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مخالفان و موافقان اقتصادی FATF چه می گویند؟

FATF  اما و اگرهای
ج��دا از نگاه های منفی یا مثبت سیاس��ی و امنیت��ی به تصویب لوایح مرتبط ب��ا FATF از لحاظ اقتصادی نیز 
تصویب FATF در ش��رایط فعلی کش��ور مورد اختالف اقتصاددانان است. مخالفانی که معتقدند »اوضاع مبادالت 
مالی دیگر بدتر از این نخواهد شد و FATF فقط برای کشور هزینه دارد.« در مقابل موافقانی قرار دارند که اعتقاد 
دارند»FATF« یک اس��تاندارد در مبادالت مالی اس��ت و بدون آن حتی دوس��تان ما نیز با ما کار نخواهند کرد.« 
به گزارش ایس��نا، اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام بار دیگر نتوانستند درباره الیحه پالرمو به اجماع برسند 
و تصمیم گیری درباره الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با جرایم س��ازمان یافته فراملی )پالرمو( و همچنین 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به نشست بعدی خود در بعد از تعطیالت نوروزی موکول کردند؛ این 
مساله حکایت از پیچیدگی بررسی لوایح مرتبط با FATF دارد. جدا از مسائل امنیتی که حاال مباحث مربوط به 

FATF حول محور آن می چرخد، به نظر می رسد از نقطه نظر مسائل اقتصادی بررسی FATF کار آسان تری...

فراز و فرود قیمت دالر در یک سال گذشته

 دور جدید کاهش قیمت ارز
در راه است؟
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منابع عمومی بودجه سال آینده چقدر رشد کرد؟

تغییرات 4۰ هزار میلیاردی بودجه ۹۸

هر آنچه در مورد راه اندازی رستوران سیار باید بدانیم
راهکارهای موثر برای انگیزه دادن به اعضای تیم

۷ روش بازاریابی متفاوت و کم هزینه
6 راهکار برای افزایش بازدید برندها در استوری اینستاگرام

1۰ عنصری که در هویت سازی برند نقش مهمی دارند
ارتباط روابط عمومی با موفقیت کسب و کارهای کوچک

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

"HTC  امتیاز استفاده از
برند خود را واگذار می کند

3
در حالی کـه ماجرای افزایش حقـوق کارمندان در روزهای 

گذشته میان دولت و مجلس باال گرفته است، سوال 
مهم میلیون ها کارگر ایرانی این است که تکلیف...

اختالف دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارکنان باال گرفته است

کارگران در انتظار میزان 
افزایش حقوق

یادداشت
اقتصاددان ها در نجات از 
بحران چه نقشی دارند؟

و  اقتص��اد  عل��م  آی��ا 
اقتصاددان ه��ا می توانن��د نظام 
اقتص��ادی را از بح��ران نجات 
دهن��د؟ اصوال آی��ا نجات نظام 
اقتصادی از بحران، وظیفه علم 
اقتصاد و اقتصاددان هاست؟ در 
پاسخ به این پرسش باید گفت 
داوری در م��ورد نجات بخش��ی 
نجات بخش��ی  ع��دم  ی��ا 
اقتصاددان ه��ا در ح��ل و فصل 
بحران اقتص��ادی، نیازمند یک 
نقش��ه راه همه جانبه و در نظر 
گرفتن ابعاد فراوان اقتصادی و 

غیراقتصادی است.
اقتص��اد علمی اس��ت که از 
بنیان ه��ای فک��ری و فلس��فی 
وج��ود  و  اس��ت  برخ��وردار 
پارادایم ه��ای گوناگون در این 
عل��م از پویای��ی و همه جانب��ه 
ب��ودن آن حکای��ت می کن��د. 
اقتص��اد ب��ا عل��وم سیاس��ی و 
سیاست پیوند ناگسستنی دارد 
و ارتباط آن با جامعه شناسی و 
است.  تنگاتنگ  بس��یار  حقوق 
این عل��م همچنین ریش��ه در 
فلس��فه و روان شناس��ی دارد و 
از این رو، نام گ��ذاری این علم 
از آغ��از ب��ه اقتصاد سیاس��ی 
بس��یار معنادار است، زیرا یک 

اقتصاد  از  درک جامع 
۹سیاسی و همچنین...

چهارشنبه
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فرصت امروز: راه آهن قزوین-رشت با حضور رئیس جمهور امروز افتتاح می شود. 
همچنین همزمان با افتتاح راه آهن استراتژیک قزوین-رشت، پروژه راه آهن رشت-
آستارا نیز آغاز می شود و به این ترتیب، یکی از محور های کریدور ترانزیتی شمال-

جنوب از طریق راه آهن به بهره برداری می رسد.
خط آهن قزوین-رش��ت ازجمله طرح ه��ای ملی خطوط ریلی ای��ران و یکی از 
حلقه های کریدور ترانزیتی شمال-جنوب است که در مدت حدود ۱۲ سال ساخته 
ش��د.  قرارداد اولیه راه آهن قزوین-رشت با هدف اتصال بنادر حاشیه دریای خزر و 
کش��ورهای CIS به خلیج فارس و تکمیل حلقه مفقوده کریدور ترانزیتی شمال-

جنوب، در سال ۱385 به امضا رسید و پروژه از سال ۱386  آغاز شد.
 راه آهن قزوین-رشت به طول ۱6۴ کیلومتر از شهرهای قزوین، لوشان، منجیل، 
رودبار، رس��تم آباد، امامزاده هاشم و رشت می گذرد؛ این مسیر ریلی که در هشت 
قطعه توس��ط پیمانکاران داخلی ساخته شد،  هفت ایستگاه اصلی شامل کوهین، 
 لوشان، منجیل، رودبار، رس��تم آباد، امامزاده هاشم و رشت دارد و همچنین دارای 
53 دس��تگاه تونل به طول ۲۲ کیلومتر  و ۴5 دس��تگاه پل بزرگ به طول 8هزار و 

۴۱۹  متر است.
اگرچ��ه  هزینه اجرای این پروژه ۱8 هزار و 5۰۰ میلیارد ریال برآورد ش��ده، اما 
 قیمت روز پروژه 5۰ هزار میلیارد ریال است. مبادالت کاال  از آسیای جنوب شرق 
به سمت اروپا یا روسیه  در مدل حمل ونقل دریایی 36 روز به طول می انجامد، اما با 
استفاده از خط ریلی قزوین-رشت به ۱6 روز کاهش می یابد  و هزینه استفاده از این 
مسیر نسبت به مسیر مشابه، 3۰درصد کمتر است.  ظرفیت بار راه آهن قزوین-رشت  
ساالنه 6 میلیون تن و ظرفیت مسافر آن ساالنه یک میلیون نفر  است ؛ سرعت قطار 
مسافری در این خط آهن ۱6۰کیلومتر بر ساعت و سرعت قطار باری  ۱۲۰ کیلومتر 

بر ساعت در نظر گرفته شده است. 
موقعیت منحصر به فرد ایران در جغرافیای منطقه باعث ش��ده تا در مس��یر به 
صرفه ترین کریدورهای ترانزیتی قرار بگیریم و با سرمایه گذاری روی زیرساخت های 
حمل و نقل و جذب بار ترانزیتی بتوانیم ظرفیت های بی نظیر درآمدزایی از ترانزیت 
را فعال سازیم. زیرساخت ها عامل توسعه کشورها هستند و هر یک از آنها می توانند 
در رشد اقتصاد نقش آفرین باشند. در این میان، زیرساخت های حمل و نقلی را به 
ویژه برای کشورهایی که در مسیر کریدورهای بین المللی قرار دارند، محور توسعه 
می دانند. حمل و نقل و ترانزیت در بس��یاری از کش��ورها سهم اصلی را در تامین 
درآمدها دارند به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حمل  و نقل بین 
۱۰تا ۱5درصد از تولید ناخالص داخلی را تش��کیل می دهد، اما این رقم در ایران 
نامعلوم است و برخی از منابع غیررسمی و فعاالن اقتصادی مدعی اند که سهم حمل 

و نقل در تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 6 تا 8درصد است. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، یکی از مهم تری��ن وعده های دولت حس��ن روحانی، افزایش 
طول خطوط ریلی بود و از اواخر دولت یازدهم اتصال پنج مرکز اس��تان کرمانشاه، 
آذربایجان غربی، گیالن، آذربایجان شرقی از مسیر جدید و همدان در دستور کار 
قرار گرفت. تاکنون راه آهن همدان، کرمانشاه و ارومیه به افتتاح رسیده است و امروز 
چهارش��نبه، پانزدهم اس��فندماه راه آهن قزوین– رشت با حضور رئیس جمهوری 
افتتاح می ش��ود و با پیوستن رشت به ش��بکه راه آهن کشور، شمار مراکز استانی 

دارای شبکه ریلی به ۲۲ مرکز می رسد. 
راه آهن قزوین- رش��ت و ادامه آن تا بندر انزلی و آستارا بخش مهمی از کریدور 
شمال- جنوب محسوب می شود که این کریدور می تواند مدت زمان جابه جایی و 
ترانزیت بار عبوری از کانال سوئز و هند را به کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه و 
اروپا به نصف برساند و این ویژگی می تواند کریدور شمال- جنوب را برای ایران به 

پولسازترین مسیر ترانزیتی تبدیل کند. 
عالوه بر این مزیت پولساز، فعالسازی راه آهن قزوین- رشت می تواند در کاهش 

مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش تصادفات جاده ای و حفظ سرمایه های 
ملی بس��یار موثر باشد، به طوری که با فعال س��ازی خط ریلی قزوین– رشت ۲۰ 
میلیون لیتر در س��ال در مصرف س��وخت صرفه جویی می  ش��ود. در بحث کاهش 
آلودگ��ی هوا اعداد و ارقام صرفه جویی اقتصادی به ۱5.۷ میلیارد تومان می   رس��د. 
همچنین در س��ال 35.۲ میلی��ارد تومان صرفه  جویی اقتصادی ناش��ی از کاهش 
تصادفات جاده ای را خواهیم داشت. بخش مهمی از صرفه ها و فرصت های اقتصادی 

حاصل از ایجاد این زیرساخت ها نصیب مردم منطقه و استان گیالن می  شود. 
طب��ق گفته وزیر راه و شهرس��ازی، ۷ هزار کیلومتر خط آه��ن در حال حاضر 
در مس��یرهای مختلف در حال س��اخت است. هرچند که احداث بیش از ۱۰ هزار 
کیلومتر راه آهن در مدت هفت س��ال برای تحقق اهداف اسناد باالدستی بعید به 
نظر می رسد، اما برای جبران این فاصله و کاهش آن باید سرعت اجرای پروژه های 
ریل��ی را افزایش داد. از این رو دول��ت با تایید رئیس جمهوری تخصیص اعتبارات 
برای س��اخت پروژه های ریلی را در اولویت ق��رار داده و تخصیص بدون نوبت این 
پروژه ها باعث شده رکورد ریل گذاری در کشور جابه جا شود؛ به طوری که در روند 
ریل گذاری پروژه راه آهن کرمانش��اه رکورد کشوری ۱۹5۰ متر ریل گذاری در یک 

روز به ثبت رسید. 
در همین زمینه، وزیر راه و شهرسازی، راه آهن قزوین- رشت را از پروژه های فاخر 
ایران دانس��ت و گفت: این خط ریلی هم از نظ��ر کیفیت و هم از نظر ابنیه، تونل 
و پل ها بی نظیر است و مسافرانی که از این مسیر ریلی استفاده می کنند، قطعاً از 

مناظر فرح بخش آن لذت خواهند برد.
محمد اسالمی در هفتمین اجالس شورای هماهنگی کریدور شمال – جنوب که 
روز دوشنبه با حضور ۱۴ کشور عضو در تهران برگزار شد، از افتتاح  راه آهن قزوین-
رشت با حضور حسن روحانی در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: امیدواریم موانع 
پیش��روی فعالیت های ترانزیتی کریدور شمال-جنوب برداشته شود و وظیفه همه 
کشورها اقدام برای توسعه این کریدور است تا موجب توسعه فعالیت های تجاری در 

منطقه شود و گشایش اقتصادی را برای ملت ها به همراه داشته باشد.
اس��المی در حاشیه این اجالس و در جمع خبرنگاران گفت: پس از حدود پنج 
سال وقفه ش��ورای هماهنگی کریدور شمال-جنوب با حضور کشورهای عضو در 
تهران برگزار شد. متأسفانه در حال حاضر از کریدور شمال-جنوب به میزان ظرفیت 
آن استفاده نمی شود و امیدوار هستیم که با اقدام مثمر ثمر کشورهای عضو شاهد 

افزایش و ارتقای سطح ظرفیت های ترانزیتی این کریدور باشیم.
او به همزمانی اجالس شورای هماهنگی کریدور شمال-جنوب با افتتاح راه آهن 
قزوین-رشت اشاره کرد و درباره احداث راه آهن رشت-آستارا نیز گفت: احداث این 
راه آهن بخش��ی از کریدور شمال به جنوب است و پروژه مربوطه تحویل پیمانکار 
شده است و افتتاح آغاز برنامه و پس از آن عملیات اجرایی پروژه همزمان با حضور 

رئیس جمهوری در روز چهارشنبه آغاز می شود.
به گفته اس��المی، منابع مالی این پروژه پیش بینی شده است و مشکلی در این 

راستا وجود ندارد.
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه کریدور شمال-جنوب از سه بخش تشکیل 
شده است، ادامه داد: بخش اول مقوله زیرساخت هاست تا بتوان ظرفیت ترانزیتی 
کریدور را ارتقا داد و باید خاطرنشان کرد که به صورت سنتی طی سال های گذشته 

بار از این مسیر به آسیای میانه و قفقاز منتقل می شد.
او با تاکید بر اینکه توسعه بنادر شمالی و جنوبی و به طور ویژه ساخت راه آهن 
چابهار-زاهدان، بافق-بندرعباس تا س��رخس، قزوین-رشت و ادامه آن تا آستارا از 
جمله اقدامات صورت گرفته در جهت تکمیل کریدور ش��مال-جنوب است، گفت: 
اتصال خط آهن به نقاط ش��مالی، ش��رقی و غربی در کریدور ش��مال از مهم ترین 

برنامه هاست.

امروز با حضور رئیس جمهور
راه آهن قزوین-رشت افتتاح می شود

یداله دادگر
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی



امروزه اقتصاددانان دنیا در این باور مشترکند که مسیر توسعه اقتصادی 
از بازار مالی عبور می کند. به همین خاطر اس��ت که در ابتدای هزاره سوم 
میالدی، س��ازمان جهانی یونس��کو یکی از ابعاد شش  گانه س��واد را سواد 
مالی معرفی کرده اس��ت. این موضوع از اهمیت بازارهای مالی در جوامع 
توسعه یافته و در بین سازمان های علمی و آموزشی حکایت می کند و نشان 
می دهد که شکوفایی صنعت مالی تا چه اندازه متضمن پیشرفت و توسعه 

یک کشور است.
زمانی باسواد بودن به توانایی خواندن و نوشتن اطالق می شد، اما مفهوم 
س��واد در یکی دو ده��ه اخیر، تحول معنایی پیدا ک��رده و از ابتدای قرن 
بیست و یکم، سازمان یونس��کو محورهای شش  گانه ای برای باسواد بودن 
تعریف کرده اس��ت. طبق این گزاره، شخص باسواد کسی است که دارای 
پارامترهای شش گانه سواد باش��د و از سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد 

رسانه، سواد آموزش و پرورش، سواد رایانه و سواد مالی برخوردار باشد.
از میان س��طوح شش گانه سواد، سواد مالی بیشتربن رابطه را با اقتصاد 
و وضعیت معیش��تی یک جامعه دارد. بر این اس��اس، ساده ترین تعریفی 
که می توان از مفهوم س��واد مالی ارائه داد، داشتن دانش و اطالعات کافی 
برای کس��ب درآمد و سپس مصرف و هزینه کرد آن با بیشترین بهره وری 

ممکن است.
در یک کالم، سواد مالی، توانایی مدیریت اقتصادی درآمد و هزینه است 
و بنا به توصیف یونسکو، افرادی می توانند زندگی بهتری داشته باشند که 
از سواد مالی مناس��بی برخوردار باشند. پرواضح است که تعریف یونسکو 
از س��واد در طول زمان ارتقا یافته و اگر در برهه ای، این تعریف از توانایی 
خواندن و نوش��تن تا تکلم به زب��ان خارجی و کار با کامپیوتر متغیر بوده، 
اما کاربردی ترین تعریفی که یونسکو از شخص باسواد عنوان کرده، کسی 
اس��ت که بتواند از خوانده ها و دانسته های خود در جهت تغییر زندگی اش 

بهره ببرد.
فقر سواد مالی در ایران

با وجود اهمیت س��واد مالی، وضعیت دانش مالی ش��هروندان در جهان 
مناس��ب نیس��ت و طبق پژوهشی که سه س��ال پیش از سوی موسسات 
اس��تاندارد اند پورز، گالوپ، بانک جهانی و دانشگاه جورج واشنگتن انجام 
ش��د، حدود دو سوم مردم جهان به لحاظ مالی، بی سواد هستند. وضعیت 
سواد مالی در ایران اما چندان بهتر از جهان نیست. اگرچه در حال حاضر، 
آم��ار چندان دقیقی از میزان س��هامداران واقعی در ای��ران وجود ندارد و 
تعداد سهامداران واقعی رقمی پایین تر از برآوردهاست، اما بررسی ها نشان 
می دهد حداقل ۱5درصد جمعیت ایران حداقل یک بار س��هامدار ناشرین 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق به��ادار تهران و فرابورس ای��ران، دارندگان 
واحدهای س��بدهای س��رمایه گذاری یا اوراق قابل معامله کاالیی بوده اند؛ 
موضوعی که حاکی از فقر دانش و سواد مالی در ایران است و این در حالی 
است که در مقام مقایسه، میزان سهامداران در آمریکا نزدیک به 6۰درصد 

جمعیت این کشور است.
طب��ق تازه ترین گزارش��ی که ات��اق بازرگان��ی تهران درب��اره تغییرات 
شاخص های مهم اقتصاد ایران و میزان بازدهی سرمایه در بازارهای مختلف 
طی ۱۰ ماهه نخست امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منتشر 
کرده است، بازار سرمایه عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته است؛ به طوری 
که ارزش سهام معامله شده در بورس در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال در قیاس 
با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۱8۱درصدی و تعداد سهام معامله شده 

نیز افزایشی ۱3۲درصدی را پشت سر گذاشته است.
این در حالی اس��ت که میانگین قیمت س��که تمام بهار طرح قدیم در 
۱۰ ماهه ابتدایی س��ال ۹6، یک میلیون و ۲5۰ هزار تومان بوده و امسال 
به 3میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رس��یده، یعنی بیش از ۱55درصد افزایش 
داشته است. میانگین نرخ سکه تمام بهار طرح جدید نیز از یک میلیون و 
3۰۰ هزار تومان در ۱۰ ماهه پارس��ال به 3میلیون و 38۰ هزار تومان در 

امسال رسیده و رشدی ۱6۰درصدی را نشان می دهد.
این افزایش قیمت در تمامی بازارها اتفاق افتاده اس��ت؛ چنانچه قیمت 
دالر هم از 3,۹۲8 تومان در ۱۰ ماهه سال ۹6 به میانگین ۱۰,388 تومان 
در س��ال ۹۷ رسیده و افزایشی ۱6۴درصدی را س��پری کرده است. یورو 
نیز از ۴,6۱۲ تومان به ۱۲,۱3۹ تومان رس��یده و بیش از ۱63درصد رشد 

قیمت داشته است.
در این میان، بهای هر متر مربع واحد مس��کونی معامله شده در تهران، 
شاخص دیگری است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته و بر این 
اس��اس، در ۱۰ ماهه ابتدایی س��ال ۹6، هر متر واحد مسکونی در تهران، 

۴میلیون و 65۰ هزار تومان معامله شده و این عدد امسال به ۷میلیون و 
۷6۰ هزار تومان رسیده، یعنی بازار مسکن نیز افزایشی بیش از 66درصدی 

را پشت سر گذاشته است.
بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

این گزارش به وضوح نشان می دهد که انسان ایرانی برای سرمایه گذاری 
به بازارهای س��که و طال یا س��پرده بانکی و مسکن توجه بیشتری دارد تا 
بازار س��هام؛ واقعیتی که نش��ان می دهد بین میزان دانش مالی با انتخاب 
بازارهای س��رمایه گذاری پیوس��تگی وجود دارد و به عبارت بهتر، انتخاب 
بازارهای س��رمایه گذاری مبتنی بر میزان دانش مالی افراد جامعه اس��ت. 
چنانچه بحران موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز که در دهه 8۰ متولد 
شده و به بازی پانزی برای بقا روی آورده بودند، جدا از آسیب های ساختار 
نظام بانکی ایران، نشان دهنده عدم اگاهی اقتصادی بخش قابل توجهی از 
جامعه ایران هم بوده است که متاسفانه بهای این عدم آگاهی و فقر دانش 

مالی به ناحق از بودجه عمومی کشور خرج شد.
اگرچه تسویه حساب سپرده گذاران این موسسات مالی و اعتباری از سال 
گذش��ته شروع شد، اما اعداد و ارقام از ۱۱ هزار و 5۰۰میلیارد تومان حاال 
به مرزهای 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب تنها در یک 
س��ال گذشته سهم هر شهروند ایرانی از بازپرداخت بدهی موسسات مالی 
و اعتباری غیرمجاز، 3۷5 هزار تومان تا ۴3۷ هزار و 5۰۰ هزار تومان بوده 
است؛ داستانی که البته هنوز تمام نشده است و هر از چندگاهی دولتمردان 
از بار سنگین تسویه حساب های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گالیه 

کرده و زبان به شکوه می گشایند؛ گرچه خود کرده را تدبیر نیست.
مقایسه بازدهی بازارهای موازی در ایران و جهان

تاکنون پژوهش های بسیاری درباره مقایسه بازدهی بازارهای موازی در 
دنیا انجام شده است. اگرچه نتایج این تحقیقات در بازه زمانی کوتاه مدت، 
متفاوت است و بازارهای طال، دالر، مسکن و... رتبه های برتر را دارند، اما در 
بازه زمانی بلندمدت، تقریبا نتایج همه تحقیقات یکسان است و بازار سهام 

از همه بازارهای موازی، بازدهی به مراتب بیشتری داشته است.
در پژوهشی که پیرامون بازدهی بازارهای موازی در آمریکا از سال ۱۹۲6 
تا ۲۰۱6 یعنی یک بازه ۹۱ س��اله صورت گرفته اس��ت، بازدهی سهام هم 
به صورت اسمی و هم به صورت واقعی )کسر تورم از رقم بازدهی( در آمریکا، 
رتبه نخس��ت را در بین بازارهای موازی داشته اس��ت. در ایران نیز نتایج 
تحقیقات همانند مطالعات خارجی است. نتیجه یک پژوهش داخلی نشان 
می دهد از س��ال ۱3۷۴ تا ۱3۹۷ یعنی در طول ۲3 سال گذشته، بازدهی 
بازار س��رمایه ۱.6 برابر بیش��تر از بازدهی بازارهایی همانند سپرده بانکی، 

دالر، مسکن، سکه و طال بوده است.
با این همه، فقر س��واد و دانش مالی در ایران مش��هود اس��ت و پر بیراه 
نیس��ت اگر سواد مالی را حلقه مفقوده اقتصاد خانواده ایرانی تعبیر کنیم. 
اگر عمر کاری یک ش��خص 3۰ تا ۴۰ سال باشد، در نیمه اول آن معموال 
درآمدها از هزینه ها بیشتر است و به عبارتی، مازاد دریافتی وجود دارد، اما 
چون این ش��خص در ادامه ازدواج می کند و خانواده تش��کیل می دهد، در 
نیمه دوم با کسری مواجه می شود و پتانسیل های کسب درآمدش آرام آرام 
کمتر می شود، بنابراین برای جبران این کسری ها هیچ چاره ای وجود ندارد 
جز اینکه این ش��خص به دانش های مالی و اقتصادی مسلط باشد و مازاد 
نیمه اول عمر کاری اش را به گونه ای سرمایه گذاری کند که تکافوی کسری 

نیمه دومش را بکند. 
جای خالی سواد اقتصادی در نظام آموزشی

گرچه کشورهای غربی چند دهه است که روی مفهوم سواد مالی در نظام 
آموزشی و دانشگاهی کار می کنند، اما متاسفانه در نظام آموزشی ایران، تنها بر 
هوش ریاضی تاکید می شود و به بقیه ابعاد هوشی دانش آموزان برای موفقیت 
در زندگی که یکی از آنها هوش کسب وکار و سواد مالی است، چندان پرداخته 
نمی ش��ود، بنابراین ضروری اس��ت که خانواده های ایرانی به سمت یادگیری 
مفاهیم اقتصادی و ازجمله سواد مالی حرکت کنند و حداقل دانش مورد نیاز 
برای تصمیم گیری بهتر در حوزه های مالی و اقتصادی و آنچه را که در فرهنگ 

کهن ایرانی به عقل معاش معروف بوده را فرا گیرند.
بحران اعتباری موسس��ات غیرمج��از، نمونه خوبی ب��رای این واقعیت 
اس��ت که رفتار عقالیی از شهروندان ایرانی عموما در سرمایه گذاری دیده 
نمی شود. به عنوان مثال، اگر سه سرویس یکسان توسط سه شرکت ارائه 
ش��ده و کیفیت و قیمت آنها یکسان باش��د، درحالی که شرکت اولی یک 
ص��ف طوالن��ی دارد، دومی جایی برای نشس��تن دارد و س��ومی عالوه بر 
جای نشس��تن، با نوشیدنی هم خوشامد می گوید، مبانی مالی و اقتصادی 
می گوید که از کمپانی سوم خرید کنیم، اما در عمل می بینیم که بسیاری 
در ایران، گزینه نخس��ت را انتخاب می کنند، زیرا هیچ ش��اخص علمی و 
اقتصادی ندارند و تحت تاثیر فضای روانی جامعه رفتار می کنند. آنها چون 

فاقد حداقل س��واد اقتصادی هس��تند، تصور می کنند که شرکت اول که 
دارای صف طوالنی است، حتما بهتر است.

علت این اتفاق، نداش��تن س��واد مالی و اقتصادی است. شخصی که در 
ایران به سن بلوغ اقتصادی می رسد، هنوز نمی داند که اگر صد یا دویست 
یا چند صد میلیون تومان دارایی دارد، به چه نس��بتی باید سرمایه گذاری 
کن��د؟ آیا ابتدا باید خودرو بخرد یا باید تمام پول خود را س��رمایه گذاری 
کند؟ اینها مفاهیمی است که باید در نظام آموزشی و از سنین کودکی به 
شخص آموزش داده شود تا به عنوان مثال، بداند که کاالی بادوام چیست 
و تفاوت بین ارزش و کمیت پول کدام است؟ از سوی دیگر، جای مفهومی 
به نام مشارکت اقتصادی نیز در خانواده های ایرانی خالی است و هنوز که 
هنوز اس��ت، صحبت کردن راجع به مفاهیم پولی در بسیاری از خانواده ها 

تابوست. 
پدیده کوتاه مدت گرایی در جامعه ایران

اقتصاد ایران در طول سال ها و دهه های گذشته به خاطر تبعات تحریم 
و جنگ اقتصادی بارها با ناهنجاری ها و تالطم های اقتصادی مواجه ش��ده 
و بحران ارزی ابتدای امسال، تازه ترین نمونه و شاهد مثال این اتفاق است. 
همین امر، فضای کسب وکار را برای افراد غیرقابل پیش بینی می کند و یا 
الاقل پیش بینی آن را به مراتب دشوارتر می سازد. نتیجه این اتفاقات، شخص 
را به این نتیجه می رس��اند که رویدادهای اقتصادی تصادفی اند و نمی توان 
برای آنها برنامه ریزی داشت، بنابراین رو به سمت بلیت بخت آزمایی می رود 
یا شانس خود را در قرعه کشی های تلویزیونی جست وجو می کند، زیرا او با 
محاسباتی ساده به این نتیجه رسیده که در پایان عمر کاری خود، با اندک 
پس اندازی که برایش باقی مانده نمی تواند مثال خودروی گرانی که دوست 
دارد را بخرد یا به سفر دور دنیا برود. نتیجه غایی اینکه ما در جامعه ایران 
با پدیده نگران کننده کوتاه مدت گرایی یا »Short Termism« مواجه ایم 
و تحت این شرایط، شهروندان در حوزه های اقتصادی تنها به فکر امروز و 

فردای خود هستند.
جامعه کلنگي و مساله توسعه ایران

کوتاه مدت گرایی یادآور همان نظریه ای است که همایون کاتوزیان درباره 
ع��وارض جامعه کوتاه مدت در تاریخ ایران بیان کرده اس��ت. به اعتقاد این 
اقتصاددان، ایران  برخالف  جامعه  درازمدت  اروپا، جامعه ای  کوتاه  مدت  بوده  
و در این  جامعه،  تغییرات  اغلب  عمری  کوتاه  داشته  است . پیش فرض نظري 
کاتوزیان آن است که الزمه توسعه یافتگي »درازمدت بودن« جامعه است، 
اما به دلیل فقدان  یک  چارچوب  اس��توار و خدش��ه ناپذیر قانونی در تاریخ 

ایران، هیچ چیز نمی توانست  تداومی  درازمدت  را تضمین  کند.
گویاتری��ن  کالم  کاتوزیان برای  توصیف  ماهیت  کوتاه  مدت  جامعه  ایران،  
اصطالح  »خانه  کلنگی « است . خانه کلنگی، خانه ای است  که  بیش  از ۲۰ 
یا 3۰ س��ال  ندارد و اغلب  از شالوده  و اسکلتی  مناسب  برخوردار است ، اما 
این  باور که  معماری  این  س��اختمان و طراحی  داخلی  آن کهنه  شده ، مایه  
نابودی این خانه می شود. بنابراین  به  جای  نوسازی  خانه ، تمام آن  ساختمان  
به  دس��ت  مالک  یا خریدار ویران  می ش��ود و بنایی  جدید بر زمین  آن  باال 
می رود. به همین خاطر اس��ت که همایون کاتوزیان برای  توصیف  جامعه  
کوتاه  مدت  ایران، نام  »جامعه  کلنگی « به آن داده اس��ت، یعنی  »جامعه ای  
که  س��اختارهای آن پیوسته  آن  در معرض  این  خطر است  که  هوا  و هوس  

کوتاه  مدت  جامعه  با کلنگ  به  جانش  بیفتد.«
او تاریخ ایران را مجموعه ای از دوره های کوتاه مدت به هم پیوسته می داند 
و با طرح نظریه مش��هور »جامعه کلنگی« اثبات می کند که جامعه ایران 
به این دلیل که جامعه اي کوتاه  مدت بوده، امکان توسعه در تاریخ نداشته 
است. به اعتقاد کاتوزیان، ریشه و منشأ این فرهنگ ایراني، غلبه احساس 

ترس و ناامني در جامعه بوده است. 
کلنگی شدن جامعه ناشکیبای ایران

اما ایده جامعه کوتاه مدت کاتوزیان را مي توان به تاریخ معاصر ایران نیز 
تعمیم داد. انس��ان ایرانی هر از چن��دی با یک انقالب و دگرگوني بنیادي 
در نظام سیاس��ي، تمام دس��تاوردها و س��رمایه هاي فرهنگي، تاریخي و 
اجتماعي خود را کنار مي گذارد و همه چیز ناگهان به نقطه صفر و آغازین 
آن ب��از مي گردد؛ دور باطلی که بارها در طول تاریخ ایران ادامه داش��ته و 
دیالکتیک تز و آنتی تز به س��نتز نمی رسیده است. بنابراین سوال آن است 
ک��ه آیا کوتاه مدت یا کلنگی بودن جامعه ایران با ناش��کیبایی و بی صبری 
مردم ایران در ارتباط است؟ اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می شود که 
بدانیم ش��کیبایی، رابطه نزدیکی با رشد اقتصادی و توسعه یافتگی دارد و 
کشورهایی که مردمانی صبورتر دارند، معموالً توسعه یافته تر هستند. این 
یعنی آنکه جامعه ای که با تعریف کاتوزیان کوتاه مدت است،  ناشکیباتر هم 
هست، چون هر چیزی تا بخواهد سیر تاریخی اش کامل شود و هر برنامه ای 

به هدفش برسد، با بی صبری مردم و سیاست گذاران »کلنگی« می شود.

چرا میزان سواد و دانش مالی در ایران پایین است؟

الف مثل اقتصاد
یادداشت

اقتصاددان ها در نجات از بحران چه نقشی دارند؟

آیا عل��م اقتصاد و اقتصاددان ها می توانند نظ��ام اقتصادی را از بحران 
نجات دهند؟ اصوال آیا نجات نظام اقتصادی از بحران، وظیفه علم اقتصاد 
و اقتصاددان هاس��ت؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت داوری در مورد 
نجات بخش��ی یا عدم نجات بخش��ی اقتصاددان ها در حل و فصل بحران 
اقتصادی، نیازمند یک نقشه راه همه جانبه و در نظر گرفتن ابعاد فراوان 

اقتصادی و غیراقتصادی است.
اقتصاد علمی اس��ت که از بنیان های فکری و فلس��فی برخوردار است 
و وج��ود پارادایم های گوناگون در ای��ن علم از پویایی و همه جانبه بودن 
آن حکایت می کند. اقتصاد با علوم سیاس��ی و سیاست پیوند ناگسستنی 
دارد و ارتباط آن با جامعه شناس��ی و حقوق بس��یار تنگاتنگ است. این 
علم همچنین ریشه در فلسفه و روان شناسی دارد و از این رو، نام گذاری 
این علم از آغاز به اقتصاد سیاس��ی بس��یار معنادار است، زیرا یک درک 
جام��ع از اقتص��اد سیاس��ی و همچنین یک رس��الت آن این اس��ت که 
چگونگی تاثیر عناصر سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بر کارکرد 
متغیرهای اقتصادی را تحلیل می کند. از این روست که در دنیای مدرن، 
رهبران کشورهای پیشرفته یا خود اقتصادخوانده هستند یا از قوی ترین 

اقتصاددان ها به عنوان مشاور بهره می برند.
این واقعیت بیانگر ماهیت بین رشته ای علم اقتصاد و اهمیت یادگیری 
همه بعدِی آن توس��ط اقتصاددان ها اس��ت. به همین دلیل است که فون 
هایک، اقتصاددان برجسته می گوید: »برای حل مسائل اقتصادی، تئوری 
اقتصادی الزم اس��ت، ولی کافی نیس��ت.« در عل��وم اجتماعی و به طور 
خاص در اقتصاد به س��ختی می توان مس��ئله ای پیدا کرد که بتوان آن را 
تنها با کمک یک رشته خاص، مثل خود اقتصاد حل و فصل کرد. مسائل 
و دش��واری های اقتصادی نه تنها با علوم سیاسی، حقوق و جامعه شناسی 
مرتبط است که حتی با فلسفه، روان شناسی و تاریخ پیوند اساسی دارد.
یک بیان مش��هور از هیکس، اقتصاددان برجسته دیگر مطرح است که 
توس��ط هایک نیز تکرار شده است. به گفته هیکس، اقتصاددانی که فقط 
اقتص��اد می داند نمی تواند اقتصاددان خوبی باش��د. در مواردی در ادامه 
جمله هیکس و هایک اضافه ش��ده که س��پردن ح��ل و فصل امور مهم 
اقتصادی به اقتصاددان تک ساحتی که فقط اقتصاد می داند، حتی ممکن 

است خطرناک باشد. 
مشهور است که س��قراط از اولین اندیشه های اقتصادی بهره مند بوده 
است. اینکه او تاکید می کند رهبران موفق بایستی از باالترین تخصص ها 
برای اداره عمومی و مالی بهره مند باش��ند، ندای معناداری اس��ت. حتی 
اقتصاددان های نئوکالسیک نیز پس از مطالعات فراوان و آزمون تجربه ها 
به این جمع بندی رس��یده اند که نجات بخش��ی عل��م اقتصاد و کارآمدی 
آن در گ��رو رویکرد همه جانبه گرایی و توجه ب��ه مالحظات و پیوندهای 

بین رشته ای اقتصاد است. 
ش��اید اشاره به مواردی از این دس��ت کمک خوبی به این بحث باشد. 
ج��ان مینارد کینز معتقد اس��ت که تنها نمی توان ب��ا اتکا به مالحظات 
اقتص��ادی راه حل کامل مس��ائل اقتصادی را پیدا ک��رد، بلکه برای حل 
دشواری های اقتصادی بایس��تی مالحظات اخالقی، اجتماعی و سیاسی 
نیز مورد توجه واقع ش��وند. آمارتیا س��ن، نوبلیس��ت معروف اقتصاد نیز 
بیانیه معناداری در این رابطه دارد و می گوید با وجود توجه بنیان گذاران 
علم اقتصاد به پیوند فرهنگ و اخالق با اقتصاد، این انتقاد جامعه شناسان 
که اقتصاددان ها به نقش فرهنگ و نهاد در اقتصاد بی توجه بوده اند، قابل 
قبول است. اینکه نگاه محض اقتصادی و بی توجهی به امور غیراقتصادی 
موثر بر اقتصاد در ادامه دش��واری ها و بحران های اقتصادی نقش داشته 

است، مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددان ها نیز هست. 
این جمله از فون میزز که »من اقتصاددان برجس��ته ای هستم و حتی 
مغ��ز متفکر اقتصادی هس��تم، اما سیاس��تمداران ب��ه حرف هایم گوش 
نمی دهن��د« نش��ان می دهد ک��ه داوری در مورد نجات بخش��ی یا عدم 
نجات بخش��ی علم اقتصاد در حل و فصل بح��ران اقتصادی نیازمند یک 
نقشه راه همه جانبه و در نظر گرفتن ابعاد فراوان اقتصادی و غیراقتصادی 
است و تنها لفظ علم اقتصاد و عنوان اقتصاددان بدون توجه به پیوندهای 

یادشده کارساز نیست. 
وجود بس��ترها و نهادهای ض��روری، اولین قدم برای اثربخش��ی علم 
اقتص��اد و اقتصاددان در نج��ات اقتصاد از بحران اس��ت. اصالح قوانین 
باالدس��تی س��ازگار با شایسته س��االری، ش��کل گیری بخش خصوصی 
توس��عه  یافته، بخش عموم��ی منضبط، مالیات مح��ور و غیررانتی، وجود 
آزادی های اقتصادی برای ارتباط کارگزاران اقتصادی با دیگر کارگزاران 
خصوصی و دولتی، رعایت قواعد بازی ملی، منطقه ای و جهانی از س��وی 
حاکمان و هماهنگی سراس��ری برای پیش��رفت نظام اقتصادی، حیاتی 

است. 
هارمونی در یک برنامه اقتصادی، اهمیتی چند برابر نسبت به هارمونی 
در یک دس��تگاه موس��یقی دارد. از این رو، تمامی ابزارهای مدیریتی و 
فضاهای کسب وکار بایس��تی برای پیشبرد برنامه اقتصادی هم نوا شوند. 
در عین حال اس��تفاده از مش��اوره اقتصاددان های ژرف اندیش و میانه رو 
ب��رای راهبری برنامه اقتصادی، نجات بخش و حیاتی اس��ت. چپ روی و 
راس��ت روی افراطی گروه هایی از اقتصاددان ها و عدم ش��جاعت تعدادی 
دیگر در اظهارنظر صریح پیرامون س��اختارها و سیاس��ت های نامناسب 

اقتصادی، دشوارِی دیگِر جوامعی چون ایران است. 
در ی��ک جمع بندی ب��از و ناتم��ام در ارتباط با قدرت عل��م اقتصاد و 
اقتصاددان ها برای نجات اقتصاد از بحران، ضروری اس��ت یافته های علم 
اقتصاد با توجه به مالحظات بین رش��ته ای بودنش به طور عمیق در نظر 
گرفته ش��ود. همچنین ابعاد گوناگون بح��ران اقتصادی باید مورد توجه 
ق��رار گیرد. به عنوان مثال باید پذیرفت که بحران ارزی س��ال ۹۷، تنها 
اقتصادی نیس��ت و دارای ابعاد اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی و حقوقی 
اس��ت، بنابراین پافش��اری بر کارب��رد نظریه اقتصادی ص��رف برای حل 
بحران یادش��ده بی اثر و بی معنا خواهد بود. در عین حال، توجه جدی به 
مشارکت های مردمی، همراهی عناصر جامعه مدنی، دستگاه های ارتباط 
جمع��ی، تش��کل ها، انجمن ها و س��ایر نیروهای کنت��رل اجتماعی برای 
پیشرفت معنادار برنامه ضروری اس��ت. در این صورت، امکان اثربخشی 
کارب��رد نظریه ه��ا و الگوهای عل��م اقتصاد و ت��الش اقتصاددان ها وجود 
خواهد داش��ت، اما این کار ساده نیست و مالحظات همه جانبه و شرایط 
سازگاری می طلبد و از مدیران ضعیف و اقتصادخوانده های ضعیف کاری 
برنمی آید. به تعبیر حافظ، »هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هرکه 

سر بتراشد قلندری داند.«
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ارس��ال الیحه بودجه به مجلس هرس��اله با اخت��الف نظرها، توافق ها و 
پیش��نهادات مختلف��ی میان نماین��دگان مجلس و دولت همراه اس��ت و 
تغییرانی که در س��قف منابع و مصارف نسبت به موارد پیشنهادی دولت 
در الیحه ایجاد می ش��ود، دیگر به موضوعی عادی و طبیعی تبدیل ش��ده 
است، هرچند که در پایان سال مالی معموال تحقق منابع و مصارف بودجه 
به آنچه که در ابتدا در الیحه پیش��نهاد شده بود، نزدیک تر است، اما روند 
بودجه سال ۹8 تا حدی متفاوت از سال های گذشته بوده است و تغییرات 
اعمال شده در بندها و تبصره ها و در نهایت، ارقام کالن به نسبت سال های 
قبل بیش��تر به چشم می خورد و البته در برخی موارد هم حاشیه ساز بوده 

است.
به گزارش ایسنا، آنچه تاکنون در جریان بررسی الیحه بودجه سال ۹8 
در بهارستان مصوب شده است، از افزایش حدود ۴۱ هزار میلیاردی سقف 

کلی بودجه حکایت دارد که عمدتا در منابع عمومی ثبت ش��ده است.؛ به 
گونه ای که این عدد از ۱,۷۰3 هزار میلیارد تومان الیحه به حدود ۱,۷۴۴ 
ه��زار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت. این رقم ش��امل بودجه عمومی 
دولت و بودجه بانک ها، ش��رکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به 

دولت می شود.
بودجه عمومی که در الیحه پیشنهادی دولت ۴۷8 هزار و 6۲6 میلیارد 
تومان برآورد ش��ده بود به دنبال تغییرات مجلس با رش��د ۴۹هزار و ۷3۹ 
میلیارد تومانی به 5۲8 هزار و 365 میلیارد تومان رسیده است؛ از این رقم، 
۴۴8 هزار و 58۱ میلیارد تومان به منابع عمومی و ۷۱ هزار و ۴۲۷ میلیارد 

تومان به درآمد اختصاصی مربوط می شود.
براس��اس این گزارش، منابع عمومی با رشد ۴۰ هزار میلیاردی باالترین 
س��هم را در رش��د س��قف کلی بودجه ۱3۹8 دارد، این بخ��ش از بودجه 

تأمین کننده منابع دولت برای س��ال مالی بوده و از سه بخش درآمدهای 
ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن، درآمدها که عمده آن مالیات است 

و همچنین واگذاری دارایی مالی شامل انتشار اوراق، تشکیل می شود.
در رابطه با جزء دیگر کل بودجه یعنی بودجه بانک ها، شرکت های دولتی 
و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز باید گفت که با وجود رشد بیش از 
۴۰درصدی که در مقایسه با سال جاری داشت، حدود ۲۰۰۰ میلیارد دیگر 
نیز در جریان تصویب در مجلس به آن اضافه شده و به ۱,۲۷6 هزار میلیارد 
تومان رسیده است که در کنار بودجه بیش از 5۲8 هزار میلیاردی عمومی 

سقف ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده را تشکیل می دهد.
البته با وجود تغییرات اعمال ش��ده و تعیین س��قف درآمد و مصارف، تا 
زمانی که الیحه به قانون تبدیل نش��ده اس��ت، بعید نیس��ت که این ارقام 

دستخوش تغییرات دیگری در بخش درآمدی و هزینه ای شود.

منابع عمومی بودجه سال آینده چقدر رشد کرد؟

تغییرات ۴۰ هزار میلیاردی بودجه ۹۸

در حالی که ماجرای افزایش حقوق کارمندان در روزهای گذشته میان 
دولت و مجلس باال گرفته اس��ت، س��وال مهم میلیون ها کارگر ایرانی این 
اس��ت که تکلیف آنها چه خواهد بود و میزان افزایش حقوق شان در سال 

آینده چقدر خواهد بود؟
در ابتدای همین هفته بود که مجلس شورای اسالمی مصوب کرد عالوه 
بر رش��د پلکانی ۲۰درصد حقوق کارمندان دولت و کارکنان دستگاه های 
دولتی و لش��گری و بازنشستگان کشوری، به حقوق ماهانه آنها ۴۰۰ هزار 
تومان هم اضافه شود، اما بعد از این مصوبه مجلس، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس اعالم کرد که دولت توان اجرای این 
مصوبه را ندارد؛ نامه ای که البته با واکنش تند علی الریجانی رو به رو شد.
به گزارش اتاق تهران، پس از آن بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری بدون اشاره به 
صحبت های الریجانی درباره مصوبه مجلس پیرامون افزایش حقوق و توان 
دول��ت در پرداخت آن توضیح داد و گف��ت: »به دلیل محدودیت ها دولت 
می توان��د عالوه بر ۴۰۰ هزار تومان، تنها 5درصد دیگر به حقوق کارکنان 
اضافه کند. با اجرایی شدن مصوبه مجلس حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر از کارکنان دولت از افزایش بیش��تر از ۲۰درصد برخوردار می ش��وند و 

حدود ۴میلیون نفر کمتر از این افزایش حقوق خواهند داشت.«
ام��ا در کنار ماجرای افزایش حقوق میان دولت و مجلس، س��وال اصلی 
میلیون ها کارگر همچنان بی پاسخ مانده است؛ اینکه تکلیف افزایش حقوق 
کارگران در س��ال آینده چه خواهد ش��د و چقدر افزایش حقوق را شاهد 
خواهیم بود؟ و آیا همین فرمول ۴۰۰ هزار تومان افزایش با ۲۰درصد رشد 

پلکانی شامل حال کارگران هم می شود؟
در این زمینه، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته اس��ت: 
مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس ش��امل حال کارگران نمی شود و 
این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان 
دولتی اعمال خواهد ش��د، زیرا حقوق و دستمزد کارگران باید در شورای 
عالی کار مصوب و نهایی شود؛ جایی که نمایندگان کارگران، کارفرماها و 
دولت با هم به گفت و گو می پردازند و تاکنون هم چندین جلسه تشکیل 
داده اند، ولی به نتیجه مش��خصی نرس��یده اند. فتح اله بیات گفته است که 

برخ��ی نمایندگان اظهارنظرهایی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰درصدی حقوق 
کارگران به ش��کل پلکانی مطرح کرده اند، ولی تا زمانی که قانون، شورای 
عال��ی کار را متولی اصلی تعیین مزد و گفت وگوی س��ه جانبه در تعیین 

دستمزد کارگران مؤثر می  داند باید به آن پایبند باشیم.
طب��ق م��اده ۴۱ قانون کار، ش��ورای عالی کار همه س��اله نرخ حقوق و 
دس��تمزد را برمبنای بند یک این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو آن 
اشاره به سبد معیشت خانوار دارد، تعیین می کند و بنابراین هرگونه افزایش 

دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد.
در هفته های گذش��ته جلسات شورای عالی کار در شرایطی برگزار شده 
است که به نظر می رسد نماینده دولت به دنبال افزایش حقوق ۲۰درصدی 
کارگران است و در این میان، نمایندگان کارگران معتقدند که این میزان 
رش��د کافی نخواهد بود. از س��وی دیگر، نماین��دگان کارفرماها هم اعالم 
می کنند که توان افزایش حقوق برای سال آینده را در شرایطی که تولید با 
چالش های بسیاری رو به رو است، ندارند و افزایش حقوق به مفهوم تعدیل 

نیرو و تعطیلی واحدها خواهد بود.
آخرین خبرها از افزایش دستمزد کارگران در سال ۹8

اما مذاکرات تعیین دس��تمزد ۹8 در حالی از دو هفته گذشته جدی تر 
شده که به رغم فرصت ۱5 روزه باقی مانده تا پایان سال، قرار نیست در این 

هفته نشستی برگزار شود.
به گزارش مهر، مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان 
مشمول قانون کار که طبق قانون در شورای عالی کار با حضور نمایندگان 
کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود، از یکشنبه پنجم اسفندماه در 

شورای عالی کار آغاز شد.
به رغم اینکه در روزهای پایانی س��ال، جلسات دستمزد باید در شورای 
عالی کار با فوریت و فوق العاده برگزار ش��ود تا پیش از پایان س��ال میزان 
افزایش دس��تمزد نهایی ش��ود، اما نخستین جلس��ه چانه زنی نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی در این ش��ورا یکش��نبه هفته گذشته برگزار شد که 

فقط مذاکرات اولیه مورد بحث بود.
در همین زمینه، حاتم ش��اکرمی، معاون وزیر کار و دبیر ش��ورای عالی 
کار با امتناع از پاسخگویی درباره آخرین وضعیت جلسات دستمزد، درباره 

اینکه نشست بعدی شورای عالی کار چه زمانی برگزار می شود، گفت: قطعاً 
در هفته جاری نشستی برگزار نخواهد شد و نشست بعد طی هفته آینده 

تشکیل می شود.
بنابراین نشست بعدی مذاکرات دستمزد ۹8 با فاصله حداقل دو هفته ای 
نس��بت به نشس��ت قبلی برگزار خواهد ش��د تا این مذاکرات به واپسین 
روزهای سال موکول شود. با توجه به اینکه چانه زنی نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی مهمترین چالش هر ساله تعیین مذاکرات مزدی است، بنابراین 
وقفه یک هفته ای جلس��ات دس��تمزد می تواند مذاکرات نهایی را به دلیل 

فشردگی سخت تر کند.
در نشست یکشنبه هفته گذشته شورای عالی کار، نمایندگان تشکل های 
کارگری مواضع خود را برای دستمزد سال آینده اعالم کردند و درخواست 
و پیشنهاد اصلی آنها در مورد دستمزد، جبران قدرت خرید از دست رفته 

کارگران طی یکسال گذشته است.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات 
دس��تمزد، در کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل 
هزینه معیش��ت ماهیانه یک خانوار 3.3 نفره را برای امس��ال 3 میلیون و 
۷5۹ هزار ۲6۲ تومان اس��تخراج کردند که طبق این محاس��بات، قدرت 
خرید کارگران طی س��ال ۹۷ نسبت به س��ال ۹6 یک میلیون و 8۹ هزار 

تومان کاهش پیدا کرده است.
پی��ش از این نیز فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه دس��تمزد کانون عالی 
ش��وراهای اسالمی کار، پس از تشکیل نشست هفته گذشته شورای عالی 
کار درباره زمان تش��کیل نشست بعدی گفته بود: با توجه به فرصت کمی 
که تا پایان اس��فند باقی مانده است، جلسات شورا باید هرچه زودتر برای 

تعیین تکلیف دستمزد سال برگزار شود.
توفیقی البته به این نکته هم اش��اره کرد که برای نمایندگان کارگری، 
زمان پارامتر چندان مهمی نیست که لزوماً تا پایان اسفند با هر پیشنهادی 
موافق��ت کنیم، بلکه مهمتر از آن، تعیین دس��تمزد منصفانه برای جامعه 
کارگری اس��ت. از س��وی دیگر، برخی گمانه زنی ها با توجه به مدت زمان 
اندک باقیمانده تا پایان س��ال، از احتمال موکول ش��دن تعیین دستمزد 

کارگران به سال آینده خبر می دهند.

اختالف دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارکنان باال گرفته است

کارگران در انتظار میزان افزایش حقوق

دریچــــــه

اثرات نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث
 نرخ دیه، بیمه نامه شخص ثالث را

چقدر گران می کند؟
با اعالم نرخ 36۰ میلیون تومانی دیه ماه های حرام برای سال 
آینده، گمانه زنی ها درباره میزان افزایش نرخ حق بیمه ش��خص 
ثال��ث در محافل بیمه ای کلید خورد و آنان معتقدند که باید در 
کنار این افزایش، بیمه مرکزی فکری برای واقعی سازی نرخ های 

این رشته زیانده بکند.
به گزارش ایرنا و به گفته غالمحسین محسنی اژه ای، دیه یک 
مرد مسلمان برای ماه های غیرحرام در سال آینده ۲۷۰ میلیون 
تومان تعیین ش��ده و در ماه های حرام ۹۰ میلیون تومان به این 
مبل��غ اضافه می  ش��ود، اما از آنجا که نرخ دی��ه مهمترین معیار 
برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است، اکنون توپ در زمین 
ش��ورای عالی بیمه قرار گرفته تا درب��اره نرخ بیمه نامه های این 

رشته در سال ۹8 تصمیم گیری کند.
طبق قانون بیمه ش��خص ثال��ث، حداقل مبل��غ بیمه نامه در 
بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان 

در ماه های حرام است.
نرخ دیه چقدر افزایش داشت؟

ب��ا توجه ب��ه اینکه نرخ دی��ه در ماه های عادی در س��ال ۹۷ 
از س��وی قوه قضاییه ۲3۱ میلیون تومان محاس��به ش��ده بود، 
بنابرای��ن، ِدین س��ال ۹۷ برای بیمه ش��خص ثالث در دو بخش 
خسارت جانی ثالث 3۰8 میلیون تومان )سقف دیه کامل در ماه 
حرام( و خسارت جانی راننده مقصر حادثه ۲3۱ میلیون تومان 

)تا سقف دیه کامل در ماه عادی( دیده شد.
هرچند طبق قانون، می توان شتر، اسب، گاو و حتی سکه نقره 
رایج را مبنای محاسبه نرخ دیه قرار داد، اما به طور معمول قوه 
قضاییه براس��اس قیمت ۱۰۰ ش��تر، در پایان هر سال، نرخ دیه 

سال بعد محاسبه و اعالم می کند.
اکن��ون که نرخ دیه ب��ه ۲۷۰ میلیون تومان در ماه های عادی 
و 36۰ میلی��ون تومان در ماه های اح��رام افزایش یافته به نظر 
می رس��د که قوه قضاییه با توجه ب��ه نرخ تورم پیش آمده حدود 
۱۷درصد )۱6,88درصد( نرخ دیه را افزایش داده است، بنابراین 
در صورت بروز حادثه رانندگی در سال آینده، شرکت های بیمه 
برای بخش خسارت جانی ثالث 36۰ میلیون تومان )سقف دیه 
کامل در ماه حرام( و خس��ارت جانی راننده مقصر حادثه ۲۹۰ 
میلیون تومان )تا سقف دیه کامل در ماه عادی( به زیان دیدگان 

خواهند پرداخت.
با اینکه نرخ دیه در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن تفاوت 
چندانی نداشت، اما اقتصاد ایران، سال ۹۷ را در شرایط متفاوتی 
پشت سر گذاشت؛ بازار بیمه نیز از این تالطم ها در امان نبود و 
جهش نرخ ها به ویژه در دو رشته بیمه درمان تکمیلی و شخص 

ثالث، بر زیان شرکت ها افزود.
اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم، شرکت های بیمه 
انتظ��ار دارن��د که بیمه مرکزی نرخ بیمه ش��خص ثالث را برای 
سال آینده واقعی کند تا از زیان این رشته بیمه ای کاسته شود؛ 
موضوعی که رئیس کل بیمه مرکزی نیز بارها بر آن تاکید کرده 
اس��ت. از این رو انتظار می رود نرخ بیمه نامه های ش��خص ثالث 
در سال آینده هم متاثر از افزایش نرخ دیه باشد و هم گام هایی 
برای واقعی شدن نرخ ها در این رشته برداشته شود که نتیجه آن 
یک چیز اس��ت: گران شدن نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 

۹8 برای صاحبان خودرو.
امس��ال کمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای کمتر از چهار 
س��یلندر 836 هزار تومان و برای خودروهای س��واری کمترین 
می��زان ۹۹۰ه��زار تومان بود که ای��ن می��زان در اتوبوس های 
مس��افربری ب��ا ۴۴ صندلی ب��ه 6 میلیون و ۲۷۰ ه��زار تومان 
می رس��ید که البته به نرخ نهایی آن ۹درص��د مالیات بر ارزش 
اف��زوده نی��ز اضافه می ش��د. با ای��ن اوصاف، برای س��ال آینده 
بیمه نامه ه��ای ش��خص ثالث حداقل ۲۰درص��د افزایش خواهد 
داش��ت، ولی باید دید ش��ورای عال��ی بیمه در ای��ن زمینه چه 
تصمیمی می گیرد و آیا قائل به واقعی سازی نرخ ها در این رشته 

بیمه است یا خیر.
35 درصد زیان قطعی رشته بیمه شخص ثالث 

در همی��ن زمین��ه، یونس مظلوم��ی، عضو ش��ورای عمومی 
س��ندیکای بیمه گران ایران گفت: طبق قانون مجازات اسالمی 
تعیین نرخ دیه برعهده قوه قضاییه است و نمی توان درباره چند 
و چون آن اظهارنظر کرد. در سال های ۹6 و ۹۷ همین نرخ دیه 
مبنای محاس��به حق بیمه ها بود و در نهایت س��بب شد تا این 

رشته بیمه ای 35درصد زیانده شود.
مدیرعام��ل بیمه تعاون تاکید کرد: ش��رکت های بیمه بر این 
نکت��ه تاکید دارند که بای��د طبق قانون نرخ نامه ش��خص ثالث 
در ش��ورای عالی بیمه اصالح ش��ود تا از زیاندهی بیش��تر این 
رشته جلوگیری ش��ود. هر عددی که قوه قضاییه برای نرخ دیه 
اعالم می کند، به همان اندازه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث 
تاثیرگذار است؛ حال که نرخ دیه سال آینده مشخص شده باید 
دی��د که صالحدید نرخ های بیمه ش��خص ثالث ب��ه چه میزان 
باش��د که هم صنعت بیمه زیان نبیند و هم بیمه گذاران به ویژه 

دارندگان موتورسیکلت ها از خرید بیمه نامه طفره نروند.
به گفته وی، قدر مسلم این است که با افزایش نرخ دیه، حق 
بیمه ها نیز افزایش می یابد، لذا بیمه گذاران باید هزینه بیشتری 

را برای خرید بیمه نامه بپردازند.
او به دارندگان موتورس��یکلت اش��اره کرد که بخش زیادی از 
آنها )نزدیک ۹ میلیون موتورس��یکلت( فاقد بیمه نامه هستند و 
حتی با نرخ های پایین هم عالقه ای برای خرید بیمه نامه ندارند. 
در چنین ش��رایطی اگر بیمه نامه جهش قیمتی داش��ته باش��د، 
تمایل دارندگان موتورس��یکلت ب��رای خرید بیمه نامه کمتر هم 
می ش��ود. مظلومی در عین حال، این مشکل را ناشی از نداشتن 
برنامه ریزی کافی برای الزام موتورس��واران ب��ه خرید بیمه نامه 
عنوان کرد و گفت: کس��ی که امکان خرید بیمه نامه 3۰۰ هزار 
توم��ان برای موتورس��یکلت خ��ود ندارد چطور ف��ردا روزی در 
ص��ورت بروز حادثه توان پرداخت دی��ه 36۰ میلیون تومانی را 
خواهد داشت؟ اینها هزینه هایی است که از سر ناآگاهی و قبول 
نکردن مسئولیت بر جامعه تحمیل می شود و باید برای آن فکر 

اساسی کرد.
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در سال 2۰1۹ و به عنوان تنها بانک ایرانی
بانک  پاسارگاد در بین 5۰۰ برند برتر بانکی 

دنیا ایستاد
 طبق اعالم نش��ریه معتبر بنکر )The Banker(، بار دیگر بانک 
  پاس��ارگاد به  عنوان تنها بان��ک ایرانی بین 5۰۰ برند برتر بانکی دنیا 

در سال ۲۰۱۹ با اخذ رتبه ۲56 انتخاب شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در این رتبه بندی که 
ساالنه توسط نش��ریه بنکر )The Banker( و مؤسسه معتبر برند 
فایننس )Brand Finance( صورت می گیرد، برای ارزش گذاری 
برن��د بانک ها از روش تنزیل جری��ان ورودی آتی دارایی های فکری 
 Net(  جهت محاس��به ارزش خالص فعلی آن )Royalties( و برند
Present Value( اس��تفاده می شود. بر این اساس بانک  پاسارگاد 
موفق ش��د به جهت عملکرد درخشان خویش در سال های گذشته، 

در زمره 5۰۰ برند برتر بانکی جهان قرار گیرد.
پیش از این نیز بانک   پاس��ارگاد در س��ال ۲۰۱5 و در اولین سال 
حض��ور خود در ای��ن رتبه بندی طبق ارزیابی ه��ای صورت گرفته از 
طرف این نشریه موفق شد در رتبه 3۲8 بین 5۰۰ برند برتر بانکی 
دنیا قرار گیرد. در س��ال ۲۰۱۷ ای��ن بانک عالوه بر اخذ رتبه ۱۷5 
بی��ن 5۰۰ برند برتر بانکی دنیا، به  عنوان تنها بانک ایرانی در میان 
۱۰ برند برتر بانکی خاورمیانه نیز انتخاب شد. در سال ۲۰۱8 بانک  
پاسارگاد به عنوان صدو شصت وششمین برند بانکی برتر جهان بین 

5۰۰ برند برتر بانکی دنیا قرار گرفت.
بانک   پاس��ارگاد طبق ارزیابی های مؤسس��ه بنکر، در س��ال های 
۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱3، ۲۰۱۴، ۲۰۱5 و ۲۰۱6 می��الدی موفق به 
کسب عنوان بانک سال )Bank of the Year( جمهوری اسالمی 
ایران شد. همچنین بانک پاسارگاد توسط این مؤسسه در سال های 
۲۰۱3، ۲۰۱۴ ، ۲۰۱5 ،۲۰۱6 و ۲۰۱۷ می��الدی، ب��ه عنوان بانک 
برتر اسالمی )Islamic Bank of the Year( جمهوری اسالمی 

ایران انتخاب شد.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد
خانه در سال آینده گران نمی شود

مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه سال آینده مسکن گران 
نمی ش��ود، اعالم کرد زنجیره تأمین مالی مس��کن تابس��تان آینده 
نهایی و اجرا می ش��ود که براس��اس آن هزینه های ساخت و ساز تا 

3۰درصد کاهش خواهد یافت.
ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت وگو با ایسنا، درباره ایجاد زنجیره 
تأمین مالی مس��کن برای کاهش هزینه های س��اخت و ساز، گفت: 
ایجاد این زنجیره در حال انجام اس��ت و بخش��ی از آن که با بنیاد 
مسکن است، نهایی ش��ده که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال آن را 

عملیاتی کنیم.
وی افزود: در حال تأس��یس یک ش��رکت هس��تیم که اگر انجام 
شود، کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد، در غیر این صورت باید 

منتظر تأسیس شرکت بمانیم.
مدیرعامل بانک مس��کن از نهایی ش��دن این زنجیره در تابستان 
س��ال آینده خب��ر داد و تصریح ک��رد: اقدامات نهای��ی این کار در 
تابس��تان سال آینده انجام می ش��ود و در تالش هستیم بتوانیم در 
تابس��تان س��ال ۱3۹8 زنجیره تأمین مالی مسکن را به طور کامل 

اجرایی کنیم.
رحیم��ی انارکی درباره احتمال افزایش قیمت مس��کن در س��ال 
آینده، گفت: بعید می دانم که قیمت مس��کن در سال آینده افزایش 
یاب��د، چراکه اصاًل قدرت خریدی بین مردم وجود ندارد که بخواهد 

باعث افزایش قیمت مسکن شود.
وی تاکی��د کرد که افزایش قیمت مس��کن بس��یار بعید اس��ت و 

احتماالً در حد تورم هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.
مدیرعامل بانک مس��کن همچنین با اش��اره ب��ه تصویب افزایش 
5۰۰۰ میلی��ارد تومانی س��رمایه بانک مس��کن در جریان بررس��ی 
جزییات الیحه بودجه سال آینده، گفت: این 5,۰۰۰ میلیارد تومان 
افزایش س��رمایه در واقع از بدهی های ما برای مس��کن مهر کس��ر 

می شود.
رحیم��ی انارکی با بیان اینکه 3۹۴ هزار میلیارد ریال بدهی بابت 
مس��کن مهر داری��م، اظهار کرد: ب��ا تصویب این تبص��ره، 5۰ هزار 

میلیارد ریال از این بدهی کسر می شود.
گفتنی اس��ت طرح زنجیره تأمین مالی مسکن، طرحی است که 
توس��ط بانک مس��کن با همکاری س��ایر نهادهای مربوطه در حال 
طراحی و قرار اس��ت با اجرای آن هزینه ساخت و ساز تا 3۰درصد 

از سال آینده کاهش یابد.

بانکنامه

جدا از نگاه های منفی یا مثبت سیاسی و امنیتی به تصویب لوایح مرتبط با 
FATF از لحاظ اقتصادی نیز تصویب FATF در ش��رایط فعلی کشور مورد 
اختالف اقتصاددانان است. مخالفانی که معتقدند »اوضاع مبادالت مالی دیگر 
بدتر از این نخواهد ش��د و FATF فقط برای کش��ور هزینه دارد.« در مقابل 
موافقانی قرار دارند که اعتقاد دارند»FATF« یک استاندارد در مبادالت مالی 

است و بدون آن حتی دوستان ما نیز با ما کار نخواهند کرد.«
به گزارش ایسنا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نتوانستند 
درباره الیحه پالرمو به اجماع برسند و تصمیم گیری درباره الیحه الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و همچنین کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریس��م را به نشس��ت بعدی خود در بعد از تعطیالت 
نوروزی موکول کردند؛ این مس��اله حکایت از پیچیدگی بررس��ی لوایح مرتبط 
 FATF دارد. جدا از مس��ائل امنیتی که حاال مباح��ث مربوط به FATF ب��ا
حول محور آن می چرخد، به نظر می رسد از نقطه نظر مسائل اقتصادی بررسی 
FATF کار آس��ان تری باشد. واقعیت این اس��ت که در مبادالت مالی و بانکی 
بین المللی توصیه های FATF حکم یک استاندارد کلی را دارد؛ استانداردهایی 
که عالوه بر تنظیم مبادالت پولی و بانکی، در یک الگوی خاص، از پولش��ویی 
و حمای��ت از تروریس��م )با در نظ��ر گرفتن تفاوت ها در تعری��ف این واژه( هم 
جلوگیری می کند. کمتر اقتصاددانی پیدا می شود که FATF را به عنوان یک 
سازوکار راهگشا در مبادالت بین المللی از اساس قبول نداشته باشد؛ با این حال 
ش��رایط خاص اقتصاد کش��ور که شاید بیشتر نشأت گرفته از وضعیت تقابلی و 
سیاس��ی باشد باعث شده است برخورد با تعهدی بین المللی مانند FATF در 

ایران با احتیاط )اقتصادی و سیاسی( صورت بگیرد.
هزینه CFT و پالرمو از منافعش بیشتر است

در براب��ر طیف عمده اقتصاددانان موافقان FATF ، این پرونده مخالفانی 
هم از میان اقتصاددانان دارد. صادق الحسینی یکی از این اقتصاددانان است 
که معتقد اس��ت که »اوضاع کشور به لحاظ مبادالت مالی بین المللی از این 
بدتر نخواهد شد و هزینه امضای لوایح پالرمو و CFT در این شرایط بسیار 
بیش��تر از منافع آن خواهد بود.« این اقتصاددان ب��ا بیان اینکه FATF در 
کل س��ازوکاری برای مقابله با پولشویی و شناسایی جریان های تأمین مالی 
 FATF تروریس��م اس��ت، گفت: با این حال کش��ورهای قدرتمند در پشت
اهداف شان را دنبال می کند. این خوب است که جلوی پولشویی گرفته شود 
اما واقعیت این اس��ت که ما در ش��رایطی عادی نیس��تیم بلکه در شرایطی 
غیرعادی به س��ر می بریم که آمریکا ش��دیدترین تحریم ها را علیه ما اعمال 
کرده است. او با تاکید بر اینکه در شرایط عادی موافق اجرای تعهدات مربوط 
 FATF اس��ت، ادامه داد: براساس یک بخش اجرایی ساز و کار FATF به
یعنی CDB ما باید مس��یر جریان های پولی را تش��خیص دهیم. همچنین 
براس��اس ECDB بانک ها موظفند هر ارتباطی که ممکن است با نهادهای 
تروریستی انجام شود را اعالم کنند. در حال حاضر ما بخش ECDB را انجام 
می دهیم. او اضافه کرد: اگر به FATF ملحق شویم و تعهدات مورد نظر آنها 
را انجام ندهیم، مش��مول اقدامات تقابلی می شویم. وقتی تحت شدیدترین 
تحریم های آمریکایی قرار داریم، چرا باید هزینه های اضافه ای مانند پذیرش 

CFT را هم قبول کنیم؟
با تصویب FATF مشکل ما با نظام بانکی حل نخواهد شد

الحسینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تحریم های آمریکایی شدیدتر از 
اقدامات تقابلی احتمالی FATF است، گفت: با تصویب FATF مشکل ما با 
نظام بانکی حل نخواهد شد. در این شرایط چرا باید اطالعات اقتصادی کشور 
را در اختیار بیگانگان قرار دهیم. او با طرح این پرسش که آیا اگر ما تعهدات 
FATF را قبول کنیم آنها تضمین می دهند که همه چیز به روال سابق خود 
بازگردد؟ ادامه داد: واقعیت این اس��ت که بعد از ایفای تعهدات مقدماتی در 
قبال FATF ایران تازه حس��ن نیت خود را نشان داده است که بعد از این، 

تازه باید اقدامات دیگری را انجام دهیم.
این اقتصاددان به تبعات پیوس��تن ایران به FATF در ش��رایط فعلی نیز 
پرداخت و گفت: با پیوستن به FATF نه تنها بابت درز اطالعات اقتصادی به 
خارج از کشور هزینه می دهیم، بلکه از همین طریق به آنها بهانه می دهیم ما 

را زیر منشور هفت سازمان ملل ببرند.
رأی گیری عضویت در FATF اجماعی است

 H را نپذیریم نهایتاً می توانند ما را ذیل بند FATF او توضی��ح داد: اگ��ر
ببرن��د، در حالی که اگ��ر FATF را بپذیریم ما تعهدی را قبول کرده ایم که 
می توانند براساس آن ما را مشمول اقدامات تقابلی کنند. دولت ادعا می کند 
تعهد کرده اس��ت که درباره سپاه پاس��داران اطالعات نمی دهد در حالی که 
این طور نیس��ت؛ ما باید ب��رای این عدم ارائه اطالعات دلی��ل بیاوریم و آنها 
ه��م می توانند آن دالیل را قبول نکنند و اقدام��ات تقابلی موردنظر خود را 

انجام دهند.
الحسینی به سازوکار قانونی FATF هم اشاره کرد و ادامه داد: رأی گیری 
برای عضویت FATF به صورت اجماعی انجام می ش��ود. ریاس��ت دوره ای 
این مجمع نیز به عهده آمریکاست. در چنین شرایطی با تصویب همه لوایح 
مرتبط با FATF باز هم آمریکا، شورای هماهنگی اعراب، آرژانتین و اسرائیل 

قطعاً به عضویت ایران رأی منفی خواهند داد.
او ب��ا تاکید بر اینکه حتی عضویت ایران در FATF هم ایران را به حالت 
عادی برنخواهند گرداند، درباره الزام اروپا به تصویب FATF برای راه اندازی 
س��ازوکار مالی )SPV( نیز اظهار نظر کرد و گفت: کل ساز و کار مالی اروپا 
برای ایران نهایتاً دو - س��ه میلیارد دالر اس��ت که در ابعاد ایران اصاًل رقمی 

نیست.
الحس��ینی ارتباط SPV به FATF را بدقولی اروپا توصیف و اظهار کرد: 
اروپا با امضای برجام متعهد است که با ما کار کند. اساساً هیچ نکته ای مربوط 

 SPV را منوط به FATF در برجام نیامده اس��ت و اینکه اروپا FATF به
کند بدعهدی است.

پذیرش لوایح پالرمو وCFT؛ بازی دو سر باخت
پیش از این هم وحید ش��قاقی ش��هری، یکی دیگر از اقتصاددانان منتقد 
امضای FATF با تاکید بر اینکه واقعاً معلوم نیس��ت که با پذیرش اس��می 
و پالرمو ایران از لیس��ت کشورهای پرریس��ک خارج شود، گفت که ممکن 
است افراد یا نهادهایی که از سپاه قدس حمایت می کند برچسب حمایت از 
تروریسم بخورند. مجموع این مسائل کار را برای قضاوت درباره لوایح مرتبط 
با FATF س��خت اس��ت. این اقتصاددان با »دو سر باخت« توصیف کردن 
پذیرش لوایح پالرمو و CFT، معتقد است که اگر این لوایح را تصویب کنیم 
احتمال اینکه از لیست کش��ورهای پرریسک خارج نشویم وجود دارد و اگر 
این لوایح را نپذیریم هم باید با ش��رایط فعلی کنار بیاییم که شرایط سختی 
است و عالوه بر این ممکن است به شرکت های مالی ما برچسب حمایت از 

تروریسم بزنند و آنها را تحریم کنند.
در سوی دیگر این کشاکش آرا، اقتصاددانان دیگری هستند که با اشاره به 
حضور ایران در کنار کره ش��مالی به عنوان تنها کشورهای حاضر در لیست 
س��یاه FATF معتقدند که بدون داشتن الزامات این تعهد بین المللی حتی 

نمی توان روی ادامه مبادالت با کشورهای دوست هم حساب کرد.
بدون رعایت الزامات نمی توانیم خواستار تبادالت مالی و بانکی باشیم

ایمان اسالمیان، به عنوان یک اقتصاددان موافق با FATF درباره مسائل 
مربوط به تصویب یا عدم تصویب FATF گفت:FATF  یک نهاد بین المللی 
است که به ابتکار کش��ورهای توسعه یافته برای نظم دادن به تعامالت مالی 
طراحی شده است. این نهاد ۴۱ توصیه دارد که ایران 3۷ توصیه را اجرا کرده 

و فقط چهار محور دیگر وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.

او با اش��اره به اص��الح قانون مبارزه با پولش��ویی، مبارزه ب��ا تأمین مالی 
تروریس��م، الیحه جرایم سازمان یافته )پالرمو( و کنوانسیون مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم )CFT( افزود: دو مورد آخر به دلیل اینکه کنوانسیون هستند 
بیشتر از مابقی توصیه ها مورد بحث و جدل قرار گرفته اند. اسالمیان با بیان 
اینکه کش��ور برای تبادالت مالی نیازمند رعایت اصول و موازینی اس��ت که 
در دنیا انجام می ش��ود، ادامه داد: نمی توانیم خواستار تبادالت مالی و بانکی 
باشیم، اما الزامات آن را رعایت نکنیم. برای مثال ما نمی توانیم خواستار ارائه 

نظرات خود در سازمان ملل باشیم اما هم زمان نخواهیم عضو آن شویم.
CFT  در چنبره اختالفات داخلی گرفتار شده است

این اقتصاددان با تش��بیه FATF به یک گواهی نامه رانندگی گفت که ما 
برای رانندگی در جاده نیازمند گواهی نامه هس��تیم. به همین نس��بت برای 
انجام مبادالت مالی به CFT نیاز داریم، اما واقعیت این است که CFT در 

کشور ما در چنبره اختالفات داخلی گرفتار شده است.
او ب��ا بیان اینکه در ش��رایط فعلی ما به کوچک تری��ن فضاهای تعامالت 
بین الملل��ی هم نیازمند هس��تیم، ادامه داد: اینکه گفته می ش��ود اگر عضو 
FATF ش��ویم و مالحظات آن را بپذیریم ممکن است نتوانیم به گروه های 
محور مقاومت کمک کنیم درس��ت نیست، چراکه در حال حاضر بسیاری از 
کشورها مانند قطر و مصر با این شرط به FATF پیوسته اند که به گروه های 

مورد نظر خود )که از دید آنها گروه های آزادیخواه هستند( کمک کنند.
اس��المیان با تاکید بر اینکه می توانیم به شرط حفظ عضو FATF شویم، 
گفت: می توانیم بگوییم ما در تعریف گروه های تروریس��تی تعریف آمریکا را 
قبول نداریم و کماکان ارتباط خود را با گروه های محور مقاومت حفظ کنیم. 
عضوی��ت در FATF هیچ گونه محدودیتی برای ت��داوم کمک های مالی به 

گروه های مقاومت به وجود نمی آورد.

مخالفان و موافقان اقتصادی FATF چه می گویند؟

FATF  اما و اگرهای

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نماگر بازار سهام
شاخص بورس ریزش کرد

بازار س��هام دیروز ش��اهد کاه��ش قیمت ها در بس��یاری از 
گروه های شاخص ساز شد؛ به طوری که فشار عرضه در نهایت 
بی��ش از ۱5۰۰واحد نماگر اصلی ب��ازار را کاهش داد و فلزات 
اساس��ی، بانکی ها و معدنی ها بر ش��اخص کل تاثیر بس��زایی 

داشتند.
به گزارش ایس��نا، س��ال مالی در بس��یاری از کارگزاری ها با 
پایان اس��فندماه به پایان می رس��د و آنها ترجیح می دهند که 
اعتبارات خود را تسویه کنند. در حال حاضر نیز با نزدیک شدن 
به روزهای پایانی س��ال ۱3۹۷ بسیاری از کارگزاری ها در حال 
تسویه اعتباری هس��تند و این موضوع باعث شده فشار عرضه 
بر تقاضا پیش��ی بگیرد و قیمت بس��یاری از سهم ها با کاهش 
مواجه ش��ود. این موضوع سبب ش��ده که شاخص کل در روز 
سه ش��نبه ۱6۴5 واح��د افت کند و به رق��م ۱63 هزار و 5۹3 
واحدی برس��د. شاخص کل هم وزن نیز با 8۲ واحد کاهش تا 
رقم 3۰ هزار و 8۲3 واحد پایین آمد. شاخص آزاد شناور هم با 
۲۰5۰ واحد افت عدد ۱8۱ هزار و 6۴8 واحدی را تجربه کرد 
و ش��اخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۱5۷۱ و ۱5۷6 

واحد افت کردند.
گروه های فلزی، معدنی و تعدادی از بانک ها بیش��ترین تأثیر 
را روی نوس��انات شاخص بازار سرمایه گذاشتند؛ به طوری که 
مل��ی صنایع مس ای��ران به تنهایی ۱۷۷ واح��د تأثیر کاهنده 
روی ش��اخص های بازار داشت. پس از این نماد گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امی��د، معدن��ی و صنعتی گل گه��ر، معدنی و 
صنعت��ی چادرمل��و و پاالیش نفت بندرعباس بیش��ترین تأثیر 

کاهنده را روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
اما پتروش��یمی مبین، صنایع پتروش��یمی خلی��ج فارس و 
داده گس��تر عصر نوین هر کدام به ترتیب ۴3، ۲3 و ۲۰ واحد 
تأثیر افزاینده روی ش��اخص ها داشتند. در گروه فلزات اساسی 
شاهد کاهش یکدست قیمت سهم ها بودیم به طوری که برخی 
از س��هم ها تا ۲درصد و معدود سهم هایی بیش از ۴درصد افت 

قیمت را تجربه کردند.
در گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز روند قیمت س��هم ها 
کاهش��ی بود. در عین حال گروه نمادهای بانکی و مؤسس��ات 
اعتباری ارزش باالیی از معامالت را به خود اختصاص دادند؛ به 
طوری که در این گروه 363 میلیون سهم به ارزش 6۱ میلیارد 

تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
س��ه نماد بانک ملت، بانک تج��ارت و بانک صادرات که در این 
روزها تأثیر بس��زایی در کلیت معامالت داشتند با کاهش قیمت 
مواجه ش��دند. بعد از بانکی ها خودرویی ها ب��ا حدود 35 میلیارد 
توم��ان ارزش معام��الت، بیش��ترین ارزش معام��الت را به خود 
اختصاص دادند. این گروه عمدتاً شاهد کاهش قیمت سهم هایش 
بود. در گروه محصوالت شیمیایی نیز روند قیمت سهم ها عموماً 
کاهنده بود. در کنار این گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هسته ای با کاهش قیمت س��هم ها مواجه شدند. قندی هایی که 
دوش��نبه یکدست رش��د قیمت را تجربه کردند، سه شنبه هم در 
بیشتر سهم ها شاهد رشد قیمت بودند، اما این رشد قیمت نسبت 

به روز قبل با شتاب بیشتری صورت گرفت.
ارزش معام��الت ب��ورس تهران به رق��م ۷۷8 میلیارد تومان 
رس��ید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۲.۲ 
میلیون س��هم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معامالت این 
ب��ازار عدد ۱36 ه��زار و 3۴5 را تجربه ک��رد. آیفکس نیز ۲6 
واحد افت کرد و به رقم ۲۰6۴ واحدی رس��ید. ارزش معامالت 
فراب��ورس ایران به رق��م 63۹ میلیارد تومانی رس��ید و حجم 
معام��الت این بازار رق��م ۷6۲ میلیون س��هم و اوراق مالی را 
تجرب��ه کرد. تعداد معامالت این ب��ازار نیز به رقم ۱۱۱ هزار و 

۹۰ رسید.

نماگربازارسهام

بی تردید یکی از داغ ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال ۹۷ که آخرین 
ماه خود را می گذراند، نوس��ان قیمت دالر بوده اس��ت؛ نوساناتی که هنوز 
مش��خص نیس��ت در س��ال آینده نیز ادامه پیدا می کند یا بانک مرکزی 
می تواند همانند نیمه دوم امس��ال آن را کنترل کند. این در حالی اس��ت 
که این روزها فعاالن بازار از افزایش عرضه ارز خبر می دهند و س��وال این 
اس��ت که آیا ریزش قیمت دالر در بازار ارز، تحت تأثیر اجرای دور جدید 

سیاست های بانک مرکزی آغاز شده است؟
به گزارش خبرآنالین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در چند 
روز گذش��ته گفته ک��ه بانک مرکزی تدابیری ب��رای تعدیل قیمت ارز در 
دستور کار قرار داده است. هرچند او هدف گذاری قیمتی اعالم نکرده، اما 
بررس��ی ها نش��ان می دهد بازار توانایی کاهش بیشتر قیمت را داراست. بر 
این اس��اس برخی از صرافان می گویند کاهش قیمت ها تا ۱۱ هزار تومان 

محتمل است.
در عین حال فاصله قیمتی دالر در بازار آزاد با قیمت دالر در صرافی ها 
نیز کاهش یافته تا این ارز در بازار به قیمت ۱۲ هزار و 8۰۰ تومان خرید 
و فروش شود. گعده های خیابانی دالالن نشان می دهد اغلب آنها در صدد 
یافتن پاسخی درباره میزان اثرگذاری سیاست تازه بانک مرکزی هستند؛ 
به طوری که ریزش قیمت ها دالالنی را که در روزهای گذشته با فضاسازی 
از عرضه ارز خودداری می کردند تا به مخاطب القا کنند قیمت به سرعت 

در حال افزایش است، برای فروش وارد میدان کرد.
پیش از این خبرها از افزایش عرضه ارز در بازار طی اس��فندماه حکایت 
داش��ت. به نظر می رس��د آنچ��ه صرافان سیاس��ت جدید بان��ک مرکزی 
می خوانند در همین قالب محقق ش��ده اس��ت. بس��یاری از فعاالن ارز اما 
می گویند مراجعات به بازار افزایش یافته، اما خرید و فروش در کف انجام 
می شد؛ چرا که برخی معتقد بودند قیمت ها در روزهای آتی برگشت دارد. 
روز دوشنبه اما فعاالن بازار از پیش بینی وضعیت بازار خودداری می کردند 

و می گفتند فعاًل بازار قابل پیش بینی نیست.
اگرچ��ه بانک مرکزی اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز در اختیار 
گرفته اس��ت، اما مش��کالت بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی هنوز 
پابرجاست؛ به طوری که همتی تاکید کرده ۷۰درصد ارز صادرات غیرنفتی 

هنوز به چرخه اقتصاد برنمی گردد.
بررسی قیمت دالر در یک سال گذشته

بررسی نوس��انات نرخ ارز در یک سال گذشته نشان می دهد که قیمت 
دالر نسبت به اسفند پارسال بیش از ۲۰۰درصد رشد کرده و رشد قیمتی 
دالر از زمان س��کانداری همتی در بانک مرکزی نیز تا هفته گذشته بیش 

از ۴۰درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، قیمت دالر امسال نوسانات نامنظمی را تجربه کرد و در 
نیمه نخس��ت سال عمدتاً افزایشی بود، اما در نیمه دوم سال سیاست های 

ارزی دولت این نوسانات را تا حدی کنترل کرد.
عبدالناصر همتی چندی پیش در مجمع سالیانه بانک مرکزی با اشاره به 
حضور هفت ماهه خود در بانک مرکزی، گفت: زمانی که این مسئولیت را 
برعه��ده گرفتم، دالر ۱۱ هزار و 6۰۰ تومان بود و بعد از دو مرحله اجرای 
س��خت ترین تحریم ها در مرداد و آبان ماه، در شرایطی هستیم که قیمت 
دالر در بازار ارز نسبت به آن زمان حدود ۱۰ تا ۱۲درصد رشد کرده است.
به بهانه صحبت های همتی بر آن شدیم تا روند تغییرات نرخ دالر در یک 

سال گذشته را بررسی کنیم.
نرخ دالر در اسفندماه س��ال گذشته در کانال ۴۰۰۰ تومان قرار داشت 
و نوس��ان آن بین ۴۴۰۰ تا ۴8۰۰ تومان بود، اما با ش��روع سال ۱3۹۷ و 
تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا به خروج از برجام و تشدید تنش ها میان 

این دو کشور، قیمت دالر از ابتدای سال جاری رو به افزایش رفت.
در همین راستا، دولت از ۲۰ فروردین امسال نرخ ارز را یکسان و آن را 
۴۲۰۰ تومان تعیین کرد تا بتواند روند افزایش نرخ ارز را کنترل کند، اما 
این سیاست نه تنها تأثیرگذار نبود، بلکه در ادامه مشکالت زیادی را ایجاد 
کرد که خود باعث افزایش نرخ ارز ش��د. دالر در ادامه روند صعودی خود 
در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به بیش از 6۰۰۰ هزار تومان رسید تا 
زنگ خطر افزایش لجام گسیخته قیمت این ارز برای کشور به صدا درآید.

با تداوم روند افزایشی نرخ دالر، تقاضا نیز به یکباره زیاد شد و مردم برای 
خرید ارز به سمت بازار آزاد هجوم آوردند و همین امر سبب شد که دالر 
با س��رعت بیشتری گران شود؛ به طوری که در پایان تیرماه امسال قیمت 

8۰۰۰ تومان را هم رد و به سمت پنج رقمی شدن حرکت کرد.
در همی��ن زمان بود که دولت ترجیح داد برای تغییرات سیاس��ت های 
ارزی و وارد کردن شوک به بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داده 
و سیاست های جدیدی را برای کنترل نرخ ارز به کار گیرد. به این ترتیب 
حس��ن روحانی در س��ومین روز ماه مرداد عبدالناص��ر همتی را به عنوان 

رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب کرد.
روزی که همتی س��کان هدایت بانک مرک��زی را در اختیار گرفت، نرخ 

فروش دالر در بازار آزاد بین ۹3۰۰ تا ۹5۰۰ تومان در نوسان بود.
تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز با وجود ایجاد شوک روانی نتوانست بر 
دور نخس��ت تحریم های آمریکا علیه ایران غلبه کند و قیمت دالر به روند 
افزایشی خود ادامه داد و در دهمین روز مردادماه قیمت آن به حدود ۱۱ 

هزار تومان رسید.
با اعالم بسته ارزی دولت در نیمه مردادماه، نرخ دالر در بازار آزاد کمی 

شکس��ته ش��د و به کانال ۹۰۰۰ تومان بازگشت، اما اثرات این بسته ارزی 
چندان پایدار نبود و دالر بار دیگر صعودی ش��د و در انتهای مردادماه ۱۰ 

هزار و 6۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شد.
ش��هریور و روزهای ابتدایی مهرماه اوج افزایش قیمت دالر بود؛ تا جایی 
که در نیمه ش��هریورماه قیمت دالر به ۱3 هزار و ۲۰۰ تومان و در پایان 
همین ماه به ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. با این حال چهارم مهرماه بود 
که دالر در قله قیمتی خود قرار گرفت و از مرز ۱۹هزار تومان نیز گذشت.
در این زمان پیش بینی های مختلفی از قیمت دالر وجود داشت و برخی 
ارق��ام ۲5 تا 3۰ هزار تومان را برای دالر مطرح می کردند، اما این افزایش 
نرخ به یک باره کاهش��ی ش��د و از هفتم مهرماه روند نزولی قیمت ارز آغاز 
ش��د؛ به طوری که پس از گذشت چند روز قیمت دالر حتی به حدود ۱۰ 

هزار تومان نیز رسید.
۱5 مهرماه دالر بار دیگر در کانال ۱3 هزار تومان قرار گرفت، اما همزمان 
با جلسه علنی مجلس در مورد الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تأمین مالی تروریس��م )CFT( و چراغ سبز مجلس برای تحکیم روابط 
مالی با کش��ورهای عضو این کنوانس��یون، دالر بار دیگر به کانال ۱۰۰۰۰ 

تومان بازگشت.
این کاهش قیمت بار دیگر ادامه یافت و در ماه های اخیر ثبات نس��بی 
دوباره به بازار ارز بازگشت و قیمت دالر در طول چند ماه بین نرخ های ۱۰ 
تا ۱۱ هزار تومان باقی ماند. حتی بخش دوم تحریم های آمریکا در روز ۱3 

آبان نیز نتوانست قیمت دالر را افزایش دهد و بازار را بهم بزند.
ام��ا در هفته های اخیر و به عبارت دیگ��ر از نیمه بهمن ماه دالر دوباره 

صعودی شد و به بیش از ۱3 هزار تومان رسید.
قیمت فروش دالر در روز سه ش��نبه هفتم اس��فند و همزمان با مجمع 
سالیانه بانک مرکزی در این صرافی ها ۱3 هزار و 3۰۰ تومان بود و به این 
ترتی��ب قیمت دالر از زمان حضور همتی در بانک مرکزی یعنی از س��وم 
مردادم��اه ک��ه ۹5۰۰ تومان بوده تا روز مجم��ع ۴۰درصد افزایش قیمت 
داشته است. حال آنکه همتی افزایش قیمت دالر در دوره حضور خود در 
بان��ک مرکزی را ۱۲درصد اعالم کرده بود و در این میان نیز قیمت ارز در 

روزهایی حتی به حدود ۲۰ هزار تومان نیز رسیده است.
از سوی دیگر قیمت دالر از اسفندماه سال گذشته که ۴۴۰۰ تومان بوده 
تا امروز که قیمت دالر ۱3 هزار و ۴5۰ تومان اعالم ش��ده، بیش از ۹۰۰۰ 
تومان بیشتر شده و رشد آن نیز بیش از ۲۰۰درصد بوده است. با این حال، 
مهم تر از تغییرات قیمتی، وضعیت قیمت ارز در سال آینده خواهد بود که 
ش��اید در کوتاه مدت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو 

بتواند تأثیر مشخصی بر قیمت ها داشته باشد.

فراز و فرود قیمت دالر در یک سال گذشته

دور جدید کاهش قیمت ارز در راه است؟
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۷5۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری در استان ها 
توزیع شد

مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه در یک ماه گذشته ۷ هزار و 5۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری در 
اختیار اس��تان ها قرار گرفته است، به لزوم خودداری از اظهارنظرهای 
غیرواقعی که باعث ایجاد نگرانی و به هم ریختگی در بازار می ش��ود، 

تاکید کرد.
به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد 
قبله با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توزیع گوشت تنظیم بازار 
گف��ت: در طول یک ماه اخی��ر تدابیری برای ایج��اد آرامش در بازار 
گوش��ت اندیشیده شده است و در این راستا توزیع گوشت وارداتی با 

قیمت مصوب تنظیم بازار در سراسر کشور در حال اجراست.
این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه در یک ماه گذش��ته، یک هزار 
تن گوش��ت به صنف پرندگان اس��تان تهران تخصیص یافته است، 
افزود: همچنین یک هزار تن گوشت برای واحدهای فعال در صنعت 
فرآورده ه��ای غذایی و ۴هزار تن ب��رای توزیع میان خانوارهای تحت 
پوش��ش تعاونی های اس��کاد، امکان، اتکا و فرهنگیان سراسر کشور 

اختصاص یافته است.
او ب��ا تاکید بر اینکه خروج مصرف کنندگان عم��ده از بازار خود به 
آرامش بازار گوش��ت کمک می کند، اضافه ک��رد: تمام تالش ها برای 
رسیدن گوشت به دست مصرف کننده واقعی است، چراکه پیش از این 
در صف های طوالنی خرید گوشت تنظیم بازاری تنها مصرف کنندگان 
واقعی حضور نداش��تند و برخی از چلوکبابی ها و صنف های فعال نیز 
گوشت مورد نیاز خود را از این طریق خریداری می کردند که همین 

امر نوعی آشفتگی را ایجاد می کرد.
قبله ادامه داد: با تأمین گوش��ت م��ورد نیاز صنوف عمده و صنایع 

فعال، صف های طوالنی به مرور از بین خواهد رفت.
او درباره ابزارهای موجود برای تنظیم بازار گوشت توضیح داد: یکی 
از ابزارهای تنظیم بازار، تأمین مناطق و مراکز پرمصرف است و استان 
تهران به دلیل اینکه تولیدکننده گوش��ت نیست، اما با تمرکز باالی 

جمعیت روبه روست، از نقاط بسیار پرمصرف تلقی می شود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: در این قالب وقتی گوش��ت مصرفی تهران تأمین می ش��ود، بازار 
گوش��ت در کل کش��ور به تعادل نزدیک می شود چرا که ورود دام به 
تهران کاهش یافته و امکان تأمین گوشت در نقاط دیگر کشور فراهم 

می شود.
او اف��زود: تأمین گوش��ت مورد نیاز مراکز عم��ده مصرف و مناطق 
پرمصرف اتفاقاً نش��انه ای از دقت نظر در این حوزه است و باید توجه 

داشت که در این صورت نوسان از بازار حذف خواهد شد.
قبله با تاکید بر اینکه گوش��ت تنظیم ب��ازاری نه فقط به تهران و 
صنوف پرمصرف بلکه در سراس��ر کش��ور توزیع می شود، تاکید کرد: 
اظهارنظرهای غیرواقعی نتیجه ای جز ایجاد نگرانی و به هم ریختگی 

در بازار ندارد.

افت ۷۰درصدی فروش کله پاچه در پایتخت
 2۰درصد طباخی های تهران بسته شد

رئی��س اتحادی��ه طباخان، فروش��ندگان کله پاچه و س��یرابی با 
اش��اره به کاهش قدرت خرید مردم در ماه های اخیر از کم ش��دن 
۷۰درص��دی فروش کل��ه پاچه در تهران خب��ر داد و گفت بیش از 
۲۰درص��د واحدهای صنف طباخان، پروانه کس��ب خ��ود را باطل 

کرده اند.
حس��ین رواس��ی در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم، با اشاره به 
کاهش مشتری طباخی های تهران به دنبال افزایش قیمت و کاهش 
قدرت خرید مردم در س��ال جاری گفت: متاس��فانه با گرانی کله و 
پاچ��ه و کاهش ق��درت خرید مردم، واحده��ای صنفی طباخی در 
ته��ران بین 6۰ ت��ا ۷۰درصد کاهش فروش داش��ته اند و این باعث 
ش��ده مش��کالت زیادی برای طباخی ها به وجود آید چراکه میزان 
فروش آنها نمی تواند هزینه های جاری مغازه، حقوق کارگر و س��ایر 

هزینه های آنها را تامین کند.
رئی��س اتحادی��ه طباخ��ان، فروش��ندگان کله پاچه و س��یرابی، 
خاطرنش��ان کرد: در ح��ال حاضر علی رغم کمبود کل��ه و پاچه در 
ب��ازار و ب��اال رفتن هزینه ها و در مقابل کاه��ش قدرت خرید مردم، 
امکان باال رفتن قیمت وجود ندارد چراکه در شرایط فعلی مشتری 
طباخی ها به شدت کم شده و افزایش قیمت، می تواند همین میزان 
فعلی مش��تری  طباخی ها را هم کاهش دهد لذا اعضای این اتحادیه 
تمایلی به افزایش قیمت ندارند. این در حالی اس��ت که قیمت های 
فعلی و میزان مش��تریان طباخی ها هم نمی تواند کفاف هزینه های 
آنها را بدهد و این موضوع باعث مش��کالت متعددی برای طباخان 

شده است.
وی گف��ت: ای��ن مش��کالت به حدی اس��ت که تع��داد زیادی از 
طباخی ها در تهران بسته شده و تعداد زیادی از طباخان، پروانه های 
کسب خود را باطل کرده اند و آنهایی هم که به دنبال کسب پروانه 

بودند، مراحل تکمیل کسب پروانه خود را رها کرده اند.
رئی��س اتحادی��ه طباخ��ان، فروش��ندگان کله پاچه و س��یرابی، 
خاطرنش��ان ک��رد: هم اکنون بی��ش از ۲۰درص��د واحدهای صنف 
طباخان، پروانه کسب خود را باطل کرده اند و حدود ۱5۰ نفری که 
برای اخذ پروانه کس��ب، تشکیل پرونده داده بودند، دیگر تمایلی به 

اخذ پروانه ندارند و پرونده خود را رها کرده اند.
رواس��ی گفت: اوایل انقالب، در شرایطی که کاال در کشور بسیار 
کم بود، همان کاالی کم به گونه ای در کشور توزیع می شد که همه 
راضی بودند ولی امروز این همه گوش��ت وارد کشور می شود، اما به 
صورت درس��ت توزیع نمی ش��ود و این باعث شده تا مردم در صف 
گوش��ت بایستند و عده ای گوش��ت دولتی را بگیرند و با ۱۰ یا ۲۰ 
هزار تومان باالتر، آن را به کبابی ها و رستوران ها بفروشند و این کار 

برای برخی ها »شغل« شده است.
وی ب��ا انتق��اد از توزیع کاال تاکید کرد: اگ��ر دولت تدبیر می کرد 
و همان گوش��ت را حتی با قیمت باالتر از قیمت دولتی، به دس��ت 
قصابی و کبابی و رس��توران بدهد و نی��از آنها را تامین کند، نه این 
صف ها تشکیل می شود و نه مشکالت اینچنینی به وجود می آید که 

آبروی مردم و کشور برود.

اخبـــار

رئیس کل گمرک ایران گفت کش��ور چین ب��ا 8.3 میلیارد دالر اولین و 
اصلی ترین ش��ریک تجاری ایران است و عراق با 8.۲ میلیارد دالر شریک 

دوم تجاری است.
به گزارش ایس��نا، مهدی میراشرفی در حاش��یه بازدید از گمرک بندر 
ام��ام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از س��فر به خوزس��تان بازدید 
از گمرکات اس��تان اس��ت. همانطور که استان خوزس��تان به لحاظ کلی 
یک اس��تان راهبردی در زمینه های مختلف کش��اورزی، معدنی، صنعتی، 
اقتص��ادی، تج��ارت و بازرگانی اس��ت، گمرکات خوزس��تان نی��ز یکی از 

راهبردی ترین گمرکات کشور هستند.
وی افزود: در بحث گمرکات مجموعه ای از تمامی مرزها را در خوزستان 
داریم به ش��کلی که شاهد گمرکات بنادر دریایی، مرز هوایی و خشکی با 
کش��ورهای همسایه در این استان هس��تیم. عماًل آن چیزی که در کشور 

به دنبال آن هستیم، نگاه به همسایگان در بخش تجارت خارجی است.

رئی��س کل گمرک ایران با بیان اینکه در ۱۱ ماهه اول س��ال جاری ۴۰ 
میلی��ارد دالر صادرات نفتی و غیرنفتی به عراق داش��ته ایم، تصریح کرد: 
کشور چین با 8.3 میلیارد دالر اولین و اصلی ترین شریک تجاری ما است 

و عراق با 8.۲ میلیارد دالر شریک دوم تجاری ایران است.
میراش��رفی ادامه داد: خوزس��تان به جهت مرز دریایی و زمینی با عراق 
همسایه است و یکی از اهداف سفر به خوزستان بازدید از گمرکات است تا 
زیرساخت ها را به سطحی ارتقا دهیم که خوزستان سهم بیشتری از تجارت 

در مرزهای زمینی و دریایی با عراق داشته باشد.
وی با اش��اره به اقدامات انجام گرفته در شرایط تحریم، عنوان کرد: این 
اقدامات عمدتاً متمرکز بر این است که اختیارات گمرکات اجرایی را ارتقا 
دهیم، به گونه ای که گمرک ایران عمدتاً به کارهای ستادی مشغول شود و 
گمرکات اجرایی از اختیارات بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند در تسهیل 

تجارت، خدمات رسانی به ارباب رجوع از اختیارات کافی برخوردار شود.

مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح ک��رد: این موضوع در تمام 
حوزه های فنی، اداری، مالی و IT در حال انجام اس��ت و خوش��بختانه در 
هفته گذشته یکی از مباحث فنی که بحث تعیین ارزش کاالهای وارداتی 
بود طی بخشنامه ای قوی به همه گمرکات ابالغ شد تا کاری که در بحث 
تعیین ارزش، در گمرک ایران انجام می ش��د، به گمرکات اجرایی تفویض 
ش��ود و از ابتدای سال آینده تعیین ارزش کاالهای وارداتی قسمت اعظم 
این فرآیند در گمرکات اجرایی انجام خواهد شد و این فرآیند تأثیر بسزایی 

در تسهیل تجارت خواهد داشت.
میراشرفی بیان کرد: یکی از برنامه های گمرک ایران برای تسهیل تجارت 
گام برداش��تن به س��وی حذف کنترل های فیزیکی و مزاحم و استفاده از 
تجهیزاتی مانند دستگاه ایکس ری و سامانه های جامع گمرکی و لینک آنها 
به سایر دستگاه ها اس��ت تا مراجعه کنندگان راحت تر از خدمات بهره مند 

شوند.

چین و عراق، اولین و دومین شرکای تجاری ایران 

 حذف کنترل های فیزیکی مزاحم در گمرکات

مسدود شدن سیم کارت های شخصی متخلف ارسال کننده  پیامک های 
تبلیغات��ی، در ش��رایطی اتفاق افتاده که این موض��وع تاثیری بر افزایش 
قیمت س��یم کارت نداشته است. به گزارش ایس��نا، با افزایش مزاحمت 
پیامک های تبلیغاتی که توس��ط سیم کارت های شخصی ارسال می شد، 
روش های گوناگونی برای مقابله ارائه شد که یکی از این روش ها، مسدود 
کردن سیم کارت هایی بود که پیامک های انبوه تبلیغاتی ارسال می کردند.

در این راس��تا محمدج��واد آذری جهرمی - وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات - درباره  پیامک های تبلیغاتی مزاح��م در صفحه  توییتر خود 
نوشته بود: مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم متنفرند، این یک واقعیت 
اس��ت. ۷۰هزار س��یم کارت متخلف را هم مس��دود کردی��م ولی باز هم 
هستند. متأسفانه سرمنش��أها هم زیادند و هزینه پیگیری قضایی زیاد، 
اما باالخره باید به سرانجام برسد. او همچنین با ایجاد یک نظرسنجی از 
کاربران توییتر خواس��ت نظرات خود را درباره  بهترین روش برای مقابله 
ب��ا این پیامک های تبلیغاتی اعالم کنند و طبق گزینه هایی که برای این 
نظرس��نجی قرار داده بود، به ترتیب محدودیت تعداد پیام در روز، ایجاد 
امکان تبلیغ ارزان، باال بردن قیمت پیامک ها و باال بردن قیمت سیم کارت 
بیش ترین نظرات کاربران را کس��ب کردند. همچنین طبق آخرین آمار 

منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکنون بیش 
از ۱۱۰ هزار سیم کارت مسدود شده است.

سیم کارت های جدید به سهولت تهیه می شوند
اما افشار فروتن - رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی فروشندگان تلفن 
همراه کش��ور - درباره  تغییرات اخیر در بازار سیم کارت به ایسنا، گفت: 
اخیراً تغییر چندانی در بازار س��یم کارت دیده نش��ده است. سیم کارت ها 
به س��هولت تهیه می شود و افراد می توانند س��یم کارت مورد نظر خود را 
از مراک��ز مربوطه با قیمت مصوب تهیه کنند، بنابراین مس��دود ش��دن 

سیم کارت های متخلف هیچ تأثیری روی قیمت ها نگذاشته است.
وی، درباره  انواع سیم کارت های موجود در بازار توضیح داد: اگر بخواهیم 
سیم کارت هایی را که ارائه می شود تفکیک کنیم، شامل سیم کارت هایی 
هستند که به روز توسط اپراتورها واگذار می شوند و به تعدادی هستند که 
متقاضی به راحتی تهیه کند و دلیلی ندارد در بحث عرضه و تقاضا، دچار 
افزایش و کاهش قیمت ش��وند و بخش دیگر س��یم کارت های با کدهای 
قدیمی تر با شماره خاص که متقاضی و بازار خاص خود را دارند و دیگر 

عرضه نمی شوند.
طبق اظهارات فعاالن بازار، س��یم کارت های دائمی قدیمی که تقاضای 

زیادی برای ش��ان وجود دارد، تعیین کننده قیمت سیم کارت هستند و با 
توجه به جایگاه شان نزد کاربران و قدمتی که دارند، به نوعی ایجاد بورس 
کرده ان��د و قیمت بعضی از این س��یم کارت ها بعضاً به چند صد میلیون 
تومان هم رسیده است. پیش از این هم فعاالن بازار با بیان اینکه افزایش 
قیمت سیم کارت به سرعت افزایش قیمت گوشی نیست و دالیل خاص 
خ��ود را برای افزایش یا کاه��ش قیمت دارد، مطرح ک��رده بودند که با 
توجه به محدودیت عرضه و توزیع، حجمی از تقاضا همیشه وجود دارد و 
نوسانات نرخ ارز هم چندان تأثیری بر آن ندارد، البته بی تاثیر هم نیست. 
مضاف بر این عوامل دیگری مانند عرضه سیم کارت، میزان عرضه و تقاضا 

و عدم توازن بین عرضه و تقاضا بر قیمت سیم کارت خیلی مؤثر است.
البت��ه پس از تحوالتی که در ب��ازار ارز اتفاق افتاد و تأثیراتی را بر بازار 
گوشی های تلفن همراه داش��ت، این موضوع تا حدی هم تأثیراتی را در 
بازار سیم کارت های تلفن همراه داشت و آن را به نوعی دچار رکود کرد، با 
وجود این، به گفته  بسیاری از کارشناسان، بازار سیم کارت به سرعت تحت 
تأثیر نوس��انات قرار نمی گیرد و همواره سیم کارت های با کدهای قدیمی 
هستند که می توانند حتی تا چند صد میلیون هم در بازار عرضه شوند، 

اما سیم کارت های جدید کمتر دچار نوسان قیمت می شوند.

در حالی که در روزهای گذشته مشکالت مربوط به واردات مسافری 
گوش��ی موجب افزای��ش قیمت آن ش��ده، وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات معتقد اس��ت مشکل صنف عرضه کنندگان تلفن همراه، طرح 
ثبت تلفن همراه نیس��ت که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری 
کرده است. به گزارش ایسنا، تلفن همراه که از یک کاالی صرفاً لوکس 
به یکی از ملزومات زندگی افراد تبدیل شده، با افزایش قیمتی که طی 
چند ماه گذش��ته تجربه کرده، سروصداهای بسیاری را نیز به پا کرد و 
البته با توجه به افزایش دو و بعضاً سه برابری این کاال در مدت زمانی 
کوتاه، اعتراضات وارده تا حدی منطقی بود. هرچند این افزایش قیمت 
در چن��د مرحل��ه اتفاق افتاد و مهم ترین دالی��ل آن افزایش نرخ ارز و 

سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرای طرح رجیستری بود.
ام��ا پس از ایجاد ثبات نس��بی در بازار ارز، باز هم به نظر می رس��د 
گوش��ی افزایش قیمتی را مش��اهده کرده که کارشناسان معتقدند به 

دلیل مش��کالت مربوط به رجیس��تری گوشی های مس��افری رخ داده 
اس��ت. به همین دلی��ل در حالی که برخالف گذش��ته که عدم عرضه  
گوش��ی و کمبود این کاال به افزایش قیم��ت آن دامن زده بود، اکنون 
علی رغم اینکه در بازار گوش��ی کمبودی نیس��ت، به دلیل بسته شدن 
بخش مسافری س��امانه  همتا )مربوط به رجیس��تری(، با وجود تعداد 
بس��یار زیادی گوش��ی در بازار، هیچ کدام رجیس��تر نش��ده و افزایش 
قیمت را موجب ش��ده اند. در این راس��تا، محمدج��واد آذری جهرمی 
-وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات- در توییتر خود نوش��ت: »مرگ 
بر رجیس��تری!«؛ شعاری که روی دیگر سکه »زنده باد قاچاق!« است. 
مش��کل صنف عرضه کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید 
حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق 
جلوگیری کرده اس��ت. ش��فافیت و مبارزه با فساد هزینه ای دارد که با 
پرداخت آن مش��کلی ندارم. او همچنین به یک��ی از توییت های قبلی 

خود که چند ماه پیش منتش��ر کرده، اشاره کرد که در آن نوشته بود: 
در بازار چارس��و جوانی با صدای بلند به من می گفت: در برخی ادارات 
به ما می گویند از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه اما برای گوشی تلفن 
همراه نه، کاری می کنیم که این »بچه« نتیجه  شفاف سازی را بفهمد. 
با خود فکر کردم چرا مدت هاس��ت گوش��ی های منتظر عرضه به بازار 

تعیین تکلیف نمی شوند؟
با وجود این، ایجاد نوس��ان در بازار گوشی را نمی توان نادیده گرفت. 
اینکه هر بار این کاال به دالیلی از جمله رجیس��تری و افزایش نرخ ارز 
با افزایش قیمت روبه رو ش��ود و در موارد دیگر، ایجاد محدودیت برای 
واردات گوشی های مسافری که پیش از این شرایط احراز کارت ملی را 
برای آن قرار داده بودند و اکنون برای جلوگیری از قاچاق این شرایط 
را به یک باره تغییر دادند، نه تنها به ثبات بازار کمک نمی کند، بلکه به 

افزایش قیمت آن هم دامن می زند.

مسدود شدن سیم کارت ها تاثیری بر قیمت نداشت

مشکل عرضه تلفن همراه کجاست؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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استقبال مردم از خرید خودروی دست دوم 
افزایش پیدا کرده است!

این روزها به دلیل افزایش قیمت خودروهای نو یا صفر کیلومتر 
بس��یاری از مردم به خرید خودروی دست دوم روی آورده اند و به 
دلی��ل افزایش تقاضا، قیمت خودروهای کارکرده نیز روند صعودی 

پیدا کرده است.
این روزها خرید خودروی دس��ت دوم توسط مردم افزایش پیدا 
کرده اس��ت و این تقاضای زیاد باعث ش��د تا قیم��ت در این بازار 
نیز همانند س��ایر بازارها با افزایش زیادی روبه رو شود. بدون شک 
مش��تریان خ��ودروی کارکرده همان متقاضی��ان خودروهای صفر 
کیلومتر هس��تند، اما افزایش ۲ ت��ا 3 برابری قیمت خودروهای نو 
باعث ش��ده اس��ت به ناچار به خرید خودروی دس��ت دوم ترغیب 
ش��وند. در ادامه دالیل اس��تقبال مردم از این بازار را بیشتر مورد 
بررس��ی قرار می دهیم. از ابتدای س��ال ۹۷ ش��اهد رشد بی سابقه 
قیمت  کااله��ای مختلف بوده ایم و قیمت خ��ودرو نیز رکوردهای 
عجیب��ی را ثبت کرد؛  برای مثال قیمت پراید از 5۰ میلیون تومان 
فراتر رف��ت و پژو ۲۰6 نیز به لیس��ت خودروه��ای ۱۰۰میلیونی 
رس��ید. چنی��ن افزایش قیمتی باعث ش��د تا ق��درت خرید مردم 
کاهش پیدا کند و از خرید خودروی صفر کیلومتر منصرف شوند. 
از این رو بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم بیش از پیش 
رونق گرفت. البته این شرایط فقط برای خودروهای داخلی نبوده و 

خودروهای خارجی نیز وضعیت یکسانی را تجربه کرده اند.
دلیل ترغیب مردم به خرید خودروی دست دوم

از اولی��ن دلیلی که مردم به خرید خودروی دس��ت دوم ترغیب 
پی��دا کردند می توان به افزایش چش��مگیر قیم��ت خودروهای نو 
اش��اره کرد. البته این افزایش قیمت به بازار خودروهای دست دوم 
نیز کشیده شده اس��ت، اما مردم خرید خودروی دست دوم را در 
شرایط فعلی مقرون به صرفه می دانند. البته شرایط به گونه ای است 
که پیش از گرانی ها اگر خریداری قدرت خرید یک خودروی تندر 
۹۰ صف��ر کیلومتر را داش��ت، االن می تواند ب��ا همان قیمت مدل 

دست دوم و کارکرده آن را خریداری کند.

CNG خصوصی سازی غلط، آفت صنعت
رشد صنعت متوقف شد

یک کارش��ناس انرژی گفت با خصوصی ش��دن نادرست صنعت 
CNG آس��یب جدی به این صنعت وارد ش��د و طی این س��ال ها 
میزان مصرف CNG و تولید خودروهای گازس��وز رش��د چندانی 
نداش��ت.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر ، 
جواد نوفرستی درباره راهکارهای مدیریت مصرف سوخت به ویژه 
از طریق س��همیه بندی سوخت، گفت: یکی از راه حل های موجود 
برای مدیریت مصرف س��وخت، سهمیه بندی است، اما نه به شکل 
گذشته. بلکه باید میانگین مصرف سوخت هر خودرو بررسی شده 
و براس��اس آن تخصیص س��وخت داده ش��ود. با این اقدام چالش 

کارت های سوخت قالبی نیز برطرف می شود.
وی اظهار داشت: باید کارت سوخت جایگاه داران هرچه سریع تر 
حذف ش��ده و سیس��تم پایش س��وخت از محل تحویل به انبارها 
و حت��ی پیش از آن در پاالیش��گاه ها تا مب��ادی مصرف به صورت 
لحظه ای پایش انجام ش��ود. با توجه به اینکه در مسیر خودکفایی 
بنزی��ن قرار داریم، می توانیم به حوزه صادرات نیز ورود کرده و هر 

لیتر بنزین را به نرخ حدودی 8۰ سنت بفروشیم.
 CNG این کارش��ناس انرژی با تاکید بر اینکه نسبت به صنعت
 CNG بی مهری ش��ده اس��ت، افزود: زمانی ک��ه مدیریت صنعت
برعهده ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت بود، هم در بخش 
تولید خودروهای گازس��وز )پایه گاز س��وز( و همچنین دوگانه سوز 
کردن خودروها در کارگاه های اس��تاندارد ش��رایط مطلوبی وجود 
داش��ت که با خصوصی شدن نادرست این صنعت، آسیب جدی به 
این صنعت وارد شد و می بینیم که طی این سال ها همچنان میزان 
مصرف CNG و تولید خودروهای گازس��وز به عنوان روشی برای 

جایگزینی مصرف بنزین رشد چندانی نداشته است.

ترخیص وارداتی ها به صورت مشروط
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت طی بخش��نامه ای اعالم کرد 
آن دس��ته از خودروهایی که تا پایان روز ۱6 دی ماه س��ال جاری، 
قبض انبار از گمرکات سراس��ر کش��ور دریاف��ت کرده اند و انتقال 
ارز آنها به وسیله گش��ایش ال سی انجام گرفته است، می توانند از 
گمرک ترخیص ش��وند. براساس این بخشنامه، همچنین ترخیص 
خودروهایی ک��ه تا تاریخ مذکور قبض انب��ار دریافت کرده اند، اما 
منش��أ انتقال ارز آنها مش��خص نیس��ت و به اصطالح بدون انتقال 
ارز وارد ش��ده اند، ممنوع اس��ت. به گزارش پای��گاه خبری »عصر 
خودرو«، به این ترتیب براس��اس این بخشنامه خودروهای متوقف 
در گم��رک به دو دس��ته خودروهایی که با انتقال ارز و گش��ایش 
ال سی وارد شده اند و خودروهایی که بدون انتقال ارز وارد شده اند، 
تقسیم شده اند. طبق تصمیم وزارت صنعت خودروهای دسته اول 
)واردش��ده با انتقال ارز( در صورتی که تا ش��انزدهم دی ماه قبض 
انب��ار دریافت کرده باش��ند، اجازه ترخیص از گم��رک را خواهند 
داش��ت، اما در خودروهای دس��ت دوم )واردش��ده ب��دون انتقال 
ارز( تنه��ا آنهایی مجاز به ترخیص هس��تند ک��ه قبض انبار آنها تا 
ش��انزدهم مرداد ماه صادر شده باشد. پیش از این هیات دولت به 
گم��رک اج��ازه داده بود تا خودروهایی را ک��ه در گمرک به دلیل 
ممنوعیت واردات به کش��ور، تا تاریخ ۱6 دی ماه قبض انبار دارند، 
ترخیص کند. چندی بعد بانک مرکزی با اش��اره به سیاس��ت های 
جدید این بانک مبنی بر اینکه منشأ انتقال ارز باید مشخص باشد، 
ورود آن دس��ته از کاالها از جمله خودروی بدون مش��خص بودن 
منش��أ ارز را ممنوع کرد. این اظهارنظر بانک مرکزی س��بب ایجاد 
دست اندازی در بحث ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک 
ش��د. حال به نظر می رس��د این اقدام وزارت صمت به نوعی تالش 
برای ترخیص هرچه بیش��تر خودروهای مانده در گمرک اس��ت؛ 
در حالی که وزارت صمت به دنبال تس��ریع روند ترخیص خودروها 
از گمرک اس��ت، اما براساس آمارهای ارائه ش��ده از سوی گمرک 
تاکنون تنها ۲۰۰دستگاه خودرو از گمرکات سراسر کشور ترخیص 

شده است.

۱۰۰درص��د تس��هیالت ۴ هزار میلی��اردی تا پایان ای��ن هفته جاری، 
کارپردازی و به حساب قطعه سازان واریز می شود.

پس از انتش��ار اخباری در پرش��ین خودرو مبنی بر عدم اختصاص کل 
تس��هیالت ۴ هزار میلیاردی به قطعه س��ازان و تزریق نزدیک به نیمی از 
این تس��هیالت به ش��رکت های زیرمجموعه خودروس��ازان، دبیر انجمن 
س��ازندگان قطعات و مجموعه  های خودرو ایران در واکنش به این خبر، با 
تکذیب اطالعات منتشرشده درخصوص لیست قطعه سازان دریافت کننده 
این تس��هیالت، گفت: لیست قطعه سازان دریافت کننده تسهیالت ۴ هزار 
میلیاردی فقط در اختیار ۴مرجع از جمله ۲ شرکت خودروسازی، انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، سازمان بازرسی کل کشور 
و وزارت اطالعات قرار دارد، بنابراین لیست هایی که این روزها در رسانه ها 
درخصوص تخصیص تس��هیالت ۴ هزار میلیاردی منتشر می شود صحت 
نداش��ته و تمام اعداد و ارقام مربوط به اختصاص بخشی از این تسهیالت 

به ذی نفعان اشتباه است.
مازیار بیگلو در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، اظهار داشت: در 
ح��ال حاضر از کل مبلغ ۴۰۰۰ میلی��ارد تومان حدود ۷۰ تا 8۰درصد آن 

کارپردازی و به قطعه سازان پرداخت شده است.
به گفته وی، لیست قطعه سازان دریافت کننده تسهیالت به تایید ۴ تا 5 
نهاد نظارتی رس��یده و تمامی موارد در این لیست لحاظ و با نظارت کامل 
تهیه ش��ده است، بنابراین مسائلی که این روزها درخصوص اختصاص این 

تسهیالت رسانه ای می شود با سوء نیت و قرض ورزی است.
 وی با اش��اره به آخرین آمار پرداخت تسهیالت بانک ها تاکید کرد: روز 
گذشته بانک ملت حجم زیادی از این تسهیالت را به قطعه سازان پرداخت 
ک��رد، بنابراین تا این لحظه اکثر بانک های طرف قرارداد از ملت، صنعت و 
معدن، ملی، صادرات، تجارت، کارآفرین و پارس��یان تسهیالت را پرداخت 
کردند و یکی دو بانک دیگری که در این لیس��ت باقی بمانند تا پایان این 
هفته پرداخت تسهیالت به قطعه س��ازان را به اتمام رسانده و ۱۰۰درصد 
تس��هیالت ۴ هزار میلیاردی تا پایان هفته جاری کارپردازی و به حساب 

قطعه سازان واریز می شود.
بیگلو در ادامه درخصوص تکلیف قطعه سازان زیرمجموعه خودروسازان 
در جریان پرداخت این تس��هیالت، گفت: قطعه س��ازانی که زیرمجموعه 
خودروسازان هستند در لیس��ت دریافت تسهیالت ۴ هزار میلیاردی قرار 

دارند چرا که هیچ تفاوتی با س��ایر بخش های قطعه سازی ندارند و باید به 
نسبت مطالبات شان پول دریافت کنند.

به گفته دبیر انجمن قطعه  سازان تاکنون مطابق لیست تهیه شده به 6۰۰ 
تا ۷۰۰ قطعه ساز بخشی از تسهیالت ۴هزار میلیاردی را دریافت کردند.

با اص��الح قیمت ها، رق��م مابه التفاوت قیمت  ها به مطالب��ات ۱۲۰روزه 
قطعه سازان افزوده می شود

بیگلو اضافه کرد: با محاس��بات صورت گرفته اکث��ر مطالبات ۱۲۰ روزه 
قطعه س��ازان با این تس��هیالت تسویه می ش��ود البته رقم مطالبات ۱۲۰ 
روزه ای که در حال تسویه است اعداد واقعی نیست چرا که قطعه سازان یک 
رقم مابه التفاوتی را از خودروسازان مطالبه دارند که با آغاز اصالح قیمت ها 
از ابت��دای مهرم��اه و روند اجرای��ی آن، باید این رقم نیز به قطعه س��ازان 

پرداخت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا این لحظه مابه التفاوت قیمت قطعه سازان 
در مطالبات ۱۲۰ روزه ش��رکت ها ثبت نشده است، بنابراین با اضافه شدن 
رقم ما به التفاوت به حساب مطالبات ۱۲۰ روزه، قطعه سازان حجم انبوهی 

از مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان را طلب خواهند داشت.

پرداخت کل تسهیالت ۴۰۰۰میلیاردی به قطعه سازان تا پایان هفته جاری

در حالی س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید  کنندگان اعالم 
کرده اس��ت که قیمت بلیت های داخلی در س��فرهای ریلی، زمینی و 
هوایی با افزایش همراه نخواهد بود، اما اعالم شده قیمت بلیت اتوبوس 

از ۲5 اسفندماه سال جاری با افزایشی ۲۰درصدی همراه است.
 به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، به تازگی عباس تابش – 
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان – با تاکید 
بر اینکه قیمت بلیت های داخلی در س��فرهای ریل��ی، زمینی، هوایی 
نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، اعالم کرد که به سازمان 
هواپیمایی نیز تذکر داده ش��ده تا قیمت ها نس��بت به شهریورماه هیچ 
تغییری نداشته باشد و هرچه س��ریع تر نیز تکلیف پروازهای چارتری 
تعیی��ن ش��ود. نکته قابل اش��اره در ارتباط با ای��ن صحبت ها اما عدم 
افزای��ش قیمت بلیت قطار و هواپیما در نوروز س��ال ۱3۹8 و افزایش 

۲۰درصدی قیمت بلیت اتوبوس از ۲5 اسفندماه سال جاری است.
بلیت هواپیما

طب��ق اع��الم س��ازمان هواپیمایی کش��وری و انجمن ش��رکت های 
هواپیمای��ی قیم��ت بلیت هواپیم��ا در ن��وروز ۱3۹8 افزایش نخواهد 
یاف��ت و در حال حاضر نیز برنامه ای ب��رای افزایش قیمت بلیت ها در 
س��ال ۱3۹8 وجود ندارد و دامنه ن��رخ بلیت پروازهای داخلی خطوط 
هوایی کش��ور مطابق با آنچه در آذرماه سال ۱3۹۷ تعیین شده است 

برای نوروز س��ال ۱3۹8 اعمال خواهد شد. متقاضیان پرواز می توانند 
از طریق سایت ش��رکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی نسبت 
به بلیت س��فر خود اقدام کنند و اگر قصد دارند بلیت خود را از طریق 
س��ایت های اینترنتی خرید کنند حتماً باید با راستی آزمایی نسبت به 
معتبر بودن س��ایت مربوطه اطمینان حاصل کنن��د و بلیتی با قیمت 
باالتر از نرخ تعیین ش��ده در س��ایت انجمن ش��رکت های هواپیمایی و 
س��ایت ش��رکت های هواپیمایی کش��وری خریداری نکنند و هرگونه 
تخلف در این رابطه را از طریق مراجع مختلف مربوطه پیگیری کنند.

بلیت قطار
در مورد قیمت بلیت قطار در نوروز سال ۱3۹8 باید خاطرنشان کرد 
که طبق اعالم راه آهن قیمت بلیت های پیش فروش ش��ده از تاریخ ۲۴ 
اسفندماه سال ۱3۹۷ تا ۱6 فروردین ماه سال آتی که معادل ۱۰ هزار 
نفر صندلی ایجاد شده است افزایش نخواهد داشت. قیمت بلیت قطار 
از س��ال ۱3۹۴ تا ۱3۹۷ هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته و در تیرماه 
سال جاری با مجوز کارگروه ستاد تنظیم بازار افزایش ۱۰درصدی پیدا 
ک��رد و قیمت بلیت قطار در ایام نوروز پیش رو افزایش قیمتی نخواهد 
داش��ت. متقاضیان بلیت قطار نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف با 
اط��الع به نهادهای نظارتی تعیین ش��ده می توانند موضوع را به صورت 

شبانه روزی گزارش کنند تا با متخلفان برخورد شود.

بلیت اتوبوس
نکت��ه قابل تأمل ام��ا موضوع مرب��وط به قیمت بلیت ه��ای داخلی 
در س��فرهای زمینی اس��ت که طب��ق گفته رئیس س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نباید با افزایش قیمتی نس��بت به 
س��ال گذشته همراه باشد. به تازگی پیش فروش نوروزی بلیت اتوبوس 
آغاز شده که طبق اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 

با افزایش ۲۰درصدی از ۲5 اسفندماه سال جاری همراه خواهد بود.
نکته دیگر در م��ورد افزایش قیمت بلیت اتوبوس اینکه قیمت ها در 
س��ال آتی پس از ایام نوروز کاهش پیدا نمی کند و به صورت یکپارچه 
در طول س��ال با افزایش ۲۰درصدی همراه خواهد بود. مس��أله ای که 
طبق س��الیان گذش��ته به گونه دیگری اعمال می شد و پس از افزایش 
قیمت در نوروز شاهد کاهش قیمت ها پس از این ایام بودیم و مجدداً 

قیمت ها از تابستان با رشد همراه می شد.
حال پرس��ش مطرح شده این است که علی رغم اعالم رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان مبنی ب��ر اینکه بلیت های 
داخلی در س��فرهای زمینی نسبت به سال گذش��ته با تغییری همراه 
نیس��ت، به چه علت شاهد افزایش ۲۰درصدی قیمت بلیت اتوبوس از 
تاریخ ۲5 اسفندماه س��ال جاری هستیم و آیا این سازمان می تواند از 

افزایش قیمت ها ممانعت به عمل آورد؟

به رغم افزایش 3۰۰درصدی قیم��ت مواداولیه پایه تولید داخل و 3 
برابر ش��دن نرخ ارز، خودروس��ازان تنها مج��وز افزایش ۱۲,5درصدی 
قیمت ها را داشتند که در نهایت منجر به زیان ۱5 هزار میلیارد تومانی 

آنان در سال جاری شده است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
ح��ال و ه��وای خودروس��ازی را بهتر توصی��ف کرد و اظهار داش��ت: 
خوش��بختانه نسبت به ماه گذشته میزان افزایش تولید بیشتر شده اما 

خودروسازان هنوز بابت نقدینگی مشکل دارند.
داوود میرخانی رش��تی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، میزان 
بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان را بالغ بر ۱5هزار میلیارد تومان 
دانس��ت و گفت: میزان س��رمایه و پولی که از شرکت های خودروساز 
به خاطر ضرر و زیان امس��ال خارج ش��ده و بازنگشته بالغ بر ۱5 هزار 
میلیارد تومان است که این میزان با بدهی خودروسازان به قطعه سازان 

برابری می کند.
وی در ادامه افزود: س��رمایه از دس��ت رفته خودروسازان باعث شده 

ای��ن بنگاه های بزرگ صنعتی بابت نقدینگی در مضیقه باش��ند. حتی 
پرداخ��ت وام ۴۰۰۰ میلیارد تومانی بانک ها به دو خودروس��از بزرگ 
کمبود نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان را پوشش نخواهد داد زیرا 
با وجود پرداخت این مبلغ هنوز خودروس��ازی کش��ور بالغ بر ۱۱۰۰۰ 
میلیارد تومان نیاز به سرمایه در گردش دارد. زیانی که اگر بانک ها در 
تامین آن همکاری نکنند قطعا خودروس��ازی با مش��کل جدی مواجه 
خواهد ش��د. وی بیشترین معضل خودروسازی را سرمایه در گردش و 
نقدینگی عن��وان کرد و گفت: میزان بدهی به قطعه س��ازان به قدری 
اس��ت که پرداخت وام ۴۰۰۰ میلیاردی، توان مالی از دست رفته را به 
خودروسازی باز نمی گرداند. زیرا زمانی که از ضرر و زیان خودروسازی 
صحبت می ش��ود در واقع میزان سرمایه ای است که از این شرکت های 

بزرگ خارج شده و باز نگشته است.
میرخانی اذعان داش��ت: س��ود بانکی که خودروسازان باید بابت وام 
۴۰۰۰ میلی��ارد تومانی فعل��ی و ۱۱۰۰۰ میلیارد تومانی آتی پرداخت 
کنن��د ضرر و زیان مضاعف دیگری اس��ت که بر دوش آنان گذاش��ته 

خواهد ش��د. البته پرداخت مطالبات قطعه س��ازان باعث می شود آنها 
بتوانند روی پای خود ایستاده و تولید خود را تداوم بخشند.

مش��اور انجمن خودروس��ازان ایران خاطرنش��ان کرد: س��رمایه در 
گردش مورد نیاز قطعه س��ازان برای تهی��ه مواد اولیه پایه تولید داخل 
ح��دود 3۰۰درصد افزای��ش یافت و در حالی که ش��رکت های دولتی 
تامین کنن��ده این مواد، در گذش��ته با دریاف��ت پیش پرداخت اجناس 
موردنیاز قطعه سازان را در اختیار آنان قرار می دادند اما در حال حاضر 
شرایط به گونه ای پیش رفته که قطعه سازان باید پول را نقدا پرداخت 
و محصول را سه ماه بعد دریافت کنند که این روند بر کمبود نقدینگی 
قطعه سازان افزوده است. وی گفت: چنانچه وزارت صمت پیگیر جدی 
اجرای مصوبه س��تاد اقتصاد مقاومتی ب��رای تامین 8۰۰ میلیون یورو 
از بان��ک مرکزی باش��د و از محل بودجه تخصیص یافت��ه برای تامین 
س��رمایه در گردش شرکت ها، ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان به خودروسازان 
و قطعه س��ازان تخصیص دهند، می توان به تداوم تولید در سال آینده 

امیدوار بود در غیر این صورت...!!

افزایش قیمت بلیت اتوبوس برخالف دستور سازمان حمایت!

مدیریت وزیر صمت در تامین کمبود سرمایه در گردش 11 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و قطعه سازان حیاتی است
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کسب و کارامـروز۸

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری صبح دیروز برای بازدید توانمندی 
شرکت های دانش بنیان و فناور و شرکت در نشست شورای اداری، وارد استان 
فارس ش��د. او در این س��فر ش��تابدهنده و مرکز نوآوری »پرسیس ژن« را نیز 

افتتاح می کند.
 ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری، در 
واپس��ین روزهای سال ۹۷، سورنا ستاری معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری با هدف کمک 
به گستراندن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری زیر 
پای کارآفرینان و فعاالن فناور وارد استان فارس 
شد و مورد اس��تقبال استاندار و دیگر مسئوالن 

قرار گرفت.
در ای��ن س��فر ش��تابدهنده و مرک��ز نوآوری 
»پرس��یس ژن« با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری افتتاح می شود. این شتابدهنده 
ب��ا حمایت بخش خصوص��ی و معاونت علمی و 

فناوری، کارش را آغاز می کند تا راه را برای توسعه و تجاری سازی استارتاپ های 
حوزه دارویی پیشرفته هموار کند.

حضور در »ش��هرک صنعتی ش��یراز« طلیعه س��فر معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری به اس��تان فارس اس��ت؛ ستاری به ش��رکت های دانش بنیان 
فاتح صنعت کیمیا، فن آوران شایان طرح، تولیدی صنعتی کارت اعتبار فارس، 
توان محور آذین صنعت و دیتا انرژی تک سیستم سری می زند و ضمن آشنایی 
با دس��تاوردهای فناوران��ه و نوآورانه، با فعاالن 

فناور این شرکت ها به گفت وگو می نشیند.
در ادام��ه، فناوران ش��رکت های دانش بنیان 
و اس��تارتاپی مس��تقر در پارک علم و فناوری 
استان، دس��تاوردها و توانمندی های شان را به 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ارائه 
می دهند. س��تاری همچنین ب��ه مرکز نوآوری 
دانش��گاه ش��یراز م��ی رود و ضم��ن بازدید از 
طرح ه��ای نوآورانه و فناورانه، از »ش��تابدهنده 
کوانتوم« دیدن می کند.« کوانتوم« کارآفرینان 
را برای کشف، ساخت و گسترش نوآوری های 
تحول گرایانه و خلق محص��والت دانش بنیان، 

توانمند می کند.
 بازدید از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز، شرکت 
کارخانجات مخابراتی ایران و واحدهای فناور مس��تقر در برج پژوهشی محمد 

رسول اهلل در ادامه سفر ستاری به استان فارس است.

ورود اس��تارتاپ ها و ایده  های خالق به صنعت ش��یالت کشور، نقطه آغازی 
ب��رای ایجاد تحوالت خوش آتیه خواهد ب��ود و می تواند اهرمی اثرگذار در این 
صنعت ارزش آفرین و مفید باش��د. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 

معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
صنعت ش��یالت کشور یکی از صنایعی است که 
نیازمند بهره من��دی از فناوری های نو و فناورانه 
اس��ت؛ تحوالت��ی که از اس��اس ش��یوه تولید و 
تجاری س��ازی این محص��والت را تغییر دهد و 
دگرگ��ون کند. راه اندازی اس��تارتاپ در صنعت 
ش��یالت در ایجاد فضای کس��ب و کار، پرورش 
خالقی��ت، تکمیل چرخ��ه ای��ده و ایده پردازی، 
توسعه کس��ب و کارهای کوچک، ارزان قیمت و 
پایدار، توسعه کس��ب و کارهای خانگی، توسعه 
صنعت شیالت و توسعه زیرساخت های شیالت 

بسیار تاثیرگذار است.
صنعت ش��یالتی یک از صنایعی است که در 

ایران قدمتی طوالنی دارد و زندگی اقتصادی جمعیت زیادی از ساحل نشینان 
کش��ور به این کسب و کار دریایی وابسته است. اگر مسئوالن این حوزه راهی 
برای ورود جوانان و خالقیت های آنها به این حوزه باز کنند؛ عواید آن نصیب 

کل کشور و خانواده دریایی ها می شود.
در این میان گروه توسعه فناوری های دریایی ستاد توسعه فناوری های حوزه 
فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
حمایت از این صنعت ارزش آفرین در کش��ور و 
باز کردن راهی برای ورود جوانان به این حوزه؛ 
اقدام به حمایت از برگزاری نخس��تین رویداد 
ایده ها و اس��تارتاپ های شیالتی استان بوشهر 

کرده است.
این روی��داد در دو بخش ایده های نوآورانه و 
طرح های اس��تارتاپی برگزار شد. جامعه هدف 
آن، عم��وم افراد جامعه به وی��ژه دانش آموزان، 
دانشجویان، دبیران، اس��تاتید، فعاالن صنعت 
صید و آبزي پروري شیالتی و کلیه اندیشمندان 
آزاد بود. در این رویداد از بین ۲۰ ایده و طرح، 
3  ایده  و 3 طرح  بیش��ترین امتیاز را کس��ب 

کردند.
طرح های برتر این رویداد از حمایت های مالی و معنوی پارک علم و فناوری 
خلیج فارس، شرکت ش��هرک های صنعتی و مرکز کارآفرینی دانشگاه خلیج 

فارس برخوردار می شوند.

صنعت شیالت کشور با کمک ایده های خالق جوانان متحول می شودافتتاح شتابدهنده »پرسیس ژن« با حضور معاون علمی  و  فناوری رئیس جمهوری

روش هایی که از تجربیات مدیران موفق و کارکشته به دست آمده اند شما را در 
این راه یاری خواهند کرد. این یک مقاله  کاربردی در زمینه کارآفرینی اس��ت که 
از تجربیات آقای »کونال سود«، به دست آمده است. کونال سود بنیانگذار و مدیر 
ش��رکت »نووِس« است. او در مسائل اجتماعی و تأثیرگذاشتن بر افراد مقابلش و 
همچنین رهبرِی یک گروه، متخصص است. او یک نویسنده هم هست و در حال 
حاضر در حال نوشتن کتابی با عنوان »شادِی افزایشی« است. کارآفرینِی حقیقی، 
درواقع نیازمند داش��تن دیدگاهی برای حل مشکالت است، ولی موفقیت واقعی، 
خیلی فراتر از این اس��ت که بخواهید جا پای افراد موفق گذاش��ته یا از سوابق به 
جا مانده از آنان درس بگیرید. خیلی از بیزینس ها و چالش های اقتصادی جهان، 
به خالقیت نیاز دارند و ش��کی نیست که این مشکالت با کارآفرینی حل و فصل 
خواهند شد. در این خصوص صنایعی مثل خدمات درمانی و پزشکی، آموزشی و 
انرژی ه��ای جایگزین نیازمند این نوآوری ها بوده و هس��تند. این زمینه برای بروز 
خالقیت های جدید، موجب ایجاد فرصت های فراوانی برای افرادی می ش��وند که 
می خواهند قدم پیش گذاشته و به اشخاصی همانند لَری پِیج – ایالن ماسک و بیل 

ِگیتس تبدیل شوند. با این چند روش می توانید به این اهداف برسید.
1-دلیل یا چرایی زندگی تان را بدانید

پیِتر دیاماندیس، کارآفریِن پیشگام می گوید: »بهترین راه برای پیش بینی آینده، 
این است که آینده را از همین حاال بسازید.«

یا کونال س��ود در مصاحبه ای گفت: مردم اغلب به من می گویند: »کونال، من 
حاال 3۰ ساله ش��دم و نمی دانم برای زندگی ام چکار کنم و هدفی ندارم.« فقدان 
مس��یر در زندگی، می تواند س��ال های زیادی از عمر شما را تلف کند. افرادی که 
دنیا را عوض می کنند چراهای زیادی در سر دارند و بنابراین اهداف شان مشخص 
و روش��ن است. برای مثال »ایالن ماس��ک« گفت که اهداف واالی شرکت هایش 
مثل سوالر سیتی، تِسال موتورز و اِسِپیس اِکس برمبنای دیدگاه های نوین او گام 

برمی دارند تا دنیا و بشریت را تغییر دهند.
اگر ش��ما هدف خود را نمی شناسید، برای یک لحظه بنشینید و کار را از روی 

خودتان شروع کنید و این سواالت را از خود بپرسید.
•  چه چیزی برای تان مهم اس��ت و چرا؟ )مثاًل آرزوی داش��تن روابط اجتماعی 

بهتر، دسترسی به تحصیالت عالی، پایان رنج های زندگی و یا فقر.(
•  از زندگی خود چه انتظاری دارید؟ به نظرتان چه کاری باید بکنید تا به زندگی 

مطلوب برسید؟
•  چه چیزی هر روز صبح ش��ما را هیجان زده می کند و چرا؟ )مثاًل مواردی که 
در دنیای بیرونی شما به اندازه  مطلوب و کافی وجود ندارند، ولی در دنیای درونی 
و ذهن ش��ما، باالترین ارزش ها را برای شان قائلید و از محرک های درونی شما به 

حساب می آیند.(
•  چه کاری برای ش��ما خیلی لذت بخش اس��ت که حاضرید آن را بدون کسب 

درآمد و رایگان هم انجام دهید؟
•  مشکالت روزمره تا چه حد شما را خسته می کنند و برای حل این مشکل چه 

راه حل هایی ارائه کرده اید؟
•  اگر برنده  قرعه کشی چندمیلیون دالری التاری بشوید، چه تغییراتی در زندگی 

خود ایجاد می کنید؟
•  چرا زندگی می کنید و اصاًل دلیل زندگی ش��ما چیس��ت؟ دوست دارید چه 

میراثی از خودتان روی این سیاره به جا بگذارید؟
2. گه گاه هدف خود را بازبینی کنید

هر برنامه و نقش��ه ای بدوِن فرآیند اجرا، بی فایده اس��ت. گه گاه ش��ما احساس 
می کنید که زندگی تان از نظم و ترتیب خارج ش��ده است. اینجاست که تجربیات 
انس��انی، نقشه های تان و اجرای آن نقشه ها که با واقعیِت زندگی در ارتباط است، 
دچار تضاد و تناقض با هم می شوند. بازدید از هدف های تان و مرور و بررسی آنها، 
باعث می شود که در مسیِر درست باقی بمانید و برای رسیدن به هدف روبه روی تان 
تالش کنید. اینکه چطور هدف های خود را بازبینی کنید به شخصیت شما بستگی 

دارد. مثاًل به عنوان یک شخص برونگرا، انرژی خود را از همنشینی با افراد فامیل 
و آش��نایان به دست می آورید. برای مثال شاید در محیط های جمعی، ِسمینارها، 
گروه ها حضور به عمل می آورید و روابط اجتماعی شما در وضعیت خوبی است. اگر 
انسان درونگرایی هستید، بیشتر به تمرکز در زندگی خود و درون اندیشی عالقه مند 
هستید. هر روز صبح چیزهایی که در ذهن تان می گذرد یادداشت می کنید. برای 
خود س��وال نوشته و جواب آن را می نویسید. در آخر هفته ها خود را از تکنولوژی 
و لوازم وابس��ته به آن دور می کنید و به کتابخوانی و یا اس��تفاده از لوازم شخصی 

می پردازید. 
3. نقاط قوت خود را تقویت و بارور کنید

نقاط قوت و استعدادهای خود را شناسایی کنید تا به طور روزانه از آن نقاط قوت 
برای بهره برداری از ارزش های دیگرتان اس��تفاده کنید. ممکن است نقاط قوت شما 
وابس��ته به تصمیماتی باشند که در گذشته گرفتید و یا در آینده خواهید گرفت. به 
این فکر کنید که در زمان موفقیت های تان کدام استعداد را بیشتر به کار گرفتید. اگر 
هنوز در شناسایی آن استعدادها تردید دارید، چند تست شخصیتی انجام دهید. نظیر 
تست پیدا کردن نقاط قوت و تست ۱6شخصیت که به طور آنالین هم موجود است.

4. در انزوا کار نکنید
یک ضرب المثل آفریقایی می گوید: اگر می خواهید سریع بروید، تنها بروید. اگر 
می خواهید دور بروید، با هم بروید. بنابراین اندیش��ه های منطقی را در ذهن خود 
پرورش دهید تا دنیا را پر از کارهای ش��دنی و امید ببینید. در انزوا کار نکنید. در 
عوض با افراد و یا مدیران دیگر همکاری و همنش��ینی داش��ته باش��ید و یک تیم 
منحصربه فرد و مثال زدنی تش��کیل دهید. آنان به شما می آموزند که چگونه رهبر 
خوبی برای مجموعه  خود باشید و با این اوصاف چیزی بیشتر از خود و حد تصورتان 

خواهید ساخت که درنتیجه میراثی ارزشمند و ابدی به جا خواهید گذاشت.
5. بخشی از گروه خود باشید، نه اینکه رئیس بازی و نظارت کنید

در کتاب »رهبر آخر غذا می خورد«، »س��ایمون سیِنک« می گوید که رهبران 
بزرگ از گروه خود مراقبت می کنند و آنها را در اولویت قرار داده و به خودش��ان 
ترجیح می دهند. از همه مهم تر به زیرگروه های تان بفهمانید که همیشه هوای آنها 
را خواهید داشت تا آنها با خیال راحت و آسودگی کامل به کار خود ادامه دهند تا 
همبستگی جمعی در گروه و بین زیرمجموعه ها ایجاد شود. قبل از فرآیند اجرای 
نقشه، ابتدا طرح را طراحی و به خوبی توسعه دهید، از دانش اعضای گروه درس 
گرفته و آنها را در توسعه  نقشه به کار بگیرید. از طرح پرسش هراسی نداشته باشید 
و نظر همه را جویا ش��وید. این ویژگی باعث می شود که شما به عنوان یک رهبر 

خوب و مقتدر، اعتمادبه نفس و اعتبار باالتری نسبت به قبل پیدا کنید.
6. خدماتی عالی ارائه دهید

از حیطه  وظایف خود پا فراتر گذاش��ته و چالش های بزرگ جهانی را به مبارزه 
بطلبید. برای مثال: بیل ِگیتس پس از آنکه به سختی موفق به دستیابی به اهدافش 
در زمینه  تکنولوژی ش��د، تصمیم گرفت در راستای ریشه کن کردِن بیماری های 
همه گیر، گام بلندی بردارد. اسطوره هایی مثل مارتین لوتر کینگ جونیور و مادر 
تِِرس��ا هم میل خود به بهتر کردن دنیا را نشان دادند. در مجموع باید بدانید این 
انگیزه و تش��ویقی مضاعف اس��ت که ش��ما از پیش دیدگاه و هدفی برای زندگی 
آینده خود داش��ته باشید تا پس از رس��یدن موفقیت، هم خود از آن بهره ببرید 
و هم میراثی ارزش��مند برای نسل های آینده  به جا بگذارید. یکی از استادان بنده 
به نام »دیوید رابرت« زمانی به من گفت: شجاعت به معنای فقدان ترس نیست. 
بلکه نوعی قضاوت اس��ت که از نظر آن فرِد شجاع، ارزش شجاعت بیشتر از ترس 
است. ممکن اس��ت شخص شجاع عمر طوالنی ای نداشته باشد، ولی فرد ترسو و 
محتاط هرگز به معنای واقعی زندگی نخواهد کرد. به یاد داشته باشید که: ما در 
خارق العاده ترین زمان تاریخ بشریت زندگی می کنیم که تکنولوژی به بهترین نحو 
گس��ترش یافته است. آیا دل تان می خواهد از این فرصت طالیی استفاده کنید و 

میراثی از خود به جا بگذارید تا به شکوفایی بشریت در این سیاره کمک کند؟
Entrepreneur/ucan :منبع

اگر می خواهید کارآفرین موفقی باشید 6 نکته را به خاطر بسپارید

دریچــه

آینده ایران در دس��ت کودکان قرار دارد. کودکانی که با خالقیت و نوآوری 
س��رمایه عظیم را برای کشور ایجاد می کنند. در این راستا به تازگی کارگروه 
»کودک و آینده« توس��ط صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت 
علمی ایجاد ش��د.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، برنامه ریزی برای حوزه کودک در تمامی کشورها 
از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. زیرا بافتن رج به رج آینده کش��ور به دست 

کودکان است.
پس با فزونی دانش و علم بازیگران این حوزه، آنها نقش خود را به درستی 
ایفا می کنند، بنابراین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در این حوزه وارد عمل شد. در این راستا به تازگی 

این صندوق کارگروهی با عنوان »کودک و آینده« را راه اندازی کرده است. 

ایده کودکان ایرانی بیمه شد

چهار شنبه
15 اسفند 1397
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ب��ا حض��ور مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��ور، »آبان« 
شتابدهنده ای با هدف حمایت از تجاری سازی استارتاپ های حوزه 

آب و انرژی در شهرک صنعتی قدس افتتاح شد.
به گزارش ایس��نا، سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور، در حاشیه 
بازدید از دستاوردها و گفت وگو با فعاالن 
فن��اور مس��تقر در ش��هرک های صنعتی 
پایتخ��ت گفت: ای��ن بازدیده��ا با هدف 
شناخت نیازها و دغدغه های فعاالن فناور 
و دانش بنی��ان، به ص��ورت میدانی انجام 
می شود؛ تالش می کنیم با شناخت و رفع 
نیازهای س��اکنان زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری، محیط جدی��دی برای نوآوری و 

کارآفرینی ایجاد شود.
س��تاری از اهمیت وج��ود یک محیط 
ای��ن  ن��وآوری  گرفت��ن  پروب��ال  ب��رای 

کس��ب وکارها گف��ت و ادامه داد: دانش بنیان و اس��تارتاپی ها بیش 
از هر چیز، نیازمند یک محیط کس��ب و کار مس��اعد اس��ت و باید 

خألهای بر سر راه این کسب و کارها، برطرف شود.

وی، توانمندی و برتری شرکت های دانش بنیان را در گرو نوآوری 
در کس��ب و کارهای شان دانس��ت و ادامه داد: شرکت دانش بنیانی 
که می تواند 5۰ موتور را در مدت زمان کوتاه، تعمیر اساس��ی کند 
و به ش��رکت هواپیمای��ی تحویل دهد، 
منحصر به فرد اس��ت. نمونه شرکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارتاپی موف��ق ک��م 
نیست؛ حضور این ش��رکت ها در سپهر 
اقتص��اد کش��ور نویدبخش ی��ک باور و 
اندیش��ه جدید در تولی��د و کارآفرینی 

است.
ستاری با اشاره به پررنگ شدن حضور 
ش��رکت های دانش بنیان و استارتاپی ها 
انتخ��اب  گف��ت:  کش��ور  اقتص��اد  در 
ش��دن تعدادی از مدیران ش��رکت های 
دانش بنی��ان در انتخاب��ات اخی��ر ات��اق 
بازرگانی، صنایع و معادن تهران، نش��ان 
می دهد اقتصاد کش��ور در حال پوس��ت اندازی است و نسل جدید 
کارآفرین��ان، اقتصاد را با ن��وآوری، اعتماد به نفس و خالقیت خود، 

متحول می کنند.

با توافق اعضای شورای شهر تهران، کسب و کارهای نوین در ازای پرداخت 
یک تا یک و نیم درصد از درآمد خود می توانند از تسهیالت شهرداری برخوردار 

شوند.
به گزارش مهر، اعضای شورای 
شهر تهران در جلسه نوبت صبح 
دیروز و در جریان بررسی الیحه 
بودجه ۹8 ش��هرداری به بررسی 

تبصره 3۷ پرداختند.
ش��هرداری   3۷ تبص��ره  در 
موظف ش��ده اس��ت حداکثر تا 
پای��ان تیرماه ۹8 با هدف برپایی 
و تحقق تهران هوشمند اقداماتی 
را به انجام برس��اند. در بند )ت( 
این تبصره شهرداری موظف شده 
است نسبت به تسهیل استقرار و 
شروع فعالیت های دانش بنیان و 

کس��ب و کارهای نوآور در اماکن ش��هری منتخب و ساختمان های محدوده 
پیرامونی شهر با عرضه خدمات مختلف شهرداری از جمله مجوز محل کار از 
یک پنجره واحد خدمات شهرداری و کسب سهم درآمد از این گونه فعالیت ها، 

با عقد قرارداد تأمین انواع خدمات شهری مورد نیاز برای شرکت های استارتاپ، 
نوآور و خالق اقدام کند.

سید محمود میرلوحی، عضو ش��ورای شهر تهران پیشنهاد داد در این بند 
این مطلب هم گنجانده ش��ود 
ک��ه کس��ب و کاره��ای نوین 
که درآمد آنها تا س��قف 5۰۰ 
میلیون تومان اس��ت، از درآمد 
خ��ود س��همی به ش��هرداری 
پرداخ��ت نکنن��د. همچنی��ن 
کس��ب و کارهای نوی��ن که از 
5۰۰ میلیون تا ی��ک میلیارد 
تومان درآمد ساالنه دارند، ملزم 
ش��وند تا یک درص��د از درآمد 
خود را به ش��هرداری پرداخت 
کنند و کس��ب و کارهای نوین 
ک��ه درآم��د س��االنه آنها یک 
میلیارد به باال اس��ت، یک و نیم درصد از درآمد خود را به شهرداری پرداخت 

کنند.
این پیشنهاد میرلوحی با رأی اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.

حمایت شهرداری از کسب و کارهای نوینحرکت استارتاپ های آب و انرژی شتاب می گیرد

رهبر یک تیم یا ش��رکت، با چالش های زیادی رو به رو می ش��ود که 
بی توجهی و عدم کنترل این چالش ها، ممکن است سبب سقوط تمام 

اعضا شود. با ما همراه باشید تا با چالش های رهبری آشنا شوید.
مای��ک مدداک، نویس��نده، کارآفرین و رهبر موفق، ب��اور دارد افراد 
زیادی می توانند مدیریت یک تیم یا ش��رکت را ب��ه عهده بگیرند، اما 
رهب��ران بزرگ، از تفاوت های جزئی رهب��ری و مدیریت آگاهی دارند. 
م��دداک، اصلی ترین تفاوت های مس��ئولیت رهب��ری و مدیریت را در 

نشریه فوربس شرح داده است:
ارزش شما به تیمی که هدایت می کنید وابسته است

وقتی رهبری یک تیم را قبول می کنید، باید بپذیرید دوران نارضایتی 
و ش��کایت از اعضای تیم به پایان رس��یده اس��ت. اگر از شرایط فعلی 
ناراحت هس��تید، می توانید به اعضای تیم تان کمک کنید تا پیشرفت 
کنند. بای��د وظایف و مس��ئولیت های آنها را به گون��ه ای تغییر دهید 

تا از نقاط قوت ش��ان برای حل 
اس��تفاده  چالش ه��ای موجود 
کنن��د. حت��ی می توانی��د آنها 
را ترغی��ب کنید از کار دس��ت 
بکشند و شرکت را ترک کنند، 
اما نمی توانید از آنها ش��کایتی 
داش��ته باشید. ش��ما رهبر این 
تیم هستید و خودتان موقعیت 
و ارزش تیم را ش��کل داده اید. 
پس مس��ئولیت تمام مشکالت 

روی دوش خودتان است.
س��ازمان  یک  رهبری  وقتی 
را ب��ه عه��ده می گیری��د، باید 
مس��ئولیت تم��ام اتفاقاتی که 
برای سازمان شما رخ می دهد 
را ب��ه عهده بگیرید. س��رزنش 
ک��ردن و زی��ر س��ؤال ب��ردن 
دیگ��ران، عدم بل��وغ و مهم تر 
از همه، ع��دم صداقت رهبر را 

نشان می دهد.
رهبری بد، سازمان را به 

نابودی می کشد
موفقیت س��ازمان ها به رهبری وابسته اس��ت. پس وقتی نکته ای در 
تیم تان می بینید که سبب ناراحتی تان می شود، قبل از هر چیز نگاهی 
به خود بیندازید. از خود بپرس��ید: »چه مسیری را اشتباه پیموده ام و 
کدام بخش از رهبری ام نادرس��ت بوده که منجر به بروز چنین رفتاری 
شده اس��ت؟« ش��اید دریابید افرادی را اس��تخدام می کنید که شبیه 
خودتان هس��تند یا الگوهایی را به کار می برید که در زندگی تان وجود 

داشته است.
اگر رهبری یک س��ازمان را به عهده داری��د و انرژی جاری در دفتر 
کارتان را دوس��ت ندارید، الزم است بدانید این انرژی از سوی خودتان 
جریان دارد. برنارد بنکس، پروفس��ور مدیریت و رهبری دانشگاه نورث 
وست می گوید: »رهبری همانند قوانین فیزیک است. شما یک تیم بد 

را به من نشان دهید تا رهبر بد آن را نشان تان دهم.«

نتایج را بپذیرید یا همه چیز را از اساس پایه ریزی کنید
ریچارد مندرز، کارآفرین و مربی کس��ب و کار می گوید س��ازمان ها 
به گونه ای طراحی ش��ده اند تا نتایج فعل��ی را تولید کنند. اگر از نتایج 
حاص��ل از تیم یا س��ازمان تان رضای��ت ندارید، تمام س��ازمان را از نو 
طراحی کنید. در اینجا س��ؤال مطرح می شود، اگر محصوالت این تیم 

را دوست ندارید، چرا رهبری آن را به عهده گرفته اید؟
دستاوردهای متحول کننده، مختص افراد بی پرواست

اگ��ر می خواهید بازار را متحول کنید و به دس��تاوردهای فوق العاده 
برس��ید، باید سیس��تم و راهکارهای رایج را رها کنید. تیم کاری تان را 
تش��ویق کنید تنها به دنبال آرامش نباش��ند و اوضاع را همان طور که 

هست، نپذیرند.
تمایل دارید تیم نوآوری داشته باشید؟ باید بتوانید وجه ماجراجو و جسور 
اعضای تیم تان را بیرون بکشید و آنها را با هم یکسو کنید. افراد هوشمندی 
که خود را با فرهنگ سازمانی 
ش��ما س��ازگار می کنند، قادر 
به تش��کیل تیم��ی فوق العاده 
هس��تند. البته هم��ه چیز به 
همین س��ادگی نیس��ت، اگر 
خیلی شیفته  هوش و جسارت 
اف��راد ش��وید و فرهن��گ را از 
یاد ببری��د، نمی توانید اعضای 
خطرناک سازمان را شناسایی 
کنی��د. حت��ی ممکن اس��ت 
خودتان هم ب��ه بیراهه بروید. 
یک رهبر اس��تراتژی را تصور 
کنید که کارمندان و مشتریان 
عاشقش هستند، اما پشت در 
شرکت به یک دیکتاتور فکری 
تبدیل می ش��ود ی��ا یک رهبر 
ف��روش را تجس��م کنی��د که 
درآمد بس��یار باالیی به دست 
اما غیرقابل اطمینان  می آورد، 
است و نتوانسته اعتماد اعضای 
آورد.  ب��ه دس��ت  را  تیم��ش 
حقیقت این است شما می دانید 
نیازمند تغییر هستید، اما چطور می توانید تغییر مثبت و نتیجه بخشی به 
دست آورید و مطمئن شوید در مسیر اشتباهی قدم نگذاشته اید؟ زیرا در 

این صورت مرتکب بزرگ ترین اشتباه حرفه ای تان خواهید شد.
شما قادر نیستید جریان جاذبه را تغییر دهید

سوزان رابرتسون، استاد خالقیت دانشگاه هاروارد می گوید: »فرهنگ 
س��ازمانی از باالترین مقام به پایین ترین جایگاه در حال جریان است.« 
اگر می خواهید در باالی قله  رهبری بایس��تید، باید مدام پایین را نگاه 
کنید و ببینید چه پیامی را دریافت یا ارس��ال می کنید. هر ارزشی که 
برای س��ازمان تان می خواهید، باید خودتان بیش از همه به آن پایبند 
باشید. در این صورت کارمندان به شما اطمینان می کنند و زندگی تان 

به طور شگفت انگیزی آسان تر می شود.
Forbes/ucan :منبع 

ظاهرا فروش اندک محصوالت، سـرانجام HTC را وادار کرده رویکردی شبیه به بلک بری در پیش گیرد. 
شـایعات از مذاکرات تایوانی ها با چند شـرکت برای دادن مجوز اسـتفاده از نام HTC در محصوالت شان 

خبر می دهند.
 به گزارش زومیت، اچ تی سـی که زمانی با گوشـی های پرچمدارش حسابی سرو صدا می کرد و طرفداران 
زیادی، به ویژه در ایران، برای خود دسـت و پا کرده بود، مدت ها اسـت از روزهای اوج فاصله گرفته و دوران 

سختی را سپری می کند.
گزارش اخیر منتشرشـده  رسـانه  اکونومیک تایمز، از مذاکرات اخیر این شرکت تایوانی برای دادن مجوز 
اسـتفاده از نامش در گوشی های چند شـرکت هندی حکایت می کند. این، یعنی اچ تی سی احتماال به زودی 

پا  جای  پای بلک بری خواهد گذاشت.
اتخاذ این تصمیم نشان می دهد اچ تی سی امیدوار است بتواند بدون تقبل هزینه ها ی معمول تولید گوشی 
هوشـمند که کم هم نیستند، اندکی درآمد بیشتری کسـب کند. اکونومیک تایمز مدعی شده اچ تی سی از 
 )Karbonn( و کاربن )Lava( و الوا )Micromax( مدتی پیش، مذاکره با سه شرکت هندِی مایکرومکس

را آغاز کرده تا در صورت توافق، مجوز استفاده از نام خودش را در گوشی های این شرکت ها صادر کند.
اچ تی سی در بازار میان رده ها هم رقبای قدری مثل شیائومی دارد

اگـر چنین قـراردادی بین طرفین امضا شـود، شـرکت یا شـرکت های انتخاب شـده خواهند توانسـت 
گوشی های شـان را با نام اچ تی سـی تولید و روانه  بازار کنند. چنین اتفاقی، می تواند برای اچ تی سـی نیز از 
لحاظ مالی مثمرثمر واقع شـود؛ زیرا این شـرکت تایوانی به ازای فروش هر دسـتگاه از گوشی های شرکت 

هندی، مبلغ مشخصی دریافت خواهد کرد.
درحالی کـه فعـال با قطعیت نمی تـوان در  این  زمینه اظهارنظـر کرد، این را هم نبایـد فراموش کنیم فعال 
جزییاتـی از مفـاد این توافق نمی دانیم. با همه  اینها، به نظر می رسـد طبق شـرایط این توافق، اچ تی سـی 
می تواند در تولید گوشـی های یادشـده نقش داشـته باشـد. گفته می شود احتماال بخشـی از طراحی این 

گوشی ها،  به خود اچ تی سی سپرده خواهد شد.
بااین حـال، احتماال مشـخص کردن موضوعـات مهمی نظیر مشـخصات فنی و قیمت نهایی دسـتگاه ها، 
ارتباطی به اچ تی سی نخواهد داشت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر کاربران یکی از ضعف های 
گوشـی های اخیر اچ تی سـی را همان بخش طراحی می دانند. این نارضایتی به خوبی در بین کاربران زومیت 

در مطلب معرفی گوشی دیزایر 12 اس هم دیده می شود.
اچ تی سی با چنین توافقی می تواند بیشتر در حوزه  واقعیت مجازی متمرکز باشد

حال که بحث قیمت گوشـی به میان آمد، بهتر اسـت به موضوع مهمی اشاره کنیم. محبوبیت بسیار زیاد 
گوشی های مقرون به صرفه و میان رده در کشور هند، این جرقه را در ذهن مان ایجاد می  کند که گوشی های 

آینده  اچ تی سی قرار است به جای تمرکز بر بازار پرچمداران، عموما بازار میان رده ها را هدف بگیرند.
البته بی شـک، اچ تی سی در این بازار هم کار سـاده ای در پیش نخواهد داشت. در هر صورت نمی توان از 
کنار اسـامی شناخته شـده و قدرتمندی نظیر شیائومی و اوپو به راحتی گذشـت. این شرکت  ها گوشی های 

مدرن و جذابی را با قیمتی ارزان تر از حدمعمول به کاربران شان ارائه می دهند.
تمامی شایعات مربوط  به مذاکرات اچ تی سی حاکی از آن است که مجوز استفاده از نام گوشی های جدید 
این شرکت فعال فقط به هند محدود است؛ یعنی فعال مشخص نیست تایوانی ها با شرکت های بین المللی هم 

در  حال  مذاکره هستند یا خیر.
بـا در نظر گرفتن این حقیقت که شـرکت هایی نظیـر بلک بری پیش تر با چنین توافقاتی توانسـته اند به 
درآمـد خوبی برسـند، امکان عملی شـدن این اتفاق نیز وجـود دارد. در ضمن، نهایی شـدن این مذاکرات 
می تواند هزینه های اچ تی سـی را در زمینه  تولید گوشـی کاهش دهد تا این شـرکت بتواند بهتر در حوزه  

واقعیت مجازی فعالیت کند.

رهبری سازمان چه چالش ها و هزینه هایی دارد؟

"HTC  امتیاز استفاده از
برند خود را واگذار می کند

یادداشـت

متقاضیان سهمیه امریه از شرکت های دانش بنیان که اعزامی اول اردیبهشت 
۹8 هس��تند تا نیمه اسفند جاری فرصت دارند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنی��اد ملی نخبگان، متقاضیان س��همیه امریه از ش��رکت های دانش بنیان که 
اعزامی اول اردیبهشت ۹8 هستند تا نیمه اسفند جاری فرصت دارند تا برگه 

اعزام خود را به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان ارسال کنند .
افراد متقاضی امریه در ش��رکت دانش بنیان پس از ثبت نام در سامانه سینا 
و کس��ب حداقل 6۰ امتیاز، اطالعات تکمیلی را در سامانه سرباز امریه ارسال 
کرده و در صورت تایید مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از دریافت 
برگ اعزام و طی دوره آموزش��ی برای ادامه خدم��ت از طریق معاونت علمی 

و فناوری به شرکت دانش بنیان که در آن فعال بوده اند، معرفی می شوند.

مهلت استفاده از سهمیه امریه 
شرکت های دانش بنیان تعیین شد



هویت برند چه چیزی اس��ت؟ بسیاری از افراد لوگوی یک برند را بخش 
اصل��ی هویت آن می دانند، اما برند یک تجربه اس��ت. از دفعه  اولی که در 
ش��بکه های اجتماعی نام آن به گوش تان خورد تا زمانی که لوگوی آن را 
مش��اهده کردید یا از محصوالت و خدمات برند استفاده کردید، با چیزی 
بزرگتر و فراتر از یک وکتور گرافیکی س��اده س��ر و کار داشتید. به همین 
دلیل زمانی که بحث هویت س��ازی برند پیش می آید می بایس��ت تمامی 

عناصر تشکیل دهنده  یک برند را در نظر بگیریم.
معموالً زمانی که سوالی درباره برند پیش می آید کلمه  لوگو به گوش مان 
می خورد. به این دلیل که لوگو حامل استانداردی از تمام تجربه  یک برند 
اس��ت، اما با این حال بخش های متع��ددی به جز لوگو برای تجربه  کردن 

یک برند وجود دارد.
لیست عناصر برند

در ادام��ه با ۱۰ عنصری که برندها به واس��طه  آنه��ا از یکدیگر متمایز 
می ش��وند آشنا می ش��ویم. لیس��ت پیش رو از نام برند یا لوگوی آن فراتر 
م��ی رود و تمام ح��واس موجود از قبیل مزه و ب��و را هم در نظر می گیرد. 
همچنین مثال هایی از برندهای واقعی نیز آورده ایم تا نشان بدهیم که این 
عناصر در هویت س��ازی برندهای قدرتمند به کار گرفته ش��ده اند و نقشی 

اساسی داشته اند.
بسیار خب، برویم سراغ اصل مطلب.

1- نام برند
نام برند به کلمه یا کلماتی که برای شناخته ش��دن ش��رکت، محصول، 

سرویس یا مفهوم آنها به کار می رود اشاره دارد.
ممکن اس��ت نام گذاری یک برند س��اده و بی دردس��ر به نظر بیاید، اما 
پیدا کردن یک نام ماندگار بس��یار دش��وار است. به عنوان مثال شورولت، 
کوکاکوال، مک دونالد و کاسیو را در نظر بگیرید. امروزه این کلمات تبدیل 
به القابی خودمانی شده اند که به عنوان بخشی از زبان روزانه  از آنها استفاده 
می کنیم و به دلیل اینکه مش��تریان حاضرن��د برای محصوالتی که با این 
نام های برند افس��انه ای شناخته  ش��ده اند بیشتر از سایر محصوالت هزینه 

کنند، این کلمات ساده اکنون میلیون ها دالر ارزش دارند.
2- لوگو

اگ��ر بخواهیم به طور س��اده بیان کنیم، لوگو یک نش��ان تجاری 
 Swoosh تصویری اس��ت که برند را شناس��ایی می کن��د. لوگوی
نایکی به حدی محبوب و شناخته ش��ده اس��ت ک��ه دیگر نیازی به 
نوش��تن نام نایکی در کنار آن نیس��ت. با وج��ود تغییراتی در ظاهر 
لوگوی خود، اپل از س��ال ۱۹۷6 تاکنون در همه جا شناخته ش��ده 
باقی مانده اس��ت. زمانی که کامپیوتری به چش��م تان می خورد که 
یک س��یب روشن در پشتش قرار دارد، بدون نیاز به هیچ راهنمایی 

می توانید برند آن را تشخیص بدهید.

همان طور که قبال اشاره شد، لوگو حامل استانداردی از تمام تجربه  یک 
برند است. عنصری از برند که در همه جا حضور دارد و حتی ممکن است 
مخاطبین شما آن را روی بدن شان تتو کنند. نیازی به گفتن ندارد که لوگو 

در هویت سازی برند نقش بسیار مهمی دارد، بسیار مهم.
3- شعار 

شعار عبارت است از یک تکیه کالم مانند »من عاشقشم!« مک دونالد یا 
»خوشحال ترین مکان روی زمین« دیزنی.

به طور کل، شعارهایی مانند »انجامش بده« نایکی یا »خانه را بدون آن 
ترک نکن« امریکن اکسپرس باعث می شوند که جایگاه برند به سرعت در 
ذهن مخاطب ثبت شود. شعارهای خوب عمر بلندمدتی نیز دارند و نیازی 
نیست که هر سال تغییر پیدا کنند. این امر منجر می شود که هویت سازی 
برند برای سال های زیادی دوام داشته باشد و به برقراری ارتباط میان برند 

و مشتریان کمک کند.
4- شکل و ظاهر

ظاه��ر فیزیکی محصوالت، مانند ش��کل به خصوص بط��ری کوکا  کوال 
ی��ا ظاهر ویژه  فولکس قورباغه ای )که هر دو عناصر ثبت ش��ده این برندها 

هستند( نیز می تواند بخشی از عناصر هویت سازی برند باشد.
جاروبرقی های دایسون یک ظاهر گرد ویژه ای دارند که باعث می شود به 
راحتی حرکت کنند و جابه جا شوند. بوت های زمخت و بزرگ آگ تبدیل 
به آیتم های کالس��یک فشن شده اند. تریلرهای نقره ای ایراستریم به دلیل 

کناره های مدور خود قابل شناسایی از محصوالت سایر برندها هستند.
5- طرح گرافیکی

این طرح ها می توانند در عرض یک ثانیه توجه ما را به برند جلب کنند. 
نوار قرمز بخشی ثبت شده از برند کوکاکوال است. پترن مخصوص گل های 
لویی ویتان محصوالت آنها را به آسانی از سایر محصوالت متمایز می کند. 
خطوط قرمز و برنز کت های بوربری باعث می ش��ود که از رقبای س��اده تر 

خود جدا شوند. 
با وجود اینکه که اینها لوگو به حس��اب نمی آیند، طرح های گرافیکی از 
جمله عناصر تصویری هس��تند که به شناسایی سریع یک برند بدون نیاز 
به ذکر نام آن کمک می کنند و طرح های خوب و آش��نا نیز می توانند در 

هویت سازی برند نقش بسزایی داشته باشند.
6- رنگ

Ovens-Corning تنه��ا برندی اس��ت ک��ه می توان��د از عایق های 
صورتی رنگ اس��تفاده کند. یونیفورم و کامیون های قهوه ای UPS تبدیل 
به یک نش��ان تجاری ش��ده اند. صندوقداران Sephora یک دس��تکش 
س��یاه می پوشند که با آن محصوالت شان را مدیریت می کنند. برای تولید 
عروسک های باربی همواره از رنگ صورتی در بسته بندی استفاده می کنند.

اگر به درس��تی از این عنصر استفاده شود، مش��تریان می توانند سریعا 
یک برند را از رنگ آن تش��خیص بدهند. به همین دلیل است که شرکت 
Tiffany & Co در س��ال ۱۹۹8 رنگ آبی مخص��وص خود را به عنوان 

یک نشان تجاری ثبت کرد.

۷- صدا
یک صدا ی��ا مجموعه ای از نت های به خصوص می تواند نقش مهمی در 

هویت سازی برند داشته باشد. 
وقتی نام یک برند آورده می شود ممکن است صدای به خصوصی در ذهن تان 
نواخته شود. به عنوان مثال هر شخصی که با سیستم های عامل مایکروسافت 
کار کرده باش��د صدای آغاز به کار آن را به آسانی می شناسد. یا آنهایی که با 
بازی های ش��رکت EA Sports آشنایی دارند، عبارت معروفی که در ابتدای 
بازی بیان می شود را به خاطر دارند. این صداهای آشنا با مرور زمان در ذهن 

مخاطب نقش می بندند و موجب هویت سازی برند می شوند.
۸- حرکت

یک��ی دیگر از عناصر موثر در هویت س��ازی برن��د، حرکت یا چگونگی 
جابه جایی، باز شدن یا بسته شدن محصوالت آن است.

المبورگینی حرکت رو به باالی درب ماش��ین های خود را ثبت تجاری 
کرده است. اپل با ایجاد امکان کار با دو انگشت همزمان برای بزرگ کردن 
تصاویر در آیفون یا آیپاد، باعث ایجاد انقالبی در تعامل با صفحات موبایل 
شد. حرکت چرخشی بخش مکش جاروبرقی های بدون کیسه دایسون آنها 

را از محصوالت سایر برندها متمایز کرد.
با وجود اینکه ممکن است به حرکت به عنوان بخشی خشک و انتزاعی از 
عوامل موثر در هویت سازی برند نگاه شود، اما نباید از تاثیر آن چشم پوشی 

کرد.
۹- بو

بوی محصوالت نیز می تواند در هویت س��ازی برند نقش مهمی داش��ته 
 Chanel باشد. برای مثال، برخی بوها مانند گل رز، گل یاس و مشک از

شماره پنج ثبت تجاری شده اند، باور کنید!
 1۰- مزه

آخری��ن عنصری که در هویت س��ازی برند و متمایز کردن آن از س��ایر 
برندها تاثیرگذار می باشد مزه آن است. 

KFC دس��تور پخت ویژه  خود برای مرغ س��وخاری هایش که متشکل 
از ۱۱ طعم دهن��ده و ادوی��ه مختل��ف اس��ت را ثبت تجاری کرده اس��ت. 
فس��ت فودهای مک دونالد برای طعم س��یب زمینی های سرخ ش��ده  خود 
معروفند. دوست داران نوش��ابه حاضرند قسم بخورند که می توانند تفاوت 

طعم کوکا کوال و پپسی را از یکدیگر تشخیص بدهند.
در انتها، هویت سازی برند وابسته به بیش از یک عنصر 

به خصوص است
همان طور که لیس��ت ما نش��ان می دهد، برندها می توانند از جنبه های 
متفاوتی به جز نام و لوگو شناسایی شوند. چه از طریق بو باشد یا حرکت 
و رنگ و مزه، سعی کنید که تمامی این عناصر را به صورت ترکیبی به کار 
بگیرید تا تجربه ای به یادماندنی تر و باشکوه تر برای مشتریان خود به وجود 
بیاورید. این کار تنها راه هویت سازی برند است که به طور حقیقی برندتان 

را از سایر برندها متمایز خواهد کرد. 
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روابط عمومی چه ارتباطی با موفقیت کسب 
و کارهای کوچک دارد؟

نبای��د اهمی��ت روابط عموم��ی را در موفقیت کس��ب و کارهای 
کوچک نادیده بگیرید. پس تولیدکننده  محتوای حرفه ای استخدام 

کنید تا شانس دیده شدن تان در رسانه ها افزایش یابد. 
بعد از ایجاد طرح کس��ب و کار، تبلیغات و بازاریابی اصل بس��یار 
مهمی اس��ت. روابط عمومی برای موفقیت کسب و کارهای کوچک 
بس��یار الزامی است. مدیران کسب و کارها معموالً از اهمیت روابط 
عمومی )PR( غافل می مانن��د. در حالی که روابط عمومی خوب و 
قوی می تواند سبب تقویت استراتژی های تبلیغات و بازاریابی شود.
روابط عمومی از تبلیغات ارزان تر بوده اما بس��یار تأثیرگذار است 
و ارزش و اعتب��ار زیادی به محصوالت و خدمات ش��ما می دهد؛ به 
ط��وری که متخصصان و افراد باتجرب��ه توصیه می کنند اگر بودجه  
الزم برای تبلیغات کسب و کار خود را ندارید، به دنبال بهبود روابط 

عمومی شرکت تان باشید.
در ح��ال حاضر راهکاره��ای زیادی برای تقوی��ت روابط عمومی 
وجود دارد، اما نمی توان از قدرت رس��انه ها هم چشم پوشی کرد. در 
ادامه  مقاله، راه هایی را معرفی می کنیم که کس��ب و کار ش��ما را با 

تقویت روابط عمومی به موفقیت می رساند.
از شبکه های اجتماعی استفاده کنید

امروزه شبکه های اجتماعی نقش مؤثری در روابط عمومی کسب 
و کارها دارند. پس لیس��تی از تمام س��ایت هایی ک��ه در آنها عضو 
هس��تید تهیه کنید و برای هر یک گزارش عملکرد بنویس��ید. تمام 
ن��کات مثبت و منفی که از برن��د وجود دارد را در نظر بگیرید و در 
برنامه ریزی های ش��رکت لحاظ کنی��د. توصیه می کنیم با کاربران و 
مش��تریان خود ارتباط برقرار کنید و سؤاالت و نظرات آنها را بدون 

جواب نگذارید.
فعالیت شرکت را به خوبی تعریف کنید

باید در صفحه  اول سایت، صفحات اجتماعی خود را معرفی کنید 
و ب��ه آنها لینک بدهید. متنی بنویس��ید و کار خود را به طور کامل 
گ��زارش دهید. این متن را در تمام ش��بکه های اجتماعی که عضو 
هس��تید در قس��مت توضیحات وارد کنید و برای کس��ب اطالعات 
بیش��تر به س��ایت اصلی ش��رکت لینک بدهید. نبای��د وارد کردن 

اطالعات تماس شرکت را از یابد ببرید.
لیستی از رسانه های محلی داشته باشید

هر کس��ب و کاری باید لیستی از تمام رسانه هایی که در اطرافش 
قرار دارد تهیه کند تا بتواند اخبار جدید را در کمترین زمان ممکن 
منتشر کند. گاهی کس��ب و کارها اتفاقات خوبی تجربه می کنند و 
بهتر اس��ت این موضوع را از طریق وب سایت ها یا رسانه های خبری 

پوشش دهند. این کار از بهترین روش های تبلیغات برند است.
رسانه های مرتبط با صنعت خود را معرفی کنید

هر صنعتی دارای رس��انه، سایت، مجله یا پادکست مرتبط با خود 
اس��ت و جدیدترین اخبار از این طریق با افراد عالقه مند به اشتراک 
گذاش��ته می ش��ود. بهتر است لیستی از این رس��انه ها را در اختیار 
داش��ته باشید و مطالب مرتبط با حوزه  فعالیت شرکت را با نام برند 

خود منتشر کنید.
یک نویسنده  خالق استخدام کنید

بهتر است یک نویس��نده  قوی برای تولید محتوای وب سایت تان 
اس��تخدام کنید. پس��ت هایی ک��ه در بخش وبالگ س��ایت و دیگر 
رس��انه ها منتشر می شوند بس��یار قدرتمند هستند. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود فردی با مهارت های نویسندگی باال را در تیم خود 
اس��تخدام کنید. با فردی وارد همکاری ش��وید که با صنعت مرتبط 
با فعالیت های ش��رکت آشنایی دارد و می تواند محتوای ارزشمند و 

تأثیرگذاری تولید کند.
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۷ روش بازاریابی متفاوت و کم هزینه
صرف پول برای بازاریابی در واقع یک نوع سرمایه گذاری است. یعنی هر 
چقدر بودجه زیادی را صرف بازاریابی کنید به همان اندازه یا بیشتر سود 
خواهید برد، اما بس��یاری از بازاریاب ها یا صاحبان کسب و کارها تمایل 

دارند کمترین پول را در این زمینه صرف کنند.
قطعاً دانس��تن اینکه کدامیک از روش ها ب��رای آنها کم هزینه تر تمام 
می ش��ود برای بازاریاب ها و مدیران کس��ب و کارها بسیار جذاب است. 

در این مقاله به چند روش مهم برای بازاریابی کم هزینه تر می پردازیم.
روش اول: چاپ کارت های تبلیغاتی  

بهتر است آگهی های مناس��ب و جذاب خود را به صورت کارت چاپ 
کرده و آنها را در میان مخاطبان و مشتریان خود پخش کنید. کارت های 
خود را به صورت مختصر طراحی کنید تا مشتریان حوصله مطالعه مطالب 
آن را داشته باشند. اگر آگهی های خود را روی کارت های کوچک طراحی 
کنید موجب می ش��ود مخاطبان شما به سمت آن بیشتر جذب شوند و 
فروش ش��ما افزایش صعودی پیدا کند. این کارت ها به لحاظ قیمت نیز 

پایین هستند و می توانید از آنها با صرف هزینه کمتری استفاده کنید.
 روش دوم: استفاده از روش های متنوع

برنامه ه��ای بازاریاب��ی خود را مدام تغییر دهی��د. نمی توان یک روش 
بازاریابی را نام برد که برای همیشه بتوان به آن تکیه کرد و نتایج مطلوبی 
گرفت. پس بهتر است مدام برنامه های خود را به روز کنید و متناسب با 
شرایط تان تغییر دهید. اگر شرکت یا سازمانی را می شناسید که از یک 
روش بازاریابی استفاده کرده و موفق بوده است دلیلی وجود ندارد که شما 
نیز در استفاده از آن روش موفق باشید. زیرا هر شرکتی شرایط مختص 
خود را دارد و روش استفاده شده توسط آنها نمی تواند برای شما نیز نتایج 

مطلوبی به دنبال داشته باشد.
سعی کنید با توجه به فعالیت و محصول و خدمات خودتان یک روش 
خالقان��ه یا تلفیقی از چن��د روش را به صورت خالقانه اس��تفاده کنید. 
ب��ه عنوان مثال، اگر تاکنون از روش های گران تر و پرهزینه تر اس��تفاده 
می کردید اکن��ون می توانید از روش های ارزان تر ب��رای بازاریابی کردن 

استفاده کنید و با این تنوع، هزینه های خود را کاهش دهید.
روش سوم: تنوع در متن پیام ها

همچون روش های بازاریابی که گفته شد بهتر است از روش های متنوع 
اس��تفاده کنید. متن های پیام های خود را نیز از متن های متنوع انتخاب 
کنید و فقط به یک جمله یا متن خاصی نچسبید. همین تنوع با اینکه 
هزینه ای برای شما ندارد ولی می تواند تنوع زیادی در کار شما ایجاد کرده 

و مشتریان را به سمت شما جلب کند.
 روش چهارم: پاسخگویی متفاوت به مشتریان

اگر از روش های مختلف برای برقراری ارتباط با مشتریان خود استفاده 
می کنید س��عی کنید از لحن و کلمات متفاوت استفاده کنید. این تنوع 
می تواند برای مشتریان بسیار جذاب باشد. همچنین می توانید از ضمایر 
اول شخص مفرد مانند من فالنی هستم و این خدمات را برای شما ارائه 
می دهم استفاده کنید که بسیار جذاب تر از زمانی است که از ضمایر سوم 
شخص مانند اینکه اینجا ش��رکت فالن است و فالن خدمات را به شما 

ارائه می دهد استفاده می کنید.
روش  پنجم: پیشنهاد فروش فوق العاده برای مشتریان

از نظر مش��اوره بازاریابی، می توانید برای مش��تریانی که از شما خرید 
کرده اند پیش��نهادهای فوق العاده ای داشته باشید و آنها را به استفاده از 
این پیشنهادها ترغیب کنید. می توانید این پیشنهادها را از طریق پیامک 
به اطالع آنها برس��انید. زیرا هر چقدر یک پیام عمومیت کمتری داشته 
باشد تأثیر گذاری بیشتری خواهد داشت. از طرفی، ارسال پیامک یکی از 

روش های کم هزینه تبلیغاتی است.
روش ششم: همکاری با شرکت های دیگر

ممکن است هزینه های بازاریابی برای شما باال باشد و نتوانید از عهده 
آنها برآیید، ولی تمایل داشته باشید که از این روش ها استفاده کنید. در 
این مواقع بهتر اس��ت برای خودتان به دنبال ش��ریکی باشید و با هم در 
بازاریاب��ی همکاری کنید. در این صورت ش��ما می توانید با بودجه ای که 
خودتان دارید و بودجه ای که شریک شما دارد از روش های مختلف برای 

بازاریابی استفاده کنید.
 روش هفتم: مشتریان خود را در بهترین حالت تصور کنید

س��عی کنید زمانی که برنامه های بازاریابی خود را تنظیم می کنید به 
میزان توان مالی یا ش��رایط مش��تریان خود توجه نکنید، چراکه در این 
شرایط ممکن است برخی از آنها را برای خرید محصول یا خدمات خود 
توانمند نبینید و در نتیجه آنچنان که باید برای برنامه های بازاریابی خود 
و بودجه ای که برای این کار اختصاص می دهید تالش نکنید. پس بهتر 
است همیشه مشتریان خود را در بهترین شرایط تصور کنید و توان مالی 

آنها را باال بدانید و سپس برنامه های بازاریابی خود را ترتیب دهید.
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دنیای امروز شبکه های اجتماعی دیگر فقط معطوف به جلب نظر کاربران 
و تبدیل شان به مخاطب برندمان نیست. امروزه جلب نظر و تعامل نزدیک 
با مخاطب های برندمان نی��ز اهمیت خاصی دارد. دیگر زمان توجه صرف 
به میزان بازدید و دسترسی کاربران به محتوا و فعالیت های جانبی ما سر 
آمده اس��ت. به جای آن، اکنون نحوه واکنش کاربران نسبت به پست های 

ما اهمیت ویژه ای دارد. 
در این مقاله من قصد به اش��تراک گذاری برخی از تکنیک های مهم به 
منظور افزایش میزان جذب و تعامل کاربران به استوری های اینستاگرام را 
دارم. بدون تردید با افزایش عالقه کاربران اینستاگرام به سرویس استوری 
و اس��تفاده روزافزون از آن چنین توصیه هایی کار برندتان را بسیار ساده تر 
از قب��ل خواهد کرد. لطفا عالوه بر مطالعه تکنیک های زیر آنها را در عمل 

نیز استفاده کنید.
1. استوری فرصتی برای داستان سرایی

نخس��تین و مهم ترین تکنیک، راحت ترین راهکار برای افزایش س��طح 
تعامل کاربران با استوری های اینستاگرام ما بیان داستان جذاب است. بدون 
تردید همه ما داس��تان های جذاب را دوست داریم. نکته مهم درخصوص 
داستان ساختار آن است، بنابراین داستان مورد نظر باید آغاز، میانه و پایان 
یکدستی داسته باشد. در غیر این صورت عالقه کاربران بدان اندک خواهد 
بود. به عالوه شمار باالیی از کاربران در صورت مشاهده کیفیت متفاوت هر 

بخش از داستان ما به زودی دلسرد خواهند شد. 
من به خوبی از میانبرهای به ظاهر هوشمندانه برندها در حوزه بازاریابی 
مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی آگاهی دارم. ب��دون تردید بارگذاری یک 
تصویر س��اده برای ما کمترین دردس��ر ممکن را دارد. با این حال اندکی 
احترام به مخاطب نیز الزم است. به این ترتیب تالش برای نگارش متنی 
زیبا و وسوس��ه کننده ضرورت هر کمپین موفقی در اینس��تاگرام و س��ایر 
شبکه های اجتماعی است. چنین فرآیندی تجربه کاربران از تعامل با برند 

ما را به خوبی افزایش خواهد داد. 
2. افزودن کپشن یا صدا به ویدئوهای مان

یک��ی از تکنیک های س��اده و در عین حال کارب��ردی برای موفقیت در 
بازاریابی اینستاگرامی افزودن کپشن به محتوای ویدئویی مان است. بدون 
تردید بخش اس��توری عالوه بر تصاویر گوناگون میزبان حجم وس��یعی از 
ویدئوها نیز هست. به همین دلیل یک برند موفق فقط روی تصاویر جذاب 
سرمایه گذاری نخواهد کرد. افزودن کپشنی کوتاه به ویدئوی مان در بخش 
استوری عالوه بر اطالع رسانی در مورد ویدئو مورد نظر در افزایش رضایت 

کاربران نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
اجازه دهید اینجا با هم صادق باش��یم. بسیاری از کاربران اینستاگرام به 
هن��گام وقت گذرانی در این پلتفرم تنظیمات صدای دستگاه ش��ان را روی 
حالت سکوت قرار می دهند. به این ترتیب در بسیاری از موارد کاربران اصال 
صدای استوری ها یا پس��ت ها را نمی شنوند. شاید نخستین ایده سرزنش 
کاربران به خاطر بی توجهی به صدای محتوای مختلف اینستاگرامی باشد، 
با این حال امکان س��رزنش کاربران وجود ندارد. در هر صورت این ماییم 
که به دنبال جلب توجه کاربران هستیم. به همین خاطر باید دردسرهای 
جلب نظرش��ان را هم با آغوش باز پذیرا باش��یم. توصیه من در این بخش 
درج اندکی از موضوع ویدئو در گوش��ه ای از صفحه اس��ت. به این ترتیب 
کاربران دیگر نیازی به افزایش ولوم صدای دستگاه شان نیز نخواهند داشت. 
براساس تجربه، برندهایی که از این تکنیک استفاده می کنند، شمار بسیار 
بیش��تری بازخورد از بخش استوری دریافت می کنند، بنابراین شما نیز به 

سرعت مقدمات اجرای توصیه کنونی را فراهم کنید.
3. ضرورت استفاده از استیکرهای مختلف

استیکرهای بخش استوری اینستاگرام بسیار جالب هستند. استفاده از 
آنها در اس��توری مان میزان تاثیرگذاری آنها را افزایش خواهد داد. به این 
ترتیب با اقدامی س��اده در جهت گسترش دامنه مخاطب های مان گام بر 

خواهیم داشت. 
اگرچه اس��تیکرهای نسبتا زیادی در بخش اس��توری اینستاگرام وجود 
دارد، ب��ا این حال فقط دو نمونه از آنها ب��ه کار برندها می آید. در ادامه به 

بررسی کوتاه هر کدام از آنها خواهیم پرداخت. نکته مهم در این میان نقش 
انکارناپذیر استیکرها در افزایش تعامل و واکنش کاربران نسبت به محتوای 

استوری های برندهاست. 
استیکر پرسشی

اگرچه امکان طرح سوال به صورت ساده در بخش استوری وجود دارد، 
اس��تفاده از استیکر طرح س��وال مزیت های خاص خود را خواهد داشت. 
نکته مهم این اس��تیکر اطالع رسانی به افراد به هنگام پاسخگویی شما به 
سواالت شان است. به این ترتیب اینستاگرام به صورت خودکار پیامی برای 
فرد طراح س��وال ارس��ال می کند. همچنین ما امکان بازنشر پرسش های 
جالب را خواهیم داش��ت. اگر بخش آرشیو استوری مان را فعال کنیم، این 
پرس��ش ها و پاسخ های ما برای همیش��ه در صفحه اصلی اکانت مان باقی 
خواهد ماند. به این ترتیب از طرح پرسش های تکراری جلوگیری به عمل 

خواهد آمد. 
یکی از ایده های جالب برای استفاده از استیکر طرح پرسش درخواست 
بی��ان بزرگترین چالش پیش روی کاربران در اس��تفاده از محصوالت مان 
اس��ت. به این ترتیب م��ا بهترین فرصت برای توضیح��ات دقیق پیرامون 
محصوالت مان را خواهیم داشت. این امر برندها را در موقعیتی برتر از نظر 
ارائه اطالعات مهم قرار می دهد. دلیل آن نیز واضح است: کاربران معموال 
عالقه ای به پست های معرفی محصوالت و نحوه کارکردشان )مگر در مورد 

برندهای بسیار مشهور( ندارند. 
استیکر نظرسنجی

مردم عاش��ق نظرسنجی هستند. با اس��تفاده از استیکر نظرسنجی در 
استوری های برندمان فرصت طالیی برای افزایش تعامل کاربران با محتوای 
استوری های مان فراهم خواهد ش��د. بسیاری از شرکت ها به هنگام اتخاذ 
تصمیم های مهم برای آینده کاری ش��ان از این گزینه اس��تفاده می کنند. 
ب��ه این ترتیب عقیده کاربران یک ش��رکت نیز در تصمیم گیری ها اعمال 

خواهد شد. 
نکته جالب در مورد استیکر نظرسنجی امکان دسترسی ساده به فهرست 
کاربران رای دهنده است. همچنین امکان مشاهده رای هر کاربر نیز وجود 
دارد. به عالوه، امکان ارسال پیام مستقیم در دایرکت برای شرکت کنندگان 
در نظرس��نجی نیز وجود دارد. این کار به طور معمول برای افزایش عمق 

گفت وگو و روابط میان برندها و مشتریان شان صورت می گیرد. 
استیکرهای دیگر

اگرچه در مقال کنونی تاکید من روی دو مورد از اس��تیکرها قرار دارد، 
با این حال اینس��تاگرام استیکرهای بیشتری نیز برای بخش استوری قرار 
داده است. به عنوان مثال، استفاده از استیکر موقعیت مکانی برای نمایش 
س��اختمان ها و مکان ه��ای جذاب مرتبط با برندمان بس��یار مفید خواهد 
بود. همچنین هش��تگ ها و گیف های مناسب نیز اس��توری ما را بیش از 
پیش زیبا خواهد کرد. استفاده از سایر استیکرهای پرشمار اینستاگرام که 
روز به روز بر تعدادش��ان افزوده می شود، مزیت چشم نوازی هرچه بیشتر 
محتوای استوری ما را در پی دارد. البته بی تردید کاربردی ترین استیکرهای 

اینستاگرام همچنان استیکر پرسشی و نظرسنجی خواهد بود. 
استفاده از گزینه  اعالم ها

گاه��ی اوقات ما باید ب��ه دیگران کاری که از آنه��ا می خواهیم، به طور 
مستقیم بگوییم. در مورد جلب نظر کاربران به استوری اینستاگرام امکان 
استفاده از گزینه  اعالم ها به منظور جلب توجه هرچه بیشتر کاربران وجود 
دارد. ش��اید مفهوم »گزینه اعالم ها« برای بس��یاری از شما تازگی داشته 

باشد. استفاده از این شیوه به صورت ذیل امکان پذیر است:
• نگ��ه داش��تن صفحه ب��رای مطالعه دقیق ت��ر: تمرکز ش��ما باید روی 
فراهم س��ازی متن های طوالنی تر در بخش استوری و درج پیامی مبنی بر 
درخواست از کاربران به منظور نگه داشتن صفحه با فشردن انگشت روی 
صفحه باش��د. به این ترتیب کاربران فرصت کافی برای مطالعه متن ما را 

خواهند داشت.
• ضربه برای اطالعات بیشتر: استوری اینستاگرامی خود را با یک پرسش 
کلیدی شروع کنید. سپس عبارت »برای اطالعات بیشتر روی صفحه ضربه 
بزنی��د« را تای��پ کنید. به این ترتیب کاربران به منظور کس��ب اطالعات 
بیش��تر با ضربه روی صفحه به اس��توری بعدی یا آدرس س��ایت برندتان 

هدایت می شوند. 

• آماده باشید: درج عبارت »آماده باشید« پیام های مختلفی برای کاربران 
دارد. به طور معمول برندها به هنگام معرفی محصول تازه ش��ان از عبارت 
فوق اس��تفاده می کنند. به این ترتیب بخش قابل توجهی از کاربران آماده 
مش��اهده مطالب پیرامون ویژگی های محصول تازه برندمان خواهند بود. 
توصیه من در اینجا عدم بروز هرگونه اطالعات مشخصی در استوری های 
آمادگی اس��ت. به این ترتیب کاربران در مورد ماهیت اصلی اس��توری مان 

همچنان در شک و تردید باقی خواهند ماند. 
استوری های دارای اسکرین شات

در اینجا نیز منظور من از استوری های اسکرین شاتی اندکی تازگی دارد. 
به این ترتیب با اعالم آمادگی کاربران برای گرفتن اسکرین شات نوعی بازی 

جذاب شروع می شود. به موارد ذیل توجه کنید:
• جای خالی را پر کنید: شما با استفاده از استوری های پر کردن جای 
خالی امکان سرگرم سازی کاربران را خواهید داشت. همچنین از دل این 
تکنیک ام��کان فهم نظرات کاربران در م��ورد محصوالت مان نیز وجود 
دارد. روند کار به این صورت اس��ت که در استوری شما یک سوال طرح 
می شود. سپس جای خالی برای پاس��خگویی کاربران درج خواهد شد. 
کاربران به منظور درج نظرات ش��ان از استوری مان اسکرین شات گرفته 
و س��پس آن را در اکانت شان به اشتراک می گذارند. در نگاه نخست این 
فرآیند اندکی شبیه به کارکرد استوری های نظرسنجی است، با این حال 
در اینجا فرصت بس��یار بیشتری برای کاربران به منظور تامل نزدیک با 
برندهای محبوب شان وجود دارد. نکته مهم در این میان بازنشر برترین 
پاس��خ ها از س��وی برند ماس��ت. به این ترتیب کاربران احساس اعتبار 
و اهمی��ت در ن��زد ما را خواهند داش��ت. در برخی از م��وارد نیز تعامل 
و گفت وگ��وی بیش��تر با کاربران از طریق ارس��ال پیام خصوصی گزینه 

مناسبی خواهد بود. 
• تصاویر پس زمینه: تصاویر پس زمینه زیبا )والپیپر( یکی از راهکارهای 
س��اده و تاثیرگذار برای افزایش ارزش استوری های مان است. اگر در کنار 
والپیپ��ر مورد نظر یک یا دو عبارت کوتاه نیز درج کنیم، کارمان به خوبی 
تکمی��ل خواهد ش��د. گری واینرچاگ ب��ه عنوان یکی از س��لبریتی های 
اینس��تاگرام روزانه یک والپیپر زیبا را با مخاطب های خود سهیم می شود. 
به این ترتیب بس��یاری از کاربران فقط برای مش��اهده والپیپرهای تازه به 
س��راغ اکانت گری می آیند. این تکنیک عالوه بر تولید والپیپرهای زیبا به 
کار برندها در زمینه افزایش شهرت شان نیز خواهد آمد. این کار از طریق 
درج نام برندمان در گوش��ه ای از والپیپر مورد نظر صورت می گیرد. به این 
ترتیب در آینده همه از تعلق والپیپر مورد نظر به برند ما مطلع خواهند شد. 
• مس��ابقه  در قالب اس��توری: ترکیب هر تجربه ای با س��رگرمی یکی از 
عامل های اصلی در موفقیت آن است. به این ترتیب کاربران انگیزه بیشتری 
برای تعامل با برند ما خواهند داشت. فرقی ندارد هدف ما چیست، در هر 
صورت اندکی س��رگرمی و چاشنی مس��ابقه همه چیز را جذاب تر خواهد 
کرد. مس��ابقات تحت عنوان استوری درست مانند سایر رقابت ها هستند. 
با این حال در اینجا س��ر و کار ما با فرمت بسیار سریع تر مسابقه است. به 
همین خاطر نباید ماهیت مس��ابقه را بیش از اندازه پیچیده کنیم. هرچه 
مس��ابقه راحت تر و در عین حال جذاب تر باش��د، اس��تقبال کاربران از آن 

بیشتر خواهد بود. 
پیام دایرکت برای دانلود محتوا

همانط��ور که در ابتدای این مقاله اش��اره کردم، امروزه در ش��بکه های 
اجتماع��ی مهم ترین اصل تعامل با مخاط��ب و ترغیب وی به گفت وگوی 

بیشتر است. 
به عن��وان آخرین توصیه این مقاله باید به ارس��ال پی��ام خصوصی در 
دایرکت به کاربران اشاره کنم. البته این امر باید فقط برای کاربران خاص و 
ویژه برندمان صورت گیرد. به این ترتیب فرصت ویژه خرید یا پیش خرید 

تازه ترین محصول ما به آنها داده خواهد شد. 
بدون تردید استوری اینستاگرام سرویس بسیار مناسبی برای جلب نظر 
کارب��ران و حفظ مخاطب فعلی برندمان خواهد بود. با این حال همه چیز 
بس��تگی به نحوه فعالیت ما در بخش اس��توری دارد. توجه به توصیه های 
مطرح در این مقاله و شش تکنیک مورد بحث نقطه مناسبی برای شروع 

فعالیت در بخش استوری خواهد بود. 
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راهکارهای موثر برای انگیزه دادن به اعضای تیم
یکی از وظایف همیش��گی مدیران، انگیزه دادن به اعضای تیم است. 
آنها گاهی مرتکب اشتباهاتی می شوند و انگیزه دادن به تیم را از مسیر 
خارج می کنند. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم در انگیزه بخشی به 

کارمندان از چه رفتارهایی اجتناب کنید.
مدیران برای باال بردن انگیزه  کارمندان از روش های مختلفی استفاده 
می کنن��د. آنها باور دارن��د یک تیم باانگیزه حرکت بهتری در مس��یر 
پیش��رفت و ترقی خواهد داش��ت، اما گاهی به طور غیرعمد و از روی 
ناآگاهی، با تشویق های خود باعث ناراحتی کارمندان می شوند. ممکن 
اس��ت به خاطر خالصانه نبودن تش��ویق ها و عدم توجه کافی به روند 

موفقیت کارمندان، ناراحتی هایی به وجود بیاید.
خیلی از مدیران تنها با تکیه بر راهکارهای پاداش دهی و انگیزش با 
کارمندان خود رفتار می کنند. در نتیجه کارمندان متوجه هدف واقعی 
آنها شده و نه تنها انگیزه ای نمی گیرند بلکه گاهی احساس توهین هم 

می کنند.
رفت��ار برخی مدیران به گونه ای اس��ت که انگار ه��ر روز باید به یک 
نفر انگیزه بدهند و آن را در لیس��ت کارهای روزانه خط بزنند. مسئله  
مهم این است که رهبران اجباری به انگیزه دادن ندارند بلکه کارمندان 
می خواهند انگیزه بگیرند یا ش��اید آنها هم تمایل��ی به انگیزه گرفتن 
نداشته باشند؛ به عبارت دیگر، یک مدیر باید شرایطی به وجود بیاورد 
که کارمند با عملکرد خوب خود تش��ویق ش��ود یا انگیزه بگیرد. پس 

انتخاب به عهده  خود کارمندان است.
خیل��ی از مدیران متوجه این مس��ئله نش��ده و نتیج��ه  مطلوبی از 
انگیزه دهی دریافت نمی کنند. تحقیقات چاپ ش��ده در مجله  کسب و 
کار هاروارد نش��ان می دهد ۷۹درصد کارمندان علت ترک یک سازمان 
را نبود عوامل تشویقی و انگیزه بخشی اعالم کرده اند. براساس مطالعات 
موسسه  گالوپ، تنها ۲۱درصد کارمندان اعالم کرده اند مدیریت کارایی 

آنها به گونه ای است که به عملکرد بهتر تشویق شوند.
در ادامه  مقاله، س��ه نوع فرآیند انگیزه بخش��ی که به طور ناخواسته 
باعث توهین و ناراحتی کارمندان می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

قدردانی سریع و عجله ای
مدیران پرمش��غله فرصت کافی برای قدردان��ی از کارمندان خود را 
ندارند. شاید در بین جلسات متعدد و سخنرانی های خود زمان کوتاهی 
به کارمندان اختصاص دهند و با جمالت کلیشه ای از آنها تشکر کنند. 
حتی گاهی هیچ مالقات حضوری انجام نمی ش��ود و مدیران به ارسال 
پیام یا ایمیل اکتفا می کنند. گاهی تالش آنها مفید و گاهی مضر است، 
اما در نظر کارمندان اگر این قدردانی عجله ای برای انگیزه بخش��ی آنها 

باشد، بی فایده و حتی توهین آمیز خواهد بود.
ریاکاری

مدی��ران هی��چ وقت نباید ه��وش کارمندان و جری��ان اطالعات در 
سازمان ها را نادیده بگیرند. گاهی مدیری به دروغ به کارمندش می گوید: 
»کار بسیار خوبی کردی، در جلسه  مدیران ارشد از عملکرد تو تعریف 
کردم. من همیشه پشتیبانت هس��تم.« این صحبت ها صحت ندارد و 
نشانه  ریاکاری مدیر است. در این مواقع، کارمند لبخند تلخی می زند اما 
مطمئن است چنین تعریفی در کار نبوده است. این روند ممکن است 

باعث از بین رفتن اعتماد کارمند و حتی کاهش انگیزه  او شود.
قدردانی از روی احساس گناه

گاهی در شرکت ها شرایط بحرانی و سختی به وجود می آید. در این 
مواقع مدیران از کارمندان می خواهند بیشتر کار کرده یا تالش مضاعفی 
از خود نش��ان دهند. مدیران بعد از پشت سر گذاشتن این موقعیت ها، 
اغلب احساس گناه دارند که کار زیادی از کارمندان کشیده اند. به همین 
خاطر سعی می کنند با یک قدردانی عمومی بر این احساس گناه غلبه 
کنن��د. آنها از تالش بی وقفه کارمند در برابر دیگر اعضای تیم تش��کر 
می کنند، اما کارمند متوجه بی هدف بودن این تشکر می شود. او می داند 
اگر این وظیفه  بحرانی را به خوبی انجام نمی داد همین قدردانی به توبیخ 
تبدیل می شد. پس از تشکر مدیر خوشحال نمی شود و هیچ انگیزه ای 

پیدا نمی کند.
این سه مورد تنها باعث خوشحالی مدیران می شود و به آنها احساس 
انجام وظیفه در زمینه  انگیزش می دهد. این در حالی است که کارمندان 

از این موارد هیچ انگیزه ای نمی گیرند.
اگ��ر می خواهی��د انگیزه دهی بهتر و هدفمندتری داش��ته باش��ید، 

راهکارهای زیر را دنبال کنید:
به دنبال داستان موفقیت کارمندان باشید

بعد از کسب موفقیت توسط یک کارمند، داستان موفقیت را از او جویا 
ش��وید. با این کار نش��ان می دهید موفقیت به دست آمده در نظر شما 
نتیجه تالش جدی آن فرد بوده است. بدین ترتیب، کارمند موردنظر به 
اهمیت کار خود پی می برد. با گوش دادن به داستان موفقیت، شما هم 
به عنوان مدیر به کارمندی که باعث آن شده اهمیت داده اید. عالوه بر 
آن، چشم اندازی در مورد ذهن کارمند پیدا می کنید. با این کار مواردی 
چون ش��ک و تردیدها، تصمیم ها و موانع آنها را پیدا کرده و در موارد 
بعدی به کار می برید. همچنین با شناخت بهتر فرد موردنظر، در آینده 

وظایف موردعالقه اش را به او واگذار خواهید کرد.
نتیجه عملکرد روی کل شرکت را نشان دهید

بیش��تر کارمندان ارتباطی بین وظایف روزانه  خود و روند پیشرفت 
سازمان نمی بینند. البته مدیران فکر می کنند کارمندان اطالع کافی از 
تأثیرشان روی شرکت دارند. باید به وضوح تأثیر هر کارمند و وظایفش 
را روی سازمان شرح دهید. برای مثال، به آنها بگویید عملکرد خوب شان 

نه تنها روی مدیر بلکه روی تمام سازمان تأثیر مثبت گذاشته است.
هزینه های شخصی را برآورد کنید

هر تالش مضاعف از سوی کارمندان هزینه  خاص خود را دارد. برای 
مثال، اختصاص زمان شخصی و خانوادگی به وظایف بیشتر یا پذیرش 
ریسک ذهنی کار جدید، از جمله هزینه های کارمندان برای انجام عالی 
وظایف اس��ت. در ه��ر حال به عنوان مدیر باید ای��ن هزینه ها را درک 
کرده و این قضیه را به اطالع کارمندان برس��انید. بیش��تر کارمندان به 
خاطر ترس از اینکه ضعیف دیده شوند، روی تالش های خود سرپوش 
می گذارند. وقتی به عنوان مدیر متوجه تالش های مضاعف شوید، اعتبار 
قدردان��ی خود را باال می برید. عالوه ب��ر آن، کارمندان هم در آینده با 
احساس راحتی بیشتری در مورد مشکالت کاری خود با شما صحبت 

می کنند.
وظیفه مدیران این است که محیط کاری و فرهنگ سازمانی را توسعه 
دهند تا کارمندان در آن برای رسیدن به نتایج بهتر تالش کنند. اولین 
گام ب��رای ایجاد چنین فضایی، قدردانی به روش��ی اس��ت که رضایت 

کارمندان را جلب کند.
hbr/ucan :منبع
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در دنیای کس��ب وکار برخی از حوزه ها هرگ��ز با خطر بی توجهی مردم 
مواجه نیس��تند. یک��ی از صنعت های همیش��ه پررونق در جه��ان غذا و 
فست فود اس��ت. همیشه در طول تاریخ انس��ان ها به دنبال جست وجوی 
خوراکی ه��ای هرچه متنوع ت��ر بوده اند. به عالوه هیچ ف��ردی بدون غذا و 
خوراکی توان ادامه زندگی را نخواهد داشت. شاید شما هم تجربه مواجهه 
با افراد دارای توانایی باال در آش��پزی را داشته باشید. بسیاری از این افراد 
همیش��ه از ضرورت ورودشان به صنعت غذا و فست  فود صحبت می کنند. 
در نگاه نخس��ت مهارت های آشپزی برای اداره یک رستوران کافی به نظر 
می رسد. با این حال کارش��ناس های حوزه کسب وکار به خوبی از الزامات 
دیگر عرصه رستوران داری مطلع هستند. در حقیقت اگرچه صنعت غذا به 
طور کلی رونق زیادی دارد، اما این به معنای تضمین موفقیت رستوران ها 
نیس��ت. براساس آمار موسس��ه All Business صنعت خوراکی یکی از 
دش��وارترین حوزه ها برای شروع کسب وکار تازه است. در این مقاله هدف 
اصلی من بررس��ی گونه خاصی از فعالیت در صنعت رستوران داری است. 
شاید شما هم در خیابان ها خودروهای دارای آشپزخانه سیار را دیده باشید. 
بسیاری از کارآفرینان خالق از چنین خودروهایی به عنوان رستوران سیار 
استفاده می کنند. به این ترتیب شروع کار آنها در صنعت بزرگ مواد غذایی 

با گامی کوچک اما مطمئن صورت می گیرد. 
بدون تردید ریس��ک های شروع فعالیت رس��توران داری با آشپزخانه ای 
سیار بسیار کمتر از نمونه های دیگر است. با این حال چنین امری به معنای 
عدم نیاز به برنامه ریزی و تحمل سختی های گوناگون نیست. در ادامه این 
مقاله به بررس��ی برخی از نکات مهم برای شروع کسب وکار رستوران داری 

سیار و موفقیت در آن خواهم پرداخت.
اهمیت برنامه ریزی برای کسب  وکارمان

پیش از آنکه کسب وکارتان را شروع کنید، باید پیرامون آن فکر کرده و 
برنامه ریزی نمایید. وقتی از تفکر و برنامه ریزی پیرامون کسب وکار صحبت 
می کنم، منظور من فقط بخش های مهم نیس��ت. در حقیقت ما باید برای 
تمام بخش ها و جزییات کسب وکارمان برنامه ای دقیق داشته باشیم. یکی 

از مهم ترین بخش های مربوط به رس��توران س��یار نوع غذاهای منوی مان 
اس��ت. توجه داشته باشید که هر غذایی را نمی توان در پشت یک خودرو 
طبخ کرد. به این ترتیب باید س��راغ دس��تور پخت غذاهایی باشیم که به 
راحتی و در پش��ت خودرو قابل تهیه باش��ند. با توجه به نوع فعالیت مان 
و گس��تردگی کسب وکار باید به فکر مدیریت آن نیز بود. به این ترتیب با 
یک پرس��ش بسیار مهم مواجه هستیم: آیا مدیریت این کار فقط برعهده 
خودمان اس��ت یا ب��ه کمک دیگران نیاز داریم؟ محل م��ورد نظر ما برای 
شروع فعالیت کجاست؟ آیا محله ای شلوغ را مد نظر داریم؟ یا شاید برای 
امتحان اولیه کس��ب وکارمان یک محیط خلوت تر مدنظرمان است؟ نکته 
مهم درخصوص انتخاب محل مناسب برای شروع به کار رستوران سیارمان 
توانایی پوش��ش تعداد افراد حاضر در آن محیط است. به این ترتیب باید 
خودروی ون مناس��بی برای تهیه حج��م باالیی از غذا )در صورت انتخاب 
محله ش��لوغ( داشته باشیم. وقتی ما محله ش��لوغی را برای شروع به کار 
انتخاب می کنیم، معنای آن نیاز به بودجه بیش��تر نیز هس��ت. متاسفانه 
بسیاری از رستوران ها بدون توجه به بودجه اولیه شروع به کار در محله ای 
شلوغ می کنند. به این ترتیب پس از گذشت اندک زمانی از شروع به کار با 
مشکالت عدیده ای در زمینه تامین نیازهای اولیه خود مواجه خواهند شد. 
ب��ه عنوان توصیه کلیدی این بخش باید ب��رآورد هزینه های اولیه را در 
ذهن داش��ت. به این ترتیب بدون پیش بین��ی دقیق هزینه های مورد نیاز 
در ادامه راه دچار مش��کالت فراوانی خواهیم شد. نکته جالب اینکه همین 
برآوردهای دقیق هزینه در ابتدای راه تا حد زیادی آینده رستوران سیارمان 

را مشخص خواهد کرد. 
عبور از کانال های قانونی

اگر شروع به فعالیت یک رستوران سیار فقط نیازمند یک خودروی ون و 
مهارت در آشپزی بود، اکنون خیابان ها پر از رستوران های سیار بود. با این 
حال واقعیت خالف این امر را نش��ان می دهد. به این ترتیب شروع به کار 
یک رستوران حتی از نوع سیارش به مانند هر کسب وکار دیگری نیازمند 
برخی کاغذبازی های رایج است. کسب مجوزهای الزم و پروانه های ضروری 
از مهم ترین اقدامات پیش از شروع به کار رسمی است. در غیر این صورت 

به احتمال زیاد با جریمه های سنگین دولتی مواجه خواهیم شد. 
نکت��ه مهم درخصوص دریاف��ت مجوزهای دولت��ی و منطقه ای تفاوت 

آن از هر منطقه به منطقه ای دیگر اس��ت، بنابرای��ن به جای پرس وجو از 
منابع غیرمطمئن به طور مستقیم با مقامات مورد نظر وارد مذاکره شوید. 
خوشبختانه کسب مجوزهای الزم معموال مشکل خاصی ندارد. همچنین 
به دلیل ماهیت کم  هزینه رس��توران داری س��یار در ابتدا نیاز به پرداخت 
هزینه آنچنانی به سازمان های دولتی برای کسب مجوز نیست. نرخ مالیات 
نیز براساس درآمد ما تعیین می شود. البته در برخی کشورها رستوران های 

سیار سال نخست از پرداخت مالیات معاف هستند. 
نکته بعدی در مورد کسب مجوزهای الزم اقدام برای اخذ پروانه آشپزی 
اس��ت. شاید شما دستپخت خوبی داشته باش��ید، اما این امر برای شروع 
کارتان به عنوان آشپز کافی نیست. بر این اساس باید اقدام به اخذ پروانه 
آش��پزی کرد. این امر معموال نیازمند طی دوره های آموزش��ی است. خبر 
خوش مدت زمان کوتاه دوره های آموزش��ی آش��پزی اس��ت. به ویژه برای 
رس��توران های سیار شما نیازمند مهارت های بس��یار حرفه ای و پیشرفته 
نیس��تید. فقط باید آموزش های اولیه در مورد بهداشت محیط آشپزخانه 

و پخت استاندارد غذاها به شما داده شود. 
تهیه آشپزخانه سیار

پس از آنکه برنامه کس��ب وکار و مجوزهای رسمی آماده شد، گام بعدی 
خرید ون دارای آش��پزخانه اس��ت. البت��ه به جای ون امکان اس��تفاده از 
کامیون های س��ایز کوچک نیز هست. نکته مهم به هنگام انتخاب خودرو 
و آش��پزخانه همراه آن دقت به محیط و امکانات داخلش اس��ت. یکی از 
گزینه های جالب برای طراحی هرچه کارآمدتر آش��پزخانه اقدام به خرید 

یک ون و سپس بارگذاری آشپزخانه روی آن است. 
وقتی قصد راه اندازی یک آشپزخانه سیار را داریم، باید به نمای بیرونی 
خودروی مان نیز توجه کنیم. به این ترتیب اس��تفاده از رنگ های جذاب و 
چشم نواز در کنار طرح های جالب توصیه اصلی من است. اگر بودجه شما 
برای خرید آش��پزخانه س��یار کافی نیست، س��راغ اجاره آن بروید. امروزه 
بسیاری از شرکت ها در زمینه اجاره خودروهای مختلف و دارای آشپزخانه 
فعالیت دارند. نکته پایانی در مورد آش��پزخانه س��یار ما استفاده از لباس 
یکدس��ت و ویژه از سوی همکاران اس��ت. به این ترتیب جلوه ای حرفه ای 
از ما به نمایش گذاشته خواهد شد. خوشبختانه تهیه لباس های یکدست 
کار بس��یار ساده ای اس��ت. به این ترتیب حتی امکان دوخت آن به وسیله 

خودمان نیز وجود دارد. 
اهمیت موقعیت فعالیت مان

پس از آنکه برنامه کس��ب وکارمان آماده ش��د، باید به دنبال مکان های 
مناس��ب برای ش��روع فعالیت مان باش��یم. در مورد کس��ب وکاری مانند 
آشپزخانه سیار موقعیت مکانی سهم مهمی در موفقیت یا شکست ما ایفا 
می کند. بر این اساس شاید شما غذاهای بسیار خوبی درست کنید، اما اگر 
مش��تری تازه برای تان پیدا نش��ود، امکان فروش نخواهید داشت. بهترین 
محیط ها برای فروش غذا مکان های نس��بتا شلوغ اس��ت. به عنوان مثال 
پارک ها، مراکز خرید و محل های س��اخت و س��از بناهای تازه گزینه های 
خوبی هس��تند. در هر سه محیط مذکور طیف وسیعی از انسان ها حضور 
دارند. بدون ش��ک وقتی مردم در جایی هستند، نیاز به خوراکی نیز حس 
می ش��ود. در سطح پیش��رفته تر امکان مذاکره و همکاری مستقیم شما با 
ش��رکت ها نیز وجود دارد. به این ترتیب در طول روز مقدار مشخصی غذا 
برای ش��رکت های اطراف تهیه خواهید کرد. این امر درآمدی ثابت را برای 

بخش قابل توجهی از روز تضمین خواهد کرد. 
نکته مهم درخصوص انتخاب محل شروع به کار اطمینان از پتانسیل آن 
مکان در فراهم سازی حداقل میزان مناسب مشتریان برای آشپزخانه مان 
اس��ت. در غیر این ص��ورت حضور در آن محیط فای��ده ای برای ما در پی 

نخواهد داشت. 
ضرورت تبلیغات برای رستوران مان

پس از آنکه رس��توران مان ش��روع به کار کرد، اس��تفاده از تکنیک های 
تبلیغاتی مختلف را برای جلب توجه مشتریان مد نظر داشته باشید. نکته 
مهم درخصوص تبلیغات عدم نیاز به اتکای صرف روی تبلیغات پرهزینه ای 
مانند تیزرهای تلویزیونی و بنرهای بزرگ اس��ت. خوش��بختانه توس��عه 
شبکه های اجتماعی فرصت تبلیغات گسترده و کم هزینه را برای برندهای 
کوچک فراهم کرده اس��ت. به این منظور ابتدا باید فعالیت رس��توران مان 
در ش��بکه های اجتماعی را ش��روع کنیم. فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و 
اس��نپ چت از مهم ترین ش��بکه های اجتماعی در زمینه جلب نظر مردم 
هس��تند. فعالیت مناسب در این پلتفرم ها شانس ما برای تبلیغات پربازده 

را افزایش خواهد داد. 
اگرچه تبلیغات رسمی در ش��بکه های اجتماعی، از سوی خود پلتفرم، 
نیازمند پرداخت هزینه نس��بتا باالیی اس��ت، اما تکنیک های رایگان هم 
تاثیرگذاری باالیی دارند. یکی از تکنیک های مناس��ب ارائه کوپن تخفیف 
آنالین اس��ت. به این ترتیب کاربران با نمایش پس��ت ما در ش��بکه های 
اجتماعی امکان اس��تفاده از تخفیف را خواهند داش��ت. این امر عالوه بر 
توس��عه کسب وکارمان راهکاری جالب برای افزایش شهرت در شبکه های 

اجتماعی نیز هست. 
جمع بندی

اگر ش��ما بودجه محدودی دارید یا اینکه قصد ش��روع به کار به عنوان 
رستورانی سیار و جمع و جور در ذهن تان است، حوزه رستوران داری سیار 
گزینه مطلوبی برای ش��ما خواهد بود. فقط باید اندکی تحقیق و پژوهش 
پیرامون آش��پزی و گونه س��یار آن داشته باش��یم. به این ترتیب به زودی 
بدل به کارشناسی ماهر در زمینه آشپزی خواهیم شد. در پایان نیز به یاد 
داشته باشید که کلید موفقیت در صنعت مواد غذایی توانایی تولید غذای 

خوشمزه و باکیفیت است. 

5 توصیه برای راه اندازی کسب وکاری جالب:

هر آنچه در مورد راه اندازی رستوران سیار باید بدانیم

به قلم: ایوان ویدجایا صاحب سایت noobpreneur.com و کارشناس امور کسب وکار
   ترجمه: علی آل علی    
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اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در 
احکامی مشاور جوان مدیرعامل، سرپرستان جدید مدیریت های  امور 
مهندسی، خدمات فنی حفاری، پروژه های حفاری، اداره لوازم و ابزار 
در گردش حفاری  و تکمیل ۲۰ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی 
را منصوب کرد .  در احکام مهندس سید عبداهلل موسوی صادر شد، 
البرز نکوئیان به عنوان مش��اور جوان مدیرعامل منصوب گردید .  از 
جمله وظایف نکوئیان شناسایی همکاران نخبه جوان، ارایه پیشنهادات 
سازنده در راستای منطقی کردن هزینه ها  و استفاده از نقطه نظرات 
کارشناس��ان و متخصصان است .  مهندس موسوی در حکم انتصاب 
سردار اس��دالهی به عنوان سرپرست مدیریت امور مهندسی، توسعه 
فرهنگ HSE ، نظارت بر انجام امور مهندسی و برنامه ریزی حفاری 
چاه های نفت و گاز و خدمات فنی و  تحقق شاخص های عملیاتی را 
مورد تاکید قرار داد .  همچنین نظارت بر شناسایی روش های نوین و 
برنامه ریزی اثر بخش در بخش تعمیرات تجهیزات حفاری و خدمات 
جنبی، بازرسی فنی دوره ای و اتفاقی و انجام امور مهندسی کاال و مواد، 
رعایت ضوابط، اصول و استانداردهای مربوط به ارتقاء کیفی  از جمله 
وظایف این مدیریت تعریف شده است .  مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران در حکم انتصاب فرش��ید قاسمی به سمت سرپرست مدیریت 

خدمات فنی حفاری،  توس��عه ناوگان شرکت در تمامی خدمات زیر 
مجموعه آن مدیریت ، ارایه خدمات با کیفیت مطابق با استانداردهای 
رایج، تالش برای کس��ب حداکثر سهم بازار به ویژه در بخش میادین 
نفت و گاز دریایی را مورد اشاره و بر برنامه ریزی برای آموزش  مستمر 
هم��کاران،  تعامل با کارفرمایان و جلب رضایت مش��تریان در اجرای 
تعهدات و برنامه ریزی و پایش تمامی فعالیت ها تاکید نموده اس��ت 
.  مهندس موسوی همچنین ضمن منصوب نمودن عبدالکریم علی 
محمدی به عنوان سرپرس��ت مدیریت پروژه های حفاری، پیگیری 
طراحی و توس��عه س��اختار، سیس��تم ها، فرآینده��او توانایی های 

راهب��ردی مورد نیاز برای حض��ور در پروژه های مبتنی بر مدل های 
نوین قراردادهای نفتی، برنامه ریزی در جهت اس��تقرار سیستم های 
مدیریتی تس��هیل کننده و نهادینه سازی نظام جامع مدیریت پروژه 
در کل شرکت و نظارت و پایش عملکرد را از اهم وظایف و مسئولیت 
های این مدیریت تعیین و تعریف گردیده است .  مدیرعامل در حکم 
انتص��اب صادق معینی فر به عنوان سرپرس��ت اداره ل��وازم و ابزار در 
گردش حفاری، بررسی آخرین دستاوردهای علمی مربوط به لوازم و 
ابزار مورد استفاده در عملیات حفاری، بهره گیری از روش های نوین و 
پیشرفته با توجه به شرایط عملیاتی، تعامل با مدیران عملیات حفاری 
در خشکی و دریا و بکارگیری راهکارهای الزم جهت اطمینان از ارایه 
خدمات با کیفیت و نرخ قابل رقابت و ارتقای سهم بازار را از جمله اهم 
وظایف دانسته اس��ت . مهندس موسوی همچنین در حکم انتصاب 
جهانگیر شجاعی به عنوان سرپرست پروژه حفاری و تکمیل ۲۰ حلقه 
چاه در میدان آزادگان جنوبی در شرح وظایف مرتبط با این مسئولیت 
بررسی دقیق تعهدات قراردادی شرکت ، هماهنگی مستمر با کارفرما، 
رعایت دستورالعمل ها و مجموعه مقررات فنی، عملیاتی و HSE و 
شناسایی امکان ارایه خدمات بیشتر و بهتر مورد نیاز کارفرمای طرف 

قرارداد و ارایه راهکار های الزم را خاطرنشان کرده است .

اصفهان - قاسم اسد- معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: در چند سال اخیر با اصالح و بازسازی خطوط 
اصلی انتقال آب طرح آبرسانی اصفهان مانع از هدر رفت بیش از ۷۰۰ 
لیترآب در  چرخه توزیع ش��د  ناصر اکبری با بیان اینکه شناسایی 
و مهار  نش��تی خطوط انتقال و شبکه های آبرسانینقش موثری در 
تامین پایدار آب شرب مشترکین دارند اعالم کرد: در سال ۹5 نشتی  
بیش از ۱۲ هزار و۴۰۰ انشعاب ،در سال۹6 بیش از ۱6 هزار و ۱۰۰ 
انش��عاب و در ۹ ماهه سال جاری بیش از 6 هزارو ۱۰۰ انشعاب آب 
در س��طح استان شناسایی و مهار ش��دند. وی به نشت یابی شبکه 
های توزیع آب در س��طح اس��تان پرداخت و اظهار داشت: در سال 
۹5 بیش از  مورد ۱۰۹نشتی شبکه ،در سال ۹6 بیش از ۱۹8 مورد 
نش��تی و در ۹ ماهه سال جاری نش��تی بیش از ۱36 شبکه توزیع 
آب شناس��ایی و از هدر رفت آب در این شبکه ها  جلوگیری بعمل 
آمد  معاون بهره برداری ش��رکت آبفا استان اصفهان با بیان  اینکه 
بمنظور کاهش هدر رفت آب ، نشت یابی شبکه های آبرسانی شهر 

های برف انبار،مهاباد،تودشک ،منظریه خمینی شهر ،فوالدشهر ،باغ 
بهادران و منطقه 3 اصفهان در دس��تور کار قرار داد اظهار داش��ت: 
در س��ال ۹5 هدر رفت آب در ش��هر تودشک حدود 35 درصد بوده 
اس��ت در حالیکه این رقم درپایان بهمن ماه سال جاری به کمتراز 
۱6 درصد رسیده است. اکبری در مدار قرار دادن ۱۰ کیلومتر شبکه 
آبرس��انی جدید در شهر تودش��ک را یکی از عوامل موثر درکاهش 

پرت آب در این ش��هر برش��مرد و عنوان کرد: در سال گذشته ۱۰ 
کیلومتر شبکه آبرسانی جدید در شهر تودشک  در مدار بهره برداری 
قرار گرفت که این امر منجر به کاهش حوادث ناش��ی از  فرسودگی 
ش��بکه آبرسانی شد این در حالیست که کاهش وقوع حوادث تاثیر 
قابل توجهی درجلوگیری از ه��در رفت آب دارد. وی به روند نزولی 
وقوعحوادث در ش��هر تودشک اش��اره کرد و خاطر نشان ساخت:در 
سال ۹5  حدود ۱۷۰ حادثه شبکه و ۱5۱ حادثه انشعابات در شهر 
تودشک به وقوع پیوست در حالیکه در سال جاری از ابتدا تا کنون ۲6 
حادثه شبکه  و 5۰ حادثه انشعابات رخ داد  وی کنترل فشار شبکه 
آبرس��انی را یکی از مزیت های هوشمند سازی تاسیسات آبرسانی 
برشمرد و بیان داشت:با کمک مدل هیدرولیکی شبکه توزیع آب، می 
توان وضعیت فشار شبکه آب  شهر اصفهان رادر پیک مصرف روزانه 
در ساعات مختلف شبانه روز بررسی و کنترل نمود.که در این راستا 
مدل پهنه بندی شبکه توزیع آب شهر اصفهان بر اساس آب ورودی 

به تاسیسات تهیه شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار بندرعباس گفت: 
الیحه پیش��نهادی بودجه س��ال آینده بر اس��اس برنامه راهبردی – 
عملیاتی پنج ساله شهرداری بندرعباس نگارش و برای تصویب تحویل 
ش��ورای اسالمی شهر شده است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در یکصدمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر بندرعباس که با دستور کار بررسی الیحه 
بودجه سال آینده برگزار شد، اظهار کرد: هزینه های تمام شده خدمات، 
پروژه ها و سایر بخش ها به شدت افزایش یافته است. وی افزود: برای 
س��ال آینده، با افزایش دو تا سه برابری هزینه ها به نسبت قبل روبرو 
هستیم و متاسفانه با مس��ئله عدم امکان محاسبه نرخ تورم در سال 

۹8 نیز روبرو هس��تیم. شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: بر همین 
اساس، بودجه پیشنهادی به نحوی با انعطاف تدوین شده که بتوان در 

چارچوب قانون، و بر حسب نیاز تغییرات الزم را اعمال کرد. امینی زاده 
گفت: برنامه و بودجه ش��هرداری برای سال آینده بر اساس برش یک 
ساله از سند راهبردی عملیاتی پنج ساله شهرداری بندرعباس است. 
وی ادامه داد: با وجود برگزاری ۱۰ جلسه تخصصی در ارتباط با بررسی 
الیحه پیش��نهادی بودجه ۹8 در کمیس��یون برنامه و بودجه شورای 
اسالمی ش��هر، اکنون نیز در صحن علنی آماده بهره گیری از نظرات 
کارشناس��ی اعضا هستیم. اضافه می شود، ش��هردار بندرعباس اوایل 
بهمن ماه الیحه پیشنهادی بودجه سال ۹8 را جهت بررسی و تصویب، 
تقدیم هیئت رییسه شورای اسالمی شهر کرد. این الیحه با افزایش ۴۲ 

درصدی، به رقم هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل کمیته امداد اس��تان قم 
از افزایش ۲۰ درصدی درآمدهای مردمی، نس��بت به س��ال گذشته 
و ۱۰ درصدی نسبت به کل برنامه سال ۹۷ خبر داد. نشست خبری 
مدیرکل و معاونان کمیته امداد اس��تان قم با حضور جمع کثیری از 
اصحاب رس��انه در آستانه هفته احسان و نیکوکاری برگزار و گزارش 
فعالیت های این نهاد و برنامه های جشن نیکوکاری امسال تبیین شد. 
به گزارش روابط عمومی کمیته امدادقم ، اکبر میرشکار بابیان اینکه 
پنج هزار فقره وام قرض الحسنه کارگشایی را با استفاده از ۲5 میلیارد 
تومان اعتبار پرداخت کرده ایم، اظهار کرد: در حوزه اشتغال به دنبال 
این بودیم که هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم که اکنون از این آمار عبور 
کرده ایم و هزار و ۱۱۹ مورد اش��تغال ایجادش��ده کرده ایم که جشن 
توانمندسازی آن ها در ابتدای سال آینده برگزار می شود. وی با اشاره 
به اینکه در سال جاری درمجموع به غیراز منابع بانکی ۱۰6 میلیارد 
تومان برای مددجویان هزینه ش��ده اس��ت، اضافه کرد: استان قم را 
به عنوان پرچم دار تحول در کمیته امداد معرفی کرده اند چراکه در این 
مجموعه برون سپاری مددکاری و مشاوره را به صورت کامل اجرا کرده 

و این مدل در حال گسترش به کل کشور است. میرشکار از عضویت 
۴۱ هزار و ۱5۹ قمی در کمیته امداد یادکرد و گفت: در سال جاری 
۲۲ هزار و 58۷ خانوار تحت حمایت این نهاد بودند و بیش از 6 هزار 
خانوار به مستمری بگیران کمیته امداد در قم اضافه شدند. وی ادامه 
داد: س��ه هزار و ۹۰۰ دانش آموز، ۴5۹ دانش��جو و طلبه، هزار و 88۰ 
یتیم، ۱5 هزار و ۴۰ زن سرپرست خانوار، ۱5 هزار سالمند باالی 6۰ 
س��ال و هزار و 5۰۰ نفر بیمار صعب العالج جزو مددجویان این نهاد 
در استان هستند. میرشکار گفت: کل درآمد کمیته امداد استان قم 

در ۱۱ ماه س��ال جاری در قالب مواردی همچون زکات، اکرام ایتام، 
صدقات و مبتنی بر نیاز، 38 میلیارد تومان بود، درآمد محقق ش��ده 
این نهاد در سال جاری ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۰ درصد 
نسبت به کل برنامه سال ۹۷ رشد داشت. مدیرکل کمیته امداد استان 
قم بابیان اینکه هر نفر مددجو در طول ۱۱ ماه به صورت میانگین دو 
میلیون و 5۷۰ هزار تومان دریافتی داش��ته است، عنوان کرد: در ۱۱ 
ماه گذشته ۷5 درصد از اعتبارات دولتی خود را جذب کرده که در این 
شرایط اقتصادی آمار مطلوبی است و امیدواریم به ۱۰۰ درصد برسیم.

وی یادآور شد: پایداری اشتغال امسال نسبت به سال های گذشته 
باالتر می رود چراکه توانسته ایم با راه اندازی مرکز راهبردی شغلی،  در 
این حوزه برون س��پاری الزم را دنبال کنیم؛ بیش از ۱۰۰ نفر از زنان 
مطلقه باکارهای مشاوره ای و فرهنگی کمیته امداد مشکالت خود را 
رفع کرده و توانستند به زندگی خود برگردند. میرشکار گفت: کمیته 
امداد ی��ک رویکرد تحولی را دنبال می کند تا بتواند خدمات خود را 
کیفی و شأن خانواده ها را به صورت ویژه تر حفظ کند به همین علت 

نیازمند رخ دادهای جدید ازجمله کاهش مراجعات مردمی هستیم.

اراک- مینو رسـتمی- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اس��تان مرکزی گفت: یک هزار و 6۷۷ پایگاه در ایام جش��ن احسان 
و نیک��وکاری وظیفه جمع آوری و دریافت کمک های مردم اس��تان 
مرکزی به محرومان را بر عهده دارند.  قنبر موس��ی نژاد در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به مناسبت قرار گرفتن در آستانه ایام احسان و 
نیکوکاری در اراک اظهار داشت: از مجموع یک هزار و 6۷۷ پایگاه، ۴۴ 
پایگاه ثابت، 6۰ پایگاه س��یار، ۱۲۷۰ پایگاه در مدارس، 3۷ پایگاه در 
مراکز مقاومت بسیج، 66 پایگاه در ۴۰ مرکز نیکوکاری و ۲۰۰ پایگاه 
نیز در مس��اجد در زمینه جم��ع آوری و دریافت کمک های مردمی 
و نیکوکاران فعالی��ت دارند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان مرکزی با اشاره به شعار جشن احسان و نیکوکاری سال جاری 
یعن��ی »عید برای همه« افزود: هم اکنون بال��غ بر ۴۴ هزار خانوار از 
کمیته امداد استان مرکزی کمک معیشت دریافت می کنند. تعدادی 
خان��وار نیز به صورت تک خدمتی و چند خدمتی از خدمات کمیته 
امداد بهره مند هستند. موس��ی نژاد خاطرنشان کرد: انتظار داریم با 
بسترس��ازی احس��ان و نیکوکاری و تالش همه گروه های اجتماعی 

بستری فراهم شود که همه با هم بتوانیم به این خانواده های نیازمند 
و مس��تمند آنطور که شایسته اس��ت کمک و یاری کنیم. مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی بیان داشت: در جشن 
نیکوکاری سال گذشته بیش از ۴ میلیارد تومان توسط مردم نیکوکار 
اس��تان مرکزی به نیازمندان کمک شده اس��ت. وی ادامه داد: برای 
جشن احسان و نیکوکاری امسال پیش بینی می شود که شاهد رشد 
۲5 درصدی باش��یم. یعنی جمع آوری مبلغی بالغ بر پنج میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان از برنامه های عملیاتی کمیته امداد استان است. 

اما اعتقادمان بر این اس��ت با بستر سازی که اتفاق افتاده و همراهی 
گروه ه��ای مختلف رقم ییش از این خواهد بود. موس��ی نژاد تصریح 
کرد: میانگین رش��د درآمدهای مردمی کمیته در کشور 35 درصد 
ثبت شده در حالی که میانگین رشد درآمدی در استان مرکزی ۴5 
درصد است. یعنی رشد درآمدهای مردمی کمیته امداد مرکزی ۱۱ 
درصد بیش از میانگین کشوری است که این نشان دهنده توجه مردم 
استان مرکزی به قشر محروم و مستمند و نیازمند می باشد. مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی در بخش دیگر سخنان 
خود بیان داش��ت: در اس��تان مرکزی ۲۰5۰ بچه یتیم و ۴۴۴5 نفر 
فرزند محسنین تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و از مزایای این 
نهاد بهره مند می ش��وند. موسی نژاد اظهار داشت: در استان مرکزی 
۱۷ هزار و 33۰ حامی فعال داریم که به افراد مذکور کمک می کنند 
و این حامیان طی ۱۱ ماهه س��ال ج��اری حدود ۱3 میلیارد و 5۰۰ 
میلیون تومان به کمیته امداد کمک کردند. همچنین طی ۱۱ ماهه 
سال جاری بالغ بر ۹3 میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان در قالب کمک 

معیشت به نیازمندان استان مرکزی کمک شده است.

در احکامی از سوی مهندس سید عبداهلل موسوی صورت گرفت؛

چند انتصاب جدید در شرکت ملی حفاری ایران

در چند سال اخیر  با اصالح 1۹۸ مورد خطوط انتقال طرح آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت:

جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب  در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع 

شهردار بندرعباس مطرح کرد:

تدوین الیحه بودجه سال ۹۸ بر اساس برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله

مدیرکل کمیته امداد استان قم عنوان کرد:

ارائه پنج هزار فقره تسهیالت کارگشایی بااعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:

16۷۷ پایگاه درمرکزی کمک های مردمی جشن نیکوکاری راجمع آوری می کنند

سیدعلی اصغرمحمودی ،مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خبرداد:
پرداخت عیدی کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان 

ساری – دهقان - مدیرکل تامین اجتماعی مازندران از پرداخت عیدی کلیه بازنشستگان تحت 
پوش��ش این سازمان خبر داد و گفت: پرداخت عیدی براساس برنامه زمان بندی شده طبق حروف 
الفبای نام خانوادگی از دوم اس��فندماه جاری ش��روع و در روز۷ اس��فند پایان یافت. مدیرکل تامین 
اجتماعی مازندران  از پرداخت عیدی کلیه بازنشستگان تحت پوشش  این سازمان خبر داد و گفت: 
پرداخت عیدی براساس برنامه زمان بندی شده طبق  حروف الفبای  نام خانوادگی از دوم اسفندماه 
جاری شروع  و در روز۷ اسفند پایان یافت. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی اداره 
کل تامین اجتماعی مازندران ، محمودی  اظهار داشت: تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در استان یکصدو 
سی چهار هزار نفر بوده  و با توجه به اینکه مبلغ عیدی بابت هرنفر یک میلیون تومان تعیین گردیده بود فلذا  مبلغ یکصدو سی و 
چهار میلیارد تومان بابت واریز عیدی به بازنشستگان و  مستمری  تامین اجتماعی در مازندران  تخصیص و پرداخت گردید. .این 
مقام مسئول ضمن آرزوی سالی خوش و پربار برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در مازندران تصریح کرد : کلیه 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی میتوانند عیدی خودرا که به حسابهایشان واریز گردیده  از  شعب بانکها  یا 

خودپردازهای بانکی برداشت نمایند...

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین اعالم کرد: 
برگزاری نمایشگاه فروش بهاره از 14 لغایت 21 اسفند ماه در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان قزوین هادی 
طاهرخانی مدیرعامل این ش��رکت اظهار داشت: نمایش��گاه فروش بهاره با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف 
استان قزوین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: کاالهای عرضه شده 
در نمایشگاه فوق با تخفیف ۱۰ الی ۱5 درصدعرضه خواهد شد و  از لحاظ قیمت و کیفیت مورد تایید کارشناسان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و اتاق اصناف استان قزوین بوده و بازرسان مربوطه بر نحوه فروش و عملکرد مشارکت کنندگان نظارت خواهند داشت. 
وی افزود: تنظیم و تثبیت بازار کاالهای اساسی، دسترسی آسان مردم به کاالهای مصرفی مورد نیاز، ایجاد فضای رقابتی مناسب بین 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و تقویت جریان عرضه مستقیم کاال در روزهای پایانی سال از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه بهاره 
است. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در پایان یادآور شد : نمایشگاه فروش بهاره در مدت برگزاری   از 
ساعت ۱5 الی ۲۱در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی)ره(، جنب صدا و سیما جهت 

بازدید عالقمندان دایر خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد:
مسیر خط یک بی.آر.تی تا پایان سال آسفالت" پلیمری" می شود

مشهد - صابر ابراهیم بای – خلیل اهلل کاظمی معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت 
فنی و عمران شهرداری مشهد در این خصوص افزود: با توجه به ناهمواری های ایجاد شده در مسیر 
خط یک بی.آر.تی بر اثر تردد دائم اتوبوس ها در این مس��یر جمع آوری و تراش آسفالت این مسیر و 
انجام روکش آس��فالت پلیمری که در مقابل فش��ار مقاوم است، در دستور کار قرار گرفت. وی اضافه 
کرد: بر همین اساس عملیات تراش آسفالت قدیمی و آسیب دیده مسیر خط یک بی.آر.تی و روکش 
آسفالت پلیمری از میدان بیت المقدس آغاز شد. کاظمی با بیان اینکه مسیر خط 3 بی.آر.تی از میدان 
بیت المقدس تا پایانه مسافربری امام رضا )ع( به طول 3,5 کیلومتر و عرض ۷,5 متر با هزینه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آسفالت 
پلیمری خواهد شد، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، مسیر خط یک بی.آر.تی حدفاصل میدان بیت المقدس تا میدان 
بسیج که عملیات اجرایی روکش آسفالت آن آغاز شده است تا روزهای پایانی امسال آسفالت خواهد شد. معاون حمل و نقل و ترافیک 
و سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد تصریح کرد: همچنین ادامه این مسیر از میدان بسیج تا پایانه مسافربری امام رضا 
)ع( نیز فروردین ماه روکش آسفالت پلیمری می شود. وی ادامه داد: یکی دیگر از مناطقی که تردد خودروهای سنگین در آن زیاد 
انجام می شد و به همین دلیل آسفالت دچار ناهمواری های بسیاری شده بود خیابان منتهی به انبار شرکت نفت در مجاورت بزرگراه 

شهید کالنتری است که این خیابان نیز با آسفالت پلیمری روکش شده است. 

برگزاری مراسم درختکاری و اهدای نهال رایگان به مناسبت روز درختکاری
رشـت - زینب قلی پور .س��جاد محجوب از برگزاری مراسم درختکاری و اهدای نهال رایگان به مناسبت روز درختکاری خبر 
داد.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با بیان این خبر افزود؛ سازمان در سال جاری در راستای ادامه 
طرح ساماندهی درختکاری شهری، به طرح کاشت نهال در سطح خیابانها و پارکهای شهری با کاشت گونه های بومی و سازگار با 
اقلیم شهررشت نظیر ون بومی، افرا، ژینکو، نارنج، آزاد، بلوط و ... پرداخته است و تاکنون بالغ بر ۲۰۰۰ اصله نهال، کاشت نموده و تا 
پایان سال نیز بالغ بر8۰۰۰ اصله نهال در سطح خیابانها نظیر )سعدی، معلم، مدرس، شهدا و ...( و پارک های شهری )نظیر پارک 
آلمانیها، مسکن مهر قطعه ۱۴۲ و... ( غرس خواهد نمود.ایشان درخصوص برنامه های ویژه ی روز درختکاری افزود: این مراسم در 
ساعت ۱۰ صبح روز ۱5 اسفند با حضور و مشارکت مسئولین و مدیران استانی، تشکل های مردم نهاد، مدارس، مهدهای کودک و 
شهروندان و با اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی در جهت اشاعه فرهنگ درختکاری و کاشت ۱5۰ اصله نهال آزاد در پارک شهر 

رشت برگزار خواهد گردید.
 

همایش بزرگداشت یکصد و بیستمین سال تاسیس مدرسه تاریخی سعادت برگزار شد 
تصویب کمک 1۰۰ میلیون تومانی شورای شهر به مدرسه سعادت

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- همایش بزرگداشت یکصد و بیستمین سال تاسیس مدرسه 
تاریخی سعادت همراه با رونمایی از کتاب خاطرات مطبوعاتی محمدرضا اصالح بوشهری برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر، این همایش که به مناسبت 
یازدهمین هفته نکوداشت روز بوشهر در مدرسه تاریخی سعادت برگزار شد با استقبال پررنگ فرهنگ 
دوستان و شهروندان شریف بوشهر مواجه شد. شهردار بندر بوشهر در این همایش تصریح کرد: اگر بوشهر 
می خواهد به سعادت برسد راه آن از مدرسه سعادت می گذرد. دکتر سید نورالدین امیری با اشاره به 
اینکه سالروز تاسیس مدرسه سعادت بهترین روزی بود که می توانست بعنوان روز بوشهر نام بگیرد، اظهار داشت: این مدرسه خاستگاه 
علم و فرهنگ مردم این دیار است. وی یازدهمین هفته نکوداشت روز بوشهر را گرامی داشت و افزود: امیدوارم برنامه های متنوع فرهنگی، 
هنری، ورزشی که در این هفته تدارک دیده شده بتواند بخشی از شاخصه ها و توانمندی های این کهن دیار را به نمایش بگذارد. در ادامه 
این آئین، کتاب خاطرات مطبوعاتی زنده یاد محمدرضا اصالح بوشهری )دریس کازرونی( با حضور اعضای شورا و شهردار رونمایی شد. 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر بوشهر تاکید کرد: تالش کرده ایم برنامه های این هفته را هماهنگ با سالیق و عالیق 

مختلف مردم تدارک ببینیم و هدف ما در برنامه ریزی ها، معرفی هرچه بهتر داشته ها و شاخصه های بندر بوشهر بوده است. 

آموزش و استقرار سامانه مکانیزه محاسبه حق کیلومتراژ مامورین سیروحرکت
اهواز- شبنم قجاوند- با هدف محاسبه حق کیلومتراژ طی شده بصورت 
مکانیزه این سامانه توس��ط دفتر آمار وفناوری اطالعات و با همکاری اداره کل 
سیروحرکت تهیه گردیده است . آموزش و استقرار سامانه مزبور بمدت دو روز 
به میزبانی اداره کل راه آهن جنوب و با شرکت کارکنان این اداره کل ، اداره کل 
راه آهن لرستان و زاگرس در سالن CTC  تشکیل گردید الزم بذکراست این 
سامانه به سامانه گراف و نیروی انسانی لینک می باشد و با عملیاتی شدن این 

سامانه از این پس حق کیلومتراژ مامورین سیروحرکت بصورت مکانیزه محاسبه و پرداخت خواهدشد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛
خطرات برق در مدارس مازندران آموزش داده شد

سـاری - دهقان - س��یروس کرامتی فرح آبادی از برگزاری دوره های آموزشی خطرات برق در 
مدارس مازندران برای دانش آموزان خبرداد. مدیرروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران  
بیان داشت:مدرسه مکانی که به آن خانه دوم دانش آموزان می گویند و نوجوان و جوانی که نیمی از 
روز را در این فضای آموزش تحصیل می کنند باید به نکات ایمنی خطرات برق آگاه شوند. وی گفت: 
آموزش در راستای اهداف بهداشت حرفه ای از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چرا که آموزش 
صحیح سطح آگاهی دانش آموزان  را باالتر برده و فرهنگ ایمنی و بهداشت را در بین دانش آموزان 
که آینده سازان کشور هستند باز می کند. طبیعی است که دانش آموزان هر چه قدر نسبت به ایمنی و مسائل مربوط به آن آگاه تر 
باشد کمتر ارتکاب به اعمال غیر ایمن می شوند و همچنین افراد دیگر را نیز از انجام آن منصرف می کنند. کرامتی فرح آبادی اظهار 
داشت: یکی از مهم ترین عوامل ایجاد حادثه در مدارس بخصوص در فصل زمستان که هوا مرطوب و زمین  خیس است برق می باشد 
و آنچه مسلم است در کشورهای پیشرفته دنیا در اماکن عمومی، بخصوص مدارس از باالترین استانداردهای ایمنی و سیم کشی برق 

در ساختمان استفاده می کنند.



حتماً تاکنون ش��نیده اید فردی با دردهای جسمی چون 
تهوع، س��ردرد، فشار در قفسه  سینه و ... به پزشک مراجعه 
می کند، اما بعد از انجام آزمایشات فراوان، مشخص می شود 
مش��کل او از اعصابش هست. ذهن و جسم، ارتباط نزدیکی 
با هم دارند و هر گونه فشار و استرس می تواند تأثیر منفی 
قابل توجهی روی س��المت جس��می بگ��ذارد و خود را به 

صورت بیماری و دردهای ناشناخته نشان دهد.
اس��ترس و فشار روانی سبب بروز عالئم مختلفی در بدن 
می شود. اغلب ما می دانیم زندگی سخت و پرمشغله است. 
برخی اف��راد تمام روز دور خود می چرخن��د و هیچ رفاه و 
اس��تراحتی هم ندارند و به خاط��ر عوامل تنش زایی که در 
زندگی ش��ان وجود دارد، به ناراحتی های جسمی و روحی 
زیادی دچار می ش��وند. در مقابل برخی افراد توانایی باالیی 

در مدیریت مشکالت دارند.
آیا آخرین باری که دچار اس��ترس شدید را به یاد دارید؟ 
در این زم��ان نفس تان تندتر و عضالت تان س��فت تر بوده 
است؟ ش��اید مدتی است معده تان به هم می ریزد، بیش از 

اندازه نگران هستید یا سردرد مزمن دارید.
جنی س��ی ییپ، روانش��ناس و عضو بورد روانشناس��ان 
حرف��ه ای آمریکا )ABPP( معتقد اس��ت تمام این عوامل 
نش��انه  پاس��خ جنگ یا گریز هس��تند؛ ی��ک عکس العمل 
بیولوژیکی رایج که تحت تأثیر اس��ترس و فش��ار روانی از 
خود بروز می  دهیم. ییپ می گوید: »برخالف تصور عمومی، 
پاس��خ جنگ یا گریز می تواند مفید باشد. این همان چیزی 
که گذش��تگان در مواجهه با یک تهدید واقعی، از آن برای 
نجات و بقای ش��ان اس��تفاده کرده اند.« یی��پ در این باره 
می گوید وقتی مدام در اضطراب و یک وضعیت اس��ترس زا 
باشید، بدن تان به جنگ یا گریز ادامه می دهد و این مسئله 

به سالمت جسمی و روحی تان آسیب می رساند.
در ادامه  مقاله، چند نشانه  جسمی را معرفی می کنیم که 

می تواند سالمت روحی تان را به خطر بیندازد:

فکر می کنید قلب تان از سینه بیرون می آید
آی��ا مدام تپش قلب دارید و قلب تان با نبض س��ریع تری 
می زند؟ ییپ می گوید تپش قلب نش��انه  اضطراب اس��ت و 
احتماالً اولین نشانه ای است که وقتی دچار استرس مزمن 

می شوید، متوجه آن خواهید شد.
حقیق��ت این اس��ت وقت��ی اضط��راب داری��د، مغزتان 
هورمون هایی ترش��ح می کند که س��بب تپش قلب تندتر 

می شود.
کف دست تان بیش از اندازه عرق می کند

آی��ا تاکنون احس��اس کرده اید وقتی خیل��ی مضطرب و 
پریشان هس��تید، کف دست های تان بیشتر عرق می کند و 
خیس می ش��ود؟ ییپ معتقد است عرق کردن کف دست 
همانند تپش قلب، نشانه  شایع استرس است و معموالً وقتی 
رخ می دهد که غدد عرق شما در واکنش به پاسخ جنگ یا 

گریز یا سیستم عصبی سمپاتیک، تحریک می شود.
معده تان ناراحت است و مدام به هم می ریزد

ییپ می گوید پاس��خ جنگ و گریز در بدن س��بب ترشح 
هورمون آدرنالین می شود. این هورمون باعث توقف یا کند 
ش��دن روند هضم غذا می ش��ود تا بدن بتواند از انرژی اش 
برای مقابله با تهدیدات اس��تفاده کند. وقتی مدام استرس 
داری��د، کاماًل طبیعی اس��ت معده تان به��م بریزد و حتی 
این ناراحتی معده می تواند به س��ندروم روده تحریک پذیر 
)IBS( منجر ش��ود. البته IBS مستقیماً به دلیل اضطراب 
ب��ه وجود نمی آید، بلک��ه تغییرات ش��یمیایی که به خاطر 
اس��ترس در بدن تان رخ می دهد، نقش مؤثری در بروز آن 

دارد.
مدام سردرد دارید

ییپ می گوید اگر مدام در معرض استرس باشید، ممکن 
اس��ت دچار سردردهای مزمن شوید. این سردردها معموالً 
در اواس��ط روز آغاز می ش��ود و ممکن اس��ت چند ماه به 

طول انجامد.

تحقیقات مختلفی در انجمن اضطراب و افسردگی آمریکا 
انجام شده که نشان می دهد اضطراب و افسردگی با ابتال به 

سردردهای مزمن در ارتباط است.
مدام خسته و بی حوصله هستید

ییپ می گوید وقتی ذهن تان مدام مشغول باشد، بدن تان 
ه��م آن را ح��س می کند. وقت��ی درون ذهن ت��ان مملو از 
اس��ترس و نگرانی باش��د، هیچ جایی ب��رای انجام کارهای 
مفی��د نخواهد بود. پس اگر همیش��ه احس��اس خس��تگی 
می کنید، نشانه آن است سالمت ذهنی تان در خطر است.

مطالعات حاکی از آن است که خستگی مزمن در بیشتر 
مواقع به اضطراب و افسردگی منجر می شود.
نمی توانید خوب تمرکز کنید

یی��پ می گوید پاس��خ جنگ ی��ا گری��ز بیولوژیکی بدن 
می توان��د از توانایی ش��ما برای تفکر تحلیلی و اس��تداللی 
بکاهد. در این صورت احس��اس بی حوصلگی و حواس پرتی 
می  کنید و ق��ادر به تمرکز روی کاره��ای پیچیده یا حتی 

آسان نخواهید بود.
اضطراب و افس��ردگی ممکن اس��ت سبب شود احساس 
گیجی کنید یا تمایل داش��ته باش��ید از زندگی روزمره تان 

فاصله بگیرید.
تمام شب بیدار هستید

داش��تن اف��کار منف��ی و آزاردهن��ده باع��ث می ش��ود 
ذهن تان خس��ته شود، به س��ختی به خواب بروید یا حتی 
اصاًل نتوانید بخوابید. این حالت می تواند س��بب ش��ود در 
وضعی��ت »افزایش انگیختگی« قرار گیرید. این وضعیت به 

خواب رفتن را برای تان سخت یا غیرممکن می کند.
وقتی هیچ مشکلی ندارید، اما ذهن تان درگیر افکار منفی 
و نگران کننده اس��ت، بدین معناست سالمت روحی تان در 
معرض آس��یب اس��ت و باید به دنب��ال راه حلی برای رفع 

آن باشید.
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عالئمی که نشان می دهد دچار استرس هستید و سالمتی روحی تان در خطر است

چرا رهبران بسیار کارآمد، شکست می خورند
رهبران��ی ک��ه عمده  تمرکز خود را به نتایج فرآیندهای اجرایی اختصاص می دهند، حتی اگر دس��تاوردهای کوتاه مدت 
فوق العاده ای داش��ته باشند، در بلندمدت به تیم و سازمان آسیب می زنند. این روزها بیش از هر زمان دیگری، بازار نیروی 
کار با تقاضای روبه رشد رهبران سطح متوسط و سطح ارشد مواجه است و قابلیت های اجرایی و تکمیل امور، کلید موفقیت 
کس��ب وکارها محسوب می شود، ولی دس��تاوردهای خیره کننده  اولیه، ممکن است درنهایت به سقوط رهبران منجر شود 
و هزینه های ناخواس��ته  زیادی را برای رهبر، تیم و س��ازمان به همراه داش��ته باشد. سطوح باالی بازدهی و راندمان، یعنی 
همان ویژگی مطلوبی که باعث می ش��ود رهبران هدفمند و بامس��ئولیت، بهره وری زیادی داش��ته باشند، ممکن است به 
بهای کارمندمحوری بیش ازحد رهبران تمام شود. مسائلی نظیر ساخت ارتباطات، الهام بخشی به تیم، تالش برای توسعه  

مهارت های کارمندان و همدلی کردن با آنها، به وظایف فرعی تبدیل می شوند.
رهبران بس��یار کارا، معموالً تمرکز خود را بر کارمندان از دس��ت می دهند، زیرا باور دارند که فعالیت های کارمندمحور، 
سرعت و قدرت اجرایی آنها را کم می کند و درنهایت احتمال موفقیت آنها را پایین می آورد. درواقع تمرکز شدید بر بازدهی 
و تکمیل امور، باعث می شود بازدهی و کارایی کلی رهبران افول کند. پیامدهای منفی این سبک رهبری، در تخریب فضا و 
جو سازمان و فرسودگی کارمندان بروز پیدا می کند. نتایج مطالعاتی که در سال ۲۰۱۷ توسط مؤسسات مدیریتی و نیروی 
کار Kronos و Future Workplace صورت گرفت، خس��تگی و  فرس��ودگی شغلی را بزرگ ترین تهدید برای تعهد و 
مش��ارکت کارمندان عنوان می کرد. ۹5درصد از رهبران بخش منابع انس��انی یا HR نیز فرسودگی را مهم ترین عامل رها 

کردن شغل کارمندان می دانند.
البته خود این رهبران هم هزینه های سنگینی متحمل می شوند، مانند عدم ارتقا یا حتی اخراج و نیازی به یادآوری نیست 

که زندگی شخصی و روابط آنها تا چه حد آسیب می بیند.
به یک مثال واقعی توجه کنید. س��ارا، معاون رئیس یک ش��رکت س��رمایه گذاری امالک و مس��تغالت، مدیر و مجری 
فوق العاده ای بود، تا زمانی که متوجه شد جریان ترفیع شغلی او کنسل شده است. سطوح باالی بهره وری و کارایی سارا در 
عقد قراردادهای عالی که عامل اصلی موفقیت او بود، به قیمت تنزل روحیه و کاهش مشارکت اعضای جوان تیم تمام می شد. 
به عالوه، سارا روی شبکه سازی و تقویت روابط حرفه ای خود سرمایه گذاری نکرده بود و به همین دلیل، حاال هیچ پشتیبانی 
نداشت که از ترفیع او دفاع کند. گرچه جذب قراردادهای بزرگ، فاکتور مهمی در ارتقای مقام سارا به شمار می رفت، اما 

سازمان پیام واضحی برای او ارسال کرد که می گفت این قراردادها، تنها عامل موفقیت شرکت نیستند.
جیمز، یکی دیگر از قهرمانان واقعی داستان ما، شریک ارشد یک مؤسسه  خدمات حرفه ای بین المللی بود که ایده های 
بس��یار خوب و نتیجه بخشی به مش��تریان خود ارائه می داد. جیمز از دامنه  تخصصی عمیقی برخوردار بود و تجارب واقعاً 
درخش��انی داش��ت، اما توقعات و انتظارات باال و غیرمنطقی او از تیم، به کاهش سطح تعامالت و مشارکت تیم و استعفای 
تعدادی از کارمندان ارزشمند سازمان منجر شد. درنهایت جیمز که در آستانه  ارتقای شغلی بود، به جای ترفیع گرفتن، از 

شرکت اخراج شد.
رهبران خوب، رهبرانی هس��تند که می توانند بین کارمندمحوری )الهام بخش��ی، توانمندس��ازی و کمک به پیش��رفت 
کارمندان( و مس��ئولیت محوری )تالش برای تکمیل امور(، تعادل برقرار کنند. رهبرانی که بیش ازحد روی مس��ئولیت ها و 
امور اجرایی متمرکز هستند، چشم انداز خود را به فرآیندهایی محدود می کنند که آنها را به نتایج موردنظر می رساند. آنها 
نمی دانند که از یک افق وسیع تر، گاهی برای پیشروی های سریع آتی، باید سرعت فعلی خود را کم کنیم. رهبرانی که تمرکز 
متعادلی روی تکالیف و کارمندان دارند نیز برای رسیدن به نتایج مطلوب پرانگیزه اند، ولی هم زمان نیازهای دیگر سازمان را 

هم مدنظر دارند. آنها می دانند که هنر رهبری، فقط کارا بودن نیست، بلکه در درجه  اول تأثیرگذار بودن است.
رابرت اندرسون و ویلیام آدامز، پس از تحقیقاتی که برای تألیف کتاب »رهبری مقیاس پذیر« انجام دادند، نخستین عامل 
تمایز رهبران مؤثر را مهارت های عالی ارتباطی با کارمندان عنوان کردند. به عالوه، شش مورد از ۱۰ قابلیت بزرگ این رهبران 
)مهارت خوب گوش دادن، کمک به توسعه و پیشرفت دیگران، توانمندسازی تیم و نظیر آن( به نوعی به کارمندان مربوط بود.
رهبرانی که به صورت افراطی روی وظایف و تکالیف خود متمرکز هس��تند، بیش از دیگران منفعل عمل می کنند. آنها 
از مقام ترس دست به عمل می زنند، زیاد دستور می دهند، کنترلگر هستند و با رفتارهای کمالگرا، دیگران را از خود دور 
می کنند. درنتیجه اعتمادبه نفس و قدرت تیم را از بین می برند. به عنوان مثال سارا در اولین مثال این مقاله، برمبنای ترس 
بزرگ و درونی خود عمل می کرد: »اگر اعضای تیم را به خوبی کنترل نکنم، آنها مرتکب اشتباه می شوند و من رهبر ضعیفی 
به نظر می رسم.« جیمز نیز همیشه با خود می گفت: »اگر من بیشتر و سخت تر کار نکنم، موفق نمی شوم« این ذهنیت های 
محدودکننده، رهبران را در لوپ گمراه کننده تمرکز بیشتر بر وظایف و تمرکز کمتر بر کارمندان نگه می دارد، حلقه ای کارایی 

آنها را در بهترین مهارت شان، یعنی تکمیل کارها به شدت پایین می آورد.
اگر حس می کنید به صورت افراطی روی تکالیف و نتایج اجرایی خود متمرکز هستید، به پیشنهاد های زیر توجه کنید:

بازخورد بگیرید. از افراد کلیدی محیط کار خود بپرسید که درباره  تعادل اولویت های شما )وظایف در مقابل کارمندان( 
چه فکر می کنند. از آنها بخواهید که نظر واقعی خود را با مقیاس بیان کنند. به عنوان مثال اگر بخواهند تعادل اولویت های 
شما را از ۱۰۰ نمره مشخص کنند، چه نمره ای به شما می دهند؟ همچنین از آنها بپرسید: »چگونه می توانم تمرکز بیشتری 
روی کارمندان یا اعضای تیم نشان دهم، به طوری که برای سایر تیم معنا دار باشد؟« اگر مطمئن نیستید که آنها مستقیماً 

بازخوردهای صادقانه ای به شما ارائه دهند، می توانید از شخص ثالثی بخواهید این کار را انجام دهد.
راه های مفید و ارزشمندی برای اولویت دادن به کارمندان پیدا کنید. با بهره گیری از بازخوردهایی که دریافت کرده اید، 
بهترین راه های کاربردی را برای تمرکز بر کارمندان شناسایی کنید. به عنوان مثال به صورت دوره ای و منظم، جلساتی را با 
موضوع توسعه حرفه ای اعضای تیم با آنها برگزار کنید. در طول گفت وگوها، عوامل حواس پرتی را به حداقل برسانید تا کاماًل 
روی طرف مقابل متمرکز باشید یا با همکارتان خارج از محیط کار قهوه ای بنوشید تا یکدیگر را فراتر از مسئولیت های کاری، 
بشناسید. حتی اگر در ابتدای کار احساس خوشایندی ندارید، بازهم این تالش ها و اقدامات باید حقیقی باشند نه اجباری. 
روابط عمیق و شخصی باعث می شود اعضای تیم احساس کنند که واقعاً برای شما و سازمان ارزشمند هستند و شما صرفاً 

به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف به آنها نگاه نمی کنید.
تأمل کنید و روی خودتان نظارت داشته باشید. هر زمان که بی تاب و ناشکیبا بودید و با سرعت زیادی حرکت می کردید 
)در زمینه  امور اجرایی(، توجه خود را به لحظه  حال برگردانید و خودآگاهی خود را باال ببرید. از خودتان سؤاالت عمیق و 
تأمل برانگیزی بپرسید که به شما کمک می کنند ایده ای از علت رفتارهای فعلی به دست آورید. به  عنوان  مثال بپرسید: »در 

حال اجتناب از چه چیزی هستم؟« یا »چرا از آهسته پیش رفتن می ترسم؟«
ب��ر باوره��ای محدودکننده غلبه کنید. به کمک آزمایش های امن و متن��وع، اطالعاتی جمع آوری کنید که عدم صحت 
باورهای محدودکننده ای را که عامل اصلی رفتارهای شما هستند، ثابت کنند. به  عنوان  مثال می توانید با افرادی حرف بزنید 
که در مهارت های رهبری، به تعادل رسیده اند. از این طریق ایده و چشم انداز خوبی درباره  اینکه چگونه دیدگاه متعادل به 

موفقیت افراد کمک می کند، به دست می آورید.
خودتان را مدیریت کنید. اگر در لحظه، خودآگاهی بیش��تری داش��ته باشید، فرصت بیشتری برای انتخاب یک رویکرد 
متفاوت خواهید داشت. برای مثال شاید به این نتیجه برسید که در آخر هفته، به جای ارسال ایمیل های فراوانی که در آنها 
از پروژه  بزرگ خود حرف می زنید، درباره  تالش های همکاران تان فکر کنید یا اینکه وقت بگذارید و به یکی از اعضای تیم، 

چیز جدیدی یاد بدهید.
حرف آخر: شکی نیست که متمرکز بودن روی وظایف اجرایی، برای موفقیت رهبر، تیم و سازمان ضروری است، اما اگر 
تعادل کافی بین وظیفه محوری و کارمند محوری وجود نداشته باشد، موفقیت بسیار کمتری در هر مرحله حاصل می شود.
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