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چرا دولت دوازدهم نتوانسته به  اندازه کافی شغل ایجاد کند؟

 دورنمای اشتغال
در بودجه

مســئله اشــتغال از دیرباز تاکنون مســئله همه دولت ها بوده است و در چهار دهه گذشــته هیچ کدام از دولت ها 
نتوانسته اند معادله اشتغال در اقتصاد ایران را به  صورت درست و ریشه ای حل کنند؛ تا جایی که در بعضی از موارد 
که شاهد کاهش نرخ بیکاری در سال های اخیر بوده ایم، با بررسی های بیشتر مشخص  شده نرخ ها دستکاری  شده اند و 
یا اینکه کاهش نرخ مشارکت و نیروی کار، عامل واقعی پایین آمدن نرخ بیکاری بوده است و نه ایجاد شغل؛ چنانچه 

آمار ها نشان می دهند در بهار امسال نیز نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 1.3درصد کاهش...

اما و اگرهای طرح »اقدام ملی تولید مسکن«

همه طرح های مسکنی رئیس جمهور
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گزارش مرکز پژوهش ها از فعالیت های نامولد رقیب تولید و راهکارهای مقابله با آن

7  رویکرد برای کاهش فعالیت های نامولد

آموزش راهی برای ماندگاری کسب و کار

انتخاب بهترین فروشنده با 7 قانون ساده

خداحافظی با بازدیدکنندگان تقلبی استوری در اینستاگرام

9اقدامی که شما را برند محبوب مشتریان خواهد کرد

برندینگ موفق با 6 اقدام موثر

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از برترین ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گوگل بحث سیاسی را در فضای کار 
ممنوع کرده است
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شــاخص بورس تهران در چهارمین روز هفتــه 3هزار و ۵۹۸ واحد 
رشد داشت و در نهایت به رقم ۲۷۸ هزار و ۴۶۹ واحد رسید. این برای 

نخســتین بار است که شاخص کل بورس توانسته است در 
تراز ۲۷۸ هزار واحد بایستد. همچنین در این روز در بورس...

بورس تهران برای اولین بار به کانال 278 هزار واحد رسید

سقف شکنی شاخص بورس

یادداشت

 معمای اصالح
نظام بانکی

در  بانکــی  نظــام  اصــاح 
ســال های گذشــته تبدیل به 
معما شده اســت. به یاد دارم 
که از 30سال پیش، دست کم 
پس از تصویب قانون بانکداری 
بدون ربــا، قرار بــود تا نظام 
بانکی اصاح شود و پنج سال 
پس از تصویب و اجرای قانون 
در سال ۶۲، نظام بانکی دوباره 
مورد بازنگری قرار بگیرد. پس 
ســال ۶۷، اصاح نظام بانکی 
و ســاختار آن در صحبت های 
همه روسای دولت ها و روسای 
کل بانک مرکزی و همه وزرای 
داشته،  ویژه ای  جایگاه  اقتصاد 
اما بــا این حــال، هیچ تحول 
اساسی در این زمینه رخ نداده 

است.
مســئوالن فکــر کــرده و 
می کننــد کــه نظــام بانکی 
کشــور ناکارآمد اســت و به 
همین دلیل حــرف از اصاح 
آن می زننــد، درحالــی کــه 
برای رفــع ناکارآمدی بانک ها 
نیازی به اصاح ساختار بانکی 
نیست. بانک براساس فلسفه و 
قوانینی اداره می شــود و اگر 
از ایــن قوانین تخطی صورت 
کارآمد خواهد  بانــک  نگیرد، 

بود. یک نمونه از این 
4قوانین و چارچوب ها...

 چهارشنبه
6  شهریور
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فرصت امروز: عملیات اجرایی ساخت 110 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی 
تولید مســکن دیروز به طور همزمان با دســتور رئیس جمهوری آغاز شد. حسن 
روحانی همزمان با هفته دولت و با حضور در محل اجرای عملیات ملی طرح اقدام 
ملی تولید مســکن در تهران )محله تهرانسر(، فرمان آغاز عملیات اجرایی ساخت 
110 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید مسکن در ۲۷ استان کشور را صادر 
کرد. رئیس جمهور با توضیح وزیر راه و شهرسازی و مدیران اجرایی این طرح ملی 
در جریان روند برنامه ریزی ها و اجرای طرح در سراســر کشور قرار گرفت. براساس 
گزارش مســئوالن، ساخت 1۵00 واحد مسکونی در تهرانســر، با حدود 10 هزار 
میلیارد ریال سرمایه   گذاری، برای ۲۷۵0 نفر به طور مستقیم و 1۷00 نفر به صور 

رت غیرمستقیم اشتغال زایی داشته است.
روحانی همچنین در این مراســم به طور همزمــان از طریق ارتباط ویدئویی با 
اســتانداران خراسان رضوی، خراســان جنوبی، اصفهان، هرمزگان و چهارمحال و 
بختیاری فرمان آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مســکن در این پنج استان را 
صادر کرد. پیش از این در جریان اجرای طرح اقدام ملی مســکن، عملیات ساخت 
۵۷ هزار واحد مســکونی آغاز شــده بود و روز گذشته نیز عملیات اجرایی ساخت 
110 هزار واحد مسکونی به دســتور رئیس جمهوری آغاز شد. قرار است تا پایان 
سال 1۴00 و با اجرای کامل این طرح ۴00 هزار مسکن برای تامین مسکن اقشار 
ضعیف احداث شود؛ از این تعداد ۲00 هزار واحد در شهرهای جدید و  100 هزار 
واحد در بافت فرسوده ساخته خواهد شد. بنیاد مسکن انقاب اسامی نیز ساخت 

100 هزار واحد مسکونی را برعهده  گرفته است.
عکس گرفتن با حسن روحانی امکان پذیر نیست

رئیس جمهور در این مراســم همچنین در واکنش بــه اعام آمادگی های مکرر 
رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با همتای ایرانی خود با تاکید بر اینکه ما به دنبال 
حل مســائل و مشــکات از راه معقول هستیم، گفت: ما به دنبال عکس )گرفتن( 

نیستیم و اینکه کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد، امکان پذیر نیست.
روحانی آغاز مذاکرات با آمریکا را مشروط به لغو کامل تحریم ها دانست و گفت: در 
رابطه ایران با آمریکا بدون اینکه آنها از تحریم ها دست بردارند و روی مسیر غلطی 

که انتخاب کرده خط بکشند، شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود.
به گزارش خبرآناین، رئیس جمهور با بیان اینکه برای خدمت به مردم، ســاعت 
نمی شناسیم، بازگشت به فرهنگ دینی و ملی را راه عبور از مشکات خواند و گفت: 

رونق تولید ملی، اساس کار دولت در عرصه داخلی و خارجی است.
روحانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، ایمان به خدا و تواضع 
در برابر مردم را اصل همیشگی رجایی و باهنر دانست و اظهار داشت: راه  شهیدان 
رجایی و باهنر، خدمت خالصانه به مردم بود. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه از روز 
اول شــعار دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با جهان بود، تصریح کرد: مقام معظم 
رهبری در آغاز دولت دوازدهم نیز سیاست تعامل گسترده با جهان را اعام کردند 
که ایشــان یک گام نیز نســبت به دولت جلوتر رفتند. روحانی با بیان اینکه ما به 
دنبــال تنش با دنیا نبوده و خواهــان امنیت منطقه و جهان و همچنین همکاری 
با کشــورهای دوست هستیم، افزود: آمادگی داریم به همه مقررات بین المللی و در 
چارچوب منافع و امنیت ملی حرکت کنیم و ما مسیری به نام توانمند کردن ایران 
و قدرت ملی را انتخاب کرده ایم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هرچه قدرت ملی 
افزایش یابد امید دشــمنان برای توطئه علیه ایران کاهش می یابد و در عین حال 
هرچه قدرت ما فرســوده شود، دشمنان امید و طمع بیشتری نسبت به جمهوری 

اسامی ایران خواهند داشت.
در برابر زور می ایستیم

روحانی با تأکید بر اینکه اصل برای ما امنیت و منافع ملی و همچنین پیشــبرد 
آرمان های انقاب اســامی است، گفت: در هر کجا که نیاز به مذاکره و دفاع باشد، 

انجــام خواهیم داد و در برابر زورگویی می ایســتیم، اما هــدف نهایی ما عظمت، 
ســرافرازی و قدرت ایران است. رئیس جمهور افزود: اگر از لحاظ دفاعی، اقتصادی، 
فرهنگی، امنیتی و سیاست داخلی و خارجی، توانمند شویم کسی در دنیا نمی تواند 
ما را شکســت دهد و این اســاس منطق ماست که عوض شــدنی نیست و در این 
مسیر حرکت می کنیم. روحانی در ادامه با بیان اینکه آنچه در هفته های گذشته در 
مذاکرات با دنیا انجام دادیم و خواهیم داد، بر همین مبنا است، تصریح کرد: قدرت 
ایران، احقاق حقوق مردم و ایســتادگی در برابر بدخواهان، مسیر ما  برای رسیدن 
به آرمان های جمهوری اسامی ایران و انقاب اسامی است. رئیس جمهور تأکید 
کرد: برای این هدف تولید ملی در رأس امور است و اگر در کشور رونق تولید ایجاد 
شــود، ما توانمند، قدرتمند و ثروتمندتر خواهیم شد و می توانیم از پیچ و خم این 

مسیر عبور کنیم.
کلید تحوالت مثبت در روابط ایران و آمریکا دست واشنگتن است

روحانی با بیان اینکه دیپلماســی و سیاســت خارجی یکی دیگر از قدرت های 
جمهوری اســامی ایران است که در مذاکره با دیگران، منافع ملی و حقوق مردم 
تأمین شود، تصریح کرد: آنهایی که تحریم را بر جمهوری اسامی ایران روا داشتند و 
اقدام به تروریسم اقتصادی کردند، تحول در رفتار ما با آنان از توبه آنها آغاز می شود 
و باید به تعهدات و راه و مســیر خطایی که انتخاب کردند، بازگردند و در خدمت 
منافع و امنیت جهان باشند و با احترام و تکریم متقابل انقاب، نظام اسامی و حقوق 
ملت ایران را به رسمیت بشناسند. رئیس جمهور با بیان اینکه رابطه ایران و آمریکا 
زمانی شــاهد تحول مثبت خواهد بود که آمریکایی ها دست از تحریم بردارند و بر 
روی این مسیر غلط خود، خط بطان بکشند، گفت: کلید تحوالت مثبت در روابط 
دو کشور، در اختیار واشنگتن است تا در منطقه از امنیت برخوردار باشند و بتوانند 
با کشورهای منطقه روابط بهتری برقرار کنند. روحانی با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
می گویند از ایران هیچ چیزی نمی خواهیم جز اینکه ایران ساح اتمی نسازد و این 
گفته ناصحیحی اســت، ادامه داد: ما به دنبال ساخت ساح اتمی نیستیم، چراکه 
اراده و دکترین نظامی ما بر پایه ساح های متعارف بوده و به هیچ عنوان به دنبال 
ســاح های کشتار جمعی نیستیم. رئیس جمهور تأکید کرد: این سیاست ما نه به 
خاطر اخم و سخنان شما، بلکه به دلیل اعتقاد، اخاقیات تصمیمات امنیت ملی و 

فتوای مقام معظم رهبری است.
به دنبال عکس گرفتن نیستیم

روحانی با تأکید بر اینکه تا اولین قدم از ســوی شما که همان رفع تحریم های 
غلط و ظالمانه علیه ملت ایران است، برداشته نشود، این قفل باز نخواهد شد، گفت: 
در برابر ملت بزرگ ایران، سر تعظیم فرود آورید و در نتیجه شرایط عوض می شود 
چراکه دولت دوازدهم براســاس منافع ملی حرکت می کند و ما مرد مذاکره بوده و 

هستیم و تمام جهان به این مهم اذعان دارند.
رئیس جمهور با اشــاره به تداوم مذاکرات دولت جمهوری اسامی ایران با پنج 
قدرت دیگر جهانی، ادامه داد: راه ما روشــن است که اگر به تعهدات خود برگردند 

ما هم باز خواهیم گشت و به دنبال حل مسائل و مشکات از راه معقول هستیم.
روحانی با تأکید بر اینکه ما به دنبال عکس گرفتن نیستیم، تصریح کرد: اگر کسی 
تنها به دنبال عکس گرفتن با حسن روحانی باشد، این امکان پذیر نیست، مگر آنکه از 
تمام تحریم های ظالمانه دست بردارند و به حقوق ملت ایران احترام بگذارند که در 

این صورت شرایط عوض خواهد شد.
پس از برجام 15فروند هواپیمای نو به ناوگان هوایی اضافه شد

رئیــس جمهور با تأکید بر اینکه امروز بزرگترین وظیفه ملی و انقابی ما کمک 
به تولید اســت، افزود: باید از پیشران های بخش تولید همانند مسکن، شرکت های 
دانش بنیان و گردشــگری آغاز کنیم، چراکه این بخش ها قابلیت اشتغال زایی برای 

صدها و هزاران نفر را دارد.

رئیس جمهور شرکت های دانش بنیان و رونق در بخش های مسکن و گردشگری 
را به عنوان پیشران های تولید برشمرد و افزود: بخش مسکن به واسطه آنکه می تواند 

هزاران شغل ایجاد کند، برای دولت بسیار حائز اهمیت است.
روحانی با بیان اینکه وزارت راه و شهرســازی تاکنون اقدامات بسیار ارزشمندی 
را در بخش مســکن و ایجاد و نوسازی جاده ها و نوسازی ناوگان هوایی، انجام داده 
اســت، اظهار داشت: اگر آمریکایی ها از مسیر حق دوری نمی کردند، امروز بسیاری 
از قســمت های ناوگان هوایی کشور نوسازی شده بود، کمااینکه در همان ایام پس 
از توافق برجام 1۵ فروند هواپیمای نو به ناوگان هوایی کشور افزوده شد و امروز در 

خطوط مختلف هوایی مردم از آن استفاده می کنند.
رئیس جمهور با اشــاره به توسعه بندر چابهار و خطوط ریلی در کشور از جمله 
افتتــاح راه آهن چابهار به زاهدان، راه آهن اینچه برون، بهره برداری راه آهن قزوین به 
رشــت و افتتاح راه آهن ارومیه و همــدان، اظهار امیدواری کرد که راه آهن تبریز از 

طریق میانه به بستان آباد هم به زودی با تاش دست اندرکاران راه اندازی شود.
روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم در زمینه مســکن به واسطه طرح های نیمه 
تمامی که از گذشــته به ارث رسیده بود، دچار مشکات شد، گفت: این طرح های 
نیمه تمام به گونه ای بود که نه می شد آنها را رها کرد و هم تکمیل آنها هزینه های 
زیادی را به دولت تحمیل می کرد. به ویژه آنکه این مسکن ها در مکان هایی احداث 
شده بود که شــرایط مساعد و امکانات همراه برای آب رســانی، برق رسانی و ارائه 

خدمات به مردم را در خود نداشت.
رئیس جمهور افزود: وزیر سابق راه و شهرسازی از ابتدا معتقد بود تا برای تکمیل 
این طرح ها از بانک مسکن و پایه پولی استقراض کند که من با آن مخالفت کردم 
و این اولین اقدام مهم دولت یازدهم در زمینه انضباط مالی بود، چراکه اســتقراض 

حدود ۸ میلیارد از پایه پولی مشکات زیادی را به وجود می آورد.
باید شهری با معیارهای معماری جمهوری اسالمی بسازیم

روحانی احداث مسکن را اقدامی مهم و ضروری برای جامعه دانست و خاطرنشان 
کرد: امروز بخش عمده ای از زندگی مردم در داخل خانه اســت و مسکن به معنای 
محل سکون و آرامش است و اگر محیطی مناسب را نداشته باشد، دیگر نمی توان 

آن را مسکن نامید.
رئیس جمهور اظهار داشــت: در دولت یازدهم از ابتــدا تأکیدم بر احیای بافت 
فرســوده بود و اولویت اول دولت را بر بازآفرینی بافت فرســوده قرار دادم، چراکه 
امکانات و خدمات اولیه مانند آب، برق، گاز، خیابان و ســایر مراکز خدماتی در این 

بافت ها وجود دارد و تنها باید در آن مسکن های جدید ایجاد کرد.
روحانی با تأکید بر اینکه احیای بافت های فرسوده همچنان اولویت دولت است، 
گفت: باید احداث شهرهای جدید در مکانی مناسب با در نظر گرفتن تأمین امکانات 
و دسترســی مناسب مدنظر قرار گیرد و در این راســتا وزرا و مسئوالن ذی ربط و 
استانداران باید تاش کنند تا بتوانیم شهری با معیارهای شاخص معماری جمهوری 

اسامی ایران بسازیم تا نماد و تابلویی از معماری این دوران باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اصفهان به عنوان نماد معماری دوران صفویه بوده و 
میدان نقش جهان به عنوان یکی از زیباترین میادین جهان، براساس اصول بسیار 
دقیق و مهندسی ساخته شده اســت، گفت: نقش جهان اصفهان برای همیشه از 
زیباترین میدان های جهان اســت. روحانی آغاز عملیات اجرایی ساخت 110 هزار 
واحد مســکونی طرح اقدام ملی مسکن را افتخارآمیز و برای مردم خوشحال کننده 
دانست و گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی و تاش کنیم که تا پایان این دولت ۹00 

هزار واحد مسکونی تکمیل و ساخته شود.
با ساخت خانه توسط دولت مخالف هستم

روحانی افزود: ما در ســال ۷۵، 1۲ میلیون خانوار داشــتیم و امروز ۲۴ میلیون 
خانوار داریم یعنی تعداد خانوارها دو برابر شــده است. ما باید واحدهای مسکونی 

برای مردم آماده کنیم. مردم ایران یکی از آرزوهای شــان این اســت که یک خانه 
داشــته باشند، خانه برای مردم خیلی مهم اســت چراکه سرمایه مهمی برای آنها 

محسوب می شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه من با ساختن خانه توسط دولت مخالفم، گفت: دولت 
باید زمینه ها و تسهیات الزم را آماده کند و بخش خصوصی بیاید و شروع به ساخت 
و ساز کند. ما باید طرح تفصیلی، طرح هادی، چارچوب ها و سیاست ها را بدهیم و 

زمین را هم آماده کنیم.
زمین دست سوداگران افتاده است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از هزینه های بسیار بزرگ در زمینه مسکن 
قیمت زمین است، گفت: متاسفانه زمین به سوداگری تبدیل شده است. کسانی که 
به زمین نیاز ندارند باعث گران شدن زمین شده اند. ما باید بتوانیم برای مردمی که به 
مسکن نیازمند هستند، زمین را مجانی بدهیم تا مردم بیایند و سرمایه گذاری کنند. 
ما باید برای مسکن اولی ها کاری کنیم که یک خانه مناسب با قیمتی مناسب آماده 
شود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مسکن همیشه دغدغه مردم بوده است، افزود: 
سرعت قیمت مسکن آنچنان ســریع است که هر چقدر طرف پول تهیه می کند، 

نمی تواند مسکن بخرد.
روحانی ادامه داد: من به همه وزرا، شــهرداران و نیروهای مسلح تاکید کردم که 
اگر زمینی دارند در اختیار مردم بگذارند. مسکن عاوه بر اینکه بخشی از نیاز جامعه 

را رفع می کند موجب اشتغال جامعه هم می شود.
راه شهیدان رجایی و باهنر، خدمت خالصانه به مردم بود

روحانی در ابتدای این مراســم نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و 
باهنر، ایمان به خدا و تواضع در برابر مردم را اصل همیشگی رجایی و باهنر دانست و 

اظهار داشت: راه  شهیدان رجایی و باهنر، خدمت خالصانه به مردم بود.
وی با اشاره به نام گذاری هفته دولت به نام شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر، گفت: 
امیدواریم بتوانیم از مسیر و راه مخلصانه آن دو شهید بزرگوار برای پیشرفت کشور 
و رفاه ملت استفاده کنیم. رئیس جمهور با اشاره به دوران آشنایی با این دو شهید 
بزرگوار، قبل و بعد از انقاب گفت: در تمام این دوران ها هیچ تغییری در رفتار آن 
دو عزیز ندیدم و این بسیار مهم است که در فراز و نشیب زندگی و روزهای سختی 

و راحتی قدرت روح اراده و تواضع انسان در برابر مردم تغییر نکند.
برخی روح شان کوچک است و راه خود را گم می کنند

 روحانی با بیان اینکه برخی روحی کوچک دارند و با یک پست، مدرک و ترفیع 
راه خود را گم می کنند، افزود: شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدا به ما آموختند 
که چگونه زندگی کنیم و باید در هفته دولت از اخاق، رفتار و اراده آنها بهره الزم 
را ببریم. رئیس جمهور همچنین با ذکر خاطره ای از شهید رجایی و در جلسه ای در 
ساختمان نخست وزیری با حضور شهیدان باهنر و بهشتی، مرحوم رفسنجانی و مقام 
معظم رهبری، گفت: در آن جلسه شهید رجایی که مشغول انجام رسیدگی به امور 
بود برای لحظه ای به خواب رفتند و شهید بهشتی به ما اشاره کردند که کمی آرام تر 
حرف بزنید چراکه شــهید رجایی برای ۴۸ ساعت نخوابیده بود و با چنین روحیه 

ایمان و اخاص کار می کرد.
روحانی ادامه داد: باید بیاموزیم که اگر برای ورود به محل کار و خروج از آن کارت 
می زنیم، باید در طول این مدت به فکر خدمت به مردم باشیم و ساعات و لحظات را 

نشناسیم و تا لحظه توان به مردم خدمت نماییم.
رئیــس جمهور با بیان اینکه خدمت به مردم افتخار اســت و باید تمام اعضای 
خانواده بشری را به عنوان جمع خانواده حق بدانیم، گفت: همه مشکات را می توان 
حل کرد و خداوند این قدرت، هوش و اراده را به ما عرضه کرده است. ما اهل ایران 
و مسلمانیم با فرهنگی تاریخی و پیامبر و ائمه بزرگ که می توانیم با این روحیه از 

مشکات عبور نماییم.

روحانی در مراسم آغاز عملیات ساخت 110 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید مسکن:

لغو کامل تحریم ها، کلید قفل مذاکرات است

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس بانکی



مســئله اشتغال از دیرباز تاکنون مســئله همه دولت ها بوده است و در 
چهار دهه گذشــته هیچ کدام از دولت ها نتوانســته اند معادله اشتغال در 
اقتصاد ایران را به  صورت درســت و ریشــه ای حل کنند؛ تا جایی که در 
بعضی از موارد که شاهد کاهش نرخ بیکاری در سال های اخیر بوده ایم، با 
بررسی های بیشتر مشخص  شده نرخ ها دستکاری  شده اند و یا اینکه کاهش 
نرخ مشارکت و نیروی کار، عامل واقعی پایین آمدن نرخ بیکاری بوده است 
و نه ایجاد شــغل؛ چنانچه آمار ها نشــان می دهند در بهار امسال نیز نرخ 
بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 1.3درصد کاهش یافته 
اســت. اگرچه دولتمردان، این کاهش نرخ بیکاری در فصل اول سال ۹۸ 
را دستاوردی مهم برای دولت دوازدهم می دانند، اما کارشناسان معتقدند 
بازار کار در هر کشوری منوط به پیچیدگی های خاصی است و کاهش نرخ 
بیکاری در ســه ماهه اول ســال جاری لزوما نشانه مثبتی نیست. درواقع، 
بررســی ها نشان می دهد کاهش نرخ مشــارکت، علت اصلی کاهش نرخ 
بیکاری در بهار امسال بوده است و نه ایجاد اشتغال، چراکه جمعیت فعال 
به دالیل مختلف از جمله دلسردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده و 

در مقابل بر جمعیت غیرفعال افزوده شده است.
همچنیــن تا پیش از دهه ۸0 خیلی ها تصور می کردند این دهه زمان 
بروز بحران بیکاری در اقتصاد ایران اســت. قرار بود ساالنه بیش از یک 
میلیون نفر به جمعیت متقاضیان کار اضافه شــود اما این طور نشد. در 
طول دوره فعالیت دولت های نهم و دهم از ســال ۸۴ تا ۹۲ در مجموع 
تنها ۶00 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد. کاهش شدید نرخ 
مشارکت از ۴1درصد در سال ۸۴ به 3۷درصد تا سال ۹۲ نشان می دهد 
کــه در دولت های نهم و دهم چه اتفاقی افتاده اســت. دقیقاً در همین 

دوره جمعیت دانشجویان آنقدر زیاد شد که کارشناسان مهم ترین علت 
رشد نیافتن نرخ بیکاری را پناه بردن جمعیت جوان به دانشگاه ها عنوان 
کردند. در این دوره، بیکاری از 11.۵درصد به 10.۴درصد در ســال ۹۲ 
رســید، اما همزمان با این بهبود، نسبت اشتغال هم از 3۶ به 33درصد 
کاهش یافت. تعداد شاغان نیز از ۲0.۶ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۲1.3 
میلیون نفر در ســال ۹۲ افزایش یافت. در واقع، ایجاد ساالنه حدود ۸۷ 
هزار شغل طی این سال ها کاهش 1.1درصد نرخ بیکاری در این دوره را 

به دنبال داشته است. 
در همین زمینه، نهاد پژوهشــی مجلس در گزارشی تحلیلی به بررسی 
وضعیت اشتغال پرداخته و این سوال اساسی را مطرح کرده است که چرا 
دولت ها هیچ زمانی موفق به ایجاد شــغل به اندازه کافی نشده اند؟ درواقع، 
این گزارش مرکز پژوهش ها بیشــتر ناظر بر آسیب شناســی اجرای بند 
»الف« تبصره )1۸( قانون بودجه سال 13۹۷ کل کشور است که به گمان 

کارشناسان، مهم ترین حکم بودجه ای دولت در زمینه اشتغال زایی است.
به گفته بازوی کارشناسی مجلس، یکی از مهم ترین چالش های کشور 
در ســال های اخیر مســئله اشتغال بوده اســت. دولت و مجلس با هدف 
تلفیق و یکدست کردن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی، کلیه منابع 
اعتباری )بودجه ای و تسهیاتی( موردنیاز برای اجرای برنامه های تولیدی 
و اشتغال زایی را در قالب  بند »الف« تبصره »1۸« لحاظ کرده اند. بنابراین 
این بند مهم ترین حکم بودجه ای دولت در زمینه اشــتغال زایی در ســال 
13۹۷ اســت. هرچند این امر منجر به شــفافیت در ترکیب و تخصیص 
منابع می شــود با وجود این، گزارش سازمان برنامه وبودجه نشان می دهد 
که با وجود تاش هایی که در جهت اجرای تبصره »1۸« انجام  شده است، 
اجرای برنامه های تولید و اشــتغال موضوع بند با چالش ها و موانع فراوانی 

روبه رو بوده است.
براساس این گزارش، شواهد موجود نشان می دهد که به رغم تاش های 

انجام شده، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند »الف« با چالش ها 
و موانع فراوانی روبه رو شده است. برخی از این چالش ها مربوط به شرایط 
اقتصاد کان، نظام تأمین مالی و ضعف های بدنه اجرایی کشــور است، اما 
چالش جدی و اساســی تر مربوط به انتقادهــای وارد بر مفاد این تبصره 
ازجمله عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، نبود انســجام و مدیریت 
واحد، گســتردگی و پراکندگی برنامه ها، عدم تفکیک و اولویت بندی بین 
اشــتغال پایدار و برنامه های رونق تولید در طرح های عمرانی و مهم تر از 
همه، فقدان فرآیند و شــاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه توزیع منابع 

ارزان قیمت یا همان پول پاشی است.
طبق این گزارش، چالش جدی و اساســی تر مربوط به انتقادات وارد بر 
مفاد این تبصره اســت. مواردی ازجمله عدم واقع گرایی در تعیین اهداف 
کمی، بی توجهی به انســجام و مدیریت واحد و گســتردگی و پراکندگی 
برنامه ها باعث شده است تا درخصوص اثربخشی و اشتغال زایی این تبصره 
و منطق وجود آن تردید ایجاد شــود، زیرا دولت و سازمان برنامه وبودجه 
از ســال 13۹۶ تاش کرده اند تا جهت افزایش شــفافیت، کلیه اعتبارات 
مربوط به اشتغال زایی را در تبصره »1۸« بگنجانند، اما بررسی مفاد تبصره 
»1۸« نشان می دهد که در آن، بیشتر برنامه ریزی و سیاست گذاری برای 
اشتغال زایی هدف بوده است تا تخصیص اعتبار و به همین دلیل تک روی 
و ناهماهنگی هایی بین سیاســت های اشتغال زایی موجود در کشور، مفاد 

تبصره »1۸« و تخصیص اعتبارات از این محل دیده می شود.
مرکز پژوهش های مجلس در پایان گزارش خود پیشــنهاد داده است تا 
در وهله نخست درخصوص اولویت های تبصره »1۸« )اشتغال زایی یا رونق 
تولید( تعیین تکلیف شود و سپس چگونگی تقسیم کار بین سازمان برنامه و 
بودجــه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و نحوه هماهنگی و تعامل 
سایر دستگاه ها مشخص شود تا در شرایط کنونی کشور از تک روی، عدم 

هماهنگی و اتاف منابع خودداری شود.

چرا دولت دوازدهم نتوانسته به  اندازه کافی شغل ایجاد کند؟

دورنمای اشتغال در بودجه

یک سال از زمان استیضاح تاریخی وزیر اقتصاد و تغییر رئیس کل بانک 
مرکزی گذشته است و اقتصاد ایران حاال می تواند لقب پرحادثه ترین فصل 
را به تابســتان سال 13۹۷ اختصاص دهد. به گزارش خبرآناین، مسعود 
کرباســیان در حالی وزارت اقتصاد را در تابستان سال گذشته ترک کرد 
که از حضورش در این ســمت یک ســال بیشتر نگذشته بود. بحران های 
اقتصادی در سال های اخیر، بارها پای وزرای اقتصادی دولت را به مجلس 
باز کرده بود، اما کرباســیان اولین وزیر اقتصادی بود که با رأی نمایندگان 
مســئولیت خود را ترک کرد. اگرچه پیش از او نیز شمس الدین حسینی، 
وزیــر اقتصاد دولت دهــم در این جایگاه قرار گرفت اما مجلس شــورای 
اسامی رأی دوباره به حضور وی در این سمت داده بود. مسعود کرباسیان 
حاال در ســالروز خداحافظی اش با ردای وزارت، در صفحه شخصی اش در 
اینستاگرام نوشت: یک سال از تاریخ استیضاح در مجلس می گذرد. امروز 
در مرور روزنامه ها گزارشــی دیدم که برای خودم جالب توجه بود. اشاره 
کرباسیان به گزارشی اســت که روزنامه »سازندگی« از کارنامه یک ساله 

عملکرد او منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است:
* در دوره حضور کرباســیان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بعد از 
مدت ها مثبت و برابر با 1.۴درصد شد. همچنین، رشد تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص ساختمان نیز بعد از دو سال، مثبت و برابر با 0.۹درصد شده بود. 
هــر دو این اعداد در ماه های بعدی روندی منفی به خود گرفتند و رشــد 

اقتصادی کشور در پایان سال به منفی 3درصد رسید.
* وزیــر امور اقتصادی و دارایی در ســال های 13۹۶ تا 13۹۷ به طور 
خاص بر موضوع بهبود فضای کســب وکار کشــور تمرکز داشت. در دوره 
پس از او با عدم برگزاری جلسات شورای گفت وگو و تعطیلی نسبی هیات 

مقررات زدایی فضای حاکم بر اقتصاد کشور نیز تغییر کرد.
* در ماه های پس از حضور کرباســیان گمرک حتی از انتشار اطاعات 
تجاری هم صرف نظر کرد. این در حالی اســت که کرباسیان برای اولین 
بار گمرک را مکلف کــرده بود که به صورت هفتگی و به تفکیک کاالها، 

آمارهای تجاری را در سایت خود منتشر کند.
* یکی از ریشه های فساد در دولت تعدد حساب های بانکی دستگاه های 

اجرایی بود. در این دوره 1۹0 هزار حساب بانکی شناسایی و بسته شد. این 
روند هم در ماه های بعدی وزارت اقتصاد کاما متوقف شد.

* وزیر سابق اقتصاد رویکرد حمایت گرانه از تولید داشت. به همین دلیل 
در دوره او ســهم مالیات بر مصرف از کل مالیات ها از ۴3درصد در ســال 
13۹۲ به ۵۴درصد در ســال 13۹۶ افزایش و در مقابل سهم مالیات ها بر 
تولید در دوره مذکور از ۵۲درصد به ۴3درصد کاهش یافته اســت. این در 
حالی اســت که در حال حاضر یکی از موانع مهم تولیدکنندگان و بخش 

خصوصی مالیات گیری پیچیده سازمان امور مالیاتی است.
* در دوره کرباسیان تمامی اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی به 
ســازمان های استانی واگذار شد تا فرآیندهای مربوط به امور جاری مردم 

تسهیل شود. این اختیارات در دوره بعدی به وزارت اقتصاد بازگشت.
* در همان دوره زمانی از هر چهار ریالی که دولت هزینه می کرد، ســه 

ریال توسط وزارت اقتصاد تامین می شد.
* ســهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها در ســال 13۹۶ برابر با 
100درصد بوده که بیانگر واگذاری 1۶.۸ هزار میلیارد ریال عرضه و فروش 
سهام و دارایی به متقاضیان بخش خصوصی بود. این سهم در سال 13۹۵ 
برابر با ۶1.۵درصد بود. میزان واگذاری ها تا ۲۶مردادماه ســال گذشــته 
برابر بــا 1۹.۶ هزار میلیارد ریال بود کــه 100درصد به بخش خصوصی 
واقعی واگذاری انجام شــد. حداقل طی نیمه اول امســال واگذاری ها به 

بخش خصوصی واقعی به کمترین حد رسیده  است.
ضربات کاری در بهار و خداحافظی در تابستان

 هرچند کرباســیان در روزهای گذشته از استیضاح کمتر در این زمینه 
ســخن گفته است اما مروری بر نوشــته هایش در صفحه شخصی اش در 
اینســتاگرام نشان می دهد وزیر ســابق امور اقتصادی و دارایی برای این 
اعتقاد بوده اســت که سال 13۹۶ یکی از دوره های درخشان اقتصاد ایران 
تلقی می شد و طبیعی بود دشــمنانی مانند آمریکا و مخالفان منطقه ای 
بخواهند طعم شیرین رشد، تورم تک رقمی، مبارزه جدی با فساد و کاهش 
نسبی بیکاری را با ضربه هایی که در بهار وارد کردند، به کام مردم و کشور 

تلخ کنند .

وی بــا تاکید بــر اینکه نمایندگان مجلس به شــرح مســئولیت های 
وزارتخانه را می دانند و حتما به آن واقف هستند استیضاح بنده ربطی به 
مسئولیت هایم نداشت؛ تشریح کرده است هنوز مفهوم جنگ اقتصادی را 
درک نکرده ایم و اشاره وی به تعطیات مجلس در دهه پایانی شهریورماه 
ســال گذشته است. وی در البه الی نوشته هایش به این موضوع نیز تاکید 

دارد که پاسخگوی عملکرد دیگران در دوره استیضاح بوده است.
شاید عجله؛ شاید ...

 بررســی وضعیت اقتصادی ایران در شــهریورماه سال گذشته، درست 
همزمان با برگزاری نشست استیضاح در مجلس نشان می دهد هیجانات 

اقتصادی ایران ناشی از تشدید تحریم ها بسیار باال بود.
اقتصاد ایران در این دوره زمانی با شوک ارزی و ریزش ارزش پولی ملی 
روبه رو بود. ترامپ اردیبهشــت ماه همان سال خروج کشورش از برجام را 
امضا کرده بود و همین تصمیم سیاسی کافی بود تا بنیان های اقتصادی که 
هنوز از فشار قبلی به درستی کمر صاف نکرده بود، تحت تاثیر قرار گیرد.

 دلواپسانی که از برجام ناخشنود بودند، در این دوره در قامت پیشگویانی 
ظاهر می شــدند که تاش خود را برای آنچه رخ داده نادیده می گرفتند و 

یک سره می تاختند به چرایی خروج آمریکا از معاهده ای بین المللی.
درســت یک ماه پیش از استیضاح کرباسیان، رئیس کل بانک مرکزی، 
مغز متفکر برنامه ریزی ارزی ایران از ســمت خود خداحافظی کرده و اتاق 
ریاست به عبدالناصر همتی رسیده بود، بحران ارزی و اقتصادی ایران اما از 
پس تحوالت رخ داده در این دوره حل نشــده باقی ماند تا درست یک سال 

بعد، دالر به کانالی بازگردد که سال گذشته در آن حضور داشت.
بررســی ها نشــان می دهد هر دالر در چهارمین روز شــهریورماه سال 
گذشــته 10 هزار و ۶۴0 تومان بود و در این دوره یک ســاله از پس ورود 
به کانــال 1۸ هزار تومانی و ماندگاری طوالنــی در کانال 1۴ و 1۵ هزار 
تومانی بار دیگر به کانال 10 هزار تومان برگشــته اســت. بنابراین حاال از 
البه الی فراز و فرود شــاخص ها می تــوان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد 
ایران از پس روزهای ســخت گذشته در جایگاهی ایستاده است که سال 

گذشته ایستاده بود.

یک سال از استیضاح تاریخی مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد گذشت

ضربه در بهار؛ خداحافظی در تابستان

نگاه

آمریکا پیروز می شود یا چین؟
سرانجام جنگ تجاری به روایت اقتصاددانان

در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت اقتصاد 
جهان که حاال به کارزار ارزی نیز رسیده است، این سوال مطرح شده 
که ســرانجام این جنگ ســرد میان دو غول اقتصاد جهانی به کجا 
می کشد؟ در پاسخ به این پرسش، مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان ایرانی 
معتقد است که تنها دارایی های ذخیره خارجی چین به 1.۲ تریلیون 
دالر می رســد. از نگاه این اقتصاددان، اینکه گفته می شــود چین در 
جنگ تعرفه ها ضعیف تر است، گزاره درستی است، اما اگر آمریکا بیش 
از این جلو برود، چین زمین مبارزه را به جنگ ارزی می کشــاند و در 
این حوزه بســیار قدرتمندتر از آمریکا است، چراکه تنها دارایی های 

ذخیره خارجی چین به 1.۲ تریلیون دالر می رسد.
از سوی دیگر، هفته گذشــته بود که دونالد ترامپ به شرکت های 
آمریکایی »دســتور« داد تا هرچه زودتر به دنبال انتقال کارخانه های 
خود از چین به ســایر کشــورها یا به خود آمریکا باشند، اما با وجود 
دســتور رئیس جمهور آمریکا به شرکت های آمریکایی برای خروج از 
چین، پروفسور ویلی شیح، استاد مدرسه کسب وکار دانشگاه هاروارد 

می گوید این کار بسیار دشوار، پرهزینه و زمان بر خواهد بود.
به گفته این اقتصاددان آمریکایی، بسیاری از شرکت های آمریکایی 
حتی قبل از اینکه ترامپ چنین دســتوری صــادر کند، به این فکر 
افتاده بودند بخشی از کارخانه های خود را از چین به کشورهای دیگر 
منتقل کنند. درواقع آنها به این نتیجه رســیده اند که جنگ تجاری 
بین آمریکا و چین یک چالش بلندمدت است و به همین دلیل الزم 
اســت که هرچه زودتر برای متنوع سازی پایگاه های تولید خود اقدام 
کنند، اما مشکل اینجاست که جابه جایی زنجیره های تأمین کار بسیار 

دشواری است.
زنجیره تأمین یک شرکت شــامل همه تأمین کنندگانی است که 
زیرسیستم ها و قطعات موردنیاز برای تولید یک محصول را برای آن 
شرکت فراهم می کنند. مثًا شرکت اپل برای تولید گوشی های آیفون 
از همکاری شــرکت های تولیدکننده صفحه نمایش تخت، پردازنده، 
دوربیــن، باتری، انواع سنســور، مدارها و اتصــاالت خاص به عنوان 
تأمین کنندگان خود بهره می برد. شرکت اپل حتی پیچ های پنج سوی 
امنیتی –که باعث می شود تعمیرکاران متفرقه نتوانند محصوالت اپل 

را باز کنند- را از شرکت های تأمین کننده خریداری می کند.
در دنیای امروز، زنجیره های تأمین چندالیه ای پدیده کامًا رایجی 
است. مثًا تأمین کننده B که به شرکت A قطعات می فروشد، خود 
تأمین کننــدگان دیگــری دارد و تأمین کنندگان شــرکت B نیز به 
تأمین کنندگان دیگری وابسته هستند و این روند ممکن است تا پنج 
یا شــش الیه و حتی بیشــتر ادامه یابد. وقتی یک شرکت آمریکایی 
بخواهد کارخانه های خود را از چین خارج کند، به ســختی می تواند 
زنجیــره تأمین خود را نیز با خود به خارج از چین ببرد زیرا اساســاً 
رهگیری الیه های ســوم، چهــارم و الیه های بعــدی زنجیره تأمین 
کار بســیار دشواری است. از طرفی بســیاری از این تأمین کنندگان 
ســرمایه گذاری های زیــادی در زمینــه ســاختمان، تجهیــزات و 
ماشین آالت، نیروی انســانی ماهر و ... در چین انجام داده اند و لزوماً 

حاضر به جابه جایی نیستند.
البته در این میان برخی تجربیات گذشته می تواند برای شرکت های 
آمریکایی مایه امیدواری باشــد. در دهه های 1۹۸0 و 1۹۹0 میادی 
که شــرکت های تولیدکننده لــوازم برقی خانگی و پوشــاک انتقال 
کارخانه های خود به چین را آغاز کردند، این شــرکت ها برای تأمین 
قطعات موردنیاز خود از سراســر جهان اقدام به راه اندازی قطب های 
لجســتیکی در مناطق ویژه اقتصادی چین کردنــد. این قطب های 
لجستیکی اغلب در هنگ کنگ واقع شده بودند و شرکت ها قادر بودند 
مواد خام و قطعات موردنیاز خود را از طریق آنها بدون تعرفه گمرکی 

به چین انتقال دهند.
در آن زمان شــرکت های خارجی اجازه نداشــتند همان کاالیی را 
که در چیــن تولید می کردند، بدون پرداخــت تعرفه های وارداتی و 
ســایر مالیات ها وارد بازار این کشور کنند. اما دولت چین در اقدامی 
هوشمندانه به شرکت های خارجی اعام کرد که اگر در تولید کاالهای 
خود حداقل به میزان ۵0درصد از محصوالت تأمین کنندگان چینی 
استفاده کنند، اجازه دسترسی به بازار بزرگ و به سرعت در حال رشد 
چین را بدون پرداخت تعرفه های گمرکی خواهند داشت. این تصمیم 
دولت چین باعث شد که شــرکت های خارجی در آن زمان به شدت 
برای یافتن تأمین کنندگان مناســب در چین با یکدیگر رقابت کنند. 
حتی برخی شــرکت ها برای بهبود کیفیت تولیدات تأمین کنندگان 

چینی خود هزینه های هنگفتی را صرف می کردند.
بومی شــدن زنجیره تأمین جــزو مهم ترین ویژگی های بخش 
تولیــد چیــن در اوایل دهه گذشــته میادی بود. بســیاری از 
تأمین کننــدگان الیه اول و دوم شــرکت های خارجی فعال در 
چیــن، کارخانه های جدیدی را در چیــن راه اندازی کردند تا به 
مشــتریان خود نزدیک تر باشــند. الیه های بعدی زنجیره تأمین 
نیــز از همین سیاســت پیروی کردند و نتیجــه این بود که در 
ســال ۲010 بســیاری از کاالهایی که در چین تولید می شدند، 
وابستگی اندکی به واردات داشتند. این روند هنوز هم ادامه دارد 
و چین به منبعی برای تأمین مواد خام و قطعات موردنیاز صنایع 

در سراسر جهان تبدیل شده است.
با این شــرایط انتقال خطوط تولید به خــارج از چین می تواند 
برای شــرکت های آمریکایی بســیار پرهزینه و زمان بر باشــد. در 
دهه های 1۹۸0 و 1۹۹0 انتقال کارخانه ها به چین از لحاظ هزینه 
و زمــان کامًا قابل توجیه بود زیرا منافع ناشــی از صرفه جویی در 
هزینه های تولید بســیار بیشــتر از هزینه و زمــان موردنیاز برای 
بومی ســازی زنجیره تأمین بود، اما اکنون به نظر نمی رســد خارج 
کردن کارخانه ها از چین به همین صورت قابل توجیه باشد. انتقال 
احتمالی کارخانه ها به ویتنام، مالزی،  اندونزی یا ســایر کشــورها 
بدین معناســت که شــرکت های آمریکایی باید هزینه بیشتری را 
برای مواد خــام وارداتی )احتماالً از خود چین( و آموزش کارگران 
و مدیران جدید بپردازند. از طرفی کاهش صرفه جویی های ناشــی 
از مقیــاس را نیز که بر اثر چندپاره شــدن کارخانه ها بین چین و 

کشورهای دیگر رخ می دهد، نباید نادیده گرفت.
همان طور که اشاره شد، رئیس جمهور آمریکا دیگر نیازی به متقاعد 
کردن ]یا مجبور کردن[ شــرکت های آمریکایی برای خروج از چین 
ندارد زیرا تقریباً همه مدیران این شــرکت هایی که بخشی از زنجیره 
تأمین آنها را یک شرکت چینی تشکیل می دهد، می دانند که باید در 

این خصوص چاره ای بیندیشند.
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فرصت امروز: شــش سال از شروع کار دولت حسن روحانی می گذرد 
و به نظر می رســد کــه رئیس جمهور عاقه بســیاری دارد تا در دوران 
مدیریتش طرحی در حوزه مســکن از خــود به یادگار بگذارد؛ همچون 
»پروژه مســکن مهر« که با دولت محمود احمدی نژاد گره خورده است، 
اما تاش دولت برای اجرای طرح های مســکن، موضوعی اســت که در 
دو ســال گذشته نشانه های بســیاری از آن به چشم می خورد، تا جایی 
کــه هر از چندی طرحی جدید در حوزه مســکن رونمایی و کلنگ زنی 
می شــود؛ »طرح ملی بازآفرینی شــهری امید«، »مسکن اجتماعی« و 
حاال »طرح اقدام ملی تولید مســکن« که روز گذشــته با حضور حسن 
روحانی و وزیر راه و شهرســازی برای ساخت 110 هزار واحد مسکونی 
رسما کلید خورد. در این میان، سوال مهم آن است که چه تفاوتی میان 
ایــن طرح ها وجود دارد؟ آیا محتوای این طرح ها یکی اســت و تنها در 
مسیر تغییر وزرای مربوطه نام شــان عوض شده است یا اینکه ماهیتی 

کاما متفاوت دارند؟
طرح های مسکنی در دولت یازدهم تا دوازدهم

نخســتین جرقه اجرای طرح تامین و ساخت مسکن در دولت حسن 
روحانــی از دولــت یازدهم کلید خورد، اما در عمــل اجرای آن به دور 
دوم ریاســت جمهوری او یعنی در بهمن ۹۶ کشــیده شــد و با عنوان 
»طرح ملی بازآفرینی شهری امید« در مناطقی که بافت فرسوده شهری 
داشتند، شروع شد، اما نکته جالب این بود که اولین مجموعه ای که در 
این طرح در محدوده منطقه 1۸ تهران افتتاح شــد اصا ربطی به طرح 
بازآفرینی شهری نداشت و کلنگ ساخت آن در زیرمجموعه مسکن مهر 

در دولت گذشته )سال ۹1( زده شده بود. 
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، قرار بود در قالب طرح ملی بازآفرینی 
شهری امید، بافت فرســوده به خصوص در شهرهای بزرگ احیا شوند 
و شهر در مناطق آســیب پذیر پوست اندازی کند. در این طرح قرار بود 
133۴ محله و بافت فرسوده طی پنج سال در دو قالب »ساخت ساالنه 
100 هزار واحد مســکونی« و »افزایش سرانه های خدماتی احیا شوند. 
مطابق با اهداف تعریف شده سهم شــهر تهران از این برنامه حدود ۵0 
هزار واحد مســکونی بود و اجرای آن، از طریق اعام سه پروژه الگو در 
»محله ســیروس از ســوی دولت«، »محله تختی از سوی شهرداری« 
و »واگــذاری 1۵ قطعــه زمین به صورت مشــترک از ســوی دولت و 

شهرداری« آغاز شد که هنوز سرنوشت آن مشخص نیست.
اما مدتی قبل از کلنگ زنی »طرح ملی بازآفرینی شهری امید« هیات 
وزیران در تاریخ 1۲ اردیبهشــت ۹۵ با هــدف حمایت دولت از تامین 
مســکن گروه های کم درآمد و در راســتاي اجراي سیاست هاي دولت 
یازدهم در بخش مســکن طي ســال هاي 13۹۶ تا 1۴00 برنامه اي در 
دو قالب مســکن اجتماعی و مســکن حمایتی را مصوب کرد. در قالب 
این طرح برنامه ریزی برای اجراي ســاالنه 100هزار واحد مسکوني در 
قالب تســهیات ساخت و خرید مســکن ملکي، پرداخت تسهیات به 
سازندگان مسکن استیجاري، ساخت مسکن استیجاري، پرداخت کمک 
اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن پیش بیني شده بود؛ اما در نهایت 

سرنوشت این طرح هم مشخص نشد.
در این بین و با گذشت حدود یک سال و نیم از کلنگ زنی طرح ملی 
بازآفرینی شهری و گذشت سه سال از مصوبه دولت برای اجرای مسکن 
اجتماعی؛ اتفاق جدیدی که در حوزه مســکن رخ داده، شروع عملیات 
اجرایی ســاخت 110 هزار واحد مســکونی »طرح اقــدام ملی تولید 
مســکن« با دستور رئیس جمهور بود. براساس گزارش مسئوالن وزارت 

راه و شهرسازی ساخت 1۵00 واحد مسکونی در تهرانسر، با حدود 10 
هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری، برای ۲۷۵0 نفر به طور مســتقیم و 
1۷00 نفر به صورت غیرمســتقیم اشــتغال زایی خواهد داشت. در این 
بین اما نکته مهم این اســت که چرا دولت تمــام طرح های خود برای 
ســاماندهی وضعیت مسکن و خانه دار کردن افراد را یکی نمی کند تا ما 
هر از چندی شاهد طرحی جدید و کلنگ زنی آن نباشیم؟ طرح هایی که 

حتما در صورت داشتن انسجام زودتر به نتیجه می رسد.
ابهام در چگونگی ساخت مسکن مشارکتی

اما برنامه اقدام ملی تولید مسکن در حالی توسط رئیس جمهور کلید 
خورده که به ســرانجام رسیدن ساخت ۴00 هزار واحد مسکونی آن با 
ابهاماتی روبه روست. به گزارش مهر، وزارت راه و شهرسازی در راستای 
تولید مسکن طی هشــت ماه اخیر از ساخت ۴00 هزار واحد مسکونی 
در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مســکن خبر داده است. در این 
طرح که از آن با نام طرح ملی مســکن هم نام برده می شود، 100 هزار 
واحد در بافت فرســوده شــهری ۲00 هزار واحد در شهرهای جدید و 

100 هزار واحد دیگر توسط بنیاد مسکن ساخته می شود.
برمبنای جزییات ارائه شــده در برنامه اقدام ملی، قرار است ۲00 هزار 
واحد مســکونی مورد نظر در شــهرهای جدید در این طرح به شــیوه 
مســکن مشارکتی ساخته شود. بنا بر گفته حبیب اهلل طاهرخانی معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در این 
شــیوه ساخت، دولت زمین را در اختیار انبوه ساز قرار می دهد، انبوه ساز 
نیز هزینه ســاخت خانه را تامین می کند. در نهایت نیز به نسبت آورده 
اولیه دولت و انبوه ســاز، مالکیت واحدهای ساخته شــده در اختیار هر 

بخش قرار می گیرد.
با این حال برخی کارشناســان معتقدند در روش ســاخت مســکن 
مشــارکتی، مالکیت انبوه ساز، مشکات عدیده ای از جمله ایجاد فضای 
ســوداگری، طوالنی شــدن روند ســاخت، ناتوانی در کاهش قیمت و 
ســاماندهی بازار مســکن و همچنین نادیده گرفتــن روش های تولید 
صنعتی ســاختمان وجود دارد. عاوه بر این ســاخت مسکن به شیوه 
مشارکت با انبوه ســاز ابهاماتی از قبیل نحوه صاحیت سنجی انبوه ساز 
و همچنین شــیوه تعیین تعداد واحدهایی که پس از تکمیل در اختیار 

وزارت راه و شهرسازی و انبوه ساز قرار می گیرد را ایجاد کرده است.
بخش خصوصِی شریِک دولت چگونه انتخاب می شود؟

پیــش از این عباس فرهادیــه، مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرســازی با اشاره به جزییات طرح ساخت ۲00 
هزار مســکن به شیوه مشــارکت، گفته بود: واحدهای مسکونی که در 
شــهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود حدود ۷۵درصد در 

اختیار انبوه سازان قرار دارد.
بنا به گفته کارشناســان عمرانی و ســاخت و ساز مسکن، با توجه به 
نقشی که انبوه ساز در ســاخت و همچنین مالکیت واحدهای مسکونی 
دارد، انتخاب انبوه سازی که سابقه و صاحیت انجام چنین پروژه هایی را 
داشته باشد، نیازمند دقت فراوان از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

مطابق دیگر پروژه ها به نظر می رســید انتخاب انبوه ساز برای شراکت 
در پروژه هــای طرح اقدام ملی در قالب برگزاری مناقصه و پس از تایید 
صاحیــت وزارت راه و شهرســازی انجام بگیرد، اما به نظر می رســد 
وزارت راه شــریک خود در پروژه های مسکن مشارکتی را به شیوه های 

غیرمعمول برگزیده است.
در آخرین جلسه شورای هماهنگی مسکن در وزارت راه و شهرسازی 

که با حضور وزیر راه و شهرســازی و معاونان مسکنی وزارتخانه برگزار 
شد، شــرکت سرمایه گذاری مسکن که ســهامدار اصلی آن گروه مالی 
بانک عامل بخش مسکن است، به عنوان تنها انبوه ساز حاضر در جلسه 

حضور داشت.
شرکت انبوه ساز وابســته به بانک عامل بخش مسکن در این جلسه، 
ضمن بیان تاریخچه ای از تشــکیل گروه سرمایه گذاری مسکن به ارائه 
گزارشــی از پروژه ها و برنامه های شــرکت خود پرداخت. در ادامه نیز 
وزیر راه و شهرســازی ضمن استماع این گزارش تاکید کرد: با توجه به 
سابقه مناسبی که شرکت سرمایه گذاری مسکن در زمینه تولید مسکن 
داشــته اســت، درخصوص طرح اقدام ملی به صورت گسترده تری وارد 

فعالیت شود.
همچنین در جلسه دیگری که آذرماه سال گذشته با حضور حبیب اهلل 
طاهرخانــی معــاون وزیر راه و شهرســازی و روزبه ظهیری هاشــمی 
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن )شرکت انبوه ساز وابسته به بانک 
عامل بخش مسکن( برگزار شد، حبیب اهلل طاهرخانی با اشاره به برنامه 
شرکت عمران شــهرهای جدید در ساخت ۲00 هزار واحد مسکونی تا 
پایان ســال 1۴00 به عنوان یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی 
اعام کرد: امید اســت با همکاری شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، 
هرچه سریع تر بخش عمده ای از ساخت ۴00هزار واحد مسکونی محقق 

شود.
به نظر می رسد منظور وزارت راه و شهرسازی از واژه انبوه ساز در طرح 
اقدام ملی، شرکت ســرمایه گذاری وابسته به بانک عامل بخش مسکن 
باشد، اما ســؤال اینجاست که آیا برای بخش خصوصی و هلدینگ های 
دیگــری که توانایی و صاحیت مشــارکت در طرح اقدام ملی را دارند، 
امکان ارائه برنامه به وجود آمده است؟ آیا بخش های خصوصی دیگر نیز 
همانند شــرکت بورسی انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن تا 

این اندازه از حمایت وزارت راه و شهرسازی برخوردار هستند؟
توان شرکت سرمایه گذاری مسکن چقدر است؟

انبوه ســاز مورد توجه وزارت راه و شهرسازی که قرار است در برنامه 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن وارد شراکت با دولت شود باید عاوه بر 
توان فنی مناســب، سابقه انجام پروژه در این سطح را داشته باشد. این 
در حالی است که شرکت سرمایه گذاری مسکن که بنا به گفته وزیر راه 
و شهرسازی، سابقه مناسبی در زمینه تولید مسکن دارد، مطابق گزارش 
موجود در ســایت خود، از ابتدای تأســیس یعنی سال 13۶۹ تا پایان 
پاییز 13۹۶ در قالب 3۹۴ پروژه انجام شده، تنها ۵۷ هزار و ۵۴۹ واحد 
مسکونی را به بهره برداری رسانده است. به عبارت دیگر، این شرکت به 
صورت میانگین ساالنه پتانسیل ساخت ۲ هزار واحد مسکونی را دارد.

در ســال های اخیر نیز به نظر می رسد توان شــرکت سرمایه گذاری 
مسکن در ساخت واحدهای مســکونی کمتر هم شده است، چراکه در 
بین سال های ۹1 تا ۹۶ این شرکت تنها موفق به ساخت حدود 1100 

واحد در سال شده است.
سابقه شرکت ســرمایه گذاری مســکن در زمینه تولید مسکن ثابت 
می کند گذاشــتن بار اجرای پروژه ای ۴00 هــزار واحدی بر دوش این 
شــرکت نمی تواند اهداف وزارت راه را محقق ســازد و الزم اســت این 
وزارتخانــه انبوه ســازان توانمند را با طی مراحــل قانونی در این پروژه 
مشــارکت دهد؛ با این اقــدام عاوه بر اینکه ســاخت ۴00 هزار واحد 
مســکونی در افق زمانی کوتاه مدت قابلیت به سرانجام رسیدن خواهد 

یافت، فرصت های شغلی بیشتری نیز ایجاد می شود.

اما و اگرهای طرح »اقدام ملی تولید مسکن«

همه طرح های مسکنی رئیس جمهور
مسکن

آنچه در بازار مسکن پایتخت گذشت
شهریور آرام بازار مسکن

پس از نوســانات قیمتی که از آذرماه 13۹۶ در بازار مســکن به 
وجود آمد شــرایط به سمت ثبات قیمتی پیش رفته و طبق آماری 
که در ســومین روز هفته دولت ارائه شد، نرخ رشد ماهیانه قیمت 
مسکن در پایتخت به منفی 3درصد رسیده است؛ این شرایط شش 
ماه پس از آن ایجاد شــد که دولت احداث ۴00 هزار واحد را برای 
خود تعریف کرد و پروانه های ساختمانی نیز رشد ۲۵درصدی یافت.
به گزارش ایســنا، پس از حدود ۲0 ماه پرتاطم در بازار مسکن، 
اوضاع تا حدودی آرام شــده است. آخرین آمار از بازار مسکن شهر 
تهران که ســوم شهریورماه توســط  دفتر اقتصاد مسکن ارائه شد 
گویای آن اســت که در مردادماه امســال، قیمت هر متر خانه در 
تهران بــه میانگین 13 میلیون و 1۸0 هزار تومان در هر متر مربع 
رسیده که نسبت به ماه قبل 3درصد کاهش و نسبت به زمان مشابه 
ســال قبل ۷۷درصد افزایش داشته است. معامات نیز 33۶۸ فقره 
بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب 31 و 

۷۴ درصد کاهش نشان می دهد.
در این میان، روز ۲۹ تیرماه نشســت مدیران ارشد بخش مسکن 
با رئیس جمهور برگزار شــد. روحانی در ســخنان خود با اشاره به 
ضرورت افزایش هماهنگی و تمرکز میان دســتگاه های مسئول در 
بخش مسکن، گفت: کمک به مردم در بخش مسکن موجب افزایش 
رفاه، آســایش و امنیت آنان شده و ضمن ایجاد سرمایه برای مردم، 

ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به آنان را تسهیل خواهد کرد.
ســید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص 
گفت: در جلســه اخیر با حضور ریاســت جمهوری این مبحث که 
در ســال های اخیر نسبت اجاره نشــینی به مالکیت افزایش داشته 
اســت مطرح شد. به دالیل مختلف بعضی افراد تمایل به استفاده از 
مســکن  استیجاری دارند اما در حال حاضر بازار اجاره فقط توسط 
بخش خصوصی مدیریت می شود و نظامات، اهداف و ارقام آن با این 
بخش است. به همین لحاظ دولت و شهرداری ها باید نقش بیشتری 
بــه عهده بگیرد. پژمان همچنین از موافقــت اولیه بانک مرکزی با 

افزایش وام بافت فرسوده خبر داد.
رکود نباید دولت را از ساخت و ساز غافل کند

ظاهرا دولت عزم خود را برای ایجاد رونق ســاخت و ســاز جزم 
کرده اســت. کارشناســان می گویند تهدیدی در پسارکود مسکن 
نهفته اســت و این کسادی نباید دولت از تولید و عرضه غافل کند، 
چراکه با وجــود ۷00 هزار ازدواج ســالیانه، نهایتا حجم تقاضا در 
یک نقطه خود را نشان خواهد داد. وزارت راه و شهرسازی از اواخر 
سال گذشــته تولید و عرضه ۴00هزار واحد مسکونی را در دستور 
کار خود قرار داد که تاکنون حدود ۵۷ هزار مورد کلنگ زنی شــده  
است. رئیس جمهور نیز قرار است روز سه شنبه دستور آغاز عملیات 

اجرایی 1۵0 هزار واحد در قالب این برنامه را صادر کند.
ورود محرک به حوزه مســکن از طریق طرح اقــدام ملی تولید 
و عرضه ۴00 هزار واحد مســکونی، بخــش  خصوصی را نیز برای 
ورود بــه این بازار ترغیب کرد. مطابق آمار، پروانه های ســاختمانی 
در زمســتان سال گذشته با رشد ۲۵درصدی نسبت به فصل مشابه 
سال قبل از آن به 11۴ هزار و ۶1۴ پروانه برای احداث ۲.۵ واحد به 
طور میانگین رسید. بر این اساس در آینده نزدیک ۲۸۶ هزار واحد 
مسکونی تنها از طریق پروانه های ساختمانی زمستان ۹۷ وارد بازار 
می شــود که اگر همین روال در ماه هــای آینده نیز ادامه پیدا کند 
تولید به بیش از یک میلیون واحد خواهد رســید؛ رقمی که دقیقا 

نیاز سالیانه کشور را تامین می کند.
بــا این وجود، رئیس کانون انبوه ســازان، علت رشــد پروانه های 
ســاختمانی در زمســتان را ارائه تخفیف های 30درصدی از سوی  
شهرداری ها می داند و معتقد است که سرعت ساخت و ساز در سال 
جاری کند شده است. از سوی دیگر آمار نشان می دهد که به دنبال 
جهش قیمت مســکن در پایتخت، معامات در مردادماه 13۹۸ به 
33۶۸ فقره رســیده که نسبت به ماه مشــابه سال قبل ۷۴درصد 
کاهش نشان می دهد. این حجم از معامات از سال 13۹۲ تاکنون 

حتی در ماه های نیمه تعطیل فروردین نیز سابقه  نداشته است.
همچنین به دلیل کاهش حجم خرید و فروش احتماال شاهد افت 
سرمایه گذاری بازار مســکن در نیمه دوم سال جاری خواهیم بود. 
البته ســازندگان دوراندیش از حاال به فکر آینده هستند و برای 10 
تا 1۵ فصل دیگر که احتماال بازار مســکن از رکود خارج می شــود 
برنامه ریــزی می کنند. دولت نیز برای آنکه بــازار بعد از بازه زمانی 
ســه تا چهار ساله دچار  تاطم نشــود باید شرایط را برای احداث 
واحدهای مســکونی جدید مهیا کند. هرچند حــدود ۲.۶ میلیون 
مسکن  خالی و ۲.1 میلیون مسکن  نیمه خالی در ایران وجود دارد 
کــه ارزش تقریبی آن 1۲31 هزار میلیارد تومان برآورد می شــود 
که حدود نصف نقدینگی کشور اســت و باید برای ورود این تعداد 

سرسام آور از خانه های خالی به بازار واقعی مصرف، فکری شود.
نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی ســرمایه را در دستور 
کار خود قرار داده اند که یکــی از اهداف آن جلوگیری از معامات 
ســفته بازانه در حوزه مسکن عنوان می شود. از سوی دیگر تا پایان 
امســال ســامانه اماک و اسکان از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
رونمایی  می شــود که یکی از اهداف آن شناسایی و وضع مالیات بر 

خانه های خالی عنوان شده است.
حد مقاومت فروشندگان مسکن شکست

پس از آنکه قیمت ها در بازارهای ارز و ســکه به ثبات رســید و 
قیمت مســکن از اواســط تیرماه روند نزولی به خود گرفت، سطح 
انتظارات نیز در بخش عرضه و تقاضا برعکس شــد. با این وجود از 
اواسط تیرماه، نمایه های تهدیدکننده طرف عرضه  اماک رصد شد 
و خریداران دســت باال را پیدا کردند. با نزدیک شدن به شهریورماه 
کــه کارشناســان از آن به عنوان نقطه اوج رونق بازار مســکن یاد 
می کردند، حد مقاومت مالکان دو ماه زودتر شکست و گزارش های 
میدانی از کاهش قیمت های پیشــنهادی حکایت داشت. بروز این 
رفتار در کارنامه تحوالت بازار مســکن شــهر تهران طی مردادماه 
نمایان شــد که قیمت در تمام مناطق به جز ۴، ۸، 13، 1۸ و ۲0 

با کاهش مواجه بود.
به فاصله کمتر از دو سال تا پایان کار دولت دوازدهم باید ببینیم 
تغییر نگرشــی که در سیاســت های وزارت راه و شهرسازی پس از 
1۹ آبان ماه 13۹۷ با ورود محمد اســامی به جای عباس آخوندی 
ایجادشــده چه تاثیری در حوزه ساخت و ساز و اوضاع بازار مسکن 

خواهد داشت؟
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وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز عملیات اجرایی 110 هزار واحد 
مسکونی گفت در نظر داریم با ایجاد جریان پایدار تولید و عرضه مسکن، 
امید خانه دار شدن در شهرهای بزرگ را به کمتر از 10 سال و در سایر 

شهرها به کمتر از سه سال برسانیم.
محمد اســامی با بیان اینکه یکی از برنامه های محوری مورد تاکید 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بحث رونق بخشیدن به تولید مسکن 
است، گفت: ما از بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی اراده کردیم تا تولید 

مسکن را برای جامعه هدف به یک جریان پایدار تبدیل کنیم. 
به گفته اسامی، ما قصد داریم امید به خانه دار شدن را در شهرهای 
بزرگ به کمتر از 10سال و در سایر شهرها به کمتر از سه سال برسانیم 

تا دغدغه مردم در این خصوص کاهش پیدا کند.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در برنامه های خود دو موضوع را 

مورد لحاظ قرار داده ایم، اظهار داشــت: اعتمادسازی بین سازندگان و 
دولت و همچنین اعتمادســازی بین مردم و سازندگان باید ایجاد شود 

و امیدواریم با ساخت خانه های باکیفیت و ایمن به این هدف برسیم.
اسامی با بیان اینکه امروز عملیات اجرایی 110 هزار واحد در قالب 
۴00 هزار واحد مســکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مســکن به 
دســتور رئیس جمهور آغاز می شــود، گفت: از روز رونمایی )زمستان 
ســال 13۹۷( سعی کردیم نقاطی را انتخاب کنیم که هم از سرانه های 
خدماتی و زیرساخت های مناسبی برخوردار باشد و هم شاهد تقاضا در 

این مناطق باشیم.
وی تصریح کرد: امروز عدد شــروع شده ما به ۶۷ هزار واحد رسیده 
که به طور نمادین در پنج استان آغاز می شود. حجم سرمایه گذاری که 
امروز صورت می گیرد 30 هزار میلیارد تومان اســت که ظرفیت ایجاد 

130 هزار شــغل پایدار را فراهم می کند. همچنین با این طرح ســایر 
بخش ها نیز پای کار می آیند که به رونق تولید محقق می شود.

وزیر راه و شهرســازی درباره تســهیات و منابع اختصاص یافته به 
این طرح اظهار داشــت: سیســتم بانکی ۲0درصد تسهیاتی که برای 
کســب وکار ارائه می کند را به بخش مســکن اختصــاص خواهد داد. 
تسهیاتی را که بانک ها به بخش مسکن ارائه می دهند دارای کمترین 

ریسک بوده است.
اسامی با بیان اینکه انتقال تسهیات صندوق پس انداز یکم به طرح 
اقدام ملی امکان پذیر شــده اســت، گفت:  بانک مسکن طرح صندوق 
مسکن یکم را به اقدام ملی متصل کرده تا کسانی که با توجه به افزایش 
قیمت مسکن نمی توانند در شهرهای بزرگ اقدام به خرید مسکن کنند 

از طرح اقدام ملی بهره مند شوند.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز عملیات اجرایی 110 هزار واحد مسکونی:

امید به خانه دار شدن را به زیر 10 سال می رسانیم
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معمای اصالح نظام بانکی

اصاح نظام بانکی در سال های گذشته تبدیل به معما شده است. 
به یاد دارم که از 30ســال پیش، دســت کم پس از تصویب قانون 
بانکداری بدون ربا، قرار بود تا نظام بانکی اصاح شــود و پنج سال 
پس از تصویب و اجرای قانون در سال ۶۲، نظام بانکی دوباره مورد 
بازنگری قرار بگیرد. پس سال ۶۷، اصاح نظام بانکی و ساختار آن 
در صحبت های همه روســای دولت ها و روســای کل بانک مرکزی 
و همــه وزرای اقتصاد جایگاه ویژه ای داشــته، اما با این حال، هیچ 

تحول اساسی در این زمینه رخ نداده است.
مســئوالن فکر کرده و می کنند که نظام بانکی کشور ناکارآمد 
اســت و به همین دلیل حرف از اصــاح آن می زنند، درحالی که 
برای رفع ناکارآمدی بانک ها نیازی به اصاح ساختار بانکی نیست. 
بانک براســاس فلسفه و قوانینی اداره می شود و اگر از این قوانین 
تخطی صورت نگیرد، بانــک کارآمد خواهد بود. یک نمونه از این 
قوانین و چارچوب ها نســبت کفایت سرمایه است یا نظام کنترل 
داخلی و حسابرسی که لزوما ربطی به ساختار بانکی ندارد. رعایت 
میــزان دارایی های غیرنقدی بانک ها باید 30درصد ســرمایه پایه 
باشــد و اگر این قانون در نظام بانکی رعایت نمی شــود، با اصاح 
ســاختار بانکی هم نمی تــوان اجرای آن را تضمیــن کرد. نحوه 
انتخاب اعضای هیات مدیره و ســوابق تجاری آنان و شرایط احراز 
اعضــا از نظر تخصص و حرفه ای گــری از دیگر نمونه های اثرگذار 
در عملکرد بانک هاست. براســاس قانون هیچ گروه و فردی نباید 
بیش از یک کرسی یا ۲0درصد از سهام بانک را در اختیار بگیرد. 
آموزش، شیوه های بانکداری و مدیریت ریسک همه مشخص است 
اما زمانی که اجرایی نمی شود، بانک نمی  تواند به خوبی به وظایف 

خود عمل کند.
از ســوی دیگر دولت ها تعهدات خود را در قبــال بانک ها انجام 
نداده و بدهی خود را پرداخت نمی کنند. دولت بدهکار بانک هاست 
و اضافه برداشــت بانک هــا حاصل عــدم پرداخت بدهــی دولت و 
شرکت های دولتی است. زمانی که بانک ها نمی توانند مطالبات خود 
را وصول کنند به سراغ بانک مرکزی می روند و مجموعه این عوامل 
دســت به دست هم داده و به ناکارآمدی بانک ها دامن می زند. طی 
سال های گذشته همه وعده اصاح نظام بانکی را داده اند و مردم را 
بــه انجام یک کار بزرگ و خوب امیدوار کرده اند، اما هرگز از محتوا 
نگفته انــد و نمی گویند که می خواهند در واقــع با نظام بانکی چه 

کنند؟ آیا کارگروهی تشکیل شده و بررسی منتشر شده است؟
اقتصــاد ایران یــک اقتصاد بانک محور اســت و همه می خواهند 
ســرمایه را از بانک بگیرند بدون اینکه خودشــان سهمی بیاورند. 
انتظــارات غیرمنطقی و غیراصولی و غیرعملی از بانک ها همیشــه 
در قالب مصوبات بودجه به بانک ها تکلیف شــده اســت و آنها را به 
روزی رســانده که دیگر در اقتصاد اثربخش نیستند. اکنون بانک ها 
تنها توان به دوش کشــیدن مشــکات داخلی خود را دارند و اگر 
بتوانند حقوق کارمندان و سود ســپرده ها را پرداخت کنند، موفق 

عمل کرده اند.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
لزوم برخورد جدی با موارد تخطی از قانون

رئیــس کل بانک مرکــزی از مدیــران و کارکنان معاونت 
نظارت این بانک خواســت که برای داشتن بانک هایی سالم، 
قانونمند، با اســتحکام مالی مناسب، تاش و اهتمام خود را 

مضاعف کنند.
بــه گزارش بانک مرکــزی، عبدالناصر همتــی در دیدار با 
مدیران حوزه معاونت نظارت این بانک با تشکر از اقدامات این 
حوزه و با تأکید بر ضرورت تقویت و ارتقای نظارت بر عملکرد 
شــبکه بانکی کشــور، بر لزوم افزایش حساسیت و دقت در 
بررسی صاحیت حرفه ای مدیران بانک ها تأکید کرد و گفت: 
با توجه به نقش و مختصــات ویژه بانک ها صرفاً باید افرادی 
کــه از صاحیت های فردی و حرفه ای مکفی برخوردارند، در 
بانک ها مسئولیت یابند و هیچ گونه مسامحه ای در این زمینه 
نباید صــورت پذیرد. رئیس کل بانک مرکــزی از مدیران و 
کارکنان معاونت نظارت این بانک خواســت که برای داشتن 
بانک هایی ســالم، قانونمند، با اســتحکام مالی مناسب و در 
خدمت تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و همچنین حفظ و 
ارتقای اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشــور، تاش و 

اهتمام خود را مضاعف کنند.
همتی نظارت و پیگیری فروش اموال مازاد و شــرکت های 
غیربانکــی بانک هــا را از اولویت هــای کاری معاونت نظارت 
برشــمرده و درخواست کرد در این زمینه از تمامی ابزارهای 
نظارتی و ضمانت اجراهای مقرر در چارچوب قانون اســتفاده 
شــود. وی در ادامه تاکید کرد: آمار و مشــخصات و جزییات 
مربــوط به پرونده های تســهیات با مبالــغ کان به صورت 

سیستمی مورد پایش مستمر بانک مرکزی قرار گیرد.
رئیس کل بانــک مرکزی بر لزوم اتخــاذ تدابیر الزم برای 
کنترل تســهیات دهی بانک هایی که از کفایت سرمایه الزم 
برخوردار نیســتند و یا دارای اضافه برداشــت از منابع بانک 
مرکزی هستند و یا مطالبات غیرجاری بیش از حدود متعارف 
دارند، تأکید کرد. بحث نظارت بر ســقف سهامداری بانک ها، 
کنترل هزینه های تبلیغاتی بانک ها، اســتخراج شاخص های 
رتبه بنــدی بانک ها و همچنین ضــرورت بهره مندی معاونت 
نظارت از داده ها و اطاعات بانک ها به صورت سیســتمی از 
دیگــر مواردی بود که مورد تأکیــد رئیس کل بانک مرکزی 
قــرار گرفت. در ادامه، مدیران معاونــت نظارت نیز به تبیین 
وضعیت شبکه بانکی کشــور و اقدامات انجام شده طی یک 
ســال اخیر پرداختند و نظرات و دیدگاه های خویش را برای 
تأمین مطالبات رئیس کل بیان کردند. قرار شــد از این پس 
جلسات مشــابهی به صورت منظم برای هماهنگی های الزم 
بــا رویکرد ارتقای نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی 

کشور برگزار شود.

یادداشت

فرصت امروز: نهاد پژوهشــی مجلس در تازه ترین گزارش خود با عنوان 
»الگوی راهبردی حمایت از تولید« بر ضرورت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر 
محیط فعالیت های اقتصادی و اخذ »مالیات بر عایدی سرمایه« در بازارهای 
زمین و مسکن، طا و ارز برای کاهش فعالیت های نامولد در کشور تاکید 
کرد. به گفته مرکز پژوهش هــای مجلس، فعالیت های اقتصادی از منظر 
ایجاد ارزش افزوده متفاوت هســتند. بعضــی از فعالیت ها به تولید کاال یا 
خدمــات می انجامد و از این محل، ســود حاصل می کنند. بعضی دیگر از 
فعالیت ها صرفاً نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچ گونه 
ارزش افزوده ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمی کنند. 
برای مثال کسب سود از خرید و فروش اماک )به جز خدمات واسطه گری 
مسکن( ارزش افزوده یا تولیدی ایجاد نمی کند، اما می تواند برای سوداگران 
مســکن، سودآور باشد. گاهی این دست از فعالیت ها ریسک پایین و سود 
باالیی دارند و به همین دلیل ســرمایه های کشور را به سمت خود جذب 
می کنند؛ سرمایه هایی که می توانستند در حوزه های تولیدی به کار گرفته 
شوند. از مصادیق فعالیت های اقتصادی نامولد می توان به این موارد اشاره 
کرد: کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه اماک )زمین، واحد مسکونی، 
تجاری و ...(، کسب سود از معامات طا و فلزات گرانبها )سکه و شمش(، 
کسب سود از معامات ارز، کسب سود از سپرده گذاری بانکی و بخشی از 

سود واسطه گری و توزیع کاال.
البتــه در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکرشــده باید 
به این نکته توجه داشــت که فعالیت هایی نظیر خدمات واسطه گری در 
بخش مسکن و رســاندن خریدار به فروشنده و داللی برای انجام معامله، 
یــا بازرگانی طا یا خدمــات کارگزاری معامات ســهام و صرافی، واجد 

ارزش افزوده محسوب می شود.
در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات های سختگیرانه ای برای کنترل 
و کاهش جذابیت فعالیت های سفته بازانه وضع شده است، اما در کشورمان 
این دســت فعالیت ها، بدون پرداخت مالیات بــه کار خود ادامه می دهند. 
ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده می شود که باید با نگاهی 

علمی و دقیق، راهکارهایی برای کنترل آنها طراحی و اجرا کرد.
 به گفته مرکز پژوهش ها، در این گزارش تاش شده است که تصویری 
جامــع از وضعیت فعالیت های نامولد که یکی از اصلی ترین موانع بر ســر 
راه تقویت تولید داخلی اســت ارائه شــود. همچنین با نگاهی بر وضعیت 

کشورهای توسعه یافته و تحلیل وضعیت داخلی اقتصاد کشور، مجموعه ای 
از رویکردها و راهکارهای عملیاتی پیشــنهاد شده است. پیشنهادها در دو 
سطح رویکردی و عملیاتی و عمدتاً با محوریت ایجاد شفافیت و اخذ مالیات 
بر عایدی سرمایه طبقه بندی شده اند. در بخش اول رویکردهای کانی که 
باید جهت کاهش فعالیت های نامولد مدنظر قرار گیرند توضیح داده شده 
و در بخش دوم مجموعه ای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخش های 

خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است.
از دیــدگاه مرکز پژوهش های مجلــس، رویکردهای کان برای کاهش 
فعالیت های نامولد عبارتند از: »1- تغییر ذائقه سرمایه  گذاران از کوتاه مدت 
به بلندمدت، ۲- ایجاد محدودیت در امکان کســب سود از محل افزایش 
قیمت ســرمایه، 3-کاهش ســود انتظــاری در فعاالن اقتصــادی برای 
شــکل گیری فعالیت های مولد، ۴- ایجاد نرخ اســتهاک مصنوعی برای 
کاالهای مصرفی بادوام، ۵- توســعه زیرساخت های ارتقای شفافیت های 
عامــل و غیرعامل، ۶- ایجــاد ثبات در اقتصــاد کان و ۷- افزایش نرخ 

استهاک سرمایه ثابت.«
براساس آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده، مرکز پژوهش ها در ادامه 
گزارش خود به چند اقدام کلیدی برای جلوگیری از ســفته بازی در حوزه 

زمین و مسکن اشاره کرده و آن را پیشنهاد داده است:
* زمین و ملک: جهت کنترل فعالیت های نامولد در حوزه زمین و ملک 
که بزرگترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور است، پیشنهاد می شود که 
موارد ذیل به صورت کامل و سریع انجام شود. اوال: اطاعات تمامی زمین ها 
و اماک کشــور در یک سامانه متمرکز تجمیع و ثبت شود. ثانیاً از انجام 
معامات با سند عادی )قولنامه ای( جهت نظم بخشی به وضعیت مالکیت 
جلوگیری به عمل آید. ثالثاً با اســتفاده از مالیات های تنظیمی بر افزایش 
ارزش زمین و مســکن و بر ارزش زمین، جذابیت سفته بازی در این بازار 

کاهش یابد.
* فلزات گرانبها و ارز: در این حوزه چند راهکار مشــترک برای فلزات 
گرانبها و ارز و همچنین چند راهکار بخشی پیشنهاد شده است. سامانه ای 
جهت شفاف ســازی معامات طا و ارز، حذف قابلیت تســویه لحظه ای 
تراکنش در مبالغ باال و الزام ارائه اطاعات مربوط به معامله و اظهار مقصد 
تراکنش و ایجاد بورس، ارز و طا و معامات آتی جهت شفاف ســازی این 
بازارها، مجموعه پیشنهاداتی است که منجر به کنترل فعالیت های نامولد 

در هر دو بازار می شــود. در حــوزه ارز، وضع مالیات بر تراکنش های ارزی 
و وضع مالیات بر افزایش قیمت ارز منجر به کاهش جذابیت ســفته بازی 
در این بخش می شــود. در بخش فلزات گرانبها نیز پیشنهاد شده که اوال 
خرید و فروش اشــکال سرمایه ای طا )سکه و شمش( تنها با ارائه فاکتور 
مربوطه قانونی باشد و ثانیاً بر افزایش قیمت آن بین زمان خرید و فروش 
مالیات اعمال شود. این سازوکارها تا حد زیادی انگیزه های سفته بازی در 

این بازارها را کاهش می دهد.
* بورس: در حوزه بازار بورس پیشنهاد شده است که بر افزایش ناگهانی 
ارزش ســهام مالیات وضع شــود. این مالیات، انگیزه هــا را جهت ایجاد 

تاطم های سازمان یافته و ایجاد حباب کاهش می دهد.
* نظــام توزیع )واســطه گری کاال(: در این بخش کــه با عنوان داللی 
شــناخته می شود، ایجاد شــفافیت اهمیت ویژه ای پیدا می کند زیرا این 
دسته از فعالیت های نامولد مبتنی بر عدم وجود شفافیت در بازار مربوطه 
عمل می کنند. در این زمینه پیشــنهاد شده است که بورس های کاالیی 
بر بستر آی تی یا فروشــگاه های مجازی توسعه یابد. همچنین حمایت از 
توسعه فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای نیز می تواند اثر مشابهی داشته و 
شــفافیت بازار را افزایش دهد و در نتیجه زمینه های ســفته بازی در این 

بخش محدود شود.
* واردات: واردات رانتی نیز یکی دیگر از مصادیق بارز و مهم فعالیت های 
نامولد اقتصادی به حساب می آید. پیشنهاد می شود اوال از رانت های دولتی 
در حوزه واردات به شــرکت های خاص همچــون خریدهای انحصاری یا 
اعطای ارز دولتی پیشگیری شود، ثانیاً رویکرد دولت الکترونیک با سرعت 
بیشتری پیگیری شده و زمینه های غیرکاغذی شدن فرآیندها فراهم شود. 
قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه نیز می توانند به جهت دهی سبد 
وارداتی و ارتباط با شــرکای تجاری مناسب منجر شده و در نتیجه حجم 
واردات نامطلوب را کنترل کنند. در نهایت پیشــنهاد می شــود که تعرفه 

قطعات منفصله وارداتی به ازای افزایش عمق داخلی سازی کاهش یابد.
* بخش بانکی: در بخش مرتبط با عملکرد بانک ها پیشنهاد شده است 
که بر ســود سپرده های بانکی مالیات وضع شود و زمینه دسترسی کامل 
نهادهــای ذی صاح به اطاعات حســاب های بانکی و تراکنش های مالی 
فراهم شود. این اقدام موجب افزایش شفافیت و کاهش سفته بازی خواهد 

شد.

گزارش مرکز پژوهش ها از فعالیت های نامولد رقیب تولید و راهکارهای مقابله با آن

7  رویکرد برای کاهش فعالیت های نامولد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت  اگر تحوالت دیجیتال در بانک ها 
صورت نگیرد و درک درستی از این سونامی وجود نداشته باشد به تدریج 

نقش بانک ها تغییر خواهد کرد و رقبا جای آنها را می گیرند.
علی دیواندری در ســمینار آموزشی »تاثیرات تحول دیجیتال بر نظام 
بانکی کشــور« به ضرورت توجه بانک ها به سونامی تحول دیجیتال اشاره 
کرد و گفت: هیچ گاه بانک ها به عنوان یک کســب و کار مســتقل مطرح 
نیستند و به دلیل اینکه سونامی به نام تحول دیجیتال در حال نزدیک شدن 
است سیستم بانکی نیز باید با تغییرات و تحوالتی در سرویس ها و خدماتی 
که به مشتریان ارائه می دهد از قافله عقب نمانده و از این شرایط سربلند 

بیرون بیایند.
به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکــی، دیواندری ادامــه داد: بانک ها 
ســرویس دهنده همه خدمات در ســطح فردی و تجاری هستند و هیچ 
انسانی در کره زمین نیست که با بانک ها سر و کار نداشته باشد و بانک ها 
نیز با سرویس هایی که به مردم ارائه می کنند موجب تسهیل زندگی آنها 
شــده و به همین دلیل همه مردم و کسب و کارها به نحوی با بانک ها در 

ارتباط هستند.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، از آنجایی که با تحول دیجیتال 
الگوی رفتاری و زندگی مردم و همچنین روند کاری کسب و کارها تغییر 
می کند، بانک ها نیز مســئولیتی فراتر از اکنون دارند که اگر در این مسیر 
تحول قرار نگیرند به طور حتم با مشــکاتی مواجه خواهند شد برهمین 

اساس بانک ها نیازمند تغییرات جدی هستند.
دیواندری با اشــاره به اینکه برنامه هایــی در بانک ها وجود دارد، گفت: 
بانک هــا هنوز آماده تحول دیجیتال و ارائه خدمات به کســب و کارهای 
متحول شــده نیستند همانطور که مشــاهده می کنید، کسب و کارهای 

دیجیتالی جدید تا زمانی که مجبور نباشند به بانک ها مراجعه نمی کنند 
و اگر این تحوالت در بانک ها صورت نگیرد و درک درستی از این سونامی 
وجود نداشــته باشد به تدریج نقش بانک ها تغییر خواهد کرد و رقبا جای 

آنها را می گیرند.
به گفتــه وی، نکته دیگری که وجــود دارد، این اســت که مدیران و 
کارمندان بانک ها نیز باید به عنــوان افرادی که راهبری تغییر را برعهده 
دارنــد این تغییرات را بپذیرند زیرا به عنوان ســنگ زیرین این بنا نقش 
عظیمی دارند، اما سوالی که مطرح می شود این است که در حال حاضر آیا 

درک درستی از تحوالت دیجیتال وجود دارد یا خیر؟
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، افزود: یکی از پیام های تحول دیجیتال 
حذف بسیاری از کسب و کارها و انسان ها است زیرا تحول دیجیتال تهدید 
جدی برای سیستم بانکی هستند. کسب و کارهای جدیدی وارد خواهند 
شد که به دنبال جایگزینی بانک ها هستند و خطر جدی برای نظام بانکی 
هستند. وی در پایان تاکید کرد: این تحوالت، زنگ خطر بزرگی است که 
باید تحوالت را در سیستم بانکی به وجود بیاورد. ما با پدیده جدیدی که 

مواجه می شویم باید رفتار جدیدی با مشتری داشته باشیم.
اقدامات ضروری بانک ها همگام با تحول دیجیتال

همچنین معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این سمینار با اشاره 
به تاثیر تحوالت دیجیتال بر نظام بانکی کشور گفت: بانک های کشور باید 

همراستا با این امر اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهند.
ناصر حکیمی به بررســی روندهای ســال های گذشــته در این حوزه، 
پرداخت و گفت: روندهای گذشته تاثیر زیادی در تحوالت دیجیتال و نظام 
بانکی دارند. از جمله مواردی که در 10 سال گذشته در این حوزه رخ داده، 
می توان به ظهور و فراگیر شدن تلفن های همراه هوشمند و دسترسی به 

اینترنت و ترکیب این دو موضوع با یکدیگر برای شکل گیری کسب و کارها 
و استارت آپ ها اشاره کرد.

معــاون فناوری های نوین بانک مرکزی، ادامه داد: همچنین می توان به 
توسعه میلیون ها برنامه کاربردی با شبکه توزیع ارزان قیمت، ظهور فناوری 
زنجیره بلوک، حرکت به ســمت پردازش ابری، بانکداری باز و پیچیدگی 

روزافزون قوانین الزم االجرا بانکی طی این سال ها اشاره کرد.
به گفته حکیمی، الگوی سنتی ارتباط با مشتری، با پردازشگران واسط 
رگوالتور بانک ها با مشتری ارتباطی مشخص و مستمری داشتند و بانک 
مرکزی هم نظارت داشت اما در چند سال آینده این شیوه ساده به شکلی 

پیچیده تبدیل می شود.
1- با اشاره به اینکه این مدل سنتی چند ویژگی از جمله ارتباط مستقیم 
بانک با مشتری را داراست، گفت: در این الگو شاهد ارتباط سیستم بانک ها 
با مشتریان، شبکه ای متمرکز با اتصاالت حداقلی، بسته بندی محصوالت و 
خدمات توسط بانک ها صرف نظر از نیازمندی میلیون ها مشتری مختلف و 
موارد دیگر هستیم. اما این الگو دیگر پاسخگوی نیاز و فشار تحول دیجیتال 
نیست. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: در دنیای آینده ارائه 
خدمات به مشتری نهایی از انحصار بانک ها خارج خواهد شد و شرکت های 
ریز و درشت به مشتریان پیشنهادهای جذابی می دهند که مشتری ترجیح 
می دهد از خدمات آنها استفاده کند و با این روند بانک محدود به خدمات 

زیرساختی خواهد شد.
به گفته حکیمی، در این روند تحول دسترســی و تعامل دوســویه به 
مشتری در هر زمان و مکان، عدم وابستگی به سامانه های پردازش متمرکز 
برای همه تراکنش ها و ایجاد ابزارهای پولی واسط برای تسهیل مبادالت 

را می توان ذکر کرد.

یک کارشــناس بازار طا و سکه گفت کاهش ارزش ارز و افت تقاضا در 
بازار طا و سکه، ارزش هر قطعه سکه تمام را به کمتر از ۴ میلیون تومان 

رسانده است.
محمدرضا کشــتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با قیمت  طا و 
انواع سکه در روز سه شنبه گفت: قیمت سکه تمام طی معامات این روز به 
کمتر از ۴ میلیون تومان رسیده و این در حالی است که حباب سکه تمام 

تخلیه شده و بدون حباب است.
این کارشناس بازار طا و ســکه خاطرنشان کرد: کاهش قیمت طا و 
ســکه در حالی رقم خورده که در معامات روز سه شنبه در سطح جهانی 
ارزش انس جهانی طا نســبت به روز قبلش روند صعودی به خود گرفته 

و در کنار آن ارزش ارز به ویژه دالر در بازار داخلی نیز نزولی بوده است.
وی تاکیــد کرد: میزان عرضه و تقاضا در ایــن روز تغییر قابل توجهی 

داشته و از میزان تقاضا کاسته و بر میزان عرضه افزوده شده است و عموما 
در بازار خواهان عرضه سکه خود هستند.

کشتی آرای با اشاره به اینکه نزدیکی به ایام محرم عامل کاهش تقاضا در 
بازار می شود، گفت: در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 
3 میلیون و ۹۵0 هزار تومان، سکه تمام طرح جدید ۴ میلیون، نیم سکه 
۲ میلیون و ۹0 هزار، ربع سکه یک میلیون و ۲۹0 هزار، سکه یک گرمی 
۹۲0 هــزار، هر مثقال طای 1۷ عیار یک میلیون و ۷۶۵ هزار و هر گرم 

طای خام 1۸ عیار، ۴0۷ هزار و ۵00 تومان است.
همچنین قیمت دالر نیز در بــازار تهران کاهش یافت و وارد کانال 10 
هزار تومان شد. بر این اساس، قیمت خرید هر دالر آمریکا به کمتر از 11 
هزار تومان کاهش یافت و به 10هزار و ۹۵0 تومان رسید. قیمت خرید هر 
یورو نیز در بازار 1۲ هزار و ۴۵0 تومان بود. بســیاری از فعاالن اقتصادی 

معتقدند که قیمت واقعی دالر، حتی بدون صادرات نفت و با برداشته شدن 
فشارهای تحریمی قیمتی کمتر از 10 هزار تومان را داراست.

کارشناسان در سمینار »تاثیرات تحول دیجیتال بر نظام بانکی کشور« چه گفتند

ضرورت توجه بانک ها به سونامی تحول دیجیتال

دالر در آستانه کانال 10 هزار تومان

سکه وارد کانال 3 میلیون تومان شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری 
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

از کلیه دارندگان واحدهای ســرمایه گذاری مدیریتی و عادی صندوق نیکوکاری 
میراث ماندگار پاسارگاد دعوت می گردد در مجمع صندوق که با موضوع تصویب 
صورت های مالی و گزارش عملکرد ســال مالی منتهــی به 31 خردادماه 13۹۸ 
در روز ســه شــنبه مورخ 13۹۸/0۶/1۲ ســاعت 11:00 در محل شرکت مشاور 
ســرمایه گــذاری ارزش پرداز آرایان واقــع در تهران، کوی نصر)گیشــا( خیابان 
بلوچســتان، خیابان البــرز، پاک۹ برگزار خواهد شــد، حضور به هم رســانند.

 برای آگاهی از جزئیات بیشتر دستور جلسه به وب سایت
www.mirasfund.com  و سامانه کدال مراجعه فرمایید.

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس بانکی

چهارشنبه
6 شهریور 1398

شماره 1381



عضو شورای عالی بورس مطرح کرد
پیشنهاد عرضه فرش پس از پسته در بورس کاال

بورس کاالی ایران پس از عرضه موفق و راه اندازی بازار مالی برای 
زیره و زعفران اکنون به دنبال راه اندازی بازار مالی پســته است. در 
همین زمینه، عضو شــورای عالی بورس گفت بهتر است تا اقدامات 
الزم بــرای ورود اغلب کاالها مانند خــودرو و فرش در بورس کاال 

صورت گیرد.
سعید اسامی، عضو شــورای عالی بورس در پاسخ به سوال ایرنا 
مبنی بر اینکه آیا پسته هم می تواند همچون دیگر کاالها بازار مالی 
با حجم مناســبی را در بورس کاال تجربه کند یا خیر، گفت: اکنون 
به نظر می رســد که بورس کاال در حال کسب تجربیات مختلف در 

زمینه توسعه ابزارهای مالی در حوزه کشاورزی است.
وی ادامه داد: پســته از جمله محصوالت مهم ایرانی محســوب 
می شود که به دلیل برخوردار بودن از بازار صادراتی، نسبت به دیگر 

محصوالت از مشتریان خوبی برخوردار است.
اســامی اظهار داشت: طبق تجربیات به دست آمده به هر میزان 
که بازارها وسیع باشــد مقاومت برای ایجاد شفافیت در قیمت ها و 
معامات هم افزایش می یابد، بنابراین به نظر می رســد که با توجه 
به وضع موجود، بورس کاال مکان مناســبی برای ایجاد شفافیت و 

دوری از دالل بازی ها باشد.
وی به مزایای راه اندازی معامات گواهی ســپرده کاالیی، قرارداد 
آتی و صندوق کاالیی پســته برای بخش کشــاورزی و فعاالن بازار 
این محصول اشــاره کرد و گفت: شــفافیت قیمت منجر به کاهش 
امکان و هزینه واسطه گری می شود که به تناسب این اتفاق، زمینه 
ایجاد شــفافت بیشتر در قیمت و نیز کســب سود چشمگیر برای 
تولیدکنندگان را نســبت  به بخش توزیع و واســطه گری به همراه 

خواهد داشت.
به گفته این کارشــناس بازار سرمایه، بورس کاال باید تاش کند 
تا در گام اول به منظور ایجاد عمق کافی در معامات کاالها، توافق 

بین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مهم را به دست آورد.
وی با تاکید بر ایجاد زمینه های الزم برای عرضه کاالها در بورس 
کاال گفت: اکنون راه اندازی این بازارها در بورس کاال در حال کسب 
تجربیات الزم است؛ به همین دلیل باید به طور مرتب مورد ارزیابی 
و بررسی قرار گیرند تا پس از نتایج مطلوب برای مثال ابزار گواهی 
سپرده کاالیی، اقدام به راه اندازی بازار مشتقه هر محصولی از جمله 

پسته گرفت. 
اســامی با بیان اینکه عمق بازار فقط مربــوط به حجم معامله 
نیست بلکه شــامل معامله گران هم خواهد شــد، افزود: اکنون در 
بازار شــاهد هستیم که برخی کاالها از حجم معامات بسیار باالیی 
برخوردارنــد، اما عرضه کننده یا متقاضــی محدودی دارد از این رو 
ورود همــه بازیگران بازار محصوالت در بورس کاال به افزایش عمق 

و کشف بهتر قیمت ها منجر می شود.

نماگربازارسهام

شــاخص بورس تهران در چهارمین روز هفته 3هزار و ۵۹۸ واحد رشد 
داشت و در نهایت به رقم ۲۷۸ هزار و ۴۶۹ واحد رسید. این برای نخستین 
بار است که شــاخص کل بورس توانسته اســت در تراز ۲۷۸ هزار واحد 
بایستد. همچنین در این روز در بورس و فرابورس ایران مجموعا 3۲0 سهم 

با رشد قیمت و ۲۹۴ سهم با افت قیمت مواجه شد. 
به گزارش ایســنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران 3۵۹۷ واحد رشد کرد و با این رشد توانست تا عدد ۲۷۸ هزار و ۴۶۹ 
واحدی باال رود. این برای اولین بار اســت نماگر اصلی بورس تهران کانال 
۲۷۸ هزار واحدی را تجربه می کند. شاخص کل هم وزن نیز با 1130 واحد 
افزایش هم جهت با شاخص کل بورس رشد کرد و توانست تا رقم ۷۷ هزار 

و ۶۸ واحدی پیش رود.
در بورس تهران تعداد نمادهای مثبت به 1۶0 و تعداد نمادهای منفی به 
1۸۷ رسید. در عین حال در فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت به 10۹ 

و تعداد نمادهای منفی عدد 10۷ را تجربه کرد.
گــروه مپنا، معدنی و صنعتی گلگهر و فــوالد مبارکه اصفهان هر کدام 
به ترتیب 30۲، ۲۷0 و ۲۲۷ واحد تاثیر افزایشــی روی شاخص های بازار 
داشتند، اما در طرف مقابل نماد شــرکت های مخابرات ایران، کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران و بانک پاسارگاد به ترتیب ۷۵، ۴۸ و ۴۲ واحد در 

کاهش شاخص های بازار تاثیر داشت.
در گروه خودرو و ســاخت قطعات ۶3۸ میلیون ســهم به ارزش 1۴1 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت در این گروه تقریبا بیش از نیمی 
از نمادها با رشد قیمت مواجه شــدند. در گروه محصوالت شیمیایی نیز 
حجم معامات به ۲۲۲ میلیون ســهم رســید که ارزش آن حدود 1۶۴ 
میلیارد تومان بود. در گروه محصوالت شــیمیایی بیشتر سهم ها با رشد 
قیمت مواجه شدند. فلزات اساسی، ســرمایه گذاری ها، سیمان و بانک ها 

دیگر گروه هایی بودند که ارزش معامات باالیی را تجربه کردند.
ارزش کل معامات بورس تهران به 1۷3۴ میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۴.۴ میلیارد سهم و اوراق مالی 
بود. آیفکس نیز با رشد ۵0.۹۵ واحدی روبه رو شد و تا رقم 3۷0۴ واحدی 
رشــد کرد. ارزش معامات این بازار به 1۴1۷رسید و حجم معامات رقم 

۲.3 میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
توسعه مستمر بازار سرمایه در یک سال طالیی

در همین حال، به مناســبت هفته دولت و همزمان با دوســاله شــدن 
فعالیت دولت دوازدهم، پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران در گزارشــی به 

بررسی کارنامه بازار سرمایه پرداخت و از سال طایی بورس تهران سخن 
گفت.

براساس این گزارش، پرونده فصل تابستان بازار سرمایه در حالی بررسی 
می شــود که تمامی آمارها حاکی از ثبت رکوردهای تاریخی شــاخص ها 
است. رکوردشــکنی های پی در پی شاخص کل و رشد روزانه این نماگر، 
ارزش معامــات و حجم تغییر مالکیت هــای روزانه از مهمترین تحوالت 
آماری از تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۸ است و گزارش ها نشان می دهد بازار 
سهام یکی از طایی ترین دوران تاریخ فعالیت خود را تجربه می کند و در 
ادامه روند موفقیت آمیز ماه های گذشــته خود، شهریور سال ۹۸ را نیز به 

یادماندنی تر از همیشه به پایان می برد.
براســاس آمارها، نماگر شــاخص کل در روندی بی ســابقه توانســت 
کانال شــکنی های متعددی را ثبت کند. نماگر بورس تهران در اولین روز 
کاری شهریور سال گذشته 13۶3۴3 واحد بود و در چهارمین روز شهریور 
از کانال ۲۷۴ هزار واحد عبور کرد تا بازده درخشان یکساله ای را در دفتر 

عملکرد تاریخی خود به جای بگذارد.
یکی  دیگر از مهمترین تحوالت ایــن دوره، ارزش معامات روزانه بود. 
ارزش معامات در میانه هــای مردادماه، به بیش از ۲000 میلیارد تومان 
در یک روز نیز رســید. این عملکرد عمدتا از ورود نقدینگی های جدید به 
بــورس و افزایش جذابیت این بازار میان ســرمایه گذاران حکایت دارد. از 
سوی دیگر در بحث تغییر مالکیت روزانه نیز ارقام از جذابیت قابل توجهی 
برخوردارند. حضور کاما قاطعانه بازیگران حقیقی در سمت تقاضا و  بعضا 
صف نشــینی های سنگین از خصوصیات اولین روزهای کاری شهریور ۹۸ 

بود.
موضوع دیگر رشد صنایع بورسی و بهبود عملکرد مالی آنها در این مدت 
است. شاخص صنایع طی یک ســال اخیر با بازدهی قابل توجهی همراه 
شده که کارشناسان آن را موفقیت بزرگی برای صنایع بورسی می دانند. در 
کنار بورس، شاخص کل فرابورس نیز با بازدهی مجذوب کننده توانست در 
محور تصمیمات سهامداران قرار بگیرد. بر همین اساس شاخص این بازار 
نیز از سطح 1۵00 واحد در میانه های مردادماه سال قبل به سطح 3۵00 

واحد صعود کرد و این بازده به بیش از 100درصد رسید.
ضربه فنی تحریم در زمین بازار سرمایه ایران

دونالد ترامپ در حالی طی بیانیه ای آغاز رســمی تحریم ها را اعام کرد 
کــه در این میان، بورس تهران و ســرمایه گذاران این بازار با نگاهی کاما 
هوشمندانه باعث شدند تا شاخص از روند صعودی خود باز نماند. هرچند 

در ابتدای آغاز تحریم شاهد افزایش عرضه ها در بسیاری از سهم ها بودیم، 
اما کارشناســان پیش بینی کردند شاخص پس از این فاز اصاحی به مدار 
رشد باز می گردد و این پیش بینی نیز محقق شد و در ادامه اصاحات ارزی، 
خوش بینی ها به بی اثر بودن تحریم های آمریکایی ها باعث شد تا شاخص 
دورجدید کانال شکنی ها را آغاز کند و بار دیگر گرایش به سرمایه گذاری در 

بورس بیش از پیش مشهود شد.
از سوی دیگر، ارزش کل بازار اوراق بهادار مولفه ای است که نشان دهنده 
اندازه بازار است. موضوعی که دغدغه مسئوالن بورسی و سهامداران بوده 
و همواره تاش شــده حجم این بازار نســبت به کل اقتصاد افزایش یابد. 
ارزش کل بازار ســرمایه ایران اکنون به 10۲0هزار میلیارد تومان رسیده 
است. در این میان می توان به ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز اشاره کرد. این 
شاخص که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق ها به دست می آید، از 10 میلیون و ۸00 هزار نفر 
به 11 میلیون نفر رسیده که نمایانگر افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در 

دولت دوازدهم است.
عملکرد مثبت بازار سرمایه در حالی رقم خورده است که به زعم بسیاری 
از کارشناسان اتخاذ تصمیمات جدید از سوی نهاد ناظر نقش بسزایی در 

این موفقیت داشته است.

بورس تهران برای اولین بار به کانال 278 هزار واحد رسید

سقف شکنی شاخص بورس
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ظرفیت تولید لوازم خانگی را می توانیم 2 
برابر کنیم

وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت ظرفیت تولید لوازم خانگی 
را می توانیم دو برابر کنیم و واردات این حوزه در ســال گذشــته 

۸1درصد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا 
رحمانــی بیان کــرد: علی رغم همه تحریم هــا و محدودیت ها اما 
صدور جواز تاســیس در سال 13۹۷ نسبت به سال 13۹۶ حدود 
1۷درصد افزایش داشت و صدور پروانه بهره برداری نیز با ۷درصد 

افزایش روبه رو بوده است.
افزایش 22درصدی صدور جواز تاسیس و 18.6درصدی 

صدور پروانه بهره برداری
او با اشــاره به آمارهای چهار ماهه اول امســال نیز تصریح کرد: 
صدور جواز تاســیس صنعتی در چهار ماهه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه پارســال ۲۲درصد افزایش داشته و صدور پروانه های 
بهره برداری صنعتی نیز افزایش 1۸.۶درصدی داشــت که نشانگر 
انگیزه باالی مردم و ســرمایه گذاران علی رغم تحریم ها برای ایجاد 

و توسعه واحدهای تولیدی است .
افتتاح 34 پروژه صنعتی و تولیدی استان تهران با 

اشتغال زایی 2977
وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره به افتتــاح 3۴ پروژه 
صنعتی و تولیدی اســتان تهــران به صورت ویدئوکنفرانســی با 
دســتور رئیس جمهوری، بیان کرد: این 3۴ طرح با سرمایه گذاری 
بیــش از یک هزار و 3۵۵ میلیارد تومان و اشــتغال زایی ۲هزار و 
۹۷۷نفر به بهره برداری می رســند که عمدتا در حوزه تولید لوازم 

خانگی هستند.
کاهش 81درصدی واردات لوازم خانگی در سال گذشته

رحمانی با اعام اینکه واردات لوازم خانگی در ســال گذشــته 
۸1درصد کاهش داشــته است، گفت: صادرات این حوزه نیز سال 
گذشــته با افزایش روبه رو بوده است و برنامه های داخلی سازی را 

در این حوزه داریم.
ظرفیت تولید لوازم خانگی را می توانیم 2 برابر کنیم

او با اعام اینکه ظرفیت تولید لوازم خانگی را می توانیم دو برابر 
کنیم، تصریح کرد: آمادگی تولید بیشــتر و بازار مصرف و صادرات 
را داریــم اما بایــد نقدینگی الزم که مهمترین مســاله واحدهای 
تولیدی اســت تامین شــود که از رئیس جمهوری در این راســتا 

تقاضای همکاری داریم.
افتتاح خط تولید محصوالت آشپزخانه ای هوشمند برای 

اولین بار
وزیر صنعت، معدن و تجــارت بیان کرد: خط تولید محصوالت 
آشپزخانه ای هوشــمند برای اولین بار در کشور افتتاح شده است 
کــه اولین گام در هوشــمند کردن آشــپزخانه ها و در فاز بعدی 
هوشمندســازی خانه هاســت که با همکاری دانشگاه تهران مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
روز سه شنبه به صورت همزمان 3۴ پروژه صنعتی و تولیدی به 
مناسبت هفته دولت در اســتان تهران به صورت ویدئوکنفرانسی 
با حضور وزیر صنعت در شهرک صنعتی عباس آباد مورد افتتاح و 

بهره برداری قرار گرفت.

ظهور نشانه های حذف ارز 4200 تومانی
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است آنچه در ماه های گذشته 
رخ داده نشــان می دهد که توزیع ارز ۴۲00 تومانی کاهش یافته 

و این امید وجود دارد که در آینده نزدیک این ارز حذف شود.
مســعود خوانســاری در گفت وگو با ایســنا، اظهار داشت: اتاق 
بازرگانی و بخش خصوصی همانطــور که پیش از این بارها اعام 
کــرده، با توزیع ارز ۴۲00 تومانی و به طور کلی با ارز چند نرخی 
مخالف اســت زیرا به نظر ما ارز چند نرخی فقط رانت و فســاد را 
افزایش می دهد و کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی کند.

بــه گفته وی، عملکرد ماه های گذشــته این نوع ارز در بازار نیز 
نشــان داده که بستر فســاد برای برخی رانت خواران فراهم شده 
و بــرای عبور از چنین شــرایطی توقف توزیع این ارز از ســوی 
دولت اهمیت زیادی دارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به 
نشانه های مثبتی که در عملکرد ارزی دولت در ماه های اخیر دیده 
می شــود، تصریح کرد: کاهش توزیع این نوع ارز و محدود شــدن 
کاالهایی که ارز ۴۲00 تومانی دریافت می کنند، نشانه های مثبتی 
از تغییــر نگاه دولت در این زمینه اســت و امیدواریم با تداوم این 

روند به سمت حذف ارز دولتی حرکت کنیم.
خوانساری با بیان اینکه اتاق بازرگانی مذاکرات خود با دولت را 
در این زمینه ادامه خواهد داد، گفت: ما در ماه های گذشته هر جا 
فرصــت بوده نظرات خود در این زمینــه را ارائه کرده ایم و از این 
پس نیز تاش می شــود با انتقال نظــر فعاالن اقتصادی به دولت، 

شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور فراهم شود.
به گزارش ایســنا، مدرس خیابانی – قائم مقــام وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت در امور بازرگانی – اخیرا اعــام کرده که فعا 
دولــت برنامه ای برای حــذف ارز ۴۲00 تومانی نــدارد اما تعداد 

کاالهایی که این ارز را دریافت می کنند، کاهش یافته است.

عوارض صادراتی هر کیلوگرم گوشت مرغ 
5هزار تومان تعیین شد

وزارت صمــت در نامــه ای به گمرک ایران، عــوارض صادراتی 
گوشت مرغ را به میزان هر کیلوگرم ۵0هزار ریال اعام کرد.

به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، علی اکبر شامانی مدیرکل 
دفتر صادرات گمرک ایران پیرو نامه قائم مقام وزیر صنعت در امور 
بازرگانی، در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع »تعیین 
عوارض صادراتی گوشت مرغ به میزان هر کیلوگرم ۵0هزار ریال« 
را اعام کرد. در نامه مدرس خیابانی خطاب به رئیس کل گمرک 
ایران که در تاریخ ۲۸ مردادماه صادر شــده، آمده بود: صدور هر 
کیلوگرم مرغ تحت ردیف تعرفه های 0۲0۷1۲00، 0۲0۷1۲10، 
0۲0۷1۴۲0، 0۲0۷1۴10 و 0۲0۷1۴۹0 مشــمول پرداخــت 

۵0هزار ریال عوارض صادراتی می شود.

اخبـــار

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت میزان تولید گوشت مرغ ۲.۵ میلیون 
تن در سال ۹۷ بوده است که امسال از ۲.۵ میلیون تن عبور می کند و در 

سال 1۴00 از ۲.۷ میلیون تن خواهد گذشت.
به گزارش تسنیم، مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
تولیدات دامی روز گذشته در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید اظهار 
داشــت: 10.۵میلیون تن شیر خام در سال ۹۷ تولید شده است که این 
رقم در ســال جاری به 11 میلیون تن می رســد و در ســال 1۴00، 1۲ 

میلیون تن تولید خواهیم داشت.
وی افزود: سرانه مصرف جهانی شیر در  دنیا 1۶0 کیلوگرم است اما با 
توجه به ذائقه مردم کشــورمان این رقم در کشورمان پایین است و ما در 
برخی از ســال ها میزان تولیدمان بیشتر از مصرف بوده و حتی صادرات 
داشــته ایم که این به معنای خودکفایی در تولید این محصول براســاس 
میزان مصرف است. هرچند که الزم است براساس فرهنگ سازی ها میزان 

صرف شیر و لبنیات در کشورمان افزایش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی افزود: ۸00 هزار تن شیر و 
محصوالت لبنی کشورمان صادر می شود که این به معنای خودکفایی در 

تولید این محصول است.
رضایی افزود: میزان تولید طیور ۲.۵ میلیون تن گوشــت مرغ در سال 
۹۷ اســت که امسال از ۲.۵ میلیون تن عبور می کند و در سال 1۴00 از 

۲.۷ میلیون تن خواهد گذشت.
وی با بیان اینکه نهاده ها،  تولید در این بخش وارداتی هســتند، گفت: 
چون قیمت مرغ در کشــورمان ارزان اســت، مصرف آن  باال رفته است 
اما با توجه به وابســتگی به نهاده های تولید باید فکر دیگری انجام داد و 

جایگزین های دیگری برای مرغ داشته باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در ارتباط با تولید تخم مرغ 
گفت: ۹۸۵ هزار تن تخم مرغ در سال ۹۸ تولید می شود که این رقم در 

سال 1۴00 به 1103 هزار تن می رسد.
رضایی با بیان اینکه قیمت پیله تر ابریشــم اصاح شــده است، گفت: 

1۴00 تن پیله تر ابریشم در سال ۹۸ تولید شد که این رقم در سال ۹۷، 
۹۷۸ تن بوده است و پیش بینی ما این است که در سال 1۴00 به ۲100 

تن برسد که این خود مصداقی از اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه هفت طرح پایلوت جدید برای پرورش شتر در کشور 
وجود دارد، گفت: در استان هایی که تولید اکولوژیک پرورش شتر در آنجا 
فراهم است این طرح ها پیاده می شود که در این ارتباط تفاهمنامه ای نیز 

با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به امضا رسانده ایم.
وزیــر جهاد کشــاورزی در امور تولیدات دامی افزود: توســعه تولید و 
پرورش گوشــت شتر مرغ نیز در دســتور کار است زیرا این محصول به 
طور همزمان گوشتی مشابه گوشت قرمز و سفید تولید می کند و می تواند 

جایگزینی برای گوشت قرمز و مرغ باشد.
رضایی با اشاره به اهمیت زنجیره های تولید در صنایع دام و طیور کشور 
گفت: فعالیت در این بخش ها منجر به افزایش بهره وری و رشد تولیدات 

کشورمان خواهد شد که مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی است.

پیش بینی عبور تولید گوشت مرغ کشور از مرز ۲.۵ میلیون تن در سال جاری

 قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یک روزه ۲ هزار و ۴00 تومان
دبیــر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت با اســتمرار زیان 
فعلی در فروش هر قطعه جوجه یک روزه، تولیدکنندگان دیگر قادر به 

استمرار تولید نخواهند بود.
غامعلی فارغی، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه در گفت 
و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار جوجه یک روزه 
به شــدت ملتهب است، اظهار داشت: با اســتمرار روند کنونی قیمت 
جوجه یک روزه در بازار، تولیدکنندگان از مســیر تولید خارج خواهند 

شد.
او متوســط قیمت هر قطعه جوجه یــک روزه در بازار را یک هزار و 
۵00 تا یک هزار و ۸00تومان اعام کرد و گفت: این در حالی اســت 
که قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یک روزه ۲ هزار و 300 تا ۲ هزار 

و ۴00 تومان اســت که با اســتمرار زیان فعلــی در فروش هر قطعه 
جوجــه یک روزه، تولیدکنندگان دیگر قــادر نخواهند بود که به تولید 

ادامه دهند.
فارغی ادامه داد: در ســه ماه ابتدای سال، تولیدکنندگان در فروش 
ماهانــه ۸0 تــا 100 میلیون قطعــه جوجه یک روزه بیــش از ۵00 
میلیارد تومان متضرر هســتند، حال جای این سوال مطرح است که 
تولیدکننــدگان جوجه یک روزه تا کجا می توانند با این شــرایط ادامه 

دهند؟
این مقام مسئول مازاد تولید را دلیل افت قیمت جوجه یک روزه در 
بازار اعام کرد و افزود: با وجود آنکه مسئوالن در نظر دارند که تولید 
جوجه یک روزه را افزایش دهند، اما بازار کشــش چندانی ندارد که با 
اســتمرار نگاه غیرکارشناسی تولید و کشــمکش های وزارت صمت و 

جهاد کشاورزی، صنعت در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت.
او تولیــد ماهانه جوجه یک روزه را 11۶ تا 11۸ میلیون قطعه اعام 
کرد و افزود: با توجه به آنکــه ماهانه 110 میلیون میلیون قطعه نیاز 

کشور است، از این رو باید مازاد آن به بازار های هدف صادر شود.
دبیــر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک ر وزه بــا انتقاد از ممنوعیت 
صــادرات جوجه یک روزه بیان کرد: با توجه به آنکه کمبود عرضه مرغ 
هیــچ ارتباطی به تولیــد جوجه یک روزه نــدارد، از این رو ممنوعیت 

صادرات تنها بر افت قیمت جوجه در بازار دامن زده است.
فارغی در پایان گرمای هوا و شیوع بیماری نیوکاسل را دلیل اصلی 
تلفات و نوســان قیمت مرغ در بازار اعــام کرد و گفت: این در حالی 
اســت که با خنک شــدن هوا و بهبود تولید دیگر کمبودی در عرضه 

مرغ نخواهیم داشت.

 مشکل شکر ظرف مدت ۲ سال با حمایت دولت رفع می شود
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت در تمامی برنامه های 
تولید باید حواس مان به منابع آبی کشــور باشد و کسی بدون توجه به 

آن نباید نظریه دهد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، عباس کشــاورز در نخستین 
همایــش ملی کشــاورزی و رونق تولید با تاکید بر مشــارکت بخش 
خصوصی در اجرای طرح های رونق تولید اظهار داشــت: ما در کشور 
دو گــروه محصول تولید می کنیم که در گروه اول محصوالت همچون 
گوجه فرنگــی، بادمجان، فلفل و . . . نه تنهــا کمبود نداریم بلکه مازاد 
تولید منجر به متضرر شدن کشاورزان شده است و علت این امر را باید 

در نبود تشکل موفق بخش خصوصی جست وجو کرد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: محصوالتی همچون 
ســیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و  فلفل باید کنترل شــده در کشور 

کشت شود تا کشاورزان از این حیث متضرر نشوند.
کشــاورز ادامه داد: گروه دوم هشت محصولی است که ما آن را وارد 
می کنیم، گندم نمونه ای از آن اســت که در گذشته وارد می شده، اما 

هم اکنون کمبودی در این زمینه نداریم.  معاون وزیر جهاد کشاورزی 
با اشاره به اینکه هشت محصول وابستگی غذایی ما را تشکیل می دهد، 
بیان کرد: گندم و شــکر از جمله این محصوالت به شــمار می رود که 
در زمینه گندم به خودکفایی رســیده ایم و درخصوص شکر اگر دولت 

حمایت کند مشکل مان ظرف مدت دو سال مرتفع می شود.
به گفته او در بخش کشــاورزی کســی بدون توجه به مســئله آب 
نظریه نــدارد و در تمامی برنامه های تولید بایــد حواس مان به منابع 
آبی کشور باشد. کشاورز با انتقاد از این مسئله که استراتژی بلندمدت 
و میان مــدت برای کشــاورزی نداریم، بیان کرد: با مشــارکت بخش 

خصوصی باید استراتژی های منطقی ایجاد کنیم.
وی با اشــاره به اینکه بخش خصوصــی در تصمیم گیری ها حضور 
موثری ندارد، افزود: بر این اساس زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی 
در تصمیم سازی ها باید فراهم شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
به اینکه تولید برخی محصوالت کشــاورزی بیش از نیاز کشور است، 
بیان کرد: هم اکنــون تولید برخی محصوالت همچون خیار و هندوانه 
بیشــتر از مصرف کشور است و هر چقدر از کشاورزان می خواهیم که 

سطح تولید و الگوی کشــت را رعایت کنند، اما در برخی موارد اثری 
ندارد که این افزایش تولید ضرر تولیدکنندگان تمام می شود.

این مقام مسئول با اشــاره به اینکه بیشترین وابستگی را در بخش 
دانه هــای روغنی داریم، گفت: میزان وابســتگی بــه دانه های روغنی 
مشکلی تاریخی است و در طول تاریخ 10 تا 1۲درصد انرژی ما وابسته 
به کنجاله سویاست و همواره پروتئینی که از دام و طیور انتظار داریم 

تولید کند، وابسته به همین کنجاله سویاست.
معاون امور زراعت با اشــاره به اینکه امســال بیش از ۴۲0 هزار تن 
کلزا در کشور تولید شده است، بیان کرد: طرحی برای تامین دانه های 
روغنی و از طرف کنجاله برای خوراک دام در نظر گرفته شــده و طی 
یک سال و نیم اخیر در این طرح اقلیم، پتانسیل و وضعیت منابع آب 

و خاک در نظر گرفته شده است.
کشاورز با بیان اینکه امسال تولید کلزا به رکورد باالیی دست یافته 
اســت، گفت: اگر اراده قوی داشته باشیم، ظرف مدت سه سال امکان 
دســتیابی به خودکفایی ۴0 الی ۵0درصــد خودکفایی در این بخش 

وجود دارد.

بازار جوجه یک روزه ملتهب است

تمام حواس مان باید به منابع آبی کشور باشد

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

وضعیت بازار خودرو در 6 ماه دوم 98 چگونه 
خواهد بود؟

یک کارشــناس حوزه خودرو درباره روند بازار گفت وضعیت 
بازار خودرو به میزان قابل توجهی وابسته به سیاست های پولی 
دولت اســت. اگر روند حال حاضر ادامه داشــته باشد احتمال 

تثبیت قیمت ها وجود دارد.
به گزارش گســترش نیوز، فربد زاوه کارشــناس حوزه خودرو 
درباره قیمت خودروها در بازار اظهار داشــت: ســطح عمومی 
قیمت خودرو مانند ســایر کاالها بســیار باال است و از قدرت و 
توان خرید مردم خارج اســت. همین قضیه عامل بسیار بزرگی 
برای ایجاد یک رکود شــدید می شود. این نکته را نیز باید گفت 
که ما به چنین رکودی هم در حوزه مســکن و هم خودرو وارد 
شــده ایم. این امکان وجود دارد که یــک رونق تصنعی در بازار 
ایجاد شــود اما هنوز هیچ چیز مشخص نیســت. با این وجود 
قیمت هــا به خصوص در زمینه خودرو بســیار باال اســت و در 

شرایط حاضر مردم امکان خرید ندارند.
راه حل توقف افزایش قیمت خودرو چیست؟

وی ادامه داد: راه حل خروج از این مشــکل این است که در 
اقتصاد ایران، انضباط مالی توسط دولت ایجاد شود. سیاست های 
پولی باید تغییر پیدا کند و تا زمانی که دولت نخواهد این روند  
که منجر به ایجاد تورم می شود را برطرف کند شرایط به همین 
صــورت باقی خواهد ماند. ایجاد انضباط مالی دولت به این معنا 
نیست که قیمت خودرو کاهش پیدا می کند بلکه شیب افزایش 
قیمت ها متوقف خواهد شــد و به مرور پس از پنج ســال مردم 
قدرت خرید پیدا می کنند. به نظر می رسد قدرت خرید مردم به 
شدت کاهش پیدا کرده و بازگشت این قدرت خرید مدت زمانی 

در حدود پنج سال را می طلبد.
بازداشت های اخیر تاثیری بر قیمت ها ندارد

زاوه در رابطه با برخوردهای اخیر قوه قضائیه اظهار داشــت: 
الزم به ذکر است بازداشت های اخیر که در زمینه خودرو انجام 
شــده تاثیر بزرگی بر روند قیمت ها نخواهد گذاشــت. تاش ها 
برای این بوده که حفاظت از منافع سهامدار صورت بپذیرد و به 
طور کلی اطاعات دقیقی درباره دلیل بازداشت ها وجود ندارد. 
در هر صورت وضعیت بازار تغییر پیدا نخواهد کرد چراکه علت 
کاهش تولید ســوء مدیریت خودروســازان نیست. این قضیه به 
بحث سیاست های اشــتباه در بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط 
می شود و زمانی که پروسه ثبت سفارش و تخصیص ارز پیچیده 
می شود بدیهی است که ساخت و تولید خودرو نیز کند می شود.

وی در پایــان گفت: وضعیت بازار خودرو در شــش ماه دوم 
ســال بســتگی زیادی به سیاســت های پولی دولت دارد. اگر 
رویه ای که دولت در سیاســت های پولی خود در ماه های اخیر 
داشــته را ادامه دهد انتظار می رود که قیمت ها تثبیت شــود 
و حتی امــکان کاهش نیز وجود دارد. از طــرف دیگر نیز باید 
خودروســازان شــرایط تحویل خودرو به مشتریان را نیز بهبود 
ببخشند. قیمت ها به هر شــکل به تورم کشور مربوط می شود. 
قیمت گذاری توســط کارخانه ها نیز براســاس ۵درصد کمتر از 

حاشیه بازار عما هیچ گاه اتفاق نیفتاد.

در اصالح صنعت خودرو جدی هستیم
وزیر صمت در گفت و گوی ویژه خبری تیتر امشــب شبکه 
خبر با بیان اینکه تولید خودرو ســه برابر شــده است و ثبات 
نســبی به وجود آمده، گفت در اصــاح صنعت خودرو جدی 

هستیم.
بــه گزارش پدال نیوز، رضا رحمانــی، وزیر صمت در برنامه 
تیتر امشب شبکه خبر اظهار داشت: انباشتی از تعهدات برای 
تحویل خودروها وجود دارد که   از زمان روی کار آمدنم انجام 

تعهدات را در دستور کار قرار داده ایم. 
  او ادامه داد: اســفندماه ۹۷ نســبت بــه آبان ماه ۹۷ تولید 
خودرو 1۵۴درصد افزایش یافته که چون تولید بیشــتر شده 

است به تحویل در زمان مقرر کمک شایانی می شود. 
 رحمانی تصریــح کرد: خودروی تحویلی برای  قبل از نیمه 
دوم ســال 13۹۷ نداریم، موعد تحویل خودروها االن شش تا 

هفت ماهه است.
 او بــا بیان اینکه کاهــش قیمت خودروها در دســتور کار 
است، بیان کرد: سازمان حمایت اسناد الزم را از خودروسازان 

می گیرد و قیمت تمام شده را کنترل می کند. 
 وزیــر صمت ادامه داد: روند تحویل خودروها رو به بهبودی 
اســت و حداقل ۸0درصد از خودروهای تولیدی برای تحویل 
به مشــتریان و انجام تعهدات در نظر گرفته شده است و فقط 
۲0درصد برای تامیــن نیازهای فوری مردم و تامین نقدینگی 

واحدها، اجازه پیش فروش فوری دارد. 
 او اضافه کرد: عمده مردم تعهدات شــان از دو خودروســاز 
بزرگ اســت، از این دو خودروســاز برنامــه گرفته ایم و این 
خودروسازان قرار است تا آخر ۹۸ تعهدات خود را به روز کنند. 
از حدود یک میلیون خودروی پیش فروش شــده حدود ۲00 
هــزار خودرو دارای قطعات وارداتی بوده که با اعمال تحریم ها 

با مشکل مواجه شدند. 
 رحمانی اضافــه کرد: برای این خودروها که به علت تحریم 
قطعات با مشــکل مواجه بودند ســه راه حل در نظر گرفتیم، 
ارائه  خودروی متناظر، تفاهم و مصالحه خریدار با خودروساز و 
سرانجام واردات قطعات موردنیاز، این سه راه حل بوده است.

 او تصریــح کــرد: ســازمان حمایــت بر تحویــل به موقع 
خودروها توســط خودروســازان نظارت می کند، شش پرونده 
از خودروسازان را به ســازمان تعزیرات فرستادیم و هر جایی 

تخلفی صورت گیرد از حق مردم دفاع خواهیم کرد. 
 وزیر صمت تاکید کرد: صنعت خودرو ناکارآمدی زیاد دارد، 
برنامه اصاحی و جابه جایی مدیریتی برای آن در نظر گرفته ایم 

و برنامه هایی داریم که سرآغاز یک حرکت خواهد بود. 
 رحمانی خاطرنشان کرد: تولید خودرو سه برابر شده است، 
ثبات نســبی به وجود آمده و برنامه های مــا در حوزه اصاح 

صنعت خودرو جواب خواهد داد.

کمیسیون اصل۹0 آمادگی دارد هم زمان با تکمیل و جمع بندی گزارش 
خودروسازی در جلسه ای با رئیس محترم قوه قضائیه، اطاعات و مستندات 

خود را برای تسریع در رسیدگی به موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.
به گــزارش پدال نیوز، موضــوع خودروهای ناامن و شــکایات مردمی 
موجبات ورود کمیســیون اصل۹0 به پرونده خودروسازان را فراهم کرد. 
این در حالی بود که به گفته بهرام پارســایی، ســخنگوی این کمیسیون 

خودروسازان از پاسخگویی به درخواست های مردم امتناع می کردند. 
 وی در ایــن خصوص می گوید: »نارضایتی های مردم نشــأت گرفته از 
سوء مدیریت و عدم پاسخگویی همان مسئوالنی است که در گذشته برای 
تحقیق وتفحص در سیستم های مالی و اجرایی خودروسازان فرصتی به ما 
نمی دانند، اما قطعا کمیسیون اصل۹0 به زودی در گزارش خود اطاعات 
دقیق تر و جامع تــری ارائه خواهد کرد. به عنوان مثال، افرادی ســعی در 
توجیه هزینــه ۲۵0میلیون دالری طراحی صنــدوق عقب خودرو ۲0۶ 
اس دی دارند، اما در راستای تنویر افکار عمومی الزم است روشنگری شود. 

اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.« 
 شــما گفته اید هزینه طراحی صندوق عقب خــودرو ۲0۶ با توجه به 
آنکه در آن زمان صنعت خودروی کشــور وابســتگی های گسترده ای به 
شــرکت های خارجی حتی در صنعت مونتاژ داشــت، می توانست خرج 
برنامه های  زیربنایی این صنعت شــود. مشــخصا کــدام برنامه ها مدنظر 
شماست؟   قطعا در زمانی که هنوز بسیاری از فعالیت های صنعتی کشور 
با اجازه برخی شرکت های طرف قرارداد انجام می شده است، هزینه کرد در 

این خصوص بامحل تلقی می شود.
 مردم هرگز فراموش نمی کنند در همان زمان که صندوق عقب خودرو 
۲0۶ با این هزینه طراحی شــد، هم وطنان ما زنــده در آتش بی تدبیری 
مدیریت خودروســازی در خودروهای پژو ۴0۵ سوختند و هیچ وقت هم 
کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانه ها هم تهدید شدند 
که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که نهایتا راهنمایی  و رانندگی تعداد 

کشته شدگان در آتش سوزی های پژو۴0۵ را اعام کرد.
 البته دادســتان به این موضوع ورود کرد، ولی متاسفانه هیچ دادگاهی 
به این فاجعه انســانی رســیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد، نه 
مسئولیت پذیرفت و نه استعفا کرد. نباید مدیران صنعت خودرو ناکارآمدی 
خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و غیره پنهان و به جای 

پاسخگویی فرافکنی کنند.
 تصویب طرح تحقیق وتفحص از صنعت خودرو تا چه میزان توانســت 

تخلفات این صنعت را کاهش دهد؟ 
 طراحی صندوق عقب ۲0۶ در دهه ۸0 حدود ۲۵0میلیون دالر هزینه 
داشته است که طبق نظر کارشناسان با این مبلغ در آن زمان می شد یک 
خط تولید کامل را طراحی کرد. اما به دلیل وجود کارهای غیرکارشناسی، 
نبود تدبیر و نظارت و ســوءمدیریت شاهد تخلفات گوناگون و ناکارآمدی 
این صنعت و عقب افتادگی آن نسبت به صنعت مشابه در کشورهای دیگر 
هســتیم.  همچنین برای طراحی سمند در دهه ۷0 که آن زمان نرخ ارز 
۴00 تومان بود، 1۲0میلیارد تومان هزینه شد. البته طرح تحقیق وتفحص 
از صنعت خودرو چند ســال پیش تصویب شد اما هرگز به نتیجه نرسید. 
حتی در مجلس ششم گزارشی از وضعیت صنعت خودرو گردآوری شده 
بود که متاســفانه اجازه قرائت آن داده نشــد. این اقدامات نشــان دهنده 

مشکات بسیار در صنعت خودرو است. 
 با توجه به حمایت های همه جانبه دولت ها، زیان انباشته خودروسازان 

نشأت گرفته از کدام برنامه ریزی در این سرشاخه صنعتی بوده است؟ 
میزان زیان انباشته خودروسازان به رغم همه حمایت ها، حاصل مسائلی 
ازجمله قراردادهای نجومی طراحی و دیگر بی مسئولیتی ها، ریخت وپاش ها 

و فسادهاست. 
 تحمیل چند صدهزار میلیاردی یارانه ســوخت خودروهای پرمصرف، 
تلفــات معادل یــک جنگ تمام عیار و آســیب های اجتماعی شــدید و 
جبران ناپذیر و حســرت مردم در استفاده از خودروهای باکیفیت، تخریب 

محیط زیســت و هوای پاک و موارد متعــدد دیگر، جایی برای توجیه این 
شــیوه و سیاســت نادرســت و مدیریت ناکارآمد چنددهه  گذشته باقی 

نگذاشته است. 
 عــده ای ناکارآمدی خود را پشــت تولید ملی و اشــتغال زایی پنهان 
می کنند. من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشته ام، تمام قد 
از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت می کنم، به شــرطی که حقوق 
مصرف کننده، شــأن مردم و کیفیت در محصوالت رعایت شــود و توان 
رقابت با نوع خارجی خود را داشــته باشــد که متاسفانه این ویژگی ها در 
خودروســازی ما لحاظ نمی شود امروز کسانی که از ناکارآمدی در صنعت 

خودرو دفاع می کنند، قطعا منافع و رانتی در آن دارند. 
 آیا کمیسیون اصل۹0 مجلس درخصوص موضوع تخلفات شرکت های 

خودروسازی گزارشی برای قوه قضائیه ارسال کرده است؟ 
 ما با توجه به شکایت ها و مراجعات گسترده مردم به کمیسیون اصل۹0 
مجلس درخصوص یک مطالبه عمومی وارد عمل شــده  و امیدوار هستیم 
دیگر ارکان تاثیرگذار برای رسیدگی و پیگیری موضوع خودروسازان وارد 

عمل شوند.
 سال هاســت هیچ نظارتی بر صنعت خودروی کشــور انجام نمی شود. 
نحوه پاسخگویی به مشتریان، تامین حقوق مصرف کننده، کیفیت خودرو، 
مصرف زیاد و ... ازجمله مواردی هستند که طی این سال ها نارضایتی مردم 
را در پی داشــته اند. انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی نیز 
رســیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحاف های غیرقابل انکار 

صنعت عقب مانده خودرو است.
 البته قبل از آنکه به بحرانی عظیم تر از موسســات مالی تبدیل شــود، 
باید برای آن فکری کرد. کمیســیون اصل۹0 هم آمادگی دارد هم زمان با 
تکمیل و جمع بندی گزارش خودروسازی در جلسه ای با رئیس محترم قوه 
قضائیه، اطاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به موضوع 

در اختیار ایشان قرار دهد. 

زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان با کلمه »برند ملی« توجیه شده است

دبیر انجمن خودروســازان ایران اعام می کند که راه اصلی از میان 
برداشــتن اختاف قیمت بین کارخانه و بازار، فروش خودروســازان 
براســاس قیمت حاشیه بازار اســت که این راه از سوی وزارت صمت 
پذیرفته نشــد اما وزارت صمت با راهکارهای دیگر، با تاخیر به نتیجه 

رسید.
احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
هر دو خودروساز بزرگ کشور در ایام تعطیات خودروسازان، مشغول 

تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانجات بودند.
دبیر انجمن خودروســازان ایران در پاســخ به ســوالی درخصوص 
راهکارهــای الزم برای تکمیل خودروهای ناقــص گفت: تنها راهکار، 
تامین مالی خودروســازان به منظور پرداخت مطالبات قطعه ســازان 
است تا قطعه ســازان بتوانند قطعات کســری خودروهای ناقص کف 

کارخانجات را تامین کنند.
وی افزود: از آنجا که خطوط تولید در روزهای گذشته تعطیل بوده، 
قطعه ســازان به فعالیت خود ادامه داده و کســری قطعات را تولید و 
تامیــن کردند و به کارخانجات ایران خودرو و ســایپا تحویل دادند و 
به این طریق، خودروسازان توانســتند بخشی از خودروهای ناقص را 

تکمیل و به مشتریان تحویل دهند.
نعمت بخــش درخصــوص راهکارهای موثر در جهــت حفظ فاصله 

حداقلی بین قیمت کارخانه و بازار گفت: ما از روز اول اعام کردیم که 
تنها راهی که منجر به از بین رفتن اختاف قیمت بین کارخانه و بازار 
می شود افزایش تولید و فروش خودروساز براساس قیمت حاشیه بازار 
اســت اما به این توصیه توجهی نشــد درحالی که تجربه موفق فروش 
به قیمت حاشــیه بازار را در دهه ۷0 داشتیم، اما علی رغم گوشزدها، 
تصمیم گیران به این مســاله توجه نکردنــد و راه های مختلف دیگر را 
مورد آزمایش قرار دادند که البته تصمیمات وزارت صمت در این راستا 

موثر بود و با تاخیر به نتیجه رسید.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: به منظور کاهش فاصله 
قیمتــی بین قیمت کارخانه و بــازار، در اولین گام کارت ملی افراد را 
ماک عمل قرار دادند و اعام شد که به ازای هر کارت ملی فقط یک 
خودرو ارائه و فروخته می شــود، اما مشاهده شد که برخی افراد اقدام 
بــه اجاره کارت ملی افراد دیگر می کردند. پس از آن، شــرط حداقل 
ســن 1۸سال برای خریدار خودرو لحاظ شد و به این ترتیب تا حدی 
از حجم تقاضای کاذب کاســته شد. نعمت بخش افزود: در مرحله بعد، 
سایت های ایران خودرو و سایپا را متصل کردند تا خریدار یک خودرو 
)از ایران خودرو یا ســایپا(، به مدت 1۸ مــاه نتواند از هیچ یک از دو 

خودروساز ایران خودرو و سایپا مجددا خرید کند.
وی افــزود: با وجود اقدامات انجام  شــده، به دلیــل اختاف قیمت 

کارخانــه و بازار و وجود نقدینگی ســرگردان، صف خریداران به قوت 
خود باقــی بود زیرا مردم نگران کاهــش ارزش پول و نقدینگی خود 

بودند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: آخرین اقدام صورت گرفته در 
این راســتا به این صورت است که وقتی یک خودرو به فروش می رسد 
حدود ۵ میلیون تومان از وجه خودرو از خریدار دریافت نمی شــود و 
این مبلغ حدود دو ســال بعد از وی دریافت و ســند خودرو دو سال 
بعد و پس از دریافت وجه مذکور به خریدار تحویل داده می شــود؛ به 
این ترتیب دالالن از بازار خارج شدند و قیمت کارخانه و بازار در حال 

نزدیک شدن است.
نعمت بخش افزود: از طرف دیگر با توجه به تکمیل خودروهای ناقص 
و ارائــه این خودروها به بازار، افرادی که خودروهایی را به قصد فروش 
بــا قیمت باالتر، خریداری کرده بودند اقــدام به فروش این خودروها 
نمــوده و در نتیجه اختاف قیمت کارخانه و بازار در حال کاهش و از 

بین رفتن است.
دبیر انجمن خودروســازان ایران در پایــان تصریح کرد: راه اصلی از 
میان برداشتن اختاف قیمت بین کارخانه و بازار، فروش خودروسازان 
براساس قیمت حاشیه بازار بود که وزیر صمت این راه را نپذیرفتند، اما 

با راهکارهایی که شرح داده شد با تاخیر به نتیجه رسیدند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه اساسی ترین مشکل 
خودروسازی ســهامدار بودن اعضای هیات مدیره و عضویت سهامدار 
در هیات مدیره اســت، گفت حجم زیادی قطعه خودرو وارد شده  اما 
مدیران و مفسدان اجازه تولید نمی دهند زیرا در بازار خودرو پولشویی 
صــورت می گیرد. به گزارش عصر امروز، حجت االســام ســید جواد 
حســینی  کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی، 
گفت: اقدامات اخیر دستگاه قضا در بازداشت برخی مدیران خودروساز 
منجر به جمع و جور شــدن دســت و پای دالالن شده و اقدام بسیار 

خوبی تلقی می شود.
 وی افــزود: بخش عمــده ســرمایه های خودروســازان متعلق به 
بیت المال بوده و در حقیقت از آِن مردم اســت. این در حالی اســت 

که ما فقط 1۷درصد ســهم دولت در یک خودروساز و 1۴درصد سهم 
دولت در خودروســاز دیگر را می شــنویم، اما عما تمامی این سهام  
متعلق به بیت المال بوده و مابقی سهام  هم مربوط به بخش های زیادی 
از مردم است. به همین دلیل دولت باید تمام تاش خود را برای دفاع 

از بیت المال به کار گیرد.
عضو کمیســیون صنایع مجلس تصریح کرد: نظام اقتصادی کشور 
شوخی بردار نیست. ضمن اینکه قوه قضائیه براساس رسالت ذاتی اش، 
مرجع عدالت کشور محسوب شده و باید با مدیران متخلف خودروساز 
در بخش های مختلف و دالالن که منجر به سودجویی و منعفت طلبی 

و پولشویی در کشور شده اند برخورد قاطع و انقابی کند.
 حســینی کیا گفت: متاســفانه اخال در بازار خودرو و پولشویی از 

سوی رانت خواران صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: در بین اعضای هیات مدیره شرکت های خودروسازی 
و شرکت های تابعه آنها و قطعه سازان هیات مدیره هایی وجود دارد که 

به صورت ضربدری در شرکت های دیگر عضو هستند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: با بررسی های انجام شده 
مشخص شده که حجم زیادی قطعه وارد کشور شده  است، اما مدیران 

و مفسدین اجازه تولید خودرو را نمی دهند.
 حســینی کیا افزود: اساسی ترین اشــکال خودروسازی آن است که 

هیات مدیره سهامدار است و سهامدار عضو هیات مدیره است.
وی خاطرنشــان کرد: مشــتری مداری به هیچ وجه در شرکت های 

خودروسازی رعایت نمی شود.

راهکار حفظ فاصله حداقلی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو چیست؟

حجم زیادی قطعه خودرو وارد شده  اما اجازه تولید نمی دهند
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رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه مرکز نوآوری بانوان عاوه 
بر دانشگاه علم و صنعت در پنج استان دیگر راه اندازی می شود، گفت این 
نوع مراکز خاص ایران نیست، بلکه در ام آی تی و هاروارد اقدام به راه اندازی 

چنین مرکزی شده است.
 به گزارش ایسنا، محمد مخبر روز گذشته 
در مراســم افتتاح اولین مرکز نوآوری بانوان 
در دانشــگاه علم و صنعت، افزود: بزرگترین 
موفقیــت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری آن است که رتبه بحث هایی مانند 
دانش بنیان ها، استارت آپ ها و کارآفرین ها را 

در جامعه ارتقا داد.
وی به تجربه یکی از شرکت های دانش بنیان 
درخصوص سرمایه گذاری بر روی کارآفرینی 
اشــاره کرد و افزود: زمانی کــه از مدیر این 
شــرکت خواســته شــد تا دارایی های خود 
را اعــام کند، گفت قیمت گــذاری بر روی 

دارایی های شــب این شرکت که شامل میز و صندلی می شود، مشخص 
اســت؛ ولی قیمت گذاری بــر روی دارایی های روز ما که شــامل نیروی 
انسانی متخصص است، امکان پذیر نیست، چراکه نیروی انسانی متخصص 

غیرقابل قیمت گذاری است.
مخبر اضافه کرد: در برخی از کشورها که هیچ سرمایه ای ندارند، شاهدیم 
که رشــد دو رقمی در دنیا دارند و بررسی های ما نشان داد که ۹۵درصد 
بنگاه های دنیا شــامل بنگاه های کوچک و 
متوســط هستند که  ۶0 تا ۷0درصد تولید 
ناخالص از ســوی این تعداد شرکت صورت 

می گیرد.
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام نیروی 
تحصیلکرده متخصص را از مزیت های کشور 
نام برد و گفت: نیروهای تحصیلکرده دلبسته 
به نظام و کشور سرمایه هایی از سوی کشور 
به شمار می روند و سرمایه کشور نفت نیست 
و این نفت کشــور را بدبخت کرده اســت، 

چراکه یک دارایی فریبنده است.
وی با بیان اینکه ما در ستاد اجرایی امام 
بر روی چنین مسائلی برنامه ریزی می کنیم، 
گفت: برای توسعه حوزه های دانش بنیان دو برنامه را در دستور کار داریم 
که یکی از آنها ساماندهی شرکت های کوچک و متوسط است که این امر 

با هدف اقتصادی انجام نمی شود.

با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و معاون علمی وفناوری 
رئیس جمهور اولین مرکز نوآوری بانوان در دانشگاه علم و صنعت ایجاد 
شد. به گزارش ایسنا، با برگزاری مراسمی با حضور دکتر سورنا ستاری، 

معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور و 
دکتر محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( مرکز نوآوری بانوان افتتاح 
شد و به بهره برداری رسید. در این مراسم 
حکیمه فری زاده، مدیر مرکز نوآوری زنان 
دانشــگاه علم و صنعــت، راه اندازی این 
مرکز را ماحصل فعالیت های ســه ساله،  
مطالعات و رویدادهــای کارآفرینی ذکر 
کرد و افزود: ما به این نتیجه رســیده ایم 
که برای حضور بیشتر زنان در اکوسیستم 
نوآوری نیازمند طراحی زیرســاخت های 
متناسب با زنان هستیم. وی ادامه داد: با 
بررسی شتاب دهنده های جهانی نسبت به 

طراحی مدل بومی برای حضور زنان کارآفرین در محیط های نوآورانه 
اقدام کردیم که بر این اساس اولین مرکز نوآوری زنان در این دانشگاه 
راه اندازی شد. به گفته وی، شتاب دهنده این مرکز با حضور پنج تیم 

و ســرمایه گذاری ۴00 میلیون تومانی راه اندازی شده است. فری زاده 
اضافه کرد: عاوه بــر آن ۵0 میلیون تومان در قالب گرنت حمایتی 
برای تولید نمونه اولیه تیم های حاضر در این شتاب دهنده اختصاص 
داده شده اســت. رئیس مرکز نوآوری 
بانوان دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر 
اینکه این مرکز ظرفیت حمایت از ۲0 
تیم را دارد، خاطرنشان کرد: در مرحله 
پیش شــتاب دهی ۵0 میلیــون تومان 
ســرمایه گذاری صورت گرفته اســت. 
وی ایجــاد فضای کار برای مادر و نوزاد 
و فضای نگهداری کــودک را از جمله 
بخش های این مرکز نام بــرد و یادآور 
شــد: عاوه بر آن فضای این مرکز را به 
گونه ای طراحی کردیم که زنان بتوانند 
با آسودگی بیشتر در آن فعالیت کنند 
و امیدواریــم این مرکز نقطه شــروعی 
برای حضور زنان خاق در عرصه های کســب و کار باشد و همچنین 
نقطه ای باشــد که هیچ بانوی خاقی به دلیل نبود زیرســاخت ها از 

محیط نوآوری دور نماند.

مرکز نوآوری بانوان در دانشگاه علم و صنعت راه اندازی شدراه اندازی مرکز نوآوری زنان در تهران و 5 استان دیگر

مترجم: طاهره منیری شریف: یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان 
تاریــخ، در حال قدم زدن در باغ، ایده  خاقانه ای به ذهنش رســید که 
دنیا را تغییر داد. اســحاق نیوتون وقتی زیر ســایه  یک درخت سیب 
ایستاده بود مشاهده کرد که یک سیب به زمین افتاد. او با خود گفت 
»چرا این ســیب همیشــه باید به طور عمود به زمین بیفتد و چرا به 
پهلو یا به ســمت باال نمی رود؟ مطمئنا دلیلش این است که زمین آن 
را به ســمت خود می کشــد. پس باید یک نیروی جاذبه وجود داشته 
باشــد«  و بدین ترتیب مفهوم گرانش به وجود آمد. داســتان افتادن 
ســیب، یکی از نمونه های ماندگار و نمادیــن از یک لحظه  خاقانه و 
نبوغی اســت که وقتی شرایط خاقانه مهیا باشد در ذهن انسان جرقه 
می  زند. با ایــن حال آنچه که اکثر انســان ها آن را فراموش می کنند 
این اســت که نیوتون نزدیک به ۲0سال روی ایده های خود در مورد 
گرانش تحقیق کرد. افتادن ســیب صرفا آغاز حرکت قطار فکر او بود 
که چند دهه ادامه یافت. تفکر خاقانه، فرآیندی اســت که برای تمام 
ما رخ می دهد نه فقط برای امثال نیوتون. در این مطلب در مورد علم 
تفکر خاقانه صحبت کرده و بررسی می کنیم که کدام شرایط موجب 
تحریک خاقیت و کدام ها مانع خاقیت می شــوند، ســپس تعدادی 

نکات عملی برای خاق تر بودن را ارائه خواهیم کرد.
تفکر خاق: ذاتی یا اکتسابی؟ 

تفکر خاق مســتلزم این اســت که ذهن ما بین ایده هایی که ظاهرا 
نامربوط هســتند ارتباط برقرار کند. آیا این مهارت ذاتی اســت و از بدو 
تولد با ما اســت یا مهارتی اکتسابی است که از طریق تمرین توسعه پیدا 
می کند. این طور نیســت که بگوییم خاقیت 100درصد آموختنی است. 
ژنتیک هم در این میان نقش دارد. تقریبا ۲۲درصد تفاوت افراد در میزان 
خاقیت شــان به خاطر تاثیر ژن ها اســت. پس این ادعا که برخی افراد 
می گویند »ژن من از نوع خاق نیست« بهانه  بسیار ضعیفی برای اجتناب 
از تفکر خاق اســت. قطعا برخی افراد نسبت به برخی دیگر، برای خاق 
بودن در اولویت قرار دارند، با این حال تقریبا همه افراد با میزان متفاوتی 
از مهارت خاقیت متولد می شوند و اکثر توانایی های ما در رابطه با تفکر 
خاق، اکتسابی هستند. حال که دانستیم خاقیت، مهارتی بهبودیافتنی 
است، بیایید در مورد چرایی و چگونگی تاثیر تمرین و یادگیری بر خروجی 

خاقانه  شما صحبت کنیم.
هوش و تفکر خاق: هوش برتر بودن هیچ ارتباطی با قدرت خاقیت 
اغراق آمیز و خیالی ندارد. برای اســتفاده از پتانسیل خاقانه  خودتان، 
باید باهوش باشــید )نه نابغه( و بعد ســخت کار و بــه طور هدفمند 
تمرین کنید. تا زمانی که حداقل هوش موردنیاز را داشــته باشــید، 
می توانید کارهــای خاقانه  خوبی را در حد وســع خود انجام دهید. 
به قول دانشــمندان، وقتی حداقل هوش موردنیاز وجود داشته باشد، 

ویژگی های شخصیتی برای خاقیت، بسیار قابل پیش بینی می شوند.
طرز فکر رشد: این عوامل شخصیتی دقیقا چه چیزهایی هستند که 
وقتی صحبت از افزایــش تفکر خاق به میان می آید محققین به آنها 
اشــاره می کنند؟ یکی از مهم ترین مولفه ها این اســت که شما از نظر 
درونی، استعدادهای خود را چگونه می بینید. مهارت های خاقانه  شما 
تا حد زیادی بر این اساس تعیین می شوند که آیا با یک طرز فکر ثابت 

به فرآیند خاقانه نزدیک می شوید یا با یک طرز فکر رشد؟
ایده  اصلی این اســت کــه وقتی ما از یک طرز فکر ثابت اســتفاده 
می کنیــم، به گونه ای به کارها نزدیک می شــویم که گویا توانایی ها و 
استعدادهای ما ثابت و تغییرناپذیر هستند. ولی در یک طرز فکر رشد، 
بر این باور هســتیم که با تاش و تمریــن می توانیم توانایی های خود 

را بهبود ببخشیم.
خجالت و خاقیت: چگونه می توانیم در عمل از طرز فکر رشد برای 

خاقیت استفاده کنیم؟
طرز فکر رشد بیشــتر متمرکز بر فرآیند است تا نتیجه. پذیرفتن این 
حرف در تئوری آسان و در عمل بسیار سخت است. اکثر افراد نمی خواهند 
خجالت یا شــرمی را که هنگام یادگیری یک مهارت جدید پیش می آید 
تجربه کنند. اشتباهاتی که هرگز نمی توانید آنها را جبران کنید بسیار کم 
هستند. می دانیم که اگر کتاب ما فروش نرود یا اگر هنگام معرفی کسی، 
نام او را فراموش کنیم زندگی ما نابود نخواهد شــد. این رویدادها چیزی 
نیســتند که ما را نگران کنند و از شــروع کاری باز  دارند، بلکه احساس 
شرمساری یا حقارت ناشی از آنها در طول مسیر است که مانع ما می شود. 
برای اینکه از طرز فکر رشــد با آغوش باز استقبال کنید و خاقیت خود 
را افزایش دهید، باید در مواجهه با این احساســاتی که مانع شما هستند 

همچنان تمایل به انجام کار را در خودتان حفظ کنید.
چگونه خاق تر باشــیم: با فرض اینکه شما تمایل دارید در مواجهه 
با ترس های درونی خود و بعد از شکست ها همچنان سخت کار کنید، 

در ادامه تعدادی استراتژی عملی برای خاق تر بودن ارائه می کنیم.
خودتان را محدود کنید: محدودیت هایی که با دقت طراحی شــده 
باشند یکی از بهترین ابزارها برای جرقه زدن تفکر خاق هستند. دکتر 
سویس زمانی موفق شد مشهورترین کتاب خود را بنویسد که خودش 
را به ۵0 کلمه محدود کرد. طراح ها می توانند از یک بوم 3 اینچ در ۵ 
اینچ استفاده کنند تا طراحی های بزرگ مقیاس بهتری را بتوانند ایجاد 
کنند. هرچه بیشــتر خودمان را محدود کنیم به همان اندازه مبتکرتر 

و ماهرتر می شویم.
بیشتر بنویسید. من به مدت ســه سال هر دوشنبه و سه شنبه یک 
مقاله جدید منتشــر می کردم. هرچه بیشــتر با این برنامه پیش رفتم 
بیشــتر متوجه شدم که قبل از کشــف یک ایده  درخشان، حدود ده 
دوازده تا ایده  متوســط نوشــته ام. با تولید حجم زیادی از کار، مجال 

بیشتری را برای جرقه  یک ایده خاقانه ایجاد کردم.
دانش خود را گســترش دهید: یکی از موفق ترین اســتراتژی های 
خاقانه  این اســت که خودمان را وادار به نوشــتن در مورد ایده ها و 
موضوعات ظاهرا متفاوت کنیم. مثا من باید خاق باشــم تا بتوانم از 
استراتژی های بســکتبال دهه 1۹۸0یا نرم افزار پردازش لغات قدیمی 

برای توصیف رفتارهای روزانه مان استفاده کنم.
بیشــتر بخوابید:  خواب تاثیر چشــمگیری بر عملکرد ذهنی دارد. 
تحقیقات نشــان داده است اگر شــما به مدت دو هفته شش ساعت 
خواب در هر شب داشته باشید، عملکرد فیزیکی و ذهنی شما تا حدی 

کاهش می یابد که گویا ۴۸ ساعت کامل بیدار مانده اید.
تفکر خاق نیز همانند تمام عملکردهای شــناختی، به دلیل کمبود 
خواب به طور قابل توجهی مختل می شود. از نور آفتاب و طبیعت لذت 
ببرید: وقت گذرانی در طبیعت و زیاد در معرض نور آفتاب قرار گرفتن، 

می تواند به سطوح باالتری از خاقیت منجر شود.
از تفکر مثبت اســتقبال کنیــد:  تفکر مثبــت می تواند بهبودهای 
قابل توجهی در تفکر خاق ایجاد کند. تحقیقات نشــان داده  است که 
ما وقتی خوشحال هستیم تمایل داریم وسیع تر فکر کنیم. این مفهوم 
که با عنوان تئوری توسعه و ساخت شناخته می شود ایجاد ارتباط بین 
ایده ها را برای ما ساده تر می سازد. بالعکس، ناراحتی و افسردگی ظاهرا 

به تفکر محدودکننده و محدودشده می انجامد.
entrepreneur/moditinfo  :منبع

خالقیت فرآیند است نه رویداد آنی!

دریچــه

 مشاور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه در مجموع اعتبارات 
صندوق کارآفرینی امید ۲هزار و ۶3۶ میلیارد تومان است، گفت ۲۷ هزار و ۶۸3 
طرح را با این اعتبار در ســطح کشور اجرایی کرده ایم.  به گزارش ایسنا  به نقل از 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید البرز، شه حامد با اشاره به برگزاری طرح 
یک روســتا یک محصول، اظهار داشت: ۶0 روستا در این طرح شرکت کرده اند و 
خوشبختانه نتایج خوبی به همراه داشته است. به گفته وی، در طرح یک روستا 
یک محصول قابلیت های روستاها شناخته شده و روی آنها سرمایه گذاری می شود. 
مشاور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه زنان روستایی مولد و 
تولیدکننده هستند، اضافه کرد: با ایجاد صندوق های خرد محلی توانسته ایم به 30 

تا ۵0زن روستایی تولیدکننده تسهیات ارائه کنیم.

70 هزار زن روستایی تحت پوشش 
صندوق های خرد کارآفرینی هستند

چهارشنبه
6 شهریور 1398

شماره 1381
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه ها جدای 
از جامعه نیستند و باید محور همه حرکت های جامعه باشند، گفت جامعه 
باید محور کارآفرینی قرار گیرد و برای این امر الزم است تا دیوارهای خود 

را جمع و رابطه خود را با جامعه ساختارمند 
کند.  به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری روز 
گذشته در مراسم افتتاح اولین مرکز نوآوری 
بانوان در دانشــگاه علــم و صنعت، حرکت 
دانشگاه  علم و صنعت به سمت دانشگاه های 
نســل ســوم را یک حرکت عظیم در میان 
دانشگاه های کشور دانســت و یادآور شد: در 
این دانشــگاه دو پروژه ملــی در حال انجام 
است، ضمن آنکه یک پروژه جدید را نیز امروز 
موافقت کردیم که در این دانشــگاه اجرایی 
شود.  وی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری 
در نیروهای انســانی، خاطرنشان کرد: اینکه 
امروز بحث می شــود که نفت خام به فروش 

برســد یا خیر، باید برای همیشه فراموش شــود چراکه ارزش افزوده در 
خام فروشی نیست. ستاری، ارزش افزوده را در دانشی دانست که بر روی 
مواد خام اعمال می شــود و ادامه داد: ما با  خام فروشی نمی توانیم کشور 

را نگه داریم. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما در 
بسیاری از معیارهای نیروی انسانی مانند نوآوری، در حوزه علم و فناوری 
در رتبه های سوم و چهارم جهانی قرار داریم، تصریح کرد: کم کشوری را 
می توان پیدا کرد که ۴.۵ میلیون دانشــجو 
داشته باشــد و این امر زمانی اتفاق می افتد 
که اکوسیســتم ایجاد شود و نیروی انسانی 
محور توسعه قرار گیرد. ستاری تاکید کرد: 
اگر می خواهیم دانشجویان کشور به خارج 
نروند، باید اکوسیستم های خاقیت و نوآوری 
را ایجاد کنیم و این همان هدفی اســت که 
مــا در معاونت علمی آن را دنبال می کنیم.   
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه توجه به نیروی انسانی بحثی است 
که امروز حتی در دورافتاده ترین شــهرهای 
کشور از آن سخن به میان می آید و تفکرات 
آنها به این ســمت سوق یافته است، اضافه 
کرد: اینکه ریاست دانشگاه ها و سازمان های مختلف بر روی سرمایه گذاری 
بر نیروی انسانی تاکید دارد، بسیار مهم است چراکه قیمت گذاری بر روی 

نیروی انسانی متخصص کار ساده ای نیست.

رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت در راســتای حمایت 
از فعالیت های دانش بنیان در کشــور، این بنیاد اقدام به راه اندازی 
شــش صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر و یک فرا صندوق کرده 

است.
به گــزارش ایرنــا، محمــد مخبر روز 
سه شــنبه در مراســم افتتاحیــه مرکز 
نــوآوری بانوان بــا نام مانا در دانشــگاه 
علم و صنعت ایران افزود: ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره( در حمایت از فعالیت های 
دانش بنیان در کشور، موسسه دانش بنیان 
برکت را راه اندازی کرده اســت. در ذیل 
این موسسه، شش صندوق سرمایه گذاری 
خطرپذیر راه اندازی شده که سرمایه سه 
صندوق آن 100 میلیارد تومان اســت و 
همچنین ســرمایه فرا صنــدوق نیز هزار 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته توسط معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری درخصوص اکوسیستم نوآوری و فناوری 
در کشور بیان کرد: از موفقیت های این معاونت این است که بحث 

نوآوری و فعالیت های استارت آپی را از ته جدول به مزیت و اولویت 
کشور تبدیل کرده است. مخبر ادامه داد: دیده شده برخی کشورها 
منابع طبیعی آنچنان ندارند اما رشد اقتصادی دو رقمی را در سطح 
جهان رقــم می زنند، در بررســی های 
اقتصادی نیز تقریبا ۹۵درصد بنگاه های 
کشــور را بنگاه های کوچک و متوسط و 
دانش بنیان تشــکیل می دهند و حدود 
۹۵درصــد بنگاه های جهــان بنگاه های 

دانش بنیان است.
وی با اشاره به اینکه نفت این مملکت 
را بدبخت کرده اســت، اظهار داشــت: 
حقیقت این است که جوانان دلبسته به 

کشور سرمایه های کشور هستند.
مخبر در بخشی از سخنان خود گفت: 
در ســتاد اجرایی فرمان امــام )ره( در 
راســتای ایجاد اشتغال شــرکتی ایجاد 
کردیم که بنگاه های کوچک و متوســط را پشتیبانی کند، در این 
ســتاد هیچ گاه به دنبال کار اقتصادی نبودیم، تاکنون ۶۵0 بنگاه 

کوچک و متوسط راه اندازی کرده ایم.

راه اندازی 6 صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر در بنیاد برکتنیروی انسانی متخصص غیرقابل قیمت گذاری است

غذا فرهنگی یکپارچه اســت. در سال های اخیر شاهد افزایش تمایات 
بــه غذا بوده ایم و اخیراً تقاضا برای تولید مواد غذایی تازه، محلی و دارای 
ارزش غذایی افزایش یافته است. چنین تغییراتی در هنر هم وجود داشته 
و غذا و هنر به همکارانی قدرتمند تبدیل شده اند. سؤال این است که آیا 
کسب و کار می تواند به وسیله آنها تیم های متعهدتری را ایجاد کند و به 
طــور بالقوه انگیزه و بهره وری کارکنان را از طریق ارتباط با طعم و تجربه 

بصری افزایش دهند؟ 
عشق ما به غذا و هنر بخشي از پیشرفت طبیعي است. بخش عمده ای از 
تحقیقاتی که ما  می خوانیم به این واقعیت اشاره می کند که زندگی روزمره 
ما بیشــتر و بیشــتر تحت تأثیر فناوری قرار می گیرد. چه برای تجارت، 
ارتباطات یا دالیل اجتماعی باشــد، امروزه کسب و کار به دلیل وابستگی 
به تکنولوژی، هیچ خاقیت واقعی انســانی را از خود نشان نمی دهد. یک 
مکتب فکری رو به رشــد وجود دارد که اســتدالل می کند که »استبداد 
فرآیند« شروع به خراب کردن زندگی کاری و راندن استعداد از محل کار 

کرده است. 
روزهای کاری ما بیشتر از همیشه 

کنترل می شوند
شــکی نیســت که توازن بین افراد و 
زندگــی کاری در حال افزایش اســت و 
داســتانی برای گفتــن در حول همین 
موضوع وجــود دارد. ما می دانیم که تنها 
11درصــد از نیروی کار واقعــاً کار خود 
را انجــام می دهند، تعــداد روزافزونی از 
افراد مبتا به مشــکات روان شناختی و 
افسردگی مشاهده می شــوند. در اقتصاد 
هم این تصویر نمایان می شود که بیشتر 
مردم تصمیم به بیرون رفتن از شرکت ها 
می گیرند و به تنهایی شروع به راه اندازی 

کسب و کار می کنند.
نکته  مضحک این اســت که بسیاری 

استدالل می کنند که پیشرفت های تکنولوژی در حقیقت زمان در محل 
کار را آزاد می کند و در عین حال اکنون روزهای بسیاری از مردم بیشتر 
از همیشه مشغول است. تعدادی از مدیران اجرایی احساس می کنند که 
تمرکز خارجی قوی در محل کار وجود دارد و بسیاری موافقند که تفکر در 
محل کار به صورت فزاینده ای محدود شده است. ما مقاالتی در مورد اینکه 
انسان ها در سال های آینده در کنار روبات ها کار خواهند کرد می خوانیم، 
اما آیا این واقعاً پیشرفت است؟ بسیاری می گویند بله، اما اگر به شواهدی 
از قبیل ســقوط فرهنگ کار، بهره وری و رهبری در محل کار نگاه کنید، 
واقعیت این اســت که ما  استعداد را محدود می کنیم و جلوی موفقیت و 

رشد کسب و کار را می گیریم.
همان طور که زندگی بیشتر مورد کنترل قرار می گیرد، نژاد بشر به دنبال 
مسائل بصری بیشتر و بیشتر خواهد بود. فیلم و تلویزیون در حال افزایش 
اســت زیرا این احساســات بصری را القا می کند. این تخیل بصری ما را 
تحریک می کند و به ما انگیزه می دهد. غذا به سرعت در حال رشد است 
و هنر به همان اندازه پیشرفت می کند. گالری های هنری امروزه در اکثر 
شهرها برگزار می شوند و بسیاری از خانواده ها در حال خرید هنر به گونه ای 
هســتند که پیش از این اتفاق نیفتاده است. هتل ها اکنون از هنرمندان 
میزبانی می کنند، کار آنها را تبلیغ کرده و به مشتریان می فروشند. هتل ها 
و رستوران ها پلتفرم های غیررسمی برای هنر هستند و البته این دو حس 

فرهنگی، غذا و هنر را با هم ترکیب می کنند.
اصول اولیه را دوست داشته باشید

مسلماً، 30سال پیش، اکثر مردم به سختی امروزه کار نمی کردند. آزادی 
و پاداش بیشــتری در طول روز کاری وجود داشت. کارمندان در فواصل 
زمانی مختلفی در محل کار وقت اســتراحت داشتند. امروزه این امر نادر 
اســت. امروزه غذا به یک پاداش کلیدی و بخشی از آرامش در طول روز 

تبدیل شده و مردم غذا را با چشمان خود می پسندند.
غذاها رنگین تر، خاق تر و هیجان انگیزتر شــده اند؛ در نتیجه عشــق 
بســیاری برای محصوالت تازه، نه اورگانیک، بلکه مواد غذایی تازه محلی 
وجــود دارد. امروزه در هنگام خرید یک گوجه فرنگی خریدار می خواهد 
بدانــد که این گوجه فرنگی از کجا می آید. افراد بیشــتر و بیشــتری به 
سفرهایی برای کشف منابع غذاهای عالی می روند. دانش غذایی به میزان 

باال رفتن فروش آن افزایش می یابد.
همان طــور که جهان پیچیده تر می شــود، مردم عاشــق مبانی ای که 
زندگــی روزمره کــه زندگــی را الهام 
بخش تر می کننــد، مانند غذاها، مزارع، 
صنایع دستی، نانوایی، روش های سنتی 
آشــپزی، تئاترهای هنری، تلویزیون و 

سینما می شوند.
یک انقالب آرام

امروزه چطور این ارتباطات با کســب 
و کار مرتبط هســتند؟ اگر ما همچنان 
به کنترل بیشــتر زندگی ادامه دهیم و 
اجــازه دهیم زندگی مــان را تکنولوژی 
هدایت کند، احتماالً شاهد یک انقاب 
آرام خواهیم بود که مردم در واقع زندگی 
مشترک شان را رد می کنند و در عوض 
در این مناطق تمرکز می کنند. ما شاهد 
تغییــرات در بوتیک ها، رســتوران های 
جدید، ســینماها، تئاترهــا و گالری ها 
خواهیم بود زیرا مردم می خواهند چیزی جذاب تر از جلســات، فرآیندها 

و تکنولوژی داشته باشند.
چه بخواهید چه نخواهید، ما انســان ها به طور طبیعی از طریق حس 
بصــری الهام می گیریم. ما حس بصری را به عنوان یک عنصر کلیدی در 
زندگی می بینیم و این دستور کار را هر در چیز دیگری که در اطراف مان 
وجود دارد ترکیب می کنیم. به همین ترتیب نباید تعجب کنید که کسب 
و کارها در دنیا شــرکت های بزرگ، هنر و سبک های غذایی بیشتری را 
در عملیــات خــود وارد کنند زیرا آنها به دنبال پاســخ ها و راه حل هایی 
برای سقوط فرهنگ هســتند. کسب و کارها می خواهند و نیاز دارند که 
به کارکنان خود انگیزه و الهام ببخشند، پس چرا بر غذا و هنر برای جمع 

کردن مردم  دور هم استفاده نکنند.
الهام بخشی در قلب کسب و کار

زندگی، چه در کسب و کار و چه در خانه، تغییر پیدا می کند و در عین 
حال تغییر نمی کند. مردم در خانه و در محل کار دوســتی، غذای عالی، 
نوشیدنی های خوب می خواهند و همچنین می خواهند هنر و تصاویری که 
زندگی را به سطح دیگری برسانند ببینند. آیا زمان آن رسیده  که کسب و 
کارها  ذهن خود را گسترش دهند و فراتر از نگرش معمولی تفکر کنند؟ 

پس از همه، آیا این امکان وجود دارد که ما امری آشکارا را نمی بینیم؟
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با افزایش نفوذ گوگل در اینترنت و جامعه، این شرکت از کارمندان خود خواسته 
است از بحث و گفت وگو درباره مسائل سیاسی خودداری کنند.

به گزارش زومیت، گــوگل به تازگی دســتورالعمل های جدید خود به منظور 
ایجاد محیط کاری متنوع را منتشــر کرده است. برای تحقق این هدف، این غول 
دنیای جســت وجو از تمامی کارمندان خود خواسته است از بحث درباره  مباحث 
غیرکاری در شرکت خودداری کنند. در خط مشی این شرکت آمده است: هرچه 
اشتراک گذاری اطالعات و ایده ها به ایجاد فضای همکاری کمک می کند، بحث های 
پرحرارت سیاســی و بازگوکردن آخرین اخبار روز باعث اختالل در روند کاری 

می شود.
در ادامه  این دستورالعمل ها افزوده شــده است: از گفت وگوهای مختل کننده  

محیط کار یا نقض کننده  خط مشی  فضای کاری گوگل خودداری کنید.
گوگل به دنبال اعتراض های مختلف کارکنانش درباره  موضوعاتی مانند اذیت و 
آزار در محیــط کار و پروژه های مربوط به دولت چین و پنتاگون، قوانین جدیدی 
وضع کرده و در واکنشی سیاسی، به همکاری خود با هر دو دولت پایان داده است.
کارمندان سابق گوگل قوانین جدید را نوعی تهدید علیه کنشگربودن افراد در 
گوگل تلقی کرده اند. این در حالی است که یکی از شعارهای شناخته شده در این 
شــرکت Don't be evil به معنای »شرور نباش« است. یکی از مهندسان سابق 
گوگل در توییتی با عنوان »پایان یک دوران در گوگل« گفته است: طبیعتا چنین 
قوانینی باعث سرکوب مخالفت های سیاسی و سازماندهی شده در گوگل خواهد 

شد.
 یکی دیگر از کارمندان سابق گوگل در توییتی با لحن تندتری خطاب به همکاران 
خود در گوگل عنوان کرد: کارکنان احمق گوگل، این مدیران عالی رتبه هستند که 
بر اوضاع تســلط دارند؛ همان ها که به اجرای کمپین های ریاست جمهوری کمک 
می کنند، روی صندلی  های هیات های دفاعی می نشینند، به البی ها کمک های مالی 
می کنند و تصمیم می گیرند چه افرادی الیق دریافت حقوق بشر هستند. شما فقط 

کاری را انجام می دهید که به شما گفته شود.
بااین حال، گوگل ادعاهای مربوط به محدودیــت آزادی بیان کارکنان خود را 

تکذیب کرده است. یکی از سخنگویان گوگل در مصاحبه ای گفته است:
هدف ما این نیست که صدای نگرانی گوگلی ها را خاموش یا محدود کنیم؛ بلکه 
می خواهیم صدای اعتراض آنها را بشــنویم و راهکارهای مناسب برای تغییرات 

ارتقادهنده فراهم کنیم.
درمجمــوع می توان گفت پای چنین قوانینی زمانی به گوگل باز شــد که این 
شرکت زیر فشارهای سیاسی واشنگتن، به  ویژه شخص دونالد ترامپ، قرار گرفت؛ 
زیرا بنابر ادعاهای مطرح شده، گوگل در جناح علیه محافظه کاران قرار دارد. این 
ادعاها از زمانی اوج گرفت که یکی از مهندسان محافظه کار شرکت به دلیل انتشار 

یادداشتی جنجالی اخراج شد.
سیاست کاری جدید شــرکت به کارمندان چنین می گوید: آنچه می گویید و 
انجام می دهید، می تواند تأثیر ماندگار به جا بگذارد، بنابراین در ابراز نظر خود به 
همکاران تان در گوگل احترام را لحاظ کنید. عالوه  بر  این، در سیاست کاری گوگل 
به کارکنان درباره  نام گذاری توهین آمیز و حمالت تبلیغاتی و مزاحمت های کالمی 
علیه افراد دیگر هشدار داده شده است. در این خط مشی آمده است: کار در فضای 
گوگل با مسئولیت عظیمی همراه است. روزانه میلیاردها نفر از مردم جهان برای 
دریافت اطالعات باکیفیت و مطمئن بر ما تکیه می کنند. اینکه به اعتماد آنها احترام 

بگذاریم و از تمامیت تولیدات و خدمات خود حمایت کنیم، اهمیت بسیاری دارد.

آیا با استفاده از غذا و هنر می توان بهره وری و انگیزه را در محل کار افزایش داد؟

گوگل بحث سیاسی را 
در فضای کار ممنوع 

کرده است

یادداشـت

هزار و ۸00 صندوق خرد محلی با 3۲ هزار عضو در هزار و ۸00 روســتای 
کشور تاسیس شــده است. به گزارش ایرنا، معاون ساماندهی و توانمندسازی 
صندوق کارآفرینی امید کشــور روز سه شنبه در نشســت توان افزایی ارکان 
صندوق های خرد محلی خراســان رضوی در مشــهد گفت: این صندوق های 
خرد و خانگی در جهت تقویت توانمندسازی بانوان و ایجاد مشارکت اقتصادی 

آنان در روستاها تشکیل شده است.
علی اصحابی افزود: تاکنون کمتر از 10درصد تســهیات نظام بانکی کشور 
به روســتاها اختصاص پیدا کرده اســت، اما در حال حاضر 1۸ هزار میلیارد 
تومان تســهیات بانکی ارزان قیمت برای گروه های هدف روســتایی در نظر 

گرفته شده که نشان توجه دولت به توسعه مناطق روستایی است.

1800 صندوق خرد محلی در کشور 
راه اندازی شد



این امر که برند محبوب مخاطب باشــید، امری است که خود به خود 
شــکل نخواهد گرفت. به همین خاطر نیز شما به اقداماتی نیاز خواهید 
داشــت، با این حل عدم آگاهی در این زمینه، باعث شده است تا شاهد 
اقداماتی باشــیم، کــه عما نتیجه خاصی را به همــراه ندارد. فراموش 
نکنید که شــما باید به هزینه فرصت توجه داشــته باشــید. درواقع با 
پرداختن به یک اقدام، شانس انجام گزینه های دیگر را از دست خواهید 
داد. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا بهترین ها را مورد توجه خود 
قرار دهید. اگرچه مخاطبان هر شــرکتی ممکن است تفاوت هایی را با 
یکدیگر داشــته باشــند و در این رابطه ارائــه راهکارهای کلی، چندان 
سودمند به نظر نرسد، با این حال توجه داشته باشید که برخی از موارد، 
اصولی مشترک محسوب شده و رعایت آنها در هر شرایطی، نتیجه الزم 
را به همراه خواهد داشت. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۹ مورد 

منتخب خواهیم پرداخت. 
1-بر روی مشکالت تمرکز کنید 

این امر که قبل از شــکایت مشــتریان، برای رفع نواقص اقدام کنید، 
خــود از جمله مواردی اســت که حرفه ای بودن شــما در کار و توجه 
بــه مخاطبان را اثبــات خواهد کرد. در این رابطــه فراموش نکنید که 
همــواره احتمال دارد که عدم توجه به موارد کوچک، خود زمینه ســاز 
بروز مشــکات بزرگ خواهد شــد. به همین خاطر نیز ضروری است تا 
اولویت اول شما پیشــگیری از وقوع هرگونه مشکلی باشد، با این حال 
در صورتی که موردی پیش آمد، اقدام سریع شما را نیاز خواهد داشت. 
در آخر این امر که مخاطب با هیچ مشکلی مواجه نباشد، خود دلیلی را 

برای محبوب نبودن شما باقی نخواهد گذاشت.
2-افراد عالقه مند به حوزه کاری خود را بیابید

این دســته، آماده ترین افراد برای تبدیل شــدن به مشــتریان شما 
هســتند. درواقع شــما به افرادی عاقه مند نیاز داریــد تا به طرفداران 
همیشگی شــما تبدیل شوند. به همین خاطر در امر مشتری یابی، الزم 
اســت تا در ابتدا آنها را مورد توجه قرار دهید، با این حال ارتباط شما 
باید بیش از یک رابطه اقتصادی باشد. در غیر این صورت انگیزه فعالیت 

آنها در درازمدت، کاما کمرنگ خواهد شد. 
3-تنها به داده های واقعی اکتفا کنید 

بسیاری از برندها تنها با تکیه بر یک فرضیه جلو می روند. بدون شک 
ایــن امر به بهترین اقدامات ممکن منجر نخواهد شــد. به همین خاطر 
نیز شما باید یک پایگاه داده کارآمد را داشته باشید تا با تحلیل آنها، به 

بهترین اقدامات ممکن دســت پیدا کنید. فراموش نکنید که شناسایی 
ســریع نیاز افراد، تنها از طریق همین اقدام، میسر خواهد بود. درنهایت 

این اقدام شانس شما را برای پیش بینی نیز افزایش خواهد داد. 
4-به قدری جذاب باشید که افراد شروع کننده مکالمه با شما 

باشند 
از جمله استراتژی های نادرست این است که افراد پیام های متعددی 
را بــرای معرفی خود و شــروع یک گفت وگو، به افراد مختلف ارســال 
می کنند. بدون شــک این امــر زمینه نارضایتی بســیاری را به همراه 
خواهد داشــت، با این حال در صورتی که وقــت و هزینه خود را برای 
جذاب تــر کردن اقدامات خود اختصــاص دهید، روندی کاما برعکس 
اتفاق خواهد افتاد. به همین خاطر نیز الزم اســت تا شما شروع کننده 
یک مکالمه نباشــید. بــا این حال این امر به معنای عدم پاســخگویی 
و یا عملکرد با تاخیر در این زمینه نبوده و الزم اســت تا پاســخگویی 
به موقعی را داشــته باشید. لحن دوســتانه و صمیمی شما نیز از دیگر 
مواردی است که منجر به افزایش حس رضایتمندی افراد خواهد شد. 

5-یک تجربه شگفت انگیز و ماندگار را ایجاد کنید 
در ابتدا الزم اســت تا عملکرد سایر برندها را مورد بررسی قرار داده و 
به دنبال پیدا کردن ضعف  های آنها باشــید. این امر باعث خواهد شد تا 
با رفع آنها، به گزینه مناســب -تری برای مشتریان رقبای خود تبدیل 
شوید. همچنین استفاده از مشاوران باتجربه نیز در این رابطه تاثیرگذار 
خواهد بود، با این حال یک راهکار ســریع و کاما ســودمند نیز وجود 
دارد. درواقع شــما با ایجاد یک تجربه متفاوت، می توانید به سرعت به 
انتخاب اول افراد تبدیل شــوید. با این حــال در رابطه با چگونگی این 
امر، الزم اســت تا با توجه به شــرایط و امکانات خود اقدام کنید. برای 
مثال برخــی از برندها، یک برنده کاما تصادفــی را انتخاب می کنند. 
بدون شــک این خبر در بین اطرافیان فرد برنده نیز پخش خواهد شد. 

به همین خاطر نباید از هدیه دادن های هرچند کوچک، غافل شوید. 
6-بازخوردها را جدی بگیرید 

شما باید تحمل شنیدن صدای مخالف را داشته باشید. همچنین این 
امر که به موارد مثبت و منفی پاســخ دهید، اقدامی بسیار مهم خواهد 
بــود، با این حال نباید خود را با مخاطــب، درگیر کنید. همچنین این 
امر که از نظرات افراد برای بهبود خود استفاده کرده و آن را در معرض 
نمایش قرار دهید، خود به افزایش محبوبیت شــما کمک بســیاری را 
خواهد کرد. درنهایت فراموش نکنید که هر برندی ممکن اســت دچار 
اشــتباهاتی شود. با این حال نوع واکنش شما به آن، مرز میان موفقیت 
و شکست را مشخص خواهد کرد. درواقع شما باید برندی کاما منعطف 

باشید تا امکان هرگونه تغییری فراهم باشد. 

7-واکنشی سریع داشته باشید
شما باید نســبت به هر اتفاقی، واکنشی ســریع داشته باشید، برای 
مثال ممکن اســت یک کاربر، در رابطه با شــما مطلبی مفید را نوشته 
باشد، این امر باید با واکنش و بازنشر سریع شما همراه باشد. این امر در 
تمامی بخش های دیگر نظیر پشتیبانی نیز باید رعایت شود. در غیر این 
صورت شــانس محبوب  شدن خود را کاهش خواهید داد. درواقع امروزه 
هیچ چیز به اندازه زمان ارزش ندارد. به همین خاطر باید نسبت به زمان 

مشتریان خود توجه کافی را داشته باشید. 
8-با مخاطبان خود در رابطه با اقدامات آتی صحبت کنید 

شــما باید مزیت هایی را برای مشتریان باسابقه خود ایجاد کنید که 
هر فردی تمایل داشته باشــد که در این دسته قرار گیرد. برای مثال 
این امر که در تصمیم گیری های آینده خود، نظر آنها را جویا شــوید، 
خود از جمله این موارد محسوب می شود. برای مثال در صورتی که در 
زمینه تولید گوشی های هوشمند فعالیت دارید، می توانید طرح مورد 
نظر آنها را جویا شــوید. برای تحریک شدن بهتر افراد برای انجام این 
اقدام، شــما باید جوایزی را به طرح هــای برتر اختصاص دهید. بدون 
شــک دانســتن موارد مورد عاقه افرادی که حتما مشتری محصول 
جدید شــما نیــز خواهند بود، خود به افزایش اســتقبال  از آن منجر 
خواهد شــد، با این حال نباید اقدام شــما به نحوی باشد که افراد از 
مدت هــا قبل بتوانند محصول بعدی شــما را حدس بزنند. به همین 
خاطر همواره یک ســورپرایز جدید را برای آنها داشــته باشید. با این 
حال این امر تنها یک اقدام ســاده برای ایجاد تفاوت میان مشــتریان 
باسابقه با افراد جدید اســت. به همین خاطر ابدا نباید خود را به این 

سطح محدود کنید. 
9-مشتریان را هیجان زده کنید 

بســیاری از برندهــا در نمایندگی هــای فروش خود با مشــتریان 
شوخی های جذابی را می-کنند. فراموش نکنید که یک اتفاق خاص، تا 
مدت ها در ذهن مخاطب باقی خواهد ماند. درواقع شــما باید به دنبال 
اقداماتی متنوع برای شاد کردن آنها باشید. بدون شک لبخند مشتری، 
نباید تنها به علت رضایت آنها از محصوالت باشد. در نهایت این امر که 
برای جوایز، رویاهای افراد را مورد توجه قرار دهید، بدون شک جذابیت 
به مراتب باالتری را به همراه خواهد داشت. این امر به سادگی از طریق 
یک پرسش ســاده، قابل دســتیابی خواهد بود. برای مثال در صورتی 
که یک مشــتری شما رویای ســفر به کشوری را دارد، بدون شک هیچ 
جایزه ای به اندازه آن؛ تاثیرگذار نخواهد بود. به همین خاطر الزم است 

تا تمامی اقدامات شما با توجه به مشتریان انجام شود. 
businesscollective :منبع

برندینگ موفق با 6 اقدام موثر

در حــال حاضــر برندینگ به موضــوع مورد بحث بســیاری از 
شرکت ها تبدیل شــده اســت. همین امر باعث شده است تا یک 
رشــته مخصوص دانشگاهی به این امر اختصاص پیدا کند و شاهد 
تعداد بی شــماری مشاور در این زمینه باشــیم. با این حال جالب 
اســت بدانید که هنوز هم بسیاری از افراد این حوزه را تنها محدود 
به طراحی لوگو و نام برند تلقی می کنند، با این حال این امر شامل 
اقدامات به مراتب بیشتری است. در این رابطه آشنایی با روش های 
ساده و در عین حال موثر، می تواند برای هر شرکتی کارساز باشد. 
در همین راســتا و در ادامه به بررسی شش اقدام موثر در راستای 

برندینگ موفق، خواهیم پرداخت. 
1-از مشتریان خود محافظت کنید 

اگرچه این امر بیش از حد ســاده به نظر می رســد، با این حال 
واقعیت این است که بسیاری از برندها تنها به دنبال جذب مشتری 
و ارائه خدمات به آنها هســتند. درواقع تصور آنها این است که این 
امر خود باعث خواهد شــد تا آنها به برندشان وفادار بمانند، با این 
حال واقعیت این اســت که هیچ تضمینی برای ماندگاری مشتریان 
وجود ندارد. تحت این شرایط حتی از دست دادن یک مورد نیز به 
افزایش توان رقبای شــما منجر خواهد شد. فراموش نکنید که هر 
برندی، از مشتریان خاصی نیز برخوردار است که سود اصلی آنها را 
تامین می کنند به همیــن خاطر ضرورت حفاظت از آنها به مراتب 
بیشــتر است. در این رابطه نباید از اقدامات خرابکارانه سایر برندها 
نیز غافل شــوید. درواقع در صورتی کــه برنامه ریزی جدی ای در 
زمینه محافظت از مشتریان خود نداشته باشید، بدون شک همواره 
این احتمال وجود دارد که به ســادگی آنها را از دســت بدهید. در 
این رابطه این امر که مشتری اولویت اول شما باشد، شما را متوجه 

تمامی اقدامات الزم برای حفظ آنها، خواهد کرد. 
2-از شبکه های اجتماعی استفاده کنید 

بدون توجــه به شــبکه های اجتماعی، هیچ اقدامــی در زمینه 
برندینــگ کامل نخواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا 
حضــوری فعال و حرفه ای در تمامی آنها، جزو اولویت-های شــما 
باشــد. در این رابطه فراموش نکنید که اهمیت تمامی شبکه های 
اجتماعی یکســان نبوده و به همین خاطر نیز ضروری اســت تا بر 
طبــق اولویت اقدام کرده و وقت و تمرکــز خود را برای آنها صرف 
کنید. درواقع در حال حاضر ســه شــبکه فیس بــوک، لینکدین و 
اینستاگرام، در مرتبه ای باالتر از سایرین قرار دارند. به همین خاطر 

بیشترین تمرکز شما باید بر روی آنها باشد. 
3-از اهمیت مانترای برند غافل نشوید 

از مانتــرا به عنوان آوای برند نام برده می شــود. این امر را نباید 
با شــعار و یا نام برند یکی تلقی کرد. درواقع در شعار شما بر روی 
عاقه مند کردن افراد به برند تمرکز دارد. به همین خاطر از جمات 
روحیه دهنــده و با بار معنایی مثبت اســتفاده می کند، با این حال 
آوای برند، فلســفه وجودی را مورد تاکید قرار می دهد. برای مثال 
اگرچه شعار برند نایک، فقط انجامش بده است، با این حال مانترای 
آن عملکرد معتبر ورزشی است که جمله  ای واقع بینانه تر و بیانگر 
علت وجودی پدید آمدن برند اســت. بــه همین خاطر نیز در کنار 
ایجاد شــعار، الزم است تا مانترا یا آوای برند مناسبی نیز برای خود 

داشته باشید. 
4-با برند خود سازگار باشید 

درواقع تمامی موارد رعایت شــده در برند، در تمامی بخش های 
دیگر نیز باید رعایت شــود. برای مثــال در صورتی که از یک رنگ 
خاص در لوگوی خود استفاده کرده اید، فضای شرکت، بسته بندی 
محصوالت و... نیز باید این رنگ وجود داشته باشد. درواقع اقدامات 
شما باید پشــتیبان برند باشد. در غیر این صورت تاثیرگذاری الزم 

را به همراه نخواهد داشت. 
5-روش های مختلفی  برای تبلیغات داشته باشید 

محــدود بودن خود از جمله مواردی اســت که برندینگ شــما 
را تضعیف خواهــد کرد. به همین خاطر ضروری اســت تا تمامی 
روش های موجود در این رابطه را مورد توجه قرار دهید. برای مثال 
تبلیغات اینترنتی اگرچه مورد توجه جدی قرار گرفته شــده است، 
با این حال نباید این امر تنها اقدام شــما باشــد. رعایت این موارد 

سکوی پرتاب شما برای موفقیت خواهد بود. 
6-خودتان بودن را نوعی ضعف تلقی نکنید 

اگرچه بســیاری از شــرکت ها تمایل دارند تا عملکردی مشابه 
ســایرین را داشــته باشــند، با این حال واقعیت این است که این 
سیاســت نمی تواند نتیجه الزم را برای شما به همراه داشته باشد. 
درواقع کپی برداری از اقداماتی که مدت ها قبل انجام شــده است، 
بدون شــک جذابیت الزم را برای مخاطب به همراه نخواهد داشت. 
به همین خاطر نباید از متفاوت بودن واهمه ای داشته باشید. بدون 
شک وجود تمایز در هر زمینه ای، خود باعث خواهد شد تا جذابیت 
باالتــری را پیدا کنید، با این حــال فراموش نکنید که این امر باید 
در راســتای اقداماتی درست باشــد. درواقع هر نوع تفاوتی را نباید 
سودمند تلقی کرد. بدون شک این امر که خودتان باشید، بسیاری 
از ســختی های کار را نابود خواهد ساخت که خود سرعت بیشتر را 

فراهم خواهد کرد.
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بدون شک هدف اصلی هر برندی، به فروش رساندن محصوالت خود 
است. در این بین، نقش فروشنده ها بسیار حیاتی است. به همین خاطر 
بسیار مهم است که گزینه های کاما مناسبی را در اختیار داشته باشید. 
برای انتخاب بهترین ها، تنها کافی اســت تا برخی از قوانین را رعایت 

کنید که در ادامه به بررسی ۷ مورد منتخب آنها خواهیم پرداخت. 
1-از وجود انگیزه کار در آنها اطمینان حاصل کنید 

رمــز موفقیت در هر کاری عاقه اســت. درواقع هیچ فرد موفقی را 
نمی توان یافت که نسبت به کار خود تمایل باالیی را نداشته باشد. یک 
فروشــنده باید به طور کامل عاشق کار خود باشد. در غیر این صورت، 
بهترین عملکرد ممکن را نخواهد داشت. به همین خاطر اولین اولویت 
استخدامی شما باید وجود این گزینه باشد. در این رابطه توجه به رزومه 

و آزمایش کردن آنها را جدی بگیرید. 
2-از مشتریان سابق سوال کنید 

با مراجعه به برندهایی که گزینه موردنظر شــما سابقه کار در آنها را 
داشته است، می-توان به اطاعات بسیار خوبی دست پیدا کرد. درواقع 
این احتمال وجود دارد که فرد متقاضی، خود به شکلی نشان دهد که 
کاما متفاوت با واقعیت اســت. به همین خاطر نیز ضروری است تا به 
شــرکت های سابق مراجعه کرده و حتی با برخی از مشتریان آنها نیز 
بــه گفت وگو بپردازید. این امر باعث خواهد شــد تا به اطمینان الزم 
نســبت به قابلیت-های وی دســت پیدا کنید. اگرچه این اطاعات را 
می توان از طریق اســتخدام آزمایشی نیز به دســت آورد، با این حال 
فراموش نکنید که حتی یک روز فعالیت یک فروشنده بد نیز برای شما 
ضررهای جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. به همین خاطر این 
امر انتخابی هوشمندانه نخواهد بود. درواقع شما نباید شخصیت برند 

خود را به عنوان ابزاری برای ســنجش توانایی ها قرار دهید. در نهایت 
توجه داشته باشید که استخدام، اقدامی یک شبه نبوده و نباید در این 

رابطه بیش از حد عجوالنه رفتار کنید. 
3-کار تیمی را مهم تلقی کنید 

اگرچه بسیاری تصور می کنند که فروشندگان به کار تیمی نیاز نداشته 
و خود مسئول تمامی کارها هستند، با این حال باید توجه داشته باشید 
که تمامی کارمندان، عضوی از تیم شــرکت محسوب می شوند. در این 
رابطه اگر فروشندگان نیز نتوانند با سایرین ارتباط الزم را داشته باشند، 
بدون شک همه چیز با مشکل مواجه خواهد شد. برای مثال اگر ارتباط 
الزم میان فروشندگان و تیم پشتیبانی، برقرار نباشد. بدون شک فرآیند 
فروش بهترین مســیر ممکن را طی نخواهد کــرد. به همین خاطر نیز 

ضروری است تا از وجود این امر در تیم خود، اطمینان حاصل کنید. 
4-خدمت رسانی به مشتری را جزو وظایف آنها بدانید 

یک فروشنده نباید تنها به دنبال فروش محصوالت خود به مشتریان 
باشــد. درواقع پیدا کردن و اطاع رســانی در این رابطــه نیز از دیگر 
مواردی اســت که فروشــندگان باید آنها را به اجرا بگذارند. به همین 
خاطر ضروری است تا نسبت به آشنایی آنها با انواع روش-های بازاریابی 
نظیر بازاریابی اینترنتی، اطمینان حاصل کنید. در نهایت الزم است تا 
خدمت رســانی را نیز از جمله وظایف آنها معرفی کنید. این امر باعث 
خواهد شد تا افراد مخالف، در همان مرحله اول استخدام منصرف شده 

و در زمان شما صرفه جویی شود.  
 5-اعتبار و خالقیت را جدی بگیرید 

فروشنده تحت هیچ شــرایطی نباید به دنبال فریب مشتریان خود 
باشــد. در این رابطه باید به دنبال افرادی باشید که از سابقه و اعتبار 
خوبــی برخوردار بوده و همواره در تاش برای افزایش اعتبار خود نزد 
جامعه هدف باشد. این امر در نهایت به ارتقای سطح برند شما نیز منجر 
خواهد شــد. همچنین یک فروشنده، باید از تفکر خاق نیز برخوردار 

باشد تا بتواند در شرایط مختلف، راهکارهای مناسب و نوآوری های الزم 
را برای بهبود اوضاع از خود ارائه دهد. برای سنجش میزان خاقیت، از 

انواع تست  های روانشناسی نیز می توان استفاده کرد. 
6-سطح پاسخگویی آنها را بسنجید 

یک فروشــنده خوب، نباید از پاســخ دادن به ســاده ترین سواالت 
مشتریان خود نیز احساس بدی را داشته باشند. درواقع بی میل بودن 
و یا رفتار نادرســت آنها در این زمینه بدون شک باعث از دست رفتن 
مشتری خواهد شد. فراموش نکنید که در حال حاضر افراد با گزینه های 
متنوعی برای خرید خود مواجه هســتند. به همین خاطر باید بهترین 
عملکرد خود را داشته باشید. در این رابطه فروشنده ها، به عنوان سفیر 
برند شما محسوب می شــوند. به همین خاطر الزم است تا نسبت به 
رفتار خوب آنها با تمامی مشــتریان، اطمینــان حاصل کنید. درواقع 
صدای مشــتری باید برای این افراد بسیار مهم بوده و از قدرت تغییر 

سریع بنا بر خواست مشتری، برخوردار باشند. 
7-از وجود توان کافی برای مدیریت بحران مطمئن شوید

بدون شک در زمینه فروش، همواره با مشتریان مناسب و شرایط آرام 
مواجه نخواهید شــد. به همین خاطر نیز ضروری است تا فروشندگان 
شــما از قدرت کنترل بدترین اوضاع ممکن نیز برخوردار باشند. برای 
این امر سوال کردن می تواند کاما سودمند باشد، با این حال برای بهتر 
کردن ســطح آنها، از اهمیت آموزش غافل نشــوید. درواقع نمی توان 
انتظار داشــت که گزینه ای را پیدا کنید که در حد کمال قرار داشته 
باشد. این امر تنها باعث ناامیدی شما خواهد شد. به همین خاطر تنها 
کافی اســت تا یک استاندارد مناســبی را تعیین کنید. در مرحله بعد 
می توان زمانی را برای آموزش و بهتر کردن آنها اختصاص داد. درواقع 
شما باید حداقل سه گزینه را به عنوان اولویت  های خود معرفی کنید 

تا در نهایت بهترین گزینه موجود به تیم اضافه شود.
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امروزه برندهای زیادی در اینستاگرام حضور دارند. شمار باالی کاربران 
این پلتفرم جذابیت های زیادی برای اهالی دنیای کسب و کار ایجاد کرده 
است. به همین دلیل شــاهد برگزاری کمپین های بازاریابی متعددی در 
اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی هستیم. هرگاه یک حوزه دیجیتال 
برای فعالیت تجاری و کسب و کار مزیت پیدا می کند، حضور سودجویان 
در آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. این امر در مورد اینســتاگرام نیز صحت 
دارد. مســئله خرید و فروش فالوور تقلبی در شــبکه های اجتماعی بیش 
از همه بر روی اینستاگرام تمرکز دارد. به این ترتیب برخی از سودجویان 
در ازای دریافت مبالغ مشخص فالوور، الیک، کامنت و حتی بازدید ویدئو 
و اســتوری را به فروش می رســانند. تمام این فرآیند از طریق اکانت های 
فیک و با کمک سیســتم های خودکار انجام می شود. به این ترتیب فقط 
در ظاهر با سیســتم های افزایش فالوور یا بازدید اســتوری امکان توسعه 

اکانت وجود دارد. 
اخیرا اینستاگرام پس از اقدام موثر در راستای کاهش میزان استفاده از 
فالوور فیک متوجه یک حوزه جدید از فعالیت ســودجویان شده است. بر 
این اساس امکان خرید بازدید برای استوری های اینستاگرام به وجود آمده 
است. اگر شما نیز شاهد حضور اکانت های بی نام و نشان با فالوورهای بیش 
از اندازه و حتی نمایش میزان بازدید باالی استوری شان هستید، این پدید 

را به خوبی درک خواهید کرد. 
بدون تردیــد در فضایی که خرید فالوور و به ویژه بازدید اســتوری به 
صورت تقلبی جریان دارد، کار برای کسب و کارهای معمولی دشوار خواهد 
شد. این امر موجب برهم خوردن فرآیند رقابت سالم میان کسب و کارها 
در شبکه های اجتماعی می شود. به همین دلیل اینستاگرام در جدیدترین 
اقــدام خود اکانت هــای دارای بازدید فیک را بــا محدودیت و در مرحله 

پیشرفته حذف اکانت مواجه می کند. 

بازدیدهای فیک از کجا می آیند؟
براساس تحقیق موسســه TechChurch اغلب سیستم های توزیع 
و فــروش فالوور تقلبی به منظور جلوگیری از برخورد اینســتاگرام اقدام 
به هدایت اکانت های تقلبی شــان به سوی مشاهده استوری های عمومی 
سایر کاربران می کنند. به این ترتیب امکان مخفی سازی هویت جعلی این 
اکانت ها فراهم خواهد شد. این اقدام پس از استراتژی کارآمد اینستاگرام 
در راســتای حذف روبات ها و سیســتم های تبادل الیک تقلبی در سال 
گذشــته رواج پیدا کرد. ایده اصلی در این میان بســیار ساده است. وقتی 
یک اکانت به مشاهده استوری دیگر کاربران بپردازد، دیگر با شک و تردید 
تیم بازرسی اینستاگرام پیرامون ماهیت تقلبی مواجه نخواهد بود. به همین 
دلیل کاربران دارای اکانت عمومی در طول چند ماه گذشــته شمار بسیار 

زیادی بازدید از سوی اکانت های عجیب و غریب دریافت می کنند. 
چه کسی مسئول این ماجراست؟

براســاس مطالعه تیم TechChurch اغلب این بازدیدهای تقلبی از 
ســوی نرم افزارهای توزیع فالوور و الیک تقلبــی صورت می گیرد. به این 
ترتیب نباید نگران هک شدن اکانت یا سرقت اطاعات مان باشیم، با این 
حال تجربه مشاهده استوری مان از سوی اکانت های بی نام و نشان چندان 

لذت بخش نخواهد بود. 
اغلــب تیم های فروش فالوور فیک از طریق هکرهای مبتدی در اروپای 
شرقی مدیریت می شود. به عاوه برخی از آژانس های بازاریابی و کارشناس 
شبکه های اجتماعی نیز به منظور افزایش مشتریان شان اقدام به راه اندازی 

چنین سیستم هایی می کنند. 
بدون تردید اســتفاده از خدمات چنین سیستم ها و آژانس هایی راهکار 
مناسب برای توسعه برند و کسب و کار در اینستاگرام نیست. عاوه بر عدم 
نتیجه بخشی این فرآیند، اینستاگرام نیز به سرعت اکانت چنین برندهایی 
را مسدود می کند. شاید در مرحله نخست امکان ادامه فعالیت اکانت مان 
بدون اخطار اینستاگرام باشد، اما دیر یا زود فعالیت برندمان در اینستاگرام 
با مشکل مواجه می شود. هیچ چیز در شبکه های اجتماعی به اندازه فعالیت 

طبیعی و درســت برندها اهمیت ندارد. فقط در این صورت امکان توسعه 
پایدار و سالم برندمان وجود خواهد داشت. 

چه اقداماتی برای مقابله با بازدید تقلبی صورت گرفته است؟
اینستاگرام در پاســخ به پرسش موسسه TechChurch مبتنی 
بر گزارش بازدیدهای تقبلی اســتوری اقــدام به تایید صحت این امر 
کرده است. براساس توضیحات ارائه شده تیم فنی اینستاگرام از ماه ها 
قبل نسبت به رواج این پدیده آگاهی دارد. راهکار مقابله اینستاگرام با 
این نوع سوء استفاده ها ارائه الگویی جدید در ارزیابی مقدار تاثیرگذاری 
استوری ها برای کاربران است. جالب اینکه تیم فنی اینستاگرام از اظهار 
هرگونه نظر بیشتر و بیان ویژگی های الگوی تازه اجتناب کرده است، 
بنابرایــن باید منتظر اقدام تازه اینســتاگرام برای مواجهه با این پدید 

باشیم. 
اکنــون تنها راهکار برای جلوگیری از بازدید اکانت های عجیب و غریب 
از حســاب کاربری شخصی یا کسب و کارمان تغییر آن به حالت شخصی 
اســت. بدون شــک این امر برای برندها امکان پذیر نیست، با این حساب 
در صورت مشــاهده بازدیدهای عجیب بهترین گزینه گزارش آن اکانت ها 
خواهد بود. همچنین به عنوان یک برند همکاری با شــرکت های فروش 
فالوور تقلبی به معنای درگیری در فرآیند مسدودسازی اکانت شرکت مان 
خواهد بود. خوشبختانه در اغلب موارد گزارش اکانت های غیرعادی منجر 
به حذف آنها می شــود. به هر حال تشخیص ماهیت تقلبی اکانت ها برای 

کاربران عادی و البته تیم فنی اینستاگرام بسیار راحت خواهد بود. 
بدون تردید اینستاگرام برنامه تازه ای برای مقابله با روند توسعه فروش 
فالوورهای تقلبی دارد، با این حال هنوز جزییات برنامه تازه آنها در دسترس 
نیســت. در این میان بهترین راهکار برای برندها و موسسات تجاری ادامه 
فعالیت در اینستاگرام به صورت کاما طبیعی و بدون استفاده از فالوورهای 
فیک است. استفاده از فالوورهای تقلبی عاوه بر برخورد اینستاگرام موجب 

بی اعتمادی کاربران به برندمان نیز خواهد شد. 
searchenginejournal :منبع

بررسی شیوه جدید فروش فالوور تقلبی به برندها 

خداحافظی با بازدیدکنندگان تقلبی استوری در اینستاگرام

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از 
برترین های این حرفه)7(

در مطالب گذشــته به ۴۵ نگاه از برترین های بازاریابی اینترنتی 
پرداختیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

)http://damniwish.com(46-اندی سرنوویتز
حوزه کاری: بازاریابی

برای انتخاب تیم خود، جســت وجوی کافی را داشــته باشید. 
درواقع ایجاد آگهی استخدامی بهترین گزینه موجود نخواهد بود و 
بهتر اســت تا خود به دنبال شناسایی افراد باشید. علت این امر به 
این خاطر است که برخی از افراد ممکن است در حال حاضر شغلی 
را داشــته و یا موفق به مشاهده آگهی شما نشوند. به همین خاطر 
نیز الزم اســت تا نیازهای خود و استانداردهای همکاران را تعیین 
کرده و به دنبال تشکیل تیمی مناسب برای خود باشید. در نهایت 
فراموش نکنید که عاقه مندی افراد ارزش به مراتب بیشــتری را 
در مقایسه با شــهرت و تجربه خواهد داشت. علت این امر به این 
خاطر اســت که این دسته از افراد خیلی ســریع همه چیز را یاد 
گرفته و عمیقا در کار خود غرق خواهند شد، با این حال حتی در 
صورت در اختیار داشتن بودجه کافی و استخدام بهترین ها، امکان 
رشد آنها فراهم نبوده و این دسته از افراد را نمی توان مطابق میل 

خود تغییر داد. 
)http://wealthygorilla.com(47-دن وسترن

حوزه کاری: بازاریابی
اهــداف بازاریابی خــود را تا حد امکان منحصر بــه فرد کنید. 
همچنیــن این امر که از کلمات مناســب بــرای واقع پذیر کردن 
ایده های خود استفاده کنید، به بهبود عملکرد شما کمک خواهد 
کرد. برای مثال در صورتی که در زمینه رژیم های الغری فعالیت 
دارید، انتخاب شــعار کــم کردن 3 کیلو در مــاه، تاثیر به مراتب 
بهتری را به نســبت زمانی خواهد داشت که صرفا کاهش وزن را 
انتخاب کنید. همچنین به هر میزانی که مشــتریان خود را بیشتر 
در معرض نمایش قرار دهید، به همان میزان نیز اعتماد بیشــتری 

را تجربه خواهید کرد. 
)http://www.sellbetter.ca(48-تیبور شانتو

حوزه کاری: فروشندگی
همواره گوش دهید. این امر نه تنها در رابطه با صدای مشــتری، 
بله در زمینه نصیحت-های ســایرین نیز اســت. درواقع شما باید 
قدرت تحمل هر نظری را داشــته باشــید. با این حال الزم است 
تا هر یک را مورد ارزیابی قرار داده و تنها در صورتی که درســت 
هســتند، مورد توجه قرار دهید. همچنین این امر که خود را برای 
مکالمات آماده سازید، منجر خواهد شد تا بتوانید کنترل امور را در 
دست گرفته و اوضاع را به سمت موردنظر خود تغییر دهید. در این 

رابطه آگاهی از اصول مذاکره و فن بیان، کاما مهم خواهد بود. 
)http://www.marksgroup.net(49-گنه مارکس

حوزه کاری: فروشندگی
از تمامی تکنولوژی ها استفاده کنید. درواقع هنگامی که از یک 
ابــزار جدید و قدرتمند به مانند اینترنت اســتفاده می کنید، الزم 
است تا ابزارهای موجود در این رابطه را نیز مورد توجه قرار دهید. 
در این رابطه توصیه می شود تا تمامی نرم افزارها و امکانات موجود 
را مــورد توجه قرار داده و تنها بــرای مواردی اقدام به همکاری با 
سایر افراد کنید که خود و یا افراد تیم موفق به یادگیری کامل آن 
نشــده اند. در نهایت شما در بازاریابی اینترنتی مجبور به استخدام 

نبوده و باید به دورکاری توجه ویژه ای را داشته باشید. 
)http://smallbizclub.com(50-لیندا بکور

حوزه کاری: استارت آپ
از اهمیــت بوت اســتریپینگ غافل نشــوید. این امــر از جمله 
روش های کاربردی اســت که نیاز شــما را برای نمونه گیری های 
مجدد کاهش خواهد داد که در زمینه بودجه شما تاثیر بسزایی را 
دارد. به همین خاطر نیز الزم است تا به آگاهی کامل از این حرفه 

دست پیدا کرده و از آن استفاده مفید را داشته باشید. 
)http://kexino.com(51-جی راناسینا
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در تمامی محتواهای تولیدشــده، برند خــود را درج کنید. این 
امر باعث خواهد شــد تا برند شــما به خوبــی در معرض نمایش 
مخاطب قرار گیرد. این امر خصوصا در زمینه بازنشر مطالب توسط 
ســایت های دیگر، اهمیت خود را نشان خواهد داد. در نهایت این 
امر که قبل از انتشــار مطالب، بازنگری داشــته باشید، به کسب 

اطمینان بیشتر منجر خواهد شد. 
http://www.successharbor.(52-جورج مزاروس
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ایــن امر که به عملکرد بزرگان توجه ویژه ای داشــته باشــید، 
بهترین راهنمای عمل ممکــن خواهد بود. برای مثال در رابطه با 
مدیریت کارها، اســتفاده از قانون 3 جابز و وزنیاک، کمک بسیار 
خوبی اســت. طبق این قانون شما باید روز خود را تنها برای انجام 
یــک فعالیت جدی اختصاص دهید. این امر باعث خواهد شــد تا 
تنها اولویت ها در زندگی شــما باقی بمانــد. در رابطه با بازاریابی 
اینترنتــی نیز به هر میزانی که زندگینامه و گفته های بزرگان این 
عرصه را مورد مطالعه قرار دهید، عملکرد حرفه ای تری را نیز پیدا 

خواهید کرد. 
)http://barrymoltz.com(53-بری مولتز

حوزه کاری: کارآفرینی
قبل از فروش هر چیز، شــما نیاز به آماده کردن ذهن مخاطبان 
خود دارید. به همین خاطر قبــل از انجام اقدامات تبلیغاتی، الزم 
اســت تا از اصول روانشناســانه برای تحت تاثیر قــرار دادن آنها 
اســتفاده کنید. همچنیــن این امر که مکان یابی مناســبی را نیز 
داشــته باشید، منجر به افزایش شــانس فروش خواهد شد. برای 
مثــال در صورتی که در زمینه فروش کتاب فعالیت دارید، این امر 
که مخاطبان یــک پیج محبوب مرتبط با این حوزه را مورد هدف 

قرار دهید، شانس موفقیت شما را افزایش خواهد داد. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع
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33 ســال از آغاز فعالیــت مرکز آموزش و تحقیقــات صنعتی ایران 
می گــذرد؛ فعالیتی که از ســال 13۶۵ در قالب مرکــز آموزش وزارت 
صنایع آغاز و از اواخر ســال 13۷۲ با مشــارکت ۲0۹ واحد صنعتی و 
بیش از ۲00 نفر از اساتید و متخصصین به صورت یک موسسه آموزشی 
و پژوهشی مســتقل ادامه یافت و به تازگی اولین مجوز آموزشگاه فنی 
و حرفه ای آزاد سفارش محور نیز از طرف وزارت کار برای او صادر شد. 
فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طی سال های گذشته 
رشد چشمگیری داشــته و به صورت یک هلدینگ آموزشی تاثیرگذار 

در فضای آموزش های کاربردی و مهارتی در کشور مطرح شده است.
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی یکی از مراکز مهم آموزشــی ایران 
است که شــرکت ها و کارخانه های زیادی را تحت پوشش آموزش های 
خود دارد. برای آشنایی بیشتر با فعالیت های این مرکز آموزشی به دفتر 
ســعید نبوی مدیرعامل این مرکز رفتیم تا از نزدیک با او دیدار و گفت 
و گو کنیم. به ســوال های کوتاه ما، پاســخ های خوب کوتاهی داده شد 

که با هم می خوانیم:
وضعیت آموزش در دوران رکود تولید چطور است؟

بــا رکود اقتصــادی محدودیت هــای بودجه به وجود آمــده و طبعا 
صاحبان کســب و کار در اولین گام، بودجه آموزشــی خود را  محدود 
می کننــد. در حال حاضر چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی ما 
با مشــکل بودجه در حوزه آموزش و پژوهش روبه رو هســتیم، بنابراین 

از نظر کمی میزان آموزش های ما طی دو سال اخیر کم شده است.
آموزش هــای اینترنتی می تواند در ایــن وضعیت جایگزین 

آموزش های سنتی شود؟ 
این روزها ما فعالیت های خودمان را بر بســتر وب گســترش دادیم. 
برای اینکه هزینه های آموزش آناین و آفاین به مراتب ارزان تر اســت. 
استقبال از آموزش های اینترنتی طی یک سال اخیر به مراتب بهتر بوده 
و ما ســعی می کنیم با نیازسنجی مناســب به تقاضای مشتریان پاسخ 
دهیم. موسســه فرهنگی دیجیتال تدبیر دانش ماندگار را هم طبق این 

سیاست در مرکز آموزش راه اندازی کردیم.
تاکنون چند نفر را با استفاده از فضای مجازی آموزش دادید؟ 
اگر قرار باشد عدد بگوییم، بیش از 33 هزار نفر از دوره های اینترنتی 

ما استفاده کردند.
شــما آموزش های بلندمدتی هم در مرکــز آموزش علمی - 

کاربردی خود دارید. 
با رکود حاکم بر فضای کســب و کار آموزش های بلندمدت هم دچار 
رکود شــد. در حال حاضر بیش از 1۲00 دانشجو داریم که در بیش از 
1۶ رشته در گرایش های مالی، بورس، لجستیک، مدیریت کسب و کار  

و... درس می خوانند.
شما جزو مراکز آموزشی سفارش محور هم هستید؟ 

اصوال ما براســاس نیازهای مشــتریان برای آنها دوره های آموزشی 
طراحــی می کنیم. گاهی فــان کارخانه اعام می کند کــه در زمینه 
مدیریت مالی یا حوزه فنی می خواهیم دوره کوتاه مدت برگزار کنیم. ما 
هم براساس نیازهای آنها چندین پیشنهاد می دهیم و قرارداد می بندیم.
در حال حاضر هر ســال حدود 1۵00 دوره آموزشی برگزار می کنیم 
که بیش از ۷0درصد آنها براســاس ســفارش ســازمان ها و واحدهای 

صنعتی است.
البته شما تقویم آموزشی ساالنه هم دارید؟ 

بله، ما به جز آموزش های سفارشی هر ساله یک تقویم آموزشی داریم 
که مباحث مهم حوزه کسب و کار  در آن ارائه می شود، از جمله آموزش 
در حوزه های مدیریت، منابع انســانی، کیفیت و بهره وری، اقتصادی و 

بازرگانی، اداری و مالی، فنی و مهندسی و...
چند نفر به عنوان استاد یا مدرس با شما همکاری می کنند؟

 ما 130 اســتاد در حوزه آموزش بلندمدت در نظام دانشگاهی داریم، 
اما تعداد اســتادان دوره های کوتاه مدت ما بــا توجه به تنوع آموزش ها 
حــدود ۶۵0 نفر اســت که براســاس تقاضای بازار برای ســازمان ها و 

واحدهای تولیدی و خدماتی کاس برگزار می کنیم.

اســتادان مرکز آموزشی شــما حتما باید مدرک دانشگاهی 
داشته باشند؟ 

در دوره هــای کوتاه مدت با توجه به نــوع دوره مدرک تحصیلی الزم 
ولی کافی نیســت. چون کســانی که  در این کاس ها شرکت می کنند 
می خواهند با دانش کاربردی اســتادان آشنا بشــوند. مثا استادی که 
مــدرک دکترا دارد اما تجربه فروش ندارد بــرای دانش پذیرهای ما در 
کاس مدیریت فروش مطلوب نیست. باید کسانی باشند که به گونه ای 

با مقوله فروش آشنا باشند، بنابراین تجربه خیلی مهم تر است.
آیا شما از یک سیستم آموزش خاصی تبعیت می کنید؟ 

در یک سیســتم آموزشــی باید اهداف کلی، مخاطب، شیوه عمومی 
آموزش، نتایج مورد انتظار از دوره آموزشــی و منابع آموزشی مشخص 
باشــد لیکن در ارائه مطالب استادان شــیوه های مختلفی برای تدریس 
دارند. خاقیت و نوآوری امری فردی است و هر استاد به تناسب درس و 
تجربه، شیوه خاصی را برمی گزیند. ما هیچ الزامی بر نحوه روش تدریس 
نداریم. لیکن آنچه را در محتوا به شــرکت ها اعام کرده ایم باید پوشش 
داده شــود چون برخی از شرکت ها خودشان محتوا می دهند و سرفصل 
تعیین می کنند و ما طبق سفارش آنها استاد پیشنهاد می دهیم. بدیهی 
اســت استادان با تجربه ای که انتخاب می کنیم قطعا در تدریس موفق تر 

هستند که البته در پایان دوره مورد ارزیابی قرار می گیرند.
آیا کاس های آموزشی شما اثربخشی الزم را برای بهره وری سازمانی دارد؟ 

)باخنده( اگر نداشــت که ما امســال سی و ســه سالگی را پشت سر 
نمی گذاشتیم.

آیا شما با موسسات آموزشی رقابت هم دارید؟ 
به شــکل دقیق کلمه نه. ما کارمان را می کنیم. ســی و سه سال هم 
تجربه داریم. تاریخچه فعالیت ما می تواند تبلیغات خوبی در بازار رقابتی 

مراکز آموزشی باشد.
آیا شما موسسات بخش خصوصی را تایید می کنید؟

در ســال های اخیر تعــداد این موسســات زیاد شــد. در میان این 
موسســات برخی از آنها کاما حرفه ای کار می کنند، اما موسســات و 
مراکزی هستند که بدون پشتوانه و تجربه و دانش وارد این بازار شدند 
و با دادن مدارک نامعتبر و جعلی از مرکز و به نام دانشــگاه های جعلی 

خارجی افراد را فریب می دهند.
آیا کسی بر این مساله نظارت نمی کند؟ 

متاســفانه بزرگترین مشکل ما نبود یک دســتگاه نظارتی در حوزه 
آموزش های کوتاه مدت اســت. االن از نظر کیفیت ســطح بندی وجود 
ندارد. گاهی هم برخی از موسســات و شــرکت ها با تبلیغات در فضای 
مجــازی افراد را جــذب می کنند اما فاقد محتــوای کاربردی و علمی 

هستند.
 طبعا جایگاه شما باید با آنها فرق داشته باشد؟ 

البته، ما یک مرکز آموزشــی در بخش خصوصی هستیم که با ۲0۹ 
کارخانه به عنوان ســهامدار  و ۲1۷ شخصیت حقیقی اداره می شویم. 
حدود ۸00 اســتاد با ما همکاری می کنند، اما به دلیل نبود نظارت ما 
در کنار فان موسســه جوانی که هنوز در ابتدا راه است قرار می گیریم. 
گاهــی رقیب با قیمت کــم با ما رقابت می کند، اما کســی متولی این 
امر نیســت که اینها را نظارت کند، بنابراین هر روز از ســطح کیفیت 

برنامه های آموزشی کاسته می شود.
البته برخی ســازمان ها و شــرکت ها با نظام مدون آموزشی از مراکز 

معتبر برای آموزش استفاده می کنند.
سیاست های آموزشی شما چگونه تدوین می شود؟ 

با رصد نیازهای آموزشــی صنایع و ســازمان ها و تدوین برنامه های 
پیشنهادی، طبق ساختار مرکز آموزشی ابتدا مجمع و بعد هیات مدیره 

و آخر هم مدیرعامل تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند. 
شما یک شرکت مادر در زمینه آموزش صنعتی هستید؟

طی این ســی و سه سال فراز و نشیب های زیادی داشتیم و به لطف 
خدا توانســتیم این مرکز را با راه اندازی شــرکت های تابعه گســترش 

بدهیم. موسسات و مرکزی که وابسته ما هستند، عبارتند از :

مرکز آموزش علمی - کاربردی تحقیقات صنعتی ایران
 موسسه آموزش عالی آزاد فراز دانش

 موسسه فرهنگی دیجیتال تدبیر دانش ماندگار
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سفارش محور

 انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 موسسه نوآور شتابدهنده منش

 شرکت بازرسی فناوری های پیشرفته ایرانیان
برنامه شما برای رشد و توسعه در سال های آینده چیست؟

طبعا با گســترش فضای مجازی و با توجه به تقاضای بازار ما از چند 
سال قبل در حال توسعه فعالیت های خود بر بستر وب هستیم و هم از 
نظر تولید محتوای الکترونیکی و هم نشــر آن، طبعا در سال  های آینده 

امکانات بهتری برای آموزش های مجازی خواهیم داشت.

گفت و گوی »فرصت امروز« با سعید نبوی مدیرعامل مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

آموزش راهی برای ماندگاری کسب و کار

چهارشنبه
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پیام شهردار قم به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان
بسمه تعالی

الگوهای رفتاری اهل بیت علیهم السام نقشه راهی برای تربیت صحیح در خانواده و تضمین سامت 
جامعه است. خانواده، جایگاهی رفیع در نظام تربیتی و شخصیت بخشی به انسان داشته و محیطی 
سرنوشت ساز است و می توان از آن به عنوان تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی در تشکیل هویت انسانی و  
فرهنگی نام برد. رفتارهای اعضا خانواده در اجتماع، بازتاب و انعکاس نوع تربیت و حساسیت والدین به 
روابط اجتماعی و نحوه تعامل آنان با دیگران است. خانواده، دانشگاه تربیتی عملی است و نوع تربیت 
در آینده فرد و اجتماع تاثیرگذار است. الگوهای رفتاری اهل بیت علیهم السام نقشه راهی هدفمند برای تربیت صحیح در خانواده و 
ِه ِمْسِکیًنا َویَِتیًما َوأَِسیًرا، به عنوان یک نقطه ی کانونی  َعاَم َعلَی ُحِبّ تضمین سامت جامعه است. شخصیت های الگو در َویُْطِعُموَن الَطّ
در محور رشد و هدایت های اخاقی تربیتی قرار می گیرند و نزول سوره انسان و فرازهای نورانی آیات مبارک آن، مسیری درس آموز 
برای تربیت صحیح در خانواده و جامعه ایجاد می نماید. بازنشستگی، عقانیت مبتنی بر علم و تجربه است و مدال افتخاری بر سینه 
موفقیت عملکرد بوده و منظومه ای از تجربیات و نورافشانی توانمندی هاست. بازنشستگی فصل نتیجه گیری، کتاب خدمت فرد در 
مکتب والدین است و تکریم بازنشستگان با احترام و بهره مندی از تجربیات آنان است و مستندسازی تجربیات بازنشستگان، میراثی 
ارزشمند وسرمایه ای ناب محسوب می گردد. بحمداهلل توفیق خدمت به زائرین و مجاورین وبهره مندی از سایه همجواری و با برکت 
حضرت فاطمه معصومه سام اهلل علیها که در دامن خانواده کرامت تربیت یافته، افتخاری برای جامعه خادمان در پست های مختلف 
در این شهر مقدس است.اینجانب روز خانواده و تکریم بازنشستگان را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال در سایه عنایات خاصه 
حضرت بقیه اهلل االعظم حجت ابن الحسن  العسکری ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( عزت، سربلندی، سعادت و روزگاری 

پرنشاط برای همگان مسألت می نمایم.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد- شهردار قم

شهردارشاهرود:تداوم هوشمند سازی در شاهرود ،آینده ای روشن را برای 
شهر رقم خواهد زد.

شاهرود_ حسین بابامحمدی :شهردار شاهرود با اشاره به اینکه تداوم هوشمند سازی در شاهرود،آینده 
ای روشــن را برای این شــهر رقم خواهد زد،گفت: ایجاد شهر هوشمند باید از اولویت های شهرداری باشد.

مهندس محسن احمدی با بیان اینکه ایجاد شهر هوشمند ، مهمترین فاکتور فناوری اطاعات و ارتباطات و 
نو آوری است که نقش موثر در ایجاد شهر هوشمند دارد.وی ضمن بیان این مطلب که در شهر هوشمند ، 
افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم گیریها،به کمک ساختارهای اطاعاتی هوشمند و نظام کار آمد آموزش 
شهروندان به کمک می آید، ابراز داشت: در این نوع شهرها بخش عهده ای از بار مسئولیت و فشار کاری از 
روی روش مدیران و دستگاههای دولتی برداشته شده و به خود مردم منتقل می شود، از دوباره کاری ها، تصمیم گیری مبتنی بر آزمایش و 
خطا و هدر رفتن زمان و منابع کاسته و همچنین هزینه های تطبیق شهر با حوادث و رویدادهای به حداقل می رسد و شهر انعطاف پذیری و 
توانایی الزم جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه را بدست می آورد. شهردار شاهرود با اشاره به اینکه شهر هوشمند می تواند نه تنها بستری برای 
افزایش قابل توجه در آمدهای شهرداری باشد بلکه نقش موثری در بهینه سازی و اثر بخشی فعالیت های توسعه شهری ایفا نماید، عنوان داشت: 
ثبت تخلفات رانندگی، پرداخت الکترونیکی فیش های نوسازی، درآمد، صنفی بر اساس شناسه قبض و پرداخت بارکد، پرداخت الکترونیکی 
عوارض خودرو، بازدید از اماک ساختمانی اطاعات از طریق نرم افزار اندروید، برگزاری جلسات شهر هوشمند جهت اعام نیاز ارگانها و نهادها، 
مشاهده تصاویر 3۶0درجه کل سطح شهر سالهای۹۵-۹۸تصدیق گواهی شهرسازی )خدمات شهروندان( جهت جلوگیری از هر گونه جلب و 
سوءاستفاده، مشاهده آزاد کمسیون ماده صد در خدمات شهروندان، مشاهده بدهی عوارض نوسازی، عوارض و نوسازی، پرداخت سوابق عوارض 
نوسازی، بدهی عوارض صنفی، پرداخت سوابق عوارض صنفی، برنامه ریزی جهت برگزاری استارت آپ شهر هوشمند، الکترونیکی شدن اسناد 
شهر سازی، برگزاری جلسات جهت پرداخت کرایه تاکسی از نرم افزارآپ، مزاکره با شرکتهای دانش بنیان جهت حمل و نقل هوشمند و پرداخت 

هزینه پارک در معابر بصورت هوشمند از جمله اقدامات انجام شده در هوشمندسازی شهر شاهرود است

برق منطقه ای خوزستان رتبه برتر جشنواره شهید رجایی
اهواز – شبنم قجاوند : شرکت برق منطقه ای خوزستان در جشنواره شهید رجایی در میان دستگاه های 
اجرایی استان "رتبه سوم" و در گروه بانک ها و بیمه ها "رتبه اول" را کسب کرد. جشنواره شهید رجایی از 
سال ۹۲ به بعد در هفته دولت برای تقدیر از رتبه های برتر عملکرد دستگاه های اجرایی استان برگزار و از 
رتبه های نخست در مجموع و گروه های عملکردی مختلف تجلیل می شود. بر همین اساس جشنواره ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی استان خوزستان سال 13۹۷ برگزار و شرکت برق منطقه ای خوزستان در بین 
۷۶ دستگاه اجرایی استان در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی "رتبه سوم" را کسب کرد. این شرکت 
همچنین در گروه شرکت ها، بانک ها و بیمه ها، همانند دو سال گذشته "رتبه اول" را به خود اختصاص داد. به همین دلیل در جشنواره ای 
که به همین مناسبت با حضور استاندار خوزستان، امام جمعه اهواز و مدیران دستگاه اجرایی برگزار شد از شرکت برق منطقه ای خوزستان با 

اهدای لوح تقدیر، تجلیل و قدردانی شد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران خبر داد : 
شروع بهره برداری و اجرای 60 پروژه آب منطقه ای مازندران با 

سرمایه گذاری حدود 700 میلیارد ریال در هفته دولت
ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای دکتر 
محمدابراهیم یخکشــی از بهره برداری و اجرای ۶0 پروژه در قالب 1۸ طرح در هفته دولت سال جاری خبر 
داد.   وی با اشاره به سرمایه گذاری حدود ۷0 میلیارد تومانی دولت در اجرای این پروژه ها گفت: تاش شد که 
اجرای هریک از آنها در کمتر از ۲ سال به اتمام برسد. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران افزود : در سال جاری 
پروژه های متنوعی در هفته دولت بهره برداری و یا اجرا می شود که این پروژه ها شامل پروژه های تأمین آب از 
جمله مرمت و بازسازی آب بندان ها، پروژه های توزیع و انتقال آب شامل بندهای انحرافی و کانال های انتقال آب 
آنها و همچنین ایستگاه پمپاژ، پروژه های تأمین آب شرب شامل اجرای خط انتقال آب شرب و احداث تصفیه خانه و پروژه های مهندسی رودخانه 
شامل احداث دیواره حفاظتی و تثبیت بستر و پروژه های مطالعات پایه منابع آب شامل حفاری چاه های پیزومتری و بازسازی ایستگاه آب و 
هواشناسی بوده که این پروژه ها در مناطق مختلف استان اجرا شد. ایشان در پایان تأکید کرد تا پایان سال جاری، ده ها پروژه دیگر این شرکت با 

سرمایه گذاری بیش از ۲000 میلیارد ریال با حضور مقامات کشوری و یا استانی افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

برگزاری همایش هم اندیشی ، نمایندگی ها، دفاتر پیشخوان دولت وict ها 
وفروشگاه های مجوز دار به میزبانی همراه اول مخابرات منطقه گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : همایش هم اندیشــی نمایندگی ها، دفاتر پیشــخوان دولت وict ها وفروشگاه های مجوز دار  به 
میزبانی همراه اول مخابرات منطقه گلستان با حضور مهندس غامعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ومدیران دفاتر پیشخوان 
دولت و ict روستایی و.... صبح امروز در سالن هال احمر شهرستان گنبد برگزار شد . دراین همایش مهندس غامعلی شهمرادی مدیر 
مخابرات منطقه گلستان ضمن خیر مقدم به حضار خدماتی که توسط درگاههای مختلف ارتباطی به مردم ارائه میشود را بسیار ارزنده و 
دفاتر پیشخوان دولت و ict های روستایی و... از خانواده مخابرات دانست .وی در ادامه احترام به مشتریان  وتکریم ارباب رجوع را از وظایف 
اصلی در شرکت مخابرات خواند و گفت :خوشخویی و رفتار خوش یکی از رمز های موفقیت یک سازمان با ارباب رجوع می باشد چنانکه 
اخاق نیکو، برخورد مناسب، کام نرم، رفتار شایسته، گفتار مؤدبانه،چهره گشاده با مشتریان و ارباب رجوع یکی از اصول عمده اخاق اداری 
میباشد باید توجه داشت شخص مقابل شما از برخورد با شما آزرده نشود. مهندس شهمرادی برنامه ریزی مناسب جهت اطاع رسانی 
وآگاه نمودن مردم درخصوص خدماتی که بصورت الکترونیکی ارائه میشود را یکی از راهکارهای  آشنایی مشتریان با نحوه ارائه خدمات بهتر 
دانست .مدیرمخابرات منطقه گلستان گفت : تامین کنندگان تجهیزات ، تامین کنندگان زیرساختهای ارتباطی و تامین کنندگان خدمات 
و سرویسها سه دسته از بخشهای مهم صنعت ict هستند که از این بین تامین کنندگان خدمات و سرویسها را میتوان به عنوان مهم ترین 
بخش در تحقق درآمدهای کان این صنعت برشمرد.وی در ادامه الزام به رعایت آئین نامه ومقررات وجلوگیری از تخلفات اداری –باال بردن 
سطح آگاهی مدیران وکارکنان دفاتر به منظور رونق دادن به کسب وکار - استفاده از تکنولوژی های نوین در دفاتر – جذب فعالیت های 

بیشتر در دفاتر از سازمان های خدمت دهنده در استان را خواستار شد .

همزمان با هفته دولت 157 طرح شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به 
بهره برداری می رسد

قزوین – خبرنگار فرصت امروز : با تاش مضاعف کارکنان شــرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و بمنظور خدمات رسانی 
بیشــتر به مردم شریف استان در سال رونق تولید، 1۵۷  طرح شــرکت توزیع با هزینه ای بالغ بر ۲31میلیارد و ۲۸۴میلیون ریال 
درشهرستانهای  ) قزوین ،البرز ،آبیک ،تاکستان ، بوئین زهرا ، آوج و شهر محمدیه ( و ۵ پروژه نیروگاهی با هزینه ای  بالغ بر ۲۸0 
میلیارد ریال به بهره برداری می رســد . این پروژه ها در قالب توســعه  و احداث ، نیرو رسانی ، اصاح و بهینه سازی ،  برق رسانی 
روســتایی ،روشنایی معابر ، رفع ضعف ولتاژ و....  می باشد از پروژه های مذکور تعداد ۵۶ پروژه در شهرستان قزوین ، تاکستان 1۸ 
، آبیک 11، آوج 1۵ ، البرز 1۴ ، بوئین زهرا  ۲3، محمدیه ۲0  پروژه  به بهره برداری خواهد رســید .   شــایان ذکر اســت لیست 
و مشــخصات کامل پروژه های مذکور در ســایت این شرکت به نشــانی  www. Qazvin-ed.co.ir   در دسترس عاقمندان 

می باشد .

اخبار

تبریز – فالح: استاندار آذربایجان شرقی با تشریح وضعیت برخی 
از پروژه های مهم اســتان از افتتــاح ۷۸۹ پروژه عمرانی، اقتصادی و 
خدماتی در هفته دولت خبر داد. دکتر محمدرضا پورمحمدی با تبریک 
هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: 
این دو شهید بزرگوار، اسوه خدمت رسانی به مردم در تاریخ جمهوری 
اسامی ایران هستند و ما مسئوالن نیز باید همواره ادامه دهنده راه 
آنان باشیم. وی با اشاره به سیاست های خصمانه استکبار جهانی علیه 
ملت ایران در چهل ســال گذشته، عنوان کرد: به رغم شرایط سخت 
اقتصادی و اتفاقاتی مانند جنگ تحمیلی، مردم ایران همواره در مسیر 
خودکفایی حرکت کرده و نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرده اند. 
پورمحمدی با بیان اینکه استکبار جهانی، آرزوی سقوط نظام مقتدر 
جمهوری اسامی ایران را به گور خواهد برد، افزود: جمهوری اسامی 
با اقتدار هرچه بیشــتر، روند پیشرفت و توسعه را ادامه خواهد داد و 
مردم ما با تجربه ای که از شرایط سخت گذشته به دست آورده اند از 
این پس نیز با روحیه مقاومت، در برابر زیاده خواهی استکبار ایستاده و 
تمام سختی ها را به فرصت های مناسب برای شکوفایی در بخش های 
مختلف تبدیل خواهند کرد. اســتاندار آذربایجان شرقی با اشاره به 
فرمایش رهبر معظم انقاب اسامی مبنی بر اینکه "آذربایجان، سر 
ایران است"، گفت: تبریز و آذربایجان در برهه های مختلف سیاسی 
و تاریخــی به خوبی امتحان پس داده انــد و در تمامی ادوار تاریخی 
همچون دفاع مقدس و سازندگی، در توسعه و آبادانی میهن اسامی 
پیشــگام بوده اند. پورمحمدی به بخشی از ظرفیت های جغرافیایی، 
اقتصادی و صنعتی استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی یکی از 
استان های مهم و حساس کشور است که همواره در مسیر توسعه و 

شکوفایی کشور، موثر و نقش آفرین بوده است.
وی با اشــاره به تحول و توسعه در بخش کشاورزی استان، اظهار 
داشت: مساحت اراضی زیر کشت گلخانه ای در استان به 3۲0 هزار 
هکتار رسیده و روند توسعه آن نیز ادامه دارد و بر همین اساس، استان 
آذربایجان شرقی یکی از استان های برتر کشور در این حوزه محسوب 
می شود. پورمحمدی همچنین به مزایای صنعت گردشگری به عنوان 
یک صنعت پاک و سودده اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود 1۸00 
اثر ثبت شــده ملی و بین المللی در استان، توسعه گردشگری یکی 
از مهم ترین اولویت های مدیریت اســتان است و خوشبختانه شاهد 

افزایش ۸۷ درصدی گردشــگران داخلی و 3۷ درصدی گردشگران 
خارجی به اســتان در چهار ماهه نخســت امســال بودیم. استاندار 
آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناخت 
ظرفیت ها و مشکات اســتان تأکید کرد و گفت: معتقدم که همه 
افراد به مشورت با انسان های باتجربه نیاز دارند و بر این اساس از بدو 
مسئولیت در جایگاه مدیریت ارشد استان، با تشکیل گروه مشورتی با 
حضور مسئوالن، شخصیت های موثر و نخبه دانشگاهی و متخصصان 
حوزه های مختلف، برنامه ریزی برای توسعه استان و رفع مشکات را 
در دستور کار قرار داده ام. پورمحمدی، اشتغال جوانان را اصلی ترین 
دغدغه مسئوالن و مردم عنوان کرد و گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار 
در استان، برنامه های بلندمدتی طراحی شده است که یک نمونه از 
آن، راه اندازی کارخانه ذوب در مجتمع مس سونگون است که مراحل 
اجرایی آن آغاز شده و با بهره برداری کامل از این پروژه، عاوه بر اینکه 
از خام فروشی کنسانتره مس در این معدن جلوگیری می شود، هزاران 
نفر از جوانان نیز صاحب شغل خواهند شد. وی از انتقال حساب های 
مالی مس ســونگون به اســتان خبر داد و افزود: گردش مالی این 
مجموعه در ســال، مبلغی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان است که با 
انتقال این حساب ها به استان، زمینه بهره مندی از منابع مالی برای رفع 
مشکات زیست محیطی ناشی از فعالیت های معدنی نیز فراهم خواهد 
شد. پورمحمدی همچنین از وجود بیش از پنج میلیارد تن ذخیره 
شناسایی شده در معدن نفلین سینیت سراب خبر داد و گفت: آلومینا 
از جمله مواد اولیه تحریمی اســت که در صنایع دفاعی و نظامی و 
پزشکی کاربرد فراوانی دارد. متاسفانه از سال های گذشته به این پروژه 
مهم، توجه چندانی نشده و در برخی موارد، آلومینای مورد نیاز کشور 
از کشورهای آفریقایی وارد می شود. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره 

به جلسات مختلف با مسئوالن کشور در خصوص این پروژه، افزود: 
قراردادی سه جانبه میان یک شرکت خارجی و شرکت های ایدرو و 
ایمیدرو منعقد شــده که مراحل خوبی را طی می کند. بهره برداری 
از این پروژه نیز 10 هزار نفر از جوانان جویای کار را صاحب شــغل 
خواهد کرد. پورمحمدی همچنین از اهتمام مدیریت ارشــد استان 
برای تبدیل استان به قطب سوم خودروسازی کشور و راه اندازی خط 
تولید خودروهای برقی خبر داد و اظهار داشت: دکتر پزشکیان، نائب 
رییس مجلس شورای اسامی در این زمینه حمایت ها و پیگیری های 
ارزشــمندی انجام داده اند که امیدواریم در آینده نزدیک، بتوانیم در 
این زمینه نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم. وی با بیان اینکه هیچ 
واحد تولیدی و صنعتی بحرانی در اســتان نداریم، گفت: بسیاری از 
مشکات کارخانجات که در سال های گذشته وجود داشت، با اتخاذ 
تدابیری همچون تغییر مدیریت و تغییر مالکیت، برطرف شده است. 
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این برنامه رادیویی، با 
اشاره به آتش سوزی اخیر در جنگل های ارسباران، گفت: در بازدیدی 
که از عملیات مهار آتش سوزی داشتم، به یکی از خبرنگاران گفتم که 
ارســباران، جان ماست و بر این باوریم که هر میراثی، چه تاریخی و 
چه مواهب طبیعی، سرمایه های اصلی ما هستند که باید نهایت تاش 
برای حفظ و حراست از آنها انجام شود. وی با انتقاد از افرادی که از این 
حادثه، بهره برداری سیاسی کردند، گفت: متاسفانه تعلل برخی نهادها 
از ارائه تجهیزات الزم برای مهار آتش سوزی، موجب تأخیر در این امر 
شــد؛ با این حال بنده به عنوان نماینده دولت در استان، از زحمات 
و تاش های تمام عوامل دخیل بویژه نیروهای تاشگر بسیج، سپاه، 
ارتش و نیروهای مردمی قدردانی می کنم. پورمحمدی به پروژه های 
قابل افتتاح استان در هفته دولت نیز اشاره کرد و گفت: در این هفته، 
۷۸۹ پروژه خدماتی، اقتصادی و عمرانی در استان افتتاح می شود که 
از این تعداد، ۴3۴ پروژه مربوط به مناطق روستایی است. وی افزود: در 
هفته دولت ۵۵ پروژه ملی از جمله ۲۸ کیلومتر از آزادراه تبریز- ارومیه 
نیز افتتاح می شود. پورمحمدی به آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی 
پروژه های حوزه راه در استان نیز اشاره کرد و از افتتاح کامل بزرگراه 
تبریز- اهر تا گویجه بل تا آبان ماه، بهره برداری از بزرگراه تبریز- سهند 
تا پایان سال و بهره برداری از راه آهن میانه- بستان آباد تا دو ماه آینده 

خبر داد.

اصفهان – قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان اصفهان 
در نشستی که با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری و مدیران بحران 
دستگاههای اجرایی ،فرمانداریها و نیروی انتظای و نظامی پیرامون اقدامات 
مصرف بهینه آب شــرب در دستگاهها تشکیل شد گفت: سازگاری با کم 
آبی بعنوان راهبرد وزارت نیرو،جهادکشــاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت و 
درنهایت دولت برای کاهش تبعات خشکسالی در کشور می باشد. مهندس 
هاشم امینی با بیان اینکه برای تامین، توزیع و مصرف بهینه آب اقدامات 
مستمر باید در دســتور کار قرار گیرد عنوان کرد: پیرامون مصرف بهینه 
آب باید اقداماتی   به طور مستمر و پیاپی در دستور کار قرار گیرد که در 
این راستا کارگروه ســازگاری با کم آبی در استان تشکیل شد وی افزود: 
باید در دستگاههای اجرایی و خدماتی مدیران مکلف به سنجش انرژی در 
دستگاهها باشند تا از اتاف بی رویه انرژی در دستگاهها جلوگیری بعمل 
آید. وی با گایه از برخی از دستگاهها درخصوص استفاده از آب شرب برای 
آبیاری فضای سبز اعام کرد:متاسفانه برخی از دستگاهها از آب شرب برای 
آبیاری فضای سبز اســتفاه می کنند در حالیکه در تابستان  سال جاری 
برای تامین پایدار آب شرب مشترکین با کمبود 3 هزار لیتر در ثانیه مواجه 
بودیم مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به تامین 
آب شرب مردم در تابستان اعام کرد: در تابستان سال جاری  با توجه به 
ظرفیت محدود تصفیه خانه آب اصفهان نزدیک به ۹۲ فقره چاه آب وارد 

مدار بهره برداری قرار گرفت تا از طریق این منابع کمبود تأمین آب شرب 
جبران شــود وی افزود: چاههای آبی که وارد مدار بهره برداری قرار گرفت 
سامت آن صدردصد مورد تایید مراکز ذیصاح بوده و مردم به هیچ عنوان 
نگران ســامت آب شرب نباشــند زیرا به آب شربی که سامت آن مورد 
تایید مرکز بهداشــت نباشد وارد شبکه توزیع نمی شود. وی تامین پایدار 
آب شــرب را مستلزم راه اندازی سامانه دوم آبرسانی برشمرد و گفت:برای 
راه اندازی سامانه دوم آبرسانی در اصفهان به 3 هزار میلیارد تومان سرمایه 
نیاز اســت که شرکت آب منطقه ایی چندین سال است بدنبال ردیف دار 
کردن این پروژه می باشد. مهندس امینی اعام کرد: شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان به منظور مصرف بهینه آب در دستگاههای اجرایی نهایت 
همکاری پیرامون استفاده از تجهیزات کاهنده آب را دارد. همچنین در این 

جلسه مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: این جلسه با هدف بررسی 
اقدامات دســتاگاههای اجرایی و خدماتی در راستای مصرف بهینه آب در 
تابستان تشکیل شــد چرا که طبق دستور استاندار، دستگاههای اجرایی 
مکلف شــدند در تابستان سال جاری ۲0 درصد در مصرف  انرژی به ویژه 
آب و برق صرفه جویی کنند مهندس شیشه فروش افزود: در مهرماه نتایج 
اقدامات دستگاههای اجرایی پیرامون مصرف بهینه آب مورد بررسی قرار 
می گیرد و دستگاههایی که موفق به کاهش ۲0 درصدی آب شدند مورد 
تقدیر قرار می گیرند این در حالیســت که دستگاهها ملزم به استفاده از 
تجهیزات کاهنده آب و نصب مخازن استراتژیک هستند . وی حفظ حریم 
خطوط انتقال با قطر 1۴00 میلیمتر را بسیار ضروری دانست و گفت: همه 
دســتگاهها موظف هستند به منظور جلو گیری از وقوع هر حادثه حریم 
خطوط انتقال 1۴00 میلیمتر را رعایت نمایند. مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری گفت: مسئوالن شهرهایی که در حریم رودخانه قرار دارند مانند 
لنجان ،فاورجان باید نهایت دقت و مراقبت از ورود هر گونه آلودگی مانند 
نشت نفت و گازوئیل به رودخانه را در دستور کار قرار دهند وی ادامه داد: 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در مهار حوادث غیر مترقبه در اقصی 
نقاط کشور پیشتاز است بعنوان مثال اکیپ بحران آبفا استان اصفهان در 
مهار سیاب خوزستان ،مهار حوادث ناشی از زلزله در سرپل ذهاب بسیار 

موفق عمل نمود.  

بندر - خبرنگار فرصت امروز : با حضور اســتاندار هرمزگان، 
پروژه احداث مخزن دو هزار مترمکعبي شــهر دشتي پارسیان کلنگ 

زني شد.
مدیرعامــل آبفای هرمزگان گفــت: این پروژه بــا هدف افزایش 
ظرفیت ذخیره آب شهر و روستاهای منطقه دشتی و ارتقاء شاخص 
های بهداشتی و زیســتی این منطقه احداث می شود. امین قصمی 
افزود: اعتبار مــورد نیاز برای احداث این مخــزن بتنی ۶۵ میلیارد 
ریال اســت. وی با اشاره وضعیت منابع آبی شــهر دشتی گفت: در 
حال حاضر نیاز آبی این شــهر و سه روستای ستلو، بمبری و چیکلو 

از یک حلقه چاه با دبی 30 لیتر بر ثانیه تامین می شود و در صورت 
کمبود آب، این نیاز از طریق خط انتقال شــهر پارســیان مرتفع می 
شود که در حال حاضر مشــکل کمبود آب نداریم. به گفته قصمی؛ 
شــهر دشــتی حدود یک هزار و ۷00 مشترک دارد و جمعیتی برابر 
پنج هزار نفر در این شــهر از آب شرب سالم بهره مندند. مدیرعامل 
آبفای استان گفت: شهرســتان پارسیان نیز با 1۷ هزار نفر جمعیت 
دارای ۸ هزار و 300 مشترک می باشد که آب مورد نیاز این جمعیت 
از طریق خط محرم و چهار حلقه چاه در مجموع با ظرفیت ۷۵ لیتر 

بر ثانیه تامین می شود. 

همدان - فاطمــه صنیعی وحید : همزمان بــا دومین روز هفته 
دولت۲0 هکتار درختکاری در شــهر آجین اسدآباد افتتاح شد .مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان از کاشت نهال در ۲00 هکتار 
از مراتع شهرستان اسدآباد طی امسال خبر داد. اسفندیارخزایی،مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان درگفت و گو با پیام طبیعت 
استان همدان،گفت: امروز ۲0 هکتار درختکاری در شهر آجین اسدآباد با 
100 میلیون تومان هزینه از محل منابع استانی و ملی همزمان با هفته 

دولت به بهره برداری رسید. او بابیان اینکه امسال ازمحل اعتبارات استانی 
قرار است هزار هکتاردرختکاری در استان همدان انجام شود افزود: امروز 
نهال درختان سرو نفره ای، کاج سیاه و سنجد بیشتر کاشته شد تا عاوه 
بر کــم آب بر بودن، بر افزایش نفوذآب در منطقه کمک می کند و باعث 
می شود تا منابع آب زیر زمینی برای کشاورزان پایین دست  روستاها هم 
بیشتر شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اثرات کاشت 
نهال راجلوگیری از فرسایش خاک،حفاظت از مراتع،باالبردن میزان نفوذ 

آب در خاک ، تصفیه و پاکسازی هوا عنوان کرد. او گفت: تا پایان امسال در 
۲00 هکتار از مراتع شهرستان اسدآباد نهال کاشته می شود.

اختصاص 700 میلیون تومان برای طرح های آبخیزداری اسد آباد
خزایی از اختصاص 3 میلیارد تومان اعتباربرای طرح های آبخیزداری 
شهرســتان اسدآباد از محل اعتبارات ملی خبر داد و گفت: ۷00 میلیون 
تومان از این اعتبارات برای طرح های ابخیزداری منطقه آجین اســد آباد 

هزینه می شود.

کرمانشاه – منیر دشتی: استاندار کرمانشاه گفت: با پیگیری های انجام 
شده امیدواریم به زودی مطالبات ۴۵00 نفر دیگر از مالباختگان پرونده "گلیم 
و گبه" تسویه شود. هوشنگ بازوند در نشست خبری که به مناسبت هفته 
دولت برگزار شد، درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده 
موسوم به گلیم و گبه، با بیان اینکه تسویه مطالبات نزدیک به پنج هزار نفر از 
مالباختگان این پرونده هنوز باقی مانده است، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت 
مطالبات این افراد را نزدیک به ۶0 میلیارد تومان برآورد کرد. بازوند با اشاره 
به اینکه درخواســت تامین این ۶0 میلیارد تومان در سفر اخیر رئیس بانک 
مرکزی مورد موافقت قرار گرفت و این درخواست در مرحله بعد به سران سه 
قوه ارجاع خواهد شــد، گفت: امیدواریم این درخواست به زودی به تصویب 

سرانه ســه قوه برسد و بتوانیم بدهی ۴۵00 نفر از مالباختگان را به صورت 
کامل تسویه کنیم. به گفته بازوند، با پرداخت این مبلغ مطالبات ۹0 درصد 
مالباختگان پرونده گلیم و گبه تسویه خواهد شد و  برای ۵00 نفر باقی مانده 

نیز باید ساز و کار دیگری در نظر گرفته شود.
از نظر دولت جمهوری اسالمی بازگشایی مرز "خسروی" حتمی است

استاندار کرمانشاه در ادامه اشاره ای هم به بازگشایی مرز خسروی داشت 
و عنوان کرد: باز شــدن این مرز از نظر جمهوری اسامی قطعی است و 
شواهد و قرائن نشان می دهد در اربعین امسال زوار می توانند از این مرز 
تردد داشته باشــند. بازوند با بیان اینکه شرایط و زیرساخت ها از سمت 
جمهوری اســامی فراهم شده است، یادآور شد: چهار یا پنج استان نیز 

به عنوان معین کرمانشــاه برای بحث اربعین انتخاب شده اند. وی ادامه 
داد: طرف عراقی هنوز روی برخی موارد بحث هایی دارد که به زودی در 
سفری به عراق این موارد را نیز حل و فصل می کنیم. بازوند بازگشایی مرز 
خسروی را یکی از مطالبات جدی مردم کرمانشاه اعام کرد و افزود: این 
بازگشایی در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... استان اثرگذار است 
و تاش می کنیم برای بازگشایی مرز خسروی مراسم افتتاحیه نیز برگزار 
کنیم. استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم آمادگی استان برای پذیرایی از 
زوار اربعین، اظهار کرد: باید طوری برنامه ریزی کنیم که مدیریت زوار از 
ورودی اســتان تا مسیر کربا به دست خود مردم و موکب داران باشد و 

کارها دولتی نشود.

استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد؛ اشتغال جوانان اصلی ترین دغدغه مسئوالن و مردم

۵۵ پروژه ملی و ۲8 کیلومتر از آزادراه تبریز- ارومیه در هفته دولت افتتاح می شود

دستگاههای اجرایی که در تابستان جاری 20 درصد مصرف آب را کاهش دهند تقدیر می شوند

با حضور استاندار هرمزگان؛

مخزن دو هزار مترمکعبي شهر دشتي پارسیان کلنگ زني شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان؛

اجرای 200 هکتار جنگلکاری در شهرستان اسدآباد

استاندار کرمانشاه:
امیدواریم به زودی با 4500 نفر دیگر از مالباختگان "گلیم و گبه" تسویه شود

چهارشنبه
6 شهریور 1398
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ایجــاد اختافات بین کارمندان در محل کار امری بســیار طبیعی و 
شایع اســت. این گونه اختاف ها نشان می دهد کارمندان قادر به بیان 
نظرات خود و بحث در مورد آن هستند. بنابراین در هر سازمانی مدیران 
باید بدانند چگونه این اختافات را حل کنند. با یوکن همراه باشــید تا 
در این مقاله 11 نکته برای کمک به حل مناقشــات در محل کار را با 
شما به اشتراک بگذاریم. رهبری افرادی که میل، رویا و بینش مشابهی 
دارند، بسیار دشــوار است. ایجاد تغییر و تحول در افرادی که به شدت 
سنتی هستند و راه تفکر ثابتی دارند حتی از آن چالش برانگیزتر است. 
در نتیجه، به دلیل تفاوت در نظرات و سبک های ارتباطی، بحث در بازار 

رخ می دهد. با این حال، تمام اختاف های محل کار بد نیستند.
اختاف های سالم خوب هســتند. عدم وجود مناقشات نشان دهنده 
این اســت که تفکر انتقادی و تاش برای اعام نظر خود در سازمان از 
بین رفته اســت. این یک پرچم عظیم قرمز بوده که نشان می دهد هر 
تفکر و یا رفتاری به شدت توسط کسی که از هر نوع انتقاد نفرت دارند 

محدود می شود.
اما زمانی که اوضاع در مســیر درســت پیش نمی رود ولی هیچ کس 
گوش شنوا ندارند چه؟ چگونه به مسیر بازمی گردید؟ روابط تضعیف شده 
را تقویت می کنید و اختافات را قبل از اینکه در کل سازمان به فاجعه 
تبدیل شــوند حل می کنید؟ در اینجا 11 راهنمایی در مورد چگونگی 

حل تقریباً هرگونه اختاف در محل کار را به شما معرفی می کنیم:
1. برای هر قطعنامه نتیجه ای شناسایی کنید

اولین چیزی که هنگام ورود به جلسه حل و فصل منازعه باید تعیین 
کنید این اســت: چیزی که می خواهید به دســت بیاورید را مشخص 
کنید. برخاف بســیاری از روابط، تمام قطعنامه های مربوط به تعارض 
در محل کار با بغل، دست دادن و سلفی گرفتن پایان نمی یابند. با این 
توضیح، رویکرد شما با توجه به نتایجی که می خواهید به دست آورید و 
یا نوع شخصیت تان متفاوت است. روش های مختلفی برای حل اختاف 

وجود دارد. آنها عبارتند از:
• مشارکتی: در رویکرد مشارکتی، هر دو طرف سعی در خراب کردن 
یکدیگر ندارند. در عوض، آنها بــا یکدیگر همکاری می کنند تا بهترین 

شیوه و راه حل را برای حل مشکات خود، بیابند.
• اجتنابی: با اســتفاده از این رویکرد هر نوع نجوا، ناله، نظرات و هر 
چیزی که توهین آمیز است را نادیده می گیرید. اگرچه رویکرد اجتنابی 
توصیه نمی شــود، اما در زمانی که ریســک باالیی وجود ندارد و روابط 

بین هر دو طرف رو به نابودی نیست، بهترین گزینه محسوب می شود.
• تطبیق: با اســتفاده از این رویکرد، نیازهــای حزب دیگر  را در آن 
زمــان مهم تر از نیازهای خود می بینید و تمایل به رســیدن به یک راه 
حل صلح آمیز دارید. همان طور که این رویکرد نشان می دهد، یک حزب 

تسلیم دیگری می شود.
• مصالحه: این رویکرد به این معنا است که هر دو طرف می توانند به 
یک نقطه متقابل برســند و مایل به همکاری با یکدیگر برای دستیابی 
به نتایج متقابًا راضی کننده هستند. با این روش، بازنده ای وجود ندارد.
بنابراین، نتایج قطعنامه شــما واقعاً بســتگی به درجه اختاف، نوع 

اختاف و نتیجه مورد نظرتان دارد.
 2.  قوانین تنظیم کنید

ادعای قدیمی که می گوید سال ها زمان برای ایجاد یک رابطه نیازمند 
اســت، اما فقط چندین لحظه برای از بین بردن آن کافی است حقیقت 
دارد. در نتیجه، قوانینی برای نحوه برخورد با حل منازعات وجود دارد. 
مهم نیســت اختاف چقدر جزئی باشد، باید قوانینی برای نحوه حل و 

فصل تنظیم کنید.
قوانین به معنای محدودیت نیســتند. در عوض، آنها به شــما کمک 
می کنند تا در چارچوب های مناســب حرکــت کنید که اغلب منجر به 
نتایج مطلوب می شــود. هنــگام مدیریت اختــاف در میان همکاران، 
داشــتن مجموعه ای از استانداردها که همه به آن پایبند هستند کمک 

می کند.
مزایای مثبت دیگر این اســت که قوانین یک حس امنیت و اطمینان 
از عدالــت را فراهم می کنند، چیزی که در وهله اول، با اختاف تناقض 
دارد. نمونه هایــی از چنین قواعد )بســته به نوع اختــاف( عبارتند از: 
درخواســت از کارکنان برای پایین آمــدن از موقعیت های خود به طور 
موقت، محدود کردن قدرت اعطا شــده به کارکنان و اعمال طرفین به 

روند رسمی و خطی حل و فصل.
3. در مهارت های ارتباطی و شنیداری خود سرمایه گذاری کنید

حل و فصل اختاف فقط بســتگی به توانایی شما برای شنیدن آنچه 
گفته شــد ندارد، بلکــه تفکیک تفاوت زبان بدن، آه کشــیدن و حتی 
سکوت امری مهم است.  چندین متغیر مانند دین، زمینه های فرهنگی، 
قومیت، جنسیت و تفاوت های اقتصاد را به آن اضافه کنید و یک پرونده 

پیچیده از سوء تفاهم های بزرگ خواهید داشت.
این به این معنا اســت که، چیزی که برای یک کارمند متولد شده در 

ایاالت متحده کامًا معمولی تلقی می شود برای کارمند متولد و بزرگ 
شده در کشور دیگر می تواند کامًا نامناسب باشد.

 مهارت هــای ارتباطی و شــنیداری خوب شــما را قادر می ســازد 
تــا از هنجارهــای اجتماعی دور شــوید. از الگوهایی کــه مهارت های 
تصمیم گیری شما را از بین می برند رهایی یابید. دیدگاه های مختلف را 
قبول کنید تا بتوانید راه حل هایی  برای رفع مشکات روابط پیدا کنید.

4. جلسات رو در رو برگزار کنید
هر زمان که می توانید، برای حل اختاف جلسه رو در رو برگزار کنید. 
بیان احساسات در ایمیل چالش برانگیز است، زیرا اثر ارتباط غیرکامی 
در پشت صفحه نمایش کامپیوتر و تلفن همراه از بین می رود. در هنگام 
حل و فصل اختافات، ما فقط صحبت نمی کنیم و امیدواریم که بهترین 
اتفاق بیفتد، زیرا قصدمان همین اســت. ما تمــام جنبه های ارتباطات 

غیرکامی را درگیر می کنیم.
در جلســات رو در رو ما از تمام جنبه های ارتباط غیرکامی استفاده 
می کنیم. چیزهایی مانند تن صــدا، محدوده صوتی، عبارات کوچک و 
زبان بــدن می توانند بیش از یک  عذرخواهی ســاده در ایمیل ارتباط 

برقرار کند.
5. از حمالت شخصی اجتناب کنید

در حالی که ممکن است واکنش های شدید عاطفی پیش بیاید، مهم 
است که از حمات شخصی طی حل اختافات خودداری شود. به جای 
اســتفاده از حمات شخصی، باید یک راه بهتر برای برقراری احساسات 

خود داشته باشید.
 6. دیگران را سرزنش نکنید

تقصیــر را گردن دیگران انداختن یک روش مطمئن برای حل خراب 
کردن یک رابطه است. دیگران را برای مشکات سرزنش کردن در ذات 
انســان است. با این حال، هدف حل مناقشــات این است که تقصیر را 

گردن یک نفر نیندازیم و مسئولیت پذیر باشیم.
7. واسطه  خارجی استخدام کنید

گاهی اوقات اختاف آنقدر شــدید اســت که به نظر می رسد طرفین 
نمی توانند مشــکل را بین خودشــان حل کنند. در این مورد، باید یک 
واسطه خارجی اســتخدام شود. یک واسطه شخصی کسی است که در 

زمینه مدیریت اختافات، مذاکره و آموزش تخصص دارد.
 8. نقطه مشترک پیدا کنید

پیدا کردن نقطه مشــترک به معنا جســت وجوی ایده ها، عایق 

و باورهایی اســت که بین طرفین یکســان بوده و از آنها می توان 
برای مذاکره اســتفاده کرد . این به نظر آســان می رسد، اما عملی 
کردنش در واقع چالش برانگیز است. اگر آسان بود، هیچ گزارشی از 
اختاف بین مردم، شــرکت ها و ملت ها وجود  نداشت. با این حال، 
زمانی که همه چیز با شکســت مواجه می شوند، پیدا کردن زمینه 
مشترک می تواند همان چیزی باشــد که احزاب مخالف را به میز 

مذاکره می کشاند.
9. فقط واقعیت ها را بیان کنید

وسوسه برانگیز است که رویدادهای روزها، ماه ها یا سال های گذشته را 
در تاش برای سرزنش دیگران تغییر دهیم، اما این تنها باعث می شود 
همه چیز بدتر شود. هدف حل منازعات، تمرکز بر روی واقعیت ها است 

نه تفسیر شما از آن.
10. موانع جلوگیری حل و فصل اختالفات را شناسایی کنید

با توجه به HR Daily Advisor، شناســایی موانع جلوگیری، به 
شما در حل مشکل کمک می کند. سازمان ها می توانند بهترین واسطه ها 
یا کارشناســان توسعه شخصی را استخدام کنند، اما تا زمانی که موانع 
پیشگیری تشخیص نداده و به آنها پاسخ داده نشود، تمام تاش ها برای 

حل و فصل اختافات شکست خواهند خورد.
درســت همان طور که شــما نمی توانید بدون تشخیص بیماری دارو 
تجویز کنید، بدون شناســایی موانعی که موجب حل اختاف می شود 

نمی توانید مشکل را حل کنید.
 11. یک سیاست مدیریت حل اختالف ایجاد کنید

هر گونه درگیری نباید به موضوعی جدی تبدیل شود، اما برای حفظ 
فضای احترام و درک متقابل در محل کار، نیاز به مستندسازی رفتاری 
قابل قبول اســت و مراحلی هنگام درگیری هــای بین فردی باید طی 
شــود. سیاست مدیریت اختافات مانند یک فانوس دریایی است که به 
شما کمک می کند تا اختاف نظر در سطوح و مقادیر مختلف را هدایت 

کنید و هیچ یک از سازمان ها نباید بدون آن باشند.
کالم آخر

کامًا طبیعی اســت که سازمان ها اختافاتی را تجربه کنند. اختاف 
ســالم الهام بخش رشــد و نوآوری می شــود. کلید حل این اختافات 
شــناخت تحول از روابط سالم به ناســالم و دنبال کردن مراحلی برای 

بازگرداندن تعادل به روابط موجود است.
Lifehack :منبع 
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با اینکه ســال ها اســت ســیلیکون ولی، قطب اصلی استارت آپ های 
فناوری دنیا اســت، اما اروپا با ســرعت چشمگیری فاصله  خود را با آن 

کم می کند.
چشم انداز استارت آپی اروپا مدت ها است تحت عملکرد سیلیکون ولی 
قرار گرفته اســت که سال ها به عنوان اکوسیســتم استارت آپی ثابت و 
بدون چالش دنیا شــناخته می شــود. البته توانایی سیلیکون ولی برای 
رسیدن به کوهســتانی از سرمایه گذاری، جذب استعدادهایی در سطح 
جهانی و گسترش شرکت های برتر حســادت برانگیز است، اما با ظهور 
و افزایــش قطب های فناوری جدید در سراســر اروپــا، جهان در حال 
رســیدن به تعادل است و به مرور کســب وکارها به سمت اروپا گرایش 

پیدا می کنند.
در نیمه اول امســال، رکــورد ســرمایه گذاری فنــاوری در اروپا با 
ســرمایه گذاری 1۹.۲ میلیارد یورو در ســه ماهه  اول و دوم شکســته 
شــد. تزریق سرمایه  کان به اســتارت آپ های اروپایی نتیجه  خوبی را 
به دنبال داشــته است و با سرمایه گذاری های بیش از 100 میلیون یورو 
باعث رشد چشــمگیری اقتصاد اروپا شده است )۲۶درصد در سه ماهه  
اول و ۴۵ درصد در ســه ماهه  دوم(. با اینکه آمار اروپا هنوز نســبت به 
آمار اقتصادی ایاالت متحده پایین اســت اما با تزریق  سرمایه  انبوه این 
شــکاف به سرعت در حال محو شدن است. از طرفی اروپا از نظر خروج 
شرکت های مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر در سال گذشته به اروپا 

نزدیک است )10۷ میلیارد دالر در مقابل 13۶ میلیارد دالر(.
بزرگ ترین بازار جهان

تقریبا در همه جای دنیا، ســیلیکون ولی را به عنوان پایتخت جهانی 
اســتارت آپ ها می شناســند اما هیچ دلیل منطقی برای ادامه  این روند 
وجود ندارد. استارت آپ های اروپایی از دسترسی مستقیم به بزرگ ترین 
اقتصاد دنیا برخوردار هســتند که شــامل ۵00 میلیون نفر جمعیت و 
تولید ناخالص داخلی ۲۵ هزار یورو به ازای هر شــخص اســت. اروپا از 
بســیاری از ابعاد، پلتفرم بهتری برای رسیدن به بازارهای دیگر سراسر 
جهان از جمله بازارهای نوظهور آفریقا و آسیا است. اتحادیه  اروپا شریک 
ارشد تجاری ۸0 کشور قدرتمند است درحالی که این تعداد برای ایاالت 

 متحده تنها به ۲0 کشور می رسد.
منبعی از استعدادها

منبع اغلب شــرکت های جهانی، ترکیبی از استعداد و فناوری است. 
درنتیجه اروپا چه از نظر فناوری و چه از نظر ذهن رقیب قدرتمندتری 
برای آمریکا در مقیاس جهانی است. قاره  اروپا منبعی غنی از فناوری ها 

و دانشــگاه های مهندسی پیشــروی دنیا از جمله آکسفورد، کمبریج و 
کالج ســلطنتی لندن، مرکز تحقیقاتی زوریخ و دانشــگاه فناوری دلف 
هلند است. همچنین تعداد توسعه دهندگان اروپا ۵.۷ میلیون نفر است 
درحالی که آمریکا از ۴.۴ میلیون توســعه دهنده برخوردار است؛ در دو 

سال گذشته تنها ۲00 هزار نفر افزایش یافته است.
کارآفرینی در اروپا به یکی از گزینه های معتبر در انتخاب شغل تبدیل 
شده است به طوری که متخصصان کسب وکار، راه اندازی کسب وکار را به 
باال رفتن از نردبان متداول ســازمانی ترجیح می دهند. عاوه بر این، با 
توسعه  اکوسیستم کسب وکار شاهد رشــد کارآفرینان سریالی خواهیم 
بود که باتجربه و ســرمایه به ساخت کســب وکارهای بزرگ تر و بهتری 

می پردازند.
در شــرایطی که دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا مهاجرت به 
ایاالت متحــده را مختل کرده اســت، اروپا می توانــد از این محدودیت 
به ســود خود اســتفاده کند و اســتعداد های بیشــتری را جذب کند. 
کشــورهای اتحادیه  اروپا نه تنها از مزیــت آزادی مهاجرت در کل قاره 
برخوردار هســتند بلکه می توانند از قوانین تسهیل شده درباره  استخدام 
اســتعدادهای ماهر هم بهره مند شــوند. هر چقدر رقابت کمتر باشــد، 
حقوق کارمندان به ویژه در قطب های نوظهور نســبت به ایاالت متحده 
کمتر خواهد بود عاوه بر این کارمندان اروپایی غالبا وفادارتر هستند و 

تشکیل تیم و فرهنگ  سازمانی برای آنها ساده تر است.
قطب های نوظهور

حــل چالش های دیجیتال ســازی انبوه کــه بر کل صنایــع و انواع 
شــرکت های سراســر جهان تأثیر می گذارند، در انحصار سیلیکون ولی 
نیست. درنتیجه، ابداع راه حل و نوآوری در تعداد فزاینده ای از کشورهای 
اروپایی، گســترش ایده ها و اطاعات را آسان می سازد و هزینه  توسعه  

شرکت ها را کاهش می دهند.
در گذشــته، لندن، پاریــس، برلین و اســتکهلم، تنها قطب های 
اســتارت آپی اروپا بودند اما امروزه قطب های استارت آپی متعددی 
در سراســر اروپا توزیع شده اند و اکوسیســتمی مرتبط را تشکیل 
داده انــد. قطب های نوظهــور فناوری از جمله کپنهاگ، بارســلونا، 
دوبلین، لیزبون، اسلو و تالین رشد چشمگیری داشته اند و با فضای 
قابل رشد به جذب ســرمایه گذاری پرداخته اند. به طورکلی از سال 
۲013، پانزده شــهر اروپایی با جمعیــت متخصص ۵0 هزار نفر و 
ســرمایه  اولیه  کمتر از یک میلیون دالر به محلی برای فرصت های 

جدید تبدیل شده اند.

ازبین بردن شکاف ها
بنابرایــن با تمــام این پتانســیل ها، اســتارت آپ های اروپایی نباید 
از ســیلیکون ولی عقب بمانند؛ اما اروپا برای رســیدن به این هدف به 
تعداد بیشــتری از بنیان گذاران نیاز دارد، افرادی که بتوانند طرح های 
بلندپروازانه خود را تا آن ســوی اقیانوس اطلس توسعه دهند. همه چیز 
در حال تغییر اســت و بلندپروازی نســل جدید کارآفرینان نسبت به 
ســال های گذشته بیشتر است، بنابراین با ساخت قهرمان های جهانی و 

توسعه  آنها باید این هدف را به یک هنجار تبدیل کرد.
سرمایه گذاری مشــکل بزرگی است، زیرا باوجود افزایش آمار، بخش 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر )VC( اروپا هنوز مانند ایاالت متحده موفق 
به جذب ســازمان های بزرگ مثل صندوق های بازنشستگی، خیریه ها و 
تعاونی ها نشده است. در اتحادیه  اروپا، بخش زیادی از سرمایه گذاری های 
استارت آپی هنوز از طریق مشارکت های دولتی، واگذاری ها، وام های نرم 
و سرمایه گذاری مشارکتی تأمین می شود. این سرمایه گذاری ها سودمند 
هســتند اما نیاز به مشــارکت خصوصی به ویژه در مراحل Seed+ تا 
Series B احساس می شود. )Series B سرمایه گذاری مرحله دوم 
کســب وکار است و زمانی رخ می دهد که شــرکت به مراحل مشخصی 

رسیده باشد و از مراحل اولیه  راه اندازی کسب وکار عبور کرده باشد.(
در مقابل، ســرمایه گذارهای ایاالت متحده تمایل بیشــتری به پذیرش 
ریسک دارند و نسبت به پیشــنهاد VCها انعطاف بیشتری دارند. آنها با 
رســیدن به درک بهتری از این نوع سرمایه گذاری، سرمایه  صبور )سرمایه 
بلندمدت( بیشتری را به فعالیت های اقتصادی اختصاص می دهند و حتی 
تا 10ســال برای بازگشت ســود صبر کنند. به همین دلیل هنوز شکاف 
ســرمایه گذاری و ارزش  بین اروپا و آمریکا عمیق است. براساس پژوهش 
GP Bullhound ارزش شرکت های بزرگ اروپایی 1۸ برابر درآمد آنها 
است درحالی که این آمار برای شرکت های بزرگ آمریکایی، ۴۶ برابر است.

سرمایه گذارهای آمریکایی، اروپا را زیر نظر دارند
شــکاف  عظیم ســرمایه گذاری با برخورداری از دو مزیت پتانســیل 
باالی رشــد و کاهش هزینه ها، باعث تشویق و جذب سرمایه گذارهای 
آمریکایی به اروپا شــده اســت. در ســال۲01۸، از میــان ۷درصد از 
ســرمایه گذاری ها در اســتارت آپ های اروپایی حداقل نام یک سازمان 
ســرمایه گذاری سیلیکون ولی دیده می شــد؛ این آمار در سال ۲013، 
ســه درصد بود. بسته  به محل سرمایه گذاری، مقدار سرمایه گذاری های 
کان افزایش پیــدا می کند. برای مثال ۲۲درصد از کل ســرمایه های 
اقتصادی در سال ۲01۸ از معامله هایی سرچشمه می گرفت که حداقل 

یک شرکت ســیلیکون ولی در آن حضور داشت؛ این آمار در سال های 
۲013 و ۲00۸ به ترتیب 1۲ و ۸ درصد بود.

VCهای آمریکایی به این درک رســیده اند که با ســرمایه گذاری در 
اروپــا نه تنها می توانند تنوع مجموعه  خود را افزایش دهند بلکه فرصت 
برد در اروپا را هم از دســت نمی دهند. برای مثال شــرکت بریتانیایی 
Checkout.com، ارائه دهنده  خدمــات پرداخت جهانی، موفق به 
جذب بزرگ ترین ســرمایه   گذاری به مبلغ ۲30 میلیون دالر شــد که 
 Endeavor و Insight Venture Capital شــرکت هایی مثل
 Insight Venture.داشــتند مشــارکت  آن  در   Catalyst
Partner هــم اخیرا در بانک N۲۶ آلمان به مبلغ 300 میلیون  دالر 

سرمایه گذاری کرده است.
نقدینگی تنها مزیت معامله های اســتارت آپی نیســت. این معامله ها 
منبعی غنی از تخصص و دانش را برای تسلط بر کل بازار ایاالت متحده 
فراهــم می کنند، اما این کار برای رقبای اروپایی دشــوارتر اســت. از 
طرفــی VCها از اطاعــات بی رقیبی مثل چگونگی تبدیل شــدن به 
ابرقــدرت اقتصادی و جــذب IPOهای موفق )عرضــه  اولیه   عمومی 
ســهام( برخوردار هستند. چنین تجربه ای در اروپا وجود ندارد از طرفی 
رســیدن به آن در قطب های کمترتوســعه یافته دشــوار است. جذب 
نقدینگی بیشــتر از ایاالت متحده به معنای گردش پول بیشتر در میان 
کارآفرینان اروپایی اســت. از طرفی، جذب سرمایه گذاری ایاالت متحده 
برای اســتارت آپ ها گاهی می تواند به معنای انتقال کســب وکار به آن 
ســوی آب ها یا پیشــرفت در ســرمایه گذاری های بعدی باشد. در هر 
صورت اروپایی ها از مالکیت ســرمایه برخوردار نیســتند و مهم تر از هر 
چیز در حال حاضر، سرمایه گذاری ایاالت متحده در حال حاضر محدود 
به ســرمایه گذاری های اندک و کم خطر است به همین دلیل هنوز هم 
شکاف سرمایه گذاری بین رده های مختلف زیاد است. درنهایت توانایی 

اروپا برای رسیدن به ایده ها در مراحل اولیه کاهش پیدا می کند.
فعالیت اقتصادی به مثابه نیروی محرکه

اروپا فرصت بی ســابقه ای بــرای تأثیرگذاری بر چشــم انداز فناوری 
جهان و به چالش گرفتن فرادســتی ایاالت متحــده و چین دارد. اروپا 
از اســتعداد، بازار، بلندپروازی و از همه مهم تر سرمایه گذاری برخوردار 
اســت. ســرمایه  گذاری مخاطره آمیز کلید موفقیت است زیرا با تشویق 
سرمایه گذارهای بیشتر، وجود حامی برای تشویق، راهنمایی، پشتیبانی 

و راه اندازی کارآفرینان فناوری اروپایی را تضمین می کند.
FORBES/zoomit :منبع 
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بهبود بازاریابی شبکه های اجتماعی با اقداماتی 5 دقیقه ای

برای بســیاری از افراد بهبود در زمینه بازاریابی شبکه های اجتماعی، اقدامی سخت و زمان بر 
خواهد بود، با این حال در این مقاله قصد معرفی روش هایی را داریم که تنها به پنج دقیقه زمان 
نیاز خواهد داشت. در همین راستا و در ادامه به بررسی هشت مورد منتخب خواهیم پرداخت.

1-اولین اقدام شما پس از بیدار شدن، باید یک فعالیت در شبکه اجتماعی باشد 
بدون شک افراد کمی وجود دارند که در ساعات اولیه صبح، مطلبی را منتشر سازند. به همین 
خاطر نیز اقدام در این رابطه، می تواند شانس دیده شدن شما را افزایش دهد. همچنین با توجه 
به این امر که اقدام اولیه بســیاری از افراد در هنگام صبح، چک کردن تلفن همراه آنها اســت، 
بدون شــک این امر که برند شما نخستین چیزی باشد که می-بینند، خود در ماندگاری بیشتر 
تاثیرگــذار خواهد بود. در این رابطه نیازی به انجــام اقدامات عجیب نبوده و یک صبح بخیر در 
کنار جمله ای انگیزشی یا مشخص کردن برنامه روزانه، کاما سودمند خواهد بود. در نهایت این 
امر که آیدی تمامی صفحات شما در شبکه های اجتماعی یکسان باشد، خود به بهبود عملکرد 

و تعامل آنها منجر خواهد شد. 
2-عملکرد خود را در هیچ مرحله ای متوقف نسازید 

این امر که اقدامات شما در هیچ مرحله ای متوقف نشود، امری بسیار مهم خواهد بود. درواقع 
نمونه بســیاری از صفحات محبوب را می توان نام برد که به علت توقف بیش از چند روز، عما 
با ریزش شــدید مخاطب مواجه شــده اند. به همین خاطر الزم است تا در زمینه تولید محتوا، 
کاما فعال باشــید. فراموش نکنید که امکانات و نیاز هر شبکه، کاما متفاوت است. برای مثال 
نوع تولید محتوا در اینستاگرام با توییتر کاما متفاوت است. به همین خاطر نیز ضروری است تا 
به شناخت خوبی از اقدامات ضروری در رابطه با هر یک از آنها، دست پیدا کنید. در این رابطه 
استفاده از اپلیکیشن های مدیریت شبکه های اجتماعی نظیر Hootsuite، به افزایش سرعت 

و سهولت اقدامات منجر خواهد شد. 
3-از اهمیت انتشار محتواهای شخصی غافل نشوید 

اگرچه برخی از مطالب محبوبیت همگانی دارند، با این حال نباید از توجه به مخاطبان خاص 
خود نیز غافل شــوید. برای این امر توجه به خواســته های متفاوت، مهم ترین اقدام محسوب 
می شــود. به همین خاطر الزم است تا حتی یک خواسته را نیز مورد توجه جدی قرار دهید. با 
استفاد از BuzzSumo، شما با محبوب ترین محتواهای مشابه موضوع مورد نظر خود مواجه 
خواهید شد. این امر شما را در بهبود انتخاب ها و ایده پردازی کمک خواهد کرد. همچنین این 

امر برای فعالیت در زمینه ترجمه نیز کاما سودمند است. 
4-از Google Alerts استفاده کنید 

این برنامه یکی از مفیدترین ســرویس های گوگل محســوب می شــود، با این حال تاکنون 
چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت. با اســتفاده از این ابزار، شما چندین کلیدواژه را مشخص 
خواهید کرد تا در صورت انتشــار مقاله ای حاوی این کلمات، آنها برای شما به نمایش گذاشته 
شوند. این امر بسیاری از نیازهای شما برای جست وجوی مطالب جدید را برطرف خواهد کرد. 
به همین خاطر نیز ضروری اســت تا اســتفاده از آن را در دســتور کار خود قرار دهید. محیط 
کاربری آن نیز به قدری ساده است که شما برای استفاده، عما به آموزشی نیاز نخواهید داشت. 

5-نظرات مشتریان خود را جویا شوید 
از دیگر اقداماتی که زمانی را نیاز نخواهد داشــت با این حال تاثیرات آن کاما عمیق اســت، 
نظرخواهی از مشــتریان اســت. درواقع این امر شما را به درکی واقعی از اقداماتی که باید انجام 
شود، خواهد رساند. به همین خاطر نیز ضروری است تا همواره نظرسنجی هایی را ایجاد کنید. 
در نهایت این امر که به صورت تصادفی، مشتریانی را برای مشورت انتخاب کنید، خود از جمله 
اقداماتی است که نه تنها به بهبود عملکرد شما کمک خواهد کرد، بلکه توجه شما به آنها را نیز 
نشــان خواهد داد. به همین خاطر نباید از نظرســنجی مستقیم نیز غافل شوید. در نهایت خود 
را تنها به مشــتریان محدود نداشته و نظر کارمندان، مدیران سایر برندها و افراد باتجربه را نیز 

کاما سودمند تلقی کنید. 
6-از گوگل پالس استفاده کنید

بدون شــک گوگل پاس را باید برترین شــبکه اجتماعی در راستای افزایش سئو سایت تلقی 
کرد. اگرچه این شــبکه از مخاطبان به مراتب کمتری در مقایســه با شــبکه های دیگر نظیر 
فیس بوک برخوردار اســت، با این حال عملکرد و امکانات آن به عامل برتری تبدیل شده است. 
در این رابطه توجه به این نکته ضروری اســت که گوگل، محبوب ترین مرورگر جهان محسوب 
می شــود. به همین خاطر از این برنامه حمایت کافی را به عمل آورده اســت. به همین خاطر 
فعالیت در آن، با توجه به تجربه، اثبات شــده اســت که بیشــتر مورد توجــه مرورگر آن قرار 
می گیرد. در نهایت فعالیت در این شبکه، در زمینه ایندکس نیز کاما سودمند است. برای درک 

بهتر این موضوع الزم است تا مقاالت مرتبط با آن را مورد مطالعه قرار دهید.
7-از اهمیت ویدئو غافل نشوید 

اگر در گذشــته تنها راه انتشــار محتوا، از طریق نوشــتن میســر بود، در حال حاضر با رشد 
تکنولــوژی، فیلم ها اصلی ترین منابع در این زمینه محســوب می شــوند. به همین خاطر نیز 
ضروری اســت تا تمرکز اصلی شما معطوف به این بخش باشد. به همین خاطر توانایی در ایجاد 
ویدئو های جذاب، امری الزامی خواهد بود. همچنین توجه به ســایت های به اشــتراک گذاری 
ویدئــو نظیر یوتیوب، کاما مهم خواهد بود. در نهایت فرامــوش نکنید که امروزه با تنها کمی 
خاقیت، حتی با اپلیکیشن ها نیز می توان در این زمینه فعالیت های جدی ای را انجام داد. به 

همین خاطر نباید امکانات و حضور بهترین ها را تنها راه موفقیت تلقی کنید. 
8-لوگوی شرکت را در تمامی اقدامات خود درج کنید 

تمامی فعالیت های شــما در شــبکه های اجتماعی باید همراه با لوگوی شرکت باشد. در غیر 
این صورت نتیجه الزم را به همراه نخواهد داشــت. به همین خاطر نیز ضروری است تا آن را به 
هر اقدامی اضافه کنید. این امر خصوصا در زمینه بازنشــر نیز تاثیرگذار خواهد بود. در غیر این 

صورت افراد ممکن است تعلق آنها به برند شما را ابدا حس نکنند.
در نهایت فراموش نکنید که تمامی این موارد، تنها اقدامات منتخب محســوب می  شوند. به 

همین خاطر همواره می توانید اقدامات جدید و سودمند دیگری را نیز پیدا کنید. 
businesscollective :منبع
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مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

در اختیار داشتن مشــتریانی وفادار، بدون شک آرزوی 
هر برندی محســوب می شود، با این حال برای تبدیل این 
خواسته به واقعیت، شــما نیازمند انجام اقداماتی خواهید 
بود. در این رابطه فراموش نکنید که تنها جذب مشــتری 
کافی نبــوده و از دســت دادن آنها، تمامــی هزینه های 
تبلیغاتی را بی معنا خواهد ساخت. به همین خاطر نیز باید 
در تاش برای حفظ مشــتریان و ایجــاد وفاداری در آنها 
باشــید. در همین راســتا و در ادامه به بررسی پنج راهکار 

موثر برای افزایش وفاداری مشتریان، خواهیم پرداخت. 
1-به صورت مداوم ایمیل ارسال کنید 

شما باید هر روزه در ذهن مخاطب حضور داشته باشید. 
برای این امر ارســال ایمیل  های مفید، کاما موثر خواهد 
بود. در این رابطه الزم اســت تا تنوع کافــی را در زمینه 
موضوعات خود داشته باشید تا زمینه نارضایتی آنها فراهم 
نشــود. همچنین این امر که از افراد بخواهید تا موضوعات 
مورد عاقه خود را انتخاب کنند، به افزایش تاثیر اقدامات 
شــما منجر خواهد شــد. در نهایت فراموش نکنید که از 
ارسال مطالب شخصی نیز غافل نشوید. برای مثال تبریک 

تولد، از جمله این موارد محسوب می شود. 
2-یک سبک زندگی را مشخص کنید 

موفق ترین برندهــا به خوبی می دانند کــه چگونه برای 
محصوالت خود یک شبه زندگی متفاوت تعیین کنند، برای 

مثــال برندهای لوکس، در تاش برای مشــخص کردن یک 
سبک زندگی خاص برای خود هستند. فراموش نکنید که افراد 
همواره تمایل دارند تا در گروه هایی قرار گیرند. به همین خاطر 
در صورتی که به دنبال ایجاد جامعه سازی برای مشتریان خود 
باشید، بدون شــک رضایتمندی الزم را برای آنها به ارمغان 
خواهید آورد. درواقع افراد باید از انتخاب برند شــما احساس 
متفاوت بودن را داشته باشند. در غیر این صورت همواره این 
احتمــال وجود دارد که بخواهد برندهای دیگر را نیز امتحان 
کنند. برای مثال یکی از دالیل فروش باالی برند خودروسازی 
استون مارتین، استفاده از یکی از مدل های این برند به عنوان 
وسیله شخصیت جمیز باند اســت. این امر باعث شده است 
تا افراد برای نزدیک تر شــدن به شخصیت مورد عاقه خود، 
اقدام به خرید از این برند کنند. به همین خاطر نیز شما باید 

به دنبال راهکاری برای خاص کردن مشتریان خود باشید.
3-در زمینه تولید محتوا، از اقدامات مشتریان خود 

حمایت کنید 
این امر که افراد تنها مشــاهده گر اقدامات شما باشند، 
بدون شــک باالترین حــد رضایت را بــرای آنها به همراه 
نخواهد داشت. به همین خاطر ضروری است سطح ارتباط 
خــود را افزایش دهیــد. برای این امر اســتفاده از آنها در 
اقداماتــی نظیر تولیــد محتوا، خود جذابیــت باالیی را به 
همراه خواهد داشــت، با این حــال فراموش نکنید که این 
امر باید در قالب مســابقه و چالش صورت گیرد تا همگان 
بــه خوبی تحریک شــوند. در نهایت این امــر که همواره 

نظرســنجی هایی را در معرض دید افراد قــرار دهید، به 
درک بهتر از خواسته های آنها منجر خواهد شد. فراموش 
نکنیــد که برای نیاز افراد، نقطه پایانی وجود نداشــته و با 
رفع یک مورد، موارد دیگری به وجود خواهد آمد. به همین 
خاطر الزم است تا نسبت به نیازهای جدید نیز توجه کافی 

از خود نشان دهید. 
4-سرگرم کننده باشید

ایجاد مسابقات و ساخت انواع بازی ها خود باعث خواهد 
شــد تا مخاطبان از طریق برند شــما به سرگرمی برسند. 
این امر بســیار مهم اســت که یک تجربــه جذاب را برای 
مخاطــب ایجاد کنید. بــه همین خاطر تنهــا یک رابطه 
اقتصادی را کافی ندانســته و از وقت گذراندن با مشتریان 
خود واهمه ای نداشته باشــید. درواقع شما باید به عنوان 
دوست مشتریان مطرح شــوید. این امر یک پیوند عاطفی 
را ایجاد خواهد کرد که خــود اصلی-ترین عامل وفاداری 

محسوب می شود. 
5-از معجزه هدیه غافل نشوید 

اگر در هنگامی که مشتریان انتظار ندارند هدیه ای را ارسال 
کنید، بدون شک باعث تاثیری عمیق در آنها خواهد شد. به 
همیــن خاطر از غافلگیر کردن آنها کوتاهی نکنید. در زمینه 
هدیه نیز به هر میزان که شناخت بیشتری از مشتریان خود 
داشته باشید، بهترین گزینه را می توانید برای آنها تهیه کنید. 

به همین خاطر نوع هدیه نیز بسیار مهم خواهد بود. 
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