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بودجه سال 9۸ چه تفاوتی با بودجه سال های گذشته دارد؟

 انقالب شفافیت
در بودجه نویسی

چهارم دی ماه اتفاقی در مجلس شللورای اسللامی افتاد که طی دوران استقرار دولت ها از ابتدای تاریخ تاکنون 
در ایران سللابقه نداشللته اسللت. برای اولین بار در ایران، دولت تمام عملکرد خود در بخش های مختلف دفاعی، 
نظامی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، علمی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و هر آنچه مربوط به 
دولت اسللت را در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ در معرض قضاوت مردم گذاشت؛ الیحه ای با ۱۵۰۰ صفحه جدول و 
نمودار و ارقام و اعداد که نشان می دهد هر یک از اجزای کشور که از بودجه عمومی ارتزاق می کند، برای چه...

 وزیر صنعت:
 وزارت صنعت با دالالن
خودرو برخورد می کند
7

3

2

سهم هر ایرانی از مصارف بودجه، 455 هزار تومان در ماه است

بودجه سال 9۸ به زبان ساده
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تفکر صنعتی از پژوهش ثروت می سازد
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نظام مهندسی ساختمان کشور
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فرصت امـروز: آمارهای بانک مرکزی نشـان می دهد حجم 

و میـزان چک های صادر شـده در آبان ماه امسـال 
نسبت به مهرماه کاهش داشته است و این کاهش...

ایرانی ها در آبان ماه امسال چقدر چک کشیدند؟

 کاهش ۲۵درصدی
چک های برگشتی

یادداشت

آسیب شناسی سیاست های 
توسعه مسکن شهری در ایران 

آسیب شناسی سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران 

مسللکن بلله عنللوان یکللی 
از نیازهللای اساسللی بشللر در 
محیط هللای مختلف طبیعی و 
یافته  متفاوت  معانی  مصنوعی 
و هر جامعه بلله فراخور نیازها 
و توانایی هللای خللود، امکانات 
و محدودیت هللای اقتصللادی، 
اجتماعی و فرهنگی خویش و 
در هر یللک از دوره  های زمانی 
مختلللف به آن شللکلی خاص 
بخشللیده اسللت، ولی با وجود 
تفاوت هللای فوق، مسللکن در 
کلیلله جوامللع دارای مفهللوم 
متعالللی و مقللدس بللوده که 
انسللان با تاًمیللن آن به بودن 
دسللت یافتلله اسللت و  نحوه 
بللودن  چگونگللی  سللکونت، 
انسللان را معنا بخشیده است. 
مطلوبیللت محیط برای زندگی 
و  خوشللی  و  روان  و  روح  و 
شادی سللاکنان هر مجتمع به 
توسعه یافتگی بیشتر جامعه در 
زمینه  های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی به طور اعم و زیبایی 
بیشللتر در مظاهللر بصری آن 
مجتمع به طور اخص بسللتگی 
دارد. از ایللن رو برنامه  ریللزی 
بللرای مسللکن همللواره حائز 

اهمیت بوده است. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
این نوشللتار نگاهی به سیاسللت های توسعه مسللکن در ایران دارد و به 
آسیب  شناسی برنامه  ریزی مسکن در دوره  های مختلف می پردازد و شرایط 
اقتصادی و نیز اجتماعی مؤثر در سیاسللت های توسللعه مسکن را بررسی 
میکند. نتایج حاصله حاکی از آن است که عوامل برون  زای بخش مسکن از 
جمله متغیرهای اقتصاد کان و به ویژه نقدینگی، بیشترین تأثیر را در تأمین 
مسکن خانوار دارد که بی توجهی به این امر را می توان از مؤلفه  های ناکارآمدی 
سیاسللت های مسکن شهری در ایران دانست. برای حل این مشکل به نظر 
می رسد باید مواردی همچون توجه به ساماندهی و انضباط  بخشی پولی در 
فضای اقتصادی، مداخله حداقل دولت در بازار مسکن، تأمین زیرساخت های 

الزم برای مداخله دولت در تأمین مسکن سه دهک اول مدنظر قرار گیرد.
اهمیت مسکن در مطالعات رفاه اجتماعی

به دالیل متعدد مسکن در مطالعات رفاه اجتماعی واجد اهمیت است که 
شاید بتوان مهمترین دالیل را در موارد زیر خاصه کرد:

از آنجا که مسللکن بیانگر حوزه ای از رفاه است که بازار در آن اقتدار دارد 
بنابراین مطالعه مسکن موجب آشنایی با نقاط قوت و ضعف بازار در تامین 

نیازهای افراد می گردد.
از آنجا که مسللکن ارتباط پیچیده نیازها و نیللز چگونگی تعریف آنها را 
برجسللته می کند بنابراین برای تعریف مسللکن یا خانه ای مناسللب باید از 
مفاهیم کیفیت و خودگردانی بهره جست، بنابراین اگر کسی سقفی بر باالی 
سرش داشته باشللد اما در محیطی پرازدحام و توأم با مخاطرات بهداشتی 
زندگی کند لزوما نمی توان گفت که وی دارای خانه  ای مناسللب است. افراد 
در چنیللن موقعیت  هایی می توانند به عنوان بی خانمان تعریف شللوند و یا 
اگر شللخصی واقعا در امور مسللکن خود حق دخالت نداشته باشد، باز هم 
بی خانمان اسللت. سومین دلیل که مسللکن به عنوان یک حوزه کلیدی در 
سیاسللت گذاری اجتماعی محسوب می شود این اسللت که مسکن با سایر 

مقوله های رفاهی همچون بهداشت رابطه ای تنگاتنگ دارد. 
روند سیاست گذاری مسکن در ایران

در دوران قبل از انقاب اسللامی، با پیدایش مشللکل مسکن در تهران و 
شهرهای دیگر، توجه دولت به مسأله جلب و سیاست های پیش  بینی شده، 
در قالب برنامه های پنج ساله متجلی شد. در برنامه های اول و دوم عمرانی 
کشور، اصوالً فصل و اعتبار مشخصی برای فعالیت خانه سازی و تأمین مسکن 
در نظر گرفته نشللده اسللت و از برنامه های سللوم عمرانی به بعد، طرح ها و 

برنامه های مربوط به بخش مسکن در برنامه های پنج ساله دیده می شود.
سللال  های اولیه پس از انقاب، با توجه به شللرایط اجتماعی و اقتصادی 
موجود، اصوالً تفکر برنامه  ریزی به ویژه در زمینه مسللکن دنبال نشللد. در 
برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران 
)۱۳72-۱۳6۸(، توسللعه و ترویج سللازه  های بتنی در شللهرهای بزرگ و 
متوسللط و ایجاد صنایع پیش  ساخته در شهرهای بزرگ برای تشویق تولید 
انبوه مسکن و استفاده از مصالح ساختمانی، به خصوص صنایع پتروشیمی 

به منظور جایگزینی مصالح وارداتی در دستور کار قرار گرفت.
در برنامه دوم توسللعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشللور )۱۳7۸-
۱۳74( سیاست ها و خط مشی هایی از جمله استفاده بهینه از زمین، کمک 
به احداث مسللکن برای متقاضیان کم درآمد، تقلیل متوسط سطح زیربنای 
مسکونی، آموزش فنون ساخت و ساز نوین، تقویت منابع مالی بانک مسکن 

و امثال آن به تصویب رسید.
تا این زمان، ارزیابی برنامه  های بعد از انقاب نشان می دهد که اوالً سهم 
بخش دولتی در آنها ناچیز اسللت و ثانیاً ، سللهم تأمین مسللکن گروه های 

کم درآمد بسیار پایین بوده است.
در برنامه سللوم توسللعه )۱۳۸۳-۱۳7۹(، تنظیم بازار مسکن، آزادسازی 
مالی و اعتباری، ورود مؤسسات مالی خصوصی به بخش مسکن، آزادی عمل 
به بانک  ها برای تعیین نرخ سللود، افزایش سقف وام  های مسکن، آزادسازی 
بازار زمین، کاهش واگذاری های زمین، تشویق انبوه  سازی و کوچک سازی از 
طریق کاهش مالیات ها و واگذاری زمین و اعتبارات مورد توجه قرار گرفت. 
لذا نتایجی از قبیل افزایش تولید مسکن، افزایش انبوه سازی و کوچک  سازی، 
افزایللش قیمت زمین و مسللکن با درصد تحقق بیللش از ۱۰۰درصد برای 

اهداف  حاصل شد.
در برنامه چهارم توسللعه )۱۳۸۸-۱۳۸4( نیز صیانت از هویت و فرهنگ 
اسامی ایرانی تنها به عنوان یک اصل مطرح شد، اما در برنامه پنجم توسعه 
موضوعات مورد توجه در بخش مسکن به گونه ای تخصصی تر از گذشته بیان 
شد که در این میان توجه به دو موضوع ترویج الگوهای معماری و شهرسازی 
ایرانی - اسامی )معماری بومی( و رعایت اصول معماری ایرانی – اسامی 

در طراحی و ساخت نمای ساختمان  ها حائز اهمیت است.
به طور کلی، می توان سیاسللت  های مسکن در دوره های مختلف پس از 
انقاب اسللامی را به این صورت خاصه کرد: نخستین سال  های انقاب و 
دوره جنگ )6۸-۱۳۵7( شللامل سیاست های حمایتی و اعطای یارانه  های 
مسللتقیم و تمرکز بر شللرایط جنگی بوده اسللت که از مهمترین اقدامات 
می توان به عرضه تسللهیات خرید مسکن، مصالح حواله  ای و ارزان قیمت 
و نیز توجه به واگذاری اراضی مسللکونی در مقیاس وسیع نمود که به علت 
تمرکز بر مسللأله جنگ و مشللکات اقتصادی ناشی از آن به مقوله مسکن 
توجه اندکی شد. در دولت سازندگی )76-۱۳6۸( تقویت بازار آزاد و توسعه 
شهرهای جدید از جمله سیاست های مدنظر بود که اقداماتی از جمله اعطای 
تسهیات خرید و ساخت و حمایت از انبوه  سازان، توجه به اقتصاد بازار آزاد 
و تقویت تقاضای سللرمایه ای مسللکن مدنظر بود. در دوره اصاحات )۸4-

۱۳76( اهم سیاست های مورد توجه در مقوله مسکن در تداوم تقویت بازار 
آزاد، توسعه مسکن استیجاری، توجه به بافت فرسوده و محدودیت مداخله 
دولتی بوده اسللت. از اقدامات این دوران می توان به اعطای تسهیات خرید 
و سللاخت و حمایت از انبوه سللازان، توسعه مسکن اجاره به شرط تملیک و 
اسللتیجاری، تأکید بر بازسازی بافت های فرسوده شهری، رویکرد علمی به 
مسللکن و الزام به تهیه طرح جامع مسللکن و کم توجهللی دولت به بخش 
مسکن اشاره کرد. در دولت عدالت محور )۹2-۱۳۸4( سیاسی شدن شدید 
مسکن مورد توجه قرار گرفت که به نوعی برنامه گریزی در اقتصاد را به دنبال 
داشللت. به دنبال آن محدود کردن بللازار آزاد و مداخات عظیم در اقتصاد 
صورت گرفت که می توان به تهیه طرح جامع مسکن و در عین حال استفاده 
گزینشی از آن، افزایش نقدینگی با بی برنامگی اقتصادی به ویژه در دوسال 
ابتدای این دولت، تمرکز بر اجاره بلندمدت زمین و اعطای تسهیات ساخت، 

طرح بنگاه های زودبازده و طرح تحول اقتصادی، اشاره کرد.
تا قبل از این دوران با توجه به مداخله همه  جانبه دولت در پروژه مسکن 
مهر در مراحلی چون مکان  یابی زمین، تأمین مالی، تعیین الگوی ساخت و 
...، بخش مسکن را می توان دارای شرایط بازار آزاد دانست به گونه ای که به 
طور نسبی در دوره ۳۰ ساله )تا قبل از ۱۳۸4( سهم دولت در تأمین مسکن 

به طور مستقیم از حدود ۵درصد به حدود 2درصد کاهش یافت.
برنامه ریزی مسکن و بازار

بخش مسللکن دارای نقشی اساسللی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی 
جامعه اسللت. از ضروریات برنامه ریزی مسکن می توان به تأمین عدالت در 
دسترسی به سرپناه مناسب با قیمت مناسب، هدایت هدفمند سرمایه  های 

ملی در راسللتای افزایش کارایی در پاسللخگویی به نیازهای عموم جامعه، 
کاهش نوسانات بازار مسکن از نظر قیمت و نیز حجم تولید، افزایش و تثبیت 
حاشیه امنیت بخش مسللکن با توجه به ارتباط مسکن با سایر بخش  های 

اقتصادی به منظور اشتغال پایدار و کمک به رشد اقتصادی اشاره کرد.
بنابرایللن دولت ها فارغ از نوع نگاه سیاسللی و اقتصادی در بازار مسللکن 
دخالللت می کنند که میزان و نوع این دخالت متفاوت اسللت. به طور کلی 
می  توان گفت در شللرایطی که در بازار تقاضای مؤثر بسللیار محدود باشد و 
فاصله توان خرید مصرف کنندگان و قیمت کاال بیش از اندازه باشد، حمایت 
از عرضه فاقد اثربخشی است و عما افزایش عرضه، به رونق بازار و دسترسی 
مصرف کننللده به کاال نمی انجامد. به طور کلللی می  توان امکانات حاصل از 
سیاسللت سمت عرضه در بازار مسللکن را در پرهیز از انحراف تسهیات به 
سمت دیگر بازارها، امکان مدیریت بر جنبه های مختلف تولید، گستردگی 
امکان حمایتی و پرهیز از تأثیرات تورمی دانست. این در حالی است که در 
سیاست سمت تقاضا می توان حمایت مسللتقیم از گروه  های هدف، امکان 
انتخاب توسط مصرف کننده، اثربخشی نسبتا سریع بر رفع نیازها، اطمینان 
از ثمربخشی سیاست و آزادی عمل بیشتر به ویژه در بخش اجاره را متصور 
بللود. هرچند در مورد اخیر محدودیت هایللی از جمله تأثیر تورمی افزایش 
نقدینگی بر کل بازار و امکان ایجاد رانت در زمان محدودیت منابع نیز دور 

از ذهن نخواهد بود.
تجربیات جهانی در زمینه برنامه ریزی و تأمین مسکن

مهمترین نمود حمایت از مسکن به عنوان نیاز اجتماعی در قالب تأمین 
مالی مسکن کم درآمدها و نیز تأمین مسکن اجتماعی بروز می یابد. مسکن 
اجتماعی بلله همراه تأمین اجتماعللی، آموزش، بهداشللت و ارائه خدمات 
اجتماعی پنج رکن سیاسللت اجتماعی را تشللکیل می دهند. به این تعبیر 
سیاسللت اجتماعی مجموعه  ای از نهادها و فعالیت ها را شللامل می شود که 
موجب افزایش رفاه عمومی در جامعه شللود. نکته قابل توجه در این میان 
ضرورت هماهنگی سیاست اجتماعی با رشد اقتصادی است. زیرا در صورتی 
که سیاست اجتماعی مانع رشد اقتصادی شود برآیند منجر به کاهش رفاه 

عمومی خواهد شد.
به طور کلی می  توان روند کلی سیاست های مسکن در برخی کشورهای 
توسللعه یافته را در عقب نشللینی دولت از صحنه مسللکن و مجال دادن به 
نیروهای بازار برای ایفای نقش و حضور دولت تنها برای حمایت از اقشللار 
کم  درآمد دانست؛ این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه ترکیب 
وام مسللکن با یارانه  ها، سردرگمی میان سیاست  های متعدد و اولویت بندی 
نشللده، انحصار دولتی تأمین مالی مسللکن، اتکای تأمین مالی مسللکن بر 
وام  های مبتنی بر سللپرده و محدود بودن وام  های رهنی، عدم شللفافیت و 
نظام اطاعاتی مناسللب در خصوص مالکیت زمین و مسکن، سیاست های 

مسکن را تشکیل می  دهد.
نتیجه گیری

علی  رغم وجود مسائل و مشکات ناشی از شرایط حاکم بر بخش مسکن 
از جمله نرخ رشد باالی جمعیت، کمبود سرمایه و مشکات ناشی از کمبود 
مصالح ساختمانی، بخش عمده ای از ناتوانی برنامه های مسکن را می باید در 

چگونگی تدوین فرآیند برنامه  ها جست وجو کرد.
از بررسی اولیه برنامه  های پنج  ساله مسکن در ایران چنین استنباط می شود 
که فرآیند معمول در آنها کامل است. در فرآیند این برنامه ها می توان مراحل 
مختلف یک برنامه ریزی جامع را که شامل شناخت وضع موجود، مشکات و 
تنگناها، پیش فرض  ها، اهداف کیفی و کمی و اقدامات مورد نیاز است شاهد 
بود. اما تجزیه و تحلیل دقیق تر این فرآیند حاکی از وجود کاستی های قابل 

توجهی در تبیین مسللأله، چگونگی اهداف، معیارها، نحوه تجزیه و تحلیل 
مقوالت مختلف و ارتباط منطقی بین مراحل مختلف برنامه است.

توجه به مسللکن همواره بخشللی ویژه را در برنامه  ریزی های سیاسللی و 
اقتصادی به خود اختصاص داده است. در برنامه ریزی هایی که برای مسکن 
در ایللران صورت گرفته اسللت همواره عواملی در تولید مسللکن تأثیرگذار 
بوده اند. این عوامل شامل زمین، نیروی کار، مصالح و سرمایه است. هر یک از 
این عوامل از اهمیت برخوردار است، اما نقش زمین از دیگر عوامل مهمتر به 
نظر می رسد. زیرا زمین نیز مانند مسکن دارای بازار اقتصادی ویژه ای است. 
همچنیللن از آنجا که زمین دارای ماهیت خصوصی نیز اسللت، در صورتی 
که نتواند وارد بازار مسللکن شللود موجب ناکارآمدی بازار می شود، بنابراین 
چنانچه دیده می شود دخالت دولت  ها در بازار زمین در سیاست های مربوط 

به مسکن امری ضروری است.
همچنین در تدوین سیاست برای مسکن عاوه به توجه به تجزیه و تحلیل 
مسللائل مربوط به هر دوره، خواسللت مردم و منابع بالقوه موجود نیز باید 
مورد توجه قرار گیرد. برآورد مسکن تولیدی و نحوه توزیع آن، برآورد رشد 
خانوارهللا و توجه به افزایش طبیعی جمعیت مهاجر، تغییر بعد خانوارها و 
... عواملی اسللت که باید برای هر برنامه ریزی پیرامون مسکن مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
بررسللی ها نشان می  دهد سللیر تحول برنامه ریزی در ایران در ابتدای امر 
فاقد چشم انداز بوده است، اما در دوره های بعد و در اسناد گوناگون به تدریج 
واجد چشللم انداز می گردد. احکام اجباری برنامه  های اول نیز در برنامه های 
بعدی به گونه ارشللادی- اجباری مطرح می شللود. با گذر زمان، برنامه  های 
عمرانی با عنوان برنامه  های رشللد مطرح می شوند. در برنامه  های بعدی نیز 
توسعه مدنظر قرار گرفته و برنامه های توسعه جایگزین برنامه های عمرانی و 
رشد می گردند. برنامه ریزی  های مسکن که در ابتدا موضوع محور بوده است، 
در گذر زمان به صورت جامع مطرح می شوند و در برنامه  های اخیر به گونه 
مسأله محور بیان می  شللوند. همچنین رویکرد اولیه برنامه ها که کان بوده 
است به صورت کان- بخش و در برنامه های بعدی به گونه کان- بخش- 
منطقه اسللت. تحوالت و نوسانات بازار مسللکن و نیز عوامل محدودکننده 
دسترسللی خانوار به مسللکن به عواملی همچون اقتصاد کان نیز به شدت 
وابسته است. قابل ذکر است که برنامه های مسکن شهری در ایران در بخش 
اهداف کم و بیش محقق شللده اند اما عما نتوانسته اند به هدف غایی خود 
که تسللهیل دستیابی خانوار به مسکن بوده است دست یابند که دلیل این 
امر را می توان در بی توجهی به عوامل بیرونی بخش مسکن از جمله اقتصاد 

کان جست وجو کرد.
برای افزایش توان خانوار در دستیابی به مسکن، باید با اتکا بر سیاست های 
دقیق و حفظ انضباط پولی از افزایش بی  دلیل و بی برنامه نقدینگی سرگردان 
جلوگیری به عمل آید. با ایجاد تعادل در نقدینگی، می توان حد متعادلی از 
تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه ای را در کنار یکدیگر حفظ کرد و به این 
وسیله ضمن پرهیز از حبابی شدن بازار، به تعادل در بازار عرضه و تقاضای 

مسکن دست یافت.
همچنین ترمیم رابطه بخش مسللکن و نظام برنامه ریزی شهری و تأمین 
ساز و کار الزم برای جلوگیری از مداخات بی  پشتوانه در طرح های توسعه 
شللهری و یا تجدید ساختار طرح های متناسللب با تغییرات در موارد دارای 
پشتوانه فنی، هدفمندسازی اقدامات در شهرهای مختلف مبتنی بر نیازهای 
خاص هر شللهر با تأکید بر تحریک توسللعه، اسللتفاده از معیارهای متنوع 
دسللته بندی نیازهای گروه های مختلف عاوه بر دسته بندی های اقتصاد را 

باید مدنظر داشت.



ایللن روزهللا با ارائه الیحه بودجه سللال ۹۸ از سللوی دولت به مجلس، 
بحث های زیادی درباره بودجه سللالیانه کشللور در میللان افکار عمومی و 
رسانه ها در گرفته است، اما تفاوت و ویژگی مهمی که امسال در مقایسه با 
سال های گذشته در ارائه الیحه بودجه اتفاق افتاده، بحث شفافیت بودجه 
اسللت. دولت دوازدهم در دومین سال ارائه الیحه بودجه اش برای اولین بار 
تمام عملکرد خود در بخش های مختلف و هر آنچه مربوط به دخل و خرج 
سالیانه کشللور است را در بودجه سللال ۹۸ در معرض افکار عمومی قرار 
داده است. هفته گذشته و همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجلس 
هنگام تقدیم الیحه بودجه سللال آینده، فایل های مفصل الیحه بودجه و 
چهار پیوسللت آن در اختیار مردم قرار گرفت و این فرصت مناسبی است 
تا سطوح مختلف جامعه در جریان جزییات بودجه کشور قرار بگیرند و به 
عنوان نمونه بدانند بخش های مختلف حاکمیت چه سهمی از بودجه دارند 

و در مقابل، چه عملکردی از خود بروز می دهند.
امللا از آنجا که مطالعه پیوسللت های الیحه بودجه احتیللاج به دانش و 
تخصص دارد و شاید مخاطب عادی نتواند آنچنان که باید و شاید به فهم 
درستی از کلیات بودجه برسد، مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این 
احسللاس نیاز، گزارشی از بودجه سال ۹۸ به زبان سللاده ارائه داده است. 
مخاطب این گزارش بدون نیاز به سللواد مقدماتی مالی یا سواد اقتصادی 
خاص، عموم مردم هستند و برای ساده سازی مطلب، برخی عددها نیز گرد 

شده و برخی جزییات پیچیده هم نادیده گرفته شده است.
در گزارش بازوی پژوهشی مجلس، بودجه، آینه  مالی شیوه اداره حکومت 
خوانده شللده و برخاف شللعار و حرف و با عدد و رقم نشان داده شده که 
حکومت چگونه بر مردم حکمرانی می کند و مردم نیز چه وظایف متقابلی 
در قبال آن دارند. به قول گفتنی، »بودجه ات را به من نشان بده تا به شما 
بگویم چطور کشللور خود را اداره می کنید.« در واقع، بودجه عاوه بر آنکه 
نشان دهنده شیوه حکمرانی در یک کشور است، قابلیت »کف بینی« نیز به 
ناظران عمومی و فعاالن اقتصادی می دهد؛ کف بینی بودجه ای، یعنی نگاه 
به ارقام بودجه برای پیشللگویی چگونگی اداره اقتصادی و سیاسی  کشور 

در سال پیش رو.
در یللک کام، مخاطب عادی در گزارش مرکز پژوهش ها خواهد خواند 
که بودجه، هرچند حاوی رازهای بسیاری است،  اما بزرگ ترین راز بودجه 
معموالً در چیزی اسللت که در آن درج نمی شللود. به تعبیر مهدی اخوان 

ثالث، »کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند!«
ریشه زبانی بودجه

کلمه »بودجه« در فارسللی از زبان فرانسه اقتباس شده و در فرانسه هم 
از زبان انگلیسی اقتباس شده است، به این خاطر که رویه تنظیم بودجه و 
به تصویب رساندن آن در پارلمان ابتدا از کشور انگلستان آغاز شده است. 
واژه بوژت )Bouget( یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرمی گفته 
می شده که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف 
چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر 
دارایللی انگلیس آن را با خللود به پارلمان می آورده و صورت های مخارج و 
درآمدهای مملکتللی را از آن کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان 
عرضه می داشته است، در انگلیس budjet نامیده می شد. سپس به تدریج 
معنای اصطاح بودجه از خود کیف به محتویات آن بدل شد. بعدها که به 
مرور، صورت های مزبور در یک صورت واحد گنجانده شللد، این صورت به 
نام باجت در انگلیس و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبان ها نیز 
همین کلمه به زکار برده شد. همچنین در لغت نامه دهخدا نیز بودجه به 
معنای انللگاره، دخل و خرج مملکت و مجموع درآمدها و هزینه های یک 

کشور آمده است.
بودجه خوب چطور بودجه اي است؟

به نظر شما، تدوین بودجه چه فایده اي دارد و اگر بودجه وجود نداشته 
باشد، چه اتفاقی می افتد؟ مثًا اگر قرار باشد اداره امور مالی دولت براساس 
بودجه نباشد، آیا آسمان به زمین می آید؟ پاسخ به این پرسش بدیهي، از 
آن جهت مهم اسللت که تفاوت میان بودجه مؤثر و بودجه ضعیف، بودجه 
واقعي و بودجه تخیلي و بودجه خوب و بد را مشخص می کند. در پاسخ به 

این سؤال باید گفت، در وضعیتی که بودجه وجود نداشته باشد:
* بلله دلیل فاصله زمانللی معمول میان اخذ درآمدهللا و انجام مخارج، 

هماهنگی دخل وخرج مختل می شود.
* دولت مجبور می شللود به طور روزمره براساس درآمدهایی که کسب 

می کنللد، امورات جاري خود را رفع و رجللوع کند و مدام با این تصور که 
از این سللتون به آن ستون فرج است، بدون داشتن افق برنامه ریزي شده، 

ادامه حیات دهد.
* دولت نمی تواند سیاست گذاري اقتصادي از مسیر بودجه داشته باشد 
و مثًا در رونق درآمدي، کمتر مصرف کند که در زمستان رکود درآمدها، 
بتواند از آذوقه جمع آوري شده استفاده کند و مانند یک اهرم، رونق را به 

اقتصاد برگرداند )اصطاحاً ضدچرخه عمل کند(
* نماینللدگان و دولللت نمی توانند براي عمل به وظایفی که براسللاس 
قانون برعهده آنها نهاده شده است )مثًا کمک به افراد نیازمند( سند مالی 

پشتیبان منعکس کننده این اقدامات داشته باشند.
* نمایندگان و دولت نمی توانند براي عمل به وعده هایی که براساس آنها 
رأي گرفته اند )مثًا عمران( یا قرار اسللت مجدد رأي بگیرد، اولویت بندي 

خاصی انجام دهند.
بنابراین ایجاد هماهنگی میان دخل و خرج )بودجه به عنوان سند دخل 
و خرج(، امکان برنامه ریزي مالی )بودجه به عنوان سند برنامه ریزي مالی(، 
اتخاذ سیاست مالی خاف چرخه اي )بودجه به عنوان سند سیاستگذاري 
مالی( و انجام وظایفی که دولت و مجلس براساس قانون )سند حاکمیتی( 
و براساس وعده هایی که براساس آن رأي گرفته اند )سند اولویت بندي( یا 
قرار اسللت مجدداً رأي بگیرند )سند عامت دهی( از جمله دالیل ضرورت 

وجود بودجه است.
نتیجه آنکه، هر وقت ماحظه شد:

* بودجه دخل و خرج را به طور دقیق مشخص نمی کند و فاصله شدید 
میان آنچه مصوب شللده و آنچه اجرا شللده، وجود دارد )اصطاحاً بودجه 

سِرکاري(
* بودجه برنامه ریزي مالی را به درسللتی انجام نمی دهد و میان اهداف 
مشخص شللده بللراي آن و ارقام بودجه اي، ارتباط مشللخصی وجود ندارد 

)اصطاحاً بودجه بدون برنامه(
* بودجه سیاستگذاري اقتصادي خاصی در جهت چرخه هاي اقتصادي 
انجام نمی دهد و مثًا در هنگام داغ شدن تورمی اقتصاد، مثًا به دلیل وفور 
درآمدهاي ناشی از منابع طبیعی، ترمز آن را نمی کشد و یا در موقع رکود، 

عاجز از کمک به آن است )اصطاحاً بودجه روزمره(
* بودجه در ارتباط با انجام وظایف حاکمیتی یا سیاسللی چندان مؤثر 
نیست )اصطاحا بودجه خنثی( بدانیم با بودجه اي ضعیف مواجه هستیم 
کلله بود و نبود آن، بسللته به میزان ضعف، ممکن اسللت عمًا در فرآیند 
امللور دولت تفاوت خاصی ایجاد نکند و یا در واقع، بودجه از معناي واقعی 
خود فاصله گرفته اسللت. بر فرض وجللود بودجه قوي )دقیق، برنامه ریزي 
شده، سیاستگذاري شللده، تأمین کننده وظایف حاکمیتی، انعکاس دهنده 
اولویت هللا( ماحظات دیگري نیز در مورد بودجه مطرح اسللت. از جمله 

اینکه بودجه باید بتواند:
* در هنگام شللوك اقتصادي، به مثابه بالش یا حائل مثل کیسلله هوا 
در هنگام تصادف خودرو عمل کرده و مانع آسللیب جدي به اقتصاد شود؛ 

همانند آنچه کشور در مواجهه با تحریم با آن مواجه است.
* پایداري مالی دولت و کشور را در میان مدت و با نگاهی به بلندمدت 
تأمین کند. به این معنا که براي اداره امور خود آنگونه استقراض نکند که 
در میان مدت نتواند )یا دولت بعدي نتواند( از عهده پس دادن آنها، بدون 
متوسل شدن به اقدامات خاص )مثًا تجدید وام، افتادن در دام قرض براي 

قرض، ورشکستگی و...( بربیاید.
* به خاطر رفاه حال نسللل فعلی، نسل هاي آتی را قربانی نکند و منابع 
طبیعی کشللور را که فرزندان ما و فرزنداِن فرزندان ما و فرزنداِن فرزنداِن 

فرزندان ما و... باید استفاده کنند، به نفع خود پیشخور نکند.
* ماحظات محیط زیستی را رعایت کند و در توجه به منابع درآمدي، 
به خاطر کسللب درآمد و گذران زندگللی، محیط زندگی را تخریب نکند؛ 
عدالت از ابعاد مختلف آن، اعم از عدالت درآمدي، منطقه اي و جنسللیتی 
را لحاظ کند؛ شفاف و قابل فهم و استفاده براي متخصصان و عموم باشد؛ 
به اندازه کافی جامع باشد یعنی رادار مالی حداکثري بر رصد و پایش فعل 
و انفعاالت بخش عمومی )نه فقط دولت یا بخشی از دولت( را ایجاد کند.

آشپزي بودجه
بودجلله ابتللدا در دولت پخللت و پز می شللود. فرآیند پخللت و پز هم 
معموالً به این صورت اسللت که ابتدا، دسللتورالعمل این پخت و پز تحت 
عنوان »بخشللنامه بودجه« سللال آتی تهیه می شللود که در آن فروض و 
جهت گیري هاي اصلی بودجه در سال آینده گفته شده و از مجموعه دولت 
درخواسللت می شللود که در تهیه این غذاي مالی براي کشور و مواد اولیه 

آن، موارد گفته شللده در دسللتورالعمل یا به قول معروف رسللپی اولیه را 
رعایت کنند. در تهیه این دستورالعمل، به شرایط مالی و اقتصادي کشور و 
دستورالعمل هاي باالسري مانند برنامه هاي توسعه و... توجه می شود. پس 
از مدتی و با دریافت مواد سللفارش داده شللده از بخش ها و وزارتخانه هاي 
مختلللف )که همان برآورد هزینه ها و منابع درآمدي اسللت( همه آنها در 
قابلمه تلفیق بودجه سللازمان برنامه ریخته شده و معموالً در این فرآیند، 
اندکی نمک و فلفل جهت گیري سیاسللی نیز بسللته به ترکیب دولتی که 
سر کار است، به آن افزوده می شود. بودجه پس از تهیه به مجلس می رود 
تللا نمایندگان مردم در جریان چگونگی پخت و پز دولت براي سللال آتی 
قللرار گیرند و احیاناً با کم و زیاد کللردن برخی مواد یا ادویه، طعم و رنگ 
آن را بهتر کرده و براي کشللور و اقتصاد مغذي تر کنند. البته همواره این 
بحث وجود داشللته که وجود دو آشللپز، آن هم غیرهمسللو و با دو سلیقه 
متفاوت می تواند طعم و کیفیت محصللول نهایی را تنزل دهد به گونه اي 
که هیچ کدام از دو آشپز مسئولیت کامل خروجی نهایی را برعهده نگیرند. 
بنابراین، تاش براي هم نظر کردن قوا و رعایت حقوق همدیگر در جریان 

تدوین و تصویب بودجه اهمیت دارد.
سهم من از بودجه

رقم بودجه امسال ۱7۰۳ هزار میلیارد تومان است. اگر کشور را به یک 
ساختمان تشبیه کنیم، سؤال آن است که در قبال پول شارژي که به مدیر 
سللاختمان می دهیم، در ماه چه خدماتی دریافت می کنیم؟ در پاسخ باید 
گفت مصارف بودجه عمومی سللال آینده حدود 4۵4 هزار میلیارد تومان 
اسللت. این یعنی اینکه سللهم هر ایرانی از مصارف بودجه در الیحه سال 
۱۳۹۸، حدود ۵ میلیون و 46۰ هزار تومان در سال و یا به عبارتی حدود 

4۵۵ هزار تومان در ماه است. 
اگللر کل منابع بودجه )شللامل نفت، مالیللات و ...( را بین هر ایرانی 
تقسللیم کنند و به او بگویند این پول پیش شللما باشللد اما دولت از 
فللردا تعطیل خواهد بود، چه کار خواهید کرد. تصور کنید با این 4۵۵ 
هزار تومان قرار اسللت هم بیماري خود را درمان کنید )در اولین عمل 
جراحللی خود یا اعضللاي خانواده چه اتفاقی خواهللد افتاد(، هم خرج 
تحصیل بدهید )اگر فرزندتان در سن تحصیل است براي وي هم باید 
همین محاسللبات را بکنید( هم خرج دفاع از کشللور کنید )مثًا براي 
تهیه سللیم خاردار جهت مرزها(، هم پلیس راهنمایی استخدام کنید، 
هللم پول کانتري محل را بدهید، هم خرج اداره سللدهاي تأمین آب 
شرب، هم پول خرید تضمینی گندم، هم پول زندان مجرمان، هم پول 
ایجاد ورزشللگاه جدید، هم ترمیم جاده ها و... . ضمن آنکه اگر کارمند 
دولت هسللتید از فردا باید دنبال یک کار دیگر بگردید و براي دوست 
یا فامیل یا همشللهري خود که هم اکنون با حمایت نهادهاي حمایتی 

زندگی می کنند فکري کنید.
هر ایراني در ماه حدود 6۰۰ تومان خرج مجلس شوراي اسامی می کند، 
۳۱ هزار تومان براي دفاع از کشور صرف می کند، 2۰ هزار تومان براي نظم 
و امنیللت پرداخت می کند، 4۵ هزار تومان بللراي آموزش و پرورش و 2۰ 
هزار تومان براي آموزش عالی خرج می کند، ۱4 هزار تومان براي بهداشت 
و 4۹ هزار تومان براي درمان پرداخت می کند، 46۰۰ تومان صرف تأمین 
منابع آبی کشور می کند، ۱۹۰۰ تومان براي فرهنگ و هنر و ۱۳۰۰ تومان 
بللراي دین و مذهب مصرف می کند، ۳۸۰۰ تومان خرج ارتباطات می کند 
و 4۰۰تومان صرف گردشللگري و یک 4۰۰ تومان دیگر هم براي محیط 

زیست و....
همچنان که بودجه نشللان می دهد، هر ایرانی به طور متوسللط در سال 
حدود یک میلیللون و ۸4۹ هزار تومان مالیات می دهد )در ماه ۱۵4 هزار 
تومان( و سه برابر آن یعنی ۵ میلیون و 46۰ هزار تومان در سال خدمات 
دریافت مي کند! پس بقیه هزینه ها که مازاد بر مالیات هاست از کجا تأمین 
می شللود؟ باید موارد دیگر منابع درآمدي دولت هم در نظر گرفته شللود. 
به عبارت دیگر، اگر تصور کنیم که ساکنان یک ساختمان هستیم، در قبال 
شللارژ مالیاتی ماهیانه ۱۵4 هزار تومان، بیش از 4۵۵ هزار تومان خدمات 
در ماه دریافت می کنیم. ضمن آنکه مدیریت ساختمان بیش از ۱4۸ هزار 
تومان از بابت چاه نفتی که در حیاط منزل کشللف شده و امثالهم و ۱26 
هزار تومان از محل درآمدزایی از سللاختمان )مثًا اجاره چند پارکینگ یا 
مغازه مشللاع ساختمان( و امثالهم برمی دارد و از هر واحد نیز بیش از 26 
هزار تومان بابت وام جدیدي که مدیریت براي جبران کسللري اداره امور 
سللاختمان به نیابت از واحدها اخذ کللرده می گیرد. البته مردم حق دارند 
کلله درباره کیفیت این خدمات که به آنها داده می شللود سللؤال کنند یا 

ناراضی باشند.

سهم هر ایرانی از مصارف بودجه، 455 هزار تومان در ماه است

بودجه سال 98 به زبان ساده
نگــــاه

از سقوط بیت کوین تا جهش اقتصادهای آفریقایی
سال201۸  به روایت بلومبرگ

در سللال 2۰۱۸ که کمتر از 24 سللاعت دیگر به پایان می رسد، 
اتفاقللات مختلفی در حوزه اقتصاد و کسللب وکار جهللان رخ داد و 
اعداد و ارقام گوناگونی در این زمینه بر صفحات نخست رسانه های 
جهان نقش بسللت. بلومبللرگ به عنوان یکی از شناخته شللده ترین 
رسانه های اقتصادی دنیا، برخی از مهم ترین تحوالت عرصه اقتصاد 
و کسللب وکار جهان طی سللال 2۰۱۸ را در قالب اعداد و ارقام به 

تصویر کشیده است.
فراز و فرود میلیاردرها

در سللال 2۰۱۸ ثروتمندترین افراد جهان شاهد تغییرات بزرگی 
در میزان ثروت خود بودند. برخی از آنها مانند جف بزوس )مؤسس 
و مدیر شللرکت آمازون( سال بسللیار موفقی را پشت سر گذاشتند 
و برخللی دیگللر از جمله مارك زاکربرگ و آمانیکللو اورتگا در زمره 

بازندگان بزرگ سال قرار گرفتند.
سقوط بیت کوین

خبرسللازترین ارز دیجیتالی جهان یعنللی بیت کوین که در اوایل 
سللال 2۰۱۸ حتی به مللرز قیمتی ۱7 هزار دالر نیز رسللیده بود، 
در ماه های پایانی سللال حتی قیمت هایی کمتللر از ۳۵۰۰ دالر را 

نیز لمس کرد.
موفق ترین و ناکام ترین اقتصادهای جهان

سلله کشور آفریقایی لیبی، اتیوپی و ساحل عاج توانستند از لحاظ 
اقتصادی سللال پرباری را برای خود رقم بزنند و باالترین نرخ رشد 
اقتصادی را در بین ۱۹۰ کشللور عضو صندوق بین المللی پول را به 
خللود اختصاص دهند. ونزوئا نیز از این لحاظ ضعیف ترین عملکرد 

را داشته است.
رقم سرسام آور بدهی جهانی

مجموع بدهی کشورهای جهان که در سال 2۰۰۳ کمتر از ۱۰۰ 
تریلیون دالر بوده، در اواسللط سللال 2۰۱۸ به 247 تریلیون دالر 
رسللیده اسللت که در این میان خانوارها کمترین سهم را در بدهی 

جهانی داشته اند.
تغییرات نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ جهان

در سللال 2۰۱۸ کشللورهای آمریکا، کره جنوبی و اندونزی اقدام 
به اجرای سیاسللت پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره کردند 
اما نرخ بهره در ژاپن، چین، منطقه یورو و روسیه بدون تغییر باقی 
ماند. تنها اقتصاد بزرگی که در سال 2۰۱۸ نرخ بهره خود را کاهش 

داد، برزیل بود.
تالش شرکت های چینی برای کاهش بدهی ها

برخی شللرکت های بزرگ چینی در راسللتای کاهش بدهی های 
خللود و گریز از ریسللک های مالللی، راهکار فللروش دارایی ها را در 
 HNA دستور کار قرار داده اند. در سال 2۰۱۸ گروه سرمایه گذاری
کلله جزو بزرگترین هلدینگ های چینی اسللت، 2۰ میلیارد دالر از 

دارایی های خود در اقصی نقاط جهان را به فروش رساند.
روسیه و فروش گسترده اوراق قرضه دولت آمریکا

روسللیه که تا همین اوایل سللال 2۰۱۸ جزو بزرگترین مشتریان 
اوراق قرضه دولت آمریکا به شللمار می رفت، طی یک دوره دو ماهه 
)از ماه مارس تا ماه مه( بیش از ۸4درصد از اوراق قرضه آمریکایی 
در اختیار خود را به بازار عرضه کرد و اکنون تنها حدود ۱۵ میلیارد 
دالر از اوراق قرضلله دولت آمریللکا را در خزانه دارایی های خارجی 

خود باقی گذاشته است.
رکوردشکنی آرژانتین

صندوق بین المللی پول در سللال 2۰۱۸ طی دو مرحله اقدام به گشایش 
بیش از ۵7 میلیارد دالر اعتبار برای کشور آرژانتین کرد تا اقتصاد بحران زده 
این کشور را از رکود خارج کند و جان دوباره ای به پزو )واحد پولی آرژانتین( 
ببخشد. تاکنون هیچ کشوری طی یک سال تقویمی چنین بسته نجات مالی 

سخاوتمندانه ای از صندوق بین المللی پول دریافت نکرده بود.

اقتصاددانان دانشگاه آکسفورد هشدار دادند
پیامدهای تداوم تعطیلی دولت آمریکا

اقتصاددانان دانشگاه آکسفورد هشدار دادند تعطیلی دو هفته ای 
دولللت آمریللکا در بهترین حالت معللادل ۰.۱درصللد از کل تولید 

ناخالص داخلی این کشور به اقتصاد آمریکا صدمه خواهد زد.
بلله گزارش ایسللنا به نقللل از خبرگزاری فرانسلله، کارشناسللان 
اقتصادی به دولتمردان آمریکایی هشللدار داده اند که با تداوم روند 
فعلللی باید منتظر عواقب ناگواری باشللند. با گذشللت یک هفته از 
بازی موش و گربه بین کاخ سللفید و دموکرات ها، انتشللار آمارهای 
اقتصادی به حال تعلیق درآمده اند. اختاف بین دولت ترامپ و سنا 
بر سللر تامین بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک 
باعث شده است ده ها هزار نفر از کارمندان دولت آمریکا خانه نشین 

و یا مجبور به کار کردن بدون حقوق شوند.
سوزان بونرت، سللخنگوی وزارت کار آمریکا در کنفرانس خبری 
گفللت: به دلیل اثرگذاری تعطیلی دولت بر موسسللات آمار فدرال، 

فعا هیچ سرشماری آماری جدیدی انجام نخواهد شد.
دیان سللونک، کارشللناس اقتصادی موسسلله »گرنللت تورتون« 
گفت: عجیب است که تعطیلی دولت به ماه ژانویه کشیده می شود. 
وضعیت بن بسللت فعلی همین حاال هم روی یک چیز حیاتی برای 
بازارهای مالی تاثیر گذاشللته اسللت: آمارهای اقتصادی فدرال. این 
مسللاله می تواند باعث سللردرگمی بازارهای مالی و همچنین بانک 

مرکزی در سال 2۰۱۹ شود.
در شرایطی که بازارها به دلیل جنگ تجاری با چین و سیاست های 
پولللی بانک مرکزی آمریکا نگرانی هایی دارند، تداوم تعطیلی دولت 
می تواند این نگرانی را تشللدید کند. تعطیلی خدمت رسانی ادارات 
دولتی همچنین می تواند پیامد بدی روی رشللد اقتصادی داشللته 
باشللد: اقتصاددانان دانشللگاه آکسللفورد در بیانیلله ای گفته اند که 
حداقل پیامد تعطیلی دوهفته ای دولت فدرال، کاهش ۰.۱درصدی 

رشد اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی در داخل آمریکا است.
موریل بوزر، شللهردار واشللنگتن از ترامپ خواسته است تا هرچه 
زودتللر برای پایان دادن به تعطیلی دولللت راهی پیدا کند چرا که 
ایللن تعطیلی روی زندگی ۱7۰ هللزار کارمند دولتی آمریکا عواقب 
وخیمی خواهد داشللت. انجمن مشاوران اماك آمریکا نیز با صدور 
بیانیه ای نسللبت به پیامدهای تعطیلی دولت بر بازار مسکن آمریکا 

ابراز نگرانی کرده است.
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چهارم دی ماه اتفاقی در مجلس شللورای اسللامی افتاد که طی دوران 
استقرار دولت ها از ابتدای تاریخ تاکنون در ایران سابقه نداشته است. برای 
اولین بار در ایران، دولت تمام عملکرد خود در بخش های مختلف دفاعی، 
نظامی، امنیتی، آموزشللی، بهداشتی، فرهنگی، علمی، مذهبی، اجتماعی، 
اقتصادی، مدیریتی و هر آنچه مربوط به دولت اسللت را در الیحه بودجه 
سللال ۱۳۹۸ در معرض قضاوت مردم گذاشت؛ الیحه ای با ۱۵۰۰ صفحه 
جدول و نمودار و ارقام و اعداد که نشان می دهد هر یک از اجزای کشور که 

از بودجه عمومی ارتزاق می کند، برای چه چیزی پول می گیرد.
بلله گزارش خبرآناین، دولت دوم روحانی در دومین سللال ارائه بودجه 
سللنواتی، بلله آنچه قول داده بود، عمل کرد و بودجه سللنواتی کشللور را 
براسللاس عملکرد و سنجه های قابل شمارش و مقایسه در اختیار مجلس 
قرار داد. درسللت همزمان با سخنرانی رئیس جمهور در مجلس موقع ارائه 
الیحه بودجه، فایل های الیحه بودجه و چهار پیوسللت آن در اختیار مردم 
قرار گرفت تا همه بدانند اجزای سازمانی حاکمیت در بخش های مختلف 
و قوای سه گانه، چقدر عملکرد ساالنه دارند و هر یک از اجزای عملکردی 

آنها چقدر برای کشور، هزینه دربردارد.
مختصات بودجه 9۸: شفافیت، انقباض

بودجه سللال ۱۳۹۸ را می توان از نگاه کلی دارای دو مشللخصه بسللیار 
مهم دانسللت، مشخصه اول آن، شللفافیت در عملکردهاست. شفافیت در 
بودجه نویسی یعنی همه اجزای عملکرد دولت به عنوان کارویژه ها و وظایف 
حاکمیتی، تصدیگری و حتی نظارتی به عدد و رقم آمده است و به ازای هر 
واحد خدمت، هزینه انجام کار یا قیمت نظام جبران خدمت آن، مشخص 
شده و برای اولین بار در کشور می توان گفت بودجه دولتی معنای واقعی 

یافته است.
از این منظر، انقاب بسیار مهمی در بودجه نویسی کشور رخ داده است. 
برعکللس روش دولت سللابق در بودجه نویسللی در دوران تصدی محمود 
احمدی نژاد که باحذف سللازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه سنواتی در 
قالب جزوه کم برگی تقدیم مجلس شد و همه چیز با سیستم حسینقلی 
خانی، اداره شد، امسال بودجه جزئی ترین عملکرد مالی دولت را به تفکیک 
مشخص کرده و در قالب اسناد غیرقابل تخدیش، منتشر کرده است، گویی 
دولت تمام عملکرد سلول سلول خود را در معرض دیدگاه مردم قرار داده 
تا کسللی نتواند خارج از این چارچوب و قاعده از بودجه عمومی کشللور، 

ریالی دریافت کند.
پایبندی دولت به شفافیت که از آن به عنوان اصلی ترین گزاره حکمرانی 
مطلوب و دموکراسللی یاد می شود، باعث شللده تا در بودجه سال ۹۸، هر 
دسللتگاه، سللازمان، وزارتخانه و نهادی که تقاضای دریافت بودجه دارد یا 

اعام می کند با کسللری بودجه مواجه شده، دلیل توجیهی کسر بودجه یا 
درخواسللت اضافه بودجه را مطرح کند. به این صورت نگرانی دولت برای 
آنچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور »گوشت قربانی شدن« 
بودجه عنوان کرده بود، کاهش می یابد چون دیگر کسللی نمی تواند بدون 

دالیل کارشناسی و توجیهی، در ردیف های بودجه تغییری ایجاد کند.
مختصه دیگر بودجه، »انقباضی بودن« آن است که به این ترتیب بودجه 

در برخی از امور به شدت کاهش یافته است.
همچنیللن افزایللش هزینه هایللی کلله در بخش انللرژی باید از سللوی 
مصرف کنندگان پرداخت شللود، از دیگر مشللخصات بودجه است. به طور 
مثللال افزایش 2۰درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت گاز )گازوئیل( 
در بودجه سللال ۹۸ پیش بینی شده است که در نتیجه آن، حدود ۱۸۰۰ 
میلیللارد تومان بلله درآمدهای حاصل از فروش حامل هللای انرژی افزوده 

خواهد شد.
قوه مجریه، شفافیت در عملکرد و هزینه

بخللش عمده ای از بودجه کشللور متعلللق به قوه مجریه اسللت که در 
این بخش، انقاب بودجه ای روشللن می سللازد چقدر عملکللرد دولت در 
قسللمت های مختلف طی سال آینده پیش بینی شللده است و هر یک از 

اقدامات دولت چقدر هزینه بر خزانه کشور تحمیل می کند.
به عنوان مثال تاکنون کمتر درباره عملکردهای جزئی در سللازمان های 
بزرگی مانند سازمان برنامه و بودجه یا سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دسللتی، گزارش مفصل و مشللروحی داده شللده اسللت و در آن 
گزارش مشللخص شللده که هر خدمت یا عملکرد در این سازمان، چقدر 
هزینه دربر دارد، ولی بودجه نویسللی سللال ۹۸ در 7 صفحه روشن کرده 
است مثا عملکرد جزئی کارشناسان، کارمندان و مسئوالن سازمان برنامه 
و بودجه چیست یا در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
چه اتفاقی می افتد و هر یک از اتفاقاتی که دولت در مقام سیاسللتگذاری، 
تصدیگری یا نظارت در این سازمان انجام می دهد، چقدر هزینه برای خزانه 

کشور دارد.
وزارتخانه ها هم مانند تمام دستگاه های دیگر کشور، شفاف شده اند. آنقدر 
شللفاف که می توان گفت عملکرد وزارتخانه های بسیار مهم و استراتژیکی 
مانند وزارت کشور، وزارت اطاعات یا وزارت امور خارجه چیست و چقدر 
هزینه برای هر بخش از عملکرد این وزارتخانه ها در نظر گرفته شده است.

البته باید این را هم در نظر گرفت به مقتضای مصلحت کشور، برخی از 
جزییات دفاعی و امنیتی در ردیف های بودجه مشللخص نشده است ولی 
ارقام هزینه های مربوط به همین نهادها نیز به روشنی مشخص شده است. 
مثا هزینه به روزرسللانی تجهیزات ارتش جمهوری اسللامی ایران چقدر 

است یا در نیروی انتظامی به خاطر جبران اشتباهات ناشی از ماموریت های 
خاص این نهاد، چقدر بودجه برای جبران خسللارات در نظر گرفته شللده 

است.
در کنار شفاف سللازی در وزارتخانه ها و نهادهای بزرگ، شفاف سازی در 
بخش های دیگری هم که کمتر از آن اطاع وجود داشللت دیده می شود، 
مثا در یکی از ردیف های ذیل عملکرد نهادهای مذهبی در کشور مشخص 
شده است برای بیمه مداحان، در سال ۹۸، پیش بینی شده است یک هزار 
و ۸۰4 مداح بیمه می شللوند و بلله ازای بیمه هر فرد، یک میلیون و ۹4۰ 
هزار و ۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده و درنهایت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان، بیمه کردن مداحان در کشور برای دولت هزینه در برداشته است.
یا در ردیللف ۱۸۰۵۰۱۰۰27 مربوط به تعیین اوقات شللرعی از طرف 
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، عنوان شده است برای هر روز، هزینه ای 
برابر با یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۰۰ تومان در نظر گرفته شللده اسللت. 
یعنی اگر اوقات شرعی هر روز را شامل اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب و 
نیمه شب شرعی در نظر بگیریم، تعیین هر کدام از این اوقات در هر روز، 

حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
همچنین در ردیف های بودجه ای جالب توجه می توان به هزینه بررسی 
هر واژه در فرهنگستان زبان فارسی اشاره کرد. طبق پیش بینی بودجه سال 
۹۸، در سال آینده قرار است روی 2۹۰۰ واژه فارسی در فرهنگستان زبان 
فارسی کار شود که هزینه گزینش هر واژه یک میلیون و 64۸ هزار و 2۰۰ 

تومان در نظر گرفته شده است.
هزینه های مربوط به خدمات عمومی تنها درباره قوه مجریه، شفاف نشده 
اسللت بلکه هزینه های مربوط به سللایر قوا هم به وضوح در الیحه بودجه 

منعکس شده است.
بلله طور مثال مسللئله حاکمیتی »حل اختاف بین مجلس و شللورای 
نگهبان« که براساس قانون اساسی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گذاشته شده است، در سال آینده به اندازه ۱۰ اختاف در نظر گرفته شده 
است که هزینه حل هر یک از این اختافات به اندازه 4۱۵ میلیون تومان 
در نظر گرفته شده اسللت یا بودجه شورای نگهبان برای اظهارنظر درباره 
انطباق یا عدم انطباق ۳۹۰ مصوبه پیش بینی شده مجلس با شرع و قانون 
اساسللی در سال آینده، بیش از ۳2 میلیارد و 7۱۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شللده اسللت که به ازای هر مصوبه بیش از ۸۳ میلیون و ۸74 هزار 

تومان شده است.  
به این ترتیب وقتی با این جزییات می توان درباره هر ردیف بودجه گفت 
و گو کرد، به نظر می رسللد که صحبت از انقاب در شللفافیت بودجه ای، 

اغراق نیست.

بودجه سال 9۸ چه تفاوتی با بودجه سال های گذشته دارد؟

انقالب شفافیت در بودجه نویسی

در حالی الیحه بودجه ۱7۰۰هزار میلیارد تومانی سال آینده هفته گذشته 
از سللوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شللد و قرار است از این هفته بررسی 
آن در کمیسیون های تخصصی مجلس شروع شود که برخی از کارشناسان 
اقتصللادی معتقدنللد بودجه با چالش هایی رو به رو اسللت کلله می تواند آن 
را تحقق ناپذیللر و غیراجرایللی کند؛ چالش هایی که از همیللن حاال باید راه 
حل هایللی واقعی برای آنها در نظر گرفته شللود.  به گللزارش اتاق تهران، در 
الیحه بودجه سال آینده رقم پیشنهادی دولت در بخش عمومی حدود 47۸ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بخش مهمی از تامین منابع 
آن قللرار اسللت از بخش مالیات و درآمدهای نفتی صللورت گیرد، آن هم در 
شرایطی که کارشناسان معتقدند پیش بینی درآمدهای دولت در این بخش ها 

از واقعیت دور است و همین موضوع به کسری بودجه منجر خواهد شد. 
عدم تناسللب  سللهم درآمدهای نفتی در بودجه با وضعیت تحریم های 
اقتصادی و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت، افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتللی آن هللم در شللرایط رکورد اقتصادی و مشللکات بسللیاری که 

واحدهای تولیدی، تجاری و... با آن دسللت به گریبان هستند و همچنین 
برداشللت از صندوق توسللعه ملی از جمله چالش های جدی است که به 
اعتقاد کارشناسللان تحقق بودجه و اجرایی بودن آن را زیر سوال می تواند 
ببرد. عاوه بر این دولت در الیحه سال آینده همچنان تکلیف حامل های 

انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را روشن و شفاف نکرده است.
دولت الیحه بودجه را بسیار خوش بینانه و با درآمدهای غیرواقعی و البته 
غیرشفاف بسته است برای مثال بی توجه به فشارهای گسترده تحریم ها بر 
صادرات نفت؛ دولت در الیحه صادرات ۱.۵میلیون بشللکه  ای نفت در روز 
را در نظر گرفته که با توجه به اتمام معافیت هشللت مشللتری اصلی نفت 
کشورمان از تحریم های آمریکا در ماه های آینده و همچنین کاهش خرید 
همین مشللتریان در ماه های گذشللته عددی غیرواقعی به نظر می رسد و 

همین موضوع ضربه زیادی بر درآمدهای نفتی کشورمان خواهد زد.
عللاوه بر این هم اکنون دولت درآمدهللای مالیاتی را ۱۵۳ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته اسللت آن هم در شللرایطی که اقتصاد کشللور دوباره 

به رکود فرو رفته اسللت و بسللیاری از واحدهللای تولید، تجاری، صنعتی 
و... با مشللکات شدید دست به گریبان هسللتند و خواسته اصلی آنها از 
دولت کاهش فشارهای مالیاتی است. در این شرایط اگر فشارهای مالیاتی 
دولت تنها روی این بخش باشد حتی ممکن است به تعطیلی این واحدها 
منجر شللود، مگر اینکه دولت به دنبال این باشللد کلله از بخش هایی که 
فرار مالیاتی دارند و یا اینکه نهادهایی که در سللال های گذشللته مالیات 
پرداخللت نکرده اند، بخواهد مالیات وصول کند. در این بین کارشناسللان 
معتقدنللد مقدار مالیات ها در مورد سللازمان ها و مجموعه های اقتصادی و 
اینکه این منابع صرف چه اموری می شللود شفاف نیست. مشخص نیست 
که حداقل مالیات دستگاه ها و سازمان ها چقدر است و این مالیات ها صرف 
چه اموری می شود. در کنار اینها اقتصاددانان معتقدند دولت نباید با فروش 
اوراق بدهی و همچنین برداشللت از منابع صندوق توسللعه ملی به دنبال 
پرداخت حقوق، واردات کاالهای اساسی، جبران کسری های صندوق های 

بازنشستگی و... باشد زیرا این حساب برای توسعه کشور باید هزینه شود.

بودجه 9۸ چقدر واقعی بسته شده است؟

کسری بودجه شدید در کمین اقتصاد 9۸

دریچه

کمک هزینه مسکن کفاف اجاره دو اتاق را نمی دهد
حق مسکن و بن کارگران بیشتر می شود؟

شللورای عالی کار در آخرین نشسللت خود در اسفندماه سال 
گذشللته در حالی حداقل مزد کارگران را از ۹۳۰ هزار تومان به 
یللک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایللش داد که در مورد دیگر 
آیتم های بسللته مزد نظیر بن خواربار و حق مسللکن مصوبه ای 
نداشت. بر همین اساس در فیش های حقوقی کارگران از ابتدای 
امسال، حق مسللکن همچون سال گذشته 4۰ هزار تومان و بن 

خواربار بدون تغییر ۱۱۰ هزار تومان لحاظ شد.
به گزارش ایسنا، آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش 
پیدا کرد سللال ۱۳۹۳ بود که طبق مصوبه شللورای عالی کار از 
2۰ هزار تومان به 4۰ هزار تومان در سللال ۱۳۹4 افزایش یافت 
و به موجب تصمیم شللرکای اجتماعی در شورای عالی کار همه 
کارفرمایان مکلف شللدند از فروردیللن ماه ۱۳۹4 مبلغ 4۰ هزار 
تومان به عنوان حق مسللکن کارگللران به حقوق کارگران اضافه 
کنند ولی اجرای این مصوبه در طول سللال ۱۳۹4 هرگز عملی 
نشللد و دلیل آن هللم این بود که حق مسللکن کارگران باید به 
تصویب هیات وزیران می رسللید چرا که اساسا حق مسکن تنها 
آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات 

وزیران بگذرد.
در نهایت 26 آبان ماه سال ۱۳۹۵ میزان کمک هزینه مسکن 
تمام کارگران مشللمول قانون کار با تصویب هیات دولت به 4۰ 
هللزار تومان افزایش پیدا کرد و معاون اول رئیس جمهور نیز به 
دنبال برگزاری جلسه هیات وزیران، مصوبه افزایش حق مسکن 
کارگللران را اباغ کرد تا وزیر وقت کار نیز بخشللنامه مذکور را 

جهت اجرا به تمام ادارات کل کار کشور اباغ کند.
بر این اسللاس از سللال ۱۳۹4 تاکنون حق مسللکن کارگران 
بلله میزان 4۰ هللزار تومان در فیش های حقوقللی کارگران درج 
می شود، اما این فقط حق مسکن نبود که طی چند سال گذشته 
بدون تغییر ماند و بن خواربار کارگران نیز مشمول افزایش نشد؛ 
در واقع از همان سال ۱۳۹۳ که آخرین رقم بن خواربار کارگران 
۸۰ هللزار تومان بود، شللورای عالی کار تصمیم بلله افزایش بن 
خواربللار گرفت و ۳۰ هللزار تومان دیگر به آن اضافه کرد. به این 
ترتیب از فروردین ماه سللال ۱۳۹4 بن خواربار کارگران به ۱۱۰ 
هللزار تومان افزایللش یافت و تاکنون نیز درصللدی به این مبلغ 

افزوده نشده است.
کارشناسان حوزه کار بر این باورند که علی رغم افزایش حداقل 
مزد در طول چند سال گذشته، مزایای جانبی کارگران از جمله 

حق مسکن و بن خواربار افزایشی نداشته است.
علی اکبر سللیارمه معتقد اسللت کمک هزینه مسکن کارگران 
کفاف اجاره دو اتاق را حتی در حاشیه شهر نمی دهد، به همین 
دلیل از دولت می خواهد که در راسللتای اصل ۳۱ قانون اساسی 
اقدام عاجلی برای تامین مسللکن کارگران و گروه های کم درآمد 

صورت دهد.
او می گوید در شللرایطی که بسیاری از کارگران حداقل بگیرند 
و بخللش اعظمللی از دسللتمزد آنها صرف هزینه های مسللکن و 
اجاره بها می شللود کمللک هزینه 4۰ هزار تومانی مسللکن هیچ 

دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی کند.
در همین راسللتا نایب رئیس کانون عالللی انجمن های صنفی 
کارگران به ایسنا، می گوید: حق مسکن 4۰ هزار تومانی در حالی 
به کارگران پرداخت می شللود که از ابتدای امسال نوسان شدید 
نرخ ارز بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن را تحت شعاع 

قرار داد و معیشت کارگران از آن تاثیر پذیرفت.
او می گویللد: کارگللران در کنار افزایللش هزینه های زندگی و 
درمللان با افزایش اجاره بها دسللت و پنجه نللرم می کنند و مبلغ 
4۰ هللزار تومان هیچ کمکی به کاهش هزینه های مسللکن آنها 

نمی کند.
فتح الهی با بیان اینکه حق مسکن کارگران بار تورمی به جامعه 
تحمیل نمی کند، ابراز امیدواری کرد: با مسللاعدت شورای عالی 
کار و دولت برای سللال آینده رقم کمک هزینه مسکن در حدی 
که جوابگوی هزینه های اجاره بهای کارگران باشد، افزایش یابد.
دولت می تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک 
عامل در پرداخت وام ودیعه مسللکن در نظر بگیللرد و به کارگران 
مستاجر و فاقد مسکن تسهیات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت 
کنللد. به گزارش ایسللنا، براسللاس قوانین و مقللررات کار و تامین 
اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار حقوق و مزایایی دارد که 

از جمله آنها دریافت حق بن و حق مسکن است.
همه کارگران مشللمول قانون کار، بدون اسللتثنا از امتیاز بن 
خواربللار برخوردارند که این رقم برای امسللال ۱۱۰ هزار تومان 
تعیین شللد؛ همچنین کمک هزینه مسللکن به تمللام کارگران 
مشللمول قانون کار فارغ از داشللتن مسکن شللخصی، پرداخت 
می شود که مبلغ آن در سال جاری 4۰ هزار تومان تصویب شد. 
بن خواربار و حق مسکن هر دو مشمول کسر حق بیمه هستند.

بسللیاری از کارشناسللان با انتقاد از عدم اجرای طرح مسکن 
اجتماعی و مسکن کارگری می گویند: با وجود تاش دولت برای 
ساخت مسللکن ارزان کارگران این وعده هیچ گاه عملی نشد در 
صورتی که اگر سللاخت مسکن کارگران به سرانجام می رسید به 
کاهش هزینه  اجاره بهای کارگللران کمک بزرگی می کرد و حق 

مسکن ناچیز آنها را پوشش می داد.
فعللاالن کارگری نیز با تاکید بر تامین مسللکن مناسللب برای 
گروه های کارگری، پرداخت وام های ودیعه مسللکن و تسهیات 
ارزان قیمللت به کارگران را پیشللنهاد کللرده و می گویند دولت 
می توانللد بانک مسللکن یا چند بانللک دیگر را بلله عنوان بانک 
عامل در پرداخت وام ودیعه مسللکن در نظر بگیرد و به کارگران 
مسللتاجر و فاقد مسللکن تسهیات اجاره مسللکن با نرخ پایین 

پرداخت کند.
گفتنی است براسللاس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن 
متناسللب بللا نیاز، حق هر فللرد و خانواده  ایرانی اسللت  و دولت 
موظف اسللت با رعایت اولویت برای آنها که  نیازمندترند از جمله 
روستانشللینان و کارگران زمینه اجللرای این اصل  را فراهم کند. 
اتخاذ سیاسللت های مناسللب در حوزه مسللکن به شرط داشتن 
موفقیت الزم می تواند از افزایش جهشللی و حباب گونه مسللکن 
جلوگیری و مانع فشللار هزینه اجاره بها بللر خانوارهای کارگری 

و کارمندی شود.
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برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده 
بیمه پاسارگاد

مجامللع عمومی عادی بلله طور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سللهام 
بیمه پاسارگاد با حضور ۹۸.۱2درصد سهامداران، نمایندگان بیمه مرکزی 
جمهوری اسامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار روز سه شنبه، چهارم 
دی ماه در دانشللگاه خاتم برگزار شللد و دستور جلسات به تصویب هر دو 

مجمع رسید.
به گزارش »فرصت امروز«، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه 
پاسارگاد به ریاست آقای علی اکبر امین تفرشی برگزار شد و آقایان دکتر 
کبللاری و عباس کفافی به عنوان ناظر و خانللم دکتر نعیمیان در جایگاه 
منشی جلسلله، او را در برگزاری مجمع همراهی کردند. همچنین در این 
جلسلله آقای پیروز باسللتانی عضو هیأت مدیره شرکت، گزارشی در مورد 
عملکرد بیمه پاسارگاد و توسعه فعالیت های شرکت را به مجمع ارائه نمود.
گفتنی اسللت، براساس دسللتور جلسلله مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده، بانک پاسللارگاد )سهامی عام( و آقایان معصوم ضمیری، احمد 
شفیعی هنجنی، ابوالقاسم دباغ و پیروز باستانی به عنوان اعضای اصلی و 
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد )سهامی خاص( و شرکت تأمین 
مسکن گروه مالی پاسللارگاد )سهامی خاص( به عنوان اعضای علی البدل 

هیأت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سللهام بیمه پاسللارگاد با 
ریاسللت آقای معصوم ضمیری و نظارت آقایان علی اکبر امین تفرشللی و 

عباس کفافی برگزار شد و خانم دکتر نعیمیان منشی جلسه بود.
اسللتماع گزارش هللای توجیهی هیأت مدیره و بللازرس قانونی در مورد 
افزایش سرمایه، بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره 
و تصویب اساسنامه جدید شرکت براساس نمونه مورد تأیید بیمه مرکزی 
جمهوری اسامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار دستور جلسه مجمع 

عمومی فوق العاده بیمه پاسارگاد بود که به تصویب مجمع رسانده شد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سللهام بیمه پاسارگاد پس از استماع 
گللزارش توجیهی هیأت مدیللره و گزارش بازرس قانونللی، انجام افزایش 
سللرمایه پیشللنهادی هیأت مدیره از مبلغ 2.۵۵۱میلیارد ریال به ۵.۱۰۳ 
میلیللارد ریال ) بالغ بللر 2.۵۵۱میلیارد ریال معادل ۱۰۰درصد سللرمایه 

کنونی( را با رأی اکثریت به شرح زیر تصویب نمود:
انجام مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ 2.۵۵۱میلیارد ریال به ۳.4۰2 
میلیارد ریال )به میلزان ۸۵۰ میلیلارد ریال حدوداً معادل ۳۳درصد سرمایه 

کنونی( از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای.
مراحللل بعدی افزایش سللرمایه از مبلغ ۳.4۰2 میلیللارد ریال به مبلغ 
۵.۱۰۳ میلیللارد ریال )بلله میللزان ۱.7۰۱ میلیارد ریال حللدوداً معادل 
67درصد سرمایه کنونی( از محل سللود انباشته و اندوخته سرمایه ای در 
اختیللار هیأت مدیره قرار گرفت تا پس از اخذ مجوز از سللازمان بورس و 
اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران و طی تشریفات الزم و 

حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

همچنین از دیگر مصوبات مجمع عمومی فوق العاده، تصویب اساسنامه 
جدید شللرکت براساس نمونه مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسامی 

ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار بود.

بیمهنامه

فرصللت امللروز: آمارهای بانک مرکزی نشللان می دهد حجللم و میزان 
چک های صادر شده در آبان ماه امسال نسبت به مهرماه کاهش داشته است 
و این کاهش در تعداد و حجم چک های برگشللتی نیز به چشم می خورد، 
چنانچلله ۸6۹ هزار فقره چک به ارزش ۹۳ هزار میلیارد ریال در آبان ۹7 
در سراسر کشور برگشت داده شد که بیش از ۹4 درصد آن به خاطر کسری 

یا فقدان موجودی بوده است.

براسللاس گزارش بانک مرکزی از چک های برگشتی در آبان ماه امسال، 
حدود 7میلیون و 2۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود 7۱۳هزار میلیارد 
ریال در کل کشور مبادله شد که نسبت به مهرماه از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتیب ۱۹.۸درصد و 2۳.۸درصد کاهش داشته است. همچنین در همین 
مدت در استان تهران حدود 2میلیون و 6۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ 

بر 4۰۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
جغرافیای چک های مبادله  شللده نشللان می دهد در آبان ماه امسللال، 
۵۳.۱درصد از تعداد چک های مبادله ای کشور در سه استان تهران، اصفهان 
و خراسللان رضوی مبادله شللده که به ترتیب با ۳۵.۹درصد، ۹.۵درصد و 
7.7درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند. همچنین 
67.۳درصد از ارزش چک های فوق در سلله اسللتان تهران )۵6.۳درصد(، 
اصفهان )۵.6درصد( و خراسللان رضوی )۵.4درصد( مبادله شده است که 

بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
تازه ترین آمار چک های وصولی

حللدود 6میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشللی بالللغ بر 6۱۹ هزار 
میلیارد ریال در آبان ماه سللال جاری در کل کشور وصول شد که نسبت 
بلله ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۹درصد و 2۱.4درصد کاهش 

را نشان می دهد.
در مللاه مورد گزارش، همچنین در کل کشللور ۸7.۹درصد از کل تعداد 
چک های مبادللله ای و ۸6.۹درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول 

شد.
در همین ماه، در اسللتان تهران حدود 2میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک 
به ارزشللی بالغ بر ۳۵۳ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش 
در استان تهران از نظر تعداد ۸۸.2درصد و از نظر ارزش ۸۸.۱درصد از کل 

مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین سللایر اسللتان های کشللور بیشترین نسبت تعداد 
چک هللای وصولی بلله کل چک های مبادله ای در اسللتان، بلله ترتیب به 
اسللتان های گیان )۹۰.7درصد(، یزد )۹۰درصد( و البللرز )۸۹.۸درصد( 
اختصاص یافته اسللت و اسللتان های کهگیلویه و بویراحمللد )۸۰درصد(، 
کردستان )۸2.6درصد( و چهارمحال و بختیاری )۸۳.2درصد( پایین ترین 
نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به 

خود اختصاص داده اند.

براسللاس این گزارش، در این مدت، در بین سللایر استان های کشور 
بیشللترین نسللبت ارزش چک هللای وصولی بلله کل ارزش چک های 
مبادله ای در اسللتان به ترتیب به اسللتان های بوشللهر )۹۰.۹درصد(، 
گیللان و البللرز هر یللک )۸۹.۵درصللد( و سیسللتان و بلوچسللتان 
)۸۹.2درصد( اختصاص یافته است و استان های سمنان )7۹.4درصد(، 
مرکزی )۸۰.2درصد( و هرمزگان )۸۰.4درصد( کمترین نسبت ارزش 
چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شللده در اسللتان را به 

خود اختصاص داده اند.
۸69 هزار چک برگشت خورد

بالغ بر ۸6۹ هزار فقره چک به ارزشللی بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد ریال در 
آبان ماه ۱۳۹7 در کل کشللور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از 
نظللر تعداد و مبلغ بلله ترتیب 2۵.2درصد و ۳6.۹درصد کاهش را نشللان 

می دهد.
در همین ماه، در اسللتان تهران بالغ بر ۳۰4 هزار فقره چک به ارزشللی 
حدود 4۸ هزار میلیارد ریال برگشللت داده شد و همچنین در کل کشور 
۱2.۱درصللد از کل تعداد چک های مبادللله ای و ۱۳.۱درصد از کل مبلغ 

چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
 در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۱.۸درصد از کل تعداد چک های 
مبادله ای و ۱۱.۹درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده 
است که در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش 
چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب 
به اسللتان های سللمنان )2۰.6درصد(، مرکزی)۱۹.۸درصللد( و هرمزگان 
)۱۹.6درصد( اختصاص یافته است و اسلتان های بوشهر )۹.۱درصد(، البرز 
و گیان هر یک )۱۰.۵درصد( و سیسلللتان و بلوچسلللتان )۱۰.۸درصد( 
کم ترین نسللبت ارزش چک های برگشللتی به کل ارزش چک های مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
دلیل اصلی چک های برگشتی

حدود ۸۳۱ هزار فقره چک به ارزشللی بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد ریال در 
آبان ماه ۱۳۹7، در کل کشور به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت 
داده شللده اسللت. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.6درصد و از نظر 
ارزش ۹4.2درصد از کل چک های برگشللتی به دالیل کسللری یا فقدان 

موجودی بوده است.

ایرانی ها در آبان ماه امسال چقدر چک کشیدند؟

کاهش ۲۵درصدی چک های برگشتی
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نماگربازارسهام

در دومین روز معامات بللورس تهران در این هفته، بانکی ها با افزایش 
قیمللت مواجه شللدند و از تاثیرگذاران شللاخص های بازار سللهام بودند، 
همچنان که شللاخص بورس نیز ۵۳۵ پله باال رفت و در جایگاه ۱6۱ هزار 

و ۳۰۹ واحدی ایستاد.
به گزارش ایسللنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق تهران 
دیروز یکشنبه ۵۳۵ واحد رشد کرد و تا رقم ۱6۱ هزار و ۳۰۹واحدی رشد 
کرد. همچنین شللاخص هم وزن با ۱۱۰ واحد رشد تا رقم 27 هزار ۵۸4 
واحدی باال رفت. شاخص آزاد شناور نیز با 7۵4واحد رشد تا رقم ۱74 هزار 
و ۹۸۱ افزایش یافت. در عین حال شللاخص بازار اول 6۳۳ واحد باال رفت 
و به رقم ۱۱۸ هزار ۸۱۰ را تجربه کرد، اما شللاخص بازار دوم با ۸2 واحد 

کاهش رقم ۳2۱ هزار و 4۸۳ دید.
براساس این گزارش، برخی از نمادهای بانکی در کنار فلزی ها بیشترین 
تاثیر را روی نوسانات شاخص های بازار داشتند از جمله این نمادها می توان 
به بانللک ملت، فوالد مبارکه اصفهان و بانک تجارت اشللاره کرد. هر یک 
از نمادهای یادشللده به ترتیللب ۱۱۰، ۱۰2 و 7۸ واحد تاثیر مثبت روی 
شاخص های بازار داشتند. در عین حال گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
نیز با ۹۹ واحد تاثیر مثبت سللعی کرد شاخص بازار را در سطح باالتر نگه 
دارد. در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، نفت سپاهان و سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین هر یک به ترتیب ۸2، 6۰ و 47 واحد تاثیر 

کاهنده روی شاخص های بازار داشتند.
بانکی ها با رشللد یک دسللت قیمت ها روبه رو شدند و برخی از نمادهای 
شاخص سللاز توانسللتند بیش از ۳درصد در قیمت پایانی افزایش یابند. از 
جمله این نمادها می توان به نماد بانک تجارت و بانک ملت اشاره کرد. در 
گروه فلزات اساسللی شاهد نوسان قیمت عمدتا کمتر از 2درصد به سمت 
بللاال یا پایین بودیللم. در این گروه فوالد مبارکه اصفهان کلله در بازار اول 
بورس معامله می شود در قیمت پایانی حدود یک درصد رشد را تجربه کرد 
و از تاثیرگذارها روی شللاخص کل بود. در عین حال در گروه محصوالت 
شللیمیایی و خودرو و ساخت قطعات شاهد نوسللان قیمت بسیار زیادی 
نبودیم در اکثر نمادهای این گروه ها قیمت ها کمتر از 2درصد باال یا پایین 

رفتند.
ارزش معامات بورس تهران به رقم ۸24 میلیارد تومان رسللید که این 
رقم ناشللی از دسللت به دست شدن 2.۵ میلیارد سللهم و اوراق مالی بود. 
همچنین تعداد معامات این بازار به رقم ۱4۵ هزار و چهار رسید. شاخص 
کل فرابورس با ۳.2 رشللد مواجه شللد و رقم ۱۸6۹ را تجربه کرد. ارزش 
معامات این بازار به رقم ۳۹7 میلیارد تومان رسللید و حجم معامات آن 

6۱۹ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
بیشترین بازدهی از آِن بورس تهران شد

اما بررسی شاخص بورس های بین المللی در هفته نخست زمستان نشان 
می دهد که شاخص بورس تهران با رشد ۱.۵درصدی بیشترین بازدهی را 

به خود اختصاص داده است.
به گزارش تسللنیم، در جریان معامات بورس در هفته نخست زمستان 
امسال حجم معامات ۱۰4۳2 میلیون سهم و ارزش آن 27664 میلیارد 
ریال بوده است که حجم و ارزش معامات 6۱درصد افزایش داشته است.

ارزش بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان معامات این هفته به عدد 
6۰۱۸۵۳۸ میلیارد ریال رسید که ۱.6درصد افزایش داشته است.

همچنین بانک ها و موسسللات اعتباری در این مدت بیشللترین ارزش 
معامات را با 27.2درصد و بیشللترین حجم معامات را با 42.۵درصد به 

خود اختصاص دادند.
این در شرایطی است که در یک ماه گذشته نیز گروه محصوالت کاغذی 
با بازدهی 47.4درصد در صدر صنایع بورسی قرار گرفت و صنعت استخراج 

زغال سنگ با افت ۱۳درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.
براساس این گزارش، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان 
معامات هفته گذشللته به عدد ۱۵۸ هزار و 444 واحد رسللید که 2۳6۱ 
واحد افزایش داشته است. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون شاخص 
کل بللا 64.۵درصد افزایش و شللاخص کل هم وزن با ۵7.۸درصد رشللد 

روبه رو شده اند.
این گزارش در پایان می افزاید: در محاسللبه شللاخص کل بورس تهران 
با برخی از شللاخص بورس های بین المللی نسللبت به پایان هفته گذشته، 

شللاخص بورس تهران با رشللد ۱.۵درصدی بیشللترین بازدهی را به خود 
اختصللاص داد و در مقابل، شللاخص بورس توکیو نیز بللا افت ۸درصدی 

کمترین بازدهی را در میان بورس های بین المللی داشته است.

صعود بورس به کانال 161 هزار واحدی

بانکی ها بورس را پولدار کردند
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نظر بخش خصوصی درباره سومین عرضه 
نفت در بورس

یللک تحلیلگر حللوزه انرژی و عضو اتاق بازرگانی تهران با اشللاره 
بلله تصمیم وزارت نفت درباره عرضه ۳میلیون بشللکه نفت خام در 
بورس، گفت ۳ میلیون عدد بزرگی نیسللت و یک نوع بسترسللازی 
برای آشللنایی بخللش خصوصی با بورس انرژی اسللت. رضا پدیدار 
در گفت وگو با ایسللنا، با بیان اینکه میزان صللادرات نفت ایران در 
مجموع حداقل یک و نیم میلیون بشللکه در روز اسللت، اظهار کرد: 
عرضلله ۳میلیون بشللکه نفت خللام در بورس عدد کوچکی اسللت. 
رونللد صادرات نفت هم بللا توجه به معافیتی که آمریکا به هشللت 
مشللتری نفت ایران داده اسللت، ادامه دارد. وی بللا تاکید بر اینکه 
عرضه ۳میلیون بشکه نفت خام در بورس یک نوع بسترسازی برای 
آشللنایی بخش خصوصی با بورس انرژی است، افزود: در عرضه اول 
نفت خام در بورس که میزان آن، یک میلیون بشللکه بود، متقاضی 
کللم بود. در عمر ۱۰۰ سللاله نفت در ایران، دولت از سللال ۱۳۳2 
بلله بعد، منحصرا خودش نفت را به فروش رسللانده و حضور بخش 
خصوصی شللکل نگرفته اسللت. به گفته این تحلیلگر حوزه انرژی، 
این بسترسللازی می تواند هم از منظر شللاخص های اجرایی و هم از 
منظر شاخص های مالی، تمرینی برای فعاالن بخش خصوصی باشد.
پدیدار ادامه داد: هنوز بورس انرژی شناخته شللده نیست و فعاالن 
باید با بورس آشنا شوند. از سوی دیگر هم به بورس به صورت فیزیکی 
نللگاه می کنند که نفت را بخرند و بفروشللند. در صورتی که ماهیت 
بورس به این صورت نیسللت. ما به بللورس کاغذی نیاز داریم؛ یعنی 
بورسللی که باعث باال بردن کیفیت معامات شود. کیفیت معامات 
نفت هم باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه عرضه ۳میلیون بشللکه 
نفللت خام در بورس، عدد کوچکی اسللت، گفللت: وزارت نفت اعام 
کللرده، معامله 2۰درصد ریالی و ۸۰درصد ارزی اسللت و افرادی که 
۸۰درصد را نمی توانند پرداخت کنند، می توانند براسللاس نرخ بازار 
سنا به ریال پرداخت کنند. بخش خصوصی باید امکان مالی را فراهم 
کند زیرا بخش خصوصی نفت را برای بازار داخل از بورس نمی خرد. 
بللرای بازار داخللل می خرد و ارز دریافت می کنللد. ارزی که دریافت 
می کند، ارز حاصل از صادرات تلقی می شود و این ارز هم در سامانه 
سللنا معامله می شللود. بعد هم تبدیل به ریال می شللود و به وزارت 
نفت می دهد. به گفته این تحلیلگر حوزه انرژی، بخش خصوصی در 
فروش نفت با مشللکل مواجه نبوده و توانسللته پول نفت را دریافت 
کند. براساس این گزارش، وزیر نفت اخیرا درباره مرحله سوم فروش 
نفت در بورس گفت: شللاید هفته آینده این عرضه رخ دهد. در این 
راسللتا، مجوز الزم از سللران سه قوه اخذ شللده که ۳ میلیون بشکه 
نفت در بورس به صورت ۱۰۰ درصد ریالی با ارز سنا به فروش برسد. 
اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت، نفت به صورت 
ارزی بلله این شللخص ارائه و اگر فردی به خریللد ریالی نفت تمایل 

داشت، عرضه به صورت ریالی انجام می شود.
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مشکل انتقال پول مانع توسعه تجارت ایران و 
سوریه است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سللوریه گفت ایران آمادگی الزم برای 
فعالیت اقتصادی و سللرمایه گذاری در سللوریه دارد، اما در شللرایط 
فعلی موضوع حمل و نقل و انتقال پول مهمترین مشللکل پیش روی 
همکاری های دو کشور است. به گزارش تسنیم، غامحسین شافعی 
رئیس اتاق بازرگانی ایران روز گذشللته در همایش مشللترك ایران و 
سللوریه اظهار کرد: بخش خصوصللی ایران آمادگللی همکاری های 
اقتصادی و تامین مایحتاج عمومی و کاالهای اساسللی  و کشاورزی 
این کشور را در تمامی زمینه ها دارد. وی افزود: نهاد بازسازی سوریه 
در اتاق بازرگانی ایران تشللکیل شده است و به دنبال آن هستیم که 
مقدمات و اقدامات عملی را برای ایجاد اتاق مشللترك ایران و سوریه 
در ایللران ایجاد کنیم که امیدواریم طرف سللوری نیز این اقدامات را 
انجام دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: امیدواریم با تشکیل اتاق 
مشترك همکاری های عملی دو کشور جنبه عملی بیشتری پیدا کند 
و فعالیللن اقتصادی ایران نیز بتوانند سللرمایه گذاری و همکاری های 

مشترکی در کشور سوریه برای ایجاد زیرساخت ها داشته باشند.
شافعی با بیان اینکه ایران آمادگی فنی و مهندسی را به سوریه دارد، 
گفت: ما می توانیم در زمینه های مختلفی از جمله پتروشیمی، معدن، 
محصوالت غذایی و کشللاورزی، حمل و نقل، گردشگری و سامت و 
.... همکاری داشته باشیم که الزام آن اجرایی شدن تجارت آزاد است 
و بایللد مورد توجلله قرار گیرد. وی گفت: موضوع تجللارت آزاد میان 
دو کشللور چندین سال اسللت که مورد توافق قرار گرفته اما به دلیل 
شرایط جنگی سوریه امکان استفاده آن در گذشته وجود نداشت، اما 
در شللرایط فعلی افزایش سللطح همکاری های دو کشور قابل تحقق 
اسللت. رئیس اتللاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشللکل فعلی میان 
همکاری های دو کشور حمل و نقل و انتقال پول است، گفت: از جمله 
مشکات پیش روی همکاری های میان دو کشور همین حمل و نقل 
و انتقال پول اسللت؛ اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد از تمام امکانات 
خود برای سرمایه گذاری و مبادالت کاال از کشور سوریه استفاده کند.

طرح جدید حذف یارانه ارزی
 واریز مابه التفاوت قیمت کاالهای اساسی وارداتی به کارت خانوار

رئیس کمیسللیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرانه هر فرد در 
مابه التفاوت تخصیص ارز 42۰۰تومانی مشخص بوده و در قالب کارت 
اعتباری به خانوار پرداخت شللود، گفت قیمت کاالهای وارداتی با ارز 
رسللمی در بازار متناسللب با ارز 4هزار و 2۰۰تومانی تخصیص نیافته 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، محمدرضا پورابراهیمی با بیان 
اینکه حدود ۱4 میلیارد دالر امسال و نیز سال آینده به کاالهای اساسی 
اختصاص یافته اسللت، گفت: قیمت این کاالها در بازار متناسب با ارز 
4 هزار و 2۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست. در نشستی که سه شنبه 
هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مسئوالن دسللتگاه های نظارتی برگزار کردند راهکارهایی 
برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کاالهای اساسللی در نظر گرفته 
شللد و اگر در کاهش این کاالها اتفاقی نیفتد نشللان دهنده رانت در 
اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی تواند ادامه 
یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی افزود: اولویت 
نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست های نظارتی و مدیریت و 
تنظیم بازار قیمت کاالهای اساسی را براساس ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی 
قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس 
تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کاالهای 

اساسی و قیمت این کاالها در بازار است.
وی اظهار داشت: حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت 
قیمت کاالهای اساسللی براسللاس ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی و قیمت 
این کاالها در بازار است. این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور 
در سللال ۹۸ اسللت و باید برای آن تصمیم گیری شود. اگر نظارت بر 
قیمت ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده ای از آن 
اکنون به رانت تبدیل و در واسللطه گری از جیب مردم خارج می شود 

باید به جیب مردم بازگردانده شود.
پورابراهیمی با اشاره  به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته 
شللده اسللت، گفت: سللرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص است و 
این سللرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می شود. همچنین  
براسللاس این طرح قیمت کاالیی که مردم پرداخت می کنند همان 
قیمت ترجیحی اسللت و مابه التفاوت آن براسللاس سللرانه از کارت 
اعتباری پرداخت می شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
با بیللان اینکه کاالهایی که اکنون با ارز 4 هللزار و 2۰۰ تومانی وارد 
می شللود با ارز آزاد در مرزها صادر می شللوند، افللزود: با اجرای طرح 
کارت اعتباری جلوی قاچاق کاالهای اساسی که اتاف منافع عمومی 
ملت است گرفته می شود. با دولت سه شنبه هفته آینده در کمیسیون 

اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می کنیم.

چرا لوازم خانگی ارزان نشد؟ دولت 
گران فروشی می کند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی علت شکست طرح کاهش 
قیمللت لوازم خانگی را رکود در بازار و مقاومت برخی تولیدکنندگان 
دانسللت. به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
گفت: پیشتر اعام شد که چهار تولیدکننده داخلی اسنوا، دوو، بوتان، 
سینجر 2۰درصد قیمت های خود را کاهش دادند اما با مخالفت برخی 
تولیدکنندگان دیگر مواجه شللده اند. محمد طحان پور با بیان اینکه 
انبارهای تولیدکنندگان پر از کاال است، گفت: تولیدکنندگان مجبورند 
به صورت قسطی و شللرایطی کاالی خود را بفروشند. رئیس اتحادیه 
فروشللندگان لوازم خانگی افزود: در حال حاضر بازار با نخریدن کاال 

مواجه است و علت آن درآمد ضعیف مردم است.
طحان پللور متذکر شللد: اگر شللرایط به همین شللکل پیش رود 
تولیدکننللده عاوه بر اینکه توان رقابت ندارد، توان تأمین هزینه ها را 

هم نخواهد داشت و تولید متوقف می شود.
 محمد طحان پور با اعام اینکه در هفت ماهه امسال تولیدکنندگان 

بیشترین سود را کرده اند، گفت: خود دولت گرانفروشی می کند.
او اضافه کرد: اگر وضعیت تولید و بازار به این شکل ادامه یابد مردم 

با مبلغ درآمد مشخص، توان خرید جنس گران شده را ندارند.

اخبـــار

اختصاص ارز دولتی برای واردات سللیگار، از کشللوری که در عناد آن با 
مردم و کشور ایران هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، بسیار بحث برانگیز است.

به گزارش باشللگاه خبرنگاران جوان، مراودات اقتصادی میان کشللور ها 
یکللی از مولفه هللای تاثیرگذار در تعمیق تعامات میللان طرفین در نظام 
بین المللی به شللمار می رود و عموما )نه همیشه( یکی از نشانه های عمق 
دوستی و مناسبات و مراودات میان دو کشور را می توان در ضریب و میزان 

تجارت اقتصادی میان آنها جست وجو کرد.
به صورت طبیعی، ایران نیز همچون بسللیاری از دیگر کشور های جهان 
به خرید و تهیه محصول مورد نیاز خود از دیگر کشور های جهان مبادرت 
می ورزد که البته همواره درخصوص نوع این اقام و میزان واردات بی رویه 
کلله اغلب معطللوف به کاال ها و محصللوالت مصرفی می شللود انتقادات و 

ایراداتی جدی مطرح بوده است.
در واقللع امر، نفللس واردات و خرید کاال های خارجللی امری مذموم و 
نکوهیده نیست و پیشرفته ترین کشور های جهان نیز به فراخور استراتژی 
اقتصادی تعریف شده خود و نیاز جامعه اقدام به خرید مجموعه ای از اقام 

و محصوالت متکثر از بازار کشور های خارجی می کنند.
در این میان، به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و آسیب های واردات 
بی رویه به حوزه اشللتغال زایی و مراکزی تولیدی و صنعتی این مرز و بوم، 
همواره از سللوی دلسوزان نظام و انقاب به این امر خطیر تاکید شده که 
از واردات کاال های مشللابه که امکان تولید داخلی آن وجود دارد اجتناب 
شود، زیرا این موضوع باعث نابودی فرصت های شغلی متعددی خواهد شد 
و طبیعتا در شللرایطی که کشور تشنه فرصت های شغلی و افزایش هرچه 

بیشتر آن است چنین رویه ای سازنده و مثبت به شمار نمی رود.
با همه این اوصاف، واردات برخی  محصوالت که در داخل کشور امکان 
تولید آن وجود ندارد و یا هزینه تمام شده آن به مراتب سنگین تر از واردات 
آن برآورد می شود و در برخی مواقع برای ارتقای کیفی محصوالت داخلی 
و وا داشللتن آنها به تولید هرچه مطلوب تللر )رقابتی تر کردن فضا(، امری  

الزامی به شمار می رود.
به موازات این امر، واردات کاال های مولد که به ارتقای توان تولید کشور 

کمللک می کند نه تنها مطلللوب، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر محسللوب 
می شللود و بالطبع  باید، حتی المقدور، از واردات کاال های مصرفی اجتناب 
شللود به خصوص در شرایط فعلی که دشللمنان نظام و ملت، وارد جنگ 
اقتصادی با کشور شده اند و به تبع خروج ارز از کشور به صورت غیرضروری 
باعث تحمیل خسللارات بسیاری به اقتصاد خواهد شللد، یقینا اجتناب و 
امتناع از واردات های اینچنینی، رویکردی هوشللمندانه، منطقی و عقانی 

به شمار می رود.
با امضای برجللام، )به زعم عده ای( روزنه های امید بسللیاری در صحنه 
اقتصادی کشور ایجاد شد که البته پس از مدتی با خروج ترامپ از برنامه 
اقدام جامع مشللترك، پیش بینی مقام معظم رهبللری مبنی بر بدعهدی 
ایاالت متحده به واقعیت پیوست؛ امری که موید شناخت دقیق و حکیمانه 
معظم له، نسبت به خباثت واشنگتن در قبال ایران و شرایط حاکم بر نظام 

بین المللی است.
در این میان و در شللرایطی که ایاالت متحده در یک اقدام نامتعارف و 
غیرحرفه ای از یک قرارداد بین المللی، به صورتی یک طرفه خارج شللده و 
نهایت تاش خود را برای محدودسللازی مراودات اقتصادی ایران با جامعه 
بین المللی در دسللتور کار قرار داده، انعکاس برخی اخبار همچون واردات 
برخی اقام مصرفی از دشللمن قسم خورده ملت ایران، بسیار تعجب آور و 
تامل برانگیز به نظر می رسللد و در واقع امر، با هیچ منطقی سازگار و قابل 

تفسیر نیست.
سللخن از واردات ۳2 میلیون دالر سیگار از یک شرکت آمریکایی است 
کلله البته نمونه این اخبللار، پیش تر از اینها نیز در البه الی سللطور اخبار 
رسللانه ها و جراید پدیدار می گشللت و ظاهرا همچنان در بر همان پاشنه 

قبلی می چرخد.
چندی پیش نیز دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از واردات 

۳2 میلیون دالر سیگار در طول دو سال گذشته به کشور خبر داد.
محمدرضا مسللجدی، در گفت و گویی با رسللانه ها با اشاره به مضرات 
اسللتعمال دخانیات و مرگ 6۰ هزار نفر در سللال، )بر اثر مصرف سیگار( 
اظهار کرد: در شللرایطی که برای تامین دارو در کشور شاهد وجود برخی 

مشکات و موانع هستیم، قرار گرفتن سیگار در ردیف پنجم تخصیص ارز، 
غیرمنطقی به نظر می رسد.

به واقع در شرایطی که برای تامین و واردات بسیاری از مواد اولیه مورد 
نیاز کارخانجات با موانع متعدد  روبه رو هستیم اختصاص ارز 4 هزار و 2۰۰ 
تومانی برای واردات سیگار،  از کشوری که در عناد و دشمنی آن با مردم 
و کشللور ایران هیچ گونه شبهه و تردیدی وجود ندارد، بسیار بحث برانگیز 

است.
جالب اینجاسللت در نقطه مقابل، دولللت ایاالت متحده، واردات فرش و 
پسللته ایرانی که در زمره مرغوب تریللن و باکیفیت ترین محصوالت ایران 
زمین در جهان قرار دارد را ممنوع کرده و بالطبع با چنین اوصافی، انتظار 
می رود دسللتگاه های ذی ربط، با جدیت هرچه بیشتر در راستای بررسی، 
رسیدگی و ورود قاطعانه برای خاتمه دادن به چنین مراوداتی ورود کنند.

در اردیبهشت ماه سال جاری نیز خبری روی خروجی برخی خبرگزاری ها 
قرار گرفت که از ۳ برابر شدن واردات کاال ها و محصوالت از آمریکا حکایت 

داشت.
پیرو خبری که در آن مقطع رسانه ای شد، واردات کاال های آمریکایی به 
ایران در ماه نخست سال جاری )فروردین ماه( به 2 هزار و ۵۱4 تن افزایش 
پیدا کرده بود و از حیث ارزش کاال ها نیز مجموع اقام وارداتی با افزایش 

بیش از 7 میلیون دالری همراه شده بود.
آنچنللان که اخبار و گزارش های منعکس شللده در رسللانه ها، )در بهار 
سللال جاری( نشللان می داد، اقام وارداتی از ایاالت متحده به محصوالتی 
همچون روغن های نفتی، فرآورده های دندان سازی، تخم سبزیجات برای 
کشت، مکمل های غذایی، ژالتین، ضدعفونی کننده ها، تلمبه های سوخت، 
بذر ذرت، سللیبک فرمان، پوسللته یاتاقان، بلبرینگ، اجزا و قطعات وانت، 

تراکتور کشاورزی و حتی قزل آال و اسپرم گاو و ... معطوف می شد.
دایللره ای متنوع از کاال ها که حتی در صورت وجود توجیح برای واردات 
آنهللا، انتظار می رفت با اتخاذ تدابیر مقتضی از خرید آنها از کشللوری که 
بیشللترین هزینه ها را در طول چهار دهه گذشللته به ایران تحمیل کرده 

اجتناب شود.

انگیزه خرید ۳۲ میلیون دالری دخانیات از یک شرکت آمریکایی چیست؟

»صنعت ایران به اسللتراتژی نیللاز دارد« این جدیدترین جمع بندی و 
پیشللنهادی اسللت که فعاالن بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن 

جمع آوری کرده و برای عرضه در اختیار دولت قرار داده اند.
به گزارش ایسللنا، شللب گذشته بیسللت و نهمین نشست کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران برگزار شللد و در جریان آن فعاالن 
و سللرمایه گذاران بخش خصوصی بلله ارائه نظرات و پیشللنهادات خود 

پرداختند.
بخش قابل توجهی از تحلیل ها و ارزیابی های این جلسلله، تحت تاثیر 
جدیدترین آمارهایی قرار داشللت که از سوی نهادهای داخلی و خارجی 

اقتصادی عرضه شده است.
بانللک مرکزی اخیرا نرخ تورم را ارائه کرده که براسللاس آن  نرخ تورم 
ماهانه آبان را ۳.۵درصد اعام کرده اسللت که نسبت به نرخ تورم ماهانه 
شللهریور و مهر روند کاهشللی دارد. در کنار آن سرعت افزایش نرخ تورم 
نقطلله به نقطه نیز کاهش یافته و نشللان از کنترل نسللبی شللرایط در 

هفته های گذشته دارد.
در کنار آن اما جدیدترین تحلیل صندوق بین المللی  پول مدعی است 
در سللال 2۰۱۸ و 2۰۱۹ اقتصاد ایران وارد رکود می شود و احتماال رشد 

منفی به سراغ اقتصاد کشور خواهد آمد.
در چنین شرایطی بخش خصوصی معتقد است اقتصاد ایران باید قبل 
از هر چیز چاره ای برای عبور از این دوران پیدا کند و این مسللئله جز با 

تدوین یک استراتژی دقیق و همه جانبه ممکن نخواهد بود.
البته آنچه از سوی نمایندگان اتاق اعام شده با آنچه در سال های قبل 

تجربه آن وجود داشللته، قدری متفاوت اسللت. بخش خصوصی در کنار 
انتقاداتی که به نگاه اقتصاد توزیعی و نگاه عمودی دولت به اقتصاد دارد، 
معتقد است تا زمانی که افق مشللخصی برای اقتصاد ایران در سال های 
پیشللرو ترسللیم نشللود، نمی توان انتظار داشت بسللیاری از دغدغه ها و 

نگرانی ها با پاسخی قطعی مواجه شود.
از این  رو پیشنهاد نهایی اتاق، مشارکت بخش خصوصی در تدوین این 
برنامه اسللت؛ برنامه ای که می تواند با استفاده از تجارب جهانی معضات 

پیشین را نیز کنار بگذارد.
با قیمت گذاری، تولید رشد نمی کند

در این رابطه مهدی پورقاضی - رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی 
تهران - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت باالی تدوین استراتژی در 
تعیین مسیری مشخص برای آینده صنعت و تولید اظهار کرد: متاسفانه 
آنچه ما در طول ماه های گذشته با آن مواجه بوده ایم این است که وزارت 

صمت عما هیچ استراتژی برای توسعه صنعت کشور ندارد.
به گفته وی این وزارتخانه در طول این ماه ها وقت اصلی خود را صرف 
قیمت گذاری اقام غذایی، تعزیرات حکومتی، پلمب انبارها و امور روزمره 
کللرده و جز ایللن اقدامات عما هیچ تصویری از آینللده صنعت و تولید 
وجود ندارد. پورقاضی با بیان اینکه دولت باید با همراهی بخش خصوصی 
نقشلله راهی تدوین کند و خود از ورود به بازار بپرهیزد، اظهار کرد: اگر 
این نقشلله راه به طور دقیق مشخص شللود و فعاالن بدانند که در کوتاه 
مدت و میان مدت چه مسللیری پیشروی خود می بینند می توان انتظار 
داشت که صنعت راه خود را پیدا کند اما در غیر این صورت تا زمانی که 

دولللت بخواهد قیمت گذاری کند، هرجا نیاز دید ورود کند و تصمیماتی 
برای بازار بگیرد، نمی توان انتظار داشللت بسیاری از این هدف گذاری ها 
به نتیجه ای قابل قبول برسللند. صنعت ما قطعا نیاز به یک طرح و نقشه 

مشخص خواهد داشت.

بسمه تعالی

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت سامان سریر سهامی خاص
ثبت شده به شماره ۱۹۹۵4۱ مورخ ۸۱/۱۱/۳۰ در ثبت شرکتهاي تهران

شناسه ملی: ۱۰۱۰24۱۳۵۱۰
بدین وسللیله از کلیه سهامداران شللرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده که در سللاعت ۱7:۰۰ مللورخ ۱۳۹7/۱۰/2۹ در 
آدرس قانونی شللرکت واقع در تهرانپارس، خیابان سللازمان آب، خیابان پنجم 
شیدایی، مجتمع شیدایی، طبقه سوم، واحد ۳۰4 تشکیل می گردد حضور بهمراه 

رسانند. 
دستور جلسه: 
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اخبار

خودروسازان چقدر خودرو پیش فروش 
کردند؟

وزیللر صنعت، معدن و تجللارت با بیان اینکه خودروسللاز داخلی 
جلللوی ۱۵ میلیارد دالر واردات را گرفته، میزان تولید خودرو را رو 

به افزایش دانست.
مهرداد الهوتی، سخنگوی فراکسللیون مستقلین مجلس شورای 
اسامی، با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست 
فراکسللیون مسللتقلین مجلس اظهللار کرد: آقللای رحمانی در این 
نشست گفت که با توجه به سیر نزولی قبلی در زمینه تولید خودرو 

در حال حاضر تولید خودرو رو به افزایش است.
وی افزود: به گفته ایشللان یک میلیون خودرو به ارزش ۱۵ هزار 
میلیارد تومان پیش فروش شللده بود کلله طبق آخرین تصمیم قرار 
شللد ۸۰درصد تولید برای پیش فروش های قبلللی اختصاص یابد و 

2۰درصد به فروش های جدید اختصاص داده شود.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
کرد: آقای وزیر همچنین گفت که خودروسللازهای داخلی علی رغم 
مشللکات بسللیار در مجموع توانسللته اند جلوی ۱۵ میلیارد دالر 

واردات را با شرایط فعلی ارزی بگیرند.
الهوتی با اشللاره به واردات 4میلیللارد دالر قطعات خودرو یادآور 
شد: آقای وزیر درخصوص استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره 
ارائه تسهیات به تولیدکنندگان نیز گفتند که بنا دارند از تسهیات 
بیشللتر برای تقویت خودروسازان اسللتفاده کنند تا تحولی در این 

زمینه ایجاد شود.

وزیر صنعت: وزارت صنعت با دالالن خودرو 
برخورد می کند

وزیللر صنعت یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو را وجود دالالن 
در بازار دانست و گفت حدود یک میلیون خودرو پیش فروش شده و 
قرار است ۸۰درصد خودروهای موجود به مشتریانی که پیش خرید 

کردند تحویل شود.
به گزارش تهران 24، مهرداد بائوج الهوتی، سخنگوی فراکسیون 
مسللتقان والیی مجلس شورای اسامی، با اشللاره به جلسه صبح 
روز یکشنبه ۹دی این فراکسیون گفت: رضا رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت میهمان امروز اعضای فراکسللیون مستقان والیی 

بود.
وی افزود: در ابتدای جلسلله، وزیر »صمت« گزارشللی از عملکرد 

وزارتخانه در حوزه های مختلف به اعضای فراکسیون ارائه کرد.
سللخنگوی فراکسللیون مسللتقان والیی مجلس با بیللان اینکه 
افزایللش قیمللت خودرو و مسللائل به وجللود آمده در ایللن باره در 
دسللتورکار امروز فراکسللیون قرار داشللت، ادامه داد: در این جلسه 
وزیر »صمت« عنوان کرد که در زمینه خودرو شللاهد کاهش تولید 
هسللتیم و تاش وزارتخانه این است که جلوی کاهش تولید خودرو 

گرفته شود.
الهوتی با بیان اینکه وزیر در این جلسه برنامه های آتی وزارتخانه 
متبوعش را تشللریح کرد، گفللت: رحمانی تصریح کللرد که وزارت 

»صمت«، خواستار افزایش تولید خودرو است.
نماینللده مللردم لنگللرود در مجلس بللا بیان اینکه وزیللر در این 
جلسه درباره ثبت نام خودرو از سللوی خودروسازان نیز توضیحاتی 
ارائه کللرد، افزود: رحمانللی اعام کرد حدود یللک میلیون خودرو 
پیش فروش شللده  و قرار است تا ۸۰درصد خودروهای موجود ابتدا 
به مشللتریانی که پیش خرید کردند تحویل داده شللود و 2۰درصد 

مابقی به متقاضیان جدید ارائه شود.
سللخنگوی فراکسیون مسللتقان والیی مجلس به بخش دیگری 
از اظهللارات وزیر صنعت، معدن و تجارت اشللاره کرد و گفت: وزیر 
عنوان کرد که متاسفانه دالل هایی در فرآیند خرید و فروش خودرو 
وجود دارند کلله باعث باال رفتن قیمت خودرو می شللوند؛ بنابراین 

مقابله با دالالن یکی از مهمترین برنامه های وزارتخانه است.

ساخت تجهیزات صنعت خودروسازی کشور 
در شیراز

به همت متخصصان داخلی در یک شرکت دانش بنیان، تجهیزات 
ابزار دقیق شرکت های خودروسازی بومی شد.

به گزارش باشللگاه خبرنگاران جوان از شیراز، صادقی مدیرعامل 
شرکت نگه کار صنعت شللیراز اظهار کرد: ساخت دستگاه های سی 
ان سی و آزمایش و راه اندازی کمک فنر، دستگاه اندازه گیری دقیق 
حرکت دورانی چرخ ها و دسللتگاه ابزار دقیق و آزمایش کاچ و انت 
ترمز از جمله دسللتگاه هایی است که در این شرکت طراحی، تولید 

و بومی سازی شده است.
وی اداملله داد: ایللن قطعات هم اکنون در صنایع خودروسللازی و 
آزمایشللگاه های ابزار دقیق خودرو ها با یک چهارم قیمت نسبت به 

نمونه خارجی در حال استفاده است.
صادقی اضافلله کرد: از مهم ترین نتایج این شللرکت دانش بنیان، 
صرفه جویی اقتصادی، بومی سازی دانش فنی به همراه اشتغال زایی 

فارغ التحصیان دانشگاهی است.
مدیرعامل شرکت نگه کار صنعت شیراز گفت: ساالنه یک میلیون 
دالر انواع تجهیزات با توجه به سللفارش کارخانجات و آزمایشگاه ها 

تولید می شود.
گفتنی اسللت، در این شللرکت پیش از این هللم، 6۰ نوع تجهیز 
در حللوزه صنایع ابزار دقیق قطعات خودروسللازی طراحی و تولید 

شده است.

در بازار فعلی خودرو، در شللرایطی که با افزایش تقاضا روبه رو هسللتیم، 
برخی از شللرکت های خودرویی با عدم عرضه مناسب و حتی ارائه شرایط 
فللروش مبهللم حلقه انتخاب را برای مشللتریان تنگ تللر کرده اند. در این 
وضعیت بهترین انتخاب چیسللت؟ مشتریان برای یک خرید خوب به چه 

نکاتی باید دقت کنند؟
به گزارش اقتصادآناین، بنا داریم تا مهمترین شاخص های انتخاب یک 
خودرو در شرایط فعلی را بررسی کنیم. بدون شک تنها قیمت و یا ظاهر 
یک خودرو، تمام عوامل برای عقد قرارداد نیست. در ادامه شاخص های یک 

انتخاب خوب را بررسی می کنیم.
سابقه شفاف و خوب در انجام تعهدات قبلی: آنچه یک خرید را به معنای 
واقعی تکمیل می کند، انجام به تعهداتی اسللت که در متن یک قرارداد به 
مشتریان وعده داده می شود. با کمی جست وجو می توان وضعیت هر یک 
از عرضه کنندگان خودرو در انجام این تعهدات را بررسللی و با هم مقایسه 

کنید.
شرایط قیمتی شفاف و به دور از ابهام: آنچه این روزها به عنوان دستاویز 
برخی شللرکت های خودرویی با قیل و  قال رسللانه ای به اذهان خریداران 
واقعی تزریق می شللود عدم امکان محاسبه و تعیین قیمت شفاف خودرو 

اسللت. دلیلی نخ نما که شللرایطی را ایجاد کرده تا  شللرکت ها با افزایش 
قیمللت  به صللورت مرحله ای وانمود به کنترل بللازار کنند و در عین حال 
شللرایط پیش فروش با قیمت غیرقطعی را به عنوان تنها انتخاب مشتری 
عنوان کنند تا ضمن بهره مندی از سللرمایه جذب شللده از سوی مشتری، 
با سوء اسللتفاده از جو روانی ایجادشده، قیمت های خود را در جو مقبولی 
افزایش دهند. در همین شللرایط شللرکت هایی هرچند به صورت محدود 
شللرایط قیمتی خود را به صورت مشللخص و قیمللت روز اعام کرده اند. 

انتخاب شرایط مشخِص امروز و جنگ اول بِه از شرایط مبهم فرداست.
تحویل به روز: شاید در ایران به جز خرید از دالالن و بازار آزاد، نباید انتظار 
تحویل خودرو در همان لحظه عقد قرارداد را داشت، اما تحویل های ۱۵ روزه 
و ۳۰ روزه، زمان تحویل معقول و حتی گاها به روز در ایران تلقی می شود. اما 
باز هم در همین وضعیت برخی از شرکت ها حتی با وعده تحویل ۱۵ ماهه پا 
در میدان گذاشللته مشتریان را به خرید دعوت می کنند. چرا مشتری باید با 
وجود خودرو تحویل مثا ۳۰ روزه وعده تحویل یک خودرو در ۱۵ ماه دیگر 
را باور کند، شاید در آن زمان باز هم بهانه های مشابهی همچون عدم همکاری 
شللرکت های خارجی در تامین دیگر قطعات، مشتریان را با تاخیر در تحویل 

روبه رو کند. اتفاقی که در این روزها شاهد آن هستیم.

قللدرت در تامین قطعللات یدکی: خرید خودرو امری اسللت که تبعات 
انتخاب تا سللال ها گریبان گیر مالک آن است، اگر مثبت باشد که هیچ اما 
اگر این انتخاب حساب شده نباشد نتیجه ای جز چند برابر شدن مشکات 
ندارد. یکی از شاخص های مهم قدرت، مسئولیت پذیری و تعهد در تامین 
قطعات یدکی محصول عرضه شده است. به این نکته نیز توجه ویژه داشته 

باشید.
سابقه حضور خودروساز در ایران: سال گذشته برندهای جدید بسیاری 
پا به بازار خودرویی ایران گذاشتند، اما تنها چند ماه کافی بود تا با اولین 
خط و نشللان های سیاسی، میدان را با تعهدات بی پاسخ رها کنند. از سابقِه 

فعالیت و ثبات شرکت های تولیدکننده و عرضه کننده مطمئن شوید.
کیفیللت، زیبایی و ایمنی: شللاید در زمان مراجعه به نمایشللگاه اولین 
شللاخصه انتخاب یک خودرو، زیبایی آن باشد، اما عوامل ذکرشده در باال 
نیز از جمله مواردی اسللت که تاثیر خود را در درازمدت نشان خواهد داد. 
توجه داشته باشید موضوع کیفیت و ایمنی را در مقایسه با رقبای هم تراز 
و هزینه تمام شده در نظر بگیرید. بدون شک قیمت ها افزایش یافته است 
اما در همین شرایط نیز می توان با مقایسه بدون اغماض به جواب صحیح 

رسید.

شاخص های کلیدی خرید خودرو در وضعیت فعلی بازار

عضو هیات علمی گروه مهندسللی خودرو در دانشگاه علم و صنعت، 
نیروی مازاد و نبود بهره وری را از عمده ترین مشکات صنعت خودروی 
کشور برشللمرد و گفت دولتمردان باید با شجاعت و نگاه بلندمدت به 
مسائل از شرایط کنونی »جنگ اقتصادی« برای توسعه خودروسازی و 

ارتقای فناوری در این بخش استفاده کنند.
»امیرحسللن کاکایی« روز یکشللنبه در گفت وگو بللا خبرنگار ایرنا، 
افزود: منابع انسانی نزدیک به 7 تا ۱4درصد هزینه های صنعت خودرو 
را تشکیل می دهد، اما راهکار کاهش آن، ارتقای بهره وری و بهبود آن 
زمانبر اسللت. وی بیان داشللت: ارتقای بهره وری با سللرمایه گذاری در 
خطوط مستهلک شده تولید امکانپذیر است، اما به اذعان خودروسازان 
دست کم نیمی از نیروها در این صنعت اضافه اند که اصاح این وضعیت 

نیازمند برنامه زمان بندی  است.
کاکایللی ادامه داد: »حتی مشللاهده رفتار خودروسللازان خصوصی 
کشللور نیز حاکی است نظام دولتی اجازه کاهش نیروها در کوتاه مدت 
را نمی دهللد و با این اوصللاف ارتقای بهره وری بین دو تا چهار سللال 

زمانبر است.«
 تعیین اولویت در شرایط جنگ اقتصادی 

به گفته وی، مباحثی همچون انحصار و رقابت یا نبود شللفافیت های 
الزم در صنعت خودرو باید سللال ها پیش حل می شللد و این مسللائل 
در وضعیللت کنونی که با یللک جنگ تمام عیار اقتصللادی مواجه ایم، 

نمی تواند اولویت نخست باشد.
این کارشللناس صنعت خودرو اضافه کرد: شللاید مهمترین اقدام در 
این شللرایط تعدیل قیمتی خودروها و اعام هرچه سللریع تر آن باشد، 

زیرا قیمت نهاده های تولید بین دو تا سه برابر رشد داشته است.
وی اظهار داشللت: این رشد قیمتی که همه ارکان نظارتی کشور نیز 
آن را تایید می کنند اثر معناداری بر قیمت تمام شده خودروها داشت.

کاکایی ادامه داد: افزایش زیان انباشته خودروسازان )که پیش بینی 
می شللود با روند موجود تا پایان سال به حدود 2۰ هزار میلیارد تومان 
برسد(، فشار بر خریداران واقعی را به دنبال داشته و در این میان فقط 

واسطه ها و دالالن سود بردند.
وی تاکید کرد: در این شللرایط باید قیمت ها تعدیل شللود تا حاشیه 
سود منطقی شده و با مشخص شدن تقاضاهای واقعی و کنار کشیدن 

دالالن، بازار به تدریج به تعادل برسد.
وی گفت: در این وضعیت باید برای تامین سللرمایه های الزم بخش 
فنللاوری و خطوط جدید تولید، به اصاح و تقویت ارتباطات بین الملل 
اقللدام کرد؛ در غیر ایللن صورت هزینه ها و زمانبری بیشللتری در پی 

خواهد داشت.
کارشللناس صنعت خللودرو به برخی اقدام هللای دولت و مجلس در 
سللاخت و راه اندازی واحدهای خودروسللازی یا قطعه سازی در شهرها 
و روسللتاها انتقللاد کرد و گفت: این روندها، کاهللش بهره وری در این 

صنعت را به دنبال داشته است.
وی تاکیللد کرد: مجلس باید در کنللار دولت با تحلیل هزینه-فایده، 

آنچه به نفع کان اقتصاد کشور است را شناسایی کند.
چهللارم دی ماه امسللال وزیر صنعت،  معدن و تجارت در نشسللتی 
با فعاالن اقتصادی گفت: اصاح صنعت خودروسللازی دو سللال زمان 

می خواهد، اما اکنون این حوزه باید در مدار اصلی تولید قرار بگیرد.

»رضللا رحمانی« اظهار داشللت: برنامه ما افزایش تولید اسللت زیرا 
ارتباط مسللتقیم با تولید دارد. اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش 
دهیم، عرضه زیاد شللده و پاسخگوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین 

بیاید.
 انتقاد به اعطای یارانه در خرید خودرو

کاکایی در ادامه در پاسخ به شایعه های مطرح شده در فضای مجازی 
مبنی بر اعطای یارانه از سللوی دولت به خریداران خودروهای پرتیراژ 
همچللون پراید و پللژو 4۰۵، تاکید کرد: »مخالللف پرداخت این قبیل 
یارانه ها هسللتم«، زیرا در درازمدت به ضرر مردم بوده و به نبود تعادل 
دامللن می زند. وی گفت: یارانه ها باید در چرخ صنعت و اقتصاد درگیر 
شود که در این صورت ارتقای درآمد جامعه را به دنبال خواهد داشت.
این اسللتاد دانشللگاه افزود: اعطای یارانه های مللوردی که به معنای 
رانت اسللت، در درازمدت به کاهش بهللره وری و نزول کیفیت خودرو 
خواهللد انجامید و کارکرد ضعیف چنین سیاسللتی را در گذشللته در 

تاکسیرانی و اتوبوسرانی شاهد بودیم.
وی پیشللنهاد کرد که به جللای یارانه، وام کم بهره یللا بلندمدت به 
مشللتریان خودرو بپللردازد تا یارانه نیز در مسللیر تجارت و صنعت به 

تحرك وا داشته شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسللی خودرو در دانشگاه علم و صنعت 
تاکید کرد: دولت باید بررسللی کند که چرا در ۳۰ سللال گذشته هیچ 
کس در زمینه داخلی سللازی رایانه خودرو )ای.سی.یو( قدم برنداشته 
است و سللپس به اعطای یارانه و مکانیسم های تشویقی در این بخش 

بپردازد.

چرا خودروسللازان ترجیح دادند به ایللن روش قیمت های جدید را 
اعام کنند؟ اعام قیمت های جدید خودرو در شللرایطی از حدود سه 
هفته پیش کلید خورد که خودروسللازان امسال برخاف رویه معمول، 
قیمت های جدیللد را به صللورت قطره چکانی اطاع رسللانی می کنند. 
هرچنللد قیمت گذاری خودروهللای باالی ۵ میلیون تومللان با اختیار 
خودروسازان تعیین می شود، اما امسللال به رغم آمارهای نگران کننده 
در افزایش هزینه های تولید به واسللطه تحریم و همچنین ضرر و زیان 
ناشللی از تداوم تولید محصوالت، خودروسللازان چندان عجله ای برای 
اعام قیمت خودروهای باالی 4۵ میلیون تومان نداشللتند که همین 

منجر به ایجاد شبهاتی در این زمینه شد.
  بلله گزارش پللدال نیوز، در هر حللال از حدود سلله هفته پیش تا 
پنجشنبه گذشته ایران خودرو در دو مرحله و سایپا نیز در یک مرحله 
بلله اعام قیمللت جدید محصوالت خللود پرداختند. اطاع رسللانی از 
قیمت های جدید اما با سللال های گذشللته تا حدودی متفاوت به نظر 
می رسللد؛ چراکه خودروسللازان ترجیح دادند به جای اعام به یکباره 
تمامللی قیمت هللا، محصوالتی را منتخللب و به طور پلکانللی به اعام 
قیمت ها بپردازند. حال این سوال مطرح می شود که نفع خودروساز از 

رویه جدید اعام قیمت ها چیست؟ 
 و چرا با وجود وضعیت نابسامان تولید خودرو در کشور، خودروسازان 
ترجیللح دادند به ایللن روش قیمت های جدید را اعللام کنند؟ آنچه 
مشللخص اسللت  با وجود تمام تایید و تکذیب هللای مقامات صنعتی 
کشللور فرمولی که دو خودروسللاز بزرگ کشور براسللاس آن اقدام به 
تعیین قیمت های جدید کرده اند، ۵ درصد کمتر از حاشیه  بازار است. 
البته این فرمول تبصره ای دارد که براساس آن شرکت های خودروساز 
بایللد به رصد بازار پرداخته و در بازه های زمانی مشللخص، قیمت های 

خود را به روزرسانی کنند.

 در کنللار اعام قیمت محصوالت با  ۵درصد کمتر از حاشللیه بازار، 
خودروسازان اما بازهم ترجیح دادند اعام قیمت جدید محصوالت شان 
به صورت قطره چکانی باشللد. پیش از این و در زمانی که شورای رقابت 
سیاسللت گذار اصلی در ارتباط بللا قیمت گذاری خودروهللای پرتیراژ 
بود، شللاهد بودیم که این شللورا در یک روز و طی یک لیست نهایی، 
قیمت جدید محصوالت را اعام می کرد. اما همان طور که اشللاره شد، 
شللرکت های خودروساز در شرایطی که لیسللت خودروهای باالی 4۵ 
میلیون تومانی آنها مشخص است، تصمیم گرفته اند تا قیمت محصوالت 
بللاالی 4۵ میلیون تومانللی خود را به تدریج و به صللورت قطره چکانی 
اعام کنند. آنچه مشللخص اسللت دو خودروسللاز بزرگ کشور اگرچه 
مجوز نیم بند آزاد سللازی قیمت خودروهای باالی 4۵ میلیون تومان را  
حتی با ورود شورای رقابت به حیطه قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ 
حفظ کردند، اما اقدام آنها برای قیمت گذاری این محصوالت همیشلله 
با نظارت کامل وزارت صنعت صورت گرفته و به نوعی  دو خودروسللاز 
بزرگ کشللور اختیار تللام در این زمینه نداشللتند. رویه همچنین این 
بوده که خودروسللاز در ابتللدا به تعیین قیمللت می پرداخته و وزارت 
صنعللت نیز با توجه به تبعات و بازخوردهللای افزایش قیمت در میان 
مصرف کننللدگان، مجلس و حتی برخی مقامللات دولتی، تولید کننده 
را مجبور به بازگشللت قیمت یا کاهللش آن می کرد. این رویه به نوعی 
اختیار قیمت گذاری را از خودروساز می گرفت، حال آنکه طبق مقررات 
اختیللارات کاملللی در این مورد کسللب کرده بود. در هللر حال به نظر 
می رسد که اعام قطره چکانی قیمت ها بدون مشورت با وزارت صنعت 
نبوده و به نوعی مسللئوالن صنعتی کشللور و همچنین خودروسازان با 
نگرانی از تبعات اعام یکباره قیمت ها تصمیم به اطاع رسللانی در این 
زمینه به صورت پلکانی و تدریجی گرفته اند، اما در شرایطی که این نوع 
سیستم اعام قیمت های جدید هم اکنون به رویه ای برای خودروسازان 

تبدیل شللده، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش 
در اظهارنظللری عنوان کللرده بود که بعد از اعللام قیمت های جدید 
محصوالت بللاالی 4۵ میلیون، قیمت این خودروهللا به تدریج کاهش 
خواهد یافت تا سللنگینی بار آن از دوش مصرف کننده برداشللته شود. 
حال این سللوال مطرح می شللود که چطور خودرویی که خودروساز با 
هللزار زحمت مجللوز افزایش قیمللت آن را از وزارت صنعت می گیرد، 
باید بازهم به دسللتور وزارت صنعت اقداماتی برای کاهش تدریجی آن 
انجللام دهد؟ در این زمینه برخی کارشناسللان معتقدند که اظهارنظر 
رحمانی از یکسو بازار را بی ثبات و از سوی دیگر خودروساز و مشتری 
را باتکلیللف می کنللد، اما در مللورد چرایی اعللام قیمت ها به صورت 
قطره چکانی اظهارنظر های متفاوتی از سللوی دسللت اندرکاران صنعت 
خودرو می شللود؛ به طوری کلله برخی عنوان می کننللد اعام قیمت ها 
به این شللکل، به دلیل این اسللت که شللرکت های خودروساز با توجه 
به نوسللانات صورت گرفته همچنان مشللغول بررسی قیمت تمام شده 
به عاوه سللود منطقی برای محصوالت خود هسللتند؛ چراکه با نگاهی 
به محصوالت مذکور متوجه می شللویم بیشتر این خودروها ارزی بری 
دارند و برای تولید آنها نیازمند واردات قطعه هسللتند. نکته دیگر که 
مورد توجه کارشناسللان قرار می گیرد این اسللت که خودروسازان به 
دنبال تعیین تکلیف محصوالتی هسللتند که نسللبت بلله آنها تعهدات 
معوقه بیشتری دارند. با توجه به اینکه شرکت های خودروساز مجبورند 
براسللاس قرار منعقدشده با مشتریان، عاوه بر سود مشارکت، جریمه 
دیرکرد هم پرداخت کنند، خودروسازان لیست معوقات خود را که در 
بللازه بیش از 4۵ میلیون تومانی قرار دارد را بررسللی می کنند و ابتدا 
قیمت این محصوالت را اعام کرده تا بتوانند براساس آن دعوت نامه را 
برای مشتریانی که پیش فروش کرده ارسال کنند تا خود را از زیر فشار 

پرداخت سود مشارکت و جریمه دیرکرد خارج کنند. 

نیروی مازاد و نبود بهره وری، مشکل عمده خودروسازی است

نفع خودروساز از رویه جدید اعالم قیمت ها چیست؟      
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کسب و کارامـروز۸

 دبیر سللتاد توسللعه فناوری های نرم و هویت سللاز معاونت علمی با دعوت 
از فعاالن حوزه شللهری و گردشللگری برای فعالیت در حوزه خاق، گفت با 
تاش برای توسعه شللرکت های خاق، تاش می کنیم توسعه این شرکت ها 

به برنامه ای ملی تبدیل شللود. به گزارش مرکز 
ارتباطللات و اطاع رسللانی معاونللت علمللی و 
فناوری ریاسللت جمهوری، سید محمدحسین 
سللجادی نیری دبیر ستاد توسللعه فناوری های 
نرم و هویت ساز معاونت علمی در آیین افتتاحیه 
اولین شتاب دهنده تخصصی استارتاپ های حوزه 
گردشللگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با 
نام »سللی سللوتک« گفت: امروز شللتاب دهنده 
تخصصللی اسللتارتاپ های گردشللگری، میراث 
فرهنگی و صنایع دسللتی نمونه موفق راه اندازی 
شللتاب دهنده ها در این حوزه است. ما در تاش 
هستیم با راه اندازی مبادی ورودی همانند مرکز 
رشد و نوآوری، برخی از موضوعاتی که بر دوش 

حاکمیت اسللت را به مراکزی همانند مراکز رشللد و فناوری انتقال دهیم. وی 
اداملله داد: به طور مثللال در حوزه ارائه مجوزها در حوزه های سلله گانه میراث 
فرهنگی، صنایع دسللتی و گردشللگری این امکان وجللود دارد که کارگزاران 

فعالیللت کنند تا بتوانند به عنوان مبادی ورودی پذیرفته شللوند. این موضوع 
هم فرآیند مجوزدهی را کوتاه می کند و هم منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی 
برای بخش خصوصی و نهادهای همانند مرکز رشد می شود. دبیر ستاد توسعه 
فناوری هللای نرم و هویت سللاز معاونت علمی 
تأکید کرد: با توجه به اینکه به دلیل شللرایط 
قانللون حمایللت از شللرکت های دانش بنیان 
شرکت های فعال در حوزه علوم اجتماعی و نیز 
فرهنگ و هنر هیچ گاه نتوانسته اند از این قانون 
بهره مند شللوند، برنامه حمایت از شرکت های 
خللاق در معاونت علمی در نظر گرفته  شللده 
است که با شرکت های دانش بنیان چند تفاوت 
جللدی دارد؛ ازجمله اعتماد بلله کارگزاران در 
شرکت های دانش بنیان در این برنامه متفاوت 
اسللت. وی توضیللح داد: در حللال حاضر برای 
شللرکت های دانش بنیان تعدادی از کارگزاران 
برای احراز صاحیت شرکت ها مراجعه می کنند 
امللا در برنامه حمایت از شللرکت های خاق رویکرد این اسللت که ما مبادی 
مورد اعتماد داریم و هر شرکتی که از طرف مبادی معرفی شود، بدون درنگ 

به عنوان شرکت خاق پذیرفته می شود. 

 دبیرخانه شرکت های خاق معاونت علمی از شرکت های خاق برای 
آگاهی بیشللتر در حوزه های مالی و حسللابداری، بازرگانی و بازاریابی، 
مباحللث مدیریتللی و حقوقی حمایللت می کند تا بتواننللد با تخفیف 

سللمینارهای  و  دوره هللا  در  ۵۰درصللدی 
آموزشی شرکت کنند.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری، 
بللا توجه به برگزاری دوره هللا و کارگاه های 
آموزشللی در حوزه های مختلف کسب وکار 
کلله به عنللوان شللالوده اصلللی برنامه های 
توانمندسللازی، نقللش مهمی در راسللتای 
رشللد و بالندگللی کسللب وکارها بلله عهده 
دارد، دبیرخانه شللرکت های خاق معاونت 
علمللی در صدد اسللت با هللدف حمایت از 
شللرکت های خاق، از حضور این شرکت ها 
در دوره ها و سمینارهای آموزشی با عناوین 

ذیل حمایت به عمل آورد.
 دوره های مالی و حسللابداری که شللامل تهیلله صورت های مالی و 
یادداشللت های همراه، تهیه صورت جریان وجه نقللد، تهیه اظهارنامه 

مالیاتللی، معافیت هللای مالیاتللی، تهیلله اظهارناملله ارزش افللزوده، 
خریدوفروش فصلی، استانداردهای حسابداری و . . . است.

 دوره های بازرگانی و بازاریابی که به موضوعاتی چون تهیه و تنظیم 
قراردادهای داخلللی، تحقیقات بازار، امور 
دیجیتللال، طراحی  بازاریابللی  گمرکللی، 
برند،  تبلیغاتللی، مدیریللت  کمپین هللای 
آشللنایی با قراردادهللای بین المللی و . . . 

می پردازد.
دوره هللای مدیریللت و منابع انسللانی و 
همچنیللن دوره هللای حقوقللی و مالکیت 
فکللری کلله شللامل نللگارش و ویرایللش 
قراردادهللای تجللاری، قانللون تجللارت و 
دعاوی تجللاری، حقوق مالکیت فکری و . 

. . خواهد شد.
بدیللن منظللور متقاضیللان می تواننللد 
پللس از اطاع رسللانی دوره  آموزشللی از 
سللوی دبیرخانه، به منظور ارائه درخواسللت و ثبت نام با شماره تماس 
۰2۱۸۳۵۳247۵ تمللاس حاصل کنند و ذیل دسللتورالعمل حمایتی 

دبیرخانه از مزایای این خدمات برخوردار شوند.

تسهیل آگاهی بخشی شرکت های خالق با موضوعات مالی و مدیریتی و بازرگانیتوسعه شرکت های خالق را به برنامه ای ملی تبدیل می کنیم

قرارداد سرمایه  گذاری مشترك راهکاری برای همکاری چند شخص حقیقی 
یا حقوقی به منظور انجام هدف معینی است.

تصور کنید چند شللرکت یا شللخص مجزا می  خواهند برای انجام پروژه ای 
مشترك با یکدیگر همکاری کنند. شرکت الف فناوری انحصاری خود را برای 
انجام این پروژه می  آورد، شللرکت ب نیروی انسانی را تأمین می  کند و شرکت 
ج منابع مالی الزم را در اختیار قرار می -دهد. حاصل این همکاری انجام پروژه  

مدنظر به بهترین شکل ممکن خواهد بود.
برای اینکه شللرکت  های مذکور بتوانند با خیال آسوده با یکدیگر همکاری 
کنند، الزم اسللت از طریق قراردادی حدود وظایف و اختیارات خود و دیگران 
را تعیین کنند. این قرارداد را »سللرمایه  گذاری مشللترك« یا »جوینت ونچر« 

می  نامند. در ادامه، توضیحات مفصل  تری درباره  این قرارداد خواهیم داد.
معنا و مواقع استفاده از قرارداد

سرمایه  گذاری مشترك یا جوینت ونچر )Joint Venture( که برخی اوقات 
آن را مشارکت انتفاعی یا مدنی نیز می گویند، اتحاد یا همکاری راهبردی بین 
دو یا چند شخص یا چند شرکت  است که به طرفین آن امکان افزایش توانایی 
خللود برای انجام هدفی خاصی می  دهد. این هدف خللاص می  تواند راه  اندازی 
کسب  وکار، تحقیق و توسللعه )R&D(، تولید محصول، انجام پروژه ای خاص 
مانند سللاخت آپارتمان یا به طور کلی دسللتیابی به اهداف مالی یا تجاری یا 

فنی باشد.
 برای انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک چه باید کرد؟

• نیازهای تان برای سللرمایه  گذاری مشترك را تعیین کنید. در فعالیت  های 
تجاری تان ممکن است با شرایطی مواجه شوید که نیازمند فناوری یا تخصص 
یا اقداماتی باشللید که در مجموعه  شما وجود ندارد. برای مثال، شرکت تان به 
انجام تحقیق و توسللعه روی محصولی جدید احتیاج دارد، اما در  حال  حاضر، 
منابع مالی الزم را در اختیار ندارید یا پس از اختراع، توانایی الزم برای بازاریابی 
در بللازار خاصی)داخلی یا خارجی( را نداریللد. در این وضعیت، انعقاد قرارداد 

سرمایه  گذاری مشترك می  تواند به شما کمک شایانی کند.
• اهداف کسب  وکارتان را تعریف کنید. وقتی ایده ای دارید، باید آن را به وضوح 
در شرایط عینی و واقعی در نظر بگیرد. به همین  دلیل، الزم است هدف و دلیل 

اصلی انعقاد قرارداد سرمایه  گذاری مشترك را مشخص کنید.
• شرکای سرمایه  گذاری مشترك را انتخاب کنید. برای اینکه بتوانید به همه 
اهداف تان برسید، باید شرکایی توانا و متخصص برگزینید. به  همین  دلیل، الزم 
است مدتی درباره شرکای بالقوه تان جست وجو و تحقیق کنید. پس از انتخاب 
شرکای بالقوه، سرمایه  گذاری مشترك خود را در قالب طرح به آنها ارائه دهید. 

سپس، جلسات متعددی با این اشخاص برگزار کنید.
• در طول برگزاری جلسللات به این مسللئله توجه کنید آیا امکان سازگاری 
بین شرکت شما و آنها وجود دارد؟ آیا طرفین این قرارداد دیدگاه مثبتی درباره  
طرح قرارداد دارند؟ آیا همکاری شما با این اشخاص  موفقیت  آمیز خواهد بود؟

• برای اینکه شرکای بالقوه  شما کاما طرح شما را بپذیرند، نباید هیچ ابهامی 
در ارائه  طرح وجود داشللته باشد. بنابراین، اگر اطاعات یا فناوری ارزشمندی 
داریللد و نگران اید طرفین مقابل این اطاعات را افشللا کنند، پیش از مذاکره، 

قرارداد عدم افشا منعقد کنید.
انتخاب قالب یا فرمت قرارداد سرمایه  گذاری مشترک

قرارداد سللرمایه  گذاری مشترك شکل  های مختلفی دارد. شما و شرکای تان 
باید با تعیین هدف و مدت مشارکت و انتظارات تان از همکاری با یکدیگر، شکل 
و قالب سللرمایه  گذاری مشترك را انتخاب کنید. به طور خاصه همکاری شما 

می  تواند در قالب تأسیس شرکتی جدید یا توافقنامه  همکاری باشد.
اگر پروژه  ای که مایل به انجامش هسللتید، پللروژه  ای بزرگ و طوالنی مدت 
است، شاید بهتر باشد شرکتی جدید تأسیس کنید. این شرکت جدید می  تواند 

شرکتی مجزا با حفظ هویت حقوقی شرکا یا ادغام شرکت  های فعلی باشد که 
ممکن اسللت هویت حقوقی تمامی شرکا از بین رود و شرکت جدید به وجود 
آید یا یک یا چند شریک در شرکت دیگر ادغام شوند و هویت خود را از دست 
بدهند.  با وجود این، اگر پروژه  مرتبط در کوتاه مدت انجام می  شود و محدوده  

کوچکی دارد، صرفا قرارداد سرمایه  گذاری مشترك منعقد کنید.
نگارش قرارداد سرمایه  گذاری مشترک

۱. مشللخص کردن اعضا و طرفین قرارداد: بیشتر قراردادها با ذکر طرفین و 
مشخصات آن ها آغاز می  شود. برای مثال، این قرارداد بین شرکت الف به شماره 
 ثبت ... به آدرس ... و شرکت ب به شماره  ثبت ... و آدرس ... و نیز آقا/خانم ... 

فرزند ... به شماره شناسنامه ... به آدرس ... منعقد می  شود.
2. تعاریف قرارداد: در این قسمت باید مفاهیمی را تعریف کنید که قرار است 
در قرارداد سرمایه  گذاری مشترك استفاده شود. برای مثال، منظور از شخص، 

شخص ثالث، فناوری و... دقیقا چیست.
۳. اهللداف قللرارداد: در این بخش، هللدف از انعقاد قرارداد سللرمایه  گذاری 
مشترك را مشخص کنید. برای مثال، هدف از انعقاد این قرارداد انجام پروژه ... 

یا تحقیق و توسعه درباره  ... است.
4. مشللخص کردن قالب یا سللاختار قرارداد سللرمایه  گذاری مشللترك: در 
قسمت  های قبلی، توضیح مختصری در این   باره ارائه کردیم. به طور خاصه، اگر 
قرار است شرکت جدیدی تأسیس کنید، اطاعاتی درباره  انواع شرکت ها و در 

صورت لزوم نحوه  ثبت آن باید داشته باشید.
۵. تعریف مدیریت برای سرمایه  گذاری مشترك: در قرارداد، به طور صریح باید 
مشللخص کنید مدیریت انجام قرارداد با چه شخصی است. شاید مایل  باشید 
مدیریت مجزایی تشللکیل دهید یا مدیریت را یکی از طرفین برعهده بگیرد. 
بنابراین، الزم است ساختار مدیریت، مراحل تعیین و انتخاب مدیر، مسئولیت  ها 

و وظایف و نحوه  تشکیل جلسه و تعداد جلسات را مشخص کنید.
6. ذکر مسللائل مالی مربوط به سللرمایه  گذاری مشللترك: در قرارداد، باید 
مشخص کنید هر یک از طرفین چه مقدار پول نقد یا غیرنقد باید تأمین کنند. 

همچنین، میزان سود و زیان را نیز باید تعیین کنید.
7. مشخص کردن مسائل مربوط به نیروی اجرایی: در قرارداد، باید مشخص 
کنید هر یک از اشللخاص چه وظیفه و تعهدی در قبال انجام موضوع قرارداد 

دارند.
۸. توافق درباره  اختافات خود با شللرکا: اگر مسئله  ای وجود دارد که شما و 
شرکای تان درباره  اش اختاف نظر دارید، در قراردادتان این اختاف را حل وفصل 
کنید. همچنین، اگر مایل اید می  توانیللد در قرارداد در صورت بروز اختاف به 

داور خاصی رجوع کنید.
۹. مشخص کردن مدت زمان قرارداد و تاریخ پایان مشارکت: در اغلب مواقع، 
سرمایه  گذاری مشترك قراردادی موقت است، بنابراین مدت زمانی را تعیین و 
در قرارداد ذکر کنید که باید موضوع قرارداد انجام شود. نکته  درخورتوجه دیگر 
این اسللت که تعریف مشللخصی از انجام موضوع قرارداد و تکمیل پروژه ارائه 
دهید. این امر موجب می شود در آینده، از بُروز اختاف میان شما و شرکای تان 
جلوگیری شللود. برای مثال، در قرارداد سللرمایه  گذاری مشترك برای ساخت 
آپارتمان قید کنید که این پروژه زمانی خاتمه می یابد که ساختمان تکمیل و 
تمامی واحدهایش فروخته شود. برای تشخیص اینکه پروژه به اتمام رسیده یا 
خیر، می  توانید از دیدگاه کارشناسان رسمی استفاده کنید. بنابراین، این موضوع 

را هم در قرارداد ذکر کنید.
۱۰. مستند قانونی قراردادتان را ماده  دهم قانون مدنی قرار دهید.

۱۱. امضای قرارداد: پس از توافق بر سر تمامی موضوعات مهم و مشورت با 
وکیل قرارداد را امضا کنید و نسخه ای از قرارداد نهایی را حتما داشته باشید.

zoomit :منبع

همانطور که قبال در خبرها خواندید سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا ایالن 
ماسک را به خاطر مطرح کردن ادعای بی پایه و اساس مبنی بر خصوصی سازی 
تسال در حدود 20 میلیون دالر جریمه کرد و قرار بر این شد که از سمت ریاست 
هیات مدیره تسـال کناره گیـری کند. حاال این خودروسـاز آمریکایی دو مدیر 
مستقل را به هیات مدیره خود افزوده؛ نخست لری الیسون 74 ساله موسس و 
رئیس هیات مدیره اوراکل و دیگری کتلین ویلسون تامسون از مدیران شرکتی 

به نام Walgreens )داروخانه زنجیره ای(.
به گزارش دیجیاتو، این دو نفر طبق اعالم رسمی تسال از دیروز رسما به هیات 
مدیره آن ملحق شدند. کتلین ویلسـون تامسون هم اکنون در سمت معاونت 
اجرایی و مدیر منابع انسانی جهانی شرکت Walgreens فعالیت می کند و در 

هیات مدیره دو کمپانی تولیدی دیگر واقع در آمریکا نیز عضویت دارد.
هیات مدیره تسال هم که توسط کمیته مدیریتی آن هدایت می شود در رابطه 

با انتصاب این دو نفر گفت:
آنهـا را بـه خاطر برخـورداری از طیف وسـیع مهارت هـا و همچنین اعتقاد 
قلبی شـان به ماموریت تسـال انتخاب کرده ایم که همانا اسـتفاده گسـترده از 

انرژی های پایدار در سیستم حمل و نقل جهانی است.
و امـا در مورد الیسـون بایـد بگوییم که صرفا باور و اعتقـاد قلبی اش به این 
مساله موجب انتصاب وی نشده و او از دوستان و هم پیمانان صمیمی ماسک هم 
محسـوب می شود. در ماه اکتبر او با حمایت از ماسک در جریان نشست وی با 
یکی از تحلیلگران دوستی خود را با مدیرعامل تسال ثابت کرد و فاش ساخت که 
تسـال دومین سرمایه گذاری بزرگ وی محسوب می شود. الیسون اوایل امسال 

ظاهرا 3میلیون سهم تسال را خریداری کرده است.
هیات مدیره تسال در بیانیه ای اعالم داشت:

در ماه های اخیر جست وجوهای گسترده ای را انجام دادیم تا مدیرانی مستقل 
را همراه با مهارت های مکمل برای اعضای کنونی هیات مدیره پیدا کنیم. لری و 
کتلین به ترتیب یک کارآفرین و یک مدیر منابع انسـانی سرآمد هستند و هر 

دوی شان به انرژی های تجدیدپذیر باور قلبی دارند.
الزم است اشاره کنیم که به رغم اضافه شدن این دو نفر به هیات مدیره تسال، 
ماسـک همچنان در سمت مدیرعامل تسال مشـغول به کار بوده )رئیس جدید 
هیات مدیره تسال یک خانم است( و در هیات مدیره آن هم دارای کرسی است.
گفتنی است در سـال 2017 میالدی نیز با اضافه شدن جیمز روپرت مرداک، 
مدیرعامل شرکت تولید فیلم قرن بیست و یکم و لیندا جانسون رایس، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انتشاراتی جانسون به جمع تصمیم گیرندگان 
تسـال کنتـرل تام و تمـام ماسـک بر این شـرکت بـه نحوی کمرنگ شـد و 
سرمایه گذاران این شرکت حاال امیدوارند که با انتصاب های جدید عصر تازه ای 

پیش روی این خودروسازی قرار بگیرد.

هر آنچه باید درباره قرارداد سرمایه گذاری مشترک بدانید

بعد از ِمرداک حاال لری الیسون
موسس اوراکل هم به هیات 

مدیره تسال پیوست
دریچــه

 تفاهم ناملله همللکاری توسللعه کسللب وکار داده های زیسللتی میللان مرکز 
همکاری های تحول و پیشللرفت، ستاد توسعه زیسللت فناوری معاونت علمی و 
مرکز راهبللردی فناوری های همگرا معاونت علمی امضا شللد. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطاع رسللانی معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری، هدف از 
امضای این تفاهم نامه ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در حمایت از کسب وکارهای 
داده های زیسللتی، هدفمندکردن این حمایت ها و جلوگیری از موازی کاری در 
این حوزه است. براساس این تفاهم نامه مقرر شد همه کسب وکارهای این حوزه 
براساس شیوه نامه پیوسللت این تفاهم نامه مورد حمایت قرار گیرد و کمیته ای 

متشکل از نمایندگان سه طرف، ارزیابی و نظارت بر طرح ها را عهده دار شود. 

توسعه کسب و کار داده های زیستی 
با امضای یک تفاهم نامه

دوشنبه
10 دی 1397

شماره 1231
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یک شرکت دانش بنیان داخلی توسط جمعی از خوشنام ترین و مجرب ترین 
بازرگانان ایران، در سللال ۸۵  پایه گذاری شللد. هدف از تاسیس این شرکت، 
کمک به توسللعه کشاورزی کشللور و جبران عقب ماندگی های چندین ساله 

حاصللل از کاربرد روش های سللنتی، اسللتفاده 
از نهاده های کشللاورزی ناکارآمللد، بحران آب و 
فرسایش خاك است.  به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطاع رسللانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، رسللالت این شرکت، ترویج و توسعه 
فناوری های نوین کشاورزی با استفاده از بهترین 
و مرغوب تریللن نهاده ها برای نیل به کشللاورزی 
پایدار است تا با افزایش تولید محصوالت سالم، 
نقش موثری در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و 

خودکفایی ایران ایفا کند.
این شرکت توانست پس از گذشت مدت زمانی 
کوتللاه از آغاز فعالیت خود، اعتمللاد و اطمینان 
کشللاورزان را جلب کند، بلله نحوی که به گفته 

فرامرز حسین بابایی، مدیرعامل شللرکت هزاره سوم، توسعه کشاورزی هزاره 
سوم، طی یک دهه گذشته همواره ارتباط تنگاتنگی با وزارت جهاد کشاورزی و 
نهادهای وابسته از جمله سازمان حفظ نباتات، موسسه تحقیقات خاك و آب، 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و سایر مراکز استانی و منطقه ای دارد.
به گفته وی، در این شللرکت از پتانسللیل های بالقوه در بخش کشاورزی از 
جمله پتانسللیل فارغ التحصیان استفاده می شود. در رابطه با موضوع ترویج و 
آموزش کشللاورزان توسط شرکت هزاره سوم، 
ذکر این نکته کافی است که این شرکت ساالنه 
مبالللغ هنگفتی را صرف برگزاری سللمینارها 
و کارگاه هللای آموزشللی – ترویجللی در نقاط 

مختلف کشور می کند.
این فعال دانش بنیانی در کشللور ادامه داد: 
دسترسی مردم به غذای سالم و امنیت غذایی 
آنها نیز از دغدغه های همیشگی شرکت ما است. 
از این رو همواره سللعی کرده ایم تللا با واردات 
بهترین نهاده هللای کشللاورزی از معتبرترین 
تولیدکنندگان جهانی و با بهره گیری از سیستم 
فللروش منحصر به فرد شللرکت، دسترسللی 
کشللاورزان را به این محصوالت تسهیل کنیم. 
سللابقه یک دهه همکاری شرکت هزاره سوم با خوشنام ترین برندهای جهانی 
تامین کننده نهاده های کشاورزی و ارتباط چندین ساله با معتبرترین عاملین 

فروش این نهاده ها در سراسر کشور، گواهی بر این مدعای ما است.

از ابتدای امسللال تا اول دی  ماه ۵۰ هزار و ۵۰۰ اشللتغال جدید در مناطق روسللتایی و 
عشللایری از محل ترکیب اعتبارات صندوق توسللعه ملی و صندوق کارآفرینی امید ایجاد 
شده اسللت. به گزارش مهر، طرح اشتغال روستایی و عشایری از ابتدای امسال با ترکیبی 

از اعتبللارات ۱.۵ میلیارد دالری صندوق توسللعه ملی و 
چهار بانک عامل وارد فاز اجرایی شللد. تاکنون نیمی از 
مجموع ۱.۵ میلیارد دالر اعتبارت صندوق توسللعه ملی 
برای اشللتغال روستایی و عشللایری معادل ریالی 7۵۰ 
میلیللون دالر نزد چهار بانک صنللدوق کارآفرینی امید، 
بانللک کشللاورزی، بانک توسللعه تعاون و پسللت بانک 
سللپرده گذاری و این موسسات نیز باید معادل اعتبارات 
تخصیصللی صندوق را بلله عنوان آورده خللود به عنوان 
تسهیات اشللتغال به طرح های تاییدشللده متقاضیان 
پرداخت کنند. کل منابع ریالی صندوق توسللعه ملی و 
چهار بانک عامل برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری 
با احتسللاب نرخ تسعیر ارز در سللامانه نیما بالغ بر ۱۸ 
هللزار میلیارد تومان اسللت که تاکنون 6 هللزار میلیارد 

تومان از این اعتبارات تخصیص یافته اسللت. سهم صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی 
از موسسات عامل مجری این طرح از اعتبارات 6 هزار میلیارد تومانی تخصیص یافته برای 
اشتغال روستایی هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون با احتساب طرح های منعقدشده، 

کل تعهدات این صندوق اجرایی شللده اسللت. براساس این گزارش از ابتدای امسال تا اول 
دی ماه، قرارداد پرداخت تسهیات به 2۰ هزار و ۱۵۰ طرح اشتغال بین صندوق کارآفرینی 
امید و متقاضیان منعقد شللد که از این میزان تسللهیات ۱۹ هزار و ۵۱4 طرح به ارزش 
حدود ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. بررسی 
عملکرد تسللهیات پرداخت شده و اشتغال جدید این 
صندوق نشان می دهد، در بین ۳۱ استان کشور استان 
فارس با ۱۱ هزار و ۵4۸ اشتغال جدید، در رتبه نخست 
اشتغال زایی توسللط این صندوق قرار دارد. پس از آن 
استان کرمانشللاه با پیش بینی ۵ هزار و 77۸ اشتغال 
جدید در رتبه دوم بیشترین اشتغال، استان سیستان 
و بلوچستان با پیش بینی ۳ هزار و 67۱ اشتغال جدید 
در رتبه سوم، استان خراسان جنوبی با ۳ هزار و 272 
اشللتغال جدید در رتبه چهارم، استان خراسان رضوی 
با ۳ هزار و ۱۳۳ اشللتغال جدید در رتبه پنجم، استان 
آذربایجان غربی با 2 هزار و 2۵7 اشتغال جدید در رتبه 
ششم، استان هرمزگان با هزار و 7۸۳ اشتغال جدید در 
رتبه هفتم، استان کهگیلویه و بویراحمد با هزار و 7۱۹ اشتغال جدید در رتبه هشتم، استان 
ایام با هزار و ۵7۹ اشتغال جدید در رتبه نهم و استان کردستان نیز با هزار و 47۹ اشتغال 

جدید در رتبه دهم از نظر بیشترین اشتغال ایجادشده قرار دارند.

جزییات ایجاد 50هزار شغل صندوق کارآفرینی امید در روستاهاتوسعه فناوری های نوین در کشاورزی توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی

اصوالً پست هایی که در وباگ ها منتشر می شوند به دلیل اهمیت باالیی 
کلله در کسللب و کار دارند به باال رفتن جذابیت پسللت کمک می کنند و 
باعث ترغیب خواننده می شوند. کار یک وباگ نویس شباهت زیادی به یک 
چترباز دارد. یک چترباز همیشه برای داشتن یک تجربه موفق از پرش خود، 
همه چیز را چندین بار چک می کند تا مشکلی برایش پیش نیاید؛ درست 
مثل یک وباگ نویس که قبل از انتشللار پست خود در وباگ باید چنین 
کاری انجام دهد. در ادامه این مقاله به بررسی مواردی می پردازیم که بودن 
آن موارد در وباگ نویسی الزامی است و به خوانایی متن نیز کمک می کند. 

1. داشتن یک تیتر جذاب
در یک جلسلله ای که برای سخنرانی کارآفرینان تدارك دیده شده است، 
کارآفرین تنها دو دقیقه زمان در اختیار دارد تا بتواند کسللب و کار خود را 
به سللرمایه گذاران معرفی کند. هدف کارآفریللن در این مدت کوتاه جلب 
سرمایه گذار برای به دست آوردن سرمایه مورد نظر نیست؛ بلکه قصد دارد 
تنها اطاعاتی را بیان کند که سرمایه گذار را به کسب اطاعات بیشتری در 
مورد خود ترغیب کنند. همان سللخنرانی های دو دقیقه ای نیز مشمول دو 

ویژگی است:
دادن اطاعات کلی در مورد موضوع مقاله و تشویق خواننده به باز کردن 

حداقل یک پست
2. خالصه متقاعدکننده

در گزارش های خبری، باید به نکات مهمی که در داستان گفته شده است 
اشللاره کرد، اما متأسللفانه این نکات در هیچ زمانی در پست های وباگ ها 
صادق نیستند ولی شما باید اولین جمله و یا قسمت خاصه را آنقدر جذاب 
بنویسید تا مخاطب را به ادامه خواندن مطلب تشویق کنید و باعث شوید 
خواننده دلش بخواهد اطاعات بیشتری کسب کند و بعد از مطالعه کامل 

متن از شما تشکر کند.
3. لزوم زیرتیترها در متن

زیرتیترها سه ویژگی دارند:
گذاشتن فاصله در متن و افزایش زیبایی ظاهری آن

دسترسی آسان به قسمت های مهم متن
کمک به بهبود سایت در موتورهای جست وجو

در گذشللته توصیه می شللد برای استفاده آسللان تر از یک یا چند کلمه  
کلیدی در زیرتیترها استفاده شود در حالی که امروزه چنین نیست. دیگر 
هیچ کس حوصله خواندن متن هللای طوالنی را ندارد و زیرتیترها خود به 
خوانایی متن کمک می کنند، در اصل شما با بیان یک عبارت توصیفی به 
مفهوم کل متن اشاره می کنید و همین برای کمک به سئوی سایت کافی 
بوده است. چنانچه شخصی بعد از مدتی نیاز به خواندن آن متن داشته باشد 
با وجود زیرتیترها خیلی راحت و بدون هیچ مشللکلی می تواند به قسمت 

مورد نظر خود دسترسی پیدا کند.
4. جذابیت باالی متن اصلی

حتماً می دانید قسمت اصلی متن اهمیت زیادی دارد. متن اصلی می تواند 
دربرگیرنده اخبار، نکات آموزنده، آموزش یا یک داسللتان خنده دار باشللد. 
هر یک از این پسللت ها با نگارش خاصی به تحریر در می آیند. برای مثال، 
در داسللتان های خنده دار از کلمات عامیانه استفاده می شود و برای نوشتن 
اخبار نیز لحن جدی به کار می رود. پس بهترین کار این است هدف پست 

را مشخص کنید.
در گذشللته پیشللنهاد می شللد کلمات کلیدی چند بار در متن اصلی و 
زیرتیترها تکرار شوند اما جدیدترین تحقیقات نشان می دهد چگالی کلمات 
کلیدی برای گوگل اهمیت بسللیار پایینللی دارد. الگوریتم گوگل به قدری 

هوشللمند است که به سرعت متوجه می شود متن چه موضوعی دارد و آن 
را برای ظاهر شدن در نتیجه  جست وجو ایندکس می کند. پس اگر موضوع 
مشللخصی دارید و به خوبی درباره  آن توضیللح داده اید گوگل متوجه این 
موضوع می شود و نیازی به استفاده بیش از اندازه از کلمات کلیدی نیست.

5. استفاده از تصاویر زیبا و مرتبط
با استفاده از تصاویر زیبا و مرتبط در متن اصلی خود می توانید به جذابیت 
و خوانایی بیشتر پست تان بیفزایید. گوگل مدت زمانی که برای خواندن هر 
پست صرف می شللود را اندازه می گیرد و درج تصاویر کمک می کند کاربر 
برای مدت زمان بیشتری با پست در تعامل باشد. به دلیل اینکه پست ها در 
شبکه های اجتماعی هم منتشر می شوند استفاده از تصاویر زیبا سبب جلب 

توجه بیشتر خواننده می شود.
6. اقدام به عمل سریع

تمام پسللت هایی که در وباگ منتشللر می شوند باید یک اقدام به عمل 
داشته باشند. اقدام به عمل شامل پر کردن یک فرم یا درخواست بازدید از 
صفحه ای دیگر، کامنت گذاشللتن یا عضویت در سایت برای ارسال مقاالت 
بیشللتر اسللت. پس ابتدا تعیین کنید خواننده چه اقدامی باید انجام دهد. 

سپس با نوشتن یک متن جذاب او را به انجام این کار تشویق کنید.
7. استفاده از لینک های داخلی مرتبط

آیا می خواهید از تبلیغات رایگان اسللتفاده کنید؟ بدون شللک همه ما از 
این فرصت استفاده می کنیم. پس هر پست جدیدی که می نویسید لینکی 
از پسللت های قدیمی تر قرار دهید. همان گونه که فروشللنده خانه تنها به 
نشللان دادن یک اتاق خواب به خریدار اکتفا نمی کند شللما هم باید تمام 
مقللاالت مرتبللط را در معرض دید خواننده قرار دهید. یادتان باشللد زمان 
حضور خواننده در وب سللایت شما بسیار مهم است و لینک دادن به دیگر 
مقاالت احتمال دستیابی به موفقیت و حضور بیشتر خواننده در وباگ را 

تضمین می کند.
همیشه در بحث سئو از تأثیر مثبت لینک های داخلی صحبت می شود. به 
این خاطر که تعداد بازدید صفحات به ازای هر خواننده را افزایش می دهد 
و سبب حضور بیشتر او در سایت می شود. البته استفاده از لینک به  تنهایی 
کافی نیسللت و موضوع آن باید مرتبط با متنی باشد که در آن قرار گرفته 

است.
)meta description( ۸. بهترین توضیحات متا

توضیحات متا همان مطلب خاصه ای اسللت که در نتیجه  جست وجوی 
گوگل و زیر لینک به نمایش درمی آید. گوگل برای مقاالتی که هیچ توضیح 
متایللی ندارند، یک یا دو خط ابتدایللی مقاله را به عنوان توضیحات متا در 
نظر می گیرد؛ در حالی که ممکن اسللت این دو خط توصیف مناسللبی از 
تمام متن نباشد. پس خیلی بهتر است توضیحات متا را به صورت مجزا در 

پست های تان در نظر بگیرید.
تمام موارد قبلی در مورد نکاتی بود که خوانندگان در صفحه  سایت رؤیت 
می کنند، اما توضیحات متا در درون کدهای HTML قرار می گیرند. اگر 
برای وب سایت خود از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده می کنید 
افزونلله ای با نام Yoast به شللما امکان می دهد بخش توضیحات متا را به 
صورت جداگانه پر کنید. پسللت ها باعث افزایش ترافیک و بازدیدکنندگان 
سایت می شود و به کسب و کار شما رونق می بخشد. پس هر بار می خواهید 
پستی در وباگ خود منتشر کنید کمی وقت بگذارید و تمام موارد را لحاظ 
کنید تا به موفقیت بیشللتری دست یابید. بدون شک نتیجه  این کار را در 

دیگر جنبه های کسب و کارتان مشاهده خواهید کرد.
forbes/ucan :منبع

ویژگی های حیاتی پست وبالگ که باعث موفقیت کسب و کارمان می شود

یادداشـت

دهمین دوره جشللنواره کارآفرینی و توسعه کسللب وکار دانشگاه شریف با 
عنوان وی سی کاپ با حمایت مرکز فین تک بانک انصار در سالن جابربن حیان 
دانشللگاه شللریف با حضور چهره های شناخته شللده اکوسیسللتم کارآفرینی، 

دانشگاهی و علمی کشور  برگزار شد.
به گزارش سللرویس بازار ایسللنا، بنابر اعام بانک انصار، در این دوره ۱6۰ 
اسللتارتاپ ثبت نام کردند، 64 تیم توسط فعاالن اکوسیستم کارآفرینی کشور 
از جمله مرکز فین تک بانک انصار انتخاب شدند و ۱۰ تیم به عنوان برترین ها 
در مراسللم اختتامیه به ارائه کارهای خود پرداختند و در پایان سلله تیم برتر 

جوایز خود را دریافت کردند.

برگزاری دهمین دوره جشنواره کارآفرینی و 
توسعه کسب وکار با حمایت بانک انصار



اکنون شللبکه های اجتماعی دیگر بدل به هسللته مرکزی هر استراتژی 
بازاریابللی شللده اند. بدون تردید بلله عنوان یکی از اعضللای جامعه بزرگ 
کسب وکار به خوبی از تاثیر انکارناپذیر پلتفرم هایی نظیر توییتر، فیس بوك، 
لینکدیللن و اینسللتاگرام در حوزه بازاریابی و برندسللازی آگاه هسللتید. 
شبکه های اجتماعی امروزه بهتر از هر وسیله دیگری توانایی انتقال داستان 

ما به مخاطب را دارد. 
مشللکل اصلی در زمینه بازاریابی مبتنی بر شللبکه های اجتماعی فهم 
نادرسللت پلتفرم های موجود و اسللتفاده از آنها به عنوان ابزارهای فروش 
اسللت. این در حالی خواهد بود که ماهیت اساسللی شبکه های اجتماعی 
برای برندها فرصتی به منظور تعامل، جلب نظر و شللنیدن نقطه نظرهای 
مخاطب است. از همه مهم تر، فضای آناین فرصتی برای ایجاد رابطه پایدار 
میان برندها و کاربران محسوب می شود. من به عنوان یک کارشناس حوزه 
بازاریابی و برندسللازی به طور مداوم چنین اشتباهی را از سوی برندهای 
مختلف مشاهده می کنم. متاسفانه با وجود توضیحات فراوان در مورد این 
موضوع هنوز هم اقدام چندانی از سللوی شرکت ها برای استفاده درست از 

شبکه های اجتماعی صورت نگرفته است. 
با در نظر داشللتن بحث باال، قصد دارم ادامه مقاله را به شللیوه های در 
امان ماندن از فعالیت های مضر بازاریابی اختصاص دهم. در اینجا به بیان 
سلله مثال بسیار دردناك پیرامون اشتباهات اشخاص یا تیم های برندهای 

مختلف در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی خواهم پرداخت. 
1. لطفا تگ کردن توده ای را متوقف کنید

این امر یکی از بزرگترین اشتباهات افراد در شبکه های اجتماعی به ویژه 
توییتر است. به منظور فهم بهتر این مورد به تصویرسازی ذیل توجه کنید. 
من روی گوشللی آیفون خود اپ توییتر نصب کرده ام. براساس تنظیمات 
پیشللفرض در صورت تگ شدن اکانتم در پست های مختلف پیام اعامی 
به من داده خواهد شد. در این میان شما به عنوان یک برند تازه کار قصد 
تگ کردن اکانت های مختلف کاربران به منظور کمک به توسعه مطالب تان 
را دارید. به همین خاطر در ذیل هر پسللت تان ۱۰ الی 2۰ اکانت مختلف 

را تگ می کنید. 
دلیل اصلی اقدام شللما در راسللتای تگ کاربران تشویق آنها به مطالعه 
مطلب تان است. به عبارت بهتر، شما قصد ورود به رادار ما را دارید. اجازه 
دهید اتفاق بعدی را به صورت خاصه برای شما شرح دهم. من به عنوان 
یک کاربر به مطالب شما عاقه چندانی نشان نخواهم داد. به همین خاطر 
در صورت تکرار تگ شللدن از سوی شما شللروع به درج کامنت هایی در 
اعتراض به این روند خواهم کرد. اگر بدشللانس باشللید، بقیه کاربران تگ 
شده نیز چنین روشی را در پیش خواهند گرفت. در اینجا توییتر در صورت 
مشللاهده کامنت های اعتراضی کاربران دست به کار شده و به شما اخطار 

جدی خواهد داد. اگر به این اخطارها توجه نکنیم، احتمال حذف اکانت ما 
نیز وجود خواهد داشت. 

در مورد روند ورود به رادار کاربران یک اشللکال اساسللی وجود دارد. در 
حقیقت کاربران در صورت تگ شدن در پست های غیرمرتبط با عاقه شان 
به سللرعت اقدام به باك صفحه مورد نظللر می کنند. به این ترتیب ورود 
شما به رادار توجه مخاطب به سرعت معنایی منفی به خود خواهد گرفت. 
به این ترتیب دیگر هیچ امکانی برای توسللعه برندمان نزد مخاطب وجود 
نخواهد داشت. همچنین روش فوق باعث بدنامی ما نزد کاربران شبکه های 
اجتماعی خواهد شللد. جبران شهرت منفی مان نزد مخاطب به هیچ وجه 

کار ساده ای نخواهد بود. 
توصیلله مللن در اینجللا توقف تگ کللردن تللوده ای کاربللران در ذیل 
پست های تان در توییتر یا هر شبکه اجتماعی دیگر است. در عوض تمرکز 
خود را روی تعامل، شخصی سازی و اعتبار محتوای تان قرار دهید. درست 
به مانند زمانی که در دنیای واقعی به صحبت با دیگران می پردازید. اشتباه 
مهلک بسیاری از برندها ایجاد تمایز بنیادی میان دنیای واقعی کسب وکار 
و فضای مجازی )شبکه های اجتماعی( است. به این ترتیب شیوه تعامل و 
رفتار آنها در شبکه های اجتماعی تا حد زیادی متفاوت از ماهیت و اصالت 

برندشان در دنیای واقعی خواهد بود. 
2. افزودن افراد به پیام ها و گروه ها هیچ کمکی به برندها نخواهد 

کرد
من در طول سللال های اخیر همواره یک پرسللش اساسللی را در مورد 
فیس بوك مطرح کرده ام: این پلتفرم با خود چه فکر کرد که امکان افزودن 
کاربران به گروه ها و چت های متنی بدون اجازه آنها را فراهم کرد؟ در طول 
مدت زمانی که این پرسللش را طرح کرده ام، هیچ پاسللخ قانع کنند ه ای از 

سوی کارشناس ها یا کارمندان تیم فیس بوك دریافت نکردم.
این نکته که شللما به عنوان یک برند امکان افزودن بدون اجازه من در 
گروه های مختلف را دارید، به معنای ضرورت چنین کاری نیست. به بیانی 
دیگر، شما عاقه مند به عضویت من در گروه تان، فالو صفحه رسمی توییتر 
و در نهایت تعامل با برندتان هستید. در این راستا به جای اجبار من به این 

کار دلیلی منطقی ارائه کنید. 
همانطللور که چندی پیللش از فردی که در فیس بللوك دکمه الیک را 
طراحی کرد، شللنیدم، هدف وی ارائه فرصتللی به کاربران به منظور بیان 
پسللند مطالب به صورت آزادانه بوده است. متاسفانه بسیاری از بازاریاب ها 
منطق نهادینه شللبکه های اجتماعی را بد متوجه شده اند. به همین دلیل 
اغلب آنهللا به دنبال التماس برای دریافت الیک رفته اند. چنین رویکردی 
به فعالیت در شبکه های اجتماعی ابزارهای خرید فالوور و الیک تقلبی را 
به ارمغان آورده اسللت. به این ترتیب دیگر خبری از تعامل واقعی و دارای 
عنصر انسللانی میان برندها و کاربران نخواهد بود. به عاوه نتیجه استفاده 
از حقه های بازاریابی نظیر خرید فالوور هیچ دسللتاورد واقعی نخواهد بود. 

بی تردید اکانت های تقلبی هیچ گاه بدل به مشتریان ما نخواهند شد.

3. ارسال ایمیل های توده ای را به هر قیمتی فراموش کنید
مفهوم ارسللال ایمیل های توده ای در دنیای بازاریابی به شرح ذیل است: 
اقدام برای ارسال ایمیل های انبوه به آدرس های بسیار زیاد با هدف تشویق 
آنها به همکاری یا خرید محصوالت تللان. همین ابتدا باید صادقانه بگویم 
که چنین شیوه هایی به هیچ وجه کاربردی نیست. در حقیقت با پیشرفت 
شبکه های اجتماعی مردم به سادگی امکان نادیده گرفتن ایمیل های شما 

را خواهند داشت. 
بلله جای اقللدام به کارهایی نظیر ارسللال ایمیل های توده ای به سللراغ 
روزنامه نگارهللا بروید. در تعامل با این دسللته از افراد باید اعتمادشللان را 
جلللب کنید. به ایللن ترتیب فرصللت مصاحبه بللا خبرگزاری های بزرگ 
برای شللما فراهم خواهد شللد. البته در اینجا منظور من سوء اسللتفاده از 
اعتماد خبرنگارها و روزنامه نگارها نیسللت. به عبارت خاصه، باید تا جای 
ممکللن دامنه ارتباط های خود با دیگران را توسللعه دهیللم. این ارتباط با 
افراد مرتبط با کسللب وکارمان )از خبرنگارهللای حوزه تخصصی برندمان 
گرفته تا مدیرعامل های سللایر شللرکت ها( به ما در زمینه توسعه راحت تر 

کسب وکارمان کمک فراوانی خواهند کرد. 
ایجاد ارتباط عمیق با افراد مرتبط به کسب وکارمان اهمیت باالیی دارد. 
توجه داشللته باشللید که هدف اصلی از ایجاد چنیللن ارتباط هایی صرف 
استفاده از افراد مورد نظر در مواقع نیاز نیست. به بیانی دیگر، ارتباط میان 
شللما باید متقابل باشد. به این ترتیب اگر فقط قصد سوء استفاده از طرف 

مقابل را داشته باشید، به سرعت دست تان رو خواهد شد. 
به عنوان یک توصیه جالب به شیوه رفتارمان در دنیای واقعی )آفاین( 
توجه کنید. در چنین شرایطی اغلب ما به دنبال جلب اعتماد طرف مقابل 
و عدم سوء اسللتفاده از این اعتماد )به منظور بنای رابطه ای پایدار و عمیق 
با طرف مقابل( هسللتیم. متاسللفانه وقتی این امر به شبکه های اجتماعی 
گسللترش می یابد، معنا و مفهوم خود را از دسللت می دهد. توجه داشللته 
باشید که اجبار مخاطب به مشاهده محتوای ایمیلی ما به هیچ وجه مناسب 
نیسللت. اگر در زمینلله بازاریابی و تبلیغات به دنبللال جلب نظر مخاطب 
هسللتید، باید بلله آزادی انتخاب وی احترام بگذاریللد. در غیر این صورت 
مخاطب به راحتی برند شللما را نادیده خواهد گرفت. هرچقدر هم که در 
راستای محدودسازی حق انتخاب مخاطب مان تاش کنیم، در نهایت وی 

آزادی صرف نظر از برند ما را خواهد داشت. 
خوشللبختانه امروزه شللبکه های اجتماعی به نسبت چند سال پیش به 
سللرعت پیشللرفت کرده اند. به همین دلیل برندها فرصت عالی به منظور 
اسللتفاده هرچه بیشتر از شللبکه های اجتماعی در راستای تحقق اهداف 
بازاریابی و برندسازی شللان را دارند. به عنوان توصیه پایانی، به شبکه های 
اجتماعی به عنوان فضایی برای شللنیدن صدای مخاطب و آموختن نکات 
جدید نیز نگاه کنید. به این ترتیب کمپین های شللما پله پله پیشللرفت و 

توسعه خواهد یافت. 
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3 پرسش که باید برای متمایز کردن برند 
خود به آنها پاسخ دهید

هرگز زمانی و موضوعی مهمتر و حیاتی تر از متمایز کردن برندتان وجود 
نداشللته است و اینکه کسب و کار خود را از دیگران متمایز کنید، چه در 
سللایت های معروف مشغول فروش باشللید، از تولید به مصرف کار کنید، 
مالک یک فروشگاه الکترونیکی باشید یا حتی اگر در کار اجاره یا فروش 
نرم افزار باشللید. فناوری تا حدود بسیار زیادی موانع شروع کسب و کار را 
کاهش داده است، یعنی فقط می توانید انتظار داشته باشید که رقابت روز 
به روز شللدیدتر شود. اگر چیزی وجود نداشللته باشد که آنچه شما ارائه 
می کنیللد را از آنچه رقیب ارائه می کند متمایز سللازد، خریداران فقط بر 
قیمت تمرکز خواهند کللرد. از این به بعد، چون قیمت ها در رقابت برای 
پایین تر آمدن هستند و حاشیه های سود به شدت کوچک می شوند اوضاع 
فقط رو به وخامت خواهد گذاشت. موقعیت یابی و متمایز کردن برند آن 
چیزی اسللت که شما را از شللبیه دیگران به نظر رسیدن نجات می دهد. 
تفاوتی که کسب و کار شما با دیگران دارد به خریداران بالقوه می گوید که 

چگونه و چرا شما انتخاب درست و مناسبی برای آنها هستید.
هدف موقعیت یابی برند و متمایز کردن برند آن است که تاثیری خاص 
در ذهن خریدار بالقوه به جا بگذارد تا اینکه خریدار چیز خاص و مطلوبی 

را در برند شما پیدا کند که شما را از رقبای تان متمایز می کند.
چارچوب های تعیین موقعیت فراوانی وجود دارند، اما من به طور خاص 
دوسللت دارم آن موردی را که توسللط ویکتور چنگ مشاور برنامه ریزی 
اسللتراتژیک در کتاب خود »کسللب و کار ضد-عقبگرد« ذکر شده است 
پیشللنهاد کنم. چنگ می گویللد بهترین موقعیت یابی بلله خریدار بالقوه 

پیشنهادی خاص، اغواکننده و باارزش می دهد.
برای درك اینکه  چگونه می توانید از همه متمایز باشید و برند خود را 

مطرح کنید الزم است که از خودتان این سه سوال را بپرسید:
1. چگونه پیشنهادم را خاص و منحصر به فرد ارائه می کنم؟

اولین گام در متمایز کردن برند آن است که به خریداران نگویید بقیه 
چه هسللتند و که هستند. گفتن اینکه شما در چیزی یا کاری »بهترین 
هستید« اگر بقیه هم همین را بگویند چندان معنی دار و مهم نخواهد بود. 
اگر همه  رقبای تان نیز حمل »سریع«  و »رایگان«  را ارائه می کنند شما این 
کار را نکنید. برندها با تمرکز روی اینکه به چه کسللی، چه چیزی، کجا، 
چرا، چه وقت، و چگونه پیشللنهاد می دهند به منحصر به فرد بودن خود 
پی خواهند برد. به چه کسانی خدمت رسانی می کنید؟ توجه داشته باشید 
که Infusionsoft و Convertkit هر دو خدمات اتوماسللیون ایمیلی 
ارائه می کنند، اما بازار هدف Infusionsoft کسب و کارها هستند و بازار 

هدف Convertkit وباگ نویسان.
چلله چیزی ارائه می دهید؟ نت فلیکللس و کرانچی رول هر دو خدمات 
سیال ارائه می کنند، اما کرانچی رول منحصرا روی انیمه )سبکی در فیلم ها 

و انیمیشن های ژاپنی( تمرکز دارد.
فروش های تان به کجا اسللت؟ Human محصوالت غذایی سللالم از 
طریق دستگاه های فروش خودکار عرضه می کند. Graze فقط از طریق 

سیستم پستی غذاهایش را به فروش می رساند.
چرا مشللغول کاری هسللتید که انجللام می دهیللد؟ TOMS کفش 
می فروشللد تللا کللودکان نیازمند را خوشللحال کنللد. Zappos کفش 

می فروشد تا مشتریان را خوشحال کند.
چلله وقللت کار را انجام می دهید؟ آمللازون و علی بابا هر دو محصوالت 
می فروشند، اما آمازون همان روز تحویل دارد، در حالی که علی بابا زمان 

تحویلی از 7 تا ۳۰ روز دارد.
چگونه کارتان را انجام می دهید؟ ژیلت محصوالت اصاح می فروشللد. 

دالر شیو کاب همان چیز را می فروشد اما به عنوان حق اشتراك.
2. آیا پیشنهاد خاص من اغواکننده هست؟

منحصر به فرد بودن خودش یک چیز جادویی و اعجاب انگیز نیسللت. 
وقتی شللما به راه های مختلفی پی می برید که می تواند پیشللنهادتان را 
خاص و منحصر به فرد جلوه دهد، قدم بعدی آن است که بفهمید کدام 
یک از آن پیشللنهادها را مشتریان تان بیشللتر دوست خواهند داشت. به 
عبارت دیگر، آنها باید روی آنچه شللما را متفاوت کرده است ارزشگذاری 
کنند. در پایان، پیشنهاد خاص شما باید چیزی باشد که خریدار احتمالی 
واقعا برایش اهمیت داشته باشد. کلید اغواکننده کردن پیشنهادتان حل 
مشکلی است که خریدار از قبل می داند و می خواهد که حل شود و بعد آن 

را به روشی که برای آنها فایده  واقعی و محسوس داشته باشد حل کنید.
وردپرس مدت ها قبل از آنکه هاب اسللپات وارد بازار شود، یک سیستم 
مدیریت محتوا درسللت کرد، اما هاب اسللپات با متمایز کردن خودش از 
طریللق خدماتی که از تیم های فروش و بازاریابی حمایت می کرد، به یک 
کسللب و کار میلیارد دالری تبدیل شد و این شرکت موفق شد به خاطر 
همین تفاوت حتی هزینه  بیشتری هم از مردم بگیرد چون برای کسب و 
کارهایی که به دنبال تولید محتوای خود در وب بودند یک مشکل اساسی 

و آزاردهنده را حل کرده بود.
با مشتریان صحبت کنید. به درد دل های آنها گوش بدهید. بعد مطمئن 

شوید که پیشنهاد خاص شما یک راه حل درست ارائه می کند.
3. چطور مردم را متقاعد کنم که پیشنهاد من خاص و 

منحصر به فرد است؟
پیشللنهاد خاص و منحصر به فرد شللما را اگر کسی باور نکند به هیچ 
دردی نمی خورد. اعتبار آن چیزی است که خریدار شما را نهایتا به اقدام 
کردن وا می دارد. برای آنکه پیشللنهادتان مردم را متقاعد کند، الزم است 
که ثابت کنید این پیشللنهاد نتیجه بخش خواهد بود. چند نوع از بهترین 

تمرین ها برای اعتبارآفرینی وجود دارند.
شواهدی به مشتری نشان بدهید. اگر خریدار احتمالی ببیند که مردم از 
پیشنهاد شما نتیجه گرفته اند، احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که باور 

کند همان نتیجه  را برای خودش هم خواهد داشت.
دقیللق باشللید. وعده های عادی و معمولی مثل »فورا به شللما تحویل 
می دهیم« صرفا دیگر کسللی را متقاعد نخواهد کرد. پیشللنهاد همه این 
روزها حمل سللریع است. به جزییات بیشتری بپردازید و دقیق تر باشید. 
پیتزا دومینو از وعده  خود مبنی بر اینکه ظرف ۳۰ دقیقه یا کمتر پیتزای 
شما را تحویل می دهیم کلی سود کرد. یک بار پیشنهاد رایگان ارائه بدهید. 
بگذارید خریداران تان برای اولین بار محصول یا خدمات شما را به صورت 
رایگان تجربه کنند. محصول تان را ضمانت کنید. اگر مطمئن هستید که 
محصول تان همللان کاری را می کند که گفته ایللد، آن را اثبات کنید. به 
مشتریان پیشللنهاد ضمانت بدهید که در صورت هر مشکلی پول آنها را 
پس می دهید. به عاوه، ضمانت آن کسانی را که دورادور شما را زیر نظر 
داشللته اند به طرف تجارت الکترونیکی شما جلب می کند. امیدواریم این 

مقاله برای متمایز کردن برند شما سودمند واقع شود.
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بی تردید برای فعالیت بازاریابی موفق در اینستاگرام راه اندازی یک اکانت 
و شروع به انتشار مطالب مختلف کافی نیست. بازاریاب های موفق در دنیای 
کسب وکار به منظور موفقیت در اینستاگرام از تمام ظرفیت های این پلتفرم 
به خوبی اسللتفاده می کنند. امکاناتی نظیر کاربرد هشللتگ ها، اسللتوری، 
تبلیغات و ویدئوی زنده از جمله برترین امکانات پلتفرم اینستاگرام هستند. 
در ایللن مقاللله هدف اصلللی من نمایش شللیوه های کاربللرد حرفه ای 
امکانات اینسللتاگرام به عنوان یکی از مهمترین شبکه های اجتماعی برای 
بازاریاب هاسللت. در ادامه چهار ظرفیت مهم و اساسللی اینسللتاگرام برای 

موفقیت در فرآیند بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
هشتگ های قدرتمند

شللما در کمپین خللود امللکان اسللتفاده از دو نوع هشللتگ را دارید: 
هشتگ های عمومی و ویژه برندتان. 

مزیت اصلی هشللتگ های ویژه برند امکان یافتن آسللان تر پسللت های 
شللما از سوی کاربران اسللت. به این ترتیب کاربران عاقه مند به برندتان 
با جسللت وجویی سللاده تمام مطالب تان در اینسللتاگرام را پیدا خواهند 
کللرد. یک نمونلله جالب از هشللتگ های ویللژه برند متعلق به موسسلله 
Bullet Journal اسللت. ایللن برند برای جلب کاربللران به مطالب خود 
 Bulletjournalcollection# و Bulletjoubaling# از هشتگ های
اسللتفاده می کند. این شیوه کاربرد هشللتگ ها امکان جست وجوی بسیار 

ساده مطالب را به کاربران خواهد داد.
هشتگ های عمومی به طور کلی از سوی کاربران عادی ساخته و مورد 
اسللتفاده قرار می گیرند. این هشللتگ ها طیف وسللیعی از عایق را در بر 
دارند. خوشبختانه الگوریتم اینستاگرام به کاربران در هنگام جست وجوی 
هشتگ ها کمک فراوانی می کند. اگر کسب وکار شما در حوزه روزنامه نگاری 
است، هشتگ هایی نظیر »نگارش«، »تهیه مقاله« و »چاپ« مناسب شما 

خواهد بود.
توصیه: اینستاگرام به کاربران فقط اجازه استفاده از حداکثر ۳۰ هشتگ 
برای هر پسللت را می دهد. در صورت استفاده مقدار بیشتری از هشتگ ها 

کپشن شما نمایش داده نخواهد شد.
نمونه آشکار از کیفیت مطلوب کاربرد هشتگ های عمومی در پست های 
برند مرسللدس بنز نمایان اسللت. به این ترتیب آنها از هشتگ هایی نظیر 
Instacar، Luxury، Lifestyle و Dreamcar اسللتفاده می کننللد. 
همه این هشتگ های عمومی به نوعی با کسب وکار مرسدس بنز در تعامل 
هسللتند. به این ترتیب شانس مشللاهده مطالب این برند از سوی کاربران 

عاقه مند به حوزه خودروسازی افزایش خواهد یافت.
انللدرو روچ در مقاللله ای تحللت عنللوان »بهترین راهنما بللرای برترین 
هشللتگ های اینستاگرام به منظور دریافت الیک« از ابزارهای مختلفی به 
منظور یافتن هشتگ های مناسب برای پست های مان نام برده است. چهار 
 Tag Blender، Hashtag For likes، :ابزار برتر به نظر او عبارتند از

.All Hashtag و Instagram Tips
اگرچلله چهار ابزار فوق کاربردهای فراوانی دارند. با این حال به نظر من 
Display Purpose برتریللن نرم افزار در این حوزه اسللت. دلیل اصلی 
 Display انتخاب من محیط کاربری سللاده آن اسللت. در حقیقللت در
Purpose شللما فقط باید موضع اصلی مطلب تان را تایپ کنید. سللپس 

هشتگ های مناسب برای شما به نمایش در خواهند آمد.
اگر حوصله جست وجوی هشتگ های برتر را ندارید، توصیه من به شما 
توجه به فهرسللت ۱۰ هشتگ برتر اینستاگرام اسللت. در این فهرست به 

ترتیب هشتگ های عشق، Instagood، عکس روز، فشن، زیبایی، شادی، 
زیبا، tbt، الیک برای الیک و من را دنبال کنید، قرار دارند. 

استوری های پویا
سللوریس اسللتوری به کاربران اجازه تعامل مسللتقیم و صریح با دیگر 
کاربران را می دهد. نکته مهم درخصوص استوری ها حذف شان پس از 24 
ساعت است. بی شک هیچ کس از شما انتظار صرف هزینه بسیار باال برای 
تولید استوری های فوق العاده زیبا را ندارد. اگرچه سال گذشته اینستاگرام 
با معرفی یک سللرویس مکمل امکان نگهداری از استوری ها برای همیشه 
را مهیا ساخت. همچنین به طور خودکار استوری های هر کاربر در بخش 
آرشللیو ذخیره می شود. به این ترتیب هرگاه مایل باشیم، امکان بارگذاری 

دوباره استوری های قبلی وجود دارد. 
مزیت اصلی سللرویس استوری اینسللتاگرام امکان انتشار سریع و ساده 
اخبار تازه است. به این ترتیب به جای صرف وقت زیاد برای تهیه محتوای 
بصللری فوق حرفه ای و کپشللن عالی با یک تصویر سللاده و متنی کوتاه 
مخاطب را تحت تاثیر قرار دهید. نکته جالب اینکه شللما امکان اسللتفاده 

چندباره از سرویس استوری در طول یک روز را دارید. 
مجله Vogue یکی از برترین برندها در زمینه استفاده بهینه از سرویس 
اسللتوری اینسللتاگرام است. آنها سللال گذشللته بخش زیادی از ترافیک 

سایت شان را از طریق لینک جانبی استوری اینستاگرام تامین کردند. 
شللیوه تقلید از عملکرد مجله Vogue بسیار راحت است. شما پس از 
تدوین تصویر اسللتوری تان یک لینک جانبی در آن قرار می دهید. به این 
ترتیب مخاطب با کشللیدن صفحه به سمت باال به سوی مطلب اصلی تان 

راهنمایی خواهد شد. 
توصیه: سرویس کشیدن صفحه به باال برای مشاهده لینک های جانبی 
فقط برای اکانت هایی با بیش از ۱۰ هزار فالوور فعال است. به این ترتیب 

در تعداد فالور پایین تر باید به فکر راهکار جایگزین باشید. 
موسسه Cheerios از استوری های اینستاگرام به منظور جذب هرچه 
بیشللتر مردم به پیام های شخصی برندش اسللتفاده می کند. هدف اصلی 
آنها در پیام های شللان انتقال احسللاس بهتر به افراد اسللت. به این ترتیب 
عاوه بر توسللعه برندشان سفیر شادی در دنیای شبکه های اجتماعی نیز 

خواهند بود. 
الیوهای حرفه ای اینستاگرام

۸۰درصد از کاربران ترجیح می دهند به جای مطالعه یک مقاله از برندی 
مشهور به ویدئوی آنها توجه کنند. همچنین ۸2درصد از کاربران ویدئوهای 
زنده را به سللایر نمونه ها ترجیح می دهند. شللاید در ابتللدا اعتبار چنین 
آمارهایی محل سللوال باشللد. با این حال آمار فعلی را موسسه ویدئوهای 

زنده منتشر ساخته است. 
خوشللبختانه اینسللتاگرام مانند بسیاری از شللبکه های اجتماعی دیگر 
به شللما امکان پخللش ویدئوی زنده را می دهد. بللا این حال صرف ضبط 
ویدئوهای زنده کافی نیسللت. در حقیقت ما بایللد در انتهای کار ویدئوی 
الیو خود را ذخیره کنیم تا برای 24 ساعت همه کاربران توان مشاهده اش 
را داشللته باشللند. به این ترتیب تاثیرگذاری ویدئو ما به طور چشمگیری 

افزایش خواهد یافت. 
یکی از نمونه های جذاب در مورد اسللتفاده از سللرویس ویدئوهای زنده 
مربوط به تام کوپنز، طراح مشللهور حوزه مللد و دارنده برندی با نام خود، 
اسللت. تام یکی از نخسللتین افرادی بود که سرویس ویدئوی زنده را برای 
نمایش پشت صحنه همایش های مد مورد استفاده قرار داد. سطح استقبال 
کاربللران از ویدئوهای زنده تام به قدری زیاد بود که امروزه اغلب برندها از 

چنین شیوه ای تبعیت می کنند. 
یکی دیگر از راهکارهای جلب نظر مخاطب با اسللتفاده از ویدئوی زنده 

تعامل بیشللتر با کاربران است. به این ترتیب شما می توانید ویدئوی زنده 
اشتراکی با یک یا چند کاربر برگزار کنید. به این ترتیب سایر کاربران تعامل 
تصویری شللما با طرف مقابل را مشاهده خواهند کرد. این سرویس برای 
برندهای بزرگ و کوچک به یک اندازه کارساز است. در هر صورت نتیجه 
چنین اقدامی توجه بیشللتر به مخاطب و ترغیب وی به کسللب اطاعات 

بیشتر پیرامون برندمان است. 
تبلیغات جذاب اینستاگرام

بی شللک تبلیغات در هر شللبکه اجتماعی فرصت های بی نظیری را در 
اختیار برندها قرار می دهد. تبلیغات عاوه بر افزایش نرخ مشاهده مطالب 
ما توانایی افزودن بخش »ترغیب مخاطب به عمل: به کمپین ما را نیز دارد. 
در زمینه نصب اپی خاص، مطالعه یک کتاب، دانلود فایلی ویژه، یادگیری 
بیشللتر، انجام بازی، ثبت نام، مشاهده ویدئو، صدور درخواست و برقراری 

تماس مطالب تبلیغاتی اینستاگرام عملکرد فوق العاده ای دارند. 
مزیت اصلی بخش تبلیغات اینسللتاگرام نمایش مطلب ما درست مانند 
سللایر مطالب عادی است. به این ترتیب مخاطب متوجه مشاهده مطالب 
تبلیغاتی نخواهد شد. همچنین برخاف سایر پلتفرم ها در اینجا خبری از 
تبلیغات تمام صفحه ای نیست. به این ترتیب ماهیت مطالب تبلیغاتی ما به 

هیچ وجه مخاطب را اذیت نخواهد کرد. 
یکللی از بهترین نمونه های محتوای تبلیغاتی در اینسللتاگرام مربوط به 
کمپین خطوط هوایی S7 روسللیه است. این مجموعه تبلیغات در بخش 
اسللتوری اینستاگرام پخش شللد. ماهیت اصلی ویدئوهای کوتاه این برند 
نمایش ویژگی های اصلی هواپیماهای شللرکت بود. همچنین در آنها روی 

قیمت بسیار پایین بلیت ها نیز مانور داده شده بود. 
بلله گللزارش اینسللتاگرام تبلیغللات برنللد S7 نزدیک بلله 6۰درصد از 
مخاطب های هدف را تحت پوشللش قرار داد. همچنین این تبلیغ بیشتر 
برای افزاد 2۵ تا ۳4 ساله )براساس درخواست برند S7( نمایش داده شد. 
برند مشهور ویتالی در حوزه مد و پوشاك به گونه ای متفاوت از سرویس 
تبلیغات اینستاگرام سود برد. بر این اساس آنها پست های خود را به صورت 
ویژه در این پلتفرم توسللعه دادند. در حقیقت به عنوان یک برند مشللهور 
در زمینه مد و پوشللاك آنها به خوبی از اهمیت تصاویر آگاهی داشللتند. 
به همین دلیل به جای ویدئوی کوتاه به سللوی مانور روی تصاویر جذاب 

حرکت کردند. 
براساس گزارش بخش تبلیغات اینستاگرام کمپین برند ویتالی نزدیک به 

24۳ هزار مخاطب و ۳.۹ میلیون بازدید دریافت کرد. 
نتیجه گیری

اینستاگرام بهترین مکان برای برندها به منظور بازاریابی محتوایی است. 
این نوع از بازاریابی محتوایی باید بر پایه جلوه های بصری بنا شللده باشد. 
در حقیقت هیچ شبکه اجتماعی حتی نزدیک به سطح شهرت و محبوبیت 
اینستاگرام هم نیست. امکانات گسترده این شبکه اجتماعی مانند سرویس 
هشللتگ، ویدئوی زنده و اخیرا IGTV بلله برندها فرصت های فراوانی در 
زمینه تعامل هرچه نزدیکتر با مخاطب را می دهد. توجه داشللته باشللید، 
برای موفقیت در اینستاگرام فقط انتشار مطلب و استفاده از سرویس های 
آن کافی نیست. در حقیقت مطالب ما باید مرتبط با کسب وکارمان باشد. 
همچنین آنها باید برای مخاطب جذاب به نظر آیند. در غیر این صورت ما 

بودجه خود را هدر داده ایم. 
به عنوان جمله پایانی از شما درخواست به اشتراك گذاری تجربه فعالیت 
در اینسللتاگرام به عنوان یک بازاریاب  را دارم. بی شک تجربه شما در این 
زمینه برای بسیاری از افراد الهام بخش و ارزشمند خواهد بود. بهترین ابزار 

برای به اشتراك گذاری این تجربه ها خوِد اینستاگرام است. 
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راهنمای جامع خدمات مشتری برای شرکت ها و استارتاپ ها)2(
راه های مختلفی برای دسترسی مشتریان به 

شرکت فراهم کنید
در بازار شللدیدا رقابتی امروز، هر شللرکتی که دسترسللی گسترده تر و بهتری 
دارد، از مزیت فوق العاده ای برخوردار است. مشتریان می خواهند مطمئن شوند به 
شرکت شما دسترسی دارند. بخش خدمات مشتریان باید تمام شبکه های ارتباطی 
ممکن را برای مشتریان فراهم کند و در سریع ترین زمان، به سؤاالت آنها جواب 
دهد: از طریق ایمیل و کامنت های وب سایت یا شبکه های اجتماعی یا تماس های 
تلفنی. هرگز پاسللخ مشللتریان را به تعویق نیندازید. حتی اگر برای آماده سللازی 
اطاعات مدنظرشللان به تحقیقات و زمان بیشللتری نیاز دارید، آنها را آگاه کنید. 
اگر شرکتی به هر دلیلی دیدگاه های کاربران خود را بدون پاسخ بگذارد، مستقیما 

اعتبار خود را در معرض خطر قرار می دهد.
برنامه های خود را براساس نیازهای مشتریان تنظیم کنید

همه  محصوالت و خدماتی که در بازار عرضه می شوند، به دنبال پاسخگویی به 
نیازهای مردم هسللتند. اگر محصول شما با محصوالت و خدمات مکمل مصرف 
می شللود، آن را به شللیوه ای نباید تولیللد کنید که فقط به برنللد یا مدل خاصی 
جوابگو باشد. درواقع، از مشتریان نباید انتظار داشته باشید که به دلیل استفاده از 

محصوالت و خدمات تان، ابزارهای قبلی خود را تعویض کنند.
 با محصوالت تان کامال آشنا باشید

اگر مشتریان سؤالی از کارمندان بخش خدمات مشتری بپرسند و کارمندان تان 
به دلیل نداشللتن اطاع دقیق از ویژگی های محصول پاسللخ مناسبی ندهند، چه 
اتفاقی رخ می دهد؟ گرچه پاسللخ بعضی از سللؤال ها به دانش تخصصی و بررسی 
بیشتر نیاز دارند، شما و کارمندان شرکت باید محصوالت خود را تا حدی بشناسید 

که به بیشتر سؤاالت به راحتی پاسخ دهید.
طرح بازخورد را یکی از اولویت های خود بدانید

بدون دریافت بازخورد از کاربران هرگز متوجه نمی شوید تا چه حدی نیازهای 
آنها را برآورده کرده اید. بازخورد مشتریان به شما کمک می کند حوزه های نیازمند 
اصاح و تعدیل را شناسللایی و برنامه ها و فرآیندهللای الزم را به برنامه تان اضافه 
کنید. در مرحله  بعد، باید ببینید آیا مشتریان از تغییرات اعمال شده راضی هستند 
یللا خیر. بدین ترتیب، حلقلله  بازخورد ادامه پیدا می کند. طللرح بازخورد عالی به 
شللما بازخوردهای فوری را نشللان می دهد. ولی دقت کنیللد فرآیند بازخورد نیز 
باید تجربه  خوبی برای مشللتریان فراهم کند. در غیر این  صورت، در آینده برای 
دریافت بازخوردهای بعدی با مشکل مواجه می شوید. بی توجهی به طرح بازخورد 
هزینه  هنگفت و جبران ناپذیری به شما تحمیل می کند: از دست  دادن مشتریان. 
در مرحله بعد، اگر به دنبال نوآوری در بخش خدمات مشللتریان هستید، به پنج 
نکته ای توجه کنید که در یکی از پست های زومیت ذکر کرده ایم. شاید هم زمان 
متوجه شوید برخی از پارامترهای مهم رسیدگی به مشتریان را فراموش کرده اید:

۱. جعبه ابللزار مشللتریان: جعبه  ابزار به معنللای مجموعه  راهکارهایی اسللت که 
کارمنللدان بخش خدمات مشللتریان و مدیران برای ارتباط مؤثللر با کاربران به کار 
می برند. ابزار مناسب نه تنها مشتریان را راضی و خوشنود نگه می دارد؛ بلکه کارمندان 
بخش روابط عمومی را نیز به کار خود عاقه مند می کند. به عنوان  مثال، گاهی اوقات 
کارمندان برای قانع نگه داشتن مشتریان به تسهیات خاصی، مانند دستگاه پرینتر 
نیاز دارند. بهتر است پیش از سللرمایه گذاری در زیرساخت ها، دیدگاه کارمندان را 

جویا شوید و ببینید واقعا چه چیزی از ارتباط مؤثر آنها با کاربران مانع می شود.
 2. فناوری استفاده شللده  مشللتری: باید تصمیم بگیریللد بهترین فناوری های 
مورداسللتقبال مشللتریان چیسللت. به عنوان  مثللال، بخش »حسللاب من« در 
وب سایت شرکت، راه اندازی سیسللتم پیام متنی، سیستم های پرداخت موبایلی 
جدید، سیسللتم های ورود خودکار اطاعات مشللتریان یا هر امکانات دیگری که 
کار مشللتریان را تسهیل می کند. نکته  مهم این است که باید مطمئن شوید این 

فناوری ها به مشتریان کمک می کنند و صرفا ابزارهای دلخواه شرکت نیستند.
۳. ایجاد چارچوب و فلسفه و خط راهنما برای خدمات مشتریان: سازمان ها و 
شرکت های بزرگ معموال خدمات ارائه شده به مشتریان را به وضوح و با ادبیات رسا 
اعام می کنند. قوانینی که در بخش خدمات مشللتریان تنظیم می کنید، به مرور 
زمان و با کسب تجربه کامل تر می شوند. مزیت اهداف و استانداردها و قوانین بخش 

پشتیبانی این است که به راحتی در ذهن کارمندان و مشتریان باقی می مانند.
4. آموزش: بهترین و سریع ترین راه پیشرفت بخش خدمات مشتریان، آموزش 
کارمندان است. بهتر است شرح قوانین و اصول شرکت در حوزه  مدیریت ارتباط با 
مشتری را نیز در این آموزش ها بگنجانید. در این  صورت، اهداف دوره  آموزشی هم 

برای شما و هم برای کارمندان شرکت روشن تر خواهد بود.
۵. مدیریت نیروهای مسللتعد: هیچ چیز به اندازه  سرمایه گذاری روی کارمندان 
مستعد به بهبود کیفیت خدمات این بخش کمک نمی کند، بنابراین از نخستین 
مرحله  استخدام کارمندان، انتخاب های هوشمندانه ای کنید و باتدبیر قدم بردارید.

کارایی بخش خدمات مشتریان شرکت تان پایین است؟
تحقیقات نشان می دهد تصوری که اغلب شرکت ها از خدمات و سرویس های 
پشتیبانی خود دارند، با تجربه ای متفاوت است که در واقعیت برای کاربران فراهم 
می کنند. درواقع، نمی توانیم تعیین کنیم عملکرد خدمات مشتریان شرکت تا چه 
حدی پذیرفتنی و مطلوب اسللت؛ زیرا این مشتریان هستند که می توانند سطح 
عملکرد ما را بازتاب دهند. به همین دلیل اگر می خواهید کیفیت خدمات خود را 
ارزیابی کنید، ابتدا باید مشتریان خود را بشناسید و بدانید کدام شبکه های ارتباطی 
برای آنها مطلوب تر است. آنها برای اینکه تجربه بهتری با شرکت تان داشته باشند، 
به چه چیزی نیاز دارند؟ برای پرکردن این فاصله، یعنی تصوری که شرکت تان از 
بخش خدمات مشتریان خود دارد و احساس واقعی مشتریان به شرکت شما، باید 

عوامل این اختاف را شناسایی کنید. برخی از این عوامل عبارتند از:
۱. سللرعت رسیدگی به مشتریان: همه مشللتریان و حتی خود شرکت ها باور 
دارند سرعت پاسخگویی به سؤاالت و انتظارات کاربران باید در اولویت اول بخش 
خدمات پشتیبانی قرار بگیرد. صرف نظر از شبکه  ارتباطی منتخب شما، باید تاش 
کنید در کوتاه ترین زمان ممکن به درخواست مشتریان رسیدگی و مشکات آنها 

را به طور کامل برطرف کنید.
2. خدمات سلف سللرویس: این خدمات همان راهکارهایی است که در اختیار 
مشتریان می گذارید تا مشکات احتمالی را خودشان حل کنند. هرگز اهمیت این 
راهکارها را دست کم نگیرید؛ زیرا تحقیقات نشان می دهد مشتریان بیش از هر چیز 

متمایلند بدون واسطه اطاعات الزم شان را دریافت کنند.
۳. تفاوت بین ترجیحات مشللتری ها و شللرکت ها: باید بهترین پشتیبانی را از 
تمامی مشتریان خود کنید؛ اما اغلب اوقات انتظارات مشتریان B2B با مشتریان 
B2C متفاوت است. یعنی بسللته به اینکه مشتریان اصلی محصوالت و خدمات 
برند شللما اشخاص حقیقی هسللتند یا شللرکت های دیگر، انتظارات متفاوتی از 
سللطوح پاسخگویی شللما دارند. به عنوان  مثال، شرکت ها »راحتی« دسترسی به 
خدمات را اولویت اول می دانند؛ درحالی که برای اشللخاص سللرعت رسیدگی به 
سللؤاالت و مشکات از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، اگر می خواهید 
کیفیت خدمات مشتریان شرکت تان را افزایش دهید، باید مشتریان را بهتر درك 
کنید. همان طور که پیش  از این اشاره کردیم، سعی کنید انتظارها و خواسته های 

ادامه دارد ...مشتریان را برآورده کنید، نه نیازهای شرکت خودتان را.
ZOOMIT :منبع
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ایده های عالی را به علت واضح و بدیهی بودن 
کنار نگذارید

بسیاری از اوقات، ایده های ساده و روشنی که فکر می کنیم دیگران نیز 
به راحتی قادر به اجرای آن هستند، ایده های پربازده و خوش سرانجامی 
خواهند بود. اندرو فورمن؛ هم بنیانگذار پلتفرم آناین کمک های خیریه 
Givz اسللت و به تازگی مقاله ای نوشته است که در ادامه از زبان خود او 
می خوانیم. من به مدت هشللت سللال، از اقدام درخصوص ایده ای که به 
کارایی و بازدهی آن ایمان داشللتم، سللر باز زدم. این ایده نه تنها حاوی 
ابتکارات تکنولوژیک بود، بلکه ارزش اجتماعی هم ایجاد می کرد. ایده  من 
می توانست به مردم کمک کند که با مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤسسات 
خیریه  کشللور همکاری داشته باشللند، اما من این افکار را صرفاً در حد 
اشتیاقات درونی نگه  داشته بودم. علت اصلی کنار کشیدن من، این نبود 
که می ترسللیدم، یا کاهل و برعکس، پرمشللغله بودم. هیچ یک از موانع 
طبیعی کارآفرینی نیز بر سللر راهم وجود نداشللت. علت اصلی، مسئله  
کامًا متفاوتی بود. من ایده  خودم را پیگیری نمی کردم، زیرا بیش ازحد 
واضح و بدیهی به نظر می رسللید. کامًا متقاعد شللده بودم که سرانجام 
فرد دیگری این کار را انجام می دهد. به همین دلیل هم دست به عمل 
زدن را اتاف وقت و انرژی می دانستم. من اشتباه می کردم. شاید اگر به 
نوآوران مشللهوری مانند استیو جابز و ایزاك آسیموف گوش داده بودم، 
ایللن موضوع را بهتر و زودتر می فهمیدم. واقعیت این اسللت که واضح و 
مشللهود بودن، یکی از ویژگی های رایج و حتی مهم پروسه های خاقانه 
است. اگر می خواهید استارتاپ خودتان را راه اندازی کنید یا تصمیم دارید 
تغییر مهمی در سللازمان خود به وجللود بیاورید، به تجربیات من گوش 

کنید. وقت خود را مانند من از دست ندهید.
سللالیان زیادی بود که من بخش جمللع آوری کمک های خیریه را در 
رسللتوران ها و کافه ها، سللازماندهی می کردم. من دوستان و آشنایان را 
دورهم جمع می کردم، درباره  یک مشکل یا مسئله، اطاعاتی را در اختیار 
آنها می گذاشتم و اهمیت موضوع را شرح می دادم. سپس توضیح می دادم 
که یک سازمان خیریه  خاص، در این زمینه چه اقداماتی انجام می دهد. 
من عکس های مستندی را به مخاطبین نشان می دادم، داستان وقایع را 
تعریف می کردم و توضیح می دادم که هر سازمان خیریه، چگونه به حل 

این مشکل کمک می کند.
در میللان افرادی که از آنها به عنوان دوسللتان یللاد می کنم، عده ای از 
بانکداران جوان بخش سرمایه گذاری نیز بودند که غالباً موافقت می کردند 
۵۰۰ تا هزار دالر اهدا کنند. من از آنها تشکر می کردم و می پرسیدم که 
آیللا می توانند به من چک بدهند؟ آنهللا جواب می دادند: »چک؟ نه، من 
فقط 2۵ سال دارم و هنوز از دسته چک استفاده نمی کنم.« من توضیح 
می دادم که از طریق وب سللایت خیریه نیز می توانند کمک خود را اهدا 
کنند. ایده  خوبی نیسللت که در یک کافه، از دیگران بخواهید با موبایل 
خود به یک وب سایت مراجعه کنند. بسیاری از آنها می گفتند که در خانه 
و از طریق کامپیوتر این کار را انجام می دهند. اما اغلب آنها با وجود نیت 
خیری که داشتند، این کار را نمی کردند. درنهایت تنها کمکی که من از 
ایللن رویدادها دریافت می کردم، چند صد دالر پول نقد بود. این مبلغ را 
هم افرادی که پول نقد اضافی به همراه داشللتند، در وجوه 2۰ دالری یا 

همین حدود، اهدا می کردند.
در همیللن زمان، به نکتلله  ظریفی پی بردم؛ مللا در کافه ها، زمانی که 
می خواهیم هزینه سللفارش خودمان یا دوستان مان را پرداخت کنیم، از 
اپلیکیشللن های موبایل استفاده می کنیم. پس باید یک اپلیکیشن ساده 
داشته باشیم که به مردم کمک کند با هر خیریه ای که در کشور وجود 

دارد، در ارتباط باشند.
همان طللور که می بینید، ایده  من، ایده  روشللن و واضحی بود. گرچه 
می توانستم با یک تیم خوب، اپلیکیشن مؤثر و مقبولی را توسعه دهم، اما 
می دانستم که افراد دیگری نیز قادر به انجام این کار هستند. پس اجازه 
دادم که این حدس و گمان ها و فرضیات، مرا از اقدام بازدارند. درحالی که 
باید احساس وضوح و بدیهی بودن امر را نشانه ای برای حرکت روبه جلو 

و توسعه  ایده  خود می دیدم.  
سال ۱۹۹6، استیو جابز به مجله  Wired گفته بود:

وقتی از مردم خاق سؤال می کنید که چگونه کاری را انجام داده اند، 
آنها کمی احسللاس گناه می کنند، زیرا درواقع کار خاصی نکرده اند؛ آنها 
صرفاً چیز روشنی را دیده اند. علت موفقیت ایده خاقانه  افراد، توانایی آنها 
در همگام سازی و متصل کردن تجربیات شخصی و چیزهای جدید است.
بگذارید بلله سللال ۱۹۵۹ برگردیم. یعنی وقتی که ایزاك آسللیموف 
مقاله ای را با موضوع مشابه منتشر کرد. این مقاله »چارلز داروین و آلفرد 
واالس، به طور مستقل از یکدیگر نظریه تکامل برحسب انتخاب طبیعی را 
ارائه کرده اند« نام داشت. ۱( هر دو نفر، در سفرهای خود، تنوع گیاهان و 
زندگی حیوانات را مشاهده کرده بودند. 2( هردوی آنها، مقاله »جمعیت« 
توماس مالتوس را مطالعه کرده بودند. ۳( آنها فهمیده بودند که اظهارات 
مالتوس، می تواند علت تنوع جمعیتی جانداران را توضیح دهد. آسیموف 
در مقاله  خود نوشللته بود: »هنگامی که ارتباط متقابل پدیده ها را درك 
می کنیم، همه چیز بدیهی به نظر می رسد.« او به ماجرای توماس هاکسلی 
بیولوژیسللت اشاره می کند که پس از مطالعه  »منشأ گونه ها« گفته بود: 

»چقدر احمق بودم که تابه حال به این موضوع فکر نکرده بودم.«
یکی از تحقیقات دانشللگاه مینه سللوتا استدالل می کند که تشخیص 
وضوح و بدیهی بللودن، بخش مهم یکی از »پنج مرحله  فرآیند خاق« 
است. به گفته  محققان این مطالعات، در دوران وضوح، ایده ها و تصمیمات 
سللاده و بدیهی به نظر می رسند، اما واقعیت این است که علت سادگی، 

روشن و منظم بودن تمامی زوایای یک راه حل یا راهکار است.
اما نکته  مهم دیگری که باید به یاد داشته باشید، این است که پاسخ 
یا ایده ای که از دید شما کامًا بدیهی به نظر می آید، از دید عموم مردم 
بدیهی نیسللت؛ شللاید به این دلیل که اصوالً عموم مردم به این مسئله 
فکر نمی کنند. ایده ها فقط در ذهن افرادی طلوع می کنند که مشکلی را 
تشخیص داده اند و به دنبال راه حل نوآورانه ای برای آن هستند. همان طور 
که در کتاب »چگونه مانند اینشللتین فکر کنید« آمده است؛ حتی اگر 
اینشتین هم با مسئله  اشللتباهی مواجه بود، نمی توانست راه حلی برای 
آن بیابد. شما به یک مسئله  توان بخش و پرظرفیت نیاز دارید، مسئله ای 
که می توان راه حل های خاقانه و الهام بخشی ورای انتظارات اصلی برای 
آن متصور شد. پیدا کردن چنین مسئله  بزرگی، مستلزم تفکرات عمیق 

و زیادی است، مخصوصاً وقتی  که راه حل کامًا بدیهی به نظر می آید.
درنهایت من به عنوان هم بنیانگذار مؤسسه  Givz، ایده ام را به مرحله  
اجرا درآوردم. این تجربه، مرا برای بازخوردهایی که از شرکا و ذی نفعان 
دریافت می کردیم، آماده کرد. حاال زمانی که برای یک نمایندگی یا یک 
شرکت، ایده  بسیار ساده ای را مطرح می کنم و آنها به بدیهی بودن جریان 

اشاره می کنند، پاسخ می دهم: »دقیقاً«.
HBRzoomit :منبع
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چیز هللای اندکی همانند اسللتعفای افراد خوب هزینه بر و مشکل سللاز 
هستند. این کاما شگفت انگیز است که چگونه از اغلب مدیران می شنویم 
که نسللبت به اسللتعفای کارمند خوب شللان ابراز ناراحتی می کنند و این 
مسئله واقعا هم جای ناراحتی دارد، زیرا چیز های اندکی همانند استعفای 
افراد خوب هزینه بر و مشکل ساز هستند، اما دلیل استعفای کارکنان خوب 

چه می تواند باشد؟ 
مدیران تمایل دارند، تمامی مشکات خود را گردن دیگران بیندازند، در 
حالی که اصل موضوع را نادیده می گیرند، به همین دلیل کارکنان شللغل 

خود را ترك نمی کنند، بلکه از دست مدیران خود فرار می کنند.
نکته غم انگیز ماجرا این است که به راحتی می توان از استعفای کارکنان 
اجتناب کرد. تنها الزمه این کار چشللم اندازی جدید و تاشی مضاعف از 

طرف مدیران است.
سازمان ها می دانند انگیزه داشتن و درگیر بودن کارکنان اهمیت بسیاری 
دارد، امللا اکثر آنها نمی توانند مدیران را نسللبت به این موضوع پاسللخگو 

نگه دارند.
هنگامی مدیران نسللبت بلله کارکنان خود مسللئولیت پذیر نباشللند، 

زیردستان آنها سختی می کشند.
تحقیقاتی از دانشللگاه کالیفرنیا نشللان می دهد که کارکنللان با انگیزه 
۳۱درصد بهره وری بیشللتر، ۳7درصد فروش بیشللتر و ۳برابر خاق تر از 
کارکنان بی انگیزه هستند و همچنین طبق یک تحقیق از شورای مدیریت 
سللازمانی بللر روی ۵۰هزار نفر، احتمال اسللتعفا دادن آنها نیللز به اندازه 

۸7درصد کاهش می یابد.
تحقیقات گالوپ نشان می دهد که 7۰درصد انگیزه کارکنان تحت تاثیر 
اعمال مدیران آنها اسللت، بنابرایللن، بیایید نگاهی به بدترین کارهایی که 

مدیران انجام می دهند و باعث استعفای کارکنان شان می شوند، بیندازیم.
1. آنها از کارکنان خود بیش  از اندازه کار می کشند

هیچ چیزی همانند بیش از اندازه کار کشیدن از کارکنان خوب آنها را از 
کار زده نمی کند. سخت کار کشیدن از کارکنان خوب بسیار وسوسه کننده 
است و مدیران اغلب به دام این تله گرفتار می شوند. کار کشیدن بیش  از 
حد از کارکنان خوب، آنها را سردرگم می کند؛ این کار باعث می شود آنها 
فکر کنند که به دلیل عملکرد خوب شللان در حال مجازات شدن هستند. 
بیللش از حد کار گرفتن از کارکنان، بهره وری آنهللا را نیز به اندازه زیادی 
کاهش می دهد. تحقیقات جدید از دانشللگاه استنفورد نشان می دهد که 
بهره وری بر ساعت، هنگامی که ساعت کاری در هفته از ۵۰ ساعت بیشتر 
شود به سرعت کاهش می یابد و بهره وری پس از ۵۵ ساعت کار در هفته 
به مقدار بسللیار زیادتری کاهش یافته که کار کردن پس از ۵۵ ساعت در 

هفته دقیقا همانند کار نکردن است.
اگر شللما می خواهید که مقدار کار، کارکنان بااسللتعداد خود را افزایش 
دهید، بهتر اسللت موقعیت آنها را نیز باال ببرید. کارکنان بااستعداد، حجم 
کاری بیشتر را قبول می کنند، اما خود را زیر فشار کار له نمی کنند و شغل 
خود را رها می کنند. افزایش حقوق، ترفیع و تغییرات کوچک تمامی اینها 
راه هایی برای افزایش حجم کاری کارکنان اسللت. اگر شللما حجم کاری 
کارکنان را تنها به دلیل بااسللتعداد بودن شللان زیاد کرده و تغییری ایجاد 

نکنید، آنها به دنبال کاری خواهند گشت که به آنها بهای بیشتری دهد.
2. آنها همکاری را تشخیص نداده و به کار خوب پاداش نمی دهند

دست کم گرفتن قدرت تحسین به ویژه برای افرادی با عملکرد باال که به 
طور ذاتی باانگیزه هستند، بسیار آسان است. همه به ویژه افرادی که سخت 
کار می کننللد و تمامی انرژی خود را روی کار می گذارند، پاداش گرفتن را 
دوست دارند. مدیران باید با کارکنان خود ارتباط برقرار کنند تا بدانند چه 
چیزی باعث می شللود تا آنها حس بهتری داشته باشند و سپس با چیزی 
که باعث می شللود حس بهتری داشته باشند، برای کار خوب شان به آنها، 
پاداش دهید. اگر شللما کار خود را به درستی انجام دهید این اتفاق اغلب 

برای کارکنان بهره ور، خواهد افتاد.
3. آنها در توسعه استعدادهای افراد ناتوان هستند

هنگامللی که از مدیران درباره عدم توجه آنها نسللبت به کارکنان شللان 
پرسللیده می شود، سعی می کنند که با اسللتفاده از کلماتی مانند اعتماد، 
استقال و توانمندسازی خود را تبرئه  کنند، اما این بهانه ها کاما بی معنی 
هسللتند. مدیران خوب بدون توجه به مقدار اسللتعداد کارکنان شللان به 
بهترین شکل ممکن مدیریت می کنند. آنها به کارکنان خود اهمیت داده 
و به طور مداوم به سخنان آنها گوش می دهند و به آنها بازخورد می دهند.
مدیریت ممکن است که شللروعی داشته باشد، اما مطمئنا هیچ پایانی 
ندارد. هنگامی که کارمندی بااسللتعداد برای شما کار می کند این به شما 
بستگی دارد تا زمینه هایی را که او می تواند در آن ها مجموعه مهارت های 
خللود را بهبود ببخشللد را پیدا کنید. بااسللتعدادترین کارکنللان بازخورد 
می خواهند )بیشللتر از افراد کم استعدادتر( و این وظیفه شما است که به 
آنها بازخورد دهید. اگر از طرف شما بازخوردی دریافت نکنند، بهترین افراد 

شما بی حوصله و مغرور خواهند شد.
4. کارکنان شان برای آنها اهمیت ندارند

بیش از نیمی از کارکنان به دلیل روابط  خود با مدیرشللان از شغل شان 
اسللتعفا می دهند. شللرکت های هوشللمند اطمینان حاصل می کنند که 
مدیران شللان تعادل بین حرفه ای بودن و انسان بودن را می  دانند. این گونه 
رؤسا کسانی هستند که موفقیت کارکنان خود را جشن گرفته، با کسانی 
که دوران سختی را می گذرانند همدردی کرده و افراد را حتی هنگامی که 
آنها را در تنگنا قرار می دهد، به چالش می کشند. رؤسایی که به کارکنان 
خود اهمیت نداده و با آنها در ارتباط نیستند، همیشه آمار استعفای باالیی 
خواهند داشت. هشت ساعت در روز کار کردن برای کسی که خود شخصا 
درگیر کار نیست و به چیزی جز بازده تولید اهمیت نمی دهد، غیرممکن 

است.
5. آنها به تعهدات خود پایبند نیستند

قول دادن به افراد شما را در وضعیتی قرار می دهد که یا شخصی را بسیار 
خوشللحال و یا بسللیار ناراحت می کنید. هنگامی که شما نسبت به انجام 
کاری متعهد می شوید، در نگاه کارکنان تان ارزشمندتر می شوید زیرا شما 
خود را قابل اعتماد و محترم جلوه می دهید )دو شاخصه مهم ریاست(. اما 
هنگامی که تعهد خود را نادیده می گیرید، شما را به عنوان فردی منفور، 
بی اعتنا و بی احترام می  پندارند. هرچه باشد، اگر یک رئیس تعهدات خود را 

به جا نیاورد، چرا دیگران باید نسبت به کار خود متعهد باشند؟

6. آنها افراد اشتباهی را استخدام کرده و به افراد اشتباهی 
ترفیع می دهند

کارکنان خوب و سللختکوش می خواهند با افرادی حرفه ای که ذهنیتی 
همانند آنها دارند کار کنند. هنگامی که مدیران برای استخدام افراد خوب 
تاش نمی کنند، این یک کاهش دهنده انگیزه بسللیار جدی برای کسانی 
است که در کنار آنها کار می کنند. ترفیع دادن به افراد اشتباه حتی از این 
کار نیز بدتر است. هنگامی که شما با تمام انرژی خود برای ترفیع گرفتن 
سللخت کار می کنید اما این ترفیع مقام به شللخصی که خود را با داشتن 
رفتاری صمیمانه باال کشللیده است، می رسد، یک توهین بزرگ برای شما 
به حسللاب می آید و به این دلیل استعفای کارکنان خوب  به هیچ عنوان 

تعجب برانگیز نیست.
7.  آنها اجازه نمی دهند که کارکنان اشتیاقات خود را دنبال کنند

کارکنان بااسللتعداد، پرشور و اشتیاق هستند. فراهم کردن فرصت هایی 
برای آنها برای تحقق بخشیدن به اشتیاقات شان، بهره وری و رضایت شغلی 
آنها را بهبود می بخشللد، اما بسللیاری از مدیران می خواهند کارکنان شان 
درون یک جعبه کوچک کار کنند. این گونه مدیران می ترسللند که اگر به 
کارکنان خود اجازه دهند تا تمرکز خود را برای دنبال کردن اشتیاقات شان 
گسترش دهند، بهره وری شان کاهش می یابد اما این ترس، ترسی بی پایه 
و اسللاس است. تحقیقات نشان می دهند؛ افرادی که در تجربه کاری خود 
قادر به دنبال کردن اشتیاقات و تمایات خود هستند به حالتی از هیجان 
و شادی ذهنی دست پیدا می کنند که بهره وری  آنها را تا پنج برابر حالت 

عادی افزایش می دهد.
۸. آنها نمی  توانند خالقیت کارکنان خود را درگیر کنند

بااستعدادترین کارکنان تاش می کنند تا هر چیزی را که لمس می کنند 
را بهبود ببخشللند. اگر شللما این توانایی تغییر و بهبود را به دلیل اینکه 
شللما از وضعیت موجود راضی هسللتید از آنها بگیرید، باعث می شود که 
آنها از شغل خود متنفر شوند. زندانی کردن این میل ذاتی در آنها نه تنها 

کارکنان تان را محدود کرده بلکه شما را نیز محدود می کند.
9. آنها کارکنان شان را از نظر فکری به چالش نمی کشند

کارفرمایللان بزرگ کارکنان خللود را با انجام کارهایی کلله در نگاه اول 
غیرقابل تصور به نظر می رسللند به چالش می کشند. آنها به جای تنظیم 
اهدافی معمولی و صعودی، اهدافی سخت و بلندمدت را به وجود می آورند 
که افراد را از منطقه امن خود خارج می کند. پس از آن، مدیران خوب هر 
کاری که در توان شان است را برای کمک به کارکنان شان برای رسیدن به 
موفقیت انجام می دهند. هنگامی که افراد باهوش و بااسللتعداد، خود را در 
حال انجام کاری آسللان و یا خسته کننده می یابند، به دنبال شغل دیگری 

می گردند که تا بتواند از نظر ذهنی آنها را به چالش بکشد.
جمع بندی کلی

اگر می خواهید که بهترین افراد خود را پیش خود نگهدارید باید مراقب باشید 
که چگونه با آنها رفتار می کنید. در حالی که کارکنان خوب بسیار سرسخت 
هستند، استعدادشان به آنها این اجازه را می دهد که گزینه های فراوانی داشته 

باشند. شما باید کاری کنید تا آنها بخواهند برای شما کار کنند.
ClassBanhos/ucan :منبع 

9 اعمال و رفتاری که باعث استعفای افراد خوب می شود
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 پژوهش هللای دانشللگاهی زمانی موثرند که عاوه بللر بنیادی بودن، 
دانش تخصصی خود را در تولیدات صنعتی به کار گیرند تا به سرنوشت 
رهاشدگی و خاك خوردگی دچار نشوند که تحقق این هدف حمایت و 

آگاهی می خواهد و شرایط ویژه ای دارد.
به گزارش ایرنا، سال هاسللت که از ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان 
حلقه مفقوده تجاری سللازی و راهکاری برای خلللق ثروت از دانش یاد 

می شود.
پژوهشللی که توسط یک صاحب اندیشلله، خلق می شود برای عاقبت 
خودش به نظام تشللویقی اسللتاندارد نیاز دارد، باید بازار پسللند بوده و 
قابلیت تجاری سللازی داشللته باشللد، به گونه ای که صنعت و بازار را به 

سمت خود جذب کند.
از همین رو به دلیل اهمیت باالی پژوهش و فناوری در هفته گذشته 
۵۱ پژوهشللگر برتر شامل 4۰ پژوهشگر از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
اسللتان کرمانشللاه و ۱۱ پژوهشگر از دسللتگاه های اجرایی استان مورد 

تقدیر قرار گرفتند و همچنین از ۹ فناور برتر نیز تقدیر به عمل آمد.
با توجه به اینکه اشللتغال و کاهش بیکاری در صدر مطالبات مردمی 
اسللتان کرمانشللاه قرار گرفته و بللا این هدف که یللک پژوهش در چه 
صورتی کاربردی می شود و می تواند اشتغال و ثروت بیافریند به گفت و 

گو با چند تن از این پژوهشگران و فناوران پرداخته ایم.
»ناهیللد شللاه آبادی« عضو هیللات علمللی دانشللگاه رازی و یکی از 
پژوهشللگران برتر سال جاری است که توانسته در زمینه انتشار مقاالت 
متعللدد در بخش شللیمی معدنی و دارویللی که زمینه سللاز تحقیقات 

جدیدی در کشور است، موفقیت کسب کند.
تحقیللق در زمینه دارو بر پایه فلزات و نانو سللاختار برنامه ریزی های 

پژوهشی و محور اصلی تحقیقات این بانوی کرمانشاهی است.
 برنامه ریزی های پژوهشی هماهنگ نیست

وی در گفللت و گللو با ایرنللا، در زمینه موانعی که یللک پژوهش برای 
کاربردی شللدن و تجاری سللازی با آن مواجه است، گفت: امروزه توجه به 
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه 

و صنعت به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
شللاه آبادی با بیان اینکه همکاری صنعت و دانشللگاه موجب اسللتفاده 
جامعه از فرصت های موجود در دانشللگاه می شود، گفت: این بدیهی است 
که دانشللگاه ها زمانی در مسیر خدمت به توسللعه و پیشرفت کشور قرار 
می گیرنللد که عاوه بر انجام تحقیقات بنیادی، دانش تخصص خود را در 
تولیللدات صنعتی بلله کار گرفته و در راه رفع معضللات جامعه قدم های 

مهمی بردارند.
وی معتقد است، با نگاهی به کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه 
متوجه می شللویم که همکاری بین دانشللگاه ها و صنعت، ساختار و نظام 
قانونمند و رسمی دارد اما در کشور ما برنامه ریزی های پژوهشی، هماهنگ 
و هملله جانبه صورت نمی گیرد و این نکته مهم که صنعت همان بسللتر 
واقعللی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد اسللت به طرز پیچیده ای فراموش 

شده است.
شللاه آبادی ادامه داد: قبل از اینکه به مقوله صنعت در کشللور بپردازیم 
الزم است که ابتدا به مشکات و معضات موجود در دانشگاه ها بپردازیم.

او اضافه کرد: چالش های مهم در توسللعه فناوری و عدم تجاری سللازی 
محصوالت به سیاسللت گذاری پژوهش در دانشگاه ها، نظام های تشویقی 
پژوهشی، زیرسللاخت های حمایتی از پژوهشللگران و نحوه ارزیابی نتایج 

پژوهش وابسته است.

 سیاست گذاری های متعدد در مسیر پژوهش
این عضو هیات علمی دانشللگاه رازی کرمانشللاه از تعللداد باالی مراکز 
سیاست گذاری به عنوان یکی از چالش ها یاد کرد که خود موجب بسیاری 

از کارکردهای ناقص است.
شللاه آبادی ادامه داد: از طرف دیگر تعداد زیادی از مراکز و موسسللات 
آمللوزش و پژوهش در سللازمان ها و وزارتخانه ها وجللود دارد که خود نیز 
عامت سوال بزرگی ایجاد کرده که مهم ترین ضرر آن صرف منابع و تکرار 

برخی مکررات در برخی امور است.
این اسللتاد دانشللگاه ادامه داد: در همین مقوله سیاستگذاری ها، عاوه 
بر آموزش عالی کشللور نوع نظام سیاسللتگذاری بخللش صنعت و اقتصاد 
بسللیار مهم است و شاید عامل اصلی عدم استفاده صنعت از پژوهش های 

دانشگاهی به این موضوع مهم برگردد.
وی افزود: در واقع در نظام اقتصادی و صنعتی که بر پایه انحصار و عدم 
رقابت شللکل گرفته نمی توان انتظار بهره گیری از یافته های دانشگاهی را 

داشت.
 تحقیق در سایه رقابت پیشرفت می کند

شللاه آبادی معتقد اسللت، در واقع مشللکل اصلی نه به دانشگاه بلکه به 
وضعیت صنایع کشللور باز می گردد که اگر واضح تر بیان کنیم صنایع باید 
در کشللور ما واقعی باشللند، صنایع واقعی یعنللی صنایعی که محصوالت 
رقابتللی و صادرات محور تولید کنند و صاحبللان این صنایع برای ارتقای 
کیفیت محصللول خود و رفع معضات در عرصلله رقابت خود به خود به 
پژوهشللگران در دانشللگاه مراجعه کرده و حاضر باشللند تا با پرداخت هر 
هزینه ای مشکات خود را رفع کنند و محصوالت باکیفیت تر تولید کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه رازی ادامه داد: به همین سادگی ارتباط 
صنعت و دانشگاه برقرار میشود و جامعه می تواند از تحقیقات و پژوهش های 
دانشگاهی استفاده کنند پس به راحتی می توان گفت که تحقیق در سایه 
رقابت پیشللرفت می کند و عدم وجود رقابت و تضمین سودهای طوالنی 
مدت شرکت هایی که به صورت انحصاری به تولید واردات کاال و خدمات 

می پردازند دلیلی برای صرف هزینه برای پژوهش را ندارند.
 تراژدی پژوهش

این پژوهشگر برتر سال ادامه داد: این در حالی است که در دنیای رقابت 
آزاد شللرکت ها برای رسیدن به نوآوری مجبور هسللتند مخارج زیادی را 
در واحدهای تحقیق و توسللعه هزینه کنند تا محصوالت جدید با کیفیت 
باالتر و قیمت پایین تر ارائه کرده و در مسابقه رقابت باقی بمانند به همین 
دلیل سللازمان ها و شللرکت ها به دنبال محققان باتجربه و خاق رفته و با 
عقللد قراردادهای کان آنها را جذب کرده و از پژوهش ها و تحقیقات آنها 
اسللتفاده می کنند اما متاسفانه امروز در کشور این گفتمان ایجاد شده که 
پژوهشللگران باید برای تامین هزینه های تحقیق به سازمان های مختلف 
مراجعلله کنند و مدیران سللازمان را قانع کنند که هزینه تحقیق را تقبل 

کنند که بسیار غم انگیز است.
وی معتقد اسللت، صنعللت و قوانین واقعی و محکللم در صادرات نقش 
اساسی و کلیدی در کاربرد پژوهش در کشور را دارد، در اینجا الزم می بینم 
به عنوان یک پژوهشللگر این گایه را از سیاستگذاران و مسئوالن داشته 
باشم که نباید به صورت یک جانبه به دانشگاه تاخت و آن را ناکارآمد جلوه 

داد و یا همه مشکات صنعت و جامعه را به دانشگاه ارتباط داد.
شللاه آبادی اضافه کرد، در شرایط فعلی یکی از نهادهایی که تا حدودی 
توانسللته در انجام وظایف محوله موفق باشد نهاد علم و دانشگاه است که 

مجال ارائه آمار نیست.

 نظام تشویقی پژوهش ضعف دارد
وی خاطرنشللان کرد، در مورد سللایر ابعادی که مطرح کرده ام بر نظام 
تشللویقی پژوهش ها نیز نقدهای جدی وارد است به عنوان مثال آیین نامه 
ارتقللای اعضای هیات علمی و سللایر آیین نامه ها و نگاه یکسللان به همه 
دانشگاه ها و موسسللات در مناطق محروم، مشکات جدی را ایجاد کرده 
اسللت، چرا که امکانات در مناطق محروم و دانشللگاه ها قابل مقایسلله با 
شللهرهای بزرگ نیسللت و با این بستر ضعیف انجام تحقیقات کاربردی و 

اثرگذار بسیار مشکل ساز است.
شاه آبادی اضافه کرد: با وجود ادعاهای زیاد که در زمینه پژوهش صورت 
می گیرد هنوز پژوهش در بخش دولتی و خصوصی در اولویت نیست و تا 
زمانی که این فرهنگ نهادینه نشللود در سطح کان و به صورت نظام مند 
به آن توجه نمی شود. مجید محتشم، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
و یکی از فناوران برتر سال ۹7 است که از زمان فعالیت وی در پارك علم 

و فناوری کرمانشاه، پنج سال است که می گذرد.
وی در سال جاری دفتر فروش خود را در شهر تهران افتتاح کرد و موفق 
به تولید پورتال سازمانی به نام پورتال رایان شد که در سطح کشور رقیب 

جدی محصوالت مطرح به حساب می آید.
سامانه هوشمند علیم برای تشخیص و  شناسایی چهره افراد در تصاویر 
و ویدئو و همچنین سللامانه رایان مدیا برای مدیریت یکپارچه شبکه های 

اجتماعی از دیگر محصوالت شرکت وی است.
 پژوهش بازارپسند باشد

وی در گفللت و گو با ایرنللا، درخصوص چالش های موجود برای تجاری 
شللدن یک پژوهش گفت: در ابتدا پژوهش باید پتانسللیل تجاری شللدن 
را داشللته باشللد، یعنی بازار آن را بپذیرد، موارد بسللیاری وجود دارد که 
هم اکنون بازار تمایلی به پذیرش آن ندارد هرچند ممکن است ظرف چند 
سللال آینده شرایط پذیرش آن مهیا شللود که تا آن زمان باید صبر کرد، 
امللا فرض را بر این می گذاریم که پژوهللش کاربردی، قابل رقابت، نو آور و 

بازارپسند است.
 مهم ترین عاملی که از پژوهش ثروت می سازد

محتشم ادامه داد: با توجه به تجربه شخصی، مهمترین عواملی که منجر 
به موفقیت یک پژوهش مناسب از ایده تا فروش می شود شامل مدت زمان 
حساب شده برای تولید محصول، تیم فنی مجرب، پایستگی و تمرکز تیم 
و پرهیز از پرداختن به پروژه های دیگر، تامین سرمایه کافی برای آسودگی 
خاطر تیم برای ادامه همکاری، پیشللروی در تولید با کسللب نظر حداقل 
دو مشللتری بالقوه و بازنگری مداوم معیارهای مشتریان در محصول و در 
پایان فرآیند بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش، پشتیبانی و ارتباط 
با مشللتریان بالفعل است. وی ادامه داد: اگر هر یک از موارد گفته شده به 
نحو مطلوب اجرا نشللود مشکل جدی در مسیر موفقیت به وجود آمده و 
حتی منجر به شکست خواهد شد. محتشم که در زمینه مهندسی نرم افزار 
تحصیل کرده است، افزود: به طور  خاصه دانشگاه های ما باید صنعتی فکر 
و عمل کنند، یعنی دروس ارائه شللده پایه ای هسللتند و صرفا با یادگیری 
کامل آن هم نمی توان نیاز بازار را رفع کرد، پس نیازمند دروسللی مطابق 
با دانش روز هسللتیم که بایسللتی به صورت کارشناسی راه حل مناسبی 

برای آن یافت.
 دانش به روز شود

وی ادامه داد: در وحله بعد، دانش برخی اسللاتید به روز نیست، فناوری 
با سرعت بسیار زیادی رو  به رشد و  تغییر است به طوری که هر  یک  یا دو 

سال بایستی مجدد فناوری های جدید را آموخت یا به روز  کرد.

ایللن فناور برتر سللال ادامه داد: نباید تمرکز اسللاتید در پایان نامه ها بر 
مباحث صرفا علمی پیچیده باشللد تا کاربردی بودن به حاشیه رود. موارد 
زیادی دیده شللده که کاما کاربردی و قابل تجاری سازی است اما اساتید 
به علت ساده بودن بنیان علمی، آن را نمی پذیرند و یا مواردی که پتانسیل 
تجاری سللازی را دارند اما بسللیار سللطحی تولید شللده و در محیط های 
آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته اند و برای استفاده در محیط واقعی نیاز 

به تاش چندین برابری برای ارتقا دارند باید بررسی شود.
 پژوهش کاربردی، حالل مشکالت کشور می شود

در ادامه دبیر کمیته علمی تجلیل از پژوهشگران دانشگاه رازی کرمانشاه 
در گفت و گو با ایرنا، در پاسخ به این سوال که در سال جاری پژوهشگران 
برتر بر چه اساسی انتخاب شده اند، گفت: براساس شاخص های مورد نظر 
از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته اند که بعد اول براساس مقاالت علمی 
بوده و افراد برای ورود به لیست پژوهشگران باید حداقل دارای یک مقاله 
علمی باشللند که در آن نویسندگی نخسللت را برعهده داشته باشند، که 

براساس امتیاز، ممیزی می شدند.
یاسللر شللهبازی ادامه داد: برای اینکه بحث فناوری نادیده گرفته نشود 
یکی دیگر از شاخص هایی که مورد نظر قرار گرفت این بود که هر کدام از 
افراد داوطلب برای ورود به این رقابت، یک طرح پژوهشی پایان یافته ارائه 

دهند که سپس امتیازبندی شد.
وی اظهار داشللت: در سللال های اخیللر سیاسللت های کان وزارتی و 
سیاسللت های مدیریت ارشد استان و دانشللگاه ها به سمت و سویی بوده 
تللا صرفا از پژوهش محللض و پژوهش در مرزهای دانللش تنها به عنوان 
هدف نهایی قلمداد نشود، دانشللگاه ها برای بسیاری از مشکات پای کار 
آمده اند و با تشللکیل تیم های پژوهشی تصمیماتی در نظر گرفته شده تا 
دانشللگاه از پژوهش های بنیادی به سللمت پژوهش های کاربردی حرکت 
کند و گمان می رود در سال های آتی بسیاری از پژوهش ها حال مشکات 

کشور خواهد بود.
 تسهیالت به پژوهش های بازارپسند تعلق می گیرد

همانطور که معاون هماهنگی امور اقتصادی اسللتانداری کرمانشللاه در 
حاشللیه برگزاری نمایشللگاه دسللتاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار 
دانشگاه رازی کرمانشاه از عاقه مندی خود به همراه مدیریت ارشد استان 
خبر داد و افزود: تمایل داریم تا همواره تسهیات ارزان قیمت را در اختیار 
شرکت های مبتنی بر دانش و دانش بنیان قرار دهیم با این معیار که بازاری 

برای مدل مطالعه شده این شرکت ها، وجود داشته باشد.
 گردش مالی شرکت های دانش بنیان افزایش یابد

هدایللت حاتمی افزود: دانش به همراه نوآوری می تواند فرد را کارآفرین 
کنللد، مقوله کارآفرینللی الزاما به فناوری پیچیده نیاز نللدارد و باید از هر 

فرصتی برای کاهش بیکاری و اشتغال زایی کوشید.
وی بللا تاکید بر اینکه دانشللگاه های معتبر دنیا نسللل کارآفرین تربیت 

می کنند، به نقش باالی اساتید و دانشگاه ها و پژوهش ها اشاره کرد.
حاتمی از نقدینگی به عنوان مشکل شرکت های دانش بنیان یاد کرد و 
تاکید کرد که با تاش برای کاهش مشللکات باید تا سال ۹۸ ، به میزان 

۱۰۰ شرکت دانش بنیان در استان ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسللعه منابع استانداری کرمانشاه با 
تاکید بر اینکه تقویت مراکز رشللد و پارك علم و فناوری استان در دست 
کار اسللت، افزود: باید با هماهنگی و همدلی و داشللتن برنامه ای منسجم 
ایده ها را پرورش دهیم، شرکت های دانش بنیان را بزرگ کنیم و در مسیر 

ثروت آفرینی قرار بگیرند.

تفکر صنعتی از پژوهش ثروت می سازد
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در این مقاله سللعی شللده اسللت به طور خاصه و کاربردی در مورد 
اهمیت خرید و مهندسی آن پرداخته شود. تاکنون بیشتر آنچه خوانده 
یا شنیده ایم از بازاریابی و فروش و تکنیک های آن بوده است و کتاب ها 
و مقاالت زیادی در این باره نوشللته شده است، اما در مورد خرید کمتر  
صحبت  به میان آمده اسللت. به نظر می رسد برای اینکه خریدار خوبی 
باشللیم بایللد اطاعاتی در مورد فروش و فروشللندگی وتکنیک های آن 
داشللته باشیم که شللرح آن در این مقاله نمی گنجد از آنطرف چنانچه 
بخواهیم فروشنده خوبی باشیم  باید ابتدا خریدارخوبی باشیم و این دو 
الزم و ملللزوم یکدیگرند. خرید کردن فرآیندی اسللت که در همه ابعاد 

زندگی کاربرد دارد.
از خریللد کاالی معمولی در زندگی شللخصی تا کاالی  تخصصی که 
در یک شللرکت یا سازمان را شامل می شود. وقتی واژه مهندسی خرید 

را به کار
می بریللم در واقع به طور خاص به کاالهایللی ورود پیدا می کنیم که 
جنبه سرمایه ای و تخصصی دارند. همه ما در زندگی تجربه خرید کردن 
را داریللم اگللر چنانچه نتوانیللم خرید را مدیریت  کنیللم هم به اقتصاد 

خانواده و هم به اقتصاد جامعه آسیب رسانده ایم.
با مهندسللی و اداره کللردن در خرید می توان از خیلللی از ضررهای 
احتمالللی جلوگیللری کرد. ایللن امر خللود منجر به بخشللی از اقتصاد 
مقاومتی می شللود. در مهندسللی خرید ایجاد تعللادل در دخل و خرج  
که همراه با دانش مالی می باشد منجر به نوعی سرمایه گذاری می شود. 
دانش مالی خود بحث مفصلی اسللت که در این مقاله نمی گنجد اما به 
صللورت خیلی خاصه و مهم یعنللی توانایی حفظ پول به عاوه توانایی 
رشد پول که به سرمایه گذاری منتهی می شود. وقتی قصد خرید کاالیی 
را داریللم بایللد بتوانیم در سللریع ترین زمان هم تصمیم درسللت و هم 
عملکرد خوبی داشللته باشللیم. به دسللت آوردن اطاعات و تحقیق در 
مورد کاالیی که قصد خرید آن را داریم شرط اصلی ورود به خرید است 
اما باید مشللخص کنیم آیا خرید ما براساس نیاز و ضرورت است یا قرار 
اسللت جنبه تفریحی و از روی احسللاس باشد؟ تفاوتی هم نمی  کند که 
کاالی ما از نوع سللرمایه ای  و مصرفی اسللت یا کاالی لوکس است.  در 
درجه اول مهم  نیازسللنجی است. نکته بعد اینکه قرار است چه میزان 

بودجه و برای چه نوع مصرف یا نیازی کاال را تهیه کنیم؟
و دیگللر اینکلله چطللور از اصل بللودن کاال اطمینللان حاصل کنیم؟  
واقعیت این اسللت در شرایط فعلی اقتصاد و جامعه که متاسفانه خیلی 
از فروشندگان با اصول حرفه ای فروشندگی فاصله دارند و و تمرکزشان 

فقللط روی سللود و فروش کاال اسللت و در فروش صداقللت ندارند و یا 
اطاعات درسللتی در مللورد  کاال ندارنللد و یا در اختیللار خریدار قرار 
نمی دهند پی می بریم که خرید کردن می تواند از فروختن سختتر باشد. 
از طرفی امروزه  در کشور ما متاسفانه کنار هر کاالی اصلی یک کاالی 
تقلبی  و یا غیراصلی وجود دارد و گاهی نیز در کاالی اصلی دست برده 
می شللود و تقلب ایجاد می گردد. وقتی قصد خرید کاالیی  را داشللتید  
که هیچ اطاعاتی در مورد آن نداشللتید کافی است به محل بورس آن 
کاال مراجعه کنید. وقتی حداقل از پنج یا شللش فروشللگاه دیدن کنید 
و از فروشللنده در مورد آن کاال کسب اطاع نمایید به راحتی می توانید  
از اطاعات  به دسللت آمده  و  تجزیه و تحلیل  آنها تصمیم و انتخاب 

درسللتی داشته باشید. در این بین  بعضی از فروشندگان در یک رقابت 
ناسللالم  یکدیگر را تخریب می کنند تا کاالی خود را به فروش برسانند 
این کار آنها باعث می شللود که ماهیت خیلی از چیزها برای شما روشن 

شود و چیز مبهمی  دیگر برای تان باقی نمی ماند.
و با آسودگی انتخاب خود را می کنید.چند عامل بسیار مهم در خرید 

مورد توجه است:
۱-قیمللت کاال 2- کیفیت کاال یا محصول ۳- ضمانت کاال و خدمات 
پس از فروش 4- کشللور و یا کارخانه سازنده ۵- نوع استفاده و مصرف 

آن کاال 6- برند یا غیر برند بودن کاال
کاالها به طور کلی یا داخلی  و یا خارجی  هستند. در مورد کاالهای 

داخلی می توان تمام عوامل باال را هنگام خرید کاال لحاظ
کللرد و اینکه با مقایسلله و تجزیه تحلیل مللوارد فوق  می توان کاالی 

مناسب را انتخاب کرد اما در مورد کاالی خارجی
شللرایط پیچیده تللر اسللت. کاالی وارداتی به دو صورت وارد کشللور 
می شللوند یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی و غیررسمی وارد می شود. 
کاالیللی که غیرقانونی  وارد شللود نمی تواند هیچ گونه ضمانتی داشللته 
باشد مگر کاالیی که مسللافری و شخصی باشد کاالی وارداتی می تواند 
به صورت انحصاری توسط شخصی در غالب شرکت با مجوز قانونی وارد 
شللود و یا می تواند به صورت رسمی توسللط چندین شخص یا شرکت 
وارد شللود که در این صللورت قیمت و ضمانت و شللرایط دیگر تفاوت 
خواهد داشللت و شرایط رقابتی ایجاد می شود. یکی از راه های تشخیص 
اطمینان از اینکه کاال توسللط چه کشللوری ساخته شده است از طریق 
یک کدینگ بین المللی اسللت که به صورت بارکللد یک عدد ۱2 یا۱۳ 
رقمی در روی کاالها و بسللته بندی ها مشللخص شده است. از روی سه 
رقم وگاهی دو رقم  سللمت چپ می توان فهمید که کاال متعلق به چه 

کشوری است
به طور مثال عددهای 6۹۰ تا 6۹۵ مربوط به کشللور چین است و یا 
626 مربوط به کشللور ایران است. این کدینگ ها به صورت یک جدول 
همراه با نام اختصاری کشورها در اینترنت قابل مشاهده است. همچنین 
به صورت نرم افزار قابل نصب در گوشی همراه قابل دسترس است. پس 
از طریق بارکد به راحتی می توان کشللور سازنده را بیابیم و دیگر نیازی 
نیسللت نوشته های کوچک و انگلیسی و یا زبان های دیگر را جست وجو 
کنیم تا بفهمیم سللاخت کدام کشور اسللت. الزم است چند نکته مهم 
را بدانید. به عنوان مثال گاهی کاالیی سللاخت کشللور فان است اما به 

سفارش یک کشور دیگر ساخته می شود
که روی آن کاال بارکد کشللور سللفارش دهنده  درج می شود. گاهی 
یک کاال تحت لیسللانس است یعنی تحت  کنترل و نظارت و با فناوری 
کشللور سازنده در کشور ایکس ساخته می شود. سوال اینکه آیا می توان 

صرفا با بارکد پی به اصل بودن آن کاال برد؟
جواب منفی اسللت چون دیده شللده اسللت با تقلللب کاالیی را کپی 
کرده و با بارکد کشللور سللازنده به عنوان کاالی اصلی فان کشللور به 
فروش می رسللانند. گاهی با کاالیی خارجی در زمینه موادغذایی مواجه 
می شللویم که تاریخ انقضای آن گذشللته اسللت و با تقلب تاریخ آن را 
پللاك کرده و تاریخ جدید التین روی آن درج می کنند. گاهی نیز اتفاق 
می افتد شرکتی در زمینه مواد غذایی کاالیی را که وارد نموده است به 
دلیل انتظار در سیر مراحل قانونی و گمرکی که در انبار گمرك معطل 
مانده اسللت و تاریخ انقضای آن رو به اتمام و یا مدت کمی از آن باقی 
مانده است به دلیل اینکه آن محصول فاسدشدنی و خراب شدنی نیست 
با اجازه کشللور تولیدکننده تاریخ آن را تمدیللد می نمایند و با ضمانت 

شرکت به فروش می رسانند.  مثالی دیگر:
برندی مشهور در کشوری مدادی را تولید می کند که این مداد تحت 
لیسللانس در چند کشور دیگر تولید می شود. وقتی می روید آن مداد را 
به قصد اینکه ساخت کشور اصلی است بخرید متوجه می شوید که برند 
و ظاهر همان اسللت اما بارکد تفاوت دارد و فروشللنده مدعی است کاال 
مثا آلمانی اسللت اما تحت لیسانس اسللت. خوب او راست گفته است 
اما در عمل می بینیم که کیفیت آن دو متفاوت اسللت و فروشللنده هر 
دو مداد را تحت یک برند و قیمت به فروش می رسللاند. در همین مثال 
مداد یا مداد رنگی  ممکن است شما مداد اصلی را بخرید اما باز متوجه 
می شللوید کیفیت رنگ خوبی ندارد اشکال کار کجاست؟  می بینیم در 
روی جعبه مداد تاریخ مصرف وجود ندارد در ظاهر مداد خراب شللدنی 
نیسللت اما در اصل مداد یک عمر مفیدی دارد و در اصل تاریخ مصرف 
دارد اما روی مداد یا جعبه آن تاریخی قید نمی شود و ما نمی دانیم  چه 
مدت از تولید مداد گذشللته است و چه مدت در انبار یا فروشگاه مانده 
است. فقط با آزمودن و مقایسه کردن متوجه کیفیت آن می شویم. اینها 
مثال هایللی بود تا بدانیم فرآیند خریللد پیچیدگی های خاص خودش را 
دارد که جز با دقت و مهندسی کردن نمی توان خرید با اطمینان انجام 
داد و در انتها  یادمان باشد کاال را از مبداء اصلی در قبال فاکتور فروش 
معتبر سللربرگ دار  همراه با مهر فروشگاه و ذکر مشخصات کامل کاال و 

با ضمانت یا شرط کیفیت و تعهد فروشنده خریداری کنیم.

اهمیت مهندسی خرید
نویسنده: مجتبی غالمی

مشاور کسب و کار و دانش آموخته  ام بی ای
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اخبار

 تبریز - ماهان فالح- در نشسللت صمیمی با حضور مدیریت 
و مسئولین منطقه آذربایجان شرقی، رانندگان نفتکش و مسئولین 
شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی ضمن گرامیداشت روز 
حمل و نقل، از فعاالن عرصه سللوخت رسانی تجلیل بعمل آمد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیر شللرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی در نشست صمیمی با مسئولین شرکت 
های حمل و نقل و رانندگان نفتکش منطقه اسللتان ضمن تبریک 
روز حمل و نقل، از تاش های بی وقفه و ایثارگرانه این قشللر خدوم 
در تأمین و توزیع به موقع و مطلوب سللوخت مورد نیاز مردم تشکر 
و قدردانللی کرد. ابوالفضل روح اللهی در ادامه با اشللاره به تاریخچه 
نامگذاری روز حمل و نقل و اهمیت ویژه این حوزه در چرخه خدمت 
رسانی گفت: هر لحظه از تاش و فعالیت رانندگان تاشگر نفتکش 
عبادت اسللت برای اینکه مردم عزیز کشللور به نوعی با حمل و نقل 
فرآورده های نفتی در ارتباط هستند و این عزیزان با تاش جهادی و 
کار خداپسندانه آماده خدمت رسانی می باشند. الزم به ذکر است: در 
ادامه جلسه، مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل فرآورده های نفتی 
استان از جمله ضرورت انتقال به موقع فرآورده، مسائل اندازه گیری 
نفتکش ها و سایر موارد مطروحه بحث و بررسی گردید. در ادامه این 
نشست به صورت نمادین، با اهدای لوح و تندیس از تاش، تعامل و 
همکاری شللرکت های حمل و نقل فللرآورده های نفتی و رانندگان 

نفتکش تجلیل شد.
 دیدار مدیر منطقه آذربایجان شرقی با کارکنان انبار نفت 

شهدای پخش تبریز
مدیر شللرکت ملی پخش فرآورده هللای نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی همچنین با حضور در انبار نفت شهدای پخش تبریز در دیداری 
صمیمی پای حرف دل کارکنان و کارگران انبار نفت شهدای پخش 
تبریز نشست. ابوالفضل روح اللهی با حضور در جمع صمیمی کارکنان 
و کارگران سللاعی و خدوم انبار نفت شهدای پخش تبریز با اشاره به 
اهمیت ویژه تأمین و توزیع به موقع  و مطلوب سللوخت از زحمات 
شبانه روزی، بی وقفه و ایثارگرانه همکاران منطقه آذربایجان شرقی 

به ویژه  کارکنان و کارگران انبار نفت شللهدای پخش تبریز تشکر و 
قدردانی کرد. در این نشست کارکنان انبار نفت شهدای پخش تبریز 
با بیان مسائل و مشکات حوزه کاری خود از توجه و همدلی مدیریت 
و مسئولین منطقه تشکر کردند. روح اللهی مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی نیز در خصوص مسائل 

مطروحه رهنمودهای الزم را ارائه کرد.
 برگزاری مانور مشترک واکنش در شرایط اضطراری در 

مرکز سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز
در راسللتای سللنجش و ارتقای توان عملیاتی نیروهای امدادی، 
مانور مشللترك واکنش در شللرایط اضطراری با شللرکت کارکنان 
سللوختگیری، اچ اس ای منطقه آذربایجان شرقی، مناطق ارومیه 
و اردبیل و سللازمانهای امدادرسللان تبریز در مرکز سللوختگیری 
هواپیمایی شللهید مدنی تبریز برگزار شللد. مانور مشترك واکنش 
در شللرایط اضطراری با وقوع زلزله فرضی وحریق در تأسیسللات و 
مصدومیت صوری تعدادی از کارکنان در سللوختگیری هواپیمایی 
شهید مدنی تبریز برگزار گردید. براساس این گزارش با وقوع زلزله 
فرضی، کارکنللان این مرکز ضمن انجام اقدامات احتیاطی وایمنی 
الزم، بللا هدایت فرمانده وضعیت اضطللراری آماده مقابله باهرگونه 
بحران احتمالی و شللرایط اضطراری شدند. پس از دریافت گزارش 
هایی مبنی بر مصدومیت فرضی چند نفراز کارکنان و ایجاد حریق 
در واحد سللوخت رسللانی و یکی از مخازن ذخیره سازی سوخت، 

بافاصله با هماهنگی های الزم فرمانده وضعیت اضطراری همزمان 
با اطفای حریق فرضی با کمک آتش نشللانی فرودگاه  بین المللی 
شهید مدنی تبریز و آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز، مصدومان 
حادثلله پس اقدامات اولیه نیروهای امللدادی جمعیت هال احمر 
و سللازمان اورژانللس در قالب تیمهای اسللکان و درمان اضطراری 
و فوریتهللای پزشللکی، به نزدیکترین مراکز درمانی  شللهر منتقل 
گردیدند. در پایان مانور یاد شده ابوالفضل روح اللهی مدیر منطقه 
آذربایجان شرقی در جمع نیروهای عمل کننده  و امدادی از حضور 
و شرکت فعال پدافند غیرعامل استان، فرودگاه شهید مدنی تبریز، 
نیروی انتظامی، پلیس راهور، ایمنی و آتش نشانی شهرداری تبریز، 
پایگاه دوم شکاری، هال احمر، اورژانس، کارکنان سوختگیری،  اچ 
اس ای، بسللیج منطقه آذربایجان شللرقی و نمایندگان اچ اس ای 
مناطق اردبیل و ارومیه تشکر کرد. وی همچنین با اشاره به اهمیت 
اسللتراتژیک مرکز سوختگیری هواپیمایی شللهید مدنی تبریز در 
تأمین سوخت هواپیمایی فرودگاه تبریز و نیاز به حفاظت و حراست 
از تأسیسللات آن در خصوص اهداف برگزاری مانور گفت: هدف از 
برگزاری این مانورها بررسی و افزایش توان عملیاتی و قدرت تصمیم 
گیری در شرایط بحرانی با استفاده از آموزش های بروز و تجهیزات 
مناسب می باشد. در خاتمه مسئولین منطقه  و سازمانهای امدادی 
استانی با شرکت در جلسه جمع بندی این مانور در خصوص نقاط 

قوت و ضعف آن به بحث و تبال نظر پرداختند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- امام جمعه موقت تهران با اشاره به 
وظایف عموم مردم نسبت به اهل بیت)ع( و فرزندانشان گفت: معرفت 
حقیقی به شخصیت آن بزرگواران، یکی از مهمترین وظایف ماست. 
آیت اهلل کاظم صدیقی در مراسم سوگواری به مناسبت سالروز ارتحال 
حضرت موسللی مبرقع)ع( که شنبه شب در جوار مرقد این امامزاده 
برگزار شللد با اشللاره به وظایف عموم مردم نسبت به اهل بیت)ع( و 
فرزندانشللان اظهار کرد: معرفت حقیقی به شخصیت آن بزرگواران، 
یکی از مهمترین وظایف ماست. وی معرفت حقیقی به اهل بیت را 
سرچشمه محبت به آنان دانست و افزود: دوست داشتن و مودت به 
لوازم و آثار شخصیتی آن بزرگواران هم نتیجه همین معرفت است. 
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 
از پدر برای ما مهربان تر هستند بنابراین همواره باید به آنها تمسک 
بجوییم و از خداوند، محبت شان را طلب کنیم تا در روز قیامت شفیع 
و همراه ما باشللند. وی ادامه داد: این ما هستیم که به خاندان وحی 

و فرزنللدان آنها نیاز داریللم چرا که از طریق آنها به خداوند نزدیک تر 
می شویم و تقرب می جوییم. صدیقی با اشاره به اجتماع بزرگ اربعین 
حسینی و تاثیرگذاری این رویداد بر فرهنگ و اندیشه شیعی گفت: 
از طریق شرکت در مراسم اربعین از این سرچشمه زیبایی ها بهره مند 
می شویم و باید بدانیم صراط مستقیم اینگونه به دست می آید. امام 

جمعه موقت تهران با اشاره به این حقیقت که اگر کسی مقابل والیت 
امیرالمومنین)ع( بایستد حیات انسللانی پیدا نمی کند عنوئان کرد: 
خداوند قبل از هشدار دنیوی، به انسان هشدار اخروی می دهد، عزت 
و سرنوشت همه ما دست خدا بوده و باید برای عزتمند شدنمان دامن 
خدا را بگیریم و زمانی که آتش فتنه روشن شود، تر و خشک با هم 
سوزانده می شوند. وی نجات از فتنه ها را نتیجه حرکت زیر سایه والیت 
دانست و تصریح کرد: مقابله با والیت خانمان سوز و از بین برنده همه 
خوبی ها است. صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت 
نگاه واقع گرا به مسئله مرگ تاکید کرد و افزود: هر طوری که خدا را 
بپنداریم، خدا نیز همانگونه با ما برخورد می کند، بنابراین ما اگر مرگ 
را انتقال از ویرانه به آبادانی بدانیم، همین امر برای ما محقق می شود. 
امام جمعه موقت تهران با اشاره به شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر 
آل سعود و تاثیرگذای اینگونه شعارها گفت: مطمئن باشیم که نتایج 

آن در روز قیامت دامن ستمگران آن ها را خواهد گرفت.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت گرامیداشت هفته 
حمل و نقل و رانندگان و راهداري جلسه اي با حضورداریوش باقرجوان 
وهاشللمي تختي نماینده مردم در مجلس شوراي اسامي و رحمت اهلل 
حاج علي محمدي  رئیس اتحادیه تعاوني شرکتهاي مسافربري سواري 
کرایه کشللور و  انجمن هاي صنفي کارگري و حمل و نقلي وجمعي از 
کارکنان این حوزه جهت تجلیل از فعاالن و دست اندرکاران صنعت حمل 
و نقل در استان  در سالن کنفرانس اداره کل برگزار گردید . دایوش باقر 
جوان در این جلسلله هفته راهداري و راننللدگان و روز راهدار را تبریک 
گفت و عنوان  کرد : چندین سللال اسللت که یک دي ماه به عنوان روز 
راهدارنام گذاري شللده است و راهداران بمانند سربازان خط مقدم جاده 
ها ولي گمنام  که مي توان از آنها بعه عنوان مظلومترین کارکنان دولت 
یاد کرد به عبارتي کمتر از آنها نامبرده میشود . وي ادامه داد روز حمل 
و نقل و رانندگان و راهداري در تاریخ تحوالت کشور عزیزمان ، روزها و 
ایام سرنوشللت سازي بوده اند که نقش تعیین کننده در شکل گیري و 
انسجام شبکه حمل و نقل کشور داشته اند و 26 آذر سال ۱۳62 نیز از آن 

جمله است . این روز ، روز قدر داني از خدمات ارزشمند رانندگان و سایر 
دسللت اندرکاران و شاغان بخش حمل و نقل کشور و فرصتي مناسب 
براي بازنگري نیاز ها و مشللکات این بخش است مدیر کل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان هرمزگان در جمع حاضرین گفت ۹۰ درصد 
حمل و نقل ایران  متکي به حمل و نقل  جاده اي اسللت  و باید سطح 
سرویس و سللرمایه گذاري مناسب در دست باشدزیرا استان هرمزگان 
ازتعداد  کریدور مهم حمل و نقل بین المللي دنیا ،دو  کریدور شرق به 

غرب و کریدور شمال به جنوباز این استان عبور مي کند  که این امر باعث 
شده این استان از اهمیت بسزایي برخوردار باشد . این مقام مسئول عنوان 
کرد : براي اشتغالزایي درمراکز معاینه فني و بازارچه هاي محلي ایده هاي 
جدیدي هست که آمادگي براي اشتغالزایي نوار ساحلي  که جاده ها به 
عنوان شاهرگ اصلي اقتصاد کشور بمانند خون در بدن انسان در جاده 
ها حرکت مي کنند به همین میطلبد با خاقیت بیشتر در این زمینه 
فعالیت نمللود . در ادامه رحمت اهلل حاج علي محمدي  رئیس اتحادیه 
تعاوني شرکتهاي مسافربري سواري کرایه کشورگفت : رانندگان در تمام 
دنیا احترام خاصي دارند بخش حمل و نقل سواري کرایه بخش کوچکي 
از این عرصه را در بر دارد ولي اطاع رسللاني بسللیار قوي در این بخش 
صورت مي پذیرد. در ادامه هاشمي تختي نماینده مردم استان هرمزگان 
در مجلس گفت : با وجود اینکه شغل رانندگان شغلي است سخت کوش 
، پر تاش و پر مشغله و پر مسئولیتي است اما این قشر از انتصابي ترین 
مردم بي ادعاي کشور هستند و وفاداري خود را به نظام جمهوري اسامي 

ایران در پیچیده ترین شرایط تاریخ کشور  ثبت کرده اند . 

مشـهد - صابـر ابراهیم بـای - با اهتمام شللرکت ملی گاز 
ایران، بیش از ۹۵ درصد از تعهدات این شللرکت به وزارت آموزش 
و پرورش طی سللال های ۹4 تا پایللان آذر ۹7 انجام و مبلغ ۱۱64 
میلیللارد تومان به این وزارتخانه جهت نوسللازی و تجهیز مدارس 
به سامانه های گرمایشللی پرداخت شده است. سیدمحمدحسین 
حسینی،  اظهار داشت: مطابق با قوانین، شرکت ملی گاز ایران می 
بایسللت از محل وصول عوارض گازرسللانی، نسبت به پرداخت 2۰ 
درصد از این عوارض به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس 
کشور اقدام نماید که تا کنون بطور کامل به این تعهدات عمل نموده 
است.   وی در ادامه، افزود: بدین ترتیب، طی سال های ۹4 تاکنون 
از مجموع ۱2۳۰ میلیارد تومان سهم عوارض مدارس، مبلغ ۱۱64 

میلیارد تومان که معادل بیش از ۹۵ درصد تعهدات می باشللد به 
این وزارتخانه پرداخت شده است. حسینی اظهار داشت: این مبالغ 
و مطالبات که معموالً در هر سال مالی وجود داشته، به سال آینده 

موکول می شود که طبیعتاً مبلغ مذکور نیز پس از وصول مطالبات، 
به سرعت پرداخت خواهد شد. مدیر مالی و ذی حساب شرکت ملی 
گاز ایران ادامه داد: از ابتدای سال ۹7 تاکنون نیز در مجموع، مبلغ 
2۱2 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شللده که 
۱۸6 میلیارد آن مربوط به امسال و الباقی آن، بدهی سال گذشته 
بوده که امسللال تسویه گردید. وی با اشاره به مشکات اقتصادی و 
مالی کشللور در سال جاری، تصریح کرد: موضوع کمک به آموزش 
و پرورش و توسعه و تعالی این سازمان که تربیت کننده نسل آینده 
اسللت، از اولویت های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران بوده و بر 
همین مبنا، با اتخاذ رویکردهای مالی مناسب، این شرکت به تمام 

تعهدات خود مطابق قانون عمل کرده است.

کرمـان- خبرنگار فرصت امـروز- از رضا 
فرامرزپور دارزیني  بعنوان راهدار نمونه از اسللتان 
کرمان تقدیر بعمل آمد. روز اول دی ماه شللروع 
فصل سللرما کلله به نللام روز راهدار نللام گذاری 
گردیده اسللت نمادی از روزهای سراسر خدمت 
و تللاش جامعه راهداران اسللت کلله در گرمای 
سوزان تابسللتان و سرمای سخت زمستان دور از 
خانلله و خانواده در جهت ایمنی سللفرها، امید و 
نشللاط هموطنان و حفظ و مراقبت از راه ها می 
کوشللند. در لوح تقدیریر که از سوی عبدالهاشم 

حسللن نیا ، معاون وزیرراه و شهرسازي و رئیس 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به 
رضا فرامرزپور اعطا شد، آمده است: » بدون تردید 
مسیر پیشرفت و توسعه امروز میهن اسامی در 
تمامللی عرصه ها بللا تکیه بر وظیفه شناسللی، 
وجدان بیدار و مسئولیت پذیری توأم با اراده پاك 
خدمتگزاران دلسللوز رقم می خورد. در ادامه این 
متن آمده است: »بدون تردید راه های بین شهری 
به منزله شریان های حیاتی کشور و به عنوان یک 
سللرمایه عظیم ملی متعلق به نسل های حال و 

آینده قلمداد می گللردد، که نگهداری مطلوب و 
به هنگام از این مهم در دسللتان پرتوان راهداران 
تاشگر و پیمانکاران مجرب به عنوان امانتی بزرگ 
همواره مورد انتظار می باشد.« در پایان این متن 
تقدیر آمده است: » با تبریک این روز از جنابعالی 
که خدمات ارزنده ای در کارنامه خدمتی خود به 
ثبت رسانده اید تقدیر و تشکر نموده، از درگاه ذات 
اقدس الهی توفیق بیش از پیش شما را در جهت 
نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 

همواره مسئلت می نماید.«

با تجلیل از فعاالن عرصه سوخت رسانی انجام گرفت؛
گرامیداشت روز حمل و نقل توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی

معرفت حقیقی به ائمه اطهار و امامزادگان مهمترین وظیفه ماست

تمسک به والیت تنها راه نجات از فتنه هاست

  فرصتي براي تجلیل از صنوف حمل و نقلي

پرداخت بیش از 95 درصد از تعهدات شرکت ملی گاز ایران به آموزش و پرورش در سال های اخیر

از رضا فرامرز پور دارزیني به عنوان راهدار نمونه کشوری تقدیر شد

آغاز فعالیت سایت لجستیک کانتینری منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره(
اهواز- شـبنم قجاوند- محوطلله جدیدی بللرای ارائه خدمات 
لجستیک کانتینری با هدف توسعه عملیات تخلیه و بارگیری کاالی 
کانتینری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( اختصاص داده 
شد. معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
خوزستان ضمن تأکید بر استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده این 
مجتمع بزرگ بندری به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بیان 
داشت: در پی انعقاد قرارداد همکاری و فراهم ساختن شرایط عملیاتی و ستادی الزم  از آذرماه سال جاری محوطه  ای جدید برای 
ارائه  خدمات لجستیکی  به کانتینرهای  خالی با مشارکت  بخش خصوصی  اختصاص یافت. ایرج مدیری  در ادامه افزود: جذب 
خطوط  کانتینری جدید، افزایش ترافیک کاال، ارتقای سطح کیفیت خدمات رسانی و کاهش هزینه های تمام شده  برای مشتریان 

کانتینری از اهم مزیت های ارائه خدمات لجستیک کانتینری به شمار می آید.

مانور عملیاتی اطفای حریق و تخلیه اضطرای در بندر بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  : همزمان با روز ایمنی و بایای طبیعی، مانور 
عملیاتی اطفائ حریق و تخلیه اضطراری در بندر بوشهر برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی ، سللیاوش ارجمند زاده  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره 
گفت : همزمان با ۵ دیماه روز ایمنی و بایای طبیعی و به منظور آمادگی همه جانبه 
نیروهای آتش نشانی  ، مانور عملیاتی تخلیه اضطراری ساختمان برج بندر ، اطفائ 
حریق و امداد ونجات در ذون اداری اداره کل بنادر و دریانوردی اسللتان بوشهر برگزار 
شد . ارجمند زاده افزود: از جمله اهداف برگزاری این مانور میتوان به ارزیابی پرسنل اداری برج بندر در زمان های وقوع حادثه و تخله 
اضطراری، سنجش تصمیم گیری واحد های عملیاتی در شرایط بحرانی و اضطرار و همچنین سنجش سرعت عمل و واکنش تیم 
آتش نشانی اشاره کرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی اظهار داشت : در این مانور تیم های عملیاتی شرکت کننده ضمن اجرای دقیق 
سناریوی تعیین شده  منطبق با آخرین متدها و استاندارهای بین المللی مانور مذکور را در زمان مقرر و با موفقیت به پایان رساندند.

امضای تفاهم نامه همکاری مخابرات منطقه گلستان و دانشگاه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به منظور توسللعه فناوری ، تجاری سللازی نتایج تحقیقات ، تحقق ارتباط صنعت ودانشگاه 
ودستیابی به خودکفایی علمی وارتقاء سطح تحقیقاتی وهمچنین بهینه سازی انجام امور اجرایی با حمایت متقابل دانشگاه گلستان 
وشرکت مخابرات ایران- منطقه گلستان-این تفاهم در هفته پژوهش وفناوری با حضور مهندس غامعلی شهمرادی مدیر مخابرات 
منطقه گلستان و دکتر یغمایی رئیس دانشگاه گلستان به امضاء رسید.   هدف از این تفاهم همکاری مشترك به منظور تعریف طرح 
های مشترك در راستای ارائه سرویس های ارزش افزوده بر بستر فنی شرکت، اجرای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی وپایان 
نامه های دوره های تحصیات تکمیلی وپروژه های در سطوح خرد وکان. ، برگزاری دوره های آموزشی ومشاوره علمی وتخصصی 
متقابل، همکاری در زمینه توسعه در جهت اهداف خرد وکان شرکت ودانشگاه در چارچوب نیازهای شرکت و دانشگاه و وفق سیاست 

ها واختیارات اباغی معاونت پژوهشی وفناوری وزارت علوم وتحقیقات وفناوری می باشد .

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با جمعی از بازنشستگان دیدار وگفتگو کرد 
.مدیر مخابرات منطقه گلستان در این دیدار خواستار همراهي و یاري همکاران بازنشسته در انتقال تجربیات خود به مدیران فعلي 
شد و ابراز داشت: همکاران بازنشسته با طرح مسائل و نظرات خود از طریق کانون هاي بازنشستگي و در نتیجه انتقال این موارد به 
مدیران  مي توانند در جهت ارتقاي مخابرات منطقه  موثر باشند، در عین حال که سامت روحي آن ها نیز از این راه حاصل مي شود.
مهندس شهمرادی، بازنشستگان را آینه تمام نماي همکاران شاغل دانست و گفت: اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات 
ایران توجه به کارکنان وبازنشستگان را از اولویت های کاری خود می دانند و اصل مورد توافق هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران این 
است که اگر همکاران بازنشسته از وضعیت خود راضي و خشنود باشند، همکاران جوان شاغل نیز با امید و اطمینان بیشتر به حرکت 
و فعالیت ادامه خواهند داد.مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن تقدیر وتشکر از صبوری وهمدلی بازنشستگان پرداخت مطالبات در 
موعد مقرر وتکریم  وبرگزاری جشللن بزرگ و باشللکوه بازنشستگان را از افتخارات دوران مدیریت خود خواند. وی دیدار وعیادت از 
بازنشستگان بیمار را از وظایف خود دانست و گفت :بازنشتگان معلمان دیروز ما هستند و تقدیر و تشکر از زحماتشان در راستای حفظ 
عزت و کرامت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره مندی از تجارب ارزنده و مفید آنان بعنوان سرمایه و منبع 

تجربه از اولویت های اصلی ما می باشد.  

اولین عمل آنژیوگرافی در بیمارستان امام حسین )ع( شاهرود انجام شد
    شـاهرود- حسین بابامحمدی:با راه اندازی بخش جراحی قلب؛ اولین عمل آنژیوگرافی در 
بیمارستان امام حسین )ع ( شاهرود انجام شد . دکتر رضا چمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
با اشاره  به بهره برداری از بخش جراحی قلب اظهار داشت: در پی تاش های صورت گرفته در سنوات 
گذشته در راستای تامین فضای فیزیکی و بخش عمده ای از تجهیزات، افتتاح بخش آنژیو گرافی و 
جراحی قلب با حضور وزیر محترم  بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۹6 صورت گرفت و 
خوشبختانه امروز با تکمیل و تامین تجهیزات و نیروی متخصص مورد نیاز شاهد بهره برداری از این 
بخش با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از کادر متخصص و فوق تخصص مجرب و با تعرفه دولتی می باشیم. دکتر چمن در 
ادامه افزود: در هرماه حدود ۱۰۰نفر از بیماران نیازمند به خدمات آنژیوگرافی  ،آنژیوپاستی و جراحی قلب به خارج از شاهرود ارجاع 
داده می شوند که با راه اندازی این بخش نیازی به ارجاع و اعزام این بیماران نخواهد بود.  وی همچنین بیان داشت: راه اندازی این 
بخش به تشخیص اختاالت عروقی ارگان های حیاتی همچون قلب ، مغز ،ریه و کلیه کمک می کند و همجنین امکان جراحی بسته 

)آنژیو پاستی (عروق را فراهم می نماید که در ادامه حسب نیاز امکان جراحی باز قلب نیز در این مرکزمهیا می گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در هفتمین جشنواره تحقیقاتی طبری:
بسترهای الزم جهت انجام تحقیقات و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران فراهم است
ساری - دهقان : در هفتمین جشنواره تحقیقاتی طبری از پژوهشگران و محققان برگزیده 
دانشللگاه علوم پزشکی مازندران تقدیر شد دکتر سللید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در هفتمین جشنواره تحقیقاتی طبری با بیان این که توجه به حوزه پژوهش، 
تحقیقات، فناوری وفرهنگی در دانشگاه ها موجب ارتقاء آنها و سبب پیشرفت کشور در حوزه 
های مختلف می شود گفت: در دنیای امروز رشد و پیشرفت علمي در عرصه هاي مختلف به 
ارتقاي سطح زندگي و معیشت جامعه و رشد شاخص هاي کان کشور مي انجامد. وی افزود: 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران  با توجه به دستاوردهای تحقیقاتی که کسب کرد، توانست از تیپ دو به تیپ یک ارتقا پیدا کند و 
به مدد توانمندی نخبگان و فرهیختگان علمی خود موفق شده تا در عرصه های علوم پزشکی و فناوری کشور و دنیا حرف های 
زیادي براي گفتن داشته باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه تولید ملی نیازمند کار پژوهشی است، گفت: برای 
رسیدن به دانشگاه نسل سوم و چهارم  نیازمند تغییر تفکر و حرکت به سمت نو پیشه سازی ، خلق ارزش های جدید و ایده پردازي 
هستیم. وی بر تعامل رشته های مختلف پزشکی در کار پژوهشی تاکید کرد و افزود: بسترهای الزم در حوزه تحقیقاتی و پژوهش 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران فراهم است و منابع الزم برای کارهای پژوهشی تامین می شود تا کار پژوهشی دچار اخال نشود. وی 
با اشاره به اینکه  دانشگاه علوم پزشکی از نظر اخاق پژوهش از دانشگاه های برتر کشور است بیان داشت : انتخاب دو عضو هیأت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان دانشمندان یک درصد پراستناد برتردنیا در سال 2۰۱۸، کسب رتبه های برتر در سال 
۹6 و ۹7 در حوزه های مختلف پژوهشی مانند ثبت نظام مند بیماری ها ، ثبت اختراعات و نوآوری، مطالعات جمعیتی و تحقیقات 
دانشجویي  و افزایش شمار انتشار و استناد مقاالت محققین دانشگاه در پایگاه هاي استنادي علمي داخلي و بین المللي از افتخارات 

دانشگاه علوم پزشکي مازندران است .

واگذاری زمین در شهرک های صنعتی استان کرمانشاه 4.5 برابر افزایش یافت
کرمانشـاه -منیر دشـتی - مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان کرمانشللاه گفت: انعقاد قرارداد واگذاری زمین در 
شهرك های صنعتی استان کرمانشاه در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.۵ برابر افزایش یافت. بیژن کردستانی 
اظهار داشت: در هشت ماه امسال ۱۸2 قرارداد واگذاری زمین با وسعت 7۰ هکتار منعقد شده که از نظر تعداد موارد قرارداد رشد 
4۵۵ درصدی داشته است. مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان کرمانشاه عنوان کرد: میزان مساحت اراضی واگذار شده در 
این شهرك ها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۵۰ درصدی داشته است. کردستانی با اشاره به دالیل رشد قراردادهای 
واگذاری زمین گفت: یکی از دالیل افزایش قراردادها تکمیل زیرساخت ها و بهبود شرایط برای ورود سرمایه گذاران به ویژه در شهرك 
صنعتی زاگرس بوده است. وی در نظر گرفتن تخفیف ها و مشوق ها را از دیگر دالیل افزایش میزان قراردادها عنوان کرد و افزود: 2۱ 
شهرك و ناحیه صنعتی مصوب در استان کرمانشاه وجود دارد که از این تعداد پنج مورد ناحیه صنعتی و ۱6 مورد شهرك صنعتی 
است. مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان کرمانشاه وسعت کل اراضی در اختیار را 24۰۰ هکتار اعام کرد و گفت: از این 

میزان بیش از ۱42۰ هکتار آن عملیاتی شده است.
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شللاید برای رسللیدن به موفقیت، هللر روز تاش کنید 
زودتللر از همیشلله به سللرکار بروید و سللخت کار کنید و 
دیرتللر هم به خانه برگردید. شللاید می خواهید با این روند 
کارایی تان را افزایش یا رئیس تان را تحت تأثیر کوشللش و 
ازخودگذشتگی تان قرار دهید اما جالب است که بدانید این 
کار نه تنهللا بهره وری تان را افزایللش نمی دهد بلکه به مرور 

زمان سبب ایجاد فرسودگی شغلی هم می شود. 
برای خیلی از افراد کار کللردن در تعطیات پایان هفته 
با هدف انجام کارهای عقب افتاده  هفته  قبل یا آماده شدن 
برای کارهای هفته  آینده امری طبیعی است اما به نظر شما 
چرا حرفه ای ها و متخصصین بیش از اندازه کار نمی کنند؟

اثرات منفی کار بیش از اندازه
تحقیقات زیادی اثبات کرده اند که کار بیشللتر از 4۰ساعت 
در هفته به سللامتی و شللادابی فرد آسیب می رساند، روابط 
اجتماعی او را به چالش می کشللد و سللبب کاهش بهره وری 

او می شود.
هنگامللی که بلله اندازه کافللی وقللت آزاد ندارید عادات 
خوبی کلله تأثیرات منفی یک زندگی سللخت و پرتنش را 
کم می کند مثل ورزش کردن، استراحت کردن در آرامش، 
مدیتیشللن و تهیه وعده های غذایی سالم را مجبورند کنار 
بگذارند، به خوردن فست فود اکتفا کنند و دوباره کارشان 
را ادامه دهند. این روند در طوالنی مدت فرسایشی می شود 
و قطعا روی سامت فرد تأثیرات مخربی به جا می گذارد. 

نتایج تحقیقات درباره کار بیش از حد
محققللان و پژوهشللگران تاثیر کار زیاد روی سللامتی 
جسللم، مغز و ذهن افراد را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج 

یافته های آنها به شرح زیر است:
• فعالیللت بیش از ۱۰ سللاعت در روز احتمللال ابتا به 
بیماری های قلبی و عروقی را تا 6۰درصد افزایش می دهد.
• ۱۰درصد افرادی که هر هفته بین ۵۰ تا 6۰ ساعت کار 
می کنند، مشللکات ارتباطی دارند. ایللن آمار برای افرادی 
که بیش از 6۰سللاعت در هفتلله کار می کنند به ۳۰درصد 

افزایش یافته است.
•  فعالیت بیش از 4۰ سللاعت در هفته با افزایش مصرف 

الکل و تنباکو و افزایش وزن غیرطبیعی در مردان و ابتا به 
افسردگی در زنان ارتباط دارد.

• احتمال ابتا به افسللردگی در افللرادی که بیش از ۱۱ 
ساعت در روز کار می کنند بیشتر است.

• نتایللج تحقیقللات نشللان می دهللد افزایللش سللاعت 
کاری سللبب افزایش آسللیب پذیری افراد می شللود. میزان 
آسیب پذیری در افرادی که بیش از 6۰ ساعت در هفته کار 

می کنند تا 2۳درصد افزایش می یابد. 
• خیلللی از مشللکاتی که بلله دنبال کار زیللاد به وجود 
می آید ناشللی از فشللار و استرسی اسللت که با هورمون ها 
ارتباط دارد. استرس سللطح هورمون کورتیزول را افزایش 
می دهد و سبب ایجاد اختال در خواب، اشتها، فشارخون، 

سیستم ایمنی بدن، حافظه و رفتار می شود.
• کار زیاد فقط به سللامت جسللمی فرد آسیب نمی زند 
بلکه عملکرد شناختی او را هم مختل می کند. در تحقیقی 
که پنج سللال به طول انجامید و در مجله همه گیرشناسی 
آمریکا به چاپ رسللید شللرکت کنندگان آزمون هایی برای 
ارزیابی هوش، یادآوری کامی و واژگانی انجام داده بودند. 
نتایللج این آزمایش نشللان داد افرادی که ۵۵ سللاعت کار 
کللرده بودند نسللبت به کسللانی که 4۰ سللاعت در هفته 
کار کرده بودند قدرت اسللتدالل ضعیف تری داشللتند و در 

یادآوری واژگان هم ناتوان تر بودند.
کار بیش از حد سبب کاهش بهره وری فرد می شود

پروفسللور تاشللا اریک، مشللاور اجرایی و نویسللنده  کتاب 
»راهنمللای بانکللی« می گوید: »احمق هسللتیم اگر بیش از 
انللدازه کار کنیم.« اریک می گوید مرخصی گرفتن و رفتن به 
تعطیات به ما کمک می کند رفتارهای سللازنده تری از خود 

نشان دهیم.
هیچ پژوهشللی ثابت نمی کند کار بیشللتر تاثیری مثبت 
روی بهره وری خواهد داشللت. اضافه کاری های کوتاه وقتی 
دائمی می شللوند به کارایی شللما نمی افزایند، بلکه مانع از 

بهره وری تان هم می شوند. 
وقتی افراد هر هفته 4۰ ساعت کار می کنند فرصت بهبود 
خسللتگی و دستیابی به سطح باالتری از بهره وری را دارند 

و  کار بیشللتر از 4۰ ساعت در هفته سبب بهره وری باالتر 
نمی شد. هنری فورد 4۰ ساعت کار در هفته را جا انداخت 
و ایللن تعداد سللاعت کاری را برای کارمندان در شللرکت 
فورد موتور مشللخص کرد تا کارمندان ساعات بیشتری را 

با خانواده شان سپری کنند و بهره وری شان افزایش یابد.
یکی از محققان دانشگاه آکسفورد تحقیقی انجام داد که 
نتایج آن نشللان می دهد سللطح بهره وری فرد با رسیدن به 
۵۰ ساعت کار در هفته رو به کاهش می رود و با ۵۵ ساعت 
کار در هفته به پایین ترین سللطح خود می رسللد و با ۵6 تا 

7۰ ساعت کار در هفته به کلی از هم می پاشد.
بعضللی افراد به شغل شللان بیللش از اندازه عاقلله دارند و 
می خواهند وقت آزادشان را هم به کار کردن اختصاص دهند، 
اما حتی آنهایی که عاشللق کارشان هستند هم باید زمانی را 
برای اسللتراحت و تجدید قوا در نظللر بگیرند و نقطه  توقفی 
داشللته باشللند. خیلی از کارمندانی که عاشللق کارشان اند و 
کارشان را هیجان انگیز و اعتیادآور می دانند سامتی و روابط 

اجتماعی خود را در معرض آسیب قرار می دهند.
جالب اسللت بدانید که بیش از ۵۰درصد کارمندانی که 
ساعات زیادی از روز را کار می کنند هنگام برگشت به خانه 

نای صحبت کردن ندارند.
هیولللت در مقاله ای در مجله  نقد کسللب و کار هاروارد 
)Harvard Business Review( می نویسللد: کار زیاد 
سللبب می شللود رابطه  زناشویی به خشللونت و دعوا منجر 
شللود. نتایج تحقیقات او نشللان می دهد میان ساعات کار 
طوالنللی و بی خوابی مزمن، افزایش وزن، ناباروری و حمله  

قلبی رابطه  مستقیم وجود دارد.
به اندازه کار کنید

نتایج تمام تحقیقاتی که در این زمینه انجام شللده نشان 
داده که ۵۵ سللاعت یا حتی 4۹ سللاعت کار به سللامتی 
کارمندان و کارایی آنها آسللیب می رساند. نتایج تحقیقات 
نشللان می دهد کسب و کارها با یک سللاعت کار اضافی یا 
دو روز کاِر بیشللتر به جایی نمی رسللند. پس اگر سللامت 
جسمانی و روانی، شللادی و ارتباط تان با دیگران ارزشمند 

است، بیشتر از ۵۰ ساعت در هفته کار نکنید.

افراد موفق و حرفه ای ها بیش از اندازه کار نمی کنند

چرا طراحی دفتر کار باز، بهره وری مان را کاهش می دهد؟

طراحی دفتر کار باز، سال ها به عنوان معماری جدید و بهبودیافته  محل کار شناخته می شد.
اگر در دهه  ۹۰ سللبک فضای دفتر کار )فضاهای کاری ناخوشللایند با دیوارهای بی روح( مد شللده بود، 
اکنون در قرن 2۱ دفاتر کار پان باز مطرح شللدند. مفهوم دفتر باز، به شللرط بهبود کیفیت تجربه  کاری 
هر کارمند، نوآورانه به نظر می رسد. مدیران تصور می  کنند که دفاتر باز، تعامات بین همکاران را افزایش 

می دهد و مشارکت و بهره وری را بهبود می بخشد.
اما حقیقتی در مورد طراحی دفتر باز:

مشارکت بیشتر یا حواس پرتی بیشتر؟
در دفتر کار باز گاهی مشللاهده می شللود که سه نفر در گوشلله ای بلند بلند صحبت می کنند، یک نفر 
مللدام بللا خودکارش روی میز ضربه می زند، یک نفر هر روز یک سللاندویچ ویژه می خورد و .... در واقع در 
چنین فضایی اکثر افراد دچار حواس پرتی می شوند. بسیاری معتقدند که طراحی دفتر باز، ارتباطات بین 
کارمنللدان را افزایش می دهد و این افزایش مشللارکت، تاثیر منفی حواس پرتی بر بهره وری تیم را جبران 

می کند.
»نویز یا صدا، اساسللی ترین عاملی است که در دفتر کارهای باز باعث آزار و اذیت کارمندان    

می شود. سروصدا باعث بهره وری پایین و غیبت های بیشتر کارمندان است.«  
ولی آیا دفاتر باز واقعا مشارکت را افزایش می دهند؟

در پژوهشللی مشخص شد که تعامات چهره به چهره  کارمندان بعد از منتقل شدن به دفاتر کاری باز، 
به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

معماری باز به جای اینکه مشللارکت های چهره به چهره را افزایش دهد، باعث شللده کارمندان به نوعی 
واکنش طبیعی از خود نشللان دهند و از همکاران خود دور شللوند. در عوض با ایمیل و پیام رسان ها با هم 

در ارتباط باشند.
مثا اگر در یک اتاق شلوغ و پر از آدم نشسته باشید، ممکن است به سختی کار کنید تا حواس تان پرت 
نشللود. شللاید هم برای این  کار از یک هدفون بزرگ روی گوش تان استفاده کنید، ولی چون همیشه یک 

مخاطب دارید، احساس فشار می کنید و واقعا حس می کنید سرتان شلوغ است.
تحقیقات نشان داده اند که دفاتر باز، عاوه بر تعامات، بهره وری کارمندان را نیز کاهش می دهد. آنچه 

که از دیدگاه مدیریتی بسیار مهم است این است که کیفیت کار نیز کاهش می یابد.
 گزینه  جایگزین برای معماری باز: تیم های کوچک، فضاهای خصوصی

برای شللروع، کارمندان ما در تیم های میان وظیفه ای کوچک شامل 6-۵ نفر کار می کنند. تیم هایی که 
در آنها از هر نقش متفاوت، یک عضو در تیم وجود دارد، همواره کارآمدتر هستند.

ما برای حمایت از تیم های کوچک خود، به هر تیم یک فضای فیزیکی مختص خودشان می دهیم.
هر گروه اتاق خودش را دارد که درب آن بسللته می شللود، یک وایت برد بزرگ و میزهای بزرگ دارد و 

فضایی با اندازه مناسب و با ابزارهای مختلف بهره وری در اختیارشان است.
این فضاهای خصوصی باعث می شللوند تیم های ما بتوانند در کار خود تمرکز داشللته باشند. آنها بدون 

حواس پرتی و بدون نیاز به استفاده از هدفون های بزرگ به کارشان ادامه می دهند.
نویز یا صدا، اساسللی ترین عاملی اسللت که در دفتر کارهای باز باعث آزار و اذیت کارمندان می شللود. 

سروصدا باعث بهره وری پایین و غیبت های بیشتر کارمندان است.
کاهللش حواس پرتی فقط یک تصمیم مربوط به منابع انسللانی نیسللت، بلکه به امللور مالی هم مربوط 
می شود. این حواس پرتی ها تقریبا یک تریلیون دالر در هر سال برای شرکت های آمریکایی هزینه داشتند.
تیم های میان  وظیفه ای ما به جای مبارزه با حواس پرتی، با اعضای تیم مشارکت می کنند، به هم انرژی 

می دهند و بهره وری آنها در این اتاق های خصوصی افزایش می یابد.
تیم های شما چقدر باید کوچک باشند؟

کار در تیم های کوچک می تواند دقت تصمیم گیری را در بسیاری از زمینه ها افزایش دهد. زیرا تیم های 
کوچللک بدون وجود سللروصدای اضافی جمعیت، از مزیت خرد جمعی بهره می برند. البته ممکن اسللت 

نظرات با هم فرق داشته باشند.
تعداد جادویی اعضای تیم برای یک تصمیم گیری اثربخش، هفت نفر است. وقتی تعداد اعضا به این عدد 

رسید، هر عضو اضافی باعث می شود اثربخشی به میزان ۱۰درصد کاهش یابد.
البته هر سللازمانی منحصر به فرد اسللت و این تعداد اعضا، به نوع سللازمان و نوع تصمیمات و پروژه ها 

بستگی دارد. این تصمیم برای هر شرکتی براساس شرایط کسب وکارش متفاوت است.
در نهایت علی رغم تصوری که درباره بهبود مشارکت و بهره وری در دفاتر کار باز وجود دارد، باید گفت 
در دفاتر کار باز تمام کارکنان، روی هر پروژه یا تصمیمی با هم مشارکت ندارند و اغلب این دفاتر، گزینه  

مفیدی برای ایجاد تیم کاری کارآمد محسوب نمی شوند.
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