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زرندی: تحریم ها اثر کوتاه مدت منفی داشت

 ۷ برنامه دولت
برای رونق تولید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تحریم ها اثر کوتاه مدت منفی داش��ت که با گذش��تن دوره ای از این اثر کم شد 
و خیلی از کشورها دوست داشتند این اثر همچنان ادامه داشته باشد اما نشد، گفت: برای توسعه صنعت به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات نیاز داریم و این ارز باید برگردد. س��عید زرندی در نشس��تی خبری با اشاره به اینکه سال ۹۷ سخت ترین شرایط ممکن را 
شاهد بودیم با توجه به تغییراتی که در حوزه ارتباطات بین المللی داشتیم، کار برای حوزه صنعت و معدن سخت شد، اظهار داشت: 
در پایان س��ال ۹۷ س��عی شد به گونه ای عمل کنیم که مس��ائلی که اثرات تخریبی دارد، اصالح شود. بنابراین سال ۹۸ با این نگاه 
عمل کردیم که موضوعات و مباحث را با نگاه فرصت محور جلو ببریم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای رونق...

پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه درباره 
درآمد دولت از نفت 
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تدوین ۴حوزه سیاست گذاری و 3۴ برنامه عملیاتی

جزییات بسته ارزی و بودجه ای وزارت اقتصاد برای »رونق تولید« 

معرفی برترین استارت آپ های خدمات آموزشی
9 ویژگی ضروری برای کارآفرینان موفق

چگونه بهترین ارتباط را با کارمندان دورکار برقرار کنیم؟
راهکارهای استفاده از ترند TBT در بازاریابی دیجیتال

11 روش برای نوشتن یک عنوان تبلیغاتی قدرتمند
اتحاد برندها برای توسعه و زندگی پایدار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک: طرح اولیه 
خودروی دوزیست آبی خاکی 

تسال آماده است
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مرکـز پژوهش های مجلـس اعالم کرد سیاسـت اعطای ارز 
ارزان قیمت به کاالهای اساسـی و سیاست هایی از این قبیل 

کـه موجب هدررفت منابع ارزی کشـور می شـود، 
می تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی...

احتمال کمبود منابع ارزی در صورت 
ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

یادداشت
 ارزی که هزینه »نان« نشود

هزینه جام می شود

الزام��ات  از  ارزی  صرفه جوی��ی 
دوره جنگ اقتصادی است. در این 
دوره الزم اس��ت مصارف ارزی به 
حداقل خود کاهش یابد. حاال باید 
دی��د کاهش مصارف ارزی با توجه 
به چه مواردی اتفاق خواهد افتاد؟

ک��ه  افت��اده  ج��ا  ای��ران  در 
صرفه جویی ارزی باید از ساده ترین 
راه ممک��ن اتفاق بیفت��د. در حال 
حاض��ر ت��ا از ارز صحبت می کنیم 
برخ��ی بحران ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ 
تومان��ی ب��رای تامی��ن کااله��ای 
اساس��ی و دارو را پیش می کشند 
و خواس��تار ح��ذف آن هس��تند؛ 
ح��ال آنک��ه در عمل اگ��ر نظارت 
کافی باش��د، این منابع برای غذای 
و داروی مردم فرودس��ت کش��ور 
هزینه می ش��ود، همان بخشی که 
هیچ نقش��ی در ایجاد مشکالت و 
نداش��تند.  غلط  تصمیم گیری های 
در مقابل کاالهای لوکس متعددی 
ک��ه ب��ا ارز نیمای��ی ی��ا آزاد تهیه 
مان��ده  دور  نظره��ا  از  می ش��وند 
اس��ت. این طور گفته می ش��ود که 
اکنون فصل نقل و انتقال تیم های 
فوتبال ایران اس��ت و هر روز خبر 
جذب یک مربی یا بازیکن خارجی 
به گوش می رس��د. چن��دی پیش 
نی��ز ب��رای تیم ملی پ��س از چند 

س��ال همکاری ب��ا مربی 
2پرتغالی، یک مربی...
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موضوع بازگش��ت ارز حاصل از صادرات مدتی است که مورد توجه قرار گرفته 
و در این بین منابع ارزی خارج ش��ده در پوش��ش صادرات ارزی هم موضوع حائز 
اهمیتی اس��ت. ب��ه گزارش خبرنگار باش��گاه خبرنگاران ج��وان،  معضلی به نام 
صادرات ریالی که جای خالی بازگشت ارز آن به کشور ملموس به نظر می رسد،  
رقمی بالغ بر ۸  تا ۱۱ میلیارد دالر این صادرات به صورت منابع ارزی رسما  از 
ایران خارج و به کشور بازنگشته است. موضوعی که در بخشنامه ۲۱ اردیبهشت 
مع��اون اول رئیس جمهور، ص��ادرات ریالی به بازار عراق و افغانس��تان از بند پ 
بخش��نامه ارزی مذکور مستثنی شده و منجر ش��د تا صادرکنندگان عمال بدون 

تعهد ارزی به صادرات ریالی خود از طریق بورس کاال بپردازند.
پای دالالن خارجی در میان است

رون��د ص��ادرات ریالی به این صورت اس��ت که دالالن خارج��ی فعال در بازار 
صادراتی ایران  با تولیدکننده هایی که قدرت  نقدینگی الزم را ندارند وارد معامله 
می شوند و از آنجایی که فروشنده یا همان صادرکننده باید تمام مخارج حمل و 
نقل را تا زمان تحویل  بپردازد و  خطر های احتمالی را بپذیرد و به خرج خودش 
مجوز های صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرآیند نیاز است را فراهم 
کند، دالالن خارجی این ریس��ک را به ازای خرید با پول ملی فروش��نده به جان 

می خرند تا کاالی موردنظر را با سود بیشتری به کشور خود ببرند.
همچنین باید به خرج صادرکننده، کاال بس��ته بندی ش��ود. هزینه های کنترل 
کاال و س��ندهای متعارف برای اثبات تحویل کاال روی عرش��ه کشتی نیز برعهده 
صادرکننده اس��ت. در نتیجه ای��ن گروه از تولیدکنن��دگان به دلیل اینکه قدرت 
و نقدینگ��ی الزم را ندارن��د، تن ب��ه معامالتی از این دس��ت می دهند، اما زمین 
برای تاختن واس��طه ها در این ش��رایط فراهم تر است. دالل ها، کاالها را با قیمت 
ارزان ت��ری از  این بنگاه ها خریداری می کنند و حتی پرداخت های آنها به صورت 
ریالی بلندمدت تعیین می ش��ود. از طرفی ش��رکت های اشاره  شده، زیر بار تعهد 
ارزی و ارائ��ه کارت بازرگانی نمی روند. از این رو پای کارت های اجاره ای بازرگانی 

هم به این مهلکه باز می شود.
البته این نوع صادرات ریالی از نوع رس��می و به صورت فعالیت ش��رکت های 
پتروشیمی در بازار س��رمایه صورت می گرفت، هرچند مدیرعامل بورس کاال در 
ای��ن زمینه معتقد بود که خریدار خارجی ب��رای خرید کاال در رینگ بین المللی 
ارز را وارد کش��ور می کن��د، ام��ا آن را به بازار آزاد و تقریبا توس��ط دالالن ارزی 

تبدیل به ریال می کند.
معضلی که عالوه بر خروج سرمایه ملی از کشور، موضوعات پیچیده دیگری از 
جمله نرخ های هراتی و س��لیمانیه ارز را  با خود درگیر می کند. به زبانی ساده تر 
صادرات ریالی یعنی فروش��نده با پول ملی کش��ور خودش کاالیی را به کش��ور 
مقصد بفروش��د، این نوع صادرات بیشتر راجع کشور های همسایه یا کشور هایی 

که ایران به آنها رفت و آمد زیادی دارد رخ می دهد.
مثال فروش��نده ایرانی به میزان قابل توجهی مواد ش��وینده را به کش��ور عراق 
فروخت��ه و به ازای ارز بین المللی )دالر و یورو( ریال ایران دریافت می کند. حال 
اولین س��والی که پیش می آید این است که چطور کشوری که پول ملی ایران را 
ضرب نمی کند، می تواند با پول رس��می ما کاالیی را خریداری کند. در پاس��خ به 
این سوال می توان گفت ریال موجود در عراق حاصل تبدیل ریال به دالر برخی 

تجار یا مسافران ایرانی در این کشورهاست.
اما آیا صادرات ریالی روش متداولی در سطح بین المللی است؟ پاسخ این سوال 
کامال مش��خص اس��ت که این نوع صادرات غیررس��می و به میزان قابل توجهی 
منجر به کاهش ارزش کاال های ملی می ش��ود؛ موضوعی که ش��اید در ش��رایط 
بحران و جنگ اقتصادی تا حدودی برای افزایش ارزش پول ملی موثر باش��د، اما 
در کل هیچ منفعت و سودی را به کشور وارد نمی کند، چرا که هدف از صادرات 
کس��ب قدرت خرید در  بازار جهانی اس��ت و این نوع ص��ادرات نه تنها ارزآوری 

نمی کند، بلک��ه کاری هم برای تغییر قدرت خری��د در بازار های جهانی نخواهد 
کرد. مدت هاس��ت که رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع درگیر اس��ت و به 
شدت با صادرات ریالی مخالفت می کند، زیرا معتقد است در شرایط کنونی، بازار 
ارز نیازمن��د تزریق ارز حاصل از صادرات اس��ت و صادرات ریالی عمال نمی تواند 

کمک شایانی به افزایش ارزش پول ملی کند.
بر همین اساس به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم تا به بررسی تأثیر 

صادرات ریالی در اقتصاد کشور بپردازیم.
»کمبود کاال« و »عدم دریافت ارز خارجی« نتیجه اجرای صادرات ریالی

جعفر قادری، کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به آمار های ارائه شده در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار 
داشت: مسئولیت عدم بازگشت ارز های حاصل از صادرات برعهده مقامات دولتی 
است و زمان آن رسیده تا دولت، کنترل و مراقبت های ارزی را جدی در این باره 
انجام داده و اجازه خروج سرمایه و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را ندهد، 
چراکه در صورت عدم بازگش��ت ارز های صادراتی، کش��ور برای تأمین کاال های 

اساسی با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.
وی با انتقاد از روش صادرات ریالی گفت: اصطالح صادرات ریالی بی معنا است 
و می توان آن را مصداق خروج ارز و س��رمایه از کش��ور قلمداد کرد، افرادی که 
کاال ی خود را به عراق و افغانس��تان صادر می کنند باید در مقابل آن ارز خارجی 
دریافت کنند. نماینده ادوار گذشته مجلس با اشاره به عدم سودمندی این نوع از 
صادرات گفت: دلیلی برای عدم دریافت ارز خارجی وجود ندارد و عدم بازگش��ت 
ارز حاص��ل از صادرات، هرگونه خروج کاال از کش��ور را بی معنا می کند. در واقع 
می ت��وان گفت که تنها نتیجه اجرای این روش، »کمبود کاال برای مصرف کننده 

داخلی« و »عدم دریافت ارز خارجی« است و سودی برای اقتصاد کشور ندارد.
صادرات ریالی حراج منابع کشور است

این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات ریالی یک حربه برای کس��انی 
اس��ت که به دنبال خارج کردن س��رمایه های خود از کش��ور هستند، گفت: مایه 
تأس��ف است که روش صادراتی در کش��ور اعمال می شود و نتیجه آن مشکالت 
متنوع برای اقتصاد کشور و مردم است. در شرایط محدودیت منابع ارزی، دولت 

باید به سمتی حرکت کند که حداکثر ارز صادراتی به کشور بازگردانده شود.
این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به هدر رفتن یارانه های بخش تولید، افزود: 
نبای��د به ه��ر قیمتی صادرات انج��ام داد؛ صادرات کاال هایی ک��ه از ارز یارانه ای 
اس��تفاده کرده اند، نوعی هدررفت منابع کش��ور اس��ت. صادرات برای کاال هایی 
توجیه اقتصادی دارد که از ارز دولتی اس��تفاده نکنند و در نهایت منجر به ورود 

ارز خارجی به کشور شوند.
آیا صادرات ریالی منجر به تقویت پول ملی کشور می شود؟

ق��ادری ب��ا رد ادعای موافقان صادرات ریالی مبنی ب��ر اینکه اجرای این روش 
موجب تقویت پول ملی کش��ور می ش��ود، گفت: این موض��وع صحت ندارد و در 
اصل بهانه اس��ت؛ ارز های حاصل از صادرات باید به کش��ور بازگردد و پاسخگوی 
نیاز های اساس��ی مردم باشد؛ همچنین باقی مانده ارز حاصل از صادرات می تواند 

جهت کنترل بازار آزاد و نرخ ارز استفاده شود.
وی ب��ا تأکید بر ل��زوم برخورد با متخلفان ارزی افزود: اجرای روش نادرس��ت 
صادرات ریالی، فرصتی برای افراد ایجاد کرد تا سرمایه ها را از کشور خارج کنند، 

اما به طور حتم باید مقابل این حق کشی و خروج سرمایه گرفته شود.
در این بین صادرکنندگان معتقدند نرخ پایه صادراتی واقعی نیست و تعهدات 
ارزی صادرکنن��دگان را متضرر می کند. این در حالی اس��ت ک��ه در مقابل آنها 
دیدگاه��ی وجود دارد که عن��وان می کند صادرکنندگان بای��د کاال های خود را 
براساس نرخ جهانی و حداکثر تا ۱۰درصد زیر قیمت جهانی بفروشند و تخفیف 

بیشتر، به معنای خروج سرمایه و یارانه به خریداران خارجی است.

 بالتکلیفی 11 میلیارد دالر ارز صادراتی

مهدی تقوی
استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبائی



مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت با بیان اینک��ه تحریم ها اثر 
کوتاه مدت منفی داش��ت که با گذش��تن دوره ای از این اثر کم ش��د و 
خیلی از کشورها دوست داشتند این اثر همچنان ادامه داشته باشد اما 
نشد، گفت: برای توسعه صنعت به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز 

داریم و این ارز باید برگردد.
س��عید زرن��دی در نشس��تی خب��ری با اش��اره به اینکه س��ال ۹۷ 
سخت ترین ش��رایط ممکن را شاهد بودیم با توجه به تغییراتی که در 
حوزه ارتباطات بین المللی داش��تیم، کار ب��رای حوزه صنعت و معدن 
س��خت ش��د، اظهار داش��ت: در پایان سال ۹۷ سعی ش��د به گونه ای 
عمل کنیم که مس��ائلی که اثرات تخریبی دارد، اصالح ش��ود. بنابراین 
س��ال ۹۸ با این ن��گاه عمل کردیم که موضوع��ات و مباحث را با نگاه 

فرصت محور جلو ببریم.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای رونق تولید، 
مش��کالت موجود را بررس��ی کردیم و برنامه س��ال ۹۸ را بر دو اصل 
ن��گاه به مقابله ب��ا تحریم ها و رونق تولید تعری��ف کردیم، عنوان کرد: 
ش��اخص های کالن نشانگر برخی چالش های کش��ور بود. برای مثال، 
مباحث��ی که درخصوص انتقال ارز ب��ود، روی مواداولیه کاالها اثرگذار 
ب��ود، بنابراین نیاز بود مباحث مربوط به ارز مدیریت بیش��تری ش��ود. 
البته مس��ئول تامین ارز بانک مرکزی است، اما ما سعی کردیم شرایط 

را برای واحدهای تولیدی مدنظر قرار دهیم.
زرندی با اشاره به افزایش هزینه های تولید و بی ثباتی در سیاست ها، 
تصری��ح کرد: م��ا در وزارتخانه س��عی کردیم در نیمه دوم س��ال ۹۷ 
کمترین مقدار بخش��نامه را داش��ته باشیم و در س��ال ۹۸ نیز فضا را 

تثبیت کنیم.
وی با بیان اینکه مش��کلی که در س��ال ۹۸ داریم، کمبود نقدینگی 
واحدهای تولیدی است، متذکر ش��د: بیمه تامین اجتماعی، مالیات و 

گمرکات نیز سه مشکل فعلی تولید است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به افزایش هزینه های 
مبادالت��ی، گفت: هر ۱۰۰درصد افزایش ن��رخ ارز، حدود ۸۹.۵درصد 

هزینه های کاالهای وارداتی در حوزه تولید باال می رود.
۷ برنامه رونق تولید

زرندی اظهار داش��ت: ما همه مش��کالت را به مسائل بیرونی ارتباط 
ندادیم و نگاه ما در تدوین برنامه، نگاه با فضای سخت و مشکل بود. بر 
این اساس برنامه ها در هفت محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، 
توس��عه صادرات غیرنفتی، توس��عه معادن و صنایع معدنی، استفاده از 
ش��رکت های دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، بهبود 

فضای کسب و کار و تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شد.
وی با بیان اینکه به س��متی می رویم که یک طرح ملی برای تعمیق 
س��اخت داخل داشته باشیم که اولین گام شناس��ایی نیازها با تحلیل 
وضعی��ت نوع کاالهایی اس��ت که وارد می ش��وند، عن��وان کرد: از ۴۲ 

میلی��ارد دالر واردات س��ال ۹۷ حدود ۳۵ میلی��ارد دالر آن مربوط به 
بخش صنعت است.

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت ادامه داد: ۵۵ کد تعرفه ای به 
ارزش ۱۲ میلیارد دالر، بیشترین سهم را در واردات این بخش داشته 

است. موضوع نیاز دستگاه ها را نیز در برنامه داریم.
زرندی متذکر ش��د: فعال س��ازی ظرفیت خال��ی واحدهای تولیدی 
کش��ور را در برنامه کاری خود قرار دادیم ک��ه احیای واحدهای راکد 
و احی��ای ظرفیت واحدهای��ی که زیر ظرفیت کار می کنند را ش��امل 

می شود.
وی یادآور ش��د: جذب سرمایه گذاری برای جایگزینی واردات را 
در برنامه کاری داری��م که هدف  گذاری ۳ میلیارد دالری را انجام 

دادیم.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رویکرد وزارتخانه 
این اس��ت که تا حد امکان، واحد ایجادی جدید نداش��ته باش��یم و به 
س��مت فعال س��ازی و احیا و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود برویم، 
تصریح کرد: هدف گذاری توس��عه و رشد ۲۵درصدی صنایع نساجی و 
پوش��اک را در راستای طرح توسعه نساجی و پوشاک در برنامه داریم. 
همچنین توس��عه صنای��ع دریایی، ریلی و لوازم خانگی را در دس��تور 

داریم. ایجاد ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن در دستور کار است.
برنامه آتی صادرات غیرنفتی

زرندی اظهار داش��ت: در موضوع ص��ادرات غیرنفتی صادرات به ۱۵ 
کشور را در دستور کار داریم. حدود ۲۳.۴ میلیارد دالر از مجموع  ۴۶ 
میلیارد دالر کل صادرات کش��ور در سال ۹۷ مربوط به این ۱۵ کشور 

هم مرز یا نزدیک به ما است.
وی یادآور شد: در بهبود فضای کسب و کار اصلی ترین کار وزارتخانه 

ساماندهی و توسعه سامانه های الکترونیکی ما است.
مع��اون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: ایج��اد هلدینگ های 
س��رمایه گذاری توسط خود مردم در موضوع سرمایه گذاری و صادرات 

را در دستور کار داریم.
زرندی افزود: از لحاظ نمره ای بهبود فضای کس��ب و کار در کش��ور 
رش��د کرده است، بیش��ترین بهبود را در تجارت فرامرزی داریم که از  

رتبه ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ در ۲۰۱۹ رسیدیم.
زرن��دی همچنین ب��ا بیان اینکه تمرک��ز در حوزه بازار س��رمایه را 
در دس��تور کار داریم، گفت:  سرجمع تس��هیالت ارائه شده بانک ها از 
۳۱درصد در س��ال ۹۲ به ۲۸درصد رس��ید که بهبود ای��ن نرخ را در 

دستور کار داریم.
وی افزود: ش��عار رونق تولید که توس��ط رهبری ارائه ش��د، نقطه ای 

محوری برای فرآیندهای تصمیم گیری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: موضوع س��اماندهی 
مالیات بر ارزش افزوده که یک دغدغه مهم برای تولید اس��ت را داریم 

پیگیری می کنیم. همچنین س��ازمان حمایت روی طراحی س��امانه ای 
ب��رای ارائه نرخ مرجع محصوالت و کااله��ا کار می کند. نبودن قیمت 
واحد باعث سوءاس��تفاده برخی افراد سودجو از طریق ارائه قیمت های 

مجازی شد.
زرندی تصریح کرد: مسئول ارزیابی اقتصادی بودن پروژه ها و طرح ها 
بانک ها هستند، با تغییر نرخ ارز ساماندهی جدیدی برای این ارزیابی با 

توجه به شرایط جدید ارائه شد.
زرندی در ادامه گفت: ۱۰ هزار و ۶۴۰ طرح با پیشرفت کاری باالی 

۶۰درصد در وزارت صمت داریم.
وی با بیان اینکه از اس��تان ها خواس��تیم که سرمایه گذاران جدید را 
به س��مت خرید واحدهای نیمه تمام و ارائه مدل برای افزایش ظرفیت 
واحده��ای موجود ببرن��د، افزود: تامی��ن مالی طرح ها با اس��تفاده از 
سرمایه های سرگردان مردمی را در سه استان در دستور کار به صورت 

پایلوت داریم.
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت عنوان کرد: عدم س��اماندهی 
س��رمایه های سرگردان سبب ش��د که خودرو از یک کاالی مصرفی به 

یک کاالی سرمایه ای است تبدیل شود.
زرندی تصریح کرد: یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه در دست 
مردم اس��ت که عمدتا در حساب های بانکی آنها است و ۲۰۰ میلیارد 

تومان آن نقدینگی کوتاه مدت است.
وی با بیان اینکه موضوع جذب ش��رکت های کوچک و متوس��ط در 
بازار سرمایه را در استان ها به پیش می بریم، متذکر شد: با پارادوکس 
نقدینگ��ی روبه رو هس��تیم، چراکه نقدینگی در دس��ت مردم باال و در 

واحدهای تولیدی کم است.
اثرات منفی کوتاه مدت تحریم ها

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تحریم ها 
اثر کوتاه مدت منفی داش��ت که با گذشتن دوره ای از این اثر کم شد و 
خیلی از کشورها دوست داشتند این اثر همچنان ادامه داشته باشد اما 
نش��د، گفت: برای توسعه اقتصادی به بخش معدن به صورت ویژه نگاه 

داریم. فعال سازی معادن کوچک مقیاس در دستور کار است.
زرندی افزود: هدف گذاری کردیم که حدود ۱۵۰ واحد کوچک مقیاس 
را احیا کنیم و از سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت های معدنی 

خواستیم که برای تامین سرمایه آن مدل ارائه دهند.
وی تصریح کرد: برای نوسازی تجهیزات و ماشین آالت معدنی مدل 
س��ه جانبه میان معاونت ام��ور معدنی وزارتخانه، ایمی��درو و صندوق 

حمایت از فعالیت های معدنی در حال تدوین است.
زرندی خاطرنشان کرد: اطالع رسانی دقیق تر به مردم باعث می شود 

که مردم شرایط را بهتر درک  کنند و همراهی آنها بیشتر شود.
وی تاکید کرد: برای توسعه صنعت به بازگشت ارز حاصل از صادرات 

نیاز داریم و این ارز باید برگردد.

زرندی: تحریم ها اثر کوتاه مدت منفی داشت

۷ برنامه دولت برای رونق تولید

بررسی بس��ته رونق تولید وزارت اقتصاد نشان می دهد، این بسته در 
مجموع چهار حوزه اصلی سیاس��ت گذاری که ۱۰ راهبرد اساسی و ۳۴ 

برنامه با دستاوردهای مشخص و عملیاتی را دربر می گیرد.
به گزارش تس��نیم، نامگذاری س��ال ۱۳۹۸ با عنوان »رونق تولید« از 
س��وی مقام معظم رهبری نش��ان دهنده اهمیت مقوله تولید در اقتصاد 
ایران اس��ت که بر این اساس تمامی ارکان های اقتصادی کشور موظفند 
هم��ه ظرفیت و تالش خود را در مس��یر تحقق آن به کار گیرند. از این 
رو وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی از آغازین روز های س��ال ۱۳۹۸ با به 
کارگیری توان علمی و کارشناس��ی خود بسته سیاستی را تهیه کرد تا 
از این طریق بتواند به تحقق منویات رهبری کمک کند. این بس��ته در 
دو بخ��ش چالش ها و موانع رونق تولید و راهبردهای رونق تولید تنظیم 
و برای مراجع ذی ربط ارس��ال شده اس��ت. در بخش نخست این بسته 
برای تبیین بهتر موضوعات مربوط به موانع تولید سعی شده با استفاده 
از آمار و اطالعات اقتصادی این موانع به طور علمی و براس��اس آخرین 
آمار و اطالعات در دس��ترس مورد بررس��ی قرار گیرد. در این بخش به 
موضوعاتی از قبیل وابس��تگی اقتصاد به نفت، نوس��انات اثرگذاری نرخ 

ارز ب��ر بخش های تولیدی، ضعف تامین مالی تولید و تنگنای اعتباری با 
تاکی��د بر چالش های بخش خصوصی، مس��ائل تجارت خارجی و انتقال 
ارز، مش��کالت تامین مالی دولت و عدم تعادل منابع و مصارف بودجه، 
خس��ارت ناشی از سیل اخیر در کشور، تورم انتظاری باال و کاهش رفاه 
مردم، فضای کسب و کار نامساعد، پابرجابودن مشکالتی نظیر بانک ها و 

صندوق های بازنشستگی و معضل بیکاری پرداخته شده است.
در بخش دوم بس��ته رونق تولید که تمرکز و تاکید اصلی بر روی آن 
بوده س��عی ش��ده تا مهمترین سیاس��ت ها و راهبردها تبیین و در افق 
زمانی کوتاه  مدت منجر به رونق تولید ش��وند. بخش��ی از این راهبردها 
با رویکرد حل مس��اله یا کاهش سطح مشکالت جاری طراحی شده  اند 
و برخ��ی دیگر ب��ه دنبال خلق فرصت ها و ظرفیت های جدید هس��تند. 
همچنین همه راهبردهای طراحی ش��ده دارای آثار مثبت بلندمدت نیز 
هس��تند لیکن جنبه تأثیرات کوتاه مدت آنها با توجه به ش��رایط خاص 
کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع چهار حوزه اصلی 
سیاس��ت گذاری ک��ه ۱۰ راهبرد اساس��ی و ۳۴برنامه با دس��تاوردهای 
مش��خص و عملیات��ی را در بر می گیرند تدوین ش��ده و به ش��رح ذیل 

می باشند:
۱. سیاست های ارزی و تجاری

• توسعه بازارهای صادراتی و نگاه مجدد به برنامه های جایگزینی واردات
• سیاست های ارزی برای رونق تولید

• تثبیت و تعمی��ق بازار ارز از طریق جریان س��ازی نوآورانه و ارتقای 
جریان تبادل اطالعات

۲. سیاست های پولی و اعتباری
• تجهیز منابع مالی جدید برای تامین مالی بنگاه های تولیدی

• اصالحات کوتاه مدت نظام بانکی و تقویت رویکرد بانکداری توسعه ای
• ابزارسازی برای کنترل تورم انتظاری

۳. سیاست های مالی و بودجه ای
• انضباط مالی، تأمین مالی دولت و تقویت مخارج عمرانی دولت
• توسعه بازار بدهی برای ایجاد ظرفیت جدید ایجاد بدهی دولت

۴. سیاست های بهبود فضای کسب و کار
• شناسایی و رفع موانع کلیدی مخل کسب و کار

•  تقویت جریان فیزیکی و مالی زنجیره تولید برای رونق تولید.

تدوین ۴حوزه سیاست گذاری و 3۴ برنامه عملیاتی

جزییات بسته ارزی و بودجه ای وزارت اقتصاد برای »رونق تولید« 

نگاه

 ارزی که هزینه »نان« نشود
هزینه جام می شود

صرفه جویی ارزی از الزامات دوره جنگ اقتصادی اس��ت. در این 
دوره الزم اس��ت مص��ارف ارزی به حداقل خ��ود کاهش یابد. حاال 
بای��د دید کاهش مصارف ارزی با توجه به چه مواردی اتفاق خواهد 

افتاد؟
در ای��ران جا افت��اده که صرفه جویی ارزی باید از س��اده ترین راه 
ممک��ن اتفاق بیفتد. در حال حاضر تا از ارز صحبت می کنیم برخی 
بح��ران ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساس��ی و 
دارو را پیش می کش��ند و خواس��تار حذف آن هس��تند؛ حال آنکه 
در عم��ل اگر نظارت کافی باش��د، این منابع ب��رای غذای و داروی 
مردم فرودس��ت کشور هزینه می شود، همان بخشی که هیچ نقشی 
در ایج��اد مش��کالت و تصمیم گیری های غلط نداش��تند. در مقابل 
کاالهای لوکس متعددی که با ارز نیمایی یا آزاد تهیه می ش��وند از 
نظرها دور مانده اس��ت. این طور گفته می شود که اکنون فصل نقل 
و انتقال تیم های فوتبال ایران است و هر روز خبر جذب یک مربی 
ی��ا بازیکن خارجی به گوش می رس��د. چندی پی��ش نیز برای تیم 
ملی پس از چند سال همکاری با مربی پرتغالی، یک مربی خارجی 
دیگر جذب ش��د. شخصا در رابطه با مس��ائل فنی فوتبال به دلیل 
بی اطالع��ی، نظری ندارم اما می توان حدس زد از نظر فنی مربیانی 
که از کشورهای صاحب فوتبال می آیند، از نظر فنی شرایط بهتری 
از مربیان ایرانی دارند. در این مورد بحثی نمی توان داشت اما مساله 
اینجا است که چه قیمتی برای افزایش بازدهی در تیم های فوتبال 

خود می پردازیم؟
کسی نمی تواند کیفیت باالتر مربیان خارجی را نسبت به مربیان 
داخلی کتمان کند، اما در مابقی کاالها نیز می تواند باشد؛ از خودرو 
تا کروات کیفیت خارجی ها باالتر اس��ت ولی هنگامی که مساله نان 
در کشور مطرح است، نباید تردیدی به خود راه داد که اولویت باید 
س��فره فرودستان باشد.  به عنوان مثال می توان همین مساله را در 
م��ورد خودروه��ای خارجی نیز مطرح کرد؛ بن��ز، ب ام و، مازراتی، 
فراری، المبورگینی و... قطعا ماشین های بهتری از تولیدات داخلی 
ایران هس��تند ولی نمی توان به صرف همین نکته منابع کش��ور را 
خرج واردات این کاالها کرد زیرا در ش��رایطی که کشور با افزایش 
خط فقر و گرفتاری مردم رو به رو اس��ت و حتی در ماه های آینده 
احتماال پدیده گرسنگی در کشور گسترده تر از همیشه خواهد شد، 
دالر نفتی خ��ود را نباید برای کاالهایی صرف کرد که فقط عده ای 
می توانن��د از آن بهره مند ش��وند. آن هم افرادی که در بحران اخیر 
نه تنها به مش��کلی دچار نش��دند بلکه بر میزان دارایی های نجومی 

آنها افزود.
احتماال اقتصاد فوتبال از کل اقتصاد کش��ور سهم چندانی ندارد 
و هزینه ای که صرف این مربیان و بازیکنان می ش��ود نباید بیش از 
۱۰، ۲۰ میلیون دالر در س��ال باش��د، ولی این را می توان به عنوان 
نمون��ه ای از هزینه هایی مدنظر داش��ت که در س��خت ترین روزها 
صرف می  ش��ود. آیا نهاد متولی این قبی��ل اقدامات و وزارت ورزش 
با خود اندیش��یده اند این پول ها با چه مش��کالتی تهیه می ش��وند 
و ب��ه چ��ه راحتی هدر می رون��د؟ دونالد ترامپ عزم خ��ود را برای 
فش��ار حداکثری بر ایران جزم ک��رده و در ایران نیز همچنان در بر 
همان پاش��نه پیش��ین می گذرد. صرف کیفیت باالتر توجیه کننده 
هزینه ک��ردن مناب��ع ارزی نمی ش��ود. این در ش��رایطی اس��ت که 
کارگران و کارکنان هر روز با تضعیف معیشت و قدرت خرید دست 
و پنج��ه نرم می کنند و هر روز تامین هزینه های اولیه س��خت تر از 
قبل است و به نظر می رسد باز هم دولت قصد دارد راحت ترین کار 
را انج��ام دهد، یعنی ارز کاالهای اساس��ی را ح��ذف کند. کاش به 
جای هزینه هایی که برای »دیوانگی« پرداخت می شود نیز وسواس 

داشتند ولی...
منبع: خبرآنالین

بحث ربوی بودن قوانین بازار پایه توسط 
کمیته فقهی سازمان بورس رد شد

نایب رئیس هی��ات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار گفت کمیته فقه��ی اعالم کرد که 
هیچ گونه اش��کالی مبنی بر ربوی بودن دستورالعمل های جدید بازار 
پایه فرابورس وجود ندارد. حس��ن امیری در حاش��یه نشست لیگ 
س��تارگان بورس در جم��ع خبرنگاران درخص��وص مقررات جدید 
بازار پایه فرابورس گفت: س��ازمان بورس هفته گذش��ته برای رفع 
ابهامات این قوانین جلس��ه ای را با حضور نهادها و فعاالن این حوزه 
برگ��زار کرد. وی با بیان اینک��ه اعضای کمیته فقهی بورس موضوع 
غیرش��رعی بودن معامالت ب��ازار پایه را مورد بررس��ی قرار دادند، 
افزود: مس��ئوالن مربوطه کل فرآیند را توضیح دادند که آیا با توجه 
ب��ه اتفاق��ات رخ داده بحثی مبنی بر غیرش��رعی و ی��ا ربوی بودن 

دستورالعمل های جدید وجود دارد یا خیر؟
نایب رئیس هی��ات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از جمله مسائلی که مورد بحث 
قرار گرفت این اس��ت که دانس��تن مظنه مهم است و یا قیمت های 
معامالت��ی؟ بخش��ی از ایراد این موضوع این اس��ت ک��ه قوانین به 
درس��تی توضیح داده نشده و اینکه گفته می ش��ود که سفارشات، 
پنه��ان می ش��ود به چه معناس��ت و چه بخش��ی از معامالت دیده 
نمی ش��ود؟ این موضوع در ابتدا باید شفاف سازی می شد و به دلیل 
عدم ارائه هیچ گونه توضیح مناسبی در این زمینه برخی از ابهامات 
را با خود به همراه داشت. وی با بیان اینکه موضوعی که مدنظر بود 
این است که سه مظنه قیمتی که از نظر حجم و مبلغ دیده می شود 
ق��رار بود در دس��تورالعمل جدید در بخش خری��د و فروش، دیده 
نش��وند، گفت: در این خصوص چنین حاشیه  هایی به وجود آمد که 
آیا این موضوع مشکلی را در معامله ایجاد می کند یا خیر که کمیته 
فقهی به صراحت اعالم کرد به هیچ عنوان این مس��اله، مش��کلی را 
در معامالت به وجود نمی آورد زیرا قیمت معامله مشخص و خریدار 
و فروش��نده نس��بت به عدد موردنظر آگاهی دارند، همچنین بازار 
به ص��ورت لحظه ای گزارش می کند که قیمت نهایی به چه ترتیب 

محاسبه و در نهایت به چه رقمی می رسد.
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد سیاست اعطای ارز ارزان قیمت به 
کاالهای اساس��ی و سیاس��ت هایی از این قبیل که موجب هدررفت منابع 
ارزی کش��ور می شود، می تواند مجددا کش��ور را دچار کمبود منابع ارزی 

کرده و نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد.
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با انتشار گزارشی با عنوان 
»برنامه اداره کشور بدون نفت« تاکید کرد خلع سالح طرف مقابل از بازی 
تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و 

فرصتی بزرگ برای اصالح ساختار اقتصاد ایران است.
احتمال نوسان ش��دید نرخ ارز با تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی 

به کاالهای اساسی
در بخشی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره مالحظات و نکات 
مرتبط با عملیات بودجه آمده است: »نوسانات نرخ ارز که از عوامل بسیار 
اثرگذار بر نرخ تورم خواهد بود نیز به ش��دت تحت تأثیر سیاست گذاری ها 
قرار دارد. سیاست اعطای ارز ارزان قیمت به کاالهای اساسی و سیاست هایی 
از این قبیل که موجب هدررفت منابع ارزی کشور می شود، می تواند مجددا 
کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و مانند شهریور سال گذشته نوسان 

شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد. اصالح در نرخ ارز و سیاست ارزی باید 
از اولویت های سیاست گذاری در سال ۱۳۹۸ باشد.«

در بخ��ش دیگری از گزارش این مرکز پژوهش��ی درب��اره مالحظات و 
نکات مرتبط ب��ا عملیات مرتبط با تراز پرداخت ها آمده اس��ت: »در کنار 
کارکرد نفت به عنوان درآمد ریالی برای دولت و نیز تعادل بخش��ی به تراز 
پرداخت ها، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ابزاری در دست حاکمیت 
ب��رای اعطای یارانه به صورت اختص��اص ارز ترجیحی به واردات کاالهای 
اساس��ی به ویژه در س��ال گذشته بوده اس��ت. دولت به اتکای ارز حاصل 
از ص��ادرات اق��دام به تأمین ارز کاالهای اساس��ی به قیمت های ترجیحی 
می کرد و لذا صفر شدن درآمدهای نفتی این اقدام را نیز تحت الشعاع قرار 
می دهد. البته بررس��ی های کارشناسی این مرکز حاکی از عدم موثر بودن 
این سیاست برای ثبات بخشی به قیمت کاالهای نهایی برای مصرف  کننده 

بوده است.«
کاهش مصارف ارزی با عدم تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی

در بخش دیگری از همین مرکز پژوهش های مجلس آمده است: »بیش 
از یک س��ال از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ که 

بعد از گذش��ت چند ماه به تامین ارز با این قیمت برای کاالهای اساس��ی 
تعدیل ش��د، می گذرد. این فرصت ش��واهد و دالیل کافی برای قضاوت در 
ارتباط با کارایی این سیاس��ت را در اختیار همگان قرار داده اس��ت. مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس در گزارش های مختلف منجمله گ��زارش »ارزیابی 
نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیش��نهادهای اصالحی« به ش��ماره 
مسلس��ل ۱۶۲۸۴ به بررسی این موضوع پرداخت. نتایج این بررسی نشان 
می دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی و نهاده های 
آنها در دس��تیابی به هدف خود یعنی ثبات قیم��ت کاالهای نهایی برای 
مصرف کننده به دلیل ضعف حکمرانی در بخش های مختلف کشور، کارآمد 
نبوده است. از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی قابل توجهی 
مانند گس��ترش فساد به همراه داش��ته است. یکی از مهم ترین پیامدهای 
این سیاس��ت افزایش تقاضا برای واردات کاالهای مشمول به جهت تامین 
مصارف کش��ورهای همس��ایه از طریق قاچاق صادراتی و بالطبع افزایش 
تقاضای ارز برای این کاال بوده است، لذا در صورتی که سیاست تامین ارز 
با نرخ ترجیحی )حمایت از مبدأ( با انواع دیگری از سیاست های حمایتی 

جایگزین شود، بخشی از مصارف ارزی کاهش می یابد.«

احتمال کمبود منابع ارزی در صورت ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
یادداشت

حادثه نفتکش ها جلودار کاهش هفتگی نفت 
نشد

به��ای معامالت نفت روز جمعه یک روز پ��س از اینکه دو نفتکش در تنگه 
هرمز هدف حمله قرار گرفتند و نگرانی ها نسبت به مختل شدن عرضه جهانی 
نفت تشدید ش��د افزایش یافت اما این رویداد نتوانست از سقوط هفتگی نفت 

جلوگیری کند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در بازار 
نیویورک با ۲۳ س��نت یا ۰.۴درصد افزایش، در ۵۲.۵۱ دالر در هر بشکه بسته 
شد. حمله به نفتکش ها باعث شد قیمت ها در روز پنجشنبه ۲.۲درصد افزایش 
پیدا کند، اما این افزایش نتوانست ریزش ۴درصدی قیمت ها در روز چهارشنبه 
را جبران کند. در نتیجه ش��اخص قیمت نفت آمریکا برای کل هفته ۲.۷درصد 
کاهش نشان داد. بهای معامالت آتی نفت برنت ۷۰ سنت یا ۱.۱درصد افزایش 
یافت و در ۶۲.۰۱ دالر بس��ته ش��د. نفت برنت که پس از انتشار خبر حمله به 
نفتکش ها ۲.۲درص��د افزایش پیدا کرده بود برای کل هفته ۲درصد کاهش به 
ثبت رساند. با وجود جهش بیش از ۲درصدی قیمت نفت در معامالت پنجشنبه، 
بهای نفت به دلیل تداوم تنش های تجاری میان آمریکا و چین که انتظارات برای 
کندی تقاضا برای انرژی در س��طح جهانی را باال برده اس��ت، با کاهش هفتگی 
روبه رو ش��د. آژانس بین المللی انرژی در گزارش تازه ای پیش بینی خود از رشد 
تقاضای جهانی برای نفت را کاهش داد و اعالم کرد: عرضه فراوانی برای تأمین 

رشد تقاضا وجود دارد.
به گفته تایلر ریچی، یکی از دبیران نش��ریه »سون ریپورت ریسر« ، ناآرامی 
ژئوپلیتیکی از قیمت های نفت پشتیبانی کرد و با توجه به رویدادها زمینه را برای 
رشد چشمگیر قیمت ها ایجاد کرد، اما همزمان عوامل عرضه و تقاضا وخامت پیدا 
کردند. بهای نفت روز چهارش��نبه در واکنش به رشد بیش از حد انتظار ذخایر 
نفت آمریکا افت چشمگیری را متحمل شده بود. نگرانی های فزاینده نسبت به 
دورنمای تقاضا برای انرژی به دلیل تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و چین 

نیز قیمت این کاال را تحت فشارهای کاهشی بیشتری قرار داد.
آژان��س بین المللی ان��رژی برای دومین ماه متوالی پیش بینی خود از رش��د 
تقاض��ای جهان��ی برای نفت را مورد بازنگری ق��رار داد و کمتر کرد. این آژانس 
پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت را از ۱.۳ میلیون بشکه در روز 
به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد. اوپک نیز در آخرین گزارش ماهانه خود 
نرخ رشد مورد پیش بینی از تقاضای جهانی برای نفت در سال میالدی جاری را 
کمتر کرد. آژانس بین المللی انرژی برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرد تقاضا برای 

نفت ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد می کند.
اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه دومین رشد هفتگی متوالی سطح 
ذخایر نفت این کشور را گزارش کرده بود، با این حال شرکت خدمات انرژی بیکر 
هیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکل های حفاری نفت آمریکا هفته گذشته برای 
دومین هفته متوالی کاهش پیدا کرده است که از کندی احتمالی فعالیت حفاری 
حکایت داشت. براساس گزارش مارکت واچ، بازار همچنین منتظر تصمیم اوپک 
و متحدانش درباره تمدید یا عدم تمدید توافق کاهش تولید در نیمه دوم سال 

میالدی جاری است.

معافیت خرید گاز و برق از ایران برای دولت 
عراق 3 ماه تمدید شد

معافیت خرید گاز و برق از ایران برای دولت عراق س��ه ماه تمدید شد و این 
کش��ور تا ۹۰روز دیگر از ایران انرژی خریداری می کند. به گزارش گروه اقتصاد 
بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از دنشنال، معافیت های تحریمی دولت عراق 

برای خرید گاز و برق از ایران تا سه ماه دیگر تمدید شد.
براس��اس این گزارش آمریکا برای دولت عراق تا س��ه ماه دیگر مجوز داده تا 
خرید گاز و برق از ایران را ادامه دهد. بخش نفت و گاز دولت عراق بیانیه داده 
که مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا خرید گاز و برق از ایران را برای دولت 
عراق تا ۹۰ روز دیگر تمدید کرده که اگرچه تاکنون مقام رس��می آن را تایید 
نکرده است. بر این اساس عراق به شدت به خرید برق و گاز از ایران وابسته است 
و تقاضای برق در این کش��ور نس��بت به تولید باالست و نگرانی وجود دارد که 
در زمان پیک تقاضای برق در تابستان در صورت کاهش صادرات برق از ایران 
ناپایداری در عرضه و تقاضا ایجاد شد. در حال حاضر عراق به دنبال آن است که 
زیرساخت های تخریب شده تولید برق و گاز در دوره جنگ را بهبود بخشد. اخیرا 
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق مذاکره ای در این باره با وزیر امور خارجه 
عراق داشته و این تصمیم پس از این دیدار صورت گرفته است. پیش از این وزیر 
نفت و انرژی عراق اعالم کرد: ما در حال حاضر هیچ گزینه ای مناسب تر از ایران 
برای خرید گاز و برق نداریم مسیر ایران هم نزدیک است و هم ارزان. وی گفته 
بود: ما همه گزینه ها را که می شد گاز و برق خریداری کنیم بررسی کردیم و به 

این نتیجه رسیدیم که گزینه ای برای جایگزینی ایران وجود ندارد.

توافق روسیه و اتحادیه اروپا برای حذف 
تدریجی دالر از مبادالت دوجانبه

مناب��ع خبری از توافق روس��یه و اتحادیه اروپا برای ح��ذف تدریجی دالر از 
مبادالت دوجانبه خبر می دهند. به گزارش ایسنا به نقل از راشا تودی، این توافق 
پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور روس��یه، استفاده از دالر به عنوان 

ابزار فشار توسط آمریکا را محکوم کرده بود.
رسانه های روسی به نقل از آندری الوروف، سخنگوی وزیر دارایی روسیه اعالم 
کردند که در جریان دیدار این وزیر روس��ی با ماروش سوکویچ، معاون کمیسر 
انرژی اتحادیه اروپا، دو طرف بر سر ایجاد یک کارگروه مشترک برای استفاده از 
یورو و روبل در مبادالت دوجانبه به منظور جایگزینی با دالر به توافق رسیده اند.

هر دو ط��رف اخیراً به منظور کاهش ریس��ک های خارجی بر س��ر فعالیت 
ش��رکت های روس��ی و اروپایی بر اهمیت اس��تفاده از ارزهای ملی در مبادالت 
تاکید کرده اند. در جریان این دیدار همچنین موضوع مش��ارکت ش��رکت های 
اروپایی در پروژه های روس��ی مورد بحث قرار گرفت و طرف روس��ی برای رفع 

موانع سرمایه گذاری اروپایی ها در روسیه اعالم آمادگی کرد.
پیش تر ماکسیم اورشکین، وزیر اقتصاد روسیه در مصاحبه با بلومبرگ گفته 
بود که دالر به تدریج در حال از دست دادن سهم خود از بازارهای جهانی است 
چراکه ترکیه، چین و بسیاری از کشورهای دیگر سهم یورو از ذخایر ارزی خود 

را افزایش داده اند و این مساله شامل حال روسیه نیز می شود.
روسیه در سال های اخیر اقدامات متعددی برای کاهش وابستگی خود به دالر 
انجام داده اس��ت که مهم ترین آن تبدیل دارایی های دالری به ذخایر طال و ارز 
بوده است. روسیه همچنین مذاکرات گسترده ای با دیگر کشورها برای استفاده 

از ارزهای ملی را آغاز کرده است.
کمیس��یون اروپا از س��ال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت که نقش ی��ورو در مبادالت 
جهانی را تقویت کند که استفاده از یورو در مباالت مربوط به انرژی نیز یکی از 

همین اقدامات است.
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پیش��نهاد سازمان برنامه و بودجه در راستای کاهش وابستگی بودجه 
به نفت عبارت است از: الف- درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت 
و تولید نفت باش��د و ب- درآمد ش��رکت نفت نیز باید مستقل از قیمت 

نفت اما تابعی از تولید آن باشد.
به گزارش فارس، همزمان با ارائه الیحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای 
اس��المی در دی ماه پارسال، دس��تور مقام معظم رهبری به دولت برای 
اصالح س��اختاری بودجه رسانه ای شد. براساس این دستور، دولت چهار 
ماه فرصت داش��ت پیش��نهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای 
عال��ی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راس��تا، اخیرا س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور گزارشی با عنوان »چارچوب اصالحات ساختاری 
بودج��ه« در چه��ار محور اصلی آماده و رس��انه ای کرد و قرار اس��ت به 
زودی این گزارش در جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی مورد 

بررسی قرار گیرد.
*طراح��ی توزی��ع درآمد بهینه بین ش��رکت نفت، دول��ت و صندوق 

توسعه ملی      
در بخش��ی از این گزارش در توضی��ح برنامه »طراحی نظام مالیه بهینه 
باالدس��تی نفت و گاز« به عنوان یکی از برنامه های میان مدت در راس��تای 
اجرای محور اصالحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه، آمده 

است: اهمیت صنعت نفت و گاز در کشور به عنوان تأمین کننده انرژی مورد 
نیاز کش��ور و تأمین کننده درآمدهای ارزی و ریال��ی دولت در بودجه های 
ساالنه بسیار زیاد است. استخراج و بهره برداری مناسب از ذخایر نفت و گاز 
کشور سبب افزایش درآمدهای این بخش خواهد شد. البته این مهم نیازمند 
اتخاذ سیاس��ت هایی در جهت تأمین مالی مطمئن و کافی برای تش��کیل 
س��رمایه در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، استخراج بهینه در طول 
عم��ر مخازن، بهره برداری با حداکثر کارایی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده 
بیشتر است. ایجاد یک رابطه مالی مناسب بین شرکت ملی نفت در نقش 
مدیری��ت صنعت نفت و گاز و دولت به عنوان سیاس��ت گذار کالن و مالک 
منابع و ذخایر نفت و گاز، زمینه ساز اصالحات بنیادین در بخش نفت و گاز 
کشور است. توزیع درآمد بین مالک ذخایر نفت و گاز، شرکت ملی نفت و 
صندوق توسعه ملی باید به گونه ای باشد که هم درآمدهای دولت حداکثر 
ش��ود و هم ش��رکت ملی نفت بتواند با تأمین منابع مالی الزم به فعالیت 
اکتش��اف، اس��تخراج و بهره برداری و فروش نف��ت و گاز با حداکثر کارایی 
بپردازد و صندوق توس��عه ملی نیز بتواند وظیفه توس��عه ای و ثبات سازی 

خود را انجام دهد.
* درآمد ش��رکت نفت باید مس��تقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید 

آن باشد

بنایراین الزم است رابطه مالی دولت و نفت )و گاز( در ایران به گونه ای 
اصالح ش��ود ک��ه اوالً نوس��انات ب��االی درآمدهای دولت باع��ث ایجاد 
نااطمینانی و بیماری هلندی در سطح اقتصاد کالن نشود، ثانیاً محاسبه 
درآمدهای نفتی پیچیدگی زیادی نداش��ته باشد و درآمد صنعت نفت و 
دولت شفاف باشد. ثالثاً در گذر زمان دستخوش تغییر نشود و در نهایت 
به صنعت نفت برای افزایش درآمدها انگیزه کافی بدهد. با این نگاه الزم 

است اهداف زیر تأمین شوند:
۱- ایجاد رابطه مالی عادالنه، شفاف و کارا در باالدست نفت و گاز

۲- درآم��د قابل پیش بینی و بدون وابس��تگی به قیمت نفت یا تولید 
نفت برای دولت

۳- شرکت سازی و تجاری سازی باالدست صنعت نفت و گاز
۴- هم س��ویی در انگیزه ه��ای دولت و بخش نفت برای بهینه س��ازی 

درآمد      
در این چارچوب درآمد دولت از نفت باید مس��تقل از قیمت و تولید 
نفت باش��د. درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی 
از تولید آن باش��د تا آسیب های احتمالی و مخاطرات رفتاری به حداقل 
برسد. اعمال این اصالحات باعث ایجاد یک نظام مالی شفاف بین دولت 

و نفت نیز خواهد شد.

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه درباره درآمد دولت از نفت 
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سهم صنعت از تسهیالت بانکی به 38درصد 
رسید

معاون طرح و برنامه  وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح 
برنامه های این وزارتخانه برای سال جاری، با اشاره به لزوم استفاده 
از بازار س��رمایه برای تامین نقدینگ��ی واحدهای تولیدی گفت که 
س��هم صنعت در سال ۹۲ از تسهیالت بانکی ۲۱درصد بوده که این 

عدد در سال گذشته به ۳۸درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، روز شنبه نشست خبری سعید زرندی - معاون 

طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت - برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت زرندی اظهار داش��ت: ۳۵ میلی��ارد دالر از ۴۲ 
میلی��ارد دالر وارداتی که در س��ال گذش��ته انجام ش��ده، به بخش 
صنع��ت اختصاص داش��ته که بیش��ترین حجم آن ش��امل واردات 

قطعات منفصل خودرو بوده است.
وی افزود: از بین محصوالت وارداتی، ۵۵ کد تعرفه که بیش��ترین 
ارزش را ب��ه خ��ود اختصاص دادند مش��خص و برنامه ریزی ش��ده 
ک��ه آن بخش از کاالهایی ک��ه قابلیت تولید در داخ��ل را دارند با 
نظارت معاونت صنایع در سال ۹۸ در داخل تولید شوند و در مورد 
کاالهای��ی که دانش فن��ی و تکنولوژی آنها هنوز در کش��ور وجود 
ندارد، با همکاری شرکت های دانش بنیان به سمت بومی سازی آنها 

حرکت کنیم.

آیین نامه اجرایی قانون ماده 5 مکرر قانون 
چک بازنگری شد

آیین نام��ه اجرای��ی قانون م��اده ۵ مکرر قانون چ��ک در هفتاد و 
نهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بازنگری شد.

به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم 
زالی با بیان این خبر افزود: آیین نامه اجرایی این ماده قانونی که از 
سوی بانک مرکزی تهیه شده بود و قرار است در هیات دولت نهایی 
شود، در بسیاری از موارد تولیدکنندگان را با مشکل روبه رو می کرد 
و عم��اًل روند تولید و اش��تغال را در بنگاه های تولیدی با مخاطرات 
جدی مواجه می کرد بنابراین اعضای س��تاد، پیشنهاد اصالحی خود 

را در این خصوص به دولت منعکس می کنند.
زال��ی با تاکید بر ل��زوم افزایش اعتبار چ��ک در فضای اقتصادی 
کش��ور گفت: رفع محدودیت های صورت گرفته در این ماده قانونی، 
بدون رفع س��وءاثر از چک انجام می ش��ود ت��ا از اختالل در فعالیت 

بنگاه ها پیشگیری شود.
وی اضاف��ه ک��رد: با عنایت به ش��رایط خاص اقتصادی کش��ور و 
همزمان با س��ال رونق تولید، ضرورت دارد تا از هرگونه اقدامی که 
منج��ر به بروز مش��کل در روند تولید و اش��تغال بنگاه های تولیدی 

می شود اجتناب کرد.
زالی همچنین از دس��تور وزیر صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( 
مبنی بر اس��تمداد مجدد از جلسه س��ران قوا برای تسهیل شرایط 
تولید در کشور خبر داد و گفت: به زودی درخصوص تعدادی دیگر 
از مواد قانونی در س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید به جمع بندی 
خواهیم رس��ید تا پس از آن موضوع جهت اتخاذ تصمیم به جلس��ه 

سران قوا منعکس شود.
وی از تم��ام دس��تگاه های اجرای��ی تقاضا کرد تا ب��ا بهره مندی 
حداکث��ری از ظرفیت قانون��ی س��تاد، در تصمیم گیری های حوزه 
تولی��د از هم افزای��ی و هماهنگی و وحدت رویه برخوردار ش��ده تا 
ضمن کاهش تصمیمات یکسونگرانه، شاهد افزایش برکات ناشی از 

همفکری و همدلی در تولید کشور باشیم.

قیمت طال و دالر در بازار
س��که تمام بهار آزادی در بازار تهران روز گذش��ته به ۴میلیون و 
۶۴۵ ه��زار تومان و ط��الی ۱۸عیار هم ۴۲۴ ه��زار و ۶۰۰ تومان 

ارزش گذاری شده است.
به گزارش تس��نیم، روز گذشته در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با افزایش قیمت نس��بت به آخرین قیمت های روز قبل 
در قیمت ۴میلیون و ۶۴۵ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 

۴میلیون و ۵۱۹ هزار تومان معامله می شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم س��که بهار آزادی ۲میلیون و ۴۴۷هزار 
تومان، ربع س��که یک میلیون و ۵۱۹ هزار تومان و هر قطعه س��که 

گرمی ۹۹۹ هزار تومان فروخته می شود.
قیم��ت طالی ۱۸عیار هم ۴۲۴ه��زار و ۶۰۰ تومان ارزش گذاری 
شده اس��ت. ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 

۱۳۴۱.۵ دالر معامله می شود.
صرافی های بانک ها هم اکنون قیمت دالر را برای فروش به مردم، 
۱۲هزار و ۹۵۰تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با 

قیمت ۱۲هزار و ۸۵۰تومان خریداری می کنند.
برهمین اس��اس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی های 
بانک ها، ۱۴هزار و ۸۵۰تومان اعالم ش��ده است؛ قیمت خرید یورو 

نیز در این صرافی ها ۱۴هزار و ۷۵۰تومان است.

سکهوارز

به گفته وزیر اقتصاد، بانک ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال جاری 
بفروش��ند؛ اموالی که رقم آنها از سوی معاون وزیر حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان اعالم ش��ده اس��ت و این در حالی است که بانک ها در سال 

گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازادشان را فروخته اند.
به گزارش ایسنا، واگذاری اموال مازاد بانک ها و خروج بانک های دولتی از 
بنگاه داری موضوعی است که طی سال های اخیر بانک مرکزی بر آن تاکید 

کرده، اما در هیچ دوره ای این واگذاری به نقطه موردنظر نرسیده است.
دی ماه س��ال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی همه بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری را موظف کرد که در مدت س��ه سال، اموال منقول 
و غیرمنقول مازاد و س��هام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت 

غیربانکی دارند، واگذار کنند.
بخش��ی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد س��ال بعد از آن به 
تصویب رس��ید، به موضوع فروش اموال مازاد بانک ها اختصاص داش��ت و 
بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این 

مهم را برای بانک ها فراهم کرد.
براساس این مصوبه، همه بانک ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند ساالنه 
حداقل ۳۳درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و س��رقفلی را که 
به تملک آنها و ش��رکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول 
و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران مازاد محسوب می شود، 

واگذار کنند.
فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی – نیز در ابتدای خردادماه 

سال جاری طی جلسه ای با مدیران عامل بانک های دولتی، تاکید کرد که 
برنامه واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها باید تا انتهای سال جاری 

به سرانجام برسد.
وی از مدیران عامل بانک های دولتی خواست تا برنامه مدون واگذاری ها 
شامل زمان بندی و شیوه های واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود را به 

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
به این ترتی��ب بنابر تکلیف وزارت اقتصاد ب��رای بانک های دولتی، این 

بانک ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
بانک ها پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان فروختند

عب��اس معمارنژاد، مع��اون امور بانک، بیمه و ش��رکت های دولتی وزیر 
اقتصاد نیز گفته است که طی یک سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از 
اموال مازاد بانک ها با برنامه ای که وزارت اقتصاد از بانک ها گرفته، فروخته 

شده است.
وی این را هم گفته اس��ت که بانک های دولتی و خصوصی ش��ده ای که 
هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند، براساس برآوردهای صورت گرفته 

بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.
معمارنژاد در پاس��خ به این پرس��ش که چرا رقم اموال مازاد بانک ها به 
صورت دقیق اعالم نمی ش��ود، گفت: باالخره برخ��ی بانک ها ارزیابی های 
جدیدی از اموال خود ندارند یا قیمت س��هام شرکت ها روز به روز در حال 
تغییر اس��ت، بنابراین به دلیل وجود نوس��ان در ارزش و قیمت دارایی ها 

نمی توان ارقام دقیقی را بیان کرد.

به این ترتیب، براساس برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها باید 
تا پایان س��ال جاری اموال مازاد خود را که بنا بر گفته معاون بانکی وزیر 

اقتصاد، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است را به فروش برسانند.
با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از 
اموال مازاد بانک ها به فروش رسیده است، اینکه امکان فروش ۷۰ تا ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان اموال مازاد، وجود دارد یا خیر، موضوعی است که باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
بانک ها براس��اس قانون موظف هستند که اموال مازاد خود را به فروش 
برسانند و بر این اساس در ابتدای هر سال، برنامه هایی را به وزارت اقتصاد 

برای فروش اموال شان ارائه می کنند.
فروش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال بانک ها در حالی مورد تاکید 
قرار گرفته که به گفته برخی از مدیران عامل بانک ها، امکان فروش برخی 
از اموال به دالیلی مشخص یا وجود ندارد یا با سختی خاصی همراه است.

محمدرض��ا حس��ین زاده، مدیرعامل بانک ملی به ایس��نا، گفته بود که 
شرکت های این بانک به صورت تحمیلی به آنها داده شده و بخشی از آنها 

دچار مشکالتی هستند که خریداری برای آنها وجود ندارد.
از س��وی دیگر ملک های در اختیار بانک ها بعضاً اموالی است که قیمت 

آنها بسیار باالست و خریدار چندانی برای آنها وجود ندارد.
با این حال باید دید که بانک ها چطور قرار اس��ت در سال جاری تمامی 
ام��وال مازاد خود را که رقمی در ح��دود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد را 

بفروشند؟

بانک ها امسال اموال مازاد خود را بفروشند

تکلیف ۱۰۰ هزار میلیاردی

در حالی ۱۲ روز از ابالغ طرح مالیات بر خرید و فروش سکه می گذرد که 
ابهامات قانونی و اجرایی این طرح کالن هنوز برطرف نشده و اظهارنظرهای 
پراکنده مسئوالن س��ازمان امور مالیاتی نیز باعث به وجود آمدن ابهامات 

بیشتر می شود.
به گزارش ایس��نا، براساس آخرین اظهارنظرها، مسئوالن ارشد سازمان 
امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر سکه، خرید و فروش این سکه ها را به 
عنوان یک ش��غل تعریف کرده اند که براساس آن هر کسی غیر از صرافان 
هم خرید و فروش س��که می کند و از این محل درآمدی دارد باید مالیات 

پرداخت کند.
این اظهارات مس��ئوالن مالیاتی در حالی است که در دستورالعملی که 
توس��ط س��ازمان امور مالیاتی در ۱۳ خردادماه ابالغ شد به صراحت اعالم 
شده است که صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از 

سوی مراجع ذی ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، 
مشمول این دستورالعمل نمی شوند و تنها مکلف هستند نسبت به تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.
بر این اساس به نظر می رسد صرافانی که مجوز کسب وکار داشته باشند 
باید یک نوع اظهارنامه مالیاتی شغلی را ارائه کنند و کسانی هم که بدون 
داشتن مجوز اقدام به خرید و فروش می کنند هم باید یک نوع اظهارنامه 
مالیاتی دیگر برای خرید و فروش سکه ارائه کنند و البته هر دو آنها هم از 

نظر سازمان امور مالیاتی به عنوان شاغل شناخته می شوند!
این در حالی است که براساس تعریف مرکز آمار از اشتغال، به افراد ۱۰ 
س��اله و بیش��تر که در هفته  تقویمی قبل از هفته آمارگیری طبق تعریف 
فعالیت اقتصادی، حداقل یک س��اعت کار کرده اند و یا به دالیلی، به طور 

موقت کار را ترک کرده باشند شاغل می گویند.

وزارت کار نیز در تعریف خود از شغل دائم می گوید که شغل دائم پست 
سازمانی تعریف ش��ده در یک کارگاه است که می تواند توسط فرد شاغلی 
اشغال شده یا نشده باشد. شاغل نیز کسی است که در شغلی دائم در یک 
کارگاه فعالیت می کند و از جنبه های اقتصادی و حقوقی به طور همزمان 

تابع همان کارگاه باشد.
به گزارش ایسنا، بعد از انتشار ابالغیه مبهم سازمان امور مالیاتی درباره 
طرح مالیات بر س��که، ایسنا برای ارتباط با مس��ئوالن این سازمان و ارائه 
توضیحات بیشتر درباره این طرح جدید پیگیری های الزم را انجام داده اما 

تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده است.
گفتنی اس��ت؛ طرح مالیات بر خرید و فروش سکه قبل از آمدن رئیس 
جدید سازمان امور مالیاتی، توسط سرپرست این سازمان آن هم یک روز 

قبل از آغاز تعطیالت نیمه خرداد تدوین و ابالغ شد.

رئیس ش��ورای پول و اعتبار از ت��الش بعضی مدیران بانکی برای جذب 
سپرده با نرخ های باال انتقاد کرد و مهمترین شاخص ارزیابی یک بانک را 
بهره وری و سوددهی باال دانست. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی طی سفر به استان آذربایجان شرقی 
در جلسه شورای هماهنگی بانک های این استان حضور یافت و در بحث و 

تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف بانک ها شرکت کرد.
در این جلس��ه که اس��تاندار آذربایجان ش��رقی و جمعی از نمایندگان 
استان در مجلس نیز حضور داش��تند عبدالناصر همتی در ابتدای جلسه 
ضمن تشکر از حمیت و دقت مسئوالن بانک های مختلف در رعایت دقیق 
قوانی��ن و مقررات تصریح کرد: احتیاط در مس��ائل بانکی خوب و ضروری 

اس��ت اما مدیران و کارکنان بانک ها باید با رعایت قوانین مربوطه، شرایط 
خدمات گرفتن مردم از نظام بانکی را سهل تر کنند و رعایت قانون منجر به 

سخت شدن خدمت گرفتن مردم از نظام بانکی نشود.
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره 
رونق و حمایت از تولید، از مس��ئوالن بانکی آذربایجان شرقی خواست در 
اعطای تس��هیالت به تولیدکننده ها نهایت تالش خ��ود را به کار گیرند و 
فرآیندها بهبود یابند و زمینه روان س��ازی امور بانکی به صورت مشخص و 

ویژه برای تولیدکنندگان استان فراهم شود.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار از ت��الش بعضی مدیران بانکی برای جذب 
سپرده با نرخ های باال انتقاد کرد و مهمترین شاخص ارزیابی یک بانک را 

بهره وری و سوددهی باال دانست.
وی اف��زود: یکی از حمایت هایی که نظام بانکی می تواند از بخش تولید 
انج��ام دهد تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی اس��ت؛ بانک ها 
می توانند با اخذ س��ود، اصل سرمایه در گردش را تمدید کنند، در شرایط 
فعلی اقتصادی، بعضی از تولید کننده های ما برای انجام فعالیت های خود 

نیازمند سرمایه در گردش هستند.
در این جلس��ه، رئیس ش��ورای هماهنگی بانک های اس��تان آذربایجان 
شرقی و مدیران بانک های مختلف نیز گزارشی از عملکرد بانک های استان، 
حول موضوع حمایت از واحدهای تولیدی ارائه و پیشنهادات خود را مطرح 

کردند.

داللی سکه هم شغل رسمی شد!

انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از تالش بانک ها برای جذب سپرده با سود غیرمتعارف

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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قوانین جدید بازار پایه غیرشرعی نیست
معاون نظارت بر بورس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با بیان اینکه طرح 
موضوع غیرش��رعی بودن قوانین جدید بازار پایه از اساس بی پایه است، گفت 
شورای فقهی بورس نیز این قوانین را تایید کرده است. به گزارش مهر، حسن 
امیری در نشس��ت خبری روز ۲۵ خردادماه در س��ازمان بورس، با اش��اره به 
مباحث مطرح ش��ده بر روی غیرش��رعی بودن قوانین جدید ب��ازار پایه اظهار 
داشت: در فرآیند نظارت بر بورس و اجرای قوانین، کمیته فقهی وجود دارد که 
به صراحت در مورد ش��رعی بودن احکام و قوانین بازارها نظر می دهد. این در 
شرایطی است که برخی از طریق دفاتر مراجع، اقدام به اخذ استعالم های مجزا 
از کمیته فقهی کرده بودند که البته با طرح سؤاالتی نادرست، پاسخ هایی دقیق 
دریافت کردند. معاون سازمان بورس در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر 
هیاهوی غیرش��رعی بودن قوانین جدید بازار پایه افزود: س��ؤاالت مطروحه از 
دفاتر مراجع به درستی تبیین نش��ده بود، اما جواب هایی دقیق و کامل ارائه 
شده و این در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته، کمیته فقهی بورس، 
موضوع را به دقت مورد بررسی قرار داده و اعضای کمیته فقهی در اظهارنظر 
خود اعالم کردند که قوانین مذکور، کاماًل شرعی است و بحث غیرشرعی در 
آن وجود ندارد. وی تصریح کرد: بحث این است که آیا داشتن مظنه یا قیمت 
معامالتی، قوانین مذکور را دچار مشکل می کند که به نظر می رسد این بخش 
از ایراد، ناشی از این بود که قوانین به درستی تشریح نشده بودند. به این معنا 
که توضیح مناس��بی که در ارتباط با دیده نشدن سفارشات باید ارائه می شد، 
وجود نداشت و همین امر منشأ سؤال بود. امیری گفت: سه مظنه از نظر حجم 
و مبلغ دیده نمی ش��ود و در بُعد خرید و فروش، قابل رؤیت نیس��تند که این 
موضوع، مش��کلی در معامالت به وجود نمی آورد چراکه قیمت معامله کاماًل 
مشخص اس��ت و هم خریدار و هم فروشنده به خوبی می دانند چه عددی را 
سفارش می گذارند. معاون نظارت بر بورس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
داشت: بازار به صورت لحظه ای از سفارش گذاری ها گزارش می گیرد و مشخص 
است که قیمت نهایی به چه ترتیب محاسبه می شود، بنابراین چون این قیمت 
نمایش داده می شود، بحث اینکه معامالت در فضایی ابهام آمیز صورت گرفته 
و غیرش��رعی نخواهد بود، به هیچ عنوان وارد نیست اما اینکه اطالعات تا چه 
اندازه می تواند در تصمیم گیری مؤثر باشد، با موضوع شرعی بودن کاماًل تفاوت 
دارد. وی بیان کرد: در این مورد خاص، قرار نیس��ت حجم و قیمت مشخص 
نش��ود بلکه قرار است س��ه مظنه دیده نشود که این روش کامالً شرعی است 
و باید توجه داش��ت که سازمان بورس به صورت کامل تمام ابعاد این موضوع 
را س��نجیده است و یک سال و نیم اس��ت که این سازمان و فرابورس در این 
مقوله وارد شده و اطالع رسانی های متعددی انجام داده اند تا تغییراتی در قانون 
ب��ازار پای��ه صورت گیرد و البته قانون س��ال ۹۷ ابالغ ش��ده و چند ماه زمان 
گذاشته شده بود تا بتوان تمام نظرات را تجمیع کرد. امیری ادامه داد: حتماً 
در زمان نوشتن دستورالعمل های مربوطه، کانون کارگزاران نقش آفرینی کرده 
و بنابراین قوانین جدید بازار پایه به هیچ عنوان خلق الساعه نبوده و یک شبه 
تدوین نشده است بلکه کار کارشناسی کاماًل بر روی آن صورت گرفته و پنج 
ماه نیز برای نظرخواهی از خبرگان و فعاالن بازار سرمایه، بر روی سایت بوده 
اس��ت اما اکنون حساسیت عده ای برانگیخته ش��ده و باز هم سازمان بورس، 

پذیرای نظرات است.

نماگربازارسهام

این هفته نقش وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس در بازار سرمایه 
می تواند به مراتب تاثیرگذارتر از هر زمان دیگری باشد، چراکه قرار است در شورای 

عالی بورس درباره قانون جدید بازار پایه فرابورس ایران تصمیم گیری شود.
به گزارش ایسنا، مدتی است که مقرر شده قوانین بازار پایه فرابورس تغییر کند. 
فرابورس ایران اعالم کرده بود که از اواخر خردادماه قانون جدید را به اجرا می گذارد 

اما این قانون موافقان و مخالفان خاص خود را داشته و دارد.
براس��اس این قوانین قرار بود س��فارش های خرید و فروش از روی تابلو برداشته 
و معامله گران بازار پایه در هنگام س��فارش گذاری از وضعیت س��فارش های دیگران 
اطالعی نداشته باشند، این طور که مسئوالن فرابورس اعالم کرده بودند این اقدام به 
این علت بود که سهامداران انتظارات خود را براساس تحلیل و تصمیم خود شکل 
دهند و تصمیم گیری درباره معامالت به دور از هیجانات کاذب و گمراه کننده باشد.

چندی پی��ش امیر هامونی - مدیرعامل فرابورس ایران - نمایش س��فارش های 
خری��د و فروش در بازار پایه را باعث فراهم کردن امکان س��یگنال دهی برخی افراد 
و گروه ها در ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی دانس��ت و تاکید کرد که »این 
موضوع سبب می شود تا دستکاری قیمت و القای ظاهر گمراه کننده از روند معامالت 
با اس��تناد به صف خرید یا فروش سهام مورد نظر توسط سیگنال دهنده ها راحت تر 

شود، اما با عدم نمایش سفارش های خرید و فروش، سهامداران به مراتب کمتر تحت 
تأثیر هیجانات قرار می گیرند و ورود سفارش ها به میزان بیشتری در نتیجه تصمیم و 

تحلیل خود سرمایه گذاران خواهد بود.«
اما این قانون با مخالفان سرس��ختی رو به رو است به طوری که در جلسه ای که 
چند روز پیش در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تشکیل شد بیش از ۸۰درصد 
فعاالن بازار س��رمایه که در این جلس��ه حضور داشتند با آن مخالفت کردند همین 

موضوع نگرانی هایی را به وجود آورده است.
هامونی در واکنش به اعتراضاتی که درباره دستورالعمل جدید مطرح شد با بیان 
اینکه فرابورس دنبال محدودکردن سوءاستفاده کنندگان از بازار پایه است، گفت: بعد 
از اینکه زمان بندی اجرایی این دستورالعمل را مطرح کردیم؛ سوءاستفاده کنندگان 
اعتراض هایی کردند مبنی بر اینکه شفافیت و نقدشوندگی با اجرای این قانون تحت 
تأثیر گذاش��ته می شود و سرمایه مردم به خطر می افتد و بعضاً فعاالن بازار سرمایه 

هم با آنها همراه شدند.
اما مخالفان به این راحتی ها راضی نمی شوند حتی برخی از آنها از مراجع تقلید 
س��وال پرسیدند که آیا نشان ندادن سفارش های خرید و فروش بر روی تابلو سبب 
نمی ش��ود که معامالت غرری باشد؟ که در موردی یکی از مراجع این اقدام را جایز 

نشمارد اما بعد از این اتفاق کمیته فقهی سازمان بورس رسماً در این مورد اظهارنظر 
کرد و گفت که این اقدام موجب غرری   شدن معامله نمی شود.

در عین حال مخالفان این قانون معتقدند که اگر قرار اس��ت سفارش های خرید 
و فروش برای معامله گران مش��خص نباشد چرا باید این معامالت در مکانیزم بازار 
متشکلی همچون فرابورس انجام شود؟ از طرفی عده ای معتقدند که تعداد روزهای 
معامل��ه نماده��ا در تابلوی های مختلف بازار پایه جدی��د و مخصوصاً آنهایی که در 
تابلوی قرمز و نارنجی هستند، احتماالً کم می شود و این موضوع نقدشوندگی سهم 

را به خطر می اندازد.
اما در این زمینه وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس می تواند 
نقش پررنگی داشته باشد. این موضوع قرار است بار دیگر این هفته در جلسه شورای 
عالی بورس مطرح شود. گفته می شود که دژپسند این روزها به خاطر این موضوعات 
تحت فشار قرار گرفته است، اما چیزی که بسیار مهم است و باید به آن توجه شود 
این است که این تصمیم بدون توجه به حمالت هر گروهی باید با تدبیر اتخاذ شود تا 
آسیبی به مکانیزم این بازار متشکل که سال ها برای آن تالش شده، نرسد. همچنین 
نباید فراموش کرد که بیش از نیمی از شرکت هایی که سهام شان در فرابورس معامله 

می شود بازار پایه ای هستند.

بازار پایه فرابورس چشم انتظار یک تصمیم
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 ایران بیش از 93 میلیون
مشترک تلفن همراه دارد

تعداد مش��ترکان تلفن همراه ایران تا پایان سال گذشته، به بیش از ۹۳ 
میلیون رسیده است.

به گزارش ایس��نا، تعداد مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در سال ۹۷، 
۹۳ میلیون و ۳۶هزار و ۵۸۴ اس��ت و در مقایس��ه با سال ۹۶ که آمار ۸۸ 
میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۳ داش��ته، رش��دی نزدیک به ۵میلیون را نشان 

می دهد.
از طرفی ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان سال ۹۷، ۱۱۳.۳۴درصد بوده 
که در مقایسه با ضریب نفوذ ۱۱۰.۵۳درصدی تا پایان سال ۹۶، حاکی از 
نزدیک به ۳درصد افزایش اس��ت. همچنین پوشش جاده های اصلی فرعی 
ریلی، به ۸۶.۶۵درصد رس��یده است که در مقایسه با آمار ۸۲درصدی در 

سال ۹۶، رشد ۴درصدی را نشان می دهد.
بررس��ی س��هم اپراتورهای تلفن همراه از ۹۳ میلیون مش��ترک، نشان 
می ده��د ۵۹.۲۹درص��د متعلق به ش��رکت مخابرات ایران )هم��راه اول(، 
۳۶.۴۵درص��د متعلق به ش��رکت خدمات ارتباطی ایرانس��ل، ۴.۲۴درصد 
متعلق به ش��رکت خدمات ارتباطی رایتل و ۰.۲درصد سازمان منطقه آزاد 

کیش است.
طبق آمار اعالمی از س��وی س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، 
بیشتر بودن ضریب نفوذ سیم کارت از ۱۰۰درصد، نشان می دهد که تعداد 
سیم کارت های موجود، از جمعیت ایران بیشتر است که این موضوع اگرچه 
می تواند حاکی از چند س��یم کارته بودن افراد باش��د، اما نشان می دهد به 
احتمال زیاد کمتر کس��ی در ایران حضور دارد که حتی یک س��یم کارت 

هم نداشته باشد.

افزایش ۴8درصدی تورم زراعت و دامداری سنتی
ش��اخص قیمت تولیدکنن��ده زراعت، باغ��داری و دامداری س��نتی در 
س��ال ۱۳۹۷ برابر اس��ت با ۳۶۲.۷ که نسبت به س��ال قبل )تورم ساالنه( 

۴۷.۸درصد افزایش یافته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده 
زراعت، باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته( سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز 

آمار ایران منتشر شد.
محص��والت کش��اورزی از مرحله اتم��ام تولید تا مص��رف نهایی تحت 
تاثی��ر عوامل مختل��ف، قیمت های متفاوت��ی پیدا می کند ک��ه اصطالحاً 
قیمت س��رخرمن، قیمت عمده فروش��ی، . . . و قیمت خرده فروشی نامیده 
می شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفاً ناشی از فعالیت کشاورزی 
باش��د الزم اس��ت تأثیر عواملی نظیر هزینه های حمل و نقل و انبارداری، 
س��ود واسطه ها و … حذف ش��ود. این گزارش به ارائه قیمت تولیدکننده 
)س��رخرمن( محصوالت کشاورزی پرداخته ش��ده که از مقایسه اطالعات 
حاصل از این گزارش با نتایج طرح های خرده فروش��ی می توان به بررس��ی 
نقش واسطه ها و دیگر عوامل مؤثر در شکل گیری سایر قیمت ها تا رسیدن 

محصول به دست مصرف کننده نهایی پرداخت.
آمارگیری از قیمت فروش محصوالت کش��اورزی در س��ال ۱۳۵۳ آغاز 
شده و تاکنون به جز در چند مقطع زمانی به طور مرتب انجام شده است. 
محاس��به ش��اخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 
براس��اس سال پایه ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ شروع شده است. گزارش حاضر 

به شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ اختصاص دارد.

چرا کشاورزی محور توسعه نشد؟
چوب الی چرخ تولید می گذارند

نماین��ده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی گفت در هر کاری اگر به 
امور فرهنگی توجه نش��ود، کار جلو نمی رود و مس��ئولینی که فقط به فکر 
تولید هس��تند و در نظر نمی گیرند که چه مشکالت فرهنگی وجود دارد، 

به مشکل می خورند.
حجت االس��الم والمسلمین س��یدرضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت 
جهاد کش��اورزی در گفت وگو با تسنیم، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی 
اظهار داش��ت: در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ نهاد مردمی جهاد س��ازندگی تشکیل 
ش��د، اما بع��داً در اق��دام مجلس در وزارت جهاد کش��اورزی ادغام ش��د. 

جهادگران این خاطره را با تجلیل از جهادگران زنده نگه می دارند.
وی با تجلیل از فعالیت های خبرگزاری تس��نیم در عرصه اطالع رسانی، 
افزود: با وج��ود اینکه مدت زیادی از عمر ای��ن خبرگزاری نمی گذرد، اما 
خوب درخشیده و فعالیت های ارزشمند متعددی را در حوزه رسانه داشته 

است.
حجت االس��الم تق��وی در ارتباط با دالی��ل ادغام جهاد س��ازندگی در 
وزارت جهاد کش��اورزی، گفت: با یک مصوبه مجلس شورای اسالمی همه 
مس��ئولیت های جهاد س��ازندگی به وزارت جهاد کش��اورزی منتقل شد؛ 
زمانی که حضرت امام، جهاد س��ازندگی را تشکیل دادند، در آنجا نماینده 
گذاش��تند که نماینده امام در شورای اصلی جهاد سازندگی فرد اصلی بود 
که بر همه امور نظارت داشت و در واقع نماینده اصلی امام در وزارت جهاد 

سازندگی به حساب می آمد.
وی افزود: ش��هید بهشتی پیشنهاد اولیه جهادسازندگی را به امام داد تا 
در نقاط محروم مشکالت مردم حل شود و انقالب به حل مسائل مردم این 
مناطق بپردازد. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی خاطرنشان 
کرد: بعد از اینکه این نهاد مردمی به وزارتخانه تبدیل شد، حضور نماینده 
ام��ام کمرنگ و بعد از ادغام با وزارت جهاد کش��اورزی این نماینده دیگر 

در تصمیم گیری ها در بودجه، عزل و نصب و بازرسی هیچ نقشی ندارد.
وی افزود: با وجود اینکه در سیاس��ت گذاری ها، گزینش نیرو، بازرس��ی، 
عزل و نصب هیچ نقش��ی نداریم اما کارهای فرهنگی مربوط به کشاورزی 
را دنبال می کنیم و مس��ئولیت فرهنگ س��ازی در جهت تولید و مصرف را 

داریم.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی ادامه داد: آن چیزی که ما 
با مردم حرف می زنیم از مواضع دین، دیانت و حاکمیت است و ما حضور 

فرهنگی در وزارت جهاد کشاورزی داریم.
وی گفت: در هر کاری اگر به امور فرهنگی توجه نشود، کار جلو نمی رود 
و مس��ئولینی که فقط به فکر تولید هس��تند و در نظر نمی گیرند که چه 
مشکالت فرهنگی وجود دارد، به مشکل می خورند و باید توجه داشت که 

عمران به تنهایی جواب نمی دهد.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی گفت: در هیچ وزارتخانه ای 
نمایندگ��ی ولی فقی��ه وجود ندارد و این امر تنه��ا منحصر به وزارت جهاد 

کشاورزی است.

اخبـــار

مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت حدود 
۲۳.۴ میلیارد دالر از مجموع ۴۶ میلیارد دالر کل صادرات کش��ور در 

سال ۹۷ مربوط به ۱۵ کشور هم مرز به کشور است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��عید زرندی، روز گذش��ته 
در حاش��یه نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه گفت: تغییراتی که در 
حوزه بین المللی به وجود آم��ده بود کار را برای حوزه صنعت، معدن 
و تجارت س��خت کرده بود و می بایست برنامه ریزی به سمتی می رفت 

که از این شرایط سخت و پیچیده عبور کنیم.
زرندی افزود: به این ش��رایط س��خت به عنوان نوع��ی فرصت نگاه 
کردی��م و برنامه س��ال ۹۸ را بر محور مهار تحریم و تبدیل ش��رایط 

تحمیلی به یک فرصت رشد مبتنی کردیم.
مس��ئول تأمین ارز و مباحث ارز، بانک مرکزی اس��ت و ما به عنوان 
همکار سعی کردیم شرایطی را که برای واحد های تولیدی مثمر باشد 

را مدنظر قرار دهیم.
وی تصریح کرد: هزینه های تولید در این شرایط باال رفت و تغییرات 
ن��رخ ارز موجب گالیه تولیدکنندگان ش��د و ما س��عی کردیم در این 
مدت کمترین تغییرات را داشته باشیم و به سمت ثبات حرکت کنیم.

مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اظهار 
داش��ت: محیط سیاس��ی و محیط اقتصادی کالن باید همسوی رشته 
فعالیت های صنعتی باشد تا بتوانیم از شرایط عبور کنیم. توسعه تولید 
و تعمیق س��اخت داخل، ش��عار و محور برنامه ه��ای وزارت صمت در 

سال ۹۸ است.
به گفت��ه وی، افزایش صادرات غیرنفت��ی، محور دوم وزارت صمت 

در سال ۹۸ است.
زرندی گفت: توس��عه معدن��ی، توجه به ش��رکت های دانش بنیان، 
مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، بهبود فضای کسب و کار داخل 
وزارتخان��ه و تأمی��ن مالی و توس��عه س��رمایه گذاری محور های دیگر 

هستند.
وی ادامه داد: ۳۵ برنامه برای هفت محور کاری وزارتخانه در س��ال 
رونق تولید تدوین و برنامه  ریزی ش��ده اس��ت که هر هفته این هفت 
محور رصد و پایش و گزارش های مربوطه به صورت منظم و مداوم به 

وزیر صمت ارسال می شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به 
س��متی می رویم که یک طرح ملی برای تعمیق ساخت داخل داشته 

باشیم و نخستین گام شناسایی نیاز ها با تحلیل وضعیت نوع کاال هایی 
است که وارد می شوند.

زرندی افزود: از ۴۲ میلیارد دالر واردات سال ۹۷ حدود ۳۵ میلیارد 
دالر آن مربوط به بخش صنعت اس��ت. ۵۵ کد تعرفه ای به ارزش ۱۲ 

میلیارد دالر، بیشترین سهم را در واردات این بخش داشته است.
وی اظهار داشت: فعالسازی ظرفیت خالی واحد های تولیدی کشور 
را در برنامه کاری خود قرار دادیم که احیای واحد های راکد و احیای 
ظرفی��ت واحد هایی که زیر ظرفیت کار می کنند را ش��امل می ش��ود. 
جذب سرمایه گذاری برای جایگزینی واردات را در برنامه کاری داریم 

که هدف گذاری ۳ میلیارد دالری را انجام دادیم.
ب��ه گفته وی، رویکرد وزارتخانه این اس��ت که ت��ا حد امکان، واحد 
ایجادی جدید نداش��ته باشیم و به سمت فعال سازی و احیا و تکمیل 

ظرفیت واحد های موجود برویم.
زرندی گفت: هدف گذاری توسعه و رشد ۲۵درصدی صنایع نساجی 
و پوشاک را در راستای طرح توسعه نساجی و پوشاک در برنامه داریم. 
توس��عه صنایع دریایی، ریلی و لوازم خانگی را در دس��تور کار داریم. 

ایجاد ۱۳ هزار و یکصد واگن در دستور کار است.

صادرات ۲۳.۴ میلیارد دالر به ۱۵ کشور هم مرز یا نزدیک به کشور

نای��ب رئیس انجم��ن برنج گفت براس��اس پیش بین��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی، تولید برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ تا ۱۵درصد 

رشد خواهد داشت.
علی اکبریان، نایب رئیس انجمن برنج در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، از افزایش تولید برنج خبر داد و گفت: براساس پیش بینی وزارت 
جهاد کشاورزی، تولید برنج با افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن خواهد 
رس��ید، اما واردکنندگان که در مقابل جبهه تولید هستند، معتقدند که 

تولید امسال به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن می رسد.
وی حداکث��ر س��رانه مصرف برنج ایران��ی را ۳۶ کیلوگرم اعالم کرد و 
افزود: این در حالی اس��ت که واردکنندگان، س��رانه مصرف برنج را ۴۵ 

کیلو اعالم می کنند تا بتوانند واردات بیشتری انجام دهند.
اکبریان ادامه داد: براساس سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرم، ساالنه حداکثر 

۳ میلیون تن برنج در کش��ور مورد استفاده قرار می گیرد که با احتساب 
تولی��د داخل رقم��ی حدود ۸۰۰ هزار تن تا یک میلی��ون تن برنج باید 

وارد کشور شود.
نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به دالیل افزایش قیمت برنج در بازار، 
بیان ک��رد: در ماه های اخیر برخی دالالن ب��ه بهانه های مختلف قیمت 
برنج را افزایش دادند، در حالی که هیچ گونه دلیل علمی و منطقی برای 

برنج تولید سال گذشته در بازار وجود ندارد.
وی از کاهش ۱۰درصدی قیمت برنج در اس��تان های شمالی خبر داد 
و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج طارم در اس��تان های شمالی ۱۸ 

هزار و پرمحصول ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان است.
اکبریان ادامه داد: اگر در ماه گذش��ته ۲۰درصد فروشندگان حاضر به 

فروش محصول بودند، اما هم اکنون ۸۰ تا ۹۰درصد فروشنده هستند.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، با توجه به رکود س��نگین ب��ر بازار برنج 

پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت همچنان ادامه یابد.
وی با اش��اره به اینکه ممنوعیت کشت برنج در استان های غیرشمالی 
و دوباره کش��ت در اس��تان های ش��مالی همچنان به ق��وت خود باقی 
اس��ت، بیان کرد: با توجه به ش��رایط آبی فراوان، دیگر همانند گذشته 

سخت گیری برای ممنوعیت کشت و دوباره کشت وجود ندارد.
نایب رئیس انجمن برنج ادامه داد: س��ال گذشته در تمامی روستا های 
ش��مالی بنر نصب شده بود که کشاورزان در صورت اقدام به کشت برنج 
دوم به مراجع ذی صالح معرفی می شوند، اما امسال این سخت گیری ها  

به سبب فراوانی آب صورت نگرفته است.
اکبری��ان در پای��ان تصری��ح کرد: با وج��ود آنکه خزانه گی��ری از ۲۰ 
اردیبهش��ت به بعد انجام می شود، برخی مافیا واردات اظهاراتی مبنی بر 
از بین رفتن بخشی از تولید در پی وقوع سیل فروردین را مطرح کردند، 

در حالی که هیچ ارتباطی به این موضوع نداشت.

نایب رئی��س اتحادی��ه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گف��ت هم اکنون 
متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۴ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴ 
هزار و ۶۰۰ تومان است که این به معنای زیان ۳ هزار تومانی مرغداران 

در فروش هر کیلو تخم مرغ است.
 ناصر نبی پور، در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ 
تخم  مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم 
م��رغ درب مرغداری ۴ ه��زار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ معادل ش��انه ای 
۹ هزار تومان اس��ت که با قیمت تمام ش��ده خود حداقل ۳ هزار تومان 

فاصله  دارد.
وی افزود: قیمت تمام ش��ده تولید از دیدگاه تش��کل ها ۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان و از منظر وزارت جهاد کش��اورزی ۷ هزار ۵۰۰ تومان اس��ت که 

متاسفانه تاکنون نرخ مصوب اعالم نشده است.
نبی پور از تولید روزانه ۲ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ در کشور خبر داد 
و گف��ت: ب��ا توجه به زیان ۳ هزار تومانی در ف��روش هر کیلو تخم مرغ 
مرغداران طی دو ماه اخیر زیان وحش��تناکی را متحمل ش��ده اند که با 

استمرار این روند صنعت با چالش جدی مواجه خواهد شد.

این مقام مس��ئول ادامه داد: با وجود بهبود نس��بی تقاضا برای خرید 
تخم مرغ پس از پایان ماه مبارک رمضان نمی توان انتظار داش��ت بدون 
حمایت دولت ضرر مرغدار به نصف قیمت تمام ش��ده برسد، چرا که در 
فصل گرما همانند س��ایر کشور ها تقاضای چندانی برای خرید تخم مرغ 

در بازار وجود ندارد.
نبی پور حداقل مازاد روزانه تخم مرغ را ۲۵۰ تن در کش��ور اعالم کرد 
و اف��زود: با وجود مازاد ماهانه ۷ تا ۸ هزار تن تخم مرغ در کش��ور باید 
تمهی��دات جدی برای کاهش زی��ان تولید کنندگان از طریق صادرات و 
. . . اندیش��یده ش��ود و در غیر این صورت مرغداران به س��بب افزایش 
هزینه های تولید و بدهی انباشته به بانک ها قادر به ادامه تولید نخواهند 
بود. نایب رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران ادامه داد: در حال 
حاض��ر واحدی که روزانه ی��ک تن تخم مرغ تولی��د می کند در فروش 
محص��ول خود حداق��ل ۳ میلیون تومان متضرر می ش��ود که ادامه این 

روند برای مرغدار غیرقابل توجیه است.
به گفته نبی پور طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی پشتیبانی امور دام 
باید حمایت های الزم را برای خرید تضمینی تخم مرغ توس��ط اتحادیه 

میه��ن به عمل آورد تا مش��کلی در تولید و جوجه ری��زی برای ماه های 
آتی ایجاد نشود.

نبی پ��ور با انتقاد از افزایش کرایه حمل و نق��ل و دریافت مبلغ مازاد 
پش��ت بار نامه گفت: در حال حاضر افزای��ش هزینه های حمل و نقل از 
قیم��ت فعلی تخم مرغ ش��رایط را برای مرغداران وحش��ت ناک تر کرده 
است، چراکه مرغداران برای حمل هر کیلو تخم مرغ رقمی معادل ۶۰۰ 

تا ۷۰۰ تومان باید بپردازند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد، 
اظهار داشت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۴ 
ه��زار تومان و ذرت ی��ک هزار و ۶۰۰ تا یک هزار و ۷۰۰ تومان در بازار 
آزاد عرضه می شود که به سبب اختالف معنادار با نرخ مصوب بر افزایش 

هزینه های تولید دامن زده است.
نایب رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت 
ص��ادرات گفت: در حال حاضر مقدار محدودی تخم مرغ به افغانس��تان 
صادر می ش��ود که با پاک ش��دن کش��ور از آنفلوآنزای حاد پرندگان در 

لیست جهانی بهداشت محدودیتی در صادرات تخم مرغ نداریم.

افزایش 15درصدی تولید برنج

 برنج ایرانی ارزان شد

زیان 3 هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ بازار  
 نهاده های دامی تعریفی ندارد
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اخبار

کاهش مقطعی قیمت خودرو در بازار 
نوعی ُمسکن کوتاه مدت است

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در ارومیه گفت کاهش 
مقطعی قیمت خودرو در بازار نوعی ُمسکن کوتاه  مدت است.

 محم��د افرند در گفت و گو با خبرنگار ایس��نا، افزود: کاهش 
قیم��ت ۱۰درص��دی خودروه��ای داخل��ی به صورت ُمس��کن 

کوتاه مدت عمل می کند که تأثیر کوتاه مدتی در بازار دارد.
افرند با اشاره به اینکه وضعیت خرید و فروش خودرو در بازار 
ارومیه راکد است، تصریح کرد: با توجه به افزایش ۱۵۰ برابری 
قیم��ت خودرو در ماه های گذش��ته، کاهش ۱۰درصدی قیمت 
خودروی داخلی و ۱۵درصدی قیم��ت خودروهای خارجی در 
ش��رایط فعلی هیچ تأثی��ری در وضعیت بازار خ��ودرو نخواهد 

داشت.
وی درخص��وص علت اصلی افزایش قیمت خودرو در ماه های 
گذشته خاطرنشان کرد: عدم مدیریت و نظارت، افزایش قیمت 
دالر و مهم تر از همه کم ش��دن تولیدات کارخانه ها به دلیل باال 
ب��ردن قیمت محصوالت تولیدی از جمله دالیل افزایش قیمت 

خودرو است.
رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران اتومبی��ل در ارومیه اظهار 
داش��ت: متأس��فانه نمایندگی فروش خودرو ب��ا برگزاری ثبت 
نام های بی پایه و اساس و گاهاً دروغین نقش بسزایی در کاهش 

عرضه خودرو در بازار و افزایش قیمت خودروها دارند.
افرن��د درخص��وص آینده ب��ازار خودرو نیز گفت: اگر مس��یر 
واردات خودروی خارجی باز ش��ود و کارخانه های تولید خودرو 
محصوالت خود را به قیمت واقعی به بازار عرضه کنند؛ وضعیت 
ب��ازار خودرو بهتر ش��ده و ش��اهد کاه��ش ۲۰درصدی قیمت 
خودروهای داخلی و۳۰درص��دی خودروهای خارجی خواهیم 

بود.

دلیل قیمت گذاری خودرو در وزارت صمت
 تا ابالغ قانون جدید سازمان حمایت 

مسئول است
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت تدوین دس��تورالعمل 
قیمت گذاری خودرو یکی از اختیارات س��ازمان حمایت است و 

تا ابالغ قانون جدید در این سازمان انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، س��عید زرندی در یک نشس��ت 
خب��ری در پاس��خ به س��وال خبرنگار ف��ارس مبنی ب��ر اینکه 
دلی��ل تدوی��ن دس��تورالعمل قیمت گ��ذاری خ��ودرو توس��ط 
س��ازمان حمایت با وجود مصوبه مجلس برای واگذاری دوباره 
قیمت گذاری خودرو به ش��ورای رقابت چیس��ت، اظهار داشت: 
تدوی��ن دس��تورالعمل قیمت گذاری خ��ودرو ج��زو اختیارات 
س��ازمان حمایت اس��ت و تا زمانی که قانون جدید ابالغ شود، 

این کار توسط سازمان حمایت انجام خواهد شد.
مع��اون ط��رح و برنام��ه وزیر صنع��ت تصریح ک��رد: تدوین 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات 
تفویض شده به سازمان حمایت صورت می گیرد و تا زمانی که 
قان��ون مجلس ابالغ ش��ود، این کار از طریق س��ازمان حمایت 

انجام خواهد شد.

صنعت قطعه سازی موتورسیکلت 
نفس های آخر را می کشد

عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی و عضو هیات رئیس��ه 
انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران اعالم می کند که ش��رایط 
خوب��ی برای صنعت موتورس��یکلت وجود ن��دارد؛ از یک طرف 
تحریم مشکالتی را ایجاد کرده و از طرف دیگر دستورالعمل ها، 
بخش��نامه ها و دیگر مشکالت داخلی در حال نابودی این صنف 

است.
ابوالفض��ل حج��ازی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار خبرخودرو، 
درخصوص وضعیت فعلی صنعت موتورس��یکلت کش��ور اظهار 
داشت: صنعت موتورس��یکلت از سال ۹۵ در معرض چالش ها، 
دستورالعمل ها و بخش��نامه های متفاوتی قرار گرفته و می توان 
گفت قطعه سازی موتورسیکلت اگر نگوییم کامال اما به نابودی 

۹۰درصدی رسیده است.
عضو هیات رئیس��ه انجمن صنعت موتورسیکلت ایران افزود: 
موتورسیکلت س��ازان از ۶۰کارخانه به ۲۰ کارخانه کاهش پیدا 
کرده ان��د که این ۲۰ کارخان��ه نیز با ۲۰درصد ظرفیت در حال 

فعالیت هستند.
حج��ازی اف��زود: متاس��فانه ش��رایط خوب��ی ب��رای صنعت 
موتورس��یکلت وجود ندارد؛ از یک طرف تحریم مش��کالتی را 
ایج��اد ک��رده و از طرف دیگر دس��تورالعمل ها، بخش��نامه ها و 
گزارش های غیرواقعی بعضی از سازمان های دولتی -که منفعت 
افراد خاص در آن تاثیرگذار اس��ت- در حال نابودی این صنف 

است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: افرادی وجود دارند 
که در این ش��رایط مشغول موج سواری هستند و می توان گفت 
۹۰درصد صنعت موتورس��یکلت کشور در حال نابودی است و 
۱۰درصد افرادی هستند که در سازمان های مربوطه نفوذ دارند 

و از تحریم ها و بخشنامه ها منفعت میلیاردی می برند.
حجازی گفت: در حال حاضر خریداری برای موتورس��یکلت 
وجود ندارد و با اینکه تولید موتورس��یکلت در سه سال گذشته 
ب��ه ۲۰درصد کاهش پیدا کرده اما متاس��فانه بازار خوبی وجود 

ندارد و خریداری در این بازار نیست.
عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی و عضو هیات رئیس��ه 
انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران اف��زود: برخالف آنکه مردم 
ب��رای خ��ودرو پ��ول می پردازند و ۶ ت��ا ۸ ماه بعد خ��ودرو را 
دریافت می کنند اما موتورس��یکلت به صورت قس��طی در ۶ تا 
۸ ماه فروخته می ش��ود و خریداری نی��ز ندارد و می توان گفت 
موتورسیکلت، تنها کاالیی است که تعداد خریدارانش به شدت 

کاهش یافته است.

عضو هیأت علمی موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی اظهار 
داشت از منظر دولت رفاه اندازه دولت ما کوچک است و به معنایی دیگر 
بزرگ اس��ت چون دس��تگاه های توی در توی وجود دارند که از بودجه 
سهم می برند. راهکار کوچک تر کردن دولت و در عین حال وفادار بودن 
به دولت رفاه کینزی که دغدغه ماس��ت این اس��ت که مشکل توی در 

تویی نهادی یا اصالح ساختار قدرت حل شود.
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، علی دین��ی  ترکمانی در 
نشس��ت هفتگی موسس��ه دین و اقتصاد با اش��اره ب��ه وضعیت صنعت 
خودروس��ازی کشور گفت: خروجی صنعت خودروس��ازی ما که شامل 
کارخانجات و س��ایر بازیگران ذی نفع آن اس��ت از مزیت رقابتی باالیی 
برخوردار نیس��ت و این مزیت رقابتی ضعیف را می توان هم در شاخص 
صادرات و هم در ابراز رضایت مصرف کنندگان مشاهده کرد. ما اساسا در 
بازاره��ای خارجی حضور نداریم و در بازارهای داخلی هم ابراز رضایتی 
مش��اهده نمی شود به این اعتبار جایگاه صنعت خودروسازی در زنجیره 

ارزش جهانی، جایگاه ضعیفی است که نیاز به آسیب شناسی دارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که صنعت خودروسازی را می توان 
نمادی از فرآیند صنعتی ش��دن کش��ور دانس��ت که آسیب شناسی این 
صنعت در فراهم کردن چارچوب تحلیلی کمک فراوانی می کند تا به این 
پرسش پاسخ دهیم چرا اساسا ما توسعه نیافتگی صنعتی و تکنولوژیکی 

را تجرب��ه می کنیم. صنعت خودروس��ازی ما به رغ��م اینکه بازار داخلی 
مناس��بی داش��ت، از نظر کانون توج��ه سیاس��ت گذار از جایگاه خوبی 
برخوردار بود و از سیاست های حمایتی و تعرفه ای قابل قبولی پشتیبانی 
می ش��د، اما یک صنعت ضعیف اس��ت و این موقعیت را می توان به کل 
صنعت کشور تعمیم داد. این اقتصاددان تصریح کرد: البته عقب ماندگی 
صنعت خودروس��ازی کشور تنها مربوط و محدود به این صنعت نیست 
و ب��ه نوعی وضعیت این صنعت کل صنع��ت ایران را نمایندگی می کند 
مثال در بخش نفت و گاز با وجود آنکه نزدیک به ۱۲۰ س��ال از فعالیت 
نفتی در کش��ور می گذرد هنوز از چین تکنول��وژی وارد می کنیم یا در 
زمینه پاالیش��گاه با وجود اقدامات صورت گرفته در مقایسه با عربستان 
که زیرساخت های نیروی انسانی و سابقه تمدنی به اندازه ما ندارد بسیار 
ضعیف تر اس��ت و در رش��د صنعت مواد غذایی نیز تنها محدود به بازار 
داخلی اس��ت. دینی ترکمانی با اش��اره به نظرات برخی کارشناسان در 
مورد عدم حمایت از صنعت خودروس��ازی کشور گفت: عده ای به لحاظ 
کارشناسی این گونه گفتمان سازی می کنند که ما اجازه دهیم دو یا سه 
کارخانه بزرگ این صنعت ورشکس��ت ش��وند و س��پس می توان نیروی 
کار ای��ن کارخانجات را در چارچوب جابه جایی عوامل تولید و بازارهای 
رقابتی به س��ایر کارخانجات ب��زرگ جابه جا کرد، اما این بحث به لحاظ 
تاریخی حتی در آمریکا هم توجیه چندانی ندارد. ما مشاهده کردیم که 

در بحران ۲۰۰۸ وقتی خودروس��ازهایی مانند جنرال موتورز در معرض 
خطر بودند اقتصاد آمریکا دست روی دست نگذاشت و دولت اوباما بسته 

حمایتی تعریف و به این بنگاه ها تزریق کرد.
وی ادامه داد: این بحث ش��اید برای اقتصادهایی مناس��ب باش��د که 
۸۰ و ۹۰درصد از رش��ته  فعالیت های مختلف ک��ه در بنگاه های زیادی 
درگیر هستند از نظر کارایی و تولید شرایط مناسبی دارند که می توانند 
ضع��ف س��ایر بنگاه ها را جب��ران کنن��د و در صورت بروز مش��کل در 
بنگاه ه��ای ضعیف نیروی کار آنها را جذب کنن��د، اما در اقتصاد ما که 
با کژکارکردهای اساس��ی روبه رو اس��ت دیگر کارخانه بزرگی نیست که 

نیروی کار این کارخانجات را به آنجا انتقال داد.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی تصریح ک��رد: بنگاه هایی ک��ه در عرصه 
س��رمایه گذاری قابلیت باالیی داش��ته باش��ند قابلیت باالیی در تولید و 
در نتیج��ه قابلیت باالیی در نوآوری خواهند داش��ت ما تقریبا در تولید 
قطع��ات غیرهای تک ه��ا تقریبا خودکفا هس��تیم، اما در ماش��ین های 
های تک با مش��کل روبه رو هس��تیم و به همین خاطر اس��ت که وقتی 
تحریم می شویم خط تولید پارس خودرو که ماشین آالت لوکس را تولید 
می کند دچار اش��کال اساسی می ش��ود. باید توجه داشت بنگاه هایی که 
در زنجیره ارزش جهانی موفق هس��تند ساختار سازمانی نیرومندی هم 

دارند که یک مولفه بسیار مهم در مزیت رقابتی است.

عقب ماندگی خودروسازی ایران به دلیل عدم ارتباط با غول های بزرگ صنعت دنیا

هنر استفاده از سیاست های حمایتی را نداشتیم

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گفت راه کاهش قیمت خودرو این است 
ک��ه خودرو یک تا دو میلی��ون زیر نرخ بازار در کارخانه به فروش برس��د و 
کم کم روند کاهشی تندتر شود و تا زمانی که اختالف این دو قیمت باالست 

داللی مانع کاهش قیمت خودرو می شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با 
اشاره به اینکه تصمیم گیری اقتصادی سران قوا برای تعیین قیمت خودرو در 
حاش��یه بازار به درستی اجرا نشده و همین عامل گرانی خودرو است، گفت: 
در خردادماه س��ال گذشته آقای ش��ریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و 
تجارت دس��تور داد که قیمت خودرو در حاش��یه بازار تعیین شود، اما انجام 
نشد و در همان ستاد تصمیم گرفته شد که قیمت گذاری خودرو به سازمان 
حمایت منتقل ش��ود و بعد این کمیته در نیمه س��ال ۹۷ تصمیم گرفت که 
قیمت پراید ۳۹ میلیون تومان برای فروش تعیین شود و آقای رحمانی وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت در چند مرحله قیمت خودروی پراید از ۲۲ 
میلیون به ۳۹ میلیون افزایش یابد که در همان زمان فش��ار مردم باعث شد 
ک��ه قیمت به حالت اول برگردد و تا دی ماه ۹۷ پراید با قیمت قبلی عرضه 

می شد و همین موضوع برای سایر محصوالت نیز ادامه داشت.

احم��د نعمت بخش با بیان اینکه طبق قوانین گذش��ته خودروس��ازان در 
زم��ان معوقات تحویل خودرو باید ابتدا تعهدات خود برای تحویل های قبلی 
را انج��ام می دادن��د بعد تحویل فوری اجرا می ش��د، اف��زود: چند ماه پیش 
ب��رای کاهش قیم��ت تصمیم گرفتند خودروس��ازی ها ۲۰درصد محصول را 
در حاش��یه بازار بفروشند و قرار بود از بهمن فروش فوری انجام شود که به 
درس��تی عمل نکردند. وقتی پراید در بازار ۴۵ میلیون تومان شد و کارخانه 
۳۷میلی��ون توم��ان می فروختند مردم هجوم آورند، ب��ه همین دلیل قیمت 
خ��ودرو در فض��ای داللی باال رفت، چراکه دولت با فروش س��که نتوانس��ته 
بود نقدینگی را کنترل کنند و مردم برای حفظ ارزش پول ش��ان به صنعت 
خودرو روی آوردند. او با بیان اینکه اختالف قیمت باالی بین فروش کارخانه 
و بازار باعث کاهش قیمت خودرو نمی ش��ود، اظهار داشت: راه کاهش قیمت 
خودرو این است که خودروسازان یک تا دو میلیون زیر نرخ بازار خودروها را 
بفروشند و کم کم روند کاهشی تندتر شود. در دهه ۷۰ با همین روش قیمت 

خودرو به پایین ترین سطح خود رسید.
نعمت بخش با اش��اره به مش��کالتی ک��ه در صنعت خودرو وج��ود دارد، 
تصریح کرد: اگر فرض بگیریم هر یک از این خودروس��ازها ۱۰ هزار میلیارد 

تومان بدهی داش��ته باشند نزدیک به همان ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط به 
قطعه س��ازان بدهی دارند، بنابراین چند وق��ت پیش مکاتبه ای با معاون اول 
رئیس جمهوری داشتیم که مبتنی بر ماده ۹۰ اصل ۴۴ و ماده ۱۰۱ برنامه 
پنجم توس��عه اگ��ر دولت فروش کاالیی را کمتر از قیمت تمام ش��ده تعیین 
کن��د باید کمک زیان دهی پرداخت کند که به دلیل مش��کالت مالی دولت 
این اتفاق نیفتاد، به همین دلیل قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو به قطعه س��ازان 
تس��هیالت پرداخت شود که هنوز پرداخت نشده و آقای همتی رئیس بانک 
مرکزی پیش��نهاد کردند که این تس��هیالت به نرخ روز پرداخت ش��ود و در 
نهایت انجمن قطعه س��ازان و خودروس��ازان نامه داده اند که به صورت ریالی 
پرداخ��ت ش��ود و ۴ هزار میلیارد تومان تس��هیالت تا ش��ب عید به صنعت 

خودرو داده اند.
دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران با تأکید بر اینک��ه در حال حاضر حدود 
۱۵۰ هزار خودرو ناقص داریم، اظهار داشت: این خودروها ۲۰ قطعه کمبود 
دارند و قطعه س��ازان برای ساخت قطعات مشکل مالی دارند. به عبارت دیگر 
یکی از دالیل ناتوانی قطعه س��ازان برای ثبت سفارش، کمبود نقدینگی است 

و اگر نقدینگی تأمین نشود تعداد این خودروهای ناقص افزایش می یابد..

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت در شرایط کنونی گواهی کیفی 
برای واردات الس��تیک توسط ش��رکت های مرتبط با سازمان استاندارد 
تنه��ا برای یک مرتبه صادر ش��ده و آن واردکنن��ده می تواند با گواهی 

مذکور اقدام به واردات چندین باره الستیک کند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری »عص��ر خ��ودرو«، مجید کیانپ��ور عضو 
کمیسیون عمران مجلس با هشدار نسبت به واردات تایرهای بی کیفیت 
و غیراس��تاندارد به داخل کش��ور، گفت: متأس��فانه در ش��رایط کنونی 
سازوکار نظارت بر واردات محصول الستیک درست و کارشناسی نیست.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طبق 
اظهارات مدیران شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک، در شرایط 

کنونی گواهی کیفی برای واردات الس��تیک توسط شرکت های مرتبط 
با س��ازمان اس��تاندارد تنها برای یک مرتبه صادر شده و آن واردکننده 
می تواند با گواهی مذکور اقدام به واردات چندین باره الستیک کند. وی 
گفت: با س��ازوکار کنونی این نگرانی وجود دارد که واردکنندگان برای 
دریافت گواهی، در واردات نخس��ت، کیفیت محصول را حفظ کنند، اما 
در مراتب بعدی که نظارت و آزمایشی صورت نمی گیرد، اقدام به واردات 

الستیک های بی کیفیت و حتی دست دوم کنند.
لزوم اصالح سازوکار نظارتی بر واردات الستیک به داخل کشور

کیانپور بر لزوم اصالح س��ازوکار نظارتی بر واردات الستیک به داخل 
کش��ور تأکید کرد و گفت: به نظر م��ن وزارت صنعت، معدن و تجارت 

باید راهکاری را ایجاد کند، تا نظارت ها از زمان ثبت س��فارش، خرید و 
واردات الستیک ایجاد شود.

واردات الستیک های دس��ت دوم و بی کیفیت تبعات بسیاری را برای 
کشور به دنبال دارد، که افزایش تصادفات و سوانح جاده ای از مهم ترین 

مسائل این مسئله است
ورود کمیسیون عمران به مسئله واردات الستیک های بی کیفیت

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس گفت: اصالح رون��د ترخیص تایر از 
گمرک تنها با استناد به انجام آزمایش بر روی محموله نخست وارداتی 
ضروری اس��ت و قطعا این کمیسیون این مسئله را مورد رسیدگی قرار 

می دهد.

حذف داللی؛ تنها راه کاهش قیمت خودرو

صدور گواهی یک بار مصرف برای واردات گسترده تایر

احتمال واردات الستیک های بی کیفیت
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کسب و کارامـروز8

مدیر ارتباط با صنعت دانش��گاه خوارزمی با اشاره به اهمیت تعامل و ارتباط 
دانش��گاه با صنعت گفت این دانشگاه در سال ۹۷ با بیش از ۵۰ طرح به میزان 

حدود ۵ میلیارد تومان در ارتباط با صنعت درآمد کسب کرده است.
عطا ش��اکری در گفت و گو ب��ا خبرنگار گروه 
دانش��گاه و آم��وزش، درب��اره اهمی��ت ارتباط با 
صنعت در دانش��گاه خوارزمی اظهار داشت: یکی 
از مأموریت ه��ای دانش��گاه در ح��وزه ارتب��اط با 
صنعت بحث کارآفرینی و حمایت از تجاری سازی 
فناوری ه��ای نوی��ن اس��ت که در این راس��تا در 
قراردادهای صنعتی دانشگاه طرح های بین المللی 

نیز وجود داشته است.
وی گف��ت: تعامل و ارتباط دانش��گاه با صنعت 
به منظور توس��عه اقتصادی و اجتماعی با کشور 
به ویژه در بحث پژوهش و آموزش باید با توسعه 

اجتماعی کشور هماهنگ باشد،.
ش��اکری اف��زود: س��نجش الزم ب��رای ارزش 

طرح های تحقیقاتی به صورت کمی و کیفی از مهم ترین برنامه های س��ال ۹۶ 
و ۹۷ دانش��گاه خوارزمی بوده اس��ت، توسعه تش��کل های دانشجویی در حوزه 
کارآفرینی و آموزش مهارت آموزی در قالب طرح ۲۰۲۰ از اولویت های دانشگاه 

خوارزمی است.
مرکز کارآفرینی دانش��گاه خوارزمی با بررسی پژوهش های انجام  شده داخلی 
و خارج��ی در زمینه مهارت های موردنیاز بازار، ۲۰مهارت کلیدی شناس��ایی، 
تعری��ف و اج��را کرد که با عنوان طرح بیس��ت 
بیس��ت از س��ال ۱۳۹۶ انجام می شود. در طرح 
در  )۲۰مه��ارت  خوارزم��ی  دانش��گاه   ۲۰۲۰
۲۰س��الگی( دانش��جویان بیش��تر مهارت های 
کلی��دی و اش��تغال زا را هم زم��ان ب��ا آموزش 
آکادمیک برای افزایش اش��تغال پذیری کس��ب 

می کنند.
مدی��ر ارتباط ب��ا صنعت دانش��گاه خوارزمی 
گف��ت: این دانش��گاه ب��ا حمای��ت از برگزاری 
استارت آپ ها و ارائه خدمات مشاوره ای کسب و 
کار به دانشجویان و کارآفرینان برای راه اندازی 

کارهای موفق کمک می کند.
شاکری با اشاره به اینکه ایده راه اندازی مرکز 
مش��اوره شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه رسمیت پیدا کرده، خاطرنشان 
کرد: این روش س��بب ش��ده تعداد و کیفیت طرح ها به لحاظ کمی و کیفی و 

همچنین تعداد قراردادها بهبود پیدا کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری تعاون از راه اندازی س��امانه ثبت 
ایده نخبگان برای مراکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در سراسر 

کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه دانش��گاه و آموزش 
ایرن��ا، »مه��دی حس��ین نژاد« در آیین امضای 
تفاهم نام��ه س��ه جانبه »مرک��ز مل��ی پرورش 
استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان«، 
»صندوق س��رمایه گذاری تع��اون« و »معاونت 
تع��اون وزارت کار، تع��اون و رف��اه اجتماعی« 
اظهار داش��ت: خالقیت بهترین ایده در عرصه 
کسب و کار شناخته می شود و منفی ترین نوع 

آن نیز تقلیدی است.
وی اف��زود: اکن��ون نزدی��ک ب��ه ۹۵درصد 
ایده ها، تقلیدی است و یکی از مهم ترین دالیل 
پیشرفت نکردن در عرصه صنعت کشور نیز این 

مسئله است.
این مسئول آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: به منظور دستیابی به توسعه 
اقتصادی، کش��ور نیازمند نوآوری و خالقیت اس��ت و آموخته های فنی باید به 

ایده پردازی منجر شود.

وی همچنین تصریح کرد: امروزه بسیاری از نخبگان جامعه حداکثر در مقام 
کارشناس برای س��رمایه داران و صاحبان صنایع خدمت می کنند و این مسئله 

سرخوردگی قشر نخبگان را رقم خواهد زد.
حسین نژاد یادآور شد: بخش تعاون نیازمند 
مراکز نوآوری و تربیت کارآفرین است و نظام 
آموزش��ی جامعه نیز با برگزاری اس��تارت آپ 
و جش��نواره از تربی��ت کارآفرینان حمایت و 

پشتیبانی می کند.
فعالیت های کش��ور در زمینه ش��عار سال 

جهت دهی شود
رئی��س مرکز مل��ی پرورش اس��تعدادهای 
درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان نیز در 
این آیین با اش��اره به شعار س��ال ۹۸ اظهار 
داشت: همه فعالیت های کشور باید در زمینه 

شعار سال جهت دهی شود.
فاطمه مهاجرانی اف��زود: وزارت آموزش و 
پرورش نیز به ویژه مرکز ملی پرورش اس��تعدادهای درخش��ان و دانش پژوهان 
ج��وان به عنوان متولی��ان این امر باید بس��ترهای الزم را برای رونق اقتصادی 

فراهم کنند.

سامانه ثبت ایده نخبگان در سراسر کشور راه اندازی می شوددانشگاه خوارزمی 5 میلیارد تومان از ارتباط با صنعت درآمد کسب کرد

س��ورنا ستاری روز گذشته در اولین اجالس نوآوری آسیا - اقیانوسیه که در 
س��الن اجالس س��ران با حضور دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد، 
گفت موضوع محوری این اجالس اس��تارت آپ های فناوری در مس��یر توس��عه 
پایدار اس��ت، زیرا این موضوع برای کش��ور ما ایران موضوعی فوق العاده جذاب 

و مهم است.
به گزارش مهر، وی خطاب به حاضران در سالن اجالس و نمایندگانی از ۶۲ 
کش��ور عضو اسکاپ گفت: هرچند ممکن است شما ایران را با منابع زیرزمینی 
سرش��ار مانند نفت و گاز در دنیا بشناسید، اما در واقع این توصیف اکنون فقط 
بخ��ش کوچکی از مناب��ع و توانمندی های اقتصادی و اجتماعی کش��ورمان را 

نشان می دهد.
ستاری تأکید کرد: در سالیان اخیر توجه دولت ها به توسعه نیروی انسانی به 

عنوان منبع اصلی حرکت اقتصادی بوده است.
وی با بیان اینکه ایران طی س��ه دهه اخیر س��ه موج مهم را در توسعه علمی 
و فناوری پش��ت س��ر گذاشته اس��ت، گفت: موج اول با محوریت توسعه علمی 
و آموزش ه��ای دانش��گاهی و تحصیالت تکمیلی طی ش��د ک��ه نتیجه آن در 
تع��داد فراوان دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی بود؛ اکن��ون نزدیک به ۵ میلیون 
دانشجو در ایران داریم و کشور ما در میان چند کشور اول دنیا بیشترین تعداد 

فارغ التحصیالن مهندسی را به خود اختصاص داده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: در موج دوم، شکل گیری 
مراکز رش��د و پارک های فناوری و س��رمایه گذاری دولت در فناوری های جدید 
و تش��ویق به تحقیقات و تولید علم مورد توجه قرار گرفت که نتیجه آن رش��د 

علمی خیره کننده ایران بوده و هست.
وی با بیان اینکه ایران در س��ال ۲۰۱۱ بیش��ترین رشد علمی دنیا را تجربه 
کرده و اکنون نیز در غرب آسیا جایگاه اول و در دنیا جایگاه پانزدهم را به خود 
اختصاص داده اس��ت، گفت: اکنون موج سوم تحوالت علمی و فناوری ایران با 
محوریت نوآوری و توجه به نقش زیست بوم توسعه نوآوری در کشور در جریان 
اس��ت و تالش می ش��ود نگرش��ی یکپارچه به نقش نهادها و بازیگران مختلف 

علمی، فناوری، اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��ور افزود: ش��رکت های نوپ��ا امروزه 

اکوسیستم نوآوری کشور را پویاتر و پرتحرک تر کرده اند.
وی تصری��ح کرد: تع��داد زیاد مراکز ن��وآوری، صندوق های س��رمایه گذاری 
خطرپذیر، ش��رکت های های تک و ش��رکت های خالق که فرات��ر از حوزه های 
اقتصادی در ش��هرهای بزرگ به حوزه های اقتصادی و اجتماعی در ش��هرهای 
متوس��ط و کوچک در حال تسری هس��تند، نمونه هایی از فراگیرشدن نوآوری 

در ایران به شمار می روند.
ب��ه گفته وی، البته این موضوعات فقط محدود به آی س��ی تی نبوده، بلکه 
حوزه ه��ای بیوتکنول��وژی، س��لول بنی��ادی، نانوتکنولوژی، هوا و فضا و س��ایر 

حوزه های مهم فناوری را هم شامل می شود.
وی تأکید کرد: حمایت از ۴۳۰۰ ش��رکت دانش بنیان داخلی و رش��د پی در 
پی رتبه ایران در ش��اخص جهانی نوآوری نشانه هایی از موفقیت کشور در این 

مسیر است.
س��تاری با تأکید بر اینکه نوآوری موتور محرک برای توس��عه فراگیر و پایدار 
جوامع بش��ری اس��ت، گفت: از این رو الزم اس��ت با نگاهی فراگیر به نوآوری، 
مس��ائل پیش رو را دوباره صورت بندی ک��رده و در طراحی راه حل های جدید 
ع��الوه ب��ر فناوری های نوی��ن، از ظرفیت های متن��وع و توزیع ش��ده نهادهای 

اجتماعی و بومی کشورها نیز استفاده مؤثر کنیم.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در نوآوری فراگیر 
نیاز عموم مردم و طبقات مختلف خصوصاً کم برخوردار در کانون توجه است و 

به جای نگرش تک بُعدی، پیشرفت افراد و جوامع و تقسیم بندی آنها، همچنین 
تفاوت های منطقه ای و منطقه ای مدنظ��ر قرار می گیرد تا راه حل های خالقانه 

مبتنی بر واقعیت ها و بافت جوامع طراحی شود.
وی افزود: دولت ها در این مس��یر جدید نوآوری مس��ئولیتی بس��یار مهم به 
عهده دارند، این مس��ئولیت فراتر از حمایت از تولید علم، تحقیق و توس��عه و 
حت��ی فراتر از تقویت و تس��هیل پیوندها میان بازیگ��ران فعلی و ایجاد محیط 

توانمندساز برای آنها است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اش��اره به راه حل هایی برای دولت ها 
ب��رای ارتقای نوآوری های اجتماعی و زیس��ت محیطی گفت: دولت ها می توانند 
ابزارهای��ی به عن��وان چارچوب های قانونی و تنظیم گری مانند اس��تانداردهای 
حف��ظ حق��وق مصرف کننده، ابزاره��ای اقتص��ادی، ابزارهای مال��ی، توجه به 
اس��تراتژی های منطقه ای و شبکه س��ازی، آموزش و تربیت نیروهای انس��انی، 
حمایت از طرف تقاضا و بازارسازی برای نوآوری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
س��تاری خاطرنشان کرد: تصمیم به تأسیس ش��بکه استارت آپ های فناوری 
آس��یا - اقیانوسیه در اجالس امروز نویدبخش ایجاد مسیرهای جدید همکاری 

میان کشورهای منطقه برای فعال کردن ظرفیت های جدید در نوآوری است.
وی با بیان اینکه این شبکه باید بتواند دو دسته از فعالیت ها را تسهیل کند، 
کمک به همتایابی میان استارت آپ های منطقه از طریق تهیه و انتشار پروفایل 
ش��رکت ها و پروپوزال های همکاری، کمک به س��ازماندهی جلس��ات رودررو و 
پش��تیبانی، ارائه اطالعات مورد نیاز طرفین برای همکاری، دسته اول فعالیت ها 

در شبکه استارت آپی به شمار می روند.
س��تاری افزود: فعالیت های توانمندس��از برای معرفی ش��بکه و خدمات آن 
در قالب تعامل با کمیس��یون اقتصادی اجتماعی آس��یا - اقیانوس��یه و س��ایر 
نهادهای مربوطه س��ازمان ملل، راه اندازی وب سایت و بستر ارتباطی موردنیاز 
در شبکه س��ازی، تقویت ارتباط فعاالن ش��بکه در قالب شرکت در نشست های 
س��االنه و برنامه های تبادل تجربه و آموزش��ی دس��ته دوم فعالیت ها در شبکه 

استارت آپی به شمار می روند.
وی اظهار داش��ت: در این مس��یر نهاده��ا و آژانس ه��ای دولتی و خصوصی 
تسهیلگر، واس��طه های فناوری و نوآوری که ارتباطات گسترده با استارت آپ ها 
در مناطق مختلف کش��ورهای آس��یایی - اقیانوسیه دارند، می توانند به فعالیت 

این شبکه کمک مهمی کنند.
آغاز فعالیت های فناورانه و نوآورانه با کشورهای خارجی

مع��اون رئیس جمهور افزود: در س��ال های اخیر ابت��کارات فناوری و نوآوری 
متعددی با نقش آفرینی ایران در میان کش��ورهای آسیایی، کشورهای مسلمان 

و کشورهای در حال توسعه آغاز شده است.
وی گفت: ش��بکه انتقال و تبادل فناوری میان هش��ت کشور در حال توسعه 
و جای��زه مصطفی )ص( ب��ه عنوان نماد عالی علم و فن��اوری از جمله اقدامات 

مشترک بین کشورها است.
به گفته س��تاری، ایران در مجامع منطقه ای مهم دیگری مشارکت داشته که 
برگزاری اجالس نوآوری آس��یا - اقیانوسیه از آخرین نمونه های آن است. ایران 
برای ایفای نقش در حوزه علم و فناوری در میان کش��ورهای منطقه آس��یا - 
اقیانوس��یه مصمم و بر این باور است که همکاری های تنگاتنگ منطقه ای تنها 
راه حرکت به س��مت حل مس��ائل مش��ترک منطقه و در عین حال ممانعت از 

یکجانبه گرایی و انحصارطلبی برخی قدرت ها است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم این اج��الس و گفت وگوه��ا و بازدیدهای 
متنوعی که در آن تعبیه ش��ده، فرصت خوبی برای اش��تراک گذاری تجربیات و 
ایده های ارزشمند شرکت کنندگان و سرآغاز همکاری های منسجم تر کشورهای 
آسیا - اقیانوسیه در راستای اهرم کردن نوآوری فراگیر در توسعه پایدار باشد.

ایالن ماسـک که به ادعاهای بعضا اغراق آمیز معروف شـده، سه شـنبه گذشـته در 
گردهمایی سـاالنه سرمایه گذاران تسـال از آمادگی این کمپانی برای تولید خودرویی 
دوزیست خبر داد. به گزارش دیجیاتو، وی در پاسخ به این سوال که آیا تسال به توسعه 

یک خودروی آبی خاکی فکر می کند یا خیر، همراه با خنده گفته:
جالـب اسـت که این سـوال را می پرسـید... مـا طرحی بـرای تولید یـک اتومبیل 
زیردریایی، مثل آنچه که در فیلم »جاسوسی که مرا دوست داشت« موجود بود، آماده 

کرده ایم.
اشـاره آقای ماسـک به لوتوس اسپریت 19۷6 اسـت که در یکی از سری فیلم های 

جیمز باند حضور پیدا کرده بود. این خودرو در فیلم، توانایی حرکت در آب و خشکی 
را بـه صورت همزمان داشـت. نکتـه جالب توجه اینکه این نسـخه خـاص از لوتوس 
اسـپریت تحت مالکیت ایالن ماسـک بوده و او آن را در سال 2013 از یک حراجی که 

در لندن برگزار شده، به مبلغ 99۷ هزار دالر خریداری کرده است.
در آن موقـع مدیرعامل تسـال گفته بود: وقتـی یک کودک خردسـال در آفریقای 
جنوبی بودم، برایم شـگفت انگیز بود که جیمز باند در فیلم »جاسوسی که مرا دوست 

داشت« لوتوس اسپریت خود را با فشردن دکمه ای به زیردریایی تبدیل می کرد.
کارآفرین ۴۷ ساله و برجسته دنیای تکنولوژی افزوده زمانی که وی متوجه شده بود 

تأسیس شبکه استارت آپ های فناوری آسیا - اقیانوسیه

ایالن ماسک: طرح اولیه خودروی دوزیست آبی خاکی تسال آماده است

دریچــه

س��عید نمک��ی، وزی��ر بهداش��ت در توییت خود نوش��ت ش��رکت های دانش بنیان و 
استارت آپ های حوزه سالمت بدانند وزیر بهداشت کارگزار آنها است و افتخار می کنیم 
ک��ه با تکیه بر جوانان مس��تعد ایرانی به دنیا ثابت کنیم ک��ه توانمندترین نیروها را در 

ایران داریم.
به گزارش ایرنا، نمکی ۱۹ خرداد ۹۸ در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
ایران هلث در جمع خبرنگاران گفته بود: افتخار کش��ور این اس��ت در ش��رایط سخت 
تحری��م با تکیه به تولیدکنندگان داخلی و سیاس��ت های وزارت بهداش��ت که حمایت 
از تولید داخل اس��ت، نیازهای خود را تأمین می کنیم. خوش��حال هس��تم که در این 
نمایش��گاه نزد تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان هستیم و از ۲۳ محصول جدید 

رونمایی می کنیم.

وزارت بهداشت، خانه استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان

یکشنبه
26 خرداد 1398

شماره 1331
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در دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با نماینده ویژه وزیر خارجه 
سنگاپور و مدیران وزارت صنعت و بازرگانی این کشور به محورهایی از جمله 
راهکاره��ای اجرایی مش��ترک جهت برقراری ارتباط و تعامل اس��تارت آپ ها 

و ش��رکت های دانش بنی��ان توانمن��د ایرانی با 
ش��رکت های متناظر س��نگاپوری، نح��وه گذار 
ای��ران و س��نگاپور از اقتصاد س��نتی ب��ه اقصاد 
دانش بنی��ان و تجربی��ات ایران در اس��تفاده از 
ظرفیت متخصص��ان و کارآفرینان ایرانی خارج 

از کشور پرداخته شد.
به گزارش مهر، در ادامه این نشس��ت س��ورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
با اش��اره به این موضوع که کش��ور سنگاپور در 
سال های اخیر رشد بس��یار خوبی داشته است، 
گفت: ما آمادگی کامل برای همکاری در زمینه 
توس��عه فن��اوری و ن��وآوری و س��رمایه گذاری 
مش��ترک در ح��وزه تحقیق��ات و پروژه ه��ای 

کاربردی را با کشور سنگاپور و تمامی کشورهای جنوب شرق آسیا داریم.
س��تاری با اش��اره به این موض��وع که معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری تاکنون پروژه های مشترک فناوری و تحقیقاتی موفقی با کشورهای 

چین و روس��یه داشته است، گفت: امسال ۲۸ پروژه کاربردی با چین تعریف 
شده است.

وی ضمن اش��اره ب��ه طراحی و اج��رای پلتفرم همکاری ب��ا متخصصان و 
کارآفرین��ان ایرانی خارج از کش��ور از تجارب 
مش��ابه کش��ور چی��ن در ج��ذب متخصصان 
و محقق��ان چین��ی مقی��م آمری��کا در قالب 
برنامه هایی چون  talent program۱۰۰ و
talent program۱۰۰۰  گفت: هرساله در 
سفر به نیویورک و همراهی با رئیس جمهوری 
با تعدادی از متخصص��ان و کارآفرینان ایرانی 
خارج از کشور نشست هایی را با هدف معرفی 

ظرفیت های موجود در کشور داریم.
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
گفت: طی چهار س��ال گذش��ته بیش از هزار 
و۲۰۰ نف��ر از برترین متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا در قالب برنامه 
مذکور همکاری خود را با کش��ور آغاز کرده و تاکنون بیش از ۸۰ استارت آپ 
موفق توس��ط آنها تاس��یس ش��ده و حدود ۲ه��زار و ۴۰۰ نف��ر متخصص و 

فارغ التحصیل داخلی در آن مشغول به کار هستند.

نماین��ده م��ردم اردکان با بی��ان اینکه مهم تری��ن مؤلفه در عرص��ه تولید، 
رقابت پذیری است، اظهار داشت کلیِد موفقیت در رقابت، نوآوری است.

ب��ه گزارش ایس��نا، محمدرضا تابش در رویداد ملی اس��تارت آپ محصوالت 
کنج��دی در اردکان، گف��ت: تولی��د محصوالت 
کنج��دی، با هوی��ت و فرهنگ فاخر شهرس��تان 
اردکان و اس��تان ی��زد گره خورده اس��ت و همه 
فعاالن این عرصه باید در رونق این کس��ب و کار، 
فرهنگ غن��ی دیارمان را پاس بدارند که تاکنون 

نیز خوشبختانه بدین منوال بوده است.
وی تصری��ح ک��رد: ارزش آفرین��ی در این هنر 
صنع��ت و اس��تفاده از نوآوری برای تولید س��بد 
متنوعی از محصوالت کنجدی در سال های اخیر 
مورد توجه جدی تری قرار گرفته است که باید از 
ظرفیت های ایجادش��ده نیز به نحو مطلوبی بهره 

گرفت .
نماینده اردکان تاکید ک��رد: تولید باکیفیت و 

س��نتِی این محصول نباید هیچ گاه به فراموش��ی سپرده شود و همه باید تالش 
کنیم برند نیک استان و به خصوص شهرستان اردکان، حفظ و ارتقا یابد.

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تأسیس چند 

صندوق حمایتی از جمله صندوق نوآوری و ش��کوفایی جهت کمک به توسعه 
اقتص��اد دانش بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری س��ازی عنوان کرد: با 
پیگیری صنوف فعال این بخش و جمع بندی مشکالت، آماده بررسی و پیگیری 

آن در سطح کشور هستیم.
وی همچنی��ن ب��ا تقدی��ر از زحم��ات همه 
تولیدکنن��دگان محص��والت کنجدی و تش��کر 
از ایده ه��ای مطرح ش��ده در این اس��تارت  آپ، 
خواس��تار اجرایی شدن این تفکرات دانش محور 
در راس��تای تولی��د باکیفیت ت��ر، کم هزینه تر و 

سریع تر شد.
نماین��ده مردم اردکان ب��ا بیان اینکه نزدیک 
ب��ه ۷۰درصد کنجد مورد نیاز از خارج کش��ور 
تأمین می ش��ود، گفت: در شش ماهه اول سال 
۹۷ بیش از ۲۸ هزار تن کنجد وارد کشور شده 
که بالغ بر ۴۲ میلیون دالر هزینه ش��ده اس��ت 
که می طلبد تا از طرف وزارت جهاد کش��اورزی 
برنامه ریزی جدی برای افزایش تولید براس��اس وضعیت آب و هوایی در کشور 
انجام ش��ود تا وابس��تگی این صنعت به واردات و تالطم های خس��ارت بار آن، 

کاهش یابد.

کلید موفقیت در رقابت، نوآوری استزمینه تعامل استارت آپ ها و دانش بنیان های ایران و سنگاپور فراهم شد

رشد اس��تارت آپ یکی از مراحل حیاتی موفقیت آن محسوب می شود و درمقابل، موانع 
رشد همیشه بر سر راه شرکت ها در هر ابعادی قرار دارند. آدیداس را می توان یکی از برترین  
برندهای موجود در جهان نامید؛ بااین حال، این برند نیز در برابر موانع رش��د مصون نیست. 
این شرکت در مارس سال جاری اعالم کرد به  دلیل ضعف فروش در آسیا، احتماال با کاهش 
درآمد در ماه های آتی روبه رو ش��ود. البته در سال های گذشته، آدیداس در آمریکای شمالی 
روند مناس��بی طی کرد، اما موانع رش��د به هرحال به آنها هم فش��ار وارد می کنند. موانع و 
مشکالت رشد برای همه  کسب وکارهای جهان ایجاد می شوند و درواقع، حفظ سرعت رشد و 
ادامه  مسیر، حتی با بزرگ شدن ابعاد کسب وکار هم دشوار باقی می ماند. در شرکت های نوپا، 
شناس��ایی موانع رشد بیش از همه چیز اهمیت پیدا می کند؛ موانعی که درصورت ناآشنایی 
با آنها، حتی ش��رکت حاضر در مس��یر رشد را به سمت سقوط هدایت خواهند کرد. مدیران 
استارت آپ ها پیش از واردشدن به مسیر رشد باید این سؤال های کلی را در ذهن خود مرور 
کنند: چگونه از اعضای کنونی تیم و تجهیزات و س��رمایه  نقدی موجود برای حفظ سرعت 
رشد استفاده کنیم؟ چگونه با استفاده از آن منابع، زیرساختی قابل اتکا بسازیم تا رشد سریع 
و همه جانبه را به همراه داشته باشد؟ درنهایت، برنامه داشتن برای شناسایی موانع و تنگناها 
اهمیت فراوانی پیدا می کند. همه  ما می دانیم با بی توجهی به موانع، نمی توان آنها را از میان 
برداشت و شاید حتی باعث بزرگ ترشدن شان نیز بشویم. بسیاری از کارآفرینان و بنیان گذاران 
اس��تارت آپ ها موانع موجود در مسیر رشد را نادیده می گیرند یا تالش جدی برای رفع آنها 
نمی کنند. در اینجا منظور از موانع، مش��کالتی هس��تند که رشد را به صورت کامل متوقف 
نمی کنند، اما روی کاهش سرعت آن تأثیر می گذارند. به هرحال نمی توان چنین تنگناهایی 
را به امید آینده و برطرف کردن با س��رمایه های آتی نادیده گرفت. موانعی که نادیده گرفته 
می ش��وند، به مرور بزرگ تر می شوند و درنهایت، شاید به صورت کامل تولید را متوقف کنند. 
توقف تولید به معنای مرگ استارت آپ خواهد بود؛ درنتیجه، رفع تنگاهای جانبی را باید در 
اولویت اول مدیریت استارت آپ قرار داد. تنگناها و موانع رشد به خودی خود ایجاد نمی شوند 
و برخی اوقات تصمیم های مدیران و س��رمایه گذاران باعث ایجاد مانع می شود. در ادامه  این 
مطلب زومیت، پنج عاملی را بررسی می کنیم که به ایجاد مانع و تنگنا برای رشد استارت آپ 

منجر می شوند.
مدیریت ضعیف زمان

بسیاری از مدیران استارت آپ ها با تصور در اختیار داشتن زمان بسیار طوالنی، چرخه های 
زمانی بی نهایت را در تصمیم های خود لحاظ می کنند. زمان مهم ترین دارایی هر فرد و گروه 
محس��وب می شود، اما بسیاری از رهبران بازدهی کمی در استفاده از آن دارند. در قدم اول، 
برای بهینه س��ازی مدیریت زمان باید عوامل جریان کاری در کسب وکار خود را درک کنید. 
سپس، فرآیندهایی را کشف کنید که به تلف شدن وقت منجر می شوند. حتی می توانید برای 
شناسایی مشکالت کسب وکار، فرآیندهای موجود را با استانداردهای صنعت مقایسه کنید 
و درنهایت، با اس��تفاده از ابزارهای فناوری همچون خودکارسازی یا حتی یادگیری ماشین، 
س��رعت فرآیندها را تاحد زیادی افزایش داد. زنجیره های تأمین یکی از موقعیت های اصلی 
مسئله س��از در مدیریت زمان و فرآیندها محسوب می شوند. روندهای کنونی دنیای فناوری 
نشان می دهند در آینده با ورود ماشین های هوشمندتر و شبکه هایی از برنامه های حرفه ای 
مدیریت، بازدهی زنجیره ها افزایش پیدا خواهد کرد. دراین میان، ش��رکت هایی که زودتر از 
سایر رقبا به فکر اجرای راهکارهای پیشرفته تر باشند، موقعیت رقابتی برتری خواهند داشت.

کمبود سرمایه
سرمایه ناکافی و ناتوانی در تهیه کردن منابع موردنیاز، می تواند به عنوان مانعی بر سر راه رشد 
قرار بگیرد. در حل کردن تنگناها و برطرف کردن مش��کالت رش��د، پول حرف اول را می زند. با 
داش��تن سرمایه می توانید هزینه  برنامه های نر م افزاری یا مشاوره  موردنیاز برای حل مشکالت 
را تأمین کنید. با رش��د شرکت، شما به مقیاس دهی فناوری  و سرمایه گذاری بیشتر در بخش 
فروش و فراهم کردن منابع برای حوزه های متعدد کسب وکار خود نیاز دارید. تنها با پول می توان 
چنین منابع و نیازهایی را فراهم کرد. اس��تارت آپ ها بسته به حوزه فعالیت و وضعیت کنونی 
خود، می توانند از منابع گوناگون برای جذب س��رمایه استفاده کنند. قطعا شروع کسب وکار با 
سرمایه  شخصی یا دوس��تانه بهترین راه حل خواهد بود، اما در ادامه باید گزینه هایی همچون 

سرمایه گذاران فرشته و سرمایه گذاران خطرپذیر و حتی دریافت وام را در نظر بگیرید.

فعالیت نامنظم
س��اختن و اداره کردن اس��تار ت آپ در وضعیتی که میان هیاهوی شدید بازار قرار داشته 
باش��ید، بیش از همیشه دشوار می شود؛ هیاهویی که از س��مت های گوناگون از رسانه های 
اجتماعی تا اپلیکیشن ها و سرویس ها و همکاران متعدد صنعت ایجاد می شود. دراین میان، 
برخی کارآفرینان به توهم تولید محصول بزرگ و ساختارشکن بعدی در جهان، مسیر خود 
را گم می کنند و تنها به دنبال قرارگرفتن در مرکز توجه هستند. قرارگرفتن در مرکز توجه 
هی��چ گاه موفقیت را تضمین نمی کند. در طول تاریخ، بس��یاری از ش��رکت هایی که توجه 
رسانه های بی شمار را به خود جلب کرده اند، حتی پس از دریافت سرمایه های هنگفت شکست 
خورده اند. از میان آنها می توان به استارت ْآپ Jawbone اشاره کرد که حتی با جذب سرمایه  
۹۳۰ میلیون دالری، سرنوش��تی به جز شکست و حذف از بازار نداشت. رویکرد بهینه برای 
اس��تارت آپ ها و مدیران آنها حفظ تمرکز روی وظایف و مسئولیت های جاری است. تمرکز 
روی وظایف جاری و تالش برای حل مش��کالت موجود به صورت خودکار توجه و ش��هرت 
را به دنبال خواهد داش��ت. تولید محصول عالی و تالش برای پاک س��ازی مسیر برای رشد، 
درنهایت به موفقیت هایی با جلب توجه کافی منجر خواهد ش��د. فراموش نکنید ش��هرت و 

موفقیت فقط با مقیاس دهی و حفظ روند رشد به دست می آید.
شبکه  کوچک

کارآفرین��ی ب��رای اولین بار و بدون حضور در ش��بکه ای قوی با اس��تانداردهای صنعتی، 
مش��کالت بزرگی به همراه خواهد داش��ت؛ ازاین رو، ش��بکه  قوی برای رش��د هر کسب وکار 
حیاتی اس��ت. درواقع، اکثر استارت آپ های موفق پیروزی های خود را مرتبط با شبکه  قوی 
بنیان گذاران می دانند. توسعه  شبکه های حرفه ای نیز به برنامه ریزی و استراتژی دقیق احتیاج 
دارد و تنها با کمپین یا رویدادهای متعدد به دس��ت نخواهد آمد. ش��بکه های قوی با سال ها 
فعالیت، صبر، تالش برای تشکیل رابطه و ایجاد جامعه در اطراف ایده شکل می گیرند. در قدم 
اول برای توسعه  شبکه  ای پشتیبان برای کسب وکار، باید نوع اثرگذاری و اهداف کسب وکار 
را مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر برند شما محلی است و تنها منطقه ای کوچک را برای 
فروش و رشد در نظر دارد، روی موقعیت های محلی برنامه ریزی کنید و به دنبال پشتیبان یا 
حتی اینفلوئنس��ر در همان محل فعالیت باشید. در مقابل، اگر بازار بزرگ تر یا حتی جهانی 
دارید، باید از موقعیت هایی در همان ابعاد برای شبکه سازی استفاده کنید؛ مثال رویدادهای 

بین المللی.
رشد سریع و زودهنگام

رش��د تولید با کمترین موانع و در س��ریع ترین زمان ممکن خواهد بود، اما در کنار آن، 
مش��کالت هم به همان اندازه رشد پیدا می کنند. کشف بهترین مسیر برای مقیاس دهی و 
رش��د به بررس��ی های متعدد و میل به تغییر مسیر )پیووت( نیازمند است. درنتیجه، شروع 
از ابعاد کوچک و س��رعت رش��د پایین ایراد خاصی ندارد. چنین رویکردی بس��یار بهتر از 
سرعت بیش ازحد و س��رمایه گذاری بدون برنامه خواهد بود. فراموش نکنید مقیاس پذیری 
برای اکثر کسب وکارها مشکل بزرگی محسوب می شود. درنهایت، هر چقدر روی برنامه ریزی 
مقیاس ده��ی زمان اختصاص دهید، رش��د آت��ی بهینه تر خواهد بود. به عن��وان نمونه ای از 
 )Groupon( استارت آپ های شکست خورده با سرعت رشد درخورتوجه، می توان گروپان
را مثال زد. آنها از سال ۲۰۰۸ و با هدف تخفیف های کوپنی آنالین وارد رقابت شدند و ایده 
و اجرای عالی داش��تند. گروپان تمرکز بسیار زیادی روی جذب مشتری و نه نگهداری آنها 
داشت. درنتیجه، وقتی با سرعت زیاد تصمیم به رشد و مقیاس دهی گرفتند، مشکالت قبلی 
حل نشده بودند و درنهایت پس از چند ماه از عرضه  عمومی سهام شرکت در سال ۲۰۱۱، 
ارزش هر س��هم از ۲۰ دالر به ۹ دالر رس��ید. مشکالت باال در نگاه اول بسیار واضح و آسان 
به نظر می رس��ند و با نگاهی به آنها متوجه می ش��ویم خود بنیان گذاران، مشکالت و موانع 
اصلی را برای رشد شرکت ایجاد می کنند. آنها تصور می کنند همه  کارها را می توان به تنهایی 
انجام داد. درنهایت، فراموش نکنید اطالع از تنگناهای احتمالی در مسیر رشد، شما را برای 
قدم گذاشتن در آن آماده تر می کند، به عالوه، شانس موفقیت شرکت نیز بیشتر می شود. هیچ 
کسب وکاری، حتی آدیداس، بدون مشکل رشد نمی کند و مدیرانی که مشکالت را در ابتدا 

مشاهده می کنند، بخت موفقیت بیشتری در کسب وکار خواهند داشت.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

جیمز باند حضور پیدا کرده بود. این خودرو در فیلم، توانایی حرکت در آب و خشکی 
را بـه صورت همزمان داشـت. نکتـه جالب توجه اینکه این نسـخه خـاص از لوتوس 
اسـپریت تحت مالکیت ایالن ماسـک بوده و او آن را در سال 2013 از یک حراجی که 

در لندن برگزار شده، به مبلغ 99۷ هزار دالر خریداری کرده است.
در آن موقـع مدیرعامل تسـال گفته بود: وقتـی یک کودک خردسـال در آفریقای 
جنوبی بودم، برایم شـگفت انگیز بود که جیمز باند در فیلم »جاسوسی که مرا دوست 

داشت« لوتوس اسپریت خود را با فشردن دکمه ای به زیردریایی تبدیل می کرد.
کارآفرین ۴۷ ساله و برجسته دنیای تکنولوژی افزوده زمانی که وی متوجه شده بود 

که این خودرو در واقعیت توانایی تغییر شـکل ندارد، ناراحت شده است. آقای ماسک 
اکنون تصمیم گرفته با استفاده از پیشرانه برقی تسال به این ایده جامه عمل بپوشاند.
ایالن ماسـک تولید نسـخه ای که واقعا دوزیسـت باشـد را ممکن دانسته، هرچند 
پذیرفته این کار با دشواری هایی همراه خواهد بود. او تولید مدلی را که صرفا جنبه ای 

نمایشی داشته باشد، محتمل پیش بینی کرده است.
بـه اعتقاد آقای ماسـک تقاضا برای چنین وسـیله نقلیـه ای زیاد نبـوده و بازارش 

کوچک تر از آن است که تولید انبوه صرفه اقتصادی داشته باشد.
businessinsider :منبع

بزرگ ترین مشکالتی که از رشد استارت آپ جلوگیری می کنند

ایالن ماسک: طرح اولیه خودروی دوزیست آبی خاکی تسال آماده است

یادداشـت

با تهیه پلتفرم ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت اعتباری، ارائه این خدمات شتاب 
گرفت.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان، رضا اس��دی فرد مدیر ش��بکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فن��اوری درباره اجرای طرح ارائه 
خدمات آزمایشگاهی به صورت اعتباری، بیان کرد: در این پلتفرم، سازمان ها و نهادهای 
مختلف می توانند میزان حمایت خود از پژوهش��گران و مجریان طرح های پژوهش��ی و 

تحقیق و توسعه را در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی ثبت کنند.
وی افزود: این افراد )حقیقی و حقوقی( با مراجعه به همه آزمایشگاه های عضو شبکه 
در سراس��ر کش��ور، می توانند خدمات آزمایش��گاهی مورد نیاز خود را تا سقف حمایت 

تعریف شده، دریافت کنند.

دستیابی به خدمات آزمایشگاهی 
شتاب گرفت



بازار پررقابت امروزی ایجاب می کند که به گفته های یوجین ش��وارتز، 
متخصص در زمینه آگهی های تبلیغاتی توجه کنیم؛ او چشم انداز جالبی 
را درباره یک عنوان خوب مطرح کرده اس��ت. ش��وارتز گفته اس��ت که 
برخالف چیزی که بسیاری از ما تصور می کنیم، »تیتر فروش نمی کند.« 
هدف از تیتر یا عنوان، این نیست؛ بلکه عنوان باید توجه را جلب کند. 
ب��رای مث��ال، زمانی که م��ردم در حال چک ک��ردن ایمیل های خود 
هس��تند، شما تنها ۱۰ثانیه در اختیار دارید تا توجه آنها را جلب کنید. 
مردم در این ۱۰ ثانیه تصمیم می گیرند که مطلب را بخوانند و یا اینکه 
آن را حذف کنند. هدف از عنوان این است که مردم را به خواندن ادامه 
مطلب ترغیب کند. عنوان، محصول را نمی فروشد، نقطه نظری را تایید 
یا تکذیب نمی کند، از ش��رایطی دفاع یا به آن حمله نمی کند و یا اینکه 
اطالعاتی را درباره توزیع کننده در اختیار ش��ما قرار نمی دهد. تنها باید 

کاری کند که مردم به خواندن پاراگراف بعدی تمایل داشته باشند.
اگر با ایمیل سروکار دارید، تنها می توانید روی یک سوم دامنه توجه 
افراد حساب کنید؛ بنابراین اهمیت ماجرا در این بخش بیشتر می شود؛ 
تیتر یا موضوع شما باید به گونه ای طراحی شود که توجه مخاطب هدف 
را جلب کرده و او را به خواندن متن اصلی ایمیل دعوت کند. طول یک 
عنوان خوب چقدر است؟ هیچ طول استانداردی برای آن در نظر گرفته 
نش��ده اس��ت، اما به طور قطع می توان گفت که طول آن باید به قدری 
باش��د که مانع خوانن��ده برای حذف ایمیل ش��ود. همانطور که یوجین 
ش��وارتز می  گوی��د: »عنوان، خط اول را می فروش��د. خط اول، خط دوم 
را می فروشد. خط دوم، خط سوم را می فروشد و این روند ادامه دارد.«

هدف ش��ما این است که مخاطب ش��ما به خواندن ادامه دهد. به یاد 
داش��ته باشید که احتماال خواننده های ش��ما هنوز برای پذیرش برخی 
ایده ه��ا آمادگی ندارند، مگر اینکه از قبل برای آن آماده ش��ده باش��ند. 
ش��ما می  توانید در میانه مطلب، به نکاتی اشاره کنید که شاید خواننده 
با خواندن عنوان، هرگز نمی توانست آنها را باور کند. شوارتز در این باره 
می گوید: »اگر برای باور کردن آماده باشد، برای خرید نیز آماده است.«

وظیفه ش��ما به عنوان یک بازاریاب این اس��ت که موضوع مناسب را 
در زمان مناس��ب ارائه دهید. اگر نمی خواهی��د از عنوان خود برای این 
کار اس��تفاده کنید، چه ابزار دیگری خواهید داش��ت؟ در وهله اول باید 
نوع��ی وعده را ارائه دهید، چیزی که مردم آن را ش��گفت انگیز بدانند و 
در عین حال کمی رازآلود باشد. دوم اینکه مکانیسم عناوین به گونه ای 
اس��ت که باید احساس��ات را جذب کنند. اگر بتوانید خواننده را درگیر 
کرده و احساسات او را لمس کنید، درواقع باعث شده اید که به خواندن 

مطلب ادامه دهد.
چط��ور می ت��وان چنی��ن عنوانی را پی��دا کرد؟ هم��ان محصولی که 

قص��د فروش آن را دارید، چنین امکانی را به ش��ما می دهد. کار ش��ما 
با یادداش��ت های ف��راوان پیرامون محصول آغاز می ش��ود؛ پس باز هم 
به س��راغ یادداش��ت ها بروید تا جایی که بتوانید مش��کلی را پیدا کنید 
که محصول ش��ما آن را برطرف می کند، در این یادداش��ت  ها مشخص 
می ش��ود که مخاطب ش��ما کیس��ت و محصول از چه طریقی می  تواند 
مشکالت مشتریان را برطرف کند. شوارتز از این روش استفاده کرده تا 
بتواند عنوان زیر را خلق کند؛ این عنوان توانست تعداد زیادی از کتاب 

موردنظر را به فروش برساند:
ترفنده��ای زیرکان��ه درباره آرت��روز، غذاهای طبیع��ی و رازهایی که 
خودت��ان می توانید انجام دهید؛ اثرات ض��د درد آن روی بیش از زن و 

مرد مشابه شما به اثبات رسیده است.
با مطالعه دقیق تر عنوان شوارتز، تمامی جوانب فوق العاده آن آشکارتر 

می شود:
• این عنوان مش��خص می کند که چه کس��انی به خواندن این کتاب 

عالقه دارند. )کسانی به بیماری آرتروز مبتال هستند(
• ای��ن عنوان یک راه حل س��اده  و ارزان را وع��ده می دهد )غذاهای 

طبیعی و راهکارهایی که خودتان به سادگی می توانید انجام دهید(
• اس��تفاده از لغت راز در این عنوان نش��ان می دهد که این راهکارها 
شناخته ش��ده نیس��تند و خواننده قطعا با اطالع��ات جدیدتری روبه رو 

می شود.
• ای��ن عن��وان وعده می دهد ک��ه راهکارهای ارائه ش��ده در کتاب، به 
صورت موفقیت آمیزی برای بس��یاری از افرادی که مشابه شما هستند، 

کارساز بوده است.
کس��انی که از درد آرتروز رنج می برن��د و احتماال روش های زیادی را 
امتح��ان کرده اند، با خواندن این عنوان فکر می کنند که این متن ارزش 
خواندن را خواهد داشت. اگر شما نیز از همین روش برای نوشتن عنوان 
اس��تفاده کنید و در پاراگراف اول نیز به دینامیک مسائل مطرح شده در 

تیتر بپردازید، پس می توانید خواننده را برای خرید ترغیب کنید.
روش ه��ای دیگری نیز برای ایجاد یک عن��وان پویا وجود دارد که در 

ادامه به آنها می پردازیم.
۱. یک کلیش��ه را برای هدف خود بازنویس��ی کنید. اس��تفاده از یک 
کلیش��ه در عنوان ها می تواند تاثیر بس��زایی داشته باش��د، چراکه برای 

خواننده شما آشناست.
۲. مولف��ه ای از تنش را به آن اضافه کنید. این روش در حالتی اتفاق 

می افتد که بخش هایی از عنوان در تناقض با یکدیگر باشند.
۳. سوال هایی را مطرح کنید که مردم بخواهند به آنها پاسخ دهند.

عالوه بر عنوان اصلی، احتماال از س��رفصل یا عنوان فرعی نیز استفاده 

می کنید که در سراسر متن اصلی شما دیده می شود. تمامی عنوان های 
فرع��ی نیز باید از قوانین عنوان اصلی پیروی کنند؛ این بدان معناس��ت 
که منطق اصلی متن را به همراه داش��ته باش��د و خواننده را به خواندن 

بخش بعدی ترغیب کند.
در ادامه توصیه های بیش��تری برای نوشتن یک عنوان موثر ارائه شده 

است:
• اطالعاتی که مش��خصا ب��ه موضوع��ی می پ��ردازد، قانع کننده تر از 
کلی نویس��ی اس��ت. بنابراین تالش کنید تا آمار دقیق��ی را ارائه دهید. 
برای مثال، به جای اینکه بنویس��ید »شوینده های ما، لباس ها را تمیزتر 
می کند« بنویس��ید »ش��وینده های ما، لباس ها را ت��ا ۵۶درصد تمیزتر 

می شوید.«
• در عنوان های��ی ک��ه از عالمت نقل قول )"( اس��تفاده ش��ده، میزان 
فراخوان��ی تا ۲۸درص��د افزایش می یابد. ش��اید به خاط��ر اینکه توجه 

بیشتری را جلب می کند و یا اینکه معتبرتر به نظر می رسد.
• اگر برای یک بازار محلی تبلیغ می کنید، اس��م شهر را نیز در عنوان 
خود به کار ببرید. اگر به مردم نش��ان دهید ک��ه درباره موضوع مهمی 

مربوط به شهر آنها  حرف می زنید، توجه آنها را جلب خواهید کرد.
• ب��ا توجه به س��لیقه و نفع خواننده بنویس��ید. این یک��ی از اولین و 
مهم تری��ن مواردی اس��ت که یک بازاری��اب باید به آن توج��ه کند. به 
خواننده، دلیلی را ارائه دهید که به ادامه مطلب نیز نگاهی بیندازد. این 
مورد، بدیهی به نظر می رسد، اما بارها و بارها زیر پا گذاشته شده است.

• چیزی که ارزش خبری داش��ته باش��د را به آنها ارائه دهید. اگر چیز 
جدیدی مثل محصول جدید یا تغییر و تحول در محصوالت قدیمی، در 
محتوای اصی متن قرار دارد، پس حتما در عنوان نیز به آن اشاره کنید.
• کنجکاوی طبیعی مردم را به کار بگیرید. این بدان معنا نیس��ت که 
صرف��ا کنجکاوی مردم را در عنوان تحریک کنی��د. کنجکاوی می تواند 
قدرت زیادی داش��ته باش��د، اما اگر با سالیق شخصی و یا اخبار ترکیب 
ش��ود. ش��اید عنوانی را نوش��ته اید که به نظر خودتان کامال تیزهوشانه 
است، اما به دلیل پیچیده بودن، توجه خواننده را به خود جلب نمی کند.
• مثبت باشید. تا حد امکان تالش کنید که از نوشتن عنوان های تیره 
و تار و منفی پرهیز کنید. اگر ناچار به یک اش��اره منفی هس��تید، پس 

عنوان خود را به یک زاویه مثبت به پایان برسانید.
• یک راه حل س��اده و س��ریع را ارائه دهید. عنوان هایی که در آن راه 
حل های ساده و آسان، به افرادی ارائه می شود که ممکن است با همان 
مش��کل موردنظر شما مواجه باش��ند، می تواند تاثیر زیادی را به همراه 

داشته باشد.
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بررسی طرح Brands For Goods و تاثیرات آن
اتحاد برندها برای توسعه و زندگی پایدار

ریچارد المن یک��ی از جذاب ترین اصطالح های دوران ما را طراحی 
ک��رده اس��ت: دموکراس��ی برند. تعری��ف او از این اصط��الح به ظاهر 
عجیب و غریب به این ترتیب اس��ت: »احساس اصلی من در طراحی 
این اصطالح س��ادگی بسیار بیش��تر ترغیب یک برند به سوی عملی 
خاص در مقایس��ه با هر فعالیت دیگری بود. برندها همیشه به دنبال 
بهبود زندگی مش��تریان و جلب رضایت ش��ان هس��تند. این امر نیز با 
بررس��ی دقیق زندگی و سلیقه مش��تریان صورت می گیرد.« فعالیت 
برندهای بزرگ در عرصه مس��ائل سیاس��ی از چند سال پیش شدت 
گرفته است. به این ترتیب آنها تمرکز بیشتری بر روی درخواست های 
مشتریان شان در عرصه سیاست دارند. به عنوان مثال، نت فلیکس در 
مورد قانون س��قط جنین در ایاالت متح��ده فعالیت های زیادی انجام 
داد. همچنی��ن برند پاتاگونی��ا نیز در تالش برای جل��ب توجه اهالی 
کسب و کار به گروه های محیط زیستی در پی کاهش مالیات تجاری 

و فشار بیشتر بر روی این گروه ها برای تامین بودجه است. 
هفته گذشته برخی از برندهای مهم در مراسم SB’۱۹ در دیترویت 
ط��رح جالب��ی را رونمایی کردند. ط��رح Brands For Goods به 
عنوان یک جنبش به منظور ایجاد ش��رایط س��اده برای زندگی پایدار 
ش��مار هرچه بیشتری از مردم جهان ایجاد شده است. برندهایی نظیر 
 SAP ،دینتس��و آیگیز، پپس��ی، نشنال جئوگرافیک، نس��تله، تارگت
Success Factors، P&G، اس س��ی جانسون و ویزا در این طرح 

مشارکت دارند. 
کوآن ویکورن اس��کرزینیارز، موسس و مدیرعامل موسسه برندهای 
 Brands For Goods پای��دار، اظهارنظر جالب��ی در مورد ط��رح
دارد: »پژوهش ها به خوب��ی حاکی از تمایل رو به افزایش مردم برای 
داش��تن زندگی  پایدار است. همچنین مردم بیش از هر زمان دیگری 
ب��ه یافتن الگوهای ش��خصی خود برای زندگی تمای��ل دارند. به طور 
معمول بس��یاری از ما احساس نارضایتی و پوچی در پی ناتوانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی وجوه مختلف دنی��ای پیرامون مان داریم. هدف 
اصل��ی ط��رح Brands For Goods کمک به مردم در راس��تای 
ش��ناخت توانایی های خود برای تاثیرگذاری بر روی مس��ائل مختلف 
اس��ت. به این ترتیب توانایی مردم برای مقابله با مس��ائلی نظیر تغییر 
وضعی��ت آب و هوای��ی، حفاظت از منابع طبیع��ی و تضمین زندگی 
صلح آمیزتر بیشتر می شود. در حقیقت این طراح چیزی بیشتر از یک 
توصیه صرف به مشتریان برندهای بزرگ است. امروزه مشتریان عالقه 
بیشتری به تعامل با برندهای فعال در عرصه های اجتماعی، در تالش 
برای ایجاد روابط پایدار با مش��تریان و سازگار با حفظ محیط زیست 
دارند. این امر به دلیل امیدواری مش��تریان به تضمین آینده ای پایدار 

و مطمئن در پی فعالیت این برندهاست.«
بدون ش��ک چنین جهت گیری هایی باید از س��وی جامعه و اهالی 
کس��ب و کار مورد تش��ویق قرار گیرد، با این ح��ال چنین رویکردی 

موجب سه تعهد اساسی برندها می شود:
• اعم��ال مالحظه های مختل��ف در مورد تولید محص��والت و ارائه 

خدمات به منظور سازگاری با محیط زیست.
• اس��تفاده از ش��یوه های مختلف بازاریابی و برندس��ازی به منظور 

توسعه پیام شان.
• هم��کاری برندها با یکدیگر در زمین��ه بازاریابی به منظور ترغیب 
مردم به س��وی تاثیرگذاری مثبت در مورد مسائل مختلف سیاسی و 

اجتماعی.
خوش��بختانه موسسه برندهای پایدار طرح های پژوهشی متنوعی را 
برای اطالع رسانی به مخاطب های هدف خود ترتیب داده است. بر این 
اساس مهم ترین معیارهای زندگی مطلوب از سوی مشتریان به ترتیب 
»تناسب، سادگی و س��المتی« عنوان شده است. البته برخی دیگر از 
مشتریان نیز توانایی ارتباط مطلوب با خانواده، جامعه و محیط زیست 
را ط��رح کرده اند. نکته جالب اینکه کمترین می��زان توجه به معنای 

زندگی پایدار براساس میزان پول و ثروت عنوان شده است. 
م��ارک پریتچ��ارد، رئیس برن��د P&G، در مورد اتح��اد برخی از 
بزرگترین برندها در طرح Brands For Goods اینگونه اظهارنظر 
کرده است: »به عنوان یکی از اعضای طرح موردنظر ما در پی توسعه 
س��بک زندگ��ی و رفتارهای پایدار هس��تیم. هدف اصل��ی من ایجاد 
شرایطی مناسب برای مشتریان در پی دنبال خواسته های اساسی شان 
در کنار اس��تفاده از محصوالت مطلوب اس��ت.« بدون تردید پیگیری 
چنین هدفی از س��وی برخی از برندهای بزرگ شرایط مناسبی برای 
توس��عه یک ترند را فراهم می کند، اما به راس��تی سرنوش��ت این نوع 

اقدامات برندها چه خواهد بود؟
آیا این طرح تاثیرگذار خواهد بود؟

اینکه برندهای ب��زرگ در طرح Brands For Goods به دنبال 
ایجاد و توس��عه س��بک زندگی تازه ای هس��تند، بس��یار هیجان انگیز 
اس��ت. هدف اصلی آنها فراهم سازی شرایطی بهتر از طریق طرح های 
گوناگ��ون برای تصمیم گیری بهتر مردم در زمینه های مختلف زندگی 
است. پرسش مهم در این میان موفقیت برندها در زمینه تاثیرگذاری 
بر روی مردم ب��رای تصمیم گیری های تاثیرگذار اس��ت. نگرانی ها در 
مورد سرنوش��ت مشترک این اقدام با موج ترویج فضیلت های اخالقی 
در دهه گذشته است. آن موج مشهور بدون کمترین دستاوردی مورد 
بی توجه��ی مردم قرار گرفت. به هر حال هم مردم در نظرس��نجی ها 
پیرام��ون ض��رورت فعالیت پایدار در عرصه ه��ای مختلف زندگی نظر 
واح��د و مثبت��ی دارند، با این حال به هنگام عمل بس��یاری از آنها به 

گونه ای متفاوت با اظهار نظرشان می اندیشند. 
برای مشتریان مشاهده اقدام برندها برای ایجاد زندگی بهتر و آنچه 
تاثیرگ��ذاری بر روی محیط اطراف نامیده می ش��ود، جذاب تر اس��ت. 
ای��ن امر به معنای ضرورت اقدام برندها در وهله نخس��ت برای جلب 
اعتماد و ترغیب مردم به پیروی از پیشنهادهای ش��ان است. بنابراین 
شاید زمان نصیحت مردم به پایان رسیده باشد. اکنون برندها نیازمند 
فعالیت و س��اماندهی اقداماتی مهم به منظور موفقیت در زمینه جلب 
اعتماد مردم هس��تند. در غیر این صورت سرنوش��ت اتحاد برندهای 
مختل��ف ب��رای ایجاد زندگی پای��دار یا پیگیری هر ه��دف دیگری با 
شکست همراه خواهد شد. دلیل آن نیز واضح است: بسیاری از مردم 
دیگر به ح��رف برندها، بدون مش��اهده عملی از سوی ش��ان، اعتماد 

نخواهند کرد. 
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TBT ایده های استفاده از هشتگ
اکنون که با ماهیت و چیس��تی هشتگ  TBT به خوبی آشنا شده ایم، نوبت به 
استفاده از آن در کمپین برندمان در شبکه های اجتماعی است، اما چگونه باید این 

کار را انجام داد؟
اگر برند شما دارای سابقه و تاریخچه غنی است، مشکل چندانی نخواهید داشت. 
اگ��ر هم در زمینه مدیری��ت اکانت یک برند تازه کار فعالیت دارید، بازهم مش��کل 
چندانی در پیش نخواهید داش��ت. در حقیقت هدف اصلی من در این بخش بیان 

برخی از ایده های جذاب برای استفاده از هشتگ TBT است. 
1. دفتر اصلی برندمان

 TBT مکان اصلی فعالیت برند ما نقطه شروع بسیار عالی برای استفاده از هشتگ
محسوب می شود. شاید شما در طول سال های فعالیت برندتان تغییراتی در ساختار 
آن نیز ایجاد کرده باش��ید. به این ترتیب ساختمان مرکزی یک برند اغلب ایده ای 
جذاب برای نمایش تاریخچه آن است. بسیاری از برندهای باسابقه طرح های اصلی 
ساختمان ش��ان در زمان احداث را به اشتراک می گذارند. این امر کاربران را نسبت 

به آنها کنجکاوتر می کند. 
نکته جالب در مورد ایده موقعیت مکانی ساختمان برندمان امکان توسعه ساده اش 
اس��ت. به این ترتیب به جای ساختمان اصلی شرکت به مواردی نظیر شهر، ایالت 
یا حتی کش��ور شروع کسب و کارتان فکر کنید. اطالع از محل شروع کسب و کار 
برندهای بزرگ و جهانی همیشه برای مردم هیجان انگیز است. به ویژه اگر از سوی 

خود برندها طرح شود. 
اگر برند ش��ما هیچ س��اختار فیزیکی ندارد )برندهای فع��ال در زمینه آنالین(، 
همچنان امکان استفاده از هشتگ TBT براساس موقعیت مکانی را خواهید داشت. 
به هر حال سایت ها نیز کار خود را از یک جا شروع کرده اند. نمونه مطلوب در این 
زمینه نحوه یادآوری نخستین صفحه جست وجوی گوگل در اینستاگرام است. تیم 
بازاریابی گوگل با انتش��ار چند تصویر از ظاهر اصلی سایت شان در روزهای نخست 

توجه قابل مالحظه ای را به خود جلب کرد. 
2. کارمندان

کارمندان بدنه اصلی هر کس��ب و کاری را شکل می دهند، بنابراین چرا با انتشار 
تصاویر قدیمی از آنها اندکی هیجان خلق نکنیم؟ تصاویر موردنظر می تواند ش��امل 
روزهای نخس��ت فعالیت برخی از کارمندان یا حتی مصاحبه های کاری کارمندان 
فعلی باشد. البته در مورد کارمندان فعلی باید افرادی با سابقه بیش از ۱۰ سال کار را 
انتخاب کرد، چراکه فقط چنین بازه زمانی با ماهیت هشتگ TBT سازگاری دارد. 
برخی از برندهای بزرگ مانند ولز فارگو از هش��تگ TBT برای انتش��ار تصاویر 
مربوط به نخس��تین کارمندان ش��ان اس��تفاده می کنند. در مورد ولز فارگو، یکی از 
پس��ت های این برند مرب��وط به کارمندان ده��ه ۶۰ بانک  آنه��ا و طراحی نوآورانه 

لباس های کارمندان شان است. 
اس��تفاده از تصاویر قدیمی یک��ی از بهترین ایده ها برای ایجاد ظاهری انس��انی 
برای برندمان اس��ت. به این ترتیب مخاطب احس��اس راحتی بیشتری با ما خواهد 
داش��ت. این امر تاثیرگذاری بس��یار باالیی دارد. مانند نوعی اعالم اینکه در پش��ت 
ظاهر حرفه ای و گاهی خشک برندمان افراد گوناگون با ایده های مختلف وجود دارد. 
گاهی اوقات اس��تفاده از تصاویر و ویدئوه��ای کارمندان نیز مفید خواهد بود. به 

این ترتیب برندمان از زاویه دوربین آنها به تصویر کش��یده می شود. به طور معمول 
کاربران شبکه های اجتماعی این نوع از تصاویر را بیشتر دوست دارند. 

3. مشتریان
ش��اید هیچ راهکار بهتری برای جلب نظر مش��تریان ب��ه مانند نمایش محتوای 
مربوط به مش��تریان قبلی مان نباش��د. به این ترتیب برخ��ی از برندها از تصاویر و 
ویدئوهای قدیمی مشتریان شان به منظور جذب تعامل بیشتر کاربران در پلتفرم های 

اجتماعی بهره می برند. 
نکته مهم درخصوص اس��تفاده از سوژه مش��تریان توجه به سال های بسیار قبل 
است. همچنین در تصاویر ما مشتریان باید حضور کامال مشهودی داشته باشند. به 
هر حال ایده معطوف به مش��تریان برندمان بدون حضور آنها هیچ معنایی نخواهد 
داشت.  به طور معمول حضور مشتریان در فروشگاه ما یا بازدیدشان از خط تولید 

ایده جذابی خواهد بود. 
۴. محصوالت یا خدمات

محصوالت و خدمات برندمان یکی از بهترین سوژه ها برای جلب توجه مخاطب 
در تکنیک TBT است. به عنوان مثال، محصوالت شما در طول سال های متمادی 
چگونه متحول شده اند؟ آیا تصویر، بروشور یا هر محتوای دیگری از آنها دارید؟ در 
صورتی که پاس��خ تان مثبت اس��ت، اس��تفاده از آنها برای خلق پست های جذاب و 

هیجان انگیز در شبکه های اجتماعی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. 
در زمین��ه اس��تفاده از محص��والت باید ت��رس از امتحان ایده های ت��ازه را کنار 
گذاش��ت. به ویژه از محصوالت مان دارای س��ابقه طوالنی نیس��تند. به عنوان مثال 
گوش��ی های هوشمند یکی از این حوزه ها هستند. در این مورد باید به دنبال نسل 
قبلی محصوالت مان برویم. بدون تردید گوشی های هوشمند به یکباره پدیدار نشده 
است. پیش از آنها گوشی های ساده وجود داشت. به این ترتیب یافتن تصاویر قدیمی 
از مردم در حال استفاده از گوشی های قدیمی در اندازه های بسیار بزرگ کار چندان 
دش��واری نخواهد بود.  آیا شما در زمینه تناس��ب اندام فعالیت دارید؟ بدون تردید 
یافتن تصاویر قدیمی در این حوزه بس��یار دشوار خواهد بود، با این حال مراجعه به 
تمرین های عجیب و غریب مردم در دهه های قبلی برای یافتن تناسب اندام جالب 
خواهد بود. این نوع تمرین ها امروزه به هیچ وجه قابل مش��اهده در س��بک ورزش 

حرفه ای نیست. 
با اندکی تامل و جس��ت وجو برای پیش��ینه های جذاب امکان استفاده از الگوی 
هشتگ TBT در کمپین های بازاریابی وجود دارد. بدون تردید هیچ کسب و کاری 
فاقد تاریخچه نیست. اگرچه شاید نقش ما در آن تاریخچه بسیار کمرنگ یا نزدیک 

به هیچ باشد. 
5. تبلیغات

 TBT محت��وای قدیمی تبلیغاتی یکی از بهترین نمونه ها برای الگوی هش��تگ
محسوب می شود. دلیل اصلی این امر وجود احساس نوستالژیک در اغلب تبلیغات 
قدیمی است. به این ترتیب مخاطب به هنگام مشاهده پست برندمان با احساسات 
عمیقی مواجه خواهد ش��د. کمپین های متمرکز بر روی هشتگ TBT با استفاده 
از پوس��ترهای دیجیتال یا فیزیکی امکان جلب توجه مخاط��ب را دارند. به عنوان 
مثال، اکانت رس��می ارتش ایاالت متحده در اینس��تاگرام چندی پیش به مناسبت 
سالگرد تاسیس اش از پوستر سال ۱۹۱۷ خود رونمایی کرد. در آن پوستر طرحی از 
آبراهام لینکلن با جمله معروف »من شما را برای ارتش ایاالت متحده می خواهم« 

درج شده است. 
اس��تفاده از تبلیغاتی قدیم��ی برندمان در مجالت یا ش��بکه های تلویزیونی نیز 

ایده های جذابی به نظر می رسند. برند جنگ ستارگان )این مجموعه فیلم به دلیل 
ش��هرت باال اکنون بدل به یک برند ش��ده اس��ت( با بیش از ۱۰ میلیون فالوور در 
اینس��تاگرام هر از گاهی صحنه هایی از مجموعه فیلم های خود را در قالب پس��ت 
منتش��ر می کند. یکی از بخش های جذاب فعالیت آنها انتش��ار تیزرهای تبلیغاتی 

مربوط به فیلم هاست. به این ترتیب توجه بسیاری از افراد بدان جلب می شود. 
برند ادی بائر یکی از بهترین اس��تفاده ها از تبلیغات قدیمی در الگوی هش��تگ 
TBT را دارد. آنها هر ماه یکبار به تبلیغات قدیمی خود رجوع می کنند. خوشبختانه 
حوزه پوش��اک در طول س��ال های مختلف تغییرات بس��یار زیادی پیدا می کند. به 
همین دلیل ایده های بسیار زیادی پیش روی ادی بائر قرار دارد. جذابیت کار ادی 
بائ��ر و به ط��ور کلی دیگر برندهای فعال در زمینه پوش��اک ماهیت خنده دار نحوه 
انتخاب لباس در دهه های قبلی اس��ت. همه ما این احس��اس را به هنگام مشاهده 
تصاویر قدیمی مان داریم. اینکه چرا از یک مدل مو یا لباس حاال خنده دار استفاده 

می کردیم، پرسشی مشترک در میان اغلب مردم است. 
6. رویدادها

رویدادهای بزرگ فرصت مناسبی در اختیار برندها به منظور استفاده از هشتگ 
TBT را می دهد. در این راستا باید به رویدادهای پیش رو و ارتباط آنها با برندمان 
فکر کنیم. س��پس باید به سراغ آرش��یو برندمان رفته و عکس هایی از برندمان در 
ارتباط با آن رویداد پیدا کنیم. خوشبختانه اغلب برندها ارتباط مطلوبی با رویدادهای 
گذشته دارند. به این ترتیب نیازی به نگرانی بیش از اندازه نیست. اگر هم برندتان 

تازه کار است، یادآوری آن رویدادها به شیوه ای خنده دار جالب خواهد بود. 
رویداده��ای مختلف یک��ی از بهترین فرصت ها به منظور ترکیب هش��تگ های 
مختلف اس��ت. به عنوان مثال در یک رویداد مش��خص امکان اس��تفاده ترکیبی از 
هش��تگ TBT، On This Day )در این روز(، جمعه های بازگش��ت و مانند آنها 
وج��ود دارد. به این ترتیب ش��مار بازدیدکنندگان مطلب م��ا افزایش خواهد یافت. 
البت��ه نباید در این زمینه بیش از اندازه زیاده روی کرد. در غیر این صورت احتمال 

نارضایتی کاربران وجود خواهد داشت. 
۷. نقطه عطف های برندمان

هشتگ TBT یکی از ایده های بسیار جذاب برای جشن گرفتن نقطه عطف های 
فعالیت برندمان اس��ت. بدون تردید هر برند بزرگی در طول دوران فعالیتش نقطه 
عطف های برجس��ته ای داشته است. به این ترتیب اطالع رسانی در مورد آنها عالوه 

بر نمایش جلوه ای بهتر از برندمان باعث افزایش آگاهی کاربران از ما نیز می شود. 
نمونه مطلوب اینگونه فعالیت در زمینه اس��تفاده از هش��تگ TBT خبرگزاری 
نیویورک تایمز اس��ت. چندی پیش آنها پس��تی همراه با تصویر نخستین شماره از 
روزنامه ش��ان را بارگذاری کردند. واکنش های مختلف کاربران به این پست در نوع 
خود بس��یار جالب بود. جالب اینکه آنها در توییتر تک تک اخبار مهم آن هفته را 
منتش��ر کردند. به این ترتیب کاربران اخبار نزدیک به یک قرن پیش را درست در 

ساعت وقوع بر روی توییتر نیویورک تایمز مشاهده می کردند. 
تجربه نیویورک تایمز یکی از بهترین مثال ها برای ایجاد هماهنگی میان اهداف 
برندمان در عصر حاضر و موفقیت های قبلی  است. اگر برند شما تاز ه کار است، باید 
به نقطه عطف های کوچک تر توجه کنیم. به عنوان مثال، سالگرد استخدام صدمین 
کارمند خود را جشن بگیرید. این امر تاثیر مناسبی بر روی مخاطب خواهد داشت. 
ب��ه هر حال ش��ما باید از یک جا کارتان را ش��روع کنید. این ام��ر نیازمند توجه به 

الگوهای مختلف بازاریابی از جمله هشتگ TBT است. 
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بررسی 5 راهکار طراحی استراتژی بازاریابی با کمترین تاثیر منفی
آزمایش استراتژی های شرکت مان در 

شبکه های اجتماعی بدون خدشه به برند

ش��بکه های اجتماعی امروزه بر عرصه بازاریابی س��لطه یافته اند. البته 
شرکت ها و مدیران کمپین های بازاریابی همیشه کارشناس های حرفه ای 
حوزه شبکه های اجتماعی نیس��تند. یک شرکت کوچک و محلی شاید 
نیازمند آزمایش چندین اس��تراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی به 
منظور یافتن الگوی مناسبش باشد. بدون تردید این امر خطرهای زیادی 
را به همراه دارد. به طور عمده، چالش اصلی خدش��ه به برندمان پس از 
آزمایش استراتژی های مختلف است. به همین دلیل مقاله کنونی از سوی 
انجمن کارآفرینان جوان با همراهی برخی از موفق تری کارآفرینان ش��ان 
نوشته ش��ده اس��ت. هدف اصلی بررسی ش��یوه های آزمایش استراتژی 
شرکت ها در شبکه های اجتماعی بدون خدشه به برند است. پرسش اصلی 
نیز به ش��رح ذیل است: راهکار یک کس��ب و کار کوچک برای آزمایش 
استراتژی های مختلف در ش��بکه های اجتماعی بدون خدشه به برندش 
کدام اس��ت؟ در ادامه پاس��خ هر کدام ش��ش کارآفرین منتخب انجمن 

کارآفرینان جوان را بررسی خواهیم کرد. 
1. امور را شخصی نکنید

رایان مگدیز )موسسه بازاریابی تستیک(
تعریف درس��ت از برندمان به منظور فه��م چگونگی پرهیز از ضربه به 
برندمان اهمیت دارد. به راستی مخاطب هدف اصلی برند ما چه کسانی 
هستند؟ لحن و نحوه انتخاب واژگان کوتاه در تعامل با مشتریان چگونه 
اس��ت؟پس از پاسخگویی به پرس��ش هایی از این قبیل آمادگی ما برای 
بررسی ماهیت برندمان افزایش خواهد یافت. نکته مهم در اینجا استفاده 
از پاسخ های مان به پرسش های فوق در زمینه فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی 
در ش��بکه های اجتماعی است. بسیاری از برندها با توجه به سلیقه خود 
اق��دام به تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی می کنند. این امر به طور 
کامل اش��تباه اس��ت. به عنوان یک برند س��ر و کار ما با مسائل شخصی 
نیست، بنابراین انتخاب های مان نیز نباید به صورت شخصی صورت گیرد. 
هرگونه فعالیت ما باید مطابق با هویت مرکزی برندمان صورت گیرد. در 
نهایت، اگر امور براساس برنامه مان پیش نرفت، نباید حالت تدافعی به خود 
بگیریم. حالت تدافعی موجب تشویق تصمیم گیری های شخصی می شود. 

2. پژوهش و مطالعه درباره رقابت مان
توراث دی هونت )شرکت سن دیگو ُموینگ(

بدون تردید جست وجوی اطالعات در مورد رقبای مان در عرصه کسب 
و کار بس��یار ساده خواهد بود. با بررسی نحوه فعالیت آنها در شبکه های 
اجتماعی اطالعات مفیدی در زمینه الگوها و استراتژی های رقبا به دست 
می آوریم. همچنین آش��نایی ما با سلیقه مش��تریان کسب و کارمان نیز 
افزایش خواهد یافت. این امر اطالعات الزم برای تدوین استراتژی موردنظر 
برندم��ان را فراهم خواهد کرد. همچنین تا حد زیادی نیازمان از امتحان 
استراتژی های ناموفق رفع می شود، چراکه عدم موفقیت برندهای رقیب در 
استفاده از یک الگوی کالن بازاریابی آنالین می تواند به معنای ناسازگاری 
آن با ماهیت کسب و کار ما باشد. در بسیاری از مواقع امتحان یک الگوی 
کالن بازاریابی در شبکه های اجتماعی باید به صورت محدود انجام شود. 
به این ترتیب ما فرصت کافی برای بررس��ی دقیق تر مس��ائل را خواهیم 
داشت. این امر به بهبود وضعیت اعتماد به نفس برندمان کمک می کند. 
همچنین خطرهای ناش��ی از آزمایش اس��تراتژی بازاریابی را نیز کاهش 

می دهد.
3. امتحان آزمایش دو مرحله ای بر روی مشتریان

کایل ویگینز )برند ِکِتکا(
بهترین راهکار برای ش��رکت های کوچک به منظور توسعه استراتژی 
مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی اج��رای آزمایش دو مرحل��ه ای بر روی 
مش��تریان فعلی شان اس��ت. هدف اصلی در اینجا کسب شناخت دقیق 
از سلیقه مش��تریان برندمان است. این مشتریان به طور معمول اهمیت 
بیش��تری برای ما، در مقایسه با سایر افراد، قائل هستند. به همین خاطر 
تمرکز بر روی آنها نتیجه دقیق تری به همراه خواهد داش��ت. با این کار 
اطالعات م��ورد نیاز برندمان برای تدوین یک اس��تراتژی کالن تر فراهم 

می شود. 
۴. عدم ترس از امتحان چیزهای تازه

کریستین نیل )موسسه مارکون برندز(
زیبایی ش��بکه های اجتماعی مربوط ب��ه امکان آزمایش امور مختلف 
در آن اس��ت. بدترین نتیجه فعالیت نامناس��ب در شبکه های اجتماعی 
به عنوان یک برند عدم توجه کاربران به ما در فضای این پلتفرم هاست، 
بنابراین نباید بیش از اندازه نس��بت به کاهش میزان فروش مان نگران 
باشیم. همچنین عادت کاربران ش��بکه های اجتماعی فراموشی سریع 
کمپین های بد در صورت مواجهه با عملکرد مناس��ب از س��وی همان 
برند اس��ت. به این ترتیب همیش��ه امکان جبران عملکرد نامناسب ما 
وجود دارد. درس��ت به همی��ن خاطر توصیه اصلی من به برندها تالش 
برای آزمایش امور مختلف در فضای ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این 
ام��ر هزینه های بس��یار کمتری در مقایس��ه با پیگی��ری آن اهداف در 
فضای واقعی زندگی دارد. بازهم تاکید می کنم، امکان فراموش��ی سریع 
کمپین های ناموفق در شبکه های اجتماعی فرصتی طالیی برای پیگیری 
و آزمایش اس��تراتژی های مختلف خواهد ب��ود، بنابراین باید ترس های 

موجود را کنار گذاشت. 
5. استفاده از نظرسنجی ها برای فهم مخاطب

)Think برایان دریسکول )موسسه
نظرسنجی همیشه یکی از راهکارهای مناسب برای جمع آوری اطالعات 
در مورد موضوعات مختلف اس��ت. بسته به دامنه شرکت کنندگان اعتبار 
نظرخواهی ه��ا افزایش می یابد. خوش��بختانه برای یک ش��رکت کوچک 
نیاز به تهیه جامعه آماری بس��یار زیاد نیس��ت. به این ترتیب استفاده از 
نظرسنجی های جذاب برای فهم بهتر مخاطب الگوی مناسبی خواهد بود. 
بدون تردید هر کسب و کاری عالقه مند به شناخت بهینه مخاطبش است. 
اینکه مخاطب از ما چه می خواهد، کلید دستیابی به محصول یا استراتژی 
جذاب برای وی اس��ت. متاس��فانه بس��یاری از برندها براس��اس سلیقه 
شخصی شان به این دست مسائل پاسخ می دهند. این امر موجب شکست 
برندها در جلب توجه مخاطب می ش��ود، بنابراین بهترین گزینه برای ما 
جهت گیری به سوی استفاده از نتایج نظرخواهی های مختلف است. نکته 
مهم به هنگام نظرخواهی از مخاطب هدف مان توجه به گوناگونی آنهاست، 
بنابراین جامعه آماری ما باید تا حد امکان این نوع تنوع ها را پوشش دهد. 
allbusiness :منبع
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چگونه بهترین ارتباط را با کارمندان دورکار 
برقرار کنیم؟

امروزه با گس��ترش دورکاری و دسترسی آسان تر به اینترنت، این 
امکان برای ش��رکت ها فراهم ش��ده تا کارمندهایی از راه دور داشته 
باش��ند، اما چگونه می توان ارتباط خوبی با کارمندان دورکار برقرار 

کرد؟ 
اگر بخواهید ش��رکت خود را به پیشرفت قابل توجهی برسانید 
و اف��راد کارآم��د بیش��تری اس��تخدام کنی��د، بای��د از محدوده  
جغرافیایی ت��ان گذر کنید. اخیرا دورکاری گس��ترش یافته و این 
مس��اله بیش از هر چیزی به خاطر پیش��رفت تکنولوژی است که 
ام��کان کار ک��ردن از هر جای��ی را فراهم می کن��د. وقتی کارمند 
دورکاری را برای ش��رکت خود اس��تخدام می کنید، باید برنامه ای 
تدوین کنید ت��ا از کارایی کارمند دورکار و نحوه  تعاملش با دیگر 

اعضای تیم اطمینان حاصل کنید.
در ای��ن مقال��ه قصد داریم ش��ما را با ش��ش نکت��ه از تجربیات 
کارفرماهایی که کارمندان دورکار دارند آش��نا کنیم. با خواندن این 
تجربیات می توانید گام های درستی در این مسیر بردارید و روند کار 

را برای خود و کارمندان دورکار تسهیل ببخشید.
راه ارتباطی را برای کارمندان دورکار باز کنید

یک��ی از نکات مهمی که کارآفرینان بیان می کنند این اس��ت که 
ب��ه ارتباط مداوم با کارمندان دورکار توجه ویژه ای داش��ته باش��ید. 
ش��ان اوگل، موس��س وب س��ایت تخصصی کس��ب و کار از راه  دور 
)Location Rebel(، می گوی��د در هر گام از راه با کارمند دورکار 

ارتباط برقرار کنید.
اوگل می گوید:   رمز موفقیت، داش��تن ارتب��اط باز و مداوم با 
کارمندان دورکار اس��ت. نباید تنها هدف تان این باشد که وظیفه  
آنه��ا را ی��ادآوری کنید، بلکه برای صحب��ت در مورد همه چیز و 
روش��ن کردن مس��ائل، برگزاری توفان  فکری برای دستیابی به 
ایده ه��ای جدید و گرفتن گ��زارش کار پروژه ب��ا آنها در ارتباط 

باشید.
 کارمندان دورکار را از یاد نبرید

ش��اید تاکن��ون کارمند دورکار نداش��ته اید، پ��س تجربه ای برای 
مدیری��ت این نوع کارمندان ندارید و تمام تجربه تان به س��رزدن به 
دفت��ر و میزکار آنها در س��اعات مختلف روز خالصه می ش��ود. پس 
ممکن اس��ت کارمندان دورکار را فراموش کنی��د و ارتباطی با آنها 

نداشته باشید.
 Ipseity Media سینتیا جانسون، از موسسان آژانس بازاریابی

می گوید:
وقتی مش��غله کاری زی��ادی دارید، احتماال کارمن��دان دورکار را 
فرام��وش می کنید. این در حالی اس��ت که کارمندان دورکار نیاز به 
شناخته شدن و ارزش قائل شدن دارند. پس برنامه ای برای ارتباط با 
آنها داشته باش��ید و یک مکالمه  کوتاه روزانه را در برنامه  کاری تان 

قرار دهید.
معیارهای کوتاه و ثابتی برای سنجش موفقیت خود داشته باشید
وقت��ی نمی توانید کارمند جدید را به ص��ورت حضوری یا مکالمه  
تصویری کنترل کنید، باید به دنبال راه هایی برای سنجش عملکرد 

و پیشرفت او باشید.
 Next Step جان رود، مدیر و موس��س سرویس آموزشی آنالین

Test Preparation، می گوید:
اعتم��اد کردن به کارمند دورکار اهمیت زیادی دارد. الزم اس��ت 
از عملکرد و پیش��رفت کارمند دورکار خود مطلع شوید و توانایی او 
را برای انجام پروژه موردنظر اندازه گیری کنید. بهتر اس��ت برای او 
اهداف کوتاه مدت تعیین کنید: باید فالن کار را تا پایان امروز/هفته 

آینده/آخر ماه به انجام برسانی.
از ابزارهای مدیریت پروژه استفاده کنید

پیشرفت تکنولوژی، برقراری ارتباط با کارمندان دورکار و آگاهی 
مدیر از عملکرد و پیش��رفت آنها را بسیار آسان کرده است. فیراس 
کیتانه، مدیر ارش��د اجرایی و از موسس��ان برند تجارت الکترونیک 
Amerisleep، پیش��نهاد می کن��د ب��رای اندازه گیری پیش��رفت 

کارمندان از ابزارهای مدرن استفاده کنید.
او معتقد است:

 در مح��ل کار، ارتباط ب��ا کارمندان و گرفتن اطالعات س��ریع 
در مورد انجام کارها و س��نجش پیشرفت ش��ان آس��ان است، اما 
کارمندان دورکار ممکن اس��ت همیشه در دسترس نباشند. برای 
اینکه به اطالعات به روز از نتایج کارها دسترس��ی داش��ته باش��ید 
می توانید از ابزارهای مدیریت پروژه مانند آس��انا یا ترلو اس��تفاده 

کنید.
 روی کارایی کارمندان دورکار متمرکز شوید

اعتماد به کارمندان دورکار براس��اس س��اعت کاری ش��ان سخت 
اس��ت، پس ب��ه ج��ای تمرک��ز روی س��اعت کار، روی کارایی آنها 
تمرکز کنید. کایل گوگن، موس��س و مدیرعامل اجرایی فروش��گاه 
ملزومات حیوانات Pawstruck، می گوید مدیران کسب وکار بهتر 
اس��ت خیلی روی ساعت کاری که اعضای تیم صرف انجام پروژه ها 

می کنند، تمرکز نداشته باشند.
او می گوید:  

کار درس��تی نیس��ت که برای آگاهی از رفتارها و س��اعات کاری 
فعالی��ت کارمندان دورکار خود زم��ان زیادی صرف کنید. انتظارات 
خود را در مورد اهداف و برنامه های کاری به طور واضح و مش��خص 
بی��ان کنید. اگ��ر کارمن��دان اه��داف موردانتظار ش��ما را برآورده 

نمی کنند، به دنبال مشکالت آنها باشید.
کارمندان دورکار را با فرهنگ شرکت آشنا کنید

به همان اندازه که برای کارمندان دورکار مهم است با شرکت در 
ارتباط باش��ند، برای شما هم مهم است با آنها ارتباط خوبی داشته 
باش��ید. به همین خاطر الزم اس��ت کارمن��دان دورکار را با فرهنگ 
ش��رکت خود آش��نا کنید و از حض��ور آنها در مکالمات س��ازمانی 

اطمینان حاصل کنید.
 Unleashed میش��ل س��پنوزا، مدیرعامل شرکت توس��عه وب

Technologies، می گوید:
س��عی کنید تا جای ممکن ارتباط خوبی بی��ن کارمندان دورکار 
با دیگر همکاران ش��ان برقرار کنید. این کار ب��ه آنها کمک می کند 
فرهنگ ش��رکت را بهت��ر درک کنند، زودتر با آن کن��ار بیایند و از 
س��طح توقعات کیفی، حرفه ای و کارایی کسب و کار شما بهتر مطلع 

شوند.
incucan :منبع 

رهبری

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

امروزه شمار بسیار زیادی از مردم در حال فعالیت به عنوان کارآفرین هستند، 
ب��ا این حال همه آنه��ا به یک اندازه تجربه کس��ب موفقیت ندارند. به راس��تی 
ویژگی ها و صفات ضروری برای یک کارآفرین موفق کدام است؟ چگونه می توان 
آن ویژگی ه��ا را ب��ه دس��ت آورد؟ در ادامه به بررس��ی نه ویژگ��ی و صفت برتر 

کارآفرینان موفق خواهیم پرداخت. 
1. اهمیت خالقیت

آدالینا سوفیا )موسسه نومو فومو(
ب��ه عنوان یک کارآفرین همیش��ه خ��ود را در مواجهه با چالش ها و مس��ائل 
مختلف��ی خواهیم یافت. در اغلب این چالش ه��ای امکان مراجعه به گوگل برای 
جست وجوی ساده پاسخ موردنظر وجود ندارد، بنابراین باید از خالقیت خودمان 
استفاد کنیم. خالقیت به طور معمول مجموعه ای از مفاهیم پایه ای برخواسته از 
موضوعات بس��یار متنوع به منظور ایجاد تغییر و تحول در زندگی معنا می شود. 
این امر در زمینه فعالیت های معمولی، نحوه بازاریابی و مدیریت س��ازمانی معنا 

پیدا می کند. 
2. ایجاد اعتماد به نفس

متیو پودولسکی )موسسه مشاوره حقوقی فلوریدا(
بدون تردید هر کسب و کاری دارای باال و پایین های بسیار زیادی است، با این 
ح��ال یک کارآفری��ن باید در طول زمان های بد نیز اعتماد به نفس خود را حفظ 
کن��د. در غیر این صورت ما تصمیم های نادرس��تی براس��اس ترس مان، به جای 
منطق اقتصادی( خواهیم گرفت. در حوزه کسب و کار همیشه نگاه به سوی نیمه 
پ��ر لیوان و تالش برای حفظ دیدگاه مثبت ضروری اس��ت. فقط در این صورت 
امکان عبور از ش��رایط نامناس��ب برای ما وجود خواهد داشت. هیچ کارآفرین و 
برن��دی با دیدگاه های منف��ی توانایی موفقیت در حوزه کس��ب و کار را نخواهد 

داشت. همچنین کمتر مشتری به اینگونه برندها و کارآفرین ها اعتماد می کند.
3. ضرورت انعطاف پذیری

استفانی ولز )موسسه ُفرمیدابلز ُفرمز(
ب��ه عنوان یک کارآفرین موفق باید برای همه چیز آماده باش��یم. درس��ت به 
همین خاطر انعطاف پذیری نقش بس��یار مهم��ی در زندگی حرفه ای کارآفرینان 
دارد. امور مختلف در حوزه کس��ب و کار همیش��ه به صورت درس��ت و مطابق 
ب��ا انتظ��ارات ما پیش نمی رود. اگ��ر ما بر روی یک طرح جذاب س��رمایه گذاری 
کرده ایم، در صورت ناتوانی اش در جلب رضایت مشتریان باید به سرعت تغییرش 
دهیم. اش��تباه بس��یاری از برندها تاکید بیش از اندازه بر روی الگوهای غلط شان 
است. به این ترتیب کمترین عالقه ای به تغییر رویه شان حتی در صورت مواجهه 
با عالئم حاکی از شکس��ت نشان نمی دهند. انعطاف پذیری به ما توانایی مواجهه 
با هر ش��رایطی را می دهد. از همه مهم تر، این ویژگی اساسی امکان تغییر جهت 
کس��ب و کارمان به صورت س��ریع و در نتیجه پیشگیری از ضررهای هنگفت را 
فراه��م می کند. نتیجه ای��ن تغییر جهت  نیز امکان ادامه مجدد مس��یر موفقیت 

خواهد بود. 
۴. عنصر ماندگاری و تاثیر آن

)OneIMS ساالمون تیموتی )برند
هر کارآفرین موفقی که من می شناس��م، عنص��ر ماندگاری را در کارش ایجاد 
کرده اس��ت. من معنای ماندگاری را فرآیند برخواس��تن و ادامه مسیر پس از هر 

شکس��ت می دانم. به نظرم ماندگاری حتی یک ویژگی روحی نیس��ت. در عوض 
نوعی دیدگاه یا س��بک نگرش به مس��ائل محسوب می شود. به طور معمول افراد 
دارای دیدگاه ماندگاری به چالش ها به مثابه فرصت نگاه می کنند. فرصتی برای 
موفقیت، اثبات خود، بهبود وضعیت کس��ب و کار یا ش��اید جلب نظر مش��تریان 
هرچه بیش��تر به کسب و کارش��ان از جمله مهم ترین اهداف کارآفرینان از اخذ 
این دیدگاه محس��وب می شود. نکته مهم در اینجا عدم تسلیم کارآفرینان موفق 
اس��ت. هر شکستی تا زمانی که منجر به تس��لیم ما نشود، مانعی در برابر کسب 

و کارمان نخواهد بود. 
5. داشتن انگیزه برای پیشرفت

)WPBeginner سید بلخی )برند
همه کارآفرینان موفق ویژگی های ش��بیه به ه��م دارند. یکی از مهم ترین این 
ویژگی ها انگیزه بس��یار باال برای پیش��رفت و بهبود وضعیت کاری شان است. به 
این ترتیب آنها تالش تحسین برانگیزی در راستای بهبود وضعیت کارشان نشان 
می دهند. یک کارآفرین خوب همیش��ه از وجود راه ها و ش��یوه های مختلف برای 
توس��عه و پیش��رفت اطالع دارد. البته این به معنای شناس��ایی همه راهکارها از 
سوی وی نیس��ت. به معنای دقیق، او همیشه از نتیجه بخشی تالش برای یافتن 
راهکاره��ای تازه ب��ه منظور پیش��رفت اطمینان دارد. چنی��ن دیدگاهی معموال 
ب��ا نظرخواه��ی از کارمن��دان در مورد مس��ائل مهم تقویت می ش��ود. همچنین 
بس��یاری از برندها به عنوان یک پرسش جذاب از کارمندان شان در مورد میزان 
امیدواری ش��ان به آینده ش��رکت س��وال می کنن��د. توجه به پاس��خ ها و نظرات 
کارمن��دان در این ش��رایط امیدواری بس��یار زیادی به برندها در راس��تای ادامه 
مسیرش��ان خواهد داد، چراکه یک کارآفرین به تنهایی امکان شناس��ایی و فهم 
همه امور در جریان ش��رکتش را ندارد. اینجا کمک کارمندان و حتی مش��تریان 

به ما بسیار راهگشا خواهد بود. 
6. تمرکز بر روی نیاز به موفقیت

   )Crush The CPA برایس ولکر )موسسه
تغییر هویت کارآفرینان جوان و پرش��ور بدل ب��ه کارآفرینان پیر و کم تحرک 
درس��ت پس از عدم احساس نیاز به موفقیت اس��ت. به این ترتیب فقط تا زمان 
احس��اس نیاز به موفقیت و پیش��رفت کارآفرین از نظر فکری جون و پویا خواهد 
بود. در طول تاریخ همیش��ه نوآوری محصول نیاز است. من در تجربه شخصی ام 
هرگاه خود را در حال اس��تراحت بر روی تخت خواب یا مبل راحتی می یابم، به 
سرعت اقدام به تقویت انگیزه ام برای کسب موفقیت های بیشتر خواهم پرداخت. 
ب��ه این ترتی��ب انگیزه و نیازم برای ادامه فعالیت در دنیای کس��ب و کار تقویت 
خواهد ش��د. اگر دقیق نگاه کنیم، همیشه در دنیای کسب و کار فضاهایی برای 
فعالیت بیشتر وجود دارد. گالیه برندها نسبت به ناتوانی در زمینه فعالیت بیشتر 
به طور عمده مربوط به کاهش انگیزه ش��ان است. اگر با پیش زمینه نیاز و انگیزه 
باال به اطراف نگاه کنیم، همیش��ه فرصت های مناس��بی خواهیم یافت، بنابراین 
ش��یوه منحصر به فرد من در مواجهه ب��ا دوران رکود تالش برای تمرکز بر روی 
نگاه به اطراف همراه با پیش زمینه نیاز است. این امر در طول زندگی ام به خوبی 

ثمربخش ظاهر شده است. 
۷. اندکی صبر و تحمل

)Amerisleep فیراس کیتانه )موسسه
در یک نگاه س��اده، بس��یاری از ش��رکت های بس��یار موفق یک ش��به ظاهر 
ش��ده اند. به این ترتیب آرزویی مشابه برای خودمان در جهت موفقیت یک شبه 
در دنیای کس��ب و کار ش��اید چندان عجیب به نظر نرس��د. نکت��ه مهم در این 

میان بی توجهی بس��یاری از ما نس��بت به پس زمینه موفقیت شرکت های بزرگ 
اس��ت. به طور معمول مدیران و کارآفرینان این ش��رکت ها مدت زمان زیادی به 
ت��الش برای کس��ب موفقیت ادامه داده اند. فقط پس از پای��داری و صبر آنها در 
راس��تای دس��تیابی به موفقیت این امکان برای آنها فراهم ش��ده است، بنابراین 
نگاه س��اده انگارانه از بیرون به عنوان یک ناظر به موفقیت های شرکت های بزرگ 
مبتنی بر مجموعه ای از فرض های غلط است. شرکت های بزرگ تاریخچه جالب 
و هیجان انگیزی در زمینه تالش برای کس��ب موفقیت دارند. به این ترتیب آنها 
فق��ط پس از تالش های بس��یار و عبرت گیری از شکس��ت های پرشمارش��ان به 
موفقیت های بزرگ دس��ت یافته اند. تالش برای تمرکز ب��ر روی وجه موفق این 
برندها بدون لحاظ تالش های عمده شان در طول زمانی نسبتا طوالنی بزرگترین 
خطر برای کارآفرینان جوان اس��ت. این امر موجب عجله و عدم صبر کارآفرینان 
برای دس��تیابی به موفقیت خواهد ش��د. این عدم شکیبایی به نوبه خود استفاده 
از روش های عجیب و غریب و پرخطر را تقویت خواهد کرد. اگر به دنبال کسب 
موفقیت پایدار در حوزه کس��ب و کار هس��تید، باید صبر و تحمل تان را تقویت 
کنید. این ویژگی یکی از رویکردها و پایه های فکری الزامی برای هر کارآفرینان 

موفقی است. 
8. اصول شخصی خودیاری

)ProTexting کالین کاسابوف )برند
بزرگترین تفاوت میان داشتن یک شغل و نابودسازی کسب و کار شخصی مان 
مربوط به توانایی ما در زمینه پرورش اصول ش��خصی برای خودیاری است. این 
اص��ل معموال به عنوان توانایی افراد در ایجاد انگیزه و روحیه مثبت در راس��تای 
اس��تفاده بهینه از موقعیت ها و ش��رایط کاری اطالق می شود. به این ترتیب ما با 
یک مجموعه از توانایی های ضروری برای موفقیت در حوزه کس��ب و کار مواجه 
هستیم. برخی از زمینه های خودیاری در عرصه کارآفرینی مربوط به یافتن نظم 
مناس��ب برای کار و فعالیت است. بسیاری از کارآفرینان هنوز در زمینه طراحی 
برنامه ای منس��جم و مطابق با توانایی های شان برای کار ناتوان هستند. موفقیت 
مجموع��ه ای از کارآفرینان بزرگ براس��اس یک الگوی مش��خص تضمین قطعی 
برای موفقیت ما با استفاده از آن نیست. در اینجا ما باید خودمان به فکر توسعه 
برنامه ای اختصاصی برای کس��ب و کارمان باشیم. دلیل اصلی تاکید من بر روی 
این امر ش��ناخت درس��ت و بی واسطه ما از توانایی ها و نقاط ضعف مان است. این 

نکته ما را در راستای طراحی یک برنامه دقیق یاری خواهد کرد. 
9. الهام بخش باشید

برایان سامسون )برند ترو نورث(
زم��ان بس��یار زیادی از دوران کاری من به عنوان ی��ک کارآفرین صرف خرید 
و فروش چیزهای مختلف ش��ده اس��ت. این فرآیند خرید و ف��روش الزاما میان 
مشتریان روی نمی دهد. تعامل با سرمایه گذارها، کارمندان و بسیاری موارد دیگر 
را نی��ز باید لحاظ کرد. با این حس��اب بس��یاری از ما پ��س از مدت زمانی اندک 
فعالیت به عنوان کارآفرین دس��ت از کار خواهیم کش��ید. دلیل این امر ناتوانی و 
خس��تگی ما از ادامه روند مذاکره و معامله با دیگران اس��ت. کلید تقویت انگیزه 
ما در این میان به منظور ادامه مسیر در تالش برای یافت راهکارهای تازه است. 
ب��ه این ترتیب فرآیند تکراری تعامل با دیگران اندکی هیجان انگیز خواهد ش��د. 
همچنی��ن از نقطه نظر دیگران ما با تالش برای به کارگیری راهکارهای مختلف 
بدل به کارآفرینی الهام بخش خواهیم ش��د. این امر مستلزم تقویت توانایی ما در 

ایجاد رابطه پایدار با دیگران است. 
noobpreneur :منبع

چگونه کارآفرین بهتری باشیم؟

9 ویژگی ضروری برای کارآفرینان موفق
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وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی:
باید به طور همه جانبه از تولید ریل ملی حمایت کنیم

اصفهان- قاسم اسد: دکتر رضا رحمانی، وزیر صنعت ، معدن و تجارت درآخرین روز از 
هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی از غرفه شرکت ذوب آهن اصفهان بازدید کرد 
. وی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار ما گفت : ذوب آهن با تولید ریل ، نیاز کشور 
به  این محصول استراتژیک را تامین کرده و مانع خروج ارز از کشور شده است .وزیر صنعت 
، معدن و تجارت ، حمایت از تولیدات داخلی را سیاست اصلی کارگزاران کشور عنوان کرد و 
افزود:  با وجود تولید ریل با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی در ذوب آهن ، کشور از 
واردات این محصول بی نیاز است و باید به طور همه جانبه از تولید ریل ملی حمایت کنیم.دکتر رضا رحمانی ، ذوب آهن را خاستگاه صنعت 
نوین کشور ایران دانست و افزود: ذوب آهن در طول نیم قرن فعالیت خود منشا آثار و خدمات بی بدیل و ارزنده ای بوده به نوعی که عمده 

صنایع کشور مدیون کارشناسان این مجتمع عظیم صنعتی هستند.

در ارزیابی اقتصادی پروژه های تحقیقاتی شرکت های تابعه توانیر
شرکت برق منطقه ای خوزستان رتبه اول را کسب کرد

اهواز- شبنم قجاوند: شرکت برق منطقه ای خوزستان موفق به کسب رتبه اول شاخص ارزیابی نسبت منفعت به هزینه حاصل از 
بکارگیری پروژه های تحقیقاتی در بین شرکت های تحت پوشش توانیر شد.مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه پژوهش یکی از محورهای 
مهم در توس��عه پایدار و پیشرفت هر کش��ور است، افزود: در بازه زمانی سال ۹۰ تا ۹۵ برق منطقه ای خوزستان طی قرارداد مشترکی با 
دانشگاه شهید چمران اهواز جهت رفع مشکالت شرکت و مجموعه نیروگاه های رامین و آبادان چندین طرح تحقیقاتی را انجام داده است.
محمود دشت بزرگ اظهار داشت: در بررسی های به عمل آمده ارزیابی منافع اقتصادی از سوی مشاور مشخص گردید کلیه طرح های 
تحقیقاتی این شرکت دارای توجیه اقتصادی بوده اند.وی با اشاره به گزارش شرکت توانیر به عنوان دستگاه نظارت بر ارزیابی اظهار داشت: 
مجموع منافع ایجاد شده برای ۱۰ طرح اجرایی شرکت برق منطقه ای خوزستان بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بوده است.مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان هزینه اجرایی شدن این طرح ها را کمتر از ۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد.دشت بزرگ اضافه کرد: از مجموع منافع 
کسب شده شرکت های تحت پوشش توانیر ۵۱ درصد منافع حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی متعلق به پروژه های تحقیقاتی برق 
منطقه ای خوزستان است.وی ادادمه داد: با وجود پتانسیل هایی که در شرکت برق منطقه ای خوزستان وجود دارد و با اهتمام همکاران 

ادامه فعالیت های پژوهشی منافع زیادتری را عاید صنعت برق کشور و شرکت خواهد کرد.

توسعه ورزش با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی اولویت برنامه های 
شهرداری گرگان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: دکتر عبدالرضا دادبود در آئین اختتامیه مسابقات جام موالی عرشیان ویژه ماه مبارک رمضان در 
گرگان، اظهار کرد: یکی از نگاه های شهرداری گرگان همواره بر توسعه ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی به واسطه ورزش و مسابقات ورزشی در 
شهر بوده و خواهد بود. به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، وی ادامه داد: در همین راستا در بخش زیرساخت های 
ورزشی برنامه های متنوعی را ایجاد کرده و امسال نیز در دستور کار داریم و حتی در برنامه ریزی های انجام شده سعی ما بر این است در 
پارک های محله ای سعی کنیم تا جای امکان زیرساخت های حداقلی رشته های تخصصی ورزش های مختلف را ایجاد کنیم.شهردار گرگان 
خاطرنشان کرد: کاهش آسیب های اجتماعی یکی از دغدغه های شهرداری گرگان است و از آنجایی که ورزش یکی از محکم ترین راه های 
مبارزه با آسیب های اجتماعی است، توسعه ورزش در هر دو زمینه همگانی و قهرمانی را در اولویت دستور کار داریم.دادبود در بخش دیگری 
با بیان اینکه ۲۰ پروژه بزرگ با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در گرگان اجرا خواهد شد، گفت: عملیات اجرایی شهر بازی به زودی 
در گرگان اجرا خواهد شد که امیدواریم تا پایان مرداد ماه کلنگ آن به زمین زده شود.وی گفت: در حوزه ترافیکی برنامه های مهمی داریم 
که اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح افسران به کمربندی، مطالعه پروژه »بی آرتی« و پروژه های مشابه و متفاوت دیگر در دستور کار قرار 
دارد.شهردار گرگان تصریح کرد: پروژه هایی مانند آبشار ناهار خوران، آب نمای پارک شهر و ایستگاه دوچرخه النگدره را برای ایجاد شور و 
نشاط مردم شهر گرگان راه اندازی کردیم.دادبود بیان کرد: با تاکید فرماندار گرگان و با توجه به برنامه های پیش بینی شده از ابتدای امسال 
انشااهلل به امید خداوند سعی خواهیم کرد هر ماه چنین جشنواره ها و برنامه هایی را در راستای توسعه نشاط اجتماعی در گرگان برگزار کنیم.
گفتنی است، در این مراسم »محمد حمیدی« فرماندار گرگان و اعضای شورای اسالمی شهر گرگان حضور داشتند.الزم به ذکر است، »ناصر 
گرزین« به نمایندگی از اعضای شورای اسالمی حاضر در مراسم ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری گرگان در حوزه  های مختلف، برنامه های 
انجام شده و پیش رو در راستای توسعه ورزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را ارزشمند دانست و گفت: به طور قطع تمامی اعضای 
شورای اسالمی شهر گرگان برای ساختن گرگانی بهتر از دیروز حامی شهرداری گرگان خواهند بود.محمدابراهیم جرجانی، ناصر گرزین و 

سعید رحیمی شورائیان حاضر در مراسم بودند.

در شهرستان قدس انجام شد ؛
بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از پروژهای آب و فاضالب

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز: محمودی شاه نشین نماینده مردم شهرستان های 
قدس، مالرد و ش��هریار به طور سر زده از پروژهای در حال اجرای آب و فاضالب شهرستان 
قدس بازدید کرد. در این بازدید بهزاد رضوانی مدیر امور آبفای شهرستان قدس او راهمراهی 
کرده و نحوه اجرای پروژه ها و مشکالت پیش روی آبفا را تشریح کرد همچنین گزارشی کامل 
از وضعیت موجود و برنامه های آینده را ارائه داد.نماینده مجلس شورای اسالمی پس از بازدید 
از پیش��رفت قابل قبول پروژها و از مدیرعامل آبفای غرب استان تهران و مجموعه کارکنان 
آبفای شهرستان قدس تقدیر وتشکر کرد و خواستار تسریع در اجرای پروژه های آبرسانی خصوصاً تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب به 

صورت کامل در شهرستان قدس شد.

ثبت بیش از 3 هزار و 200 نفر - ساعت دوره آموزشی در منطقه ایالم
ایالم- هدی منصوری: مس��ئول آموزش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ایالم از برگزاری ۱۵ دوره آموزشی به میزان ۳ هزار و ۲۴۸ نفر - ساعت در سال ۹۷ خبر داد 
. محمد نصیری در اولین نشس��ت ش��ورای آموزش در سال ۹۸ که با حضور اعضای دائم آن 
برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از دوره های آموزشی برگزار شده در سال ۹۷ به بیان چالش 
های آموزشی پیش روی منطقه پرداخت و گفت: این تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در 
سال گذشته، شامل همگی کارکنان منطقه اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری شده است.
نصیری با تأکید بر برگزاری بیشتر دوره های آموزشی، افزود: امیدواریم دوره های آموزشی در نظر گرفته شده در سال جاری نسبت به دوره 

های آموزشی برگزار شده در سال گذشته، اثر بخشی بیشتری داشته باشند.

در راستای حفاظت و صیانت از تأسیسات امور آبفای صومعه سرا انجام شد؛
 نصب 11 دستگاه دوربین مدار بسته در تصفیه خانه

رشت- مهناز نوبری : علی روح االمین مدیر امور آبفای صومعه سرا با اشاره به لزوم نصب دوربین های مداربسته و ایجاد سیستم های 
امنیتی اظهار داشت: به منظور کنترل بیشتر فرآیندهای تصفیه آب و همچنین صیانت از تأسیسات و تجهیزات شرکت، نسبت به نصب ۱۱ 
دستگاه دوربین مدار بسته از محل اعتبارات جاری با مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال اقدام شد. وی در ادامه افزود: نصب این دوربین ها می تواند 

در جلوگیری از اشتباهات کارکنان، مراقبت از تصفیه خانه و ایجاد آرامش بیشتر کارکنان مثمرثمر باشد.

دکتر آرام در همایش علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی کشور در ساری بیان کرد :
کمبود اعتبارات ؛ مهمترین دغدغه معلولین 

ساری – دهقان : مدیر کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه بهزیستی تنها متولی امور معلولین در جامعه است خاطرنشان کرد : متناسب 
با گذر زمان شکل و نوع مسائل و مشکالت جامعه هدف درحال تغییر است و ضروریست تا بر همین اساس رویکرد ها، برنامه ریزی ها و 
روش ها نیز تغییر کند و به روز شود. همایش دو روزه علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی سراسر کشور با حضور دکتر محمد نفریه 
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی مازندران، مدیران کل ستادی و معاونین توانبخشی بهزیستی 
کلیه استان ها در مجتمع شهید بهشتی ساری برگزار شد.دکتر آرام ضمن خیرمقدم به حاضرین، با تقدیر از اقدامات دکتر نحوی نژاد انتصاب 
دکتر نفریه به س��مت معاونت توانبخشی سازمان بهزیس��تی را تبریک گفت و افزود : در این همایش مازندران از نظر جغرافیایی میزبان 
محسوب می شود و هرآنچه شاهدیم ماحصل زحمات مدیران ستادی است.مدیر کل بهزیستی مازندران تصریح کرد : امیدوارم نهایت بهره 
از فرصت ایجاد شده برده شود و با طرح دغدغه های موجود در حوزه توانبخشی با همفکری و تبادل تجربیات مشکالت جامعه هدف به 
حداقل برسد.وی با بیان اینکه بهزیستی تنها متولی امور معلولین در جامعه است خاطرنشان کرد : متناسب با گذر زمان شکل و نوع مسائل 
و مشکالت جامعه هدف درحال تغییر است و ضروریست تا بر همین اساس رویکرد ها، برنامه ریزی ها و روش ها نیز تغییر کند و به روز 
شود.دکتر آرام با تاکید بر اهمیت نوع خدمات مبتنی بر نوع نیاز و تاثیر آن بر افزایش رضایتمندی و توانمندی جامعه هدف خاطر نشان 
کرد : تمام ش��مول بودن، فراگیر بودن و گس��ترش ضریب نفوذ خدمات، جامعه ای با نشاط را به دنبال خواهد داشت.مدیر کل بهزیستی 
مازندران با بیان اینکه بهترین تصمیم گیرنده ها برای توانخواهان خود آنها هستند تصریح کرد : در بهره گیری از خدمات و استفاده از لوازم 
کمک توانبخشی معلولین متناسب با نیاز واقعی و شرایط موجود بهترین تصمیم گیران هستند و ضروریست تا نگاه قّیم مآب ما از روی آنها 
برداشته شود.وی با اشاره به اینکه واگذاری تصمیم گیری در تهیه لوازم بهداشتی برای معلولین ضایعه نخاعی رضایتمندی و افزایش عزت 
نفس را در آنها به دنبال داشت افزود : معلولین توانایی مدیریت معاش زندگی خود را دارند و در حال حاضر مهمترین دغدغه آنها کمبود 
اعتبارات است.مدیر کل بهزیستی مازندران با انتقاد از یارانه های مرکز محور گفت : حجم بسیاری از اعتبارات صرف تعداد کمی از معلولین 
که از مراکز خدمات می گیرند می شود.وی با اشاره به پذیرش هایی که بر اساس دستور مراجع قضایی صورت می گیرد گفت : بسیاری از 
بیماران روانی مزمن بر اساس آیین نامه ها قابل ترخیص نیستند و این درکنار پذیرش های مازاد مراکز را با مشکالت اعتباری روبرو می کند 

و استان ها را ناچار به استفاده از اعتبارات استانی برای هزینه های مراکز می کند.

اخبار

تبریز - اسـد فـالح: فرمانـدار تبریز با اشـاره به لزوم 
مشارکت دستگاه های اجرایی در زمینه سازی تابستانی 
پرنشـاط برای گردشـگران، از تبریز به عنوان پیشـانی 

گردشگری استان یاد کرد.
نشست ستاد اجرای خدمات سفر شهرستان تبریز به ریاست 
فرماندار تبریز و با حضور سرپرس��ت معاونت گردشگری استان، 
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تبریز و اعضای کمیته های 
دهگانه ستاد خدمات سفر برگزار شد.فرماندار تبریز در این نشست 
از تمامی دس��تگاه های ذیربط شهرستان خواستار شد تا برنامه 
ها و فعالیت های خود را با رویکرد توس��عه گردشگری استان به 
مرکزیت تبریز، اجرایی کنند.بهروز مهدوی افزود: ظرفیت باالی 
اس��تان و ش��هر تاریخی تبریز به همراه برنامه ریزی مطلوب در 
راس��تای ارائه خدمات مناسب به گردشگران، زمینه بهره مندی 

مس��افران از قابلیت های شهرستان و کاربردی شدن خدمات را 
فراهم می س��ازد.فرماندار تبریز در ادامه با تاکید به اینکه ش��هر 
تبریز پیشانی گردشگری استان است اضافه کرد: برنامه ریزی به 
منظور ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران تابستانی، 
بهسازی مبادی ورودی شهر تبریز و همچنین رسیدگی به فعالیت 

بازار تبریز در ایام تعطیل می بایس��ت به جد پیگیری شود و در 
این راستا شهرداری تبریز و نهادهای ذیربط بایست برنامه ریزی 
های دقیقی داشته باشند.وی گفت: در راستای بهبود ارائه خدمات 
به گردش��گران، تداوم آموزش های تخصصی و بر اساس متد روز 
جهانی توسط دستگاه های ذیربط ویژه فعاالن حوزه گردشگری 
نظیر هتلداران، تاسیسات گردشگری و دفاتر خدماتی مورد انتظار 
است تا ش��اهد افزایش روزافزون کیفیت خدمات باشیم.مهدوی 
در خاتمه با اش��اره به لزوم فراهم س��ازی محیطی پرنشاط برای 
گردشگران در تبریز و شهرستان های حومه، اظهار داشت: با توجه 
به ظرفیت های غنی فرهنگی و تفریحی در تبریز و شهرس��تان 
های حومه، تقویت و برنامه ریزی در راس��تای بهره مندی از این 
ظرفیت ها موجب ایجاد فضایی پرنشاط و همچنین خلق خاطره 

ای خوش از سفر های گردشگران به تبریز و استان خواهد شد.

سـاری – دهقان : نخستین نمایشـگاه توانمندی های 
صادراتی مازندران در ساری افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، 
احمد حسین زادگان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، معرفی 
افزون بر ۲۰۰فرصت س��رمایه گذاری به می��زان هفت میلیارد 
دالر را از مهمترین برنامه های نمایش��گاه ساری برشمرد و ابراز 
امی�دواری کرد تا این نمایشگاه بتواند زمین�ه جذب سرمایه گذار 
داخل��ی و خارجی برای این فرصت ها در مازندران را ایجاد کند.

استاندار مازندران گفت: این خطه شمال کشور دارای ظرفیت های 
تولیدی و صنعتی فراوانی اس��ت که می تواند جنبه صادراتی به 
خود بگیرد.وی افزود: نمایشگاه دستآوردهای صادراتی این استان 
با حضور رؤس��ای اتاق های بازرگانی کش��ورهای حاشیه دریای 
خزر و س��ایر مهمانان خارجی فرصتی مناسب برای معرفی این 
ظرفیت ها در حوزه صادراتی است.استاندار مازندران خاطرنشان 

ک��رد: این رویداد اقتصادی باید زمین��ه ای را فراهم کند تا تجار 
و صادرکنن��دگان ما به خصوص تولیدکنندگان بتوانند با انعقاد 
ق��رارداد تجاری تولیدات خود را به خارج از کش��ور صادر کنند.

نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: کارگزاران دولتی 
در این استان همه گونه همکاری برای صادرات محصوالت غیر 
نفتی مازندران به خارج کشور با بخش خصوصی و صادرکنندگان 

خواهن��د داشت.حس��ین زادگان تصریح کرد: زیرس��اخت های 
مناسب بندری، فرودگاهی و حتی ریلی برای صادرات در استان 
وجود دارد و قرارگیری در همس��ایگی کش��ورهای حاشیه خزر 
فرصت مناس��بی را برای صادرات در اختی��ار مازندران قرار داده 
است.اس��تاندار مازندران بیان داشت: با این وجود، تاکنون از این 
ظرفیتها بدرس��تی در حوزه صادرات به کشورهای حاشیه خزر 
استفاده نشده اس��ت و باید نمایشگاه صادرات، فرصت مناسبی 
برای گشایش در این بخش باش��د.نماینده ولی فقیه در استان 
مازندران نیز اقتصاد بدون نفت را کیفی سازی محصوالت داخلی 
برش��مرد و گفت: ما با کیفی سازی محصوالت داخلی و معرفی 
آنها به کشورهای همسایه می توانیم اقتصاد بدون نفت را استارت 
بزنیم.آیت اله طبرسی در آئین افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: 
ما برای برون رفت از تحریم راهی جز کیفی س��ازی محصوالت 

غیر نفتی نداریم.

تبریـز - فالح: بـا حضـور ایمانلـو مدیرعامل آب و 
فاضـالب، اعـزازی نماینـده مـردم شهرسـتان بناب 
در مجلـس شـورای اسـالمی و جمعـی از مسـئولین 

شهرستانی و استانی آیین کلنگ زنی طرح آبرسانی به 
تعدادی از روستاهای جنوب این شهرستان برگزار شد.

علیرض��ا ایمانل��و مدیرعام��ل آب و فاض��الب ش��هری و 
روس��تایی در آیی��ن عملیات کلن��گ زنی طرح آبرس��انی 
شهرس��تان بن��اب گف��ت: در این پروژه ب��ه طول ۱۱۵۰۰ 
مت��ر خط انتق��ال با جمعیتی بالغ ب��ر ۱۲۳۶۵ نفر را تحت 
پوش��ش خود قرار خواهد داد.ایمانل��و، اعتبار این پروژه را 
۷۰ میلی��ارد ری��ال اعالم کرد و افزود: در راس��تای ارتقای 
کمی و کیفی آب ش��رب روس��تائیان، طرح آبرسانی به این 
منطق��ه از خ��ط انتقال اصل��ی زرینه رود ب��ه تبریز مطابق 
برنام��ه ریزی، اقدام��ات الزم انج��ام خواهد ش��د.اعزازی 

نماینده شهرس��تان بناب در مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
ضم��ن تقدیر از مدیریت و کارکنان ش��رکت آب و فاضالب 

روس��تایی بر تس��ریع عملیات اجرای این پروژه تاکید کرد.

قم- طی مراسـمی با حضور استاندار قم از 33 پروژه 
بخش کشاورزی با اعتبار بالغ بر 6۴0 میلیارد ریال بهره 

برداری شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست 
از ف��از ۲ طرح آبیاری تجمیع��ی اراضی ۳۰۱۳ هکتاری بخش 
جعفرآباد با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و با اش��تغالزایی برای ۷۰ 
نف��ر و صرفه جویی ۱/۴ میلیون متر مکع��ب آب بهره برداری 
کرد.اس��تاندار قم همچنین با حضور در روستای طینوج بخش 
خلجس��تان مجتمع کشت و صنعت سبز گستر طوبی با تولید 
محصوالت کشاورزی گلخانه ای را افتتاح نمود.دکتر سرمست 
س��پس در مراس��م بهره برداری از ۳۳ پروژه بخش کشاورزی 
اس��تان قم که به مناسبت هفته ی جهادکشاورزی در مجتمع 
کش��ت و صنعت در روستای طینوج برگزار شد، طی سخنانی 
ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی، بهره وری در مصرف منابع 

آب و بهب��ود راندمان تولید را از سیاس��ت های اس��تان قم در 
بخش کش��اورزی دانست و گفت: تش��کل های کشاورزی قم 
پش��توانه علمی خوبی دارند و با تعامل و اس��تفاده از ظرفیت 
آنها در تالش برای تحقق تغییر الگوی کشت هستیم.استاندار 
قم بخش کش��اورزی را دارای اهمیت اس��تراتژیک برای کشور 
دانس��ت و افزود: در سطح اس��تان قم هدف گذاری برای رونق 

تولید اندیشیده شده است؛ اما ابعاد این هدف گذاری در بخش 
کش��اورزی باید متناسب با شرایط اس��تان قم تدوین شود.وی 
موفقیت در بخش کشاورزی را منوط به اصالح الگوی کشت و 
بهره گیری از فناوری های روز دنیا دانست و تصریح کرد: پروژه 
هایی که در روز جاری به بهره برداری می رسند گام مهمی در 
جهت بهره وری منابع آب محسوب می شوند.سرمست الگوی 
کش��ت گلخانه ای را به عنوان یک راهکار اساس��ی در راستای 
توسعه بخش کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: همه دستگاه 
هایی که در خدمت رس��انی به بهره ب��رداران باید ایفای نقش 
کنند مکلف به ترویج چنین الگوی کشتی هستند.استاندار قم 
همچنین جذب سرمایه گذار در بخش کشاورزی را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: سیاس��ت دولت تدبیر و امید حمایت از بخش 
کشاورزی است و این سیاست در سطح استان قم نیز با جدیت 

پیگیری می شود.

ارومیه-رونق: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی در جلسه و مدیریت مصرف و پیک سایی، بر استفاده کلیه 
ادارات، سازمان ها و دستگاههای دولتی جهت استفاده از موتور 

ژنراتور های برق از ساعت 12 تا پایان وقت اداری تاکید کرد.
اکبر حسن بکلو با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت اصولی انرژی بخصوص 
برق، از کلیه مشترکین برق استان برای گذر از پیک بار تابستان درخواست 
همکاری نمود.وی افزود: مشابه سال گذشته با استانداری آذربایجان غربی 
هماهنگی های الزم جهت تغییر ساعات کار ادارات در زمان پیک انجام شده 

و به محض ابالغ مقام عالی اس��تان اجرایی خواهد شد.مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، همکاری مشترکین کشاورزی در ساعات 
۱۲ ت��ا ۱۶ را تاثی��ر گذار اعالم و ابراز داش��ت: با توجه به پیش بینی های 
هواشناسی در رابطه با افزایش دمای هوا، گذر از پیک بار همکاری همه جانبه 
همه مشترکین را می طلبد.حسن بکلو ادامه داد: ادارات برق استان و کلیه 
همکاران صنعت برق در راستای نیل به اهداف مدیریت مصرف در استان 
رسالت مهمی برعهده دارند و باید در این خصوص قبل از کلیه آحاد مردم 

نسبت به مدیریت مصرف برق اقدام نمایند.

فرماندار تبریز در نشست ستاد اجرای خدمات سفر مطرح کرد

تبریز پیشانی گردشگری استان آذربایجان شرقی
دستگاه های اجرایی تابستانی پرنشاط برای گردشگران بسازند

استاندار مازندران :

هفت میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری در مازندران معرفی می شود

با حضور مدیرعامل آب و فاضالب شهری و روستایی انجام شد؛ 
کلنگ زنی طرح آبرسانی به روستاهای جنوب شهرستان بناب

با حضور استاندار قم صورت گرفت؛
بهره برداری از 33 پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بالغ بر 6۴0 میلیارد ریال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خبر داد:
 استفاده کلیه ادارات، سازمان ها و دستگاههای دولتی از ساعت 12 به بعد از طریق موتور 

ژنراتور نسبت به تامین برق

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: در جلسـه ای با حضور 
عبدالکریم گراوند اسـتاندار بوشـهر و سـیدمحمد پژمان 
معاون وزیر راه و شهرسـازی و دبیر سـتاد ملی بازآفرینی 
شـهری پایـدار ، اعضـای هیئت اجرایی اسـتان بوشـهر 

منصوب شدند .   
ب��ه گزارش واحد خبر و رس��انه مدیریت ارتباط��ات و امور بین 
الملل ش��هرداری بندر بوش��هر معاون وزیر و مدیرعامل ش��رکت 
بازآفرین��ی ش��هری ایران در دیدار با گراوند اس��تاندار بوش��هر از 
تش��کیل هیئت های اجرایی با هدف تسریع بازآفرینی و نوسازی 
محالت هدف در سراسر کشور خبر داد و افزود : با تشکیل هیئت 
های اجرایی در اس��تانها سرعت بازآفرینی شهری افزایش می یابد 
. در پایان این دیدار ، هیئت اجرایی اس��تان متش��کل از مهندس 
ستوده )معاون امور عمرانی اس��تاندار( دکتر سیدنورالدین امیری 
)شهردار بندر بوشهر( مهندس رستمی)مدیر کل راه و شهرسازی 
استان بوشهر( ضمن معرفی به عنوان اعضای هیئت اجرایی استان 

احکام جداگانه خود را از دس��ت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
بازآفرینی شهری ایران و استاندار بوشهر دریافت نمودند .  در متن 
این حکم آمده است :  نظر به مصوبه جلسه مورخ ۲۳/۳/۹۸ ستاد 
بازآفرینی اس��تان ، مبنی بر تش��کیل ))هیئت اجرایی بازآفرینی 
محله های هدف ش��هر بوش��هر(( ، با هدف راهبری اجرای برنامه 
بازآفرینی محله های هدف ، کاهش بروکراس��ی اداری و تس��ریع 
در اج��رای برنام��ه ، با توجه به تخصص ، تعهد و س��وابق علمی و 

تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت 
اجرایی بازآفرینی محله های هدف شهر بوشهر منصوب می شوید 
. با توجه به سیاس��تهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی 
ابالغیه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و تاکید بر احیای بافت 
های فرسوده شهری و همچنین تاکیدات ریاست محترم جمهوری 
به مبحث بازآفرینی ش��هری و ارتقای کیفیت زندگی مردم ، الزم 
اس��ت با استفاده از تجارب گذشته ضمن توجه به حقوق و هویت 
ش��هروندان و جلب مشارکت ذینفعان به بهسازی و نوسازی بافت 
های فرسوده و توانمندس��ازی سکونتگاه های غیر رسمی سرعت 
بخش��یده و اقدامات الزم را مبذول فرمایید . امید است با اتکاء به 
الطاف الهی ، در اجرای سیاس��تهای دولت تدبیر و امید و استفاده 
از تمام��ی ظرفیتها و اس��تعدادهای بالقوه ملی و اس��تانی اهتمام 
وی��ژه داش��ته و با بهره گی��ری از تجارب خوی��ش و در چارچوب 
قوانین و مقررات در ایف��ای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق 

و موید باشید .

اعضای هیئت اجرایی بازآفرینی محله های هدف شهر بوشهرمنصوب شدند
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اس��تارت آپ های فع��ال در حوزه  آم��وزش، مهارت ه��ای مختلفی از 
برنامه نویس��ی و بازاریاب��ی گرفته تا زبان های مختل��ف دنیا را آموزش 

می دهند و شخص را برای ورود به دنیای کار آماده می کنند.
تا همین چند س��ال گذش��ته، کتاب ها تنها منبع آموزشی بودند که 
فرد می توانس��ت با پرداخت هزین��ه ای اندک آنها را تهیه کند و درکنار 
کالس های آموزشی و دانشگاهی، با مطالعه  آنها مهارت خود را افزایش 
دهد، اما همه گیر ش��دن دوره های آموزش��ی آنالین و استارت آپ های 
فع��ال در این زمینه، دنیای آم��وزش را نیز متحول کرد؛ به این صورت 
ک��ه برای یادگرفت��ن یک مهارت جدید دیگر نیازی به جس��ت وجو در 
آموزشگاه های مختلف، پرداخت هزینه  سنگین و رفت وآمد به آن سوی 

شهر نیست.
پلتفرم ه��ای آنالین، ام��کان آموزش با کیفیت باال از س��وی بهترین 
و حرفه ای ترین اس��اتید را برای مردم سرتاس��ر جهان فراهم می کنند. 
بس��یاری از این دوره های آموزش��ی رای��گان بوده و بس��یاری دیگر با 
پرداخت هزینه ای کمتر از دوره های حضوری قابل مش��اهده هس��تند. 
نکته  مثبت دیگر دوره های آموزش��ی آنالین این است که فرد می تواند 
هر زمانی از شبانه روز ویدئوهای آموزشی را بارها و بارها مشاهده کرده 
و همچنین از طریق پنل های مخصوص با اس��اتید و س��ایر دانشجوها 

ارتباط برقرار کند.
ام��روزه حتی بس��یاری از دانش��گاه ها ب��ا برگزاری دوره های ارش��د 
آم��وزش الکترونیک��ی امکان حض��ور در کالس ه��ای درس مجازی را 
برای دانش��جویان فراهم می کنند. در این دوره ها دیگر نیازی نیس��ت 
دانش��جویان برای ش��رکت در یک کالس درس در ساعت مشخص، در 
دانشگاه حضور داشته باشند و تنها با یک سیستم کامپیوتری و اتصال 

اینترنت می توانند در کالس درس مجازی شرکت کنند.
دوره های حضوری معم��وال بعد از اتمام دوره، مدرکی ارائه می دهند 
که نش��ان می دهد شخص چند س��اعت آموزش دیده است. بسیاری از 
دوره های آموزش��ی آنالین نیز در پایان دوره مدرکی ارائه می دهند که 
از سوی ش��رکت های بزرگی مانند گوگل به رسمیت شناخته می شود، 
بنابرای��ن دوره های آموزش��ی از نظر اعتبار، مش��کلی ندارند. همچنین 
تعدادی از این اس��تارت آپ ها ارزشی بیش از یک میلیارد دالر دارند و 
یونیکورن شده اند؛ این یعنی سرمایه گذاران نیز به موفقیت و محبوبیت 
اس��تارت آپ های آموزشی اطمینان دارند. در ادامه به معرفی تعدادی از 

استارت آپ های موفق و فعال در زمینه  آموزش می پردازیم.
)Udacity( ۱- استارت آپ یوداسیتی

یوداسیتی استارت آپی یونیکورن در حوزه  آموزش است که دوره های 
آنالین حرفه ای را ارائه می دهد. تفاوت یوداس��یتی با س��ایر سایت های 
آموزشی این است که بعد از شرکت در یک دوره، مدرک اینترنتی نانو 
ارائه می دهد. مدرک اینترنتی نانو )nanodegree(، مدرکی است که 
در پایان دوره های آموزشی یوداسیتی به دانش آموختگان ارائه می شود. 
این طرح ابداع یوداس��یتی اس��ت ک��ه معموال بین ۶ ت��ا ۱۲ ماه طول 
می کشد و طی آن مهارت های پایه ای برنامه نویسی که هر برنامه نویس 

یا تحلیلگر داده نیاز دارد را به او آموزش می دهد.

مؤسس��ه  Georgia در س��ال ۲۰۱۴ همکاری خود را با یوداسیتی 
آغ��از کرد تا بزرگ ترین دوره  آنالین مربوط  به علوم داده را برگزار کند. 
مدرک کارشناسی ارش��د این دوره تنها ۷هزار دالر هزینه دارد و برای 
افرادی مناس��ب اس��ت که به دلیل باال بودن شهریه دانشگاه نمی توانند 
تحصی��الت تکمیلی خود را ادامه دهند. مدرک نانو یوداس��یتی مدرک 
معتب��ری اس��ت و بس��یاری از دارن��دگان این مدرک در ش��رکت های 

معتبری مانند گوگل، AT&T و ادوبی کار می کنند.
دوره های آموزش��ی آنالین یوداس��یتی بس��یار کاربردی هس��تند و 
مهارت ه��ای مورد نیاز ب��رای ورود به صنعت را ب��ه متقاضیان آموزش 
می دهند. این اس��تارت آپ در س��ال ۲۰۱۱ توس��ط دیوید استیونس، 
مایک سوکولسکی و سباستین ترون در کالیفرنیای آمریکا بنیان گذاری 
ش��د. داس��تان راه اندازی اس��تارت آپ به زمانی باز می گردد که ترون و 
اس��تیونس، استادان دانش��گاه علوم کامپیوتر اس��تنفورد قصد داشتند 
دوره ای ب��ه نام »معرفی هوش مصنوعی« را به صورت آنالین برای همه 
برگزار کنند. بیش از ۱۶ هزار نفر از بیش از ۱۹۰ کش��ور برای شرکت 
در این دوره ثبت نام کردند و همین موضوع باعث شکل گیری وب سایت 

آموزشی یوداسیتی شد.
دوره های آموزشی فرانت اند، دوره های آموزش حرفه ای توسعه  وب، 
دوره های برنامه نویس��ی فول اس��تک، تحلیل داده، یادگیری ماش��ین، 
برنامه نویس��ی اندروی��د وiOS و... از جمل��ه دوره ه��ای پرطرفدار این 

استارت آپ هستند.
)Coursera( ۲- استارت آپ کورسرا

کورس��را یکی دیگر از پلتفرم های آنالین آموزشی یونیکورن است که 
توسط استادان دانشگاه اس��تنفورد یعنی اندرو ان جی و دفنی کولر در 
سال ۲۰۱۲ بنیان گذاری شد. کورسرا با دانشگاه ها و سایر سازمان ها در 
زمینه  برگزاری دوره های آموزشی رایگان و غیررایگان حوزه  مهندسی، 
علوم انس��انی، پزش��کی، زیست شناس��ی، ریاضیات، عل��وم کامپیوتر، 
بازاریاب��ی دیجیتال و علوم داده همکاری می کند. صدها دانش��گاه برتر 
دنی��ا با کورس��را همکاری ک��رده و دوره های آموزش��ی مختلفی را در 
پلتفرم برگزار می کنند. دانش��گاه های پرینستون، استنفورد، میشیگان 
و پنس��یلوانیا اولین دانشگاه هایی بودند که محتوای آموزشی خود را در 
کورسرا ارائه دادند. دوره های کورسرا معموال بین چهار تا ۱۰ هفته طول 
می کشند و ش��امل کوییز، تمرین های هفتگی، تمرین های مشارکتی و 
گاهی اوقات امتحان نهایی هس��تند. هر دوره در کورسرا توسط مربیان 
و اس��اتید برتر از بهترین دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی جهان تدریس 
می ش��ود؛ این دوره ها شامل سخنرانی های ویدئویی ضبط شده، تکالیف 

نمره دار و انجمن های گفت وگو برای پرسش و پاسخ هستند.
کورسرا در سال ۲۰۱۷ اولین دوره  کارشناسی ارشد خود را در رشته 
ن��وآوری و کارآفرینی )OMIE( از دانش��گاه HEC پاریس و رش��ته  
حس��ابداری )iMSA( از دانش��گاه ایلینوی ارائه داد و اکنون دوره های 
کارشناس��ی ارش��د جدیدی به نام علوم داده و مدیریت کس��ب وکار از 

دانشگاه ایلینوی را نیز ارائه داده است.
)Lynda( ۳- استارت آپ لیندا

لین��دا یکی دیگر از پلتفرم های آموزش��ی آنالین اس��ت که در حوزه 
آموزش کس��ب وکار، نرم افزار، تکنولوژی، مهارت های خالقانه، بازاریابی 
و... فعالیت می کند. عضویت در وب س��ایت لیندا در چندین سطح و از 
پایه تا پیش��رفته است و محتوای آموزش��ی آن به زبان های انگلیسی، 

آلمانی، فرانسه و اسپانیایی ارائه می شود.
س��ایت آموزش آنالین لیندا در سال ۱۹۹۵ توس��ط لیندا وینمان و 
همس��ر وی یعنی بروس هوین راه اندازی ش��د و دوره های آنالین خود 
را در س��ال ۲۰۰۲ ارائه داد. این استارت آپ تا سال ۲۰۰۴ حدود ۱۰۰ 
دوره  آموزش��ی داشت و اولین س��رمایه  خود را در سال ۲۰۱۳ به مبلغ 
۱۰۳ میلی��ون دالر دریافت کرد. ش��رکت لینکدین در س��ال ۲۰۱۵ با 
پرداخ��ت ۱.۵میلیارد دالر اس��تارت آپ لیندا را خریداری کرد و نام آن 
در سال ۲۰۱۷ به لینکدین لرنینگ )Linkedin Leraning( تغییر 

کرد.
لینکدی��ن با خری��دن لیندا، خدم��ات مکملی را به کاربران ش��بکه  
اجتماع��ی خ��ود ارائ��ه می دهد تا بتوانن��د مهارت های ش��خصی خود 
را توس��عه دهند. در قس��مت باالیی وب س��ایت لیندا نوش��ته شده که 
لینکدی��ن لرنینگ ش��امل تمامی دوره های آموزش��ی لین��دا به اضافه  
داده های لینکدین است تا آموزشی شخصی سازی شده را برای کاربران 

خود فراهم کند.
)Codecademy( ۴- استارت آپ کدکادمی

برنامه نویس��ی یکی از مهارت های اصلی برای اس��تخدام در مش��اغل 
مرتبط با تکنولوژی اس��ت و اس��تارت آپ کدکادمی ب��ه میلیون ها فرد 
عالقه من��د به یادگیری در سراس��ر دنیا کمک می کند مهارت های الزم 
برای موفقیت در دنیای دیجیتال را با س��رگرمی و به صورت رایگان یاد 
بگیرند. اس��تارت آپ کدکادمی در س��ال ۲۰۱۱ توس��ط زک سیمز در 
نیویورک بنیان گذاری ش��د. روش های آموزش��ی کدکادمی متفاوت از 
سایر وب س��ایت های آموزشی بوده و متناسب با نیازهای آموزشی قرن 
۲۱ طراحی شده اس��ت. کدکادمی دوره های آموزشی مانند اچ تی ام ال/
سی اس اس، جاوا اس��کریپت/ جی کوئری، پایتون، روبی، پی اچ پی و... را 
ازطری��ق پلتفرم وب و موبایل خود ارائه می دهد. البته این وب س��ایت 
دوره  آموزش پی اچ پی را به دلیل عدم اس��تقبال کاربران از وب س��ایت 
حذف کرد، این دوره ش��اید هنوز در نس��خه قدیمی وب سایت موجود 
باش��د اما از فهرس��ت دوره های آموزشی حذف ش��ده است. دوره های 
آموزش برنامه نویسی این وب سایت محیط برنامه نویسی واقعی را برای 
کاربر فراهم می کنند و اصول ابتدایی برنامه نویس��ی را با ارائه  مثال های 
کارب��ردی و تمرین های مرتب��ط آموزش می دهند. کارب��ران می توانند 
تمرین های ارائه شده در هر دوره را در محیط واقعی برنامه نویسی انجام 
دهند و با اجرا کردن کدهای خود، نتیجه  کار و درست یا اشتباه بودن 

قطعه کدی که نوشته اند را مشاهده کنند.
)Duolingo( ۵- استارت آپ دولینگو

دولینگو یکی از اس��تارت آپ های فعال در زمینه  آموزش زبان بوده و 
هم وب سایت و هم اپلیکیشن موبایل آن رایگان است. دولینگو ۸۵ زبان 
مختل��ف را به ۲۴ زبان آموزش می ده��د و بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر 

از سراس��ر دنیا دارد. به عنوان مثال کاربران می توانند زبان اسپانیایی را 
به کمک زبان انگلیسی یاد بگیرند؛ یعنی لغات و عبارت های اسپانیایی 
هم��راه  با تلف��ظ و معنای آنها به زبان انگلیس��ی به کاربر نش��ان داده 

می شود.
دولینگو یکی از پرطرفدارترین روش های آنالین آموزش زبان بوده و 
پردانلودترین اپلیکیش��ن آموزشی آیتونز و گوگل پلی است. اپلیکیشن 
iOS این اس��تارت آپ در س��ال ۲۰۱۳ به عنوان اپلیکیشن برتر سال از 

سوی اپل انتخاب شد.
هدف دولینگو این اس��ت که آموزش زب��ان را به صورت رایگان برای 
تمام مردم دنیا فراهم کند و با روشی شبیه به بازی، زبان های مختلف 
را آموزش می دهد. نتیجه تحقیقات دانش��گاه نیویورک نش��ان می دهد 
۳۴ س��اعت آموزش دولینگو معادل یک ترم آموزش زبان در دانش��گاه 

است.
اس��تارت آپ دولینگو در س��ال ۲۰۱۸ حدود ۴۰ میلیون دالر درآمد 
داش��ت و ارزش آن به ۷۰۰ میلیون دالر رس��ید و درآمد آن از طریق 

پخش آگهی و خدمات پولی تأمین می شود.
دولینگو در س��ال ۲۰۰۹ توس��ط وان آن، پروفس��ور علوم کامپیوتر 
دانشگاه کارنگی ملون )سازنده  reCAPtCHA( و یکی از دانشجویان 
او ب��ه نام س��ورین هکر بنیان گذاری ش��د. وان در م��ورد هدف خود از 

راه اندازی دولینگو می گوید:
می خواستم برای مردم فرصتی را فراهم کنم تا فارغ از سرمایه  خود، 

شانسی برابر برای دسترسی به آموزش زبان داشته باشند.
)Udemy( ۶- استارت آپ یودمی

یودم��ی در س��ال ۲۰۱۰ و ب��ا ه��دف دموکراتی��زه ک��ردن آموزش 
بنیان گذاری ش��د. یودمی یک مارک پلیس )پلتفرمی که فروش��ندگان 
کااله��ای مختل��ف می توانن��د به صورت آنالی��ن محص��والت خود را 
بفروش��ند( آنالین است که هر شخصی می تواند ویدئوی آموزشی خود 
را در آن آپلود کند و بفروش��د. اغلب کالس های آموزش��ی یودمی بین 
۲۰ تا ۱۰۰ دالر قیمت دارند و مهارت های کاربردی مانند نحوه  توسعه  
اپلیکیش��ن های iOS یا نحوه  کار با نرم افزار اکسل را آموزش می دهند. 
کس��انی که ویدئوهای آموزشی باکیفیت تولید می کنند، می توانند آنها 

را در یودمی بارگذاری کرده و درآمد خوبی کسب کنند.
یودم��ی عالوه بر حق کمیس��یونی ک��ه از فروش هر ویدئ��و دریافت 
می کند، تبدیل به پلتفرم خوبی برای تهیه  ویدئوی آموزشی اختصاصی 
ش��رکت های بزرگ شده است. شرکت های بزرگی مانند گلدمن ساکس 
مش��تری یودمی هس��تند و ای��ن موضوع پلتف��رم یودمی را از س��ایر 

سایت های آموزشی متمایز کرده است.
تحصیالت دانش��گاهی هیچ موق��ع ارزش و اعتبار خود را از دس��ت 
نمی دهند، بااین حال اس��تارت آپ های آموزشی، خألهای آموزشی را پر 
کرده اند و دوره های آموزشی متنوعی ارائه می دهند. این استارت آپ ها 
نقش مهمی در آماده سازی مردم برای جذب شدن به دنیای کار دارند 

و مطمئنا اهمیت آنها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
zoomit :منبع
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ت��ا وقتی به مهارت »ارتباط موثر« دس��ت پیدا نکنید، نمی توانید به یک رهبر 
ب��زرگ تبدیل ش��وید. البته مقصودمان این نیس��ت خیلی حراف��ی کنید. برای 
تبدیل ش��دن به فردی با توانایی برقراری ارتباط موثر، می توانید تصور کنید دنیا 
برای تان همانند یک دانش��گاه اس��ت و همواره باید چیزهای مختلفی از آن یاد 
بگیرید. حتی چیزهایی بیشتر از آنچه در دانشگاه می توان فراگرفت. در دانشگاه 
یاد می گیریم روی کلمات، دس��تور زبان، بیان، ش��خصیت و ... تمرکز کنیم اما 
نکات بیش��تری وجود دارد که باید یاد بگیرید ت��ا بتوانید نقش یک رهبر بزرگ 
را ایف��ا کنید.  برای تبدیل ش��دن به یک رهبر ب��زرگ و موفق، باید چند ویژگی 
ارتباط موثر را در خود پرورش دهید و با استفاده از آنها در ارتباطات تان به نتایج 
بهتری برسید. برای این منظور، رفتار رهبران بزرگ دنیا مورد بررسی قرار گرفته 
اس��ت. مهارت ارتباط موثر، یک ویژگی الزم برای دس��تیابی به موفقیت است و 
یک مهارت بین فردی، بین گروهی و فراگروهی به حس��اب می آید. هر دانش و 

مهارتی وقتی ارزشمند است که امکان توسعه داشته باشد.
یک��ی از خصوصیات��ی که در افراد ب��ا توانایی برقراری ارتباط موثر، مش��ترک 
اس��ت، موقعیت شناس��ی و دارا بودن حس آگاهی باالس��ت. موفق ترین افراد در 
برقراری ارتباط موثر، کس��انی هستند که بیش��تر گوش می دهند و به همه چیز 
نگاه تیزبینانه دارند. بهترین آنها، افرادی هستند که در شخصیت شناسی توانمند 
هس��تند، آنه��ا این توانایی را دارند ک��ه با توجه به خلق و خ��و و رفتار دیگران، 
خصوصیات و ویژگی های ش��خصیتی آنه��ا را حدس بزنند. این افراد با زبان بدن 
آش��نایی کامل دارن��د، نوع نگرش افراد و ط��رز برخورد آنها با مس��ائل مختلف 
را پیش بین��ی می کنن��د و دقیقا می دانند هر ف��رد، نگرانی هایش را در ارتباطات 
اجتماعی چگونه بروز می دهد. افراد دارای ویژگی برقراری ارتباط موثر، نه تنها به 
خوبی می توانند محیط پیرامون شان را شناسایی کنند، بلکه توانایی فوق  العاده ای 
در زمین��ه انطباق خود ب��ا محیط اطراف دارند. این افراد هوش هیجانی بس��یار 
باالیی دارن��د، چراکه می توانند بدون درگیری با محی��ط اطراف، آن را بپذیرند. 
تفاوتی ندارد طرف مقابل آنها چه کسی است. آنها این مهارت را دارند که با هر 

فرد یا گروهی با هر نوع خصوصیت و طرز برخورد، ارتباط برقرار کنند.
ب��ا توجه به تمام خصوصیاتی که درباره افراد ب��ا توانایی برقراری ارتباط موثر 
گفته ش��د، اکنون متوجه می شوید مهارت های تان در این زمینه رشد یافته است 

و می توانید به فردی بامهارت ارتباط موثر تبدیل شوید یا نه؟
باید بتوانید در تعامالت خود با دیگران از ۱۰ رازی که در ادامه مقاله در مورد 

آن صحبت خواهیم کرد، استفاده کنید:
• دورویی نکنید

بدون ش��ک هیچ کس��ی دوس��ت ندارد با کس��ی ارتباط برقرار کند که به او 
اعتماد ندارد. اگر کارمندان احس��اس کنند مدیرش��ان الیق اعتماد اس��ت، از او 
حمای��ت می کنن��د و تمام خطراتی را که در مس��یر وج��ود دارد، می پذیرند، اما 
اگر مدیر، ش��خصیت متزلزل و ضعیفی داش��ته باش��د و ریاکاری او فاش ش��ود، 
کارمن��دان نمی توانن��د آنطور که باید، به او اعتماد کنن��د. باید بدانید تنها وقتی 

اعتماد ایجاد می ش��ود که صادقانه رفتار کنید، تفکر هوشمندانه داشته باشید و 
در تصمیم گیری های تان قاطع باش��ید. وقتی اعتماد وجود داشته باشید، بخشش 
و همدلی هم هس��ت. به س��ادگی می توانید افرادی را که ب��ه آنها اعتماد دارید، 
ببخش��ید، اما احتماال خود ش��ما هم نمی توانید به راحتی کس��انی را که به آنها 

اعتماد ندارید، ببخشید.
• رابطه صمیمانه برقرار کنید

داش��تن رابط��ه صمیمانه به معنای آن نیس��ت که اجازه دهی��د طرف مقابل، 
هم��ه چیز را در مورد ش��ما بدان��د؛ این کار هیچ ضرورتی ندارد، اما مهم اس��ت 
ارتباطات ت��ان با افراد دوطرفه باش��د. نبای��د تنها خودتان صحب��ت کنید، بلکه 
بگذاری��د کارمندان احس��اس کنند به آنها اهمیت می دهی��د. وقتی با آنها رابطه 
صمیمانه داش��ته باش��ید، مکالمات تاثیرگذارتر و دلنشین تر خواهد شد. مردم تا 
وقتی مطمئن نش��وند به آنها و احساسات ش��ان اهمیت می دهید، برای شان مهم 

نیست چقدر اطالعات دارید یا اصال چه می خواهید بگویید.
مدل کالس��یک تئوری کس��ب و کار می گوی��د مدیران باید ت��ا حد ممکن با 
کارمندان ش��ان فاصله داش��ته باشند، این بدین معناس��ت رعایت جایگاه مدیر و 
تفاوت��ش با دیگ��ران اهمیت دارد، اما نظر من این اس��ت، فاصل��ه گرفتن اجازه 
نمی دهد ارتباط، شکل واقعی خود را داشته باشد. اگر روابط خود را با کارمندان 
یا دوس��تان تان گس��ترش ندهید و فاصله بگیرید، هیچ وقت نخواهید فهمید در 
ذهن ش��ان چه می گذرد و وقتی از آن مطلع خواهید شد که برای هر اقدامی در 

هر نوع رابطه ای، دیر شده است.
• صریح و ساده صحبت کنید

داشتن شخصیت مشخص، واضح و دقیق خیلی بهتر از یک شخصیت پیچیده 
اس��ت. تمام مردم در برخورد با شخصیت های پیچیده و مرموز، احساس امنیت 
کمت��ری دارند. پس به ج��ای اینکه در ارتباطات تان به گون��ه ای رفتار کنید که 
طرف مقابل احس��اس کند به دنبال گیج کردن او هس��تید تا خلع س��الح شود، 
یاد بگیرید هیچ نیازی نیس��ت با طرف مقابل بازی کنیم تا در رقابت با او پیروز 
ش��ویم. در ارتباطات تان، اهداف خود را در نظر بگیرید و س��عی کنید به تمامی 
آنها برس��ید، اما به همان اندازه به دیگران و اهداف ش��ان اهمیت دهید. س��عی 
نکنید با زیاده گویی و گیج کردن طرف مقابل، به هدف تان دس��ت یابید. مس��اله 
مهم این است اگر همیشه صریح باشید و مستقیم سر اصل مطلب بروید، شانس 
بیش��تری برای برقراری ارتباط خواهید داشت و حتی اشتیاق مخاطب نیز برای 
گوش دادن به صحبت های ش��ما بیش��تر می ش��ود، اما هر چقدر بیشتر حاشیه 
بروید، زمان مکالمه طوالنی و کس��ل کننده خواهد ش��د و طرف مقابل کمتر به 

صحبت های تان گوش می دهد.
• دیگران را تحت تاثیر قرار بدهید

افراد قوی در زمینه برقراری ارتباط موثر، تنها روی یادگیری و کس��ب مهارت 
ی��ا دریافت اطالعات تمرکز نمی کنند؛ بلکه در زمین��ه انتقال ایده، اولویت بندی 
انتظارات، اقدامات الهام بخش و توس��عه چشم اندازهای ش��ان هم مهارت خاصی 

دارند. همیش��ه یادتان باشد رمز تاثیرگذاری روی طرف مقابل، داشتن یک قلب 
پاک است. هر چقدر در ارتباطات تان بیشتر روی کمک کردن به دیگران تمرکز 
کنید )بیشتر برای آنها انرژی بگذارید تا اینکه بخواهید برای تان انرژی بگذارند(، 
موفق تر خواهید شد. باید به دنبال برقراری یک ارتباط درست باشید. شاید فکر 
کنید با اهمیت دادن به خواس��ته طرف مقابل، از ش��ما سوء استفاده می شود، اما 
باید بدانید اگر همیش��ه به حفظ تعادل توجه کنی��د، به نتیجه مطلوب خواهید 

رسید و هیچ وقت هم احساس نمی کنید از شما سوء استفاده شده است.
• ذهن باز داشته باشید

در بیش��تر مواقع پافش��اری کردن روی طرز فکرهای قدیمی که سال ها با آنها 
زندگ��ی کرده ایم، ما را از فرصت های جدید دور خواه��د کرد. ویژگی یک رهبر 
موف��ق و ماهر در برق��راری ارتباط موثر، جبهه نگرفتن در مقابل ایده ها و نظرات 
جدید است. این رهبر با میل و رغبت فراوان به دنبال این است که ذهن خود را 
ب��رای قبول نظرات و مواض��ع مخالف آماده کند تا بتواند در صورت لزوم رضایت 
طرف مقابل را جلب کند و او را با خود همراه سازد. واقعا جای تعجب دارد برخی 
افراد از دیدگاه های مخالف می ترسند؛ در حالی که واقعا باید عالقه مند و کنجکاو 
باشند و از نظرات در راستای اهداف خود استفاده کنند، چراکه هر نظر جدیدی 
افق تازه ای از موضوع موردنظر را در ذهن فرد باز می کند. با افرادی که با ش��ما 
برخورد دارند، گفت و گوی باز داشته باشید، اجازه دهید شما را به چالش بکشند 
تا در نتیجه همین کش��مکش ها به پیش��رفت برسید. یادتان باشد مهم نیست با 
شما موافق باشند یا مخالف، مهم این است به آنها نشان دهید می خواهید با صبر 
و حوصله به صحبت های ش��ان گوش دهید. با ذهن باز با افراد تبادل نظر کنید و 

سعی کنید چیزهای زیادی از یکدیگر یاد بگیرید.
• کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش کنید

اینکه فقط ش��ما صحبت کنید، بدین معنا نیست که وارد یک مکالمه شده اید 
و گفت و گو ش��روع شده است. متعارف ترین شکل گفت و گو در جریان گفت و 
ش��نود متقابل ش��کل می گیرد نه در جریان یک سخنرانی و وقتی با خودتان در 
حال گفت و گو هس��تید. یادگیری با حرف زدن به دس��ت نمی آید؛ زیرا در این 
حال��ت تنها اطالعات را منتقل می کنید و هی��چ چیزی دریافت نمی کنید که به 
آموخته های تان اضافه شود. پس کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش دهید تا اولین 

قدم را برای کسب مهارت ارتباط موثر بردارید.
• همدلی کنید

من رهبران موفق زیادی را می شناس��م که معتقدند انس��ان نباید خصوصیات 
اخالق��ی و درون��ی خود را با چیزی ع��وض کند. یک ارتباط موث��ر وقتی برقرار 
می ش��ود که صراحت در افراد، با همدلی و توجه به طرف مقابل همراه باش��د نه 
ب��ا تکب��ر و خودخواهی. باید بدانید ارتباط توام با همدلی نش��ان دهنده اصالت و 
ش��فافیت درون اس��ت که امروزه کمتر در بین افراد و جوامع دیده می شود. هر 
چقدر طرفین رابطه خودخواهی بیشتری داشته باشند، ارتباط شکننده تر خواهد 
بود. درک این اصل متقابل در ارتباطات مان باعث می ش��ود خش��م به احترام و 

شک به اعتماد تبدیل شود.
• تنها به دیده های تان توجه نکنید

یکی از رازهای ارتباط موثر این است که نانوشته ها را هم بخوانید، بدین معنا 
که تنها به چیزهایی که می بینید توجه نکنید. باید درک باالیی داش��ته باش��ید. 
همه چیز که نباید گفته ش��ود. برخی چیزها را درباره مسائل و افراد باید ناگفته 
بفهمید. تمام ویژگی های یک رهبر بزرگ و موفق را در ذهن تان تجس��م کنید؛ 
آنها برای درک چیزهای گفته نش��ده، شنیده نش��ده و آنچه شاهدش نبوده اند، 
توانایی فوق العاده ای دارند. این همانند این اس��ت که س��فیدی های بین خطوط 
یک نوش��ته را هم می توانند بخوانند. پس به این درک رسیده اند مسیر دستیابی 
به پیش��رفت، به معنای فاصله گرفتن از افراد و جامعه ش��ان نیس��ت. برای چند 
دقیقه چشم ها و دهان تان را روی هم بگذارید و خوب گوش کنید؛ از اینکه قادر 

به درک چیزهای تازه ای هستید شگفت زده خواهید شد.
• روی موضوع مورد بحث تسلط کافی داشته باشید

درباره موضوعی که می خواهید صحبت کنید، اطالعات الزم را به دست آورید 
)حت��ی اگر هنگام صحبت، از تمام اطالعات اس��تفاده نکنی��د(. اگر طرف مقابل 
احس��اس کند درباره موض��وع صحبت تان اطالعات کافی نداری��د، تمایلی ندارد 
وقتش را در اختیار شما قرار دهد. بیشتر افراد موفق، تمایلی ندارد به صحبت های 

کسی گوش دهند که چیزی به اطالعات و دانش آنها اضافه نمی کند.
حتما شنیده اید که می گویند اینکه چه می گویید مهم نیست، بلکه مهم است 
آن را چگون��ه می گویید، اما اکنون می خواهم به ش��ما بگوی��م اتفاقا خیلی مهم 
اس��ت که ش��ما چه می گویید. افراد دارای مهارت برقراری ارتباط موثر، به اینکه 
چه می گویند و چگونه می گویند، اهمیت می دهند و همین مساله باعث می شود 

به یک فرد حراف تبدیل نشوند.
• به تمام اعضای گروه اهمیت دهید

مدیران همیش��ه ب��ا افراد گروه به صورت اختصاصی ارتب��اط ندارند. پس یک 
ف��رد با مهارت برق��راری ارتباط موثر، باید بتوان��د در برخورد و صحبت کردنش 
انعطاف پذیری داش��ته باش��د. باید بتواند با تمام کس��انی که در سالن کنفرانس 
نشسته اند، به راحتی صحبت کند به طوری که هر فرد احساس کند مستقیما با 
او صحبت می ش��ود. اگر در جایی حضور دارید که با تمام افراد همزمان مشغول 
صحبت هستید، باید بتوانید اعتبار الزم را به دست آورید و اعتماد افراد را جلب 

کنید. داشتن تفاهم و ارتباط درست، کلید تعامالت موفق هستند.
رازه��ای ارتباط موث��ر، در هر زمان و برای هر نوع ارتباط مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د. اگ��ر می خواهید برای فردی پیامی بفرس��تید، ابتدا مطمئن ش��وید 
پیام تان درس��ت و صحیح منتقل می شود. مهم این است احساس کنید برقراری 
ارتب��اط، برای پرداخت��ن به خودتان نیس��ت و با هدف تعامل ب��ا دیگران انجام 
می گیرد. اگر در ارتباط، در حد متعارف به طرف مقابل اهمیت داده شود، خیلی 

از مشکالت ارتباطی رفع می شود و روابط تان به پیشرفت می رسد.
forbes/ucan :منبع

رهبران بزرگ چگونه ارتباطات موفق برقرار می کنند؟

88936651

یکشنبه
26 خرداد 1398

شماره 1331



چگونه اکوسیستم کارآفرینی صحیح ایجاد کنیم؟

کارآفرینی نیروی قدرتمندی اس��ت که بسیاری برای دس��تیابی به آن تالش می کنند. کشورهای بسیاری در جهان تمایل دارند 
اقتصاد شان را با توسعه کارآفرینی ارتقا دهند. الزم است اکوسیستمی حمایتی شامل زیرساخت ها و دسترسی مالی برای کارآفرینانی 
که می خواهند رشد کنند، وجود داشته باشد. چارچوب های سیاست گذاری و موسسات  نقش ویژه ای در اکوسیستم های کارآفرینی ایفا 
می کنند. ایجاد اکوسیستم کارآفرینی رقابتی نیاز به محیطی دارد که کسب و کار درآن بتواند ایفای نقش کند؛ جایی که حقوق کسب  
و کارها محافظت و برای همه قوانین یکسان اعمال شود. هیچ الگویی برای اندازه گیری چنین اکوسیستم هایی وجود ندارد؛ هر کشوری 
باید رویکرد منحصر به فرد خودش را برای اصالحات پیدا کند. این نیاز به گفت وگویی دارد که در آن سیاس��ت مداران و کارآفرینان 
در مورد موانع و یافتن راه حل ها با هم متحد ش��وند. در این مطلب راه هایی برای ش��کل گیری چنین سیاس��ت هایی مورد بحث قرار 
گرفته است. تمرکز بر این است که چگونه کارآفرینان می توانند به صورت سازنده در گفت وگو با تصمیم گیران مشارکت داشته باشند.

ایجاد اکوسیستم های کارآفرینی: هر اکوسیستم شامل تعدادی از عناصر کلیدی به هم متصل است که دائما با هم در حال تعامل 
هستند. اکوسیستم کارآفرینی مقوله ای مجزا از هم نیست بلکه شامل اجزایی است که باید برای تسهیل نوآوری و رشد به یکدیگر 

نزدیک شوند. مدل های مختلفی برای اکوسیستم کارآفرینی وجود دارد، در اینجا به دو مورد از آنها اشاره می شود:
۱. در این مدل شش حوزه کلیدی اکوسیستم کارآفرینی مشخص می شود: فرهنگ سازمانی، توانمندی سیاست ها و رهبری؛ در 
دسترس بودن منابع مالی مناسب، کیفیت سرمایه انسانی، بازارهای سرمایه گذاری مناسب برای محصوالت و طیف وسیعی از مسائل 
نهادی. هرچند اکوسیستم کارآفرینی هر کشور را می توان با استفاده از حوزه ای مشابه نقشه برداری کرد، اما هر اکوسیستم همچنان 
منحصر به فرد است؛ زیرا اکوسیستم ها شامل صدها عنصرند که به شیوه ای پیچیده با هم همکاری می کنند. این عوامل در طول تاریخ 
شکل گرفته که هر کشور را به مزایای رقابتی منحصر به فرد خودش رسانده است. همچنین مجموعه های منحصر به فردی از چالش ها 
را فراهم آورده است. بنابراین، ایجاد اکوسیستم کارآفرینی موفق به معنای کپی کردن اکوسیستم کارآفرینی کشورهای موفق در این 
حوزه به طور مستقیم نیست. بسیاری از دولت ها رویکرد اشتباهی برای ایجاد اکوسیستم های کارآفرینی دارند. آنها بعضی از ایده آل های 
غیرقابل دستیابی اکوسیستم را دنبال می کنند و به اقتصادهایی که مقابل بهترین شیوه ها هستند، تبدیل می شوند.  هر کشوری باید 

شرایط، نقاط قوت و ضعف و رویکردهای طراحی خودش را که در واقعیت های محلی اش ریشه دارد بررسی کند.
۲. در مدل ۶+۶ ابتدا شش ستون که برای اکوسیستم موفق کارآفرینی ضروری است، شامل: شناسایی، آموزش، ارتباط و پشتیبانی، 
سرمایه گذاری، فعال سازی و احترام و تقدیر از کارآفرینان؛ مشخص می شود. بعد از آن شش شرکت کننده که باید در اجرای آنها مشارکت 
کنند، شامل: سازمان های غیردولتی، شرکت ها، بنیادها، دولت ها، موسسات دانشگاهی و سرمایه گذاران مشخص می شود. این مدل هم 
مانند مدل قبلی بر این فرض استوار است: برای حفظ کارآفرینی جهان شمول، هیچ فاکتور تک بعدی وجود ندارد. در عوض، کارآفرینان 
زمانی رشد می کنند که در بخش ها و نقش های مختلف برای ایجاد محیطی که از کارآفرینی حمایت کند، تالش کنند.در واقع برای 
چنین رشدی به همبستگی همه عناصر اکوسیستم کارآفرینی و همکاری بازیگران مختلف نیاز است. اینکه کارآفرینان به عنوان مخترع 
تنها به محصوالت جدید فکر کنند؛ اشتباه است. در حقیقت، فقط حدود ۲۰درصد از کارآفرینان نوآور هستند. ۸۰درصد آنها تاجرانی 
هستند که ایده های جدید را به بازار عرضه می کنند. شاید برای حمایت از کارآفرینی بیش از حد بر ابتکارات و نوآوری تاکید می شود. 

این درحالی ا ست که کشورها برای ساختن اکوسیستم های کارآفرینی به آگاهی نیاز دارند تا بتوانند به رشد کارآفرینان کمک کند.
ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و تمرکز بر اصالحات سیاسی: از آنجا که همه اکوسیستم های کارآفرینی شامل اجزای متعدد و متصلی 
هستند، در ساختار چنین اکوسیستم هایی باید رویکردی متوازن را در نظر گرفت. به گونه ای که همه عوامل کلیدی به یک اندازه مورد 
توجه قرار گیرند، اما در عمل، این امر به ندرت امکا ن پذیر اس��ت، زیرا تمام کش��ورها با منابع محدودی روبه رو هستند. دولت ها سرمایه 
سیاس��ی محدودی را برای صرف هزینه های اصالحات در اختیار دارند. در نتیجه، اغلب روی عواملی از اکوسیس��تم کارآفرینی تمرکز 
می کنند که نسبتا آسان تر هستند، مانند برنامه های آموزش کارآفرینی یا صندوق های ویژه برای فراهم کردن تسهیالت کارآفرینی . گرچه 
چنین اقداماتی ارزشمند است، اما به ندرت منجر به ارتقای اقتصاد از طریق کارآفرینی می شود. زیرا این اقدامات بیش از آنکه به افراد کمک 
کند و موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان بردارد، درگیر کارهای حاشیه ای و پیش پا افتاده می شود. رسیدگی به این موانع در 
قلب سیاست های دولتی و چارچوب های نهادی است که می تواند به ارتقای کارآفرینی بینجامد. با این وجود حتی اگر سیاست های دولتی 

به عنوان عوامل کلیدی در مدل های اکوسیستم های کارآفرینی گنجانده شود، در عمل اغلب از این عناصر غفلت می شود.
طراحی خط مشی های سازگار با محیط: توصیه هایی برای سیاست گذاران:

• ورود به کسب وکار: ساده سازی ثبت و صدور مجوز کسب وکار
• افشا: ایجاد الزامات افشای مناسب به طوری که اطالعات به راحتی در دسترس مصرف کنندگان و سرمایه گذاران قرار گیرد

• اطالعات: دسترسی برابر به اطالعات دولتی در مورد مقررات، الزامات و منابع مالی
• حقوق مالکیت: تعریف و تضمین اجرای حقوق مالکیت

• تامین مالی: ایجاد سیستم مالی قوی در داخل با خصوصی سازی بانک های دولتی و معرفی اصول حاکمیت بخش خصوصی
• کار: ایجاد قوانین ساده و کارآمد کار؛ اجازه می دهد که دستمزد؛ توسط نیروهای بازار تعیین شود

• رقابت: حذف محدودیت های رقابتی، حذف یارانه ها برای موسسات ناکارآمد و ...
• تجارت: کاهش تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای، حذف مجوز صادرات و واردات مجاز برای چند انتخاب

•  مالیات: کاهش نرخ های مالیاتی
• کنترل قیمت: اجازه دادن به بازارها برای تعیین قیمت ها

• ورشکستگی: ایجاد رویه ورشکستگی مناسب
• ظرفیت سازی : ایجاد برنامه هایی برای ارائه به کارآفرینان در حوزه مهارت های فنی، مدیریتی و مالی.

کارشناسان توسعه و کارآفرینان به این توافق رسیده اند که سیاست های مورد نیاز باید شامل حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، 
قراردادهای قابل اجرا و مدیریت دولتی کارآمد باشد، اما به اینکه چطور این سیاست ها را به شرایط محلی متصل کنیم؛ کمتر پرداخته 

شده است. کیفیت راه حل های سیاسی تا حد زیادی به ماهیت آن سیستم سیاسی خاص بستگی دارد.
مش��ارکت بخش خصوصی در روند سیاس��ت گذاری، به ش��یوه ای شفاف، برای ارتقای ش��رایط جوی کارآفرینی بسیار مهم است. 
اتاق های مستقل تجارت و انجمن های بازرگانی، اگر به صورت مداوم در گفت وگوهای سیاسی با دولت مشارکت داشته باشند، می توانند 

تصمیم گیرندگان را نسبت به موانع کارآفرینی آشنا کنند. آن هم با اطالعات دست اول و راه حل های عملی برای از بین بردن موانع.
یکی دیگر از نکات کلیدی برای ایجاد چارچوب سیاسی که بتواند از اکوسیستم کارآفرینی پشتیبانی کند، صدور قوانین کارآفرینانه و 
نحوه اجرای آنها است. شکاف اجرایی یا تفاوت بین قوانین در مورد فاز عملیاتی برنامه های کاربردی، کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در سطح محلی، شهروندان اثرات این شکاف را دردناک تر احساس می کنند، چراکه قوانین ناکارآمد و مقرراتی که محیط کارآفرینی را 

نادیده می گیرند، به طور مستقیم معیشت آنها را تضعیف می کند.
برای رفع ش��کاف اجرایی باید مکانیس��م هایی برای تجزیه و تحلیل هزینه و سود قوانین پیشنهادی در نظر گرفته شود. همچنین 
سازوکارهایی برای هماهنگ کردن قوانین اجرایی تعریف و اجرا شود. پایه های اصلی یکپارچگی در حاکمیت دولتی نیز باید تقویت شود.

نتیجه گیری: کارآفرینی نیروی خالق توسعه اقتصادی را فراهم می کند. کارآفرینان تغییرات اقتصادی را با ایجاد کاالها و خدمات 
جدید، شرکت های جدید و ارائه راه حل های ابتکاری برای نیازهای محلی و جهانی هدایت می کنند. کارآفرینی فرصت ها و ابتکارات 
فردی را افزایش می دهد. برای رشد و نمو سرمایه گذاری های کارآفرینی؛ باید محیط مناسب وجود داشته باشد. آغازگرها برای رسیدن 
به مقیاس استاندارد، نیاز به چارچوبی قانونی دارند که ابتکار عمل کارآفرینی را پاداش دهد، رقابت عادالنه را تضمین کند و از حقوق 
مالکیت خصوصی محافظت کند. در این میان دولت ها نقش کلیدی ایفا می کنند. در اکوسیس��تم کارآفرینی پایدار، حمایت مالی، 
حمایت آموزشی و سایر پشتیبانی ها باید از طریق محیط سیاسی مطلوب صورت گیرد. بنابراین، دولت ها باید بر اساس مبانی حقوقی 

و نهادی برای حمایت از تالش های پایین دست ترین کارآفرینان تمرکز کنند.
cipe/modirinfo  :منبع

تبلیغـاتخالق

مترجم: مارال مختارزاده

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  یکشنبه   26 خرداد 1398    شماره 1331   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه
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مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49
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فرض می کنیم که شما در فکر باال بردن حقوق تان هستید؛ برای 
مثال تص��ور می کنید ارزش کاری که اکن��ون در حال انجام دادن 
آن هس��تید، بیشتر است یا مس��ئولیت هایی که برعهده گرفته اید 
افزای��ش یافته اند؛ کارتان را به بهترین ش��کل انج��ام می دهید و 
اکنون احس��اس می کنید زمان آن فرا رسیده است که با مدیرتان 

در مورد افزایش حقوق صحبت کنید.
چطور می خواهید به اتاق او بروید، در مقابل او  بنشینید و از او 

درخواست کنید که حقوق تان را افزایش دهد؟
1- با آمادگی روحی وارد شوید

اش��تباهی که بیشتر افراد مرتکب می شوند، این است که با طرز 
فکر منفی وارد این مکالمه می ش��وند. برخی اوقات تصور می کنند 
که دلیل افزایش حقوق ش��ان باید این باش��د که کارشان بیش از 
اندازه زیاد اس��ت. به همین علت با حسی منفی و ناخشنودی وارد 
اتاق مدیرش��ان می ش��وند و موضوع را از دیدگاه منفی آن مطرح 

می کنند.
برخی اوقات هم تصور می کنند که چون حقوق سایر کارمندان 
افزایش پیدا کرده است، باید حقوق آنها هم افزایش پیدا کند. این 
موضوع باعث می ش��ود با روحیه ای آشوبگرانه درخواست شان را با 

رئیس شان مطرح می کنند.
باید این درک را داشته باشید که درخواستی که دارید، هم مالی 
است و هم احساسی. اگر نوع درخواست شما شکل درستی نداشته 
باش��د و با انرژی منفی همراه باش��د هیچ مدی��ری قبول نمی کند 
که حقوق ش��ما را افزایش دهد؛ حتی اگر واقعا اس��تحقاق افزایش 

حقوق را داشته باشید.
پس باید برای این درخواس��ت، خود ت��ان را از نظر روحی آماده 
کنید. می توانید با داش��تن حسی مثبت شانس خود را برای تحقق 

پیدا کردن این درخواست، باال ببرید.
2- مثال های روشنی بزنید

مهم تری��ن معیار ارزش ش��ما ب��ه عنوان کارمند یک س��ازمان، 
همیش��ه عملکردتان خواهد بود. اگر این توانایی را داش��ته باشید 
که در ش��رایط موجود، بیش از حد انتظار عمل کرده اید مثال های 
بارزی بیاورید، می توانید ش��انس خ��ود را برای افزایش حقوق باال 
ببرید و عالوه بر آن می توانید توانایی های خود را به بهترین شکل 

ممکن، به سازمان یادآوری کنید.
اما از طرفی دیگر، اگر بدون اینکه خود را آماده کنید، در مقابل 
مدیرتان قرار بگیرید و بگویید: »من کارهای زیادی انجام داده ام و 
فکر می کنم شایس��تگی افزایش حقوق را داشته باشم« و مدیرتان 
بخواهد مثال  های روشنی از کارهایی که انجام داده اید بیان کنید، 

شما چیزی برای گفتن نخواهید داشت.

اگر واقعا به عملکردتان مطمئن هس��تید، یک لیست از کارهای 
مهمی که انجام داد ه اید به همراه داشته باشید. در غیر این صورت 

می توانید مثال هایی در ذهن تان آماده کنید.
3- از طریق همکارانی که به آنها اطمینان دارید، جو 

را آماده کنید
داشتن سیاست در محل کار یک امر واضح است. اگر در محیط 
کارتان با تعدادی از کارمندان رابطه دارید و به آنها اطمینان دارید 
و می دانی��د که آنه��ا ارزش کار ش��ما را درک می کنند و آمادگی 
ای��ن را دارند که با رضایت از آن صحبت کنند، می توانید در مورد 
افزایش حقوق تان با آنها صحبت کنید و بگویید که قصد دارید در 
مورد این موضوع با مدیرتان صحبت کنید، اما ش��رط این کار این 

است که به آنها اطمینان کامل داشته باشید.
چیزی که بیش��تر افراد فراموش می کنند این است که کسب و 
کار و س��ازمان، یک مساله تیمی اس��ت. ارزش انفرادی شما مهم 
اس��ت، اما ارزش شما زمانی مشخص می شود که شما در یک تیم 
بتوانید کارتان را به بهترین شکل انجام دهید. اگر همکاران شما از 
کار شما راضی باشند یعنی شما موفق شده اید و مطمئنا می توانید 

نظر مدیرتان را جلب کنید.
۴- درخواست تان را پس از یک پروژه موفق عنوان 

کنید
زمان بندی درست یعنی همه چیز. اگر قصد دارید که با مدیرتان 
در مورد افزایش حقوق صحبت کنید، زمان مطرح کردن آن را باید 
به درس��تی و با دقت باال انتخاب کنید. ب��رای مثال اگر به تازگی 
نتایج ضعیفی گرفته اید، ش��اید فرصت مناسبی برای مطرح کردن 
افزایش حقوق نباشد. به جای این کار چند هفته منتظر بمانید تا 

اوضاع مساعد شود و سپس درخواست تان را مطرح کنید.
اگر در طول دو س��ه ماه گذشته اشتباه بزرگی از جانب شما سر 
زده اس��ت، بهتر اس��ت کاری کنید تا آن اش��تباه را جبران کنید، 
اما به خاطر داش��ته باش��ید، رئیس و س��ازمان عالقه ای ندارند که 
شما اشتباهی را که مرتکب شده اید جبران کنید، بلکه می خواهند 
مطمئن ش��وند که از این اشتباه درس عبرت گرفته اید و دیگر آن 

اشتباه تکرار نشود.
5- پیشنهاد کنید مسئولیت هایی که دارید، افزایش 

پیدا کنند
یکی دیگر از اش��تباه هایی که بس��یاری از افراد در زمان مطرح 
ک��ردن افزای��ش حق��وق مرتکب می ش��وند، این اس��ت که تصور 
می کنند فش��ار کاری ش��ان بعد از افزایش حقوق، به همان اندازه 

قبلی باقی می ماند.
به خاطر داشته باشید که افزایش حقوق شما به این معنا نیست 

که ش��رکت هزینه بیشتری را متقبل می شود تا شما همان میزان 
کار قبل��ی را انجام دهید، بلکه باید این افزایش هزینه را به نحوی 

جبران کنید.
بنابرای��ن بای��د ب��ا چند پیش��نهاد ب��ه ات��اق مدیرت��ان بروید؛ 
پیش��نهادهایی که ب��ه مدیرتان نش��ان دهد اگر ش��ما حقوق تان 
افزایش پیدا کند، ارزش بیش��تری برای س��ازمان خواهید داشت. 
برای مثال ش��اید این توانایی را داشته باش��ید که مسئولیت یک 
بخش از ش��رکت را هم برعه��ده بگیرید یا به نیرویی که به تازگی 
وارد س��ازمان ش��ده، آموزش الزم را بدهید تا عملکردشان بهبود 

یابد.
پیش��نهادهایی ارائه کنید که حاکی از ارزش آفرینی بیشتر برای 
سازمان تان باش��ند. اگر پیشنهادهایی که ش��ما ارائه می کنید، به 
اندازه کافی مفید باش��ند، احتمال اینکه مدیرتان این فرصت را در 

اختیارتان قرار دهد بیشتر خواهد بود.
6- در سازمان ارزش بیشتری حول خودتان 

بیافرینید
در نهای��ت باارزش تری��ن کاری که یک کارمن��د می تواند برای 
س��ازمانی که در آن مشغول به کار است، انجام دهد این است که 
در آن س��ازمان ارزش بیشتری برای خودش ایجاد کند.. شما چه 
یک کارآموز باشید و چه یک مدیر نوآور، همیشه می توانید به باال 
بردن ارزشی که در سازمان دارید، ادامه دهید. این به این معناست 

که فرصت پیشرفت برای شما پایانی ندارد.
به عبارت دیگر، چیزی از خودتان به س��ازمان اضافه کنید. برای 
مثال ش��اید یک منبع درآمد جدید برای سازمان پیدا کرده باشید 
یا برای مثال این توانایی را داش��ته باش��ید ک��ه پروژه های جدید 
برای ش��رکت تعریف کنید و از جانب آنها ش��روع به کسب درآمد 
کنی��د. می توانید در ای��ن راه از همکاران تان بخواهید تا به ش��ما 
در تحق��ق این امر کمک کنند ت��ا اینکه نهایتا پ��روژه تازه ای در 
س��ازمان تعریف ش��ود.  در مجموع می توان گفت همیشه دیدگاه 
منفی نس��بت به درخواست افزایش حقوق وجود دارد، تا جایی که 
بیش��تر افراد تصور می کنند اگر زمان بیشتری را در محل کارشان 
بمانند، می توانند افزایش حقوق شان را تضمین کنند. گاهی اوقات 
ام��کان دارد ک��ه این اتف��اق رخ دهد ولی نه همیش��ه. چیزی که 
همیش��ه افزایش حقوق شما را توجیه خواهد کرد باالرفتن ارزشی 
است که شما برای ش��رکت دارید. هر چقدر ارزش بیشتری برای 
ش��رکت تان داشته باشید، مدیر قبول می کند که برای نگه داشتن 
ش��ما در شرکت، هزینه بیشتری متقبل ش��ود و با افزایش حقوق 

شما موافقت می کند.
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چند توصیه راهگشا برای درخواست افزایش حقوق

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


