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گزارش »FM global« از میزان تاب آوری اقتصادهای جهان در سال 2019

تاب آوری نامطلوب 
اقتصاد ایران

از آنجا که تاب آوری، موضوعی بین رش��ته ای اس��ت، تعاریف متفاوتی از آن در علوم مختلف ارائه ش��ده است. در لغت نامه وبستر 
)Webster( تاب آوری به »توانایی بازیابی بعد از وقوع فاجعه یا تغییر« گفته شده است. تاب آوری در مهندسی سازه ها نیز به معنای 
»بازگشت سریع پس از تنش« و در روانشناسی به »میزان توان افراد برای حل و فصل مشکالت« به کار رفته است. در جامعه شناسی 
اما تاب آوری می تواند کارکرد سیس��تم در هنگامه آش��فتگی تلقی شود و یک سیستم اجتماعی در شرایطی تاب آور خواهد بود که 
بتواند خود را به س��رعت با ش��رایط در حال تغییر وفق دهد.  البته مفهوم تاب آوری به ویژه در س��ال های گذشته بیشتر در ادبیات 
اقتصادی ایران مطرح شده و اگرچه این یک اصل کلی است که هر اقتصادی که در معرض خطر قرار دارد آسیب می بیند، اما وسعت...

 واکاوی نامه معاون اول رئیس جمهور
به وزیر صنعت درباره بازار خودرو
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نامه 79 نماینده مجلس به رئیس جمهور:

یارانه ارزی را مستقیما به مردم بدهید

پازل کارآفرینی و ضعف آموزش
10 راز موفقیت از زبان رید هافمن

برای جذب بهترین استعدادها به برند کارفرما نیاز داریم؟
تمرکز بیش از حد بر روی بازاریابی ممنوع

یادداشتی درباره تولید محتوای موردپسند جامعه
هر آنچه از استراتژی نام گذاری برند باید بدانیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 توصیه جف بزوس به کارآفرین ها:
به آنچه تغییر نمی کند فکر کنید
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بانک مرکزی تا خردادماه امسـال 13 میلیارد و 22۵ یورو با 
قیمت دولتی برای واردات کاال و خدمات تأمین کرده اسـت 

و ارزهـای دیگری نیز بـا قیمت دولتـی تأمین ارز 
شده اند، اما تأمین این ارزها نیز نتوانسته است...

تأمین ارز دولتی جلوی 
افزایش قیمت ها را نگرفت

یادداشت
 تثبیت قیمت
درمان نیست

ش��اید در ی��ک مقط��ع زمان��ی 
قیمت برخی اقالم به دلیل مسائل 
سیاسی یا دیگر مالحظات تثبیت 
ش��ود، اما این مس��ئله با سرکوب 
قیمت ه��ا متفاوت اس��ت. تصویب 
قانون تثبی��ت قیمت ها در مجلس 
هفتم ش��ورای اس��المی ب��ه دلیل 
شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت 
انجام شد. نمایندگان در این دوره 
برخی  تصمی��م گرفتن��د قیم��ت 
فرآورده ه��ای نفتی و دیگر اقالم را 
به ط��ور موقت تثبیت کنند و قرار 
نب��ود این تثبیت به ط��ور دائم در 
اقتصاد کش��ور جاری شود، با این 
حال آنچه امروز در اقتصاد کش��ور 

می   بینیم سرکوب قیمت هاست.
تثبیت نرخ ارز از جمله اقداماتی 
اس��ت که می   ت��وان آن را درواقع 
س��رکوب ن��رخ ارز در نظر گرفت. 
از سال گذشته نرخ دالر در کشور 
4 هزار و 200 تومان اعالم ش��ده 
است و این در حالی است که دالر 
دو ن��رخ دیگ��ر ه��م دارد که یکی 
نرخ نیمای��ی و دیگری ن��رخ بازار 
آزاد اس��ت. تفاوت این س��ه نرخ تا 
اندازه ای زیاد اس��ت ک��ه دریافت 
ارز دولتی جذاب تر به نظر برس��د 
ب��ه همین دلیل بس��یاری ارز را از 
دولت دریافت می   کنند و کاال وارد 

می   کنن��د ام��ا در عمل، 
3مابه التفاوت نرخ ارز...

سه شنبه
21  خرداد
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معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نباید فضا را برای تالش و ابتکار عمل مدیران کشور در 
جبهه مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دش��من ناامن کنیم، گفت امروز وزیر نفت و کارکنان 
این وزارتخانه در خط مقدم مقابله با تحریم ها قرار دارند و نباید آنها را عالوه بر جبهه مقابله با 

فشار اقتصادی دشمن در جبهه های داخلی درگیر کنیم.
اسحاق جهانگیری صبح دوشنبه پس از بازدید از کارخانه واگن سازی تهران در جلسه ای که با 
حضور وزیر صمت، رئیس شورای شهر، شهردار و استاندار تهران به منظور بررسی راه های کمک 
دولت به توس��عه فعالیت های این کارخانه و توسعه قطار شهری، برگزار شده بود، گفت: درست 
اس��ت که با ش��رایط تحریم مواجه هس��تیم اما هنر مدیریت این اس��ت که از دل محدودیت ها 

فرصت خلق کند.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینک��ه فرصت های زیادی در کش��ور داریم که اگر به 
درس��تی از آنها اس��تفاده کنیم، می توانیم از دل همین شرایط س��خت کارهای ماندگاری برای 
کشور انجام دهیم، افزود: امروز توانمندی های خوبی در کشور شکل گرفته است و شاهکارهای 
مهندس��ی در گوشه و کنار این سرزمین قابل مشاهده است و کوچک انگاشتن یا نادیده  گرفتن 

آنها ظلم به کشور است.
جهانگیری افزود: در ش��رایط جنگ اقتصادی و فشار همه جانبه دشمن نباید مسئوالنی را که 
به دنبال بهره گیری حداکثری از توانمندی های داخل کش��ور هس��تند عالوه بر مقابله با دشمن 
خارج��ی، در جبهه های مختل��ف داخلی نیز درگیر کنیم و فضا را برای ابتکار عمل آنان محدود 

کرده و ناامنی کاری برای شان ایجاد کنیم. 
به گزارش پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهور، وی ادامه داد: امروز وزیر نفت و کارکنان این 
وزارتخانه در خط مقدم مقابله در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارند و باید برای تالش های شان 

احساس آرامش داشته باشند تا بتوانند حتی یک بشکه بیشتر نفت تولید و صادر کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید فضا را برای فعالیت های س��ازنده در مسیر مقابله 
ب��ا تحریم ه��ا آرام و امن کنیم، تصریح کرد: یا باید در برابر مردم و ملت ایران س��ر تعظیم فرود 
بیاوریم تا همه ظرفیت ها را در جبهه مقابله با جنگ اقتصادی پای کار بیاوریم یا اینکه در برابر 
دشمنان سر تعظیم فرود بیاوریم. هر عقل سلیمی تأیید می  کند که کار منطقی تعظیم و تکریم 

در برابر مردم خودمان است.
جهانگیری با اش��اره به اینکه توانمندی های عبور از ش��رایط س��خت اقتصادی در کشور قابل 
توجه اس��ت، خاطرنشان کرد: امروز باید عبور از این شرایط دغدغه همه ما باشد و صرف حرف 
و گفتن کمکی به کشور نمی کند. اینکه بگوییم 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور 
داریم کافی نیس��ت و باید در عمل چاره ای بیندیش��یم تا این یارانه ها که طبقات مرفه بیشتر از 

آن بهره مند می شود، نصیب طبقات محروم جامعه شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز هر تصمیمی برای مقابله با شرایط سخت اقتصادی 
گرفته می شود باید با حمایت همگانی اجرا شود نه اینکه در مسیر اجرای آن اخالل ایجاد شود 
یا حتی همانطور که بعضاً مش��اهده کرده ایم در مسیر اتخاذ این تصمیمات اخالل ایجاد شود یا 
مشکل تراش��ی شود. می شود از دل همین شرایط سخت نیازمندی های توسعه کشور و معیشت 

بهتر مردم را تأمین کرد.
جهانگیری با بیان اینکه تولید و اشتغال دو مسأله اصلی و اساسی امروز کشور هستند، گفت: 
برنامه هایی برای رونق تولید از س��وی بخش های مختلف ارائه شده است، اما آنچه تعیین کننده 
اس��ت تمرکز روی حوزه هایی اس��ت که پیشران تولید هس��تند و یکی از مهمترین این حوزه ها 
عرصه تولیدات و صادرات غیرنفتی اس��ت. باید به جای مانع تراشی بر سر راه صادرات غیرنفتی 
موانع را برطرف کرده و به شناس��ایی و ورود به بازارها از سوی تولیدکنندگان کشورمان کمک 

بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: ش��ورای عالی صادرات باید فعال ش��ود و وزیر صمت بر 
موضوع تسهیل صادرات غیرنفتی تمرکز کند تا موانع پیش روی صادرات غیرنفتی برطرف شود. 
مس��کن نیز یکی دیگر از حوزه  های پیش��ران تولید است که مزیت بزرگ آن این است که هیچ 
وابس��تگی و نیازی به خارج از کش��ور ندارد و از س��وی دیگر حداقل 120رشته صنعتی با رونق 

ساخت و ساز مسکن فعال می شوند. 

جهانگیری اظهار داش��ت: حمل و نقل عمومی نیز از جمله حوزه های پیشران تولید است که 
نوس��ازی و توس��عه آن ده ها مشکل کشور را از جمله مصرف باالی سوخت و آلودگی هوا را حل 
می کند، اگر کامیون های فرس��وده فعلی کشور نوسازی ش��وند، می توانیم حدود نیمی از تولید 

فعلی بنزین و گازوئیل کشور را صادر کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه س��خنانش تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای مهم مورد 
توجه دولت های یازدهم و دوازدهم در عرصه حمل و نقل عمومی توس��عه ریلی بوده اس��ت که 
خوب هم پیش رفته اس��ت و امروز تعداد زیادی از اس��تان های کش��ور به شبکه ریلی سراسری 
متصل ش��ده اند. حمل و نقل عمومی حومه ای نیز مورد توجه جدی دولت قرار دارد و توس��عه 
قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر دیگر نیز از موضوعات مورد توجه در دولت های یازدهم 

و دوازدهم بوده که در حد توان به حل مشکالت و توسعه آنها کمک شده است.
جهانگیری با بیان اینکه جمعیت 10 میلیونی تهران موضوعی است که حتی در صورت جدی 
ش��دن موضوع انتقال پایتخت نمی توان از آن چشم پوش��ی کرد، خاطرنش��ان کرد: توسعه قطار 
ش��هری در کالنش��هرها و به خصوص تهران به طور خاص مورد توجه دولت بوده است و پس از 

برجام یکی از موضوعات اولویت دار برای جذب منابع خارجی قلمداد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اس��تفاده کامل نک��ردن از ظرفیت متروی تهران جفا 
به تهران و کش��ور اس��ت، افزود: بنده نسبت به اینکه روند اس��تفاده از 2میلیارد یورو فاینانس 
تخصیص داده شده برای متروی تهران طوالنی شده است گالیه دارم و این گالیه وقتی جدی تر 
می شود که می بینیم امروز فضا برای استفاده از این ظرفیت فاینانس محدودتر هم شده است. 
جهانگیری با خطاب قرار دادن مدیران کارخانه واگن س��ازی تهران گفت: برنامه جامعی تهیه 
و ارائه کنید که در آن مش��خص ش��ده باشد برای اس��تفاده حداکثری از ظرفیت خطوط فعلی 
مترو تهران چه میزان س��رمایه گذاری الزم است و پیشنهادات اجرایی را نیز در آن لحاظ کنید. 
دولت مجوزی صادر کرده که براس��اس آن ش��هرداری  می تواند به می��زان 50میلیارد تومان از 
بدهی س��ازمان های مختلف به دولت برای پیش��برد برنامه های خود استفاده کند که می توانید 

این موضوع را نیز در آن برنامه جامع مورد توجه قرار دهید.
مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجموعه هایی مثل کارخانه واگن  س��ازی تهران برای 
آینده بلندمدت می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرند، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های بزرگ 
توس��عه قطارهای شهری و حمل و نقل ریلی در کشورمان و نیز بازار بزرگ کشورهای همسایه 
آینده روش��نی پیش روی این صنعت قرار دارد و باید با توجه بیش از پیش به توان داخل، این 

صنعت را توسعه دهیم.
جهانگیری گفت: دولت به س��هم خود به ترخیص واگن های مترو و نیز دریافت سفارش های 
جدید در کارخانه هایی مثل واگن س��ازی تهران کمک خواهد کرد و از توس��عه قطار شهری در 
سیستم های حمل و نقل عمومی تهران و کالنشهرها نیز حمایت خواهد کرد. وزارت صمت نیز 
باید از این فعالیت ها حمایت کند و پیشنهاد می کنم گزارش تالش های خودتان را به مردم ارائه 
کنید و مطمئن باشید که دولت حتماً شهرداری تهران و دیگر شهرها را در مسیر خدمت رسانی 

به مردم تنها نخواهد گذاشت. 
رضا رحمانی، وزیر صمت نیز در این جلس��ه با بیان اینکه تا س��ال 1400 حداقل به 40 هزار 
دس��تگاه واگن جدید نی��از داریم، گفت: باید نظ��ام بانکی به طور کامل پ��ای کار آمده و همه 
ظرفیت های کش��ور بسیج ش��وند تا از عرصه هایی مثل صنعت س��اخت واگن برای رونق تولید 

بیشترین بهره را ببریم. 
محس��ن هاش��می، رئیس شورای ش��هر تهران نیز در سخنانی با تش��کر از جهانگیری که در 
زم��ان تصدی خ��ود در وزارت صنایع و معادن در دولت اصالحات مجوز اولیه س��اخت کارخانه 
واگن س��ازی تهران را صادر کرد، اظهار داش��ت: اگر دولت از چنین مجموعه هایی حمایت کند 
ظرفی��ت ب��رای افزایش تولید و تبدیل کارخانه هایی مثل واگن س��ازی ته��ران به یک برند ملی 

وجود دارد.
پیروز حناچی ش��هردار تهران نیز در این نشست گفت: افزایش کیفیت زندگی در کالنشهرها 
در گرو توسعه حمل و نقل عمومی است. سرمایه گذاری در واگن سازی کاماًل موجه است چراکه 

ظرفیت زیادی برای توسعه مترو در تهران و دیگر کالنشهرها وجود دارد.

جهانگیری بعد از بازدید از کارخانه واگن سازی تهران:

هنر مدیریت خلق فرصت از دل محدودیت ها است
ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان:

جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران باید متوقف شود
وزیر امور خارجه کشورمان گفت هدف ایران، اتحادیه اروپا و آلمان حفظ برجام و جلوگیری از تنش و درگیری 

در منطقه است.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف پس از مذاکره با هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در نشست خبری مشترک، 

گفت وگوهای خود با همتای آلمانی اش را جدی، صریح و طوالنی عنوان کرد.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به پایبندی ایران به برجام اظهار داشت: آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی در گزارش های خ��ود بارها پایبندی ایران به تعهداتش را اعالم کرده و ما به همان میزان 
که به تعهدات خود در برجام پایبند هس��تیم از حقوق مردم خود نیز دفاع می کنیم و یکی از این حقوق حقوقی 
اس��ت که در ماده ۳۶ برجام ذکر ش��ده اس��ت و اقدامات ایران منطبق بر حقوق شناخته شده خود طبق ماده ۳۶ 

برجام است.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم که متناسب با اقداماتی که از سوی کشورهای عضو برجام انجام می شود اقداماتی 
را ک��ه آغ��از کرده ایم متوقف کنیم یا به عقب برگردی��م یا این اقدامات را ادامه دهی��م. عملکرد ما در این زمینه 

متناسب با عملکردی است که طرف های عضو برجام در راستای انجام تعهدات شان انجام می دهند.
ظریف خاطرنشان کرد: ما امروز در مورد مسائل منطقه و بین الملل نیز گفت وگو کردیم. دیدگاه های خود را به 

صراحت با یکدیگر مطرح کردیم.
این دیپلمات عالی رتبه کش��ورمان افزود: امیدواریم که تالش دوس��تان و ش��رکای ما در برجام برای حفظ این 

توافق بین المللی به نتیجه برسد و برای به نتیجه رسیدن این تالش ها آماده ایم که با آنها همکاری کنیم.
ظریف در ادامه در پاس��خ به س��والی گفت: گفت وگوی بس��یار خوبی با آقای ماس در مورد نحوه کاهش تنش 
در منطقه داش��تیم. گفت وگوهای منطقه ای پیش��نهاد همیشگی ایران بوده اس��ت و خوشحالیم که ایشان هم از 
آنها حمایت می کنند. ما همواره به همس��ایگان خود اعالم کرده ایم که برای گفت وگو آماده هستیم و پیشنهاد ما 
برای تش��کیل مجمع گفت وگوهای منطقه ای به قوت خود باقی اس��ت، اما تنش جدید در منطقه ما نتیجه جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه ایران اس��ت که ش��خص آقای ترامپ آن را اعالم کرد و گفت که در جنگ اقتصادی با ایران 

هستیم.
وی تاکید کرد: تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف این جنگ اقتصادی اس��ت. نمی توان توقع داش��ت جنگ 
اقتصادی علیه مردم عادی در جریان باش��د و کس��انی که از آن حمایت می کنند یا آن را به راه انداختند در امان 

باشند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطرنشان کرد: معتقدیم آلمان و اتحادیه اروپا نقش مهمی در پایان دادن 

به این تنش می توانند داشته باشند و از نقش آفرینی آنها در این عرصه استقبال می کنیم.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در ادامه نشس��ت خبری مشترک با هایکو ماس در پاسخ به سوال خبرنگار آلمانی 
در ارتب��اط با مش��کالت موجود در خاورمیانه و برخ��ی از اظهارنظرها در مورد نقش ای��ران در این ارتباط گفت: 
مش��کل خاورمیانه سیاس��ت های تجاوزکارانه رژیم صهیونیس��تی و حمایت بدون حد و مرز ایاالت متحده از این 

جنایت هاست.
وی ادامه داد: مشکل این است که برخالف تمام قواعد حقوق بین الملل اشغالگری های رژیم صهیونیستی توسط 

آمریکایی ها به رسمیت شناخته شده است از جمله اشغال قدس و بلندی های جوالن.
وی ادامه داد: متأس��فانه سیاس��ت های ضد حقوق بشری رژیم صهیونیس��تی علیه مردم فلسطین به فراموشی 
سپرده شده است و مشکل منطقه ما این است که ایاالت متحده تالش کرده با جنایت جدیدی به نام معامله قرن 

حقوق مردم فلسطین را به زور زیر پا بگذارد و اینها باعث خطر در منطقه ما شده است.
وی خطاب به خبرنگار س��وال کننده ادامه داد: ش��ما باید در مورد این موضوع از رژیمی س��وال کنید که دارای 
سالح هسته ای است و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن در کنار نیروگاه دیمونا می ایستد و می گوید ایران را نابود 

خواهیم کرد. آنها باید این سواالت را پاسخ دهند.
ظری��ف تأکید کرد: البته هیچ کس��ی نمی تواند اقدامی علیه ایران انجام دهد، چراکه در برابر هر اقدامی پاس��خ 

قاطعی را دریافت خواهد کرد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان همچنین در پاسخ به س��والی دیگر اظهار داشت: جامعه ما اصول اخالقی دارد که 

براساس آن مردم و اکثریت آن به حیات خود ادامه می دهند.
ظریف ادامه داد: اصول اخالق و مقررات قانونی ما حاکم بر رفتار افراد در اماکن عمومی اس��ت و رعایت قانون 

و اخالق عمومی ضرورت دارد.
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که »ما صرفاً بر اجرای برجام تاکید داریم« و ادامه داد: توجه دوستان اروپایی 
را بر مواد 1 تا ۳ ضمیمه 2 برجام جلب می کنم و همین طور بیانیه های کمیسیون مشترک برجام و تعهداتی که 

از سوی کشورهای 1+4 در آنها شکل گرفت.

هادی حق  شناس
کارشناس اقتصادی



از آنجا که تاب آوری، موضوعی بین رشته ای است، تعاریف متفاوتی از آن 
در علوم مختلف ارائه شده است. در لغت نامه وبستر )Webster( تاب آوری 
به »توانایی بازیابی بعد از وقوع فاجعه یا تغییر« گفته شده است. تاب آوری 
در مهندس��ی سازه ها نیز به معنای »بازگشت س��ریع پس از تنش« و در 
روانشناسی به »میزان توان افراد برای حل و فصل مشکالت« به کار رفته 
اس��ت. در جامعه شناسی اما تاب آوری می تواند کارکرد سیستم در هنگامه 
آشفتگی تلقی شود و یک سیستم اجتماعی در شرایطی تاب آور خواهد بود 

که بتواند خود را به سرعت با شرایط در حال تغییر وفق دهد. 
البته مفهوم تاب آوری به ویژه در س��ال های گذش��ته بیش��تر در ادبیات 
اقتص��ادی ای��ران مطرح ش��ده و اگرچه این یک اصل کلی اس��ت که هر 
اقتص��ادی که در معرض خطر قرار دارد آس��یب می بیند، اما وس��عت این 
آس��یب به تاب آوری یک اقتصاد بستگی دارد. در واقع، شاخص تاب آوری 
جهانی، یکی از ش��اخص های س��نجش انعطاف پذیری است و می تواند در 
جهت تصمیم گیری شرکت ها به لحاظ ارزیابی تاب آوری محیط کسب وکار، 

میزان ریسک کشورها و مخاطرات آنها کمک کند.
میزان تاب آوری اقتصادها در جهان

در آخری��ن گزارش ش��اخص ت��اب آوری جهانی در س��ال 2019، نروژ 
توانس��ته بهترین جایگاه را در میان 1۳0 کش��ور مورد بررسی کسب کند 
و اقتصاد ایران هم با رتبه 120 جزو یکی از کشورهای با میزان تاب آوری 
پایین و نامطلوب قرار گرفته است. در ادامه این گزارش، به بررسی ساختار 
ش��اخص تاب آوری جهانی و همچنین میزان تاب آوری اقتصادهای جهان 

در سال 2019 می پردازیم.
در سال 2019، بسیاری از رهبران کسب و کارها با نااطمینانی هایی در 
ارتباط با چشم انداز کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان و عواملی که برای 
سازمان های ش��ان حائز اهمیت است، مواجه شده اند. این عدم اطمینان با 
توج��ه به نگرانی های مربوط به قوانین تجارت جهانی در س��ال پیش رو و 
ضعیف تر شدن اقتصادها، شدیدتر نیز شده است. به دنبال نااطمینانی های 
سیاسی در اروپا، نگرانی های مربوط به برگزیت و تنش های تجاری فیمابین 
ایال��ت متحده آمریکا و چین، تولیدکنن��دگان بزرگ در اقتصادها در حال 
تغییر پیش بینی سود بنگاه ها، سود سهام و پاداش ها در نتیجه چشم انداز 
رش��د ضعیف تر هس��تند. در عین حال، تهدیدات تعرفه ای و ضدتعرفه ای 
نگرانی های��ی را در زنجیره ه��ای تامین و در کش��ورهایی از جمله مالزی، 
تایلند، ویتنام و فیلیپین ایجاد کرده است. موضوع انتخاب محل کسب وکار 
بنگاه ه��ا به دلیل تاثیر تغییرات اقلیم��ی و هوایی به ویژه در مکان هایی که 
با این مس��ائل مواجه هس��تند، پیچیده ش��ده و بر نحوه هدایت و تحول 

کسب وکارها، تاثیر گذاشته است.
سال گذشته دوره فعالی برای بروز بالیای طبیعی در سراسر جهان بوده 
اس��ت؛ از جمله آنها می توان به توفان و زلزله در ژاپن، س��یل های ش��دید 
در بخش��ی از هند، ایتالیا و استرالیا، خشکی در کشورهایی مانند چین و 
آرژانتین، آتش س��وزی در استرالیا و کالیفرنیا و توفان های شدید در ایالت 
متحده آمریکا اش��اره کرد. این اتفاقات و بسیاری دیگر از این قبیل، برای 
دومین س��ال متوالی، سال 2018 را تبدیل به پرهزینه ترین سال به علت 

خسارت های اقتصادی مربوط به این خطرات فاجعه بار کرده است.
در عی��ن حال، نقص اطالعات و هک های مخ��رب طی 12 ماه اخیر، 
این امر را یادآوری کرده که توس��عه بنگاه ها و کس��ب وکارها در جهان 
آسیب ها و مخاطراتی را نیز با خود به همراه دارند. این آسیب ها ممکن 
است در قالب بروز ریسک های سایبری و یا افزایش ریسک های مرتبط با 
ماشین آالت و تجهیزات کارخان های متصل شده به اینترنت، اتفاق بیفتد. 
بنابراین، این تهدیدات برای مدیرانی که به دنبال پیشرفت در محیط های 
کسب وکاری همراه با این نااطمینانی ها هستند، به چه معناست؟ پاسخ 
س��اده اس��ت. هنگامی که برای یافتن مکان مناس��ب ب��ه منظور انجام 
کسب وکار برنامه ریزی می شود، میزان تاب آوری محیط کسب وکار یک 
کشور حائز اهمیت است. بدین منظور، شرکت »FM global« هر ساله 
گزارش هایی را در ارتباط با ش��اخص تاب آوری جهانی کشورها، منتشر 
می کند. آخرین گزارش شاخص تاب آوری جهانی مربوط به سال 2019 
بوده که جایگاه ریس��ک کش��ورها در 1۳0 کش��ور را مورد بررسی قرار 
می دهد. »FM global« یک ش��رکت بیمه ای است که حدود دو قرن 
پیش تاسیس ش��ده و تمامی سرمایه، توانایی تحقیق علمی و تخصص 
مهندسی آن به موضوع مدیریت ریسک دارایی ها و تاب آوری مشتریان 

آن اختصاص یافته است.

ساختار شاخص تاب آوری جهانی
در این بخش س��اختار شاخص تاب آوری جهانی FM مورد بررسی قرار 
می گیرد. برای این ش��اخص سه سطح )اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره 
تامین( در نظر گرفته می شود. این شاخص به طور مساوی از 12 محرک 
هسته ای تاب آوری تشکیل شده که براساس آن امتیاز و رتبه 1۳0 کشور 
و برخی قلمروها در جهان را تعیین می کند. به عنوان مثال، چین و ایالت 
متحده آمریکا هر کدام به سه بخش منطقه ای تقسیم شده اند، زیرا گستره 
جغرافیایی آنها ش��امل مواجهه های متنوع با بالیای طبیعی مانند توفان، 

سیل و زلزله بوده  است.
کشورها و مناطق انتخاب شده شامل بزرگترین اقتصادها )به لحاظ تولید 
ناخالص داخلی( اس��ت که مجموعه کاملی از اطالعات آنها برای پنج سال 
اخیر موجود اس��ت. امتیازهای مربوط به 12 محرک با وزن مساوی با هم 
ترکیب شده و امتیاز مربوط به شاخص کل تاب آوری را تشکیل می دهند. 

امتیاز مربوط به شاخص کل کشورها بین صفر تا 100 قرار می گیرد.
س��اختار این شاخص، مدیران کس��ب و کارها را قادر به شناسایی منبع 
مقاوم��ت و آس��یب پذیری در می��زان تاب آوری یک کش��ور، هم در میان 
عوامل )اقتصاد، کیفیت ریس��ک و زنجیره تامی��ن( و هم به طور دقیق تر 
در بین 12 محرک می کند. این تحلیل به مدیران فرصت بهبود تاب آوری 

شرکت های شان در مقابل حوادث ناگوار را می دهد.
رتبه  و جایگاه کشورها در شاخص تاب آوری جهانی

نروژ در ش��اخص تاب آوری جهانی 2019 پیشرو بوده است. این کشور 
در محرک های بهره وری اقتصادی، ثبات سیاسی، کنترل فساد و حکمرانی 
شرکتی، جزو 10 کشور نخست بوده است. همچنین این کشور در معرض 
بالیای طبیعی کمی قرار داش��ته و وابستگی اقتصادی خود به نفت را نیز 

کاهش داده است.
حکمرانی شرکتی محرک جدیدی را برای شاخص تاب آوری 2019 ارائه 
می کند. این ش��اخص، به عنوان ی��ک جایگزین هدفمندتر برای »کیفیت 
تامین کننده محلی«، توانمندس��ازی محیط برای تاب آوری کسب وکارها 
را بهت��ر هدف گ��ذاری می کند و ب��ر چارچوب های موثر برای ش��یوه های 

کسب وکار محلی تمرکز دارد.
سه کشور نخس��ت در حکمرانی شرکتی، سنگاپور )رتبه 21( نیوزیلند 
)رتبه 12( و کانادا )رتبه 1۳( هس��تند. س��نگاپور به لح��اظ قدرت باالی 
اقتصادی، ریس��ک سیاس��ی پایین، زیرس��اخت های عالی، فساد پایین و 
ریسک بالیای طبیعی پایین در بین 10 کشور نخست قرار دارد که این امر 
باعث ش��ده این کشور یکی از جذاب ترین انتخاب ها برای شرکت هایی که 

تمایل به حضور و فعالیت در آسیا دارند، باشد.
دانمارک دومین جایگاه در ش��اخص تاب آوری جهانی 2019 را به خود 
اختصاص داده اس��ت. این کشور در سال 2018 در جایگاه هفتم در میان 
کش��ورها قرار داشته که توسط پیش��رفت های چشمگیری در میدان دید 
زنجیره تامین، توانس��ته رتبه خود را بهبود ده��د. دانمارک با یک دولت 
قوی و فس��اد پایین، به لحاظ کمتر قرار گرفتن در معرض بالیای طبیعی 
و کیفیت باالی ریس��ک بالیای طبیعی، در 10 جایگاه نخس��ت برای این 

محرک ها قرار گرفته است.
هائیتی )رتبه 1۳0( پایین ترین جایگاه را در این ش��اخص کسب کرده 
است. پیش از این کشور نیز کشورهای ونزوئال )رتبه 129( و اتیوپی )رتبه 
128( قرار دارند. هائیتی که هنوز خس��ارات واردش��ده پس از توفان متیو 
را به طور کامل جبران نکرده، با کمبود عرضه سوخت مواجه شده و جزو 
فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. ونزوئال نیز از قرار گرفتن در معرض 
بالیای طبیعی، سطح باالی فساد و وابستگی اقتصادی به نفت رنج می برد 
و تورم بسیار باال نیز به عنوان یکی از چالش های بزرگ در این کشور است. 
در ارتباط با اتیوپی نیز با اینکه دولت این کشور تاکید بسیاری بر آزادسازی 
سیاس��ی داشته و توافقنامه صلح با کشور همسایه، اریتره، برقرار کرده اما 
همچنان در میان سه کشور آخر در رده بندی این شاخص در سال 2019 

قرار گرفته است.
امنیت شبکه در صف نخست اخبار روزانه سراسر جهان در سال 2018 
قرار داشته است. طی یک بازه زمانی چهار ساله، سرانجام سرقت اطالعات 
شخصی مشتری از پایگاه داده هتل های بین المللی »ماریوت استاروود« که 
500 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می دهد، هنوز نامعلوم مانده است. یکی 
از خطوط هوایی مهم آس��یا نیز به نام »کاتای پاس��یفیک« پس از ناتوانی 
در گزارش اطالعات به س��رقت رفته مسافران پس از گذشت هفت ماه از 
این واقعه، با تحقیقات حراستی توسط مامور دولت هنگ کنگ روبه رو شده 
است. هک شدن چنین داده های مهمی، ضرورت تضمین صحت ادعاهای 
ش��رکت ها درخصوص اولویت بندی اقدامات مربوط به کاهش ریسک های 

سایبری را دوچندان کرده است. یکی از این اقدامات از طریق پیشرفت ها 
در اتوماسیون هوشمند که در حال تبدیل شدن به ابزاری قدرتمند و موثر 

در مقابله با ریسک های سایبری است، به دست می آید.
بزرگترین بهبود رتبه در ش��اخص تاب آوری جهان��ی 2019 مربوط به 
کشور رواندا )رتبه 77( بوده که ۳5 رتبه تغییر جایگاه داشته است. عمدتاً 
به علت کاهش نرخ شهرنشینی و بهبود موثر در حکمرانی شرکتی، رواندا 
افزای��ش تاب آوری را تجربه کرده که این امر نیز با رش��د اقتصادی پایدار 
و کاه��ش فقر همراه بوده اس��ت. تایلند نیز با رتبه 7۳ در س��ال 2019، 
حدود 1۶ جایگاه بهبود داش��ته است. این کش��ور، به عنوان هاب زنجیره 
تامین آسیا، پیشرفت قابل توجهی در میدان دید زنجیره تامین و حکمرانی 
شرکتی داشته است. با این حال، تایلند همچنان به طور قابل مالحظه ای 
در معرض شرایط آب و هوایی سخت قرار گرفته و در صورت بهبود کیفیت 
مدیریت ریس��ک بالیای طبیعی خود، بهبود قابل توجهی را در رتبه خود 

شاهد خواهد بود.
جمهوری مقدونیه شمالی )رتبه 100( با افت 22 جایگاه، بیشترین افت 
را در این ش��اخص داشته است. بدتر شدن شرایط تاب آوری این کشور در 
وهله نخست ناشی از بهره وری اقتصادی پایین تر، افزایش وابستگی به نفت 
و افزایش نرخ شهرنشینی بوده است. با توجه به حل مناقشات طوالنی که 
این کش��ور در ارتباط با نام گذاری، با یونان داش��ته، جمهوری مقدونیه به 

دنبال عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو است.
میزان تاب آوری اقتصاد ایران و جایگاه آن در جهان

ایران در این ش��اخص رتبه 120 از میان 1۳0 کش��ور را کسب کرده و 
امتیاز آن نیز 18.4بوده است. جایگاه پاکستان در این شاخص )رتبه 118( 
نیز تقریبا به ایران نزدیک بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که کشورهای 
عرب��ی از جمله قطر، امارات متحده عربی و عمان به ترتیب رتبه های 2۶، 

۳۳ و 51 را کسب کرده اند.
در میان س��ه سطح تشکیل دهنده ش��اخص تاب آوری جهانی، ایران در 
زنجیره تامین امتیاز باالتری را نس��بت به سایر سطوح کسب کرده است. 
امتیاز ایران در سه سطح اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین به ترتیب 
امتیازهای 21.8، ۶.7 و ۳2 را کس��ب کرده که کمترین امتیاز مربوط به 
کیفیت ریس��ک است. قطر در س��طح اقتصاد امتیاز کامل 100 را کسب 
کرده و امارات متحده و عمان نیز به لحاظ وضعیت اقتصاد امتیاز باالتری 

را نسبت به سایر سطوح به دست آورده اند.
طی پنج س��ال اخیر، روند امتیازی ایران تا س��ال 2018 افزایشی و رو 
به بهبود بوده ولی در س��ال 2019 امتیاز به کمترین رقم طی پنج س��ال 
گذش��ته تنزل کرده اس��ت. رتبه ایران هم در این شاخص هر ساله بهبود 
داش��ته و در سال 2019 بهترین جایگاه را با وجود افت قابل توجه امتیاز، 

کسب کرده است.
در میان 12 محرک هسته این شاخص، ایران در »بهره وری« و »کیفیت 
ریسک طبیعی« به ترتیب با رتبه های ۶2 و ۶8 بهترین عملکرد را داشته 
اس��ت. در عین حال، بدترین رتبه ایران نیز مربوط به محرک »حکمرانی 

شرکت ها« با رتبه 125 بوده است.
در س��ال 2019، بدترین امتیازهای متعلقه ایران مربوط به قرارگرفتن 
در معرض مخاطرات طبیعی )0(، بهره وری )14.8( و حکمرانی شرکت ها 
)22.5( و بهترین امتیازها مربوط به نرخ شهرنشینی )۶9.۳(، شدت انرژی 

)57( و کیفیت زیرساخت ها )54.8( بوده است.
مفهوم تاب آوری و ویژگی های اقتصاد مقاوم

ش��رایط و وضعیت هر کش��وری ب��ا توجه به وابس��تگی های داخلی و 
آس��یب پذیری هایش، به گونه ای منحصر به فرد است. شاخص تاب آوری 
جهانی س��ال 2019 ابزار جامعی است که از طریق ترکیب محرک های 
هس��ته ای تاب آوری بنگاه ها و برجس��ته کردن نقاط ضع��ف در نهایت 
منابع��ی را در اختی��ار بنگاه ه��ا می گذارد تا با کمک آنها، ریس��ک های 
پیشرو را ارزیابی و مهار کنند. به منظور اطمینان از اینکه کسب و کارها 
تاب آور باقی می مانند، مهم اس��ت که مدیران ظرفیت بنگاه های شان را 
در زمین��ه تحمل و رف��ع اختالل های موجود، شناس��ایی و اندازه گیری 
کنن��د. رویدادهای س��ایبری، توفان و زلزله جزو مهمترین اخبار س��ال 
2018 بوده اند. حوادث شدید آب و هوایی نیز به شکل سیل در سواحل 
و آتش س��وزی هایی که بخش هایی از آمریکا، کانادا و اس��ترالیا را ویران 
ک��رده، بروز کرده اس��ت. جنگ تعرفه ای بین آمری��کا و چین و در عین 
حال، بحث های سیاس��ی پیرامون اتحادیه اروپا و برگزیت هنوز در صدر 
اخب��ار قرار دارند. از این رو، ش��اخص ت��اب آوری جهانی FM می تواند 
منبعی برای کم��ک به مدیران در جهت ارزیابی توان آس��یب پذیری و 

تاب آور کردن بنگاه ها ی شان در سراسر جهان باشد.

گزارش »FM global« از میزان تاب آوری اقتصادهای جهان در سال 2019

تاب آوری نامطلوب اقتصاد ایران
نگاه

جهان کسب وکار به کدام سمت حرکت می کند؟
آینده آنالین تجارت

تجارت الکترونیک یکی از آینده دارترین صنایع غول پیکر به حساب می آید. 
فقط در سال 2018 در مقایسه با سال 2017 شاهد رشد 2۳.۳درصدی فروش 
تجارت الکترونیک بودیم. این رقم بزرگی است اما چیز جدیدی نیست. میانگین 
رش��د ساالنه فروش تجارت الکترونیک بین س��ال های 2014 تا 2017 حدود 
25.۶درصد بوده است. رشد تجارت الکترونیک روندی نیست که بتوان کتمانش 
کرد. آنچه محل بحث است، چگونگی تحول آن در آینده است. این صنعت به 
طور مداوم در حال تغییر است و همراه خود شیوه های خرید و فروش در گوشه 
گوش��ه دنیا را تغییر می دهد، اما در س��ال های پیش رو شاهد چه تغییراتی در 

حوزه تجارت الکترونیک خواهیم بود؟
* گ��ذار از کامپیوت��ر ب��ه موبایل: وقتی درب��اره آینده تج��ارت الکترونیک 
صحبت می کنیم یک چیز مشخص اس��ت: موقع خرید آنالین، دستگاهی که 
از آن استفاده می کنید، اهمیت زیادی دارد. در گذشته کسب وکارها، فروشگاه 
آنالین شان را با این احساس طراحی می کردند که مشتری با کامپیوتر خانگی 
مثل لپ تاپ به اینترنت وصل می شود. آنها می دانستند که افراد با موبایل خود 
از فروشگاه ش��ان خرید خواهند کرد، اما این در درجه دوم اهمیت قرار داشت. 
به همین خاطر وقتی با موبایل وارد وب س��ایت اکثر فروش��گاه ها می ش��دید با 
صفحاتی شکسته و بدشکل روبه رو بودید و مجبور می شدید بارها با انگشت زوم 
صفحه را تغییر دهید. حاال این روند کامال برعکس ش��ده است. حاال صاحبان 
کسب وکار موقع طراحی فروشگاه شان کاربران موبایل را قبل از کاربران کامپیوتر 

در نظر می گیرند.
ممکن اس��ت عجیب باشد اما کامال منطقی است: فراموش نکنید که برآورد 
شده تا سال 2020 حدود 45درصد تمام درآمدهای آنالین شرکت ها از طریق 
موبای��ل خواهد ب��ود. این یعنی حدود 284 میلیارد دالر! ام��ا ماجرا از این هم 
جالب تر می ش��ود: بررسی ها نش��ان داده 5۶درصد خریداران حتی موقعی که 
در خانه اند از موبایل برای تحقیق در مورد اجناس مورد عالقه ش��ان اس��تفاده 
می کنند. قبال این تصور وجود داشت که افراد فقط هنگام ضرورت مثال موقعی 
که بیرون از خانه اند از موبایل استفاده می کنند، به همین خاطر فروشگاه های 
موبایل نسخه ساده شده و محدود فروشگاه آنالین بودند. حاال خریداران تجربه 
کام��ل خرید را روی همه دستگاه های ش��ان می خواهند، چ��ه کامپیوتر و چه 
موبایل. به همین خاطر است که سرویس هایی مثل Shopify که به صاحبان 
کس��ب وکار فروش��گاه آنالین اجاره می دهند، بخش عمده تمرکز خود را روی 

بی نقص بودن تجربه کاربر موبایل معطوف کرده اند.
* گذار از عکس به فیلم: همین چند سال پیش، برای آنکه فروشگاه آنالین 
راه بیندازید نیاز به چند عکس س��بک از محصول داش��تید تا خیال تان راحت 
باشد که با اینترنت کم قدرت موبایل صفحه فروشگاه تان سریع باال می آید. کم کم 
ب��ا افزایش قدرت موبایل ه��ا و اینترنت موبایل، این روند تغیی��ر کرد و نیاز به 
عکس های کیفیت باال بیش��تر احساس ش��د. حاال بازی طوری تغییر کرده که 
صاحبان کسب وکار باید کنار عکس به فیلم هم فکر کنند. فیلم در آینده تجارت 

الکترونیک نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.
بررسی ها نشان می دهد همین حاال هم ۶0درصد خریداران ترجیح می دهند 
فیلم��ی از محص��ول را ببینند به جای آنکه توصی��ف آن را بخوانند. همچنین 
۶4درصد خریداران بعد از تماشای فیلم یک محصول در شبکه های اجتماعی 
نس��بت به خرید آن اقدام کرده اند. دلیل این تغیی��ر در رفتارهای خریداران را 
باید در تحول اپلیکیشن های محبوب مثل فیس بوک، اینستاگرام و اسنپ چت 
جس��ت وجو کرد که در آپدیت های اخیر خود تمرکز روی ویدئو را باال برده اند 
)مثل بخش اس��توری در اینستاگرام(. محبوبیت شبکه هایی خاص در یوتیوب 
هم در این روند بی تاثیر نبوده اس��ت: در این ش��بکه ها کاربران محبوب از کل 
روند خرید، بازکردن بس��ته بندی و استفاده کاال فیلم می گیرند و در پایان نظر 
خود را درباره آن محصول اعالم می کنند. اولین فیلم ها از بازکردن بسته بندی 
جدیدترین آیفون و آیپد جزو محبوب ترین فیلم های یوتیوب به حساب می آیند.

ب��ه همین دالیل اس��ت که خریداران روز به روز بیش��تر ب��ه وجود فیلم در 
روند خرید احس��اس نیاز می کنند و صاحبان کسب وکار هم این را فهمیده اند. 
مثال فروش��گاه آنالین ASOS که 850 برند لباس را نمایندگی می کند برای 
محص��والت رده  اول��ش عالوه بر عک��س و متن، فیلمی از فشن ش��ویی که آن 
لباس در آنجا معرفی ش��ده، ارائه می کن��د. آنها به تمام نیازهای مخاطب برای 
تصمیم گیری پاسخ می دهند: خریدار احتمالی لباس را در تن مدل می بیند و به 

فیلم بیشتر از عکس اطمینان می کند و سریع تر دکمه خرید را فشار می دهد.
* اضافه شدن بازارهای تازه: طبق برآوردها بازارهای نوظهور مثل هند، چین، 
برزیل، روس��یه و آفریقای جنوبی نقش��ی کلیدی در آینده تجارت الکترونیک 
ایفا خواهند کرد. با توجه به نرخ رش��د باال در این کشورها این مسئله طبیعی 
است، اما بهتر است به ماجرا دقیق تر شویم. برآورد شده که حدود ۳ میلیارد نفر 
خریدار بالقوه از بازارهای نوظهور تا سال 2022 به اینترنت دسترسی خواهند 

یافت. این تعداد خریدار بالقوه را اصال نمی شود دست کم گرفت.
انتظ��ار م��ی رود که 20درصد کل فروش در خرده فروش��ی های سراس��ر 
دنیا در س��ال 2022 مربوط به خریداران س��اکن همی��ن بازارهای نوظهور 
باش��د. نکته جالب اینجاست که بخش زیادی از این بازارها تاکنون در برابر 
کس��ب وکارهای کنونی مدعی در عرصه تجارت الکترونیک بس��ته بوده اند. 
باید دی��د غول های چندملیتی کنونی می توانند در ای��ن بازارها نفوذ کنند 

یا شرکت های بومی این بازارهای عظیم را در اختیار خود خواهند گرفت.
* رنس��انس فروشگاه فیزیکی: نمی توانیم درباره آینده تجارت الکترونیک 
صحبت کنیم و بحث فروش��گاه های فیزیکی و آنالی��ن پیش نیاید. به طور 
کل��ی، کارآفرینان در صنعت تجارت الکترونیک عضو یکی از این دو اردوگاه 
هستند: آنهایی که اعتقاد دارند نَفس فروشگاه های فیزیکی به شماره افتاده 
و دی��ر یا زود بازی را به فروش��گاه های آنالین واگ��ذار می کنند و به تاریخ 
می پیوندند و آنهایی که معتقدند فروشگاه های فیزیکی وارد دوران رنسانس 

خود شده اند. 
ما به گروه دوم تعلق داریم: تردیدی وجود ندارد که فروشگاه های آنالین 
ضربه ای سنگین به فروش فروش��گاه های فیزیکی زده اند، اما این به معنای 
پایان آنها نیس��ت. آنها می توانند س��رمایه ای پ��رارزش در برندهای تجارت 
الکترونیک به حس��اب بیایند. البته نه به ش��یوه ای که فکرش را بکنید. آنها 
قرار نیس��ت تبدیل به نسخه فیزیکی فروشگاه آنالین خود بشوند. در عوض 
فروشگاه های فیزیکی کم کم تجربه ای منحصر به فرد را برای مشتریان رقم 
خواهند زد. این یعنی ما وارد دوران گذار فروشگاه های فیزیکی می شویم و 

به زودی با نوع مدرن تری از این فروشگاه ها طرف خواهیم بود.
می توانیم در این حوزه فروش��گاه های برند ورزش��ی نایک را در نیویورک و 
شانگهای مثال بزنیم. نایک این فروشگاه ها را »ساختمان نوآوری« نام گذاشته 
است. در این فروشگاه ها می توانید محصوالتی را پیدا کنید که در فروشگاه های 
دیگر و در س��ایت نایک وجود ندارد، می توانید با دس��تان خودتان محصوالت 
نایک را شخصی سازی کنید، تست فیتنس بدهید یا محصوالت تازه را به کمک 
بازی های جذاب امتحان کنید. هیچ کدام از این کارها را نمی توان در فروش��گاه 

آنالین انجام داد. 
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فرصت امروز: 79  نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور با بیان اینکه تشکیل 
وزارت بازرگانی کمکی به حل مشکل بازار نمی کند، بر لزوم اعطای مستقیم یارانه 

ترجیحی ارز به مردم تاکید کردند.
نمایندگان مردم در این نامه با اشاره به تالش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، 
آن را به نفع مردم و بازار نمی دانند و معتقدند: در ش��رایط دونرخی بودن ش��دید 
کاال در بازار )اختالف قیمت بیش از 10 هزار تومان( هیچ دس��تگاه اجرایی قادر به 
مدیریت بازار و رس��اندن یارانه به دس��ت مصرف کننده نیست و بالشک در صورت 
تش��کیل وزارت بازرگانی و حف��ظ ارز 4200 تومانی بازار همچنان متالطم خواهد 
ماند، بنابراین بهترین روش برای تخصیص ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم، 

تخصیص یارانه از مقصد است.
این در حالی اس��ت که دولت از خردادماه 9۶ تا مهرماه سال 97 سه بار تأسیس 
مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس ش��ورای اس��المی پیگیری کرده و هر سه بار با 
مخالفت نمایندگان مجلس مواجه ش��ده است. با این حال، در ماه های گذشته و با 
ادامه اصرار دولت برای تش��کیل وزارت بازرگانی جهت حل وفصل مشکالت بازار و 
رساندن ارز 4200 تومانی به مردم، 7۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان 

»تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی« تدوین کردند.
بر این اس��اس، 79 نماینده مجلس به حس��ن روحانی نامه نوش��تند و خواستار 
آن ش��دند تا یارانه ترجیحی ارز به طور مس��تقیم به مردم اعطا شود. به گفته آنها، 
تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکل بازار نمی کند، بلکه موجب بروز 
آسیب های دیگری در اقتصاد کالن کشور می شود. طی سال های گذشته و با افزایش 
نرخ تورم عمومی، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ارتقای قدرت خرید 
مردم، اعطای ارز با نرخ ترجیحی را برای کاالهای اساس��ی در دستور کار خود قرار 
داد. هرچند نیت دولت از اعطای این ارز حفظ قدرت خرید مردم بوده اس��ت، ولی 
تجربه سال گذشته نش��ان می دهد این سیاست نه تنها در تحقق هدف خود یعنی 
حمایت از مردم ناکارآمد بوده اس��ت، بلکه موجب بروز فساد، شکل گیری قاچاق و 

افزایش احتکار در بازار محصوالت غذایی شده است.
تخصیص یارانه از مبدأ یا مقصد؟

به طور کلی، اعطای یارانه به مردم دارای دو روش کلی است: روش اول »تخصیص 
یارانه از مبدأ« و به تعبیر دیگر اعطای یارانه به واردکننده کاال و روش دوم »تخصیص 
یارانه از مقصد« یا اعطای یارانه به مصرف کننده نهایی. سیاست فعلی دولت تاکنون 
مبتنی بر روش اعطای یارانه از مبدأ بوده است که تحت عنوان تخصیص ارز با نرخ 
ترجیحی 4200 تومانی اجرا ش��ده است. علی رغم اینکه در وهله اول تصور می شد 
این روش می تواند باعث کنترل تورم در محصوالت غذایی شود ولی رخدادهای اخیر 

نش��ان می دهد پیگیری این سیاست موجب تشدید مشکالت بازار ازجمله افزایش 
احت��کار کاالی وارداتی، انحراف منابع ارزی به دلیل بیش اظهاری یا دگراظهاری در 
اس��ناد تجاری، صادرات مجدد یا قاچاق ش��ده است که درمجموع باعث سوداگری 
و افزای��ش کاذب قیمت ه��ا در بازار و عدم اصابت یاران��ه به مصرف کنندگان نهایی 

شده است.
دول��ت با هدف رس��اندن یاران��ه ارز 4200 تومانی به مردم و کنت��رل بهتر بازار 
پیش��نهاد تش��کیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح ک��رده و پیگیری می کند. 
حال آنکه در ش��رایط دونرخی بودن شدید کاال در بازار )اختالف قیمت بیش از 10 
هزار تومان( هیچ دس��تگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رس��اندن یارانه به دست 
مصرف کننده نیست و بالشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز 4200 

تومانی بازار همچنان متالطم خواهد ماند.
بهتری��ن روش برای تخصیص ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم تخصیص 
یارانه از مقصد است. این روش در عین اینکه مشکالت ذکرشده برای روش تخصیص 
یارانه از مبدأ را ندارد، با خروج س��رمایه های س��رگردان از ب��ازار فعلی محصوالت 
اساسی، موجب کاهش قیمت ها و فرونشست تالطمات بازار نیز خواهد. الزم به ذکر 
است که ظرفیت اجرای روش تخصیص یارانه کاالهای اساسی از مقصد، در بودجه 
س��ال 1۳98 نیز دیده شده و اخیراً نیز بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت الزم 
برای اعطای کاالبرگ الکترونیکی خبر داده اس��ت که نش��ان از اجماع نظرات بدنه 

کارشناسی دولت و مجلس در بهینه بودن تخصیص یارانه از مقصد است.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در بوته نقد نمایندگان

طرح تش��کیل »وزارت تجارت و خدمات بازرگانی« که هم اکنون به اصرار دولت 
در مجلس ش��ورای اس��المی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکالت فعلی 
ب��ازار را لغو قانون »تمرکز وظای��ف و اختیارات بخش کش��اورزی در وزارت جهاد 
کش��اورزی« مصوب 24 بهمن 1۳91 معرفی می کند که طی این قانون اختیارات 
تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد 

کشاورزی منتقل شد.
درصورتی ک��ه پس از ابالغ این قان��ون وزارت جهاد کش��اورزی دولت یازدهم و 
دوازدهم به واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه 
رونق تولیدات کش��اورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به دست آورد. به طوری که، 
کاهش ح��دود 5 میلیارد دالری واردات غذای اساس��ی، افزایش 2.2 برابری تولید 
گندم و دس��تیابی به خودکفایی در تولید این محصول پس از 12 س��ال، افزایش 
بی��ش از س��ه برابری تولید دانه ه��ای روغنی و کاه��ش واردات روغن، کاهش 2.۳ 
براب��ری واردات برن��ج و جایگزینی تولید داخل، افزایش 92درصدی تولید ش��کر و 

نزدیک ش��دن به مرز خودکفایی در این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید 
ناخالص داخلی )GDP( کش��ور به میزان 2درص��د و افزایش 12درصدی صادرات 
محصوالت کشاورزی، بین سال های 92 تا 9۶ )پس از اجرای قانون تمرکز(، بخشی 

از دستاوردهای اجرای این قانون مترقی هستند.
دس��تاوردهای مثبتی ک��ه موجب مخالفت تش��کل ها و اتحادیه ه��ای تولیدی 
با تش��کیل مج��دد وزارت بازرگانی ش��ده و در دو بازه زمان��ی 17 خردادماه 9۶ و 
11 اردیبهش��ت ماه 98، »نظام صنفی کش��اورزی کش��ور«، »مجمع ملی خبرگان 
کش��اورزی«، »اتحادیه های مرکزی و سراس��ری تعاونی های روستایی و کشاورزی 
ایران« و س��ایر تش��کل های بخش کش��اورزی به نمایندگی از جامعه ۳0 میلیونی 
تولیدکنندگان زنجیره غذا و کشاورزی با انتشار بیانیه ای، حفظ و اجرای کامل قانون 

تمرکز را از مجلس و دولت محترم درخواست کرده اند.
اصرار و پافشاری مسئوالن دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت 
بازرگانی در حالی است که کشور هم اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد 
و تصمیم گیری دقیق و س��ریع و دارای بار مالی کم، ازجمله ملزومات مدیریت در 
ش��رایط تحریم اس��ت. در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در 
عین تحمیل هزینه ای بالغ بر 2هزار میلی��ارد تومان به دولت، حل وفصل اختالفات 
بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختالفی حدود شش ماه تا یک سال زمان الزم دارد 
و عماًل در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد، چراکه به صورت عمومی 
فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به مراتب پیچیده تر و وقت گیرتر از ادغام آنهاست 
و به همین س��بب، اقتضای چنین ش��رایطی می طلبد تا دولت و مسئوالن با اتخاذ 
تدابیری کم هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به بهترین شکل 

ممکن اداره کنند.
از حذف ارز 4200 تومانی تا عدم تشکیل وزارت بازرگانی

79 نماینده مجلس در پایان این نامه، از رئیس جمهور درخواست کردند تا ضمن 
عدم پیگیری تش��کیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز 4200 تومانی برای 
واردات اقالم اساس��ی و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه التفاوت این 
دو نرخ ارز را به صالحدید خود و با یکی از روش هایی افزایش یارانه نقدی یا اعطای 

کاالبرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند.
همچنی��ن با توجه به اینکه طی هفت س��ال اخیر، قان��ون تمرکز وظایف بخش 
کش��اورزی، در راس��تای رونق تولید و افزایش صادرات محصوالت به سایر کشورها 
بسیار مؤثر بوده و ازجمله دس��تاوردهای درخشان دولت محسوب می شود، انتظار 
م��ی رود رئیس جمهور محترم جهت اجرای کامل قانون »تمرکز وظایف و اختیارات 
بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی« اقدامات جهادی و قاطعی را انجام دهد.

نامه 79 نماینده مجلس به رئیس جمهور:

یارانه ارزی را مستقیما به مردم بدهید
یادداشت

تثبیت قیمت درمان نیست

شاید در یک مقطع زمانی قیمت برخی اقالم به دلیل مسائل سیاسی یا دیگر 
مالحظات تثبیت شود، اما این مسئله با سرکوب قیمت ها متفاوت است. تصویب 
قانون تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم شورای اسالمی به دلیل شرایط اقتصادی 
و نوسانات قیمت انجام شد. نمایندگان در این دوره تصمیم گرفتند قیمت برخی 
فرآورده ه��ای نفتی و دیگر اق��الم را به طور موقت تثبیت کنند و قرار نبود این 
تثبیت به طور دائم در اقتصاد کش��ور جاری ش��ود، با این حال آنچه امروز در 

اقتصاد کشور می   بینیم سرکوب قیمت هاست.
تثبی��ت نرخ ارز از جمله اقداماتی اس��ت که می   توان آن را درواقع س��رکوب 
نرخ ارز در نظر گرفت. از سال گذشته نرخ دالر در کشور 4 هزار و 200 تومان 
اعالم ش��ده است و این در حالی اس��ت که دالر دو نرخ دیگر هم دارد که یکی 
نرخ نیمایی و دیگری نرخ بازار آزاد اس��ت. تفاوت این س��ه نرخ تا اندازه ای زیاد 
اس��ت که دریافت ارز دولتی جذاب تر به نظر برسد به همین دلیل بسیاری ارز 
را از دول��ت دریافت می   کنند و کاال وارد می   کنند اما در عمل، مابه التفاوت نرخ 
ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد را در قیمت کاال اعمال می   کنند. مثال ارز نش��ان 
می   دهد که تثبیت نرخ ارز به نفع اقتصاد نیست چراکه طی چند ماه گذشته و 
ب��ا طرح نرخ 4ه��زار و 200 تومان برای ارز، مردم هم هزینه پرداخت ارز با نرخ 
دولتی به واردکنندگان را تحمل کرده اند و هم کاال را با قیمت خرید با ارز بازار 
آزاد از واردکنندگان خریدند. پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردکنندگان 
هیچ اثری بر نرخ تورم نداش��ت و با وجود این، درصد رش��د قیمت ها طی چند 
ماه گذش��ته افزایش هم یافت. براس��اس گزارش مرکز آمار از هزینه های سبد 
خانوار، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال 98 به 51درصد رسید و این در 
حالی اس��ت که تورم برای دهک های پایین درآمدی بیش از این میزان و برای 

دهک های باالی درآمدی در جامعه ایرانی کمتر است.
تثبیت قیمت ها نس��خه درمان امروز اقتصاد نیس��ت، همچنان که سرکوب 
قیمت ها هم نسخه خوبی به نظر نمی رسد. ممکن است این مسئله برای تمام 
کاالها و خدمات مصداق نداش��ته باش��د چراکه در م��ورد بعضی کاالها دالیل 
غیراقتص��ادی هم مطرح اس��ت. از جمله این کاالها بنزین اس��ت که عالوه بر 
دالیل اقتصادی به مسائل سیاسی هم مربوط است. تغییر قیمت بنزین و اقالمی 
مثل دالر در اقتصاد ایران عالوه بر آثار اقتصادی حواش��ی سیاس��ی هم ایجاد 
می   کند و بر قیمت دیگر کاالها هم اثرگذار است. به همین دلیل به طور معمول 
دولت ه��ا در مورد قیمت این دو کاال محتاطانه عم��ل می   کنند. در مورد دیگر 
کاالها س��رکوب قیمت و عدم واگذاری تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا 
در بازار مشکل زاس��ت و هر نوع تعیین قیمت به نفع اقتصاد نیست. یارانه های 
پنهان در اقتصاد که به منظور س��رکوب قیمت ها پرداخت می   شود طی سال ها 
انباشته می شود و افزایش می   یابد و همین به چالش های دیگر در اقتصاد ایران 

می   انجامد.
بسیاری معتقدند که تثبیت قیمت ها انگیزه صرفه جویی در استفاده از اقالم 
مختلف از جمله برق و بنزین را از بین می   برد. واقعیت این اس��ت که هیچ گاه 
بحث های اخالقی به کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از اتالف انرژی در کشور 
ما منجر نشده است. در مصرف مواد غذایی، میوه و فرآورده های نفتی مختلف، 
با نصیحت و توصیه به کاهش مصرف و صرفه جویی نرس��یده ایم. آمار ها نشان 
می   دهد که در بین کش��ور های جهان بیش��ترین درصد اتالف انرژی در ایران 
اتفاق می   افتد. این مس��ئله نشان می   دهد که عامل موثر و مهم در صرفه جویی 
و جلوگیری از اتالف منابع همان قیمت است. در هر مقطعی که قیمت بنزین 
افزایش یافته، میزان مصرف هم کاهش یافته است. اثرگذارترین ابزار در زمینه 

صرفه جویی تغییر قیمت است.
س��ازمان های نظارتی ن��ه از قیمت گذاری بلکه از اجح��اف در قیمت گذاری 
جلوگیری می   کنند. اگر قیمت کاالیی بیش از اندازه و بدون توجه به هزینه تولید 
افزایش پیدا کند، این س��ازمان ها برای حمایت از مصرف کنندگان وارد میدان 
می   شوند. هیچ یک از سازمان های نظارتی دخالتی در تعیین قیمت تمام شده کاال 
ندارند و البته دولت هم به عنوان فروشنده آب شرب، برق مصرفی و فرآورده های 
نفتی این اقالم را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی عرضه می   کند. در مورد 
صنایعی مثل خودرو، ش��ورای رقابت یا سازمان حمایت به دلیل مسئله انحصار 
ورود می   کند، اما نکته مورد غفلت در زمینه خودرو افزایش نرخ ارز است. بخش 
عم��ده ای از نهاده های تولید خودرو وارداتی اس��ت، بنابراین نرخ ارز در افزایش 
قیمت اثرگذار اس��ت. در این ش��رایط نمی توان به طور دستوری قیمت خودرو 
را پایین نگه داش��ت درحالی که خودروس��از بیش از قیم��ت برای تولید هزینه 

کرده است.
منبع: آینده نگر

از خردادماه امسال
قیمت بلیت اتوبوس 20درصد افزایش یافت

قیم��ت بلیت اتوبوس در س��ال 1۳98 به طور رس��می از خردادماه امس��ال 
20درصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در سال 1۳9۶ قیمت بلیت اتوبوس با 
افزایش قیمت مواجه نبود و در سال 1۳97 نیز قیمت ها به میزان 20درصد و از 
خردادماه افزایش یافت، با این حال در سال 1۳98 و طبق اعالم محمد اسالمی-
وزیر راه و شهرسازی- قرار بر این شد که قیمت بلیت اتوبوس از 25 اسفندماه 
سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری با افزایش 20درصدی همراه شود و 

با اتمام این ایام به وضعیت قبل بازگردد.
هرچند با گذش��ت حدود 45 روز از ابتدای س��ال جاری در حالی که قیمت 
بلی��ت اتوبوس در ایام ن��وروز با افزایش 20درصدی همراه و پس از آن برمبنای 
نرخ های سال 1۳97 محاسبه ش��د، اتحادیه تعاونی های مسافربری درخواست 
افزایش قیمت ها را ارائه داد که این اعمال افزایش نیازمند اخذ مجوزهای دولتی 
از مراجع ذی ربط از جمله س��تاد تنظیم بازار بود که از خردادماه سال جاری با 

این میزان افزایش قیمت موافقت شده است.
احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه تعاونی های مس��افربری با اش��اره به اینکه 
درخواس��ت افزایش قیمت بلیت اتوبوس در سال 1۳98 به مراجع مربوط ارائه 
شد، گفت: با اتمام ایام نوروز قیمت بلیت اتوبوس به وضعیت قبل بازگشت و با 
توجه به افزایش هزینه ها در حوزه حمل و نقل درخواست افزایش قیمت بلیت 
اتوبوس را ارائه کردیم و با توجه به اینکه هیأت دولت در رابطه با افزایش قیمت 

دستورالعملی را صادر کرده بود، باید مراحل قانونی این موضوع طی می شد.
وی ادامه داد: به همین دلیل نیز درخواس��ت افزایش قیمت ها را ارائه کردیم 
و منتظ��ر تصمیم س��تاد تنظیم ب��ازار در این رابطه بودیم ک��ه در نهایت با آن 
موافقت شد. رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری در پاسخ به اینکه آیا تا پایان 
سال جاری دیگر شاهد افزایش قیمت بلیت اتوبوس نخواهیم بود، تصریح کرد: 
امیدوار هستیم دیگر شاهد افزایش قیمت نباشیم و ما نیز تمایلی برای افزایش 
قیمت ها نداریم، با این حال چیزی قطعی نیست و قیمت ها به شرایط اقتصادی 

کشور بستگی دارد.
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رئیس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، علت مخالفت وزیر راه با انجام 
فرآیند واگذاری آزادراه های دولتی را افزایش چش��مگیر قیمت تمام شده نگهداری 
آزادراه و وارد آمدن فش��ار بر مردم دانست. به گفته او، هزینه نگهداری آزادراه ها به 
دنبال تورم های اخیر، هزار درصد رش��د کرده و واگذاری آنها می تواند نرخ عوارض 

را به شدت افزایش دهد.
عبدالهاش��م حس��ن نیا در گفت وگو با مهر، درباره علت عدم واگذاری آزادراه های 
دولتی به بخش خصوصی و مخالفت وزیر راه و شهرسازی با این واگذاری علی رغم 
تأکید قانون برنامه پنج س��اله ششم بر انجام این واگذاری ها، گفت: قیمت تمام شده 
نگهداری و تعمیر آزادراه با شاخص هایی که قبل از توقف فرآیند واگذاری از سوی 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای طی شده بود، در پی تورم های اخیر افزایش 

شدیدی داشته است.
به گفته وی، در پروس��ه جدی��د با قیمت های ریال��ی و ارزی جدید، هزینه های 
نگه��داری آزادراه با عوارضی که خودروهای عب��وری باید پرداخت کنند، مطابقت 

داده می شود.
افزایش هزار درصدی هزینه نگهداری آزادراه ها

معاون وزیر راه ادامه داد: اگر قرار باشد عوارض آزادراه براساس قیمت تمام شده 
تعمیرات و نگهداری آن تعیین ش��ود، مجبوریم ن��رخ عوارض آزادراه های دولتی 
)به عنوان مث��ال آزادراه ته��ران- قم( را 10 برابر یا ه��زار درصد افزایش دهیم اما 
ازآنجایی که جامعه ظرفیت پذیرش چنین میزان از افزایش��ی را ندارد، این روند 
فعاًل متوقف ش��ده ولی به طورکلی از دس��تور کار خارج نش��ده است، بااین حال 
در نظر داریم بتوانیم با تعریف ش��اخص های جدید، قیم��ت عوارض آزادراه های 
دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، تعیین شده و سپس مراحل 

واگذاری آنها طی شود.

علت گرانی قیمت تمام شده نگهداری آزادراه
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درباره علت افزایش قیمت تمام شده 
تعمیر و نگهداری آزادراه ها در یک سال اخیر گفت: در سال های قبل قیر موردنیاز 
را رایگان به ما واگذار می کردند اما در حال حاضر هر یک تن قیر ۳.5 تا 4 میلیون 
تومان هزینه دارد. خط کشی آزادراه ها در هر کیلومتر 7 میلیون تومان برای سازمان 
راهداری هزینه در بر دارد، بنابراین بخش خصوصی نمی تواند با این قیمت ها و بدون 

افزایش چشمگیر عوارض آزادراهی، نگهداری آن را برعهده بگیرد.
وی درخصوص ارائه پیش��نهاد جدید از س��وی وزارت راه و شهرسازی به شورای 
اقتصاد برای افزایش رق��م عوارض آزادراه دولتی تهران-قم تصریح کرد: با توجه به 
افزایش هزینه های نگهداری آزادراه، پیش��نهاد جدیدی به وزارت راه و شهرس��ازی 
داده ایم تا نرخ عوارض افزایش یافته و وزارتخانه نیز رقم نهایی را به شورای اقتصاد 

ارائه داده است، اما رقم جدید عوارض موردنظر وزارت راه فعاًل اعالم نشده است.
حس��ن نیا ادام��ه داد: در حال حاضر 500 توم��ان ع��وارض آزادراه تهران-قم از 
خودروهای عبوری اخذ می ش��ود. ازاین رو با افزایش هزینه ها، درخواس��ت افزایش 
عوارض را به ش��ورای اقتصاد داده ایم. س��االنه ۳۳ میلیون تردد از آزادراه تهران-قم 
ثبت می ش��ود که امیدواری��م با افزایش این عوارض، بتوانیم بخش��ی از هزینه های 
نگهداری آزادراه را تأمین کنیم. مردم خواهان استفاده از آزادراهی با سطح خدمات 
و کیفیت مطلوب هستند. برای تکمیل نصب نیوجرسی مفصلی در این آزادراه، 50 

میلیارد تومان نیاز داریم.
آخرین وضعیت پیگیری مطالبات کامیون داران

وی درخصوص آخرین وضعیت مطالبات کامیون داران یادآور ش��د: ما در سازمان 
راه��داری در دو کاالی پرمص��رف رانندگان کامیون اقداماتی انج��ام داده ایم یکی 
الس��تیک و دیگری روغن موتور. در حال حاضر مش��کل توزیع الستیک نداریم؛ در 

مورد روغن هم به شرکت های تولیدکننده روغن موتور پیشنهاد داده ایم در پایانه های 
پرمصرف بار مستقر شوند تا بدون واسطه روغن در اختیار رانندگان قرار گیرد.

 معاون وزیر راه یکی دیگر از مشکالت رانندگان را کمبود و گرانی سایر قطعات 
یدکی خودروهای سنگین دانست و افزود: پیگیر آن هستیم تا مجمعی متشکل از 
تولیدکنن��دگان داخلی لوازم یدکی و واردکنندگان ایجاد کنیم تا تأمین لوازم یدکی 

کامیون داران با سرعت بیشتری انجام شود.
بیمه پایه و تکمیلی رانندگان توسعه می یابد

وی درباره بیمه تأمین اجتماعی رانندگان گفت: بیمه پایه رانندگان برقرار ش��ده 
و سازمان تأمین اجتماعی این فرآیند را انجام می دهد. بیمه تکمیلی رانندگان نیز 
از سوی راهداری پیگیری شده است و در مردادماه امسال، قرارداد جدید با بیمه گر 
امضا می کنیم و افراد بیش��تری از خانوارهای رانندگان تحت پوشش بیمه تکمیلی 
قرار می گیرند. رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: بحث سخت و 
زیان آور بودن مش��اغل رانندگی نیاز به قانون مجزا دارد که در حوزه کاری سازمان 

راهداری نیست و باید سازمان تأمین اجتماعی آن را پیگیری کند.
وی درخصوص قیمت بلیت اتوبوس بین ش��هری نیز اظهار داشت: در حال حاضر 
بلیت اتوبوس 20درصد افزایش یافته اس��ت. از ایام نوروز این افزایش اعمال شد اما 
ب��ا توجه به افزایش قطعات یدکی و اقالم مصرفی اتوبوس ها، این افزایش باقی ماند 
که پس از انجام مکاتبات سازمان راهداری با ستاد تنظیم بازار و پذیرش این ستاد، 

افزایش 20درصدی قیمت بلیت اتوبوس ابالغ شده است.
حس��ن نیا ادامه داد: در ماه های اخیر به نظر می رس��د هم تعداد مس��یرهایی که 
اتوبوس ه��ا پیمایش دارند و هم از نظر تعداد مس��افر با افزایش اس��تقبال مردم از 
حمل ونقل عمومی جاده ای روبه رو بوده اس��ت، بااین حال هنوز نتوانسته ایم ضریب 

اشغال اتوبوس ها را بیشتر از ۶0درصد افزایش دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

توقف واگذاری آزادراه های دولتی پشت سد تورم

سه شنبه
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سازمان امور مالیاتی پاسخ داد
چه کسانی از پرداخت مالیات بر سکه معاف 

می شوند؟
معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی گفت طبق 
بخش��نامه مالیات بر درآمد اگر کسی ادعا کرد سکه ها را نفروخته و یا بابت 

مهریه واگذار کرده از این بخشنامه معاف خواهد شد.
ابراهیم��ی در مصاحب��ه ب��ا رادی��و، در رابطه با بخش��نامه ای ک��ه اخیراً 
درخصوص مالیات س��که صادر شده گفت: ما براساس منابع مالیاتی موجود 
در قانون مالیات های مستقیم، حق گرفتن مالیات را داریم و بخشنامه مزبور 
درباره مالیات بر درآمد اس��ت. معاون حسابرس��ی ش��هر و استان تهران در 
س��ازمان امور مالیاتی یادآور شد: البته ظاهر بخشنامه تا حدودی ابهام آمیز 
اس��ت اما مس��ئله اصلی آن، دریافت مالیات بر درآمد از کسانی است که در 

سامانه خرید سکه داشته و آن را فروخته اند.
وی در ادامه تأکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به تصویب مجلس 

هم نرسیده و ما برای داشتن دارایی لزوماً مالیات نمی پردازیم.
به گزارش ایِبنا، معاون حسابرس��ی ش��هر و استان تهران در سازمان امور 
مالیاتی بیان کرد: ما برای گرفتن مالیات بر درآمد این س��که ها بررسی هایی 
را انج��ام دادی��م. مؤدیان مالیات بر درآمد کوچک طب��ق تبصره ای در ماده 
100 با پرداخت مالیات مقطوع از تسلیم اظهارنامه و ثبت نام معاف خواهند 

شد و در پروسه تشخیص مالیات و ارائه اسناد و دفاتر قرار نمی گیرند.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی همچنین اضافه کرد: طبق یک 
ماده قانون��ی دیگر، افرادی که اظهارنامه مالیاتی نمی دهند از هیچ معافیتی 
برخوردار نمی ش��وند. ابراهیمی درباره جزییات محاسبه نرخ مالیات بر سکه 
این گونه توضیح داد: با توجه به قیمت های موجود و میزان معافیت مالیاتی 
هر فردی محاسباتی انجام گرفت و مقرر شد افرادی که زیر 20 سکه خرید 
کرده اند اگر اظهارنامه ارائه کنند مش��مول معافیت خواهند شد، اما افرادی 
که در سال 97 از 20 تا سقف ۶0 سکه خریده و فروخته اند باید به ازای هر 
سکه 150 هزار تومان بپردازند و افرادی که بیش از ۶0 سکه خرید و فروش 
کرده اند باید 200 هزار تومان و از 100 تا 200 س��که هم 250 هزار تومان 

بپردازند و بیشتر از آن هم باید اظهارنامه دهند.
معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی متذکر شد: 
در بخش��نامه مالیات بر درآمد تأکید ش��ده اگر کسی ادعا کرد که سکه ها را 
نفروخته و یا بابت مهریه واگذار کرده از این بخش��نامه معاف خواهد ش��د و 

الزامی برای پرداخت مالیات برای این افراد وجود ندارد.
ابراهیمی در پاس��خ به این س��ؤال که »آیا دریافت مالیات بر سکه موجب 
خرید و فروش زیرزمینی و پنهانی سکه خواهد شد یا خیر؟« گفت: ما فرض 
را بر این گذاش��تیم که افرادی که تعداد زیادی س��که خریدند در سال 97 
عرضه کرده ان��د و افرادی هم که نفروخته اند مالیاتی نمی دهند. ما اس��امی 

خریداران را داریم و سال بعد مجدداً مطالبه می کنیم.
همچنین در ادامه، کش��تی آرای گفت: تعداد زیادی از افراد در سال 9۶ و 
97 برای خرید س��که ثبت نام کردند، اما افراد صنفی و حرفه ای وارد خرید 
و فروش س��که نشدند و بیش��تر افراد عادی جامعه بودند. رئیس کمیسیون 
تخصصی طال و جواهر گفت: بنده ش��نیدم فردی ۳هزار سکه ثبت نام کرده 
اس��ت. طبیعتاً این ۳ هزار سکه درآمدی را برای این شخص حاصل کرده که 
طب��ق قانون مالیاتی به آن درآم��د اتفاقی می گویند و نحوه پرداخت مالیات 
آن هم در قوانین مالیاتی مش��خص ش��ده و برای برق��راری عدالت مالیاتی، 
پیش بینی ش��ده که مالیات مقطوعی پرداخت شود. کشتی آرای، مالیات بر 
س��که را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: تقریباً هیچ یک از آن س��که ها 
وارد بازار نش��ده و حباب در مقطعی از بین رفت اما دوباره ایجاد ش��د. این 

یک سرمایه گذاری از سوی جامعه بود که صورت گرفت.
بانک مرکزی هم مالیات می دهد؟

سرپرس��ت سابق س��ازمان امور مالیاتی از پرداخت 4200 میلیارد تومان 
مالیات علی الحساب توسط بانک مرکزی در طول سال گذشته خبر داد.

محمدقاس��م پناهی، سرپرس��ت سابق س��ازمان امور مالیاتی در پاسخ به 
این س��وال که میزان مالیات اخذش��ده از بانک مرکزی برای عملکرد س��ال 
97 چقدر بوده است، گفت: طبق قانون بودجه حدود 4200 میلیارد تومان 
مالیات علی الحساب بود که باید پرداخت می کرد و مازاد بر آن مالیات معوقه 
این بانک بوده است. او در پاسخ به این سوال که آیا این مالیات در اسفندماه 
پرداخت ش��ده است، گفت: خیر، بانک مرکزی بخشی از مالیات را در طول 

سال پرداخت کرد و بخش هم در روزهای پایانی سال پرداخت کرد. 
طبق قانون بودجه برای اشخاص حقوقی دولتی براساس پیش بینی اولیه 
بودجه مالیات آن محاسبه و به صورت علی الحساب و هر ماه به صورت یک 
دوازدهم در طول س��ال دریافت می ش��ود و پس از بررسی صورت های مالی 
مابه التفاوت تادیه می ش��ود. بانک مرکزی به عنوان یک شرکت در چارچوب 
قانون باید به صورت علی الحساب مالیات پرداخت می کرد و این کار در سال 

گذشته انجام شد.

بانکنامه

بانک مرکزی تا خردادماه امس��ال 1۳ میلیارد و 225 یورو با قیمت دولتی برای 
واردات کاال و خدمات تأمین کرده است و ارزهای دیگری نیز با قیمت دولتی تأمین 
ارز شده اند، اما تأمین این ارزها نیز نتوانسته است جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.

به گزارش ایسنا، ارز 4200 تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور 
کار دول��ت برای تخصیص به تم��ام کاالهای وارداتی قرار گرف��ت، اما مدتی بعد با 
مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و 

بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کاالهای اساسی کرد.
هدف دول��ت از ارائه ارز 4200 تومانی کنترل قیمت کاالها در بازار بود تا بتواند 
مقابل تورم ناش��ی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک باره به کاالها منتقل 
نش��ود؛ سیاس��تی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کاالها پس از افزایش قیمت 

دالر در سال گذشته بیانگر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز 4200 تومانی یاد می ش��ود، قیمت دولتی دالر 
اس��ت که س��ایر ارزها براساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آنها نسبت به 

دالر، قیمت گذاری می شوند.
بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف، فهرس��ت دریافت کنندگان ارز نیمایی و 
دولتی را منتش��ر و جدیدترین آمار این بخش را اطالع رسانی می کند که بر همین 
اساس 18 خرداد ماه سال جاری این فهرست روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته 

است که آمار دریافت کنندگان ارز تا 12 خردادماه سال جاری را مشخص می کند.
براساس آخرین آماری که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرده 
بود، بیش از 10 هزار شرکت تا زمان مذکور ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند 

که میزان تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای آنها نیز مشخص شده است.
از سوی دیگر، تمامی ارزهای تأمین شده برای واردکنندگان از سوی بانک مرکزی، 
ارزهای��ی غیر از دالر آمریکا بود و دالر آمریکا چه تا ماه گذش��ته چه تاکنون صرفاً 

برای بازپرداخت اقساط تسهیالت ارزی خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی 
مکتب امیرالمومنین تأمین ش��ده و ت��ا 12 خردادماه نیز مجموعاً 7میلیون و 500 

هزار دالر بوده است.
چقدر ارز دولتی تأمین شد؟

در این مدت همچنین مهم ترین ارزهای تامین شده برای واردات کاال و خدمات، 
یورو، روپیه، یوان و روبل بوده اس��ت؛ به طوری که براس��اس اعالم بانک مرکزی تا 
12 خردادماه سال جاری 1۳ میلیارد و 225 میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای 

واردات کاال و خدمات تأمین ارز شده است.
219 میلیارد و 7۶2 میلیون و روپیه هند، 44 میلیارد و 940 میلیون یوان چین 
و 98میلیارد و 541 میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این 
مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است.

این آمار نشان می دهد که بانک مرکزی همچنین تأمین ارز 200 میلیون و 500 
هزار درهم امارات، 54 میلیارد و 207 میلیون دینار عراق، ۳7 میلیون و 592 ریال 
عمان، 181میلیون و 91 هزار فرانک سوئیس، 1۳ میلیارد و 1۳4 میلیون لیر ترکیه، 

1۳۳4 میلی��ارد و 940 میلی��ون وون کره جنوبی و ۳1 میلیارد و 111 میلیون ین 
ژاپن را نیز برای واردات کاال و خدمات و بخش��ی از آنها را برای بازپرداخت اقس��اط 
انجام داده اس��ت. همچنی��ن 85۳ هزار و ۳58 کرون دانم��ارک جهت بازپرداخت 
اقساط شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تأمین ارز شده است.

ب��ا این حال دیده می ش��ود که با وج��ود تأمین ارز 4200 تومان��ی برای واردات 
کاالهای اساسی، قیمت این کاالها همگام با قیمت دالر رشد کرده و عماًل تخصیص 

این ارزها تأثیر چندانی بر بازار نداشته است.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت در شرایط فعلی به جای ارائه ارز 4200 
تومانی برای واردات، باید این کاالها را با ارز آزاد وارد کرده و یارانه ای که قرار است 
بابت ارز 4200 تومانی پرداخت کند را توس��ط شرکت های دولتی مسئول، به طور 

مستقیم روی قیمت کاالها اعمال کند.
با توجه به اینکه دس��تگاه های نظارتی نتوانس��تند با گران فروش��ی های ناشی از 
افزایش قیمت دالر به طور مطلوب مقابله کنند، ش��اید در شرایط فعلی اقتصادی، 

ایجاد اعمال یارانه کاالهای اساسی روی قیمت کاالها بیشتر به سود مردم باشد.

تأمین ارز دولتی جلوی افزایش قیمت ها را نگرفت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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مدیرعامل فرابورس درخصوص قوانین جدید بازار پایه:
 از دستکاری قیمت ها

در بازار پایه جلوگیری می شود
مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران گفت در نشس��ت روز گذشته 
مدیران بازار س��رمایه درخص��وص »قوانین بازار پایه«، مقرر ش��د 
س��از و کاری ترتیب داده شود تا با به کارگیری شیوه های جدید، از 
دس��تکاری قیمت و نوسانات عجیب قیمتی در بازار پایه جلوگیری 

شود.
امیر هامونی  در گفت و گو با ایرنا، درخصوص مسائل مطرح شده 
در جلس��ه ای که درباره قوانین بازار پایه برگزار شد، گفت: در مورد 
دامنه نوسان قیمت ها قرار شد در مرحله کشف قیمت، دامنه نوسان 
در نظر گرفته شود و همچنین شرکت کنندگان در جلسه، پیشنهاد 
دهند که دامنه نوسان در روند معامالت به چه میزان باشد تا بتوان 

از نوسانات عجیب و دستکاری قیمت ها جلوگیری کرد.
مدیرعام��ل ش��رکت فرابورس ای��ران گفت: در این جلس��ه بحث 
الت س��ایز )تخمین میزان ریس��ک نسبت به س��رمایه(  مطرح شد 
که کارشناس��ان در این جلس��ه اعالم کردند محدودیت هایی برای 
این موضوع در نظر گرفته ش��ود و همچنین پیشنهادات الزم برای 
ضریب مش��خص را در نظر بگیرند تا توس��ط افراد سودجو منجر به 

عالمت دهی و سوءاستفاده از بازار نشوند.
وی اف��زود: موضوع دیگر که در این نشس��ت مورد بررس��ی قرار 
گرفت، بحث مخفی بودن سفارش ها قبل از آغاز معامالت و در حین 
معام��الت اس��ت که درخصوص اج��رای آن هم قرار بر این ش��د تا 

نظرات جمع بندی شود.
به گفته مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران، تعیین تعداد روزهای 
کشف قیمت برای بازار پایه از دیگر مباحث مطرح در این جلسه بود 
و مقرر شد شرکت کنندگان در جلسه، پیشنهادهای خود را در مورد 

کاهش یا افزایش روزهای کشف قیمت اعالم کنند.
هامونی اضافه کرد: به دلیل نبود نظارت، میزان ریس��ک معامالت 
در ب��ازار پای��ه زی��اد اس��ت؛  س��رمایه گذاران باید ای��ن موضوع را 
موردنظر قرار دهند که بازار پایه بازاری پرریس��ک است و فرابورس 
ش��رکت هایی که در ب��ازار پایه قرار دارند را پذی��رش نمی  کند و به 

موجب قانون فقط در تابلو معامالت درج می شود.
در پایان این جلس��ه قرار بر این ش��د کانون کارگ��زاران و کانون 
نهادهای سرمایه گذاری تا روز شنبه هفته آینده نظرات کارشناسی 
خود در مورد مس��ائلی که امروز مورد بحث قرار گرفت را به صورت 
مکتوب جمع آوری و برای تصمیم گیری به س��ازمان بورس ارس��ال 

کنند تا بتوان از این طریق دستورالعمل نهایی ارائه شود.
مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران گف��ت: اگر فعاالن بازار معتقد 
هستند که دستورالعمل تدوین شده به صورت تدریجی اعمال شود 
پس بهتر اس��ت تا پیشنهادهای مربوط به اعمال تدریجی را به طور 

کامل تشریح و ارائه کنند.
گفتنی است جلسه بررسی تغییر قوانین بازار پایه فرابورس امروز 
دوشنبه با حضور »ش��اپور محمدی« رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، »امیر هامونی« مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران و »سعید 
اس��المی« مدیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در محل سازمان 

بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

فرابورس

رکوردش��کنی های بورس تهران ادامه دارد و با رش��د قیمت ها، ش��اخص کل 
بورس با رش��د مواجه شد و توانس��ت برای اولین بار کانال 2۳0 هزار واحدی را 
پشت سر بگذارد. این درحالی بود که روز پیش از آن هم فعاالن بازار سهام شاهد 

رکوردشکنی این شاخص بودند.
به گزارش ایسنا، در ادامه رشد قیمت سهم ها در بورس تهران بار دیگر شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی 5۳2 واحد رشد کرد و برای اولین بار در تاریخ بورس به 
رقم 2۳0 هزار و ۳41 واحدی رسید. این در حالی است که شاخص کل هم وزن 
نزدیک به دو برابر نماگر اصلی رش��د کرد و با حدود 9۳8 واحد افزایش در تراز 
5۶ هزار و 914 واحدی ایستاد. شاخص آزاد شناور نیز با ۶۶۳ واحد رشد مواجه 
شد و تا عدد 2۶1 هزار و 491 واحدی باال رفت. شاخص بازار اول و دوم نیز هر 

کدام به ترتیب ۳58 و 121۶ واحد رشد کردند.
کدام نمادها با رشد مواجه شدند؟

شرکت ارتباطات سیار ایران، گروه مپنا، مخابرات ایران و خدمات انفورماتیک 
هر کدام به ترتیب 252، 21۶، 148 و 109 واحد تأثیر افزایشی در شاخص های 
بازار سرمایه داشتند، اما پتروشیمی جم، پتروشیمی مبین، فوالد مبارکه اصفهان 
و س��رمایه گذاری غدیر به ترتیب 1۶8، 112، ۶2 و 85 واحد تأثیر کاهش��ی بر 

نمادهای بازار گذاشتند.
در گروه خودرو ارزش معامالت رش��د قابل توجهی داشت، چراکه این رقم به 
نزدیکی 2۶۶میلیارد تومان رسید. تعدادی از خودرویی ها با رشد بیش از 4درصد 

قیمت مواجه شدند و تعدادی نیز افت قیمت را شاهد بودند.
در گروه محصوالت ش��یمیایی حجم معامالت به 2۶1 میلیون سهم و اوراق 
مالی رس��ید و ارزش معامالت عدد 12۳ میلیارد تومان را تجربه کرد. در برخی 
از نمادهای این گروه شاهد صف خرید بودیم، اما در عین حال بیشتر نمادها با 

نوسان قیمت کمتر از 2درصد مواجه بودند.
در گروه بانک و مؤسس��ات اعتباری بیش از یک میلیارد س��هم و اوراق مالی 
مورد داد و س��تد قرار گرفت و ارزش معامالت رقم 101 میلیارد تومان را پشت 
س��ر گذاش��ت. بانکی ها نیز در معدود نمادهایی با کاهش مواجه ش��دند و باقی 

نمادها با رشد مواجه بودند.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 17۶ میلیارد تومان رس��ید که این رقم 

ناش��ی از دس��ت به دست ش��دن بیش از 4.8 میلیارد س��هم و اوراق مالی بود. 
همچنین تعداد معامالت این بازار عدد ۳8۶ هزار و 444 را تجربه کرد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نیز در سومین روز هفته بیش از دو واحد افت داشت و بر 
روی کان��ال 2ه��زار و 922 واحد ثابت ماند. ارزش معامالت فرابورس ایران عدد 
919 میلیارد تومان را رد کرد و حجم معامالت تا رقم 1.۶ میلیارد سهم و اوراق 
مالی باال رفت. به عبارت بهتر، در این بازار یک میلیارد و ۶85 میلیون برگه سهم 
به ارزش بیش از 9 هزار و 195 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. همچنین تعداد 

معامالت این بازار به رقم 190 هزار و 597 رسید.
نماد گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی)س��مگا(، توس��عه و عمران استان 
کرمان )کرمان(، کش��تیرانی دری��ای خزر )حخزر( و هلدین��گ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. در 
مقابل نیز پتروشیمی مارون )مارون (، سنگ آهن گهرزمین )کگهر( و پتروشیمی 

زاگرس )زاگرس( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.
بازدهی بورس نسبت به بازار ارز و مسکن

در همین زمینه، یک کارش��ناس بازار سرمایه رش��د اخیر شاخص بورس را 
ناش��ی از دو عامل دانس��ت و گفت: جو سیاس��ی و امنیتی موجود در کشور از 
جمله عواملی بود که می توانس��ت بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته باشد، اما 
به دلیل س��فر نخس��ت وزیر ژاپن و وزیر امور خارجه آلمان به ایران ریسک های 

سیستماتیک کاهش و جو مثبتی نسبت به هفته گذشته در بازار حاکم شد.
علی صادقین در گفت و گو با ایرنا، ادامه داد: شاخص اقتصاد کالن که می تواند 
تاثیر بسزایی را بر روند بازار سرمایه داشته باشد از دیگر مسائلی است که زمینه 

رشد بازار سرمایه را فراهم کرد.
ب��ه گفته صادقی��ن، در بورس عواملی مانن��د نرخ ارز، تورم و دیگر مس��ائل 

اقتصادی اثر مثبتی را بر رشد و سودآوری شرکت ها خواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر نرخ ارز در سامانه نیما بر مسیر معامالت 
ش��رکت ها اش��اره کرد و گفت:  قیمت ارز در این سامانه در شش ماه گذشته به 
طور مس��تمر با روند صعودی همراه شد که این موضوع در کنار دیگر عوامل بر 

رشد شاخص بورس موثر بود.

گزارش منتشرشده شرکت ها خالف انتظارات بود
او با بیان اینکه گزارش منتشرش��ده ش��رکت ها خالف انتظ��ارات بود، افزود: 
گزارش هایی که در فروردین و اردیبهش��ت ماه امس��ال از شرکت ها منتشر شد 
مطابق انتظار نبود و توقع داش��تیم که ش��رکت ها به علت تحریم با افت فروش 
مواجه شوند، اما برعکس شد و نسبت به سال گذشته با میزان فروش بیشتری 

همراه شدند.
صادقین اظهار داشت: افزایش تورم، زمینه رشد قیمت فروش برای شرکت ها 
را فراهم کرد که همین موضوع باعث ش��د تا مجامع س��ال جاری مثبت برگزار 

شود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر عملکرد مثبت شاخص بورس در سه 
ماه نخس��ت سال جاری گفت: روند معامالت در بورس در روزهای نخست سال 
بس��یار مثبت بود و پیش بینی می ش��ود که بازار در ماه های آینده رش��د داشته 
باشد، اما این موضوع را هم باید در نظر گرفت که ممکن است این رشد با برخی 

اصالحات همراه شود.
او همچنین با اشاره به بازدهی پایین بازار سرمایه نسبت به بازار ارز و مسکن 
گفت: اگر اعتقاد داشته باشیم که بازدهی دارایی ها باید در بلندمدت به یکدیگر 
گرایش پیدا کنند، بازار س��رمایه اکنون باید رش��د بیش��تری را نسبت به دیگر 

بازارهای رقیب کسب کند.
دلیل اقبال سهام خودرویی ها در بورس

صادقی��ن به دلیل اقبال س��هام خودرویی ه��ا در بورس اش��اره کرد و گفت: 
نخس��تین عامل ناشی از کاهش ریسک سیستماتیک بود، همچنین بسیاری از 
شرکت های گروه خودرو به دلیل مشمول شدن ماده 141 و افزایش سرمایه از 

جذابیت برای سرمایه گذاران برخوردار شد.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار بر رشد سهام خودرویی ها 
تاکید کرد و افزود: نرخ سهام این صنایع در کف قیمتی قرار داشت و در مقایسه 
با دیگر گروه ها از معامالت عقب بودند، اما ورود نقدینگی به بازار سرمایه بر روند 

گروه خودرویی ها تاثیرگذار بود و باعث رشد آنها شد.
وی گفت: ادامه رشد گروه خودرویی ها در بازار وابسته به اخبار روزهای آینده 

به ویژه در زمینه مذاکرات و دیگر اخبار مثبت سیاسی است.

شاخص بورس با رشد ۵32 واحدی به کانال 230 هزار واحد رسید

رکوردشکنی ادامه دار بورس تهران
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شرط ترخیص کاالهای وارداتی بدون دریافت 
گواهی مبدأ

بعد از درخواس��ت تجار در رابطه با حذف گواهی مبدأ از اس��ناد 
م��ورد تقاضای گمرک برای ترخی��ص کاال و نامه معاون اول رئیس 
جمهور، گمرک نیز مش��روط بر اینکه کشور سازنده کاال احراز شده 
و محصول کش��ورهای ممنوع المعامله نبوده و تعرفه های ترجیحی 
و محدودیت های مقداری را ش��امل نش��ود، با ح��ذف گواهی مبدأ 

موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، اخیراً تجار طی نامه ای به جهانگیری-معاون اول 
رئیس جمهور- حذف گواهی مبدأ از مجموعه اس��ناد مورد تقاضای 
گمرک برای واردات کاال را خواس��تار شده بودند که در نهایت مورد 
موافقت وی قرار گرف��ت و در ادامه نیز با نامه وزیر اقتصاد، گمرک 

نیز طبق شرایطی با حذف گواهی مبدأ موافقت کرد.
گواهی مبدأ از جمله اس��نادی اس��ت که گمرک ایران به استناد 
ماده )58( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کاال به 
کش��ور مطالبه می کند، اما تجار معتقد بودند که در شرایط فعلی به 
دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی، اسناد تجاری از 
جمله گواهی مبدأ ممکن است چندین بار دستخوش تغییر شده و 

حتی در مواردی ارائه آن امکان پذیر نیست.
بر این اساس با توجه به اختیارات قانونی که گمرک برای مطالبه 
نک��ردن گواه��ی مبدأ دارد، ات��اق بازرگانی ایران نیز خواس��تار لغو 

دریافت این گواهی شده بود.
ب��ه دنبال این نامه جهانگیری ضمن موافقت با اصل پیش��نهاد از 
وزیر اقتصاد و دارایی خواس��ته بود که اگر برای اجرای این پیشنهاد 
به مصوبه س��تاد مقابله با تحریم نیز نیاز اس��ت، پیشنهادات الزم را 

مطرح کند.
آنچ��ه که به تازگی گمرک اعالم کرده اس��ت از این حکایت دارد 
ک��ه طبق قانون اص��ل گواهی مبدأ باید ب��ه اظهارنامه ضمیمه و به 
گمرک ارائه شود، اما با این وجود در مواردی که کشور سازنده کاال 
احراز ش��ده و محصول کش��ورهای ممنوع المعامله نبوده و مشمول 
تعرفه های ترجیحی و محدودیت های مقداری نش��وند، با تشخیص 
گمرک ایران ارائه  گواهی مبدأ ضروری نیس��ت و با توجه به شرایط 
حاکم از جمله تحریم های اقتصادی، گمرکات نیز می توانند در این 

مورد اقدام کنند.

کسری مخازن آب های زیرزمینی تهدیدی 
جدی برای بخش کشاورزی

 محدودیت کشت برنج در استان های غیرشمالی همچنان به 
قوت خود باقی است

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کش��اورزی گفت در حال 
حاضر ۳0 میلیارد متر مکعب کسری مخازن آب های زیرزمینی 

تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی به شمار می رود.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، رضا س��رافرازی، در 
نشست خبری رویداد سازگاری با کم آبی و اولین جشنواره ملی 
آب اظهار داشت: با توجه به افزایش دما و کاهش منابع آب در 
سال های گذشته و نیاز به افزایش تولید غذا از سوی دیگر باید 
به نحوی رفتار کنیم که پایداری منابع آب و خاک حفظ شود.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال 
حاضر ۳0 میلیارد متر مکعب کسری مخازن آب های زیرزمینی 
است که این امر تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی محسوب 

می شود.
وی با اش��اره به اقدامات بخش کش��اورزی برای سازگاری با 
کم آبی گفت: اقدامات بخش کشاورزی برای سازگاری با کم آبی 
به دو دسته سازه ای و غیرسازه ای که اقدامات سازه ای از جمله 
توسعه روش های نوین آبیاری، گلخانه ها، کشت نشائی، تجهیز 
نوسازی اراضی، مرمت و بازسازی قنوات و اقدامات غیرسازه ای، 
کاهش س��طح زیرکش��ت محصوالت پر آب بر همچ��ون برنج، 
توس��عه کشت نشائی، توانمندسازی تش��کل ها و مشارکت های 

مردمی به شمار می رود.
این مقام مس��ئول ادامه داد: طی ۶0 س��ال گذش��ته با ورود 
تکنول��وژی حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق س��رعت گرفت، 
ب��ه طوری ک��ه دولت نتوانس��ت از این امر جلوگی��ری کند به 
همین دلیل در کارگروه تعادل بخش��ی مش��ترک وزارت نیرو و 
جهاد کش��اورزی برخورد چاه های غیرمجاز را در دس��تور کار 

قرار دادیم.
س��رافرازی با اش��اره به اینکه کش��ت برنج تنها به دو استان 
ش��مالی گی��الن و مازن��دران اختص��اص دارد، اظهار داش��ت: 
جلوگیری از کشت برنج در استان های دیگر از جمله طرح هایی 

است که در همین راستا انجام شده است.
مدی��رکل دفتر امور آب وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره به 
اینکه وزارت جهاد کش��اورزی از کشت برنج تنها در دو استان 
گیالن و مازندران حمایت می کند، اظهار داشت: در حال حاضر 
کش��ت برنج در 17 استان در حال انجام است، اما وزارت جهاد 
کش��اورزی هیچ حمایتی بر کش��ت برنج سایر استان ها ندارد و 
تنها مباحث انتقال آب بندها، ش��الیکوبی و کارخانه های تبدیل 

محصول به دو استان شمالی اختصاص دارد.
وی ادام��ه داد: در ش��رایط پرآبی و بارندگی که امس��ال در 
اس��تان خوزس��تان داش��تیم و از طرفی قیمت کنونی برنج در 
کش��ور امکان برخورد جدی با کشت برنج در سایر استان ها از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و این امر نیازمند یک 

سری قوانین است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در گذشته 25 هزار هکتار برنج 
در حاش��یه زاینده رود کشت می ش��د، گفت: هم اکنون کشت 
برنج در حاش��یه زاینده رود به کمتر از 2 هزار هکتار رس��یده، 
کش��ت ارزن جایگزین این محصول شده است که دولت در این 

زمینه حمایت الزم را از تولیدکنندگان ارزن انجام می دهد.
س��رافرازی با اش��اره به اینکه مصوبه هی��ات وزیران مبنی بر 
محدودیت کش��ت برنج همچنان به قوت خود باقی است، بیان 
کرد: بنابر آخرین آمار تاکنون هیات وزیران تصمیمی برای لغو 

محدودیت کشت برنج در استان های غیرشمالی نگرفته است.

اخبـــار

ب��ا افزایش عرضه لوازم خانگی و کاهش نرخ ارز، اُفت قیمت در بازار مذکور آغاز 
شده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با توجه به افزایش قیمت ها در بخش لوازم 
خانگ��ی طی ماه های گذش��ته و به تبع نوس��انات نرخ ارز این ب��ازار با چالش های 
متفاوتی روبه رو ش��د و برخی در این شرایط به سوء استفاده هرچه بیشتر مبادرت 

ورزیدند .
حاال پس از گذشت چند ماه از رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی، تقریبا خرید و 
فروش رونق گرفته اما سواالتی درباره وضعیت آینده بازار لوازم خانگی و همکاری 

برندهای کره ای ذهن مصرف کنندگان را مشغول کرده است.
هیچ کدام از برندهای کره ای ورشکست نشده اند

ی��ک منب��ع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت  گف��ت: در خدمات پس از 
فروش برندهای لوازم خانگی کره ای در ایران مش��کلی وجود ندارد و طبق ضوابط 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این شرکت ها به ارائه خدمات 

می پردازند.
این منبع آگاه گفت: در زمینه تأمین قطعات برای تولید محصوالت جای نگرانی 
نیست و در حال مذاکره با طرف های کره ای هستیم تا مشکالت پیش رو حل شود. 

البته یک سری افراد سودجو، در حال سیاه نمایی در بازار هستند و در برخی موارد 
شایعه سازی هایی مبنی بر ورشکست شدن شرکت های کره ای و یا افزایش قیمت ها 

انجام می دهند که این موضوعات به طور کل تکذیب می شود.
 وی تصری��ح کرد: تحریم های ظالمانه ب��ر فعالیت برندهای لوازم خانگی کره ای 

بی تأثیر نبود ولی همچنان مذاکرات با روند خوبی در حال انجام است .
با تقویت برند ها و خط تولید می توانیم تبدیل به هاب منطقه 

شویم
حمیدرض��ا غزنوی، عضو انجم��ن تولیدکنندگان لوازم خانگ��ی گفت: وضعیت 
اقتصادی و تحریم های بی منطق سال 97 باعث افت تولید و همچنین کاهش تولید 
محصوالت  اس��تراتژیکی مثل  یخچال و ماش��ین لباسشویی  شد. پیش فروش ها، 
سرمایه در گردش و تعمیق عمق ساخت داخل و قاچاق از جمله مطالبات صنایع 
لوازم خانگی اس��ت. غزنوی افزود: امسال ش��رایط آرام تر شده است، البته با وجود 
اینکه تقاضای خرید به علت ممنوعیت واردات لوازم خارجی افزایش یافته اس��ت، 
ام��ا تولید داخلی به دلیل مش��کالت ارزی که داش��ت، کاهش پی��دا کرده و این 

ممنوعیت ها  برای مدیریت ارزی صورت گرفته است.
عض��و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: در صورت حمایت دولت 

و روانه شدن نقدینگی زیادی که در کشور وجود دارد، صنعت لوازم خانگی نه تنها 
ب��ازار ایران را  بلکه می تواند با تقویت برند ه��ا و خط تولید موجود تبدیل به هاب 

منطقه شود و خاورمیانه و بخشی از آسیا را به دست بگیرد.
وی ادامه داد: باید تالش کنیم به مقیاس اقتصادی برسیم تا قیمت ها هم کاهش 
یابد و جای خالی برند های خارجی که در شرایط تحریم مردم ما را تنها گذاشته اند 

با برند های ایرانی با کیفیت مطلوب پر شود.
بانک های کره جنوبی با شرکت های ایرانی همکاری نمی کنند

پویا فیروزی، دبیر اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اعالم کرد: کشور 
کره جنوبی، پیگیر حفظ روابط تجاری خود با ایران است، اما بانک های این کشور 
با ش��رکت های ایرانی همکاری نمی کنند. حتی در چند مورد دولت کره مستقیما 
دخالت کرد و وارد عمل ش��د، اما بانک منافع مدیریتی سهامداران خود را در نظر 
گرفت و پول را جابه جا نکرد، بنابراین بخش��ی از پول ها بلوکه ش��د و بخش��ی هم 
برگشت خورد. فیروزی ادامه داد: سفیر این کشور هم تمایلش را برای ادامه روابط 

تجاری با ایران اعالم کرده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
به گفته وی صندوق ضمانت صادرات هنوز از فعاالن تجاری کشور کره جنوبی، 

حمایتی انجام نداده است.

تولید لوازم خانگی داخلی رونق گرفت

 آیا برند های کره ای در ایران ورشکست شدند؟

درحالی ک��ه معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هش��ت روز پیش از 
بررس��ی چرایی دریافت ارز دولتی برای واردات بذر گیاهان زینتی ظرف یک روز 

خبر داده بود، ولی بذر گیاهان زینتی همچنان در گروه یک کاالیی قرار دارد.
به گزارش تس��نیم، هفت��ه اول خردادماه امس��ال، به دنب��ال نامه نگاری رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با عبدالرضا همتی رئیس کل بانک مرکزی 
مبنی بر گروه بندی جدید برخی اقالم تعرفه ای و نحوه ترخیص کاالهای گروه 4 

در گمرک مانده، لیست جدید گروه بندی اقالم تعرفه ای منتشر شد.
براس��اس لیس��ت مذکور، 550 ردیف کد تعرفه ای ش��امل تعرفه های جدید و 
تعرفه هایی که گروه کاالیی آنها تغییر کرده، منتش��ر شد که با توجه به تغییرات 
ص��ورت گرفت��ه، واردات برخی کده��ای تعرفه ای با ارز دولتی انجام می ش��ود و 
واردات برخ��ی اقالم نیز ممنوع ش��د. اما در این بی��ن، تغییرات برخی گروه های 
کاالیی سوال برانگیز بود. به عنوان مثال در لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، 

مع��دن و تج��ارت، »جوجه یکروزه بوقلم��ون«، »انواع پیاز، غده و ریزوم ش��الم: 
لیلیوم، سنبل، اهلل، گالیول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، اهلل واژگون، 
موسکارای، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما«، »اندام های تکثیری نظیر رز، 
داودی، میخک، آنتونیم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلستومریا، ورزیا، هورتاتسیا 
و کاملیا و ...«، »بذر گیاهان زینتی« در گروه کاالیی یک قرار گرفتند. موضوعی 
که پایش به نشس��ت خبری قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز کش��یده شد و دبیر ستاد تنظیم بازار در واکنش به چرایی تخصیص 
ارز 4200 تومان��ی ب��ه واردات بذر و گیاهان تزئینی گف��ت: تعیین گروه کاالیی 
برخی اقالم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ارز دولتی برای برخی بذرها 
از جمل��ه بذر گندم و کلزا اختص��اص این ارز توجیه اقتصادی دارد، اما تخصیص 
ارز دولتی به بذر گیاهان تزئینی منطقی نیست و قطعا همین امروز ماجرای قرار 

گرفتن بذر گیاهان تزئینی در گروه یک کاالیی را بررسی خواهم کرد.

اما با گذشت بیش از یک هفته از قول عباس قبادی درباره حذف ردیف 108 
لیس��ت مذکور - به شماره تعرفه 12099910 که در لیست مذکور تحت عنوان 
بذر گیاهان زینتی مش��خص ش��ده - و همچنین ردیف های 74 و 75 به شماره 
تعرفه های 0۶012010 و 0۶0210۳0 که به ترتیب مربوط به پیاز، غده و ریزوم 
ش��امل لیلیوم، س��نبل، الله و ... و همچنین اندام های تکثیری نظیر رز، داودی، 
میخک، آناناس زینتی و ... می شود، هنوز این ردیف ها مشمول دریافت ارز دولتی 

4200 تومانی هستند و در گروه یک کاالیی قرار دارند.
به گزارش تسنیم، ش��ایان ذکر است »بذر« جزو اقالم بیست وپنج گانه مصوبه 
هیات وزیران برای دریافت ارز رس��می اس��ت و گروه بندی این تعرفه براس��اس 
نظر وزارت جهاد کش��اورزی انجام می شود، لذا به نظر می رسد در شرایط فعلی، 
حداقل الزم اس��ت تا وزارت جهاد کش��اورزی نس��بت به چرایی قرار داشتن بذر 

گیاهان زینتی در زمره اقالم مشمول دریافت ارز دولتی، شفاف سازی کند.

رئی��س هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران از افزایش قیمت یک نوع ماده 
اولیه مورد اس��تفاده در صنعت چرم مصنوعی و پالس��تیک خب��ر داد که باعث 
افزایش قیمت برخی از انواع کفش صادراتی نیز ش��ده اس��ت. به ادعای وی، این 
افزایش قیمت باعث شده بازار افغانستان را در این صنعت از دست بدهیم و عراق 

نیز واردات خود از ایران را کاهش داده است.
محمد عرب در گفت وگو با ایس��نا، مهمترین مشکلی که صنعت کفش و چرم 
مصنوعی کش��ور را تحت فش��ار قرار داده، کمبود و افزایش قیمت یک نوع ماده 
اولی��ه اعالم و اظهار داش��ت: ای��ن ماده اولیه )2eh( یک نوع الکل اس��ت که در 
تولید محصوالت پالس��تیکی، چرم مصنوعی، کابل، ش��یلنگ و دمپایی و چکمه 
پالس��تیکی استفاده می شود و تنها توس��ط یک واحد پتروشیمی در اراک تولید 
می ش��ود. برای مثال قیمت این محصول در قیمت چکمه های پالستیکی که در 

کشاورزی استفاده می شود، حدود 50درصد تأثیر دارد.
ب��ه گفته وی، قیمت پایه این محصول در صنایع پایین دس��تی 9.800 تومان 

اس��ت اما در حال حاضر قیمت آن در بورس به بیش از 28 هزار تومان رس��یده 
است.

رئی��س هیات مدیره جامعه صنع��ت کفش ایران با بیان اینکه در مقایس��ه با 
قیمت ه��ای جهانی، در حال حاضر قیمت این مواد در بورس با دالر بیش از 17 
هزار تومان معامله می ش��ود، اظهار داش��ت: محدودیت ه��ای بانک مرکزی برای 
واردات و همچنین وقفه در تولید این محصول در ماه های پایانی س��ال گذش��ته 
که باعث ایجاد 4 تا 5 هزار تن کس��ری در تولید واحد اراک شد، موجب افزایش 

قیمت مواد اولیه شده است.
ع��رب با بیان افزایش قیم��ت هفتگی این ماده اولیه، گفت: افزایش قیمت این 
م��اده اولی��ه، تولید داخل را دچار مش��کل کرده و اثرات منف��ی در صادرات نیز 

داشته است.
ب��ه گفت��ه وی، افزایش قیمت برخ��ی از انواع کفش و محصوالت پالس��تیکی 
صادراتی به کشورهای همسایه باعث شده بازار افغانستان در این صنعت از دست 

برود و عراق نیز واردات خود از ایران را کاهش دهد.
رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه تنها مصرف کننده 
و تولیدکننده نهایی در این میان متضرر می ش��وند، تصریح کرد: با گذشت بیش 
از هفت ماه و برگزاری جلس��ات و انتقال مش��کالت به وزارت صنعت و مسئوالن 

صنعت پتروشیمی، تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل انجام نشده است.
عرب در ادامه راهکار حل این مش��کل را افزایش عرضه از سوی واحد تولیدی 
اراک یا تعیین سقف قیمت از سوی بورس کاال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
واحد اراک در هفته 1100 تن از این ماده اولیه عرضه می کند که اگر عرضه این 

محصول به 1۶00 تن در هفته برسد، مشکل برطرف خواهد شد.
وی همچنی��ن با بیان اینکه در صورت ورود واردکنندگان به این عرصه ممکن 
است عرضه زیاد باعث کاهش قیمت ها و ضرر واردکنندگان و تولیدکنندگان این 
ماده اولیه شود، تصریح کرد: واحد اراک می تواند با واردات ماهیانه 2000 تن از 
این ماده اولیه و تلفیق قیمت آن با قیمت تولید داخل، نیاز کشور را تأمین کند.

واردات بذر گیاهان زینتی با ارز 4200 تومانی ادامه دارد

 وعده معاون وزیر صمت عملی نشد

بروز مشکل در راه صادرات کفش

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

21 خرداد 1398

شماره 1328



اخبار

به داد صنعت خودرو برسیم
در ش��رایط فعلی که همه صنایع با رک��ود و بحران جدی درزمینه تأمین 
نقدینگ��ی و همچنی��ن مواد اولیه موردنیاز خود دس��ت به گریبان هس��تند، 
فعاالن صنعت خودرو معتقدند که در صورت تعطیلی این صنعت به واس��طه 
عدم حمای��ت ج��دی از آن، هزینه ای معادل س��یل وارده ب��ه اقتصاد، برای 
بازگرداندن دوباره صنعت خودرو نیاز اس��ت و در این ش��رایط منطقی ترین 
اقدام، حمایت درست و پیش بینی راهبردهایی باهدف تأمین نقدینگی است.

ب��ه گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«،  حمای��ت از صنعت خودرو و 
کمبود نقدینگی در حالی از نگاه برخی، به داس��تان همیش��گی این صنعت 
تبدیل  ش��ده که اتخاذ تصمیم های نادرس��ت از سوی مس��ئوالن امر به این 
مش��کالت دامن زده اس��ت که نمونه آن را می توان ف��روش تعداد زیادی از 
خودروه��ا با قیمت های قبل و با ارز 4200 تومانی دانس��ت. این تصمیم در 
حالی وارد فاز اجرایی ش��د که هم اکنون صنعت خودرو ارز موردنیاز خود را 
ب��ا ارز نیمایی تهیه می کند که به مراتب گران تر از ارز 4200 تومانی اس��ت 
و مابه التفاوت دو برابر ش��دن این قیمت از جیب خودروس��از رفته است. در 
این ش��رایط فعاالن این حوزه معتقدند که اگر راه خروجی برای سیل وارده 
به این صنعت پیدا نش��ود، هزینه بازگش��ت دوباره صنعت خودرو به چرخه 
اقتصاد هزینه هایی به مراتب س��نگین تر را به همراه دارد و راهکار منطقی و 
اصولی این اس��ت که در حال حاضر که این صنعت همچنان روی پای خود 

باقی مانده نسبت به حمایت از آن اقدام شود. 
محمدرض��ا نجفی من��ش، رئی��س انجمن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان در گفت وگو با پایگاه خبری عصرخودرو  با تأکید بر اینکه تأمین 
نقدینگی و تعدیل قیمت ها همچنان از اصلی ترین خواس��ته های فعاالن این 
حوزه به ش��مار می رود، گفت: صنعت خودرو نیز نقدینگی الزم را در اختیار 
ندارد به طوری که در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بیش 
از 15 هزار میلیارد تومان رس��یده و قطعه س��ازان نیز مواد اولیه الزم را در 
اختیار ندارند. وی با اش��اره به پرداخت 4 هزار میلیارد تومان تس��هیالت با 
ه��دف تأمی��ن نقدینگی این صنعت اظهار داش��ت: این رق��م تنها به بدهی 
قطعه س��ازان به نیروی کار و همچنین خریدهای قبلی انجام شده اختصاص 
یافت و توانس��ت تا اندازه ای در بازگرداندن تعدادی از نیروهای تعدیل ش��ده 
نیز مؤثر باشد. این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه مشکالت صنعت خودرو 
و قطعه روزبه روز در حال افزایش است، بر تأمین نقدینگی این حوزه تأکید و 
تصریح کرد: هزینه های نیروی کار از ابتدای امسال تاکنون حدود 45درصد 
افزایش داش��ته و این در حالی اس��ت که خرید اعتباری نیز انجام نمی شود 
که این امر بر تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی فعاالن این حوزه تأثیرگذار 
بوده این در حالی اس��ت که باید به این محدودیت ها، مش��کالت مربوط به 

واردات و تأمین ارز را نیز اضافه کرد.
نجفی من��ش با تأکید بر اینکه اگر به داد این صنعت نرس��یم، ادامه تولید 
میس��ر نخواهد بود، افزود: قیمت گذاری دستوری در سال های گذشته زیان 
زی��ادی به صنعت خودرو و قطعه وارد کرده و این روند بازار خودرو را نیز از 
حالت طبیعی و عادی خود خارج کرده است، به طوری که تصمیم های اشتباه 
و عدم حمایت درست از این صنعت زیان بیش از 10 هزار میلیارد تومانی را 

به فعاالن صنعت خودرو و قطعه وارد کرده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه تصمی��م وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت مبنی بر 
فروش خودرو با قیمت های قبل نیز گفت: این ش��رایط در حالی اس��ت که 
خودروس��ازان قطعات موردنیاز خود را ب��ا ارز نیمایی تأمین می کنند و این 
روند باعث شده تا شاهد کمبود قطعات و همچنین کاهش تولید باشیم که 

در صورت عدم حمایت از این صنعت، این روند بدتر خواهد شد.

اسامی خبرنگاران و رسانه های دریافت کننده 
طرح ترافیک در سامانه شفافیت

مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک پایتخت از اعالم اسامی 
خبرنگاران��ی که طرح ترافیک دریافت کرده اند به همراه نام رس��انه مربوطه در 
س��امانه ش��فافیت خبر داد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
فارس، عمار س��عیدیان فر مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک 
پایتخت در ارتباط با آخرین جزییات روند رسیدگی به طرح ترافیک خبرنگاران 
اظهار داش��ت:                                                                                                                                                                                                                                                     طرح های جدید ارائه ش��ده از ابتدای تیرماه قابل استفاده است و 
کسانی که از سال قبل طرح دریافت کرده اند، اعتبار سهمیه آنها تا پایان خرداد 
خواهد بود. وی افزود: کسانی که سال پیش طرح نداشته اند به دلیل اینکه هنوز 
اس��امی نهایی نشده و ثبت سیس��تمی کامل صورت نگرفته، طرح جدید برای 
آنها هنوز فعال نش��ده و از ابتدای تیر فعال می شود. وی ادامه داد:                                                                                                         اهالی رسانه 
که پیامک نقض مدارک برای آنها ارس��ال شده بهتر است در اسرع وقت نسبت 
به اصالح آن اقدام کنند تا بررس��ی مجدد ب��رای آنها صورت گیرد. مدیر واحد 
س��اماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک پایتخت خاطرنشان کرد: زمانی که 
اسامی نهایی ش��ود، اسم خبرنگار و عنوان رسانه به سامانه شفافیت اعالم و بر 

روی خروجی قرار خواهد گرفت.

دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو در 
آستانه ابالغ

معاون امور صنایع وزارت صمت، جزییات دس��تور کار این وزارتخانه برای 
حذف رانت از بازار خودرو و ساماندهی این بازار را تشریح کرد.

به گزارش کس��ب و کار نیوز به نقل از تس��نیم، فرش��اد مقیمی گفت: در 
چارچوب سیاس��ت های دول��ت، تدوین و ابالغ دس��تورالعمل قیمت گذاری 
خودرو را بالفاصله از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در دس��تور کار ق��رار دادی��م که پس از ط��رح در کمیته خ��ودرو، حتماً در 
س��تاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع 
قیمت گذاری قرار خواهد گرفت. وی درخصوص متقاضیان خرید خودرو نیز 
تصریح کرد: این متقاضیان باید در دو س��ال گذشته خودرویی را درخواست 

نکرده باشند و فاقد ثبت نام قبلی در خودروسازی های کشور باشند.
مع��اون امور صنایع وزارت صم��ت اضافه کرد: بانک ها نیز توجه داش��ته 
باشند که حتماً با شماره حساب فردی که ثبت نام می شود، پول واریز شود.

مقیمی با بیان اینکه با نمایندگی های متخلف برخورد ش��ده است، گفت: 
این برخورد ه��ا همچنان ادامه دارد و از طریق مراجع امنیتی، متخلفینی را 

که باعث نابسامانی در بازار خودرو شوند، شناسایی می کنیم.
گفتنی اس��ت حدود دو هفته پس از هش��دار سازمان بازرسی درخصوص 
نوسانات ایجادشده در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت محصوالت ایران 
خودرو و س��ایپا، معاون اول رئی��س جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دس��تور پیگیری موضوع را داده اس��ت. اس��حاق جهانگیری از رضا رحمانی 
خواسته است برای ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام و 
از طریق حذف رانت برای گروه ها و افراد خاص، افزایش تولید و س��اماندهی 

تقاضای واقعی را دنبال کند.

اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمه��وری در حالی به تازگی از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خواس��ته تا بازار خودرو را به واس��طه افزایش تولید و 
کاهش قیمت، سر و سامان بدهد که به نظر می رسد این وزارتخانه همچنان به 

دنبال تکرار روش های حاشیه ای برای بهبود اوضاع بازار است.
ب��ه گزارش پدال نیوز، دو هفته پیش بود که ناصر س��راج، رئیس س��ازمان 
بازرسی کل کشور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، خواستار لغو مصوبه 
ستاد تنظیم بازار )قیمت گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار( و بازگشت 
شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو شد. در این نامه تاکید شده که »با 
وجود وعده ها و پیش بینی های مدیران شرکت های خودروسازی و وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت مبنی ب��ر کاهش تدریجی قیمت ها براس��اس قیمت گذاری 
حاش��یه بازار، این موضوع نه تنها منجر به کاه��ش قیمت خودروهای داخلی 
نشده، بلکه افزایش شدید قیمت  و نارضایتی عمومی را در پی داشته است.« 

 در واکنش به اظهارات رئیس کل س��ازمان بازرس��ی کش��ور اما معاون اول 
رئیس جمه��وری طی نام��ه ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواس��ت بازار 

خودرو را به اصطالح س��ر و س��امان بدهد. جهانگیری در این نامه با تاکید بر 
لزوم تدوین و ابالغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست های 
دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صمت خواسته تا نسبت به ساماندهی تقاضای 
واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند. وی درخصوص التهاب ایجادشده در 
بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت محصوالت مربوط به دو خودروساز بزرگ 
کشور )ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا( از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خواس��ته ضمن تدوین و ابالغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب 
سیاست های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت را از طریق حذف رانت 
ب��رای گروه ه��ا و افراد خاص و همچنین افزایش تولید و س��اماندهی تقاضای 

واقعی، دنبال کند. 
نامه نگاری های انجام شده طی دو، سه هفته گذشته با محوریت بازار خودرو، 
از آنجا آب می خورد که منحنی قیمت خودروهای داخلی صعودی ش��دید را 
از اوایل اردیبهش��ت ماه امس��ال تجربه کرد. این صعود به حدی بود که کف 
قیمت در بازار خودرو به حول و حوش 50 میلیون تومان رسید و طبعا دست 

مش��تریان بیش از پیش از بازار خودرو کوتاه شد. همزمان با اوج گیری التهاب 
در بازار خودرو، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طرح ساماندهی خودرو را 
به تصویب رساندند؛ طرحی که یکی از بندهای مهم آن، بازگشت شورای رقابت 
به قیمت گذاری خودرو بود. مجلسی ها با استناد به اینکه »قیمت گذاری خودرو 
در حاشیه بازار« جواب نداده و به جای کاهش قیمت، صعود قیمت را به دنبال 
داش��ته، مصوب کردند ش��ورای رقابت دوباره به قیمت گذاری خودرو برگردد. 
این مصوبه اهالی بهارستان در حالی بود که »قیمت گذاری خودرو در حاشیه 
بازار« اصال به طور جامع و کامل اجرا نشد و خودروسازان کماکان قیمت هایی 
دس��توری را برای محصوالت خود ارائه دادند. در واقع مجلس شورای اسالمی 
طرحی را ناکام دانست و براساس آن، شورای رقابت را به عرصه قیمت گذاری 
بازگرداند که اجرایی نش��ده بود. چندی بعد اما س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
نیز به نوعی اش��تباه مجلس��ی ها را تکرار کرد و با تاکید بر اینکه قیمت گذاری 
خودرو در حاشیه بازار راهگشا نبوده، خواستار لغو این مصوبه و بازگشت شورای 

رقابت شد. 

واکاوی نامه معاون اول رئیس جمهور به وزیر صنعت درباره بازار خودرو

ی��ک ماه از زم��ان تمدید مصوبه دول��ت برای ترخیص خودروه��ای مانده در 
گمرک می گذرد و آنطور که ش��نیده ها حکایت دارد، روند ترخیص این خودروها 

کج دار و مریز ادامه دارد.
به گ��زارش پدال نیوز، یک م��اه از زمان تمدید مصوب��ه دولت برای ترخیص 
خودروه��ای مان��ده در گم��رک می گذرد و آنط��ور که ش��نیده ها حکایت دارد، 
رون��د ترخیص این خودروها ک��ج دار و مریز ادام��ه دارد. پیش تر هیات دولت در 
اردیبهش��ت ماه و بع��د از اتمام فرصت چهار ماهه وارد کنن��دگان برای ترخیص 
خودروهای رس��وب کرده در گمرک با توجه به چالش هایی که در روند ترخیص 
خودروهای مانده در گمرک وجود داشت، این فرصت را برای دو ماه دیگر یعنی 
تا اواس��ط تیرماه س��ال جاری تمدید کرد تا وارد کنندگان این امکان را بیابند با 

ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به تعهدات خود به مشتریان عمل کنند.
همزم��ان با مصوبه دولت مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودروهای وارداتی 
بس��یاری از کارشناس��ان پیش بینی می کردند که در دو ماهه یادشده با توجه 
به نبود س��ازوکاری مش��خص برای ترخیص محصوالت وارداتی، وارد کنندگان 

به س��د سازمان ملی استاندارد، قوه قضائیه، بانک مرکزی و حتی ستاد مصرف 
س��وخت برخورد کنند. حاال اما س��د ستاد مصرف س��وخت به نظر محکم تر از 
بقیه است چراکه وارد کنندگان را با چالش جدیدی در ارتباط با تامین گواهی 
اسقاط برای پالک کردن این خودروها مواجه کرده است. ظاهرا آنها باید قیمت 
بیشتری برای هر گواهی اسقاط پرداخت کنند. سابقا قیمت هر گواهی اسقاط 
در حدود 2 میلیون تومان بود، اما در شرایط فعلی این گواهی تا مرز 5 میلیون 
توم��ان افزایش قیمت یافته اس��ت. پی��ش از این عمده تری��ن چالش ترخیص 
خودروه��ای معطل مانده در گمرک، چالش��ی بود که ش��رکت های وارد کننده 

با بانک مرکزی داشتند. 
در مصوبه دولت به شرکت های وارد کننده این امکان داده شده بود خودروهایی 
که تا 1۶ دی ماه سال گذشته وارد گمرکات و مناطق آزاد اقتصادی شده و قبض 
انبار دریافت کرده اند، بدون اینکه منش��أ ارز آنها مش��خص باشد، امکان ترخیص 
پیدا خواهند کرد. بانک مرکزی با توجه به اتخاذ سیاس��ت های جدید خود از 1۶ 
مردادماه سال جاری امکان ترخیص کاال از گمرک بدون مشخص بودن منشأ ارز 

را ممن��وع کرد و این کار را در تضاد با سیاس��ت های مدیریت بازار ارز دانس��ت. 
مدیران ارش��د بانک مرکزی معتقد بودند چنانچ��ه واردات خودرو تا 1۶ دی ماه 
بدون مش��خص بودن منش��أ ارز عملیاتی شود، این مس��اله فشارها به بازار ارز را 

تشدید خواهد کرد.
 چال��ش بع��دی که بانک مرک��زی در ارتباط با ترخیص ای��ن خودروها ایجاد 
کرد، تعیین مابه التفاوت نرخ ارز بود. بانک مرکزی به دنبال تعیین نرخ اسکناس 
در س��امانه س��نا به عنوان ما به التفاوت نرخ ارز برای واردات خودروها بود، این در 
حالی اس��ت که واردکنندگان نرخ حواله س��امانه سنا را برای این منظور مناسب 
می دانس��تند. در نهایت بانک مرکزی نرخ حواله در س��امانه سنا را قبول کرد، اما 
روی تاریخ واردات خودروها که توانسته بودند قبض انبار بگیرند پافشاری کردند، 
بنابراین تنها خودروهایی امکان ترخیص یافتند که توانسته بودند تا 1۶ مردادماه 
س��ال گذش��ته قبض انبار دریافت کنند. در ش��رایطی که چال��ش بانک مرکزی 
برطرف ش��ده؛ همچنان دو چالش دیگر پیش روی ش��رکت های وارد کننده قرار 

داشت یعنی رضایت قوه قضائیه و سازمان ملی استاندارد.

در واگذاری سهام 18 شرکت مصوب به نظر می رسد که واگذاری سهام ایران 
خودرو و س��ایپا که در سال های گذش��ته همیشه با مقاومت دولت همراه بود، از 

همه پرحاشیه تر باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی)ایستانیوز(، واگذاری سهام دولتی 
18ش��رکت بزرگ که ش��امل صنایع ب��زرگ و مادر، بیمه و بانک می ش��وند، به 
زودی کلی��د می خورد. این عرضه س��هام یکی از بزرگترین واگذاری های س��هام 
ش��رکت های دولتی در سال های گذشته محسوب می شود که طبق گفته رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی تا پایان هفته صورت خواهد گرف��ت و در حال حاضر 
هیات واگذاری با عرضه این س��هام  ها موافقت کرده اس��ت. در لیس��ت واگذاری 
نام بانک  های تجارت، ملت، صادرات و ش��رکت های ملی صنایع مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان، ایران خودرو و س��ایپا، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
کش��ت و صنعت و دامپروری پارس، سرمایه گذاری ملی ایران و دو شرکت بیمه 
البرز و بیمه اتکایی امین دیده می ش��وند. همچنین سهام دولتی چند پاالیشگاه 
مهم کشور مانند پاالیشگاه نفت الوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز 
هم واگذار خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان ارزش کل سهام این شرکت ها حدود 
2۶0 هزار میلیارد تومان اس��ت که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی  ارزش 
سهام قابل واگذاری متعلق به دولت برای عرضه در بورس 52هزار میلیارد تومان 

است. البته رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است: از 18شرکت قابل واگذاری 
هنوز هفت ش��رکت ب��ه  دالیل  مختلف برای واگذاری آماده نیس��تند. این دالیل 
ممکن است توقف نمادشان در بورس برای افزایش سرمایه باشد یا سهام شان در 

وثیقه باشد یا در نوبت استفاده از حق تقدم سهام باشند.
اخیرا هیأت واگذاری، با عرضه باقیمانده س��هام دولت در ش��رکت های بزرگ 
بورس��ی و فرابورس��ی موافقت کرده اس��ت. بر این اس��اس مقرر ش��د سهام این 
ش��رکت ها به صورت بلوک��ی و یکجا مطابق مقررات به عم��وم متقاضیان واگذار 
ش��ود. طبق قانون ترکیب هیأت واگذاری عبارت اس��ت از وزی��ر امور اقتصادی 
و دارای��ی )رئیس هیأت(، وزیر دادگس��تری، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق 
بازرگان��ی صنایع، معادن و کش��اورزی ای��ران و همچنین دو نف��ر از نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر این هیأت هستند.
 ام��ا قیمت پایه س��هام در زمان عرض��ه چگونه تعیین می ش��ود؟ با توجه به 
دس��تورالعمل قیمت گ��ذاری، قیم��ت عرضه س��هام این ش��رکت ها در بورس و 
فرابورس باتوجه به قیمت تابلو در روز قبل از عرضه تعیین خواهد ش��د، قیمتی 
که 20درصد به آن اضافه می ش��ود؛ البته به این ش��رط که این قیمت از قیمت 
پایه ای که مدنظر هیأت واگذاری اس��ت پایین تر نباش��د. مطابق ماده 40 قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هیأت واگذاری دارای اختیارات 

الزم برای تصمیم گیری نس��بت به قیمت گذاری و س��ایر شرایط واگذاری سهام 
دولت است.

ام��ا مش��تریان س��هام این ش��رکت ها چه کس��انی خواهن��د بود؟ ب��ه اعتقاد 
کارشناسان با توجه به اینکه حجم این عرضه ها بزرگ و بلوکی است، بعید است 
که کس��ی سهام این ش��رکت ها را به صورت نقد بتواند خریداری کند. همچنین 
درخصوص مورد ش��رکت های بزرگ که ارزش بلوک سهام ش��ان زیاد است، باید 
کنسرس��یوم تشکیل شود و اگر فردی یا شرکتی هم اقدام کند احتماال در پشت 
پرده کنسرس��یومی تشیکل شده اس��ت. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سازمان 
خصوصی  س��ازی در واگذاری سهام این شرکت ها باید عالوه بر سرمایه به اهلیت 
هم اهمیت ویژه ای بدهد زیرا تجربه سال های گذشته نشان می دهد که واگذاری 
سهام شرکت ها و مجموعه های صنعتی دولتی به افرادی که دارای اهلیت مناسب 

نیستند به چالش های جدی و حتی تعطیلی آن صنایع منجر شده است.
 در واگذاری سهام 18 شرکت مصوب به نظر می رسد که واگذاری سهام ایران 
خودرو و س��ایپا که در سال های گذش��ته همیشه با مقاومت دولت همراه بود، از 
همه پرحاش��یه تر باش��د. به اعتقاد کارشناس��ان باتوجه به اینکه این دو شرکت 
زیانده هس��تند و بدهی های سنگینی را دارند، دولت چاره ای جز واگذاری سهام 

آنها ندارد.

بررسی موانع پیش بینی نشده در مسیر خروج خودروهای دپوشده

موج جدیدی از خصوصی سازی در راه است
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کسب و کارامـروز8

با امضا تفاهم نامه پارک علم و فناوری کرمانش��اه و اداره کل آموزش 
و پرورش، برای نخس��تین بار در اس��تان مرکز ش��کوفایی خالقیت در 

پژوهش سراهای دانش آموزی راه اندازی می کند.
به گزارش پارک علمی و فناوری کرمانشاه 
دکترمجید یزدان پن��اه، مدیرکل آموزش و 
پرورش استان کرمانش��اه با همراهی بهرام 
بادکو رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان 
و دکترمعصوم��ه خان احمدی رئیس پارک 
عل��م و فناوری کرمانش��اه ضم��ن بازدید از 
برج در حال س��اخت پ��ارک علم و فناوری 
کرمانش��اه، شتابدهنده فناوری و کارآفرینی 
تی��ک و واحدهای مس��تقر در مرکز رش��د 
آی س��ی تی و جامع پ��ارک علم و فناوری 
کرمانشاه، تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
بر ای��ن اس��اس در برنام��ه متمرکزی از 
دانش آم��وزان صاح��ب ای��ده با مش��اوره و 

حمایت های گام به گام برای حرکت به سمت تشکیل کسب و کارهای 
فناوران��ه دانش  آموزی س��اختاری با عنوان کانون ش��کوفایی خالقیت 
شکل خواهد گرفت . همچنین در این تفاهم نامه رسالت و نقش مرکز 

ش��کوفایی و خالقیت را ایجاد زمینه مناس��ب ب��رای ظهور، پرورش و 
حمایت از خالقیت دانش آموزان و معلمین، بسترسازی جهت ایده های 
مبتنی بر دانش توس��ط صاحبان ایده، ارائه آموزش، مشاوره و حمایت 
از زمینه های مدیری��ت دانش، حفاظت از 
دارایی ه��ای فکری، تدوی��ن دانش فنی و 
مستندسازی فناوری، شناسایی و هدایت 
ایده های نو با قابلیت تجاری سازی، کمک 
جه��ت تکمیل نمون��ه اولی��ه محصول یا 
خدمت و توانمندس��ازی دانش آموزان در 
راستای راه اندازی کسب و کار آمده است.

در این تفاهم نامه که به مدت س��ه سال 
منعقد ش��د پذی��رش و هدای��ت صاحبان 
ایده، برای پیاده س��ازی ایده از طریق ارائه 
مش��اوره و خدم��ات موردنی��از، برگزاری 
دوره های پیش رش��د و ایجاد تس��هیالت 
ب��رای ادامه فعالیت در قال��ب پذیرش در 
مراک��ز از تعهدات پ��ارک و فراهم آمدن امکان اس��تفاده دانش آموزان 
صاح��ب ایده از امکان��ات آموزش و پرورش از تعه��دات این اداره کل 

است.

معاون تجاری س��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر تعداد شرکت های دانش بنیان از 4400 شرکت فراتر رفته 
اس��ت، گفت براساس برآوردهای انجام ش��ده در سال 1۳97 فروش محصوالت 

دانش بنیان این ش��رکت ها ح��دود 90 میلیارد 
تومان بوده است.

به گزارش ایس��نا، دکتر اس��ماعیل قادری فر 
اظهار داش��ت: یکی از موضوعات مهمی که در 
ارتقای پلتفرم شرکت های دانش بنیان و توسعه 
زیست بوم نوآوری در کش��ور از طریق حمایت 
از کس��ب و کارهای استارت آپی همواره مدنظر 
معاون��ت علمی بوده اس��ت، مقوله بازارس��ازی 

برای محصوالت فناورانه است.
وی با ابراز تأس��ف از اینکه در س��ال گذشته 
کمت��ر از یک تا 2درصد از س��هم اقتصاد کالن 
کش��ور به حوزه اقتص��اد دانش بنیان و ضریب 
نف��وذ محص��والت فناورانه اختصاص داش��ت، 

گف��ت: ول��ی برآوردهای اولیه م��ا که تیمی کارشناس��ی آماره��ا را به صورت 
دقیق برآورد می کند، این اس��ت که سهم فروش محصوالت دانش بنیان توسط 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های فعال در کشور تا سال گذشته بالغ بر 

80 تا 90 هزار میلیارد تومان بوده است.
قادری فر خاطرنش��ان کرد: این میزان فروش شرکت های دانش بنیان شامل 
فروش محصوالت ریالی محصوالت فناورانه این شرکت ها در داخل و یا صادرات 
به ویژه در حوزه محص��والت بیوتکنولوژی و 
تجهیزات آزمایش��گاهی پیش��رفته که در آن 

سرآمد هستیم، می شود.
معاون تجاری س��ازی معاون��ت علمی این 
میزان گردش مالی ش��رکت های دانش بنیان 
را ب��ه معن��ای بازارس��ازی ب��رای محصوالت 
فناورانه دانست و یادآور شد: عالوه بر موضوع 
ش��رکت های دانش بنی��ان، توجه به اش��تغال 
پای��دار در دس��تور کار معاون��ت علمی قرار 
دارد و بر این اس��اس در س��ال 1۳94 قانون 
رفع موان��ع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام 
مالی کش��ور به تصویب هیأت وزیران رس��ید 
و ابالغ شد و در این راستا فرصت خوبی برای 

سرمایه گذاری خطرپذیر و تجاری سازی ایده ها هدف گذاری شد.
به گفته وی، در حال حاضر تعداد ش��رکت های دانش بنیان از عدد 4 هزار و 

400 شرکت فراتر رفته است.

فروش و صادرات 90 میلیاردی شرکت های دانش بنیانپارک علم و فناوری کرمانشاه مرکز خالقیت راه اندازی می کند

بدون اینکه یک هدف ارزش��مند داش��ته باشید، زندگی بس��یار آسان است. 
اجتناب از چالش تنظیم اهداف و مس��ئولیت دس��تیابی به آن، س��پری کردن 
روزها را آس��ان می کند، اما بدون هدف زندگی شما هیچ مسیر قابل توجهی را 
پیش نمی گیرد. بدترین اتفاقی که ممکن است برای شما بیفتد این است که به 
روزهای آخر عمر خود برسید و به زندگی تان نگاهی بیندازید و از اینکه  فرصت 
شگفت انگیزی برای ساخت زندگی فوق العاده را از دست دادید افسوس بخورید.

با ما همراه باش��ید تا دالیل اینکه چرا بای��د اهدافی برای آینده خود تنظیم 
کنید را با شما به اشتراک بگذاریم.

چرا نیاز به تنظیم اهداف برای آینده دارید
منبع خوشبختی

داش��تن اهداف معقول به زندگی شما ارزش وارد می کند. به شما یک دلیل 
برای بیدار ش��دن هر روز صبح، بیرون آم��دن از تخت خواب و زندگی در یک 
مسیر مش��خص می دهد. اهداف به شما انرژی و سرزندگی می دهد. در نهایت، 
هنگامی که شروع به دیدن پیشرفت در اهداف خود می کنید و همان طور که هر 
روز می گذرد و به دستیابی به آن، نزدیک تر می شوید، تمرکز و انرژی بیشتری 

برای حرکت خواهید داشت.
نقشه راه سفر

 اهداف به ش��ما یک نقش��ه راه برای حرکت می دهد. اهداف می تواند به کار 
شما بستگی داشته باشد. تصور کنید که می خواهید یک روز کسب و کار خود را 
شروع کنید. یک ایده مانند شروع کسب و کار ابتدا به عنوان یک تصویر در ذهن 
ش��ما آغاز می شود. همان طور که در مورد ایده  خود بیشتر فکر می کنید، شروع 
به تجسم اداره  کس��ب و کار خود خواهید کرد. نه رئیسی خواهید داشت که هر 
کار شما را زیر نظر بگیرد، نه همکارانی که با مشکالت شان پیش شما بیایند و 
حواس تان را پرت کنند. با داشتن کسب و کار خود این آزادی را خواهید داشت 
که تمام تصمیم گیری ها  را خودتان انجام  دهید. همان طور که ایده  خود را تصور 
می کنید، از خودتان می پرسید: چگونه؟ چگونه کسب و کارم را شروع کنم؟ برای 
شروع باید چه کار کنم؟ این سؤاالت ابتدای یک برنامه است و یک هدف صرفاً 
یک برنامه برای آینده اس��ت. الزم نیست هدف تان به اندازه  شروع کسب و کاری 
برای خود بزرگ باش��د. برای مثال می خواهید قبل از پنجاهمین تولد خود به 
قله کلیمانجارو بروید. این هدف با یک ایده آغاز می شود، شما ممکن است یک 
فیلم مس��تند در مورد کوه کلیمانجارو دیده باش��ید، یا یک دوس��ت چند سال 
پیش این کار را انجام داده و به ش��ما گفته که  یکی از بهترین تجارب زندگی 
او بود اس��ت. از هر کجا که الهام گرفته باش��ید، ش��روع به تجسم باال رفتن از 
کوه می کنید، از اینکه جزو تعداد معدودی از افراد بودید که توانس��ته این کار 
را انجام دهد، هیجان زده هس��تید. دوباره س��ؤال: »چگونه؟« ذهن شما درگیر 

می کند و دوباره شروع به برنامه می کنید.
دلیلی روشن برای زندگی

اگر به آن فکر کنید، تمام زندگی ما در اطراف اهداف می چرخد. بیدار شدن 
صبح روز سرد و بارانی شنبه صبح برای رفتن به سر کار نیاز به یک هدف خاص 
دارد. یک هدف دلپذیر نیست، اما باز هم هدف است. به موقع به خانه رسیدن 
برای ش��ام خ��وردن با خانواده یک هدف اس��ت. تقریباً هم��ه چیزهایی که ما 
می خواهیم در زندگی انجام دهیم و به آن دس��ت یابیم، نیازمند قصد دستیابی 

به آن است. هدف قصد انجام کاری در یک زمان خاص تعریف می شود.
چگونه شروع به توسعه اهداف آینده کنید

1. با چشم انداز خود شروع کنید
با دیدگاهی از آنچه که می خواهید به آن دست یابید شروع کنید. چه  هدف 
حرفه ای یا شخصی باشد، شما باید یک دید کلی از آنچه  که می خواهید به آن 

برسید داشته باشید.
کم��ی وق��ت بگذارید تا واقع��اً ببینی��د نتیجه نهای��ی چگون��ه خواهد بود. 

چشمان تان را ببندید و ببینید، خودتان را هنگام رسیدن به هدف مجسم کنید.
اگر می خواهید آینده ای امن از لحاظ مالی برای خود و خانواده تان ایجاد کنید، 
چگونه خواهد بود؟ آیا این پول در بانک اس��ت یا مجموعه ای از سرمایه گذاری 
با آن انجام می شود؟ اگر می خواهید تابستان امسال با نزدیکترین دوستان خود 
به س��فر بروید، کجا می روید؟ چ��ه کاری انجام خواهید داد؟ تصور کنید که به 
آن هدف رس��یده اید. چه احساسی دارید؟ احساسات تان را در تخیل خود حس 
کنید. لبخند را روی صورت خود احساس کنید، احساس خنده، لذت و هیجان 

همان گونه که سوار هواپیما می شوید.
2. سؤاالت درست بپرسید

بهترین سؤال برای پرسیدن این است »چه باید بکنم تا ...؟« این یک سؤال 
فوق العاده قدرتمند است. زیرا ذهن شما را برای دستیابی به هدف باز می کند. 
این س��ؤال به معنای آن اس��ت که شما فقط به دنبال راه هایی برای رسیدن به 

آن  هدف هستید، نه راه هایی که نمی توانید به آن دست یابید.
س��ؤال اش��تباه این است که از خود بپرس��ید »چگونه می توانم به این هدف 
دس��ت پیدا کنم؟« این س��ؤال اغلب پاسخ گمراه کننده  »ش��ما نمی توانید« را 
مطرح می کند. ش��ما باید ذهن خود را نس��بت به فرصت ها و اقداماتی که باید 

انجام دهید تا این اتفاق بیفتد باز کنید.
س��ؤال »چه کاری باید انجام دهم؟« اغلب اقداماتی را که در ابتدا غیرممکن 

به نظر می رسد برمی انگیزد، بنابراین دوباره این سؤال را بپرسید.
۳. به عادات روزانه خود نگاهی بیندازید

عادت ها و رفتارهای روزانه ما نیروی محرکه نتایج مان در زندگی هستند. اگر 
هر روز س��یگار بکش��ید، در طول زمان این تأثیر عمیقاً منفی بر سالمتی شما 
خواهد داشت  و تقریباً در زندگی خود با مشکالت سالمتی مواجه خواهید شد.

  غ��ذا خوردن ناس��الم و اضاف��ه وزن را ب��ه آن اضافه کنی��د. از آنجایی که 
عادت های روزمره و رفتارهای ما تأثیر زیادی در نتایجی که در زندگی به دست 

می آوریم دارند، باید زمانی را به تجزیه و تحلیل آن اختصاص دهید.
عادات��ی که نتایج منفی دارند را شناس��ایی کنید. خوردن ناس��الم، س��یگار 
کش��یدن، غر زدن و غیبت کردن عادات منفی ش��ایع هستند، اما بعضی دیگر 
مانن��د بیدار ش��دن از خواب در آخری��ن لحظه ممکن، دی��ر خوابیدن و بازی 
کامپیوتری تا دیروقت، عادات دیگری هستند که در طول زمان منجر به نتایج 

منفی در زندگی شما می شوند.
4. تاریخ تنظیم کنید

اگر اهداف ش��ما یک جدول زمانی و تاریخ پایان نداش��ته باشد، بهانه هایی را 
برای به تعویق انداختن آنچه باید انجام دهید پیدا می کنید. اگر متوجه ش��دید 
که تاریخی که در ابتدا تعیین کردید غیرواقعی و بلندپروازانه اس��ت، می توانید 
آن را تغییر دهید. تعیین تاریخ و مهلت در ش��ما حس نیاز به پیش��رفت را القا 
می کند.حتما الزم نیس��ت برای س��ال اول به هدف بزرگ خود دست یابید، اما 

نیاز به یک هدف ساالنه که شما را کمی به هدف تان نزدیک تر می کند دارید.
5. به صورت منظم آن را تجسم و بررسی کنید

اهداف آینده هرچه که باش��د، شما باید چش��م اندازی از آن داشته باشید تا 
بتوانی��د مقصد نهایی را ب��ه خود یادآوری کنید. چه داش��تن آینده مالی امن، 
صعود از کوه کلیمانجارو یا دویدن ماراتن باش��د، داش��تن چش��م انداز به شما 
کمک خواهد کرد انگیزه تان را حفظ کنید. ما همه متفاوت هستیم و در زندگی 
چیزهای مختلفی می خواهیم. بعضی ها می خواهند یک کسب و کار موفق ایجاد 

کنند، دیگران می خواهند یک حرفه موفق در پزشکی یا قانون داشته باشند.
هر چیزي که می خواهید، زندگي خودتان اس��ت و رسیدن به آن بستگی به 
خودتان دارد. این ش��انس را هدر ندهید. ش��ما نمی خواهید روزهای خود را با 

پشیمانی و ناامیدی بگذرانید.
Lifehack/ucan :منبع

»جـف بـزوس«، مدیرعامل فروشـگاه اینترنتی آمـازون و شـرکت فضایی بلو اُوریجیـن، در افتتاحیـه کنفرانس 
»re:MARS« در مـورد موضوعـات مختلفـی بـا تمرکـز بر هـوش مصنوعی صحبت کـرد، اما یک توصیـه  او برای 
کارآفرین هایی که به دنبال سـاختن موفقیت پایدار هسـتند بیشـتر به چشـم آمد: »به آن چیزی فکر کنید که قرار 

نیست تغییر کند.«
به گزارش دیجیاتو، بزوس گفت که معموالً از او پرسیده می شود که از نظرش، چه چیزهایی قرار است در دهه آینده 
مشمول تغییرات گسترده شوند، در حالی که پرسیدن این سوال که در دهه آینده چه چیزی هنوز بدون تغییر باقی 

خواهد ماند، سوال مهم تری است و می تواند دید ارزشمندتری را برای متولدشدن کسب وکارها ایجاد کند:
»پاسـخ به چنین سوالی می تواند به شـما اجازه دهد تا با اعتماد به نفس تمام تمرکز و انرژی تان را صرفش کنید و 
سـود داشته باشید. الزم هم نیسـت تحقیقات گسـترده ای انجام دهید؛ چیزهایی که تغییر نمی کنند آنقدر بزرگ و 

ساختاری هستند که خودتان آنها را می شناسید.«
جف بزوس گفت که بیشـتر ایده های اینچنینی پیرامون نیازهای مشتریان هستند. برای مثال مشتریان آمازون به 
شکل مشخص قیمت پایین، ارسال سریع تر کاال و تنوع باالی محصول را می خواهند. با همین مثال، او به کارآفرین  های 

تازه کار توصیه کرد که باید بر نیاز مشتری تمرکز کنند: »راهی را پیدا کنید که مشتری از خدمات شما لذت ببرد.«
از سـوی دیگر مدیرعامل آمازون اعتقاد دارد که یک کارآفرین باید درباره کسـب وکارش هیجان داشته باشد؛ در 

غیر این صورت بازی را به رقبایی که با اشتیاق بیشتر در زمین بازی حضور دارند، می بازد:
»باید قدرت ریسـک داشـته باشید. اگر کسـب وکاری را راه اندازی کنید و در آن ریسکی هم نکنید، احتماالً جایی 
دیگر، شـخصی دیگر دارد همان کار را بهتر از شـما انجام می دهد. حتی در آمازون، ما همیشه در حال ریسک کردن 
هسـتیم چرا که وقتی یک شرکت بزرگ می شود، ریسـک های آن هم باید به همان اندازه بزرگ شوند. باید به شکل 

واقعی تالش کنید و در این راه شکست هم زیاد می خورید.«

چرا نیاز به تعیین اهداف برای آینده دارید؟

 توصیه جف بزوس به کارآفرین ها:
به آنچه تغییر نمی کند فکر کنید

دریچــه

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه همدلی که 
در میان جوانان وجود دارد س��بب پیشرفت فضای استارت آپی کشور شده است، گفت 
ارزش��مندترین نعمتی که در یک جامعه وجود دارد همدلی و همراهی نیروی انس��انی 
اس��ت. به گزارش فارس، ستاری گفت: پول خوب اس��ت اما با پول نمی توان تکنولوژی 
خرید و در این صورت به موفقیت نخواهیم رسید اگر می خواهیم به سمت اقتصاد خالق 
حرکت کنیم باید تالش کنیم. رشد 55 پله ای ما در حوزه نوآوری نشان از مسیر درست 

نیروی انسانی فوق العاده ایران است.
وی ادامه داد: دانش��گاه های ما باید به س��مت نسل س��وم و چهارم بروند تقریبا تمام 
دانش��گاه های ما در حال تاسیس مراکز نوآوری هس��تند و نسل جدیدی از کارآفرینان 

در حال تربیت شدن هستند. 

همدلی جوانان عامل پیشرفت فضای 
استارت آپی

سه شنبه
21 خرداد 1398

شماره 1328



»متف��اوت فکر کنی��د«، این توصیه ای مش��ترک به هم��ه نوآوران، 
کارآفرینان و افراد خالق اس��ت. اما، برای داشتن طرز تفکری متفاوت، 
باید نگاه متفاوتی به مسائل داشت. نوآوران و کارآفرینان موفق نگاهی 
متفاوت از نگاه مردم عادی دارند. به همین دلیل هنر ش��کارچی خوب 
فرصت هایی هس��تند ک��ه دیگ��ران به راحتی از دس��ت می دهند و او 

شکارشان می کند. 
ایده »چسبانک« حاصل نگاهی متفاوت به طبیعت

شاید داس��تان معروف » نوارچسبی یا چس��بانک« را شنیده باشید. 
روزی مهن��دس سوئیس��ی، تصمیم گرفت 
مطالع��ه دقیق ت��ری در مورد ب��ذر گیاهان 
داشته باش��د؛ او بعد از قدم زدن در جنگل 
متوجه ش��د تارهایی به لباس��ش چسبیده 
اس��ت. میکروسکوپش را برداشت و تارهایی 
که به لباس��ش چس��بیده بود را از نزدیک 
مش��اهده کرد. تارها جنس زبری داش��تند 
ک��ه دندانه های��ی مانن��د ق��الب روی آنها 
طراحی ش��ده بود. این دندانه ه��ا در الیاف 
حلقه ای لباس��ش فرو رفته و کامال در الیاف 
لباس گره خ��ورده بودند. اینجا بود که ایده 
»نوارچس��بی« متولد ش��د، ای��ده ای نو که 

بعدها جایگزین »زیپ« شد.
خالق ایده »نوار چس��بی« ب��ه پدیده ای 
شناخته شده از دریچه ای متفاوت نگریست 
و آن را پدی��ده ای ناش��ناخته پنداش��ت که 
باید دقیق  تر مورد مش��اهده و بررس��ی قرار 

می گرفت.
 بنابراین ب��ه آنچه در برابر چش��مان تان 
قرار گرفته اس��ت، به روشی که اغلب افراد 
تمایلی به اس��تفاده از آن ندارند، نگاه کنید. 
با موض��وع پیش روی ت��ان کام��ال بیگانه و 
ناشناخته برخورد کنید و تا جایی که ممکن 

اس��ت از برداشت های شخصی یا پیش داوری براساس تجربه های قبلی 
بپرهیزید.

 یک نظریه پرداز ادبی به نام »ویکتور شکلوفسکی« درباره»تولستوی« 
و نگاه او در نوش��ته  هایش می گوید: »تولس��توی« در نوش��ته هایش از 
تکنیک های جالبی اس��تفاده می کند مثال اش��یا و پدیده های داستان 
را به ش��یوه ای غیرمعمول توصیف یا س��عی می کن��د کمتر از نام های 
مرس��وم در داس��تان هایش اس��تفاده کن��د. به طور کلی تولس��توی با 
بکارگیری تکنیک »بیگانه س��ازی« توانسته اس��ت، اثرگذاری عمیقی 

روی مخاطبانش داشته باشد.
ای��ن هنرمندان بزرگ در م��ورد چگونگی نگاه ب��ه پدیده ها فراتر از 
روش های معمول و تماشای جهان از دریچه ای متفاوت نکات خوبی را 
القا می کنند. وقتی به پدیده های هس��تی نگاه می کنیم نباید این نگاه 
صرفا با یک بررس��ی جزئی همراه باش��د بلکه پدیده ها را باید با نگاهی 

عمیق و متفاوت بررسی کرد.
آنچه در اطراف مان هس��ت تنها پدیده هایی نیس��تند که تا به امروز 

شناختیم و برای ش��ان نام های آشنایی برگزیدیم. همچنان پدیده های 
کمتر دیده شده ای وجود دارند که می توان آنها را کشف و بررسی کرد. 
س��پس آنها را با نام های جدید به فهرس��ت پدیده های شناخته ش��ده 

اضافه کرد.
نباید همه چیز را کلی و اجمالی در نظر گرفت، گاهی الزم است کل 
را به جز تقسیم کرد یا اجزا را کنار هم قرار داد و کل دیگری ساخت. 
این تکنیک ها باعث می ش��ود چه در هنر و چه در کس��ب و کار راه ها و 

رویکردهای تازه ای را در مسیر پیش روی مان ببینیم.
»ش��رلوک هولمز« مع��روف به دس��تیارش »واتس��ون« گفت: »تو 

می بینی، اما مشاهده نمی کنی.«
»اما چگونه مانند ش��رلوک هولمز فکر کنیم؟ این س��والی است که 
»ماریا کنیکووا« در کتابش باعنوان »مغز 
متفکر« به آن می پردازد. این روان شناس 
می نویس��د: »ب��رای اینکه یک مش��اهده 
واقعی داشته باشید نباید آنچه را می بینید 
براس��اس برداشت های ش��خصی خودتان 
توصیف کنید.« برای این منظور می توانید 
وضعیت مورد عالقه ت��ان را با صدای بلند 
توصیف کنی��د یا وص��ف آن را برای یک 

مخاطب بنویسید.
واتس��ون  از  »ش��رلوک  می گوی��د:  او 
می خواهد با توجه به مشاهداتش صحبت 
کن��د و اغلب از طریق ای��ن تمرین، نکات 
مهمی در صحبت هایش آشکار می شود.« 
این روش دیگری برای هنرمندان مشتاق 
و کارآفرینان اس��ت، ک��ه می توانند از آن 

کمک بگیرند.
مغز ما به گونه ای طراحی ش��ده که ما را 
از توجه زی��اد به پدیده ای تکراری متوقف 
می کند. به آن اثر»تروکس��ل« می گویند. 
اگ��ر م��دام تصویر ثابت��ی از چش��م انداز 
محیطی م��ان ارائه ش��ود، ما عم��ال بعد از 
مدت��ی دیگ��ر آن را نمی بینیم. این پدیده 
که از آن در عل��وم اعصاب با نام »عادت« 
یاد می ش��ود، به بخش��ی از عملکرد مغز اشاره دارد. درواقع نورون های 
عصبی با داش��تن اطالعات کافی در م��ورد محرکی بدون تغییر، دیگر 
برانگیخته نمی ش��وند. این عادت حاصل غرق ش��دن ما در روش  های 
دیدن و تجربه کردن با اس��تفاده از روش های شناخته ش��ده اس��ت و 
همیش��ه امر مثبتی تلقی نمی ش��ود. اکنون زمان آن رس��یده که روی 

تفکر به شیوه ای متفاوت و دیدن تفاوت ها تمرکز کنیم.
 هنرمن��دان ب��زرگ، کارآفرین��ان و افراد خالق از بینش��ی متفاوت 
برخوردارند و با بینش متفاوت ش��ان می توانند دنیا را تغییر دهند. آنها 
راهی که همه در پیش می گیرند را انتخاب نمی کنند بلکه دید خود را 

وسیع تر کرده و به دنبال راه ها و روش های تازه هستند.  
آنه��ا معتقدند حتی در زندگ��ی روزمره می توان چیزهایی را دید که 
هنوز هیچ کس ندیده اس��ت. درواقع نوع نگاه افراد اس��ت که می تواند 
ب��ه آنها کمک کند ط��رز تفکرش��ان را تغییر دهن��د و خالقیت را به 

زندگی شان دعوت کنند.
hbr/modirinfo  :منبع
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احمد حس��ین زاده گفت طبق تفاهم نامه ای که س��ال گذش��ته با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد کردیم، به شرکت های دانش بنیانی 
که در نمایش��گاه بین المللی تهران ش��رکت می کنند 50درصد تخفیف داده 

می ش��ود. به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: ساالنه 
ح��دود 90 روی��داد نمایش��گاهی در این محل 
برگزار می ش��ود، به مجریان این رویدادها گفته 
شده که فضایی را برای استارت آپ ها اختصاص 

دهند.
حسین زاده بیان کرد: جهش در بحث اشتغال 
کش��ور با توج��ه و عنایت داش��تن به مس��ائل 

استارت آپی و خالقانه میسر می شود.
وی ی��ادآور ش��د: در هش��تمین نمایش��گاه 
اینوتک��س پیش بین��ی می کنی��م ک��ه 8 هزار 
بازدیدکننده 400 جلس��هB&B، و ۳0 رویداد 
برگ��زار ش��ود. نمایش��گاه اینوتکس ب��ا هدف 
بسترس��ازی مناس��ب برای تبادل فناوری میان 

ش��رکت های خصوصی، س��رمایه گذاری مشترک و مش��ارکت در پروژه های 
تحقیق و توسعه برپا می شود و میزبان بخش های مختلف اکوسیستم نوآوری 

و فناوری کشورها است.

در این نمایش��گاه بین المللی، فعاالن مطرح زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
از جمله ش��رکت های فناور، اس��تارت آپ ها، ش��تابدهنده ها و مراکز رش��د، 
منتورها و مش��اوران، مخترعان، پارک های فناوری، صندوق های جس��ورانه 
و س��رمایه گذاران در بی��ش از 400 غرف��ه، 
در فضای��ی ح��دود 10 ه��زار مترمربع جمع 

می شوند.
اینوتک��س  در  گ��زارش  ای��ن  براس��اس 
2019، ح��دود ۳0 روی��داد جانب��ی همچون 
جلس��ات B2B، جلسات بین اس��تارت آپ ها 
و س��رمایه گذاران، مش��اوره رایگان به منظور 

افزایش کارآمدی نمایشگاه برپا می شود.
هش��تمین نمایش��گاه بین المللی اینوتکس 
با ش��عار »اکوسیس��تم نوآوری و فناوری، زیر 
یک س��قف« به همت پ��ارک فناوری پردیس 
و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های 
بین المللی تهران آغاز به کار کرده و تا چهارشنبه 22 خردادماه ادامه خواهد 
داشت. نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری امسال میزبان نخستین مجمع 

نوآوری آسیا -اقیانوسیه و میهمانانی از ۶2 کشور مختلف جهان است.

بروکره��ای فن��اوری با حض��ور در هش��تمین نمایش��گاه نوآوری 
و فن��اوری، اقدام به ارائه خدمات به اکوسیس��تم ن��وآوری و فناوری 
کش��ور کرده اند. با حضور این بروکرها بازاریابی و جذب سرمایه برای 

شرکت های دانش بنیان تسهیل می شود.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
مل��ی نخب��گان، بروکره��ای فن��اوری که 
زیرمجموع��ه ش��بکه فن بازار مل��ی ایران 
هس��تند با ه��دف »کم��ک ب��ه بازاریابی 
محصوالت دانش بنیان«، »جذب س��رمایه 
برای استارت آپ ها و طرح های فناورانه« و 
»تسهیل انتقال دانش فنی«، در نمایشگاه 

اینوتکس 2019 فعالیت می کنند.
بروکر فناوری، باالتر از یک مشاور است. 
بروکر مفهوم نسبتا جدیدی است و معموال 
ب��ه عنوان مش��اوران مورد اعتم��اد تعریف 
می ش��وند که از دان��ش و تجربه تخصصی 

خ��ود در ی��ک بخش خاص از صنعت اس��تفاده می کنن��د. این افراد 
می توانند تحویل پروژه یا راه حل مساله را با بهره گیری از یک شبکه 
از ارائه دهندگان متخصص تس��هیل کنند. بروکرها دارای شبکه ای از 

شرکا هستند که عالوه بر ارائه بهترین راه حل برای رفع نیاز مشتری، 
هزینه های عملیاتی را نیز کاهش می دهند.

نق��ش بروک��ر، ارائه خدمات برای کمک به توس��عه کس��ب و کار، 
انتخاب ش��ریک و ارائه مشاوره مدیریتی 
برای بهبود وضع صنعتی است. به همین 
دلیل اینوتکس 2019 برای نخستین بار 
فضایی را برای استقرار آنها در نظر گرفته 

است.
دانش بنیان،  شرکت های  استارت آپ ها، 
فن��اوران، مخترع��ان، صاحب��ان صنعت 
و حت��ی س��رمایه گذاران می توانند برای 
تس��هیل فعالیت های خود در اکوسیستم 
فناوری و نوآوری کش��ور به این بروکرها 

مراجعه کنند.
ش��بکه فن بازار ملی ای��ران دارای 40 
بروک��ر فناوری در کش��ور اس��ت که در 
نمایش��گاه اینوتکس 2019، پانزده بروکر فعال هس��تند. این شبکه 
با ابالغیه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و زی��ر نظر معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری فعالیت می  کند.

بازاریابی محصوالت دانش بنیان در نمایشگاه اینوتکس 2019 تسهیل می شودنمایشگاه بین المللی تهران به فضای نوآورانه و خالقانه تبدیل می شود

اگر می خواهید خالق  و نوآور باشید، نگاه تان را تغییر دهید

یادداشـت

مدی��رکل اداره کار و رف��اه اجتماعی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد گفت با تش��کیل 
کمپ های کارآفرینی در استان همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای و طبق تفاهم نامه 

منعقدشده با این سازمان، کاپ ها و کمپ های کارآفرینی در استان تشکیل می شود.
خان��م نیک م��رام افزود: براس��اس این تفاهم نام��ه دانش آموزان مس��تعد و خالق در 
کهگیلوی��ه و بویراحمد در قالب تیم ها و اردوهای ۶ تا 20 نفره به صورت ش��بانه روزی 

شناسایی می شوند.
وی با بیان اینکه در این طرح دانش آموزان خالق در یک دوره حداکثر سه ماهه برای 
تبادل ایده و نظر به هم وصل می شوند، ادامه داد: طی یک فرآیند دو ساله افراد خالق 

شناسایی و به شبکه های اصلی بازار کار و کارآفرینی متصل خواهند شد.
نیک مرام اضافه کرد: کانون کارآفرینان در بخش مش��اوره، تکمیل کننده آموزش های 

فنی حرفه ای هستند و هم اکنون چهار مرکز فعال کارآفرینی در استان وجود دارد.

تشکیل کمپ های کارآفرینی

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی



هر کس��ی که تا به حال تجربه ای هرچند کوچک در زمینه انتخاب نام 
برای یک محصول یا شرکتی جدید داشته باشد، به خوبی با دشواری های 
آن آشنایی دارد. شاید تا همین چند دهه پیش انتخاب نام برای یک برند 
کاری جذاب به حس��اب می آمد، با این حال اکنون نگرانی های زیادی به 
هنگام تعیین نام وجود دارد. یکی از نگرانی های اصلی در مورد اس��تفاده 

تمام نام های خوب از سوی سایر برندهاست. 
امروزه مقاله های بسیار زیادی در زمینه استراتژی نام گذاری برند وجود 
دارد. اغلب این مقاله ها بر روی پیش نیازهای انتخاب یک نام خوب تمرکز 
دارن��د. بدون تردید همه این توصیه ها کاربرد خ��اص خود را دارد، با این 
ح��ال تاکید من در این مقاله هماهنگی و تناس��ب می��ان نام موردنظر و 
ماهیت برندمان اس��ت. به عنوان مثال، برند پپس��ی پیش از انتخاب نام 
 Open نام داش��ت. همچنین دانکین دوناتز نیز Brad’s Drink فعلی
Kettle بود. جالب اینکه برند مشهور اسنیکرز در انگلستان به نام ماراتن 

شناخته می شد. 
مقاله امروز من در مورد س��ه بخش مهم از فرآیند تصمیم گیری برای 
نام برند اس��ت. این س��ه گام پیش از انتخاب نهایی و اعالم نام برند باید 
مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت نتیجه نهایی همراه با ریس��ک های 

باالیی خواهد بود. 
1. معماری برند براساس شرکت مان

ب��دون تردید هر برند یا محصول ت��ازه ای نیازمند نامی منحصر به فرد 
اس��ت. در مورد برندها اغلب نام گذاری با توجه به آینده و امکان استفاده 
هرچ��ه بیش��تر از ن��ام موردنظر صورت می گی��رد، با این ح��ال در مورد 
محصوالت تازه ش��رایط پیچیده تر خواهد ب��ود. انتخاب نام محصول تازه 
برندمان باید با توجه به نام اصلی برند و همچنین اش��اره به عملکرد آن 
محص��ول صورت گیرد. منظور من در اینجا تالش برای نمایش نیازی که 

محصول مان رفع می کند، است. 
گاهی اوقات صاحبان ش��رکت ها برای انتخاب نام برندش��ان به ش��یوه 
تصادف��ی روی می آورن��د. به گمان آنه��ا این ش��یوه دارای جذابیت های 
بیشتری است، با این حال از نظر من باید یکی از شیوه های ذیل را مدنظر 

داشت:
• انتخاب نام برند براساس مخفف نام شرکت

• انتخاب نام برند تازه  با استفاده از نام برند اصلی مان
• استفاده از نام اصلی شرکت برای برند

همانطور که مشاهده می شود، تمام الگوهای سه گانه فوق از یک شرکت 
قدرتمند در پشت سرشان بهره می برند. موفقیت در الگوی معماری برند 
بس��تگی به وجود یک ش��رکت قدرتمند و بزرگ پشت سر برندمان دارد. 
درس��ت به همین دلیل معموال ش��رکت های بزرگ در این ش��یوه موفق 

هستند. به عنوان مثال برند نستله یا لورئال از این فرمول استفاده کرده اند، 
با این حال اگر برند شما چندان بزرگ نیست، شانس تان برای بهره مندی 

از شیوه فوق بسیار اندک خواهد بود. 
نکته پایانی در مورد انتخاب نام براساس شیوه معماری برند توجه به پنج 
یا ده سال آینده است. این امر مستلزم نگاه به افق های پیش روی برندمان 
و برنامه ریزی منسجمی خواهد بود. به این ترتیب امکان بهره برداری هرچه 

بهتر از نام برندمان برای نام گذاری محصوالت وجود خواهد داشت. 
2.  نام گذاری چکیده یا توصیفی

همیش��ه انتخاب نام یک برن��د به گونه ای توصیفی ب��رای بیان زمینه 
تخصص��ی اش با چالش های زیادی همراه اس��ت. متاس��فانه بس��یاری از 
برندهای در این راستا نام بیش از حد طوالنی را انتخاب می کنند، با این 
ح��ال مزیت چنین الگویی کارکرد دوگانه نام برندمان خواهد بود. به این 
ترتی��ب عالوه بر نام گذاری ما فرصت معرفی حوزه فعالیت برندمان را نیز 
خواهیم داش��ت. مزیت اصلی ش��یوه توصیفی صرفه جویی در هزینه های 
تبلیغات��ی برندمان برای معرفی نوع محصوالت و زمینه کس��ب و کارش 

است. 
چالش اصلی الگوی توصیفی نه همان ابتدا، بلکه در سال های آینده نمایان 
می شود. وقتی یک برند با نام توصیفی عالقه مند به فعالیت در حوزه های دیگر 
و توقف تولید محصول اولیه بگیرد، نام برندش دردسرساز خواهد شد. برخی 
از برندهای مشهور با چنین چالشی مواجه شده اند. به عنوان مثال، ام تی وی 
نام خود را از مخفف عبارت تلویزیون موسیقی گرفته است، با این حل اکنون 
 Dollar آنها بیشتر یک شبکه پخش برنامه های ویژه جوانانند. همچنین برند
Shave Club اکنون در حال گس��ترش دامنه فعالیت خود به حوزه تولید 
لوازم آرایشی نیز هست. به همین خاطر نام برندش دردسرساز شده است. یک 
مثال جالب دیگر در این زمینه، برند دانکین دوناتز است. آنها اخیرا نام خود 
را به دانکین تغییر داده اند. این امر در راس��تای ایجاد هویتی متمایز از تولید 
دونات بود. به این ترتیب زمینه مساعد برای فعالیت آنها در زمینه تولید سایر 

خوراکی های آماده نیز فراهم شده است. 
راه��کار دیگر برای انتخاب نام توجه به کلمات چکیده اس��ت. این گونه 
نام ها معموال هیچ تعلق آشکاری به زمینه مشخصی از کسب و کار ندارند. 
به این ترتیب به راحتی امکان توسعه کسب و کار در زمینه های مختلف 
را فراهم می کنند. برندهایی نظیر اپل، نت فلیکس، استارباکس، آمازون و 
مایکروسافت از چنین الگویی برای انتخاب نام استفاده کرده اند. مزیت های 
این ش��یوه کامال مشخص اس��ت. به ویژه در زمینه توسعه کسب و کار و 
معرفی محصوالت تازه دیگر با مشکالت الگوی توصیفی مواجه نخواهیم 
بود. اگرچه در این زمینه ما نیازمند تالش و بودجه نس��بتا بیشتری برای 
آگاهی بخشی پیرامون برندمان خواهیم بود، چراکه براساس نام آن کسی 

قادر به فهم زمینه فعالیت مان نخواهد بود. 
3. دو گام بیشتر

وقتی که ما فهرس��تی از نام های مناسب براساس الگوی چکیده داریم، 

باید اقدام به بررس��ی آن نام ها از نظر قانونی کنیم. به این ترتیب نس��بت 
به اس��تفاد قبلی از آنها اطمینان پیدا خواهیم کرد. به طور معمول اغلب 
ش��رکت ها در چنی��ن زمانی برای انتخاب نام نهایی دچار ش��ک و تردید 
می ش��وند. در حقیقت هنوز هم دو گام دیگر برای ما باقی مانده اس��ت. 
بی توجهی ب��ه دو گام باقی مانده موجب ناتوان��ی در انتخاب بهترین نام 

خواهد شد. 
نخس��تین مرحله باقی مانده تقریبا س��اده و دم دستی است. همچنین 
نیازمند صرف کمترین هزینه ای هم نیست. این مرحله مربوط به بررسی 
پتانس��یل جلوه دیجیتال ش��رکت مان اس��ت. به طور معم��ول برندهای 
عالقه مند به اس��تفاده از نام خود به عنوان آدرس س��ایت هستند. به این 
منظور باید پیش از انتخاب نهایی نام موردنظر امکان استفاده از آن را جویا 
ش��ویم. اگر پیش از این سایتی با همین نام ثبت شده باشد، دیگر امکان 
استفاده از آن برای ما وجود نخواهد داشت. خوشبختانه در صورت وجود 
سایتی با نام موردنظر ما امکان خرید ان دامین با قیمتی منطقی هست. 
س��پس باید نسبت به امکان انتخاب نام برندمان در شبکه های اجتماعی 
اقدام کرد. در اینجا نیز در صورت وجود نام های مش��ابه امکان خرید آنها 
وج��ود دارد. در پایان نی��ز باید پیش از ثبت نام برندم��ان یکبار آن را در 
موتورهای جس��ت وجو درج کنیم. به این ترتیب مشاهده نتایج اطالعات 

مناسبی در اختیار ما قرار می دهد. 
گام دوم و پایانی به مراتب پیچیده تر اس��ت. اگر شرکت  شما در سطح 
جهانی فعالیت دارد، انتخاب هوشمندانه نام برای برندتان ضروری خواهد 
ب��ود. در اینجا باید ب��ه معنای نام م��ورد نظرم��ان در زبان های مختلف 
توجه داش��ته باش��یم. این امر در راستای پرهیز از انتخاب نامی با معنای 
توهین آمی��ز در زبان ه��ای دیگر ص��ورت می گیرد. این مرحل��ه یکی از 
مهم ترین گام ها در راستای تعیین سرنوشت برندمان است. متاسفانه برخی 
از شرکت ها با بی توجهی به این مرحله موجب شکست برندشان شده اند. 
به طور معمول برندهای بزرگ توانایی ساماندهی مطالعات کاربردی برای 
شناسایی معناهای متفاوت نام های موردنظرشان را دارند، با این حال در 
صورت ناتوانی یا کمبود امکانات همیش��ه ام��کان همکاری با آژانس های 
برندس��ازی وجود دارد. این آژانس ها تمام خدمات موردنیاز شرکت ها به 

منظور تاسیس یک برند تازه را ارائه می کنند. 
یکی از مثال های مش��هور در زمینه برندی که فرآیند مطالعه پیرامون 
نامش را به خوبی انجام نداد، مربوط به برند اوسرام است. این شرکت در 
زمینه تولی��د انواع المپ فعالیت دارد. یک پرس و جوی س��اده از اهالی 
لهس��تان در زمینه معنای این کلمه در زبان ش��ان به خوبی گویای دلیل 

شکست سریع آنها در بازار این کشور خواهد بود. 
نکته جالب در مورد اوس��رام، علی رغم نام توهین آمیزش، تالش بسیار 
برای بازس��ازی برندش است. به این ترتیب آنها اکنون یکی از بزرگترین 

برندهای فعال در زمینه تولید المپ در لهستان هستند. 
brandstruck :منبع

برندسازی و دردسرهای آن
 چگونه از عملکرد درست برندمان

مطمئن شویم؟

در دنی��ای امروز ایج��اد برن��دی قدرتمند و موف��ق در زمینه جلب 
نظ��ر مخاطب هدف از ضرورت های هر کس��ب و کاری اس��ت. در این 
میان نکته مهم اطمینان از عملکرد مناس��ب برندمان است. در صورت 
عملکرد نامناسب برندمان باید به سرعت اقدام به بازسازی آن کنیم. به 
راستی معیار مناسب برای تشخیص عملکرد مناسب یک برند چیست؟ 
س��اده ترین راه��کار برای اطمینان از این امر فروش برندمان اس��ت. به 

پرسش های ذیل توجه کنید:
• آیا شما در حال جذب مشتریان تازه هستید؟

• آیا آنها از شما خرید می کنند؟
• آیا آنها دوباره به سراغ شما می آیند؟

بدون تردی��د هیچ چیز به اندازه یک برند قدرتمند توانایی پیش��برد 
اهداف فروش شرکت را ندارد. نکته مهم در این میان اهمیت روزافزون 
جزییات اس��ت. در حوزه برندسازی همه چیز پیرامون موفقیت در جلب 

نظر مخاطب و ترغیب وی به خرید دوباره است. 
جلب نظر مخاطب

مشتریان برند ما دارای انتخاب های بسیار زیادی هستند. هنگامی که 
مشتریان اقدام به مقایسه انتخاب های در دسترس می کنند، در نهایت 
بهترین گزینه را انتخاب خواهند کرد. گاهی اوقات انتخاب بسیار ساده 
اس��ت. این امر در زمان مواجهه با یک برند بسیار مشهور روی می دهد. 
در س��ایر موارد نتیجه نهایی از طریق مش��اهده سطح باالتر خالقیت و 
س��ایر موارد جزئی برندها تعیین می شود. در نهایت برندی که توانایی 
بهت��ری در زمینه تمرکز بر روی جزییات داش��ته باش��د، برنده نهایی 

خواهد بود. 
برندس��ازی درس��ت مانند یک مبارزه ورزش��ی اس��ت. در این میان 
کیفی��ت بازاریابی برندمان س��الح و نیروی ما خواه��د بود. اگر کیفیت 
س��ایت و کمپین بازاریابی ما بس��یار نامناسب باش��د، مانند حضور در 
میدان مسابقه با سالحی شبیه به یک چاقوی کوچک خواهد بود. بدون 

تردید در چنین مسابقه ای ما از پیش شکست خورده هستیم. 
بدون س��اخت یک برند جذاب و ماندگار در ذهن مخاطب، موفقیت 
ما به دو عامل بستگی دارد: روابط شخصی ما مشتریان و قیمت پایین.
ت��الش برای فروش بیش��تر با تکی��ه بر رابطه نزدیک با مش��تریان و 
کاهش س��طح قیمت اس��تراتژی بسیار مناسبی محس��وب می شود. به 
شرط اینکه دامنه کسب و کار ما بسیار محدود باشد، با این حال وقتی 
پای برندهای بزرگ میان باش��د استفاده از تکنیک فوق هیچ مزیتی به 
همراه نخواهد داش��ت. در این ش��رایط ما باید به فکر رقابت نزدیک با 
برندهای رقیب باشیم. این شرایط دقیقا وضعیت رقابت برندهای بزرگ 
در س��طح جهانی را توصیف می کن��د. در دنیای واقعی رقابت برندهای 
بزرگ براس��اس تعریف س��طح قیمت های پایین تر روی نمی دهد. یک 
برند در صورت اس��تفاده مناس��ب از توانایی های خود نیازی به کاهش 
سطح قیمت محصوالتش ندارد. البته این به معنای تعیین قیمت بسیار 
باال نیست. منظور من اش��اره به سرمایه گذاری قابل توجه شرکت های 

بزرگ بر روی برندشان به منظور فروش محصوالت است. 
برن��د ما یک س��یگنال ق��وی به مش��تریان بالق��وه در زمینه تعیین 
انتظارات شان از ماست. مشتریان در تصمیم گیری های خریدشان ابتدا 
برندهای قوی را انتخاب می کنند. این امر به دلیل کاهش ریس��ک های 

خرید از برندهای معتبر و بزرگ است. 
تکرار فرآیند خرید

یکی از حقایق مهم کسب و کار مربوط به حوزه برندسازی است. یک 
برند بدون توانایی تکرار خرید مش��تریان هیچ مزیتی نخواهد داش��ت. 
تمام توانایی یک برند در ترغیب مش��تریان به تکرار خریدش��ان نهفته 

است. 
توانایی فروش محصول به مش��تریان برای یک بار بسیار عالی است، 
اما اگر مش��تریان ما دوباره به س��راغ برندمان نیایند، چه؟ این امر چه 
پیامی را برای دیگر مش��تریان بالقوه ما مخاب��ره خواهد کرد؟ واقعیت 
دنیای کسب و کار فروش چندباره محصوالت از سوی برندهاست. حتی 
عمل جراحی قلب هم بیش از یک بار امکان انجام دارد، پس چرا حوزه 

کسب و کار اینگونه نباشد؟ 
به عنوان یک بیمار ش��اید ش��ما چند بار نیاز ب��ه عمل جراحی قلب 
نداشته باشید )امیدوارم اصال نیازی بدان پیدا نکنید( با این حال اوضاع 
در حوزه کس��ب و کار بر ضرورت ترغیب مش��تریان به خرید چند باره 
اس��توار اس��ت. وقتی برند ما مشتریان ثابت زیادی داش��ته باشد، پیام 
واضحی را به س��ایر مشتریان مخابره خواهد کرد. دلیل موفقیت مداوم 

برندهای بزرگ نیز دقیقا همین امر است. 
آنچه مش��تریان را به س��وی برندمان برمی گرداند، ن��ه کمپین های 
بازاریاب��ی، بلک��ه کیفیت خدمات مان اس��ت. من معتقدم که کس��ب و 
کاره��ای موف��ق برندهای موفق را ایجاد می کنن��د. ترغیب مخاطب به 
سوی خرید دوباره از درون یک شرکت شروع می شود. تولید محصوالت 
باکیفیت و خدمات جانبی مطلوب مهم ترین المان در این میان است. 

اگر شما محصولی عالی داشته باشید، این امر باید با سایر بخش های 
باکیفیت همراه باش��د. در غیر این صورت مشتریان به تکرار خریدشان 

فکر نخواهند کرد. 
جمع بندی نهایی

برنده��ای جذاب و ماندگار در ذهن مخاطب دارای یک مجموعه بهم 
پیوسته هستند: بازاریابی، محصول و کارمندان عالی.

امروزه مفهوم برندس��ازی دارای فاکتورهای چندگانه اس��ت. در این 
میان برای موفقیت باید بخش های مختلف برندمان را در س��طحی باال 
نگه داریم. بدون تردید این امر بس��یار دشوار خواهد بود، چراکه میزان 
زیادی وق��ت و انرژی را طلب می کند. همچنی��ن نباید الزام های مالی 
را نیز از نظر دور داش��ت. نکته مهم اما نتیجه چش��مگیر و س��ودمند 
پیگیری چنین الگویی اس��ت. یک برند موفق توانایی مشاهده چند باره 
مش��تریانش را دارد. به این ترتیب طیف وس��یعی از مشتریان آنها بدل 
به مش��تریان وفادار خواهند شد. در دنیای کسب و کار مشتریان وفادار 

ارزش واقعی یک برند قلمداد می شوند. 
خوش��بختانه تمام معیارهای برندس��ازی قابل ارزیابی دقیق هستند. 
به این ترتیب دش��واری های برندس��ازی برای ما تا حد زیادی کاس��ته 

خواهد شد. 
stickybranding :منبع
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چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم بپذیریم که برای تولید محتوای 
موردپس��ند جامعه می باید توجه ویژه ای به ذائقه بازیگوش، کودک مأبانه و 
راحت طلب آن داشت و متاسفانه خروج از این مدار، محصوالِت اجتماعی 
ما، از هنر و بیان گرفته تا کسب و کار و تبلیغ و برند را به کتاب های خاک 
گرفته گنجه ها پیوند خواهد زد. با ما همراه باشید و یادداشت امین کنزی، 

یکی از فعاالن حوزه کسب و کار را در این باره بخوانید.
در یک بعد از ظهر بارانی تهران و هیاهوی س��یل ویرانگری که کشور را 
درمی نوردد، دلم خواس��ت پس از سال ها به سیاق نوجوانی و اوان جوانی، 
ورقی بر تاریخ ادبیات فارس��ی و آثار درخش��ان آن بزن��م و نگاهی بر آثار 
برگزیده ش��اعران تاریخ ساز کشورم داشته باشم. تاسفبار است که هیوالِی 
مهیب کسب و کار آنچنان وجودم را به اسارت گرفته که سال هاست چنین 
عمل��ی برایم در ردی��ف بیهوده ترین کارها قرار گرفته و مدت هاس��ت اگر 
مجالی هم در این انبوهِ گرفتاری های شغلی به دست آورده ام، آن را مجدانه 

صرف مطالعه و تمرین در حوزه مدیریت و موفقیت کرده ام.
به قصیده توفنده س��یف فرغانی که آن را هنگام حمله مغوالن س��روده 

می رسم:
ه���م م�رگ ب���ر ج��هان ش���ما نی���ز بگذرد *** هم رونق زمان 

شما نیز بگذرد
آب اج�ل ک���ه ه�س����ت گل��وگ��یر خاص و عام *** بر حلق و بر 

دهان شما نیز بگذرد
ای ت��ی����غ���تان چ�و ن��ی��زه ب���رای س��ت�م دراز *** این تیزی 

ِسنان شما نیز بگذرد
چ�ون داد ع���ادل�ان به ج�هان در، بقا نکرد *** بیداد ظالمان ش��ما 

نیز بگذرد
در مملکت چو ُغّرش شیران گذشت و رفت *** این عوعو سگان شما 

نیز بگذرد
 و این بخش از مثنوی موالنا که می گوید:

حق تعالی گر سماوات آفرید *** از برای دفع حاجات آفرید
هر کجا دردی، دوا آنجا رود *** هر کجا فقری، نوا آنجا رود

هر کجا مشکل، جواب آنجا رود *** هر کجا کشتی ست، آب آنجا رود
آب کم جو تشنگی  آور بدست *** تا بجوشد آبت از باال و پست

 همزمان در اتاق مجاور صدای فرزند بزرگ ترم را می ش��نوم که با برادر 
کوچکترش در رابطه با جدول ضرب کلنجار می رود و از این عبارت مرسوم 
بهره می برد: هف هلشتا...؟ مسأله ای برایم جالب می شود و پرسشی ذهنم را 
تسخیر می کند. صفحه کتاب را با انگشت اشاره نگه می دارم و کتاب را روی 

قفسه   سینه می گذارم و به سقف کم نورشده  اتاق خیره می شوم.
چطور می شود که یک عبارت بی معنا که هیچ سلیقه  توسعه یافته ای در 
تولید آن به کار گرفته نش��ده، اینطور نسل به نسل و سینه به سینه منتقل 
می شود؟ خیلی نادر افرادی هستند که ممکن است آن  را در همه الیه های 
مغز و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت خود نداش��ته باشند. برعکس اگر در 
م��ورد ه��ر یک از ابیات مزبور با آن همه غنای اندیش��ه و هنر، پرسش��ی 
در جامع��ه مط��رح و معمایی برای تکمیل یک مص��رع و حتی یک کلمه 
آن س��اخته شود، مطمئنا برای شمردن درصد پاسخ های درست نیازی به 

خسته کردن انگشتان دو دست هم نخواهد بود.
الب��د آن یکی چیزی دارد که این یکی ن��دارد. حتما آن یکی به نیازی 
پاس��خ می دهد که این یکی نمی دهد. این هم��ه اختالف آماری پایدار در 

طول دهه ها و شاید صده ها تصادفی که نمی شود. در کلنجار ذهنِی مسأله 
به موضوعاتی می رس��م که نمی دان��م آ ن  را »عارضه« بنامم یا »علت«! اما 

هرچه هست واقعیت حادث شده است.
همه انتخاب ه��ای ما محصول ارزش هاس��ت. ارزش هایی که می تواند 
منش��أ زیستی یا اجتماعی داشته باشد و یا نتیجه انگاره ها و نگرش های 
فردی انس��ان از زندگی باش��د. تردیدی نیس��ت که انسان های خردمند  
امروزی در کشمکش بین این نیروهاِی متفاوت قدرتمند، کمتر و بیشتر 
درگیرند و برنده  انتخاب، نیرویی است که بر روان آدمی تسلط بیشتری 
دارد. بررسی این کش��مکش نیروهای متضاد در نرم افزار زیستی انسان، 
موجب ایجاد طبقه بندی های متفاوتی توسط دانشمندان حوزه روانکاوی، 
روانشناسی، انسان شناسی و ایجاد مفاهیم متفاوتی از جمله نهاد، خود و 
فراخود، هوش��یار و نیمه هوشیار و ناهوش��یار کودک و والد و بالغ  و . . . 
ش��ده است اما به نظر می رسد ثمره جسمی آن، وجود حداقل سه مرکز 
فرماندهی در مغز انس��ان باشد. مغز خزندگان که خالصه فعالیتش اداره 
امور حیاتی بدن و اعضای آن اس��ت، مغز میانی یا سیستم لیمبیک  که 
احساسات، عواطف و ترس های  ما را کنترل می کند و غشای بیرونی مغز 
یا نئوکورتکس که الیه تمدن بش��ری اس��ت و آنچه ما اندیشه می نامیم 
هدای��ت می کن��د.  خالصه حرفش این اس��ت که »ای ب��رادر تو همان 
اندیشه ای « درحالی که این طور نیست. بررسی تکوین زیستی انسان در 
طول 70هزار س��الی که از پیدایش نسل کنونی بشر می گذرد، موضوعی 
جذاب و مورد تمرکز زیست شناسان در دهه های اخیر بوده است اما آنچه 
به موضوع گفت وگوی ما مربوط می ش��ود، تا حد زیادی، جدال بین مغز 

احساسی و مغز منطقی ما است.
هرچند مغز منطقی، پرس��ر و صداتر و پرهیاهوتر از س��ایر قسمت های 
آن اس��ت و طبیعی اس��ت که، تأثیرات آن را به عنوان مالک خرد و کالم 
بیشتر درک می کنیم، اما بررس��ی های اخیر حوزه نوروسانیس به صورت 
علمی به اثبات رسانده است که اغلب انتخاب های ما تحت تأثیر مستقیم 
سیس��تم میانِی مغز، قرار دارد و این سیستم است که  از طریق ترشحات 
بیوشیمیایی، عملکردهای مغز منطقی ما را نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر 
می گذارد. با این وصف عجیب نیس��ت که سیستم آسایش طلب لیمبیک 
که وظیفه آن  در طول تاریخ مدیریت امنیت و آسایش انسان بوده است، 
»هف هلشتا« را با جدیت بیشتری انتخاب می کند چون بامزه است  و به 
ارزِش شوخ طبعی ما کمک می کند. چون کاربردی در مدیریت حافظه دارد 
و به یاد س��پردن جدول ضرب را تس��هیل می کند و چون درک آن آسان 
است حتی اگر فاقد هرگونه معنای مشخص باشد. نتایج این راحت طلبی را 

در پدیده های اجتماعی به وفور می توان یافت.
فوتبال��ی که توجه��ات و عالقه مندی ها، معط��وف بازیکنان به اصطالح 
دریب��ل زن و خوش تکنیک می ش��ود و اعتنایی به پیچیدگی های عملکرد 
تیمی و س��ایر وجوه نمی ش��ود، در رونق کسب و کار مش��اوران مدیریت 
و موفقیت��ی که اراجیف بی  پایه و اس��اس را تحویل خریداران س��اده انگار 
می دهند و با س��اختن رویاه��ای رنگی، کرور کرور مخاط��ب را به دنبال 
خود می کش��ند که حتی زندگی روزمره و شیوه صبحانه خوردن آنها را به 
تماشا بنشینند و در مقابل آن استادان و اندیشمندان عزلت گزیده ای که 
متحیرند چرا حرف حساب آنها خریداری ندارد و سینمایی گیشه که بخش 
اعظم دارایی های این حوزه را هورت می کشد )هرچند وضع سینما در این 
خصوص اندکی بهتر از باقی امور است(، همه مثال هایی آشنا و تجربه شده 

است که از دید خوانندگان خردورز پوشیده نیست.
اما در عین حال اینطور نیست که عرصه زندگی جوالنگاه ترکتازی بخِش 
بازیگوش و راحت طلب وجود ما باش��د. بلکه آنچه تمدن انس��انی را شکل 
می دهد و رفته رفته خود را بر تصمیمات استراتژیک بشر حاکم می سازد، 
بخش خردورزانه وجود ماس��ت و آن اس��ت که حتی اگ��ر در کوتاه مدت 
مغلوِب پرخاش و جس��ارت نظام احساسی ما باشد، در بلندمدت در حال 
شکل دهی سرنوشت جامعه انس��انی است و شاید بتوان میزان خردورزی 
جامعه در س��طوح مختلف آن و در امورِ متفاوت را عمیق ترین ش��اخص 
برای توس��عه یافتگی آن قلمداد  ک��رد، بنابراین کم توجهی این بخش نیز 
آسیب های بلندمدتی بر پیکره سیستم اجتماعی و نمو و تعالی آن خواهد 

داشت.
جریان منازعه بین این نیروها آنقدر جدی است که به یکی از مولفه های 
مهِم گردِش جهِت دینامیس��ِم سیس��تِم اجتماع بدل گشته است. عده ای 
خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه در پی استفاده از نظام احساسی و راحت طلب 
دیگ��ران و بهره برداری از آن به عنوان پایه توس��عه اجتماعی خود و جلب 
توجهات و منابع اجتماعی به سوی خود هستند و گروه دیگر نیز بر طبِل 
خردورزی و بس��ط اندیشه و فرهنگ حتی به قیمت از دست دادن قدرت 
و امکان��ات اجتماعی خود می کوبند. اثرات این تقاب��ل در ایجاد جریانات 
معیوبی مانند شارالتانیزم، پوپولیسم و از سوی دیگر افسردگی در جامعه ما 
قابل مشاهده است و شاید بخش مهمی از ریشه های مشکالت روانی وسیع 

و مورد اشاره وزیر محترم بهداشت را شکل می دهد. 
راهکار کالس��یک حل این معضل )که دس��ت  کارگردانان و برنامه ریزان 
فرهنگی کشور را می بوسد( ایجاد نهادهای کاردان و مورد اعتماِد عمومی 
جامعه در حوزه های متفاوت است. به گونه ای که در مواردی که بخش هایی 
از جامعه حتی قادر به درک جزییات امور نباشند، چیرگِی قدرِت اعتماد، 
بتواند آنها را به سوی انتخاب های عمیق تر سوق بدهد. به عنوان مثال اگر 
استاد ش��جریان در جایگاه اظهارنظر درخصوص قابلیت های یک خواننده 
باش��د، بخش زیادی از جامعه به این انتخاب اعتماد کرده و از آن پیروی 
می کنند، چراکه به کاردانی ایشان اعتقاد و به سالمت او اعتماد دارند. در 
چنی��ن حالتی ذائقه فرهنگی-فکری جامعه ب��ه تدریج و در خالل تجربه 
تغیی��ر خواهد کرد و ق��درت درک اجتماع به راحت طلبِی آن فائق خواهد 

آمد.
اما در کوتاه مدت چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم بپذیریم که برای 
تولید محتوای موردپسند جامعه می باید توجه ویژه ای به ذائقه بازیگوش، 
کودک مأبان��ه و راحت طلب آن داش��ت و متاس��فانه خ��روج از این مدار، 
محصوالِت اجتماعی ما، از هنر و بیان گرفته تا کسب و کار و تبلیغ و برند 
را ب��ه کتاب های خاک گرفته گنجه ها پیوند خواهد زد و می باید خودمان 
و اخالف مان منتظر بمانیم که ش��اید دستی از آستین برآید و مکاشفه ای 

مالطفت آمیز در احوال ما به خرج دهد.
شاید تنها راهی که مانع ظلم به خود و ظلم به جامعه باشد، یکی به نعل 
و یکی به میخ زدن باشد و شاید هم همزمان به هر دو. نمی دانم، اما آنچه 
بر نگارنده روشن است اینکه چه بر ما مطلوب باشد چه خیر، مانند گرگ 
و میش فضای اکنون این اتاق، رنگ واقعی کنونی جامعه ما چنین اس��ت. 

آری اینچنین است برادر:
»هف هلشتا، پلنگ و شیش تا«

ucan :منبع

آیا برند ما بیش از حد بر روی بازاریابی تمرکز دارد؟
تمرکز بیش از حد بر روی بازاریابی ممنوع

آی��ا تا به ح��ال در تکاپ��وی کار و فعالیت دچ��ار تعجب  پیرامون 
ماهیت بازاریابی برندتان ش��ده اید؟ بدون تردید هدف هر برندی از 
فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی کس��ب موفقیت بیشتر در بازار کسب و 
کار اس��ت، ب��ا این حال گاهی اوقات انگار م��ا بیش از اندازه بر روی 
فرآیند بازاریابی تمرکز کرده ایم. آیا چنین اتفاقی امکان پذیر است؟ 
به منظور پاس��خگویی به این پرسش باید اندکی دقت به خرج داد. 
از نقطه نظر کلی این امر امکان پذیر اس��ت. گاهی اوقات ش��رکت ها 
در گیر و دار توسعه جایگاه، تبلیغات و بازاریابی به کلی هدف اصلی 
را فراموش می کنند. هدف اصلی فعالیت هر ش��رکت ارائه سرویس 

به مشتریان است. 
چارل��ی ُرز در ی��ک مصاحب��ه اختصاصی با اس��تیو مارتین )یک 
کمدین مش��هور( س��وال جالبی را طرح کرد: »ش��ما چگونه اینقدر 
موفق هس��تید؟« ش��اید در نگاه نخس��ت این نوع پرسش ها بسیار 
کلیشه ای به نظر برسد، با این حال هنوز هم بسیاری از مخاطب های 
خبرگزاری ها عالقه مند به طرح چنین سواالتی هستند. نکته جالب 
پاسخ اس��تیو بود: »به نظرم تا به حال هیچ کس یادداشتی در مورد 
ش��یوه موفقیتش ننوشته است، چراکه اغلب مخاطب های مطبوعات 
عالقه من��د به مطالعه مطالب دیگری هس��تند. در واقع آنها بیش��تر 
به دنبال پاس��خ های جنجالی از س��لبریتی ها هستند، با این حال به 
عنوان پاس��خی به پرس��ش ش��ما باید به یک نکته مهم اشاره کنم. 
آنقدر خوب عمل کنید تا هیچ کس توان نادیده گرفتن تان را نداشته 

باشد.« 
نکته مهم پاس��خ استیو به چارلی ُرز کامال مشخص است: »آنقدر 
خوب عمل کنید تا هیچ کس توان نادیده گرفتن تان را نداشته باشد.« 
این اظهارنظر شاید بهترین توصیه بازاریابی برای برندها نیز باشد. 

من در کتابم به نام برندس��ازی چس��بناک به نکته مشابهی اشاره 
کرده ام: »مش��تریان به دلی��ل جذابیت های نهفت��ه در کمپین های 
بازاریابی یک ش��رکت به س��راغش نمی روند. اگرچه امروزه فعالیت 
بازاریابی به یکی از ضرورت های کسب و کار مدرن بدل شده است، با 
این حال تاثیر آن بر روی مخاطب چندان پایدار نیست. در حقیقت 
کمپین های بازاریابی پرهزینه گزینه مطلوب مش��تریان نیست. آنها 
به دنبال برندهای چس��بناکند. اگر یک برند چنین ویژگی را داشته 
باش��د، مشتریان بارها و بارها به س��راغش خواهند آمد.« به راستی 
ویژگی چس��بناکی یک برند به چه معناس��ت؟ ب��ه عبارتی کوتاه و 
ساده، چسبناکی برندها مربوط به ارائه مداوم سرویس های باکیفیت 
اس��ت. از این طریق عالوه بر جلب رضایت مش��تریان، نوعی تجربه 
به یادمادنی نیز از برندمان نزد مش��تری خلق خواهیم کرد. ش��اید 
در نگاه نخس��ت حذف فرآیند بازاریابی و سودآوری بیشتر از طریق 
تمرک��ز ب��ر روی کیفیت خدمات عجیب به نظر برس��د، با این حال 
تجرب��ه برندهای بزرگ و کوچک در سراس��ر دنیا ای��ن امر را اثبات 

کرده است. 
متاس��فانه امروزه هنوز هم بس��یاری از اهالی کس��ب و کار درک 
درس��تی از مفهوم برند ندارن��د. به این ترتیب ب��رای آنها یک برند 
تقریبا امری برخواسته از دل کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی است. 
به عنوان یک کارش��ناس حوزه برندس��ازی هیچ واقعیتی در چنین 
تعریف های��ی از مفه��وم برند مش��اهده نمی کن��م. در حقیقت، برند 
محصول کیفیت باال و باثبات محصوالت و خدمات یک ش��رکت در 
طول زمان اس��ت. در س��طح قبل پیرامون حذف فرآیند بازاریابی از 
چرخه کس��ب و کار صحبت کردم، با این حال باید پذیرفت چنین 
کاری امکان پذی��ر نیس��ت. همچنی��ن از نقطه نظر برندس��ازی نیز 
بازاریابی یک ابزار بسیار س��ودمند تلقی می شود. البته باید کارکرد 
و وظیف��ه بازاریابی را به خوبی ش��ناخت. از نظ��ر من، وظیفه اصلی 
فرآیند بازاریابی کمک به تقویت المان های »به یاد ماندنی« برندمان 

است. 
دوگ لوی، یکی از نویسنده های کتاب »نمی تونی برای من الیک 
بخری«، توضیح جالبی در مورد موضوع بحث ما دارد: »موسسه پانرا 
بِِرد در اقدامی ش��جاعانه نام بخش بازاریابی خود را به بخش تقویت 
تغیی��ر داد. ه��دف اصلی بخش تقویت نیز تمرکز بر روی ش��ناخت 
هرچه بهتر س��لیقه مش��تریان ه��دف و تقوی��ت المان های مختلف 
موسس��ه در راس��تای ماندگاری هرچه بیش��تر در ذه��ن مخاطب 
بود. نتیجه ای��ن اقدام برای آنها بس��یار هیجان انگیز بود. در نتیجه 
بازاریابی هوش��مندانه میزان هزینه های تبلیغاتی آنها به یک درصد 
بودجه شان رس��ید. نکته جالب میزان هزینه برندهای رقیب بود. به 
طور معمول رقیب های پانرا برد 5درصد از بودجه خود را به فعالیت 
تبلیغاتی اختصاص می دادند.«  تمرکز بر روی هسته اصلی برندمان 
و آنچه محصوالت یا خدمات ما به زندگی مش��تریان اضافه می کند، 
نتیجه بخش��ی به مراتب بهتری در مقایس��ه با فعالی��ت بازاریابی به 
ش��یوه رایج دارد. باید ی��ک نکته مهم را پذیرفت. اینکه مش��تریان 

به خاطر محصوالت ما و نه امری دیگر به خرید ترغیب می شوند. 
ب��ه مانند بس��یاری دیگر از بخش های زندگی باید توصیه اس��تیو 
مارتین را در حوزه کس��ب و کار عملی س��ازیم. بدون تردید این امر 
به هنگام اجرا بس��یار دشوار خواهد بود. این امر نیازمند تالش برای 
تقویت بخش های مختلف برندمان است. به مراحل ذیل توجه کنید:

• تولید محصوالت و خدمات باکیفیت
• افزودن ارزشی اضافه بر سازمان به محصوالت و خدمات

• تالش برای ایجاد رابطه ای پایدار با مشتریان
• قیمت گذاری و عرضه هوشمندانه تولیدات برند در بازار

• ارائه خدمات مشتریان و تجربه خرید منحصر به فرد
بی  ش��ک س��اماندهی به هر کدام از بخش های فوق به تنهایی کار 
دش��واری نیس��ت، با این حال به عنوان یک مجموعه دشواری های 
زیادی در مس��یر تحق��ق آنها وج��ود دارد. متاس��فانه هیج فرمول 
جادوی��ی ب��رای موفقیت یک ش��به در عرصه برندس��ازی نیس��ت، 
بنابراین همه ما باید آهس��ته و مرحله به مرحله مس��یر موفقیت را 
طی کنیم. درس��ت ب��ه همین خاطر توصیه اس��تیو مارتین بیش از 
هر زمان دیگری اهمیت می یابد. تکنیک های بازاریابی مرحله ساده 
موفقیت برندمان محس��وب می ش��ود، با این حال در ادامه مسیر ما 
باید در تالش برای ارائه کیفیت باال باش��یم. به گونه ای که هیچ کس 

توانایی نادیده گرفتن ما را نداشته باشد. 
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برای جذب بهترین استعدادها به برند کارفرما 
نیاز داریم؟

برند کارفرما در کنار هویت برند اصلی کس��ب وکار اهمیت زیادی 
دارد و پیش��رفت صحی��ح در آن موجب جذب بهتری��ن نیروها در 

گروه می شود.
ام��روزه، برند کارفرمای قوی به معن��ای ابزاری حیاتی برای جذب 
و انگیزه ده��ی و نگهداری بهترین نیروهای کاری مطرح می ش��ود. 
در دوران کنون��ی، اس��تعدادهای برت��ر به راحت��ی موقعی��ت کاری 
را تغیی��ر می دهن��د و جذب آنها، هدفی بس��یار دش��وار محس��وب 
می ش��ود و دراین میان، برخی کس��ب وکارها به فکر توس��عه  برندی 
ج��دا و مخصوص می افتند. برند کارفرما اهمیت فراوانی در توس��عه 
کسب وکار دارد، اما لزوما تنها راهکار برای بهبود جذب نیرو نخواهد 

بود.
مش��کل اصلی اکث��ر برندهای کارفرمایی این اس��ت ک��ه از برند 
اصلی جدا هس��تند و به نوعی مس��یری متفاوت با کس��ب وکار مادر 
را دنب��ال می کنن��د. دپارتم��ان نیروی انس��انی عموما ای��ن برند را 
مدیریت می کنند و اکثر اوقات، اهداف آن فقط شامل موارد سطحی 
مانند مرخصی بی نهایت یا ناهار رایگان می ش��ود. به هرحال، تمرکز 
بیش ازحد روی توس��عه برند کارفرما امروز به حدی رسیده که حتی 
مؤسس��ه های مشاوره  کامال اختصاصی برای این نوع از برند تأسیس 
می شود؛ مؤسسه هایی که عموما خروجی آنچنان درخورتوجهی هم 
ندارند. درنهای��ت، نتایج چنین تغییراتی در فرهنگ کس��ب وکارها 

خروجی قابل توجهی نخواهد داشت.
به عنوان نمونه ا  ی از تالش ش��رکت ها برای توس��عه  برند کارفرما، 
می توان شرکت های متعددی نام برد که حتی شاید ناخواسته روی 
چنین مفاهیمی متمرکز ش��ده اند؛ مثال یک از ش��رکت بین المللی 
امالک و مس��تغالت به ج��ای تمرکز روی بهب��ود خدمات و توضیح 
برت��ری آنها ب��ه متقاضیان ش��غل، مزایای کارکردن در ش��رکت و 
پیشرفت ش��خصی را برای ش��ان بیان می کند. در مثالی دیگر، یک 
ش��رکت فن��اوری س��اعت های تفریح و ب��ازی گروه��ی را به عنوان 
خصیصه و قوت خود می داند. در بدترین نمونه ها هم، ش��رکت هایی 
می بینی��م که با تصاویری از کارمندان خوش��حال و نقل قول هایی از 

آنها، سعی بر زیبا و پویا نشان دادن محیط کار خود دارند.
با مطالعه برترین کس��ب وکارهای موجود در جهان، به این نتیجه 
می رس��یم که برند کارفرما نباید لزوما هویتی جدا داش��ته باش��د و 
مدی��ران باید تالش کنند برند کارفرما از دل برند اصلی زاده ش��ود. 
کارشناس��ان برای رس��یدن به این هدف حتی پیشنهاد می کنند از 
عبارت »برند کارفرما« اس��تفاده نش��ود. آنها می گویند برای توسعه  
فرهنگی جذاب برای متقاضیان، تنها کافی است تا بُعدی مخصوص 
به اس��تعداد در برند اصلی ایجاد ش��ود. برای انج��ام چنین روندی، 
فرآیندی سه مرحله ای پیشنهاد می شود که مدیرعامل و تیم اجرایی 
آن را رهبری خواهند کرد. درنتیجه، این فرآیند یک سطح از وظایف 

تیم روابط عمومی یا مدیریت نیروی انسانی باالتر خواهد بود.
در مرحله  اول، باید چارچوب اس��تعدادی ایجاد کنید تا کیفیت ها 
و رفتارها و انگیزه هایی را ش��امل ش��ود که تی��م مدیریت از نیروی 
کار آتی خود انتظار دارند. درنتیجه  برآورده ش��دن همین انتظارات، 
اه��داف و هویت برند اصل��ی هم فراهم می ش��وند. درنتیجه  اجرای 
چنین س��اختاری، حتی اگ��ر مدیران تصمیم بگیرند زبان و ش��عار 
برن��د را تغییر دهن��د، باید تغییراتی در چارچوب اس��تعدادی خود 

لحاظ کنند.
پ��س از اجرای چارچوب اس��تعدادی، بای��د آن را ارزیابی کنید و 
به عنوان س��ندی معتبر در نظر بگیری��د. دراین میان، کارمندانی که 
مستقیما با مشتریان در ارتباط هستند، بهترین درک را از نیازهای 
آنها و چگونگی انجام شدن کارها دارند. سؤال های اساسی که باید در 
جلسه های داخلی از این افراد پرسید، عبارتند از: »آیا این ظرفیت ها 
ب��رای موفقیت ما حیاتی هس��تند؟ به نظر ش��ما متقاضیان آتی چه 

واکنشی در برابر این چارچوب نشان خواهند داد؟«
نکته  مهم دیگر آن است که از کارمندان بخواهیم موارد نیازمند 
به تغییر را گوش��زد کنند؛ تغییراتی که به نگهداری و انگیزه دهی 
و جذب بهترین نیروها در بلندمدت منجر می شود. برای رسیدن 
به چنین بازخوردهایی باید س��ؤال های صحیح را در جلس��ه های 
داخلی ش��رکت مطرح کرد و حتی با اس��تفاده از سؤال های باز، 
مفاهی��م را به گون��ه ای متفاوت دریافت کرد. به عن��وان مثال، اگر 
از کارمن��دان بخواهید بدترین خصیصه های فرهنگ س��ازمانی را 
بیان کنند، شاید کسی پاس��خگو نباشد. درمقابل بگویید: »یکی 
از بررس��ی های ما نشان می دهد نیمی از کارمندان ما انگیزه الزم 
برای صحبت کردن درباره  مش��کالت را ندارند. به  نظر ش��ما چرا 
چنین اتفاقی افتاده اس��ت؟« شاید با چنین رویکردی پاسخ  های 

بهتری دریافت کنید.
مش��کل بزرگ در جریان توس��عه  برند کارفرمایی این اس��ت که 
ترکیب و بازخورد متقاضیان درباره  چارچوب اس��تعدادی مش��خص 
نمی ش��ود. برخی اوقات پیشنهاد می ش��ود نظر کارمندان جدید را 
درباره این مفاهیم جویا ش��وید؛ مث��ال از کارمند جدید بخواهید که 
با دیدگاهی ش��بیه به متقاضی، مواردی همچون چشم انداز شرکت، 
اهداف، کیفیت خدمات مش��تری و موارد دیگر را بررسی کند. روش 
دیگر ارتباط نزدیک با مس��ئوالن اس��تخدام و جویاش��دن نظر آنها 

درباره  بازخورد متقاضیان است.
مرحله نهایی، اجرای کامل چارچوب استعدادی در کل شاخه های 
کسب وکار است. باید رفتارهای صحیح را تشویق و برای آنها انگیزه 
ایجاد کنید ت��ا کیفیت های انتزاعی همچ��ون کار تیمی به بهترین 
نحو در ش��رکت جریان پیدا کنند. به عن��وان مثال، اگر بخواهید در 
میان کارمندان حس مالکیت به ش��رکت ایجاد ش��ود، باید رفتارها 
در کل س��طوح تغییر کند و به عالوه، عوام��ل اندازه گیری موفقیت 
کارمندان نی��ز تغییر خواهند کرد. حتی بای��د کمپین های فرهنگ 
س��ازمانی راه اندازی کنید که روی حس مالکیت تک تک کارمندان 

متمرکز باشد.
راه اندازی و اجرای چارچوب اس��تعدادی وظیفه  تیم برند اس��ت. 
البته، برای عالی شدن فرآیند اجرا، باید مدیرعامل به صورت مستقیم 
در آن دخیل باش��د. هر رهبر عالی کسب کار می داند اولین اولویت، 
ج��ذب، نگهداری و پیش��رفت بهتری��ن نی��روی کاری خواهد بود. 
فراموش نکنید تزریق اس��تعدادها و اتصال آنها به برند کس��ب وکار، 
هدف نهایی اس��ت و به تأسیس برندی جدا برای آن نیازی نخواهید 

داشت.
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رید هافمن، موس��س ش��رکت لینکدین در سال 2002 است. وی همچنین 
س��ابقه کار برای اپل و پی پال را نیز در کارنامه خود دارد. وی در رشته فلسفه 
دانش��گاه اس��تنفورد به تحصیل پرداخته و همواره عنوان کرده اس��ت که در 
آن دوران تمایل به نویس��ندگی داش��ته اس��ت. با این حال پس از مدتی کار 
در ش��رکت اپل، به س��مت تکنولوژی گرایش پیدا کرد. وی  طی کار در این 
ش��رکت متوجه شد که اینترنت، بس��تر مناسبی برای توس��عه روابط انسانی 
محس��وب می شود. همین امر نیز باعث ش��د تا وی به دنبال تاسیس شرکتی 
برای پیگیری ایده خود، باش��د. نخستین شرکت وی نیز SocialNet بود که 
موفقی��ت چندانی را به همراه نداش��ت. در این رابط��ه تجربه کم و عدم وجود 
س��رمایه کافی را می توان دو مورد از مهم تری��ن دالیل این ناکامی تلقی کرد، 
با این حال به علت حرکت نوین وی، موس��س ش��رکت پی پال آقای پیتر تیل 
که دوس��ت دوران دانش��گاه هافمن محسوب می ش��د، وی را به شرکت خود 
اضافه کرد. رید هافمن در پس��ت جدید خود کامال درخش��ان ظاهر شد و به 
عنوان جانش��ین پیتر تیل، دست پیدا کرد، با این حال در سال 2002 پس از 
آنکه پی پال توس��ط ای بی)اولین و بزرگترین شرکت مزایده آنالین( خریداری 
ش��د، آقای هافمن از طریق ارزش س��هام خود در این شرکت بهترین فرصت 
را ب��رای پیگیری رویای خود به دس��ت آورد. همین امر نیز باعث ش��د تا وی 
تنها چند ماه بعد بتواند لینکدین را تاسیس کند که در حال حاضر بزرگترین 
ش��بکه اجتماعی متمرکز بر کسب وکار محس��وب می شود. جالب است بدانید 
که پیتر تیل نیز از نخس��تین س��رمایه گذاران این شبکه محسوب می شد که 
بیانگر اعتقاد باالی وی به دوس��ت و همکار خود بوده است. آقای رید هافمن، 
همواره سرمایه گذاری هایی را بر روی دیگر شرکت ها داشته است که از جمله 
آنها می توان به فیس بوک و ایربی ان بی اشاره کرد که برای وی سود بسیاری را 
به همراه داش��ته است. در حال حاضر نیز وی نویسندگی، سخنرانی و تدریس 
در دانش��گاه ها را نیز به کارنامه درخش��ان خود اضافه کرده اس��ت. با توجه به 
توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی 10 راز موفقیت از زبان این کارآفرین 

خوش  فکر خواهیم پرداخت. 
1-به دنبال هدفی بزرگ برای خود باشید 

هی��چ فردی را نمی توانید بیابید که با یک هدف کوچک، به تغییری عظیم در 
زندگی خود و باالترین پله های موفقیت دس��ت پیدا کرده باشد. به همین خاطر 
نیز الزم است تا همواره تنها یک رویای بزرگ را داشته باشید. جالب است بدانید 
که شما برای ایجاد یک کسب وکار بدون توجه به میزان کوچک و یا بزرگ بودن 
هدف خود، به یک اندازه دچار س��ختی خواهید ش��د، با این حال الزم اس��ت تا 
نس��بت به مفهوم بزرگی در این بخش دقت نظر کافی را داش��ته باشید. درواقع 
بزرگ بودن تنها در رابطه با ابعاد کار خالصه نش��ده و به این امر اش��اره دارد که 
هدف شما باید قادر به ایجاد یک بازار خاص و یا در صدر توجه قرار گرفتن باشد. 
به همین خاطر ضروری اس��ت تا به دنبال اجرایی کردن ایده های بزرگ باش��ید. 
در این رابطه برای ش��روع کار هیچ گاه دیر نبوده و در مس��یر زندگی خود ممکن 
اس��ت به ایده  و هدفی طالیی دست پیدا کنید. به همین خاطر نیز الزم است تا 
نس��بت به محیط اطراف خود و تغییرات آن، دقت نظر کافی را داشته باشید. در 
این رابطه توجه داشته باشید که انجام هر کاری، سختی خود را به همراه خواهد 
داش��ت، به همین خاطر الزم اس��ت تا هدف شما، ارزش تحمل سختی را داشته 

باش��د. درواقع ش��ما باید انتخابی درست را برای خود داش��ته و اطمینان داشته 
باشید که با تالش و باور به هدف، هر اتفاقی ممکن خواهد بود. 

2-به دنبال ایجاد تغییری در جهان باشید 
پیش از ش��روع یک کسب وکار، الزم است تا از خود نسبت به ضرورت و تاثیر 
اقدام خود اطمینان حاصل کنید. درواقع بسیاری از افراد تنها به دلیل یک تصور 
نادرس��ت، به سراغ حوزه ای می روند که موفقیت چندانی را برای آنها را به همراه 
ن��دارد. برای مثال آق��ای هافمن از همان ابتدا تاثیر تکنول��وژی و اینترنت را در 
آینده و نیاز وجود یک ش��بکه اجتماعی حرفه ای و تخصصی را احس��اس کرد و 
همین امر باعث ش��د تا خروجی کار وی، نتیجه فوق العاده ای را به همراه داشته 
باش��د. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که یک نگاه عمیق نسبت به تهدیدها 
و مش��کالت موجود، بهترین روش برای رس��یدن به ایده-ه��ای ناب خواهد بود. 
نتیجه این بررس��ی ها برای آقای هافمن رسیدن به این واقعیت بود که هر فردی 
به یک پروفایل شغلی آنالین نیاز دارد تا بتواند بهترین فرصت شغلی را به دست 
آورن��د. تاثیر این امر تنها برای افراد جویای کار نبوده و ش��رکت ها نیز می توانند 
بهتری��ن افراد برای جذب س��رمایه را پیدا ک��رده و بهترین ها را برای همکاری با 

خود پیدا کنند. 
3- به دنبال تیم مشاوری برای خود باشید 

اکث��ر افراد تصور می کنند که در پش��ت یک ش��رکت موف��ق، تنها یک مدیر 
فوق العاده قرار دارد. این امر در حالی اس��ت که هیچ فردی کامل نبوده و همین 
امر باعث می ش��ود تا آنها نیز نیازمند مش��اورانی حرفه ای باشند. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا از همان ابتدا به دنبال افرادی برای اس��تفاده از مش��اوره های آنها 
باش��ید. همچنین این امر که از مهارت ارتباطی خوبی برخوردار باشید، منجر به 
افزایش ارتباط ش��ما با همکاران، کارمندان و مشتریان خواهد شد که خود تاثیر 

عمیقی را به همراه دارد. 
4-ذهن خود را با بهترین ها پر کرده ولی برای بدترین ها نیز 

آماده باشید 
این امر یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که شما به هرآن چیزی که فکر کنید، 
آن را به س��مت خ��ود جذب خواهید کرد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا 
ذهن خود را از بهترین ها و موارد مورد عالقه خود پر کرده و برنامه ریزی دقیقی 
برای بهترین حالت ممکن برای ش��رکت خود داش��ته باش��ید تا موفقیت شما از 
حالت مقطعی خارج ش��ده و دنباله دار باش��د، با این حال تحت هر شرایطی این 
احتمال وجود دارد که تمامی موارد مطابق انتظار شما پیش نرفته و اهداف شما 
با وقفه هایی همراه ش��وند. تحت این ش��رایط نیز در صورتی که از مدت ها قبل 
خود و تیم ش��رکت را آماده نکرده باشید، بدون شک با مشکالت بسیاری مواجه 
خواهید شد. به همین خاطر نیز الزم است تا پیش از شروع یک طرح، برنامه ای 

برای بهترین و بدترین حالت ممکن آن داشته باشید. 
۵-مدیری انعطاف پذیر باشید 

اگرچه برخی بر این باور هس��تند که مدیران باید شخصیتی جدی و محکم را 
داش��ته و از اصول رفتاری و عقایدی مش��خصی برخوردار باشند، با این حال در 
جهان به ش��دت متغیر حال حاضر، این امر نمی تواند کامال هوشمندانه محسوب 
ش��ود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا فردی کامال انعطاف پذیر باشید تا با هر 

شرایطی قدرت تطبیق پذیری را پیدا کنید. 
6-به دنبال بهترین شرایط برای شروع فعالیت خود نباشید 

بس��یاری از افراد تصور می کنند که حتما باید بهترین ایده و یا ش��رایط را در 
اختیار داشته باشند تا کار خود را آغاز کنند. در این رابطه توجه داشته باشید که 

بس��یاری از مسائل برای شما در حین کار به دست خواهد آمد و شما باید نقطه 
شروعی برای کسب تجربه داشته باشید. به همین خاطر نیز نباید از شکست های 
احتمالی ترس��ی را داش��ته و آن را به عنوان فرصتی برای یادگیری بیش تر تلقی 
کنید. با نگاهی به برترین برندها نیز به این نکته پی خواهید برد که آ نها شروعی 
کوچک را داشته و در مسیر رسیدن به جایگاه فعلی خود، طرح و اقدامات ناموفق 
بس��یاری را نیز داش��ته اند. در این رابطه این نکته را نیز فراموش نکنید که ایده 
حال حاضر ش��ما ممکن اس��ت در آینده به ذهن افراد دیگری نیز خطور کند. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا در تحقق بخش��یدن به هدف خود، سرعت عمل کافی 

را نیز داشته باشید. 
7-نسبت به کار خود اشتیاق کافی را داشته باشید 

هیچ فرد موفقی را نمی توانید بیابید که نس��بت به کار خود اش��تیاق کافی را 
نداش��ته باش��د. به همین خاطر شما قبل از هر چیز نیاز به انتخاب درست حوزه 
کاری خود دارید. حتی یک انتخاب اش��تباه نیز می تواند به س��ادگی ش��ما را از 
رس��یدن به باالترین جایگاه ها محروم س��ازد. در این رابط��ه در هر مرحله ای که 
احس��اس کرده اید که مسیر زندگی خود را اشتباه انتخاب کرده اید، الزم است تا 
اصالحات الزم را ایجاد کنید. در نهایت الزم است تا اشتیاق را در بین تیم خود 
نیز ایجاد کرده و با راهکارهایی به دنبال حفظ آن باش��ید. همچنین همواره باید 
یک سیس��تم نظارتی وجود داشته باشد تا نسبت به درستی اقدامات خود و قرار 

داشتن شرکت در مسیر از پیش تعیین شده، اطمینان حاصل کنید. 
8-چگونگی معرفی و توزیع محصول مهم ترین بخش است

این امر احتمال دارد که ش��ما محصولی فوق العاده را در اختیار داشته باشید، 
با این حال هیچ کس نسبت به وجود آن آگاه نبوده و کامال گمنام باقی بماند. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا نسبت به چگونگی معرفی محصول فکر کرده و از 

سهولت استفاده و در دسترس بودن آن، اطمینان حاصل کنید. 
9-استخدام های خود را براساس فرهنگ سازمانی شرکت انجام 

دهید 
تنه��ا افرادی باید به تیم ش��رکت اضافه ش��وند که کامال مطاب��ق اصول و نیاز 
ش��رکت هستند. بدون ش��ک حضور یک فرد بیگانه، تمام تیم را تحت تاثیر قرار 
خواه��د داد. به همین خاطر الزم اس��ت تا ضمن ایجاد فرهنگی مناس��ب، تنها 
افرادی را به اس��تخدام خود درآورید که با آن هماهنگ هستند. در نهایت توجه 
داش��ته باش��ید که پتانس��یل یادگیری از میزان تجربه از درجه اهمیت باالتری 
برخوردار اس��ت. علت این امر نیز به این خاطر است که تجربه افرادی که با یک 
فرهنگ س��ازمانی دیگر کار کرده اند، چندان کارایی برای ش��رکت شما نخواهد 
داشت و کار کردن با افرادی که تصور می کنند که حجم اطالعات باالیی را دارند 
نیز کامال س��خت خواهد بود. به همین خاطر بهتر است تا به دنبال ساخت افراد 
درست مطابق آن گونه ای که می خواهید باشید. در این رابطه افراد جوان به علت 

اشتیاقی که به یادگیری دارند، بهترین گزینه هستند. 
10-بیش از حد خود را محدود به قوانین موجود ندانید 

هر کارآفرینی با توجه به ش��رایط خاص خود، قوانینی را وضع کرده اس��ت تا 
بهترین نتیجه ممکن را به دس��ت آورد. بدون ش��ک ش��رایط آنها ممکن است با 
ش��ما کامال متفاوت باشد. به همین خاطر نیز نباید خود را مفید به انجام تمامی 
آنها دانسته و به دنبال ایجاد قوانینی برای خود باشید. درواقع قوانین کارآفرینی، 
ابدا ش��بیه به قوانین عالم طبیعت نبوده و نباید انتظار داش��ت که همواره نتایج 

یکسان را داشته باشد. 
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با حضور کارشناسان اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور:
کالیبراسیون میترها و فشار سنج های واحد های سوخترسان ناحیه الوان 

انجام شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: با حضور کارشناسان اداره کل سوختگیری هواپیمایی 
پخش فرآورده های نفتی کشور، کالیبراسیون میترها و فشار سنج های واحد های سوخترسان 
RB11۳وRB242 برابر روتین شش ماهه انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در سفر به استان هرمزگان، ضمن بازدید از مرکز سوختگیری هواپیمایی جزیره الوان استاندارد های 
فنی الزم در جایگاه عرضه سوخت این ناحیه را نیز ارزیابی کردند. همچنین تمامی دستگاه های 

مربوط به سوخت گیری و انتقال، در این ارزیابی مورد آزمایش دقیق فنی و بررسی ابزاری  قرار گرفت.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضالب روستایی استان همدان خبر داد:
اجرای 82 پروژه  آبرسانی روستایی با مشارکت مردم

همدان- خبرنگار فرصت امروز: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضالب روستایی استان همدان از اجرای 82 پروژه آبرسانی روستایی 
با صرف 14 میلیارد و ۶95 میلیون ریال اعتبار در سال گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان؛ 
مجتبی حسین آبادی با اشاره به اینکه بخشی از پروژه های شرکت آب و فاضالب روستایی با مشارکت مردم انجام می شود،گفت:در سال 97 نیز82 
مورد با جلب مشارکت های مردمی در پروژه های آبرسانی همراه شد.وی با بیان اینکه خوشبختانه در سالی که گذشت درتمامی شهرستانها با 
مشارکت های مردمی در اجرای برخی پروژه های آبرسانی مواجه بودیم؛عنوان کرد: جمعا؛ سال گذشته، 82 پروژه به مبلغ  14 میلیارد و ۶95میلیون 
ریال با مشارکت مردم و خیرین عملیاتی شد.حسین آبادی عنوان کرد: سال گذشته ؛ 2 پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان همدان، 17 پروژه در 
شهرستان مالیر، 9 پروژه در شهرستان نهاوند، 12 پروژه در شهرستان تویسرکان،1 پروژه در شهرستان اسدآباد، 24 پروژه در شهرستان کبودراهنگ 
، ۳ پروژه در شهرستان بهار، 12 پروژه در شهرستان رزن و 2 پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان فامنین با جلب مشارکت های مردمی به انجام 
رسید.وی  در نهایت با اذعان به اینکه؛پشتیبانی بلندمدت و اگرچه اندک مردم موجب می شود تا بسیاری از پروژه های آب رسانی در اولویت قرار 
گیرد؛اظهارکرد:ارتقاء سطح روحیه مشارکت،افزایش میزان استقبال خیرین، تاثیرمشارکت در مدیریت الگوی مصرف توسط مشترکان روستایی 

وافزایش شاخص بهره مندی آب شرب در روستاها ازاهداف بهره مندی از مشارکتهای مردمی است.

شتاب پیشرفت اجرای پروژه شهربازی گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار گرگان گفت: پروژه بزرگ پارک تفریحات س��رگرمی و ش��هربازی گرگان از سال گذشته 
عملیات طراحی آن و دریافت مجوزهایش آغاز و مجوزهای الزم اخذ ش��ده و س��رمایه گذار پروژه هم انتخاب شده است.  به گزارش مرکز 
اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در خصوص آخرین وضعیت پروژه شهربازی گرگان اظهار کرد: سرمایه گذار 
برای تخصیص و خرید دستگاه های مورد نیاز در حال مذاکره است و شهرداری هم در این مدت اقدامات موازی را برای تسریع در کار انجام 
داده و خوشبختانه روند پیشرفت پروسه های اداری پروژه انجام شده است.شهردار گرگان تصریح کرد: اقداماتی برای راه دسترسی مناسب 
از طرف شهرداری در حال انجام است که با تصویب شورای اسالمی شهر گرگان در این راستا، اقدامات بعدی پروژه انجام خواهد شد.دادبود 
بیان کرد: طی یک ماه آینده بخشی از عملیات خاک برداری منطقه را آغاز خواهیم کرد تا بتوانیم عملیات اجرایی شهربازی را آغاز کنیم.وی 
گفت: در حال حاضر بر اساس آنچه تاکنون اتفاق افتاده در هیچ برهه ای از زمان پروژه شهربازی به این میزان پیشرفت نداشته و بر اساس 
توافق با سرمایه گذار فاز نخست پروژه یک سال پس از آغاز عملیات اجرایی پروژه به بهره برداری خواهد رسید و اگر ما بتوانیم تا دو ماه آینده 
عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود به طور قطع تا تابستان سال آینده فاز اول پروژه به بهره برداری خواهد رسید.شهردار گرگان در خصوص 
مساحت پروژه تاکید کرد: مساحت پروژه 15 هکتار از زمین های شهرداری گرگان در منطقه هزار پیچ است.دادبود متذکر شد: خوشبختانه 
روند پیشرفت پروژه بسیار خوب است اقداماتی را در این مدت انجام داده ایم که هیچگاه انجام نشده بود، برای مثال زمین تخصیص داده 
شده بود و مجوزهای پروژه دریافت شده، سرمایه گذار انتخاب شده و این سرمایه گذار به صورت جدی پای کار است که هیچگاه پروژه در 
این مرحله قرار نداشت.وی گفت: مهمترین مشکالت پیش رو مسائل اقتصادی و بین المللی است که سرمایه گذار را برای خرید دستگاه های 
خارجی با مشکل روبرو می کند و دلیل آن هم محدود بودن دستگاه های تولید داخل در این بخش است اما امیدواریم با تمام مشکالت 

موجود با همکاری بسیار خوب دستگاه های اجرایی بتوانیم این پروژه را هرچه زودتر به بهره برداری برسانیم.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین خبر داد:
پاسخگویی به بیش از یکهزار درخواست و شکایت رسیده از طریق سامانه 3194

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: در سال 1۳97 به بیش از یکهزار و 192 تماس مشترکین گاز که در سامانه ۳194 در قالب درخواست، اطالع 
رسانی، شکایت و پیشنهاد به ثبت رسیده بود، پاسخ مناسب و به موقع داده شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، علی 
حسنپور رئیس روابط عمومی ضمن بیان مطلب فوق گفت: با راه اندازی و استقرار سامانه ۳194 در واحد روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین 
در سال 1۳9۶، بستر مناسبی برای دریافت پیشنهادها و شکایت های مردمی از بخش های مختلف شرکت گاز فراهم شده است که کمک شایانی 
در ارتقاء عملکرد شرکت گاز داشته است. وی در ادامه افزود: از مجموع یکهزار و 192 پیام صوتی دریافت شده از سامانه رسیدگی و پاسخگویی به 
شکایات شرکت گاز استان، 5۳۶ مورد اطالع رسانی ، 2۳5 مورد درخواست، ۶ پیشنهاد و 415 مورد شکایت بوده است که میانگین زمان پاسخگویی 
به شکایت دریافتی 2 روز بوده است.حسنپور با اشاره به اینکه مشترکین گاز در تمامی ساعات شبانه روز می توانند شکایات، انتقادات و پیشنهادات 
خود در ارتباط با مشکالت و مسائل مرتبط با مصرف گاز طبیعی را در سامانه ۳194 ثبت نمایند گفت: بعد از ثبت تماس توسط مشترک، کد 
رهگیری برای فرد مورد نظر از سوی شرکت گاز ارسال می شود و حداکثر ظرف 24 ساعت اپراتور سامانه با ارسال پیامک و یا تلفنی با مشترک 
مذکور تماس می گیرد و راهنمایی یا پاسخ الزم را ارائه می دهد. وی افزود: بیشترین شکایت ثبت شده مشترکین در سامانه ۳194، مربوط به باال 
بودن مبلغ قبض گاز و بیشترین خدمت درخواستی مربوط به بررسی قبض گاز بوده است.رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین تصریح 
کرد: یکی از اهداف شرکت گاز جلب رضایت حداکثری مشترکین است و در این راستا هم اکنون 22 خدمت از طریق سایت، نرم افزار موبایل، میز 

خدمت حضوری و الکترونیکی و دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود.

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از مخابرات شهرستان محالت
اراک- مینو رستمی: مهندس سید مجید صدری در این بازدید از قسمت های مختلف مخابرات محالت همچون قسمت های فنی 
سالن شهید نظارت و قسمت اداری شهید محمد مهدی سروش بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کارها و عملکرد این قسمت 
ها قرار گرفت. بر اساس این گزارش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تبریک روز جهانی کارگر به تمامی همکاران به ویژه کارکنان 
مخابرات شهرستان محالت از امور مشترکین این مرکز نیز بازدید کرد و با تاکید بر اهمیت پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان در شرکت 
مخابرات ایران افزود: تعامل دو سویه با مشتریان وشفافیت در پاسخگویی صریح وصحیح به همراه برخورد مناسب با مراجعه کنندگان از 
پایه های اصلی و رکن اساسی مشتری مداری و همینطور تحقق رضایت مشتریان می باشد.در پایان کارکنان حوزه های مختلف مخابرات 
شهرس��تان محالت در دیدار با مهندس س��ید مجید صدری به بیان مسائل و مشکالت شغلی خود پرداخته و از توجه مدیرعامل شرکت 

مخابرات ایران به کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری در جهت رفع مشکالت ودغدغه های خود تشکر و قدردانی کردند

به دلیل گرمای هوا چهارشنبه 22 خرداد در خوزستان تعطیل شد
اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا در روزهای آتی و رشد 
مصرف برق، روز چهارشنبه هفته جاری تعطیل و ساعت کاری روز سه شنبه تا ساعت 12 خواهد بود. محمود دشت بزرگ اظهار داشت: بر 
اساس پیش بینی ها دمای هوا از 50 درجه عبور خواهد کرد و وقتی که دما از 47 درجه عبور کند به ازای هر درجه افزایش 250 مگاوات 
افزایش بار در شبکه صورت خواهد گرفت.وی ادامه داد: در شنبه هفته جاری نیز با مصرف 7 هزار و 951 مگاوات از پیک 7 هزار و 917 
مگاوات سال 97 عبور کردیم و رکورد مصرف برق شکسته شد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: به همین دلیل برای 
جلوگیری از حوادث ناخواسته در شبکه با درخواست برق منطقه ای خوزستان و موافقت استانداری ساعات اداری روز سه شنبه به ساعت 

12 کاهش یافت و روز چهارشنبه تعطیل اعالم شد.

رئیس تعمیرات و نگهداری مکانیک منطقه شمال خبر داد : 
تعمیر اساسی پمپ 303 مرکز گل پل

ساری – دهقان : رئیس تعمیرات و نگهداری مکانیک منطقه شمال از تعمیر اساسی پمپ 
۳0۳ مرک��ز انتقال نفت گل پل خبر داد.به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی 
ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه ش��مال، کاظم هنری با اشاره به انجام 
تست های روتین انجام شده بر روی الکتروموتورها و پمپ های مراکز انتقال نفت، خاطرنشان 
کرد: انجام به موقع این اقدامات موجب شناسایی عیوب در این تجهیزات و افزایش طول عمر 
آنها می شود.وی افزود: در ماه های گذشته با انجام تست روتین بر روی پمپ ۳0۳ مرکز انتقال 
نفت گل پل برخی عیوب در آن مشاهده شد که مراحل عیب یابی و شناسایی قطعات معیوب با حضور ۶ نفر از کارشناسان واحد مکانیک 
انجام شد.به گفته رئیس واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه شمال، روتور معیوب این پمپ توسط یکی از شرکت های طرف قرارداد 
در تهران تعمیر و پس از باالنس به مرکز گل پل انتقال یافته، سپس توسط کارشناسان مکانیک منطقه نصب، تست هیدرواستاتیک و در 
نهایت تحویل بهره بردار شد.هنری زمان انجام مراحل عیب یابی و نصب این قطعه توسط کارشناسان واحد مکانیک منطقه را مجموعا 10 

روز اعالم کرد و افزود: با اجرای به موقع این پروژه شرایط برای افزایش طول عمر دستگاه و استفاده بهینه از آن فراهم شد.

ارسال اولین محموله کمک های برجهای مسکونی مخا برات اراک به منطقه 
پل دختر استان لرستان 

اراک- مینو رستمی: یک دستگاه کامیون کمک های ساکنین برج های مسکونی مخا برات اراک شامل مواد غذایی، بهداشتی وپوشاک 
برای هموطنان سیل زده منطقه پل دختراستان لرستان ارسال شد.  بر پایه این گزارش جمع آوری کمک های همکاران  شامل وجه نقد 
وهمچنین سایر اقالم خوراکی ، بهداشتی ،پوشاک و لوازم خانگی برای مناطق سیل زده ادامه دارد که در روزهای آتی ارسال خواهد شد .

اخبار

اصفهان- قاسم اسد: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، 
مجموعه ها و صنایع وابسـته خودرو از 21 خردادماه در اصفهان 
برپا می شـود تـا بهترین تولیدکننـدگان داخلـی و نمایندگان 
شـرکت های خارجی آخرین دسـتاوردهای خـود را در معرض 

بازدید عالقمندان این بخش قرار دهند.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
این نمایشگاه که به مدت چهار روز و تا بیست و چهارم خردادماه در محل 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد 
بود، به ارائه توانمندی های ش��رکت های فعال در زمینه قطعات خودرو، 
بازرگانی و خدمات پس از فروش، ماشین آالت و تجهیزات قطعه سازی، 
تجهیزات جانبی، تزئینات و محصوالت وابس��ته به خ��ودرو و تعمیر و 
نگهداری خ��ودرو می پردازد.پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی قطعات، 
مجموعه ها و صنایع وابس��ته خودرو اصفهان در 8500 مترمربع فضای 
نمایشگاهی برگزار می شود.شرکت های معتبری از استان های اصفهان، 
تهران، البرز، خراس��ان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، 
زنجان، گیالن، مرکزی و یزد در این نمایش��گاه حضور خواهند داش��ت 
که از جمله مهمترین این شرکت ها می توان به ساپکو، کیان پارت، سینا 
پارت، ش��اهین یدک، قطعه گس��تر بارمان کیمیا، سپنا توسعه تجارت، 

رایان خودرو، باتری س��ازی برن��د برتر، ماد پارت، نگار خ��ودرو، نوآوران 
صنعت پندار، فیلتر ولیعصر، کوش��ش رادیاتور، پارتیزان صنعت و گروه 
تولیدی مایعات خودرو گلپایگان اشاره کرد.این نمایشگاه در حالی برگزار 
می شود که صنعت قطعه سازی خودروی کشور با وجود فشار اقتصادی 
و مش��کالت مختلف حوزه تولی��د، با تنگناهای جدی روبرو ش��ده که 
حمایت از کارآفرینان این حوزه و اتخاذ سیاست های راهبردی می تواند 
به توس��عه اقتصادی و کیفی صنعت خودروس��ازی کشور و رشد ارزش 

افزوده بینجامد.صنعت قطعه  سازی به عنوان یکی از صنایع مادر و تامین 
کننده نیازهای خودروسازان در شرایط کنونی کشور با مشکالت مختلفی 
از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرس��ام آور مواد اولیه روبروس��ت و در 
این در حالی است که مشتریان قطعه سازان با پرداخت نکردن تعهدات 
خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه، بار مضاعفی را 
به صنعت دیرین قطعه سازی کش��ور وارد آورده اند.بر اساس برآوردهای 
انجام ش��ده، صنعت قطعه س��ازی خودرو نیازمند س��رمایه گذاری ثابت 
100 هزار میلیارد ریالی به انضمام سرمایه گذاری ثابت ارزی سه میلیارد 
یورویی اس��ت تا بتواند زمینه ساز رونق اقتصادی کشور باشد. در چنین 
شرایطی برگزاری نمایش��گاه می تواند شرایط مطلوبی برای گفتگوهای 
دو یا چند جانبه میان فعاالن این عرصه، متخصصان و مش��تریان آنها 
ایج��اد کند. حضور در نمایش��گاه، در کنار ایج��اد بازارهای جدید برای 
شرکت های فعال در حوزه قطعات خودرو، می تواند فرصت مناسبی برای 
جذب سرمایه گذاری در این بخش باشد. سرمایه گذاری هایی که صنعت 
قطعه سازی را از رکود خارج کند و روزهای روشنی را برای این صنعت به 
همراه آورد.عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 1۶ 
الی 22 روزهای 21 تا 24 خردادماه امسال به محل برپایی نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

حضور 95 تولیدکننده برتر در پانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان

قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس شـورای اسـالمی شهر قم 
گفت: یکی از موضوعاتی که نگران هستیم و سبب کاهش انگیزه 
می شـود، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی است که 

باید این موضوع اساسی برطرف شود.
عبداهلل جاللی با بیان اینکه یک نگرانی در مجموعه ضوابط به کارگیری 
و حقوق و دس��تمزد و نوع قراردادهای ش��هرداری داریم اظهار داش��ت: 
یکی از موضوعاتی که نگران هس��تیم و س��بب کاهش انگیزه می شود، 
تبدیل وضعیت کارکنان ش��رکتی و قراردادی است که باید این موضوع 
اساسی برطرف شود.وی با اشاره به اینکه ما به لحاظ قراردادی، پنج نوع 
نیروی انسانی داریم، توضیح داد: نیروی رسمی، رسمی کارگری، قرارداد 
مستقیم، نیروی کار و شرکتی از جمله این قراردادهاست که عدم تعیین 
تکلیف نیروهای غیررس��می، انگیزه را کم می کند که خواسته جدی ما 
از مجلس شورای اسالمی و وزارت کشور این است که با تعیین تکلیف 

این نیروها موضوع را برطرف کنند.جاللی تصریح کرد: نیروهایی داریم 
که بیش از 15 س��ال است قرارداد دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده اند، 

این نگرانی و دغدغه را پرس��نل ش��هرداری در سراسر کشور دارند و اگر 
تکلیف آنها روش��ن نشود، انگیزه نیروها را کم می کند، باالخره همیشه 
نگران هس��تند و دغدغه دارند که ممکن است شش ماه دیگر عذر آنها 
را بخواهند.رئیس شورای شهر قم با اشاره به اینکه قم در بخش ساختار 
مدیریت ش��هری به لحاظ کمی خوب عمل کرده اس��ت عنوان کرد: از 
نظر نیروی انسانی که اتفاقاً یکی از معضالت خیلی از کالن شهرها است 
ش��هر قم بهترین وضعیت را در کل کشور دارد، حتی وزارت کشور، قم 
را به عنوان جایگاه اول رعایت جذب نیروی انس��انی تشویق کرد اگر چه 
صد درصد نمی توانیم بگوییم همه نیروها در ش��هرداری کیفی هستند.
وی تصریح کرد: به لحاظ مدیران هم ادعا نداریم که شهر قم صد درصد 
مطلوب اس��ت اما برآیند و ارزیابی ما خوب اس��ت و علی رغم مشکالت 
مالی که وجود دارد، مجموعه مدیرانی که شهر را مدیریت می کنند در 

بخش های مختلف رشد و توسعه دارند.

گـرگان- خبرنگار فرصـت امـروز: مدیرعامل شـرکت برق 
گلسـتان از بدهی 66 میلیاردی ادارات گلستان به شرکت برق 
استان خبرداد و گفت: 10 درصد برق مصرفی گلستان معادل 130 

مگاوات مربوط به ادارات است.
علی اکبر نصیری در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار 
کرد: س��ال گذشته به دلیل کمبود تولید در نیروگاه های آبی خاموشی 
های متعددی در کل کشور و استان داشتیم که باعث شد برنامه ریزی 
های بخش صنعتی و کشاورزی دچار اختالل شود.وی افزود: با توجه به 
خاموش��ی ها، برنامه ریزی برای مدیریت مصرف را از سال گذشته آغاز 
کردیم و در همین راستا با دستگاه های مختلف تفاهمنامه هایی امضاء 
ش��د.نصیری گفت: امس��ال برای هر استان برنامه هفتگی پیک مصرف 
تعیین شده که باید این سقف را رعایت کنیم در غیر اینصورت در لیست 
خاموش��ی های توانیر قرار می گیریم.وی با اشاره به تغییر ساعت اداری 
بیان کرد: این امر از ش��نبه هفته آینده اتفاق می افتد و ش��روع به کار 
ادارات ۶ و نیم تا 1۳ و نیم خواهد بود.نصیری با تأکید بر رعایت الگوی 

مصرف ادامه داد: س��اعات 1۳ الی 17 اوج مصرف بار است بنابراین هم 
استانی ها سعی کنند در این ساعات لوازم سرمایشی پرمصرف را از مدار 
خارج کنند.وی تصریح کرد: 50 درصد س��دهای کشور در سال گذشته 
خالی بود بنابراین آنها تنها توانستند چهار هزار مگاوات تولید کنند و با 

لحاظ تولید این مقدار در سال جاری کشور همچنان با کمبود چهار هزار 
مگاواتی روبرو است.مدیرعامل شرکت برق گلستان با بیان اینکه قبوض 
کاغ��ذی تا انتهای مرداد حذف خواهد ش��د، گفت: ۶0 درصد اطالعات 
شهروندان کامل شده و دریافت اطالعات همچنان ادامه دارد. حذف این 
قبوض صرفه جویی کالنی در سطح کشور خواهد بود.وی افزود: میزان 
مصرف برق ما در ماه های س��رد س��ال ۳70 مگاوات است که این رقم 
اکنون به 9۳0 مگاوات و در تابس��تان به هزار و ۳40 مگاوات می رس��د.
نصی��ری با تأکید بر رعایت الگوی مصرف بیان کرد که صرفه اقتصادی 
ندارد که به بخاطر س��ه ماه از س��ال هزینه ه��ای هنگفت برای احداث 
نیروگاه انجام ش��ود.وی با بیان اینکه ادارات گلستان به شرکت برق ۶۶ 
میلیارد تومان بدهکار هستند، اضافه کرد: فرسودگی شبکه برق در برخی 
از نقاط اس��تان باال اس��ت که همه س��اله اعتباری در بودجه به این امر 
اختصاص داده می شود.مدیرعامل شرکت برق گلستان گفت: 10 درصد 
برق مصرفی گلس��تان معادل 1۳0 مگاوات مربوط به ادارات اس��ت که 

امیدواریم امسال این مصرف را کنترل کنند.

اهـواز- شـبنم قجاوند: مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای 
خوزستان گفت: با مصرف 7 هزار و 9۵1 مگاوات در روز گذشته 
از پیـک 7 هزار و 917 مگاوات سـال 97 عبـور کردیم و رکورد 

مصرف برق شکسته شد.
محمود دش��ت بزرگ اظهار داش��ت: پیک مصرف برق در سال 97 
در 19 تیرماه ثبت ش��ده بود ولی امس��ال یک ماه زودتر در تاریخ 19 
خرداد از این رقم عبور کرده ایم.وی بیان کرد: اوج مصرف در س��اعت 
1۶ روز ش��نبه 7 هزار و 951 مگاوات بوده که نسبت به مدت مشابه 
در س��ال گذشته ) 7 هزار و ۳90 مگاوات( 7.59 درصد رشد را نشان 
م��ی دهد.مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان با تاکید بر 

مدیریت مصرف برق، تصریح کرد: س��ال گذشته در دمای 50 درجه 
پیک مصرف را د اش��ته ایم ولی دیروز در دمای 48 درجه از آن عبور 

کردیم.دشت بزرگ افزود: پیش بینی ها نشان می دهد که در روزهای 
آین��ده دمای هوا از 50 درجه عبور می کند و به تبع آن اس��تفاده از 
وسایل سرمایش��ی و مصرف برق بیشتر خواهد ش��د.وی اضافه کرد: 
اگ��ر مدیریت مصرف صورت نگیرد ب��ه ازای افزایش هر درجه دما که 
از 47 عب��ور کند 250 مگاوات افزایش بار در ش��بکه صورت خواهد 
گرفت.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از همه مشترکین 
و مصرف کنندگان محترم خواست تا همانند سال گذشته با استفاده 
بهین��ه از انرژی برق و جابجایی مصارف غیر ضروری به س��اعت های 
خارج از پیک ) س��اعت 1۳ الی 17 و 21 الی 2۳( صنعت برق را در 

عبوری ایمن از تابستان 98 همراهی کنند.

سـاری – دهقـان : طرح غربالگری فشـارخون بـا همکاری 
شـهرداری ساری، دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران و شبکه 
بهداشـت و درمان مرکز اسـتان در شـهرداری مرکزی سـاری 

اجرایی شد
به گ��زارش خبرن��گار مازندران و ب��ه نقل  روابط عموم��ی و امور 
بین الملل ش��هرداری س��اری، طرح غربال گری فش��ارخون کارکنان 
مجموعه ش��هرداری با حضور عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری، 
سید مسعود مدینه رئیس شورای اسالمی شهر، عباس نجاریان و سید 
علی آقامیری از اعضای شورای شهر، مدیران مجموعه شهرداری مرکز 
اس��تان و مسئوالن دانشگاه علوم پزش��کی و شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان ساری در محل ساختمان شهرداری مرکزی برگزار شد.در 
این مراس��م، فرزانه سرپرست شهرداری س��اری در سخنانی با اشاره 

به اهمیت توجه به س��المت کارکنان اظهار داش��ت: مدیریت شهری 
همواره گزاره سالمت شهر، سالمت شهروندان را در فعالیت های خود 
س��رلوحه قرار می دهد.وی طرح غربالگری فش��ارخون را اقدام مثبت 
و مؤثر از س��وی دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران در جهت توجه به 

 س��المت کارمندان و کارگران عنوان کرد و افزود: ش��هرداری ساری 
همواره آمادگی همکاری در راس��تای تقویت و ترویج شعار پیشگیری 
بهتر از درمان را با دستگاه های مربوطه دارد.فرزانه ادامه داد: شناسایی 
افراد مبتال به فش��ارخون ب��اال و صدور کارت شناس��ایی ویژه آنان و 
آموزش های الزم در جهت پیش��گیری و درمان فش��ارخون می تواند 
کمک ش��ایانی به اجرای بهتر این طرح نماید.سرپرس��ت ش��هرداری 
س��اری برنام��ه ورزش صبحگاهی کارکن��ان مجموعه ش��هرداری را 
موردتوجه قرار داد و خاطرنش��ان کرد: در راس��تای افزایش نش��اط، 
پویایی و س��المت کارکنان در روزهای زوج هر هفته ورزش کارکنان 
در بوس��تان والیت برگزار می ش��ود و امیدواریم این اقدام گام مؤثری 
در جهت کاهش بیماری و ارتقاء س��طح س��المت همکاران مجموعه 

شهرداری و سازمان های تابعه باشد.

رئیس شورای اسالمی شهر قم: 

عدم تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری سبب نگرانی است

مدیرعامل شرکت برق گلستان اعالم کرد:
بدهی66میلیاردی ادارات گلستان به توانیر

رکورد مصرف برق سال 97 در خوزستان شکسته شد

سرپرست شهرداری ساری در مراسم اجرای طرح غربالگری فشارخون تأکید کرد:
همکاری در جهت ترویج شعار پیشگیری بهتر از درمان

شـاهرود- حسـین بابامحمدی :مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند از آغاز عملیات مرمت وبهسازی جاده مرکز تخلیه مجاز 
پسماندهای ساختمانی وعمرانی گودال آبگرم خبر داد.مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند از آغاز عملیات مرمت وبهسازی جاده 
مرکز تخلیه مجاز پسماندهای ساختمانی وعمرانی گودال آبگرم 

خبر داد.
حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبر گفت:این جاده که بر اثر روان 
ش��دن سیل و سیالب در چندروز گذش��ته خسارتهای زیادی دیده و 
دچار تخریب 100درصدی گردیده بود با مشارکت وهمکاری سازمان 
عمران و باز آفرینی ش��هری این عملیات مرمت و بهس��ازی از صبح 
امروز آغاز ش��د.وی در ادامه افزود:این عملیات عمرانی با فعالیت یک 

دستگاه گریدر سازمان عمران ،یک دستگاه لودر سازمان پسماند ودو 
دس��تگاه  کامیون ش��خصی درحال اجرا می باش��د که 2۳00 متر از 
این جاده مورد تردد و بهره برداری مجدد میش��ود.مدیرعامل سازمان 

مدیریت پس��ماند بیان داشت:وجود س��یالبهای فصلی و آبهای روان 
یکی از مش��کالت اصلی مرکز تخلیه پسماند های ساختمانی میباشد 
که خسارات و مشکالت فراوانی را بوجود میاورد که در دستور کار آتی 
میباشد طی برگزاری نشست و با مشارکت وهمکاری سازمان عمران 
،شهرداری منطقه و سازمان مدیریت پسماند تدابیر الزم  و تصمیمات 
سازنده ای دراین خصوص اتخاذ شود.این مقام مسئول در پایان ضمن 
قدردانی از همکاری س��ازمان عمران وبارآفرینی ش��هری خاطر نشان 
کرد: فاز اول مرمت و تس��طیح سازی این جاده که بر اثر بارش شدید 
باران و سیل تخریب شده بود در فروردین ماه سال جاری طی عملیات 
س��ه روز از سوی ستاد ساماندهی پس��ماندهای ساختمانی وعمرانی 

سازمان مدیریت پسماند اجرا شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:
فاز دوم عملیات مرمت و بهسازی جاده آبگرم آغاز شد
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کارشناس��ان معتقدند ساختار نظام آموزشی کشور، کارآفرین پرور نیست، در 
صورتی که از مهمترین ش��اخصه های راه اندازی کس��ب و کار، آموزش مهارت، 
تخصص و دانایی اس��ت که این مولفه ها پازل راه اندازی کسب و کار را تکمیل 

می کند.
به گزارش ایرنا، راه نجات کش��ور در دوران تحریم و رس��یدن به خودکفایی، 
کارآفرینی و توس��عه فرهنگ آن در جامعه است، تا زمانی که تفکر کارآفرینی 
با آموزش صحیح تقویت و هدایت نش��ود نمی توان انتظار خودکفایی و رسیدن 

به توسعه را داشت.
س��اختار اقتصادی کش��ور به گونه ای است که موانع بس��یار برای شکوفایی 
کس��ب و کارهای ن��و وجود دارد، اما در این میان مهمتری��ن مانعی که باید از 
مسیر کارآفرینی برداشته شود، موانع زائد در تربیت کارآفرینان و تقویت نظام 

آموزشی در این حوزه است.
مدرس دانش��گاه جامع علمی – کاربردی خراسان رضوی و پژوهشگر در امر 
کارآفرینی در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: نظام آموزش��ی کشور در تربیت 
کارآفرین��ان موفق عمل نکرده و در واقع رش��ته کارآفرینی در نظام آموزش��ی 

مبحث جدیدی است.
جابر نوبخت افزود: مقوله کارآفرینی از سال 1۳84 به ادبیات دولت وارد شد 
و از س��ال 1۳8۶ رشته کارآفرینی برای نخستین بار در دانشگاه تهران دانشجو 

پذیرفت و این رشته در مقطع کارشناسی ارشد شکل گرفت.
وی اظهار داشت: با این وجود آموزش پایه ای کارآفرینی هنوز در ایران شکل 
نگرفته، اما در کش��ورهای پیش��رفته کارآفرینی به صورت پایه از ابتدای نظام 

آموزشی تدریس می شود.
این پژوهش��گر ادامه داد: حدود هفت سال است که رشته کارآفرینی در دو 
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های کشور شکل گرفته، لذا در این 
حوزه به صورت پایه ای و نظام مند عمل نش��ده، به این معنا که کارآفرینی باید 

از پیش دبستانی آموزش داده شود.
وی گفت: نظام آموزش��ی ایران در دهه گذشته موفق به تربیت افراد محدود 
در س��طح دانش��گاه و تا حدی ترویج فرهنگ کارآفرینی ش��ده، اما هنوز این 
فرهنگ ریشه دار نشده است لذا رسیدن به موفقیت در حوزه کارآفرینی منوط 
به فرهنگ س��ازی برای آن از دوره پیش دبستانی است که یک دهه دیگر زمان 

می برد.
وی اف��زود: در این راس��تا نظریه پردازان خوبی در ح��وزه کارآفرینی تربیت 
ش��ده اند، اما تاکنون کارآفرینان کمتری از دانشگاه ها بیرون آمده و توانسته اند 

مبتنی بر آموزش هایی که دیده اند وارد بازار کار شوند.
نوبخت اظهار داش��ت: مراکز مش��اوره کارآفرینی نیز که از سوی وزارت کار 
در اس��تان ها از جمله 17 مرکز در خراسان رضوی ایجاد شده اند مورد حمایت 
معنوی کارآفرینان قرار نمی گیرند زیرا آنها به طور مس��تقیم با دانش��گاه وارد 

مشورت می شوند در حالی که خود دانشگاه نیاز به مشاوره دارد.
وی گفت: مشوق های کارآفرینی نیز از سوی دولت بسیار ضعیف است. نگاه 
حاکم جامعه به فرد کارآفرین به عنوان یک فرد س��ودجو و منفعت طلب است، 
لذا فرد کارآفرین که تش��ویق نشود بعد از مدتی دلسرد شده و سرمایه خود را 

تبدیل به ارز نموده و از کشور خارج می شود.

این مدرس دانش��گاه اف��زود: الگوهای موفق کارآفرینی در ایران در س��طح 
دانشگاه و جامعه بسیار اندک معرفی شده اند و اغلب کارآفرینان موفق خارجی 

را الگو قرار داده و آنان را به جامعه معرفی کرده ایم.
وی اظهار داش��ت: بخش��ی از عل��ت این نقیصه به نبود متول��ی دولتی برای 
معرفی کارآفرینان و بخش��ی نیز به عدم همکاری صنعتگران یا تولیدکنندگان 

با دانشگاه ها برای معرفی افراد صاحب نام بر می گردد.
وی گف��ت: در حوزه آموزش نیز کارآفرینان در دانش��گاه ها روش بازاریابی را 
نمی آموزند و برای ایجاد کسب و کار خود امکان سنجی الزم را انجام نمی دهند، 
وقتی کارآفرینی بدون تحقیق در بازار کار خود را آغاز می کند، در فروش دچار 

مشکل می شود.
نوبخ��ت اف��زود: در مجموع برای اینک��ه کارآفرینی به نتیجه برس��د و نظام 
آموزش��ی کارآفری��ن تربیت کند باید بس��تر آموزش��ی قانون��ی و حمایتی از 

کارآفرینان مهیا شود.
مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی اظهار داشت: در بحث 
جدید کارآفرینی گفته می ش��ود مهارت به تنهایی کافی نیست، یعنی عالوه بر 
دانش و مهارتی که به افراد آموخته می ش��ود قابلیت ها و توانایی های افراد نیز 

باید افزایش یابد اما در ایران به این موضوع کمتر پرداخته شده است.
وی گفت: تحول در خالقیت و نوآوری در گذش��ته هر 10 سال یکبار اتفاق 
می افتاد اما اکنون س��رعتش به کمتر از شش ماه رسیده لذا ترویج کارآفرینی 

در شرایط فعلی »جنگ استعدادها« است که مهمتر از جنگ فیزیکی است.
وی افزود: اگر در کش��ور ما فرهنگ اس��تعدادیابی را از همان کودکی ترویج 
دهیم نیازی به جنگ فیزیکی نیست زیرا کشورهای مختلف در تالش هستند 

استعدادهای خود را به جنگ بفرستند و این همان توسعه کارآفرینی است.
نوبخت اظهار داش��ت: در دنیای امروز اس��تارت آپ ها بخش بزرگی از فضای 
کس��ب و کار را تشکیل می دهند، دولت برای اینکه از استارت آپ و مراکز رشد 

و کارآفرینی حمایت کند باید پای سرمایه گذار خارجی را به ایران باز کند.
وی شبکه س��ازی ارتباط��ی بی��ن حوزه های مختل��ف کارآفرین��ی در بدنه 
دس��تگاه های اجرایی، توانمندس��ازی عموم مردم و حتی دولتمردان نسبت به 
دیدگاه کارآفرینانه آنان، طبقه بندی اکوسیس��تم کارآفرینی کشور، شناسایی و 
امکان سنجی فضای کسب و کار محلی، توسعه مشاوره در کارآفرینی و آمادگی 
تحصیلی و شغلی را نسخه حفظ و توسعه کارآفرینی در شرایط کنونی برشمرد.
وی گف��ت: اگر آموزش و فرهنگ س��ازی کارآفرینی در جامعه عمومیت پیدا 

نکند و اقدام عملیاتی در این حوزه صورت نگیرد، به نتیجه نمی رسیم.
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه برای کارآفرینی

الزمه توس��عه کارآفرینی و مهارت آموزی، ایجاد بس��تر برای دانش��جویان و 
کارآموزان اس��ت به نحوی که ضمن آشنایی با محیط کار بتوانند خالقیت ها و 

ایده های خود را به منصه ظهور برسانند.
در این راس��تا یکی از تش��کل های بخ��ش خصوصی در خراس��ان رضوی با 
امضای تفاهم نامه های مختلف با دانش��گاه ها ضمن تقویت ارتباط بین صنعت و 
دانش��گاه، بستری برای رشد خالقیت ها و مهارت آموزی های دانشجویان فراهم 

کرده است.
دبی��ر خان��ه صنع��ت، مع��دن و تجارت خراس��ان رض��وی در این ب��اره به 

خبرن��گار ایرن��ا، گفت: این نه��اد از طریق امض��ای تفاهم نامه با دانش��گاه ها و 
همچنین راه اندازی باش��گاه های دانش��گاهی تاکنون زمینه اش��تغال 500 نفر 
از دانش آموخت��گان دانش��گاهی و کارجوی��ان را در واحدهای تولیدی اس��تان 
فراهم کرده اس��ت. فیروز ابراهیمی افزود: از دو س��ال قبل امضای تفاهم نامه با 
مراکز آموزش عالی از جمله دانش��گاه های ام��ام رضا )ع(، اقبال الهوری، علوم 
پزشکی و فردوسی مشهد با هدف برقراری ارتباط مؤثر، عملیاتی و قابل پایش 
انجام گرفت. وی اظهار داش��ت: ای��ن تفاهم نامه ها به منظ��ور انطباق آموزش 
در رش��ته های مختلف دانش��گاهی با بازار کار و همچنی��ن برگزاری دوره های 

کارورزی دانشجویان در واحدهای تولیدی به امضا رسید.
وی گفت: همزمان با انجام این اقدامات بازدیدهای دانش��جویان از واحدهای 
صنعت��ی و معدنی اس��تان به منظور آش��نایی آنان با فض��ای عینی کار و روند 

تولید، انجام شد.
ابراهیمی افزود: این تش��کل به طور مس��تمر از کارآفرینان خراسان رضوی 
برای حضور در دانش��گاه ها و برگ��زاری برنامه های ارائ��ه تجربیات، تالش ها و 
چگونگی رسیدن به موفقیت در روند کار دعوت به عمل می آورد تا کارآفرینان 

دستاوردها و تجربیات خود را در اختیار دانشجویان قرار دهند.
وی اظهار داش��ت: باش��گاه های دانش��گاهی خانه صنعت خراسان رضوی در 
دانش��گاه هایی که با آنها تفاهم نامه امضا ش��ده بود مس��تقر شده اند تا نیازهای 

اشتغال دانشجویان را شناسایی و اعالم کنند.
وی گف��ت: خانه صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی در ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی استان اقدام به معرفی »عامل اشتغال« برای شناسایی نیازهای 
واحدهای صنعتی در حوزه نیروهای انسانی کرد تا این نیازها با اطالعاتی که از 
طریق باش��گاه های دانشگاهی اعالم می شود انطباق داده شده و زمینه اشتغال 

دانش آموختگان در واحدهای صنعتی فراهم شود.
ابراهیم��ی افزود: اقدامات این تش��کل ب��رای تقویت ارتب��اط بین صنعت و 
دانش��گاه باعث شد استاندار خراس��ان رضوی در راستای اجرای طرح ابتکاری 
»مثلث توس��عه اقتصادی«، مدیریت حوزه ارتباط بین صنعت و دانش��گاه را به 

خانه صنعت خراسان رضوی واگذار کند.
اقدامات دولت برای حمایت از کارآفرینی

معاون اش��تغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: ش��رایط کنونی، جنگ اقتصادی 
اس��ت و اگ��ر آن را قب��ول داری��م بای��د بپذیریم ک��ه فرمانده��ان این جنگ 

»کارآفرینان« هستند و باید از آنها حمایت کنیم.
محمدامین بابایی افزود: دولت برای ارتقای مهارت دانش آموختگان دو طرح 
»مهارت آموزی در محیط کار واقعی« و »کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی« 

را به مرحله اجرا درآورد.
وی اظهار داش��ت: افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق 
انتقال مهارت و تجربه در محیط برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی 
و ارتق��ای اخالق و خالقی��ت دانش آموختگان از جمله اه��داف طرح کارورزی 

است.
وی گف��ت: دولت در این ط��رح هزینه های مهارت آموزی را در محیط کار به 

مدت شش ماه پذیرفته تا فرد بتواند مهارت الزم را به دست آورد.

بابای��ی افزود: در طرح مهارت آموزی در محیط واقعی نیز که از آن به عنوان 
»طرح استاد – شاگردی« یاد می شود، دولت فقط هزینه مربوط به بیمه ناشی 
از ح��وادث کار را برای کارآموز پرداخ��ت می کند، ولی وی می تواند ۶ یا 9 ماه 
کار را در کارگاه یاد بگیرد، این طرح در واقع هزینه های آموزش به کارگران را 

برای بخش خصوصی کاهش داده است.
وی اظهار داش��ت: بیش از 95درصد صنایع خراسان رضوی متعلق به بخش 
خصوصی است و باید از دو طرح کارورزی و مهارت آموزی در محیط واقعی کار 

در استان استقبال بیشتری صورت می گرفت.
وی گف��ت: طرح مش��وق های بیمه کارفرمایی نیز با هدف تحرک بخش��ی به 
بازار کار، حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان و ایجاد اش��تغال از طریق ترغیب 
و تش��ویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به اس��تفاده از نیروی کار 

جدید از سوی دولت به اجرا درآمده است.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: وزارت کار 
از سال 1۳92 خأل در حوزه کارآفرینی را شناسایی و مراکز مشاوره کارآفرینی 

را راه اندازی کرد.
وی اظهار داشت: در این راستا از سال 92 تا 9۶ تعداد ۳0 مرکز مشاوره در 
این استان مجوز گرفتند که پس از پایش تعداد آنها به 17 مرکز مشاوره رسید.

وی گف��ت: مراک��ز مش��اوره کارآفرینی در خراس��ان رضوی مکل��ف به ارائه 
مش��اوره های تخصصی ش��دند و اکنون این مراکز خط مش��ی ها را مش��خص 

می کنند تا چگونه کارآفرینی در جامعه گسترش یابد.
بابایی افزود: مجوزهای الزم به مراکز مشاوره، شتاب دهنده و فضای مشترک 
فعالیت این دو بخش داده ش��ده و آنها بر حمایت از کارآفرینان جوان متمرکز 
شده اند، انجمن مراکز مشاوره در واقع اتاق فکر وزارت کار است تا به مسئوالن 

مشاوره الزم را برای هدایت کارآفرینان ارائه دهد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد ما به دولت این بود که امور مربوط به کارآفرینی 
به خود کارآفرینان واگذار ش��ود، همچنین سازمان نظام کارآفرینی با مدیریت 
بخ��ش خصوصی در کش��ور ایجاد ش��ود زیرا ایجاد این س��ازمان ب��ا مدیریت 
کارآفرین��ان می تواند مباحث مربوط به کارآفرینی را به صورت تخصصی دنبال 

کند.
وی ب��ه اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان رضوی برای 
حمایت از کارآفرینی اشاره کرد و گفت: تابستان سال گذشته با همکاری اداره 
کل آموزش و پرورش، کمپ آموزش کارآفرینی و باش��گاه کارآفرینان نوجوان 

در این استان راه اندازی شد تا آموزش هایی از جنس خالقیت ارائه دهند.
مع��اون اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان رض��وی افزود: این 
نهاد همچنین طرح ش��بکه اجتماعی کارآفرین��ی را راه اندازی کرد که در این 
ش��بکه اتاق تعاون، 120 انجمن کارفرمایی، مراکز مش��اوره کارآفرینی، کانون 
کارآفرینان، مؤسس��ات کاریابی و 900 تش��کل کارگری عضو هستند و از این 

شبکه برای تبادل اطالعات، ایجاد تعامل و فضای گفتمانی بهره می گیرند.
وی اظهار داش��ت: در شرایط کنونی تاریخ مصرف برخی کسب و کارها تمام 
ش��ده، اما بدون دلیل با صرف هزینه زیاد به دنبال بقای آنها هستیم، در حالی 
که باید بگذاریم این کسب و کارها از بین بروند و کسب و کارهای جدید جای 

آنها را بگیرند.

پازل کارآفرینی و ضعف آموزش
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استراتژی بازاریابی خود را آزمایش و بهینه سازی کنید
استراتژی بازاریابی از بخش های مهم توسعه کسب وکار است که مانند بسیاری از عناصر دیگر، به بررسی 

و بهبود مداوم نیاز دارد.
در دنیای کس��ب وکار، برای مدیریت بهینه همیشه باید اندازه گیری و بازبینی را مدنظر قرار دهید. همه  
بخش ها و عناصر کسب وکار نیز هدف این بررسی ها هستند و بازاریابی نیز مستثنی نخواهد بود. بررسی و 
آزمایش اس��تراتژی بازاریابی یکی از مهم ترین وظایف مدیران محسوب می شود و درواقع، بدون بررسی و 
اندازه گیری روش های استفاده شده هیچ گاه متوجه صحیح یا غلط بودن استراتژی های جاری نخواهیم شد.
بازاریاب��ی را می توان خط اتصال محصول به مش��تری تعریف کرد. اهمی��ت بازاریابی در همین تعریف 
مش��خص می ش��ود و درنتیجه، نمی توان آن را در اولویتی پایین قرار داد. آزمایش کردن روش��ی است که 
مدیران را از تخمین های بیهوده در بازاریابی رها و با نتایجی واقعی، بهترین اس��تراتژی را پدیدار می کند. 
خوش��بختانه ابزارهای گوناگون همچون آنالیز وب سایت و داده های ش��بکه های اجتماعی و بازخوردهای 

مشتریان امروزه به راحتی در دسترس کسب وکارها قرار دارند و روند آزمایش را آسان تر می کنند.
آزمایش اس��تراتژی های متنوع بازاریابی و بررس��ی وضعیت کنونی اس��تراتژی در حال جریان به مدیران 
بازاریاب��ی کمک می کند تغییرات الزم را برای حصول بهترین نتیجه کش��ف کنن��د. درحقیقت، آزمایش 
اصوال با هدف بهینه س��ازی انجام می ش��ود و بهترین نتیجه، حاصل به کارگی��ری نتایج آزمایش ها خواهد 
بود. در ادامه، با روش هایی برای بهینه سازی هرچه  بیشتر استراتژی بازاریابی در دنیای کنونی کسب وکار 

آشنا می شویم.
بهینه سازی حضور آنالین کسب وکار

در دنیای کنونی، وب سایت شرکت به معنای نقطه  تمرکز حضور آنالین آن و حتی ویترین اصلی خواهد 
بود؛ به همین دلیل، بررس��ی ای��ن ویترین اهمیت فراوانی دارد. تحلیل ها می توانن��د عواملی ارائه  کنند که 
درگیری یا اس��تقبال از وب س��ایت را نش��ان دهند. از میان عوامل مهم می توان به نرخ ترک وب سایت یا 

زمان سپری شده در هر صفحه اشاره کرد.
تحلیل کلمه های کلیدی و وضعیت کنونی وب س��ایت در موتورهای جست وجو، از مهم ترین بخش های 
تحلیل وب س��ایت محسوب می شود. شما با شناسایی کلمات بهینه برای کسب وکار خود و انتخاب آنهایی 
که در باالترین رتبه های موتورهای جس��ت وجو قرار دارند، می توانید اس��تراتژی بازاریابی محتوایی را نیز 
بهینه سازی کنید. درواقع، نقاط تمرکز استراتژی محتوایی براساس همین کلمات کلیدی تدوین می شود.

به عن��وان مثالی برای بررس��ی عمیق تر کلم��ات کلیدی، مقاله ای بلند با محور یک��ی از موضوعات مهم 
صنعت خود آماده و کلمات کلیدی پرکاربرد را در آن تزریق و پس از مدتی آن را تحلیل کنید. برخی از 
تحلیل ها کلمات مرتبطی را نشان می دهند که کاربران با جست وجوی آنها به مقاله  بلند شما رسیده اند و 
همین کلمات کلیدی به مرور به نقاط تمرکز تبدیل می شوند. درنهایت، مقاله ها و محتوای بعدی براساس 
کلمات کلیدی جدید آماده خواهند ش��د و به مرورزمان، ش��رکت شما با عناصری شناخته خواهد شد که 

خودتان تصمیم به شناخته شدن با آنها گرفته اید.
حضور آنالین عالوه بر وب سایت، به معنای تبلیغات نیز خواهد بود و تبلیغات را می توان با داده ها و عوامل 
گوناگون بررسی کرد. کاربران عادی اینترنت روزانه حجم زیادی از تبلیغات را نادیده می گیرند و شناسایی 
دلیل نادیده گرفتن ها اهمیت بس��یاری دارد. ابزارهای گوناگون تحلیل آنالین به ش��ما می گویند مثال چه 
گروهی از کاربران تبلیغات را تماش��ا می کنند و چه تعداد از کاربران جدید یا تکراری هس��تند. درنتیجه  

همین نتایج تحلیلی، می توان استراتژی هزینه های آتی برای تبلیغات آنالین را تدوین کرد.
بهره مندی از قدرت رسانه های اجتماعی

رس��انه های اجتماعی ابزارهایی ارائه می کنند که محققان بازاریابی در س��ال های گذشته حتی تصور آن 
را نمی کردند. میلیون  ها و میلیاردها کاربر در این ش��بکه ها حضور دارند که حجم فراوانی از داده را برای 
صاحبان کس��ب وکارها ایجاد می کنند. چنین خیل عظیمی از کاربران، می تواند ابزارهای مناس��بی برای 

تحلیل حضور آنالین یا تبلیغات در اختیار مدیران قرار دهد.
به عن��وان نمونه ای از ابزارهای ش��بکه های اجتماع��ی برای تبلیغات، می توان به فیس بوک اش��اره کرد. 
فیس بوک به صاحبان کسب وکار امکان می دهد شش تصویر را برای تبلیغات خود انتخاب کنند و سپس، 
بهترین تصویر با احتمال بیشترین بازخورد را برای آن نشان می دهد. حتی می توان از کاربران نظرسنجی 
کرد و از نتایج آن برای انتخاب بهترین تصویر تبلیغاتی و مقایس��ه با انتخاب الگوریتم خودکار فیس بوک 

استفاده کرد.
فیس بوک، تنها به عنوان مثالی از قدرت رس��انه های اجتماعی مطرح ش��د و ش��بکه های دیگر همچون 
یوتیوب و سرویس های مشابه هم می توانند ابزارهای مناسبی برای بررسی تبلیغات باشند. قبل از نمایش 
عموم��ی تبلیغات در تلویزیون یا رس��انه های بزرگ تر دیگر، می توانید نمونه ای از ویدئو را در ش��بکه های 
اجتماعی مبتنی بر ویدئو نمایش دهید؛ درنتیجه با اس��تفاده از بازخوردهای اولیه می توان محتوای نهایی 

را بهینه سازی کرد. 
دسته بندی و تحلیل بازخورد مشتریان

بازخورد و واکنش مش��تریان بالقوه به محصول و بازاریابی شما، آخرین و مهم ترین عامل تحلیلی است. 
این تحلیل از همه  تحلیل های الگوریتمی و بررسی های آماری اهمیت بیشتری دارد. درواقع، اگر مشتری 

نهایی روش تبلیغاتی و محصول شما را نپسندد، سایر روش ها هیچ اهمیتی نخواهند داشت.
برای اس��تخراج داده های درخورتوجه از بازخوردهای مش��تری، باید کانال های متنوع را بررس��ی کرد. 
مرحله  دیگر نیز دس��ته بندی مش��تریان خواهد بود که برای تحلیل بهتر الزامی اس��ت. به بیان دیگر، پیام 
کس��ب وکار خود را از طریق کانال های متنوع باید به گوش مخاطبان در دس��ته  بندی های متنوع برسانید 
و نتایج بازخوردهای آنها را بررس��ی کنید. در ادام��ه می توانید، بهترین کانال و لحن محتوایی را برای هر 

دسته از مخاطبان خود انتخاب کنید.
برنامه ها و فعالیت های بازاریابی باید در همه جنبه ها توس��عه پیدا کنند و تمامی مسیر مشتری در آنها 
بررس��ی ش��ود. به عنوان مثال، باید انواع طراحی ها برای صفحات ف��رود )Landing Page( و حتی منو 
وب سایت و بازخورد هر دسته از مشتریان را درباره  آنها تحلیل کنید. پس از هر تغییر، باید رفتار مخاطبان 

بررسی شود تا مثبت یا منفی بودن تغییرات را درک کنید.
ب��رای تحلیل بهینه  رفتارهای مش��تریان در براب��ر برنامه های بازاریابی، بای��د بازخوردها در هر کانال را 
به صورت مجزا دریافت و سپس همه  آنها را بسته به هر دسته بندی از مشتریان، با هم ترکیب کنید. همه  
داده هایی که در این روش به دست می آیند، به درک چشمگیر از نتایج روش های بازاریابی منجر می شوند 

و ارتباط یا عدم ارتباط آنها با مشتریان را نشان می دهند.
درنهایت به  یاد داش��ته باشید ابزارهای گوناگون بازاریابی و تحلیل روش های آن، تنها با استفاده  صحیح 
می توانند به پیشرفت کسب وکار منجر شوند. درواقع، اگر همین ابزارهای مفید در مسیرها و با استراتژی 
غلط به کار گرفته ش��وند، ش��اید نتایج عکس به همراه داش��ته باش��ند. اس��تفاده صحیح نیز قطعا افزایش 

درگیری با برند و به تبع آن، رشد کسب وکار را باعث خواهد شد.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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تمام انسان ها در هر سن و موقعیت اجتماعی، تمایل دارند مورد 
احت��رام قرار گیرند و جایگاه خود را حف��ظ کنند. وقتی به عنوان 
مدیر مش��غول کار هستید، الزم اس��ت تمام افرادی که با آنها کار 
می کنید، به ش��ما احترام بگذارند. بای��د بتوانید احترام خود را به 
دس��ت آورید و به همین خاطر نیاز اس��ت، رفتار مناسبی از خود 
نشان دهید تا دیگران برای شما ارزش قائل شوند. شاید کارمندان 
ب��ه عادت ها، هوش تان یا توانایی ش��ما برای عقد ق��رارداد احترام 
بگذارند، اما جزییات بیش��تری درباره  احترام گذاشتن وجود دارد. 
با ما همراه باشید تا درباره هفت رفتاری که سبب می شود دیگران 

بیشتر به شما احترام بگذارند صحبت کنیم.
مهربان باشید

با هر کس��ی در طول روز ارتباط دارید، رفتار مؤدبانه ای داش��ته 
باشید. انجام این کار بسیار سخت است، مخصوصاً اگر روز بدی را 
س��پری کرده باشید، اما اگر می خواهید رفتار محترمانه ای دریافت 

کنید، با همه درست رفتار کنید و همواره مهربان باشید.
با دیگران همان طور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند. 
به س��راغ انجام کارهایی بروید که همراه با ادب و احترام است. برای 
مثال، درب رستوران را برای فرد کناری خود باز کنید یا در فروشگاه 
بگذارید دیگر مش��تریان جلوتر از شما حرکت کنند. تا جای ممکن 

لبخند بزنید و از کلمه  متشکرم یا لطفاً استفاده کنید.
محترمانه رفتار کنید

از رفتارهای غیرمحترمانه چون چشم غره و استفاده بیش از حد 
از گوش��ی موبایل اجتناب کنید و به دنبال راهکاری برای پرحرفی 
خود باشید. این رفتارهای غیرمحترمانه از بی احترامی شما نسبت 
به ط��رف مقابل حکایت دارد و مانع از برق��راری ارتباط مؤثرتر و 
حل مسئله خواهد شد. با این رفتار ممکن است شکافی میان شما 

به وجود آید. به جای آن، س��عی کنی��د مؤدبانه به دیگران گوش 
دهید. ه��ر فردی این حق را دارد که ب��ه حرف هایش گوش داده 
ش��ود. حتی وقتی با ایده یا نظر کس��ی موافق نیس��تید، باز هم به 
حرف او گ��وش کنید. باید ببینید وقتی خودتان حرفی برای زدن 
دارید، دوست دارید دیگران چطور با شما رفتار کنند، خصوصاً اگر 

مسئله ای در میان باشد.
خوب گوش دهید

گوش دادن بدین معناست شما افکار و عقاید خود را از ذهن تان 
بی��رون می ریزید و واقعاً به چیزهایی ک��ه اطرافیان می خواهند به 
ش��ما انتقال دهند، گ��وش می دهید. در مکالم��ات امروزی، اغلب 
نظرات یک فرد باعث می ش��ود افکار ش��نونده تحریک ش��ود و او 
هم داس��تان خود را مط��رح کند. به جای اینکه نظ��ر خودتان را 
مطرح کنید، با بیان چند سؤال گوینده را تشویق کنید تا چیزهای 
بیش��تری به زبان بیاورد. وقتی مهارت گوش دادن مؤثر را تمرین 
می کنید، به دیگران کمک می کنید احساس کنند، اهمیت دارند.

مفید باشید
کس��انی که همیشه به دیگران کمک می کنند و در هر شرایطی 
به دنب��ال فرصتی ب��رای کمک کردن هس��تند و در موقعیت های 
مختلف به دیگران گوش می دهند، لیاقت احترام بیشتری را دارند. 
پس به دنبال فرصت هایی برای کمک کردن باشید، حتی اگر پیش 
از این از فرصت هایی چشم پوشی می کردید. بیشتر مسئولیت پذیر 
باش��ید و بدون اینکه منتظر کمک گرفتن از کسی باشید خودتان 
کاره��ا را انجام دهید. بای��د ببینید چند ب��ار در روز می توانید به 

دیگران کمک برسانید.
عذرخواهی نکنید

تمام کارهای ش��ما براس��اس انتخاب های تان انجام می ش��ود و 

هیچ دلیلی برای بهانه تراش��ی وجود ندارد. پس کارتان را به انجام 
برسانید. اگر دیرتر از موعد مقرر به جایی که باید می رسید، حتماً 
بدین خاطر اس��ت که در مدیریت زمان خود ناتوان هس��تید. اگر 
هن��وز کاری را به انجام نرس��انده اید یقیناً به این دلیل اس��ت که 
تمرک��ز خوبی روی آن نداش��ته اید یا از نظرت��ان انجام کار مذکور 
الزم نبوده است. اشتباهات خود را قبول کنید و به دنبال فرصتی 
باش��ید تا آن اش��تباه را ترک کنید و کارتان را به شکل بهتری به 

انجام رسانید.
خشم تان را ترک کنید

عصبانیت و خش��ونت تنها خودتان را آزار می دهد. خش��م خود 
را کنت��رل کنید و وقتی عصبانی ش��دید از راه های کنترل خش��م 
استفاده کنید و به سرعت خشم خود را رفع کنید. نباید در حالت 
خش��م و عصبانی��ت باقی بمانید. باید بدانید اس��ترس باعث ایجاد 
هیجان می ش��ود و مشکالتی در سالمتی ش��ما به وجود می آورد. 
بپذیرید هر کس��ی ایده آل نیس��ت و دارای عیوبی اس��ت. پس به 
خودتان و دیگران اجازه دهید تا حال بهتری داشته باشید. تمرکز 
روی اهداف مثبت، بخش��ش به دیگ��ران و فراموش کردن کینه و 

کدورت ها را از یاد بگیرید.
به دنبال تغییر باشید

لجب��ازی ش��ما را از رس��یدن به اه��داف زندگ��ی دور می کند. 
بای��د بپذیری��د تغییر جزئ��ی از جریان تکامل اس��ت. مهارت های 
پیش��رفت ف��ردی را در خود تقوی��ت کنید. برای مثال، به س��راغ 
یادگیری مهارت های جدید بروید، فعالیت های جدید انجام دهید 
و رفتارهای غیرارادی خود را بس��نجید و برای این همه س��عی و 

تالش در مسیر بهبود خود را مورد تحسین قرار دهید.
entrepreneur/ucan :منبع

رفتارهای مثبتی که باعث جلب احترام بیشتر می شود
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