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از خداحافظی سربازها با بودجه تا پرداخت مالیات توسط آستان قدس

آخرین تحوالت 
بودجه 98

با تصویب نهایی مجلس، دیگر فرصتی برای خرید خدمت س��ربازان مش��مول در بودجه 98 فراهم نیست و آنها 
بعد از چهار سال از بودجه خداحافظی می کنند، اما این تنها مصوبه مهم مجلس در روز گذشته نبود و نمایندگان 
در راستای کمک مالیاتی به دولت، در مصوبه ای مهم »آستان قدس رضوی«، »ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره(« و »بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح« را موظف به پرداخت مالیات کردند. همچنین نمایندگان مجلس در 
مصوبه ای دیگر مقرر کردند سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاه ها به عنوان درآمد اختصاصی...

نوبخت از بازگرداندن مابه التفاوت ارز 
کاالهای اساسی خبر داد
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در راه است؟
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ماجرای تحریم نفتی ایران به کجا می رسد؟

3 سناریو برای آینده  نفت ایران

۱۱ نکته کلیدی که هنگام شروع کسب و کار باید بدانید
چگونه کارمندان مسن تر و باتجربه تر را مدیریت کنیم

8 راهکار سریع و خالقانه در راستای افزایش درآمد
یادگیری ایده های بازاریابی از دل فیلم و سریال

توسعه جایگاه برندمان با استفاده از هدایای ویژه
۷قاعده کلی برای طراحی بنرهای تبلیغاتی موثر
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استعفای هم بنیانگذار توییتر 
پس از ۱2 سال فعالیت
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بازار مسـکن بـه بیش از 90درصـد افزایش قیمـت در یک 
بازه زمانی یک سـاله رسیده اسـت. بعضی تحلیل ها از عدم 

ظرفیت این بخش در جذب سرمایه و افزایش قیمت 
بیشتر مسکن می گوید و بعضی رشد بیشتر...

جواب منفی وزیر راه و شهرسازی به افزایش سقف 
تسهیالت مسکن

مسکن گران می شود؟

یادداشت
سال 98 سال سختی برای 

اقتصاد ایران است؟

نظ��ر  از  چ��ه   97 س��ال 
رخدادهای��ی که در ح��وزه ارز 
ش��اهد آن بودیم، چ��ه از نظر 
خ��روج آمریکا از برجام، س��ال 
اقتصاد  پرفراز و نش��یبی برای 
ای��ران بود. س��ال 97 برخالف 
انتظارها سالی متفاوت از سال 
96 ب��ود و با وجود فش��ارهای 
خارجی، تصمیم های شتاب زده 
دولت ه��م به التهاب ش��رایط 
کمک کرد. نتیج��ه آن بود که 
در همه ش��ئون اقتصادی، چه 
در ص��ادرات و واردات و چه در 
تولید به رش��د مثبت نرسیدیم 
و تقریبا در بعضی موارد رش��د 
منف��ی ب��وده و می��زان فاصله 
از رش��د مثب��ت ی��ا صف��ر هم 
زیاد بوده اس��ت. م��ا با چنین 
وضعیت��ی س��ال 98 را آغ��از 
می کنی��م درحالی که در حوزه 
سیاست گذاری ارزی و صادرات 
تحریم ه��ای خارج��ی ه��م  و 
وضعی��ت س��خت تری خواهیم 
داشت. فکر می کنم در سال 98 
دول��ت سیاس��ت  های انقباضی 
را ادام��ه می دهد و به س��مت 
مدیری��ت بیش��تر هزینه ک��رد 
ارزی حرک��ت می کند بنابراین 
سال 98 سال سخت تری برای 

اقتصاد ایران نسبت به 
2سال 97 است...
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رئیس جمهور تالش در مس��یر خودکفایی را گام��ی عملی در مبارزه 
با اس��تکبار و قدرت های بزرگ دانس��ت و با بی��ان اینکه روابط دولت با 
ش��رکت های دانش بنیان و نوآفرین س��هل تر خواهد ش��د، گفت هدف 
تحریم ها، کاس��تن از رشد فناوری اس��ت و ما باید از تحریم ها به عنوان 

فرصتی برای رشد فناوری ها بهره بگیریم.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، حس��ن روحانی روز ش��نبه در 
جمع مدیران ش��رکت های دانش بنیان و نوآفرین گفت: آمریکا زمانی با 
جذب متخصصان دنیا پیش��رفت کرد که دورش دیوار نکشیده بود و هر 

کشوری دور خود دیوار بکشد نابود می شود و پیشرفت نمی کند.
رئی��س  جمه��ور آزادی اندیش��ه را اولی��ن زیربنا برای پیش��رفت در 
عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: معتقدیم 
پیش��رفت در علم و فناوری در س��ایه آزادی اندیش��ه و محیط مناسب 
انجام می گیرد و دولت، حکومت و نظام موظف هس��تند این زیرساخت 

را فراهم سازند.
روحانی پارک فناوری پردیس را یکی از مراکز بس��یار ارزشمندی که 
می تواند مبدأیی برای تحوالت بس��یار خوب  باشد، توصیف کرد و گفت: 
طی پنج س��ال گذش��ته اقدامات بس��یار خوبی در حوزه علم و فناوری 
انجام ش��ده که بیشترین مسئولیت آن بر دوش شرکت های دانش بنیان 
و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بوده است و در این عرصه 
تمام دستگاه ها و ارگان ها به طور شبانه روزی در تالش و کوشش بوده اند 

تا زیربنای الزم را برای حرکت فناورانه به وجود آورند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آزادی اندیشه اولین زیربنا برای رشد 
و توس��عه فناورانه است، گفت: باید شرایط و محیط آزاد برای طرح فکر 
و ایده در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاس��ی و علمی در کش��ورمان 

وجود داشته باشد.
روحانی با اشاره به اینکه علم و دانش پایه اصلی فناوری است، اظهار 
داشت: برای اینکه روند علم و دانش شتاب پیدا کند، باید در دانش های 
پایه رشد یابد و چنانچه در علوم پایه رشد نکنیم، ستون های اصلی برای 

ایجاد ساختمان روی آن وجود نخواهد داشت.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر استاد دانشگاه و دانشجو برای بیان 
دیدگاه  و اظهارنظر خود آزاد نباش��د، امکان پیش��رفت نیز وجود ندارد، 
خاطرنش��ان کرد: هنوز هم فکر نمی کنم آن میزان آزادی که در دوران 
خودمان در ۴۰ الی ۵۰ س��ال گذشته در حوزه علمیه قم وجود داشت، 
در دانشگاه های ما وجود داشته باشد. در آن دوران در حوزه علمیه یک 
عالم و اس��تاد، تم��ام علمای بزرگ و نظرات آنه��ا را نقد می کرد و کنار 
می گذاش��ت و گاهی حتی دیدگاهی ک��ه روی آن علما و فقهای بزرگ 
اجماع داشتند به راحتی توسط مدرس رد می شد و نام بزرگ ترین فقها 
را می آوردند و می گفتند که اشتباه کردند و در همان جلسه شاگرد نیز 

به راحتی اظهارنظر مدرس را مورد اشکال قرار می داد.
روحانی گفت: دولت مهم تر از آماده س��ازی زیرس��اخت های فیزیکی 
موظف است زیرساخت های حقوقی را فراهم سازد، چرا که یک فناوری 
و اخت��راع برای به ثبت رس��یدن با ده ها پیچ و خ��م حقوقی و مقرراتی 
مواجه اس��ت، لذا دولت و مجلس باید زیرساخت های حقوقی و مقرراتی 
را با کمک یکدیگر به وجود بیاورند و چنانچه این زیرس��اخت ها، آماده 
باش��د، دانشجو و محقق می تواند در محیط مناسب به رشد و شکوفایی 

برسد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه رشد فناوری به پیوستگی و وابستگی 

نی��از دارد، گفت: اگر ارتباط علم و فناوری با دانش��گاه، صنعت، تولید و 
بازار ضعیف باش��د، آن فناوری نمی تواند به راحتی توس��عه پیدا کند و 
چنانچه در اینگونه ارتباط اش��کالی وجود داش��ته باشد، بی تردید روند 

رشد را محدود و کند می کند.
روحانی با بیان اینکه باالترین نش��اط را گروهی برخوردار هستند که 
خالقیت دارند، اظهار داش��ت: باید به محقق و دانش��جو فرصت خطا و 
جبران آن داده شود و بایستی همه فرصت ها را برای نسل جوان فراهم 
آورد، چه بسا ممکن است محققی در یک فناوری به نتیجه نهایی نرسد، 
اما باید فرصت و امکانات الزم را مجدداً برای فعالیت وی فراهم س��ازیم 

تا به نتیجه مطلوب نایل آید.
رئیس جمه��ور افزود: در دوران جنگ تحمیلی بس��یاری از کارها به 
نتیجه نهایی نمی رس��ید، اما وقتی حوصل��ه، فرصت و امکانات بعدی را 

برای انجام آن کار فراهم می کردیم، نتیجه نهایی نیز حاصل می شد.
روحانی با اش��اره به اینکه ش��رایط امروز کشور هم خوب و هم سخت 
اس��ت، اظهار داشت: یکی از اعتقادات و باورهای دولت از ابتدای کار در 
س��ال 9۲ تاکنون بر این بوده که علم نی��ز همانند هنر، فناوری، اخالق 
و ایمان، مرز نمی شناس��د و مؤلفه های علمی در همه جای دنیا یکسان 

است و مرزی ندارد.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: در ح��وزه فناوری نیز مرز معنا ندارد 
و کمتر فناوری اس��ت که 1۰۰درصد آن را یک فرد و یا یک کش��ور به 
طور کامل در اختیار داشته باشد و چه بسا برخی از قطعات یک محصول 
را از س��ایر کش��ورها تأمین می کنند و این نیازمند وجود ارتباط با سایر 

کشورهاست.
روحانی با تأکید بر ضرورت وجود ارتباط س��هل با دنیا، گفت: یکی از 
وظایف دولت برقراری ارتباط س��هل با جهان است؛ در چنین شرایطی 
برخی از کش��ورها به فکر احداث دیوار در مرزهای خود افتاده اند که در 
تأمین بودجه آن با کنگره با مشکل مواجه هستند، اینها همچنین برای 
ویزا و علم نیز قائل به مرز و دیوار هس��تند در حالی که نمی دانند تمام 

پیشرفت های شان در سایه این بوده که دیوار نداشتند.
 رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: اگر آمریکا رشد و پیشرفت دارد این 
پیش��رفت با حضور ملیت های کشورهای مختلف در این کشور به وجود 
آمده اس��ت و زمانی به مرز علم و دانش و پیش��رفت رس��یدند که دیوار 

نداشتند.
روحانی تصریح کرد: هر کشوری اطراف خود دیوار بکشد بدون تردید 
رش��د و پیشرفت نخواهد کرد، لذا باید بتوانیم با متفکرین و دانشمندان 

کشورهای مختلف و همسایه رابطه نزدیک داشته باشیم.
رئیس جمهور افزود: بس��یاری از فناوری ه��ای جدیدی که در داخل 
کش��ور ساخته می ش��ود، ضمن تأمین نیاز داخلی باید صادر شود و این 
زیربنای دیگری است که دولت باید آن را ایجاد کند و فضای مناسب را 

برای ارتباط با جهان آماده سازد.
روحانی با اش��اره به اینکه امروز کش��ورمان با فش��ار و تحریم مواجه 
اس��ت، گفت: برخی کش��ورها می دانند که راه کند کردن روند رش��د و 
پیش��رفت، تحریم و بس��تن راه ها اس��ت؛ البته این کار آنها ضمن ایجاد 
مش��کل انگیزه  هایی را در داخل کش��ورمان تقویت می کند تا به خاطر 
فش��ار تحریم، قطعه ای که آن را وارد می کردیم، بتوانیم آن را در داخل 
کش��ور تولی��د کنیم و در این راس��تا صنعت ما باید جرأت اس��تفاده از 

محصوالت داخلی را داشته باشد.

رئیس جمهور در جمع مدیران شرکت های دانش بنیان و نوآفرین: 

پیشرفت علم و دانش از آزادی شروع می شود

محمد الهوتی
 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران



یارانه جدیدی در راه اس��ت یا مبلغ یارانه ها افزایش می یابد؟ پاسخ این 
سوال را می توان از صحبت های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه دریافت که به تازگی از تصمیم دولت برای بازگرداندن مابه التفاوت 

نرخ ارز واردات کاالهای اساسی به مردم خبر داده است.
به گزارش خبرآنالین، از پس هشت سال پرداخت یارانه نقدی که تبعات 
تورمی را به اقتصاد ایران تحمل کرد، حاال طرحی درخصوص بازگرداندن 
مابه التفاوت ارز رسمی واردات کاالهای اساسی برمبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان 
تا ارز نیمایی به مردم در دستور کار است. این رقم امسال 6۰ هزار میلیارد 
تومان شده است و سهم هر ایرانی از این اعتبار 7۴۰ هزار تومان می شود. 
نوبخت تاکید دارد دولت حاضر اس��ت به شرط عدم افزایش قیمت ها این 

مبلغ را از واردکننده و تولیدکننده دریافت نکند.
دریافت نقدی مابه التفاوت ارزی یا دریافت کاالیی؟

فص��ل اول داس��تان ارز ۴۲۰۰ تومانی ب��ا خیز ش��دید دالر برای فتح 
قیمت ه��ای باالتر رقم خ��ورد. وقتی نرخ دالر رو به افزایش گذاش��ت، در 
روزه��ای پایان��ی فروردین بود که دولت اعالم کرد ارز تک نرخی اس��ت و 
خری��د و فروش ارز به قیمتی باالتر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع اس��ت. این اما 
همه ماجرا نبود. از پس اعالم تک نرخی شدن ارز نیز وضعیت چندان عادی 
نش��د و رکوردش��کنی های دالر هر روز تداوم یاف��ت. تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی ابتدا برای واردات کاال و س��پس برای واردات کاالهای اساس��ی با 
هدف پیش��گیری از افزایش قیمت در دس��تور کار قرار گرفت، اما نتیجه 
چندان مطلوب نبود. از پس رشد بی محابای تورم، قیمت کاالهای اساسی 
نیز رشدی متناسب با نرخ تورم عمومی را تجربه کرد در حالی که قیمت 

ارز تخصیصی برای واردات آن ۴۲۰۰ تومان بود.
حاال معلوم می شود بسیاری از اقالمی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار 

شده است، برمبنای قیمت های باالتری فروخته می شوند.
این مابه التفاوت که رقمی قابل توجه می ش��ود و برخی از آن به عنوان 

حراج منابع ملی نیز یاد می کنند، در جیب عده ای معدود قرار می گیرد.
حاال اما مکانیزم تازه ای در س��خنان نوبخت رونمایی ش��ده است. وی از 

بازگرداندن این مابه التفاوت به مردم سخن می گوید.
اعتباری به بزرگی 60 هزار میلیارد تومان

امسال اعتباری برابر با 1۴ میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی به 
کشور اختصاص یافته است. آن گونه که نوبخت می گوید میزان مابه التفاوت 
حاص��ل از این رقم برابر با 6۰ هزار میلیارد تومان می ش��ود. اعتباری قابل 
توجه. با احتس��اب جمعیت 81 میلیون نفری ایران سهم هر ایرانی از این 
مابه التف��اوت برابر با 7۴۰ هزار تومان می ش��ود. ب��ه عبارت دیگر دولت به 
ازای ه��ر ش��هروند یارانه ای برابر با 7۴۰هزار توم��ان را تخصیص می دهد 
تا از افزایش قیمت کاالهای اساس��ی ممانعت کند این در حالی است که 
بررس��ی های آماری نش��ان می دهد میزان رش��د قیمت کاالهای اساسی 
چندان به اعتبارات مذکور وابستگی نداشته و کاالها همچنان رو به افزایش 

نهاده اند.
 در چنین شرایطی تصمیم برای بازگرداندن مابه التفاوت نرخ ارز واردات 
کاالهای اساسی به مردم از برقراری مکانیزمی تازه در اقتصاد خبر می دهد.
پرداخ��ت یارانه نقدی از س��ال 1۳89 کلید خورد؛ وقتی که مقرر ش��د 
یارانه های پنهان تبدیل به یارانه آش��کار شود و در قالب نقدی میان مردم 
توزی��ع ش��ود. یارانه نقدی مبلغی برابر با ۴۵ ه��زار و ۴۰۰ نفر به ازای هر 

نفر است.
 حاال از پس هشت سال، یارانه های نقدی به زخمی چرکین برای اقتصاد 
ایران بدل ش��ده اند، اما به نظر می رس��د با توجه به موثر نبودن پرداخت 

یارانه ه��ای پنهان یا اعطای این مابه التفاوت ب��ه واردکننده و تولیدکننده 
و ع��دم انتفاع مصرف کننده از آن، ش��یوه های جدید در دس��تور کار قرار 

گرفته است.
 البت��ه نوبخت تبصره ای را نیز در س��خنان خود ب��ه کار گرفت و تاکید 
کرد دولت حاضر شده این مابه التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان 
دریافت نکند، به ش��رط اینکه قیم��ت کاالها نیز افزایش نیابد؛ اقدامی که 

تاکنون صورت گرفته اما مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها نبوده است.
چه کسانی یارانه می گیرند؟

پرداخ��ت این مابه التفاوت به نظر می رس��د مکانیزمی مجزا از پرداخت 
یارانه نقدی داش��ته باشد. دولت و مجلس چند سالی است که در تکاپوی 
کاه��ش فهرس��ت دور و دراز یارانه بگیران در ایران هس��تند و مفاد قانون 
بودجه نیز این پیش بینی را برای س��ال آینده در خود دارد، اما با این حال 
مابه التفاوت نرخ ارز رسمی برای واردات کاالهای اساسی یعنی مبلغ ۴۲۰۰ 
توم��ان به ارز تخصیصی برای واردات کاال یعنی ارز نیمایی که غالبا رقمی 
در کانال 8هزار تومان است، قرار است در قالب دستورالعمل مشخصی به 

مردم تعلق گیرد تا موجبات تقویت قدرت خرید را فراهم کند.
 برخ��ی می گویند این بازگرداندن می تواند نه تنها در قالب نقدی که در 
قالب کاالیی باشد. امسال نیز دولت با هدف حمایت از سبد معیشت سبد 
حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی را به 16 میلیون خانوار تاکنون اختصاص داده 

است.
 خبرهای رسیده از جلسات متعدد مسئوالن در این خصوص داللت بر 
آن دارد که وزنه بازگرداندن کاالیی این اعتبار به مردم سنگین تر از شکل 
نقدی بازگرداندن آن است. هرچه هست سال آینده حمایت های متفاوتی 

در این قالب در راه است.

نوبخت از بازگرداندن مابه التفاوت ارز کاالهای اساسی خبر داد

یارانه جدیدی در راه است؟

کارشناسان برای صنعت نفت ایران که هدف نوک پیکان تحریم های 
آمری��کا قرار گرفت��ه، آینده های متفاوت��ی را پیش بینی می کنند؛ یکی 
از صدم��ه خوردن این صنعت می گوید و دیگ��ری این صنعت را حتی 
در ش��رایط تحریم س��رپا و مقتدر می خوانند. در این میان، سیدمهدی 
حس��ینی، کارشناس ارش��د حوزه انرژی، سه س��ناریوی خوش بینانه، 
بدبینانه و بینابین را برای صنعت نفت ایران در ش��رایط تحریم تبیین 

کرده است. 
به گزارش ایس��نا، در خوش بینانه تری��ن حالت، اس پی وی به صورت 
گسترده و قانع کننده فعال شده و همکاری خوبی با بانک های اروپایی، 
چینی و هندی برقرار می ش��ود. معافیت های هش��ت کشور واردکننده 
نفت ایران از یکسو و روند کاهشی تولید نفت اوپک از سوی دیگر ادامه 
خواهد یافت و تهاتر نف��ت با تجهیزات و کاالهای مورد نیاز به ویژه در 
همکاری با همس��ایگان دنبال می ش��ود که در این ش��رایط روزانه 1.۵ 

میلیون بشکه نفت ایران صادر خواهد شد.
او اما درباره بدبینانه ترین س��ناریو، گفت: در بدبینانه ترین سناریوها، 
ص��ادرات نفت ای��ران بین 6۰۰ تا 8۰۰ هزار بش��که خواه��د بود و در 
سناریوی مابین این دو حالت، صادرات روزانه یک تا 1.۲ میلیون بشکه 

نفت پیش بینی شده است.
حس��ینی درباره مهم ترین اولویت های صنعت نفت در شرایط فعلی 
توضی��ح داد: ادامه  صادرات نفت و حفظ نس��بی بازار بازگرداندن وجوه 
صادراتی، پرداختن به نوس��ازی صنعت، بهبود بازدهی کاری و کاهش 
هزینه ها و حفظ نگهداری از مخازن، مهم ترین اولویت های صنعت نفت 

در این شرایط است.
راهکارهایی برای مقابله با تحریم

او همچنی��ن درب��اره راهکارهایی که صنعت نفت ای��ران می تواند در 
ش��رایط تحریم به کار بگیرد، ادامه داد: برخ��ورد حقوقی فعال با اصل 
تحریم در س��طح بین المللی، فعال سازی بیشتر دیپلماسی اقتصادی و 
سیاس��ی، پیگیری جدی برای گسترش اس پی وی و استفاده از تضاد 

پی��ش آمده بین آمریکا و دیگر کش��ورها، از جمله راهکارهای مقابله با 
شرایط کنونی صنعت نفت است.

این تحلیلگر حوزه انرژی برای مقابله با تحریم ها راهکارهایی را پیشنهاد 
کرد که ادامه صادرات نفت، بازگرداندن وجوه صادراتی در شرایط قفل بودن 
سیستم انتقال پول بانک ها و سوئیفت، پرداختن به نوسازی صنعت در سطح 
توان فنی، مالی و ملی، بهبود راندمان و کاهش هزینه ها در عملیات اکتشاف 
و تولی��د، حفظ و نگهداری از مخازن و تالش جهت جلوگیری از هدررفت 

ظرفیت های تولیدی بخشی از آن است.
بررسی وضعیت نفت ایران در 3 شرایط

وی درباره وضعیت نفت ایران در ش��رایطی که این صنعت در حالت 
خوش بینانه قرار داشته باشد، گفت: در این شرایط اس پی وی به صورت 
گس��ترده و قانع کننده فعال می ش��ود. با برخی از بانک های اروپا مانند 
EIH و بانک های چینی مثل کنلون و بعضی بانک های هندی همکاری 
بهتری صورت می گیرد. معافیت های هشت کشور واردکننده نفت ادامه 

می یابد و تولید اوپک کاهش یافته و رشد قیمت ها بهتر می شود.
به گفته او، در این ش��رایط، تهاتر نفت با کاال و تجهیزات مخصوصاً با 
همسایگان انجام می شود و کشورهای نیازمند مانند ژاپن، ایتالیا، هند، 
یونان، چین، کره جنوبی و آفریقای جنوبی در سطح بخش خصوصی و 
بورس می توانند مورد مذاکره باش��ند و نفت بیشتری بگیرند. همچنین 
بانک های سوییس، آلمان، چین، عمان و روسیه می توانند در روند انتقال 
پول مورد مذاکره قرار بگیرند. در این حالت ش��اید بتوان سهم نفت در 

بودجه سال 1۳98 یعنی صادرات 1.۵ میلیون بشکه را تحقق بخشید.
این تحلیلگر حوزه انرژی درباره س��ناریوی متوسط یا همان بینابین 
توضیح داد: در این شرایط، اس پی وی به صورت بسیار محدود و در حد 
نگهداری وجوه صادراتی در بانکی ویژه، صرفاً برای موارد بشردوس��تانه 
و نیز بعضی کاالها و خدمات همان کش��ورها با محدودیت های فراوان 
نظیر عدم صدور فناوری های پیشرفته و یا مصرف دوگانه خواهد بود. در 
این صورت، مشتریان نفتی اروپایی یا با گرفتن معافیت و یا با حمایت 

اتحادیه اروپا و قبول ریسک سطحی از خرید را انجام می دهند. حمایت 
اروپا از ش��رکت های اروپایی در این ش��رایط در س��طح محدود اعمال 
خواهد ش��د و شاید بتوان س��طح صادرات را تا حد یک تا 1.۲ میلیون 

بشکه در روز نگه داشت.
وی در ادامه، سناریوی کاماًل منفی را نیز اینگونه توضیح داد: در این 
ش��رایط، اس پی وی، در حد محدود و صرفاً برای موارد بشردوستانه به 
کار گرفته می شود. معافیت های کشورهای خریدار لغو شده و عربستان 
سعودی، روسیه و عراق جایگزین ایران در بازار می شوند. در این صورت، 
ص��ادرات تا ح��د موارد محدودی نظیر دور زدن تحریم ها با س��ختی و 
هزینه های فراوان کوچک خواهد شد و به 6۰۰ تا 8۰۰هزار بشکه خواهد 

رسید.
این تحلیلگر حوزه انرژی، درباره پیشنهادهایی برای مقابله با شرایط 
تحریم در هر سه حالت، اظهار کرد: در سطح بین المللی، باید به برخورد 
حقوقی فعال با اصل تحریم در سطح بین المللی وارد شویم و با مراجعه 
به ش��ورای امنیت، آنها را لغو کنیم. همچنین باید دیپلماسی سیاسی 
- اقتصادی، سیاس��ی - نفتی در سطح بین المللی جهت یارگیری برای 
تحقق مورد قبلی را فعال کنیم. همچنین باید گروه اقدام جهت مدیریت 
مجموعه اقدامات سیاس��ی، اقتصادی، بازرگانی، مذاکراتی و حقوقی را 

تشکیل دهیم.
حسینی در پایان، گفت: باید به صورت جدی در گسترش اس پی وی 
در بهترین شکل آن، پیگیری کنیم و به قراردادهای بزرگ استراتژیک با 
کشورهایی که به اینگونه رابطه عالقه مند هستند، مخصوصاً کشورهای 
بزرگ و اثرگذار وارد ش��ویم و از این رابطه برای مقابله با تحریم آمریکا 
استفاده کنیم. همچنین باید از تضاد ایجادشده بین آمریکا و کشورهای 
ب��زرگ و مصرف کننده نفت و ادامه دادن برجام در جهت تحقق اهداف 
استفاده کنیم. در سطح داخلی هم طرح های توسعه ای را در حوزه نفتی 
و نه گازی، توسعه ای و نه اکتشافی، میادین ساده و نه پیچیده، میادین 

نفت سبک به جای نفت سنگین محدود کنیم.

ماجرای تحریم نفتی ایران به کجا می رسد؟

3 سناریو برای آینده  نفت ایران

یادداشت

سال 98 سال سختی برای اقتصاد ایران است؟

سال 97 چه از نظر رخدادهایی که در حوزه ارز شاهد آن بودیم، چه 
از نظر خروج آمریکا از برجام، س��ال پرفراز و نشیبی برای اقتصاد ایران 
بود. سال 97 برخالف انتظارها سالی متفاوت از سال 96 بود و با وجود 
فشارهای خارجی، تصمیم های ش��تاب زده دولت هم به التهاب شرایط 
کمک کرد. نتیجه آن بود که در همه ش��ئون اقتصادی، چه در صادرات 
و واردات و چ��ه در تولید به رش��د مثبت نرس��یدیم و تقریبا در بعضی 
موارد رش��د منفی بوده و میزان فاصله از رش��د مثبت یا صفر هم زیاد 
بوده است. ما با چنین وضعیتی سال 98 را آغاز می کنیم درحالی که در 
حوزه سیاست گذاری ارزی و صادرات و تحریم های خارجی هم وضعیت 
سخت تری خواهیم داشت. فکر می کنم در سال 98 دولت سیاست  های 
انقباضی را ادامه می دهد و به س��مت مدیریت بیش��تر هزینه کرد ارزی 
حرک��ت می کند بنابراین س��ال 98 س��ال س��خت تری ب��رای اقتصاد 
ایران نس��بت به س��ال 97 است. پیمان س��پاری ارزی به دغدغه جدی 
صادرکنندگان تبدیل شده و تا این دغدغه برطرف نشود، نمی توان انتظار 
بهبود روند صادرات را داش��ت. در مصوبه مجلس مسئله ارز به امانت و 
عدم بازگشت آن به خیانت در امانت ربط داده شده است. با وجود چنین 
رویکردهایی ورود افراد جدید به صادرات کمتر ممکن اس��ت و کسانی 
که اکنون در این حوزه فعالیت می کنند هم سراغ بخش های کم خطرتر 
خواهند رفت. پیامد این وضعیت کاهش صادرات و کاهش تولید است. 
امیدوارم که پیش بینی ها و برداشت های ما از سال 98 به نوع دیگری رقم 

بخورد اما شواهد وضعیت سخت تری را نوید می دهد.
ما در کلیات با دولت موافقیم و هیچ مخالفتی با دولت درباره بازگشت 
ارز حاص��ل از صادرات به چرخه اقتصاد نداریم. از نظر ما این مطالبه به 
حق دولت است و صادرکنندگان هم به طور قطع ارز را به چرخه اقتصاد 
ب��از می گرداند، اما در روش ها اختالف نظر وجود دارد. ما پیش��نهاداتی 
ارائه کردیم اما کمتر از سوی دولت شنیده شده است. در این بخش به 
همراهی بیشتر دولت نیاز داریم و اینکه صدای بخش خصوصی را بشنود 
و  اصالحات را براساس واقعیت های موجود به مرحله اجرا درآورد و هر 
برنامه ای را براساس این واقعیت ها  تنظیم کند. تعامل با بخش خصوصی 
در شرایط کنونی هم به نفع دولت و هم به نفع صادرات کشور است تا با 
همکاری هم از شرایط ارزی کنونی به خوبی گذر کنیم. درواقع هم باید 

منویات دولت برآورده شود و هم صادرات آسیب نبیند.
واقعیت این است که جلسه های متعددی برگزار شده، از ریاست بانک 
مرکزی و کارشناس��ان بانک مرکزی تا وزیر صمت و معاونت ها همه با 
بخش خصوصی جلسه برگزار کرده اند، اما خروجی کار آنچه پیش بینی 
می کردیم نبوده اس��ت. همچنان سیاست هایی به اجرا در می آید که به 
دغدغه  های صادرکنندگان اضافه می کند. این در حالی است که از محل 
ف��روش نفت و ارز نفت��ی هم در تنگنا قرار گرفته ای��م، بنابراین باید در 
حوزه صادرات فضا را برای ارزآوری بیش��تر فعاالن اقتصادی بازتر کنیم. 
صادرکنن��دگان نمی گویند که ارز را باز نمی گردانند، ما با دولت تنها در 

حوزه مسیر بازگشت و روش ها اختالف نظر داریم.
واردات کاال توس��ط صادرکنن��ده یکی از مس��ائل اس��ت. تا حدودی 
مش��کالت در این زمینه برطرف شده و س��قف ۵۰۰ هزار دالر برداشته 
ش��ده اس��ت و میانگین واردات سه سال گذش��ته و الزام به فعالیت در 
این حوزه هم رفع ش��ده اس��ت، اما اصل مطلب واگ��ذاری ارز صادراتی 
به اش��خاص ثالث اس��ت و در این زمینه همچنان با مش��کل رو به رو 
هس��تیم. همه صادرکنندگان واردکننده نیستند یا نیاز به واردات کاال 
ندارند چراکه تولیدکننده نیستند. بس��یاری از صادرکنندگان صرفا به 
عنوان تاجر فعالیت می کنند ضمن اینکه واردات مثل صادرات یک امر 
تخصصی است و اینکه همه را ملزم به انجام همه کاری بکنیم، شایسته 
نیست و بر همه حوزه اثر منفی بر جای می گذارد. این در حالی است که 
اگر امکان واگذاری ارز صادراتی روان ش��ود، صادرکننده بتواند ارز را به 
واردکننده منتقل کند و ثبت سفارش تسهیل شود، بسیاری از مشکالت 

صادرکنندگان رفع خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی؛ کلید عبور از بحران ها

اقتصاد مقاومتی هنوز جامه عمل نپوشیده است این در حالی است 
که بررس��ی ها نش��ان می دهد ایران با تحقق مبانی پیش بینی شده در 
اقتصاد مقاومتی می توان��د از بحران ها عبور کند، اما دلیل اصلی عدم 
تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی چیست؟ به نظر می رسد دلیل 
اصلی آن اس��ت که هنوز اتفاق نظری بر س��ر اینکه اقتصاد مقاومتی 
چیس��ت و برای تحقق آن چه باید ک��رد، وجود ندارد و تصمیم گیران 
کش��ور به اهمیت موضوع پی نبرده اند. حال ب��رای تحقق این هدف، 
جدا از این ایجاد وحدت نظری چه باید کرد؟ بایستی قبول کرد برای 
اجرای این اصل مهم س��رمایه گذاری و جذب سرمایه بسیار مهم است 
و با بودجه محدود کش��ور این امر مهم حاصل نمی شود. اقتصاد ایران 
سال هاس��ت تحت تاثی��ر عوامل بیرونی با بحران ه��ای فراوانی روبه رو 
می شود. کاهش وابس��تگی به نفت در سالیان متمادی در دستور کار 
پیگیری دولت هاست و هدف غایی رسیدن به اقتصادی با قابلیت باالیی 
در داخ��ل و توانایی عرضه خود در نظام بین المللی اس��ت. آیا چنین 
هدفی قابل دستیابی است؟ پاسخ صراحتا مثبت است، کافی است به 

ویژگی ها و ابزارهای در اختیار این اقتصاد نگاهی گذرا بیندازیم.
کمبود منابع داخلی با تکیه بر س��رمایه های خارجی قابل حل اس��ت. 
ایران از یک س��و می تواند با اتخاذ تدابیری س��رمایه های خارجی را بیش 
از پیش جذب کند و از س��وی دیگر با اتخاذ تصمیمات جس��ورانه، منابع 
ایرانیان خارج از کش��ور را به س��مت تولید هدایت کند.    در این راس��تا 
حمای��ت از بخش خصوصی واقعی نیز الزامی اس��ت، اما اگر عزمی برای 
تحقق این هدف وجود دارد، کاهش بوروکراس��ی پیچیده و بهبود فضای 
کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد.  در این صورت می توان به رشد 
و توسعه اقتصاد در ایران، به رغم تمامی مشکالت کنونی امیدوار بود. این 
سخن تنها ایده و برنامه و آرمانی دور از دسترس نیست. نگاهی به واقعیات 
موجود نشان می دهد زیرساخت های توسعه در کشور وجود دارد و با این 
امکانات س��خن از جهش و توس��عه حرفی گزاف نیست. واکسینه کردن 
اقتصاد برابر بحران های برونزا با اصرار بر اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی آن 
می تواند مشکالت کشور را رفع کرده و راه را بر خطرهای دوباره ببندد.  

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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بازار مسکن به بیش از 9۰درصد افزایش قیمت در یک بازه زمانی یک 
س��اله رسیده اس��ت. بعضی تحلیل ها از عدم ظرفیت این بخش در جذب 
س��رمایه و افزایش قیمت بیش��تر مس��کن می گوید و بعضی رشد بیشتر 
قیمت در س��ال آینده را پیش بینی می کنند. ک��دام یک از این تحلیل ها 
درس��ت است؟ آیا در س��ال آینده قیمت مسکن رشد بیشتر می کند؟ آیا 
وام مسکن برای افزایش توان خرید دهک های پایین جامعه افزایش پیدا 

می کند؟
در ب��ازه زمان��ی اول فروردین تا ۳۰ بهم��ن 97، ۳۰۲ هزار و 188 فقره 
معامله مس��کن به ثبت رسیده که 1۴۴ هزار و 6۵۰ فقره آن مبایعه نامه و 
1۵۵ هزار و 197 فقره آن اجاره نامه بوده اس��ت؛ در این بازه زمانی نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته ۲۴درصد معامالت مسکن در تهران کاهش 
داشته اس��ت که در بخش مبایعه نامه ۳1 و در بخش اجاره نامه 16درصد 

کاهش نشان می  دهد. این کاهش ها را می توان نوید رکود دانست؟ 
مصطفی  قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران که 
از سه ماه گذشته و با آغاز افت معامالت مسکن احتمال رکود را رد کرده 
به کس��ادی بازار معتقد اس��ت، از این می گوید که در سال آینده احتمال 
جهش قیمت مسکن کم است. به گفته قلی خسروی »در چهار دهه اخیر 
چهار بار جهش قیمت مسکن داشته ایم که در سال های 68، 86، 91 و 97 
رخ داد. چهار عامل افزایش قیمت حامل های انرژی، نوس��انات ارز، افزایش 
قیمت طال و بازار سرمایه در افزایش قیمت مسکن موثر بوده اند. وقتی در 
سال 91، دالر سه برابر شد قیمت مسکن در تهران نیز تا سه برابر افزایش 
یافت. با این حال س��ال آینده جهش قیمتی نخواهیم داشت و وزارت راه 
و شهرس��ازی و کمیس��یون عمران مجلس به دنبال ساماندهی قیمت ها 
هستند. نگاه جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش ساخت و سازها 
نیز به تثبیت قیمت مسکن کمک خواهد کرد.« او همچنین تاکید کرد که 
سقف تسهیالت مسکن باید افزایش یابد و به 8۰درصد ارزش ملک برسد 
و اگر این فعالیت به یک رویه تبدیل شود، دیگر اثر تورمی نخواهد داشت.

افزایش وام مسکن در دستور کار نیست
ب��ا وجود ای��ن تاکید اما وزیر راه و شهرس��ازی از  عدم افزایش س��قف 
تس��هیالت مسکن گفته و اینکه »هیچ  گاه اعالم نکردیم که برنامه ای برای 
افزایش وام مسکن داریم.« به گفته وزیر راه و شهرسازی دهک های باالی 
جامعه برای خانه دار شدن به سه سال وقت نیاز دارند و برنامه این وزارتخانه 
این است که با به تعادل رساندن عرضه و تقاضا به دهک های پایین جامعه 

برای خانه دار شدن کمک کند.
این سخنان را محمد اس��المی در بزرگداشت روز مهندس اعالم کرد و 
گفت: یکی از وظایف ما تعادل بخش��ی به عرضه و تقاضای مسکن به ویژه 
برای اقشار کم درآمد و پایین جامعه است. بر این اساس جریان پایداری را 
دنبال می کنیم. ما باید جریانی را ایجاد کنیم که به خانه دار ش��دن مردم 

منتهی شود. ما زمین در اختیار فعاالن بخش مسکن قرار می دهیم.
 اس��المی پروسه خانه دار ش��دن دهک های باالی جامعه را کمتر از سه 
س��ال دانس��ت و گفت: ما باید به دهک های پایین جامعه کمک کنیم تا 

بتوانند صاحب خانه مناسب شوند.
وزیر راه و شهرس��ازی درخصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش وام 
مس��کن نیز گفت: من هیچ گاه نگفتم که برنامه ای برای افزایش تسهیالت 

مسکن داریم.
تعرفه  نظام مهندسی بر ساخت وساز، استانی می شود

به گفته اس��المی، همچنین در حوزه نظام مهندسی، عدالت در توسعه 
کار در سراسر کشور و تنظیم تعرفه متناسب با شرایط هر منطقه به زودی 

پیگیری شده و تعرفه ها در هر استان جداگانه تنظیم می شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او مهمترین اولویت امروز 
جامعه مهندسی را گش��ایش و رونق بخشیدن به ساخت و ساز ساختمان 
دانس��ت و گفت: میزان پروانه ساختمان صادره به تعداد مهندسان کشور 

نسبتی بسیار ضعیف است.
وزیر راه و شهرس��ازی بر دو محور روان س��ازی و گسترش ساخت و ساز 
از یک سو و نظارت دقیق بر جلوگیری از ورود افراد غیرمهندس به عرصه 
س��اخت و ساز از س��وی دیگر تاکید کرد و گفت: این دو محور در دستور 
کار معاونت مسکن و ساختمان قرار دارد و باید با جدیت تمام دنبال شود.

اسالمی یادآور شد: مشاغل و حرفه های مشغول در حوزه ساخت و ساز 
س��اختمان نیز باید ساماندهی شوند تا افراد غیرمتخصص، بدون مهارت و 
استفاده از مصالح غیراس��تاندارد و انجام کارهای نادرست برای این حوزه 
بدنامی ایجاد نکنند؛ لذا بررسی پروانه فعالیت آنها با همکاری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یکی از مواردی اس��ت که در این دوره با اهتمام ویژه 

بدان می پردازیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه »در خانواده نظام مهندسی نیاز داریم 
از عدالت در توس��عه کار اطمینان حاصل کنیم«، گفت: عدالت در توسعه 
کار در سراسر کشور و تنظیم تعرفه متناسب با شرایط هر منطقه به زودی 
پیگیری خواهد شد. براساس ضوابط و مقررات در هر استان و ظرفیت هر 

استان برای تنظیم بازار کار مهندسان، تعرفه ها تنظیم می شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: ما نیازمند دگرگونی در دانش و مهارت مهندسی 
و یک جریان رش��د پایدار همراه با مستندسازی و ارزش گذاری هستیم تا 
دانش مهندسی روزافزون گسترش یابد و تجارب نسل مهندس ارتقا یابد.

اس��المی ادامه داد: وزارت راه و شهرس��ازی مس��ئولیت قانونی در قبال 
نظام��ات فن��ی دارد و به دنبال ایجاد یک تحول در عرضه و تقاضا اس��ت. 
در بخش دیگر تقدیر از مهندس��ی به صورت اثربخش در دستور کار قرار 
دارد تا انتظارات ما در ساخت و ساز را با بهینه سازی مصرف انرژی و دوام 

ساختمان و تاسیسات محقق کند.

وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: ما نیازمند متناسب س��ازی هزینه ها 
و جلوگی��ری از هزینه های بی رویه در احداث بناها هس��تیم، زیرا تلفیقی 
از مهندس��ی س��نتی و صنعتی موجب بروز تخلفات زیادی شده است که 
خس��ارت های آن را مردم می پردازند. لذا باید شرایط تغییر روند نظارت بر 

اجرا و نقش آفرینی نظام مهندسی کشور را فراهم کنیم.
وی با اش��اره به برگزاری نشست شورای تدوین وزارتخانه و کمیته عالی 
آیین نامه ۲8۰۰  اظهار داشت: ضرورت این دگرگونی مطرح و مهلت داده 
ش��د تا با نقش آفرینی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معاونت 
مسکن و س��اختمان پایه گذار رویه متفاوتی باش��ند. همچنین نسبت به 
تدوین ضوابط و مقررات در کشور برای صادرات خدمات فنی و مهندسی 
اق��دام ش��ود، زیرا این موضوع می تواند کارآمدی نظام س��اخت و س��از را 

گسترش دهد و به سطح برتری برساند.
وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنش��ان کرد: یکی از تأکی��دات مقام معظم 
رهبری و ریاس��ت جمهوری در حوزه مس��کن، شتاب بخش��یدن به بازار 
مسکن است. در کنار آن یکی از وظایف ما تعدیل بخشی به عرضه و تقاضا 
در س��اخت و س��از مسکن اس��ت و نیز توجه به نیاز جوانان و خانه اولی ها 
به مس��کن که به موجب قانون، وظیفه دولت اس��ت، اما از آنجا که رکود 
به معنای بی پاس��خ ماندن تقاضا است، طوالنی ش��دن دوره رکود موجب 

طوالنی شدن دوره انتظار شده است.
این عضو دولت دوازدهم گفت: براساس تحلیل صورت گرفته، امروز برای 
خانه دار شدن مردم در پنج استان تا دهک هفت باید توانمندسازی انجام 
شود و با توجه به اینکه زودتر از 1۵ تا 17 سال امکان خانه دار شدن وجود 

ندارد باید آن را شتاب دهیم.
 وی اف��زود: بافت های ناکارآمد ش��هری نیز از طری��ق بازآفرینی باید به 
اماکن قابل سکونت تبدیل شوند و رونق ساخت و ساز از طریق این بافت ها 
صورت بگیرد. س��ازمان های نظام مهندسی و مهندسان می توانند در تمام 
استان ها نقش ایفا کنند و تولید مسکن را برای اقشار جامعه هدف در ۲7۰ 

محله ایجاد کنند.
اس��المی خاطرنش��ان ک��رد: این س��اماندهی به لح��اظ نرم اف��زاری و 
سخت افزاری به  رونق ساخت و ساز در شهرها  کمک می کند و اشتغال و 
تولید را در بر خواهد داش��ت. حتی در صنایع وابسته به صنعت ساختمان 
کیفیت ارتقا خواهد یافت و عالوه بر تکلیف قانونی دولت، مهندس��ان نیز 

وظایف خود را در قبال جامعه ایفا می کنند.
با این همه و براس��اس برنامه وزارت راه و شهرس��ازی، قرار است شرایط 
ساخت برای انبوه سازان و فعاالن بخش مسکن تسهیل شود. این وزارتخانه 
امیدوار اس��ت با عدم افزایش س��قف تسهیالت مس��کن جلوی بروز تورم 
بیش��تر در این بخش را بگیرد. باید دید در سال آینده تحوالت بین المللی 

و سیاست های انقباضی دولت چه اثری بر بخش مسکن خواهد گذاشت.

جواب منفی وزیر راه و شهرسازی به افزایش سقف تسهیالت مسکن

مسکن گران می شود؟

در بهمن ماه امس��ال در شهر تهران 9 هزار و ۵۳1 فقره معامله مسکن 
به امضا رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴9درصد کاهش یافته 

است.
گ��زارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی از 
وضعیت بازار مس��کن در بهمن ماه امس��ال در شهر تهران نشان می دهد 
در بهمن ماه امس��ال 9۵۳1 فقره معامله مس��کن به امضا رسید که نسبت 
به ماه گذش��ته )دی ماه 97( که تعداد معامالت مس��کن 686۵ فقره بود 
۳8.8درصد افزایش داش��ته است و نس��بت به بهمن ماه سال گذشته که 

تعداد معامالت با 18 هزار و 69۲ فقره بود ۴9درصد کاهش یافته است.
این در حالی اس��ت که میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران 
در بهمن ماه امسال 1۰ میلیون و 66 هزار تومان بود که نسبت به دی ماه 
امس��ال که قیمت هر متر آپارتمان 9 میلیون و 778 هزار تومان تخمین 
زده شد ۲.9درصد افزایش و نسبت به بهمن ماه سال گذشته که میانگین 

قیمت هر متر مربع آپارتمان ۵ میلیون و ۴۰6 هزار تومان برآورد شده بود 
86درصد افزایش داشته است. به عالوه بیشترین تعداد معامالت انجام شده 
در منطق��ه ۵ با ه��زار و 179 فقره معامله اختصاص داش��ته و پس از آن 
مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با 7۵6 و 6۴9 فقره معامله مس��کن در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. کمترین تعداد معامله نیز به منطقه 19 تهران با 6۰ 
فق��ره اختص��اص دارد و پس از آن مناطق ۲۲ و 9 به ترتیب با 9۲ و 1۲۰ 

فقره معامله در رده های بعدی قرار گرفته اند.
گران ترین منطقه پایتخت در معامالت بهمن ماه مانند ماه های گذشته 
به منطقه یک با میانگین هر متر ۲1 میلیون و 6۲۴ هزار تومان اختصاص 
یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که این منطقه در ماه گذش��ته )دی ماه 
97( میانگین قیمت هر متر ۲۲ میلیون و 97۴ هزار تومان برآورد ش��ده 
بود که نشان دهنده کاهش 1.۵میلیون تومانی میانگین قیمت در منطقه 

یک تهران است.

همچنی��ن پس از منطقه 1 نیز منطقه ۳ پایتخت با میانگین قیمت هر 
مت��ر 17 میلیون و 7۵1 هزار تومان ق��رار دارد و در رتبه ۳ نیز منطقه ۲ 

تهران با متوسط هر متر 1۵ میلیون و ۳79 هزار تومان قرار گرفته است.
البت��ه ارزان تری��ن منطقه ته��ران در معامالت بهمن ماه بازار مس��کن 
پایتخت به منطقه 18 با متوسط هر متر مربع ۴ میلیون و ۵6۵ هزار تومان 
اختصاص دارد. پس از منطقه 18، منطقه ۲۰ با متوس��ط هر متر مربع ۴ 
میلیون و 9۲7 هزار تومان و منطقه 17 با متوسط قیمت هر متر ۵ میلیون 

و 99 هزار تومان قرار دارد.
گفتنی است کاهش حدود یک و نیم میلیون تومانی متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران در حالی است که در سایر 
۲1 منطقه پایتخت، متوسط قیمت مسکن افزایش داشته، اما شتاب رشد 
قیمت مس��کن در این مناطق نس��بت به ماه های گذشته با کاهش بسیار 

شدیدی مواجه شده است.

کاهش ۱.5 میلیونی نرخ هر متر مربع در شمال تهران

بازار مسکن در بهمن ماه خوابید

دریچــــــه

شمارش معکوس برای تعیین دستمزد 98 از امروز شروع 
می شود

وعده معاون وزیر کار به کارگران
مذاک��رات تعیین دس��تمزد 98 کارگران در حال��ی از امروز آغاز 
می ش��ود، ک��ه به گفته معاون وزی��ر کار باید تصمیم��ی متفاوت از 

سال های گذشته درباره افزایش قدرت خرید کارگران گرفته شود.
به گزارش مهر، با تش��کیل دویست و هشتادمین نشست شورای 
عالی کار در روز یکش��نبه پنجم اس��فندماه با دس��تور کار بررسی 

دستمزد کارگران، رسما مذاکرات مزدی سال 98 آغاز می شود.
ش��ورای عال��ی کار که طبق قان��ون با ترکیب اعض��ای کارگری، 
کارفرمای��ی و دول��ت، وظیفه تعیین دس��تمزد س��االنه کارگران را 
برعه��ده دارد، در م��دت باقی مانده تا پایان س��ال 97 باید در مورد 

دستمزد حدود 1۴ میلیون کارگر کشور تصمیم گیری کند.
اما مذاکرات مزدی در حالی امسال رنگ و بوی خاص تری نسبت 
به س��ال های گذشته به خود گرفته که نمایندگان کارگری به دلیل 
ش��رایط ویژه اقتصادی و کاهش قدرت خری��د کارگران، از دولت و 
کارفرمایان انتظار دارند که در مذاکرات امسال برای افزایش قدرت 
خرید کارگران، نگاه ویژه ای به این مقوله داش��ته باش��ند. چه آنکه 
خ��ود دولت نیز بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران اس��ت و کامال در 

این مذاکرات ذی نفع است.
البته نمایندگان کارگری ش��ورای عالی کار، در تیرماه امس��ال به 
دلیل ش��رایط اقتصادی کارگران و کاهش قدرت خرید، درخواست 
کردند دولت در دس��تمزد امسال بازنگری کند که این درخواست با 
تشکیل یک نشست شورای عالی کار مطرح شد اما به نتیجه نرسید.
در نهایت با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال، چهارش��نبه 
دو هفته قبل بررس��ی های کارشناسی برای دستمزد سال 98 کلید 
خورد و کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی هزینه های 
ماهیانه خانوار تشکیل جلس��ه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی 
و کارگ��ری هزین��ه زندگی ماهیانه ی��ک خانوار با تع��داد ۳.۳ نفر، 
۳میلیون و 76۰ هزار تومان تعیین ش��د که یک میلیون و 8۰ هزار 
تومان نس��بت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته 
اس��ت. در سال گذش��ته حداقل هزینه معیش��ت حدود ۲میلیون و 

68۰ هزار تومان تعیین شده بود.
 هزین��ه ماهیان��ه زندگی یک خان��وار ۳.۳ نفر برای س��ال جاری 
براس��اس هزینه های کاالهای اساسی و استراتژیک اعالمی از سوی 
مراجع رس��می، ۳میلیون و 76۰ هزار تومان برآورد شده که حداقل 
دس��تمزد امسال معادل یک میلیون و 11۲ هزار تومان است و این 
رقم برای کارگران متأهل با یک فرزند با احتس��اب حق اوالد و حق 

مسکن به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رسد.
بنا ب��ر اعتقاد نماین��دگان کارگری ش��ورای عال��ی کار، با توجه 
ب��ه هزینه معیش��ت تعیین ش��ده، در حال حاضر حداقل دس��تمزد 
کارگ��ران فق��ط حدود ۳۰درص��د از هزینه های زندگ��ی ماهیانه را 
پوش��ش می دهد. در عین ح��ال نمایندگان کارفرمایی کش��ور نیز 
معتقدند، شرایط اقتصادی کش��ور، وضعیت را برای تولیدکنندگان 
و کارفرمایان دش��وار کرده اس��ت و بار جبران ش��کاف دستمزد تا 
معیش��ت نباید صرفا بر دوش کارفرمایان باش��د، بلکه دولت باید به 

وسط میدان بیاید و بخشی از این هزینه ها را جبران کند.
در همی��ن زمینه حاتم ش��اکرمی، معاون رواب��ط کار وزیر و دبیر 
ش��ورای عالی کار با اشاره به نشس��ت دیروز شورا گفته است: چند 
س��ناریو برای مذاکرات دس��تمزد آماده کرده ایم که در جلس��ه روز 
یکشنبه در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث گذاشته 
می ش��وند. به گفته شاکرمی، یقینا برای دستمزد 98 باید تصمیمی 

متفاوت از سال های گذشته گرفته شود.
با این حال، ش��مارش معکوس برای تعیین دس��تمزد سال آینده 
از امروز آغاز می ش��ود تا در مدت ۲۴ روز باقی مانده تا پایان سال، 
ای��ن رقم نهای��ی و از فروردین 98 در فیش ه��ای حقوقی کارگران 

اعالم شود.

جزییات تغییر نرخ کاالها در بهمن ماه
آهنگ رشد قیمت ها ُکند شد

قیم��ت عم��ده کاالها و خدم��ات در بهمن ماه نس��بت به دی ماه 
به جز در اقالم گوش��ت و س��بزیجات چندان افزایش قابل توجهی 
نداشته است اما نسبت به بهمن ماه سال قبل، شاهد رشد محسوسی 

هستیم.
به گزارش مهر، نرخ عمده کاالها در بهمن ماه نسبت به ماه قبل به 
جز در اقالم گوشت و سبزیجات، چندان محسوس نبوده است. این 
در حالی است که نسبت به بهمن ماه سال گذشته، میانگین افزایش 

قیمت ها باالی ۴۰درصد بوده است.
گزارش مرک��ز آمار از ت��ورم منتهی به بهمن ماه نش��ان می دهد 
ن��رخ کاالها و خدمات مورد نیاز مردم با افزایش محسوس��ی مواجه 
بوده اس��ت؛ به گونه ای که در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها شاهد 
رشد ۴.6درصدی نس��بت به دی ماه و رشد 6۲.8درصدی نسبت به 

بهمن ماه سال قبل هستیم.
در ای��ن گروه، رش��د نرخ کاالها نس��بت به دی م��اه چندان در 
ریل افزایش قرار نداش��ته اس��ت، ب��ه گونه ای که ب��ه ترتیب برای 
خوراکی ها ۴.8درصد، نان و غالت ۰.7درصد، گوش��ت قرمز و سفید 
و فرآورده ه��ای آنها 1۰.۵درصد، گوش��ت قرمز و گوش��ت ماکیان 
11.1درصد، ماهی ها و ص��دف داران ۵.7درصد، روغن ها و چربی ها 
۰.7درصد، میوه و خش��کبار ۰.۵درصد، سبزیجات 1۳درصد، شکر، 
مربا، عس��ل، ش��کالت و ش��یرینی 1.۳درصد و چای، قهوه، کاکائو، 
نوش��ابه و آب میوه ۰.7درصد بوده اس��ت و تنها قیمت شیر، پنیر و 

تخم مرغ نسبت به دی ماه تغییری نداشته است.
اما نرخ کاالهای این گروه نس��بت به بهمن ماه س��ال گذش��ته با 
رشد چش��مگیری مواجه بوده اس��ت، به طوری که به ترتیب برای 
خوراکی ه��ا 6۲.9درص��د، نان و غالت ۲8.1درصد، گوش��ت قرمز و 
س��فید و فرآورده ه��ای آنها 9۲.۴درصد، گوش��ت قرمز و گوش��ت 
ماکیان 9۲.7درصد، ماهی ها و صدف داران 9۰.۲درصد، ش��یر، پنیر 
و تخ��م م��رغ ۴7.۵درصد، روغن ها و چربی ه��ا ۴8.8درصد، میوه و 
خش��کبار 81.۵درصد، س��بزیجات 7۲.9درصد، ش��کر، مربا، عسل، 
شکالت و ش��یرینی ۳9.1درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب 
میوه 6۰.6درصد رش��د را ش��اهد بودیم. همچنین بخش پوشاک و 
کفش نیز با رش��د ۲.6درصدی نسبت به دی ماه سال جاری و رشد 

۵۰.۲درصدی نسبت به بهمن ماه سال گذشته مواجه بوده است.
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توزیع اسکناس های نو آغاز شده است
روزهای شلوغ خودپردازهای بانکی

اس��فند هر سال، ماه ش��لوغ خودپردازهای بانکی اس��ت و بانک ها تالش 
می کنند تا در روزهای اوج خدمات رس��انی، ش��رایطی را برای کارکرد بهینه 
دستگاه ها فراهم کنند؛ البته چند روزی است توزیع اسکناس نو هم آغاز شده 
اس��ت. به گزارش مهر، اسفندماه را شاید بتوان یکی از کلیدی ترین ماه های 
سال برای نظام بانکی دانست؛ روزهایی که به دلیل تسویه حساب های پایانی 
س��ال، افزایش تقاضای مردم برای نقل و انتق��االت مالی، پرداخت عیدی و 
پ��اداش پایان س��ال و از همه مهم ت��ر، دریافت و برداش��ت های مردم برای 

خریدهای نوروزی از نظام بانکی، بسیار حائز اهمیت به شمار می روند.
ردپای اسکناس های تا نخورده در خودپردازها

همه  ساله بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی تالش می کند تا شرایطی 
را برای دسترسی هرچه بیشتر مردم به امکانات مالی و البته اسکناس برای 
انجام معامالت روزمره و خرد خود فراهم کرده و س��طح خدمات رسانی را 
افزایش دهد؛ به خصوص اینکه این ماه شلوغ، به دلیل افزایش تقاضاهای 
نق��ل و انتقاالت پول و تبادالت مالی، می تواند محکی برای نظام بانکی در 
ارائه خدمات متناسب با نیازهای مشتریان باشد. بر این اساس، از روزهای 
ابتدایی اسفندماه، بس��یاری از خودپردازهای بانکی، روزهای شلوغی را به 
خود می بینند و بر این اساس شعب بانکی تالش دارند تا با کمترین قطعی 
با سیستم مرکزی، نیازهای مالی مردم را برآورده سازند؛ به خصوص اینکه 
در این ماه، الزم اس��ت تا پول گذاری در دس��تگاه های خودپرداز، با فاصله 
کمتری صورت گیرد تا مراجعه کنندگان به دلیل نبود پول در دستگاه های 
خودپرداز، از دریافت خدمات محروم نشوند. برآوردهای بانک مرکزی هم 
که به صورت گزارش های دوره ای منتشر می شود نشان می دهد که میزان 
اسکناس در دست مردم بسیار کمتر از گذشته شده و بیشتر خدمات بانکی 

بدون نقل و انتقال فیزیکی پول، صورت می گیرد.
توزیع اسکناس نو در شعب رونق می گیرد

بررس��ی های میدانی نشان می دهد که چند روزی است در خودپردازهای 
بس��یاری از نقاط ش��هر، اس��کناس ن��و در دس��تگاه ها بارگذاری ش��ده و 
مراجعه کنندگانی که برای دریافت پول نقد به خودپردازها مراجعه می کنند، 
با پول های تا نخورده مواجه می شوند که همین امر، حال و هوای آمدن نوروز 
را دوچن��دان می کند. یکی از متصدیان نظام بانکی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، گفت: بانک ها تالش می کنند تا برای جلب رضایت بیش��تر مشتریان، 
این روزها بارگذاری اس��کناس های نو در دس��تگاه های خودپرداز را سرعت 
بخشیده و شرایطی را فراهم کنند که مردم دسترسی بیشتری به اسکناس 
تا نخورده داش��ته باش��ند. وی می گوید: البته بارگذاری اسکناس های نو در 
دستگاه های خودپرداز، هنوز به اوج خود نرسیده، چراکه بانک مرکزی پول 
ن��و را به اندازه روزهای پایانی س��ال در اختیار بانک ها ق��رار نداده، بنابراین 
بانک ها با موجودی به مراتب کمتری نسبت به روزهای پایانی سال نسبت به 
توزیع اسکناس های نو در دستگاه های خودپرداز شعب خود اقدام می کنند 
که مطابق با هماهنگی های به عمل آمده، قرار است که در هفته های پایانی 

سال، توزیع اسکناس های نو در خودپردازها و شعب بانکی، افزایش یابد. 

خبرنــامه

ب��ا تصویب نهایی مجلس، دیگ��ر فرصتی برای خرید خدمت س��ربازان 
مش��مول در بودجه 98 فراهم نیس��ت و آنها بعد از چهار س��ال از بودجه 
خداحافظی می کنند، اما این تنها مصوبه مهم مجلس در روز گذشته نبود 
و نمایندگان در راستای کمک مالیاتی به دولت، در مصوبه ای مهم »آستان 
قدس رضوی«، »س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام )ره(« و »بنگاه های 
اقتصادی نیروهای مس��لح« را موظف به پرداخت مالیات کردند. همچنین 
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر مقرر کردند س��ود دریافتی ناشی از 
س��پرده های دارای مجوز دستگاه ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه 
محس��وب ش��ود. در عین حال، زائران اربعین نیز در س��ال 98 از پرداخت 
عوارض خروج از کشور معاف شدند و با تصویب مجلس همچنین دانشگاه ها 
و پارک ه��ای علم و فناوری هم می توانند با تصویب هیأت های امنای خود، 

تسهیالت بانکی بگیرند.
سربازها پس از 4 سال از بودجه رفتند

به گزارش ایس��نا، در حالی دولت الیحه بودجه سال آینده را به مجلس 
ارائه کرد که هیچ بند و تبصره ای برای خدمت سربازی در آن نگنجانده بود 
و این در شرایطی است که اما و اگرهای زیادی از سوی موافقان و مخالفان 
آن مطرح ش��د و این امید وجود داشت که در جریان بررسی الیحه بودجه 
در صحن علنی مجلس بار دیگر فرصت خرید برای سربازان مشمول فراهم 

شود.
اما آنچه که دیروز شنبه در جریان بررسی الیحه بودجه 1۳98 در مجلس 
بررسی و تصویب شد این بود که در سال آینده عماًل خرید خدمت سربازی 
منتفی است. بر این اساس دولت مکلف است اقساط جریمه غیبت از خدمت 
وظیفه عمومی افرادی که تا پایان س��ال 1۳97 متقاضی پرداخت اقساطی 
این جریمه ها بوده اند را تا پایان سال 1۳98 وصول و به حساب خزانه واریز 
کند. همچنین افرادی که تا پایان س��ال 1۳98 نس��بت به تس��ویه اقساط 
خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام 
می شوند. این در حالی اس��ت که برای اولین بار در بودجه 1۳9۴ شرایطی 
در قانون بودجه پیش بینی شد که طبق آن، کلیه مشموالن خدمت وظیفه 
عمومی که بیش از هش��ت سال غیبت داشتند، بتوانند با پرداخت جریمه 
معاف شوند. برای امسال نیز شرایط خرید خدمت مشموالن غایب در بودجه 
ایجاد ش��د، ولی برای س��ال آینده توافقی در این مورد شکل نگرفت و در 

نهایت به طور کلی از بودجه حذف شد.
ش��رایط خرید خدمت کارکنان بر این اساس بود که مشموالن زیردیپلم 
با پرداخت 1۰ میلیون، دیپلم 1۵ میلیون، فوق دیپلم ۲۰ میلیون، لیسانس 
۲۵ میلیون، فوق لیس��انس ۳۰ میلیون، دکترای غیرپزش��کی ۳۵ میلیون، 
دکترای پزشکی ۴۰ میلیون و پزشکان متخصص و باالتر ۵۰ میلیون تومان 
معاف می شدند. همچنین طبق قانون، به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت 
س��ال، 1۰درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از ش��ش 
ماه یک س��ال محسوب می ش��د. در عین حال، برای مشموالن متأهل نیز 

۵درص��د و اف��راد دارای فرزند به ازای هر فرزند نیز ۵درصد از مبلغ جریمه 
کسر می شد.

آستان قدس ملزم به پرداخت مالیات شد
همچنین براساس مصوبه دیروز مجلس شورای اسالمی، »آستان قدس 
رضوی«، »س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام  )ره(« و »بنگاه های اقتصادی 
نیروهای مس��لح« نیز ملزم به پرداخت مالیات ش��دند؛ مصوبه ای که اغلب 
اقتصاددانان آن را امری مثبت ارزیابی کرده و معتقدند درآمدهای مالیاتی، 

سالم ترین درآمدهای هر دولتی است.
نمایندگان مجلس ش��نبه، چهارم اس��فندماه در مصوبه ای مهم »آستان 
قدس رضوی«، »س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام )ره(« و »بنگاه های 
اقتصادی نیروهای مسلح« را موظف به پرداخت مالیات کردند. این مصوبه 
در حالی انجام می شود که در هفته های گذشته و بعد از تقدیم الیحه بودجه 
سال آینده به مجلس، بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال عدم تحقق 

درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه هشدار داده بودند.
در حالی که نمایندگان در روزهای گذشته کلیات الیحه بودجه سال 98 
را تصویب کردند، با این مصوبه عماًل نش��ان دادند که عزم شان برای تغییر 
در جزییات بودجه س��ال آینده جدی است. الیحه بودجه ای که شاید این 
بار بیش��تر از هر زمان دیگری به اصالح و البته کمک مجلس نیاز داش��ته 
باش��د. ایجاد پایه های جدید مالیاتی یکی از مواردی اس��ت که دولت برای 
عملیاتی کردن آن به کمک مجلس نیاز دارد. ایجاد پایه های جدید مالیاتی 
درواقع یعنی دریافت مالیات از محل هایی که تا پیش از این مالیاتی پرداخت 

نمی کردند.
درآمدهای مالیاتی از سالم ترین درآمدهای هر دولتی است

درباره این مصوبه مهم مجلس، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی آن را 
مثبت توصیف کرد و گفت: هر کس��ی که در این کشور تا وقتی که درآمد 
دارد باید مالیات پرداخت کند. درآمدهای مالیاتی از سالم ترین درآمدهای 
هر دولتی است که باید به تدریج تمام درآمدهای دولت را در بودجه بندی 

تشکیل دهد.
او به تفاوت در شاخص های مالیاتی در ایران با دیگر کشورها اشاره کرد و 
گفت: شاخص درآمدهای مالیاتی در ترکیه حدود ۲۰درصد است در حالی 
که در ایران این شاخص 7.۵درصد که این نشان می دهد درآمدهای مالیاتی 
در ای��ران وضعیت چندان خوبی ندارد و عل��ت آن هم فرار و معافیت های 

مالیاتی است.
گفتنی اس��ت دول��ت در الیح��ه بودجه س��ال آینده مجم��وع منابع 
عموم��ی را ۴۰7 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که بخش��ی از این 
منبع از محل درآمدها تأمین می ش��ود. درآمدها که متش��کل از مالیات 
و سایر درآمدهاس��ت، به گونه ای پیش بینی شده که در مجموع به ۲۰8 
هزار میلیارد تومان می رس��د و از این رقم تا 1۵۳ هزار میلیارد متعلق به 

درآمدهای مالیاتی است.

سود سپرده های مجوزدار، درآمد یک دستگاه می شود
مجلس همچنین در مصوبه ای مقرر کرد سود دریافتی ناشی از سپرده های 
دارای مجوز دستگاه ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب شود. 
نمایندگان مجلس دیروز عصر در جلسه علنی، جزء ۲ بند الحاقی ۳ تبصره 1۲ 
الیحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن از ابتدای سال 1۳98 سود 
دریافتی ناشی از س��پرده های دارای مجوز دستگاه های مشمول به استثنای 
بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق  بهادار، مؤسسات عمومی غیردولتی و 
صندوق ها - و به استثنای اجازاتی که مربوط به مقام معظم رهبری است - به 
عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه 
درآمد اختصاصی واریز می شود. همچنین جزء 1 و ۲ بند و تبصره 1۲ در مورد 
ف��روش اموال و دارایی های منقول و غیرمنق��ول مازاد دولت که مغایر برنامه 
ششم توسعه بود و دو سوم رأی نمایندگان را نیاز داشت با 1۴۴ رأی موافق، 
۳7 رأی مخالف و 1۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲9 نماینده حاضر به تصویب 
نرسید و نمایندگان با ۵۰ رأی موافق، 1۲1 رأی مخالف و 1۰ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۲7 نماینده حاضر با حذف آن هم مخالفت کردند. بر این اساس این 

دو جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند

نماین��دگان مجلس در مصوبه ای دیگر زائران اربعی��ن را نیز از پرداخت 
عوارض خروج از کش��ور در س��ال آینده معاف کردند. بر این اساس زائران 
اربعین که از تاریخ بیس��ت و چهارم ش��هریورماه س��ال 1۳98 تا دوازدهم 
آبان ماه سال 1۳98 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج 

می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.
دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری تسهیالت می گیرند

در آخرین مصوبه مهم مجلس نیز نمایندگان تصویب کردند دانشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری تسهیالت بانکی دریافت کنند. نمایندگان مجلس 
در جریان بررس��ی جزییات الیحه بودجه س��ال 98 بن��د الف تبصره 9 را 
به تصویب رس��اندند که براساس آن به دانش��گاه ها و مؤسسات آموزشی و 
پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت های 
امنای خود تا س��قف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1۳97 نسبت به أخذ 

تسهیالت از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.
طبق بند ب این تبصره که به تصویب مجلس رسید 1۰۰درصد )%1۰۰( 
وجوه اداره  ش��ده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از 
س��ال 1۳8۵ تا سال 1۳97 تا س��قف 8۰۰میلیارد ریال به خزانه داری کل  
کشور واریز می شود. همچنین به موجب بند ح تبصره 9 الیحه بودجه 98، 
ش��رکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست 
ش��ماره )۳( این قانون، مکلفند در اجرای تکالی��ف قانونی مربوط، حداقل 
۴۰ درصد )۴۰%( از هزینه امور پژوهش��ی خود مندرج در آن پیوست را در 
مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد )۲۵%(، به حساب خاصی نزد خزانه داری 

کل کشور واریز کنند.

از خداحافظی سربازها با بودجه تا پرداخت مالیات توسط آستان قدس

آخرین تحوالت بودجه 98
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سرپرست معاونت بازار بورس تهران خبر داد
صنایع بورسی به 40 صنعت رسید

سرپرست معاونت بازار بورس تهران از افزایش تعداد صنایع عرضه شده 
در بورس تهران خبر داد و گفت این تعداد به ۴۰ صنعت رس��یده که 
نسبت به تعداد صنایعی که در بورس های منطقه وجود دارد، متنوع تر 
است. س��ید مهدی پارچینی در گفت وگو با ایسنا، درباره صنایعی که 
در ب��ورس حضور دارند، اظهار کرد: تعداد صنایعی که در بورس تهران 
وجود دارد نس��بت به تعداد صنایعی ک��ه در بورس های منطقه وجود 
دارد متنوع تر اس��ت. سال گذشته صنعت واسطه گری همچون تأمین 
سرمایه ها در بورس تهران وارد شد. امسال تعداد صنایع در بورس تهران 
به ۴۰ صنعت رس��ید که از این بین صنعت خرده فروشی به تازگی در 

بورس تهران وارد شده است.
وی درب��اره زمان ورود وارانت و فروش اس��تقراضی در بورس، گفت: 
در حال بررسی هستیم و اگر زیرساخت های معامالتی آماده شود این 
ابزارها راه اندازی خواهند ش��د. سرپرست معاونت بازار بورس تهران در 
پاس��خ به اینکه چه مقدار بودجه برای ترمیم زیرس��اخت های سامانه 
معامالتی در نظر گرفته ش��ده اس��ت؟ گفت: عدد و رقم مالک نیست. 
بحث ما توان داخلی اس��ت؛ اول به توان داخل��ی توجه داریم در عین 
حال برای مسائل فنی سامانه معامالت بورس، مذاکراتی با کشورهای 
خارجی انجام شده است، اما اولویت استفاده از ظرفیت های داخلی است 
ولی اگر نشد از خارج کمک گرفته می شود. وی تاکید کرد: در این مورد 
خاص بحث هزینه، زیاد مطرح نیست، چراکه زیرساخت های معامالتی 
نیاز بازار است که باید فراهم شود. پارچینی در پاسخ به اینکه عملکرد 
صندوق تثبیت بازار سرمایه را چطور برآورد می کنید؟ گفت: صندوق 
توسعه بازار شکل توسعه یافته صندوق تثبیت بازار سرمایه است. همین 
که در بازار صف های خرید و فروش را کمتر می بینیم نشان می دهد که 
در این زمینه موفق بوده ایم. در مجموع، با اینکه ابزارهای مالی وارانت و 
فروش استقراضی در بورس های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد تاکنون 
در بازار سرمایه ایران طراحی نشده بودند و مسئوالن بازار سرمایه اعالم 
کرده اند امسال ابزارهای وارانت و فروش استقراضی به بازار اضافه خواهد 
ش��د و چندی پیش نیز شاپور محمدی- رئیس سازمان بورس- اعالم 
ک��رد که این ابزارهای مالی در کمیته فقهی این س��ازمان مورد تأیید 
ق��رار گرفتن��د و در آینده نزدیک فعاالن بازار می توانن��د از این ابزارها 
استفاده کنند. با ورود وارانت و فروش استقراضی به بازار سرمایه ایران 
ابزارهای کالسیک مالی در این بازار تکمیل می شود. وارانت نیز اختیار 
خریدی است که روی اوراق بهادارِ شرکت، توسط خود شرکت منتشر 
می ش��ود. این ابزار می تواند به صورت تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی 
اعمال شود. همچنین وقتی ش��خصی دارایی مالی یا اوراق بهاداری را 
ق��رض می کند ت��ا در آینده با کاهش قیم��ت، آن دارایی را بخرد و به 
شخص قرض دهنده برگرداند از نوعی فروش استقراضی استفاده کرده 
است. یعنی با به کارگیری فروش استقراضی در بازار می توان از کاهش 

قیمت اوراق بهادار نیز سود کسب کرد.

نماگربازارسهام

رشد قیمت دالر باعث افزایش جذابیت شرکت های صادراتی و ارزمحور 
شده است و بر این اساس، بهای سهام شرکت های مرتبط با ارز باال رفته 
و تاثیر مثبت بر نماگر بازار س��رمایه داشته اس��ت؛ چنانکه در اولین روز 
معامالتی بورس تهران در این هفته، ش��اخص بورس توانس��ت چهار بار 
کانال ش��کنی کند و از تراز 16۴ هزار واحدی بگذرد. از سوی دیگر، گروه 
فلزات اساس��ی بخش قابل توجهی از ارزش معامالت را به خود اختصاص 

داد و صدرنشین بورس شد.
به گزارش ایس��نا، بورس تهران دیروز ش��نبه با رشد فزاینده قیمت ها 
روبه رو بود و بازار به رهبری س��هم های فلزی و معدنی رش��د کرد. تأثیر 
س��هم های فلزی در کلیت معامالت در حدی ملموس بود که فقط ارزش 
معامالت دو سهم فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران به بیش 
از 11۰ میلیارد تومان رسید که این عدد در حدود یک هشتم کل ارزش 

معامالت است.
اگ��ر به این عدد 11۰ میلیارد تومان ارزش معامالت چادرملو، گل گهر، 
پاالیش نفت اصفهان و پتروشیمی پارس را نیز اضافه کنیم، مجموع ارزش 
معامالت این سهم ها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان می شود؛ بدین معنا که 
روزی که بازار بیش از ۴۰۰۰ واحد رش��د داشته فقط شش سهم بیش از 

یک پنجم کل ارزش معامالت را در اختیار گرفتند.
در روزهای گذش��ته قیمت ارز با نوسانات رو به باال همراه بود و همین 
موضوع می تواند قیمت س��هام ش��رکت های صادرات مح��ور را با افزایش 
روبه رو کن��د. همچنین انتظ��ارات بازیگران بازار س��هام از آینده اقتصاد 
کش��ور موضوعی است که در تصمیم و مقدار ریسک پذیری آنها می تواند 

تأثیرگذار باشد.

از س��وی دیگر، روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای اعالم کرد 
که تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته است. در این 
 CFT انتظار دارد که ایران اصالحات مربوط به FATF بیانیه قید شد که
و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. خوش بینی معامله گران بازار س��هام به این 
بیانیه توانست به صورت کوتاه مدت مقداری از ریسک های سیستماتیک 
ب��ازار را در خ��ود حل کند و به رش��د قیمت ها دامن بزند. براس��اس این 
گزارش، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران دیروز 
شنبه چهارم اسفندماه با رشد فزاینده ۴78۵واحدی روبه رو شد و به رقم 
16۴ هزار و ۲7۴ رس��ید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با ۲7۵ واحد 
افزایش رقم ۳۰ هزار و 1۵۳ را تجربه کرد. ش��اخص آزاد شناور با ۵۴۳۳ 
واحد رشد کرد و تا رقم 18۳ هزار و 1۳۴ واحدی باال رفت و شاخص بازار 

اول و دوم هر کدام به ترتیب ۴19۴ و 6۳9 واحد رشد کردند.
صدرنشینی گروه فلزات اساسی

همانطور که اشاره ش��د فلزی ها و معدنی ها در کنار برخی از نمادهای 
پتروش��یمی و پاالیشی بیشترین تأثیر فزاینده را دیروز روی شاخص های 
بازار سرمایه داشتند. فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی 
و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، پتروشیمی پارس و پاالیش 

نفت اصفهان از جمله این شرکت ها بودند.
فلزی ها به جز دو س��همی که در آخرین قیمت معامالت اندکی کاهش 
قیمت داش��تند، در مابقی س��هم ها ش��اهد رش��د قیمت بودند در برخی 
سهم های این گروه صف های خرید مشاهده می شد. این موضوع باعث شد 
تقاضا در این گروه بر عرضه پیشی بگیرد و بسیاری از این سهم ها تا بیش 

از ۴درصد رشد قیمت را تجربه کنند.

همچنین در گروه اس��تخراج کانه های فلزی قیمت س��هم ها با رش��د 
فزاینده ای مواجه ش��د که دوقلوه��ای معدنی گل گهر و چادرملو در رأس 
رشد قیمت ها در این گروه قرار داشتند؛ به طوری که هر یک از آنها ۳۰۵ 
و ۲8۳ واحد روی شاخص های بازار سرمایه نقش افزاینده داشتند. در این 

گروه نیز صف های خرید با حجم باالیی دیده می شد.
دیگر گروهی که با رشد فزاینده قیمت ها مواجه شد گروه فرآورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای بود. اکثر نمادهای این گروه نیز با بیش از 
چهار درصد در قیمت پایانی رش��د کردند. در گروه محصوالت شیمیایی 
هم بس��یاری از سهم ها با رشد قیمت مواجه ش��دند و نوسان گیران بازار 
سهام برای خرید این سهم نیز در صف خرید ایستادند. همچنین در گروه 

بانک ها و مؤسسات اعتباری که عمدتاً با رشد قیمت مواجه شدند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 9۴9 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۳میلیارد سهم و اوراق مالی بود. 

تعداد کل معامالت بورس به رقم ۳۰1 هزار و 719 رسید.
ورود فرابورس به کانال 20 هزار واحدی

شاخص فرابورس )آیفکس( نیز ۳8 واحد رشد کرد و در جایگاه ۲ هزار 
و ۲8 واحدی قرار گرفت و با این حس��اب توانست امسال برای چندمین 
ب��ار ع��دد ۲۰۰۰ واحدی را رد کند. ارزش معام��الت فرابورس ایران رقم 
9۰۰8 واحدی را شاهد بود و حجم معامالت این بازار به رقم 1.1 میلیارد 
س��هم و اوراق مالی دس��ت یافت. نمادهای زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، 
کگهر )سنگ آهن گهرزمین(، میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( و شاوان 
)پاالیش نفت الوان( بیش��ترین تاثیر مثبت و وهور )مدیریت انرژی امید 

تابان هور( و بساما )بیمه سامان( باالترین تاثیر منفی را داشت.

رشد بیش از 4 هزار واحدی شاخص بورس در نخستین روز هفته

بورس سبزپوش شد
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دالیل دپو ۱۷ هزار تن گوشت قرمز در گمرک
 توزیع روزانه ۲۵۰ تن مرغ تنظیم بازاری در تهران

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به دالیل دپو 17 هزار 
تن گوشت قرمز در گمرک گفت این گوشت ها به خاطر مسائل انتقال 
ارز و کامل نبودن اس��ناد واردکنندگان در گمرک مانده اس��ت اما به 

زودی با حل مشکالت در بازار مصرف توزیع می شوند.
حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت وگو 
ب��ا  خبرنگار خبرگزاری تس��نیم ،اظه��ار کرد: براس��اس هماهنگی 
صورت گرفته با اصناف و سازمان میادین میوه و تره بار به صورت روزانه 
م��رغ گرم تنظیم بازار به قیمت 11هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار آنها 

قرار می گیرد که این رقم در تهران روزانه ۲۵۰ تن است.
وی اف��زود: البت��ه نی��از بازار با حج��م مرغ عرضه ش��ده به صورت 
تنظیم گذاری متفاوت اس��ت، اما این توزیع به منظور تاثیرگذاری بر 
بازار انجام می ش��ود که تأثیر خود را نیز داشته است و حدود ۲ هزار 

تومان از قیمت مرغ در بازار آزاد کاسته است.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام درباره باقی ماندن 17 هزار 
تن گوش��ت قرم��ز در گمرک اظهار کرد: ای��ن محموله ها در گمرک 

بندرعباس مانده که مربوط به شرکت های مختلفی است.
وی با اشاره به دالیل عدم توزیع این گوشت ها در بازار مصرف گفت: 
به دلیل مسائل انتقال ارز و بخشی از آن نیز به خاطر مسائل اسنادی، 

این گوشت ها تا به امروز در بازار توزیع نشده است.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام گف��ت: واردکنندگان این 
محص��والت باید مدارک خود را کامل کنن��د تا بتوانند محموله های 

وارداتی گوشت قرمز را ترخیص کنند.
وی تصریح کرد: در حال پیگیری هستیم تا این 17 هزار تن گوشت 

قرمز مانده در گمرک به زودی در بازار مصرف توزیع شود.

عرضه کاال بیش از تقاضاست
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت به 
علت ذخیره سازی زیاد اقالمی همچون آرد، شکر، برنج و روغن شب 

عید افزایش قیمت نخواهیم داشت.
حمیدرضا نوری در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با تامین اقالم با توجه 
به نزدیکی به روزهای آخر س��ال اظهار کرد: به هیچ عنوان در زمینه 
تامین آرد، گندم، نان، برنج، ش��کر و روغن و س��ایر کاالهایی که در 
محدوده وظیفه غالت و خدمات بازرگانی است، کمبودی وجود ندارد 
و میزان ذخیره سازی این اقالم بسیار باال است و ما بیشتر نگران بازار 

مصرف و جذب هستیم.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر عرضه بیش��تر از تقاضا اس��ت و اقالم 
اعالم شده در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت متعارف عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: 
خوشبختانه در شش ماه گذشته کشتی حامل برنج وارد کشور شد و 
مشکل دموراژ نداشتیم و با وجود مشکالت موجود در حوزه حمل ونقل 
این محموله وارد کش��ور ش��د و انبارهای ما در استان از برنج اشباع 

شده است.
نوری خاطرنشان کرد: در زمینه شکر نیز هشت کارخانه در سطح 
منطق��ه وجود دارد که هفت کارخانه در رض��وی قرار دارد و در حال 
حاضر مشکل ما فروش شکر است. همچنین به علت ذخیره سازی زیاد 

اقالم اعالم شده، در شب عید افزایش قیمت نخواهیم داشت.
وی در رابطه با اکیپ های نظارتی اضافه کرد: وظیفه نظارت برعهده 
دس��تگاه های نظارتی همچون س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت، 
تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف اس��ت و وظیفه ما فقط فروش کاال 
و خدمات مورد نیاز فروش��گاه های زنجیره ای و تعاونی های کارمندی 

و کارگری است.
مدیرعام��ل ش��رکت غل��ه و خدم��ات بازرگانی خراس��ان رضوی 

خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند اقالم به اندازه کافی وجود دارد.

اخبـــار

سرپرست سازمان توس��عه تجارت از اعطای بسته ۵۰۰ میلیارد تومانی 
حمایت از توسعه صادرات در روز های آینده خبر داد.

به گزارش تس��نیم، محمدرضا مودودی در دومین نمایشگاه و همایش 
بین المللی صنعت نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی تهران گفت: براساس 
اعالم گمرک، این بس��ته حمایتی قرار بود ابتدای امسال پرداخت شود که 

به آخر سال موکول شد.
وی افزود: از مجلس تقاضا دارم با توجه به اینکه اعطای بس��ته حمایت 
از صادرات به آخر سال موکول شده، امکان استفاده و بهره برداری از بسته 
مش��وق صادراتی 97 را برای س��ال 98 هم تعمیم دهد تا دس��ت ما برای 

حمایت های جدی تر باز باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: جمهوری اسالمی ایران 
ب��ا وجود دارا بودن 1.۲درصد جمعیت، تولید ناخالص داخلی و جغرافیای 
جهان سهمی کمتر از سه دهم درصد در صادرات نفتی و غیرنفتی جهان 

دارد.
مودودی افزود: این موضوع نشان می دهد تاکنون نتوانسته ایم به خوبی از 

ظرفیت نشان های تجاری خود در سطح جهان استفاده کنیم.

وی گفت: امروز در شرایطی به سر می بریم که دشمنان تصویری نامناسب 
از کشورمان در عرصه های بین المللی ارائه می کند و باید با بازتعریف نشان 
تجاری ملی، صنعتی و تجاری خود تصویر دیگری به جهانیان نشان دهیم.
مودودی ادامه داد: ش��رکت در اکس��پوی ۲۰۲۰ یک��ی از آن فرصت ها 
و ابزاری اس��ت که می تواند نش��ان ایران را به خوبی معرفی کند؛ راهبرد 
سازمان توسعه تجارت در این راستا توسعه مدرسه صادرات برای تخصصی 
کردن دانش فنی تجارت، همچنین تعریف مگاپروژه های صادراتی، توسعه 
پایانه ها و فروش��گاه های زنجیره ای اس��ت تا ظرفیت خ��ود را در بازار های 

بین المللی ارتقا دهیم.
م��ودودی تاکید کرد: امروز و در ش��رایط تحریم بیش از موضوع نقل و 
انتقاالت ارزی و ارتقای تولید، به امید و اعتماد نیازمندیم، زیرا دش��منان 
با تحریم ها به دنبال ناامید کردن مردم هس��تند و در این راس��تا صنعت 

نمایشگاهی نقش خطیری دارد.
وی گفت: برخالف آنچه اظهار می شود تحریم ها مردم را هدف قرار داده 
اس��ت، زیرا ش��اهدیم حتی برای حرکت کش��تی های حامل غذا و دارو به 

سمت ایران اختالل ایجاد می کنند.

سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت افزود: برای خروج از شرایط کنونی 
هیچ گاه نمی توان به نیرو های خارجی دل بست، بلکه باید تغییر را از درون 

خودمان آغاز کنیم.
مودودی افزود: صنعت نمایشگاهی ویترین صنایع و خدمات نمایشگاهی 
کش��ور است که باید بهای بیشتری به آن داده شود؛ در این راستا سازمان 
توسعه تجارت نگاه رویدادی و نه نمایشگاهی را مبنای کار خود قرار داده 

است.
وی ادامه داد: برگزارکنندگان نمایشگاه ها باید در طول سال رویداد های 
مختلفی را تعریف کنند تا صنایع کشور بهتر شناخته شده و به بلوغ برسند 

و بتوانند مرز های جغرافیایی را در نوردند.
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: رفت و آمد هیات های 
تج��اری، برگ��زاری جلس��ات رو در رو با خارجی ها، برپای��ی همایش ها و 

کارگاه ها تخصصی از سوی برگزارکنندگان باید مدیریت شود.
در این همایش همچنین از برترین های جشنواره پوستر های نمایشگاهی، 
برترین های جشنواره وب و اپلیکیشن های نمایشگاهی با اهدای تندیس و 

لوح، قدردانی شد.

پرداخت بسته ۵۰۰ میلیارد تومانی توسعه صادرات تا پایان سال

با توجه به افزایش هزینه های تولید نرخ 16۰۰ تا 17۰۰ تومانی خرید 
تضمینی گندم در سال زراعی 98-97 جوابگوی هزینه کشاورزان نیست.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دولت در سه سال زراعی اخیر از 
اعالم نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و هزینه های تولید سر باز 
زده اس��ت، ادامه این روند می تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر 

قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند.
براس��اس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی دولت 
موظف است نرخ تضمینی خرید محصوالت را پیش از شروع فصل کشت 
به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش هیچ گاه از تورم اعالم ش��ده از 
سوی بانک مرکزی کمتر نباشد، اما متاسفانه در سال های اخیر به دالیل 

مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به نوس��ان نرخ ارز و اختالف چشمگیر قیمت خرید تضمینی 
گندم با نرخ خرید آن س��وی مرز ه��ا، عواقب خطرناکی همچون قاچاق 
گندم و زیر س��وال رفتن خودکفایی این محصول دور از انتظار نیس��ت، 
بدی��ن منظور نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پدیده ش��وم قاچاق 
طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 
تا ۲ هزار تومان برای سال زراعی جدید شدند و نرخ 17۰۰ تومانی را در 

صورت اعالم رسمی جوابگوی هزینه های تولید نمی دانند.

بس��یار از کارشناس��ان و مس��ئوالن بر این باورند که در صورت عدم 
افزایش نرخ منطقی گن��دم و خروج غیرقانونی این محصول از مرز های 
کش��ور دولت برای تامین نیاز داخل، چاره ای جز واردات ندارد و این امر 
عالوه بر مشکالت و تنش های فراوان در جامعه بار مالی دولت را افزایش 

می دهد.
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین نرخ منطقی گندم 
مطابق با هزینه های تولید برای سال زراعی 98-97 و عواقب بی توجهی 

دولت به این موضوع باخبر شویم.
مس��عود اسدی، عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز، با اشاره به اینکه 
افزای��ش نرخ گندم برمبنای قانون و هزینه ه��ای تولید یک ضرورت به 
شمار می رود، اظهار کرد: در آبان امسال که شورای اقتصاد نرخ تضمینی 
هر کیلو گندم برای س��ال زراع��ی  98-97 را 1۴7۰ تومان اعالم کرد، 
بحث های فراوانی نس��بت ب��ه این نرخ صورت گرفت چ��را که این رقم 
هیچ سنخیتی با تورم ش��رایط وقت نداشت ضمن آنکه در همان موقع 
پیش بینی ش��ده بود که به س��بب افزایش تورم در پایان سال این نرخ 

غیرقانونی است و  فشار مضاعفی بر کشاورز وارد می کند.

وی اف��زود: با اعتراض های مک��رر نرخ خرید تضمینی گندم به 16۰۰ 

توم��ان افزای��ش یافت که مجدد این نرخ از س��وی برخ��ی نمایندگان 
مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها برای حمایت از جامعه کش��اورزان 
در کمیس��یون تلفیق نرخ خرید را به 17۰۰ توم��ان افزایش دادند، در 
صورتی که این نرخ اعالم رس��می ش��ود باز هم با حق قانونی کشاورزان 

منافات دارد.
اسدی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 
جدید بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان کش��اورزان خواستار تحقق حق 

قانونی آنها هستیم و چیزی فراتر از آن را از دولت نمی خواهیم.
به گفته این مقام مس��ئول در شرایط کنونی تنها برخی از نمایندگان 
کمیسیون کشاورزی از جامعه کش��اورزان حمایت می کنند و خواستار 
افزای��ش نرخ هس��تند، مابقی با بی تفاوتی کامل ناب��ودی گندم کاران را 

می بینند و هیچ اقدامی انجام نمی دهند.
عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز با اشاره به اینکه قاچاق گندم در 
کمین است، اظهار کرد: زمانی که دام زنده و سوخت از طریق لوله کشی 
به س��بب تفاوت ارز به آن س��وی مرز ها قاچاق می شود بدیهی است که 
گن��دم در صورت بی مهری دولت به س��بب حمل و نقل آس��ان در آن 
سوی مرز ها به صورت غیرقانونی خرید و فروش شود، چراکه نرخ خرید 

تضمینی با نرخ خرید گندم در آن سوی مرز ها تفاوت معناداری دارد.

رئیس سازمان نظام مهندس��ی کشاورزی و منابع طبیعی گفت با 
علوم مهندس��ی کشاورزی تولید محصوالت کشاورزی از ۲۵ میلیون 

تن در اوایل انقالب به 1۲۲ میلیون تن افزایش یافته است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شاهرخ رمضان نژاد در همایش 
تجلیل از روز مهندس اظهار کرد: علوم مهندس��ی کشاورزی و منابع 
طبیعی با نقش آفرینی در حوزه تولید موادغذایی می تواند مهم ترین 

ابزار تأمین امنیت و رفاه برای مردم سرزمین باشد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه آثار حاصل از به کارگیری علوم مهندس��ی 
کش��اورزی و منابع طبیعی در عرصه های مختلف کش��اورزی پس از 
پیروزی انقالب اس��المی مش��هود اس��ت، افزود: بر این اساس تولید 
محص��والت کش��اورزی از ۲۵ میلیون تن در اوای��ل انقالب به 1۲۲ 
میلیون تن افزایش یافته اس��ت که این امر تنها از مسیر به کارگیری 

علوم مهندس��ی کش��اورزی ایجاد ش��ده اس��ت ضمن آنک��ه تولید 
محص��والت ش��یالتی از ۳۰ هزار تن اوایل انق��الب به یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن افزایش یافته که این رش��د ۴۰برابری نشأت گرفته از 

بهره مندی علم و دانش بوده است.
رمضان نژاد ادامه داد: با استقرار دولت تدبیر و امید و راهبرد وزارت 
جهاد کش��اورزی و در اولویت ق��رار دادن ارتقای بهره وری زمینه به 
کارگیری و اس��تفاده از ظرفیت ها و توان مهندسی کشاورزی فراهم 

شده است.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول تولی��د محصوالت کش��اورزی از 97 
میلیون تن در سال 9۲ به 1۲۲ میلیون تن رسیده است که این امر 

تنها با اتکا بر افزایش بهره وری تحقق یافته است.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی ادامه 

داد: ط��ی دوران مدیری��ت وزیر جه��اد فعلی، بخش کش��اورزی به 
دس��تاورد های مان��دگاری از جمله خودکفایی گن��دم و پایداری آن 

دست یافته است.
به گفته وی، امروز نظام زراعی با اتکا بر تکنولوژی و علم توانس��ته 

در مقابل تهدید های اقلیمی مقاومت کند.
رمضان نژاد با اش��اره به بیانات مق��ام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
دانش آشکارترین ابزار اقتدار یک کشور است، اظهار کرد: ما به عنوان 

صاحبان دانش برای اقتدار کشور بیش از پیش تالش می کنیم.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان 
تصری��ح کرد: بیش از ۵۰درصد اعضای س��ازمان نظام مهندس��ی را 
جوانان تشکیل داده اند و ما با برخورداری از دانش و نیروی متخصص 

جوان می توانیم در راستای تحقق بیانات رهبری گام برداریم.

آیا نرخ ۱۷00 تومانی گندم جوابگوی هزینه های کشاورزان است؟

تولید محصوالت کشاورزی به ۱22 میلیون تن رسید

 رشد 40درصدی تولیدات شیالت بعد از انقالب
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اخبار

االکلنگ قیمت ها در نبود نظارت و بازرسی بر 
بازار خودرو

چند روزی اس��ت که افزیش مجدد و ناگهانی قیمت خودرو 
در صدر اخبار  قرار گرفته اس��ت و بازار ش��ب عید خودرو را 
ملتهب کرده اس��ت، اما تا به امروز هی��چ نهاد نظارتی در این 
مورد واکنش خاصی نش��ان نداده و به نظر می رس��د سازمان 
حمای��ت حق��وق مصرف کنندگان در س��کوت خبری به س��ر 

می برد.
ب��ه گزارش پدال نیوز ب��ه نقل از خ��ودروکار، فروش فوری 
خودروس��ازان برای تعدیل قیمت ها همچن��ان ادامه دارد، اما 
این فروش فوری همچنان داد و فریاد بس��یاری از کارشناسان 
و حتی مردم��ی که خودروهای ثبت نامی پیش از این فروش 
فوری را تحویل نگرفته اند را درآورده اس��ت. این نگرانی وجود 

دارد که خودروسازان نتوانند از پس تعهدات جدید برآیند.
 نقل همه محافل این روزها قیمت خودرو و افزایش ناگهانی 

آن شده است و کمتر کسی از این شرایط گله نکرده است. 
 خودروس��ازان که تا پیش از این برای اجرای تعهدات خود 
به مشتریان شان درمانده بودند و با آنها جلساتی برگزار کردند، 
تا مش��کالت آنها را یک به یک حل کنن��د با افزایش ناگهانی 
قیمت خودرو مجبور ش��دند برای تعدیل قیمت ها دس��ت به 
عرضه و فروش فوری محص��والت خود بزنند. برخی معتقدند 
ک��ه تحویل یک ماهه این فروش فوری ها عمال با توجه به قرار 
گرفتن در ماه پایانی سال و تعطیالت نوروز بیش از دو ماه به 
طول خواهد انجامید و از اس��اس این کار را اش��تباه می دانند. 
برخی دیگر می گویند اگر خودروس��ازی ها خودرو داشتند چرا 
هنوز مشتریان ثبت نام های قبلی بدون خودرو مانده اند. برخی 
دیگ��ر هم از آنکه فروش خودروس��ازان ۴۵ دقیقه ای به پایان 
رسیده است هم ابراز تعجب کرده اند و معتقدند خریدار واقعی 
نتوانس��ته خودروی م��ورد نظر خود را خری��داری کند و این 

بیشتر دالالن هستند که از این فروش سود می برند. 
 امیرحس��ین قناتی، مدیرکل صنای��ع خودرو و نیرو محرکه 
وزارت صمت چند ش��ب پیش نیز در همین رابطه گفته است 
که اگر فقط پیش فروش باش��د و عرضه در بازار صورت نگیرد 
وضعیت تغییری نخواهد کرد و خریداران واقعی با نبود عرضه 
و افزایش قیمت مواجه خواهند ش��د، بنابراین تصمیم بر این 
شد 8۰درصد عرضه روزانه براساس تعهدات معوق و ۲۰درصد 

به صورت فروش نقدی باشد.
 او همچنی��ن تاکی��د می کند که روند افزای��ش تولید اتفاق 
افتاده اس��ت و تولی��د روزانه ایران خودرو ب��ه باالی ۳۰۰۰ تا 
۳۵۰۰ دستگاه رسیده است، بنابراین بخشی از تولید به صورت 
عرضه فوری و مس��تمر انجام می شود و دو شرکت خودروساز 
موظف شدند فروش مستمر را تا واقعی شدن قیمت ها و تعادل 

در بازار ادامه داشته باشند. 
 

بازار سیاه الستیک های تولید داخلی که قرار بود 
تنها با حواله سازمان حمل و نقل عرضه شوند

رئیس کان��ون انجمن ه��ای صنفی حمل کاالی کش��ور اعالم 
می کند الس��تیک های تولی��د داخل که مقرر ب��ود تنها با حواله 
س��ازمان حمل و نقل ارائه ش��ود و به فروش رس��د، در شهرها با 
قیم��ت آزاد حدود ۵ تا 1۰ میلیون تومان به فروش می رس��ند و 

وزارت صمت و سازمان تعزیرات نظارتی بر این امر ندارند.
ناجی س��المی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، افزود: در 
حال حاضر الستیک های تولید داخل را در شهرها به قیمت آزاد 
می فروشند؛ همان الس��تیک های تولید داخلی که مقرر بود تنها 
با حواله س��ازمان حمل و نقل ارائه ش��ده و به فروش رس��ند، اما 
متاس��فانه شاهد هستیم که این الستیک ها را در شهرها با قیمت 
۵ تا 1۰میلیون تومان به فروش می رسانند. درخصوص این موارد 
با وزارت صمت مشکل داریم و متاسفانه نه سازمان تعزیرات و نه 

وزارت صمت بر این مسائل نظارت ندارند.
وی درخصوص محاس��به کرایه براس��اس تن- کیلومتر اظهار 
داش��ت: متاسفانه طرح محاس��به کرایه براس��اس تن- کیلومتر 
در کل کش��ور به نحو مطلوب انجام نشده و اختالف نظرهایی در 
ارتباط با طرح تن-کیلومتر وجود دارد؛ در کل می توان گفت که 
این طرح اجرا شده اما به هر صورت یک کار نو است که نواقصی 
دارد و باید نقاط ضعف و قوت آن را شناس��ایی کنیم که مشغول 
کار روی آن هس��تیم، اما اجرای طرح محاس��به کرایه براس��اس 

تن- کیلومتر رضایت رانندگان را جلب کرده است.
وی درخص��وص بیم��ه رانندگان ناوگان حم��ل و نقل جاده ای 
گفت: رانندگان ناوگان بیمه هس��تند ولی مساله بیمه تعدادی از 
رانن��دگان جدیدالورود به رغم تصوی��ب در مجلس هنوز از طریق 
س��ازمان تامین اجتماعی اجرایی نش��ده و رانندگان جدیدالورود 
هنوز نتوانسته اند از 1۳.۵درصد مورد نظر بهره مند شوند، اما این 
مس��اله در حال پیگیری اس��ت و در آینده نزدیک محقق خواهد 

شد.
سالمی درخصوص وضعیت نوس��ازی و بازسازی ناوگان گفت: 
متاس��فانه ش��رکت ها خودرویی تحویل نداده ان��د. وقتی که هیچ 
نظارت��ی وجود ندارد اینگونه مس��ائل پیش می آید. بازس��ازی و 
نوس��ازی ناوگان شرایطی داشت و قرار ش��ده بود ضمن دریافت 
خودروی رانندگان، وام نیز برای این امر تخصیص داده ش��ود اما 

متاسفانه این امر انجام نشد.
وی اف��زود: هم اکن��ون در ناوگان خودرو م��ازاد وجود دارد؛ به 
عبارتی حدود 7۰ هزار دستگاه خودرو مازاد در کشور وجود دارد 
که اصال نباید جایگزین شوند بلکه باید از رده خارج شوند. حمل 
و نقل کش��ور، کش��ش این تعداد خودرو را ندارد. خودروهایی در 
ناوگان وج��ود دارد که کارکرد آنها در س��ال کمتر از 1۰۰ هزار 

کیلومتر است.
رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کشور درخصوص 
افرادی که برای نوسازی خودرو سنگین اقدام کرده اند، گفت: این 
افراد بالتکلیف هستند و هیچ یک از وزارت صمت و یا کارخانجات 
در این خصوص پاسخگو نیستند و مشخص نیست که چه اقدامی 

برای این افراد انجام خواهد شد.

س��خنگوی کمیس��یون انرژی گفت موضوع افزایش قیم��ت بنزین در 
کمیس��یون تلفیق مجلس بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که مردم و 

جامعه در شرایط کنونی طاقت افزایش قیمت را ندارند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، احمد امیرآبادی، عضو هیات 
رئیسه مجلس ش��ب گذشته در برنامه مناظره ش��بکه یک که با موضوع 
سهمیه بندی بنزین پخش شد، گفت: در حال حاضر 9۲میلیون لیتر بنزین 
در روز در کش��ور مصرف می ش��ود؛ این در حالی است که با افتتاح فاز ۳ 
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس به تولید روزانه 1۰۵ میلیون لیتر بنزین در 

روز دست یافته ایم و از این جهت خودکفا شده ایم.
وی افزود: البته پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس این اس��ت که در 
صورتی که روند فعلی مصرف بنزین در کش��ور ادامه پیدا کند و ش��رایط 
فعلی که برای هر 1۰۰ کیلومتر پیمایش خودروها، 1۲ لیتر بنزین مصرف 
می شود، ادامه پیدا کند، در سال 1۴۰8 روزانه به مصرف ۲۵۰ میلیون لیتر 
بنزین نیاز داریم، بنابراین مجبور هستیم که هم مصرف را مدیریت کنیم و 

هم تکنولوژی در تولید خودرو را تغییر دهیم.
عضو هیات رئیسه مجلس اذعان داشت: در موضوع مدیریت مصرف اگر 
سیاست گذاری ها به دنبال حل مشکل قاچاق است، باید کارت سوخت را 
احیا کنیم؛ اگر به دنبال کاهش مصرف سوخت هستیم باید سهمیه بندی را 
به همراه قیمت گذاری پیگیری کنیم؛ اگر هدف توزیع یارانه پنهان سوخت 

میان مردم است باید این یارانه را میان همه مردم توزیع کنیم و اگر هدف 
تامین منابع مالی برای دولت است باید به دنبال سناریوهای دیگری که از 

افزایش قیمت ها دفاع می کنند را پیگیر باشیم.
وی گفت: آنچه که مس��لم است این موضوع اس��ت که چاره ای نداریم 
ج��ز اینکه مصرف بنزین را در کش��ور مدیریت کنی��م. در این زمینه نیز 
طرحی در مجلس نوش��ته شده که براس��اس آن سرانه بنزین اختصاصی 
به هر ایرانی روزی یک لیتر اس��ت و پیش بینی هزینه ها نیز در این زمینه 

انجام شده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این برنامه با تاکید بر اینکه 
موضوعاتی همچون بنزین باید به دور از شعارهای انتخاباتی و اینکه سال 
آین��ده انتخابات مجلس برگزار می ش��ود، مطرح ش��ود، گف��ت: در زمینه 

هدررفت حامل های انرژی در دنیا جزو سه کشور نخست هستیم.
سیدعلی ادیانی با اشاره به اینکه باید کارت سوخت احیا شود در مجلس 
مورد اجماع نمایندگان است، افزود: در اینکه االن در مصرف داریم اسراف 
می کنیم و سرمایه کش��ور را هدر می دهیم، اختالفی نیست. ضمن اینکه 
چون اقتصاد انرژی با اقتصاد سیاسی ارتباط دارد، بر این اساس با مشکالتی 

در این زمینه روبه رو هستیم.
مهدی حیدری، اس��تاد اقتصاد و مدیریت مالی هم در این برنامه گفت: 
راه حل بهینه کردن یارانه بنزین که تمام اقتصاددانان نیز بر آن اتفاق نظر 

دارند این اس��ت که تمام یارانه ها حذف ش��ود و در عوض یارانه نقدی به 
مردم پرداخت شود.

وی اضافه کرد: مجموع یارانه فعلی دولت در حال حاضر 9۰ هزار میلیارد 
تومان اس��ت که اگر تقس��یم به جمعیت کشور کنیم، ماهانه یک میلیون 
تومان به هر نفر می رسد. بر این اساس باید تمام یارانه ها حذف و به مردم 
داده شود. این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر 8۵درصد دهک باالیی 
جامع��ه خودرو دارن��د، اما کمتر از یک درصد ده��ک پایین جامعه دارای 
خودرو هس��تند. در این صورت اگر س��همیه بنزین را به خودرو اختصاص 
دهی��م به نوعی داری��م به افراد ثروتمند کمک می کنی��م و در مقابل این 

موضوع بی عدالتی به اقشار کم درآمد است.
س��خنگوی کمیسیون انرژی نیز در ادامه با اشاره به اینکه در دولت های 
مختلف موضوع بنزین مورد جدل میان دولت  و مجلس بوده است، افزود: 
موضوع افزایش قیمت بنزین در کمیس��یون تلفیق مجلس بررسی شد و 
به این نتیجه رسیدیم که مردم و جامعه در شرایط کنونی طاقت افزایش 
قیمت را ندارند. اسداله قره خانی گفت: اگر به صورت تدریجی و متناسب با 
تورم و درآمد مردم قیمت بنزین را افزایش می دادیم از این نظر مش��کلی 
نبود. این در حالی اس��ت که در سال جاری طرح های متفاوتی درخصوص 
افزایش قیمت بنزین مطرح شد که با اتفاق آرا مجلس این موضوع هم در 

کمیسیون انرژی و هم کمیسیون تلفیق رد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی: 

مردم طاقت افزایش قیمت بنزین را ندارند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر تالش 
شرکت های تولیدی به تولید کاالیی باکیفیت و رقابت پذیر در بازارهای 
جهانی اظهار داش��ت شرکت های تولیدی که برای حضور در بازارهای 
جهان��ی هدف گذاری کرده اند باید محصوالت��ی باکیفیت و رقابت پذیر 
تولی��د کنند تا عالوه بر جلب نظر مصرف کنندگان داخلی، در خارج از 

کشور نیز خریدارانی برای محصوالت شان داشته باشند.
هدای��ت اهلل خادمی در گفت وگ��و با خبرنگار پارلمان��ی خبرخودرو، 
اذع��ان داش��ت: از مزای��ای هدف گ��ذاری ب��رای تولی��د محص��والت 
صادرات مح��ور، پایداری واحدهای تولیدی و تولید اقتصادی و به صرفه 
است که سوددهی باالیی در پی دارد لذا باید از قطعه سازان موفقی که 

در شرایط سخت اقتصادی، قطعه سازی را تداوم دادند حمایت شود.
نماین��ده م��ردم ایذه و باغملک در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
ساماندهی قطعه سازی زیر نظر وزارت صمت، کاری بود که در گذشته 
انج��ام ش��د، اما در این میان اش��کاالتی مانن��د واردات قطعه از چین 
و یا تولید در کش��ور مذکور نیز گاها به قطعه س��ازان وارد ش��ده، لذا 
چنانچه توسعه کش��ور و علی الخصوص شرکت های بزرگ قطعه سازی 
و خودروس��ازی مدنظر قرار دارد باید حتی المق��دور از واردات بی نیاز 

شویم.
وی گفت: مش��کالت ناش��ی از بی تدبیری ها در طول زمان منجر به 
رکود در بخش اعظمی از صنایع وابس��ته به خودروس��ازی شد که در 
زمان تحریم نمود بیش��تری پیدا کرد لذا فش��ار اقتصادی ناشی از این 

رکود و افزایش هزینه های خودروس��ازی و قطعه سازی ایجاب می کند 
دول��ت حمایت های جدی تری از بخش های صنعتی داش��ته باش��د و 
زیرس��اخت های خرید تضمینی را فراهم و به نوعی از صادرات حمایت 
کند. وی گفت: صادرکنندگان نمونه کسانی هستند که اولویت نخست 
تولیدات آنها صادرات اس��ت زیرا در غیر این صورت قطعا در سراشیبی 
س��قوط قرار خواهند گرفت لذا برای کمک ب��ه صنعتگران باید تالش 
کنیم در فضایی کامال رقابتی با س��ایر ش��رکت های خارجی تولیداتی 
باکیفی��ت ارائه کنند تا عالوه بر حفظ موقعیت خود، حضوری توانمند 

داشته باشند.
هدایت اهلل خادمی اذعان داشت: فشار اقتصادی که امروز صنعتگران 
حوزه خودرو را با چالش مواجه س��اخته ناشی از معیوب بودن اقتصاد 
کش��ور و دس��ت برنداش��تن دولت از دخالت های نابه جا و تصمیمات 
خلق الس��اعه در اقتصاد کش��ور اس��ت لذا به  رغم تمام شعارهایی که با 
مضمون حمایت از بخش خصوصی تا به حال ش��نیده شده است هیچ 

تصمیم کارگشا برای حمایت از آنها صورت نگرفته است.
این عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنش��ان 
کرد: در ش��رایطی که دول��ت با تمام امکانات و س��رمایه های هنگفت 
پتروش��یمی و فوالد در مقام رقابت با بخ��ش خصوصی قرار می گیرد، 

نمی  توان انتظار ثبات و پایداری شرکت های خصوصی را داشت.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه حضور پررنگ ش��رکت های خصوصی تقریبا 
ناش��دنی است، گفت: تولید و فروش محصوالت صادرات محور تنها راه 

پایداری واحدهای تولیدی است که در شرایط کنونی با توجه به جنگ 
اقتصادی که علیه خودروس��ازی به صورت گسترده شکل گرفته و نقل 
و انتق��ال بانکی و بین المللی با مش��کل مواجه ش��ده و تولیدکنندگان 
دسترس��ی به ارز و مواداولیه ندارند کاری بس دشوار و گاها غیرممکن 

است.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی گفت: منابع 
و مدیریت آنها کامال در اختیار دولت است لذا به هر شکل ممکن باید 
از قطعه س��ازان کشور حمایت کند اما گویا انگیزه ای برای حمایت های 
جدی وج��ود ندارد زیرا قطعه س��ازان همه روزه ش��اهد درگیری های 
جدید اداری و تش��ریفات خاص می ش��وند که جز زمین گیر شدن آنها 

ثمر دیگری در پی ندارد.
هدای��ت اهلل خادمی در ادام��ه افزود: به رغم ش��عار حمایت از کاالی 
ایران��ی ش��اهد هیچ گونه حمایتی از قطعه س��ازان نبودی��م و حتی در 
م��واردی قطعه س��ازان مجبور به تعدیل نیرو نیز ش��دند که این اتفاق 

قطعا در پی کاهش تولید و نقدینگی قطعه سازان رخ داده است.
وی در پای��ان اذعان داش��ت: اگ��ر حمایت های م��ادی و معنوی از 
قطعه س��ازان کشور صورت می پذیرفت عالوه بر حفظ اشتغا ل زایی این 
واحدهای بزرگ تولیدی، مش��کالت مالیاتی و سوددهی شرکت ها نیز 
مرتفع می ش��د و به نفع دولت نیز بود زی��را درآمد حاصل از مالیات ها 
فشار اقتصادی دولت را به شدت کاهش می داد اما با این وجود تاکنون 
اتفاق مثبتی در راستای حمایت از قطعه سازی کشور رخ نداده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت  آخرین وضعیت بازار خودرو را تش��ریح 
ک��رد و گفت از حضور وزارت دفاع و  س��پاه در صنعت خودروس��ازی 

حمایت می کنیم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، رضا رحمانی در اهر با اشاره 
به اینکه صنعت خودروس��ازی کش��ور در ماه های اخیر به مش��کالتی 
دچار ش��ده بود، اظهار داشت: تولید خودرو طی ماه های اخیر به لحاظ 
مشکالت کاهش یافته بود و اکنون با رفع موانع کاهش تولید نداریم.

وی افزود: شرکت های خودروسازی از قبل یکسری تعهدات داشتند 
و جدیداً خودروس��ازها ش��روع به تحویل خودروها و عمل به تعهدات 
کرده ان��د، ش��اید در تحویل تاخیر ص��ورت گیرد ولی ب��ا برنامه پیش 

می رویم.
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ادام��ه داد: بخش��ی از تولیدات 
خودروس��ازی ها روانه بازار می  ش��ود و التهابات اخیر در بازار خودرو به 

دلیل هجوم مردم به سمت بازار این صنعت بود.

رحمان��ی با بیان اینکه تحویل فوری خ��ودرو و تحویل خودروها در 
زم��ان معین، التهابات بازار خودرو را کاهش می دهد، گفت: تامین نیاز 

خودرویی بازار و قطع دست سودجویان از دیگر اولویت هاست.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا از ورود سپاه و وزارت 
دفاع به صنعت خودروس��ازی حمای��ت می کنید؟ افزود: ایران خودرو و 
س��ایپا برای تولی��د قطعات خودرو وارد ش��ده خارجی نمایش��گاه برپا 

کرده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: خوشبختانه در حال حاضر 
بخش عمده ای از قطعات وارداتی صنعت خودروسازی در داخل تولید 
می ش��ود و می توان گفت 8۰درصد قطعات خودروهای پرتیراژ داخلی 

در کشور تولید می شود.
رحمانی ابراز داشت: هر ارگان، نهاد و بخش خصوصی بتواند قطعات 
وارداتی صنعت خودروس��ازی را تولید کرده و بومی سازی کند، وزارت 
صنع��ت از آن  تولیدکنن��ده حمایت کرده و هم تش��ویقش می کند و 

امیدوار هستیم تولید قطعات خودرو به طور کامل بومی سازی شود.
وی با تاکی��د بر حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از کس��انی 
که قطعات وارداتی صنعت خودروس��ازی را بومی س��ازی کنند، گفت: 

در حال حاضر بخشی از قطعات خودروهای داخلی وارداتی هستند.
رحمان��ی تاکید ک��رد: فروش خودروس��ازها با اخ��ذ کارت ملی در 
راستای بهبود وضعیت بازار خودرو است تا هر فرد بتواند یک  دستگاه 
خودرو خریداری کند و التهابات اخیر در بازار خودرو زودگذر است به 

مردم هم توصیه می کنیم همانند گذشته همکاری کنند.
وی با بیان اینکه خودروسازی های ایران خودرو و سایپا روزانه ۲۰۰۰ 
دستگاه خودرو تولید می کنند، گفت: در شش  ماهه نخست سال جاری 
بنابر مشکالت موجود تولید روزانه خودروسازان به زیر 1۰۰۰ دستگاه 
کاهش یافته بود و التهابات بازار خودرو از این مش��کالت ناشی می شد 
و ظرفیت تولید خودروس��ازها تا تولید روزانه ۳۰۰۰ دس��تگاه افزایش 

می یابد و با تداوم افزایش تولید تب بازار خودرو فروکش می کند.

تاکنون اتفاق مثبتی در راستای حمایت از قطعه سازی کشور رخ نداده است

از حضور وزارت دفاع و  سپاه در صنعت خودروسازی حمایت می کنیم
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صفی اهلل صفایی، رئیس دانش��گاه پیام نور استان همدان اظهار داشت در 
حوزه کارآفرینی، دانشگاه بوعلی سینا جزو 1۰ دانشگاه برتر کشور بوده و این 
در حالی است که دانشگاه پیام نور نسبت به تمامی  دانشگاه های سطح استان 

همدان در حوزه کارآفرینی جلوتر است.
وی  تصری��ح کرد: هفته آین��ده طرح انتخاب 
ایده با تعامل دانش��گاه پیام نور وکارخانه سحر 
در همدان برگزار می ش��ود که در راس��تای این 
طرح، ش��رکت س��حر 1۰ میلیون تومان جایزه 
برای ای��ن طرح در نظر گرفته و نفرات اول این 

طرح استخدام این شرکت می شود.
رئیس دانش��گاه پی��ام نور اس��تان همدان با 
بیان اینکه اس��تان همدان از نظر جمعیت رتبه 
شانزدهم اس��تان ها را در سطح کشور داراست، 
اب��راز کرد: دانش��گاه پیام نور اس��تان در حوزه 
آموزش رتبه اول را دارد و در حوزه فرهنگی نیز 

جزو رتبه های اول و دوم هستیم .
صفایی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور استان پایلوت برنامه های اجرایی 
است، اظهار داشت: هفته گذشته در جشنواره رویش کشوری که در گرگان 
برگزار ش��د پیام نور استان همدان 1۴ عنوان از جمله رتبه اول کانون قرآن 

کشور را کسب کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور جزو دانشگاه هایی است که از نظر علمی 
روی آن حس��اب می ش��ود، گفت: در گزینش و امتحان��ات و جذب رتبه ها، 
بهترین رتبه مربوط به دانشگاه پیام نور بوده و 
از 1۵ نفر اول آزمون وکالت، هشت نفر مربوط 
به دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور 

بوده است. 
کریم حمیدوند وجود دانش��گاه ها را در این 
شهرستان یک فرصت دانست و تصریح کرد: 
رشته های مناسب در دانش��گاه ها با توجه به 
وجود صنعت ذوب آهن در اس��دآباد توس��ط 
دانش��گاه ها باید بیش��تر مد نظر قرار گرفته و 
از طری��ق این رش��ته ها در بحث کارآفرینی و 
اش��تغال دانش��جویان فارغ التحصیل می توان 
گام ه��ای موث��ری را در س��طح شهرس��تان 

برداشت.
وی با تاکید بر اینکه از توسعه و پیشرفت حمایت می کنیم، اظهار داشت: 
مراکز دانشگاهی برای شهرستان نوعی فرصت است بنابراین باید این مراکز 

را تقویت کنیم.

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری گفت مش��کالت و موانع فراروی 
ش��رکت های دانش بنیان، استارتاپی ها و دانش��گاهیان ریشه در یک فرهنگ 
نفت��ی دارد، ای��ن فرهنگ و تفکر با کمک س��اکنان زیس��ت بوم کارآفرینی و 

نوآوری تغییر می کند.  س��تاری ب��ا بیان اینکه 
حمایت ه��ای صورت گرفت��ه از معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و از سوی بنیاد ملی 
نخبگان، در راس��تای ایجاد یک نگاه جدید و در 
انداخت��ن طرحی نو در فرهنگ اقتصاد کش��ور 
اس��ت، گف��ت: تالش می کنی��م با رون��ق تفکر 
دانش بنی��ان، فضای تنفس تازه ای برای پژوهش 
نوآوری و کارآفرینی فراهم شود. به گفته معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، باید اثرگذاری 
فعاالن زیست بوم به میزانی درخورتوجه برسد تا 
جامعه، اهمیت و جایگاه دانش، فناوری، نوآوری 
و کارآفرین��ی را درک کند. این مهم با اختصاص 
دادن یک فضای دو در دو به فعاالن دانش بنیان 

استارتاپی در اقتصاد کشور ممکن شد.  ستاری به نتیجه بخش بودن این روند 
در رشد اقتصاد کشور اشاره و اضافه کرد: اکنون این زیست بوم ۴۲۰۰ شرکت 
دانش بنیان و هزاران استارتاپ را در دل خود گنجانده است که فعالیت شان در 

سال گذشته 6۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده 
اس��ت؛ با گسترده تر شدن زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری، این ارزش آفرینی 
در س��ال آینده نیز روندی رو به رش��د خواهد داش��ت.  س��تاری همچنین از 
بنیادین بودن مشکالتی که ساکنان زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری کشور و عمدتاً پژوهشگران 
با آن مواجه هس��تند، گفت: آنچه که کسب و 
کارهای دانش بنیان و استارتاپی، فعاالن خالق و 
فناور همه روزه با آن دست و پنجه نرم می کنند 
ساختارهای ناکارآمد و مشکالت ناشی از تفکر 
حاکم بر این ساختارها است. این تفکر حاکم به 
کمک ساکنان زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 
متحول می ش��ود.  او راهکار ب��رای اصالح این 
ساختار را در همدلی و همراهی تمامی فعاالن 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری جامعه دانست 
و تأکی��د کرد: همه ب��ا ه��م و در یک جبهه، 
علیه فرهنگ نادرست اقتصاد نفتی بجنگیم و 
ایستادگی کنیم؛ صف شکنان مبارزه با فرهنگ ناصحیح ناشی از خام فروشی، 
دانش بنیان ها و استارتاپی ها هستند. دانشگاهیان نیز باید به میدان آمده و در 

خط مقدم این میدان مبارزه قرار گرفته اند. 

اقتصاد با همدلی ساکنان زیست بوم کارآفرینی و نوآوری متحول می شودبرگزاری طرح انتخاب ایده توسط پیشروترین دانشگاه در حوزه کارآفرینی

بنجامین کاهن صاحب کسب و کار میلیونی WisePops می گوید من فرانسوی 
هس��تم. فرانس��وی ها به خاطر عالقه به پنیر، اهمیت دادن به غذا و فرهنگ خوب 
ش��هرت دارند، ولی افراد نادری درخصوص بازار کسب و کار فرانسوی آگاهی دارند. 
سال ۲۰۰۴ در بازار محلی فرانسه در یک صندوق سرمایه  گذاری جسورانه شروع به 
کار کردم.  از آن زمان به بعد من تعداد بی شماری از کارآفرینان و سرمایه گذاران را 
مالقات کردم که به من می گفتند: »موثرترین روش برای راه اندازی یک کسب و کار 
این اس��ت که نخس��ت ایده  خود را در بازار محلی بیازمایی و فقط پس از تایید این 
روش، توجه خود را به بازار جهانی معطوف کنی.« اما پنج س��ال پیش، من تصمیم 
گرفت��م که دقیقاً برعکس این روش عمل کنم. در نتیج��ه WisePops را در بازار 
جهانی به راه انداختم. تمام نصیحت های تجاری را نادیده گرفتم و شرکتم را از ابتدا 
با هدف جذب مش��تریان از سرتاسر جهان بنا کردم. امروز، شرکت من یک میلیون 
دالر درآمد س��االنه دارد و نرخ رش��د آن باورنکردنی اس��ت. من تعداد زیادی از این 

موفقیت های اصلی را به تصمیم برای عدم تمرکز بر بازار محلی نسبت می دهم. 
مرز بین بازار محلی و بازار جهانی تار شده بود

من هرگز WisePops را به عنوان یک شرکت فرانسوی ندیدم. ما آنالین عمل 
می کنیم. هر کس��ی می تواند برای کس��ب اطالعات درباره  محصول مان از سایت ما 
دی��دن کند. ما می توانیم صرف نظ��ر از موقعیت مکانی، به م��ردم کمک کنیم. با 
اس��تفاده از تکنولوژی برای برقراری ارتباط آنالین، کس��ب و کارهای خدمات محور 
می توانند با مردم در آن سر دنیا به همان راحتی کار کنند که با افراد نزدیک به خود 
کار می کنند. کس��ب و کارهای دیجیتال می توانند ارائه  محصوالت شان، جمع آوری 
پرداخت ه��ا و مدیریت تمام جوانب عملیاتی خ��ود را به صورت آنالین انجام دهند. 
با این حال هنوز بس��یاری از ش��رکت ها تصمیم می گیرند هر جایی را به جز بازار 

محلی شان نادیده بگیرند، اما واقعا چرا؟
دلیل جذابیت بازارهای محلی چیست؟

من در وهله  اول تصور می کنم که کس��ب و کارها، بازار محلی را به عنوان گزینه  
ایمن تری می بینند و تالش می کنند کسب و کارشان را در محیطی که آشناتر است، 
عملیاتی  کنند. آنها اجباری برای مواجه شدن با موانع زبانی، فرهنگی و پذیرش قوانین 
و مقررات جدید برای راه اندازی کسب و کارشان نخواهند داشت. داشتن دانش برتر 
درخصوص بازار به احتمال زیاد در اتخاذ چنین تصمیماتی موثر اس��ت. به ویژه اگر 
بنیان گ��ذاران ش��رکت در صنعت کار کرده یا به اطالعات گس��ترده ای در مورد آن 
دسترس��ی داشته باشند. به طور قطع برای هر کسب و کاری، راه اندازی و گسترش 

شبکه  کاری در کشور خودش ساده تر است.  
اما راه اندازی کسب و کاری که فقط مختص بازار محلی باشد، مشکالتی 

هم دارد
بازارهای محلی تمایل دارند کوچک باش��ند و در برابر بازار جهانی، از فرصت های 
کمت��ری برخوردارند. این تفاوت برای WisePops بس��یار زیاد بود. حتی ارزیابی 
تعداد جست وجوهای گوگل، تضاد ش��دیدی را نشان داد. در سطح جهانی، هر ماه 
بیش از 68۰ نفر ما را در گوگل جست وجو می کردند، اما در فرانسه این آمار تنها به 
۲۰ عدد می رسد. تحلیل اطالعات مشتریان نیز این تفاوت را تایید می کند. فرانسه 

بازار ششم ماست و تنها بخش کوچکی از درآمد ما را تامین می کند.
انتخاب کسب و کارهای محلی به خاطر تشابه فرهنگی

کسب و کار محلی برای بسیاری از مشتریان، انتخابی طبیعی است. برای مشتریان 
کار کردن با ش��رکتی که هم زبان آنهاس��ت و درک صحیحی از فرهنگ شان دارد، 
س��اده تر از کار کردن با یک ش��رکت ناآشنای جهانی اس��ت. این بدان معناست که 

مش��تریان ش��ما را به خاطر برتر بودن تان انتخاب نمی کنند. این مساله به سختی 
می تواند یک ش��رکت را برای رقابت کردن به چالش بکش��د تا به طور مداوم  رشد 

کند و بهبود یابد.
با هدف قرار دادن بازار محلی، نمی توان از رقبای جهانی چشم پوشی 

کرد
در حقیقت، می خواهم استدالل کنم که با هدف قرار دادن بازارهای محلی احتماال 
بیش��تر در معرض رقبای جهانی ق��رار می گیرید. داس��تان    trombi.com این 
موضوع را به بهترین ش��کل نش��ان می دهد. trombi نسخه  فرانسوی فیس بوک 
بود که به طور خاص برای مش��تریان فرانسوی س��اخته شده بود و برای مدتی کار 
کرد، اما بعد فیس بوک وارد بازار فرانس��ه شد. امروزه، تمرکز این سایت بر کمک به 
کاربران در تبادل تصاویر مدارس با همکالسیان است، بنابراین با تمرکز بر چیزی که 
اس��تفاده از آن برای بازار محلی راحت باشد، شما را با ریسک سرنگون شدن توسط 
بازیکنی قوی تر مواجه می کند. خوشبختانه، جهانی شدن به این معنا نیست که شما 
مش��تریان محلی را از دست می دهید. مثاًل فرانسه ممکن است بازار کوچکی برای 
WisePops باش��د اما باالخره بس��یاری از شرکت های فرانسوی از ابزار ما استفاده 
می کنند، اما این مهم اس��ت که مش��تریان به دلیل کیفیت محصول به ما مراجعه 

می کنند، نه به خاطر اینکه ما نزدیک به آنها هستیم. 
من برای کسب اطمینان از اینکه مشتریان از ابتدا WisePops را به 

عنوان برندی جهانی ببینند، چه کار کردم؟
از ابت��دا مراودات خود را به انگلیس��ی انجام دادم. هنگامی ک��ه WisePops را 
راه اندازی کردم، مش��اوران بس��یاری به من توصیه کردند که کسب و کار خود را از 
فرانسه شروع کنم. وقتی به آنها گفتم که قصد دارم به زودی کسب و کارم را جهانی 
کنم، به من گفتند که باید حداقل وب سایتی فرانسوی داشته باشم. این اندرز برای 
من هیچ مفهومی نداشت. به هر حال همه در بازار جهانی به زبان انگلیسی ارتباط 
برقرار می کنند. پس من سایت مان و تمام تبلیغات بازاریابی را در آن به زبان انگلیسی 
راه اندازی کردم. البته درک می کنم که این رویکرد، چنانچه ش��ما تس��لط کافی به 
انگلیسی نداشته باشید، ممکن است چالش برانگیز باشد، اما شما همیشه می توانید از 
 Grammarly مترجمان و ویراستاران حرفه ای کمک بگیرید یا از ابزارهایی مانند

برای تنظیم دقیق نوشته های تان استفاده کنید.
من از استعداد بین المللی استفاده کردم

 فکر کردن در س��طح جهانی به من اجازه داد تا کل دنیا را به زمین بازی خودم 
تبدیل کنم. من توانستم استعداد خارج از کشور را اهرمی برای راه اندازی یک کسب 
و کار جهانی کنم. برای مثال، اولین نویس��نده  ما از سان فرانسیس��کو بود. به همین 
دلیل، او توانست مانند مشتریان بالقوه  ما در آمریکا ایفای نقش کند. امروز تیم راه 

دور ما از تایلند، سان فرانسیسکو، ایرلند و بسیاری از کشورهای دیگر کار می کنند.
من با مشتریان بین المللی صحبت کردم

انجام این کار به من اجازه داد تا دیدگاه های منحصر به فردی را در مورد شیوه های 
مختلف��ی که مخاطب��ان من برای حل مشکالت ش��ان از WisePops  اس��تفاده 
می کنند، به دست آورم. در نتیجه، با گذشت زمان، من توانستم مشتریان خود را بهتر 
شناسایی و درک کنم، بخش های مشتریان بهتری را توسعه دهم و انتظارات شان را 

برآورده سازم و رشد WisePops را افزایش دهم.
اقرار می کنم که جهانی شدن، تنها راه ایجاد کسب و کار نیست. حتی ممکن است 
برای برخی کس��ب و کارها موثرترین راه نیز نباشد، اما می شود آن را انجام داد. اگر 
شما رویای جهانی کردن کسب و کار خود را در مقطعی از زمان دارید، از همان ابتدا 
بزرگ فکر کنید. خودتان را به بازار محلی محدود نکنید، بلکه در بزرگ ترین زمین 

بازی کسب و کار یعنی بازار بین المللی قرار بگیرید. ارزشش را دارد.
entrepreneur/modirinfo    :منبع

گزارش شـده هم بنیانگذار توییتر »ایوان ویلیامز« که در حال حاضر مدیرعامل پلتفرم نشـر الکترونیک 
آنالین مدیوم نیز محسـوب می شـود، قصد دارد هیات مدیره توییتر را ترک کند. براسـاس فرم های جدید 
ثبت شـده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، ویلیامز رسمًا تا پایان ماه جاری میالدی، هیات مدیره 
توییتر را ترک خواهد کرد و دیگر نمی تواند در تصمیم گیری های مهم این شـبکه اجتماعی تاثیری داشـته 
باشـد. به گزارش دیجیاتو، او با انتشـار بیانیه ا ی عنوان کرده که ۱2 سـال فوق العاده را سـپری کرده و به 
دستاورد های کسب شده توسط توییتر افتخار می کند. وی همچنین اعالم کرد که قصد دارد روی پروژه های 

دیگری تمرکز کند اما با این حال هنوز از تیم توییتر حمایت معنوی خواهد کرد.
همچنین ایوان ویلیامز پستی در شبکه اجتماعی توییتر به عنوان خداحافظی منتشر کرد و گفت:

»من بسـیار خوش شـانس بودم که از ابتدا و به مدت ۱2 سال در هیات مدیره توییتر مشغول به کار بودم. 
طی این مدت دوران عمیقًا جذاب، بسیار آموزنده و چالش برانگیزی را تجربه کردم.«

ایوان ویلیامز، به همراه جک دورسـی و بیز استونز در سـال 200۷ توییتر را تاسیس کردند. در واقع این 
شبکه اجتماعی، تنها یکی از پروژه های این سه نفر طی فعالیت شان برای کمپانی  پادکست اودیو بود که به 
بار نشست. در ابتدا جک دورسی، مدیرعامل توییتر لقب گرفت اما پس از یک سال ویلیامز، این مسئولیت 
را برعهده گرفت. سـرانجام پس از دو سـال، دیک کاسـتیو، جای ویلیامز را به عنوان مدیرعامل توییتر پر 

کرد.
 جالب اینجاسـت که پس از طی شـدن یک روند 360 درجه، دوباره سـمت مدیرعاملـی از آن بنیانگذار 
توییتر یعنی جک دورسی شد یا بهتر بگوییم، دورسی حضانت فرزند خود را پس گرفت. در میان تمام این 
اتفاقات، ویلیامز کنار ننشسـت و ۱2 سـال تمام به همکاری با تیم توییتر به عنوان عضوی از هیات مدیره 
ادامـه داد. برای اینکه بهتر بتوانید اتفاقات رخ داده پشـت پرده توییتر را درک کنید، پیشـنهاد می کنم با 

دیجیاتو، زندگی جک دورسی، مدیرعامل میلیاردر توییتر را مرور کنید.

مقایسه بازار محلی با بازار جهانی

استعفای هم بنیانگذار توییتر 
پس از ۱۲ سال فعالیت

دریچــه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی وحرفه ای کشور گفت دانشگاه فنی  و 
حرفه ای از س��ال آینده به ش��دت روی مرکز رشد و مراکز کسب وکار متمرکز 
می شود. رضا زنگنه  مطلق صبح شنبه در دیدار با معاون استاندار بوشهر اظهار 
داشت: دانشگاه فنی  و حرفه ای به عنوان دانشگاه نسل سوم با نگاه کارآفرینی 

و ایجاد اشتغال باید کمک شود.
وی اضافه کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای به تنهایی نمی تواند به توسعه استان 
کمک کند و تقاضا می شود با توجه به ظرفیت های استان به تکمیل تجهیزات 
دانش��کده فنی وحرفه ای در جنوب استان بوشهر کمک شود و دانشگاه فنی  و 

حرفه ای به همکاری و همیاری شما نیازمند است.

دانشگاه فنی  و حرفه ای روی مراکز 
رشد و کسب وکار متمرکز می شود

بهارناز بیدار
کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی 

یکشنبه
5 اسفند 1397

شماره 1267
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اس��تارتاپ ها با ارائه  فن��اوری جدید در تولید س��یمان و بتن تالش 
می کنند ردپای کربن در س��ایت های ساخت وساز را کاهش دهند و تا 

اینجا عملکرد خوبی داشته اند.
ردپ��ای کرب��ن ب��ه مجموع��ه گازه��ای 
گلخانه ای ناشی از یک سازمان، یک رخداد، 
یک محصول یا یک ش��خص گفته می شود. 
درواق��ع ردپای کربن همان میزان آس��یبی 
اس��ت که گازه��ای گلخانه ای ب��ه طبیعت 
وارد کرده و برخی سازمان ها می توانند این 
میزان خس��ارت را اندازه گیری کنند. تولید 
بتن یک��ی از فرآیندهای مخربی اس��ت که 
موجب تولید گازهای گلخانه ای می ش��ود و 
نقش مهمی در تخریب محیط زیست دارد.

اس��ت که  اس��تارتاپی   CarbonCure
قص��د دارد ب��ا روش جدید تولی��د بتن، با 
مش��کل جهانی ردپای کرب��ن مقابله کند. 

س��یمان، محصولی اس��ت که قطعات بتن را مانند چس��ب به یکدیگر 
متصل می کند و فرآیند تولید آن منبع 8درصد از co۲ ای اس��ت که 
در سطح جهانی به اتمسفر وارد می شود. اگر این صنعت را یک کشور 

در نظر بگیریم، بعد از چین و آمریکا س��ومین بزرگ ترین تولیدکننده  
گازهای گلخانه ای اس��ت. هر قدر میزان ساخت وس��از در کشورهایی 
مانن��د چی��ن افزایش پیدا می کند، مش��کل ردپای کربن نیز بیش��تر 

می شود.
ش��رکتCentral Concrete، تعداد 
1۲ کارخان��ه  تولی��د بت��ن دارد و ب��رای 
کاه��ش می��زان ردپ��ای کرب��ن اقدامات 
زی��ادی از جمله هم��کاری با اس��تارتاپ 
CarbonCure انجام داده اس��ت. هرب 

برتون، مدیرکل این شرکت می گوید:
در تالش هستیم تا روش های بهتری را 

برای کاهش میزان کربن ارائه دهیم.
این ش��رکت با اس��تفاده از م��واد اولیه 
مانند خاکس��تر بادی، میزان سیمان مورد 
نیاز ب��رای تولید بتن را ب��ه نصف کاهش 
داده است. همچنین استفاده از تکنولوژی 
ارائه شده توسط اس��تارتاپ CarbonCure که در هفتمین کارخانه  
این ش��رکت استفاده می شود، میزان ردپای کربن تولیدی این شرکت 

را کم کرده است.

یک��ی از عوامل مؤثر در بهبود محیط کس��ب وکار وجوه گوناگون پیوندها، 
هم��کاری، اعتم��اد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک جامعه اس��ت که در 

مجموع همان سرمایه های اجتماعی را تشکیل می دهند.
وجود سرمایه اجتماعی بس��تر مناسبی برای 
بهره وری س��رمایه انس��انی اقتصادی و فیزیکی 
اس��ت و نبود آن تأثیربخشی س��ایر سرمایه ها را 
در دس��تیابی به توسعه منتفی می کند. برمبنای 
داده ه��ای ارائه ش��ده وزارت ام��ور اقتص��ادی و 
دارایی از ش��اخص های ملی محیط کسب و کار 
در راس��تای سنجش و ارتقای بهره وری و تحلیل 
ش��اخص س��رمایه اجتماع��ی در س��ال 1۳96، 
اس��تان های هرمزگان با امتیاز 1۴.6 مازندران با 
امتیاز 1۳.89 و همدان با امتیاز 1۳.68 باالترین 
امتیاز را در سرمایه اجتماعی دارند و استان های 
س��منان با امتیاز 7.۳9 اصفهان ب��ا امتیاز 7.1 و 
قزوین با امتیاز 6.9۳ پایین ترین امتیاز را به خود 

اختصاص داده اند. همچنین میانگین کل سرمایه اجتماعی استان ها 1۰.87است. 
در مجموع ۲۰ مؤلفه برای س��نجش شاخص سرمایه اجتماعی وجود دارد که 
بسیاری از آنها به نظر ساده می آید ولی نشان دهنده سرمایه اجتماعی باالست. 

از میان متغیرهای مورد بررس��ی در این شاخص، متغیر نگران نبودن نسبت به 
آینده فرزندان در اغلب اس��تان ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که این نشان 
از عدم اطمینان نسبت به آینده و در نتیجه نگرانی خانواده ها نسبت به آینده 
فرزن��دان اس��ت. متغیر دیگری که در بیش��تر 
استان ها ضعیف نشان داده شد، متغیر شرکت 
در س��ازمان های خیریه و مردم نهاد است. ارائه 
نظرات به مقامات دولتی که یکی از متغیرهای 
مؤلفه مشارکت مدنی است دیگر متغیری است 
که بیشتر استان های کشور در آن امتیاز پایینی 
کسب کرده اند که این نشان دهنده امکان ارتباط 
پایین فعاالن اقتصادی با دولت و حکومت است. 
دیگر متغیری که براساس نظرسنجی انجام شده 
بیش��تر اس��تان ها در آن دچار مشکل هستند 
یکسان اجرا شدن قانون برای فعاالن اقتصادی 
اس��ت. این ام��ر می تواند گویای ع��دم امید به 
اجرای عدالت در میان افراد باش��د. گرفتن حق 
در داد و س��تد و اطمین��ان به قول و قرار در محی��ط تجاری دو متغیر دیگری 
هس��تند که ناامیدی از اجرای عدالت در محیط کسب وکار و عدم اطمینان و 

اعتماد در محیط تجارتی را نشان می دهند. 

نمره  استان ها در شاخص محیط کسب و کاراستارتاپ هایی که برای از بین بردن ردپای کربن تالش می کنند

رفتارهای سمی و نامناس��ب روی عملکرد شما تأثیر خواهد داشت، 
ش��اید در ابتدا احس��اس خوبی از انجام آنها داش��ته باش��ید اما چون 

نمی توانند کنترل شوند در نهایت به فرد آسیب می رساند. 
ب��ا تقلید کردن رفتار و عادت های ش��خصی دیگ��ران نمی توانید به 
موفقیت برس��ید و به شهرت و درآمد باالیی دس��ت یابید. رفتارهایی 
چ��ون چند کاره بودن، ش��ب کار بودن و عادت های��ی از این قبیل هیچ 
ارتباطی به موفقیت یا شکس��ت شما ندارد. شاید تاکنون بارها شنیده 
باشید که سخت کوش��ی و تصمیمات هوشمندانه س��بب دستیابی به 
موفقیت می ش��ود، اما هیچ وقت گفته نش��ده رفتارهای نامناسب روی 
عملکرد ش��ما نتیجه  منفی خواهد داش��ت. اکنون قصد داریم 9 رفتار 
س��می در محل کار را بیان کنیم تا با جلوگیری از آنها مسیر موفقیت 

خود را هموار کنید.
جلب توجه کردن از موفقیت دورتان می کند

حتم��اً دیده اید خیل��ی از کارآفرینان و مدیران عامل  بس��یار مغرور 
بوده و احس��اس خودش��یفتگی 
دارن��د، آنها همواره می خواهند با 
رفتارهای سمی خود جلب توجه 
کنند، اما آیا می دانید جلب توجه 
ک��ردن موقعیت آنه��ا را به خطر 
می اندازد. گاه��ی این افراد بیش 
از اینک��ه به فکر منافع ش��رکت 
باش��ند، می خواهن��د خودش��ان 
را نش��ان دهند، اما ممکن است 
همین موضوع ساده سبب اخراج 
ش��دن آنها و ورشکستگی ش��ان 

شود.
تقلید کردن از رفتارهای 

دیگران
نبای��د تصور کنید وقتی راه تکراری دیگ��ران را طی کنید، به همان 
اندازه به درآمد و ش��هرت دس��ت می یابید. الزم است وقتی تمام افراد 
یک مس��یر را طی می کنند شما از مسیر دیگری به هدف خود نزدیک 
ش��وید. این تفک��ر انتقادی به ش��ما امکان می دهد ت��ا دقیقا برعکس 
اطرافی��ان خود فکر کنید. باید به خود یادآوری کنید که هیچ فردی با 

تقلید از رفتار و طرز فکر دیگران به موفقیت نمی رسد.
دورویی محدودکننده است

خیل��ی از اف��راد می گویند در رزومه کاری بای��د ادعا کنند تخصص 
باالی��ی در انج��ام برخی کارها دارن��د، اما با اینکه این حرف درس��ت 
نیس��ت، اما می توان طی زمان این مهارت ها را به دس��ت آورد. بیشتر 
مدیران توقع مهارت های زیادی را در اس��تخدام کارمندان خود دارند، 
اما درس��ت نیست که از این استراتژی دروغین برای کار خود استفاده 
کنی��د. باید توانمندی های خود را شناس��ایی کنید و خود واقعی تان را 

بپذیرید تا بتوانید مسیر موفقیت را به خوبی بپیمایید.
اعتماد به نفس با مغرور بودن متفاوت است

برای دستیابی به موفقیت باید اعتماد به نفس داشته باشید، اما اگر 
این قابلیت به درس��تی استفاده نش��ود نتیجه معکوسی خواهد داشت. 
خیلی خوب اس��ت که خودتان را باور داش��ته باش��ید، اما نباید تصور 
کنید هیچ وقت مرتکب اش��تباه نخواهید شد. هر چقدر هم با تجربه و 

با اس��تعداد باشید باز هم چیزهایی هس��ت که از آن بی اطالعید. پس 
موفقیت می تواند دشمن بزرگی برای خودش باشد.

وفادار نبودن به شرکت
جیم��ز کومی، رئیس اف بی آی به دلیل عدم وفاداری به کش��ورش 
توس��ط رئیس جمهور آمریکا اخراج شد. باید در محل کار خود نسبت 

به قوانین موجود وفادار باشید و آنها را رعایت کنید.
بی توجهی به صحبت های دیگران

رفتار پرخاش��گری منفعالنه رفتاری اس��ت که فرد در صحبت هایش 
وانمود می کند به حرف های ت��ان گوش می دهد، اما دقیقا برعکس آن 
است. یک شرکت یا سازمان در خطر است وقتی کارمندی داشته باشد 
که در ظاهر مطابق با قوانین و نقش��ه  شرکت رفتار می کند اما توجهی 

ندارد و به طور ناگهانی پشت دیگران را خالی می کند.
به دنبال برنده شدن نباشید

در مزای��ده ی��ا مصاحبه های کاری یک برنده و تع��داد زیادی بازنده 
وج��ود دارد، ام��ا نبای��د میان 
کارمندان یک شرکت نیز برنده 
و بازنده ای باش��د. هر کارمندی 
بای��د برای دس��تیابی به اهداف 
ت��الش  ش��رکت  تعیین ش��ده 
کند. در غیر ای��ن صورت تمام 
بی نتیجه  ش��رکت  فعالیت های 
می مان��د که رابطه  مس��تقیمی 
با ضعف مدیریتی آن س��ازمان 

دارد.
ضعف در مسائل مالی

بیش��تر کارآفرین��ان عملکرد 
خوب��ی در زمین��ه کاری خ��ود 
دارند، اما معم��والً در مدیریت 
مالی ضعیف هس��تند. در بیش��تر مواقع این مسئله سبب ورشکستگی 
کس��ب وکار و اس��تارتاپ آنها می ش��ود. البته این موض��وع در درآمد 
ش��خصی نیز مورد بحث قرار می گیرد، وقتی نتوانید حس��اب دخل و 
خرج خود را داش��ته باش��ید قطعاً در مدیریت ش��رکت خود نیز دچار 

مشکل خواهید شد.
قانون شکنی کردن خطرناک است

میان قانون ش��کنی و نادیده گرفتن برخی قوانین تفاوت وجود دارد. 
گاهی نیاز اس��ت برای انجام برخی کارها به ضوابط تعیین شده توجهی 
نکنید. مثاًل وقتی فکر می کنید مدیرتان در برخی امور قوانین محکمی 
دارد عیبی ندارد اگر برای انجام بعضی کارها روش های خالقانه خود را 
به کار گیرید. البته نباید این کار س��بب ش��ود تا به خودتان یا سازمان 

آسیبی وارد شود.
در این مقاله رفتارهای سمی که به کسب وکار شما آسیب می رساند 
را معرفی کردیم، اما رفتارهای نامناسب دیگری هم هستند. شاید این 
رفتارهای سمی در ابتدا رفتارهای مثبتی بوده اند، اما خودمان در انجام 
آنه��ا زیاده روی کرده و آنها را تبدیل به رفتارهای نادرس��ت می کنیم. 
وقتی به موفقیت می رس��ید که بدانید چه رفتارهایی را چه موقع باید 

متوقف کنید و این مسئله نیازمند تعادل داشتن است.
Entrepreneur/ucan : منبع

 رفتارهای نامناسبی که سبب شکست
کسب و کار و استارتاپ شما می شود

یادداشـت

براس��اس تفاهمنام��ه ۲میلیون دالری می��ان ایران و هند که در حاش��یه 
کنفرانس دو س��االنه بین المللی توس��عه کارآفرینی در هند امضا ش��د، مرکز 
تخصص��ی کارآفرینی کس��ب و کارهای خرد و کوچ��ک هند–ایران در تهران 
ایجاد می ش��ود. برگ��زاری دوره های تخصصی آموزش��ی، تب��ادل دانش برای 
شناس��ایی ظرفیت های کارآفرینی، اج��رای برنامه های توس��عه کارآفرینی و 

تامین مالی خرد از جمله دستورکارهای این مرکز خواهد بود.
ای��ن تفاهمنام��ه، در حیدرآباد هندوس��تان ب��ه امضای اصغ��ر نوراله زاده، 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید جمهوری اس��المی ایران و سانیل شوکال، 

رئیس موسسه توسعه کارآفرینی هند رسید.

امضای تفاهم نامه 2 میلیون دالری 
میان ایران و هند در حوزه کارآفرینی



آیا ش��ما نیز عالقه مند به کشف علت محبوبیت باالی هدایای برندها به 
عنوان یک تکنیک بازاریابی هس��تید؟ بدون تردید همه ما از تاثیرگذاری 
این ش��یوه »قدیمی و از مد افتاده« در روند توسعه برندها آگاهی داریم. با 
این حال شیوه مذکور به علت دیگری هم دارای محبوبیت وسیع است: این 

شیوه به شدت فروش برندها را افزایش می دهد. 
یکی از ویژگی های جالب روش اهدای هدیه به مشتریان امکان استفاده 
از هر محصولی است. به این ترتیب هدیه ما دامنه وسیعی از کاالها را در بر 
می گیرد. همچنین در برخی از موارد برندها به جای کاالیی مشخص اقدام 
به هدیه یک نوع س��رویس می کنند. هدف اصلی من در این مقاله بررسی 
مزیت های استفاده از شیوه اهدای هدیه است، بنابراین در پنج بخش مجزا 

اقدام به بررسی موضوع خواهم کرد. 
آشنایی با شیوه ای تازه

ب��ه عنوان یک کارآفرین یا صاحب کس��ب وکار چند ش��رکت محلی را 
می شناسید که اقدام به اهدای محصوالت مختلف در قالب هدیه می کند؟ 
احتم��ال اینکه هیچ برندی در ذهن تان نقش نبندد، بس��یار باالس��ت. در 
حقیقت، بس��یاری از برندها با اشاره به کلیشه »گرانی بیش از حد« از زیر 

بار چنین کاری شانه خالی می کنند. 
هر کس��ب وکار تازه ای با دو چالش اصلی مواجه اس��ت. نخست نمایش 
کیفیتی عالی در مورد محصوالتش و دوم رقابت با س��ایر برندهای موجود 
در ب��ازار. مورد اخیر دارای اهمیت فزاینده ای اس��ت. اگر مخاطب از وجود 
برند ما آگاهی نداش��ته باش��د، هرگز تعامل و به تبع آن فروش��ی صورت 
نمی گی��رد. بهترین راهکار در این زمینه انجام کاری اس��ت که دیگر رقبا 
انجام نمی دهند، بنابراین به عنوان توصیه نخست باید روی تازگی این کار 
تاکید کنم. بدون تردید منظور من از تازگی در اینجا اندکی متفاوت است. 
تکنیک اهدای هدیه دارای قدمت بس��یار زیادی است. با این حال امروزه 
کمتر از س��وی برندها مورد استفاده قرار می گیرد. درست به همین خاطر 
باید از ش��یوه مذکور استفاده مناس��ب را کرد. با این کار گام مهمی برای 

سبقت از رقبا خواهیم برداشت. 
در جهان کسب وکار امروز ایجاد تمایز برای برندمان اهمیت باالیی دارد. 
اگ��ر نگاهی دقیق به برنده��ای بزرگ بیندازیم، همه آنه��ا دارای تمایزی 
مشهود با رقبای کوچک ترشان هس��تند. به همین خاطر اغلب خریدارها 
به طور مس��تقیم به س��راغ آنها می روند. این امر تا حدی ناشی از شهرت 
برند مورد نظر و تا حد دیگر به دلیل عدم ش��ناخت س��ایر برندها از سوی 
خریدارهاس��ت. خوشبختانه برندها نیز از اهمیت ایجاد تمایز اطالع دارند. 
این نکته وقتی در خیابان های اطراف منزل یا محل کارمان قدم می زنیم، 
به خوبی نمایان می ش��ود. اغلب خیابان های مدرن دارای چندین بیلبورد 
هس��تند که پیام واحدی را از س��وی برندهای مختلف مخابره می کند: از 

ما خرید کنید.
قدردانی مشتریان

اجازه دهید این بخش را با طرح پرسشی هیجان انگیز شروع کنم: مردم 
از دریافت چه چیزی همیش��ه خوشحال می شوند؟ به عنوان پاسخ شاید 

گزینه های زیادی در ذهن تان نقش بس��ته باش��د. با این حال در مقیاسی 
وسیع همه مردم از دریافت هدیه یا محصوالت رایگان خوشحال می شوند. 
نکته جالب در این مورد وس��عت گزینه های پیش روی برندهاست. به این 
ترتی��ب ما می توانیم عالوه بر هدیه های کلیش��ه ای به گزینه های بس��یار 
جذاب تری نیز توجه کنیم. معموال کارش��ناس های حوزه کس��ب وکار در 
مورد اهدای هدیه به مش��تریان دس��ت برندها را بس��یار باز می گذارند. بر 
این اس��اس در اینجا توصیه من به ش��ما انتخاب هر محصولی که دوست 

دارید، خواهد بود. 
هدف اصلی از انتخاب هدیه های متنوع برای مشتریان ایجاد تمایز میان 
برندمان با دیگر رقباس��ت. همیش��ه باید این هدف را مد نظر داش��ت. در 
غی��ر این ص��ورت احتمال انحراف از هدف اصلی بس��یار باال خواهد رفت. 
اگر ش��انس با شما یار باشد، محصوالت هدیه ای تان مورد پسند مشتریان 
نیز ق��رار خواهد گرف��ت. در این ص��ورت تاثیرگذاری اقدام ت��ان افزایش 
چش��مگیری خواهد داشت. البته در دنیای کس��ب وکار اعتماد به شانس 
حرکت هوشمندانه ای نیس��ت. به همین خاطر باید جهت گیری مان را به 
سوی مطالعه پیرامون سلیقه مشتریان قرار دهیم. بدون تردید همه برندها 
برای تهیه هدی��ه زمان و هزینه قابل مالحظه ای را صرف می کنند. با این 
حال برنده ماجرا فقط برندی است که هدیه هماهنگ با سلیقه مشتریانش 
را انتخ��اب می کند، بنابراین به عنوان نکته طالیی باید ویژگی منحصر به 

فردی در هدیه مان پیدا کنیم. 
نمایش هرچه بهتر محصوالت مان

برخ��ی از برندها در زمینه تولید محصوالت��ی فعالیت دارند که صنعت 
پر رقباتی را ش��کل داده اس��ت. به همین دلیل در چنین مواقعی نمایش 
هویت برند به مخاطب کار بس��یار پیچیده ای می شود. بدون تردید آرزوی 
هر برند فعال در صنعت های پر رقابت امکان شناس��ایی س��ریع از س��وی 
مشتریان است. پیشنهاد من در این مورد استفاده از محصوالت برندمان به 
عنوان هدیه اس��ت. این کار عالوه بر جلب توجه مشتریان موجب آشنایی 
مخاطب هدف با نحوه اس��تفاده از محصول م��ان و ویژگی های منحصر به 
فردش می شود. به یاد داشته باشید که هر هدیه ای از سوی برندها دارای 
لوگو، نام تجاری و ش��عار تبلیغاتی آنهاست. به همین دلیل عالوه بر هدیه 
به نوعی بیلبورد کوچک بازاریابی نیز بدل می شود، بنابراین اگر با دقت به 

فرآیند اهدای هدیه نگاه کنیم، نوعی سرمایه گذاری بازاریابی نیز هست. 
نکته مه��م در اینجا انتخاب فقط یک محصول به عنوان هدیه برندمان 
است. همانطور که اشاره شد، دامنه انتخاب ما در اینجا بسیار وسیع است. 
خ��ودکار، لیوان، ماگ یا گلدانی پالس��تیکی از جمله انتخاب های معمول 
هستند. انتخاب هوشمندانه ما زمانی شکل می گیرد که محصولی مرتبط با 

ماهیت برندمان و فعالیتش را به عنوان هدیه انتخاب کنیم. 
وفاداری مشتریان 

لحظ��ه ای در م��ورد تخفیف های عجی��ب و غریب برنده��ای بزرگ در 
مناس��بت های مختلف فکر کنید. در چنی��ن مواقعی برخی از محصوالت 
این برندها با تخفیف بسیار باال ارائه می شود. بدون تردید این اقدام از نظر 
بازاریابی و توسعه برند تاثیرگذاری بسیار باالیی دارد. با این حال غول های 
عرصه کس��ب وکار به ارائه تخفیف های وسوس��ه انگیز اکتفا نمی کنند. آنها 
به مش��تریان خود هدیه های مختلفی نیز در موقعیت های گوناگون عرضه 

می کنند. ش��اید در نگاه نخست این ش��یوه از اهدای هدیه بسیار پرهزینه 
باشد. با این حال برای دستیابی به مشتریان وفادار نباید از هرگونه اقدامی 
دریغ کرد. وقتی مشتریان هدیه ای از یک برند دریافت می کنند، به هنگام 
خریدهای بعدی نخست به سراغ آن شرکت خواهند رفت. این امر به ویژه 
برای ش��رکت هایی که مدیریت چند برند مختلف را برعهده دارند، بسیار 
سودمند است. به این ترتیب با عرضه هدیه در قالب یک برند تمام برندهای 

تابع بهره مند خواهند شد. 
فرآیند ارائه هدیه های مناس��ب و کاربردی به مش��تریان تحت هر نامی 
که مورد بررس��ی قرار گیرد، دارای اش��تراک های زی��ادی با فرآیند جذب 
مش��تریان وفادار اس��ت. در چنی��ن فرآیندی هدف اصل��ی برندها تبدیل 
مشتریان معمولی یا مخاطب هدف شان به مشتریان ثابت است. دلیل آن 
نیز کامال واضح است: بخش زیادی از درآمد برندها از جانب مشتریان ثابت 
تامین می شود، بنابراین اگر برای انتخاب هدیه با محدودیت بودجه مواجه 
هستید، مشتریان فعلی خود را در اولویت قرار دهید. به این ترتیب شانس 
شما برای تبدیل شان به مشتریان ثابت افزایش چشمگیری خواهد داشت. 

معمای هزینه ها
خرید فضاهای تبلیغاتی )در پلتفرم های مختلف مانند تلویزیون، بیلبورد 
و شبکه های اجتماعی( می تواند هزینه های زیادی را برای برندها به همراه 
داشته باشد. متاسفانه امروزه بسیاری از مردم ابزارهای هوشمندی برای دور 
زدن تبلیغات استفاده می کنند. نمونه مشهور آن نرم افزارهای محدودسازی 
تبلیغات در مرورگرهای مختلف است. با نصب چنین افزونه ای دیگر هیچ 
تبلیغی در س��ایت ها ب��رای کاربر به نمایش در نمی آی��د. به همین خاطر 
احتمال شکست برندها در فرآیند بازاریابی مبتنی بر رسانه های جمعی و 
شبکه های اجتماعی بسیار باالست. حال با توجه به محدودیت های عرصه 
تبلیغات و بازاریابی در رسانه های مختلف چه راهکار جایگزینی پیش روی 
ما قرار دارد؟ یک انتخاب هوشمندانه سرمایه گذاری روی هدیه های جذاب 
اس��ت. این امر تقریبا هزینه ای مش��ابه تبلیغ��ات در کانال های تلویزیونی 
پرمخاط��ب را به همراه دارد. با این ح��ال میزان تاثیرگذاری اش به مراتب 
بیشتر خواهد بود. در هر صورت کمتر کسی دست رد به سینه یک هدیه 

می زند. 
بدون تردید فعالیت بازاریابی برای هر برندی هزینه آور اس��ت. اش��تباه 
بس��یاری از برندها در زمینه بازاریاب��ی و تبلیغات تالش برای انجام آن در 
قالب فرآیندی کامال رایگان است. مسئله اصلی در زمینه تبلیغات انتخاب 
شیوه ای با هزینه کمتر و تاثیرگذاری بیشتر است. وقتی اینگونه به عرصه 
تبلیغات و بازاریابی نگاه کنیم، انتخاب های هوشمندانه تری خواهیم داشت. 

نتیجه گیری:
توس��عه برند از طریق ارائه هدیه های جذاب کار بازاریابی را برای برندها 
ساده می کند. بسیاری از مردم انتظار چنین اقدامی را فقط در مناسبت های 
خاص دارند. با این ح��ال برای برندها هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد. 

شما حتی امکان خلق مناسب ویژه برندتان را نیز دارید. 
ب��دون تردید هیچ ض��رری در ایجاد نگاهی مثب��ت از خودمان در نگاه 
مخاط��ب وج��ود ندارد. ب��ه ویژه زمانی که آن مش��تریان ب��ر پایه تجربه 
لذت بخش شان برای مدت های طوالنی به عنوان سفیر برندتان عمل کنند. 
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 ۷قاعده کلی برای
طراحی بنرهای تبلیغاتی موثر

در دنیایی که از دیجیتال مارکتینگ پر ش��ده، بنرهای تبلیغاتی 
یک��ی از مدل های متداول در تبلیغات آنالین هس��تند. تقریبا تمام 
بیزینس ها از بزرگ تا کوچک از این مدل تبلیغات برای پروموش��ن 
کسب و کار خود استفاده می کنند، بنابراین چه چیزی این بنرهای 
تبلیغاتی را می تواند جذاب کند؟ درواقع چیزهای زیادی هست که 

به موفقیت یک بنر کمک می کند.
در کل بنره��ای تبلیغاتی یکی از متدهای پروموش��ن های آنالین 
ش��ده اند. هرچن��د که بدون ی��ک طراحی بنر خوب  هی��چ اتفاقی 

نمی افتد.
در این نوش��ته هفت قاعده کلی ب��رای طراحی بنرهای تبلیغاتی 

موثر را به شما می گوییم.
از استانداردها پیروی کنید

از وقت��ی ک��ه ق��رار ب��ه اجرایی ش��دن بنر ش��ما می ش��ود باید 
گایدالین های استانداردی که توسط گوگل ارائه شده است را دنبال 
کنید. آن وقت می توانید از بنر خود انتظار عملکرد خوب را داش��ته 

باشید.
براس��اس گ��وگل س��ایز بنره��ای موفق ب��ه این صورت اس��ت:  
۲۵۰*۳۰۰ مستطیل متوس��ط 9۰*7۲8  لیدر برد و 6۰۰*16۰. 
طبق فضای خالی که به ش��ما تعلق می گیرد، می توانید یکی از این 

سایزها را انتخاب کنید.
 سادگی همیشه هزینه دارد

از اطالع��ات، تصاوی��ر و المان های دیگری که باعث گیج ش��دن 
مخاطب می ش��ود اس��تفاده نکنید. این نوع طراح��ی هیچ تاثیری 
نخواهد داش��ت و بی فایده اس��ت. طراحی باید تا حد امکان س��اده 
باش��د. این اتفاق زمانی می افتد که از تنوع رنگ کم، فونت س��اده و 
دیگر المان ها استفاده شده باشد. یکی از راه های  ساده نگه داشتن 

بنر تبلیغاتی استفاده از فونت، رنگ و المان های خود لوگو است.
از CTR با درایت استفاده کنید

ح��دس می زنم همه ش��ما از تاثی��ر دکمه ها بااطالع هس��تید و 
می دانید که می تواند باعث افزایش CTR ش��ود. تمرکز بیش��تری 
روی دیزای��ن Call To Action بگذارید. ایده خوبی هس��ت که 
دکمه ه��ا را با رنگ متف��اوت از پس زمینه درس��ت کنید. این مدل 
طراحی باعث جلب توجه توس��ط بازدیدکنندگان می شود و بیشتر 

آنها  روی بنر کلیک می کنند.
واضح بودن متن باید در اولویت قرار بگیرد

ای��ن واضح ترین ق��دم برای ایجاد یک طراحی بنر اس��ت. معموال 
در بنرها از نوش��ته زیاد اس��تفاده می ش��ود، اما بنر خ��ود را درگیر 
نوش��ته ها و متن های طوالنی نکنید و مطمئن ش��وید که متن قابل 

خواندن باشد.
به این دو نکته حتما توجه کنید

نکت��ه اول اینک��ه هدالین باید بزرگ و بُلد ش��ده باش��د و باید با 
س��ایز و رنگ بقی��ه متن بنر فرق کند. نکته بعدی متن شماس��ت، 
ان��دازه متن باید یک چهارم از تیتر بنر کوچک تر باش��د. باید دقت 
کنید فونت و رنگ با وب س��ایت ش��ما تفاوتی نداشته باشد و از یک 

گایدالین پیروی کند.
 از فایل هایی که حجم زیادی دارند دوری کنید

اگ��ر می خواهید گروه هدف ش��ما ب��ا بنر تبلیغاتی ش��ما تعامل 
برقرار کنند باید خیلی س��ریع متوجه بنر تبلیغاتی ش��ما بش��وند، 
اما اگر حجم بنر زیاد باش��د زمان زیادی برای لود ش��دن می گیرد. 
بازدیدکنندگان سایت این همه وقت برای لود شدن بنر شما ندارند 
و منتظر باز ش��دن آن هم نمی ش��وند و تجربه بدی به آنها می دهد. 

به همین دلیل حجم بنر باید کم باشد.
برای آنهایی که سرعت اینترنت پایینی دارند این زمان بیشتر هم 
می ش��ود. گوگل ادوردز حجم فایل بنر را 1۵۰ کیلوبایت پیش��نهاد 

می کند.
 

از انیمیشن استفاده کنید
طراحی بنرهایی که حالت انیمیشنی دارند خیلی تاثیرگذار است، 
اما باید حواس مان باشد که باعث تداخل در رساندن پیام بنر نباشد. 
از انیمیش��ن های ساده استفاده کنید و بیش تر 1۵ ثانیه نباید باشد 

و بیشتر از سه بار هم اجرا نشود.
  با برند خود تعامل داشته باشد

اطمینان حاصل کنید که بنر تبلیغاتی شما با برند و صفحه فرود 
همخوانی داش��ته باش��د. در غیر این ص��ورت مخاطب خود را گیج 

می کند.
نتیجه گیری:

طراحی بنر برای رس��یدن شما به هدف تان ضروری است، اما یک 
بنر تبلیغاتی زمانی تاثرگذار می ش��ود که طراحی آن ساده باشد  و 

در سایز استاندارد باشد.
رن��گ فون��ت و المان های دیگر باید با دقت انتخاب ش��وند. دقت 
کنید حجم فایل کم باش��د تا زمان زیادی برای لود ش��دن از کاربر 

نگیرد.
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شکی نیست که بازاریابی آنالین در جهان توفان به پا کرده است. نه تنها 
عالق��ه به محتوای ویدئویی در سرتاس��ر جهان خواهان دارد و تماش��ای 
تلویزیون سنتی را کنار زده است، بلکه به نظر میرسد که مردم دنیا آن را 
در صدر محتوای مورد عالقه خود قرار داده اند. با این همه، هنوز هم ارزش 

بازاریابی آفالین بسیار زیاد بوده و از یادها نرفته است.
 یکی از تاکتیکهای آفالین بازاریابی، بازاریابی مس��تقیم با پس��ت است: 
فرس��تادن نامه، کارتپس��تالها و یادداش��تهایی که برای صندوق پس��تی 

مشتریان ارسال میشود. 
بازاریابی مستقیم با پست چیست؟

پست مستقیم، شکلی از بازاریابی مستقیم است که در آن مواد تبلیغاتی، 
از طریق پست برای مشتریان مورد نظر فرستاده می شود. 

با افزایش محبوبیت صندوقهای پستی آنالین، دیگر خیلی از چیزهایی 
که با پس��ت، درب خانه ی افراد فرستاده میشود، جذابیتی ندارد. خیلی از 
این ایمیلها، کدهای تخفیف میفرس��تند تا از مغازههای آنها خرید ش��ود، 
اما وقتی که صندوق پس��تی باز میش��ود، پر از صورتحساب است. غیر از 

این است؟
الزاماً این طور نیست.

در این نوشته به این مسأله پرداخته میشود که چرا بازاریابی مستقیم با 
پس��ت، باید هنوز هم در استراتژیهای بازاریابی در سال ۲۰19 قرار بگیرد. 

همچنین، مثالهایی نیز ارائه خواهد شد.
 بازاریابی مستقیم با پست چه چیزهایی میتواند ارائه دهد که 

بازاریابی آنالین نمیتواند؟ 
بازاریابی آنالین عالی اس��ت، اما ثابت ش��ده که در م��واردی، جایگزین 

آفالین آن میتواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.
رسیدن به مشتریان در بازاریابی مستقیم با پست، آسانتر است

یکی از دالیل بر این مدعا که بازاریابی مستقیم با پست اثربخشتر است، 
این اس��ت که درک آن آسانتر اس��ت. در یکی از مطالعاتی که انجام شده 
است، مشخص شده که افراد برای پردازش چیزهایی که با پست برای آنها 
ارسال میشود، ۲1درصد کمتر به زحمت میافتند. این بدان معنا است که 
دیگر نیازی نیست تا مشتریان زمان و فکر مصرف کنند تا در سایت شما 

بگردند و جست وجو کنند. 
موفقیت هر کمپین بازاریابی، چه به صورت آنالین انجام ش��ود و چه به 
صورت آفالین، بس��تگی به این دارد که چگونه مش��تریان در آن کمپین، 
ترغی��ب و تهییج ش��وند. اگر مش��تریان در هر نقطه��ای از کمپین دچار 
س��ردرگمی ش��ده یا کار با یک برند را سخت ببینند، احتمال کمی وجود 

خواهد داشت که به سمت آن کسب و کار گرایش پیدا کنند.
 بازاریابی مستقیم با پست، بیشتر در خاطر مشتریان میماند

 اگر نگاهی به کمپینهای تبلیغاتی در 1۰سال گذشته بیندازیم، مشخص 
میشود که بسیاری از برندهایی که بر سر زبانها بوده است، در کمپینهای 
تبلیغاتی حضور داش��تهاند. حتی ممکن اس��ت این برندها در گوگل هم 
توس��ط افراد دیده نشده باش��ند، اما همواره کمپینهای تبلیغاتی آنها اجرا 
شده است. بازاریابی مستقیم با پست ثابت کرده است که توانسته یک برند 

را بیشتر در ذهن مشتریان جای دهد. 
همچنین، ثابت ش��ده که برندهایی که سال های سال اسم و رسم خود 
را در کمپین ه��ا و جش��نها به صورت فیزیکی تبلیغ کرده اند، پاس��خهای 
احساسی بیشتری را از سوی بازدیدکنندگان خود دریافت کردهاند، یعنی 
بیشتر در خاطرها ماندهاند. اگر از بازاریابی با پست مستقیم به شکلی خوب 

و بهینه اس��تفاده شود، احتمال اینکه یک شرکت در کمپینهای تبلیغاتی 
نسل بعدی در ذهنها بیشتر باقی بماند، بسیار باالتر خواهد بود. 

 بازاریابی مستقیم با پست، پاسخهای بیشتری را دریافت خواهد کرد
افراد، معموالً صندوقهای پستی مجازی را به صندوقهای پستی که پشت 
درب خانه آنها نصب شده است، ترجیح می دهند. اما معنای این حرف، آن 

نیست که نسخه آنالین، اثربخشتر است. 
پستهای مستقیم، پاسخهای بیشتری را دریافت می کنند. در کمپینهایی 
که برگزار ش��ده است، ۴/۴درصد از افرادی که موارد تبلیغاتی را مستقیماً 
از پست دریافت کردهاند، به دعوت برند پاسخ دادهاند، اما در بازاریابیهای 

آنالین، این عدد فقط ۰/1۲درصد بوده است. 
معنای این اعداد چیس��ت؟ این بدان معنا است که اگر در یک کمپین، 
محصول یک برند برای 1۰۰۰ نفر مخاطب تشریح شود، آن افرادی که به 
پس��تهای مستقیم پاسخ میدهند، ۴۳ نفر بیشتر از آن افرادی هستند که 

به ایمیلها پاسخ دادهاند.
اگر تمام بودجه روی پس��تهای الکترونیک صرف ش��ود، نتیجه خوب و 
مطلوبی به دست نخواهد آمد. به خصوص این موضوع زمانی بدتر میشود 

که پست مستقیم، هزینههای کمتری را هم در برداشته باشد. 
 

3 نکته برای موفقیت در کمپین تبلیغات مستقیم با پست 
برای آنکه کمپینهای بازاریابی موفق باش��ند و بازگش��ت سرمایه خوبی 
را برای صاحبان کسب و کار به ارمغان بیاورند، چند نکتهکلیدی باید مد 

نظر قرار گیرد. 
۱. خالقبودن 

پست مستقیم باعث میشود تا خالقیت هم شکوفا شود. اینکه یک نامه 
خس��تهکننده برای افراد ارسال ش��ود و پس از تبلیغ محصول، بالفاصله 
صورتحس��اب آن برای مشتری فرستاده شود، سودی را به ارمغان نخواهد 
آورد؛ باید کاری انجام ش��ود که قبل از آن، هیچ کسی به آن فکر نکرده و 
آن را انجام نداده باشد. مثاًل میتوان مخاطب را به یک مهمانی دعوت کرد 

و آن را در صندوق پستی او انداخت!
برای انجام این کارها، مثاًل میتوان موارد زیر را ارسال کرد:

• یک س��ری کاغذ که هنرمندانه تا خوردهاند و شکلهای مختلفی را به 
وجود آوردهاند

• کارتپستالهای زیبا و جذاب با طراحیهای نو و دوستداشتنی
• نامههایی برای دعوت به صحبت و تعامل با مشتری

  یک مثال فانتزی از این دست کارهای خالقانه، کاری بود که در کمپین 
روز جهانی آب از سوی تیم کمپین تبلیغاتی آن انجام شد. موضوع کمپین 
آب ب��ود، خب، بای��د آگاهی افراد درباره آب باال میرفت و توجه آنها به آب 
جذب میش��د. تی��م کمپین، چه کاری انجام داد؟ چ��ه خالقیتی به خرج 
داد؟ چه باید میکرد که توجه افراد را با ارس��ال یک بس��ته پستی، به آب 
جلب میکرد؟ یک نامه پستی طراحی کردند و به آدرس های پستی مردم 
فرس��تادند. خاصیت نامه این بود که کلماتی روی آن نوشته شده بود ولی 
دیده نمیش��د. بر روی آن نوشته ش��ده بود، برای خواندن متن نامه، آن را 
در آب ف��رو ببرید! با فرو بردن آن نامهها در آب، متنهای جذاب و زیبایی 

ظاهر میشد!
 نه تنها این کمپین با پس��ت مستقیم، به ش��کلی خالقانه توجه افراد را 
ب��ه موضوع کمپین جلب میکرد، بلکه مخاطبی��ن را تحریک میکرد تا به 
دنبال آن خالقیت، با تیم کمپین تعامل برقرار کنند. ثابت ش��ده است که 
محتویات تعاملی، دو برابر بیش��تر از همتای��ان غیرفعال خود به موفقیت 

دست یافتهاند. فوقالعاده است، نه؟!
2. باید مخاطبین را تهییج کرد تا چیزی را حس کنند

دومین روش��ی که میتواند برای موفقیت یک کمپی��ن بازاریابی به کار 
گرفته ش��ود، این است که کاری انجام شود تا مخاطبین احساسی نسبت 
ب��ه محصول پیدا کنند، محصول را لمس کنند و از مزایای آن اطالع پیدا 
کنند. سالهای سال است که احساسات و هیجانات، سالح تبلیغاتی بسیاری 
از بازاریابان بوده اس��ت. بسیاری از تحقیقات نش��ان دادهاند که در زمان 
تصمیمگیری برای خرید، اکثر مردم روی احساسات و هیجانات خود تکیه 
میکنند و اگر صرفاً با منطق با آنها صحبت شود، نتیجه مطلوب به دست 

نخواهد آمد. 
مثال��ی جذاب برای این مس��أله، م��وزه حیات وحش اس��ت. در این کار 
تبلیغاتی، تیم تبلیغات تالش کردند تا به مردم بگویند که نس��ل بسیاری 
از حیوانات در حال انقراض اس��ت و با این کار، س��عی کردند تا آنها را با 
احساسات خودشان درگیر کنند. این تیم تبلیغاتی، پاککنهایی را طراحی 
کرد و برای مخاطبین خود ارس��ال کرد. بر روی این پاککنها نوشته شده 
ب��ود: »برآورد ما چنین اس��ت که در هر روز، تا ح��دود ۲۰ گونه جانوری 

منقرض میشوند.«
  این کار باعث میشد تا مخاطبین آنها هر روز نمایش انقراض را جلوی 
چشم خود ببینند. دیگر  فکر نمیکردند که این مسأله چقدر جدی است، 

به جای این فکر کردن، سعی میکردند عمل کنند.
اگر موضوع احساس��ات و هیجانات مردم در کمپینهای پست مستقیم 
مد نظر قرار گیرد، قطعاً پیروزی و موفقیت بیشتری به دست خواهد آمد. 

3 منحصربه فرد بودن
معم��والً صندوقه��ای پس��تی، محیطهای ج��ذاب و جالبی نیس��تند. 
صورتحسابها و قبضهای خدماتی، اظهارنامههای بانکی و خیلی از نامههای 
ناخواس��ته و ناخوشایند، صندوق پس��تی را پر میکنند، اما باز هم میتوان 

کاری که کمپین بازاریابی با پست مستقیم جذاب شود. 
یک روش جالب و جذاب برای این کار، کنار هم قرار دادن است. میتوان 
محصوالت و خدمات ش��رکت را در کنار محصوالت و خدمات شرکتهای 
رقی��ب قرار داد و تمام آن برتریها و موارد منحصربه فردی که برند میتواند 
نسبت به رقبای خودش به مشتری ارائه کند، را برای مشتری خاطرنشان 
کرد. میتوان به مشتری ثابت کرد که این برند میتواند نسبت به رقبایش، 

ارزشهای خیلی ارزشمندتری را برای او به ارمغان بیاورد. 
کمپین با پست مس��تقیم که مکبث انجام داد، یک مثال جالب در این 
زمینه اس��ت. تیم طراح این کمپین میخواس��ت مردم را تهییج کند تا از 
تئاتر آنها دیدن کنند. آنها به جای اینکه از بازاریابی آنالین استفاده کنند، 
از فرصت پست مستقیم بهره گرفتند و سعی کردند تا راهی بیابند که در 

صندوق پستی جذاب جلوه کنند. 
 خب، اینکه مش��خص است که نمیتوان یک نمایش شکسپیر را با یک 

نمایش فستفود مقایسه کرد! اما آنها این کار را کردند و جواب گرفتند. 
کنار هم قرار دادن هر دو موضوع، باعث میش��ود تا مشتری، برای چند 
ثانیه هم که شده مکث کند و بالفاصله آن ماده تبلیغاتی را لوله نکند و به 
درون سطح آشغال نیندازد. این کار باعث شد تا خیلی از افرادی که هم به 
شکسپیر عالقه داشتند و هم به فست فود، وقتی این دو عنصر را کنار هم 

میدیدند، بیشتر جذب مکبث بشوند. 
حرف آخر

بازاریابی مس��تقیم با پس��ت، هنوز هم در قرن ۲1، در سال ۲۰19 کار 
میکند. ارزش آن را اندک نشمارید. هنوز هم صندوق های پستی ارزشمند 
هستند. هنوز هم خیلی وقتها ارزش صندوقهای پستی پشت درب منازل 
افراد بیشتر از ارزش صندوقهای پستی الکترونیکی روی لپتاپ آنها است. 

کافی اس��ت خالق باشید، به مخاطبین خود حس بدهید و با مقایسه و 
کنار هم قرار دادن موضوعات، آنها را تهییج کنید.

۱۱ فیلم و سریالی که هر بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
باید تماشا کند)۱(

یادگیری ایده های بازاریابی از دل فیلم و 
سریال

به عقیده بس��یاری از کارشناس های حوزه آموزش بهترین یادگیری 
در قال��ب س��رگرمی اتفاق می افتد. درس��ت ب��ه همین دلی��ل برنامه 
تلویزیونی »بیل نای، مرد دانش��مند« تاثیر بسیار بیشتری از هر معلم 
فیزیک یا ش��یمی روی مخاطب های خود داشته است. به طور مشابه، 
وقتی بحث بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی مطرح می شود، نخستین 
نکته مهم جلب نظر مخاطب از طریق س��رگرمی اس��ت. خوش��بختانه 
امروزه بازاریاب ها امکانات و ابزارهای بس��یار مناس��بی در جهت جلب 
نظر مخاطب در اختیار دارند. یکی از آنها اس��تفاده از ایده های خالقانه 
برنامه ه��ای تلویزیونی و جلب نظ��ر مخاطب با کارب��رد تکه کالم های 

مشهور آنهاست. 
به دلیل تاثیر باالی برنامه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی روی 
مردم، در این مقاله من به بررس��ی س��ریال ها و فیلم های مناسب برای 
بازاریاب های فعال در ش��بکه های اجتماعی پرداخته ام. هدف اصلی من 
از ای��ن کار تقویت ایده های افراد و کمک ب��ه تولید محتوای بازاریابی 
باکیفیت تر است، بنابراین اجازه دهید به سراغ فهرست مورد نظر برویم.

کالس هشتم؛ زمانی برای شناخت بهتر نسل جوان
ای��ن فیلم یک��ی از موفق ترین شبیه س��ازی های تاری��خ برنامه های 
تلویزیونی اس��ت. در فیلم »کالس هشتم« داستان جذاب و پر کشش 
دختری 1۳ س��اله و فوق العاده ساکت و درونگرا روایت می شود. بدون 
تردید خانم ها احس��اس همدردی بس��یار قوی با شخصیت اصلی این 
داس��تان خواهند داشت. کایال ِدی )با بازی فوق العاده السیه فیشر( در 
گی��ر و دار آخرین هفت از کالس هش��تم خود موض��وع اصلی فیلم را 

تشکیل می دهد. 
محور اصلی زندگی کایال در فیلم ش��بکه های اجتماعی اس��ت. او به 
عنوان یک دختر نوجوان فعالیت بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی 
دارد. به همین خاطر نیز با مش��کالتی مواجه می ش��ود. کایال عالوه بر 
بارگذاری تصاویر س��لفی در اس��نپ چت به ط��ور همزمان در یوتیوب 
و اینس��تاگرام نی��ز فعالیت دارد. ب��ه عنوان یک زمینه روانش��ناختی، 
ش��بکه های اجتماعی برای کایال وسیله ای به منظور تخلیه خشم و در 

عین حل راه فرار است. 
ب��دون تردی��د کالس هش��تم ب��رای همه اف��راد در حک��م مقطعی 
سرنوشت س��از است. بس��یاری از افراد باید در این س��ن تکلیف آینده 
تحصیلی و شغلی ش��ان را روشن کنند. در این میان تفاوت عمده میان 
نسل جدید با والدین ش��ان وجود پدیده ای به نام شبکه های اجتماعی 
اس��ت. به این ترتیب آگاه��ی نوجوان های امروزی از جهان بیش��تر از 
دل ش��بکه های اجتماعی بیرون می آید. درس��ت ب��ه همین دلیل نگاه 
نس��ل جوان با والدین ش��ان بسیار متفاوت اس��ت. گاهی اوقات همین 
اخت��الف دیدگاه موجب عدم فهم مش��ترک میان والدی��ن و فرزندان 
می شود. اگرچه فیلم های بسیاری با محوریت نمایش جنبه های تاریک 
ش��بکه های اجتماعی تولید و روانه بازار ش��ده است، اما فیلم »کالس 
هش��تم« کامال متفاوت است. در این اثر س��ینمایی عالوه بر رویه های 
منفی شبکه های اجتماعی شاهد س��ویه های مثبت اش نیز هستیم. به 
عن��وان مثال، کایال نوجوان و درونگرا در ش��بکه های اجتماعی بدل به 

شخصیتی کامال فعال و ماجراجو می شود. 
بدون تردید بازاریاب های فعال در شبکه های اجتماعی نیاز مبرمی به 
فهم نوجوان ها دارند. امروزه بسیاری از کمپین ها به صورت اختصاصی 
برای جلب نظر نوجوان ها و به طور کلی نس��ل جوان س��اخته می شود. 
اگر به دنبال شناخت هرچه بهتر نوجوان ها هستید، فیلم حاضر کمک 

شایانی به شما خواهد کرد. 
میم آمریکایی؛ پشت صحنه زندگی سلبریتی ها

مس��تند جدید ش��بکه نت فلیکس به بیان پش��ت پرده زندگی افراد 
مش��هور در اینترنت و افراد تاثیرگذار می پردازد. در این مس��تند روی 
چهار سلبریتی در شبکه های اجتماعی تمرکز می شود: پاریس هیلتون، 
بریتنی فورالن، جاش استروس��کی و کیریل بیچاتس��کی. نکته جالب 
اینکه انتخاب این افراد بیش��تر به خاطر داوطلبی ش��ان بوده است. به 
این ترتیب آنها کامال داوطلبانه به بیان سرگذش��ت خود و ش��یوه های 

موفقیت و کسب شهرت در دنیای آنالین می پردازند. 
هدف اصلی از س��اخت مس��تند میِم آمریکایی نمایش پشت صحنه 
زندگی س��لبریتی های ش��بکه های اجتماعی است. به این ترتیب سعی 
ش��ده تا حدی زندگی آنها از باورهای خیالی دور ش��ود. به این ترتیب 
در عی��ن حال ک��ه چنین افرادی دارای فالوورهای بس��یار زیاد و تاثیر 
انکارناپذیر روی مردم هستند، باز هم احساس هایی نظیر تنهایی، ترس 

و شکست را تجربه می کنند. 
تماش��ای این مس��تند از آنجایی اهمیت دارد که امروزه بسیاری از 
نوجوان ها با تقلید از سلبریتی های پلتفرم های اجتماعی به جای ادامه 
تحصیل یا انتخاب حرفه ای مش��خص به سراغ راه های عجیب و غریب 

برای موفقیت در شبکه های اجتماعی و کسب شهرت می روند. 
یک لطف کوچک؛ کمک به ساخت کمپین های واقعی تر

در ای��ن تریلر ترکیبی و خنده دار، آنا کندری��ک به همراه خواهرش 
بلیک لیولی درگیر حل مش��کالت و مس��ائل فرزند آنا می شوند. ماجرا 
از آنجا شروع می شود که پسر آنا پس از پایان دبیرستان وارد دانشگاه 
ش��ده اس��ت. در این میان او به جای تمرکز روی درس و کسب تجربه 
به سمت مواد مخدر و مشروبات الکلی کشیده می شود. تالش های این 
دو خواهر برای نجات پس��ری 18 س��اله از دام مشکالت متعدد تصویر 
روش��نی از مش��کالت نوجوان ها در اختیار مخاطب قرار می دهد. نکته 
جالب اینکه در فیلم آنا به عنوان یک کارشناس خبره در زمینه روابط 
عمومی معرفی می ش��ود، بنابراین یک کارشناس موفق روابط عمومی 
در زندگی شخصی اش مشکالت فراوانی برای برقراری رابطه مناسب با 

فرزندش پیدا می کند. 
تماش��ای این فیلم ب��ه بازاریاب ها کمک ش��ایانی در زمینه طراحی 
واقع گرایانه ت��ر کمپین ها می کند. بر این اس��اس حتی موفق ترین افراد 
نیز درگیر مش��کالت شخصی خاصی هس��تند. به همین خاطر ترسیم 
تصویری کامال موفق از برندمان شاید با شرایط زندگی واقعی سازگاری 
چندانی نداش��ته باشد. به طور کلی، یکی از ایرادهای بزرگ بازاریاب ها 
تالش برای خلق کمپین هایی بس��یار ای��ده  آل و به دور از واقعیت های 

زندگی جاری است.
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چگونه کارمندان مسن تر و باتجربه تر را 
مدیریت کنیم

با افزایش اس��تارتاپ ها، س��ن مدیران جوان روزبه روز کمتر می ش��ود و این 
افراد باید کارمندانی مس��ن تر و باتجربه تر از خودشان را برای انجام برخی امور 

استخدام کنند.
نابیل زایدی، کارآفرین جوانی اس��ت که اولین شرکت خود را بالفاصله بعد 
از پایان دبیرس��تان راه اندازی کرد. او برای مدیریت کس��ب وکار خود الزم بود 
کارمندان باتجربه ای را اس��تخدام کند که از او بزرگ تر بودند. او هیچ آموزشی 
ندیده بود و س��ابقه  کاری نداش��ت اما با این حال باید کارمندی که ۲6 سال از 

خودش بزرگ تر بود را مدیریت می کرد.
البته امروزه با گسترش دنیای استارتاپ ها چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست. 
اغلب کارآفرینان امروزی جوان هس��تند اما نمی توانند همه  کارها را به نیروی 
جوان و تازه کار واگذار کنند. انجام دادن برخی کارها نیازمند سال ها تجربه است 
و حضور افراد باتجربه تر در محیط کاری ضروری است. اینکه کارمندی، مدیری 
جوان تر از خودش داشته باشد شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما واقعیت دارد 
و یکی از بزرگ ترین چالش های هر کارآفرینی این است که چنین شرایطی را 

مدیریت کند.
با همه  این مشکالت نابیل توانست استارتاپ خود را به بهترین شکل مدیریت 
کند و امروزه هنرپیش��ه ها و خواننده های سرشناسی مشتری برند لباس های 
الکچری خیابانی او هس��تند. نابیل نحوه  مدیریت کارمندانی که بزرگ تر از او 

هستند را در چهار اصل اساسی توضیح داده است.
۱- به تجربه  آنها احترام بگذارید

تا همین چند س��ال پیش، تمام محیط های کار توسط افرادی باتجربه اداره 
می ش��دند. برای همه  ما این موض��وع جا افتاده بود که ه��ر قدر تجربه  کاری 
شخصی بیشتر باشد، نقش مدیریتی باالتری در شرکت خواهد داشت، اما امروزه 
با پیدایش فرهنگ دیجیتال شاهد حضور نسل جوان تر در نقش های مدیریتی 
ش��رکت های فناوری هستیم. درست است که یک کارآفرین جوان با نوآوری و 
مهارت هایی که داشته، رهبری کسب وکاری را برعهده گرفته اما اولین اصل در 
مدیریت کارمندان باتجربه تر این است که به تجربه آنها احترام بگذارد. پیش از 
هر کاری زمان بگذارید و در مورد تجربه  آنها و زمینه  کاری که داشته اند تحقیق 
کنید. این افراد شاید با برخی اصطالحات جوانان امروزی آشنایی نداشته باشند، 

اما خرد ارزشمندی دارند که نتیجه  کار را به بهترین شکل تغییر می دهد.
در ط��ول جلس��ات کاری فرصت��ی را در اختیار آنها قرار دهی��د تا تجربه و 
مهارت هایی که طی چند س��ال کار کس��ب کرده اند را در اختیار سایر اعضای 

تیم قرار دهند.
2- سبک کاری آنها را با سبک کاری نسل جدید ادغام کنید

هر ش��خصی فارغ از سن و س��ال خود س��بک کاری متفاوتی دارد. امروزه 
اپلیکیش��ن های دیجیتال مانند اسلک، گوگل ش��یتز و نرم افزارهای مدیریت 
ارتباط با مشتری بخش جدانشدنی هر محیط کاری هستند. در گذشته که این 
اپلیکیش��ن ها ارائه نشده بودند، کارمندان روش های جایگزین دیگری داشتند. 
ازآنجایی که عادات قدیمی خیلی سخت تغییر می کنند، بهترین کار این است 
که روش کاری کارمندان باتجربه تر خود را یاد بگیرید و سپس روش کاری آنها 

را با روش های جدید ادغام کنید.
ب��دون جابه جا ک��ردن اولویت ها یا سیس��تم ها می توان تغیی��رات کوچکی 
اعمال کرد که همه احس��اس خوبی در محیط کار داش��ته باش��ند. مدتی بعد 
از اعمال تغییرات جدید ش��خصا با آنها جلس��ه بگذارید و ببینید آیا تغییرات 
جدید برای شان مفید بوده یا خیر. نابیل در مورد یکی از کارمندانی که سخت 
با تغییرات جدید عادت می کرد، می گوید: متوجه ش��دم بهره وری این کارمند 
پایین آمده است؛ به همین دلیل جلسه ای با او گذاشتم تا ببینیم چگونه می توان 
شرایط را بهبود داد. او به من گفت از طریق تلفن راحت تر می تواند ارتباط برقرار 
کند و چندین سال به همین روش کار کرده است. به همین دلیل به او گفتم 
در کنار اسلک می تواند برخی مکالمات را تلفنی انجام دهد یا از اپلیکیشن هایی 

با قابلیت انتقال صدا استفاده کند.
3- بیش از اندازه دستور ندهید

طبیعت انسان ها به  طور کلی به این شکل است که نمی تواند دستور گرفتن 
از دیگران را تحمل کند، مخصوصا زمانی  که شخص دستوردهنده هم سن نوه  
او باشد. بین عملکرد مؤثر و مطمئن، توازن برقرار کنید و بیش از اندازه به آنها 
دس��تور ندهید. عبارت »من رئیس تو هس��تم« را در مکالمات انتقادی به کار 

نبرید، زیرا ممکن است به استعفای آنها منجر شود.
داش��تن مکالمات تأثیرگذار برای مدیر هر شرکتی مهم است اما نحوه  بیان 
آن مهم تر است. اعتبار خود را باال ببرید، اما هرگز جایگاه و مقام خود را متذکر 
نشوید. نابیل می گوید: من دائم دنبال این بودم که رابطه  کاری تمام و کمالی 
با کارمندان باتجربه تر از خود داشته  باشم. به اندازه ای روی این موضوع حساس 
شده بودم که تالش می کردم او به دلیل اختالف سنی، احساس غیرقابل اعتماد 
بودن نداشته باشد. بعد از مدتی احساس کردم رفتارم باعث شده بابت مدیریت 

شدن توسط فردی جوان تر احساس ناامنی کند و این کار را کنار گذاشتم.
4- تفاوت ها را درک کنید و احترام بگذارید

مطمئنا س��بک زندگی ش��خصی بین ۴۰ تا ۵۰ س��ال با سبک زندگی یک 
جوان ۲۰ س��اله متفاوت است. اغلب این افراد خانواده تشکیل داده اند و پدر و 
مادر هستند. این افراد در محیط کار رفتار متفاوتی نسبت به کارمندان جوان تر 
دارند و دغدغه های زندگی شان به طور کلی متفاوت است و این وظیفه شما است 
که فرهنگ سازمانی شرکت را متناسب با شرایط تمام کارمندان تعریف کنید.

فرهنگ س��ازمانی باید طوری تعریف شده باشد که همه  کارمندان احساس 
امنیت داشته باشند و بدانند که به آنها اهمیت داده شده است. همه  انسان ها، 
در هر مقامی، احساسات قوی دارند و کار کردن در محیط کاری خوب نه تنها 
ارتباط��ات کاری را در بلندمدت تقوی��ت می کند بلکه انگیزه و بهره وری را نیز 
افزایش می دهد.   مهم نیست مدیر یک شرکت از کارمندانش جوان تر یا پیرتر 
باشد، مهم نیست چه رنگ پوستی دارد یا قدش از آنها بلندتر یا کوتاه تر است، 
مهم نیست که زن باشد یا مرد؛ مهم این است کارمندان خود را بشناسد و بداند 
که چه ارزش هایی به کس��ب وکارش می دهند. باید محیط کاری دلخواه آنها را 
فراهم کند و انگیزه  کار آنها را افزایش دهد تا همه احساس امنیت داشته باشند 
و برای رس��یدن به اهداف شرکت تالش کنند. با گسترش فعالیت استارتاپ ها 
روزبه روز به تعداد کارآفرینان جوان افزوده می شود، این افراد نمی توانند در انجام 
همه  کارها به نیروی جوان اعتماد کنند و به تجربه  افراد بزرگ تر از خودشان نیاز 
دارند، بنابراین درک کردن تفاوت ها و احترام گذاشتن به آنها بیش از هر زمانی 

اهمیت پیدا خواهد کرد. یکی از کارمندان باتجربه نابیل می گوید:
نحوه  مدیریت نابیل بس��یار خوب بود و همه چیز در انتها خوب پیش رفت. 
همه چی��ز عالی نبود ام��ا خوب بود. ما در این راه ن��کات مهمی از یکدیگر یاد 
گرفتیم. متوجه شدم باید به تجربه و مهارت های او احترام بگذارم و او نیز یاد 
گرفت با وجود تمام تفاوت ها باید برای تجربیات من احترام قائل شود. من سعی 
کردم خیلی قوی ظاهر نشوم و رابطه کاری خوب و متعادلی که نزدیک نبود، 
میان ما شکل گرفت. بعد از گذشت یک سال ونیم من مدیریت بخش دیگری از 

سازمان را برعهده گرفتم و در این فرآیند نکات زیادی آموختم.
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هیچ فردی را نمی توانید بیابید که عالقه ای به افزایش درآمد خود نداشته 
باش��د. با این حال تفکر رایج در رابطه با مقوله کار باعث می ش��ود تا اکثر 
افراد خود را محکوم به انجام تنها یک شغل تصور کنند. بدون شک برای 
تمامی افراد رس��یدن به ش��غل رویایی آنها و با س��طح درآمد مدنظرشان 
ممکن نیس��ت، با این حال ش��ما می توانید از راهکارهای دیگری در کنار 
حف��ظ کار اصلی، به افزایش درآمد خود کمک کنید. در همین راس��تا و 
در ادامه به بررسی هشت راهکار موجود برای افزایش سریع درآمد که هر 
فردی می تواند از آنها اس��تفاده کند، خواهیم پرداخت. در این رابطه توجه 
داشته باشید در صورتی که بتوانید عملکرد خوبی را در هر یک از روش های 
معرفی شده از خود نشان دهید، حتی می توانید آن را به عنوان شغل ثابت 

در نظر گرفته و درآمدهای فراتر از انتظار خود داشته باشید.
۱-وبالگ و یا صفحه ای در شبکه های اجتماعی ایجاد کنید 

ایجاد و یا بازنشر محتواهای کاربردی و جذاب از جمله روش هایی است 
که امروزه از دو طریق وبالگ و صفحات مختلف در شبکه-های اجتماعی 
توسط افراد مختلف پیگیری می شود. درواقع در صورتی که بتوانید محتوای 
جذابی را ایجاد کنید، شانس موفقیت باالیی را داشته باشید. در این زمینه 
شما نه تنها قادر خواهید بود تا وبالگ شخصی ایجاد کنید، بلکه می توانید 
بخش��ی از نیاز تولید محتوای برندهای مختلف را نیز تامین کرده و از این 
راه درآمد داشته باشید. در نهایت با افزایش میزان مخاطبان، می توانید از 
طریق تبلیغات نیز درآمد داش��ته باش��ید. در این زمینه توصیه می شود تا 
اولویت شما حوزه هایی باشد که نسبت به آن پیش زمینه  و یا عالقه خاصی 
را دارید. مزیت بزرگ وبالگ نویسی و تولید محتوا این است که شما محدود 
به زمان و امکانات خاص��ی نخواهید بود و می توانید در زمان های بیکاری 
خ��ود در این رابطه اقدام کنید. برای مثال یک فرد با گردآوری و آرش��یو 
کردن شعرهای مورد عالقه خود در وبالگ شخصی، می تواند عالقه مندان 
زیادی را در این عرصه به سمت خود جذب کند. با این حال میزان موفقیت 
شما رابطه مستقیمی با کیفیت کار دارد. به همین خاطر نیز در هیچ یک از 
روش های معرفی شده نمی توان محدوده درآمدی مشخصی را تعیین کرد 

و این امر کامال به خود شما بستگی خواهد داشت.
2-اقالمی را که نیاز ندارید به فروش برسانید 

خوش��بختانه امروزه اینترنت امکانات متعددی را ب��رای افراد به همراه 
داشته است. در حال حاضر اپلیکیشن های متعددی وجود دارد که امکان 
فروش بی واس��طه وسایل دست دوم را فراهم می س��ازد. این امر از جمله 
اقداماتی است که ش��ما می توانید از آن برای افزایش درآمد خود استفاده 
کنید. برای مثال ممکن است وسیله ای در انباری خانه وجود داشته باشد 
که برای مدت طوالنی مورد استفاده قرار نگرفته و شما عمال به آن نیازی 
پیدا نخواهید کرد. تحت این ش��رایط فروش آن می تواند به درآمد ماهانه 
ش��ما بیفزاید. در این زمینه دقت داشته باشید که کمی خالقیت می تواند 
حتی به یک ش��غل دائم برای شما تبدیل ش��ود. برای مثال این امر که از 
لوازم دور ریختنی به ش��کلی هنرمندانه استفاده کرده و یا کاربری آنها را 
تغییر دهید، خود می تواند باعث شود تا برای خود مشتریانی را پیدا کنید. 
در این راستا بهترین مکان برای فروش لوازم دست دوم و یا لوازم هنری و 
دست ساز خود، سایت ebay است که امروزه کاربران میلیونی را در اختیار 
دارد. ب��دون ش��ک با نگاهی دقیق و زیر و رو ک��ردن خانه خود، می توانید 

لوازمی را برای فروش پیدا کنید.
3-در زمینه اقتصاد اشتراکی فعال باشید 

در یک تعریف س��اده و جامع، اقتصاد اشتراکی را می توان در اجاره دادن 
و ی��ا اجاره کردن چیزهای مختلف خالصه کرد. برای مثال در صورتی که 
خانه شما از فضای کافی برخوردار بوده و یا برای ساعاتی کامال خالی است، 
می توانید به فکر اجاره ساعتی و یا یافتن یک هم خانه باشید و یا در مسیر 
رفت و آمد به محل کار خود، افراد دیگری را نیز با خود همسفر کنید. در 
حال حاضر اپلیکیشن اوبر در این زمینه کامال مشهور بوده و این امکان را 
برای استفاده از وسیله نقلیه شما فراهم خواهد ساخت. بدون شک با نگاهی 
به اقدامات و امکانات زندگی خود، می توانید راهکارهای دیگری را نیز برای 

فعالیت در زمینه اقتصاد اشتراکی بیابید.
4-کانال خود در یوتیوب را ایجاد کنید 

فعالیت در بزرگترین وبگاه بارگذاری و تماشای آنالین ویدئو، بدون شک 
می تواند به بازاری با مخاطبان میلیونی برای شما تبدیل شود. جالب است 
بدانید که در حال حاضر بس��یاری از کانال های مطرح و پرطرفدار، تنها به 
بازنش��ر و یا قرار دادن قسمتی از کلیپ ها و ویدئوهای ساخته شده توسط 
س��ایرین می پردازند. درواقع نباید تنها خود را برای فعالیت در این شبکه 
ب��ه تولید محتوا محدود بدانید. با این ح��ال در صورتی که ایده جذابی را 
در اختیار داشته باشید، شانس موفقیت شما به علت این امر که اقدام تان 
تازگی خاصی را برای مخاطب به همراه دارد، بیشتر خواهد بود. در نهایت 
در صورت��ی ک��ه بتوانید برای خ��ود مخاطبان زیادی را به دس��ت آورید، 
می توانید از تعرفه های تبلیغاتی یوتیوب درآمدهای خوبی را داشته باشید. 
در نهایت شما می توانید در قسمتی از کلیپ نیز با قرار دادن نام برند ها، به 

افزایش درآمد خود کمک کنید. 
5-به یک فریلنسر تبدیل شوید

اگرچه در رابطه با این لغت تعاریف متعددی مطرح ش��ده اس��ت، با این 
حال شاید بتوان درست ترین معنای آن را دورکاری دانست. اگرچه این امر 
در ابتدا به نظر می رس��د که تنها به عنوان ش��غل دوم و با درآمد پایین تر 
نس��بت به شغل ثابت، کاربرد دارد. با این حال توجه داشته باشید که این 
اقدام یک اس��تراتژی کامال کاربردی است که امروزه توسط تقریبا تمامی 
شرکت های موفق مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع با نگاهی واقع بینانه 
به این نکته پی خواهید برد که برای انجام برخی از کارها نیازی به حضور 
فرد در محیط ش��رکت نبوده و همین امر می تواند بس��یاری از هزینه های 
ش��رکت ها را کاهش دهد که این امر خود به معنای افزایش س��ود خواهد 
بود. همچنی��ن این اقدام با توجه به صرفه جوی��ی در زمان نیز برای افراد 
دارای مزیت ه��ای فوق العاده ای خواهد بود. درواقع کار این افراد محدود به 
زمان و مکان خاصی نیس��ت و این آزادی عمل به عنوان شیوه جدید کار 
معرفی می ش��ود. در این رابطه توجه داشته باشید که درآمد فریلنسرهای 
حرفه ای و خالق حتی از چندین کارمند ثابت نیز باالتر است. علت این امر 
نه تنها به خاطر کیفیت کار باالتر آنها بلکه به علت این امر اس��ت که آنها 
آزادی عمل برای انجام چندین کار مختلف در اختیار دارند. در این رابطه 
حت��ی اگر ایده خاصی را در اختیار ندارید، می توانید از س��ایت هایی نظیر  
FREELANCER.COM ب��رای یافتن ح��وزه مورد عالقه خود و پیدا 

کردن مشتری، استفاده کنید.
6-به عنوان پرستار کودکان و یا حیوانات خانگی فعالیت کنید 

اگرچه در گذش��ته در بیش��تر خانواده ها تنها مردان به فعالیت تجاری 
می پرداختن��د، با این حال امروزه ش��رایط کامال تغییر ک��رده و زنان نیز 

حضوری پررنگ را در عرصه های مختلف کسب وکار و تجارت دارند. همین 
امر باعث می شود تا نگهداری از کودکان و یا حیوانات خانگی به یک معضل 
تبدیل شود. اگرچه در این رابطه مکان های مختلفی وجود دارد، با این حال 
دور بودن این موسس��ات از محل زندگی و یا هزینه باالی آنها، خود باعث 
می ش��ود تا برخی از خانواده ها تمایلی به آن نداش��ته باشند. در این رابطه 
ش��ما می-توانید با تامین این نیاز برای خود درآمدی داشته باشید. با این 
حال توجه کنید که شما باید هزینه خود را به صورتی تعیین کنید که افراد 
تفاوت فاحش��ی را میان قیمت شما و موسسات موجود احساس کنند. به 
همین خاطر الزم است تا در ابتدا نسبت به قیمت-ها، اطالعاتی را به دست 
آورید. در نهایت توجه داشته باشید که شما تنها به انجام یکی از اقدامات 
معرفی شده محدود نیستید و می توانید همزمان چندین اقدام را در دستور 
کار قرار دهید تا به سطح درآمد مدنظر خود دست پیدا کنید. در آخر توجه 
داشته باشید که در این رابطه شما نیاز به جلب اعتماد افراد خواهید داشت. 
به همین خاطر بهتر اس��ت تا ش��روع کار با دوستان و نزدیکان شما باشد. 
بدون شک در صورتی که کیفیت کار شما مورد پسند واقع شود، آنها نیز 

شما را به نزدیکان شان معرفی خواهند کرد. 
۷-از مهارت های خود کسب درآمد کنید 

توانایی در هر حوزه ورزش��ی، آموزش��ی و هنری می تواند به یک شغل 
برای شما تبدیل شود. در این رابطه شما می توانید از شبکه های اجتماعی 
مختلف برای تبلیغ کار خود استفاده کنید. در حال حاضر نیز سایت های 
متع��ددی وجود دارد که برای افراد توانا فرصت-های کس��ب درآمد ایجاد 
می کند. برای مثال سایت DeviantArt در حال حاضر از استعداد نقاشی 
افراد استفاده کرده و افراد می-توانند با مشاهده کار نقاشان مختلف، موارد 
مورد پسند خود را به صورت چاپ شده خریداری کنند. این سایت به ازای 
هر خرید درصدی را برای خالقان اثر در نظر گرفته است که کامال وابسته 
به کیفیت کار آنها دارد. درواقع به هر میزانی که کار بهتری را در معرض 
نمایش قرار دهید، قیمت گذاری باالتر از س��وی مسئوالن سایت و شانس 

فروش بیشتری را خواهید داشت. 
8-به یک استریمر تبدیل شوید 

اگرچه برای تقریبا تمامی افراد بازی های رایانه ای تنها جنبه س��رگرمی 
دارد، ب��ا ای��ن حال جالب اس��ت بدانید ک��ه برخی از اف��راد از این طریق 
درآمدهای فوق العاده ای را به دست آورده اند. درواقع استریمرها به افرادی 
گفته می ش��ود که در انجام یک بازی و یا بازی های مختلف مهارت داشته 
و از انجام بازی خود فیلم گرفته و آن را منتشر می کنند. درواقع جذابیت 
ب��ازی آن ها به حدی اس��ت که افراد زیادی تمایل دارن��د تا تنها به نحوه 
انجام مراحل مختلف بازی آنها نگاه کنند. در این رابطه حتی می توانید با 
آموزش برخی از تکنیک های خود، شانس کسب مخاطب بیشتر را افزایش 
دهید. در نهایت در هر مکانی که شما بتوانید مخاطبانی را به دست آورید، 
تبلیغات گزینه کسب درآمد مناسبی خواهد بود. با این حال شما می توانید 
از شرکت سازنده بازی نیز برای این امر که شما با اقدام خود درواقع بازی 
آنها را نیز تبلیغ کرده اید، هزینه ای را دریافت کنید. در نهایت این امر که 
به یک منتقد بازی قبل و یا پس از معرفی آن به بازار تبدیل شوید، خود 
از دیگر روش های کس��ب درآمد محسوب می شود. درواقع با توجه به این 
امر که منتقدان زیادی در عرصه سینما وجود دارد، شما می توانید در این 
عرصه که کامال نوظهور محسوب می شود، شانس کسب محبوبیت بیشتری 

را داشته باشید.  
knowstartup :منبع
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این مقاله یک معلم بی نظیر برای موفقیت در کار برای ش��ما است که 
می توانید از راهنمایی ها و توصیه های کلیدی آن برای هر ش��غلی بهره 
ببرید. در ادامه با ما همراه باش��ید تا 11 نکته کلیدی که هنگام ش��روع 

کسب و کار باید بدانید را بیاموزید.
داستان موفقیت در کار استفنی

اسم من استفنی سنت کلر است و یک کارآفرین بدون بودجه هستم. 
هفت س��ال است که مشغول کسب و کار هستم. برای رسیدن به اینجا 
درگیر تحوالت عظیم و حس��اس خودم )طالق( و کش��ف مجدد هدف 
اصلی ام شدم. به عبارت دیگر عزم خودم را جزم کردم، یک کسب و کار 
به راه انداختم و کش��ف کردم که چگونه تالش هایم را به س��ود تبدیل 
کن��م. اما چیزهای زیادی بود که باید ی��اد می گرفتم و برخی از آنها در 

چه کسی پنیر من را جابه جا کرد پوشش داده نشده  بود.
هنگام ترک ش��غلم در یک س��ازمان روابط عمومی، به معنای واقعی 
کلمه چشمانم می درخشید. بسیار خوش بین بودم، در نیویورک زندگی 
می کردم و گروهی از دوس��تانم من را احاطه کرده  بودند که آنها هم در 
حال راه اندازی کس��ب و کار بودند. احس��اس کردم اکنون بهترین زمان 
برای یک حرکت جس��ورانه به سوی کارآفرینی است. در آن زمان رسما 
رویاهای��م را زندگی می کردم و برای خ��ودم کار می کردم. یعنی خودم 

مسئول سرنوشت مالی و کاپیتان آینده روشنم بودم.
جنگ کسب و کار

خوشبختانه خوش بینی افراطی ام در ابتدا مدتی من را بین رضایتمندی 
و ناامیدی ش��ناور نگه داشت. به تدریج اما به طور سازمان یافته مجبور از 

بهشت خوش بینی به سوی میدان جنگ کسب و کار رانده شدم.
م��ن در یادگیری بس��یار س��ریع و مش��تاق بودم، اما ب��ا وجودی که 
س��اعت ها وبینار را تماش��ا کردم، پنجشنبه ش��ب های بی شماری را به 
محتوای کپی شده در سایت پیدا می کردم و درباره HTML هر چیزی 
را که می توانس��تم یاد می گرفتم، باز هم چیزهایی بود که نمی فهمیدم. 
من مجبور بودم برای به دس��ت آوردم »مدرک ارشد بقا در زندگی« که 
هر کارآفرین در طول »سفر« خود به دست می آورد، بارها زمین بخورم. 

)بله، اینها جمالتی است که به تلخی ادا شده  است.(
به هر حال، در طول فرآیند پذیرش، هنگامی که با وجود نقص های تان 
خودت��ان را ب��ه آب و آتش می زنید که کاری بکنی��د، ضعف های تان به 

دارایی تبدیل می شود.
در ادامه 11 چیز آمده  است که احساس می کنم هنگام شروع کسب 
و کارم می دانس��تم. امیدوارم این نکات موفقی��ت در کار کمی در وقت 
شما صرفه جویی کند و حداقل کمی از اندوه شما کم کند، چون تجربه 

معلم خوبی است.
۱- مدیریت کسب و کار مهم ترین اولویت شما است

موفقیت در کار )و ثبات مالی( شما از مدیریت ماهرانه  کسب و کارتان 
می آید و کپی کردن محتوا، بازس��ازی برند وب سایت مشتری، آموزش 
دادن یوگا، منتش��ر کردن پادکس��ت یا ساخت جواهرات کمکی به شما 
نمی کند. به بیان دیگر، شما 1۵درصد زمان تان را صرف کاری می کنید 
که عاش��قش هس��تید )کاری که در آن اس��تعداد داری��د، در مورد من 
مربی گری و نوش��تن( و 8۵درصد را ص��رف بازاریابی، مدیریت، فروش، 
تدوین اس��تراتژی و پاس��خ دادن به حجم انبوه��ی از ایمیل ها می کنید. 
بقا در درجه اول وابس��ته به این اس��ت که با چه سرعتی با این نقش از 
مالکیت کس��ب و کار کنار می آیید و بعد ب��ه اینکه چیزهای زیبا خلق 

کنید.
م��ن در این مورد موفق نبودم چون نمی خواس��تم هی��چ ارتباطی با 
مدیریت یک کس��ب و کار داشته  باشم. من فقط می خواستم نویسنده و 
مربی زندگی باش��م، کسی که تمام روز می نویسد و مربی گری می کند. 

من این را نفهمیدم.
2- برای دیدار با جفت روحی تان آماده هستید؟ او خود شما 

است
کارآفرینی رابطه ای اس��ت که بیش ترین تغییر را در زندگی فرد ایجاد 
می کند )مانند ازدواج یا نامزدی(. ش��ما بارها و بارها و بارها با ترس ها، 
ناامنی ها، بهانه های الکی، محدودیت ها، توجیه ها، صداقت های بی ارزش 
و مدیریت ناکارآمد زمان رو به رو خواهید شد. استانداردی که برای روز 
کاری تان تعیین کرده  بودید در آن زمان به اندازه کافی خوب بوده  است 

اما برای راه انداختن کسب و کار خودتان جواب نمی دهد.

یاد می گیرید در خالل همه  اینها خودتان را بپذیرید چون برای اینکه 
ه��ر روز بلند ش��وید و پول درآورید باید ای��ن کار را بکنید. به هر حال، 
در طول فرآین��د پذیرش، هنگامی که با وجود نقص های تان خودتان را 
ب��ه آب و آتش می زنید که کاری بکنید، ضعف های تان به دارایی تبدیل 
می ش��ود. به آرامی اما حتما عاش��ق خودتان می شوید. نه اینکه به طور 
اغراق آمیز دچار »خودش��یفتگی« ش��وید، بلکه به آرام��ی پس از اینکه 
هزاران لحظه  فراتر رفتن از کلیشه های همیشگی تان را مشاهده کردید، 

این عشق وجودتان را فرا می گیرد.
3- مسیر موفقیت در کار شما به اندازه  دیگران طول می کشد، 

حتی اگر خاص و باهوش باشید
وقتی کس��ب و کارم را شروع کردم »قاعده  دو سال« را شنیده  بودم، 
ام��ا مطمئن بودم که من می توانم در ش��ش ماه انجامش بدهم. با تمام 
وجود باور داش��تم و مطمئن بودم که با تعهد کاری )1۵ ساعت کار در 
7 روز هفته(، به همراه اس��تعداد، مهارت ها و توانمندی های ش��خصی، 
می توانم مس��یری سریع تر به سوی موفقیت بسازم. این یک ایمان قلبی 

بود، ایمانی که شایسته  دریافت امدادهای غیبی از آسمان بود.
4- بی پول شدن در این سفر کامال عادی است

ش��ما انتظارش را ندارید چون برای یک مسیر طوالنی آماده شده اید. 
وام گرفته  اید یا سرمایه گذار پیدا کرده اید یا خانه تان را فروخته اید یا به 

اندازه یک سال پس انداز دارید و مطابق آن برنامه ریزی کرده اید.
اما ناگهان در میان ابرهای س��فید و آسمان آبی، هواپیمای دوموتوره  
کوچک کارآفرینی تان دچار نقص فنی می ش��ود، ناگهان آمپر س��وخت 
صفر را نش��ان می دهد و ش��ما فقط یک انتخاب دارید: هواپیمای تان را 
روی باند یک فرودگاه جنگلی و متروکه به نام مانده  حساب بانکی: 1۴ 
دالر فرود بیاورید. این جایی اس��ت که حت��ی فکرش را هم نمی کردید 

مجبور به فرود اضطراری شوید.
خبر خوب این اس��ت که این یکی از آیین های این مس��یر اس��ت که 
ش��ما را به بهشت کسب و کار پرتاب می کند؛ آیینی که در آن وقتی از 
چاله  بی پولی بیرون بیایید متوقف نشدنی هستید. شما در بدترین زندان 
بودید، با بزرگ ترین ترس تان مواجه ش��دید و استوار ماندید. جا نزدید. 
روز بعد بیدار شدید و فرشته  بعدی تان را نوشتید، پیشنهاد بعدی تان را 

درست کردید و ایمیل ها را با حساب بانکی صفر جواب دادید.
هیچ چیز زیباتر از این نیس��ت که بی پول ش��وید و بفهمید که دارید 
کارت��ان را ادامه می دهید چون مصمم هس��تید وقتی هیچ نش��انه ای از 
امنیت نیس��ت از بدترین ترس های تان عبور کنید. ش��ما واقعا و حقیقتا 
عاش��ق کاری هس��تید که انجام می دهید و اگر مجبور باش��ید آن را به 

رایگان انجام خواهید داد.
5-یک جریان درآمد ترکیبی بسازید

اگر ش��غل دوم به ش��ما آرامش ذهنی می دهد، یک ش��غل دوم پیدا 
کنید. لطفا احس��اس نکنید در حال شکست خوردن در کسب و کارتان 
هس��تید، از اش��تباه من درس بگیرید. من در برابر »تقس��یم تمرکزم« 
ی��ا هر اقدامی ک��ه تصور می کردم تعهدم را به موفقیت در نویس��ندگی 
و مربی گری تحت الش��عاع ق��رار می دهد، به ش��دت مقاومت می کردم. 
می بینید در چه تله  جهنمی ای بودم؟ من واقعا فکر می کردم با داش��تن 
یک برنامه  دوم، به کائنات این پیام را می دهم که برای موفقیت در کار 
1۰۰ درصد جدی نیستم. من اجازه دادم استرس مالی سالمت عقلی ام 

را از من بگیرد و با این کار مشکل بدتری درست کردم.
اگر داشتن یک درآمد ثابت از یک شغل نیمه وقت به آرامش ذهنی تان 

کمک می کند این کار را بکنید.
من در نهایت توانستم این واقعیت را درک کنم که چقدر ساده لوحانه 
نمی دانستم پول، آرامش، بقا و مدیریت زمان چگونه در کنار هم جواب 
می دهد و یک ش��غل دوم پیدا کردم. با این کار مس��یرم به سوی آزادی 
و خودکفای��ی را خارق العاده ک��ردم. و از آنجا که دیگر فکرم درگیر پول 
نبود، در مغزم بخش خالق تری را برای پرداختن به کس��ب و کارم آزاد 

کردم.
6. کتاب کار را انجام بده! از استیون پرسفیلد بخوانید

بزرگ ترین چالش��ی ک��ه در مدیریت یک کس��ب و کار با آن مواجه 
می ش��وید مقاوم��ت خودتان اس��ت. قب��ل از اینک��ه درب��اره  بازاریابی، 
رس��انه های اجتماعی، پ��ول یا مدیریت زمان مطالع��ه کنید، این کتاب 

را بخوانید. در این کتاب مطالب ارزشمندی مانند این را می خوانید:

به یاد داش��ته  باشید که دشمن شما نداشتن آمادگی نیست؛ دشواری 
پروژه یا وضعیت بازار یا خالی بودن حس��اب بانکی تان نیست. دشمن ما 
مقاومت اس��ت. دشمن ما مغزی است که مدام حرف می زند، مغزی که 
اگر کمتر از یک ثانیه به آن فرصت بدهیم شروع می کند به بهانه تراشی، 
توجیه کردن خود و آوردن میلیون ها دلیل برای اینکه نمی تواند/ نباید/ 

نمی شود کاری را انجام دهیم که می دانیم باید انجام دهیم.
۷- زمان کمتری را صرف پژوهش و زمان بیشتری را صرف انجام 

دادن کار بکنید
تحقیق، مطالعه و خواندن وبالگ آدم های دیگر نوعی مقاومت اس��ت. 
برای رس��یدن به ش��فافیت باید اقدام کنید. شفافیت با یادگیری بیشتر 
به دس��ت نمی آید، باید ب��ه ندای درون تان گوش کنید و دس��ت به کار 

شوید، حتی اگر دقیقا نمی دانید که چه می کنید.
چیزهای��ی را ک��ه حواس ت��ان را پرت می کن��د دور کنی��د )موبایل، 
رس��انه های اجتماعی و نوتیفیکیشن ایمیل ها را خاموش کنید( و دست 
به اقداماتی بزنید که احس��اس می کنید ملموس و قابل س��نجش است. 
یک تایمر ۲۵ دقیقه ای تنظیم کنید و برای انجام دادن کاری به ش��هر 
بروی��د. به ای��ن طرف و آن طرف نگاه نکنید. به حم��ام نروید. به دنبال 
تنقالت در یخچال سرک نکش��ید. کاری را به انجام برسانید، حتی اگر 
احس��اس کردید دارید کاری بیه��وده و بی ثمر انجام می دهید. ۴ بار در 
روز کار بیهوده و بی ثمر بکنید تا در درآمد خالص تان تفاوت ایجاد کنید.

8. فقط به پروژه های مشترکی بله بگویید که از آنها مطمئن 
هستید

هر پروژه  مش��ترک را با دقت بررس��ی کنید و کسی را که می خواهید 
با او همکاری کنید دقیقا ارزیابی کنید )حتی اگر دوست تان است و در 
رس��انه های اجتماعی آماری باالتر از شما دارد(. قبل از اینکه وارد پروژه 
ش��وید همه چیز را مکتوب کنید، و بار کار و مهلت ها را به طور ش��فاف 
تعیین کنید. به احتمال زیاد سودها را تقسیم خواهید کرد، بنابراین دو 
عدد در ذهن تان داش��ته  باشید: رقمی که برای پرداخت هزینه  وقت تان 
باید به دست بیاورید و رقمی که دوست دارید به دست بیاورید. نخستین 
مهلت مالی را زود تعیین کنید تا اگر پروژه س��ودآور نبود هر دوی شما 
آزاد باش��ید که آن را رها کنید. یک اس��تراتژی انتقال در ذهن داش��ته 
 باشید تا اگر یکی از شما خواست پروژه را ادامه دهد، راهی برای محول 

کردن وظایف به صورت مطلوب وجود داشته  باشد.
به طور خالص��ه: درباره همه چیز تبادل صحبت کنید، حتی اگر با هم 
دوست هستید، حتی اگر عاشق هم هستید، حتی اگر به یکدیگر اعتماد 
دارید، حتی اگر در یک شرکت با هم کار کرده اید، چون گاهی پروژه ها 
طب��ق برنام��ه پیش نمی رود و هم��ه را کمی محافظ��ه کار و پیش فعال 

می کند.
9. شما باید وقت بگذارید تا یک بازاریاب باهوش شوید

می دانم که می خواهید تمام روزهای تان را صرف درست کردن واکس 
س��بیل با رایحه  عبشه  بیابانی برای طرفداران مد و فشن کنید یا لبه  ناز 
بالش ها را برای فروش��گاه اینترنتی صنایع دس��تی Etsy س��وزن دوزی 
کنی��د، یا برای نوجوانان رمان زامبی بنویس��ید ی��ا کارآفرینان را برای 
موفقیت فرازمینی راهنمایی کنید، ولی اگر برای بازاریابی وقت نگذارید 

پولی به دست نخواهید آورد.
ای��ن بزرگ تری��ن ضعف م��ن در ش��روع کار بود. من فک��ر می کردم 
بازاریاب��ی یعنی ایمیل های مختصر با فلش های بزرگ و کادرهای بزرگ 
ب��رای ثبت ن��ام در خبرنامه و از پس آن بر نیامدم! نمی توانس��تم! برای 
همی��ن مثل کبک س��رم را زیر برف افس��انه ها و داس��تان ها کردم و با 
کله ش��قی اصرار داشتم با نور چشمک زن و آسمانی که از تابلوی آرزوها 
و ۴ فرشته  وبالگم ساطع می شود، مشتریان جذب کسب و کار در حال 

جوانه زدن من می شوند.
و بعد برای مدت های مدید کنسرو و اسپاگتی خوردم.

می خواهی��د بدانید چه چیزی من را نجات داد؟ فهمیدم ش��خصیت 
بازاریابی من چیس��ت. ش��خصیت بازاریابی به سه دس��ته  کلی تقسیم 

می شود: 
1. معلم معنوی، کس��ی که شیوه  بازاریابی اش جسورانه اظهار می کند 

»به من گوش کنید. جواب ها پیش من است.«
۲. مش��اور دانایی، کس��ی که انگار ش��یوه  بازاریابی اش می گوید »این 
چیزی است که فهمیده ام بهترین جواب را می دهد. بیایید با هم توفان 

فک��ری به راه بیندازیم و من به ش��ما کمک می کنم بفهمید چه چیزی 
برای تان جواب می دهد.«

۳. متصل کننده،  کس��ی که آدم ها را به آدم ه��ای دیگر و منابع وصل 
می کند.

وقتی شخصیت بازاریابی تان را تشخیص دادید، فروش به مشتریان تان 
هزاران بار آسان تر می ش��ود، چون در چارچوب ارتعاش طبیعی تان کار 
می کنید. بفهمید که دوست دارید چگونه بازاریابی کنید و به آن پایبند 
باش��ید. ضروری اس��ت وب سایت تان به روز و جدید باش��د، بنابراین یاد 
بگیری��د چگون��ه با وردپرس و کده��ای HTML کار کنی��د. این گونه 

می توانید به زیر و بم وب سایت تان کامال مسلط شوید.
۱0- ایمیل بهترین دوست جدیدتان خواهد بود که از او 

خوش تان نمی آید
صندوق دریافت تان منفجر خواهد ش��د. ش��ما به همه توجه می کنید 
اما نمی توانید به همه کمک کنید. بخوانید: همه مش��تری شما نیستند. 
صندوق دریافت شما پر از ایمیل از سوی افرادی می شود که می خواهند 
تش��کر کنند، آدم هایی که به دنبال کاالی رایگان هس��تند و کسانی که 
خدمات ش��ما را می خواهند. کار شما این است که به سرعت تشخیص 

دهید هر کسی چه می خواهد و به بهترین نحو پاسخ دهید.
هرچ��ه زودتر دریافت و ارس��ال ایمیل را با مش��تریان احتمالی تمام 
کنید. اگر کس��ب و کار شما مش��اوره ای است و وقت تان را می فروشید، 
من پیش��نهاد می کنم ۲ نامه  آماده داش��ته  باش��ید که بتوانید برای هر 
موقعیت آن را تنظیم کنید: یکی برای مشتریان احتمالی و دیگری برای 

کسانی که احتماال مشتری نیستند.
اگر برای بازاریابی وقت نگذارید پول در نمی آورید.

برای مش��تریان تان: از وضعیت، درخواست یا مشکل استقبال کنید و 
آنها را به یک مکالمه  ۲۰ دقیقه ای دعوت کنید. تاریخ، زمان و ش��ماره 
تلفن را در نامه قرار دهید. برای کسانی که مشتری نیستند: از وضعیت، 
درخواس��ت یا مشکل اس��تقبال کنید و منابع دیگر مانند، متخصصان، 

وبالگ ها  یا مقاالتی را معرفی کنید که برای شان مناسب خواهد بود.
من عاشق این هستم که شخصا با مراجعانم ارتباط برقرار کنم. در این 
حوزه از کس��ب و کار من کامال فردی عمل می کنم. تلفن را برمی دارم 
و ب��ه صورت زنده با آنها صحبت می کن��م. تمام تماس ها را در یک روز 
یا بعد از جلس��ات مرتب با مراجعان��م برنامه ریزی می کنم. من فهمیدم 
ای��ن روش زمان زیادی را صرفه جویی می کن��د. من در یک تماس ۲۰ 

دقیقه ای کارهای زیر را انجام می دهم:
– از گذشته و مسائل فعلی شان مطلع می شوم.

– برای شان نحوه عملکرد مشاوره و قیمت گذاری را توضیح می دهم.
– مطمئن می ش��وم آیا من برای آنها مشاور مناسبی هستم یا نه و آیا 

آنها برای مشاوره آماده هستند یا نه.
– سواالت بنیادی آنها را جواب می دهم.

– از طری��ق تلف��ن )ت��ن و لح��ن صدا از پش��ت تلف��ن و…( به آنها 
پیش زمینه ای شخصی می دهم که کار کردن با من چه حسی دارد.

– صورت حساب را آماده می کنم.
– نخستین جلسه را تعیین می کنم.

می دانید انجام دادن این کارها با ایمیل چقدر طول می کش��د؟ چیزی 
بین پنج روز تا یک ماه. وقت خودتان را تلف نکنید.

۱۱. آخرین توصیه ام به شما  برای موفقیت در کار آش شله 
قلمکار است

هفت روز هفته به کسب و کارتان نپردازید. از روز اول برای مشکالت 
و حفره ه��ای قانونی فک��ری بکنید. گاهی تمام چیزهای��ی را که درباره  
»راه درس��ت« برای مدیریت و موفقیت در کار می دانید، فراموش کنید 
و کس��ب و کارتان را مانند اس��تند لیموناد فروشی محله مدیریت کنید. 
قیمت محصوالت و خدمات تان را براس��اس توانای��ی پرداخت خودتان 
تعیین نکنید، ش��ما مشتری ایده آل خودتان نیستید. اگر بتوانید از پس 
مس��ائل مبهم و پیچیده  کسب و کارتان بر بیایید، مشکالت تان در دیگر 
حوزه ه��ای زندگی رفع خواهد ش��د. با کارآفرینان دیگ��ر ارتباط برقرار 
کنید و از طریق اسکایپ جلسات بارش مغزی برگزار کنید. هر روز وقت 
ناهار در اطراف ساختمان قدم بزنید و در آخر اگر می خواهید در کسب 

و کار باهوش باشید، از کارآفرینان موفق الگو بگیرید.
medium/bazdeh :منبع

۱۱ نکته کلیدی که هنگام شروع کسب و کار باید بدانید
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون وزیر نیرو در سفر 
به اس��تان هرمزگان در نشس��تي با مدیران صنعت آب این استان به 
بررس��ي چالشها و مشکالت آبي هرمزگان پرداخت. به گزارش روابط 
عمومي شرکت آب منطقه اي هرمزگان، "قاسم تقي زاده خامسی" 
در این نشست عنوان کرد: استان هرمزگان توانسته با توجه به کمبود 
آب و خشکس��الي هاي پي در پي راهکارهاي مناس��بي را براي برون 
رفت از این معضل داش��ته باش��ند. وي در ادامه افزود: آب شیرین کن 
هایي که در اس��تان هرمزگان در حال ساخت است و چندین فاز آن 
به بهره برداري رسیده، منشا تحوالت بسیار بزرگي در صنایع، تولید 
و آب ش��رب این اس��تان خواهد بود. این مقام مس��ئول تصریح کرد: 
در راس��تاي انجام مصوباتي که در تهران و در نشس��ت هاي مختلف 
نهایي شده، این طرح ها باید با سرعت بیشتري پیش برود. تقي زاده 
در مورد تامین آب بندرعباس و خمیر از ش��رق اس��تان بیان کرد: بر 
اساس تصمیمات انجام شده هیچ گونه آبي براي آب شرب نباید از شرق 
استان به بندرعباس و خمیر داده شود و باید راهکارهاي اجرایي دیگری 
همچون آب شیرین کن مورد تاکید و کارایي قرار بگیرد. معاون آب و آبفا 

وزیر نیرو  تاکید کرد: به لحاظ پدافندي نیز باید آب سدهاي استقالل 
میناب و شمیل و نیان مورد توجه باشند و آب براي هیچ گونه مصرفي 
از ش��رق به بندرعباس انتقال نیابد. وي در بخش دیگري از س��خنان 
خود در خصوص بحث زمین هاي کش��اورزي و چاه هاي مربوط آنها 
گفت: بخش کشاورزي یکي از بزرگترین الویت هاست که باید با توجه 
به مشکالت راه حل هاي مناسبي براي تامین منابع آنها در نظر گرفته 
ش��ود. تقي زاده خامسی در پایان به بخشی از پیشرفت ها و موفقیت 

های حاصله در صنعت آب در جهت خودکفایی کشور پرداخت و افزود: 
در راس��تای سیاست های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو در صدد است 
با برنامه ریزی ها و اقدامات مناس��ب پایداری اقتصادی در این حوزه 
را افزایش دهد. در ادامه این نشس��ت "هوشنگ مالیي" مدیرعامل 
آب منطقه اي هرمزگان ضمن ارائه گزارش��ي جامع از وضعیت منابع 
آب استان، اظهار کرد: با طرح مسائل و چالش های صنعت آب استان 
در این نشس��ت رهنمودهای موثر و مفیدی در جهت مش��کالت در 
این حوزه ها ارائه ش��ود. وي در ادامه با اش��اره به دو دهه خشکسالي، 
مهم ترین چالش منابع آب اس��تان را کاهش بارندگي و برداشت آب 
عنوان کرد و افزود: از 7۴ دش��ت در اس��تان در حال حاضر۵۴ دشت 
ممنوعه شدند وهمچنین ۳۰ درصد از چاههاي استان نیز یا خشک 
شده یا داراي دبي بسیار پایین مي باشد که غیرقابل استفاده است. این 
مقام مس��ئول در این جلسه با ارائه گزارشي از شرایط سد ها، چاه ها 
همچنین وضعیت آبرساني در استان اظهار امیدواري کرد: امیدوارم با 
استفاده از آبشیرینکن ها و شرایط جوي مناسب بتوانیم نیاز آبي استان 

را تامین و شرایط متعادلي را براي استان به وجود بیاوریم.

شـهرقدس- محبوبه ابوالقاسـمی - ش��هردار ش��هر قدس 
درنشست خبری با حضور جمعی ازخبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار 
گفت:توس��عه شتابزده وشکل گیری س��ریع .منشا اصلی بسیاری از 
معضالت زیربنایی کنونی شهرستان است با نرخ رشد جمعیت ۳۰۰ 
درصدی .شهرس��تان قدس دارای باالترین میزان نرخ رشد جمعیت 
در اس��تان تهران بوده و این روند ازبعد از انقالب تا کنون ادامه دارد 
افزون بر این .جزء معدود شهرهایی است که در محدوده شهری خود 
شهرک صنعتی دارد به عبارتی بخشی ازمحدوده قانونی شهر که می 
بایست به سرانه های عمومی شهر.فضای سبز.توسعه فضاهای عمومی 
.خدماتی ودرمانی اختصاص یابد .تبدیل به واحدهای صنعتی شده 
است.  وی از نحوه عملکرد شهرداری در قبال معضالت مطروحه اظهار 
داشت:دریک سال گذشته اولویت .مطالعه و ارتقاء سرانه ها در قالب 
برنامه مدون ۵ ساله است که هرسال به صورت ساالنه باتغییرات اندک 
و تصویب شورای ش��هربه مرحله اجرا در خواهد آمد. شهردار قدس 
در ادامه خاطرنش��ان کرد:از منظر جغرافیایی.قدس به لحاظ توسعه 

اراضی پیرامونی به دلیل محصور بودن بین اتوبان فتح وجاده چیتگر 
و معادن شن و ماس��ه در جنوب و همجواری با استان البرز ازجانب 
ش��مال.به شدت در تنگناست و عمال امکان هر گونه توسعه شهر را 
به امری غیر ممکن مبدل نموده است. ازحدود ۲7۰۰ هکتار محدوده 
قانونی تعریف ش��ده حدود۲۵۰ هکتار آن بافت صنعتی در قالب سه 
ش��هرک صنعتی. حدود 7۰۰ هکتار معادن شن و ماسه و مساحت 

تقریبی ۲7۰ هکتاری متش��کل از بافت فرسوده شهری با جمعیت 
تقریبی 1۴۰ هزار نفری است. کمبود سرانه های فضای سبزشهری 
حدودهفت متر مربع به ازای هر نفردر قیاس با اس��تاندارد کشوری 
آن)1۵ متر برای هر نفر( وهمچنین کمبود س��رانه های ورزش��ی به 
نس��بت استاندارد کشوری وترافیک و کم عرض بودن معابر از عمده 
ناهنجاری هایی به شمار می روندکه ناشی از سرعت احداث شهر بوده 
اند به بیان دیگر قبل از تهیه طرح توسعه شهری .شهر ساخته شده 
بود. مسعود مختاری درپایان یادآور شد:تیمی متشکل از کارشناسان 
دانش��گاههای امیر کبیر و صنعتی شریف مطالعه و بررسی مسایلی 
نظیر آبگرفتگی معابر وترافیک را در دست بررسی دارند. در خصوص 
آبگرفتگی معابر .فازاول طرح هدایت آبهای سطحی در بدایت سال 97 
اجرایی ش��د و فازدوم آن تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد 

رسید تکمیل این پروژه موجب حل این معضل خواهد بود.
همچنین طرح ساماندهی ترافیکی شهرستان  با نصب دوربین ثبت 

تخلفات در 17 نقطه دردست اجراست.

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اذا مات العالم الفقیه ثلم فی االسالم ثلمة الیسدها شیء 

خب��ر ارتحال ملکوتی فقیه پارس��ا و زاهد حض��رت آیت اهلل حاج 
ش��یخ محمد مومن " رحمه اهلل علیه " موجب تاسف و تاثر گردید 
. این عالم فرزانه طی س��الهای متمادی حضور در حوزه های علمیه 
و کس��ب فیض از محضر عالمان برجسته و بنام ، به تدریس دروس 
حوزوی و تالیف کتب و آث��ار ارزنده دینی پرداختند و عالقمندان و 
ش��اگردان زیادی از وجود ایشان ، بهره مند شدند این مجاهد نستوه 
در عرصه سیاس��ی نیز جزء یاران معتمد امام و رهبری و از همراهان 
موثر نهضت عظیم اسالمی در سنگر مبارزه با طاغوت بودند و پس از 
پیروزی انقالب اس��المی نیز در صحنه ها و مسئولیت های خطیر از 
جمله ریاس��ت دادگاه انقالب اسالمی ، شورای عالی قضایی ، شورای 
نگهبان ، مدیریت حوزه علمیه قم ، نمایندگی مردم شریف سمنان و 

قم در مجلس خبرگان رهبری و مجمع فقه اهل بیت )ع ( به ایفای 
نقش پرداخته و خدمات ارزشمندی را در عرصه ها از خود به یادگار 
گذاش��تند . بدینوسیله ضمن اعالم عزای عمومی روز شنبه مورخ ۴ 
اسفندماه در استان قم ، فقدان این عالم فرهیخته را به حضرت بقیه اهلل 
االعظم )عج( ، رهبر معظم انقالب ، مراجع عظام تقلید ، حوزه های 

معزز علمیه ، اعضای محترم جامعه مدرسین و بیت شریف آن بزرگوار 
به ویژه مردم انقالبی اس��تان قم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد 
منان ، برای ایشان علو درجات و غفران و رحمت واسعه الهی و برای 

عموم بازماندگان ، صبر و اجر جمیل خواستاریم. 
سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه در استان بهرام سرمست استاندار قم

اصفهان - قاسـم اسد- س��مپوزیوم بین المللی فوالد ایران 
ب��ا حضور دکتر خداداد غریب پور رئی��س هیات عامل ایمیدرو و 
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و جمعی از مسئولین و دست 
اندرکاران صنایع معدنی و فوالدی کشور سه شنبه ، ۳۰ بهمن ماه 
در مرک��ز همایش های بین المللی جزیره کیش آغاز به کار نمود 
که تا اول اس��فند ماه ادامه خواهد داش��ت . ذوب آهن اصفهان به 
همراه 9 شرکت فوالدی دیگر در برگزاری این سمپوزیوم با انجمن 
آهن و فوالد ایران همکاری نمودند و مدیرعامل ذوب آهن نیز در 

پنل تخصصی اثرات رش��د نامتوازن صنعت فوالد بر پایداری آن 
شرکت نمود .همچنین صنایع و شرکت های مشارکت کننده با 
برپایی غرفه ای در نمایش��گاه جانبی سمپوزیوم حضور دارند که 
این نمایشگاه نیز با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو افتتاح شد 
. دکتر غریب پور پس از این افتتاحیه در غرفه ذوب آهن اصفهان 
حضور یافت و مهندس یزدی زاده مدیرعامل شرکت در خصوص 
محصوالت جدید از جمله ریل مترو و تیر آهن H۳۰ توضیحاتی 

ارائه داد .

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز- نمایش��گاه ۴۰ س��ال 
دس��تاوردهای ش��هرداری ها و دهیاری های سراسر کشور توسط 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور در شهر بندرعباس 
برگزار گردید . این نمایشگاه که به موضوع دستاوردها و نمایه های 
پیشرفت در حوزه مدیریت ش��هری و روستایی پس از انقالب می 
پردازد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بندر عباس برگزار 
گردید به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل ش��هرداری بندر بوشهر  و دهیاری های سراسر کشور توسط 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور در شهر بندرعباس 
برگزار گردید . این نمایش��گاه که به موضوع  دس��تاوردها و نمایه 
های پیش��رفت در حوزه مدیریت شهری و روستایی پس از انقالب 
می پردازد در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی بندر عباس 

برگزار گردید و شهرداری بوشهر نیز با نمایش پروژه های عمرانی، 
بافت شهری ، بافت تاریخی و ارائه کاالهای فرهنگی در آن شرکت 
نمود و مورد استقبال خوب بازدید کنندگان قرار گرفت. دکتر امیری 
شهردار بندر بوشهر نیز همزمان با افتتاح نمایشگاه ضمن شرکت در 

مراسم افتتاحیه که با حضور مسئولین وزارت کشور از جمله دکتر 
مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توس��عه امور شهری و روستایی 
وزارت کشور  و مسئولین استان بندرعباس و همچنین دکتر ستوده 
معاون هماهنگی امور عمرانی و برخی دیگر از مدیران اس��تانداری 
بوش��هر در بندر عباس از غرفه شهرداری  بوشهر و شهرداری های 
استان بوش��هر بازدید نمودند . شهردار بندر بوشهر ضمن تشکر از 
تالش دس��ت اندرکاران این نمایشگاه از مجموعه شهرداری بوشهر 
بدلیل حضور موثر در این نمابشگاه قدردانی نمودند و ابراز امیدواری 
کردند که نتایج آن در روند پیش��رفت امور شهری موثر واقع شود . 
در ادامه شهردار بوشهر از شهرداری های دیگر شرکت کننده در این 
نمایشگاه و همچنین شرکت های مختلف عمرانی بازدید و با آنان 

به گفتگو نشستند . 

کرمانشاه - منیر دشـتی -در نمایشگاه دستاوردهاي ۴۰ ساله 
انقالب اسالمي که در محل نمایشگاه دائمي کرمانشاه برگزار شد، در 
غرفه مختص به شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه ضمن ارائه 
دستاورهاي مختلف این شرکت، مفاهیم ایمني و مدیریت مصرف برق 
توسط کاراکتر بابا برقي براي دانش آموزان بازدیدکننده آموزش داده 
ش��د. مهندس مرآتي رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت با 

بیان اینکه دانش آموزان به عنوان آینده داران این مملکت مي توانند 
نق��ش مهمي در ترویج فرهنگ مص��رف بهینه برق ایفا کنند، گفت: 
هرکدام از دانش آموزان مي توانند به عنوان س��فیر برق در خانواده ها 
نقش تاثیرگذاري در زمینه مدیریت مصرف انرژي داش��ته باش��ند و 
امیدواریم با اس��تفاده از ظرفیت این نمایش��گاه هرچه بیشتر بتوانیم 
مفاهیم صحیح مصرف کردن را براي دانش آموزان توضیح دهیم. وي 

همچنین خبر از ارائه چهار طرح نمونه در غرفه ش��رکت توزیع برق 
استان کرمانش��اه داد و تصریح کرد: ساخت رباط پرنده جهت بازدید 
خطوط توزیع برق، ساخت کاله هوشمند جهت جلوگیري سیمبانان و 
نیروي انساني فني از برق گرفتگي ناشي از حریم برق، ساخت دستگاه 
حفار براي مقاومت هاي زیر یک اهم و ساخت سامانه ارسال اطالعات 
ژنراتوره��اي خصوصي در زمان پی��ک مصرف ازجمله این طرح هاي 

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در هرمزگان:

آب شیرین کن ها منشا تحول در استان هرمزگان خواهد شد

شهردار قدس :

توسعه شتابزده منشا اصلی معضالت زیربنایی

پیام مشترک حضرت آیت اهلل سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه در استان و دکتر بهرام 
سرمست استاندار قم به مناسبت ارتحال ملکوتی فقیه پارسا و زاهد حضرت آیت اهلل مومن 

در سمپوزیوم بین المللی فوالد صورت گرفت :

بازدید رئیس هیات عامل ایمیدرو از محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان

 بازدید دکتر سید نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر از نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی 
شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور

همزمان با برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي 40 ساله شرکت توزیع برق استان کرمانشاه:

برنامه آموزش ایمني و مدیریت مصرف برق براي دانش آموزان اجرا شد

درخواست وزیر ارشاد  برای فراگیر شدن اقدام شهردار مشهد 
مشهد - صابر ابراهیم بای - وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار متنی در توییتر خواست تا 
اقدام شهردار مشهد در راستای توجه به شهروندان دارای معلولیت در کشور فراگیر شود.  محمدرضا 
کالئی، شهردار مشهد دستور داد قبل از افتتاح میدان راه آهن مشهد، افراد دارای معلولیت از میدان 
بازدید کنند و تایید کنند که هیچ مشکلی برای استفاده از همه امکانات و عبور و مرور در میدان ندارند. 
با این اقدام ش��هردار مش��هد، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار مطلبی در 
توییتر این اقدام شهردار مشهد را ستایش کرد و خواستار فراگیر شدن آن شد.  سید عباس صالحی 
در توییتر خود نوشته است:"شهردار مشهد گفته است که قبل از افتتاح رسمی میدان راه آهن، توان  یاب ها بازدید و تایید کنند. این 
شیوه را فراگیر کنیم. در پروژه های دولتی، عمومی و بخش خصوصی. مطالبه ای که پس از نمایش رستم و سهراب، کاری از معلوالن 

 آسایشگاه کهریزک، برخی از آنان پیگیر بودند. "

اقدامی دیگر در پاسداشت محیط زیست از سوی قدیمی ترین تولید کننده نفت خاورمیانه
توزیع 30000 اصله نهال توسط شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز- شبنم قجاوند- مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
از برنامه ریزی برای خرید و توزیع ۳۰۰۰۰ اصله نهال توس��ط این ش��رکت خبر داد . 
محمود خدادادی با بیان این مطلب اظهار داشت : از این تعداد 16۵۰۰ نهال و نشاء در 
سطح ادارات ، منازل و تأسیسات شرکت توزیع گردیده ،  ۵۵۰۰ اصله نهال نیز خریداری 
در اختیار ادارات حفاظت محیط زیست حوزه عملیاتی قرار گرفته  و برای خرید 8۰۰۰ 
اصله نهال نیز برنامه ریزی شده است .  وی افزود : نهال های توزیع شده از گونه درختان 
مثمر و غیرمثمر بومی و سازگار با آب و هوای استان خوزستان می باشند که بمنظور توسعه فضای سبز مناطق و همچنین مراقبت 
پس از کاش��ت با هماهنگی ادارات حفاظت محیط زیست ش��هرهای حوزه عملیاتی این شرکت در اختیار انجمن های مردم نهاد 
حامی محیط زیست قرار گرفت تا با نظارت آن ادارات در مناطق مختلف کاشته شوند .  مدیرخدمات شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان تصریح کرد : این اقدام در راستای عالقمندی و توجه این شرکت به مقوله ی محیط زیست و توسعه فضای سبز 
صورت گرفته است و در فاز بعدی و تا پیش از فرا رسیدن هفته منابع طبیعی تعداد 8۰۰۰ اصله نهال باقیمانده نیز خریداری و توزیع 
می گردد .  وی در خصوص اقدامات صورت گرفته این شرکت در حوزه محیط زیست اظهار داشت : به موازات واگذاری و توزیع نهال 
به انجمن های مردم نهاد حامی محیط زیست ، مدیریت خدمات با کاشت بیش از 16۵۰۰ نهال درختان مثمر و نشاهای فصلی در 
اماکن و تأسیسات صنعتی ، ادارات ، و اماکن مسکونی و همچنین احداث پارک تفریحی تمبی در مجاورت موزه کارخانه برق و کاشت 

بیش از ۵۰۰ اصله نهال مثمر و غیر مثمر تالش داشته است .

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد : 
برگزاری نشست هم اندیشی رابطین ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
سـاری - دهقان - جلسه هم اندیشی رابطین س��تاد شاهد و ایثارگر دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران و رابطین ایثارگران دانشگاه ها و مراکز آموزشی شهرستان 
ساری برگزار شد. دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
جمع رابطین ایثارگران دانشگاه ها و مراکز آموزشی شهرستان ساری با  بیان اینکه 
مشکالت خاصی که دانشجویان شاهد و ایثارگر در خانواده های خود تجربه می کنند 
و استرسی که دارند درک گردد افزود:  باید مسائل بهداشت روان دانشجویان شاهد و 
ایثارگر از بدو ورود به دانشگاه  مورد بررسي قرارگیرد و از نظر روانشناختي نیز از ترم 
اول تا پایان دوران تحصیل مورد حمایت قرار بگیرند .  دکتر موسوی خواستار تمرکز  
به مسائل  دانشگاه خبر داد و خاطر نشان کرد: باید وارد شوند تا بتوانند راه فرهنگ و ایثار شهدا را ادامه دهند و ماهم قدمی در این راه 
برداشته باشیم.وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: با استفاده حداکثری از  امکانات آموزشی و مالی و بهره گیری از اساتید 
مشاور به تقویت بنیه علمي دانشجویان شاهد و ایثارگر کمک کنیم و افرادتوانمندي به جامعه  وارد نماییم  تا در جهت ادامه راه شهدا 

و ایثارگران گام هاي موثر و سازنده برداریم. 

آغاز عملیات گازرسانی به 3روستا از توابع شهرستان تفرش در استان 
مرکزی همزمان باایام ا... دهه مبارک فجر 

اراک- مینو رسـتمی- همزمان با پنجمین روز از ایام ا... دهه مبارک فجر ،عملیات اجرایی گازرس��انی به روس��تاهای هفتان 
علیا،محمدآباد و گوگسگرد از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزی با حضور معاون مهندسی واجرای طرحهای شرکت گاز استان 
مرکزی ،فرماندار این شهرستان ،جمعی از مسئولین محلی و خانواده معظم شهداء و مردم شریف روستاهای مذکور طی مراسمی آغاز 
گردید.  به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی در مراسم کلنگ زنی گازرسانی به روستاهای مذکور محمد صبوری معاون 
مهندسی واجرای طرحهای این شرکت ضمن تشریح گازرسانی در سطح شهرستان تفرش خالصه گزارش عملیات اجرایی گازرسانی 
به روستاهای فوق را بدین شرح توضیح داد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته گازرسانی به روستاهای هفتان علیا،محمدآباد و 
گوگسگرد از محل بند ق تبصره۲قانون بودجه کل کشور انجام خواهد شد که هزینه تامین کاال و اجرای این پروژه بالغ بر۲۵ میلیارد 
و ۴۳۰ میلیون ریال برآورد گردیده است وجهت فراهم نمودن شرایط گازرسانی به روستاهای فوق نیاز به اجرای 18 هزار و ۲۰۰ متر 
خط توزیع گاز از نوع پلی اتیلن و نصب۲۰۰عدد علمک گاز می باشد که پس از اجرای این خط توزیع گازو نصب علمکهای مورد نیاز، 
گاز روستاهای مذکور وصل خواهد شد.وی در ادامه افزود: با اجرای این پروژه، زمینه گازرسانی به روستاهای مذکور فراهم خواهد 
ش��دو۲۰۰ خانوار س��اکن در این ۳روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند  می گردند که با جایگزینی این سوخت پاک به جای دیگر 

سوختها ساالنه۴۰۰هزار لیتردر مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

اولین دوره مسابقات بومی محلی استانی در روستای میغان شهرستان 
شاهرودبرگزارشد ؛ حضوربازیگران سریال بانوی عمارت

 شاهرود - حسین بابامحمدی - اولین دوره مسابقات بومی محلی استانی در روستای 
میغان شهرس��تان شاهرودباحضور مسئولین استانی وشهرس��تانی و  بازیگران سریال بانوی 
عمارت به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی وورود به دهه پنجم انقالب 
وایجاد شورونش��اط دربین جوانان   برگزارشد.معاون استانداروفرماندارشاهروددرمراسم اولین 
دوره  مسابقات بومی محلی استان سمنان به میزبانی روستای میغان گفت  :امروزه پرداختن 
به ورزش برای نوجوانان، جوانان و بزرگس��االن زن و مرد از ضروریات جامعه اس��ت و احیای 
ورزش های بومی محلی که ریش��ه در آداب و رس��وم مردم دارد از اهمیت خاصی برخوردار بوده اس��ت . مهندس محمدی افزود:از 
محسنات   بازی  های بومی محلی این است که همه اقشار جامعه پذیرای آن بوده و به واسطه شناختشان از این بازی ها درعمق 
وجودشان قرار گرفته است و با کمترین هزینه موجبات شادابی مردم را فراهم می سازد.  فرماندارشاهرود اظهارداشت :لذا از کلیه 
برگزار کنندگان اولین دوره بازی های بومی محلی استان سمنان و علی الخصوص شورای اسالمی و دهیاری میغان و اداره ورزش و 
جوانان کمال تشکر و قدردانی را دارم. رییس شورای اسالمی روستای میغان نیز دراین مراسم ضمن عرض خوش آمدگویی به معاون 
استانداروفرماندارشاهرود  و  مسئولین استانی  و شهرستانی حاضر درجلسه گفت :روستای میغان با جمعیتی بالغ ۴۲6۰ نفر یکی 
از بزرگترین و پرجمعیت ترین روستاهای استان سمنان است و وبه واسطه تقدیم شهدا به نظام مقدس جمهوری اسالمی به نسبت 
جمعیت به عنوان روستای اول ایثارگری کشور با تقدیم 97 شهید بوده و از قبل از انقالب با اسم رمز فالت توحید در بین انقالبیون 

در پخش اعالمیه های انقالبی شناخته می شود.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین:
معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی اشخاص حقیقی مرکز استان

قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- طی جلس��ه ای با حضور مدیرکل امور 
مالیاتی اس��تان و جمعی از مسئولین، رئیس امورحسابرسی مالیاتی جدید در معاونت 
مالیاتی اشخاص حقیقی معرفی ش��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
استان قزوین در این جلس��ه پورامیدی از خدمات ابراهیم کریم سرمدی رئیس سابق 
امور مالیاتی اشخاص حقیقی به خاطر تالش دلسوزانه و جدیت در تحقق اهداف سازمان 
تجلیل کرد و محمدرضا رحمانی را به عنوان رئیس جدید امور حسابرسی مالیاتی معرفی 
نمود .  مدیر کل امور مالیاتی اس��تان با اش��اره به نقش بسیار حساس و تاثیرگذار مالیات در اقتصاد کشور گفت: در شرایط کنونی، 
ماموران مالیاتی به عنوان سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی می بایست برای تحقق کامل این برنامه با همکاری و همدلی همه جانبه 
تالش مضاعف انجام دهند. وی افزود: وصول مالیات عالوه بر تخصص و اشراف بر قانون نیازمند هنر تعامل خوب و شایسته ماموران 
مالیاتی با مردم است. تشخیص صحیح و دقیق، تکریم ارباب رجوع، رعایت نظم و انظباط ادار ی که از وظایف اصلی ماموران مالیاتی 
است موجب تحقق اهداف سازمان و رضایت مودیان خواهد گردید .  پورامیدی درپایان اذعان داشت: هر دوی این عزیزان در سمت 
پیشین خویش منشاء توفیقات خوبی برای اداره کل بوده اند که امیدواریم در جایگاه جدید خویش نیز با روحیه و انگیزه باال، همچون 

گذشته به انجام وظیفه بپردازند و اهداف سازمانی در سایه تعامل و همکاری همکاران مجموعه محقق شود . 
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اگر از مردم سوال کنید که چه کسی تئوری فرگشت را 
ارائه کرده اس��ت، تعداد زیادی از آنها خواهند گفت چارلز 
داروی��ن. اما تحقیقات تازه ای را دانش��کده اقتصاد لندن و 
دانش��گاه هاروارد انجام داده اند که این جواب را زیر سؤال 
می برد یا دس��ت کم پیچیدگی های خاص��ی به آن اضافه 
می کن��د. موضوع این تحقیق این اس��ت که داروین فقط 
بنیان گذار نظریه فرگش��ت نبوده اس��ت، بلکه فرگشت در 

واقع حاصل تفکران چندین آدم مختلف بوده است. 
دانش��کده اقتصاد لندن، الگوی جدید خود را ارائه کرده 
اس��ت ک��ه در آن از چگونگی کارکرد ن��وآوری می گوید: 
»ایده ه��ا و فناوری های ام��روزه، حاصل ذهن تعداد کمی 
نابغ��ه آینده نگر نیس��ت، بلکه حاصل تفک��رات جوامع و 
شبکه های اجتماعی ای اس��ت که حکم یک مغز همگانی 

را دارند.«
مایکل موتوکریشنا که مدیریت این پروژه را در دانشکده 
اقتصاد لندن برعهده داشت در ادامه توضیح می دهد: »ما 
در زم��ان کار و زمان��ی که دو نفر به ص��ورت همزمان به 
ایده ای جدید دس��ت پیدا می کنن��د، می توانیم ناظر این 
فرآیند باش��یم. درس��ت مانند اتفاقی ک��ه در مورد چارلز 
داروی��ن و الف��رد واالس راجع به تئ��وری انتخاب طبیعی 
افتاد. داروین و واالس به جای آنکه به صورت جداگانه کار 
کنند تا خود را قهرمان نشان دهند، هر دو در یک محیط 

فرهنگی بودند، هر دو کتاب هایی مش��ابه مطالعه کردند و 
ه��ر دو به جزیره ها و مناطق جغرافیایی مش��ترک از نظر 

تنوع زیستی مسافرت کردند.«
توصیه ای موثر به نوآوران آینده

اینک��ه چط��ور نوآوری ه��ای جدید به وج��ود می آیند، 
پدی��ده جالبی اس��ت، ام��ا مطابق صحبت ه��ای محققان 
ای��ن تحقیق، این دس��تاوردها برای افرادی اس��ت که به 
دنبال تقویت قوه خالقیت ش��ان هس��تند و سبب می شود 
تا این توصیه ها،کاربردی باش��ند. اگ��ر ایده های جدید به 
ش��کل جمعی صورت می گیرند، اصلی تری��ن عامل برای 
ش��کل دادن به تع��داد زیادی از این ایده ه��ا نه فقط افراد 
باهوش تر، بلکه باعث به وجود آمدن فرصت بیش��تر برای 

تعامل، بحث و تبادل نظر بین افراد مختلف خواهد بود.
موتوکریش��نا درباره این موضوع می گوید: »برای نوآور 
بودن، به جای آنکه هوش بیش��تری داش��ته باشید، بهتر 
است بیشتر اجتماعی باشید. تردیدی در این قضیه وجود 
ندارد که تخصص های خ��ام افراد با همدیگر تفاوت دارد، 
ام��ا چیزی که باع��ث تفاوت بین اس��تیو جابز و یک فرد 
عادی می شود، در حقیقت قرار گرفتن شخص در معرض 

ایده های نو، فوق العاده و متفاوت است.«
او در ادامه این طور بیان می کند که: »اگر دوست دارید 
فرد خالقی باشید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید 

این اس��ت که با کس��انی که با شما هم نظر نیستند و نظر 
متفاوتی دارند، هم کالم شوید.«

هوش جمعی، مفیدتر از هوش فردی
این تحقیق همچنین به س��ه عامل اش��اره می کند که 
باعث تقویت قدرت خالقیت در گروه های انسانی می شود. 
اولی��ن عامل اجتماعی بودن این اس��ت که ش��ما با افراد 
زیادی آش��نا ش��وید و با آنه��ا در ارتباط باش��ید. دومین 
عام��ل، وفاداری در منتقل ک��ردن ایده ها یا توانایی به یاد 
آوردن آنه��ا به صورت دقیق اس��ت. در نهایت هم، باید از 
تجربه گرایی حمایت شود چون افکار گروهی انسانی باعث 
می ش��ود تا س��ریع تر به ایده های نوآورانه و جدید دست 

پیدا کرد.
درس��ت است که موتوکریش��نا و همکارش از تاثیر این 
عوام��ل در س��طح یک جامعه ح��رف می زنند، اما ش��ما 
می توانی��د از این ایده حتی در س��طح یک گروه کوچک 
هم استفاده کنید. اگر گرو ه های خالق تری دوست دارید، 
بای��د تالش کنید تا تن��وع در گروه تان ایجاد ش��ود، باید 
فرآیندهای الزم و کافی در گروه تان وجود داش��ته باش��د 
تا از ایده ها به نحو احس��ن اس��تفاده کنید و همین طور از 
تجربه گرایی اس��تفاده کنید و از شکست های مختلف که 

ممکن است همراه آن پیش بیایند، نترسید.
INC/uczn :منبع 

ایده های خوب حاصل تالش های جمعی هستند

 چگونه مثل تیم کوک در کمتر از یک دقیقه
به کارمندان  انگیزه بدهیم؟

قسمت دوم
به جز تیم کوک رهبران مش��هور دیگری از جمله اریک اش��میت، مدیرعامل س��ابق گوگل نیز به ارزش 

قدردانی از کارمندان واقف بوده اند.
در پادکس��تی که در اواخر س��ال گذشته از وی منتشر شد، اشمیت درباره  اهمیت توجه به زیردستان و 

ضرورت تحسین تیم کاری صحبت کرد و گفت:
اگر تنها عبارت هایی مثل، »از ش��ما متش��کرم«، »بابت آن از شما قدردانی می کنم« یا »من کار شما را 
تأیید می کنم«، را ورد زبان تان کنید، قلب کارمندان تان را به دست خواهید گرفت و این گونه بازدهی کار 

نیز افزایش خواهد یافت.
تصدی��ق و قدردانی از اقدامات تیم ها، تنها به آنها انگیزه نمی دهد؛ بلکه به وفادارماندن ش��ان نیز کمک 

خواهد کرد. همان طور که اریک اشمیت می گوید:
بدیهی اس��ت که اگر تنها کارتان این باش��د که س��ر مردم داد بکشید، آنها ش��ما و سازمان تان را ترک 

خواهند کرد، اما اگر قدردان شان باشید، احتمال کمتری دارد که از شما دل بکنند.
جان ماکسول نیز در کتاب »دلی به دست آور« می نویسد:

هر روز پیش از آنکه کس��ی را ببینم، ذهن خود را در جس��ت و جوی جمله ای تحس��ین آمیز، کندوکاو 
می کن��م تا بتوانم آن را به افرادم هدیه کنم. چه بس��ا برای کار کوچکی که در حق من یا س��ازمانم انجام 
داده اند از آنها تش��کر کنم یا به موفقیتی که به دس��ت آورده باشند اشاره کنم و شاید نیز از رفتار نیکوی 

آنها تعریف کنم. کار دشواری نیست و تنها اندکی زمان، تالش و انضباط می طلبد.
درواقع همه  ما انس��ان ها برای آنکه ش��عله  امید درونمان برافروزد؛ به توجه، تأیید و تقدیر دیگران نیاز 

داریم و اگر آن را از باالدستی های خود ببینیم احساس خوبی پیدا کرده و بهتر عمل می کنیم.
در نهان و آشکار از تیم تان تقدیر کنید

زمانی  که در جمع از افراد تقدیر می کنید، اثرات بس��یار قابل توجهی را ش��اهد خواهید بود. شما با این 
اقدام به ایجاد فرهنگ قدردانی در سازمان خود می پردازید، چرا که می دانیم رهبران و مدیران هستند که 

متولی فرهنگ سازمانی اند و آنها می توانند الگوی عملی یک فرهنگ در تیم کاری خود باشند.
برای قدردانی عمومی از کارکنان خود، می توانید مثل تیم کوک، از شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر 

نیز استفاده کنید:
من از تیم  فروش فوق العاده  توانمند اپل در سراس��ر جهان تش��کر می کنم. انرژی و ش��ور فراگیر ش��ما، 

بهترین بازتاب از ارزش های درونی اپل است. به کار کردن با شما افتخار می کنم.
- تیم کوک ۲7 دسامبر ۲۰18

اگر مصاحبه ای با رسانه ها در پیش دارید، می توانید از تیم خود یاد کرده و از سخت کوشی و اقدامات شان 
برای سازمان قدردانی کنید.

یا اگر قرار اس��ت کتابی منتش��ر کنید، به اندازه  یک پاراگراف آن را برای ابراز قدردانی از شخصیت های 
اثرگذاری که به پیشرفت شما و سازمان تان کمک کرده اند اختصاص دهید.

ب��ه غی��ر از تأیید و تحس��ین عمومی تیم خود، فرام��وش نکنید که به طور خصوصی و ش��خصی نیز از 
کارکنان تان دلجویی و از آنها تقدیر کنید. تحسین عمومی افراد موجب ایجاد »احساسی خوب و سازنده« 
در بین آنها می شود، اما هنگامی که به صورت شخصی و بابت کارهایی که هر فرد انجام داده از او شخصا 

قدردانی می کنید، اثرگذاری تقدیر نیز باالتر می رود.
سعی کنید در طول جلسات خود، دقایقی را صرف مرور موفقیت های خود کنید. می توانید بازخوردهای 
مثبت مشتریان را منتشر کنید و از افرادی که در ایجاد این تجربه  مثبت در میان مشتریان سهیم بوده اند 

قدردانی کنید.
ایجاد یک تیم متش��کل از کارکنان خوش��حال و باانگیزه بسیار س��اده است: به جای آنکه کار و موفقیت 
نیروهای تان را به نام خود تمام کنید، آنها را تأیید و از ایش��ان قدردانی کنید. این تمام چیزی اس��ت که 
باید بدانید! بااین حال در دیدگاه بس��یاری از رهبران سازمانی، تاکید زیادی بر پول و پاداش به عنوان تنها 
عامل انگیزاننده و موثرترین ابزار قدردانی از کارمندان وجود دارد. هرچند این عوامل در انگیزش کارکنان 

اهمیت دارند، اما هیچ چیز جای توجه، تأیید و قدردانی را نمی گیرد.

آن گون��ه که گ��ری همل، یکی از نظریه پردازان بزرگ علم مدیریت اش��اره می کن��د: »بهترین راه برای 
س��اختن س��ازمانی که برازنده  آینده باشد، ساختن سازمانی اس��ت که برازنده  انسان باشد.« سازمانی که 
ب��ا واقف بودن به عملکرد کارکنان خود و ارج نهادن به مقام انس��انی آنه��ا، موجب تکرارپذیری رفتارهای 
مطلوب در میان آنان می ش��ود. فرهنگی که جا افتادن آن در س��ازمان، پیامدهای مثبت فراوانی هم برای 
فرد و هم مجموعه به دنبال دارد؛ از جمله آنکه موجب پیوند قوی فرد با شغل و همکاران خود می شود و او 
را به تالش مبتکرانه و داوطلبانه فراتر از وظایف خود سوق می دهد. ضمن آنکه احساس مشارکت را در او 
تقویت کرده و به بهره وری بیشتر، محصوالت باکیفیت تر و سودآوری روزافزون در نتیجه مشتریان وفادارتر 

می انجامد. قدردانی از کارکنان را تمرین کنید و تاثیرات شگرف آن را در عملکرد کارکنان تان ببینید.
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