
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

تسهیالت کالن بانک ها غالبا به شرکت های تابعه می رسد

 پاشنه آشیل
کنترل نقدینگی

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کالن، بر 
ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حمالت سفته بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تاکید کرد. به گزارش 
ایرنا، بازوی کارشناسی مجلس، اعالم کرد: اعطای تسهیالت کالن یکی از مصادیق خلق پول جذاب بانک ها و مؤسسات 
اعتباری است که غالباً به شرکت های تابعه و وابسته آنها تعلق می گیرد و کنترل این نوع از تسهیالت می تواند تا حد 
زیادی رش��د نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. به گفته مرکز پژوهش ها، یکی از الزامات اقتصاد کالنی حمایت از 

تولید و ایجاد رونق در سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت هاست...

بورس تهران در یک قدمی کانال ۳۰۰ هزار واحدی

 نگاه خیره سرمایه گذاران
به حافظ
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6 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای به کارگیری رمزارزها

مسیر قانونی رمزارزها در ایران

چه نکات مدیریتی ای را از انواع سرگرمی ها می توان آموخت
6 اشتباه رایج در زمینه یافتن مدیران جایگزین

داستان سرایی قلب تپنده بازاریابی و فروش
چالش های ری برندینگ در شبکه های اجتماعی

چگونه موفقیت کمپین روابط عمومی برندمان را تضمین کنیم؟
موفق ترین برندهای عرصه صنعت بازی آنالین
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مدیریتوکسبوکار

اوبر صدها کارمند بخش مهندسی 
و محصول خود را اخراج کرد
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قانون تجارت ازجمله قوانین بنیادی ایران اسـت که چندین 
و چند دهه بدون تغییر باقی  مانده، اما این روزها نمایندگان 

مجلس در حال تصویب الیحه اصالح قانون تجارت 
هستند، آن هم با سرعتی بسیار باال و تا جایی که...

 تصویب و اجرای ناگهانی اصالح قانون تجارت
چه تبعاتی در اقتصاد ایران دارد؟

اصالح قانون تجارت زیر تیغ نقد

یادداشت
داده های اخیر نقدینگی چه 

پیامی دارد؟

داده های اخیر نقدینگی چه پیامی دارد؟

در ط��ول ی��ک س��ال و نی��م 
گذش��ته تغییرات��ی در رش��د و 
پول��ی رخ  نس��بت کمیت ه��ای 
در  بی دقت��ی  ک��ه  اس��ت  داده 
پیام آنه��ا می تواند ب��ه تحلیل و 
سیاس��ت گذاری اش��تباه منج��ر 
ش��ود. بااهمیت ترین تغییری که 
در یک س��ال و نیم اخیر می توان 
مش��اهده کرد، افزایش نرخ رشد 
پای��ه پولی و حجم پ��ول و تداوم 
وضع موجود رشد نقدینگی است. 
بررسی ها نشان می دهد رشد هر 
س��ه کمیت ی��ا کل پولی پس از 
ش��دت گرفتن دور اول تحریم ها 
و جهش نرخ ارز و سطح قیمت ها 
افزای��ش  دچ��ار   91 س��ال  در 
محسوس��ی ش��ده اس��ت و این 
افزایش نرخ رش��د در مورد پایه 
پولی بسیار ش��دیدتر بوده است. 
پس از آنکه روند افزایشی نرخ ارز 
در س��ال 92 متوقف ش��د و نرخ 
ت��ورم نقطه به نقطه نیز از خرداد 
92 ش��روع به وارونه شدن کرد، 
نرخ رش��د پایه پولی به طور قابل 
توجه��ی و نرخ رش��د حجم پول 
)بخش سیال نقدینگی( به شدت 
کاه��ش یافتند، در حالی که نرخ 
رش��د نقدینگی تغییر چندانی از 
خود نش��ان نداد و در سطح باال 

باقی ماند.
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ادامه از همین صفحه
 البته گسترش پوش��ش آماری بر داده های موسسات اعتباری اندکی 
در مقایس��ه اعداد این س��ال ها بی دقتی ایجاد می کن��د که نباید از نظر 

دور داشت.
اما آنچه قابل توجه اس��ت، دولت یازدهم پس از روی کار آمدن برای 
کنترل و تک رقمی کردن تورم به نوعی هدف گذاری ضمنی رش��د پایه 
پولی روی آورد و این موض��وع در اظهارات اقتصاددانان دولت به کرات 
دیده می ش��د. این موضوع خود را در کاهش چش��مگیر نرخ رش��د پایه 
پولی از 21.۴درصد در س��ال 92 به 1۰.۷درصد در سال 93 نشان داده 
که البته تخلیه شدن اثر شوک ارزی و قیمتی بر روی پایه پولی در سال 
قبل از آن و افزایش ش��دید نرخ سود حقیقی از اعداد منفی قابل توجه 
به اعداد مثبت قابل توجه نیز در این کاهش نرخ رشد پایه پولی بی تاثیر 
نبود، اما دقت در داده های رشد حجم پول و نقدینگی نشان می دهد که 
رشد حجم پول از همان سال 92 دچار کاهش شدید شد و در سال 93 
نه تنها تداوم داشت بلکه رشد حجم پول به عدد اندک 1.3 کاسته شد، 
در حالی که رش��د نقدینگی همچنان در س��طح باال باقی ماند و تداوم 
نرخ رش��د باال در سال 9۴ نیز حکایت از پدیدار شدن تحولی جدید در 
رش��د کمیت های پولی دارد. توضیح ساده این تغییر آشکار در سال 93 
افزایش نرخ س��ود حقیقی و لذا افزایش سهم سپرده های غیردیداری یا 
ش��به پول از کل نقدینگی اس��ت که از همان س��ال 92 شروع شد و در 
سال 93 تشدید شد، به گونه ای که نسبت شبه پول به پول دچار افزایش 
ش��دیدی شد که دلیل اصلی آن چیزی اس��ت که تحت عنوان افزایش 

ضریب فزاینده خلق نقدینگی از آن یاد می شود. 
نسبت شبه پول به پول و به تبع آن ضریب فزاینده خلق نقدینگی در 
س��ال 92 به 93 ش��دیدترین افزایش را تجربه کرده و پس از آن گرچه 
رون��د صعودی خود را دنبال کرده، اما روند صعودی آن مالیم تر ش��ده 
و در س��ال 9۷ این روند متوقف ش��ده است. چنانچه کاهش شدید نرخ 
تورم از یک طرف و تش��دید مش��کل دارایی های منجم��د و موهوم در 
ترازنام��ه بانک ه��ا و لذا رقابت ب��رای افزایش نرخ س��ود و پرداخت نرخ 
سودهای اس��می باال حتی برای س��پرده های کوتاه مدت سبب افزایش 
ش��دید نرخ سود حقیقی و لذا افزایش س��هم سپرده های غیردیداری یا 

شبه پول گردید.
اما از سال 9۴ با وجود تالش دولت برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و 
همچنین بخش سیال نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و حجم پول هر دو 
شروع به افزایش نمودند و تا قبل از سال 9۷ این روند افزایش تدریجی، 
ت��داوم یافت��ه در حالی که نرخ رش��د نقدینگی تا ح��دی دچار کاهش 
ش��ده اس��ت. این روند امری طبیعی و قابل پیش بینی در شرایط تداوم 
رش��دهای باالی نقدینگی بود. بس��یاری از اقتصاددانان تصور می کردند 
که اگر رشد پایه پولی کنترل شود و رشد سهم سیال نقدینگی محدود 
ش��ود، آنگاه رونق غیرتورمی رخ خواهد داد زیرا نقدینگی بدون اتکا به 
رش��د پایه پولی خلق می شود. آش��کار بود که این نتیجه صحیح نبود و 
نرخ س��ودهای باال در آن مقطع انع��کاس ناترازی بانک ها و رقابت برای 
ماندگار کردن و ربودن س��پرده از همدیگر و اتخاذ رفتار ریس��ک آمیزتر 
توسط بانک ها بود و خود همان نرخ سودهای باال عامل خلق و رشدهای 
ب��االی نقدینگ��ی بود که به ط��ور طبیعی باال بودن نرخ س��ود در کنار 
کنترل نرخ ارز به کاهش تورم می انجامید اما نمی توانس��ت رونق ایجاد 

کند و آثار تورمی آن صرفا به تاخیر می افتاد.
نرخ رش��د نقدینگی باال مستقل از اینکه منبع آن چیست، دیر یا زود 

دردسرس��از می ش��ود زیرا ظرفیت رش��د اقتصادی محدود است و رشد 
ب��االی نقدینگی اگر امروز ت��ورم نیافریند فردا یا پس ف��ردا این کار را 
خواهد کرد. تداوم رش��دهای باالی نقدینگی در طول س��ال های 91 به 
بعد بدان معنا بود که به محض متوقف شدن روند صعودی شدید نسبت 
ش��به پول به پول که از س��ال 9۴ به تدریج در حال رخ دادن بود، نیاز 
بانک ها به ذخایر یا پایه پولی شروع به افزایش کرده است و همین عامل 
سبب افزایش تدریجی نرخ رشد پایه پولی و حجم پول شده است. لذا، 
آش��کار بود که تنها افزایش پی در پی نرخ س��ود س��پرده ها و لذا تداوم 
روند صعودی ش��دید نسبت ش��به پول به پول می توانست مانع متوقف 
ش��دن رشد پایه پولی و حجم پول شود که این نیز به معنای تهدیدات 
شدید از ناحیه ناترازی نظام بانکی و عواقب وخیم آن بود. اگر این چنین 
ب��ه موضوع بنگریم، افزایش تدریجی نرخ رش��د پایه پولی و حجم پول 
از س��ال 9۴ به بعد نه یک سیاس��ت عامدانه دولت و سیاست گذار پولی 
بلک��ه امری اجتناب ناپذیر و انعکاس افزایش نیاز بانک ها به ذخایر متاثر 
از تداوم رش��د باالی نقدینگی و امکان ناپذیری و فاجعه بار بودن افزایش 

نرخ سود بانکی در شرایط تک رقمی شدن نرخ تورم بود.
حال به وقایع س��ال 9۷ و 98 بنگریم که بسیاری در تحلیل آن دچار 
اشتباه و جابه جا کردن علت و معلول شدند. از سال 96 به 9۷ نرخ رشد 
پای��ه پولی از 19درص��د به 2۴.2درصد و نرخ رش��د حجم پول )بخش 
س��یال نقدینگی( از 19.۴ به ۴6.۵درصد افزایش یافته اس��ت، در حالی 
که نرخ رش��د نقدینگی تنها از 22.1 به 23.1درصد افزایش یافته است. 
البته در خرداد 98 نس��بت به خرداد 9۷ رش��د پایه پولی 2۵.۵درصد، 
رشد حجم پول ۵۰.9درصد و رشد نقدینگی2۵.1درصد بوده است. اگر 
تحلی��ل متعارف را در مورد رش��د این کمیت های پول��ی به کار گیریم، 
ممک��ن اس��ت نتیجه گیری کنیم ک��ه بانک مرکزی رش��د پایه پولی را 
افزایش داده و در ضمن اقداماتی کرده است که نقدینگی سیال تر شود 
و در نتیج��ه آن ت��ورم رخ داده اس��ت ی��ا رخ خواه��د داد، اما دقت در 
تمام مقاطع تاریخی که اقتصاد ایران با شوک شدید هزینه ای و قیمتی 
روبه رو ش��ده است، نش��ان می دهد که متعاقب این شوک های هزینه ای 
رشد کمیت های پولی تشدید شده است. به عنوان نمونه، در میانه دهه 
13۵۰ چنین موضوعی مش��اهده می شود گرچه بخشی از رشدهای باال 
ناش��ی از تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بوده اس��ت، اما با وجود این 
سهم بدهی بانک ها و شرکت های دولتی از پایه پولی افزایش داشت که 
نشانه فش��ارهای هزینه ای در شکل دادن رش��د کمیت های پولی بوده 
است. به همین ترتیب، در سال ۷۵ با وجود آنکه نرخ تورم از ۵۰درصد 
به حدود 23درصد کاهش یافت رش��د هر س��ه کمیت پولی در سطحی 
بسیار باال تداوم یافت و در سال 92 نیز که از همان فصل اول سال روند 
نرخ تورم کاهشی شد، رشد کمیت های پولی تداوم یافت و کاهش رشد 
حجم پول نیز صرفا به دلیل امکان اس��تفاده از حس��اب های کوتاه مدت 

برای داد و ستد ضمن استفاده از نرخ سود باالی آن امکان پذیر شد.
ل��ذا آنچه در س��ال 9۷ رخ داد و در س��ال 98 هن��وز در حال تداوم 
اس��ت، نه بیانگر دس��تکاری تعمدی رش��د این کمیت ه��ای پولی و نه 
بیانگر تالش سیاس��ت گذار برای س��یال کردن نقدینگ��ی، بلکه بیانگر 
واکنش کمیت های پولی به جهش شدید هزینه های تولید و قیمت ها و 
همچنین معلول رفتار عامالن اقتصادی برای بهره جس��تن از نقدینگی 
باالی تصاحب ش��ده آنها در طول نزدیک به چهار س��ال با پدیدار شدن 
انتظارات تورمی بوده اس��ت. نمی توان گفت که پایه پولی رش��د کرده و 
س��یال شده و سپس انتظارات تورمی شکل گرفته و سپس جهش ارزی 

و تورمی رخ داده است. تشدید رشد پایه پولی و سیال تر شدن نقدینگی 
عالمت تشدید تورم متعاقب شوک ارزی و شوک انتظارات تورمی است 
نه علت آن. بیان دقیق این تحوالت آن اس��ت که عامالن اقتصادی طی 
نزدیک به چهار سال باوجود رکود و پایین بودن بازدهی بخش حقیقی 
و با وجود پایین آمدن شدید تورم، نرخ های سود باال کسب کرده و این 
سودهای باال با افزوده شدن به اصل سپرده ها، رشدهای باالی نقدینگی 
را شکل داده است و این رشد باالی نقدینگی باالخره در زمانی اثر خود 
را بر قیمت ها تخلیه می کرده اس��ت و کافی بوده است عاملی انتظارات 
تورمی که در حال ش��کل گرفتن بود، را تحریک کند تا جهش قیمتی 
ایج��اد نماید و اعالم و اجرای تحریم ها همی��ن کار را کرد. هنگامی که 
انتظارات تورمی تحریک شود، سرعت گردش نقدینگی افزایش می یابد 
زیرا عامالن اقتصادی س��عی در تبدیل س��پرده های خود به دارایی های 
دیگر می کنند که به طور طبیعی چون س��پرده از بانک خارج نمی شود، 
به معنای جابه جا ش��دن س��پرده ها از یک حساب به حساب دیگر و لذا 
قرار گرفتن آنها ذیل حس��اب های دیداری می ش��ود که آنگاه خود را در 
رش��د شدید حجم پول یا بخش سیال نقدینگی نشان می دهد. در عین 
حال، چون س��پرده های س��یال ماندگاری کمتری دارد، نیاز بانک ها به 
ذخایر یا پایه پولی تش��دید می ش��ود که درنتیجه رشد پایه پولی را هم 
تشدید می کند )نویسنده بسیار قبل تر از سال 96 چنین تغییر مسیری 
را پیش بینی کرده بود(. به همین دلیل است که با وجود تداوم و اندکی 
تشدید رشد کمیت های پولی در ماه های اخیر، نرخ تورم نقطه به نقطه 
از خرداد به بعد روند نزولی در پیش گرفته است. طبیعی است که رشد 
باالی پایه پولی مانع از آن می ش��ود که رشد نقدینگی کاسته شود و به 
همین دلیل رش��د نقدینگی نیز در سه ماه اول سال 98 اندکی افزایش 
نش��ان می دهد. بنابراین، در س��ال 9۷ و حتی س��ال 98 افزایش رشد 
کمیت های پولی بیانگر واکنش آنها به ش��وک هزینه ای شدید واردشده 
به اقتصاد ایران و تحریک انتظارات و رونق قیمتی دارایی ها اس��ت )که 
در مورد مسکن و ارز و طال اکنون متوقف شده است اما در مورد سهام 
و کاالها و خدمات تا مدتی تداوم دارد( و نه اقدامی سیاس��ت گذاری از 
س��وی دولت، گرچه کس��ری بودجه دولت و نیاز ب��ه تامین آن از بانک 
مرکزی )به ش��کل مس��تقیم از محل تنخواه و به ش��کل غیرمستقیم از 

طریق بدهی بانک ها( در ماه های اخیر مزید بر علت بوده است.
نکته دیگری که دیده ام اخیرا خیلی بر آن تاکید می ش��ود، بیان مرز 
روان��ی 2۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای عدد نقدینگی اس��ت که گویی 
اگر نقدینگی از این عدد عبور کند پدیده ای بسیار غیرعادی رخ خواهد 
داد. آشکار است برای کمیت های اسمی )Nominal( مرز روانی امری 
بی معنا اس��ت. مهم رشد نقدینگی اس��ت نه عدد نقدینگی. برای مثال، 
اگر عدد نقدینگی در گذش��ته های دور که اعداد اس��می بسیار کوچک 
بودند، از ۵ میلیارد به 1۰ میلیارد می رس��ید اثر زیانبار آن بسیار بسیار 
باالت��ر از آن بود که عدد نقدینگی 2۰۰۰ هزار میلیارد کنونی به 2۵۰۰ 
هزار میلیارد برسد. لذا، آنچه بااهمیت است آن است که در مرحله اول 
رش��د نقدینگی از کنترل خارج نشود و شکل غیرعادی به خود نگیرد و 

در مرحله بعد کاسته شود.
حال پرس��ش این است که آیا سیاس��ت گذار پولی نمی توانست مانع 
رشد پایه پولی و سیال تر شدن نقدینگی شود؟ پاسخ ساده منفی است. 
همانطور که اش��اره شد، تداوم رش��دهای باالی نقدینگی در طول چند 
س��ال بدون تردید به بازگش��ت تورم می انجامید و صرفا نیاز داشت که 
انتظارات تورمی تحریک شود که با اعمال تحریم های جدید این موضوع 

رخ داد و فضای رسانه ای و حتی تحلیلگران اقتصادی نیز در تحریک آن 
نقش داش��تند. تحریک انتظارت تورمی و تالش عامالن اقتصادی برای 
حفاظ��ت خود از تورم به معنای روی آوردن به مبادله بیش��تر کاالها و 
دارایی ها و لذا افزایش س��هم س��یال نقدینگی بود که رشد شدید حجم 
پول همین موضوع را نش��ان می دهد و رش��د حجم پول یا سیال شدن 
نقدینگی تش��دید رشد پایه پولی را هم اجتناب ناپذیر می کرد. در چنین 
شرایطی، افزایش نرخ سود که نسخه پیشنهادی بسیاری از اقتصاددانان 
ب��ود نیز ناکارآم��د بود چراکه ای��ران چارچوب هدف گذاری نرخ س��ود 
به عنوان هدف میانی را نداش��ت و لذا افزایش نرخ س��ود می توانس��ت 
به تش��دید دش��واری بینجامد. لذا، تنها اقدام ممکن س��عی در کنترل 
انتظ��ارات تورمی و عامل مح��رک آن یعنی نرخ ارز ب��ود که بر همین 
اساس نیز می توان اقدامات سیاس��ت گذار را با توجه به محدودیت های 
پیش روی او درست ارزیابی کرد. درواقع، می توان ادعا کرد که هرگونه 
تالش سیاس��ت گذار برای کنترل رش��د کمیت های پولی در طول سال 
9۷ می توانست نظام بانکی را با دشواری شدید و بحران روبه رو کند که 
از آن پرهیز ش��د. با این حال، سیاس��ت گذار پولی باید به تدریج برنامه 
کنترل رش��د نقدینگی)و نه س��ایر کمیت های پولی( را در دستور کار 
قرار دهد و دولت نیز با اصالحات ساختاری در بودجه و به ویژه کاهش 
یارانه ها از کس��ری بودجه ش��دید و انتقال آن به رشد کمیت های پولی 

بکاهد تا شاهد جهش دیگری در قیمت ها نباشیم.
پرس��ش دیگر آن اس��ت که آیا باالبودن سهم س��یال نقدینگی الزاما 
بیانگر امری منفی و زیانبار است؟ به هیچ وجه نمی توان چنین نتیجه ای 
را گرفت، گرچه آنچه در یک سال و نیم اخیر رخ داده است زیانبار بوده 
اس��ت. می دانیم مهمترین کارکرد پول انجام داد و س��تد اس��ت و سیال 
بودن نقدینگی می  تواند بیانگر این باش��د که اقتصاد در رونق اس��ت و بر 
اثر دادو س��تدهای مرتبط با رونق کس��ب و کار، مدام مانده حساب های 
اش��خاص جابه جا می ش��ود و در چنین شرایطی سهم س��یال نقدینگی 
می تواند باال باش��د. گرچه آنچه در یک س��ال و نیم گذش��ته رخ داد نه 
ب��ه دلیل رونق بلکه بر اثر تحریک انتظارات تورمی رخ داد، اما در حالت 
کلی باال بودن س��هم س��یال نقدینگی پدیده ای مذموم نیس��ت. درواقع، 
می توان گفت که بس��یار پایین بودن سهم سیال نقدینگی طی سال های 
93 تا نیمه اول سال 96 امری ناسودمند بود و انعکاس رکود فعالیت های 
اقتصادی و باال بودن آن از نیمه دوم سال 96 به بعد نیز امری ناسودمند 
)اما اجتناب ناپذیر( مرتب��ط با تحریک انتظارات تورمی بود. لذا، چنانچه 
اقتص��اد ایران به وضعیت نرمالی برگردد که تورم کنترل ش��ود و رش��د 
اقتصادی اعاده شود، انتظار بر آن است که سهم سیال نقدینگی نه خیلی 
باال و نه خیلی پایین باش��د و به همین دلیل توصیه برای کاهش شدید 
س��هم سیال نقدینگی توصیه معقولی نیس��ت بلکه جلوگیری از افزایش 

شدید و همچنین کاهش شدید آن قابل توصیه است.
نکت��ه آخر اینکه در طول ح��دود یک دهه اخیر و با تش��دید رقابت 
ریسک آمیز بانک ها در جذب سپرده و لذا افزایش نرخ سود، حساب های 
کوتاه م��دت و وی��ژه که طبق تعریف س��پرده غیردیداری یا ش��به پول 
دس��ته بندی می ش��وند و س��ودهای باال به آنها تعلق می گرفته است اما 
در عی��ن حال کارکرد حس��اب های جاری را داش��ته اند، ت��ا حد زیادی 
تحلیل ه��ای مبتنی بر آمارهای ترکیب نقدینگی را دچار اش��کال کرده 
است و بی دقتی در این موضوع می تواند به تحلیل اشتباه از کمیت های 

پولی منجر شود.
منبع: ایِبنا

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد 

دانشگاه تهران



قان��ون تجارت ازجمله قوانین بنیادی ایران اس��ت که چندین و چند 
ده��ه بدون تغییر باقی  مان��ده، اما این روزها نمایندگان مجلس در حال 
تصویب الیحه اصالح قانون تجارت هستند، آن هم با سرعتی بسیار باال و 
تا جایی که تنها طی دو ساعت 1۰9 ماده از این قانون را تصویب کردند. 
این در حالی اس��ت که عجله نمایندگان مجلس در بررس��ی و تصویب 
م��واد این الیحه در نوع خود بی نظیر به نظر می رس��د، چنانچه یکی از 
اعضای کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس هم از تصویب 1۰ دقیقه ای 
331 م��اده الیحه اصالح قانون تجارت در کمیس��یون حقوقی و قضایی 

مجلس خبر داده است.
این نکته به روشنی نشان می دهد که درباره این الیحه به اندازه کافی، 
کار کارشناسی صورت نگرفته و بررسی و تصویب بندهای آن با این همه 
عجله در ماه های پایانی عمر مجلس دهم به صالح اقتصاد ایران نیست. 
مواد الیحه تجارت در ش��رایطی روی دور تند در صحن مجلس تصویب 
می ش��ود که این قانون از جمله قوانین ساختاری و مهم کشور است که 
بن��د بند و ماده به ماده آن از اهمیتی ویژه برخوردار اس��ت و بر فضای 

اقتصاد و محیط کسب و کار، تاثیرات ریشه ای خواهد داشت.
به عبارت دیگر، در ش��رایطی که فع��االن بخش خصوصی بر ضرورت 
به روزرس��انی و کارآمدس��ازی قوانی��ن قدیمی اقتصاد تاکی��د دارند، به 
خص��وص قوانین پایه ای که پیش��ینه چندین و چن��د دهه ای دارند، اما 
تعجیل در اص��الح یکباره این قوانین می تواند ب��ه همان میزان مخرب 
باش��د و تبعات س��وء و منفی برای اقتصاد به همراه داشته باشد؛ اتفاقی 
ک��ه این روزها برای اصالح قانون تج��ارت در مجلس دهم تحت عنوان 

الیحه اصالح قانون تجارت در حال رخ دادن است.
آنچه بر قانون تجارت ایران گذشت

قان��ون کنونی تجارت ایران در س��ال 1311 یعنی دوران پهلوی اول 
تصویب شده و از آن به عنوان میراث علی اکبر داور، بنیانگذار دادگستری 
نوین در ایران و وزیر مالیه رضاش��اه یاد می ش��ود؛ قانونی که در س��ال 
13۴۷ خورشیدی با اصالحاتی در حوزه شرکت های سهامی مواجه شد 
و از آن زمان و به ویژه پس از انقالب ۵۷ همواره کارشناس��ان و فعاالن 
اقتصادی خواس��تار بازنگری در این قانون بوده  و هستند، اما در فضایی 

کارشناسی و منطقی. 
در سال های بعد از انقالب، اما نخستین بار الیحه اصالح قانون تجارت 
در ماه ه��ای پایانی دولت محم��د خاتمی به مجلس ارائه ش��د، اگرچه 
رس��یدگی به آن به عمر مجلس هفتم کفاف ن��داد و در ابتدای فعالیت 
مجلس هش��تم بود که دوباره این الیحه به امضای رئیس جمهور بعدی 
یعنی محمود احمدی نژاد به مجلس فرس��تاده شد. سرانجام پس از 1۵ 
سال در ششم دی ماه س��ال 139۰ مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس براس��اس اصل 8۵ قانون اساسی به صحن مجلس ارسال شد و 
مجلس ه��م در 23 فروردین 1391 با اجرای آزمایش��ی الیحه تجارت 
به مدت پنج سال موافقت کرد، اما شورای نگهبان به استناد همان اصل 
قانون اساس��ی، ضرورت اجرای آزمایش��ی قانون را به صالح ندانس��ت و 
الیحه را به مجلس برگشت داد و برای رفع این ایراد الزم بود تا متن آن 

در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
در نهای��ت، نظر به حجم باالی مواد این الیحه با 1261 ماده، تصمیم 
کمیس��یون حقوقی و قضایی بر آن شد تا این الیحه به صورت کتاب به 
کت��اب و در پن��ج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه ش��ود که »کتاب 
قرارداده��ای تجارت��ی« آن در 12 فص��ل و 331 ماده در ش��هریورماه 
1398 در دس��تور کار مجلس دهم قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این 
قس��مت از الیحه تجارت در هفته دوم شهریورماه امسال در مجلس به 
پایان رس��ید، اما مواد 2۷9 و 293 این الیحه جهت بررس��ی مجدد به 
کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع ش��د و همین موضوع باعث 
ش��د تا زمان بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی گیری 
مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب  شده این 

الیحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
گفتنی اس��ت به موجب ماده 33۰ این الیحه، این قس��مت از مواد آن 
در صورت طی تش��ریفات قانونی و ابالغ آن، م��واد 33۵ تا ۴11 قانون 
تجارت مصوب 1311 را منسوخ می کند. به موجب ماده 331 این مصوبه 
نیز مفاد تمام مواد آن در صورت تایید شورای نگهبان هم تا تاریخ یکم 

فروردین سال 1۴۰۰ الزم االجرا نیست.
حاال مدتی اس��ت که مجلس دهم به فکر رس��یدگی دوباره به الیحه 
تجارت افتاده اس��ت، اما فعاالن بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی 

معتقدند این مهم باید در ش��رایطی کامال کارشناس��ی و علمی صورت 
گی��رد و نه به صورت عجوالنه و ش��تاب زده، آن ه��م در ماه های پایانی 

عمر مجلس دهم.
الیحه تجارت، قربانی تعجیل مجلس

ب��ه م��وازات تصویب الیحه تج��ارت در مجل��س، اقتصاددانان منتقد 
تعجیل و ش��تاب در روند تصویب این الیحه هس��تند ک��ه به زعم آنان 
ممکن اس��ت اثرات مخربی بر اقتصاد ایران ازجمله افزایش کاله برداری 
در پی داش��ته باشد؛ چنانچه مسعود خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران چند روز پیش با ابراز نگرانی نس��بت به این ش��یوه بررسی الیحه 
تجارت گفت: »قانون تجارت جزو قوانین زیربنایی کش��ور اس��ت. تمام 
کس��انی که در اقتصاد کش��ور دس��تی دارند، با آن آشنا هستند. چطور 
بدون مش��ورت با بخش خصوصی 6۰۰ م��اده این قانون تغییر می کند؟ 
چه ضرورتی به این حجم از ش��تاب زدگی ب��رای اصالح این قانون مهم 

وجود داشت؟«
همچنین غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: 
»تعجیل مجلس در بررس��ی الیحه اصالحی قانون تجارت نگران  کننده 
اس��ت و متأسفانه در فرآیند اصالحات قانونی با این اهمیت، نظر فعاالن 
اقتصادی گرفته نش��ده اس��ت و عجله در اصالح این قانون، فعالیت های 

تجاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.«
رئیس ات��اق ایران در اظهارنظرهای بعدی خود نیز انتقاد از بررس��ی 
شتاب زده الیحه اصالح قانون تجارت در مجلس را بار دیگر تکرار کرد و 
گفت: »قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر بر مبادالت تجاری کشور 
حاکم اس��ت و بسیاری از بنیان های اقتصادی نیز به آن متکی است، اما 
نماین��دگان مجلس 1۰9 م��اده از الیحه اصالح این قانون را فقط در دو 
س��اعت بررسی و تصویب کرده اند که دلیل این تعجیل و تبعات آتی آن 
جای نگرانی و س��ؤال دارد.« او همچنین با اش��اره به قدمت 8۰ س��اله 
قانون تجارت و دامنه وس��یع اثرگذاری قانون تجارت بر وضعیت بخش 
خصوصی و اقتصاد ایران، تأکید کرد: »برای تصویب چنین قانون مهمی 
باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ می ش��د، اما نه تنها 
این کار انجام نش��د بلکه نمایندگان مجل��س در فرصت کوتاه باقیمانده 
ت��ا پایان مجلس ده��م، اقدام به تصویب ش��تاب زده قانون مهم تجارت 

می کنند که دغدغه ها و ابهامات زیادی را ایجاد می کند.«
در ی��ک کالم، روس��ای اتاق های بازرگانی ایران و تهران، درخواس��ت 
بخ��ش خصوصی را تجدیدنظ��ر جدی در روی��ه غیرمعمول مجلس در 
تصوی��ب الیحه تجارت می دانند و از دول��ت و مجلس انتظار دارند تا به 

دگردیسی غیرعلمی نظم تجارت ایران پایان دهند.
تبعات تصویب عجوالنه الیحه تجارت

اما انتقاد از نحوه بررسی بیش از 13۰۰ ماده الیحه تجارت در مجلس 
دهم، درحالی اس��ت که اقتصاددانان هم نس��بت به تبعات احتمالی این 
تغییرات ب��زرگ در قانون تجارت هش��دار می دهن��د؛ ازجمله به گفته 
قدرت ال��ه ام��ام وردی، تصویب غیرکارشناس��ی و عجوالن��ه مواد الیحه 
جدی��د تجارت می تواند پیامدهای مخرب��ی ازجمله افزایش کاله برداری 
و شهادت فروش��ی در دادگاه ها را به دنبال داش��ته باشد و باعث افزایش 

هزینه مبادالت اقتصادی شود.
این اقتصاددان با اش��اره به رد الیحه تجارت در س��ال 138۴ از سوی 
ش��ورای نگهبان گفت: »در آن سال نیز قرار بود الیحه تجارت به صورت 

موقت اجرا شود که البته با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد.«
او ب��ا بی��ان اینک��ه به نظر می رس��د مجلس دهم بیش��تر ب��ه دنبال 
رزومه س��ازی برای خود در انتهای فعالیت خود است، ادامه داد: »تغییر 
مجموعه قوانینی که 8۷ س��ال بر اقتص��اد ایران حاکم بوده نیازمند کار 
کارشناس��ی بیشتری اس��ت؛ این در حالی است که با گذشت فقط چند 
روز از بررس��ی ای��ن الیحه بیش از 3۰۰ ماده  قانون��ی آن مورد تصویب 

قرار گرفته است.«
امام وردی به عدم تخصص نمایندگان در مباحث اقتصادی اشاره کرد 
و گف��ت: »در یک مورد، ح��دود 9۰ ماده از این الیح��ه در کمتر از دو 
س��اعت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و جالب این است که هیچ 

موافق و مخالفی هم نداشته است.«
وی همچنی��ن احتمال دخالت دوباره ش��ورای نگهب��ان در رد دوباره 
الیحه تجارت را دور از انتظار ندانس��ت و ادام��ه داد: »برای مثال، ماده 
۵ ای��ن الیحه که مورد تصویب هم قرار گرفته، می گوید: انعقاد قرارداد، 
اب��راز اراده یا هر عمل دیگ��ر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ 
تش��ریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود 

قابل اثبات است.«
این اقتصاددان س��پس  به پیامدهای احتمالی اجرای ماده ۵ اش��اره 

ک��رد و گفت: »در ای��ن ماده نظارت های حاکمیتی حذف می ش��ود که 
ای��ن می توان��د مقدمه فراره��ای مالیاتی را فراهم کن��د. همچنین عدم 
ثبت قانون��ی این گونه معامالت می تواند منجر به عدم تش��خیص مالک 
توسط شخص ثالث شود که این خود یک خأل قانونی را برای بروز انواع 
کاله برداری ها و شهادت فروشی ها فراهم می کند که همین مسئله باعث 

باالرفتن هزینه مبادالت خواهد شد.«
وقتی الیحه ای ۳۰۰ ماده ای ظرف چند روز تصویب می شود

رض��ا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیس��یون حقوقی و حمایت های 
قضایی ات��اق بازرگانی ایران نیز معتقد اس��ت: »قان��ون تجارت جدید، 
بس��یاری از نظم های موجود در تجارت کش��ور را ب��ه هم می ریزد و در 
ص��ورت اصالح نش��دن آن، اقتصاد ایران با یک ش��وک ج��دی مواجه 

می شود.«
به گفته این فعال بخش خصوصی، »متاسفانه قانون جدید با مشکالت 
جدی مواجه اس��ت و یکی از اصلی ترین مشکالت آن، محوریت دادن به 
رویه های عرفی و کنار گذاش��تن رویه های رس��می است و چنین روالی 
قطع��ا به ضرر بخش خصوصی تمام خواهد ش��د. برای مثال، در ماده ۵ 
این قانون آمده که اگر طرفین یک قرارداد با حضور یک ش��اهد ادعای 
جدی��دی را مطرح کنند، می ت��وان قرارداد را تغیی��ر داد. این در حالی 
اس��ت که در هیچ رویه رس��می حقوقی محوریت دادن به شاهد تا این 
حد معمول نیس��ت و قطعا ای��ن موضوع می تواند مش��کالتی جدی به 

وجود آورد.«
نایب رئیس کمیس��یون حقوقی و حمایت های قضای��ی اتاق بازرگانی 
ای��ران درباره دیگ��ر موارد انتق��ادی از قانون جدید تج��ارت هم گفت: 
»اجرایی شدن این قانون می تواند به اطاله دادرسی، تشتت آرای قضایی 
و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود که 

قطعا مشکل آفرین خواهد شد.«
برادران اصفهانی با بیان اینکه تغییر ناگهانی قانونی با این گستردگی 
نتیج��ه ای جز ایجاد ش��وک و بی نظمی در اقتصاد کش��ور ندارد، گفت: 
»وقتی قانونی 3۰۰ ماده ای صرفا در چند روز تصویب و نهایی می شود، 
قطعا در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه می ش��ود و از این رو جا داش��ت 
که تامل بیش��تری در این زمینه صورت گیرد. فضای تجاری ایران برای 
س��ال های طوالنی با قانون سابق کار کرده و برای تغییر این قانون باید 
با در نظر گرفتن تمام ش��رایط و نظرات اقدام ش��ود؛ در غیر این صورت 
احتماال ش��وکی جدید به اقتصاد ایران وارد می شود که در فضای فعلی 

چندان به صالح نیست.«
قانون تجارت بومی سازی نشده است

همچنی��ن مه��رداد عباد، عض��و ات��اق بازرگانی تهران معتقد اس��ت: 
»اصالح قانون تجارت که اخیرا در مجلس ش��ورای اس��المی در دستور 
کار قرار گرفته، بومی س��ازی نشده و متناس��ب با فضای اقتصادی ایران 
نیس��ت. به نظر می رسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب 
ش��ده، ترجمه شده قانون تجارت کشور مصر است و در فرآیند تصویب 
تغییرات الزم برای متناسب س��ازی آن با فضای اقتصادی کش��ور انجام 
نش��ده اس��ت؛ از این رو اجرای این قانون به ش��کل فعلی مناس��ب حال 

تجارت کشور نخواهد بود.«
ب��ه گفته وی، »آنچه بس��یاری از فعاالن اقتص��ادی را متعجب کرده، 
تعجیل مجلس در تصویب این قانون اس��ت و مشخص نیست قانونی که 
ب��رای چند دوره تصویب آن به تاخیر افت��اده بود، ناگهان چگونه با این 

سرعت باال به تصویب رسیده است.«
این عضو ات��اق بازرگانی تهران به نامه نگاری ه��ای اتاق های بازرگانی 
ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون اشاره کرد 
و گفت: »امیدواریم با توجه به نظراتی که از طرف فعاالن اقتصادی ارائه 
شده، مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورد، زیرا در 

غیر این صورت مشکالتی در این زمینه به وجود می آید.«
عباد با بیان اینکه برخی ماده های این قانون به هیچ عنوان متناسب با 
فضای روز اقتصادی کش��ور نیست، گفت: »برای مثال، در یکی از بندها 
آمده که در صورت وجود یک شاهد، یک قرارداد اقتصادی رسمی بسته 
ش��ده، می تواند ملغی ش��ود، در حالی که هیچ یک از اصول اقتصادی و 
قانونی چنین چیزی را تایید نکرده و نتیجه اجرای آن عمال بی س��امانی 
و بی نظم��ی اقتصادی خواه��د بود. بخش خصوصی پی��ش از این بارها 
اع��الم کرده که با اصل تغییر در قانون تجارت کامال موافق اس��ت، زیرا 
بخش هایی از این قانون به ش��دت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد، اما 
چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعاالن اقتصادی تعیین ش��ود تا 
مشکالت گذشته حل شوند، نه اینکه با تصویب قانون، مشکالتی جدید 

به وجود آید.«

تصویب و اجرای ناگهانی اصالح قانون تجارت چه تبعاتی در اقتصاد ایران دارد؟

اصالح قانون تجارت زیر تیغ نقد
نگاه

یارانه بگیران پرمصرف چه کسانی هستند؟
شروع شمارش معکوس برای حذف یارانه 

ثروتمندان
به نظر می رس��د یارانه س��ه دهک ب��االی درآمدی تا مهرماه امس��ال 
حذف خواهد شد و شمارش معکوس برای حذف یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی 

ثروتمندان آغاز شده است.
 چهارم اس��فندماه سال 9۷ بود که بهارستان نشین ها در صحن علنی 
مجلس دولت را موظف به شناس��ایی و حذف سه دهک باالی درآمدی 
از فهرس��ت یارانه بگیران کردند. آنها در جریان بررس��ی جزییات بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء )1( بند الف تبصره 1۴ 
ماده  واحده این الیحه موافقت کردند که براساس آن دولت موظف است با 
استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک 

باالی درآمدی از یارانه بگیران اقدام کند.
طبق گزارش ها، هیأت وزیران در جلس��ه 16 تیر 1398 به پیش��نهاد 
سازمان برنامه وبودجه کشور )با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و 
دارای��ی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی( و به اس��تناد بند )ب( 
تبصره )1۴( ماده  واحده قانون بودجه س��ال 1398 کل کشور، آیین نامه 
اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرده 
است. براس��اس این آیین نامه، دولت موظف اس��ت با استفاده از تمامی 
بانک های اطالعاتی در اختیار، نس��بت به شناس��ایی و حذف سه دهک 
باالی درآمدی از فهرس��ت یارانه بگیران اق��دام کند. همچنین یارانه آرد 
صن��ف و صنعت، حذف و منابع حاص��ل از آن به خرید تضمینی گندم 

اختصاص می یابد.
ماده 6 این آیین نامه هم می گوید: »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مکلف اس��ت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و س��ازمان 
هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کش��ور )استانداران( طی دستورالعملی 
ک��ه ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه می کند، نس��بت به 
شناسایی حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی خانوارها اقدام کند. 
سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها موظف است پس از اعالم وزارت تعاون 

نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعالم )در اولین نوبت( اقدام کند.«
در تبصره اول این ماده آمده اس��ت: »خانوارهای حذف شده می توانند 
نس��بت به اعتراض درخص��وص قطع یارانه خود و اف��راد تحت تکفل با 
اعالم رضایت از دسترس��ی وزارت یادش��ده به تمام��ی اطالعات بانکی و 
ارائه اطالعات و مس��تندات الزم، اقدام کنند. وزارت تعاون مکلف اس��ت 
پس از بررس��ی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد 
شرایط دریافت یارانه نقدی را بار دیگر به سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
اعالم کند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت 
یادشده موظف است نتایج را به تمامی معترضین اعالم کند.« در تبصره 
دوم این ماده هم تأکید شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف به تبادل اطالعات موضوع این 

ماده با یکدیگر هستند.
ح��اال وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اعالم کرده ت��ا مهرماه یارانه 
س��ه دهک باالی درآمدی ب��ا احتیاط حذف می ش��ود. به گفته محمد 
ش��ریعتمداری، موضوع حذف دهک های درآم��دی برخوردار با توجه به 
ش��رایط اقتصادی کشور و فشارهای نظام سلطه طی این ایام و برخی از 
آثار فشارها بر سطح عمومی قیمت ها خیلی بااحتیاط انجام می شود، لذا با 
اینکه دولت مصوبه ای داشته که چهار دستگاه در این زمینه باید پیگیری 
کنند تا اقدامات الزم نس��بت به حذف برخی از افراد برخوردار که امروز 
دارای تمکن هس��تند و نیازی به پرداخت یارانه ندارند، انجام ش��ود، اما 
همچنان این کار صورت نگرفته است و هنوز دستگاه های اجرایی ذی ربط 

دستورالعمل کامل آن را ارائه نکردند. 
این درحالی است که دولت مالک غربالگری یارانه بگیران را میزان باالی 
مصرف از حد معینی اعالم کرده اس��ت، آن هم بدون هیچ توضیحی در 
رابط��ه با اینک��ه مصرف چه کاال و خدمات و تا چ��ه اندازه معیار خواهد 
بود، با این حال بعید نیس��ت که میزان مصرف حامل های انرژی یکی از 

مالک ها باشد.
به گزارش ایسنا، در اجرای تکلیف قانون بودجه 1398 آیین نامه مربوطه 
بعد از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب ش��ده و قرار اس��ت بعد از 
اعالم نظر نهای��ی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و 
فناوری اطالعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئوالن 

شناسایی دهک های باال، غربالگری از پایان شهریورماه شروع شود.
ب��ا این حال در آس��تانه غربالگری جمعیت ح��دود ۷8 میلیون نفری 
یارانه بگیر، تاکنون هیچ توضیح شفاف و مشخصی در مورد اینکه مالک 
دولت برای حذف چیس��ت، ارائه نش��ده و تنها وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی به اعالم اینکه س��قف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود 
ندارد و نشان تمکن در سه دهک باال میزان مصرف خانوارها خواهد بود 

اکتفا کرده است.
در اظهارات ش��ریعتمداری آمده که آن دس��ته از خانواده ها که میزان 

مصرف شان از حد معین باالتر است مشمول حذف یارانه می شوند.
تا اینجا مشخص آن است که برخالف آنچه که طی سال های گذشته 
بر حذف یارانه بگیران پردرآمد از سوی دولت، مجلس و کارشناسان تاکید 
می ش��د، این روش در دس��تور کار نیس��ت و میزان درآمد ماهانه مالک 

حذف نخواهد بود.
اما اینکه گفته ش��ده معیار برمبنای مص��رف خانوارها از حدی باالتر 
قرار گرفته با خود ابهامات زیادی به همراه دارد که تاکنون پاس��خی در 
مورد آن وجود نداشته است؛ اینکه مصرف باال، منظور مصرف کدام کاال 
و خدمات اس��ت؟ حد این مصرف چقدر است و پرمصرف بر چه مبنایی 
تعریف شده است؟ بانک های اطالعاتی کدام بخش های مصرفی را کامال 

پوشش می دهد که مبنای حذف یارانه بگیران قرار گیرد؟
در ای��ن بین تا حدی می توان گفت که مص��رف باال نمی تواند منظور 
میزان کاالهای خوراکی باشد که خانوارها تهیه می کنند، چراکه در این 
مورد امکان چندانی برای شناس��ایی وجود ندارد. بر این اس��اس مصرف 
کاال و خدماتی می تواند مالک باشد که دولت بابت آنها از خانوارها هزینه 
دریافت می کند که از جمله آن سوخت و انواع حامل های انرژی خواهد 

بود که میزان مصرف هر خانواری تحت نظارت دولت قرار دارد.
این در حالی اس��ت که در س��ال گذش��ته و در جریان تدوین برنامه 
دولت به منظور اصالح روند فعل��ی حامل های انرژی و توزیع یارانه های 
پنهان  یکی از پیش��نهادات مطرح ش��ده برای اصالح ب��ه تغییر قیمت 
برمبنای مصرف افراد بر می گش��ت که البته در نهایت برای بودجه سال 
جاری اجرایی نشد. به هر ترتیب ارائه توضیح صریح در مورد برنامه دولت 
به منظور غربالگری یارانه بگیران و روش��ن شدن سازوکار این موضوع از 
مطالبات عموم بوده و انتظار می رود قبل از اجرای طرح اطالع رسانی شده 

و به ابهامات پاسخ داده شود.
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بان��ک مرکزی ایران در بهمن ماه س��ال گذش��ته پذیرفت ک��ه ارزهای مجازی 
می توانند مورد اس��تفاده قرار گیرند و برای س��اماندهی آن نیز قوانین تازه ای وضع 
کرد. پیش از آن هم مجلس با پیشنهادهای خود به میدان صفر و یک های دیجیتالی 
آمده بود. در همین راس��تا، نهاد پژوهش��ی مجلس برای به کارگی��ری رمزارزها در 
ایران، ش��ش پیش��نهاد به نهادهای متولی داده است تا مجلس هم تلویحا استفاده 
از ارزهای مجازی را پذیرفته باشد و درباره نظارت بر آنها به نوعی اعالم حضور کند. 

پیشنهادهایی که حدود یک سال است روی کاغذ مانده اند.
تا همین چند س��ال پیش رمزارزها انکار می شدند. اساسا تعریف و درک درستی 
از این صفر و یک های پولساز کامپیوتری در ایران وجود نداشت. کسی باور نمی کرد 
که بدون کارت بانکی و اسکناس فیزیکی کاغذی بتوان پولی گرفت و پرداخت کرد و 
این در حالی که بود که کشورهای دیگر کم کم نسبت به رمزارزها نرم تر شده بودند.

ب��ا همه اینها، از آنجای��ی که دیگر انکار کردن بیت کوین، اتری��وم، لیتکوین و ... 
غیرممکن ش��د؛ ممنوعیت های تازه ای در ایران شکل گرفت. مثال نهادهای متولی 
خرید و فروش بیت کوین در ایران را غیرقانونی دانس��تند و اعالم کردند که عواقب 
ورود به این حوزه و ریسک های ناشی از آن به پای خود خریدار است. این وضعیت 
هم چندان دوام نیاورد و بانک مرکزی ایران در بهمن ماه س��ال گذش��ته نسبت به 
ساماندهی ارزهای مجازی قوانین تازه ای وضع کرد. طبق گزارش همشهری، در ایران 
حداقل دو پروژه ارز مجازی ملی در جریان است. در یک سال اخیر پست بانک تحت 
نظ��ر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ش��رکت خدمات انفورماتیک پروژه های 
ارز مج��ازی ملی خود را اعالم کرده اند. ارز مجازی ش��رکت خدمات انفورماتیک بر 
پایه ریال اعالم شده است و طبق اعالم این شرکت بنا شده که در فاز اول، ارزهای 
مجازی را در اختیار بانک های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار 

پرداخت برای تبادالت، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند.
مثلث پولشویی، مالیات و سفته بازی

پولشویی، مالیات و سفته بازی راس های یک مثلث خطرند. هر کدام از این راس ها 
می توانند یک تهدید برای جامعه ای که از ارزهای مجازی استفاده می کنند به شمار 
رود. هنگامی که با ارزهای مجازی کار می کنید؛ خیلی ساده تر از همیشه می توانید 

پولشویی کنید،  قوانین مالیاتی را دور بزنید یا سراغ سفته بازی بروید.
در حال حاضر متولی مبارزه با پولشویی در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی 
است. مبارزه با فرار مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی امکان پذیر است و  مبارزه 
با سفته بازی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام می شود. از آنجا که هر 
کدام از این مخاطرات، متولی و دستگاه خودشان را دارند؛ اقدام مناسب در شرایط 

فعلی می تواند بازار ارز مجازی را وارد ریل سیاست های کشور کند.
در حوزه قوانین مربوط به پولش��ویی اما ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی فعال 

یک س��ازمان منفعل در حوزه ارزهای مجازی به ش��مار می رود، چراکه در جلس��ه 
س��ی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ 9 دی ماه 1396، به کارگیری ابزار 
بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم 
ش��د. حوزه نظ��ارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیش��گیری از وقوع جرائم از طریق 
ارزهای دیجیتال، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای دیجیتال را به بانک ها ابالغ 
کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعالم کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با 
پولشویی اعالم کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و مؤسسات اعتباری و 
صرافی ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی 

که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یادشده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند.
در قوانین مالیاتی ایران نیز براساس تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با قوانین 
کش��ورمان نشان می دهد قانون مالیات های مستقیم مصوب 139۴ مجلس شورای 
اس��المی در زمینه مالیات های بر درآمد در زمینه ارزهای دیجیتال در کش��ور قابل 
اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است و شورای 
عالی مالیاتی می تواند آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیات های 
مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را تهیه و به رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
پیشنهاد کند. مالیات قابل اعمال بر ارزهای دیجیتال یا ذیل فصل چهارم )مالیات بر 

مشاغل( یا در فصل ششم )مالیات درآمد اتفاقی( قابل محاسبه است.
اما در مورد راس س��وم این مثلث ماجرا متفاوت است. در قوانین بورس و بورس 
کاالی ایران، ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار از این اختیار برخوردار اس��ت که 
ارزهای دیجیتال قابل تبدیل به پول دنیای واقعی را به عنوان ابزار مالی طبقه بندی 
کن��د. در این صورت امور مربوط به سیاس��ت گذاری مربوط به س��رمایه گذاری در 

ارزهای دیجیتال در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.
بسته پیشنهادی مجلس درباره رمزارزها

برای استفاده از مزایای استخراج رمزارزها در بخش دولتی به بازسازماندهی بخش 
فناوری اطالعات دستگاه ها داریم؛ به طوری که امکان سوءاستفاده از منابع طبیعی 
کشور توسط اپراتورها هم به حداقل برسد. به نظر می رسد زیرساخت قانونی موجود، 
وظایف و اختیارات دس��تگاه های مختلف را درخصوص رمزارزها تعیین کرده است، 
اما مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر بر اجرای قانون ش��ش پیش��نهاد در این 
حوزه ارائه داده است که با وجود گذشت یک سال از ارائه این بسته پیشنهادی هنوز 

تقریبا هیچ کدام از آنها عملیاتی نشده است:
* پیشنهاد اول: هر یک از رمزارزها بسته به حوزه ای که بر آن اثرگذار است، نهاد 
متولی قانونی خاص خود را خواهد داش��ت. مقررات گذاری در مورد رمزارزهایی که 
استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذار است، به وزارت ارتباطات مربوط است و 
اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در 

زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.
* پیشنهاد دوم: در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو 
مصوب��ه 13۵3، وزارت نیرو می تواند تعرفه برق اس��تخراج رمزارزهای انرژی بر و )با 
تش��خیص وزارت صنعت، معدن و تجارت( مکان هایی که اس��تخراج رمزارز در آنها 
مجاز اس��ت مانند شهرک های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید 
و فرآیندهای اداری مازاد با تکیه بر فرآیند خوداظهاری در س��امانه گمرک نس��بت 
به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب وکارها به آنها 

اختصاص یابد.
* پیشنهاد سوم: بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات با اس��تفاده از سامانه های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها 
اجرای��ی کند یا به مراکز مبادل��ه رمزارز مجوز الزم دهد، اطالعات الزم را در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای 

مقاصد سوداگرانه شود.
* پیش��نهاد چهارم: اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید ش��فافیت این حوزه نیز 
به ش��مار می رود. س��ازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص 
اخ��ذ مالیات با اس��تفاده از اطالعات س��امانه خوداظهاری و اطالعات س��امانه های 
س��نا و نیما و اطالعات عام رمزارزها مانند س��ختی اس��تخراج، مالیات بر استخراج 
رمزارزها را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه 
از اس��تخراج کنندگان و استعالم آنی از ش��رکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به 
آنها عودت دهد. اگرچه ماده 1۴1 قانون مالیات های مستقیم مصوب 139۴  و ماده 
13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی 
رس��می را صفر منظور کرده اس��ت، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق 
استخراج منطقی نیست، بنابراین پیشنهاد می شود استخراج رمرزارزها از مالیات بر 

درآمد معاف نباشند.
* پیش��نهاد پنجم: با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش 
پیدا کردن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را 
دارد، باید سیاست گذاران کشور زمینه الزم برای همکاری میان بخش های خصوصی 

دو کشور را فراهم کنند.
* پیشنهاد شش��م: شناسایی دقیق اس��تخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی 
مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار س��اماندهی با ایجاد س��ازوکار 
خوداظه��اری اس��تخراج کنندگان در کنار اعمال جرایم بازدارنده برای کس��انی که 
خوداظهاری نکنند و اعالم مناطق جغرافیایی که اس��تخراج رمزارزهای انرژی بر در 
آنها مجاز یا ممنوع اس��ت، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.

6 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای به کارگیری رمزارزها

مسیر قانونی رمزارزها در ایران
انرژی

سی ان بی سی بررسی کرد
تأثیر حذف بولتون از کابینه ترامپ بر بازار 

نفت
تصمی��م دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کنار گذاش��تن 
جان بولتون، تندروترین عضو کابینه خود، احتمال کاهش فش��ارها 
بر دو صادرکننده بزرگ نفت جهان یعنی ایران و ونزوئال را افزایش 

داده است.
حذف بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا از کابینه ترامپ باعث شده 
است که امیدها به فروکش کردن فشارهای آمریکا بر کشورهای مخالف 
سیاس��ت های واش��نگتن از جمله دو کش��ور نفت خیز ایران و ونزوئال 
افزای��ش یابد. دقایقی پس از آنک��ه دونالد ترامپ در پیامی توئیتری از 
استعفای اجباری جان بولتون خبر داد، قیمت نفت در بازارهای جهانی 
که روندی صعودی به خود گرفته بود، ناگهان کاهش یافت؛ هرچند این 

کاهش قیمت در نهایت چندان ادامه دار نبود.
جان بولتون که همواره از وی به عنوان تندروترین عضو کابینه ترامپ 
یاد می ش��د، به رسانه های آمریکایی گفته است که خودش تصمیم به 
اس��تعفا گرفته و ترامپ وی را مجبور به استعفا نکرده است. در همین 
حال، سخنگوی کاخ سفید نیز در واکنش به گمانه زنی رسانه ها مبنی بر 
اینکه کنار گذاشته شدن بولتون از دولت ترامپ به دلیل اختالفاتش با 
رئیس جمهور بر سر مذاکره با سران طالبان در کمپ دیوید بوده است، 
اعالم کرد که دالیل مختلفی برای خروج بولتون از دولت آمریکا وجود 

داشته است.
جان کیلداف، ش��ریک مؤسسه مشاوره س��رمایه گذاری انرژی اگین 
کپیتال در نیویورک، درباره اثرات کنار گذاش��ته شدن بولتون بر بازار 
نفت می گوید: »این اتفاق باعث کاهش چشمگیر نگرانی ها از احتمال 
رویارویی نظامی آمریکا و ایران ش��ده است. تمایل شدید بولتون برای 
جن��گ با ایران، به دوران حضور او در کابینه جرج بوش بازمی گردد. با 

حضور او در کابینه، بازار نفت همیشه در ترس و بالتکلیفی بود.«
دولت ترامپ در ماه مه سال گذشته یعنی اردیبهشت ماه 9۷ از توافق 
هسته ای موسوم به برجام خارج شد. بهانه ترامپ و مشاور امنیت ملی 
او ب��رای خروج از توافق برجام این بود که برجام یک توافق کوتاه مدت 
است و به ایران اجازه می دهد که به سمت تولید سالح هسته ای حرکت 
کند. در ادامه کاخ سفید تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را با هدف 

حذف کامل نفت ایران از بازار دوباره آغاز کرد.
یک س��ال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران نیز در واکنش به 
تحریم ه��ای یکجانب��ه آمریکا و کوتاهی طرف ه��ای دیگر برجام در 
اجرای تعهدات خود )تسهیل روابط تجاری با ایران( اقدام به تعدیل 
مرحله به مرحله تعهدات هس��ته ای خود ذیل برجام کرده است. در 
ای��ن میان، طرف ه��ای دیگر برجام یعنی فرانس��ه، انگلیس،  آلمان،  
روس��یه و چین تالش هایی را ب��رای متقاعد کردن ای��ران به ادامه 
حضور در برجام آغاز کرده اند و فرانس��ه اخیراً پیش��نهاد گش��ایش 
ی��ک خط اعتب��اری 1۵ میلیارد دالری در ازای پایان بخش��یدن به 
غنی س��ازی اورانیوم در سطحی باالتر از محدودیت های تعیین شده 
در برج��ام را ب��ه ایران ارائه داده اس��ت. همچنین در راس��تای این 
پیشنهاد قرار بود که فرانسه، کاخ سفید را برای اعطای معافیت هایی 
به مش��تریان نفت ای��ران برای خرید روزانه ۷۰۰ هزار بش��که نفت 
راض��ی کند؛ اما مقامات آمریکایی اعالم کرده اند هیچ معافیتی برای 
مش��تریان نفت ایران در نظر نخواهند گرفت و در ادامه ماجرا ایران 

نیز اجرای گام سوم از کاهش تعهدات هسته ای خود را آغاز کرد.
هلیما کرافت، تحلیلگر س��ابق انرژی در سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )س��یا( که اکنون به عنوان استراتژیس��ت ارشد کاالهای خام 
در بانک س��رمایه گذاری آربی س��ی کپیتال کان��ادا فعالیت می کند، 
درخصوص افزایش احتمال عملی ش��دن پیش��نهاد فرانس��ه برای 
کاهش تنش ها بین ایران و آمریکا پس از خروج بولتون جنگ طلب 
از کابین��ه ترام��پ می گوی��د: »مطمئناً این باع��ث افزایش احتمال 
پذیرش پیشنهاد امانوئل مکرون خواهد شد. البته اساساً من شانس 
چندانی برای پذیرفته ش��دن این پیش��نهاد از سوی آمریکا متصور 
نیس��تم، اما در هر صورت قطعاً احتمال پذیرش آن اکنون بیش��تر 

از دیروز است.«
پس از وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا علیه ایران، تنش ها 
بی��ن دو طرف رو به افزایش گذاش��ت و در ماه ژوئن )اواخر خرداد( 
س��رنگونی یک پهپاد آمریکایی توس��ط پدافند هوای��ی ایران باعث 
ش��د تا برخی رس��انه ها حتی از احتمال رویارویی نظامی مس��تقیم 
آمریکا و ایران صحبت کنند. جان کیلداف، شریک مؤسسه مشاوره 
س��رمایه گذاری ان��رژی اگین کپیت��ال، در این خص��وص می گوید: 
»تقریب��اً با هر اتفاقی، جان بولتون خواس��تار حمله نظامی به ایران 
می شد. من فکر می کنم پس از سرنگون شدن آن پهپاد، وی تقریباً 
به هدف خود نزدیک ش��ده بود ام��ا رئیس جمهور در آخرین دقایق 

منصرف شد.«
کلی��ف کوپچان،  رئی��س هیأت مدیره گروه مش��اوره و تحقیقات 
ریسک سیاس��ی اوراسیا، درباره تغییرات سیاس��ت خارجی آمریکا 
پس از حذف جان بولت��ون از کابینه ترامپ می گوید: »جهت گیری 
آینده دولت آمریکا در حوزه سیاست خارجی با توجه به دیدگاه های 
خود ترامپ و ش��خص منتخب او برای جایگزینی بولتون مش��خص 
خواهد ش��د. بولتون مخالف هرگونه مذاکره با ایران بود، اما به نظر 
می رس��د ترامپ عالقه مند ب��ه یک دیدار ]با مقامات ایران[ اس��ت. 
البته موافقت مقام��ات ایران با چنین دیداری همچنان غیرمحتمل 
اس��ت، اما اگر این دیدار انجام ش��ود، ش��اهد کاهش هیجانی بهای 

نفت خواهیم بود.«
این تحلیلگر سیاسی در ادامه می افزاید: »مشاور امنیت ملی سابق 
]بولتون[ یکی از حامیان اصلی براندازی حکومت ایران بود. با رفتن 
بولتون، احتم��ال رویارویی نظامی آمریکا و ای��ران کاهش می یابد. 
بولتون ی��ک جنگ طلب فوق افراط��ی بود. او ش��خص تأثیرگذاری 
بود و کنار گذاش��ته شدنش باعث مالیم تر ش��دن حداقل برخی از 
سیاست های دولت ترامپ خواهد شد. سیاست های مرتبط با ایران، 
کره ش��مالی، افغانس��تان و ونزوئال از جمله این سیاست ها خواهند 

بود.«
جان بولتون که روز سه شنبه رسماً از کابینه ترامپ کنار گذاشته 
شد، در دوران ریاست جمهوری سه رئیس جمهور جمهوریخواه دیگر 
یعنی رونالد ریگان، بوش پدر و بوش پس��ر نیز حضور داش��ته و در 
سمت هایی مانند معاون دادستان کل، دستیار وزیر امور خارجه در 
مسائل س��ازمان های بین المللی، معاون وزارت امور خارجه در امور 
تسلیحات و امنیت بین المللی )در زمان حمله به عراق و افغانستان( 

فعالیت کرده است.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

شیوه تعیین قیمت مسکن در ایران تغییر کرده و حاال دیگر این محله و منطقه 
نیست که تنها مولفه تعیین قیمت در بازار است.

به گزارش خبرآنالین، مسکن لوکس حاال جزء جدایی ناپذیر بازار مسکن در ایران 
اس��ت. از لواس��ان تا اسالمش��هر و البته در تهران تا بندرعباس، همه جا واحدهای 

مسکونی لوکس و گران قیمت به چشم می خورند .
در گذشته زمین مهمترین مولفه در تعیین قیمت مسکن محسوب می شد اما در 
شرایط کنونی، زمین اهمیت خود در این پروسه را از دست داده است چراکه شکل 
و شیوه تعیین قیمت مسکن در کشور تغییراتی جدی را تجربه کرده است. از سوی 
دیگر، تغییر مکانیزم قیمت گذاری مسکن ریشه در تغییر شیوه ساخت در ایران دارد 
و گام برداری به س��مت احداث واحدهای لوکس سبب ش��ده است این بازار شاهد 

چرخشی مهم در این حوزه باشد.
 بررس��ی ها نش��ان می دهد س��هم واحدهای لوکس خالی مانده از کل واحدهای 
مسکونی خالی مانده در بازار بسیار باالست به طوری که می توان واحدهای مسکونی 
بحرانی و خالی مانده در ایران را لوکس دانست چراکه قیمت آن باالتر از قدرت خرید 
می ایس��تد. تورم مسکن چنان س��رعت گرفته است که حتی مسکن مصرفی نیز از 
دس��ترس بسیاری از خانوارهای متقاضی خارج شده است اما لوکس ها ساز دیگری 

را در این بازار می زنند .
چرا بازار مسکن منجمد شد؟

هادی حق ش��ناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گلستان معتقد است طبقه ای 
جدید در ایران ش��کل گرفته اس��ت که متقاضی مسکن لوکس، خودروی لوکس و 
نمادهای اش��رافیت و ثروت در ایران است اما همین طبقه در دوره هایی که اقتصاد 

با بحران روبه رو می ش��ود تقاضایش را خارج می کند، این چنین است که رکود بازار 
مس��کن لوکس از بازار مس��کن مصرفی باالتر است و این واحدهای مسکونی بدون 

تقاضا مانده و به انجماد بازار مسکن منجر شده است .
این نکته از س��وی فعاالن بازار مس��کن نیز مورد تایید قرار می گیرد، فعاالن این 
بازار معتقدند مسکن لوکس در جای جای کشور بی مشتری است اما در نقاطی که 
تجمع مس��کن لوکس وجود دارد و شهرک س��ازی خاص شده است، مانند باستی 
هیلز در لواس��ان این رکود به چشم نمی خورد چون طبقه متقاضی این نوع زندگی 

به اندازه کافی پول دارد. 
راهکار تعیین قیمت

 حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک در پاسخ به این سوال که 
آیا بازار مسکن مصرفی راکد است یا بازار مسکن لوکس گفت: طبیعتا بازار مسکن 

لوکس با بحرانی جدی روبه روست و حجم خرید و فروش کاهش یافته است.
 وی در پاسخ به این سوال که آیا رکود در برخی مناطق گران تر پایتخت مشهود 
اس��ت یا خیر؟ گفت: نکته مهم اینجاست که شیوه تعیین قیمت ملک تغییر کرده 
است، پیش تر به واسطه محل قرارگیری یک واحد مسکونی در یک منطقه، قیمت 
تعیین می شد اما امروزه این نوع سازه و امکانات ساختمان است که قیمت را تعیین 
می کند، وقتی ساختمانی باشگاه ورزشی و استخر و سونا و آسانسور اسباب کشی و 
... دارد قیمت باالتری برای آن تعیین می شود و ساختمان های معمولی نیز قیمت 

پایین تر دارند. 
به گفته وی، این س��اختمان ها در حالی احداث ش��ده اس��ت که فعال پولی برای 
خریدش��ان وجود ندارد از ای��ن رو با انبوه واحدهای مس��کونی خالی مانده روبه رو 

هس��تیم .همین حاال در گران ترین منطقه تهران واحدهای مس��کونی هس��ت که 
قیمت هایی دو برابر قیمت عرف منطقه دارد چرا که امکانات این واحدهای مسکونی 

بسیار باالست. 
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در توضیح دالیل بروز این اتفاق گفت: 
» از دهه 8۰ الگوی س��اخت مس��کن تغییر کرده، یعنی واحدهای لوکس بیش از 
کشش بازار ساخته شدند ولی واحدهای عمومی و مردمی چندان رشد نکردند. به 
همین دلیل اکنون اغلب واحدهای خالی تهران را واحدهای لوکسی دربر می گیرند 
که نسبت به درآمد عمومی جامعه قیمت بیشتری دارند و تعداد کسانی که می توانند 

صاحب آن شوند کمتر از واحدهایی است که ساخته شده است.«
او در رابطه با قیمت واحدهای مس��کونی در محالت مختلف گفت: »در ش��مال 
تهران، از شمال شرق تا شمال غرب تقریبا قیمت ها یکسان هستند اما این سازه های 
خاص هس��تند که قیمت های باال دارند. یعنی مثال واحدهایی با متری 9۰ میلیون 
تومان چندان براس��اس قیمت زمین تعیین قیمت نشدند، بلکه سازه آنها به عالوه 
امکانات رفاهی که آنها را الکچری کرده س��بب شده تا قیمت برخی واحدها سر به 
فلک بکشند. این مهم سبب شده حتی در لواسانات نیز که یک منطقه اطراف تهران 

است نیز قیمت واحدهای خاص به اندازه مناطق شمالی تهران باشد.«
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تحوالت قیمت مسکن در تهران و میزان ریزش 
قیمت ها نیز پاس��خ داد: »قیمت واحدهای بزرگ بی��ن 3۰ تا 3۵درصد، واحدهای 
کوچک ۵ تا 3۰درصد و اجاره بها 1۰ تا 1۵درصد کاهش داشتند. با توجه به اینکه 
فصل نقل و انتقاالت در حال اتمام اس��ت انتظار داریم روند کاهشی ادامه یابد و در 

مهرماه میزان کاهش قیمت ها ادامه یابد.«

وقتی بازار واحدهای لوکس راکد است

تغییر در شیوه تعیین قیمت مسکن
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مشارکت مدنی و فروش اقساطی در صدر
کدام تسهیالت بانکی بیشترین جذابیت را 

دارند؟
تسهیالت مش��ارکت مدنی در خرداد امسال با ۴۰۷ هزار میلیارد 
تومان بیش از 3۰درصد از مجموع تسهیالت بانک ها و موسسه های 
اعتباری را به خود اختصاص داد و تس��هیالت قرض الحسنه نیز در 

رده سوم قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، میزان پرداخت انواع تس��هیالت توسط بانک ها و 
موسس��ه های اعتباری امس��ال نیز روندی افزایشی داشته به طوری 
که بررس��ی ها نشان دهنده رشد دسته جمعی انواع تسهیالت بانکی 
است. طبق آمارهای بانک مرکزی، بانک ها و موسسه های اعتباری تا 
پایان خرداد 98 یک هزار و 333 هزار میلیارد تومان انواع تسهیالت 
قرض الحس��نه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی و جعاله به متقاضیان 
اعطا کردند که نسبت به اسفند 9۷ حدود 2.6درصد افزایش یافت.
تس��هیالت قرض الحس��نه اعطایی توس��ط بانک ها و موسسه های 
اعتب��اری در خرداد امس��ال ب��ه 83 هزار میلیارد تومان رس��ید که 
نس��بت به اس��فند 9۷ حدود 6درصد رشد داش��ته است. در اسفند 
پارس��ال ۷8 هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه اعطا شده 

بود.
در دوره مورد بررس��ی حدود 1۴.9 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
مضاربه توس��ط بانک ها و موسسه های اعتباری داده شد که کاهش 

8.۵درصدی را نسبت به اسفند 9۷ نشان می دهد.
در اسفند 9۷ نیز 11.۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت سلف واگذار 
ش��د که با رش��د حدود 1۰درصدی به 12.۷ هزار میلیارد تومان در 
خرداد 98 افزایش یافت. میزان تسهیالت مشارکت مدنی خردادماه 
امس��ال نیز ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بود که نس��بت به اسفند 9۷ 

تغییری نداشته است.
همچنین بررس��ی میزان تس��هیالت اعطایی در خرداد 98 نشان 
می دهد که مش��ارکت مدنی و فروش اقس��اطی در صدر تسهیالت 
بانک ها  و موسس��ه های اعتباری قرار داش��ته اند. در خرداد امسال 
تسهیالت مشارکت مدنی با ۴۰۷ هزار میلیارد تومان 3۰.۵درصد از 
مجموع تسهیالت را به خود اختصاص داده بودند. تسهیالت فروش 
اقس��اطی نیز با رق��م 38۷ هزار میلیارد توم��ان معادل 29.1درصد 
از مجموع تس��هیالت را به خود اختص��اص داده بودند. پس از آن، 
تس��هیالت مرابحه با 11درصد، قرض الحس��نه با 6.2درصد و جعاله 
با ۴.۷درصد قرار داش��ته اند. کمترین سهم در میان انواع تسهیالت 
بانکی به تسهیالت استصناع با صفر درصد و سرمایه گذاری مستقیم 

با نیم درصد تعلق داشته است.
کس��ب وکارهای نوپا و تازه تاسیس گاهی اوقات برای توسعه کار 
خود نیاز به دریافت کمک و وام دارند و یکی از این راه های کمک، 
مش��ارکت مدنی است. قرارداد مش��ارکت مدنی قراردادی است که 
از طریق آن اش��خاص حقیقی یا حقوقی سرمایه )مادی یا معنوی( 
خود را به صورت سهم الش��رکه نقدی یا غیرنقدی تعیین کرده و به 
صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت های تولیدی، 
بازرگان��ی و خدمات��ی برای م��دت محدود و به قص��د انتفاع به کار 

می گیرند.

در سال 2۰18
صنعت بانکداری چقدر سود داد؟

در س��ال 2۰18 صنعت بانک��داری در جه��ان 1.3 تریلیون دالر 
سودآوری خالص داشته است.

به گزارش ویژوال کپیتالیس��ت، ش��کی نیس��ت که خدمات مالی 
در هر نقطه ای از جهان جزو س��ودآورترین صنایع هستند تا جایی 
که اقتصاد برخی کش��ورها کامال مبتنی به بانکداری اس��ت. به طور 
متوس��ط ۵.1درصد کل تولی��د ناخالص داخلی جهان��ی را صنعت 

بانکداری تشکیل می دهد.
3۰ بانک بزرگ جهان در سال 2۰19 ارزشی معادل 3.۵ تریلیون 
دالر داش��ته اند که در ای��ن بین، 36درصد این بانک ه��ا در آمریکا 
مس��تقر هس��تند و پس از این کشور، چین با 2۵درصد و استرالیا و 
کان��ادا مجموعا با 16درصد قرار دارند. انگلیس با 6درصد و اتحادیه 
اروپا و ژاپن با 2درصد دیگر مناطقی هس��تند که میزبان بانک های 

بزرگ جهان هستند.
در ح��ال حاضر بانک »جی پی مورگان« ب��ا دارایی هایی به ارزش 
۷.۴ تریلیون دالر، باارزش ترین بانک در آمریکا محس��وب می ش��ود 
و پس از این بانک نیز بانک اف آمریکا، س��یتی گروپ، ولز فارگو و 

گلدمن ساکس قرار دارند.
ت��ا پایان س��ال 2۰18، بانک ه��ای آمریکای��ی ۴۰3 میلیارد دالر 
س��ودآوری خالص داش��ته اند که این رقم برای چین 333 میلیارد 

دالر و برای اتحادیه اروپا 198 میلیارد دالر بوده است.
در بین کش��ورهای جهان، س��نگاپور بیش��ترین وابس��تگی را به 
صنعت بانکداری دارد؛ به گونه ای که 13.1درصد اقتصاد این کشور 
را بانکداری تش��کیل می دهد. این رقم برای چین 6.6درصد، آمریکا 
۵.۴درصد و کانادا 6.۵درصد اس��ت. در بین دیگر کشورهای جهان، 
صنعت بانکداری 6.8درصد اقتصاد انگلیس، ۴درصد اقتصاد فرانسه، 
6.6درص��د اقتصاد س��وئیس، 3.8درصد اقتصاد آلم��ان، ۴.3درصد 
اقتصاد سوئد، ۷.1درصد اقتصاد استرالیا و ۵.1درصد اقتصاد روسیه 
را تشکیل می دهد. در بین کشورهای نوظهور نیز 2.۵درصد اقتصاد 
هند، 2.۴درصد اقتصاد عربستان، ۴درصد اقتصاد امارات، ۴.۵درصد 
اقتصاد ترکیه و ۷.۵درصد اقتصاد آفریقای جنوبی مبتنی بر صنعت 

بانکداری است.

بانکنامه

مرکز پژوهش های مجلس با انتش��ار گزارش��ی درباره راهکارهای رونق 
تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کالن، بر ضرورت مدیریت نقدینگی 
و جلوگی��ری از حمالت س��فته بازانه نقدینگی به بازاره��ای رقیب تولید 
تاکید کرد. به گزارش ایرنا، بازوی کارشناس��ی مجلس، اعالم کرد: اعطای 
تس��هیالت کالن یک��ی از مصادیق خلق پول جذاب بانک ها و مؤسس��ات 
اعتباری است که غالباً به شرکت های تابعه و وابسته آنها تعلق می گیرد و 
کنترل این نوع از تسهیالت می تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت 

مدیریت قرار دهد.
به گفته مرکز پژوهش ها، یکی از الزامات اقتصاد کالنی حمایت از تولید 
و ایج��اد رونق در س��رمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی، پیش بینی پذیر 
ب��ودن بازارها و ثبات در قیمت هاس��ت. از مؤلفه های مه��م اثرگذار بر این 
ثبات و پیش بینی پذیری، کّمیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه 
به انگیزه های س��فته بازانه است. مشاهده کّمیت و کیفیت رشد نقدینگی 
در سال های اخیر و نوس��انات بازار ارز و افزایش قیمت ها در سال 139۷، 

ضرورت اندیشیدن به مسئله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.
رش��د نقدینگی در سال های پس از نیمه 1392 با سهم باالی شبه پول 
همراه بوده و متوس��ط نس��بت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود 
1۵درصد رس��یده اس��ت. این نگرانی زمانی جدی تر می ش��ود که بدانیم 
توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از 
سپرده ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و 

آثار تورمی فوق الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد.
همه این مس��ائل در کنار انتظارات تورمی باال در ش��رایط تحریم، این 
دغدغه و نگران��ی را ایجاد می کند که دوره آتی می تواند موعد تخلیه آثار 
تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد )بیش از آنچه در سال 9۷ تجربه شد( 
باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی )تخلیه دفعی شکاف 
تورمی سال های اخیر( در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی 

موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهاداتی ارائه می گردد.
۳ راهکار برای مدیریت خلق نقدینگی جدید

س��ه راهکار مرکز پژوهش ها برای مدیریت خلق نقدینگی جدید عبارت 
اس��ت از: اعم��ال محدودیت بر رش��د ترازنامه بانک ها به وی��ژه بانک های 
مشکل دار؛ نظارت شدید بر بانک ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های 
سفته بازانه توسط شرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل 

اعطای تسهیالت کالن توسط مقام ناظر.
خلق پول بانک ها در ش��رایطی که وصول مطالبات با چالش های جدی 
مواجه است، موجب انبساط بیشتر ترازنامه های بانک ها می شود، لذا یکی 
از اقدامات ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت های 
مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار است. 
به عنوان مثال بانک مرکزی می تواند به بانک های مشکل دار صرفاً اجازه رشد 
1۰ الی 1۵درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید 
و یا اعطای تس��هیالت آنها را محدود کند. از سوی دیگر بانک ها به واسطه 
قدرت خلق پول، پتانسیل باالیی برای بهره مندی از سود سفته بازی دارند 
که به واس��طه عایدی ب��االی بازار دارایی ها می تواند خل��ق پول را حتی با 
وجود نرخ های باالی اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند، اما 
ورود بانک ها به این بازارها عالوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی 
نیز می ش��ود که به منظور جلوگیری از چنین واقعه ای پیشنهاد می شود از 
ورود بانک ها به فعالیت های سفته بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این 
مس��ئله نیز با کنترل مقاصد تسهیالت اعطایی بانک ها به ویژه شرکت های 
زیرمجموعه فعال در بخش س��اختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد ش��د. 
اعطای تسهیالت کالن نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک ها 
و مؤسسات اعتباری است که غالباً به شرکت های تابعه و وابسته آنها تعلق 
می گیرد و کنترل این نوع از تس��هیالت نیز می تواند تا حد زیادی رش��د 

نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
راهکارهای چهارگانه کنترل نقدینگی موجود

مرک��ز پژوهش ها همچنین در محور کنت��رل نقدینگی موجود با هدف 
کنترل س��فته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملته��ب دارایی ها )اعم از ارز، 
طال، امالک و مس��تغالت( چهار پیش��نهاد داده است: کنترل سپرده های 
کالن و تراکنش های آنها؛ فروش دارایی های دولتی و سپرده گذاری یکساله 
منابع حاصله در بانک ها )با هدف جمع آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن 
آن به اقتصاد، اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار 

ارز و سکه.
در ش��رایطی که توزیع سپرده های بانکی به شدت متمرکز است، کنترل 
س��پرده های کالن ضرورت جدی می یابد چراک��ه انتقال پول تنها از چند 

حساب معدود، می تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز 
شوک قیمتی بر دارایی ها شود. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و 
ثبات بخشی به بازار طال و ارز انگیزه سفته بازی را کاهش داده و از افزایش 

سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می کند.
ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک 
مرکزی و تأسیس بازار مش��تقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته بازی 
کنترل ش��ده که البته فضا و فرصتی ب��رای مداخله ریالی بانک مرکزی را 
فراهم می کند نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش  از پیش نوسانات 
ارزی خواهد ش��د که به  نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی 

دارد.
2راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم نقدینگی

به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشنهاد می شود: 
فروش اموال مازاد بانک ها که موجب کاهش س��پرده ها و نقدینگی ش��ده 
و می توان��د تعهدات بانک ها را کاهش دهد و تس��ویه مطالبات غیرجاری 
بدهکاران بانک ها با سپرده های این بدهکاران در بانک های دیگر، که در این 
صورت عالوه بر وصول مطالبات بانک ها، موجب کاهش نقدینگی می شود.

اجرای راهکارهای پیش گفته متضمن اطالع کامل نسبت به اطالعات و 
س��وابق عملکردی و همچنین ذی نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب های 
س��پرده ای در شبکه بانکی )با اولویت س��پرده های کالن( و تراکنش های 
آنهاس��ت؛ به این دو راهکار توجه کنید: نخس��ت، نظارت شدید بر بانک ها 
به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های س��فته بازانه توس��ط شرکت های 
زیرمجموعه و س��ایر اش��خاص مرتبط و دوم، کنترل س��پرده های کالن و 
تراکنش های آنها. این یک نگاه از سطح باال به پایین است. در این نوع نگاه 
با توجه به رفتارهای موجود در بازار دوربین دولت و ناظران به طیف خاصی 

از رفتارهای بانک ها و سپرده ها توجه خواهد کرد.

این نگاه منفعالنه اس��ت و دائما در حال اکتش��اف و رهگیری است. اگر 
یک بانک را به عنوان گره ریشه یک درخت تصور کنیم وقتی به الیه های 
پایین می رس��یم مسیر را گم خواهیم کرد. در یک نگاه بدبینانه این روش 
گشتن به دنبال نخود سیاه است. کافی است که در یک معامله ای از اسناد 
دست نویس استفاده شود! به جای این روش باید در مرحله اول کلیه اسناد 
دستی در یک فرصت شش ماهه به سیستم ها منتقل شوند. در مرحله دوم 

بساط اسناد دستی باید به طور کامل برچیده شود.
هر معامله ای اعم از امالک، مس��تغالت، س��که، خودرو، ارز و… باید در 
یک سیس��تم ذخیره ش��وند. در غیر این صورت دولت اعتباری به معامله 
نداده و مسئول هرگونه خسارتی، طرفین معامله باشند. در کنار مباشران 
بانک ها که از اش��خاص حقیقی هس��تند، معامالت و رش��وه هایی که در 
اس��تخرها داده می ش��ود هم داریم! پس امکان دور زدن نگاهی که از باال 
به پایین اس��ت وجود دارد. هر کاالیی که به هر روش��ی معامله ش��ود در 
انتها به مش��تری فروخته می شود، در غیر این صورت حبس پول و دارایی 
به ضرر مالک آن اس��ت و دست او را می س��وزاند. پس مجبور است آن را 
بفروشد چون اگر نفروشد مالیات آن را باید بدهد و اگر بفروشد آنگاه ما در 
سیس��تم ها منتظرش هستیم! خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود 
دیوار کج. روش هایی که توسط مرکز پژوهش ها پیشنهاد می شود باید یک 

استخوان بندی و فوندانسیون محکمی داشته باشد!
پاشنه آشیل کنترل نقدینگی در جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از 
منابع بانک مرکزی و کوچک س��ازی، چابک سازی و هوشمندسازی نظام 
بانکی کش��ور به منظور کاهش بهای تمام ش��ده پول خالصه می ش��ود و 
اخذ مالیات بر درآمدهای س��رمایه ای نیز موجب جلوگیری از فعالیت های 
س��فته بازانه در بازار ارز و مس��کن می ش��ود و به تبع آن منابع بانک ها به 

صورت تسهیالت به بخش تولید تزریق می شود.

تسهیالت کالن بانک ها غالبا به شرکت های تابعه می رسد

پاشنه آشیل کنترل نقدینگی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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طرح جدید وزیر اقتصاد برای ایجاد »کانال سبز مالیاتی«
شرکت های بورسی در اولویت قرار گرفتند

رئیس س��ازمان مالیاتی با بیان اینکه طرح جدید کانال س��بز مالیاتی در 
قالب تس��هیالت جدید ب��رای واحدهای با اعتبار باالتر مطرح ش��ده، گفت 
با توجه به ش��فافیت موجود در ش��رکت های بورس��ی واحدهای منتخب در 

اولویت اجرای این طرح قرار می گیرند.
امید پارس��ا در گفت وگو با تس��نیم، با بیان اینکه طرح جدید کاناِل سبِز 
مالیاتی برای مودیان با اعتبار باالتر که اعتماد بیش��تری به آنها وجود دارد، 
پیاده می ش��ود، گفت: این طرح از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده و به دنبال 
ایجاد ش��رایط س��هل تِر مالیاتی برای ش��رکت های منتخب است، در مرحله 
نخس��ت پیگیری پیاده س��ازی این طرح  برای ش��رکت های فع��ال در بازار 

سرمایه صورت خواهد گرفت.
او با اش��اره به اینکه فقط براساس نص قانون مالیات اخذ می شود، گفت: 
بنابرای��ن از همه افراد مش��مول، مالیات اخذ خواهد ش��د ام��ا در تمام دنیا 
تس��هیالتی مثل طرح کانال س��بز مالیاتی برای بحث مالیات ستانی لحاظ 

می شود.
به گفته پارس��ا، کلیات این طرح جدید از س��وی وزیر اقتصاد مطرح شده 
اس��ت، بر این اساس فعاالن و شرکت های بورسی باید پیشنهادات و توقعات 
خ��ود از نظام مالیاتی را ب��ه وزارت اقتصاد ارائه کنن��د تا درخصوص امکان 

اعمال تسهیالت جدید تصمیم گیری شود.
رئیس س��ازمان مالیاتی با اشاره به پیاده سازی مسیر سبز در گمرک طی 
س��نوات اخیر، گفت: کاالها و محموله هایی که در مسیر سبز قرار می گیرند 
با توجه به اعتباری که دارند س��ریع تر ترخیص می ش��وند. البته در موضوع 

کانال سبز مالیاتی به دنبال اعمال تخفیف در اصل مالیات مقرر نیستیم.
ب��ه گفته معاون وزیر اقتصاد، بخش��ش یا تخفیف درخصوص بخش��ی از 
جرائم مالیاتی در اختیار س��ازمان مالیاتی است، بنابراین این دسته از جرائم 
مالیاتی از امکان قرار گرفتن در طرح کانال س��بز مالیاتی برخوردار خواهند 

بود.
2۵ ش��هریور امسال قرار اس��ت دس��تورالعمل جدید بازار پایه فرابورس 
اجرایی شود. بس��یاری معتقدند که این دستورالعمل ریسک سرمایه گذاران 

این بازار را کنترل می کند.
به گزارش ایس��نا، از سال گذش��ته قرار شد تا دستورالعمل معامالت بازار 
پای��ه فرابورس ایران اصالح ش��ود. در عین این اصالح، قرار بر این ش��د که 
تابلوه��ای این بازار نیز با س��ه رنگ زرد، نارنجی و قرم��ز به نمایش درآیند 
و بس��ته به مقدار ش��فافیت، شرکت درج ش��ده در این بازار، در یکی از این 

تابلوها طبقه بندی شود.
ام��ا از زمانی که قرار ش��د دس��تورالعمل جدی��د این بازار اجرایی ش��ود 
انتقادهای��ی درب��اره آن بیان ش��د. از جمله اینک��ه طبق این قان��ون، قرار 
بود س��فارش های خری��د و فروش در ب��ازار پایه )مظنه ها( مخفی باش��د و 

معامله گران در زمان معامله از مظنه ها آگاهی نداشته باشند.
آنطور که مس��ئوالن فرابورس ایران اع��الم کردند، این قانون به این علت 
گذاشته شده که سهامداران انتظارات خود را براساس تحلیل و تصمیم خود 
ش��کل دهند و تصمیم گی��ری درباره معامالت ب��ه دور از هیجانات کاذب و 
گمراه کننده باش��د. در آن زمان عده ای اعالم کردند که این اقدام غیرشرعی 
است اما کمیته فقهی سازان بورس اعالم کرد که این موضوع را بررسی کرده 
و نتیجه این اس��ت که حذف مظنه ها به معنای حذف قیمت ها نیس��ت و از 

نظر شرعی هیچ مشکلی ندارد.

دریچه

نگاهی به روند بازار سرمایه نشان می دهد که در نیمه ابتدایی امسال، شاخص کل 
ب��ورس از رش��د بیش از 6۷درصدی برخ��وردار بوده اس��ت و این چنین نگاه خیره 

سرمایه گذاران به تاالر حافظ دوخته شده است.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، »وضعیت ب��ورس امیدوارکننده اس��ت«؛ این تازه ترین 
اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اس��ت. فرهاد دژپسند معتقد است که بورس 
جایی است که می تواند موج نقدینگی سرگردان کشور را مهار کنند. این در حالی 
اس��ت که آخرین آمارها از وضعیت نقدینگی نشان می دهد نقدینگی در خردادماه 
امس��ال به بیش از یک هزار و 9۷9 هزار میلیارد تومان رس��ید. وزیر اقتصاد پیش از 
این درباره میزان نقدینگی نیز گفته بود که »در دو ماهه نخس��ت امسال 2۵درصد 

رشد نقدینگی داشته ایم.«
دژپسند در هفته گذشته و در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران هم 
گفت: »خیلی ش��نیده ایم حجم نقدینگی باالست و ممکن است مشکل زا باشد، اما 
یکی از کارهایی که می تواند نقدینگی را به س��مت کارهای مولد و صحیح هدایت 

کند، تقویت و توسعه بازار سرمایه و بورس است.«
او توضیح داد: »تمرکز خاصی در یک سال اخیر روی این سیاست صورت گرفت 
و نش��ان داد که موفق بوده و ش��رایط تقریبا پایداری را طی کرده است. « به گفته 
دژپسند، »شرایط بورس االن به گونه ای است که می شود امیدوار بود به عنوان یک 

تکیه گاه در تامین مالی برای بخش خصوصی مطرح شود ...«
وزیر اقتصاد تصریح کرد: »امروز در بسیاری از جاها و در دو امر می توانیم به بورس 
تکیه کنیم؛ یکی در هدایت نقدینگی و خروج از نگرانی نسبت به این مساله است و 
یکی هم اینکه کم کم فعاالن اقتصادی و بنگاه داران برای رفع مشکل نقدینگی خود 

به بورس مراجعه می کنند.«
به گفته دژپسند »این بارقه امیدی برای فعاالن اقتصادی است و دولت هم تالش 
خود را می کند که با واگذاری دارایی و ش��رکت های خود و بانک ها، زمینه را فراهم 

کند که فعال بورس با تنوع مواجه باشد و بازدهی خود را تداوم بخشد.«
رشد 67.8درصدی شاخص در 6 ماه

نگاه��ی به روند بازار س��رمایه حاکی از آن اس��ت که در نیمه ابتدایی امس��ال، 
شاخص کل بورس از رش��د 6۷.8درصدی برخوردار بوده است. آن گونه که وضعیت 
بازار نش��ان می دهد، در آخرین روز کاری سال 139۷ شاخص کل بورس روی عدد 
1۷8 هزار و 6۵9 واحد ایس��تاده بود، اما روز چهارشنبه گذشته شاخص کل بورس 
299 هزار و 93۰ واحدی شد. این، یعنی شاخص کل بورس ۷۰ واحد دیگر نیاز دارد 
که وارد کانال 3۰۰ هزار واحد شود. احتمال دارد هفته پیش رو، فعاالن بازار سرمایه 

شاهد ورود نماگر اصلی به این کانال باشند.
در ای��ن میان، در حال حاضر ارزش کل معام��الت بورس به رقم 16۵۷ میلیارد 
تومان رسیده و حجم معامالت این بازار رقم ۴.3 میلیارد سهم و اوراق مالی را پشت 

سر گذاشته است.
پیش از این، برخی از تحلیلگران بازار سرمایه پیش بینی کرده بودند که با توجه به 
افزایش نرخ ارز، احتمال رشد شاخص بورس به بیش از 3۰۰ هزار واحد بعید نیست. 
به باور آنها، »باید ارزش بازار را متناس��ب با رشد قیمت دالر در نظر بگیریم؛ بدین 

معنا که بورس باید همسو با افزایش قیمت دالر روند صعودی را در پیش گیرد.«
تحلیلگران اقتصادی عنوان می کردند که »رشد بازار سرمایه نسبت به بازار پولی و 

کاالیی بسیار عقب است و بورس همچنان جا برای رشد دارد.«
اثرگذاران رشد بورس

تحلیل ها بیانگر آن اس��ت که بخش عمده رش��د بورس، مرهون ورود پیوس��ته 
سرمایه های خرد بوده است. از ابتدای امسال تاکنون مالکیت حدود 18۰۰ میلیارد 
تومان س��هم به نام س��هامداران خرد تغییر یافته است. س��هامداران حقیقی که در 
تیرماه عمدتا متاثر از عقب نشینی نرخ ارز و کاهش معنادار قیمت جهانی نفت، فلزات 
و محصوالت پتروش��یمی از جریان معامالت فاصله گرفته بودند، در مرداد و به طور 
پررنگ تری در 12 روز کاری ماه شهریور حضور خود را در سمت خرید اعالم کردند 

و به طور متناسب، بر شدت رشد قیمت ها افزودند.
البته باید اش��اره کرد که بخش عمده این رش��د در صنایع کوچکتر بورسی رقم 
خورده اس��ت. درواقع، در بین 39 صنعت بورس��ی، بازدهی 31 صنعت طی حدود 
ش��ش ماه اخیر از شاخص کل بیش��تر بوده است. تک سهم ها و صنایع کوچک تری 
نظیر زراعت، کاغذس��ازان و گروه کاشی و س��رامیک در این رونق بی رقیب پیشتاز 
بوده اند. این در حالی است که بزرگترین صنایع بورسی، یعنی پتروشیمی ها، فلزات 
و معدنی ها و س��هام وابس��ته ای نظیر یوتیلیتی ها در کنار بانک ها از کسب بازدهی 

متوسط )66درصد( جا مانده اند.
هشدار به سرمایهگذاران در بورس

در همین حال، یک کارشناس اقتصادی معتقد است: سرمایه گذاران غیرحرفه ای 
نباید به صورت مس��تقیم وارد معامالت س��هام شوند و این افراد در شرایط فعلی یا 
منابع خود را در بانک س��پرده بگذارند و یا به صورت غیرمس��تقیم در صندوق های 

سرمایه گذاری بورسی سرمایه  گذاری کنند.
آلبرت بغزیان در گفت وگو با ایسنا، درباره  فرصت های سرمایه گذاری پیش روی 
عامه مردم، گفت: در حال حاضر ریسک ورود به بازار ارز زیاد است. همچنین بازار 
مس��کن رشد خود را کرده است و توان خرید مردم در این بخش کم است، چراکه 
وام مس��کن پاسخگوی قیمت ها نیس��ت و اگر هم وام مسکن را باال ببرند حقوق ها 

جوابگوی بازپرداخت وام نیست.
به گفته بغزیان، بازار طال نیز وابس��ته به بازار ارز اس��ت و در نتیجه این بازار هم 

جایگاه خوبی برای سرمایه گذاری نیست. 
او با بیان اینکه تنها فرصت های سرمایه گذاری در این روزها بانک و بورس است، 

ادامه داد: در شرایط فعلی اگر کسی نخواهد پول خود را در بانک سپرده کند و فعال 
حرفه ای بورس باشد و در بازار سهام داد و ستد کند می تواند سود خوبی ببرد اما به 

افراد غیرحرفه ای توصیه می کنم که در این بازار سرمایه گذاری نکنند.
این اقتصاددان در پایان به مردم توصیه کرد که برای گزینه های س��رمایه گذاری 
هیجان��ی عمل نکنند. به گفته بغزیان، در ش��رایط فعلی به اف��رادی که در بورس 
غیرحرفه ای هس��تند توصیه می  ش��ود که یا به س��راغ بانک بروند یا صندوق های 

سرمایه گذاری و به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند.

بورس تهران در یک قدمی کانال ۳۰۰ هزار واحدی

نگاه خیره سرمایه گذاران به حافظ
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بازار 4۰۰ میلیون نفری صنعت آرد و نان در 
همسایگی ایران

مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی جمهوری اس��المی ایران ب��ا بیان اینکه ۴۰۰ 
میلیون نفر در 1۴ کش��ور همس��ایه مصرف کننده حوزه نان هس��تند، گفت در 
شرایط کنونی باید در هر حوزه ای که امکان صادرات و ارزآوری برای کشور وجود 

دارد ورود کنیم که نان صنعتی یکی از آنهاست.
به گزارش تس��نیم، بهمن حس��ین زاده، مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران در آستانه برپایی دوازدهمین نمایشگاه نان و 
غالت گفت: برپایی نمایشگاه صنعت آرد و نان می تواند به فرهنگ سازی، اصالح 
الگ��وی تولی��د و مصرف غالت، آرد و نان و افزایش س��طح فعالیت های تجاری و 

سرمایه گذاری در صنعت غالت آرد و نان کمک دوچندانی کند.
وی با اش��اره به س��رانه مصرف باالی نان در ایران خاطرنش��ان کرد: طبق اعالم 
سازمان غذا و دارو سرانه مصرف نان در ایران 12۵ کیلوگرم است که دو برابر سرانه 
مصرف اروپایی هاست با این تفاوت که بخش عمده نان مصرفی در اروپا نان صنعتی 
است در حالی که سهم نان صنعتی در کشور ما 8 تا 9درصد است و بستر مناسبی 
برای سرمایه گذاری بدون ریسک در این حوزه در راستای رونق تولید، اصالح الگوی 
تغذیه ای و اشتغال زایی وجود دارد. حسین زاده با تاکید بر اینکه نباید به راحتی بازار 
۴۰۰ میلیون نفری در 1۴ کشور همسایه در حوزه نان را نادیده گرفت، تصریح کرد: 
در شرایط کنونی باید در هر حوزه ای که امکان صادرات و ارزآوری برای کشور وجود 
دارد ورود کنیم که نان صنعتی یکی از آنهاست و برپایی نمایشگاه صنعت آرد و نان 

می تواند در این زمینه موثر واقع شود.
بنابر این گزارش هم اکنون 16۰ واحد نان صنعتی در کشور فعال هستند و 9۵ 
شرکت داخلی و خارجی از روز جمعه 22 شهریورماه دستاوردها و توانمندی های 
خ��ود را در صنع��ت آرد و نان در فضای حدود 8 ه��زار مترمربع در دوازدهمین 
نمایش��گاه بین المللی صنع��ت آرد و نان که در نمایش��گاه بین المللی تهران برپا 

می شود در معرض دید عموم قرار می دهند.

پیگیری ها برای تعیین تکلیف برنج های 
وارداتی بی نتیجه ماند

در حالی هزاران تن برنج وارداتی در گمرکات به صورت بالتکلیف 
مانده که مکاتبات ب��ا وزارت صمت برای تعیین وضعیت آنها بدون 

جواب مانده است.
ب��ه گزارش تس��نیم، در روزهای اخیر موض��وع برنج های وارداتی 
ش��ده در گمرکات کش��ور به یک��ی از چالش های تج��ارت خارجی 
تبدیل ش��ده است. در اردیبهشت ماه امسال س��تاد تنظیم بازار بر 
واردات محموله ه��ای برنج در فصل ممنوعی��ت تاکید کرده بود اما 
با ورود رئیس س��ازمان برنامه و بودجه این تصمیم تغییر کرد و در 
نهایت در هفته های اخیر مجدداً بر ممنوعیت واردات برنج در فصل 

برداشت تاکید شد.
در مکاتب��ه زیر نیز معاون فنی گم��رک جزییات نحوه ممنوعیت 
واردات برن��ج را از قائم مقام وزارت صمت پیگیری کرده اس��ت که 
تاکنون پاس��خ مش��خصی درباره زمان فص��ل ممنوعیت به گمرک 

اعالم نشده است.

تعیین تکلیف 16۰ هزار تن برنج ثبت سفارش 
شدِه وزارت جهاد کشاورزی

دبیر کارگروه س��تاد تنظیم بازار از معاون توسعه بازرگانی وزارت 
جهاد کش��اورزی خواستار تعیین تکلیف تامین ارز حدود 16۰ هزار 

تن برنج ثبت سفارش شده، شد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، عباس قبادی در مکاتبه ای 
با معاون توس��عه بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی، با اشاره به ثبت 
س��فارش حدود 16۰ هزار تن برنج در زم��ان تصدی آن وزارتخانه 
بر پورتال صدور مجوز س��امانه جامع تجارت، از تامین ارز و انتقال 
ارز بخش��ی از محموله ه��ا و همچنین عدم تامی��ن ارز بخش دیگر 

محموله های برنج ثبت سفارش شده خبر داد.
در این نامه تاکید شده، با توجه به گذشت زمان طوالنی از تخلیه 
برنج ها در بنادر کش��ور و گرمای ش��دید بنادر جنوبی و با توجه به 
اینکه بخشی از کاال ها مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است 
درخصوص تامین ارز و ترخیص مواردی مثل موجودی تخلیه ش��ده 
در بن��ادر، موج��ودی در راه مربوط��ه به محموله ه��ای دارای ثبت 

سفارش تامین ارز شده یا تامین ارز نشده است اعالم نظر کنند.

دالیل متعدد کاهش خرید تضمینی گندم
  مدیرعامل ش��رکت بازرگان��ی دولتی گفت ب��ا توجه به کاهش 
خرید تضمین��ی گندم واردات برای افزایش ذخایر اس��تراتژیک در 

حال تصمیم گیری است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، یزدان س��یف در افتتاحیه 
دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی آرد و ن��ان در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داش��ت: براساس 
آخری��ن آمار تاکنون حدود 8 میلیون تن گندم با ارزش بالغ بر 13 
هزار و 2۰۰ میلیارد تومان از کش��اورزان خریداری ش��ده که تا به 

امروز 12۵ هزار میلیارد آن پرداخت شده است.
 او ب��ا ش��اره به اینکه ی��ک هزار و ۴9 میلیارد توم��ان آن قبل از 
تاس��وعا به حساب کشاورزان واریز شده اس��ت، افزود: هم اکنون ۷ 
هزار میلیارد ریال دیگر از مطالبات کشاورزان باقی مانده که امیدوار 

هستیم که بخش عمده ای از آن طی هفته آتی پرداخت شود.
سیف درباره اینکه آیا حدود 2.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید 
تضمینی خارج ش��ده است، بیان کرد: بخشی از گندم توسط بخش 
خصوصی خریداری شده که بخشی از آن در سامانه GTC یا همان 

بازرگان دولتی ثبت و بخش اعظم آن ثبت نشده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 1۰۰ هزار تن گندم 
خریداری شده بخش خصوصی در سامانه ثبت شده است، افزود: این 
در حالی اس��ت که بنابر گفته فعاالن این بخش حدود ۷۰۰ تا 8۰۰ 

تن گندم توسط بخش خصوصی خریداری شده است.
او با اش��اره به اینکه کمبودی در تامین نیاز گندم کش��ور نداریم، 
گفت: اگرچه در خرید تضمینی گندم کاهش داش��ته ایم، اما میزان 
خرید به اندازه مصرف س��ال است و مش��کلی در این زمینه نداریم 
و تنه��ا برای افزایش ذخایر اس��تراتژی گندم در حال تصمیم گیری 

هستیم که گندم وارد کنیم یا خیر.
س��یف با اش��اره به اینکه همه ساله خرید تضمینی گندم تا پایان 
آبان انجام می ش��د، بیان کرد: این در حالی اس��ت که امسال خرید 
تنها تا پایان شهریور انجام می شود از این رو کشاورزان تا این تاریخ 
فرص��ت دارند گندم های خود را به س��وله های دولت تحویل دهند 

چراکه از این تاریخ به بعد دیگر گندمی خریداری نمی شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره علت کاهش زمان خرید 
تضمین��ی گندم گفت: با توجه به آنکه می خواهیم آمار مناس��بی از 
میزان خرید و تولید داش��ته باش��یم و درباره شرایط تصمیم گیری 
کنیم از این رو تنها تا پایان ش��هریور گندم از کشاورزان خریداری 

می کنیم.
او ادامه داد: ش��رایط مس��اعد بارندگی از آبان گذشته تا فروردین 
امسال منجر به رشد تولید و افزایش کیفیت گندم در برخی مناطق 

گرمسیری شد.
س��یف درباره تاثیر وقوع س��یل اخیر بر میزان تولید گندم گفت: 
این اتفاق باعث شد بخش زیادی از گندم های خوزستان، لرستان و 
گلس��تان را از دست بدهیم به عنوان مثال در خوزستان 3۵۰ هزار 
هکتار از اراضی گندم را از دست دادیم، اما با این حال یک میلیون 
و 1۵۰ تن گندم از این منطقه خریداری ش��ده که نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل رشد داشته است.
مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی ع��دم بارندگی و تن��ش دما در 
اردیبهش��ت و خرداد را یکی دیگ��ر از چالش های پیش روی تولید 
گندم برش��مرد و گفت: این اتفاق در مناطق سردس��یر مش��کالتی 
را ب��رای محصوالت گندم به وج��ود آورد ضمن آنکه افزایش قیمت 
گن��دم صن��ف و صنعت به یک هزار و 8۵۰ توم��ان و اختالف آن با 
قیمت دولت��ی انگیزه ای را ایجاد کرد که بخ��ش خصوصی به طور 
مس��تقیم خود به بخش خرید ورود کند و تمامی این عوامل دست 
به دس��ت هم داد که خری��د تضمینی گندم توس��ط بخش دولتی 

کاهش یابد.

اخبـــار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مش��تقات در بازار 
را اعالم کرد.

مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ مرغ طی چند روز اخیر در بازار خبر داد و 
گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 9 هزار و مرغ آماده به 

طبخ در خرده فروشی ها 12 هزار و 9۰۰ تومان است.
 به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 11 هزار و ۵۰۰ و ران مرغ 

بدون کمر برابر با قیمت مرغ 12 هزار و 9۰۰ تومان است.
 یوس��ف خانی با اشاره به نرخ سایر مش��تقات در بازار افزود: قیمت هر 
کیلو س��ینه با کتف 22هزار، س��ینه بدون کتف 23 هزار و فیله مرغ 2۵ 

هزار تومان است.
 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اش��اره ب��ه اینکه قیمت مرغ از ابتدای 
هفته باثبات بوده است، بیان کرد: با توجه به ازدیاد جوجه ریزی پیش بینی 
می ش��ود که قیمت مرغ از چند روز آینده با روند کاهشی به کمتر از نرخ 
مصوب در بازار برسد و مجدد از ۵ مهرماه با ازدیاد مصرف به مرز 9 هزار 

تومان برسد.
وی ادام��ه داد: با توجه به آنکه نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده 8 هزار و 

۵۵۰ تومان است، از این رو قیمت فعلی به زیان کشتارگاه هاست.
 یوسف خانی در واکنش به اعتراض مرغداران به نرخ فعلی مرغ در بازار 
گفت: در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار، اتحادیه و انجم��ن مرغداران حضور 

داش��تند و نرخ مص��وب 8 ه��زار و ۵۵۰ تومانی مرغ زن��ده و 12 هزار و 
9۰۰ تومان��ی مرغ گ��رم را پذیرفتند چراکه در ص��ورت اعتراض نماینده 

تولیدکنندگان این نرخ ها مصوب نمی شد.
 جمع آوری تخم مرغ مازاد امری تاثیر گذار در بهبود بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در بخش دیگر اظهارات خود درباره آخرین 
وضعی��ت بازار تخم مرغ گفت: هم اکنون نرخ ه��ر کیلو تخم مرغ ۷ هزار 

معادل شانه ای 1۴هزار تومان است.
 وی در پای��ان تصریح کرد: با آغاز خرید توافقی و جمع آوری تخم مرغ 
مازاد از سطح بازار به منظور کاهش زیان مرغداران پیش بینی می شود که 

قیمت هر کیلو تخم مرغ به 8 هزار تومان برسد.

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار

 کاهش نرخ مرغ در راه است

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت هم اکنون قیمت هر کیلو زعفران 
دسته با اُفت 1۰تا 12درصدی نسبت به دو هفته اخیر ۷ میلیون است.

غالمرضا میری در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی 
گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از کاهش 1۰ تا 12درصدی 
قیمت طالی س��رخ نس��بت به دو هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران دس��ته ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار و 

حداکثر قیمت زعفران نگین 1۰ میلیون تومان است.
وی با اش��اره به اینکه اتخاذ برخی تصمیمات مسئوالن سازمان بورس 
منجر به کاهش 2میلیون تومانی قیمت زعفران شد، افزود: با وجود آنکه 
قیمت زعفران نگین در مقایس��ه با پوش��ال همیشه در بازار باالتر است، 

اما هم اکنون قیمت زعفران پوش��ال به س��بب عدم عرضه در بورس در 
مقایس��ه با نگین باالتر است، در حالی که بنده معتقدم اگر بورس قیمت 
زعف��ران را کاهش نم��ی داد، بدون تردید قیمت ای��ن محصول در بازار 
افت نمی کرد. میری درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: بنابر 
آمار س��ه ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل 
1۵درصد کاهش یافته اس��ت و از پایان خ��رداد تاکنون آماری دریافت 
نکردیم، اما بنده معتقدم تا آغاز فصل برداشت، صادرات با روند کاهشی 
به کار خود ادامه دهد. نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران از رش��د 2۰ تا 
2۵درصدی تولید خبر داد و گفت: با توجه به افزایش س��طح زیرکشت، 
ب��رآورد میدانی از گل دهی پیاز زعفران و راندمان باالی تولید در هکتار 

پیش بینی می ش��ود که میزان تولید طالی س��رخ در سال زراعی جدید 
به ۴8۰ تا ۵۰۰ تن برس��د. وی ادامه داد: با توجه به آنکه کاهش قیمت 
زعفران منجر به متضرر شدن کشاورزان شده است، از مسئوالن سازمان 

بورس انتظار می رود تجدیدنظری در سیاست ها داشته باشند.
میری در پایان با اش��اره به اینکه 8۰درصد زعفران تولیدی صادراتی 
اس��ت، تصریح کرد: با وجود تاثیرگذاری اتخاذ تصمیمات مس��تقیم بر 
صادرات، ثبات نسبی قیمت بر توسعه بازار تاثیر بسزایی دارد، از این رو 
به سبب رشد 2۰ تا 2۵درصدی تولید بازاریابی و بازارسازی محصوالت 
امری ضروری اس��ت که متاسفانه در چنین شرایطی امکان توسعه بازار 

وجود ندارد.

افت 12درصدی قیمت طالی سرخ

 رشد 25درصدی تولید زعفران در راه است
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اخبار

آیا تولیدکنندگان توان تامین نیاز تایر را 
دارند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره توان تولیدکنندگان 
داخلی برای تولید تایر توضیحاتی ارائه کرد.

ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نق��ل از خانه ملت، 
رامین نورقلی پور عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره 
به دالیل گرانی الستیک در بازار، گفت: بخش اعظمی از مواد اولیه 
موردنیاز تولید تایر مانند رزین وارداتی است و افزایش نرخ ارز طی 
یک س��ال گذش��ته بر قیمت الس��تیک اثرگذار بوده و گرانی آن را 

رقم زده است.
نماین��ده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیش��ان در مجلس 
ش��ورای اسالمی افزود: به رغم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به منظور ساماندهی بازار، واردات تایر را در دستور کار خود قرار داد 
اما بازار همچنان با مشکالتی مانند گرانی، احتکار و ... روبه رو است.
وی اظهار داش��ت: از آنجایی که بازار س��که، طال، ارز، مس��کن و 
خودرو تا حدودی کنترل شد، نقدینگی موجود در جامعه به سمت 
سایر بازارها روانه شد که بازار تایر نیز یکی از این مقصدها است که 

دالالن می توانند به راحتی سودهای بسیار به دست آورند.
تولیدکنندگان داخلی نمی توانند نیاز بازار تایر را تامین کنند

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی 
درباره ت��وان تولیدکنن��دگان داخلی برای تولید تای��ر، اضافه کرد: 
تولیدکنندگان داخلی نمی  توانند نیاز بازار را تامین کنند و همچنان 

به واردات نیاز است.
می ت��وان بخش��ی از ارزی که ب��رای واردات تای��ر تخصیص داده 
می ش��ود را ب��ه تولیدکننده داخل��ی پرداخت تا ظرفی��ت غیرفعال 

کارخانه ها فعال شود.
ظرفی��ت تولید کارخانجات داخلی افزای��ش یابد از میزان واردات 

کاسته می شود
نورقلی پ��ور با بی��ان اینک��ه می توان ب��ا افزایش ظرفی��ت تولید 
کارخانج��ات داخلی از میزان واردات کاس��ت، ادام��ه داد: می توان 
بخش��ی از ارزی ک��ه ب��رای واردات تخصی��ص داده می ش��ود را به 
تولیدکنن��ده داخلی پرداخت تا ظرفیت غیرفع��ال کارخانه ها فعال 

شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با اُفت نرخ 
ارز در هفته ه��ای اخیر قیمت تایر نیز باید کاهش��ی ش��ود، تصریح 
کرد: باید به این نکته نیز توجه کرد که بخش��ی از بازار تمایل دارد 
از تایره��ای وارداتی اس��تفاده کند و نمی توان هم��ه مردم را ملزم 
به اس��تفاده از الس��تیک داخلی کرد، بنابراین باید با اتخاذ سیاست 
مناسب عالوه بر اینکه از ایجاد انحصار در این حوزه جلوگیری کرد 

زمینه حمایت از تولیدکننده داخلی نیز بیش از پیش فراهم شود.
مدیرعامل س��ابق گروه خودروسازی سایپا اعالم می کند که بهترین راه برای 
ادامه مسیر صنعت خودرو این است که قیمت خودرو واقعی و یک حاشیه سود 
معقول برای خودروساز ایجاد شود و برای رضایت مشتریان باید در حوزه لیزینگ 
سرمایه گذاری کنیم تا مردم بتوانند به راحتی نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
س��عید مدن��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخ��ودرو، اظهار داش��ت: تغییر 
مدیریت هایی که اخیرا در حوزه خودروسازی  ها اتفاق افتاده و نیز اتاق فکرهایی 
که تشکیل شده و کمک هایی که قرار شده به خودروسازان تخصیص داده شود 
و همچنین همکاری های قطعه سازان با خودروسازان در جهت تکمیل و کاهش 
خودروه��ای ناقص مانده در پارکینگ، موجب ش��ده که صنعت خودروس��ازی 
روی ریلی قرار گیرد که اگر از این پس به خوبی حمایت و پش��تیبانی ش��ود به 

ظرفیت های اصلی خود نایل شود.

مدیرعامل س��ابق گروه خودروسازی سایپا گفت: مساله کاهش قیمت خودرو 
یک مقوله جدا اس��ت و در حال حاضر قیمت ها به راحتی کاهش نخواهد یافت 
زیرا تمام نهاده ها گران شده است. وقتی قیمت تمام اقالم 3 یا ۴ برابر شده چرا 
خودرو باید با قیمت پنج س��ال پیش به فروش رس��د و مشخص نیست که چرا 

برخورد قاطعی در این خصوص صورت نمی گیرد.
مدنی افزود: مساله قیمت خودرو باید حل شود و همانگونه که جامعه پذیرفته 
تمام کاال ها را با قیمت 2 یا 3 برابری خریداری کند قاعدتا باید خودرو را نیز با 
حداقل ۵۰درصد افزایش قیمت بخرد. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی 
به گونه ای اس��ت که این خودروها با زیان تولید و فروخته می ش��وند، بنابراین 

درخصوص قیمت خودرو باید یک بررسی و بازنگری کامل انجام شود.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا افزود: در همه جای دنیا برای اینکه 

از فشار به مصرف کننده جلوگیری شود خودرو را به صورت لیزینگی و اقساطی 
به فروش می رسانند. باید قیمت خودرو واقعی شود و خودروساز نیز یک حاشیه 
س��ود خوب و مناس��ب داشته باش��د و در کنار این امر باید تسهیالت با اقساط 
درازمدت و سود معقول و کم اعطا شود تا مردم بتوانند نسبت به خرید خودرو 
اقدام کنند در غیر این صورت اگر به شکل غیرمنطقی با قیمت خودرو برخورد 
شود خودروساز با زیان انباشته شدید مواجه خواهد شد و تبعات بعدی به وجود 

خواهد آمد.
مدن��ی در پای��ان تاکید کرد: بهترین راه این اس��ت که قیمت ها واقعی و یک 
حاشیه سود معقول برای خودروساز ایجاد شود و برای رضایت مشتریان نیز باید 
درخصوص لیزینگ های بخش خصوصی و دولتی س��رمایه گذاری کنیم تا مردم 

بتوانند به راحتی نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

خودروسازی روی ریلی افتاده که در صورت حمایت به سرمنزل می رسد

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید واردات قطعات 
خودرو در اختیار افراد محدودی است که این امر فساد و انحصار ایجاد می کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید واردات قطعات 
خودرو در اختیار افراد محدودی است که این امر فساد و انحصار ایجاد می کند.

ب��ه گزارش تین نیوز ب��ه نقل از خانه ملت، سیدجوادحس��نی کیا، عضو هیات 
رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در تشریح دالیل گرانی 
خودرو در یک سال اخیر، گفت: نقدینگی موجود در جامعه یکی از دالیلی است 
ک��ه در ماه های اخیر به نابس��امانی بازار خودرو دام��ن زده و موجب تالطم های 
بس��یار در این حوزه شده است چراکه در حال حاضر نقدینگی باالیی در اختیار 

مردم است.
ضرورت استفاده از ظرفیت شورای رقابت برای کاهش قیمت خودرو

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مردم برای حفظ 
ارزش پول خود به دنبال خرید مس��کن، س��که، خودرو، ارز و.. هستند در نتیجه 
زمینه افزایش قیمت ها و س��وداگری ها در این بازارها فراهم می  شود، افزود: باید 
از ظرفیت ش��ورای رقابت برای کنترل قیمت ها استفاده کرد چراکه با حذف این 

شورا بهای چهارچرخ ها بی ضابطه افزایش یافت.

واردات قطع��ات خودرو در اختیار افراد محدودی اس��ت که این امر فس��اد و 
انحصار ایجاد می کند، عالوه بر فعالیت مافیا در صنعت خودروسازی، سوداگرانی 

نیز در بازار قیمت خودرو را سلیقه ای افزایش می دهند.
انحصار صنعت خودروسازی یکی از دالیل گرانی خودرو

وی انحصار صنعت خودروسازی را یکی دیگر از دالیل گرانی خودرو طی یک 
س��ال اخیر برشمرد و اظهار داشت: زمانی که مردم ناچارند تنها از دو خودروساز 

داخلی خودرو خریداری کنند فساد در این صنعت جاری می شود.
به زعم حس��ینی کیا افزایش نرخ ارز در طول یک س��ال گذشته یکی دیگر از 
عواملی اس��ت که موجب افزایش قیمت چهارچرخ ها ش��ده چراکه برخی از مواد 
اولیه تولید خودرو وارداتی است در نتیجه قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند.
بومی سازی تولید قطعات خودرو؛ تولید خودروی ارزان قیمت، 

باکیفیت و صادرات محور
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بومی سازی 
قطعات خ��ودرو می تواند تا حدودی به تولید خ��ودروی ارزان قیمت، باکیفیت و 
صادرات مح��ور کمک کند ک��ه در حال حاضر گام هایی در این زمینه برداش��ته 

شده است. 

متقاضی��ان خرید خودرو انتظار کاهش بیش��تر قیمت ها را دارند و برای خرید 
دست نگه داشته اند که با توجه به سیاست های دولت و بانک مرکزی درخصوص 

کاهش بهای ارز به نظر می رسد قیمت ها همچنان نزولی باشد.
گس��ترش نیوز - جهش یکباره قیمت ها در ماه های پیش، بازار خرید و فروش 
خودرو نیز به ش��کل عجیبی بهم ریخت، با این همه دولت تالش کرد با تغییراتی 
در سیاس��ت های خ��ود این بازار را کنترل کند. یک��ی از تصمیم های مهم دولت 
برای کنترل بازار، تکمیل خودرو های ناقص در انبار های کارخانه های خودروساز 
ب��ود. به این ترتیب تی��راژ خودروهای ورودی به بازار افزایش یافت. رضا رحمانی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته بود: »طی دو هفته گذشته عرضه 
خودرو افزایش داش��ته و حدود ۴۰ هزار دس��تگاه خ��ودرو در این ایام تکمیل و 
ارائه ش��د. بخشی از خودروها در ماه های گذش��ته به دلیل آنکه کسری قطعات 
داش��تند، قابل عرضه به مش��تریان نبودند و با پیگیری های��ی که صورت گرفت 
بخش عمده ای از این قطعات از خارج از کشور وارد شد و همچنان در حال وارد 

کردن این قطعات هستیم.«
س��عید موتمن��ی، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو نی��ز در تحلیل بازار 
خ��ودرو گفته نرخ ارز باعث ش��ده ب��ود نرخ خودرو به ناگه��ان جهش پیدا کند، 
اما با کنترل بازار ورق برگش��ت و نرخ ها رو به کاهش رفت. البته بازداش��ت ها در 
شرکت های خودروساز بر قیمت ها تاثیر زیادی داشت و مشخص شد هر زمان که 

جلوی انحصار در فروش خودرو گرفته شود بازار کنترل خواهد شد.
ش��هرام آزادی عضو هیات علمی دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادی رویداد2۴ می گوید: با توجه به افزایش میزان 
تیراژ خودرو در ماه های اخیر شرایط برای عرضه خودرو بهتر از قبل شده است؛ 
ضم��ن آنکه کاهش نرخ ارز نیز عامل مهمی اس��ت که نرخ خودرو را تحت تاثیر 

قرار داده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به کاهش تقاضا در بازار ادامه می دهد: درحال حاضر 
متقاضیان انتظار کاهش بیشتر قیمت ها را دارند و برای خرید دست نگه داشته اند 
که با توجه به سیاست های وزارت صمت و بانک مرکزی درخصوص کاهش بهای 

ارز به نظر می رسد قیمت ها همچنان نزولی باشد.
او می گوید: تامین قطعات خودرو های ناقص و تصمیم جدی بر داخلی س��ازی 
خودرو و نیز افزایش میزان تولید خودروس��ازان در این مدت بر پایین آمدن نرخ 
خودرو تاثیر جدی داش��ت و این  موارد از جمله عواملی هستند که خودروسازان 

آن را دنبال می کنند.
آزادی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ماه مح��رم در کاهش خرید و فروش 
خ��ودرو موثر بوده یا خیر؟ می گوید: خیر این موضوع چندان تاثیری نداش��ته و 
تنه��ا جو روانی ب��ازار در مورد کاهش نرخ ارز و افزای��ش تولیدات باعث به وجود 

آمدن انتظار در افت نرخ خودرو شده است.

  بررسی دالیل گرانی خودرو

چرا هیچ کس خودرو خرید و فروش نمی کند!

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به عرضه اولیه مجتمع تولیدی نیلی 
صنعت کرمان در بازار شرکت های کوچک و متوسط که در هفته گذشته 
 SME در تابلو رشد این بازار رقم خورد، اعالم کرد در راستای توسعه بازار

اصالح مقررات در دستور کار بوده و قرار است 
در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و 
فرابورس ایران تصمیم گیری های الزم در این 
خصوص صورت گیرد. امیر هامونی ضمن بیان 
مطلب ب��اال در گفت وگو با پایگاه خبری بازار 
س��رمایه )سنا( اظهار داشت: در زمینه اصالح 
مقررات بازار شرکت های کوچک و متوسط در 
نظ��ر داریم تا موارد متعددی همچون فرآیند 
پذیرش این ش��رکت ها در بازار SME، سقف 
و کف های سرمایه ای شرکت ها برای ورود به 
بازار، نحوه ورود س��رمایه گذاران اصالح شود، 
ضمن آنکه در تالشیم تا بتوانیم ارتباط قوی 
و معنی دارتر از گذش��ته نیز میان بخش ها و 

دس��تگاه های ذی نفع و تنظیم گر این نوع ش��رکت ها برقرار کنیم. وی با 
بیان اینک��ه آینده بازار و اقتصاد از آِن ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
اس��ت به ویژه آن دسته از بنگاه هایی که در حوزه صنایع دارای مزیت های 

نس��بی کشور به فعالیت مشغولند، افزود: معتقدم بخش خصوصی واقعی 
پیشران بازار SME در فرابورس خواهد بود و با اصالح رویه های پذیرش 
ش��رکت ها در این بازار به طور قطع تامین مالی SMEها نیز با س��هولت 
بیشتری امکان پذیر می شود، چراکه عالوه بر 
روش های معمول تامین مالی در بازار سهام، 
ابزارهای مالی اس��المی نیز به تجهیز منابع 
برای ش��رکت های کوچک و متوسط کمک 

ویژه ای خواهند کرد.
مدیرعامل فرابورس در پاسخ به این سوال 
که اصوال بنگاه های کوچک و متوس��ط چه 
نقشی در جریان اقتصاد کشورها دارند و نگاه 
جهانی به آنها چگونه است، گفت: بنگاه های 
SME ش��رکت های مس��تقلی هستند که 
کمتر از میزان معینی در آنها مشغول به کار 
باش��ند؛ رقم��ی که در کش��ورهای مختلف 
متفاوت اس��ت و براس��اس تعریف سازمان 
همکاری های توسعه اقتصادی )OECD( شرکت هایی با کمتر از ۵۰ نفر 
پرسنل تحت عنوان بنگاه های کوچک و بین ۵۰ تا 2۵۰ نفر نیز در زمره 

شرکت های متوسط تعریف شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان گفت این سازمان با توجه به تاثیر 
تحریم ها روی منابع دولتی و کاهش اعتبارات، از رویکردهای نوین برای جلب 

مشارکت بخش خصوصی بهره گرفته است.
آرش اخ��وان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: در این پیوند، س��ازمان فنی و حرفه ای، 
رویکرد مشارکت جدی با بخش خصوصی در 
قالب آموزش��گاه های آزاد و صنوف و صنایع را 

در پیش گرفته  است.
وی ب��ا تاکید بر آموزش های دوگانه مهارتی 
خاطرنشان کرد: براساس نخستین تفاهم نامه 
مش��ترکی که با برخی از اتحادیه های صنفی 
اس��تان منعقد ش��ده اس��ت ت��ا ۵۰درصد از 
آموزش ه��ای مهارتی در کارگاه ها و ۵۰درصد 

در واحدهای صنعتی و صنفی ارائه شود.
 اخوان یادآور شد: بر این اساس کارآموز در 
مرحله نخس��ت روی طرح های تخیلی، بدون 

اس��تفاده از ابزارهای نوین کار می کند سپس با ادامه آموزش در واحد صنفی 
و صنعتی به مهارت الزم دست می یابد.

 ب��ه گفته وی، نظام آم��وزش دوگانه به دنبال رویکرد کار در محیط واقعی 

و ایجاد اشتغال است.
مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان خاطرنش��ان کرد: آموزش فنی و حرفه ای 

آموزشی هزینه بر است اما سهم آموزش مهارت، کمتر از 1.6درصد است.
 مدیرکل فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان 
تاکی��د کرد: نیروی ماه��ر می تواند عالوه بر 
رونق تولید، کیفیت محصوالت را ارتقا دهد 

و بهبود ببخشد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه بخ��ش مهمی از 
مشکل کنونی اشتغال ناشی از ضعف یا نبود 
نیروی ماهر است، افزود: این در حالی است 
ک��ه در ایران به ویژه اس��تان اصفهان نیروی 
ج��وان و کارآم��د وج��ود دارد ک��ه نیازمند 
آموزش مهارت و هدایت به س��مت بازار کار 

است.
ساالنه حدود6۰ هزار نفر در مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای استان اصفهان، آموزش های 

الزم را فرامی گیرند.
بی��ش از 6۵درصد از افرادی که تاکن��ون در مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

استان آموزش دیده اند، وارد بازار کار شده اند.

رویکرد سازمان فنی و حرفه ای اصفهان جلب مشارکت بخش خصوصی استاصالح مقررات بازار شرکت های کوچک و متوسط در دستور کار سازمان بورس

بخ��ش مهمی از فراگ��رد اقتصادهای نوظهور وابس��ته به بنگاه های 
اقتصادی کوچک اس��ت و این واحدها بیشترین حجم اشتغال و تولید 
ناخال��ص ملی را به خود اختصاص داده اند. به اس��تناد آمار و اطالعات 
نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی واحدهای کوچک و متوسط 
صنعت��ی )Small & Medium Enterprises( ی��ا )SME( ک��ه 
کس��ب و کار خانوادگی نیز خوانده می شود تاثیر محسوسی بر اشتغال 
و درآمد ملی کش��ورها دارد، بنابراین تقویت و س��ازماندهی واحدهای 

کوچک و متوسط اقتصادی به امری ضروری تبدیل شده است.
به گزارش س��نا، صنایع کوچک و متوس��ط واژه  جدیدی در ادبیات 
اقتصادی به ش��مار می رود و هنوز ش��اخص های استانداردی برای آن 
ارائه نش��ده و کشورها با توجه به شرایط اقتصادی خود تعریف منحصر 

ب��ه فردی از این کس��ب و کاره��ا ارائه 
کرده ان��د. در این بنگاه ه��ای اقتصادی، 
مدیریت و مالکیت واحد است و معموال 
به صورت خانوادگی اداره می ش��ود. به 
شکل کلی بنگاه های کوچک و متوسط، 
واحدهای صنعتی و خدماتی ش��هری و 
روستایی هستند که بین 1 تا 1۰۰ نفر 
نیروی انسانی دارند و به سه شاخه خرد 
)Micro(، کوچک )Small( و متوسط 

)Medium( تقسیم می شوند.
معموال واحده��ای خرد از 1 تا 9 نفر 
نی��روی کار، واحدهای کوچک از 1۰ تا 
۵۰ نفر نیروی کار و واحدهای متوسط 
از ۵1 ت��ا 1۰۰ نفر نیروی کار تش��کیل 
ش��ده اس��ت. البت��ه این تقس��یم بندی 
در کش��ورها متف��اوت ب��وده و مقیاس 
استانداردی برای آن تعیین نشده است. 
بانک مرکزی ایران، کسب و کارهایی با 
کمتر از 1۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط تعریف 
کرده اس��ت. همچنین راه ان��دازی این 
بنگاه های اقتصادی با سرمایه ای حدود 

1۰۰ میلیون تومان امکان پذیر است.
اهمیت صنایع کوچک و متوسط

صنایع کوچک با مزیت های وی��ژه می توانند نقش مهمی در اقتصاد 
ایفا کنند. آمارها نشان می دهد فعایت اثربخش صنایع کوچک، در حل 
بحراِن بیکارِی تاثیر قابل توجهی دارد. در س��ال های اخیر )SME( ها 
نقش قابل توجهی در ایجاد اش��تغال داشته اند. از دهه 8۰ میالدی به 
بعد نیمی از کل فرصت های شغلی ایاالت متحده به بنگاه های کوچک 
و متوسط اختصاص داشته و تقریبا ۵۰درصد فرصت های شغلی جدید 
این کشور در نتیجه تاس��یس بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد شده 
اس��ت. حدود ۷۰درصد اقتصاد ایتالیا و فرانس��ه ب��ه صنایع کوچک و 
متوس��ط وابسته اس��ت. حدود ۷۰درصد از فرصت های شغلی و حدود 
۵۰درصد تولید داخلی کش��ور ما نیز به فعالیت صنایع کوچک وابسته 

است.
بنگاه های کوچک به س��بب مزیت های خاص خود، نوآورتر از صنایع 

بزرگ هس��تند. برخورداری از بوروکراس��ی منعطف مانع ساختارهای 
تش��کیالتی پیچیده در این صنایع می شود و محدودیت این شرکت ها 
در تن��وع تولی��د را کاه��ش می دهد. همچنین براس��اس اس��تراتژی 
هزین��ه برخی قطعات و محصوالت برای صنایع بزرگ و ش��رکت هایی 
ک��ه محصول نهایی آنها به قطعات متنوع وابس��ته اس��ت، قابل توجیه 
اقتصادی نیس��ت، در نتیجه تولید برخی قطعات آنها به ش��رکت های 
کوچک واگذار می ش��ود و شرایط تخصصی شدن بیش از پیش آنها را 
رقم می زند و این ش��رایط به ویژه در صنعت خودروسازی، مواد غذایی 

و کشاورزی  کشور قابل مشاهده است.
در یک نگاه، توس��عه اقتصادی، توزیع عادالنه ثروت، اش��تغال زایی، 
توس��عه صنعت��ی در نق��ش اقم��ار صنایع ب��زرگ، رقاب��ت اقتصادی، 
هزینه ه��ای ک��م و مطلوبیت جذب 
س��رمایه گذاری خارجی از مهمترین 
ویژگی های صنایع کوچک و متوسط 

است.
چالش پیش رو

در اختیار نداشتن منابع مالی الزم 
برای توس��عه ش��رکت های کوچک و 
متوس��ط از مش��کالت بزرگی است 
که مسیر افزایش تولید ناخالص ملی 
ایران را ناهموار کرده است. بنگاه های 
اقتصادی به دلیل عدم دسترس��ی به 
سازوکار تامین مالی کافی، از حرکت 
در مس��یر رش��د اقتصادی کشور باز 
ماندند. ادامه این ش��رایط از یکس��و 
بازتولی��د بی��کاری و از س��وی دیگر 
بازتولید رک��ود اقتصادی را به همراه 
دارد و این مس��یر ب��ه کاهش تولید 

داخلی منجر خواهد شد.
یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی 
ک��ه رهب��ر معظم انقالب ه��م بر آن 
تاکی��د داش��تند بح��ث حمای��ت از 
صنای��ع کوچک اس��ت. اگ��ر تجربه 
سایر کشورها در سازماندهی صنایع 
کوچ��ک را مورد توجه ق��رار دهیم، درخواهیم یافت ک��ه ما نیز ملزم 
به اقدامات اساس��ی در نظریه پ��ردازی و ارائه راهکارهای منطقی برای 
س��اماندهی این صنایع هس��تیم و به نظر می رسد کلید حل بخشی از 
مسائل فعلی اقتصاد کش��ور، به طراحی ساز و کار عقالنی برای تامین 

مالی صنایع کوچک و متوسط وابسته است.
در س��ال های گذش��ته غالب تامین مالی صنایع کوچک و متوسط 
از طری��ق نظام بانکی صورت گرفته و این در حالی اس��ت که هزینه 
باالی تامین مالی از بانک ها برای این نوع واحدهای اقتصادی مناسب 
نیس��ت و به نظر می رس��د در حال حاضر کاراترین ابزار تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط فرابورس است و بر همین اساس هفدهم 
ش��هریورماه اصالح مقررات نحوه حضور SME ها در بازار سرمایه در 
دستور کار هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران 

قرار گرفت.

اوبر در شـش هفته گذشـته، دو بار اعالم تعدیل نیرو کرده اسـت. در 
دور جدید، صدها نفر از اعضای تیم مهندسـی و محصول شـرکت اخراج 

می شوند.
بـه گزارش زومیت، اوبر مجددا از تعدیل نیرو در سـاختار داخلی خبر 
داد. خبر اول در سال جاری مربوط به ژوئیه بود. این شرکت دیروز اعالم 
کرد صدها کارمند خود را در تیم های مهندسی و محصول تعدیل خواهد 
کرد تا فرآیندهای روزمره را بازسـازی و بهینه سـازی کند. مجموع افراد 
تعدیل شـده در دور جدید 4۳5 نفر بیان شده است که 8درصد از نیروی 

انسانی هر دپارتمان را شامل می شود.
سخنگوی اوبر در بیانیه ای درباره تصمیم جدید این شرکت گفت:

باید چگونگی طراحی سـازمان خود را عوض کنیم و به سـمت تیم   های 
کوچـک با عملکـرد درخورتوجه و رویکرد شـفاف و توانایـی فعالیت با 
سرعتی بیشتر از رقبا تغییر مسیر دهیم. امروز تغییراتی ایجاد می کنیم 
تا سـازمان را به مسـیر قبلی خود بازگردانیم. تغییرات ما شامل کاهش 
ابعاد تیم ها می شـود تا مطمئن شویم نیروی انسـانی مناسب را بسته به 

اولویت های خود استخدام کرده ایم.
تعدیـل نیـرو در اوبر پـس از هفته ها چالـش برای این شـرکت انجام 
می شـود که دقیقا از روز عرضه  عمومی سهام شروع شد. آنها در ماه مه 
به وال اسـتریت وارد شـدند، اما از همان زمان مشکالت متعدد کاربری و 
استراتژیک را تجربه کردند. گزارش های مالی غول تاکسی های اینترنتی 
از آن زمان وضعیت خوبی نداشـت و ارزش سـهام در مسیر سقوط قرار 
گرفـت. به عالوه، بحران در سـطح باالی مدیران هنـوز ادامه دارد. از آن 
زمان، سه نفر از اعضای هیات مدیره  اوبر استعفا داده اند که در میان آنها، 

مدیر ارشد عملیات و مدیر ارشد بازاریابی هم دیده می شدند.
اوبـر و رقیبش، لیفت، عالوه بر مشـکالت مالی پـس از عرضه  عمومی 
سـهام، با مشـکالت حقوقی هم درگیر هسـتند. به عنوان مثال، قانونی 
در کالیفرنیا مطرح شـد تا رانندگان این سـرویس ها را از حالت پیمانکار 
قـراردادی به کارمنـد تغییر دهد. قانـون اختصاصی حفاظـت از حقوق 
کارگران موسوم به AB 5 در مجلس سنا تأیید شد و اکنون برای تبدیل 
به قانون، تنها به امضای فرماندار نیاز دارد. اگر این قانون تصویب شـود،  
اوبر و لیفت با مشکالت مالی بسیاری مواجه خواهند شد؛ چون باید ده ها 

هزار کارمند را در سرتاسر ایالت مذکور مدیریت کنند.
اوبـر می گویـد 27 هزار کارمند در سرتاسـر جهان دارد. این شـرکت 
عالوه بـر 4۳5 کارمندی که در هفته جاری تعدیل کرد، در ژوئیه نیز 4۰۰ 
نفـر را از واحد بازاریابی تعدیل کرده بود. دارا خسروشـاهی، مدیرعامل 
اوبر، در آن زمان گفته بود تیم بازاریابی بسـیار بزرگ اسـت که به ایجاد 
کارهـای مشـترک و مشـابه در بخش های گوناگـون و نتایـج  نه چندان 

مناسب منجر می شود.
تعدیـل نیرو در شـرکت های بـزرگ می تواند نشـانه ای از ضعف مالی 
یا تالش برای تغییر مسـیر و رشـد سـریع آتی باشـد. برای اوبر به نظر 
می رسـد شرایط مالی روزبه روز دشـوارتر شود و شرکت روزها و ماه های 
سـختی را در دوران پس از عمومی شدن پیش رو داشته باشد. شاید هم 
خسروشـاهی بتواند این غول تاکسی های اینترنتی را به مسیر بازگرداند 

و رشد چندبرابری ارزش سهام آنها را در بازار بورس شاهد باشیم.

 فرابورس کارا ترین ابزار
تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط

اوبر صدها کارمند بخش 
مهندسی و محصول خود 

را اخراج کرد
دریچــه

در راس��تای توس��عه همکاری های متقابل، روس��ای بنیاد نخبگان استان گلستان و 
پارک علم وفناوری اس��تان دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار، ابوالقاس��م خزاعیان، 
رئیس بنیاد نخبگان اس��تان گلس��تان ضمن اش��اره به مأموریت ها و رسالت های بنیاد 
ملی نخبگان، به تبیین نقش این بنیاد به عنوان یک نهاد فرادس��تگاهی در آماده سازی 
زیرساخت های فرهنگی پرداخت و گفت: توسعه فرهنگ کارآفرینی در میان اجتماعات 
نخبگانی در ش��کل گیری زیس��ت بوم کارآفرین��ی دانش بنیان مؤثر ب��وده و از اهداف و 
رس��الت های بنیاد ملی نخبگان است. به گزارش بنیاد ملی نخبگان، وی با بیان اهمیت 
جذب و نگهداش��ت نخبگان و مستعدان برتر، افزود: با توجه به اینکه پارک علم وفناوری 
اس��تان امکان ظرفیت س��ازی درخصوص نگهداش��ت مس��تعدان برتر و فارغ التحصیالن 

دانشگاهی را دارد، بنابراین ارتقای سطح این پارک از اهمیت باالیی برخوردار است.

تعامل بین دستگاهی الزمه تثبیت 
اکوسیستم کارآفرینی
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پارک ه��ای علم و فن��اوری باع��ث انتقال یافته ه��ای تحقیقات 
دانش��گاهی و تولید دانش مضاعف ش��ده و به رش��د اقتصادی در 

سطح ملی و منطقه ای شتاب می بخشند.
به گ��زارش ایرنا، مدیرکل امور بانوان و 
خانواده اس��تانداری قزوین روز پنجشنبه 
در بازدید از پارک علم و فناوری اس��تان 
قزوین اظهار داش��ت: پارک ه��ای علم و 
فناوری با هدف توس��عه فناوری و کسب 
و کارهای دانش محور تش��کیل ش��ده  و 
چش��م اندازها و مأموریت های متفاوتی را 

دنبال می کنند. 
 صدیق��ه ربیع��ی افزود: ای��ن پارک ها 
مهمی  زیرساختی  مکانیس��م های  دارای 
هستند و یافته های تحقیقات دانشگاهی 
را ب��ه جامعه انتق��ال داده و تولید دانش 

مضاعف را در پی خواهند داشت.
ربیعی با اشاره به نقش پررنگ بانوان ایرانی در رشته های فنی و 
مهندسی، افزود: این موضوع، ظرفیت خوبی را برای اشتغال بانوان 
در کسب و کارهای دانش بنیان مورد حمایت پارک علم و فناوری 

ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت بهره برداری بیشتری توسط 
این شرکت ها صورت گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده با اش��اره به تحول اقتصاد کشور با 
نقش آفرینی نس��ل جدید نیروی انسانی 
ج��وان و تحصیلک��رده ک��ه بخش قابل 
توجه��ی از آن بان��وان هس��تند، عنوان 
کرد: نس��ل جدید، به دنبال کارآفرینی 
و تاثیرگ��ذاری در بدن��ه اقتصاد و ایجاد 
اشتغال بدون وابستگی به دولت است و 
ای��ن موضوع مهم می تواند زمینه تحقق 
اقتص��اد دانش بنی��ان را بی��ش از پیش 

فراهم کند.
در ادام��ه ای��ن بازدید، جلس��ه ای در 
پارک علم و فناوری قزوین تشکیل شده 
و درخص��وص ایجاد مراکز ش��تابدهی 
کس��ب و کار زن��ان، اج��رای مصوبات 
ده گانه اقتصاد مقاومتی در حوزه زنان، ایجاد بس��تر شبکه س��ازی 
در مرکز نوآوری، تش��کیل نهضت کارآفرینی اجتماعی و… بحث 

و گفت وگو شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اختصاص 2۰۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال روستایی پیش بینی کرد که تا پایان امسال 1۰۰ 

هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد شود.
اصغ��ر نورال��ه زاده در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار داش��ت: تا پای��ان امس��ال پیش بینی 
کردی��م که 2۰۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت 
به طرح های اشتغال روس��تایی بدهیم که از 
مح��ل آن 1۰۰هزار فرصت ش��غلی جدید و 
پایدار در کشور ایجاد خواهد شد. آمار اشتغال 
ایجادش��ده در هر نقطه نیز به نسبت ضریب 
خودش اس��ت. البت��ه برخی اس��تان ها مثل 
سیستان و بلوچستان وضعیت بهتری داشتند 
و در برخی دیگر به دلیل آنکه فاقد طرح بودند 
یا کسی حاضر به کار در روستاهای اطراف آنها 
نبود، آمار ایجاد اشتغال شان پایین بوده است.

وی ب��ا بیان اینک��ه اجرای طرح اش��تغال 
روستایی بدون هیچ وقفه ای در حال انجام است، گفت: تداوم طرح اشتغال 
روستایی موجب کاهش نرخ بیکاری در روستاها می شود و دولت با توجه به 
قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، هدف گذاری 

توسعه و رونق روستاها را برای دستیابی به اشتغال پایدار و کاهش بیکاری 
در مناطق روستایی و عشایری در دستور کار قرار داده است.

به گفت��ه مدیرعامل صندوق کارآفرینی امی��د حمایت از طرح های 
تولیدی روس��تایی موجب می شود کسب 
و کاره��ا ب��ه داخ��ل روس��تاها ب��رود و با 
اش��تغال زایی و درآمدزای��ی، مان��ع خالی 
ش��دن روس��تاها از س��کنه و مان��دگاری 

جمعیت در روستاها شود.
نورال��ه زاده در ادام��ه از اج��رای ط��رح 
هر روس��تا یک محص��ول در بیش از 6۰ 
روس��تای کش��ور خبر داد و گفت: یکی از 
امید،  کارآفرینی  صندوق  اس��تراتژی های 
برنام��ه هر روس��تا ی��ک محص��ول � هر 
خانه یک کارخانه اس��ت که در این طرح 
کس��ب و کارهایی ک��ه در زنجیره ارزش 
قابلیت ساماندهی دارند حمایت می شوند 
و س��اماندهی کس��ب و کارهای خرد و کوچک، شناس��ایی مزیت های 
رقابتی و تولیدی محصول و توسعه خدمات بازاریابی در فرآیند اجرای 

طرح مورد توجه قرار می گیرد. 

ایجاد 1۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در روستاهاپارک های علم و فناوری عامل تسریع رشد اقتصادی هستند

هرچند دانش��گاه یکی از گزینه های اصلی حرکت امیدبخش 
جریان اس��تارت آپی کشور است، اما تفاوت کارکردی دانشگاه با 
کارآفرینی نوین و همچنین متفاوت بودن نقش استاد دانشگاه با 

منتور و کارآفرین، مانع مهمی در موفقیت آن خواهد بود.
به گزارش ایرنا، در نگرش سیستمی، یادگیری را یکی از ارکان 
اصلی توسعه می دانند؛ به ویژه یادگیری از بازخوردهای اقدامات 
و تصمیمات. این نوع یادگیری سبب می شود مدل های ذهنی، 
تفکرات، رفتارها و قواعد تصمیم، بازنگری، تکمیل و اصالح شود 
و به عبارت دیگر، از گذشته خود درس بگیریم. بدون اغراق، یکی 
از آسیب زاترین ویژگی های رفتاری ما در عرصه سیاست گذاری و 
برنامه ریزی، فقدان همین مفهوم یادگیری است. موازی کاری  ها، 
دوباره کاری ه��ا، اخت��راع چندب��اره چرخ ه��ا و ... را در محافل و 
جلسات گوناگون می شنویم و هر بار همان است که بود. یکی از 
عرصه هایی که فقدان یادگیری در آن مشهود است، اکوسیستم 

کارآفرینی کشور است.
اگ��ر ارائ��ه وام های خوداش��تغالی را به عنوان نقط��ه آغاز این 
اکوسیستم در نظر بگیریم، عمر آن به بیش از 12 سال می رسد؛ 
وام هایی که اکنون جز خاطره ای تلخ برای سیاست گذار توسعه 
کارآفرینی کش��ور چیزی از آن باقی نمانده است. در مدت این 
چند س��ال، نهاد دانش��گاه همواره به عنوان یک��ی از محورهای 
کلیدی این حوزه مطرح بوده است. برجسته ترین حضور دانشگاه 
در اکوسیستم کارآفرینی، تأسیس و اداره مراکز رشد بود. الگویی 
ک��ه افراد زیادی را ب��ه خود امیدوار کرد، اما جز چیزی ش��بیه 
بنگاه معامالت امالک از آن حاصل نشد و اکنون جایی در نقشه 

کارآفرینی کشور ندارد؛ هرچند هزینه های زیادی را بلعید.
در تصور جدید کارآفرینی که در استارت آپ ها جلوه پیدا کرد، 
دانشگاه با کندی همیشگی خود تالش کرد جایی باز کند. اکنون 
در بسیاری از دانشگاه های بزرگ و کوچک کشور، مرکز نوآوری، 
شتاب دهنده یا چیزی شبیه به آن تأسیس شده است، اما به غیر 
از یک تجربه موفق )دانش��گاه صنعتی شریف(، صدایی از جایی 

شنیده نمی شود. 
ش��اید علت آن را بتوان در تفاوت پارادایم کارکردی دانشگاه 
و کارآفرینی دانست. دانشگاه نهادی است آموزشی که از بازوی 
پژوهش به عنوان توس��عه دهنده دانش برخوردار اس��ت. نوآوری 
مس��تتر در پژوهش نیز هدفی جز توسعه دانش ندارد. در حالت 
متعالی، محصول این دانش را می توان در قالب فناوری، آن هم 
عموماً با مشارکت صنعت تعریف کرد. حال آنکه رسیدن به بازار 

چرخه زیر را می طلبد:
اص��والً ش��تاب دهنده، مرکز نوآوری، مرکز رش��د و هر نهاد با 
کارکردهای ش��بیه به آن، بستری اس��ت برای تولید محصولی 
مش��خص و رس��اندن آن به بازار، اما دانشگاه فاصله اثرگذاری با 
ای��ن کارکرد دارد. در حوزه فناوری نیز دانش��گاه عموماً محدود 
به توسعه فناوری اس��ت، نه تجاری سازی و رساندن آن به بازار؛ 
به طوری که در دانشگاه های مطرح دنیا نیز وظیفه تجاری  سازی 
فناوری را به دفاتر انتقال فناوری )TTO( و امثالهم سپرده اند. با 
این توصیفات، تالش دانشگاه و سیاست گذار دولتی برای جهش 
از برخی مراحل چرخه دانش تا بازار، چگونه تفس��یر می شود؟ 

علت این گرایش را می توان در عوامل زیر دید:

تالش برای بقا
 تغیی��ر معیارهای ارزش گ��ذاری از »مدرک« ب��ه »مهارت«، 
سبب شده جایگاه متعالی و امیدآفرین دانشگاه در تأمین آینده 
ش��غلی، با تردید مواجه شود. همچنین مدل کالسیک آموزشی 
دانش��گاه های ما، فاصله معناداری با تربیت نیروی کار موردنیاز 
آینده  بسیار نزدیک دارد، بنابراین دانشگاه در حال از دست دادن 

تناسب خود با محیط است و برای حفظ یا ایجاد آن می کوشد.
بهره مندی از ظرفیت خالقیت جامعه دانشگاهی

جامعه دانشگاهی، به طور خاص دانشجویان، با درک تغییرات 
محیط کسب وکار و اثرگذاری محدود مدرک و آموزه های قالب 
دانش��گاهی در پیشرفت شغلی و همچنین مواجهه با مدل های 
موفق جدید، گرایش فراوانی به س��مت ارزش آفرینی مبتنی بر 
مه��ارت و خالقیت پیدا کرده اند. اکوسیس��تم اس��تارت آپی نیز 
محمل بسیار مناسبی برای تأمین این خواسته هاست، بنابراین 
گرایش دانشجویان به این دنیای جدید بسیار باالتر از سایر اقشار 
جامعه اس��ت و قرارگیری یک بستر تسهیلگر می تواند به منزله 

استفاده مناسب از ظرفیت ها و فرصت های استراتژیک باشد.
کارنامه سازی

شتاب دهنده، مرکز نوآوری و ... نیاز مبرمی به فضای فیزیکی با 
مشخصاتی خاص از جمله متراژی تقریباً باال، موقعیت جغرافیایی 
مناسب و همچنین منتورهای توانمند دارند که عموماً دانشگاه ها، 
چنین فضایی داش��ته و اسماً چنین منتورهایی را هم در اختیار 
دارند. بنابراین برای سیاست گذار دولتی، تأسیس شتاب دهنده یا 
مرکز نوآوری با مشارکت دانشگاه، سهل الوصول تر و کم حاشیه تر 
اس��ت. عالوه بر آن، مش��ارکت با دانشگاه، جذابیت بیشتری در 
ذهن ناظران عمومی دارد. دولت نیز خود را متعهد به موفقیت و 
اثربخشی آن نهاد نمی داند، بنابراین در مدل ذهنی دولتمردان، 

دانشگاه بهترین گزینه برای تأسیس چنین نهادهایی است.
اینها و برخی دالیل دیگر، همگی موجب می شوند دانشگاه به 
یکی از گزینه های اصلی این حرکت امیدبخش تبدیل شود، اما 
تفاوت کارکردی دانشگاه با کارآفرینی نوین و همچنین متفاوت 
بودن نقش اس��تاد دانشگاه با منتور و کارآفرین، مانع مهمی در 
موفقیت آن خواهد بود. این تجربه در مدل مراکز رشد نیز دیده 
شد و تکرار آن را می توان رفتن راه آمده و تکرار تجربه دانست. در 
طول 1۰ سال گذشته نیز دانشگاه تغییری نداشته و در بر همان 
پاشنه سابق می چرخد، همچنان نظام ارتقای استادان، حکمران 
بی چون  و چرای تصمیم گیری ها و فعالیت ها در دانشگاه است و 
جیب پر برکت دولتی، خیال اغلب استادان را از ثروت آفرینی و 
تالش برای حل مسائل اساسی کشور، راحت می کند. در نتیجه، 
همچنان که دیده ایم ش��تاب دهنده ها و مراک��ز نوآوری متعدد 
دانشگاهی هنوز موفق به ارائه خروجی چشمگیری نبوده اند. حال 

آنکه زمان کافی مقتضی را هم در اختیار داشته اند.
ن��گاه به عقب و یادگی��ری از تجارب عموماً پرهزینه س��ابق، 
می تواند مس��یر پیش رو را، اثرگذارتر و مؤثرتر تعریف کند. باب 
کارآفرینی نوین و استارت آپ در کشور، همیشه باز نخواهد بود 
و صد حیف خواهد ش��د اگر این دنیای ش��یرین و مؤثر، فدای 

یادگیری های تک حلقه ای سیاست گذار دولتی و دانشگاه شود.

چرا دانشگاه با کارآفرینی نوین تفاوت کارکردی دارد؟

بن بست مراکز نوآوری دانشگاهی در حمایت از استارت آپ ها

یادداشـت

رئی��س جهاد دانش��گاهی آذربایجان غرب��ی از دریافت مجوز راه ان��دازی اولین مرکز 
نوآوری دانشگاه علمی کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه 

خبرداد.
به گزارش ایس��نا، دکتر امین رستم زاده در جلسه ش��ورای کارآفرینی مرکز آموزش 
علمی کاربردی جهاد دانش��گاهی که با حضور مدیران گروه های آموزش��ی برگزار شد با 
اعالم مطلب فوق اظهار داش��ت: مجوز راه اندازی مرکز نوآوری جهاد دانش��گاهی ارومیه 
با موضوع کشاورزی هوشمند از سوی دکتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
کش��ور و مهدخت بروجردی، معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه جامع علمی کاربردی 

کشور صادر شد.

راه اندازی اولین مرکز نوآوری دانشگاهی 
از سوی جهاد دانشگاهی در ارومیه



ری برندین��گ )برندینگ مج��دد یا بازآفرینی برن��د( یکی از بهترین 
راهکاره��ا برای ایجاد تحول در س��اختار کس��ب و کار و بهبود فعالیت 
تجاری محسوب می شود. برخی از شرکت ها مانند اسمارتیز، غول حوزه 
خوراک��ی کودکان، در پی ری برندینگ خود تحولی اساس��ی در زمینه 
جذب مش��تریان و افزایش سود داش��ته اند. نکته مهم درخصوص اقدام 
اغلب این برندها نقش پررنگ ش��بکه های اجتماعی اس��ت. در حقیقت 
امروزه بدون استفاده مناسب از شبکه های اجتماعی امکان کسب و کار 

موفق وجود ندارد. حوزه برندسازی نیز همین شکل را دارد. 
ب��دون ش��ک ری برندین��گ فرآیند جذاب��ی به نظر می رس��د، با این 
حال تالش برای برندس��ازی بدون آگاهی از مفاهیم کاربردی و کس��ب 
مهارت ه��ای موردنیاز نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داش��ت. به همین 
خاطر اصل اساسی در زمینه بهبود فعالیت برندها آشنایی با مهارت های 
ری برندینگ در ش��بکه های اجتماعی است. امروزه حتی برندها بزرگ 
نیز هر چند س��ال یک بار اقدام به تجدید حیات و به روز رسانی ساختار 
برندشان می کنند. خوشبختانه شبکه های اجتماعی بخش قابل توجهی 
از کار برنده��ا را س��اده کرده اس��ت. با آگاهی درس��ت از این فرآیند و 
اس��تفاده مناس��ب از ش��بکه های اجتماعی موفقیت م��ا در زمینه ری 
برندینگ تضمین خواهد ش��د. اجازه دهید به بررسی برخی از مهم ترین 

نکات در زمینه ری برندینگ در شبکه های اجتماعی بپردازیم.
برند یعنی جلوه های بصری

به نظر من یک برند در جلوه های بصری اش خالصه می شود. اگر ما قصد 
تاثیرگ��ذاری روی زندگی مش��تریان را داریم، باید کارم��ان را از جلوه های 
بصری برندمان ش��روع کنیم. امروزه از هر ف��ردی در مورد برندهای بزرگ 
سوال کنیم، نخس��ت عنصری بصری در ذهن وی شکل خواهد گرفت. به 
همین دلیل طراحی لوگو یا ظاهر محصوالت اهمیت باالیی دارد. در زمینه 
طراحی جلوه های بصری همیشه باید بهترین کیفیت را ارائه دهیم. برخی 
از برندها دارای کارمندان ماهر در این زمینه هستند. به این ترتیب فرآیند 
س��اماندهی امور راحت تر خواهد بود. اگ��ر در زمینه طراحی مهارت کافی 
را ندارید، باید به س��راغ همکاری با آژانس های فع��ال در این حوزه بروید. 
این امر مزیت اس��تفاده از طرح های باکیفیت را خواهد داشت. به هر حال 
مش��تریان بیش از هر چیز به جلوه های بص��ری برندها توجه می کنند. در 
چنین شرایطی داشتن طرح های باکیفیت و جذاب برگ برنده ما خواهد بود. 
وقتی از ش��بکه های اجتماعی حرف می زنیم، بازاریابی نخستین هدف 
برندها محس��وب می ش��ود. من در این نکته با ش��ما و بسیاری دیگر از 
کارشناس ها هم عقیده هستم، با این حال فرآیند بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی باید دقیق و کاربردی باش��د. بسیاری از برندها بدون مطالعه و 
بررسی وضعیت بازار دست به ساماندهی کمپین های بازاریابی می زنند. 
در اغلب موارد چنین کمپین هایی با شکس��ت مواجه می ش��ود. به نظر 
من اصل مهم در زمینه مدیریت کمپین بازاریابی وفاداری به المان های 
دیداری برند و ش��عارهای اصلی آن اس��ت. فق��ط در این صورت امکان 

دریافت واکنش مثبت مشتریان وجود خواهد داشت. 

یکی از تمرین های س��اده برای برنده��ا در زمینه ری برندینگ تالش 
برای استفاده از رنگ های تازه و متفاوت است. این امر در بهترین حالت 
به هنگام مناس��بت های مختلف روی می دهد. به این ترتیب مش��تریان 
ام��کان مش��اهده ظاهری متف��اوت از برند مورد عالقه ش��ان را خواهند 
داش��ت. نکته مهم درخص��وص فعالیت بازاریابی برنده��ا توجه به درج 
لوگوی برند در کنار تصاویر و ویدئوهاست. به این ترتیب همیشه اصالت 
محتوای ما تضمین خواهد شد. به عالوه، بسیاری از مشتریان با مشاهده 
محتوای بازاریابی امکان آگاهی از برند تولیدکننده را ندارند. با درج لوگو 
و نام برندمان در کنار محتوا این چالش به خوبی مدیریت خواهد شد. 

اگر ش��ما مهارت کافی برای کار با فوتوش��اپ یا نرم افزارهای ساده تر 
مانن��د کانوا را دارید، یک گام از دیگران جلو خواهید بود. به این ترتیب 

فرآیند رسیدگی به امور ری برندینگ ساده تر خواهد شد. 
سرمایه گذاری بر روی الگوی نوین عکاسی

به محض اینکه ش��ما لوگ��وی برندتان را تغییر دهید، باید به س��راغ 
انتخاب رنگ و فونت مناس��ب بروید. این امر به س��ادگی قابل پیگیری 
خواهد بود، با این حال چالش اصلی برندها انتخاب الگوی عکاسی برای 
تولید محتوا در شبکه های اجتماعی خواهد بود. در شبکه های اجتماعی 
مهم ترین نکته نحوه تولید محتوای ماس��ت. ب��ه این ترتیب باید الگوی 

ویژه ای را برای تولید محتوای باکیفیت در پیش بگیریم. 
متاسفانه اغلب برندها نسبت به اهمیت هماهنگی میان الگوی عکاسی 
و رنگ ه��ای برندش��ان آگاهی کافی را ندارند. ب��ه همین دلیل محتوای 
تولیدی آنها در شبکه های اجتماعی تاثیرگذاری مورد انتظار را به ارمغان 
نمی آورد. اگر تا به حال محصوالت تان را در قالب تصاویر زیبا به اشتراک 
نگذاش��ته اید، اکنون نوبت ایجاد تغییر در استراتژی برندسازی تان است. 
برند اس��مارتیز با بیش از ۷۰ سال قدمت در زمینه تولید خوراکی-های 
مختلف چندین بار اقدام به ری برندینگ کرده  اس��ت، با این حساب ما 
نیز باید در این زمینه فعالیت مناسبی از خود نشان دهیم. انتخاب یک 
الگوی مناس��ب عکاسی کار چندان دشواری نیس��ت. نکته مهم در این 
میان توجه به طیف رنگ های موجود در لوگوی برندمان اس��ت. به این 
ترتیب باید از همان طیف ها در فرآیند ثبت تصاویر استفاده کرد. این امر 
نام و لوگو برندمان را در ذهن مخاطب تداعی می کند. امروزه بس��یاری 
از برندها بدون اش��اره به نام برندش��ان توجه مخاطب را جلب می کنند. 
به عن��وان مثال برند دوریتوز در آخرین گام از ری برندینگ خود اقدام 
ب��ه حذف نام و لوگوی خود از آگهی ه��ای تبلیغاتی کرد. به این ترتیب 
آنها با استفاده از شیوه هوشمند تولید محتوا و ارائه سرنخ های واضح به 

مشتریان نام خود را در ذهن آنها تداعی می سازند. 
بی ش��ک پی��روی از الگوی فوق فق��ط برای برندهای بس��یار بزرگ و 
شناخته ش��ده امکان پذیر اس��ت، با این حس��اب به عنوان یک کسب و 
کار کوچ��ک بیش��تر به ایجاد هماهنگی میان فعالی��ت برندتان با تولید 
محتوای هدفمند توجه کنید. به این ترتیب برند ش��ما امکان جلب نظر 
مش��تریان و بهبود وضعیت خود را خواهد داش��ت. یک��ی از مزیت های 
اصلی ری برندینگ ایجاد بس��تر مناس��ب برای تبلور دوباره خالقیت در 
حوزه بازاریابی و به طور کلی کس��ب و کار است. البته ری برندینگ در 
بازه ه��ای زمانی کوتاه به هیچ وجه اقدام مناس��بی نخواهد بود، بنابراین 

در بازه های زمانی مناسب )معموال 1۰ سال( اقدام به این کار کنید.
محوریت ویدئو در شبکه های اجتماعی

ری برندینگ در شبکه های اجتماعی به لطف وجود ابزارها و امکانات 
گس��ترده کار چندان دش��واری نیست. به عنوان مثال اس��تفاده از ابزار 
استوری اینستاگرام برای توسعه هرچه سریع تر جلوه تازه برندمان اقدام 

منطقی به نظر می رسد. 
به نظر من عالوه بر اس��تفاده از جلوه بص��ری تازه برندمان باید هر از 
چند گاهی به الگوی سابق نیز بازگردیم. به این ترتیب امکان بهره مندی 
از دس��تاوردهای قدیمی مان وجود خواهد داشت. مزیت این بازگشت به 
عقب امکان تاثیرگذاری عاطفی بر روی مخاطب اس��ت. همه مشتریان 
خاطره ه��ای گوناگون��ی از برندهای مورد عالقه خ��ود دارند. این امر به 
برندهای مورد نظر فرصت مناس��بی در راس��تای جلب نظر آنها می دهد. 
برند اسمارتیز در این راستا عملکرد مطلوبی دارد. آنها با بازپخش دوباره 
برخ��ی از آگهی های قدیمی ش��ان موفق به جلب نظر طیف وس��یعی از 
مش��تریان سابق خود ش��دند. نکته مهم درخصوص بازپخش آگهی های 
تبلیغاتی محوریت ش��بکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب توجه به 
اینستاگرام، توییتر، فیس بوک و یوتیوب باید در دستور کار ما قرار گیرد. 
یک��ی از مهم تری��ن فرمت ه��ای محتوایی م��ورد عالق��ه کاربران در 
ش��بکه های اجتماعی ویدئو اس��ت. به گزارش موسسه Animato در 
طول یک دهه گذش��ته 93درصد از بازاریاب ها دنیا با استفاده از فرمت 
ویدئو موفق به جذب دست کم یک مشتری تازه شده اند. نقش محتوای 
ویدئویی در فرآیند ری برندینگ ها انکارناپذیر است. امروزه کانال اصلی 
ارتباط میان برندها و مشتریان شبکه های اجتماعی است. در شبکه های 
اجتماع��ی نیز هیچ چیز به اندازه ویدئو مورد توجه کاربران نیس��ت. به 
همین دلیل باید سرمایه گذاری ویژه ای بر روی محتوای ویدئویی انجام 
دهی��م. در اینجا نیز مهارت در اس��تفاده از نرم افزارهای ویرایش ویدئو 
اهمی��ت باالیی دارد. خوش��بختانه اغلب آژانس ه��ای بازاریابی اینگونه 
خدمات را در ازای مبلغی اندک انجام می دهند. به این ترتیب دست ما 

در زمینه تولید محتوای ویدئویی کامال باز خواهد بود. 
جمع بندی

ری برندینگ حکم فرصتی تازه برای یک ش��روع ن��و را دارد. برندها در 
زمینه انتخاب این فرصت تازه باید کامال هوشمندانه عمل کنند. بدون تردید 
ام��کان ری برندینگ به طور مداوم وجود ندارد. میان هر اقدام ما برای ری 
برندینگ باید دس��ت کم 1۰ سال فاصله باشد. به همین خاطر برنامه ریزی 
دقیق و آینده نگری در این زمینه اهمیت خاصی دارد.  هدف هر شرکت از 
فرآیند ری برندینگش در شبکه های اجتماعی دنبال می شود، با این حساب 
ارزیابی نتیجه فعالیت های برندمان در شبکه های اجتماعی مهم خواهد بود. 
این امر امکان بررسی دقیق وضعیت برندمان را خواهد داد. متاسفانه بسیاری 
از شرکت ها با بی توجهی به این نکته در عمل توان ارزیابی و تحلیل نتیجه 
فرآیند ری برندینگ شان را از دست می دهند. از نظر من برنامه ریزی دقیق 
برای ری برندینگ و س��پس ارزیابی نتایج حاصل از فعالیت مان مهم ترین 
تاثیر بر روی آینده برندمان را دارد. با توجه به این نکته امکان ایجاد پویایی 

و تحرک بیشتر در برندمان فراهم خواهد شد. 
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بررسی الگوی فعالیت استیم، اوریجین، پالریوم پلی و 
بلیزارد بتل

موفق ترین برندهای عرصه صنعت بازی آنالین

صنعت گیم و س��رگرمی رایانه ای در طول دو دهه اخیر به طور س��ریعی رشد یافته 
است. امروزه اغلب مردم به سرگرمی های رایانه ای عالقه دارند. نکته جالب اینکه صنعت 
گیم دیگر به طور انحصاری بر روی نسل کودک و جوان سرمایه گذاری نمی کند. اکنون 
بخش بزرگی از مش��تریان برندهای توس��عه بازی را افراد میانس��ال تشکیل می دهند. 
افزایش توجه مردم به صنعت بازی موجب ورود کارآفرینان گسترده به این حوزه تجاری 
شده است. به این ترتیب اکنون برندهای مختلفی در رقابت برای جلب نظر مشتریان به 
بازی های خود هستند. سهم اصلی بازار بازی رایانه ای در اختیار شرکت-های ارائه دهنده 
خدمات بازی آنالین و گروهی است. امروزه کاربران تمایل بسیار زیادی به رقابت آنالین 
با یکدیگر دارند. به همین خاطر نیز برندهای بزرگ دنیا در تالش برای توسعه امکانات 
ب��ازی آنالین در سراس��ر دنیا هس��تند. در این مقاله ما در مورد برخ��ی از بزرگترین و 

موفق ترین برندهای حوزه تولید و خدمات گیم صحبت خواهیم کرد. 
موسسه والوه نخستین بار در سال 2۰۰2 از سرویس خود تحت عنوان استیم رونمایی 
کرد. این نخستین گام برای ایجاد شبکه ای جهانی از بازیکنان سراسر دنیا بود. همین 
ایده خالقانه در سال های بعد والوه را بدل به رهبر اصلی صنعت بازی و سرگرمی آنالین 
ساخت. امروزه استیم سرویس پشتیبانی آنالین اغلب بازی های رایانه ای محسوب می-
شود. این امر امکان رقابت آنالین بازیکنان سراسر جهان با یکدیگر را فراهم می سازد. به 

این ترتیب باید والوه را عامل اصلی تحول در صنعت بازی سازی قلمداد کرد. 
بدون تردید اس��تیم تنها س��رویس بازی آنالین در دنیا نیست. امروزه سرویس های 
مختلفی در حال رقابت با هم هس��تند. یکی از چالش های اصلی در این میان معرفی 
بازی های مناس��ب با سلیقه کاربران است. استیم در این زمینه با مشکل جدی مواجه 
اس��ت. آرشیو گسترده بازی های این پلتفرم بسیاری از بازیکنان را گیج می کند. رقبای 
اس��تیم از همین امر به عنوان نقطه قوت شان استفاده کرده اند. به این ترتیب در عمل 

صنعت گیم دارای رقابت فشرده ای است. 
در ادامه ما به بررس��ی 3 پلتفرم بازی آنالین به عنوان رقبای اصلی اس��تیم خواهیم 
پرداخت. نکته مهم در این میان س��ابقه طوالنی اس��تیم )1۷ س��ال( در زمینه توسعه 
امکانات بازی آنالین است، با این حال رقبای موجود در مدت زمانی کمتر موفق به توسعه 

خود به سطح رقبای استیم شده اند.
اوریجین

موسس��ه الکترونیک آرتز در س��ال 2۰11 از پلتفرم اوریجین رونمایی کرد. این امر 
در راس��تای به چالش کش��یدن س��لطه اس��تیم بر دنیای بازی های آنالین بود. امروزه 
موسس��ه الکترونیک آرتز )EA( بازی های متعددی را تولید و روانه بازار می کند. بدون 
تردید عالقه مندان به محصوالت این موسس��ه انتظ��ارات بزرگی از آن دارند. به همین 
خاطر توس��عه یک پلتفرم بازی آنالین مس��تقل وظیفه آنها محس��وب می شود. نکته 
مهم درخصوص EA حضور گس��ترده آنها در زمینه تولید بازی است. براساس گزارش 
خبرگزاری CNBC این ش��رکت در س��ال 2۰19 تا پایان ماه آگوس��ت درآمد ۵.1۰ 
میلیارد دالری کسب کرده است. این رقم نوعی رکورد در دنیای گیم محسوب می شود. 
مزیت اصلی برند EA در زمینه توس��عه پلتفرم آنالین خود انتشار انحصاری برخی 
از بازی ها در پلتفرم اش اس��ت. به این ترتیب کاربران برای استفاده از این عنوان ها باید 
نرم اف��زار اوریجین را نصب و در آن ثب��ت نام کنند. محبوب ترین بازی فوتبال رایانه ای 
تحت عنوان فیفا هر ساله از سوی EA منتشر می شود. یکی از جذاب ترین بخش های 
این بازی قابلیت رقابت آنالین اس��ت. به این ترتیب کاربران در سراسر دنیا با اتصال به 
اینترنت و پلتفرم اوریجین فرصت رقابت با یکدیگر را خواهند داشت. یکی از نکات جالب 
درخصوص اس��تراتژی EA همکاری نزدیک با سایر استودیوهای ساخت بازی رایانه ای 
نظیر یوبی سافت است. به این ترتیب اوریجین عرصه رقابت را بیش از هر زمان دیگری 
بر استیم تنگ کرده است. همکاری نزدیک با سایر استودیوهای بازی سازی سطح رقابت 
میان EA و آنها را کم کرده اس��ت. به این ترتیب در عمل امکان همکاری برای تولید 

عنوان های جذاب بازی فراهم می شود. 
پالریوم پلی

پالریوم پلی یکی از جدیدترین پلتفرم های بازی آنالین اس��ت. هدف اصلی این برند 
فراهم سازی تجربه ای منحصر به فرد و تازه برای کاربران است. ویژگی اصلی پالریوم پلی 
تمرکز صرف بر روی بازی های اس��تراتژیک محسوب می شود. اگر عالقه مند به چنین 
بازی هایی هستید، ثبت نام در این پلتفرم را فراموش نکنید. بازی های موجود در پالریوم 
پلی ش��امل هر دو عنوان موبایلی و تحت وب هستند. در نتیجه دامنه انتخاب کاربران 
وس��یع خواهد بود. نکته مهم این استراتژی توجه ویژه به پلتفرم گوشی های هوشمند 
اس��ت. امروزه ما همیشه گوشی مان را در کنار خود داریم. به این ترتیب امکان بازی با 
گوشی همراه بسیار بیشتر از رایانه یا کنسول هایی مانند پلی استیشن و ایکس باکس 
اس��ت.  شاید در نگاه نخس��ت بازی تحت وب یا موبایلی چندان باکیفیت نرسد، با این 
حال پالریوم پلی تالش زیادی برای ارتقای کیفیت و تجربه بازی در این دستگاه ها کرده 
است. به این ترتیب کاربران به صورت آنالین و بدون نیاز به نصب هرگونه فایل فرصت 
بازی استراتژیک را خواهند داشت. عدم نیاز به نصب بازی یکی از ویژگی های اساسی این 
مجموعه به شمار می رود. بسیای از کاربران در زمینه نصب بازی ها با مشکالت زیادی 
مواجه هستند. به همین خاطر پالریوم پلی با ارائه بازی ها به صورت آنالین و بدون نیاز به 
نصب توجه شمار باالیی از کاربران را به خود جلب کرده است. نکته جالب اینکه آپدیت 
بازی ها به صورت خودکار اعمال می شود، بنابراین به عنوان بازیکن دغدغه اصلی ما فقط 

بازی و لذت بردن از آن خواهد بود. 
به طور معمول بازی های آنالین و استراتژیک به صورت گروهی انجام می شود. پالریوم 
پل��ی به منظور افزایش لذت بازی امکان س��اخت گروه و عضوی��ت در آنها را نیز برای 
بازیکنان فراهم ساخته است. به این ترتیب لذت بازی آنالین در کنار دوستان دوچندان 

خواهد شد. 
بلیزارد بتل

ش��رکت Battle.net از نظر س��ابقه فعالیت در حوزه گیم بسیار قدیمی تر از استیم 
است. آنها نخستین عنوان بازی خود را در سال 1996 منتشر کردند. اگرچه تالش آنها 
برای راه اندازی یک سیس��تم بازی آنالین در آن زمان با شکست مواجه شد، اما اکنون 
یکی از بزرگترین پلتفرم های آنالین سرگرمی محسوب می شوند. ایده خالقانه این برند 
ترکیب تجربه نوین بازی آنالین با خاطرات قدیمی کاربران است. به این ترتیب دامنه 

وسیعی از عالقه مندان به صنعت گیم با  بلیزارد بتل رابطه خوبی برقرار می کنند. 
بلیزارد بتل در زمینه ارائه خدمات بازی آنالین عالوه بر بازی های استودیو خود مانند 
هارت استون و اور واچ  به همکاری با سایر استودیوها نیز پرداخته است. به این ترتیب 
لیگ رقابت بازی های دستینی 2 و کال آف دیوتی در این پلتفرم برگزار می شود. زمینه 
تخصصی بلیزارد بتل در حوزه برگزاری لیگ های دوره ای بازی اس��ت. به منظور جلب 

نظر هرچه بیشتر کاربران جایزه های وسوسه کننده ای نیز به افراد برتر تعلق می گیرد. 
نکته مهم درخصوص رقبای اس��تیم تاکید آنها بر ارائه تجربه ای لذت بخش تر است. 
نقطه قوت استیم آرشیو گسترده بازی هاست، با این حال رقبای این موسسه تجربه های 
نوین بازی را جایگزین ش��مار باالی بازی های اس��تیم کرده اند. این امر در عمل عرصه 
رقابت در حوزه گیم را پیچیده کرده است. بدون تردید دلیل اصلی رقابت سنگین در این 
عرصه سود سرشار برندها از ارائه خدمات بازی آنالین است. اگر شما نیز به فکر ورود به 
این حوزه هستید، باید یک ایده خالقانه امکان کسب درآمد گسترده را خواهید داشت. 
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هر کس��ب و کاری در تالش برای ایجاد ثبات در فرآیند روابط عمومی اش است. 
این امر به دلیل گس��ترش بحران های تجاری و تغییر مداوم س��طح نیاز و انتظارات 
مشتریان بسیار دشوار محسوب می شود. بدون تردید روابط عمومی مطلوب دارای 
مزیت های متعدد برای هر کسب و کاری است. فرقی ندارد شرکت ما در چه وضعی 
قرار داشته باشد، در هر صورت ساماندهی کمپین روابط عمومی ضروری خواهد بود. 
پرسش اصلی بسیاری از کارآفرینان در این میان چگونگی شروع فرآیند برنامه ریزی 
کمپین روابط عمومی است. من در این مقاله شش گام مهم در زمینه برنامه ریزی 

موفقیت آمیز کمپین روابط عمومی را مورد بررسی قرار خواهم داد. 
1. اولویت آگاهی عمیق از برندمان

هنگام ش��روع کمپین روابط عمومی مان باید دس��ت کم اندکی شناخت کافی از 
وضعیت برندمان داش��ته باشیم. بدون ش��ک هیچ کس بهتر از ما وضعیت برندمان 

آگاهی ندارد. 
ابت��دا در مورد چهره کنونی برندتان فکر کنید. س��اماندهی روابط عمومی امری 
منحصر به فرد اس��ت. در این راس��تا هر برند باید براساس نیاز و ویژگی های خاص 
خ��ود اقدام به س��اماندهی امور کند. یک کس��ب و کار با ای��ده کاربردی در زمینه 
رفع نیاز مش��تریان ش��روع به کار می کند، با این حال چنین امری برای جلب نظر 
مشتریان کافی نیست. به همین خاطر ساماندهی ارزش ها و فرهنگ منحصر به فرد 
برند اهمیت باالیی دارد. این دو مقوله باید در تمام فعالیت های برند نمایان باش��د. 
ساماندهی روابط عمومی به عنوان یکی از بخش های مهم هر برند باید از ارزش ها و 

فرهنگ ویژه برندمان پیروی کند. 
آیا شما پاسخ مناسبی برای پرسش های احتمالی مردم از برندتان دارید؟ به برخی 

از پرسش های زیر توجه کنید:
• شرکت شما دقیقا چه کاری انجام می دهد؟ هدف اصلی و چشم انداز آن چیست؟

• چه چیزی کسب و کار شما را از دیگر رقبا متمایز می سازد؟
• هدف اصلی برند ش��ما در زمینه رابطه با مش��تریان چیست؟ قصد ترسیم چه 

تصویری از خود در ذهن مخاطب دارید؟
بدون تردید پاس��خگویی درس��ت به پرس��ش های فوق نیازمند آگاهی دقیق از 
وضعیت و ماهیت برندمان اس��ت. اشتباه بس��یاری از کارآفرینان شروع به فعالیت 
تج��اری بدون تامل کافی بر روی این پرسش هاس��ت. به این ترتی��ب در میانه راه 
بحران های متعددی از جمله بحران حوزه روابط عمومی ایجاد می شود. مزیت اصلی 
پاسخگویی دقیق به این پرس��ش ها امکان بررسی راهکارهای مناسب برای تعامل 
با مش��تریان اس��ت. اغلب برندهای بزرگ برای ایده پردازی در زمینه روابط عمومی 
ابت��دا به گردآوری اطالع��ات مهم در مورد وضعیت خود می پردازند. این امر ما را با 

خودآگاهی بهتر به سوی ساماندهی کمپین هدایت خواهد کرد. 
یکی از نکات مهم در زمینه شناخت وضعیت برندمان تاکید بر روی تفاوت هاست. 
چه چیزی برند ما را در مقایس��ه با رقبا متفاوت می سازد؟ هیچ برندی بدون ایجاد 
تفاوت محس��وس در خود توانایی برتری بر رقبا را نخواهد داش��ت. شناخت دقیق 
برندمان امکان دستیابی به نقاط تفاوت با دیگر رقبا را فراهم می سازد. به این ترتیب 

ما با آمادگی بیشتر به سوی فعالیت در حوزه روابط عمومی می رویم. 
نکته مهم در این مرحله توجه به عدم انتخاب راهکارهای بیش از اندازه پیچیده 
و طوالنی است. حوزه روابط عمومی پس از برنامه ریزی اولیه نیازمند اصالح و به روز 
رس��انی مداوم است، بنابراین تالش برای برنامه ریزی دقیق همه نکات راه به جایی 
نخواهد برد. در اینجا هدف اصلی ما کسب آگاهی مطلوب از برندمان و تهیه فهرستی 

از مزیت های تفاوت ساز است. 
2. ضرورت شناخت مخاطب

شاید شرکت ش��ما خدمات بی نظیری در حوزه روابط عمومی ارائه دهد. در این 
ص��ورت بس��یاری از کارآفرینان موفقیت در حوزه روابط عموم��ی را اجتناب ناپذیر 
خواهند دانس��ت. اش��تباه مهلک کارآفرینان در این مرحله بی توجهی به مخاطب 
هدف است. چه کسی قرار است محتوای کمپین روابط عمومی ما را دریافت کند؟ 

به عبارت بهتر، ما تا چه حد از مخاطب هدف مان شناخت داریم؟ 
پیش از اجرای کمپین روابط عمومی باید مخاطب هدف مان را مشخص سازیم. 
در غی��ر این صورت کمپین م��ا در یافتن مخاطب مناس��ب و تاثیرگذاری بر روی 
آن ناکام خواهد بود. در دنیای کس��ب و کار همه افراد مخاطب هدف ما محس��وب 
نمی ش��وند. به همین خاطر تمرکز بر روی دامنه مش��خصی از افراد مزیت کاهش 

هزینه ها و صرفه جویی در بودجه جاری شرکت را در پی خواهد داشت. 
شناخت درس��ت از مخاطب هدف محور اصلی موفقیت در حوزه روابط عمومی 
است. هیچ برندی توانایی اجتناب از این مرحله را نخواهد داشت. کلید موفقیت در 
این مرحله تعیین هدف اصلی برندمان از اجرای کمپین روابط عمومی است. ما قصد 
دستیابی به چه هدف یا اهدافی را داریم؟ متاسفانه بسیاری از برندها بدون تعیین 

اهداف مشخص اقدام به تدوین و اجرای کمپین بازاریابی می کنند. در نتیجه بدون 
کمترین دستاوردی با شکست مواجه خواهند شد. 

آی��ا هدف اصلی ش��ما جلب نظر دامنه ت��ازه ای از مخاطب ها ب��ه منظور فروش 
محصوالت-تان اس��ت؟ شاید هم عالقه مند به توضیح نحوه استفاده از خدمات تازه 
ش��رکت تان هس��تید. در هر صورت س��اماندهی منطقی امور اهمیت دارد. این امر 
بدون توجه به وضعیت جاری برندمان و ش��ناخت دقیق مخاطب هدف امکان پذیر 

نخواهد بود. 
به منظور پیشرفت بهتر امور دامنه جغرافیایی، سنی و تحصیلی مخاطب هدف تان 
را مش��خص کنید. این امر کمپین ش��ما را متمرکزتر خواهد ساخت. به این ترتیب 
تاثیرگذاری فعالیت مان نیز افزایش چشمگیری می یابد. بدون تردید ما لحن یکسانی 
در برخورد با مخاطب نوجوان و میانس��ال نداریم. به همین خاطر باید دامنه سنی 

مخاطب هدف مان را مشخص سازیم. 
در مرحله بعد باید نس��بت به آگاهی از س��لیقه مخاط��ب هدف مان اقدام کنیم. 
این امر ش��امل تالش برای تعامل نزدیک با آنها، بررسی عملکردشان در شبکه های 
اجتماعی و در صورت نیاز همکاری با آژانس های روابط عمومی است. به این ترتیب 
امکان جلب نظر آنها با تولید محتوای کاربردی وجود خواهد داش��ت. بی شک هیچ 
برندی عالقه مند به اختصاص زمان و بودجه بر روی محتوایی که موردپسند مخاطب 

هدفش نیست، نخواهد بود. 
به منظور شناخت دقیق مخاطب هدف باید به پرسش های ذیل پاسخ کامل داد:
• مخاطب هدف کمپین روابط عمومی ما چه دامنه ای از افراد را شامل می شود؟

• دسترسی به این افراد در کدام فضا یا پلتفرم اجتماعی ساده تر خواهد بود؟
• آیا مخاطب هدف ما دارای س��لیقه منحصر به فردی در مقایسه با عموم جامعه 

است؟
• کدام ترندها در میان مخاطب های هدف مان محبوبیت گسترده ای دارد؟

پاسخگویی به این پرسش ها ما را در زمینه شناخت بهینه مخاطب یاری خواهد 
ک��رد. بدون ش��ک دس��تیابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 

راهکارهای فوق بسیار راحت تر خواهد بود. 
۳. طراحی کمپین به صورت واقع گرایانه

عرصه روابط عمومی با واقعیت های کسب و کار سر و کار دارد. اشتباه بسیاری از 
برندها تالش برای رویاپردازی و عملکرد بیش از حد ایده آل در این زمینه است. من 
همیشه بر روی اجرای کمپین های واقع گرایانه تاکید داشته ام. این امر امکان جلب 
نظ��ر مخاطب را فراهم خواهد کرد. در صورت طراح��ی برنامه بیش از حد ایده آل 

شانس موفقیت مان کاهش چشمگیری می یابد. 
پ��س از آنکه ش��ناخت کافی از خود و مخاطب هدف مان پی��دا کردیم، نوبت به 
اجرای ایده های مان می رس��د. در این زمینه باید واقع گرایی را مدنظر قرار داد. یک 
کمپین روابط عمومی مطلوب باید معیارهای مهمی را رعایت کند. این معیارها به 

شرح ذیل اند:
• ویژگی منحصر به فرد: به عنوان معیار نخست باید بر روی ویژگی منحصر به فرد 
کمپین مان تاکید کنیم. هر کمپین یک عامل اختصاصی و مهم دارد. به این ترتیب 
توانایی جلب نظر آن کمپین بستگی به معیار منحصر به فردش خواهد داشت. بدون 

تاکید بر روی آن امکان جلب نظر مخاطب هدف وجود ندارد.
• امکان دس��تیابی: در زمینه انتخاب اهداف کمپین باید به شیوه ای هوشمندانه 
عمل کرد. نکته مهم در اینجا انتخاب اهداف قابل دستیابی است. در غیر این صورت 
ما در رویای دستیابی به اهداف مان باقی خواهیم ماند. برندهای موفق همیشه اهداف 
واقع  گرایان��ه ب��رای خود تعریف می کنند. به این ترتیب در دس��تیابی به آنها موفق 

ظاهر می شوند. 
• ارتباط معنایی: محتوای کمپین ما باید ارتباط معنایی با برند و مخاطب هدف-
مان داشته باشد. عالوه بر این در زمینه انتخاب اهداف باید به نحوه تاثیرگذاری آن 

بر روی توسعه برندمان نیز فکر کنیم. 
• زمان بندی دقیق: به منظور موفقیت هرچه بهتر کمپین روابط عمومی برندمان 
باید زمان بندی دقیقی برای ارزیابی نتایج داشته باشیم. متاسفانه بسیاری از برندها 
نس��بت به ارزیابی نتایج کمپین شان بی توجه هستند. به همین خاطر فرصت فهم 

اشتباهات و بهبود آنها سلب می شود. 
ه��ر برنامه روابط عمومی موفق دارای مقدار مناس��بی از انعطاف پذیری اس��ت. 
ای��ن امر به برندها فرصت اصالح و بهب��ود در لحظه وضعیت برند را می دهد. بدون 
تردید در زمینه طراحی کمپین روابط عمومی همیش��ه بای��د جایی برای اتفاقات 
پیش بینی ناپذیر گذاشت. نتیجه چنین آینده نگری کاهش نیاز به لغو اجرای کمپین 

و طراحی نسخه تازه است. 
4. فهم معنای دستیابی به اهداف

اکنون شما تالش زیادی برای دستیابی به اهداف تان کرده اید. در صورت پیروی 
درس��ت از مراحل قبل، اکنون باید امید زیادی به موفقیت داش��ته باشید. بی شک 
اجرای کمپین روابط عمومی کار چندان س��اده ای نیس��ت، با این حال استفاده از 

تکنیک های مناسب کار را ساده تر خواهد کرد. نکته مهم در اینجا عدم پایان یافتن 
فرآیند روابط عمومی با دس��تیابی به اهداف کمپین اس��ت. ما باید از نتایج کمپین 
فعلی برای بهبود کیفیت خدمات مان در آینده اس��تفاده کنیم. بدون ارزیابی دقیق 
وضعیت کمپین امکان بهبود کیفیت و تاثیرگذاری کمپین های بعدی وجود نخواهد 

داشت. 
در زمینه بررسی زمان، انرژی و بودجه اختصاصی برای کمپین مان باید واقع گرایانه 
رفتار کنیم. برخی از برندها در تالش برای بزرگ نمایی بیش از اندازه تالش های خود 
هس��تند. این امر هیچ فایده عملی در پی ندارد. هدف اصلی در اینجا ارزیابی دقیق 
و صادقانه نتایج کمپین اس��ت. اگر در این مرحله با خودمان صادق نباشیم، امکان 

دستیابی به موفقیت در بلندمدت فراهم نخواهد شد. 
در زمین��ه ارزیاب��ی نتایج بای��د به تفاوت س��لیقه گروه ه��ای مختلف مخاطب 
احترام گذاش��ت. دوران تولید کمپین های توده ای گذش��ته است، بنابراین مفهوم 
شخصی س��ازی محتوا اهمیت بیش��تری خواه��د یافت. در ص��ورت ناتوانی در این 
زمینه آینده برندم��ان به خطر می افتد. یکی از راهکارهای جالب برای موفقیت در 
شخصی س��ازی محتوا ارائه خدمات متفاوت اس��ت. این امر به معنای ارائه خدمات 
شخصی س��ازی شده به گروه های مختلف مخاطب ها براساس نیازشان است. به این 

ترتیب موفقیت ما در زمینه جلب رضایت مشتریان افزایش خواهد یافت. 
یکی از ن��کات مهم در زمینه ارزیابی وضعیت کمپین م��ان توجه به پلتفرم های 
مختلف و ویژگی های هر کدام از آنهاس��ت. به این ترتیب انتظار دریافت نتیجه ای 
یکس��ان در اینستاگرام و توییتر غیرواقعی خواهد بود. شناخت ویژگی های منحصر 
به فرد هر پلتفرم به ما کمک ش��ایانی خواهد کرد. برندهای موفق به خوبی تفاوت 
میان شبکه های اجتماعی مختلف را درک می کنند. به همین خاطر توانایی باالیی 

در زمینه ارزیابی وضعیت کمپین شان در پلتفرم های مختلف دارند. 
داش��تن تنوع در زمینه تولید محتوا نقش اساس��ی در توس��عه کسب و کارمان 
ایف��ا خواهد کرد. تفاوت میان برندهای موفق و شکس��ت خورده در توجه برندهای 
نوع اول به شخصی سازی محتوا برای مخاطب های مختلف و پلتفرم های اجتماعی 

گوناگون است. 
5. بررسی مفهومی نتایج

در انتهای کار باید دس��تاوردها و تاثیرات کمپین بر روی کس��ب و کارمان را نیز 
ارزیابی کنیم. این فرآیند با ارزیابی تاثیرگذاری کمپین تفاوت دارد. در اینجا هدف 
اصلی فهم تاثیر اجرای کمپین بر روی وضعیت برندمان است. در بخش قبل هدف 
اصلی فهم میزان عالقه مخاطب به محتوای ما بود. بهترین شیوه برای ارزیابی تاثیر 
کمپین بر روی وضعیت برند مقایسه آمارهای مختلف قبل و بعد از اجراست. نکته 
مهم در این میان عدم اتکای صرف به آمارهای کمی است. به عنوان مثال، اگر هدف 
کمپین مان افزایش شهرت اش در میان مخاطب های تازه باشد، ارزیابی آن به صورت 

صرفا کمی با دشواری های زیادی رو به رو خواهد بود. 
آیا شما پس از شروع کمپین تان تغییرات محسوسی در بخش های مختلف برندتان 
احس��اس می کنید؟ اگر این تغییرات از نظرتان مثبت باشد، تاثیر آن روی وضعیت 
برندتان مطلوب خواهد بود. به نظر من ارزیابی وضعیت تاثیرگذاری کمپین بر روی 
جایگاه و وضعیت برندها دشواری خاصی ندارد. به همین خاطر شیوه ساده ای برای 
آن پیشنهاد می کنم. متاسفانه امروزه اغلب کارشناس ها با ارائه راهکارهای دشوار و 

پیچیده در عمل موجب ناکامی برندها می شوند. 
6. ترمیم استراتژی براساس نتایج

داش��تن یک استراتژی مش��خص و تدوین شده پایان ماجرا نیست. در 
اغلب موارد امکان استفاده چند باره از یک استراتژی واحد وجود ندارد. 
بی ش��ک ساماندهی یک اس��تراتژی تازه برای هر کمپین دشوار خواهد 
بود، بنابراین پیشنهاد من تالش برای ترمیم استراتژی روابط عمومی مان 
پس از اجرای هر کمپین اس��ت. در این راس��تا استفاده از بازخوردهای 
دریافتی از مخاطب  اهمیت باالیی دارد. بدون ش��ک هیچ کس به اندازه 
مخاط��ب توانایی اظهارنظر در مورد تاثیرگ��ذاری کمپین مان را نخواهد 
داش��ت. بس��یاری از برندها برای اطالع از نظر مخاط��ب حتی اقدام به 
اعطای بس��ته های ویژه به عنوان هدیه نیز می کنند. اگر مخاطب های ما 
بدون نیاز به چنین کارهای جانبی با ما همکاری کنند، بس��یار مطلوب 
خواهد بود. با این حال در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای ویژه نیز گزینه 
مناسبی محس��وب می شود. نکته مهم در اینجا ترغیب مخاطب به ارائه 
اطالعات واقعی و درس��ت است. فقط در این صورت امکان دستیابی به 

موفقیت در زمینه روابط عمومی خواهد بود. 
اس��تفاده از شش تکنیک مورد بحث در این مقاله ش��ما را در زمینه ساماندهی 
کمپین روابط عمومی یاری خواهد کرد. به عنوان نکته پایانی باید بر روی خالقیت 
مداوم تاکید کنم. بدون خالقیت همه کمپین ها شبیه به هم خواهند بود، بنابراین 

در فرآیند خلق کمپین تان از ایده های تازه استفاده کنید. 
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بررسی تاثیر داستان سرایی بر بازاریابی و فروش برندها
داستان سرایی قلب تپنده بازاریابی و فروش

کارشناس های حوزه بازاریابی و فروش در طول چند دهه اخیر به طور مداوم 
بر حذف دیوارهای میان بازاریابی و فروش تاکید داش��ته اند. بسیاری از مدیران 
نیز در پی اجرای این توصیه برآمده اند. نکته مهم در این میان چگونگی اجرای 
این امر اس��ت. اگرچه در طول س��ال های اخیر نحوه ایج��اد پیام های یکپارچه 
و تاثیرگذار تبلیغاتی رش��د فزاینده ای داشته اس��ت، اما هنوز در زمینه ترکیب 
میان بازاریابی و فروش پیشرفت چندانی حاصل نشده است. من در بسیاری از 
پژوهش های شخصی ام با اعتراض کارمندان حاضر در بخش بازاریابی و فروش بر 
سر ناهماهنگی های میان این دو بخش برخورد کرده ام. نتیجه چنین ناهماهنگی 
کاهش درآمد کلی شرکت هاس��ت. بدون تردید مشتریان کمترین عالقه ای به 
خرید از شرکتی ناهماهنگ در عرصه بازاریابی و فروش نخواهند داشت. به نظر 
من و بس��یاری از کارشناس های دیگر تالش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان 
بخش بازاریابی و فروش مزیت های عمده ای برای ش��رکت ها دارد. این نکته در 
مرحله بیان بسیار ساده به نظر می رسد، با این حال در مرحله اجرا ما هنوز راه 
درازی در پیش داریم.   یکی از مشکالت اصلی توسعه جداگانه بخش بازاریابی 
و فروش در طول چند دهه اخیر است. به این ترتیب تقریبا هیچ پیوند نزدیک و 
هماهنگی میان آنها باقی نمانده است. در چنین شرایطی تالش برای بازگرداندن 
نظم و هماهنگی امر بس��یار دشواری خواهد بود. حوزه بازاریابی براساس میزان 
افزایش مخاطب برند و حوزه فروش بر پایه میزان س��ود به دس��ت آمده مورد 
ارزیابی قرار می گیرد، با این حساب ایجاد هماهنگی میان این دو بخش کار بسیار 
دشواری خواهد بود.  اگر این دو بخش در یک شرکت قصد فعالیت در کنار هم 
را داشته باشند، باید از زبان مشترکی بهره ببرند. به عالوه تعیین اهداف مشترک 
و تبادل مداوم و سریع اطالعات نیز باید مدنظر داشت. در ادامه به بررسی برخی 

از مهم ترین نکات در این زمینه خواهیم پرداخت. 
فروشندگان به مثابه بهترین داستان سرایان

گاهی اوقات پس از گذش��ت مدت زمانی کوتاه داستان برندها دیگر جذابیت 
و کش��ش الزم را ندارد. در این میان نیاز به خلق داستانی تازه احساس می شد. 
فروشندگان به عنوان کسانی که به طور مستقیم با مشتریان سر و کار دارند، به 
خوبی از سلیقه شان آگاهی خواهند داشت. بازاریاب ها نیز به عنوان تولیدکننده 
محتوا برای مخاطب برند با خصوصیات کیفی آنها آشنایی الزم را دارند. در اینجا 
تاکید من بر موفقیت فروشندگان در زمینه ایجاد داستان های جذاب است. به هر 
حال آنها به صورت مستقیم با مشتریان در ارتباط هستند. استفاده از اطالعات 

بازاریاب ها در این مسیر به فروشندگان کمک فراوانی خواهد کرد. 
براساس مطالعه ای از سوی دانشگاه استنفورد بر روی دانش آموزان پس از بیان 
سخنرانی همراه با اطالعات و داستان های گوناگون فقط ۵درصد از دانش آموزان 
اطالعات بیان ش��ده را در خاطر خواهند داشت. این رقم در مورد به یادسپاری 
داس��تان ها به طور ش��گفت انگیزی به 63درصد می رسد. نتیجه این آزمایش به 
یادسپاری ساده تر داستان های جذاب در مقایسه با اطالعات صرف است. در حوزه 
توسعه کسب و کار اس��تفاده از داستان های جذاب اهمیت باالیی دارد. وظیفه 

اصلی ما ایجاد ارتباط میان داستان ها و فعالیت برندمان خواهد بود. 
ضرورت همراهی بازاریاب ها در فرآیند خلق داستان

بازاریاب ها بیشترین ارتباط را با داستان برند دارند. به همین خاطر حضور آنها 
در فرآیند تدوین داس��تان ضروری خواهد بود. اگر تجربه کار در یک شرکت را 
داشته باشید، همیشه بازاریاب ها نسبت به ماهی داستان برند معترض هستند. 
این امر به دلیل عدم مش��ارکت  آنها در فرآیند خلق آن ایجاد می ش��ود. به این 
ترتیب با مشارکت بازاریاب ها امکان رفع کامل چنین اعتراض هایی وجود خواهد 
داش��ت.  فرآیند خلق داستان برند اهمیت بس��یار باالیی دارد. داستان هر برند 
تمام بخش های ش��رکت را به یکدیگر متصل می کند. به این ترتیب در فرآیند 
تدوین آن به هیچ وجه عجله نکنید.  نکته مهم در اینجا خلق داستانی کاربردی 
برای تمام تیم های شرکت است. بیشترین استفاده از داستان برند از سوی تیم 
ف��روش و بازاریابی صورت می گیرد، بنابراین اطمین��ان از رضایت هر دو آنها از 
کیفیت داس��تان برند ضروری خواهد بود.  یکی از تمثیل های جالب برای خلق 
داس��تان برند براس��اس همکاری دو جانبه تیم بازاریابی و فروش تحت عنوان 
نگارش کتاب شناخته می شود. بر این اساس در نگارش کتاب داستان برندمان 
باید فصل ویژه ای برای بازاریاب ها و فروشندگان قرار دهیم. در این فصل آنها بنا 
بر نیازشان امکان شخصی سازی داستان را خواهند داشت. رعایت این نکته نتیجه 

فوق العاده ای در زمینه بهبود فعالیت برندمان خواهد داشت. 
افزایش تاثیرگذاری داستان وظیفه همگانی شرکت است

گاهی اوقات مدیران ش��رکت ها وظیفه توسعه داستان برند را فقط محدود به 
تیم ه��ای بازاریابی و فروش می دانند. این امر خطرهای بس��یار زیادی به همراه 
خواهد داشت. توسعه جایگاه کلی شرکت فقط وظیفه بخش خاصی از شرکت ها 
نیس��ت. در این مسیر همه اعضای شرکت مسئول خواهند بود. در اغلب مواقع 
محدودس��ازی مسئولیت موجب ایجاد فش��ار بیش از حد بر روی دامنه خاصی 
از کارمندان می ش��ود. به این ترتیب انگیزه آنها برای ادامه کار به شدت کاهش 
خواهد یافت. توصیه من در این بخش تقس��یم کار به صورت مس��اوی در میان 
تمام اعضای شرکت است.  بدون شک در یک داستان کوتاه امکان نقش آفرینی 
تمام بخش های ش��رکت نیس��ت. به همین خاطر باید داس��تان مان را مقداری 
طوالنی تر کنیم. این امر فرصت کافی برای تمام افراد حاضر در شرکت به منظور 

نقش آفرینی موثر را فراهم خواهد کرد. 
به نظر من در زمینه تدوین داس��تان برند ب��ه صورت طوالنی و ایجاد فضای 

مناسب برای نقش آفرینی تمام اعضای شرکت باید به نکات ذیل توجه داشت:
1. صحبت با اعضای تیم ها

به یاد داش��ته باشید شما در حوزه داستان س��رایی تنها نیستید. باید منافع 
س��ایر تیم ها نیز در این فرآیند لحاظ ش��ود. به همین خاطر توجه به نیازها و 
درخواست های آنها ضروری خواهد بود. دستیابی به این امر با استفاده از صحبت 
رو در رو با تمام تیم ها محقق می-شود. به این ترتیب دیگر گالیه ای باقی نخواهد 

ماند. 
2. ایجاد ارتباط های درون شرکتی پیش از رونمایی از داستان

پس از تدوین داستان برند باید آن را بار دیگر با کارمندان و تیم های مختلف 
در میان گذاشت. به این ترتیب ما از کیفیت باالی کار برندمان مطمئن خواهیم 
ش��د. متاسفانه مشکل اصلی بسیاری از برندها بی میلی در زمینه ارزیابی نهایی 
کارشان است. به این ترتیب در برخی از موارد نقص های عجیب و غریبی در دل 

داستان بیرون می زند. 
۳. اهمیت بهره مندی از زمان مناسب

فرآیند داستان سرایی نیازمند اختصاص زمان کافی است. متاسفانه بسیاری از 
برندها در تالش برای ساماندهی سریع این فرآیند هستند. به این ترتیب نتیجه 
نهایی بیش از اندازه نامناس��ب از کار درمی آید. اختصاص زمان مناسب و چک 
کردن امور پس از طراحی اولیه با تیم های مختلف ما را در زمینه بهبود کیفیت 

داستان نهایی مان یاری خواهد کرد. 
marketo :منبع
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چرا جایگزینی به موقع نیروی کار اهمیت دارد؟
6 اشتباه رایج در زمینه یافتن مدیران 

جایگزین

     
در دنیای امروز برنامه ریزی اهمیت باالیی دارد. این امر فقط مخصوص دنیای 
کس��ب و کار نیس��ت. در زندگی شخصی هم بدون داش��تن برنامه ای دقیق و 
کاربردی امکان دس��تیابی به اهداف وجود نخواهد داشت. اغلب افراد موفق در 
زمینه کاری و زندگی شخصی به ضرورت برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف 
اش��اره دارند. در حوزه کس��ب و کار همیش��ه فرآیند برنامه ریزی در بخش های 
مختلف جزو اولویت برندهای بزرگ محس��وب می شود. نکته مهم در این میان 
ناآگاهی بس��یاری از افراد نس��بت به فرآیند برنامه ریزی اصولی است. به همین 
دلیل در عمل برنامه بس��یاری از کارآفرینان با شکست مواجه می شود. یکی از 
بخش های مهم برنامه ریزی ش��رکت ها انتخاب نیروی کار جایگزین به ویژه در 
س��طح مدیریتی است. بدون تردید نسل فعلی مدیران یک شرکت پس از چند 
سال از عرصه کس��ب و کار کنار خواهند رفت. این امر به صورت های مختلفی 
روی می دهد. نکته مهم برنامه دقیق برندها برای جایگزینی نیروی کار قدیمی 

با مدیران جدید و ماهر است. 
موسسه Tech Target فرآیند برنامه ریزی موفق در کسب و کار را اینگونه 
تعریف می کند: »فرآیند توسعه توانایی ها به منظور اطمینان از ادامه فرآیند رو 
به رش��د شرکت در صورت مواجهه با تغییر موقعیت شغلی کارمندان و مدیران 
به دلیل بازنشس��تگی، جا به جایی درون س��ازمانی یا تمایل به قطع همکاری 
دوجانبه«. همانطور که اشاره شد، برنامه ریزی تجاری در تالش برای اطمینان از 
تداوم روند موفق برندهاست. این امر نسل مدیران و کارمندان یک شرکت را به 
طور مداوم تازه خواهد کرد. چنین امری برای برندهای جویای موفقیت اهمیت 
باالی��ی دارد. بدون تردید امکان ت��داوم فعالیت تجاری بدون افزودن نیروی کار 

جدید و خالق امکان پذیر نخواهد بود. 
اغلب اعضای قدیمی شرکت ها اهمیت برنامه ریزی برای همکاری با نیروی کار 
جایگزین را درک می کنند. متاسفانه درک اهمیت این موضوع به تنهایی برای 
انتخاب افراد مناس��ب کافی نخواهد بود. در بسیاری از مواقع این فرآیند بسیار 
دیر مدنظر برندها قرار می گیرد. به همین خاطر آینده ش��رکت ها با چالش های 

زیادی مواجه می شود. 
کارشناس های زیادی در مورد شیوه های برنامه  ریزی مناسب برای جایگزینی 
به موقع کارمندان صحبت کرده اند. من در این مقاله شیوه متفاوتی را در پیش 
گرفته ام. بر این اساس هدف اصلی ام بررسی شش اشتباه رایج در فرآیند انتخاب 

و همکاری با نیروی کار جایگزین در شرکت هاست. 
1. انتظار بیش از حد برای شروع فرآیند

مطالعات مختلف به طور مداوم بیانگر اش��تباه برندها در زمینه تعیین زمان 
مناسب برای یافتن نیروی کار جایگزین است. بدون تردید به عنوان یک مدیر 
امکان انتخاب فرد مناسب برای جانشینی مان در شش ماه پایانی دوران مدیریت 
وجود ندارد. به نظر من شروع برنامه ریزی شش سال قبل از بازنشستگی یا پایان 
دادن به فعالیت مان در شرکت موردنظر منطقی تر خواهد بود. به عنوان مدیر یا 
فردی تاثیرگذار در یک برند باید منافع کلی را در نظر بگیرید. این امر سابقه شما 

در زمینه فعالیت مدیریتی را حرفه ای تر خواهد کرد. 
2. تالش برای ساماندهی امور به صورت فردی

بس��یاری از مدی��ران در تالش برای یافتن افراد مناس��ب برای جایگزینی به 
صورت انفرادی هستند. درخواست کمک از دیگران برای انتخاب و همکاری با 
نیروی کار ماهر جای هیچ نگرانی ندارد. توصیه من در این بخش تشکیل یک 
تیم ارزیابی کیفی��ت کارمندان یا مدیران موردنظر برای انتخاب بهترین گزینه 
ممکن است. به این ترتیب از نظر جمعی در فرآیند بازیابی انرژی برند استفاده 

خواهیم کرد. همچنین فشار موجود بر روی یک نفر نیز کاسته خواهد شد. 
۳. ناتوانی در استفاده مناسب از نیروی کار تازه

یافتن نیروی کار مناسب تنها بخشی از فرآیند پوست اندازی برندها محسوب 
می ش��ود. چالش اصلی استفاده مناسب از نیروی کار جوان است. به این ترتیب 
ما فرصت کافی برای تعامل س��ازنده با آنها را خواهیم داشت. متاسفانه بسیاری 
از برنده��ا در زمینه تعیی��ن موقعیت ش��غلی کارمندان تازه با دش��واری های 
زیادی مواجه می ش��وند. در نتیجه بهره وری کلی شرکت در کوتاه مدت کاهش 
چش��مگیری خواهد یافت. به نظر من گفت وگو با کارمندان و  مدیران تازه برای 
ایج��اد هماهنگی ضروری خواهد بود. فقط در این صورت امکان تعیین جایگاه 
مناس��ب برای آنها وجود خواهد داش��ت. به عنوان صاحب یک برند یا مدیر در 
آس��تانه بازنشس��تگی باید توانایی باالیی در زمینه ایجاد رابطه صمیمانه با فرد 
جایگزین داشته باشیم. این امر موجب پیشگیری از ایجاد بحران های مقطعی در 

عملکرد شرکت خواهد شد. 
4. ایجاد تیم های رقیب به جای همکار

بسیاری از شرکت ها در فرآیند یافتن نیروی کار جایگزین اقدام به تشکیل تیم های 
موازی و رقیب یکدیگر می کنند. نتیجه این امر شکست شرکت ها در زمینه یافتن 
نیروی کار مورد نیازش��ان خواهد بود. ب��اور به اینکه رقابت در هر عرصه ای موجب 
دس��تیابی به موفقیت می شود، در عمل شکست تعداد عمده ای از برندها را در پی 
داشته است. تالش برای ایجاد همکاری میان تیم های مختلف شرکت در راستای 
یافتن نیروی کار مناسب بهترین ایده خواهد بود. به این ترتیب دیگر خبری از رقابت 
فشرده و نزدیک میان تیم-های مختلف شرکت نخواهد بود. این امر نتیجه مطلوبی 
برای برند ما به همراه خواهد داش��ت. متاس��فانه در فرآیند رقابت میان بخش های 
مختلف شرکت در عمل گزینه های مناسب برای استخدام حذف می شوند، بنابراین 

ایده ایجاد رقابت در شرکت  را به طور کامل فراموش کنید. 
5. فقدان زمان بندی دقیق در اجرای نقشه

برنامه جایگزینی مدیران و کارمندان فقط در صورت پایبندی به زمان بندی 
تعریف ش��ده تاثیرگذار خواهد بود. برخی از برنده��ا در زمینه اعالم جایگزینی 
نیروی کار جدید تعلل بس��یار زیادی به خرج می دهند. این امر موجب کاهش 
انگیزه نیروی کار تازه خواهد ش��د. به عالوه انگیزه اعضای در حال بازنشستگی 
نیز روز به روز کمتر خواهد شد. تاکید من در اینجا بر حفظ برنامه ریزی موجود 

برای حفظ انسجام شرکت است. 
6. اختصاص دادن فرآیند جایگزینی به کارمندان معمولی

فرآیند تغییر نیروی کار در شرکت باید تمام بخش ها را پوشش دهد. اشتباه 
بسیاری از برندها بی توجهی به انتخاب مدیران رده باالی تازه است. به این ترتیب 
در عمل تغییر چندانی با افزودن کارمندان تازه ایجاد نخواهد شد. دلیل این امر 
تضاد میان ش��یوه تفکر کارمندان تازه و مدیران قدیمی اس��ت. به نظر من باید 
فرآیند تغییر کارمندان به صورت یکدست و در تمام سطح شرکت پیگیری شود. 

آینده تان را همین امروز تضمین کنید
اغلب ما یافتن افراد مناس��ب برای جانشینی در بخش های گوناگون یا حتی 
پس��ت فعلی خود را به آینده موکول می کنیم. ب��ه نظر من هیچ زمانی بهتر از 
اکنون برای تضمین آینده شرکت وجود ندارد. اتکا به آینده ای که هیچ گاه از راه 

نمی رسد، فقط موجب ضعف هرچه بیشتر برندمان خواهد شد. 
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اگرچ��ه ب��رای اکثر افراد، س��رگرمی ها تنها برای گذران وقت هس��تند، با این 
ح��ال کارآفرین ها نس��بت به این موضوع نگاهی متفاوت داش��ته و برای انتخاب 
س��رگرمی مورد عالق��ه خود، دالیل جالب��ی را دارند. درواقع این اف��راد قادر به 
کش��ف نکات آموزشی از درون هر چیزی هستند که س��رگرمی نیز یکی از آنها 
محس��وب می ش��ود. در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی 12 مورد منتخب، 

خواهیم پرداخت. 
)roundtable 1-کوری بلیک)موسس برند

به نظر من ش��طرنج آموزشی ترین س��رگرمی است که هر فردی می تواند خود 
را به آن مش��غول کند. در این بازی شما وظیفه مدیریت مهره های خود را دارید 
ک��ه هر ی��ک از توانایی ها و خصوصی��ات خاص خود برخوردار هس��تند. این امر 
درس��ت تداعی کننده محیط ش��رکت اس��ت. برای موفقیت در آن نیز شما باید 
اس��تراتژی های بلندمدت داش��ته باش��ید. به همین خاطر صرفا توجه به حرکت 
فعلی، شانسی را برای موفقیت برای شما به همراه نخواهد داشت. در نهایت شما 
الزم اس��ت تا خود را با توجه به ش��رایط جدید، س��ازگار کرده و تغییراتی را در 
انتخاب ه��ای خود انجام دهید که این ام��ر خود به تقویت مهارت انعطاف پذیری 

در مدیران کمک خواهد کرد. 
)nextstep 2-جان رود )موسس برند

بازی های کارتی به این علت که ش��ما دقیق��ا از توانایی و دارایی های حریفان 
خود آگاه نیس��تید، درس��ت به مانند ش��رایط حاکم در بازارهای مختلف است. 
درواقع ش��ما نمی دانید که سایرین چه برنامه و یا امکاناتی را در اختیار داشته و 
تنها قادر به انواع پیش بینی ها خواهید بود. این دس��ته از بازی ها به ش��ما کمک 
خواهد کرد تا مهارت پیش بینی و تصمیم گیری س��ریع را در خود افزایش دهید. 
در نهایت به علت این امر که ش��ما نمی-توانید با اطمینان 1۰۰درصد در تمامی 

مراحل بازی کنید، این امر قدرت ریسک شما را نیز افزایش خواهد داد. 
)earlygrow ۳-دیوید اهرنبرگ )موسس برند

در این ورزش شما باید قادر به ایجاد هماهنگی میان خود و اسب ها باشید. در 
غیر این صورت عملکرد الزم را نخواهید داش��ت. این ورزش به من کمک کرده 
است تا در زندگی و کار خود قدرت تطبیق پذیری بیشتری را پیدا کنم. علت این 
امر به این خاطر اس��ت که ش��ما هر بار با یک اسب متفاوت مواجه خواهید بود. 
به همین خاطر عمال عادت کردن به یک ش��رایط، بی معنا است. توجه بیشتر به 
جزییات نیز از دیگر مواردی اس��ت که این ورزش ش��ما را به خوبی در آن استاد 
خواهد کرد. در نهایت انجام مداوم حداقل یک ورزش، به حفظ سالمت و افزایش 

آستانه تحمل شما کمک شایانی خواهد کرد. 
)poshly 4-دورن بالچ )موسس برند

تمرین ه��ای تئاتر و اجرای انواع نمایش  ها در زمینه اعتماد به نفس عملکردی 
معجزه آس��ا را خواهد داشت. همچنین این امر به شما کمک خواهد کرد تا قادر 
ب��ه افزایش کاریزمای موردنیاز یک کارآفرین باش��ید. علت این امر به این خاطر 
است که شما توانایی اجرای درست تمامی حالت ها و بیان احساسات را خواهید 
داشت که این امر به افزایش تاثیر کلمات و سخنرانی های شما کمک بسیاری را 
خواهد کرد. در نهایت افزایش توان کار تیمی از دیگر مزیت های این امر محسوب 
می ش��ود. درواقع در حال حاضر انواع مختلف کارآفرین هایی را می توان مشاهده 

کرد که عمال در زمینه کار تیمی با مش��کل مواجه بوده و تصور می کنند که این 
ام��ر تنها به کارمندان اختصاص دارد، با این حال با نگاهی به برندهای موفق، به 
نقش فعال مدیران پی خواهید برد. در اجرای تئاتر نیز شما باید با سایر بازیگران 
همکاری الزم را داشته و تنها نقش خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. 

)shadesdaddy 5-پابلو پاالتنیک )موسس برند
فوتبال ورزشی است که تقریبا تمامی افراد به آن عالقه دارند، با این حال نگاه 
من به فوتبال، چیزی فراتر از یک س��رگرمی و یا ورزش اس��ت. درواقع جذابیت 
اصلی آن به خاطر سیستم هایی است که تیم ها در زمین پیاده می کنند. به همین 
خاطر من ش��یفته تحلیل علت انتخاب سیس��تم و یا تغییر آنها از س��وی مربیان 
هستم. این امر به شما کمک خواهد کرد تا به نگاهی چندجانبه نزدیک شده و با 
تحلی��ل تفکر مربیان، به بهبود تصمیمات خود کمک کنید. در نهایت در فوتبال 
س��ه عامل برای موفقیت وجود دارد که ش��امل اس��تراتژی، اراده و مهارت است. 
بدون شک هر شرکتی با در اختیار داشتن این سه مورد نیز در عرصه کاری خود 

می تواند کامال درخشان ظاهر شود. 
)expectful 6-مارک کراسنر )موسس برند

کراس فیت ورزشی است که باید آن را ترکیبی از تمرین های قدرتی، 
اس��تقامتی و هوازی دانس��ت. این ورزش به علت این امر که به تقویت 
تمام��ی اعضای بدن توج��ه دارد، پس از مدتی قادر ب��ه انجام کارهایی 
خواهی��د بود که عمال تصور آن را نیز نمی کنید. به علت برگزاری مداوم 
مسابقات درون باشگاهی و تشویق های مداوم سایر ورزشکاران، افراد به 
س��رعت با تقویت روحیه خود مواجه می شوند. همچنین به علت سخت 
ب��ودن این ورزش، افراد با آس��تانه تحمل به مراتب بیش��تری در کار و 
زندگی ش��خصی خود مواجه خواهند ش��د. به همین خاطر این ورزش 
نه تنها بهترین ش��یوه برای حفظ تناسب اندام محسوب می شود، بلکه به 
ش��ما کمک خواهد کرد تا از معجزه  تش��ویق آگاهی پیدا کرده و صبر 
و تحمل خود را در برابر مش��کالت پی��ش رو، افزایش دهید. در نهایت 
مش��اهده این امر که حتی ضعیف ترین افراد از نظر بدنی، پس از مدتی 
با تغییرات چشمگیری مواجه می شوند، شما را به این باور خواهد رساند 
که هر فردی در ش��رکت، با آموزش درس��ت و کمک از جانب شما قادر 
ب��ه تغییر اوضاع خواهد بود. این امر ش��ما را از بس��یاری از هزینه های 

استخدامی دور نگه می دارد. 
)ZinePak 7-بریتانی هوداک)موسس برند

ترانه س��رایی به این عل��ت که در تالش برای ایجاد یک مورد جدید هس��تید، 
خالقیت ش��ما را به ش��دت افزایش خواهد داد. همچنین به این علت که تمامی 
بخش ترانه ش��ما باید با یکدیگر ارتباط معنایی داشته باشند، به عملکرد شما در 
زمینه تصمیم گیری و توجه به در یک راس��تا قرار داشتن آنها، کمک بسیاری را 
خواهد کرد. ضرورت بازبینی متن نیز از دیگر مواردی اس��ت که باعث می ش��ود 
تا بررس��ی مجدد، به عادت رفتاری ش��ما تبدیل شود. در نهایت موسیقی و شعر 
در زمینه کاهش اس��ترس نقشی اساسی را داشته و درگیر شدن هرچه بیشتر با 
ای��ن هنر، تاثیر آن را افزایش خواهد داد. فرام��وش نکنید که کارآفرین هایی که 
در زمینه های هنری نیز فعالیت دارند، معموال بیش��تر مورد توجه قرار می گیرند. 
به همین خاطر این امر یک راه برای افزایش شهرت شما و برندتان خواهد بود. 

)inlist 8-جیدئون کیمبرل)موسس برند
اس��تفاده از فناوری  دیجیتال در رش��ته های هنری نظری نقاشی، طراحی و... 

از جمله س��رگرمی های سودمندی محسوب می شود که دانش های مفیدی را نیز 
برای ش��ما به همراه خواهد داشت. درواقع با توجه به این امر که امروزه نرم افزار 
به عنوان دانش نخس��ت محس��وب می شود، بهتر اس��ت تا برای هر کاری از آن 
استفاده کنید. درواقع تجربه 1۵ ساله من در این زمینه، کمکی بسیاری را برای 
انجام کارها کرده اس��ت. درواقع با این دانش شما می توانید کارهای روزمره یک 
کارآفرین را به نحوی بهتر و جذاب تر از سایرین انجام دهید که خود یک مزیت 
بزرگ محسوب می شود. در نهایت شما قادر به پوشش کامل بسیاری از نیازهای 
شرکت خواهید بود که این امر نیاز به استخدام های متعدد را کاهش خواهد داد 

که یک امتیاز ویژه خصوصا برای برندهای نوپا محسوب می شود. 
)phenomenon 9-رایان استونر)موسس برند

غواصی از جمله س��رگرمی هایی محسوب می شود که قبل از پرداختن به آن، 
الزم اس��ت تا دقیقا تمامی شرایط و عوامل تاثیرگذار را مورد ارزیابی قرار داده و 
هدفی را برای خود مشخص کنید. درواقع نمی توان به یک باره و تا عمق دلخواه، 
اق��دام به ای��ن امر کرد. همین امر به تقویت مه��ارت تصمیم گیری منجر خواهد 
ش��د. درواقع در تصمیم گیری برای کس��ب وکار، توجه به شرایط و تعیین دقیق 
اهداف، از جمله اصل های بس��یار مهم محسوب می شود. به همین خاطر انتخاب 
این ورزش به عنوان سرگرمی مورد عالقه، تصمیمی کامال سودمند خواهد بود. 

)turngram 1۰-آدریان رادمند )موسس برند
قایقرانی شما را به این حقیقت نزدیک خواهد کرد که دانسته های تئوری تنها 
نصف راه موفقیت محسوب می شوند. درواقع قایقران های حرفه ای در تالش برای 
افزایش تجربه خود هس��تند تا درصد اش��تباهات خ��ود را کاهش دهند. درواقع 
درس گرفتن از اش��تباهات و سازگار شدن با شرایط مختلف آب وهوایی، شما را 
به تمام آن  چیزهایی خواهد رس��اند که ی��ک کارآفرین برای تداوم موفقیت های 

خود به آن نیاز دارد. 
)thinkcerca 11-ابای رز )موسس برند

س��ه سال مربی گری در رشته هاکی به من کمک بسیاری را در زمینه تقویت 
مهارت مدیریتی کرد. درواقع هدایت یک تیم ورزش��ی، شروع بسیار خوبی برای 
افرادی است که قصد فعالیت در زمینه کارآفرینی را دارند. این امر باعث می شود 
تا شما به بسیاری از اشتباهات خود پی برده و تجربیاتی تکرارنشدنی را به دست 
آورید. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا حداقل قبل از ش��روع فعالیت خود در 
زمینه کارآفرین��ی، در این رابطه مدتی را فعالیت کنید. در نهایت ادامه دادن به 
این اقدام باعث خواهد ش��د تا مکانی برای آزمایش ایده های جدید ش��ما وجود 

داشته باشد. 
)uassistme 12-آلفردو آتاناسیو)موسس برند

قب��ل از پرواز، افراد باید همه چیز را ش��خصا یک بار دیگر مورد بررس��ی قرار 
دهن��د تا از فراهم بودن همه چیز اطمینان حاص��ل کنند. این امر باعث خواهد 
ش��د تا عادت رفتاری شما، بررسی مجدد همه چیز توسط خودتان باشد. درواقع 
همواره مشاهده می شود که برخی از کارآفرین ها بررسی های مجدد را به افرادی 
دیگ��ر واگذار می کنند. این امر زمینه بس��یاری از مخفی کاری ها را فراهم خواهد 
کرد. به همین خاطر خودتان باید آن را در لیست کارهای مهم خود قرار دهید. 
در نهایت پرواز به ش��ما کمک خواهد کرد تا به علت امکان مش��اهده همه چیز 
در ابعاد بس��یار کوچک تر، با فروتنی بیشتری مواجه شوید. درواقع غرور کاذب را 

می توان آفت اصلی بسیاری از کارآفرین ها تلقی کرد. 
businesscollective :منبع

چه نکات مدیریتی ای را از انواع سرگرمی ها می توان آموخت

مترجم: امیر آل علی
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مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نشست خبري با خبرنگاران استان بیان کرد: 
فعالیت1127 تعاونی در استان همدان   

همدان - خبرنگار فرصت امروز:  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشســت خبري 
با خبرنگاران استان كه به مناسبت هفته تعاون برگزار شد بیان كرد : تعاون راهكار مناسب براي 
گردش عدالت اجتماعي است و اقتصاد تعاون با نگرش اقتصاد انسان محور، داراي ويژگیهاي رشد 
گرايي و باز توزيعي است و فعالیت در عرصه تعاون موجب رونق تولید داخلي، استقالل  و استفاده 
از ظرفیت هاي اقتصادي اســت به گونه اي كه تعاون موجب تجمیع سرمايه ها، سرمايه گذاري 
داخلي، مشاركت افراد در برابري فرصت ها است.  احمد توصیفیان گفت :تعداد 1127 تعاوني در 
استان فعالیت مي كنند كه از اين تعداد 606 تعاوني تولیدي، تعداد 340 تعاوني خدمات و تعداد 
181 تعاوني توزيعي را شامل مي شوند ، البته پراكندگي و گستردگي موضوع فعالیت اين شركت 
در استان متنوع است.  وی افزود: مجموعا تعداد 51 طرح  با فرصت شغلي 721 نفر در هفته دولت و تعاون افتتاح شد ،از اين طرحها تعداد 
17 طرح با فرصت شغلي 257 نفر  صنعتي و معدني، تعداد 19 طرح با فرصت شغلي 239 نفر  كشاورزی،يک طرح با فرصت شغلي 60 نفر  
در بخش مسكن و  14 طرح با فرصت شغلي 165 نفر خدماتی می باشد. احمد توصیفیان گفت: براي توسعه اقتصادي نیازمند كار جمعي، 
سختكوشي، پشتكار، مسئولیت پذيري اجتماعي و تقويت سرمايه انساني و اجتماعي است و ضرورت دارد باور تعاون، فرهنگ كار و كار جمعي 
در جامعه تقويت شود، چرا كه فعالیت در عرصه تعاون عالوه بر تاب آوري اقتصادي در شرايط اعمال تحريم ها با حاكم بودن روح جمعي سبب 
نقش آفريني در پیشرفت كشور خواهد شد. توصیفیان با اشاره به اينكه تعاون از مصاديق كنش هاي متقابل پیوسته براي دستیابي به هدف 
و يا هدف هايي معین است گفت: تعاون كار گروهي، داوطلبانه و نظلم مند است ؛تقويت تعاون شیوه اي در اقتصاد است كه راهي بین نظام 
اقتصاد سرمايه داري و نظام سوسیالیستي در نظر گرفته شده و به راه سوم مشهور گرديده است . وي تصريح كرد :تعاون دارای مفهوم اقتصادي 
و به تعبیر دكتر بهشتي بهتر است بگويیم شیوه ای در اقتصاد است كه در دو قرن اخیر در چارچوب ساختارهاي رسمي مرسوم شده و تاثیرات 
مهمي در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان ها بر جاي گذاشته است. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه گفت: تكیه بر توان تعاون و 
شركت های تعاونی كه چتر گسترده آنها اقشار كم درآمد و آسیب پذير را پوشش می دهد در واقع زيرساخت اقتصاد مقاومتی در كشور است 
و رويكرد اين اداره كل، حمايت، هدايت و نظارت بر تعاوني ها است به گونه اي كه ضمن كمک به ثبت و راه اندازي تعاونیها و در اولويت قرار 
دادن و پیگیري پرونده هاي تسهیالت شركت ها تعاوني متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نیاز و بازديد از كلیه تعاونیها و اتحاديه هاي 
فعال انجام مي شود. توصیفیان با اشاره به گرامیداشت هفته تعاون و چهاردهمین سال انتخاب تعاوني هاي برتر استان همدان با هدف ترويج 
فرهنگ تعاون گفت: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال رونق تولید نامگذاري شده است كسب و كارهاي تعاوني عرصه 
هاي اقتصادي و اجتماعي نقش آفريني می كنند. وی تاكید كرد: در اين برنامه ملي ثبت نام و انتخاب تعاوني ها از طريق رقابت در گرايش هاي 
مختلف انجام و با هدف معرفي توانمندي ها بخش تعاون به اقشار مختلف و مسئولین ، ارج نهادن به زحمات تالشگران بخش تعاون و ارتقاع 
جايگاه و اهمیت تعاون و مشاركت در جامعه  و ايجاد فضاي مناسب براي انتقال دانش رسمي ، بومي در تعاون و توسعه مشاركتهاي  مردمي 

با استفاده از هم افزايي و تجربه مي باشد.

مهندس سینا هاشمی مدير منابع آب شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه خبر داد : 
 اليروبی 20 کیلومتر از مناطق آسیب پذير

رودخانه های شرق استان مازندران
ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای 
مهندس ســینا هاشمی مدير منابع آب شهرهای بهشهر، نكا و گلوگاه با اشاره به ضرورت اليروبی و 
ســاماندهی رودخانه ها در شرق استان به ويژه ايمن سازی اراضی كشاورزی و مناطق مسكونی ،از 
رودخانه نكارود به عنوان يكی از رودخانه های مهم و سیل خیز كشور ياد كرد و گفت: هرساله شاهد 
وقوع سیل در اين رودخانه و خسارت ناشی از آن در منطقه هستیم كه با انجام اليروبی و ساماندهی 
رودخانه می توان ســیالب را مديريت و از خسارت ناشی از آن جلوگیری به عمل آورد.   وی با بیان 
اينكه در سال جاری 40 كیلومتر از رودخانه های شرق استان كه از آسیب پذيری بیشتری برخوردار بوده اند، در اولويت اليروبی و 
ساماندهی شركت آب منطقه ای مازندران قرار گرفته اند گفت:تا كنون 20 كیلومتر از رودخانه های شرق استان اليروبی و ساماندهی 
شده و در تالش هستیم تا پايان سال اين رقم را به 40 كیلومتر برسانیم. مدير منابع آب بهشهر، نكا و گلوگاه هزينه انجام عملیات 
اليروبی اين بخش از رودخانه ها را 50 میلیارد ريال اعالم كرد و افزود: هم اكنون تعداد 10 پیمانكار در بخش اليروبی و ساماندهی 

رودخانه ها و مجاری آبی در شرق مازندران به كارگیری و با نظارت اين شركت فعال هستند.
مهندس هاشمی با اشاره به شناسايی مناطق آسیب پذير رودخانه های شرق استان گفت: عالوه بر اقدامات و برنامه های سال جاری نیازمند 
اليروبی 50 كیلومتر ديگراز رودخانه های شرق استان به ويژه رودخانه نكارود در پايین دست شهر نكا تا دريا به طول 35 كیلومتر هستیم كه 
امیدواريم با تأمین منابع اعتباری مورد نیاز به مقدار 25 میلیارد تومان، خسارات ناشی از سیل را در شرق استان به حداقل رسانده و نگرانی 
ها مردم منطقه را كاهش دهیم. ايشان با قدردانی از همكاری مردم در آزادسازی حريم و بستر رودخانه ها گفت: در بازه هايی كه حريم و بستر 
رودخانه آزاد و عملیات اليروبی و ساماندهی رودخانه انجام شد، امروز شاهد رضايت مندی بسیارخوب مردم به ويژه مجاورين رودخانه ها هستیم.
شايان ذكر است در شرق استان حدود 15 رودخانه كوچک و بزرگ با سطح حوزه  آبريز 360  كیلومتر و طول مسیر 290 كیلومتر وجود 

دارد كه مهمترين آن نكارود به طول 192 كیلومتر می باشد.

مديرکل راه و شهرسازی استان خوزستان عنوان کرد:
احداث مدرسه و کالنتری در پروژه های مسکن مهر خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند: مديركل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: باتوجه به نیاز سايت های مسكن مهر در 
هنديجان و دزفول، مدرسه و كالنتری در اين مناطق احداث می شود.  رضا رضايی در ششمین جلسه شورای مسكن 
اســتان اظهار كرد: با توجه به اهمیت برقراری بحث امنیت سايت های مسكن مهر هم برای ساكنان آن منطقه و هم 
تجهیزات واحدهای نیمه تمام در مجموعه مسكن مهر هنديجان و دزفول، نیازمند به استقرار نیروی انتظامی هستیم. 
وی با بیان اينكه استقرار برخی از زير ساخت های مورد نیاز سايت های مسكن مهر نیاز به همكاری های بین بخشی 
دارد، افزود: مدرســه نیز يكی ديگر از نیاز اين ســايت ها است. مدير كل راه و شهر سازی استان خوزستان با اشاره به 
برخی واحدهای فاقد متقاضی مسكن مهر، تصريح كرد: در خصوص مسكن مهر بندر امام بايد برای واگذاری به پرسنل 
شركت های پتروشیمی با مديران عامل اين شركت ها صحبت كرد. رضايی بیان كرد: 48 واحد مسكن مهر با مساحتی 
بالغ بر چهار هزار و 320 متر مربع و اعتباری بالغ بر يک میلیارد و 65 میلیون و 60 هزار تومان برای مددجويان آغاجاری 
ساخته شده و آماده تحويل است. وی عنوان كرد: همچنین اين آمادگی وجود دارد 100 واحد مسكونی ديگر نیز به افراد 

ساكن در سكونتگاه های غیر رسمی محول شود.

کسب تنديس نقره ای چهارمین همايش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، 
توسط شرکت گاز استان گیالن 

رشــت- مهناز نوبری: چهارمین همايش مســئولیت اجتماعی صنعت نفت با شــعار »مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت، راهی به ســوی توســعه پايدار« و با هدف شناساندن شركت ها و سازمان های فعال 
در صنعت نفت كشور نسبت به مقوله مسئولیت اجتماعی و حركت در مسیر توسعه اجتماعی و محیطی 
با ارائه گزارش دهی پیرامون اقدام های انجام  شده برگزار شد. ترغیب شركت های فعال در صنعت نفت برای 
به كارگیری استانداردهای مسئولیت اجتماعی شركت و تثبیت اقدام های مسئوالنه در صنعت نفت، فراهم 
آوردن فرصت های تبادل تجربه های پژوهشــی و اجرايی شركت ها در موضوع مسئولیت اجتماعی، ارزيابی 
اقدام ها و ارتقای مهارت در شركت های نفتی در عمل به مسئولیت اجتماعی و ارائه گزارش های پايداری باكیفیت و كمک به برقراری همكاری 
و زمینه های مشاركت ذی نفعان و شركت ها را می توان از اهم اهداف همايش چهارم مسئولیت اجتماعی صنعت نفت كشور برشمرد. در اين 
همايش شركت گاز استان گیالن توانست بجهت رويكرد شايسته در زمینه مسئولیت اجتماعی و عملكرد مطلوب در اين عرصه بويژه  اجرای 

طرح سفیران انرژی، تنديس نقره ای همايش را به دست آورد.

برپايی نمايشگاه شمیم حسینی در بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مديركل اوقاف استان بوشهر: امسال طرح شمیم حسینی به عنوان طرح جديد سازمان اوقاف به صورت 
ملی در سراسر كشور با 3 سرفصل روضه خوانی، اطعام و تعزيه داری موقوفاتی كه قید مكان ندارند برگزار می شود كه در 2 آستان متبرک استان 

برگزار می شود به گزارش روابط عمومی اداره كل اوقاف وامورخیريه استان بوشهر ، نمايشگاه شمیم حسینی در بوشهر افتتاح شد .
اول محرم الحرام 1441 هجری قمری مصادف با 10 شــهريورماه به همت اداره كل اوقاف اســتان و سازمان تبلیغات اسالمی استان 
نمايشگاه شمیم حسینی در محل مركز فعالیتهای فرهنگی وقرآنی عباس بن علی )ع( شهر بوشهر با حضور مديران كل اوقاف ، سازمان 
تبلیغات اسالمی ، صداوسیما ، مجمع امورصنفی و مسئولین هیات های مذهبی بوشهر افتتاح شد . حجت االسالم اسماعیل پورمدير كل 
اوقاف استان با اشاره به اجرای طرح شمیم حسینی برای اولین باراظهاركرد : امسال طرح شمیم حسینی به عنوان طرح جديد سازمان اوقاف 
به صورت ملی در سراسر كشور با 3 سرفصل روضه خوانی، اطعام و تعزيه داری موقوفاتی كه قید مكان ندارند برگزار می شود كه در 2 آستان 
متبرک استان برگزار می شود، وی خاطر نشان كرد،اين برنامه در قالب نمايشگاه های عرضه اقالم مورد نیاز هیات خواهد بود. حجت االسالم 
اسماعیل پور تصريح كرد: نمايشگاه »طرح شمیم حسینی« با همكاری سازمان تبلیغات اسالمی به منظور ارائه خدمات مورد نیاز هیات های 
مذهبی، مساجد و حسینیه ها و با هدف اجرای نیات واقفین خیرانديش ومحصوالت فرهنگی و برپا خواهد بود. مدير كل اوقاف استان اضافه 
كرد هیات های مذهبی فعال كه توسط سازمان تبلیغات استان بوشهربه اداره كل اوقاف و امورخیريه معرفی می شوند با شركت در اين طرح 

می توانند عالوه بر دريافت بن خريد ارزاق، از تخفیفات ويژه خريد اقالم مورد نیاز هیات ها در نمايشگاه نیز بهره مند شوند .
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تبريز - اسد فالح: استاندار آذربايجان شرقی با تأكید بر اجرای طرح 
بازآفرينی شــهری با اولويت توانمندسازی بافت های ناكارآمد، گفت: اين 
طرح با هدف اصالح بافت های فرسوده و ناكارآمد و ارتقای ظرفیت پذيری 

آنها اجرا می شود و تا حد امكان بايد از توسعه افقی شهر اجتناب شود.
دكتر محمدرضا پورمحمدی در جلســه شورای برنامه ريزی و توسعه 
اســتان، با اشــاره به ايجاد شــهرک های اقماری در راستای حل سرريز 
جمعیتی شــهر تبريز، اظهار داشت: هنوز ظرفیت اين شهرک ها تكمیل 
نشده و بنابراين بارگذاری جمعیت جديد و استمرار توسعه پیوسته شهر 
منطقی نیست. وی افزود: طرح بازآفرينی شهری بايد به جای اينكه موجب 
توسعه افقی و بزرگ شدن بی رويه تبريز شود، بافت های ناكارآمد را توانمند 
كرده و ظرفیت پذيری آنها را ارتقا دهد و جابه جايی حاشیه نشــینان تنها 
در صورت ضررورت و با رضايت خود آنها انجام شــود. استاندار آذربايجان 
شرقی همچنین درخصوص شاخص های توسعه روستايی، گفت: نامناسب 
بودن برخی از اين شــاخص ها نسبت به میانگین كشوری، نافی زحمات 
مديران فعلی استان نیست و اگر وضعیت امروز را با ابتدای دولت مقايسه 

كنیم خواهیم ديد كه چه كارهای بزرگی انجام شده است.وی افزود: اگر 
در گذشته كوتاهی شده امروز بايد برای جبران آن تالش كنیم و از بیان 

مشكالت ابايی نداشته باشیم.
پورمحمدی در خصوص برنامه توسعه پايدار اقتصادی در 31 شهرستان 
كمترتوســعه يافته كشور كه از سوی وزارت كشور انتخاب شده اند، گفت: 
از استان آذربايجان شرقی نیز بر اساس شاخص ها و معیارهای مشخص، 

شهرستان بستان آباد انتخاب شده و اجرای اين برنامه تكلیف ملی است.
وی افزود: وزير كشور شخصاً پیگیر اجرای اين برنامه است و دستگاه های 
استانی موظفند تكالیف خود را در اين خصوص به طور جدی انجام دهند. 
سلطانی، مديركل راه و شهرسازی آذربايجان شرقی در اين جلسه گزارشی 
از وضعیت سامان دهی سكونت گاه های غیررسمی شهر تبريز و برنامه های 
آتی اين اداره كل در راســتای طرح بازآفرينی شــهری را تشريح كرد كه 
به گفته او، 96 هزار واحد مســكونی با جمعیتی بالغ بر 380 هزار نفر در 
اين ســكونت گاه ها وجود دارد. كرمی، مديركل امور روستايی و شوراهای 
استانداری آذربايجان شرقی هم از وضعیت شاخص های روستايی استان 
و همچنین برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پايدار اقتصادی در شهرستان 
بســتان آباد گزارش داد. در اين جلسه همچنین اختصاص 50 درصد از 
اعتبار مورد نیاز برای تجهیز واحد سیار صداوسیمای مركز آذربايجان شرقی 
به عنوان ســهم استان، از محل اعتبارات تبريز 2018 مورد تصويب قرار 
گرفت كه با تأمین 50 درصد مابقی توسط سازمان صداوسیما نسبت به 

اين امر اقدام خواهد شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز:  شهردار قم آخرين وضعیت احداث 
تقاطع غیرهمسطح ولیعصر)عج( را مورد توجه قرار داد و گفت: روگذر 
اين پروژه تا آذرماه تكمیل می شــود و امیدواريم بتوانیم كل پروژه 
كه به صورت چهار ســطحه در حال احداث است را در دهه فجر به 
بهره برداری برسانیم. دكتر سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به آخرين 
وضعیت اجرای پروژه عمار ياســر اظهار داشت: احداث اين محور با 
جديت در حال انجام و پیگیری است و ريزدانه های زيادی برای تملک 
امالک مسیر وجود داشته كه هر هفته چندين توافق ملكی در اين 
پــروژه صورت می گیرد. وی با بیان اينكــه 300 پالک برای احداث 
فاز 5 عمار ياســر بايد آزادسازی شــود، ابراز كرد: در سال جاری 35 
میلیارد تومان برای تملک امالک اين مســیر در نظر گرفته شده بود 

كه با توجه به اتمام اين بودجه، برای ادامه تملكات 70 میلیارد تومان 
ديگر در نظر گرفته شده است. شهردار قم با اشاره به تشكیل كمیته 

آزادسازی امالک عمار ياسر تصريح كرد: اين كمیته زير نظر شهردار 
منطقه به صورت مداوم در حال توافق با امالک اين مسیر هستند و هر 
هفته پرونده هايی در اين رابطه را به كمیته توافقات شهرداری ارسال 
می كنند. وی با تأكید بر اينكه خوشبختانه حركت اجرای پروژه عمار 
ياسر با روند خوب و مناسبی روبرو است، يادآور شد: تراكم امالک در 
فاز پنج اين پروژه زياد است كه بدنه اين پروژه نیز در حال آزادسازی 
است كه انشاهلل بعد از اتمام تملكات اين پروژه تا میدان سپاه احداث 
می شود. ســقائیان نژاد آخرين وضعیت احداث تقاطع غیرهمسطح 
ولیعصر)عج( را موردتوجه قرار داد و گفت: روگذر اين پروژه تا آذرماه 
تكمیل می شــود و امیدواريم بتوانیم كل پــروژه كه به صورت چهار 

سطحه در حال احداث است را در دهه فجر به بهره برداری برسانیم.

تبريز - فالح: معاون سیاســی،  امنیتی و اجتماعی استاندار 
آذربايجان  شــرقی با اشاره به نقش اطالع رسانی در تنوير افکار 
عمومی تاکید کرد: دستگاه های اجرايی بايد عملکرد دولت را به 

شیوه های موثر به اطالع مردم برسانند.
علیار راستگو در نخستین جلسه شورای اطالع رسانی استان، با تاكید 
بر اهمیت اطالع رسانی، وظیفه شورای اطالع رسانی را انسجام بخشی و 
جهت دهی به گردش اطالعات در اســتان دانست و افزود: بايد ضمن 
تقويت روابط عمومی ادارات و ســازمان ها، از تشــتت در اطالع رسانی 
دستگاه های دولتی و نهادهای حاكمیتی جلوگیری شود. وی با اشاره به 
بخشی از وظايف اين شورا نیز گفت: سیاستگذاری هماهنگی ادارات و 
سازمان ها برای اطالع رسانی از جمله اقدامات شورا بوده تا سیاست های 
كالن دولــت برای آشــنايی مردم با فعالیت هــای عمرانی، اقتصادی، 

اجتماعی و ديگر موارد مشــابه پیاده ســازی شود. راستگو با تاكید بر 
اهمیت راهبردی اعتماد متقابل مردم و دولت،  اطالع رســانی شفاف و 
پاسخگويی در مقابل مردم و افكار عمومی و نخبگان را موجب تقويت 
اعتماد متقابل حاكمیت و مردم و گسترش مشاركت عمومی در اداره 

كشور و جريان توسعه دانســت و بر ضرورت آن تاكید كرد. وی افزود: 
برای برگزاری منظم و اثربخش جلسات و پیگیری مصوبات و تصمیمات 
اتخاذ شــده ضروری است كه دبیر شورا با ايجاد دبیرخانه  كارآمد، ساز 
و كارهــای الزم را برای ايــن امر تمهید نمايد. نقش آفرينی در عرصه 
مديريت افكار عمومی در چارچوب سیاست های كلی كشور، راهبردها 
و رويكردهای دولت،  سیاست گذاری و تبیین خط مشی اطالع رسانی از 
عملكرد و دستاوردهای حوزه های مختلف ، تدوين و ترسیم جهت گیری 
اطالع رسانی و مطبوعاتی جهت پاسخگويی به افكار عمومی در رسانه ها 
با انعكاس شفاف عملكردها، تشكیل اتاق های فكر، متناسب با وظايف و 
ماموريت های شورا و نیازهای نوپديد در عرصه مديريت افكار عمومی 
و ســاماندهی گردش اطالعات  از جمله وظايف شورای اطالع رسانی 

آذربايجان شرقی است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: قائم مقام مديرعامل آبفاي هرمزگان 
در اين باره گفت: اين پروژه به طول 5.6 كیلومتر در محدوده مناطق شمالي 
شامل خیابان دستغیب ، بخشي از پشته معزآباد تا محله حاجي آباد شهر 

رودان و با اعتباري بالغ بر 48 میلیارد ريال به بهره برداري رسید.
جواد منصوري افزود: هدف از اجرای اين پروژه افزايش ضريب پوشش 
شبكه فاضالب شهري، كاهش آلودگي هاي محیط و منظر شهري، ارتقاي 
شــاخص هاي بهداشتي و زيست محیطي و كاهش سطح آلودگي منابع 

آبسطحي بیان كرد.
وي در خصــوص جزيیات اجراي طرح فاضــالب رودان گفت: فاز اول 
طرح فاضالب رودان شامل تصفیه خانه، خط انتقال به طول 3/7 كیلومتر 

و شبكه اصلي و فرعي به طول 36/4 كیلومتر در حال  بهره برداري است.
منصــوري افزود: ظرفیت فاز اول تصفیه خانــه فاضالب رودان 7 هزار 

و 258 متر مكعب در شــبانه روز و روش تصفیه آن لجن فعال با راكتور 
كاروسل است.  وي اضافه كرد: حجم پساب تولیدي تصفیه خانه 84 لیتر 

بر ثانیه و  اعتبار هزينه شده اين طرح 300 میلیارد ريال است.
قائم مقام مديرعامل آبفاي استان اظهار داشت: در حال حاضر 40 درصد 
طرح فاضالب شــهر رودان اجرا شده است و تعداد انشعابات نصب شده 
فاضالب تاكنون يک هزار و 869 فقره مي باشد و تا تیرماه سال 99 تعداد 

3 هزار انشعاب اضافه و نصب خواهد شد.
به گفته وي؛ براســاس برنامه پیش بیني شده، جمعیت تحت پوشش 
طرح جمع آوري فاضالب رودان در سال مبدا 32هزار و 940 نفر و در سال 

مقصد 52 هزار و 200 نفر خواهد بود.

سمنان - حسین بابامحمدی: نخستین نشســت مردمی با عنوان طوبای عشق 
پیرامون واقعه صلح امام حسن)ع( تا واقعه عاشورا در سمنان برگزار می شود. سرپرست 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری سمنان از برگزاری نخستین نشست 
مردمی با عنوان" طوبای عشــق" در سمنان خبر داد. عباس بابايی طی اعالم خبر فوق 
اظهار داشت: اين نشست شنبه بیست سوم شهريور ساعت 19:30 در تاالر حكیم الهی 
فرهنگسرای كومش آغاز و در روزهای يكشنبه و دوشنبه 24 و 25 شهريور ادامه دارد. وی 
با بیان اينكه نخستین نشست مردمی طوبای عشق پیرامون واقعه صلح امام حسن)ع( تا 
واقعه عاشورا ،جريا شناسی سیاسی عاشورا و نقش اهل بیت امام حسین )ع( در نهضت 
عاشورا مورد بحث ،بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد،تصريح كرد:شعرخوانی آيینی،مذهبی 

توسط شاعران اهل بیت استان، بیان تاريخی واقعه كربال به صورت نقالی خوانی از كتاب 
منتهی االمال نوشــته شیخ عباس قمی بحث و گفت و گو با حضور حجت االسالم و 
المسلمین روشن بین،كارشناس دينی و عاشورا پژوه از جمله های اين نشست فرهنگی 
می باشد. بابايی در ادامه عنوان كرد: موضوع گفتمان در شب اول ،دوم و سوم به ترتیب  
درخصوص "چرا امام حســین)ع( صلح كرد" ،"چرا امام حســین قیام كرد " و" بیان 
فضايل اخالقی و ســیره زندگی امام حسین)ع( از جمله ايثار و آزادگی "و ....می باشد. 
اين نشست با مشاركت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان،موسسه 
موج فرهنگ ، ادارهفرهنگ و ارشاد اسالمی ،دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 

سمنان برگزار می شود.

اصفهان - قاسم اسد: ايرج حشمتي مدير كل حفاظت محیط زيست 
استان، از پروژه هاي زيست محیطي  خط انتقال ،ايستگاه پمپاژ و  تصفیه 
خانه پساب شهري و واحد گرانول سازي گوگرد تولیدي  شركت پااليش 
نفت اصفهان، بازديد كرد.  به گزارش روابط عمومي شركت پااليش نفت 
اصفهان،  در اين بازديد كه به منظــور اطالع يافتن از روند اجراي پروژه 
هاي زيست محیطي اين شركت انجام شد، نشستي با حضور مديرعامل 
و و مديران  پااليشــگاه  نیز برگزار گرديد. مدير عامل شــركت پااليش 

نفت اصفهان با اشــاره به سیاست هاي وزرات نفت مبني بر  الزام  تولید 
محصوالت بر اساس استاندارهاي روز دنیا، گفت: با وجود تمام مشكالت 
پیش  رو و  تحريم هاي دشمن خوشبختانه توانسته ايم پروژه هاي مهمي 
را  به ســرانجامي نیک برسانیم. به طوري كه در حال حاضر تمامي  11 
میلیون لیتر بنزين تولیدي شركت در حد استاندارد بین المللي يورو 4  و 
5 است.  مرتضي ابراهیمي  همچنین طرح جامع زيست محیطي شركت را  
كه موجب ارتقاء كمي و كیفي محصوالت پااليشگاه مي شود تشريح كرد 

و اظهار داشــت: در حال حاضر پااليشگاه اصفهان، روزانه به طور متوسط 
375 هزار بشكه نفت خام ، دريافت نموده و پس از فرآورش  محصوالتي 
همچون بنزين، گازوئیل، نفت سفید، گاز مايع و نفت كوره  تولید مي نمايد 
كه  با انجام طرح جامع، محصوالت ارزشمند اين شركت همچون گازوئیل 
و بنزين تولیدي  از لحاظ میزان و كیفیت در حد استانداردهاي روز دنیا 
مي شود.   وي اظهار امیدواري نمود كه با حمايت سازمان حفاظت محیط 
زيست، بتوانیم طرح هاي مهم زيست محیطي  را اجرا و به اتمام برسانیم .

اهواز- شبنم قجاوند: مدير بازار برق شركت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: پیک مرداد ماه سال جاری 8 هزار و 79 مگاوات بوده كه نسبت به 

پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود 3.3 درصد افزايش داشته است.
گزارش روابط عمومی شركت سهامی برق منطقه ای خوزستان، فرامرز 
شادفر افزود: انرژی مصرفی در پنج ماه گذشته نیز 18 هزار و 641 گیگاوات 
ســاعت بوده كه نسبت به مدت مشــابه در سال قبل 2.8 درصد كاهش 

مصرف انرژی را نشان می دهد.
وی ادامه داد: در پنج ماه گذشته 25 هزار و 976 گیگاوات ساعت برق در 

خوزستان تولید شده كه 59 درصد آن را نیروگاه های برق آبی و 41 درصد 
را نیروگاه های حرارتی و سیكل تركیبی تولید و به شبكه تحويل داده اند.

مدير بازار برق شركت برق منطقه ای خوزستان تصريح كرد: از 10 هزار 
و 630 ساعت گیگاوات برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و سیكل تركیبی 
53 درصد توســط بخش دولتی ) نیروگاه رامین و ماهشهر( و 47 درصد 
توسط بخش خصوصی )نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و 

فجر( تولید شده است.
شــادفر بیان كرد: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در اين دوره به 

طور متوسط در هر روز حدود 52 گیگاوات ساعت برق تولید و به شبكه 
تحويل داده اند.

وی تاكید كرد: شركت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات الزم جهت 
تامین برق مطمئن و پايدار را برای كلیه مشتركین درتمامی فصول سال 
فراهم نموده اما به منظور افزايش قابلیت اطمینان شبكه و استفاده بهینه 
از انرژی الكتريكی ضرورت مديريت مصرف برق و جابجايی مصارف غیر 
ضروری از ساعات اوج مصرف )ساعات 18 تا 22( به ساير ساعات شبانه روز 

توسط كلیه مصرف كنندگان امری الزم و ضروری می باشد.

استاندار آذربايجان شرقی:

طرح بازآفرینی شهری با اولویت توانمندسازی بافت های ناکارآمد اجرا شود

ابراز امیدواری شهردار قم برای بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح ولیعصر)عج( قم تا دهه فجر

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربايجان  شرقی:

دستگاه های اجرايی عملکرد دولت را به شیوه های موثر به اطالع مردم برسانند

با حضور معاون سیاسي امنیتي استاندار هرمزگان؛

پروژه فاضالب مناطق شمالي رودان بهره برداري شد

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان خبر داد:
برگزاری نخستین نشست مردمی طوبای عشق

  مدير کل حفاظت محیط زيست استان  از شرکت پااليش نفت اصفهان بازديد کرد  

رشد ۳ درصدی پیک برق خوزستان در مرداد ماه
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زنان در کدام حوزه کسب و کار بیشترین موفقیت را رقم زده اند؟ 
4 ایده کارآفرینی برای زنان

چه کسی می گوید زنان توانایی الزم برای فعالیت در حوزه کارآفرینی را ندارند؟ بدون تردید این امر درست 
نیست. در حقیقت، بسیاری از مدیران و کارآفرینان بزرگ در سراسر دنیا را خانم ها تشکیل می دهند. در این 
میان فرق چندانی میان حوزه های صنعتی مختلف وجود ندارد. اکنون شمار باالیی از زنان در کسب و کارهای 
مختلف در حال تاریخ س��ازی هس��تند. اگر شما در زمینه راه اندازی کس��ب و کار مستقل تان و ورود به عرصه 
کارآفرینی شک و تردید دارید، باید افراد موفق را الگوی خود قرار دهیم. با جست وجویی ساده در اینترنت امکان 
یافتن نام های بزرگی در عرصه کسب و کار وجود دارد. زنان همیشه نقش مهمی در صنعت کسب و کار بازی 

کرده اند، بنابراین شما نیز باید به دنبال نقش آفرینی در این حوزه باشید. 
خوش��بختانه در این مقاله برخی از بهترین ایده های کس��ب و کار برای زنان گردآوری ش��ده است. چالش 
اصلی بس��یاری از خانم ها در زمینه راه اندازی کس��ب و کار فقدان ایده مناسب است. این چالش در مورد همه 
کارآفرینان جوان صادق است. فقدان ایده مناسب دو دلیل دارد. نخست باید به گسترش سریع کسب و کارها 
و تبدیل کوچک-ترین عرصه های فعالیت تجاری به عرصه رقابت های بزرگ اش��اره کرد. به این ترتیب دیگر 
حوزه دست نخورده ای برای افراد تازه وجود نخواهد داشت. این امر به تنهایی مانع فلج کننده ای نیست. بسیاری 
از برندهای موفق امروزی در همین شرایط رشد و توسعه یافته اند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی آنالین امکان 
مدیریت کس��ب و کار حتی از داخل خانه نیز امکان پذیر اس��ت بنابراین به راحتی امکان توس��عه کسب و کار 
شخصی وجود دارد. مانع دوم، مربوط به فقدان ایده پردازی خالقانه است. بسیاری از کارآفرینان در تالش برای 
کس��ب موفقیت در زمینه های مشابه هس��تند. بدون تردید یک حوزه کاری محدودیت خاص خود را دارد. به 
این ترتیب امکان حضور تمام کارآفرینان در آن عرصه فراهم نخواهد بود. در این مقاله هدف اصلی من بررسی 
چهار ایده برتر در زمینه شروع کسب و کار و کارآفرینی برای زنان است. بدون هیچ گونه توضیح اضافی به سراغ 

بررسی ایده ها خواهیم رفت.
eBay 1. بازاریابی و فروش آنالین در

ف��روش محصوالت مختلف در eBay یکی از ایده های جذاب به ش��مار می روند. ت��ا زمانی که هوش و ابزار 
بازاریابی مناس��ب در اختیار داش��ته باش��یم، امکان فروش هر نوع محصولی در eBay وجود خواهد داش��ت. 
خوش��بختانه امروزه دوره های آموزش مجازی بازاریابی در سراسر دنیا وجود دارد. به این ترتیب تقویت هوش 
 eBay بازاریابی کار دشواری نخواهد بود. پس از آن باید به دنبال سازگاری با شیوه های فروش محصوالت در

باشیم. 
ایده مورد بحث در اینجا بسیار ساده و سر راست: فروش محصوالت مختلف در eBay و دریافت سود به عنوان 
فروشنده. پیش نیاز اصلی در اینجا تالش برای خرید دامنه هرچه متنوع تری از محصوالت در قیمت های مناسب 
است. توان چانه زنی همیشه اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب ما فرصت فروش این محصوالت در سطح 
قیمت مناسب را خواهیم داشت. نتیجه اینکه سود مناسبی به ما خواهد رسید. نکته مهم در اینجا تالش برای 
ارائه سطح قیمت رقابتی است. وقتی محصوالت را با تخفیف بیشتر خریداری کنیم، امکان رقابت نزدیک با سایر 
فروشندگان فراهم خواهد شد. امروزه بسیاری از زنان سراسر دنیا بدون نیاز به حضور در دفترهای کار به عنوان 

فروشنده و بازاریاب در eBay فعالیت می کنند. 
2. راه اندازی وبالگ شخصی

این ایده ش��اید به راحتی فروش محصوالت در eBay نباش��د، اما برند و هویت ش��ما در عرصه کسب و کار 
محسوب خواهد شد. امروزه بسیاری از وبالگ های تخصصی و بزرگ دنیا سود سرشاری از تولید محتوای مورد 
عالقه و نیاز مخاطب ش��ان به دس��ت می آورند. راه اندازی وبالگ ش��خصی عالوه بر نیاز به اطالع از کدنویسی 
آنالین، اطالعات گسترده و از همه مهم تر تخصصی را طلب می کند. به عنوان مثال، راه اندازی وبالگ بازاریابی 
نیازمند داشتن تجربه و اطالعات کافی است. در صورت پیشرفت وضعیت وبالگ همکاری با کارشناس های ماهر 
ضروری خواهد بود. به هر حال ما به تنهایی توان مدیریت و تولید مطلب در یک وبالگ بزرگ را نخواهیم داشت. 
امروزه دسترسی به اطالعات گسترش یافته است، با این حال اطالعات کاربردی بسیار کم است. فعالیت در یک 
زمینه تخصصی و ارائه اطالعات دست اول همراه با تحلیل آنها کلید موفقیت در عرصه وبالگ نویسی است. به 

این ترتیب با گذر زمان وبالگ ما بدل به یکی از منابع اصلی اطالعاتی بازاریاب ها خواهد شد. 
بدون تردید فعالیت به عنوان مدیر یک وبالگ نیازمند ایده ای جذاب است. ما باید برنامه ای دقیق برای جلب 
نظر مخاطب داشته باشیم. به نظر من راه اندازی وبالگ در حوزه هایی نظیر بازاریابی و تبلیغات مفید است. نکته 
مهم درخصوص این حوزه ها وجود رقبای سرس��خت است. به این ترتیب مسیر چندان همواری پیش روی ما 
نخواهد بود. ایده های تازه در زمینه وبالگ نویسی نیازمند خالقیت است. اگر نظر من را بخواهید، حوزه تحلیل 
بازار نفت، کمک های پزش��کی و محصوالت کش��اورزی بهترین ایده ها برای راه اندازی وبالگ خواهد بود. این 
ایده ها هنوز به اندازه حوزه هایی نظیر بازاریابی و تبلیغات شلوغ نیستند. بنابراین ما فرصت کافی برای جلب نظر 

مخاطب  در حوزه های تازه را خواهیم داشت. 
۳. حضور در عرصه تولید بسته  کمک های اولیه

بدون تردید ایده کاری مورد بحث در اینجا هیچ شباهتی به نمونه های قبلی ندارد. دو نمونه قبلی به خوبی 
در خانه انجام می شد، با این حال اکنون ماجرا اندکی متفاوت است. شاید شما در مورد میزان صحت تاکید بر 
روی ایده تولید بسته کمک  های اولیه تردید داشته باشید، با این حال ایده مورد نظر پتانسیل بسیار باالیی دارد. 
ام��روزه هنوز هم تقاضای باالیی برای تجهیزات کمک های اولیه وجود دارد. به همین خاطر فعالیت در زمینه 
تولید آنها کامال سودآور تلقی می شود. با اندکی تالش در زمینه کسب مجوزهای قانونی و بهداشتی راه اندازی 
شرکت خدمات پشتیبانی بسته کمک های اولیه دور از دسترس نخواهد بود. در اینجا منظور من تالش برای 
تولید بسته ها نیست. در صورت محدودیت مالی شما امکان فعالیت به عنوان تامین کننده صرف را نیز خواهید 

داشت. به این ترتیب با خرید بسته ها از تولیدکننده اصلی و بازاریابی مناسب سود مطلوبی خواهید داشت. 
4. ارائه خدمات مشتریان 

آیا شما مهارت باالیی در زمینه گفت وگو با دیگران دارید؟ آیا روابط اجتماعی شما در سطح باالیی قرار دارد؟ 
آیا شما خود را در حوزه روابط عمومی فرد موفقی قلمداد می-کنید؟ اگر پاسخ تان به پرسش های فوق مثبت 
است، همین امروز وارد حوزه روابط عمومی شوید. خوشبختانه پتانسیل این حوزه بسیار باالست. به این ترتیب 
امکان ش��روع فعالیت از سمت پاسخگوی تماس های تلفنی تا مدیریت آژانس روابط عمومی وجود دارد. نکته 
جالب اینکه اغلب کارآفرینان حوزه روابط عمومی خانم ها هستند. به این ترتیب شاید این حوزه بیشترین انطباق 
با س��لیقه و توانایی خانم ها را داش��ته باشد. براساس نوع خدمات ارائه شده امکان دریافت هزینه میانگین 3۰۰ 
دالر در ماه از مش��تریان در حوزه روابط عمومی وجود دارد. به این ترتیب بدون نیاز به خروج از خانه کس��ب و 

کار سودآوری را شکل خواهید داد. 
noobpreneur :منبع
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بدون ش��ک مس��تندها، دارای نکات ارزش��مندی در حوزه های 
مختلف هس��تند. در زمینه کارآفرینی نیز تعداد بی شماری مستند 
وجود دارد، با این حال به علت کمبود وقت همیشگی این دسته از 
افراد، معرفی بهترین ها می تواند کمک بسیار خوبی محسوب شود. 
در این رابطه معرفی موارد منتخب از س��وی خود کارآفرین ها که 
از طریق چند سری نظرسنجی به دست آمده است، بهترین اقدام 
ممکن خواهد بود. در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی ۴ مورد 

از آنها خواهیم پرداخت. 
)2۰15(The Big Short-1

اگرچه ممکن اس��ت در ن��گاه اول این م��ورد را یک فیلم تلقی 
کنی��د، با این حال به علت روایت ی��ک دوره و تحلیل های جالب، 
 The Big Short .آن را بیشتر به عنوان یک مستند می شناسند
بازی س��تارگانی نظیر برد پیت، کریستین بیل و رایان گاسلینگ، 
نگاه��ی طنز را به رکود ب��زرگ اقتصاد آمریکا در س��ال 2۰۰۷ و 
وضعیت اوراق قرضه مس��کن در بازار ب��ورس آمریکا دارد. درواقع 

ای��ن طرح در موقع اجرا مورد سوءاس��تفاده های افراد مختلف قرار 
گرفت و بسیاری با تکیه بر مشکالت موجود در آن، موفق به کسب 
سودهای بسیار کالن شدند. حضور افراد خبره و کارشناسان بزرگ 
علم اقتصاد، از دیگر مزیت های این مس��تند محس��وب می ش��ود 
ک��ه بار علم��ی آن را افزایش داده اس��ت. درواقع ای��ن فیلم تاثیر 
سیاس��ت های مالی بر روی تمامی جنبه های اقتصاد را به بهترین 

شکل نشان می دهد. 
)2۰12(TED Talks: Life Hacks-2

در سری س��خنرانی های برنامه تد، دومین ویدئوی پربازدید آن 
مرب��وط به دکتر امی کودی اس��ت. وی در این مس��تند به خوبی 
ب��ه مبحث زب��ان بدن پرداخته و تاثیر هر ی��ک را بر روحیه فرد و 
و پیام��ی که به دیگران منتقل می کند، نش��ان می دهد. به همین 
خاط��ر نیز به عنوان دومین مس��تند منتخب کارآفرین ها، انتخاب 
شده است. با مشاهده این مستند 21 دقیقه ای، با واقعیت هایی در 
رابطه با زبان بدن و تاثیر ژس��ت های مختلف در روحیه و عملکرد 
افراد آشنایی کاملی را پیدا خواهید کرد که بسیار جذاب و در عین 
حال حیرت آور اس��ت. با توجه به تجربه شخصی و کاربردی خانوم 
کودی، شما در آخر پی به کاربردی بودن تمامی موارد معرفی شده 

خواهید برد. به همین خاطر نباید تصور کنید که این مستند، تنها 
جنبه تحقیقاتی تئوری را دارد. 

 American Experience: Henry  -۳
)2۰1۳(Ford

بدون ش��ک همگانی ش��دن خودرو را باید مدی��ون هنری فرود 
)موس��س برند فورد( دانس��ت. وی با توجه به شیوه کاری متفاوت 
خود، انقالبی بزرگ را در عرصه خودروسازی ایجاد کرد. همین امر 
نیز باعث شد تا سیاست وی تحت عنوان فوردیسم، مورد استفاده 
بس��یاری قرار گیرد. این مس��تند، به خوبی ب��ه تمامی جنبه های 
زندگی فورد پرداخته اس��ت. بدون شک آشنایی با زندگی یکی از 

بزرگترین کارآفرین های تاریخ، برای هر فردی مفید خواهد بود. 
)2۰11(Steve Jobs: One Last Thing-4

این امر که افراد موفق را از نگاه اطرافیان آنها بشناسید، امری بسیار 
جذاب خواهد بود. در این مس��تند زندگی استیو جابز از زبان تمامی 
اطرافیان وی مورد بررس��ی قرار گرفته است. با توجه به تاثیرگذاری 
فوق العاده موسس برند اپل در سطح جهان، مشاهده این مستند نیز 

کامال جذاب و دارای نکات بسیار ارزشمندی خواهد بود. 
businesscollective :منبع
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