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عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

ریشه همه چالشها به اقتصاد نفتی ایران باز میگردد

از کودتا تا تحریم

شرط بخشودگی جریمههای مالیاتی چیست؟

اولتیماتوم وزیر اقتصاد به سازمان مالیاتی

چندی پیش خبری منتشر شد
که ی��ک میلیارد ی��ورو ارز دولتی
گ��مش��ده اس��ت و واردکنندگان
دارو ،رفع تعهد ارزی نکردهاند .در
جری��ان همین مس��ئله عبدالناصر
همت��ی ،رئیسکل بان��ک مرکزی
نامهای مبنی ب��ر «عدم رفع تعهد
ارزی» برخ��ی از ش��رکتهای
واردکنن��ده ب��ه رئیسجمه��ور
نوش��ت .همان زمان انگشت اتهام
به واردکنندگان دارو نش��انه رفت.
م��ا به ای��ن مس��ئله معترضیم .به
اعتق��اد م��ن ،هم��کاران در حوزه
دارو و تجهی��زات پزش��کی بای��د
دراینباره ش��کایت کنند .در حالی
بهراحتی نام ش��رکتها و صاحبان
آنه��ا بهعنوان متخلف در حوزه ارز
گفته میش��ود که ب��ه گفته خود
آقای وزیر ،واردکنندگان تجهیزات
پزشکی برای سال  96در حوزه ارز
هن��وز از بانک مرک��زی طلبکارند.
ط��ی این س��الها بان��ک مرکزی
بای��د ارز موردنظ��ر را به این گروه
م��یداده که ن��داده و االن طوری
رفت��ار میکنند ک��ه بانک مرکزی
طلبکار شده است.
ع�لاوه بر این بان��ک مرکزی در
ح��وزه دارو از ش��رکتهایی ن��ام
بردهان��د که هنوز ب��رای رفع تعهد
ارزی زم��اندارن��د و در
3
حال انجام مراحل...

کارل مارکس معتقد اس��ت این اقتصاد اس��ت که سیاست را میسازد؛ گزارهای که حتی منتقدانش نمیتوانند آن را رد کنند ،اما
درباره ایران میتوان گفت ،این نفت است که ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را در یک قرن اخیر بنا کرده است .از این رو
هرگاه نفت دستخوش تحولی شده ،این تحوالت به صورت زنجیرهوار بر سایر بخشها از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع در ایران
سایه انداخته است ،بنابراین پربیراه نیست که نفت را مهمترین عامل تغییر و تحوالت  100سال گذشته ایران بدانیم که سیاست
و اقتصاد را شکل داده است .اما نفت تنها بر ساختارهای داخلی اثر نداشته است؛ مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران آنچنان با نفت
درهم تنیده شده که از نفت و درآمدهای نفتی همواره به عنوان ابزاری برای فشار بر کشور استفاده میشود؛ این فشارها گاه خود
را در قالب کودتا نش��ان میدهد و گاه در قالب تحریم .به گزارش ایرنا ،انگلیس��یها به عنوان کاش��فان نفت در خاورمیانه ،تا بعد از
جنگ دوم جهانیسعی کردند تا روابط خود با کشورهای این منطقه را با توجه به عنصر نفت برقرار کنند .به طور مثال ،قراردادی...
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سرانجام تعرفه ارزان برق برای استخراج رمزارزها اختصاص مییابد؟

داستان بیپایان بیتکوین در ایران
2

بوکار
مدیریت و کس 
«کیش» هوشمند و نوآور میشود

چگونه امکان تغییر نام شرکتمان وجود دارد؟

افزایش رضایت شغلی کارمندان با  100اقدام ساده

استفاده بهتر از لینکدین با رفع  19اشتباه رایج

3
ایران چگونه میتواند از پویاسازی رمز دوم کارت بانکی الگوبرداری کند؟

سازوکار پرداختهای اینترنتی در ایران و اروپا
حدود دو ماه از توقف الزام پویایی رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران میگذرد ،اما در
همین حال از اتحادیه اروپا خبر میرس��د اس��تفاده از سازوکار «احراز هویت قوی» یا به ادبیات
ایرانی آن ،رمز دوم پویا برای کس��بوکارهای اینترنتی از  ۱۴سپتامبر (۲۳شهریور) در این قاره
الزامی خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،اواخر سال  ۹۷بود که برای نخستین بار زمزمههای الزام پویا شدن رمز دوم
برای خریدهای اینترنتی در ایران ش��نیده ش��د؛ شبکه بانکی کش��ور هم از همان زمان خود را
ملزم میدانست تا در ابتدای خردادماه سال  ۹۸امکان استفاده از رمز دوم پویا را برای کاربران
فراهم آورد؛ الزامی که بعدا ً مش��خص ش��د ناشی از برداشت نادرس��ت رسانهها از یک بخشنامه
بانکمرکزی و استناد همه بانکهای کشور به همان برداشت نادرست رسانهای بوده است.
حاال حدود دو ماه پس از آن موعد و با فرونشستن تدریجی هیجانات ماجرای پویاسازی رمز
دوم در ایران ،از اروپا خبر میرسد که کسبوکارهای اینترنتی در این قاره از  ۱۴سپتامبر یعنی
 ۲۳ش��هریورماه ملزم هس��تند از آنچه در آنجا «س��ازوکار احراز هویت قوی» نامیده میشود و
شباهت فراوانی به همان رمز دوم پویا در کشور ما دارد ،استفاده کنند.
ای��ن نزدیکی زمانی اگرچه ممکن اس��ت در ن��گاه اول صرفا یک اتفاق باش��د ،اما در نگاهی
عمیقتر قطعا میتواند نش��انهای از ش��باهت دغدغهها ،مشکالت و راهحلها در دو سوی جهان
باشد.
تردی��دی نیس��ت که ب��ا توجه به تفاوتهای فراوان س��اختار ش��بکههای بانک��ی و پرداخت
الکترونیک در ایران و اروپا ،بررسی زمینهها ،شیوه و آثار الزام استفاده از رمز دوم پویا یا همان
احراز هویت قوی در این دو اکوسیستم ،متفاوت است و نمیتوان به مقایسه نقطهبهنقطه دست
زد ،اما از سوی دیگر نباید از این همزمانی تقریبی نیز به غفلت گذشت چراکه باوجود تفاوتها،
ش��باهتها نیز کم نیس��تند خصوصاً اینکه ف��ارغ از تمام وجوه افتراق ،اص��ول امنیت در حوزه
پرداخت و بانکداری ،مشابه و برخاسته از ضرورتها و نیازهای یکسان هستند.
برای بررس��ی این تفاوتها و ش��باهتها و مهمتر از آن ،اس��تخراج نتایج تحلیلی استفاده از
رمز دوم پویا در ایران و س��ازوکار احراز هویت قوی در اروپا از محمود کریمی ،کارشناس حوزه
بانکداری و پرداخت الکترونیک کمک گرفتهایم.
کریمی در گفت وگو با ایرنا ،به تحقیقی اشاره میکند که «موسسه تحقیقاتی  »۴۵۱طی آن
به تحلیل تأثیرات فعالسازی احراز هویت قوی در پرداختهای اینترنتی اروپا پرداخته است.
به گفته او «اگرچه نتایج این تحقیق با توجه به تفاوتهای س��اختار شبکه پرداخت کشور ما
با کش��ورهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش ،بهطور کامل قابلاستفاده نیست،
ولی برخی نکات مطرحشده در آن میتواند دستمایه مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر ،پیش
از طراحی راهکار و الزام پویاسازی رمز دوم در پرداختهای اینترنتی کشور ما قرار گیرد».
این کارش��ناس تحلیل اکوسیس��تمهای پرداخت الکترونیک پی��ش از پرداختن به نتایج این
تحقیق ،اشارهای به تفاوت سازوکار پرداختهای اینترنتی در ایران و اتحادیه اروپا دارد.
به گفته وی پرداختهای اینترنتی و موبایلی در کشور ما صرفاً از طریق  ۱۲شرکت ارائهدهنده
خدم��ات پرداخ��ت و از طری��ق درگاه پرداخت آنها انجام میش��ود و از اینرو کس��بوکارهای
اینترنتی صرفاً از طریق واس��طهای نرمافزاری مش��خص با آن در ارتباط هستند ،بنابراین تغییر
در س��ازوکارهای احراز هویت مش��تری تنها باید در دامنه درگاه پرداخت پیادهس��ازی ش��ود و
کسبوکارهای اینترنتی کمترین تغییر را در این زمینه نیاز دارند.
کریم��ی ادامه داد :این در حالی اس��ت ک��ه در پرداختهای اینترنتی اتحادی��ه اروپا ،اگرچه
کسبوکارهای اینترنتی از سرویسهای پایهای شبکه پرداخت استفاده میکنند ولی تا حدودی
در فرآیند احراز هویت مش��تری مداخله دارند و از اینرو تغییر در س��ازوکارهای احراز هویت،
موجبات تغییر در وبس��ایت این کس��بوکارها را نیز فراهم میآورد .با وجود این تفاوتها اما
بهنظر نمیرسد نیازهایی که برای پاسخگویی به آنها سازوکارهای مشابهی در ایران و اروپا دنبال
میشود ،تفاوتی داشته باشد.
کریم��ی ب��ا وجود ای��ن ش��باهتها موافق اس��ت و «کاهش تقل��ب و ارتقای س��طح امنیت
پرداخته��ای اینترنتی» را همان هدف مش��ترک میداند؛ هدفی که احراز هویت قوی در اروپا
بهعنوان بخش��ی از مقررات  PSD2برای کاهش تقل��ب و ارتقای امنیت پرداختهای اینترنتی

برخط الزامی شده است.
ای��ن کارش��ناس بانک��داری گفت :مطابق ای��ن روش ،کس��بوکارهای اینترنت��ی در اروپا از
۱۴س��پتامبر  )...( ۲۰۱۹موظفند دو ش��یوه احراز هویت مس��تقل را در پرداختهای اینترنتی
به کار ببندند.
کریمی در پاس��خ به این پرسش که این تغییر چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت؟ گفت:
نتایج تحقیق «موسسه تحقیقاتی  »۴۵۱پیشبینی کرده «در سال اول فعالسازی احراز هویت
قوی در پرداختهای اینترنتی اروپا ،مبلغ پرداختهای اینترنتی 10درصد کاهش خواهد یافت
و  ۵۷میلیارد یورو از  ۵۹۲میلیارد یورویی که پیشبینیشده در سال  ۲۰۱۹بهصورت اینترنتی
پرداخت شود ،کاسته خواهد شد.
وی افزود :این کاهش به علت افت در نرخ تبدیل وبس��ایتهای اینترنتی (نسبت کل تعداد
مشتریان با خرید موفق به تعداد کل مشتریان واردشده به وبسایت) رخ خواهد داد.
ای��ن تحلیلگر حوزه پرداخت الکترونیک در تش��ریح علل کاهش ن��رخ تبدیل گفت :از جمله
دالی��ل این کاهش ،عدم اطالع کافی کس��بوکارهای اینترنتی از نحوه و جزییات پیادهس��ازی
س��ازوکار احراز هویت قوی و مدتزمان موردنیاز برای اعمال این تغییرات که ممکن اس��ت در
مهلت زمانی تعیینش��ده خاتمه نیابد .در ایران به نظر میرسد کسبوکارهای اینترنتی در این
بخش با کمترین تغییر مواجه شوند.
وی اضافه کرد :تحمل کم مش��تریان در فرآیند بس��تن س��بد فروش باعث میشود که تغییر
در فرآیند بس��تن سبد فروش و اعمال س��ازوکار احراز هویت قوی ،نارضایتی به همراه داشته و
ازاینرو با رش��د ش��دیدی در آمار سبدهای فروش تعلیقشده مواجه شویم .در ایران هم به نظر
میرسد این اتفاق رخ دهد گرچه شدت و ضعف آن تحت تأثیر راهکار مورد استفاده برای اعمال
رمز دوم پویا خواهد بود.
پرس��ش مهم دیگر در این باره ،س��ازوکارها و اس��تانداردهای اعمال احراز هویت قوی است.
اهمیت این پرسش از آن رو است که پاسخ آن ،میتواند مبنای ارزیابی الگوهای بومی ما باشد.
آنگونه که کریمی میگوید «در بین روشهای مختلف اعمال احراز هویت قوی نظیر استفاده
از رمز یکبار مصرف موبایلی ،ارس��ال رمز یکبار مصرف به ایمیل ،اس��تفاده از پرسش چالشی،
اثرانگش��ت و طرح چهره ،روش ارسال رمز یکبار مصرف موبایلی هم به لحاظ تجربه کاربری و
هم به لحاظ امنیت از مطلوبیت بیشتری برخوردار است .شاید به همین خاطر هم در کشور ما
سعی شد از رمز یکبار مصرف موبایلی استفاده شود».
کریم��ی با بیان اینکه در اجرای این الزام و راهکار پیادهس��ازی آن باید به برخی نکات توجه
داش��ت ،گفت :پیادهسازی احراز هویت قوی با توجه به اینکه در ایران بهصورت متمرکز توسط
شرکتهای ارائهدهنده پرداخت انجام میشود تأثیر ویژهای بر کسبوکارهای اینترنتی نخواهد
داش��ت .اگر قرار باش��د ش��یوه دیگری برای پرداخت این هزینه تعریف ش��ود ،نیازمند بررسی
همهجانبهای خواهیم بود.
وی اف��زود :اجرای درس��ت این ال��زام نیازمند آمادگی کامل واحد پش��تیبانی مش��تریان در
ش��رکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و پش��تیبانی مشتریان کسبوکارهای اینترنتی است.
این آمادگی قبل از اعمال هرگونه الزامی حتما باید ایجاد شود.
ای��ن کارش��ناس پرداخت الکترونیک در جمعبندی مقایس��ه میان الزام پویاس��ازی رمز دوم
در ای��ران و اح��راز هویت قوی در اروپ��ا اینگونه نتیج��ه میگیرد که پیش از نهاییس��ازی و
اعمال راهکار پویاس��ازی رمز دوم در کسبوکارهای اینترنتی خوب است تحقیقی در مورد آمار
تقلبه��ای اینترنتی موجود و پیشبینی میزان کاه��ش آنها صورت بگیرد و با نتایج تحقیق در
زمینه میزان کاهش فروش کسبوکارهای اینترنتی بهواسطه پویاسازی رمز دوم مقایسه شود.
وی تصریح کرد :همچنین ،پیش از الزامیکردن پویاسازی رمز دوم ،کسبوکارهای اینترنتی
باید نسبت به آمادگی الزم در واحد پشتیبانی مشتریان خود توجیه شوند.
گفتنی است طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف اگرچه قرار بود از اول خردادماه
در ایران اجرا ش��ود ،اما بنا به دالیلی و تا مدتی نامعلوم به تعویق افتاده اس��ت .این تصمیم به
دلیل ناتوانی برخی بانکها در ایجاد زیرس��اخت پایدار و مطمئن ارائه رمز دوم یکبار مصرف و
وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشنهای بانکی گرفته شده است.

نکات طالیی طراحی سایت برای کسب و کارهای کوچک تسال با دریافت هزینه ماهیانه به
مشتریانشپنلهایخورشیدی
مزیتهای معماری برند اصولی
اجاره میدهد
 8تا 16

کنکاشی بر دالیل رفتارهای پنهانی در سازمانهای دولتی

چرا زیرآبزنی در سازمانها رواج دارد؟

نتایج یک پژوهش نش��ان میدهد عوامل فردی ،مدیریتی و س��ازمانی بر رفتار زیرآبزنی در سازمانها تاثیرگذارند.
رفتارهای پنهانی که عموما به عنوان زیرآبزنی ش��ناخته میش��وند ،اقداماتی هس��تند که در غیاب مورد هدف انجام
میگیرند و در جهت تالش برای تخریب ش��هرت یا ش��غل فرد هدف ،یا ایجاد زیانهایی برای او صورت میگیرند .این
اقدامها معموال به روش مخفی انجام میشوند .به گزارش ایسنا ،محققان در مقالهای با عنوان «علل رفتار زیرآبزنی در
سازمانهای بخش دولتی» این موضوع را بررسی کردهاند .در این پژوهش که قاسم اسالمی ،دانشجوی دکترای مدیریت
رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد ،فریبرز رحیمنیا ،استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد ،سعید مرتضوی ،استاد
گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد و علیرضا خوراکیان ،دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد انجام دادهاند
آمده است« :فلسفه این پژوهش تفسیری ،رویکرد آن کیفی و راهبرد آن دادهبنیاد با رویکرد گلیزری( ظاهرشونده) است.
راهبرد دادهبنیاد روشی کیفی برای خلق نظریهای است که در سطح گسترده به تبیین فرآیند ،کنش یا کنش متقابل
موضوعی با هویت مشخص میپردازد ».محققان میگویند «:در این پژوهش ،مدیران سازمانهای دولتی زیرمجموعه
وزارتخانهها در شهر مشهد ،به عنوان جامعه آماری مورد توجه قرار گرفتند .علت انتخاب این جامعه ،اوال اهمیت جایگاه
سازمانهای دولتی در نگاه شهروندان است و آنها انتظار دارند تا این سازمانها که به نوعی نماینده حکومت اسالمی
تلقی میشوند ،بیشتر به رفتارهای اسالمی ،اخالقی و انسانی پایبند باشند و دوم اینکه ،تبعات رفتار زیرآبزنی در این
سازمانها به مراتب بیشتر از سازمانهای بخش خصوصی است ،چراکه تصمیمهایی که ممکن است در نتیجه چنین
رفتاری در مورد افراد مورد هدف زیرآبزنی گرفته شود ،گاهی در سرنوشت یک جامعه میتوان تاثیرگذار باشد».
براساس آنچه در این مقاله آمده است ،مدیران ،با توجه به جایگاه و همچنین تجربهای که دارند ،بهتر میتوانند در
مورد علل رفتار زیرآبزنی در س��ازمان متبوع خود اظهار نظر کنند؛ چراکه آنها ممکن اس��ت ،خود شاهد این رفتار از
جانب زیردستان باشند و با شیوهها ،وجوه ،علل و پیامدهای مختلفی که این رفتار برای افراد مورد هدف داشته ،آشنایی
بیشتری داشته باشند؛ همچنین این افراد به عنوان یکی از اعضای سازمان ممکن است که خودشان از چنین رفتارهایی
متضرر شده باشند و به عنوان یک فرد قربانی در مورد تجربه خود اظهارنظر کنند.
پژوهش��گران از می��ان این مدیران 19 ،نفر را براس��اس نمونهگیری هدفمند و برمبن��ای تجربه ،تحصیالت و دیگر
معیارهایی که نشان از اطالعات غنی آنها در حوزه مورد مطالعه میدهند انتخاب کردند .این مدیران مورد مصاحبه قرار
گرفتند .چهار نفر از این مدیران ،مدیر ارشد ،پنج نفر مدیر میانی و  10نفر نیز مدیر عملیاتی بودند که از سازمانهایی
همچون اداره دارایی و سازمان امور مالیات ،برق منطقهای خراسان ،آب و فاضالب مشهد ،جهاد کشاورزی ،مخابرات،
گاز و مسکن و شهرسازی انتخاب شدند.
در این پژوهش آمده اس��ت« :افزایش رفتارهای زیرآبزنی از یک طرف ،س��بب افزایش اضطراب و اس��ترس فرد در
محیط کار شده و از طرف دیگر ،سبب کاهش انگیزه خدمت ،تعهد و رضایت شغلی و در نتیجه ،کاهش عملکرد فرد
در سازمان میشود .تحلیل دادهها نشان میدهد که علل اینگونه رفتارها در سازمانهای بخش دولتی در سه نوع علل
فردی ،مدیریتی و سازمانی دستهبندی میشود».
بنا بر آنچه در این مقاله آمده اس��ت حس��ادت ،کینهتوزی ،منفعتطلبی و ماکیاولیس��م باال از جمله عوامل فردی
زیرآبزنی شناخته شده است .افراد با ویژگی ماکیاولی باال ،تمایل به برد دارند و توجه اساسی آنها وظیفه و کاری است
که باید انجام بدهند و نه چیز دیگر .در همین راستا ،آنها برای انجام وظیفه خود از افراد تحت سلطه خود برای رسیدن
به هدف به عنوان یک ابزار استفاده میکنند.
از دیگر عوامل فردی موثر در زیرآبزنی در سازمانها میتوان به عدم وجود توانایی و شایستگی الزم در فرد زیرآبزن،
عقدهها و حقارتهای درونی ،نداشتن اعتماد به نفس کافی و همچنین ضعف اعتقادات دینی اشاره کرد.
محققان میگویند« :یکی دیگر از انواع علل مستخرج از مصاحبهها ،علل مدیریتی است .علت این امر نقش و اهمیتی
است که مدیران میتوانند در افزایش و کاهش این رفتار داشته باشند .مدیران دهنبین و سطحینگر ،حمایت و همراهی
مدیر با افراد زیرآبزن ،رفتار نس��نجیده و تبعیضآمیز مدیر ،نداش��تن کانالهای ارتباطی علمی و فنی برای دریافت
اطالعات ،آگاهی کم مدیر از شایس��تگیهای کارکنان ،آشنایی کم مدیران تازهوارد با افراد سازمان و همچنین اعتماد
بیش از حد مدیر به افراد زیرآبزن عوامل مدیریتی تشدیدکننده این رفتار است».
براساس نتایج این پژوهش ،عدم شایستهساالری در سازمان ،نبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخالقیات ،منافع حزبی و
گروهی ،ضعف در آموزش رفتارهای سازمانی مناسب ،عدم وجود قوانین و مقررات برای رعایت اصول اخالقی در سازمان،
امنیت شغلی کم ،غنی و چالشی نبودن شغل ،ارتباط ضعیف و نامناسب بین کارکنان با یکدیگر و همچنین احساس
بیعدالتی و نابرابری عوامل سازمانی تاثیرگذار بر رفتار زیرآبزنی هستند.
در این پژوهش آمده است« :با توجه به مباحث بیان شده در جهت کاهش این رفتارها در سازمان ،به مدیران توصیه
میشود تا نظام پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین پاداش را عادالنه سازند .هرچه پرداخت براساس منطق و مبتنی
بر شایستگی افراد تنظیم شود ،بروز رفتارهای منفی به همان نسبت کمتر خواهد شد ».این پژوهش در سومین شماره
سیویکمین دوره فصلنامه علمی پژوهشی «فرآیند مدیریت و توسعه» منتشر شده است.
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سرانجام تعرفه ارزان برق برای استخراج رمزارزها اختصاص مییابد؟

اقتصاددان چینی تشریح کرد

معجزه اقتصاد چین چگونه رقم خورد؟

ژانگ جون ،رئیس دانش��کده اقتصاد دانشگاه فودان و مدیر مرکز
مطالعات اقتصادی چین ،طی یادداشتی در پایگاه تحلیلی پراجکت
سیندیکیت ،نکاتی را درباره دالیل واقعی رشد اقتصادی خیرهکننده
چین در دهههای اخیر متذکر شده است .او نوشته است:
رش��د اقتصادی خارقالعاده چین در دهههای اخیر باعث حیرت
جهانیان ش��ده اس��ت ،اما هنوز هم بس��یاری از افراد برداشتها و
تفس��یرهای اش��تباهی از دالیل موفقیت اقتصاد چین دارند .رشد
مس��تمر اقتصاد چین اغلب به نظام «س��رمایهداری دولتی» که در
آن دولت با داراییهای عظیم خود قادر اس��ت یک سیاست توسعه
صنعتی گس��ترده را دنبال کند و با دخالتهای خود از ریسکهای
اقتصادی بکاهد ،نس��بت داده میشود .این نگرش به این معناست
که چین موفقیتهای چش��مگیر خود را مره��ون کنترل دولت بر
کل اقتصاد است.
اما باید گفت چنین تفسیری از اساس اشتباه است .البته چین از
داشتن دولتی که از ظرفیت زیادی برای اجرای کارآمد سیاستهای
جامع برخوردار است ،نفع زیادی برده و میبرد .اینکه رهبران چین
برخالف همتایان خود در دموکراسیهای غربی محدود به دورههای
انتخابات��ی کوتاهمدت نیس��تند ،کمک میکند تا آنه��ا برنامهریزی
بلندمدت ،جامع و دوراندیشانه را در دستور کار خود قرار دهند.
ع�لاوه بر ای��ن ،قدرت دول��ت چین باعث میش��ود ک��ه بتواند
برنامهه��ای خود (از جمله برنامههای پنجس��اله) را به بهترین نحو
اج��را کن��د؛ کاری که بس��یاری از دولتها در کش��ورهای در حال
توس��عه و اقتصادهای نوظهور از انجامش عاجزند .حضور یک دولت
قدرتمن��د در کنار ثب��ات اجتماعی و اقتصادی که ناش��ی از وجود
چنین دولتی اس��ت ،در توانمندس��ازی چین برای رش��د سریع در
حوزههایی مانند آموزش ،بهداشت ،زیرساختها و تحقیق و توسعه،
نقش حیاتی ایفا کرده است.
با این حال ،دول��ت چین از ظرفیتهای خود برای برنامهریزی و
اجرای قدرتمندانه برنامههای بلندمدت ،در راستای تقویت ریشهای
نظام س��رمایهداری دولتی اس��تفاده نمیکند ،بلکه بیشتر به دنبال
اصالحات ساختاری و پیشبرد روند آزادسازی اقتصاد است .این یک
راهبرد بلندمدت و پایدار برای دولت چین محس��وب میش��ود که
میتوان آن را مهمترین عامل تداوم رش��د اقتصادی چین در چند
دهه خیر دانس��ت؛ هرچند گاهی لغزشه��ا یا انحرافات کوتاهمدتی
هم در آن مشاهده شده است.
جالب اینجاس��ت که مؤلفهه��ای اصلی این راهبرد مس��تقیماً از
کش��ورهای پیش��رفته به چین آمده اس��ت .در چهار دهه اخیر [از
زمان به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ] روابط چین با کشورهای
پیش��رفته غربی بهمرور بهبود یافت و سرمایهداری غربی جای خود
را در بی��ن نخب��گان و فعاالن اقتصادی چین ب��از کرد .دولت چین
اگرچه اهمیت بسیار زیادی برای ثبات قائل است ،اما در عین حال
ب��رای ترویج موفقترین ش��یوههای جهانی در بس��یاری از حوزهها
مانند مدیریت ش��رکتی ،تأمین مالی و مدیریت کالن اقتصادی نیز
تالش میکند .البته فرآیند اصالحات س��اختاری آزادسازی اقتصاد
منحصرا ً با اس��تانداردهای چینی انجام میش��ود .تأکید بر کس��ب
تجربه و رقابت در س��طح محلی پیش از ورود به بازارهای بزرگتر و
حمایت از ن��وآوری نهادی از پایین به باال ،ویژگی مهم این رویکرد
اس��ت که به نوعی فدرالیس��م مالی ختم میشود و نقش مهمی در
دگرگونی ساختار اقتصاد ایفا میکند.
ثمرات این رویکرد را هرگز نمیتوان انکار کرد .در دهه گذش��ته
چندی��ن ش��رکت خصوصی چین��ی در حوزههای مال��ی و فناوری
توانس��تهاند برخ�لاف همتایان دولتی خ��ود ،نامش��ان را بهعنوان
رهبران��ی جهانی در عرصه ن��وآوری مطرح کنن��د .در جدیدترین
فهرست  500شرکت برتر جهان از نگاه نشریه فورچون (Fortune
 )500 Globalنام  129شرکت چینی دیده میشود ،در حالی که
 121شرکت آمریکایی در این فهرست حضور دارند.
در بین شرکتهای چینی حاضر در فهرست نشریه فورچون ،نام
غولهای تج��ارت الکترونیک جهان مانن��د علیبابا ،جی.دی (JD.
 )comو تنسنت دیده میشود .شرکت هوآوی نیز بهرغم فشارهای
دونالد ترامپ برای تضعیف آن ،توانسته است جایگاه خود را  11پله
در مقایسه با سال گذشته بهبود بخشد .شرکت شیائومی که تنها 9
س��ال از عمرش میگذرد نیز با تبدیل شدن به جوانترین شرکتی
که به فهرست  500ش��رکت برتر جهان از نگاه نشریه فورچون راه
یافته ،اتفاقی تاریخی را برای چین رقم زده است.
ظهور و رش��د تماشایی این شرکتها –و نقش مؤثری که آنها در
بهب��ود رفاه و رقابتپذیری در چین ایف��ا کردهاند -در واقع حاصل
سیاستهای صنعتی تحمیلشده از باال به پایین نیست ،بلکه ریشه
در آزادس��ازی اقتصادی و نوآوری از پایین به باال دارد .در حالی که
آمریکا همچنان چین را به استفاده از ابزارهای سرمایهداری دولتی
مانند اعطای یارانه به شرکتهای داخلی و مانع تراشیدن بر سر راه
شرکتهای خارجی بهمنظور دستیابی به مزایای غیرمنصفانه متهم
میکند ،الزم است به این واقعیت اشاره کنیم که چین موفقیتهای
خود در عرصههای اقتصادی را مرهون چنین سیاستهایی نیست.
با این حال ،رهبران چین نباید فراموش کنند که هنوز اصالحات
اقتصادی در این کش��ور کامل نش��ده است .اگرچه پس از سه دهه
رش��د اقتصادی باال -در بسیاری از سالها دورقمی -بروز یک رکود
عم ً
ال اجتنابناپذیر بوده و دولت چین نیز مجبور اس��ت کاهش نرخ
رش��د اقتصادی این کش��ور را بپذیرد ،اما در عین حال دولت نباید
از عوامل س��اختاری منج��ر به تضعیف روند رش��د اقتصادی غافل
ش��ود؛ عواملی مانند افزایش هزینهه��ای تأمین مالی و کاهش نرخ
بازگشت سرمایه.
دولت چین باید همچنان به تشویق نوآوری و کارآفرینی در بخش
خصوصی ادامه دهد و نظام رقابتی ش��بهفدرال خود را نیز بیش از
پیش تقویت کند .عالوه بر این ،دولت چین باید روند اصالحات در
ش��یوه حکمرانی را طبق وعدههای خود با ش��تاب بیشتری دنبال
کند تا ش��رایط را برای آزادس��ازی هرچه بیشتر اقتصاد و بازارهای
این کشور فراهم سازد.
چی��ن راه درازی را برای انجام اصالحات س��اختاری و باز کردن
اقتص��اد خ��ود پیموده اس��ت ،اما نبای��د چالشهایی ک��ه در ادامه
این مس��یر وجود دارد را دس��تکم بگیرد .یک ضربالمثل چینی
میگوید« :در یک سفر  100مایلی 90 ،مایل تنها نیمه راه است».

داستان بیپایان بیتکوین در ایران

ماجرای اس��تخراج ارز مجازی در ایران هیچوقت از تب و تاب نمیافتد؛
تا حدود یک ماه پیش ،بحث مصرف برق ماینرها بر سر زبانها بود و پس
از آن ،نوبت به قانونی یا غیرقانونی بودن آنها رسید و حاال موضوع تعرفهای
که دولت برای اس��تخراج رمزارزها در نظر گرفته ،در کانون بحث و جدل
قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،استخراج ارز مجازی چند صباحی است که با گرم شدن
هوا و افزایش میزان مصرف برق به یکی از بحثهای داغ تبدیل شده است؛
به طوری که میتوان از برخی گفتههای مس��ئوالن بخش قابل توجهی از
افزایش مصرف برق در کشور را بر گردن فعاالن این حوزه انداخت.
موضوع��ی ک��ه اس��تخراجکنندگان ارز مج��ازی آن را رد و ادعا کردند
در س��اعات اوج مصرف برق ،دس��تگاههای خود را خاموش میکنند .آنها
همچنان از ش��فاف نبودن قانون گالیه داش��تند و میگفتند در حالی که
برخی افراد مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی استخراج ارز مجازی را
قانونی میدانند ،برخی دیگر آن را غیرقانونی دانس��ته و حتی وزارت نیرو
اقدام به جمعآوری مزارع ارز مجازی کرده است.
مهمترین نکات آییننامه هیاتوزیران
در نهایت سیزدهم مردادماه ،معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی
استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده در کشور را به منظور ایجاد
بس��تری امن ،کمهزینه ،شفاف و پرس��رعت برای تبادالت اقتصادی و به
کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابالغ کرد.
در این آییننامه ضمن قانونی ش��مردن فعالی��ت ماینرها در ایران ،حق
و حقوقی برای آنها در نظر گرفته ش��ده و ش��رط و شروطی نیز برایشان
گذاشته شده اس��ت .یکی از مهمترین بندهای این آییننامه ضمن اینکه
اس��تخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد ،به تعرفه استخراج
رمزارزها اختصاص دارد که براس��اس آن ،تأمین برق متقاضیان استخراج
رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه
جدید خارج از شبکه سراسری صورت میگیرد.
تعرفه برق متقاضیان اس��تخراج فرآوردههای پردازش��ی رمزنگاریشده
رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوس��ط ریالی برق صادراتی با نرخ تس��عیر

س��امانه نیما که توس��ط وزارت نیرو تعیین و اعالم میگردد ،محاس��به و
اعمال خواهد شد.
واکنش استخراجکنندگان ارز مجازی به آییننامه دولت
نرخ��ی که فعاالن آن حوزه ب��ه آن اعتراض دارند و بر این باورند که اگر
استخراج ارز مجازی به عنوان یک صنعت شناخته شده است ،باید تعرفه
برقی که برای آن در نظر گرفته میش��ود نیز همانند برقی باشد که برای
صنعتیها در نظر گرفته شده است .آنها مصوبه دولت را باعث مرگ بخش
خصوصی میدانند و اعالم کردند بعد از این مصوبه ماینرها کولههای خود
را بستهاند و آماده سفر به کشورهای همسایه هستند.
انجمن بالکچین صراحتا اعالم کرد مصوبه هیات دولت مشکالت عدیده
حقوقی دارد و ما حق خودمان میدانیم که به دیوان عدالت اداری مراجعه
کرده و تقاضای تعلیق این مصوبه را داشته باشیم.
تعرفه ارزان برق برای رمزارزها حقوق سایر صنایع را پایمال میکند
در این س��وی ماجرا اما مسئوالن بر این باورند که اختصاص تعرفههای
ارزان برق برای رمزارزها حقوق سایر صنایع را پایمال میکند .آنها بر این
باورند که در حالی که بس��یاری از مس��ئوالن دولتی در برخی از کشورها
از جمل��ه آمری��کا ،چین ،نروژ ،کانادا و  ...از اعم��ال تعرفههای خاص برای
اس��تخراج رمزارزها خبر دادهاند ،در ایران برخی به دنبال جوس��ازی برای
تداوم دریافت برق ارزان توسط این گروه هستند.
در همین زمینه بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشانگر آن است
که چون توان کش��ور در تأمین برق محدود اس��ت و در مواقعی از س��ال،
شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست ،در صورت عدم کنترل
و اختصاص برق ارزان به این گروه ،احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای
شهروندان وجود دارد.
براس��اس این گزارش ،طبق تخمین مرکز نظام مالی نامتعارف دانشگاه
کمبریج ،حداکثر انرژی ش��ش رمزارز پرفروش و پرطرفدار در نیمه نوامبر
س��ال  ۲۰۱۸حداقل  ۵۲و حداکثر  ۱۱۱میلیارد کیلووات ساعت در سال
بوده است .این در حالی است که در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی
 ۱۸و حداکثر  ۴۲میلیارد کیلووات ساعت در سال بود؛ یعنی در یک سال

مصرف برق رمزارزها س��ه برابر ش��ده اس��ت .البته بعضی اوقات با کاهش
قیمت رمزارزها میزان مصرف برق اس��تخراج نیز کاهش یافته اس��ت ،اما
موضوعی که کامال مشهود و قطعی است ،افزایش میزان مصرف برق در اثر
استخراج رمزارزهاست.
در میان رمزارزهای بیتکوین به طور متوسط ۷۵درصد انرژی استخراج
را به خود اختصاص داده بود .تولید س��الیانه برق در ایران در سال ۱۳۹۷
حدود  ۳۱۱میلیارد کیلووات ساعت در سال تخمین بود .با توجه به اینکه
میان مصرف و توان تولید برق در کش��ور همیش��ه تعادل برقرار نیس��ت.
بررسی نقش رمزارزهای انرژیبر ،اهمیت بیشتری مییابد.
در ش��رایطی ک��ه همه عوامل تولید را بخش خصوصی برای اس��تخراج
رمزارز فراهم میکند ،به عنوان یک فعالیت اقتصادی تفاوت چش��مگیری
میان این صنعت و دیگر صنایع وجود نخواهد داش��ت ،اما در کشور ایران
عوامل تولید مهم در استخراج رمزارزها به صورت یارانهای فراهم میشوند
و الگوی تقاضای بار کشور ایران با دیگر کشورها تفاوتهایی دارد .به طور
نمونه ،برق در ایران به صورت یارانهای به مش��ترکان عرضه میش��ود و به
این دلیل کش��ور ایران پس از کشور میانمار ارزانترین قیمت برق در دنیا
را دارد.
از طرف دیگر توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال
شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست و احتمال قطعی برق
و مشکل برای شهروندان به وجود میآید .از این رو ساماندهی مصرف برق
برای استخراج رمزارز به مقرراتگذاری وزارت نیرو و نظارت جدی مجلس
بر عملکرد این وزارت نیازمند است.
بنابراین شناس��ایی دقیق اس��تخراجکنندگان از طریق بررسی الگوی
مص��رف ب��رق و تحلیل ترافی��ک اینترنت��ی آنها در کنار س��اماندهی با
ایجاد س��ازوکار خوداظهاری اس��تخراجکنندگان در کنار اعمال جرایم
بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعالم مناطق جغرافیایی
که اس��تخراج رمزارزهای انرژیبر در آنها مجاز یا ممنوع اس��ت ،باید با
همکاری مش��ترک وزارت نیرو ،وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات و
بانک مرکزی انجام شود.

ریشه همه چالشها به اقتصاد نفتی ایران باز میگردد

کارل مارکس معتقد است این اقتصاد است که سیاست را میسازد؛ گزارهای که
حتی منتقدانش نمیتوانند آن را رد کنند ،اما درباره ایران میتوان گفت ،این نفت
اس��ت که ساختارهای اقتصادی ،سیاس��ی و فرهنگی را در یک قرن اخیر بنا کرده
است .از این رو هرگاه نفت دستخوش تحولی شده ،این تحوالت به صورت زنجیرهوار
بر سایر بخشها از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع در ایران سایه انداخته است،
بنابراین پربیراه نیست که نفت را مهمترین عامل تغییر و تحوالت  100سال گذشته
ایران بدانیم که سیاست و اقتصاد را شکل داده است.
اما نفت تنها بر ساختارهای داخلی اثر نداشته است؛ مناسبات سیاسی و اقتصادی
ایران آنچنان با نفت درهم تنیده شده که از نفت و درآمدهای نفتی همواره به عنوان
ابزاری برای فشار بر کشور استفاده میشود؛ این فشارها گاه خود را در قالب کودتا
نشان میدهد و گاه در قالب تحریم.
به گزارش ایرنا ،انگلیسیها به عنوان کاشفان نفت در خاورمیانه ،تا بعد از جنگ
دوم جهانیسعی کردند تا روابط خود با کشورهای این منطقه را با توجه به عنصر
نفت برقرار کنند .به طور مثال ،قراردادی که ایران با دارسی در مورد اکتشاف نفت
منعقد کرده بود بعد از چند سال برای انگلستان مقرون به صرفه نبود و از همین رو
ماجرا به امضای قرارداد  ۱۹۱۹ختم شد.
ام��ا بعد از پایان جن��گ دوم جهانی،انگلیس تنها نبود و آمریکا به عنوان قدرتی
نوظهور که به دلیل دوری از جبهههای جنگ کمترین آسیب را دیده بود،به دنبال
کسب جایگاه پدرخواندگی اقتصادی و سیاسی در جهان میگشت .از آنجا که دیگر
دوره ذغالسنگ رو به افول میرفت توجه به منابع نفت در خاورمیانه بیش از پیش
خودنمایی کرد .اما آمریکا به راحتی نمیتوانست وارد بازاری شود که انگلستان چند
دهه در آن حضور داش��ت .س��رانجام ملی شدن صنعت نفت در ایران این فرصت را
در اختیار آمریکا قرار داد.
 ۲۸مرداد؛مواجهه با نخستین تحریم نفتی
با ملی اعالم کردن نفت ،انگلستان نخستین تحریم نفتی تاریخ ایران را کلید زد.
بر این اساس،متخصصان و مهندسان خارجی از ایران رفتند و اجازه بارگیری نفت
به کشتیها داده نشد .حتی یکی از کشتیهایی که موفق به بارگیری شده بود ،بعد
از حرکت توسط انگلستان توقیف شد.
این نخستین بار بود که دولتی خارجی از نفت به عنوان ابزار فشار بر یک حکومت
سیاسی استفاده میکرد و هرچند موفق شد صادرات نفت ایران را به صفر برساند ،اما
از آنجا که بودجه ایران هنوز آنچنان به نفت آلوده نشده بود ،دولت مصدق توانست
دخل و خرج کشور را تنظیم کند.

از کودتا تا تحریم

نگرانی اصلی قدرتها بیش از هر چیز از آن جهت بود که ادامه روند اداره ایران
بدون پولهای نفتی میتواند ابزار سیاسی نفت را از کنترل آنها خارج کند و اینجا
بود که جرقه اول کودتا روش��ن شد .انگلستان و آمریکا به هر روشی نمیخواستند
اجازه دهند که کشورهای نفتخیز مانند ایران و مصر بر منابع انرژی حاکم شوند و
کوتاهترین و آسانترین راه را در کودتا دیدند.
کودتا در مصر به برکناری جمال عبدالناصر انجامید ،اما کودتا در ایران پیچیدهتر
شد .کودتای نافرجام  ۲۵مرداد زمینه را برای کودتایی فراگیرتر در  ۲۸مرداد فراهم
کرد و سرانجام دولت ملی مصدق سقوط کرد تا دوباره کنترل نفت ایران نه در دست
دولت بلکه در دست کنسرسیومی از شرکتهای نفتی دنیا باشد.
جای خالی نفت ایران و رشد  ۳برابری قیمت نفت
دومین باری که ایران با تحریم نفتی روبهرو شد،بعد از پیروزی انقالب در بهمن
 ۱۳۵۷بود .در آن زمان نیز مهندس��ان نفتی از ایران رفتند و این امر باعث ش��د تا
تولید نفت ایران یک ش��به از 4میلیون بش��که در روز به یک میلیون بشکه سقوط
کند .بعد از آن نیز در پاییز سال بعد و تسخیر سفارت آمریکا در تهران این تحریمها
تش��دید شد و بازار نفت نس��بت به کمبود عرضه و خروج نفت ایران واکنش نشان
داد تا آنجا که قیمت نفت رشدی سه برابری را تجربه کرد که این امر فرصتی برای
ایران به ش��مار میرفت زیرا میتوانست با نفت گران ،کمبود صادرات نفت خود را
جبران کند.
اما با درگیرشدن ایران در جنگی هشت ساله با عراق شدت تحریمها بیشتر شد
و موانع بیش��تری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ایران از س��وی
آمریکا به وجود آمد.
داماتو؛فشار برای کنترل ایران
بع��د از جنگ اما در حالی که ایران مش��غول به بازس��ازی خرابیها بود ،عراق با
تحری��م نف��ت در برابر غذا و دارو روبهرو ش��د .آمریکا با هدف کنت��رل اقتصادی و
سیاسی ایران،دوباره دست به دامن تحریم شد و دو سال بعد از آن هرگونه مشارکت
شرکتهای آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در سال  ۱۹۹۶کلیه
مبادالت اقتصادی با ایران از سوی آمریکا تحریم شد.
همچنین با تصویب طرح دامات��و (تحریم ایران و لیبی) ،رئیسجمهوری آمریکا
اجازه یافت ش��رکتهای غیرآمریکایی را که فناوری صنعت نفت را در اختیار ایران
میگذارند ،تحریم کند.
قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف میکرد تا هر شرکت خارجی
را که بیشتر از  ۲۰میلیون دالر در صنعت نفت ایران سرمایهگذاریکند ،تحریم و

مجازات کند .البته این قانون که برای مدت پنج س��ال مقرر شده بود در  ۱۲مرداد
 ۱۳۸۰بار دیگر با تصویب کنگره و امضای رئیسجمهوری بعد آمریکا رسید.
پای شورای امنیت به تحریمهای نفتی باز شد
با وجود آنکه شرایط به سمت کاهش تحریمها علیه ایران پیش میرفت ،آغاز به
کار دولت دهم در ایران و اتخاذ مواضع تند سیاسی باعث شد تا تحریمها با شدت
بیشتری اعمال شود .در این دوره ،صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در
روز رسید .همچنین از آنجا که در آن سالها ایران واردکننده بنزین به شمار میآمد،
تحریمهایی علیه فروش بنزین به کشور اعمال شد .ماجرا از تحریم آمریکا علیه ایران
هم فراتر رفت و پای قطعنامههای ش��ورای امنیت به اعمال تحریمها علیه ایران باز
شد که به تصویب شش قطعنامه علیه ایران رسید .قطعنامههایی که با اجرای برجام
همگی ملغی شدند .اگرچه بعد از برجام شرایط بهبود پیدا کرد و ایران در چند ماه
تولید خود را تا مرز ۴میلیون بشکه باال برد اما با خروج آمریکا از برجام ورق برگشت.
این بار به طور مشخص صفر کردن صادرات نفت هدف تحریم عنوان شد.
ایران در طول عمر  40س��اله جمهوری اس�لامی با انواع تحریمها دست و پنجه
نرم کرده و به قول برخی از ناظران ،زیر فشار تحریمها آبدیده شده است ،اما آنچه
که درخصوص حرکت اخیر آمریکا قابل توجه است این است که جمهوری اسالمی
هرگز مورد تحریم کامل نفتی قرار نگرفته بود.
یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریمهای اقتصادی نشاندهنده آن است که آمریکا
همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته و در مجموع،
دوسوم تحریمهای اقتصادی جهان توسط آمریکا اعمال شده است.
در فاصله جنگ جهانی اول تا س��ال  ،۱۹۹۰یعنی در طول نزدیک به  ۷۵س��ال،
در مجموع  ۱۱۵تحریم اقتصادی علیه کش��ورهای مختلف به اجرا گذاش��ته ش��د.
دولت آمریکا مس��ئول  ۷۷مورد از ۱۱۵تحریم اقتصادی جهان ،یعنی ۶۷درصد کل
تحریمه��ا در ط��ی دوره  ۱۹۹۰ -۱۹۱۸بوده اس��ت ،اما از س��ال  ،۱۹۹۰به دنبال
فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ،سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم و تعداد
تحریمهای اقتصادی به ۹۲درصد افزایش یافت.
نفت بیش از  100س��ال اس��ت که نهتنها اقتصاد ایران بلکه تحوالت سیاس��ی و
اجتماع��ی را در کش��ور رقم میزن��د .با توجه به همین موضوع اس��ت که هر کجا
قدرتهای دنیا به دنبال فشار بر ایران هستند به سراغ نفت میروند و تا زمانی که
فاصله منطقی بین نفت و مناسبات سیاسی و اقتصادی به وجود نیاید ،این شرایط
ادامهدار بوده و گاه و بیگاه به بهانههای مختلف دولتهای ایران با تحریمهای نفتی
مواجه شدهاند.
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شرط بخشودگی جریمههای مالیاتی چیست؟

اولتیماتوم وزیر اقتصاد به سازمان مالیاتی

فرص��ت امروز :در تغیی��ر و تحوالتی که در چند وقت گذش��ته در اقتصاد ایران
رخ داده ،س��هم نفت در بودجه جاری روز به روز در حال کاهش بوده و در س��وی
مقابل ،جایگاه مالیات تقویت شده است؛ چنانکه حتی چندی پیش سازمان برنامه
و بودجه اعالم کرد سهم نفت در بودجه به صفر درصد خواهد رسید .بر این اساس،
سازوکارهای اخذ مالیات از گروههای مختلف درآمدی به سرعت در حال آمادهسازی
اس��ت و در این مسیر س��ختگیریها در حال افزایش است .حتی پزشکان که در
سالهای گذشته به بهانههای مختلف توانسته بودند وقتکشی کرده و با عدم نصب
کارتخوان در مطب خود از پرداخت مالیات ،فرار کنند این بار با هش��دار س��ازمان
مالیات��ی و نهادهای ذیربط مواجه ش��دهاند که باید در مهلت قانونی تعیینش��ده
هرچه سریعتر نسبت به نصب کارتخوان با هدف محاسبه درآمدها و تعیین میزان
مالیات اقدام کنند.
همچنین عالوه بر شناسایی پایههای مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی،
راهکار جدید برای اخذ پایدار درآمدهای مالیاتی ،تعیین تکلیف بدهیهای مالیاتی
اس��ت .بر این اس��اس ،اعالم شده اس��ت جرایم تمام مودیانی که تا پایان مهر برای
پرداخت اصل مالیات خود اقدام کنند ،بخش��یده میشود .به عبارت دیگر ،براساس
بخشنامه سازمان امور مالیاتی ،جرایم تمام مودیانی که تا پایان مهرماه برای پرداخت
اصل مالیات اقدام کنند ،بخش��یده میش��ود که این دس��تورالعمل و بخشودگی با
تعدیالتی تا پایان امسال تداوم دارد.
به گزارش ایرنا ،در همین زمینه ،محمد مس��یحی ،معاون س��ازمان امور مالیاتی
درباره جزییات بخش��ش جرایم مالیاتی گفت :براس��اس بخش��نامه ابالغشده مقرر
ش��د تمام مودی��ان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیردولتی که ت��ا پایان مهرماه اقدام
به پرداخت بدهی مالیاتی خود کنند ۱۰۰درصد جرایم مالیاتی آنها بخشوده شود.
به گفته مسیحی ،این افراد به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به
ازای هر یک ماه برای بخشهای تولیدی ۲درصد و برای س��ایر بخشها ۴درصد از
مالیات آنها کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال  ۹۸ادامه دارد.
او با بیان اینکه س��ازمان امور مالیاتی در راس��تای اقدامات موثر در سال تولید و
حمای��ت از کاالی ایرانی ،تصمیمات��ی را برای حمایت از عمده مودیان مالیاتی و به
طور ویژه برای بخش تولید اتخاذ کرد که در قالب بخشنامهای ابالغ شد ،ادامه داد:
قاعده بازی براس��اس بخشش مالیاتی در راس��تای عفو و فراهم کردن شرایط برای
واحدهای تولیدی و نظاممند شدن قانون مالیات تعریف شده است و مودیانی که به
قانون تمکین میکنند از راستگویی خود منفعت خواهند بود و آنهایی که اظهارات
خالف قانون دارند و دروغ بگویند براساس این بخشنامه ضرر خواهند کرد و قاعده
بازی براساس صداقت خوداظهاری خواهد بود .به طور مثال اگر مودی ،مالیاتی برای
سال  ۹۵داشته باشد اگر اصل بدهی مالیات اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات
مستقیم را پرداخت کند تمام جرایم مالیاتی قابلیت بخشودگی ۱۰۰درصد دارد.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه این بخشنامه در سالهای بعد تکرار
نخواهد شد ،تاکید کرد :در سال بعد تفویض اختیار به استانها کاهش خواهد یافت

و درصد بخش��ودگی تغییر و نظاممند برخورد خواهد ش��د بنابراین بهتر است که
فعاالن اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.
مس��یحی افزود :در س��ازمان امور مالیات��ی به دنبال این هس��تیم که با تقویت
ضمانتهای اجرایی و با بازتعریف رابطه بین سازمان امور مالیاتی و فعاالن اقتصادی
با مبارزه قاطعانه با فرار مالیاتی در کنار حمایت همهجانبه از تولید بتوانیم تمکین
مالیاتی را با خوداظهاری افزایش دهیم .با توجه به اینکه مالیات بهترین ابزار تامین
مالی دولتها و قدرت ذاتی دولتهاست ،بنابراین راهبرد سازمان مالیاتی این است
که باید محدود ،مشروط و کاهنده باشد.
معاون سازمان امور مالیاتی در پایان گفت :مالیات بر ارزش افزوده در  ۱۶۰کشور
اجرا میشود و در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از ابتدای  ۲۰۱۸آن را عملیاتی
کردهاند و در نظام مطلوب اجرایی نباید فعال اقتصادی از محل سرمایه در گردش،
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند بلکه باید در حلقه به صورتی پرداخت کند که
در نهایت به مصرفکننده برسد.
ابالغیه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان مالیاتی
ام��ا در تازهترین تغییر و تحول مالیاتی ،وزی��ر اقتصاد در ابالغیهای به رئیسکل
سازمان امور مالیاتی خواستار تغییرات و اصالح برخی رویههای این سازمان از جمله
نحوه جمعآوری و کسب اطالعات هویتی و سوابق مؤدیان مالیاتی با هماهنگی کامل
دیگر دس��تگاههای اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرآیند مالیات
نقل و انتقال امالک بدون نیاز به حضور مؤدی در سازمان برای واحدهای مسکونی
در شهر تهران در یک ماه آینده شد.
در ابالغیه فرهاد دژپس��ند خطاب به امیدعلی پارس��ا آمده اس��ت« :در راستای
اجراییکردن اس��ناد باالدس��تی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف
تس��هیل خدمترس��انی به تمامی مؤدیان مالیاتی و صاحبان کسب و کار از طریق
ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ،موارد زیر ابالغ میشود:
 -١حداکث��ر ظرف مدت دو ماه ،فرآیند ثبت ن��ام مؤدیان مالیاتی به
نحوی اصالح ش��ود که اطالعات مؤدیان در زمینههای مختلف (هویتی،
ثبتی ،اطالعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پس��تی) با اس��تفاده از
س��رویسهای اطالعاتی الکترونیکی از پای��گاه اطالعاتی موجود مراجع
مرتبط هر یک ،اس��تعالم و بدون نیاز به ورود اطالعات توسط متقاضی
روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.
همچنین بازرس��ی میدانی توس��ط دس��تگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین
اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام مؤدیان به منزله بازرس��ی س��ازمان
امور مالیاتی کش��ور مورد پذیرش ق��رار گیرد .به این منظور ض��رورت دارد ضمن
انعقاد تفاهمنامه با سایر دستگاههای بازرسیکننده روی چکلیست مشترک توافق
صورت گیرد.
طب��ق اع�لام وزارت اقتصاد ،در صورتی که مؤدی پیشت��ر ،یک بار مراحل ثبت
نام برای هر یک از انواع مالیات را انجام داده باش��د ،در ثبت نام جدید با اس��تفاده

از یک کلید یکتا (به جز اطالعات مکان جدید) س��ایر اطالعات پیش��ین برای وی
فراخوانی شود.
با توجه به ماهیت مجوز محوری خدمات سازمان امور مالیاتی کشور ،مرکز ملی
مطالعات پایش و بهبود محیط کس��ب و کار مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ این
ابالغیه ،دسترس��ی آن سازمان را به کلیه س��رویسهای استعالم برخط موجود در
درگاه ملی مجوزهای کشور ( )GBبرقرار کند.
 -۲در جه��ت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه درخصوص نحوه و
مبنای اجرای ماده  ۱۸۶قانون مالیاتهای مس��تقیم ،حداکثر ظرف مدت یک ماه،
ش��یوهنامه اجرایی این ماده تهیه و ضمن ابالغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطالع
عموم نیز رسانده شود.
 -3حداکث��ر ظ��رف مدت یک ماه ،کلیه مراحل صدور گواه��ی ماده  ۱۸۷قانون
مالیاتهای مستقیم (الکترونیکی ش��دن فرآیند مالیات نقل و انتقال امالک بدون
نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در شهر تهران به صورت
الکترونیکی انجام و مش��کالت احتمالی مرتفع شود .همچنین ظرف مدت سه ماه
از تاریخ این ابالغیه ،این فرآیند در س��طح تهران بزرگ و سایر کالنشهرهای دارای
دفترچه ارزش معامالتی مطابق با الگوی سازمان ،اجرا شود.
 -۴حداکثر تا پایان س��ال جاری ،ضمن برخط ش��دن کامل فرآیند ابالغ بدهی
مالیاتی ،درخواس��ت پرداخت مالیات به صورت اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به
صورت الکترونیکی امکانپذیر شود.
 -۵حداکث��ر ظ��رف مدت یک ماه ،صدور گواهی مفاصا مالی��ات بر ارزش افزوده
برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیینتکلیف شده است ،به صورت
الکترونیکی و حداکثر پس از  ۴۸س��اعت از زمان درخواس��ت متقاضی انجام گیرد.
همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهیهای مالیات بر ارزش افزوده
که نیاز به ممهور ش��دن توس��ط س��ازمان را دارد ،پس از صدور الکترونیکی ،آنی
صورت پذیرد.
 -۶در راستای شفافسازی مقررات مالیاتی حداکثر تا ابتدای دی ماه سال جاری،
کلیه مقررات و بخشنامههای آن سازمان ،چنانچه به امضای رئیس سازمان با مدیران
س��طوح سازمانی پایینتر رس��یده باشد ،تنقیح و در مورد آن دس��ته از مقررات و
بخشنامههای آن س��ازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است،
پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.
 -۷نظارت بر عملکرد س��ازمان درخصوص احکام فوق در راستای تسهیل فضای
کس��ب و کار ،برعهده معاونت امور اقتصادی اس��ت که گزارشهای آن در بازههای
زمانی دو ماهه ارائه میش��ود .همچنین در جهت تس��هیل مستمر فضای کسب و
کار ،معاونت مذکور مکلف اس��ت پیشنهادهای اصالحی جدید در حوزه مالیاتی را
با اس��تفاده از نظرات و گزارشهای نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر
اشخاص مطلع ،تشکلها و دستگاههای اجرایی مرتبط در دورههای زمانی سه ماهه
استخراج و گزارش آن را ارائه کند.

پاشنه آشیل برنامه اقدام ملی تولید مسکن

«تام فاز» به جای «شیوه مشارکتی»
برخی صاحبنظران با اش��اره به روش تولید بخش��ی از  ۴۰۰هزار واحد
مسکونی به شیوه مشارکتی ،خواستار جایگزینی این برنامه با طرح تأمین
مسکن به روش فروش اقساطی زمین شدند.
به گزارش مهر ،وزارت راه و شهرس��ازی قرار است در قالب برنامه اقدام
ملی تولید و عرضه مس��کن ،به احداث  ۴۰۰هزار واحد مسکونی بپردازد.
همچنین قرار است نیمی از این واحدها به شیوه مشارکت با انبوهساز و در
شهرهای جدید صورت گیرد.
در همین زمینه ،س��ید احس��ن علوی ،نایب رئیس کمیس��یون عمران
مجلس ،در بیان اش��کاالت وارده به مالکیت انبوهساز در مسکن مشارکتی
گفت :اینکه بخشی از واحدها در اختیار انبوهساز قرار میگیرد ،محل اشکال
اس��ت ،چرا که افزایش قیمت ساالنه زمین که دولت آن را میآورد ،خیلی
بیشتر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهادههای تولید است.
علیاکبر کریمی ،عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س نیز با بیان اینکه
مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی دارد ،گفت :دادن
زمین به انبوهساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی ،موجب میشود هیچ
نظارتی بر قیمت عرضه و مدتزمان س��اخت وجود نداش��ته باشد .ضمنا
واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت ،اگر با قیمتی پایینتر از
قیمت روز عرضه شود ،زمینهساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد.
نقاط مثبت تولید انبوه مسکن با استفاده از طرح تام فاز
همچنین محمد عنایتی نجفآبادی ،کارشناس عمران با اشاره به سهم
ب��االی هزینه زمین در مجموع هزینههای خرید مس��کن معتقد اس��ت:
طرحهایی که زمینه مدیریت هزینه زمین را فراهم میآورد ،فرآیند خانهدار

شدن خانوادهها را تسهیل خواهد کرد.
او در بیان ویژگیهای مثبت طرح تام فاز گفت :سیاس��ت اعطای زمین
اقساطی جزو مهمی از طرح تامفاز تلقی میشود .در تام فاز متقاضی پس
از پرداخت هزینه ساخت ،میتواند صاحب خانه شود ،بنابراین با توجه به
افزایش قیمت مس��کن در ماههای اخیر ،کاهش ۴۰تا ۶۰درصدی هزینه
خرید مسکن در این طرح ،موجب صاحبخانه شدن بسیاری از خانوادهها
خواهد شد.
عنایتی در بیان این نکته که وزارت راه و شهرس��ازی در راهکار مسکن
مشارکتی مجبور به پرداخت تسهیالت به متقاضی و همچنین انبوهسازان
اس��ت ،ام��ا تام فاز به جای اعطای تس��هیالت بانکی ،زمی��ن را در اختیار
متقاضی س��اخت مس��کن قرار میدهد ،گفت :در واقع تام فاز این امکان
را برای وزارت راه به وجود میآورد که زمین را جایگزین تسهیالت بانکی
کن��د .در نتیجه میتوان بدون نیاز به ایجاد منابع مالی جدید ،نس��بت به
تولید انبوه مسکن اقدام کرد.
در تام فاز انبوهساز پیمانکار است اما در مشارکتی ،مالک
عنایتی ضمن اشاره به مشکالت مالکیت انبوهساز در پروژههای مسکن
مش��ارکتی ،بیان کرد :در طرح تام فاز ،انبوهساز تنها نقش پیمانکار را ایفا
میکند .بدین ترتیب بسیاری از نکات منفی مالکیت انبوهساز بر پروژه در
این طرح وجود نخواهد داش��ت .در واقع صرف پیمانکار بودن انبوهساز در
تولید انبوه مسکن ،امکان سوداگری در بازار را به حداقل میرساند.
این کارش��ناس مس��کن ادامه داد :در این روش که سازنده ،پیمانکار
باش��د نه مالک ،با توجه به اینکه تعداد واحدهای مس��کونی قابل توجه

اس��ت ،این فضا برای انبوهس��از وجود ندارد که با اقداماتی نظیر عرضه
نکردن این واحدها در دوران رکود ،قیمتسازی ،خرید و فروش صوری
و عرضه واحدها در دوران افزایش قیمتها ،اقدام به س��وداگری در بازار
کند.
وی با اشاره به اینکه هزینه خرید مسکن به هزینه زمین ،هزینه ساخت
و هزینه بهره تورمی مالک تقسیم میشود ،گفت :در حقیقت ،هزینه بهره
تورمی مالک همان هزینهای است که سود در فروش را برای صاحبخانه
به همراه دارد .در صورتی که از ابتدای پروژه ،مالکیت واحد مس��کونی در
اختیار مصرفکننده نهایی ق��رار بگیرد ،هزینه بهره مالکانه حذف خواهد
شد .در نهایت هزینه ساخت مسکن کاهش مییابد.
دولت به جای مسکن مشارکتی از تام فاز استفاده کند
عنایتی با اش��اره به احتمال محققنش��دن اهداف دولت در طرح اقدام
ملی با اس��تفاده از شیوه مسکن مشارکتی گفت :ساخت مسکن به شیوه
مشارکت با انبوهساز سابقه خوبی در کشور ندارد .در واقع اشکاالت وارده به
راهکار مسکن مشارکتی ،هدفگذاری دولت برای ساخت  ۴۰۰هزار واحد
مسکونی در قالب طرح اقدام ملی را تهدید میکند.
وی افزود :دولت هماکنون از شیوههای مناسب تولید انبوه مسکن مثل
طرح تام فاز آگاه اس��ت و میبایس��ت .این راه��کار را جایگزین طرحهای
پراش��کالی مثل مس��کن مش��ارکتی کند .در واقع با توجه به اینکه آورده
دولت در راهکار مسکن مشارکتی ،زمین است ،استفاده از تام فاز در طرح
اقدام ملی برخالف ش��یوه مسکن مش��ارکتی ،واحد مسکونی را به دست
مصرفکننده نهایی میرساند.
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مصائب ارز  4200تومانی
محمودنجفیعرب

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

چندی پیش خبری منتشر شد که یک میلیارد یورو ارز دولتی گمشده است
و واردکنندگان دارو ،رفع تعهد ارزی نکردهاند .در جریان همین مسئله عبدالناصر
همت��ی ،رئیسکل بانک مرکزی نامهای مبنی بر «عدم رفع تعهد ارزی» برخی
از ش��رکتهای واردکننده به رئیسجمهور نوشت .همان زمان انگشت اتهام به
واردکنندگان دارو نشانه رفت .ما به این مسئله معترضیم .به اعتقاد من ،همکاران
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید دراینباره شکایت کنند .در حالی بهراحتی
نام شرکتها و صاحبان آنها بهعنوان متخلف در حوزه ارز گفته میشود که به
گفته خود آقای وزیر ،واردکنندگان تجهیزات پزشکی برای سال  96در حوزه ارز
هنوز از بانک مرکزی طلبکارند .طی این سالها بانک مرکزی باید ارز موردنظر
را ب��ه این گروه میداده که نداده و االن طوری رفتار میکنند که بانک مرکزی
طلبکار شده است.
عالوه بر این بانک مرکزی در حوزه دارو از ش��رکتهایی نامبردهاند که هنوز
ب��رای رفع تعه��د ارزی زماندارند و در حال انج��ام مراحل واردات محصوالت
هستند .اتفاقاً در مسیر انجام کار و رفع تعهد هم مشکلی ندارند و در زمان مقرر
این کار انجام خواهد ش��د .بهطور مثال در یکی از ش��رکتهای داروس��ازی که
یکی از بهترین کارخانجات داروسازی کشور است ،اسم مدیرانش را بهراحتی در
سایتها قرار داده و آبروی آنها را بردهاند .چرا باید به موسسهها و مجموعههایی
که اینهمه س��ال با صداق��ت کار کرده و خود آقایان معترف هس��تند که اگر
امروز ما این صنعت داروس��ازی را در کش��ور نمیداشتیم ،باید کل پول نفت را
بابت واردات دارو هزینه میکردیم؛ بهراحتی اتهام بزنیم .با صنعتی که اینهمه
زحمتکش است و برای کشور ارزشافزوده داشته چرا اینطور برخورد میشود؟
این اقدامات منطق ندارد و درواقع مسئولینی که به این ماجرا دامن زدهاند باید از
این مجموعه عذرخواهی کنند.
از طرف��ی تمام فعاالن اقتصادی معتقدند که ریش��ه ای��ن ارز  4200تومانی
فسادآمیز اس��ت و از همان ابتدا مخالف این رویکرد بودند .حاال هم افرادی که
ب��رای این ارز تصمیم گرفتند و زمینه این فس��اد را در حوزه اقتصاد ملی مهیا
کردند ،باید جوابگو باشند .به چه دلیل این کار را انجام دادند؟ از همان ابتدای
کار تمام کارشناس��ان عنوان کردند که این کار اشتباه است .ارز  4200تومانی
میدهید ،بعد به دنبال خطاکار میگردید؟ مثل این اس��ت که سفره نابابی در
ن شده باشد ،بعد به دنبال این باش��یم که چه کسی پای این سفره
کش��ور په 
مینشیند .درواقع اص ًال نباید زمینه خطا ایجاد شود تا بعدش به دنبال خطاکار
بود.
عالوه بر این س��المترین حوزهای که از ابتدای انقالب تا امروز در کشور فعال
بوده ،حوزه دارو اس��ت .این گروه همیشه کمکحال کشور بودهاند .آنها چه در
دوره جنگ و چه بعدازآن اجازه ندادند در حوزه درمان مش��کل ایجاد شود ،اما
حاال برخی مس��ئوالن تش��نجی در حوزه داروی کشور ایجاد کردهاند که کامال
بیمعنا اس��ت ،بنابراین کل صنعت داروسازی کشور به این حرکت پوپولیستی
اعت��راض دارد .معنا ن��دارد ،رئیسکل بان��ک مرکزی بدون بررس��ی دقیق به
رئیسجمهوری نامه بنویسد و بعد این نامه بدون هیچ کار کارشناسی رسانهای
شود .با این کار آبروی یکسری فعال اقتصادی را به باد میدهند.
بهطور قانونی در حوزه واردات دارو شش ماه و در ماشینآالت  18ماه فرصت
وجود دارد تا تسویهحساب ارزی صورت بگیرد ،اما در حوزه دارو چه در واردات و
چه تولید داخل ،فعاالن اقتصادی بابت ارز از بانک مرکزی طلبکارند .چراکه نظام
قیمتگذاری این حوزه ،نظام قیمتگذاری ثابتی است ،درنتیجه با تغییرات نرخ
ارز که اتفاق افتاد ،هنوز مطالباتی نسبت به سال  95و  96باقیمانده است .حاال
بانک مرکزی این مطالبات را نداده ،طلبکار هم شده است.
آرامش نسبی به بازار ارز بازگشته اما...

دیدگاه بخش خصوصی درباره ثبات بازار ارز

«اگرچه در شرایط حاضر ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است ،ولی
نباید انتظار داشت که تالطم چندین ماهه با یک ماه ثبات به فراموشی
س��پرده شود .اگر این ثبات نرخ ارز ادامه داشته باشد میتوان به آینده
اقتصاد کشور و کنترل تورم امیدوار بود ».این نکتهای است که حسین
سلیمی ،عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید .به اعتقاد او ،سرانجام
ابزارهای مدیریتی برای مهار نوس��ان بازار بهدرستی مورداستفاده قرار
گرفت و بازار ارز با آرامشی نسبی روبهروست که این وضعیت میتواند
در تزریق آرامش به دیگر بازارها نیز مؤثر واقع شود.
س��لیمی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران در این زمینه ادامه
میدهد :در ش��رایط جدید اقتصادی فعاالن اقتصادی باید برای س��رپا
نگهداش��تن بنگاههای خود کاری بکنند؛ اگرچ��ه تالطم در بازار ارز به
تصمیم نادرست بانک مرکزی برمیگردد ،ولی حاال که ثبات به بازار ارز
برگشته باید صاحبان صنایع به فکر چاره باشند.
او در پاسخ به اینکه چه باید بکنند؟ پاسخ میدهد :نیاز ارزی کشور
مشخص است؛ فروش نفت کاهشیافته است؛ کاالهایی که بتوانند ارز
خود را تهیه کنند کمترین مشکل را در اقتصاد دارند.
عض��و هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید :صنایع در این دوره باید
حتماً هدف صادراتی داش��ته باشند؛ بازارهای هدف خود را بشناسند و
حتماً بر روی حوزه صادرات سرمایهگذاری و تمرکز کنند .صنایع باید به
سمت تولید کاالی صادراتی بروند چراکه رقابت باعث بقا است.
در شرایط جدید اقتصادی که خیلی از بنگاههای اقتصادی با مشکل
بقا مواجه هستند ،چگونه میتوان به رقابت فکر کرد؟ او پاسخ میدهد:
گروهی از صنایع در کش��ور وجود دارند که مشکالت کمتری در حوزه
کاری خود دارند؛ این صنایع کاالهای خود را صادر میکنند و نیاز ارزی
خود را تأمین میکنند.
سلیمی تاکید میکند :در شرایط حاضر آنچه مبنای کار است و ریشه
همه مشکالت به آن برمیگردد چند نرخی بودن ارز است؛ دولت باید
تکنرخی کردن ارز را مورد توجه قرار دهد؛ در این صورت صادرکننده
میتواند پیشبینی کند که کاالی خود را با چه نرخی باید صادر کنند؛
چه برنامه و راهب��ردی در پیش گیرد و چگونه برای اهداف بلندمدت
خود برنامهریزی کنند.
او میگوید :اگرچه در شرایط حاضر ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته
است ،ولی نباید انتظار داشت که تالطم چندین ماهه با یک ماه ثبات
به فراموشی سپرده شود.
سلیمی معتقد است :هنوز فعاالن اقتصادی به بازار و ثبات نسبی آن
خوشبین نیستند و نمیتوانند روی آن برنامهریزی بادوام و بلندمدت
داشته باش��ند .هنوز فعاالن اقتصادی امیدواری به ادامه ثبات در بازار
ندارن��د ،اما اگر این ثبات ادامه یابد حتماً ارز هم به س��مت تکنرخی
شدن پیش میرود و در این صورت رویههای تولیدی به سمت آرامش
حرکت خواهد کرد.
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ترکها چند برابر ما از کارتخوان استفاده میکنند؟

بانک پاسارگاد :برای افزایش امنیت

پرداختها ،رمز پویا دریافت کنید

بان��کپاس��ارگاد اعالم کرد با توج��ه به افزایش حجم سوءاس��تفادههای
اینترنت��ی و بهمنظ��ور افزای��ش امنی��ت در پرداخته��ای بانک��ی ،کاهش
مخاط��رات مرتبط با اس��تفاده از رمز دوم کارتهای بانک��ی و جلوگیری از
سوءاستفاده سودجویان ،رمز دوم کارتهای نقدی خود را بهصورت رمز پویا
و یک بار مصرف ،از طریق س��امانههای بانکداریالکترونیک بانکپاسارگاد
فعال و دریافت کنید .به گزارش روابطعمومی بانکپاس��ارگاد ،مش��تریان
میتوانند با س��هولت و بدون نیاز به نصب اپلیکیش��نهای جدید ،از طریق
س��امانه بانکداریمجازی و یا س��امانه موبایلبانک (همراهبانک) ،رمز پویا را
فعال کنند و جهت دریافت رمز دوم پویا صرفاً از طریق س��امانه موبایلبانک
(همراهبان��ک) اقدام کنند .به این ترتیب که در س��امانه بانکداریمجازی از
طری��ق گزین��ه «مدیریت نوع رم��ز دوم» در بخش «کارته��ای من» و در
س��امانه همراهبانک از طریق گزینه فعال/غیرفعالس��ازی رمز یکبار مصرف
کارت در بخ��ش «عملیات کارت» امکان فعالس��ازی این ن��وع رمز وجود
دارد .ارائه این خدمت ،از آذرماه س��ال  1397در بانک پاس��ارگاد آغاز شده
است و در صورتیکه مشتریان ،س��امانه موبایلبانک (همراهبانک) پاسارگاد
را ب��ر روی گوش��یهای تلفنهمراه خود نصب کردهباش��ند ،ب��دون نیاز به
دریافت اپلیکیش��نهای جدید و یا بدون مراجعه به شعبهها میتوانند عالوه
بر دریافت انواع خدمات بانکی ارائهشده در این سامانه ،از امکان فعالسازی
رمز پویا نیز بهرهمند ش��وند .براس��اس این خبر ،پس از فعالسازی رمز دوم
یکب��ار مصرف ،مش��تری میتواند در زم��ان خرید کاال و خدم��ات بر روی
درگاههای پرداخت ،با مراجعه به موبایل بانک (همراه بانک) ،قس��مت سایر،
عملیات کارت را انتخاب کرده و وارد این بخش ش��ود .س��پس با مراجعه به
قسمت سایر ،گزینه رمز یکبار مصرف کارت را انتخاب و یکی از کارتهایی
که پیش از این رمز یکبار مصرف برای آن فعال ش��ده را انتخاب کند .پس
از آن رمز یکبار مصرف به مش��تری نمایش داده میش��ود .مرکز مش��اوره و
اطالعرسانی به شماره  82890آماده پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.
از سوی شورای نگهبان

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
برگشت خورد

ش��ورای نگهبان به طرح تسهیل تس��ویه بدهی بدهکاران غیراری شبکه
بانکی کشور ایراداتی را وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
به گزارش ایسنا ،طرحی که توسط نمایندگان مجلس درخصوص تسهیل
تسویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب شده بود ،توسط شورای نگهبان برای
اصالحات برگشت داده شد و این شورا ایراداتی را به آن وارد کرد.
در نخس��تین روز از مردادماه امس��ال ،نمایندگان مجل��س در مصوبهای
بانکها و موسس��ات اعتباری غیربانکی را به حذف س��ود و جریمه مضاعف
از بدهی تس��هیالتگیرندگان ملزم کردند که گفته شد این کار در راستای
حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام میشود.
این طرح در سال گذشته نیز با تفاوتهایی نسبت به طرح فعلی تصویب
ش��د ،اما ش��ورای نگهبان آن را رد کرده بود ،نماین��دگان مجلس این طرح
را ب��رای دومین بار تصویب کردند که البت��ه از همان ابتدا مواردی در مورد
آن مطرح ش��د؛ نخس��ت آنکه رئیسکل بانک مرکزی اجرای آن را منوط به
تصویب شدن آنچه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده دانست
و پس از آن برخی از کارشناسان بانکی ایراداتی را به آن وارد کردند.
یک��ی از مهمترین نکتههای موردنظر مس��ئوالن بانکهای خصوصی این
ب��ود که مالک ق��رار دادن قرارداد اولیه پیش از امهال با مش��تری ،س��بب
میش��ود که مسئوالن آن زمان سود خود را دریافت کرده و زیان ایجادشده
را سهامداران آتی بپردازند که از لحاظ شرعی مشکل دارد.
جالب اینجاس��ت که ش��ورای نگهبان نیز به این مورد اش��اره کرده و این
م��ورد در مصوبه قبلی نیز وجود داش��ته که ش��ورای نگهب��ان آن را خالف
موازین ش��رعی دانسته است .در نامه عباس��علی کدخدایی ،قائم مقام دبیر
شورای نگهبان به علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی نظر شورای
نگهبان در مواردی به مجلس اعالم ش��ده اس��ت .به ای��ن ترتیب ،در حالی
که برخی بانکها مخالفتهایی با اجرایی ش��دن این قانون داشتند ،شورای
نگهب��ان نیز ایراداتی را ب��ه آن وارد کرده که باید بار دیگر توس��ط مجلس
اصالح و تصویب ش��ود که مش��خص نیس��ت با این وجود مجلس بار دیگر
اصالحاتی را درباره آن انجام خواهد داد یا پرونده این طرح را میبندد .حال
آنکه در شرایط فعلی بسیاری از مردم با اعالم خبر بخشودگی جرایم و سود
مضاعف برای تسویه بدهی خود برنامهریزی و بعضا به بانک مراجعه کردهاند.
نشریه گلوبال فاینانس گزارش داد

ردهبندی برترین روسای
بانکهای مرکزی جهان

روس��ای بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا نتوانس��تند در بین بهترینهای
این رشته قرار گیرند.
به گزارش ایس��نا ،نش��ریه گلوبال فاینانس امس��ال نیز به مانند سالهای
گذش��ته نس��بت به رتبهبندی روس��ای بانکهای مرکزی جهان بر حس��ب
عملک��رد آنها اقدام کرده اس��ت که بر این اس��اس ۹۴ ،رئیس بانک مرکزی
رتبهبن��دی ش��دهاند .در ردهبن��دی امس��ال کش��ورهای کامب��وج ،گامبیا،
قرقیزس��تان ،الئوس ،ماداگاس��کار ،موریتانی ،موریشس ،موزامبیک و رواندا
نی��ز برای اولین بار مورد پژوهش قرار گرفتهان��د .البته این گزارش عملکرد
رئیس بانک مرکزی ایران را در رتبهبندی خود لحاظ نکرده است.
این رتبهبندی دارای ش��ش رده از  Aتا  Fاس��ت ک��ه  Aبیانگر بهترین
عملکرد در مهار تورم ،دس��تیابی به اهداف رش��د ،ثباتبخشی به بازار ارز و
مدیریت نرخ بهره و  Fبیانگر بدترین عملکرد است .در مجموع  ۱۰نفر موفق
ش��دهاند رتبه کیفی  Aرا در ردهبندی امس��ال از آن خود کنند که عبارتند
از :فیلیپ لووه -رئیس بانک مرکزی اس��ترالیا ،ویلفردو س��راتو-رئیس بانک
مرکزی هندوراس ،مار گوموندس��ون-رئیس بانک مرکزی ایس��لند ،محمد
یوس��ف ال حاش��ل-رئیس بانک مرکزی کویت ،ریاض سالمه-رئیس بانک
مرک��زی لبنان ،الخان��دورو دیاز-رئیس بانک مرک��زی مکزیک ،عبداللطیف
جواهری-رئیس بانک مرکزی مراک��ش ،الویرا نابیولینا-رئیس بانک مرکزی
روس��یه ،لی جو یول-رئیس بانک مرک��زی کره جنوبی و یانگ چین لونگ-
رئیس بانک مرکزی تایوان .اما در ردهبندی امسال ،تنها اورتگا سانچز-رئیس
بانک مرکزی ونزوئال دارای رتبه  Fبوده است .امانوئل موتیبیل ،رئیس بانک
مرکزی اوگاندا نفر بعدی با رتبه  -Cاست .در این ردهبندی همچنین رئیس
بانک مرکزی کانادا رتبه  ،-Bآمریکا  ،-Aاروپا و انگلیس  ،-Aس��وئیس ،C
چین  Cو ژاپن  Bرا کسب کردهاند.

مقایسه تحلیلی تراکنشهای الکترونیکی ایران و ترکیه

بررسی تعداد تراکنشهای کارتی کشور ترکیه نشان میدهد سرانه مبلغ
تراکنشها در شبکه پرداخت ترکیه تقریباً  ۱.۲برابر شبکه پرداخت در ایران
اس��ت .به گزارش خبرآنالین ،مقایسه شاخصهای عملکردی میان شبکه
پرداخت ایران و ترکیه بهعنوان دو کشوری که شباهتهای جامعهشناسی
فراوانی دارند ،میتواند ما را به نتایج قابلتأملی در میزان بهرهوری ،کارایی
و استفاده بهینه از ابزارهای پرداخت الکترونیک در کشورمان برساند.
این مقایس��ه چنانکه در ادامه این گزارش خواهید دید بهوضوح نش��ان
میدهد فقدان نظام کارمزدی صحیح در ش��بکه پرداخت ایران ،فرازوفرود
در تفکی��ک یا ادغام بانکها و ش��بکه پرداخت در این ح��وزه بر کارایی و
بهرهوری این شبکه در اقتصاد ایران تأثیر گذاشته است.
تحلیل رفتار کاربران تُرک
براس��اس آمار منتشرشده توسط ش��رکت  BKMترکیه ،در ماه مارس
 ۲۰۱۹که تقریباً از نظر رفتار کاربران مش��ابه خردادماه  ۹۸شمسی است،
سرجمع مبلغ تراکنشها در شبکه پرداخت ترکیه تقریباً  ۱.۲برابر بیشتر
از شبکه پرداخت کشورمان بوده این در حالی است که تعداد تراکنشها و
ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت ایران چند برابر بیشتر از ترکیه است.
بررسی گزارش بیکیام همچنین نشانمیدهد در ترکیه  ۲۱۸میلیون
کارت ب��ر روی بیش از  ۱.۵میلیون پایانه فیزیکی تراکنش پرداخت انجام
دادهان��د .طی این م��دت  ۵۳۵میلیون تراکنش حض��وری و  ۶۱میلیون
تراکنش غیرحضوری انجامش��ده که کل ارزش آنها به ترتیب  ۱۴۳۷۰و
 ۳۹۰۰میلیون دالر بوده است.
بنابر این بررس��ی ،ب��ه ازای هر پایانه فیزیک��ی  ۱۳۹کارت فعال وجود
داش��ته و هر کارت بهطور میانگین  ۲.۵تراکنش حضوری و  ۰.۳تراکنش

غیرحضوری در ماه انجام داده و ۸۴دالر در ماه با آن خرید ش��ده اس��ت.
ه��ر پایانه فیزیک��ی بهطور میانگین  ۳۴۰تراکنش انج��ام داده و میانگین
مبلغ جذبش��ده توس��ط هر پایانه فیزیکی  ۹۱۳۰دالر بوده است .حدودا ً
۱۰.۳درصد تعدادی و ۲۱.۳درصد مبلغی تراکنشها بهصورت غیرحضوری
انجا م شده و میانگین مبلغ آنها  ۶۴دالر بوده که بسیار بیشتر از میانگین
مبلغ  ۲۷دالر برای تراکنشهای حضوری است.
با در نظ��ر گرفتن این آمار میتوان اینگونه نتیج��ه گرفت که به ازای
هر پایانه فروش فیزیکی در ترکیه  ۱۳۹کارت فعال وجود دارد که نش��ان
میدهد پایانههای فیزیکی با ازدحام مواجه هستند و تعداد  ۳۴۰تراکنش
به ازای هر پایانه فیزیکی بهنوعی مؤید این موضوع است.
تراکنشه��ای غیرحض��وری درصد کم��ی از نظر تع��دادی و مبلغی از
تراکنشها را در ترکیه به خود اختصاص میدهند ،یعنی به ترتیب ۱۰.۳
و ۲۱.۳درصد که این نشانگر گس��ترش کم پرداختهای غیرحضوری در
این کشور است!
درص��د مبلغی دو براب��ری تراکنشهای غیرحضوری نس��بت به درصد
تعدادی آنها نش��ان میدهد مبلغ میانگی��ن تراکنشهای غیرحضوری به
نس��بت مبلغ میانگین تراکنشهای حضوری بسیار بیشتر و از نسبت ۲.۳
براب��ری برخوردار اس��ت که یعنی از پرداخته��ای غیرحضوری علیرغم
برداشت رایج برای خریدهای با مبلغ باالتر استفاده میشود.
مقایسه ایران و ترکیه
براس��اس آماری ک��ه از تعداد کارتهای فع��ال ،پایانهها و تراکنشهای
ای��ران داریم ،کارتهای فعال در ترکیه تقریباً نصف تعداد کارتهای فعال
در ایران اس��ت ولی تعداد پایانههای فیزیک��ی پرداخت در ایران  ۴.۷برابر

تعداد پایانههای فیزیکی ترکیه اس��ت .تعداد تراکنشهای حضوری ایران
 ۳.۶برابر ترکیه و مبلغ کل تراکنشهای ایران تقریباً  ۱.۲برابر ترکیه است.
درواق��ع میانگین مبلغ تراکنشهای حضوری در ایران  ۰.۳میانگین مبلغ
تراکنشهای حضوری ترکیه است.
همچنی��ن تع��داد تراکنشه��ای غیرحضوری ای��ران  ۴.۳براب��ر تعداد
تراکنشهای ترکیه ولی مبلغ کل آن ،نصف مبلغ تراکنشهای ترکیه است.
درواق��ع میانگین مبلغ تراکنشهای غیرحضوری ایران  ۰.۱میانگین مبلغ
تراکنشهای غیرحضوری در ترکیه است.
درحالیک��ه در ترکیه به ازای هر پایانه فیزیکی  ۱۳۹کارت وجود دارد،
در ایران ب��ه ازای هر یک پایانه فیزیکی ۱۳ ،کارت وجود دارد .کارتهای
پرداخت در ایران نس��بت به ترکیه حدودا ً هشت برابر بیشتر در پایانههای
فیزیکی و  ۹برابر بیشتر بهصورت غیرحضوری تراکنش میکنند.
پایانههای ف��روش فیزیکی در ای��ران  ۰.۷برابر پایانهه��ای فیزیکی در
ترکیه فعال هس��تند .در ترکیه ح��دودا ً ۲۱درصد مبلغ تراکنشها مربوط
ب��ه تراکنشهای غیرحضوری اس��ت درحالیکه در ای��ران ۹درصد مبلغ
تراکنشها مربوط به تراکنشهای غیرحضوری اس��ت .مبلغ جذبش��ده
توس��ط هر پایانه فیزیکی در ایران یکچهارم مبلغ جذبش��ده توس��ط
پایانههای فیزیکی در ترکیه بوده ولی هر کارت در ایران دو برابر هر کارت
در ترکیه در ماه هزینه انجام میدهد.
در تحلیل این تفاوتها البته باید این واقعیت را نیز در نظر داش��ت که
س��هم کارتهای اعتباری در شبکه پرداخت الکترونیک ترکیه بسیار زیاد
است درحالیکه این کارتها در شبکه بانکی و پرداخت ایران تقریباً سهمی
ندارند.

همتی از بهبود شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال خبر داد

معرفی  ۷بدهکار دانه درشت به مراجع قضایی
رئیس کل بانک مرکزی گفت که با همراهی نهادهای مختلف شاهد بهبود شرایط
اقتصادی کشور تا پایان سال جاری خواهیم بود.
عبدالناصر همتی دوشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما ،از بهبود
شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال خبر داد و گفت :با همراهی بخشهای مختلف
با بانک مرکزی ،رونق اقتصادی اعاده میش��ود و تا پایان سال شاهد شرایط بهتری
هستیم.
او ادامه داد :تورم و رکود مهم و البته رکود مهمتر است؛ شاخصهای این دو مهم
با تصور عمومی متفاوت است .اشتغال فعال ما امسال  ۲۴میلیون و  ۴۰۰هزار شده
که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش  ۳۲۰هزار شغل در کشور هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به شوک بدی که در بخش خودروسازی ایجاد
شد ،تصریح کرد :اگر کمک  ۴۰هزار میلیاردی بانک مرکزی و همراهی وزارت صمت
به خودروسازی و قطعهسازان نبود شرایط میتوانست متفاوتتر باشد.
قیمت مسکن پایین میآید
به گزارش ایرنا ،همتی با اش��اره به اینکه تصویب کردیم وام به ساخت مسکن و
قابل انتقال باش��د،افزود :قیمت مسکن افزایش بسیاری داشت اما قیمتها در این
م��اه کاهش یافت و نس��بت به ماه پیش معامالت در ای��ن بخش ۳۲درصد کاهش
یافته است.
وی اضافه کرد :افزایش قیمت مسکن ادامه پیدا نخواهد کرد و فروشندگان باید
قیمتها را پایین بیاورند.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه نس��بت به نقدینگی حساسم و ۲۴درصد رشد
نقدینگی زیاد اس��ت ،توضیح داد :دولت در تالش اس��ت وارد ساخت و ساز شده و
 ۴۰۰هزار واحد مسکونی بسازد و زمینهای دولتی رایگان را برای این مهم استفاده
کند تا از این طریق بخشی از مشکالت حل شود.
وام ازدواج بدون نوبت
همتی با اش��اره به عملکرد سیستم بانکی کش��ور تاکید کرد :سال گذشته یک
میلیون وام ازدواج دادیم و از ابتدای س��ال جاری نیز  ۳۸۰هزار وام ازدواج پرداخت
ش��ده و به ۱۲۰هزار نفر به زودی این وام پرداخت میش��ود و  ۸۰هزار نفر نیز در
نوبت هستند.
وی افزود :متاسفانه میبینم برخی در این زمینه بزرگنمایی میکنند در صورتی
که نزدیک به  ۵۰۰هزار نفر در ابتدای امسال وام گرفتند.
رئی��س کل بانک مرکزی گفت :مش��کل در گرفتن وام ،ضامن معتبر اس��ت که
مصوب مجلس بوده و بانک برای این مهم سختگیری میکند .چهارشنبه در این
زمین��ه دوباره ابالغیه خواهیم زد که با یک ضامن ،وام ازدواج را پرداخت کنند .در

این راه مش��کالت بروکراس��ی اداری وجود دارد ،اما  ۱۲هزار میلیارد تومان تاکنون
وام ازدواج پرداخت شده و نباید تمام زحمات سیستم بانکی را زیر سوال ببریم.
همتی در ادامه از مسئوالن بانکهای سراسر کشور درخواست کرد در اعطای وام
ازدواج در مسئله ضامن سختگیری نکنند.
وی با اش��اره به واردات کاالهای اساس��ی نیز اظهار داشت :ما  ۳میلیون تن کاال
در انبارهای بندر امام(ره) داریم که ۹۰درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است و
واردات کاالهای اساس��ی نیز ۶۲درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ۶.۲
میلیارد دالر برای دارو و کاالهای اساسی اختصاص دادیم .بخشی از این ارز با رقم
 ۴۲۰۰تومان اختصاص یافته و در این بخش مشکلی نداریم.
کنترل بازار ارز
رئیس بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز نیز اظهار داشت :از سال قبل و در پی
تالطم بازار ارز به سبب تحریمهای ظالمانه ،با تمهیداتی که اندیشیده شده توانستیم
نرخ ارز را ثابت نگه داریم و روند تسهیالتدهی موفقی داشته باشیم.
وی همچنین یادآور ش��د :از آغاز امس��ال تاکنون تسهیالتدهی کل بانکها به
طور میانگین ماهانه  ۵۰هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۰درصد آن به صنعت،
۱۲درصد به بخش مسکن و ۱۰درصد به کشاورزی تزریق میشود که روی هم رفته
بیش از ۶۰درصد از منابع به تولید اختصاص مییابد.
همتی از کمک  ۸هزار میلیارد تومان به س��یلزدگان خبر داد و عنوان کرد که
 ۷هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد :درخواست ما از بانکها این است که تمرکز اصلی را روی سرمایه در
گردش داشته باشند که از این مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم.
رئی��س بانک مرکزی تصریح کرد :پس از گ��ذر از آثار تحریمهای ظالمانه در دو
سال اخیر ،به شرایطی رسیدهایم که با ایجاد ثبات در بازار ارز ،در مسیری قرار داریم
که ش��اخصهای کالن اقتصادی کشور رو به بهبود اس��ت ،در بازار ارز توانستیم با
کاهش ۱۸درصد نرخ ارز دالر را از  ۱۴هزار و  500تومان به  ۱۱هزار و  ۶۰۰تومان
برسانیم و ثابت نگه داریم.
همتی اضافه کرد :دخالت بانک مرکزی بر نرخها نیست بلکه عرضه و تقاضا بیشتر
مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد به این منظور س��فتهبازیها کنترل ش��ده و در
حاشیه بازار کمتر به چشم میخورد .همچنین به دنبال صادرات غیرنفتی هستیم
و گامهای خوبی هم برداش��ته شد ،در پنج ماهه نخست امسال کار صادرکنندگان
غیرنفتی روان شده است.
وی گفت :با مدیریت تورم و بازار در ماههای گذشته ،تورم ماهانه و نقطه به نقطه
کاهنده شده بدان معنا که رشد و افزایش تورم کاهش یافته و مفهومش آن نیست

که تورم نداریم اسفند  ۹۷با نرخ رشد ۵درصد ماهانه مواجه بودیم که در حال حاضر
نرخ تورم به زیر ۲درصد ماهانه رس��یده ،تورم نقطه به نقطه هم که در حال صعود
بود تیرماه متوقف و مردادماه با س��قوط همراه اس��ت و خوشبختانه توانستیم ترس
ونزوئالیی شدن در تورم را کنترل کنیم.
رئی��س کل بانک مرک��زی در ادامه درخصوص اموال و مس��تغالت مازاد بانکها
افزود :طبق مصوبات قانونی هر بانکی که دارای اموال مازاد باشد باید مالیات معین
را پرداخت کند و در بخشنامهای اعالم کردیم هر بانکی که به مصوبات عمل نکند
در صالحی��ت مدیران آن تجدیدنظر خواهیم کرد ،ب��ه طور جدی به دنبال اصالح
نظام بانکی هستیم.
کاهش بدهی بانکها
همتی از کاهش  ۳۱هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی خبر داد
و تصریح کرد :بابت نرخ س��ودی که به بدهی دولت به بانکها وجود دارد ،اختالف
نظر وجود دارد که قرار اس��ت با برخی دوس��تان جلس��ه بگذاریم و بدهی دولت به
بانکها را معین کنیم.
وی درباره بدهی خارجی گفت :کمترین بدهی خارجی را در میان کشورها داریم
اواخر س��ال  ۹۶بدهی کشورمان به خارج از کشور  ۱۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر
بود که در حال حاضر این رقم به  ۵میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر کاهش یافته است.
رئیس بانک مرکزی درباره اینس��تکس نیز یادآور شد :حرف ما این است که اگر
غربیها در این خصوص جدی و مصمم هستند باید در حدی که به درآمدهای نفتی
ما لطمه وارد شده در این جریان پول جاری کنند یا اینکه نفت ایران را پیشخرید
کنند اگر اروپاییها خواهان حفظ و اجرای برجام هستند باید تعهداتشان را اجرایی
و اعتبار خواستهشده ما را تامین کنند .در واقع رقمهای بیانشده اروپاییها برای ما
اهمیت ندارد اینستکس باید شامل کاالهای تحریمی هم باشد.
 ۷بدهکار دانه درشت به مراجع قضایی معرفی میشود
رئی��س کل بان��ک مرکزی همچنی��ن خبر داد که ب��رای بده��کاران بانکی هم
برنامههایی در دس��ت اس��ت برای هفت دانه درش��ت نامهای نوشته شد که جهت
رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است ،بدهی هر کدام از این هفت نفر حدود
ه��زار2 ،ه��زار و یا 3هزار میلیارد تومان اس��ت به طور جدی ب��ه دنبال پرونده این
بدهکاران هستیم.
همتی در این گفت وگو همچنین با نقدی بر برنامههای صدا و سیما همزمان با
عید غدیر اظهار داشت :وظیفه اصلی رسانه ملی ایجاد سرگرمی و نشاط مردم است
بهتر اس��ت که به این منظور اقدام به پخش موزیک و آهنگها و برنامههای ش��اد
کند ،آرشیو صدا و سیما از برنامههای مجاز و قابل پخش برای نشاط مردم پر است.
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همزمان با بازدید سفیر اتریش از بورس تهران۲۰ ،درصد سهام شرکت غلتکسازان سپاهان عرضه اولیه شد

روز پررفت و آمد تاالر حافظ

در سومین روز این هفته و در بورس تهران ،شرکت غلتکسازان سپاهان
به عنوان چهارمین شرکت در سال  98عرضه اولیه شد .همچنین در این
روز س��فیر اتریش در ایران به همراه هیات مدیره اتاق مش��ترک بازرگانی
ای��ران و اتریش از بورس تهران بازدید و اب��راز امیدواری کردند که بورس
تهران و وین بتوانند با هم همکاری داشته باشند.
به گزارش ایس��نا ،ت��االر حافظ در روز دوش��نبه ،روز پررفت و آمدی را
تجرب��ه کرد؛ به طوری که در ابتدای س��اعات معامالتی س��فیر اتریش در
ایران به همراه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش از بورس
تهران بازدید کردند و زنگ آغاز معامالت را به صدا درآوردند؛ عالوه بر آن،
20درصد از س��هام شرکت غلتکسازان سپاهان در بازار دوم بورس تهران
عرضه اولیه ش��د و این چهارمین ش��رکتی بود که از ابتدای س��ال ۱۳۹۸
تاکنون در بورس عرضه اولیه شدند.
پدرام س��لطانی ،رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و اتریش درباره
دیدار س��فیر و هیات مدیره اتاق بازرگانی ای��ران و اتریش از بورس تهران
گفت :هماهنگیهایی انجام ش��د که س��فیر اتریش به همراه هیات مدیره
اتاق مش��ترک ایران و اتریش از بورس اوراق بهادار تهران دیداری داش��ته
باش��ند .عمال این دیدار میتواند زمینهای برای همکاری بین بورس ایران
و اتریش باشد.
وی ادام��ه داد :قصد داریم ب��رای همکاریهای دوجانبه ،هماهنگیهای
الزم را در ایران انجام دهیم و در س��فری ک��ه در مهرماه هیات اقتصادی
ایران به وین اع��زام میکنیم برای همکاری متقابل بورس تهران و بورس
وین مس��ئوالن ش��رکت بورس در اتریش حضور یابند و مذاکراتی بین دو
طرف صورت بگیرد.
س��لطانی در پاس��خ به این س��وال ک��ه این هم��کاری در راس��تای
سرمایهگذاری است یا همکاریهای فنی ،گفت :در ابتدا میتوانیم انتظار
داشته باشیم همکاریهای فنی بین دو بورس تهران و وین اتفاق بیفتد.
همچنی��ن در ادامه تبادل اطالعات و تجارب و همکاریهای نهادی بین
دو بورس رخ دهد و در آینده که تنگناهای ناش��ی از تحریم برداش��ته
شود این تفاهم میتواند زمینهساز ورود سرمایهگذاران اتریشی به بورس
ایران باشد.
بورس تهران و وین میتوانند با هم همکاری داشته باشند
او درباره اینکه چقدر مطمئن هس��تید که ای��ن دیدار به همکاریهای
مشترک عملی بینجامد؟ گفت :سابقه رابطه ایران و اتریش طوالنی است و
عموما هم در روابط دو کشور حسن اعتماد دوجانبه وجود دارد و اتریش از
معدود کشورهای اروپایی است که در تمام این سالها با ایران روابط خوبی
داشته است و اگر بخواهیم کشور اروپایی را مثال بزنیم که طی این سالها
کمترین مش��کل و کمترین اختالل در روابط را با ایران داش��ته میتوانیم

اتریش را مثال بزنیم به همین لحاظ استعداد اینطور همکاریها قطعا وجود
دارد و دولت و بخش خصوصی اتریش هم از س��الیان دور این ارتباط را با
ما داش��تهاند و ما به این موضوع خوشبین هستیم که اگر موانع و تنگناها
برطرف شود زمینه توسعه همکاریها به سرعت ایجاد شود.
اشتفان شُ لتس ،سفیر اتریش در ایران نیز در پاسخ به اینکه هدف شما
از دیدار از بورس اوراق بهادار تهران چیس��ت؟ گفت :با توجه به پیام مقام
معظ��م رهبری درباره حمایت از بخ��ش خصوصی و اینکه یکی از راههای
توسعه اقتصاد حمایت از ش��رکتهای کوچک و متوسط در بورس است،
خواستیم که مالقاتی با مسئوالن بورس ایران داشته باشیم .او درباره اینکه
آیا این دیدار منجر به این میش��ود که اتریش��یها در طراحی بهتر هسته
معامالت به ایران از نظر علمی کمک کنند؟ گفت :این بستگی به نظرات
طرف ایرانی دارد ما امکانات را در این مورد به ایران معرفی میکنیم.
جنب و جوش فعاالن بورسی با عرضه اولیه جدید
روز دوشنبه همچنین ۲۰درصد از سهام شرکت غلتکسازان سپاهان در
بازار دوم بورس تهران عرضه اولیه ش��د .مجید نوروزی در نشستی خبری
که به همین مناسبت برگزار ش��د ،گفت :این شرکت در شهریورماه سال
 ۱۳۹۷در جلسه هیات پذیرش ،پذیرفته شد و با احراز شریط پذیرش در
اسفند سال  ۱۳۹۷به عنوان پانصد و سیامین شرکت در فهرست نرخهای
بورس تهران درج شد.
وی افزود :سرمایه این شرکت  ۳۷۵میلیارد ریال است که چدنسازان به
عنوان سهامدار بیش از ۹۹درصدی در ترکیب سهامداری آن حضور دارد.
حوزه فعالیت شرکت تولید شمشهای فوالدی و ریختهگری انواع قطعات
سنگین و فوق سنگین صنعتی است.
معاون ناش��ران و اعضای بورس اوراق به��ادار تهران ،بیان کرد :ظرفیت
اس��می شرکت ۱۴۰هزار تن در سال است مشتریان عمده متفاوتی دارند
که عمدتا شرکتهای فوالدی هستند .مشتری قطعات تولیدی این شرکت
فوالد مبارکه ،ذوب آهن اصفهان ،مپنا و س��ایر ش��رکتهای در این حوزه
هستند .وی بیان کرد :فروش شرکت در سال گذشته  ۳۶۳میلیارد تومان
بوده که براس��اس اطالعاتی که در کدال منتش��ر شده برای سه ماهه اول
س��ال فروش  ۱۳۴میلیارد تومان بوده است .س��ود هر سهم در سه ماهه
اول س��ال  ۱۷تومان بوده اس��ت و در سال  ۱۳۹۷مبلغ  ۳۲تومان به ازای
هر س��هم محقق شده است .معاون امور ناش��ران و اعضای شرکت بورس
اوراق بهادار با یادآوری اینکه ۲۰درصد س��هامش این شرکت در بازار دوم
ب��ورس اوراق بهادار تهران عرضه میش��ود ،گفت :که اگر هر س��هم ۸۴۰
تومان کش��ف قیمت ش��ود حدود  ۶۴میلیارد تومان در این عرضه تامین
مالی صورت میگی��رد .همچنین محمود ذاکر ،مدیرعامل غلتکس��ازان
سپاهان در ادامه این نشست ،گفت :امروز قطعات تا  ۱۰۰تن هم در برنامه

اثرات حذف ارز دولتی بر بازار سرمایه

ارز دولتی ،نیمایی میشود؟

برخ��ی صنایع ب��ه دلیل کندی تخصیص ارز دولت��ی با کاهش تولید
مواجهند؛ به نظر میرسد ،برخی شرکتهای تولیدی بتوانند در صورت
تغییر ارز از  ۴۲۰۰تومان به نیما نس��بت به حفظ حاش��یه س��ود خود
اقدام کنند؛ این صحبتی اس��ت که فرهنگ حس��ینی ،مدیرعامل گروه
صنعت��ی و معدنی «امیر» در بررس��ی اثر ح��ذف دالر دولتی بر صنایع
مختل��ف عنوان کرده و معتقد اس��ت :در حال حاض��ر برخی از صنایع،
دالر  ۴۲۰۰تومانی دریافت میکنند که صنایع دارو ،غذایی ،دامپروری،
لبنی و الس��تیکی عمدهترین این بخشها هس��تند؛ البته در ش��رایط
فعلی ،شرکتها از دشواری دریافت ارز دولتی گلهمند هستند به طوری
که قیمت در دس��ترس مصرفکنندگان نیز فاصله قابل توجهی با دالر
 ۴۲۰۰تومانی دارد.
حس��ینی در گفتوگو با سنا ،مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را در
تالش برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی دانس��ت و گفت :از سوی دیگر ،در
برخ��ی از این صنایع به دلیل کندی تخصیص ارز ش��اهد کاهش تولید
هس��تیم .به نظر میرس��د که ش��رکتهای تولیدی اشارهشده در باال،
بتوانن��د در ص��ورت تغییر ارز از  ۴۲۰۰تومان به نیما نس��بت به حفظ
حاشیه سود خود اقدام کنند.
وی ادامه داد :از س��وی دیگر ،اگر امکان دریافت ارز تس��هیل ش��ود،
انتظار بهبود تولید و افزایش سودآوری در این شرکتها وجود دارد.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به روند فعلی قیمتهای جهانی
تصری��ح کرد :بازارهای جهانی ،تحت تاثیر جنگ تجاری چین و ایاالت
متحده ،خ��روج بریتانیا ،اقدامات ایاالت متح��ده در تصمیمگیریهای
سریع و غیرعقالیی و بدون برنامه و تغییرات متعدد آن با ریسک مواجه
ش��ده و روند نزولی داشته است؛ در این شرایط اگر عوامل شکلدهنده

این ریسکها برطرف نشود ،روند فعلی ادامه خواهد داشت.
وی افزود :این موضوع س��بب ضعف ش��رکتهای کامودیتی محور و
کاهش اقبال بازار س��رمایه به این گروه شده است و در برخی از موارد
 P/Eتحلیلی این ش��رکتها به محدوده  ۳تنزل یافته است .با این روند
در قیمتهای جهانی ،بازار به سمت گروههای امنتر از جمله گروههای
تورمی و غیرس��یکلی حرکت خواهد کرد .گروههای��ی مانند ارتباطات،
محص��والت مصرفی و برخی از ش��رکتهای دارایی مح��ور مورد اقبال
قرار خواهند گرفت.
فرهنگ حس��ینی در اش��اره به دس��تورالعمل جدید بازار پایه تاکید
کرد :با اجرایی ش��دن این دس��تورالعمل ،نقدینگی از ب��ازار پایه خارج
خواهد شد و این موضوع میتواند به توجه بیشتر به شرکتهای بزرگ
و بنیادی منجر شود.
وی درخصوص مزیت نسبی صنایع موجود توضیح داد :مزیت نسبی
بلندم��دت صنایع بازار س��رمایه در گروه معدنی ،فلزی و پتروش��یمی
متمرکز اس��ت ،در صورت افزایش قیمت دالر یا افزایش قیمت جهانی
یا رش��د همزمان آنها ،این گروه بیش از س��ایر گروهها منتفع میشود
و عامل اصلی رش��د ش��اخص در دو دهه اخیر بوده است .با این حال،
قیمتهای جهانی به پاشنه آشیل این صنایع در کوتاهمدت تبدیل شده
است .در مقابل ،ش��رکتهای تورمی به دلیل محدودیتهای واردات و
اصالحات قیمتگذاری ،توانس��تهاند عملکرد مناس��بی در بازار سرمایه
داش��ته باشند و رش��د س��ودآوری آنها در برخی موارد بیش از صنایع
دالری بوده اس��ت .عالوه بر صنایعی که دارای مزیت نس��بی هس��تند،
ش��رکتهایی در هر یک از صنایع دارای مزیت نس��بی در مقایس��ه با
رقبای خود هستند.

تولید غلتکس��ازان قرار گرفته و انجام شده است .در حال حاضر دو خط
ریختهگری داریم که ش��مشهایی با مقاط��ع  ۱۵۰ ،۱۲۰ ،۱۰۰و  ۱۲۵با
طولهایی براساس نیاز مشتری تولید میکنیم.
وی اف��زود :فض��ای کارگاهی ما حدود  ۱۷هزار متر مربع اس��ت .برنامه
تولیدی که برای سال  ۹۸دیدیم  ۱۴۵هزار تن است ولی پروانه بهرهبرداری
ما  ۱۳۵تن اس��ت ،یعن��ی یک گام جلوتر رفتهایم و ب��رای این کار تالش
مضاعفی کردهایم که تا پایان سال این برنامه را محقق میکنیم.
ذاک��ر ادامه داد :با توجه به افزایش قیم��ت دالر صادرات برای خیلی از
شرکتها جذاب شد .برای اینکه بتوانیم شمش را صادر کنیم باید اول آن
را در بورس عرضه کنیم که سال گذشته این عرضه را انجام دادیم و االن
مجوز صادرات هم داریم.
انصاری ،رئیس هیات مدیره غلتکسازان سپاهان نیز در پاسخ به اینکه
چطور ارز ناش��ی از صادرات را به کش��ور وارد میکنید یا اینکه ارزی وارد
نمیکنید و ب��ه جایش مواد اولیه میآورید؟ گفت :با توجه به مش��کالت
تحریمها از ما نخواهید که این مسائل را دقیق منتشر کنیم .االن بیشتر ما
مواد اولیه وارد میکنیم.
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نماگر بازار سهام
برگزاری  ۱۱مجمع بانکی از  ۲۱بانک حاضر در بورس

وضعیت بانکیها در بازار سهام

نگاهی به اطالعیههای کدال نشان میدهد با پایان یافتن فصل مجامع
از میان  ۲۱بانک حاضر در بازار س��هام ،مجمع صاحبان سهام  ۱۱بانک
تاکنون برگزار ش��ده است .به گزارش ایبِنا ،گروه بانکیها در بازار سهام
با داشتن س��هامداران حقیقی و حقوقی قابل توجه ،از جایگاه مناسبی
در بین س��رمایهگذاران برخوردار است .به همین دلیل سهامداران گروه
بانکیها در بورس و فرابورس همیشه با حساسیتهای زیادی تحرکات
این  ۲۱بانک حاضر در بازار س��هام را مورد رصد و ارزیابی قرار میدهند
و به نوعی در س��بد سهام خود جایگاه مناسبی را برای خرید سهام این
گروه تعبیه کردهاند .در آن سو برگزاری مجمع شرکتها در بازار سهام از
اهمیت ویژهای برخوردار است چراکه با تصویب صورتهای مالی ،عالوه
بر اینکه میزان سود و زیان ناشر مشخص میشود ،چشمانداز مناسبی از
حرکتها و برنامههای آینده را نیز برای سرمایهگذاران ترسیم میشود.
اما بررسی اطالعات موجود در سامانه معامالتی بورس و کدال توسط ایبِنا
در سال جاری نشان میدهد که تقریبا 50درصد از  ۲۱بانک موجود در
بازار سهام مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام خود را برگزار نکردهاند.
* برگزاری مجمع  ۹بانک بورس��ی :براساس اطالعات منتشرشده
در س��امانه کدال از می��ان  ۱۰بانک حاضر در ب��ورس اوراق بهادار
تهران «ملت ،صادرات ،انصار ،پارس��یان ،پاس��ارگاد ،پس��ت بانک،
خاورمیانه ،س��ینا ،کارآفرین و اقتصاد نوین» تنها مجمع بانک انصار
به دلیل «لغو مجمع» برگزار نشده و سایر  ۹بانک «ملت ،صادرات،
پارس��یان ،پاس��ارگاد ،پس��ت بانک ،خاورمیانه ،س��ینا ،کارآفرین و
اقتصاد نوین» در تاریخ و زمان اعالم ش��ده ،مجمع عادی سالیانه و
فوقالعاده صاحبان س��هام خود را برگزار کردهاند و دستور جلسات
این مجامع که عمدتا ش��امل «تصویب صورتهای مالی ،اس��تماع
گزارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی و هیات مدی��ره و  ...را با رأی
حاضرین در مجمع تصویب شده است.
* مجمع  ۹بانک فرابورس��ی برگزار نش��د :از سویی دیگر بررسی
مش��خص کرد ک��ه از میان  ۱۱بانک حاض��ر در فرابورس «حکمت
ایرانی��ان ،خاورمیانه ،دی ،س��امان ،س��رمایه ،آین��ده ،ایرانزمین،
قرضالحسنه رسالت ،ش��هر ،قوامین و گردشگری» فقط مجمع دو
بانک «خاورمیانه و سامان» در فصل مجامع سال جاری برگزار شده
است و  ۹بانک بنا به دالیل متفاوت و حتی غیرشفاف جلسه مجمع
عمومی سالیانه را برگزار نکردهاند.
* دالیل لغو مجمع  ۹بان��ک :جزییات این اطالعات حاکی از آن
اس��ت که در میان  ۱۱بانک حاضر در بازار فرابورس به جز دو بانک
«خاورمیانه و س��امان» که مجمع صاحبان س��هام خود را تش��کیل
دادهاند ،مجمع بانک دی به دلیل «لغو مجمع» ،سه بانک «سرمایه،
ش��هر و گردش��گری» به دلیل به حد نصاب رس��یدن مجمع ،بانک
«دی» ب��ه دلیل لغو و پن��ج بانک «حکمت ایرانی��ان ،آینده ،ایران
زمین ،قرضالحسنه رسالت و قوامین» نیز برگزار نشده است.
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اخبـــار
تاثیر کاهش ارز در قیمت تلفن همراه

بازار گوشی در روزهای آینده آرام خواهد شد

عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت با توجه به اینکه قیمت ارز
س��یر نزولی دارد میتوان گفت قیمت کاالهای وارداتی نیز کاهش
خواهد داشت.
س��عید باستانی عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به کاهش
قیمت گوش��ی در روزهای آینده ،گفت :با توجه به اینکه قیمت ارز
س��یر نزولی دارد ،میتوان گفت قیمت کاالهای وارداتی نیز کاهش
خواهد داشت.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه عرضه بیش��تر کاال باعث کاهش قیمت آن میشود ،بیان کرد:
دالر تاثیر زیادی در افزایش و کاهش کاالهای وارداتی دارد و زمانی
که به یک ثبات برس��د از س��فارش تا رس��یدن به دس��ت مشتری
تغییری نخواهد کرد و بازار قیمت آنها آرام خواهد شد.
باس��تانی تغییرات قیمت لوازم خانگی و تلفن همراه را وابسته به
قیمت ارز دانس��ت و گفت :مدتی اس��ت قیمت لوازم خانگی و تلفن
همراه نس��بت به تغییرات ارز متغیر شده اس��ت ،اما اکنون بازار به
سمت آرامش و حتی روند نزولی قیمتها پیش میرود.
ارز  ۴ه��زار و  ۲۰۰تومان��ی به لوازم خانگ��ی و موبایل اختصاص
نمییابد
او با اش��اره به اینکه ارز  ۴ه��زار و  ۲۰۰تومانی به لوازم خانگی و
موبای��ل اختصاص نمییابد ،بیان کرد :مواد اولیه و قطعات موردنیاز
برای تولید لوازم خانگی از طریق سامانه نیما تأمین ارز میشود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی معتقد
است در صورتی که کاهش نرخ ارز ادامهدار باشد ،طبیعی است که
بازار شاهد کاهش نرخ گوشیهای همراه خواهد بود.
به گفته باس��تانی فروش��ندگان باید قیمت موبایل را متناسب با
نرخ ارز محاس��به کنند ،همچنین ممکن است برخی از فروشندگان
علیرغ��م کاهش ن��رخ دالر از ارائه موبای��ل ارزان قیمت خودداری
کنن��د از این رو الزم اس��ت که س��ازمان حمای��ت مصرفکننده و
دس��تگاههای نظارتی ،نظارت دقیقی در آن داشته باشند تا بتوان از
سوءاستفاده جلوگیری کرد.
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افزایش  ۲هزار تومانی گوشت گوسفندی در بازار

دامداران مقصر اصلی گرانی هستند

ضرورت تشکیل زنجیره ارزش برای ساماندهی تولید تا
عرضه انجیر

تولید حدود  ۹۵هزار تن انجیر در کشور

سرپرس��ت دفتر امور میوههای گرمس��یری و نیمه گرمس��یری
وزارت جه��اد کش��اورزی تش��کیل زنجی��ره ارزش انجی��ر را برای
ساماندهی تولید تا عرضه این محصول ضروری دانست.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،به نق��ل از وزارت جهاد
کش��اورزی ،زهرا جلیلی مقدم تشکیل زنجیره ارزش انجیر را برای
س��اماندهی تولید تا عرضه این محصول ضروری عنوان کرد و گفت:
ای��ن زنجیره باید ب��ا حضور همه فع��االن ،تولیدکنندگان ،صاحبان
صنایع و س��ایر مرتبطین این محصول به منظور ساماندهی تولید تا
عرضه و توسعه صادرات این محصول تشکیل شود.
مق��دم با اش��اره به اهمیت مدیری��ت بهینه باغه��ای انجیر برای
افزایش کمی و کیف��ی این محصول ،افزود :انجیر یکی از مهمترین
محصوالت باغبانی است که میتواند نقش مهمی در ارزآوری داشته
باشد.
وی بی��ان کرد :میزان تولید انجیر در کش��ور ،حدود  ۹۵هزار تن
از س��طحی بالغ بر  ۶۰هزار هکتار اس��ت و استان فارس بزرگترین
تولیدکننده انجیر خشک در کشور است.
سرپرست دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت
جهاد کش��اورزی با اش��اره به برگزاری دوره ملی آموزش کش��ت و
مدیریت باغات انجیر در اس��تان فارس با حضور کارشناسان باغبانی
 ۱۱اس��تان انجیرخیز کشور ،گفت :معاونت امور باغبانی این دوره را
با همکاری س��ازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مرکز تحقیقات
جهاد کش��اورزی استان فارس در  ۲۷و  ۲۸مردادماه سال جاری در
مرکز آموزش آن استان برگزار کرد.
وی افزود :کلیات و گیاهشناسی انجیر ،اقلیم و نیازهای اکولوژیکی
آن ،اصول احداث باغ ،ارقام ،مدیریت گردهافش��انی و بر دهی انجیر
توس��ط اعضای هی��ات علمی مرک��ز تحقیقات کش��اورزی و منابع
طبیعی ،تشریح شد.
جلیلی مق��دم ادامه داد :همچنین در این کارگاه اصول مدیریت
باغ شامل هرس ،تغذیه ،مبارزه با آفات و بیماریهای این محصول،
برداشت و فرآوری آن نیز تشریح و بررسی شد .امید میرود پس از
این دوره همه کارشناسان نسبت به تبادل و انتقال این اطالعات به
صورت استانی اقدام کنند.

ملکی امتناع دامداران از عرضه را دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت در
بازار برش��مرد و گفت هماکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی به ۱۰۵
تا  ۱۰۶هزار تومان رسیده است.
علیاصغر ملکی ،رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی در گفت و گو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به افزایش قیمت گوشت گوسفندی
در بازار گفت :هماکنون هر کیلو ش��قه گوسفندی بدون دنبه با افزایش
ی��ک هزار تا  ۲هزار تومانی نس��بت به ایام بع��د از عید قربان با نرخ ۹۶
ت��ا  ۹۷هزار توم��ان به مغازهدار و  ۱۰۵تا  ۱۰۶هزار تومان به مش��تری
عرضه میشود.
وی ذبح فراوان دام در عید قربان و کاهش عرضه دام به بازار را دلیل
اصلی نوس��انات قیمت گوشت برش��مرد و افزود :بسیاری از دامداران با
انگیزه بازگش��ت حج��اج در روزهای آتی و ایام مح��رم از عرضه امتناع

میکنن��د ت��ا بتوانند دام خ��ود را با نرخهای بهتری در ب��ازار به فروش
رس��انند .ملکی با اش��اره به اینکه دامداران مدعی هس��تند که با مازاد
انباش��ت دام در واحدها روبهرو هس��تند ،بیان کرد :با توجه به وضعیت
مس��اعد بارندگی و مراتع ،دامداران تصور میکردند که ش��رایط امسال
همانند س��ال گذش��ته خواهد بود و هماکنون که با رکودی بازار مواجه
شدهاند ،میگویند چه کنیم.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه قیمت دام زنده در
عید قربان حدود  ۴۶تا  ۴۷هزار تومان بود ،گفت :این در حالی است که
هماکنون قیمت هر کیلو دام زنده به س��بب کمبود عرضه به  ۴۹تا ۵۰
هزار تومان افزایش یافته و همین مس��اله موجب شده تا قیمت گوشت
قرمز در بازار با نوساناتی روبهرو شود.
وی افزایش قیمت گوشت وارداتی را یکی دیگر از دالیل نوسان قیمت

گوش��ت داخلی دانس��ت و افزود :قیمت هر کیلو گوشت وارداتی از ۷۵
به  ۸۰هزار تومان افزایش یافته و از آنجا که قیمت ارز نوس��انی نداشته
اس��ت ،معلوم نیست به چه علت قیمت گوشت وارداتی در بازار افزایش
یافته است؟
ملکی ادامه داد :با وجود کاهش تقاضا در ش��هریور به سبب بازگشایی
مدارس و افزایش هزینه خانوار و رکود حاکم بر بازار باید منتظر ماند و
دید که قیمت گوشت در بازار به کدام سمت و سو میرود؟
رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی در پایان قیمت دام در عید قربان
را مناس��ب دانس��ت و گفت :بعد از عید قربان ،دام زن��ده به بازار عرضه
نش��د و همین مسئله بر نوسان قیمت دامن زد ،از این رو قیمت گوشت
در روزهای آینده به عرضه و تقاضا بس��تگی دارد به طوری که با ازدیاد
عرضه ،قیمتها شکسته میشود.

شرایط توزیع چای وارداتی با ارز دولتی
مدی��رکل دفتر برنامهریزی ،تامین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت
گفت ستاد تنظیم بازار ،شرایط توزیع چای وارداتی با ارز  ۴۲۰۰تومانی
را مشخص کرد.
به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،محمدرضا
کالمی افزود :این مصوبه با توجه به تغییر وضعیت واردات چای از گروه
یک به گروه دو و عدم تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات این کاال
از تاریخ  ۱۸خردادماه سال  ۱۳۹۸صادر شده است.
او ادامه داد :بررس��یها نش��ان میدهد حج��م واردات چای از ابتدای
سال  ۹۸تا قبل از این تاریخ که تاریخ تعیینشده برای اخذ مابهالتفاوت
 ۴۸۰۰تومانی از کاالهای منتقل شده از گروه یک به گروه دو بوده ،قابل
توجه بوده اس��ت ،از این رو مقرر ش��د سازمان حمایت مصرفکنندگان

و تولیدکنن��دگان با دع��وت از تمام واردکنندگان چای نس��بت به اخذ
آمار موجودی و س��وابق قیمت عرضه چای واردشده با ارز  ۴۲۰۰تومان
و ...اق��دام کند .مدیرکل دفتر برنامهری��زی ،تامین ،توزیع و تنظیم بازار
وزارت صنعت تصریح کرد :طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار مقرر اس��ت
این س��ازمان نسبت به معرفی واحدهایی که چای وارداتی با ارز ۴۲۰۰
تومانی را با قیمت چای وارد ش��ده با ارز نیما به فروش رس��اندهاند ،به
بانک مرکزی اقدام کند تا مابهالتفاوت از آنان اخذ شود.
کالمی درباره نحوه توزیع چای وارداتی با ارز  ۴۲۰۹تومانی نیز گفت:
توزیع این چای به قیمت مصوب س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنن��دگان انجام میگیرد و مقرر ش��د واردکنن��دگان چای برای
تعریف شبکه توزیع تحت نظارت در قالب اتحادیه اسکاد ،فروشگاههای

زنجیرهای ،تعاونیهای آموزش و پرورش ،هیأتهای مذهبی در ایام ماه
محرم و صفر و  ...معرفی شوند.
او تاکید کرد :ستاد تنظیم بازار بانک مرکزی را مکلف کرد رفع تعهد
ارزی تمام کاالهای مش��مول ارز  ۴۲۰۰تومان را منوط به ارائه تأییدیه
فروش کاالی واردشده به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان از س��وی س��ازمان مذکور و یا تأییدی��ه عرضه کاالی
واردشده در ش��بکههای توزیع منتخب از س��وی وزارتخانههای متولی
کند.
به گفته کالمی در این مصوب��ه وزارتخانههای متولی ،وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت ،وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکی ،اعالم شده است.

سیبزمینی صدرنشین افزایش قیمت در خردادماه امسال
جدیدترین آمار منتشرشده از س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نش��ان میدهد که سیبزمینی ،خرما مضافتی ،لوبیا سفید ،پیاز ،گوجه
فرنگی و س��یب قرمز از جمله کاالهای اساس��ی هستند که قیمت آنها
در خردادماه امس��ال نس��بت به ماه مش��ابه در سال گذش��ته ،بیش از
۱۰۰درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایس��نا ،س��یبزمینی و خرما مضافتی با افزایش  ۳۱۳.۱و
۲۲۹.۸درصدی بیش��ترین افزایش قیمت را در خردادماه امسال به خود
اختصاص دادهان��د بهطوریکه قیمت هر کیلوگرم س��یبزمینی درجه
یک در خردادماه س��ال گذشته  ۱۶۶۸تومان بوده ،اما خردادماه امسال
به  ۶۸۹۱تومان رس��یده اس��ت .همچنین قیمت هر کیلوگرم خرما در
خردادماه س��ال گذش��ته و خردادماه سال جاری به ترتیب  ۸۹۸۶و ۲۹
هزار و  ۶۳۴تومان بوده است.
قیمت لوبیا سفید درجه یک ،پیاز ،گوجهفرنگی ،سیب قرمز درجه یک

و س��یب زرد درجه یک نیز در س��ومین ماه امسال نسبت به ماه مشابه
در س��ال گذش��ته به ترتیب  ۱۲۰.۳ ،۱۳۹.۳ ،۱۴۹.۶ ،۱۵۱.۷و ۱۰۳.۱
افزای��ش یافت��ه و قیمت این محصوالت در خردادماه امس��ال به ترتیب
ب��ه  ۲۰هزار ۱۰ ،۵۱۷۱ ،۴۳۴۰ ،ه��زار و  ۷۹۱و  ۱۱هزار و  ۷۷تومان
رس��یده است .این در حالی است که قیمت این محصوالت در خردادماه
س��ال گذش��ته به ترتیب  ۴۸۹۹ ،۲۱۶۱ ،۱۷۳۹ ،۷۹۴۸و  ۵۴۵۴تومان
بوده است.
همچنین طبق این آمار قیمت قند حبه و شکر به ترتیب در خردادماه
امس��ال  ۱۱۹.۴و ۱۰۷.۷درصد نس��بت به ماه مش��ابه در سال گذشته
افزایش داش��ته اس��ت؛ به طوری که قیمت این دو محصول در ماه سوم
سال گذشته  ۳۸۳۳و  ۳۰۹۵تومان بوده ،اما خردادماه امسال قیمت آنها
به  ۸۴۱۰و  ۶۴۲۸تومان رسیده است.
قیمت الس��تیک پرایدی بارز ،روغن موت��ور ایرانول  ۱۲۰۰۰و روغن

موتور بهران پیشتاز نیز در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال ۱۳۹۷
بیش از دو برابر ش��ده اس��ت .قیمت هر حلقه الستیک پرایدی بارز در
خردادم��اه س��ال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸ب��ه ترتیب ح��دود  ۱۱۰هزار و ۲۳۰
هزار تومان بوده اس��ت .همچنین قیمت روغن موتور ایرانول  ۱۲۰۰۰و
روغن موتور بهران پیش��تاز در خردادماه امسال به حدود  ۶۹هزار و ۷۵
هزار تومان رس��ید؛ در حالیکه قیمت این محصول در سومین ماه سال
گذشته حدود  ۳۴و  ۳۷هزار تومان بود.
پیش��تر آمار مقدماتی افزایش قیمت برخی از کاالهای اساس��ی نیز از
س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتشر شده بود که در آن شکر و
گوشت جایگاه نخست افزایش قیمت را به خود اختصاص داده بودند.
در ادامه قیمت س��ایر کاالهای اساسی در خردادماه امسال و مقایسه
آنها با قیمتهای اردیبهش��ت ماه امسال و خردادماه سال گذشته آمده
است.
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ارزی که میخواهید صرف واردات کنید ،به
تولیدکننده داخلی بدهید

در پی اظهارات مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای شهری کشور
درخص��وص واردات ون برای جایگزینی ونهای فرس��وده در حال
تردد در کش��ور ،مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت :با توجه به
ش��یرینی واردات ،برخی واردات را به تولید داخل ترجیح میدهند
ام��ا بهتر اس��ت هزینهای ک��ه قرار اس��ت صرف واردات ش��ود؛ به
تولیدکننده داخلی اختصاص دهند تا شعار رونق تولید محقق شود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایس��نا ،اخیرا
مرتضی ضامنی  -مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای شهری کشور
 اعالم کرد 13 :هزار دستگاه ون در کشور در حال تردد هستند که100درصد این ناوگان فرس��وده بوده و نیاز به بازسازی دارد .از این
تعداد ون  7000دس��تگاه در تهران و باقی در س��ایر کالنشهرهایی
همچون تبریز و اصفهان در حال تردد هس��تند که با توجه به اینکه
در کش��ور کارخانه تولی��د ون نداریم ،راهحل این مش��کل ،واردات
ون است.
در این رابطه داود میرخانی رش��تی  -مشاور انجمن خودروسازان
ایران  -اظهار داش��ت :واردات همیش��ه با خود «نقل و نبات» نیز
داش��ته اس��ت و در واقع همیشه شیرینی داشته اس��ت .از پیش از
انق�لاب نیز همه طرف��دار واردات بوده و عالقه به تولید نداش��تند؛
چراکه واردات همیشه «لقمه چربی» بوده است.
وی افزود :در ایران س��الها اس��ت که تولید ون وج��ود دارد ،اما
الزمه این تولید ،وجود خریدار است که عمدتا سازمانهایی همچون
تاکس��یرانی ،اتوبوسرانی و ...هس��تند که آنها نیز به دنبال واردات
هس��تند ،اما نکته مهم اینجاس��ت که آیا ارزی ب��رای واردات وجود
دارد!؟ اگ��ر ارز و س��رمایه وج��ود دارد؛ به تولیدکنن��دگان داخلی
اختصاص یابد ،آن هم در س��الی که به عنوان «رونق تولید» مزین
شده است.
مشاور انجمن خودروس��ازان ایران اظهار داشت :اگر ارز هم برای
واردات داریم و میخواهیم واردات انجام داده و جایگزین خودروی
فرس��وده کنی��م؛ بای��د بدانیم که اولوی��ت با اختصاص ای��ن ارز به
خودروساز و تولیدکننده است تا در داخل تولید کنند.
وی خاطرنش��ان کرد :البته باید بدانیم که برخی نیز به دنبال این
هس��تند ک��ه واردات خودروهای دس��ت دوم را رواج دهند؛ چراکه
معتقدند تولید در داخل مصرف ارزی بیش��تری نس��بت به واردات
دارد و باید از خارج ،اتوبوس ،ون و خودروی دست دوم وارد کنیم.
کاهش درآمد شهرداری از طرح ترافیک جدید

اجرای طرح پارک حاشیه هوشمند

با مطرحش��دن تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده س��هام خود در
خودروس��ازی ،باز هم این قطعهس��ازان هس��تند که نامش��ان به عنوان
جدیترین گزینه خرید سهام موردنظر بر سر زبانها افتاده است.
به گ��زارش پدال نیوز ،با مطرحش��دن تصمیم دولت ب��رای واگذاری
باقیمانده س��هام خود در خودروس��ازی ،باز هم این قطعهسازان هستند
که نامش��ان به عنوان جدیترین گزینه خرید س��هام موردنظر بر س��ر
زبانها افتاده اس��ت .هرچند دو ابرقطعهساز کشور تلویحا اعالم کردهاند
سهام خودروسازی را نمیخواهند ،اما تجربه نشان داده این نخواستنها،
در ظاهر اس��ت و وقتش که برسد ،قطعهس��ازان ،اول صف خرید سهام
ایران خودرو و س��ایپا خواهند ایستاد ،کمااینکه قبال نیز ایستادهاند ،اما
آیا واقعا قطعهس��ازها گزینه مناسبی برای خریدن باقیمانده سهام دولت
در ایران خودرو و سایپا هستند؟
پیش از پاس��خ به این پرسش ،بهتر است دالیل قطعهسازان را برای

س��همخواهی از خودروس��ازی و اینکه چرا آنها خود را شایسته دریافت
سهام میدانند ،بررسی کنیم.
اصلیترین دلیلی که قطعهس��ازان بابت شایس��تگی خود برای خرید
سهام ایران خودرو و سایپا عنوان میکنند ،آشنایی آنها با صنعت خودرو
به واس��طه حوزه فعالیتش��ان است .در واقع قطعهس��ازان با استناد به
اینکه بخشی از زنجیره تولید خودرو هستند و در صنف خود به اصطالح
خبرهاند ،میخواهند به خودروس��ازی نیز ورود کرده و عنان این صنعت
را به دست بگیرند.
مثل قطعهس��ازان مدعی سهام خودروس��ازی ،مثل گوشتفروشانی
اس��ت که فکر میکنند به جهت آشنا بودن با دام و ذبح و شقه و راسته
و فیله گوش��ت ،میتوانند مثال کارخانه تولید سوسیس و کالباس را هم
اداره کنن��د یا مثال ی��ک تولیدکننده میخ ،میتوان��د حتما نجار خوبی
هم باشد؟

اگر از یک سری ایرادات کلی قطعهسازان فاکتور بگیریم ،به هر حال
آنها طی دو دهه گذش��ته تالش زیادی در راستای داخلیسازی قطعات
انجام داده و کمک حال خودروسازی بودهاند و احتماال به زیر و بم این
صنعت نیز آش��نا هس��تند ،اما آیا اینها دالیلی کافی برای سپردن اداره
ایران خودرو و سایپا به قطعهسازان است؟
قطعهسازان در حال حاضر بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور
را در اختی��ار دارند و اگر باقیمانده س��هام دول��ت در صنعت خودرو نیز
به آنها واگذار ش��ود ،به نوعی اداره ایران خودرو و سایپا به دست اهالی
قطعهس��از خواهد افتاد و یا حداقل اینکه قطعهس��ازها نقش��ی محوری
در سرنوش��ت دو غول جاده مخصوص خواهند داش��ت .گذشته از اینکه
صرف آشنایی با خودروسازی نمیتواند توجیهی برای واگذاری سهام به
قطعهسازان باشد ،این احتمال نیز که صنعت خودرو انحصاری جدید از
جنس قطعهسازی را تجربه کند ،وجود دارد.

راهکار تحریک تقاضا در بازار امروز خودرو چیست؟
گ ش��دن اعداد قیمتها
ب��ا توجه به آزادس��ازی قیمت خودرو و بزر 
و البت��ه تاکید ب��ر فروش نقدی در میان خودروس��ازان ،خیلی راه برای
ش��رکتهای لیزینگ هموار نیست ،اما برای س��ال آینده میتوان امید
داشت که فعالیت شرکتهای لیزینگ توسعه یابد.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز ،ش��رکتهای لیزینگ خودرو ط��ی دهه 80
وضعیت بس��یار مناسبی داشتند .تقریبا بس��یاری از افرادی که خواهان
خرید خودرو بودند ،به این ش��رکتها مراجعه میکردند .با ورود به دهه
 ،90کس��بوکار ش��رکتهای لیزینگ نیز با توجه به وضعیت اقتصادی
و حس��اب سود و زیانی که این شرکتها داش��تند رو به افول گذاشت.
وضعیت برای لیزینگها بهدلیل نوس��اناتی که در اقتصاد وجود داشت و
نوس��انی که در س��ود و بهره بانکها وجود داشت دچار چالشهایی شد
و لیزینگها بهنوعی از میزان تس��هیالتدهی خود کم و سعی کردند با
هیجان کمتری بازار خودرو را دنبال کنند.
بههرحال در ش��رایط فعلی که قیمتها افزایش پیدا کرده و بهنوعی
قیمت خودرو در کارخانه به قیمت در بازار نزدیک ش��ده و واقعیتر نیز
شده است ،بسیاری نیز قدرت خرید خود را از دست دادهاند.
این موضوع میتواند بار دیگر زمینهساز ورود شرکتهای لیزینگ به بازار
خودرو و اوجگیری دوباره آنها ش��ود ،اما بههرحال باالبودن سود تسهیالتی
که شرکتهای لیزینگ در نظر میگیرند ،کاهش قدرت خرید و ارزش پول
ملی باعث شده است با وجود نیاز به شرکتهای تسهیالتدهنده در حوزه

خودرو ،چالشهای بسیاری نیز وجود داشته باشد.
بحران تقاضا در راه بازار خودرو
در همینزمین��ه یک مدیر حوزه خودرو با بی��ان اینکه پس از اتمام
تحویل خودروهای مع��وق چالشهای جدیدی در صنعت خودرو ایجاد
خواهد شد ،درخصوص نقش ش��رکتهای لیزینگ به «دنیای خودرو»
میگوید« :دیر یا زود خودروس��ازان تمام یا بخشی اصلی از خودروهایی
که طی س��ال گذش��ته به مش��تریان تعهد دادهاند را تحویل میدهند.
پ��س از آن ب��ا توجه به اوضاع اقتصادی کش��ور ،بح��ران تقاضا بهوجود
خواهد آمد».
وی میافزاید« :کاهش تقاضا در بازار به دلیل پایینبودن قدرت خرید
مردم تش��دید خواهد ش��د .در این ش��رایط بهنظر میرسد شرکتهای
لیزین��گ بتوانند تا حدودی تقاض��ا را با پرداخت بخش بزرگی از قیمت
خودرو ،تحریک کنند».
این مدیر صنعت خودرو که س��ابقه طوالن��ی در امور فروش صنعت
خودرو دارد ،درخصوص عملکرد آتی شرکتهای لیزینگ تاکید میکند:
«با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی ،کار برای لیزینگها س��خت است.
لیزینگها در س��الهای اخیر بهدنبال روشهای جدیدی بودهاند که از
دور خارج نش��وند ،اما با توجه به آزادسازی قیمت خودرو و بزرگ شدن
اع��داد قیمتها و البت��ه تاکید بر فروش نقدی در میان خودروس��ازان،
خیلی راه برای ش��رکتهای لیزینگ هموار نیست ،اما برای سال آینده

میتوان امید داشت که فعالیت شرکتهای لیزینگ توسعه یابد».
سرمایه لیزینگها در معرض ضرر سالیانه  10تا 15درصدی
بح��ث تحری��ک تقاضا و اینکه چگون��ه میتوان ف��روش یک کاال را
افزایش داد ،مس��اله بسیار مهمی است که میتوان از طریق شرکتهای
لیزینگ پیش گرفت .در همین زمینه یک کارش��ناس صنعت خودرو
میگوید« :مساله بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد ،این است
که وقتی بین قدرت خرید و قیمت کاال تناس��ب وجود داش��ته باش��د،
فروش کاال افزایش پیدا میکند .اقس��اطی فروختن یکی از ش��یوههای
مرسوم تحریک تقاضا و افزایش حجم بازار است».
وی با اش��اره ب��ه وضعیت ش��رکتهای لیزینگ در ش��رایط تورمی
میگوید« :وقتی اقتصاد در ش��رایط تورمی اس��ت ،شرکت لیزینگی که
ب��ا بهره  21تا 24درصد تس��هیالت پرداخت میکن��د ،به خاطر همین
شرایط تورمی ساالنه  10تا 15درصد از پول خود را از دست میدهد».
این کارش��ناس صنعت خودرو در ادامه توضی��ح میدهد« :یعنی به
خاط��ر اینکه نرخ واقعی تورم باالتر از عدد رس��می اس��ت ،وقتی 100
میلی��ون تومان وام دریافت میکنید ،در عم��ل  50میلیون تومان پس
میدهید .یعنی ش��رکت لیزینگ درست اس��ت که به لحاظ حسابداری
اص��ل پول را با بهره 24درصدی پ��س میگیرد ،اما از باب قدرت خرید
ش��رکت لیزینگ اتفاقی که رخ میدهد این اس��ت که ظرف چهار سال
نصف قدرت خرید خودش را از دست میدهد».

نجات صنعت خودرو در گرو خصوصیسازی صحیح است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهار داشت
پیش از آنکه به فروپاش��ی اقتصادی در صنعت (خودرو) رس��یم باید با
واگ��ذاری مجموعهها به افراد توانمند و مالکی که در بدهیها ش��ریک
باشند ،موجب نجات صنعت شویم.
محمدرض��ا منص��وری در گفتوگو با خبرنگار خبرخ��ودرو ،در مورد
خصوصیسازی صنعت خودرو و واگذاری سهام دولت در خودروسازیها
گف��ت :این امکان وجود ندارد که همچنان با رویه اعطای وام از س��وی
بانکها و افزایش بدهی شرکتهای خودروساز پیش رویم؛ باید بپذیریم
که ناچار به خصوصیس��ازی هس��تیم .روسیه ناچار ش��د که فروپاشی
را بپذیرد زیرا به مرحله نابودی رس��یده بود .خوش��بختانه ما به چنین

مرحلهای نرس��یدهایم و میتوانیم با ی��ک مدیریت صحیح ،این موضوع
را حل کنیم .نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی
تصریح کرد :پیش از آنکه به فروپاش��ی اقتصادی در صنعت رس��یم باید
با درایت و واگذاری مجموعهها به افراد توانمند و مالکی که در بدهیها
شریک باشند ،موجب نجات صنعت شویم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :بدیهی
اس��ت که کارگر نباید تاوان سیس��تم مدیریتی که دولت در س��الهای
گذشته داش��ته را پرداخت کند ،اما طبیعی است که اگر قصد مدیریت
صحیح را داش��ته باش��یم ممکن اس��ت ناچار به کاهش نیرو شویم ،اما
درخص��وص کاهش نیرو ،دولت باید مس��ئولیت بپذیرد و برای نیروهای

مازاد ،کار تعریف کند و تضمین دهد که ش��غل آنها به قوت خود باقی
اس��ت و یا کسی که س��هام را خریداری میکند متعهد به حفظ نیروها
ش��ود و یک وثیقه نزد دولت داش��ته باش��د و تولید را افزایش دهد .به
عبارتی باید با تعداد نیروی ثابت ،موفق به افزایش تولید خودرو شویم تا
بهرهوری افزایش یابد .منصوری در پایان گفت :وقتی که خصوصیسازی
به درس��تی انجام ش��ود ،ما نیز مانند کش��ورهای دیگر در صورت عدم
عملک��رد مناس��ب بخش خصوصی ب��ه خصوص در م��ورد قیمت تمام
ش��ده ،میتوانیم واردات خودروهای صفر کیلومتر یا دس��ت دوم را آغاز
و موضوع را مدیریت کنیم و در این صورت ،بخش خصوصی -و نه دولت
و نظام -زیان خواهد کرد.

جانشین رئیس س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
با بیان اینکه درآمد شهرداری با اجرای طرح جدید ترافیک کاهش
یافته اس��ت ،گفت به زودی پارک حاش��یهای هوش��مند در مناطق
مرکزی ته��ران اجرایی میش��ود .به گزارش پای��گاه خبری «عصر
خودرو» به نقل از فارس ،یوس��ف حجت جانش��ین رئیس س��ازمان
حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران درب��اره جزییات جدید از
اجرای طرح پارک هوشمند در پایتخت اظهار داشت :به زودی همه
پارکومترها به صورت کامل در تهران جمع میش��ود؛ چراکه پارک
هوشمند و اتوماتیک جایگزین پارکومتر خواهد شد .وی با اشاره به
اینکه استفاده از پارکومتر میتوانست به ضرر شهروندان باشد،گفت:
به زودی برای مناطق مرکزی تهران پارک هوش��مند اجرا میشود
و این مسئله در منطقه  2رضایتمندیهای زیادی داشته است.
جانشین رئیس س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
ادام��ه داد :کمتر از  2هزار جای پ��ارک را میتوانیم مدیریت کنیم
و ب��رای هم��ه کوچهها و مناطق امکان مدیری��ت آن را نداریم و به
عبارتی مجاز به اجرای آن نیستیم.
حج��ت با بیان اینکه ش��هرداری توانای��ی دارد حتی یک میلیون
جای پارک را نیز مدیریت کند ،عنوان کرد :به دلیل اینکه س��اکنان
برخی از ساختمانها پارکینگ برای خودروی خود ندارند مجبور به
پارک خودروی خود در کنار کوچه و حاش��یه خیابان هس��تند و ما
نیز به همین دلیل به این موضوع ورود نکردهایم.
وی در مورد طرح جدید ترافیک خاطرنشان کرد :انتقادها در این
زمینه کارشناسی نشده است و اینکه گفته میشود درآمد شهرداری
افزایش یافته است ،صحت ندارد چراکه در سال  97نسبت به سال
قبل از آن درآمد حاصل از طرح ترافیک برای شهرداری 60میلیارد
تومان کاهش یافت و امسال نیز این میزان کمتر خواهد شد.
جانشین رئیس س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
در پایان گفت :اجرای طرح 50درصد تخفیف برای ساکنان محدوده
طرح ترافیک و یا تخفیف 25درصدی برای معاینه فنی برتر از جمله
مواردی اس��ت ک��ه مؤید کاهش درآمد ش��هرداری از طرح ترافیک
است.
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نیازهای بهداشت به سمت محصوالت
دانشبنیان سوق پیدا کند

تسال با دریافت ه

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ایران به فعالیتهای چشمگیر شرکتهای دانشبنیان
در س��الهای اخیر اش��اره کرد و گفت همه نیازها در حوزه بهداش��ت باید به س��مت
محصوالت دانشبنیان س��وق پیدا کند .ب��ه گزارش ایرنا ،جلی��ل کوهپایهزاده ،افزود:
دانشگاههای علوم پزشکی میتوانند مصرفکننده استارتآپی باشند.
وی اف��زود :دانش��گاه علوم پزش��کی ایران چند س��الی اس��ت که حرکت به س��مت
دانشگاههای نسل سوم را هدف اصلی خود قرار داده و در ایجاد زیستبومهای در حوزه
سالمت رشد خوبی داشته است.
کوهپای��هزاده خاطرنش��ان کرد :امروز م��ا میزبان اس��تارتآپهای مختلف در حوزه
س�لامت دیجیت��ال هس��تیم و امیدواری��م ش��رایطی ایجاد کنی��م تا فن��اوران بتوانند
ظرفیتهای خود را بیشتر نشان دهند.

تسال مجددا تالشهای خود برای ر
پنلهای خورشیدی تسال را اجاره ک
به گزارش دیجیاتو ،شرکت آمریکا
در اختیار گرفتن  SolarCityش�اهد
آمریکا نصب کند ،در حالی که این ر
احتماال به همین دلیل هم هست ک
عموم برساند .براساس گفتههای ماس
نیوجرسی و نیو مکزیکو را قادر میس
به گفته ماسک برنامه جدید برای
البته ماسک همچنین اضافه کرده ک
در سیس�تم جدید تسلا این امک
خورش�یدی را اجاره کنند .تسلا اع
جزییات بیشتری از برنامه جدید انر

دریچــه

در باب اعتماد به قدرت جوانان نوآور
پرویزکرمی

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان

عبور از موانع اداری و دیوانساالری کار سادهای نیست .بوروکراسی
طی دو قرن اخیر تبدیل به سیستم سفت و سختی شده که نهتنها در
مواجهه با مش��کالت« ،راه حل» نیس��ت بلکه خودش فینفسه بخشی
از مش��کل است .همیشه و همهجا بوروکراسی جدیترین مانع در برابر
«نوآوری» بوده است .بوروکراسی را اما خطاست اگر به تعدادی کارمند
و مجموع��های از مناس��بات اداری و اصطالحات مرتب��ط با کاغذبازی
تقلیل بدهیم؛ نه .بوروکراس��ی سیس��تم پیچیدهای است که تغییرات
را برنمیتابد ،خودش را گس��ترش میدهد و بر نظم موجود ،حتی اگر
آمیخته به خطا و ناکارآمدی باشد،
پای میفشرد ،اما جدیترین عیب
بوروکراس��ی تحمی��ل هزینههای
س��نگین اس��ت .گاهی هزینههای
ناگزیر اداری به قدری زیاد میشود
که سهم دیگر بخشهای جامعه را
میبلعد.
200س��ال پیش ما با یک نظام
ج��وان اداری  -مال��ی س��ر و کار
داشتیم که پرانرژی بود ،سوداهای
بزرگ در س��ر داشت و میخواست
نظ��م نوینی بر جه��ان حاکم کند.
حاک��م هم کرد ،ام��ا رفتهرفته پیر
و ناکارآمد ش��د و گرفتار صلبیت.
تصلب شرایین چطور باعث سکته
و اخت�لال در خونرس��انی ب��دن
میشود؟ تصلبهای اداری  -مالی
ه��م گ��ردش ان��رژی را در کالبد
نهادهای علمی ،صنعتی ،فرهنگی
و اجتماع��ی ب��ا مش��کل مواج��ه
میکند و باعث خس��تگی و سکون
و ناتوانی میش��ود .میدانید چند درصد درآمد کشور صرف سر پا نگه
داش��تن سیستمهای اداری چاق میشود؟ سیس��تم اداری  -سازمانی
مثل جاروبرقی همه درآمدها را میبلعد ،دستآخر کمکی هم به تولید
و درآمدزایی بیش��تر نمیکند ،با این همه از بوروکراسی گریزی نیست
و نمیتوان نظمش را یکسره بر هم زد.
این بوروکراس��ی حاصل تجربه بشری اس��ت و نزدیک دو قرن است
که تمدن بش��ری را سر پا نگه داشته .هوشیاران عالم عیب و ایرادهای
سیس��تم اداری دیوانس��االری را درس��ت تش��خیص دادهان��د ،برای
اصالح��ش طرحهایی هم دادهاند ،اما از آن گریزی نیس��ت ،یکباره هم
تعطیلش نمیش��ود کرد .اما همان تجارب بش��ری ک��ه دو قرن جلوتر
بوروکراسی را طراحی کرده بود ،امروز به سیستم جایگزین دست یافته
که با کمترین هزینه ،با بیش��ترین س��رعت و با باالترین حد کارایی و
خدمات میتواند ادارات و کارخانهها را بچرخاند ،اقتصاد را پیش ببرد،
تولید را رونق بخش��د و بازار را متحول کند .ما وقتی از اس��تارتآپها
صحبت میکنیم ،در اصل داریم از سیستم جایگزینی صحبت میکنیم

که معایب آن سیستم پیر و فرتوت کاغذبازی و پر از کارمند و هزینهبر
و کند و تنبل را ندارد ،محاس��ن یک فعالیت نوآورانه و جوانانه مملو از
انرژی و شادابی و کارآمدی را دارد.
اس��تارتآپها بیاعتنا به تشریفات دستوپاگیر اداری میتوانند راه
 100ش��به را یک شبه بپیمایند و زودتر از آنچه تصور میشود جامعه
را به رفاه ،آسایش و آرزوهایش برسانند .یادمان باشد که دنیا پیشرفت
ک��رده و تکنولوژی اب��زار و ادواتی در اختیارمان گذاش��ته که ما را از
پیمودن مس��یرهای سنتی اداری بینیاز میکند .با وجود سیستمهای
مخابراتی و ارتباط��ی جدید دیگر نه به دبیرخانه بزرگ و مملو از نیرو
احتیاج است و نه به دفترهای قطور اندیکاتور و نه رعایت ضوابط زمان
گذشته و فرسوده .اتفاقا استارتآپها آمدهاند تا با نوآوری و بهرهگیری
از فناوریهای روزآمد همه این
گیره��ای ضوابط زائد و دس��ت
و پاگی��ر را کن��ار بگذارن��د و
زمینهه��ای پژوه��ش طرحهای
نوین نوآورانه و فناورانه را فراهم
آورند .هم��ه آن کارهایی که در
گذش��ته با ص��رف هزینه گزاف
و در نهایت وقتکش��ی صورت
میگرف��ت ،امروز با س��رعت و
دق��ت باال و با بهرهگیری از ابزار
و ادوات مدرن و فوق پیش��رفته
میسر است .برای جامعهای مثل
ای��ران که با جوانان تحصیلکرده
و خ�لاق و نوآور بس��یار روبهرو
اس��ت و ب��ا توجه به مس��ائل و
مش��کالتی ک��ه به ط��ور خاص
در کش��ور داریم ،استارتآپها
میتوانن��د میان��داری کنند و با
کنار زدن مناسبات و تشریفات
اداری زائد زمین��ه رونق تولید،
تس��هیل در خدم��ات ،احی��ای
بازارهای جدید ،دور زدن تحریمها و دوری از خامفروشی نقش فعاالنه
بازی کنند و توسعه و ترقی کشور را سرعت ببخشند.
یکی از محاس��ن اس��تارتآپ فراهم آوردن زمینههای ش��فافیت و
مشارکت حداکثری است .با استارتآپها میتوانیم مشکالت ساختاری
بسیاری از ادارات و کارخانهها را با تزریق نوآوری و فناوری حل و فصل
کنیم ،در زمینه اش��تغال تا حد یک تحول اساسی پیش برویم و تولید
ملی را رونق ببخش��یم و به بازارهای داخلی و بینالمللی سر و سامان
بدهیم .گفتنی اس��ت که در این س��الهای اخیر که اس��تارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان و کارخانههای نوآوری راه افتادهاند ،تجربههای
گرانقدری حاصل کردهایم و توانس��تهایم موفقیتهای چش��مگیری به
دس��ت آوریم .این موفقیتها تکمیل نخواهد ش��د جز آنکه حاکمیت
توانایی استارتآپها ،مراکز نوآوری و قدرت جوانان کشور را باور کند
و به جای پافشاری بر آن سیستم کهنه بوروکراتیک ،به جوانان مراجعه
کند و از آنها بخواهد تا عالمانه و حسابشده و نوآور بارهای زمینمانده
کشور را بردارند و راههای نرفته را بپیمایند.

جشنواره استارتآپهای گلخانهای فرصتی برای ایدهپردازی جوانان
مدیرکل دفتر امور گلخانههای وزارت جهاد کشاورزی گفت باید فضا را برای
ایدهپردازی جوانان فراهم کرد و جش��نوارههای اس��تارتآپی فرصت مغتنمی
برای ارائه ایدههای نو و تجاریسازی آنها است.
به گزارش مهر ،غالمرضا تقوی طی س��خنانی
اظهار داش��ت :پیشوا از نگاه ملی یک گلخانهشهر
محس��وب ش��ده و وجود  ۱۴۰۰هکت��ار اراضی
گلخانهای در آن منحصر به فرد است و میطلبد
در این حوزه به شایستگی برندسازی شود.
وی افزود :اتفاقات مهم در هر اجتماع و جامعه
هدفی با یک سری مشکالت روبهروست و اگر بنا
باش��د با بیتوجهی به آنها سیر کرده و به دست
مجموعه علمی و جوانان نسپاریم ،منجر به رکود
در جامعه هدف خواهد شد.
مدی��رکل ام��ور گلخانهه��ای وزارت جه��اد
کش��اورزی گفت :امروز یکی از مسائلی که از آن
رنج میبریم این اس��ت که کمتر ای��ده و راهکار
ارائه میدهیم و باید فضا را به گونهای فراهم س��ازیم تا افراد جرأت ایده دادن
پیدا کنند.
وی افزود :در این جشنوارهها رویکرد را عوض کنیم و اجازه دهیم ،ایدههای

مختلف هم جا پیدا کند و این فرهنگی اس��ت که در کش��ورهای پیشرفته جا
افتاده است چراکه در جشنوارههای استارتآپی باید ایدهها را به یکدیگر متصل
و تجاریسازی کرد و آموزشهای الزم را ارائه داد.
تقوی بیان کرد :قبل از ش��روع جشنواره باید
ب��ه پایداری آن فکر ک��رد و این حرکت باید به
دست جامعه هدف به یک جریان پایدار تبدیل
ش��ود و کش��اورزان و تولیدکنندگان باید رکن
اصلی کار باشند و ما فقط ریلگذاری و نظارت
کرده و موانع را برداریم.
وی اظهار داشت :با تشکیل ساختار اجرایی،
همکاران وزارتخانه جهاد کش��اورزی نیز حضور
پی��دا خواهند کرد تا سیاس��تهایی که در باال
تدوین ش��ده و آنچ��ه اینجا نیاز اس��ت ،با هم
تلفیق ،اصالح و اعالم کنیم.
تقوی اذعان ک��رد :حلقههای مختلف را باید
به این جش��نواره پیوند داد تا این اتفاق به طور
وزین ش��کل بگیرد و در عرص��ه بینالمللی نیز پیگی��ری و مکاتبههای الزم را
صورت داده و جهت اعتباربخش��ی به جش��نواره از مس��ئوالن در سطح کالن
کشور دعوت خواهیم کرد.

«کالرنا» بزرگترین استارتآپ شخصی فینتکی در اروپا
کالرنا ( )Klarnaموفق ش��ده که عنوان بزرگترین اس��تارتآپ ش��خصی
فینتکی در اروپا را از آن خود کند .این ش��رکت که براساس آخرین گزارشها
 ۵.۵میلیارد دالر ارزشگذاری میشود ،اخیرا موفق به جذب کالرنا امروزه عمال
یک بانک سوئیس��ی محس��وب میش��ود که با
ش��عار «امروز بخر ،بعدا پرداخت کن» در حوزه
مال��ی فعالیت کرده و عم��ده تمرکز خود را بر
راهحلهای جدید مالی ،پرداختهای مستقیم
و غیرمس��تقیم ،تسویه حس��ابهای مدتدار و
س��ایر خدمات مالی دیجیتال مبتنی بر پلتفرم
موبایل تعریف کرده است.
به گزارش سنا ،سهامداران عمده استارتآپ
کالرن��ا را ی��ک بان��ک اس��ترالیایی ،ش��رکت
سرمایهگذاری دراگونر مستقر در سیلیکونولی
و همچنین مجموعه معروف بلکراک تش��کیل
میدهند.
این ش��رکت فینتکی از ابتدای سال جدید
تا پایان ماه آوریل از  ۲.۵میلیارد دالر به ۳.۵میلیارد دالر رش��د ارزش داش��ته
و پس از ش��روع زمزمههایی درخصوص جذب سرمایهگذار جدید و برنامههای
جدید ش��رکت ،ارزش آن به میزان کنونی ارتقا پیدا کرده اس��ت .اس��تارتآپ

کالرنا امروزه هشتمین شرکت بزرگ فینتکی دنیا شناخته میشود.
مدیر اجرایی کالرنا در مصاحبه اخیر خود گفته است که این شرکت روز
به روز به IPOنزدیکتر میشود ،اما با این حال سباستین سیمیاتکوفسکی
عنوان داشته که «فعال به این مسائل فکر
نمیکنیم ،تمام تمرکز ما بر تس��ریع رشد
شرکت اس��ت ».زمانی که از او سوالی در
مورد آمادگی شرکت برای  IPOپرسیده
شد سیمیاتکوفسکی عنوان کرد که «این
ش��رکت اکثر آیتمهای موردنی��از در این
خصوص را دارا است و فقط به زمانبندی
برای این عرضه نیاز داریم .ما امروز رش��د
پرقدرتی در آمریکا را پشت سر میگذاریم،
عرضه اولیه ممکن است تمرکز ما را بر هم
بزند و انرژی زیادی میبرد».
فینت��ک کالرن��ا آخری��ن نمون��ه از
ش��رکتهای اس��تارتآپی مس��تقر در
استکهلم است که به تکش��اخ ( )Unicornتبدیل شده؛ شهری که
بعد از س��یلیکونولی بیش��ترین ش��رکتهای باالی یک میلیارد دالر
ارزش را در خود جای داده است.

کارامـروز
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هزینه ماهیانه به مشتریانش پنلهای خورشیدی اجاره میدهد

راهاندازی محصوالت مرتبط با انرژی خورشیدی را آغاز کرده است .در برنامهای جدید ،مشتریان میتوانند با پرداخت یک مبلغ ماهیانه
کنند.
ایی که زمانی طی برنامه  SolarCityجزو بزرگترین تأمینکنندگان پنلهای انرژی تجدیدپذیر در این کشور به شمار میرفت ،بعد از
د کاهش چش�مگیر س�همش در بازار بود .در سه ماهه دوم امسال تسال تنها توانست تأسیسات جدیدی با مجموع توان  29مگاوات در
رقم برای دیگر تأمینکنندگان این بازار یعنی  SunRunو  Vivint Solarبه ترتیب  103و  56مگاوات بوده است.
که ایالن ماسک تصمیم گرفته برنامه جدیدی برای بخش انرژیهای تجدیدپذیر تسال به راه بیندازد و این موضوع را در توییتر به اطالع
سک شرکت آمریکایی یک برنامه با نام  Rent Solarراهاندازی کرده که ساکنان شش ایالت آریزونا ،کالیفرنیا ،کنتیکات ،ماساچوست،
سازد با پرداخت یک هزینه ماهیانه به جای پرداخت کل مبلغ در همان ابتدا ،پنل خورشیدی برای خانههایشان دریافت کنند.
افرادی که ساکن مناطقی با هزینههای انرژی باال هستند« ،مثل این است که یک چاپگر پول روی سقف خانهشان نصب کرده باشند».
که بهتر است مشتریان این پنلها را خریداری کنند اما به هر حال قابلیت اقساط آن را به یک گزینه اقتصادی تبدیل میکند.
کان را برای مش�تریان قرار داده تا با پرداخت مبلغ ماهیانه  65دالر کوچکترین مجموعه و با  195دالر بزرگترین مجموعه این پنلهای
عالم کرده که این قرارداد در هر برههای قابل فسخ است ،اما برداشتن این پنلها از خانه مشتریان  1500دالر هزینه خواهد داشت .فعال
رژی خورشیدی تسال اعالم نشده است.

واردات محصوالت زیستی با توسعه
فعالیتشتابدهندههاکاهشمییابد

دبیر س��تاد توس��عه زیس��تفناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اشاره
به ضرورت توس��عه فعالیت ش��تابدهندهها در کش��ور ،بر حمایت س��تاد از ش��کلگیری
ش��تابدهندههای تخصصی در حوزه زیس��تفناوری تاکید کرد .به گزارش مرکز ارتباطات
و اطالعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه
زیستفناوری معاونت علمی و فناوری درباره شکلگیری شتابدهندههای زیستی در کشور،
تصریح کرد :توسعه شتابدهندههای حوزه دارویی و زیستفناوری تحولآفرین هستند و برخی
از این ش��تابدهندهها تاثیرات مثبتی بر روی بازار این ح��وزه میگذارند .وی افزود :یکی از
مهمترین اهداف ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت
از شکلگیری شتابدهندهها در کشور است ،زیرا این شتابدهندهها با حضور جوانان مستعد
کشور راهاندازی میشوند و پتانسیل باالیی برای ایجاد تغییر در حوزه زیستی کشور دارند.

یادداشـت

چند باور عمومی در مورد کارآفرینی که اشتباه هستند!
خیلی از مردم باورهای اش��تباه زیادی درباره کارآفرینی دارند که
میتوان آنها را با داش��تن آگاهی و کس��ب آمادگ��ی به بهترین نحو
ممکن مدیریت کرد.
وقتی از س��الهای نخس��ت فعالیت ی��ک کارآفرین موفق صحبت
میشود ،تصویر یکسانی در ذهنمان به وجود میآید .قطعاً شما هم
فکر میکنید یک کارآفرین موفق از صبح تا شب روی ایده خود کار
میکند در حالی که هیچ توجهی به خواب و برنامه غذاییاش ندارد.
کسی که از تمام منابع و انرژی خود استفاده کرده و در شرایطی که
غرق در ناامیدی اس��ت خبر خوبی از سوی سرمایهگذاران میشنود.
اکن��ون وقت آن رس��یده بدانید تمام کارآفرینان ب��ه این صورت به
موفقیت نرسیدهاند و این باورها به اشتباه در بین مردم جا افتادهاند.
در ادامه مقاله بعضی از باورهای اشتباه را بیان میکنیم.
از کار خود لذت ببرید تا احساس خستهشدن نداشته باشید
ش��اید این جمله خیلی با واقعیت مطابقت نداش��ته باشد ،زیرا هر
چقدر هم عاش��ق کار خود باش��ید باز احس��اس کار کردن خواهید
داشت .بسیار عالی است فردی در رشته دانشگاهی مورد عالقه خود
تحصیل کند و مسیر زندگیاش را تغییر دهد .اینکه بتواند به شغلی
مرتبط با رش��ته تحصیلی خود مشغول شود و در این مسیر زحمت
زیادی بکشد بسیار خوب است ،اما در هر صورت کار ،زمان و انرژی
زیادی از فرد میگیرد .کس��ی که مجبور است ساعت هفت صبح از
رختخواب بلند ش��ود و در محل کارش حضور داشته باشد ،احساس
کار کردن دارد .وقتی برای جذب مش��تریهای جدید تالش میکند
بازهم احساس کار کردن دارد و نمیتوان از این موضوع غافل شد.
ب��ه س��راغ کاری بروید ک��ه آن را دوس��ت دارید اما بای��د بدانید
کارآفرینی با اینکه مزایای زیادی دارد ،چندان آس��ان نیس��ت و در
این مسیر سختیهای زیادی پیش رو خواهید داشت .یک کارآفرین
در تمام جوانب کس��ب و کارش تجربه به دست میآورد و این همان
چیزی اس��ت که خودش انتخاب کرده اس��ت .وقتی در مورد ش��رح
کس��ب و کار خود با مشتری از ضمیر «ما» استفاده میکند ،باز باید
بداند تمام کارها برعهده خودش است .کارآفرینی بسیار سخت است
و نیازمند انگیزه باال و کار کردن زیاد است.
برای کارآفرین موفقشدن باید شجاع و نترس باشید
هر کس��ب و کاری برای دس��تیابی به هدفی مش��خص راهاندازی
میش��ود و نهایت��اً بع��د از مدتها تالش به آن میرس��د .این هدف
ممکن اس��ت انعقاد قراردادی جدید ،همکاری با مش��تری جدید یا
تماس از س��وی یک سرمایهگذار باشد .تصور کنید استارتآپی چند
ماه یا چند س��ال برای رس��یدن به هدفی تالش کرده و حاال به آن
رس��یده و این واقعاً ترسناک است .هر کارآفرینی در ابتدای مسیر با
پاسخهای منفی مواجه میشود و از این قضیه واهمه ندارد .او با «نه»
ش��نیدن انگیزه بیشتری برای کار دارد و بعد از مدتی عادت میکند
نتیج��های از تالشهایش نگیرد ،اما به ناگهان این اتفاق رخ میدهد
و فرصتی که همیشه به دنبالش بوده به واقعیت تبدیل میشود .این
موقعیت بسیار ترس��ناک است و مدیریت آن با پذیرش این موضوع
آسانتر میشود.
همواره مثبتتری��ن واکنش با تغییر ،ش��ناخت نیازها و پذیرفتن
فش��ار همراه اس��ت .حتماً میدانید از هر  10اس��تارتآپ یک مورد
به موفقیت میرس��د پس تم��ام کارآفرینان میدانند چه ریس��کی
میکنند.
اکنون بعد از دس��تیابی به موفقیت��ی که مدتها به دنبالش بودید

رسوخ نوآوری در زندگی مردم با حضور استارتآپها سرعت گرفت
رئی��س مرکز توس��عه فن��اوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری با تاکید بر نقش ویژه اس��تارتآپها در توسعه کشور ،گفت
حضور اس��تارتآپها در جامعه به رسوخ نوآوری در بطن جامعه منتج
ش��ده اس��ت .به گزارش مرکز ارتباطات و
اطالعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،اس��ماعیل قادریفر رئیس مرکز
توس��عه فن��اوری معاونت علم��ی و فناوری
درب��اره ض��رورت ش��کلگیری و حمایت از
استارتآپها در کشور ،تصریح کرد :فعاالن
و نوآوران زیس��ت بوم استارتآپی در کشور
نق��ش مهمی در تغیی��ر و تحوالت علمی و
فناورانه کشور دارند و این حضور تاثیرگذار
یک��ی از مهمتری��ن عوام��ل اقت��دار و بلوغ
اقتصادی در گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد
دانایی محور کشور محسوب میشوند.
وی افزود :شکلگیری زیستبوم نوآوری
و فناوری در کش��ور با حمایت از کسب و کارهای نوپا و استارتآپها
سرعت بیشتری گرفت .این استارتآپها بودند که زمینه ورود نوآوری
در جامعه را معنادارتر کردند.
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به گفته قادریفر ،در حال حاضر بیش از  6هزار و  200استارتآپ
ایرانی در این زیستبوم مشغول فعالیت هستند که به عنوان بزرگترین
اکوسیس��تمهای آس��یای جنوب غربی و منطقه منا به شمار میرویم.
ای��ن رقم یعنی اینک��ه ایدههای نوآورانه و
فناورانه در کش��ور به سرعت در حال رشد
هستند.
وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد :توس��عه
ایدهه��ای نوآوران��ه نقش��ی تاثیرگذار در
زندگ��ی روزم��ره م��ردم دارد و میتواند
در افزای��ش رفاه عمومی جامعه و س��طح
رضایتمندی مردم نمود بیش��تری داشته
باشد.
قادریف��ر ب��ه ش��کلگیری نس��ل دوم
زیس��تبوم نوآوری در کش��ور اشاره کرد
و افزود :ب��ا ظهور اس��تارتآپهای حوزه
فناوری در نس��ل دوم پس از شکلگیری
اس��تارتآپهای خدمات��ی ش��اهد نقشآفرین��ی برجس��تهتر فعاالن
زیس��تبوم نوآوری برای حل مش��کالت فناورانه و گسستن حلقههای
وارداتی در کشور هستیم .

چ��ه کاری بای��د انجام داد؟ باید ترس را رها ک��رد و تمام تصورات و
چش��ماندازها را تغییر داد .تا قبل از آن همه به دنبال پاس��خ مثبت
سرمایهگذار بودهاند و اکنون باید انتظارات خود را تغییر دهند .ترس
همیشه پابرجاست و این کام ً
ال طبیعی است .ترس به ما انگیزه ادامه
دادن و احس��اس زنده بودن میدهد .باید ب��ا ترسهای خود مواجه
شوید ،آن را بپذیرید و به سوی جلو حرکت کنید .هر وقت ترسیدید
و احساس کردید این مسئله روی حس کنجکاوی و انگیزهتان تأثیر
گذاش��ته اس��ت ،با آن رو به رو ش��وید ،آن را بپذیرید و به مسیرتان
ادامه دهید.
با کار تیمی رؤیاها دستیافتنیتر میشوند
باید ای��ن حقیقت را قبول کنید که تنهایی بخش��ی از کارآفرینی
اس��ت .گاهی برای اینکه احساس تنهایی نکنید ،باید به فضاهای کار
اش��تراکی یا کافیش��اپها بروید .در این مکانها با افرادی رو به رو
میش��وید که به دنبال تفریح و خوشگذرانی هستند و شاید بیش از
هر زمان دیگری احس��اس تنهایی کنید .اگر میخواهید در مس��یر
کارآفرینی به موفقیت برسید باید بپذیرید تا مدتها لپ تاپ بهترین
دوس��تتان خواهد بود .شاید برخی روزها جلسات و گردهماییهای
زیادی داش��ته باشید و سرتان شلوغ باش��د ،اما بعضی روزها باید در
تنهایی به کارهایتان برس��ید و هیچ برنام��ه خاصی ندارید .در این
روزه��ا از ق��وه تخیل خود اس��تفاده کنید .آین��دهای را تصور کنید
که کس��ب و کار موفقی راه انداختهاید و برای مصاحبه به جلس��ات
مختلف دعوت میشوید.
یادت��ان باش��د ای��ن وضعیت پایدار نیس��ت و س��الها بع��د تمام
زحماتتان به نتیجه میرسد .شما نماینده کسب و کار خود هستید
و باید با انگیزه باالیی برای موفقیت آن تالش کنید.
موفقیت نیازمند تالش دائمی است
شاید تصور کنید فردی که شبها دیر به خانه برمیگردد و وقتی
ب��رای تفریح و وقتگذرانی ب��ا خانواده ندارد موفق اس��ت .هنوز این
باور در برخی افراد وجود دارد و وقت نداش��تن را یکی از معیارهای
سنجش موفقیت میدانند ،اما این باور تا قبل از پیشرفت تکنولوژی
و گسترش برنامههایی چون اسکایپ درست بود .همه چیز با گذشت
زمان دستخوش تغییر شده و اکنون ابزارهایی در اختیار داریم که به
ما کمک میکند میان کار و زندگیمان تعادل ایجاد کنیم .در دنیای
امروز با چند س��اعت کار کردن در روز هم میتوان به موفقیتهای
چشمگیر رسید.
کارآفرین��ان مدیریت هر روزش��ان را در اختی��ار دارند و اصطالحاً
رئیس خودش��ان هستند .آنها هر چقدر به رفتار مشتری توجه کنند
و ب��ه دنبال تأمین نیازهای او باش��ند ،باز خودش��ان تصمیمگیرنده
هس��تند .کارآفرینان با اختیار خودشان در تعطیالت کار میکنند و
از وقتگذرانی با خانواده و س��فر رفتن محروم میش��وند .این شرایط
زمان��ی که برای دیگ��ران کار میکنند هم وج��ود دارد پس چرا به
خودشان زحمت کارآفرینی بدهند؟
این حق هر انس��انی اس��ت که بین کار و زندگی تعادل برقرار کند
پس بهتر است طرز تفکرهای قدیمی را رها کنید .گاهی به خودتان
اس��تراحت دهید و با انرژی بیش��تر و بدون هیچ نگرانی به کارهای
روزمرهتان رس��یدگی کنید .این همه سال تالش کردهاید کارآفرین
ش��وید و کمی دیرتر به محل کار برس��ید پس ح��اال از این فرصت
استفاده کنید.
منبعentrepreneur/ucan :

نشر دانشگاهی فناورانه و نوآورانه میشود
با امضای تفاهمنامه تأس��یس مرکز نش��ر الکترونیک دانش��گاهی (مناد) در
مرکز توس��عه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
شتابدهندهها به یاری نشر دانشگاهی میآیند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالعرس��انی
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری،
تفاهمنام��ه هم��کاری تأس��یس مرک��ز نش��ر
الکترونیک دانش��گاهی با ه��دف ورود فناوری به
حوزه تولید محتوای علمی و دانشگاهی در مرکز
توس��عه فناوریهای راهب��ردی معاونت علمی و
فناوری ریاس��ت جمهوری منعقد شد .با امضای
ای��ن تفاهمنامه ،مس��یر مش��ارکت ش��رکتهای
دانشبنیان و ش��تابدهندهها برای ایجاد تحوالت
فناوران��ه در حوزه تولید محت��وا و صنایع خالق
مرتبط با آموزش دانشگاهی هموار میشود.
ب��ا توج��ه ب��ه ض��رورت رس��وخ فناوریهای
دیجیتال به حوزه نش��ر به دلیل حرکت س��ریع
دانش و فناوریهای پیش��رفته ،باید زمینهای فراهم میشد تا حوزه نشر ،شکل
فناورانه بگیرد .این تفاهمنامه تحول شتابان در حوزه نشر و آموزش دانشگاهی،
با در نظر گرفتن محدودیتهای اقتصادی و فنی برای نش��ر س��نتی و اهمیت

استفاده از فناوریها را در نظر گرفته است.
نقش فناوریهای دیجیتال را در توسعه عدالت آموزشی و پیشرفت دانش و
فناوری به گونهای است که پویایی و سرعت در تولید محتوا و نشر را میطلبد
و دامنه گسترده و سریع آن باعث شده است تا
این فناوری در حوزه نش��ر جایگاهی ویژه پیدا
کند.
ای��ن تحوالت انگی��زه الزم را در مرکز نش��ر
دانش��گاهی نی��ز ایجاد ک��رد تا پ��س از حدود
40س��ال کار انتش��اراتی و آموزش��ی ،دست به
تحولی در ش��یوه تولید و نشر محتوا در فضای
دیجیتالی بزند.
براس��اس تفاهمنامه همکاری معاونت علمی
و فناوری ریاس��ت جمهوری و سازمان فناوری
اطالعات وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات،
اولی��ن ش��تابدهنده تخصص��ی تولید و نش��ر
محتوای دانشگاهی ش��کل میگیرد .این مرکز
که با کمک مؤسس��ه ش��هر کتاب به بهرهبرداری میرسد ،بیش از  ۱۲۰۰متر
مربع زیربنا دارد و در قالب فضای کار اشتراکی ( )coworking spaceاداره
خواهد شد.
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مزیتهای معماری برند اصولی
به قلم :دریک دایه کارشناس برندسازی

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073290 :

مزیتهای کسب و کارهای کوچک بر برندهای بزرگ در حوزه روابط عمومی

بهترین الگوی روابط عمومی برای کسب و کارهای کوچک

ترجمه :علی آلعلی

معم��اری برن��د یکی از مفاهیم اساس��ی در زمینه برندس��ازی
محسوب میش��ود .اگر برند نمای خارجی شرکتها باشد ،معماری
برن��د بر روی ایج��اد نمایی جذاب برای مش��تریان تمرکز دارد .در
موسس��ه  Branding Strategy Insiderهدف اصلی کمک به
صاحبان کس��ب و کار در راستای برندسازی موفق است .به منظور
بی��ان عینیتر مطالب گاهی اوقات برخی از پرس��شهای اساس��ی
بازاریابه��ا و صاحبان برند از س��وی کارش��ناسهای ماهر ما مورد
بررس��ی قرار میگیرد .در این مقاله ما مشکالت کیتی ،نایب رئیس
یک موسس��ه بازاریابی در تورنتو ،را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پرس��ش اصلی وی به ش��رح ذیل اس��ت« :من در زمینه کاریام با
دو مش��کل اساسی مواجه هس��تم .چالش نخست مربوط به توسعه
کس��ب و کارم اس��ت .موسس��ه بازاریابی من همچنان با استفاده از
افکار مدیریتی اس��تراتژیک در حال رشد است .وقتی پنج ماه پیش
من به ش��رکت اضافه ش��دم ،وضعیت برندمان تقریبا مشابه اکنون
ب��ود .در این مدت م��ن موفق به ایجاد تغییرات موردنیاز نش��دهام.
از س��وی دیگر کارشناسهای برندس��ازی شرکت نیز به طور مداوم
نسبت به کاستیهای موجود در زمینه استراتژی معماری برند اعالم
نارضایتی میکنند .به نظر ش��ما چه ایدههایی برای توس��عه سطح
کس��ب و کار شرکت در کنار رسیدگی مطلوب به وضعیت معماری
برند وجود دارد؟»
بدون تردید پرس��ش کیتی یکی از رویدادهای پرتکرار در زمینه
توسعه کسب و کار محسوب میشود .در حقیقت بسیاری از برندها
در فرآیند رش��د و توسعهش��ان با چنین مشکالتی دست به گریبان
هس��تند .جستوجویی ساده در سایتهای مختلف به منظور یافتن
ایدههای��ی برای ح��ل و فصل این وضعیت ما را ب��ه یک نکته مهم
هدایت میکند :تمام مقاالت موج��ود در فضای اینترنت به صورت
جداگانه به دو مس��ئله توسعه کس��ب و کار و معماری درست برند
پرداختهاند ،با این حس��اب روایت منسجم و هماهنگی از رسیدگی
ب��ه این ام��ور وجود ندارد .در ای��ن مقاله هدف اصلی من بررس��ی
همزمان این دو مسئله در کنار هم است.
مزیتهای بهینهسازی معماری برند
به طور معمول معماری درست برند موجب کاهش محسوس نیاز
به مدیریت مداوم برند و هزینههای جاری میشود .به عالوه از نقطه
نظر مشتریان یک برند با معماری مطلوب دارای ویژگیهای آشکارا
متف��اوت با س��ایر برندها خواهد بود .این ام��ر فرآیند تصمیمگیری
را برای مش��تریان بس��یار س��اده میکند .در نتیج��ه برند ما امکان
دستیابی به فروش و سود بیشتر را خواهد داشت.
یکی از نکات مهم برای هر برندی توسعه آگاهی مشتریان نسبت
به حضور و فعالیتش اس��ت .اگر م��ا بهترین محصوالت را نیز تولید
کنی��م ،ت��ا زمانی که مش��تریان از حضور برندمان در ب��ازار آگاهی
نداش��ته باش��ند امکان فروش وجود نخواهد داش��ت .نکته مهم در
اینجا عدم کفایت تالش برای معرفی برندمان به مش��تریان اس��ت.
هدف اصلی ما باید ایجاد تمایز برای برندمان باش��د .به این ترتیب
مشتریان به هنگام تصمیمگیری برای خرید محصوالت پیش از هر
برند دیگری به س��راغ ما خواهند آمد .متاس��فانه بسیاری از برندها
نسبت به این امر بیتوجه هستند .به همین دلیل در عمل مشتریان
به هنگام تصمیمگیری برای خرید با چند برند ش��بیه به هم مواجه
میشوند.
برخی از مزیتهای معماری اصولی برند به شرح زیر است:
• بهبود فرآیند جلب توجه مخاطبهای محصوالت خاص
• امکان برآورده س��اختن نیازهای مشتریان با استفاده از ترکیب
ارزشهای برندمان با نیازهای آنها
• امکان اطالعرس��انی بهینه در زمین��ه نوآوریهای برندمان در
حوزه طراحی محصوالت مطابق با نیاز و سلیقه مشتریان
برندس��ازی اصولی ع�لاوه بر جلب توجه مش��تریان فرصت کاهش
محس��وس هزینهها را نیز برای برندها فراه��م میکند .به این ترتیب
بس��یاری از هزینههای بازاریابی و تبلیغات شرکتها در پی برندسازی
مناس��ب کاهش خواهد یافت .به عنوان یک مث��ال موفق به برند اپل
توجه کنید .این شرکت با معماری هوشمندانه برندش به خوبی توجه
میلیونها مش��تری در سراسر دنیا را به خود جلب کرده است .به این
ترتیب در عمل آنها نیاز چندانی به بازاریابی بری محصوالتشان ندارند.
در ع��وض عالقهمندان به این برند س��اعتها پیش از ش��روع فروش
محصوالت تازه اپل پشت دربهای فروشگاه صف میکشند.
در مورد مشکل کیتی یکی از مسائل اساسی ناتوانی آنها در ایجاد
تمایز میان برندشان و دیگر کسب و کارهای رقیب است .به همین
دلیل عدم تغییر وضعیت آنها در طول پنج ماه گذشته کامال طبیعی
به نظر میرس��د .این مشکل به خوبی با طراحی ارزشهای برندمان
براس��اس نیاز و سلیقه مشتریان حل میشود .در اغلب موارد برندها
از پیش دارای ارزشهای تدوینش��دهای هستند .در چنین مواردی
هدف اصلی برندها باید بازتعریف اهدافشان باشد.
به عنوان مدیر یک شرکت مسئولیتهای بسیار زیادی روی دوش
ش��ما خواهد بود .هر بخش کسب و کار دش��واریهای خاص خود
را دارد ،ب��ا این حال گاهی اوقات تالش برای انجام مقدار مناس��ب
فروش در زمینه بازاریابی دش��وارترین کار دنیا محس��وب میشود.
حتی با داش��تن بهترین محصوالت و خدمات نیز نباید نقش عامل
انسانی بر روی تصمیم مشتریان را نادیده گرفت .مشکل بسیاری از
برندها در مس��یر توسعهشان عدم توجه به نقش عامل انسانی است.
یک برند عالوه بر چهرهای حرفهای باید برای مشتریان ویژگیهای
انسانی نیز داشته باشد .در غیر این صورت حوزه کسب و کار کامال
س��رد و بیروح خواهد بود .به نظر من در چنین ش��رایطی وظیفه
مدیر شرکت ترغیب کارمندان برای مشارکت در فرآیند برندسازی
و توس��عه کس��ب و کار در کنار تقویت روحیه ایدهپردازی آنهاست.
کارمندان یک ش��رکت توانایی انکارناپذیری در زمینه افزایش وجه
انس��انی آن دارند .به این ترتیب باید از این ویژگی نهایت اس��تفاده
را برد .بدون تردید اس��تفاده از توصیههای این مقاله برای برندهای
دارای چالشهای مش��ابه کیتی راهگشا خواهد بود .با این حال باید
به جستوجو برای ایدههای بهتر ادامه داد .کسب موفقیت در حوزه
برندسازی فقط با اتکای توصیههای فعلی امکانپذیر نیست.
منبعbrandingstrategyinsider :

به قلم :دامیتری دراگیلف کارشناس بازاریابی
ترجمه :علی آلعلی

حوزه روابط عمومی و توسعه رسانهای فقط مخصوص برندهای بزرگ
با بودجههای کالن نیس��ت .به عنوان یک کس��ب و کار کوچک ش��ما
فرصتهای بس��یار زیادی به منظور فعالیت در ح��وزه روابط عمومی و
کس��ب موفقیت دارید .کلید موفقیت در روابط عمومی شناخت درست
مخاطب ه��دف و تالش برای تعامل نزدیک با آنهاس��ت .به این ترتیب
کس��ب و کارهای کوچک توانایی ایجاد کنترل بر روی پیامهای تولیدی
و ارائه مناسب آنها به مخاطب برای تعامل بیشتر را خواهند داشت.
وقتی صحبت از برندهای بزرگ و مشهور میشود ،بدون تردید بودجه
آنها برای حوزه روابط عمومی و به طور کلی تمام بخشهای کسب و کار
بسیار بیشتر خواهد بود .همچنین آنها شهرت و حمایت بیشتر مشتریان
را نیز در کنار خود دارند .نقطه ضعف کس��ب و کارهای کوچک درست
در همی��ن بخش قرار دارد ،با این حال چنین ام��ری به معنای ناتوانی
کامل کس��ب و کارهای کوچک در زمینه فعالیت موفقیتآمیز در حوزه
روابط عمومی نیس��ت .یکی از ضرورته��ای موفقیت در روابط عمومی
به عنوان کس��ب و کار کوچک تحقق سریع ایدههاست .برندهای بزرگ
ب��ه دلیل بودجه و تیم مجرب توانایی کاهش ش��دید فاصله زمانی میان
ایدهپردازی تا تحقق آن را دارند ،با این حال تحقق چنین امری معموال
برای کسب و کارهای کوچک با دشواریهای بسیار زیادی مواجه است.
یکی از مزیتهای اساس��ی کس��ب و کارهای کوچک در مقایس��ه با
برندهای بزرگ امکان امتحان الگوهای روابط عمومی بس��یار متنوع به
منظور یافتن نمونه مناس��ب است .این امر معموال برای برندهای بزرگ
امکانپذیر نیس��ت .آنها باید ش��یوه قبلی خود را ب��ا دقت حفظ و بهروز
رسانی کنند .هرگونه تغییر و تحول ناگهانی در شیوه کار برندهای بزرگ
موجب ایجاد نارضایتی در مش��تریان میشود .کسب و کارهای کوچک
به دلیل س��طح محدودتر مش��تریان با چنین مش��کلی مواجه نیستند،
بنابراین امتحان الگوهای مختلف به منظور یافتن شیوه منحصر به فرد و
مخصوص برندمان ایده جذابی خواهد بود .در این مقاله هدف اصلی من
بررس��ی برخی از مزیتهای کسب و کارهای کوچک نسبت به برندهای
بزرگ در زمینه روابط عمومی و ش��یوههای کسب موفقیت آنهاست .در
ادامه تحت س��ه بخش جداگانه به بررسی بیش��تر این موضوع خواهیم
پرداخت.
 .1استفاده از ابزارهای مناسب برای یافتن فرصت مطلوب
گاهی اوقات کس��ب و کارهای کوچک داس��تانهای جذاب یا آخرین
اطالعات موردنیاز برای تعامل با مش��تریان را در اختیار ندارند .بسیاری
از مدی��ران این امر را فاجع��های جبرانناپذیر تلقی میکنند .به نظر من
عدم اطالع این امر پایان دنیا نیست .همچنان امکان تاثیرگذاری بر روی
رسانهها و شکلدهی به روابط عمومی برندمان به شیوهای مطلوب وجود
خواهد داش��ت .به طور مشابه اغلب کس��ب و کارهای کوچک بودجه و
تیم روابط عمومی بزرگی در اختیار ندارند .این امر از طریق تالش برای
ارائه بهترین توضیحات در مورد محصوالتمان در سایت رسمی شرکت
و رصد مداوم آخرین اخبار حوزه کسب و کارمان از طریق رسانهها قابل
جبران خواهد بود.
خوش��بختانه امروزه روابط عمومی حوزهای بسیار انعطافپذیر به نظر
میرس��د .وجود ابزاره��ای مختلف در این زمینه کار کس��ب و کارهای
کوچک برای رقابت با برندهای بزرگ و بهرهمندی از س��هم مناسب در
این بازار را س��ادهتر از هر زمان دیگری کرده است .به این ترتیب دیگر
هیچ بهانهای برای فعالیت بیکیفیت در این حوزه وجود ندارد.
امروزه ابزارهای بسیار متنوع و کاربردی در زمینه روابط عمومی وجود

دارد ،با این حس��اب دس��ت ما در انتخاب ابزار مناسب بسیار باز خواهد
بود .وقتی ما از ابزارهای مناس��ب اس��تفاده کنیم ،امکان انجام کارهای
مختلف در زمانی کمتر فراهم میش��ود .یکی از مزیتهای نس��ل جدید
ابزاره��ای حوزه روابط عمومی بهرهمندی از هوش مصنوعی اس��ت .این
امر موجب انجام بسیای از کارهای زمانبر در این حوزه به صورت کامال
هوشمند و سریع میش��ود .در ابتدای مقاله به مشکل کسب و کارهای
کوچک در زمینه اجرای سریع ایدهها اشاره کردم .بخشی از مشکل فوق
با استفاده از این ابزارها رفع خواهد شد.
یکی از ابزارهای مناسب در زمینه روابط عمومی گوگل ترندز تاکتیک
نام دارد .این ابزار ش��رکت گوگل توانایی جمعآوری اطالعات مختلف و
طبقهبندی آنها براس��اس نیاز ش��رکتها را دارد .البته خدمات این ابزار
حرفهای فقط مخصوص بخش روابط عمومی نیست ،بنابراین با استفاده
از آن ام��کان پیگیری چندی��ن کار مختلف به ص��ورت همزمان وجود
خواهد داشت.
اکنون دادههای موردنیاز ش��رکتها در زمینهه��ای مختلف همه جا
وج��ود دارد .دیگر برندها مش��کلی در زمینه دسترس��ی ب��ه دادههای
موردنیازش��ان ندارن��د ،با این حال چالش اصلی تحلیل درس��ت دادهها
و تبدیلش��ان ب��ه اطالعات کاربردی اس��ت .در این زمینه بس��یاری از
ش��رکتها به ویژه کسب و کارهای کوچک دچار مشکل هستند .راهکار
پیش��نهادی من در این زمینه عالوه بر استفاده از ابزارهای کمکی مانند
گ��وگل ،همکاری با افراد متخصص در این زمینه اس��ت .به این ترتیب
اطالعات کاربردی و موردنیاز ما به سرعت فراهم خواهد شد.
مارک تامسون ،مسئول بخش روابط عمومی شرکت ،PayKickStart
اظهار نظر جالبی در زمینه روابط ش��رکتها با خبرنگارها دارد« :گاهی
اوق��ات همکاری با خبرنگارها موجب ش��هرت هرچه بیش��تر کس��ب و
کارهای کوچک در زمینه روابط عمومی میش��ود .این امر نیازمند بیان
محتوای م��ورد انتظار خبرنگارها و ترکیب آن ب��ا کلیدواژههای مدنظر
برندمان اس��ت .من همیش��ه به هنگام مصاحبه با خبرنگارها به س��راغ
ترندهای برتر در گوگل میروم .این امر فرصت آگاهی از خواس��تههای
خبرنگاران را به من میدهد ».همانطور که مارک اشاره میکند ،آگاهی
از مطالب موردنظر خبرنگارها در مصاحبه تاثیرگذاری خاصی دارد .این
امر موجب ترغیب خبرگزاریهای هرچه بیشتر به منظور مصاحبه با ما
خواهد ش��د .به این ترتیب ش��هرت برند ما افزایش چشمگیری خواهد
داشت.
یکی از نکات مهم پی��ش از مصاحبه با خبرگزاریها پیشبینی نحوه
واکنش و پاس��خ به پرسشها از س��وی ماست .در این زمینه مشورت با
کارش��ناسهای حوزه روابط عمومی تاثیر انکارناپذیری بر روی کیفیت
مصاحبهمان خواهد داشت.
 .2اهمیت روابط مطلوب با رسانهها
ب��ه عنوان یک کس��ب و کار کوچک از هر فرصت��ی در زمینه افزایش
ش��هرت و آگاهی پیرامون برندمان باید نهایت اس��تفاده را برد .یکی از
بهترین فرصتها برای توس��عه روابط عمومی کس��ب و کارهای کوچک
افزایش ارتباط و تعامل دوجانبه با رسانههاس��ت .در بخش قبلی اندکی
در مورد ض��رورت رابطه مطلوب به خبرگزاریها صحبت کردیم ،با این
حال حوزه رس��انهای بس��یار بزرگتر از این حرفهاس��ت .به نظر من در
رابطه با رس��انهها دو اش��تباه بزرگ از سوی کس��ب و کارهای کوچک
روی میدهد .اجازه دهید به بررسی هر کدام از این اشتباهها بپردازیم.
عدم درک مناسب خبرنگارها
خبرنگارها زوایه دید منحصر به فردی دارند .به این ترتیب سوژههای
مورد عالقهش��ان با تصور عمومی اندکی متفاوت است .در بیشتر مواقع
رس��انهها و خبرنگارهای آنها به ش��رکتهای عالقهمند در زمینه انجام

تحقیقات کاربردی در مورد مشتریانش��ان چراغ س��بز نشان میدهند
ای��ن امر به دلیل پیگیری هرچه جدیتر کس��ب و کار از س��وی چنین
برندهایی اس��ت .همچنین مخاطب نیز تمایل بیشتری به مطالعه مقاله
پیرامون این برندها خواهد داشت.
ه��دف اصل��ی در این بخش تامل بیش��تر در مورد رابط��ه برندمان با
خبرنگارهاس��ت .متاسفانه بسیاری از کسب و کارهای کوچک نسبت به
اهمیت رابطه مناس��ب با خبرنگارها بیتوجه هستند .در نتیجه صحبت
زی��ادی در مورد آنه��ا در خبرگزاریهای رس��می و محلی نمیش��ود.
پیشنیاز اصلی تعامل مناس��ب با خبرنگارها شناخت درست سلیقهشان
اس��ت .به این ترتیب باید زمان بیش��تری برای ش��ناخت آنها اختصاص
دهیم.
عدم درک مناسب رسانهها
رویای هر کس��ب و کاری پوشش رسانهای مناسب فعالیتش است ،با
این حال این امر همیش��ه امکانپذیر نیس��ت .در برخی از کسب و کارها
مانند  B2Bتحقق این امر با مشکالت بسیار زیادی مواجه است .به این
ترتیب در حوزه  B2Bبه منظور دس��تیابی به پوشش رسانهای مطلوب
باید رقابت سنگینی با سایر رقبا داشت.
یکی از مش��کالت اصلی رس��انهها در زمینه پوشش رسانهای کسب و
کارها عدم ش��ناخت درس��ت شرکتها از حوزه رس��انهای است .به این
ترتیب در عمل همکاری میان این دو بخش بس��یار دشوار میشود .اگر
شرکت ما اطالعات مناس��بی در این زمینه داشته باشد ،رسانهها توجه
وی��ژهای به ما خواهند کرد .به هر حال تالش برای تبدیل نقطه ش��عف
اغلب رقبا به نقطه قوتمان مزیت باالیی به بار میآورد.
 .3طراحی تقویم کاری
دو توصی��ه قبل��ی باید در قالب یک برنامه دقی��ق و هدفمند پیگیری
ش��ود .به این ترتیب تدوین تقویم مناس��ب در زمین��ه پیگیری اهداف
ض��روری خواهد بود .مزیت اصلی طراح��ی تقویم امکان پیگیری مداوم
اهداف و اطالع دقیق از میزان پیشرفت هر پروژه است .امروزه استفاده از
تکنولوژیهای نوین طراحی تقویم را با الگوی س��نتیاش کامال متفاوت
کرده است .به این ترتیب دیگر خبری از طراحی دستی تقویمها نیست.
اکنون تقویمهای هوش��مند امکان دسترس��ی شمار باالیی از کاربران را
ب��ه اطالعات موجود در آنها فراهم میکند .به این ترتیب برندها فرصت
اطالعرسانی در قالب تقویمشان را نیز خواهند داشت.
یکی از مهمترین اقدامات هر برندی در زمینه طراحی تقویم کاربردی
ت�لاش برای جم��عآوری اطالعات موردنیاز اس��ت .در این زمینه عالوه
ب��ر جمعآوری اطالعات کاربردی بازار کس��ب و کار بای��د به کارمندان
نیز توجه داش��ت .در بس��یاری از م��وارد کارمندان م��ا منبع اطالعاتی
بس��یار مهمی محسوب میش��وند .با همکاری آنها امکان طراحی تقویم
کاربردیت��ر وجود خواهد داش��ت .نکته جالب در م��ورد طراحی تقویم
کاری امکان اس��تفاده مناسب از آن در زمینه بازاریابی و تبلیغات است
چرا ک��ه یک��ی از کاربردهای اساس��ی چنین تقویمهایی دس��تهبندی
اطالعات به صورت دقیق است.
با توجه به اطالعات مورد بررس��ی در این مقاله اکنون ش��ما توانایی
مناس��بی در زمینه شروع فرآیند روابط عمومی کسب و کار کوچکتان
خواهید داش��ت .نکته مهم در این میان استفاده همزمان از توصیههای
این مقاله و بررس��ی مداوم ترندهای برتر اس��ت .هماهنگی با ترندهای
تازه و دس��تاوردهای جدید فناوری در حوزه روابط عمومی نقش مهمی
در زمین��ه موفقیت برندها ب��ازی میکند .به این ترتی��ب امکان رقابت
با برندهای بزرگ و کس��ب س��هم مناس��ب از بازار کس��ب و کار برای
شرکتهای کوچک فراهم خواهد شد.
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ایستگاه بازاریابی
چرا سایت کارآمد برای برندهای مهم است؟

نکات طالیی طراحی سایت برای کسب و
کارهای کوچک
به قلم :ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت noobpreneur.com
ترجمه :علی آلعلی

به قلم :الیسون شانتل نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار
مترجم :امیر آل علی

لینکدین بزرگترین شبکه اجتماعی تخصصی کسب وکار و یکی از چهار
وب س��ایت پربازدید کشور آمریکا محسوب میش��ود .موسس این شبکه
آقای رید هافمن در سال  2016با 26میلیارد دالر که یک رکورد محسوب
می  ش��ود ،به زیرمجموعه برند مایکروس��افت در آمد .این امر یک اقدام در
راس��تای رقابت با فیسبوک بود که اینس��تاگرام را خریداری کرد و از این
طریق به موفقیتی فراتر از حد تصور دس��ت پیدا کرد .در حال حاضر این
ش��بکه ،ضروری ترین مکان برای هر برندی محس��وب می شود .به همین
خاطر توجه-ها به آن بسیار زیاد شده است .در این رابطه توجه داشته باشید
که تنها حضور شما کافی نبوده و الزم است تا عملکردی حرفه ای نیز داشته
باشید .در این رابطه خانوم کیم براون(مدیر بخش فناوری اطالعات دانشگاه
سیراکیوس) به معرفی اشتباهات رایج کاربران این شبکه پرداخته است که
در ادامه به بررسی  19مورد منتخب آن خواهیم پرداخت.
-1عدم دقت کافی هنگام نوشتن مطالب
ب��ا نگاهی به صفحات موج��ود در لینکدین به وجود تع��داد زیادی غلط امالیی
در آن پ��ی خواهی��د برد .علت این امر به این خاطر اس��ت که افراد عادت دارند که
غلط گیرهای خودکار ،اشتباهات آنها را جبران کنند .همین امر نیز باعث می شود
تا از بازبینی مجدد اطالعات خودداری کنند .این امر در حالی اس��ت که این امکان
برخالف اکثر مرورگرها ،در لینکدین وجود نداش��ته و به همین خاطر باید بازبینی
مجدد پیام های خود را در دستور کار قرار دهید .به این امر توجه داشته باشید که
امکان ویرایش نیز وجود ندارد و این امر به این معنا است که غلطهای شما ماندگار
خواهد شد .در این رابطه فراموش نکنید که با توجه به این امر که برخورد اول بسیار
مهم است ،نباید اجازه دهید که ظاهری غیرحرفه ای نخستین تصور شکلگرفته بر
روی مخاطب باشد.
-2عدم ارسال عکس برای صفحه حساب کاربری
ی��ک باور روانشناس��انه وجود دارد که اف��راد باید مخاطب خ��ود را ببینند تا به
اطمینان الزم دس��ت پیدا کنند .درواقع وجود ی��ک رزومه عالی و اطالعات مفید،
بدون وجود تصویر کاربری ،تاثیرگذاری شما را به شدت کاهش خواهد داد .درواقع
افراد قبل از هر چیزی ،با عکس صفحه مواجه خواهند ش��د .به همین خاطر نباید
رفتاری مخفیانه داشته باشید .این امر که بنا به هر دلیلی خود را نشان ندهید ،خود
یک تصور منفی را ایجاد خواهد کرد .آمارها نیز در این رابطه حاکی از آن است که
میزان مشاهده صفحاتی که عکسی ندارند ،بسیار کمتر از سایرین است ،با این حال
کیفیت و درس��تی تصویر انتخابی نیز از دیگر موارد مهم محسوب می شود .درواقع
شما نباید هر عکسی را انتخاب کنید .برای مثال در صورتی که یک شخص هستید،
الزم اس��ت تا به آتلیه عکاس��ی مراجعه کرده و یک عکس مناسب که صرفا صورت
شما را نشان دهد ،تهیه کنید .همچنین اگر صفحه شما متعلق به یک برند است،
تنها باید تصویر لوگو خود را انتخاب کنید.
-3عدم توجه به تفاوت لینکدین با سایر شبکه های اجتماعی
مهم ترین نکته ای که باید قبل از شروع فعالیت در لینکدین رعایت کنید ،تفاوت
آن با سایر ش��بکه ها است .در واقع در شبکه های اجتماعی دیگر نظیر فیسبوک،
اینس��تاگرم و ...ش��ما هر چیزی را می-توانید به اشتراک بگذارید .این امر در حالی
اس��ت که لینکدین را باید پاتوق افراد و برندها در زمینه کس��ب وکار تلقی کرد .به
همین خاطر دیگر ارس��ال مطالب خ��ارج از بحث اصلی ،کامال غیرحرفه ای بود .به
همین خاطر لینکدین را نباید یک شبکه اجتماعی تلقی کرد .اگرچه در حال حاضر
نیز نمونه این صفحات یافت می ش��ود ،با این حال توجه داش��ته باشید که این امر
میزان توجه به ش��ما را با کاهشی شدید مواجه خواهد ساخت .درواقع برای چنین
صفحه هایی هیچگونه شانس��ی برای پیشرفت و رس��یدن به اهداف تجاری ،وجود
ندارد.
-4عدم توجه به تصویر پسزمینه
بدون ش��ک افراد تمایل بیش��تری به مطالعه یک مطلب با طراحی چشمنواز در
مقایس��ه با مطلبی دیگر در یک کاغذ معمولی خواهند داش��ت .درواقع تحت این
شرایط دیگر تفاوتی ندارد که مطلب کدام یک برتر است ،انتخاب اصلی افراد موردی
است که چشمنوازی بیشتری را نیز به همراه داشته باشد .به همین خاطر الزم است
تا به زیبایی صفحه خود نیز توجه داش��ته باشید .برای این امر ایجاد تصویری برای
پسزمینه ،اصلی ترین اقدام موجود خواهد بود .در این رابطه توجه داشته باشید که
کیفیت عکس شما باید به حدی باشد که پس از بارگذاری یا کاهش شدید کیفیت

و پیکس��لی شدن مواجه نشود .در نهایت آشنایی با روانشناسی رنگ ها ،به انتخابی
حرفه-ایتر کمک خواهد کرد.
-5عدم درج اطالعات بهروز در بخش تیتر صفحه
توجه داشته باشید که در لینکدین ،فضا و امکانات کافی برای درج روزمه کامل
وجود دارد ،با این حال در ش��بکه  های دیگر نظیر اینستاگرام شما تنها یک بخش
کوتاه برای معرفی خود خواهید داش��ت .همین امر باعث می ش��ود تا افراد تمامی
اطالعات موردنظر خود را وارد کنند .این عادت باعث می ش��ود تا افراد در قس��مت
تیت��ر صفحه خود نیز به همین ش��کل رفتار کنند ،با ای��ن حال همان-گونه که در
بخش های قبلی نیز عنوان شد .لینکدین با تمامی شبکه ها تفاوت داشته و در این
قس��مت تنها باید جدیدترین موقعیت را در رابطه با خود عنوان کنید .درواقع شما
باید آخرین وضعیت تحصیلی و یا کاری خود را درج کرده و س��ایر اطالعات را در
بخش های دیگر بیاورید .در آخر توجه داشته باشید که از مختصر کردن نام دانشگاه
و یا برند خود خودداری کنید .علت این امر به این خاطر است که بسیاری از افراد
ممکن است متوجه نام اصلی آن نشوند.
-6ارسال پیام به صورت تصادفی
لینکدین برای حفظ امنیت و حریم شخصی افراد ،قوانین بسیار سختگیرانه ای را
دارد .به همین خاطر در صورتی که تعدادی از پیام های شما بدون پاسخ باقی بماند،
این امکان برای شما حذف خواهد شد .به همین خاطر نیز نباید افراد را به صورت
تصادفی انتخاب کرد .همچنین ارس��ال پیام های انبوه نیز یک اس��تراتژی نادرست
دیگر است .به همین خاطر قبل از ارسال پیام خود ،باید به شناخت کافی از برند و
یا شخص موردنظر دست پیدا کرد .در این رابطه حضور در گروههای مرتبط با حوزه
کاری شما ،به مانند یک فیلتر ،منجر به پیدا کردن صفحات بهتری خواهد شد.
-7از ارسال پیام های پیشفرض خودداری کنید
برای سرعتبخشی به روند کارها ،لینکدین یکسری پیام از پیشتعیین شده ای
را برای ارتباط افراد مش��خص کرده اس��ت .اگرچه این موارد به سرعت باالتر منجر
خواهد ش��د ،با این حال به علت بیش از حد مصنوعی بودن متن ،تاثیرگذاری آن
بسیار کم خواهد بود .همچنین صفحات با یکدیگر متفاوت بوده و نباید تصور کرد که
با همگان باید به یک شکل ارتباط برقرار کرد .به همین خاطر نیز توصیه می شود تا
زمانی را برای انتخاب یک متن مناسب تر قرار داده و این حس را در افراد به وجود
آورید که با یک شخص حقیقی و نه یک روبات ،مشغول ارتباط برقرار کردن هستند.
-8استفاده از اپلیکیشن موبایل لینکدین
اگرچه در حال حاضر به علت استفاده بیشتر افراد از تلفن همراه ،اپلیکیشن های
شبکه های اجتماعی محبوبیت باالتری را دارند ،با این حال این امر برای لینکدین
کامال متفاوت اس��ت .علت این امر به خاطر امکانات کمتر این اپلیکیش��ن است .به
همین خاطر توصیه می شود که تا حد امکان تا زمانی که مشکالت آن برطرف نشده
است ،تنها از طریق سایت از این شبکه استفاده کنید.
-9عدم شخصیسازی آدرس پروفایل
اش��تباه بزرگ بسیاری از افراد این اس��ت که در هنگام ثبت نام ،آدرس پروفایل
پیش فرض لینکدین را قبول کرده و تنها به دنبال به پایان رس��اندن ثبت نام خود
هستند .این امر در حالی است که یک آدرس کوتاه و ساده ،شانس دیده شدن شما
را افزایش خواهد داد .به همین خاطر الزم است تا در این رابطه حوصله کافی را به
خرج داده و به دنبال بهترین گزینه موجود باشید.
-10عدم توجه به بخش خالصه وضعیت
خالصه وضعیت ،امکانی تقریبا مش��ابه قابلیت اس��توری در اینستاگرام است .در
این رابطه توجه داشته باشید که باید در نوشتن های خود به اصول سئو سایت نیز
توجه داشته باشید تا در نتایج جست وجو ها بهتر دیده شوید .بدون شک این اقدام
ش��ما باعث خواهد شد تا افراد حس کنند که شما در زمینه کاری خود حرف های
زیادی را برای گفتن دارید که از سطح تجربه و اطالعات باالی شما نشأت می گیرد.
-11تنظیمات غیرحرفه ای
در لینکدین امکان مشاهده این امر که چه افرادی از صفحه شما دیدن کرده اند،
وجود دارد ،با این حال شما باید این امکان را فعال سازید تا حضور شما در صفحات
دیگران و حضور آنها در صفحه ش��ما قابل رویت باشد .درواقع در این شبکه دلیلی
برای شخصیسازی و حفظ حریم شخصی وجود ندارد .در نهایت با این امکان شما
می توانید با مش��اهده صفحات ،دلیل بازدید آنها را حدس بزنید .این امر در زمینه
ارتباط برقرار کردن با آنها یک برگ برنده خواهد بود.
-12از واردکردن تمامی اطالعات در یک بخش خودداری کنید
از جمله اش��تباهات رایج افراد این اس��ت که در یک گزینه ،تمامی روزمه خود را
وارد می کنند .این امر در حالی اس��ت که لینکدین بخش های مشخصی برای وارد

کردن اطالعات دارد .برای مثال فعالیت های داوطلبانه ،یک بخش جداگانه را دارد.
این امر باعث می شود تا اطالعات شما نظم بهتری را داشته باشد .برای مثال ممکن
است برای یک فرد و یا شرکت ،تنها سابقه اجرایی شما مهم باشد .تحت این شرایط
مواجه شدن با یک متن بلند ،بدون شک موجب نارضایتی آنها را فراهم خواهد کرد.
-13عدم توجه به تاثیر تاییدشدن مهارت ها
تاییدشدن مهارت به این معنا است که افراد یا شرکت هایی که سابقه کار با شما
را دارند ،قابلیت های معرفی شده توسط خودتان را قبول کنند .این امر باعث خواهد
ش��د تا س��ایرین به اعتماد بیشتری در رابطه با شما دست پیدا کنند .در این رابطه
برای نمایش درست مهارت ها ،الزم است تا هنگام وارد کردن آنها ،منتظر تیک آبی
لینکدین بمانید .در غیر این صورت وارد کردن یک مهارت ،عمال بدون فایده خواهد
ب��ود .در نهایت لینکدین ب��رای هر مهارتی که وارد کنید ،موارد دیگری را به عنوان
پیشفرض در معرض نمایش شما قرار خواهد داد که به سرعت کار کمک بسیاری را
خواهد کرد .به همین خاطر نباید این بخش را بیش از حد زمان بر بدانید.
-14عدم توجه به توصیهنامه ها
این امر که س��ایرین نظرات خود را در رابطه با ش��ما وارد کنند ،بدون شک تاثیر
بسزایی را خواهد داشت .این امکان در قسمت  Recommendقابل مشاهده است.
در این رابطه ش��ما می توانید درخواس��ت خود را برای توصیهنامه به صفحات دیگر
ارائه دهید ،با این حال خواسته شما باید کامال مشخص باشد .برای مثال این امر که
یک شرکت صرفا بگوید شما یک کارمند سختکوش هستید ،بدون شک تاثیر کمی
را به همراه خواهد داش��ت .به همین خاطر الزم اس��ت تا بخواهید مدت همکاری،
نوع فعالیت شما در آن شرکت و دالیل تعریف های خود را نیز ذکر کنند .در نهایت
این امر که توصیهنامه-های خود را به صورت مکرر چک کنید ،به کاهش خطاهای
احتمالی منجر خواهد شد.
-15از درخواست برای توصیهنامه واهمه نداشته باشید
بسیاری از افراد تصور می کنند که این خواسته ،یک اقدام غیرمحترمانه محسوب
می ش��ود .با این حال واقعیت این اس��ت که توصیهنامه یکی از رایج ترین اقدامات
در لینکدین محس��وب می ش��ود .به همین خاطر الزم اس��ت ت��ا از طریق بخش
 ،MANAGE MY RECOMMENDATIONبرای این امر اقدام کنید.
-16عدم فعالیت منظم
اگر قصد فعالیت منظم را ندارید ،بهتر است تا بی خیال حضور در لینکدین باشید.
درواقع فعالیت منظم ش��ما ،به معنای فعال بودن در زمینه کاری خواهد بود .بدون
شک هیچ فردی تمایل ندارد تا صفحه ای که مدت ها از آخرین فعالیت آن میگذرد،
ارتباط داش��ته باش��د .به همین خاطر نباید از ارسال عکس ،متن و یا حتی صدا از
آخری��ن فعالیت-های خود ،غافل بمانید .در نهایت برای حرفه ایتر ش��دن صفحه
خود ،توصیه می شود تا در زمینه ترجمه نیز فعالیتهایی را داشته باشید.
-17عدم ارتباط منظم با اطرافیان
یک اصل در بازاریابی وجود دارد که می گوید ،باید مخاطبان را با خود درگیر نگه
دارید .این امر در رابطه با فعالیت در ش��بکه لینکدین نیز صادق است .درواقع این
امر که همواره در ذهن افراد حضور داشته باشید ،از طریق برنامه ای دقیق برای پیام
دادن به آنها میسر خواهد بود .به همین خاطر پس از ایجاد ارتباط با افراد ،نباید با
رها کردن آنها ،تاثیر اولیهای را که ایجاد کرده اید ،کمرنگ سازید.
-18عدم استفاده از یادآور
بخش  ،RELATION TABبه مانند زنگ هش��داری خواهد بود که به افراد
ب��رای برنامهریزی بهتر کمک خواهد کرد .برای مث��ال می توانید یک بازه زمانی را
ب��رای پیام دادن به مخاطبی ،مش��خص کنید .این امر کم��ک خواهد کرد تا عمال
هیچ اقدامی ،به فراموشی سپرده نشود .در نهایت توجه داشته باشید که این بخش
تنها برای خودتان به نمایش گذاش��ته خواهد ش��د .به همین خاطر در این رابطه
نگرانی ای وجود ندارد.
-19عدم انتقال مخاطبان
یکی از امکانات مناس��ب لینکدین ،امکان انتقال اطالعات سایرین است .این امر
باعث خواهد شد که اگر به شبکه خود دسترسی نداشته و یا بنا به هر دلیلی آن را
از دست بدهید ،جامعه آماری شما حفظ شود .برای این امر کافی است تا از بخش
 CONNECTION TABبرای انتقال مخاطبان اس��تفاده کنید .در این رابطه
اس��تفاده از نرمافزار اکسل ،بهترین گزینه موجود محسوب می شود .در نهایت شما
می توانید با یک س��رچ ساده ،همدانش��گاهی ها ،همکاران و یا افراد فعال در زمینه
موردنظر خود را به سادگی پیدا کنید .به همین خاطر پیدا کردن مخاطب را نباید
امری سخت تلقی کرد.
منبعinc :

هنگام��ی که یک خری��دار از اینترنت برای یافتن کاال یا س��رویس
مش��خصی استفاده میکند ،شمار بس��یار زیادی کسب و کار مختلف
مقابل آنها قرار میگیرد .به راستی مشتریان چگونه از میان برندهای
مختلف دس��ت به انتخاب میزنند؟ توسعه اینترنت و عادت مشتریان
به جستوجوی برندها و محصوالتشان در این محیط موجب اهمیت
روزافزون س��ایتها ش��ده اس��ت .به این ترتیب هر کسب و کاری که
س��ایت کامل و کارآمدی داشته باش��د ،موفق به جلب نظر مشتریان
خواهد ش��د .امروزه کارب��ران از اینترن��ت به منظور یافت��ن برندها،
محصوالت ،مقایسه آنها با یکدیگر و اطالع از نظرات یکدیگر استفاده
میکنند ،با این حس��اب تقریبا هیچ نکتهای از نظر مش��تریان مخفی
نخواهد ماند.
مس��ئله اصلی مورد بحث در این مقاله ش��یوههای مناس��ب برای
توسعه کس��ب و کارهای کوچک با استفاده از طراحی مناسب سایت
اس��ت .در ادامه به بررسی برخی از نکات مهم در این زمینه خواهیم
پرداخت.
اهمیت بخش «تماس با ما»
مش��تریان تمایل باالیی از اطالع از برند طرف حسابش��ان دارند.
در اغلب موارد آنها یافتن فروش��گاه اصلی برند مورد نظرش��ان را گام
مهمی در راس��تای انتخ��اب محصول تلقی میکنند .ب��ه این ترتیب
ع��دم درج مش��خصات فروش��گاه در بخ��ش «تماس با م��ا» موجب
سردرگمی مشتریان خواهد شد .نکته مهم در اینجا عدم کفایت درج
آدرس فروش��گاه مرکزی اس��ت .برند ما باید تم��ام اطالعات ضروری
و موردنیاز مش��تریان را در س��ایت خود درج کند .ای��ن امر با تولید
محتوای کارآمد برای مش��تریان متفاوت اس��ت .در این بخش هدف
اصلی معرفی برندمان و ماهیت کسب و کارش به بهترین شیوه است.
متاس��فانه بسیاری از برندها نس��بت به این امر توجه کافی را ندارند.
در نتیجه هویت س��ایت آنها مخدوش میش��ود .یکی از نکات اصلی
در زمینه بررس��ی به هنگام طراحی سایت بیان هدف اصلی برندمان
از فعالیت در بازار کس��ب و کار اس��ت .مش��تریان تمایل بیشتری به
خری��د از برندهای هدفمند دارند .این امر بیانگر اهمیت تعریف هدف
برندمان است .در این زمینه باید ترکیبی از اهداف اصلی و ارزشهای
مرکزی برندمان را در قالب داس��تانی جذاب بیان کنیم .نتیجه نهایی
این فرآیند اعتماد بیش��تر مشتریان به ما و اعتماد به نفس بیشتر در
زمینه استفاده از محصوالتمان خواهد بود.
صرف نظ��ر از اهمیت ارائه اطالعات کاربردی در س��ایتمان بحث
خدمات پش��تیبانی مش��تریان نیز اهمیت دارد .هر مشتری تمایل به
خرید از برندی با تیم پش��تیبانی ماه��ر دارد .درج اطالعات کافی در
مورد تیم پش��تیبانی و نحوه تماس با آنها گزینه منطقی خواهد بود.
تمام زحمات ما در زمینه بازاریابی ،تبلیغات ،روابط عمومی و طراحی
محصوالت در صورت ارائه خدمات پش��تیبانی نامطلوب بر باد خواهد
رفت .به این ترتیب توجه کافی به این امر ضرورت مطلق دارد.
تحلیل سایت از زاویه دید مشتریان
کس��ب و کاره��ا نیازمند مش��اهده سایتش��ان از دریچ��ه تجربه
مش��تریان هس��تند .این امر امکان تحلیل انتقادی وضعیت سایت را
ب��رای ما فراهم میکند .در بس��یاری از موارد مدی��ران برندها الگوی
خاص��ی را برای بازاریابی یا تولید محتوا مطلوب میدانند ،با این حال
نس��بت به اطمینان از هماهنگی آن با سلیقه مشتریان اقدامات الزم
را انجام نمیدهند .این امر موجب نارضایتی مش��تریان از سایت برند
ما خواهد ش��د .به این ترتیب در درازمدت میزان بازدید مشتریان از
سایت رسمی برندمان افت محسوسی خواهد داشت.
نکته مهم به هنگام مش��اهده وضعیت سایتمان توجه به کارآمدی
محتوای آن در زمینه حل مش��کالت مش��تریان اس��ت .مشتریان از
س��ر تفریح به س��راغ س��ایت برندها نمیروند .وقتی آنها با مش��کلی
مواجه باش��ند ،اقدام به بررس��ی س��ایت برندهای مختل��ف در حوزه
نیازش��ان میکنند .اینکه ما به مش��تریان اطمین��ان کافی در زمینه
حل مشکلشان را بدهیم ،اهمیت بسیار باالیی خواهد داشت .چنین
ام��ری از طریق بیان صرف جم�لات زیبا صورت نمیگیرد .ما باید به
صورت عملی در راستای کاهش مشکالت آنها گام برداریم .همچنین
باید در س��ایت اصلی نیز با ارائه اطالع��ات کافی صحت ادعایمان را
تایید کنیم .در غیر این صورت مشتریان به ما اعتماد نخواهند کرد.
ضرورت سازگاری با موبایل
امروزه مردم به طور مداوم از گوشیهای هوشمند استفاده میکنند.
میزان جس��توجوی اینترنتی از طریق گوشیهای هوشمند در طول
یک دهه اخیر به طور منظم پیش��رفت داش��ته اس��ت ،با این حساب
ایج��اد س��ازگاری میان قالب س��ایتمان و مرورگرهای گوش��یهای
هوش��مند ضروری خواهد بود .در غیر این صورت کاربران گوشیهای
همراه امکان مشاهده با کیفیت مطالب سایتمان را نخواهند داشت.
ب��دون تردید چنین امری موجب صرف نظر آنها از مش��اهده مطالب
س��ایتمان میش��ود .در نتیجه اهداف مدنظر ما از توس��عه سایت به
دست نمیآید.
بدون تردید در صفحات گوش��یهای همراه امکان نمایش اطالعات
بس��یار کمتری وجود دارد .به عالوه قالبهای س��نگین نیز به هنگام
بارگذاری در مرورگر گوشیها بسیار کند عمل میکند .در نتیجه باید
تا جای ممکن از قالبهای سبک با حجم کم استفاده کنیم.
در صورت ایجاد هماهنگی میان س��ایتمان و تجربه کاربران دارای
گوش��ی هوشمند میزان ترافیک س��ایتمان به شدت افزایش خواهد
یاف��ت .به هر ح��ال کاربران به دنبال دسترس��ی ب��ه اطالعات مورد
نیازش��ان در کمترین زمان ممکن هس��تند .با طراحی مناسب سایت
آنها را نسبت به این امر مطمئن سازید.
جمعبندی
بس��یاری از کسب و کارها سایت مناس��بی ندارند .این امر اعتبار و
جای��گاه آنها در بازار و میان مش��تریان را به ش��دت متزلزل میکند.
ب��ه هر ح��ال هیچکس عالقهای ب��ه خرید از برندی با س��ایت ناقص
ندارد .طراحی س��ایت با توجه به نکات بیان شده در این مقاله امکان
دس��تیابی به مشتریان بیشتر را تس��هیل خواهد کرد .به این ترتیب
با دس��تیابی به مخاط��ب هدف برندمان فروش و درآمد ش��رکت نیز
بیشتر خواهد شد.
منبعnoobpreneur :
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بررسی فرآیند تغییر نام کسب و کار

افزایش رضایت شغلی کارمندان
با  100اقدام ساده ()1
به قلم :جاستین رینولدز نویسنده حوزه کارآفرینی و مدیریت

چگونه امکان تغییر نام شرکتمان وجود دارد؟

مترجم :امیر آل علی

بدون ش��ک مهم ترین ابزار رس��یدن به اه��داف ش��رکت ،کارمندان آن
محس��وب می ش��وند .با این حال همواره مش��اهده می ش��ود ک��ه افراد به
بخش های دیگری نظیر مشتریان توجه بیشتری را نشان داده و تصور می-
کنند که صرفا پرداخت حقوق کافی اس��ت ،با این حال واقعیت این اس��ت
که حفظ تیم کاری ،نیازمند اقدامات به مراتب بیش��تری خواهد بود .در غیر
ای��ن صورت همواره این احتمال وجود دارد که برندهای رقیب ،به س��ادگی
بتوانند تیم شما را نابود سازند .به همین خاطر الزم است تا نسبت به میزان
رضایت ش��غلی کارمندان خود اطمینان حاصل کنید .در این رابطه ش��ما به
انج��ام کارهای ب��زرگ و هزینهبر محکوم نبوده و ب��ا رعایت برخی از نکات،
ب��ه خوب��ی می توان در این رابطه موفق ظاهر ش��د ،با این حال آش��نایی با
تمامی روش های ساده ولی موثر در این رابطه ،به بهبود عملکرد شما کمک
بسیاری را خواهد کرد .در همین راستا و در ادامه به بررسی  100اقدام ساده
برای افزایش رضایت شغلی کارمندان ،خواهیم پرداخت.
-1س��ختکوش ترین کارمندان خود را معرفی کرده و برای آنها جوایزی را
تعیین کنید .این امر که توجه خود را به عملکرد کارمندان خود نشان دهید،
خود باعث افزایش راندمان کاری و رضایت آنها خواهد ش��د .فراموش نکنید
ک��ه هیچ چیز بدتر از این نخواهد بود که کارمندان تصور کنند که ابدا مورد
توجه مدیران خود نیستند.
-2اطالع��ات خود در زمینه مدیریت کارمندان و فرآیند تیمس��ازی را به
روز ک��رده و در این رابط��ه از برنامهریزی و تمرین ه��ای مفید برای تمامی
کارمندان ،غافل نش��وید .درواقع شما باید تیم را در جهتی هدایت کنید که
کارمندان به خوبی بتوانند با یکدیگر به هماهنگی الزم دست پیدا کنند.
-3از زیر ذره بین قرار دادن کارمندان خودداری کرده و اجازه دهید تا آنها
در نحوه انجام وظایف خود ،برنامهریزی دلخواه را داش��ته باشند ،با این حال
ش��ما همواره باید ارتباط خود را با آنها حفظ کرده و با تحلیل عملکردشان،
در صورت نیاز به آنها کمک کنید.
-4چشمانداز روش��نی را برای آینده شرکت ترسیم کنید .درواقع این امر
که افراد بدانند که در آینده ش��رکت و موقعیت ش��غلی آنها چه وضعیتی را
خواهد داشت ،در انگیزه آنها نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.
-5انتظارات خود را به صورت کامل مش��خص کنید .بدون ش��ک این امر
باعث خواهد ش��د تا کارمندان دقیقا بدانند ک��ه طبق چه اصولی باید رفتار
کنند ،با این حال در صورتی که بخواهید هر بار آنها را با مواردی جدید آشنا
سازید ،بدون شک زمینه نارضایتی کارمندان خود را فراهم خواهید کرد.
-6ارتب��اط برقرار کردن با خود را س��خت نکنید .درواقع افراد باید بتوانند
ش��ما را عضوی از تیم ش��رکت تصور کرده و به راحتی بتوانند با شما ارتباط
برقرار س��ازند .به همین خاطر از حضور در بین تیم ش��رکت و گفت وگوی
صمیمانه با آنها غافل نشوید.
-7بازخورد هر اقدام خود را به نحوی غیرمستقیم از کارمندان جویا شوید.
این امر باعث خواهد ش��د تا نس��بت به نقاط قوت و ضعف اقدامات خود ،به
درکی واقعبینانه دست پیدا کنید.
-8یک فرهنگ سازمانی قوی برای شرکت خود ایجاد کنید .فرهنگ را در
یک تعریف س��اده می توان به اصول و باورهایی خالصه کرد که ش��ما ضمن
تبیین آنها ،الزم است تا برای اجرایی شدن آنها نیز برنامه ای داشته باشید.
-9تنه��ا کارمندانی را اس��تخدام کنید که با فرهنگ س��ازمانی ش��رکت
هماهنگ هس��تند .این امر بسیاری از مشکالت کارمندان با یکدیگر کاهش
خواهد داد .درواقع اضافه کردن یک فرد کامال متفاوت ،بدون شک منجر به
نارضایتی تمامی افراد تیم خواهد شد.
-10به دنبال توس��عه پایدار باش��ید .درواقع رش��د اگر تنها در برخی از
بخش ها صورت گیرد و یا بر طبق اصولی درس��ت انجام نش��ود ،بدون شک
ارزش��ی نخواهد داش��ت .در نهایت این اقدامات خود زمینه کاهش رضایت
شغلی کارمندان را به همراه خواهد داشت.
-11تیم خود را همواره مجهز نگه دارید .درواقع ش��ما باید تا حد امکان،
اب��زار الزم برای راحت��ی کار افراد خود را فراهم آورده و از هیچ کمکی دریغ
نکنید.
-12زمان��ی را برای آموزش اختصاص دهید .ب��رای مثال این امر که یک
ساعت از وقت کاری افراد ،صرف یادگیری شود ،خود به افزایش توان تیم و
رضایت آنها منجر خواهد شد.
-13امکان دورکاری را برای افراد تیم خود فراهم آورید .این امر هم برای
شرکت و هم برای کارمندان مزیت هایی را به همراه خواهد داشت.
ادامه دارد ...
منبعtinypulse :

به قلم :نیلی آرکالپ کارشناس امور کسب و کار
ترجمه :علی آلعلی

نام هر شرکتی بیانگر ویژگیها و جذابیتهای آن است .در طول زمان احتمال
اینکه صاحبان کس��ب و کارها تمایل به تغییر نام شرکتش��ان پیدا کنند ،وجود
دارد .گاهی اوقات نام شرکت ما به خوبی ارزشهای برندمان را منعکس نمیکند.
در چنین زمانی یکی از ایدههای مناسب تالش برای تغییر نام شرکتمان است.
براس��اس نوع کسب و کار و محل فعالیت شرکتمان فرآیند تغییر نام متفاوت
اس��ت .گاهی اوقات ای��ن فرآیند بیش از اندازه گمراهکننده به نظر میرس��د .به
همین خاطر برخی از ش��رکتها در عمل قید تغییر نام را میزنند .بدون تردید
عقبنش��ینی از فرآیند تغییر نام برندم��ان صرفا به خاطر ناتوانی در زمینه انجام
یک یا دو پیشنیاز به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد.
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی فرآیند تغییر نام ش��رکت به صورت مرحله
به مرحله اس��ت .بدون شک این فرآیند جنبههای حقوقی مشخصی نیز دارد .به
همی��ن خاطر توصیه من عالوه بر مطالعه این مقاله گفتوگو و مش��ورت با یک
کارشناس مس��ائل حقوقی نیز هست .به این ترتیب برند شما بهترین انتخاب را
در فرآیند تغییر نام خواهد داشت.
وضعیت بنگاههای مالکیت خصوصی
ی عمومی
و تعاونیهای همکار 
فعالی��ت به عنوان یک س��ازمان ش��به کاری که جزئ��ی از مالکیت خصوصی
محسوب میش��ود ،به معنای عدم فعالیت رسمی ما در حوزه کسب و کار است.
به عالوه همکاریهای عمومی با س��ایر بنگاههای اقتصادی نیز سازمان ما را بدل
به یک کس��ب و کار کامال مس��تقل نمیکند .در اغلب کش��ورها چنین کسب و
کارهایی جدای از صاحبشان هیچ هویت مستقلی ندارند .به همین خاطر نیز نام
آنها با نام صاحبشان یکسان خواهد بود .بدون تردید وقتی شرکت ما دارای نان
خودمان است ،امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت .در چنین شرایطی با ایجاد
تغییراتی اندک در س��اختار کسب و کارمان امکان دس��تیابی به موقعیت کاری
مستقل و بالطبع فرصت تغییر نام شرکت وجود خواهد داشت.
اگر ش��رکت شما عنوان مالکیت خصوصی یا سازمان همکاری عمومی را یدک
میکشد ،امکان تغییر عنوان فعالیت آن از طریق فرآیند تغییر حوزه کسب و کار
وجود دارد .در این صورت باید گامهای ذیل را برداشت:
• اقدام برای لغو مجوز فعلی کاری و پر کردن فرم ثبت ش��رکت تازه به منظور
ایجاد ش��رکت رس��می و امکان انتخاب نام دلخواه برای آن ضروری اس��ت .این
فرآیند ش��امل تماس با مقامات دولتی و ثبت ش��رکت میشود .انتخاب نام تازه
برای ش��رکتمان از طریق ارائ��ه نامهای مورد نظر به س��ازمان دولتی مذکور و
بررس��ی امکان استفاده از آنها صورت میگیرد بنابراین در این مرحله باید بیشتر
از یک نام را برای شرکتمان انتخاب کنیم.
• پاس��خ بانک اطالعاتی دولتی در مورد امکان دسترس��ی و انتخاب به نامهای
مورد نظر شرکتمان فرصت انتخاب را به ما میدهد .در صورت وجود شرکتی به
نام اولویت اول ما در لیست باید به سراغ نامهای بعد برویم.
• در گام س��وم باید اقدام به اخذ مجوزهای محلی ،اس��تانی و کش��وری برای
فعالیت ش��رکت تازهمان کنیم .در غیر این صورت فعالیت ش��رکت ما غیرقانونی
خواهد بود.
• در نهایت پس از ثبت نام تازه ش��رکتمان باید اق��دام به ثبت نام کارمندان
ش��رکتمان در س��امانه دولتی کنیم .به این ترتیب کارمندان فعلی ش��رکت به
صورت رس��می بخشی از ش��رکت ما خواهند ش��د .این امر به معنای مسئولیت
قانونی متقابل ما و آنها در قبال هم خواهد بود.

در زمین��ه تغیی��ر نام ش��رکت ثب��ت آدرس دفت��ر مرکزی اهمی��ت ویژهای
دارد .ب��ه طور معمول پیش از تایید ثبت ش��رکت تازه مقام��ات دولتی اقدام به
بررس��ی وضعیت کس��ب و کارمان میکنند .این امر به منظور جلوگیری از ثبت
ش��رکتهای صوری انجام میشود .در مورد شرکتهای مشارکتی ضرورت ایجاد
هویتی مس��تقل از شرکا برای ثبت ش��رکت ضروری خواهد بود .البته این امر به
معنای پایان دادن به همکاری با ش��رکا نیس��ت .فقط باید در قالب ش��رکتهای
مس��تقل اقدام به همکاری کرد .نکته مهم در این زمینه توجه به نرخ مالیات بر
ش��رکتهای خصوصی است .در بسیاری از موارد افراد حقیقی به منظور اجتناب
از پرداخت مالیات ش��رکتهای حقوقی از فرآیند پایان دادن به مشارکت جمعی
اجتناب میکنند .تصمیمگیری در این زمینه بستگی به میزان اعتماد ما به آینده
کسب و کارمان به صورت مستقل دارد.
شرکتهای دارای مسئولیت محدود و تعاونی مشارکتی
ش��رکتهای حقوقی معموال به دو صورت «با مس��ئولیت محدود» یا «تعاونی
مش��ارکتی» ثبت میش��وند .فرآیند تغییر نام برای این ش��رکتها دارای راهکار
متفاوتی در مقایس��ه با آنچه پیش از این بیان ش��د ،اس��ت .در مورد شرکتهای
دارای مس��ئولیت محدود ضرورت حذف نام فعلی و انتخاب نام تازه وجود دارد،
با این حال در مورد شرکتهای تعاونی امکان حفظ نام موجود یا افزودن پسوند
به آن وجود خواهد داش��ت .در ادامه به بررس��ی شیوه تغییر نام کسب و کار در
هر دو مورد خواهیم پرداخت.
تغییر نام شرکتهای دارای مسئولیت محدود
ش��رکتهای دارای مس��ئولیت مح��دود رایجترین نوع بنگاهه��ای تجاری در
دنیا هس��تند .دلیل مس��ئولیت محدود این ش��رکتها مربوط ب��ه حوزه محدود
فعالیتش��ان است بنابراین آنها امکان فعالیت در بسیاری از زمینههای تخصصی
یا مربوط به بخش دولتی را ندارند .از آنجایی که این نوع ش��رکتها بس��یار رایج
هس��تند ،فرآیند تغییر نامش��ان نیز معموال راحتتر و روشنتر از دیگران شکل
میگی��رد .تنها کاری که باید در اینجا انج��ام داد اقدام برای تهیه و تکمیل فرم
تقاضای تغییر نام اس��ت .این امر به معنای دست کشیدن از استفاده نام فعلی و
اعالم فهرستی از نامهای تازه به ترتیب اولویت برای انتخاب است .نکته مهم در
این می��ان ضرورت تکمیل چنین فرمی در صورت فعالیت ش��رکتمان در چند
استان مختلف اس��ت .به عالوه بر شرکتهای بینالمللی عالوه بر اقدام به تغییر
نام در کش��ور اصلی ضرورتهای دیگری نیز وج��ود دارد .به این ترتیب معموال
در س��ایر کش��ورهایی که ش��رکتمان فعالیت دارد ،باید اقدام به اخذ مجوز تازه
برای فعالیت تجاری به عنوان بنگاه اقتصادی خارجی کنیم .به این ترتیب امکان
ادامه فعالیت شرکت ما در کشورهای خارجی نیز فراهم خواهد شد .در برخی از
کش��ورها برای تغییر نام ش��رکت مالیات خاصی وجود دارد .همچنین در صورت
تمایل امکان مسدودس��ازی امکان اس��تفاده از نام قبلی ش��رکتمان برای دیگر
بنگاهها نیز وجود خواهد داش��ت .به این ترتیب دیگر شرکتها امکان استفاده از
نام قبلی ما را نخواهند داش��ت .این امر به دلیل جلوگیری از سوءاس��تفاده از نام
قبلی برندمان اهمیت ویژهای دارد .البته به طور معمول استفاده از نامهای قبلی
ش��رکتها با محدودیت زمانی مواجه اس��ت .به عنوان مثال در آلمان فقط پس
از گذش��ت  20سال امکان استفاده از نا م قبلی دیگر شرکتها برای یک شرکت
تازه وجود دارد.
اگرچ��ه تعام��ل با س��ازمانهای دولتی ب��رای تغییر نام بخ��ش اصلی فعالیت
ش��رکتها را تش��کیل میدهد ،با این حال باید نس��بت به اقدامات جانبی دیگر
نیز توجه کافی را داش��ت .یکی از این اقدامات تماس با بانک همکار ش��رکتمان
اس��ت .در بسیاری از مواقع همراه با تغییر نام شرکت باید نام حساب رسمی آن
نیز تغییر یابد .در غیر این صورت فرآیند گردش حس��ابمان با مش��کل مواجه

خواهد ش��د .این امر از طریق درخواس��ت کتبی به بانک مورد نظر به س��ادگی
انجام میشود.
اق��دام ب��رای اخذ پروانه کس��ب و کار در مقیاسهای مختل��ف محلی ،ملی و
بینالمللی برای ش��رکتمان با نام تازه ضروری خواه��د بود .در غیر این صورت
نهادهای دولتی از فعالیت شرکتمان جلوگیری خواهند کرد.
در بس��یاری از مواقع اخذ نام تازه برای ش��رکتمان به معنای دریافت سریال
شناس��ایی تازه کس��ب و کار نیز هست .این شناس��ه در اغلب کشورهای جهان
به عنوان منبعی برای شناس��ایی کس��ب و کارهای مختلف مورد اس��تفاده قرار
میگیرد .به این ترتیب ش��رکتهای مختلف به س��ادگی از س��وی سازمانهای
مسئول بررسی وضعیت کس��ب و کارها مورد شناسایی قرار میگیرد .نکته مهم
در این زمینه اقدام س��ریع برای تغییر سریال شناسایی است .در غیر این صورت
شرکتمان در ادامه فعالیت تجاری خود دچار مشکالت فراوانی خواهد شد.
ب��ه عنوان نکته پایانی در مورد ش��رکتهای دارای مس��ئولیت محدود باید به
تغییر زمینه کاری آنها نیز اشاره کرد .گاهی اوقات تغییر نام یک شرکت با هدف
تغییر حوزه فعالیت آن صورت میگیرد .در این صورت اقدامات جانبی برای اخذ
مجوز نام تازه کافی نخواهد بود .در چنین ش��رایطی شرکت ما باید تمام مراحل
ثب��ت و راهاندازی ش��رکت را از ابتدا تا انتهاب طی کن��د .در غیر این صورت به
دلیل مغایرت زمینه فعالیت ثبت ش��ده و شرایط کاری فعلی شرکت با مشکالت
مختلف قانونی مواجه خواهیم ش��د .همچنین اطالعرسانی درست در این زمینه
اهمیت بسیار باالیی خواهد داشت .اگر مشتریان ما به خوبی از حوزه فعالیت تازه
ما مطلع نشوند ،دچار سردرگمی خواهند شد.
حفظ نام برای شرکتهای تعاونی مشارکتی
در بسیاری از مواقع شرکتها اقدام به حفظ نام رسمی خود و تاسیس شرکتی
به عنوان زیرمجموعهش��ان میکنند .این اقدام از نظر فنی منطقیتر محس��وب
میش��ود .به این ترتیب ما هم نام اصلی شرکتمان را حفظ میکنیم ،هم کسب
و کاری جانبی با نام تازه راهاندازی خواهیم کرد .به طور معمول این اس��تراتژی
از س��وی تعاونیهای مشارکتی در حوزه کس��ب و کار دنبال میشود .این امر به
آنه��ا اجازه پیگیری فعالیت در بس��ترهای مختلف به صورت همزمان را میدهد.
منظور من از شرکتهای تعاونی در اینجا شرکتهایی با هیات مدیره و فعال در
زمینه سرمایهگذاری و تولید در بخشهای مختلف است .به این ترتیب در عمل
این شرکتها تمایل به ثبت شرکتهای زیرمجموعه متعدد دارند .وضعیت کاری
چنین بنگاههایی به صورت وجود یک شرکت مرکزی و چند شرکت زیرمجموعه
اس��ت .فرآیند ثبت ش��رکتهای زیرمجموعه بس��یار راحت اس��ت .فقط باید به
سازمان دولتی مسئول مراجعه و فرم ثبت شرکت زیرمجموعه را پر کنیم .پس از
مدت مشخصی (معموال دو هفته) امکان فعالیت شرکت تازه فراهم خواهد شد.
تغییر نام شرکت یک بازی سرگرمکننده نیست
تغییر نام شرکتمان فقط در مواقع ضروری توصیه میشود .اقدام مداوم برای
تغییر نام ش��رکت خطر بیاعتباری و فراموش��ی ناممان از س��وی مشتریان را در
پی دارد .به هر حال مش��تریان در طول زمان به نام ش��رکتها عادت میکنند.
اینکه پس از چند سال مشتریان با نام تازهای مواجه شوند ،هرگز تغییر سادهای
برای آنها نخواهد بود .درک این مطلب در بس��یاری از موارد همراه با تردیدهایی
پیرامون دلیل تغییر نام همراه اس��ت .به این ترتیب ش��رکت مورد نظر باید تمام
توضیحات الزم در این زمینه را ارائه کند .در غیر این صورت اعتماد مشتریانش
از بین خواهد رفت .توصیه پایانی من اطالعرسانی در مورد تغییر نام شرکتمان
از چند ماه قبل اس��ت .به این ترتیب مش��تریان با نام تازه آشنایی کافی را پیدا
خواهند کرد.
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گلشیرازی در اولین نشست خبری دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

آمادگی حداکثری واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین در پیک تابستان 98

قزوین  -خبرنگار فرصت امروز  :واحدهای  250مگاواتی نیروگاه شهید رجایی در  5ماهه سال جاری،
از باالترین سطح آمادگی در پیک تابستان امسال برخوردار بود .به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت
تولید برق شهید رجایی ،با انجام تعمیرات به موقع و بهره برداری مبتنی بر استانداردها و دستورالعمل
های تعریف شده در واحدهای  250مگاواتی ،نیروگاه بخار از حداکثر آمادگی در پیک تابستان برخوردار
بوده اســت .بنا به این گزارش ،اصالح اشکاالت و رفع محدودیت های تولید ،با استفاده از بررسی های
هدفمند تخصصی و پایش وضعیت تجهیزات ،از عوامل موثر در کاهش محدودیت ها و افزایش سطح
آمادگی تولید در واحدهای بخاری است که در این باره می توان به اصالح عدم تعادل دمای لوله های دیواره بویلرها با شبیه سازی هدر
توزیع آب تغذیه درام این واحدها و یا اصالح افت خالء کندانسور واحدهای بخاری با استفاده از روش تزریق بخار ،اشاره نمود .این خبر
می افزاید ،ارائه گزارش های مداوم از طریق داشبوردهای مدیریتی و تکیه بر آن به عنوان مرجع اطالعات واحدها ،موجب شده است تا
در هر زمان ،اطالعات الزم برای بهره برداری و برای انجام تعمیرات واحدها در دسترس باشد و از سوی دیگر با به کارگیری روش پایش
وضعیت به عنوان استراتژی نوین تعمیراتی ،بیشتر ایرادات وارده ،به موقع تشخیص داده شده و از وقوع خرابی در تجهیزات جلوگیری می
شود؛ بنابراین این نوع فعالیت های بهره برداری و تعمیرات هدفمند ،افزایش بهره وری ،کاهش محدودیت های تولید و در نهایت ارتقای
سطح آمادگی این واحدها را به دنبال داشته است .در پایان این خبر آمده است ،ارتقای سطح آمادگی واحدهای نیروگاه ،عالوه برحفظ
پایداری تولید برق و کمک به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی ،پارامترهای بهره برداری و شاخص های تولید را هم در محدوده ی
استانداردهای زیست محیطی قرار می دهد که نقش مهمی در کمک به صیانت از محیط زیست را خواهد داشت.
با حضور مهندس حاج رسولیها و محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران انجام شد :

آغاز عملیات اجرایی طرح جامع کنترل سیالب اراضی خشکه داران
نشتارود-تنکابن

ساری – دهقان  :به گزارش خبرنگار مازندران آغاز عملیات اجرایی طرح جامع کنترل سیالب اراضی
خشکه داران نشتارود در غرب مازندران با حضور مهندس حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع
آب ایران آغاز شد .در آئین عملیات اجرای این طرح که جمعی از مقامات محلی از جمله نماینده مردم
منطقه در مجلس شورای اسالمی ،فرمانداران تنکابن و عباس آباد حضور داشتند؛ آقای مهندس حاج
رســولیها بااشاره به وقوع سیالب های مکرر در کشور و استان گفت :در طی یکسال گذشته دو سیل
مخرب یکی مهر ماه  97و دیگری در فروردین ماه  98در استان اتفاق افتاده است که این سیالب در
پنجاه سال اخیر کم سابقه بوده است .ایشان با بیان ویژگی های رودخانه های استان مازندران افزود 10 :درصد رودخانه های فعال کشور
در استان مازندران قرار دارد که حفظ ،نگهداری و مدیریت آنها نیازمند اعتبارات بیشتراست که باید در قانون بودجه این مهم بازنگری و
اصالح شود تا بتوانیم میزان خسارت را کاهش و سیالب را مدیریت و کنترل کنیم .مهندس حاج رسولیها با ابراز خرسندی از اقدامات
انجام شده در بخش ساماندهی و الیروبی رودخانه های غرب مازندران از تالش مجموعه آب منطقه ای مازندران قدردانی کرد و گفت:
امیدواریم با کمک مسئولین منطقه از جمله فرمانداری ها و دستگاه قضایی آزادسازی حریم و بستر تسهیل و اقدامات مهندسی رودخانه
توسعه یابد .در این مراسم آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی ضمن اشاره به اهداف این طرح از جمله کنترل سیالب و کاهش خسارات
در سطح  2000هکتار اراضی منطقه هزینه آن را  90میلیارد ریال و در سه فاز اعالم کرد و گفت :با تعریض و افزایش ظرفیت آبگذری،
رودخانه های منطقه سیالب به دریا هدایت شده و از طغیان آن به اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی جلوگیری می کند.

بررسی روند استفاده از کارتهای سوخت در مجاری عرضه استان گلستان

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز  :پیرو اطالعیه های صادره درخصوص استفاده از کارتهای سوخت شخصی در مجاری عرضه،
کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان باحضور در مجاری عرضه استان به بررسی روند استفاده از کارتهای
سوخت پرداختند.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت منطقه گلستان ،کارشناسان این منطقه ضمن راهنمایی مصرف کنندگان در
خصوص استفاده از کارت سوخت شخصی ،به ابهامات آنها پاسخ های الزم را ارایه دادند.برپایه این گزارش ،روند استقبال و استفاده
مراجعین از کارتهای سوخت شخصی در جایگاههای استان قابل قبول و مناسب بوده و عملیات سوخترسانی به مصرف کنندگان به
صورت مطلوب در حال انجام است.بر این اساس از کلیه هم استانیهای عزیز تقاضا می شود سواالت متداول خود(در خصوص کارتهای
سوخت) را از طریق تماس با شماره (09627مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان ) و یا از طریق مراجعه حضوری به نواحی چهارگانه
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در شهرستانهای گرگان ،گنبدکاووس ،کردکوی و مینودشت مطرح و نسبت
به رفع ابهامات و مشکالت اقدام نمایند.

بهره برداری از پروژه شبکه توزیع گاز و ایستگاه  TBSناحیه صنعتی
کاخک گناباد

مشهد  -صابر ابراهیم بای  :رئیس اداره گاز ناحیه گناباد از بهره برداری رسمی پروژه شبکه توزیع
گاز و ایستگاه  TBSناحیه صنعتی کاخک این شهرستان خبر داد .اکبر نجاتی با اعالم این خبر اظهار
کرد :طرح گازرسانی به ناحیه صنعتی کاخک شامل  5کیلومتر شبکه توزیع گاز و افتتاح یک ایستگاه
 TBSبا مبلغی بالغ بر  10میلیارد ریال افتتاح شد .وی افزود :هدف از این اقدام ایجاد زیرساخت های
الزم برای رشد و توسعه صنایع تولیدی و کمک به بهبود کار و سرمایه ایرانی است .رئیس اداره گاز
ناحیه گناباد افزود :استفاده از سوخت پاک گاز در بخش صنعت موجب رونق تولید ،کاهش بهای تمام
شده کاالهای تولیدی ،اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت معکوس روستاییان به شهرها می شود .گفتنی است؛ این پروژه با حضور
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و جمعی از مقامات استانی و محلی
به بهره برداری رسید .شهرستان گناباد در فاصله  285کیلومتری جنوب مشهد مقدس قرار دارد.
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی:

نظام جمهوری اسالمی از مولفه های اقتدار برخوردار است

اراک – مینو رســتمی  :فرمانده سپاه روح اهلل اســتان مرکزی گفت :برخورداری از رهبری
خردمند ،وجود آرمان های بزرگ ،ملت دالور و ایستادگی در برابر دشمنان ،از مولفه های اقتدار
جمهوری اسالمی است .سردار محسن کریمی در نشست با خبرنگاران استان مرکزی با رویکرد
کنگره ملی نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و  6200شهید استان مرکزی در اراک ،اظهار
داشت :جمهوری اسالمی ایران به رغم تمام مشکالت ایجاد شده توسط دشمنان داخلی و خارجی
طی  ۴0ســال اخیر همچنان در اوج اقتدار قرار دارد و هر روز هم در جهان بر اعتبار و اقتدار آن،
افزوده می شود .وی افزود :دشمنان نیز به اقتدار رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران اذعان دارند و با لطف و عنایت الهی هر موقع
دشمن به هر نحوی قصد یورش دارد با تصمیمات خردمندانه رهبری نقشه آنان نقش بر آب میشود و دشمن هم کامال به این
روند آگاه است .کریمی خاطرنشان کرد :دشمن تاکنون از هرجا که وارد شده و به رغم مشکالت و فشارهای اقتصادی که از سال
گذشته بر شدت آن افزوده است و بر ملت حاکم کرده ،اما نظام جمهوری اسالمی ایران با تمام مشکالت با حمایت و حضور مردم
والیتمدار بر دشمن فائق آمده است .فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی بیان داشت :تمدن اسالمی بزرگترین و ماندگارترین
آرمان است و برای این آرمان بزرگ در طول قرن ها زحمت کشیده شده و پیوسته این تالش ها ادامه دارد و فرآیند تمدن بزرگ
اسالم قرنهاست شروع شده است .کریمی با اشاره به این که طی  ۴0سال اخیر نصرت الهی شامل این ملت بزرگ شده افزود:
این ملت و نظام با  ۴0سال مقابله بیامان با دشمنان همچنان در اوج اقتدار قرار دارد و حرکت در زمینه ها و حوزه های مختلف
به جلو ادامه دارد و امروز هم با اوایل جنگ تحمیلی متفاوت است ،در صنایع نظامی و قدرت نظامی متکی به خودمان هستیم و
هم اکنون با اقتدار کامل به قدرت بازدارنده رسیدهایم.

دعوت داور خوزستانی برای قضاوت در مسابقات تکواندو قهرمانی اروپا

اهواز – شبنم قجاوند  :رئیس فدراسیون تکواندو اروپا با ارسال نامه ای به فدراسیون تکواندو ایران
و با تمجید از عملکرد اسماعیل اسفندیاری در سال های  2017تا  2019در مسابقات قهرمانی اروپا
از این داور توانمند استان برای قضاوت در رقابت های قهرمانی 2020دعوت بعمل آورد .بر پایه همین
گزارش اسفندیاری رییس کمیته داوران تکواندو استان خوزستان از کارکنان شرکت برق منطقه ای
خوزستان است که طی سالهای  2017و  2018بعنوان بهترین داور اروپا انتخاب و معرفی شد و در
سال  2019هم از طرف کمیته فنی ( )TDبعنوان رییس زمین قهرمانی اروپا بکار گمارده شده است.

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و بودجه شهرداری رشت منصوب شد

رشت -مهناز نوبری  -با حکم دکتر ناصر حاج محمدی سرپرست جدید مدیریت برنامه ریزی و بودجه شهرداری رشت منصوب
گردید .در حکم دکتر ناصر حاج محمدی برای خانم میمنت سیاوش آمده است :با سالم و احترام  .با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده
جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان -سرپرست مدیریت برنامه ریزی و بودجه -شهرداری رشت منصوب می گردید.امید است با
توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی های خود با نوآوری ،خالقیت ،تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف
سازمانی موفق و موید باشید.ناصر حاج محمدی  -شهردار رشت .گفتتی است پیش از این آمنه خدابخشی مدیریت برنامه ریزی و
بودجه شهرداری را بر عهده داشته است.

جریان سازی مناسب رسانه ای؛ بازوی توانمند مطالبه گری
اصفهان  -قاســم اســد :به گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی
اصفهانمسعود گلشــیرازی ،رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست
خبری رسانه ها را یکی از بازوهای مهم حمایتی فعاالن اقتصادی و اقتصاد
کشور در شرایط جنگ اقتصادی دانست و تصریح کرد :بدون تردید اطالع
رســانی مناسب و اثربخش به همراه جریان سازی مناسب رسانه ای می
تواند یکی از بازوهای مهم مطالبه گری فعاالن اقتصادی و شهروندان استان
برای کمک به رفع چالش های ملی و استانی باشد .رییس اتاق بازرگانی
اصفهان شاخص مداری و مساله محوری را یکی از مهم ترین مشخصه های
هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان عنوان و اظهار داشت :در
این دوره تالش خواهیم کرد در چارچوب رســالت های اتاق بازرگانی به
عنوان پارلمان بخش خصوصی ،مسایل واقعی بخشهای تولیدی ،صنعتی،
بازرگانی و کشاورزی و ...که سبب پایین بودن رتبه استان در زمینه فضای
کسب و کار و همچنین باال بودن نرخ بیکاری استان شده است را بصورت
عملی و با تعامل سازمانها و بخشهای مختلف دولتی و حاکمیتی ذیربط
حل کنیم .وی افزود :عالوه بر تالش برای به ثمر رسیدن پروژه های اصلی
و کالن استان ،تالش خواهیم کرد تا با عملیاتی شدن این پروژه ها ،استان
پهناور اصفهان و تک تک شهروندان از منابع آن منتفع گردندتا این امر گام
مهمی در راستای تحقق رونق تولید و حرکت در مسیر توسعه پایدار استان
باشــد .گلشیرازی ،پروژه برند شهری و توسعه گردشگری استان ،توسعه
صادرات با احداث مرکز رشد صادرات ،ایجاد مراکز رشد تجارت الکترونیک
و استارتاپ ها و..را از پروژه های کالن این اتاق برشمرد .وی تصریح کرد:

بدون شک اتاق بازرگانی واعضاء آن جزیی از اکوسیستم اقتصادی موجود
در استان بوده و به همین دلیل به منظور بهبود این اکوسیستم که نتیجه
آن بهبود فضای کسب و کار استان خواهد بود ،اقدامات اثربخش و مساله
محوررا در دستور کار قرار دادیم که بعنوان نمونه می توان به دعوت رییس
کل بانــک مرکزی و مدیران عامل چنــد بانک بزرگ دولتی و خصوصی
کشور جهت حضور در اتاق اصفهان ،پاسخگویی بر رفع مشکالت فعاالن
اقتصادی اســتان  ،تهیه بسته حمایتی مالیات ســتانی از سوی سازمان
مالیاتی ،بسته حمایتی تامین اجتماعی از سوی این سازمان ،حضور هیات
های تجاری خارجی متعدد و ...در این اتاق طی چند ماه گذشــته اشاره
کرد .گلشــیرازی در ادامه با تقدیر از استاندار محترم اصفهان و بسیاری
از ســازمانهای دولتی و حاکمیتی در تعامــل ویژه با اتاق بازرگانی جهت
رفع مشکالت تولید و اقتصاد و اشتغال استان تاکید کرد :خوشبختانه تیم

اقتصادی اســتان عزم خود را بــرای تعامل با بخش خصوصی مولد جزم
نموده است که کاهش نرخ بیکاری استان در بهار سالجاری و نزدیک شدن
به نرخ بیکاری کشور همچنین بهبود نسبی فضای کسب و کار استان به
همراه افزایش رضایتمندی فعاالن اقتصادی ثمره این همراهی و همکاری
بوده اســت .وی ابراز امیدواری نمود با توسعه تعامالت و به ثمر نشستن
همه تالشها ،شاهد نتایج بسیار ارزشمندی برای اقتصاد استان و معیشت
شهروندان باشیم .رییس اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد واحد مدیریت بررسی
های اقتصادی در اتاق بازرگانی جهت اســتخراج و تدوین نظام مند آمار
و مدیریت پژوهشــهای اقتصادی را یکی از گام های مهم برای شاخص
محوری اتاق بازرگانی دانست و تصریح کرد :عالوه بر این اتاق اصفهان برای
نخستین بار با برگزاری آزمون برای نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات های
حــل اختالف مالیاتی و تامین اجتماعی گام بزرگی برای حمایت ویژه از
فعاالن اقتصادی برخواهد داشت .بهرام سبحانی ،نایب رییس اتاق بازرگانی
اصفهان نیز در این نشست راه حل برون رفت از جنگ تمام عیار و نابرابر
اقتصادی و تحریم های ناعادالنه را همراهی کســب و کارهای اقتصادی
بیان نمود .وی همچنینبر اهمیت ایجاد بندر خشک در اصفهان تاکید کرد
و گفت :حملونقل ،امور گمرکی ،ترانزیت کاال در بخش واردات و صادرات
نقش بسزایی در رونق تولید داشته و راهاندازی بندر خشک در اصفهان یکی
از اساسیترین و موثرترین اقدامات در بهبود مستمر محیط کسب و کار
است.وی در دادامه تاکید کرد :تعهد نموده ایم منابع اتاق در راستای توسعه
کسب و کار استان صرف شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی:

سرمایه انسانی مهمترین عامل توسعه مدیریت و منابع است

تبریز  -فالح :معاون توســعه مدیریت و منابع اســتاندار
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه سرمایه انسانی مهمترین عامل
توسعه مدیریت و منابع است ،افزود :نیروی انسانی دستگاههای
اجرایی باید توانمند و بهروز باشند .حمیدرضا قاسمزاده در جمع
کارکنان فرمانداری اهر ،اظهار داشــت :الزمه توانمندی نیروی
انسانی ،مهارتآموزی و برگزاری دورههای آموزشی است و این
آموزشها باید کاربردی و مرتبط با وظایف هر کارمند باشد .وی
افــزود :بازخورد مهارت و توانمندی کارکنان نیز باید در ارتقای
شغلی و مزایای در نظر گرفته شده برای آنها نمایان شود .معاون
استاندار آذربایجان شرقی سفر به شهرستانها و بررسی امکانات
و مشکالت فرمانداریها با اولویت مناطق محروم را از اولویتهای
خمود ذکر کرد و گفت :کمبودهایی که در فرمانداریها وجود

دارد از نزدیک مورد بررســی قــرار میگیرد تا تصمیمگیریها
واقعیتر و عملیاتیتر باشد .قاسمزاده با بیان اینکه خودم را جزو
خانواده همکاران استانداری و فرمانداریها میدانم ،افزود :همین
احساس نزدیکی و ارتباطهای چهره به چهره است که موجب

میشود مشکالت بهتر حل شــود .وی با بیان اینکه امکانات و
منابع مالی دولت محدود اســت ،افزود :این محدودیتها اجازه
نمیدهد که به همه نیازها پاســخگو باشــیم ،اما در حد توان،
اختیــارات و ظرفیتهای قانونی تــالش میکنیم تا امکانات و
تجهیزات مورد نیاز فرمانداریها را تأمین کنیم .فرماندار اهر هم
در این جلسه به بیان برخی از مسائل و مشکالت این شهرستان
و فرمانداری اهر پرداخت و مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت
و منابع استانداری آذربایجان شرقی توضیحات الزم در خصوص
مسائل مطرح شده را بیان کردند .معاون توسعه مدیریت و منابع
استاندار آذربایجان شــرقی در سفر یکروزه به شهرستان اهر،
از بخشهای مختلف این فرمانداری و برخی از زیرســاختها و
امکانات این شهرستان بازدید کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

نهادهای تعریف شده در حوزه معرفی و بزرگداشت مفاخر فرهنگی استان فعالیت چشمگیری ندارند
تبریز  -فــالح :مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری
آذربایجان شرقی با انتقاد از نگاه کالبدی و فنی به مسائل اجتماعی،
گفت :تا زمانی که این بینش اصالح نشود به نتیجه دلخواه نخواهیم
رســید .بدر شکوهی در جلســه کمیته مشورتی فرهنگی اجتماعی
استان ،با اشــاره به اینکه امروزه آسیبهای اجتماعی به عنوان یک
چالش بزرگ به حساب میآید ،ابراز داشت :موضوعاتی از جمله اعتیاد
و طالق از عمده مشــکالتی هستند که باید در این حوزهها به شکل
کامال جدی نسبت به حل آنها اقدام شود .وی ،ترسیم و تعیین اهداف و
وظایف برای کمیته فرهنگی اجتماعی را بسیار مهم و ضروری دانست
و خاطرنشان کرد :در چنین شرایطی فعاالن این حوزه خواهند دانست
که کدام جهت و راهکارهایی را برای رسیدن به هدف نهایی باید دنبال
کنند .شــکوهی ادامه داد :در واقع انجام و طراحی چنین موضوعی
همچون نقشــه راهی خواهد بود که مسیر درســت را نشان خواهد
داد .وی الزمه پیشرفت در حوزه فرهنگی اجتماعی را ورود اساتید و
صاحبنظران و همچنین دخالت دادن سازمانهای مردم نهاد دانست و
عنوان کرد :بسیاری از کشورهایی که در این حوزه نتایج خوبی به دست

آوردهاند آنهایی هستند که ظرفیت سازمانهای مردم نهاد به خصوص
گروههای مرجع را مورد استفاده قرار دادهاند و ما نیز برحسب توانایی و
داشتههایمان میتوانیم در استان از چنین ظرفیتهایی استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه برخی از مسائل موجود بدون متولی است ،اذعان
داشــت :به عنوان مثال در حوزه فرهنگ ترافیک یکسری موضوعات
در قالب ســلبی تعریف شد؛ در صورتی که الزامات یک کار فرهنگی
آن است که پایه آن ،نرم و ایجابی باشد که عدم دقت به این موضوع
باعث شده که نتایج خوبی به دست نیاوریم .مدیرکل امور اجتماعی

و فرهنگی اســتانداری آذربایجان شــرقی ،با اشاره به اهمیت حقوق
شهروندی و لزوم ورود جدی به این مسئله ،در خصوص فرهنگ ایثار
و شهادت مطرح کرد :پیشینه جامعه ما ایجاب میکند که در رابطه
با چنین موضوعاتی برنامهریزیهای درست و دقیقی صورت گیرد تا
شــاهد سوء استفاده برخی از افراد از این موضوعات نباشیم .شکوهی
در پایان با اشــاره به این که نهادهای تعریف شده در حوزه معرفی و
بزرگداشت مفاخر فرهنگی استان فعالیت چشمگیری ندارند ،گفت:
اینکه شــناخت نسل چهارم انقالب و نظام از مفاخر کشورهای دیگر
بیشــتر از مفاخر کشور خودمان است نشان میدهد که در این حوزه
کمکاریهایی صورت گرفته که باید جبران شود .علیاصغر شعردوست،
نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسالمی هم در این جلسه اظهار
داشت :هیچ کدام از ما منشأ کارهای اجرایی نیستیم اما میتوانیم تا
آنجایی که از دســتمان برمیآید کمک حال باشیم .وی از وضعیت
نامناسب برخی آثار تاریخی تبریز مانند مقبره دوکمال و مقبرهالشعرا
انتقاد کرد و گفت :با وجود بازدید گردشگران زیادی از مقبره الشعرا اما
تاکنون کار چندانی برای بهبود وضعیت آن نشده است.

تجلیل دانشگاه علوم پزشکی قم از خبرنگاران حوزه سالمت
قم  -خبرنگار فرصت امروز  :طی مراســمی از سوی دانشگاه علوم
پزشــکی قم و ســازمان نظام پزشکی اســتان از خبرنگاران فعال عرصه
سالمت قدردانی شد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم،
آیین تجلیل از خبرنگاران و فعاالن عرصه ســالمت از سوی دانشگاه علوم
پزشکی قم و سازمان نظام پزشکی استان برگزار شد .در این مراسم دکتر
گروسی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم ،دکتر ایرانی خواه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ،دکتر عادلی رئیس سازمان نظام پزشکی
استان و معاونان دانشگاه علوم پزشکی قم حضور داشتند .دکتر ایرانی خواه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در این مراسم گفت :خبرنگاران همکاران
و همراهان ما در عرصه سالمت هستند و اگر همراهی های خبرنگاران در
راســتای برقراری ارتباط متقابل بین مردم و مسئوالن نباشد ما نیز نمی
توانیــم اهداف بخش درمان را دنبال کنیم .وی با بیان اینکه قلم خبرنگار
دارای قداست است گفت :ما دست یاری به سوی خبرنگاران برای پیگیری
و انعکاس اقدامات و طرح مشکالت در راستای بهبود شاخص های سالمت

دراز می کنیم و اهالی رسانه برای ایجاد و تحول دانش سالمت جامعه می
توانند نقش آفرین باشند .دکتر عادلی رئیس سازمان نظام پزشکی استان
قم نیز در این مراسم با تجلیل از تالش های خبرنگاران و رسانه های استان
گفت:اعتماد یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی جامعه است و جامعه
پزشکی نیز جزو جوامع خدوم جامعه است و پیوسته خدماتی در استان ارائه
می دهد .وی بیان داشت :اعتماد جامعه به همکاران در حوزه پزشکی می

تواند باعث شود خدماتی که دریافت می کنند ،موثرتر و بهتر شود ،گرچه
اعضای جامعه و حرفه مهمترین کسانی هستند که این اعتماد را حفظ می
کنند ولی اصحاب رسانه می توانند کمک کرده و نقش موثری ایفا کنند.
دکتر گروسی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم نیز در این
مراسم با تشــکر از تالش ها و خدمات جامعه سالمت استان و همچنین
فعاالن عرصه خبری در این زمینه گفت :خبرنگاران عرصه سالمت نقش
موثری در گســترش مسائل سالمت محور داشته و دانشگاه علوم پزشکی
قم نیز به خوبی از نقش رسانه ها استفاده می کند .وی بیان داشت :انتظار
است رسانه های استان در زمینه گسترش مباحث مربوط به حوزه سالمت
کوشیده و پل ارتباطی میان مردم و مسئوالن باشند .همچنین محمدرسول
مهدوی مدیرروابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در
این آیین ضمن قدردانی از تالش های خبرنگاران عرصه سالمت گفت :در
طول سال خبرنگاران تالش های گسترده ای در انعکاس برنامه های حوزه
سالمت انجام می دهند که همواره قدردان آنها هستیم.

سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛

آغاز به کار زیبا سازی بلوار والیت و احداث فضای سبزدررفیوژوسط بلوارفدک
سمنان -حسین بابامحمدی  :سید محمد قاسمی سرپرست سازمان
سیما منظر و فضای سبز شهرداری سمنان گفت :در راستای زیبا سازی منظر
شهر ی شهرسمنان ،بهسازی بلوار والیت و استفاده از گزینه های مناسب برای
زیباسازی این محدوده  ،در دستور کار این سازمان قرار گرفت.قاسمی با بیان
اینکه عملیات زیباسازی این بلوار به طول یک کیلومتر اجرا می شود افزود:
طراحی رفیوژ بلوار والیــت با طرح ها و موضوع های مختلف نظیر ترکیب
مصالح و شــن رنگی ،طاق های پوشــیده از انواع گلهای رونده  ،المان های
حجمی و آرک های نوری و استفاده ازخطوط جدا کننده با امکان نورپردازی
در سطح  ،جهت زیبا سازی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است .وی
در ادامه افزود؛فاز اول این طرح از حد فاصل میدان امام علی (ع) تا میدان امام
حسن (ع) می باشد .قاســمی در ادامه گفت؛ این پروژه با همکاری معاونت
توسعه مدیریت و منابع شهرداری و پی گیری معاونت برنامه ریزی و مشارکت
معاونت خدمات شــهری ،شهرداری منطقه  2و سازمان عمران و باز آفرینی

فضاهای شــهری در دست اقدام می باشد.وی اظهارداشت؛ بلوارهای اصلی از
مهم ترین فضاهای ترافیکی ،هر شــهر است که از نظر عبور و مرور وسایل
نقلیه ،و هم از نظر زیبایی منظر شهری اهمیت بسیار زیادی دارند و سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان با تالش همه جانبه خود
به دنبال داشتن شهری زیبا و با نشاط و جلب رضایت حداکثری شهروندان

گرامی از عملکرد این سازمان و مجموعه شهرداری سمنان می باشد.وی افزود:
هنرمندان و صاحب نظران در عرصه زیبا سازی شهر ،با مراجعه به این سازمان
در واحد دبیرخانه دائمی زیبا سازی می توانند طرح های جدید و ویژه خود
را به ما منتقل کنند .
احداث فضای سبز در رفیوژ وسط بلوار فدک
سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری
سمنان درادامه گفت؛ به منظور توسعه فضای سبز شهری و زیبا سازی منظر
شهری ،عملیات احداث فضای سبز با کاشت  ۳00اصله درخت زیتون تلخ و
سرو خمره ای در رفیوژ وسط بلوار فدک آغاز شد.وی افزود :بهره برداری این
پروژه در فاز اول از حد فاصل بلوار علم و صنعت تا تقاطع شهید احمدپناهی
می باشد .قاسمی افزود؛ با توجه به خصوصیات و ویژگی های گونه های ذکر
شده ،این گونه ها ضمن تامین زیبایی و سایه اندازی و مقاوم به کم آبی باعث
ایجاد تعادل و توازن در منظر شهری می گردد.
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اخالقشناس سابق گوگل از تنزل انسان بهواسطه فناوری میگوید

تریس��تان هری��س ،اخالقش��ناس س��ابق گ��وگل ،در مصاحبهای با
آسوشیتدپرس ،از تنزل انسان بهوسیله فناوری میگوید.
تریس��تان هری��س ( )Tristan Harrisقصد دارد اثرهای مضری را
معکوس کند که به اعتقاد وی ،فناوری بر انس��ان اثر گذاش��ته اس��ت.
هریس ،اخالقش��ناس س��ابق بخش طراح��ی گوگل ،اولینب��ار پس از
آگاهیرس��انی ملی خود در مراس��م سال  ۲۰۱۳گوگل شناخته شد .در
مراسم یادش��ده ،هریس مدعی شد که بس��یاری از محصوالت فناوری
طراحی ش��دهاند تا اعتیادآور باشند .این محصوالت باعث میشوند افراد
وق��ت زیادی را صرف آنها کنند و توجهش��ان از زندگی منحرف ش��ود.
هریس طراحان را بر آن داشت که رویکرد خود را تغییر دهند.
هریس بیش از دو س��ال ب��رای تغییر گوگل تالش کرد؛ تالش��ی که
بهگفت ه خودش ،دستاوردی نداشت؛ بنابراین استعفا داد و حرکتی بهنام
زم��ان بهخوبی سپریش��ده ( )Time Well Spentرا آغاز کرد .این
حرکت شرکتهایی مانند گوگل و اپل را بهسمت ساخت ابزارهای پایش
مدتزمان استفاده از صفحهنمایش گوشیهایشان سوق داد.
هری��س از آن زم��ان ،بیش��تر روی حرکت جدید خ��ود کار کرد و به
این نتیجه رس��ید که بسیاری از مش��کالت رودرروی جوامع ،مرتبط به
یکدیگ��ر هس��تند و بدین ترتیب میتوان آنه��ا را ردیابی کرد .بهعقید ه
هریس ،این مس��ائل تاحدودی به طراح��ی فناوریهایی ربط دارند که
هر روزه مورد استفاده قرار میدهیم .هدف سازمان هریس ،یعنی مرکز
فن��اوری انس��انی ( ،)Humane Technologyمعکوسکردن تنزل
انسانی است .بهطور خالصه ،فناوری باعث بدترشدن وضعیت بشر شده
است و هریس میخواهد آن را اصالح کند.
وی بهتازگی در گفتوگو با آسوشیتدپرس ،درباره کار خود ،پیشرفت
صنعت فناوری و دلیل ازدسترفتن تمام امیدها صحبت کرد ه است که
در ادامه آن را میخوانید .مصاحبه پیشرو بهمنظور ش��فافیت بیش��تر،
خالصه و ویرایش شده است.
آیا میتوانید ایدههای مهم کارتان را به ما بگویید؟
ای��ده کار م��ا نه درباره اعتیاد اس��ت و ن��ه زمان .ایده اصل��ی درباره
موضوعی اس��ت که آن را «تنزل انس��انی» مینامی��م .این عبارت برای
توصیف سیس��تم متصلی اس��ت که به نظرمان مردم آن را بهرس��میت

نمیشناسند .فناوری باعث ایجاد مجموعهای از مسائل بهظاهر نامربوط
مانن��د کمش��دن دامنه توجه ،دوقطبیش��دن ،هتک حرم��ت فرهنگ،
خودش��یفتگی جمعی ،مهندس��ی انتخاب��ات و اعتیاد به فناوری ش��د ه
ن
اس��ت .اینها به نظر مس��ائل جداگانهای هستند و از دیدگاه ما تمام ای 
مسائل ،پیامدهای پیشبینیشدنی رقابت بین شرکتهای فناوری برای
فهمیدن چگونگی معطوفکردن بخشی از توجه مغز انسان هستند.
مرکز اصلی برای مبارزه با این مشکل چندوجهی که از آن
صحبت میکنید ،کجاست؟
وقتی میگویید «چگونه مش��کالت اقلیمی را حل کنیم؟» ،آیا مردم
را فق��ط مجبور به خاموش کردن المپها میکنی��د؟ خیر .آیا اقدام به
سیاستگذاری میکنید؟ بله .آیا کافی است؟ خیر .باید بهطور مشترک
با شرکتهای نفتی کار کنید تا آنچه را که انجام میدهند تغییر دهند؟
بله .مجبور به تصویب قوانین و احکام و ممنوعیتها هستید؟ باید هم ه
این کارها را انجام دهید .باید آگاهی فرهنگی گس��تردهای داشته باشید
و همه را از خواب بیدار کنید.
این کار مانند تغییر اقلیم فرهنگی است؛ بنابراین ،کار ما تمرکز روی
حمایت داخلی و داش��تن افرادی در داخل شرکتهای فناوری است که
احس��اس عذاب وجدان دارند و میپرس��ند« :میراث من در آنچه برای
جامعه اتفاق میافتد ،چیست؟» ما روی حمایت داخلی و فشار عمومی
ت کار میکنیم.
و سیاس 
چگونه با شرکتها کار میکنید و نگاه آنها به چشمانداز شما
چگونه است؟
انج��ام این کار از داخل تأثیری نداش��ت چراکه فرهنگس��ازی انجام
نشده بود .اما ،االن در دنیایی بعد از رسوایی کمبریج آنالیتیکا و پس از
موفقیت « »Time Well Spentدر شبکههای اجتماعی ،پس از ورود
افشاگران بیشتری که در مورد این مسئله صحبت میکنند ،ما با افرادی
از داخل که به نظرم با بیمیلی این دیدگاه را پذیرفتهاند یا بدان احترام
میگذارند ،گفتوگو میکنیم.
فکر میکنم س��نگاندازیها از س��وی اعضای فع��ال در فیسبوک و
یوتیوب صورت بگیرد؛ مدل کس��بوکار آنها کامال مخالف مواردی است
که ما از آنها حمایت میکنیم .از سویی ،قابلیت «زمان بهخوبی سپری

ش��ده» در فیسبوک ،اینس��تاگرام ،یوتیوب ،اپل و اندروید ،عرضه شده
است.
راهی وجود دارد که نقشهراه این شرکتها را طراحی کنید؟
آنه��ا این کار را داوطلبانه انجام نمیدهند ،اما با فش��ار خارجی زیاد،
کنشگرای��ی س��هامداران و جامع��های ک��ه متوجه میش��ود از طریق
شرکتها به آنها دروغ گفته شد ه است؛ همه شروع به تغییر میکنند.
چندی��ن مدل کس��بوکار وجود دارد؛ اش��تراک یکی از آنها اس��ت.
آی��ا میتوانید ماه��ی  ۸دالر به فیسبوک��ی بپردازید ک��ه عالقهای به
دس��تکاری کردن مغز شما نداشته باشد؟ اساس��ا فیسبوک شما را در
برابر تبلیغکنندگان آسیبپذیر میسازد؛ یعنی کسانی که مشتریهای
واقعی آن هس��تند .تصور میکنم مردم حاضرند ای��ن پول را بپردازند،
بنابراین دس��تور کار ما گرانتر کردن مدل کس��بوکار فعلی و ارزانتر
کردن جایگزینها است.
واش��نگتن اکنون در حال جدال کالن��ی در رابطه با حریم خصوصی
و اطالع��ات و اخبار نادرس��ت اس��ت .آیا این کار ب��ا دالیلی که بهطور
پیشفرض به آنها اهمیت میدهید ،سروکار دارد؟
دغدغه واقعی من بابت این اس��ت که ما خیلی بیفکر دنبال جریانی
میرویم که حریم ش��خصی و اطالعات را نگرانی اصلی قلمداد میکنند.
دغدغ��ه اصل��ی من در مورد چیزهایی اس��ت که بر حس زندگی ش��ما
تأثیر میگ��ذارد .اینکه زمانتان کجا میرود ،توجه ش��ما کجا میرود،
دموکراس��ی به چه سویی میرود ،سالمت روانی نوجوانان به چه سویی
م��یرود ،هتک حرمت در کجا رخ میدهد .ای��ن چیزها مهمتر از نتایج
انتخابات و اینکه فرهنگ چگونه باشد ،هستند .این مسائل وابسته بههم
را باید بهعنوان حوزه تاثیرگذاری فناوری نامید .باید مقرراتی وضع شود
که آنها را مورد بررسی قرار دهد.
دغدغ��ه م��ن در م��ورد بحثهای سیاس��ی این اس��ت ک��ه همه از
ش��رکتهای بزرگ (موس��وم به  )Big Techعصبانی هستند .این کار
واقعا سازنده نیست؛ چون گستردهبودن بهتنهایی مسئله نیست .مسئل ه
اصلی ،مدل کسبوکار است.
آیا مردم نماینده ش��خصی ندارند؟ ما واقعا تحت س��لط ه شرکتهای
فناوری و نرمافزار هستیم؟

این نظر وجود دارد که ما باید کنترلنفس بیش��تری داش��ته باشیم و
اینکه افراد مسئول هر چیزی هستند که میبینند .این یک عدم تقارن
قدرت اس��ت .مانند وقتی که فکر میکنید «من میخواهم به فیسبوک
بروم تا پس��تی از یک دوس��ت را نگاه کنم» و س��پس متوجه میشوید
که برای دو س��اعت مش��غول اس��کرول ک��ردن هس��تید .در آن لحظه
فیسبوک ،ش��ما را مثل یک عروسک طلسمش��ده در یک ابرکامپیوتر
بیدار میکند .عروس��ک طلسمشده ش��ما بر پایه تمام کلیکهایی است
ک��ه تاکنون کردهاید ،تمام الیکهایی ک��ه کردهاید ،تمام چیزهایی که
تاکنون مش��اهده کردهاید .ایده این است که این الگو بهتر و دقیقتر از
خود ش��ما شود ،من ش��ما را بهتر از خودتان میشناسم .ما همیشه این
گفته را از ای.او.ویلس��ون ( ،)E.O.Wilsonزیستشناس فرگشتی به
کار میبریم« :مشکل ما انسانها این است که مغزهایی بدوی ،نهادهای
قرونوس��طایی و تکنولوژی خداگونه داریم .مؤسسات قرونوسطایی ما
فقط میتوانند کنترل آنچه با سرعت آهست ه ساعت ،هر چهار سال یکبار
اتفاق میافتد را داشته باشند .مغزهای بدوی ما در حال ربودهشدن بوده
و در مقایسه با تکنولوژی خداگونه بسیار ابتدایی هستند».
احس��اس میکنید در حال حاضر آن آگاهی (در شرکتهای فناوری)
وجود دارد که دو سال پیش وجود نداشت؟
ی��ک دنیا تغییر رخ داده اس��ت .به م��دت چهار س��ال ،میدیدم که
هیچکس این مسائل را قبول نمیکند ،یا کار نمیکند ،یا به هیچکدام از
این مسائل نمیپردازد .سپس ناگهان در دو سال اخیر ،بهخاطر رسوایی
«کمبری��ج آنالیتی��کا» ،بهخاطر برنام�� ه « ۶۰دقیق��ه» ،بهخاطر کتاب
« »Zuckedاز راج��ر مکنامی ( )Roger McNameeاوضاع عوض
ش��د؛ هیچوقت تصور نمیکردم که کری��س هیوز(،)Chris Hughes
یک��ی از بنیانگذاران فیسبوک ،بگوید وقت آن اس��ت که فیسبوک را
ترک کنیم .طی س��ه سال گذش��ته تغییرات عظیمی رخ دادهاند و تنها
میتوان��م تایید کنم که ماش��ینی که آن زمان ش��روع به حرکت کرد،
اکنون در حال ش��تابگیری است .حال میخواهم این امید را بدهم که
هرگز انتظار چنین تغییری را نداش��تم .ما فقط به چنین فش��اری برای
ادامه کار نیاز داریم.
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با امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه:

«کیش» هوشمند و نوآور میشود

مع��اون علمی و فناوری رئیسجمه��وری ،رئیس صندوق نوآوری و
ش��کوفایی و رئیس منطقه آزاد کیش برای ایجاد زیس��تبوم نوآوری
و تبدیل ش��دن جزیره کیش به شهر هوش��مند و بهرهبرداری از برج
نوآوری تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرس��انی معاونت علمی و فناوری
ریاس��ت جمهوری ،س��ورنا س��تاری معاون علمی و فن��اوری رئیس
جمهوری در آیین امضای تفاهمنامه همکاری ایجاد زیستبوم نوآوری
و تبدیل کیش به ش��هر هوش��مند ،هدف از امضای این تفاهمنامه را
تبدیل جزیره کیش به زیس��تبوم نوآوری و ش��هر هوش��مند و فناور
عنوان کرد و گفت :هدف از این تفاهمنامه ،تبدیل کیش به یک جزیره
هوش��مند و نوآوری است .ایجاد برج نوآوری کیش یکی از محورهای
ای��ن تفاهمنامه ،گامی برای رهنمون کردن جزیره کیش به یک قطب
هوشمند ،فناور و نوآور است.
س��تاری ،بهرهب��رداری از برج ن��وآوری کی��ش را از محورهای این
تفاهمنامه دانست و گفت :هدف اصلی این است که با تکیه بر تمامی
مزیتهای ذاتی کیش ،یک زیس��تبوم نوآوری را با ش��تاب و سرعت
باال در این منطقه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کیش از ظرفیتهای نهفته ارزشمندی برای رونق
اقتصاد دانشبنیان به کمک فعاالن زیستبوم نوآوری بهرهمند است،
اظهار داشت :اقتصاد دریا ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،گردشگری و
زیستفناوری تنها بخش��ی از توانمندیهای نهفته این منطقه است؛
اطمینان دارم به زودی با شکوفاشدن این ظرفیتهای نهفته به دست
ش��رکتهای دانشبنیان و اس��تارتآپی ،تحول ت��ازهای را در اقتصاد
دانشبنیان و از مبدأ جزیره کیش شاهد خواهیم بود.
س��تاری ادام��ه داد :زیس��تفناوری و تولید داروه��ای بیوتک ،یک
توانمندی شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی است؛ نطفههای اولیه
ای��ن تح��ول به زودی در کیش ظهور و بروز پی��دا میکند و با فضای
آم��اده صادراتی که در این جزیره مهیاس��ت ،تحول تازهای در اقتصاد
ایجاد میشود.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیسجمه��وری ،فرصته��ای آزاد
س��رمایهگذاری را یک��ی دیگر از ظرفیتهای کیش دانس��ت و گفت:
فرآیندهای پیچیده و دست و پاگیر اداری در کیش کمتر وجود دارد.
حضور دانش��گاههای مطرح کش��ور و فعالیت علمی این دانشگاهها در
کیش ،یکی دیگر از مزیتهایی اس��ت که این جزیره را به یک قطب
علمی ،نوآورانه و فناورانه بدل میکند.
رئیس بنیاد ملی نخب��گان ،از خدمات و مزایایی که «کیشوندان»
در گام نخس��ت و سپس کل کشور از خدمات شرکتهای دانشبنیان
و اس��تارتآپهای مس��تقر در جزی��ره کیش بهرهمند خواهند ش��د
گف��ت و اف��زود7 :هزار دانش��جو در جزی��ره کیش حض��ور دارند که
70درصدش��ان در تحصیالت تکمیلی تحصیل میکنند .این ظرفیت

خارقالعاده نیروی انسانی ،فرصتی را ایجاد میکند که تحول اساسی
در زیستبوم نوآوری ایجاد خواهند کرد.
استقرار شرکتهای دانشبنیان فناور تسهیل میشود
در بخ��ش دیگ��ری از این مراس��م ،عل��ی وحدت رئی��س صندوق
نوآوری و ش��کوفایی از حمایت این صندوق برای استقرار شرکتهای
دانشبنیان و فناور گفت و ادامه داد :یکی از دغدغههای ش��رکتهای
دانشبنیان فضای اس��تقرار آنها اس��ت .از ابت��دای کار آییننامههای
مربوط��ه را طراحی کردیم ت��ا تأمین فضای کار این کس��ب و کارها
تسهیل شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه این تس��هیالت در قالب خرید ی��ا رهن فضای
اس��تقرار به ش��رکتهای اختصاص مییابد ،عنوان کرد :اگر شرکتی
نوپا باش��د و نیازی به خریداری فضای کار نداشته باشد میتواند این
تسهیالت را در قالب رهن دریافت کند.
وحدت با اش��اره ب��ه حمایت از حضور ش��رکتهای دانشبنیان در
جزیره کیش برای توس��عه زیس��تبوم نوآوری در ای��ن منطقه گفت:
برمبنای همین رویه ،اس��تقرار ش��رکتهای دانشبنی��ان و فناور در
منطقه آزاد کیش در قالب ارائه تس��هیالت از سوی صندوق نوآوری و
شکوفایی تسهیل میشود.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ،در ادامه به اجرای سیاستهای
تش��ویقی برای اس��تقرار مجتمع ش��رکتهای دانشبنیان در نواحی
نوآوری یا پارکهای علم و فناوری اشاره کرد و گفت :اگر شرکتها به
صورت مجتمع در کنار یکدیگر قرار گیرند اثربخشی بیشتری خواهند
داش��ت یا اگر ش��رکتهای دانشبنیان در نواحی نوآوری قرار گیرند
موجب میش��وند بافت شهری هم اصالح میش��ود و نمونه موفق آن
در ناحیه نوآوری ش��ریف قابل مش��اهده اس��ت .یا به طور مثال قرار
گرفت��ن این کس��ب و کارها در پارکهای عل��م و فناوری ،یکی دیگر
از اولویتهای حاکمیتی اس��ت ،بنابراین ب��رای تحقق این موضوعات
سیاس��تهای تشویقی از س��وی صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر
گرفته شده است.
وی افزود :برای نهادهای واسط از جمله شتابدهندهها تسهیالتی در
حوزه استقرار دیده شده است و این نهادها نیز میتوانند از تسهیالت
رهن صندوق استفاده کنند و فعالیتهایشان را توسعه دهند .
از حضور شرکتهای دانشبنیان استقبال میکنیم
غالمحس��ین مظفری ،رئیس هی��أت مدیره و مدیرعامل س��ازمان
منطق��ه آزاد کیش رئیس س��ازمان منطقه آزاد کی��ش ،با بیان اینکه
زمین��ه فعالیتها برای پایلوت ش��دن بس��یاری از فضای کیش وجود
دارد ،عن��وان ک��رد :اراده و ب��اور ب��رای تبدیلش��دن کی��ش به یک
منطق��ه فناور ،نوآور و دانشبنیان ش��کل گرفته اس��ت و این منطقه
میتواند محلی باش��د برای اینکه ش��رکای اقتصادی و تجاری در این
منطقه تب��ادل مالی کنند .مظفری افزود :عالقهمند هس��تیم از همه

ظرفیتهای موجود در کش��ور استفاده کنیم و خوشحالیم که عزم و
همکاری بس��یار خوب متولیان امر به ویژه معاونت و صندوق نوآوری
و شکوفایی ،بستر الزم را برای تبدیل شدن منطقه آزاد کیش به یک
منطقه نوآور و هوشمند بدل کند.
وی از ایجاد یک ش��هرک کارگاه��ی در منطقه آزاد کیش گفت و
ادامه داد :ظرفیتی اختصاص میدهیم تا شرکتهای دانشبنیانی که
به کارگاه نیاز دارند از این فضا بهرهمندشوند.
همکاری برای هوشمندشدن منطقه آزاد کیش
با امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه همکاری ،ایجاد مرکز فناوری
کی��ش برای اس��تقرار ش��رکتهای دانشبنیان پیش��گام و صادراتی،
اس��تارتآپها ،نهادهای تأمین مالی ،شتابدهندهها و سایر نهادهای
واسط یکی از محورهای همکاری این تفاهمنامه است.
این س��ه نهاد برای تحقق بخشیدن چشمانداز شهر کیش به عنوان
قطب علمی ،آموزشی و تحقیقاتی و الگوی توسعه پایدار با بهرهگیری
از فن��اوری نوین و یک زیس��تبوم مناس��ب س��رمایهگذاری فناورانه
همکاری میکنند.
قرار است با استفاده از مزیتهای کیش ،راه برای توسعه پروژههای
نوآورانه و پیش��رو ،توسعه پروژههای نوآورانه سایر مناطق کشور ،نفوذ
در بازاره��ای جهان��ی و رونق صادرات محص��والت دانشبنیان هموار
میشود.
هدف اصلی از امضای این تفاهمنامه ،تبدیلشدن منطقه آزاد کیش
به ی��ک پایلوت برای پروژههای پیش��گام فناورانه و نوآورانه اس��ت و
میکوشد ایران را به پیشران نوآوری منطقه بدل کند.
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،در تجهیز س��اختمان
برج نوآوری و جلب مشارکت شرکتهای دانشبنیان ،شتابدهندهها و
نهادهای واسط برای استقرار و مشارکت در پروژه ،همکاری میکند.
ی��ک س��اختمان  11طبقه به مس��احت 8هزار متر مربع توس��ط
س��ازمان منطقه آزاد کیش به مدت پنج س��ال ،به برج نوآوری کیش
اختصاص یافت تا بستری برای استقرار بخشهای اثرمند در زیستبوم
نوآوری ش��امل شرکتهای دانشبنیان پیشگام ،نهادهای تامین مالی
دانشبنیان و نهادهای زیستبوم فراهم شود.
صندوق نوآوری و ش��کوفایی از پروژههای ش��رکتهای دانشبنیان
منطقه آزاد کیش در قالب ارائه تسهیالت ،سرمایهگذاری و راهاندازی
صندوق مش��ترک در چارچوب دس��تورالعملهای مص��وب صندوق
حمایت میکند.
پس از آماده ش��دن کاربری س��اختمان پروژههای پیشگام توسط
ش��رکتهای دانشبنیان در فض��ای 8ه��زار و  300مترمربعی مفید
اداری این س��اختمان آغاز میش��ود .ای��ن فضا در اختی��ار نهادهای
نقشآفرین در زیستبوم نوآوری از جمله شتابدهندهها قرار میگیرد
و ش��رکتهای دانشبنی��ان در این س��اختمان کار فناورانه و نوآورانه

خود را دنبال میکنند.
همچنی��ن کمیت��ه راهبردی متش��کل از نمایندگان س��ه طرف بر
پیش��برد و نظارت ب��ر اجرای این تفاهمنامه نظارت خواهد داش��ت و
فرآیند پیشبرد کار را پیگیری میکند.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
چرا اغلب شرکتها فرآیند برندسازی خودخواهانه دارند؟

برندسازی فقط معطوف به شرکتها نیست
به قلم :دیو مک ایندو خبرنگار حوزه کسب و کار در مجله فوربس
ترجمه :علی آلعلی

برندسازی فرآیند ایجاد جلوهای یکپارچه از کسب و کارمان و ارزشهای آن است .در این فرآیند بسیاری از شرکتها
به س��وی تمرکز بیش از اندازه بر روی خود گرایش پیدا میکنند .بدون تردید برندس��ازی یک فرآیند متمرکز بر روی
شرکتهاس��ت .تالش برای یافتن ارزشها ،اهداف ،ماموریت اصلی ،صدای برند و بس��یاری از المانهای دیگر نیازمند
تمرکز صرف بر روی شرکتمان است ،با این حال توسعه برند برای خودمان صورت نمیگیرد .برند ما در نگاه مشتریان
ارزش اصلیاش را پیدا خواهد کرد .برندس��ازی با تمرکز بر روی ش��رکت و برای مشتریان ،توسعه بازار ،کارمندان و در
نهایت رشد بیشتر کسب و کار صورت میگیرد .هدف اصلی من در این مقاله بررسی شیوههای برندسازی بدون تمرکز
بیش از حد بر روی خودمان است .در ادامه به بررسی فرآیند برندسازی مناسب از جهات مختلف خواهیم پرداخت.
 .1ضرورت تعامل با مشتریان
همه ما تمایل به تصمیمگیری مناسب داریم .یکی از نشانههای تصمیمگیری مناسب امکان اعتماد به نتیجه حاصل
از تصمیمات اس��ت .فرآیند برندس��ازی در تالش برای ایجاد اعتماد در مشتریان به منظور انتخاب یک برند بر دیگری
اس��ت .بدون تردید بس��یاری از مشتریان براس��اس کیفیت و قیمت محصوالت برندها اقدام به تصمیمگیری میکنند.
هدف اصلی در برندس��ازی ایجاد مزیتهای بس��یار بیشتر نسبت به سطح قیمت و کیفیت محصوالت برای برندهاست.
درست به همین دلیل گام نخست در زمینه برندسازی اصولی شناخت مخاطب هدف است.
به طور معمول بازاریابها با بررس��ی ویژگیهای مش��تریان ایدهآل محصوالت برندش��ان اقدام به شناسایی مخاطب
هدف میکنند .در زمینه برندسازی نیز پیروی از الگوی بازاریابها کاربردی خواهد بود .به این ترتیب ما فرصت یافتن
سلیقه منحصر به فرد مخاطب هدفمان را به دست میآوریم .بدون تردید برندسازی با توجه به سلیقه منحصر به فرد
مشتریان امر بسیار مطلوبی خواهد بود.
هر فرآیند بازاریابی مناسبی با تعریف دقیق مفاهیم شروع میشود .به نظر من مفهوم مشتریان ایده آل
به معنای ویژگیهای مدنظر ما از مشتریان بر روی کاغذ است .نکته مهم در این میان احتمال تفاوت میان
برداشت ما از مشتریان و ماهیت واقعی آنهاست .به این ترتیب شاید آنها ویژگیهای مشابه با بررسیها و
انتظارات ما را نداشته باشند .بیشک این امر بسیار اذیتکننده خواهد بود ،بنابراین باید به دنبال راهکاری
برای رفع احمال بروز خطا باش��یم .راه حل مدنظر من تالش برای تحلیل اطالعات موجود در مورد بازار
کس��ب و کارمان و نحوه رفتار مشتریان است .به هر حال مشتریان مدنظر ما در همین بازار حضور دارند،
بنابرای��ن بررس��ی ویژگیهای آنها کمک ش��ایانی به ما در زمینه ایجاد س��ازگاری می��ان انتظاراتمان از
مش��تریان ایده آل و نمای واقعی آنها خواهد کرد .در زمینه تحلیل بازار باید به س��راغ معیارهایی فراتر از
جنسیت ،سن و سطح درآمد افراد بود .خوشبختانه امروزه بسیاری از آژانسهای فعال در زمینه برندسازی
اطالعات طبقهبندی ش��ده و مناس��بی را در اختیار شرکتها قرار میدهند .به این ترتیب فرصت مناسب
برای ما در جهت تحلیل بازار و شناخت بهتر مشتریان فراهم میشود.
پس از شناخت درست مشتریان هدف نوبت به ایجاد ارتباط عاطفی میرسد .برند ما باید معنا و ارزش خاصی را به
زندگی مش��تریان اضافه کند .در این صورت تفاوت معناداری با س��ایر رقبا خواهد داشت .ناتوانی در این زمینه موجب
قرار گرفتن برندمان در کنار س��ایر برندها میش��ود .این امر فرآیند جذب مش��تریان در آینده را بس��یار دشوار خواهد
ک��رد .افراد تمایل بیش��تری به خرید از برندهای متفاوت ب��ا دیگران دارند .به همین دلیل ت�لاش برای ایجاد تفاوتی
معنادار در فرآیند برندسازی اهمیت دارد .در غیر این صورت ما در زمینه نخستین گام اساسی برندسازی موفق عمل
نخواهیم کرد.
وقتی ما شناخت مناسبی از مشتریان هدفمان داشته باشیم ،آینده فعالیت برندمان مشخصتر خواهد شد .به عنوان
مثال ،انتخاب پلتفرمهای اجتماعی مناس��ب برای تعامل نزدیکتر با مخاطبهای هدف براس��اس شناخت قبلیمان از
آنها صورت خواهد گرفت.
 .2الهامبخشی به کارمندان
برندسازی عالوه بر تاثیرگذاری مناسب در بعد خارجی برای وضعیت داخلی شرکتها نیز مناسب است.
به نظر سیمون سینک ،نویسنده کتاب شروع کار با پرسش ،تالش برای ایجاد فرهنگ داخلی در شرکت را
مهمترین گام در راستای برندسازی داخلی میداند .براساس تحلیل سیمون بسیاری از برندها برای خلق
کمپینهای تبلیغاتی و بازاریابی از پرس��شهای کاربردی استفاده میکنند .به طور معمول این پرسشها
به منظور بیان ماهیت کس��ب و کار ،ارزشها و اهداف اصلی ش��رکتها به مش��تریان طراحی میش��ود.
نکته مهم در اینجا نظر س��یمون در مورد امکان اس��تفاده از چنین الگویی ب��رای تقویت انگیزه و روحیه
کارمندان در محیط کار اس��ت .وقتی کارمندان ما روحیه بهتری داشته باشند ،فعالیتشان در محیط کار
و تعاملهایشان با دیگر همکاران بهتر خواهد بود.
با توجه به آنچه در س��طر قبل بیان ش��د ،در زمینه برندس��ازی باید از هماهنگی پیام اصلیمان با ارزشهای داخلی
ش��رکت مطمئن ش��ویم .این امر امکان دس��تیابی به مشتریان مناس��ب در کنار تقویت روحیه کارمندان برای فعالیت
تاثیرگذارتر را فراهم میسازد .یکی از بهترین نمونهها در این زمینه خطوط هوایی  Southwestاست .فرهنگ مرکزی
این برند براس��اس احترام و قدردانی از کارمندان توس��عه یافته است .به این ترتیب به طور ناخودآگاه احترام متقابل به
مش��تریان نیز در دستور کار مس��ئوالن و کارمندان این برند قرار دارد .وقتی ما یک ارزش را از بعد داخلی شرکتمان
ش��روع کنیم ،احتمال تاثیرگذاری آن در بعد خارجی افزایش خواهد یافت .بدون احترام به کارمندان ش��رکت انتظار
احترام و تعامل مناسب آنها با مشتریان رویایی بیش نخواهد بود.
 .3توسعه برند به منظور توسعه کسب و کار
به نظر من سرمایهگذاری برای فروش هرچه بیشتر محصوالت ضرورت اصلی برندها نیست .به جای آن تالش برای
سرمایهگذاری بر روی روح و قلب برندمان اولویت دارد .همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،مفهوم برند به بهترین
ش��یوه ممکن امکان ایجاد تفاوت میان کس��ب و کارمان با دیگر رقبا را فراهم میس��ازد .نکته مهم در این زمینه عدم
توقف فرآیند متمایزسازی کسب و کارمان از دیگران پس از شکلدهی اولیه به برندمان است .این فرآیند باید همیشه
امکان ادامه داش��ته باش��د .بررسی مداوم وضعیت برندمان و تالش برای افزودن المانهای تاثیرگذار به آن نکته مهمی
در این زمینه محسوب میشود .متاسفانه بسیاری از برندها در فرآیند توسعه خود از مسیر اصلیشان منحرف میشوند.
به همین دلیل ارزیابی مداوم وضعیت ش��رکت و تمرکز بر روی تحقق اهداف و پایبندی به ارزشهای برندمان اهمیت
باالیی خواهد داشت.
برندسازی در تمام فعالیتهای یک شرکت نمایان است .تصور این فرآیند به مثابه اقدامی مجزا و منحصر به فرد از
فعالیتهای روزانه یک برند اش��تباهی مهلک خواهد بود .در عوض باید به این فرآیند به چش��م جریانی عادی روزمره
نگاه کرد .موفقیت یک کس��ب و کار فقط در صورت برندس��ازی مناسب امکانپذیر است .با توجه به آنچه در این مقاله
گفته شد ،برندسازی اصولی در گرو عدم تمرکز صرف بر روی شرکتمان خواهد بود ،بنابراین در این فرآیند باید نقش
توجه به دیگران برجسته شود .در این صورت توسعه برندمان به صورت پایدار محقق میشود.
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مسیرموفقیـت

 33عادت روزانه افراد موفق()4
به قلم :کریستینا دی ماریاس نویسنده حوزه موفقیت و کسب وکار
مترجم :امیر آل علی

در سه شماره پیشین به شش عادت روزانه افراد موفق پرداختیم
و اکنون آنها را ادامه میدهیم.
-7هرگز تسلیم نشوید
(جودی اسکات موسس برند )Green Goo
ای��ن امر که بر روی هدفی که می خواهید ثابتقدم بمانید،
اصلی ترین ویژگی برای موفقیت خواهد بود .درواقع در موارد
متعددی مش��اهده ش��ده اس��ت که افراد با قدرت یک کار را
ش��روع می کنند ،با این حال پس از مدت��ی انگیزه اولیه آنها
کمرنگ ش��ده و همین امر به سادگی منجر به از دست رفتن
همه چیز می شود .در این رابطه توجه داشته باشید که اگرچه
رس��یدن به چیزهای باارزش در زندگی س��خت خواهد بود،
با این حال این امر به معنای همیش��گی ب��ودن آنها نبوده و
ب��رای فردی که همواره رو به جل��و گام برمی دارد ،در نهایت
موفقیت به دس��ت خواهد آمد .در این رابطه ضروری است تا
از مقایسه خود با سایرین دست نگه
دارید .درواقع ای��ن امر که فردی در
20س��الگی به موفقیت دس��ت پیدا
کرده ،دلیلی بر این امر نیز که ش��ما
در س��ن  23س��الگی دیگر شانسی
برای رس��یدن به رویای خود ندارید.
درواقع افراد با یکدیگر متفاوت بوده
و داستان موفقیت هر یک در زمانی
مش��خص به وقوع خواهد پیوس��ت.
برای مثال اگرچه ری کراک(صاحب
رس��توران های زنجی��ره ای م��ک
دونال��د) ،در س��ن باال ب��ه موفقیت
دست پیدا کرد ،با این حال او در یک
سال ،مسیری را پیمود که برای افراد
دیگر ممکن است تا پایان عمرشان
نیز رقم نخورد .به همین خاطر تنها
کافی اس��ت ت��ا رویایی ب��رای خود
داش��ته و با قدرت برای رس��یدن به
آن گام بردارید .اگرچه برای این امر
نمی توان زمان مش��خصی را تعیین
کرد ،با این حال این اقدام ،موفقیت
شما تضمین شده خواهد کرد.
-8اطراف خود را با افرادی با
روحیه مثبت پر کنید
(لیزا استیل نویسنده و موسس
سایت )Fresh Eggs Daily
ت��ا زمانی ک��ه حس خوبی نداش��ته
باش��ید ،اتفاق��ات مثب��ت در زندگی ما
رخ نخواهد داد .متاس��فانه امروزه تعداد
مواردی ک��ه میتواند روحی��ه افراد را
تضعیف کند ،بس��یار زیاد شده است ،با
ای��ن حال این امر نبای��د به عنوان یک
واقعی��ت پذیرفته ش��ود .درواقع ش��ما
می توانید بس��یاری از این م��وارد را از
زندگی خود حذف کنید برای مثال در
صورتی که اطرافیان ش��ما باعث حس
بد درونتان می شوند ،وقت آن رسیده

است تا با افرادی جدید آشنا شوید .شناخت افراد موفق نیز به این
نکته پی خواهید برد که دوستان آنها همگی از بهترین های عرصه
کاری خودشان هستند ،با این حال این اقدام شما تنها مختص به
دایره روابط ش��ما نبوده و الزم است تا تمامی موارد منفی زندگی
خود را شناسایی کرده و در تالش برای حذف و یا جایگزین کردن
آنها با مواردی دیگر باشید.
-9بشنوید و بیاموزید
(کلوین هو موسس برند )Pixie Mood
یک ضربالمثل قدیمی اس��ت که می گوید ،ب��ه افراد دو گوش و
یک دهان داده ش��ده اس��ت تا بیشتر بشنوند و کمتر صحبت کنند،
این جمله را باید کامال درس��ت تلقی کرد .علت این امر به این خاطر
است که شما از طریق گوش دادن یاد خواهید گرفت .درواقع اشتباه
بزرگ بسیاری از افراد که مانع رشد آنها می شود ،عدم توجه به مهارت
گوش دادن است .این امر که تحمل شنیدن صدای همگان را داشته
و همواره به دنبال اس��تخراج نکات مفید باشید ،بهترین سیاست در
این رابطه محسوب می شود .با تالش روزانه ،این مهارت در نهایت به
عادت رفتاری شما تبدیل خواهد شد که باعث می شود تا در مراحل

باالتر بتوانید به همکاران ،کارمندان ،مشتریان و حتی منتقدان خود
ب��ه خوبی گ��وش فرا داده و از اطالعاتی که آنها در اختیار ش��ما قرار
می دهند ،در راستای بهبود اوضاع شرکت استفاده کنید.
-10از اهمیت بازبینی مجدد غافل نشوید
(ملیسا بلو موسس برند )Meli's Monster Cookies
اگرچه برنامهریزی یک اصل اساسی برای موفقیت محسوب می شود،
با این حال در صورتی که اقدامات انجام شده را مورد بازبینی قرار ندهید
این احتمال وجود دارد که یک اشتباه هرچند کوچک ،در درازمدت به
بحرانی جدی تبدیل ش��ود .به همین خاطر نیز الزم است تا زمان های
مش��خصی را برای بررس��ی مجدد اقدامات خود قرار داده و از درستی
مس��یر اطمینان حاصل کنید .فراموش نکنید که یک برنامه یک ساله
ممکن است طبق تصورات و پیشبینی-های شما جلو نرود .به همین
خاطر نیز با این اقدام باید همواره خود را آماده و هوشیار نگه دارید .در
نهایت این امر که با افراد توانا در این زمینه مش��ورت داشته باشید ،به
بهبود عملکرد شما کمک شایانی را خواهد کرد.
ادامه دارد ...
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