یکی دیگر از جنبه های 
کلیدی است که می تواند به شما در ایجاد شهرت و نام نیک کمک کند.

12. هنر مذاکرات حرفه ای
هن��ر مذاکره یکی از مهمترین نکات در مورد س��وال چطور کارآفرین 
ش��ویم است که قبل از ش��روع کار باید بدانید. با استفاده  روزانه از این 
مهارت، در آن خبره ش��وید. همیشه در ذهن داشته باشید که تسلط بر 
هنر مذاکره بدین معناس��ت که شما می توانید یک موقعیت برد- برد را 
س��ازماندهی کنید. موقعیت برد – برد به این معنا است که افراد درگیر 
در کسب و کار خود احساس خواهند کرد که انگار برنده شده اند، چیزی 

که پایه و اساسی برای ایجاد روابط تجاری سودآور و بلندمدت است.
به نکات قیدش��ده در این نوشتار برای تبدیل شدن به یک کارآفرین 
موفق فکر کنید. این نکات به ش��ما کمک می کنند تا مهارت هایی را که 
در زندگی حرفه ای خود برای پیش��برد اهداف تان الزم دارید، به دس��ت 
بیاورید. امیدواریم این نکات در مورد ش��یوه های تبدیل ش��دن به یک 

کارآفرین موفق بتواند برای نیازهای شما مفید باشد.
 vcool/bazdeh:منبع
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اخبار

فالح: کلنگ احداث مخزن زالل ساز 5 هزار مترمکعبی تصفیه 
خانه آب شهرستان مراغه با حضور مسئولین استانی و شهرستانی 
به زمین زده شد. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، مراسم 
کلنگ زنی احداث مخزن زالل س��از 5 هزار مترمکعبی در راستای 
اج��رای مدول دوم تصفیه خان��ه آب مراغه با حضور نماینده مردم 
اس��تان در مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه شهرس��تان ویژه 
مراغه، نماینده مردم شهرس��تانهای مراغه، عجب شیر و سراجو در 
مجلس شورای اسالمی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
ویژه مراغه، معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی و تعدادی از مسئولین ادارات در تصفیه خانه آب 
مراغ��ه برگزار گردید. در ابتدای این مراس��م رئیس هئیت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مراغه طی سخنانی به اهداف و 
مشخصات فنی این پروژه اش��اره کرد و گفت: هدف از احداث این 
مخزن زالل ساز در راستای توسعه و تجهیز تصفیه خانه آب مراغه 
با قدمت ۲۲ س��ال و با عنایت به رشد جمعیت و توسعه روزافزون 
شهرستان و همچنین با توجه به وقوع و ورود سیالب های خروشان  
فصلی در پی بارش های ش��دید در برخی از فصول سال که منجر 
به باال بردن کدورت آب از پش��ت س��د علویان به تصفیه خانه آب 
مراغ��ه می ش��ود عملکرد و کارایی تصفیه خان��ه را با چالش های 
فروان��ی روبرو می کند که این امر عمال تصفی��ه خانه آب مراغه را 
با مشکالت و دشواری های فراوانی روبرو می کند که در این راستا 
احداث مخزن زالل ساز 5 هزار مترمکعبی در دستور کار این شرکت 
ق��رار گرفت تا بتوانیم با در مدار قرار گرفتن و بهره برداری از آن به 
باال بردن کارایی و سرعت عمل تصفیه آب کمک کنیم. صدیقی به 
هزینه پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه با اعتبار اولیه 50 میلیارد 
ری��ال در م��دت  ۲۴ ماه به اجرا در خواهد آمد.  وی ضمن تقدیر و 
تشکر از مهندس علیرضا ایمانلو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و معاونت مهندسی 
و توسعه که با حمایت و پشتیبانی های آنان در ارسال تجهیزات و 
ماشین آالت سنگین ش��رکت در صرفه جویی هزینه های جاری 

در عملیات خاکبرداری؛ خواستار حمایت و پشتیبانی نماینده مردم 
شهرس��تان در مجلس شورای اس��المی و مسئولین شهرستان در 
تخصیص اعتبارات به این پروژه عظیم شهرستانی شدند تا شرکت 
آب و فاضالب مراغه بتواند در تامین آب شرب بهداشتی و مستمر 
بدون هیچ گونه افت و یا قطعی آب برای ش��هروندان انجام وظیفه 
نماید. در ادامه خانی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
اس��تان با اشاره به اهمیت باال بردن ظرفیت تصفیه خانه آب مراغه 
تا س��ال 1۴15 به ۲8 میلی��ون مترمکعب یا ظرفیت 900 لیتر در 
ثانی��ه که ظرفیت نهایی تصفیه خانه مراغه می باش��د که با توجه 
ب��ه ظرفیت پایین این تصفیه خانه  مبادرت به احداث مخزن زالل 
س��از 5 هزار مترمکعبی در راستای احداث مدول دوم تصفیه خانه 
آب مراغه هس��تیم که این امر نیاز به تخصیص اعتبار زیادی برای 
اجرای مخزن چهارم و تکمیل ظرفیت فعلی تصفیه خانه  آب دارد و 
امیدواریم با پیگیری های مسئولین شهرستان و بویژه نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی و اختصاص اعتبارات بعدی شاهد اتمام 
و به��ره برداری از این مخ��زن و تکمیل مخزن چهارم و مدول دوم 
تصفیه خانه آب مراغه باشیم. جلیلی نماینده مردم مراغه، عجب شیر 
و سراجو در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به  مجموعه کارهای 
انجام گرفته در شرکت آب و فاضالب مراغه و تالش های بی وقفه 
پرسنل و بخصوص مدیریت شرکت آب و فاضالب این شهرستان در 
تامین آب بهداشتی که مایه حیات بشری است، خواستار رعایت سه 

اصل مهم در اجرای پروژه عظیم مثل ساخت مخزن زالل ساز شد 
که عبارتند از : 1- تسریع در اجرای پروژه بطوری که در حداقل زمان 
ممکن ش��اهد افتتاح این پروژه باشیم ۲- با حداقل انرژی و هزینه 
نسبت به تکمیل فرایند پروژه اقدام گردد 3- به کیفیت اجرای پروژه 
ها توج��ه ویژه صورت گیرد تا از هدررفت زمان و اعتبار جلوگیری 
گردد. معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز در سخنانی 
ضمن قدردانی از مجموعه مدیریتی ش��رکت آب و فاضالب استان 
و شهرس��تان که قبل از وقوع و بروز مش��کالت در آینده با برنامه 
ریزی و آینده نگری نس��بت به احداث مخزن زالل ساز و باال بردن 
ظرفیت تصفیه خانه آب شهرستان اقدام کرده اند، گفت: تصفیه خانه 
آب مراغه با ظرفیت اسمی 500 الی 550 لیتر در ثانیه هم اکنون 
جوابگوی نیاز شهرستان هست ولی در موقع وقوع بارشهای سیل آسا 
و باالرفتن کدورت آب سد علویان عمال با مشکل روبرو می شود که 
این موضوع تهدید جدی در تامین آب است علی ایحال ان شاء اهلل 
با احداث و تکمیل مدول دوم تصفیه خانه آب با ظرفیت 900 لیتر 
در ثانیه مشکل این شهرستان در آینده که با روند افزایش جمعیت 
و توسعه روبرو است، مرتفع خواهد شد. آیت اهلل پورمحمدی نماینده 
مردم اس��تان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان 
مراغه نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم ارتقا زیرساختهای تاسیسات 
تصفیه خانه آب مراغه با توجه به رشد جمعیت شهری و با در نظر 
گرفتن مش��کالت عدیده ای که در هنگام ورود س��یالب ها به سد 
علویان، ایجاد می شود، خواستار پیگیریهای مستمر توسط نماینده و 
فرماندار و مسئولین استانی در زمینه اختصاص اعتبارات دولتی شد. 
وی همچنین ساخت مخزن زالل ساز سوم و چهارم و تکمیل مدول 
دوم تصفیه خانه را با هدف جوابگویی به نیازهای شهرستان در سال 
1۴15 شمسی را از خواسته های بجا و قابل پیگیری برشمرد. وی 
در عین حال احداث و توسعه مدول سوم تصفیه خانه فاضالب این 
شهرس��تان را مورد تاکید قرار داد. الزم به ذکر است کلنگ احداث 
مخزن زالل ساز به دست امام جمعه، نماینده و فرماندار به زمین زده 

شد و همزمان عملیات اجرایي پروژه آغاز گردید.

قم- خبرنـگار فرصت امروز- معاون فنی و عمرانی ش��هردار 
قم از برگزاری هش��تمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران 
و بازآفرینی ش��هری و دومین کنفرانس تخصصی مهندس��ی پل با 
حضور برخی از ش��خصیت های کشوری و مدیران استانی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری ق��م ، دکتر علیرضا قاری قرآن 
معاون فنی و عمرانی ش��هردار قم با اعالم این خبر گفت:  هشتمین 
کنفران��س بین المللی توس��عه پایدار، عمران و بازآفرینی ش��هری و 
دومین کنفرانس تخصصی مهندس��ی پل به همت شهرداری قم با 
حضور برخی از اس��اتید ایرانی و خارجی، صاحبنظران،کارشناسان و 
دانشجویان برگزار می شود. وی افزود: هشتمین کنفرانس بین المللی 
توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری و دومین کنفرانس تخصصی 
مهندس��ی پل به همت شهرداری قم و با مش��ارکت استانداری قم، 
موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، دانشگاه صنعتی دورتمند، اداره 
کل راه و شهرسازی استان قم، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان قم و وزارت راه و شهرسازی در مرکز همایش های 

شهرداری برگزار می شود. معاون فنی و عمرانی شهردار قم اظهار کرد: 
این کنفرانس طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ۲1 تا 
۲۲ آذرماه در محورهای مباحث مرتبط با توسعه پایدار در زمینه های 
معماری، شهرسازی، مهندسی عمران، محیط زیست، بهینه سازی 
مصرف انرژی، مدیریت و مدیریت بحران، اقتصاد ش��هری، فرهنگ 
و جامعه شناس��ی، صنعت، تکنولوژی و فناوری اطالعات و مهندسی 

پل)ترافیک، معماری، س��ازه، فناوری و نوآوری، مدیریت، نگهداری، 
ایمنی و هزینه های پایداری همراه با برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه های 
تخصصی برگزار می شود. قاری قران اذعان کرد: در نخستین روز این 
کنفرانس افتتاحیه و سه کارگاه و پنل تخصصی بوم شهر هوشمند، 
بنای س��ازگار با محیط زیست، بازآفرینی سازگار با محیط زیست و 
ارائ��ه مقاالت و  همچنین در دومین روز آن پنل تخصصی تعامالت 
اجتماعی در فضای شهری و گردشگری مذهبی برگزار خواهد شد. 
وی تصریح کرد: دکتر برند بنیکوفس��کی و ژوهانس امریچ از مدرسه 
عالی هام آلمان، محس��ن رحمان ش��یخ و ایوب خان داوود از هند، 
مهندس ویکتور مارتینز از اسپانیا، دکتر الساندر دی چزارس از ایتالیا، 
مهندس علی ش��اکری و نیما ش��اکری در ای��ن پنل های تخصصی 
س��خنرانی خواهند کرد. مع��اون فنی و عمرانی ش��هردار قم افزود: 
نمایشگاه عکس و آثار قم و همچنین همگردی بازدید علمی از بافت 
تاریخی شهر قم  با حضور مهمانان نیز از دیگر محورهای این همایش 

بین المللی می باشد. 

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- س��ید مصطفی ذوالقدر 
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک و سیریک به منظور تعامل و آگاهی 
از روند عملیات گازرسانی به شرق استان با فواد حمزوی مدیرعامل و 
معاونین ش��رکت گاز هرمزگان دیدار و گفتگو نمود. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز هرمزگان، سید مصطفی ذوالقدر با اشاره به اقدامات 
ارزشمند، بی بدیل و چشمگیر شرکت گاز، در ارایه خدمات با کیفیت و 
ارزنده به شهروندان تاکید نمود: گاز طبیعی در توسعه اقتصادی و رفاه 
عمومی جامعه، نقش بسزایی دارد. وی حمایت و پشتیبانی خود را در 
جهت تسریع روند گازرسانی در شرق استان و همچنین هموار نمودن 

کمبودها و مش��کالت اعالم داش��ت. در ادامه فواد حمزوی مدیرعامل 
ش��رکت گاز هرمزگان ضمن تش��کر از حضور سید مصطفی ذوالقدر 
نماینده مردم ش��رق استان به شرکت گاز، ابراز خرسندی نمود: قطعا 
حمایت های بی شائبه و همیشگی نمایندگان مجلس در این امر می 
تواند گره گشای مسایل و مشکالت موجود بوده و تاثیر زیادی در زمینه 
تسریع در توسعه گازرسانی در سطح استان بهمراه داشته باشد. حمزوی 
خاطرنش��ان کرد: یکی از اهداف مهم و استراتژیک شرکت، تسهیل و 
سرعت بخش��یدن به امکان دسترسی عموم مردم استان و همچنین 
ایجاد رفاه و آسایش همشهریان در بهره گیری از گاز طبیعی این نعمت 

الهی می باشد که با وجود نیروهای توانمند، پویا و جوان شرکت گاز این 
امر در آینده ای نزدیک محقق می گردد.

اهواز- شبنم قجاوند- شهردار اهواز با بیان اینکه تنها 9 درصد 
در پرداخت عوارض پس��ماند مش��ارکت می کنند، گفت: 91 درصد 
شهروندان این هزینه را پرداخت نمی کنند. منصور کتانباف اظهار کرد: 
شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است که مصارف و هزینه های 
آن توسط مردم تامین می شود و مردم باید هزینه های آن را بدهند. 
مردم هر چقدر خدمت می خواهند، باید این خدمات را از شهرداری 
بخرند.  وی افزود: برخی خدماتی که در شهرداری ارائه می شود شاید، 
به چشم کسی نیایند. به طور مثال سازمان اتوبوسرانی برای شهرداری 
اهواز ماهانه بیش از پنج میلیارد تومان هزینه جاری دارد. س��ازمان 
آتش نشانی بیش از سه میلیارد تومان هزینه جاری دارد. تاکسیرانی 
نیز همین گونه است. دس��تگاه های دیگر شهرداری نیز همین گونه 
هس��تند.  کتانباف افزود: چه شما از این خدمات استفاده کنید چه 

نکنید، این ها خدمات ش��هری هس��تند. معابر ش��هری، روشنایی و 
پارک، خدمات ش��هری هستند. مردم قبض آب، برق، گاز و تلفن را 
پرداخت می کنند اما قبض خدمات شهری را پرداخت نمی کنند. اگر 
می گویند آس��فالت خراب است دلیل آن پرداخت نشدن هزینه الزم 

از س��وی مردم است.وی خاطرنش��ان کرد: می گوییم سالی 8۷ هزار 
توم��ان پرداخت کنند تا ش��هر را از زباله ها تمیز کنیم اما مردم این 
مبل��غ را پرداخت نمی کنند. از 100 درصد ش��هروندان اهواز تنها 9 
درصد در پرداخت عوارض پسماند مشارکت می کنند. برای هر واحد 
سکونتگاهی، اداری و تجاری باید هزینه ای بابت جمع آوری پسماند 
پرداخت شود. یک آپارتمان در اهواز ساالنه باید 8۷ هزار تومان یعنی 
ماهانه حدودا هفت هزار تومان پرداخت کند.شهردار اهواز اظهار کرد: 
اگر 100 درصد مردم اهواز هزینه حمل زباله خود را بدهند تنها ۴0 
درصد هزینه ای که شهرداری خرج می کند، تامین می شود. 91 درصد 
شهروندان این هزینه را پرداخت نمی کنند. بدون مشارکت مردم در 
تامین هزینه های شهر، شهرداری قادر به تامین هزینه های شهر و 

خدمات بهتر نیست.

رشـت- مهناز نوبری - جلسه کمیته منابع درآمدی منطقه یک 
ش��هرداری رشت با حضورعلی بهارمس��ت سرپرست شهرداری رشت، 
ناصرعطایی مدیر منطقه یک شهرداری رشت، یعقوب امیری سرپرست 
امور مالی ش��هرداری رشت، جواد حرفت خواه ریاست اداره تشخیص و 
وصول درآمد های شهرداری رشت با محوریت بررسی موضوع افزایش 
س��طح درآمد و جذب بودجه حداکثری برگزار ش��د. علی بهارمس��ت 
سرپرست شهرداری رشت در جلسه کمیته درآمدی بر ضرورت تشکیل 
جلس��ات با هدف ارتقاء درآمد زایی منطقه و پیگیری هر چه بیش��تر 
وضعیت مطالبات تاکید کرد.وی با اشاره به بدهی پرونده های کمیسیون 
ماده 100 به شهرداری رشت عنوان کرد: شهرداری مکلف است هر چه 

زودتر نس��بت به اخذ طلب خود از این پرونده ها اقدام کند.سرپرست 
شهرداری رش��ت در ادامه افزود: ارائه آمار بدهکاران تجاری، شناسایی 
و معرفی کلیه واحدهای تجاری غیر مجاز س��طح منطقه جهت تهیه 
گزارش کارشناسی و ارجاع به کمیسیون ماده صد جهت اخذ تصمیم و 
همچنین شناسایی تمامی تخلفات ساخت و سازها باید در دستور کار 
قرار گیرد.بهارمست عنوان کرد: مالکین پرونده هایی که مشمول تبصره 
۲ و 3 ش��دند باید با مراجعه به شهرداری جرائم خود را پرداخت کنند 
که این امر محقق نمی شود مگر اینکه شهرداری در این امر مهم دخیل 
باش��د.وی در پایان افزود: وصول به موقع درآمدهای پیش بینی ش��ده، 
مدیریت منطقه را در ارائه خدمات کارآمد و مکفی و نیز تحقق اهداف، 

برطبق برنامه های تدوین شده یاری  می نماید لذا بسیار ضروری به نظر 
می رسد، عوامل مؤثر در معوق شدن مطالبات شهرداری شناسایی شده و 
راهکارهایی جهت چگونگی وصول آن پیشنهاد و اجرا شود.ناصر عطایی 
شهردار منطقه یک رشت در جلسه کمیته درآمدی بر تالش همه جانبه 
بخش های مختلف برای وصول درامدهای مصوب و رویکرد مشارکت 
محوری در موضوعات درامدی تأکید کرد.وی افزود: در میان بخشهای 
مختلف مدیریت ش��هری، تامین منابع مالی و درآمدی ش��هرداری ها 
اهمیت ویژه ای دارد زیرا ازیک سو کسب درآمد شهرداری ها تاثیر عمده 
ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگرفقدان درآمد کافی 

نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهرمیشود.

شرکت آبفا آذربایجان شرقی در راستای احداث مدول دوم تصفیه خانه آب اجرایی کرد؛

ساختمخزنزاللساز۵هزارمترمکعبیدرشهرستانمراغه

معاون فنی و عمرانی شهردار قم خبر داد:

برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری و 
دومین کنفرانس تخصصی مهندسی پل

دیدار نماینده مردم شرق استان با مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان

شهردار اهواز:

91 درصد شهروندان اهواز هزینه عوارض پسماند را پرداخت نمی کنند

برگزاری جلسه کمیته درآمدی در منطقه یک شهرداری

۴ هزار تن نمک صنعتی و 27۰۰ تن نمک کریستال برای ایام بحرانی و 
زمستان در کرج خریداری شد

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج گفت: ۴ هزار تن نمک 
صنعتی و ۲۷00 تن نمک کریستال برای ایام بحرانی و زمستان خریداری شده است. اصغر نصیری 
پیش از ظهر امروز در مانور عملیاتی زمستانی شهرداری کرج که در بلوار سرداران برگزار شد، اظهار 
داش��ت: سفیران پاکسازی شهر روزانه 900 تن زباله و 19 میلیون متر مکعب فضا را تمیز و نظافت 
را انجام می دهند. مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با اشاره به اینکه  امروز روزی است که 
مانور عملیات زمستانی را با دستور شهردار برگزار می کنیم، عنوان کرد: از تمام کسانی که در این مانور 
همکاری کردند دعوت کردیم تا در این مانور شرکت کنند و تمام توانمان را برای بهبودی شهر و حل مشکالت مردم در حوزه شهری 
و در قالب یک بسته خدماتی به کار بسته ایم تا مردم از ما خشنود شوند. نصیری عنوان کرد: در مانور امروز  1۶ دستگاه باب کت، 13 
دستگاه گریدر، 13 دستگاه لودر، 3۷دستگاه کامیون، ۶ دستگاه  لجنکش و  8 دستگاه نمکپاش  که در اختیار شهرداری کرج است و 
۲ دستگاه هم در حال حاضر در فردیس وجود دارد و  قرار است ۲ دستگاه دیگر به زودی به این تعداد اضافه شود، استفاده شد. وی 
با بیان اینکه ۴ هزار تن نمک صنعتی و ۲۷00 تن نمک کریستال برای ایام بحرانی و زمستان خریداری شده است، گفت: اگر تمام 
ماشین آالت و  امکانات را افزایش دهیم  بدون کمک مردم نمی توانیم کاری را از پیش ببریم. نصیری خاطرنشان کرد: آمادگی مردم 
در شرایط بحرانی می تواند بیشترین کمک را به ما برای رفع مشکالت انجام دهد.  در این جلسه شهردار کرج با اشاره به مانور زمستانی  
عنوان کرد: بارش برف بسیار کم اتفاق می افتد و هر ساله ما این برف را با ۴ هزارتن نمک تبدیل به یک شورابه نمک می کنیم که برای 

پلها، آسفالت و فضای سز و حاشیه پلها بسیار مضر است.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان:
  اجرای نزدیک به 23۰۰ کیلومترشبکه دراستان در دولت تدبیر و امید 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمد رحیم رحیمی درگفتگو با پایگاه اطالع رسانی گازگلستان با اشاره به خبرفوق 
گفت:با تالش های انجام شده در دولت تدبیر و امید  خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نزدیک به ۲300 کیلومتر شبکه 
گاز در سطح استان اجرا شده است.وی افزود:از این میزان شبکه گذاری افزون بر 3۷0 کیلومتر مربوط به شهرها و نزدیک به 1930 
کیلومتر نیز در روستاهای استان می باشد. مهندس رحیمی افزود:این شرکت تا آغاز دولت تدبیر و امید۶800 کیلومتر شبکه اجرا 
کرده بود که با احتساب عملکرد بسیار خوب دولتمردان در دولت های یازدهم و دوازدهم در مجموع در چهل سالگی پیروزی انقالب 
این میزان به 9100 کیلومتر رسیده است.وی با بیان اینکه درحال حاضر دراستان گلستان تمامی 30 شهر و همچنین 85۲ روستا 
از نعمت گازطبیعی برخوردار می باشند  اظهار داشت: ازاین میزان تعداد ۴ شهر بهمراه  199 روستا در دولت تدبیر و امید گازرسانی 
شده است. مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان در ادامه گفت:انشاء ا.. تا پایان دولت دوازدهم تمامی روستاهایی که قابلیت گازرسانی 
را دارند از نعمت گازطبیعی بهره مند خواهند شد و درهمین رابطه درحال حاضر عملیات گازرسانی به ۲۷ روستا دردست اجرا بوده 

و روستاهایی که شرایط مورد نظر را نیز دارند در مرحله بررسی و طراحی قرار دارند. 

  مسابقات فوتسال و والیبال گرامیداشت هفته بسیج  گازگلستان با 
مشخص شدن تیمهای برتر پایان یافت 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج  یک دوره مسابقه فوتسال و والیبال بین کارکنان شرکت 
گازاستان گلستان برگزارشد . به گزارش روابط عمومي دراین دوره ازمسابقات که با هدف گرامیداشت این ایام حماسی و همچنین 
تقویت روحیه ورزشی، ایجاد نشاط و شادابی برای کارکنان درمحل سالن ورزشی شهید گرزین شرکت برگزارشد  در رشته فوتسال 8  
تیم شرکت کردند که درپایان تیم ستاد)1( باغلبه بر تیم اداره گاز علی آباد مقام اول را از آن خود کرد و تیم ستاد )۲( به مقام سوم 
دست یافت.در رشته والیبال  نیز  8 تیم حضور داشتند که درنهایت تیم اداره گاز آق قال  توانست با ارائه یک بازی دیدنی  حائز مقام 
اول شود و تیمهای ستاد )یک( و اداره گاز  گرگان )1( به ترتیب دوم و سوم شدند  در مراسم اختتامیه این بازیها که مزنگی فرمانده 
حوزه بسیج شهید بهشتی ادارات کل استان  نیزحضور داشت مهندس رحیمی مدیرعامل گاز لستان ضمن گرامیداشت هفته بسیج  
،از استقبال و انجام منظم این مسابقات ابراز رضایت نموده و درادامه از متولیان برگزاری آن صمیمانه تشکرکرد.وی افزود:خوشبختانه 
در این مسابقات تیمها بصورت دوستانه و صمیمی با هم رقابت کردند که بسیار حائز اهمیت بوده و نقش برجسته ای در سالمت و 

شادابی کارکنان بهمراه دارد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری اعالم کرد :
آخرین اطالعیه کارت سوخت المثنی

ساری -  دهقان : براساس آخرین اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، به اطالع می رساند، هموطنان عزیزی 
که تا کنون نسبت به ثبت نام کارت سوخت المثنی خودرو یا موتورسیکلت اقدام و یا دریافت نکرده اند ، تا فرصت باقیمانده به موارد 
ذیل توجه کنند : 1: پایان زمان ثبت نام ۲۴ آذر خواهد بود و متقاضیان می بایست تا قبل از این تاریخ نسبت به ثبت درخواست خود 
اقدام فرمایند . ۲ : آندسته از مالکین خودرو که پیش از این برای آنها کارت سوخت صادر و به شرکت پست برگشت خورده نیازی به 
ثبت نام ندارند و به زودی توزیع این کارت ها آغاز خواهد شد .  3 : آندسته از متقاضیان که در روزهای اخیر ثبت نام کرده اند ولی هم 
اکنون کارت سوخت خود را یافته اند می توانند نسبت به لغو درخواست خود ) برابر اطالعیه شماره ۶ ( از طریق سایت دولت همراه 

، اپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری #۴* اقدام نمایند . 

آغاز فصل تدوین بودجه سال 1398 شرکت آب و فاضالب استان ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای استان ایالم از آغاز تدوین بودجه این شرکت در 
سال  1398 خبر داد. مهندس ملکیان با اشاره به آغاز فصل تدوین بودجه و اهداف عملیاتی سال آینده این شرکت ؛ از تغییر نگرش 
در تدوین بودجه به بودجه ریزی عملیاتی  خبر داد و گفت: فرآیند تهیه و تدوین بودجه سال 1398 بر مبنای ضوابط ارسالی شرکت 
مادر تخصصی و جلسات کارشناسی معاونتها و ستاد بودجه استان صورت می گیرد. مهندس ملکیان  خاطرنشان کرد: اهداف شرکت 
در سال آینده مبنای تدوین بودجه خواهد بود  و دیگر همچون سالهای  گذشته، افزایش  نسبت به عملکرد سال پایه مد نظر نخواهد 
بود. وی اضافه نمود: امید است با تدوین بودجه عملیاتی مناسب و علمی، در سال آینده شاهد نقش کلیدی کنترلی و نظارتی دوره 
ای دفتر بودجه در روند انجام هزینه ها و درآمد های حاصله  باشیم و مجموعه مدیریتی شرکت این مهم را در پیشبرد اهداف تعیین 

شده مد نظر قرار دهند. معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت  

دیدار مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر با فرماندار شهرستان دیر؛ 
دشمن زیاری: بانک مهر اقتصاد  درزمینه های فرهنگی و اجتماعی موثر 

ظاهر شده است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز -  از سری برنامه های دیدارهای مدیرکل 
بانک مهر اقتصاد با مسئوالن استان، عبدالرحیم دشمن زیاری – مدیرکل بانک 
مهر اقتصاد استان بوشهر به همراه روسا و مدیران بانک، دیدار صمیمانه ای با علی 
حسنی  فرماندار شهرستان دیر برگزار کردند. در این دیدار، عبدالرحیم دشمن 
زیاری- مدیرکل بانک مهر اقتصاد ضمن  تبریک و تشکر از فرماندار شهرستان 
دیر، پاره ای ازعملکرد و اقدامات صورت  گرفته از سوی بانک دراستان در هشت 
ماه نخست امسال تشریح کردند. وی به فعالیت های انجام شده در مبحث بانکداری اسالمی و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد 
مقاومتی تنها راهکاری است که از لحاظ علمی و منطقی برای وضعیت فعلی اقتصاد کشور می توان تجویز نمود. دشمن زیاری همچنین 
به خدمات و اقدامات فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی ارائه شده، اشاره ای داشت و بیان  کرد: بانک مهر اقتصاد عالوه بر فعالیت های 
بانکی که از وظایف اصلی است در دیگر زمینه های مختلف در جامعه موثر ظاهر شده است. فرماندار دیر: مشتریان نسبت به پرداخت 
بدهی خود متعهد باشند در این دیدار، همچنین علی حسنی فرماندار شهرستان دیر، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از اقدامات ارزشمند 

بانک مهر گفت:  بانک مهر اقتصاد هم در حوزه فعالیت های بانکی و هم در حوزه مسئولیت های اجتماعی خوب ظاهر شده است. 

آغاز برگزاری دوره آموزشی فرماندهی حوادث و مدیریت ایستگاه های 
آتش نشانی در اراک

اراک - مینو رسـتمی-   دوره آموزش��ی فرماندهی حوادث و مدیریت ایس��تگاه، با ش��رکت ۷0 نفر از فرماندهان و مسوولین 
ایستگاه های آتش نشانی های استان مرکزی آغاز شد . رییس سازمان با اعالم این خبر اظهار داشت: با هدف ارتقای سطح آموزش و نیز 
آمادگی مقابله با حوادث و آتش سوزی و نحوه مدیریت آن، دوره آموزشی با عنوان فرماندهی حوادث و مدیریت ایستگاه برای فرماندهان 
و مسوولین ایستگاه های آتش نشانی های استان مرکزی، آغاز شد. آقازیارتی تصریح کرد: این دوره آموزشی که با همکاری دفتر شهری و 
شوراهای استانداری مرکزی و شهرداری اراک در فرهنگسرای سیدالشهدا در حال برگزای می باشد، فرماندهان و مسوولین ایستگاه های 
آتش نشانی شرکت کننده در آن به مدت 5 روز مباحث تخصصی آموزشی را زیر نظر محمد بیات؛ معاون عملیات بازنشسته آتش نشانی 
تهران و از اس��اتید برجس��ته کش��وری در زمینه ایمنی و آتش نشانی، فرا خواهند گرفت. رییس س��ازمان با بیان اینکه تعدادی از 
آتش نشانان پایگاه های روستایی فعال نیز در این دوره آموزشی حضور دارند، گفت: در پایان دوره نیز از شرکت کنندگان، آزمون کتبی 

و به صورت گروهی آزمون عملی اخذ خواهد شد و برای قبول شدگان در دو آزمون، گواهینامه آموزشی معتبر صادر خواهد گردید.

سه شنبه
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ش��غل یا کس��ب وکار امروزه از بزرگتری��ن معضالت در 
کشور ما یاد می شود. ما در این مطلب به بررسی 10شغلی 
که در بازار ایران به شما کمک می کند که به درآمد خوبی 
برس��ید و به ش��ما برای ش��روع یک فضای کاری جذاب با 

درآمد خوب کمک خواهد کرد، می پردازیم.
فروش محصوالت هنری

امروزه هر چقدر بتوانید ایده ای خالقانه تر را با شیوه  های 
ارزان قیمت عرضه کنید می توانید فروش��ی دس��ت نیافتنی 
داش��ته باش��ید، فروش محصوالت هنری اعم از نقاش��ی و 
ساخت وسایل با متریال های متفاوت می تواند یک بازار کار 
ایده آل برای افرادی باش��د که دارای ذوق و س��لیقه هنری 
هستند و می خواهند یک درآمد ثابت و ساده در خانه خود 
داشته باشند. س��اخت زیورآالت، دست سازهای متفاوت با 
م��واد بازیافتی و ... همه ایده هایی هس��تند که در بین عام 
م��ردم می تواند رواج پیدا کند، ع��الوه بر این ارزش افزوده 

این شغل به طور چشمگیری باالست.
طراحی دکوراتیو

بس��یاری از افراد عالقه دارند محی��ط پیرامون و زندگی 
خود را ش��خصا طراحی و دیزاین کنن��د، این امر می تواند 
یکی از نشانه هایی باشد که بتوانید این کار را برای دیگران 
نیز انجام دهید و با دس��تمزدی کم شروع به فعالیت کنید، 
این امر که بتوانید مکانی را مناسب زندگی ایده آل شخصی 
کنید امروزه یکی از پرطرفدارترین شغل های دنیاست. اگر 
بتوانید با اس��تعدادی که در خود دارید همراه با مجالت و 
کتب به تجربه خود نیز بیفزایید می توانید یک طراح خاص 

و کاربلد شوید.
سرویس فروش هدیه

برای ش��ما هم پیش آم��ده که برای خری��د هدیه برای 
عزیزان تان دچار مش��کل و تردید شده باشید و دست آخر 
ه��م مبلغی را به عنوان کادو در س��اده ترین ش��کل ممکن 
ب��ه طرف مقابل داده باش��ید، اما با کمی جس��ت و جو در 
اینترنت ش��ما می توانید کسی باش��ید که ایده های جدید 
را در قال��ب یک پیش��نهاد و در برابر دریاف��ت مبلغی ارائه 
می دهید و اینگونه یک کس��ب و کار بی دردسر و همیشگی 
داشته باشید، سرویس فروش هدیه می تواند یک استارتاپ 
هم قلمداد شود چرا که با تهیه و دسته بندی انواع هدیه ها 
و عرضه مس��تقیم آنها به صورت آنالین در وقت بسیاری از 

افراد هم صرفه جویی می شود.

شبکه های اجتماعی
با پیش��رفت دنیای تکنولوژی و دنیای دیجیتال کسب و 
کاره��ا هم رنگ و بویی جدید به خود گرفتند، ش��بکه های 
مجازی با داش��تن تعدادی زیادی مخاطب می توانند بستر 
مناس��ب ب��رای خرید و فروش ه��ر نوع کاالی��ی را فراهم 
آورند، کانال های پر مخاط��ب تلگرام، صفحه های پربازدید 
اینستاگرام، سایت های پرطرفدار و ... همگی راه های جذب 
مش��تری هستند که می توانند حتی با تبلیغ در آنها کسب 
درآم��د کرد. همه اینها منوط به اس��تفاده درس��ت از این 

شبکه های اجتماعی است.
 تولید محتوا

همه محص��والت و موضوعات احتیاج ب��ه یک راهنمای 
اس��تفاده و خرید دارند، چطور در کن��ار کاالهای فیزیکی 
هنگام خرید یک بروشور وجود دارد و با توضیحات کالمی 
به مخاطب اطالعات��ی را ارائه می دهد، در دنیای دیجیتال 
و اینترنت هم باید اینگونه متن ها نوش��ته و عرضه ش��وند، 
کس��ی که عه��ده دار تولید محتوا اس��ت باید ب��ا مهارت و 
نوش��تاری خاص مخاط��ب را جذب و به ط��رف محصول 
و ه��دف خود بکش��اند. این تولید محتوا ب��ه جز در دنیای 
مج��ازی می توان��د در روزنامه ها و مج��الت و دفترچه های 

راهنما نیز بسط پیدا کنند.
نمایندگی فروش

یکی از مهارت های مهم در عرضه کاالی مورد نیاز بحث 
روی متقاعد کردن برای خرید و تخفیف گرفتن اس��ت که 
به طور عامیانه به چانه زدن معرفی می ش��ود. همیش��ه در 
ه��ر معامله ای دو طرف حضور دارند، خریدار و فروش��نده، 
نمایندگ��ی فروش با اتصال این دو طرف به یکدیگر س��عی 
دارد ه��م محصول ش��رکتی که نمایندگ��ی آن را به عهده 
دارند به فروش برسانند و هم بتوانند با متقاعد کردن طرف 
خریدار سودی خوب را نصیب خود کنند. در راه این شغل 
پیش��رفت های زیادی قابل پیش بینی اس��ت به طوری که 

می تواند در صدر یکی از شغل های درآمدزا قرار گیرد.
مشاور برگزاری مراسم

برگزاری یک مراسم عالوه بر استرس های خاص خودش 
و حض��ور در آن احتیاج به ی��ک بلده کار دارد که بداند چه 
چیزی مورد نیاز اس��ت و چ��ه کارهایی باید انجام ش��ود. 
اگر ش��ما هم اهل برگزاری مهمانی های بزرگ هس��تید و 
تجرب��ه ای در این زمینه دارید می توانید با عهده دار ش��دن 

این مسئولیت و بستن قرارداد با شخص مورد نظر یک کار 
جدید را شروع کنید، برای انجام درست این امر احتیاج به 
یک روابط عمومی قوی و تجربه زیاد دارید، باید بدانید چه 
چیزی مناس��ب و ایده آل مراسم است و تهیه و زمان بندی 

آن به چه صورت انجام گیرد.
وب هاستینگ فروش فضای اینترنتی

س��ایت هایی که همه روزه در حال خدمات رسانی به شما 
هستند همگی متش��کل از چندین بخش هستند، تصاویر، 
اس��ناد و ... برای دسترس��ی ب��ه این تصاوی��ر و فایل ها به 
مراجعه کنندگان نیاز است که رایانه ای روی شبکه اینترنت 
این فایل ها را در خود نگهداری کند، کسانی می توانند این 
ش��غل را انتخاب کنند که تا حدودی آش��نایی به این فضا 
و نوع عملکرد آن داش��ته باش��ند و از همه مهم تر س��رعت 
اینترنت مناسبی در اختیار داشته باشند، این کار به صورت 
دورکاری و با کمترین میزان رفت و آمد انجام می ش��ود که 

خود باعث سود خوبی از این کار می شود.
 تولید صیفی جات

در دنی��ای ماش��ینی این روزه��ا کمتر م��واد ارگانیک و 
طبیعی در اختیار مردم قرار می گیرد، داشتن یک باغچه و 
انجام کارهای باغبانی نه تنها روحیه ش��ادی به شما خواهد 
بخش��ید بلکه می تواند موجب تولیداتی تازه و بازارپس��ند 
باشد. صیفی جاتی نظیر سبزی های مختلف، گوجه و... همه 
می توانند با کمترین هزینه کاش��ته ش��وند و به سوددهی 
قابل توجهی برسند. این کار با کمترین متراژ قابل اجراست 
و با آبیاری قطره ای می تواند محصولی ارگانیک و طبیعی را 

به دست مشتری برساند.
ملک یاب

کمتر کس��ی دیگر برای خرید و فروش خانه و آپارتمان 
خود امالک های مختلف را کند و کاو می کند، اکثرا با اولین 
امالک��ی به تفاهم می رس��ند تا در وقت خ��ود صرفه جویی 
کرده باش��ند و از این کار کس��الت بار رهایی یابند، با کمی 
تحقی��ق در دور و اط��راف و امالک و خانه ه��ای مورد نظر 
می توانید واسطه ای بین فروشنده و خریدار و امالک باشید، 
طوری که ش��ما به عنوان یک دستیار و همه کاره برای آنها 
کار انج��ام دهید و حقوق دریافت کنید تا هم در وقت آنها 
صرفه جویی کرده باش��ید و هم خود به عنوان یک ش��غل 

دارای درآمد باشید.
ucan: منبع

شغل های پردرآمد با سرمایه کم در بازار کاری ایران

مارکتینگ پلن: ۵ قدم در یک برنامه بازاریابی ساده
 1.شناسایی مزیت های محصول

-تمامی مزیت ها را بنویسید
توجه داشته باشید: تمامی مزیت هایی که برای مشتری وجود داره، نه فقط ویژگی های محصول

مثال: ویژگی های تلویزیون مانند ابعاد، اتصال به اینترنت و …
اگرچه براساس ویژگی محصول انتخاب صورت می گیرد، اما براساس ویژگی محصول خرید انجام نمی شود.

مثال: سایت فروش بلیت هواپیما
ویژگی محصول: توضیحات در مورد پروازها، مقایسه قیمت ها و . . .

مزیت: در آن توضیحاتی در مورد مکان های توریستی آمده است.
۲.تشخیص مشکالتی که محصول شما آن را حل می کند

3. احساسات را تحریک کنید )احساسات مانند: ترس، غرور، شادی، گناه، حسادت و . . .(
همانطور که در قبل هم اشاره شد انتخاب ها منطقی و براساس ویژگی هاست، اما نکته کلیدی این است که:

خریدها براساس احساسات انجام می شود.
درسته که ما به ویژگی ها توجه و انتخاب هایی منطقی  می کنیم، اما دلیل اصلی خرید بر پایه احساس انجام می شود.

با یک مثال سعی می کنم بهتر توضیح بدهم.
محصول: بیمه عمر

انتخاب ها براساس ویژگی هاست. عقالنی و منطقی
اما خرید بر چه اساسی است؟

خرید هم براساس احساسی مانند ترس برای خانواده شکل می گیرد.
۴.شناسایی مخاطب هدف

– اطالعات مربوط به مشتری ایده آل )پرسونای مخاطب( را بنویسید.
)جنسیت، سن، درآمد، وضعیت تاهل، شغل، سفر، فرزندها، روش زندگی، محل زندگی، مسکن، عالیق و تفریح . . .(

این اطالعات با جزییات بیشتر می تواند دقت شما را بیشتر کند.
جزییاتی مانند :

• اهل رستوران رفتن است؟ خودش آشپزی می کند؟ چه نوع غذایی دوست دارد؟
• چه کتاب هایی مطالعه می کند؟

• چگونه جست وجو می کند؟ چگونه آموزش می بینند؟ و . . .
5. حضور داشتن در مکان هایی که مخاطب حضور دارد

• در کجا می توان این افراد را پیدا کرد؟
• برای تفریح به کجا می رود؟

• وقت خود را بیشتر در کجا می گذراند؟
• کجا خرید می کند؟

• کدام رستوران می رود؟
• اهل کدام شبکه های اجتماعی هست؟ در کدام گروه ها عضو هست؟

• چه مجالت و روزنامه هایی مطالعه می کند؟
• از این طریق می توانید در جایی باشید که تعداد زیادی از مخاطبین شما هستند.

 نکاتی در مورد قدم های عملیاتی
در این مرحله با سه c سروکار داریم:

)Offers( پیشنهادهای مناسب :Creat •
) leads(گرفتن و نگه داشتن سرنخ ها :Capture •

)To Sales( فروش :Convert •
ipad مثال: فروش

برای تولید سرنخ از مخاطبین هدف چه چیزهایی را می توان پیشنهاد داد؟
دادن اطالعاتی که به دنبال آن هستند. مانند مقایسه ipad با دیگر وسایل. مقایسهipad های مختلف با هم.

توجه داشته باشید که یک مشتری نیازهای مختلفی دارد که باید به آن توجه کرد، مانند:
• نیاز به اطالعات

• نیاز به فکر کردن
• نیاز به زمانی برای تصمیم گیری و خرید و . . .

و در این مراحل نیاز به همراهی شما دارد تا بتواند مراحل قیف فروش را طی کرده و خرید انجام شود.
استفاده از نمونه برنامه بازاریابی به شما کمک می کند. شاید به نوعی دیکته می کند که چگونه برنامه بازاریابی خود را 

شروع کنید.
ibazaryabi: منبع

نحوه تدوین استراتژی رقابتی کسب و کار
مهم ترین رویکرد یک کسب و کار استراتژیک، برنامه ریزی جهت مزیت رقابتی بلندمدت آن کسب و کار در محیط بازار 
اس��ت. مزیت رقابتی پایدار به یک ش��رکت امکان می دهد تعداد کافی مشتریانی را جذب کند که کاال و خدمات شرکت را 
به صورت پایدار به سایر شرکت ها ترجیح دهند. این تقاضای پایدار برای محصوالت یک شرکت عامل اصلی سودآوری در 

بلندمدت است. در ادامه به بیان چهار رویکرد استراتژیک جهت به دست آوردن جایگاهی فراتر از رقبا می پردازیم؛
1. توسعه مزیت مبتنی بر هزینه: دستیابی به هزینه های پایین تر از رقبا می تواند یک مزیت رقابتی پایدار را ایجاد کند، 
چراکه هزینه های پایین تر این امکان را برای شرکت فراهم خواهد کرد که قیمتی پایین تر از رقبا ارائه کند و یا حاشیه سود 

بیشتری نسبت به رقبا داشته باشد.
۲. ایجاد مزیت مبتنی بر تمایز: ش��رکت های دنبال کننده تمایز باید مس��تمراً به دنبال نوآوری های جدید باشند، تالش 
مستمری برای افزایش حیثیت نام تجاری داشته باشند و یا بکوشند برای دفاع از خود در مقابل رقبایی که تالش می کنند 
از ویژگی های محصوالت پیشنهادی شرکتی که با موفقیت از استراتژی تمایز استفاده کرده تقلید کنند، به سطوح باالتری 

از خدمات ارزش افزا دست یابند.
3. تمرکز بر یک گوشه بازار در یک صنعت: بسیاری از شرکت ها به جای آنکه به دنبال کل خریداران یک صنعت باشند، از 

طریق برآورده کردن نیازها و خواسته های بخش کوچکی از خریداران آن صنعت، مزیت رقابتی کسب کرده اند.
۴. توسعه نقاط قوت رقابتی بی مانند: اغلب اوقات دستیابی به یک مزیت رقابتی بادوام نسبت به رقبا، بیشتر به ایجاد قوت 
و توانمندی های باارزش رقابتی در منابع بستگی دارد تا به آنچه برای داشتن یک محصول متمایز الزم است. رقبای باهوش 
می توانند تقریباً همواره ویژگی های یک محصول مشهور را تقلید کنند ولی دستیابی به تجربه و فوت وفن یا منابع تخصصی 

که یک شرکت آن را طی مدت طوالنی رشد داده و تکمیل کرده است، بسیار دشوارتر است.
hormond: منبع
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