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چند شرکت دولتی در سال آینده از دولت بودجه می گیرند؟

بودجه بگیران جدید
در یکی از پیوست های الیحه بودجه ۹8، تعداد ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک، ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت 
و در مجموع ۳8۵عنوان درج ش��ده که نس��بت به سال گذشته هفت شرکت  جدید به فهرست شرکت های دولتی 
افزوده شده  است. بررسی ها نشان می دهد جدا از این هفت شرکتی که به تعداد شرکت های دولتی اضافه شده و 
در سال آینده از دولت بودجه می گیرند، حجم بودجه شرکت های دولتی در الیحه بودجه سال آینده نیز افزایشی 
۵۲درصدی را نس��بت به س��ال گذشته تجربه کرده است.  در همین زمینه، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه 
در گفت وگو با خبرآنالین، توضیحات مبس��وطی درباره بودجه ش��رکت های دولتی ارائه کرد و گفت: قبل از ورود 
به این مس��اله باید این نکته روش��ن شود که منظور از شرکت دولتی چیست؟  او در توضیح این مطلب ادامه داد: 
بنا بر مفاد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل آن، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است 
که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی و مصادره شده و به...

رئیس کل بانک مرکزی از کنترل شتاب تورم خبر داد

تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز
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با ارسال الیحه از سوی بانک مرکزی به هیات دولت و با رونمایی از اسکناس 50 هزار تومانی جدید

پول ملی به حذف صفر نزدیک شد

 کارآموزی فرصتی برای یادگیری یا بیگاری؟
8 اقدام در راستای ایجاد اعتماد در تیم کاری

25 اشتباهی که افراد موفق دو بار تکرار نمی کنند
10 نکته مهم بازاریابی تاثیرگذاری در سال جدید
100روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی

شخصیت برند چیست؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 آمازون برنامه های بزرگی
برای تغییر بازار مواد غذایی دارد

3
فرصت امروز: هیدروپولیتیـک )HydroPolitics( واژه  ای 

مرکب از آب و سیاسـت اسـت کـه اهمیت و نقش 
منابع آبی و به خصوص منابع آبی مشترک را...

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد

 تنش آب شرب
در کمین 50 میلیون ایرانی

یادداشت
افزایش معقول رشد 

 درآمدهای مالیاتی
در بودجه 98

الیح��ه بودجه که از س��وی 
رئیس جمهوری تقدیم مجلس 
ش��د، از هم��ان س��اعات اولیه 
تحلیلگران به بررسی بخش های 
مختلف آن پرداختند. در ماده 
واح��د الیحه بودجه س��ال ۹8 
مناب��ع و مص��ارف بودجه مبلغ 
یک هزار و ۷0۳ میلیارد تومان 
نس��بت  ک��ه  پیش بینی ش��ده 
الیحه س��ال گذش��ته که مبلغ 
یک هزار و 1۹۵ میلیارد تومان 
ح��دود  ب��ود  پیش بینی ش��ده 
۴۲.۵درص��د رش��د داش��ته و 
نس��بت به قانون بودجه ۹۷ که 
مبل��غ یک هزار و ۲۲۳ میلیارد 
ری��ال مص��وب ش��د، ح��دود 
۳۹.۲درص��د رش��د را نش��ان 
می دهد. باید توجه داش��ت که 
صرف نگاه ک��ردن به یک عدد 
نمی توان درب��اره آن اظهارنظر 
کرد و بایستی به صورت کلی و 
ب��ا توجه به دیگر آم��ار و ارقام 

آنها را تحلیل نمود.
براس��اس آمار رس��می بانک 
مرکزی، تورم 1۲ ماهه منتهی 
18.۴درص��د   ،۹۷ آب��ان  ب��ه 
همچنی��ن  اس��ت.  اعالم ش��ده 
براس��اس جدیدتری��ن گزارش 

بانک جهانی، نرخ تورم 
3برای سال ۹8 را...
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یلدا راهدار
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

نشس��ت خبری این هفته س��خنگوی قوه قضاییه پر از اس��م و رس��م است. از 
متهمانی که پرونده آنها در جریان اس��ت تا محکومانی که حکم آنها قطعی شده 

است.
به گزارش خبرآنالین، حجت االس��الم غالمحسین محس��نی اژه ای در یکصد و 
سی و پنجمین نشس��ت خبری خود با خبرنگاران، گفت:  از جلسه قبل تاکنون 
تعدادی که به اتهام مالی محکوم شدند و حکم شان قطعی شده که اسامی و میزان 

محکومیت آنها به شرح زیر است:
1. حمیدرضا جانقربان علمدار، پزشک به اتهام اخالل در نظام اقتصادی  به ۲0 

سال حبس و 1۲00 میلیارد ریال جریمه در دادگاه اصفهان.
۲. آزاده س��جادیه، پزش��ک به همین اتهام به 10 س��ال حبس، که این دو نفر 

زن و شوهرند.
۳. شاپور هیبتی فرزند حجت اهلل، سردفتر شماره ۷۹ شیراز به اتهام استفاده از 
سند مجعول و فروش مال غیر به 10 سال حبس و همچنین به جرم جعل سند 

رسمی به چهار سال حبس محکوم شده است.
۴. امیر سجادیان به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس و به جرم استفاده 

از سند مجعول و فروش مال غیر به هفت سال حبس محکوم شده است.
۵. محمدجواد خس��روی فرزند اس��داهلل به جرم جعل سند رسمی به سه سال 
حبس و اس��تفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و رد مال به مبلغ ۳میلیارد و 

8۷0 میلیون ریال محکوم شده است.
۶. محمد کاظم احمدزاده فرزند محمدجعفر به جرم جعل سند سه سال حبس 

و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به هفت سال حبس.
۷. هیبت اهلل علوی خواه فرزند لطف اهلل به جرم جعل سند رسمی سه سال حبس

8. بهرام رضایی لشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس 
محکوم شده است.

۹. محمدحسین نجم زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت 
در امانت دو سال و 11 ماه و 1۵ روز و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به 

چهار سال حبس محکوم شده است.
وی اظهار کرد:  اسامی که قرائت شد مربوط به شیراز است.

10. احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخالل از طریق گرانفروشی به 1۲ 
سال حبس و 1۳۹ میلیارد و ۴8۳ میلیون و 80۶ هزار و 8۵۶ ریال جزای نقدی و 

دو سال محرومیت از اینکه بتواند ارز دولتی و کارت بازرگانی بگیرد.
11. مهران طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به چهار سال حبس، 
80 میلیون ریال جزای نقدی و به جرم جعل س��ند رسمی به چهار سال حبس 

محکوم شده است.
1۲. ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسالم به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس 

و ۵8۳ میلیون و ۲8۴ هزار و 1۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
1۳. عبدالستار مالپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و 

۵8۳ میلیون و ۲8۴ هزار و 1۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
1۴. بنیامین گلشن زاده سروریه فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال 

حبس و ۵8۳ میلیون و ۲8۴ هزار و 1۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
1۵. عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و 

۵8۳ میلیون و ۲8۴ هزار و 1۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
1۶. سهیل آذرپور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵8۳ 

میلیون و ۲8۴ هزار و 1۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
1۷. عبدالکریم عبدلی پور فرزند منصور به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس 
و ۵8۳ میلیون و ۲8۴ هزار و 1۶۲ ریال جزای نقدی محکوم ش��ده است و ضبط 

لنجی که برای حمل سوخت از آن استفاده می کردند.
18. اردالن زینل زاده فرزند نجف ش��هردار گچس��اران به جرم دریافت رشوه و 
مس��ائل مالی به پنج س��ال حبس و ۷۴ ضربه شالق همچنین دو سال انفصال از 
خدمات دولتی محکوم شده که به دلیل بعضی از همکاری و خدماتی که داشته 
دادگاه از پنج س��ال حبس و ۷۴ضربه ش��الق او را به یک سال حبس و ۲۴ ضربه 

شالق تقلیل داده که این میزان اجرا شده است.
1۹. میثم نارکی فرزند ریمور، معاون ش��هردار به پنج س��ال حبس و ۷۴ ضربه 

شالق محکوم شده که چهار سال آن تعلیق شده است.
۲0. علیرضا پناه پور، فرزند غالمحس��ین معاون شهردار گچساران به پنج سال 
حبس و ۷۴ ضربه ش��الق محکوم ش��ده که از این میزان چهار سال حبس و ۵0 

ضربه شالق آن تعلیق شده است.
۲1. نعمت اهلل متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند ش��هرداری گچساران به 

دلیل تصرف غیرمجاز به ۷۴ ضربه شالق محکوم شده است.
۲۲. جعفر گوهرکانی فرزند علی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی 
اس��تانداری کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانون��ی در اموال دولتی به 

صورت مکرر به 110 ضربه شالق محکوم شده است.
۲۳. حمزه س��ی س��ختی نژادیان فرزند حس��ینقلی رئیس امور اراضی استان 
کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی اموال دولتی به 110 ضربه شالق 

محکوم شده است.
۲۴. الیاس تاج الدینی فرزند محمد، رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 

کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به ۷۴ ضربه شالق محکوم شده 
است.

در ادامه نشس��ت خبری غالمحسین محس��نی اژه ای گفت: تعدادی از دالالن 
خرد و کف خیابانی که توس��ط وزارتخانه های ذی رب��ط و بانک مرکزی این افراد 
در نوس��انات ارز و ایجاد تالطم در بازار نقش داشتند و براساس دستورات نیروی 
انتظامی عمل نکردند محکومیت های کمی گرفتند که اینها افراد جزء هستند که 
همگی ش��ش ماه حبس گرفتند و هر کدام به تناس��ب درآمدی که از این ناحیه 
داشتند به عنوان تحصیل مال نامشروع از آنها گرفته شده که تعداد آنها 1۵ نفر 

بوده است.
س��خنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این 1۵ نفر از تهران و از افراد خرده فروش 
غیرمجاز ارز بودند که به صورت جمعی عمل می کردند و تش��خیص داده شد در 
تالطم بازار و فضاس��ازی ها نقش داش��تند که همگی به شش ماه حبس محکوم 

شده اند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برخورد دستگاه قضایی با افزایش قیمت ها 
بعد از پایین آمدن دالر گفت: با کس��انی که از این فرجه علیه مردم سوءاستفاده 
می کنند و قیمت اجناس را  به بهانه گران شدن را گران کردند و حتی کم فروشی 
می کنند، برخورد می ش��ود. البته برخورد با گران فروش��ی و کم فروشی به عهده 
تعزیرات زیر نظر دولت اس��ت، اما با توجه به ش��رایط کنونی و فشاری که دشمن 

می آورد مدعی العموم وارد شده است.
س��خنگوی قوه قضاییه افزود: دادستان کل کشور به همه دادستان های سراسر 
کشور بخشنامه کرده که با تعزیرات همکاری کنند و هرجا سازمان تعزیرات نیاز به 
ورود و مجوز داش��ت دادستان ها وارد شوند و اجازه بدهند. دادستان های استان ها 

وارد شده اند و امیدواریم نیاز به دستگیری و بازداشت نباشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه صفحات اجتماعی به نام شما ایجاد شده و 
آیا شخصا در شبکه ها فعالیت دارید یا خیر؟ گفت: هفته پیش کسی از شما پیامک 
داد که ش��ما در شبکه های خارجی عضوید که اولین بار من می دیدم. من کانالی 
ندارم و عضو جایی نیستم و حتما ساختگی و جعلی است و  فرصت نمی کنم که 

به این شبکه ها ورود کنم.
محس��نی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده حس��ین فریدون، گفت: پرونده 

دادگاه نرفته و در دادسرا است.
وی در پاسخ به سوالی که آیا درست است که پرونده مختومه شده است؟ گفت: 

این موضوع را تکذیب می کنم.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

محس��نی اژه ای در ادامه نشس��ت خبری خود در پاسخ به س��وال ایسنا، درباره 
آخری��ن وضعیت پرونده بابک زنجان��ی گفت: مرتب مدعی بودند که پول داریم و 
بر همین اساس به کشورهای مختلف مسافرت شده و چیزی حاصل نشده است.

وی اف��زود: اخیرا برخی نماین��دگان مجلس مدعی بودند ک��ه وی می خواهد 
بدهی اش را پرداخت کند ولی نفت موافقت نمی کند و بر همین اس��اس مجددا 
با همان نماینده در 11 دی ماه جلس��ه ای برقرار شد و یکی از نمایندگان مجلس 
و وزارت نف��ت و اطالعات و وکیل متهم و محکوم هم بودند که گفتند با خودش 
می خواهیم صحبت کنیم و این امکان هم فراهم شد و با حضور وکیلش با ایشان 
صحبت کنند و قرارداد و تعهدی دادند که هیات به فالن کشور اعزام شود و قرار 
است هفته بعد و یا 10 روز بعد به آن کشور بروند و باید دید که آیا چیزی وصول 

می شود یاخیر.
س��خنگوی قوه قضاییه افزود: اقداماتی برای طرح دعوا در خارج کش��ور شده و 

کامل شده و وکیل گرفته شده و اقدام می شود.
وی ادامه داد: مش��کلی که وجود دارد این است که بخشی از اموالش در خارج 
از کشور است و به نام دیگران است و طرف معامله خارجی اند و با ادعای معمولی 

نمی شود و باید در محاکم آنها اقامه دعوا کرد.
محس��نی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عفو زنجانی و خالصی او از 
اعدام  نیز گفت: این موضوع بحث بعدی است. البته در بخشی از رای دیوان ارفاق 
آمده است. نظرم این است که باید وقتی تعیین شود و تاکنون به چهار کشور هیات 
رفته و در جلسات قبلی من رفتم ولی در جلسه آخر من نرفتم گفتم و توصیه ام 

این است که وقت تعیین کنید که آخرین فرصت است.
اظهارنظر محسنی اژه ای درباره ادعای اسماعیل بخشی

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای اسماعیل بخشی گفت: از دیگران شنیدم 
که نامه ای خطاب به وزیر اطالعات نوشته و علی القاعده  وزارت اطالعات پیگیری 

می کند؛ البته نمی دانم نامه وی به وزارت اطالعات درست است یا خیر.
س��خنگوی قوه قضاییه افزود: وزارت اطالعات پیگیری می کند و قطعا دستگاه 
قضایی هم اگر شکایت کند وارد می شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر 
ش��کایت کند دادستان وارد می شود و اگر وزارت اطالعات تخلفی را دید حتما به 

مرجع قضایی اعالم می کند.
وی در پاس��خ به سوالی درباره اینکه آیا حکم ش��یخ استخاره اجرا شده است، 
گفت: پرونده وی در دادس��رای ویژه روحانیت است و مطلقا خبری ندارم. از قول 
من نقل قولی شده بود که قطعا دروغ است و شنیدم که تکذیبیه آن را هم زدند 

که البته آن را ندیدم.

قرار اس��ت در هفته ج��اری وزیر امور خارجه کش��ورمان محمدجواد 
ظریف به هند س��فر کند. س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در هفته 
گذشته این خبر را اعالم کرده و گفته این سفر اهمیت بسیاری با توجه 
به نوع همکاری ها و ظرفیت های دو کشور دارد. سال گذشته در همین 
فصل روحانی رئیس جمهور کش��ورمان به هند س��فر کرد. رویترز پیش 
از انجام این س��فر در گزارشی اعالم کرد که توسعه بندر چابهار و ایجاد 
راه دریای��ی و زمین��ی برای انتقال کاال و انرژی از خلیج فارس به هند و 
افغانس��تان در اولویت گفت وگوهای رئیس جمهور ایران و نخست وزیر 
هند اس��ت چراکه ایران قصد دارد محصوالت پتروشیمی خود را با لوله 
از بندر عسلویه به چابهار و از آنجا به آسیای شرقی صادر کند. با به ثمر 

رس��یدن این طرح کاال و محص��والت غیرنفتی، نفت و گاز بدون نیاز به 
عبور از خاک پاکستان از راه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند 
راهی بندر بمبئی می شود و بندر چابهار به قطب انتقال نفت وگاز جهان 
تبدیل خواهد ش��د. در جریان س��فری که در س��ال گذشته انجام شد، 
رئی��س جمهور ایران اعالم کرد که ارتباط��ات ریلی و راه آهن میان دو 
کش��ور از چابهار تا زاهدان در نزدیکی مرز افغانستان از اهمیت بسزایی 
برای طرفین برخوردار اس��ت. چابهار امکان اتصال هند به افغانس��تان و 
آس��یای مرکزی را فراهم می کند و همچنین ب��ا راه اندازی بندر چابهار 
هند به بندرعباس دست یافته و تجارت با کشورهای اروپایی را گسترش 
می دهد. هند در تالش اس��ت در رقابت با چین که در بنادر پاکس��تان 

س��رمایه گذاری کرده، با س��رمایه گذاری در چابهار مسیر تجارت با دنیا 
را برای خود هموار کند. در س��ال گذش��ته نخس��ت وزیر این کش��ور از 
س��رمایه گذاری ۵00 میلی��ون دالری هند در بندر چابه��ار خبر داد. با 
وجود تمایل طرفین به همکاری در زمینه چابهار، توس��عه این بندر به 
دلیل تحریم ها با کندی همراه ش��ده اس��ت. روحان��ی در زمانی به هند 
س��فر کرد که هنوز ایاالت متحده از برجام خارج نش��ده و سخت ترین 
تحریم های آمریکا علیه ایران اعمال نشده بود. اکنون ظریف درحالی به 
هند س��فر می  کند که ایران خط پایان چهار نوامبر را پشت سر گذاشته 
است. در این بین نقطه روشن در روابط تجاری دو کشور معافیت هند از 
تحریم خرید نفت ایران از س��وی آمریکاست که می تواند به عنوان اهرم 

تقویت دیگر روابط اقتصادی دو کش��ور عمل کن��د. به گزارش ترانمای 
پرین��ت یک هی��ات از بازرگانان ایرانی هم وزیر ام��ور خارجه را در این 
س��فر همراهی می کنند. این رسانه ادعا کرده که مهم ترین  هدف سفر 
یافتن راه حل های مناسب برای انجام پرداخت ها به وسیله ارز ملی هند 
)روپیه( و همچنین ایجاد یک زمینه مناس��ب برای ش��رکت های ایرانی 
جهت س��رمایه گذاری در هند خواهد بود. ایران در دوره آوریل تا ژوئن 
)فروردین تا خرداد( سال ۲018 با عبور از عربستان سعودی به سومین 
کش��ور ب��زرگ تامین کننده نفت هن��د تبدیل ش��د. واردات کل هند از 
ایران در دوره آوریل تا نوامبر )فروردین تا آبان( سال ۲018 حدود 11 
میلیارد دالر بود که ۹0درصد از آن را واردات نفت خام تشکیل می دهد.

ظریف به هند می رود

چابهار در اولویت مذاکرات است؟

از اسماعیل بخشی تا عیسی شریفی
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در یکی از پیوس��ت های الیحه بودجه ۹8، تعداد ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ 
بانک، ۲ مؤسس��ه انتفاعی وابس��ته به دولت و در مجموع ۳8۵عنوان درج 
شده که نسبت به سال گذشته هفت شرکت  جدید به فهرست شرکت های 
دولتی افزوده شده  است. بررسی ها نشان می دهد جدا از این هفت شرکتی 
که به تعداد شرکت های دولتی اضافه شده و در سال آینده از دولت بودجه 
می گیرند، حجم بودجه شرکت های دولتی در الیحه بودجه سال آینده نیز 

افزایشی ۵۲درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.
 در همین زمینه، مژگان خانلو، س��خنگوی ستاد بودجه در گفت وگو با 
خبرآنالین، توضیحات مبسوطی درباره بودجه شرکت های دولتی ارائه کرد 
و گفت: قبل از ورود به این مساله باید این نکته روشن شود که منظور از 

شرکت دولتی چیست؟
 او در توضیح این مطلب ادامه داد: بنا بر مفاد ماده ۴ قانون محاس��بات 
عمومی کش��ور و تبصره ذیل آن، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی 
است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و 
یا دادگاه صالح ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده 
باش��د و بیش از ۵0درصد س��رمایه آن متعلق به دولت باش��د. هر شرکت 
تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که 
بیش از ۵0درصد سهام متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی 
تلقی می ش��ود. ضمناً ش��رکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال 
اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات 
اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت 

دولتی شناخته نمی شوند.
وی افزود: در ماده ۴ و تبصره ۲ ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری نیز 
شرکت دولتی عبارت است از بنگاه اقتصادی که به موجب قانون برای انجام 
قس��متی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کل اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب 
می گردد، ایجاد و بیش از ۵0درصد س��رمایه و س��هام آن متعلق به دولت 
است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتی و ش��رکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش 
از۵0درصد س��هام آنها منفرداً یا مش��ترکاً متعلق به واحدهای س��ازمانی 
فوق الذکر باش��د شرکت دولتی اس��ت. همچنین شرکت هایی که به حکم 
قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده 

یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
خانلری تاکید کرد: با این سابقه در اجرای مفاد ماده 1 قانون محاسبات، 
پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکت های دولتی، بانک ها 
و مؤسس��ات انتفاعی وابسته به دولت همه ساله در قالب پیوست ۳ لوایح 
بودجه برای بررس��ی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود. در 
الیحه بودجه سال 1۳۹8، بودجه ۳8۳ شرکت و ۲ ردیف فرعی مربوط به 
تعهدات بند )ق( تبصره ۲ قانون بودجه سال 1۳۹۳ و ماده 1۲ قانون رفع 
موانع تولید با حجم بودجه ای بالغ بر 1۲،۷۴۷هزار میلیارد ریال درج شده  
که در مقایسه با رقم مش��ابه مصوب 1۳۹۷ از رشد ۵۲درصدی برخوردار 

است که در این گزارش تغییرات آن مورد بررسی قرار می گیرد.
او در پاس��خ به این سوال که ش��رکت های افزوده شده به الیحه بودجه 
س��ال آینده کدام شرکت های دولتی هس��تند؟ گفت: در پیوست شماره 
)۳( الیحه بودجه س��ال 1۳۹8، اطالعات مربوط به ۳۷۲ ش��رکت دولتی، 
۹ بانک، ۲ مؤسس��ه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی در مجموع 
۳8۵ عنوان درج  ش��ده که نس��بت به سال گذشته هفت شرکت  جدید به 
فه�رست شرکت های دولتی افزوده شده  است. این ش�رکت ها عبارتند از: 
»شرکت سهامی توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب«، »شرکت سهامی 
تالش��گران صنعتی معدنی المرد و پارسیان«، »شرکت سهامی گسترش 

معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران«، »مهندسی و توسعه گاز ایران«، 
»بازرگانی گاز ایران«، »صندوق توسعه حمل و نقل« و »طراحی و ساخت 
موتوره��ای هوایی«. الزم به ذکر اس��ت که ش��رکت »طراحی و س��اخت 
موتورهای هوایی« از زیرمجموعه های سازمان صنایع دفاع بوده که بودجه 

آن در الیحه ۹8 به صورت مستقل منظور شده است.
او اضاف��ه کرد: البته الزم به توضیح اس��ت که در زم��ان تهیه و تدوین 
الیحه بودجه، شرکت هایی که در مراحل واگذاری یا در فرآیند تسویه قرار 
گرفته بودند، مستنداتی دال بر خاتمه مراحل و فرآیندهای مذکور و خروج 
از فهرست پیوس��ت ش��ماره)۳( الیحه ارائه ندادند، لذا از فهرست بودجه 

شرکتی حذف نشده اند.
 وی ادام��ه داد: در ضم��ن در اج��رای مفاد مصوبه ش��ماره 1۴0۳۴/ت 
۵۳8۳۴ ه� مورخ 1۳/0۲/1۳۹۷ هیأت وزیران، نام »شرکت مادرتخصصی 
عمران و بهس��ازی شهری ایران« به نام »شرکت بازآفرینی شهری ایران« 

تغییر یافت.
خانلری در پاسخ به این سوال که در ساختار جدید بودجه ریزی، تحولی 
در حوزه تخصیص اعتبار شرکت های دولتی پدید آمده است یا خیر؟ گفت: 
در آرایش جدید پیوس��ت ش��ماره )۳( الیحه بودجه، به استثنای بانک ها 
و مؤسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت که در اجرای مفاد ماده )1( قانون 
محاس��بات کشور باید در س��رفصل جداگانه ای درج ش��وند، شرکت ها بر 

حسب تقسیم بندی GFS در قالب هفت امور تعریف شدند. 
او توضیح داد: در الیحه س��ال 1۳۹8 برای نخستین بار در جدول شماره 
)۵( خالصه حجم بودجه ش��رکت ها بر حس��ب گروه های اصل ۴۴ قانون 
اساسی درج شد. با نگاهی به اطالعات جدول مذکور، مشخص میَ شود که 
حجم بودجه ش��رکت های گروه 1 که 100درصد باید واگذار ش��وند، فقط 
1.۳درصد از کل حجم بودجه ش��رکت ها را در برمی گیرد و حجم بودجه 
شرکت های گروه ۳ که 100درصد دولتی باقی  می مانند بالغ بر ۵۶.۴درصد 
اس��ت. ضمن آنک��ه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تش��خیص، انطباق و 
طبقه بن��دی فعالیت ه��ا و بنگاه های اقتصادی جمهوری اس��المی ایران با 
هر یک از س��ه گروه مصرح در ماده ۲ قانون موصوف، تعداد 11 ش��رکت 
مادرتخصصی پس از واگذاری تمامی ش��رکت های زیرمجموعه براس��اس 
احکام آیین نامه مذکور تعیین تکلیف خواهند شد. لذا در چنین شرایطی 
۳۵.۳درصد از حجم بودجه ش��رکت ها به اس��تناد مف��اد ماده ۴ آیین نامه 
تشخیص در حال حاضر قابل واگذاری نیستند. بدین ترتیب به رغم تصور 
بس��یاری از کارشناس��ان، بالغ بر ۹1درصد از حجم بودجه ش��رکت ها در 

شرایط کنونی در دولت باقی خواهند ماند.
خانلری درخصوص طبقه بندی براساس سودده و زیان ده بودن شرکت ها 
نیز توضیح داد: ترکیب بودجه ش��رکت ها برحس��ب س��ودده و زیان ده در 
الیح��ه 1۳۹8 حاکی از آن اس��ت که از مجموع ۳8۵ ش��رکت، تعداد ۶۵ 
ش��رکت زیان ده هس��تند که شامل ۲۵ ش��رکت آب منطقه ای، ۳1 آب و 
فاضالب روس��تایی اس��تانی و شرکت هایی مانند س��ازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، کانون 
پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان، س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها است. جمع کل اعتبارات 
هزینه ای که به عنوان کمک زیان از محل بودجه عمومی به این شرکت ها 
اختصاص یافته است، ۲۹،۵0۴ میلیارد ریال است که نسبت به سال 1۳۹۷ 
)۹ شرکت با۲۴۷۵0 میلیارد ریال( تعداد شرکت های زیان ده مندرج هفت 
برابر و میزان کمک زیان دولت 1۹درصد افزایش یافته است که 18،۴00 
میلیارد ریال آن مربوط به صدا و سیما می باشد و سهم شرکت های آب و 
فاضالب روستایی استانی ۲،۲00 میلیارد ریال و شرکت های آب  منطقه ای 

1000 میلیارد ریال است.

حجم بودجه شرکت ها و مقایسه آن با مصوب 1397
خانلری درخصوص حجم بودجه شرکت های دولتی گفت: حجم بودجه 
ش��رکت های دولتی در الیحه بر حسب منابع و مصارف مجموعاً 1۲،۷۴۷ 
هزار میلیارد ریال اس��ت که نسبت به بودجه مصوب ۹۷ از رشدی معادل 

۵۲درصد برخوردار است. 
او گفت: بر این اساس، درآمد شرکت ها صرف تأمین هزینه های عملیات 
ج��اری )به مبلغ ۹، ۶۵۲ هزار میلیارد ری��ال(، پرداخت مالیات، ۵0درصد 
س��ود ویژه و سود سهام )به مبلغ 1۶۷ هزار میلیارد ریال(، پرداخت وجوه 
اداره ش��ده و خالص وام داخلی )۶0 هزار میلیارد ریال( و حدود ۶10 هزار 

میلیارد ریال از هزینه سرمایه گذاری می شود.
 توجه به مبلغ خالص وام تسهیالت بانکی و وام های داخلی حائز اهمیت 
است زیرا به رغم پیش بینی وام دریافتی )به ارزش ۷۷1 هزار میلیارد ریال(، 
به دلیل بازپرداخت تس��هیالت و وام های دریافتی در س��نوات گذشته  )به 
ارزش 8۲۶ هزار میلیارد ریال( تراز وام ش��رکت ها منفی شده و این مبلغ 
باید از درآمد ش��رکت تأمین ش��ود، اما خالص وام خارجی، یکی از منابع 
تأمین کننده هزینه های سرمایه ای است به طوری که 1۴.۶درصد از میزان 
س��رمایه گذاری ش��رکت ها در صورت تحقق آن ب��ا وام خارجی پرداخت 
می َش��ود. سخنگوی س��تاد بودجه ادامه داد: س��ایر دریافت ها نیز از اقالم 
مربوط به حساب سرمایه ای است و شامل ودیعه مشترکان، حق انشعاب، 
منابع پذیره نویس��ی، دریافتی از ش��رکت های مادر تخصصی و سایر است. 
از ای��ن منبع به می��زان ۵۹8  هزار میلیارد ریال ص��رف تأمین هزینه های 
س��رمایه گذاری می ش��ود و بعد از درآمدها دومین منبع اصلی محس��وب 
می شود. مقایسه منابع و مصارف بودجه شرکت ها در الیحه ۹8 نسبت به 
مصوب ۹۷ به تفکیک اقالم مربوط نه تنها تغییرات هر یک از سرفصل های 
بودج��ه ای را نمایش می دهد، بلکه نقش و اث��ر هر یک  از آنها را در حجم 

بودجه را نیز نشان می دهد.
در قسمت منابع بودجه شرکت های دولتی باالترین تغییر پس از سرفصل 
»درآمدها« مربوط به »دارایی های جاری« با 8۹درصد رشد )معادل حدود 
۴۲ هزار میلیارد ریال( اس��ت. این س��رفصل بودجه ای در قس��مت منابع 
در واقع مربوط به حس��اب های س��رمایه ای شرکت است و بیانگر استفاده 
برخی شرکت ها از موجودی نقد )شامل موجودی نقد نزد بانک یا صندوق 
و تنخواه گردان( باقیمانده از س��ال گذشته اس��ت. از سوی دیگر برخی از 
شرکت ها به دلیل افزونی منابع سرمایه ای نسبت به هزینه های سرمایه ای 
پیش بینی شده دارای مازاد موجودی نقدی با ارزش ۵0 هزار میلیارد ریال 
هس��تند که تحت عنوان »افزایش دارایی های جاری« در قسمت مصارف 

انعکاس یافته است.
کاه��ش مالیات و ۵0درصد س��ود ویژه ش��رکت ها فقط ناش��ی از عدم 
احتساب و تسری درآمد پیش بینی ش��ده مجلس محترم شورای اسالمی 
برای درآمد بانک مرکزی در بودجه مصوب ناش��ی از مابه التفاوت تس��عیر 
نرخ ارز اس��ت. به این ترتیب در الیحه ۹8 برای بودجه بانک مرکزی تأثیر 
افزایش فوق در مالیات و ۵0درصد س��ود ویژه به ترتیب ۴۵000 میلیارد 
ریال و ۹۵000 میلیارد ریال منظور نش��ده اس��ت. ب��دون در نظر گرفتن 
افزایش یادش��ده مجموع درآمد پیش بینی ش��ده دولت حاصل از مالیات و 
س��ود ویژه ش��رکت های دولتی از 11۴،۴0۷میلیارد ریال در سال 1۳۹۷ 
ب��ه رقم 1۲1،۴۳۲ میلیارد ریال در الیحه 1۳۹8 افزایش یافته اس��ت که 
رش��د آن معادل ۶درصد است. علت کاهش 8۵درصدی سایر حساب های 

تخصیص سود نیز به دلیل کاهش درآمد بانک مرکزی است.
درخصوص وجوه اداره ش��ده نیز یادآور می َشود که رقم ۵.۶ هزار میلیارد 
ریال مربوط به هفت شرکت است که سهم صندوق توسعه صنایع دریایی 

۲.۵هزار میلیارد ریال است.

چند شرکت دولتی در سال آینده از دولت بودجه می گیرند؟

بودجه بگیران جدید
نگــــاه

58درصد بودجه متعلق به 3 شرکت دولتی است
شرکت های دولتی، حیاط خلوت دولت ها

براس��اس الیحه بودجه پیش��نهادی دولت برای س��ال ۹8، 
از کل بودجه کش��ور ۷۵درصد را بودجه ش��رکت های دولتی 
تش��کیل می دهد که در بین ش��رکت های دولتی س��ه شرکت 
باالتری��ن س��هم از بودجه را به خ��ود اختص��اص داده اند، به 
گونه ای که شرکت ملی نفت ایران با ۶11 هزار میلیارد تومان 
بودجه،  ۳۶درصد از کل بودجه عمومی کش��ور و شرکت ملی 
پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران با ۳0۹هزار میلیارد 
تومان بودجه، 18درصد از کل بودجه عمومی کشور و شرکت 
ملی گاز ای��ران با ۶۶ هزار میلیارد توم��ان بودجه، ۴درصد از 
کل بودج��ه کش��ور را به خود اختصاص داده و س��هم س��ایر 
ش��رکت های دولتی از بودجه۲8۹ هزار میلیارد تومان معادل 
1۷درصد است. ۲۵درصد باقیمانده بودجه کشور معادل ۴0۷ 
ه��زار میلیارد تومان نیز به س��ایر بخش های )بودجه عمومی( 

اختصاص دارد.
ب��ه گزارش مه��ر، یکی از ای��ن ایرادات بودج��ه ۹8، افزایش 
۵1.8درصدی بودجه مربوط به موسس��ات انتفاعی وابس��ته به 
دولت و بانک ها اس��ت؛ این مس��اله در حال��ی رخ داده که یکی 
از وعده های همیش��گی دولت ها کوچک س��ازی حجم دولت و 
واسپاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بوده است، اما بودجه 
پیش��نهادی سال آینده نش��ان می دهد که دولت نه تنها تمایلی 
به کوچک س��ازی خود ندارد بلکه حاضر ش��ده با رش��د س��هم 
ش��رکت های دولتی، سقف بودجه را نیز به 1۷0۳ هزار میلیارد 
تومان برساند؛ رقمی که نسبت به امسال رشد ۴0درصدی یافته 

است.
در همین ارتباط، وحید ش��قاقی ش��هری، اقتصاددان با بیان 
اینکه ش��رکت های دولتی حیاط خلوت دولت ها هستند، گفت: 
سهم قابل توجه این شرکت ها از بودجه سال ۹8 در حالی است 

که شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد.
ب��ه گفته ش��قاقی، یک��ی از اه��داف سیاس��ت های اصل ۴۴ 
این ب��ود که اندازه دول��ت کوچک تر ش��ود و دخالت دولت در 
اقتص��اد کاهش یاب��د، همچنین هدف از س��ایر سیاس��ت های 
کلی نظام نیز منطقی س��ازی اندازه دولت، افزایش ش��فافیت و 
کاه��ش هزینه های غیرضرور بود، اما برای س��ال آینده، بودجه 
ش��رکت های دولتی ۴0درصد افزایش یافته این در حالی است 
که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، حیاط خلوت دولت ها، عدم 

شفافیت، آشنابازی و بده بستان های پشت پرده.
دخل و خرج شرکت ها شفاف شود

او با تاکید بر لزوم شفاف شدن دخل و خرج شرکت های دولتی 
در الیحه بودجه ادامه داد: قرار بود به تدریج شرکت های دولتی 
کوچک شوند و عملکردشان شفاف شود؛ قرار بود این شرکت ها 
س��ودآور باشند و از سود این شرکت ها به بودجه عمومی اضافه 
ش��ود و مبتنی بر س��ود و فروش و عملکردشان از بودجه دولت 
منتفع شوند، اما متاسفانه این شرکت ها، هم عملکردشان و هم 

رویه استخدام و فرآیندهای شان غیرشفاف است.
وی ب��ا بیان اینک��ه ش��رکت های دولتی در اقتص��اد دخالت 
می کنن��د و جلوی ورود بخش خصوصی و غیردولتی به اقتصاد 
را می گیرن��د، گفت: ب��ا این وضعیت درگیر یک اقتصاد س��ایه، 
پنهان و پش��ت پرده دولت هستیم. افزایش بودجه شرکت ها به 
معنای افزایش اندازه و هزینه بری دولت و برخالف سیاست های 

کلی نظام است.
شقاقی با بیان اینکه شرکت های دولتی به منزله بده بستان های 
پشت پرده هستند، گفت: ش��رکت  های دولتی عملکرد شفافی 
ندارند و نظارت بر این ش��رکت ها پایین اس��ت. مفسده در این 
شرکت ها بسیار گس��ترده بوده و این شرکت ها تبدیل به محل 

هزینه برای دولت ها شده اند.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: هرگز گزارش عملکرد 
ش��فافی از این شرکت ها نداشته ایم از این رو نمی  توانیم تحلیل 
درس��تی از عملکرد آنها داشته باشیم. منابع ملی در اختیارشان 
اس��ت ولی هیچ گونه بازخوردی از لحاظ بهره وری و عملکردی 

ندارند و عمدتا زیان ده بوده اند.
شقاقی با اشاره به بنگاهداری نهادهای دولتی گفت: بانک های 
دولتی ما شرکت داری می کنند؛ وزارتخانه ای که نباید به مباحث 
اقتصادی ورود کند در زیرمجموعه خود ش��رکت دارد و با توجه 
ب��ه اینکه منافع زیادی دارند، مانع واگذاری این ش��رکت ها نیز 

می شود.
وی با اشاره به سهم ۳۶درصدی شرکت ملی نفت ایران و سهم 
18درصدی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از 
بودجه سال ۹8 )۶11 هزار میلیارد تومان( اظهار داشت: بودجه 
این شرکت ها هر سال فربه تر می شود، اما شفافیتی درباره دخل 
و خرج ش��ان وجود ندارد و مشخص نیست چنین اعداد بزرگی 

چگونه و با چه مکانیزمی هزینه می شود. 
ش��قاقی گفت: قرار بود از سود این ش��رکت ها مالیات گرفته 
ش��ود و به بودجه عمومی تزریق شود، اما برعکس شده و برخی 

از این شرکت ها حتی بدهکار شده اند.
شرکت های دولتی از موسسات مالی خطرناک تر هستند

ش��قاقی تصریح کرد: ش��رکت های دولتی ب��ه منابع بانک ها 
دس��ت درازی کرده اند و س��االنه به میزان بدهی ش��رکت های 
دولتی افزوده می ش��ود به گونه ا ی که یک انباش��ت بدهی پیدا 
کرده ایم. وضعیت بدهی این شرکت ها در آینده خطر بزرگی به 
مراتب بزرگتر از خطر موسس��ات مال��ی و اعتباری برای اقتصاد 
ایران خواهد ش��د. طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر 
امس��ال بخش دولتی حدود ۲۳0 هزار میلیارد تومان به شبکه 
بانک��ی بدهکار ب��وده که حدود ۳0 هزار میلی��ارد آن متعلق به 
ش��رکت ها و موسس��ات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده 

است.
ش��قاقی ادامه داد: این میزان بدهی در حالی اس��ت که هنوز 
زمانی برای بازپرداخت بدهی ها مش��خص نشده و به طور کلی 

اصل بازپرداخت در ابهام قرار دارد.
وی ب��ا بیان اینکه بودجه ش��رکت های دولتی الیه پنهان کار 
اس��ت، تاکید کرد: هر زمان اندازه ش��رکت های دولتی بزرگ تر 
ش��ود، فس��اد و دخالت دولت در اقتصاد نیز به مراتب بیش��تر 

خواهد شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت ام��روز: هیدروپولیتیک )HydroPolitics( واژه  ای مرکب از 
آب و سیاس��ت اس��ت که اهمیت و نقش منابع آبی و به خصوص منابع 
آبی مشترک را در مناسبات سیاس��ی کشورها مطالعه می کند. افزایش 
جمعیت و به  تبع آن رشد تقاضا برای این مایع حیاتی شرایط مستعدی 
را برای بروز تنش های سیاس��ی، اجتماع��ی و اقتصادی میان دولت  ها و 
ملت  ها بر سر دستیابی هرچه بیشتر به این منابع یا سهم  خواهی بیشتر 
فراهم کرده اس��ت. امروزه این سوال بیش از پیش، ذهن سیاستمداران 
را درگی��ر کرده که آیا در س��ال ۲0۳0، آب بی��ش از نفت در موفقیت 
اقتص��ادی و ژئوپولیتی��ک جه��ان نقش خواهد داش��ت؟ کارشناس��ان 
پیش بینی می  کنند در دو دهه آینده، میزان تقاضا برای آب آش��امیدنی 
۴0درص��د بیش از میزان کنونی خواهد ش��د و این رق��م همچنین در 
اقتصادهای نوظهور و در حال توس��عه۵0درصد بیش��تر خواهد بود، اما 

وضعیت در ایران چگونه است؟
براساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، در سال 1۴00 نزدیک 
ب��ه ۵0 میلیون ایرانی یعنی حدود 80درصد از مش��ترکان ش��بکه آب 
ش��رب کش��ور با تنش آبی مواجه خواهند شد. همچنین این پیش بینی 
نش��ان می دهد ۲۵درصد آب تولیدشده در ایران از دست رفته محسوب 

می شود و هرگز به فروش نمی رسد.
اینکه در یکی از پرباران ترین س��ال های آبی در چند س��ال گذش��ته، 
همچنان اعتراض های اجتماعی نس��بت ب��ه تنش آبی در برخی مناطق 
کش��ور ادامه دارد، نشانه ای از بحرانی  شدن چشم انداز تأمین آب است، 
اما این بار دیگر صحبت از کمبود آب برای تولید کش��اورزی یا صنعتی 
نیست، بلکه تازه ترین گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد تنش آبی، 

تأمین آب آشامیدنی ۵0 میلیون ایرانی را هدف گرفته است.
بی توجه��ی به اص��الح قواعد تولید، انتقال و مص��رف آب، زنگ خطر 
گس��ترش تن��ش آب��ی را در چش��م انداز 1۴00 نواخت��ه، به گونه ای که 
مطالعات اخیر بازوی پژوهش��ی مجلس از گسترش چتر تنش آب شرب 
بر س��ر 80درصد مشترکان شبکه در سه س��ال آینده حکایت دارد که 
عم��اًل می توان��د به معضالت امنیت��ی و اجتماعی منجر ش��ود؛ چنانچه 
عیس��ی کالنتری، رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت معتقد است: 
برای غالب ش��دن ب��ر بحران آب باید مجموع��ه ای از راه های برون رفت 
از ای��ن وضع اجرایی ش��ود وگرنه موضوعات مس��تقل اعم از انتقال آب 
دریا، کاهش سهم آب بخش های مختلف و ... مشکلی را حل نمی کنند.

کالنتری با اشاره به اینکه ایران کشوری کم آب و البته پرمصرف در جهان 
محسوب می شود، به ایلنا، می گوید: براساس استانداردهای بین المللی نباید 
بیش از ۴0درصد آب های تجدیدپذیر را استفاده کرد. به ندرت کشوری پیدا 
می شود که باالی ۷0درصد از این منابع استفاده کند، اما در ایران بیش از 

100درصد از آب های تجدیدپذیر استفاده می شود.
تنش به آب شرب می رسد

در تابس��تان امس��ال ۳۶.8 میلی��ون نفر ایرانی در ۳۳۴ ش��هر، یعنی 
۴۶درصد از مش��ترکان ش��بکه آب کش��ور تحت تنش آب ش��رب قرار 
گرفتن��د و حاال گزارش مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد در چش��م انداز 
1۴00 بیش از ۵0.۳ میلیون نفر از ساکنان سرزمین ایران در ۴۳۳شهر 
یعنی 80درصد مش��ترکان ش��بکه آب با تنش آبی روبه رو خواهند شد. 
البت��ه تازه ترین آم��ار وزارت نیرو از بهبود وضعیت بارندگی در کش��ور 
حکایت می کند، اما این بارش ها در کنار خشکس��الی های طوالنی مدت 

اس��تفاده  و  اخی��ر  س��ال های  در 
بی روی��ه از آب عم��اًل دردی را دوا 

نمی کند.
کم آبی در سال پرباران

آماره��ا حاک��ی اس��ت در 10۴ 
روز سپری ش��ده از س��ال آبی ۹8 
- ۹۷ )اول مهرماه تا ش��امگاه 1۴ 
دی( ارتف��اع کل ریزش های جوی 
میلی مت��ر   10.۴ ب��ه  کش��ور  در 
رس��یده که نس��بت به س��ال قبل 
با  البته  افزای��ش دارد.  ۲۲۶درصد 
در نظر گرفتن اینکه س��ال گذشته 
یک��ی از کم باران ترین س��ال ها در 
نیم ق��رن اخیر در ای��ران بوده، این 
افزای��ش بارندگی ق��درت چندانی 
در کمرن��گ کردن بح��ران کم آبی 
بارندگی ه��ای  همچنی��ن  ن��دارد. 
امس��ال نس��بت به میانگین بارش 
در دوره ه��ای درازمدت ۵0 س��ال 
اخیر ۴1درصد بیشتر شده که این 
مس��ئله نیز در مقایس��ه با نابودی 
ح��دود 8۵ تا ۹0درص��دی منابع 
آب زیرزمینی کش��ور، توانایی حل 
مش��کل ندارد. وضعیت نامس��اعد 
آب در ایران به قدری بغرنج ش��ده 
که با بهب��ود بارندگی در دوره های 

کوتاه مدت، تغییری در آن حاصل نمی ش��ود ضم��ن اینکه فقط یکی از 
عوامل بروز بحران آب در ایران، کم بارانی اس��ت و مسائلی مانند تبخیر 
زیاد، مصرف نادرس��ت، ات��الف آب و بی توجهی ب��ه توجیه پذیر کردن 
س��رمایه گذاری در این حوزه ازجمله مس��ائلی بوده که ب��ه این بحران 

دامن زده است.
افزایش سهم آب به حساب نیامده

س��االنه در ای��ران ۷ میلی��ارد و ۶۴0 میلی��ون مترمکعب آب ش��رب 
در کش��ور تولید می ش��ود که از این میزان ۵ میلی��ارد و ۵80 میلیون 
مترمکع��ب به فروش می رس��د و ۲ میلی��ارد مترمکع��ب از آن معادل 
۲۷درصد از کل آب ش��رب تولیدی به ش��یوه های مختلف از دس��ترس 

خارج می شود و اصاًل به حساب نمی آید.
البته حجم »آب به حساب نیامده« در مناطق شهری و روستایی متفاوت 
است و به ترتیب ۲۶درصد و ۳۲درصد از کل آب تولیدی را شامل می شود 
که درمجموع ش��کاف میان قیمت تمام ش��ده و بهای فروش آب را افزایش 
می دهد؛ به گونه ای که در سال گذشته قیمت فروش آب شرب در بخش های 
ش��هری ۴8درصد و در بخش های روستایی ۲۴درصد قیمت تمام شده آن 

بوده و مابقی به صورت یارانه دولتی هزینه شده است.
این مس��ئله باعث شده س��رمایه گذاری های حوزه آب عمدتاً سودآور 
نباشند و شرکت های آب و فاضالب نیز زیان ده باشند درحالی که حجم 
س��رمایه موردنیاز برای این حوزه بیش از ظرفیت بودجه عمومی اس��ت 
و نیاز به مش��ارکت بخش غیردولتی در آن به ش��دت محسوس است اما 
همین س��ودآور نبودن سرمایه گذاری باعث می شود هیچ سرمایه گذاری 

برای فعالیت در این حوزه ترغیب نشود.
تعرفه های آب شرب

براس��اس قوانین کش��ور، تعرفه های آب ش��رب با پیش��نهاد شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و سپس 
به مرحله اجرا می رس��د. براس��اس توصیه های جهان��ی باید حدود پنج 
مترمکعب آب در ماه برای هر فرد به آس��انی در اختیار مصرف کنندگان 
قرار گیرد و الگوی مصرف آب خانگی در کشور برابر با 1۳0 لیتر در روز 
به ازای هر نفر در نظر گرفته ش��ده، اما در عمل سرانه مصرفی به مراتب 
از این رقم فراتر است. همچنین بین قیمت فروش و قیمت تمام شده آب 
شرب، فاصله زیادی وجود دارد و شرکت های آب و فاضالب از این بابت 
دچار زیان می شوند. آنالیز قیمت تمام شده آب شرب در سال ۹۶ نشان 
می دهد هزینه تولید هر مترمکعب آب ش��رب به ۹۷۶ تومان می رس��د، 
اما در قیمت تمام ش��ده و فروش آب ش��رب اختالف چشمگیری وجود 
دارد به طوری که در س��ال ۹۶ قیمت فروش آب در بخش های شهری و 

روستایی به ترتیب حدود ۴8 و ۲۴درصد قیمت تمام شده بوده است.
وضعیت موجود تنش آب شرب در ایران

تنش آب ش��رب به دلیل مص��رف باال، عمدتاً در فصل تابس��تان رخ 
می دهد. طبقه بندی میزان تنش آب ش��رب به صورت وضعیت های زرد، 
نارنجی و قرمز انجام می شود که براساس آن، وضعیت زرد بیانگر میزان 
کمبود آب در اوج مصرف تا 10درصد نس��بت به آب موردنیاز، وضعیت 
نارنجی بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف از 10 تا ۲0درصد نسبت 
ب��ه آب موردنیاز و وضعی��ت قرمز نیز بیانگر می��زان کمبود آب در اوج 

مصرف بیش از ۲0درصد نسبت به آب موردنیاز است.
تعداد ش��هرهای تحت تنش آب ش��رب در کش��ور متغی��ر بوده و به 

عوامل مختلفی بس��تگی دارد. از میان این عوامل، مهم ترین آن، میزان 
بارش هاس��ت که در نتیجه آنها مخازن س��دهای تأمین کننده آب شرب 
تغذیه می ش��وند. ظرفیت تأمین و ذخیره آب و همچنین قابلیت تأمین 
در اوج مصرف نیز از دیگر عوامل مهم در بروز تنش آب ش��رب اس��ت. 
در تابس��تان ۹۷ ب��ه دلیل کاهش بارش ها در س��ال آبی 1۳۹۶-1۳۹۷ 
مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان 
جمعیت شهری و روس��تایی بالغ بر ۳۶.8 میلیون نفر، معادل ۴۶درصد 

جمعیت کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت.
پیش بینی وضعیت تنش آب ش��رب در س��ال 1۴00 نش��ان می دهد 
که با فرض ضریب رش��د جمعیت ش��هری برابر با 1.۳۲درصد، جمعیت 
ش��هری تحت پوشش شبکه آب ش��رب به حدود ۶۳.۲ میلیون نفر در 
سال 1۴00 می رسد. بر این اساس و با فرض ادامه روند فعلی )سناریوی 
ادامه وضع موجود( جمعیت شهری چشمگیری از کشور تحت تنش آب 

شرب قرار می گیرد. 
راهکارهای کنترل مقابله با تنش آب شرب

مطالعات مرکز پژوهش های مجلس حاکی اس��ت برای مقابله با تنش 
آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارها را از هم اکنون 
در دس��تور کار ق��رار داده و برنامه ریزی های الزم را انجام دهند. در این 
مطالعات راهکارهای مقابله با تنش آب ش��رب به دو دس��ته راهکارهای 
کوتاه م��دت و بلندمدت تقس��یم ش��ده اند ک��ه راهکاره��ای کوتاه مدت 
عمدتاً بر مدیریت عرضه اس��توار بوده است: تأسیس سامانه های جدید 
آب ش��یرین کن معادل با ۷0 میلیون مترمکعب در سال، افزایش تأمین 
و تولید آب با اس��تفاده از پروژه های اضطراری حفر چاه معادل با 1۶0 
میلی��ون مترمکعب در س��ال، طرح ه��ای ارتقای کیفی مع��ادل با 1۶0 
میلیون مترمکعب در س��ال، ارتقای بهره وری، بازس��ازی تأسیس��ات و 

کاهش آب به حساب نیامده معادل با ۶0 میلیون مترمکعب در سال.
در نتیجه با اعمال این راهکارها، پتانسیل افزودن حدود ۴۵0 میلیون 
مترمکعب در سال به ظرفیت تأمین آب شرب کشور وجود دارد که این 
امر نیازمند اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال است. با این 
توضیح و در یک بازه زمانی سه س��اله می ت��وان ظرفیت 1۳۵0 میلیون 
مترمکعب در سال را به ظرفیت تأمین آب شرب کشور اضافه کرد. البته 
مهم اس��ت که توجه ش��ود اعتبار موردنیاز یادش��ده جدای از اعتبارات 
س��الیانه معمول فصل آب و فاضالب در بودجه های س��نواتی اس��ت که 
جهت مقابله کوتاه مدت با تنش آبی ش��رب، باید از هم اکنون موردتوجه 

متولیان بخش قرار گیرد.
همچنی��ن راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و 
سیاس��ت گذاری کالن بخش آب هس��تند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، 
کاهش آب به حس��اب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ س��ازی و 
تصحیح الگوی مصرف، اصالح تعرفه ها، اعمال مدیریت بهم پیوس��ته آب 
در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی 
از طریق روش های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر 
کاهش مصرف آب در س��طح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش 

و ارزیابی منابع و مصارف.
متولیان بخش آب شرب کشور باید با استفاده از منابع مالی موجود و 
متناس��ب با وضعیت فعلی اقتصادی، بهترین عملکرد را در زمینه مقابله 
با تنش آب ش��رب داش��ته باش��ند. در حال حاضر نقش مدیریت بخش 
آب شرب در مقابله و کنترل تنش 
آب شرب و اولویت بندی تخصیص 
اعتبارات بس��یار مهم و قابل توجه 

است.
از طرف دیگر با توجه به کاهش 
بس��یار چش��مگیر آب تجدیدپذیر 
کش��ور در س��ال های اخیر و روند 
کاهش آن، افزایش ظرفیت تأمین 
آب شرب از منابع آب تجدیدپذیر 
با عدم قطعیت ه��ای زیادی همراه 
است. در این راستا متولیان بخش 
آب ش��رب باید در راستای تأمین 
هرچه بیش��تر آب ش��رب از منابع 
نامتع��ارف )عمدت��اً نمک زدایی از 
آب دری��ا( گام بردارند. با این همه، 
از س��وی  ارائه ش��ده  راهکاره��ای 
متول��ی  اجرای��ی  دس��تگاه های 
تأمین آب ش��رب ب��رای مقابله با 
تنش آب ش��رب، عمدتاً مبتنی بر 
مدیریت عرضه اس��ت ت��ا مدیریت 
تقاضا. این امر در حالی اس��ت که 
وضعی��ت فعلی بخش آب ش��رب 
از منظ��ر بهره ب��رداری )میزان آب 
به حساب نیامده، تعرفه ها، مشکالت 
س��اختاری و ...( نامطل��وب بوده و 

باید موردتوجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد

تنش آب شرب در کمین 50 میلیون ایرانی
یادداشت

 افزایش معقول رشد درآمدهای مالیاتی
در بودجه 98

الیحه بودجه که از س��وی رئیس جمهوری تقدیم مجلس ش��د، 
از همان س��اعات اولیه تحلیلگران به بررسی بخش های مختلف آن 
پرداختن��د. در م��اده واحد الیحه بودجه س��ال ۹8 منابع و مصارف 
بودج��ه مبلغ یک ه��زار و ۷0۳ میلیارد تومان پیش بینی ش��ده که 
نسبت الیحه سال گذشته که مبلغ یک هزار و 1۹۵ میلیارد تومان 
پیش بینی شده بود حدود ۴۲.۵درصد رشد داشته و نسبت به قانون 
بودجه ۹۷ که مبلغ یک هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال مصوب شد، حدود 
۳۹.۲درصد رش��د را نشان می دهد. باید توجه داشت که صرف نگاه 
ک��ردن به یک عدد نمی ت��وان درباره آن اظهارنظر کرد و بایس��تی 

به صورت کلی و با توجه به دیگر آمار و ارقام آنها را تحلیل نمود.
براس��اس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم 1۲ ماهه منتهی به آبان 
۹۷، 18.۴درصد اعالم ش��ده اس��ت. همچنین براس��اس جدیدترین 
گزارش بانک جهانی، نرخ تورم برای س��ال ۹8 را ۳1.۲درصد، نرخ 
رش��د اقتصادی را ۳.۷- درصد پیش بینی شده و این در حالی است 
که نرخ تورم و نرخ رش��د اقتصادی برای سال ۹۷ به ترتیب ۲۳.8 و 

1.۶- درصد پیش بینی شده است.
درخصوص صادرات نفت نیز این نهاد بین المللی پیش بینی کرده 
اس��ت که سال ۹8 صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز 
خواهد رس��ید؛ این در حالی اس��ت که در سال جاری این رقم 1.۵ 
میلیون پیش بینی  شده است. همچنین متوسط قیمت جهانی نفت 

در سال آینده ۶۵ دالر در هر بشکه برآورد شده است.
با بررس��ی ارقام باال مش��اهده می ش��ود که اگرچه بودجه س��ال 
آینده ۳۹درصد رش��د را نش��ان می ده��د، اما با لح��اظ کردن نرخ 
تورم پیش بینی ش��ده حدود ۳1درصد، بودجه سال ۹8 تنها 8درصد 
انبس��اطی است. این رش��د در درآمدهای مالیاتی و نرخ تسعیر ارز 

دیده شده است.
در قانون بودجه سال ۹۷ میزان صادرات روزانه نفت ۴.۲ میلیون 
بش��که در روز، نرخ فروش هر بش��که نفت خ��ام ۵۵ دالر و قیمت 
ه��ر دالر ۳۵00 تومان تصویب ش��د. این مقادیر برای س��ال جاری 
و در الیح��ه بودجه ۹8، برابر با 1.۵ میلیون بش��که صادرات روزانه 
نفت خام، قیمت هر بش��که ۵۴ دالر و نرخ تسعیر ارز ۵۷00 تومان 
پیش بینی  ش��ده اس��ت. در قانون بودج��ه ۹8 ارزش صادرات نفت، 
)نفت خام، میعان��ات گازی و خالص صادرات گاز( بالغ بر 101 هزار 
میلی��ارد توم��ان مصوب و در الیح��ه بودجه ۹8 بالغ ب��ر 1۴۳ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی  ش��ده است و این یعنی رشدی تقریباً برابر 
با ۴۲درصد؛ همان طور که مشاهده می شود درآمدهای ریالی حاصل 
از صادرات نفت با رش��د مواجه بوده که عمده دلیل آن افزایش نرخ 

تسعیر ارز ۲۲00 تومانی است.
ازآنجاکه در این یادداشت، هدف اصلی تحلیل درآمدهای مالیاتی 
اس��ت، ب��ه تحلیل میزان تحق��ق درآمدهای نفتی و ایجاد کس��ری 
بودج��ه نخواهی��م پرداخت و در این قس��مت درآمدهای مالیاتی را 
مورد بررس��ی قرار می دهیم. درآمدهای مالیات��ی درمجموع تقریباً 
یک هزار و ۵۷ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال گذشته 
و در قان��ون بودجه ۹۷ )1۴۵ هزار میلیارد تومان( حدود 8.۳درصد 
رشد نش��ان می دهد. در ابتدای امر شاید این رشد ناعادالنه به نظر 
برس��د، اما با در نظر گرفتن نرخ ۳1درص��دی و به طور خوش بینانه 
۲۵درص��دی تورم ای��ن نرخ نه تنه��ا غیرعادالنه نبوده بلکه نش��ان 
می ده��د دولت در ص��دد افزایش فش��ار مالیاتی نیس��ت. افزایش 
8.۳درصدی درآمدهای مالیاتی حتی در حالت خوش بینانه افزایش، 

کمتر از یک سوم نرخ تورم افزایش یافته است.
مالیات بر اش��خاص حقوقی برای سال ۹8 بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی  ش��ده که نسبت به سال گذشته )۴1 هزار میلیارد 

تومان( یک درصد کاهش  یافته است.
مالی��ات بر درآمد در الیح��ه ۹8 بالغ بر ۲۵ ه��زار میلیارد تومان 
برآورد و در قانون ۹۷ بالغ بر ۲0 هزار میلیارد تومان مصوب شده که 
رشد ۲۵درصدی را نشان می دهد. ازآنجاکه برای نرخ دستمزدهای 
س��ال ۹8 با افزایش ۲0درصدی لحاظ شده و نرخ تورم نیز )به طور 
متوس��ط( ۲8درصد برآورد ش��ده، افزایش ۲8درص��دی مالیات بر 

درآمد به بخش حقوق بگیر جامعه فشار وارد خواهد کرد.
مالیات بر واردات برای سال ۹8، ۲8 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
و برای س��ال ۹۷، ۳0 هزار میلیارد تومان مصوب شده و حکایت از 
کاه��ش ۷درصدی دارد که با توجه به وضعیت بازرگانی خارجی در 

چند ماه گذشته معقول و منطقی به نظر می رسد.
مالیات بر کاالها و خدمات که ش��امل مالیات بر ارزش افزوده نیز 
هس��ت در س��ال ۹8 بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که 
در مقایسه با مصوب س��ال ۹۷ )۵0 هزار میلیارد تومان( ۲۶درصد 
رشد داشته اس��ت. البته با توجه به تورم پیش بینی شده این میزان 
رش��د طبیعی اس��ت اما از آنجا که کش��ور دچار رکود نیز اس��ت و 
رشد حدود ۳.۷-درصد برای سال آتی پیش بینی شده باعث می شود 

برخی واحدهای تولیدی تحت  فشار قرار گیرند.
با توجه به موارد گفته شده مشاهده می شود که رشد 8.۳درصدی 
درآمده��ای مالیاتی در الیحه بودجه ۹8 با در نظر گرفتن نرخ تورم 
و رش��د اقتصادی و ش��رایط رکود تورمی معقول به نظر می رس��د، 
اما دولت باید برای کاهش فش��ار مالیاتی به اقش��ار مختلف جامعه 
از ف��رار مالیاتی جلوگیری کرده و معافیت های مالیاتی گس��ترده را 

حذف کند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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خواسته وزیر ارتباطات از بانک مرکزی
آزادسازی نظام  های پرداخت

فرصت امروز: به گفته وزیر ارتباطات، اقدامات بانک مرکزی در 
حوزه فین تک ها یا آزادسازی نظام های پرداخت می تواند منجر به 

ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارهای مجازی شود.
محمدجواد آذری جهرمی صبح یکشنبه پس از بازدید از شرکت 
خدمات انفورماتیک وابس��ته به بانک مرکزی که با همراهی ناصر 
حکیم��ی، معاون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی و امیر ناظمی، 
معاون وزیر و رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ایران انجام ش��د، 
گفت: کارهای ارزش��مندی در شرکت خدمات انفورماتیک انجام 
گرفته است. یادمان هست که نظام بانکی کشور پیش از این چه 
ش��رایطی داشت و االن در چه مسیری در حال حرکت است، در 

مقایسه با گذشته انقالبی در نظام بانکی کشور رخ داده است.
وی ادامه داد: چرخه پیش��رفت در نظام بانکی برای مردم قابل 
لمس اس��ت، اما ش��اید ندانند چه انقالبی در این حوزه رخ داده 
اس��ت. براس��اس تحوالتی که در نظام بانکی بروز کرده، ش��اهد 
هس��تیم که ارائه خدمات حضوری م��ردم در بانک ها روز به روز 

کمتر می شود.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: البته این مس��یری اس��ت که همه 
دنیا رفته اند که ش��اید نکته مهمی نباش��د، اما نکته ویژه در این 
است که اقدامات انجام شده مبتنی بر دانش بومی است و اگر هم 
فناوری وارد ش��ده اس��ت بر پایه دانش خودتان آن را برای ارائه 

خدمات آماده کرده اید.
آذری جهرمی با تاکید بر اینکه فارغ از تمام خدمات ارائه شده دو 
نکته را برای بهبود شرایط باید مدنظر داشت، گفت: نکته نخست 
اینکه ش��بکه بانکی کشور به عنوان یک زیرساخت شبکه ای  باید 
با سند تدوین الزامات شبکه ملی اطالعات همخوانی داشته باشد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در این سند آمده است که زیرساخت 
ارتباطات باید در الیه دوم باش��د. به این معنا که استقالل شبکه 
بانکی به عنوان یک نهاد مس��تقل بر بس��تر شبکه ملی اطالعات 
وجود داش��ته باشد. بنا نیس��ت در بس��تری که اینترنت و سایر 
ارائ��ه خدمات وج��ود دارد خدمات بانکی هم روی همان بس��تر 
باش��د که اگر آن بستر دچار اختالل ش��د، نظام بانکی هم دچار 

اختالل شود.
به گزارش ایبنا، عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه »زیرساخت 
ش��بکه ملی اطالعات یک زیرس��اخت سرتاس��ری است اما روی 
آن شبکه های مس��تقلی می تواند شکل بگیرد«، گفت: در وزارت 
ارتباط��ات این امکان به وجود آمده اس��ت که این ش��بکه را به 
طور مس��تقل دریافت کنید. طبیعتا در این مفهوم مخابرات باید 
فیبره��ای تاریک را به ش��ما واگذار کند، چون آنج��ا دیگر دیتا 

مفهومی ندارد.
وی تصریح کرد: بحث دوم این اس��ت ک��ه به لحاظ فنی برای 
پایداری ارائه خدمات، توپولوژی س��ایت مورد بازبینی قرار گیرد. 
باید ش��رایطی فراهم کنید که به هر شکل ممکن بانک ها ارتباط 

خودشان را با جاهای مختلف داشته باشند.
وزیر ارتباطات با اش��اره به همکاری مش��ترک بانک مرکزی و 
وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک گفت: این همکاری ها 
در راس��تای راحت کردن زندگی مردم صورت گرفته اس��ت و از 
این رو برای تس��هیل ارائه خدمات بای��د اقدامات دیگری هم در 

دستور کار قرار گیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه یک��ی از این خدمات می تواند در تس��هیل 
پرداخت وام ها صورت گیرد، تصریح کرد: فرض کنید فردی برای 
دریافت وام به بانک مراجعه می کند، براساس مقرراتی که اکنون 
وجود دارد همین فرد برای مبلغی که اتفاقا قابل توجه هم نیست 
باید ضامن معرفی کند یا گواهی کس��ر از حقوق و . . . ارائه دهد. 
همزمان فرد دیگری با کمترین مانع و مش��کل چند هزار میلیارد 
وام می گیرد و وثیقه ای هم ارائه می کند بدون آنکه اساسا ارزشی 

داشته باشد.
آذری جهرمی ادامه داد: اگر نظام اعتباری )credit( راه بیفتد 
و مشخص ش��ود اعتبار افراد چقدر است، بس��یاری از این موانع 
کنار گذاش��ته خواهد شد. براساس این سیستم می توانید ببینید 
گردش حس��اب فرد چقدر است یا به طور برخط استعالم گرفته 
شود که فرد چقدر حقوق دریافت می کند و اگر قبال وامی گرفته 
مکانیزم پرداخت آن چگونه بوده اس��ت. اینها اقداماتی اس��ت که 

می تواند ارائه خدمات به مردم را تسهیل کند.
 وزیر ارتباطات با بیان اینکه مبحث دیگر در ارتباط با تس��هیل 
ارائه خدمات در چارچوب دولت الکترونیکی یکنواخت شدن ُکد 
پس��تی اس��ت که یقینا بانک مرکزی هم به ش��دت با آن درگیر 
اس��ت، اظهار داشت: مثال همین االن اگر حساب های بانکی خود 
من را اس��تعالم کنید، چهار آدرس و چهار ش��ماره تلفن مختلف 
وجود دارد. به این دلیل که حس��اب ها در بازه های زمانی مختلف 
باز شده اس��ت. در این ش��رایط بانک نمی تواند مدیریت وحدت 
رویه را با مش��تری خود داشته باشد که بهبود خدمات ُکد پستی 

می تواند در این ارتباط به کمک شما بیاید.
آذری جهرمی در ادام��ه با تاکید بر اینکه مبحث دیگر خدمات 
مکانی است، گفت: این مبحث بیشتر برای مراکز امدادی همچون 

اورژانس و پلیس 110 و ... به کار می آید.
ب��ه این ش��کل که فردی که ب��ا این مراکز تم��اس می گیرد و 
موقعی��ت مکانی آن همزمان مش��خص خواهد ش��د، ولی همین 
خدم��ات مکانی به این ش��کل می تواند به کمک ش��ما بیاید که 
مش��خص می کند مش��تری در داخل کش��ور در حال پرداخت با 
دستگاه پوز است یا بیرون کشور. در حال حاضر پوزهای بانکی را 
برای داللی ارز که با امکان دستیابی به موقعیت مکانی می توانید 
خدم��ات خودتان را مدیریت کنید، به خارج از کش��ور می برند. 
اینه��ا موضوعات حائز اهمیتی اس��ت که در دول��ت الکترونیکی 

می تواند کار را پیش ببرد.
وی با بیان اینکه بحث جدی دیگری که وزارت ارتباطات دنبال 
می کند توسعه فضای مجازی است، گفت: اگر اقدام بانک مرکزی 
در تسهیل پرداخت براساس سیستم یا سرویس برداشت مستقیم 
)Direct Debit( عملیاتی شود، تحولی بزرگ در توسعه کسب 

و کارهای مجازی ایجاد می کند.
آذری جهرم��ی اف��زود: اقدام��ی که بان��ک مرک��زی در حوزه 
فین تک ها یا آزادسازی نظام های پرداخت انجام می دهد، می تواند 
منجر به ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارهای مجازی شود.

خبرنــامه

با ارس��ال الیحه حذف چهار صفر از پول ملی توس��ط بانک مرکزی به 
هیات دولت در ابتدای این هفته و رونمایی از اس��کناس ۵0 هزار تومانی 
جدید در هفته گذش��ته به نظر می رس��د طرح حذف صفر از پول ملی بار 
دیگر قوت گرفته اس��ت. اولین بار کشور آلمان بود که پس از پایان جنگ 
جهانی دوم به حذف صفر از اسکناس های خود )مارک( دست زد و تجربه 
موفق این کش��ور در حذف صفر و کنترل تورم باعث ش��د تا دست کم ۵0 

کشور جهان به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کنند.
در ایران نیز حذف صفر از پول ملی دو بار در سال های ۷۲ و 8۶ مطرح 
شد، اما هر بار به دالیلی مسکوت ماند و رفته رفته فراموش شد. در سال ۹۵ 
اما دولت یازدهم به طور جدی این بحث را دنبال کرد و در جلس��ه هیات 
وزیران، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10ریال  تعیین شد. با این اتفاق به 
نظر می رسید که اپیزود بعدی، حذف صفر از پول ملی باشد، اما این اتفاق 
هرگ��ز رخ نداد و دولت یازدهم حتی مصوبه تغییر واحد پول ایران از ریال 
به تومان را به مجلس و شورای نگهبان ارجاع نداد و درنهایت این طرح در 

همین مرحله مسکوت و نیمه تمام باقی ماند.
اما این بار و با گذش��ت دو سال از آن اتفاق، به نظر می رسد حذف صفر 
از پول ملی ایران، رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است و عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در بهارس��تان و در نشس��تی که به 
دعوت فراکس��یون والیی مجلس برگزار شد، از ارسال الیحه حذف چهار 

صفر از پول ملی به هیات دولت خبر داد.
این اما تنها ش��اهد مثال برای طرح دوباره حذف چهار صفر از پول ملی 
ایران نیس��ت و بانک مرکزی در هفته گذشته از اسکناس ۵0هزار تومانی 
جدیدی رونمایی کرد که گمانه زنی ها در این زمینه را قوت بخشید. ازجمله 
نکات مهم در طراحی این اسکناس، رنگ آمیزی متفاوت در ارقام چاپ شده 
روی اس��کناس اس��ت که چهار صفر بع��د از عدد ۵0 با رن��گ متفاوت و 
کم رنگ تر طراحی شده  و در قسمت پایینی اسکناس نیز عدد ۵0 به طور 
جداگانه نوشته شده است. نکته دوم، تصویر کوه دماوند پشت اسکناس  ۵0 
هزار تومانی جدید است که البته پیش از این در اسکناس های هزار تومانی 
ه��م به کار رفته بود و این موضوع می تواند اش��اره دیگری به حذف چهار 

صفر از پول ملی باشد.
سپید و سیاه حذف صفر از پول ملی

اما هر بار که بحث حذف صفر از پول ملی در ایران به طور جدی مطرح 
می ش��ود هجمه ای به راه می افتد و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادي به 
دو دس��ته موافق و مخالف تقسیم ش��ده و از مزایا و معایب طرح، دفاع یا 

انتقاد می کنند.
مهم تری��ن دلی��ل منتقدان و مخالف��ان حذف صفر از پ��ول ملی، بحث 
ت��ورم رواني و افزایش مقطعي قیمت هاس��ت. تغییر سیس��تم هاي مالي و 
حس��ابداري، پیچیدگي محاسبات و اش��کال در تطبیق ارقام نیز از دیگر 

مش��کالتي اس��ت که تا مدت ها، موجب ثبت نادرست ارقام جدید و قدیم 
می ش��ود. آس��یب دیدن بایگاني ها و بانک هاي اطالعات��ي داده ها که روند 
تطبیقي س��ري زماني خود را تا حدودي از دس��ت مي دهند و همچنین 
باالبودن هزینه چاپ و توزیع اس��کناس جدید و جمع آوري اسکناس هاي 
قدیمي از دیگر موضوعاتی است که منتقدان مطرح می کنند. آنها در توجیه 
این اتفاق به تجربه کش��ورهایي نظیر فرانس��ه پ��س از جنگ جهاني دوم 
اش��اره می کنند که تداوم تورم در سال هاي طوالني، رقم مورد استفاده در 
واحد پول را افزایش داده بود، با این حال اما در کشور فرانسه پس از پنج 
دهه از اجراي این سیاس��ت، هنوز مش��کالت پول جدید و قدیم در میان 

سالخوردگان وجود دارد. 
دشواري جریان معامالتي در بین اقشار مردم نیز یکي دیگر از مشکالت 
است. به عنوان مثال س��الخوردگان اشتباهات زیادي را در جریان تبدیل 
این معامالت مرتکب می شوند. در عین حال، تمام نرم افزارها و برنامه هاي 
کامپیوتري نیز باید نس��بت به واحد پول جدی��د تغییر کنند که این هم 

هزینه زیادي را بر سیستم بانکي تحمیل می کند.
در مقابل این استدالل ها، اما موافقان این طرح، دالیل خود را دارند. آنها 
مي گویند حذف صفرها از حمل ونقل اسکناس به میزان زیادی جلوگیري 
مي کند و آساني مبادالت را در پي خواهد داشت. این گروه از کارشناسان 
همچنی��ن ت��ورم زا بودن اجراي این سیاس��ت را به ش��دت رد مي کنند و 
معتقدند این پدیده اثرات اقتصادي ندارد و تنها اسکناس رایج در مبادالت 

را تغییر مي دهد.
در ادامه گزارش، نگاهی می کنیم به تجربیات کشورهای جهان در حذف 

صفر از پول ملی.
برزیل رکورددار حذف صفر

برزیل در دهه ۶0 و ۷0 میالدی به یکی از س��نگین ترین تورم های آن 
زمان دچار شد، به گونه ای که پول ملی این کشور ماهانه ۳0 تا ۴0درصد 
ارزش خود را از دس��ت می داد. پیش از آن از س��ال 1۹۳0 تا 1۹۴۲ پول 
مل��ی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در س��ال 1۹۶۷ میالدی برای 
اولی��ن بار س��ه صفر از پول مل��ی برزیل با ن��ام Cruzeiro حذف و این 
پول به Cruzeiro Noro تبدیل ش��د. با این وجود برزیل نتوانس��ت در 
کنترل تورم موفق عمل کند و تا س��ال 1۹81 تورم این کش��ور بار دیگر 
به 1۵1درصد رس��ید. در این میان بار دیگر س��ه صفر از پول ملی برزیل 
حذف ش��د. در س��ال 1۹8۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار 
و ۴۳1درصد رس��ید. در این هنگام بار دیگ��ر دولت برزیل اقدام به حذف 
صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال 1۹۹۳ زمانی 
که تورم این کش��ور در مرز ۲ هزار درصد قرار داش��ت بار دیگر حذف سه 
صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. 
با این حال برزیل همچنان یکی از گران ترین کشورهای آمریکای التین به 
حس��اب می آید. از س��ال 1۹۳0 تاکنون طی شش مرحله 18صفر از پول 
ملی برزیل حذف ش��ده اس��ت و هش��ت بار نیز نام واحد پولی این کشور 

تغییر پیدا کرده است.

هلند، تجربه توسعه یافته
بیم��اری هلندی اکنون واژه ای آش��نا در ادبیات اقتصادی اس��ت. ورود 
منابع درآمدی غیرمنتظره از محل اس��تخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم 
پیش بینی نش��ده ای در دهه ۶0 میالدی روبه رو کرد. دولت مجبور به چاپ 
اس��کناس های درشت شد تا بتواند پاس��خگوی نیاز مبادالت مردم باشد. 
در همی��ن حال تورم نیز از م��رز 100درصد عبور کرد. البته این وضعیت 
در هلن��د چن��دان نپایید و دولت با اعمال سیاس��ت ش��دید انقباضی در 
سیاس��ت های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار 
صفر از اس��کناس های این کش��ور حذف ش��د. هلند نمونه برجسته ای از 
جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار 

با اعمال دیگر سیاست های کنترل نقدینگی همراه باشد.
ترکیه، تجربه موفق

ترکیه کش��وری اروپایی با بستری جهان س��ومی است که به یک باره 
ش��ش صفر را از پول ملی خود را در س��ال ۲00۵ میالدی حذف کرد. 
تورم در ترکیه از ابتدای دهه 80 آغاز شده و با شتاب به پیش رفت. هر 
دالر آمریکا که در س��ال 1۹88 با 1۴۲۲ لیر قدیم ترکیه مبادله می شد 
در س��ال ۲00۳ به بیش از 1/۵ میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط 
قیمت یک س��اندویچ در ترکیه به ۳ میلیون لیر رس��ید. از سال 1۹81 
به این س��و در ترکیه هر دو سال یک بار نیاز به اسکناس های درشت تر 
احساس می شد. در یک چرخه ۲۵ س��اله. درشت ترین اسکناس ترکیه 
از ۵ هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل ش��د. تعداد بی ش��مار صفرها در 
ارقام اقتصادی و مبادالت که گاه تا چند تریلیون لیر می رسید مشکالت 
فراوانی را در مس��یر عملیات حس��ابداری و نگهداری حساب ها به وجود 
آورده بود. از آغاز س��ال ۲00۵ اس��کناس های جدید ترکیه با عنوان لیر 
جدید منتش��ر شدند. هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم است و 
به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد. 
مهار ت��ورم در ترکیه با نظارت و دس��تورالعمل های صندوق بین المللی 
پول انجام گرفت. این کش��ور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم 
از س��وی این نهاد بین المللی معرفی ش��د. ترکیه پیش از آنکه اقدام به 

حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.
زیمبابوه، یک شکست تمام عیار

دولت زیمبابوه در سال ۲00۳ زمانی که تورم این کشور یک هزار درصد 
بود اقدام به حذف س��ه صفر از اسکناس های این کشور کرد. با این وجود 
دول��ت عماًل هیچ گونه اقدامی درخصوص مهار تورم انجام نداده و صرفاً به 
وجه��ه روانی حذف صفرها اتکا ک��رد. بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از 
میان رفت و تورم تازنده س��رانجام اقتصاد این کش��ور را ویران کرد و دالر 
زیمبابوه از هم پاشید. هم اکنون تورم این کشور آفریقایی از مرز 11 میلیون 
درصد گذشته است و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم ناگزیر از 
چاپ اسکناس های یکصد میلیارد دالری شده است. این در شرایطی است 
که بانک مرکزی این کشور اعالم کرده دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر 

پول در اختیار ندارد.

رئی��س کل بانک مرکزی در نشس��تی که به دعوت فراکس��یون والیی مجلس 
ش��ورای اس��المی برگزار شد، سیاس��ت های پولی و ارزی دولت را تشریح کرد. به 
گ��زارش »فرصت امروز« از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که صبح یکش��نبه در 
جمع اعضای فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی سخن می گفت؛ با اشاره به 
مجموعه اقدامات بانک مرکزی اظهار داش��ت: در حوزه ریالی و ارز، بانک مرکزی 
بر بازار ارز مس��لط است و این نهاد روند تعادلی نرخ ارز را با تدبیر و رعایت عوامل 
دخیل در بازار پیش می برد و همانطور که قبال نیز گفته ام این روند تعادلی بازار ارز 
نباید براساس هیجانات کوتاه مدت پیش برده شود.  همچنین در ادامه دکتر همتی 
باتوج��ه به مجموع��ه اقدامات در حال انجام پیش بینی کرد که عرضه ارز توس��ط 
صادرکنندگان غیرنفتی ش��تاب بیشتری بگیرد. بنا به اظهارات رئیس شورای پول 
و اعتبار، مهم ترین اقدام پیش روی بانک مرکزی اصالح نظام بانکی و س��امان دادن 
به این مهم اس��ت؛ به گفته همتی این موضوع نیز از حساسیت و اهمیت بسیاری 
برخوردار اس��ت و نباید ش��تابزده عمل ش��ود. رئیس کل بانک مرکزی صیانت از 
سپرده های مردم و ثبات بازار پول را مهم ترین دغدغه بانک مرکزی خواند و تأکید 
کرد که این امر، اصل مهم بانک مرکزی در پیشبرد طرح اصالح نظام بانکی است. 
همتی اعالم کرد که الیحه حذف چهار صفر از پول ملی روز ش��نبه از سوی بانک 
مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هرچه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن شاخص بهای تولیدکننده در 
آذرماه که نسبت به آبان ماه ۴.۵ واحد درصد کاهش داشته است و نیز کاهش رشد 
به��ای کاالها و خدمات مصرفی در ماه ه��ای آبان و آذر ابراز امیدواری کرد با ثبات 
ایجادشده در بازار و روند نرخ ارز شاهد کنترل بیشتر تورم باشیم. گفتنی است در 
این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به سواالت متعدد نمایندگان در امور 

ارزی و اعتباری و بانکی به تفصیل پاسخ داد.

رئیس کل بانک مرکزی از کنترل شتاب تورم خبر داد

تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز

با ارسال الیحه از سوی بانک مرکزی به هیات دولت و با رونمایی از اسکناس 50 هزار تومانی جدید

پول ملی به حذف صفر نزدیک شد

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

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com

دوشنبه
17 دی 1397

شماره 1236



اصل خصوصی سازی به عنوان یک راهبرد توسعه ای در حالی برای همه 
فعاالن و کارشناس��ان اقتصادی کشور پذیرفته ش��ده که بررسی ها نشان 
می دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور در 1۷ سال اخیر نه تنها 
نتیجه موثری نداش��ته بلکه بر مشکالت ش��رکت داری پس از واگذاری ها 

افزوده است.
به گزارش فارس، کسب درآمد بیشتر برای دولت به عنوان یکی از اهداف 
خصوصی سازی در حالی دنبال می شود که ایجاد بازار رقابتی در دوره های 

بلندمدت به عنوان هدف اصلی این فرآیند عنوان شده است.
پیرام��ون  بان��ک جهان��ی در گزارش ه��ای خ��ود  زمین��ه  ای��ن  در 
خصوصی س��ازی های انجام ش��ده در کش��ورهای مختلف تاکید کرده که 
حداکثر کردن درآمدهای کوتاه مدت در فرآیند خصوصی س��ازی نباید به 

عنوان هدف اصلی دولت ها دنبال شود.
آگاهان بر این باورند که خصوصی سازی بدون ایجاد بازارهای رقابتی و با 
رویه های غیرشفاف نه تنها موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه انتظار 

برای بروز فساد را نیز  افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر وقتی خصوصی سازی با هدف تأمین کسری بودجه دولت 
انجام می گیرد ناگزیر به فروش دارایی های عمومی خواهد انجامید و این در 
حالی است که فروش دارایی ها از طریق بازار سرمایه و فروش آنها به مردم 
از طریق بازار س��رمایه بهترین روش در ایجاد شفافیت و تبیین استراتژی 

مالی صحیح برای دارایی های واگذارشده است.
به دور از واقعیت نیست که نگرانی از بابت اشتغال و مسائل کارگری نیز 
در فرآیند واگذاری ها باعث شده تا همواره در واگذاری های خصوصی سازی 
از خریداران ضمانت هایی مبنی بر عدم اخراج نیروی انسانی دریافت شود 
در حال��ی که هدف از واگذاری بنگاه اقتصادی رش��د س��ودآوری و بهبود 

کارایی است.
از اهلیت تا مدیریت، چه کسی تضمین می دهد؟

پیرامون موضوع واگذاری های اصل ۴۴ تیرداد احمدی، کارش��ناس بازار 
سرمایه معتقد است: »وجود بدهی برای خریداران نه تنها جرم نیست بلکه 
به عنوان یک متغیر در صورت های مالی به آن تکیه می شود. موضوع اصلی 
در این زمینه این است که آیا خریدار می تواند به لحاظ اقساط بدهی خود 
به عرضه کننده از تضامین کافی برخوردار اس��ت یا اساساً تضمینی در این 

زمینه وجود ندارد.«
وی درخصوص موضوع اهلیت در واگذاری هایی همچون کشت و صنعت 
دش��ت مغان و مجتمع نیش��کر هفت تپه عنوان ک��رد: وقتی دارایی مثل 
دش��ت مغان واگذار می شود و پس از آن عنوان می شود که باید خریدار یا 
سرمایه گذار از اهلیت الزم برای تملک این دارایی برخوردار باشد این شائبه 
وجود خواهد داشت که برای موضوع اهلیت اساساً کدام کسب و کار مشابه 

به اندازه کشت و صنعت دشت مغان و یا کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
در بخش خصوصی وجود داشته که در قیاس با آنها عنوان شود مالک باید 

از اهلیت برخوردار شود.
به باور احمدی بخش��ی از چرخه صنعت و کس��ب و کار ناشی از دانش 
مدیری��ت بوده و ربطی به اهلیت س��رمایه گذار ندارد چ��را که با رویه های 
جاری صنعت نمی توان همواره نتیجه مثبت را دریافت کرد. از این رو قبل 
از موض��وع اهلیت، برخورداری از مدیر متخص��ص و دانش مالی از اعتبار 

باالیی برخوردار است.
وی با اشاره به موضوع واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عنوان 
کرد: تا زمانی که قیمت ش��کر به طور دس��توری از سوی دولت به بخش 
خصوصی اعالم می شود، نمی توان انتظار داشت که بنگاه واگذارشده بتواند 
همواره نتیجه مثبت را دریافت کند، این در حالی است که مالک جدید از 
اختیار برای تعدیل نیرو محروم بوده و همواره باید با تورم نیروی انسانی و 
مشکالتی که همچنان از سوی دولت بر بنگاه وی تحمیل می شود دست 

و پنجه نرم کند.
می بایس��ت س��ازمان خصوصی س��ازی هر ش��ش ماه یک ب��ار گزارش 
حسابرسی ش��ده از روند فعالیت ها پس از این واگ��ذاری تهیه می کرد که 
انجام نشده است، در عین حال تضامین کافی از خریدار دریافت نشده که 

به تبع آن شکست این واگذاری و آگهی مجدد آن را در پی داشته است.
خصوصی سازی پس از واگذاری آلومینیوم المهدی غایب بود

این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به واگذاری مجتمع آلومینیوم 
المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی گفت: وقتی شخص حقیقی یا 
حقوقی برای مزایده ای در  این اندازه پا پیش می گذارد می بایست شرایط 
واگ��ذاری به طور عمومی مهیا ش��ود تا همه ذی نفعان از ش��رایط موجود 

باخبر شوند.
این در حالی اس��ت که با واگذاری مجتم��ع آلومینیوم المهدی و طرح 
هرمزال می بایست سازمان خصوصی س��ازی هر شش ماه یک بار گزارش 
حسابرسی ش��ده از روند فعالیت ها پس از این واگ��ذاری تهیه می کرد که 
انجام نشده است در عین حال تضامین کافی از خریدار دریافت نشده که 

به تبع آن شکست این واگذاری و آگهی مجدد آن را در پی داشته است.
وی با تقس��یم واگذاری ها به دو دس��ته مالی و مدیریتی عنوان کرد: از 
منظر مالی می بایس��ت ماهانه عدد مشخصی را به عنوان اقساط به عالوه 
نرخ بهره آن به خریدار پس داد، اما در واگذاری مدیریتی عنوان می ش��ود 
که س��االنه می بایست ظرفیت تولید 10درصد افزایش یابد. در این فرآیند 
به جای تأکید بر کارایی و عملکرد، دس��ت اندازهایی همچون عدم اخراج 
پرسنل پس از واگذاری و یا تحمیل نیروهای انسانی با فشارهای سیاسی 

پیش پا گذاشته می شود.

راهکار برون رفت از بن بست خصوصی سازی
به باور اغلب کارشناسان یکی از مولفه های اصلی برای حرکت به سمت 
خصوصی سازی، مبارزه جدی با فساد است. فساد، فرآیند خصوصی سازی را 
به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز تبدیل خواهد کرد  و انحصارهای 
خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می شود که تبعاتی جبران ناپذیر به 

همراه خواهد داشت.
فق��دان اطالعات ش��فاف، در کنار فروش بنگاه به قیمت نامناس��ب نیز 
از دیگر ایرادهایی اس��ت که می تواند جریان خصوصی س��ازی را با ایراد و 

دشواری مواجه کند.
اسماعیل غالمی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی در این باره گفت: 
راه��کار برون رفت از چالش های خصوصی س��ازی قبل از هر چیز تاکید بر 

شفافیت است.
طی پنج سال اخیر شرکت های سودآوری همچون ملی حفاری ایران و 
یا پاالیشگاه های اراک و آبادان می توانستند از طریق بورس وارد بازار شوند.

به باور وی اگر در رس��انه ها و جراید طی پنج یا ش��ش س��ال گذش��ته 
همواره عملکرد ش��فاف دولت و مدیران ش��رکت های قابل واگذاری که از 
آنها به عنوان شرکت های زیان ده یاد می شود، منتشر می شد امروز ادعایی 

از زیان آوری آنها نبود.
ایراد واگذاری ها در دولت های مختلف

غالمی با برشمردن ایراد واگذاری ها در دولت های مختلف معتقد است: 
»باگذشت زمان، عمده شرکت های بزرگ از طریق بورس واگذار شده بودند 
و آنچه که به عنوان شرکت های قابل واگذاری در فهرست واگذاری ها باقی 
مانده بود شامل شرکت های اغلب زیان ده می شد که نمی توانستند از طریق 

بورس عرضه عمومی و یا واگذار شوند.«
اگرچه طی پنج س��ال اخیر شرکت های سودآوری همچون ملی حفاری 
ایران و یا پاالیش��گاه های اراک و آبادان می توانس��تند از طریق بورس وارد 
بازار ش��وند، اما همین ش��رکت ها نیز با یک مصوبه از فهرست واگذاری ها 

حذف و به دولت بازگشته اند.
اهلیت؛ گم شده خصوصی سازی در ایران

معاون اسبق قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی با اشاره به حمایت های 
دولت از فرآیند خصوصی سازی در سال های گذشته این پرسش را مطرح 
می کند که در کجای قانون عنوان ش��ده که به ش��خص معینی باید یک 

دارایی یا سهام را واگذار یا نفروخت؟
وی با بیان اینکه قانون درخصوص اهلیت برای واگذاری ها تصریح کرده 
که هر ش��خصی باالترین قیم��ت را در مزایده ها اعالم کند می تواند مالک 
شرکت واگذارشده باشد، افزود: در دولت نهم و دهم مصوبه رد دیون برای 
واگذاری ها وجود داش��ت، اما در دولت کنونی مصوبه دیگری ابالغ شد که 

برای رد دین، واگذاری ها انجام نش��ود بنابراین طبیعی اس��ت که فرآیند 
خصوصی سازی در هر دوره ای از دولت ها دستخوش تغییرات باشد.

در کجای قانون عنوان شده که به شخص معینی باید یک دارایی یا سهام 
را واگذار یا نفروخت؟

وی از مخالف��ت وزرا و مدیران دولتی با واگذاری های مختلف س��ازمان 
خصوصی سازی در همه دولت ها سخن گفت و افزود: باید از دولت پرسید 
چرا سهام ش��رکت ملی حفاری از فهرست واگذاری ها حذف شد و یا چرا 
فوالد میانه دوباره به دولت برگردانده شد. متاسفانه فرآیند خصوصی سازی 
در ایران به گونه ای اس��ت که به دلیل ضعف ش��فافیت، به جای حمایت 

همواره با خسارت مواجه بوده است.
راز موفقیت آلمان ها و عقل معاش چشم بادامی ها در خصوصی سازی

انتقادها به خصوصی سازی در ایران و چالش بر سر واگذاری ها طی 1۷ 
س��ال اخیر در حالی است که تجربه کشور آلمان در پیاده سازی سیاست 
خصوصی به لحاظ تاریخی منحصربه فرد و درخور توجه اس��ت. این کشور 
از اواخر دهه 80میالدی اصالحات ریشه ای را در دستور کار خود قرار داد، 
بسترهای الزم برای خصوصی سازی را مهیا کرد و امنیت حقوق مالکیت را 

به عنوان مساله مهم اصالحات مورد توجه قرار داد.
دولت آلمان برای اجرای موفق خصوصی سازی، یک هیات نظارتی بر این 
سیاست در نظر گرفت که این هیات، نمایندگانی از سازمان ها و بخش های 

مختلف اقتصاد را شامل می شد.
معیار فروش بنگاه ها در این کشور باالترین قیمت نبود، بلکه بنگاه ها به 
خریدارانی واگذار می شدند که متضمن تداوم کسب و کار قبلی بنگاه باشند.

در همین راس��تا تضمین هایی درباره قیمت، اش��تغال و سرمایه گذاری 
از خری��داران گرفته می ش��د. به طور کلی این کش��ور توانس��ت از طریق 
اقداماتی نظیر ایجاد محیط مناسب کسب و کار و ساختار نهادی و حقوقی 
قابل اطمین��ان به ویژه درخصوص مالکیت و رقاب��ت، ترتیب دادن تورهای 
ایمنی و بیمه بیکاری برای ایجاد امنیت اجتماعی، تجدید ساختار بنگاه های 
دولت��ی، گرفت��ن تضمین ه��ای الزم از خریداران بنگاه ها و شفاف س��ازی 
رویه های خصوصی س��ازی، طی پنج سال سیاست خصوصی سازی را اجرا 

کند و به اهداف موردنظر دست یابد.
در این فرآیند، کشور چین نیز با دنبال کردن سیاست های بهبود محیط 
کسب وکار، بدون اینکه مستقیماً اقدام به واگذاری بنگاه های دولتی کند، 
منجر به ورود بی سابقه بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی و در نتیجه 
دستیابی به رشد اقتصادی شد و توانست با رفع موانع کسب وکار در طول 
س��ه دهه اخیر، سهم بخش خصوصی را از کمتر از ۲0درصد در پایان دهه 
۷0به بیش از ۷0درصد در سال ۲00۴افزایش دهد و به این ترتیب  حدود 

۵00 میلیون نفر از فقر نجات یافتند.

پای لنگ اصل 44 در قانون و مدل بزک کرده خصوصی سازی

17 سال خصوصی سازی پرمناقشه در ایران
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ناکارآمدی سیستم توزیع، ماهی را گران کرد
یک مقام مس��ئول گفت ناکارآمدی سیس��تم توزیع و عرضه آبزیان 
در کنار نبود نظارت دس��تگاه های مس��ئول عامل اصلی گرانی ماهی 
در بازار به ش��مار می رود. ارسالن قاس��می، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، 
پ��رورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
از افزای��ش ۵0 درصدی قیمت ماه��ی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه 
از دید تولیدکنندگان نوس��انی در قیمت ماهی وجود ندارد، اما از دید 
مصرف کنندگان به سبب س��ودجویی دالالن و عوامل واسطه در بازار، 

قیمت ماهی طی ماه های اخیر در بازار رشد چشمگیری داشته است.
وی اف��زود: با توجه به آنکه قیمت ماهی از مزرعه تا س��فره حداقل 
10 هزار تومان فاصله دارد، از این رو مس��ئوالن باید درباره چرایی این 
افزایش قیمت پاسخگو باشند. قاسمی با انتقاد از این مسئله که سیستم 
توزیع و عرضه ناکارآمد است، بیان کرد: نظام توزیع در سیستم کشور به 
ویژه در بحث شیالت با مشکالت متعددی روبه روست که نبود نظارت 
دس��تگاه های مسئول بر این موضوع دامن زده است. این مقام مسئول 
ادام��ه داد: با وجود آنکه س��ود واس��طه ها و دالالن در این نظام توزیع 
۳0 تا ۶0درصد اس��ت، اما سازمان ش��یالت به عنوان متولی امر خود 
را کنار کش��یده است. وی با اش��اره به اینکه گرانی های اخیر ارتباطی 
به کمبود تولید ماهی ندارند، افزود: براساس آمار شیالت، تولید آبزیان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، درحالی که از دیدگاه ما 
تفاوتی نداشته اس��ت، بنابراین گرانی های اخیر را نمی توان به کمبود 
تولید رب��ط داد. مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با 
اش��اره به اینکه نگرانی از حیث کمبود تولید وج��ود ندارد، گفت: این 
در حالی اس��ت که بار ها تکرار کرده ایم به سبب مشکالت نظام توزیع، 
قیمت آبزیان با نوس��اناتی در بازار روبه رو اس��ت. به گفته قاسمی، اگر 
س��ازمان ها نمی توانند بر نظام توزیع نظارت داش��ته باشند، این کار را 
ب��ه اتحادیه ها واگذار کنند چراکه این امر منافع بس��یاری از دالالن و 
واسطه ها را به خطر می اندازد. وی تنها راه کنترل بازار را عرضه مستقیم 
آبزیان توسط اتحادیه ها برشمرد و گفت: با اصالح روش واگذاری غرفه ها 
توسط سازمان میادین میوه و تره بار به تولیدکنندگان و همچنین عرضه 
منس��جم یافته محصول به بازار، دیگر نگرانی از حیث افزایش قیمت و 
س��ودجویی دالالن نخواهیم داشت. این مقام مسئول در پایان با اشاره 
به اینکه برخی مغازه های سطح شهر از عرضه میگو تازه خبر می دهند، 
تصریح کرد: براساس قوانین س��ازمان دامپزشکی، حمل و نقل ماهی 
و میگ��و تازه، تنها در ش��عاع ۲00 کیلومتری آزاد اس��ت، درحالی که 
نزدیک ترین فاصله به تهران در بحث میگو 800 کیلومتر است که این 
امر با توجه به پایان فصل برداشت نشان می دهد که دستگاه های ذی 

ربط نظارت کافی بر بازار ندارند.

صادرکنندگان چانه می زنند
در حالی که فرصت سه  ماهه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به پایان رسیده، هنوز برخی از صادرکنندگان در مقابل اجرای این 
بخشنامه بانک مرکزی مقاومت می کنند و به دنبال تغییر آن هستند. به 
گزارش ایسنا، از زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، دست از حمله 
ش��دید خود به برجام برنداشت و آن را »بدترین توافق تاریخ« خواند و در 
جهت وعده هایی که داده بود در ابتدای س��ال جاری از برجام خارج شد و 
تالش کرد بار دیگر با اعمال تحریم ها علیه ایران، مذاکرات جدیدی را آغاز 
کند. ترامپ این کار را در شرایطی آغاز کرد که یک بار زیر توافقی که یک 
رئیس جمه��ور دیگر از آمریکا آن را امضا ک��رده بود زد، اما مهم تر از همه 
آنکه هدف اصلی ترامپ و به طور کلی دشمنان ایران از اعمال تحریم های 
اقتصادی علیه ایران فقط یک چیز است و آن هم ایجاد فشار بر قشرهای 

مختلف جامعه و در نهایت فروپاشی داخلی ایران.
در این ش��رایط تکیه تحریم های اقتصادی بر نقل و انتقاالت بانکی 
است، چراکه بستن نقل  و انتقاالت بانکی نه تنها موجب اخالل در نظام 
تجارت خارجی یک کشور می شود، بلکه دسترسی آن کشور به ارزهای 
خارجی و بین المللی را محدود می کند و همین امر س��بب می شود تا 
پشتوانه اقتصادی آن کشور تضعیف شود. ذخیره طال و ارزی کشور دو 
عنصر مهم  و تعیین کننده در اقتصاد یک کشور هستند و این در حالی 
اس��ت که در شرایط تحریم، کش��ور نیازمند آن است که همه افراد در 
جهت تقویت این دو عنصر تالش کنند، در این میان س��هم مسئوالن 
و افرادی که تاثیرگذاری بیشتری بر این بخش دارند، طبیعتا بیشتر از 
سایر مردم است. یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک مرکزی باید انجام 
دهد، تامین ارز موردنیاز واردکنندگان است، اما در مقابل یکی دیگر از 
وظایف بانک مرکزی هر کشور نیز ایجاد تعادل بین ارزهایی است که به 
کشور وارد یا از آن خارج می شوند؛ به عبارت دیگر، قدرت اقتصاد کشور 
در آن اس��ت که حداقل به اندازه ای که ارز از آن خارج می شود، بتواند 
ارزآوری کند. با این حال بانک مرکزی ایران در ش��رایطی که تحریم ها 
فشار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد می کند، توانسته تا حد قابل قبولی 
ارز موردنیاز را برای واردات تامین کند و از س��وی دیگر بستری به نام 
س��امانه نیما را ایجاد کند تا واردکنندگان بتوانند ارز خود را از طریق 
صادرکنندگانی که محصوالت خود را فروخته اند، تامین کنند، از سوی 
دیگر بسیاری از تولیدکنندگانی که اقدام به صادرات می کنند، از همین 

ارز برای واردات مواد اولیه کاالهای خود استفاده کرده اند.
در مقابل بانک مرکزی از صادرکنندگان خواس��ته است تا بخشی از 
ارز حاصل از صادرات خود را در س��امانه  نیما بفروشند تا از این طریق 
هم مش��خص ش��ود ارزی که به کشور وارد ش��ده به کجا رفته و هم 

واردکنندگان بتوانند ارز موردنیاز خود را از همین طریق تامین کنند.
مهم ترین نکته ای که در این میان بانک مرکزی می تواند محاس��به 
کند، این اس��ت که چه مقدار ارز از کش��ور خارج شده و در مقابل چه 
مقدار وارد کشور شده و ارزی که از طریق صادرات به کشور وارد شده 

باز هم در چرخه اقتصاد کشور قرار می گیرد یا خیر؟
طبیعتا زمانی که کش��وری با مصرف کردن هزینه، بستری را برای 
تولید و ص��ادرات کاال فراهم می کند، این انتظار را دارد که ارز حاصل 
از ص��ادرات در چرخه اقتصادی ق��رار گیرد و برای این موضوع فرصت 
س��ه ماهه ای را نیز برای صادرکنندگان تعیین کرده بود که بخش��ی از 
ارز خود را در س��امانه نیما به فروش برس��انند. این در حالی است که 
اکنون بخشی از این صادرکنندگان به دستورالعمل بانک مرکزی برای 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ایراد وارد کرده اند و می گویند که این 

بخشنامه صادرکنندگان بزرگ را با مشکل مواجه می کند.
اما در مقابل بارها اعالم ش��ده که بخ��ش اعظمی از صادرکنندگان 
کشور خرد هستند و تعداد کمی از صادرکنندگان هستند که بیش از 

10میلیون دالر صادرات دارند.

اخبـــار

مدیرکل دفتر خدمات بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت 
در ش��یوه نامه جدید مبارزه با احتکار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان مرجع رسیدگی به این موضوع شد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، محمد قبله با اش��اره به ابالغ  
ش��یوه نامه اجرایی تش��دید مب��ارزه با احت��کار، اظهار کرد: ب��ا ابالغ این 
شیوه نامه، تکلیف مبارزه با احتکار و اختفای کاال روشن شد و نهاد مسئول 

در این حوزه به صراحت تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات موازی در این حوزه خود به اصل موضوع 
آرامش بخش��ی در بازار صدمه می زند، ابراز کرد: با روش��ن شدن حدود و 
ثغور قانون، شفافیت در این حوزه ایجاد شده و شرایط برای برخورد قانونی 
با متخلفان ایجاد می شود، در این راستا مرجع ذی صالح تشخیص کاالی 

احتکار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به تالش های صورت گرفته برای بازگشت 
آرام��ش به بازار ها گف��ت: با اقدامات صورت گرفت��ه و نظارت هایی که در 
دس��تور کار است تالش می شود بازار های کش��ور در شرایط باثبات قرار 

گیرند.
دبیر ستاد تش��دید مبارزه با احتکار و اختفا تصریح کرد: بر این اساس 
مقرر ش��ده است کاالی مکشوفه طبق ضوابط و مقررات سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، قیمت گذاری و در ش��بکه های مجاز 
رسمی تعیین شده از س��وی کارگروه تنظیم بازار توزیع و برای رسیدگی 
به موضوع احتکار، مراتب حس��ب مورد به س��ازمان تعزیرات حکومتی یا 

محاکم عمومی ارجاع شود. وی گفت: در این شیوه نامه تاکید شده است؛ 
در صورت ارائه اطالعات کاالیی در س��امانه جامع انبار و مراکز نگهداری 
کاال، این گونه اقالم مشمول احتکار نبوده مگر مدت نگهداری آن بیش از 

عرف معمول موبوطه به همان کاال باشد.
این مقام مسئول درباره جزییات این شیوه نامه نیز توضیح داد و تاکید 
کرد: صاحبان انبار ها موظفند انبار های خود را طبق اعالم قبلی در سامانه 

ثبت و نسبت به درج اطالعات ورود و خروج کاال در سامانه اقدام کنند.
وی در پاس��خ به س��والی درباره ش��رایط واگذاری انبار بیان کرد: طبق 
پیش بینی های صورت گرفته در این شیوه نامه، چنانچه صاحبان انبار، انبار 
خود را به اش��خاص حقیقی یا حقوقی واگ��ذار کنند باید با اخذ تعهدات 
الزم آنان را مکلف به درج اطالعات مذکور کنند. مسئولیت هرگونه اظهار 

خالف واقع در بارنامه نیز برعهده صاحب کاالست.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید بر اینکه اقدام مذکور 
ش��رایط را برای برخورد با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه مهیا می کند، 
گفت: به اس��تناد ماده ۴ قانون تعزی��رات حکومتی و ماده ۶0 قانون نظام 
صنفی، احتکار عبارت اس��ت از نگهداری یا اختفای کاال به صورت عمده 
با تشخیص مراجع ذی صالح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا 
اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی ربط است.
وی با اشاره به اینکه تشدید مبارزه با احتکار کاال هایی را شامل می شود 
ک��ه با ارز ۴۲00 تومانی وارد می ش��وند و یا در تولید آنه��ا از مواد اولیه 

وارداتی با این ارز استفاده می شود، گفت: در این راستا خودداری از عرضه 
کاال های دارای نرخ رس��می به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش نیز 

مشمول اختفا یا امتناع از عرضه است.
قبل��ه در توضیح نرخ رس��می نیز گفت: منظور از نرخ رس��می، نرخی 
اس��ت که با رعایت ضوابط قیمت گذاری کاال های تولید داخلی و وارداتی 

تعیین می شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه احت��کار از جمله رفتار های مع��ارض با حقوق 
مصرف کنن��دگان اس��ت، گفت: در ش��یوه نامه ابالغی احت��کار به معنای 
نگهداری اجناس و کاال ها در اماکن مختلف و انبار به منظور سوء استفاده 

و گرانفروشی است.
دبیر س��تاد مرکزی تش��دید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید بر اینکه 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مدیرعامل سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان، مع��اون اقتصادی وزی��ر اطالعات، 
رئیس کل گمرک و رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد 
عضویت دارند، گفت: دبیرخانه س��تاد طبق تصمیمات اتخاذشده در دفتر 

امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود.
س��تاد تش��دید مبارزه با احتکار کاال با دس��تور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در تاریخ ۲۳ تیرماه سال 1۳۹۷ تشکیل شد و عمال معاونت امور 
اقتص��ادی و بازرگانی وزارت صمت، س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و س��ازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات 

مذکور شدند.

سازمان حمایت مرجع رسیدگی به احتکار و اختفای کاال شد

تولید فوالد میانی )خام( به رقم 1۶ میلیون و ۶۴0 هزار تن رسید که 
نسبت به دوره مشابه پارسال 18درصد رشد نشان می دهد.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، آم��ار منتشرش��ده انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران نش��ان می دهد، پارسال در دوره هشت ماهه، 

1۴ میلیون و 1۶۹ هزار تن فوالد خام )میانی( تولید شد.
عالوه بر این کل محصوالت فوالدی تولیدی در این مدت 1۴ میلیون 
و ۲۳۲ هزار تن بود و در مقایس��ه با هشت ماهه ۹۶ )1۲ میلیون و ۹۹۳ 

هزار تن(، 10درصد رشد را ثبت کرد.
آمار مربوطه نشان می دهد تولید بیلت و بلوم )شمش( در هشت ماهه 
امس��ال به ۹ میلیون و ۲۵8 هزار تن رسید که ۲۳درصد رشد نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته دارد.
همچنین تولید اسلب )ش��مش( در این مدت با رقم ۷میلیون و ۳8۲ 
هزار تن در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11درصد رشد نشان می دهد؛ 
میزان تولید آهن اسفنجی نیز در هشت ماهه امسال 1۷ میلیون و ۳۶۳ 
هزار تن بود که در مقایس��ه با 1۴ میلیون و ۶00 هزار تن عملکرد دوره 

مشابه پارسال 1۹درصد افزایش نشان می دهد.
رشد تولید 22درصدی میلگرد

براس��اس این آمارها، تولید میلگرد در مدت هش��ت ماهه امس��ال نیز 
۵میلیون تن بود و در مقایسه با ۴ میلیون و 10۲ هزار تن عملکرد دوره 

مش��ابه در سال گذشته ۲۲درصد رش��د یافت. عالوه بر این، تولید ورق 
گرم نیز در این مدت ۵میلیون و ۵۵۵ هزار تن و ورق س��رد یک میلیون 
و ۶۵۲ هزار تن بود که به ترتیب در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال ۹ و 
۵ درصد افزایش یافت. تولید تیرآهن نیز در دوره مورد بررسی ۶0۶ هزار 
تن، ورق پوشش��دار ۹0۹ هزار تن و سایر اقالم فوالدی به ۵10 هزار تن 
رسید که به ترتیب ۹، 10 و 8درصد نسبت به هشت ماهه مشابه در سال 

۹۶ کاهش نشان می دهد.
صادرات بیش از 3.3 میلیون تنی فوالد خام

بررسی آماری یادشده نشان می دهد در زمینه صادرات فوالد در مدت 
هش��ت ماهه امسال صادرات فوالد خام )میانی( به رقم ۳میلیون و ۳۵۳ 
هزار تن رسید که نسبت به ۴ میلیون و ۲۲۵ هزار تن مدت مشابه سال 

۹۶ کاهش ۲1درصدی دارد.
کل محص��والت ف��والدی صادراتی در دوره مورد بررس��ی به رقم یک 
میلیون و ۹۲0 هزار تن رسید که در مقایسه با رقم ۹۴0هزار تن صادرات 

هشت ماهه پارسال رشد 10۴درصدی را نشان می دهد.
این آمار نش��ان می دهد صادرات بیلت و بلوم )شمش( در هشت ماهه 
امسال به رقم ۲ میلیون رسید و نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال )۲ 

میلیون و ۳۲۵ هزار تن(، کاهش 1۴درصدی دارد.
همچنین اسلب )ش��مش( صادراتی فوالدسازان به رقم یک میلیون و 

۳۵۳ هزار تن رس��ید که در مقایس��ه با دوره مش��ابه پارسال، ۲۹درصد 
افت یافت.

عالوه بر این، صادرات آهن اس��فنجی نیز به می��زان ۴00 هزار تن در 
هش��ت ماهه ۹۷ رقم خورد که نس��بت به ۵0۷ هزار تن عملکرد هشت 

ماهه منتهی به آبان پارسال ۲1درصد کاهش نشان می دهد.
صادرات ورق پوششدار باالترین میزان رشد

آمار صادرات تیرآهن، میلگرد، ورق گرم، ورق س��رد، ورق پوششدار و 
دیگر اقالم فوالدی در مدت هشت ماهه امسال نشان می دهد که باالترین 
رشد صادرات مربوط به ورق پوششدار نسبت به عملکرد دوره مشابه سال 

گذشته 181درصد است.
می��زان ص��ادرات ورق پوشش��دار در دوره این گزارش ب��ه 1۲1 هزار 
تن رس��ید که در مقایس��ه با عملکرد ۴۳ هزار تنی دوره مشابه پارسال 

181درصد رشد نشان می دهد.
صادرات میلگرد نیز به ۹۷۶ هزار تن رسید، ورق سرد به میزان 18 هزار 
تن، تیرآهن 1۷۲ هزار تن و ورق گرم نیز ۵1۷هزار تن بود که به ترتیب 
1۷۳درصد، 1۵۷، ۵۲ و ۳۹درصد افزایش در مقایس��ه با دوره مشابه در 
سال گذشته را ثبت کردند. عالوه بر این، صادرات سایر اقالم فوالدی نیز 
در دوره مورد بررسی 11۶ هزار تن بود که نسبت به ۴۶ هزار تن عملکرد 

دوره هشت ماهه سال ۹۶ رشد 1۵۲ هزار تنی دارد.

جل��س��ه هم���اهنگی نمایش��گاه بومی س��ازی صنعت فوالد ایران 
ب��ا حض��ور مهن��دس عظیمی��ان مدیرعام��ل ف��والد مب������ارکه و 
اع������ض��ای کمی����ته مدیریت این ش��رکت و با همراهی مدیران 

عامل  گروه فوالد مبارکه برگزار شد.
مهن��دس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه در این جلس��ه تصریح 
کرد:  در ش��رایط تحریم ما ناچار به حرکت هس��تیم که البته در این 

شرایط، حرکتهای ما سرآغازی نو برای رهایی از وابستگی است.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره و نمایشگاه بومیسازی بههیچ 
عنوان تبلیغاتی نیس��ت، گفت: این فراخوان بزرگ حرکتی ملی است 
برای پیش��گیری از توقف چرخ صنعت فوالد کش��ور. به خاطر داش��ته 
باش��یم که این حرکت عظیم فقط به روزهای برگزاری نمایشگاه ختم 
نمیش��ود، بلکه در ادامه آن باید تمامی واحده��ای ذیربط با همکاری 
انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد و س��ایر فوالدس��ازان، قطعهس��ازان و 

تأمینکنن��دگان به نحوی عمل کنند که کش��ور دیگ��ر معطل واردات 
نباش��د. وی به فعالیت مضاعف و دقتنظر در فرآیند برگزاری جشنواره 
و نمایش��گاه تأکید کرد و افزود: باید به گونه��ای برنامه ریزی کنیم که 
دقیق��ا بع��د از برگزاری این همایش ملی، کار ما به ش��کل فزایندهای 

شروع شود و در نتیجه آن، عزت و سربلندی و غرور ملی به بار آید.
به گزارش خبرنگار فوالد، در بخش آغازین این جلسه، محمد ناظمی 
هرندی مدیر روابط عمومی ش��رکت، به تاریخچه بومیسازی در فوالد 
مبارکه اش��اره و تصریح کرد: بومیس��ازی در ف��والد مبارکه قدمتی به 
ط��ول عم��ر پرخیروبرکت فوالد مبارکه دارد. به ای��ن معنا که رویکرد 
مدیریت ش��رکت از ابتدا بر این مهم استوار بوده است که با اعتماد به 
شرکتهای دانشبنیان داخلی و سازندگان تجهیزات و مواد اولیه، دانش 
فنی ساخت کارخانه های فوالدسازی و متعاقب آن ساخت تجهیزات و 

قطعات را در کشور نهادینه کند.

وی افزود: در این جشنواره و نمایشگاه ملی فرصتی فراهم آمده است 
تا همه شرکتهایی که بهنوعی در زنجیره تولید آهن و فوالد فعالند، در 
آن حضور داشته باشند و توانمندی های خود را برای حمایت از تولید 

ملی به نمایش گذارند.
وی از معدن��کاران، فوالدس��ازان، س��ازندگان قطع��ات و تجهیزات، 
تأمین کنن��دگان مواد و اس��تارتاپ ها به عن��وان اصلی ترین حلقه های 
این فراخوان بزرگ یاد ک��رد و گفت: فوالد مبارکه بهعنوان بزرگترین 
فوالدس��از کش��ور و خاورمیانه در این جش��نواره و نمایشگاه به همراه 
گروه خود آماده اس��ت تا تجربیات خ��ود را در قالب پنلهای تخصصی 
و همچنین در غرفه تعبیهش��ده در نمایشگاه در اختیار متقاضیان قرار 
ده��د. ضمن اینکه با مکانیس��م برنامهریزیش��ده و دقیقی که در نظر 
گرفته است با آغوش باز حاضر است از توانمندی سایر شرکتها ازجمله 

سازندگان و تأمین کنندگان بهره مند شود و از آنها حمایت کند.

رشد 18درصدی تولید فوالد خام در 8 ماهه امسال

حرکت های ما در شرایط تحریم سرآغازی برای رهایی از وابستگی است

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

زیان خودروسازان داخلی از سرمایه شان 
بیشتر می شود؟

براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید 
انواع خودرو در آذرماه امسال، ۷1.۲درصد نسبت به مدت مشابه 
در س��ال گذش��ته کاهش یافته اس��ت. در حالی که به روزهای 
پایانی سال نزدیک می ش��ویم هر ماه این آمار تولید روند نزولی 
خ��ودرو را ادامه داده و بعید نیس��ت این آمار تا پایان س��ال به 
حدود ۹0درصد نیز برسد اما اگر این روند نزولی تولید در تمامی 
س��گمنت ها تداوم یابد چه اتفاقی برای خودروسازان رخ خواهد 

داد؟
به گزارش پدال نیوز، دو سه ماه پیش بود که عنوان شد ارزش 
س��هام گروه خودرویی در ماه های اخیر به شدت کاهش یافته و 
سهامداران کالن و خرد شرکت های خودرویی از صف های فروش 

برای نماد های خودرویی به شدت احساس نگرانی می کنند. 
طبق صورت های مالی اظهار ش��ده خودروسازان، ایران خودرو 
بزرگ ترین خودروس��از کشور، تا پایان ش��هریور امسال زیان ۲ 
هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را تجربه کرده  و این در حالی  است 
که  کل س��رمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳0 میلیارد تومان بوده 
اس��ت. در نتیجه  این موضوع نش��ان م��ی داد زیانی بیش از کل 

سرمایه ثبت شده برای آنها به وجود آمده است. 
همچنین گروه خودرویی س��ایپا و براس��اس آنچه به سازمان 
بورس اعالم کرده است، این گروه هم در شش ماه نخست امسال 
بیش از ۲ هزار و ۹00 میلیارد تومان زیان داشته و این در حالی 
است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳0 میلیارد 
تومان اس��ت و در مجموع دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۵/۵ 

هزار میلیارد تومان زیان کردند. 
 براس��اس صورت های مالی نیمسال جاری که ایران خودرو و 
سایپا به سازمان بورس ارائه کردند به نظر می رسید زیان آنها از 
۵0درصد سرمایه ش��ان بیشتر ش��ده است و طبق قانون به گفته 

این کارشناس مشمول ماده 1۴1 قانون تجارت می شوند. 
طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت بیش از ۵0درصد سرمایه 
ش��ود، هیات مدیره باید نسبت به تش��کیل مجمع و درباره ادامه 
فعالی��ت یا انحالل آن مجموع��ه تصمیم گیری کند که البته این 
موضوع برای یک سال در نظر گرفته می شود نه شش ماه. اما در 
حالی که ش��اهد روند نزولی تولید در خودروس��ازان هستیم و تا 
پایان س��ال تنها دو ماه و نیم بیشتر باقی نمانده است جای این 
نگرانی وجود دارد که این دو خودروس��از بزرگ کش��ور به ورطه 

تعطیلی کشیده شوند. 
 در همین رابطه علی صادقین، کارشناس بازار سرمایه چندی 
پیش عنوان کرد اگر نقدینگی مناسبی از سوی دولت و سیستم 
بانکی به گروه  خودرویی تزریق ش��ود می تواند  خودروسازان را 
تا حدودی از خطری که در حوزه مالی و زیان انباش��ته که با آن 

مواجه اند و آنها را تهدید می کند رها کند. 
او معتق��د بود که اگر ای��ن زیان جبران نش��ود مجموعه های 
خودرویی مشمول قانون 1۴1 خواهند شد و آن موقع دولت باید 
فکر عاجلی به حال این موضوع کند، اما تا به امروز ش��اهد روند 
مثب��ت و تزریق این نقدینگی به خودروس��ازان نبوده ایم و حتی 
دولت در اعالم قیمت های جدید نیز تعلل می کند و خودروسازان 
برای رفع مشکل نقدینگی خود برخی از محصوالت خود را گران 

کرده اند تا بتوانند از این اتفاق جلوگیری کنند.
 ب��ه گفته کارشناس��ان اولین اتفاقی که پ��س از به تعطیلی 
کشیده شدن خودروسازی ها اتفاق خواهد افتاد بیکاری تعداد 
زیادی از نیروهای انس��انی مش��غول به کار در این حوزه است. 
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازی نیز بر این موضوع  
تاکید کرده و گفته اس��ت حدود ۷00 ال��ی 800 هزار نفر در 
ای��ن صنعت مش��غول ب��ه کار  و در حال ارتزاق از این ش��غل 
هس��تند اگر قرار باش��د این صنعت تعطیل شود همگی از کار 

بیکار می شوند.

 
رشد تولید عظام به ازای حذف کدام 

قطعه سازان؟
حدود یک ماه از انتش��ار اس��ناد رس��می مالی شرکت ساپکو- 
ش��رکت تامین کننده قطعات ایران خ��ودرو- می گذرد که راوی 
بدهی چند ساله گروه قطعه سازی عظام به ایران خودرو برخالف 

رویه معمول بوده و یک رابطه خاص را نشان می داد.
ب��ه گزارش گروه خبرگزاری دانش��جو، یک م��اه پیش یکی از 
روزنامه های معتبر کش��ور اقدام به انتشار اسناد مالی ساپکو کرد 
که نش��ان می داد گروه قطعه س��ازی عظام، سه سال پیاپی مبلغ 
۴۶۳ میلیارد تومان به ایران خودرو بدهکار اس��ت. این بدهی ها 
ش��امل هفت ش��رکت از 1۲ ش��رکت زیرمجموعه گ��روه عظام 
بود. پس از انتش��ار این گزارش، گروه عظ��ام به فاصله چند روز 
توضیحی منتش��ر کرد و به جای بیان دلیل این مبلغ بدهی، هر 
نوع نس��بت با این شرکت ها را در حالی رد کرد که همچنان نام 
این ش��رکت ها به عنوان زیرمجموعه در سایت گروه قطعه سازی 

عظام موجود است.
مدیرعام��ل ایران خودرو نیز ترجیح داد در این رابطه س��کوت 
کند و هیچ توضیح موجهی از س��وی این ش��رکت به بیرون ارائه 
نشد. تا اینکه پای این پرونده به فراکسیون شفاف سازی مجلس 
ش��ورای اس��المی باز ش��د و مدیرعامل ایران خودرو برای ارائه 
توضیحات به مجلس فراخوانده ش��د. در همین راس��تا، محمود 
صادقی، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی و رئیس فراکس��یون 
مذکور اعالم کرد: »در این جلس��ه کلیات��ی از طرف نمایندگان 
و مس��ئولین دعوت شده مطرح ش��د و بررسی جزییات به جلسه 

آتی موکول شد.« 
در حالی که ش��نیده ها حاکی از این بود که هاش��م یکه زارع، 
مدیرعام��ل ایران خودرو مدعی ش��ده که ای��ن بدهی ها حاصل 
مدیریت ادوار گذش��ته است و نه دوره او، صورت های مالی شش 
ماهه ابتدایی س��ال جاری ساپکو منتشر ش��د که نه تنها باز هم 
بدهی گروه عظام به ایران خودرو را نش��ان می داد بلکه حاکی از 

افزایش رقم بدهی به ۵۳0 میلیارد تومان بود. 

دول��ت همچنان درب��اره نحوه قیمت گ��ذاری خودروه��ای پرتقاضا 
مردد اس��ت و ریش��ه این تردید نیز در آنجاس��ت که احتمال می رود 
فروش خودروس��ازان سقوط کرده و همچنین موجی بزرگ از انصراف 
مش��تریان، »جاده مخصوص« را فرا بگیرد. به گزارش پدال نیوز، س��ه 
ماهی می ش��ود که دولت مش��غول بررس��ی تغییر روش قیمت گذاری 
خودروه��ای داخلی اس��ت و اگرچه هرچن��د وقت یکب��ار خبر اعالم 
قیمت ه��ا به گوش می رس��د، اما ب��ه دلیل تردید تصمیم س��ازان، این 
اتف��اق هنوز رخ نداده و امروز و فردا می ش��ود. به نظر می رس��د دلیل 
اصلی و کلی تردی��د دولت در اعالم قیمت جدید خودروها به خصوص 
محصوالت پرتقاضاتر، بیم از افت ش��دید فروش خودروس��ازان است. 
فرمول��ی کلی که دول��ت برای قیمت گذاری خودروه��ا در نظر گرفته، 
تعیی��ن قیمت در حاش��یه بازار )قیمت گذاری ۵درص��د زیر نرخ بازار( 
اس��ت، بنابراین قیمت ها صعودی ش��دید را از ناحیه این فرمول تجربه 
خواهند ک��رد. به عنوان مثال، محصوالتی مانن��د پراید و پژو ۴0۵ که 
خوراک اصلی بازار خودروی کشور به شمار می روند، در صورت اعمال 
فرم��ول موردنظر، به ترتیب تبدیل ب��ه خودروهایی حداقل ۳۵ و ۵0 
میلی��ون تومانی خواهند ش��د. هضم ای��ن قیمت ها برای بس��یاری از 
مشتریان امکان پذیر نخواهد بود؛ زیرا اصال توان خرید آنها به پراید ۳۵ 

میلیونی و پژو ۵0 میلیونی نمی رسد.
 ای��ن موضوع البته در مورد س��ایر خودروه��ای داخلی )به خصوص 
زیر ۴۵ میلیونی ها( نیز صادق اس��ت و غالب مش��تریان آنها در صورت 
افزایش قیمت متناس��ب با حاش��یه بازار، قدرت خریدشان را در بازار 

خودرو از دس��ت خواهند داد. از دس��ت رفتن توان خرید این دس��ته 
از مش��تریان، عواقب س��ختی برای صنعت خودرو خواهد داش��ت که 
مهم ترین آنها »کاهش فروش خودروس��ازان« و »ش��کل گیری موجی 

بزرگ از انصرف مشتریان« است.
به عب��ارت بهتر، در پی باال رفتن قیمت خودروها )در حاش��یه بازار( 
و در ش��رایطی که توان خرید مش��تریان از ناحیه تورم افت نیز کرده، 
تقاض��ا برای خرید خودروه��ا کاهش پیدا خواهد ک��رد و این موضوع 
به طور مستقیم روی تیراژ اثر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، اگر 
قرار باش��د خودروس��ازان محصوالت ثبت نامی را با قیمت روز )قیمتی 
که طبق فرمول حاش��یه بازار افزایش یافت��ه(، تحویل دهند، احتماال 
بس��یاری از ثبت نام کنندگان مجبور به انصراف خواهند ش��د. این موج 
بزرگ انصراف به این دلیل اس��ت که ثبت نام کنندگان یا توان پرداخت 
ما به التف��اوت مبلغ خودرو را ندارند یا با یک حس��اب سرانگش��تی به 
این نتیجه می رس��ند که دریافت خ��ودروی ثبت نامی با قیمت جدید، 
صرف��ه اقتصادی ندارد. در نتیجه چنی��ن موجی از انصراف، این امکان 
وجود دارد که نقدینگی بزرگی از صنعت خودرو بیرون کش��یده شده 
و به س��مت دیگر بخش های اقتص��ادی حرکت کند. اگر چنین اتفاقی 
رخ ده��د، نه تنها خودروس��ازی با بحرانی ب��زرگ در نقدینگی مواجه 
خواهد شد و حتی ش��اید توان عودت پول ثبت نام کنندگان را نداشته 
باشد، بلکه تخریب سایر بازارها در اثر هجوم نقدینگی ناشی از انصراف 
مشتریان خودرو نیز بعید نیست. شنیده می شود بانک مرکزی در این 
مورد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروس��ازان هشدار داده و 

تاکید کرده که بهتر اس��ت قیمت گذاری محصوالت پرتقاضا با احتیاط 
صورت گیرد.

 هرچه هس��ت، دولت و البته مجلس ش��ورای اسالمی چهار سناریو 
را برای قیمت گ��ذاری خودروهای پرتقاضا روی میز دارند و مش��غول 
بررس��ی آنها هس��تند تا در نهایت کم خطرترین و محتاط ترین سناریو 
را پیاده کنند. این چهار س��ناریو عبارتن��د از »خودروهای یارانه ای«، 
»اعمال حداق��ل افزایش قیمت برای خودروه��ای پرتقاضا«، »تثبیت 
قیمت« و »قیمت گذاری مش��روط در حاش��یه ب��ازار.«   در این بین، 
»خودروهای یارانه ای« س��ناریویی است که بیشتر از سوی نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی پیگیری می شود و اساس آن بر عدم افزایش 
قیمت خودروهای پرتقاضا اس��ت. طبق این س��ناریو، ه��ر کدام از دو 
خودروس��از ب��زرگ داخلی، ی��ک محص��ول پرتیراژ خ��ود را از روش 
جدید تعیین قیمت )اقیمت گذاری در حاش��یه ب��ازار(، معاف و آنها را 
ب��ا قیمت های فعلی عرضه می کنند. در ع��وض، دولت نیز ما به التفاوت 
هزین��ه تولید ای��ن خودروها )فاصل��ه قیمت تثبیت ش��ده محصوالت 
موردنظر تا قیمت حاش��یه بازار آن( را در قالب یارانه به خودروسازان 
می پردازد. به نظر می رس��د، منظور نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از خودروه��ای یارانه ای، پژو ۴0۵ و پراید اس��ت ک��ه به لحاظ قیمتی 
با قدرت خرید بس��یاری از ش��هروندان ایرانی نس��بتا همسان هستند. 
ازآنجاکه مناب��ع مالی دولت کاهش پیدا کرده، بعید به نظر می رس��د 
دولت با چنین س��ناریویی موافقت کن��د و حتی اگر نظر موافق دولت 

هم جلب شود، تضمینی برای پرداخت یارانه به خودروسازان نیست.

احتیاط در قیمت گذاری خودروهای پرتقاضا

دولت دلواپس ریزش فروش خودرو و موج بزرگ انصراف مشتریان است

یک��ی از معضالت کش��ور در چند س��ال گذش��ته آالیندگی باالی 
ش��هرهای بزرگ بوده که بخش��ی از آن ناش��ی از ت��ردد خودروهای 
فرس��وده اس��ت که به تازگی برخی بانک ها همچون پارس��یان با ارائه 
تس��هیالت ویژه 1۴00 میلیارد ریالی برای نوسازی به دنبال کمک به 
اصالح وضع موجود هس��تند. به گزارش عصر ایران، اهداف اصلی طرح 
تس��هیالت بانک ها برای نوس��ازی خودروهای فرسوده کاهش آلودگی 
هوا در کالنش��هرها به ویژه ش��هر تهران، کاهش آلودگی صوتی و رفاه 
حال ش��هروندان و رانندگان تاکسی است. از طرف دیگر این طرح که 
از س��ال پیش شروع شده و همزمان با رکود بازار خودرو بود اجرای آن 

به رونق خودروسازی ها نیز کمک می کند.
در واقع طرح نوس��ازی ۲0۲ هزار دستگاه خودروی جاده ای از سال 
گذش��ته به منظور اجرای مصوبه ش��ورای اقتصاد و ابالغیه معاون اول 
رئیس جمه��ور به کلیه بانک ها در دس��تور کار ق��رار گرفته تا با منابع 
اعتباری بیش از 10 میلیارد و ۶00 میلیون دالر بخشی از خودروهای 

جاده ای فرسوده نوسازی شود.
یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ب��ا نگاهی به ضرورت 
اج��رای طرح نوس��ازی خودروهای فرس��وده به عصر ای��ران گفت: در 
حال حاضر ناوگان حمل ونقل عمومی کش��ور فرس��وده است و رئیس 
جمهوری نیز س��ال گذش��ته قول داده اند که این خودروهای فرسوده 
جایگزین می ش��وند و البته امروز جزو طرح ه��ای مهم قرار گرفته که 
باید با ارائه مشوق ها و تسهیالت حمایت شود. هرچند سازمان های که 
در این بخش فعال بوده اند به دلیل کمبود اعتبار رها شده و باید روی 

این بخش دوباره  کار شود.
مهدی مقدس��ی ب��ا تأکید بر اینک��ه در الیحه ه��وای پاک مجلس 
موضوع نوس��ازی خودروهای فرس��وده به طور جدی پیگیری می شود، 
گف��ت: نماین��دگان مجلس همچنین در س��اماندهی ب��ازار خودرو به 
دنبال کاهش هزینه های درمانی ناش��ی از آالیندگی است که با خروج 
خودروهای فرسوده ضمن کاهش بیماری ها هزینه های عمومی کشور 

نیز کاهش می یابد.
7هزار متقاضی تسهیالت 200 میلیون ریالی 

در حال حاضر مانع اصلی برای اجرای طرح نوسازی کمبود اعتبارات 
و س��رمایه در گردش برای اجرای طرح نوس��ازی از سوی دولت است، 
از ای��ن  رو حمایت بانک مرکزی از بانک های عامل در ارائه تس��هیالت 

بانکی می تواند در تسریع اجرای این طرح کمک کننده باشد.
حمی��د گرمابی یک عضو دیگر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با عصر ایران با بیان اینکه دولت برای 
اجرای نوسازی خودروهای فرسوده باید بر ارائه تسهیالت بانکی تاکید 
کند، گف��ت: در بودجه ۹8 به جایگزین خودروها پرداخته نش��ده، اما 

طبق روال گذشته نوسازی انجام خواهد شد و قانون الیحه پاک نیز
در حال اصالح اس��ت و در این الیحه نیز تسهیالت خاصی برای این 
بخش در نظر گرفته نشده است، از این  رو بانک باید براساس مصوبات 

قبلی تسهیالت پرداخت کنند.
طبق اعالم مس��ئوالن بانک پارس��یان هم اکنون طرح نوسازی برای 
کس��انی که در س��ال ۹۶ افتتاح پرونده کرده اند، در حال اجراس��ت و 

تاکنون برای حدود ۷ هزار متقاضی تس��هیالت ۲00 میلیون ریالی در 
نظر گرفته  شده که نزدیک به1۴00 میلیارد ریال از منابع این بانک با 

نرخ سود 1۶درصد به این طرح اختصاص داده شد.
بانک ه��ای دیگر نیز برای اجرای این طرح داوطلب ش��دند، اما بانک 
پارس��یان ب��ه دلیل توانایی ارائه خدمات توانس��ت نق��ش پررنگی ایفا 
کرده و حتی بیمه پارس��یان نیز ب��ا تعدیل حق بیمه قابل دریافتی در 
پش��تیبانی از خس��ارت و حوادث غیرمترقبه، به عنوان شرکت بیمه ای 

منتخب در اجرای این طرح ایفای نقش کرده است.
در حال حاضر از زمان آغاز طرح نوس��ازی حدود 10 هزار خانواده با 

حمایت تسهیالتی بانک پارسیان بهره مند شدند.
پیش  از این در فاز اول طرح، نوس��ازی۹0 هزار دستگاه پیش بینی و 
خودروهای مش��مول آن؛ سمند و پژو ۴0۵ بود که سه بانک هر کدام 
مس��ئول پرداخت ۲00میلیون ریال تسهیالت برای نوسازی ۳0 هزار 
دس��تگاه شدند، که در مجموع برای اجرای این طرح هر بانک مبلغ ۶ 

هزار میلیارد ریال از منابع داخلی اعتبار اختصاص داد.
این طرح از اس��فندماه ۹۴ آغاز و به دلیل استقبال خوب متقاضیان، 
س��ال های ۹۵ و ۹۶ هم ادام��ه یافته اس��ت و از آنجایی که متقاضیان 
مخت��ار به انتخاب بانک بوده اند، نزدیک به ۹ه��زار و ۶۳8 هزار نفر از 
آنها، بانک پارسیان را برای دریافت تسهیالت انتخاب کرده که تاکنون 
۷ ه��زار و ۶۳۵ پرونده در بانک تکمی��ل و از این تعدد ۶ هزار و ۶0۹ 
فقره تس��هیالت به حساب خودروساز پرداخت و متقاضیان تاکسی های 

خود را تحویل گرفتند.

پایین آم��دن ارزش لیر ب��ه تویوتا کمک نمی کند ک��ه در صادرات 
خود س��ودآوری بیش��تری را تجربه کند زیرا ب��رای تهیه قطعات خود 
در این کش��ور مجبور به پرداخت یورو اس��ت. به گزارش صدای ایران، 
شرکت های خودروسازی از جمله فورد، تویوتا و فیات کرایسلر به خاطر 
بح��ران اقتصادی ترکی��ه، دچار مش��کالتی فراوان و جدی ش��ده اند. 
براس��اس گزارش اتوموتیو نیوز اروپا، پ��س از آنکه قیمت خودروهای 
جدید در واکنش به افت ش��دید ارزش لی��ر ترکیه، افزایش پیدا کرد، 
فروش خودروهای س��بک در این کش��ور به میزان یک س��وم کاهش 
پیدا کرده اس��ت. اس��تیو آرمس��ترانگ، مدیرعامل فورد در اروپا گفته 
که وضعی��ت کنونی ارزش پول ترکیه یک عام��ل محدودیت خارجی 
قابل توجه برای ش��رکت فورد به شمار می رود زیرا این شرکت در حال 
 حاضر در تالش اس��ت تا ضرر و زیان عملیات خود را در اروپا کاهش 
دهد. فورد در ترکیه با مش��ارکت شرکتی محلی با نام اتوسان در قالب 

یک جوینت ونچر، ون های ترانزیت و ترانزیت تورنو کاستوم را می سازد 
و ۲۵درصد از سهم بازار ون های محلی در ترکیه را در اختیار دارد. 

سقوط نرخ مبادله
در سطح کالن بازار خودرو، فورد در سال ۲01۷، 1۲درصد از سهم 
ب��ازار ترکیه را از آن خود کرده بود. تویوت��ا انتظار دارد بازار خودروی 
ترکیه در س��ال ۲01۹ تقریبا نصف ش��ود و از رقم فروش ساالنه بیش 
 از یک میلیون دس��تگاه در سال های ۲01۵ و ۲01۶ به چیزی حدود 
۵۵0هزار دس��تگاه کاهش پیدا کند.  ج��ان ون زیل، مدیرعامل تویوتا 
موتور در اروپا در این باره پیش بینی کرده است: »بازار ترکیه به لحاظ 

حجم و قیمت گذاری نرخ مبادله به شدت تحت فشار خواهد بود.«
پایین آمدن ارزش لیر به تویوتا کمک نمی کند که در صادرات خود 
سودآوری بیش��تری را تجربه کند زیرا برای تهیه قطعات خود در این 
کش��ور مجبور به پرداخت یورو است. مهم ترین محدودیت مالی برای 

تویوتا ناش��ی از کوچک تر ش��دن بازار خودرو در این کشور است و این 
مس��اله که این خودروساز باید بخش��ی از ضررهای خود را از افزایش 
قیمت خودروهایی که در بازار محلی به فروش می رس��ند، تامین کند، 

در بدتر شدن عملکرد آن در ترکیه بی تاثیر نیست.
تویوت��ا در ترکیه س��دان ک��روال را برای ب��ازار محل��ی و همچنین 
ص��ادرات تولید می کن��د و اخیرا نیز ۴00میلی��ون  دالر را برای تولید 
شاسی بلند جمع وجور CH-R به منظور صادرات به اروپا در این کشور 

سرمایه گذاری کرده است.
ب��ه گفت��ه کارول توماس، تحلیلگر بازار ش��رقی و مرک��زی اروپا در 
موسس��ه خودرویی LMC، جوینت ونچرهای فیات کرایسلر و رنو نیز 
در براب��ر بح��ران اقتصادی ترکیه در موقعیتی آس��یب پذیر قرار دارند. 
فی��ات نیز در میان س��ایر مدل ها خودرو جمع وج��ور تیپو/اگای و رنو 

خودروی کوچک کلیو را در ترکیه تولید می کنند. 

140 میلیارد تومان تسهیالت برای نوسازی خودرو

خودروسازان جهانی از لیر ترکیه ضربه خوردند
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رئی��س دانش��گاه پیام نور در مراس��م امضای تفاهم نامه با دانش��گاه فنی و 
حرفه ای، از ورود جدی دانش��گاه پی��ام نور به عرصه مهارت آموزی، کارآفرینی 
و ارتب��اط با بخش های صنعتی خبر داد و گفت آم��وزش مهارت های الزم به 

دانش��جویان می تواند آینده ش��غلی آینده سازان 
کش��ور را تضمین کند و امضای این تفاهم نامه 
مس��یر کس��ب مهارت های آموزشی و تخصصی 
را برای دانشجویان دانش��گاه پیام نور و سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای در نزدیکی محل سکونت 
آنه��ا هموار خواهد س��اخت. به گزارش ایس��نا، 
دکتر زمانی با اش��اره به دیگر اهداف تفاهم نامه 
با دانش��گاه فنی و حرفه ای اف��زود: با اجرای این 
تفاهم نامه می توان به توانمندسازی دانشجویان 
و دانش آموختگان دانش��گاه ب��ا رویکرد تقویت 
شایستگی های شغلی و حرفه ای موردنیاز بازار کار 
و مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی آموزشی در 
حوزه آینده  پژوهی مشاغل مورد نیاز دست یافت.

گفتنی است؛ بررسی نتایج نیازس��نجی، امکان سنجی و شناسایی مشاغل 
انجام  ش��ده توسط دانشگاه با همکاری کارشناس��ان معرفی شده از سوی آنها، 
برگزاری دوره های مهارتی ضمن خدمت مورد نیاز کارکنان دانشگاه در مراکز 

آموزش��ی دولتی و غیردولتی س��ازمان با اولویت مراکز غیردولتی و هدایت و 
حمای��ت از پایان نامه های کارشناسی ارش��د و رس��اله های دکترای تخصصی 
دانشگاه با موضوع رفع نیاز بازار کار کشور از جمله تعهدات سازمان آموزش فنی 
وحرفه ای کش��ور در راستای اجرای تفاهم نامه 

مذکور است.
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور در 
تفاهم نامه مذکور متعهد شده است درخصوص 
برگ��زاری آموزش واحدهای درس��ی عملی در 
صورت اعالم نیاز دانش��گاه، برگزاری دوره های 
مهارتی بین الملل��ی برای دانش��جویان مراکز 
بین الملل دانش��گاه و اعطای مجوز ایجاد مرکز 
توسعه شایستگی های دانش��جویان SCD به 
دانشگاه و واحدهای دانشگاهی با دانشگاه پیام 

نور همکاری کند.
همچنین س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور براساس این تفاهم نامه دوره های آموزشی 
تخصصی برای الگوهای مختلف آموزش��ی از جمله تولی��د، بازاریابی، فروش، 
کارآفرینی و آمادگی ش��غلی برگزار و با انجام ارزشیابی پایان دوره دانشجویان 

گواهینامه بین المللی مهارتی صادر می کند.

حس��ین بهاروند، موسس و رئیس پژوهشکده زیست شناسی و 
فناوری سلول های بنیادی پژوهش��گاه رویان، برنده جایزه سال 
۲01۹ آکادمی جهانی علوم )Twas(در رش��ته زیست شناسی 

 ،)TWAS(ش��د. آکادمی جهانی علوم
ی��ک نه��اد معتبر بین المللی اس��ت که 
ماموری��ت آن گس��ترش و کم��ک ب��ه 
پیش��رفت علم در کش��ورهای در حال 

توسعه است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
مل��ی نخبگان، در این س��ازمان که زیر 
نظر یونس��کو مدیریت می شود، بیش از 
یک هزار و 100دانش��مند برتر از جمله 
1۵ برنده جایزه نوبل عضو هس��تند. هر 
س��اله آکادم��ی TWAS جوای��ز خود 
را در ۹ ح��وزه علم��ی به دانش��مندان 
برگزیده کش��ورهای در حال توسعه به 

پاس س��هم قابل توجه شان در پیشرفت و کاربرد علم و فناوری 
به منظور توسعه پایدار اعطا می کند.

این نهاد در سال ۲01۹ جایزه ویژه خود در حوزه زیست شناسی 

را به حسین بهاروند، استاد پژوهشگاه رویان، به واسطه خدمات 
ارزن��ده در تولید و نگهداری س��لول های بنیادی و ارائه مفاهیم 
جامعی از پرتوانی و تمایز این س��لول ها به س��لول های عصبی، 

قلبی و کبدی اهدا خواهد کرد.
این نخس��تین ب��اری اس��ت که در 
دانش��مند  حوزه زیست شناس��ی یک 
ایران��ی موف��ق به دریافت ای��ن جایزه 
می شود. این جایزه در سال آینده طی 
مراسمی در بیست و نهمین کنفرانس 
عموم��ی TWAS به صورت رس��می 

اهدا خواهد شد. 
حسین بهاروند، استاد ممتاز، موسس 
و رئیس پژوهش��کده زیست شناسی و 
فناوری س��لول های بنیادی پژوهشگاه 
رویان اس��ت. وی در سال 1۳8۲ برای 
اولی��ن بار س��لول های بنیادی جنینی 
انس��انی و موش��ی را در ایران تولید کرد و در س��ال 1۳8۷ به 
هم��راه همکارانش موفق به تولید س��لول های بنی��ادی پرتوان 

القائی انسانی و موشی شد. 

 ورود جدی دانشگاه به عرصه مهارت آموزی
کارآفرینی و ارتباط با بخش های صنعتی

یک ایرانی برنده جایزه سال 2019 آکادمی جهانی علوم شد

 تقریبا یک س��ال پ��س از راه اندازی کس��ب وکار »س��المت دیجیتال« در 
»سیلیکون ولی«، من گفت وگوی مهمی در اولین کنفرانس مان داشتم. یکی از 
افراد کارآزموده در زمینه نرم افزارهای بیمارستان به من گفت: »شما بخشی از 
نسل سوم شرکت های نوپا با همان مدل کسب و کار هستید و  این در حالی 
است که تمام آن شرکت ها شکست خوردند.« باید بگویم ضعف مدل کسب و 
کارمان به نوعی »شناخته شده« بود اما ما از این موضوع ناآگاه بودیم. چون از 
ایجاد شبکه با همتایان و هم صنفان خودمان غفلت کرده بودیم و البته کسب و 

کار من چند ماه بعد تعطیل شد.
برای بنیان گذاران کس��ب و کارهای نوپا، زمان کافی برای انجام هر کاری که 
باید انجام شود، وجود ندارد. البته ممکن است احساس ناخوشایندی درخصوص 

ص��رف زمان باارزش خود با دیگر 
بنیان گذاران��ی که ممکن اس��ت 
نتوانند مستقیماً به شرکت شما 

کمک کنند، داشته باشید.
س��وال این اس��ت: آی��ا حضور 
داش��تن در ای��ن مالقات ه��ا ی��ا 
نوشیدن قهوه اول صبح با یکی از 
هم صنفان خودتان حتی به بهای 
صرف نظ��ر ک��ردن از زمان الزم 
برای تولید، بازاریابی یا جمع آوری 

پول، ارزش دارد؟
 Startup موسس��ه  در  م��ا 
Genome، هزاران ش��رکت در 
سراسر جهان را بررسی کرده ایم و 
پاسخ این سوال یک »بله« جهانی 
نوش��ته های »مایکل  اس��ت. در 
پورتر«، عنوان ش��ده ک��ه روابط 
غیررس��می و رس��می، عملکرد 
کس��ب وکار را افزایش می دهند 
و ای��ن گفته کامال با یافته های ما 
منطبق است. درواقع موسس هر 

چقدر بیشتر با بنیان گذاران محلی، کارشناسان و سرمایه گذاران ارتباط برقرار 
کند، سرعت رشد شرکت او نیز افزایش می یابد. به همین ترتیب افزایش اعضای 
مرتبط در جامعه شرکت های نوپا باعث افزایش احتمال کامیابی، رشد و رونق 

اکوسیستم می شود.
در Startup Genome ای��ن پدی��ده را همبس��تگی محل��ی می نامیم. 
کارآفرینان��ی که از موسس��ه  خود خارج ش��ده و ارتباط برق��رار می کنند، به 
همبس��تگی محلی باالتر و در نتیجه دانش ارزشمند بیشتری دسترسی پیدا 
می کنن��د که عبارتند از: دیدگاه های مهمی در خص��وص نیاز بازار، مدل های 

کسب و کار جدید، کارمندان، مشتریان و سرمایه گذاران بالقوه جدید.
همبستگی محلی با سه عامل تعریف می شود:

1.تعداد و کیفیت روابطی که بنیان گذاران با سایر بنیان گذاران، سرمایه گذاران 
و متخصصان در منطقه خود دارند

۲.فرکانس تعامل این افراد با یکدیگر

۳.»حس جامعه« یا تمایل شرکت ها و متخصصان برای کمک به یکدیگر.
به بیان دیگر وقتی که سایر بنیان گذاران، سرمایه گذاران و متخصصان بدون 
چشم داش��ت به شما کمک می کنند و شما نیز به س��ایرین کمک می کنید، 

عملکرد کل جامعه بهبود می یابد.
در پای��ان ۲01۷ موسس��ه Startup Genome، بی��ش از ۴000 نف��ر 
از بنیان گذاران ش��رکت های فناوری اطالعات سراس��ر جه��ان را درخصوص 
همبستگی محلی مورد بررسی قرار دادند. یافته ها نشان دادند که شرکت های 
دارای ارتباط بیش��تر، موفق تر بودند. اگر من نیز در زمان راه اندازی س��المت 
دیجیتال روی روابط خود سرمایه گذاری کرده بودم، شاید هیچ وقت شکست 
نمی خ��وردم و البت��ه باید بگم که از بین پنج کس��ب و کاری که راه انداختم، 

سالمت دیجیتال تنها شکست من بود.
در ادامه دو روش برای ایجاد ارتباط معرفی می شوند:

خودتان ارتباط برقرار کنید و منتظر آن نمانید:
تنها به این دلیل که در نزدیکی 
شرکت های نوپا، در محیط کاری 
پرجن��ب و ج��وش، در ش��هری 
پرجنب و جوش کار می کنید، به 
این معنا نیس��ت که شرکت شما 
دارای همبس��تگی محلی باالیی 
است. البته اندازه  جامعه و نزدیکی 
ش��رکت های نوپا ب��ه یکدیگر تا 
حدودی کمک کننده هستند، اما 

کافی نیستند.
در جلس��ات  زمان  گذران��دن 
کوتاه، صرف قهوه با بنیان گذاران 
دیگ��ر، بازدی��د از مراکز رش��د و 
شتاب دهنده ها و حضور در سایر 
رویدادهای شبکه محلی، راه هایی 
هستند که می توانید همبستگی 
محل��ی را در جامع��ه خود بهبود 

بخشید.
ارتباطات تان را فعال کنید:

براد فلد، سرپرست، سرمایه گذار 
و کارآفری��ن اغلب به مخاطبانش 
در حلقه های کس��ب و کارهای نوپا، انتقاد می کند و می گوید: »بدهید قبل از 
اینکه بگیرید.« بنیان گذاران در شهر هلسینکی پایتخت فنالند در هفته بیش 
از دو ساعت به یکدیگر کمک می کنند و همین موضوع می تواند توضیح دهد 
که چرا یک اکوسیستم نسبتاً کوچک در حاشیه شمالی اروپا از نظر خروجی و 
ارزش اکوسیستم بهتر عمل می کند. شرکت های دارای همبستگی محلی باال، 
روحیه صمیمیت را به عنوان بخش��ی از موفقیت خود و عامل رشد رونق بخش 
می دانن��د. به طور خالصه، هر هفته برای کمک به یکدیگر وقت بگذارید. این 
یعنی به عنوان بنیان گذار به سایرین و به خودشان گوش دهید. این به معنای 
به اشتراک گذاری ترفندهای بازاریابی و موارد دیگر است. به عنوان سرمایه گذار 
به کارآفرینان کمک کنید؛ حتی اگر قصد س��رمایه گذاری در کسب و کار آنها 
را ندارید. به عنوان متخصص به بنیان گذاران کمک کنید؛ حتی اگر در شرکت 

آنها سهام ندارید.
inc/modirinfo  :منبع

آمازون شرکت هول فودز را 18 ماه پیش به قیمت 13.5میلیارد دالر خریداری کرد و به نظر می رسد برنامه های جدیدی برای گسترش 
شعبه های آن دارد.

به گزارش زومیت، هول فودز مارکت )Whole Foods Market( فروشـگاه زنجیره ای خرده فروشی و عمده فروشی مواد غذایی است 
کـه بر محصوالت طبیعی تمرکز دارد. آمازون 18 ماه پیش این شـرکت را بـه قیمت 13.5میلیارد دالر خرید و بعد از آزمایش های زیاد به 

نظر می رسد تغییرات بزرگی در راه هستند.
وال استریت ژورنال مدتی پیش گزارشی را منتشر کرد که می گفت آمازون دنبال جایی است تا فروشگاه های مواد غذایی بزرگ تری را 
در ایالت هایی که هیچ فروشگاهی ندارند مانند آیداهو، جنوب یوتا، وایومینگ و سایر مناطق حومه  شهر افتتاح کند. این نشان می دهد 
فروشـگاه های زنجیره ای که با هدف سـالمتی مردم شهر فعالیت می کردند، در حال تبدیل شدن به فروشگاهی چندمنظوره و استراتژی 

انبار برای آمازون پرایم هستند.
آمازون و هول فودز هنوز جزییات بیشـتری از محل فروشـگاه های جدید یا تعداد آنها منتشـر نکرده اند. یکی از افرادی که این خبر 
را منتشـر کرده، خبرنگاری اسـت که پیش از این نیز اخبار موثقی درباره  آمازون منتشـر کرده بود و می توان گفت منابع خوب و قابل 
اعتمـادی برای گزارش های خـود دارد. این افراد همچنین اعالم کرده اند اگرچه درآمد هول فودز بعد از اینکه خریداری توسـط آمازون 

بیشتر شده، اما حاشیه  سود آن به دلیل تخفیف ها و پیشنهادهای ویژه  آمازون پرایم کمی کاهش پیدا کرده است.
حال این سـوال پیش می آید که فروشـگاه های بزرگ تری که آمازون دنبال آنها اسـت، چه ویژگی هایی دارند؟ این فروشگاه ها بیش از 

4هزار مترمربع مساحت دارند و همچنین فضای اضافی برای تحویل سفارشات آنالین در آنها در نظر گرفته شده است.
آمـازون پیشـنهاد ویژه ای برای مشـتریان آمـازون پرایم دارد، از جمله تحویل دوسـاعته  محصـوالت در بیش از 60 شـهر و تحویل 
30دقیقه ای مواد غذایی خریداری شده از فروشگاه های هول فودز در 30 شهر. طبق گزارش شخص دیگری که با برنامه های آمازون آشنا 
است، این شرکت قصد دارد چنین خدماتی را در تمام 475 فروشگاه هول فودز در آمریکا ارائه دهد. آمازون همچنین قصد دارد از طریق 

مزایای مشتریان آمازون پرایم، مشتری های هول فودز را افزایش دهد.
به نظر می رسـد برنامه های جدید، روند رشد فروشگاه های هول فودز که مدتی رکود داشته را تسریع کرده است. این خبر خوبی برای 
کارمندان هول  فودز است، زیرا کارمندان آن در حال  حاضر ساعتی حداقل 15دالر درآمد دارند و می توانند سهام شرکت را نیز خریداری 

کنند. همچنین خبر خوبی برای تمام مشتریانی است که دوست دارند مواد غذایی خریداری شده را به سرعت دریافت کنند.

از دست دادن این قهوه می تواند پایان کسب وکارتان باشد!

 آمازون برنامه های بزرگی
برای تغییر بازار مواد غذایی دارد

دریچــه

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور تهران بر ضرورت توجه به 
جایگاه آموزش های عالی فنی و حرفه ای در جهت توسعه کارآفرینی و چرخه 
اش��تغال کش��ور تأکید کرد. به گزارش مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، 
احمدرضا حقیقی گفت: بعضی مهارت ها عمومی هس��تند و در زندگی روزمره 
ب��ه کار می آیند، مانند توانایی تصمیم گیری، حل مس��أله، تفکر خالق، رابطه 
مؤث��ر با دیگران، کنترل اس��ترس و نظایر آن، اما برخ��ی دیگر مربوط به یک 
شغل خاص هستند. وی افزود: مهارت های تخصصی یا حرفه ای، افراد را برای 
احراز ش��غل و کس��ب و کار آماده می کنند و یا کارایی آنان را در انجام کارها 

افزایش می دهند.

ضرورت توجه به جایگاه آموزش های فنی 
و حرفه ای در جهت توسعه اشتغال

بهارناز بیدار
کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی

دوشنبه
17 دی 1397

شماره 1236
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تفاهم نامه حمایت از ایجاد ش��تاب دهنده ها و مراکز ن��وآوری در حوزه 
فناوری های وابسته به صنایع خودرو میان معاونت علمی و فناوری رئیس 

جمهوری و گروه صنعتی ایران خودرو منعقد شد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنی��اد 
مل��ی نخب��گان، تفاهم نامه حمای��ت از ایجاد 
ش��تاب دهنده ها و مراک��ز ن��وآوری در حوزه 
فناوری های وابسته به صنایع خودرو به امضای 
سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری و هاش��م یکه زارع مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو رس��ید تا با حمایت های 
مختل��ف ای��ن دو نه��اد، یک ش��تاب دهنده 
تخصص��ی در صنعت خ��ودرو ایجاد ش��ده و 
ش��رکت های دانش بنیان به ای��ن عرصه ورود 

جدی پیدا کنند.
در این تفاهم نامه مقرر شد که مراکز نوآوری 
با ماموریت هایی مانند »ترویج، اطالع رسانی و 

همگام کردن صنایع و ش��رکت های مختلف منتفع برای بهبود و افزایش 
کیفی��ت خدمات و محصوالت در حوزه صنایع خودرو و تجهیزات خودرو، 
پیش��برد اهداف تحقیقات��ی و ارائه طرح های عملیاتی ب��رای به کارگیری 

فناوری ه��ای م��رز دانش و روز جهان��ی در حوزه خ��ودرو«، » حمایت از 
شتاب دهنده های تخصصی برای جذب، تیم سازی و توانمندسازی نوآوران 
و کارآفرینان این حوزه« و »شبکه س��ازی، بازاریابی و سرمایه گذاری روی 

تیم ها و هسته های فناور« تاسیس شود.
تعه��دات معاونت علمی در این تفاهم نامه 
شامل »کمک به بهسازی زیرساخت های الزم 
مانند فضاهای فیزیکی مناس��ب و تجهیزات 
مورد نیاز برای ش��کل گیری مراکز نوآوری و 
ش��تابدهی در حد مق��دورات«، »حمایت از 
تاسیس و راه اندازی مراکز نوآوری با محوریت 
فناوری ها و کاربردهای حوزه صنایع خودرو 
به ویژه زنجیره قطعه سازی«، »انجام اقدامات 
الزم برای تسریع در اخذ سایر مجوزهای الزم 
برای تاس��یس و آغاز به کار مراکز نوآوری«، 
»ایجاد زمینه های الزم برای همکاری و انعقاد 
تفاهم نامه ه��ای هدف محور با ش��رکت های 
دانش بنیان و سایر دستگاه های مرتبط« و »حمایت از برگزاری رویدادهای 
مرتبط با توسعه فناوری های مرتبط با حوزه صنایع خودرو که با مشارکت 

ایران خودرو برگزار شود«، می شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کش��ور  اظهار داش��ت با توجه 
به اینکه یکی از اهداف اصلی دولت توجه به کس��ب و کار در مناطق 
روستایی و عش��ایری بود، در مرحله اول و دوم، سهمیه اعتباری که 

برای پرداخت تس��هیالت در این مناطق از 
محل منابع بانک ها و یا موسس��ات عامل و 
صندوق توسعه ملی ابالغ کرده بود، ۳ هزار 
میلیارد تومان منابع صندوق توس��عه ملی 
و ۳ ه��زار میلیارد تومان ه��م منابع چهار 
موسس��ه عامل بود که صندوق کارآفرینی 
امید هم یکی از این چهار موسس��ه عامل 

به شمار می رود.
ن��وراهلل زاده اف��زود: بانک کش��اورزی به 
تنهایی عاملیت ۵0درص��د از این منابع را 
برعهده داش��ت و عاملیت ۵0درصد مابقی 
را هم س��ه موسس��ه دیگر به طور مساوی 

برعهده داشتند.
وی تصری��ح کرد: در بین موسس��ات ب��ا توجه ب��ه اینکه صندوق 
کارآفرین��ی امید، کس��ب و کاره��ای خرد و کوچ��ک را مورد هدف 
ق��رار داده بودی��م و از ابتدا اولویت و رس��الت صن��دوق توجه به این 

کس��ب و کارها اس��ت، بیش��ترین تعداد طرح ها با توج��ه به ماهیت 
محیط ه��ای روس��تایی که کس��ب و کارهای خ��رد و کوچک بود به 
صندوق کارآفرینی امید معرفی ش��ده به همین سبب، ۳۲ هزار طرح 
در مرحله نخس��ت ارجاع و بررسی شده 
که اعتبار صندوق در این مرحله یک هزار 
میلیارد تومان بوده و دو موسسه دیگر هم 
ه��ر کدام یک هزار میلی��ارد تومان اعتبار 
داش��تند که در مجموع ۳ ه��زار میلیارد 
تومان می شود، ۳ هزار میلیارد تومان هم 
اعتبار بانک کشاورزی به تنهایی بوده که 
درمجم��وع ۶ هزار میلی��ارد تومان اعتبار 

بوده است.
ن��وراهلل زاده بیان ک��رد: از مجموع ۳۲ 
هزار طرحی که ارجاع ش��ده بود و مورد 
بررس��ی قرار گرفت، تا پای��ان آذرماه ۲1 
ه��زار و ۷۵0 ط��رح با اعتب��ار یک هزار و 
۲۵0 میلیارد تومان مورد بررس��ی و تصویب قرار گرفته، یعنی ۲۵0 
میلیارد تومان بیش از اعتبار اختصاص یافته در مرحله نخست، طرح 

تصویب کرده ایم.

 تفاهم نامه حمایت از ایجاد شتاب دهنده ها
در حوزه فناوری های صنایع خودرو امضا شد

پرداخت تسهیالت 900میلیاردی به کسب و کارهای خرد و کوچک

راه اندازی و مدیریت یک کسب وکار همیشه آسان نیست. در تصمیم گیری 
باید به تمامی مس��ائل توجه نشان داد. فش��اری که در این خصوص وجود 
دارد، ممکن است شما را به اتخاذ تصمیمی اشتباه هدایت کند و در نهایت 
امکان موفقیت  بالقوه تان را از بین برود یا دس��ت کم منجر به شکس��ت تان 
بشود. هیچ برنامه ریزی دقیق و بدون خطایی وجود ندارد که بتواند موفقیت 
کس��ب وکارهای کوچ��ک را تضمین کند، اما اش��تباه هایی وجود دارند که 
معمول و در عین حال خطرناک هس��تند و صاحبان کس��ب وکار، مرتکب 
آنها می ش��وند. در ادامه به 10 مورد از این خطاها اش��اره شده است که اگر 
می خواهید کسب وکار کوچک خود را راه بیندازید، باید از آنها اجتناب کنید.

1. نادیده گرفتن مرحله   برنامه ریزی
برنامه ریزی ممکن است، خسته کننده و کسالت بار باشد، اما راه اندازی یک 
کسب وکار بدون برنامه ریزی قوی، درست مانند این است که در تاریکی قدم 
برمی دارید. این برنامه ریزی، شامل تحقیق پیرامون اتخاذ ایده کسب وکار و 
پتانسیل آن بازار است. تدوین طرح کسب وکار، برنامه  مالی و برنامه  بازاریابی، 

از مهم ترین مواردی هستند که باید هنگام برنامه ریزی در نظر بگیرید.
2. هدف گذاری نکردن

وقتی کسب وکار خودتان را راه می اندازید، اهدافی که در سر دارید، شما 
را در مس��یر فعالیت های روزانه تان نگه می دارد. س��عی کنید حتما اهدافی

SMART، تعیی��ن کنید. هر یک از ح��روف SMART درواقع نماینده  
یک ویژگی هستند:

Specific :S یا مشخص
Measurable :M یا قابل اندازه گیری

Achievable :A یا دست یافتنی
Reasonable :R یا منطقی

Time-bound :T یا محدود به زمان
بدین ترتیب مقصد و خواسته تان را مشخص می کنید و برای رسیدن به 

آن، قدم های روشن و واضحی برمی دارید.
3. دست کم گرفتن محصوالت یا خدمات خود

نداشتن باور به توانایی های خود و ترس از شکست، بسیاری مواقع باعث 
می ش��ود ما محص��والت و خدماتی را که می توانیم ارائه دهیم، دس��ت کم 
بگیریم. این مسیری که پیش می گیریم بسیار خطرناک است؛ زیرا ممکن 
اس��ت ارزش منحصربه فردی را که می توانیم در کس��ب وکارمان ارائه   کنیم 
به کلی نابود کند و در نتیجه موجب رنجش و ناامیدی ما ش��ود. بهبودی و 
نجات از این شرایط بسیار سخت خواهد بود، بنابراین زمانی که کسب وکار 
خود را راه می اندازید، باید بازار را به خوبی بررس��ی کنید و مناس��ب ترین 

قیمت را برای محصوالت یا خدمات تان در نظر بگیرید.
4. عدم شناخت مشتری ایده آل

ش��ناختن مشتری مطلوب برای کسب وکار و خدماتی که ارائه می دهید، 
مهم ترین بخش هر کمپین بازاریابی موفق است. صرفا تخصیص بودجه ای 
ب��رای بازاریابی و اندکی تالش در این زمینه، کافی نیس��ت. ش��ما باید در 
بازار تحقیق و جست وجو کنید تا بدانید به کدام مشتری ها باید دسترسی 
داشته باشید و کجا می توانید آنها را بیابید و دیگر اینکه آنها به فعالیت های 
بازاریابی شما چگونه واکنش نشان می دهند. تمام اینها بدون تعریف درست 

از مشتری های هدف و اولویت بندی آنها امکان پذیر نیست.
5. اجتناب از فناوری های جدید

فناوری می تواند فرصت های جدید و تازه ای در اختیار صاحبان شرکت های 
کوچ��ک قرار بده��د و به آنها کمک کند که بازده��ی کارها و فعالیت ها را 
افزایش دهند و حتی در هزینه های ش��ان صرفه جویی کنند. فناوری جدید 
ممکن است در ابتدا به نظر ترسناک بیاید و یادگیری و درک آن، زمان ببرد. 

اما یادتان باشد، عدم تمایل در وفق دادن خود با پیشرفت های فناوری، در 
کوتاه مدت و بلندمدت به کسب وکارتان صدمه می زند.

6. ترس از بازاریابی
بازاریابی به اَش��کال مختلفی، از دهان به دهان گرفته تا روش های رایج 
و معمول انجام می ش��ود. وقتی س��خن از بازاریابی اس��ت، قاعده و قانون 
خاصی در میان نیس��ت. بازاریابی باید براس��اس نوع کس��ب وکار و شرکت  
و بازار هدف تان، تعیین ش��ود. فرض اینکه ش��ما به بازاریابی نیاز ندارید و 
اینکه مشتری ها و سفارش ها خودشان جذب شما می شوند، خطاست. اگر 
محصوالت و خدمات شما به درستی به مشتریان احتمالی ارائه نشوند، آنها 
هیچ گاه از وجود آن محصوالت یا خدمات آگاه نمی شوند تا در مورد خرید 

یا استفاده از آنها تصمیم بگیرند.
7. افراط در هزینه ها

برای راه اندازی یک ش��رکت کوچک، نیازی به س��رمایه گذاری هنگفت 
نیس��ت، اما برخی از صاحبان این ش��رکت ها، تصور می کنند که باید برای 
داشتِن بهترین های بازار، از مشاوره در بازاریابی گرفته تا تجهیزات و نرم افزار، 
بس��یار هزینه کنند. اگر کمی تحقیق و بررس��ی کنید، مسلما گزینه های 
مناسب دیگر با هزینه کمتری را می توانید بیابید. تعیین بودجه ای مناسب 
برای شروع کسب وکارتان و پیروی از آن و پیشگیری از افراط در هزینه ها، 

همیشه بهترین اقدام است.
8. تفریط در هزینه ها

برخ��ی از صاحبان ش��رکت های کوچ��ک، هنگام تعیی��ن بودجه، برای 
صرفه جویی، از آن طرف بام می افتند و برای بسیاری از موارد، به اندازه  کافی 
پول خرج نمی کنند. البته برای ش��روع یک کسب وکار تازه و پیشرفت آن، 
مس��لما روش های کم هزینه ای وجود دارد، ام��ا صرفه جویی بیش از حد و 
سرمایه گذاری نکردن برای رشد و توسعه  شرکت، استعداد بالقوه شما و افراد 

شرکت تان را آغاز راه، به شدت محدود می کند.
9. برعهده گرفتن تمامی کارها و مسئولیت ها

صاحب یک ش��رکت کوچک یا متوسط ممکن است بخواهد بداند که 
چطور می تواند تمام کارهای ش��رکت را خودش به تنهایی انجام دهد، اما 
این کار الزم نیس��ت. س��پردن بخش��ی از فعالیت ها ازجمله امور مالی و 
حسابداری، به یک شرکت حس��ابداری ارائه دهنده  خدمات حسابداری و 
خدم��ات مالیاتی، می تواند یکی از بهترین روش هایی باش��د که صاحبان 
شرکت های کوچک و متوس��ط می توانند انجام بدهند و کسب وکار خود 
را به خوبی بنا کنند. زیرا وقتی مدیران به اندازه  کافی وقت داشته باشند، 
می توانند کارهایی را که در تخصص خودشان است، انجام دهند و به حل 

مسائل مهم تر بپردازند.
10. احساس مسئولیت نکردن

راه  انداختن هر ش��رکت و کس��ب وکاری، نیازمند یکس��ری ویژگی های 
شخصیتی است که فرد را در مسیر موفقیت قرار می دهد. از این ویژگی ها 
باید به انگیزه، پش��تکار و درک کاملی از احس��اس مس��ئولیت اشاره کرد. 
صاحبان شرکت های کوچک باید آمادگی فداکاری، وقت کافی گذاشتن و 
مقابله با چالش های احتمالی آینده را داشته باشند تا شرکت شان به موفقیت 
برس��د. همه ما اشتباه می کنیم. مهم این است که از خطاهای خود آگاهی 
داش��ته باشیم و مدام تالش کنیم تا برای شرکت کوچک خود، تصمیمات 
هوش��مند و آگاهانه بگیریم. وقتی اینگونه رفت��ار کنید، پس از ارتکاب هر 
خطایی می توانید کنترل را به دست بگیرید و در نهایت به موفقیت دست 
یابید. در همین راستا مؤسسه خدمات مالی تدبیر حساب، آماده است تا با 
ارائه مشاوره مالیاتی، خطاهای مربوط به بخش مالی و مالیاتی شرکت شما 

به طور کامل رفع کند.

آمازون شرکت هول فودز را 18 ماه پیش به قیمت 13.5میلیارد دالر خریداری کرد و به نظر می رسد برنامه های جدیدی برای گسترش 
شعبه های آن دارد.

به گزارش زومیت، هول فودز مارکت )Whole Foods Market( فروشـگاه زنجیره ای خرده فروشی و عمده فروشی مواد غذایی است 
کـه بر محصوالت طبیعی تمرکز دارد. آمازون 18 ماه پیش این شـرکت را بـه قیمت 13.5میلیارد دالر خرید و بعد از آزمایش های زیاد به 

نظر می رسد تغییرات بزرگی در راه هستند.
وال استریت ژورنال مدتی پیش گزارشی را منتشر کرد که می گفت آمازون دنبال جایی است تا فروشگاه های مواد غذایی بزرگ تری را 
در ایالت هایی که هیچ فروشگاهی ندارند مانند آیداهو، جنوب یوتا، وایومینگ و سایر مناطق حومه  شهر افتتاح کند. این نشان می دهد 
فروشـگاه های زنجیره ای که با هدف سـالمتی مردم شهر فعالیت می کردند، در حال تبدیل شدن به فروشگاهی چندمنظوره و استراتژی 

انبار برای آمازون پرایم هستند.
آمازون و هول فودز هنوز جزییات بیشـتری از محل فروشـگاه های جدید یا تعداد آنها منتشـر نکرده اند. یکی از افرادی که این خبر 
را منتشـر کرده، خبرنگاری اسـت که پیش از این نیز اخبار موثقی درباره  آمازون منتشـر کرده بود و می توان گفت منابع خوب و قابل 
اعتمـادی برای گزارش های خـود دارد. این افراد همچنین اعالم کرده اند اگرچه درآمد هول فودز بعد از اینکه خریداری توسـط آمازون 

بیشتر شده، اما حاشیه  سود آن به دلیل تخفیف ها و پیشنهادهای ویژه  آمازون پرایم کمی کاهش پیدا کرده است.
حال این سـوال پیش می آید که فروشـگاه های بزرگ تری که آمازون دنبال آنها اسـت، چه ویژگی هایی دارند؟ این فروشگاه ها بیش از 

4هزار مترمربع مساحت دارند و همچنین فضای اضافی برای تحویل سفارشات آنالین در آنها در نظر گرفته شده است.
آمـازون پیشـنهاد ویژه ای برای مشـتریان آمـازون پرایم دارد، از جمله تحویل دوسـاعته  محصـوالت در بیش از 60 شـهر و تحویل 
30دقیقه ای مواد غذایی خریداری شده از فروشگاه های هول فودز در 30 شهر. طبق گزارش شخص دیگری که با برنامه های آمازون آشنا 
است، این شرکت قصد دارد چنین خدماتی را در تمام 475 فروشگاه هول فودز در آمریکا ارائه دهد. آمازون همچنین قصد دارد از طریق 

مزایای مشتریان آمازون پرایم، مشتری های هول فودز را افزایش دهد.
به نظر می رسـد برنامه های جدید، روند رشد فروشگاه های هول فودز که مدتی رکود داشته را تسریع کرده است. این خبر خوبی برای 
کارمندان هول  فودز است، زیرا کارمندان آن در حال  حاضر ساعتی حداقل 15دالر درآمد دارند و می توانند سهام شرکت را نیز خریداری 

کنند. همچنین خبر خوبی برای تمام مشتریانی است که دوست دارند مواد غذایی خریداری شده را به سرعت دریافت کنند.

10 اشتباهی که شرکت های کوچک و متوسط مرتکب می شوند

 آمازون برنامه های بزرگی
برای تغییر بازار مواد غذایی دارد

یادداشـت

جش��نواره نوآوری و کس��ب وکار خواجه نصیر ۲01۹، فستیوال سه ماهه ای 
است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، جش��نواره نوآوری و کسب وکار خواجه نصیر، فستیوال سه ماهه ای 
اس��ت که به همت دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس��ی )مرکز رشد 
واحدهای فناور( و با مشارکت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و معظم 
مپنا و دیگر حامیان فضای اس��تارتاپی کش��ور راه اندازی شده است. عالوه بر 
این، برنامه مرکز نوآوری نصیر، اینوکاپ بر دو مقوله »نوآوری و کسب وکارهای 

فناورانه« تاکید دارد.

نوآوری و کسب وکار در جشنواره 
خواجه نصیر می درخشد



ش��خصیت برن��د )Brand Personality( مجموع��ه ویژگی ه��ای 
انس��انی ای است که به یک نام تجاری نس��بت داده می شود. شخصیت 
برند آن چیزی اس��ت که مصرف کنندگان می توانند با آن ارتباط برقرار 
کنن��د و ی��ک برند کارآم��د ارزش خود را با حفظ مجموع��ه ای ثابت از 
ویژگی ه��ا ارتقا می دهد. ارزش افزوده  ای که ش��خصیت برند برای برند 
به هم��راه می آورد س��وای منافع کارکردی آن اس��ت. در این نوش��ته 
می خواهیم ببینیم ش��خصیت برند چیس��ت و چگونه می توان از آن به 

نفع کسب وکار بهره برد.
ج��وزف پالمر )Joseph Plummer( از محققان اس��بق ش��رکتی 
 Young &( ک��ه در زمین��ه  بازاریابی، پیش��برد فروش و هویت برن��د
Rubicam( تخص��ص دارد، برای تصویر برند )brand image( س��ه 

جز قائل است: ویژگی ها، پیامدها و شخصیت برند.
برای س��اخت تصویر برند اغلب الزم اس��ت از ویژگی ها یا محسوسات 
فراتر برویم تا بتوانیم نتایج نهایی اس��تفاده از محصول، همچنین رابطه  
اس��تفاده از محصول با س��بک زندگ��ی افراد، نیازها و ارزش های ش��ان 
 positioning( را پوش��ش بدهیم. یک اس��تراتژی تثبیت موقعی��ت
strategy( که تنها بر ویژگی ها و موارد قابل لمس متمرکز ش��ده باشد 
احتماال س��طحی است و اثربخش��ی کمتری نسبت به استراتژی ای دارد 

که بر دانش عمیق تری از مشتری بنا شده است.
رسانه های اجتماعی و شخصیت برند

برندس��ازی تنها محدود به دنیای واقعی نیس��ت؛ بلکه ش��امل دنیای 
مجازی و به خصوص بازاریابی رس��انه های اجتماعی نیز می ش��ود. برند 
ش��ما به مصرف کنندگانی که در فضای رسانه های اجتماعی فعالند چه 
پیامی می رساند؟ شرکت ها، دیگر از عهده  هزینه های تجملی پیام رسانِی 

از باال به پایین برنمی آیند.
به موازات گس��ترش مجاری رس��انه های اجتماعی هم زمان نیاز برای 
برقراری ارتباط از این طریق نیز افزایش یافت. شرکت ها برای داد وستد 
مؤثر نیاز به شخصیت برند مستحکم و باورپذیر دارند؛ شخصیتی که در 

ابراز خود دچار اشکال و سستی نباشد.
بهتر اس��ت تصوی��ر برند را مجموع��ه ای از تم��اِم تداعی هایی بدانیم 
که ی��ک مصرف کننده در مورد آن برند دارد: تمام افکار، احساس��ات و 

تصوراتی که به صورت ذهنی در حافظه  او با برند مرتبط شده است.
تداعی های ش��خصیت برند تصویری ترکیبی از برند را شکل می دهند 
ک��ه خیل��ی هم با تصویری که م��ا از آدم ها داریم متفاوت نیس��ت. این 
تداعی ها ما را وادار می کنند به یک برند به چشم یک انسان نگاه کنیم. 
برند نیز درس��ت همانند یک انس��ان ویژگی های خاص خود را دارد که 

شخصیت او را توصیف می کند.
وقتی درباره  کس��ی فکر می کنیم به چه فکر می کنیم؟ البته در وهله  
اول توصیف کننده ه��ای واضِح دموگرافیکی مانند جنس��یت )مرد، زن(، 
س��ن )جوان، پیر( به ذهن می رسد. مشابه همین درباره  برند نیز صادق 
است. برندها را می توان براساس زنانه یا مردانه، مدرن یا قدیمی، دارای 
کاربرد روزمره  کارگری یا به شکلی ظریف مربوط به طبقه  مرفه دانست. 
این نوع توصیِف خصوصیات اغلب مختص به برندها نیس��ت بلکه درباره  

دسته یا بخشی از محصوالت به خصوص نیز به ذهن می آید.
 ش��خصیت برن��د درس��ت مانند ش��خصیت آدم های واقع��ی فراتر از 
ویژگی های دموگرافیک است. مردم به طور معمول می توانند خصوصیات 
یکدیگر را با صدها صفت شخصیتی توصیف کنند، بنابراین ممکن است 
اف��راد را این گونه توصیف کنیم: صمیمی، احمق، بدطینت، پرخاش��گر 
و . . . . روان شناس��انی که درباره  توصیفات ش��خصیتی مطالعه کرده اند 
معم��وال از رویکرد »خصیص��ه« برای مطالعه و اندازه گیری ش��خصیت 
انس��ان اس��تفاده کرده اند. آنها باور دارند که می ت��وان میزان هر صفت 
مشخصی )مثال پرخاشگری یا صمیمیت( را در فرد اندازه گیری کرد. این 
رویکرد به طور گسترده به آلپورت، آیسنک و کتل، روان شناسانی نسبت 
داده می شود که آن را از اواخر دهه 1۹۳0 تا اوایل 1۹۶0 شکل داده اند. 
در حالی که می ش��د خصیصه های نامح��دودی را در آدم ها اندازه گیری 
کرد، محققان ش��خصیت به طور کلی این صفات گوناگون را به پنج بُعد 

یا عامل اساسی کاهش دادند:
1. برون گرایی/درون گرای��ی )صفات نمون��ه: مخاطره طلب – محتاط، 

اجتماعی – گوشه نشین(
۲. موافق بودن )صفات نمونه: مالیم – کج خلق، نجیب – خودسر(

۳. وظیفه شناس��ی )صفات نمونه: مس��ئول – غیرقاب��ل اتکا، مرتب – 
بی دقت(

۴. ثبات عاطفی )صفات نمونه: خونسرد – تحریک پذیر، آرام – نگران(
۵. فرهن��گ ) هنردوس��ت – بی توجه به هنر، ِخ��َردورز – بی توجه به 

مسائل فکری، مبادی آداب – زمخت، تخیلی – بی روح(
ب��ه همین نحو یک برن��د می تواند به عنوان مخاطره طلب، خودس��ر، 

غیرقابل اتکا، تحریک پذیر و تا حدی زمخت توصیف شود.
پن��ج مدل متف��اوت برای ش��خصیت برند وج��ود دارد: برانگیختگی، 
خلوص، سرس��ختی، شایستگی و دل فریبی. مصرف کنندگان به احتمال 
زیاد از برندی خرید می کنند که ش��خصیت مشابهی با خودشان داشته 
باش��د. مثال هایی از خصیصه های هر یک از انواع شخصیت برند عبارت 

است از:
• برانگیختگی: بی خیال، سرزنده، جوان؛

• خلوص: اصیل، مهربان، خانواده محور، بامالحظه؛
• سرسختی: زمخت، محکم، مناسب برای گشت و گذار، ورزشی؛

• شایستگی: موفق، ماهر، بانفوذ، رهبر؛
• دل فریبی: ظریف، باپرستیژ، پرادعا.

ی��ک برند می تواند از راه تداعی های ایجادش��ده به وس��یله  تبلیغات، 
چنین نمایه  شخصیتی ای بسازد. یعنی تبلیغات برند با مصرف کنندگاِن 
به خصوص )آن دسته از آدم هایی که به عنوان مصرف کننده   محصوالت 
برند نمایش داده می ش��وند( یا آدم هایی که محصول را در تبلیغ توصیه 

می کنند ساخته شود.
مشاهده  مستقیم مصرف کنندگان عادِی محصوالت یک برند، کلیشه هایی 
که ریشه  در فرهنگ دارند، شنیدن نظرات از زبان دیگران، خبرها، گزارشات 
و شهرت یک برند از منابِع دیگِر این تداعی ها هستند که می توانند مهم تر از 
تبلیغات باشد. در واقع این روش ها باید در کنار تبلیغات برای شکل دادن و 

ارتقای شخصیت برند مورد توجه قرار بگیرند.
ع��الوه بر توصیف ش��دن براس��اس ای��ن خصیصه های ش��خصیتی، 
شخصیت برند مانند ش��خصیت انسان به احساسات مرتبط با آن اشاره 
دارد. بنابرای��ن همان طور که می توان به یک فرد )یا یک برند( به عنوان 
مخاطره طل��ب و تحریک پذیر فکر کرد این احتمال هم وجود دارد که با 
احساِس اضطرار، هیجان یا تفریح این شخص )یا برند( نیز ارتباط برقرار 
کنی��م. در عوض، خری��دن یا مصرف کردن محص��والت یک برند دیگر 

ممکن است با احساس امنیت و آرامش همراه شود.
ع��الوه بر این ش��خصیت برن��د ارزش های مهم و ب��ه خصوصی را در 
زندگی تداعی می کند. شاید بتوان »ارزش« را باوری پایدار تعریف کرد 
ک��ه اعمال و قضاوت های فرد را در موقعیت هایی خاص هدایت می کند. 
به دنبال یک زندگی هیجان انگیز بودن، در پِی کسب عزت نفس بودن، 
نی��از به ِخَردورزی، اش��تیاق برای ابراز عقای��د و خصوصیات خود و . . . 
مثال هایی از ارزش ها هس��تند. تفاوت افراد ناشی از این است که تا چه 
ح��د ارزش های متفاوت را محور زندگی خ��ود قرار می دهند. به عبارت 
دیگر در حالی که یک فرد ممکن اس��ت ارزش باالیی برای دنبال کردن 
یک زندگی هیجان انگیز و س��رگرم کننده داش��ته باش��د دیگری ممکن 
است توجه  اش بیشتر معطوف به ابراز عقاید و خصوصیات خود یا داشتن 
امنیت باش��د. برندی که شخصیت متمایزی به دست آورده است ممکن 
اس��ت با ارزش های خاصی عجین ش��ود و افرادی را که برای آن ارزِش 

خاص، اهمیت زیادی قائلند به شدت به خود جذب کند.
باید درباره  اولویت های ارزش��ِی بخش اصلِی بازاِر هدف تحقیق کرد و 

در ساخت شخصیت برند از آن سود برد.
مفهوم ش��خصیت برند، ترکیبی است از هس��ته و پوسته  محصوالت؛ 

یعنی هویت و تصویر.
ش��خصیت ریشه در هویت دارد اما به شدت بر تجلیِ  بیرونی متمرکز 
اس��ت. وقتی صحبت از بازاریابی اس��ت عبارت »خودت باش« مناسب 

نیست. شخصیت در بازاریابی یعنی: همان شو که باید باشی.
کارل یونگ، روان شناس می گوید: »شخصیت،  عالی ترین مرتبه  تحقِق 
خصایِص فطرِی یک موجود زنده اس��ت. ش��خصیت، ش��جاعانه  به دِل 
زندگ��ی زدن اس��ت، اثباِت قطعِی همه  آن چیزی اس��ت که یک فرد را 
شکل می دهد و موفق تریِن نوع سازگاری با شرایِط جهان شموِل هستی 

است همراه با بیشترین آزادی ممکن برای تعیین سرنوشت خود.«
ش��خصیت برای ش��ما هم مثل هر آدم دیگری، آن چیزی اس��ت که 
»می خواهید« در ش��رایط مختل��ف از خودتان بروز دهید. در ش��رایط 
متفاوت ش��ما نیز به روش��ی متفاوت عمل می کنی��د. پس بیش از یک 
شخصیت دارید. در بازاریابی تالش خواهید کرد آن شخصیِت برندی را 
از خود نشان دهید که به بهترین شکل با بازار هدف یا بخش های هدف 

بازار تناسب داشته باشد.
همان طور که ش��خصیت آدم های حقیقی تنها آن چیزی نیس��ت که 
هوش��مندانه س��عی دارند بروز بدهند بلکه بیش��تر آن چیزی است که 
دیگران از آنها برداش��ت می کنند در بازاریابی نیز همین طور اس��ت، اما 
در اینجا این بازاِر هدف اس��ت که تصمیم می گیرد معنای برند برای او 
چیست. شرکت ها سعی می کنند شخصیت و تصویر برند را شکل دهند، 
ام��ا مانند هم��ه بازاریابی های خوب، مصرف کنن��دگان مهم ترین مؤلفه 
هس��تند. آنچه برداش��ت و تصمیم مصرف کننده باش��د چیزی است که 

برای او اهمیت دارد و در وهله  بعد اینها برای شرکت ها مهم هستند.
بنابراین کار با بازار هدف )به حس��اب آوردن آنها( در ش��کل دادن به 

شخصیِت کارِی مؤثر برای برند مهم است.
در روان شناسی، سه مؤلفه به عنوان بخش های شخصیت تعریف شده 

است:
• ش��خصیت خصوصی )افکار، عواط��ف، خیال پردازی ها، جاه طلبی ها، 

استعدادها(
• شخصیت عمومی )آنطور که می خواهید دیگران شما را ببینند(

• شخصیت منسوب )آنطور که دیگران شما را می بینند(
شخصیت خصوصی با هویت هم پوشانی دارد. شخصیت های عمومی و 

منسوب، منظوِر بیرونی و طبیعت شخصیت را نشان می دهند.
چی��زی که اغلب از ش��خصیِت خاِص منس��وب به ی��ک برند اهمیت 
بیشتری دارد این پرسش اس��ت که آیا اساسا یک برند، هیچ شخصیت 
واضحی دارد؟ برندی که طی سال ها شخصیِت شناخته شده و مشخصی 
پیدا کرده اس��ت تبدیل به یک »دوس��ت قدیمی« می شود؛ مشتریان با 
آن احس��اس راحتی و آش��نایی دارند، چنین برندی احساسی از امنیت 
و اطمینان بخش��ی را هدیه می کند و بیشتر مصرف کنندگان انتخاب آن 
را ب��ه برند های تازه تر ترجیح می دهند زیرا ب��ه لحاظ روانی این برندها 

غیرصمیمی تر احساس می شوند.
یکی از دالیلی که به برندهای پیش��روِی بازار کمک می کند موقعیت 
خ��ود را حفظ کنند این اس��ت که این ش��خصیِت »دوس��ت خوب« را 
به دس��ت آورده اند. گرچه، چنین ش��خصیتی تعهد ایج��اد می کند. اگر 
با گذش��ت زمان برداش��ت ها از برن��د  به عنوان قدیمی و خ��ارج از رده 
تغیی��ر پیدا کن��د و مصرف کنندگان )حداقل بخ��ش قابل مالحظه ای از 
آنها( به برن��دی به روزتر، جدیدتر و متفاوت ت��ر روی بیاورند، در چنین 
ش��رایطی حیاتی است که شخصیت برند را طی چند سال »به روز تر« و 

»سرحال تر« کرد.
این مفهوم شخصیت برند یعنی »برند به مثابه  یک فرد« توسط کارگزاران 
تبلیغاتی متنوع به کار برده ش��ده است. به خصوص در مطالعات مربوط به 

تصویر شرکت های بزرگ ارزش این مفهوم به اثبات رسیده است.

آیا شخصیت برند اهمیت دارد؟
ساخت و تقویت شخصیت برند به تبلیغ کنندگان کمک می کند برند را 
در رقابت متمایز کنند. در زمانی که بسیاری از برندها از نظر تکنولوژی 
در ش��رایط مس��اوی یا نزدیک به ه��م قرار دارند )ی��ا مصرف کنندگان 
این ط��ور تصور می کنند(، تنها تفاوت بین برندها اغلب نش��أت گرفته از 

شخصیتی است که به ذهن ها تداعی می کنند.
با ساخت یک شخصیت برنِد دوست داشتنی و مطلوب، فروشنده می تواند 
برند خود را متمایز کند. این کار اغلب او را قادر می س��ازد س��هم بازار را به 
دس��ت بیاورد ویا محصول را با قیمت باالتر به فروش برس��اند. یا حداقل از 
باخت سهمش به برندهای رقیب که قیمت کمتری طلب می کنند یا دائما 
از پیشبردهای فروش )promotions( تجاری و مصرف کنندگان استفاده 
می کنند جلوگیری کند. عالوه بر این، شخصیت برند اغلب منحصر به فرد 
اس��ت و نمی توان در تصاحب آن پیش دس��تی کرد: اگرچه رقبا می توانند 
قیمت و ویژگی های محصول ش��ان را با محصول ش��ما مطابقت بدهند، اما 
معموال قادر نیس��تند شخصیت برند شما را کپی کنند و اگر بخواهند این 
کار را انجام بدهند کارشان نهایتا ممکن است به تبلیغات مجانی برای برند 
شما منجر شود. مزیت های بلندمدت دیگری در ساخت یک شخصیت برند 
متمایز وجود دارد. اگر قرار است تبلیغات چیزی بیش از مخارج کوتاه مدت 
و در عوض س��رمایه گذاری ای بلندمدت تر باشد، نباید صرفا به فروش آنی 
منجر شود بلکه عالوه بر این باید به ارتقای بلندمدت »ارزش« و »اعتبار« 

برند بینجامد.
شرکت هایی که تبلیغاتی خلق می کنند که ارزش برند را باال می برد با 
ارزش برند )یا نام برند( مانند یک دارایی و بس��یار شبیه به یک حساب 
ذخی��ره  بانکی برخورد می کنند. تبلیغاتی که ش��خصیت برند را خلق یا 
تقویت می کنند در خدمت افزایش ارزش دارایی برند هستند و تبلیغات 

فاقد این ویژگی در راستای مستهلک کردن ارزش این دارایی.
چرا باید به این ارزش دارایی )ش��خصیت برند( که به سختی می توان 

آن را با عدد و رقم سنجید، اهمیت بدهیم؟
در پاسخ باید بگوییم که دالیل مختلفی برای این کار وجود دارد.

اول اینکه برند را مانند دیگر دارایی ها می توان خرید یا به فروش رساند. 
بخش بزرگی از رش��د محصول مصرفی ش��رکت های عظیم با اس��تراتژِی 
در اختیار گرفتن نام  برند های ارزش��مند ش��رکت های دیگر به عنوان یک 
دارایی حاصل شده است. این معامله ها به دلیل نام برند، اغلب با قیمت های 
کالن انجام می شوند که بسیار بیشتر از ارزش تأسیسات و تجهیزاِت )آنچه 

دارایی های سخت نامیده می شود( مبادله شده هستند.
دوم اینکه ارزش دارایی یک برند به خاطر آنچه به ش��رکت دارنده ی 
آن می بخش��د می تواند از چنین قیمت باالیی برخوردار باشد. دسترسی 
به ش��بکه های پخش با قفسه های یک دست ش��ده در مغازه ها، درجه ی 
باالی��ی از  آگاه��ی و وفاداری مصرف کنندگان که ب��ه جریان های خرید 
ب��زرگ )و به دنبال آن درآمد( در س��ال های پیش رو منجر می ش��ود، 
همچنی��ن صرفه جوی��ی در هزینه های بازاریابی ب��ه خصوص در هزینه  
ایجاد برندهای جدید مثال هایی از ارزش دارایی برند هس��تند. »توسعه 
خط« تولید تحت عنوان نام یک برند شناخته ش��ده در مقایسه با ایجاد 

یک برند جدید نیاز به بودجه  سنگین ندارد.
ش��خصیت برند به دالیل متفاوتی برای مصرف کنندگان اهمیت دارد. 
آگاهان��ه یا ناخ��ودآگاه، مصرف کنندگان دارایی های خود را بخش��ی از 
خودش��ان می دانند؛ مردم از طریق کاالهایی ک��ه می خرند و آنچه این 
کاالها نماینده اش هس��تند بخشی از خویشتن و هویت شان را هم برای 
خودش��ان و هم برای کس��انی که با آنها در ارتباط هس��تند و برای شان 

اهمیت قائلند به دست می آورند یا استحکام می بخشند.
»من« چه هستم تا اندازه ای بستگی به این دارد که چه چیز »برای من« 
است. ما خودمان را نه فقط با جسم و شغل مان بلکه با دارایی های مان )مثال 
ساعتی که به دست می بندیم( تعریف می کنیم. به این دلیل است که وقتی 
دارایی های مادی خود را مثال در سرقت یا بالیای طبیعی از دست می دهیم 
احس��اس می کنیم »بخش��ی از خودمان« را از دست داده ایم. بدیهی است 
میزان »سرمایه گذاری از خودمان« در محصوالت و برند ها یکسان نیست؛ 
برای مثال این سرمایه گذاری در اتومبیل و لباس ها بیشتر و شاید در برند 

دستمال کاغذی ای که برای آشپزخانه می خریم کمتر است.
همچنین مقبول اس��ت که بگوییم اف��راد ارزش خود در جامعه یعنی 
هم��ان »ارزش اجتماعی«ش��ان را با دارایی های م��ادی و آنچه که آن 
دارایی ه��ا به صورت نمادین تداعی می کنن��د تعریف می کنند. به عالوه 
در چنین جامعه  »معطوف به ظاهر« احس��اس تعل��ق ما به همتایان یا 
س��ایر گروه ها می تواند به شکلی معنا دار وابسته به احساس )و نمایش( 
مالکیت برنِد مش��ترک باش��د. ما از دارایی های مان نه تنها برای تعریف 
آنچه به عنوان یک فرد هس��تیم اس��تفاده می کنیم، بلک��ه از آنها برای 
مشخص کردن گروه هایی که به آنها تعلق داریم و گروه هایی که به آنها 

تعلق نداریم هم استفاده می کنیم.
به عنوان بخشی از این فرآینِد »تعریف خود«، مصرف کنندگان برندهایی 
را انتخاب می کنند که ش��خصیِت برندی همخوان با خودپنداره  آنها داشته 
باشند. این یعنی، مصرف کننده ای که خود را آدمی »زرق و برق دار« نمی داند 
احتماال در ماشینی که خیلی جلب توجه می کند یا از هنجارها فاصله دارد 
احس��اس راحتی نمی کند؛ در این حالت عدم همخوانی وجود دارد. در یک 
تحقیق معلوم ش��د مصرف کنندگان اتومبیل در جست وجوی ماشین هایی 
بودند که تصویرش��ان به عنوان یک کاال در ویژگی های متفاوت شخصیتی 
)مانند هیجان انگیز/ غیرهیجان انگیز( به تصویر خود آنها شبیه بود. موضوع 
مهم این اس��ت که برخی شواهد نش��ان می دهند آن نوع همخوانی  ای که 
در انتخاب یک برند اهمیت دارد همانی نیس��ت که بین ش��خصیت برند و 
شخصیت واقعی فرد وجود دارد بلکه آن همخوانی  است که بین شخصیت 
یک برند با ش��خصیت »ایده آل« یا »آرمانِی« فرد وجود دارد. گرچه شواهد 

این ادعا خالی از ابهام نیست.
smartamarketing/chetor :منبع

سرعت پاسخگویی به کاربران در شبکه های 
اجتماعی و اثرات آن برای برند

یکی از س��واالتی که مورد توجه فعاالن حوزه دیجیتال مارکتینگ قرار 
دارد این است که چقدر سریع باید نسبت به کامنت های کاربران خود در 

شبکه های اجتماعی واکنش نشان دهند؟
حقیقت این است که سرعت پاسخگویی به کاربران در عصر دیجیتال و 
شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین عوامل موفقیت برندها و شرکت ها 
در دیجیتال مارکتینگ است، چیزی که شاید خیلی به آن توجه نمی شود 

اما کاربر انتظار دارد تا نسبت به آن واکنش سریع نشان داده شود.
طبق آخرین تحقیقات انجام شده، اکثر کارشناسان معتقدند که سرعت 
پاسخگویی به کاربران در بخش کامنت شبکه اجتماعی، حداکثر طی یک 

روز باید صورت پذیرد.
این گزارش براس��اس نتایج یک پژوهش در قالب پرس��ش از ۵۳۲ فرد 
18 سال به باال در آمریکا که از سوشال مدیا استفاده می کنند، به دست 

آمده است.
بیش از س��ه چهارم از ش��رکت کنندگان در نظرسنجی انتظار دارند که 
برنده��ا در کامنت ش��بکه های اجتماعی به آنها ج��واب بدهند و حدود 
8۳درصد پاسخ دهندگان بیان کردند که اگر تالشی برای برقراری ارتباط 
با یک برند داش��ته باشند، انتظار دارند حداکثر طی یک روز پاسخ شان را 

دریافت کنند.
حدود ۳8درصد انتظار دریافت پاسخ طی یک ساعت، 1۵درصد انتظار 
دریافت پاس��خ طی چند روز و نهایتا ۲درصد از آنها انتظار دریافت پاسخ 

طی بیش از چند روز را دارند.
سرعت پاسخگویی به کاربران براساس شاخص های دموگرافی

مخاطبان جوان تر انتظار دریافت پاس��خ سریع تری نسبت به مخاطبان 
میانسال دارند. حدود ۹0درصد پاسخ دهندگان با رنج سنی 18 تا ۲۹ سال 
انتظار داشتند که پاسخ کامنت خود را طی یک روز یا کمتر دریافت کنند. 

)۴۴درصد طی یک ساعت یا کمتر(
از لحاظ جنس��یتی، مردها بیش��تر از زنان تمایل دارند تا پاسخ کامنت 
خود را سریع دریافت کنند. 8۶درصد از پاسخ دهندگان مرد انتظار داشتند 
پاسخ کامنت خود را طی یک روز یا کمتر دریافت کنند، درحالی که این 

درصد برای پاسخ دهندگان زن حدود 81درصد است.
نزدیک به نیمی از کاربران ش��بکه اجتماعی )۴۵درصد( وقتی مشاهده 
می کنند که برندها در ش��بکه های اجتماعی به کامنت های منفی پاسخ 
مس��ئوالنه می دهند، نس��بت به آن برند احس��اس مثبتی پیدا می کنند. 
همچنین ۷۲درصد از مردم دوس��ت دارند شرکتی را به دیگران پیشنهاد 
کنند که در ش��بکه اجتماع��ی بازخورد و تجربه مثبتی نس��بت به آنها 

داشته اند.
براساس آمار به دست آمده، ۵8درصد از مردم اعتفاد دارند که شبکه های 

اجتماعی ارائه خدمات پس از فروش را به مشتریان آسان تر کرده است.
Clutch/imarketor :منبع

مک دونالد 24ساعته باز است
اخیرا در آلمان روز به روز بر تعداد رستوران های فعال تا دیروقت یا ۲۴ 
ساعته مک دونالد افزوده می شود. به منظور تبلیغ آن، مک دونالد از نوامبر 
۲018 یک کمپین جدید چاپی و خارج از خانه را راه انداخت. بازی حول 
 Leo تصویر ساعت به عنوان منبع الهام، باعث شد تا آژانس های تبلیغاتی
Burnett با همکاری Thjnk به نتیجه ای بس��یار منحصر به فرد دست 
یابند: با نمایش طیف گسترده ای از محصوالت فقط با استفاده از دیزاین 
مینیمالیستی، مک دونالد یک بار دیگر ثابت می کند که چرا هر لحظه از 
شبانه روز زمان خوبی برای بازدید از رستوران های آن و لذت بردن از یک 
Mac Big خوب، سیب زمینی سرخ کرده یا حتی یک مافین مک دونالد 
یا یک Sundae شکالتی )شکالت با ویفر( است. نکته مهم اینکه همیشه 
زمان برای خوردن Sundae فریبنده داغ هس��ت. مک دونالد اخیرا ۲۴ 

ساعته به مشتریان خدمت رسانی می کند.
تبلیغات چاپی به وس��یله آژانس تبلیغاتی Leo Burnett آلمان برای 

مک دونالد در حوزه غذا انجام شدند.
mbanews :منبع
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الگوی بازاریابی تاثیرگ��ذاری ترکیبی از ابزارهای قدیمی و جدید حوزه 
بازاریابی اس��ت. این شیوه با اقتباس ایده قدیمی استفاده از سلبریتی ها و 
ترکیب آن با ایده خالقانه تمرکز روی افراد مشهور در مقیاس محلی فرآیند 

جذب مخاطب را برای برندها ساده تر می کند. 
برخالف س��لبریتی ها، افراد تاثیرگذار امکان فعالی��ت در هر صنعت به 
هم��راه هر پیش زمینه ای را دارن��د. همچنین همکاری با آنها فقط مبتنی 
بر میزان فالوورهای ش��ان نیست. یکی از مش��خصات مهم افراد تاثیرگذار 
داش��تن مخاطب های دارای ویژگی های یکس��ان با خودشان است. به این 
ترتیب اگر محصول ما برای افراد با تیپ ش��خصیتی فرد تاثیرگذار جذاب 
باش��د، هم��کاری دو جانبه مان موفقیت آمیز خواهد ب��ود. به عبارت بهتر، 
توانایی تاثیرگذاری انسانی آنها به برند ما رنگ و بویی خودمانی و صمیمانه 
می دهد. به این ترتیب دیگر خبری از شیوه های مستقیم و سنتی بازاریابی 
نخواهد بود. البته این به معنای عدم تاثیرگذاری چنین الگویی روی میزان 
فروش نیست. در صورت اجرای صحیح الگوی بازاریابی تاثیرگذاری میزان 

فروش برند ما نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
براس��اس پیش بینی بس��یاری از کارش��ناس های حوزه بازاریابی الگوی 
تاثیرگذاری تا سال ۲0۲۲ صنعتی با گردش مالی ۵ تا 10 میلیارد دالری 
خواهد بود. دلیل اصلی این روند خیره کننده پیشرفت نیز تمایل روزافزون 
برندها به امتحان چنین ش��یوه بازاریابی اس��ت. نکته مهم در اینجا برای 
برندهای��ی که به تازگی قصد ورود به عرصه بازاریابی تاثیرگذاری را دارند، 
احتیاط و توجه به نکات کلیدی آن است. به همین دلیل در مقاله حاضر 
من به بررسی 10 ترند برتر در حوزه بازاریابی تاثیرگذاری پرداخته ام. اجازه 

دهید به بررسی هر کدام از آنها بپردازیم.
1. افزایش تاکید روی بازاریابی تاثیرگذاری

امروزه برندهای بسیار زیادی نسبت به گذشته در حال استفاده از الگوی 
بازاریابی تاثیرگذاری هس��تند. بدون تردید این ترند در سال ۲01۹ نیز به 
قوت سال قبل ادامه خواهد داشت. حقیقت این است که شیوه های سنتی 
تبلیغات در تلویزیون و بازاریابی کالس��یک دیگر اثربخش��ی مورد انتظار 
برندها را ندارد. به همین دلیل برندها تمایل بیش��تری به س��رمایه گذاری 
روی محیط های مورد عالقه مخاطب های ش��ان را دارند. در این میان هیچ 
محیطی به اندازه ش��بکه های اجتماعی ب��رای مخاطب های مدرن جذاب 

نیست. 
نکته ای که برندها را بس��یار بیشتر از هر زمانی به بازاریابی تاثیرگذاری 
امیدوار می کند، اثربخش��ی باالی آن اس��ت. براس��اس مطالعه ای از سوی 
Influencer Marketing Hub در س��ال ۲01۷ برنده��ای مختلف 
ب��ه طور میانگین در ازای هر یک دالر س��رمایه گذاری در بخش بازاریابی 
تاثیرگ��ذاری مبلغ ۷.۶۵ دالر دریافتی به دس��ت می آورند. به این ترتیب 
رش��د خیره کننده ای��ن الگوی بازاریابی در دو س��ال اخی��ر به هیچ روی 

غافلگیرکننده نیست. 
مزی��ت اصلی بازاریابی تاثیرگذاری اعتماد بیش��تر کاربران ش��بکه های 
اجتماعی به افراد به جای برندهاس��ت. در هر صورت اگر ما به آنها اعتماد 

نداشته باشیم، اکانت شان را فالو نمی کنیم. 
2. تاثیرگذاری محلی و خرد به عنوان یک ترند

آنطور که از جریان بازاریابی چند سال اخیر برمی آید، در حوزه بازاریابی 
تاثیرگذاری بزرگترین ها همیش��ه موفق ترین ها نیس��تند. به همین دلیل 
بسیاری از برندها امیدشان به افراد تاثیرگذار در مقیاس خرد و محلی است. 
اگر قصد تعریف افراد تاثیرگذار خرد را داش��ته باش��یم، باید به اکانت های 
شخصی با فالوورهای کمتر از 10 هزار نفر اشاره کنیم. مزیت اصلی چنین 

دسته ای از افراد توان تاثیرگذاری بیشتر روی افراد عادی است. 
می��زان تعامل و س��طح روابط میان افراد تاثیرگذار خرد در مقایس��ه با 
غول های بزرگ این عرصه بس��یار بیشتر است. در هر صورت شما شانس 
بیش��تری برای ش��ناخت دقیق ۵ هزار فالوورتان در مقایسه با ۲ میلیون 
فالوور دارید. به این ترتیب س��لبریتی ها و افراد تاثیرگذار بس��یار مش��هور 
اگرچه فالوورهای باالیی دارند، اما توان تاثیرگذاری شان بسیار محدود است. 

3. تمرکز روی داستان سرایی
بازاریاب��ی تاثیرگ��ذاری در هس��ته مرک��زی اش در ارتب��اط مطل��ق با 

داستان س��رایی است. بهترین کمپین ها زمانی خلق می شوند که یک برند 
برای ایجاد داستان جذاب و عمیق اقدام به همکاری با یک فرد تاثیرگذار 
اقدام می کند. بدون تردید داستان های جذاب نگاه مخاطب را به خود جلب 
کرده و آنها را بیش از پیش به خرید محصوالت ما ترغیب می کند. براساس 
مطالعه ای از سوی آژانس Hill Holiday مشتریان نه تنها عالقه بیشتری 
به خرید از برندی با داس��تان قوی دارند، بلکه متمایل به پرداخت س��طح 

باالتری از قیمت نیز برای آنها هستند. 
ب��ه منظور جلب نظر مخاطب و تالش برای فروش محصوالت فقط یک 
داس��تان و چند عکس جانبی کافی نیس��ت، بلکه باید محتوایی جذاب و 
هماهنگ با سلیقه مخاطب مان تولید کنیم. درست به همین خاطر اغلب 
برندهای بزرگ به هنگام تولید محتوا برای کمپین شان مطالعه ای هرچند 

جزئی روی عالیق مخاطب های شان انجام می دهند. 
4. توسعه سریع محتوای ویدئویی و زنده در شبکه های اجتماعی

اغلب ما س��خت محتوایی خاص را می پس��ندیم. با ای��ن حال همه مان 
عالقه مند به س��رگرمی هستیم. درست به همین دلیل بازاریابی ویدئویی 
روز به روز در حال توس��عه اس��ت. جالب اینکه اکنون محتوای ویدئویی با 
اختالفی معنادار دو سوم ترافیک بین المللی را به خود اختصاص داده است. 
محتوای ویدئویی جذابیت و شادی بیشتری به هنگام تماشا به مخاطب 
منتقل می کند. به همین دلیل اغلب افراد تاثیرگذار به س��وی استفاده از 
آن در تولید محتوای شان جهت گیری کرده اند. آمارهای رسمی نیز بیانگر 

میزان باالتر تاثیرگذاری ویدئو در مقایسه با تصویر یا متن است. 
در ای��ن میان برندها به عنوان س��رمایه گذارهای اصلی جریان بازاریابی 
تمایل بیش��تری به همکاری با افراد تاثیرگ��ذار متمرکز روی تولید ویدئو 
پیدا کرده اند. در کنار اینها، ضبط ویدئوی آنالین نیز محبوبیت باالیی پیدا 
کرده است. دلیل اصلی این امر امکان صحبت زنده و مستقیم با افراد مورد 
عالقه مان در ش��بکه های اجتماعی است. بیشترین بازدید ویدئوهای زنده 
در اینس��تاگرام مربوط به سلبریتی هاست. با این حال شمار اندک بازدید 
از ویدئوهای زن��ده افراد تاثیرگذار نباید ما را گمراه کند. در زمینه فروش 
افراد تاثیرگذار خرد عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با سایرین دارند. رمز 
موفقیت در اجرای ویدئوهای زنده افزودن المان های جذاب به آن است. بر 
این اساس هیچ گاه پرسش های جنجالی کاربران را مورد غفلت قرار ندهید. 
پاس��خ به چنین پرسش هایی انگیزه کاربران برای تماشای ویدئوهای شما 

را افزایش خواهد داد. 
5. شفافیت در تبلیغات

اخیرا با توس��عه سرمایه گذاری برندها در ش��بکه های اجتماعی قوانین 
تبلیغات در بس��یاری از آنها س��فت و س��خت ش��ده اس��ت. در حقیقت، 
کمیس��یون فدرال تجارت با ارس��ال پیامی به افراد تاثیرگذار و بازاریاب ها 

خواستار شفاف سازی رابطه شان با برندها شده است. 
برای بس��یاری از افراد دلیل س��ختگیری در مورد تبلیغات بسیار مبهم 
اس��ت. با این حال اگر نگاهی به قوانین تبلیغاتی کشورها بیندازیم، دلیل 
این سختگیری روش��ن خواهد شد. وقتی کشورها قوانین مشخصی برای 
تبلیغات دارند، نبود قوانین برای حوزه شبکه های اجتماعی باعث بالتکلیفی 
خواهد شد. به همین خاطر در سطح جهانی اقدام به تبیین قوانین عام برای 
مدیریت تبلیغات آنالین ش��ده است. اگر دقت کرده باشید، در اینستاگرام 
پست های تبلیغاتی دارای مارک مخصوص تبلیغات هستند. این امر اندکی 
پس از اعتراض به قوانین تبلیغات این پلتفرم صورت گرفت. اگر برند شما 
نیز در پی همکاری با افراد تاثیرگذار است، باید نوع رابطه خود را با آنها به 
صورت دقیق بیان کنید. در غیر این صورت ش��بکه های اجتماعی واکنش 

منفی نسبت به اقدام شما خواهند داشت. 
6. صداقت و اعتبار افراد تاثیرگذار به مثابه اصل بنیادی

کاربران در ش��بکه های اجتماعی واکنش بس��یار بدی نس��بت به اخبار 
و محت��وای تقلبی نش��ان می دهند. تا همین چند س��ال پیش بس��یاری 
از س��ایت ها و برنده��ای کوچک برای جلب نظر کاربران اقدام به انتش��ار 
محتوای جعلی و دروغین می کردند. این کار اگرچه در کوتاه مدت مخاطب 
بیش��تری را به سوی شان می آورد، اما پس از اندکی آنها را کامال از عرصه 
کس��ب وکار محو می کرد. الگوی بازاریابی تاثیرگذاری به عنوان یک شاخه 
معتب��ر در زمینه بازاریابی فقط در صورت صداقت افراد تاثیرگذار و اعتبار 

محتوای شان اثربخشی مطلوب را خواهد داشت. 
به منظ��ور افزایش اعتب��ار کمپین بس��یاری از برندها به دنب��ال افراد 

تاثیرگذاری هستند که به طور معمولی در حال استفاده از محصوالت شان 
باشند. به این ترتیب فرآیند بازاریابی آنها بسیار طبیعی تر خواهد بود. وقتی 
همکاری یک برند با فرد تاثیرگذار ش��روع می شود، فرد مورد نظر به جای 
ش��روع به استفاده از محصوالت آن برند فقط به بیان توضیحاتی در مورد 
کیفیت و ویژگی های آن می پردازد. دلیل اصلی آن نیز استفاده از محصول 
مورد نظر در مدت زمان طوالنی اس��ت. بی ش��ک چنین امری تاثیر بسیار 

باالیی روی پذیرش پیام بازاریابی ما از سوی مخاطب دارد. 
7. معمای فالوورهای تقلبی

به طور طبیعی وقتی یک عرصه با رش��د باالیی مواجه می ش��ود، تالش 
سودجویان برای بهره برداری نادرست از آن افزایش می یابد. در مورد حوزه 
بازاریاب��ی تاثیرگذاری مهم ترین مش��کل فالوورهای تقلبی اس��ت. به این 
ترتیب افراد با استفاده از فالوورهای تقلبی در تالش برای جلب نظر برندها 
هستند. اگر برند شما به دام چنین افراد سودجویی بیفتد، فقط بودجه تان 
به هدر می رود. تردیدی نیست که از فالوورهای تقلبی نباید انتظار خرید یا 

توجه بیشتر به برندمان را داشت. 
ی��ک راهکار جالب ب��رای فهم واقعی بودن فالووره��ای  اکانت ها نگاهی 
اجمالی به لیست فالوورهای شان است. بر این اساس وقتی اغلب فالوورهای 
یک اکانت فاقد عکس و با نام های عجیب هس��تند، آن اکانت غیرواقعی و 

سودجو تلقی می شود. 
8. افزایش تاثیرگذاری با واقعیت مجازی

به لطف توسعه تکنولوژی اکنون همه ما با مفهوم واقعیت مجازی آشنا 
هستیم. با این حال خبر استفاده از این فناوری در حوزه تبلیغات و بازاریابی 
کمتر به گوش ما خورده است. ترند بازاریابی با واقعیت مجازی پس از خلق 
اولین دختر واقعیت مجازی به منظور پاسخگویی به کاربران سایت برندها 
بر سر زبان ها افتاد. کاراکترهایی نظیر میگوئل سوسا و لیل میگوئال نام های 

دو کاراکتر مجازی مشهور برای تعامل با مشتریان هستند. 
یک ایده خالقانه در زمینه بازاریابی تولید نسخه مجازی شخصیت های 
واقعی اس��ت. بر این اساس یک برند ژاپنی اقدام به ساخت نمونه مجازی 
یکی از مدل های مش��هور این کشور کرده اس��ت. اگرچه این امر هنوز در 
دست آزمایش است، اما با بهره برداری از آن حوزه واقعیت مجازی و ارتباط 

آن با دنیای کسب وکار وارد فاز تازه ای خواهد شد. 
9. پادشاهی ادامه دار اینستاگرام و نیم نگاهی به سایر پلتفرم ها

در س��ال جدید اینستاگرام همچنان به پیشتازی خود ادامه خواهد داد. 
دلیل اصلی این یکه تازی نیز رابط کاربری س��اده و همچنین پش��تیبانی 
مطلوب از محتوای ویدئویی است. با این حال محبوبیت اینستاگرام نباید 
ما را از اهمیت س��ایر پلتفرم ها غافل کند. یوتی��وب به عنوان یک پلتفرم 
اختصاصی برای ویدئو در س��ال های اخیر کاربران زیادی را به خود جلب 
کرده اس��ت. نکته مهم برای برندها حضور ش��مار باالیی از افراد تاثیرگذار 
در این پلتفرم اس��ت. بنابراین باید نیم نگاهی هم به این شبکه اجتماعی 

داشته باشیم.
با فاصله ای زیاد، فیس بوک، پینترس��ت و اس��نپ چت نیز در حال رشد 
هستند. در زمینه بازاریابی تاثیرگذاری شمار افراد تاثیرگذار در این پلتفرم ها 
بسیار کمتر است. با این حال دامنه کاربران شان، به ویژه برای فیس بوک، 
بسیار باالس��ت. جایگاه آخر در این بخش مربوط به وبالگ هاست. اگرچه 
هنوز وبالگ های زیادی در سراس��ر جهان فعالیت دارند، اما از نظر میزان 
جذب مخاطب رتبه آنها پس از شبکه های اجتماعی قابل توجه خواهد بود. 

10.  ضرورت توسعه زمین بازی
به خاطر اینکه اغلب افراد تاثیرگذار دامنه مخاطب اندکی دارند، برندها 
باید به س��راغ ش��یوه های بهینه ای به منظور ادغام مخاط��ب خود و افراد 
تاثیرگذار مد نظرشان بروند. یکی از ساده ترین روش ها برای این کار افزودن 
افراد تاثیرگذار به تیم بازاریابی مان اس��ت. به این ترتیب آنها رسما نیروی 
بازاریابی شما خواهند بود. در چنین مواقعی ایجاد هماهنگی میان ما و آنها 

بسیار ساده تر می شود. 
هرچه یک برند از افراد تاثیرگذار بیشتری استفاده کند، کمپینش بیشتر 
پیچیده خواهد ش��د. به همین دلیل کلید اصلی ماجرا در استفاده از چند 
فرد تاثیرگذار به عنوان اعضای تیم بازاریابی برندمان اس��ت. به این ترتیب 
س��طح پیچیدگی کمپین ما با هماهنگی نزدیک این افراد کاهش خواهد 

یافت. 
entrepreneur :منبع

100روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار 
اینترنتی)3(

در دو مطلب پیش��ین به ۳۷ روش رایگان برای بازاریابی کس��ب وکار 
اینترنتی اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

۳8. مصاحبه با متخصصان را به صورت یک پست وبالگی پیاده سازی 
کنید

به همین ترتیب، می توانید تمام مصاحبه ها را به صورت پست های 
وبالگی درآورید. برخی آدم ها خواندن را به شنیدن ترجیح می دهند. 
به مخاطب��ان گزینه های مختلفی برای دسترس��ی ب��ه اطالعات تان 

بدهید.
۳۹. در Google+ Hangout On Air ی��ک میزگ��رد ب��ا حضور 

متخصصان برگزار کنید
تعدادی از متخصصان را دور هم جمع کنید و درباره  یک موضوع داغ 
میزگرد برگزار کنید. هرچند تعداد شرکت کنندگان در میزگرد محدود 

است، اما در بخش  On Air محدودیتی ندارد.
۴0. از طریق اسکایپ با آدم ها مصاحبه تک به تک داشته  باشید

اسکایپ روشی فوق العاده برای ضبط فایل های صوتی و تصویری است. 
سپس بعدا این فایل ها را در یوتیوب، سایت و یا به صورتی دیگر منتشر 

کنید.
۴1. به صورت هفتگی در وبالگ تان دورهمی متخصصان برگزار کنید

آیا چهار یا پنج متخصص می شناسید؟ از آنها بخواهید در جلسه  هفتگی 
شرکت کنند که طی آن همه به یک سوال یکسان پاسخ می دهند.

۴۲. به صورت هفتگی در دورهمی متخصصان در وبالگ های دیگران 
شرکت کنید

متخصصی باشید که در جلسه  متخصصان دیگران به صورت هفتگی 
به سواالت پاسخ می دهد.

۴۳. برای ایده  گرفتن درباره  پرسش و پاسخ ایمیل تان را چک کنید
اگ��ر برای وبالگ تان مطل��ب کم آورده اید، الزم نیس��ت جایی به جز 
ایمیل تان دنبال س��وال هایی از مراجعان تان بگردید. شما می توانید یک 

سوال را بگیرید و آن را به پست وبالگ تبدیل کنید.
۴۴. پست نظرسنجی درست کنید و همه جا منتشر کنید

یک پست نظرسنجی درست کنید. فیس بوک و لینکدین هر دو برای 
نظرسنجی مناسب هستند.

۴۵. درباره  این نظرسنجی مطلب بنویسید
از هر کاری که انجام می دهید برای تهیه  محتوای وبالگ استفاده کنید. 
قبل، بعد و حین هر رویداد مهمی در وبالگ تان پستی درباره  آن رویداد 

بگذارید و یک نظرسنجی درباره  آن انجام دهید.
۴۶. به تمام نظرهای وبالگ تان جواب دهید

اگر کس��ی برای پس��ت های وبالگ تان نظر )کامنت( گذاشت، حتما 
جواب آن را بدهید.

۴۷. به تمام نظرها در حساب های شبکه های اجتماعی جواب دهید
اگر کس��ی برای هر پستی در هر شبکه اجتماعی نظر گذاشت، سعی 

کنید هر وقت توانستید، آن را جواب بدهید.
۴8. سعی کنید برای وبالگ تان نویسنده  افتخاری به دست بیاورید

در وب��الگ خودتان چن��د رهنمود برای نویس��ندگان افتخاری ایجاد 
کنید و فعاالنه از متخصصان بخواهید به عنوان نویسنده  افتخاری برای 

وبالگ تان پست درست کنند.
۴۹. جلسات سخنرانی تان را به صورت محلی برگزار کنید

شاید صحبت کردن ترسناک به نظر برسد اما صحبت کردن در منطقه  
بومی تان می تواند باعث شود در روزنامه ها گزارشی درباره  شما نوشته شود 

و مطالب زیادی برای وبالگ تان به شما بدهد.
۵0. به یک مرجع برای مطبوعات تبدیل شوید

خواه بومی باشد یا بین المللی، اگر به یک مرجع برای مطبوعات تبدیل 
شوید، رسانه ها به طور رایگان اخبار شما را پوشش می دهند.

۵1. خودتان یا یکی از اعضای ش��رکت تان به عنوان متخصص هیات 
ارزیابی داوطلب شوید

هم��ه  کارها را خودتان انجام ندهی��د. اگر نیرو دارید، یا با پیمان کارها 
کار می کنید، به آنها نیز اجازه دهید از طرف شرکت تان در هیات ارزیابی 

شرکت کنند )البته تحت نظارت شما(.
۵۲. مق��دار زی��ادی را به خیری��ه ای که مخاطبان تان ب��ه آن اهمیت 

می دهند اهدا کنید
ای��ن روش رای��گان به نظر نمی رس��د، اما می توانی��د کمی به قیمت 
محصوالت و خدمات تان اضافه کنید تا بتوانید س��االنه 10درصد به یک 
خیری��ه پرداخت کنید. اطالعات آن را در مطبوعات منتش��ر کنید و در 

وبالگ تان درباره اش بنویسید.
۵۳. اجازه بدهید مخاطبان تان خیریه را انتخاب کنند

بگذارید مخاطبان تان رای بدهند که به کدام خیریه کمک کنید و به 
این طریق آن را به یک واقعه  مهم تبدیل کنید. سه ماه قبل از کمک به 

خیریه این کار را شروع کنید.
۵۴. ب��رای تم��ام فعالیت هایی که ارزش خبری دارن��د، در مطبوعات 

مطلب منتشر کنید
اگر هر ماه در مطبوعات مطلب منتشر نمی کنید، یعنی به اندازه  کافی 

این کار را نمی کنید.
۵۵. جلسات و میزگردهای بومی برگزار کنید

رویدادهای بومی می تواند چند بک لینک و حمایت آنالین برای ش��ما 
به همراه داشته  باشد. هر کسی که در یک رویداد شرکت می کند درباره  
آن وبالگ نویسی می کند و البته شما هم این کار را می کنید و این همان 

مطبوعاتی است که می توانید برایش مطلب آماده کنید و بفرستید.
۵۶. به رویدادهای غیررسمی بومی بروید

در ilikevents.com عضو ش��وید و رویدادهای محلی را پیدا کنید 
و در آنها شرکت کنید. شما می توانید با شرکت در این رویدادها و نشان 

دادن دانش تان به عنوان متخصص شناخته شوید.
۵۷. به فروشندگان یا همکاران رضایت نامه ارائه دهید

وقتی یک پست رضایت نامه می گذارید، معموال بک لینک خوبی برای 
سایت تان به دست می آورید؛ گاهی تصویرتان نیز منتشر می شود.

۵8. درخواست تایید و رضایت بکنید
به همین ترتیب گرفتن تایید و رضایت روش خوبی اس��ت تا کسب و 

کارتان را ارتقا دهید.
۵۹. یک اپلیکیشن موبایل رایگان بسازید

برخی اپلیکیش��ن های رایگان هست که می توانید آن را برای خودتان 
برند کنید و به مخاطبان ارائه دهید. این روشی فوق العاده برای برند کردن 

کسب و کارتان است.
ادامه دارد ...
localorganicrankings/bazdeh : :منبع
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25 اشتباهی که افراد موفق دو بار تکرار 
نمی کنند)2(

در مطلب پیش��ین به هشت اش��تباهی که افراد موفق دو بار 
تکرار نمی کنند اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

۹. تالش برای خوشحال کردن همه
همه ما به دنبال تایید دیگران هس��تیم و همه ما می خواهیم 
دوست داشته ش��ویم، اما افراد موفق در اوایل یاد می گیرند که 
غیرممکن اس��ت که بتوانند همه را خوشحال کنند و راضی نگه 
دارند. هر کس نظری دارد و بعضی از مردم هرگز از ش��ما راضی 
نخواهند ش��د. اف��راد موفق می دانند که تالش برای خوش��حال 
کردن همه باعث می ش��ود آنها در کارشان کمتر کارایی داشته 
باش��ند. آنها با تأکید بر اهدافی که روش��ن کرده اند بر مشتریان 

اصلی خود تمرکز می کنند.
10. تغییر ندادن ذهن خود

اس��تقامت برای دس��تیابی به موفقیت بس��یار مهم است، اگر 
خطی بین مصر بودن و داش��تن چش��م انداز س��خت و لجبازی 
وجود داش��ته باشد پایداری به شما در دس��تیابی به اهداف تان 
کم��ک می کند. لجباز ب��ودن و امتناع از تغیی��ر ذهن و ندیدن 
واقعیت یک وضعیت باعث شکست شما خواهد شد. ممکن است 
افراد موفق این اش��تباه را یک بار مرتکب ش��وند اما هرگز تکرار 

نخواهند کرد.
11. تمایل برای موفقیت سریع

به تأخیر انداختن موفقیت برای بسیاری از مردم سخت است. 
پ��س از هم��ه، ما در جهان��ی زندگی می کنیم ک��ه انتظار برای 
چیزی که می خواهیم به نظر مس��خره و غیرضروری اس��ت، اما 
دس��تیابی به اهداف اصلی زندگی، کار سختی است و استقامت 
می خواهد. افراد موف��ق، ارزش موفقیت با تأخیر را در اوایل یاد 
می گیرند و عزم شان برای رسیدن به موفقیت بسیار زیاد است.

12. انجام کاری که شما در مورد آن پرشور نیستید
درس��ت اس��ت که حتی افراد موفق هم هم��ه  بخش های کار 
خود را دوس��ت ندارند، اما قطعاً عمیقاً متعهد و پرشور در مورد 
اهداف و رویاهای نهایی خود هس��تند. افراد موفق ممکن است 
یک بار خود را در یک کار بدون پیشرفت و یا انجام کاری که از 
آن نفرت داشتند، قرار داده باشند، اما هرگز باز نخواهند گشت، 

مهم نیست که حقوق و دستمزد چقدر باشد.
13. دروغ گفتن

همه ما می دانیم که صداقت بهترین سیاس��ت است، اما گاهی 
اوقات حتی مردم خوب انتخاب های بدی می کنند. گاهی اوقات 
افراد موفق این امر را فراموش می کنند، اما آنها این کار را دوباره 
انجام نمی دهند، زیرا ش��هرت خ��ود را با ارزش می دانند و درک 

می کنند که هیچ قیمتی برای احترام و اعتماد وجود ندارد.
 14. تنظیم نکردن مرزها

تعری��ف مرزها ب��ا دیگران به معنای بی��ان توانایی تان برای نه 
گفتن و رد کردن زمانی که نیاز می ش��ود اس��ت. بدون مرزهای 
سالم، شما در رحم دیگران هستید و وقت و انرژی خود را صرف 
کارهایی می کنید که واقعاً نمی خواهید انجام دهید. مردم موفق 
می دانند که محدودیت های آنها چیست و مؤدبانه، اما به وضوح 

به دیگران اطالع می دهند که این حد کجا است.
15. تالش برای بودن کسی که نیستید

وسوس��ه برانگیز اس��ت که بخواهید خ��ود را در تصویری قرار 
دهید که فکر می کنید دیگران دوس��ت دارند، اما افراد موفق به 
س��رعت یاد می گیرند زمانی که س��عی کنند به عنوان کسی که 
نیستند باش��ند، احتمال بد تمام شدنش زیاد است. سعی برای 

بودن کسی که نیستید، غیرقابل اعتماد و غیرمتعارف است.
16. داشتن ذهنیت قربانی

افراد موفق ممکن اس��ت ی��ک بار به دام نق��ش قربانی بازی 
کردن بیفتند، اما آنها به س��رعت متوجه خواهند شد که داشتن 
ذهنی��ت قربانی به معنای رها ک��ردن کنترل برای گرفتن توجه 
و همدردی از دیگران و اجتناب از مس��ئولیت است. افراد موفق 
برای تصورات غلط یا بی انصافی ناله نخواهند کرد. آنها بر  شانس 

غلبه می کنند.
 17. قول بیش از حد و تحویل با کیفیت کم  

یکی از قوانین طالیی برای هر کس��ب و کار این است که کم 
قول بدهید و بیش��تر از انتظار تحویل دهید. به این ترتیب شما 
همیش��ه بیش از انتظار مش��تری عمل کرده اید، اما حتی افراد 
موفق نیز در یک نقطه متوجه ش��دند ک��ه وعده هایی می دهند 
که قادر به انجام آنها نیس��تند. این اش��تباه ب��زرگ به ضررتان 
تمام خواهد ش��د و افراد موفق نیز مطمئن خواهند شد که این 
کار را هرگز دیگر انجام ندهند. اگر تعهدی را مرتکب ش��ده اید، 
اطمین��ان حاصل کنی��د که می توانید این انتظ��ارات را برآورده 

کنید.
 18. درخواست کمک نکردن

هیچ کس بدون کمک دیگران موفق نخواهد ش��د، با این حال 
اغلب به نظر می رس��د ما می خواهیم همه چیز را خودمان انجام 
دهیم. در ابتدا، افراد موفق ممکن اس��ت آنقدر لجباز باشند که 
نگذارن��د دیگران به آنها کم��ک کنند. با این حال، آنها به زودی 
این درس را می آموزند که همه ما به کمک نیاز داریم و همه ما 

باید مایل به کمک به دیگران نیز باشیم.
ادامه دارد ...
Entrepreneur/ucan  :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

بدون شک کلید موفقیت در ارتباطات، میزان اعتماد خواهد بود. برای مثال 
در صورتی که مش��تریان نس��بت به برند شما اعتماد کافی را نداشته باشند، 
خریدی را انجام نخواهند داد و همین امر باعث خواهد شد تا رابطه مورد نیاز 
شما با آنها شکل نگیرد. با این حال در ابتدا الزم است تا این مقوله به خوبی در 
درون شرکت شکل گرفته باشد تا نمود بیرونی نیز پیدا کند. در این رابطه توجه 
داشته باشید که برای ایجاد هر تغییر مثبت، رئیس شرکت بهترین فرد برای 
مدیریت جریان محسوب می شود. به همین خاطر نیز در راستای ایجاد فرهنگ 
اعتماد، مدیران نقش اصلی را ایفا می کنند. در همین راستا و در ادامه به بررسی 

10 اقدام ایجاد اعتماد در تیم کاری خواهیم پرداخت. 
1-مخفی کاری را کنار بگذارید 

اگرچ��ه برخی از اخبار الزم اس��ت تا تنها در اختیار مدیر ش��رکت قرار 
گی��رد، با این حال بس��یاری از مدیران در این رابط��ه کامال افراطی عمل 
کرده و همین امر باعث می ش��ود تا کارمندن نتوانند با آسودگی خاطر به 
آنها اعتماد داش��ته باشند. در این رابطه توجه داشته باشید که تصور یک 
شرکت موفق بدون اعتماد کافی افراد به یکدیگر، کامال دشوار خواهد بود. 
ب��ه همی��ن خاطر نباید این امر را یک امر غیرض��روری تصور کرد. در این 
رابطه این امر که احساسات خود را به خوبی نشان دهید، خود گام موثری 
محس��وب می ش��ود. در نهایت به علت این امر که مدیران همواره الگوی 
شرکت محسوب می شوند، این امر باعث خواهد شد تا در مدت زمانی کوتاه، 
فرهنگ مورد نظر شما به شکلی طبیعی در شرکت شکل گیرد و سایرین 

نیز در تالش برای انجام رفتاری مشابه شما داشته باشند. 
2-همه افراد را یکسان تلقی نکنید 

الزم اس��ت تا مرز میزان اعتماد به هر یک از افراد کامال مشخص باشد. 
بدون ش��ک برخی از کارمندان شما از س��طح وفاداری باالتری برخوردار 
خواهند بود. به همین خاطر رفتار یکسان با همگان در نهایت به ضرر شما 
تمام خواهد ش��د. این امر همچنین کارمندان رازدار را نیز دلسرد خواهد 
کرد. در نهایت توجه داشته باشید که ایجاد مرزها و تعیین وضعیت هر یک 
از افراد، خود به عامل محرکی تبدیل خواهد ش��د تا سایرین نیز در تالش 

برای قرار گرفتن در جایگاه بهتری در دایره اعتماد شما، باشند. 
3-قبل از صحبت کردن گوش فرار دهید

ای��ن امر که افراد نظرات خود را برای ش��ما محترم دانس��ته و تصوری 

روبات گونه در ش��رکت نداشته باش��ند، خود از جمله مواردی است که به 
بهبود ارتباط شما با کارمندان کمک خواهد کرد. امروزه از جمله آفت های 
امر مدیریت، خودرای بودن اس��ت. اگرچه مدیران همواره باید حرف آخر 
را در شرکت بزنند، با این حال این امر نباید باعث شود که آنها به تنهایی 
تمامی مراحل تصمیم گیری و اتخاذ راهبردها را انجام دهند. در این رابطه 
توجه داشته باشید که ممکن است نظرات سایرین چندان مفید نباشد، با 
این حال این امر که به آنها فرصت بیان آن را بدهید، خود ارزش بس��یار 
باالیی را به همراه خواهد داش��ت. در نهایت افراد به فردی که برای حرف 

آنها احترام قائل باشد، اعتماد بیشتری خواهند داشت. 
4-از تاثیر مثال های متنوع غافل نشوید 

این امر که انتظار داشته باشید که افراد بدون قانع شدن، اقدام به فرمان بردن 
از شما کند، تصوری کامال غلط محسوب می شود. درواقع شما به عنوان مدیر 
ش��رکت تنها تعیین کننده وظایف و اهداف نخواهید بود و الزم است تا علت 
انجام هر چیزی را به خوبی مشخص کنید. در این رابطه نتایج آمارها حاکی از 
آن است که افراد هنگامی که نسبت به ماهیت یک اقدام به خوبی قانع شده 
باشند، عملکرد به مراتب درخشان تری را از خود نشان خواهند داد. با این حال 
مدیران همواره با معضل کمبود زمان مواجه هستند و این امر به این معنا است 
که شما زمان کافی برای توضیحات طوالنی نخواهید داشت. در این رابطه این 
امر که بتوانید مسائل را ساده کنید، خود به درک سریع تر موضوع کمک شایانی 
خواهد کرد. در این رابطه مثال ها ابزار بسیار مفیدی محسوب می  شوند. در آخر 
توجه داشته باشید که در شرکت همه افراد از سطح دانش یکسانی برخوردار 
نخواهن��د بود. به همین خاطر همواره این احتمال وجود دارد که نحوه درک 
شما با سایرین کامال متفاوت باشد. به همین خاطر نزدیک ساختن مفاهیم 
به یک س��طح معمول، خود کمک شایانی به درک همگانی خواهد کرد. این 
امر خود یک مزیت مدیریتی محسوب می شود و زمینه اعتماد بیشتر را فراهم 

خواهد کرد. 
5-پشتیبان کارمندان خود باشید 

از جمله مواردی که زمینه بی اعتمادی را تش��دید خواهد کرد این است 
که افراد به منتقد سرس��خت یکدیگر تبدیل شوند. این امر در حالی است 
که کارمندان شما در وهله اول به به یک مربی دلسوز نیاز خواهند داشت. 
در این رابطه فراموش نکنید که هدف شما باید رشد کارمندان باشد که در 
نهایت به ترقی کل ش��رکت منجر خواهد شد. اگرچه نقد فرد را نسبت به 
اشتباهات آگاه خواهد کرد، با این حال هیچ گاه با روش صحیح کار همراه 
نیست. به همین خاطر الزم است تا در هر موقعیتی پشتیبان تیم خود و در 

تالش برای رفع مشکالت آنها باشید. این امر زمینه را برای تبادل اطالعات 
و کمک داوطلبانه کارمندان به یکدیگر فراهم خواهد کرد. 
6-به کارمندان خود احترام بگذارید 

احترام از جمله نیازهای هر فردی محس��وب خواهد ش��د. بدون ش��ک 
اعتم��اد کردن به فردی که احترام ش��ما را نگه م��ی دارد، امری به مراتب 
س��اده تر خواهد بود. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که این امر تنها 
برای کارمندان نبوده و ش��خصیت ش��ما به این ش��کل کامال جذاب تر و 
حرفه ای تر خواهد بود. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که الزم است تا 
تمامی کارمندان حتی افراد سطح پایین شرکت نیز از یک حداقل احترام 
برخوردار باشند. با این حال این امر بسیار طبیعی است که این میزان برای 

افراد مهم شرکت، بیشتر باشد. 
7-تشویق را نسبت به تنبیه در اولویت خود قرار دهید 

افراد برای انجام رفتارهای حرفه ای و درس��ت، نیازمند سطح اعتماد به 
نفس کافی خواهند بود. در این رابطه این امر که مدام به دنبال تنبیه آنها 
باشید، باعث خواهد شد تا خود را فردی بی ارزش تلقی کنند و انگیزه های 
کاری آنها به ش��دت کاهش یابد. در این رابطه توجه داشته باشید که تیم 
ش��رکت با افراد حاضر شکل گرفته است و جایگزین کردن حتی یک نفر 
نیز هزینه و زمان زیادی را نیاز خواهد داشت. به همین خاطر اولویت شما 
باید حفظ کارمندان موجود باشد. در این راستا این امر که حتی به صورت 
زبانی اقدام به تشویق کارمندان خود کنید، خود زمینه ایجاد ارتباط درست 

و اعتماد کافی را فراهم خواهد کرد. 
8-پایگاه آمار و اطالعات مناسبی را شکل دهید

ه��ر کارمندی باید به ش��کل دقیق بدان��د که به چه عل��ت توبیخ و یا 
مورد تش��ویق واقع شده اس��ت. در موارد متعددی مشاهده شده است که 
تشویق های مدیران زمینه حسادت های سایر کارمندان را ایجاد کرده است. 
علت این امر نیز به این خاطر است که همگان نسبت به علت این امر آگاه 
نیستند و این خود باعث تصورهای نادرست در آنها خواهد شد. بدون شک 
تحت این شرایط شما به مدیری با سیاست های تبعیض آمیز متهم خواهید 
شد. برای جلوگیری از وقوع چنین امری توصیه می شود تا آمارهای هر یک 
از کارمندان را منتشر کرده و در آخر هر ماه برای برترین کارمند، امتیازاتی 
را اختصاص دهید. در این رابطه توجه داشته باشید که آمارهای شما باید 
به صورت روزانه به روز رسانی شود تا زمینه تحریک سایرین برای فعالیت 

بهتر را فراهم آورد. 
successconsciousness :منبع
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 کارآموزی فرصتی برای یادگیری یا بیگاری؟

مس��اله کارآموزی همه جای دنیا به عنوان یکی از راه هایی ش��ناخته 
می ش��ود که کارجوی��ان می توانند در یک محیط واقع��ی، آموخته های 
دانشگاهی خود را زیر نظر مربیان و منتورها به کار ببندند، با محیط های 
کاری آشنا ش��وند، آموزش های عملیاتی ببیند و تا حدی تجربه کسب 
کنند. به تعبیر ساده تر کارآموزی فرصتی است برای اینکه فرد یک قدم 
به بازار کار نزدیک تر شود و تا حدی طعم کار کردن در یک سازمان را 
بچشد. سازمان ها از تعریف دوره های کارآموزی اهداف گوناگونی دارند. 
برخی سازمان ها در راستای مسئولیت اجتماعی خودشان در قبال افراد 
تازه فارغ التحصیل اق��دام به جذب کارآموز می کنند. برخی دیگر دنبال 
ارتقای برند کارفرمایی خود هس��تند و سعی می کنند از طریق برگزاری 
این دوره ها نس��ل جدید نیروی کار را با س��ازمان خود آشنا کنند. یکی 
دیگر از اهداف س��ازمان ها در کنار موارد فوق، جذب کارآموزان برتر در 

انتهای دوره است.
شناختی که کارفرما در حین کارآموزی از ظرفیت ها و توانمندی های 
کارآموزان و پتانس��یل های آنان به دست می آورد، هیچ گاه در روش های 
مرس��وم جذب ک��ه همان درج آگه��ی و انجام مصاحبه اس��ت، حاصل 
نمی ش��ود، بنابراین فرآیند جذب به وسیله دوره های کارآموزی ریسک 

سازمان را برای گزینش غلط به مراتب کاهش می دهد.
فرآیند کارآموزی به گونه ای طراحی ش��ده که عمال باید هر دو طرف 
قصه از این موضوع کامال راضی باشند. سازمان باید با اشتیاق دوره های 
مختل��ف کارآموزی و کارورزی تعریف کن��د و کارآموزان نیز باید از این 

موضوع استقبال کنند، ولی در عمل این گونه نیست.
اکث��ر دوره های کارآموزی کوتاه مدت )یک الی دو ماهه( بدون حقوق 
هس��تند و معموالً صرف��ا هزینه های جزئی مثل حق ناه��ار و یا ایاب و 
ذهاب به کارآموز پرداخت می ش��ود. همین موضوع باعث شده است که 
طیف وس��یعی از کارآموزان، کارفرمایان را متهم کنند که منظورش��ان 
از کارآم��وزی صرفا بیگاری کش��یدن از افراد اس��ت و خبری از آموزش 
در حین کارآموزی و اس��تخدام در انتهای دوره نیس��ت. آنها می گویند 
س��ازمان ها صرفا این عنوان را دس��تاویزی کرده اند برای اینکه کارهای 
روتین و روزمره خود را به کس��ی بدهند که حاضر اس��ت بدون دریافت 

هیچ حقوقی آن را انجام دهد.
متاس��فانه آن چیزی که باعث ش��ده این دید غل��ط در کارجویان به 
وج��ود آید، رفتار غیرحرفه ای برخی از کارفرمایان بوده اس��ت که بدون 
درک درس��ت فرآیند کارآم��وزی و بدون آنکه دقیق��ا بدانند دنبال چه 
چیزی هس��تند و صرفا با داشتن نگاه »س��نگ مفت، گنجشک مفت« 
کارآموز جذب می کنند تا شاید از بین ده ها نفر بتوانند یک نفر را جذب 
کنند و گمان می کنند اگر هم نش��د چیزی را از دس��ت نداده اند، چون 

نه تنها هزینه ای نکرده اند بلکه حداقل یک سری از کارهای اصطالحا ِگل 
خود را به کارآموزی سپرده اند که از روی ناچاری سراغ آنها آمده است. 
در حالی که س��خت در اشتباهند چرا که چوب حراج به برند کارفرمایی 

و اعتبار خود زده اند.
اما این نگاه کامل نیس��ت و باید روی دیگر س��که را هم دید. در کنار 
این س��ازمان ها، سازمان هایی هم وجود دارند که بسیار حرفه ای هستند 
و برای تعریف دوره های کارآموزی اس��تراتژی مشخصی دارند. این گونه 
س��ازمان ها دقیقا تعریف می کنند که هدف ش��ان از جذب کارآموز چه 
چیزی اس��ت: اقدامی در راس��تای مس��ئولیت اجتماع��ی، ارتقای برند 
کارفرمایی، اس��تخدام نف��رات برتر و یا ترکیبی از همه اینها و س��پس 
متناس��ب با اهداف ش��ان، دوره کارآموزی را طراحی می کنند. متناسب 
با اهداف دوره ب��رای جذب کارآموزان برنامه ریزی می کنند. س��اعت ها 
مصاحبه و گزینش انجام می دهند تا فقط مشخص کنند که چه نفراتی 

باید وارد این دوره کارآموزی شوند.
سرفصل های آموزش��ی، تورهای درون سازمانی، منتورها و مسئولیت 
ه��ر یک از افراد، ارزیابی های مرحله ای حی��ن دوره و اینکه کارآموز در 
هر مرحله باید چه مس��ائلی را فراگرفته باش��د و به چه ش��کلی ارزیابی 
ش��ود دقیقا مشخص می کنند. اینکه برای کارآموزان باید چه تسهیالت 
و امکاناتی در نظر گرفته ش��ود مش��خص می ش��ود. در انتهای دوره با 
کارآموزان جلس��اتی برای س��نجش کیفیت دوره برگزار می ش��ود و از 
بازخوردهای آنها برای طراحی دوره های بعدی اس��تفاده می ش��ود. این 
س��ازمان ها به ای��ن موضوع باور دارند که »کارآم��وزی صرفا جذب یک 
نیروی تازه فارغ التحصیل و رها کردنش در س��ازمان به حال خودش که 

برود و ببیند، بلکه چیزی یاد بگیرد«، نیست.
ای��ن موضوع یعنی تربی��ت نیروهای جوان و آم��وزش آنها با نیت به 
کار گرفت��ن آنه��ا به عنوان مدیران و رهبران آینده کس��ب و کار جزئی 
از فرآینده��ای الینف��ک ش��رکت های بین الملل��ی و مطرحی همچون 
یونیلیور، نس��تله، BAT و ... است. دوره هایی که این سازمان ها تعریف 
می کنند آنچنان سرش��ار از آموزش و گردش کاری در داخل سازمان و 
در کش��ورهای مختلف اس��ت که اگر فرصت حضور در این دوره ها برای 

فردی فراهم شود به کلی مسیر شغلی وی را دگرگون می کند.
ش��اید با خودتان بگویید که این مسائل فقط در خارج از کشور اتفاق 
می افتد ولی اش��تباه می کنید. به واس��طه ارتباطی که به عنوان یکی از 
موسس��ین جاب ویژن با س��ازمان ها دارم، باید بگویم س��ازمان هایی در 
همین کش��ور خودمان وج��ود دارد که در این زمینه رویکردی بس��یار 
حرفه ای و علمی دارند و برای این موضوع مدرس��ه ها و کالج های توسعه 
شغلی راه انداخته اند و به صورت دوره ای نیروهای صفر کیلومتر را جذب 
و تربیت می کنند و در بدنه س��ازمان خود مورد استفاده قرار می دهند. 
برخی از این مجموعه ها حتی در دوره کارآموزی نیز حقوق قابل قبولی 
به کارآموزان پرداخت می کنند. ایرانس��ل، رهنما و سحاب پرداز از جمله 

این مجموعه ها هستند. دسته سومی هم در بین کارفرمایان وجود دارد 
ک��ه منفعل عمل می کنند و اصال تمایلی به تعریف دوره های کارآموزی 
ندارند و اصال س��مت کارآموزان نمی روند و ترجیح می دهند صرفا افراد 
با سابقه کار را اس��تخدام کنند. یکی از دالیل این موضوع درگیر شدن 
س��ازمان و خصوصا نیروهای کارآزموده فعلی اس��ت ک��ه باید به عنوان 
منت��ور و مربی کارآموزان ایفای نقش کنن��د و این موضوع چالش هایی 
را برای س��ازمان خواهد داش��ت. از طرفی دیگر از اشتباهات کارآموزان 
که ممکن است در برخی موارد هزینه های گزافی را به سازمان تحمیل 
کند می ترس��ند. برای مثال چند روز پیش خبری منتش��ر شد که یکی 
از کارآموزان گوگل هنگام آموزِش نحوه کار با سیس��تم تبلیغات گوگل 
مرتکب اش��تباهی ش��ده که گوگل برای جبران این اشتباه احتماال باید 
10 میلی��ون دالر هزین��ه کن��د! یکی دیگ��ر از موضوعاتی ک��ه اینگونه 
کارفرمایان را رنج می دهد، بی انگیزگی و بی برنامگی کارآموزان است که 
گویا صرفا برای گذران وقت و اینکه رزومه ش��ان خالی از عریضه نباشد، 

دنبال فرصت کارآموزی هستند.
سخنی با کارآموزان

می دانم که ش��رایط بازار کار امروز چقدر س��خت است و می دانم که 
دوس��ت دارید به هر قیمتی شده راهی برای استخدام شدن پیدا کنید 

ولی دقت کنید که کجا قدم می گذارید و وارد چه سازمانی می شوید.
اگر قرار اس��ت به عنوان کارآموز در ش��رکتی مشغول شوید، این حق 
شماس��ت که بدانید واقعا هدف ش��رکت از جذب کارآموز چیست؟ آیا 
دوره کارآموزی با آموزش مدون و تعریف ش��ده ای همراه اس��ت یا خیر؟ 
آیا منتور و مربی وجود دارد که در طول فرآیند در کنار شما باشد؟ در 
طول این دوره قرار اس��ت شما چه مواردی را فرا بگیرید و چه کارهایی 

را انجام دهید؟ چطور عملکرد شما سنجیده خواهد شد؟
پاس��خ به این سواالت به شما کمک می کند تا تشخیص دهید که آیا 
با یک فرصت یادگیری روبه رو هستید یا قرار است صرفا از شما بیگاری 

کشیده شود!
همیشه نقد از نسیه بهتر نیست!

فرض کنید که تازه فارغ التحصیل شده اید و می خواهید وارد بازار کار 
ش��وید و دو گزین��ه قابل انتخاب پیش رو دارید. یک��ی کار کردن برای 
شرکت X با حقوق ماهانه 1.۵ میلیون تومان و دیگری شرکت در دوره 
کارآموزی ش��رکت Y ک��ه 10 کارآموز می پذیرد و باید س��ه ماه بدون 
حقوق در دوره کارورزی شرکت کنید و در نهایت سه نفر از این 10 نفر 
در انتهای دوره با همان حقوق ماهانه 1.۵ میلیون تومان به اس��تخدام 
س��ازمان درخواهند آمد. شرکت Y نس��بت به X شرکتی حرفه ای تر و 
شناخته ش��ده تر اس��ت و می دانیم دوره کارآموزی خوب��ی تدارک دیده 

است. با این اطالعات شما کدام را انتخاب می کنید؟
بیش��تر افراد ج��وان گزینه یک را انتخاب می کنن��د ولی این انتخاب 
درست نیست. گزینه دوم یعنی پذیرش این احتمال که شانس استخدام 

ش��ما تنها ۳0درصد اس��ت ولی آموزش هایی که شما طی این دوره سه 
ماهه کس��ب می کنید ممکن است ش��ما را به فرد دیگری تبدیل کند و 
مسیر ش��غلی و حرفه ای شما را به گونه ای دیگر رقم بزند، بنابراین قدر 

دوره های کارآموزی حرفه ای را بدانید.
اگ��ر هنوز در ابتدای راه هس��تید خیلی دقت کنید ک��ه چه انتخابی 
انج��ام می دهید. برخی مواقع حضور در یک دوره کارآموزی جامع و در 
یک س��ازمان کامال حرفه ای حتی بدون حقوق ب��ه مراتب باارزش تر از 

استخداِم با حقوق در یک سازمان دیگر است.
digiato :منبع

هادی محمدآبادی
 مدیرعامل استارتاپ جاب ویژن 
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اخبار

اردبیـل- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل بانک ملی ایران 
گفت: عملیات اجرایی طرح راه آهن اردبیل - میانه شتاب گرفته و 
برای تامین اعتبار و تکمیل آن شهروندان استان هیچ نگرانی نداشته 
باشند. محمدرضا حسین زاده روز پنجشنبه در بازدید از روند اجرای 
طرح راه آهن اردبیل افزود: پذیرش تامین مالی طرح راه آهن اردبیل 
از سوی بانک ملی با مطالعات از سوی 1۵ کارشناس صورت گرفته 
و این بانک با در نظر گرفتن تمام جوانب این تعهد را متقبل ش��ده 
و به آن عمل خواهد کرد.وی اضافه کرد: پیش��رفت عملیات اجرایی 
راه آه��ن اردبیل - میانه مطلوب بوده و این حجم از کار مورد تقدیر 
همگان در آینده خواهد بود. حسین زاده گفت: این طرح برای استان 
اردبیل دارای اهمیت ویژه ای بوده و باید تالش شود تا در موعد مقرر 
به بهره برداری رسیده و در خدمت مردم قرار بگیرد. او ادامه داد: این 
بان��ک از محل فاینانس داخلی هفت هزار و ۵00 میلیارد ریال برای 
اج��رای راه آهن اردبیل اختص��اص داده که از این مبلغ هزار و 800 
میلیارد ریال تاکنون پرداخت شده و بقیه نیز با توجه به پیشرفت کار 
پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه یانک ملی متعلق به مردم ایران 
و رسالتش کمک به تولید و رونق اقتصادی است، افزود: این بانک در 
استان اردبیل سرمایه گذاری های خوبی انجام داده که از جمله آن 

می توان به س��اخت بزرگراه، طرح مهم راه ریلی اردبیل و مشارکت 
در توسعه کارخانه های آرتا سبالن ، آرتاویل تایر و آرتا پالست اشاره 
کرد. مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه این بانک آماده حمایت 
از واحدهای تولیدی در استان اردبیل است، افزود: واحدهای تولیدی 
و صنعتی که نیازمند تس��هیالت سرمایه در گردش هستند در این 
بانک مورد حمایت قرار می گیرند. حسین زاده گفت: با توجه به وجود 
طرح های خوب در استان اردبیل، بانک ها با تمایل زیادی از سرمایه 
گذاری در این استان استقبال می کنند. مدیرعامل بانک ملی ایران 
در جریان این بازدید از قطعه های مختلف، پل ها و ایس��تگاه های 

طرح راه آهن اردبیل دیدن کرد. به گزارش ایرنا ، اکبر بهنامجو روز 
پنجشنبه در بازدید از طرح راه آهن اردبیل در گفت و گو با خبرنگاران 
افزود: با تزریق این اعتبار جهش بسیار بزرگی در ایجاد فرصت های 
شغلی در استان ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به مشارکت بانک ملی 
در طرح راه آهن اردبیل اضافه کرد: عملیات اجرایی راه آهن میانه - 
اردبیل به طول 1۷۳ کیلومتر در سال 8۴ آغاز شد و در حال حاضر 
دارای ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی است. استاندار اردبیل افزود:  در این 
طرح ۶۲ دستگاه تونل به طول ۲۳ هزار و 810 متر، چهار کیلومتر پل 
دره ای بزرگ، سه کیلومتر پل آب رو و 10 دستگاه گالری به طول 
حدود چهار کیلومتر اجرا می شود. بهنامجو بیان کرد: با تزریق منابع 
مالی جدید از سوی بانک ملی این طرح شتاب گرفته و در حال حاضر 
تمام پیمانکاران فعال شده اند و کارها بخوبی پیش می رود. استاندار 
اردبیل با بیان اینکه در میادین بسیج و وحدت تابلو روز شمار راه آهن 
اردبیل نصب شده تا مردم از مراحل اجرایی طرح اطالع کافی داشته 
باشند، افزود: افتتاح این طرح را در دهه فجر ۹۹ به مردم نوید داده 
ایم و امید است در موعد مقرر تحقق یابد. بهنامجو درباره اجرای طرح 
راه آه��ن اردبیل - پارس آباد هم گفت: مطالعات این طرح به پایان 

رسیده و تامین منابع مالی آن دنبال می شود. 

تبریز - فالح- نشس��ت مشترک شرکت آب و فاضالب و پارک 
علم و فناوری اس��تان ب��ا حضور رئیس هیئت مدی��ره و مدیرعامل 
ش��رکت آبفا آذربایجان شرقی و معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی 
در محل مرکز پژوهش های پارک علم و فناوری تش��کیل ش��د. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، در ابتدای این نشس��ت واعظی رئیس 
سازمان پارک علم و فناوری ضمن خوشامدگویی به تشریح تاریخچه و 
فعالیتهای این سازمان پرداخت و درخصوص نحوه حمایت از ایده های 
نوآورانه از مرحله رش��د تا تجاری سازی فناوری توضیحاتی ارائه داد. 
مهندس علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز با تبریک هفته پژوهش و فناوری، 
با اشاره به لزوم انجام کارهای تحقیقاتی جهت حل مشکالت صنعت 

آب و فاضالب، ضمن معرفی چندین پروژه تحقیقاتی کاربردی اجرا 
شده توسط این شرکت در سطح استان از جمله حذف فلزات سنگین 

به روش کاویتاسیون پالسمایی، تصفیه فاضالب به روش گرانولی و راه 
اندازی کنتورهای آنالین، با اشاره به چالش عمده محققین در تجاری 
سازی فناوری ها بر لزوم ایجاد ساز و کارهای جدید در این خصوص 
تاکید کرد. در ادامه هر دو طرف درخصوص برگزاری جلسات مشترک 
بین شرکت و پارک علم و فناوری در راستای عقد تفاهم نامه فیمابین 
و برگزاری رویدادهای مش��ترک نظیر برگزاری استارت آپ ویکند با 
محورهای تخصصی آب و فاضالب اعالم آمادگی کردند. الزم به ذکر 
است رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی به 
همراه کارشناسان از فعالیتهای فناوران مستقر در پارک بازدید بعمل 
آورده و مقرر شد از پتانسیل های موجود جهت رفع مشکالت صنعت 

آب و فاضالب استان استفاده گردد. 

سـاری - دهقان - مس��ئول روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه س��اری گفت : مانور با پیش فرض انفجار 
خط لوله انتقال نفت کوره از پایانه های نفتی به نیروگاه نکا که متعلق 
به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری است توسط 
عوامل خرابکارانه انجام و با اطفاء حریق و پاکس��ازی محیط زیست 
خنثی ش��د . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی ، 
عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری با اشاره به گستردگی مانور ۹۷/10/1۵ که 
در زمین بایری در اطراف نیروگاه شهید سلیمی نکا برگزار شد ، بیان 
کرد : واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری با همکاری تعدادی از دستگاههای اجرایی و عملیاتی 
مرتبط با فرض انجام عملیات خرابکارانه  افراد معاند بر روی خط لوله 
1۴ اینچ نفت کوره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و انفجار آن 
، با توجه به  در سرویس بودن ایستگاه پمپاژ مربوطه مقادیر زیادی 
نفت کوره در منطقه پخش و باعث گسترش حریق گردید ،  به صورت 
مانور انجام دادند. عباس خلیل پور ادامه داد : مانور در دو مرحله انجام 

شد که در مرحله اول نیروهای مستقر در ایستگاه تقویت فشار پس از 
شنیدن صدای انفجار و ایجاد شعله از موضوع مطلع و بالفاصله اقدام به 
اطالع رسانی شرکت های مجاور محل حادثه نموده و  کمیته بحران 
در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به فرماندهی 
مدیر شرکت حسینعلی طالبی به عنوان فرمانده حادثه تشکیل شد 
. خلیل پور از اقدام س��ریع گروههای اطفاء حریق گفت و اظهار کرد 
: گروهه��ای اطفاء حریق  از ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری  ، نیروگاه شهید سلیمی ، پایانه های نفتی ، بندر امیر 

آباد به عنوان گروههای اصلی عملیات اطفاء و گروههای سازمان آتش 
نش��انی و خدمات ایمنی نکا ، شرکت خط لوله و مخابرات سریعا در 
محل حادثه حاضر ش��ده و تحت فرماندهی مس��ئول ایمنی و آتش 
نشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به عنوان 
فرمانده حریق انجام وظیفه نمودند . عباس خلیل پور وسعت آتش را 
تقریبا ۳00 متر مربع ارزیابی کرد و اذعان داشت : به منظور ارزیابی 
توان عملیاتی نیروهای آتش نش��انی شرکت های درگیر ، این مانور 
طراحی و سناریوی آن با ایجاد شرایط واقعی نوشته شد . خلیل پور 
با اش��اره به اینکه عالوه بر خس��ارت سنگین مالی از نظر آلودگی در 
حوادث نفتی ، آلودگی محیط زیست نیز بسیار خطر ناک است مرحله 
دوم مانور را اینگونه ش��رح داد : پ��س از پایان اطفاء حریق و امداد و 
نجات ، نیروهای خدمات مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری با استقرار پمپ سیار در اطراف گودال های مواد 
نفتی ، پساب آلوده نفتی موجود را به کمک  نفتکش ها انتقال داده تا 
آثار آلودگی خاک و آب و هوای محل حادثه از بین رفته و پاکسازی 

محیطی به عمل آید . 

سمنان- زیاری- علیرضا اعواني رئیس امور مهندسي و اجراي 
طرح های ش��رکت گاز استان سمنان در راستاي فرآیند اجرایي 
مدیری��ت خوردگی، از برگزاري اولین دوره تئوري و عملي "فني 
تخصصي" آموزش ترانس رکتیفایرهاي حفاظت کاتدي در این 
شرکت خبر داد و گفت: این دوره آموزشی در راستاي ارتقاي دانش 
و توان پرسنل مرتبط با مبحث حفاظت کاتدي و با هدف استفاده 
بهینه از ترانس رکتي فایرهاي متنوع موجود در سطح شرکت ملي 
گاز ای��ران وهمچنین افزایش بهره وری در بکارگیری آنها  برگزار 
گردید.  وي افزود: با توجه به عدم تعریف این دوره در اس��تاندارد 
تقویم آموزشي شرکت، نظر به اهمیت آن به عنوان دوره ضروري 
و تخصصي کارکنان، برگزاری دوره مذکور در سطح شرکت ملي 

گاز ایران در دستور کار قرار گرفت.  رئیس امور مهندسی و اجرای 
طرح های ش��رکت گاز استان سمنان افزود: در این دوره شرکت 

کنندگان با ساختار انواع ترانس ها، اجزاي آنها، نحوه بهره برداري، 
رفع عیب وکنترل بصورت تئوري وعملي آشنا شدند.  اعواني در 
پایان گفت: امید اس��ت با اجراي این دوره، شاهد نتایج مثبتي از 
جمله بهبود عملکرد واحدهاي بهره برداري، بازرس��ي، مهندسي 
واجرا، در حوزه حفاظت کاتدي وافزایش توانمندي پرسنل ذیربط 
در رفع اش��کاالت و تعمیرات اساسی ترانسها در سطح مجموعه 
شرکت ملي گاز ایران باشیم.  الزم به ذکر است: این دوره با حضور 
فراگیران از واحدهای بازرسي، بهره برداري و مهندسي شرکتهاي 
گاز استان های سمنان، کرمان، همدان، تهران، آذربایجان شرقي، 
آذربایجان غربي، اراک، گرگان و البرز به میزبانی شرکت گاز استان 

سمنان برگزار گردید.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس س��ازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری کرج از اجرای ۲۷0 هکتار جنگل کاری 
در کرج تا پایان امسال خبر داد. پیمان بضاعتی پور اظهار کرد: تا پایان 
امس��ال در ۷0 هکتار از پروژه جنگل کاری باغستان عملیات کاشت 
انجام می شود. وی گفت: منابع آبی موجود در این منطقه به ما اجازه 
نمی دهد که بیش از این عملیات کاشت را اجرا کنیم. رئیس سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با اشاره به اهمیت 
واگذاری زمین برای گس��ترش عرصه پروژه جنگل کاری باغس��تان، 
گفت: متأسفانه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در این خصوص 
با س��ازمان ما همکاری مناس��ب را ندارد. بضاعتی پور تعهد سازمان 
در پ��روژه جنگل کاری اراضی باغس��تان را 1000 هکتار اعالم کرد و 

گفت: تاکنون ۶۳0 هکتار از این پروژه اجرایی شده و ۷0 هکتار دیگر 
نیز تا پایان س��ال اجرایی می شود. وی همچنین گفت: متأسفانه به 
دلیل مش��کالت موجود که ذکر شد نمی توانیم تعهدات خود یعنی 

جنگل کاری در هزار هکتار را عملیاتی کنیم. رئیس س��ازمان سیما، 
منظر و فضای س��بز شهرداری کرج در بخش دیگری درباره اهمیت 
اجرای پروژه های جنگل کاری در ش��هر کرج، گفت: در جنوب غربی 
کرج دو منطقه به عنوان نقطه هدف جانمایی شده است. بضاعتی پور 
یکی از این مناطق را اراضی »رادیو بعثت« در جاده قزل حصار اعالم 
کرد که 100 هکتار وسعت دارد و گفت: در این منطقه عملیات چاله 
کنی و جنگل کاری در حال اجرا است، تا پایان سال عملیات کاشت نیز 
انجام می شود. وی یکی دیگر از مناطقی که برای پروژه جنگل کاری در 
نظر گرفته شده را اراضی »حلقه دره« در مجاورت فرودگاه پیام اعالم 
کرد و گفت: پس از انجام عملیات کاشت در اراضی رادیو بعث، عملیات 

کاشت در اراضی مجاور فرودگاه نیز به اجرا درخواهد آمد.

مدیرعامل بانک ملی ایران:

مردم اردبیل نگران تامین اعتبار راه آهن نباشند

با هدف بهره مندی از ظرفیتها و توانایی های علمی و پژوهشی؛

نشست مشترک شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی و پارک علم و فناوری برگزار شد

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

حضور مناطق همجوار و معین و هجده دستگاه اجرایی استان در رزمایش اطفاء حریق منطقه ساری

برگزاري نخستین دوره فني تخصصي آموزش ترانس رکتیفایر در دو جنبه تئوري 
و عملي در شرکت گاز استان سمنان 

جنگل کاری 270 هکتاری در کرج؛ جانمایی زمین در جنوب غربی شهر

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- افتتاح گازرسانی به ۶ روستا، 
۴۹ واحد صنعتی وآغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۳۲ روستا در نقاط 
مختلف اس��تان قزوین در دهه فجر امسال انجام می شود. به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیر 
عامل این شرکت با بیان مطلب فوق گفت: همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی، ۶ روستای غریب مزرعه، ککجین، کوکج، 

دشت آهو، سنجدر و اسفستان به شبکه سراسری گاز متصل خواهند 
ش��د و ۲۵۵ خانوار س��اکن در این ۶ روس��تا از گاز طبیعی بهره مند 
می ش��وند. وی هزینه گازرس��انی به این روستاها را ۲۲ میلیارد ریال 
اعالم کرد. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین همچنین ازآغاز عملیات 
اجرایی گازرسانی به ۳۲ روستای استان خبرداد و افزود: مراسم کلنگ 
زنی آغاز عملیات اجرایی این ۳۲ روستا که همگی در منطقه الموت 

قرار دارند در دهه فجر امسال انجام خواهد شد و پیش بینی می گردد 
برای اجرایی ش��دن آن ۲۹۲ میلیارد ریال بودجه نیاز خواهد بود. وی 
همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۳ روستای منطقه الموت 
از نعمت گاز بهره مند هستند اظهار کرد: عملیات اجرایی گازرسانی به 
۲1 روستای دیگر نیز درحال اجراست که امیدواریم حداکثر تا هفته 

دولت سال آینده به شبکه سراسری متصل شوند. 

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 87 طرح گازرسانی در استان قزوین در دهه فجر

تقدیر رییس مجلس شورای اسالمی از شهردار قدس 
شـهرقدس- خبرنگار فرصت امـروز- گردهمایی اقوام غرب اس��تان تهران با 
حضور رییس مجلس ش��ورای اسالمی و 1۵ تن از نمایندگان مجلس، استاندار تهران، 
امام جمعه شهر قدس، نماینده مردم شهرستانهای قدس، مالرد و شهریار در مجلس 
ش��ورای اس��المی، فرماندار شهرستان قدس، ش��هردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
قدس و صاحبنظران و نمایندگان ساکن غرب استان تهران و سایر مسئولین شهری به 
منظور ایجاد همدلی و اتحاد و با هدف شناسایی و معرفی چالشها و فرصتهای مناطق 
مهاجرپذیر در سالن آمفی تئاتر فرهنگ و هنرباغ ملی شهرداری قدس برگزار شد. پانزده  نماینده مجلس شورای اسالمی حاضر در 
گردهمایی، ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفته توس��ط امام جمعه شهر قدس، نماینده مردم شهرستانهای قدس، مالرد و 
شهریار در مجلس شورای اسالمی، فرماندار شهرستان قدس و اعضای شورای اسالمی شهر از مسعود مختاری شهردار قدس نیز تقدیر 
به عمل آوردند. علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی نیز در این همایش از تالش های شهردار قدس در راستای ایجاد تحوالت 

عمرانی و فرهنگی در این شهر با اهدای لوح تقدیر تجلیل کرد.

بازدید ائمه جمعه و جماعات کشورهای اسالمی از حرم امامزاده ابراهیم)ع(
قم- خبرنگار فرصت امروز- جمعی از فعاالن فرهنگی، طالب و ائمه جماعات و 
جمعه کشورهای اسالمی از فعالیت های فرهنگی حرم امامزادگان ابراهیم و احمد)ع( 
بازدی��د کردن��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، 
تع��دادی از طالب و ائمه جماعات و جمعه و برخی از فعاالن فرهنگی کش��ورهای 
اسالمی، در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در آستان مقدس امامزادگان 
ابراهیم و احمد)ع(، مضیجع ش��ریف این امامزادگان را زیارت کردند. گروه طالب و 
فعاالن فرهنگی مذکور بعد از زیارت این حرم مطهر به بازدید از فعالیت های فرهنگی بقعه متبرکه امامزادگان ابراهیم و احمد)ع( 
پرداختند و مسئوالن بقعه، اطالعاتی پیرامون مجموعه اقدامات صورت گرفته طی سال های اخیر را در اختیار آنها قرار دادند. گفتنی 
است این حرم مطهر در خیابان امامزاده ابراهیم واقع شده و در مناسبت های مذهبی و ملی، زائرانی از اقصی نقاط دنیا به زیارت آن 

مشرف می شوند.

عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در سال 1396 تشریح شد
اهواز- شـبنم قجاوند- عملکرد س��ازمان آب و برق خوزستان در سال 1۳۹۶ در 
دیدار "علی اکبر مهاجری"،معاون وزیر نیرو در منابع انسانی با مدیرعامل سازمان آب و 
برق خوزستان تشریح شد. در این جلسه که چهارشنبه 1۲ دی ماه در سالن جلسات 
مدیرعامل س��ازمان با ارائه گزارش آثار اجتماعی حادثه قطعی برق در سال 1۳۹۶ در 
خوزستان آغاز شد، پس از ارایه گزارش عملکرد شورای هماهنگی، عملکرد سال 1۳۹۶ 
س��ازمان آب و برق خوزستان تش��ریح و گزارش 8 شرکت استانی تابع وزارت نیرو در 
خوزستان نیز ارایه شد. بر اساس این گزارش بعداز ظهر امروز جلسه هیئت امنای پژوهشکده صنعت آب و برق برگزار می شود و پس 

از آن با ارایه گزارش شرکت توربوماشین و موسسه ماشین های آبی، این جلسه خاتمه خواهد یافت.

همزمان با چهل سالگی انقالب اسالمی؛ اقصی نقاط استان از نعمت گاز بهره مندند 
رشـت- مهناز نوبری - شرکت گاز اس��تان گیالن در سه ماه سوم سال جاری بیش از 1۲ هزار مشترک جدید در حوزه های 
مختلف جذب نموده است. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه این شرکت در پاییز امسال بیش از 1۲ هزار 
۷00 مشترک جدید جذب کرده است اظهار نمود: با جذب این میزان مشترک مجموع مشترکین گاز در استان از مرز یک میلیون 
و ۴۴ هزار مش��ترک عبور کرده اس��ت.وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون تمام شهرها بجز ماسوله )بعلت دارا بودن بافت تاریخی( و 
یک هزار و ۹۴۲ روستای استان از نعمت گاز بهره مند هستند و درصد بهره مندی خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی 
۹۴.۲ درصد می باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه استان گیالن هم اکنون در پایان عملیات توسعه گاز قرار  
دارد گفت: جذب بیش از یک میلیون مشترک در کمتر از ۴0 سال و گازرسانی به اقصی نقاط استان بویژه روستاها کار بسیار بزرگی 
است که در گیالن به انجام رسیده و این افتخاری است که در سایه انقالب شکوهمند اسالمی  محقق شده است.مهندس اکبر ادامه 
داد: همزمان با نزدیک شدن به پایان عملیات توسعه گازرسانی در گیالن، پروژه بزرگ دیگری در دستور کار شرکت گاز استان قرار 
گرفته و آن  نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در میان کلیه مشترکین گاز گیالنی است.وی افزود: این شرکت 
با اجرای دوره های آموزش��ی مختلف برای مدارس، ادارات، پایگاه های بس��یج و ....)طرح سفیران انرژی(، اطالع رسانی و آموزش در 
زمینه مدیریت مصرف گاز طبیعی از صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی و ..... توانسته تا حد زیادی فرهنگ مصرف بهینه و 
ایمن گاز طبیعی را در استان نهادینه نماید بنحویکه در سال گذشته شاهد هیچگونه حادثه مرگ خاموش در استان نبودیم.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در پایان از همه مشترکین گیالنی درخواست نمود تا با مدیریت مصرف، در جهت حفظ پایداری جریان گاز 

و استفاده بهتر از این سرمایه ملی بکوشند.

بیش از 217 میلیون متر مکعب گاز سی ان جی در کرمانشاه مصرف شد
    کرمانشاه -منیر دشتی  - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه ، با اشاره به مصرف ۲1۷ میلیون و 
۴1۵ هزار و ۹۵1 متر مکعب گاز سی ان جی در ۹ ماه گذشته در استان، گفت: این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل 
1۴ افزایش نش��ان می دهد. مرادحاصل مرادی افزود: این میزان مصرف س��ی ان جی معادل ۲1۷ میلیون و ۴1۵ هزار و ۹۵1 لیتر 
در مصرف بنزین صرفه جویی شده است. وی ، قیمت مناسب و پاک بودن فرآورده سی ان جی را از مهمترین دالیل استفاده از این 
سوخت عنوان کرد. مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه نیز در این ارتباط از مصرف روزانه 800 هزار متر مکعب گاز سی.ان.جی در استان 
خبر داد و گفت: با مصرف این میزان سوخت سی.ان.جی می توان گفت حدود ۳0 درصد سوخت بخش حمل و نقل استان از سی.ان.
جی تامین می شود. سیروس شهبازی با اشاره به وجود ۷۴ جایگاه سوخت سی.ان.جی در استان کرمانشاه تصریح کرد: از این تعداد 
۳۵ جایگاه در شهر کرمانشاه و مابقی در سایر شهرستان های استان است. وی این تعداد جایگاه را جوابگوی نیاز استان کرمانشاه 
دانست و گفت: استان کرمانشاه از نظر تعداد جایگاه های سی.ان.جی وضعیت خوبی در کشور دارد و تعداد جایگاه های استان براساس 
جمعیت از متوسط کشور باالتر است. به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه، وجود این تعداد جایگاه باعث شده صف های 

طوالنی در جایگاه های سوخت سی.ان.جی استان نداشته باشیم. 

بازدید مدیرمخابرات منطقه مرکزی ازاداره مخابرات شهرستان محالت 
اراک- مینو رستمی - مهندس ملک حسینی مدیر مخا برات منطقه مرکزی از اداره مخابرات شهرستان محالت بازدید به عمل 
آورد . در این بازدید مهندس ملک حسینی عالوه بر بازدید از همکاران ساختمان اداری ومرکز شهید نظارت مخا برات محالت ،در 
فرمانداری این شهرستان نیز حضور یافت وضمن دیدار با فرماندار  شهرستان محالت گزارشی ازپیگیری در خواست های توسعه های 

شبکه مخا براتی شهرستان محالت برای ایشان ارایه نمود.

ارزیابی شرکت آبیاری کارون بزرگ در جایزه ملی مدیریت فناوری ونوآوری کشور
اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی 
این شرکت توسط تیم ارزیابی جایزه ملی فناوری و نوآوری کشور خبر داد  . محسن سعادت فر با بیان این که این ارزیابی در سطح 
توانمندی و عملکرد فناورانه و نوآورانه و بر اساس معیارهای بین المللی برگزار شد افزود: ارزیابی فوق در برگیرنده دو بخش اساسی در 
قالب عوامل توانمند ساز و نتایج برگزار شد.  وی افزود: محور اول پیشران های مدیریت فناوری و نوآوری را شکل داده و در بر گیرنده 
موضوعات راهبردی و زیر س��اختی بود و در محور دوم مدیریت فناوری و نوآوری مورد بررس��ی قرار گرفت. ارزیابی به عمل آمده با 
پرسش و پاسخ با مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت آغاز و با نشست ها ی تخصصی ارزیابان با پرسنل و بازدید میدانی توسط سر 

ارزیاب و منتخب انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران طی یک روز برگزار شد.

دبیر کارگروه روستایی و عشایری مازندران:
ایران دستاوردهای خوبی در پیروزی انقالب اسالمی داشت

ساری - دهقان - دبیر کارگروه روستایی و عشایری ستاد چهلمین سالگرد انقالب مازندران گفت: دستاوردهای خوبی در پیروزی 
انقالب اسالمی داشتیم که باید موجی از امید، نشاط و اعتماد به آینده را در مردم بارور کنیم و فضای شادی را برای مردم بوجود 
بیاوریم. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مهدی خلیلی در جلسه هماهنگی 
کارگروه روستایی و عشایری مازندران در شهرستان نکا با بیان اینکه کمیته روستایی و عشایری بزرگترین کارگروه استان است چراکه 
نیمی از جمعیت استان مازندران در روستاها سکونت دارند، اظهار کرد: ۴۷ درصد جمعیت استان در روستاها مستقر هستند و کمیته 
روستایی و عشایری به تنهایی به اندازه نیمی از فعالیت های دهه فجر مسؤولیت دارد.وی ادامه داد: دشمن به دنبال این است موجی 
از ناامیدی را در مردم ایجاد کند و بی اعتمادی و فاصله ای بین مردم و نظام جمهوری اسالمی بیندازد اما مردم همیشه در صحنه 
هستند و ثابت می کنند در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بلوغ رسیدند و دستاوردهای خود را به رخ دشمن می کشیم 
و دفاع هنرمندانه از دستاوردهای انقالب اسالمی خواهیم داشت. دبیر کارگروه روستایی و عشایری ستاد چهلمین سالگرد انقالب 
مازندران افزود: پیشنهاد ما در کمیته روستایی و عشایری استان این است تمام برنامه های این بخش باید مردم محور باشد و در کنار 

مردم دستاوردهای انقالب اسالمی را ارایه دهیم و جشن انقالب برپا کنیم.

دوشنبه
17 دی 1397
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مارک زاکربرگ، که به بنیان گذاری امپراتوری شبکه های 
اجتماعی فیس بوک شناخته می شود، از کدنویسی در اتاق 
خوابگاه هاروارد ش��روع کرد و اکنون به یکی بانفوذترین و 
شناخته شده ترین کارآفرینان زمان خود، تبدیل شده است. 
جوان ترین میلیاردر، مارک زاکربرگ، همه را به تمرکز روی 
تصویر بزرگ تر، دستیابی به موفقیت، ایجاد تغییر در جهان 

و دنبال کردن عالقه شان تشویق می کند. 
در اینج��ا ۴1 م��ورد از بهتری��ن نق��ل قول ه��ای مارک 

زاکربرگ را بیان خواهیم کرد:
1. »من فکر می کنم یک قاعده س��اده کس��ب و کار این 
است که، اگر شما چیزهایی را که ابتدا آسان تر است انجام 

دهید، در واقع می توانید پیشرفت زیادی داشته باشید.« 
 ۲. »زمانی که 1۹ س��اله بودم، س��ایت را آغاز کردم. آن 

زمان در مورد کسب و کار چیز زیادی نمی دانستم.«
 ۳. »مردم می توانند واقعاً باهوش باشند و یا مهارت هایی 
داشته باشند که به طور مستقیم قابل اجرا هستند، اما اگر 
به آنها اعتقاد نداشته باشند، سخت تالش نخواهند کرد.« 
 ۴. »س��ؤالی که م��ن تقریباً هر روز از خودم می پرس��م 
این اس��ت که، آیا در حال انجام مهم ترین کاری هستم که 

می توانم بکنم؟«
۵. » چیزی که فوق العاده به آن اشتیاق دارید را پیدا کنید.«

 ۶. »ب��ه بیان س��اده: ما خدمات را برای پ��ول درآوردن  
ایجاد نمی کنیم؛ ما پول درمی آوریم تا خدمات بهتری ارائه 

دهیم.«
 ۷. »اجازه ندهید کس��ی به ش��ما بگوی��د که خودتان را 

تغییر دهید.«
 8. »جامع��ه ما نیازمند قهرمانانی اس��ت که دانش��مند، 
محقق و مهندس هس��تند. ما باید از افرادی که بیماری ها 
را درمان می کنند، درک ما از بشریت را گسترش می دهند 
و ب��رای بهب��ود زندگی م��ردم تالش می کنن��د قدردانی و 

سپاس گزاری کنیم.«
 ۹. » انتخ��اب امی��دواری در مقاب��ل ت��رس ش��جاعت 

می خواهد.«
 10. »اگ��ر ش��ما فقط روی چیزهایی که دوس��ت دارید 
و به آن عالقه مند هس��تید کار کنید، الزم نیس��ت که یک 
طرح جامع از اینکه کار چگونه پیش می رود داشته باشید.« 
11. »به جای س��اختن دیوارها، ما می توانیم به س��اخت 

پل ها کمک کنیم.« 
1۲. »بس��یاری از کس��ب و کارها نگران این هستند که 
ممکن اس��ت اشتباهی مرتکب ش��وند و می ترسند هرگونه 
ریس��کی انجام دهند. ش��رکت ها به گونه ای تنظیم شده اند 

که مردم در مورد شکست  یکدیگر را قضاوت می کنند.« 
 1۳. »مردم به آنچه که می گویید اهمیت نمی دهند، آنها 

به آنچه که می سازید، اهمیت می دهند.« 
1۴. »اگر همیش��ه تحت فشار هویت واقعی هستید، من 

فکر می کنم این تا حدودی یک بار اضافی است.« 
 1۵. » این یک چیز منحرف کننده است، اما من ترجیح 
می ده��م که در ی��ک چرخه ای قرار بگیرم ک��ه مردم ما را  
دس��ت کم می گیرند. این امر به ما این امکان را می دهد که 
بیرون برویم و ش��رط های بزرگی انج��ام دهیم که مردم را 

هیجان زده و شگفت زده می کند.«
 1۶. »کتاب ها به ش��ما اج��ازه می دهند تا به طور کامل  
یک موضوع را کش��ف کنید و خود را در آن موضوع بیشتر 

از اکثر رسانه های امروز غرق کنید.« 
 1۷. »هیچ چیزی بیش از یک توصیه از یک دوست قابل 

اعتماد روی مردم تأثیر نمی گذارد.« 
 18. »توصیه ش��ماره یک من این است که: شما باید یاد 

بگیرید که چگونه برنامه ریزی کنید.« 
 1۹. »از لح��اظ انج��ام کار و از لحاظ یادگیری و تکامل 
ب��ه عنوان یک فرد، هنگامی که دیدگاه مردم را می فهمید، 
رش��د می کنید. من واقعاً تالش می کنم تا مأموریت شرکت 
را ادام��ه می ده��م و چیزهای دیگر در زندگی ام را بس��یار 

ساده نگه می دارم.«
 ۲0. »من فکر می کنم که مردم این تمایل اصلی را دارند 
که آنچه هس��تند را  نشان دهند و من فکر می کنم که این 

امر همیشه وجود داشته است.«
۲1. »کم��ک به ارتب��اط برقرار کردن ی��ک میلیارد نفر، 
ش��گفت انگیز است و چیزی اس��ت که من در زندگی ام به 

آن افتخار می کنم.«
۲۲. »با دادن قدرت به اش��تراک گذاش��تن به مردم، ما 

جهان را شفاف تر می سازیم.«
 ۲۳. »تبلیغ��ات در مواقعی که مردم در حال تالش برای 

انجام همان کار هستند، مؤثرتر عمل می کنند.«
۲۴. »اج��ازه ندهی��د که مردم ش��ما را متوق��ف کنند. 

این گونه است که کار را انجام می دهید.«
 ۲۵. »ب��رای کارآفرین��ان جوان مهم اس��ت که به اندازه 

کافی آگاه باشند تا بدانند چه چیزهایی را  نمی دانند.«
 

۲۶. »مهم ترین چیزهایی که کارآفرینان باید انجام دهند 
این اس��ت که چیزی که به آن اهمیت می دهند را انتخاب 
کنند، روی آن کار کنند، اما تا زمانی که واقعاً کارآمد باشد 

برای تبدیل آن به یک شرکت تالش نکنند.«

 ۲۷. » س��ریع  حرک��ت کنید و چیزها را بش��کنید. اگر 
چی��زی را نمی ش��کنید، ب��ه ان��دازه کافی س��ریع حرکت 

نمی کنید.«
 ۲8. »ارتباط یک حق انسانی است.« 

 ۲۹. »هنگام��ی که ب��ه همه صدا می دهی��د و به مردم 
ق��درت می دهید، سیس��تم معموالً در مکان بس��یار خوبی 
ق��رار می گیرد. بنابراین، آنچه ما نقش خود را به عنوان آن 

می بینیم، دادن قدرت به افراد است.«
 ۳0. »با دادن قدرت به اش��تراک گذاش��تن به مردم، ما 

جهان را شفاف تر می سازیم.«
 ۳1. »روش هک یک رویکرد س��اخت اس��ت که شامل 
بهبود مستمر می شود. هکرها معتقدند که چیزها می توانند 

همیشه بهتر شوند و هیچ چیز کامل نیست.«
 ۳۲. »من اینجا هس��تم تا چیزی برای بلندمدت بسازم. 

هر چیز دیگری حواس پرتی است.«
 ۳۳. »اگ��ر ثبات خود را برای س��ال ها حف��ظ کنید، به 

داشتن ثبات شناخته خواهید شد.«
 ۳۴. » سؤال این نیست که »ما چه می خواهیم در مورد 
مردم بدانیم«، بلکه این است که »مردم در مورد خودشان 

چه چیزی می خواهند بگویند.«
۳۵. »اگ��ر می خواهید چی��زی عالی را بس��ازید، باید بر 
تغیی��ری ک��ه می خواهید در جه��ان ایجاد کنی��د، تمرکز 

کنید.«
 ۳۶. »کارآفرین��ی در م��ورد ایجاد تغییر اس��ت، نه فقط 

ایجاد شرکت.«
 ۳۷. »در دنیای��ی ک��ه واقعاً به س��رعت در ح��ال تغییر 
است، تنها راهبردی که مطمئناً با شکست روبه رو می شود 

ریسک نکردن است.«
۳8. »برخ��ی از م��ردم رویای موفقی��ت را می بینند، در 
حالی که دیگران از خواب بیدار می ش��وند و به سختی کار 

می کنند.«
 ۳۹. »م��ردم فک��ر می کنند ن��وآوری فق��ط ایده خوب 
اس��ت، اما بسیاری از آن فقط به س��رعت حرکت کردن و 

دنبال کردن بسیاری از کارها است.«
 ۴0. »بهتر است چیزی را امتحان کنید و آن کار نکند و 

از آن یاد بگیرید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید.«
 ۴1. »شرکت هایی که کار می کنند شرکت هایی هستند 
که م��ردم واقعاً به آنه��ا اهمیت می دهند و چش��م اندازی 
برای جهان دارند بنابراین کاری که دوس��ت دارید را انجام 

دهید.«
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چرا عادت نوشتن روزانه، زندگی تان را بهبود می بخشد؟

بدون ش��ک نوش��تن روزانه مزایای زیادی دارد از جمله؛ شغل بهتر، عملکرد بهتر، بهبود کیفیت زندگی 
و از همه مهم تر، توانایی به اشتراک گذاری ایده ها با مخاطبین.

یک دهه بود که می خواس��تم نویس��نده ش��وم ولی این خواس��ته  م��ن فقط در حد ی��ک تصمیم بود. 
گاهی اوقات باید به خودتان نگاه کنید و بگویید: »من یک نویسنده هستم« و بعد از آن با نوشتن روزانه، 

کار خود را شروع کنید.
به پنج دلیل، این رویکرد به همه توصیه می شود:

1- خودنظمی بهتر:
اینکه در زندگی فقط به دنبال لذت بردن از لحظه ها باش��ید، کار س��اده ای است. به راحتی می توان تمام 
اوقات را به اس��تراحت و تفریح پرداخت. ولی این کارهای س��اده موجب رضایت درونی تان نخواهند ش��د. 
دلیل اینکه ما با وجود وقت قبلی، هیچ کاری را به طور  مفید انجام نمی دهیم این است که فاقد خودنظمی 
هستیم. ولی وقتی به نوشتن روزانه مشغول می شوید، نظم خود را تقویت می کنید. شما می توانید از این 

خودنظمی بهتر، برای رسیدن به همه چیز در زندگی استفاده کنید.
۲- بهبود مهارت های متقاعدسازی  خودتان:

نوشتن یعنی اینکه مخاطب را با کلمات خود متقاعد کنید، ولی ابزارهای شما محدود هستند و فقط می توانید 
از کلمات برای بیان یک داس��تان اس��تفاده کنید. وقتی برای خودتان می نویسید سعی می کنید خودتان را با 

افکارتان متقاعد کنید. بنابراین هرچه بیشتر بنویسید، در متقاعدسازی بهتر می توانید عمل کنید.
۳-بهبود خودآگاهی:

هی��چ چیزی مثل تبدیل افکارتان به کلمات، نمی تواند به ش��ناخت ش��ما از خودتان کمک کند. وقتی 
خودت��ان را مجب��ور می کنید هر روز بنویس��ید، به طور خودکار از افکار خودتان بیش��تر آگاه می ش��وید. 

خودآگاهی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که موجب موفقیت شغلی می شود.
۴- تصمیم گیری بهتر:

م��ا معموال کاری را انجام می  دهیم ب��دون اینکه کامال درک کنیم چرا آن کار را انجام می  دهیم. به این 
مس��ئله فکر کنید. تا به حال چقدر پیش آمده اس��ت که وقتی کس��ی از ش��ما می پرسد چرا فالن کار را 
کردی��د، بگویید نمی دانم. این امر عالمت تفکر ضعیف اس��ت. مطمئنا ما همه چیز را نمی دانیم، ولی باید 
از این ندانستن هم آگاه باشیم. وقتی شما درباره  فرآیند تصمیم گیری خود می نویسید، به طور خودکار از 

دلیل و چرایی کارهای خود، آگاهی بیشتری کسب خواهید کرد.
۵-مشاهده  قدرت ترکیب اثرات مثبت:

وقتی ش��ما کاری را هر روز انجام می دهید در آن لحظه متوجه هیچ تفاوتی نمی ش��وید. ممکن است از 
مزیت آن کار مطلع باش��ید، ولی وقتی به مدت طوالنی به آن کار ادامه دهید، اثرات مثبت با هم ترکیب 

می شوند. نوشتن روزانه نیز مثل خیلی چیزهای دیگر، قدرت ترکیب را نشان خواهد داد.
نوشتن روزانه، مزایای دیگری هم دارد، مثال برای تفکر، برخورد با اضطراب و طرح ایده های جدید بسیار عالی 

است. فراتر از اینها می توانید از نوشتن برای الهام بخشیدن به دیگران یا رسیدن به اهداف تان استفاده کنید.
چطور می توانید عادت نوشتن روزانه را در خود نهادینه کنید؟

نکات زیر، در انجام این کار به شما کمک می کنند:
1-مطالعه و تحقیق کنید

با تقلید از س��بک های نگارش سایر افراد کارتان را ش��روع کنید. تقلید، روشی موثر برای توسعه سبک 
خودتان است. تا جایی که می توانید در مورد آن سبک تحقیق و مطالعه و از دوره ها یا کارگاه های آموزشی 

استفاده کنید.
2-یک یادآور روزانه برای نوشتن تنظیم کنید

برای نویسنده، هیچ چیز مهم تر از داشتن روالی منظم نیست. ابتدا ببینید چه زمانی برای نوشتن بهتر 
اس��ت. صبح یا عصر؟ قبل یا بعد از بیداری بچه ها؟ س��پس روی تلفن تان یک یادآور روزانه تنظیم کنید و 

وقتی به صدا درآمد، بنشینید و بنویسید.
3-یک هدف مطلوب در نظر بگیرید

هدف این است که جمله ای درست بنویسید، حتی یک جمله درست هم کافی است. زیبایی هدف در این 
است. اولین جمله ای که به ذهن تان می آید، همیشه درست ترین جمله است. هرگز سعی نکنید هدف  تان نوشتن 

1000 کلمه در یک روز باشد. در عوض سعی کنید یک جمله بنویسید و بعد از آن ادامه دهید.
4-عوامل حواس پرتی را از بین ببرید

در مورد عادت نوش��تن روزانه  تان با افرادی که در زندگی تان هستند، صحبت کنید. از آنها بخواهید در 
حالی که مشغول نوشتن هستید مزاحم شما نشوند. در زمان نوشتن تلفن  تان را در حالت سکوت بگذارید، 

تماس نگیرید و به تماس ها و پیام ها جواب ندهید.
هر کس��ی می تواند یک یا دو یا س��ه روز این عمل نوش��تن را انجام دهد، ولی تعداد بسیار کمی از افراد 
پیدا می ش��وند که به طور مستمر سال ها به این کار ادامه دهند، اما اگر می خواهید مزایای واقعی این کار 

را مشاهده کنید، باید مدتی طوالنی به نوشتن تان ادامه دهید.
بنابراین فقط شروع کافی نیست. به این کار ادامه دهید. ...
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