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شاخص بورس در چهارمین روز هفته ۲۵۱۰ واحد رشد کرد

 بورس تهران
کانون توجه سرمایه گذاران

اگرچه در چند روز گذشــته، هشدارهایی درباره احتمال ریزش شاخص بورس توسط برخی از فعاالن بازار سرمایه 
شنیده شد و حتی عده ای از سهامداران نیز از ترس این ریزش، سهام خود را فروختند، اما با این وجود، شاخص بورس 
تهران دیروز ۲۵۱۰ واحد رشــد کرد و این امر می تواند نشــان دهنده این حقیقت باشد که فروش و عرضه این افراد، 
گرچه بر طبق محاســبات خودشان می توانست درست باشد، اما احتمال دارد که با واقعیت همخوانی نداشته باشد؛ 
حتی منفی شدن روز دوشنبه شاخص هم احتماال می تواند ناشی از رفتار این دسته از سهامداران باشد که با فروش 
ســهام خود و ایجاد افزایش عرضه، باعث پایین  آمدن قیمت ها و در کل منفی شدن شاخص بورس شدند. به گزارش 
ایسنا، چیزی که می تواند تحلیل آنها را مردود و نتیجه کار را برعکس کند، ورود نسبتا گسترده و اخیر نقدینگی به...

گزارش »فرصت امروز« از جلسه بررسی صالحیت وزرای آموزش و پرورش و میراث فرهنگی

»مونسان« و »حاجی میرزایی« وزیر شدند

۲

۵
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وزیر راه و شهرسازی از موافقت رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد

راه آهن چابهار - زاهدان ۲ ساله تکمیل می شود

۱۱ نکته برای حل هرگونه اختالف در محل کار

نجات کسب و کار با اعمال تغییرات پایدار

بررسی 3 حوزه اصلی خودکارسازی امور در برندهای کوچک

اصول برندسازی دیجیتال برای شرکت های حسابداری

کادیالک و چالش های برندسازی در دنیای مدرن

ضرورت آینده نگری در حوزه بازاریابی دیجیتال

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

آیا گوگل و آمازون با اسپیکر هوشمند 
از کاربران جاسوسی می کنند؟

4

در کمال ناباوری، بررســی آمارهای بانک تســویه جهانی نشــان 
 می دهد کــه ایران از نظر تعداد کارتخوان، تعداد تراکنش و ســرانه 

کارتخوان به تراکنــش، رتبه های عجیب و غریبی در دنیا 
دارد. بانک تسویه جهانی به صورت مداوم آمارهای پولی و...

گزارش جالب »بانک تسویه جهانی« از تعداد کارتخوان و 
تراکنش های الکترونیک در ایران

ایران؛ سومین کشور پرتراکنِش جهان

یادداشت
صرافی ها بازار ارز را 

بهم می زنند؟

در شــش ســال اخیر دولت با 
پایین نگه داشتن نرخ تورم،  هدف 
سیاست های پولي متفاوتي را اجرا 
کــرده اما این سیاســت ها نه تنها 
کمکی به توسعه ســرمایه گذاری 
و افزایش تولیــد و خروج از رکود 
نکرده بلکــه درنهایــت منجر به 
افزایش شــدید تورم شــده است. 
عدم هماهنگی بین سیاســت های 
پولی، مالی و ارزی طی ســال های 
گذشته منجر به تعمیق رکود شده 
و بزرگ ترین رکود تاریخ ایران را به 
ثبت رسانده اســت. سیاست های 
دولت بــرای کاهش تورم منجر به 
کاهــش نرخ بهره نشــد و همواره 
در این سال ها نرخ سود بانکی باال، 
منجر به تشــدید رکود اقتصادي 

شده است.
درنتیجــه نقدینگــي موجــود 
اقتصاد  تولیــدي  بخش هــای  به 
از  نیافــت و بســیاري  تخصیص 
تولیدکنندگان با کمبود نقدینگي و 
سرمایه در گردش روبه رو شدند و 

حتی به مرز تعطیلی رسیدند.
هر کشوری نسخه خاص خود را 
بــرای خروج از تورم دارد و در نظر 
گرفتن اعتماد فعاالن اقتصادی به 
سیاســت های پولی دولت مسئله 
بســیار مهمی تلقی می شــود، اما 

متأســفانه در ایــران به 
4دلیل نبود اعتماد به...
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برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، به ویژه در سطوح باالی مدیریتی نشان دهنده عظم 
جدی قوه قضائیه در مبارزه با فساد است، اما ضروری است که جهت تداوم آن، تا ریشه کنی 
کامل فساد یک سری تغییرات ساختاری نیز مدنظر قرار گیرد. به گزارش ایرنا، در روزها و 
هفته های اخیر قوه قضائیه جهت مبارزه با فســاد اقتصادی و اداری برخوردهای گسترده و 
شدیدی را با مفسدان در سطوح و رده های مختلف مدیریتی و اداری آغاز کرده که در جای 
خود قابل تمجید و تحسین است. اما، به اعتقاد کارشناسان احتمال اینکه برخوردهایی از 
این نوع در نهایت محدود به هرِس شاخ و برگ های فساد شده و نتواند ریشه های آن را برای 
همیشه بخشکاند زیاد است. چنین اقداماتی، هرچند نه به این گستردگی، مسبوق به سابقه 
اســت. در هشت مهرماه سال گذشته معاون اول قوه قضائیه خبر از محکومیت ۳۵ نفر در 
رابطه با پرونده های فساد اقتصادی و صدور حکم اعدام برای سه نفر از آنها به عنوان مفسد 
فی  االرض داد. به دنبال آن، در سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم دو تن از آنها که 
به جرم افســاد فی االرض از طریق تشکیل شبکه فساد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و 
پولی کشور با انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کالن ارز و سکه به اعدام 
محکوم شده  بودند اجرا شد. البته، سابقه اعدام مفسدان اقتصادی به دهه ۷۰ باز می گردد. 
در سال ۱۳۷4، فاضل خداداد، اولین مجرم اقتصادی بعد از انقالب، به جرم اختالس ۱۲۳ 
میلیارد تومان و به عنوان مفسد فی  االرض اعدام شد. همچنین مه آفرید امیرخسروی نیز به 

همین اتهام و به دلیل اختالس ۳هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳ اعدام شد.
شاخص درک فساد و رتبه جهانی ایران

گزارش های ساالنه سازمان شفافیت بین الملل مرجعی رسمی برای مشخص کردن جایگاه 
جهانی ایران از نظر فساد به شمار می رود. شاخصی که این سازمان برای رتبه بندی کشورها 
از نظر فســاد به کار می گیرد CPI یا شاخص ادراک فساد است. طبق گزارش های ساالنه 
سازمان یادشده، متأسفانه وضعیت فساد و شفافیت ایران در جهان خوب نیست و علی رغم 
بهبودهای اندک در برخی سال ها، به طور کل جزو کشورهای دارای فساد زیاد و شفافیت 
کم است. براساس شــاخص ادراک فساد، ایران از رتبه ۷8 در سال ۲۰۰۳، به رتبه 8۷ در 
سال ۲۰۰4، 88 در سال ۲۰۰۵، ۱۰۵ در سال ۲۰۰6 و رتبه ۱۳۱ در سال ۲۰۰۷، ۱4۱ در 
سال ۲۰۰8، ۱68 در سال ۲۰۰۹، سقوط کرده است. سپس در سال های ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۱ و 

۲۰۱۲به ترتیب رتبه های ۱46 ، ۱۲۰ و ۱۳۳ را کسب کرده است.
همچنین ایران در رده بندی جهانی ادراک فســاد در ســال ۲۰۱4 در میان ۱۷۵ کشور 
جهان رتبه ۱۳6و در ســال ۲۰۱۳ رتبه ۱44 را به دســت آورده بود. در سال ۲۰۱۵ ایران 
در رده ۱۳۰ قرار دارد و با کســب شاخص ۲۷ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، 
نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. گزارش سال ۲۰۱6 رتبه ۱۳۱ را برای 
ایران نشان می دهد. الزم به ذکر است که براساس گزارش سال ۲۰۱6 تقریبا دو سوم از ۱۷6 
کشــور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین تر از نقطه میانی شاخص های  
جهانی که بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده است، قرار دارند. در گزارش ۲۰۱۷، ایران توانست با 
کسب نمره ۳۰ در جایگاه ۱۳۰ در میان ۱8۰ کشور بایستد. در این سال در میان ۲۰ کشور 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم برای ایران به دست نیامده 
است. در سال ۲۰۱8 نیز ایران امتیاز متوسط ۲8 را کسب کرده و در میان ۱8۰ کشور به 
همراه گینه، لبنان، مکزیک، پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه ۱۳8 را دارد. همانطور که گفته شد 
اولین برخورد از نوع اعدام به ســال ۱۳۷4 باز می گردد. از آن زمان تاکنون در مورد فساد 
انواع مختلف مجازات ها از جمله جریمه های مالی، زندان، شــالق و همچنین اعدام اعمال 
شده اســت، اما روند سعودی جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی فساد بیانگر این است که 
برخوردهای قضائی آنگونه که باید کارساز نبوده اند. به اعتقاد برخی از کارشناسان این قبیل 
واکنش ها، تنها رضایت کوتاه مدت افکار عمومی را به دنبال داشته و بعد از مدتی فراموش 
می شود. از این رو، خیلی ها معتقدند که خشکاندن ریشه های فساد اقتصادی نیازمند ارائه 
راه حل های بنیادی و ایجاد تغییرات ســاختاری است. در صورتی که راه های نفوذ فساد به 
بدنه  نهادهای مختلف گرفته نشود مجازات اعدام اثرات کوتاه مدتی خواهد داشت و بعد از 

مدتی باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

تغییرات ساختاری یعنی چه؟
وقتی بحث از تغییرات ساختاری می کنیم با نوعی کلی گویی و ابهام مواجه هستیم. بدون 
شک هیچ ساختاری به راحتی و به ویژه در کوتاه مدت قابل تغییر نیست، اما کدام ساختارها 
قابل تغییر بوده و می تواند جلوی فساد گسترده را بگیرد. در عالم واقع، هیچ ساختاری نیست 
که قابل تغییر نباشد اما برخی ساختارها دیرتر و برخی نیز در میان مدت قابل تغییر هستند 

اما به جرأت می توان گفت که هیچ ساختاری در کوتاه مدت قابل تغییر نیست.
برای مثال، ســال ها است که موضوع خصوصی سازی اقتصاد در دستور کار دولت و سایر 
نهادها قرار گرفته است. یکی از راه های مبارزه با فساد کمک نهادهای مربوطه و از جمله قوه 
قضائیه به تحقق خصوصی سازی واقعی در کشور است. می دانیم که دولتی بودن اقتصاد و 
به ویژه نقش پررنگ و قابل توجه نفت در آن عامل اصلی ایجاد رانت و فساد اقتصادی است. 
همین گزارش ســازمان شفافیت نشان می دهد در بیشتر موارد، در اقتصادهایی که بخش 
دولتی کوچک تری دارند شفافیت بیشتر است. باتوجه به اینکه از سال 84 تاکنون اقتصاد 
ایران دولتی تر شده است، طی سال های گذشته به همان میزان که اقتصاد ما دولتی تر شده 
شــاهد فساد اقتصادی بیشتری هم بودیم و متاسفانه تسلط نهادهای دولتی و شبه دولتی 
بر اقتصاد بیشــتر شده و تنها راه کاهش فساد اقتصادی و رسیدن به اقتصاد سالم، کاهش 
دخالت و تصدی دولت و به ویژه جلوگیری از شــکل گیری اقتصاد شبه دولتی یا خصولتی 
اســت. به اعتقاد کارشناسان چنانچه اراده کافی وجود داشته باشد با یک برنامه بلندمدت 
می توان تصدی و دخالت دولت را به مرور زمان کاهش داد و به سمت اقتصاد آزاد و سالم 
حرکت کرد و مانند کشورهای توسعه یافته شاهد این باشیم که شفافیت اقتصادی کشورمان 
روز به روز بهتر و بیشتر شود. یکی دیگر از تغییرات ساختاری قابل تحقق به حوزه سیاسی 
مربــوط بوده و در این زمینه قوه قضائیه می تواند به عنوان نهادی مســتقل زمینه را برای 
تقویت هرچه بیشتر مردم ساالری و شاخص های دموکراسی فراهم کند. این موضوع از چنان 
اهمیتی برخوردار اســت که سازمان شفافیت بین الملل مهمترین عامل در کاهش فساد و 
افزایش شــفافیت را رشد دموکراسی می داند. بدون شک قانون اساسی کشور ظرفیت های 
الزم در این زمینه را دارد و کافی اســت که زمینه برای فعالیت و رقابت های سیاسی سالم 
احزاب فراهم شود. در یک ساختار سیاسی رقابتی احزاب و جریان های سیاسی می توانند به 

طور خودکار همدیگر را در مورد فساد کنترل و نظارت کنند.
زیرا به باور کارشناسان، وجود احزاب سیاسی مختلف سبب ایجاد رقابت سیاسی و انتقال 
دوره ای قدرت از یک گروه و یا حزب به گروه یا حزب دیگر می شــود و فعالیت های حزب 

حاکم پیوسته از جانب احزاب رقیب مورد نظارت، ارزیابی و انتقاد قرار می گیرد.
بدون شک جهت جلوگیری از هرگونه آشفتگی سیاسِی ناشی از رقابت های ناسالم احزاب 
جهت تخریب یکدیگــر نظارت و مداخالت قوه قضائیه ضرورتی انکارناپذیر اســت. چون 

آشفتگی و هرج و مرج سیاسی خود یکی از سرمنشأهای فساد اقتصادی است.  
نکته دیگر به آزادی مطبوعات به عنوان یکی از ارکان اصلی مردم ســاالری بازمی گردد. 
صاحبنظــران بر این باورند که هر اندازه، آزادی بیان و مطبوعات و قدرت مردم در انتخاب 
سیاست مداران بیشتر باشد، سیاست مداران برای حفظ موقعیت سیاسی و وجهه اجتماعی 
خود به میزان کمتری فســاد خواهند داشت. زیرا آنها می دانند در صورت ارتکاب فساد و 
افشــاگری مطبوعات ضمن از دست دادن اعتبار اجتماعی با خطر از دست رفتن موقعیت 
سیاسی به لحاظ عدم انتخاب در دوره های بعدی انتخابات توسط مردم و نیز مجازات روبه رو 
خواهد بود. عالوه بر موارد فوق، پیشرفت های چشمگیر فنی و ظهور فناوری های نوین امکان 
ایجاد تغییر و تحوالت عمیق و گسترده و ایجاد زیرساخت های الزم جهت تحقق شفافیت 
حداکثری و ریشه کن شدن فساد را فراهم کرده است. شعار دولت الکترونیک که بیش از یک 

دهه است در ادبیات سیاسی رایج شده بیانگر اهمیت این موضوع است.
بدون شک، در کنار موارد یادشده وجود و حضور دستگاه های نظارتی مستقل از احزاب و 
جریان های سیاسی از ضروری ترین عناصر مبارزه با فساد است. در صورتی که دستگاه های 
نظارتی و از جمله قوه قضائیه در هر کشوری بتواند رویکردی فراجناحی و فراحزبی در پیش 

بگیرد، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد امری قابل دستیابی خواهد بود.

آیا خشکاندن ریشه های فساد را راهی هست؟

فسادزدایی به کمک نهادهای مدنی
رئیس کل بیمه مرکزی از حرکت بیمه ها به سوی صفر کردن کسری ذخایر خبر داد

چرا بیمه ها نباید مالیات بدهند؟
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه تاکنون ۲۳درصد از کســری ذخایر بیمه ها کاهش یافته است، گفت شرکت های بیمه با 

صرف نظر از تقسیم سودهای مقطعی، به سمتی حرکت می کنند که کسری ذخایر در این صنعت به صفر برسد.
به گزارش پایگاه خبری بیمه مرکزی، غالمرضا ســلیمانی گفت: سطح توانگری مالی شرکت های بیمه به طور منظم از سوی 
نهاد ناظر کنترل می شود و خوشبختانه در چند سال اخیر شرکت های بیمه با در پیش گرفتن تمهیداتی سطح توانمندی مالی 
خود را باال برده اند. به گفته وی، کسری ذخایر در صنعت بیمه با سیاست های منظم و مدون در حال کاهش است و شرکت های 

بیمه با صرف نظر از تقسیم سودهای مقطعی، به سمتی حرکت می کنند که کسری ذخایر در این صنعت به صفر برسد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ از  سه شرکت فاقد ذخایر کسری به ۱۰ شرکت بیمه فاقد کسری ذخایر 
رسیده ایم، تصریح کرد: برای جبران کسری ذخیره راهکارهایی را در پیش گرفته ایم که در حال حاضر کاهش ۲۳درصدی این 

کسری ها یک دستاورد ارزشمند برای این صنعت بیمه به شمار می رود.
او قرار گرفتن ۲۰ شرکت بیمه ای در سطح یک توانگری را محصول هم افزایی و تعامل تنگاتنگ نهاد ناظر بیمه و شرکت های 
بیمه ارزیابی کرد و گفت: برقراری نظام حاکمیت شرکتی در کنار نظارت اصولی و دقیق بیمه مرکزی نوعی فضای خودکنترلی 

را در صنعت بیمه حکفرما کرده است.
ســلیمانی با اشــاره به بهره گیری دانش فنی و اســتفاده از دیدگاه های خبرگان صنعت بیمه در اصالح اساسنامه سندیکای 
بیمه گران ایران، اظهار داشت: مقدمات کافی برای مباحث برون سپاری در بخش آموزش و راه اندازی انجمن های تخصصی بیمه 

فراهم شده و به زودی شاهد تحوالت مثبتی در این حوزه خواهیم بود.
رئیس شــورای عالی بیمه گفت: شایسته ســاالری اصل اول بیمه مرکزی برای تایید صالحیت مدیران است، آنها باید تالش 

کنند که شایستگی های خود را ارتقا بدهند تا از نهاد ناظر نمرات مثبتی دریافت کنند.
وی به تشریح پیچیدگی های موضوع نگهداری ریسک در صنعت بیمه پرداخت و گفت: صنعت بیمه کشور در نهایت آرامش 
و اطمینان، مســئولیت تمامی ریسک های داخل کشور را پذیرفته که این امر نشانگر ظرفیت باالی نگهداری ریسک در صنعت 

بیمه است.
مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده را هدف قرار می دهد

رئیــس کل بیمه مرکزی همچنین پیش از این از عزم جدی نهاد ناظر بــرای حذف مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صنعت 
بیمه و رایزنی های مســتمر در این باره خبر داده و گفته بود که قوانین و مقررات باید به گونه ای تدوین شــود که برای توسعه 

رشته های بیمه به خصوص بیمه های زندگی تهدیدی تلقی نشود.
به گزارش ایسنا، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه مساله ای است که می تواند باعث کاهش خرید بیمه نامه ها توسط 
مردم و در نتیجه از بین رفتن فضای اطمینان بخش اقتصادی و اجتماعی در جامعه شود. صنعت بیمه به دلیل کارکرد حمایتی 
و اطمینان بخشی که برای صنایع و فعالیت های اقتصادی دارد، حوزه ای حساس بوده که هر نوع تصمیم گیری و مقررات گذاری 

در آن باید با احتیاط صورت بگیرد.
در همین راســتا یکی از قوانین و مقرراتی که در این حوزه بســیار محل بحث شــده، قانون وضع مالیات بر ارزش افزوده بر 
صنعت بیمه است. همانطور که می دانیم مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که مصرف کنندگان 
آن را به همراه بهای خرید کاال یا خدمات پرداخت می کنند و فروشــنده نیز موظف اســت مبلغ تعیین شده مالیات دریافتی را 

به دولت پرداخت کند.
بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده بیش از هر چیز مصرف کننده و درواقع تقاضا برای خرید محصول را هدف قرار می دهد. 
این نوع مالیات اگر در هر حوزه ای وضع شــود می تواند باعث افزایش قیمت محصوالت و در نهایت کاهش تقاضا شــود. در این 
مــورد نیــز وضع مالیات بر ارزش افزوده بــر صنعت بیمه می تواند باعث کاهش تقاضا برای خرید این خدمت ضروری توســط 

شهروندان شود.
9 میلیون وسیله نقلیه بیمه نامه ندارند

براســاس آمارهای منتشرشده از وضعیت پوشش بیمه ای در کشور، حدود ۹میلیون خودرو و موتورسیکلت )یک سوم از کل 
وســایل نقلیه موجود( بدون پوشش بیمه ای شخص ثالث هستند که از این میان حدود ۷میلیون آن مربوط به موتورسیکلت ها 

و یک میلیون آن نیز خودروها هستند.
واقعیت این است که عدم وجود پوشش بیمه ای برای وسایل نقلیه یکی از نواقصی است که می تواند پیامدهای جبران ناپذیری 
برای صاحبان آنها در پی داشته باشد؛ این وضعیت با حذف مالیات بر ارزش افزوده و پایین تر آمدن قیمت بیمه نامه های شخص 

ثالث تا حدود زیادی برطرف شود.
در همین باره در روزهای گذشــته نیز برخی از نمایندگان مجلس از جمله برخی اعضای کمیسیون اقتصادی نسبت به اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه موضع گرفته اند. براساس گزارش بیمه مرکزی صدیف بدری - عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلــس - با بیان اینکه قطعاً باید مــواردی چون اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه از متن قانون حذف شــود گفته 
است که دغدغه های مربوط به صنعت بیمه و عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر آن باید در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد 

ارزیابی قرار بگیرد.

فریال مستوفی
 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران



فرصت امروز: با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی، علی اصغر 
مونسان و محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیران میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری و آموزش و پرورش انتخاب شدند.
جلســه علنی صبح سه شنبه مجلس با دســتور کار بررسی صالحیت 
»علی اصغر مونســان« برای تصدی وزارت »میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی« و »محســن حاجی میرزایی« برای وزارت »آموزش و 

پرورش« تشکیل شد.
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهــور، محمود واعظی رئیس 
دفتر ریاســت جمهوری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، بیژن 
زنگنه وزیر نفت، محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی، محمدجواد آذری 
جهرمی وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات، رضــا رحمانی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، جمشــید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، حسن روحانی را در این 

جلسه همراهی می کردند.
در این جلسه پس از سخنان رئیس جمهور، نمایندگان موافق و مخالف 
وزرای پیشــنهادی و همچنین دفاع مونســان و حاجی میرزایی از خود و 
برنامه ها ی شــان، رأی گیری از نمایندگان برای اخذ آرا صورت گرفت. در 
نهایت، حاجی میرزایی بــا ۲۰۰ رأی موافق، 48 رأی مخالف و هفت رأی 
ممتنع از ۲۵۵ نماینده حاضر به عنوان وزیر آموزش و پرورش و مونسان با 
۱6۳ رأی موافق، 8۷ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از ۲۵۵ نماینده حاضر 

به عنوان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شدند.
رئیس جمهور در دفاع از وزیران پیشنهادی اش چه گفت؟

روحانی در دفاع از وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی 
و گردشــگری، با بیان اینکه شما نمایندگان حامیان اصلی دولت هستید، 
گفت: شما به وزیران رأی دادید و دولت به پیشنهاد و تعیین افراد، توسط 
رئیس جمهوری و رأی اعتماد شما کار خود را آغاز کرد، بنابراین با کمک 
شما بوده که دولت تشکیل شده و با کمک شما است که دولت در مسیر 
قانونی خود قدم بر می دارد، بنابراین در این روزهای سخت با وحدت از این 
مشــکل عبور می کنیم ولو اینکه برای مردم روزهای سختی گذشته و باز 

روزهای سختی خواهد بود.  
رئیس جمهوری افزود: اگر میراث فرهنگی نبود، کتاب نمی توانست هویت 
ملی ما را تبیین کند. کاری که آثار شیراز، اصفهان و بقیه شهرهای بزرگ 
ایران را می تواند گویا باشــد، زبان کتاب قاصر و کوتاه است. زبان تمدن و 

معماری یک زبان رسا و همه فهم است و ترجمه هم نمی خواهد.
رئیس جمهوری بیان کرد: آقای مونسان که از قبل هم در این سمت در 
دولت فعالیت می کرد عنصر فعال، بانشاط، پرکار، خوشفکری است که از 
بهترین دانشگاه کشور فارغ التحصیل شده و آمادگی دارد بار مسئولیت این 
کار را بر دوش بگیرد. امیدوارم با رأی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
در این دو سال باقی مانده همچنان آقای مونسان بتواند در این سمتی که 

تاکنون بوده، البته به عنوان وزیر این مسئولیت را برعهده گیرد.
رئیس جمهوری همچنین درباره وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش با 
بیان اینکه محســن حاجی میرزایی مزایای ویژه  خــود را دارد، گفت: او از 
نظر خلق و خوی، اخالق، ادب و نحوه برخورد، انســان فوق العاده ای است 
و ما تا به حال در این شــش سال ندیده ایم که عصبانیت وی چگونه است 

و این را تجربه نکردیم.  
روحانــی تصریح کــرد: حاجی میرزایی این تــوان را دارد هم از لحاظ 
تحصیالت که علوم اجتماعی است و هم از نظر تجربه ۲۰ ساله  کار معلمی 
در آموزش و پرورش داشــته، کامال برای این کار مهیا است. معتقدیم در 
دوران وی، یک تحول بسیار خوبی را در آموزش و پرورش شاهد خواهیم 

بود. این وزارتخانه برای همه ما و آینده ما بسیار اهمیت دارد.
روحانی در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست که به دو 
وزیر رأی دهند تا دولت بتواند با همه افراد کابینه فعالیت خود را ادامه داده 

و در مسیر و شرایط سخت کشور را با موفقیت مدیریت کند.
مخالف خوانی با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

نخستین مخالف وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، نماینده ارومیه بود. 
نادر قاضی پور گفت وزیر آموزش و پرورش باید شــخصیتی ملی و جذاب 
باشد، نسبت به معیشت فرهنگیان و مطالبات آنان چه اقداماتی انجام شده 
اســت. منزلت معلمان را با انتخاب وزیری خارج از بدنه آموزش و پرورش 
کاهش ندهید، دولت در انتخاب وزیر آموزش و پروش ارزان فروشی کرده و 

ساده ترین مسیر را انتخاب کرده است.
بعد از نماینده مردم ارومیه در مجلس، نگهبان ســالمی، نماینده خواف 
و رشــتخوار به عنوان دومین مخالف وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با 
تاکید به تحصیالت خود در حوزه آموزش و پرورش گفت: اولویت اساسی 
همه دولت ها در دنیا آموزش و پرورش است چرا برای رئیس جمهور ما این 

موضوع در اولویت دهم هم نیست.
محمداسماعیل سعیدی، نماینده تبریز هم به عنوان سومین مخالف وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: شما )حاجی میرزایی( توضیح دهید که 
آیا دولت به شــما این اختیار را می دهد که مشــکالت و معضالت کنونی 
آموزش و پرورش و برنامه  های ارائه شــده خــود را در این زمینه عملیاتی 

کنید.

ســیدتقی کبیری، نماینده خوی نیز در مخالفت با وزیر پیشــنهادی 
آموزش و پرورش گفت: ســوابق مدیریتی و اخالقــی حاجی میرزایی بر 
همگان روشــن است اما فاصله ۱8 ساله او از بدنه آموزش و پرورش محل 
سوال اســت. او با اشاره به اصل ۱۵ قانون اساســی یادآور شد: در برنامه 
حاجی میرزایی بحث تدریس ادبیات زبان های اقوام در مدارس وجود ندارد 
و این مساله نشان می دهد که حاجی میرزایی اراده ای برای اجرای اصل ۱۵ 

قانون اساسی ندارد.
موافق خوانی با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

حمیــد بنایی، نماینده گناباد در موافقت با وزیر پیشــنهادی آموزش و 
پرورش با تاکید بر اینکه نمایندگان مخالف، برنامه حاجی میرزایی را مطالعه 
نکرده انــد، گفت: در نگاه حاجی میرزایی، آموزش و پرورش متعلق به همه 

است و وی به دنبال کار سیاسی نیست.
ســیده فاطمه ذوالقدر، نماینــده مردم تهران نیــز در موافقت با وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش گفت: حاجی میرزایی دارای سابقه طوالنی 

در نظام آموزشی است و با دولت نیز همکاری های الزم را داشته است.
محمدرضا منصوری، نماینده ســاوه هم به عنوان ســومین موافق وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش گفت: برنامه های حاجی میرزایی با توجه به 

اهمیتی که او به آموزش های نوین دارد می تواند راهگشا باشد.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش گفت: بنده شــاهد تالش ارزشــمند حاجی میرزایی در 
اعمــال نظرات انقالبی و دینی در حوزه های کاری و مســئولیتی بوده ام و 

شهید محراب آیت اهلل مدنی از ایشان قدردانی کردند.
حاجی میرزایی: الیحه ویژه ای برای معلمان تدوین می شود

پس از صحبت های مخالفان و موافقان، محسن حاجی میرزایی برای دفاع 
از خود در پشــت تریبون مجلس حاضر شــد و گفت: با همکاری دولت و 
مجلس الیحه خاص معلمان تدوین می کنیم تا جایگاه و منزلت آنها تامین 

شود.
او بــا تشــکر از رئیس جمهوری که به وی اعتماد کــرده، با بیان اینکه 
معلم کارمند نیســت و مهمترین رکن تعلیم و تربیت است، گفت: توسعه 
و کیفیت بخشــی به آموزش دوره دبستان به عنوان بنیان اصلی آموزش و 
پرورش است و ایجاد پوشش کامل دانش آموزان جزو برنامه های من خواهد 
بود و در دوره اول و دوم متوســطه هم برنامه های ویژه ای داریم. حتی در 
راستای اجرای سند تحول توجه به توسعه کّمی و کیفی هنرستان ها توجه 

ویژه خواهیم داشت چون بار سنگین آموزش مهارت ها را به عهده دارند.
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش با طرح این ســوال که آیا آموزش 
و پرورش شهروندانی مســتقل تربیت می کند، گفت: با وجود اینکه چتر 
آموزش و پرورش در تمام ســرزمین ایران گســترده اســت اما آنطور که 
شایســته فرزندان این مرز و بوم اســت ما زمینه های الزم را برای رشد و 
پــرورش آنها فراهم نکرده ایم. آموزش حافظه محور فربه شــده اســت و 

بنیان های آموزشی ما آنچنان که باید باشد، نیست.
حاجی میرزایــی ادامه داد: آموزش مهارت های زندگی و ایجاد نشــاط، 
گسترش برنامه های پرورشی و تربیتی، استمرار ارزش های دینی و اخالقی 
و تشــویق و ترغیب به نماز از دیگر برنامه های من است. اگرچه از ظرفیت 
کانون پرورش فکری استفاده خواهد شد. ظرفیت سازمان فنی و حرفه ای 
کشــور را در کنار آموزش و پرورش قرار می دهم تا برای توسعه مهارت ها 
برای توسعه مهارت ها که هدف گذاری شده است از پیش دبستانی تا پایان 

دوره متوسطه به صورت تخصصی اقدام شود.
وی ادامه داد: برنامه های منظم و منسجم برای سالمت و توسعه ورزش 
دانش آموزان طراحی کرده ایم. توسعه تربیت بدنی در مدارس، نهادینه کردن 
فعالیت های ســالم بدنی برای کاهش ساالنه هزاران میلیارد از هزینه های 
درمانی از دیگر برنامه های من است که در تعامل با وزارتخانه های ورزش و 

بهداشت انجام خواهم داد.
وزیر پیشــنهادی آموزش و پــرورش با تاکید بر اینکه دسترســی به 
فرصت های برابر و باکیفیت حق همه شهروندان است و باید برای آن تالش 
کنیم، گفت: اقتصاد آموزش و پرورش یک اقتصاد بزرگ است، این اقتصاد 
محدود به اعتبارات دولتی نمی شــود، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در 
قالب کالس های کمک آموزشی، انتشارات کتب کمک آموزشی، کالس های 
کنکــور و کالس خصوصی و هزینه هایی که خود مردم می پردازند، هزینه 
می شود این حجم بزرگ نقدینگی به اهداف آموزشی ما کمکی نمی کند، 
این حجم بزرگ اقتصادی خروجی نظام آموزشــی مــا که دانش آموزان 
هستند به جای اینکه تبدیل به شهروندی مستقل و مشارکت جو و دارای 
عادت و رفتار مناسب کند، آنها را تست زن بار می آورد و یک اضطراب مدام 

به آنها می دهد.
وی تاکیــد کرد: کنکور باید اصالح شــود و تاثیر معــدل در تحصیل 
دانشگاه ها باید افزایش پیدا کند. سال هاست مدیریت دارایی های آموزش 
و پرورش به عنوان اهرم قرار دادن دارایی ها برای حل مســائل آموزش و 
پرورش و توسعه آموزش کیفی اســتفاده می شود و من اقتصاددانانی که 
تحول خواه هستند را در آغاز مسئولیت اگر مورد اعتماد دوستان قرار گیرم 
بــرای این کار مامــور خواهم کرد و به اقتصاد آموزش و پرورش ســامان 

خواهم داد.

مخالف خوانی با وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری
با پایان صحبت های حاجی میرزایی، بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش به پایان رسید و بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی میراث 
فرهنگی و گردشــگری آغاز شد. در ابتدای این بررسی، جالل محمودزاده 
نماینده مهاباد در مخالفت با وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری 
گفت: تعداد گردشــگران داخلی که به خارج کشور می روند دو تا سه برابر 
تعداد گردشگرانی است که به ایران می آیند و به دلیل ناکارآمدی مجموعه 
میراث فرهنگی تعداد گردشــگران ایرانی به خارج از کشور رو به افزایش 

است.
سید مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
میراث فرهنگی و گردشــگری گفت: با توجه به برنامه، عملکرد و ســابقه 
مونســان باید گفت در دو سال گذشته نگاهی غیرجامع در حفظ میراث 

فرهنگی داشته ایم.
پروانه سلحشــوری نماینده تهران هم در مخالفت با وزیر پیشــنهادی 
میراث فرهنگی و گردشــگری گفت: متاسفانه در برنامه ارائه شده مواردی 
مخدوش و بدون پشــتوانه وجود دارد. در جایی اشاره شده هزینه مرمت و 
ساماندهی بناهای تاریخی 4 هزار میلیارد و در جایی دیگر ۲ هزار میلیارد 

است.
حســن نوروزی نماینده رباط کریم نیز در مخالفت با وزیر پیشــنهادی 
میراث فرهنگی و گردشــگری گفت: شــما )مونســان( موظف به اجرای 
ســندهای باالدســتی نظام بودید، شــما بایســتی میراث فرهنگی را با 
پیوســت های تخصصی برای کل طرح های ملــی تهیه می کردید. آیا این 
کار انجام شده است؟ آیا شما حمایت از هنرمندان و فناوران صنایع دستی 
را در دســتور کار قرار داده اید؟ آیا از ظرفیت خیرین مســلمان در تقویت 
میراث فرهنگی استفاده کرده اید؟ آیا برای موضوع توریست درمانی طرحی 

تهیه کرده اید؟
موافق خوانی با وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری

در ادامه جلســه علنی مجلس، یوناتن بت کلیــا نماینده در موافقت با 
وزیر پیشــنهادی میراث فرهنگی و گردشــگری گفت: رشد ۵۲درصدی 
گردشگران ورودی در سال ۹۷، رشد 66درصدی درآمد ارزی در این سال، 
افزایش 4۰درصدی گردشــگران ورودی در چهار ماه ابتدایی ســال ۹8، 
طراحی برند ملی گردشگری، جلب مشارکت سازمان های بین المللی برای 
اجرای شش پروژه گردشگری در کشور از مهم ترین اقدامات مونسان است.

مهرداد الهوتی نماینده لنگرود نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی میراث 
فرهنگی و گردشــگری گفت: سال گذشــته کل منابع در اختیار میراث 
فرهنگی 6۰۰ میلیارد تومان بوده است و نمی دانیم آیا این اعتبار تخصیص 
یافته یا خیر، سال گذشته 6 میلیون دالر صادرات صنایع دستی داشتیم و 

جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه میراث فرهنگی هستیم.
احمد ســالک نماینده اصفهان هم در موافقت با مونسان گفت: او در دو 
ســال گذشــته مدیریتی قوی با طراحی و توجه مبانی برنامه های ششم 
توسعه داشته است، وزارت میراث فرهنگی کاربردی اقتصادی و فرهنگی 

دارد و هر دو مقوله در برنامه های مونسان مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین سید ناصر موســوی الرگانی نماینده فالورجان در موافقت با 
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری گفت: تسهیل صدور روادید و 
لغو ویزا با کشورهای بازار هدف، استفاده از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی در 

دوره مسئولیت ایشان قابل توجه است.
مونسان: چین را پشت سر گذاشتیم 

پس از ســخنان موافقان و مخالفان، مونســان به پشت تریبون آمد و با 
بیان اینکه ایران به واسطه ظرفیت های بی نظیر تاریخی، فرهنگی، بناهای 
متعدد تاریخــی، اماکن دینی و بیش از 6۰۰ مــوزه فعال و ظرفیت  های 
بی نظیــر طبیعی و تنــوع آب و هوایی جزو ۱۰ کشــور پرظرفیت جهان 
دســته بندی شده است، گفت: خوشــبختانه گردشگری در کشور با رشد 
خوبی به ســمت جلو در حرکت اســت و علی رغم مشکالتی که در این 
مدت به واســطه تحریم ها به وجود آمد، با تدابیر سازمان میراث فرهنگی 
گذشته؛ همچون لغو روادید با کشورهای هدف، تعیین کشورهای هدف، 
تمرکز روی کشورهای منطقه ای و تبلیغات وسیع در فضای مجازی، آثار 

مضر تحریم کاهش یافت.
وزیر پیشــنهادی میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی ادامه 
داد: هم اکنــون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم ســرمایه گذاری در 
پروژه های حوزه گردشگری است که بخشی از آن شامل 4۰۵ هتل و ۱۵4 
هتل 4 و ۵ ســتاره است و تمام تالش ما این است تا بین 6۰ تا ۷۰درصد 

این پروژه ها را تا پایان سال به نتیجه برسانیم.
به گفته مونسان، بهره برداری از هزار و 4۲۵ پروژه بوم گردی در دو سال 
گذشته عالوه بر تامین زیرساخت ها در زمینه طبیعت گردی موجب ایجاد 
اشــتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و حتی باعث حرکت 
معکوس شده، رونق اقتصادی در روستاها را به وجود آورده و برای جوانان 

ما ایجاد اشتغال کرده است.
او افزود: با کسب رتبه اول جهانی در سال گذشته با ثبت هشت شهر و 
دو روستا در فهرست جهانی، برای نخستین بار چین را پشت سر گذاشتیم 
و به رتبه اول ثبت شهرهای جهانی در حوزه صنایع دستی در دنیا رسیدیم.

گزارش »فرصت امروز« از جلسه بررسی صالحیت وزرای آموزش و پرورش و میراث فرهنگی

»مونسان« و »حاجی میرزایی« وزیر شدند
دریچه

روحانی در جلسه رأی اعتماد به مونسان و حاجی میرزایی:
مذاکره دوجانبه با آمریکا مطرح نیست

رئیس جمهور گفت طراحی دشــمن بر این بــود در ۱6 ماه پیش با 
تحریم شدیدی که علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال می شود کشور 

حداکثر شش ماه بیشتر نتواند تاب آوری داشته باشد.
به گزارش ایسنا،  حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی برای معرفی دو وزیر کابینه با بیان اینکه 
شرایط امروز کشور شرایط پیچیده ای است که نیاز به نقش آفرینی سه 
قوه و سایر ارکان کشور دارد، گفت: به یاد ندارم هیچ کشوری در تاریخ 
دهه های گذشته همانند ایران امروز در فشار اقتصادی بی حد و حصر و 

حداکثری استکبار جهانی و دشمنان قرار گرفته باشد.
روحانی با بیان اینکه آمریکا به این نتیجه رسیده که با فشار حداکثری 
نمی تواند ملت ایران را به زانو درآورد، افزود: آن همه پیغام و پســغام با 
واسطه در سراسر جهان که مشاهده می کنید به خاطر همین یأسی است 
که بر نقشه و افکار دشمن مستولی شده است. آنها می دانند این راه پاسخ 
نمی دهد و جنگ تحمیلی اقتصادی هم مانند جنگ تحمیلی نظامی ۳۰ 

سال قبل، نتیجه نخواهد داد.
وی افزود: ملت ما با وجود همه دشــواری ها در جنگ تحمیلی مقابل 
یک کشوری ایستادند که به ظاهر به ایدئولوژی شرق خود را مسلح کرده 
و با سالح غرب و شوروی مجهز شده و با پل ارتجاع در برابر ملت ایران 
ایستاده بود. آمریکا به این کشور اطالعات می داد، شوروی و فرانسه سالح 
می داد، ارتجاع پول، بندر و فرودگاه می داد، اما رزمندگان ما توانســتند 
در این جنگ پیروز شــوند. جنگ تحمیلی دوم نیز که اقتصادی، روانی 
و سیاسی است برای دشــمن سرنوشتی بهتر از جنگ نظامی نخواهد 
داشت. در این جنگ هم ملت ما پیروز و سربلند است و این ادعا نیست.

رئیــس جمهور با بیان اینکه راهبرد مــا در برابر توطئه آمریکا صبر 
انقالبــی و تدبیر عقالنی بود، تصریح کرد: ما با این راهبرد اجازه ندادیم 
ایران تنها بماند، ما توانســتیم آمریکا را در انزوا قرار دهیم. آمریکا برای 
اولین بار از زمان ابرقدرتی اش که علیه یک ملت توطئه کرد، اما دنیا به 
آنها روی خوش نشــان نداد و حداقل در زبان و سیاســت با ملت ایران 
هم نوا شــد. ملت ایران به لحاظ حقوقی در دادگاه بین المللی پیروز شد 

و تنها یک رژیم منحوس نامشروع و دو سه کشور در کنار آمریکا ماند.
وی خاطرنشان کرد: اولین قدم ما دادن فرصت تاریخی به کشورهای 
۱+4 بود، اگر آنها به تعهدات خود عمل می کردند ما هم به کلیه تعهدات 
خود عمل می کردیم، اما متاسفانه بعد از تخلف و خیانت آمریکا اروپا هم 
یا به وظیفه خود عمل نکرد یا نتوانست یا هر دو که آنچه ما می فهمیم 
یعنی جایی می توانست ولی عمل نکرد و در جایی هم با مشکالت مواجه 

بود.
وی تاکید کرد: اســتراتژی ما بر دو پایه مقاومت داخلی و دیپلماسی 
فعال مبتنی بود؛ زیرا بدون مقاومت و دیپلماسی مسیر ما دشوار خواهد 

شد.
روحانی در ادامه سخنانش گفت: پایه اصلی استراتژی ما این بود که 
ملت ما روی پای خود بایستد؛ همه ارکان دست به دست هم بدهند تا 
ما بتوانیم از این فشاری که بر مردم وارد شده است بکاهیم. در این راستا 
رهنمودهای مقام معظم رهبری،  هماهنگی ســه قوه و جلسات شورای 

عالی اقتصاد که تدبیر ایشان بود راهگشا بوده است. 
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما نمایندگان حامیان اصلی 
دولت هســتید، چون شــما به وزرا و هیات دولت رأی اعتماد دادید. با 
کمک شما هست که در این روزهای سخت ما می توانیم با وحدت از این 
مشکالت عبور کنیم. آنچه که من می خواهم بگویم این است که مقاومت 

ملت ایران پیروزی به دست آورده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز بعد از اردیبهشــت سال گذشته که 
تحریم را صد درصد کردند، به کشــورهای دیگر آنچنان فشاری آوردند 
که اگر یک هواپیما از ایران پرواز کند با چهار چشم مراقبتش می کنند، یا 
یک کشتی و قایق از بندر ما حرکت کند مورد نظاره آنان قرار می گیرد، 

اینچنین فشار و تحریمی بی سابقه است.
وی افزود: حاال باید شــاخص های اقتصادی به ما بگوید که مقاومت 
مردم ایران پاسخ داده است یا خیر. آمار و ارقام اقتصادی نشان می دهد 
وضع ما نســبت به سال پیش بهتر است. اخیرا بانک مرکزی در نامه ای 
ذکر کرده بود شاخص بهای تولیدکننده نشان می دهد رشد این شاخص 

هفت دهم درصد بوده است.
روحانی خاطرنشــان کرد: قیمت ارز ما از یک ثبات نسبی برخوردار 
است که این هم نشان می دهد بازار ما نوعی آرامش دارد. این به معنای 
امید مردم به تولید اســت. شاخص های صنعتی به ما نشان می دهد که 
هم در زمینه اخذ مجوز و هم کارگاه های صنعتی رشدهای ۲۰درصدی 

داریم.
رئیس جمهور یادآور شــد: برخالف همه تبلیغات متمرکز جهانی که 
می خواهند روحیه ملت ما را تضعیف کنند مردم ما در مسیر تولید در 
حرکت هستند. اینکه در شرایط فعلی ساخت ۱۱۰ هزار مسکن شهری و 
روستایی را کلید می زنیم به معنای حرکت مثبت اقتصاد است که توسط 

بخش خصوصی انجام می گیرد و دولت فقط حمایت می کند.
رئیس جمهور گفت: برای اولین بار پس از انقالب، جمهوری اسالمی 
ایران در یک پیمان اقتصادی منطقه ای ورود کرده و در آبان ماه امسال 
روابط آزاد تجاری با کشــورهای اوراســیا اجرایی می شود. این پیمان 
می تواند راه را برای صادرات و واردات آســان تر کند. ما با چند کشــور 
بزرگ جهان هم توافق کردیم که مبادالت با پول ملی کشــورها باشد 
و این به معنای ضربه به دالر و توطئه های آمریکاســت. امروز شــرایط 
آرام تری را در کشور مشــاهده می کنیم و شرایط بهتری را در ماه های 

آینده تجربه خواهیم کرد.
روحانی با بیان اینکه در شش سال دولت یازدهم و دوازدهم با وجود 
تحریم ها ۱4 فاز پارس جنوبی و ۱۵ پتروشــیمی بزرگ افتتاح شــد، 
خاطرنشان کرد: در کشاورزی تحوالت بزرگی به وجود آمد، 6۰۰ هزار 
هکتار زمین زیر آبیاری قطره ای و سامانه های نوین قرار گرفت. گازرسانی، 
آبرســانی، برق رسانی، تلفن و اینترنت روزانه به روستاها می رسد. دولت 
همه توان خود را برای حل مشــکالت زلزله ۹6 و ســیل امسال به کار 
گرفت. همه اینها نشان می دهد که مقاومت و ایستادگی جواب می دهد. 
در کنار مقاومت، دیپلماسی فعال می تواند مسیر را برای ما آسان تر کند.

وی تاکید کرد: ما هیچ گاه دروازه دیپلماسی را نخواهیم بست. معتقد 
نیســتیم یا باید از مقاومت یا از دیپلماسی اســتفاده کنیم و این دو را 
مکمل همدیگر می دانیم. در رســانه ها این دوگانگی را در کشور درست 
نکنند. شرایط ما دوگانگی نیست، نباید صدای دشمن را از حنجره ولو 
گروه مخالف دولت بشنویم. بگذارید دشمن با حنجره خود حرف بزند. 
چرا عده ای حنجره خود را به صدای دشمن عاریه می دهند. امروز باید 
متحد و در کنار هم باشیم. با اتحاد می توانیم از این مشکالت عبور کنیم.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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فرصت امــروز: تکمیــل پــروژه راه آهــن چابهار-زاهدان بــه  عنوان 
اقتصادی ترین خط ریلی و ترانزیتی ایران، از ســال ۱۳8۹ به دلیل کمبود 
منابع مالی و نبود سرمایه گذار به کندی پیش می رود. در همین حال، وزیر 
راه و شهرسازی از موافقت رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی برای 

تکمیل خط آهن چابهار - زاهدان خبر داده است.
محمد اسالمی دیروز در مراسم رونمایی از ناوگان ریلی جدید در ایستگاه 
راه آهن تهران از موافقت رهبری و دستور رئیس جمهور به منظور برداشت 
از صندوق توسعه ملی برای تکمیل خط راه آهن چابهار- زاهدان خبر داد 
و گفت: راه آهن چابهار- زاهدان با منابع صندوق توســعه ملی کشور تا دو 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
به اعتقاد وزیر راه و شهرســازی، تکمیل راه آهن چابهار- زاهدان منجر 
به رشــد تخلیه و بارگیری کاال در بندر چابهار می شود و می تواند تجارت 
و ترانزیت را متحول کند. او سال گذشته نیز در نشست بررسی مشکالت 
بندر چابهار گفته بود که روند اجرای راه آهن چابهار به زاهدان و پیشرفت 

حدود ۳۰ تا 4۰درصدی در طول چندین سال مطلوب نیست.
بی تکلیفی اقتصادی ترین پروژه ریلی کشور از سال 89

موقعیت ممتاز جغرافیایی چابهار سبب شده تا این بندر به عنوان نقطه 
کانونی اتصال ســه قاره آسیا، اروپا و آفریقا شناخته شود و از بندر شهید 
بهشــتی چابهار به عنوان دروازه ملل نام برده شود. فراهم شدن دسترسی 
آســان کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه به آب های آزاد، امکان 
برقراری ارتباط تجاری میان هند با کشورهای افغانستان، روسیه، قفقاز و 
CIS از جمله مواردی است که اهمیت ساخت و بهره برداری از این بندر 

تجاری را نسبت به سایر بنادر در جنوب کشور بیشتر ساخته است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و 
افزایــش ظرفیت تخلیه و بارگیری آن به 8.۵ میلیون تن و رونق ترانزیت 
کاال ضرورت تســریع در اتصال این بندر به شبکه ریلی کشور را دوچندان 
کرده زیرا راه اندازی خط ریلی چابهار می تواند جنوب شرق کشور را متحول 
و نقش بسیار مهمی در توسعه ترانزیت به سراسر دنیا به ویژه افغانستان و 

آسیای میانه ایفا کند.

با آغاز بهره برداری از فاز نخســت طرح توســعه بندر شهید بهشتی و 
همچنین مشارکت هندی ها در تجهیز و بهره برداری از بندر چابهار مطالعه 
و ساخت طوالنی ترین مسیر ریلی کشــور از چابهار به زاهدان و در ادامه 
اتصال به شبکه سراسری با هدف ارتباط ریلی چابهار به مرزهای خروجی 
ترانزیت شامل: میلک، ماهیرود، دوغارون، سرخس و حتی به مزار شریف و 

در ادامه به حیرتان در مرز ازبکستان و افغانستان آغاز شد.
ســاخت محور ریلی چابهار- زاهدان به  طول 6۱۰ کیلومتر از سال 8۹ 
آغاز شد اما به دلیل کمبود منابع مالی، این پروژه حدود سه سال متوقف 
ماند. در سال ۹۲، پیمانکار تغییر پیدا کرد و با تجهیز کارگاه، کار اجرایی 
از سال ۹۳ آغاز شد. با این حال، طبق گفته عباس خطیبی معاون ساخت 
راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، پیشرفت فیزیکی 
پروژه در طول چهار ســال تنها ۳۹درصد بوده است. کمبود بودجه، دلیل 

اصلی کند بودن پیشرفت پروژه اعالم شده است.
به گفته خطیبی، تاکنون هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه صرف خط 
آهن چابهار- زاهدان شده است اما تکمیل آن 4 هزار میلیارد تومان هزینه 

دربر خواهد داشت.
آخرین وضعیت محور ریلی چابهار- زاهدان

براســاس گفته های معاون ســاخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمــل و نقل در صورت تامین منابــع موردنیاز، بخش های 
خط راه آهن چابهار – زاهدان شــامل اتصال زاهــدان به خاش، خاش 
به ایرانشــهر و نهایتاً ایرانشــهر به چابهار طی چهار ســال به افتتاح و 
بهره برداری برســد. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی پیش از 
ایــن، با تاکید بر این نکته که تکمیل این پروژه از اولویت های نخســت 
دولت دوازدهم اســت وعده داده بود تا پایان سال ۱4۰۰ پروژه خط راه 

آهن چابهار–زاهدان تکمیل خواهد شد.
نماینــده مردم چابهار در مجلس اما معتقد اســت با روند توزیع اعتبار 
فعلی راه آهن چابهار–زاهدان تا ۱۰ سال آینده هم به بهره برداری نمی رسد.

عبدالغفور ایران نــژاد می گوید: پروژه راه آهن چابهار–زاهدان–مشــهد 
به دلیــل اهمیت باال و با توجه به اینکه کوتاه ترین و به صرفه ترین راه ریلی 

ـ جنوب و مهم ترین مسیر ترانزیت ریلی در شرق کشور  در کریدور شمالـ 
اســت، در الیحه بودجه کشوری دارای ردیف است. اما در حالی که اعتبار 
تکمیلی برای اتصال چابهار به خط ریلی کشور 4هزار میلیارد تومان برآورد 
شــده، در الیحه بودجه سال ۹۷ تنها ۱۰۰ میلیارد تومان برای این طرح 
عظیم در نظر گرفته  شــد که تنها ۲.۵درصد اعتبار تکمیلی برای به اتمام 
رسیدن پروژه است. با روند توزیع اعتبار فعلی، این پروژه عماًل از دور خارج 

است و به این زودی ها به بهره برداری نمی رسد.
حاال اما براساس آنچه وزیر راه و شهرسازی خبر داده، راه آهن چابهار - 
زاهدان با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تا دو سال دیگر تکمیل 

می شود.
نقش بخش خصوصی در توسعه بندر چابهار

فعاالن اقتصادی بر این باورند که سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر 
چابهار منجر به افزایش بهره روی خواهد شد؛ به خصوص در شرایطی که 
به دلیل اعمال تحریم ، ســرمایه گذاران خارجی ریسک سرمایه گذاری در 
ایران را به خود نمی دهند، اما متاسفانه عدم توجه به نقش و اهمیت بخش 

خصوصی، مهم ترین گالیه این بخش از دولت است.
در همین زمینه بهرام امیراحمدیان، کارشناس ارشد مسائل بین الملل 
و پژوهشگر منطقه اوراسیا معتقد اســت نگاه به توسعه بندر چابهار باید 
اقتصادی باشد، نه سیاسی و امنیتی و الزمه جذب و توسعه سرمایه گذاری 
خارجی بیش از هر چیز در گروی ایجاد یک فضای مدیریت شده در داخل 

کشور است.
بــه اعتقاد او، بخش خصوصی باید زمینه های جذب ســرمایه گذاری را 
شناسایی کند و بعد براساس آن به دولت برنامه دهند. این بخش خصوصی 
اســت که باید وظیفه و نقش خود را در برنامه های توسعه تعریف کند و 
نمی توان وقتی فعالیتی صــورت نگرفته، بخش خصوصی انتظار حمایت 
داشــته باشد. مدیریت ۱۰درصد علم است و ۹۰درصد پیگیری. متاسفانه 
هم دولت و هــم بخش خصوصی ایده های بســیاری را مطرح می کنند، 
اما دســتگاه پیگیری وجود ندارد. به همین دلیل مدیریت برخی مسائل 

حل نشده باقی می ماند.

وزیر راه و شهرسازی از موافقت رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد

راه آهن چابهار - زاهدان 2 ساله تکمیل می شود
مسکن

وقتی خرید خانه سال به سال دشوارتر می شود
انتخاب بهترین زمان برای خرید مسکن

رشــد قیمت مسکن از اردیبهشت ماه نزولی شده و برخی براساس 
این روند چند ماهه، زمان را برای خرید مسکن مناسب می دانند.

به گزارش ایرنا، نرخ رشــد قیمت مسکن در مناطق شهری تهران 
از اردیبهشــت ماه که به نقطه اوج خود یعنی ۱۲.4۵درصد رســیده 
بود، روند کاهشــی گرفته و حتی در مردادماه منفی شده است. این 
روند کاهشــی موجب شده در برخی اظهارنظرها، دوره فعلی را زمان 
مناســب خرید مسکن برای حقوق بگیران اعالم کنند؛ حقوق بگیرانی 
کــه حداقل دریافتــی  ماهانــه  تقریباً یــک میلیــون و 8۰۰ هزار 
تومانی شان، در مقابل متوســط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 
در تهــران که در ماه گذشــته به حدود ۱۳ میلیون تومان رســیده 
بود، اندک قدرتی هم ندارد. البته شاید این اظهارنظرها تالشی برای 
جلوگیری از رکود بازاری اســت که حجــم معامالت در آن از تیر تا 

مرداد، کاهش ۳۱درصدی تجربه کرده است.
از تهران و حقوق بگیران حداقلی که بگذریم، باز هم خرید مســکن 
کار آسانی نیست و در سال های اخیر، سخت تر هم شده؛ به طوری که 
دو شــاخص کلیدی بازار مسکن هم تأیید می کنند خرید خانه سال 

به سال دشوارتر شده است.
دسترسی به مســکن، یکی از این شاخص هاست که نسبت درآمد 
ســاالنه خانوار را به قیمت یک خانه معمولــی اندازه گیری می کند. 
در واقع اگر متوســط درآمد ســاالنه خانوار در مناطق شهری، را بر 
متوسط قیمت یک واحد مســکونی ۷۵ متری تقسیم کنیم، عددی 
به دســت می آید که در اقتصاد به آن شــاخص دسترسی به مسکن 
گفته می شود. هرچه این عدد کوچک تر باشد، یعنی قیمت مسکن با 
درآمد خانوار تناســب بیشتری دارد و در نتیجه، دسترسی خانوار به 

مسکن، آسان تر است.
شاخص دسترسی به مسکن در بهترین حالت در سال های ۱۳۷۷ 
تا ۱۳8۰، حدود چهار بوده اســت. یعنی قیمت یک واحد مســکونی 
۷۵ متــری تقریبــاً چهار برابر متوســط درآمد ســاالنه خانوار بوده 
اســت. محاسبات ما براســاس داده های مرکز آمار ایران و وزارت راه 
و شهرســازی نشان می دهد این شاخص در سال ۱۳۹6 به ۱۰ و در 

سال ۱۳۹۷ به ۱4 رسیده است.
یکی دیگر از شــاخص هایی که می تواند درباره صاحب خانه شدن 
خانوارها عالئم خوبی نشــان دهد، دوره انتظار برای خرید مســکن 
اســت. خانوار، برای موارد مختلفی مانند خوراک، آموزش، مسکن و 
موارد دیگر هزینه می کند. اگر هزینه مسکن خانوار، مبلغ ثابتی باشد 
و قیمت مســکن هم تغییر نکند، با استفاده از دوره انتظار مشخص 

می شود چند سال طول می کشد تا خانوارها صاحب خانه شوند.
سهم هزینه مسکن در متوســط هزینه خانوارهای شهری از سال 
۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷، در بازه ۲8درصد تا 4۵درصد تغییر کرده است. در 
ســال ۱۳84، حدود یک چهارم هزینه خانوار صرف مسکن می شد و 
تقریباً نیمی از هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷، صرف مسکن شده است.

قیمت ها اما منتظر خانوار نمی مانند و با وجود افزایش سهم مسکن 
در هزینه خانوار، دوره انتظار برای خرید مســکن، بیشــتر و بیشتر 
می شــود. کمترین دوره انتظار برای خرید مســکن از سال ۱۳۷۵ تا 
۱۳۹۷، مربوط به ســال ۱۳۷۹ و به مدت ۱۱ سال بوده است. یعنی 
اگر قیمت مســکن از ســال ۱۳۷۹ تا ۱۳8۹ ثابت می ماند خانوارها 
می توانســتند با کنار گذاشــتن هزینه ای که در ســال ۱۳۷۹ برای 

مسکن خرج می کردند در سال ۱۳8۹ صاحب خانه شوند.
طوالنی ترین دوره انتظار برای خرید مسکن، مربوط به سال ۱۳۹۷ 
و به مدت ۳۵ سال است. یعنی اگر قیمت  مسکن در این مدت ثابت 
بمانــد و خانوارها حدوداً ســالی ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کنار 

بگذارند، می توانند در سال ۱4۳۱ باألخره خانه دار شوند.

آخرین خبرها از وام اجاره مسکن
شاید وقتی دیگر

مدیرعامل بانک مسکن با طبیعی دانستن افزایش اجاره بها در سال 
۹8 نســبت به سال گذشته، درباره وام اجاره  مسکن توضیحاتی ارائه 
و اعالم کرد که این طرح به پایان تابســتان نمی رسد؛ چراکه پس از 
بررسی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار نیز باید آن را تصویب کند.

رحیمی انارکی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص طرح بانک مسکن 
برای پرداخت تســهیالت اجاره بهای منازل مسکونی، اظهار داشت: 
طرح پیشــنهادی خود را به بانک مرکزی داده ایم، اما برخی ابهامات 
در جریان اجرای طرح وجود داشــت. بــه ویژه درباره نوع عقدی که 
برای پرداخت تســهیالت در نظر گرفته بودیم بانک مرکزی ابهاماتی 

داشت.
وی افزود: ما برای این تســهیالت، عقد مرابحه در نظر گرفتیم که 
بانــک مرکزی مالحظاتی روی آن داشــت و آن را به ما برگرداند که 

بررسی انجام و دفاعیات مان را ارائه دهیم.
مدیرعامل بانک مســکن همچنین درباره جزییات شرایط پرداخت 
این تسهیالت نیز تصریح کرد: درباره مکانیزم پرداخت این تسهیالت 
نیز باید بررســی انجام دهیم و زمانی که مشــخص شد، آن را اعالم 

می کنیم.
به گفتــه رحیمی انارکی، در پرداخت این تســهیالت از ابزارهای 

موجود و مخصوص خود بانک استفاده خواهد شد.
اما وی توضیح جزییات این موضوع را به زمان نهایی شــدن طرح 
موکول کرد. مدیرعامل بانک مســکن دربــاره زمان اجرای این طرح 
نیز اظهار داشــت: در حال حاضر جلســاتی را درباره مباحث فقهی 
با صاحب نظــران این حوزه برگزار می کنیم و زمانی که از نظر فقهی 
و شــرعی هم ابهامات برطرف شــد، نقطه نظرات را مجددا به بانک 

مرکزی اعالم می کنیم.
او تاکید کرد که این طرح به پایان تابســتان نمی رسد، چراکه پس 
از بررســی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار نیز باید آن را تصویب 

کرده و زمان بر خواهد بود.
رحیمــی انارکی در ادامه درخصوص کاهش قیمت خرید و فروش 
مســکن و افزایش اجاره بها نیز گفت: مقاطع اجاره بها سالیانه است، 
در حالی که کاهش قیمت خرید و فروش نســبت به ماه قبل اســت 
و اجاره بها چون مقاطع ســاالنه دارد، طبیعتا به سرعت آثار کاهش 

قیمت را نمی پذیرد.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: در عین حال افزایش اجاره بها 

نسبت به سال گذشته نیز طبیعی است.
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در حالی الزام قانون و از ســویی اصرار نمایندگان مجلس بر دسترسی 
عموم به فیش های حقوقی مدیران وجود دارد که مشــخص نیست دولت 
زمانی راضی به افشای حقوق مدیران خواهد شد یا قانون بایگانی می شود؟

به گزارش ایسنا، ظاهرا قرار است همواره یک چالش حقوقی بین دولت 
و مجلس وجود داشــته باشد؛ مدت ها در رابطه با افزایش حقوق کارکنان 
و نحــوه اجرای آن بین دو قوه بحث هایی وجود داشــت که در نهایت هم 
توافقی انجام نشد. این بار نیز موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا مدتی است 
که بین دو قوه مباحثی را ایجاد کرده اما پاســخ مشخصی از سوی دولت 

وجود ندارد.
 طبق ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سامانه ثبت حقوق 
و مزایــا را راه اندازی کرده و با تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روســا 
و مدیران دستگاه های اجرایی مورد اشــاره در قانون، امکان دسترسی به 

اطالعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم را فراهم آورد.
با اینکه از پایان ســال ۱۳۹6 سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان 
اداری و استخدامی راه اندازی شد، اما تاکنون تمامی دستگاه های ملزم به 
اجرای قانون اطالعات حقوقی کارکنان و مدیران را در سامانه وارد نکرده اند 

و دسترسی عموم به اطالعات نیز در ابهام قرار دارد.

در این مدت بارها موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی نمایندگان 
مجلس و حتی در صحن علنی مطرح شده و خواستار دسترسی عموم به 

فیش های حقوقی با توجه به الزام قانون شده اند.
در روزهای اخیر و با حضــور وزیر اقتصاد در مجلس، بار دیگر ماجرای 
سامانه حقوق و به ویژه دسترسی به اطالعات به میان آمد و نمایندگان بر 
این تاکید داشتند که باید عموم مردم بتوانند به سامانه دسترسی داشته 
باشند تا بدانند مسئوالن شان چقدر حقوق می گیرند. آنها معتقدند با اجرای 
این قانون، با فســاد در برخی بخش ها مبارزه شده و اختالس ها و مفاسد 
اقتصادی کاهش پیدا می کند و این انتظار را دارند مسئوالن از جمله وزیر 
اقتصاد به جای آنکه بگوید این موضوع وظیفه سازمان اداری و استخدامی 

است قانون را به طور شفاف اجرایی کنند.
اما تاکنون با وجود اصرارهایی که وجود داشــته دولت موضعی در این 
رابطه نداشــته و اعــالم نکرده که آیا زمانی قرار اســت اطالعات حقوقی 
کارکنان را افشــا و در اختیار عموم قرار دهــد یا خیر، حتی اگر این یک 

مطالبه عمومی و الزام قانونی باشد.
ماجرا به اینجا نمی شود، چراکه دسترسی اطالعات حقوقی با وجود اینکه 
الزام قانونی دارد مشــروط به مجوز دولت شده اســت و سازمان اداری و 

اســتخدامی که مسئول راه اندازی ســامانه بود به صراحت اعالم کرده که 
مسئولیتی در رابطه با آزاد کردن دسترسی به اطالعات حقوقی ندارد و تا 

زمانی که دولت در این رابطه تصمیم نگیرد اتفاقی نخواهد افتاد.
در این بین با وجود اینکه قانون برنامه ششــم توسعه در سال سوم اجرا 
قرار دارد و دو ســال دیگر باقی مانده است، همچنان در تجمیع اطالعات 
حقوقی نیز مشــکل وجود دارد و به گفته مســئوالن ســازمان اداری و 
اســتخدامی حتی قوه قضائیه و برخی از دستگاه ها و نهادهای دیگر هنوز 

اطالعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده اند.
البته بــا اینکه قوه مقننه و مجریه نیز مدعــی اعالم اطالعات حقوقی 
دستگاه های زیرمجموعه خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند، شنیده 
می شــود که برخی از دستگاه های آنها نیز تمایلی نداشته و تاکنون ورود 

نکردند.
با این حال دولت در جلســات اخیر خود مصوب کرده که باید تا پایان 
شهریورماه تمامی دستگاه ها برای اعالم حقوق و مزایا و واگذاری اطالعات 
ورود کننــد و باید منتظر بود که بعد از آن  دولت چه تصمیم می گیرد و 
آیا خود راضی به افشای حقوق کارکنان و مدیران در راستای شفاف سازی 

خواهد شد یا خیر؟

نیویورک تایمز از جزییات بســته حمایتی ۱۵ میلیــارد دالری دولت 
فرانسه برای جبران خسارت های تحریم یکجانبه آمریکا علیه ایران و تالش 

برای بازگرداندن ایران به توافق برجام خبر داد.
به گزارش ایِبنا، نیویورک تایمز نوشــت: یک هیات بلندپایه ایرانی روز 
دوشــنبه به پاریس رفت تا درباره جزییات یک بســته مالی مذاکره کند 
که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه قصــد دارد از آن برای جبران 
خسارت های ناشی از تحریم آمریکا و تالش برای ترغیب ایران به بازگشت 

به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ استفاده کند.
براســاس گزارش های موجود هسته اصلی این بسته یک اعتبارنامه ۱۵ 
میلیارد دالری اســت که به ایران اجازه دسترسی به پول نقد را می دهد. 
این در حالی اســت که بخشی از پول ایران بابت فروش نفت در بانک های 

مختلفی در دنیا بلوکه شده است.

این گزارش می افزاید: این مبلغ تقریبا نیمی از درآمدی اســت که ایران 
به طور نرمال انتظار دارد از صادرات نفت در یک سال به دست بیاورد.

دولت مکرون از مطرح کردن جزییات مذاکرات با هیات ایرانی خودداری 
کرده  است، هرچند که پیشتر خود مکرون در حاشیه اجالس سران گروه 
هفت، در این باره با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده است. 
باوجودی  که دو رئیس جمهور از مطرح کردن اختالف شــان در رســانه ها 
خودداری کرده اند، اما گفته می شــود تالش های فرانسه که حمایت دیگر 
قدرت های اروپایی  را هم پشــت ســر دارد، تالش های دولت آمریکا برای 

کمپین »فشار حداکثری« را خنثی می کند.
مشخص است که ترامپ از چنین بســته حمایتی رضایت ندارد، جان 
بولتون مشــاور امنیت ملی ترامپ مشخصا بارها گفته است که با چنین 
توافقی مشــکل دارد. نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی هم دیگر 

مخالف جدی چنین توافقی اســت و از ترامپ هم خواســته اســت که با 
آن مقابله کند. در صورتی که دولت آمریکا از این ابتکار پشــتیبانی نکند، 
مشخص نیســت که آیا بانک های اروپایی ریسک این را می پذیرند که با 
اعطــای اعتبار به ایران خود را در معرض تحریم های آمریکایی قرار دهند 
یا خیر. البته ممکن اســت این اعتبار از سوی بانک مرکزی اروپا یا بانک 
مرکزی فرانســه به ایران تخصیص داده شود که در آن صورت تحریم این 

بانک ها برای واشنگتن خیلی سخت خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه درباره جزییات مذاکراتی که در پاریس 
در جریان است، گفت: بیشــتر مباحث فنی در جریان است و درمجموع 
خیلــی خوب پیش رفته اســت. وی با این حــال از مطرح کردن جزییات 
بیشتر خودداری کرد و عنوان نکرد که آیا بسته ۱۵میلیارد دالری حمایتی 

موضوع مذاکرات بوده یا خیر.

دولت راضی به افشای حقوق مدیران می شود؟

نیویورک تایمز گزارش داد

جزییات بسته ۱۵ میلیارد دالری فرانسه برای جبران خسارات ایران
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صرافی ها بازار ارز را بهم می زنند؟

در شش سال اخیر دولت با هدف پایین نگه داشتن نرخ تورم، سیاست های 
پولــي متفاوتي را اجرا کرده اما این سیاســت ها نه تنها کمکی به توســعه 
سرمایه گذاری و افزایش تولید و خروج از رکود نکرده بلکه درنهایت منجر به 
افزایش شدید تورم شده است. عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی 
و ارزی طی سال های گذشته منجر به تعمیق رکود شده و بزرگ ترین رکود 
تاریخ ایران را به ثبت رســانده اســت. سیاست های دولت برای کاهش تورم 
منجر به کاهش نرخ بهره نشــد و همواره در این سال ها نرخ سود بانکی باال، 

منجر به تشدید رکود اقتصادي شده است.
درنتیجه نقدینگي موجود به بخش های تولیدي اقتصاد تخصیص نیافت و 
بسیاري از تولیدکنندگان با کمبود نقدینگي و سرمایه در گردش روبه رو شدند 

و حتی به مرز تعطیلی رسیدند.
هر کشوری نسخه خاص خود را برای خروج از تورم دارد و در نظر گرفتن 
اعتماد فعاالن اقتصادی به سیاســت های پولی دولت مســئله بسیار مهمی 
تلقی می شــود، اما متأســفانه در ایران به دلیل نبود اعتماد به آینده در بین 
سرمایه گذاران کشــور، باوجود موفقیت دولت در کاهش تورم در مقاطعی، 
همواره نسبت واردات کاالهای سرمایه ای به  کل واردات نزولی بوده و کاهش 
تورم کمکی به حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری نکرده 

است.
همچنین اتخاذ سیاست »لنگر ارزی« در دولت فعلی و دولت های قبلی که 
صرفاً در کوتاه مدت به کنترل تورم کمک کرده و درنهایت منجر به انفجار فنر 
نرخ ارز و ایجاد بحران جدید شده، اثرات به مراتب بدتری از دوره های قبلی بر 

اقتصاد کشور داشته است.
در چنین شــرایطی که سیاست های اشتباه منجر به بحران زدگی بانک ها 
و درنهایت اســتقراض از بانک مرکزی و افزایش بی ســابقه حجم نقدینگی 
شده است، اتخاذ سیاســت های کنترل ارزی صرفاً به هدایت این نقدینگی 
افسارگســیخته به بازارهای ارز و طال منجر شده و اشتباهی مضاعف تکرار 

می شود.
حال در چنین شرایط بحرانی، اتخاذ سیاست های غیرکارشناسی همچون 
عرضه ارز 4۲۰۰ تومانی که زمینه فساد و رانت را ایجاد کرده و تقاضای کاذبی 
بــرای ارز ایجاد می کند، به این بحران دامن زده و خروج صرافی ها از چرخه 
ارائه ارز آن را تکمیل کرده اســت. درنهایت ایجاد بازار چندنرخی ارز و اجبار 
فعاالن اقتصادی )که تاکنون تحریم ها را با کمک صرافی ها دور می زند(، برای 
ارائه ارز حاصل از صادرات شان در سامانه نیما مشکالت بسیاری را پیش روی 
آنها قرار داده اســت. در چنین شرایطی تحریم های داخلی بسیار سخت تر از 

تحریم بین المللی پیش روی فعاالن اقتصادی کشور قرار گرفته است.
صرافی ها در شرایط فعلی کشور می توانند نقش بسیار مهم و سازنده ای را 
در مراودات پولی بین المللی و دور زدن تحریم ها ایفا کنند. صرافی ها بسته به 
نوع سیستم مالی کشورها فعالیت پررنگ یا کمرنگی دارند ولی به طور کلی 
نقشی پذیرفته شده در تمامی اقتصادها دارند. در ایران نیز تا زمانی که بانک ها 
به دلیل تحریم هــای بین المللی قدرت اجرایی ندارند، صرافی ها می توانند با 
رعایت شرایط و چارچوب مشخص که دولت باید آن را تعیین و تدوین کند، 
به فعالیت پرداخته و نقش مهمی در مراودات بین المللی، هرچند اندک، ایفا 
کنند. بنابراین به نقش صرافی ها باید این گونه نگاه کرد، نه اینکه آنها در فضای 
تحریم به وسیله ای برای فرار از نظام بانکی، سودجویی عده ای خاص و تقویت 

اقتصاد زیرزمینی تبدیل شوند.
آزاد گذاشتن خریدوفروش ارز به خودی خود مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد 
نمی کند اما مسئله مهم مکانیسم نظارتی صحیح و اصولی است که بتواند از 
خروج ارز و توابع بعــدی آن ازجمله عدم امکان اثبات ادعا درخصوص امور 
مربوط به حواله پول در مراجع قضایی به هنگام بروز اختالف جلوگیری کند. 
درخصوص صرافی هایی که در فهرست مجاز بانک مرکزی قرار می گیرند هم 
باید شیوه نامه ارزیابی و نظارت دقیقی تدوین کرد تا راه هرگونه سوءاستفاده 

ازجمله پیشامدهایی که در سال های اخیر شاهد آن بودیم بسته شود.
بانک مرکزی باید پشتوانه مراودات صرافی هایی که خود را به عنوان امین به 
مردم معرفی می کنند، بوده و در این زمینه به مردم پاسخ دهد و دولت باید 

نظارت های الزم را پیش بینی کند.
اگر قرار است صرافی ها به عنوان مکانیسمی جهت نقل و انتقاالت پول در 
دوران تحریم ها مؤثر واقع شــوند، بانک باید با تعبیه سیســتم نظارتی قوی 
بــر نحوه عملکرد صرافی ها، اعتماد مردم نســبت به انتقاالت خود از طریق 
صرافی ها را فراهم آورد. ازآنجایی که اعتماد جامعه به سیاســت گذاری های 
دولت در سال های اخیر از بین رفته بنابراین باید جلب اعتماد مردم در رأس 

سیاست ها قرار بگیرد.
وقتی ارز به طور محدود عرضه می شود، به طور حتم نرخ ثانویه ای در قالب 
بازار آزاد شکل خواهد گرفت، بنابراین فرقی نمی کند چه کسی متولی عرضه 
ارز ارزان تر به نســبت قیمت بازار آزاد اســت. درواقع این دولت است که با 
سیاست های غلط اقتصادی زمینه ایجاد رانت را فراهم می کند و در این فضا 
طبیعی اســت که یک عده از فرصت سوءاستفاده کنند. به طور مثال یکی از 
رانت های عمده که در اثر تبیین سیاســت غلط ایجاد شد، سودجویی های 

عظیم ناشی از تفاوت نرخ ارز بود.
از طرفی نظام بودجه ریزی کشــور سال هاســت که می خواهد بر مبناي 
بودجه ریزی عملیاتي انجام شــود اما اصالحــات آن مطابق وضعیت واقعی 
اقتصاد ایران نیست. وقتی بودجه طرح های عمرانی به صفر نزدیک می شود، 
مشخص است که با وضعیت رکود و تحریم ها بخش مولد کشور چه آسیبی 
را تحمل باید بکند. این سیاســت های غلط بارها و بارها در کشور در مقاطع 
مختلف تکرار شــده و نتیجه مطلوبی حاصل نشده بنابراین سؤال این است 
که آیا از تجربیات گذشــته نباید درس گرفت و این آزمون وخطای تکراری 
تــا به کی باید ادامه پیدا کند؟ آیا وقت این نرســیده کــه دولت به تقویت 
بدنه کارشناســی خود اهمیت بیشــتری بدهد تا جامعه بیش از این تاوان 

سیاست های غلط دولت را نپردازد؟
وقتي به دلیل سخت گیری های بسیار، خریدوفروش ارز برای مدتی قاچاق 
به شمار می آید و صرافی ها تعطیل می شوند و دوباره بعد از مدتی اجازه کار 
پیــدا می کنند، این خود به وضوح حاکی از عــدم توان مدیریتی نظام پولی 
بانکی کشــور اســت، بنابراین آنچه باعث باال رفتن قیمت ارز شده، صرفاً به 
فعالیت صرافی ها مربوط نیســت و دالیل غیراقتصادي و سیاســي در کنار 
تحوالت مبنایي مانند نرخ تورم و میزان تقاضاســت که باعث رشد نرخ ارز 
می شــود. نمی توان صرفاً صرافی ها را از این حیث مسئول افزایش نرخ ارز و 
به هم ریختگی بازار ارز دانست و بر این اساس، بانک مرکزي بیش از صرافی ها 
مسئول نوسان های ارزي بوده است. این دولت است که باید بستر امن فعالیت 
شفاف و قابل کنترل صرافی ها را ایجاد کند تا مردم از امنیت پول خود آسوده 

شوند.

یادداشت

در کمال ناباوری، بررســی آمارهای بانک تسویه جهانی نشان  می دهد 
که ایــران از نظر تعداد کارتخوان، تعداد تراکنش و ســرانه کارتخوان به 
تراکنش، رتبه های عجیب و غریبی در دنیا دارد. بانک تســویه جهانی به 
صورت مداوم آمارهای پولی و بانکی کشورهای مختلف را منتشر می کند 
که بخشی از این آمارها مربوط به سرویس ها و ابزارهای پرداخت های خرد 
اســت. بررسی وضعیت سیســتم پرداخت کارتی در این آمارها می تواند 
نشان  دهد این ابزارها تا چه حد در ایران و جهان به صورت بهینه و مؤثر 
استفاده می شوند. از آنجا که آمارهای بانک تسویه جهانی به سال میالدی 
ارائه می شوند، آخرین آمارهای ساالنه ارائه شده توسط این بانک در سال 
۲۰۱6 با آخرین آمار ســاالنه موجود درخصوص سیستم پرداخت کارتی 

ایران یعنی سال ۱۳۹۷ مقایسه می شوند.
همه چیز درباره بانک تسویه بین المللی

 Bank for International( بین المللــی  تســویه  بانــک 
Settlements یــا BIS( محتاط ترین و قدیمی ترین ســازمان مالی 
بین المللی اســت. این ســازمان که در ســال ۱۹۳۰ تاسیس شد، مروج 
همکاری هــای پولی و مالی بین المللی اســت و به عنــوان یک بانک به 
بانک های مرکزی خدمات ارائه می دهد. بانک تســویه بین المللی تنها به 
معامله و داد وســتد با دولت ها و نهادهــای دولتی می پردازد و در زمینه 
قبول سپرده های اشخاص و شرکت ها و ارائه خدمات مالی به آنها فعالیتی 
انجام نمی دهــد. این بانک عالوه بر آنکه مکان مناســبی برای برگزاری 
نشســت های محرمانه بانکداران به شمار می رود، به طور مخفیانه امنیت 
الزم را برای جابه جایی مقادیر هنگفت پول نقد یا طال میان کشــورهای 
دارای سهام تامین می کند. هنگامی که این کشورها از طریق BIS پول 
و طال را جابه جا می کنند مبادله کنندگان پول نقد و طال نمی توانند هویت 

فروشندگان و خریداران واقعی را تشخیص دهند. مقر این بانک برخالف 
اکثر ســازمان های پولی و مالی بین المللی که در واشــنگتن یا نیویورک 
اســت، در شهر بازل سوئیس قرار دارد و محل تالقی بانک های مرکزی و 
نظارت بر بازارهای پول بین المللی است. علت انتخاب این شهر، بی طرفی 

سوئیس و سنت های بانکی این کشور بوده است.
آمار عجیب تراکنش های الکترونیک در ایران

به گزارش خبرآنالین، گذشته از کشورهای چین و آمریکا که در سال 
۲۰۱۷ میالدی هر کدام به ترتیب بیش از ۱۲۲ و ۱۱۲ میلیارد تراکنش 
داشــته اند، بقیه کشــورها در محدوده ۲ الی ۲۵ میلیارد تراکنش ساالنه 
داشته اند. ایران با حدود ۲۱ میلیارد تراکنش طی سال ۹۷ در مقام سوم 
کشورهای پُرتراکنش قرار دارد، یعنی پایین تر از روسیه و باالتر از انگلیس 

و کره جنوبی.
از سوی دیگر، کشــورهای چین و آمریکا هر کدام به ترتیب با ۹۳ و 
6 تریلیون دالر پرداخت کارتی، با فاصله نســبت به دیگر کشورها قرار 
دارند، امــا برخالف تعداد تراکنش ها، ایران بــا ۲۲ صدم تریلیون دالر 
پرداخت ســاالنه، در رده کشورهای با مبلغ نسبتاً پایین نظیر آرژانتین، 
بلژیک، مکزیک و سوئد قرار دارد. به عبارت دیگر، ما در ایران زیاد کارت 
می کشیم اما این تراکنش ها معموال ُخرد هستند و آنچنان کم ارزش که 
در برخی دامنه های ارزشــی، قیمت تمام شده تراکنش ممکن است از 
ارزش آن تراکنش بیشتر باشــد! اگرچه به هر حال مبلغ تراکنش های 
ایران از کشورهای اندونزی، عربستان، آفریقای جنوبی و سنگاپور بیشتر 

است.
همچنیــن چین با ۳۱ میلیون کارتخــوان فیزیکی در رتبه اول جهان 
در این شــاخص قرار دارد و ایران بــا ۷.۳ میلیون در جایگاه دوم و فراتر 

از کشــورهای برزیل، هند، ایتالیا، ترکیه و انگلســتان ایستاده است. اگر 
بخواهیم این تعداد کارتخوان را نسبت به جمعیت ارزیابی کنیم، متاسفانه 
نمی توانیم مقایسه ای با چین و آمریکا داشته باشیم، اما در بین کشورهایی 
که این شاخص برای آنها ارائه شــده، ایران دارای بیشترین مقدار است، 
یعنی ۹۰ دســتگاه به ازای هر هزار نفر. این در حالی اســت که در سایر 

کشورها، این آمار کمتر از ۵۰ دستگاه به ازای هر هزار نفر است.
آیا باید از این آمارها بترسیم؟

مقایسه شــاخص های فوق نشــان می دهد ایران در رده کشورهای با 
بیشــترین تعداد تراکنش پرداخت و بیشترین ابزار کارتخوان فیزیکی در 
جهان قرار دارد، ولی مبلغ نسبتا کمی از پرداخت ها را با سیستم پرداخت 
کارتی پردازش می کند. این یعنی سیستم پرداخت کارتی ایران از ظرفیت 
پردازش مبالغ بیشــتر پرداخت هــا برخوردار بوده و باید سیاســت های 
مناسبی برای استفاده بهینه از این ظرفیت بالقوه اتخاذ شود تا بتوان گفت 

استفاده درستی از این شبکه می شود.
ریشــه یابی این فراوانی بیش از اندازه در تعداد تراکنش و دستگاه های 
کارتخوان خیلی پیچیده نیســت؛ رایگان بودن استفاده از خدمات شبکه 
پرداخت اعم از انجام تراکنش، بهره مندی از دســتگاه کارتخوان، دریافت 
خدمــات پرســتاری و... کاربران را چه دارنــدگان کارت و چه دارندگان 
کارتخوان را نســبت به شیوه و فرهنگ اســتفاده از این شبکه بی تفاوت 
کرده است. در واقع، برای ما ایرانیان مهم نیست برای چه خریدی و برای 
پرداخت چه مبلغی از ابزارهای پرداخت الکترونیک اســتفاده می کنیم، 
غافــل از اینکه هزینه های ارائه این خدمات به ظاهر رایگان در قالب های 
مختلفی مانند هزینه تمام شــده تأمین مالی، نرخ تسهیالت بانکی و... به 

پای ما نوشته می شود، آن هم به شکلی به شدت ناعادالنه.

گزارش جالب »بانک تسویه جهانی« از تعداد کارتخوان و تراکنش های الکترونیک در ایران

ایران؛ سومین کشور پرتراکنِش جهان

بانک پاسارگاد با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه سال ۹۷ جهش های 
قابل توجهی را از نظر عملکردی در تمامی زمینه ها به نمایش گذاشــته 

است.
به گزارش بورس۲4، در گام اول بانک پاســارگاد با رشــد قابل توجه 
۱۹درصدی ســود و وجه التزام تسهیالت اعطایی در قسمت درآمدهای 
مشــاع همراه شده است. در مقابل این جهش، تنها رشد 8درصدی سود 
پرداختی به ســپرده ها را شاهد هستیم؛ به عبارت دیگر، عملیات کنترل 
نرخ ســود سپرده ها و افزایش درآمد تسهیالت دهی سبب جهش حاشیه 

سود در سال ۹۷ »وپاسار« شده است
همچنین در قسمت درآمدهای مشاع، سود حاصل از سرمایه گذاری ها 
و سپرده گذاری های بانک پاســارگاد نیز با رشد قابل توجهی، ۵۹درصد 
در ســال ۱۳۹۷ به نسبت ســال ۱۳۹6 افزایش داشته است. برآیند این 
تغییرات مثبت ســبب شده تا سهم بانک از درآمدهای مشاع ۱4۲درصد 

افزایش داشته باشد.
در دیگر ســوی درآمدهای غیرمشــاع بانک نیز به دلیل عملکرد عالی 
»وپاسار« در چهار حوزه سود و وجه التزام، درآمد کارمزد، درآمد مبادالت 
ارزی و ســایر درآمدها جهش 48درصدی را به همراه داشــته است، در 
نهایت جمع درآمدهای بانک 6۹درصد رشــد داشته است، در حالی که 
جمع هزینه  های بانک تنها ۲۱درصد رشد داشته است. این امر سبب شده 
در حالی بانک در سال ۹6 سود خالص ۲.۳۳۳ میلیارد ریالی داشته باشد، 
در سال ۹۷ جهش سنگین ۷۲۲درصدی سود خالص رقم خورده و سود 

خالص »وپاسار« به سطوح ۱۹.۱۷4 میلیارد ریال افزایش داشته باشد.
اما در دیگر ســوی، بانک اعالم کرده با کنترل نرخ ســود سپرده ها بنا 
بر الزامات بانک مرکزی عمل و ســود ســپرده های کوتاه مدت در سطوح 
۱۰درصد و سود بلندمدت در سطوح ۱۵درصد باقی مانده است. در بازار 
رقابتی که نرخ سود به ۲۰درصد رسیده است، بانک با این نرخ ها و کنترل 

آن توانسته با رشد قابل توجه ۳6درصدی در مانده سپرده ها در پایان سال 
۹۷ به نسبت سال ۹6 همراه شود.

به عبارت دیگر، بانک در سال ۹۷ با تمرکز بر درآمدهای خود با جهش 
درآمدی و از دیگر سوی با کنترل نرخ سپرده ها و کنترل سایر هزینه های 
جاری با عدم رشد شدید هزینه ها همراه و همین امر سبب جهش حاشیه 
ســود و ســود خالص بانک در سال ۹۷ به نسبت ســال ۹6 شده است. 
رخدادی که در ســال ۹8 هم ادامه داشته و شاخص های عملیاتی بانک 
در ســال ۹8 همچنان صعودی و شــاخص هزینه ای بانک در ســال ۹8 
همچنــان تحت کنترل بوده و روند عالی ســال ۹۷آن در ســال ۹8 هم 

ادامه دار خواهد بود.
گفتنی اســت مجمع بانک پاسارگاد هفته گذشــته صورت های مالی 
»وپاســار« را با اتفاق آرا تصویب نمود و اخبار مثبتی را از تســعیر ارز و 

برنامه بورسی شدن شرکت »فناپ« به بازار سهام مخابره کرد.

براساس پیشنهاد جدید بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، هیچ فرد 
حقیقی و حقوقی اجازه نخواهد داشت حداکثر بیش از ۳۳درصد در بانک ها 
سهام داشته باشد و قرار است شورای پول و اعتبار در این باره تصمیم گیری 

کند.
به گزارش مهر، موضوع محدودشــدن سقف سهام اشخاص در بانک ها 
یکی از اقداماتی اســت که بانک مرکزی مدتی اســت بر روی آن متمرکز 
شــده و اکنون کار به ایستگاه پایانی رسیده تا بتوان با مصوبه شورای پول 
و اعتبار، اجرای این دســتورالعمل بانک مرکزی را قرص و محکم کرد. بر 
همین اساس، قرار است که بانک مرکزی به عنوان یکی از دستورکارهای 
شــورای پول و اعتبار، موضوع را به شورا ارجاع داده و جمع بندی پایانی را 

در رابطه با آن داشته باشد.
یکی از مدیران بانکی در همین زمینه با اشاره به جزییات پیشنهاد بانک 
مرکزی درخصوص سقف سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها 
گفت: براساس پیشنهادی که بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار 
ارائــه خواهد کرد، هر فرد حقیقی و حقوقی نمی تواند بیش از ۳۳درصد از 
سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد و اگر این موضوع در شورای پول 
و اعتبار مطرح شود، به طور قطع سهم سهامداری افراد محدود خواهد شد.

او که نخواســت نامش در گزارش ذکر شــود، ادامه داد: طبق پیشنهاد 

بانک مرکزی، سقف سهام یک فرد حقیقی یا حقوقی در پله اول می تواند 
تنها ۱۰درصد باشد و با تشخیص بانک مرکزی این رقم به ۲۰درصد قابل 
افزایش است، اما در پله بعدی با تشخیص عالی ترین مرجع بانک مرکزی 
یعنی هیأت عامل، این ســقف تا ۳۳درصد هم قابل افزایش است. در این 
میان آنگونه که خبر می رســد، هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، با 
اعالم بانک مرکزی، اختیار هیأت مدیره و مجمع آن بانک به وزارت اقتصاد 
منتقل شــده و حتی اگر مازاد بر این ۳۳درصد هم ســود شناسایی شده 

باشد، به عنوان مالیات از درآمدهای بانک کسر خواهد شد.
این پیشنهاد قرار است در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته و 
تصویب شود و در نهایت، ظرف شش ماه آینده اجرای آن آغاز شود. بخشی 
از برنامه بانک مرکزی برای محدود کردن ســقف سهم اشخاص در سهام 

بانک ها به این شرح است:
* تملک سهام مؤسســات اعتباری اعم از بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند یا 
بانک های دولتی که ســهام آنها واگذار می شود، تا سقف ۱۰درصد توسط 

مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
* تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در 
دو سطح بیش از ۱۰درصد تا ۲۰درصد و بیش از ۲۰درصد تا ۳۳درصد با 

مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی 
و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز است.

* تملک ســهام سایر مؤسســه های اعتباری به هر میزان توسط مالک 
واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰درصد سهامدار است، 

بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
* مالک واحد به شــخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل 
یا بیش از یک شــخص حقیقی یا حقوقی اطالق می شود که به تشخیص 
بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شــورای پول و اعتبار، دارای روابط 

مالی، خویشاوندی )سببی و نسبی( نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.
* مالک ســهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکرشده، نسبت 
به ســهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و 
دریافت سود اســت و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم 
فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰درصد است و 
حق رأی ناشــی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت اقتصاد تفویض 
می شود. در عین حال بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانک ها، دارای 
اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰درصد است و 
اشــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابالغ این قانون در 

شمول حکم این ماده یکسان هستند.

رشد انواع درآمدها در سایه کنترل هزینه ها

آمار مثبت و امیدوارکننده بانک پاسارگاد

برنامه بانک مرکزی برای کاهش سقف سهام اشخاص در بانک ها

شورای پول و اعتبار وارد می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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در سال 98
هفتمین عرضه اولیه فرابورسی در راه است

سیزدهم شــهریورماه ۱۰۰ میلیون سهم جنرال مکانیک معادل 
۱۰درصد از سهام آن برای نخستین بار به روش ثبت سفارش روی 
تابلو معامالت بازار دوم فرابــورس می رود تا بدین ترتیب هفتمین 
عرضه اولیه فرابورس از ابتدای ســال جاری در کمتر از شــش ماه 

رقم بخورد.
به گزارش ایسنا، امروز قرار است ۱۰درصد از سهام شرکت جنرال 
مکانیــک در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه شــود. تعداد کل 
سهام این شــرکت یک میلیارد سهم است و دامنه قیمت هر سهم 

در ثبت سفارش ۷8۵ تا ۷۹۰ تومان اعالم شده است.
در نشســت خبری که در فرابورس ایران به مناسبت عرضه اولیه 
این شرکت برگزار شد، فواد خیر، مدیرعامل جنرال مکانیک با اشاره 
به سوابق تاسیس این شرکت در حال عرضه، گفت: در حال حاضر 
48.۹درصد سهام شــرکت جنرال مکانیک با ۱۲۰۰ نیروی انسانی 
به بنیاد مســتضعفان و حدود ۵۱درصد از آن به شرکت پایا سامان 

پارس تعلق دارد.
فواد خیر ضمن اشــاره به توســعه فعالیت های این شــرکت در 
سال های پس از انقالب، گفت: ما پس از انقالب، فعالیت های مان را 
در زمینه ابنیه صنعتی آغاز کردیم و برخی پروژه های این مجموعه 
در زمینه تونل ســازی شــامل تونل زنجان-تهران و تونل البرز در 
منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال به عنوان بزرگترین تونل خاورمیانه 
محسوب می شود. وی با اشــاره به اینکه این شرکت در پروژه های 
عمرانی و ســاختمانی متعددی حضور داشته است، اظهار داشت: از 
جمله شاخص ترین پروژه های شــرکت در پیش از انقالب می توان 
به ســاختمان روزنامه اطالعات در میدان امام خمینی، ساختمان 
اجالس صدا و سیما، ساختمان تهران کلینیک، ترمینال ۲ فرودگاه 
مهرآباد اشــاره کرد. مدیرعامل جنرال مکانیک با بیان این شرکت 
در زمینه تونل ســازی سرآمد است، تصریح کرد: جنرال مکانیک در 
پروژه های راه سازی، پل سازی و حفاری تونل در سراسر کشور نقش 

مهمی ایفا کرده است.
همچنین به گفته وی، طی ۲۵ سال اخیر دامنه فعالیت های این 
شرکت به پروژه های برون مرزی کشیده شده و توانسته در دو کشور 
امارات متحده عربی و پاکســتان پروژه های عمرانی و ســاختمانی 

متعددی را به سرانجام برساند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه عرضه دالر دریافتی شرکت 
از طرف هــای بین المللی در ســامانه نیما و نیز تاثیــر تحریم ها بر 
فعالیت های شــرکت گفت: ما موظف نیستیم ارز را در سامانه نیما 
عرضه کنیم، اما این کار را انجام می دهیم. در عین حال نمی توانیم 
بگوییم تحریم ها تاثیری بر کارمان نگذاشــته اســت، اما برای تمام 

موانع ناشی از آن راهکاری پیدا می شود.

نماگربازارسهام

اگرچه در چند روز گذشته، هشدارهایی درباره احتمال ریزش شاخص 
بورس توســط برخی از فعاالن بازار سرمایه شنیده شد و حتی عده ای از 
سهامداران نیز از ترس این ریزش، سهام خود را فروختند، اما با این وجود، 
شــاخص بورس تهران دیروز ۲۵۱۰ واحد رشــد کرد و این امر می تواند 
نشان دهنده این حقیقت باشد که فروش و عرضه این افراد، گرچه بر طبق 
محاسبات خودشان می توانست درست باشد، اما احتمال دارد که با واقعیت 
همخوانی نداشته باشد؛ حتی منفی شدن روز دوشنبه شاخص هم احتماال 
می تواند ناشی از رفتار این دسته از سهامداران باشد که با فروش سهام خود 
و ایجاد افزایش عرضه، باعث پایین  آمدن قیمت ها و در کل منفی شــدن 

شاخص بورس شدند.
به گزارش ایســنا، چیزی که می تواند تحلیل آنها را مردود و نتیجه کار 
را برعکس کند، ورود نســبتا گسترده و اخیر نقدینگی به بورس است؛ به 
عبارت دیگر، قدرت پول هایی که به تازگی به بورس وارد شده اند احتماال 
خیلی بیشــتر از قدرت پول هایی اســت که عده ای از سهامداران از ترس 
ریزش، شــاید به طور موقت از آن خارج شــوند و همین موضوع احتمال 
اصالح عمیق شاخص را بسیار کم می کند. در حال حاضر بازارهای موازی 
بورس از بازدهی کمتر و حتی منفی نسبت به بازار سرمایه برخوردار است 
و انگیزه را برای ورود و ماندن پول در بازار ســرمایه بیشــتر کرده که این 
موضوع می تواند احتمــال ادامه دار بودن ریزش بازار بورس را دور از ذهن 

کند.
براساس این گزارش، در چهارمین روز معامالتی بازار سهام در این هفته، 
بیشــتر ســهم ها در بورس و فرابورس ایران با رشد قیمت مواجه شدند و 
شــاخص های بورس تهران روند افزایشی را ادامه دادند. شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران هم ۲۵۱۰ واحد رشــد کرد و به 
رقم ۲8۵ هزار و ۵۷۳ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 4۵۳ 
واحــد افزایش رقم ۷۷ هزار و 4۵۱ واحدی را تجربه کرد. شــاخص آزاد 
شــناور با ۲6۱6 واحد رشد مواجه شد و تا رقم ۳۲4 هزار و ۷84 واحدی 
رشد کرد. شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۱۹۲6 و 46۰۵ واحد 

رشد کردند.
صدرنشینان بورس تهران

فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و گروه مپنا هر 
کدام به ترتیب ۵6۵، 4۰۵ و ۳۰۲ واحد به رشــد شاخص های بازار کمک 
کردنــد، اما در عین حال معدنــی و صنعتی گل گهر، نفت پارس، پاالیش 
نفــت تبریز هر کدام به ترتیب 6۳، ۳۳ و ۲4 واحد در افت شــاخص های 

بازار تاثیرگذار بودند.
گروه فلزات اساسی نیز دیروز پس از مدت ها توانست ارزش معامالت را از 

آن خود کند؛ به طوری که حجم معامالت آن به ۲۹۲ میلیون سهم و اوراق 
مالی رسید که ارزش آن حدود ۱۷۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود. در 

این گروه بیش از نیمی از سهم ها با رشد قیمت مواجه شدند.
همچنیــن گروه محصوالت شــیمیایی بــا ارزش معامالت ۱۳۱ 
میلیارد تومان و حجم ۱۱8 میلیون ســهم در دومین رتبه از لحاظ 
ارزش قرار گرفت. بســیاری از شیمیایی ها نیز با نوسان قیمت کمتر 
از یک درصد مواجه شــدند. در این میان گروه خودرو، حمل و نقل 
و غذایی به جز قند پس از دو گروه یادشــده شاهد بیشترین ارزش 

معامالت بودند.
همچنیــن در بورس تهران تعــداد نمادهای مثبت بــه ۲۱۷ و تعداد 
نمادهای منفی به ۱۲۷ رسید. در فرابورس ایران نیز بیشتر سهم ها با رشد 
قیمــت مواجه بودند؛ به طوری که تعداد نمادهای مثبت به ۱۲۳ و تعداد 

نمادهای منفی به عدد 6۹ رسید.
ارزش کل معامــالت بورس تهران به رقم ۱۳44 میلیارد تومان رســید 
و حجم معامالت رقم ۳میلیارد ســهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت. 
آیفکس هم با ۰.۷ واحد رشــد مواجه شد و به عدد ۳۷۱۵ واحدی رسید. 
ارزش معامالت این بازار به رقم 8۹۱ میلیارد تومان دســت یافت و حجم 

معامالت عدد ۱.8 میلیارد تومان را تجربه کرد.
بازار سرمایه در مرکز توجه سرمایه گذاران 

در همین حال، رصد سمت و سوی بازار سرمایه نشان می دهد این بازار 
اکنون در کانون توجه سرمایه گذاران بنیادی که به دنبال سرمایه گذاری در 

سهم های بزرگ هستند، قرار گرفته است.
مهدی طحانی در گفت وگو با ایرنا، با بیان این مطلب، به رشد چند روز 
اخیر شــاخص بورس اشاره کرد و گفت: جریان حرکت پول و رکود حاکم 
در ســایر بازارها مهمترین علت رشد بازار سرمایه در چند وقت اخیر بوده 
اســت. دالر کاهش قیمت معناداری را که همه فعاالن بازار در انتظار آن 
بودند، تجربه نکــرد و در محدوده قیمتی متعادل که بین ۱۱ تا ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان اســت قرار گرفت، این موضوع را می توان به عنوان یکی از 

اتفاقات مثبت در بازار تلقی کرد.
طحانــی با بیان اینکه در بازارهای مــوازی خبر خاصی که بتواند اقبال 
بازار را نســبت به سایر بازارها افزایش دهد وجود ندارد، افزود: بررسی های 
صورت گرفته از عملکــرد بازارهای موازی حاکی از نبود نقدینگی در بازار 

طال، سکه، مسکن و وجود رکود در این بازارها است.
این کارشــناس بازار سرمایه معتقد اســت که ورود نقدینگی به سمت 
ســهم های بزرگ از جمله عوامل تاثیرگذار در پیشی گرفتن بازار سرمایه 

نسبت به دیگر بازارها است.

وی با بیان اینکه اکنون شاخص بورس در حال طی کردن روندی منطقی 
و متعادل است، گفت: سهامداران تا سال دیگر همین موقع ها می توانند در 
انتظار سود ۳۰درصدی سهم های بزرگ در بازار سرمایه باشند که این رقم 
باالتر از نرخ ســود سپرده در بانک ها و سرمایه گذاری در بازار طال و سکه 

خواهد بود.
طحانی با اشــاره به صنایع برتر در بازار سرمایه گفت: در چند روز اخیر 
صنایع پاالیشی، پتروشیمی و فلزات از جمله صنایع مطرح بازار بودند که 
در کنار آن خودرویی ها هم در حال نوسان هستند، اما عمده سرمایه های 
موجود در بازار ســرمایه، جذب این ســه صنعت که بیش از ۵۰درصد از 

ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند قرار گرفته است.

شاخص بورس در چهارمین روز هفته ۲۵۱۰ واحد رشد کرد

بورس تهران؛ کانون توجه سرمایه گذاران
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 نظارت دولت بر نرخ گذاری نان
باید بیشتر شود

  رئیس اتحادیه نانوایان حجیــم و نیمه حجیم صنعتی گفت هم اکنون 
نظارت دولت بر قیمت گذاری نان در مناطق مختلف باید در دستور کار قرار 

گیرد چرا که قیمت نان در برخی مناطق مختلف متفاوت است.
محمدجــواد کرمــی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان، درباره 
آخرین وضعیت قیمت  نان حجیم در کشور اظهار داشت: نظارت دولت بر 
قیمت گذاری نان در مناطق مختلف باید در دســتور کار قرار گیرد چراکه 

قیمت ها در برخی مناطق متفاوت است.
رئیــس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیــم صنعتی ادامه داد: زمانی 
که دولت درخصوص نرخ  گذاری نان ســاماندهی کرده و نظارت انجام دهد، 
نان با قیمت واقعی عرضه می شــود و سودجویی و داللی از میان برداشته 

می شود.
کرمی با اشــاره به اینکه هنوز افزایش قیمتی برای نان در دســتور کار 
قرار نگرفته اســت، تصریح کرد: پنج سال اســت که نرخ نان افزایش پیدا 

نکرده است.
رئیس اتحادیــه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی در ادامه از قیمت 
نان های پرمصرف در بازار خبرداد و اظهار داشت: نان باگت ۲ هزار و ۵۰۰ 
تومــان، نان بربــری فانتزی ۲ هزار تومان، نــان همبرگری ۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان و نان ساندویچی یک هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه می شود.
کرمی با تاکید بر اینکه نان هــای فانتزی از نان های پرمصرف در جهان 
اســت، افزود: تولید و مصرف این دســته از نان ها، رونق یافته و عرضه آن 

بیشتر شده است.
به گفته رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی، سازمان های 
نظارتی بر ایــن واحد ها و نان پز ها نظارت کامــل دارند و مردم در صورت 

مشاهده تخلف می توانند به نزدیک ترین واحد های مربوطه مراجعه کنند.

9درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت و یا 
سود طال گرفته خواهد شد

هاشــمی از پیشنهاد اصالح الیحه ارزش افزود طال در مجلس خبر داد و 
گفت در صورت تصویب این پیشــنهاد ۹درصد ارزش افزوده از اجرت و یا 

سود طال و فلزات گرانبها گرفته خواهد شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شــاتا، عباس هاشــمی، 
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
پیشــنهاد اصالح الیحه ارزش افزوده طال به مجلس فرســتاده شده و در 

کمیته های تخصصی در حال بررسی و نهایی شدن است. 
او اضافه کرد: در صورت تصویب این پیشــنهاد ۹درصد ارزش افزوده از 

اجرت و یا سود طال و فلزات گرانبها گرفته خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: با تصویب این پیشنهاد کمک شایانی به رونق تولید و 

رشد صادرات صنعت طال خواهد شد.
او بیان کرد: در محاســبه مالیات بر ارزش افزوده نمی توان طال را مانند 
سایر کاال ها یکسان ارزیابی کرد. صنعت طال برای توسعه و تقویت به اصالح 

برخی قوانین و مقررات و رویه ها نیاز دارد.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت توضیح داد: طالسازی 
تلفیقی از هنر و صنعت اســت و با توجه به پتانســیل هایی که در کشــور 
درخصوص معادن طال، طراحی و ســاخت طال وجود دارد می تواند مشابه 
کشور های همسایه )ترکیه( ارزآوری و اشتغال مولد و پایدار را برای کشور 

فراهم کند.

 تامین ۱۰۰ هزار نوع کاالی موردنیاز 
مراسم های مذهبی

قائم مقام وزیر صمت در امــور بازرگانی وزارت صمت گفت حدود ۱۰۰ 
هزار نوع کاالی مورد نیاز مراســم های مذهبی تامین شــده و برای نظارت 
هرچه بیشــتر بر فروش این اقالم یک کارگروه ویژه نظارتی تشــکیل و با 
متخلفان برخورد می شــود.  حسین مدرس خیابانی در گفت وگو با  باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: با اشــاره به نظارت کافی بر اقالم ماه محرم و صفر 
گفت: طرح تامیــن اقالم موردنیاز هیات های مذهبــی را داریم به طوری 
که  حدود ۱۰۰ هزار نوع کاالی موردنیاز  این مراســم های مذهبی تامین 
شــده و برای نظارت هرچه بیشــتر بر فروش این اقالم یک کارگروه ویژه 
نظارتی تشــکیل  و با متخلفان برخورد می شــود. قائم مقام وزیر صمت در 
امــور بازرگانی وزارت صمت اضافه کــرد: در حال حاضر این اقالم مصرفی 
در اختیار ستاد تنظیم بازار استان ها قرار گرفته  تا در اختیار هیات ها قرار 

گیرد تا تقاضا ها به بازار وارد نشود.

۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات معطل تخصیص ارز
واردات برنج 6درصد افزایش یافت

دبیــر انجمن واردکنندگان برنج کشــور گفت هم اکنــون ۲۰۰ هزارتن 
برنج در گمرکات کشــور منتظر تخصیص ارز اســت که به سبب برقراری 
ممنوعیت فصلی امکان ترخیص وجود ندارد. مسیح کشاورز در گفت و گو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار برنج اظهار داشت: 
قبل از فصل برداشــت، مســئوالن وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی 
تصمیماتــی مبنی بر رفع ممنوعیت واردات اتخــاذ کردند که وقفه مجدد 
واردات منجر به نوسان قیمت در بازار برنج شد. وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ 
هزار تن برنج در گمرکات کشــور منتظر تخصیص ارز است، افزود: با وجود 
آنکــه این میزان برنج برای محرم و صفر و بازگشــت حجاج در نظر گرفته 
شده است، اما به سبب برقراری ممنوعیت فصلی امکان ترخیص برنج مانده 
در گمرک وجود ندارد. کشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه وقفه در واردات و 
ترخیص برنج های مانده در گمرک منجر به نوسان قیمت برنج در بازار شده 
است، از این رو دولت باید هرچه سریع تر این موضوع را تعیین تکلیف کند 

تا کاال هایی که قبل از دوره ممنوعیت آمدند، از گمرکات ترخیص شود.
این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی را 8 هزار و پاکستانی 
را 8 هزار و ۹۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اســت که به سبب 
کمبود عرضه ناشــی از وقفه در ترخیص ممکن اســت نوساناتی در سطح 

بازار ایجاد شود.
وی در واکنــش به موضوعات مطرح شــده پیرامون افزایش واردات برنج 
خارجی نســبت به ســال قبل بیان کرد: بنابرآمار پنج ماهه، 86۰ هزارتن 
برنج وارد کشــور شده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل 6درصد رشد 

را نشان می دهد.

اخبـــار

معاون فضای مجازی دادســتان کل کشــور گفت به واســطه پایشگر 
هوشمند ۱8۰۰ وب سایت تعلیق شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد جاویدنیا در پنجاه و چهارمین 
جلســه کمیته نظارت بر کســب و کار های اینترنت گفت: خوشبختانه 
نظارت های ما بر وب سایت ها نسبت به گذشته تخصصی تر انجام می شود. 
در بحث اتحادیه کسب و کار های فضای مجازی هم اقداماتی انجام دادیم 
و پلیس اماکن نسبت به تخلفات تذکر می دهند و طبق ضوابط درخواست 

فیلترینگ انجام می شود.
او با اشــاره به اینکه در بحث غنی کردن دیتابیس آمادگی کامل داریم، 
گفــت: فعالیت خوبی در ایران در بحث غنی ســازی دیتابیس شــده و 
امیدوارم در بحث نظارت در فضای مجازی بیشــتر تخصصی تر شــویم و 

این شیوه که در بحث نظارت سیستمی پیاده می شود بهتر پیش رود.
معاون فضای مجازی دادســتان کل کشــور بیان کرد: از هرگونه اقدام 
غیرمجاز باید جلوگیری کرد که این کار مســتلزم نظارت بیشــتر است. 
بحثی که اهمیت دارد بحث برخورد با سایت های مجوزدار است که اساس 

برخورد با سایت دارای مجوز باید قانونی باشد.
جاویدنیا گفت: وب ســایت های فاقد مجوز اخطار های الزم را گرفتند و 
آنهایــی که نماد ندارند تذکر دیده اند. امیدوارم بتوانیم یک نماد یکپارچه 
را در تمام وب ســایت ها راه بیندازیم. درخصــوص غنی کردن دیتابیس 
هوشــمند آمادگی الزم را داریم و با تالش بســیار امیــدوارم با کمترین 

خطا اجرا شود.
معــاون کل دادســتانی در امــور قضایی مجــازی افــزود: در بحث 
مستندسازی استانداردســازی الزم را داریم. نمادی که به سایت ها داده 
می شــود باید مبتنی بر نام دامنه باشد، چرا که ممکن است افراد دیگری 

نام دامنه را گرفته باشند.
در ادامه جامی مدیر پایشــگر هوشــمند گفت: ســناریو تخلف را باید 
تکمیل و نــوع مجازات جرائم را بررســی کنیم. باید ضرورت پایشــگر 
هوشــمند تعریف کنیم، تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ وب ســایت پایش شده و 
پایشگر هوشمند مشــخص کرده ۳۲۰ درگاه پرداخت مجوز نداشتند و 

۱8۰۰ لوگوی اعتماد جلب شده است.

او با اشاره به مهم ترین اهداف پایشگر هوشمند، گفت: سلیقه و برآورد 
دســتی داخل آن از بین می رود و شاخصی های نماد الکترونیکی را برای 
کسب و کار ها توسط پایشگر هوشمند ارزیابی می کنیم، نقشه سیستمی 
پایشگر هوشمند را می توانیم ببینیم همچنین می توانیم بر تمامی کسب 
وکار های اینترنتی و بســتر های مختلف چــه آنهایی که نماد دارند و چه 

ندارند نظارت داشته باشیم.
مدیر پایشــگر هوشــمند افزود: هدف از طراحی و پیاده سازی پایشگر 
هوشمند ایجاد نقش راه نظارت سیستمی و برنامه توسعه پایشگر است؛ 
موجودیتی که برای نظارت و کســب و کار سیســتمی است و دبیرخانه 

توسعه تجارت در آن نظارت دارد.
جامی افزود: در برنامه نظارت و کســب و کار سیســتمی اگر پایشگر 

هوشمند اضافه شود کار قوی تر پیش خواهد رفت.
او بیان کرد: به واســطه پایشگر هوشمند ۱8۰۰ وب سایت تعلیق شده 
است؛ اگر ســخت افزار انجام کار با پایشگر هوشمند تامین شود می توان 

تمام وب سایت ها را در روز بررسی کرد.

شکایت 9۵درصدی از سایت ها و فروشگاه های بدون نماد الکترونیک

 ۱۸۰۰ وب سایت تعلیق شده است

رئیــس انجمن صنفــی گاوداران گفت با توجه بــه آنکه نگهداری 
گوســاله با وزن باالی ۵۰۰کیلو برای دامدار توجیه اقتصادی ندارد، از 

این رو امتناع دامدار در عرضه کذب است.
 احمد مقدسی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه امتناع دامداران در عرضه دام صحت ندارد، اظهار داشت: با توجه 
به آنکه نگهداری دام سبک و سنگین پروارشده در واحد های دامداری 
تنها افزایش ضریب تبدیل غذایی و کاهش کیفیت گوشت را به سبب 
ازدیاد چربی به همراه دارد، از این رو اظهارات برخی مســئوالن مبنی 

بر امتناع دامداران در عرضه دام شایعه ای کذب است.
وی با اشاره به اینکه نگهداری گوساله با وزن باالی ۵۰۰ کیلو توجیه 
اقتصادی برای دامدار ندارد، افزود: بر این اســاس برخی فروشندگان و 
مســئوالن با بیان چنین اظهاراتی به دنبال سودجویی کاذب در بازار 

محرم هستند.
مقدســی ادامه داد: با وجود کاهــش ۱۰ هزار تومانی نرخ دام زنده، 

قیمت گوشت برای مصرف کننده یک ریال کاهش نیافته است.
رئیس انجمن صنفی گاوداران قیمت کنونی هر کیلو گوســاله نر را 
۲۹ تــا ۳۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اســت که در 

ماه های اردیبهشــت و خرداد قیمت دام در مرز ۳۹ هزار تومان بود که 
از اواخر خرداد قیمت دام به ســبب مازاد عرضه روند کاهشی به خود 
گرفته اســت. به گفته وی، زمانی که کاالیی در بازار گران می شــود، 
دالالن و واسطه ها حاضر به کاهش نرخ در بازار نیستند که نمونه بارز 

این امر در گوشت صادق است.
رئیس انجمن صنفی گاوداران درباره آخرین وضعیت عرضه مستقیم 
دام گفت: در جلســه ای که با معاونت امور دام وزارت جهاد داشــتیم، 

برای عرضه مستقیم گوشت به بازار اعالم آمادگی کردیم.
این مقام مســئول افزود: در آن جلسه عنوان شد دامداران تولیدات 
خود را به صورت الشــه یا بسته بندی در فروشــگاه های زنجیره ای و 
غرفه های میادین عرضه کنند، اما به دلیل مشکالت و سختی هایی که 
بــرای عرضه در این اماکن وجود دارد ما آن را نپذیرفتیم و از معاونت 
امور دام درخواســت کردیم یکی از سردخانه ها و فروشگاه های متعلق 
به شــرکت پشــتیبانی امور دام را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در 

آنجا محصول خود را به مردم عرضه کنیم.
به گفته مقدســی، اگرچه دامداران تمایل به عرضه گوشت گوساله 
بدون استخوان با نرخ ۷۵ هزار تومان را در بازار دارند، اما فروشگاه های 

زنجیــره ای زیر بار این موضــوع نمی روند. در حالی کــه نرخ عرضه 
مستقیم با بازار آزاد ۲۰ تا ۲۵درصد اختالف دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از اعالم آمادگی دامداران 
برای عرضه مستقیم گوشت به بازار خبر داد و گفت: با این اقدام عالوه 
بر کاهش قیمت، انباشت ایجادشــده در جمعیت دام متعادل خواهد 
شــد. وی درباره قیمت دام زنده در ایام محرم افزود: ازدیاد تقاضا در 
ایام تاســوعا و عاشورا ممکن است تا حدی منجر به نوسان قیمت دام 
در بازار شــود که بعد از گذراندن این ایام به سبب رکود حاکم بر بازار 

این نوسان قیمت جبران می شود.
رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه ۵۵درصد نیاز کشــور به 
گوشــت از طریق دام سنگین تامین می شود، افزود: با عرضه مستقیم 
دام ســنگین، هم قیمت بازار می شــکند و هم انباشت زیادی که در 

زمینه این نوع دام اتفاق افتاده، از بین خواهد رفت.
مقدســی با بیان اینکه ۳6۰ هزار رأ س دام در کشــور انباشت شده 
اســت، گفت: حدود 6۰هزار رأس دام ســنگین و ۳۰۰ هزار رأس دام 
سبک در کشور وجود دارد که آماده عرضه به بازار هستند؛ اما مشتری 

ندارند.

رئیس انجمن ملی سیب زمینی گفت با توجه به آنکه برداشت سیب 
زمینی از مناطق سردســیر در مهر به اوج خود می رســد، پیش بینی 

می شود سیب زمینی قابل مالحظه ای در بازار توزیع شود.
رحیم نیازی در گفت و گو با  باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره 
به اینکه برداشت ســیب زمینی تا دو ماه آینده در کشور ادامه دارد، 
اظهار داشت: هم اکنون برداشت ســیب زمینی از استان های اردبیل، 
کرمانشاه و همدان در حال انجام است و در هفته های آتی استان های 
زنجان، خراســان رضوی و شمالی، چهار محال بختیاری و اصفهان به 

مدار برداشت افزوده می شوند.
وی ســطح زیر کشت سیب زمینی در مناطق سردسیر را ۹۳ تا ۹4 

هزار هکتار اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه برداشــت سیب زمینی 
از مناطق سردســیر در مهر به اوج خود می رسد، از این رو پیش بینی 

می شود سیب زمینی قابل مالحظه ای در بازار توزیع شود.
نیازی قیمت کنونی هر کیلو ســیب زمینی ســر مزرعه را ۲ هزار و 
۱۰۰ تا ۲ هزار و 6۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: اگر ســیب زمینی دو 
برابر مبدأ در خرده فروشــی عرضه شود، این موضوع هیچ ارتباطی به 

تولیدکننده ندارد و تنها به مشکالت نظارتی مربوط می شود.
رئیــس انجمن ملی ســیب زمینی تولید ســیب زمینی در مناطق 
سردســیر را بیش از ۳میلیون تن اعالم کرد و افزود: با احتساب سایر 
مناطق پیش بینی می شــود که تولید ســیب زمینی از ۵ میلیون تن 

کمتر نباشــد، اما تا پایان فصل برداشــت نمی توان آمار دقیقی اعالم 
کرد.

این مقام مســئول ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت سایر کاالها، 
مصرف سیب زمینی در سبد خانوار افزایش یافته است که مابقی مازاد 

تولید با کسر سیب زمینی بذری به بازار های هدف صادر می شود.
وی در پایان نظارت بر خرده فروشــی ها را امری ضروری دانست و 
گفت: با وجود تعادل قیمت ســیب زمینی ســر مزرعه، دستگاه های 
نظارتی با اعمــال نظارت های بیشــتر بر بازار باید از گران فروشــی 
جلوگیری کنند چراکه فشار بر تولیدکننده به منظور تعدیل قیمت به 

ضرر پایداری تولید تمام می شود.

امتناع دامداران در عرضه دام کذب است

اختالف ۲۵درصدی عرضه مستقیم گوشت با بازار

برداشت سیب  زمینی در مهر به اوج می رسد

قیمت هر کیلو سیب  زمینی سر مزرعه ۲ هزار و 6۰۰ تومان

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

بدون دستور نمی توان خودرو گران کرد
دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو گفت ســال گذشــته در یک برنامه 
تلویزیونی که به همراه یکی از نمایندگان مجلس حضور داشــتم، ایشان در 
پشت صحنه گفتند که دولت و مجلس توافق کرده اند که چه میزان قیمت 
خودرو افزایش پیدا کند، اما کســی جرأت نمی کند آن را به صورت رسمی 

ابالغ کند زیرا می دانیم که باعث تنش و کاهش محبوبیت می شود.
دبیــر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ســال گذشــته در یک برنامه 
تلویزیونی که به همراه یکی از نمایندگان مجلس حضور داشــتم، ایشان در 
پشت صحنه گفتند که دولت و مجلس توافق کرده اند که چه میزان قیمت 
خودرو افزایش پیدا کند، اما کســی جرأت نمی کند آن را به صورت رسمی 

ابالغ کند زیرا می دانیم که باعث تنش و کاهش محبوبیت می شود.
مهدی دادفر  درخصوص اتهام گران فروشــی به هاشم یکه زارع مدیرعامل 
ایــران خودرو اظهار داشــت: اصال ایــن حرف منطقی نیســت، اگر قرار بر 
دستگیری گرانفروشان بود که باید سال گذشته زمانی که پراید ۱8 میلیونی 
ناگهان 4۰ میلیون شــد یا پژو 4۰۵، ۳۰ میلیونی به ۷۰ میلیون رسید باید 
مدیران را دستگیر می کردند پس شک نکنید که این بازداشت  بر این اساس 
نیست. این قبیل اظهارات برای کسانی که اهل فن نیستند شاید پذیرفتنی 

باشد اما برای بقیه مردم نه.
وی ادامه داد: همان زمان که قرار بود خودرو گران شود یک سری مباحث 
مبنی بر افزایش پلکانی مطرح شــد که مجلس اعالم کرد ما به هیچ عنوان 
نمی گذاریم خودرو گران شــود، وزیر هم مخالفــت کرد و گفت من اصال از 
افزایش قیمت ها توسط خودروسازان خبر ندارم. اما در همان موقع من در یک 
برنامه تلویزیونی که به همراه یکی از نمایندگان مجلس حضور داشتم، ایشان 
در پشت صحنه گفتند که دولت و مجلس توافق کردند که چه میزان قیمت 
خودرو افزایش پیدا کند، اما کســی جرأت نمی کند آن را به صورت رسمی 

ابالغ کند زیرا می دانیم که باعث تنش و کاهش محبوبیت می شود.
دبیــر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کــرد: به هر حال آینده معلوم 
خواهد کرد که چه کسی راست و چه کسی صادق نیست اما جای تامل دارد 
که چگونه اتهام گرانفروشــی را به آقای یکه زارع می زنند. مگر می شود بدون 
دســتور خودرو را گران کرد مگر ایشان می توانند بدون امضا و اجازه وزیر و 

مجلس این کار را شخصا انجام دهد.
دادفر افزود: شــما نمی توانید هم ناظر باشــید و هم پیمانکار، این درست 
نیســت که حکم رئیس سازمان حمایت را همان شــخصی بزند که حکم 
مدیرعامــل ایران خودرو را امضا می کند. اینها همه تضاد منافع اســت البته 
اکنون این تابو در حال شکسته شدن است. قبال نمی شد این حرف ها را زد اما 
اکنون به لطف رســانه های اجتماعی، آگاهی مردم افزایش پیدا کرده است و 

خبرنگاران هم محکم پای کار ایستاده اند.

خودروسازان به خرید قطعات ایرانی ترغیب شوند
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت حمایت از 
خودروساز بخش خصوصی، ترغیب خودروسازان به خرید قطعات موردنیاز از 
قطعه ســاز ایرانی و ایجاد شرایط قیمت گذاری قیمت خودرو در بازار باید در 

دستور کار دولت قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه 
در مجلس شورای اسالمی درخصوص ضرورت حمایت از خودروسازها گفت: 
در وزارت صمــت معاونتی مبنی بر حمایــت از مصرف کننده و تولیدکننده 
وجود دارد و تمام چارچوب های حمایتی از هر دو طرف نیز در آن به وضوح 

مشخص شده است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه مشــکل کمبود قانون 
نداریم، تصریح کرد: با صحیح اجرا نشــدن قانون مواجه هستیم و همین امر 
مشکالت متعددی را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده به وجود 
آورده است، حمایت از تولیدکننده به منظور ادامه روند گردش چرخ فعالیتش 

در این شرایط اقتصادی و تحریم یک ضرورت است.
وی افــزود: اینکه مصرف کننده بتواند خودرویی باکیفیت و متناســب با 
درآمدش خریداری کند نیز جزو قوانین حمایت از مصرف کننده به شــمار 

می آید.
قاضی پور با اشــاره به اینکه اگر خودروسازان به جای بنگاه  داری، فعالیت 
خود را صرف تولید و خرید قطعات از قطعه ســاز ایرانی کنند، به طور حتم 
این لجام گســیختگی در قیمت های خودرو به وجود نمی آید، اظهار داشت: 
خرید قطعات از قطعه سازان فعال در کشور و حذف واردات در کاهش قیمت 

خودروی ایرانی و باکیفیت اثرگذار است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس به ضرورت حمایت همه جانبه از خودروساز 
بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در شورای رقابت قانونی را تصویب کردم 
که هیچ خودروســاز بزرگی در خودروساز بزرگ دیگر سهامدار نشود؛ بخش 
خصوصی  نیز نمی تواند در این دو خودروساز بزرگ همزمان سهم مدیریتی 

داشته باشد، این موضوع سبب می شود تا انحصار شکسته شود.
وی با تاکید بر اینکه بازار باید قیمت خودرو را تعیین کند، خاطرنشان کرد: 
تولید انبوه خودرو به میزان بیش از ۳ میلیون، حمایت از خودروســاز بخش 
خصوصی، ایجاد موانع دور زدن قوانین و عدم دخالت دولت برای قیمت گذاری 

منجر به رفع بسیاری از مشکالت خودروسازها خواهد شد.

دریافت شیرینی و حق کارت در جایگاه های 
سوخت تکذیب شد

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران ســوخت کشــور با بیان اینکه افزایش 
قیمت خودسرانه یا اخذ وجه بیشتر از شهروندان در اختیار ما نیست و عملی 
غیرقانونی اســت، گفت هیچ گزارشــی از دریافت وجه اضافی با هر عنوانی 
توسط جایگاه داران نداشته ایم و من از بیان این موضوع از سوی برخی رسانه ها 
تعجب می کنم. ولــی اهلل محمودی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، بیان 
داشت: از قدیم مرسوم بوده که برخی افراد به جایگاه مراجعه می کردند و به 
هر دلیلی از کارگر جایگاه می خواســتند که سوخت گیری را برای آنها انجام 
دهد در نهایت هم به میل و اراده خود مبلغی را تحت عنوان شیرینی یا انعام 

به کارگر می پرداختند.
وی تاکید کرد: هیچ گزارشــی مبنی بر اینکه جایگاه دار شخصی را مجبور 
کند که در قبال اســتفاده از کارت جایگاه تحت عنوان شیرینی یا هر عنوان 
دیگری مبلغی اضافه را بپردازد ارائه نشــده است و این موضوع به هیچ وجه 

صحت ندارد.
محمودی با تاکید بر اینکه ممانعتی برای مردم در استفاده از کارت جایگاه 
وجود ندارد، گفت: حتی اگر مردم بیش از یک بار هم بخواهند از این کارت ها 
اســتفاده کنند به درخواســت آنها این کار صورت می گیرد چراکه تاکنون 
دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت ابالغ نشده است. من تعجب می کنم 

برخی مطالب با این موضوع از سوی برخی رسانه ها بیان شده است.

با خروج شرکای خارجی خودروســازان، محصولی در سبد خودروسازان برای 
رقابت با سگمنت خودروهای خارجی وجود ندارد.

به گزارش پدال نیوز، موضوع واردات خودرو با حاشیه های زیادی همچون بحث 
ممنوعیت و دپو خودروهایی که به صورت قانونی ثبت سفارش شده اند، همراه بوده 
و هنوز هم از این مشکالت و التهاب فضای بازار چندان کاسته نشده است، چراکه 
این موضوع متاثر از تصمیمی اســت که دولــت برای لغو آن هنوز تدبیری اتخاذ 
نکرده اســت. تنها دلیل دولت برای اعالم مجدد ممنوعیت واردات خودرو از سال 
گذشــته تاکنون، کنترل میزان ارز خروجی کشور در مسیر خنثی سازی تاثیرات 
تحریم هــای بین المللی بود. اما همین تصمیم باعث شــد بیش از ۲۵هزار تعهد 
تحویل خودروی وارداتی به مشتریان به تعویق بیفتد و این مساله نیز افزایش قیمت 
خودروهای خارجی در بازار خودرو را به دنبال داشت و در ادامه نیز موج گرانی ها 

به  بازار خودروی داخلی نیز سرایت کرد.  
 به رغم وعده های فراوان مسئوالن، تولیدکننده های داخلی نیز نتوانستند مطابق 
نیاز بــازار، خودروی باکیفیت تحویل دهند. ایــن عوامل درمجموع موجب بروز 

مشکالتی درخصوص افزایش نرخ ها و کمبود عرضه محصوالت در بازار شد.
 حال نیز ادامه اســتفاده از خودروهای بااســتاندارد پاییــن داخلی، همچنان 
هزینه های باالیی باایجاد آالینده های فراوان به مردم و حتی دولت تحمیل می کند. 
»هاشــم  یکه زارع«، مدیرعامل ســابق ایران خودرو با موضع گیری مقابل واردات 
خودرو به کشور معتقد بود که »تولید هر خودرو در شرکت های بزرگ خودروسازی 
کشور حدود یک هزار و ۵۰۰ دالر ارزبری دارد؛ درحالی که برای واردات هر دستگاه 

خودروی خارجی حداقل ۱۵ هزار دالر ارزبری نیاز است.« 

 این درحالی اســت که خودروهای خارجی وارداتی از نظر طول عمر، کیفیت، 
دوام و ایمنــی قابل قیاس با خودروهای تولید و مونتاژ داخل نیســتند و بخش 
قابل توجهی از همان میزان ارز مصروفه برای تولید خودروهای داخلی، به واسطه 
کیفیت و دوام پایین و درمقابل استهالک باالی آنها و به تبع آن خسارات مالی و 
جانی ناشی از ضعف های فنی و مشکالت ایمنی آنها، به نوعی دورریز منابع کشور 

قلمداد می شود.
 تکرار یک پیشنهاد متفاوت  

 حال اما »مازیار بیگلو«، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
پیشــنهادی را تکرار می کند که پیش از این نیز احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 

خودروسازان و مدیران عامل اسبق سایپا مطرح کرده بودند. 
آنها می گفتند: »اگر واردات خودروهای صفرکیلومتر با تعرفه صفر نیز آزاد شود، 
خودرویی قدرت رقابت با محصوالتی مانند پراید در سگمنت سه تا پنج هزار دالر 
را نخواهد داشــت؛ چراکه خودروهای صفر جهانی موجود در این سگمنت، اغلب 
 ABS موتورهای زیر 8۰۰سی ســی دارند و فاقد امکاناتی همچون ایربگ، ترمز
و... هســتند.«   حال نیز دبیر انجمن قطعه سازان می گوید: »با آزادسازی واردات 
خودرو با تعرفه صفر مشــکلی نداریم؛ مشروط بر آنکه نخست واردات مواد اولیه 
موردنیاز قطعه سازان و دوم تخصیص یارانه به مواد اولیه داخلی برای قطعه سازان 
تعیین تکلیف شود و سوم نیز قیمت گذاری دولتی خودروهای داخلی متوقف شود.« 
 این درخواســت در شــرایطی اســت که با توجه به خروج شــرکای خارجی 
خودروســازان و توقف تولید محصوالت خارجی آنهــا و نیز کاهش قدرت خرید 
مصرف کنندگان داخلی، ســبد محصول فعلی خودروســازان با ســبد محصول 

واردکنندگان خودرو تالقی و همپوشــانی ندارد. این در حالی است که به عقیده 
برخی کارشناســان، ممنوعیت شش ماهه واردات خودرو پیش از آغاز تحریم ها و 
 B۵۰ بسترن ،i۱۰ اعالم ممنوعیت مونتاژ خودروهای باکیفیتی همچون هیوندای
و جکJ۵  به نوعی بازار را برای حضور محصوالت فرانســوی جدید دو خودروساز 
آماده کرد، اما حاال که این محصوالت رقابتی از سبد تولیدکنندگان داخلی خارج 
شــده اند، دیگر دلیلی برای تالش درخصوص ادامه دار شــدن ممنوعیت واردات 

خودرو احساس نمی شود.
 بیکاری ۱7هزار نفر نیروی شاغل 

 شرکت های رسمی واردکننده خودرو که برخالف خودروسازان نه تنها از اعتبارات 
دولتی بی بهره اند، بلکه عوارض هم به دولت می دهند نزدیک به دوسال ونیم است 
که به واسطه ممنوعیت های اعالم شده سه چهارم پرسنل خود را از دست داده اند.    
این در حالی است که آزادسازی واردات خودرو با در نظر گرفتن سیاست جلوگیری 
خروج ارز، سهل و ممتنع به نظر می رسد، اما دولت هنوز تصمیمی جدی برای رفع 

ممنوعیت ثبت سفارش یک هزار و ۳۳۹ قلم کاال نگرفته است.
 پیشــنهاد انجمن واردکنندگان خودرو برای گشایش در این خصوص، واردات 
بدون انتقال ارز است که می تواند منجی اشتغال ۱۷هزار نفری بخش واردات باشد.

 برخی شرکت های واردکننده خودرو پیرو سیاست های موضوعه وزارت صمت 
در زمان تصدی »محمدرضا نعمت زاده«، حتی به ســمت برنامه ریزی برای مونتاژ 
محصوالت خارجی در ایران رفته بودنــد و قول وقرارهایی نیز در این  خصوص با 
خودروسازان خارجی گذاشته بودند، اما با ممنوعیت های اعالم شده در دوسال ونیم 

اخیر، درها از داخل به روی آنها بسته شد.

چرا خودروسازان و قطعه سازان در قبال واردات خودرو تغییر موضع داده اند؟

وزیــر صنعــت در حالی بار دیگر بر واگذاری ســهام شــرکت های 
خودروســاز تا ســال آینده تأکید کرد که طبق نظر شورای نگهبان و 

اصالحیه مجلس، واگذاری سهام این شرکت ها امکان پذیر نیست.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت اخیراً 
در حالی بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت های خودروساز 
تأکید کرده که براساس رأی شورای نگهبان این امر امکان پذیر نخواهد 
بود.  در حال حاضر باقیمانده ســهام دولت در ایران خودرو ۱4درصد 
و در ســایپا ۱۷.۳۱درصد اســت. به این ترتیب ســهم دولت در این 

شرکت های خودروساز کمتر از ۲۰درصد است. 
 موضــوع واگذاری ســهام خودروســازان خرداد امســال در طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. 
در ماده ۲ این طرح که برای تأیید به شــورای نگهبان ارســال شــد، 
آمده اســت: دولت موظف است طی سه ســال از الزم االجراشدن این 
قانون با اجرای صحیح سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی و 
قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی و اصالحات 
بعدی آن و سیاســت های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه 
رقابت پذیــری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدیگری 
دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاســت گذاری و 

تنظیم گری را انجام دهد. 
در روند بررســی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا ۱۲ 
تیرماه طــی نامه ای به الریجانی رئیس مجلــس، واگذاری باقی مانده 
ســهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های 

کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیرقانونی اعالم 
کرد. 

 اعضای شــورای نگهبــان معتقدند ماده ۲ طــرح مجلس مبنی بر 
واگذاری ۱۰۰درصد ســهام بنگاه های مشــمول صدر اصل 44 با بند 
»ج« سیاســت های کلی اصــل 44 و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر 
اســت.  در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصالح طرح 
ســاماندهی صنعت خــودرو اقدام کردند و  در مــاده ۲ طرح مذکور، 

عبارت »تصدیگری دولت خاتمه یافته« حذف شد. 
 به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز 
منتفی شــده و با توجه به اینکه این ســهم در شرکت های خودروساز 
کمتر از ۲۰درصد اســت نباید انتظار داشــت که این واگذاری اتفاق 
بیفتد. البته در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری 
بودن بازار خودرو، واگذاری ســهام خودروســازان فقط باعث تشدید 

انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد. 
از همین رو می توان تفســیر شــورای نگهبان از بند ج سیاست های 
کلــی اصل 44 را مهــر پایانی بر هیاهوی چند ماهه بر ســر موضوع 

واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دانست.
 تأکید وزیر صنعت بر واگذاری تا پایان سال آینده 

 در این شــرایط رضا رحمانی، وزیر صنعت مرتب اعالم می کند که 
قصد دولت در واگذاری ســهام خودروسازان جدی است و این کار تا 

پایان سال آینده عملی می شود. 
 وی با تأکید بر اینکه موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت 

برطرف خواهند شــد، معتقد است: در حال حاضر در بخش واگذاری 
سهام دولت در حوزه خودروسازی سه باکس واگذاری تعیین کرده ایم، 
باکس اول مربوط به واگذاری اموال و امالک غیرتولیدی است، باکس 
دوم واگذاری نیز مربوط به شــرکت های تابعه و باکس ســوم هم در 
ارتباط با شــرکت های اصلی اســت که این واگذاری ها براساس برنامه 

در حال انجام است.
 زهره عالی پور، معاون ســازمان خصوصی ســازی نیز با اشــاره به 
موافقت شورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا با واگذاری باقی مانده 
ســهام دولت در ایران خودرو و ســایپا، می گوید: وزارت اقتصاد مجوز 
واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای 

هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است. 
 وی با بیان اینکه ۱4درصد سهام دولت در ایران خودرو و ۱۷درصد 
ســهام در ســایپا باید واگذار شــود، تاکید می کند: بخشــی از سهام 
خودروســازان در وثیقه اســت که با توجه به هماهنگی انجام شده با 
وزیر صنعت قرار است این مسئله رفع شده و سهام مربوطه در تابلوی 

بورس به فروش برسد. 
 پوری حسینی، رئیس برکنارشــده سازمان خصوصی سازی معتقد 
بود: با توجه به اینکه ســهام خودروســازان در وثیقه قرار دارد امکان 
فروش مال غیر وجود نداشته و باید ابتدا  این سهام از وثیقه آزاد شود. 
 به گفته وی، ایران خودرو و سایپا باید براساس قانون ابتدا از وثیقه 
خارج شوند و سپس اقدامات الزم از سوی سازمان خصوصی سازی در 

جهت فروش سهام آنها صورت گیرد. 

صنعت خودروســازی اگرچه با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
می کند، اما فسخ یک طرفه قراردادها یا تغییر مفاد آن، یکی از مسائلی 

است که مردم نسبت به آن گله دارند.
به گزارش کارپرس، خودروســازان تولیدکنندگان بدقولی هســتند 
که بــه حقوق مصرف کننــدگان توجهی ندارند. افــرادی که مدت ها 
پیش  خودرو پیش خرید کرده اند، فیش  در  دســت در انتظارند تا شاید 
خودروســازان در قالب طرح هایی که از نظر خودشــان شگفت انگیز 
اســت، چاره ای برای خلف وعده های شــان در زمینه تحویل خودروها 
بیندیشــند. روز شنبه ایران خودرو طرح جدید تبدیل محصوالت خود 
ویــژه شــهریورماه ۹8 را رونمایی کرد و براســاس آن به راحتی مفاد 
قراردادی که بین ایران خودرو و مردم بســته شــده بود، باد هوا شــد 
زیرا افراد به جای مدل های ثبت  نامی باید براساس لیست ایران خودرو، 
محصــول جدید تحویل بگیرند. ایران خــودرو تنها تولیدکننده بدقول 
خودرو نیست. سایپا، رامک خودرو، شرکت صنعت خودروی آذربایجان 
)آذوپکو( و بســیاری برندهای دیگر هم حقوق مصرف کننده را رعایت 

نمی کنند.
رعایت نکــردن حقــوق مصرف کنندگان ســبب شــده اســت که 
مصرف کنندگان شاکی، هر از گاهی مقابل وزارت صمت تجمع کنند. 
دیروز هم مشــتریان آذوپکو مقابــل وزارت صمت تجمع کردند. علی 
شکوهی، کارشــناس خودرو انحصار تولید را عاملی می داند که سبب 
شــده است خودروســازان اصال غصه تعهدات خود به مصرف کننده را 

نخورنــد، اما او بر این نکته هم تأکید دارد که بخشــی از بدقولی  ها به 
خاطر تحریم هاست و در این میان حقوق تولیدکنندگان هم به نحوی 

تضییع شده است.
صنعت خودروســازی اگرچه با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
می کند، اما فسخ یک طرفه قراردادها یا تغییر مفاد آن، یکی از مسائلی 

است که مردم نسبت به آن گله دارند.
ســایپا تنها خودروساز بدقول نیســت. ایران خودرو هم به راحتی با 
طراحی هایی، مفــاد قراردادهای بین خود و مصرف کننده را مخدوش 
می کند. این شــرکت خودروســازی دیــروز از طرح جدیــد تبدیل 
محصوالتش، ویژه شــهریورماه ۹8 رونمایی کرد. براســاس این طرح 
که گفته شده براساس درخواست برخی مشتریان بوده است، به دلیل 
بروز تأخیر طوالنــی در تحویل برخی مدل های خودرو، مصرف کننده 
می تواند قرارداد خود را تبدیل به ســایر مدل ها کند، بنابراین مشتری 
حــق دارد در چارچوب هایی که این طرح برایــش تعیین می کند، از 
خرید مدل قبلــی صرف  نظر کند و مدل تحمیلی جدید را برای خود 

برگزیند.
تجمع مشتریان آذوپکو

مشــتریان شــرکت صنعت خودروی آذربایجــان )آذوپکو( از دیگر 
ناراضیانی هســتند که دیروز مقابل وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت( تجمــع کرده اند. آنطور که تجمع کننــدگان اعالم می کنند، 
بیش از ۱۰۰ نفر از مشــتریان این شــرکت به دلیل تأخیر در تحویل 

خودروهای ثبــت  نامی )MG( مقابل وزارت صمــت تجمع کرده اند 
و بخشــی از آنها به کالنتری ۱۰۷ فلســطین منتقل شــده اند. اغلب 
تجمع کنندگان فقط یک فیش ثبت  نامی در اختیار داشتند و خواستار 
تحویل خودروی خود بودند. آنها از انتظار طوالنی مدت گله داشــتند 
و اعالم کردند که بین یک ونیم تا ســه سال منتظر تحویل خودروهای 

خود بوده اند.
به جز چند برند نام برده شده، بسیاری از برندهای دیگر خودروسازی 
مثل رامک و عرضه کنندگان خودروهای CKD هم محصوالت خود را 
به موقع به مصرف کننده تحویل نمی دهند و خلف وعده آنها نارضایتی 

ایجاد کرده است.
تحریم ها عامل بخشی از مشکالت

در مقابل همه این بدقولی ها و خلــف وعده تولیدکنندگان خودرو، 
مصرف کننده چه حقوقی دارد؟ چرا پیمان شــکنی خودروسازان مرتبا 
تکرار می شــود و هیچ کس نگــران قهر مصرف کننده نیســت؟ علی 
شــکوهی کارشناس خودرو در این رابطه عنوان می کند: انحصار تولید 
باعث شده اســت که تولیدکننده اصال غصه مصرف کننده را نخورد و 

متأسفانه این حالت ادامه دارد و درست هم نمی شود.
او تأکید می کند: البته بخش بزرگی از تأخیرهایی که انجام می شود 
به شــرایطی برمی گردد که برای تولیدکننده خارج از اختیارش ایجاد 
شــده است. این شرایط شــامل تحریم های درونی و بیرونی است که 

صورت گرفته است.

واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا منتفی شد

فسخ و تغییر قرارداد مشکل امروز مشتریان خودرو
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ایده های خالق یکی پس از دیگری همچون بذری به نهال و سپس درختی 
تنومند تبدیل می شــوند. درختی که میوه آن محصوالت فناورانه اســت و 
رفــاه را به عموم مردم هدیه می دهد. در برخی حوزه های نوپا همچون علوم 

شناختی نیز محققان کشور به خوبی به میدان 
آمده اند و محصوالتی را بومی ســازی کرده اند و 
زمان نمایش بیشــتر آنها فرا رسیده است.  به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی »ایران ساخت«، راه نجات 
مشخص اســت. از ابتدای سال و نامگذاری اش 
جان گرفتن تولید در کشور هدف شد تا اشتغال 
و امنیت شغلی در ســایه اش ایجاد شود. حال 
که توانمندی و همت نیــروی خالق و نوآوری 
کشور اثبات شده زمان حمایت و همدلی است 
تا حرکت کارآفرینان و فناوران در این مســیر 
هموار شود. فعالیت کسب و کارهای استارت آپی 

و شرکت های دانش بنیان به سرعت در حال رونق است. در این میان باید این 
دستاوردها در جامعه ترویج شوند. برگزاری نمایشگاه ها در حوزه های مختلف 
این فرصت را فراهم می کند.  یکی از حوزه ها که محققان کشور در آن موفق 

به بومی سازی تجهیزات و محصوالت در داخل کشور شده اند، علوم شناختی 
اســت. حوزه ای نوپا که با تالش نیروی انسانی خالق در مسیر پیشرفت قرار 
گرفته اســت. برای نمایش این محصوالت و دستاوردها ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری 
از حضور تولیدکنندگان و فناوران،  شرکت ها و 
واحدهای فناور فعال حوزه های علوم شناختی 
در هفتمین دوره نمایشــگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ســاخت ایران حمایت می کند. 
آنها می تواننــد محصوالت و دســتاوردهای 
علمی، تحقیقاتی و تخصصی را در نمایشگاه 
بین المللی تهــران همزمان با این رویداد ارائه 
دهند. براســاس این گزارش، هفتمین دوره 
نمایشــگاه تجهیــزات و مواد آزمایشــگاهی 
ســاخت ایران همزمان با هفتــه پژوهش و 
بیستمین نمایشــگاه دستاوردهای پژوهش و 
فناوری کشور در ۱۳بخش موضوعی از جمله 
تجهیزات عمومی آزمایشگاهی و مواد آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی، برق و 
الکترونیک از بیست و ششم الی بیست و نهم آذرماه امسال در محل نمایشگاه 

بین المللی تهران برگزار می شود.

با سفر یک روزه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به استان سمنان، 
پردیس فناوری کیانی این اســتان که با هدف توســعه فرهنگ نوآوری و 
رشــد شرکت های متکی بر دانش ایجاد شده است، افتتاح شد. به گزارش 

پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا 
ستاری با هدف رونق زیست بوم نوآوری وارد 
این استان شد و مورد استقبال مقامات عالی 
اســتان قرار گرفت. معاون علمی و فناوری 
رئیــس جمهوری در اولین بخش از ســفر 
استانی خود به سمنان از شرکت دانش بنیان 
صافــی آرا بازدیــد می کند. این شــرکت 
دانش بنیان با تکیه بر توانایی های متخصصان 
داخلی و تولید فیلتر شیت های سلولزی که 
نیــاز صنایع دارویی و  شــیمیایی را تامین 
می کند توانســته گام مهمی در بومی کردن 
محصوالت بردارد. پمپ و کمپرســور درسا 
میزبان بعدی ستاری و هیأت همراه وی بود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان ســپس در مراسم افتتاح پردیس فناوری کیانی 
شــرکت کرد. پردیس فناوری کیانی سمنان که زیرمجموعه پارک علم و 
فناوری اســتان قرار دارد در حالی با مساحت ۲۵۰۰ متر  افتتاح می شود 

که ۱۷ فناور در آن حضور دارند. در ادامه این سفر استانی سورنا ستاری و 
آیت اهلل سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در سمنان دیدار می کنند. 
در ادامــه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از شــرکت دانش بنیان 
تجیــران بازدیــد می کند که بــا توانایی 
متخصصان داخلی، عایق های حرارتی که 
تا پیش از این از کشــورهای خارجی وارد 
ایران می شــد توانســته بومی سازی کند. 
شرکت دانش بنیان صنایع الکترونیک سازان 
که در زمینه پنل و سلول های خورشیدی 
و ال ای دی های پرتوان  فعالیت می کند، 
میزبان بعدی رئیس بنیاد ملی نخبگان و 
هیأت همراه وی خواهد بود. ستاری سپس 
از شرکت دانش بنیان   پتروسازه بین الملل 
آرام بازدید می کند. این شرکت در زمینه 
طراحی، تامین و ساخت تجهیزات صنایع 
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی فعالیت دارد 
و توانســته با اتکا بــه دانش متخصصان بومی گام هــای بومی در زمینه 
خودکفایی و بومی سازی محصوالت بردارد. شرکت دانش بنیان همگرایان 

تولید دیگر میزبان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خواهد بود.

پردیس فناوری کیانی افتتاح شددانش بنیان های علوم شناختی به نمایشگاه »ایران ساخت« می روند

در حاشــیه دومیــن روز از برگــزاری گردهمایــی فناورانه 
شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ های صنایع غذایی که با 
حضور سورنا ســتاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
و رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی برگزار شد، سه توافق نامه 
منتخــب و در مجموع ۱4۰ توافقنامه میان شــرکت های فناور 
فعال در این حوزه منعقد شــد تا فاصله صنایع غذایی کشور با 

دانش بنیان و نوآور شدن کمتر شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملــی نخبگان، صندوق 
نوآوری و شــکوفایی روز گذشــته میزبان مراســم امضای سه 
توافق نامه همکاری میان فعاالن فناور در حوزه صنایع غذایی با 
حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس صندوق 

نوآوری و شکوفایی بود.
این ســه توافق نامه منتخب در حاشــیه گردهمایی فناورانه 
صنعــت غذایی کــه صندوق نــوآوری و شــکوفایی از فعاالن 

دانش بنیان و فناور صنعت غذایی میزبانی می کرد، امضا شد.
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حوزه 

دانشی و فناورانه صنایع غذایی
ســورنا ستاری پس از امضای این ســه توافق نامه منتخب 
توســط فعاالن فناور صنعت غذایی، از عــزم جدی معاونت 
علمــی و فناوری بــرای رونق صنعت مــواد غذایی با کمک 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها گفت و ادامه داد: 
مــواد غذایی و تجهیزات دانش بنیــان تأمین آن، یک حوزه 
راهبردی است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
برای نفوذ فنــاوری و خودکفایی دانش فنــی در این حوزه 
برنامه هــای حمایتــی و عملیاتــی پیش بینی کرده اســت. 
عالوه بر حوزه غذا، از توســعه همه صنایعی که برای کشور 
مهم و راهبردی اســت، با کمک شــرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها حمایت می کنیم.
ستاری با توجه به اهمیت باالی صنایع غذایی و لزوم دانش بنیان 
شدن این حوزه، اظهار داشت: در برخی از بخش های این صنعت 
گســترده که نیازمند دانش فنی و تجهیزات دانش بنیان اســت 
کمبودهایــی وجود دارد. شــرکت های دانش بنیان به این حوزه 
وارد شــده اند و کارآمدی خود را به خوبی نشان داده اند. تالش  
می کنیم تا این کسب و کارها، تولید دانش بنیان را در این حوزه 

رونق ببخشند.
معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــوری همچنین از ورود 
شــرکت های دانش بنیان به حوزه تأمین تجهیزات دانش بنیان و 
مواد غذایی دام، طیــور و آبزیان  خبر داد و بیان کرد: نیازهای 
کشــور در حوزه های مهمی مانند واکســن ، دارو، افزودنی های 
غذایی، اســیدهای آمینه، آنتی بیوتیــک، پروبیوتیک ها و دیگر 
حوزه هــای مواد غذایی مانند دام، طیــور و آبزیان، با ترغیب و 
حمایت شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپی به فعالیت در 
این حوزه برطرف می شــود. این نوع نمایشگاه ها و گردهمایی ها 
گام های خوبی اســت که موجب می شــود فاصله کشور با یک 

صنعت غذایی دانش بنیان و خودکفا کاهش پیدا کند.

وی افزود: در حــوزه تأمین غذا به ویژه غذای دام کمبودها و 
وابستگی هایی وجود دارد؛ به طور کلی فرآیند تولید غذا از مزرعه 
تا مصرف مورد توجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
قرار گرفته اســت که شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، 

کشور را  در بخش فناورانه این حوزه یاری می کنند.
امضای سه توافق نامه منتخب با محوریت دانش بنیان شدن 

صنایع غذایی
نخستین توافق نامه میان گروه تولیدی عالیس و شرکت نصب 
نیروی ایران درخصوص اســتفاده از انرژی تلف شده در کارخانه 
عالیــس برای تولید برق توســط سیســتم CHP به ارزش ۷ 

میلیارد تومان منعقد شد.
دیگر توافق نامه  امضاشده در این گردهمایی میان شرکت نان 
قدس رضوی و شــرکت پویا تدبیر کارآمد با موضوع ارائه راهکار 
افزایش ماندگاری دونات و اشترودل بود که ارزش این توافق نامه 

4 میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعالم شده است.
توافق نامــه دیگــری نیز میان شــرکت آرد قــدس رضوی و 
شرکت دانش بنیان فناوران شریف در رابطه با طراحی و ساخت 
ماشــین آالت و تجهیزات خط فرآوری کینوا به ارزش ۳میلیارد 
تومان در حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس 

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به امضا رسید.
امضای بیش از ۱4۰ توافق نامه همکاری

در دو روز نخســت گردهمایــی ســه روزه فناورانــه صنایع، 
شــرکت  های دانش  بنیان و استارت  آپ  های صنعت غذایی که در 
محل صندوق نوآوری و شکوفایی در حال برگزاری است، ۱4۰ 
قرارداد و تفاهم نامه به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد تومان، میان 
شرکت های بزرگ صنعت غذایی و شرکت های دانش بنیان فعال 

در این حوزه منعقد شده است.
بازدید و گفت وگو

معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری بــا همراهی رئیس 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، با حضــور در گردهمایی فناورانه 
صنایع، شرکت  های دانش  بنیان و استارت آپ  های صنعت غذایی 
که صنــدوق نوآوری و شــکوفایی میزبانش بــود، از تازه ترین 
دســتاوردهای فناورانه این حوزه دیــدن کرد و به گفت و گو با 

فعاالن این صنایع دانش بنیان نشست.
تعامــل، تبادل توانمندی هــا و انعقــاد قراردادهای همکاری 
فناورانــه  بیــن شــرکت های دانش بنیــان و تولیدکنندگان از 

ثمره های  این گردهمایی فناورانه است.
همچنیــن در این گردهمایــی همکاری های تجــاری میان 
تولیدکننــدگان بــزرگ صنایع غذایی کشــور و شــرکت های 

دانش بنیان، استارت آپ ها و فناوران این حوزه فراهم می شود.
و  دانش بنیــان  شــرکت های  فناورانــه  گردهمایــی  در 
اســتارت آپ های صنایع غذایی که ۱۰ تا ۱۲ شهریورماه جاری 
در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود، ۵۵ شرکت 
دانش بنیان و اســتارت آپ، دستاوردهای خود را در حوزه مواد و 

تجهیزات غذایی نمایش می دهند.

با برگزاری گردهمایی فناورانه فعاالن دانش بنیان و استارت آپی صنایع غذایی:

 ۱4۰ توافق نامه همکاری
با هدف دانش بنیان شدن صنایع غذایی منعقد شد

دریچــه

پنجمین رویداد اســتارت آپی پاتوق با هدف توســعه و حمایت از هنرهای 
سنتی ملی و صنایع دستی کشور، ۲8 و ۲۹ شهریورماه سال جاری با حمایت 
ستاد توســعه فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار می شــود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، از زمانی که بشــر خود را شناخت، برای 
تامین نیازهای اولیه  خود دســت به تغییر طبیعــت و به عبارتی کار بر روی 
طبیعت زد. اولین دست ســاخته های بشــر ابزارآالتی بودند که برای شکار و 
دفاع از خود می ســاخت. یکجانشینی بشــر به واسطه  اشتغال به کشاورزی و 
دامداری، منجر شد تا آدمی به فکر ساخت فرآورده های متنوع از نظر کارایی 

و چشمگیر از نظر زیبایی شناختی بیفتد.

هنرهای سنتی ملی با رویدادی 
استارت آپی جانی دوباره می گیرند
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زندگي ما را عادت ها تشــکیل مي دهند. عادت ها چارچوبي را 
ایجاد مي کنند که شادي زندگي شــخصي و موفقیت حرفه اي 
مــا در داخل این چارچــوب رقم مي خورد. ما معموال شــیفته  
عادت هاي چهره هاي برجسته، مشــاهیر،  چهره هاي سیاسي و 
صدالبته کارآفرینان مشــهور مثل ریچارد برانسون، بیل گیتس، 

مارک زاکربرگ و ... مي شویم.
ما روال روزانه این بنیانگذاران کسب و کار را بررسی مي کنیم 
تا دریابیــم چطور مي توانیم از روش های آنهــا تقلید کنیم. در 

ادامــه تعــدادي از عادت هاي 
جالــب کارآفرینان مشــهور را 
نقطه  شروعي  تا  ذکر مي کنیم 
موفقیت آمیز  روزانه   روال  براي 

شما باشد.
۱-تصمیماتي که تاثیر 

زیادي ندارند را به حداقل 
مي رسانند

اینکــه  بــراي  کارآفرینــان 
بتواننــد از حداکثــر انرژي و 
تــالش خود بــراي تصمیمات 
خالق و پر تاثیر اســتفاده کنند 
باید انتخاب هاي روزانه  خود را 
تا جایي که مي توانند به حداقل 
برســانند.  این کار، به سادگي 
خوردن صبحانه  تکراري در هر 
روز یا ارائه  یک موضوع مربوط 
به هدف در هر روز هفته است. 
مارک  زاکربرگ، انرژي خود را 
در فیس بوک صرف تصمیمات 
بسیار مهم مي کند و تصمیمات 
کوچکي که هر یــک از ما هر 
روز صبــح مي گیریم را به طور 

کامل حــذف مي کند. مثال ما هر روز تصمیــم مي گیریم امروز 
چه بپوشم؟

۲-به پاسخ های »نه« و »نمی شود« زیاد توجهی 
نمی کنند

با اینکه ما خیلي متواضع هســتیم، ولي گاهي تنها راهي که 
پیش روي ماست این است که کساني که جواب رد مي دهند را 
نادیده بگیریم و اعتماد به نفس داشــته باشیم و با خود بگوییم 

که در آستانه  موفقیت هستیم.
یک کارآفرین ســریالي به نام ایالن ماســک، که مخالف »نه 
گفتن« است، به راحتي به کسي اجازه نمي دهد که به او بگوید 
چیزي غیرممکن اســت. او با یــک حرکت رو به جلو خودش را 
در مسیر قرار مي دهد و چشم اندازي به سوي یک هدف نوآورانه 
و منحصــر به فرد ایجاد کرده و به کســي اجازه نمي دهد که او 

را بترساند.
گزارش شــده که ۹۰درصد اســتارت آپ ها با شکست مواجه 
مي شــوند. یک کارآفرین، بدون اعتماد به نفس کامل در انجام 
یک ایــده و بدون اینکه تصمیم بگیرد بــراي موفقیت آن ایده 

کاري انجام دهد، موفق نخواهد شد.

3-یک قدم بیشتر از دیگران برمي دارند
یکي از ویژگي هاي کارآفرینان این است که همیشه مي خواهند 
یک قدم جلوتر از دیگران باشــند. مدیرعامل یاهو به نام ماریسا 
مایــر، این امر را در زندگي خودش محقق ســاخته و همیشــه 

منتظر نتایج تقریبا کامل است.
4-مشتریان خود را در اولویت قرار مي دهند

اســتارت آپ هاي نوآورانه، به عنوان اولین اولویت، کار خود را 
با مشتري شــروع مي کنند. کارآفرینان کساني هستند که نیاز 
مشتری را مشاهده کرده و آن 
را برطــرف مي کنند و دنیاي 
بهتــري را براي کاربران خود 

رقم مي زنند.
۵-در صورت لزوم؛ با 
اشتیاق تغییر مسیر 

می دهند
 شرکت هاي زیادي شکست 
مي خورند، ایــن یک واقعیت 
اســت، ولــي بــا ایــن حال 
مقاوم کســاني  کارآفرینــان 
هســتند که ســعي مي کنند 
کاري بــا پایان متفاوت انجام 
دهند. بســیاري از خدمات و 
باورنکردني،  و کارهاي  کسب 
حاصــل تــالش کارآفریناني 
اســت که در صورت لزوم؛ به 
سرعت همه چیز را ول کرده 
و در عــوض تصمیــم گرفته 
کار متفاوتــي انجــام دهد و 
در دومین، ســومین یا حتي 
چهارمین تــالش خود موفق 
شده  است به چنین کسب و 

کارهاي بزرگ و خوبي دست پیدا کند.
یــک کارآفرین موفــق واهمه ای ندارد از اینکــه اعتراف کند 

مسیرش اشتباه بوده و مي خواهد راه بهتري پیدا کند.
6-همواره در حال تالش و در دسترس هستند

بســیاري از کارآفرینان الگوي ســاعات کاري معین )مثال 8 
صبح تا ۵ عصر( را دوســت ندارند و  هر وقت و از هر جایي که 
مي خواهند کار مي کنند )البته شــاید هم بیشتر از ساعات کار 
یک کارمند معمولي(. آنها درک مي کنند که بینش هاي خالقانه، 
مســتلزم تجربیات و محیط هاي جدید هســتند. یک کارآفرین 
موفق همواره در دســترس است و محدود به ساعات کار رسمی 

و اداری نیست؛ حتی برای مشتریان.
 7-به فرهنگ شرکت خود ایمان دارند 

کارآفرینــان موفق، تیم خود را تشــویق مي  کنند تا به منظور 
اســتمرار تعامل نوآورانه با مشــتري و توسعه  شرکت، طرز فکر 
افــراد تازه کار در شــرکت را هدایت کنند. آنهــا فرهنگي را در 
شرکت توسعه می دهند که کارکنان به جاي پیروي و تبعیت از 

روش سایر شرکت ها، به دنبال خالقیت و نوآوري باشند. 
modirinfo :منبع
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کارآفرین ایرانی ساکن فنالند گفت علت شکست اکثر استارت آپ ها 
در ایــران توهم کارآفرین بودن اســت. به گــزارش خبرنگار مهر، پویا 
محمدی شــامگاه دوشــنبه در جلســه عصرانه های فناوری از طریق 

تماس اســکایپی از راه دور اظهار داشــت: 
نقطه شــروع اســتارت آپ مهم است که از 

اشتباهات شروع می شود.
وی افزود: اســتارت آپ استاندارد خاصی 
برای خودش دارد از نظر من اســتارت آپ 
بــه معنای داروی درد اســت و نباید صرفاً 
ایرانی ساکن  انتظار مالی داشت. کارآفرین 
فنالنــد تصریــح کرد: علت شکســت اکثر 
استارت آپ ها در ایران توهم کارآفرین بودن 

است.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد هــر چیز 
اســتارت آپ اســت، اضافه کرد: مهمترین 
مورد در استارت آپ تغییر رفتار و فرهنگ و 

در استارت آپ بزرگترین رقیب ما برای کسب و کارها مشتری ما است.
محمــدی بیــان کــرد: بزرگترین رقیــب آدیداس، نایک نیســت 

نت فلیکس است و باید رفتار مشتری را عوض کرد.

کارآفرین ایرانی ســاکن فنالند ادامه داد: اســتارت آپ یعنی رؤیا و 
عشق و عشــق یعنی حل مشکالت مردم، اول عشق و عالقه را دنبال 

کنید بعداً پول خودش می آید.
وی با اشــاره به نمونه های استارت آپ و 
کارآفرینی در فنالند یادآور شد: در فنالند 
استارت آپ یوبیو وجود دارد که می توانید 
از طریــق ثبت نام به صــورت آنالین یوگا 
کار کنید. محمدی با بیان اینکه بانویی از 
طریق فروش لباس دســت دوم در فنالند 
اســتارت آپ راه اندازی کرده است، افزود: 
گردش مالی سال قبل این خانم 8میلیون 

دالر بوده است.
کارآفریــن ایرانی ســاکن فنالند عنوان 
کرد: در آینده کنفرانســی خواهیم داشت 
به عنوان شکســت خورده ها اما چیزی به 

اسم شکست وجود ندارد.
وی در پایان گفت: در ایران با توهم ریاســت روبه رو هســتیم و این 
بــه خانه، خانواده، فرهنگ و تربیت خانوادگی ما برمی  گردد که همین 

توهمات وارد جامعه ما شده است.

نماینــده مردم ســاوه در مجلــس گفت متأســفانه بســیاری از 
فارغ التحصیالن مدارس، توان کارآفرینی ندارند که باید این مسئله در 

مدارس ارتقا یابد و مهارت دانش آموزان افزایش پیدا کند.
به گــزارش خبرنــگار مهــر، محمدرضا 
منصوری در جلســه علنی روز سه شــنبه 
مجلــس شــورای اســالمی در موافقت با 
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش، اظهار 
داشــت: متأســفانه در ۵۰ســال گذشته 
فارغ التحصیالنی از مدارس به جامعه معرفی 
شده اند که توان کارآفرینی ندارند و تنها راه 
نجات و برون رفت از این مشــکالت، تربیت 

نیروی انسانی کارآمد است.
وی با تأکید بــر اینکه ما باید در مدارس 
کارآفرینی را ارتقا دهیم، گفت: لزومی ندارد 
دانش آمــوزان تمام دروس مختلف همچون 
فارســی، ریاضی و علــوم را بخوانند و بهتر 

است به جای این دروس، آنان با توجه به عالیق خود دروس تخصصی 
یک رشته را بخوانند و در آن رشته مهارت کسب کنند.

نماینــده مردم ســاوه در مجلس با تأکید بر اینکــه ما باید مهارت 

دانش آموزان را افزایش دهیم، تصریح کرد: بســیاری از دانشــجویان 
مــا نیز مهارت هــای الزم را ندارند به گونه ای کــه بیش از ۱۰۰هزار 
دانشــجوی دکترای بیکار داریم که این مسئله به دلیل نحوه آموزش 
در کشور ماســت و باید نگرش ها به نحوه 

آموزش تغییر کند.
منصــوری بیان کــرد: معلمــان ما در 
ســخت ترین شــرایط زندگــی می کنند 
و باید سیاســت هایی اندیشــیده شود تا 
آنان مشکالت شــان حل و فصل شود. در 
شأن نظام جمهوری اســالمی نیست که 

فرهنگیان حقوق معوق داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ما باید نگاه ویژه ای 
به افزایش تولید و صادرات داشته باشیم، 
گفت: نگاه ما باید صادرات محور باشــد و 
از وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و پرورش 
درخواست می کنم که در صورت دریافت 
رأی اعتماد از مجلس، الیحه ای را برای دگرگونی آموزش و پرورش به 
مجلس ارائه دهد، چراکه تهیه طرح آن بار مالی دارد و قطعاً شــورای 

نگهبان به آن ایراد می گیرد.

 لزوم کارآفرینی در مدارستوهم کارآفرینی کسب و کارهای ایرانی را به شکست کشانده است

یکی از ســرمایه گذاران دنیای تکنولوژی در صحبت هایی قابل 
تامل مدعی شــده گوگل و آمازون با اســپیکر هوشمند در حال 

جاسوسی از مردم هستند.
 )John Borthwick( »به گزارش دیجیاتــو، »جان بورث ویک
بنیانگذار شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر Betaworks در 
مصاحبه ای با ســایت Yahoo گفته آمــازون و گوگل به کمک 
اســپیکرهای هوشــمند و هوش مصنوعی کاربران را تحت نظر 

گرفته اند.
بورث ویک می گویــد باید قوانین جدیدی در این زمینه تدوین 
شود چون بسیاری از مصرف کنندگان نمی دانند شرکت های بزرگ 
فناوری در حال گوش دادن به صحبت های آنان با دســتیار صوتی 

محصوالت شان هستند.
بنیانگذار شرکت Betaworks که سابقه فعالیت در شرکت های 
AOL و Time Warner را دارد، اعالم می کند که شــرکت های 
آمازون، گوگل و اپل در پروسه ارزیابی توانایی های هوش مصنوعی 
دستیار هوشمند خود از کارمندان متفرقه کمک می گیرند. در این 
روند صحبت های کاربران با دســتیار صوتی بدون رضایت آنها در 

اختیار کارمندان قرار می گیرد.
شــرکت اپل نیز با در اختیار قرار دادن گفت وگوهای کاربران با 
سیری بدون رضایت آنها به کارمندان متفرقه حاشیه ساز شد. در 
پی جنجال های به وجود آمده این شرکت مجبور به توقف ارسال 

گفت وگوی کاربران با سیری به کارمندان متفرقه شد.
جالب است بدانید یکی از پرفروش ترین گجت های این روزهای 
دنیای فناوری اسپیکرهای هوشمند هستند. صادرات جهانی این 
محصول در سه ماه دوم سال جاری میالدی ۵۵.4 درصد نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته میالدی افزایش داشته است. بسیاری 
از کاربران برای اولین بار اسپیکر هوشمند می خرند و عده بسیاری 

نیز در حال خرید دومین یا چندمین اسپیکر هوشمند هستند.
اســپیکر هوشمند از بلندگو و دســتیار صوتی تشکیل شده و 
کاربر می تواند با آن به موزیک یا اخبار گوش دهد، لوازم هوشمند 
خانه را کنترل کند، بازی کند، پیام کوتاه بفرســتد، تماس تلفنی 
بگیرد، کاال سفارش دهد و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

7 عادت  کارآفرینان موفق

آیا گوگل و آمازون با 
اسپیکر هوشمند از کاربران 

جاسوسی می کنند؟

یادداشـت

با حمایت ســتاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و با همکاری کریدور توســعه صادرات و 
تبادل فناوری و صندوق نوآوری و شــکوفایی، پاویون شرکت های دانش بنیان 
در نمایشــگاه ماکس ۲۰۱۹ در روسیه برپا شــد. به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، در پاویون ملی 
ایران در چهاردهمین دوره از نمایشــگاه ماکس ۲۰۱۹ روســیه، شرکت های 
دانش بنیان آخرین فناوری های خود را به نمایش گذاشتند. نمایشگاه ماکس 
روســیه یکی از معتبرترین نمایشگاه های حوزه هوا و فضا در جهان است. در 
این دوره از نمایشــگاه، 8۲۰ شرکت از ۳۳ کشور دنیا فناوری های جدید خود 

را عرضه کرده و به دنبال صادرات محصوالت خود بوده اند.

پاویون ملی ایران در نمایشگاه ماکس ۲۰۱9 
روسیه برپا شد



امروزه بازاریابــی دیجیتال بدل به یکی از فعالیت های مهم کســب 
و کارها برای دســتیابی به موفقیت شده است. شــرکت های فعال در 
زمینه حســابداری تا همین چند سال پیش توجه چندان زیادی به این 
امر نداشــتند، با این حال اکنون فعالیت در حــوزه بازاریابی دیجیتال 
دیگر یک امر دلبخواهی نیســت. نکته مهم در این میان اهمیت فرآیند 
برندســازی و نقــش آن بــر روی بازاریابی و تمــام حوزه های فعالیت 
شرکت هاســت. به این ترتیب در عمل اســتراتژی برندسازی راهنمای 
کلی برندها در زمینه ادامه فعالیت محســوب می شود. حوزه بازاریابی 
در طول یک دهه اخیر دســتخوش تغییر و تحوالت بسیار زیادی شده 
است. دیگر خبری از الگوهای سنتی بازاریابی و تبلیغات نیست. به جای 
آن توسعه تکنولوژی دیجیتال بخش قابل توجهی از فعالیت های برندها 

را به خود اختصاص داده است. 
حســابداری به طور معمول یکی از فعالیت هــای تخصصی در حوزه 
کسب و کار محسوب می شود. به عقیده بسیاری از کارشناس ها کسب 
و کارهــای تخصصی نیاز چندانی به بازاریابی ندارند. بی شــک این امر 
بســیار تعجب آور خواهد بود. براســاس آمارهای رســمی شرکت های 
حســابداری آمریکایی بیش از ۷۰درصد سفارش های حسابرسی آنها از 
طریق بازاریابی دیجیتال ثبت می شود. از نقطه نظر کارشناسی این امر 
به چه معناســت؟ به نظر من فعالیت در حوزه بازاریابی دیگر محدود به 
حوزه های خاصی از فعالیت تجاری نیست. اکنون دامنه وسیعی از مردم 
تحت تاثیر گســترش فناوری های دیجیتال قرار دارند، با این حســاب 
عدم فعالیت شرکت ما در حوزه بازاریابی به معنای از دست رفتن بخش 

قابل توجهی از سودمان خواهد بود. 
اکنون اینترنت، ابزارهای ارتباط جهانی و شبکه های ارتباطی دیجیتال 
محیط پیچیده و رقابتی در عرصه بازاریابی دیجیتال ایجاد کرده  است. 
در چنین وضعیتی موفقیت در جلب نظر مشــتریان در گروه توانایی ما 
برای نمایش جلوه ای متفاوت و قابل مشاهده از خودمان است. بسیاری 
از شرکت های حسابداری به دلیل ناتوانی در این زمینه موفقیت چندانی 
را تجربه نمی کنند. دلیل بی فایده دانستن حوزه بازاریابی دیجیتال نیز 
در همین امر نهفته اســت. عالوه بر بازاریابی دیجیتال، امروزه فعالیت 
برندســازی نیز دچار تغییر و تحول شده است. به این ترتیب برندسازی 
دیجیتال جای الگوهای ســنتی را گرفته اســت. شاید شما از تغییرات 
ایجادشده در حوزه حســابداری احساس ناخوشایندی داشته باشید، با 
این حال حوزه کسب و کار منتظر شما نخواهد ماند. در صورت ناتوانی 
در انطباق با شــرایط تازه به سرعت شرکت  شــما از دور رقابت خارج 
خواهد شد. اکنون حوزه بازاریابی دیجیتال بدل به یکی از ضرورت های 
فعالیت برندهای حســابداری شده است. مقاومت در برابر این تغییر نیز 

فایده چندانی نخواهد داشت. 
نحوه شــناخت مخاطب از برنــد ما در دنیای دیجیتال بســتگی به 
محتوای آنالین  ما دارد. امروزه شــناخت اغلب مشــتریان از برندهای 
مختلف از محتوای موجود در وبالگ ها، سایت ها، کتاب های الکترونیک، 
کنفرانس های ویدئویی، کلیپ های موجود در شبکه های اجتماعی و در 
بهترین حالت همایش های بزرگ شــکل می گیرد. فعالیت مناسب در 
تمام کانال های ارتباطی مورد اشاره به موفقیت برندمان در زمینه جلب 
نظر مشــتریان کمک خواهد کرد. به هر حال تا مشتریان نام برند ما را 

نشنوند، امکان جلب نظر آنها وجود نخواهد داشت. 
بدون تردید فعالیت درســت و اصولی در حوزه برندســازی دیجیتال 
پیش زمینه افزایش شهرت کســب و کارمان است. در این زمینه نباید 
هیچ گونه عجله ای به خرج داد. اشــتباه بســیاری از برندها تالش برای 
ورود به این عرصه بدون برنامه ریزی قبلی اســت. چنین امری ناشی از 
عدم قلمداد برندســازی دیجیتال به عنوان یک فرآیند جدی و اصولی 
است. من در ادامه براساس آموخته ها و تجربیاتم از همکاری با برندهای 
مختلف برای طراحی برنامه برندســازی مناســب در حــوزه دیجیتال 
اســتفاده خواهم کرد. امیدوارم شش توصیه پیش رو شما را در راستای 

برندسازی دیجیتال کمک کند. 
۱. شــروع کار با گره زدن اســتراتژی برند به اهداف کسب و کارمان 
خواهد بود. با این کار امکان ارزیابی دقیق فعالیت های برندســازی مان 
وجود خواهد داشــت. بدون ارزیابی دقیق وضعیت برندســازی امکان 
بهبود برنامه و توســعه تاثیرگذاری اقدامات مان وجود نخواهد داشــت. 
معیــار اصلی نیــز در اینجا میــزان موفقیت اســتراتژی مان در زمینه 
دســتیابی به اهداف کسب و کار اســت. به عنوان مثال، اگر شرکت ما 
به دنبال دســتیابی به تعداد مشــخصی مشــتری تازه است، باید تاثیر 
استراتژی برندسازی مان در تحقق هدف فوق را مورد بررسی قرار دهیم. 
آیا اســتراتژی برندســازی ما در زمینه تحقق اهداف کاری موفق عمل 
کرده اســت؟ پاسخگویی به این پرســش کلید ارزیابی درست کمپین 

خواهد بود.
۲. در مرحله بعدی باید مخاطب هدف را مورد بررسی و پژوهش قرار 
داد. این امر با هدف شناخت نیازها و سلیقه منحصر به فرد آنها صورت 
می گیرد. امروزه اغلب پژوهش ها در زمینه کسب و کار با اینترنت انجام 
می شــود. به این ترتیب دیگر خبری از الگوهای سنتی پژوهش نخواهد 
بود. مزیت این شــیوه امکان دسترسی به اطالعات دقیق در سریع تری 
زمان ممکن اســت. در اینجا دو راهکار پیش روی ما قرار دارد. نخست 
تالش برای دســتیابی به اطالعات پیرامــون مخاطب های هدف با اتکا 
به توانمندی های خودمان و دوم اســتفاده از اطالعات طبقه بندی شده 
آژانس-های برندسازی. توصیه من استفاده از اطالعات طبقه بندی شده 
در صورت ناآگاهی از اصول مطالعه بازار هدف است. بازاریاب های موفق 
همیشــه اطالعات دســت اولی در مورد مخاطب های هدف شان دارند. 
این امر موجــب موفقیت آنها در زمینه جلب نظر مشــتریان و فروش 

محصوالت موردنظرشان می شود. 
۳. پــس از آنکــه اهداف کســب و کارمان را تعیین و براســاس آن 
اســتراتژی برندســازی خود را مورد ارزیابی قرار داریم، باید به ســراغ 
عامل تفاوت ساز برندمان از رقبا برویم. امروزه جلب توجه مخاطب بدون 
ایجاد تفاوت با دیگر برندها امکان پذیر نیســت. به این منظور ابتدا باید 
درک درستی از جایگاه برندمان داشــته باشیم. این امر اهمیت باالیی 
دارد. اگر عناصر تفاوت ســاز برندمان با جایگاه ما در زمینه کسب و کار 
هماهنگی نداشته باشد، ترکیب آنها در کنار هم خنده دار به نظر خواهد 
رســید. به این ترتیب زمان و بودجه برندمان بــه هدر خواهد رفت. به 
عنوان مثال، اگر جایگاه برند ما نمایانگر یک شرکت حسابداری سنتی و 
فعالیت دیجیتال مان بیانگر برندی مدرن و هیجان انگیز است، مشکالت 
زیادی پیش روی مان قرار خواهد داشــت. ایجــاد هماهنگی میان این 
دو وجه از برندمان اهمیت بســیار باالیی خواهد داشــت. به این ترتیب 
دیگر مشتریان با مشــاهده نمایش واقعی برندمان از تفاوت آن با جلوه 

آنالین مان دچار حیرت نمی شوند. 

4. با توجه به توصیه قبلی، اکنون شــما آماده ایجاد یک هویت پایدار 
و جذاب خواهید بود. این امر موجب یکسانی جلوه های آنالین و آفالین 
شــما خواهد شد. یکی از شیوه های مناســب در این زمینه استفاده از 
برنامه ای یکســان برای فعالیت در حوزه آنالین و آفالین است. اشتباه 
بســیاری از برندها اســتفاده از عناصر بصری متفــاوت با لوگو و فونت 
نام برندشــان در فضای آنالین است. پیش فرض چنین برندهایی ایجاد 
جذابیت بیشــتر با استفاده از این راهکارهاست، با این حال در حقیقت 
چنین شــیوه ای موجب ســردرگمی کاربران در زمینه شناخت ماهیت 
واقعی برندمان از دل هویت آنالینش می شــود. به عنوان مدیر شرکت 
بررســی نهایی محتوای برندســازی پیش از اعمال آنها ضروری خواهد 
بود. به این ترتیب احتمال بروز خطا در فعالیت برندســازی ما به شدت 

کاهش خواهد یافت. 
۵. اکنــون شــما تقریبا بخــش زیادی از مســیر را طــی کرده اید. 
اکنون نوبت بــه ایجاد هماهنگی میان محتوای بازاریابی و اســتراتژی 
برندسازی تان است. متاســفانه بسیاری از برندها بازاریابی و برندسازی 
را دو فرآیند جدای از هم تلقی می کنند، با این حال در حقیقت چنین 
جدایــی ای هیچ معنایی ندارد. از نقطه نظر فنــی فرآیند بازاریابی باید 
براســاس استراتژی کالن برندســازی صورت گیرد. در غیر این صورت 
امکان دســتیابی به موفقیت وجود نخواهد داشت. استراتژی برندسازی 
به تمام فعالیت های یک برند نظم و انسجام می بخشد. به عنوان مثال، 
در زمینه برندســازی ایجاد تعهد به مشــتریان امری رایج است. نقش 
کمپین های بازاریابی حمایت از تعهد و ارزش های برندمان اســت. این 
امر با نمایش پایداری و تالش ما در راستای تحقق آن اهداف و ارزش ها 
انجام می شود. کلید موفقیت در زمینه برندسازی پایداری است. در غیر 

این صورت امکان دستیابی به موفقیت برای ما وجود نخواهد داشت. 
6. با اســتفاده از توصیه های قبلی حاال به اجــرای کمپین بازاریابی 
دیجیتال برندمان بســیار نزدیک شــده ایم. نکته مهــم در اینجا توجه 
به طراحی اســتراتژی برندســازی دیجیتال و در پی آن اجرای کمپین 
بازاریابی دیجیتال است. بدون تردید در این مقاله ما استفاده از ابزارهای 
حرفه ای را مدنظر قرار ندادیم. این امر به دلیل بودجه و امکانات محدود 
بسیاری از شرکت های حسابداری در سراسر جهان صورت گرفت. به نظر 
من برندســازی و بازاریابی دیجیتال موفق نیازمند استفاده از ابزارهای 
گران قیمت نیســت. براساس مطالعه موسسه پژوهشی Hinge شانس 
موفقیــت برندهای کوچک در زمینه برندســازی دیجیتال به برندهای 
بزرگ بســیار نزدیک اســت. به این ترتیب فقدان ابزارهای حرفه ای را 
نبایــد نقطه ضعفی جبران ناپذیر قلمداد کرد. به نظر من به جای صرف 
هزینه های کالن برای کارهایی مانند همکاری با سلبریتی ها برای تولید 
پست به ســراغ استفاده از ارزش های اساســی برندتان بروید. این امر 
دریچه ای به سوی خالقیت در جلب نظر مشتریان خواهد بود. به عالوه 
از نقطه نظر اقتصادی نیز هزینه کمتری روی دست ما خواهد گذاشت. 
پس از آنکه کمپین بازاریابی ما براســاس استراتژی کالن برندسازی 
شــرکت راه اندازی شــد، ارزیابی مدام آن ضروری خواهــد بود. به این 
ترتیب همیشه امکان اصالح و بهبود نحوه فعالیت برندمان وجود خواهد 
داشــت.  اکنون برند ما آمــاده ورود به حوزه دیجیتال اســت. به این 
ترتیب باید سریع دست به کار شــوید. هرگونه تاخیر در زمینه اجرای 
استراتژی برندسازی دیجیتال به معنای فرصت سوزی و عقب افتادن از 

رقبا خواهد بود. 
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 بررسی الگوی برندسازی کادیالک
برای بازیابی جایگاهش در بازار خودرو

 کادیالک و چالش های برندسازی
در دنیای مدرن

برند کادیالک یکی از کالســیک ترین تولیدکنندگان اتومبیل در 
ایاالت متحده محســوب می شــود. آنها بیش از یک قرن تجربه در 
زمینــه تولید انواع خودروهای لوکس و جذاب را دارند، با این حال 
در طول چند ســال اخیر این برند با مشــکالت عمده ای در زمینه 
بازاریابی و برندســازی دســت و پنجه نرم می کند. مجله نیویورک 
تایمز در تازه ترین گزارش خود به بررســی چالش های پیش روی 
شــرکت جنرال موتورز در زمینه تزریق ایده هــای تازه به فرآیند 
برندســازی کادیالک اشاره کرده اســت. در طول سال های اخیر 
میزان درآمــد برند کادیالک به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته 

است. 
بــه منظور بررســی دقیق وضعیت کادیالک نیویــورک تایمز به 
مصاحبه با دیوید پالکت، موسس و رئیس آژانس طراحی استراتژی 
برندسازی و بازاریابی لکسیکون پرداخته است. به عقیده پالکت برند 
کادیالک در زمان گذشــته گیر کرده اســت. این امر موجب اتکای 
صرف این برند به شــیوه های بازاریابی قدیمی و تردیدهای فراوان 
برای انتخاب گام های تازه در راســتای بهبود وضعیتش شده است. 
به همین دلیل در طول سال های اخیر کمتر اقدام جذابی از سوی 
این برند در حوزه برندسازی و بازاریابی روی داده است. بدون تردید 
مشــاهده چنین وضعیتی برای یکی از قدیمی ترین و باتجربه ترین 
برندها در حوزه تولید اتومبیل دردناک خواهد بود. راهکار کادیالک 
برای خروج از این وضعیت تولید محصوالت جذاب تر برای مشتریان 

کنونی و ایجاد تحول در فرآیند برندسازی اش خواهد بود. 
کادیالک در جدیدترین استراتژی برندسازی اش اقدام به نمایش 
جلــوه ای نوآورانه و همراه با آخرین تکنولوژی های روز دنیا از خود 
کرده است. هدف آنها ایجاد نمایی مدرن مانند تسال برای برندشان 
بــود. یکی از اهداف اصلی جنرال موتورز از ایجاد تحول در وضعیت 
کادیــالک معرفی آن به عنوان جایگزیــن خودروهای BMW در 
بازار ایاالت متحده اســت. اکنون دیگر هدف اصلی کادیالک یافتن 
جایگاه مناســب در بازار آلمان نیســت. آنها به منظور ساماندهی 
به وضعیت شــان به دنبال بازپس گیری جایگاه سابق شان در بازار 
ایاالت متحده هستند. استیو کارلیسله، مدیرعامل جدید کادیالک، 
بــه تازگــی در مصاحبه با نیویورک تایمز به تشــریح اســتراتژی 
برندسازی تازه این شرکت پرداخته است: »ما دیگر به دنبال بیرون 
راندن خودروهای آلمانی نیســتیم. مــا باید به دنبال جایگاه خاص 
خودمــان در بازار خودرو باشــیم. اکنون ما در تــالش برای تولید 
خودروهایی با اســتفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی هستیم. 
به این ترتیب اســتراتژی برندســازی ما بر روی نوآوری و خالقیت 

حداکثری بنا شده است.«
فرآیند احیای شــهرت از دســت رفته کادیالک از چند ســال 
قبل توســط جنرال موتورز شروع شده اســت، بنابراین مشاهده 
تالش های کادیالک برای جلب نظر مشتریان در مقیاس جهانی 
نباید موجب تعجب ما شــود. اغلب مشــتریان وفــادار کادیالک 
اکنون پا به ســن گذاشته اند. با این حســاب تالش برای یافتن 
مشــتریان تازه در دســتور کار جنرال موتورز قرار دارد. مدیران 
جنــرال موتــورز به خوبــی از ضــرورت بهره گیــری از آخرین 
دســتاوردهای تکنولوژی در زمینه خودروسازی برای جلب نظر 
مشتریان جوان آگاهی دارند. به همین دلیل طراح های کادیالک 
در تالش بــرای معرفی خودروهای جوان پســند در کنار الگوی 
قدیمی و با ابهت قدیمی هســتند. در این راستا تولید خودروهای 
برقی تازه ترین نوآوری کادیالک محســوب می شود. این برند به 
عنوان یکی از قدیمی ترین خودروســازهای جهان در تالش برای 
نمایش تعهدش به حفظ محیط زیست است. به این ترتیب توجه 
مشتریان جوان بیش از هر زمان دیگری به کادیالک جلب خواهد 
شــد. اگرچه برندهایی نظیر آئودی و جگوار از مدت ها قبل وارد 
حوزه تولید خودروهای ســبز شــده اند، اما برگ برنده کادیالک 
اســتفاده از دستاوردهای قبلی برندهای بزرگ در زمینه بازاریابی 
و فروش خودروهای الکتریکی است. کادیالک به خوبی از ضرورت 
ترکیب فناوری خودروهــای الکتریکی با موتورهای بنزینی برای 
ارائــه کیفیت بهتر آگاهی دارد. امــروزه خودروهای الکتریکی به 
تنهایی امکان جلب نظر مشــتریان را ندارد. دلیل این امر نیروی 
پایین خودروهای الکتریکی و نارضایتی مشتریان از ضرورت شارژ 
مداوم خودروهاســت. به این ترتیب کادیالک برای جلب رضایت 
مشتریان اقدام به استفاده از دو موتور بنزینی و الکتریکی در کنار 
هم کرده اســت. به این ترتیب عالوه بر کاهش مصرف سوخت و 
آلودگی هوا ضرورت شــارژ مداوم نیز از بیــن می رود. تازه ترین 
پــروژه کادیالک تالش برای معرفی خود بــه عنوان برترین برند 
حوزه خودروســازی سبز اســت. این امر با اســتفاده از طراحی 
موتورهای شــارژ خودکار الکتریکی صورت خواهد گرفت. اگرچه 
این طرح هنوز در دست آزمایش است، اما با معرفی آن کادیالک 
فرصت طالیی برای توسعه جایگاهش در بازارهای جهانی خواهد 

داشت. 
برندسازی کادیالک در راستای نمایش جلوه ای مدرن از خود در 
تولید خودروهای برقی خالصه نمی شــود. آنها در زمینه تکنولوژی 
هدایــت خــودکار اتومبیل نیز ســرمایه گذاری قابــل مالحظه ای 
کرده اند. با این حساب شــاید نخستین خودروهای بدون راننده از 
ســوی این برند به بازار معرفی شــود. اگرچه اکنون گوگل و تسال 
طــرح خودروهای بدون راننده را معرفــی کرده اند، اما خودروهای 

آنها هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد. 
در ابتدای ســال گذشته مارک روئس، مدیرعامل جنرال موتورز، 
تالش برای معرفــی کادیالک به عنوان برندی خالق و همســو با 
آخریــن دســتاوردهای تکنولوژی را تازه ترین هدف این شــرکت 
عنوان کرد، بنابراین اســتراتژی برندســازی تازه جنرال موتورز با 
هدف تبدیل کادیالک به برندی محبوب برای نســل قدیم و جدید 

مردم دنیا خواهد بود. 
gmauthority :منبع
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بازاریابــی بخش مهمی از فعالیت برندها محســوب می شــود. بدون 
فعالیت بازاریابی مناسب امکان جلب نظر و توجه مخاطب وجود ندارد. 
بسیاری از ما به هنگام تصمیم گیری برای خرید محصوالت مورد نیازمان 
تحــت تاثیر کمپین های بازاریابی و تبلیغات مختلف قرار می گیریم. من 
به عنوان یک فعال حوزه بازاریابی همیشــه به دنبال یافتن راهکارهای 
تازه و تاثیرگذار برای جلب نگاه مخاطب به کمپین های بازاریابی هستم. 
اکنون یکی از ضرورت های اصلی این حوزه آشــنایی بیشــتر برندها با 
بازاریابی دیجیتال است. امروزه فقط آشنایی با نحوه های داستان سرایی 
و جلب نظر مخاطب برای موفقیت کمپین های برندها کافی نیست. در 
صورت ناتوانی برندها در استفاده درست از بازاریابی دیجیتال به سرعت 

شمار مشتریان آنها کاهش پیدا خواهد کرد. 
آشنایی با بازاریابی دیجیتال بدون تالش برای یادگیری ترندهای برتر 
این حوزه امکان پذیر نیست. در حوزه بازاریابی همیشه برخی ترندها در 
بازه های زمانی مشخص از شهرت بسیار باالیی برخوردار می شود. تالش 
برای شناخت و استفاده از چنین ترندهایی همیشه اهمیت باالیی دارد. 
متاســفانه بسیاری از برندها در زمینه استفاده از ترندهای برتر عملکرد 
نامناسبی دارند. به این ترتیب محتوای کمپین های بازاریابی آنها حالت 
تکراری پیدا می کند. از نظر من بهترین راهکار برای آگاهی از ترندهای 
برتــر حــوزه بازاریابی توجه بــه کنفرانس ها و همایش هــای بازاریابی 
دیجیتال اســت. خوشبختانه امروزه کنفرانس ها و جلسات بسیار زیادی 
در سراسر جهان پیرامون بازاریابی دیجیتال شکل می گیرد. دلیل اصلی 
این امر افزایش اهمیت و تاثیرگذاری بازاریابی دیجیتال است، بنابراین 
باید همیشــه به دنبال ارزیابی وضعیت بازاریابــی دیجیتال برندمان با 
استفاده از اطالعات و بحث های مطرح در کنفرانس های مشهور باشیم. 
من در طول چند سال گذشته در تالش برای برگزاری کنفرانس های 
متنوع در حوزه بازاریابی دیجیتال بوده ام. متاســفانه من توانایی حضور 
در همه کنفرانس های بازاریابی دیجیتال را ندارم. به همین خاطر گاهی 
اوقات نماینده شــرکت را برای حضور در جلسات مامور می کنم. چالش 
مهم پیش روی من امکان ناپذیری ســاماندهی جلسات مختلف در تمام 
کشورهای دنیاست. به این ترتیب به دنبال استفاده از شیوه های بهتری 
برای تعامل با دامنه هرچه وسیع تری از مخاطب ها هستم. خوشبختانه 
توســعه تکنولوژی های مدرن امکان تعامل و ارتباط با مردم سراسر دنیا 
را فراهم ساخته است. یکی از دستاوردهای بزرگ حوزه دیجیتال توسعه 
روزافزون شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب استراتژی من نگارش 

مقاالت کاربردی در حوزه بازاریابی دیجیتال است. 
من مدتی قبل در مصاحبه با دیانا کلی لیوی، کارشــناس موفق حوزه 
بازاریابی دیجیتال، وضعیت کنفرانــس بازاریابی دیجیتال در فیالدلفیا 
را بررســی کردم. در ایــن مصاحبه دیانا نکات بســیار جالبی در مورد 
بازاریابی و ترندهای برتر این حوزه بیان کرد. اخیرا با برگزاری نشســت 
تــازه این کنفرانس مطالب تازه تری در اختیار کارشــناس ها قرار دارد. 
بــه این ترتیب هدف اصلی من در اینجا بررســی آینده حوزه بازاریابی 
دیجیتال و چهار ترند برتر آن است. در ادامه به بررسی هر کدام از این 

ترندها خواهیم پرداخت. 
۱. اهمیت تولید ویدئوهای بدون صدا

عنصر صدا در حوزه فیلم برداری و ساخت کلیپ های تبلیغاتی اهمیت 
بسیار باالیی دارد. براساس اظهارنظر برترین فیلم سازهای دنیا صدا یکی 
از مهم تریــن المان های هر فیلمی محســوب می شــود. با توجه به این 
مطلب امکان فهم دلیل تاکید بســیار زیادی طراح های تبلیغات بر روی 

عنصر صدا آسان خواهد بود. 

در طول ســال های اخیر حوزه بازاریابی دیجیتال تحوالت زیادی به 
خود دیده است. یکی از مهم ترین تحوالت این حوزه ورود نسل پیشرفته 
گوشی های هوشــمند به بازار است. به این ترتیب کاربران امکان انجام 
کارهای بســیار متنوع با اســتفاده از گوشی های هوشــمند را خواهند 
داشت. یکی از نتایج عرضه گوشی های هوشمند پیشرفته به بازار انتقال 
شــبکه های اجتماعی از رایانه های شخصی به این دستگاه هاست. امرزه 
کمتر کاربری با اســتفاده از رایانه اقدام به گشت و گذار در شبکه های 
اجتماعــی می کند، بنابرایــن بازاریاب ها باید توجه ویــژه ای به تجربه 

کاربران گوشی های هوشمند داشته باشند. 
یکــی از تجربیات مشــترک اغلب افراد به هنگام گشــت و گذار در 
شــبکه های اجتماعی با گوشی همراه انتخاب حالت بی صداست. به این 
ترتیب در عمل ویدئوها بدون صدا از ســوی مخاطب مشاهده می شود. 
به گزارش موسســه Word Stream نزدیک به 8۵درصد از کاربران 
فیس بوک ویدئوهای موجود در این پلتفرم را در حالت بی صدا مشاهده 
می کنند. این آمار بسیار عجیب و غریب به نظر می رسد. با توجه به آن 
تقریبا عنصر صدا هیچ تاثیری بر روی مخاطب نخواهد داشت، بنابراین 
اولویت برندها در ســاخت کلیپ های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی 
بایــد تغییر یابد. تولید ویدئو همراه با زیرنویس یکی از ایده های جذاب 
برای ســازگاری با عادت مشــاهده بدون صدای کلیپ از سوی کاربران 
اســت. به این ترتیب دیگر نگرانی بابت مشاهده ویدئو در حالت بی صدا 

وجود نخواهد داشت. 
هر برندی در حــوزه بازاریابی دیجیتال باید با ســلیقه و نحوه رفتار 
مخاطب هماهنگ باشد. فقط در این صورت امکان دستیابی به موفقیت 
وجود خواهد داشــت. اشتباه بســیاری از برندها ارزیابی ترندهای برتر 
براساس سلیقه  خودشان به جای مخاطب است. این امر تمام تالش های 

آنها در زمینه بازاریابی دیجیتال را به باد خواهد داد. 
Z ۲. افزایش توجه به نسل جوان یا

بازاریاب ها اغلب افراد میانســال یا دســت کم بزرگســال را به عنوان 
مخاطب هدف شــان می شناســند. دلیل این امر تــوان مالی باالی این 
دسته از افراد در مقایســه با افراد کم سن و سال تر است. در طول چند 
دهه اخیر همیشــه نســل جوان در حوزه بازاریابی سهم اندکی داشته 
است. بدون شــک بی توجهی به نسل جوان در دوران کنونی بزرگترین 
اشــتباه برندها محسوب خواهد شــد. اکنون نسل جوان به عنوان یکی 
از اصلی تریــن قدرت های خرید هر جامعه در حال نقش آفرینی اســت. 
نکته مهم درخصوص بازاریابی برای این نســل عدم جذابیت المان های 
مربوط به نســل میانسال است. همچنین باید مهارت باالی نسل جوان 
در نادیده انــگاری تبلیغات و به طور کلی فعالیت های بازاریابی را مدنظر 
داشــت. براساس پیش بینی موسســه cmo تا سال ۲۰۳۰ نسل جوان 
حدود ۷۰درصد از نیروی کار دنیا را تشــکیل خواهد داد، با این حساب 
از همین حاال باید تمرکز ویژه ای بر روی ویژگی های این نســل داشته 

باشیم. 
در کنفرانس دیجیتال ســامیت یکی از سخنرانی های جذاب به کیل 
پاتل تعلق داشت. وی در سخنرانی خود به بررسی ابعاد تازه ای در مورد 
پتانســیل بازاریابی با توجه به نسل جوان پرداخت. به عقید کیل، نسل 
جوان بیش از هر چیز برندهای خالق در زمینه تولید محتوای بازاریابی 
خالقانه را دوســت دارد. الگوهای ســنتی بازاریابی دیگر هیچ جذابیت 
قابل ذکری برای اعضای این نســل ندارد. به همین خاطر باید به دنبال 

راهکارهای تازه برای جلب نظر آنها بود. 
نکته مهم درخصوص نســل جوان تمایل بسیار باالی آنها به وفاداری 
به برندهاست، بنابراین در صورت موفقیت در جلب نظر آنها به احتمال 
زیاد امکان فروش چند باره محصوالت وجود خواهد داشــت. در اینجا 
توجه به شبکه ارتباطی نســل جوان ضرورت دارد. مطمئن ترین منبع 

اطالعاتی نسل جوان گروه همساالن است. به این ترتیب آنها بیش از هر 
منبع دیگری به نظرات یکدیگر در زمینه تجربه اســتفاده از محصوالت 

مختلف اتکا دارند. 
3. سرمایه گذاری بر روی جست وجوی صوتی

امروزه بسیاری از کارشناس ها به اهمیت سیستم جست وجوی صوتی 
اشــاره دارند. در مراسم دیجیتال ســامیت نیز برخی از سخنران ها به 
اهمیت این حوزه اشــاره کرده اند. بر این اســاس ایجاد سازگاری میان 
کســب و کارمان و الگوی جســت وجوی صوتی اهمیت بســیار باالیی 

خواهد داشت. 
جوانــا وبر، مدیرعامل برند NPR، در ســخنرانی خــود به توضیح 
ویژگی های سیستم جســت وجوی صوتی پرداخت. دلیل این اقدام وی 
نمایش ویژگی های منحصر به فرد این الگو و ضرورت توجه برندها به آن 
بود. اکنون دســتاوردهای صوتی بسیار زیادی در بازار وجود دارد. شاید 
بسیاری از افراد این دســتیارها را به چشم ابزار بازاریابی نگاه نکنند، با 
این حال پتانسیل آنها برای سرمایه گذاری برندها و کسب نتایج مطلوب 

در حوزه بازاریابی بسیار زیاد است. 
بــدون تردیــد در طول چند ســال آینــده بخش قابــل توجهی از 
جست وجوی مردم در گوگل از طریق دستیارهای صوتی صورت خواهد 
گرفت. بر این اســاس باید به فکر بازاریابی مبتنی بر دستیارها و الگوی 
جســت وجوی صوتی بود. یکی از ضرورت های این عرصه اســتفاده از 
هوش مصنوعی است. بدون شک نحوه صحبت افراد تفاوت های زیادی 
دارد. در زمینــه جســت وجوی صوتی همین تفاوت ها موجب دردســر 
برندها خواهد شد. به همین دلیل توصیه من استفاده از هوش مصنوعی 
برای ساماندهی به کسب و کارمان در زمینه جست وجوی صوتی است. 
این امر فرآیند تحلیل جســت وجوهای مختلف کاربــران را به صورت 
خودکار و سریع فراهم می سازد. امروزه یکی از دغدغه های اصلی برندها 
تحلیل وضعیت بازار و استفاده از اطالعات کاربردی حاصل از آن است. 
به طور معمول این فرآیند نیازمند اختصاص زمان زیادی خواهد بود، با 
این حال توسعه نسل جدید هوش مصنوعی امکان تسریع این فرآیند را 
فراهم کرده است. به این ترتیب بررسی وضعیت بازار در کمترین زمان 

ممکن امکان پذیر شده است. 
4. آمادگی برای بازاریابی مبتنی بر پیام رسان فیس بوک

پیام  رسان ها آینده حوزه بازاریابی هستند. امروزه تمام مردم ساعت های 
زیادی به گشت و گذار در شبکه های اجتماعی می پردازند. سهم پلتفرم های 
پیام  رســان مانند فیس بوک در این میان بسیار قابل توجه است. براساس 
اظهارنظر لری کیم، مدیر ارشــد موسسه Mobile Monkey، استفاده 
از اپ های پیام رســان به عنوان ابزار بازاریابی اهمیت باالیی دارد. در میان 
تمام اپ های پیام رسان برنامه فیس بوک شــهرت بیشتری دارد. شاید در 
نگاه نخست ســاماندهی کمپین بازاریابی با اســتفاده از پیام رسان ها کار 
دشــواری باشد. این امر کامال طبیعی است. همیشه الگوهای تازه بازاریابی 
دشــواری های خاص خود برای اجرا را دارد. لری کیم در سخنرانی خود در 
مراسم دیجیتال سامیت به مقایسه شباهت میان فرآیند بازاریابی مبتنی بر 
پلتفرم های پیام رسان و بازاریابی ایمیلی پرداخته است. این امر استفاده از 
الگوی بازاریابی برای کارآفرینان را ســاده تر از هر زمان دیگری می کند. در 
این میان مزیت پیام رســان فیس بوک امکان دسترسی به دامنه وسیعی از 
مخاطب هاســت. بدون تردید هیچ پلتفرمی به اندازه پیام رسان فیس بوک 
دارای کاربر فعال نیســت. به همین خاطر سرمایه گذاری بر روی بازاریابی 
از طریق این اپ امکان کســب موفقیت بیشــتر را فراهم می سازد. به نظر 
من فعالیت به عنوان یکی از نخســتین برندهای فعال در زمینه بازاریابی 
در پیام رســان ها مزیت رقابتی قابل توجهی در مواجهه با سایر رقبا خواهد 

داشت. 
inc :منبع

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه ۱۰۰ تن از 
برترین های این حرفه)قسمت آخر(

مترجم: امیر آل علی 
در امتداد مطالب پیش گفته شــده به آخرین قسمت دیدگاه های 

برترین های حرفه بازاریابی می پردازیم.
)www.inc.com/author/rhett-power(93-رت پاور

حوزه کاری: مدیریت و کارآفرینی
بهترین توصیــه ای که می توان به یک بازاریاب کرد این اســت 
کــه همکاری با برندهای دیگر را نیــز تجربه کنند. این امر به علت 
آنکه شــما تنها پیرو دستورات سایرین هستید، باعث می شود تا به 
تجربیات بســیار ارزنده ای دست پیدا کنید، با این حال در صورتی 
کــه بخواهید تجربه را در کار خود به دســت آورید بدون شــک با 
سختی های بسیاری مواجه خواهید شد. در نهایت الزم است تا یک 
ســاعت قبل از پایان دادن به کار خود، بــه ارزیابی عملکرد روزانه، 
تحقیــق در رابطه با اقدامات ســایر رقبا و وضعیت بــازار بپردازید. 
درواقــع باید همواره اطالعــات خود را به روز کــرده و از آن برای 

تصمیمات روز های آینده استفاده کنید. 
)http://smallbizlift.com(94-مایک سانسون

حوزه کاری: کسب و کارهای کوچک
الزم اســت تا میان  مشــتری هدف و مشتری واقع تفاوت جدی 
قائل شــوید. درواقــع در موارد متعددی مشــاهده می شــود که 
بازاریاب ها در تالش برای جذب حداکثری هســتند. این امر اگرچه 
اقدامی مثبت تلقی می شود، با این حال در ابتدای کار شما باید یک 
جامعه مشخص و محدود را برای خود تعیین کنید تا رشدی سریع 
را داشــته باشید. با افزایش توان شما، امکان گسترش جامعه هدف 
نیز فراهم خواهد شد. در نهایت الزم است تا به نوع کسب وکار خود 
نیز توجه داشته باشید. برای مثال در صورتی که یک کاالی لوکس 
را به فروش می رسانید. دیگر مخاطب حداکثری هیچ فایده ای برای 

شما نخواهد داشت. 
)www.marketingeyedallas.com(9۵-تریسی مور

حوزه کاری: بازاریابی
مهم تریــن برگ برنده خــود را خالقیت، دانــش و ثبات بدانید. 
درواقع اگر بودجــه را رمز موفقیت تصور کنید، عمال توان رقابت با 
سایرین را از دست خواهید داد. همواره این جمله را به خاطر داشته 
باشــید که ســاموئل پیرپونت النگلی فردی بود که تمامی امکانات 
الزم برای ســاخت هواپیما را در اختیار داشت، با این حال برادران 
رایت بدون هیچ گونه بودجه، تیم حرفه ای و توجه رســانه ها موفق 
شــدند تا این رویا را به حقیقت تبدیل کننــد. به همین خاطر نیز 

نباید خود را بدون شانس تصور کرد. 
http://entrepreneurialambitions.(96-یورا برایانت

)com
حوزه کاری: استارت آپ

فراموش نکنید که یک حوزه تجاری موفق، با توجه به نیاز جامعه 
هدف شکل می گیرد. به همین خاطر اولویت اصلی در تصمیم گیری 
شــما باید با توجه به جامعه باشد. در این رابطه فراموش نکنید که 
حتی توجه به مشکالت خود نیز می تواند به ایده تجاری شما تبدیل 
شــود. برای مثال ایده اوبر هنگامی به ذهن تراویس کاالنیک خطور 
کرد که در یک کنفرانس نتوانست به سرعت برای خود تاکسی پیدا 
کند. به همین خاطر توجه به مشکالت روزمره خود در زمینه خرید 

اینترنتی نیز می تواند شما را به ایده هایی فوق العاده برساند.
www.linkedin.com/today/(97-کریس استاوت

)author/drchrisstout
حوزه کاری: استارت آپ

از اهمیت تبلیغات اینترنتی غافل نشــوید. بــا توجه به امکانات 
فضای اینترنت، شــما با روش های مختلفی بــرای این اقدام مواجه 
هســتید که الزم است تا نسبت به تمامی آنها به آگاهی الزم دست 
پیدا کنید. همچنین ایجاد یک خبرنامه برای پوشــش آخرین اخبار 

عرصه کاری شما نیز به افزایش شهرت برند منجر خواهد شد. 
)http://jasminescrockett.com(98-جازمین کراکت

حوزه کاری: اینفلوئنسر
این امر که یک برنامه زمانی مشــخص برای ارســال مطالب خود 
داشــته باشید، به افزایش شانس موفقیت شما منجر خواهد شد. در 
نهایت نباید از اهمیت و تاثیر اینفلوئنســر شدن و یا همکاری با این 

افراد غافل شوید. 
)www.sidehustlenation.com(99-نیک لوپر

حوزه کاری: استارت آپ
دلیل کار خود را بیابید. بدون شک پاسخ دادن به این سوال باعث 
بهبود روند کارها خواهد شــد. در نهایت در صورتی که اولویت اول 
شــما کسب ثروت باشد، بدون شک زمینه رشد خود را بیش از حد 

محدود خواهید ساخت. 
)www.donnamphelan.com(۱۰۰-دونا فیلن

حوزه کاری: متخصص بازاریابی و اقتصاد
برای خود یک برنامــه تجاری تعیین کرده و برای آن وقت کافی 
را اختصاص دهید. بدون شــک این امر تمامی اقدامات آتی شــما 
را مشخص خواهد کرد. همچنین اســتفاده از تفکر انتقادی، باعث 
خواهد شد تا همواره به دنبال بهتر کردن برند خود باشید. توجه به 
آینده و ســرمایه گذاری برای آن، از دیگر اقدامات مهم برای کسب 

موفقیت خصوصا در حوزه ای مانند بازاریابی اینترنتی است. 
پایان
bizhumm :منبع

ایستگاهبازاریابی ترندهای برتر بازاریابی دیجیتال تا سال ۲۰۲۰

ضرورت آینده نگری در حوزه بازاریابی دیجیتال

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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بررسی 3 حوزه اصلی خودکارسازی امور در برندهای کوچک
ضرورت ساماندهی خودکار امور در کسب و 

کارهای کوچک

همه ما از ایجاد تغییرات گســترده در حوزه کســب و کار با ظهور اینترنت 
آگاهی داریم. یکی از حوزه های اصلی ایجاد تغییرات در کسب و کارهای کنونی 
حوزه خودکارســازی )اتوماسیون( است. هدف از این کار کامال روشن است. بر 
این اســاس کاهش هزینه ها و انجام امور با سرعت باال در کانون توجه برندها 

قرار دارد. 
تا مدت ها پیش فقط برندهای بزرگ در زمینه ساماندهی خودکار امور حرف 
اول را می زدند، با این حال اکنون تقریبا تمام برندها امکان دسترســی به این 
فناوری را دارند. به این ترتیب کسب و کارهای کوچک نیز با اختصاص هزینه ای 
منطقی فرصت افزایش سرعت رشد و توسعه شان را خواهند داشت. هدف اصلی 
من در این مقاله بررســی ۳ حوزه مهم در زمینه ساماندهی خودکار امور برای 
کســب و کارهای کوچک است. به این ترتیب توان رقابت آنها و کسب جایگاه 

بهتر در بازار افزایش خواهد یافت.
بازاریابی

بازاریابی یکی از محورهای اصلی خودکارســازی در طول چند ســال اخیر 
محســوب می-شــود. اگرچه من اپ هایی نظیر Buffer و Hootsuite را 
بسیار دوست دارم، با این حال آنها تاثیر چندانی در فرآیند خودکارسازی امور 
ندارند. در بهترین حالت آنها فقط روند رسیدگی به امور از سوی ما را سرعت 
می بخشند. وقتی ما از ساماندهی خودکار امور صحبت می کنیم، باید دسترسی 
به ابزارها، اپ ها و آمارهای دقیق را مدنظر داشــته باشیم. فقط در این صورت 

امکان دستیابی به موفقیت وجود خواهد داشت. 
 Social Juke Box یکی از بهترین ابزارها برای ساماندهی خودکار امور
نام دارد. امروزه اغلب شــبکه های رادیویی بزرگ از این ابزار استفاده می کنند. 
آیا تا به حال به برنامه دقیق کانال های رادیویی توجه کرده اید؟ آنها هیچ گاه با 
اخالل در روند پخش برنامه مواجه نمی شوند. این امر به لطف ابزارهای پخش 
 Social Juke Box خــودکار برنامه روی می دهد. نکته جالب در مــورد
امکان مدیریت هوشــمند اکانت برندها در شبکه های اجتماعی است. بر این 
اساس ما فقط نیازمند تولید پست براساس اطالعات دقیق این نرم افزار خواهیم 
بود. فرآیند بارگذاری پســت و بهترین زمان ممکن برای انجام این کار نیز از 

سوی Social Juke Box صورت خواهد گرفت.
 Paper.li یکی دیگر از نرم افزارهای مناســب در زمینــه بازاریابی خودکار
نام دارد. با اســتفاده از این ابزار امکان طراحی روزنامه اختصاصی برای کسب 
و کارمان وجود خواهد داشــت. مزیت این ابزار رابط کاربری بسیار ساده است. 
کاربرد اصلی آن نیز زیباتر ساختن پست های بازاریابی برندمان در شبکه های 

اجتماعی است.
فرآیندهای کاری

به موازات زندگی ما در عصر اینترنت همچنان نیاز به انجام کارهای متنوعی 
در زندگی واقعی وجود دارد. تکنولوژی اتوماســیون در اینجا نیز کار برندها را 
ســاده تر می کند. پلتفرم Warehouse یکی از برترین ابزارها در راستای 
انجام خودکار فرآیندهای موردنیاز برندهاست. این سیستم هوشمند عالوه بر 
مدیریت کامل ســایت برندها اطالعات مناسبی در زمینه تصمیم گیری برای 
فروش بهتر محصوالت ارائه می کنــد. این اطالعات از طریق ارزیابی وضعیت 
ســایت برندها و تحلیل دقیق داده های آنالین صورت می گیرد. به این ترتیب 
بخش قابل توجهــی از زحمات برندها در عرصه گــردآوری اطالعات کاهش 

می یابد.
مدیریت کارمندان همیشه یکی از دغدغه های اصلی مدیران بوده است. در 
این راستا شــلوغی برنامه مدیران و ناتوانی در زمینه تدوین برنامه ای مناسب 
چالش های زیادی به بار می آورد. پلتفرم Employee Scheduling به 
منظور پاســخگویی به همین نیاز مدیران طراحی شده است. با استفاده از این 
ابزار امکان ســاماندهی سریع و همزمان کارمندان وجود خواهد داشت. مزیت 
این ابزار فراهم سازی امکان گفت وگوی دوطرفه میان کارمندان و مدیران است. 
به این ترتیب مدیران در جریان آخرین تغییرات محیط کار قرار خواهند گرفت. 
به منظور استفاده از این ابزار فقط باید برنامه اصلی را تعریف کنیم. بقیه کارها 

به صورت خودکار از سوی این ابزار پیگیری و به کارمندان ابالغ می-شود. 
اگر کســب و کار شــما نیازمند برقراری و پاسخگویی به تماس های تلفنی 
متعدد باشد، هیچ چیز به اندازه یک مرکز پاسخگویی هوشمند به تماس ها به 
کارتان نخواهد آمد. پلتفرم Call Center با هدف ایجاد تغییرات سازنده در 
نحوه ارتباط تلفنی شــرکت ها وارد بازار شده است. نکته مهم درخصوص این 
ابزار عالوه بر پاسخگویی به تماس ها، امکان برقراری تماس با مخاطب هاست. 
در چنین شــرایطی هوش مصنوعی Call Center در کســری از ثانیه به 
صحبت های طرف مقابل واکنش نشان می دهد. این امر نیاز به افراد پاسخگوی 

تماس های تلفنی را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. 
فروش

فروش محصوالت بیشتر دغدغه اصلی برندها محسوب می شود. استفاده از 
ابزارهای اتوماتیک در این فرآیند نقش مهمی ایفا می کند. بهترین ابزار از نظر 
من Keap نام دارد. این پلتفرم فرآیند بازاریابی و فروش شرکت ها را به صورت 
خودکار در فضای اینترنت دنبال می کند. به لطف نسل جدید هوش مصنوعی 
Keap امکان یادگیری نکات تازه فراهم شــده است. به این ترتیب در طول 
زمان عملکرد Keap بهتر و بهتر می شود. با استفاده از این ابزار امکان دستیابی 
به اطالعات کاربردی در مورد مشتریان و بهبود وضعیت عملکرد برندمان وجود 
خواهد داشت. چنین امری سرعت فرآیند بازاریابی و فروش ما را افزایش خواهد 
داد.  گزینــه بعدی من در این زمینه نرم افزار Sales Funnel اســت. این 
ابزار در حــوزه مدیریت فروش حرف های زیادی برای گفتن دارد، با این حال 
بخش اصلی و مدنظر من سیســتم یکپارچه مدیریت تعامل با مشتریان است. 
این سیســتم امکان برنامه ریزی و اطالع رسانی سریع به مشتریان را می دهد. 
همچنین فرآیند جمع آوری اطالعات پیرامون مشــتریان نیز با سرعت بسیار 
باالیی دنبال خواهد شــد.  انتخاب بعدی من برای مدیریت فروش روبات های 
پیام رســان فیس بوک است. در طول ســال های اخیر این روبات ها با استفاده 
از نســل جدید هوش مصنوعی پیشرفت قابل توجهی یافته اند. به این ترتیب 
دیگر خبری از پاســخ های سطحی و اشتباهات فراوان نیست. در عوض هوش 
مصنوعی موجود در آنها امکان پاسخگویی دقیق و تحلیل جمالت طرف مقابل 
را فراهم ساخته است. ساماندهی خودکار فرآیند فروش موجب صرفه جویی قابل 
توجه در زمان و هزینه برندها می شــود. این امر به ویژه برای کسب و کارهای 

کوچک با بودجه محدود مناسب به نظر می رسد. 
آخرین گزینه مدنظر من در زمینه خودکارســازی فرآیند فروش برندهای 
کوچک ابزار CRM است. این ابزار با استفاده از موتور تحلیلی ترکیبی بهترین 
پیشــنهادهای خرید را در اختیار مشتریان قرار می دهد. به این ترتیب شانس 

برندمان برای جلب نظر مشتریان افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
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ایجاد دگرگونی عمیق در ســاختار شرکت همیشــه راهکار نخست 
صاحبان کسب و کار برای رقابت بهتر با دیگر برندها محسوب می شود. 
البته در بســیاری از مواقع هدف شرکت ها از اعمال تغییرات تازه تالش 
برای رقابت بهتر با رقبا نیســت. امروزه بســیاری از کســب و کارها با 
مشکالت زیادی مواجه هستند. به همین خاطر تالش برای ادامه حیات 
نیز یکی از دالیل عمده در زمینه اعمال تغییرات اساسی در کسب و کار 
خواهد بود. نکته مهم درخصوص مدیریت تغییرات ســازمانی سرانجام 
نامناسب بسیاری از آنهاست. بی تردید اعمال تغییر امری دشواری است. 
اغلب مردم نه تنها در تالش برای مقاومت در برابر تغییر هســتند، بلکه 
تمام ســعی خود در راســتای تضعیف دلیل اصلی اعمــال تغییر را نیز 
می کنند. مطالعه ای از ســوی موسسه مک کینزی بیانگر موفقیت تنها 
۲6درصد از تغییرات عمده ســازمانی در حوزه کسب و کار است. با این 
حســاب نحوه فعالیت بسیاری از برندها با مشکالت جدی مواجه است. 
نقطه اشــتراک برندهای موفق در زمینه ایجاد تغییرات سازمانی تالش 
برای اعمال آن از پایین به باالست. بر این اساس به جای تصمیم گیری 
مدیران و استفاده از عنصر اجبار برای تغییرات کارمندان از انگیزه تمام 

شرکت برای پیشبرد تغییرات استفاده می شود. 
من در طول دوران فعالیت  به عنوان کارشــناس حوزه کسب و کار با 
موارد زیادی از تالش شــرکت ها برای ایجاد تغییر در کسب و کارشان 
مواجه شــده ام. تالش بســیاری از شــرکت ها در این راستا با شکست 
مواجه می شــود، با این حال شــرکت های موفق با برنامه ریزی دقیق 
و تــالش برای تقویت انگیزه کارمندان به خوبی اهداف شــان را محقق 
می کننــد. نکته مهم درخصــوص ایجاد تغییر در دیگران آگاه ســازی 
آنهاســت. بدون توجــه به این نکته مقاومت بســیار زیادی از ســوی 
کارمندان شــکل خواهد گرفت. برترین مدیــران در زمینه ایجاد تغییر 
راهکارهــای گفت وگوی تاثیرگذار با کارمنــدان را می دانند. به همین 
دلیل آنها توانایی تاثیرگذاری ســریع بر روی دیگران را دارند. در ادامه 
این مقاله به بررســی چهــار راهکار تاثیرگذار بــرای مدیریت تغییرات 

سازمانی اشاره خواهم کرد. 
شروع کار با گروه کوچک

به طور معمول مدیران استراتژی تغییر خود را با گروهی بزرگ شروع 
می کننــد. این امر به نظر منطقی می رســد. به هر حال مدیران در پی 
ایجاد تغییرات فوری و ســریع در شرکت شان هســتند. راهکار اصلی 
آنهــا نیز ایجاد ارتباط نزدیک با کارمندان برای اطالع رســانی پیرامون 
تغییرات موردنظر اســت. بدون شک تالش برای ایجاد رابطه ای نزدیک 
با کارمندان امر مطلوبی محســوب می شــود، با این حــال از نظر من 
چنین امری باید از همان روز نخست شروع به کار کارمندان در شرکت 
صــورت گیرد. وقتی ما به صورت ناگهانی اقدام به ایجاد رابطه صمیمی 
با کارمندان برای پیشبرد تغییرات می-کنیم، آنها مقاومت معناداری در 
برابر طرح های ما نشان خواهند داد. در اینجا باید به نقش روحیه بخشی 
به کارمندان توجه داشت. تقویت انگیزه دیگران توان تاثیرگذاری بسیار 
باالیی دارد. این امر تاثیرگذاری به مراتب بیشــتر در مقایسه با ترس یا 
اعمال زور خواهد داشــت. به این ترتیب با انگیزه بخشــی به کارمندان 

حتی امکان ترغیب بدبین ترین افراد نیز وجود دارد. 
در اغلــب مــوارد تغییرات بزرگ در حوزه کســب و کار با گروه های 
کوچک آغاز می شود. ویژگی اصلی اعضای این گروه مشارکت در فرآیند 
طراحی تغییرات و ایمان عمیق به موفقیت برنامه موردنظر است. شاید 
در برخــی از موارد افراد گروه کوچک آگاهی دقیقی از ماهیت تغییرات 
نداشته باشند. در اینجا نقش گفت وگوی نزدیک مدیران کسب و کار با 
کارمندان برجســته می شود. بسیاری از افراد در پی توضیحات مدیران 
شرکت به برنامه تغییرات ایمان می آورند. نقش مدیران در اینجا بسیار 
مهم اســت. آنها وظیفه ایجاد هماهنگی میــان اعضای گروه کوچک را 
دارند. به این ترتیب برنامه اعمال تغییرات به خوبی مدیریت خواهد شد. 
یک مثال مناسب در این زمینه شرکت تولید دارو Wyeth است. این 
شرکت در پی تالش برای تولید دارو با شیوه تازه نیازمند ایجاد تغییرات 
قابل مالحظه ای بود. بسیاری از کارمندان شرکت تمایلی به استفاده از 
شــیوه-های تازه نداشتند. به هر حال تولید دارو امر حساسی محسوب 
می شود. راهکار مدیران شرکت توضیح مزیت های شیوه تازه تولید دارو 
برای کارشــناس های ارشد شرکت بود. این گروه کوچک و مهم پس از 
آگاهی دقیق از برنامه شرکت به خوبی دیگر کارمندان را قانع کردند. به 

این ترتیب فرآیند تغییرات به راحتی شروع شد.
شناخت مهم ترین تغییر موردنیاز

هر نوع تغییری در پی تالش برای رفع یک یا چند شــکایت شــروع 
می شــود. در فرآیند ایجاد تغییر در کســب و کار تمام شــرکت ها در 
تالش برای کاهش ســطح هزینه ها، ارائه خدمات بهتر به مشــتریان و 
تعامل سازنده با کارمندان هستند. این موارد بیشترین سطح نارضایتی 
و شکایت از شرکت ها را تشکیل می دهد. مدیران هوشمند تالش برای 
ایجاد تغییرات را با نگاهی به ســوی آینده گره می زنند، بنابراین هدف 
اصلی از ایجــاد تغییرات فقط اعمال اســتراتژی هایی خاص برای رفع 
مشکالت موجود نیســت. آینده نگری یکی از ضرورت های موفقیت در 
هر صنعتی است. به طور معمول دستیابی به آینده ای بهتر در یک گام 
امکان پذیر نیست، بنابراین تغییرات اعمالی باید در چند مرحله اجرایی 
شود. از نظر من طراحی یک برنامه پنج ساله برای رسیدگی به مشکالت 
موجــود و تالش برای رفع آنها ضروری خواهد بود. به این ترتیب دیگر 
فشار زیادی بر روی کارمندان برای اجرای تغییرات فوری نخواهد بود. 
یکــی از نکات مهم در زمینه اعمال تغییرات فاصله میان ایده های ما 
و چالش های موجود در راستای اجرای آنهاست. وقتی بری لیبنسن در 
ســال ۲۰۱۵ به عنوان مدیرعامل شــرکت اکسپرین شروع به کار کرد، 
این شــرکت با مشکالت زیادی مواجه بود. وی در گفت وگو با مشتریان 
شــرکت به مهم ترین نقطه انتقاد آنها دسترسی پیدا کرد. بر این اساس 
مشــتریان خواهان امکان مشاهده مســتقیم وضعیت داده های آنالین 
و اطالعات موردنیازشــان بودند. همین امر موجــب برنامه ریزی دقیق 
برای رفع مشــکالت و نارضایتی های مشتریان شد. نکته مهم در زمینه 
ایجاد تغییرات در شــرکت ســاخت عامل اصلی نارضایتی مشتریان و 
چالش های موجود است. به این ترتیب ما فرصت کافی برای برنامه ریزی 

مناسب را خواهیم داشت. 
اهمیت مدیران در جنبش تغییرات 

اغلب تغییرات در شــرکت های بزرگ با اقدام یک مدیر کاریزماتیک 
شــروع می شود. به عنوان مثال، جنبش حقوق مدنی در ایاالت متحده 

و جنبش اســتقالل هند را در نظــر بگیرید. نقش مارتین لوتر کینگ و 
مهاتما گاندی در دو جنبش اخیر کامال برجســته است. به طور مشابه، 
در حوزه کســب و کار نیز اغلب تغییرات از سوی مدیران دارای کاریزما 
 Aloca و IBM دنبال می شــود. روند تغییرات چشــمگیر دو برنــد
بهتریــن مثال برای حرف های من اســت. لو گرســنر و پاول اونیل به 

عنوان مدیرعامل های این دو شرکت تغییرات را شروع کردند. 
نکته مهم درخصوص توانایی ایجاد تغییرات از سوی رهبران سیاسی 
و مدیران تجاری مورد بحث در سطر قبل پیچیدگی فرآیند تاثیرگذاری 
آنها بر روی دیگران اســت. به همین دلیل ژنرال استنلی مک کریستال 
مدیریت خــوب را اینگونه تعریــف می کند: »توانایی ایجاد سیســتم 
پیچیده ای از روابط میان رهبران و طرفداران شــان در زمینه ای خاص 

که معنای قابل درکی را برای طرفدارها خلق می کند.« 
هــر نوع تغییری در حوزه کســب و کار نیازمند تــالش مدیران و از 
همه مهم تر حمایت ســهامداران، کارمندان و البته مشتریان است. به 
عنــوان مثالی جذاب نحوه عملکرد تالیا میلگروم الکوت، موســس برند 
۱۰۰Kin۱۰ را در نظــر بگیرید. وقتی وی شــروع بــه ایجاد تغییر در 
برنامه شــرکتش کرد، هدف اصلی وی ســاماندهی بیش از ۱۰۰ هزار 
معلــم بود. راهــکار وی تاکید بر روی مزیت های بهبــود کیفیت روند 
آموزشی در گفت وگو با سهامداران بود. به این ترتیب وی موفق به جلب 
حمایت بیش از ۳۰۰سرمایه گذار شد. تالیا فقط پس از جذب این مقدار 
سرمایه گذار شروع به فعالیت در زمینه ساماندهی وضعیت معلم ها کرد. 

چالش  تداوم موفقیت حاصل از تغییرات
در اغلب موارد خطرناک ترین بخش ایجاد تغییرات در حوزه کسب 
و کار پس از به نتیجه رسیدن تالش ها و دستیابی به اهداف موردنظر 
روی می دهد. درســت به همین خاطر مدیران موفق در زمینه اعمال 
تغییرات نه فقط به تحقق اهــداف کوتاه مدت، بلکه به فرآیند اعمال 
تغییرات نیز توجه نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر شرکت دارویی 
Wyeth پس از دســتیابی به کاهش ۲۵درصــدی هزینه ها کار را 
متوقــف می کــرد، به زودی دوبــاره خود را گرفتار مشــکالت مالی 
می دید. پس چرا این شــرکت با مشکالت مالی رو به رو نشد؟ نکته 
مهم در زمینه توجه مدیران این شــرکت به فرآیند ایجاد تغییر نهفته 
است. بر این اساس آنها در تالش برای ایجاد تغییرات به نقش سازنده 
اعمال تغییرات منظم و سیســتم وار توجه کردند. این امر بازگشــت 
دوباره مشکالت مشــابه را غیرممکن می کند. به همین دلیل اعمال 
تغییرات در زمینه کســب و کار باید نظام مند و در قالب یک فرآیند 
مداوم صورت گیرد. در غیر این صورت پس از دســتیابی به بخشــی 
از نتایــج دلخواه مان در زمینه کســب و کار ادامه فرایند تغییرات را 
متوقف خواهیم کرد. بدون شــک بازگشــت به شیوه سابق در زمینه 
مدیریت کسب و کار به معنای بازگشت مشکالت قبلی پس از گذشت 

مدت زمانی کوتاه خواهد بود. 
در برخــی از موارد مزیت های فرآیند تغییــر موفق تا دهه ها پابرجا 
 IBM می ماند. نمونه موفق در این زمینه تغییرات گرســتنر در شرکت
اســت. این تغییرات در دهه ۹۰ میالدی روی داد، با این حال هنوز هم 
نتیجــه آن تغییرات برای شــرکت باقی مانده اســت. این امر به خوبی 

تاثیرگذاری اعمال تغییرات هدفمند و پایدار را نشان می دهد. 
hbr :منبع

بررسی 4 راهکار تاثیرگذار برای نجات شرکت از مشکالت

نجات کسب و کار با اعمال تغییرات پایدار

به قلم: گرگ ساتل نویسنده و سخنران حوزه کسب و کار
 ترجمه: علی آل علی     

به قلم: مگان توتکا  کارشناس بازاریابی و کسب و کار
  ترجمه: علی آل علی     
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 بیست و دومین جشنواره شهید رجایی
با درخشش صنعت آب و برق اصفهان  

اصفهان – قاسم اسد:  سرآمدی شرکت های توزیع برق استان و شهرستان و آبفای استان 
اصفهان در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی عیان شد در این جشنواره معاون سرمایه 
انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در تاالر دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
حضور یافت و  در این جشنواره مجموعه  صنعت آب و برق  اصفهان بسیار خوش درخشیدند 
که این نشان ازپویایی و توجه به دولت الکترونیک و نهادینه نمودن تکریم ارباب رجوع در وزارت 
نیرو است . در این جشنواره  شرکت توزیع برق اصفهان برای چهارمین  بار توانست شایستگی 
خود را در تمام شاخص ها نشان دهد به طوری که در شاخص های اختصاصی گروه شرکت ها ،بانکها و بیمه ها جایگاه اول را به خود 
اختصاص داد و در  بین کل دستگاههای اجرایی استان اصفهان جایگاه دوم را از آن خود کرد و از سوی دکتر رضایی استاندار اصفهان 
مورد تقدیر قرار گرفت و شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز در جمع شاخص های عمومی و اختصاصی رتبه اول را در بین دستگاههای 
اجرایی استان اصفهان از آن خود کرد و شرکت آبفای استان اصفهان در شاخص  های عمومی با احراز رتبه اول شایستگی خود را نشان 
داد.  مهمترین آیتم جشنواره شهید رجایی تعامل وتکریم و نوع رفتار بدنه اجرایی هر سازمان یا شرکت  با مردم به عنوان ارباب رجوع 
است که مجموعه صنعت آب و برق اصفهان توانست با تالشها ،مهارتها آموزشها و  شکیبایی ها در هر ساختار و زمینه ای به این مهم 
دست یابد. گفتنی است :برگزیده خدمت بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در شرکت توزیع برق اصفهان آقایان احمد نادعلی 

مدیر دفتر آموزش وبرنامه ریزی نیروی انسانی و حمید رضا آقایی معاون بهره برداری شرکت دراین جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند .

روشن شدن مشعل گاز در شهر درگهان و روستای هلر جزیره قشم
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: همزمان با ششمین روز از هفته دولت، مشعل گاز در شهر 
درگهان و روستای هلر جزیره قشم روشن شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان، این آیین 
با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان، دکتر محمد آشوری و دکتر هاشمی تختی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، جمعی از مسووالن و مقامات استانی و شهرستان در مسجد جامع روستای هلر برگزار 
شد. دکتر همتی استاندار هرمزگان از تالشگران مجموعه شرکت گاز هرمزگان در راستای ارایه خدمات 
ارزشمند و بهینه و تامین رفاه عمومی قدردانی کرد. محمد علی محمد علیزاده رییس بهره برداری 
شرکت گاز هرمزگان اعتبار پروژه فوق را  ۲۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با بهره برداری پروژه بزرگ گازرسانی به شهر درگهان 
و روستای هلر، بیش از 4 هزار خانوار شهری و روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت. محمد علیزاده خاطرنشان 
کرد: به دلیل وجود صنایع پتروشیمی، کارخانجات شهرک صنعتی سوزا، نیروگاه آب و برق مپنا، نیروگاه قشم مولد، کارخانه سیمان 
قشم و کارخانجات مستقر در منطقه صنعتی کاوه، شاهد تحول عظیم شهرستان قشم در مصرف گاز طبیعی در آینده خواهیم بود و 
بی شک در پی گسترش گازرسانی در این شهرستان، پیشرفت، رونق، اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت. 

 تدوین سند مدیریت جامع پروژه در معاونت طرح های توسعه برق
اهواز – شبنم قجاوند: در راســتای اهداف استراتژیک و بر اساس سند چشم انداز وزارت نیرو 
و شــرکت توانیر، معاونت طرح های توســعه شرکت برق منطقه ای خوزستان اقدام به تدوین سند 
استقرار نظام مدیریت جامع پروژه کرده است. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، معاون طرح های توسعه برق این شرکت گفت: به منظور اجرای کارآمدتر پروژه ها با 
استفاده از توانمندی داخلی و راهبرد اقتصاد مقاومتی، این معاونت پروژه ای تحت عنوان ارزیابی بلوغ 
مدیریت پروژه و پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه، بر اساس استاندار PMBOK تدوین کرده 
است. مهدی ابوعلی گله داری بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از بهمن ماه ۹۷ شروع شده و بهمن ماه ۹8 به اتمام می رسد. وی 
افزود: اجرای نشست و برگزاری تور آشنایی جهت انجام ارزیابی بلوغ سازمانی شرکت برق منطقه ای خوزستان از منظر مدیریت پروژه، 
برگزاری جلسه تصمیم گیری تعیین حوزه فعالیت اجرای استقرار نظام مدیریت پروژه، برگزاری جلسه ارائه نتایج ارزیابی بلوغ سازمانی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان از منظر مدیریت پروژه، برگزاری دوره جامع مبانی مدیریت پروژه، شروع تدوین رویه کاری بر اساس 
استاندارد حوزه های دانش مدیریت پروژه و شروع کارگاه های آموزشی رویه های کاری حوزه های دانشی مدیریت پروژه تدوین شده، 

از جمله فعالیت های انجام شده در این زمینه است.
 

بیشتر آسیب در  بین پرندگان، پرندگان شکاری میبینند
همدان - فاطمه صنیعی وحید: در تور رســانه ای که به مناسبت هفته دولت به همت سازمان 
محیط زیســت استان همدان از باغ پرندگان شکاری برگزار شد ،رئیس اداره امور حیات وحش استان 
همدان بیان کرد: در بحث پرندگان شکاری در کشور حدود 6۰ گونه پرنده شکاری وجود دارد که به دو  
دسته پرندگان شکاری روز فعال و پرندگان شکاری شب فعال تقسیم می شوند.   رضا دانشپژو افزود: 
پرندگان شکاری به دلیل اینکه مردم احساس میکنند با ارزش هستند و به لحاظ اقتصادی سود آورند 
جلب توجه می کنند به همین دلیل بیشــترین آسیب در بین پرندگان را،پرندگان شکاری میبینند.   
دانشــپژو در باره مرکز نگه داری پرندگان شــکاری گفت : این مرکز از سال ۹4  به همت یک شخص 
عالقمند به محیط زیست به نام" مرتضی شیردره" به منظور نگهداری از پرندگان آسیب دیده  با هدف 
حمایت ،نگهداری  و بازپروری آنان به طبیعت فعالیت کرد ،  اقدام هایی که در این مرکز برای پرندگان صورت میگیرد ،پرندگانی که 
درمان می شوند دو حالت دارند که یا بومی استان اند که در این صورت در زیستگاه اصلی  و در استان رها میشوند البته اگر زیست گاه 
ظرفیت پذیرش را داشته باشد و اگر ظرفیت تکمیل باشد به استان هایی که زیستگاه پرندگان باشد منتقل می شود و در آنجا رها می 
شود.نوع دیگری از پرندگانی که به مجموعه سپرده میشوند  اگر قابلیت رها سازی را در طبیعت نداشته باشند به مراکز نگهداری حیوانات 
تحویل می دهند. نهایت پرندگانی که آسیب جدی دیده اند و قابل درمان نیستند معدوم میشوند. وی  گفت: کار این مرکز یک  کار 
جوان است و روز به روز   بیشتر پیشرفت می کند؛ یقینا هر مقدار که مرکز نیاز به حمایت داشته باشد، اداره محیط زیست آن  را برآورده 
خواهد کرد زیرا جزو  ظایف ذاتی ماست. در ادامه مرتضی شیر دره تبیین کرد: اکنون ۹۱ بهله پرنده در باغ وجود دارد.  پرندگانی  شامل 
شاهین ها مانند باالبان و دلیجه، از خانواده جغد ها ، شاه بو و جغد کوچک ،از خانواده قرقی ها مثل عقاب  طالیی، عقاب دشتی، سارگپه پا 
بلند، سارگپه استپی و سنقر هستند. شیر دره گفت حدود ۱۵ سال است که در این حیطه فعالیت میکند آن هم صرفا به دلیل عالقه ای 

که به حیوانات دارد و مرکز کنونی آزمایش در حال فعالیت است که برنامه هایی برای وسیع تر کردن این مرکز در آینده نزدیک دارد.

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  انجام شد : 
 مراسم تجلیل از دو خیر حوزه سالمت شهرستان بهشهر

با حضور استاندار مازندران
ساری – دهقان : در این مراسم  احمد حسین زادگان استاندار مازندران 
و  دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  با اهداء 
لوح ســپاس و تندیس ویژه به خیرین سالمت و چهره هاي ماندگار علمي 
منطقه و کشــور، از استاد اکبر ملک پور و دکتر شکوه یوسفي قدرداني شد. 
همچنین در این مراسم از پزشکان، بهورزان و کارکنان نمونه شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان بهشهر با اهداء لوح تقدیر، تجلیل شد.   گفتنی است پس 
از این مراســم آئین کلنگ زنی مرکز درمان ناباروري شرق اســتان مازندران که هزینه ساخت این مرکز توسط 

خیرین سالمت آقاي دکتر ملک پور و خانم دکتر یوسفي تامین مي شود برگزار شد.

اجرای پروژه آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در شهرستان گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از اجرای پروژه 
آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در شهرستان گرگان طی سال جاری با اعتباربیش از یک میلیارد 
تومان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان ابوطالب 
قزلســفلو از اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی در شهرستان گرگان در دو حوزه شاهکوه باال و زیارت 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و نهصد و یک میلیون تومان خبر داد و اظهار کرد: اکنون ســه پروژه سازه 
گابیونی، سنگ و مالت در حوزه آبخیز شاهکوه باال شهرستان گرگان، در حال اجرا است.وی حجم کامل 
این پروژه را دو هزار و 666 متر مکعب اعالم کرد و افزود: ســازه های گابیونی با اتمام ســنگ چینی از 
پیشــرفت فیزیکی۷۵ درصدی، سازه های ســنگ و مالت در مرحله جمع آوری سنگ و حمل مصالح با 
پیشــرفت فیزیکی ۲8 درصد و دیگر سازه ســنگ و مالت در مرحله انعقاد قرارداد و از پیشرفت فیزیکی 
پنج درصد برخوردار اســت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در خصوص اجرای پروژه 
ســنگ و مالت در حوزه آبخیز زیارت شهرســتان گرگان، گفت: این پروژه از محل صندوق توسعه ملی با 
حجم هزار و ۹4۰ متر مکعب در حال تجهیز کارگاه بوده که تاکنون ۱۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
است.وی خاطرنشــان کرد: هدف از اجرای این پروژه ها بهره وری از رواناب های سطحی، کنترل سیالب، 
افزایش و تقویت ســفره های آب زیرزمینی، پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی، کنترل فرسایش خاک، 

تثبیت خاک و بهبود پوشش گیاهی است.

اخبار

ایالم- هدی منصوری: رئیس امور اداری شرکت پاالیش گاز ایالم 
با اشاره به اینکه آموزش های تخصصی می تواند مشکالت سازمانی را 
در زمینه های مختلف برطرف کند، گفت: هدف از آموزش، تقویت و 
ارتقای کارکنان به سطحی از دانش و مهارت است که این مهم منجر 
به افزایش بهره وری و بازدهی سازمان و کاهش مشکالت و تنگناها 
می شود.  سید"سعید موســوی" در جلسه مسئوالن منابع انسانی 
پاالیشــگاه گاز ایالم با مدیران موسسات آموزشی استان با اشاره به 
اینکه آموزش یکی از روش های تغییر مثبت در سازمان است، افزود:  
پاالیشگاه گاز ایالم به مسئله آموزش توجه ویژه ای دارد و از  اساتید 
برجســته استانی و کشوری با کمک بخش خصوصی  برای آموزش 
در حوزه های تخصصی استفاده  می کند.  رئیس امور اداری شرکت 
پاالیش گاز ایالم تصریح کرد:مراکز آموزشی بخش خصوصی که قصد 
همکاری با این مجموعه را دارند برای همکاری بایســتی از حداقل 

استاندارد های آموزشی تعریف شده وزارت نفت برخوردار باشند. 
رئیس آموزش نیروی انسانی شرکت پاالیش گاز ایالم نیز در این 

جلســه گفت: نقش آموزش در بالندگی و ارتقاء مهارتها و پویایی و 
چابکی سازمان بر هیچ کس پوشیده نیست و عدم توجه به این امر 
سازمان و کار گروهی را بنحو قابل توجهی دچار فرسودگی می نماید. 
"جالل قاسمی" به وضعیت پاالیشگاه از حیث آموزش اشاره کرد و 
افزود: بر اساس مستندات موجود، سرانه آموزشی این شرکت به نسبت 
سایر شرکت های پاالیشی گاز از کثرت باالیی برخوردار بوده و از نظر 

مطابقت با استانداردهای آموزشی در حد مطلوبی قرار دارد. 
وی با اشــاره به اینکه این شــرکت در طول سال گذشته بیش از 
۱۱۲ کالس آموزشی در زمینه های مختلف برگزار کرده است، اظهار 
داشت: برای برگزاری این آموزش ها بیش از ۱۵ جلسه با واحدهای 
مختلف شرکت برای شناسایی و نیاز سنجی آموزش های تخصصی 
انجام شده است.  وی با بیان اینکه در طول سال گذشته بیش از 46 
هزار نفر ساعت آموزش برای کلیه پرسنل در این واحد صنعتی برگزار 
شده است،تصریح کرد: در نتیجه این آموزش ها شاهد افزایش مهارت 
و توان پرســنل، باال رفتن بهره وری و کاهش مشکالت در شرکت 
هســتیم.   در این جلســه که به منظور آشنایی موسسات آموزشی 
خصوصی استان ایالم با فرآیند آموزش پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد، 
نحوه همکاری موسسات و لزوم مجوزهای الزم از وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز ایران مورد بحث قرار گرفت و تعدادی از این مدیران ضمن 
اعالم آمادگی برای همکاری، دیدگاههای خود را برای ارائه همکاری 

در زمینه آموزش های تخصصی بیان کردند. 

تبریز - ماهان فالح: همزمان با هفته دولت از چندین پروژه آب 
و فاضالب کالنشــهر تبریز با هزینه ای بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال با 
حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان و جمعی از مسووالن 
در محل مســجد المهدی مرزداران بطور همزمــان بهره برداری و 
عملیات اجرایی تعداد ۲ باب مخزن ده هزار مترمکعبی آب شــرب 
نیز آغاز شــد. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی در این مراسم  نسبت به تشریح فعالیتها و پروژه های قابل 
افتتاح و کلنگ زنی کالنشهر تبریز اظهار کرد: بهره برداری از شبکه 
جمع آوری فاضالب شهرک مصلی مرزداران، کوی زمزم و ۲۰ متری 
ماراالن، خیابان شهید قره باغی، شهرک طالقانی و همچنین احداث 
مخزن ده هزار مترمکعبی مرتفع ایل گلی و احداث مخزن ده هزار 
مترمکعبی منظریه کالنشــهر تبریز از جمله طرحها و پروژه هایی 
است که در هفته دولت  بصورت همزمان بهره برداری و کلنگ زنی 

می شود. مهندس علیرضا ایمانلو در خصوص بهره برداری از شبکه 
جمع آوری فاضالب شهرک مصلی مرزداران، کوی زمزم و ۲۰ متری 
ماراالن، خیابان شــهید قره باغی و شهرک طالقانی کالنشهر تبریز 
نبز گفت: هدف اصلی از اجرای طرح جمع آوری و دفع بهداشــتی 

فاضالب منطقه بوده و طول شبکه جمع آوری فاضالب ۲۹ کیلومتر 
بوده و ۷۲۵۰ انشعاب فاضالب در آن نصب و بیش از ۱4 هزار خانوار 
از آن برخوردار می شوند. وی افزود: تامین اعتبار این طرح از محل 
اســتانی و منابع داخلی شرکت آبفا استان بوده که برای اجرای این 
طرح اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در پایان به پروژه های آب 
آماده کلنگ زنی در کالنشهر شهر تبریز اشاره کرد و افزود: عملیات 
احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی مرتفع ایل گلی تبریز با اعتباری 
بالغ بر 6۰ میلیارد ریال و همچنین احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی 
مرتفع منظریه تبریز با اعتباری بالغ بر 6۰ میلیارد ریال همزمان با 
سایر طرحها کلنگ زنی می شود. در ادامه این مراسم اسدی معاون 
فرماندار شهرســتان تبریز نیز ضمن تبریک هفته دولت از دســت 

اندرکاران اجرای این طرحها تشکر و قدردانی کرد.

تبریز – ماهان فالح: جلسه مجمع عمومی صورتهای مالی سال 
۱۳۹۷ شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقی با حضور 
ســهامداران در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب شهری استان 
آذربایجان شرقی و به ریاست معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت 

مهندسی آب و فاضالب کشور تشکیل و مورد تصویب قرار گرفت.
جلســه مجمع عمومی ساالنه شــرکت آب و فاضالب  استان به 
صورت "ویدیو کنفرانس"و با کیفیت مطلوب تشکیل و برگزار گردید. 
این جلسه با هدف بررسی گزارش هیئت مدیره در خصوص صورتهای 
مالی سال ۹۷ در محل سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان 
برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، مهندس علیرضا ایمانلو مدیر عامل 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن تشکر و قدردانی 
از دکتر گیاهی و ســایر اعضاء مجمع وصاحبان ســهام، گزارشی از 

فعالیتهای صورت گرفته در حوزه های مختلف شرکت و عملکرد مالی 
۱۳۹۷ را در مجمــع عمومی ارائه کرد. در ادامه دکتر گیاهی معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور که ریاست جلسه را برعهده داشت از تالش های 
صورت گرفته توسط مدیریت و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی در خصوص عملکرد مطلوب شرکت واعضای هیئت 
مدیره  و دست اندر کاران، تشکر و قدردانی کرد. شایان ذکر است در 
این جلسه پس از بحث و بررسی های الزم صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ 
شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برای چندمین سال 

پیاپی بدون بند حسابرسی مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت.

قم - خبرنگار فرصت امروز:  شهردار قم گفت: 8۰ واگن قطار 
شهری برای راه اندازی مترو با پیگیری های ملی به قم اختصاص یافت.

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد روز شنبه در آیین افتتاح و بهره 
برداری از  ۷۵ پروژه شــهرداری قم، افزود: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان بودجه مــورد نیاز برای خرید این 8۰ واگــن بوده که به قم 
اختصاص یافته است. شهردار قم اضافه کرد: با پیش بینی انجام گرفته 
۵.۲ کیلومتر از طرح قطاری شهری قم اوایل سال ۹۹ به صورت رسمی 
به بهره برداری خواهد رسید. سقائیان نژاد در ادامه با اشاره به افتتاح 
طرح های شهرداری قم، گفت: تمام این طرح ها بر مبنای افق ۱4۰۰ 
انجام شده و ابعاد فرهنگی، زیست محیطی، عمرانی و ترافیکی را در 
بر می گیرد. وی با اشاره به بهره برداری از سیستم MRF مدیریت 
پسماند، بیان کرد: ظرفیت اسمی این سیستم در حال حاضر ۳۰۰ 
تــن در روز بوده و تا پایان ســال ۳۰۰ تن نیز به ظرفیت آن افزوده 
می شود.شهردار قم اضافه کرد: روزانه ۷۰۰ تن زباله در سطح شهر قم 
تولید و جمع آوری و تا پایان سال ۱4۰۰ تمام زباله های شهری قم در 
این سایت به کود کمپوست تبدیل می شود. سقائیان نژاد همچنین با 
اشاره به افتتاح ۱4 بوستان شهری در قم، گفت: با بهره برداری از این 

بوستان های جدید سرانه های فضای سبز از ۱4.۱ مترمربع به ۱۹.۷ 
مترمربع افزایش می یابد. وی رسیدن به سرانه ۲۷ مترمربع تا پایان 
سال ۱4۰۰ را هدف گذاری شهرداری در رابطه با توسعه سرانه فضای 
سبز شهری قلمداد کرد. شهردار قم گفت: در مبحث فضای سبز هر 
سال ۳۰۰ هکتار به ظرفیت فضاهای سبز قم اضافه می شود. سقائیان 
نژاد اظهار داشــت: هدف گذاری شــهرداری قم در رابطه با احداث 
بوستان های ویژه بانوان، راه اندازی این مراکز تفریحی در تمام مناطق 
هشت گانه است. وی اضافه کرد: همچنین به مناسبت هفته دولت ۵ 
پیاده راه و ۲ مجموعه ورزشی در مناطق یک و 6 به مساحتی بالغ بر 

۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث خواهد شــد. شهردار قم تصریح کرد: 
در هفته دولت، ۹۵ هزار تن آسفالت در سطح معابر قم توزیع شد و 
تا پایان امسال ۳۰۰ هزار تن در سطح خیابان و معابر شهر قم توزیع 
می شود. سقائیان نژاد ادامه داد: در راستای توسعه هوشمند سازی و 
شهر هوشــمند تا پایان ماه جاری، »قم کارت« که در بردارنده انواع 
خدمات شهروندی است خدمات خود را آغاز می کند. وی ابراز کرد: در 
راستای ساماندهی مشاغل مزاحم شهری نیز 48 سوله شهرک صنوف 
به مناسبت هفته دولت به متقاضیان واگذار خواهد شد. شهردار قم 
ابراز کرد: همچنین منبع ذخیره پساب شهرداری طی روزهای آینده 
به صورت رسمی به بهره برداری می رسد، این منبع با ظرفیت ۳۰ لیتر 
بر ثانیه نیاز آبی ۱۵۰ هزار متر از فضای سبز شهر را تامین می کند. 
سقائیان نژاد تاکید کرد: فرسودگی اتوبوس های درون شهری سبب 
کاهش اســتفاده مردم از این ظرفیت شــده و حجم مسافرت های 
درون شــهری با استفاده از این وســیله نقلیه در سال های گذشته 
بســیار کاهش پیداکرده است. وی اضافه کرد: در همین راستا ۱۰4 
دستگاه اتوبوس درون شهری، تعمیر اساسی و ۱۰۰ دستگاه جدید نیز 
خریداری و بخشی از آن ها وارد ناوگان حمل  و نقل عمومی شده است.

سمنان - حسین بابامحمدی: در ارزیابی سال۹۷ جشنواره شهید 
رجایی، شرکت گاز استان سمنان به عنوان دستگاه برتر شاخص بهره 
وری معرفي و مدیر عامل این شــرکت از سوي استاندار سمنان لوح 
تقدیر گرفت.  گفتنی است: در آئین اختتامیه جشنواره شهید رجایی 
و معرفی و تجلیل از دســتگاه هاي اجرایي برتر که با حضور استاندار، 
نماینده مردم شهرستان هاي سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس 
شوراي اسالمي، مدیران دستگاه هاي اجرائي و جمعي از مسئوالن در 
سالن اجتماعات یادگار امام)ره( استانداري برگزار شد، شرکت گاز استان 
سمنان در شاخص اختصاصی بهره وری به عنوان دستگاه برتر معرفي 
و " لوح تقدیر و تندیس دســتگاه برتر" از ســوی استاندار سمنان به 

مدیرعامل این شرکت اعطا شد.  در بخشی از متن لوح تقدیر علیرضا 
آشناگر استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجائی استان سمنان 

خطاب به علیرضا شریفی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان آمده است:   
"جشنواره شهید رجایي در راستاي خدمت رساني و اعتالي جمهوري 
اســالمي ایران با هدف ایجاد فضاي رقابتي و فرصتي براي معرفي و 
تجلیل از الگوهاي برتر در مسیر نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود 
عملکرد دستگاه هاي اجرایي و توسعه و تحول در نظام اداري انجام مي 
پذیرد. در این راستا ارزیابي عملکرد سال ۱۳۹۷ دستگاه هایي اجرایي 
استان توسط دبیرخانه جشنواره شهید رجایي استان صورت پذیرفته و 
آن دستگاه در بهره وری به عنوان دستگاه برتر، شناخته و معرفي شده 
است.  این موفقیت که حاصل تالش  همه جانبه و صادقانه مدیریت و 

کارکنان آن دستگاه مي باشد را تبریک عرض مي نمایم."

گــرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون فنــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با اشاره به اینکه پروژه ترسیب کربن 
از سال ۹۳ وارد استان شده است، اظهار کرد: برای اجرای این پروژه امسال 
حدود 8۵۰ میلیون تومان اعتبار به منطقه گالیکش و آزادشهر اختصاص 
دادند که تاکنون ۵۰ درصد آن تخصیص پیدا کرده است.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، عبدالرحیم 
لطفی، در خصوص اجرای پروژه های مشارکتی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان درجمع خبرنگاران استان اظهار کرد: از ابتدای 

اجرای پروژه های مشارکتی گروه های توسعه شکل گرفت و بعد صندوق 
های خرد راه اندازی شد تا بدون وابستگی به وام طرح توسط مردم انجام 
شود.وی با اشاره به اینکه صندوق وامنان یکی از صندوق های بزرگ منطقه 
و از کارکرد خوبی برخوردار است، افزود: صندوق کمک می کند تا فعالیت 
ها سریعتر انجام شــود.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان گفت: برای اینکه وضعیت معیشتی و توانمندی اقتصادی 
مردم این منطقه را بهتر کنیم صنایعی که وابسته به کشاورزی چون بسته 
بندی و فراوری گیاهان دارویی است را جایگزین کردیم.وی با بیان اینکه 

فعالیت های مردم این منطقه که در گذشــته از طریق کشــاورزی و دام 
پروری صورت می گرفت و هیچ گونه ارزش افزوده ای نداشت، یادآورشد: 
اکنون فعالیت های خوبــی در زمیه زعفران، انواع گیاهان دارویی، علوفه 
کاری اشتغال بانوان چون خیاطی و صنایع دستی صورت گرفت که بسیار 
مورد توجه اســت.لطفی با اشاره به اینکه پروژه ترسیب کربن از سال ۹۳ 
وارد استان شده است، اظهار کرد: برای اجرای این پروژه امسال حدود 8۵۰ 
میلیون تومان اعتبار به منطقه گالیکش و آزادشــهر اختصاص دادند که 

تاکنون ۵۰ درصد آن تخصیص پیدا کرده است.

رئیس امور اداری پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

آموزش، مکمل تجربه برای رفع تنگناها در حوزه های تخصصی است

با اعتباری بالغ بر 3۲۰ میلیارد ریال محقق شد؛

بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های آب و فاضالب کالنشهر تبریز

با برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام؛

صورتهای مالی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به تصویب رسید

8۰ واگن قطار شهری به قم اختصاص یافت

تا پایان امسال 3۰۰ هزار تن آسفالت در سطح خیابان و معابر شهر قم توزیع می شود

با کسب لوح تقدیر از سوی استاندار سمنان؛ 

شرکت گاز استان دستگاه اجرایی برتر جشنواره شهید رجایی شد 

اختصاص 8۵۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای پروژه ترسیب کربن در گلستان

چهارشنبه
13 شهریور 1398

شماره 1386



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: ۱486073290 www.forsatnet.ir

تحول دیجیتال از تغییراتی است که امروزه به عنوان یکی از نیازهای 
اصلی عملکردی شــرکت ها شناخته می شود. انتخاب فرد مناسب برای 

مدیریت تحول، اهمیت باالیی دارد.
فرض کنید به عنوان یک مدیر، وظیفه برنامه ریزی تحول دیجیتال را 
برعهده دارید. برای انتخاب رهبر و مدیر تحول مذکور، انتخاب های زیر 

در برابر شما قرار دارد:
• یکی از کارمندان داخلی که تجربه  عملکردی مناســب داشــته، اما 

آشنایی چندانی با مفاهیم دیجیتال ندارد.
• کارمند حرفه ای حوزه  دیجیتال که ســابقه ای در توســعه  مفاهیم 

مذکور در شرکت های بزرگ داشته است.
• مشــاور سابق یک مؤسســه حرفه ای که سابقه  مشــاوره در حوزه  

دیجیتال دارد.
اکثر مدیرانی کــه در دوران کنونی کســب وکار و خصوصا در حوزه  
تحول دیجیتال فعالیت دارند، گزینه  دوم را به عنوان مدیر توسعه  تحول 
انتخاب می کنند. آنهــا فردی فوق العاده آشــنا و عالقه مند به مباحث 
دیجیتــال را بهتر از مدیران باســابقه  و تخصص هــای دیگر می دانند. 
به هرحال چنین رویکردی در اکثر کســب وکارها اجرا می شــود، اما آیا 

انتخاب صحیحی است؟
بــرای درک عینــی مبحــث بــاال، می تــوان یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکننده های جهانی لوازم خانگی را بررســی کــرد که برای تحول 
دیجیتال از نیروی انســانی نوع دوم اســتفاده کرده بــود. تیم رهبری 
شــرکت مذکور، مدیر تحول دیجیتال را از شــرکتی شــبیه به آمازون 
در اروپا اســتخدام کرد. مدیر جدید نه تنها ســابقه  فعالیت باال در یکی 
از فعــاالن حرفه ای تجارت الکترونیک را داشــت، بلکه در گســترش 
حوزه های متنوع کســب وکار آن شــرکت هم فعالیت کرده بود. توسعه  
حوزه های فعالیت در آن سرویس نیز به بررسی های متعدد سفر مشتری 
و بازنگری در مدل کســب وکار نیاز داشت. درنهایت این مدیر به عنوان 
گزینه  مناسب انتخاب شد، چون از ظرفیت هماهنگی و مدیریت تحول 

دیجیتال برخوردار بود.
مدیر تحول دیجیتال در مثال کنونی، چندین ماه به بررسی شرکت و 
مذاکره با مدیران ارشد متعدد آن پرداخت. او با مدیرانی مذاکره می کرد 
که همگی مهندس های باتجربه و بااســتعداد بودنــد. از طرفی همین 
مهندس های باتجربه در برخورد اول با مفاهیم تحول دیجیتال، از خود 
ترس نشــان می دادند. درنتیجه مدیر تحول دیجیتال تصمیم گرفت تا 
بخش جدیدی را در داخل شرکت به این فرآیند اختصاص دهد. بخش 
جدید از ساختار مدیریت اصلی دور بود و بهترین استعدادهای دیجیتال 
را برای فعالیت های اجرایی مبتنی بر استراتژی تحول، استخدام می کرد. 
به هرحــال چنین رویکردی تاحدودی مدیران نگران داخلی را از فرآیند 

تحول دور می ساخت.
تیــم تحول دیجیتال کــه به صورت مجزا از مدیریت اصلی شــرکت 
فعالیــت می کرد، در ابتدای روند خود رویکرد مثبت و موثری داشــت. 
آنها سفر مشــتری انواع دسته بندی های مشــتریان را بازبینی کردند، 
ابزارهــای کانال دیجیتال جدید توســعه دادند و موفــق به ثبت چند 
فــروش اولیه از طریق کانال های آنالین هم شــدند؛ البته هنوز فروش 
آنهــا به مقدار قابل قبول نرســیده بود و گروه، دلیــل آن را پایین بودن 
بودجه  بازاریابی دیجیتال می دانست. مدیرعامل شرکت به منظور کمک 
بــه تیم تحول دیجیتال، تخصیص بودجه  بازاریابی ســنتی به بازاریابی 

دیجیتــال را تأیید کرد. درنهایت ایــن رویکرد هم vتأثیری در افزایش 
فروش آنالین نداشت.

در همان دورانی که شــرکت برای توسعه  تحول دیجیتال خود تالش 
می کرد، ســایر بخش ها دچار چالش می شدند. شرکای تجاری از متغیر 
بودن قیمت ها در فــروش آنالین و بازدیدهای حضوری بازاریاب ها گله 
داشــتند. دراین میان نماینده های فروش بیش از همه تحت فشار بودند 
و مشــتری ها دیگر اعتمادی به آنها نشان نمی دادند. درنتیجه فروش از 
طریق کانال های سنتی دچار چالش شد؛ کانال هایی که هنوز ۹۹درصد 
از فروش شــرکت را تأمین می کردند. همه  روندها باعث شد تا مدیران 
در بخش های گوناگون شــرکت درباره  تحول دیجیتال گله مند شــوند. 
به هرحال برنامه های نابغه  دیجیتال به نتیجه نرسید و فروش آنالین در 

مدت هشت ماه به صفر رسید و برنامه به صورت کامل لغو شد.
مدیران باسابقه  داخلی، آشنایی بیشتری با ساختارهای سازمان دارند

با مطالعه  داســتان باال این ســؤال برای ما مطرح می شــود که چرا 
اســتراتژی تحول کسب وکار در شرکتی باسابقه و برنامه  منظم شکست 
خورد؟ آیا مشکل همیشگی مدیران سنتی و مقاوم در برابر تغییر باعث 
این رخداد شد؟ آیا مدیران با تحول همسو نبودند و تنها به حفظ مدل 
کسب وکار سنتی خود می اندیشیدند؟ آیا منابع و پشتیبانی کافی نبود؟ 
شاید این نتیجه گیری صحیح باشد و شاید هم اشکال اصلی در انتخاب 

مدیر تحول رخ داده است.
شــرکتی که پیش تر معرفی کردیم، چند ماه بعد مجددا برای تحول 
دیجیتال تالش کرد. در تالش دوم، یکی از مدیران داخلی برای هدایت 
تحول انتخاب شــد که در نگاه اول کامال به موضوع دیجیتال نامربوط 
به نظر می رســید. او مدیر ســابق بخش فروش بود و همیشه به عنوان 
فردی مقاوم در برابر فرآیندهای دیجیتال محسوب می شد. به هرحال او 
رهبری با کمترین سابقه و تجربه در امور دیجیتال بود، اما تمایل دائمی 

و شدیدی به یادگیری داشت.
مدیر دوم در ابتدا در برابر پیشــنهاد هدایت تحول دیجیتال مقاومت 
کــرد. البته او پس از پذیرش موضوع همــه  تیم قبلی را حفظ کرد و با 
تالشی جدی به درک نیازهای مشتریان و خود شرکت در مسیر تحول 
مشــغول شد. درک نیازها از طریق جلسه هایی با مدیران ارشد، مطالعه  

استراتژی های قیمت گذاری و بررسی کانال های توزیع همراه شد.
پس از مطالعه  اولیــه روی رویکردهای موجود و تالش برای درک و 
بهینه ســازی آنها، نوبت به بازطراحی استراتژی دیجیتال رسید. اولین 
قدم، ایجاد تعادل بین کانال های فروش سنتی و آنالین بود. سپس نوبت 
به تعلیم و تربیت نیروی فروش رســید که در مراحل بعدی به آموزش 
مدیران داخلی منجر شد. موارد آموزشی بر این نکته متمرکز بودند که 
مفاهیم دیجیتال چه کمکی به دستیابی به اهداف خواهند کرد. به عالوه 
مدل های متعــدد قیمت گذاری و عملیات به افراد آموخته و مزیت های 

تحول دیجیتال در طوالنی مدت، شرح داده شدند.
پس از آموزش و توجیه نیروهای داخلی، نوبت به جلسه های عمیق تر 
با مشــتریان رســید. مدیر تحول دیجیتال باید با جلسه های متعدد، به 
روش هایی مشــترک برای ســود بردن هر دو طرف از تحول دیجیتال 
می رســید. به عنوان مثال مشــتریان )که عموما خرده فروش های لوازم 
خانگی بودند( باید در چیدمان وب ســایت های خود به فروش بیشــتر 
محصوالت شــرکت اصلی کمک می کردند. روند مذکور با هر مشــتری 
سازمانی به صورت مجزا انجام شده و مدل ها به صورت مداوم بهینه سازی 

می شد.
تالش دوم شــرکت در تحــول دیجیتال با موفقیت همــراه بود. آنها 
به سرعت به پیشــگام بازار تبدیل شدند و همکاری با شرکای B۲B با 
موفقیت پیش می رفت. به عالوه بررسی حوزه های جدید همچون فروش 
B۲C هم به خوبی پیگیری می شــد که با ارائه ارزشی بیش از شرکای 

تجاری برای مصرف کننده  نهایی، همراه بود.
بــا نگاهی کلی به داســتان بــاال می توان تاحــدودی دلیل موفقیت 
اســتراتژی دوم را حدس زد. فراموش نکنید که استراتژی اول در ظاهر 
توســط فردی با تخصص و عالقه  فراوان بــه مباحث دیجیتال مدیریت 
شده بود و در تالش دوم، مدیری با تمایل بسیار پایین به تحول، فعالیت 
می کرد. به هرحال این داســتان تأیید می کند که تحول دیجیتال لزوما 
به معنای ساختارشــکنی در وضعیت موجود یک شــرکت نخواهد بود. 
درواقــع ابزارهای دیجیتال با این هدف توســعه می یابند که راه بهتری 

برای خدمت رساندن به مشتری ها ارائه کنند.
تحــول دیجیتال برخی اوقات نیاز به ســاختاردهی مجدد ســازمان 
دارد. درواقع برخالف بسیاری از تصورات عمومی، چنین تحولی ارتباط 
پایینی به ابزارهای دیجیتال یا چگونگی پیاده ســازی آنها دارد. مسئله  
اصلی در تحول مذکور، تغییر ســاختارهای ســازمانی است که آن هم 

مجددا باید با هدف ارائه  سرویس بهتر به مشتریان انجام شود.
متخصصان دیجیتــال قطعا برای راه اندازی کســب وکاری مبتنی بر 
فناوری های دیجیتال انتخاب  های عالی هستند. چنان رویکردی قطعا با 
موانعی از جنس کسب وکارهای سنتی و تثبیت شده همراه نیست. منتها 
وقتی چنین افرادی در ساختار یک کسب وکار تثبیت شده وارد می شوند، 
اغلب شکست می خورند چون با ساختار آن آشنا نیستند. شکست آنها 
عموما بسیار سریع و در زمانی شروع می شود که از برنامه های خود برای 
تحول دیجیتال شرکت صحبت می کنند. آنها عموما تحول را به صورت 

تغییراتی بنیادی در ساختار شرکت نشان می دهند.
وقتی متخصص و نابغه  دیجیتال به عنوان مدیر تحول انتخاب شــود، 
عموما از چشم اندازهای خود با جدیت و اهداف بزرگ صحبت می کند. 
آنها توجه زیادی به شیوه   عملکرد کنونی شرکت ندارند و حتی نیازهای 
اصلی رهبران و مشتریان را درک نمی کنند. پس از این عدم درک اولیه، 
وارد مرحله ای می شــویم که مدیر مذکور بخش های دیگر را به سرعِت 
پایین و ممانعت از پیشــرفت دیجیتال متهــم می کند. همین رویکرد 
منجر به ارائه  پیشــنهاد و اجرای اســتراتژی جدا کردن تیم دیجیتال 
می شــود. درواقع مدیــر مذکور تصور می کند که با جــدا کردن کامل 
بخش تحول، آزادی الزم را برای پیاده سازی چشم انداز به آنها می دهد. 
درنهایت این بخش به قدری از گروه اصلی جدا می شــود که مسیرهای 

موفقیت خود را گم می کند.
مطالعه های دانشکده  کســب وکار هاروارد نشان می دهد که روند باال 
عموما برای همه  شرکت هایی رخ می دهد که نابغه های فناوری دیجیتال 
را به عنــوان مدیر تحول انتخاب می کنند. درمقابل مدیران داخلی که با 
تخصص پایین در امور دیجیتال به عنوان مدیر تحول انتخاب می شوند، 
آمار موفقیت 8۰درصدی دارند )آمار مذکور با مطالعه  ۵۰ شرکت توسط 
HBR به دســت آمد(.همان طور که گفته شــد تحول دیجیتال بیشتر 

تغییری مدیریتی و سازمانی محسوب می شود.
مدیــران داخلی با رویکردی متمایل به یادگیری، نســبت به دیگران 
مزیت هایــی دارند. آنها ســاختار کنونی کســب وکار را درک می کنند. 

به عالوه مدیر داخلی ارتباط های بیشــتری در ســطح شــرکت دارد و 
روش های اجرای کارها را بهتر می شناسد. در کنار همه  موارد فوق، آنها 
از مــوارد عدم دانش خود هم اطالع دارنــد و همان تمایل به یادگیری 
برای پیشرفت شان کارساز خواهد بود. مدیران داخلی باسابقه در موارد 
نیاز کمک درخواســت می کنند. آنها افراد متخصص در حوزه  دیجیتال 
را به تیم خود اضافه کرده و با درک مســیر و نیازهای کسب وکار، آنها 

را هدایت می کنند.
به عنوان مثال پایانی مقاله، یک کســب وکار خرده فروشــی سنتی را 
در نظر بگیرید که تصمیم به تأســیس کانال تجارت الکترونیک جدید 
داشــت. آنها ابتدا یک نابغه  دیجیتال را از یکی از شــرکت های تجارت 
آنالین اســتخدام کردند. مانند مثال قبــل، این مدیر هم پس از مدتی 
فعالیت با چالش روبه رو شد و درنهایت مدیران داخلی را مانع پیشرفت 
دیجیتال دانســت. درنتیجه رویکرد دیجیتالی  شدن کسب وکار مذکور، 

پس از دو سال به شکست انجامید.
برای انتخاب مدیری با مأموریت تحول دیجیتال، تصور کنید که قصد 
فعالیت در کشــوری جدید دارید. قطعا چنیــن فعالیتی با چالش های 
متعدد روبه رو خواهد بود. سازمان های باسابقه در این مواقع از مدیرانی 
استفاده می کنند که سابقه عبور از چالش های متعدد داشته اند. در مثال 
دوم هم فردی با همین خصوصیات انتخاب شــد. او از مدیران باسابقه 
بود که موفقیت های زیادی در عبور از چالش های کسب وکاری داشت.

مدیر جدید به خاطر عدم آشــنایی با مفاهیــم دیجیتال ابتدا هدایت 
تحــول را نپذیرفت. البتــه او هم پس از کمی اصــرار تصمیم به قبول 
پیشــنهاد گرفت و در اولین قدم، بهترین تصمیم را اتخاذ کرد: ساختن 
تیــم عالی. او هــم متخصصان قبلی دیجیتال را در تیم نگه داشــت و 
تنهــا به دنبال روش هــای بهینه برای افزایش همــکاری و بازدهی آنها 
بود. قدم بعدی درک روش هایی برای بهبود عملکرد ســازمان به کمک 
فناوری هــای دیجیتال بود. برای این منظــور دیدار با مدیران محصول 
در سطوح گوناگون انجام شــد. او با سرعت مناسبی به موفقیت رسید 
و برنامه های دیجیتالی شــرکت از یک شکســت تمام عیار به رویکردی 

منظم و پیشرو تبدیل شد که سرعت رشد مناسبی هم داشت.
مدیران موفق در تحول دیجیتال نیز همیشه با چالش های عملکردی 
روبه رو هســتند. به عنوان مثال در نمونــه  دوم باال مدیران اصلی اعتقاد 
داشــتند برخی محصــوالت به عنوان هویت ســازمان حتمــا باید در 
خرده فروشی آنالین شرکت اضافه شوند. مدیر تحول دیجیتال با مطالعه  
SKU محصــوالت موردنظر به این نتیجه رســید که در آن بخش ها 
با کاهش درآمد روبه رو شــده اســت. او با رویکردی خالف مدیر قبلی، 
جلســه  نزدیکی با مدیران محصول داشــت و از آنها بــرای پیدا کردن 
راهکار کاهش خسارت ها کمک خواست. درنهایت راهکارهایی خالقانه 

با همکاری مدیران مذکور کشف شد.
مشتریان کسب وکار باال عموما از جنس شرکتی بودند و پس از تحول 
دیجیتال با چالش هایی روبه رو می شدند. مدیر دیجیتال در جلسه هایی 
حضوری به مشــکالت آنها گوش داد و با اذعان به وجود چالش، با خود 
آنها برای پیدا کردن راهکار همکاری کرد. چنین رویکردی مشــتریان 
ســازمانی را از دشمن و منتقد به دوست و همکار تبدیل کرد. درنهایت 
این مدیر هم رویکرد موفقیت آمیزی در تحول دیجیتال داشــت و دلیل 
موفقیت او نیز بیشتر در آشنایی با ساختارهای کسب وکار دیده می  شود.
HBR/zoomit :منبع

تحول دیجیتال در کسب وکار لزوما به متخصص دیجیتال نیاز ندارد
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ایجاد اختالفات بین کارمندان در محل کار امری بسیار طبیعی 
و شــایع است. این گونه اختالف ها نشــان می دهد کارمندان قادر 
بــه بیان نظرات خود و بحث در مورد آن هســتند. بنابراین در هر 
ســازمانی مدیران باید بدانند چگونه ایــن اختالفات را حل کنند. 
با ما همراه باشــید تا در این مقالــه ۱۱ نکته برای کمک به حل 

مناقشات در محل کار را با شما به اشتراک بگذاریم.
رهبــری افرادی که میل، رویا و بینش مشــابهی دارند، بســیار 
دشوار اســت. ایجاد تغییر و تحول در افرادی که به شدت سنتی 
هســتند و راه تفکر ثابتی دارند حتی از آن چالش برانگیزتر است. 
در نتیجه، به دلیل تفاوت در نظرات و ســبک های ارتباطی، بحث 
در بــازار رخ می دهد. با این حــال، تمام اختالف های محل کار بد 

نیستند.
اختالف هــای ســالم خوب هســتند. عــدم وجود مناقشــات 
نشان دهنده این اســت که تفکر انتقادی و تالش برای اعالم نظر 
خود در سازمان از بین رفته است. این یک پرچم عظیم قرمز بوده 
که نشــان 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 مسیر درست پیش نمی رود ولی هیچ کس 
گوش شــنوا ندارند چــه؟ چگونه به مســیر بازمی گردید؟ روابط 
تضعیف شــده را تقویت می کنید و اختالفــات را قبل از اینکه در 
کل ســازمان به فاجعه تبدیل شــوند حل می کنید؟ در اینجا ۱۱ 
راهنمایــی در مورد چگونگی حل تقریباً هرگونه اختالف در محل 

کار را به شما معرفی می کنیم:
۱. 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 دست بیاورید 
را مشــخص کنید. برخالف بسیاری از روابط، تمام قطعنامه های 
مربــوط به تعارض در محل کار با بغل، دســت دادن و ســلفی 
گرفتن پایان نمی یابند. با این توضیح، رویکرد شــما با توجه به 
نتایجی که می خواهید به دســت آورید و یا نوع شــخصیت تان 
متفاوت است. روش های مختلفی برای حل اختالف وجود دارد. 

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

بهترین شیوه و راه حل را برای حل مشکالت خود، بیابند.
•    اجتنابی: با استفاده 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 رویکــرد، نیازهای حزب دیگر  را 

در آن زمان مهم تر از نیازهای خود می بینید و تمایل به رســیدن 
به یک راه حل صلح آمیز دارید. همان طور که این رویکرد نشــان 

می دهد، یک حزب تسلیم دیگری می شود.
•    مصالحــه: این رویکرد به این معنی اســت که هر دو طرف 
می توانند به یک نقطه متقابل برسند و مایل به همکاری با یکدیگر 
برای دســتیابی به نتایج متقاباًل راضی کننده هستند. با این روش، 

بازنده ای وجود ندارد.
بنابراین، نتایج قطعنامه شما واقعاً بستگی به درجه اختالف، نوع 

اختالف و نتیجه مورد نظرتان دارد.
۲.  قوانین تنظیم کنید

ادعای قدیمی که می گوید ســال ها زمان برای ایجاد یک رابطه 
نیازمنــد اســت، امــا فقط 
چندیــن لحظــه بــرای از 
بین بردن آن کافی اســت 
حقیقــت دارد. در نتیجــه، 
برخورد  نحوه  برای  قوانینی 
با حل منازعات وجود دارد. 
مهم نیســت اختالف چقدر 
قوانینی  باید  باشــد،  جزئی 
بــرای نحوه حــل و فصل 
به  قوانین  تنظیــم کنیــد. 
نیستند.  محدودیت  معنای 
در عوض، آنها به شما کمک 
می کنند تا در چارچوب های 
که  کنید  حرکت  مناســب 

اغلب منجر به نتایج مطلوب می شــود. هنگام مدیریت اختالف در 
میان همکاران، داشــتن مجموعه ای از استانداردها که همه به آن 

پایبند هستند کمک می کند.
مزایــای مثبت دیگر این اســت که قوانین یــک حس امنیت و 
اطمینــان از عدالت را فراهم می کنند، چیــزی که در وهله اول، 
با اختالف تناقض دارد. نمونه هایی از چنین قواعد )بســته به نوع 
اختــالف( عبارتند از: درخواســت از کارکنان برای پایین آمدن از 
موقعیت های خود به طور موقت، محدود کردن قدرت اعطاشــده 

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 اختالف فقط بســتگی به توانایی شما برای شنیدن 
آنچه گفته شد ندارد، بلکه تفکیک تفاوت زبان بدن، آه کشیدن و 
حتی سکوت امری مهم است. چندین متغیر مانند دین، زمینه های 
فرهنگی، قومیت، جنســیت و تفاوت هــای اقتصاد را به آن اضافه 
کنید و یک پرونده پیچیده از سوء تفاهم های بزرگ خواهید داشت.

این به این معناست که، چیزی که برای یک کارمند متولد شده 
در ایاالت متحده کاماًل معمولی تلقی می شود برای کارمند متولد 

و بزرگ شده در کشور دیگر می تواند کاماًل نامناسب باشد.
مهارت های ارتباطی و شــنیداری خوب شما را قادر می سازد تا 
از هنجارهــای اجتماعی دور شــوید. از الگوهایی که مهارت های 
تصمیم گیــری شــما را از بین می برند رهایی یابیــد. دیدگاه های 
مختلف را قبول کنید تا بتوانید راه حل هایی  برای رفع مشــکالت 

روابط پیدا کنید.
4. جلسات رو در رو برگزار کنید

هــر زمان کــه می توانید، بــرای حل اختالف جلســه رو در رو 
برگزار کنید. بیان احساســات در ایمیل چالش برانگیز است، زیرا 
اثــر ارتبــاط غیرکالمی 
نمایش  صفحه  پشت  در 
کامپیوتــر و تلفن همراه 
از بین می رود. در هنگام 
حل و فصل اختالفات، ما 
فقط صحبــت نمی کنیم 
و امیدواریــم که بهترین 
زیــرا  بیفتــد،  اتفــاق 
قصدمان همین است. ما 
تمام جنبه های ارتباطات 
درگیــر  را  غیرکالمــی 

می کنیم.
در جلســات رو در رو 
مــا از تمــام جنبه های 
ارتباط غیرکالمی اســتفاده می کنیم. چیزهایــی مانند تن صدا، 
محدوده صوتی، عبارات کوچک و زبان بدن می توانند بیش از یک  

عذرخواهی ساده در ایمیل ارتباط برقرار کند.
۵. از حمالت شخصی اجتناب کنید

در حالی که ممکن است واکنش های شدید عاطفی پیش بیاید، 
مهم اســت که از حمالت شــخصی طی حل اختالفات خودداری 
شــود. به جای استفاده از حمالت شخصی، باید یک راه بهتر برای 

برقراری احساسات خود داشته باشید.
6. دیگران را سرزنش نکنید

تقصیر را گردن دیگــران انداختن یک روش مطمئن برای حل 
خراب کردن یک رابطه اســت. دیگران را برای مشکالت سرزنش 
کردن در ذات انسان اســت. با این حال، هدف حل مناقشات این 
است که تقصیر را گردن یک نفر نیندازیم و مسئولیت پذیر باشیم.

7. واسطه  خارجی استخدام کنید
گاهی اوقات اختالف آنقدر شــدید اســت که به نظر می رســد 
طرفین نمی توانند مشکل را بین خودشان حل کنند. در این مورد، 

باید یک واسطه خارجی استخدام شود. یک واسطه شخصی کسی 
اســت که در زمینه مدیریت اختالفات، مذاکره و آموزش تخصص 

دارد.
 8. نقطه مشترک پیدا کنید

پیدا کردن نقطه مشترک به معنای جست وجوی ایده ها، عالیق 
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 اســت. اگر آسان بود، هیچ گزارشی 
از اختالف بین مردم، شــرکت ها و ملت ها وجود  نداشــت. با این 
حال، زمانی که همه چیز با شکســت مواجه می شوند، پیدا کردن 
زمینه مشترک می تواند همان چیزی باشد که احزاب مخالف را به 

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

وسوســه برانگیز اســت که رویدادهای روزها، ماه ها یا سال های 
گذشته را در تالش برای سرزنش دیگران تغییر دهیم اما این تنها 
باعث می شــود همه چیز بدتر شود. هدف حل منازعات، تمرکز بر 

روی واقعیت ها است نه تفسیر شما از آن.
۱۰. موانع جلوگیری حل و فصل اختالفات را شناسایی کنید

با توجه به HR Daily Advisor، شناسایی موانع جلوگیری، 
به شما در حل مشکل کمک می کند. سازمان ها می توانند بهترین 
واسطه ها یا کارشناسان توسعه شــخصی را استخدام کنند، اما تا 
زمانی که موانع پیشــگیری تشــخیص نداده و به آنها پاسخ داده 
نشــود، تمام تالش ها برای حل و فصل اختالفات شکست خواهند 

خورد.
درســت همان طور که شــما نمی توانید بدون تشخیص بیماری 
دارو تجویز کنید، بدون شناســایی موانعی که موجب حل اختالف 

می شود نمی توانید مشکل را حل کنید.
 ۱۱. یک سیاست مدیریت حل اختالف ایجاد کنید

هرگونــه درگیری نباید بــه موضوعی جدی تبدیل شــود، اما 
بــرای حفظ فضــای احتــرام و درک متقابل در محــل کار، نیاز 
به مستندســازی رفتــاری قابل قبول اســت و مراحلــی هنگام 
درگیری های بین فردی باید طی شود. سیاست مدیریت اختالفات 
مانند یک فانوس دریایی است که به شما کمک می کند تا اختالف 
نظــر در ســطوح و مقادیر مختلف را هدایت کنیــد و هیچ یک از 

سازمان ها نباید بدون آن باشند.
کالم آخر

کاماًل طبیعی اســت که ســازمان ها اختالفاتی را تجربه کنند. 
اختالف ســالم الهام بخش رشــد و نوآوری می شود. کلید حل این 
اختالفات شــناخت تحول از روابط سالم به ناسالم و دنبال کردن 

مراحلی برای بازگرداندن تعادل به روابط موجود است.
Lifehack :منبع 

۱۱ نکته برای حل هرگونه اختالف در محل کار
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۵ توصیه به کارآفرین های تازه کار

درست به مانند هر اقدامی، نخستین فعالیت  در زمینه کارآفرینی همواره با سختی و استرس باالیی همراه 
است. همین امر نیز ریسک کار را به شدت افزایش می دهد. به همین خاطر استفاده از تجربیات سایرین، اقدامی 
کامال هوشمندانه خواهد بود. درواقع من در نخستین سال فعالیت خود، با مشکالتی جدی مواجه بودم، با این 
حال با استفاده از راهکارهایی موفق شدم تا عملکردی درخشان را داشته باشم. درواقع در همان سال برند خود 
با نام  DoNotPay را به جایگاهی رســاندم که هیچ کس عمال شانسی را برای آن قائل نبود. درواقع تصور 
عموم مردم این است که مدیران تازه کار عمال نمی توانند عملکرد خیلی خوبی را در همان سال اول فعالیت خود 
داشته باشند، با این حال هیچ دلیل منطقی ای برای این امر وجود نداشته و هر فردی می تواند در نخستین 
سال فعالیت خود نیز عملکرد فراتر از انتظاری را داشته باشد، با این حال عدم آگاهی از روش ها و اقداماتی که 
باید انجام گیرد، خود بزرگترین مانع موجود محسوب می شود. همین امر نیز به انگیزه نوشتن این مقاله تبدیل 
شده و در آن تالش کردم تا چکیده ای از بهترین تجربیات و راهکارهای خودم را در قالب توصیه هایی درآورم 

که در ادامه به معرفی پنج مورد منتخب آنها خواهم پرداخت. 
۱-همه چیز را مورد آزمایش قرار دهید 

مشکل بزرگ تقریبا تمامی کارآفرینان تازه کار این است که در تالش برای پیاده کردن مواردی هستند که 
به صورت کامال تئوری آموزش دیده اند. این امر در حالی است که حتی بهترین قوانین نیز در مناطق مختلف، 
به شکل های گوناگونی به اجرا گذاشته می شود. به همین خاطر ضروری است تا در تالش برای مورد آزمایش 
قرار دادن تمامی دانســته های خود باشید. در این رابطه فراموش نکنید که برخی از موارد حتی ممکن است 
عمال بی فایده باشد. به همین خاطر نباید از کنار گذاشتن و جایگزین کردن برخی از دانسته های خود، واهمه ای 
را داشته باشید. فراموش نکنید که هیچ فردی از شما به عنوان فردی تازه کار، انتظار معجزه نداشته و نباید به 
تصمیمات لحظه ای، در تالش برای حرفه ای نشان دادن خود باشید. درواقع تنها نتایج شما، معیار ارزشیابی 
خواهد بود. به همین خاطر نباید با تفکرات و اقدامات نادرست آن را نابود سازید. فراموش نکنید که از دوستان 
و اعضای خانواده خود، می توان به عنوان نمونه های خود استفاده کرد. این امر سرعت انجام آزمایش ها را به 
شــدت افزایش خواهد داد. در نهایت به خاطر داشته باشید که در این رابطه خالقیت حرف اول را می زند. به 
همین خاطر نباید تحقیقات و آزمایش ها را اقداماتی بیش از حد هزینه بر تلقی کنید. این اقدام شــما باعث 
خواهد شد تا به تجربه ای دست پیدا کنید که سایرین برای رسیدن به آنها ممکن است چندین سال زمان را 

نیاز داشته باشند. 
۲-از اقدامات جدید واهمه ای نداشته باشید 

محافظه کار بودن، خصوصیت بسیاری از کارآفرین های تازه کار است. درواقع آنها در تالش برای حفظ وضع 
موجود بوده و ریسک تغییرات را نمی پذیرند، با این حال اگر خواهان درخشش در کار خود هستید، الزم است 
تا شجاعت کافی برای پیاده کردن ایده های جدید را داشته باشید. درواقع اگرچه آزمایش کردن همه چیز مهم 
است، با این حال اگر قدرت اجرایی کردن نتایج را نداشته باشید، عمال اقدام شما بی نتیجه خواهد بود. به همین 
خاطر ضروری اســت تا از همان ابتدا تحمل صدای مخالف خود را داشته باشید. برای مثال ممکن است با در 
دســت گرفتن شرکتی که برای بیش از ۲۰ سال توسط یک مدیر اداره می شده است تحمل ایده های جدید 
شما کامال سخت و با اعتراض هایی همراه باشد، با این حال اگر شجاعت ایستادگی و باور به توانایی های خود را 
نداشته باشید، بدون شک حضوری کوتاه مدت را تجربه خواهید کرد. فراموش نکنید که هیچ چیز بدتر از شروعی 
کوتاه مدت نخواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا پس از اطمینان از درستی اقدامات خود، با قدرت آنها 
را به اجرا درآورید، با این حال این امر به معنای خودرآی بودن نیست و الزم است تا مشورت های مفید از افراد 
دلســوز و حرفه ای را نیز جدی بگیرید. با این وجود هیچ گاه فراموش نکنید که در نهایت شما تصمیم گیرنده 
خواهید بود. درواقع برای رسیدن به نتایجی جدید، شما به تصمیمات و اقدامات نوآورانه احتیاج خواهید داشت 
و در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، حفظ وضع موجود تنها به از دست رفتن جایگاه فعلی منجر می شود. 

3-از اتفاقات تلخ به سرعت گذر کنید 
به این جمله باور داشته باشید که هر فردی ممکن است اشتباه کند. درواقع حتی در بهترین حالت ممکن 
نیز افراد اشــتباهاتی را مرتکب خواهند شــد. این امر حتی برای بهترین ها نیز صادق است، با این حال برای 
کاهش تاثیر آنها ضروری است تا به سرعت از کنارشان گذر کنید. برای مثال ممکن است در زمینه تبلیغات، 
اقدام مدنظر شــما با نتایج الزم همراه نبوده باشــد. تحت این شرایط اگر سریعا آن را فراموش کرده و با توجه 
به درس های آن، اقدامی کامل تر را در پیش گیرید بدون شــک دیگر شکست به دست آمده برای هیچ کس 
اهمیتی را نخواهد داشت. این امر بدون شک بهتر از زمانی خواهد بود که شما در تالش برای جلوگیری از وقوع 
اشتباهات باشید. در نهایت فراموش نکنید که در هر عرصه ای از کسب وکار، الزم است تا به فناوری های جدید 
توجه داشته باشید. در این رابطه فراموش نکنید که برندهایی نظیر فیس بوک و اوبر، ایده هایی ساده ای بودند که 
با استفاده از تکنولوژی روز، موفق به رسیدن به سطح جهانی شده و در باالترین جایگاه قرار گرفته اند. به همین 

خاطر عدم توجه به این امر ممکن است حتی بهترین ایده ها و کارآفرین ها را نیز ناکام بگذارد.
4-به کیفیت اطرافیان خود توجه کنید 

بدون شک شما از محیط اطراف خود تاثیراتی را پذیرا خواهید بود. به همین خاطر ضروری است تا به دنبال 
بهترین ها برای خود باشید. با نگاهی به افراد موفق نیز به این نکته پی خواهید برد که آنها با افرادی در طبقه 
خودشان، رفت و آمد دارند. به همین خاطر اگر خواهان این امر هستید که کارآفرینی نمونه باشید، الزم است 
تا دوســتان خود را نیز از میان آنها انتخاب کنید. این امر به شکل معجزه آسایی بر روی عملکرد شما تاثیرات 
مثبتی را به همراه خواهد داشت. در نهایت این انتخاب نه تنها مشاوران خوبی را در کنار شما قرار خواهد داد، 

بلکه زمینه بسیاری از همکاری ها را نیز فراهم خواهد کرد. 
۵-صرفه جویی را به عادت رفتاری خود تبدیل کنید 

بسیاری از کارآفرین ها در تالش برای بزرگ تر جلوه دادن برند خود هستند. همین امر نیز باعث می شود 
تا هزینه های آنها روندی سرســام آور را داشته باشــد. بدون شک تحت این شرایط تعادل الزم میان درآمد و 
هزینه های شما شکل نخواهد گرفت و مدیریت بودجه با مشکالتی جدی رو به رو می شود. با نگاهی به برندهای 
برتر جهان نیز پی به شــروع ســاده آنها خواهید برد. درواقع نقطه شروع شما ابدا مهم نبوده و این امر درست 
اشــتباهی است که باعث می شود تا بسیاری از افراد مستعد در زمینه کارآفرینی، عمال در این حوزه فعالیتی 
را نداشته باشند. در نهایت فراموش نکنید که صرفه جویی به معنای عدم استفاده از منابع مالی نبوده و بیشتر 
به درست خرج کردن آن اطالق می-شود. برای مثال به جای آنکه در تالش برای خرید یک دفتر بزرگ برای 
شروع کار خود باشید توصیه می شود تا هزینه را صرف ایجاد یک تفاوت میان خود و سایر رقبا، کنید. این امر 
بدون شک نتایج به مراتب بهتری را به همراه خواهد داشت. درواقع شما باید قدرت نه گفتن به بسیاری از موارد 

غیرضروری را داشته و کارآفرینی را یک اقدام نیازمند سرمایه کالن تلقی نکنید.
inc :منبع
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کســانی در زندگی بــه موفقیت می رســند و در جهان 
تفاوتی ایجاد می کنند که ارزش ها، پایه و اســاس زندگی 
خــود را درک کرده اند و مطابق با آن اعمال روزانه  خود را 
تنظیم می کنند. تیفانی ماسون تفاوت یک زندگی بی اساس 
بــا زندگی با پایــه محکم را با ما به اشــتراک می گذارد و 
روش هــای پیدا کــردن ارزش هر کــس در زندگی اش را 
بــه ما می آموزد. با ما همراه باشــید تا به بینش بهتری به 

ارزش های زندگی تان برسید.
۲4 ســاعت در روز وجود دارد. شما این را می دانید من 
هم این را می دانم. من بیشــتر از شــما زمان ندارم و شما 
هم بیشــتر از من  نصیب تان نمی شود. با این حال، بعضی 
از ماها بســیار بیشتر از ســاعت هایی که داریم، کار انجام 
می دهیــم. بعضی از ما در زندگی موفق هســتیم و بعضی 
موفق نیســتیم. به نظر شما چه چیزی یک فرد موفق را از 

دیگران جدا می کند؟
من یــک الگو برای دســتیابی بــه موفقیــت در همه 
حوزه های زندگی را کشف کرده ام و آن با داشتن یک پایه 

محکم شروع می شود.
من به تازگی در مورد اهمیت پایه و اساس زندگی - که 
آنان را ســنگ می نامم- برای چند ایستگاه های تلویزیونی 
محلی صحبت کردم. من یک نمایش به نام شیشه  زندگی 
انجام دادم که در آن دو شیشــه نشــان دهنده زندگی ما  

بود. در اولی، سنگریزه های کوچک و شن در پایین و چند 
سنگ در باال قرار دادم. در دومی، سنگ در پایین و شن و 
سنگریزه باالی سنگ قرار گرفتند، اما سنگ ها، سنگریزه ها 

و شن های چه ربطی به موفقیت دارند؟
شــن و ماسه در زندگی ما نشــان دهنده وظایف، اهداف 
و فعالیت هایــی هســتند که ما هر روز انجــام می دهیم و 
سنگریزه ها نشــان دهنده دارایی های مادی هستند که ما 
خریداری می کنیم. ســنگ ها نشان دهنده پایه  موفقیت ما 
هســتند - آنها عمیق ترین و مهم ترین ارزش ها در زندگی 

ما محسوب می شوند. 
اکنــون، اگر فقط یک هفته برای زندگی وقت داشــتید، 
چگونــه آن را ســپری می کردیــد؟ بــا چه کســی وقت 
می گذراندید و چه کاری انجام می دادید؟ پاســخ های شما 
مهم ترین ارزش های تان، به عبارت دیگر، همان سنگ های 

شما هستند. 
افــرادی که در اولین شیشــه با شــن در پایین زندگی 
می کنند، با وظایف روزانه خود مشــغولند و هیچ پایه  قوی 
بــرای سنگ های شــان ندارند. افرادی که در شیشــه دوم 
زندگی می کنند، دارای پایه ای قوی از ســنگ ها در پایین 
هســتند و روز خود را به آرامی، ســازمان یافته و متمرکز 
ســپری می کنند. آنها می دانند کــه مهم ترین موضوع چه 
چیزی اســت و بنابراین زندگی شان بااهمیت تر و با پاداش 

بیشتری است.
آشــنایی با ســنگ های تان در زندگی به شما این امکان 
را می دهد که یک شــیوه زندگی موفق داشته باشید که به 
شما هدف، اشتیاق و معنا می بخشد. کسانی که پایه محکم 
و روشنی دارند، کسانی هستند که به چیزهای بزرگ دست 
پیدا خواهند کرد و در این دنیا تفاوتی ایجاد می کنند. این 
افراد از خواســت خود پیروی می کنند - آنها می دانند که 
انجام دادن و زندگی کردن ارزش های شان وظیفه آنهاست.

در اینجا چهار سؤال که در هنگام پایه گذاری باید از خود 
بپرسید مطرح می شود:

۱-  اگر فقط یک هفته برای زندگی وقت داشتم، چگونه 
آن را سپری می کردم؟

۲- چهار سنگ برتر - مهم ترین چیزها - در زندگی من 
چه هستند؟

۳- چگونه می توانم یک شــیوه زندگی ایجاد کنم که با 
سنگ هایم همخوانی داشته باشد؟

4- چه میراثی می خواهم از خود به جا بگذارم؟
پاسخ شــما به این سؤاالت ارزش های مهم تان را تعریف 
می کنند. اولین قدم برای موفقیت یافتن پایه درست است، 
بنابراین روی سنگ های خود تمرکز کنید و با توجه به آنها 

زندگی کنید.
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برای رسیدن به موفقیت، ارزش های زندگی خود را پیدا کنید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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